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قياس وتحليل معيار السيولة العالمي واثره على الربحية
* أ.م.د.جمال هداش محمد

فاطمة محمد صالح

تاريخ القبول2022/06/24 :

تاريخ االستالم2022/03/15 :

المستخلص
هدف البحث إلى تسليط الضوء على تحليل وقياس معيار السيولة والتي لها دور في التأثير على ربحية
المصارف المبحوثة ،وكذلك تشخيص ومعرفة فوائد تطبيق معيار السيولة العالمي على ادرار النقد لتلك
المصارف .كما واستند البحث على فرضيتين رئيسيتين ،إذ اعتمد الباحث المنهج االستقرائي إلنجاز الجانب
النظري ،والمدخل االستنباطي من خالل تحديد المؤشرات التي يجب ان تشتمل عليها البحث .
وقد توصل البحث إلى عدد من االستنتاجات كان أهمها هناك أثر معنوي لمعيار السيولة في معدل نمو
االرباح وعلى ضوء تلك النتائج اوصت البحث عدة توصيات أهمها تشكيل لجان داخلية في االدارة العامة
للمصارف تختص بتوصيات تطبيق معيار السيولة المعتمد من قبل اللجنة الدولية.
كلمات مفتاحية :معيار السيولة ،نمو االرباح  ،الربحية.
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Abstract
The aim of the research is to shed light on the analysis and measurement of
the liquidity criterion, which has a role in influencing the profitability of the
surveyed banks, as well as diagnosing and knowing the benefits of applying
the global liquidity criterion to the cash generation of those banks. The
research was also based on two main hypotheses, as the researcher adopted
the inductive approach to accomplish the theoretical aspect, and the deductive
approach by defining the indicators that should be included in the study. The
researchers reached a number of conclusions, the most important of which
was the significant effect of the liquidity criterion on the rate of profit growth,
and in light of these results the study recommended several recommendations,
the most important of which is the formation of internal committees in the
general administration of banks specialized in recommendations for the
application of the liquidity criterion approved by the International Committee.
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المقدمة
نتيجة التحوالت السرريعة التي شرهدها العالف في القرن الحادي والعشررين والتي القت بضراللها على ميادين
االعمرال بشرررركرل عام ممرا اثر على البيلرة المراليرة  ،االمر الذي انعكر على اإلدارة المراليرة وذلك من خالل
تحقيق الربحية فقد شرهدت المصرارف منافسرة شرديدة وازمات مالية ومصررفية عديدة هنت النظام المالية ،
مما تطلب البحث بشررركل اكبر على تنظيف عمل والمصرررارف والرقابة عليها وهذا ما شررررل العمل باتبال
معيار السريولة العالمي التي تمثل نقطة مهمة في تحقيق الرقابة على العمل المصررفي وخاصرة في الح ا
على نسربة معينة من الودائ ،،فالمصرارف التي تتب ،هذا المعيار تكون حذرة بشركل كبير فقد تحقق اسرتدامة
مالية في أنشطتها ومن اهف المؤشرات التي سنتطرق اليها في بحثنا هي معيار السيولة ومعدل الربحية.
منهجية البحث
اوالً :مشكلة البحث
نتيجة التنافر الحاد الذي تشررهدا المصررارف مما دف ،بعضررها الى االندماال او االنسررحا والذي
ينعكر على أدائها في السروق  ،مما دف ،المصرارف بالمضري اكثر نحو اسرتخدام معايير وضروابط تمكنها
من تحقيق الديمومة في العمل والنشاط.
وان تلك المتطلبات كانت بمثابة ارشررراد ودالالت تنظف الية العمل المصررررفي نحو تحقيق الرقابة
