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انشكم اسفم انعىىان ويركس انمصدز كامال .ويسحمس جسهسم انحسقيم
نهجداول واالشكال مه تداية انثحث نىهايحه.
 المعادالت
 جسقم انمعادالت وانىماذج تانحسهسم  ٣-٢-١حيثما ذكست في انثحث. المالحق
مالحظة :
 يتم استخدام الترقيم بالشكل االتي في البحث:
.1
1.1
1.1.1
وهكذا

ز

ح

كممة العدد
عمى بركة اهلل تعالى وبيمة كبيره من ىيأة التحرير واالخوات واألخوة العاممين في مجمتنا يسرنا ان
نضع العدد الثاني منيا بين اياديكم الكريمة في تواصل مستمر لتقديم كل ما ىو جديد وحديث من

مفاىيم وافكار وحمول لمشكالت تواجو القطاع المالي والمصرفي والمحاسبي في العراق .

لقد حرصت ىيأة التحرير عمى ادامة زخم التنوع في بحوث ىذا العدد كما تحقق في العدد االول
اذ ضم بين دفتيو ثمانية بحوث متنوعة في مجاالت المالية والمحاسبة المختمفة اذ تناول البحث

االول تحميال التجاىات العمق المالي في العراق لمفترة من عام  ٠٢٢٤لغاية  ٠٢٠٢باعتباره
مؤش اًر يعكس مدى تطور أو مساىمة قطاع الخدمات المالية في النشاط االقتصادي وفي البحث
الثاني تم دراسة اثر التضخم في اسعار اسيم الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية

وذلك خالل الفترة من عام  ٠٢٢٤لغاية عام  ٠٢٠٤اما البحث الثالث فتناول موضوعا حيويا في
شركات التامين تمثل في كيفية استثمار الفوائض المالية في ىذه الشركات وتم دراسة حالة شركات
التامين العراقية وفي البحث الرابع تناول الباحثان دور القطاع المصرفي في دعم ريادة االعمال

في الدول العربية المختمفة وتناول بحث اخر تأثير النمو المستدام في القيمة السوقية السيم
الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية لمفترة من عام  ٠٢٠٢لغاية عام
. ٠٢٠٤

وحاول البحث السادس دراسة تأثير الدعاية واالعالن في ارباح شركات التامين متناوال بالبحث

والتحميل كمف الدعاية واالعالن واثرىا في ارباح شركات التامين العراقية وفي البحث السابع وىو
من البحوث النوعية تناول الباحث معوقات تفعيل حمقات الجودة في مراكز التدريب الحكومية من

خالل دراسة واقع ىذه الحمقات في مركز التدريب المالي والمحاسبي في و ازرة المالية العراقية
واخي ار وفي بحث بالمغة االنكميزية تناول الباح ث تنويع وتطوير ادلة العوامل الداخمية المؤثرة في

اسعار النفط الخام العراقية .

وقد خضعت البحوث كافة لعممية التقييم العممي من قبل عدد من المقومين في الجامعات العراقية

المختمفة إلخراجيا بأفضل صورة عممية ممكنة وبما يتوافق مع شروط النشر في المجمة.

وىنا ال يفوتني تقديم الشكر الجزيل والتقدير الفائق لمباحثين والمقيمين جميعا فضال عن األخوة
االعزاء في ىيأة التحرير والعاممين في المجمة كافة واهلل ولي التوفيق.

رئيس هيئة التحرير
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تصذر ػٍ وزارة انًانُت  /يركس انتذرَب انًانٍ وانًحاسبٍ  /لسى انتذرَب ػهً أػًال انبحىث وانترجًت

تحميـــــل اتجاهـــــات العمـــــق المالــــــي فـــــي العــــــراق
لممدة ()4002 -4002

(*)0

Analysis of trends the financial depth in Iraq for the period
2004 -2018

أ .د  .فالح حسن ثويني (*)4

الباحثــــــــين

سجى حسن العبودي (*)3

المستخمص :
ييدف البحث الى توضيح اتجاىات مؤشر العمق المالي في العراق خالل المدة (2018-

 )2004باعتباره مؤش اًر يعكس مدى تطور أو مساىمة قطاع الخدمات المالية في النشاط
االقتصادي  ،ممثال بالمؤسسات المالية الوسيطة المصرفية وغير المصرفية عن طريق
دورىا في تعبئة مدخرات الوحدات االقتصادية في مجاالتيا االستثمارية التي تحقق إضافات

فعمية لمقطاعات االقتصادية عن طريق التأثير في عرض النقود  ،واتضح ضعف ىذه
المساىمة في تعزيز النمو االقتصادي بسبب عوامل ذاتية وموضوعية عديدة .

الكممات المفتاحية  :العمق المالي  ،عرض النقود  ،الناتج المحمي االجمالي ، GDP

القطاع المالي العام والخاص .

(*  )1اٌبغذ ِظخً ِٓ أطزٚعت ِمذِت اٌى اٌضاِؼت اٌّظخٕصزٌت /وٍٍت االدارة ٚااللخصاد.
(*  )2اٌضاِؼت اٌّظخٕصزٌت  /وٍٍت االدارة ٚااللخصاد.
(* )3باعزت.
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Abstract
The research aimed at clarifying trends in the financial depth index
in Iraq during the period 2004 – 2018 as an indicator reflecting the
extent to which the financial services sector has developed or
contributed to economic activity, represented by banking and nonbanking intermediary financial institutions, through their role in
mobilizing the savings of economic units in their investment areas
that Realize additions to the economic sectors were achieved by
affecting the money supply. The weakness of this contribution to the
promotion of economic growth was evident due to many subjective
and objective factors.
Keywords: financial depth, money supply, GDP, public and private
financial sector.

المقدمة :
ان مؤش ر ر ر ررر العم ر ر ر ررق الم ر ر ر ررالي ير ر ر ر رربط ب ر ر ر ررين التط ر ر ر ررورات الت ر ر ر رري تحص ر ر ر ررل ف ر ر ر رري المت ير ر ر ر ررات
االقتصر ررادية الحقيقي ر ررة والتط ر ررورات الت ر رري تح ر رردث ف ر رري المت ي ر ررات النقدي ر ررة  ،وى ر ررو م ر ررا يعن ر رري

تعر رردد وتبر رراين وتر ررداخل المت يرر ررات واددوات المالير ررة فر رري العدي ر ررد مر ررن جوانبير ررا وتأثيراتي ر ررا ،

لر ررذلك فر رران أىمير ررة معرفر ررة وتحمير ررل اتجاىر ررات تطر ررور العمر ررق المر ررالي فر رري الع ر رراق او غي ر رره
مر ررن البمر رردان تعكر ررس مر رردى مسر رراىمة القطر رراع المص ر ررفي والمر ررالي فر رري دعر ررم عممير ررة التنمير ررة

االقتصر ر ررادية والنشر ر رراط االقتصر ر ررادي عمومر ر ررا  ،وفر ر رري الع ر ر رراق وفر ر رري ظر ر ررل اخر ر ررتالل الييكر ر ررل
االقتصادي فقد انعكس ذلك عمى معظم المؤشرات النقدية والحقيقية .
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أهميـــــة البحـــــث  :تكمر ررن أىمير ررة البحر ررث فر رري ان العمر ررق المر ررالي مؤش ر ر ار ىر ررام يمكر ررن عر ررن
طريقر ررو معرفر ررة ىيكر ررل وطبيعر ررة النظر ررام المر ررالي خاصر ررة فر رري ظر ررل وجر ررود عر رردد كبير ررر نسر رربيا

من المؤسسات المالية والمصرفية في العراق .

فرضــــية البحــــث  :يسر ررتند البحر ررث الر ررى فرضر ررية م ادىر ررا  ،ان العمر ررق المر ررالي يتخر ررذ مسر ررا ار
تحكم ررو العالق ررة الطرديرررة م ررض ع رررض النق ررود  ،فترت ررض قيم ررة مؤشر ررر العم ررق الم ررالي عن رردما
يزداد مقدار عرض النقود .

هــــدب البحــــث  :يتمح ررور ى رردف البح ررث ف رري تحدي ررد ادىمي ررة وال رردور ال ررذي يؤدي ررو قط رراع
الخ ر ر رردمات المالي ر ر ررة ف ر ر رري تعزي ر ر ررز النش ر ر رراط االقتص ر ر ررادي ف ر ر رري العر ر ر رراق ع ر ر ررن طري ر ر ررق تحمي ر ر ررل
تطورات مؤشر العمق المالي لمدة البحث ( . ) 0208 – 0220
منهجيـــــة البحـــــث  :تعتم ر ررد الد ارس ر ررة عم ر ررى الم ر ررنيج االس ر ررتنباطي باالنتق ر ررال م ر ررن الم ر رراىيم
النظرية ومحاولة تطبيقيا في الجانب العممي .
خطــــة البحــــث  :تس ررتند ىيكمي ررة البح ررث وخطت ررو العممي ررة إل ررى مبحث ررين  ،ادول يترك ررز ف رري
المر ر رردخل الم ر ر رراىيمي والنظر ر ررري لمعمر ر ررق المر ر ررالي  ،أمر ر ررا المبحر ر ررث الثر ر رراني فانر ر ررو يتركر ر ررز فر ر رري
تحميل تطور مرؤشرات العمق المالري فري العرراق خالل مدة الدراسة .

المبحث األول
مدخل مفاهيمي ونظري لمعمق المالي
اوال  :مفهوم العمق المالي Financial Depths
ليس من السيل أيجاد تعريف محدد ونيائي لم يوم العمق المالي وذلك لتعدد اددوات
عرف
والمت يرات المالية والنقدية والتداخل الكبير فيما بينيا من حيث التأثر والتأثير  ،فقد ّ
3

يجهت انؼهىو انًانُت وانًحاسبُت  /انًجهذ االول  /انؼذد انثاٍَ حسَراٌ 0202
تصذر ػٍ وزارة انًانُت  /يركس انتذرَب انًانٍ وانًحاسبٍ  /لسى انتذرَب ػهً أػًال انبحىث وانترجًت

كل من شو و مكنن (  ) McKinnon ، Shawالتطور المالي عمى انو الزيادة في
مجموعة الخدمات التي تتالءم مض كل المستويات في المجتمض  ،ودراسات أخرى تؤكد
عمى أن العمق المالي ىو إمكانية المؤسسات المالية في تعبئة المدخرات بشكل فعال
ل رض االستثمار ونمو المدخرات المحمية والذي يتطمب وجود ( أدوات مالية) فعالة

() 0

.

أيضا تم تعريف العمق المالي بان االقتصاد يتمتض بحجم و ٍ
اف من ادموال والمؤسسات
المالية وادصول المالية التي تؤدي الى ظروف أكثر فائدة لمنمو االقتصادي ذو ادجل
الطويل .ويعكس العمق المالي درجة تأثر االقتصاد باددوات المالية والمؤسسات المالية

()0

وكذلك فان العمق المالي يعكس توافق أحجام اإلنتاج وحجم وىيكل القطاع المالي من حيث
االدخار واالستثمار واليات أعادة التوزيض  ،وكمما زاد التطور المالي ازدادت أىمية قدرة
القطاع المالي عمى تخصيص الموارد المالية لدعم التنمية االقتصادية ،كذلك يعرف في
االقتصاديات النامية بأنو تحقيق تجزئة ادسواق المالية .

()3

ووف ررق م ررا ي رررى الباحث رران إن العم ررق الم ررالي ى ررو مص ررطمح أوس ررض واكب ررر م ررن س رروق الم ررال
حير ررث يضر ررم كر ررل الم ر ررردات المالير ررة التر رري تقر رردم خر رردمات مالير ررة بك ر رراءة عالير ررة وتتنر رروع فير ررو
اددوات المالير ررة قص ر رريرة وطويم ر ررة ادجر ررل باإلض ر ررافة إل ر ررى وجر ررود مؤسس ر ررات وس ر رراطة مالي ر ررة
تعمر ررل بشر رركل فعر ررال كحمقر ررة وصر ررل بر ررين وح رردات ال ر ررائض ووحر رردات العجر ررز ويحتر رروي عمر ررى
شر ر ر ر افية ف ر ر رري المعموم ر ر ررات وال ر ر ررذي يس ر ر رراىم ف ر ر رري تخ ر ر رريض تك ر ر رراليف المع ر ر ررامالت المالي ر ر ررة ،
1

) Andel Steve Otieno , Financial Deepening and Profitability of Commercial Banks in
Kenya are research proposal Report Submitted in partial fulfillment of the
Requirements for the award of master of business administration (MBA) , school of
business , University of Nairobi (P P.1-4).
2
) Yaakov Mirkin , olga Kuznetsova , The Financial depth of emerging markets : the
case of Russia , published in competition and change ,2013 , (pp. 3-6).
 ) 3اشرف عزام محمود عزام ،مؤشرات العمق المالي لألسواق المالية وأثرىا عمى النمو االقتصادي دراسة حالة
سوق المال ال مسطيني  ،رسالة ماجستير  ،جامعة ادزىر  ،غزة  ،2017 ،ص . 17
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باإلضر ررافة إلر ررى وج ر ررود وسر ررائل اتصر ررال جي ر رردة بر ررين المتعر رراممين مم ر ررا يزير ررد النشر رراط الم ر ررالي
داخر ررل الس ر رروق ويزي ر ررد م ر ررن ادص ر ررول المالي ر ررة لر رردى البن ر رروك وبالت ر ررالي زي ر ررادة مق ر رردرتيا بم ر ررنح
القروض ومن ثم ارت اع االستثمارات وتحقيق النمو االقتصادي .
ثانيــــــا  -:أهميــــــة العمــــــق المــــــالي  :يك ر رراد يؤي ر ررد الجمي ر ررض أن تط ر ررور او توس ر ررض القط ر رراع
الم ر ررالي ير ر ررتبط بص ر ررورة ايجابي ر ررة بمس ر ررتويات ال ر رردخل والنم ر ررو االقتص ر ررادي وى ر ررو م ر ررا يالح ر ررظ
ف رري معظرررم البم رردان المتقدمرررة اقتص رراديا وماليرررا  ،عمرررى العك ررس م ررن البم رردان ادخر رررى التررري
تض ر ررعف فيي ر ررا ى ر ررذه العالق ر ررة  .وق ر ررد أك ر ررد ( جوزي ر ررف ش ر ررومبيتر) ف ر رري ع ر ررام  0900عم ر ررى
ال ر رردور ال ر ررذي يقدم ر ررو الوس ر ررطاء الم ر رراليون حي ر ررث ت ر ررم التأكي ر ررد عم ر ررى إن ى ر ررذه الخدم ر ررة ميم ر ررة
ج ر رردا لمتنمي ر ررة االقتص ر ررادية  ،وع ر ررن طري ر ررق الوس ر رراطة المالي ر ررة وأدواتي ر ررا المالي ر ررة يمك ر ررن دف ر ررض
عجمرررة التنميرررة والتطرررور إلر ررى أإلمر ررام ويمك ررن بي رران أىمي ررة العمر ررق المر ررالي عرررن طرير ررق دوره
في العديد من المت يرات االقتصادية والمالية

( )0

.

 .0العمـــــق المـــــالي وأســـــواق األوراق الماليـــــة  :إن س ر رروق ادوراق المالي ر ررة ينش ر ررأ م ر ررن ت ر ررأثيره
فر رري المير ررل الحر رردي لالدخر ررار ( )MPSأي الت ي ر ررات النسر رربية فر رري االدخر ررار إلر ررى الت ي ر ررات
النسر رربية فر رري الر رردخل  .حير ررث أن تطر ررور النظر ررام المر ررالي ير رروفر سمسر ررمة كبي ر ررة مر ررن الخير ررارات
لوحرر رردات ال رر ررائض لتولير ر ررد أصرر ررول مالير ر ررة اكبر ر ررر  ،مر ر ررض المحافظ ر ررة عمر ر ررى ت ضرر رريالت ىر ر ررذه
ادص ر ر ررول  ،إذ إن ى ر ر ررذه ادص ر ر ررول تعتب ر ر ررر أكث ر ر ررر جاذبي ر ر ررة م ر ر ررن نر ر ر رواحي العائ ر ر ررد والس ر ر رريولة
والمخ ر رراطرة والخ ر رردمات الت ر رري توفرى ر ررا ادسر ر رواق  ،وبالت ر ررالي في ر رري تق ر رروم بتش ر ررجيض الوح ر رردات
ذات ال ر ررائض لتقميرر ررل اإلن ر رراق االسرر ررتيالكي لص ر ررالح الم ر رردخرات نتيج ر ررة العوائرر ررد المتوقع ر ررة

( J. François Outreville , Financial Development Human capital and Political Stability
Discussion Papers, UNCTAD , No. 142 October 1999 (PP. 1 – 3).
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مر ر ررن االسر ر ررتثمار  ،وكر ر ررذلك ال ر ر رررص تكر ر ررون كبي ر ر ررة لتنوير ر ررض حافظر ر ررة ادصر ر ررول المالير ر ررة فر ر رري
ادسواق المختم ة

( )5

.

 .0العمــــق المــــالي ومعالجــــة الفقــــر  :نالر ررت القضر ررايا المتعمقر ررة بر ررال قر ووسر ررائل تخ ي ر ررو او
الح ر ررد منرر ررو فرر رري البم ر رردان الناميرر ررة وتمرر ررك الس ر ررائرة عم ر ررى طرير ر ررق التح ر ررول القتصرر رراد الس ر رروق
اىتمامر ر ررا مت ازير ر رردا  ،ولقر ر ررد زاد قمر ر ررق واض ر ر ررعي السياسر ر ررات بر ر رراختالف خم ير ر رراتيم اديدلوجي ر ر ررة
نتيجر ر ررة ليخ ر ر رراق فر ر رري تخ ر ر رريض أعر ر ررداد ال ق ر ر رراء فر ر رري بمر ر رردانيم بسر ر رربب انخ ر ر رراض القر ر رردرات
التمويمير ررة وكر ررذلك فر رري الوقر ررت ن سر ررو بر رردأت المؤسسر ررات المالير ررة الدولير ررة بتقر ررديم مزير ررد مر ررن
المس ر رراندات لمجي ر ررود الرامي ر ررة ال ر ررى تخ ر رريض ال ق ر ررر ف ر رري العدي ر ررد م ر ررن البم ر رردان النامي ر ررة الت ر رري
يجسرررد ال قر ررر احرررد سر ررماتيا ادساسرررية ممر ررا أدى إلر ررى أن يك ررون ى رردف القضر رراء عمرررى ال قر ررر
والجر رروع او الحر ررد منر ررو الير رردف ادول مر ررن أىر ررداف ادل ير ررة الثانير ررة الثمانير ررة وأىر ررداف أجنر رردة
التنمي ر ررة المس ر ررتدامة الس ر رربعة عش ر ررر لع ر ررام 0232

() 6

 ،ل ر ررذلك ف ر ررأن زي ر ررادة التعم ر ررق الم ر ررالي

والبحر ر ررث عر ر ررن المصر ر ررادر التمويمير ر ررة سر ر رروف يسر ر رراىم فر ر رري شر ر ررمول اكبر ر ررر عر ر رردد مر ر ررن الر ر ررذين
يطمبون التمويل خاصة المجتمعات التي تعاني ال قر(.)7
مساىمة العمق المالي في الناتج المحمي اإلجمالي  :لمعمق المالي دور في نمو النشاط
االقتصادي لمعظم القطاعات التي يتكون منيا الناتج المحمي  ،وتم اعتبار العمق المالي
محدد ىام لنمو الناتج المحمي اإلجمالي من خالل رفض االستثمار المحمي وىي القناة التي
 ( 5عظٍٓ ػبذ اٌّطٍب اٌظزس  ،دٚر طٛق األٚراق اٌّاٌٍت فً حٍّٕت االدخار فً ِصز  ،رطاٌت ِمذِت
ًٌٍٕ درصت اٌّاصظخٍز فى االلخصاد  ،صاِؼت اٌشلاسٌك – فزع بٕٙا وٍٍت اٌخضارة  -لظُ االلخصاد ،
 ، 2002ص . 8
 )6اٌضّؼٍت اٌؼاِت ٌألُِ اٌّخغذة  ،خطت اٌخٍّٕت اٌّظخذاِت ٌؼاَ  ، 2030اٌذٚرة اٌظبؼ ْٛاٌبٕذاْ ٚ 15
 ِٓ 116صذٚي األػّاي  ،لزار احخذحٗ اٌضّؼٍت اٌؼاِت فً  25أٌٍٛي/طبخّبز . 2015
 )7باٚي ٘ٛدٌٓ  ٚاخز ، ْٚاٌخٍّٕت اٌّاٌٍت ٚاٌغذ ِٓ اٌفمز لضاٌا ِٚذٌٛالث اٌظٍاطاث بشاْ اٌبٍذاْ إٌاٍِت
ٚحٍه اٌظائزة ػٍى طزٌك اٌخغٛي اللخصاد ٚ ،رلت ػًّ صادرة ػٓ إٌمذ اٌذ ، ًٌٚادارة شؤ ْٚإٌمذ
ٚاٌصزف  ، 2001،ص .4
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يؤثر من خالليا العمق المالي عمى النمو االقتصادي  .وان ىنالك أربعة عوامل أساسية
لمنمو في الناتج المحمي اإلجمالي
 .3مســـاهمة العمـــق المـــالي فـــي النـــاتي المحمـــي ا جمـــالي  :لمعم ررق الم ررالي دور ف رري نم ررو
النشر رراط االقتصر ررادي لمعظر ررم القطاعر ررات التر رري يتكر ررون منير ررا النر رراتج المحمر رري  ،وتر ررم اعتبر ررار
العم ر ررق الم ر ررالي مح ر رردد ى ر ررام لنمر ر رو الن ر رراتج المحم ر رري اإلجم ر ررالي م ر ررن خ ر ررالل رف ر ررض االس ر ررتثمار
المحمر رري وىر رري القنر رراة التر رري ير ررؤثر مر ررن خاللير ررا العمر ررق المر ررالي عمر ررى النمر ررو االقتصر ررادي .
وان ىنالر ر ررك أربعر ر ررة عوامر ر ررل أساسر ر ررية لمنمر ر ررو فر ر رري النر ر رراتج المحمر ر رري اإلجمر ر ررالي وىر ر رري تعبئر ر ررة
الم ر ر ر رردخرات  ،وتخص ر ر ر رريص المر ر ر ر روارد لالس ر ر ر ررتخدام و لينتاجي ر ر ر ررة  ،وتس ر ر ر رريير المع ر ر ر ررامالت و
أدارة المخر ر رراطر لر ر ررذلك مر ر ررن المتوقر ر ررض ان ي ر ر ررتبط العمر ر ررق المر ر ررالي ايجابير ر ررا بالنر ر رراتج المحمر ر رري
اإلجمالي

() 8

.

