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 مستخلصال

 اليوم مير أبزمات مالية ونقدية هلا انعكاسات خطرية على معظم البلدان ومنها العراق سيما ان عامل
املؤسسات والشركات املصرفية احلكومية والتجارية متمثلة مبدى قدرة املصارف ابإليفاء اباللتزامات اليومية 

ف ادارة املوجودات ات وضعووقت األزمات أمام املودعني واملستثمرين واملقرتضني وقلة االستثمار 
التدفقات اخلارجية مما انعكس على مستوى  قُبالواملطلوابت، وقصور الرحبية والكفاءة والفاعلية النقدية 

اداء املصارف العراقية. تستند أمهية الدراسة اىل الظروف االقتصادية واملالية اليت تتعرض هلا املصارف التجارية 
دة حجم املخاطر املصرفية وقلة االستثمارات، وزايدة حجم ، وزايمن حيث ضعف التسهيالت املصرفية

 التحدايت اخلارجية لعدم التزامها النسبة املالية اليت حددهتا اللجان الدولية املصرفية يف جمال اخلدمة املصرفية.
ف للمصار قامت الدراسة على فرضية رئيسة مفادها ان مؤشرات السيولة النقدية هلا أتثري يف األداء املايل 

عينة الدراسة، وهتدف اىل التعرف على السيولة النقدية من حيث املفهوم واملنطلقات والعوامل املؤثرة فيها 
وحتليلها وتناولت مصريف الشرق األوسط لالستثمار واملصرف التجاري العراقي عينة الدراسة، وتوصلت 

خماطر السيولة املصرفية هبدف   قياسدراستنا اىل ان عملية تقومي االداء املصريف ذات أمهية قصوى يف
                                                        

 ة.و اجلامع هبحوث احلوز المرکز املصطفى/  جامعة -1
 ة.و اجلامع هبحوث احلوز المرکز املصطفى/  جامعة -2
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اكتشاف نقاط القوة والضعف والتحري عن أسباهبا ومعاجلتها وذلك ابلعمل على تطوير األنظمة احملاسبية  
 وجتنب خماطر السيولة املصرفية اليت تتمثل بعدم القدرة على سداد االلتزامات املالية عند استحقاقها.

قانوين ترتبط بعالقة طردية وموجبة مع السيولة النقدية وهذا اطي الفقد اظهرت الدراسة ان نسبة االحتي
يعكس قدرة املصرف على مواجهة خماطر السيولة مع التزاماته اليومية، كذلك فانه توجد عالقة ارتباط وأتثري 
معنوية وذات داللة ملؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات ملصرف ما، قد تستند اىل 

 احصائية )او قد ال تستند حبسب طريقة التعامل املصريف( كما هو احلال يف مصريف عينة الدراسة.جداول 
وقد خلص اىل الباحث اىل مجلة من االمور املهمة لتدعيم النشاط املصريف من خالل ضرورة اهتمام 

ة احلديثة بشكل اوسع كرتونياعتماد الوسائل اال  ادارة املصارف بزايدة النقد و االهتمام ابلبحث والتطوير و
 ودراسات حول اجلدوى االقتصادية لتقومي االداء وفق مواصفات اخلدمة املصرفية العاملية.

 الكلمات مفتاحية: السيولة، السيولة املصرفية، املخاطر، االداء املصريف، كفاية رأس املال، جلنة ابزل.
Abstract 
The objective of the study was to identify liquidity indicators, capital 

adequacy indicators and some strategic performance indicators such as rate 

of return on assets, rate of return on equity in terms of concept and 

principles, measurement and analysis of correlation relationships and 

impact on liquidity indicators and capital adequacy in return on assets (2003 

- 2017) using the financial ratios and the simple linear regression and 

multiple according to the data of the SPSS system, according to the 

hypothesis that there are significant and significant correlation and influence 

Statistics on the indicators of liquidity and capital adequacy in the rate of 

return on assets, rate of return on equity of the Middle East Bank of Iraq for 

investment and Commercial Bank of Iraq sample study. 
The study explains that ratio of legal reserve fund has been related in 

positive relation with liquidity and that reflects bank ability to fence the risks 

of liquidity add to its commitments, either there is a relation effects on signs 

of liquidity in the average of refund to the deposits in a bank, which may be 

according to statistical sheet or not as well as the bank doing, as we found 

in the study samples. 

At the end the researcher concludes to sets of matters that important to 

support the banking activities by increasing fund and care of research and 

development so as depending modern electronic tools in wide range other 

doing studies about the economic feasibility to improve the act synchronize 

with international banking service specifications. 

Keywords: (Liquidity),(bank liquidity),(Risks),)3( (Capital Adequacy).)4( 
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 المقدمة

نظرًا للتميز الذي تتمتع به املصارف داخل القطاع املايل لتوليها ادارة حركة النقود اليت متثل احملرك 
االساسي للنشاط االقتصادي يف عملها اليومي وتعاملها مع الزابئن كمودعني ومستثمرين ومقرتضني واليت 

الدارات  صريح على توفر السيولة النقدية لتلبية طلباهتم ابلوقت املناسب وهو ما يشكل حتدايً بشكل  تعتمد
 .املصارف واملهتمني ابلسياسة النقدية واخلدمات املصرفية

استهدفت الدراسة التعرف على السيولة النقدية وكفاية رأس املال واالداء املايل من حيث فقد لذا 
العوامل املؤثرة فيها، وقياس وحتليل عالقات االرتباط والتأثري ملؤشرات السيولة وأهم  املفاهيم واملنطلقات

النقدية وكفاية رأس املال كمتغريات مستقلة يف االداء املايل ملصرف الشرق األوسط واملصرف التجاري 
ة واالحندار حصائي( مسرتشداً ابلدوال اللوغاريتمية واملعايري اال2017-2003العراقي عينة الدراسة للمدة )

، وفق فرضية مفادها )ان هناك عالقات ارتباط وأتثري (SPSS)اخلطي البسيط واملتعدد وفق معطيات نظام 
 .)داللة احصائية معنوية يف مستوى االداء املايل ملصرف الشرق األوسط، واملصرف التجاري العراقي يذ

 لى ثالثة مباحث:عوذلك من خالل تقسيم البحث 
 ل مفاهيم السيولة النقدية من حيث املفاهيم واالهداف واالمهية.ث االو انقش املبح

ويف املبحث الثاين انقش الباحث العوامل املؤثرة على السيولة النقدية ملصريف الشرق االوسط واملصرف 
 م(.2017 -2003التجاري العراقي )عينة الدراسة( من خالل حتليل املعطيات املصرفية للفرتة من )

الث فقد انقش االاثر املباشرة للسيولة النقدية لعينة الدراسة يف معدل العائد على حث الثاما املب
 املوجودات.

 :مشكلة الدراسة
عامل اليوم مير أبزمات مالية ونقدية هلا انعكاسات خطرية على معظم البلدان ومنها العراق سيما على  ان

ى قدرة املصارف ابإليفاء اباللتزامات اليومية املؤسسات والشركات املصرفية احلكومية والتجارية متمثلة مبد
ارات، وضعف ادارة املوجودات ووقت األزمات أمام املودعني واملستثمرين واملقرتضني، وقلة االستثم

التدفقات اخلارجية مما انعكس على مستوى  قبالةواملطلوابت، وقصور الرحبية والكفاءة والفاعلية النقدية 
 .العراقيةاداء املصارف 

 مية الدراسة:أه
تستند أمهية الدراسة اىل الظروف االقتصادية واملالية اليت تتعرض هلا املصارف التجارية من حيث ضعف 
التسهيالت املصرفية، وزايدة حجم املخاطر املصرفية وقلة االستثمارات، وزايدة حجم التحدايت اخلارجية 

 ة املصرفية يف جمال اخلدمة املصرفية.لعدم التزامها النسبة املالية اليت حددهتا اللجان الدولي
 :فرضية الدراسة

 :0H(، أو isnull hypothesالدراسة تقوم على فرضية العدم )ابإلجنليزية: 
الفرضية القائلة أبن الفرق املالحظ بني جمموعيت التجربة والشاهد يف العينة انتج عن الصدفة، وهي 

 إثبات بطالهنا بواسطة االختبارات اإلحصائية.صحيحة حىت يتم  د  عوغري موجود يف اجلمهرة. وتُ 
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 :هداف الدراسة 
حيث املفهوم واملنطلقات والعوامل املؤثرة فيها هتدف الدراسة اىل التعرف على السيولة النقدية من 

 وحتليلها وتقديرها.
 عينة الدراسة:

جرت عليها تناولت الدراسة )مصرف الشرق األوسط لالستثمار واملصرف التجاري العراقي( اليت 
االختبارات املتعلقة ابجلانب العملي من هذه الدراسة وذلك ألمهية املصارف عينة الدراسة من حيث حجم 
املوجودات واالئتمان املصريف وحجم الودائع والقروض والنقد واالحتياجات النقدية وشبه السائلة وهلا دور 

 ن واملقرتضني.يف تطبيق مقررات وهلا شأن وثقة أمام املودعني واملستثمري
 حدود الدراسة:

 البعد املكاين: مصرف الشرق األوسط لالستثمار واملصرف التجاري العراقي.
زماين: املدة الزمنية اليت اعتمدهتا الدراسة من خالل ما توفر لديه من إمكانيات من املعلومات البعد ال

رف الشرق األوسط لالستثمار واملصرف وبياانت وحتليل ملؤشرات السيولة النقدية ومستوى االداء املايل ملص
 (.2017-2003التجاري العراقي للمدة )

 -سيولة النقدية )المفاهيم: مدخل لدراسة مفاهيم الاألولالمبحث 

 االهمية( -األهداف

تعد السيولة النقدية من أهم املؤشرات االقتصادية اليت جيب االهتمام هبا من قبل املهتمني إبدارة املصارف 
ؤشرًا يعكس القدرة االيفائية اليومية للمصرف جتاه املودعني واملستثمرين واملقرتضني اىل جانب ها معدِّ ب

ة يف وقت األزمات)كفاية رأس املال( لذلك تناول الباحث يف هذا املبحث السيولة بشكل القدرة االيفائي
الوظائف وأهم العوامل املؤثرة عام ومن مث السيولة املصرفية من حيث املفاهيم واملكوانت واألمهية واألهداف و 

 فيها.
 مفهوم السيولة النقدية: املطلب األول

 مفهوم السيولة: :أوالا 
هناك عدة مفاهيم للسيولة ميكن تناول البعض مها، فقد عرفت السيولة أبهنا "قدرة البنك على مواجهة 

للسحب من الودائع، وتلبية التزاماته، واليت تتمثل بصفة أساسية من عنصرين مها: تلبية طلبات املودعني 
 (5)تمع".طلبات االئتمان، أي القروض والسلف لتلبية احتياجات اجمل

وتعرف السيولة أبهنا "قدرة املصرف على تسديد مجيع التزاماته نقداً، وعلى االستجابة لطلبات االئتمان، 
احلصول عليه عن  أو منح القروض اجلديدة، وهذا يستدعي توفر نقد سائل لدى املصارف، أو إمكانية

                                                        
، 2000فالح حسن احلسيين، مؤيد عبدالرمحن الدوري، دار البنوك مدخل كمي واسرتاتيجي معاصر، دار وائل للنشر،  -5
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و "هي مدى توافر أصول سريعة ، أ(6)طريق تسييل بعض أصوله، أي حتويلها اىل سائل بسرعة وسهولة"
 (7)التحرك اىل نقدية بدون خسائر يف قيمتها ملقابلة الديون املستحقة يف مواعيدها دون أتخري".

