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Abstract: 

Financial analysis and forecasting the financial failure of economic units are among the topics 

of importance that prompted many writers and researchers to study them, because of the 

negative effects that may result on the national economy, and on society as a whole. There 

are many methods of financial analysis in predicting financial failure, including the Sherrod 

model, Spring ate. The equation of these two models was applied to the data obtained through 

the statement of financial position and income statement for the Iraqi Middle East Bank for 

Investment. 

The results of the analysis for the years of study (2015-2019) showed that the Iraqi Middle 

East Bank for Investment achieved the highest ratio of capital adequacy index during 2017, 

the highest ratio of profitability index during 2015 and the highest liquidity ratio in 2015 

which is (1.16), (1.95), (0.43%) Straight. 

In addition, the Sherrod model was the best in showing the financial failure of the research 

sample bank. 

Key words: Financial Failure, Applied Strength, Iraqi Commercial Banks, Analytical 

Approach. 
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 المدخل التحليلي للقوائم الماليةالتنبؤ بالفشل المالي باستخدام 

 ة تطبيقية عل عينة من المصارف التجارية العراقية الخاصة رأسد

 

 نبيل ابراهيم محمود

 العراق   ، كلية دجلة الجامعة   ، د 

 داليا قاسم محمد 

 العراق ،  كلية دجلة الجامعة ،  د 

 

 

 الملخص

 التحليل المالي والتنبؤ بالفشل المالي للوحدات  
ُّ
ي    هميةاالقتصادية من المواضيع ذات األُيعد

دفعت الكثير من الكتاب  والت 

ن لد ، وعىل المجتمع ككل. وهناك العديد من  تها، وذلك لما قد ينتج عنه من آثار سلبية عىل  رأسوالباحثير االقتصاد القومي

التنبؤ   ي 
فن المالي  التحليل  أنموذج  أساليب  ومنها  المالي  ن  إذ    . Sherrod  ،Springateبالفشل  هاتير معادلة  تطبيق  تم 

ن  األنموذج ق  عىل البيانات المتحصل عليها من خالل قائمة المركز الماير ي    األوسطلي وكشف الدخل لمرصف الشر
العراف 

 لالستثمار. 

ق  )2019  –  2015( الدراسةوظهرت نتائج التحليل لسنوات    مرصف الشر
ّ
ي   األوسطبأن

نسبة   أعىل لالستثمار حقق  العراف 

  2015نسبة سيولة عام    أعىلو   2015الربحية خالل عام  نسبة لمؤشر    أعىلو   2017المال خالل عام    رأسلمؤشر كفاية  

.  % 0.43)(، )(1.95، )1.16 (وهي   عىل التوالي

 فضال
 
 أنموذج   ً

ّ
ي بيان الفشل المالي للمرصف عينة  كان هو   Sherrodعن ذلك فإن

 . البحثاألفضل فن

، القوام التطبيقية، المصارف التجارية ا :  الكلمات المفتاحية ()الفشل المالي  . لعراقية، المدخل التحليىلي
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 : المقدمة

ي الكشف عن  للتح
ي  أليل المالي دور مهم فن

كة ... الخ( فن ي من خالل  داء الوحدات االقتصادية )مرصف، شر
الماضن

 
 
مستقبل األداء  بهذا  االرتقاء  وامكانية  والضعف  القوة  نواحي  مساعدة  بيان  هو  المالي  التحليل  من  الهدف   

ّ
فإن لذلك   ،

ي المستقبل. 
 مستخدمي البيانات المالية عىل التنبؤ بما سيحدث فن

ق العديد من المزايا اإليجابيةأّما التنبؤ بالفشل المالي ف
ّ
ه يحق

ّ
يساعدهم عىل اتخاذ  إذ    لوحدات االقتصادية إلدارة ا  إن

المبكرة وتجنب الوصول إل   ي مراحله 
الفشل فن تعالج  الحاجة إل وجود    اإلفالسإجراءات  والتصفية، ومن هنا ظهرت 

 وسيلة للحد والوقاية من هذا الخطر الذي يهدد بقاء الوحدات االقتصادية. 

بالفشل   للتنبؤ  ن  أنموذجير تّم استخدام  للذا  أنموذجالمالي  البحث( وهما  (، وأنموذج  Sherrod)   لمرصف )عينة 

(Springate  ق الشر )مرصف  البحث  عينة  المرصف  عن  المتوفرة  البيانات  وفق  وذلك  لالستثمار(   األوسط(  ي 
العراف 

 (. 2019 – 2015للسنوات )

 

 منهجية البحث: 

ي  
   –اعتمد البحث عىل المنهج الوصفن

 
ن الكتب والبحوث العلمية والتقارير الرسمية  عىل مجموعة م  التحليىلي مستندا

ي تناولت التحليل المالي والتنبؤ بالفشل المالي للمرصف موضوع البحث. 
 الت 

 

 مشكلة البحث: 

ي افتقار وجود سياسة استثمارية متنوعة وكفوءة للمؤسسة المالية )عينة البحث(، األمر 
تكمن مشكلة البحث فن

 
 
ي بمرور الزمن إل أن

ّ
، وعليه البد من االستعانة بأدوات المعالجة لتفادي    الذي قد يؤد تتعرض تلك المؤسسة للفشل المالي

 .  الوصول إل حالة الفشل المالي

 

 البحث:  أهمية

من    أهميةتستمد   الما  أهميةالبحث  الفشل  األ موضوع  جميع  يهم  وهذا  به،  والتنبؤ  مع  لي  تتعامل  ي 
الت  طراف 

ي الوحدات االقتصادية، والمستثمرون الحاليون والمرتقبون، الدائنون،  ومنهم اإل ة المالية )عينة البحث(  المؤسس 
دارة فن

 فشل تلك المؤسسة المالية يؤدي إل حدوث خسارة  إذ   والجهات الحكومية ... الخ. 
ّ
ة وهذا ما ينعكس عىل جميع إن كبير

 األ 
 
اته السلبية عىل االقتصاد بشكل عام.  طراف فضل  عن تأثير

 هداف البحث: أ

 : ي
 يهدف البحث إل تحقيق اآلت 

.  أهميةاظهار  .1 ي التنبؤ بالفشل المالي
 التحليل المالي بالنسب فن
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ي   .2 ن  األنموذجعىل التنبؤ بفشل المرصف )عينة البحث( وأي    Sherrod  ،Springateاختبار قدرة أنموذح  كفاءة    أكي  ير

ي التنبؤ. 
 وفاعلية فن

 

 فرضية البحث: 

ي سوق العراق لل القوائم اليقوم البحث عىل استخدام 
ن المرصف )عينة البحث( وراق المالية، ألمالية المنشورة فن

ي سوق العراق، وبالتالي يمكن االستفادة من قائمة المركز المالي لهذه المرص 
ي  مدرج فن

المالئم والذي    يجاد األنموذجإف فن

ي عملية التنبؤ بالفشل المالي للمرصف قبل حدوث ذلك. 
 يمكن استخدامه فن

 

 حدود البحث: 

ق   .1 ي لالست   األوسطالحدود المكانية: تم اختيار مرصف الشر
ي سوق العراق لل العراف 

وراق المالية وذلك  ثمار، وهو مدرج فن

 
 
 لعنارص قائمة المركز المالي لهذه المرصف.   لتوفر البيانات بشكل كامل تقريبا

 لتكامل بياناتها. ( وذلك 2019 – 2015الحدود الزمانية: تحددت المدة من ) .2

 