 .0دور العمـــــق المـــــالي فـــــي مواجهـــــة األيمـــــات الدوريـــــة اال ت ـــــادية  :يس ر رراىم العم ر ررق
المر ر ررالي ف ر ر رري تقمي ر ر ررل ح ر ر رردة ال ر ر رردورات التجارير ر ررة  ،حي ر ر ررث أن العم ر ر ررق الم ر ر ررالي يخ ّر ر ررض م ر ر ررن
تقمب ر ررات االس ر ررتثمار واالسرر ررتيالك  ،وكم ر ررا أش ر ررار ( ش ر ررومبيتر ) ف ر رري ع ر ررام  1911إلر ر ررى أن
ال ررنظم المالي ررة الت رري تعم ررل بش رركل جي ررد تع ررزز النم ررو ع ررن طري ررق الس ررماح بتوجي ررو ادمر روال
الر ر ررى البمر ر رردان والر ر ررى رج ر ر ررال ادعمر ر ررال ادكثر ر ررر مقر ر رردرة عم ر ر ررى تن ير ر ررذ المشر ر رراريض الناجح ر ر ررة ،
فتط ر ررور المؤسس ر ررات المالي ر ررة والمصر ر ررفية يزي ر ررد م ر ررن الخبر ر ررة والمي ر ررارة ف ر رري توجي ر ررو المر ر روارد
المالير ررة بر ررين المر رردخرين مر ررن خر ررالل جمر ررض البيانر ررات والمعمومر ررات عر ررن المقترضر ررين لتالفر رري
ع ر رردم التس ر ررديد  ،ك ر ررذلك ف ر رران العم ر ررق الم ر ررالي يس ر رريل التج ر ررارة والتح ر رروط والتنوي ر ررض وتجمي ر ررض
المخ ر رراطر بطريق ر ررة أكث ر ررر ك ر رراءة  ،أم ر ررا م ر ررن النر ر رواحي النظري ر ررة ف ر رران العوام ر ررل الت ر رري تس ر ررمح
8

-ALEX MUKUND,(2004),THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL
DEEPENING AND GROSS DOMESTIC PRODUCT IN KENYA, Journal of
Development Economics , 55 -74 ,(p.3) .
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لمعمر ر ررق المر ر ررالي فر ر رري تعزير ر ررز النمر ر ررو االقتصر ر ررادي  ،ينب ر ر رري ان تر ر ررؤدي أيضر ر ررا الر ر ررى خ ر ر ررض
التقمبات االقتصادية (. ) 9
 .5دور العمـــــق المـــــالي فـــــي السياســـــة النقديـــــة  :ان لمعمر ررق المر ررالي دور فعر ررال فر رري رفر ررض
أداء وك ر ر رراءة السياسر ر ررة النقدير ر ررة حير ر ررث ان البمر ر ررد الر ر ررذي لدير ر ررو عمر ر ررق مر ر ررالي مقبر ر ررول سر ر رروف
ي ر ررنعكس عم ر ررى رف ر ررض وتحس ر ررين ك ر رراءة السياس ر ررة النقدي ر ررة وم ر ررن ث ر ررم االس ر ررتقرار االقتص ر ررادي
حي ر ررث يعتب ر ررر العم ر ررق الم ر ررالي المرت ر ررض عنص ر ررر أساس ر رري ف ر رري لي ر ررة انتق ر ررال اث ر ررر السياس ر ررة
النقدير ر ررة إلر ر ررى القطاعر ر ررات االقتصر ر ررادية  ،ولقر ر ررد أجرير ر ررت بعر ر ررض الد ارسر ر ررات التر ر رري تضر ر ررمنت
العم ر ررق الم ر ررالي ودوره ف ر رري لي ر ررة انتق ر ررال ت ر ررأثيرات السياس ر ررة النقدي ر ررة م ر ررن قب ر ررل االقتص ر رراديان
برنر ررانكي وجيرتمر ررر (1989
(2004

Millin

and

and

Gertler,

 )Bernankeولسر ررتربيس وممر ررن

 ، ) Lastrpesوج رردوا أن البم ررد الر ررذي لديرررو عمر ررق مر ررالي

متطر ر ررور يكر ر ررون التر ر ررأثير السر ر ررمبي اقر ر ررل عمر ر ررى الت ي ر ر ررات فر ر رري السياسر ر ررة النقدير ر ررة  ،ويمكر ر ررن
لألفراد إعادة توازن محافظيم المالية بسيولة اكبر (. ) 02
 .6العمـــق المـــالي والنمـــو اال ت ـــادي  :لمعم ررق الم ررالي دور كبي ررر وفع ررال ف رري زي ررادة النم ررو
االقتص ر ررادي  ،وق ر ررد حظي ر ررت العالق ر ررة ب ر ررين العم ر ررق الم ر ررالي والنم ر ررو باالىتم ر ررام الكبي ر ررر ف ر رري
الد ارس ر ر ررات االقتص ر ر ررادية ولق ر ر ررد أثبت ر ر ررت الد ارس ر ر ررات النظري ر ر ررة والتجريبي ر ر ررة العالق ر ر ررة االيجابي ر ر ررة
ب ر ررين ك ر ررل م ر ررن العم ر ررق الم ر ررالي والنم ر ررو االقتص ر ررادي  ،وك ر ررذلك ىنال ر ررك د ارس ر ررة تؤك ر ررد ال ر رردور
االيج ررابي لمعم ررق المر ررالي ف رري النمر ررو االقتص ررادي وق ررد شر ررممت  52بم رردا ناميرررا لم تر ررة مر ررابين
( ، )2009-2005وىنال ر ررك د ارس ر ررة ات ق ر ررت م ر ررض اراء ش ر ررو مبيت ر ررر ف ر رري ان العم ر ررق الم ر ررالي

9

- Gisele Ferreira , Teriyaki Financial development and Economic Fluctuations
Anadolu University ,Economics Department, Eskisehir , Turkey , (PP.89-91).
10
- Stefan Krause and Felix Rioja , Financial Development and Monetary Policy
Efficiency Emory University,2006 , (P.1-3).
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يمكن ر ر ررو ان يع ر ر ررزز النم ر ر ررو االقتص ر ر ررادي باس ر ر ررتعمال البيان ر ر ررات ف ر ر رري  80بم ر ر رردا لم ترر ر ررة م ر ر ررابين
( )1960-1989ولقر ررد أثبتر ررت الد ارسر ررة وجر ررود ارتباطر ررا قوير ررا بر ررين العمر ررق المر ررالي والنمر ررو
الحقيقر ر رري لمنر ر رراتج المحمر ر رري اإلجمر ر ررالي  ،وت ر ر رراكم راس المر ر ررال المر ر ررادي  ،وتحسر ر ررين الك ر ر رراءة
االقتصادية  ،والمعدالت المستقبمية لمنمو االقتصادي)00( .
ثالثــــا  :دور هيكــــل النظــــام المــــالي فــــي ييــــادة العمــــق المــــالي  :ير ررؤدي ىيكر ررل النظر ررام
المر ررالي دو ار كبي ر ر ار فر رري التر ررأثير عمر ررى العمر ررق المر ررالي لكر ررل بمر ررد فينر رراك بمر رردان كر رران نظامير ررا
المرر ررالي يقرر رروده القطرر رراع المص ر ر ررفي مثر ر ررل الياب ر رران و الماني ر ررا  ،حي ر ررث سرر رراىمت المصر ر ررارف
بش ر رركل كبي ر ررر ف ر رري دع ر ررم القط ر رراع الص ر ررناعي  ،ف ر رري الوق ر ررت ال ر ررذي كان ر ررت ادسر ر رواق المالي ر ررة
ى ر رري الت ر رري ت ر ررنيض بالقط ر رراع الم ر ررالي كم ر ررا ف ر رري الوالي ر ررات المتح ر رردة وبريطاني ر ررا خاص ر ررة ف ر رري
عقر رردي الثالثينر ررات وادربعينر ررات مر ررن القر رررن العش ر ررين  ،حير ررث سر رراىم النظر ررام المر ررالي عر ررن
طري ر ررق المؤسس ر ررات المالي ر ررة الوس ر رريطة المص ر ررفية وغي ر ررر المص ر ررفية بزي ر ررادة العم ر ررق الم ر ررالي
عر ر ررن طرير ر ررق الر ر رردعم التمر ر ررويمي الكبير ر ررر لمقطاعر ر ررات االقتصر ر ررادية ( . )00وعر ر ررادة مر ر ررا يبر ر رردأ
الييكر ر ررل المر ر ررالي بالمصر ر ررارف  ،وفر ر رري م ارحر ر ررل أكثر ر ررر تقر ر رردماً يكر ر ررون ىنر ر رراك اعتمر ر رراد بشر ر رركل
اكب ر ررر عم ر ررى ادسر ر رواق المالي ر ررة  ،وقب ر ررل التط ر رررق ال ر ررى ت ي ر ررر ىيك ر ررل النظ ر ررام الم ر ررالي عب ر ررر
الر ر ررزمن فر ر رران المصر ر ررارف لير ر ررا أدوار محر ر ررددة او وظر ر ررائف تقر ر رروم بير ر ررا فر ر رري كر ر ررل وقر ر ررت ىر ر رري
موج ر ررودة في ر ررو ب ر ررض النظ ر ررر ع ر ررن مكاني ر ررا او كي ير ر رة تنظيمي ر ررا او ىيك ر ررل ممكيتي ر ررا  ،وى ر رري

-Ibid,( p . 4).
 – 12أظز :
Stugort Vitols, Changes in Germany's Bank – based Financial System . A
varieties of capitalism perspective. Berlin, March, 2004. p.2
Richard Sylla & Robert E.Wright, Networks and History's Generalizations:
comparing the financial systems of Germany, Japan, Great Britain and the
United States of America, Business and Economic History on-line, 2004.p.15.
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وظ ر ررائف أساس ر ررية ف ر رري أي نظ ر ررام اقتص ر ررادي  ،الوظي ر ررة ادول ر ررى اني ر ررا تمع ر ررب دو ار محوري ر ررا
فر رري نظر ررام المر رردفوعات فر رري الر رربالد وأيضر ررا بمثابر ررة مركر ررز لمتبر ررادل  ،الوظي ر ررة الثانير ررة أنير ررا
تمعر ر ر ررب دور الوسر ر ر رريط بر ر ر ررين المقرضر ر ر ررين والمقترضر ر ر ررين  ،الوظي ر ر ر ررة الثالثر ر ر ررة ان المصر ر ر ررارف
تر رروفر لير ررة لتقير رريم وتسر ررعير ومراقبر ررة االئتمر رران فر رري االقتصر رراد  ،وبطبيعر ررة الحر ررال ان ك ر رراءة
وسر ررالمة وفعالير ررة ىر ررذه الوظر ررائف تعتمر ررد عمر ررى عر رردة أمر ررور منير ررا  :مر ررن يممر ررك المصر ررارف
او كي ير ررة إدارتير ررا  ،بر ررالرغم مر ررن الر رردور الكبير ررر لممصر ررارف التجارير ررة التقميدير ررة فر رري تموير ررل
النش ر رراط االقتص ر ررادي وزي ر ررادة العم ر ررق الم ر ررالي  ،إال أن الكثي ر ررر م ر ررن ادزم ر ررات المالي ر ررة الت ر رري
حر ر رردثت كر ر رران منبعير ر ررا المصر ر ررارف التجارير ر ررة  ،لر ر ررذلك كر ر رران ىنر ر رراك توجر ر ررو نحر ر ررو الصر ر رريرفة
اإلسر ررالمية حتر ررى فر رري بعر ررض الم اركر ررز المالير ررة ال أرسر ررمالية مثر ررل بريطانير ررا والبمر رردان ادوربير ررة
ادخ ر ر رررى  ،لم ر ر ررا تحقق ر ر ررو م ر ر ررن أم ر ر رران ض ر ر ررد المخ ر ر رراطر  ،فض ر ر ررال ع ر ر ررن ال ر ر رردور التنم ر ر رروي و
االجتمر ر ر رراعي لير ر ر ررذه المصر ر ر ررارف عنر ر ر رردما تطبر ر ر ررق الش ر ر ر رريعة والمبر ر ر ررادئ اإلسر ر ر ررالمية بصر ر ر ررورة
حقيقير ررة فر رري المعر ررامالت  ،وكانر ررت أحر ررداث وتبعر ررات ادزمر ررة المالير ررة العالمير ررة عر ررام 2008
شاخصر ر ررة  ،مر ر ررن خر ر ررالل اسر ر ررتعمال أدوات التموير ر ررل اإلسر ر ررالمية العدير ر رردة ومنير ر ررا المشر ر رراركة
والمضاربة والمرابحة ( . )03

ٌٍّ - 13شٌذ ِٓ اٌخفاصًٍ :
 ػبذ اٌغٍّذ ػبذ اٌفخاط  ،اإلدارة اإلطخزاحٍضٍت فً اٌبٕٛن اإلطالٍِت  ،اٌبٕه اإلطالًِ ٌٍخٍّٕت  ،اٌّؼٙذاإلطالًِ ٌٍبغٛد ٚاٌخذرٌب  ،بغذ رلُ  ، 66صذة ٘ 1425،ـ  ،ص . 55
- Ahmad Kaleem , Modeling Monetary Stability under dual Banking System : the
case of Malaysia, International Journal of Islamic Financial Services, 2000,
No2.p2.
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المبحث الثاني
تحميل اتجاهات مـؤشرات العمق المالـي فـي العـراق
لتحقي ر ر ررق مع ر ر رردالت مرت ع ر ر ررة ومس ر ر ررتدامة م ر ر ررن النم ر ر ررو االقتص ر ر ررادي يج ر ر ررب ان يك ر ر ررون
لر رردينا قطر رراع مر ررالي متطر ررور ونشر ررط  ،وان الوسر ررائط المالير ررة تعمر ررل عمر ررى تعزير ررز االسر ررتثمار
والنمر ر ررو مر ر ررن خر ر ررالل التخصر ر ررص ال عر ر ررال لمم ر ر روارد عمر ر ررى مسر ر ررتوى المكر ر رران والزمر ر رران مر ر ررن
خ ر ر رالل تبر ر ررادل السر ر ررمض والخر ر رردمات بطر ر رررق ميس ر ر ررة  ،تعبئر ر ررة المر ر رردخرات  ،تخ ر ر رريض تكم ر ر ررة
التمويل  ،تسييل وتيسير إدارة المخاطر.
وبي ر رردف معرف ر ررة تط ر ررور القط ر رراع الم ر ررالي وعمق ر ررو الم ر ررالي ف ر رري العر ر رراق ت ر ررم د ارس ر ررة وتحمي ر ررل
بعر ر ررض مؤش ر ر رراتو التر ر رري تبر ر ررين حجر ر ررم وتطر ر ررور القطر ر رراع المر ر ررالي والمص ر ر ررفي وكمر ر ررا فر ر رري
المطالب وال قرات الالحقة :
المطمب األول  :عرض النقود إلى الناتي المحمي ا جمالي GDP
يعر ررد ىر ررذا المؤشر ررر مر ررن المؤش ر ررات الميمر ررة التر رري تقر رريس مر رردى حجر ررم العمر ررق المر ررالي فر رري
االقتصرر رراد الع ارقر ر رري  ،اذ ان ىر ر ررذا المؤشر ر ررر يعكر ر ررس درج ر ررة النقدير ر ررة فر ر رري االقتصر ر رراد  ،ولقر ر ررد
اس ر ر ررتخدم ى ر ر ررذا المؤش ر ر ررر بش ر ر رركل واس ر ر ررض ف ر ر رري العدي ر ر ررد م ر ر ررن الد ارس ر ر ررات كمقي ر ر رراس لمتط ر ر ررور
المصرفي .
وعمر ررى مسر ررتوى االقتصر رراد الع ارقر رري فقر ررد بم ر ررت ىر ررذه النسر رربة لير ررذا المؤشر ررر خر ررالل فت ر ررات
مت اوت ر ر ررة م ر ر ررا نس ر ر رربتو  %23ع ر ر ررام  ، 1955وحر ر ر روالي  %29.5ف ر ر رري عرر ر ررامي  1960و
 ، 1965ث ر ر ر ر ر ررم ارت ع ر ر ر ر ر ررت نس ر ر ر ر ر رربتو ال ر ر ر ر ر ررى  % 31.4ع ر ر ر ر ر ررام  ، 1967أال اني ر ر ر ر ر ررا ع ر ر ر ر ر ررادة
لالنخ ر ر رراض ع ر ر ررام 1971لتص ر ر ررل ال ر ر ررى  . %24.6وىن ر ر ررا ت ر ر ررم تعري ر ر ررف ع ر ر رررض النق ر ر ررود
تعري ر ررا واس ر ررعا ليش ر ررمل باالض ر ررافة ال ر ررى ص ر ررافي العمم ر ررة بالت ر ررداول  ،الودائ ر ررض االىمي ر ررة ل ر رردى
الجي ر رراز المصر ر ررفي بأنواعي ر ررا ال ر ررثالث (الجاري ر ررة والت ر رروفير والثابت ر ررة ) ،والمالح ر ررظ ان ى ر ررذه
11
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االرق ررام ت رردل عم ررى ان مع رردل التوس ررض ف رري نقدي ررة االقتص رراد الع ارق رري ك رران ض ررئيال حق ررا ف رري
حقب ر ررة زمني ر ررة طويم ر ررة .كم ر ررا ان نس ر رربة ع ر رررض النقر ر رود ال ر ررى ال ر رردخل الق ر ررومي ف ر رري العر ر رراق ال
ت ر رزال منخ ضر ررة ايضر ررا عنر ررد مقارنتير ررا بالبمر رردان المتقدمر ررة اقتصر رراديا المماثمر ررة  ،وىر ررذا ي ر رردل
عمر ر ررى ان نقدير ر ررة االقتصر ر رراد الع ارقر ر رري محر ر رردودة ومشر ر ررابية لمبمر ر رردان النامير ر ررة االخر ر رررى (.)00
اي ان التوسر ر ررض فر ر رري معر ر رردل نقدير ر ررة االقتصر ر رراد الع ارقر ر رري كر ر رران متبر ر رراط جر ر رردا فر ر رري النمر ر ررو
خ ررالل م رردة زمني ررة طويم ررة امت رردت ال ررى أكث ررر م ررن عق رردين .وكم ررا ف رري الج رردول أدن رراه حي ررث
يبين نسبة عرض النقود الى الناتج المحمي اإلجمالي:
جدول ر م ()1
عرض النقود ( )M2الى الناتي المحمي االجمالي ( ) GDPباألسعار الثابتة والجارية ( مميار دينار)
اٌظٕٛاث