سائل بدرجات متفاوتة، ويعرف آخرون السيولة أبهنا: "احتفاظ املصرف جبزء من أصوله يف شكل 
املفتوحة للعمالء، حبيث يتمكن املصرف  وذلك ملواجهة الزايدة يف سحب الودائع والسحب من االعتمادات

من استغالل ودائعه مبا حيقق له أكرب ربح ممكن، مع احتفاظه بنقود كافية من مقابلة طلبات  هيف الوقت ذات
ارتباط يف أعماله. وميكن للمصارف أن حتقق غايتها السحب دون أدىن أتخري، من غري أن ينجم عن ذلك 

قدار مناسب منها يف كل وقت من األوقات، أو من خالل إجراء التزامن يف السيولة من خالل االحتفاظ مب
 (8)بني دخول األموال اليها وخروجها منها".

 مفهوم السيولة املصرفية: :اثنياا 
لى الوفاء بسحوابت املودعني، سواء العادية منها أو غري تعين السيولة املصرفية: أبهنا مقدرة املصرف ع

املقرتضني يف الوقت املناسب دون االضطرار اىل بيع أوراق مالية خبسائر كبرية أو  العادية، وتلبية احتياجات
 أبشكاهلا. (Cash)، فضالً عن النقدية (9)االقرتاض مبعدالت فائدة مرتفعة

 فية:أهداف السيولة النقدية املصر : اثلثا
 اختاذ القرارات واحلكم توصف نتائج السيولة النقدية املصرفية أهنا من أهم األسس اليت يستند عليها يف

على مدى كفاءة االدارة وقدرهتا على حتقيق االستثمار األفضل للموارد، وعليه فإن السيولة املصرفية هتدف 
 :(10)اىل حتقيق اآليت

 تقييم الوضع املايل والنقدي للمصرف. .1
 ييم نتائج قراءات االستثمار والتمويل.تق .2
 طط وتشخيص أسباهبا.حتديد االحنرافات ابألداء املتحقق عن املخ .3
 االستفادة من نتائج التحليل لعداد قوائم التدفقات النقدية واخلطط املستقبلية. .4
 التدقيق ابحتماالت الفشل الذي يواجه املصرف. .5

دية بسرعة وبدون خسائر هبدف مواجهة االلتزامات وتشمل السيولة كل موجود قابل للتحويل اىل نق
 .(11)ن فرتة قصريةاملستحقة األداء حالياً أو يف غضو 

أما السيولة شبه النقدية: وهي االصول اليت ميكن تصفيتها أو بيعها أو رهنها ومنها أذوانت خزنية، 
االستثمارية خلدمة كمبياالت خمصومة، أوراق مالية يف األسهم والسندات وهي أصول تسمى ابألصول 

                                                        
 .185، ص2002لفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، االردن، صارف، دار ارضا صاحب أبو أمحد، إدارة امل -6
 .60، ص1993سيد اهلواري، إدارة البنوك، مكتبة عني مشس، القاهرة،  -7
 .185، ص2006، مكتبة اجملمع العريب، عمان، 1مفلح عقل، وجهات نظر مصرفية، ط -8
، 1999نظور العملي، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، االردن، ز املايل املمجيل سامل الزيدانيني السعودي، أساسيات يف اجلها -9

 .155ص
عدانن اتيه النعيمي، وأرشد التميمي، التحليل والتخطيط املايل اجتاهات معاصرة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  -10

 .21، ص2000عمان، االردن، 
 .57، ص1983لقاهرة، ا ،مشس، مصر سعيد اهلواري، ادارة البنوك، مكتبة عني -11
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وإمكانية التصرف السريع هلا سواء ابلبيع أو السيولة، إذ تتصف هذه االصول بقصر آجال استحقاقها  
ابلرهن، ومن اجلدير ابلذكر أن هذه االصول كلما كانت حكومية أو مضمونة من قبل احلكومة كانت أكثر 

 سيولة.
 أمهية السيولة املصرفية ووظيفتها:: رابعا

ف اىل االحتفاظ ابلسيولة ة السيولة النقدية من األهداف اليت ختدمها هذه السيولة، فاإلدارة هتدتنبع أمهي
 النقدية املالئمة لألسباب اآلتية:

تدعيم ثقة مقرتضــــيها عن طريق بناء مسعتها االئتمانية وذلك بســــداد التزاماهتا املرتتبة عليها يف مواعيد  .1
 استحقاقها حسب السري الطبيعي لألمور.

اســتمرارية هذه الدورة وعدم توقفها االســتمرار ابلتشــغيل عن طريق دعم دورهتا التشــغيلية والعمل على  .2
 والدورة التشغيلية ملنشأة صناعية مثاًل تبدأ بشراء املواد اخلام مث تصنيعها مث بيعها مث حتصيل مثنها.

 ة تكون يف متناول يدها فوراً.مواجهة الظروف االستثنائية الطارئة اليت تتطلب فيها مبالغ نقدية جاهز  .3
املســـــتقرة وأيضـــــاً مقابلة الطلبات غري املتوقعة لســـــحب الودائع  متكن من مواجهة ســـــحب الودائع غري .4

حتت الطلب وحيدد حجم هذا النوع وفقاً للخربة، ويعين هذا توافر قدر مالئم من الســـــــــــــــيولة ملواجهة 
حب من الودائع ألجل، فقد يتم هذا النوع بصـــــــــــفة خاصـــــــــــة وهي تعمل على مواجهة احتمال الســـــــــــ

دالئل أو مؤشــــــــرات تعطي االدارة فرصــــــــة لتدبري الســــــــيولة  ســــــــحب من هذا النوع بدون مقدمات أو
 (12)الكافية.

حتتاج املصارف اىل السيولة ملواجهة احتياجات عمالئها اىل االموال، هذا ويواجه العمالء احتياجاهتم  .5
رف أو من خالل اقرتاض منها، ألن مثل هذا للســــــــيولة أما من خالل ســــــــحب ودائعهم لدى املصــــــــا

 :(13)جيابيات اآلتيةاالستعداد يعطيها اال
 الظهور يف السوق املايل احلساس جتاه املخاطر مبظهر املأمون القادر على الوفاء ابلتزاماته. .أ

 تعزيز كل املودعني واملقرتضني، والتأكيد على امكاانت االستجابة ملتطلباهتم كلما ظهرت. .ب
 اً إجيابياً للسوق املالية واحملللني واملودعني واالدارة.يعد مؤشر  .ج
 يد القدرة على الوفاء اباللتزامات والتعهدات.أتك .د
 جتنب البيع اجلربي لبعض االصول وما قد جتلبه من سلبيات. .ه
 جتنب دفع كلفة أعلى لألموال. .و
 جتنب اللجوء اىل االقرتاض من البنك املركزي. .ز

                                                        
 .179، ص2002عبدالغفار حنفي، وقرايقس، رمسلة أسواق رأس املال، الدار اجلامعية، االسكندرية،  -12
 .159، ص2006، مكتبة اجملمع العريب، عمان، 1مفلح عقل، وجهات نظر مصرفية، ط -13
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 ية:خامسا: مكوانت السيولة املصرف
 :(Primary Reserves)االحتياطيات األولية  -1

الحتياطيات على املوجودات التشغيلية، وبشكل عام فإهنا تتكون من النقدية يف املصرف وتشتمل هذه ا
ولدى البنك املركزي واملستحقات على املصارف األخرى والصكوك برسم التحصيل واألرصدة السائلة 

 املتطلبات أبرزها:األخرى، وتستخدم للوفاء بعدد من 
 بة املودعني هبا وبدون سابق إنذار.مواجهة السحب اليومي من الودائع عند مطال-أ

مواجهة ما يتحقق على املنشأة املالية من التزامات أجنبية لعدة أسباب، منها البضائع اليت يتم -ب
 شحنها حلساب املستوردين احملليني يف إطار االعتمادات املستندية.

للصكوك، فضالً عن املصارف على رصيد نقدي لدى البنك املركزي وذلك إلجراء املقاصة  احملافظة-ج
 األخرى.

تطبيق قانون املصارف والقاضي ابحتفاظها بنسبة من املبالغ املودعة لديها كاحتياطي قانوين )الزامي( -د
 (14)يف خزائنها ولدى البنك املركزي.