الك وءة على األداء ،وهو ما اثار التسرالل الرئيسري للدراسرة والذي م ادا هل يؤثر معيار السريولة العالمي
على ربحية المصارف المبحوثة؟ ويت رل من التسالل الرئيسي التسالالت ال رعية االتية:
 .1هل يمثل معيار السيولة اداة الرقابة المصرفية؟
 .2ماهي طبيعة العالقة واالثر بين متغيرات البحث؟
ثانياً :اهمية البحث
تنب ،اهمية البحث في معرفة الكي ية التي من خاللها يتف تطبيق معيار السريولة العالمي لتحقيق الربحية
للمصارف قيد البحث ،وتبرز أهمية البحث في جانبين وعلى النحو اآلتي:
 -2األهمية على المستوى المعرفي :وتتمثل األهمية المعرفية للدراسة بما يأتي:
تحديد م هوم دقيق لمعيار السريولة والربحية المصررفية ،مما يسرمل للمصرارف في فهف ذلك المعيار بالشركل
الذي يحقق االرباح وتحقيق عوائد مرضية للمساهمين.
 -2األهمية على المستوى التطبيقي :وتتجلى أهمية البحث الميدانية من خالل اآلتي:
أ -ل ت انتباا اإلدارة العليا في المصرررارف المدروسرررة من خالل تقديف األسرررر العلمية السرررليمة التي
يمكن أن تست يد منها المصارف مجتم ،البحث في قياس معيار السيولة.
 يرأمرل البراحثران ان يقردموا مجموعرة الحلول عن طريق النترائج المسررررتخرجرة التي من المتوق،الوصررول اليها ,ان تسرراعد المصررارف عينة البحث في االخذ بنظر االعتبار التحوط من االزمات
المستقبلية.
ثالثاً :اهداف البحث
يمكن إجمال االهداف التي تسعى البحث إلى تحقيقها باآلتي:
 .1تشخيص ومعرفة ماهي العوامل التي تؤثر تطبيق معيار السيولة.
 .2التعرف على طبيعة العالقة واالثر لمعيار السيولة على تحقيق االرباح للمصارف قيد البحث .
 .3تقرديف مجموعرة من االسررررتنتراجرات والتوصرررريرات التي من شررررأنهرا ان تعمرل على تطوير القطرال
المصرفي العراقي.
رابعاً :متغيرات البحث
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اذ يتمثل المتغير الرئيسري االول لنموذال البحث ال رضري معيار السريولة العالمي غمتغير مسرتقلم ،اما
المتغير التاب ،متمثل غالربحيةم.
خامساً :فرضية البحث
الفرضيييية االولى انطلقت البحث على ال رضررريتين الرئيسرررية اآلتية والتي تنص على غتوجد عالقة
ارتباط ذات داللة معنوية لمعيار السيولة على نمو االرباحم
الفرضية الثانية والتي تنص على غيوجد تأثير ذو داللة معنوية لمعيار السيولة على نمو االرباحم
سادسا :منهج البحث
سيتف استخدام المنهج الوص ي التحليلي اذ سيتف استخدام التحليل المالي لتقييف تطبيق معيار السيولة.
االطار النظري للبحث
اوال  :معيار السيولة
كانت السرريولة في المصررارف في اآلونة األخيرة من القضررايا التي نوقشررت كثيرا ،خاصررة بعد األزمة
العالمية األخيرة ،عندما واجهت العديد من المصرارف أو األنظمة نقصرا في السريولة .حيث أ هرت األزمة
العالمية األخيرة أن المصرارف بصر تها الالعب الرئير في األسرواق المالية انها تحتاال إلى تعديل سرياسراتها
بشرركل مسررتمر من اجل تأمين الحماية من مخاطر السرريولة .اذ أدت الحوافن اإلدارية مير المالئمة وإهمال
المخراطر المنهجيرة واالبتكرارات المراليرة مير المنظمرة إلى أزمرة عرالميرة لف تنترم بعرد اذ تف الكشرررر عن نقراط
الضرع الكامنة من خالل النقص العام في السريولة والذي وضر ،المصرارف والمؤسرسرات المالية في زاوية
حرجة وموق صرعب امام المودعين وأصرحا المصرالل ،فالسريولة تعكر الدرجة التي يمكن بها شرراء أو
بي ،أصررررل أو ورقة ماليرة بسرررررعة في السرررروق دون الترأثير على سررررعر األصررررل .كمرا يصرررر هرا موق،
)Investopedia.com 2016م ،تعرف السررريولة بشررركل عام على أنم قدرة الشرررركة المالية على الوفاء