()M2

 GPDباألطؼار
اٌزابخت

GDP
باألطؼار
اٌضارٌت

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

12,254
14,684
21,080
26,956
34,920
45,438
60,386
72,178
75,466
87,679
90,728
82,595
88,082

101,845.3
103,551.4
109,389.9
111,455.8
120,626.6
124,702.9
132,687.1
142,700.1
162,587.5
174,990.2
175,335.4
183,616.3
208,932.2

53,235
73,533
95,588
111,456
157,026
130,642
167,093
192,237
227,222
273,588
266,420
199,716
203,870

M2/
GPD
باألطؼار
اٌزابخت
12.0
14.2
19.3
24.2
28.9
36.4
45.5
50.6
46.2
50.1
51.7
45.0
42.3

M2/ GPD
باألطؼار اٌضارٌت

23.0
20.0
22.1
24.2
22.2
34.8
36.1
37.5
33.2
32.0
34.1
41.4
43.2

 - 14ػبذ انًُؼى انسُذ ػهٍ  ,التصاداث انُمىد وانًصارف فٍ انُظى انرأسًانُت واالشتراكُت واأللطار انُايُت يغ
اشارة خاصت نهؼراق  ,انجسء انثاٍَ  ,انجايؼت انًستُصرَت  ,كهُت االدارة وااللتصاد  ,1984 ,ص . 301-302
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2017
2018

المصدر :

89,441
91,625

225,995
251,064

201,059.4
199,129.3

44.5
46.0

39.6
36.5

إعداد الباحثان باالعتماد عمى البنك المركزي العراقي  ،المديرية العامة

ليحصاء وادبحاث  ،النشرة اإلحصائية السنوية لسنوات عدة .
نالحر ر ر ر ررظ مر ر ر ر ررن خر ر ر ر ررالل بيانر ر ر ر ررات الجر ر ر ر رردول ( )1والشر ر ر ر رركل ( )1ان عر ر ر ر رررض النقر ر ر ر ررود بم ر ر ر ر ر
( )12,254ممي ر ر ر ررار دين ر ر ر ررار ف ر ر ر رري ع ر ر ر ررام  2004وس ر ر ر ررار بمع ر ر ر رردالت مرت ع ر ر ر ررة ال ر ر ر ررى ع ر ر ر ررام
 2015انخ ر ر ر ررض ليبمر ر ر ر ر ( )82,575ممي ر ر ر ررار دين ر ر ر ررار ث ر ر ر ررم ع ر ر ر رراود االرت ر ر ر رراع بع ر ر ر ررد ذل ر ر ر ررك
 ،أم ر ر ر ر ر ررا الن ر ر ر ر ر رراتج المحم ر ر ر ر ر رري اإلجم ر ر ر ر ر ررالي بادس ر ر ر ر ر ررعار الجاري ر ر ر ر ر ررة أيض ر ر ر ر ر ررا اتخ ر ر ر ر ر ررذ طري ر ر ر ر ر ررق
االرت اع أال انو انخ ض في االعوام . 2014 ، 2013 ، 2009
ونالحظ من خالل السمسمة الزمنية لمدة الدراسة ( )2018-2004في الجدول ( )1ان
عرض النقود الى ال ناتج المحمي بادسعار الجارية يشيد حالة نمو متذبذب اذ بم أعمى
مستوى لو في عام ( )2016فقد بم ( )43,2حيث اصبح ىناك عمق مالي نتيجة لت وق
نسبة عرض النقود عمى نسبة الناتج المحمي االجمالي في عام ( ، )2016فقد ارت عت
سرعة نمو االن اق وذلك جعل عرض النقود مت ير داخمي يتحكم فيو حجم االن اق
الحكومي ونوعيتو (05).
أما اقل مستوى لو كان عام ( )2005بم ( )20.0وذلك بسبب الزيادة في الناتج المحمي
كانت اكبر من الزيادة الحاصمة في عرض النقود وقد يعود السبب الى ما تعرض لو
االقتصاد العراقي من صدمة اقتصادية عرفت بصدمة العرض التي حصمت في القطاع

25

 ػهٍ يحسٍ اسًاػُم  ,انبُك انًركسٌ انؼرالٍ  ,انسُاست انُمذَت فٍ يىاجهت انتحذَاث (, 0222 , )0222-0225ص .2
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الحقيقي التي تركزت في عجز قطاع تجييز الطاقة والوقود والذي انعكس عمى تكاليف
النقل والمواصالت وتكاليف التسويق و االنتاج (06) .
شكل رقم ( )1عرض النقود الواسض  M2والناتج المحمي اإلجمالي بادسعار
الجارية في العراق لممدة ()2004-2018
GDP

)(M2

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

اٌّصذر  :إػذاد اٌباعزاْ باالػخّاد ػٍى بٍأاث صذٚي ()1

المطمب الثاني  :اجمالي الودائع الى الناتي المحمي االجمالي
تمثر ر ر ر ررل العممر ر ر ر ررة فر ر ر ر رري البمر ر ر ر رردان النامير ر ر ر ررة الجر ر ر ر ررزء ادكبر ر ر ر ررر مر ر ر ر ررن رصر ر ر ر رريد النقر ر ر ر ررود
خر ر ر ر ررارج النظر ر ر ر ررام المص ر ر ر ر ررفي  ،وان ارت ر ر ر ر رراع نسر ر ر ر رربة النقر ر ر ر ررود الر ر ر ر ررى الر ر ر ر رردخل قر ر ر ر ررد يعنر ر ر ر رري
زي ر ر ر ررادة اس ر ر ر ررتعمال العمم ر ر ر ررة ب ر ر ر رردالً م ر ر ر ررن زي ر ر ر ررادة حج ر ر ر ررم الودائ ر ر ر ررض المصر ر ر ر ررفية  ،و ليتس ر ر ر ررنى
الحص ر ر ررول عم ر ر ررى مق ر ر رراييس اخ ر ر رررى تمث ر ر ررل العم ر ر ررق الم ر ر ررالي  ،ف ر ر ررأن ى ر ر ررذا المؤش ر ر ررر الر ر ر ررذي
يتض ر ر ر ر ر ررمن أجم ر ر ر ر ر ررالي الودائ ر ر ر ر ر ررض ال ر ر ر ر ر ررى الن ر ر ر ر ر رراتج المحم ر ر ر ر ر رري االجم ر ر ر ر ر ررالي  ،ويرك ر ر ر ر ر ررز ى ر ر ر ر ر ررذا
المؤشر ر ر ر ر ررر عمر ر ر ر ر ررى اسر ر ر ر ر ررتبعاد العممر ر ر ر ر ررة المتداول ر ر ر ر ر رة عمر ر ر ر ر ررى اعتبر ر ر ر ر ررار ان ادصر ر ر ر ر ررول شر ر ر ر ر رربة
الس ر ر ر ر ررائمة ى ر ر ر ر رري المصرر ر ر ر رردر الرئيس ر ر ر ر رري لتموي ر ر ر ر ررل االس ر ر ر ر ررتثمار ،وأي ارت ر ر ر ر رراع ف ر ر ر ر رري ى ر ر ر ر ررذه
22

 خضُر ػباش حسٍُ انىائهٍ  ,اثر انصذياث االلتصادَت فٍ بؼض يتغُراث االلتصاد انكهٍ فٍ انؼراق نهًذة (-0222 , ) 2892رسانت ياجستُر  ,جايؼت كربالء  ,كهُت االدارة وااللتصاد  , 0220 ,ص . 88- 222
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النسر ر ر رربة لمودائ ر ر ر ررض م ر ر ر ررن المر ر ر رردخرات المالي ر ر ر ررة مقاب ر ر ر ررل النر ر ر رراتج المحم ر ر ر رري االجم ر ر ر ررالي يمك ر ر ر ررن
ت س ر ر ر ر رريرىا عم ر ر ر ر ررى اني ر ر ر ر ررا تعن ر ر ر ر رري تحس ر ر ر ر ررناً ف ر ر ر ر رري الودائ ر ر ر ر ررض المصر ر ر ر ر ررفية وتط ر ر ر ر ررور القط ر ر ر ر رراع
المصرفي

(. )07

ى ر ر ر ررذا المؤش ر ر ر ررر يعط ر ر ر رري واقعير ر ر ر رة افض ر ر ر ررل لتط ر ر ر ررور النظ ر ر ر ررام المصر ر ر ر ررفي الس ر ر ر رريما ف ر ر ر رري
ال ر ر ر رردول النامي ر ر ر ررة اي ان ر ر ر ررو يق ر ر ر رريس ق ر ر ر رردرة المص ر ر ر ررارف عم ر ر ر ررى تعبئ ر ر ر ررة الودائ ر ر ر ررض بإش ر ر ر رركاليا
المختم ر ر ر ر ررة مث ر ر ر ر ررل الودائ ر ر ر ر ررض تح ر ر ر ر ررت الطم ر ر ر ر ررب و ودائ ر ر ر ر ررض الت ر ر ر ر رروفير و الودائ ر ر ر ر ررض الزمني ر ر ر ر ررة.
ب ر ر ر ررالرغم مر ر ر ر ررن ان ى ر ر ر ررذا المؤش ر ر ر ررر يق ر ر ر رريس المق ر ر ر رردرة االجمالي ر ر ر ررة لممص ر ر ر ررارف ف ر ر ر رري ج ر ر ر ررذب
المدخرات (.)08
الجدول ( )2تطور الودائض خالل المدة ( )2018-2004مميون دينار
انسُىاث

إجًانٍ انىدائغ نذي
انًصارف انتجارَت

انىدائغ انحكىيُت

انىدائغ
انحكىيُت /
اجًانٍ
انىدائغ
%

ودائغ انمطاع
انخاص

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

8115832
7080078
18911600
28543030
34524959
38582477
47947232
56150094
62005935
68855487
74073336
64344061

5268 470
5955286
9593382
14084774
21838741
33202078
42461140
49802000
53382546
59023999
64376209
55230846

63
85
79
84
64
87
89
85
87
86
88
87

3025364
1124792
2583664
2701614
12686218
5370399
5486092
8488050
8064975
9831488
9564528
8991328

انىدائغ
انخاصت /
اجًانٍ
انىدائغ
%

انُاتج انًحهٍ
االجًانٍ باألسؼار
انجارَت

اجًانٍ
انىدائغ /
انُاتج انًحهٍ
االجًانٍ %

37
15
21
16
36
13
11
15
13
14
12
13

5323539
73,533,000
95,588,000
111,455,813
157,026,062
130,642,187
167,093,204
192,237,070
227,221,851
273,587,529
266420385
199715700

15.2
9.6
19.8
25.6
21.99
29.5
28.7
29.2
27.3
25.2
27.8
32.2
17

. Escwa. Economic Trends and Impact: Banking Sector Lending Behavior and Efficiency in
)Selected Escwa Member Countries, New York, 2005, Issue No.3, (pp.30-31
18
 عمار حمد خلف  ,قٌاس تأثٌر تطور الجهاز المصرفً على النمو االقتصادي فً العراق  ,جامعة بغداد  ,كلٌة االدارةواالقتصاد  ,مجلة العلوم االقتصادٌة واالدارٌة  ,المجلد  , 17العدد  , 2011 , 64ص .184
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2016
2017
2018

2650000
67000000
76890000

38000000
40950000
49520000

14
61
64

3270000
2609000
2736000

12
39
36

20389832
225995179
254870185

12.99
29.6
30.2

الم در  :تقارير البنك المركيي الع ار ي ,المديرية العامة لإلح اء واألبحاث ()4002 - 4002

ان المجموع العام لودائض المصارف التجارية ونسبة كل من ودائض المصارف الحكومية
وودائض المصارف ادىمية الى اجمالي الودائض لممدة ()2018-2004المبينة في الجدول
( ،)2يالحظ من خاللو ارت اع نسبة الودائض الحكومية الى أجمالي الودائض مقارنةً مض نسبة
ودائض القطاع الخاص الى أجمالي الودائض  ،حيث بم ت نسبة ودائض المصارف الحكومية
الى أجمالي الودائض ( ، )%63كما بم ت نسبة ودائض المصارف ادىمية الى اجمالي
الودائض ( ، )%37و استمرت نسبة ودائض المصارف الحكومية الى أجمالي الودائض
باالرت اع التدريجي حتى وصمت الى ما نسبتو ( )%87في عام ( ،)2015يقابمو انخ اض
تدريجي في نسبة ودائض المصارف االىمية حيث وصمت الى نسبة ( )%13في ن س العام
 ،مما يعني ضعف اداء المصارف االىمية وانخ اض مساىمتيا االقتصادية  .اما فيما
يخص تطور ودائض المصارف التجارية في العراق خالل المدة )(2018- 2004
والموضحة في الجدول ) ، (2اذ يالحظ انخ اض نسبو إجمالي الودائض الى الناتج المحمي
االجمالي كما ىو الحال في معظم الدول النامية  ،حيث وصمت الى ) ( 15.2 %في عام
( )2004وىذه نتيجة طبيعية نظ اًر لمظروف ادمنية غير المشجعة والمقيدة لمعمل
المصرفي  ،كما بدأت نسبو اجمالي الودائض الى الناتج المحمي االجمالي باالرت اع
التدريجي البسيط لتصل الى نسبة ( )%32.2في عام ( )2015بعدىا انخ ضت لتصل
الى ( )30.2عام ) (2018ويعزى انخ اض نسبة اجمالي الودائض الى إجمالي الناتج
المحمي الى ضعف المصارف التجارية في جذب الودائض وضعف ثقة الجميور بالجياز
المصرفي وتدىور الوضض ادمني  ،مما أدى إلى ارت اع الطمب عمى النقود بشكل سائل.
16

يجهت انؼهىو انًانُت وانًحاسبُت  /انًجهذ االول  /انؼذد انثاٍَ حسَراٌ 0202
تصذر ػٍ وزارة انًانُت  /يركس انتذرَب انًانٍ وانًحاسبٍ  /لسى انتذرَب ػهً أػًال انبحىث وانترجًت

المطمب الثالث  :نسبة أشباه النقود إلى . GDP
يعر ر ر ر ر ررد مؤشر ر ر ر ر ررر نسر ر ر ر ر رربة أشر ر ر ر ر ررباه النقر ر ر ر ر ررود (الودائر ر ر ر ر ررض االدخارير ر ر ر ر ررة والتر ر ر ر ر رروفير) الر ر ر ر ر ررى
النر ر ر ر رراتج المحمر ر ر ر رري االجمر ر ر ر ررالي ذو أىمير ر ر ر ررة فر ر ر ر رري قير ر ر ر رراس العمر ر ر ر ررق المر ر ر ر ررالي فر ر ر ر رري الع ر ر ر ر رراق
لكون ر ر ر ررو يعك ر ر ر ررس المق ر ر ر رردرة اإلجمالي ر ر ر ررة لممص ر ر ر ررارف ف ر ر ر رري ج ر ر ر ررذب الم ر ر ر رردخرات عم ر ر ر ررى ش ر ر ر رركل
ودائ ر ر ررض ت ر ر رروفير و جم ر ر ررة وم ر ر ررن ث ر ر ررم تحويمي ر ر ررا ال ر ر ررى ق ر ر ررروض  ،والت ر ر رري تعتب ر ر ررر ميم ر ر ررة ج ر ر ررداً
لتموي ر ر ر ر ررل االس ر ر ر ر ررتثمارات اإلنتاجي ر ر ر ر ررة طويم ر ر ر ر ررة ادم ر ر ر ر ررد ف ر ر ر ر رري االقتص ر ر ر ر رراد  ،بتعبير ر ر ر ر رر أخ ر ر ر ر ررر
لت ر ر ر ر ر ر رروفير التموي ر ر ر ر ر ر ررل االس ر ر ر ر ر ر ررتثماري طوي ر ر ر ر ر ر ررل ادم ر ر ر ر ر ر ررد لالس ر ر ر ر ر ر ررتثمارات اإلنتاجي ر ر ر ر ر ر ررة ف ر ر ر ر ر ر رري
االقتصاد .
صذٚي (ٔ )3ظبت أشباٖ إٌمٛد اٌى إٌاحش اٌّغًٍ اإلصّاًٌ ٍٍِْٛ( GDPدٌٕار)
ٔظبت أشباٖ إٌمٛد GDP /
إٌاحش اٌّغًٍ االصّاًٌ
()%
باألطؼار اٌضارٌت
أشباٖ إٌمٛد
اٌظٕٛاث
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1399161
1894453
2250730
3199051
5091703
6315834
6943204
7,638,930
9318228
10924848
15125117
14646221
17209000
15870000
17562000

53235359
73533599
95587955
111455813
157026062
130643200
162064566
217327107
254225490.7
273587529.2
258900633.1
191715791.8
203870000
225700000
251100000
17

2.62
2.57
2.35
2.87
3.24
4.83
4.28
3.51
3.66
3.99
5.84
7.63
8.44
7.03
6.99
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اٌّصذر  :اػذاد اٌباعزاْ باالػخّاد ػٍى حمارٌز اٌبٕه اٌّزوشي اٌؼزالً ،اٌّذٌزٌت اٌؼاِت ٌإلعصاء
ٚاألبغاد .
اٌشىً رلُ ()2
احضا٘اث ٔظبت أشباٖ إٌمٛد اٌى إٌاحش اٌّغًٍ اإلصّاًٌ ٌٍّذة ()2018-2004

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

اٌّصذر  :اػذاد اٌباعزاْ باالػخّاد ػٍى بٍأاث اٌضذٚي رلُ ()3

يوضح الجدول رقم ( )3والشكل رقم ( )0حجم التطور المصرفي في العراق من خالل
قياس نسبة أشباه النقود الى الناتج المحمي االجمالي بادسعار الجارية لممدة (2018-
 ، )2004حيث ُسجمت نسبة أشباه النقود الى الناتج المحمي اإلجمالي باالرت اع التدريجي
رغم التذبذب البسيط (صعوداً ونزوالً) ليبم ( )%2.62في عام ) ، )2004واستمر االتجاه

العام لمرصيد االجمالي لمودائض الثابتة والتوفير متذبذباً (بين االنخ اض واالرت اع البسيط)
نسبتاً الى الناتج المحمي االجمالي  ،من عام ) (2004الى عام ). (2008
ام ر ر ر ر ررا ف ر ر ر ر رري ع ر ر ر ر ررام ) (2009فق ر ر ر ر ررد ارت ع ر ر ر ر ررت النس ر ر ر ر رربة ال ر ر ر ر ررى ( )4.83وال ر ر ر ر ررذي عك ر ر ر ر ررس
أرت ر ر ر رراع بس ر ر ر ريط فر ر ر رري حجر ر ر ررم التطر ر ر ررور المص ر ر ر ررفي وتعر ر ر ررود الزير ر ر ررادة الر ر ر ررى ارت ر ر ر رراع المير ر ر ررل
الح ر ر ر رردي لالدخ ر ر ر ررار  ،نتيج ر ر ر ررة النخ ر ر ر رراض مع ر ر ر رردل التض ر ر ر ررخم وارت ر ر ر رراع ال ر ر ر رردخل الحقيق ر ر ر رري
والنق ر ر ر ر رردي ليفر ر ر ر ر رراد  ،فضر ر ر ر ر رالً ع ر ر ر ر ررن ارت ر ر ر ر رراع ع ر ر ر ر رردد المص ر ر ر ر ررارف ال ر ر ر ر ررى ( (43مصر ر ر ر ر ررفاً
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موزع ر ر ر ر ر ر ررة ب ر ر ر ر ر ر ررين مص ر ر ر ر ر ر ررارف حكومي ر ر ر ر ر ر ررة وأجنبي ر ر ر ر ر ر ررة وأىمي ر ر ر ر ر ر ررة ف ر ر ر ر ر ر رري ع ر ر ر ر ر ر ررام )، (2009
واس ر ر ر ر ر ررتمرت النس ر ر ر ر ر رربة بمس ر ر ر ر ر ررتوى متق ر ر ر ر ر ررارب ال ر ر ر ر ر ررى ع ر ر ر ر ر ررام ) ، (2015حي ر ر ر ر ر ررث ارت ع ر ر ر ر ر ررت
أش ر ر ر ر ررباه النق ر ر ر ر ررود ال ر ر ر ر ررى الن ر ر ر ر رراتج المحم ر ر ر ر رري االجم ر ر ر ر ررالي ال ر ر ر ر ررى ( ، )7.63بس ر ر ر ر رربب ارت ر ر ر ر رراع
عر ر ر ر رردد المصر ر ر ر ررارف حير ر ر ر ررث وصر ر ر ر ررمت الر ر ر ر ررى ( )57مص ر ر ر ر ررفاً حكر ر ر ر ررومي وأىمر ر ر ر رري وأجنبر ر ر ر رري
ف ر ر ر رري نياي ر ر ر ررة ع ر ر ر ررام ) ، (2015وأيضر ر ر ر راً يع ر ر ر ررود ارت ر ر ر رراع ى ر ر ر ررذه النس ر ر ر رربة ال ر ر ر ررى انخ ر ر ر رراض
الناتج المحمي االجمالي في عام ) (2015ب عل انخ اض أسعار الن ط.
ان المؤشرات السابقة تقيس قدرة المصارف عمى تعبئة المدخرات المحمية في شكل ودائض
وتمويل النشاط االقتصادي  ،ويمكن ان يستعمل اي واحد من ىذه المؤشرات الثالثة
كمؤشر لمتطور المصرفي  .إال ان الطبيعة الييكمية لالقتصاد تقود الباحثين لمم اضمة فيما
بين تمك المؤشرات ،وىذا ينطمق من حقيقة واضحة ىو انو في معظم الدول نامية يكون
الجزء ادكبر من عرض النقود ىو عممة خارج الجياز المصرفي

()09

.