 :وفيما أييت استعراض ألبرز هذه االحتياطيات
o  النقد يف الصـــــــــــندوق(Cash & Vault)جمموع األموال املوجودة يف خزائن املصـــــــــــرف من نقد  : وهو

وعادة ما حتاول املصــــــــارف جعل هذه األموال حبدها األدىن  (15)ســــــــائل ســــــــواء أكان حملياً أم أجنبياً.
 دون املساس بقابليتها على مواجهة السحوابت.

o  الودائع لدى املصـــــــــــــــارف األخرى(Deposits in other Banks)املصـــــــــــــــارف بودائع لدى : حتتفظ 
 .(16)املصارف األخرى تستطيع سحبها دون عناء مىت ما احتاجت اىل النقد للوفاء مبتطلبات زابئنها

o  الصـــــــــكوك برســـــــــم التحصـــــــــيل(Cheques under Collection)مقدمة من زابئنها  : هي صـــــــــكوك
 لتحصيلها وإضافة أقيامها اىل حساابهتم.

o املركزي الودائع لدى البنك (Deposits in Central Bank) الودائع اليت حتتفظ هبا املصارف  تقسم: و
 لدى البنك املركزي اىل:

تلتزم املصـــــارف وفقاً للتشـــــريعات اخلاصـــــة  : إذ(Legal Reserves)االحتياطيات القانونية )االلزامية(  .أ
حقوق املودعني، وال  ابالحتفاظ لدى البنك املركزي أبموال سائلة على شكل احتياطي للحفاظ على

ايداعها هلذا االحتياطي على أي فائدة، وقد ميتنع البنك املركزي عن منح  حتصــــــــــل املصــــــــــارف مقابل
املصــــــرف الذي يعجز عن االيفاء بنســــــبة االحتياطي القانوين املقررة أي قرض جديد حىت يســــــتكمل 

ركزي يف البلدان املختلفة، النقص فيها، وتتفاوت نســبة االحتياطي القانوين حســب تعليمات البنك امل
 ( من الودائع لدى كل مصرف.%20ب تقدر حبوايل )وهي يف الغال

                                                        
 .72واسرتاتيجي معاصر، مصدر سابق، صخل كمي فالح حسن احلسيين، مؤيد عبدالرمحن الدوري، إدارة البنوك، مد -14
 .102، ص1997سلمان أمحد زويلف اللوزي، وآخرون، ادارة البنوك، عمان، االردن،  -15
 .119، ص1998بشري عباس العالق، ادارة املصارف، جامعة التحدي، ليبيا،  -16
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من احلاالت ال تكتفي املصــــــارف إبيداع االحتياطي  : يف كثري(Free Reserves)االحتياطيات احلرة  .ب 
ك تدعيماً القانوين لدى البنك املركزي فتودع مبلغاً يفوق هذا االحتياطي يف ارصدهتا النقدية لديه وذل

إجراء التســــــــــوايت احلســــــــــابية بني بعضــــــــــها البعض من خالل البنك  ملركزها التجاري وال ســــــــــيما عند
 املركزي.

فضـــالً عن حســـاابهتا اجلارية لدى  : قد حتتفظ املصـــارف(Deposits with Interest)الودائع بفائدة  .ج
تكون هذه االرصدة على شكل البنك املركزي بودائع أخرى يدفع عليها البنك املركزي فوائد، وأما أن 

إبشـــــــــــــــعــار، وختتلف الفوائــد اليت يــدفعهــا البنــك املركزي على هــذه الودائع ابختالف  ودائع ألجــل أو
آجاهلا أو مدة االشعار اخلاص هبا، مما يشجع املصارف التجارية على االحتفاظ جبزء من أصوهلا هبذا 

 الشكل.
 :(Secondary Reserves)االحتياطيات الثانوية  -2

األجل غالباً ما تشتمل على األوراق املالية واألوراق التجارية املخصومة وهي عبارة عن استثمارات قصرية 
 واليت ميكن حتويلها اىل نقد سائل عند احلاجة.

 ومن أبرز االحتياطيات الثانوية اليت تستخدمها املصارف لتوفري السيولة ما أييت:
مة على مدار الســنة ســندات قصــرية األجل تصــدرها احلكو  : وهي(Treasury Bills)حواالت اخلزانة  .أ

وتبيعها اىل املصــــارف واملؤســــســــات املالية األخرى )حســــبما يســــمح به القانون(، والغرض منها متويل 
، املوجودات اليت حتقق عائداً للمصــــــرف، وهي فضــــــالً عن أهنا متثل (17)عجز مومسي يف املوازنة العامة

األحيان كضــمانة لالقرتاض من  لة فإن املصــارف تســتخدمها يف بعضقروضــاً من اجلهاز املصــريف للدو 
 البنك املركزي.

تصــــــــــــدرها عادة  : هي أوراق(Discounted Commercial Papers)األوراق التجارية املخصــــــــــــومة  .ب
الشـــــــركات كدين قصـــــــري األجل جلنب االقرتاض املباشـــــــر من املصـــــــارف، وغالباً ما تكون مدعومة أو 

 هة االصدار.ن االئتمان املمنوح من املصرف جلمعززة ابحلد األقصى م
 High Credit Rating & short term)االوراق املالية ذات اجلدارة االئتمانية واآلجال القصـــــــرية  .ج

financial paper) ميكن لألوراق املالية ذات الفائدة الدورية واآلجال الطويلة أن تكون ضـــــــــــــــمن :
ة قصرية على استحقاقها الكرب على أجلها ومل تبق سوى مداالجل ا االحتياطيات الثانوية اذا انقضى

 شرط أن تكون صادرة عن جهة حكومية أو شركات ذات جدارة ائتمانية عالية.
تقنيات االقرتاض اليت يبيع  : وهي إحدى(Repurchase Agreements)اتفاقيات إعادة الشـــــــــــــــراء  .د

التفاق أوراق حكومية اىل املقرضـــــــني مع امبوجبها املقرتضـــــــون جزءاً من االحتياطيات اليت حبوزهتم من 
على إعادة شــــــــرائها من قبل املقرتض عندما يعرضــــــــها املقرض للبيع أو بتاريخ معني بســــــــعر أعلى من 

 (18)سعر الشراء يتم تعيينه يف عقد االتفاقية.

                                                        
 .225،ص1999انية، عمان، االردن، بعة الثعقيل جاسم عبدهللا، النقود واملصارف، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، الط -17

18- Kidwell, David S. & Peterson, L, Richard, Financial Institutions, Markets and Money, The 
Dryden Press A division of Holt, Rinehart and Winston, Publishers, Washington, USA, 1980, P.165. 
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 ابلدوالر أو أية عملة أجنبية أخرى حتتفظ هبا املصــــــارف : وهي الودائع(Euro Dollar)اليورو دوالر  .ه
سواء أكانت فروعها اخلارجية أم مصارف أخرى تعمل خارج البالد  لدى اجلهات املختلفة يف اخلارج

 كودائع احلكومات واألشخاص واملؤسسات واليت تستحق خالل عدة أشهر، وقد تصل اىل سنتني.
 إيصــــــــــــاالً ابلنقود : ومتثل(Negotiable Certificate Deposit)شــــــــــــهادات االيداع القابلة للتداول  .و

فيها مبلغ الوديعة والفائدة املرتتبة على املصــــرف مبوجبها، واللذان املودعة لدى مصــــرف معني، وحيدد 
 .(19)يدفعهما ألمر املودع أو حائز الشهادة يف اتريخ االستحقاق

 العوامل املؤثرة يف السيولة املصرفية: :سادساا 
 للمصرف منها:هناك عدة عوامل مؤثرة يف السيولة النقدية 

اســـــــــــتخدام البنك للودائع لتلبية احتياجات العمالء، وكلما ارتفعت هذه  التوظيف: أي مدىنســـــــــــبة  -
 النسبة دل ذلك على كفاءة البنك يف تلبية القروض االضافية وأهم هذه النسب:

الــذي حتتفظ بــه البنوك التجــاريــة لــدى البنـك  نســـــــــــــــبــة االحتيــاطي النقــدي القــانوين: وهو االحتيــاطي .1
مجايل البنك املركزي التجاري، هذه النسبة حتدد مبوجب قانون نسبة معينة من إاملركزي وعادة يشكل 

 وبشكل إلزامي من قبل امللكات النقدية )البنك املركزي( وحسب العالقة اآلتية:
نسبة االحتياطي النقدي= أرصدة نقدية مودعة لدى البنك املركزي/ قيمة إمجايل الودائع + التزامات 

 أخرى.
لدى البنوك التجارية يتأثر بعمليات السحب وااليداع لدى  النقدي نقدي: ان الرصيدنسبة الرصيد ال .2

البنوك ذاهتا، واملهم يف األمر هو معرفة نســبة الرصــيد النقدي لقيمته، على اعتبار ان هذه النســبة متثل 
 املعيار الذي ميكننا من معرفة سيولة البنك وميكن حساهبا ابلعالقة اآلتية:

البنك/ قيمة إمجايل الودائع  ىدع لدى البنك املركزي نقدية جاهزة لدلنقدي = رصيد مو نسبة الرصيد ا
 + التزامات أخرى.

هذه النســبة مدى قدرة البنك على ســداد التزاماته املســتحقة بشــكل عام،  نســبة الســيولة العامة: تعين .3
 ية:وذلك ابالعتماد على أصوله السائلة والشديدة السيولة، وحتسب ابلعالقة اآلت

ة= رصيد مودع لدى البنك املركزي نقدية جاهزة يف البنك + أصول شديدة السيولة/امجايل نسبة السيول
 الودائع + التزامات أخرى.

                                                        
 .208مليات املصرفية، مصدر سابق، صيات العخليل حممد حسن الشماع، أساس -19
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المبحث الثاني: تحليل السيولة النقدية والعوامل المؤثرة فيها لمصرفي  

 الشرق األوسط لالستثمار والمصرف التجاري العراقي عينة الدراسة

الودائع والسيولة النقدية والعوامل املؤثرة فيها ملصرف الشرق ول: تحليل هيكل املطلب األ
 األوسط لالستثمار

يعتمد هذا التحليل على تصنيف الودائع من حيث النوعية والوظيفة والسيولة النقدية والعوامل املؤثرة 
 فيها ملصرف الشرق األوسط وكاآليت:

 صرفيةاوال: التحليل النوعي هليكل الودائع امل
ائع حبسب أنواعها الرئيسة اىل ودائع جارية وتوفري واثبتة، وابلنظر لالختالف الكبري بني تصنف الود

هذه الودائع كما مبني سابقًا وملا يقدمه هذه التحليل من مؤشرات مهمة من حيث األمهية النسبية لكل 
ة الدراسة، األوسط أثناء مدنوع كحجم الودائع، ومدى التطور والنمو يف حجم الودائع ملصرف الشرق 

 ( ضمن البحث:1وكما مبني يف اجلدول )
-2003( حجم الودائع وتوزيعها النوعي وأمهيتها النسبية ملصرف الشرق األوسط للمدة )1جدول )

 (/ مليون دينار2017
نوع 

 الودائع

 الودائع الجارية السنة

الهمية 
ا

سبية
الن

 

 ودائع التوفير

الهمية 
ا

سبية
الن

 

 ابتةالودائع الث
الهمية 

ا

سبية
الن

 

إجمالي 

 الودائع

2003 70234.1 65
% 

29231.3 27% 8200.5 8% 107665.8 

2004 83816.6 62
% 

38076.9 28% 12768.1 10% 134661.6 

2005 171708.2 66
% 

68810.3 27% 19006.8 7% 259525.3 

2006 124689.3 57
% 

78225.9 36% 15259.2 7% 218174.4 

2007 134674.0 45
% 

124007.0 42% 37771.0 13% 296452.0 

2008 166822.9 42
% 

182003.4 46% 48041.1 12% 396867.4 

2009 183217.0 42
% 

216927.0 49% 41368.1 9% 441512.1 
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2010 172743.0 39
% 