بالتنامات ديونها دون تكبد خسررائر كبيرة مير مقبولة فالسرريولة م هوم مجرد كما يمكن تعري ها :على انها
القردرة على توفير األموال لتلبيرة المتطلبرات التعراقرديرة ومير التعراقرديرة برأسررررعرار منراسرررربرة في جمي ،األوقرات
غاالسررررردي3 :2005 ,م ،كمرا تعرف برأنهرا القردرة على مواجهرة االلتنامرات قصرررريرة االجرل في مواعيرد
استحقاقها وعلى االستجابة لطلبات االئتمان وهذا يلنم احت ا المصرف بجنء من أصولم في شكل سائل
إضرافة إلى أصرول شربم سرائلة أي تلك التي يمكن تحويلها إلى نقد سرائل بسررعة وبسرهولة بدون خسرائر في
قيمتها غصونيا21 :2015 ,م.
للسريولة أهمية قصروى لكونها قضرية أسراسرية اذ تتأثر جدوى وك اءة المصررف بشركل كبير بتوافر
السريولة بكميات كافية في جمي ،األوقات وذلك كون المصرارف ملنمة بالوفاء بالتناماتها المسرتحقة وتن يذ
المردفوعرات في اليوم المحردد السررررتحقراقهرا ،وإال فرنن المصررررارف تواجرم خطر اإلعالن عن كونهرا ال تملرك
سريولة والن المصرارف تعمل بشركل أسراسري كوسرطاء ماليين وجم ،نقاط تمويل لمجموعات مختل ة داخل
المجتم ،لذلك البد أن تحافظ المصرارف على سريولة كافية من أجل أداء التناماتها اليومية بك اءة مثل تلبية
طلب المودعين أو سررحوباتهف ،وتسرروية التنامات الجملة وتوفير األموال عندما يسررحب المقترضررون على
من
التسررررهيالت االئتمرانيرة الملتنم بهرا غAbiola.2015:5م .كمرا ان للسرررريولرة أهميرة في كونهرا تخ
المخاطر التي تحدث جراء حدوث فائ أو عجن في السرريولة لذلك ازدادت اهمية السرريولة في السررنوات
االخيرة ن تيجة للتطور الحاصرل في شرتى المعامالت المالية التي تسرتوجب اإلي اء بااللتنامات المتعمقة عند
استحقاقها غالمرسومي22 :2017 ,م.
وبهذا المعنى فان العالقة تكون عكسرررية بين مخاطر السررريولة والسررريولة ألنم كلما زادت مخاطر
السريولة ،زادت احتمالية عدم السيولة ،وبالتالي انخ ضت السيولة ومن اهف مخاطر السيولة فعلى الرمف من
الرأي السررائد بأن مخاطر السرريولة لدى المصرررف المركني مير موجودة ،حيث أن البنك المركني قادر
دائما على توفير األموال األسررراسرررية ،وبالتالي ال يمكن أن يكون مير سرررائل على اإلطالق ,كونم المنود
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االحتكاري للسرريولة ،أي المنشررل للقاعدة النقدية ،اذ يقوم بتوزي ،السرريولة عندما يراها ضرررورية ،وذلك
لتلبية طلب التوازن على السيولة في النظام المصرفي ,ال يمكن أن يكون البنك المركني مير سائل إال إلى
الحد الذي ال يوجد فيم طلب على العملة المحلية ،وبالتالي ال يمكن أن يتحقق عرض األموال األسراسرية من
البنك المركني .يمكن أن يحدث هذا في حاالت فرط االسرررتنناف أو أزمة سرررعر الصررررف ،إضرررافة الى
مخاطر السيولة في السوق والتي تتعلق بعدم القدرة على التداول بسعر عادل بشكل فوري أخيرا تعد اآلثار
المترتبة على مخاطر السررريولة في السررروق مهمة من وجهة نظر االسرررتقرار المالي .في الواق ،قد ال تكون
مخاطر السررريولة ال ردية غالتي تؤدي إلى إخ اقات بنكية فردية أو قليلةم وم ،ذلك ،يمكن أن يكون لمخاطر
السيولة النظامية غالسوقيةم تداعيات خطيرة على النظام المالي ككل غNikolaou,2009:15م.
ثانيا ً  :الربحية
الربحية من أهف مؤشررررات المصرررارف التجارية فهي شرررريان بقائها واسرررتمراريتها في ل الظروف
المراليرة المعقردة كمرا انهرا تعتبر المطلرب الرئيسرررري والسرررربرب الجوهر الرذي يردف ،المسررررتثمرين والمودعين
والجهرات األخرى لغرض التعرامرل م ،المصررررارف التي تحقق مسررررتوى ربحيرة مرت  ،الن المسررررتثمرين
