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على سيولة  وتأثيرها IIIقياس كفاءة إدارة رأس المال وفق متطلبات لجنة بازل 

 المصارف التجارية الخاصة

 دراسة تطبيقية في مصرف االئتمان العراقي
 

 م.م. عالء داشي دغيم ميثم عبد كاظم الموسويم.  م.د. عقيل دخيل كريم االعاجيبي

 ديوان الرقابة المالية االتحادي صادكلية اإلدارة واالقت كلية اإلدارة واالقتصاد

  جامعة المثنى جامعة المثنى
 

   :صالمستخل

المال وفقق متطلبقات  رأس كفاءة إدارة قياس" موضوع التحليلو الُمناقشةالبحث ب يعرض  

فييد تطبيقييية وهييد دارا يية " الخاصققة التجاريققة المصققارف سققيولة علققى وتأثيرهققا IIIبققازل لجنققة 

إذ تييت تيي اير الجا يي  ، (2015)  يينةواليي   (2006)  يينة ، للُمييدة ميي داالئتميياا العراقيي رفمصيي

 و ييولة ،IIIبيالل وفي  متطلبيال لجنية  المصيارفرأ مال  كفاءة إدارة ي موضوعالالنظري ع  

 كفيياءة إدارة وقيييا  ،تحليييلو وصيي  ، فييدالوصييفد التحليلييدولقييد أُ ييتعمل الميين    ،المصييارف

رأ  المال جرى قياُ  ا ع  اري   كفاءة إدارة  سبة إذ أا  ، رفالمص و يولة ،رفالمصرأ مال 

، وذلي  )االئتماا، التشيييل، السيو (بالمخاارالموجودال المرجحة رأ  المال عل   إجمالدقسمة 

 الماليية الناسي  السييولةفد حي  أُ تعمل لاقييا  مجال البحث،  المصرفبعد قيا  ما وتقديرهما فد 

وذلي   (،النقد واال تثمارال قصيرة االجل ال  الودائي ،  سبة ةالسريع السيولة  سبة، التداول) سبة 

تامييية ، والمتييوافرة ميي   للمصييرفعيي  ارييي  تحليييل البيا ييال المالييية  سييابال الخا الميزا ييية ، والحا

ققية اإلرتبياا، يتقي م  أجلوذل   ، والتقارير المالية،العمومية ت وقيا  متييري البحث، وتحلييل عال

 بيي   تيائ  عالققة اإلرتباا، واألثير قيا ليرض  ANOVAعمل تحليل التباي  أُ تُ وواألثر بين ما، 

ققية  توصيلت الدرا ية أي يا الي و، المصرفية السيولة  س وبي   رأ  المال كفاءة إدارة وجيود عال

 المصيرفرأ  الميال وبيي  السييولة فيد  كفياءة إدارة إرتباا، وأثر ل ا داللة إحصائية معنويية بيي 

رأ  الميال  كفياءة إدارة لتيد تينع علي  أا  ، واما يثبيت صيحة فرضيية البحيث وهذا مجال البحث،

 .ته يولوت ثر معنوياً فد  ترتبط رفالمص
 

Abstract: 

  The research shows by discussion and analysis the topic "Measuring the 

efficiency of capital management according to the requirements of the Basel 

CommitteeIII and its impact on the liquidity of private commercial banks". It is an 

applied study at the Iraqi Credit Bank for the period (2006 to 2015). The theoretical 

aspect has been done for the two topics, the efficiency of capital Management Banks, 

according to Basel III requirements, and bank liquidity. The descriptive analytical 

approach was used in describing and analyzing the efficiency of the bank's capital 

management, and the bank's liquidity. The ratio of capital management efficiency was 

measured by dividing the total capital against the risk-weighted asset (Credit, operation, 

market), was measured and valued in the bank's research field. While used to measure 

liquidity ratios (trading ratio, fast liquidity ratio, cash ratio and short-term investments 

to deposits), by analyzing the bank's financial statements. Which are available From the 
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final accounts i.e. balance sheet and financial reports, in order to evaluate and measure 

the variables of the search, analyze the correlation relationship,  and the impact between 

them. ANOVA analysis has been used to show the variance analysis for the purpose of 

measuring correlation relationship. In addition, to show the effect between the results of 

capital management efficiency and liquidity ratios banking, the study also found a 

correlation. Moreover, a statistically significant impact between the efficiency of capital 

management and the liquidity of the bank's research field, which proves the validity of 

the research hypothesis, which states that the efficiency of the bank's capital 

management is linked and morally affected in its liquidity. 
 

 ةالمقدم

تمثل السقمة المصرفية جر  إ ذار مبكر ع  مدى عرضة وحسا ية القطاع المالد   

كفاءة ادارة رأ  المال  والمصرفد لقلمال م  خقل مؤشرال عناصر االداء المالد مثل

، وتعد عملية تقييت األداء رفية تبدأ بتقييت األداء المصرفد، وبما اا السقمة المصوالسيولة

، والسيولة لتحقي  أهداف المصرف فد الربحية المصرفد محور اهتمام بحثنا هذا ذال أهمية كبيرة

كلفة واألماا م  خقل اال تخدام األمثل للموارد والوصول إل  أعل  عائد ب د   مخاارة وب قل 

، كما أا النظت التقليدية المتبعة فد تقييت األداء المصرفد قاصرة وغير شاملة وال تفد ممكنة

لعمل المصارف  بمتطلبال تقييت األداء فد المصارف المعاصرة والمنظمال العالمية المنظمة

و يولة ، IIIبالل . فتطبي  مؤشرال كفاءة إدارة رأ  المال وف  متطلبال لجنة وتقييم ا وتدريج ا

ادارة رأ  ماله المصارف فد تقييت أداء المصرف المبحوث يمك  التعرف عل  مدى كفاءة 

ديد  قمة عمليال ا تخدام ، وكذل  التحليل الكمد والنوعد لنوعية موجوداته لتحو قمته المالية

المصرف  ، و وعية أرباحه وتقييت إدارةمصرف وقدرته عل  تسديد التزاماته، وتقييت  يولة الأمواله

بناء وعل  ضوء ذل  تت  ، مصرفومدى قدرت ا عل  احتواء المخاار ومتابعة األ شطة التشييلية لل

المطل  ، أما من جية البحثاألول  المطل  شملي إذة رئيسال المطال  ا تناداً ال  عدد م هذا البحث 

مال وف  متطلبال رأ  ال كفاءة إدارة موضوع ت م  والذي ،للبحث النظريشمل اإلاار في الثا د

شمل اإلاار العملد، والذي ت م   تائ  يفالثالث  المطل ، أما المصارف و يولة، IIIبالل لجنة 

 اال تنتاجال والتوصيال. ت م  والذي الراب  المطل  التحليل التطبيقد، وختاماً 

 منهجية البحث األول:المطلب 

وعدم التحوا سبة كفاءة إدارة رأ  المال  ضع  أا ) بالتساؤلمشكلة البحث  تتمثل: مشكلة البحث. 1

للمخاار المصيرفية مي  قبيل جميي  المصيارف العاملية فيد البيلية المحليية واليذي ييؤدي إلي  إعيقا 

وعييدم تحقييي  أهدافييه األ ا ييية المتمثليية بتيطييية المخيياار، ، االفييق ، وضييياع حقييو  المييودعي 

 .ار، وتحقي   يولة مصرفية مستقرة(واال تمر

تبرل أهمية الدرا ة فد كوا رأ  المال يمثل عنصيرا أ ا ييا لوقايية المصيرف مي   :بحثأهمية ال. 2

تحمييل مخيياار يمكيي  أا تتسييرو إليي  أمييوال المييودعي  وميي  ثييت تييؤدي إليي  لعزعيية ثقيية المييودعي  

رأ   كفياءة إدارة كما له أهميية فيد تحدييد كيفيية قييا  كيل مي  للمصرف،وأضعاف المركز المالد 

 كفياءة إدارة المصيرف، وتحدييد اإلجيراءال المنا يبة عنيد عيدم و ييولةبيالل،  المال وف  متطلبيال

رأ  المال،  كفاءة إدارة مال األمر الذي  يؤم  إتخاذ االجراءال القلمة لتفادي مخاار عدمالرأ  

 األلتزامال المالية، والتعاقدية.والعجز ع  ت دية 
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  تد:ي دف البحث ال  ما ي :أهداف البحث )أغراض البحث(. 3

 العرا .االلتزام ب ا م  قبل المصارف العاملة فد امكا ية و IIIبالل تطبي  متطلبال لجنة  -

