
 

 صًهىسَت انعشاق              

 وصاسة انخعهُى وانبغذ انعهًٍ      

 صايعت انمادعُت               

 كهُت االداسة وااللخصاد           

 لغى اداسة االعًال / انذساعاث انعهُا 

 

 

أثرها هًىجىداخ غري انؼايهح ونرأس املال انؼايم  يذي اسرجاتح أدارج
 صرفُحاهلشاشح املػهً 

 املانُح نهًذج نألوراقؼُُح يٍ املصارف املذرجح يف سىق انؼراق ندراسح حتهُهُح 
 (9109 – 2011)يٍ

 
جامعة القادسٌة وهً جزء من  /اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلٌة االدارة واالقتصاد

 متطلبات نٌل دكتوراه فلسفة فً علوم ادارة االعمال

                                            
 من قبل الطالبة

 صاتر ػىض انسهطاٌ هلسً

 

 بإشراف

 االستاذ المساعد الدكتور 

 ػثذ اهلل كاظى حسٍ
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 ثِسْمِ انهَّوِ انسَّحْمَهِ انسَّحِيمِ                                                         

  انَّرِيهَ آَمَنُىا إِذَا تَدَايَنْتُمْ ثِدَيْهٍ إِنَى أَجَمٍ مُسَمًّى فَبكْتُجُىهُ  بيُّهَأ يَب

وَنْيَكْتُتْ ثَيْنَكُمْ كَبتِتٌ ثِبنْعَدْلِ وَنَب يَأْةَ كَبتِتٌ أَنْ يَكْتُتَ كَمَب عَهَّمَوُ انهَّوُ 

وَ زَثَّوُ وَنَب يَجْخَسْ مِنْوُ فَهْيَكْتُتْ وَنْيُمْهِمِ انَّرِي عَهَيْوِ انْحَقُّ وَنْيَتَّقِ انهَّ

                       شَيْئًب

                                                                  صدق اهلل العلي العظيم                                                                                                                                               

 (282البمرة )                                                             

 

 

 



 

 إلشاس األعخار انًششف

مدل استجابة أدارة رأس الماؿ العامؿ لممكجكدات غير )ـاالطركحة المكسكمة بػاشيد أف إعداد 
العاممة كأثرىا عمى اليشاشة المصرفية  دراسة تحميمية  لعينة مف المصارؼ المدرجة في سكؽ العراؽ 

قد صابر عوض السمطان(  قسمو)كالتي قدمتيا الطالبة( 2019 –2011لألكراؽ المالية لممدة مف
بجميع مراحميا في قسـ إدارة األعماؿ/ كمية اإلدارة كاالقتصاد /جامعة  جرت بإشرافي

القادسية كىي جزء مف متطمبات نيؿ درجة دكتكراه فمسفة في إدارة األعماؿ كأرشحيا 
 لممناقشة . 

 
 انًششف                                             

  انذكخىس انًغاعذاألعخار                                                      

 عبذهللا كاظى عغٍ                                                   

                                                   /  /2021 

 
 حىصُت سئُظ نضُت انذساعاث انعهُا

 بُاء عهً انخىصُت أعالِ أسشظ هزِ االطشوعت نهًُالشت . 

 

                                 
 أ.و. د. عبذهللا كاظى عغٍ              

 س. نضُت انذساعاث انعهُا                                                        

                                               /    /2021 

                                 

                                

 حىصُت سئُظ انمغى
 بُاء عهً انخىصُاث انًخىافشة أعالِ أسشظ هزِ االطشوعت نهًُالشت .

 
 

 أ.و. د. عبذ هللا كاظى عغٍ                  

 سئُظ لغى اداسة األعًال                                                     

                                                  /   /2021 
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  إلشاس انخبُش انهغىٌ

 

 ممكجػػػكدات غيػػػرمػػػدل اسػػػتجابة أدارة رأس المػػػاؿ العامػػػؿ ل)اشػػػيد أف إعػػػداد االطركحػػػة المكسػػػكمة بػػػػ 
العػػراؽ  دراسػػة تحميميػػة  لعينػػة مػػف المصػػارؼ المدرجػػة فػػي سػػكؽ  لمصػػرفيةالعاممػػة كأثرىػػا عمػػى اليشاشػػة ا

 (صـابر عـوض السـمطانقسـمو )ةكالتػي قػدميا الطالبػ( 2019 – 2011لألكراؽ المالية لممػدة مػف 
دسػػية قػػد جػػرت مراجعتيػػا ل كيػػا اكميػػة اإلدارة كاالقتصػػاد /جامعػػة الق /إلػػى قسػػـ إدارة اإلعمػػاؿ

 حتى أصبحت سميمة مف الناحية الم كية كألجمو كقعت .

 
                                       

 المقوم المغوي                                                                                    
 التكقيػػػػػػػع :                

 جعفر طالب كريـ شبر االسػػػػػػػػػػـ :                    

 مدرس دكتكر الدرجػػػػػػػػة العممية :                    

 / جامعة القادسية  االدارة كاالقتصادمكاف العمؿ : كمية                    

 2021/   /        التاريػػػػػػػػػخ  :                      
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 اىل ... االهداء

 مه دعىاهتا تسابك خطىاتي للىصىل اىل ما اطمح اليه 

 امي حفظها اهلل ...

 اخللدمه ادعى اهلل ان جيمعين به يف جناث 

 ابي رمحه اهلل...

 .. مه استند عليه يف  حياتي

 ...زوجي

 مه اتشرف هبم اخىتي واخىاتي ...

 لرة العني .. رليت ... ضحى ... مريم...

 

 

                                                           

 هقسم

 



 

 شكر وػرفاٌ
فالحمد هلل ربن َلِئن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكْم( عمى اثر انيائنا  ليذا العمؿ اشكر اهلل عز كجؿ مصداقا لقكلو )     

عميو كعمى الو الطيبيف كالصالة كالسالـ عمى خير المرسميف محمد صمى اهلل  العالميف
 ..الطاىريف

كاتني الميـ مف اسباب حفظ المعركؼ كشكر الجميؿ ما استعيف بو عمى شكر عبادؾ    
.. انؾ الذيف اقر ليـ بالفضؿ كالعرفاف عمى ما قدمكه لي مف عكف في بمكرة ثمرة ىذا الجيد 

 ..نعـ المكلى كنعـ النصير

ستاذم كمف كاجب العرفاف اف اتكج ىذا الجيد المتكاضع بدءان بجزيؿ الشكر الى ا     
الفاضؿ الدكتكر عبداهلل كاظـ حسف الذم كاف مثاؿ االخ كاالستاذ المشرؼ كاتمنى لو مف 

 اهلل عز كجؿ الصحة كالسالمة كالتكفيؽ لكؿ ما يسعى.

كاتكجو بجزيؿ الشكر كالتقدير كاالمتناف الى السادة رئيس لجنة المناقشة كاعضائيا   
 كعمى اآلراء كالتكجييات العممية التي ستثرمالمكقريف لتفضميـ بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة 

 .االطركحة

جامعة القادسية بدءان بالسيدة  كاتقدـ بالشكر الجزيؿ الى عمادة كمية االدارة كاالقتصاد/  
العميد االستاذ الدكتكرة سكسف كريـ ىكداف الجبكرم ككادرىا اساتذة كمكظفيف كاخص منيـ 

ستاذ المساعد الدكتكر باسـ عباس كريدم كاالستاذ رئيس قسـ العمـك المالية كالمصرفية اال
الدكتكر سالـ صالؿ الحسناكم كاالستاذ المساعد الدكتكرة خكلة راضي عذاب كالى اخي 
كزميمي الدكتكر فالح حسف حسف لما قدمو لي مف مساعدة طيمة فترة الدراسة فجزاه اهلل عني 

 خير الجزاء.
 مف اعانني كساندني في تقديـ ىذا الجيد. كاخيران اقدـ شكرم كامتناني الى كؿ     

 كالحمد هلل رب العالميف
   الباحثت                                                                             

   

 س



 

 انفهرسد
 اٌظفسخ اٌّٛػٛع

 أ ا٠٢خ اٌمشآ١ٔخ 

 ب الشاس االعزبر اٌّششف 

 ث الشاس اٌخج١ش اٌٍغٛٞ 

 د اال٘ذاء

 س شىش ٚػشفبْ 

 ػ –ط  لبئّخ اٌّسز٠ٛبد  

 د لبئّخ اٌدذاٚي 

 ر لبئّخ االشىبي 

 ر لبئّخ اٌّالزك 

 س اٌّغزخٍض

 2-1 اٌّمذِخ 

     29 -3  انفصم االول : يُهضُت انذساعت وبعط انذساعاث انغابمت

 4 انًبغذ االول : يُهضُت انذساعت 

 4 حًهُذ

 4 اٚال: اٌّشىٍخ اٌفىش٠خ ٌٍذساعخ 

 5 ثب١ٔبً: اٌّشىٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍذساعخ 

 7 ثبٌثبً : ا١ّ٘خ اٌذساعخ 

 8 ساثؼبً: ا٘ذاف اٌذساعخ 

 9 خبِغبً: ِجشساد اٌذساعخ 

 10 عبدعبً: اٌّخطؾ اٌفشػٟ ٌٍذساعخ 

 11 عبثؼبً: فشػ١بد اٌذساعخ 

 13 ثبِٕبً: اٌّؼبدالد اٌّب١ٌخ  ٚاالدٚاد االزظبئ١خ اٌّؼزّذح فٟ اٌذساعخ 

 17 االخشائ١خ ثّزغ١شاد اٌذساعخ . بدربعؼبً: اٌزؼش٠ف

 18   ػبششاً: ِٕٙد١خ اٌذساعخ ٚاالعٍٛة اٌّزجغ فٟ رس١ًٍ اٌج١بٔبد

 18 ػشش: زذٚد اٌذساعخ زبدٞ

 19 ػشش: ِدزّغ ٚػ١ٕخ اٌذساعخ اٌثبٟٔ

 20 ػشش: ِظبدس خّغ اٌج١بٔبد اٌثبٌث

 29 - 21 انًبغذ انزاٍَ : بعط انذساعاث انغابمت عٍ يخغُشاث انذساعت

 110 - 30 انفصم انزاٍَ : االطاس انُظشٌ نًخغُشاث انذساعت

 56 – 31 انًبغذ االول :  االطاس انُظشٌ نهًىصىداث غُش انعايهت 

 31 حًهُذ 

 32 ٌّفَٙٛ اٌمشٚع اٌّؼذِٚخ اٌفٍغفٟاٚال: اٌجؼذ 

 34 ثب١ٔبً: ِفَٙٛ اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ

 37 خٛدح اٌّٛخٛداد اٌّظشف١خ ٚفك اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ثبٌثبً: 

 40 ساثؼبً : رظ١ٕف اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ 

 41 خبِغبً: اعجبة اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ 

 44 ٔظش٠بد اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ:  عبدعب

 48 رؤث١ش اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ ػٍٝ اٌّظبسفعبثؼب : 

 50 فٟ اٌّظبسف ِؼبٌدخ اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ: ثبِٕبً 
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 56 - 53 ِمب١٠ظ اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ ربعؼب: 

 80 – 57 انًال انعايم سأط انًبغذ انزاٍَ : االطاس انُظشٌ إلداسة

 58 حًهُذ

 58 اٌّبي اٌؼبًِ  سأطاٚالً : ِفَٙٛ  ٚا١ّ٘خ 

 61 اٌّبي اٌؼبًِ  سأطثب١ٔبً : أٛاع  ِٚىٛٔبد 

 64 اٌّبي اٌؼبًِ  سأط ثبٌثبً : ٔظش٠خ

 66 ساثؼبً : اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤثش ػٍٝ ساط اٌّبي اٌؼبًِ

 68 خبِغبً :ِفَٙٛ اداسح ساط اٌّبي اٌؼبًِ 

 70 اٌّبي اٌؼبًِ  سأطعبدعبً : ا١ّ٘خ ػٍٝ 

 71 اٌّبي اٌؼبًِ  سأطعبثؼبً : ِسذداد اداسح 

 74 اٌّبي اٌؼبًِ  سأطثبِٕبً : ع١بعبد اداسح 

 80 - 78 اٌّبي اٌؼبًِ سأطربعؼبً : ِمب١٠ظ 

 107 – 81 االطاس انُظشٌ نههشاشت انًصشفُت انًبغذ انزانذ:

 81 حًهُذ

 81 اٚالً : ِفَٙٛ اٌٙشبشخ اٌّظشف١خ

 84 ثب١ٔبً : اعجبة اٌٙشبشخ اٌّظشف١خ 

 86 ثبٌثبً : ٔظش٠بد فشً اٌّظبسف

 90 ساثؼبً : دٚس اٌٙشبشخ اٌّظشف١خ فٟ االصِبد اٌّب١ٌخ اٌّظشف١خ

 92 خبِغبً : ِشازً اٌٙشبشخ اٌّظشف١خ 

 94 عبدعبً : ِظبدس اٌٙشبشخ اٌّظشف١خ

 97 عبثؼبً : ِسذداد اٌٙشبشخ اٌّظشف١خ 

 101 ِزطٍجبد رخف١غ اٌٙشبشخ اٌّظشف١خثبِٕبً : 

 107 - 104 ربعؼبً: ل١بط اٌٙشبشخ اٌّظشف١خ

 111 - 107 انًبغذ انشابع : انعاللت انفكشَت بٍُ يخغُشاث انذساعت 

 183 – 112  انفصم انزانذ: وصف وحغهُم بُاَاث انذساعت

 113 حًهُذ

 153 - 114 انًبغذ االول : وصف وحغهُم يخغُشاث انذساعت. 

 114 اٚالً: ٚطف رس١ًٍ ِزغ١ش اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ

 118 اٌّبي اٌؼبًِ  سأطثب١ٔبً: ٚطف رس١ًٍ ِزغ١ش 

 153 - 134 ثبٌثبً: ٚطف رس١ًٍ ِزغ١ش اٌٙشبشخ اٌّظشف١خ  

 158 – 154 انًبغذ انزاٍَ: حغهُم عاللاث االسحباط نًخغُشاث انذساعت 

 183 - 159 انًبغذ انزانذ: حغهُم انخأرُش نًخغُشاث انذساعت 

 193 - 184 انفصم انشابع : االعخُخاصاث وانخىصُاث

 224 - 194 انًصادس وانًشاصع

 238 - 225 انًالعك 
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 لائًح اجلذاول
 سلى انصفغت انعُىاٌ ث

 17 انخعشَفاث االصشائُت نًخغُشاث انذساعت 1

 19 انًعهىياث انخاصت بانًصاسف عُُت انذساعت   2

 21 انذساعاث انغابمت نهًىصىداث غُش انعايهت  3

 23 انذساعاث انغابمت إلداسة ساط انًال انعايم 4

 26 انذساعاث انغابمت نههشاشت انًانُت  5

 116 2019-2011نهًذةانًعذل انعاو نهًىصىداث غُش انعايهت نكم يصشف يٍ انًصاسف عُُت انذساعت  6

 117 (2019 -2011انًعذل انغُىٌ انعاو  نهًىصىداث غُش انعايهت نكافت انًصاسف عُُت انذساعت نهغُىاث انًبغىرت ) 7

 120 (2019-2011انًعذل انعاو نُغبت انخذاول نكم يصشف يٍ يصاسف عُُت انذساعت نهًذة ) 8

 121 (2019 -2011انذساعت  نهًذة )انًعذل انغُىٌ انعاو نكافت انًصاسف عُُت  9

 124 (2019-2011انًعذل انعاو نُغبت انغُىنت انُمذَت نكم يصشف يٍ يصاسف عُُت انذساعت نهًذة يٍ ) 10

 125 (2019-2011انًعذل انغُىٌ انعاو نًعذل انغُىنت انُمذَت نكافت انًصاسف  نهًذة يٍ  ) 11

 128 (2019 -2011نكم يصشف يٍ انًصاسف عُُت انذساعت نهًذة )انًعذل انعاو نُغبت انغُىنت االعخُاطُت  12

 129 (2019-2011انًعذل انغُىٌ انعاو نغُىنت االعخُاطُت نكافت انًصاسف عُُت انذساعت  نهًذة  ) 13

 132 (2019 -2011انًعذل انعاو نُغبت انشصُذ انُمذٌ نكم يصشف يٍ انًصاسف عُُت انذساعت نهًذة ) 14

 133 (2019-2011انغُىٌ انعاو نُغبت انشصُذ انُمذٌ نكافت انًصاسف عُُت انذساعت نهًذة انًبغىرت ) انًعذل  15

 136 (2019 -2011انًعذل انعاو نههشاشت انًصشفُت نكم يصشف يٍ يصاسف عُُت انذساعت نهًذة ) 16

 152 (2019-2011)انًعذل انغُىٌ انعاو نههشاشت انًصشفُت نكافت انًصاسف عُُت انذساعت نهًذة  17

 154 يصفىفت االسحباط بٍُ يخغُشاث انذساعت 18

 161 َخائش  حأرُش انًىصىداث غُش انعايهت فٍ َغبت انخذاول انغُىَت نهًصاسف عُُت انذساعت 19

 162 حًاَض حارُش انزابج  نهًىصىداث غُش انعايهت فٍ َغبت انخذاول انغُىَت نهًصاسف انًبغىرت 20

 163 انًىصىداث غُش انعايهت فٍ َغبت انغُىنت انُمذَتَخائش حأرُش  21

 164 تماٌز التأثٌر الثابت للموجودات غٌر العاملة فً نسبة السٌولة النقدٌة السنوٌة  للمصارف  المبحوثة 22

 166 نتائج تأثٌر الموجودات غٌر العاملة فً نسبة السٌولة االحتٌاطٌة السنوٌة لمصارف عٌنة الدراسة 23

 167 لممصارف المبحوثة تمايز التأثير الثابت لمموجودات غير العاممة في نسبة السيولة االحتياطية السنوية 24

 168 نتائج تأثير الموجودات غير العاممة في نسبة الرصيد النقدي السنوية لممصارف المبحوثة 25
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  املسرخهص
تيدؼ الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى مدل تكظيؼ مؤشرات ادارة رأس الماؿ العامؿ في تخفيض اليشاشة 

 .المصرفية في المصارؼ التجارية التي تعاني مف المكجكدات غير العاممة في كشكفاتيا المالية
كتـ تحديد اشكالية محكرية لمدراسة الحالية مفادىا "ما مدل استجابة ادارة رأس الماؿ العامؿ لممكجكدات  

غير العاممة كاثرىا عمى اليشاشة المصرفية في المصارؼ التجارية" كل رض االحاطة بكؿ جكانب ىذه 
الماؿ العامؿ في المكجكدات  االشكالية تـ طرح عدد مف االسئمة اىميا "ىؿ يكجد تأثير معنكم إلدارة رأس
كتمثؿ مجتمع الدراسة في   ؟غير العاممة كاثرىا عمى اليشاشة المصرفية في المصارؼ عينة الدراسة

( مصارؼ تجارية 10المصارؼ التجارية المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية كعينة مككنة مف )
ة الدراسة عمى مكقع سكؽ العراؽ لألكراؽ خاصة, كاستخدمت التقارير السنكية المنشكرة لممصارؼ عين

, كما اعتمدت الدراسة عمى عدد مف الفرضيات المتعمقة بعالقات  2019 – 2011المالية لممدة مف 
االرتباط ك التأثير بيف مت يرات الدراسة اىميا يكجد تاثير ذك داللة معنكية إلدارة رأس الماؿ العامؿ في 

ى اليشاشة المصرفية في المصارؼ عينة الدراسة" كقد اعتمدت عدد المكجكدات غير العاممة  كاثرىا عم
 (Smart PLS)ك )  (Eviewsمف المعادالت المالية كاالحصائية باستخداـ البرنامج االحصائي

 .(Excel)ك

كتكصمت الدراسة الى استنتاجات مف اىميا  اف التأثير غير المباشر لممكجكدات غير العاممة ىك تأثير  
خفيض مستكل اليشاشة المصرفية في حالة كجكد ادارة رأس الماؿ كمت ير كسيط بينيما ايجابي في ت

 عكس تأثيرىا المباشر . 

ضرورة بذل جهود اضافٌة من قبل المصارف التجارٌة فً الحفاظ على  كقدمت الدراسة تكصيات اىما

سٌاسات التنظٌمٌة مال المصرف كونه درع امان من الهشاشة المصرفٌة من خالل االبتعاد عن الرأس 

 اضافة الى الدراسات المستقبمية المقترحة.  الخاطئة

,  , ادارة رأس الماؿ العامؿ , اليشاشة المصرفية NPAsالمكجكدات غير العاممة  :الكممات المفتاحية
 . Z(Score) مقياس 

 س
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 Introductionالمقدمة 

في ظيكر العديد مف  أسيمتشيد االقتصاد العالمي الكثير مف التطكرات السريعة كالمتالحقة التي    
القطاع المصرفي , انعكست بشكؿ كاضح عمى تطكر اداء  في القطاعات االقتصادية كمنيا الت يرات

شكؿ الذم يضمف المف خالؿ رفع قدرة المصارؼ عمى تأدية الكظائؼ كالمياـ بكاعماؿ القطاع المصرفي 
كالمحافظة عمى حالة  كاالماف  تحقيؽ اىداؼ المصارؼ االساسية في المكازنة بيف السيكلة كالربحية

بت اىمية كبيرة في القطاع المالي ألنيا تعد بمثابة الركيزة االساسية التي تستند االستقرار المالي التي اكتس
 عمميات التنمية في اقتصاد ام بمد .الييا 

فالمصارؼ تشكؿ بمجمكعيا حمقة تتفاعؿ داخميا شتى انكاع النشاطات االقتصادية , ككمما زادت    
ما تعمؽ منيا بنشاط كاداء  المصارؼ سكاء التي تتعرض ليا تمؾكتكسعت تمؾ النشاطات زادت المخاطر 

المصارؼ اك ما تعمؽ بت يرات البيئة الخارجية لممصرؼ كتعد مخاطر المكجكدات غير العاممة مف اىـ 
 المحتممة . صرفيةلميشاشة الم ااياى المخاطر التي تيدد االستقرار المالي  لممصارؼ معرضة

الكثير مف المصارؼ بسبب ارتفاع مستكيات المكجكدات  العالـ حاالت انييار كبيرة كافالس قد شيدك    
ا ادل انخفاض مؤشرات السيكلة فييا كزيادة حاالت التخمؼ عف مغير العاممة في كشكفاتيا المالية م

الباحثكف في  عميو بدأعدـ حفاظيا عمى امكاؿ المكدعيف لدييا, ,  فضال عفسداد التزاماتيا المستحقة 
رأس  قرارات المتعمقة بأدارةالتماـ متزايد لقرارات المالية القصيرة االجؿ كخاصة االدارة المالية اعطاء اى

كقدرتيا عمى تكفير السيكلة  المصارؼتاثير عمى قيمة كربحية الكالفعاؿ في  الماؿ العامؿ لدكرىا الرئيس
ي مالية الماؿ العامؿ مككنان ميمان كحاسمان فرأس  ادارةكبالتالي فقد جسدت في االكقات الحرجة , 

 فييا. صرفيةالمصارؼ لتأثيرىا الكاضح كالمباشر في االستقرار المالي كتخفيض مستكيات اليشاشة ال

التكظيؼ المناسب كاليادؼ الذم يضمف كجكد  المصارؼالماؿ العامؿ في رأس  كحتى يتـ تكظيؼ   
ىتماـ الكافي كالمطمكب  الماؿ العامؿ اال رأسلفترة طكيمة البد مف اعطاء ادارة  مصرؼ في بيئة اعمالوال

, صرؼدارة بكافة مفاصؿ العمؿ بالمالرتباط قرارات تمؾ اال صرؼفيي كظيفة مستمرة كمرتبطة ببقاء الم
ادة العكائد المتكقعة لت طية مراعاة االسس التي تقكـ عمييا عمميات تكظيؼ االمكاؿ بشكؿ مربح كزي مع
السيكلة المناسبة التي تضمف االستقرار المالي  نسبمف مخاطر كالحفاظ عمى  صرؼتحممو المما ي
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المحتممة في حالة زيادة مستكل المكجكدات غير العاممة الناتجة عف  صرفيةكتخفيض مستكل اليشاشة الم
 حاالت التخمؼ عف السداد غير متكقعة .

حاكلت  الماؿ العامؿ في المصارؼ التجارية رأسكانطالقا مف ىذه االىمية التي تحظى بيا ادارة    
في  صرفيةالماؿ العامؿ في تخفيض مستكل اليشاشة المرأس  الدراسة الحالية بياف مدل مساىمة ادارة

 .المكجكدات غير العاممة في كشكفاتيا المالية  كجكد المصارؼ التجارية التي تعاني مف

فصكؿ , تضمف الفصؿ االكؿ  بأربعةقدمت الدراسة  قدر االمكاف كلإلحاطة بجميع جكانب المكضكع    
الى بعض كالمبحث الثاني كبعض الدراسات السابقة تطرؽ المبحث االكؿ الى منيجية الدراسة مبحثيف 
 السابقة لمت يرات الدراسة . الدراسات

, مباحث ةيرات الدراسة تككف مف اربعلمت  النظرم اإلطارخصص لعرض  فقد اما الفصؿ الثاني   
 االطار النظرملممكجكدات غير العاممة , المبحث الثاني عرض  االطار النظرمالمبحث االكؿ عرض 

فقد  , اما المبحث الرابعصرفيةيشاشة الممل االطار النظرمالماؿ العامؿ , اما المبحث الثالث  رأسإلدارة 
 بيف مت يرات الدراسة .الفكرية العالقة  ناقش

مباحث عرض المبحث  ةيمي لمدراسة مف خالؿ ثالثالفصؿ الثالث االطار التطبيقي كالتحم كتناكؿ   
, كعرض المبحث الثاني نتائج اختبار فرضيات التحميؿ الكصفي لمت يرات الدراسةاالكؿ نتائج اختبار 

  .التأثير لمت يرات الدراسة , كناقش المبحث الثالث نتائج اختبار فرضيات بيف مت يرات الدراسة العالقة 

الرابع الذم تضمف االستنتاجات كالتكصيات في مبحثيف ىما المبحث االكؿ عرض كصكالن الى الفصؿ   
االستنتاجات التي تكصمت ليا الدراسة اما المبحث الثاني فكاف الىـ التكصيات مع بعض الدراسات 

 المستقبمية المقترحة.

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 انفصم االول
  انذراسح وتؼط انذراساخ انساتمح ُهجُح ي

 
 نذراسح اُهجُح ياملثحث االول: 

ػٍ يرغرياخ  انساتمحتؼط انذراساخ : انثاٍَاملثحث 
 انذراسح
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 املثحث االول
 نذراسحيُهجُح  ا

 دتهُذ
التي تعكس اشكالية  لعمميةالمنيجية المعتمدة في عرض مشكمة الدراسة الفكرية كا الحالييكضح المبحث  

, مع عرض مفصؿ كفرضياتيا  لمدراسة الفرضيالدراسة , كيتضمف كذلؾ االىمية كاالىداؼ كالمخطط 
المعتمدة لحؿ اشكالية الدراسة, كالطرؽ المعتمدة في جمع البيانات كالمعمكمات  عادالتماللممت يرات ك 

المالية كاالحصائية  عادالتالمالدراسة, ككذلؾ شممتيا التي  معرفيةكال –الزمانية  –كالحدكد المكانية 
 سمكبيا .منيج الدراسة كا خيران أالمستخدمة ك 

 أواًل : املشكهح انفكرَح نهذراسح :
لية عمؿ النظاـ المصرفي يعتمد بالدرجة االكلى في تكفير السيكلة في الظركؼ الطبيعية آبما اف     

فالجميكر ينظر الى المصارؼ عمى انيا  مصدر لتكفير ما يحتاجكنو مف السيكلة في حيف انيا معرضة 
الى صدمات نقص السيكلة مما يجعميا معرضة لميشاشة التي تجعؿ مستقبؿ تمؾ المصارؼ عرضة 

. مما اقتضت الحاجة الى المزيد مف الدراسات كالبحكث ل رض الكقكؼ  (Pazzi,2006: 8)س لإلفال
عمى مسببات اليشاشة المالية في النظاـ المصرفي كتحقيؽ االستقرار المالي مف خالؿ  تخفيض حجـ 

ا جعؿ غير العاممة كالبحث عف المزيد مف المحددات التي لـ تتطرؽ ليا الدراسات السابقة مم المكجكدات
 .ىذه الظاىرة جديرة بالمراجعة كالبحث كالتحميؿ كالتقييـ 

كل رض مكاصمة البحث عف المسببات لظيكر القركض غير العاممة كالذم يعني ظيكرىا انخفاض كفاءة  
, يايرا ما تقع االدارة ضحية اخطائ( ككث7: 2007االدارة كىذا حقيقة يجب االعتراؼ بيا ) العربيد ,

 المبحكثةفي المصارؼ   المعتمدة الماؿ العامؿ رأسسة لمكاصمة البحث في تقييـ ادارة فجاءت ىذه الدرا
ألنو يتسـ بالمخاطر العالية كالمكازنة بيف  غير العاممة كالذم يمثؿ اىمية كبيرةكمحدد اخر لممكجكدات 

 . التجاريةظائؼ االساسية لممصارؼ الك  ىك مؤشر مف مؤشرات السيكلة التي تعد مفالسيكلة كالربحية ك 

 -كيمكف تضميف المشكمة الفكرية لمدراسة بعدد مف التساؤالت االتية:
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ادارة  –الجدؿ الفكرم كالمعايير الفمسفية كالمفاىيمية لممت يرات الدراسة )المكجكدات غير العاممة  . ما1
 (؟صرفيةاليشاشة الم –الماؿ العامؿ  رأس
 اك الحد منيا ؟ صرفيةفي خمؽ اليشاشة المالجدؿ الفكرم حكؿ المكجكدات غير العاممة . ما 2
 أداة لتكافؽ كاالرتباط بيف الربحية كالمخاطر؟الماؿ العامؿ بكصفو  رأسكرم حكؿ ادارة الجدكؿ الف . ما3
 ككيؼ تخمؽ عدـ االستقرار المالي لممصرؼ ؟ صرفيةالجدؿ الفكرم حكؿ اليشاشة الم . ما4
العالقة الجدلية إلدارة راس الماؿ العامؿ السميمة عمى  المكجكدات غير العاممة كبيف اليشاشة  . ما5
 ؟  صرفيةالم

 ثاَُا : املشكهح انؼًهُح نهذراسح 
اف اثار كتداعيات المكجكدات غير العاممة )الديكف المتعثرة , مخصص الديكف المشككؾ في تحصيميا(   

, تخرج ىذه الديكف قسما كبيرا مف امكاؿ خاصة التي تطاؿ القطاع المصرفي عامة كالمصارؼ التجارية
يا بالشكؿ المصرؼ كالمكدعيف كالمساىميف مف عجمة االقتصاد كتحـر اصحابيا مف االستفادة من
في تحصيميا  المطمكب كتزيد عمى ذلؾ اضطراب المصارؼ الى زيادة نسبة مخصصات الديكف المشككؾ

, ككذلؾ الخسائر الناتجة عف عدـ التسديد ليذه الديكف تؤثر عمى احتياطيات اك لمكاجية ىذه المشكمة
 ماؿ المصرؼ كعمى السيكلة كقد تؤدم الى االفالس . رأس

يتسنى لدراسة سابقة ت الدراسة الحالية لربط  المت يرات الثالثة باطار عممي جديد لـ كمف ىذا المبدأ جاء
مف حيث التاثير كالنتائج المترتبة عمى  اف طرحت ىذه المت يرات بيكذا ترابط عمى حد عمـ الباحثة 

ة لمقطاع المصرفي كالمصارؼ عينة الدراسة خاصة مع ضركرة تقديـ الحمكؿ العمميالقطاع المصرفي 
التي تساىـ في رفد الصناعة المصرفية في تقديـ منتجاتيا باقؿ مستكل مف المخاطر كتحقيؽ السالمة 

 المالية .  

الماؿ ما مدل استجابة ادارة رأس االتي " بالتساؤؿ كعميو يمكف تحديد االشكالية المحكرية ليذه الدراسة 
 ".  عينة الدراسة ة في المصارؼ التجاريةالعامؿ لممكجكدات غير العاممة كاثرىا عمى اليشاشة المصرفي

كمف اجؿ االحاطة بكؿ جكانب المكضكع كمحاكلة االجابة عمى االشكالية المحكرية ليذه الدراسة يمكف 
 : آلتيةالفرعية االتساؤالت ى عمتقسيميا 
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 )بكصفو مت ير تابع( ماؿ العامؿ ادارة رأس ال عمىمكجكدات غير العاممة لم ىناؾ تاثير معنكمىؿ ". 1
 كتتفرع منيا اربع تساؤالت: "لمصارؼ التجارية عينة الدارسةفي ا
لمصارؼ التجارية عينة التداكؿ  في ا ةنسب عمىمكجكدات غير العاممة لم ىؿ ىناؾ تاثير معنكم أ.

 "الدارسة
لمصارؼ التجارية السيكلة النقدية  في ا ةنسب عمىمكجكدات غير العاممة لم ىؿ ىناؾ تاثير معنكم ب.

 "عينة الدارسة
لمصارؼ السيكلة االحتياطية  في ا ةنسب عمىمكجكدات غير العاممة لم ىؿ ىناؾ تاثير معنكم ج.

  "التجارية عينة الدارسة
لمصارؼ التجارية الرصيد النقدم  في ا ةنسب عمىمكجكدات غير العاممة لم د. ىؿ ىناؾ تاثير معنكم

 "عينة الدارسة
لمصارؼ التجارية اليشاشة المصرفية  في ا عمىمكجكدات غير العاممة لم تاثير معنكم"ىؿ ىناؾ . 2

 "عينة الدارسة
   صرفيةاليشاشة الم عمى ) بكصفو مت ير مستقؿ(إلدارة رأس الماؿ العامؿ  "ىؿ ىناؾ تاثير معنكم. 3

 " كتتفرع منيا اربع تساؤالت :لمصارؼ التجارية عينة الدارسةفي ا
 .لمصارؼ التجارية عينة الدارسةاليشاشة المصرفية  ا عمىالتداكؿ   ةلنسب تاثير معنكمىؿ ىناؾ  أ.
لمصارؼ التجارية عينة ا عمى اليشاشة المصرفية في  السيكلة النقدية ةلنسب ىؿ ىناؾ تاثير معنكم .ب

 .الدارسة
لمصارؼ التجارية السيكلة االحتياطية عمى اليشاشة المصرفية  في ا ةلنسب ىؿ ىناؾ تاثير معنكم ج.

 "عينة الدارسة
لمصارؼ التجارية عينة الرصيد النقدم عمى اليشاشة المصرفية  في ا ةلنسب ىؿ ىناؾ تاثير معنكم د.

 الدارسة
الماؿ  رأسإدارة  مف خالؿصرفية مكجكدات غير العاممة في اليشاشة الملم معنكم تأثير ىؿ ىناؾ. 4

 ؟المصارؼ التجارية عينة الدراسةبينيما في ) كمت ير كسيط ( العامؿ 
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 ثانثا : اهًُح انذراسح

دارة المكارد المالية بكفاءة بما يضمف أ نفسيا في كضع يحتـ عمييا التركيز عمىالمصارؼ كجدت    
تكجيو تمؾ المكارد الى المجاالت االكثر ربحية مف خالؿ التنكيع في اكجو االستخدامات كضمف مستكيات 

المكجكدات كالمطمكبات  كفاءة ادارة ية في لك ك كلتحقيؽ ذلؾ ال بد مف اعطاء اال , مقبكلة مف المخاطرة
ألنو مف الكظائؼ االساسية لممصارؼ التجارية كتتسـ س ماؿ العامؿ بصكرة خاصة أر ككفاءة أدارة 

كمف خالؿ ما سبؽ يمكف تحديد اىمية عف المكازنة بيف السيكلة الربحية  ؿبالمخاطرة العالية كالمسؤك 
 راسة تمؾ المت يرات مف جانبيف عممي كعممي ككما يأتي:د

 نُظرٌ. اهًُح انذراسح يٍ اجلاَة ا1

مف خالؿ اطالع  ندرة الدراسات العربية كالمحمية مف نظريةتستمد الدراسة الحالية أىميتيا ال    
 صرفيةكاليشاشة الملعاممة المكجكدات غير االتي تناكلت مكضكع  خالؿ فترة الدراسة الباحثةكمتابعة 
اال  ى جانب معرفي كاكاديمي في العمؿ المصرفيمع مت يرات مترابطة مع تسميط الضكءبكصفيا 

كما يتمتع بو مف خصكصية في النظاـ المصرفي مف خالؿ  المصرفي العامؿ الماؿ رأس ىك ادارةك 
. انجاز العمميات المصرفية التي تنعكس في تحقيؽ االستخداـ االمثؿ لممكارد في ظؿ اقؿ المخاطر

لذا فاف الدراسة الحالية قد تفردت بالسعي الى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف مت يرات الدراسة 
مف خالؿ تقديـ اطار نظرم دراسة سابقة  لـ تسبقيا كة المعرفيةلردـ الفج جديدةمساىمة بكصفيا 

ضافو جديدة اك  لمجمكعة مف الدراسات في ىذا المجاؿ الفكريةج ئلمت يرات البحث كاستعراض النتا
 . دات غير العاممة كاليشاشة المصرفيةالى مخزكف المعرفة في مجاؿ المكجك 

 ؼًهٍانانذراسح يٍ اجلاَة  اهًُح. 2
 المكجكدات غير العاممةب  اىمية القطاع المبحكث باالضافة الى مف   عمميةتتجمى األىمية ال 

كىي مت يرات لـ تأخذ كفايتيا بالدراسة كالبحث مف قبؿ الباحثيف كالدارسيف  كاليشاشة المصرفية 
كدراسة العالقة بينيما مع مت ير ثالث ادارة راس الماؿ العامؿ بتشكيمة جديدة لـ تطرؽ سابقان بدراسة 

 العالقة الى اىمية تمؾ المت يرات كدكرىا الياـ في المحافظة عمى مكجكدات مبحثية كلفت انتباه ذك 
المصارؼ كبشكؿ خاص المحافظ االئتمانية كزيادة اىتماـ الجيات الرقابية المحمية كالييئات الرقابية 

 الدكلية ليذه المت يرات .
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الكقاية مف ضركرة مى ع لمتأكيدعينة مف المصارؼ التجارية العراقية ل فجاءت ىذه الدراسة   
المخاطر بكافة انكاعيا  مف  التقميؿكامكانية لذكم القرار  بعض التكصياتكتقديـ اليشاشة المصرفية 

مف خالؿ اعتماد االساليب العممية التي تحقؽ الكفاءة في ادارة  لضماف االستقرار المالي لممصارؼ
ائج اعماؿ المحافظ االئتمانية بحيث تككف قابؿ لمتطبيؽ في الكاقع العممي بما ينعكس عمى نت

  .المصارؼ عينة الدراسة

 نذراسحراتؼا : اهذاف ا

تيدؼ الدراسة الى تسميط الضكء عمى جانب معرفي كاكاديمي في العمؿ المصرفي عمى المستكل    
دارة أ مف خالؿ بياف اثر صرفيةمة كدكرىا في خمؽ اليشاشة المالمحمي اال كىي المكجكدات غير العام

غير في المصارؼ التجارية عينة الدراسة في تعزيز المكجكدات  الماؿ العامؿ كسياستيا المعتمدة رأس
اك الحد منيا , كانسجاما مع مشكمة الدراسة كاىميتيا يمكف تحديد اىـ ما تسعى اليو الدراسة العاممة 

 :  الحالية باالتي

عامؿ اس الماؿ اللمت يرات الدراسة )المكجكدات غير العاممة كادارة ر  حاطة باألبعاد المعرفية. اال1
كمراجعة اىـ االفكار  ,( كمككناتيا الفرعية كبعض المفاىيـ المالية ذات العالقة  كاليشاشة المصرفية

ي عف مت يرات المقدمة مف قبؿ المفكريف كالباحثيف عبر فترات زمنية مختمفة لبناء اطار فكرم شمكل
مف حيث مرجعيتيا النظرية اك  يـ عمى فيـ اكسع كادؽ لتمؾ المت يرات كابعادىا سكاءالدراسة الحالية تس

 مف حيث شركط كحدكد تشخيصيا .  
 المكجكدات غير العاممة كتشخيص مقاييسيا في المصارؼ عينة الدراسة . . التعرؼ عمى2
 . . التعرؼ عمى اىـ مفاىيـ مقاييس اليشاشة لممصرفية3
الماؿ  رأسكالدكر الذم تؤديو ادارة  دات غير العاممة كاليشاشة المصرفية. اختبار االرتباط بيف المكجك 5

 "معتمدة في المصارؼ عينة الدراسة العامؿ ال
ات . مكاكبة اخر التطكرات الحاصمة في الفكر المالي المعاصر فيما يتعمؽ بمت يرات الدراسة ) المكجكد6

 ( خالؿ الفترة المزامنة لفترة الدراسة الحالية.غير العاممة كاليشاشة المصرفية
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بمساىمات فكرية جديدة كتعمؽ  المصرفياالستقرار بالمكتبة الجامعية كالييئات المينية الميتمة . تزكيد 7
لما ليا مف اثر في تعزيز  دات غير العاممة كاليشاشة المصرفية في دراسة مفاىيـ حديثة مثؿ المكجك 

 االداء المالي المصرفي .

 خايسًا: يربراخ انذراسح 

محاكلة منيا الى عرض اىـ االسيامات الفكرية كالبحثية التي تطرقت الى سعت الدراسة الحالية في     
مت يرات الدراسة ذات العالقة عمى مختمؼ المستكيات المحمية كالعربية كاالجنبية كحرصت عمى تقديـ 

كيمكف ايجاز اىـ العممي لمت يرات مكضكع البحث  الت البحثااحدث كادؽ ما تـ  التكصؿ اليو  في مج
 دراسة الحالية باالتي:مبررات ال

الت االدارة المالية كالمصرفية في كيفية المحافظة ا. تزايد االىتماـ  مف قبؿ الدارسيف كالباحثيف في مج1
, فكاف القطاع المصرفي  بصكرة خاصةكالقطاع المصرفي  بصكرة عامة لمبمدعمى االستقرار المالي 

منو  التحديات التي يمر بيا جعمت عينتيا كنظران لكثرة جارية الخاصةالعراقي ميدانان لمدراسة كالمصارؼ الت
 .مصدر قمؽ لمنظاـ المصرفي كليس عامالن لالستقرار فيو ما دعت الحاجة الى دراستو كالبحث 

ظاىرة التخمؼ عف السداد كعدـ قدرة المدينيف عمى الكفاء بالتزاماتيـ اتجاه المصارؼ كفشميـ  ازدياد. 2
 .اممة في ميزانياتيافي ادارة االمكاؿ ألسباب مختمفة ما زاد مف ظاىرة المكجكدات غير الع

احدل القطاعات الميمة في القطاعات االقتصادية ألم  بكصفو. نظرا لخصكصية القطاع المصرفي 3
الماؿ العامؿ  رأس دارهأك المكجكدات غير العاممة  الخكض في مت يرات ميمة )الى بمد دعت الضركرة 
ما يتطمب مف الجيات ذات العالقة  االرباح( لماليا مف االثار الكاضحة عمى  كاليشاشة المصرفية

ذلؾ حفاظان عمى امكاؿ كصناع القرار االعداد كاالىتماـ  لسياساتيا كاجراءاتيا بما يتناسب مع المت يرات ك 
 المكدعيف كحقكؽ المساىميف كتحصيميا , ما جعميا مت يرات مثيرة لالىتماـ .          

في الساحة   متكاضعفي الخكض في دراسة مت يرات كاف الجيد البحثي فييا  الباحثة.  محاكلة مف 4
قياسان بالدراسات  المصرفيةدات غير العاممة كاليشاشة المكجك المحمية كالعربية  خاصة فيما يتعمؽ ب

االجنبية , اذ اتضح كجكد فجكة معرفية كاسعة بيف الدراسات كاالبحاث المحمية كالعربية كالدراسات 
مساىمة في رفد الجانب الفكرم لمكاضيع ت يرات , فجاءت الدراسة الحالية بكصفيا االجنبية لتمؾ الم

حدث المصادر العممية المتعمقة البحث عف امف خالؿ  دات غير العاممة كاليشاشة المصرفيةالمكجك 
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 المصارؼمستكل االطر الفكرية المناسبة ليا التي لـ يسبؽ البحث فييا عمى  ةمكاضيع الدراسة كصياغب
 .خصكصان 

 :نهذراسح  نفرظٍسادسًا: املخطط ا

 . بما ينسجـ مع اشكالية الدراسة كفرضياتيا ضي لمدراسة يمكف كضع المخطط الفر  

 المتغير المستقل                                           المتغير الوسيط           

 الفرضية الرابعة                                       

 

 الفرضية االولى                                  

 

 

 

     

  

 االثر          االرتباط         

 

 

 (1الشكل )

 المخطط الفرضً للدراسة

 المصدر : من اعداد الباحث

 

       

 المتغٌر الوسٌط                                المتغٌر المستقل                                        

 الفرضٌة الرابعة                                                

 

 

 الفرضة االولى                                            

 

 

 

 

 الفرضٌة الثالثة                                                 الفرضٌة الثانٌة           

 

 

 المتغٌر التابع                                                   

 االرتباط  

 التأثٌر  

 الموجودات غٌر

 العاملة

 

 

 

 المال العامل رأس ادارة 

 التداول نسبة -

السبولة  نسبة-

 النقدٌة 

السٌولة  نسبة-

 االحتٌاطٌة 

الرصٌد  نسبة-

 النقدي

 مصرفيةاليشاشة ال
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 ساتؼًا : فرظُاخ انذراسح 

المشتقة  شكالية الدراسة االساسية كالتساؤالتعمى ما جاءت بو اىداؼ الدراسة كانسجاما مع ا بناءن     
منيا تبنت الدراسة مجمكعة مف الفرضيات التي تمثؿ مقترحات حمكؿ قابمة لالختبار مف خالؿ االساليب 
المالية كاالحصائية المعتمدة في الدراسة لتأكد مف مدل صحتيا اك نفييا مع بياف مدل مكضكعية 

الدراسة كعميو يمكف تحديد عالقات االرتباط  كالتأثير بيف مت يرات الدراسة التي تـ عرضيا في مخطط 
 -الفرضيات بشكؿ االتي :

 . فرظُاخ ػاللاخ االرذثاط تني يرغرياخ انذراسح.1

 كنسبتكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف المكجكدات غير العاممة  " الفرضية الرئيسة االولى   
 : ما يأتيفرضيات فرعية كىي  تنبثؽ منيا اربع س الماؿ العامؿ في المصارؼ التجارية عينة الدراسة "أر 

نسبة التداكؿ في ك تكجد عالقة ارتباط  ذات داللة معنكية بيف المكجكدات غير عاممة   "أ.
 المصارؼ التجارية عينة الدراسة "

نسبة السيكلة النقدية ك تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف المكجكدات غير العاممة  ب. "
 الدراسة "في المصارؼ التجارية عينة 

نسبة السيكلة ك تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف المكجكدات غير العاممة   "ت. 
 االحتياطية في المصارؼ التجارية عينة الدراسة "

نسبة الرصيد النقدم  ك  معنكية بيف المكجكدات غير عاممة " تكجد عالقة ارتباط ذات داللة ث. 
 "في المصارؼ التجارية عينة الدراسة 

:" تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف المكجكدات غير العاممة كاليشاشة  الفرضية الرئيسة الثانية
 في المصارؼ التجارية عينة الدراسة".  صرفيةالم

الماؿ العامؿ كاليشاشة رأس  تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف : " الفرضية الرئيسة الثالثة
 فرضيات فرعية كاالتي: عينة الدراسة". كتتفرع منيا اربعالتجارية  في المصارؼ صرفيةالم

في المصارؼ  المصرفيةتكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف نسبة التداكؿ ك اليشاشة  "أ. 
 التجارية عينة الدراسة ".
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في المصرفية تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف نسبة السيكلة النقدية ك اليشاشة  "ب. 
 المصارؼ التجارية عينة الدراسة".

في  صرفيةالمتكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف نسبة السيكلة االحتياطية كاليشاشة  "ت. 
 المصارؼ التجارية عينة الدراسة".

في مصرفية التكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف نسبة الرصيد النقدم ك اليشاشة  "ث. 
 ؼ التجارية عينة الدراسة".المصار 

 . فرظُاخ انرأثري تني يرغرياخ انذراسح 2

س الماؿ أر  نسب مكجكدات غير العاممة فيمكجد تأثير ذات داللة معنكية لي : " الفرضية الرئيسة االولى
 :ما يأتيفرضيات فرعية كىي  منيا اربعالعامؿ عمى مستكل المصارؼ التجارية عينة الدراسة". تنبثؽ 

مكجكدات غير العاممة في  نسبة التداكؿ عمى مستكل مكجد تأثير ذات داللة معنكية لي "أ. 
 المصارؼ التجارية عينة الدراسة".

مكجكدات غير العاممة في نسبة السيكلة النقدية عمى مكجد تأثير ذات داللة معنكية لي  ب. "
 مستكل المصارؼ التجارية عينة الدراسة".

مكجكدات غير العاممة في نسبة السيكلة االحتياطية عمى ممعنكية لتكجد تأثير ذات داللة ت. " 
 مستكل المصارؼ التجارية عينة الدراسة".

مكجكدات غير العاممة في نسبة الرصيد النقدم عمى متكجد عالقة تأثير ذات داللة معنكية لث. " 
 مستكل المصارؼ التجارية عينة الدراسة.

صرفية الممكجكدات غير العاممة في اليشاشة متأثير ذات داللة معنكية لكجد يالفرضية الرئيسة الثانية :" 
 عمى مستكل المصارؼ التجارية عينة الدراسة".

الماؿ العامؿ  في اليشاشة  رأس لنسبكجد تأثير ذات داللة معنكية ي الفرضية الرئيسة الثالثة : "
 فرضيات فرعية كىي كاالتي: منيا اربععينة الدراسة". كتنبثؽ عمى مستكل المصارؼ التجارية المصرفية 

عمى مستكل المصارؼ  صرفيةالمنسبة التداكؿ في اليشاشة لكجد تأثير ذات داللة معنكية ي أ. "
 التجارية عينة الدراسة".
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تكل عمى مسصرفية المنسبة السيكلة النقدية في اليشاشة لكجد تأثير ذات داللة معنكية ي ب. "
 الدراسة".المصارؼ التجارية عينة 

عمى  صرفيةفي اليشاشة المنسبة السيكلة االحتياطية لكجد تأثير ذات داللة معنكية ي ت. "
 مستكل المصارؼ التجارية عينة الدراسة".

عمى مستكل   صرفيةالمنسبة الرصيد النقدم في اليشاشة لكجد تأثير ذات داللة معنكية يث. " 
 المصارؼ التجارية عينة الدراسة".

تأثير ذات داللة معنكية لممكجكدات غير العاممة في اليشاشة  يكجد: "  الرئيسة الرابعةالفرضية 
  عينة الدراسة  التجارية الماؿ العامؿ عمى مستكل المصارؼ رأس دارةأمف خالؿ صرفية الم

 االحصائُح املؼرًذج يف انذراسح االدواخو حاملانُ ؼادالخاملثايًُا: 

كاختبار فرضياتيا المتبناة مف الجكانب المالية كاالحصائية , استخدمت بعض لقياس مت يرات الدراسة   
كالمقاييس االحصائية  االدكاتالمالية المعتمدة في التحميؿ المالي , ككذلؾ اعتمدت بعض  عادالتالم

خاة لتحميؿ العالقات بيف مت يرات الدراسة التي تـ تحديدىا في فرضيات الدراسة لمكصكؿ الى النتائج المتك 
, كتـ االعتماد عمى المنيج الكمي في تحميؿ البيانات مف الكشكفات المالية لممصارؼ التجارية عينة 

 : االتيةالدراسة باستخداـ المعادالت 

 Performing Assets-Non الموجودات غير العاممة. 1

مصارؼ التجارية عينة الدراسة كالتي في قياس المكجكدات غير العاممة في ال االتيةاعتمدت المعادلة  
 (Swamy,2014:32) ؛(Kapoor,2014:36)منيا :  ان ذكر بعضجاءت في العديد مف الدراسات ن

 .(102: 2018)الجبكرم , 

 

                                                  

 -اف : اذ

NPA  المكجكدات غير العاممة =(Non-Performing Assets) 

𝑁𝑃𝐴 = 
𝐷𝐷 + 𝐵𝐷 

𝑇𝐿𝐴
…………… 1  
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 DD الدٌون المشكوك فً تحصٌلها =( Doubtful debts)  

BD الدٌون المعدومة =  ( (Bad debt 

TLA اجمالً السلف والقروض = Total advances and loans)) 

الذم مف  الديكف تمؾ األى أني Doubtful debts (DD) تشير الديكف المشككؾ في تحصيميا   
 الرغبة عدـ بسبب إماكميان اك جزئيان  المتكقعة االستحقاؽ تكاريخ في سدادىا عف كفدينالم عجزالمحتمؿ ي

 أك مشاكؿ أك لظركؼ أك محسكب غير حدث بسبب الكفاء مف المقترض تمكف لعدـ أك ذلؾ في
عمييا مف خالؿ بعض االشارات كعدـ انتظاـ السداد في  ؿكيمكف االستدال بنشاطو أحاطت اختالالت

تشير الى الديكف ف Bad debt (BD) مكاعيدىا اك تأخر بعض الزبائف عف الدفع ,اما الديكف المعدكمة
التي تؤكد بعض الظكاىر الى عدـ امكانية تحصيميا اما بسبب اشيار افالس المديف اك م ادرتو البالد اك 

  (132:  2013,  كفاتو ) حميدات ك خداش
 Working Capital Management المال العاملرأس دارة أ. 9

لبياف مدل قدرة ادارة راس الماؿ العامؿ في المصارؼ التجارية عينة  النسبيمكف اعتماد مجمكعة مف 
الدراسة المحافظة عمى سيكلة المصرؼ بالطريقة التي تخفؼ مف مخاطرة عدـ القدرة عمى الكفاء 
بااللتزامات المالية قصيرة  االجؿ كالمخاطر االئتمانية كتفادم  االستثمارات الزائدة في المكجكدات 

تحديد اىـ ىذه  ناكيمكن (Eljelly , 2004:3 )  (268: 2015)بابكر , (216: 2016ر,)مطالمتداكلة 
 :النسب

التداكؿ الى مدل قدرة المكجكدات المتداكلة عمى ت طية  تشير نسبة  التداكؿ: نسبة أ.
س الماؿ أيدؿ عمى اف ر  النسبة هفي المصارؼ عينة الدراسة كارتفاع ىذ المتداكلة المطمكبات

القصيرة االجؿ ما يدؿ  السيماعمى تكفير السيكلة لمكاجية التزاماتو المالية ك  العامؿ قادر
 (.67: 2015)الشباني,  اآلتية, يمكف التعبير عنو بالمعادلة  عمى كفاءة االداء المالي

 

 
 (2......)المطمكبات المتداكلة /المكجكدات المتداكلة  = التداكؿ نسبة
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تستخدـ لمداللة عمى الكفاية النقدية الحاضرة لدل المصرؼ  : النقدية السيكلة نسبة ب.
)بابكر ,  اآلتيةالتعبير عنيا بالمعادلة  , كيمكف لمكاجية طمبات السحب اليكمية مف الكدائع

2015 :268.) 
 
 
 
تمثؿ قدرة المصارؼ التجارية عمى الكفاء بالتزاماتيا المالية   االحتياطية السيكلة نسبة ج.

في الظركؼ غير االعتيادية كاكقات االزمات كالتي تعجز فييا  السيماالمترتبة عمييا 
, كيمكف التعبير  االرصدة المكجكدات لدل المصارؼ التجارية عف سداد التزاماتو المالية

 (.241: 2005م ,)ابك حمد كقدكر   اآلتيةعنيا بالمعادلة 
 
 
  
الوفاء وٌبٌن مدى قدرة االرصدة النقدٌة لدى المصارف على :  النقدم الرصيدنسبة . د

بالتزاماتها المالٌة المستحقة فً اوقاتها مع مراعاة عدم االفراط فً ارتفاع هذه النسبة بسبب 

اثارها السلبٌة على العوائد وكذلك تجنب انخفاضها دون المعدل المعتمد ألنها تعرض 

 : 2115)الشبانً , , ٌمكن التعبٌر عنها بالمعادلة التالٌة  المصرف الى العدٌد من المشاكل

81.) 

 

 

 اف : اذ

 النقد كما في بحكمو = النقد في الصندكؽ +النقد لدل البنؾ المركزم + ارصدة سائمة اخرل    

+االحتياطيات )راس الماؿ حؽ الممكية اجمالي الكدائع = الكدائع كما بحكميا )جميع المطمكبات ماعدا 
                                (                  240: 2005)ابك حمد ك قدكرم , ات(يص+االرباح المحتجزة + التخص

 (3.....)السٌولة النقدٌة = النقدٌة بالخزٌنة / الودائع تحت الطلب  نسبة

 (4....)الكدائع أجمالي / نقد لدل البنؾ المركزمالتياطية = السيكلة االح نسبة

 (5الكدائع...) أجمالي / حكمو في كما النقدنسبة الرصيد النقدم = 
  5 الكدائع...........
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 Banking Fragility صرفٌة. الهشاشة الم1

فً المصارف التجارٌة عٌنة الدراسة والتً المصرفٌة فً قٌاس الهشاشة  اآلتٌةنعتمد المعادلة     

)  Lamia,2016:126) (Mondher and : اعتمدت فً اغلب الدراسات واالبحاث ونذكر منها
 .(Onumah and Duho,2019:9) (Goetz,2018:12),  ( 10: 2018ياسر,

 

 

 : اف اذ

Z   = قيمة  اك انخفاض ارتفاع كتفسر عمى اساسصرفية ماليشاشة النسبة تقيس  اداة Z . 

ROA العائد عمى المكجكدات = Return on Assets  

E/A حؽ الممكية عمى المكجكدات = Equity on Assets 

σ (ROA)  = االنحراؼ المعيارم لمعائد عمى المكجكدات , كيمكف قياس االنحراؼ المعيارم لمعائد عمى
 المكجكدات بالمعادلة التالية:

                                             ..                          =S  

 اف : اذ

Yi = العائد عمى مكجكدات المصرؼ 

Y-  =)العائد المتكقع عمى المكجكدات )يستخرج مف خالؿ الكسط الحسابي لمعكائد 

N عدد المشاىدات = 

الى نسبة العائد الى المكجكدات , الذم يعكس مدل قدرة كؿ دينار مستثمر في  (ROA)تشير  اذ
المكجكدات عمى تحقيؽ االرباح , فكمما زادت كفاءة ادارة المصرؼ في استخداـ مكاردىا المالية المتاحة 
زاد مستكل ىامش االرباح المتحقؽ الذم ينعكس بشكؿ ايجابي عمى االستقرار المالي 

,2010:42)Rauch(  في حيف تشير .(E/A) ت الكمية كلتنكع الى نسبة حؽ الممكية مف المكجكدا

………. 𝟔  Z(score)= 
𝑹𝑶𝑨+

𝑬

𝑨

𝝈 𝑹𝑶𝑨 
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ذلؾ الى  مفي االستقرار المالي , فتركيز المصرؼ عمى جانب كاحد سيؤد مصادر الدخؿ دكره ميـه 
المحتممة , كذلؾ يرتبط ىذا المؤشر بحجـ  صرفيةارتفاع مخاطر العسر المالي التي يقكد الى اليشاشة الم

االعماؿ االستثمارية المتنكعة فأنيا تككف قادرة عمى تكليد ارباح اكثر استقراران عمى المصرؼ مقارنة مع 
 (: 26Ashraf ,et al ,2016المصارؼ التي تعتمد عمى االعماؿ التقميدية )

حصائية برامج ا ةتـ اعتماد ثالث فقد دراسة ,االحصائية المستخدمة في ال األدكاتباما فيما يتعمؽ    
 ( الختبار فرضيات االرتباط باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف  (Excelجاىزة , البرنامج االحصائي 

   . (Smart PLS)( ك Eviews 7) ةمج االحصائياالبر كالختبار فرضيات التأثير اعتمد عمى 

 اخ االجرائُح ملرغرياخ انذراسح ذاسؼًا: انرؼرَف

قبؿ االطالع عمى االدبيات كاالسيامات الفكرية المتعمقة بمت يرات الدراسة البد مف التعريؼ   
 المتعمؽ بمصطمحات الدراسة الرئيسة  (1ة الرئيسة ككما يعرضيا الجدكؿ )بمصطمحات الدراس

                  كىي كاالتي:     

 متغيرات الدراسةالتعريفات االجرائية ل (1جدول )                    

رمز  اسم المتغير ت
 المتغير

 التعريف

 الموجودات غير العاممة 1
non-performing 

assets 

NPAS  ان يكم 90كؿ المكجكدات التي تتكقؼ عف تكليد الدخؿ اكثر مف 
االساس كسداد  مف خالؿ الفكائد المكتسبة عمى مبمغ القرض

 .مبمغ القرض االساس
 المال العامل رأس ادارة 2

Working capital 
management 

WCM  مجمكعة مف االسس كالقكاعد التي تنظـ النشاط الذم يؤديو
المتضمف قبكؿ الكدائع كمنح التسييالت  WCMالمصرؼ في 

 WCMاالئتمانية كانكاع االنشطة االستثمارية التي تيتـ بيا 
 المصرفيةاليشاشة  3

Banking fragility 
BF  يقصد بيا تدني في قدرة المصرؼ عمى القياـ بميامو االساسية

مف منح االئتماف كتحقيؽ مستكل الربحية التي يطمح الكصكؿ 
 الييا.

 المصدر : من اعداد الباحثة 
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 واالسهىب املرثغ يف حتهُم انثُاَاخيُهجُح انذراسح ػاشرًا: 

اف ما يميز البحكث االكاديمية ىي اعتمادىا عمى المنيج البحث العممي , اذ لكؿ عمـ مناىجو      
كتقنياتو الخاصة بو كالمناسبة لطبيعة اىدافو التي يجب اف تتميز بالدقة كالعقالنية كالتنظيـ كاالبتعاد عف 

تداللي الذم ييدؼ الى دراستنا الحالية عمى المنيج االس تالعشكائية كغمكض االىداؼ , كاعتمد
بفرضية الدراسة  ءان تشخيص العالقة بيف مت يريف اك اكثر,  كيعتمد ىذا المنيج عمى خطكات منطقية بد

اسس عممية ثـ عممية جمع البيانات كتصنيفيا كتبكيبيا كقياسيا كتحميميا لمكصكؿ الى  الىالمستندة 
ا قدمت الدراسة كصفان احصائيان لمت يرات ( ,  كم41:  2017النتائج التي تبنى عمييا ) الجبكرم , 

( الخاصة صرفيةمالدراسة الثالثة   ) المكجكدات غير العاممة , ادارة راس الماؿ العامؿ كاليشاشة ال
 مصارؼ .  10بالمصارؼ التجارية عينة الدراسة كالبالغ عددىا 

تباط  كفرضيات التأثير الر االرتباط كالتأثير لمت يرات الدراسة كحسب فرضيات ا كل رض دراسة عالقة 
, تـ اعتماد اجراءات احصائية لمبيانات المصارؼ المبحكثة مف خالؿ نمكذج االنحدار البسيط المصاغة 

لتحميؿ مت يرات  (Panel Date )لمبيانات الزمنية المقطعية باستخداـ منيج حـز البيانات المتكازنة  
مف  لممدةفي سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية  مصارؼ تجارية خاصة مدرجة 10الدراسة المختمفة  ؿ 

 .  2019الى  2011

 : حذود انذراسح  ػشر حادٌ

 -باالتي: يمكف تحديدىاذا نطاؽ محدد كابعاد كاضحة  اف تككف الدراسةمف البد    

لدراسة كتـ تشخيص  مكانان : تمثمت بسكؽ العراؽ لألكراؽ المالية  لدراسة الحالية. الحدود المكانية 1
ىذه المصارؼ مف  (10)كتـ اختيارمجتمعا ( مصرؼ 40الخاصة المدرجة كالبالغ عددىا )المصارؼ 

 عينة الدراسة لتكفرت المعمكمات المطمكبة التي تخدـ  اىداؼ الدراسة .

الخاصة عينة الدراسة كالبمغ  لدراسة الحالية  لممصارؼامتدت ا. الحدود الزمانية لدراسة الحالية : 2
تـ االعتماد عمى  2019الى  2011( سنكات  مف 9رؼ  عمى سمسمة زمنية بم ت )مصا 10عددىا 

عمى المكقع االلكتركني لسكؽ العراؽ لألكراؽ المالية , تضـ مف قبؿ المصارؼ التقارير السنكية  المنشكرة 
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العتماد التي تـ ااالخرل  المساعدة  ؼ الدخؿ كالكشكفات الماليةىذه التقارير الميزانية العمكمية كالكش
 مف قبؿ الدراسة لتحقيؽ اىدافيا . عمييا

  وػُُح انذراسحجمرًغ  ػشر : ثاٍَ

تجسد مجاؿ تطبيؽ الدراسة في القطاع المصرفي العراقي كاختيار مجتمع الدراسة منو تمثؿ بالمصارؼ    
 ةكاختيار عينة عمدي ان مصرف 40لغ عددىا االتجارية الخاصة المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية كالب

 2011مصارؼ خاصة مدرجة تكفرت بيـ متطمبات الدراسة لسمسمة زمنية امتدت مف  10منو تمثمت ب
حسب ما ذكر في  10عف المصارؼ اؿ ان ممخص ان ادناه عرض  (2, كندرج في الجدكؿ ) 2019الى 

 تقاريرىا السنكية .

 المعمومات الخاصة بالمصارف عينة الدراسة ( 2جدول )

ساط اٌّبي  اٌفشٚع عٕخ اٌزؤع١ظ اٌؼٕٛاْ اعُ اٌّظشف د

 )١ٍِبس د٠ٕبس(

 250 21 1993 ب داد/السعدكف مصرؼ االستثمار العراقي 1
 300 23 1999 ب داد /السعدكف مصرؼ الخميج التجارم 2
 250 23 1993 ب داد/حي بابؿ مصرؼ الشرؽ االكسط 3
 250 8 1998 ب داد/ السعدكف مصرؼ االىمي العراقي 4
ب داد/كرادة  لالستثمار مصرؼ المنصكر 5

 خارج
2005 8 250 

 264 13 2006 ب داد/ البتاكيف لالستثمار مصرؼ عبر العراؽ 6
 250 28 1992 ب داد السعدكف مصرؼ التجارم العراقيال 7
ب داد/ ساحة  المصرؼ المتحد   لالستثمار 8

 الكاثؽ
1994 26 300 

 250 26 1992 ب داد/ الكرادة  مصرؼ ب داد 9
 250 11 1998 ب داد/السعدكف مصرؼ االئتماف العراقي 10
 باالعتماد عمى البيانات المنشكرة مف قبؿ مصارؼ عينة الدراسة. ةالباحثالمصدر: اعداد   
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 : يصادر مجغ انثُاَاخ  ثانث ػشر
الستكماؿ متطمبات الجانب الفكرم مف الدراسة البد مف االعتماد عمى المصادر العممية كاالدبيات     

الحصكؿ عميو يمكف تحديدىا  استطاعت الباحثةكمف مصادرىا المختمفة كما المتعمقة بمكضكع الدراسة 
 بالمصادر االتية : 

 الكتب العربية كاالجنبية . 1
 البحكث كالدكريات العربية كاالجنبية . 2
 الرسائؿ كاالطاريح الجامعية . 3
 شبكة االنترنت. 4

مف المصارؼ عينة الدراسة كالمنشكرة في  ةالتقارير السنكية الصادر  غطتكما يتعمؽ بالجانب العممي 
 متطمبات الدراسة .مكقع سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية, 
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 انثاٍَ املثحث
 يرغرياخ انذراسح ػٍ تؼط انذراساخ انساتمح                         

ف يياف استعراض االدبيات كالبحكث السابقة كمعرفة االعماؿ التي انجزت مف قبؿ الباحثيف كاالكاديم   
الباحث عمى حكؿ مكضكع ما , يعد بمثابة الطريؽ الستكشاؼ كقراءة النصكص المناسبة التي تساعد 

لمبحكث التي  ال امتداده ااالحاطة بمكضكع  بحثو الخاص كضبطو بشكؿ جيد , الف كؿ بحث ما ىك 
سبقتو , كعميو جاء ىذا المبحث الستعراض بعض ىذه االدبيات كاالسيامات الفكرية السابقة ذات العالقة  

مكقع الدراسة الحالية  بمت يرات الدراسة الحالية بيدؼ االفادة مف اجراءاتيا كجانبيا النظرم , باالضافة
 منيا.  

  -( االتي: 3مموجودات غير العاممة وحسب الجدول ) السابقة ل اوال: الدراسات
 انغابمت نهًىصىداث غُش انعايهت انذساعاث( بعط 3صذول )

. عُىاٌ 1

 انذساعت

 يغذداث انمشوض غُش انعايهت : ًَارس يٍ دول يُطمت انُىسو

area countries-loans: Evidence from Euro performing-Determinants of non 

 ( Dimitrios , et al.,  2016) اعى انباعذ

الزشاذ ّٔٛرج رسش٠جٟ ٠ؼزّذ فٟ رشخ١ض ٚرسذ٠ذ اٌّسذداد اٌشئ١غخ  ٌٍمشٚع غ١ش اٌؼبٍِخ فٟ إٌظبَ  ٘ذف اٌذساعخ

ثبعزخذاَ رمذ٠شاد    2015اٌشثغ اٌثبٟٔ  – 1990اٌّظشفٟ ٌّٕطمخ ا١ٌٛسٚ ٌٍّذح ِٓ اٌشثغ االٚي 

GMM (Generalized Method of Moments)  ثبالػبفخ اٌٝ اٌّزغ١شاد اٌخبطخ ثبٌّظشف ,

ٚاٌجٍذ اٌزٟ الزشززٙب األدث١بد , ٚألٚي ِشح ٠زُ فسض ربث١ش ػش٠جخ اٌذخً ٚفدٛح اإلٔزبج ػٍٝ 

١ُ اٌغ١بعبد االززشاص٠خ اٌى١ٍخ ِؤششاد اٌمشٚع غ١ش اٌؼبٍِخ  ٚٚخذد أٔٙب ِّٙخ ِٚف١ذح ػٕذ رظّ

 ٚاٌغ١بعبد اٌّب١ٌخ.

ِدزّغ ٚػ١ٕخ 

 اٌذساعخ

-1990ٚاٌج١بٔبد اٌفظ١ٍخ فٟ اٌفزشح  GMMثبعزخذاَ ث١بٔبد اٌمطبع اٌّظشفٟ فٟ ِٕطمخ ا١ٌٛسٚ , 

إٌٝ  1990دٌٚخ فٟ ِٕطمخ ا١ٌٛسٚ ِٓ اٌشثغ األٚي  15رُ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌّظبسف اٌزدبس٠خ ِٓ  2015

ّزغ١شاد اٌخبطخ ثبٌّظشف اٌّغزخذِخ ٟ٘ اٌؼبئذ ػٍٝ اٌّٛخٛداد ٚاٌؼبئذ ػٍٝ زمٛق وبٔذ اٌ 2015

اٌٍّى١خ ٚٔغجخ اٌمشٚع إٌٝ اٌٛدائغ ثٛطفٙب ّٔبرج ٌدٛدح اإلداسح ِٚخبؽش٘ب. اٌّسذداد اٌخبطخ ثىً 

ثٍذ ٟ٘ اٌجطبٌخ ٚػش٠جخ اٌذخً وٕغجخ ِئ٠ٛخ ِٓ إٌبرح اٌّسٍٟ اإلخّبٌٟ ٚاٌؼدض / اٌفبئغ فٟ 

١خ اٌسى١ِٛخ ٚاٌذ٠ٓ اٌؼبَ وٕغجخ ِئ٠ٛخ ِٓ إٌبرح اٌّسٍٟ اإلخّبٌٟ ٚاٌزؼخُ ّٚٔٛ إٌبرح اٌّسٍٟ ا١ٌّضأ

 اإلخّبٌٟ ٚفدٛح اإلٔزبج.