المطمب الرابع  -:نسبة االئتمان المقدم لمقطاع الخاص إلى الناتي المحمي
ا جمالي:

من المؤشرات الميمة المستخدمة في ىذا البحث ىو نسبة االئتمان المقدم لمقطاع

الخاص من قبل المصارف كنسبة مئوية من أجمالي الناتج المحمي  ،ويعتبر ىذا المؤشر
ادكثر استخداماً في القياس الكمي لدرجة تطور القطاع المالي والمصرفي خاصةً في
الدول النامية  ،ويشمل ىذا المؤشر كل القروض المقدمة لمقطاع الخاص من قبل جميض
المؤسسات المالية باإلضافة إلى المصارف التجارية ويستثني ىذا

المؤشر االئتمان

الصادر لمحكومات والييئات العامة  ،كما يستثني االئتمان الصادر من البنوك المركزية

 -)11ػًار حًذ خهف  ,لُاش تأثُر تطىر انجهاز انًصرفٍ ػهً انًُى االلتصادٌ فٍ انؼراق  ,يصذر سابك ,ص.291.
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()02

وطالما أن الودائض المصرفية تمول االئتمان  ،فيي تعمل كمؤشر أو مرشد لمستوى

الوساطة المالية في االقتصاد .
وم ر ر ر ررن خ ر ر ر ررالل الج ر ر ر رردول رق ر ر ر ررم ( )4نج ر ر ر ررد نس ر ر ر رربة االئتم ر ر ر رران الخ ر ر ر رراص ال ر ر ر ررى أجم ر ر ر ررالي
النر ر رراتج المحمر ر رري كانر ر ررت منخ ضر ر ررة  ،حير ر ررث وصر ر ررمت الر ر ررى مر ر ررا نسر ر رربتو

)(%1.54

ف ر ر ر رري ع ر ر ر ررام ( )2004تزامنر ر ر ر راً م ر ر ر ررض التح ر ر ر رررر الم ر ر ر ررالي  ،وذل ر ر ر ررك بس ر ر ر رربب ت يي ر ر ر ررر الوض ر ر ر ررض
السياس ر ر ر ر رري وت ر ر ر ر رردىور الوضرر ر ر ر ررض ادمن ر ر ر ر رري  ،أم ر ر ر ر ررا ف ر ر ر ر رري ع ر ر ر ر ررام ( )2010ارت ر ر ر ر ررض حج ر ر ر ر ررم
االئتم ر ر ر ر ر رران الخ ر ر ر ر ر رراص وبنس ر ر ر ر ر رربة بس ر ر ر ر ر رريطة ال ر ر ر ر ر ررى ( )%5.80ب ع ر ر ر ر ر ررل ال ر ر ر ر ر رراء ضر ر ر ر ر ر روابط
االئتمر ر ر ر ر ر رران وارت ر ر ر ر ر ر رراع مسر ر ر ر ر ر ررتوى الر ر ر ر ر ر رردخول والتحسر ر ر ر ر ر ررن النسر ر ر ر ر ر رربي لموضر ر ر ر ر ر ررض االمنر ر ر ر ر ر رري ،
واس ر ر ر ررتمرت نس ر ر ر رربة االئتم ر ر ر رران الخ ر ر ر رراص باالرت ر ر ر رراع الت ر ر ر رردريجي رغ ر ر ر ررم التذب ر ر ر ررذب البس ر ر ر رريط
(ص ر ر ر ررعوداً ون ر ر ر ررزوالً) لتص ر ر ر ررل وبنس ر ر ر رربة بس ر ر ر رريطة ال ر ر ر ررى ( ، )%15.33ف ر ر ر رري نياي ر ر ر ررة فتر ر ر ر ررة
الد ارسر ر ر ر ر ر ررة  ،أي فر ر ر ر ر ر رري عر ر ر ر ر ر ررام ) ، (2018كمر ر ر ر ر ر ررا ىر ر ر ر ر ر ررو موضر ر ر ر ر ر ررح بالشر ر ر ر ر ر رركل رقر ر ر ر ر ر ررم ()3
والر ر ر ر ررذي يشر ر ر ر ررير بوضر ر ر ر رروح الر ر ر ر ررى انخ ر ر ر ر رراض نسر ر ر ر رربة االئتمر ر ر ر رران الخر ر ر ر رراص الر ر ر ر ررى أجمر ر ر ر ررالي
الن ر ر ر رراتج المحم ر ر ر رري  ،بس ر ر ر رربب توج ر ر ر ررو أغم ر ر ر ررب االئتم ر ر ر رران ال ر ر ر ررى القط ر ر ر رراع الع ر ر ر ررام ومزاحم ر ر ر ررة
القطر ر ر ر ر ر رراع الخر ر ر ر ر ر رراص ف ر ر ر ر ر ر رري التموير ر ر ر ر ر ررل  ،و انخ ر ر ر ر ر ر رراض حج ر ر ر ر ر ر ررم المر ر ر ر ر ر رردخرات المحمي ر ر ر ر ر ر ررة
الناجمر ر ر ررة عر ر ر ررن انخ ر ر ر رراض الر ر ر رردخل الحقيقر ر ر رري ليف ر ر ر رراد  ،فض ر ر ر رالً عر ر ر ررن ضر ر ر ررعف القطر ر ر رراع
الخ ر ر ر رراص وصر ر ر ر ر ر حجم ر ر ر ررو والت ر ر ر رري يتخ ر ر ر ررذ الط ر ر ر ررابض الع ر ر ر ررائمي وال ر ر ر ررذي يعتم ر ر ر ررد ادس ر ر ر ررموب
ال ر ر ر ررذاتي ف ر ر ر رري التموي ر ر ر ررل والتموي ر ر ر ررل غي ر ر ر ررر الرس ر ر ر ررمي  ،وك ر ر ر ررذلك ارت ر ر ر رراع نس ر ر ر رربة نش ر ر ر رراطات
ألمض ر ر ر ر ر رراربو مث ر ر ر ر ر ررل العق ر ر ر ر ر ررارات وشر ر ر ر ر ر رراء الس ر ر ر ر ر ررمض الثمين ر ر ر ر ر ررة  ،بسر ر ر ر ر ر ربب ض ر ر ر ر ر ررعف الثق ر ر ر ر ر ررة
بالجياز المصرفي الناتج عن الوضض االقتصادي المربك .

20 - Sanjaya Kumar ,(2015), Measuring financial development in India, Pradesh, India .(p .192).
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اٌضذٚي (ِ )4ؤشز ٔظبت االئخّاْ اٌخاص اٌى  GDPاٌضاري ٌٍّذة ) ٍٍِْٛ( (2018 -2004دٌٕار)
اٌظٕٛاث

االئخّاْ ٌٍمطاع
اٌخاص

إٌاحش اٌّغًٍ االصّاًٌ
باألطؼار اٌضارٌت

ٔظبت االئخّاْ ٌٍمطاع اٌخاص
 /إٌاحش اٌّغًٍ اإلصّاًٌ
()%

2004

824699

53235359

1.54

2005

1717450

73533599

2.33

2006

2664898

95587955

2.78

2007

3459020

111455813

3.10

2008

4587454

157026062

2.92

2009

5690062

130643200

4.35

2010

9413153

162064566

5.80

2011

20344076

217327107

9.36

2012

20770,625

254225490.7

8.17

2013

23574328

273587529.2

8.61

2014

25755358

258900633.1

9.94

2015

25872785

191715791.8

13.49

2016

37180123

203870000

18.24

2017

37952829

225700000

16.82

2018

38486947

251100000

15.33

اٌّصذر  :إػذاد اٌباعزاْ باالػخّاد ػٍى -:
 -2وزارة انتخطُظ و انتؼاوٌ اإلًَائٍ  ,انجهاز انًركسٌ نإلحصاء و تكُىنىجُا انًؼهىياث  ,يذَرَت انحساباث انمىيُت ,
سُىاث يختهفت.
 -0انبُك انًركسٌ انؼرالٍ  ,انُشراث االحصائُت انسُىَت  ,انًذَرَت انؼايت نإلحصاء واألبحاث  ,بغذاد  ,سُىاث يختهفت.
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اٌشىً ( )3احضا٘اث ِؤشز ٔظبت االئخّاْ اٌّمذَ ٌٍمطاع اٌخاص اٌى ٌٍّ GDPذٖ ()2018-2004
20
15
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

اٌّصذر ِٓ أػذاد اٌباعزاْ باالػخّاد ػٍى بٍأاث اٌضذٚي رلُ ()4

ومر ر ر ر ررن خر ر ر ر ررالل ماسر ر ر ر رربق وكر ر ر ر ررذلك مر ر ر ر ررن خر ر ر ر ررالل ادشر ر ر ر رركال رقر ر ر ر ررم ( )2و ( )3يالحر ر ر ر ررظ
ان ش ر ر ر رركل منحن ر ر ر ررى أش ر ر ر ررباه النق ر ر ر ررود إل ر ر ر ررى إجم ر ر ر ررالي الن ر ر ر رراتج المحم ر ر ر رري مش ر ر ر ررابو ال ر ر ر ررى ح ر ر ر ررد
كبي ر ر ررر ش ر ر رركل منحن ر ر ررى االئتم ر ر رران الخ ر ر رراص ال ر ر ررى اجم ر ر ررالي الن ر ر رراتج المحم ر ر رري خ ر ر ررالل فتر ر ر ررة
التحمير ر ر ر ر ررل (، (2018- 2004اذ نجر ر ر ر ر ررد أن ىنر ر ر ر ر رراك عالقر ر ر ر ر ررة طردير ر ر ر ر ررو بر ر ر ر ر ررين المؤشر ر ر ر ر ررر
ادول نس ر ر ر رربة أش ر ر ر ررباه النق ر ر ر ررود ال ر ر ر ررى أجم ر ر ر ررالي الن ر ر ر رراتج المحم ر ر ر رري وب ر ر ر ررين المؤش ر ر ر ررر الث ر ر ر رراني
نس ر ر ر رربة االئتم ر ر ر رران المق ر ر ر رردم لمقط ر ر ر رراع الخ ر ر ر رراص ال ر ر ر ررى أجم ر ر ر ررالي الن ر ر ر رراتج المحم ر ر ر رري  ،بعب ر ر ر ررارة
أخر ر ر رررى وجر ر ر ررود عالقر ر ر ررة موجبر ر ر ررة بر ر ر ررين قر ر ر رردرة الجير ر ر رراز المص ر ر ر ررفي عمر ر ر ررى جر ر ر ررذب الودائر ر ر ررض
(الثابت ر ر ر ر ررة والت ر ر ر ر رروفير) والت ر ر ر ر رري تعتب ر ر ر ر ررر ميم ر ر ر ر ررة ف ر ر ر ر رري تموي ر ر ر ر ررل االس ر ر ر ر ررتثمارات االنتاجي ر ر ر ر ررة
الخاصر ر ر ر ر ررة طويمر ر ر ر ر ررة االجر ر ر ر ر ررل  ،وبر ر ر ر ر ررين قدرتر ر ر ر ر ررو عمر ر ر ر ر ررى مر ر ر ر ر ررنح االئتمر ر ر ر ر رران والخر ر ر ر ر رردمات
المصر ر ر ر ر ررفية االخ ر ر ر ر رررى  ،حي ر ر ر ر ررث يع ر ر ر ر ررد أن المؤش ر ر ر ر ررر االول ش ر ر ر ر رررطاً ض ر ر ر ر رررورياً ومكمر ر ر ر ر رالً
الرت رر ر ر ر رراع المؤشر ر ر ر ر ررر الثرر ر ر ر رراني أي نسر ر ر ر ر رربة االئتم ر ر ر ر رران الخر ر ر ر ر رراص الر ر ر ر ر ررى أجمر ر ر ر ر ررالي النر ر ر ر ر رراتج
المحمي.
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وارت ض مؤشر العمق المالي من  20.0في عام  2005الى  24.2عام  ، 2007وفي عام
 2008انخ ض مؤشر العمق المالي الى  22.2بسبب االزمة المالية العالمية التي اثرت
عمى االقتصاد العالمي والتي تسببت في انخ اض التعامالت المالية كذلك ادت الى خ ض
قيمة العممة االجنبية وىذا ادى الى انخ اض قيمة االسيم والسندات المالية وارت اع قيمة
العممة المحمية مقارنة بالعمالت االجنبية مما انعكس عمى ارت اع الطمب لمعممة المحمية مما
انعكس عمى شكل ارت اع الناتج المحمي االجمالي بنسب اكبر من الزيادة في عرض النقود
وىذا بدوره ادى الى انخ اض مؤشر العمق المالي في ىذا العام.
وفي عام  2009و  2010و  2011ارت ض مؤشر العمق المالي ليصل الى  34.8و
 36.1و 37.5عمى التوالي  ،وفي عام  2012و  2013انخ ض الى ( )33.2و
( )32.0ويعود السبب ذلك الى خروج مقدار كبير من الكتمة النقدية عن سيطرة السمطة
النقدية بسبب ارت اع مؤشر ال ساد االقتصادي و اإلداري الذي أدى إلى تدىور الوضض
االقتصادي بشكل عام  ،وفي عام  2014و  2015و  2016ارت ض مؤشر العمق المالي
ليبم ( )43.2، 41.4،34.1عمى التوالي  ،أما في العامين االخيرين من الدراسة 2017
و 2018فقد انخ ض ليبم ( 39.6و  . )36.5وكما في الجدول رقم ( .)5والذي ىو
حصيمة نسبة  M2بالمعنى الواسض الى . GDP
صذٚي (ِ )5ؤشز اٌؼّك اٌّاًٌ فً اٌؼزاق ٌٍّذة (% )2018-2004
انؼًك انًانٍ
25.6
20.0
22.1
24.2
22.2
34.8
36.1
37.5

انسُىاث
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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33.2
2012
32.0
2013
34.1
2014
41.4
2015
43.2
2016
39.6
2017
36.5
2018
اٌّصذر  :إػذاد اٌباعزاْ باالػخّاد ػٍى اٌضذاٚي اٌظابمت

االستنتاجات :
 -0ان الن ر ر ر ر رراتج المحم ر ر ر ر رري االجم ر ر ر ر ررالي  GDPيعتم ر ر ر ر ررد اعتم ر ر ر ر رراد ش ر ر ر ر رربو كام ر ر ر ر ررل
عم ر ر ر ر ررى االير ر ر ر ر ررادات الن طي ر ر ر ر ررة اذ ان انخ ر ر ر ر رراض او زي ر ر ر ر ررادة ى ر ر ر ر ررذه العائ ر ر ر ر رردات
ي ر ر ر ررنعكس عم ر ر ر ررى مق ر ر ر رردار الن ر ر ر رراتج المحم ر ر ر رري االجم ر ر ر ررالي ال ر ر ر ررذي يع ر ر ر ررد العام ر ر ر ررل
االساسي في العمق المالي .
 -0ان عرض النقود يشكل العامل ادساس في تحقيق العمق المالي اذ يعد من
المت يرات ادساسية الميمة لكونو يمثل وسائل الدفض في االقتصاد والذي اخذ
اتجاه ذي نمو مضطرد خالل مدة الدراسة بم يوميو الضيق والواسض

.

 -3ان عرض النقود الى الناتج المحمي االجمالي  ،GDPواجمالي الودائض الى
الناتج المحمي االجمالي  ،ونسبة اشباه النقود الى  GDPتمثل مؤشرات العمق
المالي التي تقيس قدرة المصارف عمى تعبئة المدخرات المحمية في شكل
ودائض ،ويمكن ان يستعمل ايآ من ىذه المؤشرات الثالثة كمؤشر لمتطور
المصرفي  ،وقد عكست المؤشرات السابقة ضعف الجياز المصرفي وانخ اض
مساىمتو االقتصادية .

24

يجهت انؼهىو انًانُت وانًحاسبُت  /انًجهذ االول  /انؼذد انثاٍَ حسَراٌ 0202
تصذر ػٍ وزارة انًانُت  /يركس انتذرَب انًانٍ وانًحاسبٍ  /لسى انتذرَب ػهً أػًال انبحىث وانترجًت

 -0بالرغم من الزيادات المطردة في عرض النقود لكنيا لم تتناسب مض متطمبات
النشاط االقتصادي في العراق ممثمة بالناتج المحمي االجمالي وذلك الن ىذا
الناتج يعتمد بشكل أساسي عمى اإليرادات الن طية وبالتالي ي قد عرض النقود
إمكانية التأثير مض .GDP
 -5ان الجزء ادكبر من عرض النقود في العراق ىو عممة خارج الجياز
المصرفي وىذا يؤدي الى انخ اض دور ومساىمة المؤسسات المالية الوسيطة
المصرفية وغير المصرفية في النشاط االقتصادي وبالتالي ينخ ض العمق
المالي .