:  – األدب النظري للتحليل المالي   والتنبؤ بالفشل المالي

:  : ول أ  التحليل المالي

واالقتصاد، المحاسبة،  المالية،  االدارة  حقل  ي 
فن الموضوعات  أهم  أحد  المالي  التحليل  الوحدة  إذ    يعد  تستطيع 

كة، مؤسسة ... الخ( من خالله تقييم عموم قراراتها المالية سواء تلك المتعلقة   ي  أ،  بالستثماراالقتصادية )مرصف، شر

ي تعمل بها الوحدة االقتصادية وكذلك مكوناتها وقيمتها،
القرارات أو    المرتبطة بصياغة حجم الموجودات )االصول( الت 

تلك  بالتمويلالمتعلقة   ي تتناول صي، أي 
الت  المطلوبات )الخصوم( و القرارات   أاغة مكونات 

 
يعد    نواعها. فضل عن ذلك 

ي غاية األ
ه يساعد عىل تشخيص   هميةالتحليل المالي وسيلة فن

ّ
، ألن ي اتيج  ي تقييم الموقف المالي للوحدة االقتصادية االسي 

فن

ي بيئة الوحدة االقتصادية الداخلية وتحدي
ي البيئة الخارجية. )حمزة نقاط القوة ونقاط الضعف فن

د الفرص والتهديدات فن

 ( 17، 2008محمود الزبيدي، 

ي تستخدم
ن التحليل  أإذ  دائها، أها الوحدات االقتصادية للكشف عن كما ويعد التحليل المالي أحد أهم األدوات الت 

ي 
، ونواحي القوة والضعف و المالي يلخص نتائج االداء فن ي

 مكانية االرتقاء به  إ الماضن
 
ن الهدف من التحليل  إ، لذلك فمستقبل

ي المستقبل. )محمد عباس نهود الشمري،  
، 2015المالي هو مساعدة مستخدمي البيانات المالية عىل التنبؤ بما سيحدث فن

23 ) 

 القوائم  
ّ
رقام مجردة تعرض  أدات االقتصادية كونها تحتوي عىل  داء الوحأ المالية وحدها غير كافية لدرأسة  وبما أن

داء الوحدات االقتصادية هو من  أ ن المدخل العام لدرأسة  إة خالل مدة زمنية محددة، وعليه فالوحدة االقتصادينشاط  

ي نستطيع من
، والت  المالي التحليل  أدوات  الهائل من األ  خالل استخدام  الكم  التاريخية إل عالقات خاللها تحويل  رقام 

، داء ا أ أكي  لدرأسة منتظمة تعطي معلومات ذات فائدة  ي
ن زهير عبد االمير زيتن  (. 50، 2013لوحدات االقتصادية. )حسير
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 :  مفهوم التحليل المالي

: أو   يمكن استعراض مفهوم   تعريف التحليل المالي

ب - المالي  التحليل  بدأيعرف  يعتن  المالية، والذي  العلوم  المالية بشكل تفصيىلي وانتقادي   ةرأسنه أحد مجاالت  القوائم 

 ، ي
ن السيد احمد لطفن ي ضوء اعتبارات واغراض معينة. )أمير

ها وفهمها بشكل جيد وبمساعدة بيانات أخرى اضافية فن وتفسير

2000 ،61 .) 

ي تهدف إل تقييم األ ن التحليل المالي هو عبارة عن معالجة للبيانات اإ -
 المدى  عمال وتحديد الربحية عىللمالية، والت 

الطويل، وتنطوي هذه العملية عىل استخدام البيانات والمعلومات الستخراج نسب ونماذج رياضية تهدف إل الحصول  

ي تقييم االداء واتخاذ القرارات الرش
ات تستخدم فن ي  يدة، كما ويعد التحليل المالي األ عىل مؤشر

ي تساعد فن
داة المناسبة والت 

( والضعف.  القوة  مواطن  عىل   – https:// smefinancial.wordpress.com / 2009/05/financialالتعرف 

analysis 1. pdf) 

ن البنود المختلفة المكونة  رأسنه دأ كما يعرف عىل   - ة وتحليل اتجاهات النسب المالية الناتجة عن تحليل العالقات بير

 أقوائم المالية سواء كان التحليل  لل
 
 أو    فقيا

 
ي األثالث س  وخالل مدة تمتد من   عموديا

قل وذلك  نوات إل خمس سنوات فن

 إذي تسير ضمنه الوحدة االقتصادية  للحصول عىل نتائج أفضل ومن خالل هذه النتائج يمكن التعرف عىل االتجاه ال
 
  يجابيا

 أو 
 
 (. 20، 2005. )يوسف محمود جربوع، سلبيا

ات الكم - ه ))عملية يتم من خاللها استكشاف واشتقاق مجموعة من المؤشر
ّ
ية والنوعية حول نشاط الوحدة  ويعرف بأن

تحديد   ي 
فن تسهم  ي 

الت  خالل    أهميةاالقتصادية  من  وذلك  االقتصادية،  للوحدة  والمالية  التشغيلية  االنشطة  وخواص 

ي تقييم    معلومات تستخرج من القوائم المالية ومصادر أخرى، لكي يتم 
ات فن داء الوحدات االقتصادية  أ استعمال هذه المؤشر

، بقصد اتخاذ القرار( ي
ن زهير عبد االمير زيتن  (. 50، 2013( )حسير

ة زمنية معينة وتحديد العالقات  رأسنه علم وفن دأتعريف التحليل المالي عىل  من خالل ما سبق يمكن   ة القوائم المالية لفي 

ها بش  ات، ومن ثم تفسير ن بنود هذه القوائم بهدف الوصول إل مؤشر دوات  كل موضوعي باستخدام مجموعة من األ بير

 فشل سياسات الوحدات االقتصادية. أو  كم عىل مدى نجاحللح

 

 
 
: : ثانيا  التنبؤ بالفشل المالي

فيه   ال شك  المزايا  أمّما  من  العديد  يحقق  المالي  بالفشل  التنبؤ  االقتصادية عندما    اإليجابيةن  الوحدات  إلدارة 

ي مراحل 
يقومون بعملية التنبؤ المناسب، حيث يمكن التنبؤ بالفشل المالي من اتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة الفشل فن

ن خطر الفشل المالي هو الشبح الذي يطارد الوحدات االقتصادية الغافلة إاإلفالس والتصفية.  مبكرة وتجنب الوصول إل  

، حيث  عن حق  إمالي بإحدى الوحدات االقتصادية فما حصل الفشل ال  إذا يقة وضعها المالي
 
إل نقطة    نه يقودها تدريجيا

فالسها والقضاء عىل حياتها، ومن هنا ظهرت الحاجة إل وجود وسيلة للحد والوقاية من هذا الخطر إشهار  إالنهاية، أي  

 (. 304، 2009واخرون، الذي يهدد بقاء الوحدات االقتصادية. )عالء الدين 

ب وقوع  
ّ
 إمكانية تجن

ّ
ن أن ي  ويعتقد الكثير من الباحثير

ات إاإلفالس أو عىل األقل تخفيض معدله تتجىل فن يجاد المؤشر

 
 
ي تكشف مسبقا

 عن احتمال وقوعه.  الت 
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ه بذلت جهود حثيثة من قبل  إ
ّ
ي الواليات المتحدة األ ضافة لما تقدم فإن

ن فن ي يمكن  مريكية لتحديد المؤشر الباحثير
ات الت 

 : ، حيث هناك عدة نماذج للتنبؤ بالفشل المالي هي ي التنبؤ باحتماالت الفشل المالي
 االعتماد عليها فن