رج١ٓ اْ اٌّزغ١شاد اٌى١ٍخ  ِثً اٌجطبٌخ ٚإٌّٛ , رّبسط رؤث١شاً ل٠ٛبً ثبالػبفخ اٌٝ اٌّزغ١شاد خبطخ  اُ٘ إٌزبئح

ٚرفؼ١الد اٌّخبؽش ٌٙب فٟ رشى١ً اٌمشٚع  غ١ش اٌؼبٍِخ فٟ ثبٌّظشف رزؼٍك ثبٌّٙبساد اإلداس٠خ 

اٌّغزمجً وّب رج١ٓ  اْ ػش٠جخ  اٌذخً اٌشخظٟ ٚفدٛح اإلٔزبج ِسذداد ِّٙخ ٌٍمشٚع غ١ش اٌؼبٍِخ , 

ٚ٘ٛ اوزشبف ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِف١ذاً ػٕذ رظ١ُّ اٌغ١بعبد االززشاص٠خ اٌى١ٍخ ٚاٌغ١بعبد اٌّب١ٌخ ِّب 

ٚاٌخبطخ اٌزٟ اػزّذد فٟ إٌّٛرج رؤثش ػٍٝ ػؼف اٌمطبع اٌّظشفٟ ,  ٠ؼٕٟ اْ اٌّزغ١شاد اٌى١ٍخ

 ٚثبٌزبٌٟ رؼضص اٌمٛح اٌزفغ١ش٠خ ٌٍّٕٛرج اٌزدش٠جٟ.

ػشٚسح اػطبء اٌّزغ١شاد اٌّؼزّذح فٟ إٌّٛرج اٌزدش٠جٟ ا١ّ٘خ وج١شح فٟ اٌذساعخ ٚاٌزس١ًٍ ٌّب ٌٙب  اُ٘ اٌزٛط١بد

 . ِٓ ربث١ش ٚاػر فٟ رشى١ً اٌمشٚع غ١ش اٌؼبٍِخ
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 . عُىا2ٌ

 انذساعت

 س٘ب فٟ ػذَ االعزمشاس اٌّظشفٟٚاٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ ٚد

 (2017,انضبىسٌ ( اعى انباعذ

 . اخزجبس ػاللبد اٌزؤث١ش ث١ٓ اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ ٚػذَ االعزمشاس اٌّظشف1ٟ ٘ذف اٌذساعخ

 اٌّجسٛثخ. رسذ٠ذ ِغزٜٛ اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ ٌٍّظبسف 2

 اٌّجسٛثخ. رسذ٠ذ ِغزٜٛ اٌؼبئذ ػٍٝ اٌّٛخٛداد ٌٍّظبسف 3

ٚػ١ٕخ ِدزّغ 

 اٌذساعخ

ِظبسف ردبس٠خ فٟ اٌمطبع اٌخبص ِغدٍخ فٟ  8اٌمطبع اٌّظشفٟ  اٌزدبسٞ اٌخبص فٟ اٌؼشاق / 

 عٛق اٌؼشاق ٌألٚساق اٌّب١ٌخ   

ثٛخٛد ػاللخ رؤث١ش راد دالٌخ عبٌجخ ٌٍّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ ػٍٝ وً ِٓ اٌؼبئذ  اعزٕزدذ اٌذساعخ   اُ٘ إٌزبئح

  .ػٍٝ اٌّٛخٛداد ٚرغط١خ اٌغ١ٌٛخ ٌٍّظبسف ػ١ٕخ اٌذساعخ 

ػشٚسح رجٕٟ ع١بعخ الشاػ١خ ِج١ٕخ ٚفك اعظ ِذسٚعخ فٟ زبالد ِٕر االئزّبْ  عٛاء ٌألشخبص اٚ  اُ٘ اٌزٛط١بد

 ٌؼّبْ  اٌششوبد  اٚ ززٝ اٌّظبسف االخشٜ

 اٌزخٍض ِٓ اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ.

. عُىاٌ 3

 انذساعت

 غُش انعايهت نهًصاسف انخعاوَُت انًشكضَت فٍ يُطمت ساصاعخاٌ انًىصىداثدساعت 

Operative Banks in -Performing Assets of District Central Co-A Study of Non

Rajasthan 

 (Chaturvedi &Sangwan, 2017 ) اعى انباعذ

 فٟ اٌّظبسف اٌّشوض٠خ اٌزؼب١ٔٚخ. NPASرسذ٠ذ ٚرس١ًٍ اردب٘بد  - اهذاف انذساعت

 فٟ ِٕطمخ اٌّظبسف اٌزؼب١ٔٚخ اٌّشوض٠خ فٟ ٚال٠خ ساخبعزبْ. NPASرسذ٠ذ أعجبة  -

 .NPASالزشاذ رسغ١ٓ فٟ ِشالجخ ٚرخف١غ   -

يضخًع وعُُت 

 انذساعت

 

ِظشفب رؼب١ٔٚب  29اٌّظبسف اٌزؼب١ٔٚخ اٌّشوض٠خ  فٟ ِٕطمخ  ساخبعزبْ , ٚرُ اخشاء ِغر ١ِذأٟ فٟ 

) ِذ٠ش ِشوض٠ب ِٓ خالي اعزج١بْ ِٕظُ ٚصع ػٍٝ  ِششفٟ اٌمشٚع ِٚذ٠شٞ اٌّظبسف اٌّؼ١ٕخ 

اعزّبسح اعزج١بْ ثبالػبفخ  77ٚثٍغذ ػذد االعزّبساد اٌّٛصػخ ِٚذ٠ش ػبَ ( ِٚغبػذ ِظشفٟ 

اٌزٟ رُ خّؼٙب ِٓ اٌزمبس٠ش اٌغ٠ٕٛخ ٌّظشف ٚال٠خ ساخبعزبْ   NPASٌّؼشفخ اردب٘بد ث١بٔبد 

 .اٌزؼبٟٚٔ

 .NPASػؼف اعزشداد اٌمشٚع ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ اسرفبع ِؼذي   اهى انُخائش 

 ًّاٌّظبسف ٚ اٌم١ٛد اٌسى١ِٛخ اٌزٟ رّٕؼُٙ ِٓ  اإلفشاؽ فٟ االٔخشاؽ اٌغ١بعٟ ٚاٌشعّٟ فٟ ػ

 االػزّبد ػٍٝ اٌزاد.

 .ْٛػذد وج١ش ِٓ اٌّظبسف ٠غ١طش ػ١ٍٙب اٌغ١بع١ 

 .ٚخٛد عٍطبد رٕظ١ّ١خ ِزؼذدح ٌٍشلبثخ ٚاٌّشالجخ 

  َِٕٛبؽك اٌؼ١ٍّبد ٌٍّظبسف اٌزؼب١ٔٚخ ِم١ذح ِٚسذٚدح فٟ ِٕبؽك ِؼ١ٕخ  فبٌّظبسف اٌزؼب١ٔٚخ ا١ٌ

ٌُ فٟ ا ٌّٕبؽك اٌش٠ف١خ , ِّب ٠فزشع ػ١ٍٙب أْ رؼًّ ثٛطفٙب ٔظبِبً وبِالً ٠ؤدٞ إٌٝ ٌٙب دٌٚس ِٙ

 االػزّبد ػٍٝ اٌزاد.

 .NPASِطٍٛة اداسح خ١ذح ِٓ خبٔت اٌّظبسف ٌزخف١غ ِغزٜٛ  - اهى انخىصُاث 

 االخز١بس اٌظس١ر ٌٍّمزشػ١ٓ ٚاٌّزبثؼبد اٌّطٍٛثخ ٌٍسظٛي ػٍٝ اٌغذاد فٟ اٌٛلذ إٌّبعت.  -

ِغبػذح  اٌّظبسف اٌزؼب١ٔٚبد ثزٛف١ش اٌم١بدح اٌمبدسح ٚاٌزٛخ١ٗ إٌّبعت ٚاإلششاف اٌمٛٞ  -

 ٚاٌغ١طشح ػشٚسح إششان اٌّّبسعبد ٚاٌزم١ٕبد اٌسذ٠ثخ. 

. ػٕٛاْ  4

 اٌذساعخ 

 رؤث١ش اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ ػٍٝ اٌشثس١خ فٟ اٌّظبسف اٌزدبس٠خ ا١ٌٕجب١ٌخ

on profitability in Nepalese Commercial performing assets -Impact of non

Banks 

 (Pokharel , 2020) اعُ اٌجبزث
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 ٘ذف اٌذساعخ
 فٟ ا١ٌٕجبي . ث١بْ رؤث١ش اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ ػٍٝ سثس١خ  اٌّظبسف اٌزدبس٠خ -

   رم١١ُ اٌٛػغ اٌسبٌٟ ٌٍّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ  ٌٍّظبسف اٌزدبس٠خ فٟ ا١ٌٕجبي. -

ِدزّغ ٚػ١ٕخ 

 اٌذساعخ 

ِظبسف  5اٌمطبع اٌّظشفٟ فٟ ا١ٌٕجبي ٚػ١ٕزٗ اٌّظبسف اٌزدبس٠خ اٌسى١ِٛخ ٚاٌخبطخ ِزّثٍخ ة

 ِظبسف ردبس٠خ زى١ِٛخ . 5ِظشفبً ردبس٠بُ خبطبً ِٚظشفبً ٚازذاً ِٓ اطً  24خبطخ ِٓ اطً 

ٌٟ ٌـ    اُ٘ إٌزبئح ػٍٝ سثس١خ اٌّظبسف اٌزدبس٠خ ا١ٌٕجب١ٌخ , ٚاٌزٟ ٠زُ رمذ٠ش٘ب ِٓ خالي  NPASٕ٘بن رؤث١ٌش إ٠دبث

سثس١خ اٌغُٙ ٚاٌؼبئذ ػٍٝ اٌّٛخٛداد ثبالػبفخ اٌٝ أْ ػ١ٕخ اٌّظبسف اٌسى١ِٛخ ٌذ٠ٙب أوجش لذس ِٓ 

اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ ِمبسٔخ ثّظبسف اٌمطبع اٌخبص. ٌزٌه , ٠دت ػٍٝ اٌّظبسف اٌسى١ِٛخ 

اٌؼبٍِخ . ِٓ ٔبز١خ أخشٜ , فئْ ِظبسف اٌمطبع اٌخبص ٌذ٠ٗ أدٔٝ خفغ اٌّٛخٛداد غ١ش 

اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ ِّب ٠ذي ػٍٝ أْ ٘زٖ اٌّظبسف ٌذ٠ٙب ع١بعخ خ١ذح فٟ اإللشاع وّب ٠ىشف 

ِٕخفغ ِمبسٔخ ثبٌّظبسف اٌسى١ِٛخ ِّب ٠ؼٕٟ  NPAsرم١١ُ اٌّظبسف اٌمطبع اٌخبص أْ ِؼذي ّٔٛ 

ؼبًِ ِغ لؼ١خ اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ ثشىً وج١ش ثغجت ّٔٛ ٘زٖ فشً اٌّظبسف اٌسى١ِٛخ فٟ اٌز

 اٌمشٚع ثشىً ِزضا٠ذ. 

ػشٚسح االػزّبد ػٍٝ ع١بعخ ائزّب١ٔخ ٚاػسخ ِٚسذدح ِٓ لجً اٌّظبسف فٟ ػ١ٍّخ ِٕر االئزّبْ ثّب  اُ٘ اٌزٛط١بد

شف١خ فؼبٌخ ٠ؼّٓ اعزشداد اٌمشٚع فٟ اٌٛلذ إٌّبعت ثبالػبفخ اٌٝ اٌزؤو١ذ ػٍٝ ٚخٛد اداسح ِظ

 ٚلبدسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ ثشىً خ١ذ .

.عُىاٌ 5

 انذساعت

 .وفبءح اٌّظبسف إٌٙذ٠خ راد اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ : ّٔٛرج ِٓ شجىخ راد ِشزٍز١ٓ  

-performing assets: evidence from two-Efficiency of Indian banks with non

stage network DEA. 

  (   (Hafsal et al.,2020 اعى انباعذ

( NPAsفُٙ ِغزٜٛ ػذَ اٌىفبءح فٟ اٌمطبع اٌّظشفٟ إٌٙذٞ ثغجت اٌّٛخٛداد غ١ش اٌؼبٍِخ )   هذف انشاعت

ٌٚفُٙ وفبءح األلغبَ ٚإٌظبَ ٌٍّظبسف , رُ  2016ِظشفب ٌٍغٕخ اٌّب١ٌخ  46ثبعزخذاَ ث١بٔبد ػٓ 

اٌم١بعٟ ٌشجىخ ِٓ ِشزٍز١ٓ ثُ ِغ ّٔٛرج  DEAإخشاء اٌزس١ًٍ ثؤعٍٛة اٌٛعبؽخ ثبعزخذاَ ّٔٛرج 

DEA  ٌٍشجىخ اٌؼبِخ اٌّىٛٔخ ِٓ ِشزٍز١ٓ ػٓ ؽش٠ك االززفبظ ثـNPAs خ ثٛطفٙب ِخشخبد خبسخ١

. أظٙشد رمذ٠شاد اٌىفبءح ٌٙز٠ٓ إٌّٛرخ١ٓ أْ NPAsغ١ش ِشغٛة ف١ٙب ٌفُٙ فدٛح اٌىفبءح ثغجت 

 فٟ اٌمطبع اٌّظشفٟ إٌٙذٞ.NPAS ٪ ِٓ خغبسح اٌىفبءح رٕشؤ ثغجت 16.2زٛاٌٟ 

يضخًع وعُُت 

 انذساعت 

 ِظشف لطبع خبص( 20ِظشف لطبع ػبَ ٚ 26ِظشفبً ٕ٘ذ٠بً ) 46اٌمطبع اٌّظشفٟ إٌٙذٞ / 

أْ اٌّظبسف اٌزٟ ٌذ٠ٙب اٌّض٠ذ ِٓ اٌّغبّ٘بد اٌؼبِخ ٌذ٠ٙب ِغزٜٛ ألً ِٓ فدٛح اٌىفبءح ثغجت  اهى انُخائش

NPAs  ِْمبسٔخ ثزٍه اٌزٟ ٌذ٠ٙب اٌّض٠ذ ِٓ األعُٙ اٌسى١ِٛخ أٚ اٌخبطخ , وّب اظٙشد اٌذساعخ أ

NPAs ٌزذ٘ٛس فٟ رؼغؾ ػٍٝ ِشوض سأط ِبي اٌّظبسف ٚسثس١زٙب , ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ ِض٠ذ ِٓ ا

 اٌمطبع اٌّظشفٟ ٚااللزظبدٞ.

الْ رىٍفخ  NPAsٌغشع رسغ١ٓ وفبءح اٌّظبسف ثشىً اوجش الثذ ِٓ اال٘زّبَ فٟ اداسح ِغزٜٛ  اهى انخىصُاث

NPAs  ال رشًّ فمؾ رىٍفخNPAs  اٌفؼ١ٍخ ٚأسثبذ اٌفٛائذ اٌخبطخ ثٙب ٌٚىٓ أ٠ؼبً اٌزىٍفخ اٌّشرجطخ

ِظبسف اٌمطبع اٌؼبَ الْ عست االعزثّبس ِٓ اٌّغبّ٘خ  ػشٚسح اػبدح سعٍّخ ,اٌىفبءح ثـفمذاْ

 اٌسى١ِٛخ ٠ّىٓ اْ ٠سغٓ ِٓ وفبءح ٘زٖ اٌّظبسف.

 : االتي( 4)المال العامل وحسب الجدول  رأسلالدراسات بعض ثانيا : 
 سأط انًال انعايمداسة ( انذساعاث انغابمت ال4صذول ) 

 اٌّبي اٌؼبًِ ٚأؼىبعبرٗ ػٍٝ االداء اٌّبٌٟ شأطاٌزس١ًٍ اٌّزضآِ ٌ انذساعت عُىاٌ

 )2015,انشباٍَ  ( اعى انباعذ

اػزّبد رم١ٕخ اٌزس١ًٍ اٌّزضآِ ٌشاط اٌّبي اٌؼبًِ فٟ ل١بط االداء اٌّبٌٟ ٌٍّظبسف اٌزدبس٠خ ػ١ٕخ   هذف انذساعت
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زس١ًٍ فٟ رم١١ُ ِغز٠ٛبد االداء اٌّبٌٟ ٚاٌٛطٛي اٌٝ ٚالغ اٌغ١بعبد اٌاٌذساعخ ِغ ث١بْ ِذٜ ا١ّ٘خ 

اٌّبي اٌؼبًِ ِٓ خالي رم١ٕبد ِب١ٌخ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ اُ٘ ِؼٛلبد اٌؼًّ اٌّبٌٟ فٟ  ٌشأطاٌّغزمٍخ 

 اٌّظبسف اٌزدبس٠خ . 

وعُُت  يضخًع 

 انذساعت

ػ١ٕخ ػّذ٠خ ِٓ ٘زا  ٠ّثً ِدزّغ اٌذساعخ اٌّظبسف اٌزدبس٠خ اٌؼبٍِخ فٟ اٌؼشاق ٚرُ اخز١بس

 .ِظبسف ردبس٠خ ِغدٍخ فٟ عٛق اٌؼشاق ٌألٚساق اٌّب١ٌخ 10اٌّدزّغ  رّثٍذ ة 

ُٙ فٟ اػطبء ٚسعُ طٛسح وبٍِخ ػٓ اٌٛػغ ٌشأط اٌّبي اٌؼبًِ ٠غاْ اػزّبد اٌزس١ًٍ اٌّزضآِ  اهى انُخائش 

٠غبػذ اٌزس١ًٍ اٌّبٌٟ ٚاالعزثّبسٞ ٌٍّظبسف ٚو١ف ٠ّىٓ رسم١ك اال٘ذاف ثىفبءح ٚفبػ١ٍخ , ٚ

ّظبسف اٌزدبس٠خ فٟ االعزؼذاد ٌّٛاخٙخ اٌّخبؽش اٌّب١ٌخ إٌبردخ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٌٍاٌّزضآِ 

 رّزبص ثٙب ِٕشآد االػّبي اٌؼشال١خ ِٓ ِخبؽش ِزٕٛػخ ٚثّغز٠ٛبد ِخزٍفخ .

بعجخ ٌسً اٌزؼبسع ٚع١ٍخ ٚع١بعخ ِٕثٛطفٗ اٌّبي اٌؼبًِ  ٌشأطػشٚسح اػزّبد اٌزس١ًٍ اٌّزضآِ  اهى انخىصُاث 

ث١ٓ ا٘ذاف اٌّظبسف اٌزدبس٠خ اٌّزّثٍخ ثبٌشثس١خ ٚاٌغ١ٌٛخ ٚاالِبْ ٚاٌّغبّ٘خ فٟ زً ِشىٍخ 

 االداسح اٌّظشف١خ اٌّزّثٍخ فٟ ٘زا اٌزؼبسع .

دٚس اعزخذاَ ع١دّب عزخ ػٍٝ وفبءح اداسح سأط اٌّبي اٌؼبًِ " دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ اٌششوبد  انذساعت  . عُىا2ٌ

 اٌّذسخخ فٟ ثٛسطخ فٍغط١ٓ 

 )2016,انخشن ( اعى انباعذ

اٌّزّثٍخ ة) ِؼ١بس دػُ ٚاٌزضاَ االداسح , اٌزغز٠خ اٌؼىغ١خ ,  Six sigmaاٌزؼشف ِب دٚس ِؼب١٠ش   هذف انذساعت 

اٌم١بط , اٌزسغ١ٓ اٌّغزّش , اٌؼ١ٍّبد ٚاالٔظّخ , ٚاٌّٛاسد اٌجشش٠خ( ػٍٝ وفبءح اداسح سأط اٌّبي 

 اٌؼبًِ ِٓ خالي االززفبظ ثبٌّغزٜٛ االِثً ٌٍّٛاسد ٚرم١ًٍ اٌؼ١ٛة.

 وعُُت يضخًع

 انذساعت 

رّثً ِدزّغ اٌذساعخ ثبٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌظٕبػ١خ اٌّذسخخ اعّٙٙب فٟ ثٛسطخ فٍغط١ٓ ٚاٌجبٌغ  

 Sixششوخ ِغدٍخ رُ اػزّبد اعزّبسح اعزج١بْ رؼّٕذ ػذد ِٓ االعئٍخ زٛي ِؼب١٠ش  47ػذد٘ب 

sigma . ٚاثش٘ب ػٍٝ وفبء اداسح سأط اٌّبي اٌؼبًِ ِٓ خالي ِؤششاد ػذد ِٓ إٌغت اٌّب١ٌخ 

ثٕغت ِخزٍفخ  Six sigmaرج١ٓ اْ اٌششوبد اٌظٕبػ١خ اٌّذسخخ فٟ اٌجٛسطخ رغزخذَ ِؼب١٠ش   انُخائش اهى 

% ٌزسم١ك وفبءح اداسح سأط اٌّبي اٌؼبًِ ,وّب ث١ٕذ 71وبْ اّ٘ٙب ِؼ١بس اٌزغز٠خ اٌؼىغ١خ ثٕغجخ 

بًِ ِبػذا ٚوفبءح اداسح سأط اٌّبي اٌؼ Six sigma إٌزبئح ٚخٛد ػاللخ اسرجبؽ ث١ٓ وبفخ ِؼب١٠ش

 ِؼ١بس االٔظّخ ٚاٌؼ١ٍّبد . 

ػشٚسح رٛػ١خ ٚاسشبد اٌدٙبد االداس٠خ اٌؼ١ٍب فٟ اٌششوبد اٌظٕبػ١خ اٌّذسخخ فٟ ثٛسطخ   اهى انخىصُاث

ػّبٔبً ٌٍدٛدح ٚاعزدبثخ   Six sigma فٍغط١ٓ ثؤ١ّ٘خ رطج١ك ِؼب١٠ش اٌّسبعجخ االداس٠خ ٚخبطخ

 ٌٍزغ١شاد اٌج١ئخ اٌزٟ رضداد رؼم١ذاً.

 سأط انًال انعايم وارشِ عهً انشبغُت .عُىاٌ انذساعت3

 )2018,طىَشػ ( اعى انباعذ

ل١بط اثش سأط اٌّبي اٌؼبًِ ػٍٝ سثس١خ اٌششوبد اٌظٕبػ١خ االسد١ٔخ اٌّذسخخ فٟ عٛق ػّبْ   هذف انذساعت

ٌألٚساق اٌّب١ٌخ ِٓ خالي ِدّٛػخ ِٓ اٌّؤششاد اٌّب١ٌخ )ِزٛعؾ فزشح اٌزسظ١ً , ِزٛعؾ فزشح 

 اٌزخض٠ٓ , ِزٛعؾ فزشح اٌغذاد , زدُ اٌششوخ , ٔغجخ اٌغ١ٌٛخ , ٔغجخ اٌذ٠ٓ( .

يضخًع وعُُت 

 اعتانذس

رّثً ِدزّغ اٌذساعخ ثبٌششوبد اٌظٕبػ١خ االسد١ٔخ اٌؼبٍِخ ٚاٌّذسخخ فٟ عٛق ػّبْ ٌألٚساق 

ِظشفبً طٕبػ١بً ِذسخبً فٟ  48, ثؼ١ٕخ دساع١خ ِزىٛٔخ ِٓ  2012اٌٝ  2003اٌّب١ٌخ ٌٍّذح ِٓ 

 عٛق ػّبْ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ . 

ِزغ١شاد سأط اٌّبي اٌؼبًِ ٚاٌشثس١خ ٌششوبد ٚخٛد ػاللخ راد دالٌخ ازظبئ١خ عبٌجخ ث١ٓ  اهى انُخائش 

 اٌظٕبػ١خ االسد١ٔخ اٌّذسخخ فٟ عٛق ػّبْ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ .

ػشٚسح ل١بَ اٌششوبد اٌظٕبػ١خ  ثزخف١غ فزشح دٚسح اٌزسٛي إٌمذٞ , ٚرؼًّ ػٍٝ رسم١ك   اهى انخىصُاث

 اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌغ١ٌٛخ ٚاٌشثس١خ ٚاداسح سأط اٌّبي ثطشق اوثش وفبءح.

 

 االعخزًاس فٍ يانُضَا اءانًال انعايم : اد سأطانًكىَاث انشئُغت إلداسة  . عُىاٌ انذساعت4
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Key components of working capital management Investment performance 

in Malaysia. 

 ((Loo & Lau, 2019 اعى انباعذ

اٌّبي اٌؼبًِ فٟ اداء  سأط٘ٛ رمذ٠ُ د١ًٌ ردش٠جٟ رٞ ش١ٌّٛخ اٚعغ ٚاوثش رسذ٠ثب ٌذٚس اداسح   هذف انذساعت 

ػٛائذ االعزثّبس اٌزدبسٞ فٟ ِب١ٌض٠ب, ِٓ خالي ث١بْ االداسح اٌفؼبٌخ ٌذٚسح اٌزس٠ًٛ إٌمذٞ 

٠ّىٓ  ٚا١ّ٘زٙب فٟ رسم١ك ػٛائذ اػبف١خ ٌٍّغزثّش٠ٓ ٚاداسح اٌّغزسمبد ٚاداسح اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ ٚو١ف

اْ رؤخز فزشاد الظش ٌزسظ١ً اٌّذفٛػبد ِٓ اٌضثبئٓ ٚو١ف ٠ّىٓ رّى١ٓ ٌٍّذ٠ش٠ٓ اٌزفبٚع ِغ 

اٌّٛسد٠ٓ ثشبْ ِذح االئزّبْ إلؽبٌخ فزشح اٌزُِ اٌذائٕخ ثشىً ال ٠ؼش ثم١ّخ االعزثّبس ٚاٌسفبظ ػٍٝ 

 اٌغ١ٌٛخ اٌد١ذ ٌششوخ .

يضخًع وعُُت 

 انذساعت

,  2017 -2001رّثً ِدزّغ اٌذساعخ ثبٌششوبد اٌؼبِخ اٌّذسخخ فٟ ثٛسطخ ِب١ٌض٠ب خالي اٌفزشح 

ششوخ ِذسخخ ٔشطخ ِٓ خ١ّغ اٌظٕبػبد ثبعزثٕبء اٌز٠ًّٛ. ٚرُ  431اِب ػ١ٕخ اٌذساعخ فؼّذ 

 خّغ اٌج١بٔبد ِٓ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌششوبد ِٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّذلمخ.  

اٌّبي اٌؼبًِ اٌّزّثٍخ ثئداسح اٌفؼبٌخ ٌذٚسح رس٠ًٛ إٌمذ ٚٚػغ اٌغ١ٌٛخ  شأطاْ االداسح اٌد١ذح ٌ ائشاهى انُخ

 اٌد١ذ اِش ػشٚسٞ فٟ رسغ١ٓ ػٛائذ االعزثّبس ٌٍششوبد فٟ اٌغٛق اٌّب١ٌضٞ .

اٌّبي اٌؼبًِ اٌّزّثٍخ ثؤداسح دٚسح اٌزسٛي إٌمذٞ ٚاٌزٟ وبْ ٌٙب اثٌش  سأطص٠بدح اال٘زّبَ ثؤداسح   اهى انخىصُاث

ثبٌغ األ١ّ٘خ فٟ رسم١ك ػٛائذ إ٠دبث١خ ٌٍّغزثّش٠ٓ ٚػٍٝ اٌّذ٠ش٠ٓ إ٠الء ا٘زّبَ إػبفٟ إلداسح 

 اٌّغزسمبد ألٔٙب رؼىظ ػاللخ عٍج١خ ل٠ٛخ ٌٍغب٠خ ردبٖ خ١ّغ ٚوالء ػٛائذ االعزثّبس .

 عم بٍُ إداسة سأط انًال انعايم واألداء انًانٍ نهششكت عبش دوسة عُاة انششكتانخفا اعى انذساعت . 5

The interplay between working capital management and a firm’s financial 

performance across the corporate life cycle 

 (Wang et al , 2020) اعى انباعذ

( ػٍٝ WCSاٌّبي اٌؼبًِ ) سأط( ٚاعزشار١د١خ اداسح WCM)٘ٛ ث١بْ رؤث١ش اداسح سأط اٌّبي   هذف انذساعت 

االداء اٌّبٌٟ ٌٍششوخ ػجش ِشازً ز١بح  اٌششوخ , ِٓ خالي رغ١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ اعزذاِخ اٌششوبد 

ي وً ِٓ اٌّغب١ّ٘ٓ ٚاطسبة اٌّظبٌر رشو١ضُ٘ ٔسٛ اٌذٚس  ّٛ اٌزٟ اطجسذ اوثش اٌسبزبً ػٕذِب ز

ٌٟ فٟ WCMاٌسبعُ ٌٍز٠ًّٛ اٌّغزذاَ ٌٍششوبد , فئداسح سأط اٌّبي اٌؼبًِ ) ( ٌٙب دٌٚس ززّ

االعزذاِخ اٌّب١ٌخ ٌٍششوبد ِٓ رؤث١ش٘ب ثشىً ِجبشش ػٍٝ ع١ٌٛخ اٌششوخ ٚسثس١زٙب , ٚوزٌه ث١بْ 

١د١خ اٌّبي اٌؼبًِ ٚاداء اٌششوخ ِٓ خالي االشبسح اٌٝ االعزشارسأط  اٌؼاللخ ث١ٓ اعزشار١د١خ اداسح

االوثش ِالءِخ ألٞ ِشزٍخ ِٓ ِشازً دٚسح اٌس١بح ٌزؼض٠ض أداء اٌششوخ ٚثبٌزبٌٟ االعزذاِخ اٌّب١ٌخ 

 اٌثبثزخ ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ.

 وعُُت يضخًع

 انذساعت 

٠زىْٛ ِدزّغ اٌذساعخ ِٓ خ١ّغ اٌششوبد غ١ش اٌّب١ٌخ اٌّذسخخ فٟ اٌجٛسطخ اٌجبوغزب١ٔخ ٚاٌزٟ 

ششوخ ِذسخخ غ١ش ِب١ٌخ  ِزذاخٍخ  391ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب  2014 – 2005عٕٛاد ِٓ 10رغطٟ فزشح 

ششوخ ِذسخخ غ١ش ِب١ٌخ رزٛفش ثٙب  291طٕبػخ فٟ اٌجٛسطخ اٌجبوغزب١ٔخ , رُ اخز١بس  12فٟ 

ٌّطٍٛثخ ٚخّؼذ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌششوبد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ خالي اٌىشٛفبد اٌّب١ٌخ اٌششٚؽ ا

 ثبالػبفخ اٌٝ ِٛلغ اٌجٕه اٌذٌٟٚ . OSIRISاٌزٟ ٔشش٘ب ثٕه اٌذٌٚخ اٌجبوغزبٟٔ ٚلبػذح اٌج١بٔبد 

بؽ غ١ش ثبثذ ػجش رشرجؾ عٍج١ب ثؤداء اٌششوخ , ٌىٓ ٘زا االسرج WCMوشفذ إٌزبئح اٌزدش٠ج١خ اْ  اهى االعخُخاصاث

اٌّشازً دٚسح ز١بح اٌششوخ اٌّخزٍفخ , ٠ىْٛ االسرجبؽ اٌغٍجٟ أوثش ٚػًٛزب فٟ ِشزٍخ اٌزمذ٠ُ ر١ٍٙب 

ثشىً وج١ش ػٍٝ أداء اٌششوبد إٌبػدخ , اِب  WCMِشازً إٌّٛ ٚاالٔسذاس, ث١ّٕب ال ٠ؤثش 

زّبد اإلعزشار١د١خ , فبػCLCوزٌه ٌٙب رؤث١شاد ِزفبٚرخ ػٍٝ األداء اٌّبٌٟ ػجش  WCSٔزبئح  

اٌّزسفظخ فٟ ِشازً اٌزمذ٠ُ ٚإٌّٛ ٚاالٔسذاس رؤثش عٍجًب ػٍٝ أداء اٌششوخ , ِّب ٠دت ػٍٝ ٘زٖ 

 اٌششوبد أْ رزجٕٝ اعزشار١د١خ طبسِخ.

٘ٛ ػشٚسح اْ رؤخز اداسح اٌششوبد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِشازً دٚسح ز١بح اٌششوخ ثؼ١ٓ االػزجبس أثٕبء   اهى انخىصُاث

, ثّب ٌٙب ِٓ دٚس ُِٙ  فٟ رؼشع اعزذاِزٙب اٌّب١ٌخ ٌٍخطش ثشىً  WCMد١خ ط١بغخ اعزشار١
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ِخظظخ ٌزسم١ك WCM ٚ   WCSوج١ش , ٚػٍٝ اٌششوبد ا٠ؼب  اْ رزجٕٝ ع١بعبد خذ٠ذح ي 

 اداء ِبٌٟ ِغزذاَ ٠زٕبعت ِغ ؽج١ؼخ ِشزٍخ ز١بح اٌششوخ ٌؼّبْ االعزذاِخ . 

 : االتي (5) وحسب الجدول صرفيةميشاشة الملالتي تم الحصول عمييا  السابقة الدراساتبعض  ثالثاً 
 ًصشفُتانغابمت نههشاشت ان انذساعاث( 5صذول )                               

 اٌّشٚٔخ اٌّب١ٌخ ٚرؤث١ش٘ب فٟ اٌسذ ِٓ ٘شبشخ إٌظبَ اٌّبٌٟ عُىاٌ انذساعت .1

 (2017)انطائٍ و انضبىسٌ ,            اعى انباعذ

٘ٛ ث١بْ ؽج١ؼخ ِّبسعخ اٌّظبسف اٌزدبس٠خ ٌٍّشٚٔخ اٌّب١ٌخ  ٚرؤث١ش٘ب فٟ اٌسذ ِٓ اٌٙشبشخ   هذف انذساعت 

اٌّب١ٌخ ِٓ خالي رسذ٠ذ ِمب١٠ظ اٌّشٚٔخ اٌّب١ٌخ ثبٌّؤششاد ) اٌّٛخٛداد إٌمذ٠خ , لبث١ٍخ اٌذ٠ٓ , 

 غ١شاً رفغ١ش٠بً ٚاٌٙشبشخ اٌّب١ٌخ ثٛطفٙب ِزغ١شاً اعزدبث١بً.طبفٟ اٌزذفك إٌمذٞ ( ثٛطفٙب ِز

يضخًع وعُُت 

 انذساعت 

ِظبسف ردبس٠خ خبطخ  ٠4ّثً ِدزّغ اٌذساعخ اٌمطبع اٌّظشفٟ اِب ػ١ٕخ اٌذساعخ فزّثٍذ ة

 ِذسخخ فٟ عٛق اٌؼشاق ٌألٚساق اٌّب١ٌخ 

اْ اٌّظبسف ػ١ٕخ اٌذساعخ ر١ّضد ثمذسرٙب ػٍٝ ِٛاخٙخ اٌظذِبد اٌخبسخ١خ ٚرسم١ك ِغزٜٛ   اهى االعخُخاصاث 

ِمجٛي ِٓ اٌؼبئذ ألغٍت عٛاء ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّٛخٛداد اٚ ػٍٝ زك اٌٍّى١خ ٔز١دخ اػزّبد٘ب ػٍٝ 

 ع١بعخ ِب١ٌخ ِشٔخ خؼٍزٙب افؼً ِٓ اغٍت اٌّظبسف. 

اّ٘ٙب ػشٚسح اػزّبد اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ اٌّشٔخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ سفغ لذِذ اٌذساعخ رٛط١بد ِزؼذدح ِٓ  اهى انخىصُاث 

 .  ِغز٠ٛبرٙب فٟ اٌّظبسف اٌزٟ ٌُ رسمك اٌّؼذالد اٌّطٍٛثخ

 حىظُف يؤششاث حًىَم انًُى انًغخذاو فٍ انغذ يٍ انهشاشت انًانُت . عُىاٌ انذساعت 2

 (2018)انعطىٌ,  اعى انباعذ

اٌزؼشف ػٍٝ دٚس ِؤششاد ر٠ًّٛ إٌّٛ اٌّغزذاَ ) ِؼذي إٌّٛ اٌفؼٍٟ ,ِؼذي إٌّٛ اٌّغزذاَ ( فٟ   هذف انذساعت 

رخف١غ اٌٙشبشخ اٌّب١ٌخ فٟ ششوبد اٌزؤ١ِٓ اٌؼشال١خ ٚاالِبسار١خ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ خالي رسذ٠ذ 

خ , ٚرس١ًٍ ِغز٠ٛبد إٌّٛ اٌفؼٍٟ ِٚغز٠ٛبد إٌّٛ اٌّغزذاَ ٌششوبد اٌزؤ١ِٓ اٌؼشال١خ ٚاالِبسار١

ٔٛع اٌؼاللخ ِٚغزٜٛ اٌزؤث١ش ث١ٓ ِؼذي إٌّٛ اٌّغزذاَ ٚاٌٙشبشخ اٌّب١ٌخ ٚرٙذف ا٠ؼب اٌٝ اخزجبس 

 ِزغ١شاد اٌذساعخ ِٛػٛع اٌجسث.ػٓ اٌفشٚق ث١ٓ ششوبد اٌزؤ١ِٓ اٌؼشال١خ ٚاالِبسار١خ اٌّجسٛثخ 

يضخًع وعُُت 

 انذساعت

٠زىْٛ ِدزّغ اٌذساعخ ِٓ خ١ّغ ششوبد اٌزؤ١ِٓ اٌّغبّ٘خ اٌؼشال١خ  اٌّغدٍخ فٟ عٛق اٌؼشاق   

ٌألٚساق اٌّب١ٌخ ٚششوبد اٌزب١ِٓ اٌّغبّ٘خ االِبسار١خ اٌّغدٍخ فٟ عٛق االٚساق اٌّب١ٌخ , ٚرُ 

ششوبد رؤ١ِٓ ِغبّ٘خ اِبسار١خ  5ششوبد رؤ١ِٓ ِغبّ٘خ ػشال١خ ِغدٍخ ٚ 5اخز١بس اٌؼ١ٕخ ِٓ 

 غدٍخ .ِ

اْ ِؼذالد إٌّٛ اٌفؼٍٟ ٌششوبد اٌزؤ١ِٓ اٌؼشال١خ اػٍٝ ِٓ ِؼذالد إٌّٛ اٌفؼٍٟ ٌششوبد   اهى االعخُخاصاث 

االِبسار١خ فٟ ز١ٓ عدٍذ ششوبد اٌزؤ١ِٓ االِبسار١خ اػٍٝ  ٔغجخ فٟ ِؼذالد إٌّٛ اٌّغزذاَ ِٓ 

 ششوبد .   

ِغزٜٛ ِؼذالد إٌّٛ اٌفؼٍٟ ٚإٌّٛ اٌّغزذاَ ألٔٙب  ِٓ ػشٚسٞ ػٍٝ ششوبد اٌزؤ١ِٓ اْ رشاػٟ اهى انخىصُاث 

 عزٕؼىظ ثشىً عٍجٟ اِب ثض٠بدح االعزمشاس اٌّبٌٟ اٚ ثض٠بدح اٌٙشبشخ. 

 عىق االئخًاٌ األعشٌ وعىايم انًصاسف وانهشاشت انًانُت نهًصاسف اإلعاليُت . عُىاٌ انذساعت3

Fragility of Islamic Household Credit Market, Bank Factors and Financial 

Banks 

 (Bahamana et al.,2019 ) اعى انباعذ

زفض االردبٖ اٌّزضا٠ذ ٌّذ١ٔٛ٠خ االعش فٟ ِب١ٌض٠ب ػٍٝ ٘زٖ اٌذساعخ اٌزٟ زبٌٚذ  رمذ٠ُ ادٌخ ردش٠ج١خ  هذف انذساعت

ٌفسض ِسفظخ ر٠ًّٛ اٌّظبسف االعال١ِخ فٟ اٌمطبع إٌّضٌٟ ٚاٌٙشبشخ اٌّب١ٌخ ٌٍّظبسف , 

ِظبسف االئزّبْ االعشٞ ٠ؤثش ػٍٝ ٘شبشخ اٌّب١ٌخ ٌٍّظبسف االعال١ِخ , ٚث١ٕذ اٌذساعخ فزؼثش 

اْ اٌّظبسف االعال١ِخ ػبٔذ ِٓ ٘شبشخ ِب١ٌخ ِّبثٍخ ٌّب ػبٔذ ِٕٗ اٌّظبسف اٌزم١ٍذ٠خ ثغجت 

 رؼثش لشٚػٙب االعش٠خ.
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يضخًع وعُُت 

 انذساعت 

ِظبسف  10اػزّبد ػ١ٕخ ِٕٗ رّثٍذ ة٠ّثً ِدزّغ اٌذساعخ اٌمطبع اٌّظشفٟ فٟ ِب١ٌض٠ب , رُ 

 .2016اٌٝ  2005اعال١ِخ فٟ االئزّبْ إٌّضٌٟ , ثبعزخذاَ ٌٛزخ ث١بٔبد غ١ش ِزضٔخ خالي اٌفزشح 

ٚخذد اْ ّٔٛ ر٠ًّٛ االعشٞ ٚاٌز٠ًّٛ االعشٞ اٌّزؼثش ٌّٙب ربث١ش وج١ش خذا ػٍٝ اٌٙشبشخ اٌّب١ٌخ  اهى االعخُخاصاث

ِب ٠زٛخت ػٍٝ اٌّظبسف االعال١ِخ اْ رشالت ٚرذ٠ش ٘زٖ ٌٍّظبسف االعال١ِخ اٌّب١ٌض٠خ , 

اٌؼٛاًِ اٌذ٠ٕب١ِى١خ ثسىّخ خبطخ ف١ّب ٠زؼٍك ثز٠ٕٛغ ِسفظزٙب اٌز١ٍ٠ّٛخ ِٚخبؽش رشو١ض٘ب فٟ 

اٌمطبع االعشٞ ثبالػبفخ اٌٝ ِب وبْ ِٓ ٔزبئح ٘زٖ اٌذساعخ ِٓ أؼىبعبد ع١بع١خ ِّٙخ ػٍٝ 

 ١ٍ٠ّٛخ ٚاالعزذاِخ اٌّب١ٌخ .اٌّظبسف االعال١ِخ فٟ اداسح ِسبفظٙب اٌز

ثٕبًء ػٍٝ ِب خبءد ثٗ ٔزبئح اٌزس١ًٍ اٚطذ اٌذساعخ ثؼشٚسح اػزّبد اٌز٠ٕٛغ إٌّبعت فٟ اداسح  اهى انخىصُاث

اٌّسفظخ ٚاداسح ِخبؽش اٌزشو١ض لذ ٠غبػذ اٌّظبسف االعال١ِخ ثشىً وج١ش ِٓ رم١ًٍ اٌزؤث١ش 

 .اٌغٍجٟ ٌالئزّبْ االعشٞ ػٍٝ ٘شبشزٙب اٌّب١ٌخ 

 نهًؤعغاث BISTحارُش انهشاشت انًانُت عهً االداء انًانٍ: حغهُم  . عُىاٌ انذساعت 4

The impact of financial fragility on firm performance: an analysis of BIST 

companies. 

 (Tuzcuoğlu)   2020 اعى انباعذ

اٌٝ ث١بْ ربث١ش اٌٙشبشخ اٌّب١ٌخ ػٍٝ االداء اٌّبٌٟ ٌّؤعغبد , ز١ث رُ رّث١ً اٌٙشبشخ اٌّب١ٌخ ِٓ   هذف انذساعت 

 100خالي رغؼخ ِؤششاد ِخزبسح ِٓ االلزظبد اٌىٍٟ ثٛطفٙب ِزغ١شاد ِغزمٍخ ٟٚ٘ ِؤشش

BIST ٓعؼش اٌظشف اٌسم١مٟ ١ٌٍشح اٌزشو١خ, ٔغجخ اٌذ٠ٓ اٌخبسخٟ اٌمظ١ش االخً اٌٝ اٌذ٠ ,

اٌٝ اٌٛاسداد, اٌذ٠ٓ االخٕجٟ اٌٝ االزز١بؽ١بد اٌذ١ٌٚخ ,  اٌط٠ًٛ االخً , اٌظبدساد اٌخبسخٟ

ٔغت ػدض اٌسغبة اٌدبسٞ ٚػدض ا١ٌّضا١ٔخ, طبفٟ اٌذ٠ٓ اٌؼبَ ٚاٌذ٠ْٛ اٌخبسخ١خ ٌٍمطبع 

-Altman Zاٌخبص اٌٝ إٌبرح اٌّسٍٟ االخّبٌٟ , ٚ رُ رّث١ً اداء اٌّؤعغخ ِٓ خالي ِؤشش 

Score ٌّؤعغبد, عؼش عُٙ اBIST ٚEBT   . ثٛطفٙب ِزغ١شاد ربثؼخ 

يضخًع وعُُت 

 انذساعت

ِؤعغخ ِذسخخ ِغ  492ػُ خ١ّغ اٌّؤعغبد اٌّذسخخ فٟ ثٛسطخ اعطٕجٛي ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب  

ٚرُ رشى١ً ّٔبرج أسذاس ِٕفظً ٌىً ثٕبء اداء ِؤعغخ ِغ رغؼخ  2017اٌٝ  2005رغط١خ ِٓ 

 ِؤششاد ِخزبسح ِٓ اٌغٕٛاد اٌّسذدح.

رٛخذ ػاللخ ربث١ش ِّٙخ ث١ٓ اٌٙشبشخ اٌّب١ٌخ ٚاالداء اٌّبٌٟ ٌٍّؤعغبد ثٕبًء ػٍٝ ِؼب١٠ش رّث١ٍ١خ   اهى االعخُخاصاث

وبْ ِٓ اوثش اٌّزغ١شاد رؤث١شاً  BIST 100ِخزبسح , ٚوبٔذ إٌزبئح اٌشئ١غخ رش١ش اٌٝ اْ اٌّزغ١ش

 .  االعُٙػٍٝ اداء اٌّؤعغخ ِٓ ز١ث اٌشثس١خ ِٚخبؽش االفالط ٚرطٛس اعؼبس 

اٌزٟ لذِذ ٟ٘ الثذ اْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ادسان ٌّؤشش االلزظبد اٌىٍٟ طبزت اٌزؤث١ش االوثش ا١ّ٘خ   اهى انخىصُاث

ػٍٝ اٌشثس١خ اٚ ِخبؽش االفالط اٚ ل١ّخ عؼش اٌغُٙ , ٠ّٚىٓ ٌّذ٠شٞ اٌّؤعغبد رسذ٠ذ ِدّٛػخ 

ر اٌزذاث١ش راد اٌؼاللخ ٚفمبً ِٓ اٌّزغ١شاد االلزظبد٠خ اٌزٟ ٠دت ِزبثؼزٙب فٟ اٌّمبَ االٚي ٚارخب

ٌزطٛس٘ب ػٍٝ خبٔت االلزظبد اٌىٍٟ ِب لذ ٠ظ١غ طبٔؼٛ اٌغ١بعخ اخشاءاد رغُٙ فٟ اصد٘بس 

 اٌّؤعغخ ٚادائٙب .

 

 

 .ة وموقع الدراسة الحالية منيا فادرابعًا : مناقشة الدراسات السابقة ومجال اال
بمكضكع الدراسة التي كالمتعمقة يتضح مف الدراسات السابقة التي تـ عرض ما تيسر الحصكؿ عميو      

تمت عمى قطاعات كبيئات كبمداف مختمفة مدل اىمية المت يرات المتعمقة بالدراسة الحالية كتداخميا مع 
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تختمؼ درجة تأثيرىا  كمشاكؿ ثاران أمت يرات اخرل قد تنشأ داخؿ مؤسسات االعماؿ اك خارجيا مسببة 
 عمى اداء كبقاء المؤسسة نفسيا.

ليشاشة  دراسات التي احاطت بمت ير المكجكدات غير العاممة بينت ما مدل دكرىا في تحقيؽ االف    
الماؿ  رأس, اما الدراسات المتعمقة بأدارة  صرؼككفاءة االداء كتأثيرىا عمى ربحية كسيكلة الم المصرفية

, في حيف تطرقت  صرؼالعامؿ كضحت مدل اىمية ىذه االدارة كسياساتيا كتأثيرىا عمى سيكلة الم
في  لمؤدية الى  ظيكر اليشاشة المصرفيةالى العكامؿ كاالسباب ا المتعمقة باليشاشة المصرفية الدراسات

الؿ االطالع كالمتابعة كمف خ الباحثة. كعمى حد معرفة  صرفيكمدل تأثيرىا عمى االداء الم صارؼالم
المتكاصمة طيمة فترة الدراسة الحالية ألدبيات كدكريات مكاضيع ذات االختصاص عدـ كجكد دراسة محمية 
اك عربية اك اجنبية تناكلت مت يرات الدراسة مف حيث العالقة كاالثر بيف المكجكدات غير العاممة 

الماؿ  رأس ت بكجكد ادارةت الى تمؾ المت يرافي المصارؼ التجارية اك دراسة تطرق صرفيةكاليشاشة الم
مصطمحات مالية كلت المت يرات بكصفيا , ككذلؾ ندرة الدراسات المحمية كالعربية حصرا التي تناالعامؿ

 اك مصرفية اك استخداـ تمؾ المصطمحات بشكؿ كاضح كصريح في ابحاث اك دراسة معينة . 
كفكريان في مجاؿ الدراسات كاالبحاث العممية في  ان مان عممياكمف ىذا المنطمؽ تعد الدراسة الحالية اسي   

كمدل استجابتيا لممكجكدات غير لماؿ العامؿ  محاكلة بياف دكر أدارة راس ا  اختصاص االدارة المالية
لممصارؼ التجارية الخاصة عينة الدراسة بعد اثبات ما  اليشاشة المصرفيةتأثيرىا عمى ك العاممة 

في المصارؼ التجارية , كيمكف ايجاز  مة مف دكر في خمؽ اليشاشة المصرفيةلممكجكدات غير العام
 -: دة مف الدراسات السابقة بالنقاط اآلتيةمدل االستفا

يمت في اثراء الجانب النظرم لدراسة الحالية حيث اعتمدت اراء كافكار الباحثيف حكؿ مت يرات أس.1
 الكاضح في اغناء االطار الفكرم لدراسة .الدراسة االساسية فكانت لجيكدىـ المعرفية االثر 

. دعمت الدراسات السابقة الدراسة الحالية في صياغة كتأطير الجانب النظرم مف خالؿ التعرؼ عمى 2
 اخر ما تكصمت اليو العمميات البحثية في مت يرات الدراسة الحالية .

الستفادة مف بعض المؤشرات النكعية . تعزيز الجانب الميداني في الدراسة الحالية مف خالؿ االعتماد كا3
كالكمية المستخدمة في بعض الدراسات كالخاضعة لمقياس كالتجربة الميدانية ما دفع بالدراسة الحالية الى 

 تحقيقيا .حقيؽ االىداؼ التي تسعى الدراسة الى استخداـ بعضيا بيدؼ ت
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كاسعة في امكانية تطبيؽ مت يرات الدراسة الحالية كربطيا  ان افاق . فتحت الدراسات السابقة لمباحث4
 بمت يرات اخرل كتطبيقيا في قطاعات اخرل غير المصرفية .

 ف الدراسات السابقة : تميز الدراسة الحالية ع الباحثةرل في حيف ت   
طرؽ ليا دراسة . تعد الدراسة  الحالية مف اكؿ الدراسات في مكضكعات االدارة المالية لممت يرات لـ تت1

بتأثير المكجكدات غير العاممة في  الن مف حيث الترابط الفكرم كالميداني متمث الباحثةسابقة عمى حد عمـ 
 في المصارؼ التجارية الخاصة .عامؿ الماؿ ال رأسادارة  صرفية مف خالؿاليشاشة الم

الماؿ العامؿ  رأسادارة لعاممة ك . قدمت الدراسة الحالية اطاران متكامالن يكضح المكجكدات غير ا2
 كىذا ما لـ نجده في ام دراسة سابقة . ؟ كما طبيعة العالقة كاالثر بينيما صرفيةاليشاشة المك 
. اىتمت الدراسة الحالية بطرح مت يرات تميزت بندرة تكافر الدراسات كالبحكث عمييا في الساحة المحمية 3

 كعربيان.كالعربية فكانت ليا االسبقية بيذا الجانب محميان 
لمت يراتيا مف حيث ضركرة مكاصمة الجيكد البحثية كالعمؿ عمى  ان مميز  ان . اعطت الدراسة الحالية طابع4

 تطكيرىا مستقبال.
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 املثحث االول
 نهًىجىداخ غري انؼايهح انُظرٌر ااالط

 دتهُذ
كال تقتصر عمى  NPAs المكجكدات غير العاممة  مشكمة تسكد في الصناعة المصرفية بأكمميا   

معيف اك قطاع  إقراض مصارؼ بعمميةالقياـ  منيا نتيجةجزء كبير  ينشأ اذ المصارؼ التجارية فقط ,
بمراقبة قركضيا بشكؿ  المصارؼ قامتكلك مسؤكليف غير سميمة , األكلكية بناءن عمى إمالءات  جية ذات

 Selvarajan) إذا لـ يتـ القضاء عمييا المكجكدات غير العاممة, لكاف مف الممكف احتكاء مشكمة  فاعؿ
and Vadivalgan :2013 : 2).  غير العاممة كتعد المكجكدات Non-performing assets 

(NPAs  ) تعكس ك  ,مصارؼ المخاكؼ الرئيسة لم احدىيNPAs  يشير المستكل  ك المصارؼ,أداء
إلى احتمالية عالية لعدد كبير مف حاالت التخمؼ عف السداد االئتماني التي تؤثر  NPAsالعالي مف 

 Bhavya and)  المكجكداتكصافي ثركتيا كتؤدم إلى تآكؿ قيمة  مصارؼعمى ربحية ال
Sathyanaryana:2014: 4). 

نيا كاحدة مف مصارؼ ك ىـ تدابير إدارة المخاطر في الأحد أ ةالكفؤ  مطمكباتكال مكجكداتإدارة ال كتمثؿ   ا 
كتقع عمييا مسؤكلية  القرار التي تيدؼ إلى تعظيـ قيمة أصحاب المصمحة  اتخاذ أىـ األدكات

مطمكبات ك المؤثرة عمى مكجكدات  العكامؿ  مف خالؿ تنبثؽ مياـ تمؾ االدارة , المكجكدات غير العاممة 
تحميؿ  المحتممة , مما يعد بقاء عمى المدل الطكيؿ كاالستعداد لمتأثيرات السمبيةال مف اجؿ  المصرؼ

 :Novickte and Petratyte :2014) ي البالدالقطاع المصرفي أداة لقياس استدامة القطاع المالي ف
 : االتيةساسية الا اتفقر العمى ما تقدـ سيركز ىذا المبحث عمى  كبناءان  .(1

 لمفيـك القركض المعدكمة  لفكرم: البعد ااكالن  
 ثانيان  : مفيكـ المكجكدات غير العاممة 

 المعايير الدكليةكفؽ  عمى : جكدة المكجكدات المصرفيةثالثا  
 : تصنيؼ المكجكدات غير العاممة رابعان  
 : اسباب المكجكدات غير العاممة خامسان 
 العاممة غير المكجكدات نظريات :سادسان 
  تأثير المكجكدات غير العاممة عمى المصارؼسابعان : 

 في المصارؼ العاممة غير المكجكدات معالجة:  ثامنا
 مقاييس المكجكدات غير العاممة .تاسعان : 
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 ملفهىو انمروض املؼذويح فكرٌاوال: انثؼذ ان
The intellectual dimension of the concept of bad loans 

الخكض بمفيـك المكجكدات غير العاممة , كجدت الدراسة مف المفترض البحث عف بعض المفاىيـ  قبؿ 
كما يشممو ىذا المصطمح مف مفاىيـ  bad Loansذات العالقة بالمكضكع مثؿ مفيـك القركض السيئة 

ا محد -كمعاني  بشكؿ ال لبس فيو , كلكنو مصطمح شامؿ لمقركض  دان القرض المعدكـ ليس مصطمحن
 ـ المدينة المشككؾ في تحصيميا , المكجكدات. يمكف أف يشمؿ ذلؾ الذم مشاكؿ الدفع التي تعاني مف

( , كالقركض غير NPASر العاممة )غي المكجكدات, شاكؿ , مخصصات خسارة االئتماف مال ذات
 (FSI 2018)(. NPE( كالتعرضات غير العاممة )NPLالعاممة )

حتى لك  لمصطمحات المختمفة التي يمكف تصنيفيا عمى أنيا قركض غير عاممةا كيمكف عرض ىذه  
مسألة شكؿ مف أشكاؿ العرض  كىي , عنى األساسي, فإف المصطمح لو نفس المان كاف المفيكـ مختمف

ىذا يجعؿ مف  , التعريفات تت ير بمركر الكقت , كذلؾ يكاجو المقترض صعكبات في السداد حيث
 (Fredriksson & Frykstrom ,2019:13) .البمداف المختمفة الصعب مقارنة القركض المعدكمة في 

  Non-performing exposures( NPE)   التعرضات غير العاممة. 1

يستخدـ مف قبؿ السمطات التنظيمية لإلشارة الى المصطمح ىك ( NPE"التعرضات غير العاممة" )   
عقكد االقراض اك التعرضات االخرل لمطرؼ المقابؿ التي تمثؿ مشكمة مف حيث االنحراؼ بشكؿ غير 

اكركبا كىك المصطمح الرسمي في . متكقع عف التكمفة النقدية التعاقدية بسبب سمكؾ الظرؼ المقابؿ
يجب استيفاء عنصر كاحد فقط مف ىذه  أذ مف مككف كمي كنكعي NPEيتككف  لمقركض المعدكمة , 

مف التأخير في يكمان  180اك  ان يكم 90المعيار الكمي ىك ,  NPEالعناصر لتصنيؼ القرض عمى أنو 
)مف غير  السداد , كالتقييـ النكعي ىك ما إذا كاف المقترض غير قادر عمى الكفاء بشركط القرض

ا يعني أنو ال يزاؿ ىناؾ قدر معيف مف التقييـ النكعي , م نفسو بإجراء لمصرؼالمرجح أف يدفع( يقكـ ا
فقط في التقارير  ان ممـز حالي NPE, فإف تعريؼ  عند اإلبالغ عف القركض المعدكمةالسمطة التقديرية 

في مراقبة المخاطر الداخمية  NPEعمى استخداـ تعريؼ  المصارؼاإلشرافية. كمع ذلؾ , يتـ تشجيع 
عداد التقارير العامة.  كا 
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في العديد مف الدراسات االستقصائية ذات الصمة مف قبؿ السمطات  ان أيض NPEيتـ استخداـ تعريؼ 
كالتدابير لزيادة الشفافية  EBA, كاختبار اإلجياد  SSMفي  المكجكدات)عمى سبيؿ المثاؿ مراقبة جكدة 

داخؿ االتحاد األكركبي كتعريؼ منسؽ لمقركض  2014استخداـ منذ عاـ تـ  في القركض المعدكمة(.
أك إذا كاف ىناؾ  ان يكم 90امؿ إذا تأخر السداد لمدة يتـ تصنيؼ التعرض  عمى أنو غير ع, المعدكمة

تصنيؼ التعرضات األضعؼ في الحسابات عمى أنيا غير  ان . يجب دائم خطر التخمؼ عف السداد
 .(Fredriksson & Frykstrom ,2019:13) عاممة 

  Non-performing loans( NPL). القروض غير العاممة 2

ىي مجمكعة فرعية مف   ( Rachel,2018:3)عرفيا ك  , NPE التعريؼ ذاتو NPLتبع ت   
ركض غير العاممة ليست سكل شكؿ كاحد مف اشكاؿ التعرض المكجكدات غير العاممة ام اف الق

  غير العاممة ىي قركض في الميزانية العمكمية كتسييالت ائتمانية .االئتماني لممصرؼ اما القركض 
    Non-performing Assets(  NPAS  ) غير العاممة الموجودات .3
, يتـ  ان يكم 90كمي , أم إذا تأخر السداد كتتبع عادةن التقييـ ال عدد مف البمدافتيستخدـ مف قبؿ   

فقط في التعريؼ. ىذا يعني أف  المكجكداتتصنيؼ القرض عمى أنو غير عامؿ. ىنا , يتـ تضميف 
 المكجكدات, كلكف يمكف تضميف  NPLيتطابؽ في بعض الحاالت مع تعريؼ  NPASتعريؼ 
 (Fredriksson and Frykstrom ,2019:13)األخرل

  Doubtful receivables في تحصيميا  الذمم المدينة المشكوك . 4

, يشير المديف المشككؾ في تحصيمو  ؿ أال تتبع مدفكعاتيا شركط العقدذمـ مدينة مف المحتم ياإن    
. كمع ان يكم 60عمى المكشكؼ ليا أكثر مف  إلى ذمـ مدينة تجاكز سداد الفائدة أك اإلطفاء أك السحب

ذلؾ , فإف مصطمح "الذمـ المدينة المشككؾ في تحصيميا" غير منسؽ كيختمؼ تعريفو الدقيؽ بيف 
 طي القركض التي فات مكعد ت ا, ألنيNPAsشبو تعريؼ تيستخدـ في التقارير المالية ك  المصارؼ
 المستقبل . او ٌمكن تعرٌفها على انها حساب مستحق قد ٌتحول الى معدوم فً وقت ما فً   .استحقاقيا

  Provision for Credit Loss(PCL)    مخصص خسارة االئتمان .5
لخسائر , لممعيار الدكلي لمتقارير المالية  ان االئتماف ىك مخصص يتـ تككينو كفقمخصص خسارة   

الضمانات  ان ضاالئتمانية كيتضمف أيالمكجكدات المالية منخفضة القيمة  معياريحدد   االئتماف المتكقعة
كىك تقدير لمخسائر المحتممة التي تتعرض ليا المصارؼ بسبب مخاطر المالية كالتزامات القركض. 

, كما يمكف تعريفيا عمى انيا خسائر متكقعة مف الديكف المتأخرة اك المعدكمة اك ائتماف اخر االئتماف 
  مف المحتمؿ اف يتخمؼ عف السداد اك يصبح غير قابؿ لالسترداد.

 Provision Coverage Ratio    (PCR) نسبة تغطية المخصصات .6
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ىي النسبة ك ,   المعدكمة لمديكف المصرؼتكضح نسبة ت طية المخصصات المبمغ الذم خصصو    
 .المئكية لألمكاؿ التي يخصصيا المصرؼ لت طية الخسائر الناتجة عف الديكف المعدكمة 

 Problem assetsذات المشاكل  الموجودات. 7
 فإلى خمس فئات حسب جكدة االئتما المعدكمة كيتبع تصنيؼ القرض لمديكفالمصطمح األمريكي  اىذ  

تقع عادة ضمف  -دكف المستكل , مشككؾ فيو كخسارة  -الفئات الثالث ذات أدنى جكدة ائتمانية 
" ملٌة , وٌمكن تعرٌفها بانها قطع من المعدات التً لها اثار سلبٌة على عمصطمح "القرض المعدـك

, أي المعدات  التصنٌع وتتضمن هذا التعرٌف المعدات التً لدٌها ) متوسط الوقت من الفشل ( منخفض 

 تفشل بشكل منتظم اكثر مما كان متوقعاً.  
 : يفهىو املىجىداخ غري انؼايهحثاَُاً 

  The concept of non-performing assets       
في الكاقع , يمكف العثكر عمى نطاؽ كاسع مف التعاريؼ كالتفسيرات لممكجكدات غير العاممة ال       

يكجد تعريؼ قانكني أك أكاديمي محدد ليا , اك إطار تنظيمي يحدد معايير تصنيؼ دقيؽ لمقرض , 
تمييز عاـ بيف تعريؼ ضيؽ لممكجكدات غير العاممة كتعريؼ كاسع   ة المصرفيةيكجد في الصناع

كيفيـ  2لمتعبير, النيج الضيؽ يساكم المعيار المنصكص عميو في لكائح اتفاقية رأس الماؿ الجديد لبازؿ 
NPAs  عادةن ما تككف  ان يكم 90قيا كغير مدفكعة ألكثر مف مكعد استحقا مضىعمى أنيا قركض(

 ان العاممة" أيضاريخ دفع ( , يشمؿ التعريؼ الكاسع لمصطمح "المكجكدات غير متساكية مع ثالثة تك 
 كما, 2القركض ذات األداء المنخفض نكع القرض ىذا متخمؼ بالفعؿ كلكنو لـ يستكؼ معيار بازؿ 

قائمة المراقبة التي ال تزاؿ تعمؿ كلكف لدييا احتمالية معينة لمتخمؼ  في يحتكم النيج العاـ عمى قركض
 & B2.(Rottke) بمستكل )لسداد في المستقبؿ القريب كتصنيؼ بنكي داخمي عف ا

Gentgon,2006:63) 
بالتبادؿ مع  (Non-performing assets) لمكجكدات غير العاممةيتـ استخداـ مصطمح ا    

يصؼ ك  .(( Fofack & Fofack, 2005:4القركض المعدكمة كالقركض المتعثرة كما ىك محدد في 
(Berger and De young,1997:855) ذات المشاكؿ ىذه األنكاع مف القركض عمى أنيا "قركض "

“problem loans ” لفترة كاالقساط في سياؽ كاسع , تعتبر القركض غير المسددة مف حيث الفائدة
 . زمنية مخالفة لمشركط كاألحكاـ المنصكص عمييا في اتفاقية القرض القركض المتعثرة
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عممية  الف(Agbavor,2019:24) لممكجكدات غير العاممة متنكعة  ان ة أكصافتقدـ األدبيات المتاح   
عممية استرداد ىذا  لكف ,ىي ميمة سيمة  مصارؼصرؼ القركض مف قبؿ المؤسسات المالية مثؿ ال

بشكؿ كاسع عند تكفر عدد كبير مف القركض  تقديـفي  مصارؼترغب الك  المبمغ صعبة بعض الشيء
 Baselega-Pascualسينتيي بيـ األمر باإلفالس , ) زبائف, كب ض النظر عف جكدة ال المقترضيف

et al. 2015 ) , تـ تعريؼ مفيكـNPL  كاحد منيـ ىك  ,بشكؿ مختمؼ مف قبؿ العديد مف المؤلفيف
( , كالذم يعرفو , عمى أنو "سيقع القرض تحت القرض المتعثر عندما يككف IMFصندكؽ النقد الدكلي )

 Dimitras)" ان ؽ بفترة ثالثة أشير أك تسعيف يكمأصؿ القرض كالفائدة قد انقضى تاريخ االستحقا سداد
et al ,2016: 116) . 

التجارية  المكجكداتىي  القركض كالسمؼف في االقتصاد ان رئيسي ان التجارية دكر  كبما اف المصارؼ      
 & Wandera)التجارية بشكؿ جيد  مصارؼكيجب أف تدار مصادر اإليرادات )الدخؿ( لمفييا ة الرئيس

 :170,2013Kwambaiالتجارية لمخاطر االئتماف بسبب سكء إدارة القركض لمصارؼ (. قد تتعرض ا
 . )Shingjergji  (148 :2013 ,مصارؼقد يؤدم إلى انخفاض ربحية ال مما زبائنيامة لكالسمؼ المقد

   Non – Performing ة  باسـ القركض غير العامم ان ضمة أيغير العام المكجكدات دعىكت     
Loans    ال يتـ سداد مدفكعات الفائدة أك عندما  ػٍٝ أٙب غ١ش ػبٍِخ اٌّٛخٛدادرؼبًِ اٌّظبسف

عمى أنيا غير عاممة إذا لـ تتـ خدمتيا  المكجكداتعادة  مصارؼدىا في الكقت المحدد تعامؿ السدا
لبعض الكقت , إذا تأخرت السداد لفترة قصيرة , يتـ تصنيؼ القرض عمى أنو متأخر السداد كبمجرد أف 

  )2014:2Yadav,( ؿيتـ تصنيؼ القرض عمى أنو غير عام( , ان يكم 90)عادةن  بح السداد متأخران يص
 non-productive غير المنتجة المكجكدات فة باسـغير العاممة المعرك  المكجكدات كتعرؼ     

assets  , ال يتـ سداد القركض  تفقد عندما  المصرؼ,ال يتجزأ مف عمميات  ان تشكؿ جزءكالتي
اسـ تدفؽ دخميا ككذلؾ رأس ماليا يتـ التعرؼ عمى مستكل القركض المتعثرة كمؤشر ح ان عمكم مصارؼال

كالكفاءة في تخصيص المكارد لمقطاعات اإلنتاجية ظيرت  المكجكداتكجكدة لتقييـ مخاطر االئتماف 
غير العاممة منذ أكثر مف عقد مف الزماف كتيديد ينذر بالخطر لمصناعة المصرفية يرسؿ  المكجكدات

 .(Satyanrayana,2016:2)المتضررة مصارؼشارات تحذيرية حكؿ استدامة الإ
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تكقؼ عف ت التي,  لمكجكداتتشير إلى أحد ا عمى انيا  (NPASغير العاممة ) كعرفت المكجكدات  
غير  المكجكداتيجب أف تككف  ك يكمان  90تمكيؿ ألكثر مف  مؤسسةأك تكليد الدخؿ ألم مصرؼ 

 .(Sukul, 2017: 4) عندما تتصؼ باالتي:( بمثابة قرض أك سمفة NPAsالعاممة )
ا فيما يتعمؽ 90ف مدة تزيد عالفائدة أك القسط مف أصؿ القرض متأخر السداد ل تبقى.  1 بقرض  يكمن

 ألجؿ .
 , فيما يتعمؽ بسحب عمى المكشكؼ / ائتماف نقدم . ان يكم 90حساب معطالن لمدة تزيد عف التبقى . 2
 المشتراة كالمخصكمة . العممياتفي حالة  ان يكم 90عف السداد لمدة تزيد عف  متأخرة مستنداتال تبقى. 3
عف مكعد استحقاقيا لمكسمي حصاد كلكف لفترة ال تزيد عف عاميف  المتبقية المتأخرةاالقساط كالفكائد . 4

 كنصؼ في حالة السمفة الممنكحة لألغراض الزراعية .
 ا فيما يتعمؽ بالحسابات األخرل.يكمن  90لمدة تزيد عف  ان .  أم مبمغ يتـ استالمو متأخر 5
 المكجكداتتراكـ بسبب  ,حذرة لم اية في تقديـ القركض اآلكنة األخيرةاصبحت المصارؼ في كقد    

أىـ كظيفة لمنظاـ المصرفي ىي  , كبما اف المصارؼ الرئيسةمامات أحد االىتك ( NPAs) غير العاممة
مف خالؿ تعبئة الكدائع التي تعزز الرخاء االقتصادم كتكجيييا ألغراض التنمية  الجميكر تعبئة مدخرات
تشكؿ الكدائع مع مصادر ك  المجتمعشرائح  مختمؼمع خطط إيداع مختمفة تناسب  باعتمادكاإلنتاجية 

تعتمد أنشطة  مصارؼكاالقتراضات مصادر األمكاؿ لماألمكاؿ األخرل مثؿ رأس الماؿ كاالحتياطيات 
يصبح المصرفي ك  مكاؿ , كقبكؿ الكدائع مف الجميكرعمى مصادر األ مصرؼاإلقراض كاالستثمار في ال

 .(Bhardwaj and Chaudhary,2018:3)الفائضة جميكرالأرصدة الكصي عمى 
يتـ  ,Distressed assets  المتعثرة المكجكداتاممة باسـ غير العالمكجكدات  ايضا تسمى     

 ,ال يتـ سداد مدفكعات الفائدة أك سدادىا في الكقت المحددك أك شركة تمكيؿ  المصرؼمف قبؿ  اقتراضيا
مف التدفقات  مقاف تدفقان حيث أف مدفكعات الفائدة كسداد المبمغ األساسي يخ لممصرؼ مكجكدالقرض ىك 

المتعثرة  لممكجكداتقد يككف المستكل المرتفع ان , ك أرباح لممصرؼمف مدفكعات الفكائد , يحقؽ  , النقدية
 Bhardwaj and Chaudhary,2018:3) , مقارنة بالمقرضيف المماثميف , عالمة عمى كجكد مشاكؿ

ان الموجودات غير العاممة عمى انيا ظاىرة تنشأ بشكل عام في الميزانيات يرى الباحث مما سبق و    
بالموجودات التي تتوقف عن توليد  NPAsالعمومية لممصارف ومؤسسات المالية االخرى , وتتمثل 

ا الدخل من خالل الفوائد المكتسبة عمى مبمغ القرض االساس وسداد مبمغ القرض االساسي , وتنش
NPAs  عندما يتخمف المقترض عمدًا عن سداد القرض او يكون غير قادر عمى سداد القرض



    37 

 رأس المال العامل ةإلدار االطار النظري... ثانً .....................الفصل ال
 

 
 

مؤشر لمكفاءة العامة لممصرف اثناء  NPAsَلسباب اقتصادية سيئة التي تؤثر عمى عممو . وتعد 
لقروض عمى استرداد يؤثر عدم ااداء اعمالو لتحويل الودائع الى قروض واسترداد ىذه القروض , 

 .وزيادة رأس المال,NPAsوبنود بيان الدخل, وزيادة المخصصات عمى  لممصرف نية العموميةالميزا

 : جىدج املىجىداخ املصرفُح وفك املؼاَري انذونُحثانثاً 
 Quality of banking assets in accordance with international standards 

المصرفية الناتجة عف عمميات  كتزايد األخطار الصناعة المصرفيةالتحديات التي كاجيت تعددت     
, إضافة إلى الثكرة زبائف احتياجات ال تبيض األمكاؿ كالتكسع في تقديـ الخدمات المصرفية لتمبية
إعداد الدراسات االئتمانية, كزيادة الرقابة  التكنكلكجية كتحديث كسائؿ االتصاؿ التي اختصرت زمف

تزايدت اىمية الرقابة عمى المصارؼ مف قبؿ الجيات  مؾ التحدياتإزاء ت الدكلية عمى أعماؿ المصارؼ
كمختمؼ  لزبائفاإلشرافية كالرقابية لما لذلؾ مف دكر ميـ في حماية حقكؽ المكدعيف كالمساىميف كا

اصحاب المصالح في المصارؼ , كتدعيـ الثقة في القطاع المصرفي كتعزيز االستقرار النقدم 
 . (Mishkin,2001:8)(Noy,2004:341)كالمصرفي كما اشار كؿ مف 

اف ضعؼ المنظكمة اإلشرافية كالرقابية عمى المصارؼ يعد مف اىـ العكامؿ التي تؤدم لفشؿ المصارؼ 
لذلؾ , أنشأ محافظك البنكؾ المركزية لدكؿ مجمكعة العشر لجنة بازؿ كتكليد االزمات المصرفية , 

أىدافيا مف  , كتسعى المجنة إلى تحقيؽ 1974عاـ  لمكائح المصرفية كالممارسات اإلشرافية في نياية
مف خالؿ تبادؿ القضايا كاألساليب كالتقنيات  , المصارؼلمتنظيـ كاإلشراؼ عمى  خالؿ كضع معايير

جيدة لعمميات منح القركض مف خالؿ تركيز مخاطر  ان كضعت معايير لجنة بازؿ أسس, اإلشرافية 
االئتماف كاإلدارة الجيدة لتقميؿ الخسائر المحتممة , مع مجمكعة مف القكاعد التي تعمؿ كأداة لمرقابة 

أداة بكصفيا  جكدة المكجكدات  كمنيا كالتي تشمؿ العديد مف المؤشرات مصارؼكاإلشراؼ عمى أداء ال
باإلضافة  كمف خالؿ معرفة مدل انخفاض أك ارتفاع القركض المتعثرة ةميمة لقياس القركض المتعثر 

 & ALber)ة لقرارات االئتمافمحدد رئيس لألرباح كالمخرجات الرئيس يفي إلى ذلؾ 
Ramadan,2017: 3). 