  تواج  ا.تعزيز دور البن  المركزي العراقد فد االشراف عل  المصارف لمواج ة المخاار التد  -

 ، و يولة المصرف.IIIبالل قيا  كفاءة إدارة رأ  المال وف  متطلبال لجنة  -

 و يولة المصرف. المال،ار العققة بي  كفاءة إدارة رأ  ختبا -

 كفياءة إدارة  سيبة معنيوي بيي  وتي ثيرتتمثل فرضية البحث فد وجود عققة إرتباا : فرضية البحث .4

 .يةالمصرف السيولةمال وبي  الرأ  

  .المن   الوصفد التحليلدأ تعمل لتحقي  أهداف البحث : المستعمل المنهج. 5

، للميدة بيي  القست الميالدمركز المصرف: ، بيداد ،العرا ، االئتماا العراقدمصرف  :بحثحدود ال. 6

 (.2006-2015 نة )
 

 اإلطار النظري :المطلب الثاني

أحد أللجاا الرقابية المؤ سة م  قبيل مجموعية اليدول  تمثل تعريف لجنة بازل لألشراف المصرفي: .1

ب يدف فد مدينة بالل بسويسرا، وتشكلت لجنة بيالل  1794  نةالصناعية العشرة، وذل  فد   اية 

، أجتمي  8112وفيد عيام  .(Minas, 2015, 12)، أ يتقرار و يقمة اال ظمية المصيرفيةوتقويية 

القييئائمي  علييئ  لجنييئة بييئالل لمشييراف المصييرفد ميي  أجييل وضيي  قواعييئد جديييدة إل قيياذ النظييام 

، إذ تلزم المصارف بتحصيي   فسي ا III باللالمصرفد م  هذه األلمة، أال  علي ا متطلبال لجنة 

جيييداً دوا مسيياعدة أو تييدخل ميي  قبييل البنيي  المركييزي أو الحكوميية، إذ أا ال ييدف ميي  اإلصييقحال 

مي  خيقل  II هو لتعزيز اليدعائت اال ا يية لمتطلبيال لجنية بيالل IIIبالل الجديدة التد أقرت ا لجنة 

يُعد هذا النظام عملياً أل يه يسيمل للمصيارف  التركيز عل  جودة، و وعية رأ  المال المطلوو، كما

االحتفاظ بنس  عالية م  رأ    ا نوال مما يتطل  من (2)بزيادة مقدار رؤو  أموال ا خقل فترة 

 (.Johansson, 2012, 26)المال ذي النوعية الجيدة 

ف االميوال التيد تحميد المصير يُعيد بمثابية(: Banking Capital, BCي )رأس المقال المصقرف .2

، ويعبير عنيه بحجيت السييولة (Pierre, Laurin, 2013, 131) الماليية عند التعيرض الي  الخسيائر

ف و بمثابة الفر  ، (Obeidat, Khasawne, 2016, 185) المطلوبة لمواج ة االلمال المستقبلية

الحسابد بي  الموجودال والمطلوبال، والذي يعرف أي ا ب  ت صافد القيمة أو حقو  المساهمي ، 

إذا كييياا الفييير  بيييي  الموجيييودال فيييد ادارة رأ  الميييال كفييياءة وبالتييالد، فيييما المصيييرف يكيييوا ذو

وقيد قسيمت لجنية بيالل رأ  الميال  ،(Moosa, 2008, 31)صحيل  والعكسوالمطلوبال إيجابيا، 

أو رأ  المييال  فييد المصييارف اليي  أثنييي  ميي  العناصيير اال ا ييية : رأ  المييال الشييريحة االوليي 

، (Wallgren, Lindé, 2012, 5)لميال الشيريحة الثا يية أو رأ  الميال المسيا د ، ورأ  ااال ا 

 كما ي تد:وويمك  بياا هذه المكو ال 

المبلي  اليذي عي   يُعد :(Core Capital Tier1: CCT1األولى )الشريحة  المال األساس رأس  .أ

ميي  أهييت  ، ويعييدعاقديييةالتاتييه، ومسييؤولياتهُ مصييرف مبليي  ألتزامالمالييية لل موجييودالالاريقييه تفييو  

د  ،مكو ال رأ  المال ، (81 ،8111 )الحجيامد، المخياار الماليية ع الدفاع األول  بمثابة خطويُع 

)اال يييمد(، واالحتياايييييال العاميييية، والتييييد تشييييمل  المييييدفوعمجمييييوع رأ  المييييال ويتكيييوا ميييي  
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 اال يا المال ، ويمك  قيا  رأ  (Datey, 2014, 897) والفائض المتراكتالمعلنة  االحتياايال

 (:Bunea, Cristina et al, 2009, 8اآلتية )ع  اري  المعادلة 

CCT1 =  PC + GR  …… (1) 

:  إذ إا 

 CCT1= (Tier1 Core Capital) ا رأ  المال األ . 

PC = (Paid Capital ).را  المال المدفوع 

GR= (General Reserves )العامة. االحتياايال 
 

 ويمثيل (:Supplementary Capital SCT2: Tier2ة )ريحة الثانيالش المساندرأس المال  .ب

، وال تكوا مت تية م   شاا المصيرف االعتييادي، وا ميا مي  تدعت رأ  المال اال ا  التداالموال 

-34، 8111 لعيام 4تعليمال تس يل تنفيذ قيا وا المصيارف رقيت ) وغير  قدية ،موارد أخرى  قدية

 مال عدد م  المكو ال االتية:  الويشمل هذا النوع م  رأ (31

وهد االحتياايال التيد ال تظ ير ضيم  الحسيابال الختاميية عنيد  شيرها  المعلنة،غير  االحتياايال -

  (.Basle ,2006 ,14) رعل  الجم و

لجاريية الموجيودال إلظ يار قيمت يا ا وتنش  هيذه االحتيااييال  تيجية تقييئيت التقييت،عادة إ احتياايال -

خ يوع هيذا الفير  لل يريبة عنيد بيي   الحتميال( %55ة )وتخصيت بنسيب، ا الدفترييةبدال مي  تكلفت ي

 (.Gallati, 2003, 58الموجودال )

لمواج ية أي خسيائر مسيتقبلية، وييتت أحتسياب ا فيد رأ   العامية، وهيد مبيال  تحتجيز المخصصيال -

 خسائر محددة.   المال المسا د إذا كا ت غير مخصصة لمقابلة

لية المتنوعة، التد يندرج ضمن ا األدوال الرأ مالية التيد ت يت فليال متنوعية مي  الرأ ما األدوال -

األ  ت وأدوال الدي ، بشرا أا تكئوا مدفوعئة بالكاميئل، ومتاحية لييرض تيطيية الخسيائر، وغيير 

  (.Basle, 2006, 14علي ا ) قابلة لإلافاء، ويمك  ت جيل دف  العوائد المستحقة

يطرح عل  شكل  ندال ذال أجيل محيدد، ويشيترا فيد هيذه اليدي ، أا يكيوا المسا د، والذي  الدي  -

الخميس  االعيواممي   عيامم  قيمته ع  كيل  20%، وعل  أا يخصت أعوام( 5ل )ال يتجاوذي أجل 

وعي  اريي  المكو يال المشيار ألي يا اعيقه يمكي  حسياو رأ  (، Gallati ,2003 ,61) األخييرة

 :اآلتيةالمال المسا د بالمعادلة 

SCT2 = UR + RR + GA + VCI + DS …… (2) 

:  إذ إا 

 SCT1= (Supplementary Capital Tier2 )  المسا د الشريحة الثا ية المالرأ. 

UR = (Undisclosed Reserves )معلنة. الغير  االحتياايال 

RR = (Revaluation Reserves )اعادة التقييت. احتياايال 

GA = (General Allocation )ال العامةالمخصص. 

 VCI( =Various Capital Instruments )االدوال الرأ مالية المتنوعة. 

DS  =(Debt Supportive ) دالدي  المسا. 

 (:Jabbour, 2013, 6) اآلتيةويجري حساو رأ  المال المصرفد بالمعادلة   

TC= CCT1 + SCT2 ……. (3) 
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:  إذ إا 

 TC( =Total Capital )رأ  المال إجمالد. 

CCT1 = (Capital Core Tier 1 ) الشريحة االول ( رأ  المال األ ا(. 

SCT2 = (Supplementary Capital Tier 2 )الشريحة الثا ية( رأ  المال المسا د(. 