ي تقييم المصارف.  Sherrod   1987نموذج   .1
 فن

ي تقييم المصارف.  Springate   1978نموذج   .2
 فن

 Kida Model (1980 – 1981 .)نموذج كيدا  .3

 . Beaver 1966نموذج بيفر  .4

 . Altman 1968نموذج التمان  .5

( ي  نموذح  نستخدم  سوف  البحث  هذا  )Sherrodوضمن   ،)Springate عن المتوفرة  البيانات  وفق  وذلك   )

ق  ي لالستثمار(.  األوسط المرصف عينة البحث )مرصف الشر
 العراف 

 :Sherrod  1987نموذج  - أ 

 : ي
ي وقد جاءت النسب عىل النحو االت  يعتمد هذا النموذج عىل ستة نسب مالية وكل نسبة لها وزنها النست 

-  ، ي
ن السيد احمد لطفن  ( 714، 2005)أمير

6+ 0.1 X 5+ 1.2 X 4+ 20 X 3+ 3.5 X 2+ 9 X 1Z = 17 X 

 

ي أنموذج 1جدول )
 
 Sherrod( النسب المالية المستخدمة ف

ات  وزنها   نوعها النسبة  المتغير

ي   النسب 

1X  ي
 17 مؤشر سيولة  الموجودات  إجمالي المال /  رأسصافن

2X  / 9 مؤشر سيولة  الموجودات  إجمالي الموجودات السائلة 

3X  / ن  3.5 رفعأو  مؤشر مالءة الموجودات  إجمالي حقوق المساهمير

4X  / يبة ي الرب  ح قبل الرصن
 20 مؤشر ربحية  الموجودات  إجمالي صافن

5X  1.2 رفعأو  مؤشر مالءة المطلوبات إجمالي الموجودات /  إجمالي 

6X  ن / الموجودات الثابتة  0.1 رفعأو  مؤشر مالءة حقوق المساهمير
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 Sherrod( درجة المخاطرة حسب أنموذج 2جدول )

 الفاصلة Zقيمة  Sherrodالمخاطرة حسب أنموذج  الفئة 

كة غير معرضه لمخاطر  ولاأل  Z  ≤25 اإلفالس الشر

 Z  ≥  20    <25 اإلفالس احتمال قليل للتعرض لمشاكل  الثانية 

 Z    ≥  5     <20 اإلفالس يصعب التنبؤ بمخاطر  الثالثة 

كة معرضة لمخاطر  الرابعة   Z  ≥  -5     <5 اإلفالس الشر

كة معرضة بشكل كبير لمخاطر   الخامسة   Z  < - 5 اإلفالس الشر

، ط ، التحليل المالي
 102، ص2008، 1المصدر: من عمل الباحثير  بالعتماد عل: فهمي الشيخ مصطف 

 

:     Sherrodمن خالل أنموذج  ي
 يمكن مالحظة االت 

ي تختي  قدرة الزبون عىل السداد وهي نسب الربحية والسيولة    كي  ن الوزن األ إ -1
للنسب المكونة للنموذج هو للنسب الت 

، وذلك الن الغرض األ  ونسب المالءة   ساسي للنموذج هو تحليل االئتمان. أو الرفع المالي

ي تصنيف الوحدات االقتصادية أو    ن مؤشر الجودةإ -2
ي اتجاه عكسي  تصنيف قروض  أو    النوعية المستخدم فن

المحفظة يسير فن

قوة المركز المالي للوحدة االقتصادية  أو    للمخاطر، حيث كلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر كلما دل ذلك عىل جودة القرض 

 المخاطر والعكس بالعكس.  انخفاضومن ثم 

 :Springate  1978نموذج -ب

ن أأربعة نسب مالية يمكن    Springateختار  ا ن وبشكل موثوق بير ي من أزمة    ن تمير
ي تعاتن

الوحدات االقتصادية الت 

ي من أزمة مالية، وكانت صيغة 
ي ال تعاتن

:  األنموذجمالية والت  ي
 عىل النحو االت 

4+ 0.4 X 3+ 0.66 X 2+ 3.07 X 1Z = 1.03 X 

ي أنموذج 3جدول )
 
 Springate( النسب المالية المستخدمة ف

ات  وزنها   النسبة  المتغير

ي   النسب 

1X 1.03 الموجودات  إجمالي المال العامل /   رأس 

2X   / ائب ي الرب  ح قبل الفوائد والرصن
 3.07 الموجودات إجمالي صافن

3X  يبة / الموجودات المتداولة ي الرب  ح قبل الرصن
 0.66 صافن

4X   / 0.4 الموجودات  إجمالي المبيعات 

Analysis of the Efficacy of the Springate  ((AnSource: Hutabarat F. , Manullang G. , Sitalahi I. , 

Bankruptcy Model using S – Score in Textile and Garment Sud-Sector Companies Listed at 

Indonesian stock Exchange)) , proceedhngs of the International conference on Innovation , 

Entereprem eurship and Technology, 2015, p:89 
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:  األنموذج ومعايير التقييم لهذا   هي

ي ذلك  Z  <0.862كانت قيمة   إذا  .1
كة تواجه خطر أيعتن  . اإلفالسن الشر

ن )  Zكانت قيمة    إذا  .2  اإلدارة1.062( و )0.862بير
ّ
ي    ( فانه يشير إل أن

كة لتجنب إيجب أن تكون حذرة فن دارة موجودات الشر

 . اإلفالس

ي  Z  < 1.062كانت قيمة   إذا  .3
ي حالة مالية سليمة وليس لديهم مشاكل مالية. أفهذا يعتن

كة فن  ن الشر

 

 . ات المالية ونماذج التقييم للتنبؤ بالفشل المالي : المؤشر ي
 الجانب التطبيف 

ق  - ي لالستثمار األوسطمرصف الشر
 
 : العراف

ق      األوسطأسس مرصف الشر
 
كة مساهمة خاصة استنادا ي لالستثمار كشر

كات رقم )  العراف  ( لسنة 36لقانون الشر

1983    / المرقمة م ش  ي حينه 
كات فن دائرة تسجيل الشر التأسيس الصادرة عن   5211النافذ حينذاك، بموجب شهادة 

ي  
ي سدد منه )400مال مقداره )رأسب  1993/    7/    7والمؤرخة فن

ي حينه. وبعد    ( مليون100( مليون دينار عراف 
ن  أدينار فن

ي بكتابه المرقم ص أ / د /  إحصل المرصف عىل  
فة من البنك المركزي العراف  ي    491/    4جازة الصير

/   9/    28والمؤرخ فن

1993   
 
ي النافذ حينذاك المرقم ) وفقا

عماله  أ، باشر المرصف بممارسة  1976( لسنة  64ألحكام قانون البنك المركزي العراف 

،  2004. )قانون المصارف العراقية، المادة الثالثة،  1994/    5/    8عن طريق الفرع الرئيسي أوال حيث أستقبل الجمهور يوم  

14 ) 

ات المالية وهي )كفاية   ي هذا الجزء إل المؤشر
المال، السيولة، الربحية( بغية تقييم المركز المالي    رأسنتطرق فن

. للمرصف، ثم نستخدم نماذج التقيي  م للتنبؤ بالفشل المالي

 

ق 4جدول ) ي لالستثمار  األوسط( قائمة المركز المالي حسب المعايير الدولية لمرصف الشر
 