234014.4 53% 36976.5 8% 443733.9 

2011 186188.0 39
% 

236175.0 49% 54750.0 12% 477113.0 

2012 256940.0 43
% 

274466.0 46% 67263.0 11% 598669.0 

2013 194495.1 37
% 

266302.6 51% 63808.5 12% 524606.2 

2014 98838.3 29
% 

186500.5 55% 55073.0 16% 340411.8 

2015 112279.6 36
% 

152272.9 48% 51785.1 16% 316337.6 

2016 96501.0 38
% 

124798.0 49% 30981.0 13% 252280.0 

2017 92320.0 40
% 

110687.0 49% 23871.0 11% 226878.0 

45 المتوسط
% 

 44%  11%  

املصدر: اجلدول من عمل الباحث واستخراج النسب استناداً اىل التقارير السنوية للحساابت اخلتامية 
 .(2017-2003للسنوات ) الشرق االوسط

 ( اآليت:1يتضح من اجلدول )
ازدادت بشـــــــــــــــكل كبري  2004( مليون دينار عام 83816.6) ان حجم الودائع اجلارية بلغت حنو •

 2013( مليون دينار وبلغ عام 172743.0حنو ) 2010ت عام ( إذ بلغ2013-2005للمدة )
( مليون دينــــــــار وحنو 98838.3اىل ) 2014( مليون دينــــــــار مث اخنفض عــــــــام 194495.1)
 %62اىل إمجايل الودائع حنو . وبلغت نســـــــبة الودائع اجلارية 2017( مليون دينار عام 92320.0)

 2014عام  %29خنفضــــــــــــت اىل ا 2013عام  %37وحنو  2010عام  %39وحنو  2004عام 
وبشكل عام فإن متوسط نسبة الودائع اجلارية  2017اىل إمجايل الودائع عام  %40وازدادت لتكون 

 يف مصرف الشرق االوسط. %45اىل إمجايل الودائع بلغت حنو 
( 38076.9حنو ) 2004كانت متذبذبة بني الزايدة والنقصـــــــــــــــان إذ بلغت عام أما ودائع التوفري ف •

( مليون 234014.4بلغت حنو ) 2010اىل إمجايل الودائع، ويف عام  %28نار وبنســـــــــــــبة مليون دي
( مليون دينار بنسبة 152272.9اىل ) 2015اىل إمجايل الودائع اخنفضـت عام  %53دينار بنسـبة 
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وبشـــكل عام  %49بنســـبة  2017( مليون دينار عام 110687.0ىل )اىل إمجايل الودائع وا 48% 
 .%44ئع التوفري اىل إمجايل الودائع قدرت فإن متوسط نسبة ودا

( مليون دينار 8200.0يف حني ان الودائع الثابتة كانت قليلة خالل مدة الدراســــــة، فقد بلغت حنو ) •
( مليون دينار بنسبة 36976.5) بلغت 2010اىل إمجايل الودائع ويف عام  %8بنسبة  2003عام 

مث  %16بنســـــــــــــــبـة  2015مليون دينـار عام  (51785.1اىل إمجايل الودائع ازدادت لتكون ) 8%
وبشـــــكل عام فإن  %11بنســـــبة  2017( مليون دينار عام 23871.0اخنفضـــــت ليكون حجمها )

 .وهي نسبة ضئيلة %11متوسط نسبة الودائع الثابتة اىل إمجايل الودائع ال يتجاوز 
 حتليل سيولة مصرف الشرق األوسط :اثنيا

جتاه املودعني واملستثمرين واملقرتضني تعد مؤشراً ذا أمهية يف جمال  إن القدرة اإليفائية اليومية للمصرف
قياس السيولة، وألجل حتليل السيولة سنركز يف هذا احملور على أهم املعايري النقدية منها، املعيار النقدي، 

 ( ضمن البحث:2ارية، وكما مؤشر يف اجلدول )معيار السيولة اجل
( 2017-2003والسيولة اجلارية ملصرف الشرق األوسط للمدة )( حتليل السيولة النقدية 2جدول )
 مليون دينار

السيولة 

 النقدية

 السنة

إجمالي 

 الودائع

الودائع 

 الجارية

الموجودات 

 النقدية

معيار 

السيولة 

 النقدية 

معيار 

السيولة 

 الجارية 

2003 107665.8 70234.1 50520.3 47% %77 

2004 134661.6 83816.6 73489.2 55% 88% 

2005 259525.3 171708.2 104497.2 40% 61% 

2006 218174.4 124689.3 138600.5 64% 111% 

2007 296452.0 134674.0 174354.4 59% 129% 

2008 396867.4 166822.9 217433.6 55% 130% 

2009 441512.1 183217.0 355744.4 81% 194% 

2010 443733.9 172743.0 343909.6 78% 199% 

2011 447113.0 186188.0 369713.4 83% 199% 

2012 598669.0 256940.0 463908.4 77% 181% 

2013 524606.2 194495.1 422060.5 80% 217% 

2014 340411.8 98838.3 349766.7 103% 354% 

2015 316337.6 112279.6 325310.8 103% 290% 

2016 252280.0 96501.0 329238.4 131% 341% 

2017 226878.0 92320.0 424781.0 187% 460% 
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 %202 %82 المتوسط

املصدر: اجلدول من عمل الباحث واستخراج النسب استناداً اىل التقارير السنوية للحساابت اخلتامية 
 .(2017-2003لفة للسنوات )للمصرف التجاري العراقي/ إعداد خمت

 (:2اجلدول )يتضح من 
( مليون دينار 73489.2حنو ) 2004ان الســيولة النقدية لدى مصــرف الشــرق األوســط بلغت عام  •

( مليون دينـــار عـــام 463908.4واىل ) 2008( مليون دينـــار عـــام 217433.6ارتفعـــت لتكون )
 نة اىل إمجايل الودائع جند أن أعلىوعند املقار  2017( مليون دينار عام 424781.0واىل ) 2012

ومبتوســــــــط للمدة  2005عام  %40وأقل معيار ســــــــيولة  2017عام  %187معيار ســــــــيولة نقدية 
 .%82( حنو 2003-2017)

أما ابلنســــبة ملعيار الســــيولة اجلارية اليت يعرب عنها بنســــبة الســــيولة النقدية اىل الودائع اجلارية فإن أعلى  •
متوسط معيار السيولة وبشكل عام فإن  2005عام  %61معيار وأقل  2017عام  %460نسبة 

 .األوسطوهي نسبة عالية يف مصرف الشرق  %202اجلارية يقدر حنو 
 حتليل العوامل املؤثرة يف السيولة النقدية ملصرف الشرق األوسط :اثلثا

ل من اجلدول عالقة طردية بني نسبة الرصيد النقدي والسيولة ويستد نسبة الرصيد النقدي: أن هناك .1
 2010نقدي متذبذبة بني الزايدة والنقصــان، وارتفعت بشــكل كبري بعد عام ( أن نســبة الرصــيد ال3)

( وهذه النســــــــــبة جيدة 2017-2003( أثناء املدة )%74.2فقد بلغ متوســــــــــط هذه النســــــــــبة حنو )
 وتعكس قدرة املصرف على مواجهة التزاماته اليومية ويف وقت األزمات.

( نسبة 2017 -2003النقدية ملصرف الشرق األوسط للمدة )ل املؤثرة يف السيولة ( العوام3جدول )
 مئوية.

 المؤشر

 السنة

نسبة الرصيد 

 النقدي

% 

نسبة االحتياطي 

 % القانوني

نسبة السيولة 

 % القانونية

نسبة 

 التوظيف

% 

2003 28.5 12.3 5.4 14.7 

2004 45.3 5.2 3.7 20.7 

2005 35.8 16.9 4.2 8.6 

2006 52.6 17.9 3.3 7.6 

2007 48.9 16.9 5.5 4.7 

2008 42.9 16.9 4.3 3.1 

2009 73.8 19.7 4.3 13.2 

2010 69.3 10.9 3.7 28.7 

2011 69.7 10.6 7.2 35.6 

2012 77.5 11.1 6.3 32.4 

2013 80.5 11.8 10.1 39.2 
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 2014 102 17.2 16.8 55.2 

2015 98 16.3 8.1 45.2 

2016 101 10.0 7.7 38.6 

2017 187 18 9.7 51.3 

 %26.6 %6.7 %14.1 %74.2 المتوسط

املصدر: اجلدول من عمل الباحث واستخراج النسب استناداً اىل التقارير السنوية واحلساابت اخلتامية 
 (.2018-2003للسنوات )

النســــــبة زادت  ترتبط نســــــبة االحتياطي القانوين بعالقة طردية مع الســــــيولة النقدية، فكلما زادت هذه .2
 مقدرة املصرف على الوفاء اباللتزامات املالية اليومية املرتتبة عليه ويف وقت األزمات.