عليي  أ  ييا و يييلة  المصييرفد رأ  المييال كفيياءة إدارة تعييرف: رأس المققال المصققرفي إدارة كفققاءة .3

وتمثل الحجت  (،Moosa ,312008 ,) م باألعمال المصرفيةللتحكت فد مستويال المخاار عند القيا

، واالعميال عنيد القييام باال يتثمارالالمال القلم ألمتصاص الخسائر التيد تحيدث  م  رأ الكافد 

  .(171، 8118المصرفية المختلفة )الشماع ،

ال الجديدة ال دف م  اإلصقح إا :IIIبازل متطلبات لجنة  المال بموجبرأس  كفاءة إدارة قياس. 4

، مي  خيقل التركييز علي  جيودة II ، هو لتعزيز الدعائت اال ا ية التفيا  بياللIIIبالل التد أقرت ا 

تيت تقيديت ثيقث  II (، وضيم  أايار بياللJohansson, 2012, 26و وعية رأ  المال المطليوو )

السيو   ا  يبااو  المال، وعمليال المراجعية االشيرافية، لكفاءة رأدعائت أ ا ية هد الحد األد   

 وكما ي تد:

 سيبة مي    لقيد لاد  IIIبيالل  لجنية متطلبيالرأ  الميال، إا  كفياءةاألول ، الحيد األد ي  ل الدعامة

رأ  الميال مي  الحيد االد ي  لكفياءة  ، ولييادة  سيبة%1إلي   %4مي   لرأ  الميال الشريحة االول 

، وبشييكل 8113  يينة وا الثيا د ، ويبييدأ العميل ب ييذه االلييية أعتبياراً ميي  كييا%1101 حاليياً إليي  2%

 ,Delahaye, 2011) 8117  ينةوتنفييذها بشيكل   يائد فيد  8111  ينةتيدريجد وصيوال إلي  

مخيئاار  وتت تصئني  المخئاار الئتد تتعيئرض ل يا المؤ سيال المصيرفية الي  ثقثية ا يواع،(، 13

ة هيو تيييير  سيب ااروالتيير الم ت فيد قييا  المخي، ومخئاار التشئييل، ومخئاار السئو ، االئتماا

رأ  المال، مي  اإلبقياء علي  اير  قييا  مخياار االئتمياا، ومخياار التشيييل، كفاءة الحد االد   ل

رأ  المييال  كفيياءة إدارة يجييري حسيياو  سييبة، وII بييالل متطلبييال لجنيية كمييا فييدومخيياار السييو ( 

  (:Harzi, 2011, 6تية )آلالمعادلة ا بموج  IIIبالل بموج  متطلبال لجنة 

                 … (4).... %8    ≤%100×    =CME    

، ورأ  جمي  كيل مي  رأ  الميال اال ييا  مي  خيقل حاصيل جميالدرأ  الميال اإل ويمكي  حسياو

 المال المسا د وكما فد المعادلة األتية:

TC= CCT1+ SCT2 

مي  الموجيودال  م  خقل حاصل جمي  كيل ويجري حساو الموجودال المرجحة بمخاار االئتماا

 (: Berger, 2008, 8داخل، وخارج الميزا ية العمومية، وف  المعادلة األتية ) ةالمرجحة بالمخاار

RWA (CR) = WBRWA + OBRWA 

:  إذ إا 

CMER ( =Capital Management Efficiency Ratio) كفاءة إدارة رأ  المال.  سبة 

TC ( =Total Capital) رأ  المال. إجمالد 

CCT1  =(Core capital)   اال ا  )الشريحة االول (. المالرأ 

SCT2 ( =Supplementary Capital) )رأ  المال المسا د )الشريحة الثا ية. 

RWA ( =Risk Weighted Assets) .الموجودال المرجحة بالمخاارة 
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MR ( =Market Risk) السو . مخاار 

CR ( =Credit Risk )االئتماا مخاار. 

OR ( =Operational Risk )مخاار التشييل. 

OBRWA ( =Off-balance Risk Weighted Assets )المرجحية بالمخياارة  الموجيودال

 .خارج الميزا ية

WBRWA ( =Within-balance Risk Weighted Assets )المرجحييية  الموجيييودال

 .بالمخاارة داخل الميزا ية

 سها:المخاطر المصرفية الواردة في الدعامة االولى ومناهج قيا

(، Ainsworth, 2012, 2مخاار االئتماا، وهد م  أكثر المخاار المسببة لقلمال المصرفية ) -

وتعد المخاار االئتما ية م  أكثر المخاار التيد تتعيرض ل يا موجيودال المصيرف، وكلميا ألدادل 

(، وتدع  مخاار خسارة المقترض عند تحقي  Dreca, 2013, 7كلما ألداد أحتمال حدوث التعثر)

الفشل فد أ ترداد المبل  المستح  )رأ  المال أو الفائدة( للمصرف فد الوقت المنا   عل  أ يا  

ثقثية منياه   II( وقيد ايرح اتفيا  بياللDe-Graft, 2014, 83ا)جدول السداد المتف  علي يا مسيبقً 

لقيييا  مخيياار االئتميياا وهيييد: الميين   المعييياري، وميين   التصيييني  الييداخلد اال ييا ، ومييين   

بيدرجال متفاوتية تتيدرج وفي   وترجل الموجودال وف  المن   المعياريني  الداخلد المتقدم. التص

 لمخييييياار التشيييييييل %11( لمخييييياار االئتمييييياا، %111 ،%11 ،%81 ،%11 ،%1االولاا )

(Aleksejeva, Prihodko, 2014, 3 .) تحديييد قيميية الموجييودال المرجحيية بيي ولاا  ويمكيي

 (:Allen, Delong, 2004, 4م  خقل المعادلة األتية ) ة،الميزا يمخئاار االئتماا داخل 

WBRWA = A × DR …..(5) 

:  إذ إا 

WBRWA ( =Within-Balance RiskWeighted Assets )لمرجحيييية الموجييييودال ا

 .بالمخاار داخل الميزا ية

A = (Asset) الموجودال. 

DR = (Degree of Risk )المخاارة.  درجة 

ناصر التد ال تظ ر فد الميزا ية العمومية للمؤ سال المصيرفية، لجنة بالل الع حددلكما   

وأعطت ا أولاا مخاارة م  أجل تحويل هذه االلتزامال العرضيية فيد المعيامقل خيارج الميزا يية 

مرجحيية بمخيياار االئتميياا خييارج الميزا ييية، ويجييري حسيياو قيميية الموجييودال المرجحيية  اليي  قيييت

 (:11 ،8118 ( وف  المعادلة األتية )قاروا،OBRWAب ولاا المخاار خارج الميزا ية )

OBRWA = OBA × DR ……. (6) 

:  إذ إا 

OBRWA ( =Off-balance Risk Weighted Assets )المرجحية بالمخياارة  الموجيودال

 .خارج الميزا ية

OBA ( =Off-Balance Assets )خارج الميزا ية. الموجودال 

DR ( =Degree of Risk )درجة المخاار. 

مخيياار السييو ، وتعييرف ب   ييا مخيياار الخسييارة ) ييواء داخييل أو خييارج الميزا ييية( الناجميية عيي   -

التييرال فد أ عار السو ، م  خيقل التييير فيد كيل مي   يعر الفائيدة، أو  يعر الصيرف، أو قيمية 
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(، ويشييار ألي ييا بالمخيياار المرتبطيية ميي  Rachev, Chernobai,et al, 2008, 26األ يي ت )

(، وهنالي  Chorafas,2011,22ة، أو الزييادة فيد االلتزاميال )جمالييوجودال اإلأ خفاض قيمة الم

 من جي  ليرض قيا  ا وهما المن   المعياري، ومن   النماذج الداخلية.

أو  كفاءةب   ا مخاار الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة م  عدم ال مخاار التشييل، وعرفت -

 ,Heffernan, 2005) فييراد واال ظميية أوميي  أحييداث خارجيييةالالفشييل فييد العمليييال الداخلييية وا

، وقييدمت لجنيية بييالل ثقثيية مقييايس ليييرض قيا يي ا وهييد: ميين   المؤشيير اال ا ييد، الميين   (110

و وف ييتت التركييز فيد هيذه الدرا ية علي  مين   المؤشير  المتقدم،المعياري، من   القيا  الداخلد 

(، Gallati, 2003, 332) ةالصيييير المصييارف أو اال ا ييد، تسييتخدمه المصييارف االقييل تطييور

 (: Moosa, 2008, 59المعادلة االتية ) وف وتقا  

ORBIA=∑GI /n ×a …..... (7) 

 :إا  إذ 

BIAOR ( =Basic Indicators Approach-Operational Risk )  مخيياار التشييييل وفيي

 من   المؤشر اال ا .