التو يات :
باالستناد الى االستنتاجات التي تم التوصل إلييا في تحديد العمق المالي في العراق لممدة
( )2018-2004فان الباحثان يوصيان بما يأتي :
 -0ايج ر ر ر رراد مص ر ر ر ررادر اخ ر ر ر رررى غي ر ر ر ررر االي ر ر ر ررادات الن طي ر ر ر ررة لتنوي ر ر ر ررض الن ر ر ر رراتج وال ر ر ر رردخل
مر ر ر ر ر ررن اجر ر ر ر ر ررل اضر ر ر ر ر ررافة مصر ر ر ر ر ررادر اخر ر ر ر ر رررى تسر ر ر ر ر رراىم بزير ر ر ر ر ررادة النر ر ر ر ر رراتج المحمر ر ر ر ر رري
االجم ر ر ر ر ر ر ر ررالي ومتوس ر ر ر ر ر ر ر ررط دخ ر ر ر ر ر ر ر ررل ال ر ر ر ر ر ر ر رررد كتط ر ر ر ر ر ر ر رروير القط ر ر ر ر ر ر ر رراع الص ر ر ر ر ر ر ر ررناعي
والزراعي.
 -0إعر ر ر ر ر ررادة ىيكمر ر ر ر ر ررة الجير ر ر ر ر رراز المص ر ر ر ر ر ررفي بمر ر ر ر ر ررا ير ر ر ر ر ررتالئم مر ر ر ر ر ررض حاجر ر ر ر ر ررة النشر ر ر ر ر رراط
االقتص ر ر ر ر ر ررادي ع ر ر ر ر ر ررن طري ر ر ر ر ر ررق دع ر ر ر ر ر ررم المص ر ر ر ر ر ررارف المتخصص ر ر ر ر ر ررة م ر ر ر ر ر ررن اج ر ر ر ر ر ررل
تعزير ر ر ر ر ررز دورىر ر ر ر ر ررا التنمر ر ر ر ر رروي  ،وكر ر ر ر ر ررذلك قير ر ر ر ر ررام المصر ر ر ر ر ررارف الحكومير ر ر ر ر ررة بر ر ر ر ر رردعم
المشروعات الص يرة والمتوسطة .
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 -3إعط ر ر ر رراء البن ر ر ر رروك المركزي ر ر ر ررة ق ر ر ر رردر واس ر ر ر ررض وكبي ر ر ر ررر م ر ر ر ررن االس ر ر ر ررتقاللية ف ر ر ر رري ادارة
السياس ر ر ر ررة النقدي ر ر ر ررة وتن ي ر ر ر ررذىا بم ر ر ر ررا ال يتع ر ر ر ررارض م ر ر ر ررض الق ر ر ر رردرة عم ر ر ر ررى المس ر ر ر ررائمة
والمص ر ر ر ر ر ررداقية والشر ر ر ر ر ر ر افية لخم ر ر ر ر ر ررق بن ر ر ر ر ر رروك ناجح ر ر ر ر ر ررة تس ر ر ر ر ر ررتطيض ادارة السياس ر ر ر ر ر ررة
النقدية في البالد .
 -0زيادة الشمول المالي المصرفي ليشمل كل شرائح المجتمض من خالل تطبيق نظام
الرقم المصرفي المقترن بالرقم المدني لمعالجة مشكمة نسبة العممة في التداول ،
وتنمية االسواق المالية  .كذلك تحويل اتجاه االفراد نحو مشروعات االستثمار
المباشر لتساىم في زيادة الدخل القومي الذي يساىم في تحقيق االستقرار النقدي
بعيدا عن التوجو الى شراء السمض االستيالكية والكمالية  ،والمضاربة في العقارات.

انًصادر
انكتب :
 -1ػبذ إٌّؼُ اٌظٍذ ػًٍ  ،الخصاداث إٌمٛد ٚاٌّصارف فً إٌظُ اٌزأطّاٌٍت ٚاالشخزاوٍت ٚاأللطار
إٌاٍِت ِغ اشارة خاصت ٌٍؼزاق  ،اٌضشء اٌزأً  ،اٌضاِؼت اٌّظخٕصزٌت  ،وٍٍت االدارة ٚااللخصاد ،
. 1984

انبحىث وانذراساث :
 -1باٚي ٘ٛدٌٓ ٚآخز ، ْٚاٌخٍّٕت اٌّاٌٍت ٚاٌغذ ِٓ اٌفمز لضاٌا ِٚذٌٛالث اٌظٍاطاث بشاْ اٌبٍذاْ إٌاٍِت
ٚحٍه اٌظائزة ػٍى طزٌك اٌخغٛي اللخصاد ٚ ،رلت ػًّ صادرة ػٓ إٌمذ اٌذ ، ًٌٚادارة شؤ ْٚإٌمذ
ٚاٌصزف .201،
 -2ػبذ اٌغٍّذ ػبذ اٌفخاط  ،اإلدارة اإلطخزاحٍضٍت فً اٌبٕٛن اإلطالٍِت  ،اٌبٕه اإلطالًِ ٌٍخٍّٕت  ،اٌّؼٙذ
اإلطالًِ ٌٍبغٛد ٚاٌخذرٌب  ،بغذ رلُ  ، 66صذة ٘ 1425،ـ .
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 -3ػًٍ ِغظٓ اطّاػًٍ  ،اٌبٕه اٌّزوشي اٌؼزالً  ،اٌظٍاطت إٌمذٌت فً ِٛاصٙت اٌخغذٌاث (-2015
2017 ، )2016
 -4ػّار عّذ خٍف  ،لٍاص حأرٍز حطٛر اٌضٙاس اٌّصزفً ػٍى إٌّ ٛااللخصادي فً اٌؼزاق  ،صاِؼت
بغذاد  ،وٍٍت االدارة ٚااللخصاد ِ ،ضٍت اٌؼٍ َٛااللخصادٌت  ٚاالدارٌت  ،اٌّضٍذ  ، 17اٌؼذد ، 64
. 2011
٘ -5بٗ ػبذ إٌّؼُ ِ ،خطٍباث رأص اٌّاي اإلضافً ٌٍغذ ِٓ ِخاطز اٌخمٍباث فً دٚراث األػّاي ِٕٚظ
اإلئخّاْ ٚ ،رلت لذِج فً االصخّاع اٌخاِض ٚاٌؼشزٌٓ ٌٍضٕت اٌؼزبٍت ٌٍزلابت اٌّصزفٍت اٌذي ػمذ فً
أب ٛظبً ٌِ 14-13 ًِٛاٌ ، 2015 ٛأِأت ِضٍض ِغافظً اٌبٕٛن اٌّزوشٌت ِٚؤطظاث إٌمذ
اٌؼزبٍت  ،صٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً .

انتمارَر و االحصاءاث :
 -1اٌبٕه اٌّزوشي اٌؼزالً  ،لظُ االطخمزار إٌمذي ٚاٌّاًٌ  ،حمزٌز اإلٔذار اٌّبىز ٌٍمطاع اٌّصزفً ،
اٌفصً اٌزابغ . 2017 ،
 -2اٌخمزٌز اٌظٕٛي ػٓ دٚر اٌظٍاطت إٌمذٌت ٌٍبٕه اٌّزوشي اٌؼزالً فً ادارة اٌخضخُ ٌؼاَ .2018
 -3اٌضّؼٍت اٌؼاِت ٌألُِ اٌّخغذة  ،خطت اٌخٍّٕت اٌّظخذاِت ٌؼاَ  ، 2030اٌذٚرة اٌظبؼ ْٛاٌبٕذاْ ٚ 15
 ِٓ 116صذٚي األػّاي  ،لزار احخذحٗ اٌضّؼٍت اٌؼاِت فً  25أٌٍٛي/طبخّبز . 2015

انرسائم و االطارَح:
 -1اشزف ػشاَ ِغّٛد ػشاَ ِ ،ؤشزاث اٌؼّك اٌّاًٌ ٌألطٛاق اٌّاٌٍت ٚأرز٘ا ػٍى إٌّٛ
االلخصادي دراطت عاٌت طٛق اٌّاي اٌفٍظطًٍٕ  ،رطاٌت ِاصظخٍز  ،صاِؼت األس٘ز  ،غشة ،
.2017
 -2عظٍٓ ػبذ اٌّطٍب اٌظزس  ،دٚر طٛق األٚراق اٌّاٌٍت فً حٍّٕت االدخار فً ِصز  ،رطاٌت
ِمذِت ًٌٍٕ درصت اٌّاصظخٍز فى االلخصاد  ،صاِؼت اٌشلاسٌك – فزع بٕٙا وٍٍت اٌخضارة  -لظُ
االلخصاد .2002 ،
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ً ارز اٌصذِاث االلخصادٌت فً بؼض ِخغٍزاث االلخصاد اٌىًٍ ف، ًٍائٌٛ خضٍز ػباص عظٍٓ ا-3
، االلخصادٚ  وٍٍت االدارة،  صاِؼت وزبالء،  رطاٌت ِاصظخٍز، )1980-2011( اٌؼزاق ٌٍّذة
. 2012

: انًىالغ االنكتروَُت
أرزٖ فً ِخغٍزاث االطخمزارٚ ًاس اٌّصزفٙ اٌض، ْاعّذ عظٓ ػطشاٚ ًػبذ اٌغظٍٓ اٌغاٌب

-1

https://www.iasj.net ًٔٚلغ اإلٌىخزٌّٛر ػٍى اٛ بغذ ِٕش،)االلخصادي (األردْ دراطت عاٌت
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تأثير ظاهرة التضخم في ربحية اسهم الشركات :دراسة لبعض الشركات مختارة
في سوق العراق األوراق المالية

لممدة()2*()4002-4002

The Impact of Inflation on the Profitability of Companies
Shares: A Study of Some Selected Companies in the Iraq
Stock Exchange for the Period (2004-2018).

أ .م .د يوسف عبداهلل عبد (*)4

الباحثــــــــين

عبداهلل ضياء عباس (*)3

المستخمص:
ىدف البحث الى دراسة تأثير التضخم في ربحية اسيم لعينة من الشركات المساىمة في

سوق العراق لألوراق المالية ،وتمثل مجتمع البحث بعض القطاعات المدرجة في سوق
العراق لألوراق المالية وعينة البحث بعض الشركات المختارة في المدة (،)4002-4002

ومن أجل تحقيق ذلك وظف البحث نموذج االنحدار الذاتي ذو االبطاء الموزعة غير

الخطي ( ،)NARDLوتوصل البحث الى استنتاجات عدة كان ابرزىا وجود تأثير غير
خطي طويل االجل لظاىرة التضخم في ربحية السيم لمقطاعات سوق العراق لألوراق

المالية و فيما كانت ابرز توصية.

كممات مفتاحية :سوق االوراق المالية ،ربحية السيم ،التضخم ،قياس مالي .NARDL

(* )1
(* )2
(*)3

البحث هستل هن رسالت هاجستير هقدهت الي الجاهعت الوستنصريت  -كليت االدارة واالقتصاد .
الجاهعت الوستنصريت  -كليت االدارة واالقتصاد -قسن العلوم الواليت والوصرفيت.
طالب هاجستير في قسن العلوم الواليت والوصرفيت – كليت االدارة واالقتصاد  -الجاهعت
الوستنصريت.
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Abstract:
The aim of the research is to study the effect of inflation on the
profitability of shares of a sample of companies contributing to the
Iraq Stock Exchange, and the research community represents some
sectors listed in the Iraq Stock Exchange and the research sample has
some selected companies in the period (2004-2018), and in order to
achieve this, the research employed a form Self-regression with nonlinear distributed slowdowns (NARDL), and the research reached
several Results, the most prominent of which was the existence of a
long-term non-linear effect of the phenomenon of inflation in
earnings per share for the sectors of the Iraq Stock Exchange, and
while the most prominent recommendation was
Key words: stock market,profitability of the share ,inflation,NARDL
Financial Measurement.
المقدمة:
إن سوق األوراق المالية تختمف عن غيرىا من األسواق فيي التقرض االموال وال تمتمك

البضائع والسمع لكن تتعامل باألدوات مالية وغالبا ما تكون اسيم وسندات ،فيي االطار
الذي يجمع المتعاممون باألوارق المالية البائعين والمشتريين وال تشترط المكان محدد لكن
بالمقابل ضرورة توفر ألية اتصال فعالة تجمع المتعاممين وتمكنيم من التعرف عمى
االسعار السائدة خاصة بكل ورقة مالية متداولة في السوق.

تساىم سوق األوراق المالية في عممية التنمية االقتصادية كونيا احدى االليات لتجميع

المدخرات الخاصة والعامة وتوجيييا نحو قنوات االستثمار المتنوعة إذ توفر حمقة االتصال
فعالة بين المستثمرين والشركات من اجل تمويل نشاطاتيا او لزيادة حجم استثماراتيا وبذلك
فيي تعكس من جية المناخ االستثماري لحركة راس المال ومن جية االخرى فعاليات
وتطور نشاط الشركات المساىمة التي تعد اجيزة االستثمار لمدخرات االفراد والقطاعات
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المشاركة في السوق وعمى ىذا االساس فإنيا تييئ لمشركات سيولة ولممستثمرين أمكانية
توظيف امواليم بيسر وسيولة وعائد مناسب.

إن لظاىرة التضخم اثار سمبية عمى سوق األوراق المالية إذ تؤدي الى التقميل في تدفق
مدخرات المالية،الن ارتفاع المستوى العام لألسعار يزيد من أعباء االستثمار ويعيق نموىا

بسبب انخفاض القيمة الحقيقة لألموال وحجم المعروض منيا وفي ىذه الحالة تكون
توقعات المستثمرين متشائمة حول قيمة االموال و التوجو نحواالستثمار وايضاً تؤثر في
الشركات المساىمة من حيث تكاليف االنتاج والتقميل في حجم الطمب عمى المنتجات التي

تقدميا.

هٌهجيت البحج
الوشكلت:
تعد ظاىرة التضخم من أبرز الظواىر التي تصيب في االقتصادات المتقدمة والنامية و احد
متغيرات االقتصاد الكمي التي تفسر عمى انيا االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار
تصيب االقتصاد ككل وىذا االرتفاع يؤدي الى انخفاض في قيمة النقود والقدرة الشرائية

لألفراد إذ ان دخل الذي يحصمون عميو يخفض بنسبة الزيادة في معدل التضخم وان ربحية
السيم تعد الدخل الذي يحصل عميو المساىمين نتيجة الى مساىمتو برأسمال الشركة و احد
المؤشرات الميمة في ق اررات المستثمرين في سوق االوراق المالية وعمى ىذا االساس

نتطرق الى التساؤالت االتية-:

 -0ماىي طبيعة العالقة بين معدل التضخم و ربحية السيم ؟
 -4ما مدى تأثير معدل التضخم في ربحية السيم؟
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الفرضيات:
يبدأ البحث من فرضية وىي-:

 توجد عالقة عكسية غير خطية طويمة االجل بين معدل التضخم و ربحية السيملمشركات المساىمة في سوق العراق لألوراق المالية.

أهداف البحث:
يسعى البحث لتحقيق مجموعة من االىداف االتية-:

 -0دراسة نظرية لسوق األوراق المالية ،وربحية السيم ،و ظاىرة التضخم.
 -4دراسة نظرية لمعالقة ما بين معدل التضخم وربحية السيم.

 -3قياس تأثير معدل التضخم في ربحية السيم لعينة من الشركات المساىمة سوق
العراق لألوراق المالية في المدة ( )4002-4002باستعمال اساليب حديثة في

القياس االحصائي.
أهمية الدراسة:

تبرز كونيا تقدم دراسة واقعية لظاىرة التضخم في العراق في المدة ()4002-4002

وتسمط الضوء عمى ومدى تأثر ربحية السيم لمشركات المساىمة المدرجة في السوق العراق

لألوراق المالية وايضاً-:

 -0عرض معمومات من شأنيا تعزيز ثقافة المساىمين الحاليين او المستقبميين.

 -4االسيام في تحقيق اضافة عممية ومعرفيو لما تقدمو من اساليب بحث حديثة.
 -3تعود بالفائدة عمى الميتمين بدراسة ظواىر االقتصاد الكمي والجزئي.
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حدود البحث:
 -الحدود المكانية :دراسة لعينة من الشركات المساىمة في سوق العراق لألوراق

المالية وىي (مصرف الخليج ،شركة دار السالم للتأمين ،شركة بغداد العراق

للنقل العام واالستثمار ،شركة الشرق األوسط لإلنتاج) تم اختيار ىذه العينات
عمى اساس أنو أعمى ربحية سيم لمشركة المساىمة ضمن القطاع وتحقق ارباح

عمى مدى فترة البحث.

 الحدود الزمانية :مدة البحث  01سنة (.)4002-4002هيكمية البحث:
من أجل تحقيق ىدف البحث تم تقسيم البحث الى مبحثين :إذ خصص المبحث االول الى

أطار نظري عن سوق االوراق المالية وربحية السيم والتضخم والعالقة التي ترتبط
المتغيرين وقد تضمن المبحث مطمبين ،االول :مفيوم وأىمية سوق االوراق المالية ومفيوم
الشركات المساىمة وتعريف االسيم العادية ومفيوم ربحية السيم وطريقة حسابو ،الثاني:
مفيوم التضخم واسبابو وأثاره والعالقة النظرية ما بين التضخم وربحية السيم .المبحث

الثاني قسم الى مطمبين ،االول :أطار نظري لمقياس االقتصادي ،الثاني :قياس تأثير ظاىرة
التضخم في ربحية اسيم الشركات المختارة في سوق العراق لألوراق المالية.

بعض الدراساث السابقت:
استعراض لبعض البحوث السابقة من اجل التعرف عمى االساليب العممية التي تناولت ىذا
الموضوع ،وكاالتي:

أوالً .الدراسات العربية-:

 -0دراسة(شهرزاد حوبي)4002،

ىدفت الدراسة الى البحث فيما إذ كان ىنالك أثر لمتضخم عمى عوائد السيم
القطاعات المدرجة في بورصة السعودية ،وكانت عينة الدراسة عوائد السيم
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لمشركات المساىمة ضمن قطاعات سوق بورصة السعودية لممدة(-4004
 )4001وتوصل البحث الى انو ال يوجد اثر لتضخم عمى عوائد االسيم وعدم
وجود عالقة سببية بين المتغيرين.

 -4دراسة(أحمد بتال و سراب مطر)4002،
سعت الدراسة الى تحميل أثر التضخم عمى عوائد اسيم الشركات المساىمة

ضمن القطاعات المكونة لسوق العراق لألوراق المالية باستعمال نموذج

االنحدار الذاتي ذو االبطاء الموزعة( ،)ARDLوكانت عينة الدراسة عوائد 7

قطاعات لسوق العراق لألوراق المالية لممدة( ،)4001-4001وتوصمت الدراسة

الى وجود عالقة عكسية بين التضخم وعوائد سوق العراق لألوراق المالية وان
االسيم ال تعد وسيمة لمتحوط ضد التضخم في االجل الطويل ضمن سوق

العراق لألوراق المالية.
ثانياً .الدراسات األجنبية:

-0دراسة()Arnav&Vanita,2014
ىدفت الدراسة لمعرفة العالقة بين التضخم وعوائد االسيم عمى المدى الطويل

في سوق األوراق المالية لدول البريكس ،وكانت عينة الدراسة عوائد السيم

لمشركات المساىمة ضمن قطاعات سوق االوراق المالية لدول البريكس(الب ارزيل
وروسيا واليند والصين وجنوب أفريقيا) لممدة( ،)4003-4000وتوصمت الى
وجود عالقة عكسية بين معدل التضخم وعوائد االسيم في سوق االوراق المالية

لمب ارزيل وروسيا وجنوب افريقيا وعالقة طردية بين التضخم وعوائد االسيم في

سوق االوراق المالية لمصين واليند.
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 -4دراسة()Ahmed&Igbinovia,2015
ىدفت الدراسة الى تحديد ما إذا كان معدل التضخم لديو تأثير عمى عوائد

االسيم في سوق األوراق المالي النيجيري ،وكانت عينة الدراسة الشركات

المساىمة ل 04قطاع ضمن بورصة نيجيريا لممدة ( )4000-0991وباستعمال

نموذج( (ARDLتوصمت الدراسة الى إن التضخم يؤثر عكسياً في عوائد اسيم
قطاعات بورصة نيجيريا ولكن تأثير غير معنوي لذا فأن التضخم ليس لو تأثير

معنوي عمى عوائد اسيم سوق االوراق المالية في نيجيريا.