لطبيعة األعماؿ  ان في النظاـ المصرفي نظر  ان دة دائمعمى الرغـ مف أف مخاطر االئتماف كانت مكجك 
بعد األزمة المالية العالمية في السيما التجارية , فقد حظي ىذا باىتماـ إضافي في الماضي القريب 

كقد أدل   ,ةعف األزمة المالية العالمي ةلناجمأثر تباطؤ األنشطة الصناعية كالتجارية ا 2007-2008
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 & Paulيفمما أثر بشدة عمى خدمة الديكف مف قبؿ المقترض مكجكدات المصارؼذلؾ إلى تدىكر جكدة 
Paul& Prakash 2019: 39)كانعكس ىذا  المكجكداتجكدة ب الى زيادة االىتماـ ( , ما ادل بدكره

Basel Committee on Banking Service (BCBS ) المصرفيخدمة مف حقيقة أف لجنة بازؿ لم
عمى تجربة األزمة المالية العالمية المعركفة باسـ  ان بناء 2013إرشادات جديدة في عاـ  قد أصدرت

تحقيؽ مستكل أعمى مف كفاية رأس الماؿ كىذا يتطمب مف  المصارؼكالتي تتطمب مف  3معايير بازؿ 
غير  المكجكداتتكفير مخصصات كافية لمقركض المعدكمة كفي نفس الكقت ضماف أف  المصارؼ
 مصارؼذات أىمية قصكل كمدل نجاح ال المكجكداتجكدة  دتع,  عمى أدنى مستكل ممكف تبقىالعاممة 

ة الرديئة( ذات الجكد المكجكداتعالية الجكدة )يعني انخفاض مستكل  المكجكداتفي الحفاظ عمى جكدة 
 .مصرؼالتي تحدد مكانة ال

بشكؿ  Asset quality المكجكداتالذم يؤثر عمى جكدة  رئيسكما ىك معركؼ , فإف األصؿ الك      
في  تنشأ بشكؿ رئيس non-performing assetsي المكجكدات غير العاممة  ى مصارؼسمبي في ال

كما ىك مخطط  مصارؼالحاالت التي ال يتـ فييا سداد أصؿ أك مبالغ الفائدة لمقركض المقدمة مف ال
المكائح أك المعايير , التي تيدؼ كثرت ضمف ىذا النطاؽ , ال سيما خالؿ ربع القرف الماضي ,  ,ليا

العالية , التي كضعتيا المنظمات الكطنية كالدكلية كنماذج المخاطر التي  المكجكداتإلى ضماف جكدة 
معايير بازؿ التي تحددىا  ( . كمنيا(Kadioglu, et al,2017: 3 تـ تطكيرىا فيما يتعمؽ بيذه المسألة

المكجكدات فيما يتعمؽ بكفاية لجنة بازؿ في نطاؽ اإلشراؼ الفعاؿ لمقطاع المصرفي , يتـ قياس جكدة 
 مصرؼس الماؿ , مف أجؿ قياس قدرة الفي ذلؾ , ضمف نطاؽ لكائح بازؿ بشأف كفاية رأ  رأس الماؿ

المرجحة بالمخاطر , إف ترجيح  المكجكدات عمى المالءة المالية , يتـ استخداـ نسبة رأس الماؿ إلى
كبالتالي زيادة  المكجكداتلممخاطر يعني التخمص مف االنخفاض المحتمؿ في قيمة  ان كفق المكجكدات

المتعمقة  المكجكداتمف الممكف استخداـ نيج ترجيح المخاطر مف أجؿ قياس جكدة , المكجكداتجكدة 
عالية مف القركض ال المستكيات ة في االعتبار. في حيفثر بالفترات السابقة يمكف أخذ القركض المتع

القركض المتعثرة إلى جكدة المستكيات المنخفضة مف تشير ك  ني جكدة المكجكدات إلى تدتشير المتعثرة 
 .(Kadioglu, et al,2017: 3)المكجكدات

حتى ضربت  ان ـ البمداف في العالـ مستقرة نسبيظمت جكدة االئتماف لمحافظ القركض في معظك      
 جكدة. كمنذ ذلؾ الحيف , تدىكر متكسط 2008-2007األزمات المالية االقتصاد العالمي في 
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, ألسباب تتعمؽ المتعثرة القركض في سريعان  نمكان  البمداف معظـ كشيدت حاد بشكؿ المصرفية المكجكدات
 عميكمف ضمف السياؽ اكد ) (Nathan ,2018: 10)  ييابالمصرؼ نفسو اك اسباب اقتصادية اك كم

( اف نكعية المكجكدات مف المؤشرات الميمة في تقييـ االداء المصرفي كرصانتو الف 16: 2018 ,
انخفاض تمؾ النكعية مف اىـ اسباب الفشؿ المصرفي , كيمكف اعتماد نسبة الديكف المتعثرة الى مجمكع 

كف الى مجمكع الديكف مؤشر ذك داللة الديكف لمداللة عمى نكعية المكجكدات اك مخصص خسائر الدي
ايضا عمى المخاطر اك نكعية المكجكدات , كال يبتعد تقييـ نكعية المكجكدات عف تحميؿ االئتماف كالنظر 

تبقى الخسائر المحتممة كالديكف المتعثرة مقياسا لمنكعية كال تخفى في محفظة مخاطر القركض اذا 
الماؿ كما تبيف اف الجكدة المرتفعة تعني مخاطر اقؿ كبالتالي  رأسالعالقة بيف نكعية المكجكدات ككفاية 

 لماؿ مع نفس الحجـ مف المكجكدات .ا رأستنخفض الحاجة الى 
الذم يعرؼ بانو  CAMELSمف جانب اخر تعد جكدة المكجكدات المرتكز الثاني كالميـ في نظاـ     
 Ros and)المتانة المالية لممؤسسات المصرفيةتقييـ شمكلية تستخدميا الييئات الرقابية بيدؼ تقييـ أداة 

Hudyins:2010)  كتشير كممةCAMELS  الى االحرؼ االكلى  لمعناصر الستة المككنة ليذا النظاـ
, االدارة  Assets qualityالمكجكدات  جكدة,  Capital adequacyالماؿ  رأسىي كفاية 

Management   االرباح ,Earnings  السيكلة ,Liquidity الحساسية لمخاطر السكؽ market 
risks Sensitivity to   (Mohamed,2013:p165)  ىذا النظاـ جكدة المكجكدات مف اكثر  عيداذا

في تقييـ  صرفي التي يعتمد عمييا بشكؿ رئيسالعناصر اىمية ككنيا تعد مف اىـ مككنات العمؿ الم
ذه ىتحديد كقياس مى  ى قدرة المصرؼ عباإلضافة إل يا فقة لار الممحفظة المصرؼ كمخاطر االئتماف 

 :Mohamed,2013) غير منتجة مناسبة مقابؿ الديكف مخصصات حديدكتبيا المخاطر كالتحكـ 
مف خالؿ القركض غير العاممة الى  CAMELSكيتـ قياس جكدة المكجكدات كفؽ نمكذج   (165

 مكجكدات.اجمالي القركض كما حدد النمكذج درجات تصنيؼ متعمقة بتقييـ جكدة ال
كلكف لسمطات البنكؾ المعنية ,  مصارؼليس فقط لم ان مصدر قمؽ كبير  المكجكداتجكدة  تعد     

 ان ظة قركضو سيئمف محف ان كبير  ان ىك أف يصبح جزء مصرؼما يككف سبب فشؿ ال ان . غالبان المركزية أيض
تساعد الجكدة  كيخمؽ تمكجات في النظاـ المالي لمدكلة  نشاطاتو , مما يـ في فشؿ العديد مفمما يس
 , في حيف عمى النمك دكف التسبب في أم مشاكؿ ألصحاب المصمحة مصرؼال لممكجكدات العالية
مف المعايير ميمة ك  المكجكداتجكدة  كبيذا تعتبرتؤثر عمى الربح كالنمك.  لممكجكدات  المتدنية الجكدة 
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كما  ,ليا عالقة مباشرة بالدخؿ كالتدفقات النقدية كالمالءة كالسيكلة المصارؼ ككنيا ة لقياس أداءالرئيس
 & Paul)ـكسمكؾ المستثمر الذم ينعكس في سعر السي مصرؼعمى سمعة ال ان أف ليا تأثير 

Prakash,2019: 41)  

 ذصُُف املىجىداخ غري انؼايهح  :راتؼاً 
عمى أساس  تصنيؼ قركضيا المصارؼ يتعيف عمىصنيؼ المكجكدات كالمخصصات معايير ت مف    

 & Khanna)يأتيكما  إلى أربع فئات المصرؼ مكجكداتيتـ تصنيؼ  دحالة السدا
Maurya,2016:2) (Tripathi & Mewada,2016:2)(Sukul,2017:1)(Hazarika,2019:1) 

القياسية ىي تمؾ التي ال تكشؼ عف  المكجكدات (Standard Assets ) : القياسية الموجودات. 1  
 مكجكداتالمكجكدات كتعتبر ىذه  , اذالمخاطر العادية المرتبطة بالعمؿأم مشكمة كال تحمؿ أكثر مف 

جميع ك  المعيارية عمى أساس محفظة القركض ٪25تكفير مخصص عاـ بنسبة  فيجبعاممة. 
 .غير عاممة مكجكداتغير القياسية ىي  المكجكدات

 12لفترة  NPASالتي ظمت  المكجكدات:  (Substandard Assets )  دون المستوى الموجودات. 2
سيتكبد بعض الخسائر. يجب تكفير  المصرؼباحتماؿ كاضح أف  المكجكداتتتميز  ,اك اقؿ  شير

 . دكف المستكل المكجكدات٪ عمى المبمغ المستحؽ عمى  10مخصص بنسبة 
المشككؾ فييا ىي تمؾ التي ظمت  المكجكدات:   (Doubtful Assets )المشكوك فييا الموجودات. 3

NPAs  100تقديـ  مصارؼ. يتعيف عمى ال رةساخ مكجكدات شيرنا كالتي ال تعتبر 12لمدة تزيد عف ٪
إنو ذمـ مدينة مف المحتمؿ أال مف الجزء غير المضمكف مف السمفة المستحقة بعد خصـ المبمغ المحقؽ 

 .تتبع مدفكعاتيا شركط العقد
التي تـ فييا تحديد  المكجكداتىك أحد  اسرالخ المكجكد :    (Loss Assets )الخاسرة موجوداتال.4 

. ان أك جزئي ان رجي كلكف لـ يتـ شطب المبمغ كميأك المراجع الداخمي أك الخا المصرؼالخسارة مف قبؿ 
غير قابؿ لمتحصيؿ كقيمتو قميمة بحيث ال يتـ ضماف استمراره  المكجكدكبعبارة أخرل , يعتبر مثؿ ىذا 

قابؿ لمتمكيؿ عمى الرغـ مف أنو قد يككف ىناؾ بعض قيمة اإلنقاذ أك االسترداد. كمع ذلؾ , يتـ  مكجكدك
حيث ال يتكفر ضماف. ال يمكف التعامؿ مع الحسابات التي اسرة خ مكجكداتتصنيؼ تمؾ السمؼ فقط ك

تكفير مخصصات بنسبة  المصارؼيجب عمى  خاسرة كمكجكداتغطاء األماف  يتكفر بشأنيا بعض 
 :Sukul,2017) (Akshmi,2020:2)كما صنؼ كؿ مف  ,الخاسرة المكجكدات٪ فيما يتعمؽ ب100

 : ىمامجمكعتيف   (3
التي تعتبر غير قابمة  ىي جميع القركض: Gross NPAS) (الموجودات غير العاممة  إجمالي أ.

بتككيف مخصصات ليا كالتي ال تزاؿ محتجزة في دفاتر حسابات المصرؼ لالسترداد , كالتي قاـ 
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 المكجكداتدكف المستكل ك  المكجكدات) جميع المكجكدات غير القياسيةىي  . بمعنى آخرالمصرؼ 
جكدة القركض التي تقدميا  NPASإجمالي  تبٌنك .(الخاسرة المكجكداتالمشككؾ في تحصيميا ك 

 . المصارؼ
كيشير صافي المكجكدات غير العاممة إلى  :) (Net NPASالموجودات غير العاممة  صافيب . 

يعكس العبء الفعمي  مخصص الديكف المعدكمة كالمشككؾ في تحصيميا مجمكع القركض المتعثرة ناقصان 
 مصرؼ.لم

 Reasons for non-performing assets: اسثاب املىجىداخ غري انؼايهح  خايساً 
, مما يقمؿ  ات مخصصات خسائر القركض كالسمؼعمى ضركر  المكجكدات غير العاممةينطكم نمك     

 المكجكدات غير العاممةلقد نكقشت قضايا كمشاكؿ  .المالي األرباح اإلجمالية كيضعؼ الييكؿ
عقكد عديدة في العديد مف البمداف التجارية بإسياب مف قبؿ الخبراء كالمتخصصيف المالييف ل مصارؼلم

لم اية بالنسبة  شائكةقضية  NPASيعد كجكد نسبة عالية مف ذات االقتصادات المتقدمة كالنامية. 
 المكجكدات غير العاممةكبالتالي , فإف "الزيادة في مستكل إجمالي  ,كاستمراريتيا كاستدامتيا مصارؼلم

 .Kaaya & Pastory, 2013: 6) )"ومكالقطاع المالي كاالقتصاد ك المصارؼعمى  ان كبير  ان تشكؿ خطر 
إلى االحتفاظ جانبان بالمخصصات  مصارؼعندما تضطر ال المكجكدات غير العاممة كتظير خطكرة

لمكفاء بالقركض المتعثرة المحتممة , "تؤدم القركض المتعثرة عادةن إلى مخصصات عالية مما يؤدم إلى 
ال ينتيي التأثير ىنا , اذ  (ALshebmi et al,2020: 7)" المصارؼانخفاض أرباح العديد مف 

كف ىناؾ اإلقراض , كذلؾ ألف "االختيار المعاكس المقترحيف عندما يجب أف يك لمزبائفاالختيار الدقيؽ 
يؤدم إلى استبداؿ المقترضيف ذكم الجكدة العالية مف قبؿ المقترضيف ذكم الجكدة المنخفضة كالذم 
يتسبب عمى المدل الطكيؿ في تدىكر الجكدة اإلجمالية لمحفظة القركض المصرفية ك يؤدم إلى تراكـ 

 (. Makri ,et al,2014  198:) كتآكؿ رأس الماؿ " نخفاض الربحيةالقركض المتعثرة , كا
 أخرل تتمثؿ في غياب اإلشراؼ كالمراقبة مف قبؿ ان ( أسبابAdhikary,2006 :90) ذكركقد     

, كنقص مكارد المقرض الفعالة , كضعؼ البنية التحتية , كضعؼ استراتيجيات استرداد  المصرؼ
 يمكف إجراء ىذا القياس, القدرة عمى قياس مخاطر االئتمافالمصارؼ يجب أف يككف لدل كما الديكف. 

خطكة أساسية لتقميؿ التخمؼ عف سداد القرض  دألف ىذا القياس يع , إما قبؿ إعطاء القرض أك بعد ذلؾ
في  ذات السجؿ الجيد المصارؼتعزل ك ( Casey et al,2009:344 كالتأخر في سداد القرض )

قد يشير ىذا إلى كجكد عالقة بيف  المصرؼ,األداء المالي بشكؿ عاـ إلى كجكد ميزة تنافسية يستضيفيا 
كذلؾ ألنو  . (, 2013Rozzani & Rahman: 135 الميزة التنافسية كأداء االئتماف لممؤسسة المالية )

نافسية , فيذا يعني نسبة يتيح التدفؽ الفعاؿ كالسمس لالدخار عندما تكصؼ المؤسسة المالية بأنيا ت
انخفاض النسبة  عالية مف الربحية كالنمك االقتصادم المرتفع كالمستكل المرتفع لسداد المديف كأخيران 
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يمكف أف تكاجو المؤسسات ك  (  Das and Ghosh,2003: 34) لممكجكدات غير العاممةالمئكية 
عدـ قدرتيا عمى مالحظة ميزات كأفعاؿ بسبب المالية العديد مف الصعكبات عند تقديـ القركض 

 .المقترضيف مما يجعؿ مف الصعب بعض الشيء تقييـ الجدارة االئتمانية لممقترضيف 
يمكف  NPAS المكجكدات صبحتمختمفة ل ان أسباب عمى أف( .(Jayprasad:2018:3في حيف اكد   

 -تحددييا باالتي :
 التخمؼ عف السداد المتعمد كاالحتياؿ كسكء اإلدارة كخيانة األمانة. .1
 االختيار غير المناسب لممقترضيف.ك عدـ كجكد تقييـ مسبؽ مناسب كمتابعة  .2
 التأخر في تنفيذ أعماؿ المشركع.. 3
 لمشركط كاألحكاـ. , عدـ االمتثاؿ لمترخيص .4
 إلى كارثة مالية. ميؤدعدـ كفاءة إدارة الديكف مف قبؿ المقترض . 5
 فشؿ األعماؿ. 6
السداد المتعمدة ( كحاالت التخمؼ عف NPAsفي المكجكدات غير العاممة ) االرتفاع المفرطاف       
ىناؾ العديد مف السياسات كالقرارات لتقميؿ حجـ ك كآلياتيا.  NPAsمخاكؼ جدية بشأف فعالية إدارة  تثير

NPAs ة لمسياسات كالقرارات المتعمقة بػ األىداؼ الرئيسىي ك مستقبؿ في ال ياكمنع حدكثNPAs 
مجمكعة مف االسباب  Harani and Mutyala)  (2 :2019 ,باإلضافة الى االسباب السابقة حدد

 : االتي(  3المكضحة بالشكؿ)
 

 

 

 

 

 

 

 ( اسباب الموجودات غير العاممة 3شكل )
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Source: Harani and Mutyala :2019:”  A Comparative Analysis Of Non-Performing Assets (NPAs) 
Of Public And Private Sector Banks In India - An Endless Battle”. INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 8, ISSUE 12  

 ,Ahmed) (Bhassin,2017:6)(Khanna & Maurya,2016:8))بينما حددىا اخركف مثؿ    
بشكؿ عاـ يمكف تقسيميا تعكد الى مجمكعة مف العكامؿ  ةاف اسباب المكجكدات غير العامم 2017:2)

 إلى عكامؿ داخمية كخارجية. تشمؿ العكامؿ الداخمية:
 . الديكف المقترضة كالمستخدمة ألغراض مختمفة بدالن مف تمؾ التي يحؽ ليا.1
 المشركع بسبب اإلجراءات المطكلة.. تأخر 2
 . سكء اإلدارة كسكء إدارة األمكاؿ.3
 .اعؿير مناسبة كتقييـ ائتماني غير ف. قرارات إقراض غ4
 . عدـ التكافؽ بيف تكليد اإليرادات كجدكؿ السداد.5
 . تضخـ أسعار الفائدة.6
 . ترؾ المشركع غير مكتمؿ بسبب التأخير.7

ا ىناؾ عكامؿ خارجية معين     ىي التي ال يمكف   NPAsفي زيادة مستكيات  دكر رئيسة ليا أيضن
 تشمؿ:ك السيطرة عمييا 

 . اإلقراض بدكافع سياسية لمقطاع ذم األكلكية في تأثير السياسييف الذم قد يتضح أنو سيئ.1
 . تباطؤ النمك االقتصادم كالصناعي.2
 . المكانع القانكنية.3
 كالبنية التحتية.. نقص المكارد كالتكنكلكجيا 4
 . التحكؿ النمكذجي في السياسات كالمعايير الحككمية.5
 . تزايد المنافسة بسبب العكلمة.6
 . الرككد العالمي كالرككد في االقتصادات.7
معالجة مجمكعة مف االرشادات بشاف  KPMG,2018:88)ككضع البنؾ المركزم االكربي )   

 كىي كاالتي:المكجكدات غير العاممة 
ذات المستكيات المرتفعة لمقركض  لمصارؼاعمى   NPL strategyالمتعثرة ستراتيجية القروضا. 1

غير العاممة لكضع أىداؼ كاضحة لمحد مف القركض المتعثرة عمى مدل آفاؽ زمنية كاقعية كلكف 
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, خطة كاضحة  عالقة, لكؿ محفظة ذات  المصارؼ طمكحة بما فيو الكفاية , كيجب أف تضع ىذه
 كأىدافو. لمصرؼنيج اتنسجـ مع  NPLقية كقابمة لمتنفيذ لتخفيض كذات مصدا

كبشكؿ كاؼ , عمى  قيمة الضماف بشكؿ متكرر أف تقيـ لمصارؼا عمى Collateralsالضمانات .2
 العقارات. كجو الخصكص

ىيكؿ حككمة  مصارؼأف يككف لدل ال Governance and operations  الحوكمة والعمميات.3
مف معالجة قضايا القركض المتعثرة بكفاءة كفعالية , سكاء كاف ذلؾ  المصرؼكترتيبات تش يمية تمكف 

القرار كنماذج اتخاذ يجب أف يشمؿ ذلؾ كفاية عممية دريبات , ؿ المبيعات أك التكريؽ أك التمف خال
  .التش يؿ كالضكابط الداخمية كالمراقبة

إجراءات  المصارؼلدل  لضماف ذلؾ: Provisioning and write-off والشطب .المخصصات4
كافية كمتسقة لتحديد الحاجة إلى المخصصات ككضع المخصصات المناسبة , ضمف األطر المحاسبية 

 .الحالية
كشؼ عف لػا مصارؼال عمى ضركرم : NPL recognition غير العاممةاالعتراف بالقروض .5

ة, كليس فقط لتقاريرىـ في إدارة المخاطر الداخمية الخاصة بيـ كإلفصاحاتيـ العام ةغير فعالالقركض 
جراءات القركض المتعثرة الخاصة  ة, اماإلشرافي  كالكشؼ عنيا .تبني سياسات كا 

غٌر العاملة  قروضلعلى ا –ضمان أن الصبر  على المصارف اذ:Forbearance الصبر)التحمل(.6

ال ٌنبغً أن ٌكون التحمل وسٌلة لسوء تمثٌل  , لحالة السداد المستدام قرضٌعٌد ال -المتعثرة أو 

تتطمب تدابير الصبر  الموجوداتمما ٌؤخر اإلجراءات الالزمة لمعالجة قضاٌا جودة  الموجودات
, المتعددة اىتماـ كظيفة مراقبة المخاطر كالمكافقة الصريحة مف ىيئة اتخاذ القرار العميا ذات الصمة 

 .إعداد التقارير اإلشرافية كاإلفصاح العاـ,  كؿ حؿالمراقبة ل

  Non-performing asset theories    ملىجىداخ غري انؼايهحا َظرَاخ:  سادساً 
ظريات الضكء ىذه الن تسمطالمكجكدات غير العاممة ,  ح العديد مف النظريات لشرح أسبابتـ طر     

يـ العديد مف ت المالية كأسالمؤسسافي  العاممةالمكجكدات غير  خمؽ يـ فيعمى العكامؿ التي تس
   (469) Berger & De Young 1997:    (Stiglitz & Weiss,1981:397) الباحثيف منيـ 

2002:9)  (Salas & Saurina, 2002: 55)  ,Reddy) (Rottke & Gentgen,2008:11)  
(Agbavor,2019:24) (Kirui,2014:20) . 
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 Transaction Cost Theory معامالتنظرية تكمفة ال .1

يعمؿ الكسطاء الماليكف  , اذالمعاممة مع افتراض األسكاؽ الكاممة)الصفقة( تتعارض نظرية تكمفة    
أثبتت نظرية تكمفة , تحالفات لممقرضيف الفردييف أك مقياس أك نطاؽ في تكنكلكجيا المعامالت بصفة 

. تكاليؼ المعامالت ىي لممؤسسةالمعاممة إطارنا أساسينا التخاذ قرار بشأف الحدكد الرأسية )الصفقة( 
( إلى أف المعاممة تحدث عندما يتـ نقؿ (Williamson, 2000أشار كما  التكمفة المرتبطة بتقسيـ العمؿ

أمكر أخرل المت يرات التي تصؼ المعاممة مف بيف ك  لمفصؿسمعة أك خدمة عبر كاجيات تقنية قابمة 
أك الخدمة ذات قيمة فقط أك  المكجكد, كتكرار المعاممة , سكاء كاف  التأكدعدـ , الخصكصية , ىي

 المكجكدات, يتـ أخذ خصكصية  خصكصية رأس الماؿ البشرم أكثر في سياؽ معاممة معينة. في
 Berger & De)يربط   ,(  Reddy,2002:9كخصكصية المكقع في االعتبار )

Young,1997:469 )كفقنا  بكفاءة التكمفة المكجكدات غير العاممةBerger & De Young  فإف ,
كفاءة التكمفة المنخفضة المقاسة ىي إشارة إلى ممارسة اإلدارة العميا الضعيفة كالتي تترجـ إلى ضعؼ 

ر المكجكدات غيكؿ ىذا يؤدم إلى زيادة مستكيات   االكتتاب , كضعؼ مراقبة كتقييـ القركض المعدكمة
 .العاممة 

ي طكرت نظرية أصحاب المصمحة , التStakeholder theory المصمحة نظرية أصحاب .  2
ذات  المؤسسةأداة إدارية , منذ ذلؾ الحيف إلى نظرية بكصفيا ( في األصؿ 1984طكرىا فريماف )

مصالح أصحاب  إمكانات تفسيرية عالية. تركز نظرية أصحاب المصمحة بشكؿ صريح عمى تكازف
المساىمة الكاعدة إلدارة المخاطر في تكسيع نظرية العقكد  المؤسسةلسياسة  محدد رئيسبشكؿ المصمحة 

الضمنية مف التكظيؼ إلى عقكد أخرل , بما في ذلؾ المبيعات كالتمكيؿ , بالنسبة لبعض الصناعات , 
 عمى االستمرار في تقديـ المؤسسةدرة ال سيما التكنكلكجيا المتقدمة كالخدمات , فإف ثقة المستيمؾ في ق

. كمع ذلؾ , فإف قيمة ىذه المؤسسةيـ بشكؿ كبير في قيمة خدماتيا في المستقبؿ يمكف أف تس
المطالبات الضمنية حساسة لم اية لمتكاليؼ المتكقعة لمضائقة المالية كاإلفالس. نظرنا ألف ممارسات إدارة 

ترتفع  المؤسسةفإف قيمة  التكاليؼ المتكقعةخفاض في ىذه تؤدم إلى ان المؤسساتمخاطر 
(Klimczak,2005:5 .)  تكفر نظرية أصحاب المصمحة رؤية جديدة حكؿ األساس المنطقي  لذلؾ
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كمع ذلؾ , لـ يتـ اختباره بشكؿ مباشر بعد تقدـ التحقيقات في فرضية الضائقة  المحتمؿ إلدارة المخاطر
 (.2006:24)القاضي ,  أدلة غير مباشرة فقطالتي جعمنيا المالية 

 Asymmetric Information Theoryنظرية المعمومات غير المتماثمة . 3

عندما يككف لدل أحد األطراؼ  , التي تكجد فييا معرفة غير كاممة بالحاالت عالقةىذه نظرية ذات    
االقتراض كمعمكمات مختمفة عف اآلخر. المعمكمات غير المتماثمة ىي مشكمة في األسكاؽ المالية 

يككف لممقترض معمكمات أفضؿ بكثير عف حالتو المالية مف معمكمات اذ كاإلقراض. في ىذه األسكاؽ , 
تخبرنا نظرية المعمكمات غير المتماثمة أنو قد يككف مف الصعب التمييز بيف المقترض الجيد  المقرض
قية. المخاطر األخال( , مما قد يؤدم إلى االختيار العكسي كمشاكؿ Agbavor,(2019:16كالسيئ 

الطرؼ الذم يمتمؾ مزيدنا مف المعمكمات حكؿ عنصر معيف ليتـ  يككف تكضح النظرية أنو في السكؽ
التعامؿ معو في كضع يمكنو مف التفاكض بشأف المصطمح األمثؿ لممعاممة مف الطرؼ اآلخر 

(Auronen, 2003:4.) 
ختيار كمشاكؿ اال اخالقيةتنشأ القركض المتعثرة بسبب ارتفاع معدؿ الفائدة الذم يؤدم إلى مخاطر     

إف أسعار الفائدة المرتفعة تخيؼ المقترضيف الجيديف , مما يترؾ  , العكسي في أسكاؽ االئتماف
فيما  ذكم المخاطر العالية مما يؤدم إلى االختيار المعاكس مف مجمكعة مف المقترضيف مصرؼمل

, يدفع سعر الفائدة المرتفع المقترض إلى اختيار المشاريع ذات العكائد  االخالقيةيتعمؽ بالمخاطر 
المرتفعة المتكقعة مف أجؿ جمع األمكاؿ لسداد القرض. كمع ذلؾ , ترتبط ىذه المشاريع بمخاطر عالية 

كبالتالي فإف الطرؼ الذم يعرؼ القميؿ  (.Stiglitz & Weiss, 1981:496مف التخمؼ عف السداد )
عف نفس العنصر المحدد الذم سيتـ التعامؿ معو يككف في كضع يسمح لو باتخاذ قرار صحيح أك 

لممكجكدات دل االختيار العكسي كالمخاطر األخالقية إلى تراكـ كبير مما يؤ ,  خاطئ بشأف المعاممة
  (.Bester,1994) غير العاممة في المصارؼ

عمقة األكثر أىمية في األدبيات المت اتالدراس مف  The Market for Lemonsرية "نظ كتعد
( يدرس عدـ تناسؽ المعمكمات المتعمقة بالكصكؿ إلى Mirrlees, 1996) باقتصاديات المعمكمات

أف مشاركة المعمكمات تقمؿ  تبيفك .   القرارات االقتصادية المعمكمات بيف المشاركيف في عممية صنع
عف مقدمي طمبات كقد يعرؼ مديرك  المصارؼاالختيار المعاكس مف خالؿ تحسيف معمكمات 

التجارية أكثر مف  مصارؼالتجارية المزيد عف تأثيرات القركض المتعثرة عمى ربحية ال مصارؼال
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أك استخداـ  كض المتعثرةف في اإلفصاح عف القر أصحاب المصمحة اآلخريف. في ىذه الحالة , قد يفشمك 
 .(Kirui,2013:20)مخصصات الخسائر عمى القركض المتعثرة مف أجؿ تسكية األرباح

مف انخفاض األسعار  كفقنا لنظرية المعمكمات غير المتماثمة , تنشأ القركض المتعثرة أيضان    
كالتي تفترض أف ( 1933تستند ىذه الحجة إلى نظرية انكماش الديف التي قدميا فيشر ) )االنكماش(

انخفاض األسعار يزيد مف عبء ديكف المقترض بالقيمة الحقيقية كبالتالي يقمؿ مف قدرتو عمى سداد 
المتعثرة تتعارض مع التقمبات الدكرية , كتتناقص خالؿ  تفترض نظرية دكرة العمؿ أف القركض ,الديكف

لرككد يرتبط بانخفاض نمك الناتج المحمي فترة االزدىار كتزداد خالؿ فترة الرككد. التفسير العاـ ىك أف ا
اإلجمالي الحقيقي كالذم يترجـ إلى دخؿ أقؿ كالذم بدكره يؤخر قدرة خدمة الديكف لممقترضيف. عالكة 

التي تؤثر سمبنا عمى  عمى ذلؾ , يرتبط انخفاض نمك الناتج المحمي اإلجمالي بمعدالت البطالة المرتفعة
 Salas & Saurina, 2002: 55) المقترضيف ) دخكؿ

 Agency Theory. نظرية الوكالة 4
 Ross,1973  ,1973 Mitnickلقد اقترح العمماء االكائؿ نظرية الككالة ككانت البداية عمى يد كؿ    

 عف أصؿ النظرية االقتصادية لمككالة , ( مسؤكالن 1973)   Rossاذ كاف . ان بشكؿ مستقؿ كمتزامف تقريب
مناىج مكممة في استخداماتيا  عدىا يمكفاذ ككالة , لانظرية  عفمسؤكؿ فيك Mitnick (1973 ) اما 

ية في شرح األداء لمفاىيـ متشابية في ظؿ افتراضات مختمفة تكتسب نظرية الككالة الكثير مف الشعب
حؽ الممكية كأصحاب  ؤسسةة المكجكدة بيف إدارة الم. تسعى النظرية إلى شرح العالقؤسساتالمالي لمم
 .ؤسسةلمم ان كنكف األشخاص الذيف يمتمككف أسيمما يك الذيف عادة

تـ التعاقد  ككيالن  ؤسسةإدارة الم عدهعادة ما يتـ ,  بيف الككاالت ان تفترض النظرية أف ىناؾ صراعاذ  
معو مف قبؿ المساىميف لمعمؿ مف أجؿ تعزيز قيمة المساىـ مف خالؿ األداء المالي الجيد. لذلؾ مف 

لنظرية كفقا  المتكقع أف تعمؿ اإلدارة بما يحقؽ مصالح المالكيف كيعزز األداء المالي لممنظمة
إنشاء حكافز كمراقبة أفضؿ يمكف تقميؿ مشكمة الككالة الرئيسة مف خالؿ  . (Kirui,2013:20)الككالة
 & Smith,1987:50) ثبتا اذ . في مجاؿ ككالة إدارة المخاطر المؤسسية ,راءلممد مالءمةأكثر 

Mayers كما (. أف قضية ككالة إدارة المخاطر تؤثر عمى المكاقؼ اإلدارية تجاه المخاطرة كالتحكط , 
ب عدـ عدـ تطابؽ محتمؿ في االىتماـ بيف إدارة المساىميف كأصحاب الديكف بسب ان تشرح النظرية أيض

بالكثير مف المخاطر أك عدـ االنخراط في  المؤسسةمما قد يؤدم إلى قياـ  التناسؽ في تكزيع األرباح 
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يمكف مشركع القيمة الصافية اإليجابية  كبالتالي , تشير نظرية الككالة إلى أف سياسات التحكط المحددة 
 ( Fite & Pfleiderer,1995:70) المؤسسةأف يككف ليا تأثير ميـ عمى قيمة 

 Modern Portfolio Theory نظرية المحفظة الحديثة .5
أىـ النظريات االقتصادية التي تتعامؿ مع التمكيؿ  احد  (MPTنظرية المحفظة الحديثة )تعد    

, ركزت النظرية عمى مبدأ Markowitz (1952 )اذ جاءت مبادئ نظرية المحفظة عمى يد  كاالستثمار
كيؼ  النظرية شرح  تحاكؿ التنكيع انطالقان مف مقكلتو الشييرة " ال تضع جميع البيض في سمة كاحدة " .

 المكجكداتالتنكيع في  المستثمريف باالعتماد عمى مبدأ يف تعظيـ عائداتيـ كتقميؿ مخاطريمكف لممستثمر 
( بتكسيع نظرية مارككيتز )نظرية المحفظة( عف طريؽ إضافة تحميؿ 1958قاـ تكبيف ) اذ المختمفة.

   أظير كما .الفاعؿ عمى المحافظ الكفؤة ا جعؿ مف الممكف التأثير المكجكدات الخالية مف المخاطر م
( Markowitz 1952 )( , Tobin 1958 أنو مف الممكف تحديد تككيف المحفظة المثمى لألكراؽ )

 .(Fabozzi et al ,2002:7)ذات العكائد المتكقعة كمخاطرة لالسيـ لية الما
Atemnkeng في دراسة أداء المصرؼ  ان ميم ان دكر  اخذالمحفظة ىك األكثر عالقة ك  نظريةاف مدخؿ    

Nzongang,2006:3) &  كفقان لنمكذج تنكيع مكجكدات المحفظة , فإف الحيازة المثمى لكؿ مكجكد في
التي تحددىا عدد مف العكامؿ مثؿ متجو معدالت العائد  محفظة مالؾ الثركة ىي كظيفة لقرارات السياسة

                مالية كحجـ المحفظة.  مكجكدات , المرتبطة بممكية كؿالمكجكدات المحتفظ بيا في المحفظةعمى جميع 
ىك نتيجة لمقرارات التي تتخذىا إدارة  لممصارؼتنكيع المحفظة كتككيف المحفظة المرغكب اف   

ذلؾ , تعتمد القدرة عمى الحصكؿ عمى أقصى قدر مف األرباح عمى المجمكعة  عف المصرؼ فضالن 
إلنتاج  المصرؼيتكبدىا  التي تحددىا اإلدارة كتكاليؼ الكحدة التي مطمكباتكال المكجكداتالمجدية مف 

 لممصارؼ. المكجكداتكؿ عنصر مف مككنات 

    : ذأثري املىجىداخ غري انؼايهح ػهً املصارف ساتؼا
  The effect of NPAs on banks   

إنيا مشكمة   ,بمخصصات أعمى لمخسائر في دفاترىا مصارؼإلى احتفاظ ال NPAsتؤدم الزيادة في    
 NPAsكتطكيرىا يعتمد بشكؿ مباشر عمى إدارة  لمصارؼثـ , فإف نمك اكمف  في الصناعة المصرفية

عمى الرغـ مف اتخاذ  NPAs  2013:7,. (Samir and Kamra (كالمستكل المنخفض مف
خطكات عديدة لتقميص حجميا , كلكف نظرنا ألسباب غير متكقعة , فإنيا تؤثر عمى الصناعة  مصارؼال

 المصارؼتقكـ . ك  كتقمؿ مف األداء لمصارؼالمصرفية بشكؿ كبير. تؤثر ىذه المشكمة عمى مصداقية ا
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 الى جانب تأثيرىا عمى بتخصيص المزيد مف األمكاؿ لمكاجية الخسائر المتكقعة في المستقبؿ , 
حيث كمما زاد عمى أساس العائد عمى المكجكدات  مصرؼيتـ احتساب إنتاجية ال,  انخفاض اإلنتاجية
عرضة لمصدمات  كاصبحت اكثر كمما جعؿ المصارؼ اكثر مخاطرة, النتاجيةفي ا مستكل االنخفاض

  االقتصادية
 Sukul,2017:5 (Gupta and Gautam,2017:4) (Rajeev and)كمف جانب اخر حدد )  

Subramoniam,2017:3)    نفسو  المصرؼالمتنامية ليا تأثير ىائؿ عمى المكجكدات غير العاممة
  ىي: كالتأثيرات كموككذلؾ عمى االقتصاد 

: )أ( مف خالؿ  بعدة طرؽ مصرؼعمى ربح ال NPAsيؤثر كجكد  :  profitability الربحية. 1
كالمخصصات )لتككف بمثابة كسادات ضد انخفاض دخؿ الفائدة ك )ب( مف خالؿ إنشاء االحتياطيات 

ىذا االنخفاض في الربح لو تأثير عمى مت يرات مثؿ نسبة رأس  , خسائر القركض( عمى حساب األرباح
 ,Mukherjee), أك نسبة كفاية رأس الماؿ( CRARالماؿ إلى المكجكدات المرجحة بالمخاطر )

2003:3) 2 . 
إلى نقص السيكلة الكافية في متناكؿ اليد مما يؤدم إلى كيؤدم انخفاض الربح :  Liquidity السيولة

. الصعكبة في تش يؿ المؤسسة عمى اقتراض األمكاؿ لفترة قصيرة مف الكقت مما يؤدم إلى تكمفة إضافية
 المدفكعات الركتينية كالمستحقات.بسبب نقص األمكاؿ ك  NPAsىي سبب آخر لػ  مصرؼكظائؼ ال

الكقت كالجيكد التي تبذليا اإلدارة ىي  : Involvement of management اإلدارةمشاركة . 3
. كاف مف الممكف تحكيؿ الكقت NPAsتحمميا بسبب  المصرؼ تكمفة أخرل غير مباشرة يتعيف عمى

دارتيا إلى بعض األنشطة المثمرة , كالتي كانت  NPAsكالجيكد التي بذلتيا اإلدارة في التعامؿ مع    كا 
, كىي تكمفة إضافية  NPAsمع  لمتعامؿ  كفخاص كفكـ مكظفالي مصرؼاللدل  , ستعطي عكائد جيدة

 .المصرؼعمى 
عمى قيمة  ان ؤثر سمبتثـ  NPAsمشكمة  مصارؼال تكاجو : Credit Loss االئتمان خسارة .4
التجارية كائتمانيا مما ستفقد سمعتيا الحسنة كصكرة عالمتيا ,  مف حيث االئتماف السكقي مصرؼال

احدل طرؽ  إدارة مخاطر االئتماف, كتعد  مصرؼأمكاليـ في ال كدعكفاص الذيف يعمى األشخ ان يؤثر سمب
يمكف ,  بطريقة صارمة المصرؼيجب أف يتـ تقييـ االئتماف كالمساءلة مف قبؿ  NPAsمعالجة 

التي تسعى  مؤسسات( )فحص الخمفية( لمBGCإنقاذ نفسيا عف طريؽ إجراء فحص شامؿ ) مصارؼلم
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راء تحميؿ إج , كما يجبالمتقدميف لمحصكؿ عمى منح االئتماف زبائفالقركض كاللمحصكؿ عمى 
  .(Bhandari,2019:6)مف أجؿ حماية أفضؿ مصارؼالحساسية مف قبؿ ال

 : يؼاجلح املىجىداخ غري انؼايهح يف املصارف  ثايُاً 
 مكجكدات غير العاممة المتعثرة  لمحد مف ال مصارؼلم استراتيجية ان أىداف (NPAs) استراتيجيةتحدد    

)أم  لفاعمةفيما يتعمؽ باإلدارة ا كأىدافو مصرؼال مدخؿيجب أف تحدد اذ  , في حدكد زمنية كاقعية
داقية تخفيض مخزكف القركض المتعثرة بطريقة كاضحة كذات مصل تعظيـ المبالغ المستردة( كالنيائية

 .   Banking,2017:8-15) (European Center Bank   عالقة كعممية لكؿ محفظة ذات
المزيج الصحيح الستراتيجية تخفيض رصيد  فطرح العديد مف الباحثيف االطر المقترحة في خيارات

(NPAs ."مف خالؿ حمكؿ "في الميزانية العمكمية" ك "خارج الميزانية , ) في كزاد االىتماـ بيذا المكضكع
ات اإلستراتيجية التي الخيار  خالؿ كضع مصارؼ مفلمعالجة تدىكر محافظ قركض الأعقاب األزمة 

( , مع مراعاة تطكر السياؽ الخارجي كالكضع الخاص NPAsتنفيذىا لتقميؿ ) ممصارؼيمكف ل
إرشادات محددة بيدؼ تعزيز إدارة بصياغة دليؿ يتضمف  سمطات الرقابة المصرفية ما دفع,  بالمصرؼ

بمؤشرات مفيدة لتطكير استراتيجيات  المصارؼكيزكد ىذا الدليؿ   لممكجكدات غير العاممةأكثر فاعمية 
 Mazzu and) . لجديدةكمنع تراكـ القركض المعدكمة ا NPAsمناسبة مف أجؿ تقميؿ أرصدة 

Muriana ,2018 :2)    
 مكجكدات غير العاممة تنفيذ استراتيجية الاألساسية المتعمقة بتطكير ك اذ تكجد مجمكعة مف الخطكات     

(European Center Bank Banking,2017:8-15) : كىي-   
لتطكير  ان أساسي ان أمر أذ يعد ,  ان كخارجي ان , داخمي االعماؿاؽ الكامؿ لبيئة فيـ السي : االعمال. تقييم بيئة 1

ت يجب متابعة التطكرات ذا,  غير العاممة مكجكداتي الكقت نفسو لمطمكحة ككاقعية ف استراتيجية
   .الخاصة بيا  NPAsحديث استراتيجيات أف تقـك بتك  مصارؼعف كثب مف قبؿ ال العالقة 

أدنى   حدان ,  NPAs استراتيجيةيجب أف تتضمف : الموجودات غير العاممةتطوير استراتيجية  .2
يعتمد عمى التقييـ الذاتي  التي ,مدعكمة بخطة تش يمية شاممة لمقركض السائمة  ان كمية محددة زمني ان أىداف

مف قبؿ  ة ,يجب اعتماد استراتيجية القركض المتعثر  كما ,  NPAsكتحميؿ خيارات تنفيذ استراتيجية 
تطكير القدرات التش يمية )النكعية( لاألىداؼ  مف حيث,  ىيئة اإلدارة كمراجعتيا سنكينا عمى األقؿ
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 . كالطكيؿعمى المدل القصير كالمتكسط  غير العاممة )الكمية( ممكجكداتكالتخفيضات المتكقعة ل
(European Center Bank Banking,2017:8-15)    

جراءات  غير العاممة المكجكداتيعتمد تنفيذ خطط : الموضوعة . تنفيذ الخطة 3 عمى سياسات كا 
بالغ تسميط الضكء عمى أم , ك مناسبة كممكية كاضحة كىياكؿ حككمة مناسبة  انحرافات عف الخطة كا 

بما في ذلؾ أم ت ييرات  ىيئة اإلدارة بيا في الكقت المناسب مع اتخاذ إجراءات العالج المناسبة
 مصرؼ.لتنظيمي لمالييكؿ ا ضركرية في

ألف تنفيذ  ان نظر  : مصرفبالكامل في عمميات إدارة الالموجودات غير العاممة  استراتيجيةتضمين . 4
, فيجب تضمينيا  المصرؼتتضمف كتعتمد عمى العديد مف المجاالت المختمفة داخؿ  NPAs استراتيجية

المراجعة ك  , في العمميات عمى جميع مستكيات المؤسسة , بما في ذلؾ االستراتيجية كالتكتيكية كالتش يمية
 .   (European Center Bank Banking,2017:8-15)  ايضان  راقبة المستقمةالمنتظمة كالم

الكثير مف االستراتيجيات اماـ ادارة المصارؼ اذ يتـ اختيار البديؿ االكثر فاعمية لمجمكعة كىناؾ 
المحفظة كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى مزايا كعيكب جميع البدائؿ الممكنة كاختيار المجمكعة االنسب 

 -كىي :
 NPAS inventory Reduction Strategiesاستراتيجيات تخفيض المخزون المتعثر أ.
 ىما ((Fell et al, 2016:136 ةة لتقميؿ مخزكنات القركض المتعثر البدائؿ اإلستراتيجي مف اىـ     

"في الميزانية العمكمية" , بمعنى  مدخالف"االستعانة بمصادر خارجية" ىما ك خيارات "االسترداد الداخمي" 
" كالتكريؽ مف خالؿ الشطب ,ي الدفاتر, في حيف أف "المبيعاتأنيما يعنياف االحتفاظ بالقركض ف

"خارج الميزانية" ألنيما ييدفاف إلى إل اء االعتراؼ  مدخالفذات األغراض الخاصة ىما  المؤسسات
 (. (Grodzicki, et al, 2015:4  القركضب
 استراتيجيات الميزانية العمومية On-Balance Sheet Strategies :الميزانية العمكمية  مدخؿ

الؿ أنشطة إعادة الطكيؿ , مف خ , تتابع االسترداد التدريجي لمقركض المتعثرة عمى المدل المتكسط
يجب التمييز بشكؿ كبير بيف  اذ حبس الرىف. كمع ذلؾ , ضمف ىذه اإلستراتيجية , , التصفية ,الييكمة 

ال  اسبة إلل اء االعتراؼ باالئتماف.تحكميا مبادئ المحالتي  أساليب االسترداد "السمبية" ك "الديناميكية"
بحاجة إلى إيجاد المزيج األمثؿ بيف الخيارات المتاحة ,  المصارؼ, لكف  يكجد حؿ كاحد يناسب الجميع

 Grodzicki : etعف طريؽ اختيار البديؿ االستراتيجي األنسب لكؿ قطاع محفظة متدنية )
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al,2015:5. ) ال يكجد تعريؼ كاضح ألىداؼ  قانكني كسمبي مدفكعة بمنطؽ إدارم إدارة االسترداد الف
تتـ العممية مف قبؿ مكاتب قانكنية بمساعدة شبكة مف  , االسترداد كيفتقر إلى نظاـ مراقبة األداء

تتشكؿ عمى أساس المتطمبات كالجداكؿ الزمنية  تشمؿ األنشطة تنفيذ إجراءات معياريةك المحاميف. 
 االنخراط في حمكؿ الشطب أك خارج المحكمةك قكانيف اإلعسار كنفاذ الديكفالمنصكص عمييا في 

, إلى جانب ذلؾ كفي االنتعاش االقتصادم ان دضمكنة جيالم ممكجكداتاستراتيجيات السمبية مناسبة فقط لك 
 (Mazzu & Muriana,2018:6)يخضع أداءىـ بشدة لكفاءة اإلطار القانكني

د, تحسيف العكائتيدؼ الى مقركض المتعثرة ىي كحدة أعماؿ لد الديناميكي دارة االسترداإل اما بالنسبة   
االستثمارات الكافية في المكارد البشرية كالتقنية في معظـ ك يتـ تحديد أىداؼ االسترداد الصريحة ك 

طار عمؿ إدارة المخاطر تخصيص رأس الماؿ الداخمي ليذا المجاؿ بما يتماشى مع إك األنظمة المتقدمة 
, ليتـ  ية إلى تقديرات لمخسائر المتكقعةىذا يعني أنو يجب ترجمة أىداؼ االسترداد اإلجمال , مصرؼبال

 , Kliengebiel)   , ليتـ ت طيتيا برأس الماؿ الداخمي ت طيتيا بالمخصصات, كالخسائر غير المتكقعة

2000:3) 
 استراتيجيات خارج الميزانية العموميةOff-Balance Sheet Strategies         
زالتيا مف الميزانية  مداخؿتتككف     "خارج الميزانية" مف اقتطاع حصة مف محفظة القركض المتعثرة كا 

, عف طريؽ نقؿ الممكية القانكنية لمقركض إلى كيانات خارجية. الميزة األكثر كضكحا مصرؼالعمكمية لم
ذات  مصرؼالقركض المتعثرة. بالنسبة لم ليذه االستراتيجيات ىي السرعة التي يقكمكف بيا بتنظيؼ

اذ . كمع ذلؾ , ىذه السرعة ىي بالتأكيد ىدؼ أساسالمستكيات العالية مف القركض المتعثرة , فإف 
 العنصر األساسفمى كجو الخصكص النظر في جميع تأثيرات ىذه العمميات. ع مصارؼيجب عمى ال

 ب المتعثر. استدامة الخسائر الناتجة عف انتشار العرض كالطم ىك
   Asset Management Companies (AMC)  إدارة الموجودات شركات ب. 
إدارة  شركةإلى إنشاء  ان أيض لمصارؼيمكف أف تستند استراتيجيات الحد مف القركض المتعثرة لدل ا   

التخمص مف  ميمتو الشراء كاإلدارة كفي النياية ان (, كىي كياف منفصؿ قانكنيAMCs) المكجكدات
 منيااالستراتيجيات  انكاع متعددة مفالبمداف  كاعتمدت اغمب .كاحد أك أكثر لمصرؼالقركض المتعثرة 

الناجح قد دعمتو بعض  AMCsقد كجد أف تحقيؽ ك ( AMCs) المكجكداتإدارة  شركات تشكيؿ
 ,Mukherjee) يةفي البمداف النام فاعميةأقؿ  الشركات الظركؼ الخاصة , في حيف كانت ىذه

2003:2) .  



    53 

 رأس المال العامل ةإلدار االطار النظري... ثانً .....................الفصل ال
 

 
 

 املىجىداخ غري انؼايهح يماَُس:  ذاسؼاً 
 Indicators of measures of non-performing assets 

يجب أف  , بمدأنحاء العالـ لنمك كتطكر أم القطاع المصرفي مف أىـ القطاعات في جميع  ديع     
فالمصارؼ  المتعامميف ,في حالة جيدة كيعمؿ بكفاءة لتمبية متطمبات الصناعة ككذلؾ  ىذا القطاع يبقى

"  ألنيا تدر المكجكداتاسـ " ما تقدمو يطمؽ عمى جميعك  تقدـ االئتماف الذم يعد مف اىـ نشاطاتيا ,
فائدة إذا ظمت ال ةض متعثرن ك قر  ىذه المكجكدات صبح, كت  عف طريؽ الفائدة أك التقسيط لممصرؼدخالن 

ىي المشكمة ك  NPAsغير عامؿ  مكجكد إلى أك القسط غير مدفكعة حتى بعد تاريخ االستحقاؽ كتحكؿ
( ىي NPAsغير العاممة ) المكجكداتمشكمة ف  (Moli et al,2017:2)في القطاع المصرفي   ةالرئيس

 NPAsأكقفت  ,المستكل الكمي عمىفالصناعة المصرفية بأكمميا  كاجيتكاحدة مف أكبر المشاكؿ التي 
ا كاف لو تأثير سمبي عمى تككيف رأس الماؿ ككقؼ ئتماني لممقترضيف المحتمميف , مخط العرض اال

مف  المصارؼإلى تآكؿ ربحية  ما يؤدمالمستكل الجزئي  كتؤثر عمى د ,النشاط االقتصادم في البم
ا أدل تدكير األمكاؿ مب تقييد إعادة , إلى جان التخصيصاتكمتطمبات الفكائد  ايراداتخالؿ انخفاض 
  . (Kapoor,2014:33)مطمكباتكال المكجكداتبيف  كبيرإلى عدـ تطابؽ 

 Sahoo and)الصناعة المصرفية  لبياف صحة ات الميمةمؤشر ال مف فالمكجكدات غير العاممة تعد   
Majhi,2020:2)  ككثير ما تستخدـ ,NPAs  قة لجكدة المكجكدات بيدؼ تحديد المشاكؿ المتعم بديالن

 ,ر الكضع المالي كربحية المقترضيفمف تدىك  NPAsبنكعية المكجكدات في محفظة القركض , تنشأ 
بطريقة مناسبة كفي الكقت  المكجكداتإذا لـ يتـ معالجة المشاكؿ المتعمقة بجكدة 

, كنالت عممية قياس المكجكدات غير العاممة    الكثير مف الجدؿ في (Schmerlz,2010:14)المناسب
ما  103:2017)النظرم كىذا يعكد الى اختالؼ طبيعة االنظمة المالية في الدكؿ  )الجبكرم , االدب

بما ينسجـ مع طبيعة االنظمة المالية  NPAsادل بدكره الى ظيكر اكثر مف مقياس كاحد لتحديد نسبة 
 في تمؾ الدكؿ , اال انيا جميعا تعتمد عمى مت يرات محددة , كمف اىـ تمؾ المؤشرات ىي :

إجمالي الى  NPAs مقياسإف  إجمالي القروضإلى غير العاممة(  )الموجودات القروض المتعثرة .1  
المؤشر لجكدة ك المصارؼ ,القركض ىك أحد المؤشرات األساسية لجكدة محافظ االئتماف لدل 

إذا لـ يتـ معالجة المشاكؿ  , مف تدىكر الكضع المالي كربحية المقترضيف NPAsتنشأ  ,المكجكدات
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الكدائع خسائر مف  كبطريقة مناسبة كفي الكقت المناسب , فسكؼ يتكبد متمق المكجكداتالمتعمقة بجكدة 
ف أف تشكؿ القركض غير القابمة لمتحصيؿ التي مف شأنيا إضعاؼ قاعدة رأس الماؿ بمركر الكقت كيمك

 Schmelz,2010:14) (Bergr & De Yong,1997:857) .الكدائع مخاطر عمى مالءة مقدمي
(IMF,2014:6) (Lucky & Andrew,2015:29) (Jolevski,2017:5)   

(Asaad,2018:298)  (Nathan,2018:35)      (Bawa et al,2019:55)  (Zheng et al 
,2020:7) 

 

 : افأذ 
NPAs نسبة المكجكدات غير العاممة = 

Non-performing assets المكجكدات غير العاممة = 
Gross loans اجمالي القركض = 

 Non-Performing Assets Ratioنسب الموجودات غير العاممة  .2
, يمـز تحميؿ  لممصارؼ NPAsجكدة إدارة  ان ضة المالية كجكدة أصكؿ القركض كأيلتقييـ القك       

 أدناه: NPAsبإدارة  المتعمقةالنسب اىـ  كمفNPAs معايير مختمفة فيما يتعمؽ بػ 
 Net NPAS Ratio (NNPAS) صافي الموجودات غير العاممةنسبة  أ.

 Net Advances ) سمؼإلى صافي ال NPASنسبة صافي مف خالؿ  NPASيتـ تحديد صافي     
يتـ تبني  اذ,  NPAsعف طريؽ طرح الفكائد المتراكمة كالمحممة عمى المقترض مف رقـ إجمالي اك    (

معايير المحاسبة االحترازية بشكؿ صاـر , ال يتكفر غطاء الضماف كأم استرداد يتـ احتسابو مباشرة في 
 Nizar et al) (Wilson & Kalaiselvi,2016:5) :. التيةاعنيا بالنسب  معبران حساب االقتراض 

,2019:71 (Paul & Prakash.N,2019:43) 
 
 

 او         

 

𝑁𝐸𝑇 𝑁𝑃𝐴𝑠 =
NET NPAs 

NET Advances
× 100 − − − − − − 2                    

𝑁𝐸𝑇 𝑁𝑃𝐴𝑠 =
𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆 𝑁𝑃𝐴𝑠 − 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

gross Advances − provision
× 100 − − 3  

𝑁𝑃𝐴𝑠 =
𝑛𝑜𝑛−𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠
× 100 ------ 1          
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 اف : اذ
Net NPAs = Gross NPAs – Provision                                   
Net Advances= Gross Advances - Provision                     

 Gross Non Performing Assets Ratio(GNPAS) اجمالي الموجودات غير العاممة ةنسب. ب

المكجكدات غير جميع ي ى NPAs( إجمالي GNPASغير العاممة ) المكجكداتنسبة إجمالي      
تـ . عندما ي مصرؼإلى إجمالي السمؼ لم  في الميزانية العمكمية NPAsالمصنفة عمى أنيا  العاممة

 NPAs. ( (Gopal,2010:81)(Kumar et, تيعرؼ باسـ نسبة إجمالي  التعبير عنيا بالنسبة المئكية
(al ,2019:285    

 Problem Asset Ratio نسبة الموجودات ذات المشاكل ج.

(Paul & Prakash.N:2019:43)                                                    

              

 الصي ة لذلؾ ىي: مصرؼال مكجكداتإلى إجمالي  NPASىي نسبة إجمالي 

 

 

 Asset Quality ratio الموجودات . نسبة جودة د
مف خالؿ نسبة المكجكدات غير العاممة )غير المنتجة ( الى اجمالي  المكجكداتكيتـ قياس جكدة     

 (Veena and Pathi ,2018:5) : االتيةكفؽ المعادلة  القركض

 

 

 Total Provision Ratios (TP)    نسب إجمالي المخصصات ك. 
ببعض األمكاؿ اإلضافية جانبان لت طية الخسائر إذا  المصارؼ, تحتفظ لمزبائفلكؿ قرض يتـ منحو     

تشير نسبة المخصصات إلى   (Provision) مخصصاتسمى الت هىذ في تمؾ القركض حدث خطأ ما

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑁𝑃𝐴𝑠 =
Gross 𝑁𝑃𝐴𝑠

Gross Advances
× 100 − − −  4  

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑁𝑃𝐴𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
 × 1𝑜𝑜 −  5                                

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑁𝑜𝑛 − 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑟𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠
 × 100 −  6                      
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جانبان لت طية خسائر  مصرؼمدل األمكاؿ التي احتفظ بيا الغير العاممة إلى  المكجكداتإجمالي 
 (Ganesan and Santhanakrishnan,2013:  84) .  القركض

 

 

 اف : اذ

Provision= Gross NPAs – Net NPAs     

  نسبة الموجودات غير العاممةق. 

تشير نسبة المكجكدات غير العاممة الى مجمكع الديكف المشككؾ في تحصيميا كالديكف المعدكمة الى    
 (Swamy,2014:32)(Kapoor,2014:36)(102: 2017مجمكع القركض كالسمؼ )الجبكرم , 

 

 اف : اذ

DD    الديكف المشككؾ في تحصيميا =               

BD    الديكف المعدكمة =         

TLA  مجمكع القركض كالسمؼ = ota   oans and advances 

مؤشران جيدان عمى مالءة راس الماؿ كانخفاض حجـ الديكف المتعثرة  NPAsكيعد انخفاض النسب    
كاالنتظاـ في تحصيؿ اقساط القركض كالفكائد المستحقة كاالدارة الجيدة لالئتماف , اما في حالة ارتفاعيا 

يعني اف مستكل جكدة المكجكدات حرج ككجكد مستكل عاؿ مف المكجكدات المتعثرة كالتي تيدد راس ف
مما يتطمب اجراءات صارمة لمحد مف استنزاؼ راس الماؿ كتكفير الحماية لممكدعيف  ؿ كبيربشكالماؿ 

كالدائنيف, كيتـ الحكـ عمى ىذه النسب مف خالؿ المعايير الخمسة المصنفة عمى اساسيا جكدة 
المكجكدات, كنظرا لمقتضيات الدراسة كانسجاما مع النظاـ المالي المعمكؿ بو  في مصارفنا سنعتمد 

 ( لالحتساب المكجكدات غير العاممة مكضكع دراستنا. 8لمعادلة رقـ )ا

 ota  Provision Ratios =
Provision

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝑁𝑃𝐴𝑠  
× 100 − − 7                           

𝑁𝑜𝑛 − 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑟𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝐷𝐷 + 𝐵𝐷

 LA
 × 100 − − 8       
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 املثحث انثاٍَ
 س املال انؼايمأإلدارج ر انُظرٌاالطار 

  دتهُذ
, صارؼالمالية في الم سالمةممارسة رأس الماؿ العامؿ في القطاع المصرفي لو أىمية قصكل لماف   

( أحد القرارات الحاسمة التي WCM) Working capital management  فإدارة رأس الماؿ العامؿ 
  (Appuhami,2008:11)كربحيتيا  مصرؼيجب أف يتعامؿ معيا المدراء ألنيا تؤثر عمى سيكلة ال

فمف الكاجبات الرئيسة ألم مؤسسة مالية المحافظة عمى تكفير السيكلة المناسبة لضماف قياميا بالكفاء 
يجب  المحافظة عمى كمية مناسبة مف المكجكدات المتداكلة كلتحقيؽ ىذه ال اية  ىاعيدا في مكابالتزاماتي

كبشكؿ خاص الحسابات المدينة كالسيطرة عمى الحسابات الدائنة كمراقبتيا كالتأكد مف ذات الجكدة الجيدة 
صرؼ الماف ىناؾ فارقان مناسبا بينيا كبيف المكجكدات المتداكلة ضمف الحد الذم يضمف عدـ تعرض 

. كيركز المبحث   & Bala,2015:3)  (Yahaya األكلى لمخاطر الفشؿ في الكفاء بالتزاماتيا بالدرجة
 عمى احد اساسية ىي :_  تيآلا

 الماؿ العامؿ س أر  كاىمية  مفيكـاكال : 

 الماؿ العامؿ  سأر كمككنات ثانيا : انكاع 

  الماؿ العامؿ  سأر ثالثا : نظرية 

 .الماؿ العامؿ  سأر : العكامؿ التي تؤثر عمى  رابعا

 الماؿ العامؿ  سأر : مفيـك ادارة  خامسا

  الماؿ العامؿس أر  : اىمية ادارة سادسا

 الماؿ العامؿ  سأر محددات :  سابعا

 الماؿ العامؿ  سأر : سياسات  ثامنا

  الماؿ العامؿ سأر : مقاييس تاسعا
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 س املال انؼايمرأ واهًُح اوال: يفهىو
The concept and importance of working capital 

, اذ يجد العديد مف المدراء المالييف  صارؼاصبح رأس الماؿ العامؿ احد أىـ القضايا في الم     
نتيجة لذلؾ ,  صعكبة في تحديد الدكافع الميمة لرأس الماؿ العامؿ كالمستكل األمثؿ لرأس الماؿ العامؿ ,

تقميؿ المخاطر كتحسيف أدائيا العاـ إذا كاف بإمكانيا فيـ الدكر الذم يقكـ بو كتسمى  صارؼكيمكف لمم
 ,Paulo)مصرؼ العالقة بيف المكجكدات الحالية كعناصر المسؤكلية الحالية رأس الماؿ العامؿ لم

ية فكمما زادت المبيعات كزاد استخداـ الطاقة , فستككف ىناؾ حاجة إلى استثمارات إضاف. (1992:180
 (.,1989Cheatham: 23في المكجكدات المتداكلة )

بو   رأس ماؿ تجارم ال يتـ االحتفاظبكصفة ( رأس الماؿ العامؿ Padachi , 2006:45 (  عرؼ  
( يمثؿ رأس الماؿ Chiou et al, 2006:149في العمؿ في شكؿ معيف لمدة تزيد عف عاـ. كفقان لػ )

 قصير األجؿالعامؿ مصادر كاستخدامات رأس الماؿ 
صارؼ األمكاؿ التي تستخدميا الم اف  رأس الماؿ العامؿ بانو(Adeniji,2008: 55)  كيذىب     

صرؼ ح إلجراء العمميات اليكمية لمالتجارية في أنشطتيا أك عممياتيا اليكمية اك ىك رأس الماؿ المتا
االستثمارات المكظفة في  ( بانيا حجـ11: 2009كيقكؿ )راضي , ,ممثمة بصافي مكجكداتيا المتداكلة 

 المكجكدات المتداكلة قصيرة االجؿ كالحسابات المدينة , المخزكف السمعي . 
تمفت اآلراء عنصر ميـ لم اية في الميزانية العمكمية فقد اخبكصفو كنظرا ألىمية رأس الماؿ العامؿ      

 Working Capital)الماؿ العامؿ  رأسالفكر المالي المعاصر الى مصطمحات  حكؿ مفيكمو كقد اشار
Terminology) شاع استعماليما في الدراسات المالي, نذكر منيا ككاالتي التي(  Sayaduzzaman 

(,2006:79: 
  Gross Working Capitalأ. اجمالي راس المال العامل 

تـ تعريؼ إجمالي رأس الماؿ العامؿ عمى انو االستثمار الكمي في المكجكدات المتداكلة        
إجمالي  بأنو  (Chhapra & Naqvi,2010:30)عرؼك . (Sayaduzzaman,2006:80)كتمكيميا

مكجكدات متداكلة , يمثؿ اك رأس الماؿ المتداكؿ ألف رأس الماؿ الحالي  صارؼالمكجكدات الحالية لم
 تداكلو بطبيعتو.  يتـ

 Net working capitalب . صافي راس المال العامل 
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الماؿ العامؿ الصافي ىك المكجكدات المتداكلة مطركحا منو المطمكبات المتداكلة رأس  اذ يشير     
في كبعبارة اخرل ىك الفائض بيف المكجكدات المتداكلة كالمطمكبات المتداكلة كتكمف اىمية ىذا التعريؼ 

, كمقدرتيا عمى الكفاء  صرؼة  المركز المالي لمميعطي مقياسا كميا كاضحا لمتعريؼ عمى متانانو 
 .(Subrammanyam,2014: 150)بالتزاماتيا المتداكلة عند تاريخ االستحقاؽ 

باإلضافة الى المصطمحيف االساسييف السابقيف كردت مصطمحات اخرل في بعض المصادر مستخدمة 
 -الماؿ العامؿ نذكر منيا : رأسل

   Net operating working capitalالمال العامل التشغيمي الصافي رأسأ. 
 2014الماؿ العامؿ لمكجكدات كالمطمكبات غير محممة بالفكائد )الحسناكم ,رأس  يمثؿ صافي    
كىذا المفيكـ مبني عمى اساس طرح المطمكبات المتداكلة التي ال تدفع المؤسسة عنيا ام فكائد  . (273:

 .المتداكلة التي ال تحصؿ المؤسسة منيا عمى ام فكائد  المكجكداتمف 
 Current Ratio ب . نسبة التداول

, كىي نسبة المكجكدات المتداكلة الى المطمكبات  صرؼتستخدـ ىذه النسبة لقياس السيكلة لدل الم     
لمقابمة ستمتمؾ النقدية الالزمة  مؤسسةال الى أفالمتداكلة كال تشير نسبة التداكؿ المرتفعة بالضركرة 

ع المخزكف , اك تحصؿ  عمى قيـ المبيعات اآلجمة في الكقت المناسب , فاف احتياجاتيا , فاذا لـ تب
 & Brigham)كالذم تعكسو نسبة التداكؿ المرتفعة سيككف غير صحيحمستكل االماف الظاىر 
Houston,2009:565) . 