GI = (Gross Income )الدخل. إجمالد 

n .السنة = 

a  =وهد  سبة محددة م  ارف لجنة بالل II. 

وتعنيد السييولة قيدرة المصيرف علي  مواج ية إلتزاماتيه التيد تشيمل : المصقارففقي  السيولة نسب .5

بصورة أ ا يية تلبيية البيال الميودعي  للسيح  مي  الودائي ، وتلبيية البيال االئتمياا أي القيروض 

وفير  قيد  يائل ليدى المصيرف، وبشيكل كيافد، والتسليفال لتلبية احتياجال المجتم ، وهذا يتطلي  تي

وفد الوقت المحدد باإلضافة إل    ولة الحصيول علي  النقيد بسيرعة، وبيدوا خسيائر عاليية )داود، 

 ( ويمك  قيا  السيولة فد المصارف ع  اري  النس  األتية:81، 8111

ويييتت  المتداوليية التيطييية المطلوبييهييذه النسييبة مقييدرة إدارة المصييارف عليي   تبييي  :التققداولنسققبة  . أ

كميا المتداولية  المطلوبيال إجميالد المتداولية إلي  الموجيودال إجميالد احتسياب ا مي  خيقل قسيمة

 (Samad, Hassan, 1999, 3):ي تد

CR = CA/CL ……. (8) 

 :إذ أا

CR ( =Current Ratio )التداول.  سبة 

CA ( =Current Assets )المتداولة. الموجودال 

CL ( =Current Liabilities )المتداولة. لطلوباالم 

هيد  سيبة النقديية واال يتثمارال قصييرة ع: النقديقة واالسقتثمارات قصقيرة االجقل القى الودائق نسبة .ب

رف، االودائيي ، والنسييبة المرتفعيية هييد أف ييل لييدعت موقيي  السيييولة فييد المصيي إجمييالداالجييل إليي  

 هذه حساو ويجري المستحقة عليه، وبالتالد تعزيز ثقة المودعي  فد القدرة عل  تسديد األلتزامال

 (:Moin, 2008, 22) تيةآلا النسبة بالمعادلة

CSIDR = C + SI/D …... (9) 

 إذ أا:

CSIDR ( =Cash and Short-term Investments to Deposits Ratio ) سييبة النقييد 

 .واال تثمارال ال  الودائ 
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C ( =Cash )النقد. 

SI ( =Short-term Investments) االجل. قصيرة ثمارالاال ت 

D ( =Deposits ) الودائ. 

النسييبة االف ييل لقيييا  قييدرة المصييارف عليي  اال ييتجابة السييريعة  وتمثييل :السققيولة السققريعة نسققبة .ج

هييد تبييي  مقييدرة الموجييودال ، ويييةإليي   قد  يياموجوداتيييل تحو ، و ييرعةاالجييللمتطلبات ييا قصيييرة 

 ( عليييي  تيطييييية المطلوبييييال المتداولييييةدينواقصيييييرة االجييييل، الميييي النقدييييية، ا ييييتثمارال)السييييائلة 

(Alrgaibat, 2016, 94 ويجري ،)تيةآلا وف  المعادلة أ تخراج ا :(Durrah et al, 2016, 438:) 

QR=LA/CL …… (10) 

 :إذ أا  

QR ( =Quick Ratio ).سبة السيولة السريعة  

LA ( =Liquid Assets )الموجودال السائلة. 

CL ( =Current Liabilities) .المطلوبال المتداولة 
 

 اإلطار التطبيقي العملي :المطلب الثالث

( مليييوا دينييار 811عييد المصييرف بمثابيية شييركة مسيياهمة خاصيية أ سييت برأ ييمال قييدره )يُ   

وقيد تيت مشياركة بني  الكوييت اليواند  ،1772عراقد بموج  موافقة البن  المركزي العراقد عيام 

ويسيي ت  ،8111ميي  رأ ييمال المصييرف عييام  %11 ومؤ سيية التمويييل الدولييية بنسييبة %91بنسييبة 

المصييرف فييد التنمييية االقتصييادية فييد العييرا  وتنشيييط فعاليات ييا فييد إاييار السيا يية العاميية للدوليية، 

( فيرع فيد عميوم 18باالضيافة الي  امتقكيه )  موظي (891ويمتل  المصيرف عيدد ميوظفي  بلي  )

 كما ي تد: مالالرأ  أدارة  اءةكفل  تائ  الحساو والتحليل التطبيقد ، ويمك  بيااالعرا 

 مجال البحث رفللمص TCرأس المال  إجمالي وتحليل حساب نتائج .1

 :عل  وف  المعادلة األتية رف مجال البحثللمص األ ا  حساو رأ  المال . أ

CCT1 = PC + GR  

 (مليوا دينار) CCT1  ا األ حساو را  المال تائ   (1جدول )ال

مصرفال مصرف االئتمان العراقي  

 ت
CCT1 (1+2) = (3) 

GR 

(2) 

PC 

(1) 

النسب       

 العام

33733 9733 25333 2006 1 

77975 27975 53333 2007 2 

33363 23363 73333 2008 3 

111312 26312 95333 2009 4 

135333 35333 133333 2010 5 

151365 51365 133333 2011 6 

175547 75547 133333 2012 7 

137373 47373 153333 2013 8 

233171 43171 253333 2014 9 

331933 51933 253333 2015 10 

 .(8111-8111) للسنوالالحسابال الختامية باإلعتماد عل   ي عداد الباحثإم   :المصدر
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رف مجييال البحييث يييزداد  يينوياً المصييأا رأ  المييال المييدفوع فييد ، السيياب يبييي  الجييدول   

( مليار حيداً أعلي  خيقل 311) و 8111 السنة( مليار خقل 33أد   ) ذ بل  حداً إ منتظمة،بصورة 

لزييادة  جاهيداً سيع  يالبحيث  مجيالرف المصيم  خقل ما تيت بيا يه اعيقه يتبيي  أا و، 8111 السنة

 رأ  المال المدفوع لما له م  االهمية فد مواج ة المخاار المالية.
 

  :تيةآلعل  وف  المعادلة ا ال البحثرف مجللمص (TCل )رأ  الما إجمالدحساو   تائ  .و

TC= CCT1 + SCT2 

 مجال البحث:            للمصرفرأ  المال  إجمالدحساو وتحليل (  تائ  8ويوضل الجدول )

 )مليوا دينار( للمصرف مجال البحث (TCل )رأ  الما إجمالدحساو (  تائ  8جدول )ال

 المصرف مصرف االئتمان العراقي

 = TC (1+2) ت

(3) 

SCT2 

(2) 

CCT1 

(1) 

  النسب    

 العام

47373 14264 33733 2006 1 

39433 23624 77975 2007 2 

117453 24333 33363 2008 3 

135753 23941 111312 2009 4 

157939 22715 135333 2010 5 

174652 22697 151365 2011 6 

197663 12116 175547 2012 7 

213194 13135 137373 2013 8 

334531 14333 233171 2014 9 

313146 17337 331933 2015 10 

 (.8111-8111المصدر: م  إعداد الباحثي  باإلعتماد عل  الحسابال الختامية للسنوال )

يزداد  نوياً وذل  بسب  الزيادة  مصرفالمال رأ  إجمالدب ا  أعقهيت ل م  الجدول   

االحتياايال العامة( والمتجم  و)الفوائض، م  ا المتكو( CCT1األ ا  )رأ  المال الحاصلة فد 

 رف، وكذل  بسب  الزيادة الواضحة فد رأ  المال المسا دالمصمنذ بداية ت  يس بشكل متراكت 

(SCT2 ) رف عل  مواج ة المخاارة المحتملة الوقوع.مما يساعد المصوهذا مؤشر جيد 

 (RWAر )بالمخاطنتائج حساب الموجودات المرجحة  .2

 مجال البحث للمصرف RWA(CRن )االئتما مخاطرب حساب وتحليل الموجودات المرجحةتائج ن . أ

 عل  وف  المعادلة اآلتية: الموجودال المرجحة بمخاار االئتماا إجمالد ساوحيمك      
 

RWA (CR) = WBRWA+ OBRWA 

  WBRWAداخل الميزانية  االئتمان مخاطرساب وتحليل الموجودات المرجحة بنتائج ح -
 

  االئتماا العراقدلمصرف   تائ  حساو الموجودال المرجحة بمخاار االئتماا داخل الميزا ية  