 العراف

(  (2019 – 2015)مساهمة خاصة( للمدة ) ي
 
 )مليون دينار عراف

 2019 2018 2017 2016 2015 البيان 

و    أرصدة   نقد 

البنك   لدى 

ي 
 المركزي العراف 

310648.809 281548.648 410664,669 465696.322 317841.874 

لدى    أرصدة

البنوك  

والؤسسات  

 األخرى

14662.008 47689.727 14116,148 9298.255 8991.366 
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تسهيالت  

ة   مباشر ائتمانية 

ي 
 بالصافن

140501.335 113713.062 100251,982 94572.477 94050.981 

مالية   موجودات 

العادلة   بالقيمة 

من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 

2278.335 2278.335 3027,444 3067.773 3409.909 

ي  
فن استثمارات 

كات تابعة   شر

39642.045 39870.945 33336.935 33336.935 32994.835 

ممتلكات 

ي 
 ومعدات بالصافن

92945.009 93147.167 91758,595 93780.021 93253.755 

غير   موجودات 

 ملموسة 

543.662 432.617 352,670 294.959 208.070 

 107480.704 100703.060 94622,897 55152.583 29724.614 موجودات اخرى 

مجموع 

 الموجودات 

630945.817 633833.084 748131,340 800749.802 658231.494 

      المطلوبات 

بنوك   ودائع 

ومؤسسات مالية  

 أخرى

0.661 0.54 71,116 417.77 408.878 

 271009.546 429184.675 324513,571 251838.721 316027.769 ودائع العمالء

 7796.550 8318.368 7994,805 72966.686 13224.448 تأمينات نقدية 

البنك   قرض 

ي 
 المركزي العراف 

993 1787.05 3169,737 4136.137 5761.987 

مخصصات 

 متنوعة

3303.306 2844.035 2869,884 2639.646 2420.426 

يبة   رصن مخصص 

 الدخل 

1200.214 2382.56 1114,599 - 115.112 

 103428.699 88585.673 137499,925 29919.954 33772.005 مطلوبات أخرى

مجموع 

 المطلوبات 

368521.403 361739.546 477233,637 533282.269 390941.198 
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حقوق 

ن   المساهمير

     

المال    رأس

به   المكتتب 

 والمدفوع

250000 250000 250000 250000 250000 

 13864.028 13860.094 13860,094 13860.094 13234.248 اجباري  احتياطي 

ات حتياطياال 

 األخرى

300.133 300.133 300,133 300.133 300.133 

مخاطر    احتياطي 

 مرصفية عامة 

387.242 1058.399 521,006 559.192 303.277 

القيمة    احتياطي 

 العادلة 

-7.045 -7.045 -83,932 -7.045 -7.045 

 2829.903 2755.159 6300,402 6881.957 1490.164- رباح مدورة أ

حقوق  مجموع 

ن   المساهمير

262424.414 272093.538 270897,703 267467.533 267290.296 

مجموع 

المطلوبات  

وحقوق 

ن   المساهمير

630945.817 633833.084 738131,340 800749.802 658231.494 

ي سوق العراق لألوراق المالية 
 
كات المساهمة المدرجة ف ، قائمة المركز المالي حسب المعايير  2019/ 12/ 31المصدر: دليل الشر

 . 11الدولية، ص
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ق  5جدول ) ي لالستثمار       األوسط( قائمة الدخل الموحد الشامل لمرصف الشر
 
 العراف

(     (2019 – 2015)مساهمة خاصة( للمدة )      ي
 
 )مليون دينار عراف

 2019 2018 2017 2016 2015 البيان 

يبة  ي الرب  ح قبل الرصن
 193.789 1985.298- 578.721 14132.964 2432.663 صافن

 71.632 2218.356- 658.442- 11750.404 637.150 الدخل الشامل للسنة   إجمالي 

ي 
 151.621 173687.512 129.143 123361.171 180928.3447 المال العامل  رأسصافن

 0.025 0.0325 0.0875 0.1275 0.1275 القيمة السوقية

ي سوق العراق لألوراق المالية  المصدر: 
 
كات المدرجة ف  (. 11-10)قائمة الدخل الموحد الشامل، ص  2019/ 12/ 31دليل الشر

 

ق 6جدول ) ي لالستثمار األوسط( بيانات من قائمة المركز المالي لمرصف الشر
 
 العراف

ات  (     Sherrodو springateوفق مؤشر ي
 
 )مليون دينار عراف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق  من عمل الباحثير  بالعتماد عل بيانات المصدر:  ي لالستثمار، القوائم المالية للمدة ) األوسطمرصف الشر
 
- 2015العراف

2019 .) 

 

ات المالية  : أول   : المؤشر

ات كفاية  .1  المال:  رأس مؤشر

ات كفاية   انية، وتكمن   رأستعكس مؤشر ن ي تواجه بنود )عنارص( المير
ي مواجهة الصدمات الت 

المال صالبة المرصف فن

ات كفاية    أهمية ي تواجه المرصف مثل مخاطر    رأسمؤشر
ن االعتبار أهم المخاطر المالية الت  ي أنها تأخذ بعير

  أسعار المال فن

 (. 30،  2018هونة،  أبو ح عامر الفائدة، وفق مستويات محددة. )صال  أسعار الرصف، مخاطر االئتمان، ومخاطر 

السنة
ي راس 

 
صاف

المال العامل

الموجودات 

السائلة

الموجودات 

الثابتة

اجمالي 

الموجودات

المطلوبات 

المتداولة

اجمالي 

المطلوبات

اجمالي 

حقوق 

المساهمي   

)حقوق 

الملكية(

المبيعات

ي الرب  ح 
 
صاف

قبل الفوائد 

ائب والض 

2015180,928325310.81793488.671630945.817368521.403368521.403262424.41414480.1852432.663

2016123361.171329238.37593579.784633833.084361739.546361739.546272093.5388358.65314132.964

2017129.143424780.81792111.265748131.34477233.637477233.637270897.7036217.864578.721

2018173687.512474994.57794074.98800749.802533282.269533282.269267467.5334904.864-1985.298

2019151.621326833.2493461.825658231.494390941.198390941.198267290.2964188.628193.789
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ق    من خالل بيانات قائمة المركز المالي لمرصف الشر
ي    األوسطويمكن تجسيد هذا المؤشر

ي لالستثمار كما موضح فن
العراف 

 (. 5( وجدول )4الجدول )

 

 %(.  12من ) أكي  المال  رأسالمستوى االول يكون معيار كفاية  . أ 

ي تكون الكفاية نحو ) . ب
 %(.  12المستوى الثاتن

 %(.  10%( ولكن ال تقل عن ) 12المستوى الثالث تكون الكفاية أقل من ) . ت

 %(.  8%( وال يقل عن ) 10المستوى الرابع تكون الكفاية أقل من ) . ث

 %(.  8المستوى الخامس ال يقل عن ) . ج

 

ق  إجمالي ( 7جدول ) ي لالستثمار األوسطاليرادات والمرصوفات المتحققة لمرصف الشر
 
 العراف

(  (2019 – 2015)مساهمة خاصة( للمدة )  ي
 
 )مليون دينار عراف

نمو   يرادات ال  السنة  نسبة 

 اليرادات% 

نمو   المرصوفات نسبة 

 المرصوفات%

العائد  

 )الرب  ح( 

2015 14480185 _ -

13250354 

_ 1229831 

2016 8358653 -42,27% -7206380 -45.6% 1152273 

2017 6217865 -25,61% -7299279 1.2% -1081414 

2018 4904864 -21,11% -5321085 -27.1% -416221 

2019 4188628 -14,60% -5029438 -5.4% -840810 

 (. 2019-2015)بيانات قائمة الدخل الشامل للمدة من عمل الباحثير  بالعتماد عل المصدر: 

انخفضت إل   2015( مليون دينار عام 14480185بلغت )إذ   إيرادات المرصف انخفاض ( 7يالحظ من الجدول )

للسنوات التالية لذلك    نخفاض( مليون دينار، ثم استمر هذا اال 6121532بفارق )  2016( مليون دينار عام  8358653)

ي ايداعات الجمهور لدى المرصف. 
ة البحث، وهذا يعكس تدتن  حققت اإليرادات معدل نمو سالب طيلة في 

 أسالبة لذا كان معدل نموها سالب    أما بالنسبة للمرصوفات فظهرت باشارة
 
 انخفاضن  أ، وقد يوعز ذلك إل  يضا

 اإليرادات رافقه بالمقابل اتخفاض المرصوفات. 