ويتضح ان هناك عالقة طردية وموجبة بني نسبة االحتياطي القانوين والسيولة النقدية وهذا يعين التزام 
 .(2 ،1ادارة املصرف ابالحتياطي القانوين تنفيذاً ملقررات جلنة ابزل )

أن نسب السيولة القانونية متذبذبة بني الزايدة والنقصان  (3)نسبة السيولة القانونية:. يظهر اجلدول  .3
-2003أثناء املدة ) %6.7( فقد بلغت متوســـــــط القدرة للمصـــــــرف 2017-2003خالل املدة )

لالستثمار (، وهذه النسبة تبدو ضئيلة وهذا يشري اىل ضعف حتكم مصرف الشرق األوسط 2017
 تياطياته األولية والثانوية.إبح

وتذبذبت بني  2003عام  14.7( ان هذه النســـــــــــــــبة بلغت حنو 3نســـــــــــــــبة التوظيف: يبني اجلدول ) .4
( وتعكس هذه النســـبة حجم القروض والســـلف فإهنا 2008-2003الزايدة والنقصـــان خالل املدة )

لقروض والســــــــلف ارتفع حجم ا 2010تبدو منخفضـــــــــة اال ان الســـــــــيولة النقدية ارتفعت، وبعد عام 
، 2017عام  51.3واىل  2014عام  %55ابلرغم من اخنفاض حجم الودائع فقد ازدادت لتكون 

وبلغ متوســـط النســـبة  2010وهذا يعين أن القروض والســـلف ازدادت بشـــكل كبري مقارنة ابملدة قبل 
القروض وهي نســــــــــبة قد تكون ضــــــــــئيلة واليت تعكس حجم  %26.6( حنو 2017-2003للمدة )
 املقدمة من قبل املصرف أو توظيف ودائعه وتوجيهها حنو االستثمارات أو اإلقراض. والسلف

تحليل هيكل الودائع املصرفية والسيولة النقدية والعوامل املؤثرة يف : املطلب الثاني
 املصرف التجاري العراقي

مصرف التجاري العراقي ؤثرة فيها لليتناول هذا املطلب حتليل هيكل الودائع والسيولة النقدية العوامل امل
 وكما أييت:
 التحليل النوعي هليكل الودائع املصرفية :أوالا 

يشري هذا التحليل اىل تصنيف الودائع حبسب أنواعها الرئيسة املعروفة اىل )ودائع جارية، ودائع توفري، 
ا التصنيف من وملا يقدمه هذودائع اثبتة(، وابلنظر لالختالف الكبري بني هذه الودائع كما تبني سابقًا 

مؤثرات مهمة تتعلق ابلتكاليف واالداء واالحتياطيات املطلوبة وأسعار الفائدة اليت يتحملها املصرف وغريها. 
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ومن خالل متابعة وحتليل  (20)إذ أن هناك اختالفات رئيسة واضحة بني هذه األنواع والثالثة من الودائع.
ودائع املصرفية وألمهية النسبية لكل نوع من الودائع وكما طور يف حجم الالودائع نوعياً ميكن التعرف على الت

 ( ضمن البحث:4مبني يف اجلدول )
-2003( حجم الودائع وتوزيعها النوعي وأمهيتها النسبية للمصرف التجاري العراقي للمدة )4جدول )

2017) 
نوع 

 الودائع

 السنة

الودائع 

 الجارية

االهمية 

 النسبية

% 

االهمية  التوفيرودائع 

 نسبيةال

% 

االهمية  الودائع الثابتة

 النسبية

% 

 إجمالي الودائع

2003 20,196.0 87% 2,694.2 12% 375.0 2% 23265.2 

2004 27,492.0 90% 2,87602 9% 315.0 1% 30683.2 

2005 73,038.2 93% 4,747.8 6% 19.2 1% 77799.0 

2006 62,651.6 90% 4,859.3 7% 1,736.7 3% 69247.6 

2007 69,973.4 81% 14,220.2 16% 2,582.1 3% 86775.6 

2008 35,653.2 42% 22,173.2 26% 27,442.5 32% 85268.9 

2009 28,022.7 35% 24,187.2 30% 27,599.3 35% 79889.9 

2010 32,791.0 45% 23,343.2 32% 16,387.7 23% 72521.9 

2011 35,237.0 33% 25,190.3 33% 25,723.5 34% 76150.8 

2012 56,347.3 55% 28,565.8 28% 17,707.5 17% 102620.6 

2013 32,686.6 37% 31,400.3 36% 23,474.2 27% 87561.7 

2014 39,045.7 34% 36,486.5 32% 39,626.8 34% 115159.0 

2015 16,437.1 19% 33,574.3 40% 34,729.3 41% 84740.6 

2016 83,578.7 71% 32,611.0 28% 1,014.9 1% 117204.6 

2017 84,939.0 72% 31,789.4 27% 1,106.5 1% 117834.9 

  %17  %25  %58 المتوسط

املصدر: اجلدول من عمل الباحث واستخراج النسب استناداً اىل التقارير السنوية للحساابت اخلتامية 
 .(2017-2003للسنوات )للمصرف التجاري العراقي/ 

 ( اآليت:4يتضح من اجلدول )
ئع اجلارية يف حالة تذبذب بني الزايدة والنقصــــــــــــــان اىل إمجايل الودائع يف املصــــــــــــــرف التجاري ان الودا •

( 73032.2ارتفعــت لتصــــــــــــــــل اىل ) 2003( مليــار دينــار عـام 20196.0العراقي، إذ بلغــت حنو )
مث ازدادت الودائع  2015عام  16437.1ابالخنفاض لتصل اىل ، مث بدأت 2005مليار دينار عام 

. وقد بلغت أعلى نســــــــبة للودائع اجلارية 2017( مليار دينار عام 84939.0ل حنول )اجلارية لتصــــــــ
                                                        

 .160عبدالسالم لفتة عزيز، إدارة املصارف وخصوصية العمل املصريف، مصدر سابق، ص -20
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 %58مبتوســـط قدره  2015عام  %19وأقل نســـبة حنو  2005عام  %93اىل إمجايل الودائع حنو  
 من إمجايل الودائع.

حنو  ودائع التوفري ازدادت بشــــكل كبري يف املصــــرف التجاري العراقي فقد بلغتيشــــري اجلدول اىل أن  •
واىل  2009( مليـــار دينـــار عـــام 24178.2لتصـــــــــــــــــل اىل ) 2003( مليـــار دينـــار عـــام 2694.2)
. أما 2017( مليار دينار عام 31789.4اخنفضـــــــــــــــت اىل ) 2015( مليار دينار عام 33574.3)

وأعلى نســـــبة حنو  2005عام  %6دائع فقد بلغت أقل نســـــبة حنو نســـــبة ودائع التوفري اىل إمجايل الو 
 (.2017-2003أثناء املدة ) %25إمجايل الودائع ومبتوسط قدره عام من  40%

يشـــــري اجلدول اىل أن الودائع الثابتة يف املصـــــرف العراقي التجاري تبدو متفاوتة بني الزايدة والنقصـــــان  •
( مليار دينار 27599.3ازداد ليكون حنو ) 2004 مليون دينار عام 315.0وان حجمها بلغ حنو 

 1106.5لتكون حنو  2017اخنفض بشكل كبري عام  2015( عام 34729.2واىل ) 2009عام 
، 2016عام  %1( اخنفضـــــــــــــت اىل %41مليار دينار وان أعلى نســـــــــــــبة اىل إمجايل الودائع بلغت )

2017. 
ليكون  2003مليون دينار عام  23265.2ن إن إمجايل الودائع ازداد يف املصرف التجاري العراقي م •

 .2017( عام 117834.9الودائع ليكون )وارتفع حجم  2009عام  79809.9
لودائع  %25، و %58املرتبة االوىل إذ بلغ املتوســــــط حنو  توبشــــــكل عام فإن الودائع اجلارية احتل •

 للودائع الثابتة. %17التوفري وحنو 
 العراقي:حتليل سيولة املصرف التجاري  :اثنيا

قيق التالؤم بني املبالغ املودعة واملبالغ قدرة املصرف على االحتفاظ ابلودائع يف أي وقت، حبيث ميكن حت
املسحوبة، فضاًل عن عدم تفويت فرص ممكنة للربح واذا كان األمر كذلك فإن الفكر املصريف احلديث مل 

 (21)جعلها حمدداً من حمددات عمله. تعد فيه السيولة املصرفية هدفاً رئيساً من أهداف املصرف بل
للسيولة  Standard Cashاس سيولة املصرف مها املعياري النقدي ومن املعايري املعتمدة يف جمال قي

 على جمموع ودائع املصرف، أي: (Cash Assets)الذي يعتمد على قسمة املوجودات النقدية 
 املوجودات النقدية

 100×  ------------------=  املعيار النقدي
 إمجايل الودائع

ع يف املوجودات النقدية أو وجود اخنفاض يف حجم أي أن ارتفاع هذه النسبة يشري اىل وجود ارتفا 
 ودائع املصرف، والعكس صحيح.

ونظرًا خلشية املصارف على سيولتها املقابلة اللتزاماهتا أمام املودعني تلجأ اىل معيار أشد حتفظًا هو 
ة ( الذي يعتمد على قسمة املوجودات النقديOngoing Liquidity Standard)عيار السيولة اجلارية م

                                                        
 .175عبدالسالم لفتة عزيز، إدارة املصارف، مصدر سابق، ص -21
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للمصرف آنفة الذكر على ودائعه اجلارية لقياس قدرة املصرف على مواجهة التزامات السحب من الودائع 
 (22)أو الودائع عند الطلب وفق الصيغة اآلتية: (Current Deposits)اجلارية 

 فات النقديةاملصرو 
 100×  ------------------معيار السيولة اجلارية = 

 الودائع اجلارية
اع هذه النسبة مؤشرًا على ارتفاع قدرة املصرف على سداد التزاماته أمام املودعني والعكس ويعد ارتف

ما مدرج (، ك5صحيح. وميكن مالحظة معيار السيولة النقدية، ومعيار السيولة اجلارية من خالل اجلدول )
 ضمن البحث، للمصرف التجاري العراقي.

( 2017-2003رف التجاري العراقي للمدة )( حتليل مؤشرات السيولة املصرفية للمص5جدول )
 مليون دينار

السيولة 

 النقدية

 السنة

إجمالي 

 الودائع

الودائع 

 الجارية

الموجودات 

 النقدية

معيار السيولة 

 النقدية

معيار السيولة 

 الجارية

2003 23265.2 20196.0 25226.9 65% 75% 

2004 30683.2 27492.0 18464.8 63% 71% 

2005 77799.0 73032.2 73032.2 140% 149% 

2006 69247.6 62651.6 31861.5 46% 51% 

2007 86775.6 69973.4 35405.3 41% 51% 

2008 85268.9 35652.2 48778.9 58% 137% 

2009 79809.9 28022.7 23171.6 29% 83% 

2010 72521.9 32791.0 42783.2 59% 131% 

2011 76150.8 25237.0 108924.3 143% 432% 

2012 102620.6 56347.3 137403.2 134% 244% 

2013 87561.7 32686.6 191803.9 219% 587% 

2014 115159.0 39045.7 134597.7 117% 345% 

2015 84740.6 16437.1 145373.6 172% 885% 

2016 117204.6 83578.7 116210.9 99% 139% 

2017 117834.9 84939.0 123412.6 105% 145% 

 %235 %100 سطالمتو

املصدر: اجلدول من عمل الباحث واستخراج النسب استناداً اىل التقارير السنوية للحساابت اخلتامية 
 .(2017-2003خمتلفة للسنوات )للمصرف التجاري العراقي/ إعداد 

 (:5يتضح من اجلدول )

                                                        
 .174-173السابق، ص.ص  هفسن املصدر -22
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التجاري حيتفظ  يف املصرف التجاري وهذا يعين ان املصرف %100ان معدل معيار السيولة النقدية  •

 بسيولة نقدية كبرية أو عدم قدرته على توظيفها بشكل صحيح.
عام  %587تكون ل 2006عام  %51يشــــــــــري معيار الســــــــــيولة اجلارية اىل ارتفاع هذه النســــــــــبة من  •

( وهذا يعين ان هناك قدرة للمصــــــــــرف 2017-2003( أثناء املدة )%235ومبعدل قدره ) 2013
 .2017-2003ية أمام املودعني واملستثمرين واملقرتضني اثناء املدة على االيفاء ابلتزاماته اليوم

 حتليل العوامل املؤثرة يف السيولة النقدية للمصرف التجاري العراقي :اثلثا
تناول الباحث أهم العوامل املؤثرة يف السيولة النقدية للمصرف التجاري العراقي متمثلة )ابلرصيد 

، نسبة السيولة القانونية، نسبة التوظيف( وميكن حتليل هذه املؤشرات النقدي، نسبة االحتياطي القانوين
 ( وكاآليت:6رف التجاري العراقي من خالل اجلدول )للمص

عام  %39ارتفعت لتكون  2003عام  %29.5هذه النســـــــــبة حنو  نســـــــــبة الرصـــــــــيد النقدي: بلغت .1
للمدة  %121.3مبتوســــــط مقداره  2017عام  %390وحنو  2014عام  %116.9واىل  2010

أمام املودعني واملســـــتثمرين  (. وهذا يشـــــري اىل قدرة املصـــــرف على االيفاء ابلتزاماته2003-2017)
 واملقرتضني يومياً ويف وقت األزمات.