يطمحون دائما لنيادة قيمة ثرواتهف المالية كما تعتبر الربحية هدف أسراسري تحاول جمي ،المصرارف تحقيقم
ألنها تعكر ك اءة المصرررارف في اسرررتخدام األموال ،لعقود من النمان ،كان الربل وال ينال في كثير من
األحيان مقبوال باعتبارا الهدف التجاري الرئيسررري الذي يجب تعظيمم .غ .(Toshniwal,2016:174كما
يمكن تعري الربحية على انها عبارة عن العالقة بين األرباح التي حققتها المصرارف واالسرتثمارات التي
سررراهمت في تحقيق هذا األرباح والربحية تعتبر هدفا رئيسررريا للمنشرررأة ومقياسرررا للحكف على ك اءتها على
مسررتوى الوحدة الكلية او على مسررتوى الوحدات الجنئية وتقاس الربحية اما من خالل العالقة بين األرباح
والمبيعات او من خالل األرباح واالسررتثمارات التي سرراهمت في تحقيقها غبن ختو3 :2018 ،م .من ناحية
أخرى تنداد أهمية دراسة الربحية من خالل دراستها للقطال المصرفي ألن هذا القطال يمثل القوة الحياتية
ألي مجتم ،اقتصررادي ،وبسرربب خصرروصرريتم وتأثيرا على مختل القطاعات االقتصررادية األخرى ،وألنم
انعكاس لألمة ،بغ النظر عن الوضررر ،االقتصرررادي ودرجة التنمية االقتصرررادية ألي بلد غالسررراعدي،
361 :2015م .كمرا يتعرامرل م ،ربحيرة المصرررررف كردالرة للمحرددات الرداخليرة والخرارجيرة .يمكن النظر إلى
المحرددات الرداخليرة على أنهرا عوامرل تترأثر بقرارات إدارة المصرررررف .يمكن فحص جودة القرار من حيرث
األداء التشررغيلي .المتغيرات التي تتب ،أكبر قدر من االهتمام في األدبيات لتقييف األداء التشررغيلي هي :ك اية
رأس المال ،ومصردر الدخل ،ومخاطر االئتمان ،واإلدارة ال عالة ،وحجف المصررف .من ناحية أخرى ،فنن
المحددات الخارجية هي العوامل التي تعكر البيلة القانونية واالقتصرادية التي يعمل فيها المصررف ،وتؤثر
على أداءا .المكونات الرئيسررية لهذا العوامل هي عوامل خاصررة بالصررناعة وعوامل االقتصرراد الكلي هذا
العوامرل هي التضررررخف وحجف الصررررنراعرة وحرالرة الملكيرة والمنرافسررررة والتركين .غ Ramadan, et al,
2011:180م
وتعمل المصارف على تحقيق هدفها في الربحية من خالل قرارين هما:
قرار االسرتثمار :وهي مجموعة القرارات المتعلقة بكي ية اسرتخدام المصرارف التجارية للموارد المتاحة لها
القتناء مختل أنوال موجوداتها ،ويظهر أثر قرار االستثمار في الربحية من خالل التوزي ،األمثل للموارد
المتاحة للمؤسرسرة على مختل أنوال األصرول بطريقة توازن بين االسرتثمار المناسرب في كل بند من بنود
الموجودات دون زيررادة تؤدي إلى تعطيررل الموارد ،ودون نقص يؤدي إلى فوات ال رل ألجررل تمكين
المصارف التجارية من تحقيق أفضل عائد ممكن دون التضحية بالسيولة.
قرار التمويل :وهي المتعلقة بكي ية إ هار المصررررادر التي سرررريتف الحصررررول منها على االموال الالزمة
للمصرررارف التجارية لتمويل االسرررتثمار في موجوداتها ويظهر أثر القرار التمويل على الربحية من خالل
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ترتيب مصررادر األموال من ودائ ،وحقوق مالكين وديون بشرركل يمكن اصررحا المشرررول من الحصررول
على أكبر عائد ممكن غحنوري76 :2018 ،م
ثالثا  :الجانب العملي للبحث
 -1السييولة  :سرعى البحث الى تحليل وقياس السريولة من خالل اسرتخدام التحليل المالي للبحث وللمدة
الرررررمررررردروسرررررررررة وكرررررمرررررا مررررربررررريرررررن فررررري الرررررمرررررعرررررادالت انررررراا
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الجدول ( )1الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة والنقدية الى اجمالي الموجودات (السيولة)
المصرف