المبحث االول
المطمب االول :االطار النظري لسوق االوراق المالية

اوالً .سىق االوراق الواليت:
تؤثر متغيرات البيئة االقتصادية في األسواق المالية كونيا إنما جزء من النظام المالي وال
تعمل بمفردىا ،سوق االوراق المالية يتكون من مجموعة الشركات المساىمة في عدة

قطاعات لذلك تكون عرضو لمتأثر من ىذه المتغيرات العامة .ويمكن تعريفيا كاالتي:

 السوق :االَلية والوسيمة التي ينتفي فييا شرط المكان ويجتمع من خالليا (أصحاب
العرض والطمب) البائعون و المشترون والوسطاء والمتعاممون .

 السوق المالية :اإلطار الذي يجمع بائعي األوراق المالية بمشتري تمك األوراق
بغض النظر عن الوسيمة التي يتحقق بيا ىذا الجمع او المكان الذي يتم فييا ،

بشرط توافر قنوات االتصال الفعالة بين المتعاممين في السوق بحيث يجعل
االسعار السائدة في أية لحظة زمنية واحدة بالنسبة ألية ورقة تعد متداولة فييا من

ذوي االىتمامات المادية (المستثمرين) او المينية باالدوات الرأسمالية والنقدية او
بالصرف األجنبي بغرض تداول ادوات مالية مثل األسيم والسندات(.موصمي

وأخرون)03 :4003،
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ثانياً .أهمية سوق االوراق المالية(:احمد صالح)22 :4002،

تعد من أىم المصادر التي توفر فرص استثمارية كونيا االلية التي تمكن المستثمرين في
شراء االوراق المالية وبيعيا ألغراض استثمار او المضاربة وبذلك تكمن أىميتيا في:

 -0توفير االموال االزمة لعممية التنمية االقتصادية إذ تتيح فرصة اللتقاء أصحاب
الفائض و أصحاب العجز المالي.

 -4تساىم في تنمية المدخرات وتوجيييا لخدمة االقتصاد الوطني وتشجيع االستثمار
في االوراق المالية.

 -3يساعد المستثمرين في تنويع استثماراتيم إذ توجد فيو العديد من القطاعات
االقتصادية المختمفة تمكنيم من بناء محفظة مالية لتجنب المخاطر التي قد

تصيب بعض قطاعات السوق.

 -2يوفر االمان والشفافية كونو يراقب وينظم اصدار االوراق المالية والتعامل بيا مع
ضمان مصمحة المستثمرين في السوق.

ثالثاً .تعريف الشركة المساهمة:

 شركة ممموكة مجموعة من المساىمين حيث يمتمك كل مساىم حصة فييا
بناءاًعمى كمية األسيم المشت ارت ولو حصة في أرباحيا السنوية عمى مقدار
مساىمتو في رأس مال الشركة ،ويتم أنشائيا ىذه الشركة أحد الطرق لمحصول
عمى تمويل مناسب من أجل القيام بنشاط معين.
 في القانون التجاري العراقي المادة  - 6أوالً (:الشركة المساھمة المختمطة أو

الخاصة ،شركة تتألف من عدد من األشخاص ال يقل عن خمسة يكتتب فييا

المساھمون بأسميم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار
القيمة األسمية لألسيم التي اكتتبوا بيا ).

( و ازرة العدل العراقية)92: 4002،
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رابعاً.مفهوم وأهمية وحساب ربحية السهم:

 -0السهم االعتيادي :حصة في الشركة تعطى لحامميا ممكية جزء من رأسماليا
ويكون لو الحق في األرباح الموزعة وحقالتصويت في الجمعيات العمومية

والحق في القيمة التصفوية عند التصفية (.عبووعمر)42: 4001،

-4ربحية السهم :تمثل ربحية السيم نصيب السيم العادي الواحد من صافي الدخل

لحممة األسيم العادية فيي تشير الى مقدار صافي الدخل الذي يكتسبو كل سيم
من األسيم العادية المصدرة من قبل الشركة ومقدار الربح بعد الفائدة والضريبة

ومقسوم االرباح لألسيم الممتازة ،والناتج المتحقق لكل سيم عادي يحممو

المساىم من أسيم الشركة)Horngren and Harrison،2008 :784( .

 -3أهميتها :إن لربحية السيم اىتمام واسعمن جيات عده إذ يتم عرضيا عمى
شكل نشرات أالكتتاب والتقارير السنوية المصدرة لممساىمين وتكون محل تركيز
اال عالم والمحممين المالين وفي الغالب تصدر البورصات العالمية في نشراتيا

الدورية ىذه النسبة فضال عن نسب السوق األخرى في صورة مقارنة وبسبب
أىمية ىذه المعمومات الخاصة بربحية السيم فأن اغمب الشركات تمتزم
باالفصاح عنيا في صمب قائمة الدخل وال يستثنى من ذلك إال شركات

األكتتاب المغمق وذلك العتبارات (التكمفة/العائد) إذ ال تمتزم ىذه الشركات
باالفصاح عنيا.

( كيسو وويجانت)232: 4009،

 -2حساب ربحية السهم العادي لمشركة المساهمة:
تحسب بتقسيم )صافي الدخل ( صافي الربح ) عمى العدد اإلجمالي لألسيم العادية

المصدرة) كما في المعادلة االتية ),2008:794Weygandt( :
ربحية السهم العادي =

الصافي(صافي الربح)الدخل
عدد االسهم العادية المصدرة(رأسمال المدفوع)
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المبحث االول /المطمب الثاني :اطار نظري لتضخم والعالقة ما بين التضخم وربحية السهم
اوالً .تعريف التضخم:

ىنالك تعاريف كثيرة لمتضخم تختمف باختالف الزاوية التي ينظر منيا المتخصص

ليذه الظاىرة-:

 -0أذ يرى البعض بأنو نقود كثيرة تبحث عن سمع قميمة  ،وزيادة كمية النقود المتداولة

بأنيا
تؤدي إلى ارتفاع بالمستوى العام لألسعار  ،لذا وصفت ظاىرة التضخم ّ
االرتفاع الكبير والمستمر لممستوى العام لألسعار خالل فترة طويمة من الزمن

)Frederic,2004:632(،

 -4فيما يراه أخرون عمى أنو حركة صعودية لألسعار والتي تتصف باألستم اررية
الذاتية التي تنتج عن فائض في الطمب الزائد عن قدرة العرض (الطاقة اإلنتاجية

لالقتصاد) وأيضا حالة االرتفاع المستمر في األسعار ،ومما يعكس حالة عدم
التوازن ما بين القطاع النقدي والقطاع السمعي(.الروبي)40-09 :0973،

 -3أما فريدمان فيرى بأنو أختالل التوازن بين كل من عرض النقود والطمب عمييا،وأن
اإلفراط في عرض النقود ىو المسؤولة عن ظاىرة التضخم  ،لذا ال ينبغي أن
نبحث فقط في العالقة القائمة بين كمية النقود وحجم المعروض من السمع
والخدمات  ،ولكن عمى أساس مقدار تأثيرىا في زيادة متوسط نصيب الوحدة من

الناتج المحمي من نفس كمية النقود)Friedmun,1958:20(.

 -2تقمبات في المستوى العام لألسعار سببيا عدم تساوي خطط أستثمار المتوقع مع
خطط االدخار والناتجة عن أختالف رغبات ودوافع المستثمرين عن

المدخرين)Slavin,2002: 417-418(.

 -1ظاىرة تنشأ بسب الييكل االنتاجي في االقتصاد الذي يعاني من أختالل في
ىيكميتو أو تركيبتو ،وىذا بدوره يؤثر في المستوى العام لألسعار نتيجة لمقصور في

جانب العرض لمتمبية الطمب المستمر(.خمف)07-04 :4007،
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 -4ظاىرة أرتفاع االسعار نتيجة لألرتفاع بالضرائب ولكونيا تكاليف لممنتجين عنده
زيادتيا تتناقص االرباح وينخفض االنتاج ومع أستمرار زيادة الطمب ترتفع

االسعار(.زكي)43-40 :0994،

ثانياً .أسباب التضخم:

إن حدوث ظاىرة التضخم تعد انعكاساً الختالل التوازن في القوى االقتصادية واحتمالية

أن تكون ىذه القوى ىيكمية أو غير ىيكمية عمى مستوى االقتصاد الكمي أو الجزئي كما

وان التضخم ينتج كظاىرة اقتصادية من تفاعل عوامل عدة البد من تحديدىا ومعرفة

طبيعة العالقة بينيا ،أما معدل التضخم يعبر عن الفجوة الحاصمة ما بين حجم الطمب

الكمي الفعمي وحجم العرض الكمي من السمع والمنتجات المعروضة عند مستوى معين
من االستخدام وسرعان ما تنعكس ىذه الفجوة في ارتفاع بالمستوى العام لألسعار

فسرت ىذه الظاىرة وأسباب
السائدة ونتطرق الى أبرز النظريات التي
ّ
أخرى(:الرا)03 :4002،
 -0نظرية التضخم بجذب الطمب :تكون أسباب التضخم في ىذه الحالة ارتفاعاً
بالمستوى العام لألسعار بسبب زيادة الطمب الكمي نتيجة ارتفاع مستوى الدخل من

جية وبقاء اإلنتاج بالمستوى نفسو من جية أخرى مما يؤدي إلى عجز القطاع
اإلنتاجي عن تمبية تمك الزيادة في الطمب الكمي لذلك يختل التوازن الكمي ويتجو

المستوى العام لألسعار نحو االرتفاع(.أبوعراج وأخرون)000-009 :4002،

 -4زيادة عرض :تنشأ عن نمو كمية النقود بمعدالت عالية جداً تفوق متوسط معدالت
نمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي ومعدل نمو استثمارات بالسندات وأذونات

الخزانة مجتمعة ومعدل نمو االحتياطات من الذىب والفضة والقطع األجنبي لدى

البنك المركزي وبالنتيجة زيادة كمية النقود بتمك المعدالت العالية تؤدي إلى ارتفاع
المستوى العام لألسعار المصحوبة بانخفاض القيمة الحقيقية لوحدة النقود أي
انخفاض القوة الشرائية ليا(.العبادي وأخرون)034 :4000،
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 -3نظرية التضخم الهيكمي :فسرت أسباب ظاىرة التضخم الذي يصيب الدول النامية
من خالل سعييا لتحقيق التنمية االقتصادية وتحدث نتيجة االختالل في ىيكل كل
من الطمب الكمى والعرض الكمى ليا(.كنعان وعمي)470-449 :4004 ،

 -2نظرية التضخم بدفع التكاليف :تتجو ىذه النظرية إلى تحميل جانب العرض
لتفسير أسباب ىذه الظاىرة ،اذ غالبا ما يتجو المنتجون لتحديد معدالت األرباح
عند مستوى مرتفع ال يمكن التنازل عنو ،وفي الوقت نفسو يمجأ العمال من خالل

النقابات العمالية إلى تحديد األجور عند مستوى محدد والسبب زيادة االسعار

والنتيجة قيام المنتجين بزيادة المستوى العام األسعار لتعويض الزيادة في تكاليف

اإلنتاج والحفاظ عمى نسبة الربح العالية وكل ىذا من شأنو أن يكون من أسباب
تكوين ظاىرة التضخم(.جمال خريس وأخرون)049 :4004 ،

ثالثاً .أثار التضخم:

نستعرض بعض األثار االقتصادية لهذه الظاهرة-:

 -0أثر التضخم في العممة و هيكل اإلنتاج :إضعاف ثقة األفراد بالعممة واضعاف
الحافز عمى اإلدخار إذ تتجو قيمتيا إلى التدىور المستمر وتبدأ النقود بفقدان

وظيفتيا كمستودع لمقيمة ،لذا يزيد ميل االفراد إلى إنفاق النقود عمى االستيالك
الحاضر من خالل زيادة التفضيل السمعي لألفراد عمى التفضيل النقدي ويتناقص

ميميم لالدخار ،وايضاً يسيم بتوجيو رؤوس األموال إلى بعض االنشطة التي ال
تنفع التنمية االقتصادية في مراحميا األولى فاالرتفاع المستمر في مستويات
األسعار سوف تجتذب القطاعات اإلنتاجية المخصصة لالستيالك أو التي تتمتع

بطبيعة مضاربة رؤوس األموال إلييا عمى حساب األنشطة اإلنتاجية

واالستثمارية(.غزالن محمد عزت.)340 :4000،

 -4أثر التضخم في توزيع الدخل الوطني الحقيقي :عند حصول التضخم يبدأ الدخل
النقدي باالرتفاع بشكل مستمر وبمعدالت تفوق ارتفاع الدخل الحقيقي لذا يتضاءل
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معدل نمو الدخل الحقيقي كمما قارب مستوى توظيف عناصر اإلنتاج المستوى
الكامل وعند ىذا المستوى الذي يعبر عن أقصى مستوى ممكن لو وال يمكن زيادتو

إال في األجل الطويل وألن ارتفاع األسعار باستمرار يؤدى إلى تدىور القوة
الشرائية لمنقود لذا فإن في أوقات التضخم يتركز االىتمام حول الدخل الحقيقي
ومن ثم يتحول االىتمام في كمية النقود التي يحصل عمييا الفرد الدخل ،لممحاولة

في التعرف عمى الكمية التي يستطيع الفرد الحصول عمييا من السمع والخدمات

مقابل ذلك(.أحمد )024 :4002،

رابعاً .العالقة النظرية بين التضخم و ربحية السهم:

أخذت العالقة بين معدل التضخم وعوائد األسيم اىتماماً بار اًز وعمى وفق نظرية

فيشر يقدم سوق األسيم تحوطاً ضد مخاطر التضخم فقد رأى إن معدل التضخم ال
يؤثر في العوائد وىذا يعني تبقى العوائد الحقيقية كون المستثمرين يعوضون ارتفاع

مستوى األسعار من خالل ارتفاع العوائد االسمية لألسيم ،و أما فاما فقد قامت نظرية
عمى اعتبار إن ارتفاع المستوى العام لألسعار يؤدي إلى انخفاض النشاط االقتصادي
والطمب عمى النقود لذلك فأن معدل التضخم وعوائد األسيم يرتبطان بعالقة عكسية
وىذا بدوره يؤثر في األرباح وأسعار األسيم ويعبر عن التأثير السمبي لمتضخم عمى

النشاط االقتصادي.

 -0نظرية فيشر( )Fisher Hypothesisفي سوق االسهم:
انطمقت نظرية فشر من فكرة أن األسيم توفر حماية من مخاطر ظاىرة التضخم
إال أن فيشر لم يعالج ىذه الفكرة في مؤلفاتو وقد نسبت إليو نتيجة لمعادلتو الشييرة
التي قدميا والتي تنص عمى ان(في حال ارتفاع معدل التضخم مع بقاء معدل

الفائدة االسمي في المستوى نفسو فأن معدل الفائدة الحقيقي سينخفض والسبب في

ذلك ىو إن معدل الفائدة الحقيقي مكون من معدل الفائدة االسمي منقوصاً منو

معدل التضخم)) Giommorino, 1998: 155(.
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بعض الدراسات التي نقدت نظرية فيشر:

 دراسة شارلز نيمسون(:)Charles . R.Nelson

رفضت رفضا تاما فرضية فيشر وأكدت عمى العالقة العكسية ما بين معدالت

التضخم وعوائد(.حيدر)24 :4004،

 مساهمة بيرلي سبرينكل(:)Berly W. Sprinkel
رکز في كتابو) )Money & Marketsعمى العالقة ما بين العرض النقدي
وأسعار األسيم وكون التضخم يؤثر عمى أسعار الفائدة الجارية واألرباح المتوقعة

لمشركات بارتفاعيا لكن ىذا االرتفاع في أسعار الفائدة واألرباح ال يكون بنفس
المستوى إال في حالة التوازن طويل األجل وأكد عمى إن االرتفاع بأسعار الفائدة

والتكاليف األخرى يكون أعمى من الزيادة في األرباح التي تحققيا الشركات بسبب

ارتفاع األسعار وبذلك تنخفض أسعار األسيم Sprinkel&Beryl,1971: .
))147
 -4نظرية فاما:
تعود الى االقتصادي األمريكي(  ) Eugene F Fanaصاحب العديد من
المؤلفات حول كفاءة السوق المالي (  ) Market Effecienceوالعالقة بين أسعار
األسيم و االقتصاد الحقيقي و العالقة العكسية بين التضخم وعوائد األسيم وأشار في

دراستو( )Stock Returns , Real Activity , Inflation and moneyالتي
صدرت عام  0920إلى أن الفترة التي أعقبت عام  0913حممت عدداً من الدالئل
تؤكد العالقة العكسية بين معدل التضخم وعوائد السيم ولذلك فقد رفض فرضية فيشر

رفضاً تاما وانطمق من وجية نظر معاكسة ليا إذ بين إن أسعار األسيم ترتبط بعالقة
طردية مع المتغيرات الحقيقية مثل اإلنتاج واالستثمار والمعدل الحقيقي لعائد رأس

المال بينما يرتبط معدل التضخم ارتباطا عكسيا بكل ىذه المتغيرات الحقيقية.
()Gautam,1986:245
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المبحث الثاني

المطمب االول :االطار النظري لمقياس االقتصادي
اوالً .اختبارات جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية:

إذ يعد شرط السكون من متطمبات دراسة السالسل الزمنية من أجل فيم الماضي

واستعماليا فيعمميات التنبؤ بالمستقبل ولكن ما لم تكون البيانات مستقرة فأنو لن يتم

الحصول عمى نتائج سميمة ومنطقية منيا .ويتم أحيانا تحديد طبيعة السمسمة الزمنية
(ساكنة أوغير ساكنة) سواء بالمالحظة البسيطة او حتى بالرسم البياني ولكن ليست

دقيقة لذا نمجأ الى استعمال مقاييس احصائية الختبار وجود جذر وحدة الذي يجعل
من السالسل الزمنية غير قابمة لمتنبؤ كونيا تأخذ شكل عشوائي غير قابل لمتقدير أو

عدم وجود جذر وحدة داللة عمى سكون السالسل وتحقق شرط االستقرار.
((Paul&Andrew,2001:1

تتعدد اختبارات قياس مدى ستقراية السمسمة الزمنية وأبرزها:

 -0اختبار ديكي _ فولر البسيط ()Divkey&Fuller,1979:427-431(.)0222
 -4اختبار ديكي_فولر الموسع(Elliott&Others,1996:813-836(:)0220
 -3اختبار فيميبس وبيرون()Philips&perron,1988:335-346(.)0222

ثانياً .التكامل المشترك:

المفهوم),2020:12-13Ahmad Battal(:
من وجية نظر االحصاء يتكون من خالل تالقي سمسمتين غير مستقرتين في
معادلة معينة وبطريقة معينة وكان الخطأ لممتغيرين مستقر ويزيل مشكمة االنحدار

الزائف وبذلك يتحقق التكامل المشترك ،إذ يمكن حدوث تكامل مشترك في
السالسل الزمنية غير المستقرة ولكن بواقي ىذه السالسل عندما يتم أجراء اختبار
السكون ليا إذ تكون مستقرة وبتالي حدوث توازن طويل االجل مع وجود اختالل

قصير االجل .وأبرز طرائق التكامل المشترك كاالتي:
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 -0أنجل و كرانجر()Granger,1988:199-211(:)0222

 -4جوهانسن و جوسميوس(Johansen&Juselius,1990:169-(:)0220
.)210

ولعدم مالئمة اختبار أنجل وكرانجر ألكثر من متغيرين والتحيز في العينات

الصغيرة فقاما بوضع اختبار جديد يسمح بإجراء التكامل المشترك ألكثر من
متغيرين.

 -3نماذج آردل ()Auto Regressive Distributive Lag()ARDL

أ -نموذج االنحدار الذاتي لمتوزيعات المتباطئة الخطي(:)Linear ARDL
إذ يعد أحد أساليب التكامل المشترك وتم وضعو من قبل محمد بيسران و شن

وسميث( )0999و جرى استعمالو في المجاالت االقتصادية الختبار وجود

عالقات طويمة االجل بين المتغيرات االقتصادية عبر السالسل الزمنية عمى يد

بيسران)Pesaran&Shin,2001:289-326( .