 Quick Ratio(Acid Test) )ج . نسبة السيولة السريعة )االختبار الحاسم

تستخدـ ىذه النسبة لقياس السيكلة , كيتـ طرح المخزكف مف المكجكدات المتداكلة لككنو العنصر     
المكجكدات المتداكلة  كتحسب ىذه النسبة ايضا بطرح المخزكف كالمصاريؼ  االقؿ سيكلة مف عناصر

 .(Kalash,2010:36)المدفكعة مقدما مف المكجكدات المتداكلة 

 المالي الفكر في األىمية غاية في العامؿ يحظى بمكانة الماؿ راس( اف 212: 2007كذكر )العامرم ,
 كتحديدمؤسسة ال تمكيؿ ىيكؿ صياغة في كخصكصا المالية اإلدارة قرارات مختمؼ بيف رابطة  اداة لككنو

 2009)راضي,اآلتية النقاط في األىمية تمؾ إيجاز كيمكف المتاحة لألمكاؿ االستخدامات كيفية أكجو 
:20: )- 
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المؤسسات  ًفي السيماك  , المؤسسات مكجكدات مجمكع مف كبيرة نسبة العامؿ الماؿ رأس . يشكؿ1
في  المكجكدات ىذه كاف المكجكدات مجمكع نصؼ عمى يزيد عامؿ ماؿ برأس تحتفظ التي الصناعية

 Rahaman)المكجكدات ىذه إلدارة قراراتو معظـ يكرس المالي المدير مما يجعؿ مستمريف كتقمب ت ير
& Nasr,2007:279) 

. يحظى رأس الماؿ العامؿ بأىمية خاصة في المؤسسات ص يرة الحجـ , فبالرغـ مف اف ىذه 2
المؤسسات تستطيع تخفيض استثماراتيا في المكجكدات الثابتة عف طريؽ االستئجار , إال أنيا ال 
تستطيع تجنب االستثمار في الحسابات المدينة اك المخزكف السمعي . كذلؾ فاف ضآلة التمكيؿ طكيؿ 

 مف يزيداف يفاألمر  ككال , األجؿ األجؿ المتاح ليا تجبرىا عمى االعتماد الكبير عمى المصادر قصيرة
 (.55: 1997)عقؿ ,الحجـ ص يرة المؤسسات تمؾ لمثؿ العامؿ الماؿ رأس أدارة أىمية

 ممثال المؤسسة نمك اف . العامؿ الماؿ رأس زيادة الى كالحاجة المؤسسة نمك بيف المباشرة . العالقة3
 اإلنتاج حقمي في النمك ىذا لدعـ العامؿ الماؿ رأس مف عالية مستكيات يتطمب مبيعاتيا حجـ بزيادة

  (.213: 2007السكاء )العامرم , عمى كالمبيعات
 الماؿ رأس مككنات مف المناسب فالمزيج كالربحية السيكلة عمى العامؿ الماؿ لرأس المباشر . التأثير4

 كفى , خسارة دكف نقد الى المككنات ىذه تحكيؿ إمكانية حيث مف المؤسسة سيكلة عمى يحافظ العامؿ
 المؤسسة يحمؿ العامؿ الماؿ رأس في الزيادة تمكيؿ اف اذ, المؤسسة ربحية في يؤثر الكقت نفس

 .(Ganesan,2007:2)الفكائد  ضمنيا مف التمكيؿ بتكاليؼ
 الماؿ , االتي: رأسالى ما سبؽ الى اىمية  (Kalash, 2010:37)كاضافة    
التأجيؿ , بينما يمكف تأجيؿ االستثمار القرارات التي تتعمؽ بشاف راس الماؿ العامؿ قرارات ال تحتمؿ  .1

 في المكجكدات الثابتة فاف تاجيؿ االستثمار في المكجكدات المتداكلة قد يمحؽ بالمؤسسة اضرارا جسيمة ,
 (.173:  1996فتأجيؿ استثمار اضافي في النقدية قد يترتب عميو نقص خطير في السيكلة )ىنيدم , 

لمتداكلة يتميزاف عف المكجكدات الثابتة كالمطمكبات طكيمة امكبات . كما اف المكجكدات المتداكلة كالمط2
االجؿ بما يكفرانو مف مركنة لممؤسسة , مثؿ ىذه المركنة ينب ي اف تست ؿ الى اقصى حد لما ليا مف 
تأثير عمى اليدؼ المنشكد,  فالمؤسسة تستطيع الى حد كبير التحكـ في حجـ االستثمار في المكجكدات 

ؾ بالنسبة لممكجكدات تماشى مع الت يرات المكسمية كالدكرات التجارية , بينما ال يمكف عمؿ ذلالمتداكلة لي
 المتداكلة .
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متعمقة بمفاىيم راس المال العامل عمى الرغم من ال النظروجيات  وانسجامًا معترى الباحثة و    
المال العامل اال ان اوسع المصطمحات استخداما وشيوعا  رأساختالف الباحثين في تعريفيم وتفسيرىم 

 صرفأحد مقاييس المخاطرة لممبوصفيما  نيستخدما النيمااس المال العامل( ىما) اجمالي وصافي ر 
صعوبات مالية في عدم  صرفصادف الميالتي تتعمق باحتمالية ان المال العامل  رأسصافي ال سيما و 

 .القدرة عمى االيفاء بالتزاماتيا في الوقت المحدد 
 يمكن, فيو ىامش امان  صرفخالل االمان الذي  يوفره لمم من ة راس المال العاملتتجمى اىميو 

 ,سنة من اَلقل الميزانية عناصر بعض تحدثيا أن يمكن التي المخاطر مواجية من صرفالم
 من عمييم ما الزبائن تسديد تأخرك  المتداولة الموجودات عناصر بعض دوران تباطؤ مثل مخاطر

 الموجودات عناصر ببعض تمحق أن يمكن التي الخسائر او التسديد مدة تمديد طمبيم أو التزامات
 سرعة عمييم من التزامات بسبب العسر او االفالس او حدوث مازبائن ال بعض تسديد  كعدم المتداولة

 تسديد ديونيم . طمب في الموردين كاستعجال اَلجل قصيرة الخصوم عناصر بعض دوران في

 املال انؼايم رأس ويكىَاخ ثاَُا : اَىاع
 Types and components of working capital 

دارتو بشكؿ مناسب كمرف , ك عداد الدائـ  لرأس الماؿ العامؿ تسيـ عممية اال     يعني زيادتو أك  بماا 
قد يككف لكؿ فتحديد مقدار الت يير المطمكب  في التحدم األكبر صرؼ ىك تقميمو كفقان الحتياجات الم

مؤسسة أنكاع مختمفة مف رؤكس األمكاؿ العاممة كفقان لمجاؿ عمميا كاحتياجاتيا, كعميو يمكف تصنيؼ 
 Herdinata)الماؿ العامؿكفقان الحتياجات المؤسسة مف رأس  رأس الماؿ العامؿ لممؤسسات

 -: االتي. عمى النحك 2017:30,)
  Permanent Working Capital . رأس المال العامل الدائم :1
فيك يمثؿ رأس ماؿ عامؿ إلزامي ألم مؤسسة تعمؿ بشكؿ جيد خالؿ فترة محاسبية كاحدة. اذ يمكف    

  : (Herdinata,2017:30)تصنيؼ ىذا النكع مف رأس الماؿ العامؿ إلى نكعيف كىما
 Primary working capital رأس المال العامل اَلساسأ.   
يشير إلى الحد األدنى مف رأس الماؿ العامؿ المطمكب  كالماؿ العامؿ المبدئي  رأسيطمؽ عميو ايضا   

 .(49: 2015)الشباني ,لضماف استدامة األعماؿ 
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   Normal working capital ب.  رأس المال العامل العادي  
يشير إلى مقدار رأس الماؿ العامؿ المطمكب لتش يؿ أنشطة اإلنتاج في الظركؼ العادية )الطاقة    

العادية( ال يكجد تعريؼ محدد لػ "الطاقة العادية" ألنيا تعتمد عمى حالة المؤسسة 
(Herdinata,2017:30). 

 Variable Working Capital . رأس المال العامل المتغير2
يشير رأس الماؿ العامؿ المت ير إلى مقدار رأس الماؿ العامؿ المطمكب في مكقؼ معيف , كالذم     

. يمكف تصنيؼ رأس الماؿ العامؿ  يحتكم عمى مبمغ مت ير بناءن عمى ت يير المكقؼ في فترة كاحدة
 :(Herdinata,2017:30)المت ير إلى ثالثة أنكاع 

يشير إلى المقدار المت ير لرأس :  Seasonal working capitalالمال العامل الموسمي  رأسأ.  
 الماؿ العامؿ نتيجة لمت يير في المكسـ .

قدار المت ير لرأس الماؿ يشير إلى الم  :Cyclis working capital رأس المال العامل الدوريب.  
 نتيجة لمت يير في الطمب عمى المنتج .العامؿ 

: يشير إلى المبمغ  Emergency working capital رأس المال العامل في حاالت الطوارئ  -
المت ير لرأس الماؿ العامؿ نتيجة لحكادث غير متكقعة , كالحرائؽ كالفيضانات كالزالزؿ كاإلضراب 

 .العمالي
الماؿ العامؿ  رأسفي تصنيؼ ( الى سابقيو مف الباحثيف 24: 2019في حيف اضافة ) النابكت ,      

  كىك كاالتي: الماؿ العامؿ كىك الشبو مت ير باإلضافة الى االنكاع االخرل رأس  نكع اخر مف
 Semi Variable Working Capitaالمال العامل شبو متغير  رأسأ. 
يشير ذلؾ المستكل مف راس الماؿ العامؿ الذم يكفي لمستكل محدد مف النشاط , ام ال يت ير ضمف  

 .(25: 2019ذلؾ المستكل , اما اذا زاد النشاط فانو يزداد تبعا لذلؾ الت ير . )النابكت, 
أمران ضركريان في الكاقع  فيي تعدخطكة فيـ المككنات ميمة بالنسبة إلدارة رأس الماؿ العامؿ تعد كما   

, كلتحقيؽ ذلؾ يجب عمى   لتحقيؽ الربحية ككذلؾ الحفاظ عمى االستقرار المالي ألم عمؿ تجارم
اإلدارة الفاعمة التعرؼ عمى  الجكانب المختمفة إلدارة رأس الماؿ العامؿ ككذلؾ المككنات المختمفة إلدارة 

كالمحمميف بتقييـ مككنات رأس الماؿ العامؿ لتقييـ  ما دفع ىذا معظـ المستثمريف, رأس الماؿ العامؿ 
ة , مثؿ كيؼ يتـ تمقي األمكاؿ , ككيؼ يتـ دفع األمكاؿ , عناصر رئيسبكصفيا  التدفؽ النقدم لممؤسسة

كمدل جكدة إدارة المخزكف , كغيرىا, يؤكد ىذا التحميؿ ما إذا كانت األعماؿ التجارية تحتفظ باستمرار 
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بمصركفات التش يؿ قصيرة األجؿ كالتزامات الديكف قصيرة األجؿ  بأمكاؿ كافية لمكفاء
(Shah,2020:2) . 

:  2014كمف ابرز مككنات راس الماؿ العامؿ المصرفي )المكجكدات المتداكلة ( كما صنفيا )بابكر , 
 كالتي تمثؿ زبائنيا احتياجات لمكاجية السيكلة الى المصارؼ تحتاج . اذ( 30:  2019)النابكت ,( 74
 اك االئتماف لمتطمبات كاالستجابة التجارية التزاماتو احتياجات لجميع نقدان  التسديد عمى المصارؼ قدرة

  االحتفاظ مف اليدؼ أف. ك  ( 12: 2018الكدائع )عبد الرحيـ ,  كسحب الجديدة منح القركض
 فإف قصيرة, فترة غضكف في أك حاليا األداء مستحقة االلتزامات مكاجية ىك سائمةال بالمكجكدات 

 بسرعة نقدية إلى التحكؿ سيمة كالمكجكدات النقدية بيف العالقة عف يعبر ان نسبي ان مفيكم دتع السيكلة
 أم أك مصرؼ أم سيكلة تحديد يمكف ال لذلؾ ا ,بي الكفاء المطمكب االلتزامات كبيف خسائر, كبدكف
   (180: 2009التزاماتو ) عقؿ,  استحقاقات ضكء في إال فرد

جميع المكجكدات التي يمكف تحكيميا الى نقد بسرعة بالسيكلة المصرفية بشكميا العاـ عمى انيا  كيقصد
 االختيارية غير فالتحكيالت ,ان إجباري أك ان اختياري إما المكجكدات تحكيؿ يككف لذلؾ كنتيجةكبدكف خسارة 

)ابك  كاستحقاقيا المالية األكراؽ كفكائد قركضيـ الزبائف كتسديد المصرؼ مف خيار دكف تتـ التي ىي
  : االتيمف المككنات   العامةكتتككف السيكلة المصرفية  . (41: 2009رحمة , 

المصارؼ في خزائنيا لمكاجية حركة سحب الكدائع  احتفظ بيتىي السيكلة المطمقة التي النقد: أ. 
نيا مف مكاجية يمك دأقؿ ح إلىبالعممة المحمية كاألجنبية فتسعى المصارؼ التجارية الى تقميؿ ىذا النقد 

 .( 65 :1995)الشماع , . التزاماتيا المصرفية تجاه اآلخريف
 منيا: أرصدة لدى المصارف اَلخرىب. 
نص   الذم النقدم االحتياطي كىك جارً  حساب شكؿ م  تككف عمىالمركز البنك  لدى أرصدة -

إلزاـ المصرؼ التجارم باالحتفاظ بنسبة مف أمكالو في صكرة  المركزم مف حيث البنؾ قانكف عميو 
نقد سائؿ كالتي تعرؼ بنسبة االحتياطي القانكني, فالبنؾ المركزم ال يدفع أٌية فكائد عمى نسبة 
االحتياطي القانكني كلكف إذا زادت نسبة اإليداع عف النسبة المقررة التي نٌصت عمييا القكانيف, فإٌف 

 (.  2:  2019)الصائغ ك ابك حمد,  المكٌدعة لديو يادةفع فائدة عمى ىذه الز المركزم يد البنؾ
التعامؿ  لتسييؿ بعضال بعضيا لدل المصارؼ بيا تحتفظ :المحمية االخرى المصارف لدى أرصدة -

أجؿ مقاصة الصككؾ كتحصيؿ فقرات أخرل مف  الديكف,  مف الجاىز النقد مف األرصدة ىذهد كتع
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الكدائع كمما كاجيت المصارؼ المكٌدعة صعكبة في تش يؿ النقد لدييا أك زادت كيزداد حجـ ىذه 
    ة مع المصارؼ المراسمة داخؿ البمد كخارجيا.يرفصمعالقاتيا ال

تستطيع المصارؼ التجارية االحتفاظ بأرصدة نقدية لدل المراسميف اَلجنبية:  المصارف لدى أرصدة -
معينة تحددىا طبيعة السياسة النقدية كاالقتصادية في ذلؾ في خارج البمد, ما ال يزيد عمى نسبة 

 .البمد, مف مجمكع قيـ اعتماداتيا المستندية القائمة كالتزاماتيا األخرل
 استالـ يتـ  لـ كالتي األخرل المصارؼ في المكدعة الصككؾ كتمثؿ : التحصيل تحت الصكوك  -

 (.40: 2009اآلف ) ابك رحمة, لحد قيمتيا
 النقدم باالحتياطي  تحتفظ أف بعد المصارؼ تضعيا االضافية التي  السيكلة  : اإلضافية . السيولةج 

 في أمكالو مف جزءا المصرؼ يكظؼ إذ السيكلة عدـ مخاطر ضد الثانكم باالحتياطي كتسمى اإلجبارم
 قصيرة قركض أك جدا عالية االكراؽ ىذه سيكلة تككف أف شريطة القصير األجؿ في تستحؽ مالية اكراؽ
 . المناسب الكقت في استدعائيا المصرؼ يستطيع األجؿ

المال العامل , نتيجة  لرأسمتعددة  ومكونات انواعاً مما سبق عرضو ان ىناك  الباحثة تستنتجو      
في  يااستخداموبما يضمن المختمفة  ة الستخداماتو في مجاالت عممياتوالماس صرفحاجة الم

موجودات سائمة )نقدية او شبو نقدية ( تمتاز بسيولة تحويميا الى نقد عند الحاجة الييا , دون 
فظة عمى في موجودات قصيرة االجل لممحامصرف تحمل تكاليف اضافية او استثمار لجزء من موارد ال

 يا.ئالمال وتنميتو لضمان بقا

   Working Capital Theory املال انؼايم رأسثانثا. َظرَح 
الماؿ يحكم عمى مفاىيـ  رأسالماؿ العامؿ بتطكر عمكـ االقتصاد كأصبح رأس  تطكر مفيكـ نظرية   

الماؿ العامؿ بانيا رأس  الماؿ الثابت , كعرفت نظرية رأس الماؿ العامؿ ك رأسكنظريات متعددة مثؿ 
صرؼ ت المتداكلة كالمطمكبات المتداكلة في المدراسة السياسات كالقرارات المرتبطة بإدارة المكجكدا

 (.  202:2006)الميداني,
( التي 38:  2014الماؿ العامؿ أربع مجمكعات مف الفركض )بابكر ,  رأسكتتضمف نظرية      

   :يتكجب عمى االدارة اتخاذىا
       نسبة كتحديد , الثابتة المكجكدات مع بالمقارنة المتداكلة في المكجكدات االستثمار مستكل تحديد 1. 

 الى االستثمارات الطكيمة االجؿ . األجؿ القصيرة االستثمارات
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 . المتداكلة المكجكدات عناصر مف عنصر كؿ في المناسب االستثمار حجـ تحديد 2 . 
 طكيمة التمكيؿ مصادر مع بالمقارنة األجؿ قصيرة التمكيؿ مصادر مف التمكيؿ مستكل تحديد 3 . 
 .األجؿ

 المكرديف( مف الشراء بالديف) تسميؼ االستفادة كمقدار األجؿ القصيرة التمكيؿ مصادر مزيج . تحديد 4
 متأخرات(.الالمستحقات) دفع كتأجيؿ المصارؼ مف كاالقتراض

 فيصرؼ الم تستثمر أف تقتضي العامؿ الماؿ نظرية راس عمييا تنص التي الرشيدة السياسة اف   
 التي التكاليؼ مع االستثمار مف المتكقع العائد عندىا يتعادؿ التي النقطة حتى المتداكلة المكجكدات

 تقؿ طالما األجؿ قصيرة القركض عمى  االعتماد في تستمر أف صرؼالم كعمى االستثمار عمييا ينطكم
 الماؿ رأس نظرية حمياالى  تسعى التي األساسية المشكمة إف ,ؿ جآلا طكيمة القركض تكمفة عف تكمفتيا
 (.209: 2000)ىنيدم,  جية مف كالمخاطرة كالسيكلة جية مف الربحية بيف المكازنة ىي العامؿ
 -( باالتي:38: 2014العامؿ )بابكر ,  الماؿ نظرية راسيمكف تحديد اىـ اىداؼ  ك   
 المتداكلة كالمطمكبات المتداكلة المكجكدات في االستثمار مف المناسب الحجـ تحديد .1
 االدارة ىدؼ يحقؽ الذم العامؿ الماؿ لراس المختمفة المككنات مف االمثؿ الحجـ بتحديد تيتـ  .2

 . تحقيقيا درجة حيث مف تتفاكت المككنات ىذه اف حيث , المالكيف ثركة تعظيـ كىك المالية
 الماؿ العامؿ ىما: رأسلنظرية   فيرئيسيت فكظيفتي ( 77: 2001كما حدد )الشديفات ,   
 العكامؿ المكسمية , العكامؿ مستكل في الت يرات لتالئـصرؼ الم في مكجكدات االستثمارات تعديؿ .أ

 تكاجو قد مزدىر مستقبؿ ليا التيصارؼ الم الف ميمة دتع الكظيفة كىذه . العشكائية العكامؿ , الدكرية
 . مالءمةال غير االجؿ قصيرة التحسينات بسبب كخسائر حادة صعكبات

 النقطة الي المتداكلة المكجكدات في االستثمار في التكسع ككى صرؼمال قيمة تعظيـ في المساىمة .ب
 الزيادة لتمكيؿ الالـز الماؿ رأس تكمفة مع المتداكلة المكجكدات في الحدية اإليرادات عندىا تتساكل التي
 الي يؤدم االجؿ طكيمة الديكف مف بدال المتداكلة استخداـ المطمكبات اف , المكجكدات المتداكلة في

 . الماؿ رأستكمفة  تخفيض
جعل القيمة الجوىرية لممؤسسة الى المال العامل خمصت في السعي  رأس ان نظريةالباحثة  ستنتجوت

بأعمى درجاتيا بضمان االستخدام االمثل لمموجودات المتداولة والمطموبات المتداولة من خالل االىتمام 
يم في تحقيق الزيادة في العائد وتعظيم المال العامل بما يس لرأسفي كيفية تشكيل التوليفة المناسبة 

 .قيمة المؤسسة 
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 : انؼىايم انرٍ ذؤثر ػهً رأس املال انؼايمراتؼا 
FACTORS THAT INFLUENCE WORKING CAPITAL   

ىناؾ مجمكعة كاسعة مف العكامؿ التي يمكف أف تؤثر عمى تحديد الحاجة الى االستثمار برأس الماؿ     
, العامؿ كتمكيمو , اذ يجب أخذ ىذه العكامؿ بنظر االعتبار بسبب تأثيرىا الكاضح عمى أداء األعماؿ 

يقة تنفيذىا كتأثيرىا مف ىذه العكامؿ منيا , السياسة النقدية كطر  ان عدد (Mclnnes:2000:35)كذكر 
عمى مستكيات األسعار كأسعار الصرؼ ك ىيكؿ أسعار الفائدة كتأثيرىا عمى تكمفة التمكيؿ في آجاؿ 

 -االستحقاؽ المختمفة  كدكرة األعماؿ كيمكف بياف اثر ىذه العكامؿ مف خالؿ االتي:
 Monetary Policy. السياسة النقدية 1
يجب أف يزداد االستثمار في رأس الماؿ العامؿ مع انخفاض أسعار الفائدة عندما يتـ تحفيز االقتصاد   

إذا تقمص االقتصاد بمقدار انخفاض في عرض النقكد , عف طريؽ السياسة النقدية , كيجب أف ينخفض 
يرات في السياسة النقدية كزيادة في أسعار الفائدة , كبنفس الطريقة تت ير الظركؼ االقتصادية نتيجة لمت 

 ,Brigham), لذلؾ سيككف ليا تأثير عمى مستكل النقد كعمى أشكاؿ كمصادر تمكيؿ رأس الماؿ العامؿ 
et al, 1999: 798 ) 

  Fiscal Policyالسياسة المالية .2
تؤثر السياسة المالية عمى رأس الماؿ العامؿ مف خالؿ الضرائب , كتحدد الحككمة السياسة      

المالية كؿ عاـ. ستؤدم الت ييرات في مستكل كازنة الضريبية لبمد ما , كالتي تت ير بمركر الكقت مع الم
صرؼ مضريبة لممؿ الخاضع لكتككيف كىيكؿ رأس الماؿ العامؿ كالمكجكدات الثابتة إلى ت يير الدخ

 (.Van Order, et al., 2001: 173عمى قكانيف الضرائب المعمكؿ بيا في ذلؾ الكقت ) ان اعتماد
 
 interest rate structureسعار الفائدة ا . ىيكل3
إذا كاف الت يير ييدؼ إلى إبطاء النمك االقتصادم  سيؤدم ىذا إلى زيادة مستكل رأس الماؿ العامؿ ف   

التأثير الصافي سيككف غير مكاتو لألداء ففي كقت ترتفع فيو أسعار الفائدة كتنخفض ثقة المستيمؾ. 
 .Gitman, 1997: 695)) صرؼالمالي لمم

 Business Cycleاالعمال  دورة. 4
إف التكسعات كاالنكماشات في دكرة األعماؿ تؤثر عمى االستثمار في رأس الماؿ العامؿ بشكؿ      

, كلكف بعد ذلؾ تبيع  ان س ماؿ عامؿ اذ يككف االقتصاد قكيإلى تككيف رأ صارؼإجمالي تميؿ بعض الم



    67 

 رأس المال العامل ةإلدار االطار النظري... ثانً .....................الفصل ال
 

 
 

تجاه دكرة األعماؿ ألف ا ان تحقات عندما يتباطأ االقتصاد نظر المخزكنات كلدييا تخفيضات صافية في المس
كمدتيا ال يمكف التنبؤ بيما بأم درجة مف التاكد , فإف إدارة التمكيؿ كاالستثمار في رأس الماؿ العامؿ 

 . .(Weston & Brigham, 1992:173)يمثؿ تحديان مستمران , كيجب إدارتو بعناية
ف تؤثر عمى مككنات ( جممة مف العكامؿ التي يمكف ا6: 2016في حيف حدد) االسدم كالمطيرم ,    

 راس الماؿ العامؿ في المصارؼ كبالتالي تؤثر عمى السيكلة المصرفية كىي :
: تؤدم عمميات السحب مف قبؿ المكدعيف الى تخفيض  عمميات السحب وااليداع عمى الودائع.1

النقدية في الصندكؽ ما ينعكس عمى نقصاف السيكلة , في حيف كمما زاد حجـ كدائع زبائنو ككانت حركة 
 سيكلتو مرتفعة . تالكدائع اكثر استقراران كان

البمداف النامية في  السيما: يؤثر الكعي المصرفي لدل الجميكر ك  الوعي المصرفي لدى الجميور. 2
الذيف يفضمكف اف تبقى امكاليـ تحت ايدييـ كعدـ قياميـ باستخداـ الصككؾ اك ادكات الدفع االخرل مثؿ 

 بطاقات االئتماف.
: اف سيكلة المصرؼ تزداد اذا كاف رصيد حسابو الجارم  رصيد عمميات المقاصة لدى المصارف. 3
)عبد السادة   مع المصارؼ االخرل العاممة في البمد لدل البنؾ المركزم نتيجة تسكية حساباتو ان دائن

 (121: 2008كاخركف ,
 ىالسمطة النقدية في البمد يؤثر عم ىكالبنؾ المركزم موقف البنك المركزي بالنسبة لممصارف : . 4

سيكلة المصارؼ , ففي اكقات التضخـ يعتمد سياسة تقميص عرض النقد باستخداـ ادكاتو المختمفة مثؿ 
ـ مما يخفض حجـ االرصدة النقدية المتكفرة لديو كيقمؿ مف صدات الحككمية اك رفع سعر الخبيع السن

 (. 228:  2005,كقدكرم قابميتيا عمى منح القركض )ابك حمد 
, ما يتطمب منيا  تعمل في ظل ظروف بيئية متغيرة غير مستقرة صارفبما ان الم وترى الباحثة   

فيم واستيعاب تمك المتغيرات البيئة وما يتاح فييا من فرص وتحديات , ما يفرض عمييا االستعداد 
 ونسب الحتماالت وفقا تحدث قد التي الظروف تمك مع يتناسب بما سياساتيا رسموالتأىب من خالل 

بالسرعة  المطموبة المصروفات تماما نقدي يعادل برصيد تحتفظ أن رفاصعمى الم لذ ًيجب حدوثيا
واالستعانة  المجوء تأثير تحت استقاللياصارف الم المطموبة وباقل كمفة ممكنة  وبخالف ذلك تفقد

 المناسبة. اتخاذ القرارات عمى قدرتيا انييار أو ضعف عن فضال االكثر بالمقترضين
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 : يفهىو ادارج راس املال انؼايمخايساً 
 The concept of working capital management 

تعد إدارة رأس الماؿ العامؿ جانبان ميمان مف جكانب اإلدارة المالية , فيي المركز المتحكـ في أم       
 (20:ألنو بدكف السيطرة المناسبة عميو , ال يمكف ألم عمؿ أف يسير بسيكلة المصارؼنكع مف أنكاع 

2017Saqib, et al, كلة كالمطمكبات المتداكلة ضركرية لمعمميات ( اذ تعد إدارة المكجكدات المتدا
يا تتعامؿ مع جزء ألن مصارؼ, كبالتالي فإنيا تعطي دكران حيكيان في نجاح كفشؿ ال مصرؼاليكمية ألم 

ب ض النظر عف  مصرؼ, فإف دكر إدارة رأس الماؿ العامؿ ىك أكثر أىمية لكؿ مف المكجكدات 
إلدارة رأس الماؿ العامؿ في  فيتمثؿ اليدؼ الرئيس  .  (Yahaya& Bala, 2015: 5)طبيعتيا.

عمى تدفؽ نقدم كاؼو لمكاصمة العمميات التجارية العادية بطريقة تقمؿ مف  المصارؼضماف حصكؿ 
 .(Atseye et al,2015:3)مخاطر عدـ القدرة عمى سداد االلتزامات قصيرة األجؿ 

متطمبات التمكيؿ قصير األجؿ لممؤسسة, ( ىي إدارة WCMكتمثؿ إدارة رأس الماؿ العامؿ )      
الذمـ المدينة كالمخزكف كالدائنيف  -كيشمؿ ذلؾ الحفاظ عمى التكازف األمثؿ لمككنات رأس الماؿ العامؿ 

. يعني تحسيف رصيد رأس الماؿ العامؿ تقميؿ متطمبات رأس  كاستخداـ النقد بكفاءة لمعمميات اليكمية -
مف التدفؽ النقدم الحر  الفاعمية WCMتزيد  كما مكف مف اإليراداتالماؿ العامؿ كتحقيؽ أقصى قدر م

المساىميف  بنفع عمى, مما يؤدم بدكره إلى زيادة فرص نمك المؤسسات كالعكدة لممؤسسات
(Ganesan,2007:1) Firer, et al :2012 ).). 

: 2013كقد كردت العديد مف التعاريؼ إلدارة راس الماؿ العامؿ نذكر منيا تعريؼ ) العامرم ,   
(عمى اف ادارة راس الماؿ العامؿ تشير الى السياسات كالقرارات المرتبطة بإدارة المكجكدات المتداكلة 172

 كما تحدد التي ميةاليك  العمميات كالقرارات مف العديد تتضمف مستمرة عممية ىيكالمطمكبات ,أك 
 -( :2009:179 عقؿ,(يأتي
 المتداكلة. المكجكدات في صرؼالم استثمار مستكل . تحديد 1

 المكجكدات. تمكيؿ في صرؼالم ستستعممو الذم األجؿ كطكيؿ األجؿ قصير التمكيؿ نسبة . 2

  .المكجكدات بنكد مف بند كؿ في االستثمار مستكل . 3

 االستثمارات.  أك االستخدامات مختمؼ بيف تكزيعيا ككيفية التمكيؿ مصادر . 4
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استراتيجية إدارية كمحاسبية تركز عمى الكصكؿ لمستكيات مثمى مف المكجكدات  بأنياكتعرؼ أيضان       
مف الكفاء  صرؼمكااللتزامات قصيرة األجؿ, لمحفاظ عمى مستكيات كافية مف التدفقات النقدية تمكف ال

 .(Abu Zayed, 2012:155جؿ كت طية مصاريؼ العمميات اليكمية )بااللتزاماتيا قصيرة األ
في  دكرىا يتمحكر كالتي السيكلة إدارة ىي العامؿ الماؿ رأس بإدارة العالقة ذات االدارات أىـ كمف   

 التي األمكاؿ ك جية مف المتداكلة المكجكدات في صرؼالم تستثمرىا التي األمكاؿ بيف التكازف تحقيؽ
 بيا االسترشاد يتـ التي المبادئ أىـ كمف . أخرل جية مف المكجكدات تمؾ أثماف تسديد في تستخدميا

 كالذم The maturing principle اآلجاؿ بيف مةءالمكا بمبدأ يعرؼ ما ىك العامؿ الماؿ راس إدارة في
 مع متكائمان  العامؿ الماؿ رأس أنشطة في المستخدمة األمكاؿ مصادر استحقاؽ آجاؿ يككف بأف يقضي
 (.215:  2016مطر ,(فيو ستستخدـ الذم النشاط آجاؿ
القرارات  في ضوء ما سبق من وجيات نظر ان ادارة راس المال العامل تشمل ترى الباحثةو      

بما يضمن تحقيق نسب  , تمويميا وآليات المتداولة الموجودات عناصر وتشكيمة بمقدار المتعمقة
 أدارة يجعل مما لتحقيق أقصى ربح وتدفق نقدي ,راس المال العامل متوازنة ومقبولة من مكونات 

لتدفق النقدي والربحية عمى حد المؤثرة لتحقيق اعمى مستويات ا المكونات احد العامل المال رأس
ويساعد التقييم المناسب لرأس المال العامل وتحديد عناصره اَلساسية في اتخاذ قرار بشأن  اء, سو 

كل أكثر كفاءة وفعالية , وقدرتيم عمى إدارة رأس المال العامل بفعالية بطريقة بشمصارف عمميات ال
 توازن السيولة والربحية. 

 The importance of working capital: اهًُح ادارج راس املال انؼايم سادساً 
الحالية ,  إدارة رأس الماؿ العامؿ ىي إدارة االستثمار في المكجكدات  المتداكلة كتمكيؿ المكجكدات    

كتنطكم عمى كضع سياسة إدارة رأس الماؿ العامؿ كتنفيذ تمؾ السياسة في العمميات اليكمية لألعماؿ 
  سية , كالنمك كقد حددالتجارية لتحقيؽ أىدافيا كال ايات , مثؿ تعظيـ ثركة المساىميف , كالميزة التناف

 (Huda, 2015:136)؛ (Kimani ,et al ,2014:37) ؛(Nclnnes,2000:37)عدد مف الباحثيف
 نذكر منيا:  بمجمكعة مف النقاطكتكمف اىمية تمؾ االدارة 

 Liquidity . السيولة 1
تكفر معمكمات حكؿ  اذ,  لقصيرعمى المدل ا دائنكفالسيكلة ميمة بشكؿ خاص لممساىميف كال دتع   

 راس  مستكيات مككناتتؤثر ك   , عمى سداد القركض كقدرتو التي يتمتع بيا المصرؼ مافألأىكامش 
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,  صرؼمف التدفؽ النقدم اإلجمالي لألعماؿ التجارية عمى سيكلة الم ان الماؿ العامؿ التي تشكؿ جزء
ذا لـ يتـ تصحيحيا ستؤدم  فاألعماؿ التي تؤدم الى خفض مستكيات النقد تعرض السيكلة لمخطر , كا 

 ان عائد المصرؼحقؽ يإلى ضعؼ استخداـ المكارد كقد ال تؤدم زيادة مستكيات النقد  كماإلى اإلفالس , 
 .(Kimani ,et al ,2014:37)عمى المكجكدات  ان مرضي

 Solvency/Bankruptcy المالءة / اإلفالس  .2
 مكجكداتيا  صرؼيؤدم انخفاض السيكلة ما لـ يتـ عالجيا , إلى اإلفالس عندما تتجاكز التزامات الم  

يقـك  , لتكاليؼ فائدة كبيرة محتممة كخطر اإلفالس المحتمؿ صرؼ, فالديكف المفرطة تعرض الم
المساىمكف كالمقرضكف طكيمك األجؿ كالدائنكف بتقييـ مستكل المخاطرة لدييـ. تتحمؿ كتتطمب تعكيضان 

لدائنكف ذات نسبة المكجكدات التي يمكليا ا د. تع مصرؼمف ىيكؿ رأس ماؿ ال عف المخاطر التي تنشأ
أف الدائنيف لدييـ مطالبة مسبقة بالمكجكدات في حالة التصفية  كمستكيات  اذأىمية خاصة لممساىميف , 

عالية مف الديكف كانخفاض مستكيات السيكلة  كانخفاض مستكيات الربحية مقركنان بضعؼ التدفؽ النقدم 
(Huda, 2015:136)  . 

 Efficiency. الكفاءة 3
لتكليد  المكجكداتيجب أف تيتـ اإلدارة بشكؿ خاص بتحديد مدل فاعمية ككفاءة األعماؿ في استخداـ 

اإليرادات مف خالليا , كتكليد المبيعات النقدية كمبيعات االئتماف , كمقارنة ذلؾ بالمبمغ المستثمر في 
يعو أك استخدامو في طكؿ الكقت الذم يقضيو المخزكف في العمؿ قبؿ بصافي المكجكدات , كمتكسط 

 .(Nclnnes,2000:37)الكقت بيف شراء المخزكف باالئتماف كتسكية الدائنيفعممية اإلنتاج , كمتكسط 
 Profitability . الربحية 4
اإلدارة الربحية مدخالن ىامان عند التخطيط لمعمميات في األعماؿ التجارية , كحيف ينظر الدائنكف  دتع

كالمساىمكف إلى الربحية لتحديد عكائد استثماراتيـ في األعماؿ كتقييـ مخاطر استثماراتيـ , كالتي قد 
التقديرية بشأف مستكل  تتأثر بييكؿ الصناعة كطبيعة البيئة التنافسية تتمتع اإلدارة ببعض السمطة

 .(Ponsian ,et al 2014: 349)االستثمار في رأس الماؿ العامؿ كتمكيؿ ىذا االستثمار 
  Economic value added   (  EVA)    . القيمة االقتصادية المضافة 5
دارة رأس الماؿ العامؿ يكفر لإلدارة حافزان عمى التركيز عمى خمؽ القيمة في  EVAالجمع بيف    ما كا 

في  متعمؽيتعمؽ برأس الماؿ العامؿ , فإف تحسيف معدؿ دكراف المستحقات قد يقمؿ مف حجـ النقد ال
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أشكاؿ أقؿ سيكلة لرأس الماؿ العامؿ , كقد يؤدم ىذا إلى تقميؿ حجـ رأس الماؿ العامؿ أك المكجكدات 
الثابتة المطمكبة أثناء تش يؿ األعماؿ كالمساىمة في تحسيف األداء الداخمي لألعماؿ. سيتـ تضميف ىذه 

 .(Nclnnes,2000:37)  كىك مقياس لألداء التش يمي. EVAالتحسينات في الزيادات في 
, صارفقرارات بالغة اَلىمية , بسببيا قد تفمس العديد من الم WCMقرارات  انالباحثة ستنتج وت   

كذلك يمكن القول ان ما تقوم بو إدارة رأس المال العامل من ممارسات  ميمة وحساسة  تمثل بوصمة 
وعمى  صرفالمالية لم عدد من السياسات المتعمقة بإدارة السيولة التي تنعكس بدورىا عمى المالءة

ربحيتيا المتمثمة بقدرتيا عمى توظيف سيولتيا في استثمارات متنوعة ويمكنيا بنفس الوقت لمعمل 
يم كل تمك الممارسات عن السيولة , وتس WCMبكفاءة من خالل المعمومات التي توفرىا عمميات 

 في بيئة اعماليا. لممصرف في زيادة القيمة االقتصادية 

 Determinants of working capital: حمذداخ ادارج راس املال انؼايم ساتؼاً 
management 

تكشؼ مراجعة ادبيات محددات إدارة رأس الماؿ العامؿ أف كال مف المت يرات الخاصة بالمؤسسة    
الماؿ )المت يرات الداخمية( كمت يرات االقتصاد الكمي )المت يرات الخارجية( ستؤثر عمى كفاءة إدارة رأس 

اليدؼ النيائي إلدارة رأس الماؿ عمى  تؤثر جميعيا(Manoori & Muhommad,2012:3) العامؿ
تحقيؽ المستكل األمثؿ مف السيكلة كالربحية التي تعتمد عمى تكافر السيكلة كالمكجكدات  المتمثؿالعامؿ 

المتداكلة األخرل ك المستكل األمثؿ لرأس الماؿ العامؿ يزيد مف قيمة المؤسسة , كبالتالي يتـ المقايضة 
بحية المؤسسة بيف السيكلة كالربحية. المدير الذم يستثمر بكثافة في رأس الماؿ العامؿ يقمؿ مف ر 

 .(Chiou et al,2006:149)كيفرض تكمفة الفرصة البديمة لألمكاؿ 
 )et al,2010:9) Caballero‐Baños (Zariyawati et al,2010:193 )كقد كضح كؿ مف    

(Wasiuzzaman & Arumugam,2013:68)  (Fatimatuzzaha &  
Kusumstuti,2016:279)(Elbadry,2018:158)   االتي: ىذه المحددات ب- 

تتمتع المؤسسات الكبيرة بإمكانية كصكؿ أفضؿ إلى أسكاؽ رأس   Firms sizeحجم المؤسسات . 1
التجارية التي تمكنيا مف الحصكؿ عمى مزيد مف  ر عمى تقديـ المزيد مف االئتمافالماؿ كلدييا قدرة أكب

  . راألص ؿ العامؿ مقارنة بالمؤسسات االستثمار في رأس الما
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: مع زيادة ديكف المؤسسة يزداد عدـ تناسؽ المعمكمات بيف الدائنيف Leverage. الرافعة المالية 2
كالمساىميف كنتيجة لذلؾ ستزداد تكمفة التمكيؿ الخارجي , اذ يتعيف عمى المزيد مف مؤسسات الرافعة 

ستككف أعمى بالنسبة المالية أف تحافظ عمى انخفاض رأس ماليا العامؿ ألف تكمفة األمكاؿ المستثمرة  
 لممؤسسات ذات نفكذ أكبر.

: يمكف أف يتـ تأثير فرص النمك عمى رأس الماؿ العامؿ مف خالؿ Firm growth. نمو المؤسسة 3
منح االئتماف التجارم أك االستثمار في المخزكف. فقد يؤدم تكقع نمك المبيعات في المستقبؿ إلى زيادة 

 .حجـ االستثمارات في المخزكف
تككف إدارة رأس الماؿ العامؿ حساسة لمتدفقات النقدية كالمؤسسات التي  Cash flow. التدفق النقدي 4

لدييا المزيد مف التدفؽ النقدم قادرة عمى الحصكؿ عمى مزيد مف االستثمار في متطمبات رأس الماؿ 
مف الحصكؿ عمى  العامؿ كلدييا المزيد مف المصادر الداخمية لتمكيؿ رأس الماؿ العامؿ كتمكينيا

 .مستكيات أعمى مف المكجكدات الحالية 
الماؿ العامؿ كالربحية فاف زيادة  رأس: مف جية تكجد عالقة مزدكجة بيف  Profitability. الربحية 5

مف الربحية تجعؿ المؤسسات أقكل لمتفاكض مع كؿ مف المكرديف كالزبائف , كىذا يمكف  المؤسسات 
لتحسيف السيكلة , كمف جية أخرل , لو تأثيرات ميمة عمى قابمية التش يؿ , استخداـ المزايا التنافسية 

يعني مشاركة المزيد مف المصادر كزيادة تكمفة الفرصة  اذفالمزيد مف االستثمار في رأس الماؿ العامؿ  
 .(Elbadry,2018:158) صارؼالبديمة لمم

أف االستثمار في المكجكدات الثابتة المممكسة ىك  : Capital expenditures. النفقات الرأسمالية 6
عامؿ آخر يمكف أف يؤثر عمى إدارة رأس الماؿ العامؿ لمؤسسة , لسببيف ىما أف االستثمار الثابت 
ينافس الصناديؽ الممكلة مع مستكيات رأس الماؿ العامؿ اذ تكاجو المؤسسات قيكدان مالية كمف جية 

 مكسة معمكمات غير متماثمة أكثر مف المكجكدات المممكسة. أخرل , تكلد المكجكدات غير المم
أف العمر لو تأثير إيجابي عمى متطمبات رأس الماؿ العامؿ , كيمكف  : Firm Age لمؤسسة. عمر ا7

تفسير ذلؾ مف خالؿ حقيقة أف المؤسسات األقدـ يمكف أف تحصؿ عمى تمكيؿ خارجي بسيكلة أكبر كفي 
 .تكمفة األمكاؿ المستخدمة في ىذا االستثمار أقؿ في ىذه المؤسساتظؿ ظركؼ أفضؿ كبالتالي فإف 
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   Industry صناعةال.  8
يظير تأثير الصناعة عمى سياسات رأس الماؿ العامؿ لممؤسسات , كالذم يمكف تفسيره باالختالفات في 

في شركط االئتماف  نات عبر الصناعات , كيكجد تبايف كاسعاالئتماف التجارم كاالستثمار في المخزك 
 . (Elbadry,2018:158)اختالفان طفيفان داخؿ الصناعة الكاحدة  يعد عبر الصناعات المختمفة كلكف

 االدارة خصائص مجمس . 9

لـ يتـ إجراء الكثير مف األبحاث حكؿ تأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى إدارة رأس الماؿ العامؿ     
لإلدارة  شدةلممؤسسات مف المتكقع أنو إذا كاف مجمس اإلدارة أكثر استقاللية , فستككف ىناؾ مراقبة أكثر 

العامؿ ستككف عالية اذ يتـ  كبالتالي فإف متطمبات رأس الماؿ كسيؤدم ذلؾ إلى دكرات تحكيؿ نقدم أقؿ,
( عمى أساس نسبة المدراء المستقميف العامميف في مجمس BINDEPقياس استقاللية مجمس اإلدارة )

, االدارات مجالس , كىك عدد المدراء العامميف في ( BSIZEاإلدارة, كفيما يتعمؽ حجـ مجمس اإلدارة )
مشاكؿ في إدارة المراقبة , كىذا سيؤثر عمى استثمار أف المجالس الكبيرة ستؤدم إلى عمى يؤكد الباحثكف 

رأس الماؿ العامؿ بشكؿ إيجابي  , كبشكؿ عاـ اكدت عدد مف الدراسات  ليس مف الكاضح بالضبط 
 & Wasiuzzaman)كيؼ ستؤثر خصائص مجمس اإلدارة عمى استثمار رأس الماؿ العامؿ

Arumugam,2013:68). 
 Asymmetric Information عدم تماثل المعمومات . 10
مف الصعب تقييـ المشاريع كالتدفقات النقدية لممؤسسات االقؿ شفافية لمستكل المعمكمات , ما يجعميا     

اكثر كمفة لمحصكؿ عمى تمكيؿ خارجي كاعتمادىا طرؽ التمكيؿ مف المكارد الداخمية أكالن , كذلؾ إف 
عات أكثر بيف الككاالت المؤسسات التي تتمتع بفرص نمك أكبر لدييا عدـ تناسؽ معمكماتي أعمى كنزا

ألف تقييـ ىذه المؤسسات يعتمد في ال الب عمى آفاؽ النمك في المستقبؿ. كمف أجؿ الحصكؿ عمى أكبر 
عدد ممكف مف المكارد الداخمية , ستحتاج ىذه المؤسسات إلى استثمارات أقؿ في رأس الماؿ العامؿ , 

أثير سمبي عمى إدارة رأس الماؿ العامؿ فمف المتكقع أف يككف لمستكل المعمكمات غير المتماثمة ت
783):(Hill et al. 2010. 

: يشير الناتج المحمي اإلجمالي  Gross Domestic Product. الناتج المحمي اإلجمالي 11
اك سنكيان كيتكقع خالؿ فترات الرككد اف تحدث  كر االقتصادم سكاء كاف ربع سنكمالمرتفع إلى التط

ما يؤدم إلى زيادة صافي حجـ متطمبات رأس الماؿ العامؿ كيمكف مشاكؿ في تحصيؿ المستحقات 



    74 

 رأس المال العامل ةإلدار االطار النظري... ثانً .....................الفصل ال
 

 
 

االحتفاظ باستثمار رأس الماؿ العامؿ مرتفعان لضماف سير العمميات اليكمية, اما خالؿ فترات االزدىار 
االقتصادم , حيث كفرة التمكيؿ  فالمؤسسات لف تككف قمقة بشأف مستكل رأس الماؿ العامؿ أك السيكلة 

 .(Fatimatuzzaha & Kusumstuti, 2016:219)دكرة رأس الماؿ العامؿ. العالقة في 
لمحصكؿ عمى االمكاؿ الالزمة ,  المؤسسة: تؤثر الضريبة في قرار Tax Rate  . معدل الضريبة12

اما بزيادة راس ماليا عف طريؽ االقتراض اك طرح االسيـ , كتعطي الضريبة ميزة القتراض االمكاؿ ,اذ 
,الف الفكائد التي تدفع عف القركض تطرح مف ارباح  المؤسسةتسيـ بتقميؿ الضريبة المفركضة عمى 

 (.49: 2016الشركة قبؿ احتساب الضريبة المستحقة) اسماعيؿ ,
: تكجد عالقة عكسية بيف اسعار الفائدة كنسبة الديكف في Interest Rate . معدل الفائدة 13

المؤسسات , فعندما تككف اسعار الفائدة عالية نجد اف المؤسسات تمتنع عف زيادة الديكف , كتعكس 
دالت الفائدة تصاحبيا االعماؿ , كمع اف التقمبات في مع مؤسساتمعدالت الفائدة تكمفة راس الماؿ في 

بكصفيا فكائد تتمثؿ في الدكر الي تأخذه ف االىمية لمعدالت الأت يرات كبيرة في تكمفة راس الماؿ اال 
 ( 50: 2016مقياس لمدل تكفر االمكاؿ في االسكاؽ  )اسماعيؿ ,

المقّيد في النقد  ستثمارافي كيفية  صارفزيادة الوعي بين الميتطمب كل ما سبق  ان الباحثة ترىو  
فاعمة تأخذ بنظر االعتبار المحددات الميمة التي يمكن  عامل, من خالل وجود ادارة دورة رأس المال ال

أن العديد من  اذالحصول عمى تمويل الديون  فيقدرتيا والمتمثمة بان تعترضيا في اداء مياميا 
الحفاظ عمى الحد اَلدنى من رأس المال  صرفلمؤسسات المالية تتطمب من الماتفاقيات القروض مع ا

سبب  يكون الذي قداإلبقاء عمى استثمار رأس المال العامل عند الحد اَلدنى مع ضرورة  العامل
 و االقتصاد الكمي أو عوامل أخرى.أ صارفمبسمات ال اً االستخدام غير الفعال مرتبط

 Working capital policies   (WCP)املال انؼايم  رأس: سُاساخ ثايًُا 
مككنات  الماؿ العامؿ لو اىمية بال ة كىذه األىمية تتجمى في  تحديد حجـ رأساف رسـ سياسات     
اطر المستقبمية , اذ تؤثر ىذه السياسات عمى العكائد كالمخ صرؼحتفظ بيا الميالماؿ العامؿ التي س رأس

الى  هكاستمرار  صرؼسة السميمة سيعرض بقاء المفي تحديد السيا االخفاؽ, اذ اف صرؼعمى قيمة الم
 رأسرة ىمية إداالى ا , كاستنادا) (Hamid et al., 2017:3  ياكم عمى قيمتو طر ينصب تأثيرهخ

مفاضمة بيف  دقيقة ككاضحة لتحقيؽ تبني سياسات الى تسعى جاىدة  صارؼالماؿ العامؿ فاف الم
 المرجكة أىدافيا الىالسيكلة كالربحية مف خالؿ الكصكؿ لممستكل األمثؿ مف راس الماؿ العامؿ لمكصكؿ 
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 الممنكحة االئتماف شركط كما تحدد صرؼبالم تكافره الكاجب  النقد االستراتيجيات مستكل ىذه كتحدد ,
  Rahaman et al., 2018: 3 ) المكرديف) مع كاالتفاقيات لمزبائف
: 1998الماؿ العامؿ نذكر منيا تعريؼ )سكيمـ , رأس  كقد كردت العديد مف التعاريؼ لسياسة     
 الماؿرأس  إدارة في المصرؼ بو يقـك الذم النشاط تنظـ التي كاألسس القكاعد مجمكعة بأنيا (244

 كالقكاعد المبادئ مجمكعة يضـ الذم العاـ اإلطار عمى انيا( 46: 1997, كحددىا )عقؿ , العامؿ 
 التي النشاطات مجاالت كتحديد االئتمانية كمتابعة التسييالت , االئتماف منح دراسة كاقرار تنظـ التي

 تتعداىا أف يجب ال زمنية كحدكد تكمفة كعناصر ائتمانية سقكؼ مف بيا يتصؿ يمكف اقراضيا كما
 مع بالمركنة العامؿ الماؿ راس سياسة كتتصؼ التسييالت أنكاع مف نكع لكؿ إستيفائيا المتعيف كالشركط
 .المصرفي النشاط عمى المؤثرة العكامؿ
 سة راس الماؿ العامؿ كىي كاالتي كعة مف االىداؼ لسيام( مج20: 2016ككما اضاؼ )بخيت ,      
كالتي تتمثؿ بحجـ الكدائع الحالية كالمتكقعة , النقدية المتاحة  لمتمكيؿ المتاحة األمكاؿ حجـ تحديد. 1

لمقابمة الطمب عمييا في ظؿ الظركؼ المتكقعة كتحديد النسب كالمعدالت التي يقرىا البنؾ المركزم اك 
السقكؼ التمكيمية المحددة ألنشطة المصرؼ عمى المستكل القطاعي اك عمى مستكل المصرؼ مع 

 . ضركرة مراعاة نسب السيكلة المطمكبة
 السائدة الظركؼ ظؿ في السكؽ التجاىات كفقان  تمكيؿ ألم المصرؼ مف المقبكلة الضمانات . تحديد2
 كالمرىكنة . الممكلة السمع كنكع التمكيؿ طالبي كصفات لممكجكدات الضماف ىكامش تحديد مع
 المفكضة كالمجاف لممكظفيف المحددة الصالحيات لمستكل كفقا كالسقكؼ القرار اتخاذ مستكيات تحديد .3

 . التمكيؿ أنكاع لبعض
 مجاالت تنكيع االعتبار بنظر األخذ مع تمكيميا عمى المصرؼ يركز التي القطاعات تحديد . 4

 التمكيمية.  القطاعات عمى المخاطر تكزيع االستثمار بيدؼ
 الماؿ العامؿ التي يتطمب مف االدارة المالية دراستيا كاالىتماـ بيا رأسمف سياسات  افكىناؾ نكع  

تشير إلى القرارات المتعمقة بمستكل  (WCP)سياسات رأس الماؿ العامؿ  ككما سبؽ االشارة الى اف
 .  (Belay,2010:26 )ىما:المكجكدات المتداكلة كطريقة تمكيميا تـ تقسيـ ىذه السياسات إلى فئتيف 

 Investment policy in working capital. سياسة االستثمار في راس المال العامل 1
سة االستثمار في رأس الماؿ العامؿ )إدارة المكجكدات( التي يمكف أف تمجأ قد تتبنى المؤسسة سيا    

 -, التي تتضمف ثالث سياسات ىما  WC لتحديد حجـ االستثمار في  صرؼالمالية في الم إلييا اإلدارة
السياسة المعتدلة  - aggressive جازفةلسياسة الما - conservativeالسياسة المتحفظة 

moderate - : وىما كآتي 
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   Conservative policyالسياسة المتحفظة  أ. 
 التي االلتزامات كصفوب العامؿ الماؿرأس  اتجاه متحفظة تككف المالية بمكجب ىذه السياسة  اف اإلدارة  

 بزيادة السياسة ىذه تيتـ لذلؾ صارؼالم عمى المترتبة المستحقات مكاجية الى خالليا مف تسعى
 ىذه فاف كعميو المبيعات في المتكقعة الزيادة لمكاجية سعيا العامؿ الماؿ رأس في كبيرة بمبالغ االستثمار
كدرجة  الربحية تخفيض إلى تؤدم الكقت بنفس كلكف صرؼالم في السيكلة زيادة إلى تؤدم السياسة
 . ( 371: 2001 , العامرم( المخاطرة

 Aggressive Policyالسياسة المجارفة ب.   
الماؿ العامؿ )المكجكدات المتداكلة (   رأستشير ىذه السياسة الى تخفيض حجـ االستثمار في     

لمكاجية حاالت النمك المتكقعة ام تقؿ نسبة المكجكدات المتداكلة ألجمالي المكجكدات  , كبسبب 
ستتحمؿ   المصرؼياسة اف الماؿ العامؿ , كتدؿ ىذه الس رأسظركؼ معينة تقكـ بتخفيض جميع فقرات 

سيكلة عالية  كبالمقابؿ زيادة االرباح , بسبب استثمار اغمب مكجكداتيا المتداكلة في العمميات مخاطر 
 ( Jedrzejczak-Gas,2017:306) صرؼالتش يمية لمم

 Moderate policyج. السياسة المعتدلة 
معتدالن بيف السياسة تمثؿ ىذه السياسة حالة كسطية بيف السياستيف السابقتيف فيي تعد منيجان     

المتحفظة كالسياسة المجازفة , اذ تتميز باالعتداؿ في استثمارىا في مككنات مكجكداتيا المتداكلة بشكؿ 
جعمو قادرة عمى االستمرار تئـ مف المكجكدات المتداكلة الذم كمال االحتفاظ بمستكل كاؼو  صرؼتيح لممي

تكازف بيف العائد  صارؼكمقبكؿ مف االرباح , فالم تحقيؽ مستكل معتدؿ في اعمالو التش يمية كيضمف لو
كدرجة االستثمار في المكجكدات المتداكلة مع االحتفاظ بكميات متكسطة مف النقد ك مككنات المكجكدات 

كازف ما بيف االستثمار في ياف صرؼ ستطيع الميالمتداكلة سريعة التحكؿ النقدية كمف خالؿ ذلؾ 
 كدرجة المخاطر التي يمكف اف تتعرض ليا  درتو عمى الكفاء بالتزاماتومكجكدات المتداكلة كما بيف قال
 (.115:  2017 كاخركف, النعيمي(

  Working Capital Financing Policies س المال العاملأ. سياسة التمويل في ر 2
سياسة االستثمار في راس الماؿ العامؿ )المكجكدات المتداكلة ( يجب عمييا  صارؼكما حددت الم    

تحديد الكيفية التي تعتمدىا في تمكيؿ ىذا االستثمار , ام نسبة التمكيؿ القصير االجؿ الى التمكيؿ 
الطكيؿ االجؿ, بمعنى اخر المفاضمة ما بيف مصادر التمكيؿ القصيرة كالطكيمة االجؿ , كتحديد ام 
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كبر لتمكيؿ المكجكدات المتداكلة , كبنفس الكقت يككف القرار المتخذ ادر يتـ االعتماد عمييا بشكؿ اصالم
في تحديد نكع سياسة التمكيؿ مبني عمى اساس المفاضمة ما بيف العائد كالمخاطرة )مخاطر السيكلة ( 

ادة المخاطرة التي فالقرار الذم ييدؼ الى تحقيؽ عائد مرتفع يككف عمى حساب فقداف السيكلة ام زي
(.  كتعتمد االدارة المالية ثالث سياسات تمكيؿ 53: 2015كبالعكس )الشباني , صارؼتتعرض ليا الم

 -في ادارة راس الماؿ العامؿ كىي: 
   Conservative policy السياسة المتحفظةأ. 

نسبة كبيرة مف المطمكبات الطكيمة االجؿ في تمكيؿ  صارؼبمكجب ىذه السياسة تستخدـ الم 
كافة المكجكدات الثابتة كنسبة كبيرة مف المكجكدات المتداكلة , كتسخدـ التمكيؿ القصير االجؿ بحدكد 

مف تمبية االحتياجاتيا المكسمية عف طريؽ تسييؿ مخزكنيا مف االكراؽ  صارؼطيع المت, كتس منخفضة
 ( .  209, 2004يدم ,المالية القابمة لمتسكؽ)ىن
   Aggressive Policyب. السياسة المجازفة 

جزءان مرتفعان نسبيان مف مصادر التمكيؿ قصيرة االجؿ  صارؼبمكجب ىذه السياسة تستخدـ الم      
لتمكيؿ المكجكدات المتداكلة , بيما تمكؿ المكجكدات الثابتة كجزء مف المكجكدات المتداكلة مف مصادر 
التمكيؿ الطكيؿ االجؿ , كمف سمات ىذه السياسة ىي ارتفاع االىمية النسبية لممصادر التمكيؿ القصيرة 

القصير االجؿ كتكظيفو في المكجكدات المتداكلة كجزءان مف المكجكدات مف المكجكدات )استخداـ التمكيؿ 
الثابتة ( , أنخفاض كمؼ التمكيؿ , أرتفاع نسبة العائد عمى المكجكدات كحؽ الممكية كانخفاض نسبة 

 (.32:  2009)يحيى, صارؼ التداكؿ بشكؿ ممحكظ كارتفاع مخاطر السيكلة في الم
 لة ج. السياسة المعتد

 بيف التكازف العامؿ  بيدؼ  تحقيؽ الماؿ رأس في معتدؿ االستثمار كفقا ليذه السياسة يككف  حجـ   
 العائد نسبة في محدكد ارتفاع,  التمكيؿ كمفة في محدكد انخفاضك  األجؿ كطكيمة األجؿ ةقصير  المديكنية

 (. 31: 2009) يحيى ,  قميمة سيكلة كمخاطر مرتفعة تداكؿ نسبة,  الممكية حؽ ك المكجكدات عمى
ة صارففالم Matching Policyعمى ىذه السياسية بسياسة المطابقة (Weston, 1996 )كاطمؽ  

كفؽ ىذه السياسة تقكـ بالمطابقة بيف ىيكؿ استحقاؽ الديكف كآجاؿ المكجكدات , مف حيث تمكيؿ 
المكجكدات الثابتة كجزء كبير مف المكجكدات المتداكلة بكاسطة مصادر تمكيؿ طكيؿ اآلجؿ كجرء قميؿ 

    .مف المكجكدات المتداكلة يتـ تمكيميا بكاسطة مطمكبات متداكلة 
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  Overall Working Capital Policyس المال العاممة الشاممة أسياسة ر  ثالثا :
, فالعرض السابؽ لكؿ سياسة ال يقدـ السياسة المثمى صارؼحسب كجية نظر االدارة المالية في الم     

, صارؼإلدارة راس الماؿ العامؿ , بسبب عدـ كجكد سياسة نمكذجية كاحدة يمكف اعتمادىا في جميع الم
صرؼ الخاصة , كعند اختيار السياسة االفضؿ التي تسيـ في تعظيـ قيمة الم ة لو ظركفومصرففكؿ 

يتطمب مف االدارة اف تأخذ بالحسباف عكامؿ عديدة في االعتبار التي تؤثر عمى السيكلة كالمخاطرة , 
ى الماؿ العامؿ عم لرأسكيمكف اف يقدـ ىذا التحميؿ لإلدارة نظرة عامة عف كيفية تأثير السياسات البديمة 

الماؿ العامؿ  رأسالعائد كالمخاطرة  , مما يساعد المدير المالي في صنع القرارات التي تتعمؽ بسياسة 
  (Adam, et al,2017:257)بشكؿ افضؿ 

 Working capital metricsاملال انؼايم  سأر: يماَُس  ذاسؼاً 
, كتستمد اىميتيا بما صارؼ الماؿ العامؿ مف الركائز الميمة في االدارة المالية في الم رأسادارة  دتع   

الماؿ العامؿ بكفاءة  رأس باالعتماد عمى كيفية ادارة كاستخداـ صارؼليا مف دكر في تطكير اداء الم
في االستمرارية كالمنافسة , كتحقيؽ المكازنة ما  لدعمو صرؼكفاعمية في العمميات التش يمية اليكمية لمم

بيف ىدفيف السيكلة كالربحية كال يتحقؽ ذلؾ اال عف طريؽ تحسيف كفاءة ادارة المكجكدات كالمطمكبات 
 .(36: 2016,الماؿ العامؿ)مطر رأساعتماد افضؿ الطرؽ كالشركط في ادارة مككنات  عبرالمتداكلة 

ىناؾ عدة طرؽ يمكف اف  (Herdinata,2017:3)عف ( نقال  (Husnan 1998:544ذكر    
عمى كجيات النظر التي تقدميا التعاريؼ المختمفة لرأس  ان ميا لحساب رأس الماؿ العامؿ بناءاستخدا

 :اآلتيالماؿ العامؿ , عمى النحك 
 Turnover Methods. طرق دوران    1
, يتـ استخداـ طريقة دكراف رأس الماؿ العامؿ. يتـ  (المتداكلةلتقدير رأس الماؿ العامؿ )المكجكدات     

 فدكراف المخزك مثؿ  ((Husnan 1998:544 المتداكلة احتساب معدؿ دكراف مككنات المكجكدات 
يمكف أف تحدد ىذه الطريقة عدد األياـ المطمكبة لكؿ مككف , أياـ الدفع المستحقةك  مدينةدكراف حسابات ك 

يكمان  360كبالتالي. كىذا يعني أف معدؿ دكراف رأس الماؿ العامؿ ىك لمدة لمعكدة إلى مجمكعيا األكلي, 
غضكف عاـ. تكضح ىذه  , كالذم يحدد عدد المرات التي يعكد فييا رأس الماؿ العامؿ إلى النقد في

 معدؿ دكراف كؿ مككف مف مككنات رأس الماؿ العامؿ.  ان الطريقة أيض
 Fund Linkage Methodاالموال . طريقة ربط 2
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تعترؼ ىذه الطريقة بأمريف ميميف: )أ( قد يتـ تكفير األمكاؿ لرأس الماؿ العامؿ )جزئيان( مف قبؿ     
  المدينة  لتمكيؿ الذمـ الربح أطراؼ أخرل في شكؿ تمكيؿ تمقائي )ب( يجب أال تتضمف األمكاؿ المطمكبة

نة , كىذا يعني أنو يمكف حذؼ الربح الذمـ المدي مفىذه الطريقة في استبعاد الربح  يكمف التبايف في
 (Husnan, 1998:544 )المكتسب مف المستحقات مف حساب رأس الماؿ العامؿ

   Cash Flow Method. طريقة التدفق النقدي        3
جيد لمسيكلة  كلو تأثير مباشر عمى السيكلة كالربحية  الماؿ العامؿ مؤشره  رأس معركؼ اف ككما ىك     

 تحكيؿ إمكانية حيث مف صرؼالم سيكلة عمى يحافظ العامؿ الماؿ رأس مككنات مف المناسب فالمزيج
كاستخدمت مجمكعة مف مؤشرات  . (Gangesan,2007:2) خسارة دكف نقد الى المككنات ىذه

 كرقابة تخطيط, التي تعني  صرؼالماؿ العامؿ في الم رأسالسيكلة لقياس مدل قدرة ككفاءة ادارة 
 الكفاء عمى القدرة عدـ مخاطرة مف تخفؼ التي الطريقة اك باألسمكب المتداكلة كالمطمكبات المكجكدات
 في الزائدة االستثمارات , كتتفادل جانب مف االئتمانية المخاطرة األجؿ ك قصيرة المالية بااللتزامات
)بابكر  ,(Brigham, 2008:216) (Eljelly , 2004:3 ) ,أخر , جانب مف المتداكلة المكجكدات

 :يما يأتكىي ( 241:  2005)ابك حمد كقدكرم, (, 67:  2015) الشباني , ( , 268: 2015,
 في تتمثؿ , العامؿ الماؿ رأس سيكلة مؤشرات      

 
 
 
 

-Z في انمكذج  Altman (1968)مف خالؿ ما جاء بو  صرؼالمكذلؾ يمكف قياس سيكلة        
score ا عامؿ كافالسيا مف خالؿ خمسة عكامؿ اساسية مف ضمني صرؼالذم كضعو لتنبؤ بفشؿ الم

  :  ما يأتيالماؿ العامؿ كىك  رأسـ بو مؤشر السيكلة الذم  استخد
 

المكجػػكدات  المػاؿ العامػؿ مػػف اجمػالي المكجػكدات, ىػػك مقيػاس لصػافي رأستقػيس ىػذه النسػبة حجػػـ     
, كاف ارتفػػاع ىػػذه النسػػبة مؤشػػر جيػػػد ألداء  صػػرؼنسػػبة إلػػى اجمػػالي رأس مػػاؿ الم صػػرؼالمتداكلػػة لمم

 . ) 24:  2015المؤسسة التش يمي )محمد ك فميفؿ ,

  (67: 2015,)الشباني.…المتداكلة مطمكباتال/ المتداكلة لمكجكداتا = التداكؿ نسبة - 
 (268: 2015..)بابكر , .الطمب تحت الكدائع/بالخزينة النقدية = النقدية السيكلة نسبة -
 (241: 005)ابك حمد كقدكرم , ..الكدائع أجمالي نقد لدل البنؾ المركزم/ال = االحتياطية السيكلة نسبة -
 (68: 2015...)الشباني ,الكدائع أجمالي / حكمو في كما النقد = النقدم الرصيد نسبة -

 الماؿ العامؿ مف اجمالي المكجكدات رأسحجـ  
 رأس الماؿ العامؿ
 مجمكع المكجكدات 

= 
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باف  (Samuel,2015:35)(335:  2004( ك)الزبيدم ,189:  1992) الشماع , كذكر كؿ مف   
الماؿ العامؿ ) الفرؽ بيف المكجكدات المتداكلة كالمطمكبات المتداكلة ( يعد مقياسان كميان ميما  رأسصافي 

 لدرجة الثقة في مقدرة المكجكدات المتداكلة عمى الكفاء بالمطمكبات المتداكلة .

 

 
 التجارييف( )المكرديف الدائنيف قبؿ مفمقياسان  يستخدـ  العامؿ الماؿ رأس صافي أف المحممكف يرل  

 إذ , االستحقاؽ ميعاد عند بالتزاماتيا الكفاء عمى كمقدرتيا لممؤسسة المالي المركز مكانة عمى لمتعرؼ
 صرؼالم قدرة عمى كميان  دليال ذلؾ كاف المتداكلة بالمطمكبات مقارنة المتداكلة المكجكدات مقدار زاد كمما
 (.13:  2009صحيح) راضي , كالعكس بسيكلة االلتزامات مقابمة عمى

 رأسكسكؼ تعتمد الدراسة الحالية عمى المعادالت السابقة الكاردة في النقطة الثالثة مف فقرة مقاييس 
 الماؿ العامؿ.