ع  اري  مخاار االئتماا داخل ميزا ية المصرف الموجودال المرجحة بيمك  حساو    

 المعادلة اآلتية:

 WB RWA = A × DR 

 :وكما ي تد المبحوثرف مصللالموجودال المرجحة بالمخاار حساو (  تائ  3) يوضل الجدولو
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االئتماا لمصرف  داخل الميزا ية الموجودال المرجحة بالمخاارحساو  تائ  يبي   (3) جدوللا

 )مليوا دينار( العراقد
 االئتمان العراقيمصرف 

  WBCRWAالمرجحة الموجودات العام/

(3= ) (2×1) 

 العام/ مبلغ الموجودات

A (2) 

DR 

% 

(1) 

() 

2313 2333 2339 2337 2336 2313 2333 2339 2337 2336   

3 3 3 3 3 19637 16599 16446 15153 4463 3 1 

3 3 3 3 3 43362 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 354943 153541 133353 135673 3 3 3 

713 631 333 993 1347 7335 6339 3395 9739 13467 13 4 

251 115 32 3 2 1257 573 461 3 9 23 5 

21179 19336 17679 13432 15923 135931 33493 99333 67461 73114 23 6 

7242 3219 13533 15265 13653 36239 46331 52337 76325 69249 23 7 

1332 13632 13739 23114 153393 1332 13632 13739 23114 153393 133 9 

6324 5965 2546 3535 12315 13949 11723 5331 13313 24323 53 3 

11936 14359 19331 13234 6964 11936 14359 19331 13234 6964 133 13 

1332 1733 1943 1343 2217 1332 1733 1943 1343 2217 133 11 

1793 2352 1954 1559 11627 1793 2352 1954 1559 11627 133 12 

 ∑ ـــ 357423 353323 337332 363361 534331 213634 76349 67236 66336 53129

2315 2314 2313 2312 2311 2315 2314 2313 2312 2311   

3 3 3 3 3 4155 5535 13325 12235 19233 3 1 

3 3 3 3 3 36795 53513 43731 43653 29343 3 2 

3 3 3 3 3 336443 439523 331373 356333 223453 3 3 

1313 631 1347 1343 1323 13337 6314 13472 13433 13232 13 4 

3 3 3 137 149 3 3 3 695 739 23 5 

41724 23149 17793 12771 23331 239613 115743 99333 63953 115336 23 6 

7377 4335 6933 13992 4631 35395 23325 34466 54439 23154 23 7 

233 233 233 2914 2945 233 233 233 2914 2945 133 9 

34 615 1266 3733 5354 69 1223 2532 7453 13137 53 3 

12135 9664 7331 7332 9532 12135 9664 7331 7332 9532 133 13 

2927 2966 2337 2937 1137 2927 2966 2337 2937 1137 133 11 

1935 2313 1341 1914 2213 1935 2313 1341 1914 2213 133 12 

 ∑ ـــ 444122 561573 632335 625196 619516 49656 44396 43325 42232 66912

 (.8111-8111: م  إعداد الباحثي  باإلعتماد عل  الحسابال الختامية للسنوال )المصدر

، اا أعل  قيمة للموجودال داخل الميزا ية قبل الترجيل ب ولاا اعقهلجدول يتبي  م  ا  

( 48818) ( مليوا دينار وبعد الترجيل ب ولاا المخاار بليت قيمت ا181121المخاار بليت )

(، وأد   قيمة للموجودال داخل %73) وبنسبة تييير بليت 8114مليوا دينار خقل العام 

وبعد  8112( مليوا دينار خقل العام 339778) لاا المخاار بليتالميزا ية قبل الترجيل ب و

(، وهذا %21) ( مليوا دينار وبنسبة تييير بليت19871) الترجيل ب ولاا المخاار بليت قيمت ا

يؤكد أرتفاع قيمة الموجودال عديمة المخاار ضم  موجودال المصرف، ويدل هذا عل  أا 

صرف كا ت متج ة بشكل أكبر ال  الموجودال منخف ة السيا ة اال تثمارية واالئتما ية للم

 المخاار.

                                                           
()  ندال حكومة 3. رصيد اليطاء القا و د لدى البن  المركزي، 8.  قدية بالعملة المحلية، 1: ) وع الموجود  .

ل المالية .  قدية لدى المصارف والشركا1. موجودال  قدية أخرى، 1. اورا   قدية بالعملة االجنبية، 4العرا ، 

. التس يقل 7موحدة ميزا يت ا، ال. اال تثمارال فد الشركال غير 2. أرصدة مدينة خارج العرا ، 9المحلية، 

. الموجودال الثابتة بعد تنزيل 11. التس يقل اليير م مو ة للقطاع الخاص، 11الم مو ة للقطاع الخاص، 

 . الموجودال األخرى(.18اال دثار المتراكت، 
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  OBRWA خارج الميزانية الموجودات المرجحة بمخاطر االئتماننتائج حساب وتحليل  -

  االئتميياا لمصييرف  )خييارج الميزا ييية( الئتما ييية تييائ  حسيياو الموجييودال المرجحيية بالمخيياار ا

 العراقد

 خارج الميزا ية وف  المعادلة اآلتية:  االئتماا رمخاابيمك  حساو الموجودال المرجحة   

   OBRWA = OBA × DR 

 االئتماا العراقدخارج الميزا ية لمصرف  بالمخاار(  تائ  حساو الموجودال المرجحة 4جدول )ال

 )مليوا دينار(
 العراقي مصرف االئتمان

 OBCRWA الموجودات مرجحة /السنة

(1×2( =)3) 

 عد استبعاد التأمينات/ مبلغ الموجودات بالسنة

A (2) 

DR

% 

(1) 

 نوع الموجود

2313 2333 2339 2337 2336 2313 2333 2339 2337 2336   

 خطابات الضمان 133 4333 3394 13737 13646 21717 4333 3394 13737 13646 21717

 عتمادات صادرة 23 437 2225 46333 45744 72224 91 445 3237 3143 14445

 حواالت خارجية 23 3 3 3 14695 23935 3 3 3 2337 4773

 المجموع ـــ 4737 11333 53743 71375 117936 4471 3523 22314 22732 43341

 نوع الموجود % 2311 2312 2313 2314 2315 2311 2312 2313 2314 2315

 خطابات الضمان 133 23313 17137 133434 76459 67442 23313 17137 133434 76459 67442

 صادرةعتمادات  23 52976 37459 46792 41344 23413 13575 7432 3356 9263 4693

 حواالت خارجية 23 23725 13414 3393 9243 9373 4745 2393 1919 1643 1676

 المجموع ـــ 33314 64373 193335 126345 33234 39633 26692 144639 96376 73931

  (.8111-8111: م  إعداد الباحثي  باإلعتماد عل  الحسابال الختامية للسنوال )المصدر

يت ل م  الجدول أعقه، أا الموجودال المرجحة بمخاار االئتماا فد مصرف االئتماا   

 ية، كما يت ل أا العراقد تزداد م   نة ال  أخرى، وذل  بسب  ليادة  الموجودال خارج الميزا

الموجودال قبل وبعد الترجيل بمخاار االئتماا كا ت متباينة خقل مدة البحث، إذ بليت أقل قيمة 

( مليوا دينار وبعد الترجيل 4979) للموجودال خارج الميزا ية قبل الترجيل ب ولاا المخاار

(، وأعل  قيمة %1) روبنسبة تييي 8111( مليوا دينار خقل العام 4491ب ولاا المخاار بليت )

( مليوا دينار خقل العام 127311) للموجودال خارج الميزا ية قبل الترجيل ب ولاا المخاار

( مما يدل %84) ( مليوا دينار وبنسبة تييير144112وبعد الترجيل بالمخاار بليت ) 8113

 عل  تعامل المصرف بموجودال خارج الميزا ية ذال مخاارة.