ب -نموذج االنحدار الذاتي لمتوزيعات المتباطئة غير الخطي( None Linear
:)ARDL

في عام  4002ولتعرض نموذج  ARDLالسابق لمعديد من االنتقادات من
أبرزىا عدم صحة الفرضية الخطية لمنموذج ،إذ أنو توجد العديد من الظواىر

الغير خطية غير أنو يقتصر عمى الظواىر الخطية التي تمتاز بالندرة ،مما
دفع ( )Shinلوضع نموذج االنحدار الذاتي غير الخطي لمتوزيعات المتباطئة

( )NARDLوذلك باستعمال عممية التجزئة اإليجابية والسمبية لممتغير غير

الخطي إليجاد عالقة االجل القصير والطويل وان ىذا النموذج يعمل بفروض

نموذج  ARDLوبنفس شروطو ويمتاز عنو يأخذ بنظر االعتبار احتمالية
وجود عالقة الالخطية في تأثير المتغير المستقل لممتغير التابع سوء في

االجل القصير أو الطويل)Shin,2014:281-314(.
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ثالثاً.مجتمع وعينة البحث:

تمثل سوق العراق لألوراق المالية مجتمع البحث وتم تعين الشركات المساىمة المختارة

وىي(مصرف الخليج ،شركة دار السالم للتأمين ،شركة بغداد العراق للنقل العام
واالستثمار ،شركة الشرق األوسط لإلنتاج) ضمن قطاع (المصارف ،التأمين،

الخدمات ،الزراعة)عينة لمبحث.
رابعاً.اسموب جمع البيانات:

تم االعتماد عمى التقارير السنوية الصادرة عن سوق العراق لألوراق المالية الورقية

وااللكترونية من اجل الحصول عمى بيانات سنوية لربحية أسيم الشركات المساىمة

المدرجة في السوق ،وايضاً التقارير السنوية الصادرة عن و ازرة التخطيط (الجياز
المركزي لإلحصاء) الورقية وااللكترونية لمحصول عمى الرقم القياسي العام لألسعار

المستيمك السنوي في المدة (.)4002-4002
خامساً .تحديد متغيرات البحث:

المتغير التابع :ربحية السيم السنوية لمشركات المساىمة المختارةفي سوق العراق لألوراق
المالية لممدة ( )4002-4002الجدول رقم (.)4

المتغير المستقل :الرق ـ ـ ـ ـم القياس ـ ـ ـ ـي العـ ـ ـ ـ ـ ـام لألسع ـ ـ ـ ـ ـ ـار المستيـ ـ ـ ـ ـ ـمك السـ ـ ـ ـنوي في المدة
( )4002-4002الجدول رقم (.)0
سادساً.البيانات المستعممة في البحث:

 -0يبين الجدول رقم ( )0بيانات الرقم القياسي العام لألسعار المستيمك.

 -4يبين الجدول رقم ( )4بيانات ربحية اسيم الشركات المساىمة المختارة في سوق
العراق لألوراق المالية لممدة (.)4002-4002
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الجدول رقم ()0

الرقم القياسي العام لألسعار المستيمك السنوي في المدة ()4002 -4002

المصدر :من اعداد الباحث باعتماد عمى التقارير و ازرة التخطيط  /شعبة االرقام القياسيةلمسنوات
()4002-4002

الجدول رقم ()4
ربحية اسيم الشركات المساىمة المختارة في سوق العراق لألوراق المالية
لممدة ()4002-4002

المصدر :من اعداد الباحث باعتماد عمى التقارير السنوية لسوق العرق لألوراق المالية لمسنوات(.)4002-4002
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المبحث الثاني  /المطمب الثاني:قياس تأثير ظاهرة التضخم في ربحية اسهم الشركات

المختارة في سوق العراق لألوراق المالية.

من اجل قياس تأثير التضخم في ربحية السيم يتم استعمال منيجية القياس االقتصادي من

خالل خطوات االتية:
اوالً :توصيف نماذج ( )NARDLللشركات:
جرى تقدير نمـوذج  NARDLبتجـزئة المتغيـر ) (infإلى موجـب وسالـب وكاآلتـي:
-

(inf inf+ + inft = inf0 + .....................)1
)infj ,0
إذ إن:
)infj ,0

-

∑ = inf

∑ = inf+

∑= inf+

-

∑= inf

وباالستنـاد لهـذا االفتـراض يكون لـدينا نمـوذج )NARDL(p,qوكاآلتـي:
∑
∑=
)..............(2
j
إذ إن:
 :المتغير التابع (معدل الربحية للشركات).
 :ارتفاع التضخم.
 :انخفاض التضخم.
إن المعادلة )(2أعاله تمثـل الصيغـة غيـر المقيدة لتوصيـف نموذج  NARDLوالتي
يجب أن تكـون معلماتهـا مستقرة وأال تعانـي من مشكالت االرتباط التسلسلي وعدم ثبات
التباين فضـالً عن عـدم التـوزيـع الطبيعـي.
∑
∑
)...........(3
إذ إن:
 :حـد تصحيـح الخطـأ.
 :سرعـة تصحيـح الخطـأ.
إن حـد تصحيح الخطـأ يجـب أن يكـون سالـبا ً ومعنويـاً ،فضالً عن ان سرعـة
تصحيـح الخطـأ يجـب أن تكون بـيـن ( )-1و( )0وقد تزيد عن )(-1عادة في األسواق
المالية.
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∑
)..(4
تمثـل المعادلـة ()4أعاله صيغـة االجـل الطويـل لـنـمـوذج .NARDL

∑

ثانياً :بيانات نماذج ( )NARDLلمشركات:
تم استعمال بيانات معدالت الربحية لشركات مختارة ذات اعمى معدالت ربحية وىي

كاآلتي:مصرف الخميج ) ،(X1و شركة دار السالم لمتأمين ) ،(X2وشركة بغداد العراق

لمنقل العام واالستثمار ) ،(X3وشركة الشرق األوسط لإلنتاج ) ،(X4فضالً عن الرقم
القياسي العام أسعار المستيمك كمؤشر لمتضخم ).(inf

وقد تم تحويـل ىـذه البيـانـات إلـى بيانـات فصميـة (ربع سنوية) لممـدة( – 2018.Q4

 )2004.Q1باستعمال طريقة ) (Littermanوبأخذ الموغاريتم الطبيعيممسالسل الزمنية
وبيذا يكون عدد المشاىدات المستعممة ( )60مشاىدة ،وتظير البيانات عمى وفق الشكل

البياني ( )1االتي:

شكل رقم ( )0معدالت الربحية لمصرف الخميج ) ،(X1و شركة دار السالم لمتأمين ) ،(X2وشركة بغداد
العراق لمنقل العام واالستثمار ) ،(X3وشركة الشرق األوسط لإلنتاج ) ،(X4التضخم )(inf

للمدة ()2018 – 2004

المصدر :من عمل الباحث استناداً إلى البرنامج االحصائي ).(Eviews10
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ثالثاً .اختبارات جذور الوحدةلنماذج ( )NARDLلمقطاعات:
يظير جدول رقم ) (3في ادناه اختبارات جذور الوحدة لمعدالت الربحية لمصرف الخميج (،)X1
و شركة دار السالم لمتأمين ) ،(X2وشركة بغداد العراق لمنقل العام واالستثمار )،(X3
وشركة الشرق األوسط لإلنتاج )،(X4ساكنة ( )Stationarityعند المستوى ]) ،[I(0إذان

ال عـن قيـمـة
قيم ـ ـة إحصائ ـ ـ ـية ( )Tلك ـ ـ ـ ـال االختبارين ( )ADF,PPأكبر من الجدولية ،فض ً

( )P – Valueأقـل من ( )%5مـمـا يعنـي رفـض فـرضية العدم بأن السالسل الزمنية غير
ساكنة وقبول الفرضية البديـل بسكـون السالسـل الزمنيـة ،في حيـن أن السمسمة الزمنية لمعدل
التضخم ( ،)infساكنة عند الفرق األول ]) ،[I(1إذان قيمـة إحصائيـة ( )Tولكال االختبارين
( )ADF,PPأكبر من الجدولية ،فضـالً عن قيمـة ( )P – Valueأقل من ( )%5ممـا يعنـي

رفـض فـرضية العـدم بان السمسمة الزمنية غير ساكنة وقبول الفرضية البديـل بسكون السمسمة

الزمنية.
جدول رقم ( )3اختبارات جذر الوحدة لمتغيرات نماذج  NARDLللشركات
االختبارات
المتغيرات

Lninf
Lnx1
Lnx2
Lnx3
Lnx4

ADF
عند الفرق
عند المستوى
االول

PP
عند الفرق
عند المستوى
االول

***-7.337765
-3.548208
-2.912631
-2.594027

***-7.343511
-3.548208
-2.912631
-2.594027

-2.522980
-3.546099
-2.911730
-2.593551
***-4.498341
-3.546099
-2.911730
-2.593551
***-5.452377
-3.546099
-2.911730
-2.593551
***-4.155830
-3.546099
-2.911730
-2.593551
**-3.430942
-3.548208
-2.912631
-2.594027

*-2.748376
-3.546099
-2.911730
-2.593551
***-4.498341
-3.546099
-2.911730
-2.593551
***-5.451982
-3.546099
-2.911730
-2.593551
***-4.090229
-3.546099
-2.911730
-2.593551
***-6.429469
-3.546099
-2.911730
-2.593551

/
/
/
/
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درجة
التكامل
)I(1

)I(0

/
)I(0

/
)I(0

/
)I(0
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المصدر :من عمل الباحث استناداً الى البرنامج االحصائي ).(Eviews10
الملحوظات * :عند مستوى معنوية  ** ،%11عند مستوى معنوية  *** ،%5عند مستوى معنوية .%1

رابعاً.تقدير نماذج ( )NARDLلمقطاعات:
يتم االستعانة باختبار )(F-Bounds Testلمعرفة وجود عالقة طويمة االجل في

الحالة التي تكون فييا السالسل الزمنية لممتغيرات ساكنة عند الفرق األول ) I(1او
مزيج بين الفرق األول ) I(1والمستوى ) ،I(0ويبين جدول رقم ) (4في ادناه ان ىناك
عالقة توازنيو طويمة االجل في كل نموذج من النماذج االربعة والخاصة بالشركات

وىن (مصرف الخميج ،شركة دار السالم لمتأمين ،شركة بغداد العراق لمنقل العام
واالستثمار ،شركة الشرق األوسط لإلنتاج)؛ إذ تظير إحصائية

(F-Bounds

)Testوالتي ىي أكبر من جميع القيم العميا ولجميع مستويات المعنوية
( )%1،%5،%10مما يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة بوجود
عالقة طويمة توازنيو االجل.

النموذج األول (نموذج مصرف الخميج) :يبين جدول ) (4نتائج التقدير لمنموذج
فزيـادةمعـدل التـضخـم بنسبة ( )%1سيؤدي إلى انخفاض معدالت الربحية لمصرف

الخميج ()LnX1بنسبة ( ،)%0.812في حين ان انخفاض معدل التضخم بنسبة

( )%1سيؤدي إلى زيادة معدالت الربحية لمصرف الخميج ()LnX1بنسبة
( ،)%0.710كما ان حصول أي اختالل في االجل القصير عن توازن االجل

الطويل فـان نمـوذج تصحيـح الخطـأ ىـو الذي يعـد التـوازن وبسـرعـة ()-0.463

فصمياً ،مـما يـعنـي أن ( )%46.3من عـدم التـوازن في صدمـة الفـصـل األخيـر يت ُـم
تصحيـحيـا فـي الفـصـل الـحـالـي
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جدول رقم ( )4نماذج  NARDLلمشركات المختارة
LnX4

LnX3

LnX1

LnX2

NARDL Model
Dependent Variable
Independent Variable

-0.922
**)(-2.136
-0.814
**)(-2.016
2.120
***)(4.079
-0.765
***)(-6.157
***8.873
0.387
0.262
3.088
)(0.006
0.224
)(0.894
7.204
)(0.616
9.987
)(0.007
1.783
)(0.189
Stable
Stable

-0.832
**)(-2.333
-0.672
**)(-2.009
2.558
***)(5.461
-0.619
***)(-5.696
***7.662
0.456
0.402
8.542
)(0.000
0.491
)(0.782
3.691
)(0.595
1.340
)(0.512
3.819
)(0.056
Stable
Stable

-0.950
**)(-2.117
-0.927
**)(-2.122
2.335
***)(4.255
-0.413
***)(-5.260
***6.552
0.386

-0.812
**)(-2.212
-0.710
**)(-2.044
2.710
***)(4.725
-0.463
***)(-5.215
***6.429
0.400
0.354
8.657
)(0.000
1.527
)(0.466
4.341
)(0.362
17.297
)(0.000
0.696
)(0.408
Stable
Stable

0.352
11.307
)(0.000
1.179
)(0.555
1.633
)(0.652
4.103
)(0.129
1.147
)(0.289
Stable
Stable

DLninf_POS
DLninf_NEG
C
)CointEq(-1
F-Bounds Test
R – squared
Adjusted R – squared
F – statistic
Breusch – Godfrey
Breusch – Pagan – Godfrey
Jarque – Bera
Ramsey RESET
CUSUM
CUSUM – squared

الوصدر :هن عول الباحث استناداً الي البرناهج االحصائي ).(Eviews10
الولحوظاث * :عند هستوى هعنويت  ** ،%11عند هستوى هعنويت  *** ،%5عند هستوى هعنويت .%1

النموذج الثاني (نموذج شركة دار السالم لمتأمين) :يظير من جدول رقم ( )4في أعاله
أن زيـادةمعـدل التـضخـم بنسبة ( )%1سيؤدي إلى انخفاض معدالت الربحية لشركة

دار السالم لمتأمين ) (LnX2بنسبة ( ،)%0.950وان انخفاض معدل التضخم بنسبة
( )%1فسيؤدي إلى زيادة معدالت الربحية لشركة دار السالمممتأمين ( )LnX2بنسبة
( ،)% 0.927وان حصول أي اختالل في االجل القصير عن توازن االجل الطويل

فـان نمـوذج تصحيـح الخطـأ ىـو الذي يعـد التـوازن وبسـرعـة ( )-0.413فصمياً ،مـما
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يـعنـي أن ( )%41.3من عـدم التـوازن في صدمـة الفـصـل األخيـر يت ُـم تصحيـحيـا فـي
الفـصـل الـحـالـي.

النموذج الثالث (نموذج شركة بغداد العراق لمنقل العام واالستثمار) :يتضح من جدول
رقم)(4في اعاله نتائج التقدير فزيـادةمعـدل التـضخـم بنسبة ( )%1سيؤدي إلى
انخفاض معدالت الربحية لشركة بغداد العراق لمنقل العام واالستثمار ( )LnX3بنسبة

( ،)%0.832في حين ان انخفاض معدل التضخم بنسبة ( )%1فسيؤدي إلى زيادة
معدالت الربحية لشركة بغداد العراق لمنقل العامواالستثمار ( )LnX3بنسبة

( ،)%0.672فضالً عن ان حصول أي اختالل في االجل القصير عن توازن االجل

الطويل فـان نمـوذج تصحيـح الخطـأ ىـو الذي يعـد التـوازن وبسـرعـة ()-0.619

فصمياً ،مـما يـعنـي أن ( )%61.9من عـدم التـوازن في صدمـة الفـصـل األخيـر يت ُـم
تصحيـحيـا فـي الفـصـل الـحـالـي.
النموذج الرابع (نموذج شركة الشرق األوسط لإلنتاج) :يمكن ان نمحظ من جدول رقم)(4
نتائج تقدير النموذج إذ إن زيـادةمعـدل التـضخـم بنسبة ( )%1سيؤدي إلى انخفاض

معدالت الربحية لشركة الشرق األوسط لإلنتاج ()LnX4بنسبة ( ،)%0.922كما ان
انخفاض معدل التضخم بنسبة ( )%1فسيؤدي إلى زيادة معدالت الربحية لشركة

الشرق األوسط لإلنتاج ()LnX4بنسبة ( ،)%0.814وان حصول أي اختالل في
االجل القصير عن توازن االجل الطويل فـان نمـوذج تصحيـح الخطـأ ىـو الذي يعـد

التـوازن وبسـرعـة ( )-0.765فصمياً ،مـما يـعنـي أن ( )%76.5من عـدم التـوازن في
صدمـة الفـصـل األخيـر يت ُـم تصحيـحيـا فـي الفـصـل الـحـالـي.

إن النماذج اآلنفة الذكر تعد مقبولة احصائياً إذ تبمغ قيمة ( )P – Valueإلحصائية ()F
لكل النماذج أقل من ( )%5والتيتعني استحالة عدم رفض فرض العدم ووجوب قبول
الفرض البديل بالمعنوية الكمية لمنماذج ،فضالً عن ان بواقيالنماذج ال تعاني من مشكمة
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االرتباط التسمسمي كما يثبتيا اختبار ( )Breusch – Godfreyحيث قيمة ()P- Value

لـ( )Obs*R-Squaredأكبر من ( )%5مما يعني قبول فرضية العدم ورفض الفرضية

البديمة ،كماوان بواقيالنماذج ال تعاني من مشكمة عدمثبات التباين كما يوضحيا

اختبار( )Breusch – Pagan – Godfreyحيث قيمة ( )P- Valueلـ(Obs*R-

)Squaredأكبر من ( )%5إذتعني ايضاً قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديمة ،في
حين ان بواقي النموذج الثاني والثالث وىما (نموذج شركة دار السالم لمتأمين ،ونموذج

شركة بغداد العراق لمنقل العام واالستثمار) موز ِ
عين توزيعاًطبيعياً كما يؤكدىا اختبار

( )Jarque – Beraحيث تبمغ قيمة ( )P- Valueأكبر من ( )%5مما يعني قبول
فرضية العدم ورفض الفرضية البديمة ،اما النموذج األول والرابع (نموذج مصرف الخميج،

ونموذج شركة الشرق األوسط لإلنتاج) إذ ان بواقي ىذان النموذجانغير موزعة توزيعاًطبيعياً

كما يثبتيا اختبار ( )Jarque – Beraحيث تبمغ قيمة ( )P- Valueأصغر من ()%5

مما يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة ،فضالً عن ذلك إن النماذججيدة

التوصيف كما يظيرىا اختبار ( )Ramsey RESETحيث قيمة ()P- Value

إلحصائية  Fأكبر من ( )%5مما يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة بأن

النموذج ال يعاني من مشكمة خطأ التوصيف ،فضالً عن إن معممات النماذج مستقرة

) (Stableكما يوضحيا اختباري( )CUSUM & CUSUM – squaredحيث إن خط
التقدير يقع بين حدي الثقة مما يعني قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديمة.

االستنتاجات:
 -0إن الشركات المساىمة تدخل أسواق االوراق المالية من أجل االستفادة من مصادر
التمويل منخفضة التكمفة فضال عن التفضيالت التي توفرىا السوق من سيولة البيع

والشراء والتقييم العادل ألسعار أسيميا  ،وان ربحية السيم تمثل إحدى العوامل المؤثرة
في تداول االسيم في ىذه السوق وتعد مؤش اًر يوضح مستوى كفاءة األداء المالي
واالقتصادي لمشركة المساىمة.
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 -4فسرت ظاىرة أثر التضخم في ربحية السيم استناداً الى النظريات التي فسرت العالقة
ما بين المتغيرين .فقد أشارت نظرية فيشر الى العالقة الطردية بينيما الن التغير في

معدل التضخم يقابمو تغي اًر باالتجاه نفسو في ربحية السيم فيما اكدت نظرية فاما عمى
العالقة العكسية بين المتغيرين .كما أن النظريات التي فسرت وعالجت ظاىرة التضخم

جاءت حسب الظروف االقتصادية التي مرت بيا االقتصادات.

 -3اتسم تأثير التغير في معدل التضخم في ربحية السيم في مدة البحث (-4002
 )4002لمشركات المتداول اسيميا في سوق العراق لألوراق المالية بعالقة عكسية
واستجابة طويمة االجل اختمفت نسبتيا من شركة آلخرى .فقد أدى ارتفاع معدل

التضخمالى انخفاض في ربحية السيم والعكس صحيح مع اختالف في نسبة تأثر
ربحية السيم في حالتي االرتفاع او االنخفاض وىذا يدل عمى العالقة غير الخطية

(المرونة) ما بين متغيرات البحث.