عام  %31.6ارتفعت اىل  2003عام  %9.8النســــــــــبة حنو  نســــــــــبة االحتياطي القانوين: بلغت هذه .2
أثناء  %63.6مبتوسـط مقداره  2017عام  %87اخنفضـت اىل  2014عام  %122واىل  2010
على مواجهة خماطر السيولة املصرفية فضالً عن  (. وهذا يعكس قدرة املصرف2017-2003املدة )

 قدرة املصرف على مواجهة االلتزامات اليومية وااللتزامات يف أوقات األزمات.
( 2017 -2003ة )( العوامل املؤثرة يف السيولة النقدية للمصرف التجاري العراقي للمد6جدول )
 نسبة مئوية.
نسبة 

 التوظيف%
نسبة السيولة 

 القانونية%
االحتياطي  نسبة

 القانوين%
نسبة الرصيد 

 النقدي%
 املؤشر
 السنة

10.3 3.5 9.8 29.5 2003 
19.6 4.2 4.6 31.9 2004 
23.4 2.9 0.0 117.0 2005 
24.9 3.8 16.8 31.6 2006 
15.7 3.6 11.9 26.6 2007 

7.4 5.1 27.6 35.4 2008 
5.4 19.4 12.7 18.7 2009 
6.3 31.5 31.6 39.0 2010 
0.7 31.3 87.3 97.0 2011 
2.3 42.0 252.9 133.9 2012 
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4.5 53.2 178.0 219.0 2013 
6.2 29.8 122.1 116.9 2014 

10.7 28.5 124.6 460.4 2015 
8.9 22.0 87.8 362.0 2016 
9.2 23.5 87.7 390.0 2017 

 املتوسط 121.3% 63.6% 19.62 10.8
واستخراج النسب استناداً اىل التقارير السنوية للحساابت اخلتامية املصدر: اجلدول من عمل الباحث 

 .(2017-2003للمصرف التجاري العراقي/ إعداد خمتلفة للسنوات )
ن ارتفعت لتكو  2008عام  %5.1وحنو  2003عام  %13.5نســـــبة الســـــيولة القانونية: بلغت حنو  .3

. وبشـــــــــكل 2017 عام %23.5اخنفضـــــــــت اىل  2014عام  %29.8وحنو  2010عام  31.5%
عام فإن االحتياطات االولية والثانوية تفوق حجم الودائع. وهذا يعكس ان املصرف التجاري العراقي 

 يستطيع التحكم ابحتياجاته األولية والثانوية.

ارتفعت لتكون  2003عام  %10.3و ( أن بلغت هذه النســبة حن6) نســبة التوظيف: يشــري اجلدول .4
وارتفعت  2014عـام  %6.2واىل  2010عـام  %5.4مث اخنفضــــــــــــــــت لتكون  2005عـام  23.4

(. وان نســـــــــبة 20017-2003( أثناء املدة )%10.8مبتوســـــــــط قدره ) 2017عام  %9.2لتكون 
 ر.التوظيف للموارد لديه أقل من مصرف الشرق األوسط لالستثما

ثار المباشرة لمؤشرات السيولة النقدية للمصرف المبحث الثالث: تقدير اال

 هاوتحليل التجاري العراقي ومصرف الشرق االوسط

املطلب األول: أثر مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات ومعدل العائد 
 التجاري العراقيعلى حق امللكية للمصرف 

العتماد على االحندار اخلطي املتعدد وتقديرها املبحث بناء مناذج قياسية ابتناول الباحث يف هذا 
، ونسبة 1Xواختبار معنوية عالقات االرتباط والتأثري ملؤشرات السيولة النقدية متمثلة بـ)نسبة الرصيد النقدي 

( يف معدل العائد على املوجودات 4X، ونسبة التوظيف 3X، ونسبة السيولة القانونية 2Xاالحتياطي القانوين 
)1(Y2ل العائد على حق امللكية ، ومعدY واليت تعد أهم املؤشرات لقياس رحبية وكفاءة وفاعلية املصرف ،

 التجاري العراقي.
 أثر مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات للمصرف التجاري العراقي: :أوالا 

، ونسبة 1Xصيد النقدي مؤشرات السيولة النقدية متمثلة )بنسبة الر  تضمن االمنوذج املقدر حتليل
( كمتغريات مستقلة يف معدل 4X، ونسبة التوظيف 3X، ونسبة السيولة القانونية 2Xاالحتياطي القانوين 

 (.7كمتغري اتبع وكما مبني يف االمنوذج املقدر يف اجلدول )  1Yالعائد على املوجودات 
 ات للمصرف التجاري العراقيلسيولة النقدية يف معدل العائد على املوجود( أثر مؤشرات ا7جدول )

�̂�1=1.073+0.00X1-0.028X2+0.153X3-0.013X4 
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قيمة 

الثابت 
0B 

قيمة معامل 
 iBبيتا 

T احملتسبة Sig. 
F 

 احملتسبة
Sig.  االرتباطr 

معامل 
التحديد 

2R 
D.W 

1X 

1.073 

0.000 -0.102 0.921 

5.343 0.014 0.825 0.68 3.049 2X -0.028 -2.464 0.033 
3X 0.153 3.363 0.007 
4X -0.013 -0.223 0.828 

( ومعطيات 1املصدر: اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على نتائج حتليل البياانت يف امللحق )
 SPSSنظام 

 ( اآليت:7يتضح من االمنوذج املقدر يف اجلدول )
يؤدي اىل تغري يف معدل العائد على  بوحدة واحدة فإن ذلك لن 1Xاذا فعلنا نســـــبة الرصـــــيد النقدي  •

( مع بقاء العوامل االخرى اثبتة، أما اذا فعلنا نســـــبة االحتياطي القانوين 0.00املوجودات ألن األثر )
( -0.028بوحدة واحدة فإن ذلك ســـيؤدي اىل اخنفاض معدل العائد على املوجودات مبقدار االثر )

ا نســــــــــبة الســــــــــيولة القانونية مبقدار وحدة واحدة فإن ذلك مع بقاء العوامل االخرى اثبتة. أما اذا رفعن
( وحــدة مع بقــاء العوامــل 0.153 زايدة معــدل العــائــد على املوجودات مبقــدار األثر )ســـــــــــــــيؤدي اىل

األخرى اثبتة. يف حني اذا زيدان نســـــبة التوظيف مبقدار وحدة واحدة فإن ذلك ســـــيؤدي اىل اخنفاض 
 ( وحدة مع بقاء العوامل األخرى اثبتة.-0.013معدل العائد على املوجودات مبقدار )

، ونســـبة 2Xفإن نســـبة االحتياطي القانوين  tوية املعلمات املقدرة من خالل اختبار أما من انحية معن •
( 0.033احملتسبة ) tلقيمة  P. valueالسيولة القانونية هلا أتثري يف معدل العائد على املوجودات ألن 

م وعليه نرفض فرضية العد %5وهي أقل من املستوى املعنوي  3Xتغري ( للم0.007وحنو ) 2Xملتغري 
)0(H ( 2لكل من املتغريX ،3X واليت تؤكد على عدم وجود عالقة أتثري، ونقبل الفرضـــــــــــــــية البديلة )
)1(H ( 2اليت تؤكد وجود عالقة أتثري معنوية للمتغريX ،3X يف معدل العائد على املوجودات. أما )

احملتســـــــــــــــبة قدرت  tلقيمة  P. valueوذلك ألن  Y)1(( فليس هلا أتثري معنوي يف 1X ،4Xاملتغريين )
وعليه نقبل فرضـــــــــــــية العدم  %5( على التوايل وهي أكرب من املســـــــــــــتوى املعنوي 0.828(، )0.90)
)0(H ( 1ونرفض الفرضـــــــــية البديلة اليت تؤكد وجود عالقة أتثري للمتغريX ،4X يف معدل العائد على )

 صرف التجاري العراقي.املوجودات للم
ة ارتباط وأتثري ملؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات نستنتج مما سبق أن هناك عالق

يف معدل العائد على  3Xونسبة السيولة القانونية  X)2(وان أكثر املتغريات أتثرياً نسبة االحتياطي القانوين 
 املوجودات للمصرف التجاري العراقي.