 

 

 

 المطمكبات المتداكلة –الماؿ العامؿ = المكجكدات المتداكلة  رأسصافي 
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 املثحث انثانث
 صرفُحنههشاشح امل االطار انُظرٌ

 دتهُذ
 مع التطكر الحاصؿ في االقتصاد العالمي , يكلي االقتصاديكف كصانعك السياسات اىتماما متزايدان       

, عمى كجو التحديد ما ىي الظركؼ التي صرفية بكيفية معرفة ما اذا كاف االقتصاد عرضة لميشاشة الم
بمجرد تحديد ىذه الظركؼ  كانشاء طريقة لمكشؼ عنيا  البد مف كجكد  صرفيةتؤدم الى اليشاشة الم

يحتكم عمى عدـ االستقرار اذا  , اك  صرفيةمخطط مؤسسي كسياسي يمكف اف يحبط بداية اليشاشة الم
كعميو .  (Schroeder,2009:287)كمف الصعب تحديد الظركؼ المؤدية الى اليشاشة المالية  ثحد

 لتشخيص  منيـ محاكلة في تماميـ في دراسة ىشاشة االنظمة المصرفية مب الباحثيف اىغكجيو ا
العالمية, كعميو  المالية االزمات كالسيما  -االزمات ىذه  تكرار لعدـ المناسبة الحمكؿ ككضع االسباب

 : اآلتيةكما يتعمؽ بيا كحسب الفقرات  صرفيةسيتـ عرض مفيـك اليشاشة الم
 المصرفيةاكال : مفيـك اليشاشة 

  صرفيةثانيا : اسباب اليشاشة الم
 ثالثا : نظريات فشؿ المصارؼ

 في االزمات المالية المصرفية المصرفيةليشاشة ا دكر:  رابعان 
  المصرفيةخامسا : مراحؿ اليشاشة 

 المصرفية : مصادر اليشاشة سادسان 
 المصرفية: محددات اليشاشة  سابعان 
 المصرفية: متطمبات تخفيض اليشاشة  ثامنان 
  المصرفيةاليشاشة  سيقايم:  تاسعان 

 The concept of Banking fragility املصرفُح اوال: يفهىو اهلشاشح
السائدة   سياقو التاريخي كاالطار النظرم المختار لتحميمو, فعندما بدأت التحميالتيتأثر كؿ تعريؼ ب     

  المالية"  شيء يسمى "اليشاشة الي في معالجةاك التحميالت الكينزية الجديدة لعدـ االستقرار الم
(financial fragility)  عالية  عدـ استقرار مالي يتميز باحتمالية بأنيا صرفيةظير تعريؼ اليشاشة الم



82 

  االطار النظري للهشاشة المصرفٌة/ مبحث الثالثال.... ثانً .....................الفصل ال
 

 
 

( كانخفاض ربحية المصارؼ , فيذا HPD)) (High Probability of Defaultلمتخمؼ عف السداد 
كعدـ االستقرار المالي, كمف ىذا الصدد  لمصرفيةتطكر مثير لالىتماـ في مفيكـ العالقة بيف اليشاشة ا

" في سياؽ فرضية عدـ االستقرار المالي لييماف مصرفية يفضؿ التعرؼ عمى مصطمح "اليشاشة ال
 عامان  40, كالتي ظيرت منذ اكثر مف (FIH( ) financial instability hypothesisمينسكي )
 . (Schroeder,2009: 288)( 1975)مينسكي , 

فاالستقرار المالي ليس نقطة يجب الكصكؿ الييا , كلكنو حالة يعمؿ بيا النظاـ المالي , ب ض     
(. فاالستقرار المالي Colakovic,2014: 105النظر عف كجكد مستكل معيف مف اليشاشة المتأصمة )

( 1االستقرار ) يشير الى استقرار المؤسسات كاالسكاؽ الرئيسة التي تتجو لتشكيؿ النظاـ المالي كيتطمب
, ام اف ىناؾ درجة عالية مف الثقة في استمرارىا في الكفاء لياستقرار المؤسسات الرئيسة في النظاـ الما

( استقرار االسكاؽ الرئيسة اذ يمكف لممشاركيف اف 2بالتزاماتيا التعاقدية دكف انقطاع اك مساعدة خارجية )
ة كالتي ال تت ير بشكؿ كبير خالؿ فترة قصيرة اف لـ تكف يتعاممكا فييا بثقة كبأسعار تعكس القكل االساسي

 .(Bracons,et al 2006: 3)ىناؾ ت ييرات في االساسيات
كمف ضركرة  التمييز بيف الضائقة كاالزمة المالية  كال يمكف كصؼ كؿ ضائقة مالية بانيا ازمة مالية,    

الفردية لممصارؼ ـ مف االخفاقات المحتممة الضائقة ىي حالة ال يزاؿ فييا النظاـ المالي يعمؿ عمى الرغ
كاالسكاؽ الرئيسة معطمة كال يتـ تكجيو االمكاؿ بكفاءة مف  صارؼ, اما االزمة , التي تككف فييا الم

متمييز بيف اليشاشة كاالزمة , جادؿ الكثير  باف القضية الرئيسة لالسيكلة الكفيرة الى السيكلة النادرة , ك 
لمصدمات )ام انو اكثر اك اقؿ ىشاشة , لكنو يعمؿ( اك  ان لنظاـ المالي ممتصالتي تحدد ما اذا كاف ا

مضخـ )ام يميؿ الى اف يصبح غير فاعؿ( ىك ما اذا كاف ىناؾ فشؿ في السكؽ مف نكع ما, سكاء كاف 
ذلؾ نقاط ضعؼ العدكل اك فقاعات اسعار المكجكدات بدكف فشؿ السكؽ , فاف النظاـ المالي يمتص 

خما كتككف فرصة حدكث االزمات اكبر , فاف الصدمات ىي الصدمات ك يككف النظاـ المالي مض
عمى انيا حالة  المصرفيةتقمبات عشكائية في اساسيات االقتصاد , في ىذه الحالة يتـ تفسير اليشاشة 

 (Colakovic,2014: 105)يمكف اف تؤدم فييا الصدمات الص يرة جدا الى دفع االقتصاد الى ازمة
التي فسرت Sunspots في نمكذج البقع الشمسية  صرفيةاشة المكما يمكف رؤية مفيكـ اليش     

عمى انيا حالة يمكف اف تؤدم فييا الصدمات الص يرة لم اية الى دفع االقتصاد الى  صرفيةاليشاشة الم
ىي حالة قصكل مف الحساسية المفرطة كاالزمات  لمصرفيةحافة ازمة كاممة اك بعبارة اخرل , اليشاشة ا



83 

  االطار النظري للهشاشة المصرفٌة/ مبحث الثالثال.... ثانً .....................الفصل ال
 

 
 

فسر نمكذج البقع الشمسية باف االنكماش االقتصادم يؤدم الى  أذكد الخارجي , ألتالناتجة عف عدـ ا
خفض قيمة مكجكدات المصارؼ, مما يزيد مف احتماؿ عدـ قدرة المصارؼ عمى الكفاء بالتزاماتيا , 
فعندما يتمقى المكدعكف معمكمات حكؿ االنكماش الكشيؾ في دكرة االعماؿ , فانيـ يتكقعكف صعكبات 

في القطاع المصرفي كيحاكلكف سحب امكاليـ , تؤدم ىذه المحاكلة الى نشكء ازمة ب ض النظر  مالية
عف كجية النظر التي يتبناىا المرء ألسباب االزمات المالية , ىناؾ اجماع عمى اف االنظمة المالية ىشة 

يتسبب في ضرر ال , ما دم, كيكمف خطر االزمة المالية في امكانية انتشارىا مف خالؿ النظاـ االقتصا
 ( .(Allen & Gale,2002:9 يتناسب مع الصدمة االصمية 

 يسمح الذم المالي النظاـ كضع الى تشيرمصرفية ال اٌٙشبشخ اف ( 106: 2017)الجبكرم, كاضاؼ    
 عمىليشاشة ا تعتمدحيث  الكمي, المستكل عمى كازمة افالس حالة تسبب اف الخارجية لالضطرابات

 الذم الكساد الكبير مف الماضي القرف ثالثينات في (  (Fisher & Keynesاالكلية لكؿ مف  النظريات
 االنظمة في اليشاشة  ظيكر فيتسيـ  عكامؿ ىنالؾ اف ذكركا كقد , العالـ دكؿ اقتصاديات اصاب

 قيمة صافي انخفاض االسعار, مستكل تذبذب االنكماش, اك العسر الديكف, تصفية ٟ٘ك صرفيةالم
 الفائدة اسعار في معقدة اضطرابات الثقة, كفقداف التشاـؤ االنتاج, انخفاض االرباح, انخفاض العمؿ,
 .الفرص استثمار في كالتباطؤ

 صرفيةالى المعمكمات , ام تحدث اليشاشة الم مستندان  تعريفان  (Haldane et al ,2004:4)كقدـ    
ال يتمكف النظاـ  حيثعندما تتداخؿ الصدمات التي يتعرض ليا النظاـ المالي مع تدفؽ المعمكمات 

 المالي بعد االف مف القياـ بعممو المتمثؿ في تكجيو االمكاؿ الى اكلئؾ الذيف لدييـ فرص استثمارية منتجة
لذم يرجع الى عيكب في كعرفيا عمى انو ام انحراؼ عف خطة االستثمار كاالدخار المثمى لالقتصاد ا

 القطاع المالي.
عمى انيا مزيج مف احتمالية  صرفيةالى مفيـك اليشاشة الم (Bracons et al ,2006:6-12)كينظر  

كانخفاض الربحية , يعد احتماؿ التخمؼ عف PD) () ( probability of defaultالتخمؼ عف السداد 
ا تعتمد مقاييس بداية االزمات المالية كمدتيا الى حد م ان كغالب صرفيةا لميشاشة المما رئيسالسداد مفيك 

لممصارؼ سكاء الفردية  PDكبير عمى احداث التخمؼ عف السداد الكبرل , كال يعتقد الباحثكف اف مقياس 
ـ المصرفي ىك بالتأكيد عنصر في النظا PD, كاؼو تماما عمى الرغـ مف اف  وكمنظاـ المصرفي اك لم
ليس نتيجة ألحداث عرضية اك صدمات  PDؿ ره , ربما يككف السبب الرئيستقرافي ىشاشتو ك اس اساس
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مف خالؿ تفضيالت المخاطر ك استراتيجيات الككالء  خارجية كلكف يتـ تحديد جزء كبير منو داخميان 
المعنييف لذلؾ التخمؼ عف السداد كاالرباح معا , فيذا ليس عالمة عمى زيادة اليشاشة , بؿ مؤشر عمى 

 .تحكؿ في االنماط السمككية
مؤسسات المالية تقدـ منتجات القركض باف المصارؼ عبارة عف  (Mazlan et al ,2016:261)كيرل 
ائع في السكؽ , كتمبي احتياجات السيكلة المت يرة لممقترضيف كالمكدعيف,  تقدـ المصارؼ ثالث كالكد

ىذه الكظائؼ تميزىـ عف المؤسسات المالية  -ككسيط كمقدمي السيكلة كخدمة الدفع -كظائؼ ميمة 
لي فاف االخرل, مع السعي كراء الربح ىك اليدؼ الرئيسي لكجكدىـ عمى غرار االعماؿ االخرل كبالتا

 . ان بأرباحيـ كسيصبح ىش ان كاع مختمفة مف المخاطر سيككف ضار التعرض الن
مف قبؿ صرفية اليشاشة الم الجيكد جارية لتطكير مفيكـ كمقياس يمكف اف يشير الى درجة كال تزاؿ   

 جذكر فيليا  صرفية الم اليشاشة بشاف المخاكؼ الفصانعي السياسات كالمشاركيف في النظاـ المالي , 
 نتيجة الشأف بيذا االىتماـ تزايد االخيرة السنكات كفي 1933 (Keynes) 1936 (Fisher)دراسات 
 اليشاشة عمى الدراسات تحفز التي االعماؿ مف عدد كجكد مفبالرغـ   المتكررة, المالية االزمات

 لتكفير تماما ينسجـ نمكذج تقديـ الى تسعى التي االبحاث مف محدكد عدد ىنالؾ يزاؿ ال صرفيةالم
 (.93: 2017كاثارىا) الجبكرم , اليشاشة  طبيعة حكؿ كشاممة كاضحة بصيرة

في قدرة المصرف عمى القيام  عمى انيا تدن  تعرف  صرفيةليشاشة الماان مما سبق  ترى الباحثةو   
بميامو االساسية من منح االئتمان وتحقيق مستوى الربحية التي يطمح الوصول الييا , الضعف في 
العوامل الداخمية بسبب صدمة او ازمة خارجية كانخفاض السيولة , ازمة االئتمان , نقص التمويل , 

تخمق ىذه العوامل بدورىا احتمالية التخمف  انخفاض قيمة موجودات المصرفية وزيادة اسعار الفائدة ما
باالقتصاد الى حافة عن السداد وانخفاض مستويات الربحية , محدثة بدورىا صدمات صغيرة تدفع 

 ازمة كاممة .

 Causes of Banking fragility   صرفُحثاَُا : اسثاب اهلشاشح امل
 بعد كقائي غير مصرفي مالي تحرر مفرافقيا  كما العكلمة, ظؿ في االقتصادم االنفتاح حالة نتيجة   

 تستطيع المستكل عالية كمصرفية خبرات ادارية كجكد كعدـ االقتصادم, االن الؽ مف طكيمة فترات
كما  االستيالكية كالعقارية القركض الكبير في التكسع , دفع الى الجديدة المت يرة الظركؼ مع التعامؿ

 مراعاة دكف مف كبيرة قركض عمى النفكذ ذكم االفراد مف عدد حصكؿ  شجع ادارم فساد رافقيا مف 
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 مع متزامنا لممصارؼ المالي المكقؼ اضعاؼ ادل الى ما الممكلة, لممشاريع المالية المراكز سالمة مدل
 كخصكص المعمكمات عف االفصاح كدرجة كجكدة المتبعة, المحاسبية النظـ كاالجراءات في ضعؼ

المصرفية ما ادل بدكره الى عدـ  المحفظة اإلئتمانية مف كنسبتيا المتعثرة القركض حجـ عف االفصاح
 (Jhonston et al 2000:10)القطاع المصرفي  االستقرار في 

اف  عمى صرفيةمف خالؿ ادلتو في اسباب خمؽ اليشاشة الم (Calomiris,1995:3)فقد اكد    
الحككمة يمكف اف تؤدم الى االستقرار اك عدـ االستقرار , كاف سياسة الحككمة يجب اف تأخذ تدخالت 

في نظر االعتبار العكاقب المزعزعة لالستقرار لسياساتيا في مجاالت التنظيـ المصرفي , الضرائب , 
مصادر بكصفيا  دعـ االئتماف , الرقابة النقدية كمقرض المالذ االخير فاف معرفة العكامؿ المالية تعمؿ

لمصدمات ال تترجـ عادة الى خيارات فاعمة لمقضاء عمى االثار المالية المزعزعة لالستقرار مبينا  ان اك ناشر 
 .نتيجة حتمية في االقتصاد , ال يمكف القضاء عمى مصادرىا االساسية  صرفيةاف اليشاشة الم

اف مف اكثر العكامؿ التي تجعؿ النظاـ ىشا ىي العكامؿ  (172: 2018)ياسر, كما بيف     
الخارجية , كالتي منيا التشريعات الحككمية فتحديد نقاط القكة كالضعؼ فييا كتقييميا يخفؼ مف تاثير 

 كبيره  عمى تمؾ  المؤسسات المالية , كما كضح ايضا اف قكة المنافسة ليا دكره صرفية مستكل اليشاشة الم
بيف المؤسسات المالية , فالمؤسسات ذات الحجـ الص ير كالقدرة التنافسية  صرفيةة المفي زيادة اليشاش

الضعيفة تتعرض الى مخاطرة اكبر, كبالتالي فاف النظـ المالية غير قادرة عمى المنافسة تككف اكثر 
 . صرفيةعرضة لمخاطر اليشاشة الم

صارؼ اف الم ( Gatti et al ,2005:489), ( Agliari et al ,2006:784)كحدد كؿ مف    
جدا, مما يؤدم  ان ذات االستدانة العالية ام انيا تمتمؾ صافي قيمة منخفض صارؼاليشة ماليا ىي الم

 صارؼالى ارتفاع مخاطر التخمؼ عف السداد , كما يمكف اف تكصؿ مستكيات معينة مف االستدانة بالم
تقمص حقكؽ ممكية المصارؼ كتخفيض مستكل مع ان ككف صافي القيمة سالبيالة االفالس عندما الى ح

  .االئتماف الذم يؤدم الى ارتفاع معدؿ الفائدة كمدفكعات خدمة الديكف
التي تقدـ االئتماف تخضع لت ييرات متزامنة في ىياكؿ لمصارؼ اف ا (Bhaduri,2010:8)كما بيف  

لمقطاع الحقيقي تميؿ اليشاشة , ففي مرحمة التكسع في الدخؿ كالقركض لعمكميةكميزانياتيا امكجكداتيا 
في النظاـ المالي لزيادة مما يميد الطريؽ النكماشو , كتشجع مرحمة التكسع الى االقراض كاالقتراض 

اكثر قدرة عمى الكفاء بالتزاماتيا بسبب ارتفاع قيمة المكجكدات في  المصارؼبحرية اكبر, كتككف 
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مف خالؿ تخفيؼ معايير التدقيؽ , كاتخاذ مكاقؼ مالية  , اكثر ميال الى االقراض بحريةلعمكميةميزانيتيا ا
, قؿىشة بشكؿ متزايد تتميز بزيادة حجـ االقراض كالمديكنية مف ناحية باالضافة  االحتفاظ بسيكلة ا

باحتياطي اقؿ كأجراء احترازم كمع استمرار النظرة المتفائمة يميؿ الخكؼ مف الصدمة  المصارؼكتحتفظ 
تخمؼ عف سداد القركض تزداد بالتناسب , كيمكح احتماؿ حدكث انييار مالي مفاجئ احتمالية الك  السمبية

 بشكؿ كبير تحت سطح اقتصاد اخذ في التكسع. 
المصارف والمؤسسات في  صرفيةا سبق عرضو عن اسباب اليشاشة الممم ترى الباحثةو 

بين القطاعات االقتصادية بعض , وتختمف ما يرة ومتعددة ومتداخمة مع بعضيا ان اسبابيا كث المالية 
وما بين البمدان ويعتمد تأثيرىا عمى قوة الصدمات التي تتركيا عمى طبيعة المؤسسات واالقتصاد 

والتي يعتمد تأثيرىا  صرفيةبصورة عامة , فالتقمبات االقتصادية تعد من اىم المسببات لميشاشة الم
ان تكون قادرة  ماإفودة موجوداتيا المالية عمى المؤسسات المالية  عمى قوة ومتانة ىيكميا المالي وج
تأثر بيا ما يجعميا ىشة واكثر عرضة العمى مواجية الصدمات وامتصاصيا  واما االستسالم و 

 .لالزمات

 Theories of banks failureثانثا : َظرَاخ فشم املصارف  
خالؿ االحداث  اثناء االزمات المصرفية اما عف سحب المكدعيف غير المبرر المصارؼينتج  فشؿ     

, كتعد المصارؼ فاشمة س" , اك نتيجة إلفالس المصرؼ االساContagionالتي تتسـ بالعدكل اك الذعر"
, فالمصارؼ الفاشمة ليست بالضركرة  عندما تعطؿ قدرتيا عمى تجديد القركض كتقديـ ائتماف جديدايضا 

 Calomiris)غير سائمة , لكف بسب التحديات التي تكاجييا يجعميا معرضة الحتماؿ الفشؿ مصارؼ 
. يصاحب ذلؾ عكاقب اقتصادية سمبية تؤدم الى اختفاء المصارؼ اك تدىكر الميزانية  (2007:11,

العمكمية ليا ما حفز ىذا االنكماش الكثير مف السياسات العامة تجاه المصارؼ , متمثمة باليات 
مساعدة التي تيدؼ الى حماية المصارؼ مف السحب غير مبرر لمكدائع مثؿ ) اقراض البنؾ المركزم ال

, كمجمكعة مف اثناء االزمات , تاميف الكدائع , كعمميات االنقاذ المصرفية التي ترعاىا الحككمة ( 
)Gale  & Allen السياسات التنظيمية االحترازية  تيدؼ الى تعزيز استقرار النظاـ المصرفي

 -كيمكف عرض بعض النظريات التي تطرقت لفشؿ المصارؼ كنذكر منيا: . (2004:1017,
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 Contagion theory. نظرية العدوى 1
ببعضيا البعض بحكـ  لمصارؼترابط بيف ا تفسر نظرية العدكل فشؿ المصارؼ مف خالؿ كجكد    

عندما يفشؿ , ف عمى الرغـ مف عدـ كجكد تجانس بيف المكجكدات المصرفية  ,المكجكدات المرتبطة بيا 
المصرؼ  اك يكاجو مشاكؿ في السيكلة , يندفع المكدعكف لسحب امكاليـ , اذا فشؿ احد المصارؼ , 
يمكف المصارؼ االخرل اف تتقدـ بسرعة كبيرة حتى لك لـ تكف المصارؼ مرتبطة, ككذلؾ تتأثر 

شكؿ مف االشكاؿ المكجكدة  في اسكاؽ راس الماؿ الفعالة بالعائدات غير المنتظمة  المصارؼ القكية بام
السمبية الناتجة عف االجراءات العدائية في اسعار االسيـ في جميع المصارؼ , تيعرؼ عائدات االسيـ 

مى , تـ التعرؼ ع infection effects   كلالسمبية التي تعرفيا المصارؼ االخرل باسـ تأثيرات العد
( , التي تعني اف تأثيرات العدكل (Diamond & Dybvig ,1983: 407تأثيرات العدكل في الدراسة 

يمكف اف تتطكر مف الصدمات العرضية التي تقنع بعض المستثمريف بسحب االمكاؿ , حتى في حالة 
 .(Calomiris ,2007:13)عدـ حدكث ت يير جكىرم في تكقعات المصرؼ

,  في  لعامةا صة كالعدكلالعدكل منيا تحدث عف العدكل الخاكىناؾ فئات مختمفة مف تاثير     
فشؿ احد المصارؼ بسبب العكامؿ الداخمية المكجكدة فيو   (pure contagionصة )حالة العدكل الخا

ف ىذه االحتياؿ كالخسائر المبمغ عنيا فتتأثر المصارؼ االخرل سمبا عمى المدل الطكيؿ. قد تكك كفقط 
المصارؼ االخرل مختمفة بشكؿ كاضح عف المصارؼ الفاشمة , كلكف القطاع المصرفي يتصؼ بانو 

 & Calomiris) شديد التقمب , فأنيا ستكاجو نفس المشكالت التي تكاجييا المؤسسة الفاشمة
Mason,2003:1618). 

فشؿ احدل المصارؼ  تعني في حالة فأنيا ((noisy contagion( المزعجة العامة ) اما العدكل  
اذ تعطي اشارة سيئة لممصارؼ االخرل ذات الخصائص المماثمة مما يجبرىا عمى مكاجية الصدمة  كىي,

يحدث ىذا التأثير ايضا بسبب الترابط بيف المصارؼ مف منظكر عالمي , يمكف اف ينتقؿ الض ط في 
خاصة ايضا في بمداف معينة في القطاع المصرفي لبمد ما الى مناطؽ ج رافية اخرل. تحدث الصدمات ال

ىذا يعني تمؾ الصدمات التي تحدث  (herd behaviourقطاعيا المصرفي بسبب "سمكؾ القطيع " )
ليس بسبب الترابط بيف المحفظة مثؿ المكجكدات المرتبطة كلكف مف تصكر المكدعيف,  كتحدث عدكل 
التقمبات ايضا عندما يككف ىناؾ امتداد الى قطاعات اخرل مف االقتصاد بسبب المشاكؿ في القطاع 

 . Muriithi-(Githinji(2017:1139,المصرفي
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 Agency Theory. نظرية الوكالة 2
(  حكؿ اصؿ نظرية الككالة Jensen & Meckling ,1976:310لقد اجريت دراسة مف قبؿ  )     

عنصر تقاسـ المخاطر اذ يعمؿ المندكبكف الرئيسكف لطرؼ اخر  ,اظيرت كذلؾ في فترة الستينيات
في )الككيؿ( ألداء العمؿ , يمكف اف يككف ليذيف الطرفيف اىداؼ كغايات مختمفة ما يؤدم الى تضارب 

المصالح ييعرؼ ىذا بمشكمة الككالة في القطاع المصرفي , عندما يقـك المكدع بإيداع امكالو في 
ف المصرؼ سيتصرؼ كفقنا لمصمحة المكدع , كلكف في بعض االحياف تفشؿ عمى ثقو با المصرؼ كىك

ىذه المصارؼ بسبب االن ماس في انشطة محفكفة بالمخاطر كمف ىنا تظير مشكمة الككالة في 
 الصناعة المصرفية.

صعكبة في  تككف ىناؾكتنشا ايضا عندما يتعارض المككؿ مع المدير اك المكمؼ عمى المككؿ   
تتجنب مشكمة  المصارؼفاف  (Mishkin, 1996)معمكمات حكؿ ما يفعمو المدير . كفقا لػ الكصكؿ الى 
ال تشارؾ المصارؼ االخرل في جمع المعمكمات كال يتعيف عمييا تحمؿ  اذfree rider "المتسابؽ الحر

تكاليؼ في البحث كالتطكير, ىـ فقط يقمدكف ما فعمو اك يفعمو االخركف  لذلؾ ال تفصح المصارؼ عف 
الذيف اعطكىا االمكاؿ. اذ يمكف معالجة ذلؾ مف خالؿ  كفألطراؼ ثالثة بما في ذلؾ المكدعانشطتيا 

مى لممككؿ , كىنا يظير دكر البنؾ المركزم مثكاف الككيؿ قد تصرؼ بما يحقؽ المصمحة ال التحقؽ ما اذا
 & Achara) فيك الجية التنظيمية كعميو كاجب التحقؽ مف االنشطة في المصارؼ كاالشراؼ عمييا

Naqvi, 2012 :11) . 
كالككيؿ( , ككفقا  لذلؾ فاف نظرية الككالة ىي عامؿ كسيط لتحديد افضؿ عقد مناسب بيف)المككؿ   

( , ىناؾ نظريتاف كاسعتاف لمككالة ىما النظرية Jensen , 1976  & Meckling لدراسة اجراىا )
 .)Muriithi-Githinji(2017:1139,النظرية االساسية لمككيؿ الكضعية ك 

فضؿ الككيؿ يبمكجب ىذه النظرية   The positivist agency theory نظرية الوكالة الوضعية    ا.  
ظيرت العديد مف أمصمحتو عمى حساب المككؿ , كانو ينظر الى الحد مف المصمحة الذاتية لمككيؿ. فقد 

( اىمية اليات الحككمة التي تقمؿ مف Jensen, 1976  & Meckling(,)Fama , 1980الدراسات )
المخاطر الى الككيؿ بشكؿ مشكمة الككالة مثؿ العقكد القائمة عمى النتائج ضركرية ألنيا تساعد في نقؿ 

اكبر مف المخاطر اتجاه المدير ,  ككضع انظمة المعمكمات لتقميؿ عدـ تناسؽ المعمكمات بيف الككيؿ 
 كالمدير.
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ىذه نظرية اكسع مف النظرية  The agent- principal theoryب.  النظرية االساسية لموكيل   
كمع ذلؾ فاف السمة الرئيسة ىي اجمالي السابقة اذ ت طي جميع اصحاب المصالح في المؤسسة , 

, لككيؿالمعمكمات غير المتماثمة لكال الطرفيف ك يككف لممصرؼ اليد العميا الف لدييـ معمكمات اكثر مف ا
كالمقترضكف مف المصارؼ يضخمكف المخاطر االخالقية الف المصارؼ ال تعرؼ المقترضيف  كففالمكدع

 ىذه النظرية اكثر تجريدية كرياضية مقارنة بالنظرية الكضعية . دتعك الجيديف مف المقترضيف السيئيف, 
كيبقى الجزء الميـ بالنسبة لممصرؼ ىك اف يبحث عف االنكاع المختمفة مف العقكد كاكثر العقكد      

كفاءة في حالة معينة كالمخاطر كعدـ التأكيد , كليس بمجرد اف ينيار المصرؼ تتعطؿ العالقة بيف 
ف ككذلؾ المقترضيف كيككف المكدعكف متشككيف عند الدخكؿ في عالقة اخرل مع المصرؼ كالمكدعي

مصرؼ اخر, كيكاجو المقترضكف في المصرؼ الفاشؿ مشكمة في الحصكؿ عمى قركض مف  المصارؼ 
اذا لـ يككنكا في المصرؼ لفترة طكيمة جدا , سيأخذ المصرؼ الجديد بعض الكقت اكال  السيمااالخرل 

 ترض الجديد ككؿ ىذا بسبب عدـ تناسؽ المعمكمات.كيتعرؼ عمى المق
 ,2017:1139)Muriithi-Githinji( . 

 Theory of lemons االخفاق  . نظرية3
(  التي تحاكؿ اظيار العالقة بيف جكدة المنتج كعدـ Akerlof,1979كضعت ىذه النظرية مف قبؿ )    

عندما تقبؿ المصارؼ الكدائع مف الجميكر,  التاكد في السكؽ التي يمكف تطبيقيا في القطاع المصرفي ,
تقدـ خدمات االيداع المختمفة ليـ , كال تكشؼ المصارؼ عف انشطتيا لتجنب  نفسيا مشكمة "المتسابؽ 

االمكاؿ كالجيد في البحث لمحصكؿ عمى مف في القطاع المصرفي , اذ تنفؽ المصارؼ الكثير  "الحر
لمصارؼ ا لذلؾ تميؿ ,خرل بالنسخ دكف تكبد ام نفقاتمعمكمات حكؿ السكؽ , ثـ تقكـ المصارؼ اال

الى اخفاء تعامالتيا لتجنب ذلؾ , يؤثر ىذا ايضا عمى المكدعيف ألنو ليس لدييـ معرفة بما تفعمو 
. يمكف اف يككف )Muriithi-Githinji(2017:1140,المصارؼ بأمكاليـ )معمكمات غير متماثمة( 

مكدع ما اذا كاف قد اكدع في ( , لف يعرؼ ال (lemons فاشالن  اك مصرفان  المصرؼ مصرفا جيدان 
ال بعد فكات االكاف بمجرد انييار احد المصارؼ , يميؿ المكدعكف حتى في آ شؿً فاجيد اك  مصرؼً 

المصارؼ الجيدة الى سحب امكاليـ ايضا  كيؤدم ىذا الى تكقؼ المصارؼ الجيدة عف العمؿ الف 
( تقدـ خدمة سيئة , كبما اف المكدعيف غير قادريف عمى التفريؽ بيف االثنيف lemonsالمصارؼ الفاشمة )
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, فانيـ يقكمكف بعمميات السحب الجماعي في جميع المصارؼ سكاء كانت جيدة اك سيئة 
(Ashcraft,2005:1715). 

  Finance Distress Theory. نظرية الضائقة المالية4
في تحقيؽ الدخؿ اك االيرادات تؤدم الى فشميـ في  صرؼلماف الحالة التي يفشؿ بيا الفرد اك ا    

. عندما ) ( Baldwin & Scott 1983فقد ذكر الكفاء بالتزاماتيـ المالية التعاقدية المتعمقة بالديكف ,  
الى الحد الذم ال يمكنيا فيو الكفاء بالتزاماتيا المالية , يقاؿ انيا دخمت في   صرؼتتدىكر اعماؿ الم

, كعادة ما تككف اكلى اشارات الضيؽ ىي انتياكات مكاثيؽ الديكف اك تخفيض ارباح  ماليعسر حالة 
ما يؤدم الى تحديات في ارتفاع التمكيؿ  صارؼتدىكر االداء المالي لممي صارؼاالسيـ , كفي سياؽ الم

ع كصرؼ كفقداف المصداقية كمف كجية نظر المصارؼ التجارية فاف عدـ القدرة عمى الكفاء بسحب الكدائ
القركض يشكؿ مخاطر سيكلة , كبالتالي ينب ي اف تككف المصارؼ يقظة لرعاية السيكلة لتجنب ام 

التي قد تدفع بالمصارؼ الى حالة الفشؿ بالكفاء بالتزاماتيا المالية كاف لـ يتـ تنشيط   ,مالية ضائقة
لتحسيف ادائيا المالي  يعرضيا لمفشؿ المالي  صرؼاالجراءات التصحيحية مف قبؿ ادارة الم

(Sathyamoorthi et al ,2020: 28) ( ككما اكدWamalwa & Mukanzi, 2018:1040 ) عمى
  .تحدد مخاطر السيكلة كمتنبئ بالضائقة المالية آلنيا مؤشرات السيكلةيمكف اعتماد  أنو
كان سببو يعد من المشاكل  أياً ما سبق ان موضوع الفشل المالي المصرفي م ترى الباحثة   

ثاره التقف عند المصرف المتعثر فقط وانما تمتد لتشكيل ازمة مصرفية آاالقتصادية المتشعبة الن 
شامل, فعدم االستقرار المالي  المصرفي يؤدي الى ظيور حالة من عدم التاكد تجعل من الصعب عمى 

من حيث درجة سالمتيا وامكانية حدوث المساىمين والمودعين والمقترضين التميز بين المصارف 
 الضائقة المالية فييا يميد لوقوعيا بالفشل المالي . 

 يف االزياخ املانُح املصرفُحهلشاشح دور اراتؼا : 
 The role of banking fragility in financial crises    

مصرفية كعالقتيا نستعرض النظريات المتعمقة كالمفسرة  لالزمات المالية ال أفنحاكؿ في ىذه الفقرة       
كنطاؽ النظريات  مالءمةمف منظكر المصرفييف كالمنظميف كاالشارة الى مدل  صرفيةباليشاشة الم
في الصناعة المصرفية , اذ تبحث المصارؼ دائما عف االرباح التي تقدـ السيكلة , كخدمات الحالية ,  

تعطينا  . (Ruiz-Porras,2004:15)االئتماف كالدفع , كتحكيؿ المكجكدات , كمعالجة المعمكمات ,
لفيـ النظريات المفسرة االزمات المالية التي تحدث نتيجة اخفاؽ  كافع االساسىذه االعتبارات الد
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يد احتمالية يز مثؿ انخفاض السيكلة المصرفية احد مؤشراتيا مما يالمصارؼ في ادارة مخاطرىا كالتي 
 . صرفيةىشاشتيا الم

 ( Wolfson,2002:396)كيمكف تحديد اىـ النظريات المفسرة لالزمات المالية كما ذكرىا كؿ مف 
(Haldane,2009:3) (  9: 2010يؽ ,ر فريد ك ز) ,(103: 2011)بمك افي (Beshanov & 

Rozmiainsky,2015:422)   )(, 30: 2016الحمكم)  :باالتي- 
 Bubble theory. نظرية الفقاعة     1

 كمف لذلؾ, سبب ام كجكد دكف مف العادلة قيمتو السكقية المكجكد قيمة تتجاكز عندما الفقاعة تتككف    
 في سكاء االخرل, االسيـ اسعار نحك االثر ىذا كيمتد االسعار, فتنيار الظيكر في الذعر حالة أتبد ثـ

 كالحقيقية المالية المكجكدات اسعار في المفاجئ االنييار كيحدث االخرل, القطاعات في اـ نفسو القطاع
 قيـ في فقاعة بتشكؿ مصحكبة كانت كالتي العقارم, الرىف ازمة في حدث كما الفقاعة, انفجار نتيجة

 كالتي عقارية , بضمانات القركض المضمكنة مف كبير عدد كتعثر كي ,ياالمر  السكؽ في العقارات
 (.30:  2016) الحمكم ,  20 08عاـ في العالـ دكؿ باقي الى تداعياتيا امتدت

 Minsky‖s Theory . نظري منسكي 2
 بالدكرة مرى  االقتصاد اف عمى الرأسمالي النظاـ في  المصرفية االزمات تفسر في النظرية ىذه تركز   

 الكساد بمرحمة االقتصاد مركر كبعد ,(103: 2011) بمك افي , الركاج  الى الكساد مف االقتصادية
المتحكط , اما  التمكيؿ يسمى ما كىك كبيرة مخاطر تحمؿ كعدـ بحرص انشطتيا تمكيؿصارؼ الم تفضؿ

 إنشاتيا كاعماليا , بتكسيعصارؼ الم االرباح كتقـك بتحقيؽ المتفائمة التكقعات في مرحمة الركاج فتبدا
 التفاؤؿ عدكل كتنتقؿ السداد مستقبال , عمى قدرتيا كاالقتراض مفترضة الخارجي التمكيؿ عمى معتمدة
 المشاريع جدكل مف التاكد دكف مف صارؼالم اقراض في بالتكسع المصارؼ كتبدا المصرفي, السكؽ الى

 ىذه سداد عدـ احتماؿ مف الكافي التحكط دكف لممقترضيف, كمف المالية المالءة كمف المقترضة,
 تبدا المصرفي القطاع سيكلة نسبة كتنخفض السداد, عف المقترضةصارؼ الم تعجز القركض, كحيف

شاممة  مصرفية مالية ازمة حدكث مسببة كتتكالى بالظيكر, الفردم المصرفي المالي الفشؿ حاالت
(Haldane,2009:3). 

اف االزمات المالية تحدث نتيجة الصراعات كردكد االفعاؿ غير  Minsky’sكمف جانب اخر يرل     
 Disasterنظرالبكارثة قصر  اليياطبيعية مف قبؿ المشاركيف  بسبب قصر نظرىـ اك كما يشار 

myopia  كالتي تعني الى ميؿ الككالء الى التقميؿ مف احتمالية النتائج السمبية , ال سيما االحداث
كقد تـ استخداـ نماذج قصر النظر .  (Wolfson,2002:396)لماضي البعيد االحتمالية الص يرة مف ا
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التي سعت الى شرح  Minsky’s مثؿ نظرية قصر النظر مف قبؿ المنظريف في المجاؿ المصرؼ
الذعر  مف حالة عانت الركمانية التي االمبراطكرية التي بدأت جذكرىا منذ اليشاشة المصرفية السائدة

 فكائد, دكف مف بقركض المصرفي النظاـ اقراض خالؿ مف سنكات ثالث مركر بعد قمعيا تـ كالمصرفي 
 تحدث كانما البمداف عبر اك الكقت مركر مع االطالؽ عمى ثابتة المصرفية االزمات تكف لـ الكاقع في

 بالبمداف مقارنة البمداف بعض في تكترا اكثر تككف كقد االعماؿ, دكرات نتيجة منتظمة غير بطريقة
 بما السنيف لمئات ثابتة كانت عكامؿ نتيجة المصرفية لالزمات الميؿ اف القكؿ يمكف ال كبذلؾ االخرل,

 لممصارؼ العمكمية الميزانيات يف المتأصمة السيكلة تحكؿ اك البشرية الطبيعة االعماؿ, دكرات ذلؾ في
  (.114: 2017)الجبكرم ,

 Herding Behavior Theory . نظرية سموك القطيع3
 العاـ االتجاه التباع منيـ , الص ار السيما المستثمريف الذم تؤكد عميو النظرية , ميؿ فأ
 تفجير في ىاما دكرا االجنبي كالمستثمر الكبير س الماؿأر  صاحب  المحمي المستثمر يمعب اذ  لمسكؽ,
 الماؿ سأر صاحب  المحمي المستثمر اف الى الدكلية االزمات تجارب تشير ك المصرفية, المالية االزمات
 ادؽ معمكمات عمى الحصكؿ عمى قدرتو بسبب مصرفية ازمة حدكث عند ييرب مف اكؿ يككف قد الكبير
 االجانب المستثمركف يتسبب بينما الص ير, الماؿ سأر صاحب  المحمي المستثمر مف معمكمات كاشمؿ

 حاؿ المصرفية كفي السيكلة في كبير بانخفاض   (Stakeholders) الكبيرة المصرفية اصحاب الكدائع
 .(9: 2010)فريد ك زريؽ, كبيرة مصرفية اضطرابات محدثيف , السكؽ مف المفاجئ الجماعي انسحابيـ

في االزمات المصرفية ان ضعف  صرفيةلميشاشة الم الفمسفيما سبق في البعد م وترى الباحثة   
واطار قانوني وتنظيمي مالئم يتضمن االطار التنظيمي لمقطاع المالي وعدم توفر جاىزية مؤسساتو 

اشرافية ورقابية فاعمة تعمل عمى رفع قدرتو عمى امتصاص الصدمات والحد من تراكم المخاطر 
بالمؤسسات المالية االكثر عرضة لمتقمبات , فتظير ىشاشة تمك المؤسسات امام اي صدمة متمثمة 

القطاع المالي سريع التأثر بالصدمات بعدم قدرتيا عمى التصدي ومواجية التزاماتيا مما تجعل من 
 .ديةوالتقمبات االقتصا

 Stages of financial fragility  صرفُحخايسا : يراحم اهلشاشح امل
بشكؿ مفاجئ اك تتـ دفعة كاحدة بؿ تمر في عدة مراحؿ لمكصكؿ الى  صرفيةالم ال تحدث اليشاشة    

المراحؿ مف اجؿ متابعة اليشاشة في مراحميا , كبالتالي يجب معرفة تمؾ صرفيةمرحمة اليشاشة الم
االكلى قبؿ اف تصبح في المراحؿ النيائية الحرجة كالتي قد يصعب فييا الحمكؿ , لذا فاف تجاىؿ اعراض 

ف , كيمكجكمظاىر اليشاشة مف جانب الجيات المعنية , يقكد الى صعكبة كخطكرة النتائج كاستحالة العال
( 96:  2017في االنظمة المصرفية ككما حددىا ) الجبكرم ,  ةتحديد مراحؿ التي تسبؽ اليشاش

 :  اآلتي( 6كحسب الشكؿ )
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 (6شكل )

 في االنظمة المصرفية صرفيةمراحل اليشاشة الم
," تكظيؼ المركنة المالية في الحد مف ىشاشة المصارؼ مف خالؿ ادارة  2017: الجبكرم ,حيدر جاسـ , المصدر

المخاطر " دراسة تحميمية في عدد مف المصارؼ التجارية المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية  , اطركحة دكتكراه 
 منشكرة , كمية االدارة كاالقتصاد, جامعة الككفة .

 الولى : ضعف السيولة الماليةالمرحمة ا
تبدا ىذه المرحمة عندما يدخؿ المصرؼ في استثمارات متمثمة في مكجكدات  قد تككف بطيئة الحركة ,    

اك دخكؿ التزامات غير مخططة لتمكيؿ استثمارات ال تعطي عكائد سريعة اك منخفضة العكائد , مما 
الة ال يستكجب ايقاؼ المؤسسة عف مزاكلة تسبب عبئا اضافيا  عمى كاىؿ المصرؼ , كفي ىذه الح

( ام تبدا المشاكؿ المفاجئة 27: 2007نشاطيا طالما تككف قادرة عمى تسديد بعض التزاماتيا )ريحاف ,
تظير في ىذه المرحمة مما يتطمب انفاقا غير محسكب يستنزؼ سيكلة المصرؼ كرأسمالو العامؿ , اك قد 
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الفائض النقدم اك نتيجة تعرض اكبر عمالء المصرؼ إلفالس مما تتكلد التزامات تمتيـ جزءا كبيرا مف 
 ينعكس عمى قدرة المصرؼ في تحصيؿ ديكنو  .    

 المرحمة الثانية : العجز في راس المال العامل 
اف رسـ سياسة سميمة في راس الماؿ العامؿ لو اىمية بال ة , فتحديد مككنات راس الماؿ العامؿ    

,   (Kalash,2010:50)ستؤثر عمى العكائد كالمخاطر المستقبميةمصارؼ بيا ال االساسية التي ستحتفظ
تبدا مؤشرات ىذه المرحمة بانخفاض قدرة المصرؼ عمى تحقيؽ العكائد التي تتناسب مع حجـ االمكاؿ 
المستثمرة فييا ام تدني القكة االيرادية لتمؾ االمكاؿ , مع زيادة االعتماد عمى القركض كمصدر لدعـ 

رصدة النقدية كتكفير السيكلة المالية  , كترتبط ىذه المرحمة بعجز المصرؼ كعدـ قدرتو عمى مقابمة اال
 التزاماتو الجارية كيككف بأمس الحاجة لمنقدية .

 المرحمة الثالثة : العسر المالي المؤقت 
بأزمة سيكلة حادة متعمقة بتكليد التدفقات النقدية المكجبة مف  صارؼتنشا ىذه المرحمة عندما تمر الم   

(  كتعد مف المؤشرات السمبية التي تعد مف عالمات المرحمة 28: 1998نشاطاتيا )الشمخي كالجزراكم ,
" , اكثر ما يميز ىذه المرحمة عدـ قدرة  المصرؼ عف استخداـ صرفيةاالخيرة "مرحمة اليشاشة الم

في الحصكؿ عمى النقد الالـز الستخدامو في مكاجية التزاماتو في مكعد استحقاقيا سياساتو المعتمدة 
كتعذر تحكيؿ جزء مف مكجكداتو الى نقدية لسداد مستحقات دائنيو  في الكقت المناسب  ليا اك تنفيذ 

 معدالت مف النمك المطمكبة ككما مخطط ليا , ام يبدا الييكؿ التمكيمي لممصرؼ باالختالؿ. 
 ة الرابعة : اليشاشة المصرفية المرحم

تتميز ىذه المرحمة عندما تصبح القيمة السكقية لمكجكدات المصرؼ اقؿ مف مجمكع التزاماتو , كيدخؿ 
المصرؼ ىنا في مرحمة العجز كعدـ القدرة عمى سداد التزاماتو القصيرة كالطكيمة االجؿ المستحقة في 

ت الى االفالس  , كعميو فاف اليشاشة المصرفية يترتب مكعدىا المناسب , ما يؤدم ىذا في اغمب الحاال
عمييا ارتفاع االلتزامات المتداكلة كالطكيمة االجؿ عف اجمالي المكجكدات ما ينجـ عنيا خسائر تراكمية  

 كبيرة مف اجمالي االمكاؿ المستثمرة في المصرؼ .

 banking fragility source              صرفُح: يصادر اهلشاشح امل سادساً 
ـ  مدفكعا الى حد كبير 2008غير مسبكؽ قبؿ  شيد االقتصاد العالمي كالخدمات المالية نمكان    

بالمخاطرة اتخذ المصرفيكف المزيد مف المكاقؼ المحفكفة بالمخاطر في السعي كراء االرباح , ما ادل ىذا 
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مشاريع , مسببا اندالع ازمة عالمية ادت الى عدـ تحفيز المصارؼ ألجراء تقييـ مناسب لممخاطر عمى ال
الى تكقؼ االقتصادات كتسبب في انييار االسكاؽ المالية في جميع انحاء العالـ ,  كمنذ ذلؾ الحيف تـ 

  (Chipa & Wamiori ,2017:24)التركيز كالرقابة بشكؿ اكبر عمى ادارة المخاطر في المصارؼ 
الماؿ  سأر ارة كالييكمة المعقدة الى االنشطة ذات كثافة كت يرت نماذج االعماؿ مع االبتعاد عف التج

بالربحية المصرفية نتيجة انخفاض الرافعة  ان كبير  ان عالية مثؿ الخدمات المصرفية التجارية , مسببا انخفاض
اماـ  النظاـ المالي ىك اف تدير المصارؼ مخاطرىا كتتجنب  جديدان  المالية كالمخاطرة مما فرض تحديان 

ماليا بأكبر قدر ممكف مف الكفاءة  سأر ازمة اخرل مع االستمرار في تحقيؽ االرباح كاستخداـ 
(Sathyamoorthi et al ,2020:3). 

 ,اىدافيا  تحقيؽ عمى سمبان  سيؤثر المخاطر مف مختمفة النكاع تعرض النظاـ المصرفي اف كعميو    
٘شبشخ  تعريؼ تـ اذ لحظة,  باية االفالس العالف كمييأة ٘شبشخ اكثر مياجعكي لالزمة ضياتعر  كيمكف

شبو  امران  االعماؿ في استمرارىا تجعؿ المصارؼ بيا تمر قد مرغكبة غير مرحمة بانيا المصرفي النظاـ
 يقمؿ ما جديدة الستثمارات تمكيؿ كجكد كعدـ المالية االسكاؽ في تحدث التي االضطرابات نتيجة معدـك
 تحمؿ عمى قادرا المصرؼ يككف اف يجب المالي , لذا القطاع في كاالجانب المحمييف المستثمريف ثقة

 ان نييار ا تسبب التي االزمات لحدكث تالفيا باعماليا المرتبطة المخاطر عف الناجمة الخارجية الصدمات
 (106:  2017السكؽ ) الجبكرم ,  عمؿ في ان خطير 
اف  كفاية راس الماؿ كجكدة المكجكدات  (Festic & Repina,2011:315)مف  كقد بيف كؿه    

كسالمة االدارة كاالرباح كالربحية مف بيف المصادر المحددة كالمرتبطة بيشاشة المصارؼ كلكف كجدكا 
مقاييس مصدر لميشاشة  بسبب اعتماد بكصفيا ة كغير حاسمة بيف تمؾ المت يرات العالقات مختمط

مختمفة ليشاشة المصارؼ المستخدمة , كاختالؼ نكع االزمات المصرفية ككذلؾ اختالؼ التطكر لميياكؿ 
 المصرفية في مختمؼ البمداف.

كمزكد سيكلة كخدمات  ان مالي ان كسيطاف المصارؼ  التجارية تعمؿ   (Molina,2002:35)كما بيف     
ة االخرل, كمف اىـ االنشطة الرئيس القطاعات المالية عف كمتميزان  الدفع , يعد ىذا القطاع مختمفان 

لممصارؼ التجارية الخدمات المصرفية لألفراد , كتسييالت تمكيؿ التجارة , كخدمات الخزينة , كخدمات 
الدفع عبر الحدكد , كخدمات الحفظ , مف اجؿ الكفاء بالتزاماتيا , تمثؿ ىذه االنشطة مصادر ميمة مف 

ؿ المخاطر التي تنشا مثؿ المعمكمات غير المتكافئة , كادارة المصارؼ, مصادر اليشاشة مف خال
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, يمكف اف تؤدم ىذه المخاطر الى ىشاشة المصارؼ ككذلؾ  كاالختيار المعاكس , كالمخاطر االخالقية
 تفاقـ احتماؿ الفشؿ داخؿ النظاـ المصرفي.

تعد احد مصادر اليشاشة  باف االرباح  (Lanine & Vennet,2006:465)في حيف جادؿ كؿ مف    
الرباح المصارؼ  ان مؤشر بكصفو ( ROAفي المصارؼ فمف خالؿ استخدـ العائد عمى المكجكدات )

كربحيتيا يظير العائد المرتفع عمى المكجكدات كفاءة تش يمية عالية المستكل لممصرؼ كربحية عالية , 
اشارت نتائج دراستيـ الى كجكد عالقة متضاربة بيف العائد عمى المكجكدات كاحتماؿ فشؿ المصرؼ 

 سداد.ارتباطنا ايجابينا باحتماؿ التخمؼ عف ال (ROAكممكف اف يرتبط  )
اف السيكلة المصرفية التي تمثؿ النقد الذم عمى   (Mayes & Stremmel,2012:19)كاكد   

تحتفظ بو المصارؼ لالستجابة لمطمبات غير المتكقعة عمى النقد , تمثؿ  احد مصادر اليشاشة 
ئع  المصرفية , اذ يعد المصرؼ الذم يتمتع بمركز سيكلة اعمى في كضع افضؿ لمتعامؿ مع تدفؽ الكدا

(  LTDلمسيكلة المصرفية ) ان مؤشر بكصفو   Loan-to-Depositكاعتمدا نسبة القرض الى االيداع 
اف المصرؼ لديو احتياطي اقؿ لتمكيؿ نمكه كلحماية نفسو مف  LTDكتعكس النسبة االكبر مف 
, ما يتضح لتزامات الؿ التخمؼ عف سداد ا, ام لديو نقص السيكلة كاحتما االسترجاع المفاجئ لتمكيمو

 Cole & White)عمى العالقة مباشرة ما بيف سيكلة المصرؼ كاليشاشة المالية , كما اكد الباحثاف 
مخاطر السكؽ مصدرا ميما مف مصادر اليشاشة المصرفية ,  يمكف اف تككف عمى انو  (2012:19,

طر السكؽ تؤثر مخا اذفكمما زادت حساسية المصرؼ لمخاطر السكؽ يصبح المصرؼ اكثر ىشاشة , 
عمى قيمة مكجكدات كمطمكبات المصرؼ  فكمما كانت نسبة المطمكبات الى اجمالي المكجكدات منخفضة 
كمما زادت حساسية المصرؼ لمخاطر السكؽ  كذلؾ تتاثر حساسية المصرؼ لتمؾ المخاطر بحجـ 

لمخاطر مكجكدات المصرؼ , تميؿ المصارؼ ذات حجـ المكجكدات االكبر الى اف تككف اقؿ حساسية 
السكؽ ما يقمؿ مف احتمالية اف تككف في مرحمة ىشة باالضافة الى اف المصارؼ الكبيرة عادة ما تمتمؾ 

 .محافظا اكثر تنكعا مف المصارؼ االص ر كتككف اكثر استقراران 
ننظر الى تداعيات االزمة االخيرة كما سببتو في القطاع المصرفي أف كمف جانب اخر يمكف 

قياميا في فحص كاعادة ىياكؿ مؤسساتيا المالية ب, متمثؿ لمصرفيةدر اليشاشة امصدر مف مصابأنيا 
كر الجديد لمقطاع المالي , كما ككضع المخططات الجديدة لتكفير استمرارية صياغة السياسات كالتط

في الدكلة النامية  بتسريع جيكدىا لمراجعة لكائحيا  السيمايمت تداعيات االزمة بتشجيع الحككمات سأ
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في مختمؼ صارمة المتعمقة بدخكؿ المصارؼ االجنبية كتش يميا مف خالؿ مشاركة االسيـ االجنبية ال
مؤسسات  القطاع المالي , ادت ىذه الت ييرات الى ظيكر منافسيف اجانب جدد في القطاع المالي 

 زيادةمنيا ك  مختمفة بطرؽ المصرفي النظاـ٘شبشخ في   المحمي , كحقؽ دخكؿ المصارؼ االجنبية  تأثيران 
 نقؿ الى المصارؼ تمؾ تؤدم قد المحمية , المالية النظـ في المنافسة خمؽ خالؿ مف المصرفية الكفاءة
 .(Lensink & Hermes, 2004:556)اخر الى بمد مف الصدمات نقؿ خالؿ مف عبر الحدكد العدكل

مف مجمكعة  أالمحتممة ممكف اف تنش صرفيةشة الم( باف مخاطر اليشا8: 2005كذلؾ بيف )شيناسي, 
ما بمف العكامؿ الداخمية في النظاـ المالي اك مجمكعة مف العكامؿ الخارجية في االقتصاد الكمي كحددىما 

 :  يأتي
: تنشا ىذه المخاطر المحتممة مف ام عنصر مف عناصر النظاـ المالي االساسية . المخاطر الداخمية 1

 )تتضمف مصادر اليشاشة فييا مف مخاطر االئتماف كالمخاطر التش يمية ( الثالث كىي المؤسسات
كاالسكاؽ المالية) كتشمؿ مصادر اليشاشة فييا مخاطر الطرؼ المقابؿ (  كالبنية التحتية ) كتشمؿ 

 .  مصادر اليشاشة فييا مف الجكانب القانكنية , التنظيمية , المحاسبية كالرقابية ( 
قد تككف مصادر اليشاشة مف مشاكؿ خارج النظاـ المالي فاالستقرار المالي : رجية. المخاطر الخا2 

يتصؼ بالحساسية ازاء الصدمات الخارجية متمثمة باألحداث مثؿ الككارث الطبيعية اك التطكرات 
السياسية اك تقمبات اسعار النفط اك التحكالت المفاجئة في تكجيات المتعامميف في االسكاؽ اك تكقؼ 

لمصدر كف السيادية اك انييار شركات كبرل كعالمية تؤدم الى ضعؼ الثقة في االسكاؽ , كاتسديد الدي
ىك اضطرابات االقتصاد الكمي فيخمؽ اختالالت تؤثر عمى النظاـ  صرفيةالخارجي االخر لميشاشة الم

 .المالي بأكممو 

 Determinants of Banking Fragility: حمذداخ اهلشاشح املصرفُح ساتؼا 
لتخصيص االمكاؿ كالتحكـ  ان كسيطفي التنمية , يعمؿ  حاسمان  القطاع المصرفي كالمالي عامالن  ديع    

في مستكل السيكلة لبمد ما, كيكاجو نتيجة القياـ بيذه الميمة تحديات لمتعامؿ مع التعرض لممخاطر اثناء 
ؤثر في البداية عمى عممياتو التجارية ,  كمف المعركؼ اف المصارؼ قد تكاجو صدمات مختمفة ت

يمكف اف تصبح نظامية كتصيب االقتصاد المحمي االكبر, كنتيجة  عكلمة الخدمات  هكحد المصرؼ
القتصاد الحقيقي المصرفية فاف الصدمات التي تؤثر عمى مصرؼ اك بمد معيف يمكف اف تؤثر عمى ا
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 Degryse et )خرلعمى النظاـ المالي كاالقتصاد الحقيقي في البمداف اال ان المحمي كلكف ايض
al,2013: 20) . 

 Gatev & Straham)منيـ اى كقد حدد عدد مف الباحثيف العكامؿ المحدد ليشاشة المصرفية كنذكر بعض
,2006:869)(Martinez & Requllo,2010:3639)(Boyd & De Nicolo ,2005 :1331 ) 

(Laeven & Levine ,2007 : 335)(Degryse et al ,2013:23)  حددكا اىـ ىذه العكامؿ
            -باالتي:

  Liquidity. السيولة   1
رضيف , كتحتفظ بالسيكلة مف اجؿ تحمؿ عمميات تتكفر المصارؼ السيكلة لكؿ مف المكدعيف كالمق   

سحب السيكلة "العادية" مف زبائنيا كقد تكاجو فييا المصارؼ صدمات سيكلة ناجمة عف المستيمكيف 
كف ايف ستستيمؾ , يجب عمى المصارؼ الحفاظ عمى مستكيات كافية مف السيكلة بحيث الذيف ال يعرف

تككف قادرة عمى امتصاص الصدمات التي يتعرض ليا النظاـ المصرفي  كمف االثار الشائعة اف زيادة 
 كمفالسيكلة في النظاـ المصرفي تعزز استقرار النظاـ المالي كتعد بمثابة عازؿ ضد صدمات السيكلة, 

كالمطمكبات  , كفي  المكجكدات جانب عاـ بشكؿ تشمؿ كالتي السيكلة مؤشرات متابعة اىمية تأتي ىنا
 , Gatev & Straham) .بسبب سكء االدارة لمسيكلة المصرفيةكثير مف الحاالت تحدث اليشاشة 

2006:869)                                           
 Capitalizationالرسممة   . 2
الماؿ  سأر الف قاعدة  ان استقرار  االكثر ك الماؿ االكبرس أر  امف المتكقع اف يككف النظاـ المصرفي ذ   

االعمى تكفر حماية ضد االفالس , كيساعد في الحد مف اثار العدكل المحتممة مف اخفاقات المصارؼ 
 ان عامال كمحددا ىام ف الرسممة تمثؿالفردية في نفس البمد , فتظير ىشاشة اقؿ لمنظاـ المصرفي, فا

لميشاشة المالية , كاف الزيادات في راس الماؿ ليا تاثير في الحد مف ىشاشة المصارؼ كلكف فقط عندما 
 . (Boyd & De Nicolo,2005:1331)تككف مستكيات راس الماؿ في مستكيات محددة مسبقا 

  Concentration. التركيز  3
معقدة , كتجادؿ نظريات "ىشاشة  عالقةرفية كاالستقرار المالي اف العالقة بيف درجة المنافسة المص     

المنافسة " باف المزيد مف المنافسة المصرفية تؤدم الى تأكؿ القكة السكقية , ما يؤدم الى مزيد مف 
تفاقـ ع مخاطر المصارؼ مما يترتب عميو المخاطرة المصرفية  في سكؽ االئتماف قد تؤدم الى ارتفا
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اعمى عمى المقترضيف , عالكة عمى  فائدة ة لممقترض عندما تفرض المصارؼ معدالتالمخاطر االخالقي
ذلؾ , يؤدم التركيز الى عدد قميؿ مف المؤسسات المالية الكبيرة التي مف المحتمؿ اف تشارؾ في انشطة 

تعتقد انيا كبيرة لم اية , اما "استقرار المنافسة"  في االنظمة المصرفية الكطنية  ألنيااكثر خطكرة 
 & Martinez)تنعكس عمى سالمة المصارؼ الفردية اك استقرار النظاـ المصرفي لمبمد ف

Requllo,2010:3639) 
 Diversification.التنويع 4

قرار المصرفي اك تدىكره , التكتؿ المالي  قد يؤدم التنكيع في االنشطة المصرفية الى تحسيف االست    
عمى سبيؿ المثاؿ , يسمح لممصارؼ باالبتعاد عف االنشطة المصرفية التجارية التقميدية كتقديـ مجمكعة 

يخمؽ اك  فأنو ما اذا كاف التنكيع في االنشطة المصرفيةأمف االدكات المالية كفقا الحتياجات زبائنيا , 
سؤاؿ مثير لالىتماـ يتـ تناكلو في العديد  كىذاال ,  اكالى االستقرار المالي  يدمر قيمة المساىميف كيؤدم

مف الدراسات البحثية , الف ىشاشة النظاـ المصرفي  تتفاقـ عندما ينخرط المصرؼ في انشطة غير 
 تقميدية نظرنا الف دخؿ الفكائد اقؿ خطكرة مف تدفقات االيرادات االخرل , يقاؿ اف التخصص في االنشطة

 .(Laeven & Levine ,2007: 335)التقميدية يؤدم الى انخفاض المخاطر المصرفية النظامية
 Foreign banks. المصارف االجنبية  5

يؤثر كجكد المصارؼ االجنبية في منطقة ما عمى ىشاشة النظاـ المصرفي االقميمي بطرؽ مختمفة ,     
قد يؤدم كجكد مصارؼ اجنبية الى زيادة الكفاءة المصرفية كالمنافسة في االنظمة المالية المحمية ككجد 

Claessens & van Horen ,2011: 13) المحمي تؤثر ( . اف الخصائص الفردية لمنظاـ المصرفي
كؿ افضؿ عمى اداء المصارؼ االجنبية عمى كجو التحديد , تميؿ المصارؼ االجنبية الى االداء بش

في بمد متقدـ كيككف التنظيـ ضعيفا نسبيا في البمد المضيؼ كقد تكفر  عندما يككف مقرىا الرئيس
يـ لى اخرل ,  بينما قد تسف منطقة االمصارؼ االجنبية قناة لمعدكل عبر الحدكد عندما تنقؿ الصدمات م

المصارؼ متعددة الجنسيات في االستقرار المالي عندما يككف اصؿ االزمة محمينا )ام اف المؤسسات 
التابعة تتمقى دعـ المصرؼ االـ( , فأنيا قد تزيد ايضا مف مخاطر استيراد صدمات سمبية مف مناطؽ 

 .  (Degryse et al ,2013:23)اخرل
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 Total financing االجمالي التمويل. 6
المصارؼ التي تعتمد بشكؿ اقؿ ف  في مركنة النظاـ المالي , قد يككف لييكؿ تمكيؿ المصارؼ دكره     
مختمفا لمتمكيؿ االجمالي قبؿ  خالؿ االزمة , كما كجد تأثيران  ان اكثر استقرار ىي  التمكيؿ االجمالي عمى

قبؿ االزمة يسمح  االجمالي . في حيف اف االعتماد االكبر عمى التمكيؿ2009-2007كاثناء ازمة 
بتخفيؼ الصدمات , تـ تطبيؽ النتائج المعاكسة خالؿ االزمة حيث كانت كدائع التجزئة مصدر تمكيؿ 

ف مصادر غير الكدائع قد تؤدم الى مزيد مف اكثر استقرارا , اف النسبة االكبر مف االقراض الممكؿ م
لقد اظيركا انو خالؿ  Laeven & Levine)) الييا اليشاشة المالية كىذا يتفؽ مع النتائج التي تكصؿ

اكبر في نسبة الكدائع الى الناتج  فية , شيدت عدد مف الدكؿ انخفاضالمراحؿ االكلى مف االزمة المصر 
صناعية  كخمصكا الى اف المكدعيف في تمؾ الدكؿ , بسبب تاريخ المحمي االجمالي مقارنة بالدكؿ ال

طكيؿ مف االزمات المتكررة , يخشكف مف تعرضيـ لخسارة مالية حقيقية في اعقاب ازمة مصرفية , 
 & Laeven)العديد مف االزمات  معالمكدعكف في البمداف االخرل الذيف ليس لدييـ تاريخ مقارنةو مع 

Levine ,2007: 335) 
اف مف (Abdul Karim & All,2018:127 )( ك23: 2011افي, في حيف حدد اخركف مثؿ )بمك    

محددات االستقرار المالي التي تتمثؿ بمؤشرات الحيطة الكمية ) الجزئية كاالقتصاد الكمي ( كىي مؤشرات 
المصرفية  كاستقرار النظاـ المالي كتساعد البمداف عمى معرفة مدل قابمية انظمتيا تدؿ عمى مدل سالمة

مؤشرات لتقيـ اداء المصارؼ ثـ تصنيفيا كاكتشاؼ بكصفيا اجية الصدمات , كال يتكقؼ عمميا في مك 
اكجو الخمؿ المالي في ادائيا فقط كانما مراقبة كرصد االتجاىات المختمفة لمتكجو كاالنذار المبكر كالتحذير 

 .قبؿ حدكثيا  المصرفية مف اليشاشة 
عمى مجمكعة مف المت يرات التي تعد مف محددات اليشاشة المصرفية متمثمة كتعتمد ىذه المؤشرات    

بالمت يرات المتعمقة بمؤشرات الحيطة الجزئية ىي ) كفاية راس الماؿ , نكعية المكجكدات لمؤسسات 
االقراض , حالة االقتراض , سالمة االدارة , االيرادات كالربحية , السيكلة , الحساسية لمخاطر السكؽ( , 

, لتضخـيي ) النمك االقتصادم , ميزاف المدفكعات , افلمتعمقة بمؤشرات االقتصاد الكمي ما المت يرات اا
اسعار الفائدة كالصرؼ كعكامؿ اخرل ( , كاثبت الدراسات اف سمسمة االزمات جعمت جانب مطمكبات 

مصارؼ قادرة المصارؼ كمكجكداتيا ىشة ما يؤدم بيا الى حالة االفالس فمف الضركرم اف تككف ال
 & Ahamd)عمى التعرؼ عمى مرحمة الضائقة المبكرة كتحديد عكامميا التي تؤثر عمى ىشاشتيا ,
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Mazian,2015:5) ىذه المؤشرات في تقييـ سالمة النظاـ المالي كترسيخ مبدا الشفافية  يمتسأف
عمى تقميؿ مف كاالفصاح لممتعامميف مع النظاـ المالي كالكشؼ عف مخاطر انتقاؿ االزمات, كتعمؿ 

 حدتيا.

 : يرطهثاخ ختفُط اهلشاشح املصرفُح  ثايُاً 
 كثيقا ارتباطان  مرتبط االخير ىذا استقرار كاف المالي, النظاـ في االجزاء اىـ احد المصرفي النظاـ ديع    

 المصرفي النظاـ استقرار عدـ الى ادت التي االسباب بيف كمف, المصرفي النظاـ في االستقرار بتحقيؽ
 االدكات فاعمية مف الحد الى ادت التي المالية االبتكارات مف الكثير كظيكر المالية االسكاؽ عكلمة ىك

 Bruinshoofd et), كقد بيف  المصرفي النظاـ في االستقرار ضماف الى اليادفة التقميدية
al,2010:267)  عمى مدل قدرة االقتصادات عمى امتصاص  اف ىشاشة القطاع المصرفي تؤثر سمبان

 .الصدمات الخارجية 
 فيو تككف الذم ( اف النظاـ المصرفي المستقر ىك النظاـ  464: 2019كيقكؿ )عباسي كزاكم,    

 نكاحو  عدة اعتماد خالؿ مف كذلؾ, تبقى اف المحتمؿ كمف بالتزاماتيا الكفاء عمى قادرة المصارؼ معظـ
 أمبد تحقيؽ يتطمب اذ الماؿ المصارؼ,س أر  ككفاية االدارة ككفاءة االرباح تحقيؽ عمى المصرؼ كقدرة

 باالضافة سميـ مالي بمكقؼ المصرفي الجياز , كحدات مف كحدة كؿ تمتع ضركرة المصرفية السالمة
 (4:  2020حناش , ك مرابطفي حيف حدد ) '' بكفاءة الكساطة في بدكرىا القياـ عمى قدرتيا الى

 :مجمكعة مف المت يرات التي تدؿ عمى مظاىر اليشاشة المصرفية يمكف ايجازىا باالتي 
 االزمات رصد دليال ىاما في الديكف غير العاممة  مؤشر ديع العاممة: اذ غير الديون . ارتفاع1

 .  المصرفية , كتتراكـ الديكف غير العاممة في النظاـ المصرفي اليش اك غير سميـ
 سحب   الى يسارع ازمة, في بعضيا اك المصارؼ احد اف الجميكر يعرؼ عندما :المصرفي . الذعر2 

 في خمؽ يـ سي المصارؼ مما احتياطيات فتقؿ ,ضعيفة  اك سميمة سكاء كانت المصارؼ مفو كدائع
 .سيكلة ازمة

 المترتبة االلتزامات سداد عمى قادرة غير المصارؼ فييا تككف التي المرحمة  :المصرفي . االعسار3
 Hassanpour & Ardakani, 2017).التزاماتيا اجمالي يفكؽ لدييا المكجكدات ام اف اجمالي  عمييا

:219) . 
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 مف قريبا المصرؼ فييا يككف كالتي المصرفي , العسر تمي التي المرحمة ىي :المصرفي . الفشل4
 القيمة فتتجاكز كبير, بشكؿ لمخسائر تراكما يعاني ككنو الى اضافة التزاماتو , سداد عف ان كعاجز  االفالس
 .. مكجكداتيا لمجمكع السكقية القيمة اللتزاماتو السكقية

 ال مالية في ازمة المصرؼ باف قانكني اعالف عف عبارة ىك المالي االفالس المصرفي:  االفالس. 5
 االلتزامات كسداد مكجكداتيا لتصفية تمييدا انشطتو اك تكقؼ لديو , االخريف حقكؽ مقابمة يستطيع
 , Onakoya  & Ayooluw)لممصرؼ المالي الفشؿ لحالة النيائية المحصمة دكتع عميو, المستحقة

2017:706). 
تحديد (Gramlich & Oet,2011: 278) كعمى ىذا االساس دعت العديد مف الدراسات كمنيا    

ادارة المتطمبات التي تعمؿ عمى تخفيض حدة اليشاشة التي تصيب االنظمة المالية , فمف خالؿ قياـ 
ام التركيز , المخاطر النظامية بدكرىا بتقييـ المخاطر كتخفيفيا كمراقبتيا عمى المستكل المالي الكمي 

ميكية بدال مف النظر الى مسبباتيا عمى التفاعالت بيف االنظمة المالية التي مف المفترض اف تتـ في دينا
كضعت مجمكعة مف العناصر في اطار نمكذجيا عمى البيئة  بثبات دكف مراعاة المستجدات التي تطرا

 :كىي( 110: 2017لتخفيض ىشاشة االنظمة المالية ) الجبكرم,  مفاىيمي
 Comprehensiveness الشمولية     . 1

التي تيدد االنظمة المالية , اذ تـ تضمينيا كتقييميا مف سمات المخاطر الرئيسة ضركرم تحديد     
 (Borio,2007:10) كجيات نظر مختمفة  كاالتي

 اسباب المخاطر  كالعكامؿ الخارجية كالداخمية لمنظاـ المالي اك العكامؿ الكمية كالجزئية.تشخيص  ا .
 كغيرىا.ب . تعيف اطراؼ المخاطر كالمصارؼ كمؤسسات التاميف كصناديؽ االستثمار 

تحديد فئات المخاطر كالقركض كحقكؽ الممكية كالعقارات ك مصادر المخاطرة التي ابرزىا المالءة  ج .
 كالسيكلة كالمعمكمات.

 Consistencyاالتساق  .2
ترتيب الجكانب النمكذجية بطريقة تكميمية ضمف اطار سببي تحديدا كصؼ العالقات بيف  ضركرم   

  (Bardsen et al ,2008:12)العكامؿ الداخمية مف حيث
ا. تحديد مستكل االتصاؿ بيف اطراؼ المخاطر اك بيف فئات المخاطر  لتأثيرىا عمى نقؿ العدكل عف 

 طريؽ القنكات داخؿ النظاـ المالي.
ب. تشخيص نكع االرتباط كالتركيز لتأثيره عمى اتجاه كشدة انتقاؿ العدكل مف خالؿ ىذه القنكات التي 

ازيا عمى االطراؼ الذيف يتفاعمكف مع عمميات كفئات المخاطر ذات ارتباط بالمخاطر يككف تأثيرىا مك 
 داخؿ النظاـ .
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       Flexibility   .. المرونة3
 التعديؿ يساعد عمى اجراء حيكية ما اكثر جكانب كفؽ عمى لمتعديؿ النمذجة قابال يجب اف يككف اطار   

 السمكؾ عف فضال المالية االسكاؽ في التحكالت لدمج المناسب السيناريك تحميؿ لمحاكاة كالسماح
 السمككي(. السكؽ )التمكيؿ في لممشاركيف الديناميكي

 Forward lookingالمستقبمي ) النظر الى االمام(  . التوجو4
 لردكد كالسماح االزمات تسبؽ التي العناصر عمى تركز التي المبكر االنذار انظمة كضع ضركرم    

 لمنع اف تتحرؾمف االدارة  يمكف مبكرة مرحمة في المسببات تشخيص الف المناسب , الكقت في الفعؿ
 .عامة النظاـ عمى سمبا تنعكس اف قبؿ اختبارىا يمكف الييكمية  المت يرات مف السمبية فاالشارات  ذلؾ

 Suitability   مالءمة. ال5
 التركيز خالؿ مف البساطة تحقيؽ كيمكف معو , التعامؿ كسيؿ شفافية اكثر يككف اف لمنمكذج ينب ي   
الماليف في االسكاؽ  كالمنظميف المستخدميف الحتياجات متكيفا النمكذج ليككف الرئيسة الجكانب عمى

 .الديناميكية المعقدة 
 Data compatibility  . التوافق مع البيانات6

اف يتـ تركيبيا مقابؿ البيانات داة رياضية , يجب بكصفيا أتكظيؼ عناصر النمكذج المفاىيمي  يمكف   
المتاحة, كالحكـ عمى كؿ مف مت يرات االدخاؿ كالنتيجة في ضكء مكارد البيانات المكجكدة اك المتاحة كقد 

  يقيد ىذا صياغة النمكذج مف ناحية كيعزز قابميتيا لمتطبيؽ مف ناحية اخرل
(Gramlich & Oet,2011:289) 

من اعطاء اىمية قصوى لمتحوط من المخاطر المختمفة التي  البدأنو مما سبق  ترى الباحثةو     
فاليشاشة المصرفية تؤدي الى ظيور , تحيط بالنظام المصرفي واتخاذ االجراءات الضرورية لمحد منيا 

حالة من عدم التاكد تجعل من الصعب عمى المتعاممين التمييز بين المصارف من حيث درجة سالمتيا 
تحديد متطمبات تخفيض فان المالية وامكانية حدوث عسر مالي فييا يميد لوقوعيا بالفشل المالي 

د ,اذ يتالءم مع خصائص ىيكل النظام اليشاشة المصرفية بطريقة تسمح بوضع تدبير خاص بالبم
المالي ومرحمة تطوره , سيكون نيجا مناسبا, الن االستقرار المالي ليس نقطة يجب الوصول الييا , 

 ولكنو حالة ال يزال فييا النظام المالي , بغض النظر عن وجود مستوى معين من اليشاشة المتاصمة .  
 Measures of banking fragility  س اهلشاشح املصرفُحَُامي:  ذاسؼاً 
اك قياسيا بالنظر الى الترابط كالتفاعالت المعقدة لعناصر اليشاشة المصرفية ليس مف السيؿ تحديد      

مختمفة مف النظاـ المالي فيما بينيا كمع االقتصاد الحقيقي, كيزداد ىذا تعقيدا بسبب الكقت كاالبعاد 
مف دراسة  يفماضييف , حاكؿ العديد مف الباحثالعقديف الالعابرة لمحدكد لمثؿ ىذه التفاعالت كخالؿ 
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البنكؾ المركزية كاماكف اخرل التقاط ظركؼ االستقرار المالي مف خالؿ مؤشرات مختمفة لنقاط ضعؼ 
( FSRsبالمقابؿ تحاكؿ العديد مف البنكؾ المركزية مف خالؿ تقارير االستقرار المالي ) ,النظاـ المالي

عمى عدد ص ير مف المؤشرات تعرض ليا االستقرار المالي مف خالؿ التركيز تقييـ المخاطر التي ي
ة باالضافة الى الجيكد جارية لتطكير مقياس مجمع كاحد يمكف اف يشير الى درجة اليشاشة الرئيس
   (Gadanecz & Jayaram ,2008:365)اك االجياد  صرفيةالم
لميشاشة المصرفية عمى مر السنيف اذ انتقؿ  لقد ت ير المدخؿ المتبع في تطكير ىذه المقاييس     

مكضع االىتماـ مف االبعاد الجزئية التحكطية الى االبعاد االحترازية الكمية لالستقرار المالي , مف تحميؿ 
صارؼ مخاطر التخمؼ عف السداد لمم السيمامؤشرات االنذار المبكر لرصد حالة النظاـ المصرفي , ك 

نطاؽ النظاـ لممخاطر التي تتعرض ليا االسكاؽ المالية كالمؤسسات كالبنية  , الى تقييـ اكسع عمىلفرديةا
كالتراكـ المحتمؿ لمظركؼ  ديناميكيؾ الالتحتية, كفي اآلكنة االخيرة , ركز التحميؿ بشكؿ اكبر عمى السمك 

لكامنة غير المستقرة باالضافة الى ما يسمى باليات انتقاؿ الصدمات التي تمثؿ احدل القضايا الرئيسة ا
 ان مستمر  ان كراء ىذه التطكرات التحميمية كسد فجكة البيانات في العديد مف المجاالت , كسيبقى ىذا نقاش

 .(Cihak, 2007:14)ان مستمر  كعمالن 
(  ىك اكؿ مدخؿ احصائي متعدد المت يرات لتقييـ مخاطر فشؿ Altman) Z-Scoreمدخؿ كيعد  

         تـ اقتراحو ألكؿ مرة مف قبؿ  المؤسسة, كىك مقياس يكضح "االحتمالية المالية لمبقاء التنظيمي" 
 (Hannan & Hanweck 1988 كاستخدمو )(Boyd et al, 2006:11 )   منذ ذلؾ الحيف , كتـ

 : Tuzcuoglu , 2020) لممصارؼتمفة لمتحقيؽ في االستقرار المالي دراسات مخ استخدامو مف قبؿ
فردية  اجراءات تتكفر عندما االستقرار المالي لقياس نمكذج افضؿz- score) نمكذج( د كيع ,(318
 في السداد عف التخمؼ خطر مف لممقارنة يستخدـ z- Score نمكذج  اذ اف , المصارؼ سالمة لقياس

 مف العديد تكاجوك   محدد ليا ىيكؿ راس ماؿ يككف قد التي المالية المؤسسات مف مختمفة مجمكعات
الفردم كاعتمده العديد مف  المستكل عمى االستقرار المالي لقياس z- score  العسر, كاستخدـ مخاطر

اك اليشاشة  التي تحققو التي تدؿ قيمتيا عمى مدل االستقرار المالي صرفيةاالبحاث لقياس اليشاشة الم
 . ) et al ,2016:65)Ashraf,التي تعاني منو  صرفيةالم
بصيغ مختمفة في ادبيات ك دراسات المالية كالمصرفية  بشكؿ الذم يخدـ  z- scoreككرد مؤشر   

 اىداؼ الدراسة يمكف عرضيا كما كردت في بعض الدراسات باالتي :  
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 -zمؤشر Lepelit & Strabel ,2013:3) (Boyde et al ,2006:19)  . استخدـ كؿ مف  ) 1
score   مؤسسة مالية تحدد عمى ضكئو بكصفو ياس سالمة المركز المالي لممصرؼ في قفي بحكثيما

ذك تكزيع   (ROA)فيو , بمكجب فكرة مفادىا اف العائد عمى المكجكدات صرفيةمستكل اليشاشة الم
الماؿ المصرفي الجمالي  سأر كنسبة  ( σROA) كانحرافو المعيارم  (μROA) طبيعي , متكسطو

 اآلتيةتتكزع عشكائيا حكؿ الكسط الحسابي لمعكائد المكجكدات ككما في الصي ة  (K=E/TA)المكجكدات 
: 
 
 
 

 اذ اف :
K (حقكؽ المساىميف +االحتياطيات القانكنية كاالختيارية / اجمالي المكجكدات =E/TA) 

μ ROA متكسط العائد عمى المكجكدات = 

σROA االنحراؼ المعيارم لمعائد عمى المكجكدات, كيحدد مدل تذبذب في العكائد عمى المكجكدات = 
Z   مؤشر االستقرار المالي , اذا كاف مؤشر قيمة =z  اد االستقرار المالي كانخفض احتماؿ مكجب ز

 لممصرؼ  صرفيةاليشاشة الم
في دراساتيما ,  (Bourkhis & Nabi,2013:70)ك (Chen & Guo,2011:916). كاعتمد كؿ مف2

ىذا النمكذج صكرة متطكرة مف نماذج التبكيب الثنائي ذات النسب المالية المعقدة في قياس كالتنبؤ  اذ عد
في طريقة المت يرات   Z-Scoreـ , كاستخدـ  1968سنة  Altmanالمالي الذم كضعو االمريكي 

مالية كالقدرة قدرة استرداد الديف كالرافعة ال –الربحية  –المتعددة لتحميؿ العكامؿ الخمسة ) السيكلة 
االئتمانية ( كتحميؿ التمايز كىك نكع مف انكاع اسمكب المت يرات المتعددة التي تسمح لمتميز بيف اثنيف 

مؤشرا ميما لقياس السالمة  Z-Scoreكاكثر مف مجمكع المت يرات كفي كقت كاحد , كتعد نسبة 
 :اآلتيةالمصرفية في حالة اعسار المصرؼ كتمثؿ بالعالقة 

 
 
 

 1 ............Z== K+μROA

σROA
 

𝑍 =
K+μ

σ
 …………. 2  
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K  تعني حقكؽ المساىميف+ االحتياطات النظامية كالعامة عمى المكجكدات = 
µ    تعني متكسط العائد عمى المكجكدات  = 
σ  االنحراؼ المعيارم لمعكائد عمى المكجكدات = 
 2019) تمي , Ghassan & Fachin,2016:12) (Strobl,2014: 80)(. كاستخدـ كؿ مف3
لقياس استقرار المصارؼ عندما تتكفر اجراءات فردية لسالمة المصارؼ ,  z- score( مؤشر 116:

كيستخدـ لمقارنة مف خطر التخمؼ عف السداد لمجمكعة مختمفة مف المؤسسات المالية التي قد يككف ليا 
تبيف مؤشر   االتية ىياكؿ راس ماؿ محدد كلكف تكاجو العديد مف مخاطر االعسار المالي , كالمعادلة

 ستقرار المالي : اال
 
  
 

 اذ اف : 
Kt  نسبة راس الماؿ باالضافة الى االحتياطيات الى المكجكدات = 
tµ  متكسط نسبة العائد الى المكجكدات = 
tσ  االنحراؼ المعيارم نسبة العائد الى المكجكدات = 
:  2018,  )عمي كسعاد (؛173: 2018؛)ياسر ,  ( 112: 2017)الجبكرم ,  . كاستخدـ كؿ مف4

 (Nguyen &Perera,2012: 9) ؛(Onumah & Duho,2019:9) ؛(Goetz,2018:12) ؛(181
(Mondher & Lamia,2016:126) . 