السنة

2013

2014

1.153 1.159
الموجودات م .الى المطلوبات م.
مصرف بغداد
0.543 0.575
النقدية الى اجمالي الموجودات
1.218 1.176
الموجودات م .الى المطلوبات م.
مصرف الشمال
0.548 0.541
النقدية الى اجمالي الموجودات
1.567 1.200
الموجودات م .الى المطلوبات م.
مصرف الشرق األوس
0.001 0.001
النقدية الى اجمالي الموجودات
1.858 1.478
الموجودات م .الى المطلوبات م.
مصرف االئتمان العراقي
0.323 0.326
النقدية الى اجمالي الموجودات
1.969 1.512
الموجودات م .الى المطلوبات م.
مصرف االستثمار العراقي
0.636 0.445
النقدية الى اجمالي الموجودات
1.583 1.710
الموجودات م .الى المطلوبات م.
مصرف االتحاد العراقي
0.000 0.000
النقدية الى اجمالي الموجودات
2.478 2.654
الموجودات م .الى المطلوبات م.
مصرف اشور الدولي
0.689 0.001
النقدية الى اجمالي الموجودات
2.007 1.825
الموجودات م .الى المطلوبات م.
المصرف الوطني االسالمي
0.000 0.000
النقدية الى اجمالي الموجودات
2.716 2.410
الموجودات م .الى المطلوبات م.
المصرف التجاري العراقي
0.000 0.001
النقدية الى اجمالي الموجودات
1.705 1.428
الموجودات م .الى المطلوبات م.
المصرف االهلي العراقي
0.001 0.001
النقدية الى اجمالي الموجودات
المصدر :اعداد الباحثان باالعتماد على البيانات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية
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2015

2016

2017

2018

2019

1.166
0.513
1.488
0.267
1.456
0.000
1.944
0.825
1.908
0.691
1.643
0.000
2.327
0.048
0.530
0.000
2.942
0.000
1.864
0.001

1.154
0.451
1.411
1.386
1.437
0.000
1.702
1.147
1.667
0.738
1.634
0.167
2.251
0.719
1.087
0.000
2.075
0.243
1.621
0.533

1.151
0.463
1.310
0.104
1.571
0.533
1.742
0.244
1.887
0.673
1.619
1.000
2.184
0.883
1.016
0.000
2.299
1.815
1.676
0.614

1.146
0.550
1.156
0.998
1.635
0.582
1.723
0.686
1.729
0.001
1.512
1.000
2.690
0.914
0.818
0.002
2.225
0.327
1.705
0.391

1.185
0.478
1.264
0.572
1.272
0.552
1.704
0.745
1.947
0.001
1.540
0.705
2.071
0.808
0.085
0.001
2.382
0.804
1.616
0.474

الييوسيييييي
الحسابي
116%
51%
129%
63%
145%
24%
174%
61%
180%
45%
161%
41%
238%
58%
105%
0%
244%
46%
166%
29%
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االنييحييراف أعيييليييى
المعياري قيمة
118%
0.013
57%
0.047
149%
0.123
139%
0.435
164%
0.162
58%
0.297
194%
0.145
115%
0.330
197%
0.171
74%
0.324
171%
0.067
100%
0.474
269%
0.236
91%
0.388
201%
0.680
0%
0.000
294%
0.298
181%
0.665
186%
0.131
61%
0.277