 لى حق امللكية للمصرف التجاري العراقيأثر مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد ع :ياا اثن
( كمتغريات 1X ،2X ،3X، 4Xخصص هذا االمنوذج لتقدير وحتليل أتثري مؤشرات السيولة النقدية )

 (.8اجلدول ) كمتغري اتبع وكما مبني يف االمنوذج املقدر يف  Y)2(مستقلة يف معدل العائد على حق امللكية 
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 النقدية يف معدل العائد على حق امللكية للمصرف التجاري العراقي( أثر مؤشرات السيولة 8جدول )
�̂�2=9.500-0.09X1-0.055X2+0.145X3-0.187X4 

 
قيمة 

الثابت 
0B 

قيمة 
معامل 

 iBبيتا 

T 
 .Sig المحتسبة

F 
 .Sig المحتسبة

االرتباط 
r 

معامل 
التحديد 

2R 

D.W 

1X 
9.500 

-0.009 -0.623 0.547 
0.806 0.548 0.494 0.244 1.018 2X -0.055 -0.948 0.366 

3X 0.145 0.633 0.541 
4X -0.187 -0.660 0.524 

( ومعطيات 1املصدر: اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على نتائج حتليل البياانت يف امللحق )
 SPSSنظام 

 در اآليت:يتضح من االمنوذج املق
بوحدة واحدة فإن ذلك ســـــيؤدي اىل ختفيض معدل العائد على  1Xاذا زيدان نســـــبة الرصـــــيد النقدي  •

مع بقاء العوامل االخرى اثبتة، أما اذا زيدان نســــــبة ( وحدة -0.009مبقدار األثر ) Y)2(حق امللكية 
على حق امللكية  بوحدة واحدة فإن ذلك ســــــيؤدي اىل اخنفاض معدل العائد 2Xاالحتياطي القانوين 

( وحدة مع بقاء العوامل االخرى اثبتة. يف حني اذا فعلنا نســـــــــــــــبة الســـــــــــــــيولة -0.055مبقدار االثر )
ك ســـــــــــــــيؤدي اىل زايدة معـدل العـائـد على حق امللكيـة مبقـدار القـانونيـة مبقـدار وحـدة واحـدة فـإن ذلـ

بوحدة واحدة  4Xوظيف ( وحدة مع بقاء العوامل األخرى اثبتة. بينما اذا فعلنا نســـــــــــــــبة الت0.145)
( وحدة مع -0.187معدل العائد على املوجودات مبقدار األثر ) 2Yفإن ذلك ســـــــــيؤدي اىل اخنفاض

 بقاء العوامل األخرى اثبتة.
، 1Xاحملتسبة جلميع املتغريات املستقلة ) tلقيم  P. valueانحية معنوية املعلمات املقدرة تشري أما من  •

2X ،3X، 4X0.366، 0.541، 0.524إذ قدرت بنحو ) %5ســـــتوى املعنوي ( أبهنا أكرب من امل ،
اليت تؤكد أن ليس هناك عالقة أتثري، ونرفض  H)0(( على التوايل، وعليه نقبل فرضــــــــية العدم 0.517

 اليت تؤكد وجود عالقة أتثري. H)1(الفرضية البديلة 
 %5رب من املستوى املعنوي وهي أك F=0.806تبار أما املعنوية االمجالية لالمنوذج املقدر يعكسها اخ •

وهذا يشري اىل أن االمنوذج املقدر غري معنوي، وان مؤشرات السيولة النقدية أتثريها ضعيف يف معدل 
 العائد على حق امللكية للمصرف التجاري العراقي.

يف معنوية يف التأثري  نستنتج مما سبق أن االمنوذج املقدر غري معنوي وان مؤشرات السيولة النقدية غري
 معدل العائد على حق امللكية وهذا يعكس عدم كفاءة وفاعلية ادارة املصرف التجاري العراقي. Y)2(املتغري 
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تقدير وتحليل مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات : املطلب الثاني 
 العراقي لالستثمارومعدل العائد على حق امللكية ملصرف الشرق األوسط 

طلب لتقدير وحتليل أتثري مؤشرات السيولة النقدية )كمتغريات مستقلة( بـ)نسبة الرصيد خصص هذا امل
( يف معدل 4L، ونسبة التوظيف 3L، ونسبة السيولة القانونية 2L، ونسبة االحتياطي القانوين 1Lالنقدي 

ي املتعدد ، ابستخدام االحندار اخلط2Kة ، ومعدل العائد على حق امللكيK)1(العائد على املوجودات 
واختبار النماذج املقدرة ملعرفة مدى معنوية عالقات االرتباط والتأثري ملصرف الشرق األوسط العراقي 

، t-testلالستثمار، واختبار مدى معنوية هذه املؤشرات املستقلة يف املتغري التابع ومن هذه االختبارات )
test-F واالرتباط ،r2ل التحديد ، ومعامRات نظام ( وفق نظام ومعطي(SPSS). 

أثر مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات ملصرف الشرق األوسط  :أوالا 
 العراقي لالستثمار:

، 1Lتضمن االمنوذج املقدر تقدير وحتليل أتثري مؤشرات السيولة النقدية متمثلة )بنسبة الرصيد النقدي 
( كمتغريات مستقلة يف 4L، ونسبة التوظيف 3Lلقانونية ، ونسبة السيولة ا2Lونسبة االحتياطي القانوين 

 (.9در يف اجلدول )كمتغري اتبع وكما مبني يف االمنوذج املق  1Kمعدل العائد على املوجودات 
( أثر مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على املوجودات ملصرف الشرق األوسط 9جدول )

 العراقي لالستثمار
�̂�1=4.352+0.016L1-0.146L2+0.115L3-0.079L4 

 
قيمة 

الثابت 
0B 

قيمة 
معامل 

 iBبيتا 

T 
 .Sig المحتسبة

F 
 .Sig المحتسبة

االرتباط 
r 

معامل 
التحديد 

2R 

D.W 

1L 
4.352 

0.016 1.457 0.176 
2.454 0.114 0.704 0.50 2.278 2L -0.146 -1.972 0.077 

3L 0.115 0.967 0.357 
4L -0.079 -2.106 0.061 

( ومعطيات 1املصدر: اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على نتائج حتليل البياانت يف امللحق )
 SPSSنظام 

 ( اآليت:9يتضح من االمنوذج املقدر يف اجلدول )
بوحدة واحدة فإن ذلك ســـــــــــيؤدي اىل زايدة معدل العائد على  1Lاذا فعلنا نســـــــــــبة الســـــــــــيولة النقدية  •

( مع بقاء العوامل االخرى اثبتة، أما اذا فعلنا نســــبة االحتياطي 0.016مبقدار األثر ) 1Kاملوجودات 
( وحدة مع -0.146مبقدار االثر ) 1Kبوحدة واحدة فإن ذلك ســـــــــــــــيؤدي اىل ختفيض  2Lالقانوين 

 1Kبوحدة واحدة فإن ذلك ســـــــــــــــيؤدي اىل زايدة  L)3(حني اذا فعلنا  بقاء العوامل االخرى اثبتة. يف
مبقدار وحدة واحدة فإن  L)4(( وحدة مع بقاء العوامل األخرى اثبتة. بينما اذا فعلنا 0.115)مبقدار 

 ( وحدة مع بقاء العوامل األخرى اثبتة.-0.079مبقدار األثر ) 1Kذلك سيؤدي اىل ختفيض 
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نستنتج مما سبق أن مؤشرات السيولة النقدية ترتبط بعالقة موجبة وقوية مع معدل العائد على 
 .%50ولكنه مقبول معدل العائد على املوجودات قد ال يتجاوز  اً ودات، وأن هناك أتثري املوج

نقدية يف معدل العائد على حق امللكية ملصرف الشرق األوسط أثر مؤشرات السيولة ال :اثنياا 
 العراقي لالستثمار

غريات مستقلة يف ( كمت1L ،2L ،3L، 4Lتناول هذا االمنوذج املقدر أتثري مؤشرات السيولة النقدية )
 (.10كمتغري اتبع وكما مبني يف االمنوذج املقدر يف اجلدول )  K)2(معدل العائد على حق امللكية 

( أثر مؤشرات السيولة النقدية يف معدل العائد على حق امللكية ملصرف الشرق األوسط 10ل )جدو 
 العراقي لالستثمار

�̂�2=46.229+0.033L1+1.141L2-0.823L3-1.700L4 

 
يمة ق

الثابت 
0B 

قيمة 
معامل 

 iBبيتا 

T 
 .Sig المحتسبة

F 
 .Sig المحتسبة

االرتباط 
r 

معامل 
التحديد 

2R 

D.W 

1L 
46229 

0.033 0.288 0.779 
6.371 0.08 0.847 0.718 2.009 2L 1.141 0.921 0.379 

3L -0.823 -2.103 0.062 
4L -1.302 -1.700 0.120 

( ومعطيات 1ل من إعداد الباحث ابالعتماد على نتائج حتليل البياانت يف امللحق )املصدر: اجلدو 
 SPSSنظام 

 يتضح من االمنوذج املقدر اآليت:
مبقدار  K)2(بوحدة واحدة فإن ذلك ســــــــــــيؤدي اىل زايدة معدل العائد على حق امللكية  1Lاذا زيدان  •

بوحــدة واحــدة فــإن ذلــك  2Lاذا فعلنــا  ( وحــدة مع بقــاء العوامــل االخرى اثبتــة، أمــا0.033األثر )
 3L( وحدة مع بقاء العوامل االخرى اثبتة. يف حني اذا زيدان 1.141مبقدار ) K)2(سيؤدي اىل زايدة 

( وحــدة مع بقــاء العوامــل -0.823مبقــدار ) K)2(بوحــدة واحــدة فــإن ذلــك ســـــــــــــــيؤدي اىل ختفيض 
مبقدار  2Kدة فإن ذلك سيؤدي اىل ختفيضبوحدة واح 4Lاألخرى اثبتة. أما اذا زيدان نسبة التوظيف 

 قاء العوامل األخرى اثبتة.( وحدة مع ب-1.302)
نستنتج مما سبق أن االمنوذج املقدر معنوي التأثري، وان هناك عالقة ارتباط معنوية وذات داللة احصائية 

قدرة واليت تعكس بني مؤشرات السيولة النقدية ومعدل العائد على حق امللكية فضاًل عن ان املعلمات امل
مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار قد تكون ذات كفاءة األثر غري معنوية، وبشكل عام فإن ادارة 

 .وفاعلية يف إدارة املصرف
 النتائج والتوصيات

 توصل الباحث اىل النتائج االتية:
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حظ أن املصــــــــــــارف على الرغم من األوضــــــــــــاع غري الطبيعية اليت مير هبا القطاع املصــــــــــــريف العراقي، نال .1 
ي واملصــــــرف التجاري العراقي( تتمتع برأس مال قوي التجارية )منها مصــــــرف الشــــــرق األوســــــط العراق

 ولكن سوء عمليات االشراف والرقابة الداخلية والضبط الداخلي أدى اىل إخفاقها.
ر بلغ ان معدل إقراض الودائع اىل إمجايل الودائع قليلة ملصــــــــرف الشــــــــرق األوســــــــط العراقي لالســــــــتثما .2