 

 

 

 المال / الموجودات المرجحة للمخاطر:  رأسالمال =  رأس مؤشر كفاية   - أ 

 
  ( نتيجة العمليات الحسابية من القسمة والطرح. 1.2شارة موجبة )إ للمصروفات ظهرت ب 2017معدل النمو لعام% 
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( 2019-2015المال للمدة ) رأسمؤشر كفاية  (8جدول ) ي
 
 ))مليون دينار عراف

المرجحة   المال رأس السنة  الموجودات 

 للمخاطر

 المال رأسكفاية 

2015 250000 262660.181 0.95 

2016 250000 277754.158 0.90 

2017 250000 216018.171 1.16 

2018 250000 253901.154 0.98 

2019 250000 271005.645 0.92 

 (. 2019-2015للمدة )قائمة المركز المالي  البيانات المالية من  من عمل الباحثير  بالعتماد علالمصدر: 

 لبقية السنوات، والسبب هو  أعىلكانت   2017المال لعام  رأس ( نالحظ ان نسبة كفاية 8من خالل الجدول )
 
نسبة قياسا

ي عىل كفاية  انعكسقيمة الموجودات المرجحة للمخاطر مما  انخفاض  المال.  رأسبشكل إيجات 

 

 (. 13, ص: 2013العميد , (المال = حقوق الملكية / الموجودات:  رأسنسبة المالءة ل -ب 

 ()مليون دينار(2019-2015المال للمدة ) رأسمؤشر كفاية ( 9جدول )

 المال رأسمالءة  الموجودات حقوق الملكية السنة 

2015 262424.414 630945.817 0.41 

2016 272093.538 633833.084 0.43 

2017 270897,703 748131.340 0.36 

2018 267467.533 800749.802 0.33 

2019 267290.296 658231.494 0.41 

 المصدر: 
 
 (. 2019-2015للمدة )قائمة المركز المالي  إل البيانات المالية منإعداد الباحثير  استنادا

 

( وذلك نتيجة ارتفاع  0.43بلغت )إذ    2016أعىل نسبة لعام  المال حققت    رأس المالءة ل  ن أ(  9يعكس الجدول )

(، ومع ذلك ال  ن ي  حقوق الملكية )حقوق المساهمير
 المال.  رأستعكس هذه النسبة التحسن المطلوب فن

 

 

 

 

ات الربحية:  .1  مؤشر

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 1, January 2023 

 

561  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

: من م أكي  ضمن هذا الجزء سيتم التطرق إل  ي
 ؤشر لقياس ربحية المرصف وكاآلت 

 مؤشر العائد عل الموجودات:  . أ 

ي قياس قدرة الوحدة النقدية  
ي تعتمد عليها المصارف فن

ات المهمة الت  ي األصول عىل توليد  يعد من المؤشر
المستثمرة فن

 : األرباح، وفق المستويات االتية

 %. 2.5من  أكي  المستوى أألول يكون معدل العائد  •

ن ) • ي يكون المعدل مابير
 %(. 2.5-%1.5المستوى الثاتن

ن ) •  %(. 1.5-%0.5المستوى الثالث مابير

ن ) •  %(. 0.5 -0المستوى الرابع مابير

 الموجوات )ذات قيمة سالبة(.  إجمالي المستوى الخامس يكون العائد عىل  •

 (2019- 2015مؤشر الربحية للمدة ) (10جدول )

 ) ي
 
 )مليون دينار عراف

 العائد )الرب  ح(  السنة 
نسبة 

 %النمو
 ROA %نسبة النمو الموجودات 

2015 1229831 - 630945.817 - 1.95 

2016 1152273 
-

6.31% 
633833.084 0.46% 1.82 

2017 
-

1081414 

-

6.15% 
748131.340 0.18% 

-

1.45 

2018 -416221 
-

61.5% 
800749.802 0.07% 

-

0.52 

2019 -840810 
-

1.02% 
658231.494 - 0.18% 

-

1.28 

 (. 2019-2015البيانات المالية من قائمة المركز المالي للمدة ) من عمل الباحثير  بالعتماد علالمصدر: 

( وذلك  1.95بلغت )إذ    2015نسبة ربحية حققها المرصف هي عام    أعىلن  أ(   10يالحظ من خالل الجدول )

العام حيث بلغ ) لنفس  )الرب  ح(  العائد  باال 1229831الرتفاع  بدأ  ثم  دينار  بأشارة سالبة    نخفاض( مليون  أن أصبح  إل 

ي البحث 2019،  2018،  2017لالعوام  
، وهذا ما تعكسه نسبة نمو الرب  ح. وقد يكون سبب ذلك عدم قدرة إدارة المرصف فن

 . عن استثمارات تحقق عوائد جيدة أي بمعتن ضعف التخطيط لمثل تلك االستثمارات

 ب. معدل العائد عل حقوق الملكية: 

ي الجدول )وهو مؤشر آخر من 
ن فن ات الربحية وكما مبير  (: 11مؤشر

 
   3، ص:2007المركزي العراقي، دليل تصنيف المصارف العراقية، البنك. 

  ،3، ص: 2007البنك المركزي العراقي، دليل تصنيف المصارف العراقية. 
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 ( 2019-2015) مؤشر الربحية للمدة( 11جدول )

 ) ي
 
 )مليون دينار عراف

 ROE %نسبة النمو حقوق الملكية العائد)الرب  ح(  السنة 

201

5 
1229831 262424.414 _ 4.68 

201

6 
1152273 272093.538 3.68% 4.23 

201

7 

-

1081414 
270897.703 -0.44% -3.99 

201

8 
-416221 267467.533 -1.27% -1.56 

201

9 
-841810 267290.296 -0.07% -3.15 

 (. 2019-2015البيانات المالية من قائمة المركز المالي للمدة )من عمل الباحث بالعتماد عل المصدر: 

 

ي عام  أعىل( ان المرصف حقق 11يالحظ من خالل الجدول )
( ثم تدنت نتائج هذا 4.68بلغت )إذ  2015نسبة فن

 معدل نمو حقوق الملكية أ، و 2019،  2018،  2017لبة للسنوات  شارة ساإ العائد حت  بدأ ب  نخفاضالمؤشر وذلك ال 
 