أدنييييييييى
قيمة
115%
45%
116%
10%
120%
0%
148%
24%
151%
0%
151%
0%
207%
0%
8%
0%
208%
0%
143%
0%
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نالحظ من النترائج الظراهرة في الجردول غ1م أن أعلى قيمرة للموجودات المترداولرة الى المطلوبرات المترداولرة
كذلك النقدية غالسرريولةم الى اجمالي الموجودات من بين جمي ،الشررركات المدروسررة كان لدى المصرررف
وسرجلت أعلى
التجاري العراقي حيث بلغ الوسرط الحسرابي غ%244م وبانحراف معياري قدرا غ0.298م ج
قيمرة لرم غ%294م في حين كرانرت أدنى قيمرة لهرا غ%208م ممرا يردل على ك راءة اإلدارة في المصرررررف
التجاري العراقي ،في حين كان أقل قيمة لدى المصرررف الوطني االسررالمي بوسررط حسررابي بلغ غ%000م
وبانحراف معياري غ0.000م وكانت أعلى قيمة لها غ%000م وأدنى قيمة غ%000م.
الربحية
-2
ان هناك العديد من المؤشررات والمقايير المسرتخدمة لقياس ربحية المصرارف منها غبن ختو4 :2018 ،م
منها:
القوة االرادية او العائد على الموجودات غROAم :يسررررتند هذا المعيار في قياس ربحية المصررررارف على
العالقرة بين ربل العمليرات والموجودات التي سررررراهمرت في تحقيق هرذا العرائرد كمرا يعرف على انرم ،قردرة
االسررتثمار على تحقيق عائد نتيجة السررتخدامم لموجودات المصرررف ،او هو قدرة المؤسررسررة على تحقيق
األرباح نتيجة السرتخدامها للموجودات المتاحة ،وان ارت ال هذا المقياس يعد ليل على ك اءة المؤسرسرة في
إدارة موجوداتها ويحسب من خالل المعادلة التالية:
صافي أرباح العمليات 1
العائد على الموجودات =
مجمول الموجودات
العائد على حقوق الملكية غROEم :يقصرررد بم مقدار العائد الذي يحصرررل عليم المالك كنتيجة السرررتثمار
أموالهف لدى المؤسسات وتحملهف للمخاطر وهو مستند على أساس الربل الشامل ويعكر العائد على حقوق
الملكيرة ك راءة إدارة المؤسررررسررررة في إدارة جرانبي المينانيرة أو المهرارة في اسررررتخردام الموجودات غك راءة
التشرغيلم ،وكذلك المهارة في تركيب الجانب األيسرر غالك اءة الماليةم لتحقيق أفضرل عائد ممكن ألصرحا
المشرول ويقاس من خالل المعادلة التالية:
صافي الدخل 2
العائد على حقوق الملكية =
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اجمالي حقوق الملكية
الجدول غ2م صافي الربل الى الموجودات وصافي الربل الى حقوق الملكية
المصرف
مصرف بغداد
مصرف الشمال
مصرف الشرق األوس
مصرف االئتمان العراقي
االستثمار العراقي مصرف
العراقي مصرف االتحاد
الدولي مصرف اشور
المصرف الوطني االسالمي
المصرف التجاري العراقي
االهلي العراقي لمصرف

9

السنة

2013

2015

2016

2017

2018

2019

صافي الربح الى الموجودات
صافي الربح الى اجمالي الملكية
صافي الربح الى الموجودات
صافي الربح الى اجمالي الملكية
صافي الربح الى الموجودات
صافي الربح الى اجمالي الملكية
صافي الربح الى الموجودات
صافي الربح الى اجمالي الملكية
صافي الربح الى الموجودات
صافي الربح الى اجمالي الملكية
صافي الربح الى الموجودات
صافي الربح الى اجمالي الملكية
صافي الربح الى الموجودات
صافي الربح الى اجمالي الملكية
صافي الربح الى الموجودات
صافي الربح الى اجمالي الملكية
صافي الربح الى الموجودات
صافي الربح الى اجمالي الملكية
صافي الربح الى الموجودات
صافي الربح الى اجمالي الملكية