مقياس لميشاشة المصرفية كالني تدؿ قيمتيا عمى االستقرار المالي الذم بكصفو  ,  z-Score مؤشر
العالية الى انخفاض مستكل  zتشير درجة  اذتحققو المصارؼ اك مستكل اليشاشة المالية فييا , 

تعني  z-Scoreلذا فاف قيمة اليشاشة كقدرة  المؤسسة عمى امتصاص الخسائر , كالعكس صحيح, 
م مف خالؿ مجمكعة متكسط العائد الى مجمكع المكجكدات كمتكسط كفاية راس قياس االنحراؼ المعيار 

, كفؽ (Yasir,2018:173)الماؿ عمى االنحراؼ المعيارم لمتكسط العائد الى اجمالي المكجكدات
 :اآلتيةالمعادلة التمييزية 

 

z −  score = Kt+µ𝑡
σt  ………… 3      

𝐳− 𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞 =
ROA +

E
A

σROA
…………… 4  
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 اذ اف : 
 = ROA ى المكجكدات عمالعائد  ىك. 

 E / A = المكجكدات . عمىىك نسبة حقكؽ الممكية 
 σROA  ىك االنحراؼ المعيارم لػROA . 
 (Strobl,2014: 80) : اآلتيةكيتـ حساب االنحراؼ المعيارم كفؽ المعادلة  

                           = √
  ROAi−ROA  

N− 
 

 اذ اف:

 المتكسط الحسابي لمعدؿ  العائد عمى  اجمالي المكجكدات   

- n  عدد السنكات = 
- ROAi معدؿ عائد اجمالي المكجكدات = 

 كما  مقياس اليشاشة المصرفيةكىك   Z-scoreلقيمة   لمصرفيةكيجرم تقييـ مستكل اليشاشة ا      
 -:يأتي

 ثـ كمف استمراره امكانية كمدل لممصرؼ المالي المركز قكة عمى يدؿ فيذاالمقياس  قيمة ارتفعت اف  .أ
 .  مصرفيةمخاطر اليشاشة ال درجة انخفاض

مخاطر  درجة ارتفاع ثـ كمف المصرؼ استمرار امكانية عدـ الى شيري المقياس قيمة انخفضت فاذا .  ب
 .(181:  2018)عمي ك سعاد,  صرفيةاليشاشة الم

اقؿ  عف المعدؿ المتحقؽ عمى مستكل القطاع  ما يعني احتماالن  (Z-Score)كاف ارتفاع معدؿ  
لالفالس كالعكس بالعكس فعند انخفاض المؤشر يعكس ارتفاع ىشاشة المصرؼ مقارنة بالمصارؼ 

: 2017االخرل كيعكس ىذا المؤشر متانة النتائج المتحققة بحسب الدراسات التي اكدت ذلؾ )الجبكرم,
 ليا .  ( في الجانب التطبيقي4(, كستعتمد الدراسة الحالية المؤشر المذككر في المعادلة )112
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 املثحث انراتغ
 رغرياخ انذراسحمل انفكرَحانؼاللح 

 س املال انؼايم أاوال: ػاللح املىجىداخ غري انؼايهح تر
االىتماـ بسالمة القطاع المالي يعد ضركرة لضماف استقرار االنشطة االقتصادية كتنسيقيا كتكسيع   

الكصكؿ الى معدالت تشعيؿ عالية كمعدالت تضخـ منخفضة كاستقرار مالي مناسب مما يتطمب االمر 
الماؿ كقدرتو عمى امتصاص  ـ مدل كفاية راس, التي بدكرىا تقي المصارؼتقييـ ادارة المخاطر في 

( . كتمثؿ 5:  2018الخسائر غير متكقعة جراء صدمات كبيرة قد يتعرض ليا )خمؼ ك داكد,
كفي حالة زيادة نسبتيا  المصارؼمف انكاع الصدمات التي تتعرض ليا  ان نكع ة المكجكدات غير العامم

المكجكدات غير العاممة  , فكممة المصارؼ فكؽ النسبة المقررة عادة ما تؤدم الى تعثر اك افالس تمؾ
مف  ان عمى المصرفييف , ألنيا في األصؿ قرض منتظـ كلكنو مقنع , قد يصبح جزء ان جديد ان ليست شيئ

, يصبح المكجكد غير عامؿ عندما يتكقؼ عف تكليد االرباح لممصارؼ  NPASأصكؿ القركض 
Patnaik ,et al,2012:35)). 

الماؿ المصرفي كقكاعد السيكلة مف المكاضيع اليامة  سأر مف جانب اخر تعد عممية تعزيز قدرة   
كالنظاـ المالي عمى حدو سكاء مف اجؿ التكصؿ الى قطاع مصرفي اكثر مركنة كاستقرار  لممصرؼ

كلتجنب المخاطر كتالفي انتقاليا ما تطمب االمر استحداث ىكامش االماف كمعدالت  الرفع المالي 
جكدة عالية اثناء فترات الض ط  مماؿ مصرفي ذ رأسكادخمت مؤشرات إلدارة مخاطر السيكلة ألجؿ 

(. ككما ذكر اف كضع راس الماؿ العامؿ ليس مجرد مسالة داخمية Silaban, 2017: 61زمات )كاال
التي لدييا قدر كبير مف راس الماؿ  العامؿ  صارؼميـ لمخاطر الدائنيف لمم مؤشره  وكلكن صرؼبالم

قادر عمى الكفاء بالتزاماتيا قصير االجؿ بسيكلة كبالتالي تقميؿ مخاطر التخمؼ عف السداد  كتعزير 
(. يبدك كاضحا اف العالقة التقميدية  بيف Yahaya, & Bala, 2015:57قدرتيا عمى االقتراض )

مى الكفاء بالتزاماتيا القصير االجؿ التي تتأثر بدكرىا ع المصرؼالماؿ العامؿ كقدرة  رأسسياسات 
في تمؾ السياسات المتضمنة االستثمار كالتمكيؿ كادارة  نفسو صرؼبطبيعة النيج المتبع مف قبؿ الم

الماؿ العامؿ المتمثمة بالمكجكدات المتداكلة كالمطمكبات المتداكلة فيي مككنات ميمة  رأسمككنات 
الربحية كمخاطر  فيالماؿ العامؿ تحتؿ دكرا ميما  رأستدقيؽ الف ادارة كتتطمب اجراءات كتحميؿ 
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سياسة مجازفة في  المصارؼقد تتبنى (.  (Nazir & Afza 2009:146باالضافة الى قيمتيا المصرؼ
الماؿ العامؿ بمستكل منخفض بالمكجكدات المتداكلة اك قد يككف لممستكيات المفرطة  رأس استثمار

سكاء ما يتعمؽ باألرباح اك السيكلة  المصارؼبالمكجكدات المتداكلة فكمى السياسات ليا تاثير سمبي عمى 
ثر كتؤ  .((Patnaik ,et al,2012:36ما تخمؽ صعكبات اماـ قدرة المصرؼ في اداء ميامو االساسية 

مف خالؿ جممة مف االعتبارات منيا  لممصارؼالماؿ العامؿ عمى السياسة االقراضية  رأسسياسات 
الماؿ بمثابة حاجز  رأس دالماؿ كحجـ االئتماف اذ يع رأسكعالقة القانكنية كاالحتياطي القانكني كمقدار 

السياسة االقراضية المعتمدة المتشددة اك المرنة كفقا  اى مف نكعمف تسرب الخسائر الى المصرؼ اك  اماف
الماؿ العامؿ ىك المحافظة عمى التكازف االمثؿ بيف  رأس ليامش المخاطر التي تتحممو , فيدؼ ادارة

الماؿ العامؿ عمى قدرة  رأسمككنات المكجكدات المتداكلة كالمطمكبات المتداكلة , فيعتمد نجاح ادارة 
 لذمـ المدينة كالدائنة بشكؿ خاصداره ااكالمالييف عمى ادارة مككناتيا المختمفة ك المدراء التنفيذييف 

Filbeck & Krueger, 2005: 3)) 

 صرفُحواهلشاشح املثاَُا : انؼاللح تني راس املال انؼايم 
ادارة راس الماؿ الكفؤة ىي االدارة القادرة عمى تكزيع المكارد المالية  بشكؿ مدركس عمى العمميات      

المالية كاالقتصادية المختمفة كاالدخار, االستثمار كاالقراض كاالقتراض كخمؽ السيكلة كتكزيعيا كبما 
المؤشرات الميمة في السالمة  يضمف تحقيؽ االستقرار المالي في النظاـ المصرفي كالمالي كالذم يعد مف

المصرفية التي تمثؿ دليالن لإلنذار كمؤشران لتحميؿ كتقييـ كمتابعة متانة كىشاشة النظاـ المصرفي مف اجؿ 
لمقطاع المصرفي )مصيطفى  في اسكء االحكاؿ فشؿه دعـ السالمة كتحديد المخاطر التي قد ينتج عنيا 

قيمة عمى جانبي ميزانياتيا العمكمية, مف جانب  تقكـ المصارؼ بأنشطة .( 108: 2017كىريرة ,
كمف  , المكجكدات تقدـ قركضان لممقترضيف الجيديف كغير السيئيف ما يعززكف تدفؽ االئتماف في االقتصاد

جانب المطمكبات  فإنيا تكفر السيكلة عند الطمب لممكدعيف, كما تستطيع المصارؼ تحكيؿ المكجكدات 
غير السائمة إلى كدائع تحت الطمب أكثر سيكلة , كلكف قد ال يتحقؽ التكافؽ بيف النشاطيف قد تصؿ 

ت غير العاممة باقؿ طمبات السيكلة مف قبؿ المكدعيف في كقت غير مناسب كتفرض تصفية بيع المكجكدا
 & Diamond)15  لممصارؼمف قيمتيا الحقيقية ما يؤثر ىذا سمبا عمى الكضع المالي 

Rajan,2001: . 
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في دراستيما اف مف محددات االزمة المصرفية   :Diamond & Rajan,2001)3  (كما ذكر   
ليـ اف انخفاض راس  ضح قتصادية الجزئية كالكمية اتفي النظاـ المصرفي بعد تحميؿ دكر العكامؿ اال

ية كما اكدا عمى الماؿ كالت طية االحتياطية لنسبة القركض المتعثرة ىي مؤشرات رئيسة لميشاشة المصرف
متعدد المت يرات لتطكير نظاـ االنذار المبكر لالزمة المصرفية كنظاـ  منطقيو  ضركرة كضع اطارو 

 تصنيؼ ىشاشة المصارؼ. 
صعكبات في ادارة راس الماؿ العامؿ ما يجعميا غير قادرة و المصارؼ في بعض االكقات كتكاج

عمى تحديد الحجـ االمثؿ مف المكجكدات السائمة المككنة لراس الماؿ العامؿ كالتي تككف الكدائع الجارية 
القصيرة االجؿ مصدرىا كتحدث ىذه الصعكبات لظركؼ البيئة االقتصادية اك سياسات البنؾ المركزم اك 

اك الزبائف  ما يترتب عمى ضعؼ التكظيؼ ىذا ضعؼ في قدرة المصرؼ عمى تحقيؽ ادارات المصارؼ 
, لذا يتطمب االىتماـ براس الماؿ العامؿ كسبؿ تكظيفو  صرفيةعكائد مالية ما قد يعرضو الى اليشاشة الم

حتماالت حدكث العجز اك ال مبكرالالتكظيؼ االمثؿ بما يضمف تحسيف ادارة التدفقات النقدية كالكشؼ 
دارة المصرؼ مف اتخاذ التدابير الالزمة لتخفيض مف اليشاشة االفائض في الرصيد النقدم بما يمكف 

 (.   4: 2014المحتممة ) بابكر , صرفيةالم

 . صرفُحثانثًا: انؼاللح تني املىجىداخ غري انؼايهح واهلشاشح امل
اف كجكد قطاع مصرفي قكم ميـ في االزدىار االقتصادم ألم بمد , لكف كاحدة مف المخاكؼ    

يشير  اذالكبيرة التي تكاجيو المصارؼ ىي المكجكدات غير العاممة التي تنعكس اداء المصارؼ , 
المستكل المرتفع مف المكجكدات غير العاممة الى احتمالية عالية لعدد كبير مف حاالت التخمؼ عف 

كؿ قيمة المكجكد مسببا آالسداد االئتماني التي تؤثر عمى ربحية المصارؼ كصافي ثركتيا باالضافة الى ت
عدـ االستقرار المالي لممصرؼ ذاتو , كمع ذلؾ فأف االقراض يحمؿ مخاطر تسمى مخاطر االئتماف  

رة في عممية دكرة تنشأ بسبب فشؿ المقترض بالسداد , كيعد عدـ استرداد القرض مع الفائدة عقبة كبي
االئتماف ما يؤثر عمى تدفؽ االمكاؿ في الصناعة المصرفية كتتأثر القدرة عمى الكسب سمبان ما يجعؿ 

  غير قادرة عمى مكاجية المشكالت المالية اك التصدم لالزمات فيصبح مكقفيا المالي ىشان  المصرؼ
(Gopal,2010:12) . 

ات غير العاممة التي اصبحت مصدر قمؽ الستقرار االخيرة االىتماـ بالمكجكد كنةآلاكزاد في 
المصارؼ في مكاجية االنكماش االقتصادم المتذبذب , كبينت الصناعة المصرفية اف المصارؼ الكبيرة 
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الماؿ ليذه  رأس صدمة القركض المتعثرة اذ انخفضت كفاية ـكالمتكسطة كالص يرة اظيرت ضعفيا اما
اف  عمى لممتطمبات االحترازية , كما اكدت بعض الدراساتالمصارؼ الى اقؿ مف الحد االدنى 

المكجكدات غير العاممة كتأثيرىا عمى االستقرار المصرفي ال تككف ىي نفسيا عمى نفس فئات  مختمفة 
مف المصارؼ بسبب استراتيجيات ادارة المخاطر كالمستكيات المتنكعة مف انضباط السكؽ , كالتدابير 

 (Atoi ,2019:44) كمصادر رأس الماؿ اإلشرافية كالتنظيمية , 
ح المالية في ئالمكا اعطت المصارؼفي  (PNAS)كنظران ألىمية مشكمة المكجكدات غير العاممة    

كالقكانيف كالمعايير الدكلية اىتمامان خاصان بمعالجة         2008الماضي كالمكائح الجديدة بعد ازمة 
(PNAS)  مف حيث كضع إرشادات رئيسة لتحديد كقياس كمعالجة(PNAS)  كتحسيف جكدة المكجكدات

مع مراعاة الضكابط  (PNAS)كركزت االرشادات عمى كؿ مف العناصر النكعية كالكمية لمعالجة 
كال يحدث ىذا اال مف خالؿ اعتماد  (PNAS)كالت يرات في الثقافة التي يجب اعدادىا لتقميؿ مستكيات 

تيجية المكجكدات غير العاممة متمثمة بتقييمات داخمية لفيـ محفظة القركض المتعثرة كتقييـ بيئة استرا
التش يؿ الداخمية لفيـ القدرات مع ضركرة تحديد تخصيص ثابت لمخسائر كالمخصصات لمقركض 

 .((Satish & Sumanta ,2018:2المتعثرة كيعد ىذا امران بالغ االىمية لضماف نظاـ مصرفي سميـ 
. عدـ تناسؽ 1اسس  ةثالث الىكتستند نظرية القركض المتعثرة مف حيث صمتيا باالستقرار المصرفي    

. نظريات المخاطر االخالقية , اذ تكفرت المعمكمات المفيدة عف 3. االختيار المعاكس 2المعمكمات 
في , كتنص النظرية التخمؼ عف سداد القركض التي تترجـ الى عدـ االستقرار المالي في النظاـ المصر 

مف الصعب التميز بيف المقترضيف الجيديف كالسيئيف كقد يساعد ذلؾ في االختيار المعاكس كزيادة 
. كما كضحت النظرية دكر نمك القركض  (Kraft & Jankoy,2005:115)المشاكؿ االخالقية 

ىرة العدكل في عمميات المتعثرة بالمصارؼ كما ينتج عنيا مف عدـ االستقرار المصرفي , كما يتعمؽ بظا
 & Satish )السحب بسبب عدـ دراية المكدعيف بصكرة كاممة عف نكع الصدمات التي تضرب المصارؼ

Sumanta,2018:2.)   
موضوع اكتسب الكثير  صرفيةان الموجودات غير العاممة واليشاشة الم مما سبق وترى الباحثة     

التي ادت زيادة حاالت التخمف  2008/2009بعد االزمة المالية العالمية  ال سيمامن االىمية البحثية 
عن السداد وانعكست بدورىا في انييار العديد من المصارف ما دعت الضرورة الى اصالحات واعادة 
تقييم النظام المالي وتحسين االطر المالية وزيادة االىتمام بسياسات ادارة الموارد المالية بما يضمن 

 . االستقرار الماليتحقيق 
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 انفصم انثانث
 نذراسحا وصف وحتهُم تُاَاخ

 دتهُذ
بعد اف تـ تجميع البيانات المطمكبة مف مصادرىا الخاصة سكاء ما يتعمؽ بالجانب النظرم اك التحميمي   

في الفصؿ السابؽ , البد مف القياـ بتحميؿ البيانات التي  عمييالية التي تـ االستناد الما معادالتكتحديد 
 لألكراؽالمدرجة في سكؽ العراؽ  عينة الدراسةجمعت بيدؼ استخالص نتائج الدراسة لممصارؼ 

 المالية. 
لمت يرات الدراسة مف خالؿ المالية كاالحصائية لذا سنقكـ بيذا الفصؿ بمناقشة كتحميؿ الجكانب  

, فتضمف الفصؿ مجمكعة مف المباحث يتعمؽ االستعانة بمجمكعة مف االساليب كالمقاييس االحصائية 
دراسة مف خالؿ االعتماد عمى مجمكعة مف المقاييس المبحث االكؿ بتحميؿ المالي لمت يرات ال

االحصائية الكصفية مثؿ الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ككصؼ عينة الدراسة بشكؿ يعكس كاقع 
لتحقؽ مف صالحية بيانات الدراسة لمتحميؿ االحصائي ك مدل اتباع البيانات لمتكزيع ابياناتيا , كذلؾ 

المعايير الكاجب تكفرىا في البيانات ل رض تحديد مدل صالحيتيا الطبيعي الذم يعد مف الشركط ك 
, اما المبحث  (Jarque- Bera)كباستخداـ اختبار (Aladham,et al ,2016:70) لنمكذج الدراسة 

مف  Excelالثاني فتـ فيو تحميؿ عالقات االرتباط بيف مت يرات الدراسة باالعتماد البرنامج االحصائي 
ىك معامؿ ارتباط شائع االستخداـ في االنحدار الخطي, اما  R)  (Pearson’s اطمعامؿ االرتب خالؿ 

المبحث الثالث فتـ فيو اختبار فرضيات الدراسة مف نماذج تحميؿ االنحدار لفيـ كيفية تأثير المت ير 
 Eviews7) المستقؿ في المت ير التابع في ىذه الدراسة  , كسيتـ استخداـ البرامج االحصائية الجاىزة )

 .( (Panel Dataكباعتماد عمى تحميؿ  (Smart PLS) ك

 

 

 

 



114 

 لدراسةوصف وتحلٌل بٌانات ا................ ..............................الفصل الثالث .....
 

 
 

 املثحث االول
 يرغرياخ انذراسح وصف وحتهُم تُاَاخ

كسط اىـ االختبارات االحصائية الكصفية لمت يرات الدراسة , اليركز ىذا المبحث عمى مناقشة    
 عدؿفترة الدراسة كمقارنتو مع الممؤشر عاـ لكؿ مصرؼ خالؿ الحسابي كاالنحراؼ المعيارم بكصفو 

المكجكدات غير مت ير بالمستخرج كلكؿ مت يرات الدراسة , المتمثمة   لممصارؼ عينة الدراسةالعاـ 
, كالمت ير  كصؼ كتحميؿ بيانات المصارؼ عينة الدراسة كبياف ذلؾ مف خالؿ  ((NPAsالعاممة 
 المبحكثةاالربعة في المصارؼ  المعادالتكتحميؿ بكصؼ   (WCM)س الماؿ العامؿ أر  بأدارةالمتمثؿ 

كتحميؿ  صؼالرصيد النقدم , ك نسبة ك   التداكؿ ,السيكلة النقدية , السيكلة االحتياطية نسبةمف حيث 
اذا   (BF)لمصرفيةالمصارؼ عينة الدراسة , اما المت ير الثالث المتمثؿ باليشاشة ا فيتمؾ  المعادالت

مف خالؿ البحث  المبحكثةفي الدراسة كتطبيقيا عمى المصارؼ  Z-Score مقياسسيتـ استخداـ 
   كالتحميؿ عف مدل بياف نتائجيا عمى المصارؼ عينة الدراسة.  

 حتهُم يرغري املىجىداخ غري انؼايهح وصف واوال: 
المكجكدات غير العاممة ىي كاحدة مف اىـ المخاكؼ لممصارؼ اذ يشير المستكل العالي منيا الى  

كؿ قيمة مكجكدات المصرؼ , آاحتمالية عالية مف حاالت التخمؼ عف السداد االئتماني مما يؤثر عمى ت
ؿ مككناتيا في مت ير المكجكدات غير العاممة كتحمي تحميؿ ىذه الفقرة  مناقشة نتائج لذا سنحاكؿ في

نسب المكجكدات غير العاممة المعدؿ العاـ ( نتائج تحميؿ 6, إذ يبيف الجدكؿ ) ةالمصارؼ المبحكث
بمكجب  كلعشرة مصارؼ مدرجة في سكؽ العراؽ االكراؽ المالية سنكات (9) لمدةلمقطاع المصرفي 

( 1كاعتمادا عمى البيانات في الممحؽ رقـ )  سابقان المذككرة   (NPAS= DD+DB/TLA)  المعادلة 
 لممت ير الذم حصؿ عميو القطاع  العاـ  , إذ يتضح أف المعدؿ( 3( كالممحؽ رقـ )  2كالممحؽ )

كعند مقارنة النسب التي حصمت عمييا ( 2.397كبانحراؼ معيارم قدره )  (1.952) المذككر قد بمغ
( قد االىمي العراقي)غير العاممة  لمصرؼ تبيف أف نسبة المكجكدات  المبحكثةالمصارؼ 

, اذ فاؽ المعدؿ فكاف االسكأ مف بيف المصارؼ  (3.277( بانحراؼ معيارم قدره )4.329)بم ت
( ىك االقؿ مف بيف االستثمار العراقي ) مصرؼاما ,  المبحكثةالمتحقؽ عمى مستكل المصارؼ 
فكاف  (1.145معيارم ) ( كبانحراؼ0.582)بمقدار   NPAs معدؿ المصارؼ عينة الدراسة اذ كاف

النخفاض بنسب مختمفة بارتفاع كاثـ تتدرج بقية المصارؼ االخرل االفضؿ مف بيف المصارؼ المبحكثة 
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يعني ان مستوى جودة الموجودات  NPAsفسير ان في حالة ارتفاع  مستويات معدالت ويمكن ت. 
التي تجعل رأس المال ميدد بشكل كبير ومما حرج مع وجود مستوى عال من الموجودات المتعثرة 

يتطمب اجراءات صارمة لمحد من استنزاف رأس المال وتوفير الحماية لممودعين والدائنين , اما في 
عمى مالءة رأس المال وانخفاض حجم الديون المتعثرة  جيداً  فيو مؤشراً  NPAsحالة انخفاض معدل 

 .  المستحقة واالدارة الجيدة لالئتمان واالنتظام في تحصيل اقساط القروض والفوائد
 (Jarque-Bera)اختبارب كل رض اختبار التكزيع الطبيعي لبيانات مت يرات الدراسة تـ االستعانة    

مكزعة تكزيعان طبيعيان أـ ال, فإذا  المبحكثةفي تشخيص فيما إذا كانت بيانات العينة الذم يعتمد عميو 
لبيانات أف ا يبيففأنو  (6كبمالحظة الجدكؿ ) المفترضة بالدراسة (0.05أكبر مف ) قيمة االحتماؿكانت 

( إذ تراكحت نتائج اختبار 0.05أكبر مف ) اك قيمة االحتماؿ ألف مستكل معنكيةمكزعة تكزيعان طبيعيان, 
(Jarque-Bera )كالمتمثمة ب(P-Value) ( 0.926( ك )0.081بيف)   االمر الذم يشير الى تكفر

االلتكاء  معدؿ ( باف6الطبيعي في مت يرات الدراسة كمف جانب اخر يكضح الجدكؿ )شرط التكزيع 
(Skewness)  معدؿ ككذلؾ (1+)ك (1-)الذم يقع ضمف المستكل المالئـ ما بيف 

كىذا ما اكد عميو  (3+),(3-) الذم يقع ضمف المستكل المالئـ ما بيف  (Kurtosis)التفمطح
((Aladham,et al ,2016:70 بيانات المصارؼ عينة الدراسة الى شركط  مالءمةير الى مما يش

 التكزيع الطبيعي . 
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 االلكتركنية .حسب مخرجات الحاسبة  الباحثةالمصدر: مف اعداد 

 (6جدكؿ )
 ( 2019- 2011لكؿ مصرؼ مف مصارؼ عينة الدراسة لممدة )المعدؿ العاـ لممكجكدات غير العاممة 

 NPAS Std. Dev. Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability اسـ المصرؼ
 0.153 2.887 2.679 1.794 1.145 0.582 االستثمار العراقي 
 0.081 2.945 2.821 2.376 2.190 1.065 الخميج التجارم 
 0.514 1.332 1.317 0.425 2.344 1.932 الشرؽ الكسط 
 0.639 0.904 1.468 0.126 3.277 4.329 االىمي العراقي 

 0.562 2.899 2.619 2.308 3.222 1.611 المنصكر
 0.242 2.137 2.489 2.247 2.947 2.218 عبر العراؽ

 0.759 0.553 2.155 0.436 1.701 2.150 التجارة العراقي
 0.926 0.153 2.281 0.082 0.370 0.610 المتحد لالستثمار

 0.202 1.776 2.605 2.295 2.691 1.542 ب داد
 0.677 0.780 1.581 0.130 3.146 3.437 االئتماف العراقي

     2.397 1.952 المعدؿ العاـ
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لكافة المصارؼ عينة الدراسة   مكجكدات غير العاممةلم المعدؿ السنكم(   7) الجدكؿ بينما يكضح  
لكافة   NPAsمف   معدؿ تـ تحقيقواعمى (  , اذا يتضح اف 2019 -2011)خالؿ المدة مف 

 يكى(  2.352كبانحراؼ معيارم قدره ) ( 2.940( قد بم ت )2019لعاـ ) كافالمصارؼ المبحكثة 
التي  )السمسمة الزمنية(  المبحكثةعمى مستكل السنكات  NPAsلنسبة  المتحقؽالعاـ المعدؿ  اعمى مف 
ثـ اخذت المعدالت لبقية السنكات باالنخفاض (,  2.397كبانحراؼ معيارم قدره )( 1.952سجمت )

اذا ,  (2015) سنةل  NPAs بشكؿ تدريجي الى اف كصمت الى اقؿ سنة سجمت في االنخفاض لمعدؿ
قياسان ( 0.355جدان ايضا ليصؿ الى ) متدفو بانحراؼ معيارم ك  (0.292بمقدار) NPAs معدؿسجمت 

الى كجكد احتمالية عالية  NPAs ارتفاع  قد يرجع, ك  المبحكثةالمعدؿ المتحقؽ عمى مستكل السنكات ب
( بسبب الظركؼ كاالكضاع 2019في سنة )في حاالت التخمؼ عف السداد في تمؾ المصارؼ 

كؿ قيمة كصافي دخمو ما قد يؤدم الى تآ صرؼمؤثرة بذلؾ عمى ربحية المتصادية كالسياسية لمبمد االق
قد يعكد ذلؾ بسبب تركيز عمميات االقراض في قطاع معيف اك فئة معينة  اك ضعؼ اك مكجكداتو  

لـ تتبع سياسة كاضحة إلدارة مكجكداتيا كىذه المصارؼ اك اف الرقابة كالمتابعة لعمميات ما بعد االقراض 
 NPAsعمى التكالي ككف المعدالت المتحققة عمى مستكل مؤشر  ألعكاـالسياسة استمرت عمى مستكل ا

 .باالضافة الى اسباب اخرل  بقيت تتراكح بيف االرتفاع كاالنخفاض
( 7صذول )  

نكافت انًصاسف عُُت انذساعت ت هًىصىداث غُش انعايانًعذل انغُىٌ انعاو  نه

  (2019 -2011نهغُىاث انًبغىرت )
Std. Dev. Mean Year 

1.528 1.346 2011 

3.141 2.599 2012 

3.434 2.281 2013 

3.759 2.486 2014 

0.355 0.292 2015 

2.792 1.641 2016 

2.055 1.350 2017 

2.285 2.594 2018 

2.352 2.940 2019 

2.397 1.952 Average 

 االلكتركنيالمصدر: مف اعداد الباحثة باالعتمادعمى مخرجات الحاسبة                     
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 المصدر: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكتركنية

 ( 4شكل )
 لمسمسمة الزمنية المبحوثة الموجودات غير العاممة لكافة المصارف عينة الدراسة لنسبة  لممعدل السنوي العام  المخطط البياني

(2011/2019) 
لكافة مصارؼ عينة  المتحققة لممكجكدات غير العاممة المعدؿ السنكم العاـ ( 4يكضح الشكؿ )   

يمثؿ المحكر االفقي عدد السنكات التي استيدفتيا الدراسة  أذ , ة الزمنية المستيدفةمحسب السمسالدراسة  
راسة , المتحققة لممكجكدات غير العاممة لسنكات الد المعدؿ السنكم العاـ يمثؿ ف, اما المحكر العمكدم 

ككما ىك  (2015( كاقؿ معدؿ كاف لمعاـ )2019تحقؽ كاف لمعاـ )  NPAsػػاذ يتضح اف اعمى مؤشر ل
 كاضح في الشكؿ البياني اعاله.

 رأس املال انؼايمن انثُاَاخحتهُم وصف وثاًَُا:  
رأس الماؿ العامؿ الذم يعد احد مؤشرات  لبياناتالتحميؿ المالي كصؼ ك نتائج  نناقش في ىذه الفقرة    

نسبة السيكلة النقدية ,  نسبةالتداكؿ ,  بنسبة المتمثمة  معدالتكتحميؿ السيكلة  الميمة  في المصارؼ 
المعتمدة  كتطبيقيا عمى المصارؼ لمعادالت , اذ سيتـ تحميؿ االرصيد النقدم  نسبةالسيكلة االحتياطية ك 

 .رأس الماؿ العامؿ  مف قبؿ المصارؼ عينة الدراسة تكظيؼ  كيفيةالبحث كالتحميؿ عف  مع ةالمبحكث
 التداول نسبةتحميل  وصف و. 1

كممػا المعػدؿ  ككمما زاد المطمكبات المتداكلة التداكؿ مقدار ت طية المكجكدات المتداكلة  نسبة عكست 
كجكدات المتداكلة المعادلة ) معدؿ التداكؿ = المكالتي تـ استخراجيا بمكجب تكفر ىامش اماف لمدائنيف , 
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 , ك( 5( كالممحػػؽ رقػػـ ) 4/ المطمكبػػات المتداكلػػة ( باالعتمػػاد عمػػى البيانػػات المكجػػكد فػػي الممحػػؽ رقػػـ ) 
( 2019( الػى )2011مػف ) لممدةلممصارؼ عينة الدراسة  التداكؿ نسبالمعدؿ العاـ ل(  8يبيف الجدكؿ )

الػػػذم  العػػػاـ المعػػػدؿ أف إذ يتضػػػح,  مدرجػػػة فػػػي سػػػكؽ العػػػراؽ االكراؽ الماليػػػةلعشػػػرة مصػػػارؼ كبالتحديػػػد 
( كعنػػد مقارنػػة النسػػب التػػي 4.749) قػػد بمػػغالتػػداكؿ  نسػػبةل عمػػى مسػػتكل المصػػارؼ عينػػة الدراسػػةحصػػؿ 

 (االئتمػاف العراقػي)لمصرؼ  تحققت كانت  نسبة تداكؿ اعمى فأتبيف  المبحكثةحصمت عمييا المصارؼ 
قػػػػدره معيػػػػارم  بػػػػانحراؼك  لممصػػػػارؼ عينػػػػة الدراسػػػػة تفػػػػكؽ بكثيػػػػر المعػػػػدؿ العػػػػاـ ( 7.968) سػػػػجؿ قػػػػد
, فػػي حػػيف ( 9.812كالبػػالغ )المتحقػػؽ عمػػى مسػػتكل المصػػارؼ  نحػػراؼ المعيػػارم,  فػػاؽ اال (30.269)

( كبػػػانحراؼ 1.488تػػػداكؿ بم ػػػت ) اقػػػؿ المصػػػارؼ المبحكثػػػة التػػػي سػػػجمت معػػػدؿ( الشػػػرؽ االكسػػػط)كػػػاف 
 .   (  0.387معيارم )

اختبار  ةبداللة االحتماؿ اك مستكل المعنكية قيم ألف طبيعيان  ضح أف البيانات قد كزعت تكزيعان يت كما    
(Jarque-Bera الذم يعتمد في تشخيص فيما إذا كانت بيانات العينة ,)مكزعة تكزيعان طبيعيان  المبحكثة

يدؿ عمى أف البيانات مكزعة تكزيعان ( فأنو 0.05أـ ال, فإذا كانت نتائج مستكل المعنكية أكبر مف )
إف بيانات جميع المصارؼ عينة الدراسة مكزعة تكزيعان طبيعيان ألف مستكل المعنكية  نالحظ طبيعيان , إذ
( ,  كما يؤكد 0.704)( ك 0.071( بيف )Jarque-Bera( إذ تراكحت نتائج اختبار )0.05أكبر مف )

   . حكالتفمطعمى ىذا التكزيع الطبيعي قيـ االلتكاء 
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 ( 8جدول )ال
 (2019-2011لكل مصرف من مصارف عينة الدراسة لممدة )المعدل العام لنسبة التداول 

 .Std. Dev التداول نسبة المصرف اسم
 

Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability 

 0.609 0.993 1.685 -0.479 5.263 2.797 االستثمار العراقي
 0.071 2.617 2.754 2.357 17.157 7.676 الخميج التجارم
 0.704 0.701 2.333 -0.597 0.192 1.388 الشرؽ االكسط
 0.617 0.967 2.476 -0.767 5.387 3.760 االىمي العراقي
 0.072 2.481 2.110 2.469 10.190 5.697 المنصكر
 0.665 0.815 1.905 0.494 10.161 5.628 عبر العراؽ
 0.514 1.333 1.262 0.365 1.549 1.468 التجارة العراقي
 0.101 2.581 2.719 1.522 0.596 3.149 المتحد لالستثمار

 0.081 2.075 2.864 2.377 10.558 5.957 ب داد
 0.091 2.911 2.813 2.375 30.269 9.968 االئتماف العراقي

     9.812 1.906 المعدؿ العاـ
حسب مخرجات الحاسبة االلكتركنية . الباحثةالمصدر: مف اعداد 
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 لكافة المصارف عينة الدراسة  اولالتدالعام لنسبة السنوي المعدل ( 9كيتضح مف الجدكؿ)       
( 2013- 2019 -2012) نالحظ اف اعمى المعدالت سجمت في سنةاذ ,   (2019 -2011) لممدة

المعدؿ المتحقؽ عمى مستكل السنكات  يفكؽ ( بما6.882( )11.853)( 16.518كعمى التكالي بمقدار)
 لألعكاـ تمؾ كعمى التكالي كبانحراؼ معيارم( 4.749التي سجؿ بمقدار ) )السمسمة الزمنية(  المبحكثة

التي  كثةالمبح( يفكؽ معدؿ االنحراؼ المعيارم لمسنكات 14.622)  ( 24.546)(45.132قدره )بم
 ( .9.119كانت بمقدار )

سجمت معدالت سنكية اقؿ مف المعدؿ السنكم المحسكب لكافة المصارؼ   السنكاتباقي في أما     
بانحراؼ معيارم , ك  االقؿ مف بيف باقي السنكاتكىك  (2.646الى ) المعدؿكصؿ  (2011) عاـي فف

المصارف عالية تمكنيا السنوات بعض في تداول ال معدالتنستطيع ان نالحظ ان , ( 3.112قدره )
وقد يرجع ذلك الى نوع  ضعيفةكانت  يابعضالمالية المستحقة في اوقاتيا و من تغطية التزاماتيا 

كونيا سياسة ل  س المال العامل في استخدامات االموال المتاحةأالسياسات التي تعتمدىا ادارة ر 
لم تتبع سياسات واضحة إلدارة مما يعني ان المصارف عينة الدراسة او معتدلة او مجازفة  متحفظة

موجوداتيا المتداولة واستمرت عمى العمل مثل ىذه المؤشرات يتم تحددييا في التقارير السنوية التي 
 .من قبل تمك المصارفتصدر 

( 9صذول )  

(2019 -2011)نهًذة  ًعذل انغُىٌ انعاو نكافت انًصاسف عُُت انذساعت نا  

Std. Dev. Mean Year 

3.112 2.646 2011 

45.132 16.518 2012 

14.622 6.882 2013 

0.701 1.651 2014 

1.075 1.396 2015 

2.614 2.590 2016 

1.920 2.379 2017 

1.922 2.388 2018 

24.546 11.853 2019 

9.119 4.749 Average 
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 مخرجات الحاسبة االلكتركنيةالمصدر : مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى 

 ( 5شكل )
لمسمسمة الزمنية  لكافة المصارف عينة الدراسة  لنسب التداوللممعدل السنوي العام المخطط البياني 

 (2019-2011) المبحوثة
لكافة المصارؼ عينة الدراسة  التداكؿ  لنسبلممعدؿ السنكم العاـ  المخطط البياني  (5الشكؿ )كيعرض 
, اذا يمثؿ المحكر االفقي عدد سنكات  التي استيدفتيا الدراسة , اما المحكر   الزمنية المستيدفةلمسمسمة 

بينما   2012كاف اعمى نسبة تحققت في عاـ   العمكدم فيمثؿ المعدالت المتحققة مف لنسبة التداكؿ اذ
 .2015اقؿ نسبة كانت في عاـ 

 السيولة النقدية نسبةتحميل  وصف و .2
عػػرض المصػػارؼ الػػى مخػػاطر الفشػػؿ تت اف السػػيكلة النقديػػة مؤشػػرا ايجابيػػا لمحيمكلػػة دكف تعػػد نسػػبة  

 لممػدةلكػؿ مصػرؼ مػف مصػارؼ عينػة  السػيكلة النقديػة نسػبالمعػدؿ العػاـ ل(  10الجدكؿ )يبيف المالي , 
كالتػػي اسػػتخرجت   ( لعشػػرة مصػػارؼ مدرجػػة فػػي سػػكؽ العػػراؽ االكراؽ الماليػػة2019( الػػى )2011مػػف )

بمكجػػب المعادلػػػة )  نسػػبة السػػػيكلة النقديػػة = النقديػػػة بالخزينػػة / الكدائػػػع تحػػت الطمػػػب(  باالعتمػػاد عمػػػى 
عميػػػو  تالػػػذم حصػػػم العػػػاـ  المعػػػدؿ أف إذ يتضػػػح, ( 7( كالممحػػػؽ )  6البيانػػػات المكجػػػكدة فػػػي الممحػػػؽ )

رؼ تبػيف مصػكػؿ التػي حصػمت عمييػا  المعػدالت( كعنػد مقارنػة 1.095) لغابػالمصارؼ عينة الدراسػة كال
( بػانحراؼ معيػارم قػدره 3.500) بمػغ ( قػدعبر العػراؽمصرؼ ) ؿ  النقديةلسيكلة ا نسبةل معدؿ اعمى فأ
( االئتمػػاف العراقػػي)مصػػرؼ , يميػػوالمبحكثػػةالمصػػارؼ  , اذ فػػاؽ المعػػدؿ المتحقػػؽ عمػػى مسػػتكل (9.501)
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  (كيميػػػػو ايضػػػػا مصػػػػرؼ )االسػػػػتثمار العراقػػػػي(, 6.110بػػػػانحراؼ معيػػػػارم قػػػػدره )  (2.148)كبمعػػػػدؿ بمػػػػغ
 ( .0.907( كانحراؼ معيارم )1.336بمغ ) عدؿبم

لمصػػػػرؼ) المتحػػػػد فقػػػػد كانػػػػت  السػػػػيكلة النقديػػػػة لممصػػػػارؼ عينػػػػة الدراسػػػػة  فػػػػي األقػػػػؿ المعػػػػدؿامػػػػا 
( 1.095) المعدؿ العاـ كالبػالغكىك اقؿ مف  (0.057( كبانحراؼ معيارم )0.101لالستثمار( كبمعدؿ )

 .المبحكثةالعاـ لممصارؼ  فكانت منخفضة جدا كاقؿ مف المعدؿ اما بالنسبة لممصارؼ المتبقية االخرل
قيـ معاممي التفمطح  ألف طبيعيان  أف البيانات قد كزعت تكزيعان ( ايضان 10لنا الجدكؿ ) ضح ك يك       

(, الذم يعتمد في تشخيص فيما Jarque-Beraاختبار ) ةكبدالل (3, 3- ) كااللتكاء كانت محصكرة بيف
مكزعة تكزيعان طبيعيان أـ ال, فإذا كانت نتائج مستكل المعنكية أكبر مف  المبحكثةإذا كانت بيانات العينة 

ف بيانات جميع المصارؼ عينة أ نالحظ ( فأنو يدؿ عمى أف البيانات مكزعة تكزيعان طبيعيان, إذ0.05)
-Jarque( إذ تراكحت نتائج اختبار )0.05طبيعيان ألف مستكل المعنكية أكبر مف )الدراسة مكزعة تكزيعان 

Bera( بيف )(. 0.694)( ك 0.078 
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 ( 10جدكؿ )
 (2019-2011)مف المعدؿ العاـ لنسبة السيكلة النقدية لكؿ مصرؼ مف مصارؼ عينة الدراسة لممدة 

 .Std. Dev السيكلة النقديةمعدؿ  اسـ المصرؼ
 

Skewness Kurtosis Jarque-Bera probability 

 0.694 0.731 2.130 0.546 0.907 1.336 االستثمار العراقي
 0.651 0.858 2.280 0.665 0.294 0.355 الخميج التجارم
 0.153 2.750 2.138 1.475 0.547 0.456 الشرؽ االكسط
 0.252 2.759 2.161 1.226 0.326 0.486 االىمي العراقي
 0.078 2.687 2.963 2.422 2.476 0.983 المنصكر
 0.093 2.474 2.108 2.469 9.501 3.500 عبر العراؽ
 0.124 2.439 2.458 1.857 0.196 0.224 التجارة العراقي
 0.873 0.271 2.427 0.314 0.057 0.101 المتحد لالستثمار

 0.091 2.425 2.925 2.401 0.340 0.247 ب داد
 0.085 2.556 2.123 2.474 6.110 2.148 االئتماف العراقي
     2.565 1.095 المعدؿ العاـ
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عمى مستكل  لكافة المصارؼ  السيكلة النقدية المعدؿ السنكم العاـ لنسب (  11) الجدكؿ كضحكي   
لنسب السيكلة  العاـ المعدؿ, فسجؿ ( 2019 -2011) لألعكاـ  ) السمسمة الزمنية ( المبحكثةالسنكات 
( , 2.565( كبانحراؼ معيارم عاـ )1.095) المبحكثةلسمسمة الزمنية المدركسة في المصارؼ  النقدية

بم ت  مف بيف سنكات الدراسة , نقديةالسيكلة ل ( اعمى معدؿ سنكم2013) ت سنةفي حيف سجم
)السمسمة الزمنية( كبانحراؼ  المبحكثةالمعدؿ المتحقؽ عمى مستكل السنكات  أعمى مف( كىك 3.120)

كىك ( 2.069 لسيكلة النقدية )السنكم  معدؿالفقد كاف ( 2012) تميو سنة,   (9.035معيارم قدره )
كاف في حيف ,   (5.763) ليبمغ مرتفع أيضا , كبانحراؼ معيارمبشكؿ كاضح لمعدؿ العاـ ا يفكؽ

( كبمعدؿ دكف 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014بالنسبة لألعكاـ ) ان كاضحاالنخفاض 
االعكاـ المستيدفة في الدراسة كمقارنتيا  معدالت, فنالحظ مف خالؿ  لكافة المصارؼ العاـالمعدؿ 
 ةسنكاضح في السيكلة النقدية ككجكد فكارؽ كبيرة بيف  المحسكب لسمسمة الزمنية ىناؾ تدفو العاـ بالمعدؿ 

السيكلة النقدية كىذه  معدالتلـ تتبع سياسة كاضحة إلدارة مما يعني اف المصارؼ عينة الدراسة  لكاخر 
 لنسبة لممعدؿ السنكم العاـ المخطط البياني ( يبيف 10كالشكؿ ) ( 2019 السياسة استمرت حتى عاـ)

 . لمسمسمة الزمنية المستيدفةلكافة المصارؼ   السيكلة النقدية
( 11صذول )  

 نكافت انًصاسف  نهًذة يٍ  انغُىنت انُمذَت انًعذل انغُىٌ انعاو نًعذل

(2011-2019)  

Std. Dev. Mean Year 

2.297 1.123 2011 

5.763 2.069 2012 

9.035 3.120 2013 

0.901 0.518 2014 

0.140 0.161 2015 

0.639 0.453 2016 

0.803 0.584 2017 

0.347 0.526 2018 

0.232 0.299 2019 

2.565 1.095 Average 
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 Eviews7) )باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكتركنية الباحثةالمصدر : مف اعداد 

 (6شكل )
 المبحوثةلمسمسمة الزمنية لكافة المصارف عينة الدراسة  السيولة النقديةلنسبة  لممعدل السنوي العام  المخطط البياني

(2011-2019) 

( المعدالت المتحققة مف السيكلة النقدية حسب السمسمة الزمنية المستيدفة لممصارؼ 6يبيف الشكؿ )  
, اذ يمثؿ المحكر االفقي عدد السنكات التي استيدفتيا الدراسة اما المحكر العمكدم فيمثؿ  المبحكثة

دؿ ( بينما اقؿ مع2013المعدالت المتحققة مف السيكلة النقدية, ككاف اعمى معدؿ متحقؽ كاف عاـ )
 (. 2015متحقؽ في عاـ )

 السيولة االحتياطية نسبةتحميل  وصف و.3
في ميـ اخر يبيف مدل قدرة المصارؼ عمى الكفاء بالتزاماتيا  ان ايجابيان تمثؿ السيكلة االحتياطية مؤشر 

بالنقػػد الػػذم تحػػتفظ بػػو المصػػارؼ القصػػير االجػػؿ , كتتمثػػؿ حالػػة تعرضػػيا الػػى حػػاالت طارئػػة اك مفاجئػػة 
يبػيف  لدل البنؾ المركزم لمكاجية التزاماتيا في حالة العجز عف سداد التزاماتيا مف النقد المكجكد لػدييا. 

 لممػدة لكػؿ مصػرؼ مػف مصػارؼ عينػة الدراسػة ة السػيكلة االحتياطيػة نسػبل المعػدؿ العػاـ ( 12 الجدكؿ )
 كاسػػػتخدمت , مدرجػػػة فػػػي سػػػكؽ العػػػراؽ االكراؽ الماليػػػةلعشػػػرة مصػػػارؼ ك ( 2019( الػػػى )2011مػػػف )

/ اجمػػػالي الكدائػػػع ( المعادلػػػة التػػػي تشػػػير الػػػى ) نسػػػبة السػػػيكلة االحتياطيػػػة = النقػػػد لػػػدل البنػػػؾ المركػػػزم 
الػػذم  العػػاـ  المعػػدؿ أف إذ يتضػػح ( ,  9( كالممحػػؽ ) 8باالعتمػػاد عمػػى البيانػػات المكجػػكدة فػػي الممحػػؽ )

( 3.509كبػػانحراؼ معيػػارم )( 1.502 ) قػػد بمػػغالمػػذككر  لنسػػبةت عميػػو المصػػارؼ عينػػة الدراسػػة حصػػم
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السػػػيكلة  المعػػػدؿ العػػػاـ لنسػػػبة ف أتبػػػيف  المبحكثػػػةكعنػػػد مقارنػػػة النسػػػب التػػػي حصػػػمت عمييػػػا المصػػػارؼ 
(, اذ فاؽ المعػدؿ 18.474( بانحراؼ معيارم قدره )6.538) بمغ قد (عبر العراؽلمصرؼ )  االحتياطية

بانحراؼ   (5.844)كبمعدؿ بمغ( التجارة العراقي)مصرؼ , يميوالمبحكثةالمتحقؽ عمى مستكل المصارؼ 
سػػػػػيكلة االحتياطيػػػػػة بمقػػػػػدار معػػػػػدؿ  فػػػػػي حػػػػػيف سػػػػػجؿ مصػػػػػرؼ ) المنصػػػػػكر ((, 7.917معيػػػػػارم قػػػػػدره )

عينػػػة الدراسػػػة  العػػػاـ لممصػػػارؼ ( ككػػػاف اعمػػػى مػػػف المعػػػدؿ2.097( كبػػػانحراؼ معيػػػارم مقػػػداره)2.934)
 .  ايضا
بالمعػدؿ العػاـ  السػيكلة االحتياطيػة مقارنػةن  لمعػدؿمنخفضة  ان لممصارؼ التي سجمت نسب لنسبة بااما  

معػػػدؿ مػػػف بػػػيف  مصػػػرؼ ) االسػػػتثمار العراقػػػي( اقػػػؿفقػػػد كانػػػت  المحسػػػكب لممصػػػارؼ عينػػػة الدراسػػػة , 
كعمػػى  اآلتيػػة( ثػػـ تتبعػػو المصػػارؼ 0.036( كبػػانحراؼ معيػػارم )0.043كبمعػػدؿ )  المصػػارؼ االخػػرل

        التػػػػكالي ) مصػػػػرؼ ب ػػػػداد ()المتحػػػػد لالسػػػػتثمار() االىمػػػػي العراقػػػػي ( )الشػػػػرؽ االكسػػػػط()الخميج العربػػػػي(
 .   ) االئتماف العراقي( كبنسب سيكلة مختمفة يمكف تحديدىا عمى التكالي  كبانحرافات معيارية مختمفة  

 قيـ معاممي التفمطح كااللتكاء كانت محصكرة بيف ألف طبيعيان  يتضح أف البيانات قد كزعت تكزيعان  كما   
(, الذم يعتمد في تشخيص فيما إذا كانت بيانات العينة Jarque-Beraاختبار ) ةكبدالل (3, 3- )
( فأنو يدؿ عمى 0.05مكزعة تكزيعان طبيعيان أـ ال, فإذا كانت نتائج مستكل المعنكية أكبر مف ) المبحكثة

إف بيانات جميع المصارؼ عينة الدراسة مكزعة تكزيعان  نالحظ أف البيانات مكزعة تكزيعان طبيعيان, إذ
( 0.072( بيف )Jarque-Bera( إذ تراكحت نتائج اختبار )0.05طبيعيان ألف مستكل معنكية أكبر مف )

  (. 0.702)ك 
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 ( 12جدكؿ ) 
 (2019 -2011عينة الدراسة لممدة )المعدؿ العاـ لنسبة السيكلة االحتياطية لكؿ مصرؼ مف المصارؼ 

-Std. Dev. Skewness Kurtosis Jarque معدؿ السيكلة االحتياطية اسـ المصرؼ
Bera 

Probability 

 0.570 1.126 1.646 0.541 0.036 0.043 االستثمار العراقي

 0.279 2.550 2.528 1.277 0.161 0.249 الخميج التجارم
 0.702 0.708 2.050 - 0.497 0.043 0.086 الشرؽ االكسط
 0.577 1.024 2.027 0.668 0.077 0.076 االىمي العراقي
 0.663 0.822 1.651 0.306 2.097 2.934 المنصكر
 0.173 2.528 2.118 2.472 18.474 6.538 عبر العراؽ
 0.210 3.123 2.271 1.437 7.917 5.844 التجارة العراقي
 0.093 2.830 2.817 2.362 0.076 0.068 المتحد لالستثمار

 0.072 2.254 2.613 1.689 0.097 0.58 ب داد
 0.13 0.675 1.749 0.243 0.729 1.275 االئتماف العراقي
     3.509 1.502 المعدؿ العاـ
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لكافة المصارؼ عينة السيكلة االحتياطية  المعدؿ السنكم العاـ لنسبة(  13جدكؿ)في حيف يعرض لنا    
المعدؿ ( , فسجؿ 2019- 2011) السمسمة الزمنية ( لممدة )  المبحكثةعمى مستكل السنكات الدراسة 

( كبانحراؼ معيارم مقداره 1.502) المبحكثةلكافة المصارؼ  لسيكلة االحتياطية السنكم العاـ 
 ي( كى6.365( قد بم ت )2013) سنة ع سنكات الدراسة المستيدفة تبيف( , كل رض مقارنتو م3.509)

)السمسمة الزمنية( كبانحراؼ معيارم قدره  المبحكثةالمعدؿ المتحقؽ عمى مستكل السنكات  مف اعمى
( كبانحراؼ معيارم 2.569سيكلة احتياطية ) معدؿ ت( فقد سجم2018)سنة  اكيميي(,  17.441)
منخفضة خالؿ  معدالتاالحتياطية ىي  السيكلةمعدالت ما يمكف مالحظتو اف اغمب , ك ( 6.996)

 السمسمة الزمنية المستيدفة كحاالت االرتفاع فييا متباعدة كقميمة كغير كاضحة .
اقؿ ( 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011) لمسنكاتالمذككر  السنكم العاـ المعدؿفكاف 
ان تحتفظ المصارف  عمى مما يعني ان , المبحكثةالمعدؿ العاـ المتحقؽ عمى مستكل السنكات مف 

من مواجية المخاطر التي يمكن ان تسببيا بعض عناصر الميزانية االقل من امان يمكنيا بيامش 
السنة فوجود سيولة احتياطية لدى البنك المركزي تجعل المصارف مستعدة  لمواجية الحاالت الطارئة 

مع تأكيد القدرة عمى ان وقعت ويعطييا الكثير من االيجابيات ابرزىا تعزيز ثقة المودعين والمقترضين 
لكافة سيولة االحتياطية ل المعدل السنوي العام ء بااللتزامات والتعيدات , وكما يالحظ ان الوفا

متباينة من سنة َلخرى ( 11البياني)في الشكل مستوى سنوات الدراسة  عمىالمصارف عينة الدراسة 
  . واتوقد يرجع الى تذبذب الودائع فييا بسبب االوضاع والظروف التي مر بيا البمد خالل تمك السن

( 13صذول )  

نكافت انًصاسف عُُت  نغُىنت االعخُاطُتانًعذل انغُىٌ انعاو  

(2019-2011) انذساعت  نهًذة   

Std. Dev. Mean Year 

0.590 0.488 2011 

1.098 0.585 2012 

17.441 6.365 2013 

1.557 0.876 2014 

1.979 1.171 2015 

1.009 0.583 2016 

1.083 0.851 2017 

6.996 2.569 2018 

5.164 1.962 2019 

3.509 1.502  Average 
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 Eviews7) )حسب مخرجات الحاسبة االلكتركنية الباحثةالمصدر: مف اعداد 
 (7الشكل )

 المبحوثةلمسمسمة الزمنية لكافة المصارف عينة الدراسة   سيولة االحتياطيةلممعدل السنوي العام لالمخطط البياني 
(2011-2019) 

حسب السمسمة لكافة المصارؼ عينة الدراسة لسيكلة االحتياطية المعدؿ السنكم العاـ ( 7)يبيف الشكؿ 
سنكات التي اعتمدتيا الدراسة , اما المحكر العمكدم ال, اذ يمثؿ المحكر االفقي عدد  الزمنية المستيدفة

 2013معدؿ متحقؽ في عاـ  ( اعمى11فيمثؿ المعدالت المتحققة مف السيكلة االحتياطية مبينا الشكؿ )
في معدالت السيكلة االحتياطية لممصارؼ  ان كمستمر  ان كاضح ان انخفاض اآلتية , في حيف سجمت االعكاـ

 ( ككما ىك مبيف في الرسـ البياني.2017, 2016, 2015, 2014,  2012,  2011)

 الرصيد النقدي نسبةتحميل وصف و . 4
السيكلة الميمة التي تساعد الجيػات التنظيميػة فػي الكقػكؼ معادالت الرصيد النقدم احد  تمثؿ نسبة 

عف مدل قدرة المصرؼ عمى مكاجية االزمات المالية في حالة كقكعيا , فالرصيد النقدم يشمؿ النقد كما 
كاستخدمت المعادلػة التاليػة فػي حسػاب الرصػيد النقػدم  بحكمو الذم بحكزة المصرؼ كالمصارؼ االخرل,

= النقػد كمػا فػي حكمػو / اجمػالي الكدائػع ( باالعتمػاد عمػى البيانػات المكجػكدة فػي ) نسبة الرصيد النقدم 
لكػؿ مصػرؼ  ة الرصػيد النقػدمنسػبل المعػدؿ العػاـ ( 14 الجدكؿ )كيبف  ( , 9( كالممحؽ )  10الممحؽ )

لعشرة مصارؼ مدرجػة فػي سػكؽ العػراؽ ك ( 2019( الى )2011مف ) لممدة مف مصارؼ عينة الدراسة 
( 1.851قػد بمػغ) مصػارؼ عينػة الدراسػة عميو  تالذم حصم العاـ المعدؿ أف إذ يتضح,  الماليةاالكراؽ 
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مػػف المصػػارؼ  رؼ مصػػكػػؿ  عمييػػا  كعنػػد مقارنػػة النسػػب التػػي حصػػؿ( 2.317كبػػانحراؼ معيػػارم قػػدره )
 ( بػانحراؼ معيػػارم4.429) بمػغ ( قػدالتجػارة العراقػيلمصػرؼ )  الرصػيد النقػدم معػدؿف أتبػيف  المبحكثػة
( عبػػر العػػراؽ)مصػػرؼ , يميػػوالمبحكثػػة(, اذ فػػاؽ المعػػدؿ المتحقػػؽ عمػػى مسػػتكل المصػػارؼ 6.593قػػدره )

( بمعػدؿ ثػـ يميػو بعػد ذلػؾ مصػرؼ )المنصػكر,  (2.828بانحراؼ معيارم قدره )  (3.229)كبمعدؿ بمغ 
العػاـ  المحسػكب لممصػارؼ عينػة  المعػدؿ ( كىػك اعمػى مػف2.900( كبانحراؼ معيارم مقداره )2.791)

 الدراسة .
اكثػػر العػػاـ المحسػػكب فكػػاف  المعػػدؿلممصػػارؼ التػػي سػػجمت معػػدالت منخفضػػة قياسػػا ب لنسػػبةباامػػا  

لسػػيكلة النقديػػة فيػػو ا معػػدؿ اذ سػػجؿ قػػد سػػجؿ مػػف قبػػؿ مصػػرؼ )الشػػرؽ االكسػػط (  المصػػارؼ انخفاضػػان 
كيميػػو االقػػؿ فػػي  المعػػدؿ العػػاـ لممصػػارؼ ( كىػػك اقػػؿ مػػف0.371( كبػػانحراؼ معيػػارم )0.888بمقػػدار )

( كبػػانحراؼ معيػػارم 1.050( بمعػػدؿ) مصرؼ)االسػػتثمار العراقػػيك العػػاـ لمعػػدؿ مػػع ا االنخفػػاض مقارنػػةن 
العػاـ بقميػؿ  ( االقؿ مػف المعػدؿ1.248لتجارم( بمعدؿ )( كيأتي بعده مصرؼ ) الخميج ا0.438مقداره )

العاـ ككما مكضكح في الجدكؿ  مع المعدؿ انخفاضيا مقارنةن قية مف حيث نسبة , كتترتب المصارؼ المتب
(14)   . 

البد مف اختبارىا بأحد االدكات االحصائية كىك  طبيعيان  كزعت تكزيعان كضركرة معرفة ككف البيانات 
مكزعة تكزيعان  المبحكثةالذم يعتمد في تشخيص فيما إذا كانت بيانات العينة  (Jarque-Bera) اختبار 

 ةكبدالل (3, 3- ) نت محصكرة بيفكاالتي قيـ معاممي التفمطح كااللتكاء  كمف خالؿ طبيعيان أـ ال,
( فأنو يدؿ عمى أف 0.05(,  فإذا كانت نتائج مستكل المعنكية أكبر مف )Jarque-Beraاختبار )

عينة الدراسة مكزعة تكزيعان طبيعيان ف بيانات جميع المصارؼ أ نالحظ البيانات مكزعة تكزيعان طبيعيان, إذ
( ك 0.119( بيف )Jarque-Bera( إذ تراكحت نتائج اختبار )0.05ألف مستكل معنكية أكبر مف )

(0.590 .)   
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 (14جدكؿ ) 
 (2019 -2011المعدؿ العاـ لنسبة الرصيد النقدم لكؿ مصرؼ مف المصارؼ عينة الدراسة لممدة )

 .Std. Dev معدؿ الرصيد النقدم اسـ المصرؼ
 

Skewness Kurtosis Jarque-Bera probability 

 0.567 1.134 2.857 0.866 0.438 1.050 االستثمار العراقي
 0.201 2.253 2.708 2.323 1.804 1.248 الخميج التجارم
 0.590 1.054 2.530 0.795 0.371 0.888 الشرؽ االكسط
 0.536 1.246 2.749 0.903 0.556 1.667 االىمي العراقي
 0.476 1.484 2.395 0.947 2.900 2.791 المنصكر
 0.580 1.089 2.546 0.821 2.828 3.229 عبر العراؽ
 0.119 2.252 2.973 1.612 6.593 4.429 التجارة العراقي
 0.193 3.291 2.465 1.463 1.948 1.396 المتحد لالستثمار

 0.461 1.549 1.505 0.688 3.072 2.689 ب داد
 0.544 1.217 1.804 0.674 0.802 1.179 االئتماف العراقي
     2.317 1.851 المعدؿ العاـ
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)  المبحكثةعمى مستكل السنكات  لرصيد النقدم المعدؿ السنكم العاـ ( 15الجدكؿ)  كما يكضح     
العاـ  المعدؿمع  الرصيد النقدم مقارنةن  معدؿلم اراعمى مقد (2019), فبمغ معدؿ السمسمة الزمنية ( 

(  كبانحراؼ معيارم 3.118( بمقدار )2019عاـ )لممصارؼ عينة الدراسة لمسمسمة الزمنية المبحكثة 
( 2.711( بمقدار )2017مع المؤشر العاـ كاف لعاـ ) في الزيادة مقارنةن  و( ,  تمي5.764مقداره )

( 2.625( اذ بمغ مؤشر الرصيد النقدية ليذا العاـ )2018( , ثـ عاـ )2.509كبانحراؼ معيارم )
( , يمكف اف نالحظ اف مقدار الزيادة في ىذه االعكاـ تتمثؿ بفركقات طفيفة 3.497كبانحراؼ معيارم )

 بينيا بعد اف مرت بالفترات زمنية مف االنخفاض .
ليككف ادنى مف المعدؿ المتحقؽ عمى  (2015, 2013,2014, 2011)بينما انخفض  لألعكاـ  

, 2016متذبذب , في حيف ارتفع المؤشر لألعكاـ )بانحراؼ معيارم , ك  المبحكثةمستكل السنكات 
( كبمعدؿ أعمى مف المعدؿ العاـ , كاستمر باالرتفاع حتى نياية السمسمة الزمنية المستيدفة. 2017

لمسمسمة الزمنية  الرصيد النقدملنسبة  المعدؿالمعدؿ السنكم  المخطط البياني( يبيف 12كالشكؿ ) 
 .المستيدفة

 
( 15صذول )  

انًعذل انغُىٌ انعاو نُغبت انشصُذ انُمذٌ نكافت انًصاسف عُُت 

(2019-2011انذساعت نهًذة انًبغىرت )   

Std. Dev. Mean Year 

0.393 0.931 2011 

2.367 2.002 2012 

2.629 1.464 2013 

1.878 1.808 2014 

0.825 1.463 2015 

2.875 2.387 2016 

2.509 2.711 2017 

3.497 2.625 2018 

5.764 3.118 2019 

2.317  1.851  Average 

 المصدر : مف اعداد الباحثة حسب مخرجات الحاسبة االلكتركنية
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 Eviews7) )حسب مخرجات الحاسبة االلكتركنية الباحثةالمصدر: مف اعداد 
 (8شكل )

 (2019-2011)المبحوثةلمسمسمة الزمنية  الرصيد النقديلنسبة   لممعدل السنوي العام المخطط البياني
حسب السمسمة لكافة المصارؼ  السيكلة النقدية  السنكية  العاـ المتحققة لنسبة ( المعدؿ8يعرض الشكؿ )

. اذ يمثؿ المحكر االفقي عدد السنكات التي استيدفتيا الدراسة , اما المحكر  المبحكثةالزمنية المستيدفة 
 2019 ت سنةالعمكدم فيمثؿ المعدالت المتحققة مف السيكلة النقدية , ككما ىك مبيف في المخطط سجم

 2011االخرل المستيدفة في الدراسة في حيف سجؿ عاـ  بالسنكاتاعمى معدؿ لمسيكلة النقدية قياسا 
 معدؿ لمؤشر السيكلة النقدية . ادنى

 صرفيةاليشاشة المثالثًا: تحميل متغير 
رؼ عمى القياـ بميامو االساسية مف منح االئتماف كتحقيؽ المص قدرة تدني   صرفيةتمثؿ اليشاشة الم   

مسػػتكل الربحيػػة التػػي يطمػػح الكصػػكؿ اليػػو بسػػبب مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ الداخميػػة كالخارجيػػة المختمفػػة ,اذ 
فػػي تحديػػد مسػػتكل اليشاشػػة فػػي المصػػارؼ عينػػة الدراسػػة ,  )  (Z-Score مقيػػاستحميػػؿ سػػيتـ اعتمػػاد 

 مقيػاسمػدل تػأثير نتائجيػا عمػى اداء تمػؾ المصػارؼ , كيمكػف تفسػير عمى اسػاس البحػث كالتحميػؿ عػف 
Z-Score  كيمكػف اعتمػاد القيمػة االسػتقرار كالسػالمة الماليػة  قػاييسانػو احػد م اآلتػيمف خالؿ التكضػيح
 Bourkhis and) كالمصػػرؼ الػػذم يحصػػؿ عمػػى اعمػػى قيمػػة يكػػكف اكثػػر اسػػتقرارا مقيػػاسالمطمقػػة لم

Nabi,2013:70)  ممػػػػا يعنػػػػي اف كممػػػػا زادت قيمػػػػة ,Z-Score  زاد االسػػػػتقرار المصػػػػرفي كانخفضػػػػت
 كالعكس صحيح. صرفيةاليشاشة الم
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كتحميؿ  صرفيةاليشاشة المالمالي لمت ير  مناقشة نتائج التحميؿـ سيتالمبحث  ه الفقرة مففي ىذك       
=  (ROA+E/A/σROAكالتي يمكف حسابيا بمكجب المعادلة ,عينة الدراسة  في المصارؼ مككناتيا

Z-Score ( ( 13( كالممحؽ )  12( , الممحؽ ) 11باالعتماد عمى البيانات المكجكدة بالممحؽ ) إذ
مف  لممدة صرفية لكؿ مصرؼ مف مصارؼ عينة الدراسة ميشاشة المالمعدؿ العاـ ل( 16 يبيف الجدكؿ )

 المعدؿ أف إذ يتضحاالكراؽ المالية,  مدرجة في سكؽ العراؽ لعشرة مصارؼك ( 2019( الى )2011)
( 1.124كبانحراؼ معيارم مقداره )  (0.572) بمغت عميو مصارؼ عينة الدراسة الذم حصم العاـ

( قد لالستثمار بغداد) مصرؼف أتبيف  مع المعدؿ العاـ لميشاشة المصرفية لكؿ مصرؼ كعند مقارنة 
( بانحراؼ 2.289( بمغ  Z-Scoreكاعمى معدؿ الستقرار ككف  صرفيةحقؽ اقؿ معدؿ لميشاشة الم

 , يميوعينة الدراسة المتحقؽ عمى مستكل المصارؼ العاـ (, اذ فاؽ المعدؿ 1.142معيارم قدره )
الخميج يمو مصرؼ ),  (1.340بانحراؼ معيارم قدره )  (1.529)كبمعدؿ بمغ( المنصور)مصرؼ
قيـ في ( , لقد سجمت المصارؼ المذككر في 1.282( كبانحراؼ معيارم قدره 0.594( بمقدار )التجاري
صرفية مما يعكس انخفاض مستكل اليشاشة الممعدالت اعمى مف المعدؿ  العاـ Z-Score  مقياس 

 لتمؾ المصارؼ.
مػػف المعػػدؿ  ؿقػػا Z-Score مقيػػاس لممصػػارؼ االخػػرل المتبقيػػة كالتػػي سػػجمت معػػدالت فػػي النسػػبةبامػػا  

  لمصػػرفية( االعمػػى  فػػي اليشاشػػة ا االئتمــان العراقــي مصػػرؼ )فقػػد كػػاف  ,  المبحكثػػةالعػػاـ لممصػػارؼ 
يميػو , ( 0.063( كبػانحراؼ معيػارم )0.097)بمعػدؿ  Z-Score كاالقؿ فػي االسػتقرار المػالي اذ كػاف 

كبعػػػػػده مصػػػػػػرؼ ,  (0.063( كبػػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم )0.121بمعػػػػػدؿ ) (المتحـــــد لالســــــتثمارمصػػػػػرؼ ) 
( , أم اف المصػػارؼ 0.097( كانحػػراؼ معيػػارم مقػػداره )0.128( اذ سػػجؿ معػػدؿ ) العراقــي ســتثماراال)

مسػتكل فػي  كارتفػاع االخػرل  مػف المصػارؼ اكثػرفػي مسػتكل االسػتقرار  ان المػذككرة كانػت تعػاني انخفاضػ
  .اليشاشة

قيـ معاممي التفمطح كااللتكاء  ألف طبيعيان  أف البيانات قد كزعت تكزيعان  (16في الجدكؿ )  يتضح كما
(, الذم يعتمد في تشخيص فيما إذا كانت Jarque-Beraاختبار )كبداللة (3, 3- ) كانت محصكرة بيف

( 0.05مكزعة تكزيعان طبيعيان أـ ال, فإذا كانت نتائج مستكل المعنكية أكبر مف ) المبحكثةبيانات العينة 
إف بيانات جميع المصارؼ عينة الدراسة  نالحظ تكزيعان طبيعيان , إذفأنو يدؿ عمى أف البيانات مكزعة 



136 

 وصف وتحلٌل بٌانات الدراسة................ ..............................الفصل الثالث .....
 