يضا

. ظهرت بأشارة سالبة لنفس السنوات، وهذا مما أدى بالنتيجة إل  ي هذا المؤشر
 تدتن

ات السيولة: -3  مؤشر

ي يتم م
ات الت  : هناك مجموعة من المؤشر  ن خاللها قياس مؤشر السيولة وهي

 مؤشر القروض / الودائع:  - أ 

ق   ي تقييم السيولة لمرصف الشر
ي تستخدم فن

ات المهمة الت  ، وكانت نتائج السيولة   األوسطيعد من المؤشر ي
العراف 

ي الجدول )
 . ( وفق مستويات محددة لهذا المؤشر 12وكما فن

 %. 60قل من أقروض إل الموجودات تكون النسبة ال إجمالي ألول يكون االمستوى  .أ

ن ) .ب ي مابير
 %(. 70- %60المستوى الثاتن

ن ) .ج اوح سيولتها بير
 %(. 75-%70المستوى الثالث تي 

ن  .د  %(. 80-%75)المستوى الرابع مابير

 %80من  أكي  المستوى الخامس تتجاوز نسبة السيولة  .ه

 

ق نسبة السيولة ( 12جدول ) ي  األوسط لمرصف الشر
 
 لالستثمار للمدة    العراف
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ي  )مليون دينار  (2015-2019)                  
 
 ( عراف

 نسبة السيولة% الودائع إجمالي  القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية  السنة 

201

5 
140501.335 329252.878 0.43% 

201

6 
113713.062 

324805.94

7 
0.35% 

201

7 
100251.982 332579.492 0.30% 

201

8 
94572.477 437920.813 0.22% 

201

9 
94050.981 279214.974 0.34% 

 (. 2019-2015)البيانات المالية من قائمة المركز المالي للمدة إعداد الباحثير  بالعتماد عل المصدر: من 

 

(، ثم بدأت  0.43بلغت نسبة السيولة )%إذ    2015نسبة سيولة عام    أعىل( حقق المرصف  12من خالل الجدول )

باال  االئتمان   انخفاضنتيجة    نخفاضالنسبة  منح  ي 
فن المرصف  لسياسة   السبب  ويعود  للمرصف،  الممنوحة  القروض 

 . ي
 المرصفن

 الموجودات:  إجمالي مؤشر الموجودات السائلة /  -ب

ي الجدول )
ي المرصف، وكما فن

ي الذي يعكس السيولة فن
 (: 13وهو المؤشر الثاتن

 

 

 

 

 

 

 

ي  ( 13جدول )
 
 ( 2019-2015) لالستثمار للمدةنسبة السيولة للمرصف التجاري العراف

 ) ي
 
 )مليون دينار عراف
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 نسبة السيولة%  الموجودات إجمالي  الموجودات السائلة  السنة 

2015 325310.817 630945.817 51.5% 

2016 329238.375 633833.084 51.9% 

2017 424780.817 748131.340 56.7% 

2018 474994.577 800749.802 59.3% 

2019 326833.24 658231.494 49.6% 

 (. 2019-2015البيانات المالية من قائمة المركز المالي للمدة )من إعداد الباحثير  بالعتماد عل  المصدر: 

وهذا نتيجة ارتفاع    %59.3بلغت  إذ    2018نسبة للسيولة وفق هذا المؤشر هي لعام    أعىلن  أ(  13يعكس الجدول )

  الدراسة( مليون دينار لنفس العام، لكن عند مقارنة نسب السيولة لسنوات 474994.577الموجودات السائلة والبالغة )

ن ) (، لذا عىل  %49.6( و )%59.3فأنها لم تصل إل المستويات المحددة لهذا المؤشر حيث تراوحت نسب السيولة بير

امات مالية يحتاجها    أكي  لسائلة، الن ذلك سوف يوفر  إدارة المرصف توسيع الموجودات ا  ن سيولة للمرصف لسد أي الي 

 المرصف اثناء عمله. 

 

 
 
ق  – نماذج التقييم للتنبؤ بالفشل المالي  : ثانيا ي لالستثمار األوسطمرصف الشر

 
 : العراف

ورد    للتنبؤ بالفشل المالي وهما )نموذج شير
ن (،  )نموذج  Sherrod 1987ضمن هذا الجزء سوف يتم استخدام نموذجير

Springate). 

ورد  -1 ق  Sherrod 1987نموذج شير ي تقييم مرصف الشر
 
ي لالستثمار األوسطف

 العراف 

ات   ي لالستثمار كما هو   األوسط ق بناء عىل بيانات قائمة المركز المالي لمرصف الشر   Sherrodلغرض احتساب مؤشر
العراف 

ي الجدول: 
 الحال فن

 

 

 

 

 

ق  Z(احتساب قيمة 14جدول ) ي لالستثمار وفق انموذج  األوسطالخاصة بمرصف الشر
 
 ( 2019-2015للمدة ) Sherrodالعراف

 
    مصر، انظر الجامعية،  الدار  البورصة،  في  واالستثمار  األداء  ومراجعة  تقييم  ألغراض  المالي  التحليل  احمد،  السيد  امين  لطفي، 

 714، ص:2006اإلسكندرية،

 . 2008الشيخ, فهمي مصطفى،التحليل المالي،فلسطين,رام هللا، فلسطين، 
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 2019 2018 2017 2016 2015 البيان 

1X  ي
 
المال العامل /    رأس= صاف

 ( 4(/)1) الموجودات إجمالي 
0,286 0,195 0,0001 0,217 0,0002 

2X    / السائلة  الموجودات   =

 ( 4(/)2الموجودات ) إجمالي 
0,515 0,519 0,568 0,593 0,496 

3X    / المساهمير   حقوق   =

 ( 4(/)7الموجودات ) إجمالي 
0,416 0,429 0,362 0,334 0,406 

4X    يبة ي الرب  ح قبل الرص 
 
= صاف

 ( 4(/)9الموجودات   )  إجمالي   / 
0,004 0,022 0,0007 -0,0025 0,0003 

5X    = إجمالي    / الموجودات 

 ( 6(/)4المطلوبات ) إجمالي 
1,712 1,752 1,567 1,501 1,684 

X6    / المساهمير   حقوق   =

الثابتة                الموجودات 

(7(/)3 ) 

2,807 2,908 2,941 2,843 2,860 

 الرياضية تطبيق المعادلة  

Z=17X1+9X2+3.5X3+20X4+1.2X5+0.1X6 

1X 0.0034 3.689 0.0017 3.315 4.862 = مؤشر سيولة 

2X 4.464 5.337 5.112 4.671 4.635 = مؤشر سيولة 

3X 1.421 1.169 1.267 1.5015 1.456 = مؤشر رفع 

4X  0.006 0.05- 0.0014 0.44 0.08 = مؤشر ربحية 

5X 2.0208 1.8012 1.8804 2.1024 2.0544 = مؤشر رفع 

6X 0.2860 0.2843 0.2941 0.2908 0.2807 = مؤشر رفع 

 Z 13.3681 12.3207 8.5566 12.2305 8.2012مجموع قيمة 

ق  من عمل الباحثير  بالعتماد علالمصدر:   (. 2019-2015) األوسطالبيانات المالية لمرصف الشر

 

( الجدول  قيمة  أ(  14يعكس  نتائج  نموذج    Zن  وفق  ق    Sherrodالمحتسبة  الشر بمرصف  ي   األوسطوالخاصة 
العراف 

ي صعوبة التنبؤ    Z، أي تقع قيمة  الدراسة( طيلة سنوات  25لالستثمار كانت أقل من القيمة )
ي تعتن