0.086 0.180 0.220
0.506 2.677 3.139
0.634 0.159 0.221
2.391 0.710 1.125
0.012 0.007 0.031
3.049 14.879 4.537
0.019 0.026 0.023
0.039 0.055 0.070
0.038 0.062 0.061
0.075 0.062 0.061
0.000 0.027 0.107
1.007 2.657 1.071
0.032 0.031 0.054
0.006 0.031 5.392
0.050 0.066 0.063
1.226 1.302 1.387
0.020 0.023 0.032
2.955 2.329 3.192
0.008 0.015 0.031
0.778 1.473 3.062

0.169
0.716
0.376
0.743
1.833
5.194
0.097
0.162
0.021
0.042
0.325
0.778
0.039
0.058
0.033
0.757
0.018
0.027
0.041
0.082

0.562
2.316
0.272
0.429
0.726
2.147
0.141
0.213
0.083
0.169
1.653
3.733
0.036
0.060
0.033
0.882
0.022
0.034
0.005
0.010

0.373
1.557
0.364
0.545
3.487
0.858
0.112
0.179
0.558
1.197
1.221
2.566
0.010
0.018
0.013
0.283
0.024
0.038
0.015
0.029

0.243
1.277
0.301
0.933
4.271
1.175
0.116
0.185
0.227
0.466
1.048
2.360
0.027
0.044
0.027
0.645
0.021
0.033
0.020
0.040

590

2014

أدنيييييييى
الوسيي ي االنييييحييييراف
أعلى قيمة
قيمة
الحسابي المعياري
0.262
1.741
0.332
0.982
1.481
4.548
0.076
0.129
0.150
0.296
0.626
2.025
0.033
0.801
0.041
0.926
0.023
1.230
0.019
0.782

0.159
0.999
0.153
0.663
1.777
4.833
0.052
0.072
0.192
0.424
0.670
1.097
0.013
2.024
0.020
0.401
0.005
1.515
0.013
1.146
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56%
3.139
0.634
2.391
4.271
14.879
0.141
0.213
0.558
1.197
1.653
3.733
0.054
5.392
0.066
1.387
0.032
3.192
0.041
3.062