 
 

( Jarque-Bera( إذ تراكحت نتائج اختبار )0.05مكزعة تكزيعان طبيعيان ألف مستكل معنكية أكبر مف )
 (.0.664)( ك 0.060بيف )
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 (16جدكؿ ) 
 (2019 -2011المعدؿ العاـ لميشاشة المصرفية لكؿ مصرؼ مف مصارؼ عينة الدراسة لممدة )

 مقياس اسـ المصرؼ
Z-Score 

Std. Dev. 
 

Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability 

 0.161 2.647 2.146 1.450 0.097 0.128 العراقياالستثمار 
 0.073 2.232 2.716 1.659 1.282 0.594 الخميج التجارم
 0.476 1.486 2.022 0.995 0.098 0.139 الشرؽ االكسط
 0.079 11.680 2.390 2.216 0.163 0.151 االىمي العراقي

 0.615 0.974 1.398 0.087 1.340 1.529 المنصكر لالستثمار
 0.062 2.939 2.014  -2.435 0.974  -0.163 عبر العراؽ لالستثمار

 0.060 1.818 2.933 1.716 0.142 0.174 التجارة العراقي

 0.664 0.819 2.176 0.614 0.063 0.121 المتحد لالستثمار
 0.532 1.263 2.196  -0.825 1.142 2.289 ب داد

 0.558 1.166 2.477 0.842 0.063 0.097 االئتماف العراقي
     1.124 0.572 المعدؿ العاـ
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 -2011لكافة المصارؼ لممدة مف ) صرفيةلميشاشة المالمعدؿ السنكم العاـ  ( أف17الجدكؿ)  كيبيف   
)السمسمة الزمنية( كالتي عمى اساسيا تـ تحديد المعدؿ  المبحكثةالمتحققة عمى مستكل السنكات (  2019

( كالذم اعتمد في 1.124( كبانحراؼ معيارم مقداره )0.572العاـ لتمؾ السنكات كالذم سجؿ بمعدؿ )
معدؿ السنكم مف غيرىا مف خالؿ عممية المقارنة مع الية مصرفتحديد أم السنكات كانت اكثر ىشاشو 

 .العاـ 
( كبانحراؼ معيارم 0.696بمقدار )  Z-Score ( االعمى في معدؿ مقياس2019اذ سجمت سنة )    

في عاـ , أما  المبحكثةعمى مستكل السنكات  السنكم العاـ ( كىك اكثر مف المعدؿ 1.000مقداره )
 , كبانحراؼ معيار ( 0.572)  العاـ بمقدار السنكم معدؿلمتماما  ان مطابق المعدؿ فقد كاف( 2018)

, 2014, 2013, 2012, 2011) المعدالت لسنكات في حيف يالحظ اف ( ,0.999مقداره )
عمى مستكل  صرفيةالعاـ لمستكل اليشاشة الم بالمعدؿ ان قميال قياس ان منخفض تكان ( , 20152016
 0.488, 0.447, 0.484, 0.398,  0.048, اذ سجمت االعكاـ السابقة كعمى التكالي )سنكات 

كانت تعاني مف عدـ  مما يعني اف المصارؼ عينة الدراسة( كبانحراؼ معيارم متقارب جدان,  0.548,
ي عمى التكالكىذه السياسة استمرت  صرفيةاالستقرار المالي كلـ تتبع سياسة كاضحة لتفادم اليشاشة الم

لسمسمة الزمنية المستيدفة استمرت باالنخفاض  العاـ المعدؿ مستكل قياسا معف المعدالت المتحققة أل
يرتفع بشكؿ طفيؼ ليتحسف مستكل المصارؼ  المعدؿ بدأ 2016 سنةالسمسمة كتقريبا مف حتى نياية 

  Z-Score مقياسكسجؿ  المعدؿارتفع  فقد  2019نحك االستقرار كانخفاض اليشاشة حتى عاـ 
اليشاشة  مقياس( ككما يمكف تكضيح 1.000( كبانحراؼ معيارم مقداره )0.696بمقدار ) معدالن 

ة لكاف لميشاشة المصرفية المعدؿ السنكم العاـ ( الذم يبيف المخطط البياني9في الشكؿ ) مصرفية ال
 لسمسمة الزمنية المستيدفة.المصارؼ عمى مستكل ا

( 17صذول )  

صشفُت نكافت انًصاسف عُُت ههشاشت انًنانًعذل انغُىٌ انعاو  

(2019-2011) نهًذة انذساعت  

Std. Dev. Mean Year 

0.9999 0.048 2011 

0.9999 0.398 2012 

1.0000 0.484 2013 

1.0001 0.447 2014 

0.9999 0.488 2015 

1.0001 0.548 2016 
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1.0002 0.567 2017 

0.9998 0.572 2018 

1.0001 0.696 2019 

1.124 0.572 Average 

 المصدر : اعداد الباحثة حسب مخرجات الحاسبة االلكتركنية                 

 

 

 

 Eviews7) )حسب مخرجات الحاسبة االلكتركنية الباحثةالمصدر : اعداد 
 (9شكل )

 (2019 -2011) لممدة ي لممعدل السنوي العام لميشاشة المصرفية لكافة المصارف المخطط البيان
لمسنكات  صرفية لكافة المصارؼميشاشة المالمعدؿ السنكم العاـ ل( كيؼ كاف 9لنا الشكؿ ) يعكس

( , ككما مبيف بالشكؿ استمرت معدالت اليشاشة بالتذبذب في حاالت 2019 – 2011) مف المبحكثة
, عمما باف المحكر االفقي ةاالخير  السنةالمعدؿ العاـ باستثناء  اض كاالرتفاع متقارب نكعا ما معاالنخف

اذ ,  Z-Score مقياسيمثؿ  سنكات الدراسة المستيدفة كالمحكر العمكدم يمثؿ معدالت المتحققة مف 
( 2011( في حيف كاف عاـ ) 2019في عاـ ) صرفيةفي اليشاشة الممعدؿ ادنى  Z-Score سجؿ 
 ( اعاله.9ككما ىك كاضح في الشكؿ البياني ) المصرفية اليشاشة معدؿ فياالعمى ىك 

ان المصارف التي سجمت  Z-Score صرفيةاليشاشة الملمقياس نستنتج من التحميل السابق 
َلي سبب كان سوى ما تعمق منيا بوجود الموجودات غير العاممة في  المقياسفي ىذا  اً انخفاض

فييا فأنيا تخمق بدورىا مصارف ضعيفة س المال العامل أكشوفاتيا المالية او بسبب سوء ادارة ر 
  .يا يلاالوصول  الى  ىشة غير قادرة عمى القيام بمياميا االساسية التي تطمح
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 املثحث انثاٍَ
 االرذثاط ملرغرياخ انذراسح اخفرظُاخ ػالل واخرثار حتهُم

تـ مناقشة نتائج  االحصاء التحميمي المتمثمة بتحميؿ عالقات االرتباط بيف ىذا المبحث ستسيتـ في       
( كل رض االختبار تمؾ  Pearson’s R)مت يرات الدراسة المختمفة , باالعتماد عمى معامؿ بيرسكف 

 في حساب معامؿ االرتباط . Excelالفرضيات  تـ االعتماد عمى نتائج البرنامج  االحصائي 
لثالثة ىما المكجكدات غير اافترضت الدراسة اف ىناؾ عالقات ارتباط معنكية بيف مت يرات الدراسة   

فاذا كاف   (1-,1+)ان كعادة ما يككف االرتباط محصكر   صرفيةالعاممة , راس الماؿ العامؿ كاليشاشة الم
زيادة مكجبة لنسبة  الى تؤدم المستقؿ المت يريعني أنو لكؿ زيادة مكجبة في فأنو  (1)معامؿ االرتباط 

يعني أنو مقابؿ كؿ زيادة مكجبة في فأنو   (1-)معامؿ االرتباط كعندما يككف  , اآلخر مت يرالثابتة في 
: 2017)مكسى ككسيمة,اآلخر.  المت يرانخفاض سمبي لنسبة ثابتة في  يؤدم الى,  المستقؿ المت ير

الذم يمثؿ مصفكفة االرتباط بيف ( 18الجدكؿ )( . كسيتـ اختبار ثالث فرضيات رئيسة كما في 60
 كىي كاالتي:  المبحكثةراسة الد ت يراتم

  الدراسة مت يراتمصفكفة االرتباط بيف  (18جدكؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Excel)باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكتركنية  الباحثةالمصدر : اعداد   

 االرتباط

 

الموجودات 

 غٌر العاملة
 نسبة التداول

نسبة السٌولة 

 النقدٌة

نسبة السٌولة 

 االحتٌاطٌة

نسبة الرصٌد 

 النقدي

الهشاشة 

 المصرفٌة

الموجودات 

 غٌر العاملة
R 1 -0.392 -0.411 -0.356 -0.371 -0.422 

 R نسبة التداول
 

1 .410
**
 .375

**
 .360

**
 .359

**
 

نسبة السٌولة 

 النقدٌة
R 

  
1 .302

**
 .302

**
 .252

**
 

نسبة السٌولة 

 االحتٌاطٌة
R 

   
1 .354

**
 .394

**
 

نسبة الرصٌد 

 النقدي
R 

    
1 .331

**
 

الهشاشة 

 المصرفٌة
R 

     
1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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المكجكدات غير  مت يربيف  ذات داللة معنكية عالقة ارتباط دتكج :الفرضية الرئيسة االولى  اوال:

 منيا اربع فرضيات فرعية كعمى النحك االتي : تس الماؿ العامؿ ,  كانبثقأر  نسبالعاممة ك 
حسب  (M1)التداكؿنسبة عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف المكجكدات غير العاممة ك  دتكجأ. 

 المدركسة . سمسمة الزمنيةلم المبحكثةالمصارؼ 
 (M2)السيكلة النقدية نسبةعالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف المكجكدات غير العاممة ك  دتكجب. 

 مسمسمة الزمنية المدركسة.ل المبحكثةحسب المصارؼ 
 (M3) السيكلة االحتياطية  نسبةعالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف المكجكدات غير العاممة ك  تكجد ت.

 مسمسمة الزمنية المدركسة.ل المبحكثةحسب المصارؼ 
 (M4)الرصيد النقدم نسبةعالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف المكجكدات غير العاممة ك  تكجد ث.

 مسمسمة الزمنية المدركسة. ل المبحكثةحسب المصارؼ 
  (X) بيف المكجكدات غير العاممة ( التي عرضت نتائج معامؿ االرتباط18كحسب نتائج الجدكؿ )   
فقد بمغ   (M1)التداكؿ  بنسبةكالمتعمقة  , الفرضية )أ(, نبدأ اكال بما يخص  س الماؿ العامؿأر  نسبك 

معنكية ) ( كالتي تبيف اف ىناؾ عالقة -0.39) معامؿ االرتباط  مع المكجكدات غير العاممة بمقدار
( 0.05داللة )عمى مستكل كىي معنكية  التداكؿ بيف المكجكدات غير العاممة كنسبة (  ضعيفةسالبة 

 عمى مستكل الدراسة الحالية. االكلى الفرضية  كحسب ىذه النتائج تقبؿ
 المتعمقة بعالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف المكجكدات غير العاممة   )ب(الفرضية اما بخصكص  

(X)  السيكلة النقدية  كنسبة(M2)   (كانت نتيجة معامؿ 18, كحسب نتائج الجدكؿ ) االرتباط قد بم ت
بيف المكجكدات غير العاممة   ( ايضا ماضعيفة (  مما يعني اف ىناؾ عالقة معنكية )سالبة-0.41)

( كحسب ىذه النتائج تقبؿ ىذه الفرضية 0.05السيكلة النقدية,  كىي معنكية عمى مستكل داللة ) كنسبة
 عمى مستكل الدراسة الحالية.

المتضمنة  )ت(بالفرضية ما يتعمؽ معامؿ االرتباط فيو نتائج ( التي عرضت 18كما يبيف الجدكؿ ) 
السيكلة االحتياطية  كنسبة(X) ذات داللة معنكية بيف المكجكدات غير العاممة  بكجكد عالقة ارتباط

(M3) بيف  ( سالبة ضعيفةمعنكية )  عالقةال مما يؤكد كجكد( -0.356) معامؿ االرتباط  كقد بمغ
معنكية عمى مستكل العالقة   , ككانت(M3) السيكلة االحتياطية كنسبة  (X) المكجكدات غير العاممة 

 ( كحسب ىذه النتائج تقبؿ ىذه الفرضية عمى مستكل الدراسة الحالية. 0.05داللة )
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ذات داللة معنكية  بيف  التي تفترض كجكد عالقة ارتباط  )ث(الفرضية كاخير ما جاءت بو   
في  التي عرضت نتائج معامؿ االرتباط (M4)الرصيد النقدم  نسبةك   (X) المكجكدات غير العاممة

بيف  (سالبة ضعيفةمعنكية )  ارتباط اف ىناؾ عالقةمما تعني  (-0.37كقد بم ت ) (18الجدكؿ ) 
( 0.05كىي معنكية عمى مستكل داللة ) , (M4) الرصيد النقدم نسبةك   (X) المكجكدات غير العاممة 

 كحسب ىذه النتائج تقبؿ ىذه الفرضية عمى مستكل الدراسة الحالية. 
( تبيف اف المكجكدات غير العاممة ترتبط 18كبحسب نتائج االرتباط السابقة التي عرضيا الجدكؿ )  

       المكجكدات غير العاممة في  امؿ , مما يعني اف كؿ زيادة س الماؿ العأر  بنسب  بعالقة سالبة ضعيفة
, عند الماؿ العامؿ )المت ير التابع(رأس  يؤدم الى انخفاض بنسبة معينة بنسب) المت ير المستقؿ( 

لموجودات غير العاممة ويمكن تفسير ذلك ان وجود ا الباحثة وتالذم فرض (0.05)مستكل المعنكية 
حاالت التخمف عن السداد التي تقيد اعادة تدوير االموال في المصرف ما يخمق  تسيم في نشوء

حاالت من االختالل في عمميات التخطيط المالي لممصارف مؤثرًا عمى انشطة االستثمار المخطط ليا 
د واستنادا الى نتائج اعاله تقبل الفرضية الرئيسة االولى التي مفادىا ) توجالمال , رأس  من قبل ادارة

 المال العامل( . رأسنسب عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين الموجودات غير العاممة و 
المكجكدات غير العاممة  معنكية بيف ذات داللة تكجد عالقة ارتباط . الفرضية الرئيسة الثانية :ثانيا

 مسمسمة الزمنية المدركسة. ل ةالمصارؼ المبحكثحسب   صرفيةكاليشاشة الم
بيف المت يريف مكضكع االختبار فكاف  ( التي عرضت نتائج معامؿ االرتباط 18الجدكؿ )كحسب نتائج 

ت المكجكدا بيف ضعيفة   سالبة ارتباط ( كالتي تبيف اف ىناؾ عالقة-0.422) معامؿ االرتباط قد بمغ
, كىي معنكية عمى مستكل داللة  صرفيةاليشاشة الممقياس  Z- Score) (كقيمة  غير العاممة

ويمكن تفسير ان وجود فرضية عمى مستكل الدراسة الحالية , ( كحسب ىذه النتائج تقبؿ ىذه ال0.05)
تشير الى زيادة احتمالية التخمف عن السداد لمقروض مستويات مختمفة من الموجودات غير العاممة 

اليشاشة ي ثروتيا مما يسبب حالة من الممنوحة لمزبائن التي تؤثر عمى ربحية المصارف وصاف
فتصبح المؤسسة المصرفية في مواقف محرجة مع زبائنيا في مواجية المشكالت المالية او  المصرفية

الموجودات غير عاممة تؤدي الى  كمما زادت التصدي لالزمات فتكون في موقف مالي ىش , وعميو
, مؤثر عمى حالة االستقرار في  مقياس اليشاشة المصرفية Z- Score)انخفاض في قيمة )

 .زيادة اليشاشة المصرفية مقابلالمصارف 
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الماؿ العامؿ رأس  نسببيف  معنكية ذات داللة عالقة ارتباط دكجت :الفرضية الرئيسة الثالثة ثالثا.
 اربع فرضيات فرعية كىي كاالتي:منيا  ت. كالتي انبثقصرفية كاليشاشة الم

 المبحكثةالمصارؼ  في ,صرفيةاليشاشة المالتداكؿ ك  نسبةعالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف  دتكج أ.
 مسمسمة الزمنية المدركسة. ل

المصارؼ  في, مصرفية اليشاشة الالسيكلة النقدية ك  نسبةعالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف  دتكجب. 
 مسمسمة الزمنية المدركسة.ل المبحكثة

المصارؼ  في, اليشاشة المصرفية االحتياطية ك  نسبةعالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف  دتكج ت.
 مسمسمة الزمنية المدركسةل المبحكثة
, حسب  اليشاشة المصرفيةالرصيد النقدم ك  ارتباط ذات داللة معنكية بيف نسبةعالقة  دتكجث. 

 كالسمسمة الزمنية المدركسة. المبحكثةالمصارؼ 
 نسبةبيف  معامؿ االرتباط الفرضية )أ(  يكضح ( التي عرضت نتائج 18نتائج الجدكؿ )كحسب     

كقد بم ت ) المت ير التابع(  صرفيةاليشاشة الم مقياس (Z-Score) التداكؿ )المت ير المستقؿ( كقيمة
كاليشاشة  (M1)التداكؿ ( بيف نسبة ضعيفة مكجبة( كالتي تبيف اف ىناؾ عالقة معنكية ) 0.359)
( كحسب ىذه النتائج تقبؿ ىذه الفرضية عمى 0.05, كىي معنكية عمى مستكل داللة ) (Y) صرفيةالم

 مستكل الدراسة الحالية. 
السيكلة النقدم  نسبة معامؿ االرتباط الفرضية )ب ( يكضح عرض نتائج  (18الجدكؿ ) كيبيف   

, ( 0.252كقد بم ت )) المت ير التابع(  صرفيةاليشاشة الم  (Z-Score))المت ير المستقؿ (  كقيمة 
اليشاشة ك     (M2)السيكلة النقدية ( بيف نسبةضعيفة مكجبةىناؾ عالقة معنكية  ) مما يعني اف

( كحسب ىذه النتائج تقبؿ ىذه الفرضية عمى 0.05. كىي معنكية عمى مستكل داللة ) (Y) صرفيةالم
 مستكل الدراسة الحالية. 

السيكلة  نسبةبيف  معامؿ االرتباط الفرضية )ت ( مكضحان نتائج  ( 18الجدكؿ )كعرض كذلؾ  
كقد بم ت اليشاشة المالية ) المت ير التابع (  (Z-Score)االحتياطية )المت ير المستقؿ(  كقيمة 

  (M3)االحتياطية السيكلة ( بيف نسبةضعيفة مكجبة( كالتي تبيف اف ىناؾ عالقة معنكية ) 0.394)
( كحسب ىذه النتائج تقبؿ ىذه 0.05. كىي معنكية عمى مستكل داللة ) (Y) صرفيةكاليشاشة الم

 الفرضية عمى مستكل الدراسة الحالية. 
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بيف  التي عرضت نتائج معامؿ االرتباط المتضمف نتائج الفرضية )ث ( ( 18كحسب نتائج الجدكؿ )    
) المت ير التابع( , كقد  اليشاشة المصرفية  (Z-Score)الرصيد النقدم )المت ير المستقؿ ( ك نسبة 
  (M4)الرصيد النقدم ( بيف نسبةضعيفة  ايجابيةاف ىناؾ عالقة معنكية )  مبينا( 0.331) بمغ

( كحسب ىذه النتائج تقبؿ ىذه 0.05. كىي معنكية عمى مستكل داللة ) (Y) كاليشاشة المصرفية
 الفرضية عمى مستكل الدراسة الحالية. 

( ك  الماؿ العامؿ ) المت ير المستقؿ رأس ( بيف نسب18معامؿ االرتباط في الجدكؿ) عمى كبناءن 
س المال العامل بمثابة ىامش امان أويتضح من التحميل ان ر , )المت ير التابع(   اليشاشة المصرفية

تمديد مدة يمكن المصرف من مواجية المخاطر التي يمكن ان تحدث كتأخر تسديد الديون او طمب 
العسر التي يتعرض ليا  تمحق ببعض عناصر الموجودات المتداولة بسبب حاالت الدين او اي خسارة

, فوجود ادارة راس مال عامل الزبائن او حدوث سرعة في دوران بعض عناصر المطموبات المتداولة 
اليشاشة في حالة  فجيدة توفر السيولة المناسبة في اوقات الحاجة ليا ستمنع وقوع المصر 

وبيذا تقبل الفرضية الرئيسة الثالثة التي مفادىا ) توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية   المصرفية
س المال أر  نسب. مما يعني ان كل زيادة  في  لمصرفيةا س المال العامل واليشاشةأر  نسببين 

, مؤثر عمى حالة زيادة  مقياس اليشاشة المصرفية (Z-Score)العامل تؤدي الى زيادة في قيمة 
      . صرفيةاالستقرار المصرفي وبالتالي انخفاض في اليشاشة الم
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 املثحث انثانث
 حتهُم فرظُاخ انرأثري تني يرغرياخ انذراسح

ت الدراسة ل رض تشخيص قبكليا اك سيتـ في ىذا المبحث مناقشة نتائج االحصاء التحميمي لمفرضيا   
كحسب طريقة المقطعية  ) (Smart PLSك  ) (Eviews 7ضيا باالعتماد عمى البرامج االحصائية فر 

 ( الذم يعد(Panel Dataبأسمكب  (Method : Pooled Least Squares)لممربعات الص رل 
االفضؿ في التعامؿ مع نماذج بيانات الدراسة حسب اسمكب التحميؿ المقطعي )المصارؼ ( كالزمني 

 Cross Sectionalاذ تبيف اف خصائص البيانات المقطعية  (Panel Data))الفترات ( بطريقة 
Date  كالسالسؿ الزمنيةTime Series  التي تحتكم عمى مجمكعة مف المشاىدات تكرر عمى مستكل
الكحدات ) المصارؼ( عمى مدار عدة فترات زمنية , تتميز بانيا تتعامؿ مع ديناميكية الكقت كتعدد  مف

 . (Hsiao,2014:17)الكحدات مما يجعؿ ليا بعد مضاعؼ )مقطعي اك زمني ( يعطي نتائج اكثر دقة 
 Fixed Effectsاعتمدت الدراسة عمى نمكذجي مف نماذج بيانات البانؿ ىما انمكذج التأثير الثابت 

Model  كىك النمكذج الذم يأخذ في االعتبار ما يكصؼ بعدـ التجانس اك االختالؼ بيف مفردات العينة
سكاء المقطعية اك الزمنية الف اىماليا يؤدم الى تقديرات متحيزة كغير منسقة كالتعامؿ مع ىذه االثار 

ة , كالنمكذج الثاني ىك نمكذج تحميؿ عمى انيا ثابتة خالؿ فترة زمنية اك عمى االقؿ خالؿ فترة الدراس
 ( 204: 2015, كيكنس شرفانيف مت ير مستقؿ بمت ير اخر تابع )االنحدار لمعالقات بي

كسيتـ مناقشة نتائج اختبار كتحميؿ التأثير بيف مت يرات الدراسة باعتماد عمى تحميؿ االنحدار البسيط    
لمعرفة  (B)االنحدارابع كتـ االعتماد عمى معامؿ لتعرؼ عمى تاثير المت ير المستقؿ في المت ير الت

الت ير المتكقع في المت ير التابع عندما يت ير المت ير المستقؿ كحدة كاحدة , كتـ االعتماد عمى معامؿ 
(R2)  لمعرفة قدرة النمكذج عمى تفسير العالقة بيف المت ير المستقؿ كالمت ير التابع , اما لتحديد كمقارنة

الذم يشير الى معنكية النتائج ,  (t-test)قكة تاثير كؿ مت ير مف المت يرات المستقمة تـ مف خالؿ 
مدت الدراسة عمى مستكل , كقد اعت المستخدـنمكذج ال لثبات صحة  (f)باالضافة عمى اعتماد اختبار 

لمحكـ عمى مدل معنكية التأثير, اذ تـ مقارنة مستكل المعنكية المحسكبة مع مستكل  (0.05)معنكية 
ذات داللة معنكية اذ كاف مستكل المعنكية المحسكبة اص ر  ككف التأثيركي (0.05)المعنكية المعتمدة 

 مف مستكل المعنكية المعتمدة كالعكس صحيح. 
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ثالث منيا  رضيات الفرعية التي سيتـ اختبارمف الف ان اربع فرضيات رئيسة كعدد الباحثةفترض كت
تـ اختبارىا باعتماد عمى البرنامج االحصائي فست( اما الفرضية الرابعة Eviews 7باستخداـ البرنامج )

 : ما يأتيكباالعتماد عمى معادلة االنحدار الخطي البسيط كىي  (Smart PLS)الجاىز

Y= β0 + β1X+ε 

 حيث اف :
 Xالمت ير المستقؿ : 
Y   المت ير التابع : 
β0  :(.0دما يككف المت ير المستقؿ )الثابت عن ىك الحد الثابت في النمكذج , ام يسمى 
β1اٞ ٘ٛ ١ًِ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١ش اٌّغزمً ٚاٌزبثغ .: ٠غّٝ ا١ًٌّ اٌسذٞ فٟ إٌّٛرج , 
ε131: 2015,)صافي  ) اٌؼٕظش( اٌؼشٛائٟ : زذ اٌخطؤ             ( 

 Fixed Effects(Cross)) المبحكثةباالضافة الى تحديد التأثير التميزم لمثابت عمى مستكل المصارؼ 
لتشخيص تأثير مت يرات الدراسة المختمفة عمى   (Fixed Effects (Period)) كعمى مستكل الفترات

 .  المبحكثةالمصارؼ 
لممكجكدات غير العاممة في نسب تأثير ذات داللة معنكية  يكجد:  اوال : الفرضية الرئيسة االولى

 )نسبة التداكؿ , السيكلة النقدية, السيكلة االحتياطية ك الرصيد النقدم(.س الماؿ العامؿ أر 
جداكؿ االتية  نتائج اختبار  ( ككما سبيف بالPanel Dataكحسب طريقة المربعات الص رل بأسمكب )   

نحدار البسيط كىذا يعني اف س الماؿ العامؿ حسب نتائج تحديد االألعاممة في ر مكجكدات غير االتأثير 
التي يمكف التعبير عنيا (X) المكجكدات غير العاممة دالة حقيقية لمت ير  (M)س الماؿ العامؿأر  نسب 

 :  اآلتيةبالمعادلة 
M= β0 + β1X+ε 

, كاف تقديرات ىذه س الماؿ العامؿ ىك دالة لمقيمة الحقيقية لممكجكدات غير العاممة أتبيف المعادلة اف ر 
 2019الى  2011المعادلة كمؤشراتيا االحصائية تـ احتسابيا عمى مستكل السمسمة الزمنية الممتدة مف 

 ي:ما يأتألجؿ اختبار ىذه الفرضية يتفرع منيا اربع فرضيات فرعية كىي 
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في المصارؼ   (M1( في نسبة التداكؿ )Xاللة معنكية لممكجكدات غير العاممة )تأثير ذات ديكجد أ. 
( كحسب Xممكجكدات غير العاممة )ل( دالة حقيقية M1. كىذا يعني اف نسبة التداكؿ )عينة الدراسة 

 -: اآلتيةالمعادلة 

M1= β0 + β1X+ε 

لممصارؼ  السنكية في نسب التداكؿ تأثير بيف المكجكدات غير العاممة( نتائج اختبار 19كيبيف الجدكؿ )
 التجارية عينة الدراسة 

 (19جدول )
 السنوية لممصارف عينة الدراسة تأثير الموجودات غير العاممة في نسبة التداول نتائج  

 المتغٌر المستقل
 لمتغٌرا

 التابع

  (B) التقدٌرات

Coefficient 

 الخطأ المعٌاري

Std. Error 

 (Tاحصائٌة )

t-Statistic 

مستوى 

 المعنوٌة

Prob. 

 القرار

X M1 - 0.28 0.02 -17.56 0.000 القبول 

 9.01 (Cالثابت )

 الطرٌقة المقطعٌة للمربعات الصغرى

Method: Pooled Least Squares 

 

  =       −       

معامل التحدٌد 

(R2) 
1.05 

 (Fاحصائٌة )

F-statistic 1.802 

مستوى معنوٌة 

(F) 0.042 

 (Eviews 7)حسب نتائج الحاسبة االلكتركنية الباحثةالمصدر : مف اعداد 

يعني اف  (0.15) الى معامؿ مقداره (R2) يشير معامؿ التحديد ( 19يتضح مف الجدكؿ )    
في المصارؼ التجارية عينة مف تبايف الحاصؿ في  نسبة التداكؿ % 15 تفسر المكجكدات غير العاممة

كىي نسبة مف التبايف غير مفسر يعكد الى مت يرات لـ تدخؿ نمكذج االنحدار  (0.85)الدراسة كاف 
التي  (0.05)كىي اقؿ مف مستكل المعنكية   (0.000)( البال ة Tمقبكلة استنادا الى مستكل معنكية )

كىي اقؿ مف مستكل  (0.042)بم ت  فقد المحسكبة (F)قيمة  كما يؤكد ذلؾ الباحثة افترضو
 .ةالباحثافترضتو  الذم (0.05)المعنكية
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 ) السيكلة(تداكؿلمكىذا يعني اف ىناؾ كجكدان  (β0=2.10)كفي ضكء معادلة االنحدار يؤشر الثابت    
اما قيمة الميؿ الحدم اك معامؿ  عندما تككف قيمة المكجكدات غير العاممة صفران , (2.10)مقداره 

 كىي نسبة مقبكلة استنادا الى مستكل معنكية   (β1= -0.28)التأثير لممكجكدات غير العاممة قد بم ت  
 يؤدم الت ير مقداره   NPASكحدة كاحدة مف  ت ير تدؿ عمى اف , التيةالباحثالذم افترضتو  (0.05) 

 ( .   M1)في نسبة التداكؿ ( -(0.28
كعمى مستكييف  المبحكثةلممصارؼ  التأثير التميزي لمثابت االكلىبينت نتائج اختبار الفرضية الفرعية ك   

 (20ككما يعرضيا الجدكؿ ) المبحكثةكمستكل الفترات الزمنية  المصارؼ ىما مستكل

 (91جدول ) 

  المبحوثةللمصارف السنوٌة للموجودات غٌر العاملة فً نسبة التداول  تماٌز تاثٌر الثابت  

 التماٌز على مستوى المصارف حسب التأثٌر الثابت

Fixed Effects (Cross) 

 التماٌز على مستوى الفترات حسب التأثٌر الثابت

Fixed Effects (Period) 

 (Crossالمصارف )
 التقدٌرات

Coefficient 
 الترتٌب

الفترات 

(Period) 

 التقدٌرات

Coefficient 
 الترتٌب

مصرف االستثمار 

 1.47- العراقً
9 2011 

-0.68 
4 

 1 0.96 2012 5 0.82- مصرف الخلٌج التجاري

 7 0.38 2013 9 0.13- الشرق االوسطمصرف 

 6 0.43 2014 4 1.39 مصرف االهلً العراقً

 0 1.77- 2015 8 0.22- مصرف المنصور 

 7 0.38- 2016 7 0.28 مصرف عبر العراق

 4 0.68- 2017 01 0.09 مصرف التجارة العراقً 

مصرف المتحد 

 1.43- لالستثمار 
1 2018 

0.56 
5 

 9 1.17 2019 6 0.50- مصرف بغداد

    0 2.80 مصرف االئتمان العراقً

 (Eviews 7)حسب مخرجات الحاسبة االلكتركنية  الباحثةالمصدر : مف اعداد 

 Fixed Effectsاف التأثير التميزم لمثابت عمى مستكل المصارؼ) (20كما ٌالحظ من الجدول )    

(Cross) سجؿ الترتيب االكؿ مف بيف عشرة مصارؼ عينة  اذ االئتمان العراقي( ) مصرف كاف ؿ
اكبر مف باقي ( مف حيث تميزه في التأثير بنسبة 2.80اعمى قيمة بم ت )عمى  الدراسة , بحصكلو

مف حيث تأثره        (0.09)( اقؿ نسبة بمقدار  العراقي التجارة مصرف)في حيف سجؿ ,  المصارؼ
بتطبيؽ معادلة االنحدار لتحديد مستكل التأثير التميزم لمثابت كتكزعت باقي المصارؼ العشرة بيف تمؾ 
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 Fixed Effects) المبحكثةمستكل الفترات الزمنية  تأثير التميزم لمثابت عمىمبالنسبة لاما النسبتيف , 

(Period)) اذ  المبحكثةفي السمسمة الزمنية  رتيب االكؿ( الت2015) الزمنية ؿ الفترة سجمت فقد , 
, اما ادنى  كتميزت في التأثير بنسبة اكبر مف باقي الفترات(1.77) بم ت  قيمة اعمى حصمت عمى

كتميزت في التأثير  (0.38) ( التي سجمت نفس القيمة 2016ك 2013لمفترة ) سجمت كانتفقد نسبة 
بنسبة اقؿ مف باقي الفترات  كتتكزع باقي الفترات بنسب مختمفة مف التأثير التميزم لمثابت لمسمسمة 

 .المبحكثةالزمنية 
تأثير ذات داللة معنوية توجد عمى النتائج اعاله تقبؿ الفرضية الفرعية االكلى التي مفادىا ) كبناءن 

 .(المصارف عينة الدراسةتداول عمى مستوى مموجودات غير العاممة في نسبة الل
. كحسب M2نسبة السيكلة النقدية ك  Xتأثير ذات داللة معنكية  لممكجكدات غير العاممة  تكجد ب. 

سيتـ اختبار الفرضية , كىذا يعني اف نسبة السيكلة    (Panel Date)طريقة المربعات الص رل بأسمكب
 -: اآلتية ( كحسب المعادلة Xالعاممة ) ممكجكدات غيرل( دالة حقيقية (M2النقدية 

M2= β0 + β1X+ε 

 السيكلة النقدية ( نتائج اختبار التأثير بيف المكجكدات غير العاممة في نسب 21كيبيف الجدكؿ )
 لممصارؼ التجارية عينة الدراسة

 ( 12جدول )

 نتائج تأثٌر الموجودات غٌر العاملة فً نسبة السٌولة النقدٌة

 التابع المتغٌر المستقلالمتغٌر 
 التقدٌرات

Coefficient 

 الخطأ المعٌاري

Std. Error 

 (tاحصائٌة )

t-Statistic 

مستوى 

 المعنوٌة

Prob. 

 القرار

X M2 - 0.37 0.08 - 4.79 0.000 القبول 

  9.19 (Cالثابت )

 

 الطرٌقة المقطعٌة للمربعات الصغرى

Method: Pooled Least Squares 

 

  =       −       

 

 

 

معامل التحدٌد 

(R2) 
1.06 

 (Fاحصائٌة )

F-statistic 
1.995 

مستوى معنوٌة 

(F) 
0.039 

 (Eviews 7)حسب نتائج الحاسبة االلكتركنية الباحثةالمصدر : مف اعداد 
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يعني اف  (0.16) الى معامؿ مقداره (R2) يشير معامؿ التحديد أنو( 21يتضح مف الجدكؿ )     
في المصارؼ  ايف الحاصؿ في نسبة السيكلة النقديةتبالمف % 16 تفسر المكجكدات غير العاممة

مف التبايف غير مفسر يعكد الى مت يرات لـ تدخؿ نمكذج االنحدار  (0.84)التجارية عينة الدراسة كاف 
كىي اقؿ مف مستكل المعنكية   (0.000)( البال ة Tكىي نسبة مقبكلة استنادا الى مستكل معنكية )

كىي اقؿ  (0.039)بم ت  فقد  المحسكبة (F)معنكية قيمة  كما يؤكد ذلؾ الباحثةالتي افترضتو  (0.05)
 .(0.05) المفترض المعنكية مف مستكل

لسيكلة كىذا يعني اف ىناؾ كجكدان لنسبة ا (β0=2.02) الى كفي ضكء معادلة االنحدار يؤشر الثابت    
اما قيمة الميؿ الحدم اك  عندما تككف قيمة المكجكدات غير العاممة صفران , (2.02)مقداره النقدية 

كىي نسبة مقبكلة استنادا الى مستكل    (β1= -0.37)معامؿ التأثير لممكجكدات غير العاممة قد بم ت  
يؤدم الت ير  NPASكحدة كاحدة مف ت ير تدؿ عمى اف  , التية الباحثالذم افترضتو  (0.05)  معنكية
 ( .   M2السيكلة النقدية )في نسبة  ( (0.37-مقداره  

كعمى  المبحكثةلممصارؼ  لمثابت تمايز التأثير الثانيةبينت نتائج اختبار الفرضية الفرعية كما     
 (.22ككما يعرضيا الجدكؿ ) المبحكثةكمستكل الفترات الزمنية  المصارؼ مستكييف ىما مستكل

 (99جدول )
 المبحوثةالسنوٌة  للمصارف   السٌولة النقدٌة نسبةتماٌز التأثٌر الثابت للموجودات غٌر العاملة فً  

 التماٌز بٌن المصارف حسب التأثٌر الثابت
Fixed Effects (Cross) 

 
 التماٌز بٌن الفترات حسب التأثٌر الثابت

Fixed Effects (Period) 

 

 (Crossالمصارف )
 التقدٌرات

Coefficien
t 

 الترتٌب
الفترات 

(Period) 

 التقدٌرات
Coefficien

t 
 الترتٌب

 6 0.59- 2011 4 1.34- مصرف االستثمار العراقً 

 1 0.73 2012 5 0.93- مصرف الخلٌج التجاري

 8 0.49 2013 01 0.05- مصرف الشرق االوسط 

 7 0.50 2014 9 1.45 مصرف االهلً العراقً 

 0 1.71- 2015 8 0.34- مصرف المنصور

 9 0.34- 2016 7 0.45 مصرف عبر العراق

 4 0.63- 2017 9 0.15 مصرف التجارة العراقً 

 5 0.61 2018 1 1.40- مصرف المتحد لالستثمار

 9 0.94 2019 6 0.46- مصرف بغداد

    0 2.47 مصرف االئتمان العراقً

      

 (Eviews 7)االلكتركنية حسب نتائج الحاسبة الباحثةالمصدر : مف اعداد   
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 (Fixed Effects (Cross)تمايز التأثير لمثابت عمى مستكل المصارؼ)  (22الجدول )  ٌعرض   
سجؿ الترتيب االكؿ مف بيف عشرة مصارؼ عينة الدراسة ,  اذ االئتمان العراقي( ) مصرف ػكاف لك 

,  اكبر مف باقي المصارؼ( مف حيث تميزه في التأثير بنسبة 2.47اعمى قيمة بم ت )عمى  بحصكلو
مف حيث تأثره بتطبيؽ معادلة  (0.05-)( اقؿ نسبة بمقدار  الشرق االوسط )مصرففي حيف سجؿ 

اما االنحدار لتحديد مستكل التأثير التميزم لمثابت كتكزعت باقي المصارؼ العشرة بيف تمؾ النسبتيف , 
فقد ( Fixed Effects (Period)) المبحكثةمستكل الفترات الزمنية  لثابت عمىا متأثير التميزمبالنسبة ل
 اعمى حصمت عمى , اذ  المبحكثةفي السمسمة الزمنية  ( الترتيب االكؿ2015) الزمنية ؿ الفترة سجمت
كانت ف, اما ادنى نسبة سجمت  كتميزت في التأثير بنسبة اكبر مف باقي الفترات (1.71-)  بم ت  قيمة

كتميزت في التأثير بنسبة اقؿ مف باقي الفترات  كتتكزع باقي الفترات بنسب  (0.34-)  2016 فترةل
 .المبحكثةمختمفة مف التأثير التميزم لمثابت لمسمسمة الزمنية 

تأثير ذات داللة معنوية وجد يعمى النتائج اعاله تقبؿ الفرضية الفرعية الثانية التي مفادىا ) كبناءن 
 .(المصارف عينة الدراسةعمى مستوى  السيولة النقدية نسبةمموجودات غير العاممة في ل

.  (M3) االحتياطيةنسبة السيكلة تأثير ذات داللة معنكية  لممكجكدات غير العاممة في  كجديت. 
سيتـ اختبار الفرضية , كىذا يعني اف    ( Panel Date)كحسب طريقة المربعات الص رل بأسمكب

 -: اآلتية( كحسب المعادلة Xمكجكدات غير العاممة )لم( دالة حقيقية (M3نسبة السيكلة االحتياطية  

M3= β0 + β1X+ε 

 السيكلة االحتياطية( نتائج اختبار التأثير بيف المكجكدات غير العاممة في نسب 23كيبيف الجدكؿ )
 لممصارؼ التجارية عينة الدراسة
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 ( 23جدول )
 السنوية لمصارف عينة الدراسة نتائج تأثير الموجودات غير العاممة في نسبة السيولة االحتياطية

 

 التابع المتغٌر المتغٌر المستقل
 التقدٌرات

Coefficient 

 الخطأ المعٌاري

Std. Error 

 (tاحصائٌة )

t-Statistic 

مستوى 

 المعنوٌة

Prob. 

 القرار

X M3 - 0.31 0.05 - 6.94 0.000 القبول 

 0.97 (Cالثابت )

 الطرٌقة المقطعٌة للمربعات الصغرى

Method: Pooled Least Squares 

 

  =       −       

 1.21 (R2معامل التحدٌد )

 (Fاحصائٌة )

F-statistic 
1.879 

مستوى معنوٌة 

(F) 
0.045 

 (Eviews 7)حسب نتائج الحاسبة االلكترونية الباحثةالمصدر : من اعداد 
يعني اف  (0.12) الى معامؿ مقداره (R2) يشير معامؿ التحديد (  23الجدكؿ )خالؿ مف   

في المصارؼ  ايف الحاصؿ في نسبة السيكلة االحتياطية مف تب% 12 تفسر المكجكدات غير العاممة
مف التبايف غير مفسر يعكد الى مت يرات لـ تدخؿ نمكذج االنحدار  (0.88)التجارية عينة الدراسة كاف 

كىي اقؿ مف مستكل المعنكية   (0.000)( البال ة Tكىي نسبة مقبكلة استنادا الى مستكل معنكية )
 (0.000)بم ت فقد المحسكبة  (F)مستكل معنكية قيمة كما يؤكد ذلؾ الباحثة افترضتو  الذم (0.05)

 .(0.05)كىي اقؿ مف مستكل المفترض المعنكية
كىذا يعني اف ىناؾ كجكدان لنسبة السيكلة  (β0=1.97)كفي ضكء معادلة االنحدار يؤشر الثابت     

اما قيمة الميؿ الحدم اك  عندما تككف قيمة المكجكدات غير العاممة صفران , (1.97)االحتياطية مقداره 
كىي نسبة مقبكلة استنادا الى    (β1= -0.31)قد بم ت  فمعامؿ التأثير لممكجكدات غير العاممة 

يؤدم  NPASكحدة كاحدة مف  ت يرتدؿ عمى اف  , التيةالباحثالذم افترضتو  (0.05)  مستكل معنكية
 ( .  M3السيكلة االحتياطية )في نسبة  ( (0.31-ت ير مقداره  الى 
كعمى  المبحكثةفي المصارؼ  لمثابت تمايز التأثير الثالثةبينت نتائج اختبار الفرضية الفرعية كما  

 (.24ككما يعرضيا الجدكؿ ) المبحكثةكمستكل الفترات الزمنية  المصارؼ مستكييف ىما مستكل
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 (24جدول )
 المبحوثةلممصارف  السنوية لمموجودات غير العاممة في نسبة السيولة االحتياطية الثابت تمايز التأثير 

 التماٌز بٌن المصارف حسب التأثٌر الثابت

Fixed Effects (Cross) 

 التماٌز بٌن الفترات حسب التأثٌر الثابت

Fixed Effects (Period) 

 (Crossالمصارف )
 التقدٌرات

Coefficient 
 الترتٌب

الفترات 

(Period) 

 التقدٌرات

Coefficient 
 الترتٌب

مصرف االستثمار 

 1.39- العراقً
1 2011 

-0.62 
5 

 4 0.64 2012 5 0.90- مصرف الخلٌج التجاري

 8 0.40 2013 01 0.04- مصرف الشرق االوسط

 7 0.53 2014 9 1.47 مصرف االهلً العراقً

 0 1.66- 2015 8 0.32- مصرف المنصور

 9 0.32- 2016 7 0.34 مصرف عبر العراق

 6 0.61- 2017 9 0.26 مصرف التجارة العراقً

مصرف المتحد 

 1.36- لالستثمار
4 2018 

0.66 
1 

 9 1.00 2019 6 0.43- مصرف بغداد

مصرف االئتمان 

 2.38 العراقً
0    

      

 (Eviews 7)حسب نتائج الحاسبة االلكتركنية الباحثةالمصدر: مف اعداد 

كاف  (Fixed Effects (Cross)التأثير التميزم لمثابت عمى مستكل المصارؼ)  (24الجدول )  ٌعرض
 سجؿ الترتيب االكؿ مف بيف عشرة مصارؼ عينة الدراسة , بحصكلو اذ االئتمان العراقي( ) مصرف لػ

في حيف ,  ف باقي المصارؼعاكبر ( مف حيث تميزه في التأثير بنسبة 2.38اعمى قيمة بم ت )عمى 
مف حيث تأثره بتطبيؽ معادلة االنحدار  (0.04-)( اقؿ نسبة بمقدار  الشرق االوسط )مصرفسجؿ 

بالنسبة اما لتحديد مستكل التأثير التميزم لمثابت كتكزعت باقي المصارؼ العشرة بيف تمؾ النسبتيف , 
 سجمتفقد ( Fixed Effects (Period)) المبحكثةمستكل الفترات الزمنية  تأثير التميزم لمثابت عمىل

 قيمة اعمى حصمت عمى , اذ  المبحكثةفي السمسمة الزمنية  ( الترتيب االكؿ2015) الزمنية ؿ الفترة
 كانت لفترةف, اما ادنى نسبة سجمت  كتميزت في التأثير بنسبة اكبر مف باقي الفترات (1.66-)  بم ت 

كتميزت في التأثير بنسبة اقؿ مف باقي الفترات  كتتكزع باقي الفترات بنسب مختمفة  (0.32-)  2016
 .المبحكثةمف التأثير التميزم لمثابت لمسمسمة الزمنية 
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تأثير ذات داللة معنوية  وجد يعمى النتائج اعاله تقبؿ الفرضية الفرعية الثالثة التي مفادىا ) كبناءن      
 .(لممصارف عينة الدراسة  السيولة االحتياطية نسبةمموجودات غير العاممة في ل

كحسب طريقة لممكجكدات غير العاممة في نسبة الرصيد النقدم.  ذات داللة معنكية تأثير كجديث. 
سيتـ اختبار الفرضية , كىذا يعني اف نسبة الرصيد النقدم     ( Panel Date)المربعات الص رل بأسمكب

M4) ل( دالة حقيقية( ممكجكدات غير العاممةX كحسب المعادلة )اآلتية:- 

M4= β0 + β1X+ε 

 الرصيد النقدم التأثير بيف المكجكدات غير العاممة في نسب ( نتائج اختبار 25كيبيف الجدكؿ )
 لممصارؼ التجارية عينة الدراسة

 (25جدول )
 المبحوثةلممصارف  السنوية نتائج تأثير الموجودات غير العاممة في نسبة الرصيد النقدي 

 ر التابعلمتغٌا المتغٌر المستقل
 التقدٌرات

Coefficient 

 المعٌاريالخطأ 

Std. Error 

 (tاحصائٌة )

t-Statistic 

 مستوى المعنوٌة

Prob. 
 القرار

X M4 -0.27 0.10 -2.73 0.015 
 القبول

 

 0.99 (Cالثابت )

 الطرٌقة المقطعٌة للمربعات الصغرى

Method: Pooled Least Squares 

 

  =       −       

معامل التحدٌد 

(R2) 
1.018 

 (Fاحصائٌة )

F-statistic 
1.798 

مستوى معنوٌة 

(F) 
0.047 

 (Eviews 7) حسب مخرجات الحاسبة االلكتركنية. الباحثةالمصدر : مف اعداد 

يعني اف المكجكدات غير  (0.13) الى معامؿ مقداره (R2) يشير معامؿ التحديد (  25مف الجدكؿ ) 
في المصارؼ التجارية عينة الدراسة  ايف الحاصؿ في نسبة الرصيد النقدم مف تب% 13 تفسر العاممة
كىي نسبة مقبكلة مف التبايف غير مفسر يعكد الى مت يرات لـ تدخؿ نمكذج االنحدار  (0.87)كاف 

التي افترضتو  (0.05)كىي اقؿ مف مستكل المعنكية   (0.015)( البال ة Tاستنادا الى مستكل معنكية )
كىي اقؿ مف مستكل  (0.047)بم ت فقد المحسكبة  (F)مستكل معنكية قيمة كما يؤكد ذلؾ  الباحثة

 .(0.05)المفترض المعنكية
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كىذا يعني اف ىناؾ كجكدان لنسبة الرصيد  (β0=1.99)كفي ضكء معادلة االنحدار يؤشر الثابت     
اما قيمة الميؿ الحدم اك  عندما تككف قيمة المكجكدات غير العاممة صفران , (1.99)النقدم مقداره 

كىي نسبة مقبكلة استنادا الى مستكل    (β1= -0.27)قد بم ت  فمعامؿ التأثير لممكجكدات غير العاممة 
يؤدم ت ير  NPASكحدة كاحدة مف  ت يرتدؿ عمى اف  , التيةالباحثالذم افترضتو  (0.05)  معنكية
 ( .  M4الرصيد النقدم )في نسبة  ( (0.27-مقداره  

كعمى  المبحكثةلممصارؼ  التأثير التميزي لمثابت الثانيةبينت نتائج اختبار الفرضية الفرعية كما     
 (.26ككما يعرضيا الجدكؿ ) المبحكثةكمستكل الفترات الزمنية  المصارؼ مستكييف ىما مستكل

 

 ( 96جدول ) 

 المبحوثةتماٌز التأثٌر  الثابت للموجودات  غٌر العاملة فً نسبة الرصٌد النقدي للمصارف 

 

 التماٌز بٌن المصارف حسب التأثٌر الثابت

Fixed Effects (Cross) 

 التماٌز بٌن الفترات حسب التأثٌر الثابت

Fixed Effects (Period) 

 (Crossالمصارف )
 التقدٌرات

Coefficient 
 الترتٌب

الفترات 

(Period) 

 التقدٌرات

Coefficient 
 الترتٌب

 4 0.61- 2011 1 1.38- مصرف االستثمار العراقً

 1 0.65 2012 5 0.89- مصرف الخلٌج التجاري

 7 0.33 2013 01 0.03- مصرف الشرق االوسط

 6 0.54 2014 9 1.49 مصرف االهلً العراقً

 0 1.66- 2015 7 0.33- مصرف المنصور

 8 0.30- 2016 8 0.28 عبر العراقمصرف 

 5 0.59- 2017 9 0.23 مصرف التجارة العراقً

 1 0.65 2018 4 1.34- مصرف المتحد لالستثمار

 9 1.00 2019 6 0.40- مصرف بغداد

    0 2.37 مصرف االئتمان العراقً

      

 .(Eviews 7)حسب مخرجات الحاسبة االلكتركنية  الباحثةالمصدر : مف اعداد 

 (Fixed Effects (Cross)التأثير التميزم لمثابت عمى مستكل المصارؼ)  ( 26الجدول ) ٌعرض    
سجؿ الترتيب االكؿ مف بيف عشرة مصارؼ عينة الدراسة ,  اذ االئتمان العراقي( ) مصرف كاف لػ

,  المصارؼف باقي عاكبر ( مف حيث تميزه في التأثير بنسبة 2.37اعمى قيمة بم ت )عمى  بحصكلو
مف حيث تأثره بتطبيؽ معادلة  (0.03-)( اقؿ نسبة بمقدار  الشرق االوسط )مصرففي حيف سجؿ 

اما االنحدار لتحديد مستكل التأثير التميزم لمثابت كتكزعت باقي المصارؼ العشرة بيف تمؾ النسبتيف , 
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فقد ( Fixed Effects (Period)) المبحكثةمستكل الفترات الزمنية  تأثير التميزم لمثابت عمىبالنسبة ل
 اعمى حصمت عمى , اذ  المبحكثةفي السمسمة الزمنية  ( الترتيب االكؿ2015) الزمنية ؿ الفترة سجمت
كانت ف, اما ادنى نسبة سجمت  كتميزت في التأثير بنسبة اكبر مف باقي الفترات (1.66)  بم ت  قيمة
كتميزت في التأثير بنسبة اقؿ مف باقي الفترات  كتتكزع باقي الفترات بنسب  (0.30)  2016 لفترة

 .المبحكثةمختمفة مف التأثير التميزم لمثابت لمسمسمة الزمنية 
تأثير ذات داللة معنوية  يوجدعمى النتائج اعاله تقبؿ الفرضية الفرعية الرابعة التي مفادىا ) كبناءن  
 . (المصارف عينة الدراسةعمى مستوى  الرصيد النقدينسبة مموجودات غير العاممة في ل

س أر  نسبعمى  امكجكدات غير العاممة كتأثيرىلمالفرضيات الفرعية االربعة  نتائج اختبارالى الكاستنادا 
 نسببيف المكجكدات غير العاممة ك  سالبةذات داللة احصائية تاثير اثبت االختبار كجكد  اذالماؿ العامؿ 

 نسبالى انخفاض كاضح في  يؤدمتبيف اف الزيادة في المكجكدات غير عاممة  اذ س الماؿ العامؿ , أر 
 نسبلنتائج اختبار الفرضيات االربعة ل (B1)االنحدار كىذا ما اثبتو معامؿ , المبحكثةالسيكلة لممصارؼ 

راس الماؿ العامؿ لممصارؼ عينة الدراسة كما  نسبجميع سالبة ل ان التي سجمت قيمس الماؿ العامؿ أر 
)  ةالباحث ايتاقؿ مف مستكل المعنكية التي فرضكالتي كانت  ) (P.Valueعزز ذلؾ مستكل المعنكم 

0.05 ). 
عالية من الموجودات غير العاممة تنخفض عندىا  اً وقد يرجع ذلك الى ان المصارف التي تسجل نسب

حاالت التخمف عن السداد التي تؤخر اعادة تدوير االموال المخطط س المال العامل بسبب أر  نسب
بالخطط المالية  ارباحيا المحتممة مما يسبب ارباكاً  الحصول عمييا من اقساط القروض باالضافة الى

الموضوعة , فتصبح اغمب القروض موجودات غير عاممة ينعكس تأثيرىا عمى سيولة المصرف وقدرتو 
الفرضية بان الموجودات غير العاممة ليا تاثير سمبي عمى  مختمفة وىذا ما اكدتوو العمى مزاولة اعمال

ذات داللة معنكية  تاثير كجديتقبؿ الفرضية االكلى الرئيسة التي مفادىا" كبيذا  المال العامل  رأس نسب
  س الماؿ العامؿ لممصارؼ عينة الدراسة "ألممكجكدات غير العاممة في ر 

تأثير ذات داللة معنكية لممكجكدات غير العاممة في اليشاشة  كجدي:  الرئيسة الثانيةثانيا: الفرضية 
سيتـ اختبار الفرضية , كىذا    ( Panel Date). كحسب طريقة المربعات الص رل بأسمكبصرفية الم

 -: اآلتية( كحسب المعادلة Xممكجكدات غير العاممة )حقيقية ل دالة (Y) صرفيةيعني اف اليشاشة الم

Y= β0 + β1X+ε 
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لممصارؼ  صرفيةاليشاشة المتأثير بيف المكجكدات غير العاممة في  ( نتائج اختبار27كيبيف الجدكؿ )
 التجارية عينة الدراسة

 

  ( 97 جدول )

 صرفٌة السنوٌة للمصارف عٌنة الدراسة ت غٌر العاملة فً الهشاشة المالموجودا تأثٌرنتائج 
 

المؤشرات 

 المستقلة
 التابعالمؤشر 

 التقدٌرات

Coefficient 

 الخطأ المعٌاري

Std. Error 

 (tاحصائٌة )

t-Statistic 

مستوى 

 المعنوٌة

Prob. 

 القرار

X Y -0.30 0.03 -9.43 0.000 
 القبول

 

 0.57 (Cالثابت )

 الطرٌقة المقطعٌة للمربعات الصغرى

Method: Pooled Least Squares 

 

 =       −       

التحدٌد معامل 

(R2) 
0.17 

 (Fاحصائٌة )

F-statistic 
6.829 

مستوى معنوٌة 

(F) 
0.000 

 .(Eviews 7)حسب نتائج الحاسبة االلكتركنية الباحثةالمصدر : مف اعداد 
يعني اف المكجكدات غير  (0.17) الى معامؿ مقداره (R2)(  يشير معامؿ التحديد 27الجدكؿ ) مف     

في المصارؼ التجارية عينة الدراسة كاف   صرفيةايف الحاصؿ في اليشاشة المتبمف  %17العاممة تفسر 
كىي نسبة مقبكلة استنادا مف التبايف غير مفسر يعكد الى مت يرات لـ تدخؿ نمكذج االنحدار  (0.83)

 الباحثة وتالتي افترض (0.05)كىي اقؿ مف مستكل المعنكية   (0.000)( البال ة Tالى مستكل معنكية )
 كىي اقؿ مف مستكل المعنكية (0.000)بم ت فقد المحسكبة  (F)مستكل معنكية قيمة  كما يؤكد ذلؾ

 .   (0.05)المفترض 
صرفية كىذا يعني اف ىناؾ كجكدان ليشاشة الم (β0=0.57)كفي ضكء معادلة االنحدار يؤشر الثابت     

اما قيمة الميؿ الحدم اك معامؿ  عندما تككف قيمة المكجكدات غير العاممة صفران , (0.57)مقداره 
كىي نسبة مقبكلة استنادا الى مستكل    (β1= -0.30)قد بم ت  فالتأثير لممكجكدات غير العاممة 

يؤدم ت ير  NPASكحدة كاحدة مف  ت يرتدؿ عمى اف  , التية الباحث وتالذم افترض (0.05)  معنكية
 .    (Y)المصرفيةاليشاشة في  ( (0.30-مقداره  
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كعمى  المبحكثةلممصارؼ  التأثير التميزي لمثابت الثانية الرئيسةبينت نتائج اختبار الفرضية كما   
 (.28ككما يعرضيا الجدكؿ ) المبحكثةكمستكل الفترات الزمنية  المصارؼ مستكييف ىما مستكل

 

 (  98جدول )

 المبحوثةللمصارف  السنوٌةصرفٌة الهشاشة المتماٌز التأثٌر الثابت للموجودات غٌر العاملة فً 

 حسب التأثٌر الثابت المصارفالتماٌز بٌن 

Fixed Effects (Cross) 

 التماٌز بٌن الفترات حسب التأثٌر الثابت

Fixed Effects (Period) 

 (Cross) المصارف
 التقدٌرات

Coefficient 
 (Periodالفترات ) الترتٌب

 التقدٌرات

Coefficient 
 الترتٌب

 0 0.44- 2011 5 0.38- االستثمار العراقًمصرف 

 6 0.05- 2012 9 0.24- مصرف الخلٌج التجاري

 8 0.02 2013 5 0.38- مصرف الشرق االوسط

 9 0.01- 2014 7 0.28- مصرف االهلً العراقً

 7 0.03- 2015 9 1.05 مصرف المنصور

 5 0.07 2016 1 0.63- مصرف عبر العراق

 4 0.08 2017 6 0.29- مصرف التجارة العراقً

 1 0.12 2018 4 0.39- مصرف المتحد لالستثمار 

 9 0.25 2019 0 1.81 مصرف بغداد

    8 0.26- مصرف االئتمان العراقً 

 . (Eviews 7)حسب مخرجات الحاسبة االلكتركنية الباحثةالمصدر: اعداد 

 (Fixed Effects (Cross)التأثير التميزم لمثابت عمى مستكل المصارؼ)  ( 28الجدول ) ٌعرض     
عمى  سجؿ الترتيب االكؿ مف بيف عشرة مصارؼ عينة الدراسة , بحصكلو اذ (بغداد ) مصرف كاف لػ

في حيف سجؿ ,  ف باقي المصارؼعاكبر ( مف حيث تميزه في التأثير بنسبة 1.81اعمى قيمة بم ت )
مف حيث تأثره بتطبيؽ معادلة االنحدار كتكزعت  (0.24-)( اقؿ نسبة بمقدار التجاريالخميج  )مصرف

مستكل الفترات الزمنية  تأثير التميزم لمثابت عمىبالنسبة لاما باقي المصارؼ العشرة بيف تمؾ النسبتيف , 
في السمسمة  ( الترتيب االكؿ2011) الزمنية ؿ الفترة سجمتفقد ( Fixed Effects (Period)) المبحكثة
كتميزت في التأثير بنسبة اكبر مف  (0.44-)  بم ت  قيمة اعمى حصمت عمى , اذ  المبحكثةالزمنية 

كتميزت في التأثير بنسبة اقؿ مف باقي  (0.01-)  2014 كانت لفترةفقد , اما ادنى نسبة  باقي الفترات
 .المبحكثةمثابت لمسمسمة الزمنية الفترات  كتتكزع باقي الفترات بنسب مختمفة مف التأثير التميزم ل

ونستنتج مما سبق ان زيادة حاالت التخمف عن السداد يؤدي الى ظيور مستويات الموجودات غير  
العاممة التي تؤثر عمى ربحية المصارف وسيولتيا من حيث االخفاق في استرجاع االموال المقترضة 

ضافة الى حدوث ارباك في مزاولة انشطتو مع فوائدىا , فيكون المصرف في موقف حرج امام زبائنو ا
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تقبل الفرضية الرئيسة كعميو  , المحتممة صرفيةالمالية االخرى فيكون معرضًا لحالة اليشاشة الم
" صرفيةاليشاشة المتأثير ذات داللة معنوية  لمموجودات غير العاممة في  وجديالتي مفادىا "   الثانية

صرفية اليشاشة الم مقياسZ- Score  تبيف اف الزيادة في المكجكدات غير العاممة تكثر عمى قيمة اذ,
 خمؽالذم يؤدم بدكره الى  المبحكثةانخفاض حالة االستقرار المالي لممصارؼ مما يعني  ان سمبي ان تأثير 

   .صرفيةاليشاشة الم

اليشاشة في  لراس المال العاملذات داللة معنوية تاثير  وجدي:  الفرضية الرئيسة الثالثة . ثالثا
سيتـ اختبار الفرضية , كىذا    ( Panel Date)كحسب طريقة المربعات الص رل بأسمكب المصرفية

 -ة :اآلتي( كحسب المعادلة Mالماؿ العامؿ ) رأس لنسب دالة حقيقية (Y) صرفيةيعني اف اليشاشة الم
Y= β0 + β1M+ε 

 :ما يأتيكألجؿ اختبار ىذه الفرضية سيتـ تككيف اربع فرضيات فرعية كىي   
لممصارؼ التجارية عينة الدراسة  صرفيةفي اليشاشة الم ؿتأثير ذات داللة معنكية  لنسبة التداك  يكجدأ. 
سيتـ اختبار الفرضية , كىذا يعني اف    ( Panel Date)كحسب طريقة المربعات الص رل بأسمكب. 

 -: اآلتية( كحسب المعادلة M1) نسبة التداكؿلدالة حقيقية  (Y) صرفيةاليشاشة الممؤشر 
Y= β0 + β1M1+ε 

لممصارؼ التجارية عينة   اليشاشة المصرفيةنسبة التداكؿ ك ( نتائج اختبار تأثير بيف 29كيبيف الجدكؿ )
 .الدراسة

 (29جدول ) 
 المبحوثةلممصارف   الماليةتأثير نسبة التداول في اليشاشة اختبار نتائج  

 التابع المتغٌر المستقل المتغٌر
 التقدٌرات

Coefficient 
 الخطأ المعٌاري
Std. Error 

 (tاحصائٌة )

t-Statistic 

مستوى 
 المعنوٌة
Prob. 

 القرار

M1 Y 0.29 0.01 20.44 0.000 القبول 

 0.46 (Cالثابت )
 الطرٌقة المقطعٌة للمربعات الصغرى

Method: Pooled Least Squares 
 

 =       +        

معامل التحدٌد 

(R2) 
0.129 

 (Fاحصائٌة )

F-statistic 
6.760 

مستوى معنوٌة 

(F) 
0.000 

 (.Eviews 7)االلكتركنيةحسب مخرجات الحاسبة  الباحثةالمصدر : مف اعداد 
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نسبة التداكؿ يعني اف  (0.129) الى معامؿ مقداره (R2) يشير معامؿ التحديد ( 29مف الجدكؿ )  
في المصارؼ التجارية عينة الدراسة كاف   اليشاشة المصرفية ايف الحاصؿ فيتبالمف % 12 تفسر

كىي نسبة مقبكلة استنادا مف التبايف غير مفسر يعكد الى مت يرات لـ تدخؿ نمكذج االنحدار  (0.88)
 الباحثةالتي افترضتو  (0.05)كىي اقؿ مف مستكل المعنكية   (0.000)( البال ة Tالى مستكل معنكية )

 كىي اقؿ مف مستكل المعنكية (0.000)بم ت فقد المحسكبة  (F)مستكل معنكية قيمة  كما يؤكد ذلؾ
  .   (0.05)المفترض 

 صرفيةكىذا يعني اف ىناؾ كجكدان ليشاشة الم (β0=0.46)كفي ضكء معادلة االنحدار يؤشر الثابت     
اما قيمة الميؿ الحدم اك معامؿ التأثير لنسية  عندما تككف قيمة نسبة التداكؿ صفران , (0.46)مقداره 
الذم افترضتو  (0.05)  كىي نسبة مقبكلة استنادا الى مستكل معنكية   (β1= 0.29)قد بم ت  فالتداكؿ 
 ) قيمة في   (0.29)نسبة التداكؿ يؤدم الت ير مقداره  كحدة كاحدة فيت ير تدؿ عمى اف  , التيةالباحث
Z) صرفيةاليشاشة الم مقياس(Y)  . 
كعمى مستكييف  المبحكثةلممصارؼ  التأثير التميزي لمثابت الفرعية)أ(بينت نتائج اختبار الفرضية كما   

 (.30ككما يعرضيا الجدكؿ ) المبحكثةكمستكل الفترات الزمنية  المصارؼ ىما مستكل

  

 ( 11جدول ) 

 المبحوثةللمصارف  صرفٌة السنوٌةالهشاشة المفً  التداول لنسبةتماٌز التأثٌر الثابت                

 

 حسب التأثٌر الثابت المصارفالتماٌز بٌن 

Fixed Effects (Cross) 

 

 التماٌز بٌن الفترات حسب التأثٌر الثابت

Fixed Effects (Period) 

 (Cross) المصارف
 التقدٌرات

Coefficient 
 الترتٌب

الفترات 

(Period) 

 التقدٌرات

Coefficient 
 الترتٌب

 0 0.42- 2011 7 0.33- مصرف االستثمار العربً

 1 0.11- 2012 01 0.22- مصرف الخلٌج التجاري

 7 0.01 2013 5 0.36- مصرف الشرق االوسط

 7 0.01- 2014 8 0.31- مصرف االهلً العراقً

 6 0.03 2015 9 1.04 المنصورمصرف 

 5 0.08 2016 1 0.64- مصرف عبر العراق

 4 0.10 2017 9 0.29- مصرف التجارة العراقً

 1 0.11 2018 6 0.34- مصرف المتحد لالستثمار

 9 0.21 2019 0 1.83 مصرف بغداد

    4 0.38- مصرف االئتمان العراقً

  ( .Eviews 7)حسب مخرجات الحاسبة االلكترونٌة  الباحثةالمصدر : اعداد   
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 (Fixed Effects (Cross)التأثير التميزم لمثابت عمى مستكل المصارؼ)  ( 30ٌعرض الجدول )      
اذ سجؿ الترتيب االكؿ مف بيف عشرة مصارؼ عينة الدراسة , بحصكلو عمى اعمى قيمة ) مصرف بغداد(  كاف لػ

الخميج )مصرف ( مف حيث تميزه في التأثير بنسبة اكبر عف باقي المصارؼ , في حيف سجؿ 1.83بم ت )
مف حيث تأثره بتطبيؽ معادلة االنحدار لتحديد مستكل التأثير التميزم   (0.22-)( اقؿ نسبة بمقدار  تجاريال

لمثابت كتكزعت باقي المصارؼ العشرة بيف تمؾ النسبتيف , اما بالنسبة لتأثير التميزم لمثابت عمى مستكل الفترات 
كؿ في ( الترتيب اال2011) سجمت الفترة الزمنية ؿفقد ( Fixed Effects (Period)) المبحكثةالزمنية 

كتميزت في التأثير بنسبة اكبر مف  (0.42-)  , اذ  حصمت عمى اعمى قيمة بم ت  المبحكثةالسمسمة الزمنية 
كتتكزع باقي الفترات بنسب  (0.01)  2014ك 2013 سجمت كانت لفترتيففقد باقي الفترات , اما ادنى نسبة 

 .المبحكثةمختمفة مف التأثير التميزم لمثابت لمسمسمة الزمنية 
تأثير ذات داللة معنوية لنسبة التداول في  يوجد)أ( التي مفادىا  "  عمى وفق النتائج اعاله تقبل الفرضية

عمى قيمة  ان ايجابي ان مما يعني اف لنسب التداكؿ تأثير عمى مستوى المصارف عينة الدراسة" ,  اليشاشة المصرفية
Z- Score ت يرت قيمة   المبحكثةفكمما زادت نسبة التداكؿ في عينة المصارؼ  ةصرفيمقياس اليشاشة المZ- 

Score  بشكؿ ايجابي مما يعني ارتفاع حالة االستقرار المالي في تمؾ المصارؼ كالتي تمثؿ في نفس الكقت
 . فييا صرفيةانخفاض اليشاشة الم

". في المصارف عينة الدراسة  صرفيةتأثير ذات داللة لنسبة السيولة النقدية في اليشاشة الم وجدي" ب.
اليشاشة سيتـ اختبار الفرضية , كىذا يعني اف    ( Panel Date)كحسب طريقة المربعات الص رل بأسمكب

 -: اآلتية ( كحسب المعادلة M2دالة حقيقية نسبة السيكلة النقدية ) (Y) المصرفية
Y= β0 + β1M2+ε 

لممصارؼ التجارية عينة   صرفيةنسبة السيكلة النقدية ك اليشاشة الم ( نتائج اختبار تأثير بيف31كيبيف الجدكؿ )
 الدراسة.