  RWA (CR) مجال البحث للمصرف االئتمان ات المرجحة بمخاطرالموجود حساب نتائج -

 رف مجال البحثللمص RWA (CR) االئتماامخاارة بيمك  حساو الموجودال المرجحة   

 المرجحة، والموجودال داخل الميزا ية االئتماا مخاارب ع  اري  جم  الموجودال المرجحة

 تية:وف  المعادلة اآلخارج الميزا ية االئتماا  مخاارب

RWA (CR) = WBRWA + OBRWA 
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 البحث مجال للمصرف RWA (CR) االئتماا مخاارالموجودال المرجحة ب(  تائ  حساو 1) جدولال

 ) دينارمليوا )

 RWA(CR) 

 (3) = (1+2) 

OBCRWA 

(2) 

WBCRWA 

(1) 
 المصرف ت العام

219135 4471 213634 2006 1 

االئتمان 

 العراقي

95577 3523 76349 2007 2 

33213 22314 67236 2008 3 

99769 22732 66336 2009 4 

34363 43341 53129 2010 5 

97293 39633 49656 2011 6 

73769 26692 44396 2012 7 

194333 144639 43325 2013 8 

129579 96376 42232 2014 9 

143613 73931 66912 2015 10 

 .(8111-8111) للسنوالالحسابال الختامية االعتماد عل  ب ي عداد الباحثإالمصدر م  

يت ل م  الجدول أعقه، أا الموجودال المرجحة بمخاار االئتماا داخل، وخارج   

بقيمة  كا تالميزا ية كا ت متباينة، إذ أاال أد   قيمة للموجودال المرجحة بمخاار االئتماا 

ة للموجودال المرجحة بمخاار االئتماا أما أعل  قيم ،8118  نة( مليوا دينار فد 91912)

 ( مليوا دينار.812111بقيمة ) تمصرف كا لل

  مجال البحث للمصرف (OR)وتحليل مخاطر التشغيل حسابنتائج  .ب

التشييييل  ارييي  ضييرو النسييبة المرجحيية لمخيياار يمكيي  حسيياو مخيياارة التشييييل عيي   

نوال، وفيي  اريقيية المؤشيير  يي 3( بقيميية مجمييوع الييدخل ألخيير ثييقث  يينوال مقسييوما عليي %15)

 ، والمعادلة اآلتية توضل ذل  وكما ي تد:داال ا 
 

ORBIA=∑GI /n ×a 

 رف مجال البحث: تائ  حساو مخاارة التشييل للمص (1ويوضل الجدول )

 (مليوا دينارالمبال  ) OR  تائ  حساو مخاارة التشييلمقار ة ( 1)جدول ال

نسبة  ORمخاطرة التشغيل 

 ألفا

(2) 

(GI /3)    المصرف 

 

 

 العام

 االوسط ت

(3(=)1*2) 

 االوسط

(1) 

1372 15% 7149 2006 1 

2134 15% 14231 2007 2 

2736 15% 19243 2008 3 

2473 15% 16467 2009 4 

1954 15% 12366 2010 5 

1959 15% 12397 2011 6 

9323 15% 53497 2012 7 

2977 15% 13196 2013 8 

2752 15% 19347 2014 9 

2194 15% 14553 2015 10 

 .(8111-8111الحسابال الختامية للسنوال )باإلعتماد عل   ي عداد الباحثإالمصدر م  



 8112/ 1( ج44( العدد )4كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد ) -جامعة تكريت 

 

141 

 

فد  ORالتشييل  مخاار لتيطية رأ  المال القلم أا مقدار، الساب يتبي  م  الجدول   

مجمل ادة فد زداد بشكل متباي  عل  مستوى المصرف الواحد، وذل  بسب  تذبذو الزيي؛ المصرف

 مخاارالقلم لمواج ة  رأ  المال، أي أا هناك عققة اردية بي  مجمل الدخل وبي  GI الدخل

قيمة  أرتفعتالدخل كلما  إجمالدمبال  قيت  أرتفعتإذ كلما التشييل ابقا لطريقة المؤشر اال ا د، 

ؤشر ينبيد عل  وعل  أ ا  هذا الم التشييل والعكس صحيل،  مخاارلمواج ة  ةالقلم االموال

لمواج ة  ةالمطلوب لمموالويتبي  أا أد   قيمة   نوياُ التشييل  مخااروقيا   المصارف الحيطة

  .( مليوا دينار2183تبل  )( مليوا دينار، وأا أعل  قيمة 1072) بقيمةكاا مخاارة التشييل 

 رف مجال البحثللمص MR نتائج حساب وتحليل مخاطر السوق ج.

ار السو  للمصارف الثقثة ع  اري  ضرو النسبة المرجحة لمخاار مخايمك  حساو   

( بقيمة الموجودال المرجحة بكل م  مخاار االئتماا ومخاار التشييل وعل  وف  %2السو  )

 المعادلة اآلتية:

MR=∑RWA × 8% 
  

رف مجال البحث عل  وف  مخاار السو  للمص وتحليل (  تائ  حساو9ويوضل الجدول )

 مذكورة آ فاً:المعادلة ال

 رف مجال البحثللمص MRالسو   تائ  حساو مخاار ( 9)جدول ال

 المبال  )مليوا دينار(

 مخاطر السوق

MR 
 نسبة

 الترجيح

(2) 

الموجودات 

 RWAالمرجحة 

 المصرف    

 

 

 العام

 ت
 االوسط

(3) = (1*2) 

 االوسط

(1) 

17534 9% 213177 2006 1 

7317 9% 131333 2007 2 

7436 9% 97711 2008 3 

7233 9% 32346 2009 4 

7674 9% 31239 2010 5 

7132 9% 35323 2011 6 

6333 9% 93147 2012 7 

15324 9% 79731 2013 8 

13536 9% 197913 2014 9 

11423 9% 142737 2015 10 

 .(1(، )1) المصدر: م  إعداد الباحث باإلعتماد عل  البيا ال المبوبة فد الجداول
 

 السو  مخاارلتيطية  القلم رأ  المالأا مقدار ي  م  التحليل فد الجدول أعقه، يتب  

(MR )وعل  أ ا  هذا المؤشر ينبيد عل   متباينة،زداد بصورة مجال البحث يرف المص فد

إذ أاال أد   قيمة لمموال   نوياُ للمتابعة،مخاارة السو  رف الحيطة، والحذر، وقيا  المص

أما  8118خقل العام  ( مليوا دينار6303) كا ت بقيمة (MR) ارة السو القلمة لتيطية مخا

 ( مليوا15024)كا ت بقيمة  (MR)السو  أعل  قيمة لمموال القلمة لتيطية مخاارة 

 .8113خقل العام دينار
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 :(RWA)مجال البحث للمصرف الموجودات المرجحة بالمخاطر نتائج حساب د.

ع   مجال البحث رفللمص RWA بالمخاارل المرجحة يمك  حساو وتحليل الموجودا  

وعل   ومخاار السو ، ، ومخاار التشييل،الموجودال المرجحة بمخاار االئتماااري  جم  

 وف  المعادلة اآلتية:

RWA = (CR + OR + MR) 

 :مجال البحث للمصرف(  تائ  حساو الموجودال المرجحة بالمخاار 2ويوضل الجدول )

مليوا ) للمصرف( RWA) الموجودال المرجحة بالمخاار تائ  حساو  ( مقار ة2جدول )ال

 دينار(

RWA 

(4(=)1+2+3) 

(MR)  

(3) 

 (OR)  

(2) 

(CR)  

(1) 
 المصرف ت العام

236711 17534 1372 219135 2006 1 

االئتمان 

 العراقي

 

 

 

34729 7317 2134 95577 2007 2 

133392 7436 2736 33213 2008 3 

39537 7233 2473 99769 2009 4 

133537 7674 1954 34363 2010 5 

36273 7132 1959 97293 2011 6 

95334 6333 9323 73769 2012 7 

232934 15324 2977 194333 2013 8 

141936 13536 2752 129579 2014 9 

154223 11423 2194 143613 2015 10 

 (.9(، )1(، )1) لاائ  الجدوالمصدر م  إعداد الباحث باالعتماد عل   ت

رف مجال المصيتبي  م  الجدول أعقه أا مقدار الموجودال المرجحة بالمخاار فد   

خر؛ وذل  بسب  ليادة كل م  الموجودال المرجحة بمخاارة آالبحث قد ألدادل م  عام إل  

 إجمالديطية المصارف أا تحتفظ برأ  مال كافد لت م  يتطل )االئتماا، السو ، التشييل(، مما 

، ويتبي  ب ا  هناك عالققة اردية بي  الموجودال أعقه المحسوبة فد الجدول الخطرةالموجودال 

الموجودال المرجحة  إجمالدالمرجحة بكل م  مخاارة )االئتماا، والسو ، والتشييل( وبي  

والسو ،  إذ كلما أرتفعت مبال  قيت الموجودال المرجحة لمخاارة )االئتماا، (RWA) بالمخاار