ي الفئة الثالثة والت 
فن

:  اإلفالسبمخاطر   وكما يىلي

20 > Z ≥ 5 
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ي الموقف المالي للمرصف. وعند ن حالة المرصف هي  إوبالتالي ف
ضمن الفئة الثالثة، وبشكل عام هناك ضعف فن

 : ات وهي  مراجعة نتائج المتغير

1X  -    ي عامي    الدراسةالموجودات كانت متدنية خالل سنوات    إجمالي المال العامل عىل    رأسوهو إدارة
وبالذات فن

)إذ    2017،2019 )0.0001بلغت  ، وهذا  0.0002(،  التوالي عملياته  ( عىل  تمويل  من  المرصف  استطاعة  يعكس عدم 

ة االجل.  اماته قصير ن
 الجارية والوفاء بالي 

2X  -   اماته ن ي عدم قدرة المرصف عىل تسديد الي 
يعكس توفر السيولة لدى المرصف فكانت نتائجه سلبية مما يعتن

 . الدراسةالمالية طيلة سنوات 

3X،  6X  -    ن فيما يخص الموجودات وكذلك الموجودات الثابتة، فكانت    الي إجموهذان يعكسان حقوق المساهمير

 . 6Xجيدة وهي أفضل من نتائج  3Xنتائج 

4 X-    إل الرب  ح  يعكس  متغير  ملحوظ خالل سنوات   إجمالي وهو  بشكل  منخفضة  نتائجه  فكانت  الموجودات، 

لعام  إذ    ،الدراسة سالبة  بإشارة  )  2018ظهر  قيمته  متدنية  0.05-وكانت  بقيم   
 
وايضا بلغ إذ    2017،2019للعوام  (، 

(0.0014( ،)0.006 .  ( عىل التوالي

5X-  حقق  إذ   المطلوبات ويعد مؤشر رفع، وكانت نتائجه إيجابية  إجمالي الموجودات إل  إجمالي وهو متغير يعكس

ي بلغت ) 2016نسبة عام  أعىل
.  الدراسة(، إضافة إل وجود تذبذب طفيف لعموم سنوات 1.752والت   لهذا المؤشر

ق  Z( قيمة 1شكل ) ي لالستثمار وفق أنموذج   األوسطالخاصة بمرصف الشر
 
 (2019 – 2015للمدة ) Sherrodالعراف

 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات 

 Z 13.3681 12.3207 8.5566 12.2305 8.2012قيمة 

ق  البياناتمن عمل الباحثير  بالعتماد عل المصدر:   (. 2019-2015) األوسطالمالية لمرصف الشر

 

 

 

 

 

 

 

ق  Zقيمة ( 1شكل ) ي لالستثمار وفق أنموذج  األوسطالخاصة بمرصف الشر
 Sherrodالعراف 

 ( 2019 – 2015للمدة )
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 (. 14بيانات الجدول ) علإعداد الباحث بالعتماد المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق  Springateنموذج  -2 ي تقييم مرصف الشر
 
ي لالستثمار:  األوسطف

 
 العراف

0
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ات   مؤشر احتساب  ق    Springateلغرض  الشر لمرصف  المالي  المركز  قائمة  بيانات  عىل  ي   األوسطبناء 
العراف 

ي 
 :لالستثمار نستخدم الجدول االت 

ق  Z(احتساب قيمة 15جدول ) ي لالستثمار وفق انموذج  األوسطالخاصة بمرصف الشر
 
- 2015للمدة ) Springateالعراف

2019) 

 2019 2018 2017 2016 2015 البيان 

1X    ي
 
صاف العامل/    رأس=  الموجودات    إجمالي المال 

(1(/)4 ) 
0.286 0.195 0.0001 0.217 0.0002 

2X    /ائب والرص  الفوائد  قبل  الرب  ح  ي 
 
صاف   إجمالي = 

 ( 4(/)9الموجودات )
0.004 0.022 0.0007 -0.0025 0.0003 

3X    المتداولة المطلوبات   / يبة  الرص  قبل  الرب  ح  ي 
 
= صاف

(9(/)5 ) 
0.0066 0.0390 0.0012 -0.0037 0.00049 

4X  / 0.0063 0.006 0.0083 0.013 0.023 ( 4(/)8الموجودات ) إجمالي = المبيعات 

 تطبيق المعادلة الرياضية 

Z=1.03X1+3.07X2+0.66X3+0.4X4 

1X 0.000206 0.22351 0.000103 0.20085 0.29458 = مؤشر سيولة 

2X  0.000921 0.0076- 0.002149 0.06754 0.01228 = مؤشر ربحية 

3X  0.000323 0.0024- 0.000792 0.02574 0.004356 = مؤشر ربحية 

4X 0.000252 0.0024 0.00332 0.0052 0.0092 = مؤشر رفع 

 Z 0.320416 0.29933 0.00636 0.21591 0.00170قيمة 

ق  البياناتمن عمل الباحثير  بالعتماد عل المصدر:   (. 2019-2015) األوسطالمالية لمرصف الشر

 

( نتائج قيمة  15يعكس الجدول   
ّ
أن  )Z    أنموذج وفق  ق    Springateالمحتسبة    األوسط والخاصة بمرصف الشر

ي لالستثمار كانت  
ي  ( طيلة سنوات  0.862صغر من )أ العراف 

ن المرصف يمر بمشاكل مالية وهذا  أالدراسة، االمر الذي يعتن

ما  بتسديد  ام  ن االلي  عىل  قدرته  من  فض  يحد   . الغير تجاه  المالية  الحقوق  من   عليه 
 
ف  ل ذلك  قيمة  إعن  للسنوات   Zن 

. 0.00170(،)0.00636بلغت )إذ  كانت متدنية بشكل ملحوظ  2017،2019  ( عىل التوالي

 

 

 
  ، ن ,رام هللا، فلسطير ن ،فلسطير ،التحليل المالي

 . 101، ص: 2008الشيخ, فهمي مصطفن
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ق  Z( قيمة 2شكل ) ي لالستثمار وفق أنموذج   األوسطالخاصة بمرصف الشر
 
 ( 2019 – 2015للمدة )   Springate    العراف

السنوا 

 ت

2015 2016 2017 2018 2019 

Z 0.32041قيمة 

6 

0.2993

3 

0.0063

6 

0.2159

1 

0.0017

0 

ق  البياناتمن عمل الباحثير  بالعتماد عل المصدر:   (. 2019-2015) األوسطالمالية لمرصف الشر

ق  Z( قيمة 2شكل ) ي لالستثمار وفق أنموذج   األوسطالخاصة بمرصف الشر
 
 Springateالعراف

 (2019 – 2015للمدة )

 

 (. 15بيانات الجدول )  الباحثير  بالعتماد علإعداد المصدر: 

 

 : ات التالية، وهي  وعند مراجعة نتائج المتغير

1X  -    وبالذات للعوام الدراسةالموجودات كانت متدنية خالل سنوات    إجمالي المال العامل عىل    رأسوهو إدارة ،

ن تمويل عملياته الجارية  المرصف م( عىل التوالي وهذا يعكس ضعف  0.0002(، )0.0001حيث بلغت )  2017،2019

. خالل األ   جل القصير

2X  -    إل الرب  ح  للعوام    إجمالي يعكس  ملحوظ وخاصة  بشكل  متدنية  نتائجه   كانت 
 
أيضا ، 2017الموجودات 

 ( عىل التوالي 0.0003(، )0.0025-(، )0.0007بلغ )إذ  2019،2018

3X  -    يعكس الرب  ح إل المطلوبات المتداولة، وكانت نتائجه متدنية بشكل ملحوظ لسنوات 
 