جيه الودائع حنو اإلقراض وهذه النســـبة وهذا يعكس ضـــعف ادارة املصـــرف يف تو  %31املتوســـط حنو 
 -2003للمــدة ) %15أكرب من معــدل اإلقراض يف املصـــــــــــــــرف التجــاري، إذ بلغ املتوســـــــــــــــط هلــا 

2017.) 
قي ان نســبة توظيف الودائع حنو االســتثمارات والقروض ارتفعت بشــكل كبري للمصــرف التجاري العرا .3

( بينما مصرف 2017-2003للمدة ) %172وحقق توظيفاً مرتفعاً ألموال املصرف بلغ متوسطها 
، وبشـــــكل عام فإن ادارة املصـــــرف للمصـــــرفني ســـــعت اىل %51الشـــــرق األوســـــط فإن املتوســـــط بلغ 

 توظيف أموال املصرف كقروض واستثمارات الذي انعكس على اخنفاض حجم الودائع للمصرفني.
وارتفعت بنســـب  النقدي ملصــــرف الشــــرق األوســــط متذبذب بني الزايدة والنقصــــان ان نســــبة الرصــــيد .4

، ويعود ذلك اىل توجيه املصـــــــرف ألمواله حنو %74.2حمققة متوســـــــط منو مقداره  2009عالية بعد 
القروض واالســـــــــتثمارات والســـــــــلف وتوظيف الودائع وهي نســـــــــبة جيدة تعكس قدرة املصـــــــــرف على 

العراقي فقد  ام املودعني واملســـــــــتثمرين واملقرتضـــــــــني. أما املصـــــــــرف التجاريمواجهة التزاماته اليومية أم
وهي تفوق نســـــبة الرصـــــيد النقدي ملصـــــرف  %121.3حقق متوســـــط نســـــبة الرصـــــيد النقدي قدرها 

الشرق األوسط وهذا يعين ان قدرة ادارة املصرف على توفري السيولة النقدية قد تفوق مصرف الشرق 
 .االوسط العراقي لالستثمار

الســيولة النقدية وهذا يعكس قدرة املصــرف  نســبة االحتياطي القانوين ترتبط بعالقة طردية وموجبة مع .5
وهي أعلى  %64التجاري على مواجهة خماطر الســيولة والتزاماته اليومية إذ بلغ متوســط هذه النســبة 

 -2003) للمدة %14من نســبة االحتياطي القانوين ملصــرف الشــرق األوســط إذ بلغ املتوســط حنو 
2017.) 

اري العراقي واليت تعرب عن قدرة االحتياطيات االولية تشـــــــري نســـــــبة الســـــــيولة القانونية للمصـــــــرف التج .6
والثانوية )األرصــدة النقدية واألرصــدة شــبه الســائلة( على الوفاء اباللتزامات أمام املودعني واملســتثمرين 

( وهي أعلى من متوســــط 2017 -2003للمدة ) %20واملقرتضــــني، إذ قدر متوســــط النســــبة حنو 
 (.2017 -2003للمدة ) %7اقي لالستثمار اليت بلغت النسبة ملصرف الشرق األوسط العر 

من خالل حتليل مؤشــــرات الرحبية متمثلة مبعدل العائد على املوجودات وعلى حق امللكية للمصــــارف  .7
ملصرف الشرق  %2.18عينة الدراسة إذ يتضح أن متوسط معدل العائد على املوجودات ال يتجاوز 

ف قياســــاً حبجم االصــــول لدى املصــــرف وذلك ( وهو عائد ضــــعي2017 -2003األوســــط للمدة )
لضـــعف توظيفه يف اســـتثمارات أو تســـهيالت ائتمانية وهذا يعكس ضـــعف كفاءة االدارة يف مصـــرف 

 وهي نسبة تبدو %16الشرق األوسط، أما معدل العائد على حق امللكية يشري متوسط النسبة حنو 
 ايدة أرابح املالكني.ضعيفة ملصرف الشرق األوسط يف توظيف حق امللكية خلدمة وز 
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وال  %3.5أما املصرف التجاري العراقي فإن معدل العائد على املوجودات يبدو ضعيفًا قدرت حنو 
 تتناسب مع األصول املتوفرة يف املصرف بسبب ضعف التسهيالت املصرفية املقدمة من قروض واستثمارات.

 -2003أثناء املدة ) %6جاوز ا مؤشر معدل العائد على حق امللكية فهو اآلخر ضعيف ال يتأم
( وهذا يعين أن صايف الربح قليل مع ارتفاع حقوق امللكية وهذا يعكس ضعف االدارة يف استثمار 2017

 رؤوس األموال يف مشروعات أو اخنفاض القروض والتسهيالت واالستثمارات اليت يقدمها املصرف.
دية يف معدل العائد على املوجودات يف توجد عالقات ارتباط وأتثري معنوية ملؤشـــــــــــرات الســـــــــــيولة النق .8

ونســــــبة الســــــيولة  1Xاملصــــــرف التجاري العراقي وان أكثر املؤشــــــرات أتثرياً نســــــبة االحتياطي القانوين 
 يف معدل العائد على املوجودات. 3Xالقانونية 

احصــــائية يف الســــيولة النقدية غري معنوية وليســــت ذات داللة توجد عالقات ارتباط وأتثري مؤشــــرات  .9
 معدل العائد على حق امللكية للمصرف التجاري العراقي.

توجد عالقة ارتباط وأتثري معنوية وذات داللة احصـــــــائية ملؤشـــــــرات الســـــــيولة النقدية يف معدل العائد  .10
 على املوجودات ملصرف الشرق األوسط.

قدية يف معدل العائد نوية وذات داللة احصـــــــائية ملؤشـــــــرات الســـــــيولة النتوجد عالقة ارتباط وأتثري مع .11
 r = %85 ،2Rعلى حق امللكية ملصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار، إذ بلغ معامل االرتباط 

 =72%. 
 التوصيات

بعد اكمال الدراسة على عينيت البحث ومراقبة أتثري السيولة النقدية لكل منهما فقد توصل الباحث 
 اىل مجلة من التوصيات، ندرج امهها:

مام ادارة املصــــــــارف عينة الدراســــــــة يف زايدة النقد يف الصــــــــندوق والبنك املركزي مبختلف ضــــــــرورة اهت .1
األرصــــــدة الســــــائلة وشــــــبه الســــــائلة مبقدار يزيد على حجم الودائع وما يف حكمها مع االلتزام بنســــــبة 

الً عن زايدة حجم االقراض والســـــــــــــــلف وتوجيه البنك املركزي فضـــــــــــــــاالحتياطي القانوين الذي حيدده 
 األموال حنو االستثمارات للحصول على العوائد. رؤوس

ضــــــــــرورة اعتماد املصــــــــــارف التجارية عينة الدراســــــــــة اســــــــــرتاتيجية قابلة للتجديد واالبتكار من خالل  .2
خلدمة االهتمام ابلبحث والتطوير ودراســـات حول اجلدوى االقتصـــادية لتقومي االداء وفق مواصـــفات ا

 العاملية.املصرفية 
ضــرورة اهتمام املصــارف عينة الدراســة ابلتطورات املصــرفية احلديثة ســيما الوســائل االلكرتونية احلديثة  .3

يف االيداع واالقرتاض واالئتمان ومنح السلف واالستثمارات مع توفري وسائل إعالن مربجمة على وفق 
 الدولية جلذب املودعني.اسرتاتيجيات املصارف 

ابية واملودعني من خالل احملافظة على نســـبة من النقد كســـيولة نقدية دة ثقة كل من الســـلطات الرقزاي .4
بعض االســتثمارات شــبه الســائلة لتاليف االزمات اليومية واملخاطر الداخلية والتحدايت واحملافظة على 

 اخلارجية.
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لية ط ابلسياسات النقدية واملاضرورة اهتمام االدارة املصرفية للمصرف التجاري العراقي والشرق األوس .5 
االيفائية اليومية ويف وقت األزمات وذلك ابدخال االدارةاملصـــــــــــــــرفية بدورات من خالل تعزيز القدرة 

تطويرية لتجنب املخاطر من خالل تطبيق مجيع الشــــروط واملعايري الدولية ابعتبارصــــمام األمان وتاليف 
 قدي وحجم القروض والسلف.املخاطر الداخلية من حيث التمويل واالئتمان الن

 لمصادر العربيةا

 .1998بشري عباس العالق، ادارة املصارف، جامعة التحدي، ليبيا،  .1
مجيل سامل الزيدانيني السعودي، أساسيات يف اجلهاز املايل املنظور العملي، دار وائل للطباعة والنشر،  .2

 .1999عمان، االردن، 
 ،للعلوم املالية واملصـــرفية االكادميية العربية،صـــرفيةخليل حممد حســـن الشـــماع،أســـاســـيات العمليات امل .3

 م.2004،االردن ،عمان
رضـــــــــــا صـــــــــــاحب أبو أمحد، إدارة املصـــــــــــارف، دار الفكر للطباعة والنشـــــــــــر والتوزيع، عمان، االردن،  .4

 م.2002
 م.1983القاهرة،  ،سعيد اهلواري، ادارة البنوك، مكتبة عني مشس، مصر .5
 م.1993القاهرة، بة عني مشس، سيد اهلواري، إدارة البنوك، مكت .6
 م.1997سلمان أمحد زويلف اللوزي، وآخرون، ادارة البنوك، عمان، االردن،  .7
عدانن اتيه النعيمي، وأرشـــــــــــــــد التميمي، التحليل والتخطيط املايل اجتاهات معاصـــــــــــــــرة، دار اليازوري  .8

 م.2000العلمية للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 
 م.2002س املال، الدار اجلامعية، االسكندرية، لة أسواق رأعبدالغفار حنفي، وقرايقس، رمس .9

 ،3ط ،عبدالســالم لفتة عزيز، إدارة املصــارف وخصــوصــية العمل املصــريف،دار الكتب والواثئق الوطنية .10
 .بغداد

عقيل جاسم عبدهللا، النقود واملصارف، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، االردن،  .11
 م.1999

، مؤيد عبدالرمحن الدوري، دار البنوك مدخل كمي واســـــرتاتيجي معاصـــــر، دار ح حســـــن احلســـــيينفال .12
 م.2000وائل للنشر، 

 .2006، مكتبة اجملمع العريب، عمان، 1مفلح عقل، وجهات نظر مصرفية، ط .13
 املصادر األجنبية

1. Kidwell, David S. & Peterson, L, Richard, Financial Institutions, Markets 

and Money, The Dryden Press A division of Holt, Rinehart and Winston, 

Publishers, Washington, USA, 1980, P.165. 

 