9%
0.506
0.159
0.429
0.007
0.858
0.019
0.039
0.021
0.042
0.000
0.778
0.010
0.006
0.013
0.283
0.018
0.027
0.005
0.010
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المصدر :اعداد الباحثان باالعتماد على البيانات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية
نالحظ من النتائج الظاهرة في الجدول غ2م أن أعلى قيمة لصررافي الربل الى الموجودات وصررافي الربل
الى حقوق الملكية من بين جمي ،الشرركات المدروسرة كان لدى مصررف الشررق االوسرط حيث بلغ الوسرط
سرجلت أعلى قيمة لم غ14.879م في حين كانت
الحسرابي غ4.548م وبانحراف معياري قدرا غ4.833م و ج
أدنى قيمة لها غ0.858م مما يدل على ك اءة اإلدارة في مصرف الشرق االوسط.
االختبار االحصائي  :النموذج العام :
جدول غ3م النموذال العام الذي يبين اثر السيولة على صافي الربل
Variable Coefficient Std. Error
t-Statistic
Prob.
 -0.035869 0.030211 -1.187278ك اية رأس المال
0.2393
الررمرروجررودات الررمررتررداولررة /
المطلوبات المتداولة
0.078710 0.049939
1.576135
0.1197
النقدية الى اجمالي الموجودات
0.390564 0.164289
2.377294
0.0203
R-squared -0.006350
Mean dependent var
0.304249
Adjusted R-squared -0.036390
S.D. dependent var
0.714854
S.E. of regression
0.727744
Akaike info criterion
2.244178
Sum squared resid
35.48400
Schwarz criterion
2.340542
Log likelihood -75.54623
Hannan-Quinn criter.
2.282455
Durbin-Watson stat
0.572566
المصدر  :من اعداد الباحثان باالعتماد على الحاسبة االلكترونية
يظهر من جردول غ13م النموذال العرام  ،ان متغير النقرديرة غالسرررريولرةم الى اجمرالي الموجودات هو المتغير
الوحيد الذي يؤثر بشرركل معنوي على صررافي الربل الى الموجودات عند مسررتوى اقل من غ0.05م ،اذ ان
زيادة النقدية الى اجمالي الموجودات  .بنسررربة  %1فان نسررربة صرررافي الربل الى الموجودات سررروف تناد
بنسبة .%0.39
االستنتاجات والتوصيات
خرال البحث بجملة من االستنتاجات واهمها
 -1أن أعلى قيمرة لصررررافي الربل الى الموجودات وصررررافي الربل الى حقوق الملكيرة من بين جمي،
الشركات المدروسة
 -2أن أعلى قيمرة للموجودات المترداولة الى المطلوبات المترداولة كذلك النقدية غالسرررريولةم الى اجمالي
الموجودات من بين جمي ،الشركات المدروسة
 -3ان القوة االراديرة او العرائرد على الموجودات غROAم :يسررررتنرد هرذا المعيرار في قيراس ربحيرة
المصارف على العالقة بين ربل العمليات والموجودات
 ، -4ان متغير النقدية غالسريولةم الى اجمالي الموجودات هو المتغير الوحيد الذي يؤثر بشركل معنوي
على صافي الربل الى الموجودات
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التوصيات
-1ضرررورة االهتمام بمؤشررر ك اية راس المال في المصررارف المبحوثة ولكافة السررنوات وذلك لكونها لف
تؤثر في نمو الودائ،
-2ضررورة االهتمام الموجودات المتداولة  /المطلوبات المتداولة ولكافة السرنوات في المصرارف المبحوثة
وذلك لكن لف يظهر لها تاثير على نمو الودائ،
 -2ضررورة االهتمام بمؤشررات صرافي الربل في المصرارف المبحوثة وذلك النخ اضرم في سرنوات
البحث السبا سياسية واقتصادية ومالية
 -3ضررررورة االهتمام بمؤشررررات الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة والنقدية الى اجمالي
الموجودات غالسريولةم في مصررف األهلي العراقي ومصررف اشرور الدولي ومصررف االسرتثمار
العراقي
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 .5صررررونيرا ،عتروس ،غ2015م ،أدوات إدارة السرررريولرة في البنوك ودورهرا في التخ ي من خطر
السريولة :دراسرة حالة البنك الوطني الجنائري ،مذكرة مكملة ضرمن متطلبات نيل شرهادة ماسرتر أكاديمي
في علوم التسيير تخصص :مالية ،تأمينات وتسيير المخاطر.
 .6االسررردي ،عبد الحسرررين جاسرررف محمد ،غ2005م ،غإدارة السررريولة المصررررفية وأثرها في العائد
والمخراطرة ،دراسررررة تطبيقيرة في المصررررارف الحكوميرة العراقيرةم ،رسررررالرة مراجسررررتير  ،كليرة االدارة
واالقتصاد ،جامعة كربالء ،كربالء ،العراق.
 .7السراعدي ،عالء عبد الحسرين صرالل ،غ2015م ،ربحية المصرارف والعوامل المؤثرة فيها :دراسرة
تطبيقية على المصرارف العراقية المدرجة في سروق العراق لألوراق المالية ،المجلة العربية لإلدارة ،مج
 ، 53ل 1
 .8الطراهر بن ختو ،غ2018م ،غمحرددات الربحيرة في البنوك التجراريرةم ،رسررررالرة مراجسررررتير ،جرامعرة
قاصدي مرباح ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ،الجنائر.
 .9المرسررومي ،مروال طاهر هذال ،غ2017م ،غأثر مخاطرة السرريولة المصرررفية وك اية رأس المال
في اداء المصرارف التجارية العراقية للمدة 2014-2005م ،أطروحة دكتوراا  ،كلية االدارة واالقتصراد،
جامعة كربالء ،كربالء ،العراق.
 .10حنوري ،حسررن ،2018 ،العوامل المؤثرة في ربحية المصررارف غ دراسررة تحليلية على عينة من
المصارف الخاصة في سوريةم ،مجلة جامعة ال رات ،سلسلة العلوم االساسية ،العدد لعام .8 :2018
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