مر  الدراسة، األ أيضا

ي ضعف القدرة المالية للمرصف. 
 الذي يعتن

0

0.05

0.1
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0.2
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4 X-    بالمبيعات إل يهتم  وبالذات    الدراسةالموجودات، وكانت نتائجه متدنية طيلة سنوات    إجمالي وهو متغير 

. 0.0063(، )0.006(، ) 0.0083بلغ )إذ  2019، 2018، 2017للسنوات   ( عىل التوالي

ن )  ن النموذجير ق  Sherrod ( ،)Springateإضافة لما تقدم لقد تم اجراء مقارنة بير ي عمل مرصف الشر
  األوسط( فن

ي لالستثمار لقيم  
ي الموقف    Zالعراف 

، وهذا ما يؤكد وجود ضعف فن ن ي النتائج لهذين النموذجير
وأتضح ان هناك تقارب فن

ي هذه المشكلة خشية تفاقمها وبالتالي يتعرض المرصف لإلفالس. 
 المالي للمرصف لذا عىل إدارة المرصف إعادة النظر فن

 

 الستنتاجات والتوصيات 

 الستنتاجات: 

ات المالية: أول: الستنتاجات من خالل نتائج ا  لمؤشر

ق  .1 ي لالستثمار: فقد حقق  األوسطفيما يخص مرصف الشر
  2017المال خالل عام  رأسنسبة لمؤشر كفاية  أعىلالعراف 

 (. 0.43بلغت )إذ  2016المال علم  رأسنسبة لمؤشر المالءة ل أعىل(، وكذلك حقق 1.16بلغت )إذ 

ق   .2 ي لالستثمار: فأنه حقق    األوسطبالنسبة لمرصف الشر
(، 1.95بلغت )إذ    2015نسبة لمؤشر الربحية عام    أعىلالعراف 

 (. 4.68بلغت )إذ  2015نسبة حققها المرصف أيضا عام  أعىلأما مؤشر العائد عىل حقوق الملكية فكانت 

ق  .3 ات السيولة  )مؤشر القروض األوسط فيما يخص مرصف الشر ي مؤشر
ي لالستثمار: فأنه حقق فن

 أعىل/ الودائع(   العراف 

  2018نسبة عام    أعىلالموجودات( فكانت    إجمالي %( أما )مؤشر الموجودات السائلة /    0.43بلغت )إذ   2015نسبة عام  

 %(.  0.59) بلغتإذ 

 

ي   :Sherrod ،Springateثانيا: الستنتاجات من خالل نتائج التنبؤ بالفشل المالي وفق أنموذج 

ق   .1 ي لالستثمار: من خالل نتائج قيمة )  األوسطبالنسبة لمرصف الشر
فأنها كانت    Sherrod( المحتسبة وفق أنموذج  Zالعراف 

ي صعوبة التنبؤ بمخاطر  Z، أي تقع قيمة )الدراسة( طيلة سنوات  25أقل من القيمة )
ي تعتن

ي الفئة الثالثة والت 
                            اإلفالس ( فن

(Z    ≥  5    <20 ي الموقف المالي للمرصف
 ( لكن يمكن القول بشكل عام هناك ضعف فن

( أنموذج  Zأّما قيمة  المحتسبة وفق   )Springate    ( ي    ،الدراسة( طيلة سنوات  0.862فكانت أصغر من 
يعتن ن  أوهذا 

 . ام بتسديد ما عليه من الحقوق المالية تجاه الغير ن
 المرصف يمر بمشاكل مالية مما يحد من قدرته عىل االلي 

 

 

 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 1, January 2023 

 

571  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

 

 التوصيات: 

ي اشتثمارات جديدة من أجل تعظيم العوائد وعدم اال  .1
ن هذا بدوره  عتماد عىل مجال استثماري واحد ألزيادة التنوي    ع فن

ي حالة تعرض مجال االستثمار هذا إل الخسائر. يشكل خطر عىل ارباح الم
ي المستقبل فن

 رصف فن

ورة تطوير التحليل ال .2 امج اإلرصن نت بغية تزويد  لكي  مالي من خالل استخدام الي  هم  أمصارف بدارة الإونية وشبكة االني 

ي توفر معلومات مهمة عن واقع المرصف. 
 النسب المالية الت 

ي أنموذج  .3
ّ ي د   Sherrodتبتن

 ثبت بشكل جيد عملية التنبؤ بفشل المرصف. أعموم المصارف لكونه  ةرأسفن

 تنوي    ع مصادر الدخل للمرصف )عي .4
ّ
ي مجاالت متنوعة يحقق  أنة البحث( من خالل االستفادة من  إن

صوله واستثماره فن

 
 
  له دخل

 
 ويخفف من اعتماده عىل مصدر واحد  مناسبا

ي   .5
فن العاملة  المتخصصة  الكوادر  وتأهيل  تطوير  ورة  الداخليةرصن االستثمارات  مجال  ي 

فن البحث(  )عينة  أو    المرصف 

 الخارجية بشكل يحافظ عىل استدامته المالية. 

دإ .6 البيانات  سار عداد  الحالية والمستقبلية، من خالل جمع  للمشاري    ع  البحث(  ات جدوى اقتصادية للمرصف )عينة 

 أيمكانية تنفيذها، و إن ثم تحليلها لمعرفة  ل مخاطرة ومقربحية واأل  كي  والمعلومات عن المجاالت االستثمارية األ 
 
معرفة    ضا

وع  خسارته. أو  مدى نجاح المشر

ت .7 ي 
الت  ات  والمؤشر بالنسب  االهتمام  ورة  األ رصن عىل  المعدة  البيانات  عىل  قدرة  عتمد  ن  تبير ها 

ّ
ألن وذلك  النقدي  ساس 

ن المرصف قد يتعرض للفشل نتيجة أأجل تمويل عملياته الجارية، كما المرصف عىل توفير التدفقات النقدية الداخلة من 

 لعدم التقدير الصحيح للتدفقات النقدية. 
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 ، )مرص: دار النهضة العربية للنشر والتوزي    ع(. التحليل الساسي لالستثمار ف

ن  ي )  أمير
ي البورصة،(،  2005السيد احمد لطفن

 
)االسكندرية:    التحليل المالي ألغراض تقييم ومراجعة الداء والستثمار ف

 . 1الدار الجامعية(، ط
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, العدد ) , (( من المصارف التجارية ي للعلوم أألقتصادية واالدارية, المجلد الخامس عشر  (. 2مجلة العرت 

 . 1، طالتحليل المالي (، 2008فهمي الشيخ مصطفن )

ي من خالل التحليل المالي وضع ارشادات تحذيرية مبكرة  )) (،  2005يوسف محمود جربوع ) مدى قدرة المراجع الخارج 

ي 
ه وفشله الحقيف  وع قبل تعير  .25، عدد 1ات والبحوث التجارية، مجلد رأس، مجلة الد((لدارة المشر

كات د)) (،  2009عالء الدين وآخرون ) ي التنبؤ بالفشل المالي للشر
 
كات  ة تطبيرأسدور المعرفة المحاسبية ف قية عل شر

ي سوريا
 
،  31((، )العراق: الموصل، مجلة تنمية الرافدين(، مجلد  الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام ف

 .25عدد 
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 . 2019التقرير السنوي للمرصف التجاري العراف 

، دليل تصنيف المصارف العراق ي
 . 2007ية، البنك المركزي العراف 
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