 صشفُت انغُىَت نهًصاسف عُُت انذساعت( َخائش حأرُش َغبت انغُىنت انُمذَت فٍ انهشاشت ان31ًصذول )

 انخابع انًخغُش انًغخمم انًخغُش
 انخمذَشاث

Coefficient 

 انخطأ انًعُاسٌ

Std. Error 

 (tاعصائُت )

t-Statistic 

يغخىي 

 انًعُىَت

Prob. 

 انمشاس

M2 Y 0.49 0.02 23.33 0.000 
 انمبىل

 

 0.47 (Cانزابج )

 انطشَمت انًمطعُت نهًشبعاث انصغشي

Method: Pooled Least Squares 

 

 =       +        

يعايم انخغذَذ 

(R
2

) 
0.064 

 (Fاعصائُت )

F-statistic 
6.704 

يغخىي يعُىَت 

(F) 
0.000 

  ( .Eviews 7)االلكتركنية حسب مخرجات الحاسبة الباحثةالمصدر : مف اعداد 
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نسبة السيكلة يعني اف  (0.06) الى معامؿ مقداره (R2) يشير معامؿ التحديد ( 31مف الجدكؿ )  
في المصارؼ التجارية عينة الدراسة كاف  اليشاشة المصرفيةايف الحاصؿ في مف تب% 6.4 النقدية تفسر

كىي نسبة مقبكلة استنادا مف التبايف غير مفسر يعكد الى مت يرات لـ تدخؿ نمكذج االنحدار  (0.94)
 الباحثة التي افترضتيا (0.05)كىي اقؿ مف مستكل المعنكية   (0.000)( البال ة Tالى مستكل معنكية )

كىي اقؿ مف مستكل المفترض  (0.000)المحسكبة بم ت  (F)مستكل معنكية قيمة  كما يؤكد ذلؾ
 .(0.05)المعنكية

 ا يعني اف ىناؾ كجكدان ليشاشة المصرفيةكىذ (β0=0.47)كفي ضكء معادلة االنحدار يؤشر الثابت     
اما قيمة الميؿ الحدم اك معامؿ التأثير  عندما تككف قيمة نسبة السيكلة النقدية صفران , (0.46)مقداره 
 (0.05)  كىي نسبة مقبكلة استنادا الى مستكل معنكية   (β1= 0.49)قد بم ت  فالسيكلة النقدية   نسبة

ت ير الى نسبة السيكلة النقدية يؤدم  كحدة كاحدة في ت يرتدؿ عمى اف  , التيةالباحث وتالذم افترض
 .   (Y)صرفيةمقياس اليشاشة الم (Z)قيمة في   (0.49)مقداره 
كعمى  المبحكثةلممصارؼ  التأثير التميزي لمثابت الفرعية )ب(بينت نتائج اختبار الفرضية كما   

 (.32ككما يعرضيا الجدكؿ ) المبحكثةكمستكل الفترات الزمنية  المصارؼ مستكييف ىما مستكل

 

 (  19جدول )

 المبحوثةللمصارف  صرفٌةتماٌز التأثٌر الثابت لنسبة السٌولة النقدٌة فً الهشاشة الم

 حسب التأثٌر الثابت المصارفالتماٌز بٌن 

Fixed Effects (Cross) 

 التماٌز بٌن الفترات حسب التأثٌر الثابت

Fixed Effects (Period) 

 (Cross) المصارف
 التقدٌرات

Coefficient 
 (Periodالفترات ) الترتٌب

 التقدٌرات

Coefficient 
 الترتٌب

 0 0.47- 2011 4 0.53- مصرف االستثمار العراقً

 5 0.15- 2012 01 0.20- مصرف الخلٌج التجاري

 7 0.09 2013 5 0.46- مصرف الشرق االوسط لالستثمار

 9 0.01- 2014 7 0.41- مصرف االهلً العراقً 

 4 0.18 2015 9 1.04 مصرف المنصور

 8 0.08 2016 1 0.64- مصرف عبر العراق

 6 0.10 2017 8 0.39- مصرف التجارة العراقً 

 1 0.19 2018 6 0.44- مصرف المتحد لالستثمار

 9 0.21 2019 0 1.93 مصرف بغداد

    9 0.38- مصرف االئتمان العراقً

      

 .(Eviews 7)حسب مخرجات الحاسبة االلكتركنية الباحثةالمصدر : مف اعداد 
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 (Fixed Effects (Cross)التأثير التميزم لمثابت عمى مستكل المصارؼ)  (32الجدول ) ٌعرض      
عمى  سجؿ الترتيب االكؿ مف بيف عشرة مصارؼ عينة الدراسة , بحصكلو اذ (بغداد ) مصرف كاف ؿ

في حيف سجؿ ,  ف باقي المصارؼعاكبر ( مف حيث تميزه في التأثير بنسبة 1.83اعمى قيمة بم ت )
مف حيث تأثره بتطبيؽ معادلة االنحدار كتكزعت   (0.20)( اقؿ نسبة بمقدار  الخميج التجاري )مصرف

مستكل الفترات الزمنية  تأثير التميزم لمثابت عمىبالنسبة لاما باقي المصارؼ العشرة بيف تمؾ النسبتيف , 
مسمة في الس ( الترتيب االكؿ2011) الزمنية ؿ الفترة سجمتفقد ( Fixed Effects (Period)) المبحكثة
كتميزت في التأثير بنسبة اكبر مف  (0.47-)  بم ت  قيمة اعمى حصمت عمى , اذ  المبحكثةالزمنية 

كتميزت في التأثير بنسبة اقؿ مف باقي  (0.01-)  2014 , اما ادنى نسبة كانت لفترة باقي الفترات
 .المبحكثةالفترات  كتتكزع باقي الفترات بنسب مختمفة مف التأثير التميزم لمثابت لمسمسمة الزمنية 

نسبة ذات داللة معنوية ل وجد تأثيري )ب( التي مفادىا  " عمى وفق النتائج اعاله تقبل الفرضية   
نسب مما يعني اف لالمصارف عينة الدراسة" ,  عمى مستوى صرفيةاليشاشة المفي  السيولة النقدية
السيكلة فكمما زادت نسبة صرفية مقياس اليشاشة الم Z- Scoreعمى قيمة  ان ايجابي ان تأثير  السيكلة النقدية

حالة انخفاض بشكؿ ايجابي مما يعني  Z- Scoreت يرت قيمة   المبحكثةفي عينة المصارؼ  النقدية
 .باالستقرار المالي ارتفاعفي تمؾ المصارؼ كالتي تمثؿ في نفس الكقت  اليشاشة المصرفية 

لممصارف  صرفيةفي اليشاشة الم االحتياطية نسبة السيولةلتأثير ذات داللة معنوية  يوجد"  ت. 
( سيتـ اختبار Panel Data. كحسب طريقة المربعات الص رل بأسمكب )" التجارية عينة الدراسة
كحسب (.  M3) السيكلة االحتياطية( دالة حقيقية نسبة Y) صرفيةاف اليشاشة المالفرضية كىذا يعني 

 :اآلتيةالمعادلة 
Y= β0 + β1M3+ε 

                 لممصارؼ   صرفيةاليشاشة الم نسبة السيكلة االحتياطية ك( نتائج اختبار تأثير بيف 33كيبيف الجدكؿ )
 .التجارية عينة الدراسة
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 (33جدول )
 لة االحتياطية في اليشاشة المصرفية السنوية لممصارف عينة الدراسةنتائج تأثير نسبة السيو  

 

 التابع المتغٌر المتغٌر المستقل
 التقدٌرات

Coefficient 

 الخطأ المعٌاري

Std. Error 

 (tاحصائٌة )

t-Statistic 

مستوى 

 المعنوٌة

Prob. 

 القرار

M3 Y 0.15 0.01 12.41 0.000 القبول 

 1.47 (Cالثابت )

 الطرٌقة المقطعٌة للمربعات الصغرى

Method: Pooled Least Squares 

 

 =       +        

معامل التحدٌد 

(R2) 
1.05 

 (Fاحصائٌة )

F-statistic 
6.696 

مستوى معنوٌة 

(F) 
0.000 

 .(Eviews 7)حسب مخرجات الحاسبة االلكترونية  الباحثةالمصدر : من اعداد 

نسبة السيكلة يعني اف  (0.15) الى معامؿ مقداره (R2) يشير معامؿ التحديد ( 33مف الجدكؿ )   
في المصارؼ التجارية عينة الدراسة  صرفيةايف الحاصؿ في اليشاشة الممف تب% 15 االحتياطية تفسر

مقبكلة  كىي نسبةمف التبايف غير مفسر يعكد الى مت يرات لـ تدخؿ نمكذج االنحدار  (0.85)كاف 
 االتي افترضتي (0.05)كىي اقؿ مف مستكل المعنكية   (0.000)( البال ة Tاستنادا الى مستكل معنكية )

كىي اقؿ مف مستكل  (0.000)المحسكبة بم ت  (F)مستكل معنكية قيمة كما يؤكد ذلؾ  الباحثة
 .(0.05)المفترض المعنكية

 صرفيةكىذا يعني اف ىناؾ كجكدان ليشاشة الم (β0=0.47)كفي ضكء معادلة االنحدار يؤشر الثابت     
اما قيمة الميؿ الحدم اك معامؿ  عندما تككف قيمة نسبة السيكلة االحتياطية صفران , (0.47)مقداره 

  كىي نسبة مقبكلة استنادا الى مستكل معنكية   (β1=0.15)قد بم ت  فالتأثير لنسبة السيكلة االحتياطية 
كلة االحتياطية يؤدم نسبة السي كحدة كاحدة في ت يرتدؿ عمى اف  , التيةالباحثالذم افترضتو  (0.05)
 .    اليشاشة المصرفية مقياس (Z)قيمة في   (0.15)مقداره ت ير 

كعمى مستكييف ىما  المبحكثةلممصارؼ  التأثير التميزي لمثابت )ت(بينت نتائج اختبار الفرضية كما   
 (.34ككما يعرضيا الجدكؿ ) المبحكثةكمستكل الفترات الزمنية  المصارؼ مستكل
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 (14جدول ) 

 المبحوثةللمصارف  صرفٌة السنوٌة الهشاشة الم السٌولة االحتٌاطٌة فً نسبةالتماٌز التأثٌر الثابت ل 

 

 حسب التأثٌر الثابت المصارفالتماٌز بٌن 

Fixed Effects (Cross) 

 التأثٌر الثابتالتماٌز بٌن الفترات حسب 

Fixed Effects (Period) 

 (Cross) المصارف
 التقدٌرات

Coefficient 
 (Periodالفترات ) الترتٌب

 التقدٌرات

Coefficient 
 الترتٌب

 1 0.42- 2011 6 0.34- مصرف االستثمار العراقً

 5 0.07- 2012 01 0.22- مصرف الخلٌج التجاري

 7 0.01 2013 4 0.37- مصرف الشرق االوسط

 6 0.02- 2014 8 0.32- مصرف االهلً العراقً

 6 0.02 2015 9 1.06 مصرف المنصور

 4 0.08 2016 1 0.64- مصرف عبر العراق

 3 0.10 2017 9 0.30- مصرف التجارة العراقً

 3 0.10 2018 5 0.35- مصرف المتحد لالستثمار

 2 0.22 2019 0 1.82 مصرف بغداد

    7 0.33- مصرف االئتمان العراقً

      

 .(Eviews 7)حسب مخرجات الحاسبة االلكترونية الباحثةالمصدر : من اعداد 

 (Fixed Effects (Cross)التأثير التميزم لمثابت عمى مستكل المصارؼ)  (34الجدول )  ٌعرض      
عمى  سجؿ الترتيب االكؿ مف بيف عشرة مصارؼ عينة الدراسة , بحصكلو اذ (بغداد ) مصرف كاف ؿ

في حيف سجؿ ,  ف باقي المصارؼعاكبر ( مف حيث تميزه في التأثير بنسبة 1.82اعمى قيمة بم ت )
مف حيث تأثره بتطبيؽ معادلة االنحدار لتحديد   (0.22-)( اقؿ نسبة بمقدار  مصرف الخميج التجاري)

تأثير بالنسبة لاما مستكل التأثير التميزم لمثابت كتكزعت باقي المصارؼ العشرة بيف تمؾ النسبتيف , 
 الفترة سجمتفقد ( Fixed Effects (Period)) المبحكثةمستكل الفترات الزمنية  التميزم لمثابت عمى

-)  بم ت  قيمة اعمى حصمت عمى , اذ  المبحكثةفي السمسمة الزمنية  كؿ( الترتيب اال2011) الزمنية ؿ
  2011 سجمت كانت لفترةفقد , اما ادنى نسبة  كتميزت في التأثير بنسبة اكبر مف باقي الفترات (0.42

كتميزت في التأثير بنسبة اقؿ مف باقي الفترات  كتتكزع باقي الفترات بنسب مختمفة مف التأثير  (0.01)
 .المبحكثةالتميزم لمثابت لمسمسمة الزمنية 

السيولة نسبة ذات داللة  ل وجد تأثيري )ت( التي مفادىا  " عمى وفق النتائج اعاله تقبل الفرضية   
نسب مما يعني اف لالمصارف عينة الدراسة" ,  عمى مستوى صرفيةاليشاشة المفي  االحتياطية 

فكمما زادت نسبة  ةمقياس اليشاشة المصرفي Z- Scoreعمى قيمة  ان ايجابي ان تأثير  السيكلة االحتياطية
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بشكؿ ايجابي مما يعني ارتفاع  Z- Scoreت يرت قيمة  المبحكثةفي عينة المصارؼ  السيكلة االحتياطية
 .فييا صرفيةحالة االستقرار المالي في تمؾ المصارؼ كالتي تمثؿ في نفس الكقت انخفاض اليشاشة الم

في المصارف  صرفيةفي اليشاشة الم الرصيد النقدينسبة لتأثير ذات داللة معنوية   وجدي "ث.
( سيتـ اختبار Panel Dataبأسمكب ). كحسب طريقة المربعات الص رل  التجاري عينة الدراسة"

كحسب المعادلة ( M4) الرصيد النقدمنسبة ل( دالة حقيقية Y) صرفيةالفرضية كىذا يعني اف اليشاشة الم
 :اآلتية

Y= β0 + β1M4+ε 

لممصارؼ   صرفيةاليشاشة الم نسبة الرصيد النقدم ك( نتائج اختبار التأثير بيف 35كيبيف الجدكؿ )
 .التجارية عينة الدراسة

 ( 35جدول )
 صرفيةنتائج تأثير نسبة الرصيد النقدي في اليشاشة الم

 التابع لمتغٌرا المتغٌر المستقل
 التقدٌرات

Coefficient 

 الخطأ المعٌاري

Std. Error 

 (tاحصائٌة )

t-Statistic 

مستوى 

 المعنوٌة

Prob. 

 

 

 

 القرار

M4 Y 0.38 0.03 14.17 0.000 القبول 

 1.19 (Cالثابت )

 الطرٌقة المقطعٌة للمربعات الصغرى

Method: Pooled Least Squares 

 

 =       +        

معامل التحدٌد 
(R2) 

1.019 

 (Fاحصائٌة )

F-statistic 6.997     
مستوى معنوٌة 

(F) 0.000     

 .(Eviews 7)حسب مخرجات الحاسبة االلكترونية  الباحثةالمصدر : من اعداد 

يعني اف نسبة الرصيد النقدم  (0.10) الى معامؿ مقداره (R2) ( يشير معامؿ التحديد35مف الجدكؿ )      
مف  (0.90)في المصارؼ التجارية عينة الدراسة كاف  صرفيةمف تبايف الحاصؿ في اليشاشة الم% 10تفسر 

( Tكىي نسبة مقبكلة استنادا الى مستكل معنكية )التبايف غير مفسر يعكد الى مت يرات لـ تدخؿ نمكذج االنحدار 
مستكل معنكية  كما يؤكد ذلؾ الباحثة االتي افترضتي (0.05)كىي اقؿ مف مستكل المعنكية   (0.000)البال ة 
 .(0.05)كىي اقؿ مف مستكل المفترض المعنكية (0.000)بم ت  فقد المحسكبة (F)قيمة 
مقداره  صرفيةكىذا يعني اف ىناؾ كجكدان ليشاشة الم (β0=0.39)كفي ضكء معادلة االنحدار يؤشر الثابت     

عندما تككف قيمة نسبة الرصيد النقدم صفران , اما قيمة الميؿ الحدم اك معامؿ التأثير لنسبة الرصيد  (0.39)
, ةالباحثالذم افترضتو  (0.05)كىي نسبة مقبكلة استنادا الى مستكل معنكية    (β1= 0.38)قد بم تم فالنقد
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مقياس  (Z)قيمةفي   (0.38)ت ير مقداره  الى كحدة كاحدة في نسبة الرصيد النقدم يؤدم تدؿ عمى ت ير التي
كعمى  المبحكثةلممصارؼ  لمثابتالتأثير التميزي كما بينت نتائج اختبار الفرضية )ث( .   (Y)صرفيةاليشاشة الم

 (.36ككما يعرضيا الجدكؿ ) المبحكثةمستكييف ىما مستكل المصارؼ كمستكل الفترات الزمنية 

 (  16جدول )

 المبحوثةللمصارف  صرفٌة السنوٌةتماٌز التأثٌر الثابت لنسبة الرصٌد النقدي فً الهشاشة الم

 حسب التأثٌر الثابت المصارفالتماٌز بٌن 

Fixed Effects (Cross) 

 التماٌز بٌن الفترات حسب التأثٌر الثابت

Fixed Effects (Period) 

 (Crossالمصارف )
 التقدٌرات

Coefficient 
 (Periodالفترات ) الترتٌب

 التقدٌرات

Coefficient 
 الترتٌب

مصرف االستثمار 

 0.31- العراقً
6 2011 

-0.38 
1 

 4 0.07- 2012 7 0.19- مصرف الخلٌج  التجاري

 7 0.03 2013 5 0.33- مصرف الشرق االوسط

 8 0.02- 2014 6 0.31- مصرف االهلً العراقً

 6 0.04 2015 2 1.03 مصرف المتصور

 5 0.06 2016 3 0.68- مصرف عبر العراق

 4 0.07 2017 4 0.39- مصرف التجارة العراقً

 3 0.08 2018 5 0.33- مصرف المتحد لالستثمار

 2 0.18 2019 0 1.79 مصرف بغداد

    8 0.30- مصرف االئتمان العراقً

 (.Eviews 7)حسب مخرجات الحاسبة االلكتركنية  الباحثةالمصدر : اعداد 

 Fixed Effectsالتأثير التميزم لمثابت عمى مستكل المصارؼ)  (36ٌعرض الجدول )       

(Cross)) بيف عشرة مصارؼ عينة الدراسة , اذ سجؿ الترتيب االكؿ مف ) مصرف بغداد(  ػكاف ل
( مف حيث تميزه في التأثير بنسبة اكبر عف باقي المصارؼ , 1.79بحصكلو عمى اعمى قيمة بم ت )

مف حيث تأثره بتطبيؽ معادلة (0.30-)( اقؿ نسبة بمقدار  مصرف االئتمان العراقي)في حيف سجؿ 
االنحدار كتكزعت باقي المصارؼ العشرة بيف تمؾ النسبتيف , اما بالنسبة لتأثير التميزم لمثابت عمى 

سجمت الفترة الزمنية ؿ  فقد (Fixed Effects (Period)) المبحكثةمستكل الفترات الزمنية 
 (0.38-)  حصمت عمى اعمى قيمة بم ت  , اذ  المبحكثة( الترتيب االكؿ في السمسمة الزمنية 2011)

كتميزت 0.02-)   2011 كانت لفترةفكتميزت في التأثير بنسبة اكبر مف باقي الفترات , اما ادنى نسبة 
في التأثير بنسبة اقؿ مف باقي الفترات  كتتكزع باقي الفترات بنسب مختمفة مف التأثير التميزم لمثابت 

 .المبحكثةلمسمسمة الزمنية 
وجد تأثير ذات داللة معنوية لنسبة ي )ث( التي مفادىا  " وفق النتائج اعاله تقبل الفرضية عمى   

مما يعني اف لنسبة عمى مستوى المصارف عينة الدراسة" ,  صرفيةالرصيد النقدي  في اليشاشة الم
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فكمما زادت نسبة الرصيد  ة مقياس اليشاشة المصرفي Z- Scoreعمى قيمة  ان ايجابي ان الرصيد النقدم تأثير 
حالة  انخفاضبشكؿ ايجابي مما يعني  Z- Scoreت يرت قيمة   المبحكثةالنقدم في عينة المصارؼ 

 فييا. في االستقرار المالي ارتفاعفي تمؾ المصارؼ كالتي تمثؿ في نفس الكقت  ة المصرفيةاليشاش
تأثير ذات داللة معنوية لراس المال العامل وجد يوعميو تقبل الفرضية الرئيسة الثالثة التي مفادىا"    

س الماؿ العامؿ ) نسبة أر مما يعني اف نسب " المبحوثةعمى مستوى المصارف  صرفيةفي اليشاشة الم
 -Zقيمة  عمىالتداكؿ , السيكلة النقدية , السيكلة االحتياطية كالرصيد النقدم ( تؤثر بشكؿ ايجابي 

Score  د تبيف مف التحميؿ السابؽ اف زيادة نسب راس الماؿ العامؿ, فق صرفيةمقياس اليشاشة الم 
اك شبو سائمة تنعكس عمى قدرة المصرؼ في مكاجية التزاماتو المختمفة كمتانة يعني تكفر سيكلة حاضرة 

 مكقفو بتكفير الخدمات المالية لزبائنو كتعزيز ثقة الجميكر بيـ.
تأثير ذات داللة معنكية  لممكجكدات غير العاممة في اليشاشة  كجدي: " رابعا: الفرضية الرئيسة الرابعة

 مف خالؿ راس الماؿ العامؿ في المصارؼ التجارية عينة الدراسة" .  صرفيةالم
كسيتـ اعتماد اختبار )تحميؿ المسار( الختبار تأثير بيف مت يرات الدراسة كفؽ البرنامج 

 -(:37( كالجدكؿ )10( كالنتائج كما في الشكؿ )Smart PLSاالحصائي)
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ) (Smart PLSباالعتماد عمى مخرجات البرنامج االحصائي  الباحثةالمصدر : من اعداد 
( من خالل المتغير الوسيط Y) صرفية( في اليشاشة المXموجودات غير العاممة )التأثير  لتحميل المسار  (10الشكل )

 (Mالمال العامل ) رأس
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 ( 37جدول )ال

 رأس( من خالل المتغير الوسيط Y) صرفية( في اليشاشة المXالمسار لتأثير لمموجودات غير العاممة )تحميل 
 (Mالمال العامل )

 انًخغُش انخابع  

 انًخغُش                   

 انًغخمم

 صشفُتانهشاشت انً

 يعايم انخأرُش

Original 

Sample (o) 

 االَغشاف انًعُاسٌ

Standard    

Deviation 

(STDEV) 

T. Standard 

 

(/O/ STDEV) 

P. Values 

 

 

 0.242- 0.033 0.008- انًىصىداث غُش انعايهت

 

0.893 

 0.000 9.404 0.091 0.856 انًال انعايم سأط

 انًخغُش انىعُط      

 انًخغُش انًغخمم
 انًال انعايم سأطاداسة 

 0.000 4.591 0.093 0.427 انًىصىداث غُش انعايهت

 حسب مخرجات الحاسبة . الباحثةالمصدر: اعداد 

لممكجكدات غير العاممة في  ( اف معامؿ التأثير المباشر37( كالجدكؿ )10يتضح مف الشكؿ )   
( كىك تاثير سمبي كعند مستكل معنكية  -0.008لممصارؼ عينة الدراسة بم ت ) صرفيةاليشاشة الم

 نجد اف مستكل المتحقؽ اكبر . (0.05) كىي الباحثة( كعند مقارنتيا مع النسبة التي افترضتيا 0.893)
كىك تاثير ايجابي   (0.856)بمغ  صرفيةككذلؾ التأثير المباشر لراس الماؿ العامؿ عمى اليشاشة الم 

,    (0.05)كىك  الباحثةكىك اقؿ مف مستكل المعنكية المفترض مف قبؿ  (0.000)كعند مستكل معنكية 
( مف خالؿ Y) صرفيةاليشاشة الم( في X) لممكجكدات غير العاممة كغير المباشر التأثير الكميبينما 

ر ايجابي ذات داللة معنكية عند كىي تاثي (0.427) تبم  (M) راس الماؿ العامؿالمت ير الكسيط 
 . (0.05) الباحثةو تكىي اقؿ مف مستكل المعنكية التي افترض  (0.000)مستكل

ذات داللة تأثير  كجديكحسب ىذه النتيجة تقبؿ الفرضية الرابعة عمى مستكل ىذه الدراسة التي مفادىا "  
) كمت ير الماؿ العامؿ رأس كجكد مف خالؿصرفية لممكجكدات غير العاممة في اليشاشة الم معنكية 
 في المصارؼ التجارية عينة الدراسة " كعند مقارنة )التأثير الكمي( لممكجكدات غير العاممة بكجكد كسيط(

مع التأثير المباشر ليا  نالحظ التأثير الكمي أعمى كانو يزيد مف  المت ير الكسيط في اليشاشة المصرفية
احتماؿ  ؿما يزيد مف احتمالية االستقرار المالي كيقم صرفيةممقياس اليشاشة ال (Z-Sucreقيمة )

الماؿ  رأسفي المصارؼ التجارية عينة الدراسة كعمى ىذا االساس فاف تكظيؼ ادارة  صرفيةاليشاشة الم
في المصارؼ التي تعاني مف كجكد المكجكدات غير العاممة في  صرفيةالعامؿ في تخيض اليشاشة الم

الماؿ العامؿ في المصارؼ  لرأس  ذ بنظر االعتبار بكجكد ادارة كفكءةكشكفاتيا المالية ال يتـ بدكف االخ
 التجارية .   
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 املثحث االول: االسرُراجاخ
تكصمت الدراسة الحالية  الى مجمكعة مف االستنتاجات ذات العالقة باألطر الفمسفية كالفكرية    

 كالتطبيقية لمت يرات الدراسة

 انفكرَح ملرغرياخ انذراسح تاالطار اوالً: االسرُراجاخ املرؼهمح 
محفظة المكجكدات المتداكلة  دمحافظ  المالية اذ تع. ركزت اغمب الدراسات المعاصرة عمى اىمية ال1

 امف عدمي ليشاشة المصرفيةكمحفظة المطمكبات المتداكلة مف اىـ العكامؿ الرئيسة التي تحدد مستكل ا
, كعمى تمؾ المحافظ يعتمد تحديد مستكل مخاطر التي قد يتعرض ليا القطاع .في المصارؼ التجارية 

 . وكمـ المالي االزمات مالية في النظاالمصرفي كبما يؤدم الى خمؽ 
ال يتجزأ مف االدارة المالية ألم مصرؼ تجارم , تيتـ في ادارة  ان الماؿ العامؿ جزء رأسادارة  تمثؿ. 2

مككنات ميمة في الميزانية العمكمية لممصرؼ متمثمة بالمكجكدات المتداكلة كالمطمكبات المتداكلة بطريقة  
ىداؼ المصرؼ, فنجاح كبقاء المصرؼ مرتبط تضمف المكازنة بيف جميع  مخاطر السكؽ كبما يحقؽ ا

  .بكجكد ادارة كفؤ لمكجكداتيا كمطمكباتيا 
لرأس الماؿ العامؿ في المصارؼ ليا تاثير مباشر عمى قدرة المصرؼ في تكفير  ة. كجكد ادارة كفكء3

 الماؿ العامؿ الذم يشكؿ رأس السيكلة لمختمؼ االنشطة فيي تركز عمى التخطيط كالرقابة لمككنات
يـ في تخفيض عدـ القدرة في التخمؼ عف السداد لاللتزامات الكبر في تمؾ  المصارؼ بطريقة تسالنسبة ا

المالية القصيرة االجؿ ما ينعكس االمر في الحفاظ عمى االستقرار المالي لممصارؼ كتخفيض مف 
 المحتممة . صرفية مستكيات اليشاشة الم

مة القطاع المصرفي اصبح ضركرة ممحة لضماف استقرار . تسميط الضكء عمى ضركرة االىتماـ  بسال4
االنشطة االقتصادية كتنشيطيا بما يحقؽ معدالت تش يؿ عالية كتخفيض معدالت التضخـ , مف خالؿ 

ـ بدكرىا مدل كفاية راس الماؿ المصرفي كقدرتو عمى مكاجية التي تقي المصارؼطر في تقييـ ادارة المخا
 . المصارؼالصدمات الكبيرة التي تتعرض  ليا الخسائر غير متكقعة كامتصاص 

. شيد القطاع المالي عمى مستكل العالـ جممة مف التطكرات المتالحقة كالسريعة التي ادت الى تنامي 5
طر كطرحت اماميا مزيدان مف الفرص كالتحديات ما جعميا  عرضة الى عدد مف المخا المصارؼدكر 

ستقرار معرضة بذلؾ الجياز المصرفي المحمي لالزمات المالية , تدفقات الرأسمالية المزعزعة لالبكصفيا 
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ما دفع بالعديد مف الباحثيف كالدراسيف بالمجاالت المالية كالمصرفية عمى تقديـ االدلة مف خالؿ البحكث 
كالدراسات التي اكدت عمى ضركرة تبني االنظمة المالية المرنة  لمكاجية الصدمات غير المتكقعة التي 

 ى االفالس كالخركج مف بيئة االعماؿ .تقكد ال
. ضركرة االخذ بالظركؼ االقتصادية المت يرة كسياسات  البنكؾ المركزية كادارة المصارؼ كادارة الزبكف 6

التي تعد مف العقبات اماـ المصارؼ في تكظيؼ مكاردىا المالية ما يجعميا غير قادرة عمى تحديد الحجـ 
, كما  صرفيةيا لميشاشة المالماؿ العامؿ بطريقة يعرض لرأسالمناسب مف المكجكدات السائمة المككنة 

اكدت عمى اف االىتماـ بتمؾ المت يرات يعد مف سبؿ نجاح ادارة المصرؼ المتضمنة حسف ادارة التدفقات 
النقدية كالكشؼ المبكر عف احتماالت حدكث العجز اك الفائض في الرصيد النقدم بما يمكف االدارة مف 

 لية . اتخاذ التدابير الالزمة لتخفيض مف اليشاشة الما
مف االىتماـ في اعقاب  جزء كبيرعمى . استحكذت الدراسات المتعمقة بالمكجكدات غير العاممة 7

ف المكجكدات غير العاممة تعكس اداء المصارؼ اذ الاالزمات المالية التي مرت بيا العديد مف البمداف , 
يؤثر عمى صافي  االئتماني ماتشير المستكيات العالية الى احتمالية اكبر في حاالت التخمؼ عف السداد 

االستقرار المالي كظيكر بكادر اليشاشة  الى كؿ قيمة المكجكدات فييا ما تؤثرآارباح المصارؼ كت
, كاكدت تمؾ الدراسات الى ضركرة تحديد مستكيات قياسية لممكجكدات غير  صارؼلتمؾ المصرفية الم

نيا اف تحد اك تمنع تزايد أت الكقائية التي  مف شبمثابة انذار مبكر التخاذ االجراءا المصارؼالعاممة في 
 مستكياتيا .

. يبرر االىتماـ المتزايد لعديد مف الدكؿ كالمؤسسات المالية العالمية بتحقيؽ االستقرار المالي كتخفيض 8
ككنو يمثؿ مسؤكلية جماعية لعمى مستكل االنظمة المالية في الدكؿ  صرفيةمستكيات اليشاشة الم

الدكلي , قد يترتب عمى انييار نظاـ مالي في دكلة ما خطكرة عمى باقي النظـ المالية في العالـ لممجتمع 
كذلؾ في ظؿ العالقات التشابكية كزيادة درجة انفتاح النظـ المالية بعضيا عمى بعض كنظران لتكبد 

 االقتصاد العالمي تكاليؼ باىظة  جراء االزمات المالية .
بعد االزمة  السيماباىتماـ اضافي في العديد الدراسات كاالبحاث التحميمية . حظيت مخاطر االئتماف 9

ذات اىمية القصكل كانعكس ذلؾ في حقيقة  دتدىكر مكجكدات المصارؼ التي تعالمالية العالمية , نتيجة 
اف لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية اصدرت ارشادات جديدة تقتضي بيا مف المصارؼ تحقيؽ مستكيات 
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كفاية راس الماؿ كتكفير مخصصات كافية لمقركض المعدكمة بما يضمف مستكل المكجكدات اعمى مف 
 غير العاممة تبقى عمى ادنى مستكل ممكف .

ي مف فراغ  كانما كانت كال تزاؿ جكدة كنكعية تسة المكجكدات غير العاممة  لـ تأ. التركيز عمى درا10
ما تككف سبب فشؿ  ان المركزية ألنيا غالبالمكجكدات مصدر قمؽ كبير لممصارؼ كسمطات البنكؾ 

يـ في فشؿ العديد مف ظة قركضو سيئة كغير عاممة  ما تسالمصرؼ ىك اف يككف جزء كبير مف محف
 .نشاطاتو , كما اكدت الدراسات عمى اعتبار جكدة المكجكدات مف المعايير لقياس اداء المصارؼ 

اسات كاالبحاث حجر االساس لمصداقية معدالت . تعد جكدة كنكعية المكجكدات في الكثير مف الدر 11
تأتي عف طريؽ المكجكدات  صارؼالماؿ في المصارؼ لككف معظـ مخاطر االزمات المالية في الم رأس

 اك صعكبة تحكيميا الى  سيكلة عند الحاجة الييا .
عاممة كزاد . طرح العديد مف الباحثيف االطر المقترحة الستراتيجية تخفيض رصيد المكجكدات غير ال12

االىتماـ بيذا المكضكع بشكؿ صياغة دليؿ يتضمف ارشادات كمؤشرات تيدؼ الى تعزيز كتطكير 
 العاممة كمنع تراكـ قركض جديدة .استراتيجيات مناسبة مف اجؿ تقميؿ رصيد المكجكدات غير 

لتنظيمية اف ضعؼ االطر اعمى . اتفقت اغمب االدبيات التي تطرقت الى مكاضيع االزمات المالية 13
لمقطاع المالي كعدـ جاىزية مؤسساتو كعدـ كجكد اطار قانكني تنظيمي مالئـ كفاعؿ كقادر عمى 
امتصاص الصدمات اك الحد مف تراكـ المخاطر يجعؿ مف مؤسساتو ىشة اماـ ام صدمة  متمثمة بعدـ 

  عمى التصدم كمكاجية التزاماتيا .القدرة 
المصرفي العراقي مف العديد مف المشاكؿ كالمخاطر التي تـ . عانت المصارؼ التجارية في القطاع 14

تسميط الضكء عمييا في الكثير مف االدبيات كاالبحاث االكاديمية اال انيا التزاؿ تعاني مف مشاكؿ 
ثار بال ة عمى بقاء المصرؼ آيا المزيد االىمية ليا مف ئاالىتماـ بدراستيا كاعطا مف ية البدجكىر 

 المستطاع. مف الكقاية منيا قدر كانت تمؾ المخاطر خارج ادارة المصرؼ نفسو البدحتى كاف  كاستمراره

 ثاًَُا: االسرُراجاخ املرؼهمح تاالطار انرطثُمٍ ملرغرياخ انذراسح. 
 المت يراتنتائج . يتضح مف خالؿ نتائج التحميؿ السابقة تبايف المصارؼ التجارية عينة الدراسة في 1

عتيادية التي القد يرجع ذلؾ الى االكضاع غير ا صرفية العاممة ك اليشاشة الم ات غيربالمكجكدالمتعمقة 
ية كانخفاض اسعار النفط  زيادة كتنامي العجز في الميزان  مر بيا البمد مف ت يرات سياسية كاقتصادية

عمى االرىاب كدعـ النازحيف كالميجريف ما اثر عمى مصادر دخكؿ المكاطنيف  كما اف  الحرب نفقات
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نسبة كبيرة مف استثمارات المصارؼ التجارية في حكاالت الخزينة ذات العائد المنخفض كانخفاض 
 معدالت نمك الكدائع أثر سمبان عمى عكائد المصرؼ.

الماؿ العامؿ كقد  رأس نسب.  بينت نتائج االختبار ايضا تبايف المصارؼ التجارية عينة الدراسة في 2
التي شيدت ت يرات  2003يعزل ذلؾ الى الزيادة الكبير في اعداد المصارؼ التجارية الخاصة بعد سنة 

سياسية كاقتصادية كبيرة انعكست عمى سياسات المصارؼ مف حيث ادارة المكارد المالية فييا كطرؽ 
ت الكافية كاف لو االثر السمبي عمى تكظيفيا كمف جانب اخر حداثة تمؾ المصارؼ كعدـ امتالكيا الخبرا

لممكاردىا المالية القصيرة االجؿ كظير  كءةتميزت مصارؼ اخرل بإدارتيا الكف في حيف نتائج اعماليا 
 ىذا كاضحا مف خالؿ ارتفاع مؤشرات التداكؿ فييا .

ير . لكحظ اف اغمب المصارؼ التجارية عينة الدراسة تعاني مف تفاكت في معدالت المكجكدات غ3
مخصصات ديكف مشككؾ في تحصيميا كتعطيؿ جزء كبير ص مبالغ يالعاممة ما قد يدفعيا الى  تخص
سمبا عمى  المالية ما اثر ىامكاردكبنفس الكقت يعكس سكء ادارتيا ل مف مكاردىا المالية بيذا الجانب

 كضعيا المالي .
يران كسيطان بيف المكجكدات غير . كجكد تاثير ايجابي إلدارة راس الماؿ العامؿ في حالة ككنيا مت 4

 العاممة كاليشاشة المصرفية كما جاءت بيا نتيجة الفرضية الرابعة مف الدراسة .
أعمى مستكل في المكجكدات غير العاممة عمى  مستكل المصارؼ  االىمي العراقي. سجؿ مصرؼ 5

االستثمار العراقي اقؿ مستكل في حيف سجؿ مصرؼ ,   المعدؿ العاـ لممصارؼ عينة الدراسةمقارنةو مع 
يتضح مف اعاله اف  المعدؿ العاـ لممصارؼ عينة الدراسة ,مع  في المكجكدات غير العاممة مقارنةن 

المصارؼ التي تعاني مف المكجكدات غير العاممة في ميزانياتيا تظير عمييا مخاطر انخفاض السيكلة ما 
 2019مستكل الفترة الزمنية المستيدفة فكانت سنة المحتممة, اما عمى  صرفيةيعرضيا الى اليشاشة الم

 اعمى السنكات  في مستكل المكجكدات غير العاممة .
, عبر العراؽ , كالتجارة العراقي حققكا اعمى   االئتماف العراقينتائج التحميؿ اف المصارؼ   بينت. 6

 , في حيف سجؿ لدراسةالمعدؿ العاـ لممصارؼ عينة االماؿ العامؿ  مقارنة مع  رأس نسبمستكل في 
الماؿ  رأس نسب, المتحد لالستثمار كاالستثمار العراقي اقؿ مستكيات  في  الشرؽ االكسطرؼ مص

الماؿ  رأس نسباعمى السنكات في  2013العامؿ اما عمى مستكل الفترة الزمنية المستيدفة فكانت سنة 
 العامؿ كيمكف اف يعزل ذلؾ الى استقرار اسعار النفط نكعا ما كانعكاساتيا عمى الكضع االقتصادم لمبمد.
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سجؿ مصرؼ االئتماف العراقي اعمى المصارؼ فقد صرفية .اما فيما يتعمؽ بنتائج تحميؿ اليشاشة الم7
المصارؼ في  اقؿب داد  في حيف سجؿ مصرؼ, في مستكيات اليشاشة كاقميا في االستقرار المالي 

اعمى  2011, اما عمى مستكل الفترة الزمنية المستيدفة  فكانت سنة  اليشاشة المصرفيةمستكيات 
 . صرفية سنكات الدراسة في اليشاشة الم

الماؿ العامؿ االربعة )التداكؿ  رأس نسب. سجمت نتائج عالقات االرتباط بيف المكجكدات غير العاممة ك 8
نسب , السيكلة النقدية , السيكلة االحتياطية  كرصيد النقدم ( عمى كجكد عالقة ارتباط سالبة  مع 

االربعة , كيمكف تفسير ىذه العالقة السالبة باف ارتفاع  مستكيات مكجكدات غير العاممة في ميزانيات 
المعدكمة كمخصص الديكف المشككؾ في تحصيميا (  المصارؼ عينة الدراسة كالمتمثمة  ب)الديكف

باالضافة الى فقداف العكائد المتكقعة مف عمميات االئتماف تؤثر سمبا عمى سيكلة المصارؼ ما يجعميا 
 عاجزة مف مكاجية التزاماتيا المختمفة .

القة ارتباط  بكجكد ع صرفية. سجمت نتائج عالقات االرتباط بيف المكجكدات غير العاممة كاليشاشة الم9
  مقياسسالبة كاف اختمفت قكة ىذا االرتباط بيف المصارؼ عينة الدراسة , كما لكحظ مف خالؿ 

Z(Score)  كانت قيمة  اذفي المصارؼ   اليشاشة المصرفيةالذم يعكس مستكلZ(Score)  سالبة
 . االستقرار المالييقابمو ارتفاع مستكل  اليشاشة الماليةمستكل  ارتفاعيعني 
نتائج ارتباط  صرفية الماؿ العامؿ كاليشاشة الم رأس نسبسجمت نتائج عالقات االرتباط بيف  .10

الماؿ العامؿ )التداكؿ , السيكلة النقدية , السيكلة  رأس نسباف جميع  االختبارلكحظ مف خالؿ  اذمكجبة 
 Z(Score)قيمة  ع عينة الدراسة كانت ترتبط بشكؿ ايجابي ماالحتياطية كالرصيد النقدم في المصارؼ 

في المصارؼ انخفاض اليشاشة المصرفية كارتفاع االستقرار المالي   Z(Score)قيمة  ما يعني ارتفاع , 
  .السيكلة نسب فييا التي ترتفع

)  الماؿ العامؿ المتضمنة  رأس نسب. سجمت نتائج تحميؿ تأثير المكجكدات غير العاممة  في 11
ذات داللة معنكية سالبة , ام   نسبالتداكؿ , السيكلة النقدية , السيكلة االحتياطية كالرصيد النقدم ( 

الماؿ العامؿ بنفس المقدار ام كمما زاد مستكل  رأس يت يربت ير كحدة كاحدة مف المكجكدات غير العاممة 
سيكلة المصارؼ  بنفس المقدار  المكجكدات غير العاممة في المصارؼ التجارية عينة الدراسة انخفضت

 . صرفيةما يزيد مف احتماؿ تعرضيا لميشاشة الم
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الماؿ العامؿ   رأسنسب تاثير المكجكدات غير العاممة في تحميؿ . اظير التأثير التميزم لمثابت كفؽ 12
اظيرت نتائج االختبار تميز مصرؼ االئتماف العراقي مف بيف المصارؼ العشر مف  تحقيقو المرتبة 

الماؿ  رأساالكلى عمى مستكل المصارؼ  بتأثير المكجكدات غير العاممة بنسبة اكبر عمى مؤشرات 
العامؿ قياساي بالمصارؼ االخرل كىذه النتيجة جاءت متكافقة مع نتائج  التحميؿ المالي  اما مف حيث 

 تميزان مف حيث تاثير الثابت . 2011سجمت سنة فقد الفترة الزمنية 
نتائج ذات داللة معنكية  صرفيةتحميؿ تاثير المكجكدات غير العاممة  في اليشاشة الم . سجمت نتائج13

بنفس المقدار الذم  Z(Score) قيمةنخفض تكاحدة مف المكجكدات غير العاممة سالبة ام بت ير كحدة 
 Z(Score) قيمةيعكس بدكره مستكل االستقرار المالي لممصارؼ التجارية عينة الدراسة , ام بانخفاض 

 المبحكثةلممصارؼ   صرفيةيرتفع مستكل اليشاشة الم بمعني انخفاض مستكل االستقرار المالي كبمقابؿ
 محتممة .المالية اللالزمات  ةما يجعميا اكثر عرض

اظيرت  أنو صرفية. سجؿ تأثير التميزم الثابت كفؽ تاثير المكجكدات غير العاممة في اليشاشة الم14
معطيات النتائج عمى مستكل المصارؼ اف مصرؼ ب داد جاء بالمرتبة االكلى مف حيث درجة االستقرار 

تميزان مف حيث  2011ة نسجمت سفقد ما مف حيث الفترة الزمنية المالي كاقؿ في مستكيات اليشاشة  ا
 تاثير الثابت.

نتائج ذات داللة  صرفيةاليشاشة الم. سجمت نتائج تحميؿ تاثير مؤشرات راس الماؿ العامؿ في 51
راس الماؿ العامؿ المتمثمة ب) التداكؿ , السيكلة النقدية , نسب معنكية مكجبة ام بت ير كحدة كاحدة مف 

في المصارؼ التجارية عينة الدراسة التي   Z(Score) الرصيد النقدم ( تزداد قيمةالسيكلة االحتياطية ك 
ا يقمؿ مف احتمالية ممعينة الدراسة لممصارؼ  صرفيةشاشة المتعكس بدكرىا انخفاض بمستكيات الي

 زمات مالية مستقبالن.ألتعرضيا 
 مف خالؿ صرفية. سجمت نتائج تحميؿ التأثير غير مباشرة  لممكجكدات غير العاممة في اليشاشة الم16

لممصارؼ التجارية عينة الدراسة , نتائج ذات داللة   ان كسيط ان مت ير بكصفو كجكد ادارة رأس الماؿ العامؿ 
ت غير العاممة في اليشاشة معنكية مكجبة مقارنة مع نتائج تحميؿ تاثير العالقة المباشرة لممكجكدا

في حالة  صرفية , اذ كاف تاثير المكجكدات غير العاممة بمستكل اقؿ في خمؽ اليشاشة المصرفية الم
الماؿ  رأس لنسببينيما كمف خالؿ التأثير الكمي  ان كسيط ان مت ير بكصفو   ماؿ العامؿ رأسكجكد ادارة 

الماؿ العامؿ في الحد مف  رأسالعامؿ كىذا ما اثبتتو الفرضية الرابعة في الدراسة ما يبيف مساىمة  ادارة 
في المصارؼ التجارية المستيدفة التي تعاني مف المكجكدات غير العاممة في  صرفيةاليشاشة الم

 الية .كفاتيا المكش
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 املثحث انثاٍَ: انرىصُاخ وانذراساخ املسرمثهُح
 اوالً : انرىصُاخ 

يـ بعض االرشادات المناسبة التي تس عمى االستنتاجات التي تكصمت الييا الدراسة البد مف تقديـ بناءن  
 ة : األتيفي تذليؿ بعض العقبات التي تكاجيو المصارؼ , اذ تكصي الدراسات بالتكصيات 

أداة  ثبت بكصفيا يا المزيد مف االىمية ئالماؿ العامؿ كاعطا رأس. البد مف االىتماـ بتكظيؼ ادارة 1
في المصارؼ التي تعاني مف كجكد المكجكدات غير العاممة في صرفية دكرىا في الحد مف اليشاشة الم

 كشكفاتيا المالية  .
ككنو للحفاظ عمى راس ماؿ المصرؼ . ينب ي بذؿ جيكد اضافية مف قبؿ المصارؼ التجارية في ا2

مف خالؿ االبتعاد عف السياسات التنظيمية الخاطئة كالتكسع في  صرفيةالم يشاشةماف مف الأشبكة 
عمميات منح االئتماف )المفرطة ( خالؿ فترة االزدىار كاعتماد السبؿ الحديثة في السيطرة عمى ممارسات 

 ائف . المقترضيف غير متكقعة كاالىتماـ بنكعية الزب
قادرة متمثمة بأدائيا الفاعؿ كالمؤثر في عائد الك  كءةكفالدارة الالماؿ العامؿ يحتاج الى ا رأس. اف 3

 المصرؼ كربحية . 
التنكيع في المجاالت االستثمارية كافة كالمجاالت االقراضية خاصة  أ. ضركرة التأكيد عمى مبد4

 مخاطر المحفظة مع تحقيؽ العكائد المرضية . في تخفيضدكر  لممصارؼ التجارية لما ليذا المبدأ مف
الماؿ العامؿ المعيارية المعتمدة في القطاع المصرفي لما ليا دكر  رأس نسب. ضركرة المحافظة عمى 5

يا مف خالؿ االحتفاظ بالنقد بالنسبة المقبكلة كما بحكمو الستخدامو كبقائفي ضماف مستقبؿ المصارؼ 
السيكلة االحتياطية كالرصيد النقدم لدل المصارؼ االخرل بما يقكم متانة في االكقات الحرجة , كتعزيز 

 . لنسبتمؾ ا
كاالىتماـ بو مف قبؿ المصارؼ التجارية ألىميتو في تحديد مستكل  Z(Score) بمقياس. ضركرة االخذ 6

اف كجدت تعزيز المعدالت العالية منو في المصارؼ التجارية  الىالمحتممة, كالسعي  صرفيةاليشاشة الم
ككنيا مف المؤشرات لمف خالؿ العمؿ عمى زيادة العائد المتحقؽ عمى مستكل المكجكدات كحؽ الممكية 

 الميمة في تقيـ االداء المالي المصرفي كتحسينو .
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.  ضركرة تكجو المصارؼ التجارية نحك اعتماد استراتيجيات جديدة في ابتكار ادكات حديثة لجذب 7
ما يضمف زيادة التقميدية التي مف شأنيا العمؿ عمى جذب زبائف جدد  كب دكاتلأل كتنمية الكدائع باالضافة

بالنسبة  السيماضركرة تطكير طرؽ كاساليب كسب ثقة الزبائف كالحفاظ عمييا ك  مع  العكائد مستقبالن 
لممصارؼ التجارية الخاصة مف خالؿ ضركرة تأميف الكدائع لدل جيات حككمية لزيادة ثقة الزبائف مف 

 ية كزيادة في جذب الكدائع مف جية اخرل.ج
يا المنتظمة كغير المنتظمة . البد لممصارؼ التجارية مف زيادة االىتماـ بدراسة المخاطر بأنكاع8

يا االىمية نفسيا لما ليا مف اثر في تقميؿ االزمات المحتممة  مف خالؿ اعتماد االسس المنيجية ئكاعطا
 الحديثة في ادارة المخاطر .

عمى االجيزة الرقابية اف تتعاكف كتتظافر جيكدىا فيما بينيا مع ضركرة االلتزاـ بالجدية في اعماليا   .9
تككف سببان في عرقمة العمميات المصرفية الف مسؤكلية تحقيؽ االستقرار المالي ىي مسؤكلية  كأال, 

ميع عمميات شاممة عمى ججماعية مع ضركرة تشديد العقكبات عمى المخالفات المالية كما تككف الرقابة 
 ىا ضمف المكائح كالقكانيف المعتمد عمييا .ءالمصرؼ بما يضمف  ادا

عمى تحديث  مخاطر التخمؼ عف السداد بناءن  السيما. مراجعة تقييـ المخاطر االئتمانية بشكؿ دكرم ك 10
ارؼ التجارية , المعمكمات كالبيانات المتعمقة بالزبائف ألنيا مف اكثر المخاطر التي تتعرض ليا المص

مزبائف كمراقبة كضعيـ المالي بشكؿ مستمر بما يمكف لفالمتابعة الجيدة لعمميات التمكيؿ الممنكحة 
المصرؼ مف اتخاذ االجراءات الالزمة قبؿ كقكع الزبكف في حالة االعسار المالي كمف ثـ التخمؼ عف 

 تسديد المستحقات المترتبة عميو .  
المكجكدات كالمطمكبات  كبما فييا  دارةإبف الدراسات كاالبحاث المتعمقة . ضركرة القياـ بالمزيد م11

الماؿ العامؿ ( كاالستفادة منيا  كاالطالع عمييا مف  رأسالمكجكدات المتداكلة كالمطمكبات المتداكلة )
اف اكثر المخاطر في النظاـ المصرفي تأتي مف ىيكؿ مكجكدات  ألفجانب المصارؼ التجارية 

 كمطمكبات المصرؼ.
ندكات كالمؤتمرات الدكرية لممكظفيف  م. ينب ي بذؿ الجيكد مف قبؿ المصارؼ التجارية في االعداد ل13

ؿ المعمكمات الضركرية كمسايرة ك إليصاؿيشترؾ بيا نخبة مف الباحثيف كالمختصيف كاساتذة الجامعات  
عامميف مع المصارؼ  مف ما ىك جديد في الساحة المصرفية الدكلية  ككذلؾ االىتماـ بتكعية الزبائف كالمت

 ندكات تثقيفية اك لقاءات مف اجؿ تسييؿ التعامؿ معيـ بما يضمف تفيميـ لمعمؿ المصرفي .  حيث عقد 
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 ثاًَُا : انذراساخ املسرمثهُح 
الماؿ العامؿ مف المكاضيع الميمة  رأستعد مكاضيع المكجكدات غير العاممة كاليشاشة المالية كادارة    

كاالبتكار في الجانب  بداعلإلمجاالن خصبان  دتنظيرم لمعمؿ المصرفي , كما تعكالحساسة في الجانب ال
 منيا:  التطبيقي , فيناؾ الكثير مف المجاالت ىامة مف الجدير البحث  فييا نذكر

  . صرفيةالماؿ  كاليشاشة الم رأس. كفاية 1
 . صرفيةبيئة المصرفية في اليشاشة الم.انعكاسات ال3
 )النفقات غير المتكقعة (.  COVID-19ك صرفية. اليشاشة الم4
 . انعكاسات االصالحات المالية  في المكجكدات غير العاممة .5
 . المخاطر المالية كاليشاشة المصرفية.6
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 واملراجغ املصادر 
 اوالً: املراجغ

 . انمراٌ انكرَى 1
 ثاًَُا: املصادر انؼرتُح

 . انرمارَر وانىثائك انرمسُح1
 .2018, 2019تقارير االستقرار المالي الصادرة مف البنؾ المركزم العراقي لسنكات .1
التقارير كالكشكفات المالية الصادرة مف المصارؼ التجارية عينة الدراسة المدرجة في سكؽ العراؽ  .2

 السكؽ.كالمنشكرة عمى مكقع  2019الى  2011اؽ المالية لمسنكات مف لألكر 
 . العامة المالية دليل الشفافية 2017, صندكؽ النقد الدكلي,  .3
 . دليل الشفافية المالية العامة,  2007صندكؽ النقد الدكلي ,  .4
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6. FINANCIAL STABILITY REPORT MAY 2014 (IMF,2014). 
7. .European Central Bank /Banking Supervision/ Guidance to banks on 

non- performing loan, 2017. 
8.  Rapport annuel (KPMG,2018) KPMG is a global network of professional 
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 ..جامعة المكصؿ

https://www.kpmg.com/
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 ( ( المبمغ )بمالييف الدنانير2019 -2011)لممدة( الديكف المشككؾ في تحصيميا 1ممحؽ )
 االستثمار الفترة الزمنية/ اسـ المصرؼ

 العراقي
 الخميج
 التجارم

 الشرؽ
 االكسط

 االىمي
 العراقي 

 التجارة عبر العراؽ المنصكر
 العراقي 

 المتحد
 لالستثمار

 االئتماف ب داد
 العراقي

2011 2416 4410 1809 7233 819000 2532774 12060 207446 31208 8713 
2012 2260 2911 1613 1045 5121 492000 15979 41051 36166 7801 
2013 2948 8200 2610 965050 4255 2085 16273 16565 33610 7991 
2014 2855 35588 2633 1221 7003 950339 16822 16422 47709 12000 
2015 2281 54041 5824 3554 12319 13641 19232 24835 59264 12135 
2016 2073 39437 1045 1694 7127 167319 39749 80036 162906 8488 
2017 1621 44705 1040 633795 6151 114875 50659 62847 4240 8355 
2018 1867 51858 10469 475523 4782 88081 11932 71939 1226 44116 
2019 1976 7140843 10724 177923 4603 97310 21417 71939 40000 198921 
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 ( المبالغ ب) مالييف الدنانير ( 2019-2011)لممدة( الديكف المعدكمة 2ممحؽ ) 
 االستثمار الفترة الزمنية / اسـ المصرؼ

 العراقي 
 الخميج
 التجارم 

 االىمي االكسط  الشرؽ
 العراقي 

 التجارة العراؽ المنصكر
 العراقي 

 المتحد
 لالستثمار 

 االئتماف ب داد
 العراقي 

2011 2961 17087 500000 - 2470 1820 104480 1190 1365 1130 
2012 9912 76296 978132 327059 671200 9902 1148 159227 33312 7837 
2013 5174 1820 1556 1558 3264 2358 104480 72891 16033 13752 
2014 4298 301707 5755 5178 18410 1966 245795 2435 185830 - 
2015 882 9866 - 20925 13162 1325 1354 381907 13973 13512 
2016 - 8147 4573 1822 11244 2614 50836 137245 4878 4888 
2017 - 3200 1138 53681 10981 2129 5692 86893 151206 1494 
2018 - 3020 443914 20221 - 2129 9510 127497 237795 4802 
2019 - 3020 441790 21167 7992 2122 12119 146510 174862 - 
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 ( المبالغ ب ) مالييف الدنانير ( 2019 – 2011مف )  لممدة( السمؼ كالقركض 3ممحؽ ) 
 االستثمار الفترة الزمنية / اسـ المصرؼ

 العراقي 
 الخميج
 التجارم 

 االىمي االكسط  الشرؽ
 العراقي 

 التجارة العراؽعبر  المنصكر
 العراقي 

 المتحد
 لالستثمار

 االئتماف ب داد
 العراقي

2011 116150 87645 190757 54300 65702 1481 829146 262085 145657 9633 
2012 180576 214344 198350 69400 67356 376905 2311 387398 137255 7459 
2013 244163 286574 208868 115537 89654 2000 3956 538829 208184 2531 
2014 165468 288101 187865 165327 102927 96351 7154 371490 226699 1228 
2015 120927 310869 149925 184042 112747 161517 9101 324228 235718 68636 
2016 103401 287550 126346 124682 114534 157633 9903 272651 19566 2930 
2017 118712 204274 100252 134356 161742 111277 10789 329052 2024830 8355 
2018 141059 171492 94572 76838 123811 95661 11932 341001 161954 8085 
2019 146505 144623 94051 168964 142577 86372 11446 252214 149602 56164 
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 ( المبالغ ب ) مالييف الدنانير ( 2019 – 2011مف )  لممدة( المكجكدات المتداكلة 4ممحؽ ) 
 االئتماف ب داد المتحد التجارة العراؽ المنصكر االىمي الشرؽ الخميج االستثمار الفترة الزمنية / اسـ المصرؼ 

2011 314130 333928 511264 180677 263096 132296 244334 642070 841254 442925 
2012 362475 401601 746692 331502 392281 73975 23955 659168 1257 5588682 
2013 505493 716318 686718 533783 776689 75722 24632 703241 1708 600088 
2014 541303 764139 589241 600236 868044 318741 25821 488790 1770 622321 
2015 533153 760989 568092 512566 1049 370676 28313 522926 1493 61569 
2016 562401 712254 555161 494116 1061 404597 428983 470104 1042 502854 
2017 552916 497860 529844 535566 1266 304946 453423 463029 939879 471774 
2018 587579 512841 706675 482296 1517 317742 435817 460611 1041 491505 
2019 568544 448177 564770 326213 92784 300398 44010 550695 943048 511448 
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 ( المبالغ ب ) مالييف الدنانير ( 2019 -2011مف )  لممدة( المطمكبات المتداكلة 5ممحؽ ) 
 االستثمار الفترة الزمنية / اسـ المصرؼ

 العراقي 
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 التجارم 
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 االكسط 
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 العراقي

 التجارة العراؽعبر  المنصكر
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 المتحد
 لالستثمار

 االئتماف ب داد
 العراقي 

2011 210611 234661 516847 79258 162416 67469 112261 409629 73564 292157 
2012 261536 274510 631223 182566 157126 8135 150236 396143 1093 38603 
2013 332502 15067 571400 373926 508981 6825 138264 416031 1473 405916 
2014 274906 469176 376001 351805 601212 110998 164887 226571 1535 335015 
2015 267105 487999 397163 274466 787120 105106 140687 259527 1281 316707 
2016 286200 76950 396221 277787 816529 130180 122443 205045 834482 194050 
2017 289844 271620 339791 338512 992703 42597 136148 216665 785720 152925 
2018 323983 237831 529147 244969 1249 43762 135947 204047 809424 184183 
2019 268203 201942 385179 365264 1175 66505 146615 154502 829844 21907 
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 .................................................................................................... المالحق

  

 
 

 ( المبالغ ب ) مالييف الدنانير ( 2019 – 2011مف )  لممدةالخزينة  في ( النقدية6الممحؽ ) 
 االستثمار اسـ المصرؼالفترة الزمنية / 

 العراقي 
 الخميج
 التجارم 

 الشرؽ
 االكسط 

 االىمي
 العراقي 

 التجارة العراؽعبر  المنصكر
 العراقي

 المتحد
 لالستثمار

 االئتماف ب داد
 العراقي

2011 19927 10069 20328 10574 807155 2305 6987 5198 59910 18238 
2012 28256 21874 37793 14580 10142 1077 7970 15309 35173 1220631 
2013 31086 21075 71162 28762 6025 758998 5620 21881 112304 10025 
2014 81478 365144 25452 41710 38144 3032 7863 5200 86182 5504 
2015 8777 47247 37406 23092 14069 10028 6440 3362 101081 14252 
2016 45088 63821 90659 17057 12915 20318 6429 6528 63634 8047 
2017 67872 56194 283120 23816 19920 19204 5826 10442 67754 11962 
2018 22484 44872 292606 49846 15774 26168 7401 5556 82785 15620 
2019 55877 46875 186272 40954 6537 24033 8753 4730 59166 21388 
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 .................................................................................................... المالحق

  

 
 

 ( المبالغ ب ) مالييف الدنانير (   2019- 2011مف )  لممدة( الكدائع تحت الطمب 7الممحؽ) 
 االستثمار الفترة الزمنية / اسـ المصرؼ

 العراقي 
 الخميج
 التجارم 

 الشرؽ
 االكسط 

 االىمي
 العراقي 

 التجارة العراؽ المنصكر
 العراقي 

 المتحد
 لالستثمار 

 االئتماف ب داد
 العراقي

2011 17110 180827 422363 20264 106962 16463 25723 171001 52233 60023 
2012 24277 224027 531406 31158 85135 917504 56347 105435 782255 66193 
2013 30315 196103 460798 58276 427878 26336 32686 106645 981871 110685 
2014 27681 399158 285339 65514 499217 56679 39045 53225 615233 177563 
2015 23511 348303 264554 52724 695638 83395 89784 128634 528131 155463 
2016 22934 230698 221299 13917 760767 78048 117737 49724 443849 176518 
2017 28836 101490 164698 240956 687585 33714 41464 88043 441288 119878 
2018 28709 97774 410402 168272 18319 24593 10422 67675 472877 138366 
2019 223132 78671 244444 215820 39884 50843 35351 65045 501717 184610 
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 .................................................................................................... المالحق

  

 
 

 ( المبالغ ب ) مالييف الدنانير ( 2019 – 2011مف ) لممدة( اجمالي الكدائع 8ممحؽ ) 
 االستثمار الفترة الزمنية / اسـ المصرؼ

 العراقي 
 الخميج
 التجارم 

 الشرؽ
 االكسط 

 االىمي
 العراقي 

 التجارة العراؽعبر   المنصكر
 العراقي 

 المتحد
 لالستثمار

 العراقي  االئتماف ب داد

2011 187225 216937 505118 75720 65702 59835 83430 299377 699368 261062 
2012 193308 260780 615784 154838 67356 975419 112077 246693 1047 354915 
2013 283288 417143 551856 360329 89654 1133 96691 349519 1393 380529 
2014 256746 455212 358118 337380 102927 104807 121063 186156 1491 311749 
2015 260110 409221 331666 173 112747 179340 90661 228902 897310 157787 
2016 283975 427200 326517 277787 114534 110473 121520 139124 790 178894 
2017 263857 265803 332579 183886 116742 34049 134713 103903 743500 144170 
2018 257583 232998 437921 189930 123711 37887 11932 12822 782177 162366 
2019 266433 201579 279215 250552 1131 61252 11446 69438 801174 208358 
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 .................................................................................................... المالحق

  

 
 

 ( المبالغ ب )مالييف الدنانير ( 2019 – 2011مف )  لممدة النقد لدل البنؾ المركزم(  9ممحؽ ) 
الفترة الزمنية / اسـ 

 المصرؼ
 االستثمار
 العراقي 

 الخميج
 التجارم 

 الشرؽ
 االكسط

 االىمي
 العراقي 

 المتحد العراقي  التجارة العراؽعبر  المنصكر
 لالستثمار 

 االئتماف ب داد
 العراقي 

2011 96717 - 56010 76297 13440 12502 96717 27660 713327 28343 
2012 100750 23594 66524 215513 28006 12572 100750 29524 261495 40658 
2013 154551 42096 61877 320346 89685 63209 154451 19637 187488 43790 
2014 118827 142479 58688 332687 151014 4352 118827 19912 195895 53510 
2015 111814 126931 54163 374397 147372 13826 111814 20502 425940 36785 
2016 102849 164912 52229 308745 899948 1827 102849 49927 541806 73562 
2017 83598 201791 410060 399558 838033 28052 83598 40799 50901 116338 
2018 145389 194248 465696 378455 12224 26569 145389 68186 5292756 341339 
2019 202968 224350 317841 355217 1747 71425 202968 54663 492160 404119 
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 .................................................................................................... المالحق

  

 
 

 ( المبالغ ب ) مالييف الدنانير (  2019 – 2011مف ) لممدة( النقد كما في حكمو 10ممحؽ ) 
 االستثمار الفترة الزمنية / اسـ المصرؼ 

 العراقي 
 الخميج
 التجارم 

 الشرؽ
 االكسط 

 االىمي
 العراقي 

 التجارة العراؽعبر  المنصكر
 العراقي 

 المتحد
 لالستثمار 

 االئتماف ب داد
 العراقي 

2011 155831 96678 369713 109984 95704 72951 108924 137010 457400 195773 
2012 158849 1560054 463908 257642 92308 10396 137403 216118 712400 182303 
2013 231470 36877 422061 383537 21274 9933 191803 113743 1014 196654 
2014 355451 365144 349767 409722 311553 217088 134597 35529 992408 201694 
2015 381399 244756 325311 311575 318505 181689 145423 118220 870879 295041 
2016 42463 159121 32938 353900 908919 212711 114227 534666 541806 83928 
2017 385847 225842 474709 399588 842732 201281 83598 581367 532946 163682 
2018 355093 225842 474995 378538 1240 195439 139642 8264 609094 411056 
2019 303545 226351 326833 344642 1174 183100 221693 7848 551316 452747 
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 .................................................................................................... المالحق

  

 
 

 ( المبالغ ب ) مالييف الدنانير( 2019 – 2011مف ) لممدة( صافي الدخؿ 11ممحؽ )
 االستثمار الفترة الزمنية / اسـ المصرؼ 

 العراقي 
 الخميج
 التجارم 

 الشرؽ
 االكسط 

المنصك  العراقي  االىمي
 ر

 التجارة العراؽعبر 
 العراقي 

 المتحد
 لالستثمار 

 االئتماف ب داد
 العراقي

2011 11678 12470 21625 12900 9582 (475901) 7979 29208 20900 18531 
2012 1383 36343 28588 29600 13892 368 14310 55818 25100 25280 
2013 26802 56027 24467 33100 30000 1948 10689 37059 31900 13746 
2014 28877 42753 4291 37600 20924 6256 10462 26333 27700 16016 
2015 17498 59020 6621 37400 24448 13421 8109 22831 64000 11638 
2016 10179 46706 14899 27746 16967 14302 7440 1245 20200 4942 
2017 3995 5040 (582) 5821 17507 9732 9924 (3130) 6100 6707 
2018 9338 591789 (2295) (5670 ) 20245 6152 10833 (16798) 4152 5597 

2019 17 (3931 ) 79 9164 8278 1253 6532 (2057) 7298 (5121) 
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 .................................................................................................... المالحق

  

 
 

 ( المبالغ ب ) مالييف الدنانير (2019 – 2011مف )  لممدة( مجمكع المكجكدات 12ممحؽ ) 
 االستثمار الفترة الزمنية / اسـ المصرؼ 

 العراقي 
 الخميج
 التجارم 

 االىمي االكسط  الشرؽ
 العراقي 

 التجارة العراؽعبر  المنصكر
 العراقي 

 المتحد
 لالستثمار 

 االئتماف ب داد
 العراقي 

2011 327719 354046 657746 184700 271896 133337 247446 655825 875000 444122 
2012 378276 424766 818969 337200 407543 74396 323500 706408 1301 561579 
2013 520596 11338 774180 542400 789087 75931 334843 754864 1765 602995 
2014 558596 812024 683076 613000 883104 327508 449272 54386 1827 625187 
2015 550025 800108 675124 592200 1075 379968 414889 581243 1479 612858 
2016 577870 802022 679128 578800 1104 415850 423858 527820 1200 507699 
2017 573706 603312 770690 603214 1316 351928 460702 519396 1090 476638 
2018 607084 578336 800750 524948 1566 327734 444138 515535 1113 497694 
2019 529829 549146 658231 632803 1461 346647 449777 604313 1132 522536 
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 .................................................................................................... المالحق

  

 
 

 ( المبالغ ب) مالييف الدنانير ( 2019 -2011مف ) لممدة( حؽ الممكية 13ممحؽ ) 
 االستثمار الفترة الزمنية / اسـ المصرؼ

 العراقي 
 الخميج
 التجارم 

 الشرؽ
 االكسط 

 االىمي
 العراقي 

 التجارة العراؽعبر  المنصكر
 العراقي 

 المتحد
 لالستثمار 

 االئتماف ب داد
 التجارم 

2011 117107 118183 137899 105417 190479 65868 135184 24619 139600 151965 
2012 118557 149088 187746 154660 250420 66261 134200 310264 709200 175547 
2013 186356 303984 202780 168479 280106 68379 196579 338833 291200 197079 
2014 283749 345974 407075 263429 281891 266509 284385 316915 292400 290171 
2015 279773 314204 276997 264352 288468 274862 274439 321716 262100 301809 
2016 289792 317733 281173 287838 378534 27531 281817 322775 282800 306898 
2017 283082 320887 270160 285704 290096 277762 291558 297437 266200 315456 
2018 283101 314472 267467 257766 297285 273761 283677 303730 266742 313498 
2019 260626 306149 267290 256642 279661 266941 271929 303471 273641 297126 

 

 

 



 
 

 

Abstract 
The current study aims to identify the extent working capital management indicators 

are employed in reducing banking fragility in commercial banks that suffer from non-

performing assets in their financial statements. 

A pivotal problem for the current study was identified, which is, "What is the response 

of working capital management to non-working assets and its impact on banking 

fragility in commercial banks?" The study population represented in the commercial 

banks listed in the Iraqi Stock Exchange and a sample of (10) private commercial 

banks, and the annual reports published for the banks used the study sample on the 

Iraq Stock Exchange website for the period from 2011 - 2019 The study also relied on 

a number of hypotheses related to the correlation and influence relationships between 

the variables of the study, the most important of which is there is a significant effect of 

working capital management on non-working assets and its impact on banking fragility 

in the study sample “a number of financial and statistical equations were adopted using 

the statistical program E-views) (Smart PLS) and (Excel(. 

The study reached conclusions, the most important of which is that the indirect effect 

of non-performing assets is a positive effect in reducing the level of banking fragility 

in the case of the presence of capital management as a mediating variable between 

them, the opposite of its direct effect. 

The study made recommendations, the most important of which is the need for 

additional efforts by commercial banks to preserve the bank's capital as it is a safety 

shield from banking fragility by moving away from the wrong regulatory policies in 

addition to the proposed future studies. 

Key words: NPAs, working capital management, banking fragility, Z (Score). 
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