 والعكس صحيل.  (RWA) الموجودال المرجحة بالمخاار إجمالدوالتشييل( كلما أرتفعت قيمة 

 رف مجال البحثللمصرأس المال  كفاءة إدارة وتحليل نسبة نتائج حساب .3

ع   مجال البحث رفللمص (CME)ل رأ  الما كفاءة إدارة  سبةيمك  حساو وتحليل   

عل  وف  المعادلة  بالمخاار الموجودال المرجحة إجمالدعل   دجمالاري  قسمة رأ  المال اإل

 اآلتية:

                                                                                           %100×   =MEC 

 رفللمص (CMEل )رأ  الما كفاءة إدارة  تائ  حساو  سبة( مقار ة 7ويوضل الجدول )  

 :مجال البحث
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 ()مليوا دينار (CMEل )رأ  الما كفاءة إدارة ( مقار ة  تائ  حساو  سبة7جدول )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (8111-8111)لمعوام ية باالعتماد عل  الحسابال الختام ي عداد الباحثإالمصدر م  

مجال البحث  للمصرف (CME)ل المارأ   كفاءة إدارة ، أا  سبةأعقه يتبي  م  الجدول  

رأ  المال، وكذل  اال خفاض أو  إجمالد، وذل  بسب  الزيادة فد ىإل  أُخر  نةم   تختل 

بي  هذه النسبة لذل  ترأ  المال،  إجمالداالرتفاع فد الموجودال المرجحة بالمخاار  سبةً ال  

را  المال لمواج ة الخسائر التد قد يتعرض ل ا  إجمالدمدى قدرة المصرف عل  إ تعمال 

التعامل بالموجودال الخطرة، ويطل  عل  هذه النسبة بنسبة هامش األماا، وإا  عندالمصرف 

تفاع هذ ب ر هالمخاار المصرفية أي هد عققة عكسية ومعناها أ  قلتإرتفاع هذه النسبة يدل عل  

النسبة تنخفض المخاار التد تتعرض ل ا اال شطة اال تثمارية واالئتما ية م  خقل ليادة قدرة 

عققة اردية بي  الزيادة اار، والعكس صحيل، أي أا هنال  رأ  المال عل  تيطية المخ إجمالد

فد مال ال رأ  كفاءة إدارة وتعد  سبةرأ ،  إجمالدالمال، والزيادة فد  رأ  كفاءة إدارة  سبة فد

رأ  المال  كفاءةل (8%)أكبر م   سبة الحد األد   المسموح ب ا  اً ولمدة البحث جميع المصرف

الدرا ة،  مجال، إذ أا ارتفاع النس  بشكل كبير فد المصارف IIIبالل ة ئال لجنئبموج  متطلب

ة اال تثمارية، مما المالية،  تيجة المخاار التد تكتنف ا اال شط موارده فدرف المصيدل عل  تحفظ 

 سبةً إل  الموجودال الخطرة بشكل كبير، أذ أا هناك عققة  اموالهدفع ا لزيادة حجت رؤو  

رأ  المال، والموجودال المرجحة بالمخاار، أذ كلما لادل  كفاءة إدارة عكسية بي   سبة

   ل.رأ  المال والعكس صحي كفاءة إدارة  سبة وجودال المرجحة بالمخاار كلما قلتالم

 رف مجال البحثللمص السيولةوتحليل  حسابنتائج  .4

مجال البحث  للمصرف السيولةبناًء عليه ووفقاً للمعادالل المذكورة آ فاً يمك  إ تخراج و  

 وكما ي تد: السيولة تائ  حساو وتحليل  مقار ة (11)الجدول  وكما موضل فد

 

 

 

CAR 

(3(=)1/2) 

RWA 

(2) 

TC 

(1) 
 المصرف ت العام

23% 236711 47373 2006 1 

االئتمان 

 العراقي

134% 34729 39433 2007 2 

117% 133392 117453 2008 3 

139% 39537 135753 2009 4 

152% 133537 157939 2010 5 

191% 36273 174652 2011 6 

221% 95334 197663 2012 7 

134% 232934 213194 2013 8 

215% 141936 334531 2014 9 

237% 154223 313146 2015 10 

 11 المتوسط 146%
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 )مليوا دينار(البحث ( مقار ة  تائ  حساو  س  السيولة للمصرف مجال 11جدول )ال
 

 (8111-8111باالعتماد عل  الحسابال الختامية لمعوام ) ي عداد الباحثإالمصدر م  

مقبولة خقل جمي  األعوام د  سبة ( تعCR) التداول  سبة ، أاأعقهيوضل الجدول   

( المعيارية المحددة، وتعطد هذه النسبة مؤشر 108(؛ أل   ا أكبر م   سبة )8111ب  تثناء العام )

عل  قدرة المصرف عل   داد إلتزاماته االَّ أ   ا متفاوتة  نوياً بسب  الزيادة الحاصلة فد 

ت ل أا  هنال  عالققة عكسية بي  الزيادة فد المطلوبال المتداولة والموجودال المتداولة، وهنا ي

المطلوبال المتداولة و سبة التداول، إذ كلما لادل المطلوبال المتداولة ال  الموجودال المتداولة 

 يل.كلما قلت  سبة التداول، والعكس صح

( فقد كا ت CSIDRأما بخصوص  سبة النقد واال تثمارال قصيرة االجل ال  الودائ  )  

 و 8111( حداً أد   خقل العام 1018تراوحت النسبة بي  ) خقل مدة البحثفاوتة النسبة مت

وهذا يشير ال  أا موجودال  (1091) وبمتو ط  نوي بل  8111( حداً أعل  خقل العام 3091)

مستوى جيد، وقادرة عل  تيطية ذال  المصرف م  النقد واال تثمارال قصيرة االجل كا ت

 يه.االلتزامال المترتبة عل

مقبولة لمعوام جميع ا كوا التعد النسبة ( فم  ا QRأما فيما يتعل  بنسبة السيولة السريعة )  

 .( المعيارية المحددة1:1النسبة كا ت أكبر م  )

 والسيولةرأس المال كفاءة إدارة  بين قيم واالنحدار االرتباط لعالقة التطبيقيالتحليل  نتائج .رابعا

  س رف وبي  المصرأ مال كفاءة إدارة  ، واإلثر بي   سبةتباااالرليرض معرفة عققة   

( لتقدير SPSS.24) أ تعمل الباحث بر ام  الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية السيولة، فقد

، ما بي  مكو ي  رئيسي  ((Pearson Simple Correlationمعامقل االرتباا البسيط لبير وا 

 Simple موذج اال حدار الخطد البسيط ) وإليجاد معلماللعققة م  تحديد مستوى المعنوية لتل  ا

Linear Regression وت ثير كل  واتجاهلقيا  مقدار  القلمة( وبعض المؤشرال اإلحصائية

 :( وكما ي تدANOVAمكوا م  تل  المكو ال، وذل  با تعمال تحليل التباي )

 والسيولةمال رأس الكفاءة إدارة  نتائج تحليل االرتباط بين قيم .1

 (CMEل )رأ  الماكفاءة إدارة  كافة االرتبااال المطلوبة بي  (11) يوضل الجدول  

 :وكما ي تد للمصرف( LRR) والسيولة

LRR 

(7+8+9) 

/N=10 

 مرة

QR 

(4/6)=9 

 مرة

CSIDR 

8(=5/1) 

 مرة

CR 

(3/6)=7 

 مرة

CL 

(6) 

TD 

(5) 

LA 

(1+2)=4 

CA 

(3) 

R 

(2) 

C+SI 

(1) 

 القيمة    

 

 

 العام

 ت

 1-3 مصرف االئتمان العراقي

1039 1037 1032 1015 333443 335533 331177 355236 19431 312695 2006 1 

1031 1023 1029 1037 263929 252995 339373 357393 14952 323527 2007 2 

1053 1053 1047 1052 223532 213399 333322 336143 13995 311337 2008 3 

1054 1054 1043 1053 229236 222579 353363 362222 16713 333652 2009 4 

1034 1033 1032 1036 437123 433319 573622 533633 13593 566332 2010 5 

1062 1061 1062 1064 263473 261362 432693 442325 13751 421337 2011 6 

1053 1047 1053 1043 373314 354314 551123 559692 3935 541317 2012 7 

1053 1052 1055 1053 332911 393523 537456 633399 3331 599124 2013 8 

1035 1034 1036 1034 323695 311743 623332 622321 13677 613314 2014 9 

2053 1034 3071 1034 316737 162343 615533 615633 13343 631591 2015 10 

 المتوسط 1073  1053
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 مصرف االئتماا العراقدفد  والسيولةرأ  المال  كفاءةل (ANOVA) تحليل التباي  (11جدول )ال

 ويةمعنكا ت ذال  (CMEو ) (LLR) أا  قيمة اإلرتباا بي  أعقهالجدول يتبي  م    

 المعنويةكا ت أقل م  مستوى  Sigوذل  بسب  أا  القيمة المعنوية ل ا  رف مجال البحث؛للمص

 (CME( وبي  )LLR)بي   معنويةل ا داللة  إرتباا ارديةلذل   ستنت  وجود عالققة  ،(0.05)

رأ  المال تؤدي ال  أرتفاع فد  س  السيولة لدى كفاءة إدارة  أي أا ليادة  سبة ،للمصرف

 رف اي اً.صالم

 والسيولةرأس المال كفاءة إدارة  قيمبين الخطية  عالقةالتائج تحليل ن .2

رأ  كفاءة إدارة  (Xiلقد جرى صياغة عققة خطية بي  القيمة الحقيقية للمتيير التفسيري )  

 وكا ت معادلة اال حدار كاآلتد: (،Yi) بالسيولةرف والمتمثل المصالمال والمتيير األ تجابد أداء 

       
 

االئتماا لمصرف  السيولةرأ  المال فد كفاءة إدارة  أثرتحليل  تائ  ( 18يوضل الجدول )  

 :وكما ي تد العراقد

 االئتماا العراقدمصرف   يولةرأ  المال فد كفاءة إدارة  قيا  أثر(  تائ  18جدول )ال

، واا القيمة (13.222) إل تساوي كا ت ( tر )ختباأا  قيمة إ أعقهيتبي  م  الجدول   

م  ذل   ،(0.05) قل م  مستوى المعنوية، وهد قيمة أ(0.006) إل تساوي  كا ت sig نوية ل االمع

أرتفاع قيمة  أا   إذ ،(LLR) فد (CMEي )ل ا ت ثير معنو اردية  ستنت  وجود عالققة أثر

(CME)  ارتفاع إل بمقدار وحدة واحدة يؤدي (LLR) (0.004)بمقدار. 

 صياتاإلستنتاجات والتو :المطلب الخامس

 اإلستنتاجات .1

وجود  مو كبير للموجودال حيث تمثل تقريباً ب ع   سبة  مو رأ  المال وهذا يشير ال  ا خفاض   .أ

 الموجودال.رأ  المال لتقديت الدعت لعمليال المصرف بسب  كبر حجت 

ل وفيد اا معدل كفاية رأ  المال فد المصرف تزيد كثيراً ع  الحد االد   لمعيدل كفايية رأ  الميا. و

 (،%18)او قا وا المصارف العراقد  (،%2)جمي  المقاييس النافذة  واء الواردة فد اتفاقية بالل 

ا باو الزيادال ال  الزيادال السنوية فيد  أحدوتعزى  (%11)او تعليمال البن  المركزي العراقد 

 Correlationsاإلرتباطات 

 الداللة
 كفاءة رأس 

 مال االوسط

 المتغير المستقل                             

 المتغير التابع

طة طردية لها َعالقة إرتباط متوس

 داللة إحصائية

سيولة مصرف  إرتباط بيرسون 0.691

 قيمة المعنوية 0.013 االئتمان العراقي

    aANOVAتحليل

 النتيجة
 قيمة

 المعنوية

القيمة التائية 

 المحسوبة
 اإلنحدار

المتغير 

 المعتمد

المتغير 

 المستقل

لها  وجود َعالقة

 تأثير معنوي

السيولة  القيمة الثابتة 0.950 3.715 0.006

LRR 

كفاءة رأس 

 معامل اإلنحدار CME  0.027 2.705 0.004 المال

Yi = α + βXi          )LRR)= a+β(CME(      
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قصيييرة  رأ  المييال مقابييل ا خفيياض فييد الموجييودال المرجحيية بالمخيياارة مقار يية باال ييتثمارال

 االجل.

ارتفاع مؤشرال السيولة فد المصرف عينة البحث وهذا يشير ال  وجود مبال  كبيرة عاالة ليت ييتت  .ج

 العائد.ا تثمارها واال تفادة من ا وم  ثت  يكوا مردودها  لبياً عل  توليد 

ققية إرتبياا، وأثير معنيوي للزييادة فيد  سيبة بينت  تائ  التحلييل التطبيقيد .د  كفياءة إدارة عي  وجيود عال

كا يت أقيل  Sigوذلي  بسيب  أا  القيمية المعنويية ، (LLR)السييولة معنوياً فد  (CME) رأ  المال

ققية ، ليذل  (0.05)اإلحصائية م  مستوى الداللة  تثبيت صيحة الفرضيية التيد تينع علي  وجيود عال

 .رأ  المال والسيولة كفاءة إدارة إرتباا، وأثر ل ا ت ثير معنوي بي 

  التوصيات. 2

معلومييال مالييية وا ييعة الدارة   ييت المعلومييال بييي  االدارة العاميية للمصييرف وبييي   قاعييدةوجييود   .أ

الفروع ومي  ثيت بيي  المصيارف والبني  المركيزي تسيمل با سييابية المعلوميال مي  البني  المركيزي 

 واليه.

وتكيوي  ااير  قست خاص بادارة المخاار يكوا م  مسؤوليته ادارة جمي  المخاار با واع ا، ايجاد. و

م ارييية تجيييد التعامييل ميي  المخيياار المصييرفية المتعييددة والمتنوعيية وذليي  ميي  خييقل التنسييي  ميي  

المنظميييال واالتحيييادال المصيييرفية العربيييية واإلقليميييية إلشيييراك العييياملي  فيييد المجييياالل الماليييية 

صيلة بالسييولة والمحا بية فد برام  تدريبية متقدمة حول كيفية ادارة المخاار المصرفية  واء المت

 االئتما ية.او السو  او العمليال 

االئتميياا الممنييوح ضييم  المحييافظ اال ييتثمارية للمصييرف وتحسييي   وعييية موجوداتييه  اجييلتنوييي  . ج

والحذر فد التو   با تثماراته  المتعثرة،والتقليل م  الخسائر التد يتعرض الي ا بسب  الموجودال 

 الحالية.بااللمة المالية  الخارجية لتوق  ارتفاع مخاارها تاثراً 

رأ  مال المصرف بما يتنا   م  حجت موجوداته وودائعه م  اجيل تخفييض المخياار التيد  ليادة .د

 ل ا.يتعرض 

 المراجع والمصادر

 المصادر العربية. أوالا 

 الوثائق الرسمية.  أ

 .(https://creditbankofiraq.com.iq/ar) :االئتماا العراقدمصرف موق  . 1

 العراقيية،الوقيائ   ،8114 عيام( 4( رقيت )74تنفيذ قا وا المصارف العراقية رقيت ) تس يلليمال تع .8

 .13/11/8111 فد 4198 العدد: ذال

 واالطاريح الرسائل .ب

رأ  المال علي  االداء الميالد لشيركال التي مي ،  كفاءة إدارةت ثير(، 8111)الحجامد، رعد حميد، . 4

 .بيدادجامعة  والمحا بية،لية المع د العالد للدرا ال الما

رأ  الميييال وفقيييا  كفييياءة إدارة ميييدى إلتيييزام البنيييوك الجزائريييية بتطبيييي  (،8118أحميييد، )قييياروا، . 1

لتوصيال لجنة بالل، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قست العليوم التجاريية، فيرع 

 ة معمقة، جامعة  طي .يدرا ال مالية ومحا ب
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تقويت االداء المالد با تخدام الحا يوو، ر يالة ماجسيتير فيد (، 8111)احمد عد اا  ليماا،  ،داود. 1

المحا يييبة القا و يييية، االتحييياد العيييام للمحا يييبي  والميييراجعي  العيييرو المع يييد العربيييد للمحا يييبي  

 القا و يي .

 والمؤتمرات الدورياتج. 

جنيية بييالل بشيي ا المعيييار الموحييد التجربيية المصييرية بخصييوص مقييررال ل(، 1773) شيياكر، فييؤاد،. 9

 .اتحاد المصارف العربية المال،را  كفاءة إدارةلقيا 

االكاديمية العربية للعلوم المالية  المصرف،تحليل وتقييت أداء (، 8118) حس ،خليل محمد  . الشماع،2

 .اليم  صنعاء، والمصرفد،مع د التدري  المالد  والمصرفية،

العيدد  الطريي ،المصيارف العربيية فيد   ايية  11بيالل (، 8111) ة،العربييمجلة اتحاد المصيارف . 7

  .8111 اذار، (،318)

 األجنبيةالمصادر . ثانياا 
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