التوصيات:

 -2ينبغي لسوق العراق لألوراق المالية تييئة مناخ استثماري جاذب لمشركات المساىمة
باعتماد تفضيالت في المعامالت الضريبية  .فضالً عن تنويع االدوات االستثمارية

المالية المستعممة في سوق العراق ألوراق المالية من اجل جذب فئات جديدة من

المستثمرين.

 -1تطوير وتنويع الخدمات التي تقدميا شركات الوساطة المالية في سوق العراق لألوراق
المالية من تقديم دراسات تحميمية عن الوضع المالي (الحالي والمستقبمي) لمشركات

المدرجة في السوق مما يساعد المستثمرين في الحصول عمى معمومات أقرب الى
الدقة مبنية عمى تحميالت عممية تسيم في ق اررات شراء وبيع االسيم.

 -4ضرورة اجراء اصالحات ىيكميمة لمنظام االقتصادي العراقي من اجل تقميل االختالل
الييكمي الذي يعاني منيا الجياز االنتاجي والعمل عمى تطويره وتنمية القطاعات

السمعية بيدف زيادة الطاقة االنتاجية وتوسيع قاعدة المعروض السمعي وزيادة انضمام

الشركات المحمية لمسوق.
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استثمار الفوائض المالية في شركات التامين
Investing financial surpluses in insurance companies
الباحـــــــــــث

سعيــــــد عبــــــــاس مــــــــــــرزه (*)1
المستخمص:
تناول البحث دراسة عن استثمار الفوائض المالية في شركات التامين ومدى تأثيرىا عمى
السياسة التأمينية من جية وتأثرىا بالتضخم االقتصادي من جية اخرى وقد اخذت جانبين
نظري وتطبيقي .وبذلك تضمنت الدراسة محورين رئيسين تطرق المحور االول الى مفيوم
االستثمار بوجو عام واالستثمار في شركات التامين بوحو خاص من حيث شروطو وحجم
االستثمار ومصادره ومجاالت االستثمار الرئيسية التي ينبغي عمى شركات التامين اتباعيا
من اجل تحقيق االىداف التي من اجميا يتم استثمار فوائضيا المالية والمجاالت التي
تتبعيا من اجل ذلك وىي الربحية مع ضمان االصل الحقيقي لألموال المستثمرة مع
االحتفاظ بقدر مناسب من السيولة النقدية لتغطية التزاماتيا تجاه حممة الوثائق وما تتكبده
من مصاريف عند مزاولة نشاطيا التاميني ومدى االستفادة من عوائد استثماراتيا في اتباع
سياسة تأمينية تستطيع عن طريقيا زيادة نشاطيا وتوسيع عممياتيا في منافسة الشركات
االخرى اضافة الى تعويض حممة وثائق التامين عمى الحياة عن انخفاض القيمة الحقيقية
لمبالغ تأمينيم نتيجة حالة التضخم االقتصادي خالل مدة التامين .اما المحور الثاني تم
تطبيق ى ـ ـ ـذه المفاىي ـ ـم عمى استثمار الفوائض المالي ـ ـ ـة ف ـ ـ ـي شركة التامين العراقية العامة اذ
(* )1

خبــير اقتصـــــــادي وتأميني
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تضمن مجاالت االستثمار وحجميا وتطورىا والعوائد المترتبة عن استثمار فوائضيا المالية
) وتحميميا وقياسيا وبيان معدالتيا وعوائدىا واستخالص٥١٠٢–٥١٠٢( خالل السنوات
 وتأتي اىمية البحث من الدور الذي يؤديو.االستنتاجات والتوصيات من خالل ذلك
استثمار الفوائض المالية في شركات التامين من التحكم بسياستيا التأمينية من جية ومدى
تأثر مبالغ تامين الحياة بالتضخم االقتصادي من جية اخرى وان اىم االستنتاجات التي تم
التوصل الييا ىي اىمية الفوائض المالية في استثمارات شركات التامين اال ان حجم ىذه
.االستثمارات ال تتناسب مع الفوائض المالية وال مع العوائد المترتبة عمييا
. الفوائض المالية – االستثمار– شركات التأمين – السياسة االستثمارية: الكممات المفتاحية

Abstract
In this extension study, the research deals with the investment of
financial surplus made by the insurance companies and its impacts
on insurance policies from one side and how it is impacted by the
economic inflation from the other side, knowing that the study has
been conducted theoretically and Practically. Thus, the study
includes two main directions. The first direction deals with the
investment concept in general and the investment in the insurance
companies in particular in terms of its conditions, the investment
size, its sources and the main areas of investment that insurance
companies should follow in order to achieve their goals where their
financial surpluses are invested and the areas that should follow to do
so, which is the profitability while ensuring the true assets of the
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invested funds and maintaining an adequate amount of cash
availability to cover their obligations for document holders and
expenses incurred with their insurance activities. Leveraging from
the investment returns to follow an insurance policy enables the
increase in its activities and expanding its operations in competition
with other major companies in addition to compensating policy
holders of life insurance because of the decrease in their insurance
value as a consequence of the economic inflation during the
insurance period. The second direction in this study focuses on
applying all principles mentioned above on investing financial
surpluses in Iraqi insurance company as it includes the areas of
investment, its size and development, and the returns resulting from
the investment of its financial surpluses during the years of (20152019), including also analyses, measurements, and statement of their
average

rates

and

returns

to

draw

the

conclusions

and

recommendations by doing so.
Key words : financial surpluses – investment - insurance companies
– Investing policy .
:المقدمة-1
تتجمع لدى شركات التامين فوائض مالية كبيرة من خالل نشاطيا التاميني والمترتبة
عن اقساط عمميات التامين و االحتياطيات الفنية واالحتياطي الحسابي في التامين عمى
الحياة وما ليذه الفوائض المالية من اىمية في تحديد مركزىا المالي واالستمرار بمزاولة
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عمميا ومنافسة الشركات االخرى من حيث استيفاء اقساط تتفق مع ىذه المنافسة من جية
وشدة الخطر من جية اخرى و تتجو شركات التامين الى استثمار ىذه االموال في
المجاالت المختمفة وفق سياسة استثمارية تحقق اىدافيا في ديمومة

عمميا وان ىذه

السياسة تمعب دو ار اساسيا في كافة مجريات عمميا لذا ينبغي ان توجو الدراسات لمبحث في
استثمارات شركات التامين والوقوف عمى واقع ىذه السياسة والتعرف عمى مدى تأثرىا
بالتضخم االقتصادي .

 -٢منهجية البحث
 -1-٢مشكمة البحث- :
ان السياسة التأمينية في تحديد اسعار التامين تعتمد اساسا عمى نتائج حساب االرباح
والخسائر لكل محفظة من محافظ انواع التامين المختمفة وبما ان عوائد االستثمار تشكل
جزءا من ىذه الحسابات غير ان بعض شركات التامين ال تولي اىتماما في استثمار
فوائضيا المالية وعدم االكتراث بنتائج استثماراتيا لغرض النيوض بسياستيا التأمينية من
خالل تحديد اسعار تتوازن مع نشاطيا التاميني ومواكبة المنافسة مع الشركات االخرى
كما لم تكترث لما يترتب عمى نتائج استثماراتيا من اثار التضخم االقتصادي سواءاً
بالنسبة لمحافظيا التأمينية او لتعويض حممة وثائق التامين عمى الحياة
 -٢-٢اهمية البحث:
تأتي اىمية البحث من الدور الذي يمعبو استثمار الفوائض المالية في شركات التامين من
التحكم بسياستيا التأمينية من خالل احتساب اقساط متوازنة ألنواع التامين مبنية عمى
نتائج استثماراتيا تستطيع بموجبيا منافسة الشركات االخرى من جية وتعويضحممة وثائق
التامين عمى الحياة بما قد تتأثر مبالغيا من حالة التضخم االقتصادي اضافة الى تطوير
نشاطيا التاميني.
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 -٣-٢فرضية البحث:
ىناك عالقة بين استثمار الفوائض المالية في شركات التامين والتحكم بسياستيا التأمينية
وذلك من خالل مساىمة عوائد االستثمار التي تكون جزءا من حساب االرباح والخسائر
لكل محفظة من محافظ التامين في تقميل خسائر المحفظة التي تستطيع من خالليا التحكم
في تحديد اسعار التامين من جية ومدى تأثر نتائج االستثمار بالتضخم االقتصادي ووضع
الحمول لتقميل الخسائرالناتجة عنو.
 ٤-٢اهداف البحث:
حث شركات التامين وتحفيزىا عمى االىتمام باستثمار فوائضياالمالية في مجاالت
االستثمار المختمفة واستغالل ارباح االستثمار لتقميل خسائر محافظيا التأمينية من جية
وتعويض حممة وثائق التامين عمى الحياة بما تتعرض مبالغ تأمينياألثار التضخم من جية
اخرى
 -٥-٢عينة البحث ومدتها:
تم اختيار شركة التامين العراقية العامة لدراسة واقع سياسة استثمار فوائضيا المالية خالل
الفترة ( )٥١٠٢ — ٥١٠٢لتحقيق اىداف البحث في اىمية استثمار الفوائض المالية
لشركات التامين ان اختيار ىذه الفترة ىي الستقرار عمل الشركة بعد ( )٥١١٢وتوفر
احصائيات مالئمة لمدراسة والبحث يمكن االستدالل بيا.
 -٣مفهوم االستثمار- :
االستثمار ىو عمميو استخدام االموال الحالية المدخرة منيا والفائضة عن الحاجو في
مشاريع ذات عوائد ماليو من اجل زيادة المدخوالت في المستقبل عمى ان يراعي فييا
االبتعاد عن المضاربة واالخطار فيي اما ان توظف في انشاء مشاريع جديده او بتوسيع
مشاريع قائمو وتنميتيا او بشراء عقارات لغرض تأجيرىاواالستفادة من مردودىا السنوي او
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من خالل شراء اسيم وسندات ذات عائد ثابت و مضمون معتمدا في ذلك عمى اسس و
خطط مدروسة مسبقا بعد دراسة كافة الفرص المتاحة و ان ال يتم تركيا لالرتجال واختيار
فرص االستثمار عشوائيا وعمى ان يؤخذ بنظر االعتبار عند اتخاذ اي قرار بشأن استثمار
االموال العوامل التالية :
 -1-٣المحافظة عمى االصل وضمان الدخل- :
ان المحافظة عمى أصل رأس المال وضمان الدخل من النقاط الميمة التي ينبغي اعتمادىا
ابتداءاً واال اصبحت مسألة االستثمار عممية مضاربو او مغامرة .وألجل المحافظة عمى
ديمومة العائد يقتضي المحافظة عمى االصل وعدم التفريط بو او استخدامو في مجاالت
غير مدروسة وغير مضمونة العواقب مع التأكيد عمى مبدأ الضمان الحقيقي لألموال
المستثمرة
 -٢-٣تنويع وتوزيع مجاالت االستثمار- :
ينبغي مراعاة عدم تركيز االستثمار في جانب واحد من مجاالت االستثمار المتاحة ميما
كان مضمونا وانما يقتضي توزيعو من الناحيتين النوعية والجغرافية وذلك لضمان المحافظة
عمى االموال المستثمرة وعدم التفريط بيا كميا من جية واستمرار تدفق االيرادات االستثمارية
من جية اخرى .حيث لو تعثر نوعا ما من االستثمار او في منطقو معينو تكون ىناك
ارباحا في مجال اخر او منطقو اخرى تعوض ما اصاب من خسارة في المجال المتعثر
وبذلك يتحقق التوازن في العممية االستثمارية.
 -٣-٣الوقاية من االخطار- :
ىناك اخطار عديده متنوعو تحيط بعممية استثمار االموال وتكون كامنو خمف مسببات
كثيره وان من اىم ىذه االخطار ىي التي تصيب قيمة االصل وتؤدي بو الى الخسارة
وانخفاض مقدار العائد لذلك ينبغي ان يكون اختيار اوجو االستثمار بشكل سميم وبأوقات
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صحيحو تنسجم والفرصةاالستثماريةالمتاحةوبأساليب وطرق مينيو منتظمة وذلك وفق خطو
مدروسة تعبر عن ادراك وبعد نظر في معرفة مجاالت استخدام االموال المستثمرة
 -٤االستثمار في شركات التامين- :
يعتبر االستثمار في شركات التامين الركن االساسي في مقدمات تحقيق اىداف نجاحيا
يز لثبات قدرتيا عمى التحكم في سياستيا التامينية وبما
واستمرار ديمومتيا في العمل وتعز ًا
يحقق مصمحتيا ومصمحة جميور المؤمن ليم معا .حيث ان السياسة االستثمارية لشركات

التامين تختمف عن السياسات االستثمارية االخرى من حيث ان االموال الفائضة التي تقوم
شركات التامين بتوجيييا لالستثمار ال تمتمك منيا سوى جزء بسيط والجزء الكبير منيا
يعود لممؤمن ليم من خالل االحتياطيات الفنية التي تعتبر التزاما عمييا اتجاىيم .و بذلك
فال تنحصر نتائج استثمار الفوائض المالية سواءاً بالربح او الخساره عمييا فقط وانما تسبب
اض ار ار بالغة لممؤمن ليم اذا ما نتج عن ىذه السياسة خسارة كبيرة ( )٤ويكفي ان نوضح
بيذا الصدد ان رأس المال االسمي والمدفوع لشركة التامين العراقييالعامو حسبما ورد
بتقريرىا لسنة  ٥١٠٢مبمغ (ممياري دينار) في حين بمغت احتياطاتيا الفنية
( )٥٠٢٠٢٢٢٤١١١دينار (ثمانية وعشرون مميار و ثالثمائة وتسعة عشر مميون
وتسعمائة واربعو و ثالثون مميون دينار) اي ما يعادل خمسة عشر ضعف رأسماليا .ىذا
باإلضافة الى ان نتائج سياستيا االستثمارية يعطييا المرونة الكافية بطرح انواع متعددة من
الوثائق تتناسب اسعارىا مع عوائد االستثمار التي تتناسب عكسيا مع اسعار التامين اذ
كمما زادت عوائد االستثمار كمما تتيح الفرصة لتخفيض معدل القسط وحسب نتائج
المحفظة لكل نوع من انواع التامين حيث ان عوائد االستثمار تكون جزءا من حساب
االرباح والخسائر ليذه المحافظيذا وان السياسة االستثمارية في شركات التامين حسب
نشاطيا الميني ينبغي ان تراعي تحقيق السيولة والربحية والضمان وكما موضح ادناه-:
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 -1-٤السيولة:
ويقصد بيا بالنسبة لنشاط التامين قدرة شركة التامين لموفاء بالتزاماتيا النقدية تجاه المؤمن
ليم عند استحقاقيا .فااللتزامات المستقبمية بالنسبة لمتامين عمى الحياة يكون اكثر دقو
وسيولة عنو في فروع التامين العام وليذا يتحقق مبدأ السيولة بالنسبة لتامين الحياة بدقة
اكثر عنو ألنواع التامين االخرى )٠( .حيث كمما كان من الصعب توقع احتمال تحقق
الخطرالمؤمن منو كمما دعت الحاجو الى درجو عالية من السيولة والعكس صحيح .وبذلك
ينبغي ان تستثمر شركات التامين جزءا مناسبا من فوائضيا المالية في اصول يمكن
تحويميا الى نقود بسيولو وبدون خساره( )٠كما ىو الحال في الودائع الثابتة
 -٢-٤الربحية-:
تسعى شركات التامين الى تحقيق اقصى عائد ممكن من استثمار فوائضيا المالية مضحية
الى حد ما بالمخاطر التي قد تتعرض ليا ىذه االستثمارات .ولكن قد يتعارض ىذا المبدأ
مع مبدأي السيولة والضمان وليذا فان الحصول عمى اكبر عائد ممكن يجب ان ال ياتي
في مقدمة االساسيات بالنسبة لشركات التامين التي ينبغي عمييا ايجاد التوازن بين ىذه
العناصر لموصول الى سياسة استثمارية تحقق ضمان رأس المال مع الحصول عمى
اقصى عائد من الربحية
 -٣-٤الضمان-:
ان الضمان التقميدي او الضمان االسمي لألموال المستثمرة يؤدي الى تحقيق االمان
لممستثمر من حيث حصولو عمى نفس كمية النقود المستثمرة اال انو في ظل التضخم
الذي ي ؤدي الى انخفاض القيمة الحقيقية لألموال المستثمرة خصوصا اذا كان االستثمار
آلجال طويمو وذلك نتيجة انخفاض القوه الشرائية لمنقود بصورة مستمرة ومتزايدة .ليذا تسعى
شركات التامين الى االستثمار في المجاالت التي تحافظ عمى القيمة الحقيقية لألموال
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المستثمرة وليس استرداد نفس الوحدات النقدية ليذه االموال ومن امثمتيا االستثمار في
المجال العقاري وعميو فان االىداف الرئسية لمسياسة االستثمارية في شركات التامين تتركز
في الحصول عمى اقصى عائد ممكن من استثماراتيا مضحية الى حد ما بالمخاطر التي
قد تتعرض ليا ىذه االستثمارات مع ضمان القيمة الحقيقية لألموال المستثمرة

ودون

التفريط بتوفر قدر مناسب من السيولة لسداد التزاماتيا (.)٠
 -٥حجم االستثمار ومصادره في شركات التامين :
يعتمد حجم االستثمار في شركات التامين عمى مقدار الفائض السنوي الناتج عن
الحصيمة المتبقية خالل سنة العمل من مقدار االقساط المحصمة مطروحا منيا االلتزامات
في دفع التعويضات ومبالغ تامين الحياة المستحقة واسترداد االقساط المرجعة والمصاريف
اإلدارية والفنية وبعبارة اخرى ىو الفائض من مقدار حجم المقبوضات مطروحا جممة
المدفوعات خالل السنة وىذا الفائض ىو الذي يتم استخدامو في مجاالت االستثمار
المتاحة في ذلك الوقت وفق التعميمات واألنظمة المرسومة والمحددة وىذا ما يطمق عميو
باالستثمار الموجو .حيث ان السياسة االستثمارية لشركات التامين في الدول النامية ترتبط
ارتباطا وثيقا بالسياسة االستثمارية لمدولة نفسيا .وبما انيا تتميز بوجود خطط لمتنمية
االقتصادية فأنيا بحاجة الى المزيد من االستثمارات ( )٢اال انيا كانت استثمارات غير
منتجو وتعاني من قمة العائد مما استدعى الى تدخل الدولة الذي اصبح ليا دو ار رئيسيا في
توجيو استثماراتيا نحو المجاالت التي تؤدي الى تطور اقتصاد البمد( )٠وعمى ىذا االساس
تقوم الدولة بتحديد الحجم الكمي لألموال المستثمرة وتوزيعيا عمى القطاعات االقتصادية
المختمفة وقد تشارك بجزء من رأس المال فييا .كما يتأثر حجم استثمارات شركات التامين
في حالة التأميم والتي حصمت في بعض الدول النامية والتي تم حصرىا في السندات
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الحكومية ذات القيمة المحدودة وبفائدة ثابتو والقروض اما بالرىن العقاري او بضمان وثائق
التامين عمى الحياة(.)٥
اما مصادر وقنوات االستثمار في شركات التامين تتمثل في مصدرين رئيسين اوليما يتعمق
بالنشاط التاميني وثانييما يعتمد عمى النشاط االستثماري نفسو .حيث ان تنمية محافظ
انواع التامين المختمفة من خالل اصدار وثائق جديده مع ديمومة سريان الوثائق القديمة
من ابرز اىداف شركات التامين وذلك من اجل االحتفاظ عمى اكبر قدر ممكن من
االقساط وتنميتيا من جية وتحقيق اكبر عائد من استثمار امواليا في افضل المجاالت
المتاحة من جية اخرى.
والجدول ( )٠يوضح الفوائض المالية وحجم االستثمار في شركة التامين العراقية العامة
خالل السنوات (.)٥١٥٢-٥١٠٢
جدول (.)1

الفوائض المالية وحجم االستثمار في شركة التامين العراقية العامةخالل السنوات
()٢١1٩ -٢١1٥

السنة

الفائض المالي

حجم االستثمار

االىمية النسبية

٥١٠٢

٢٢٢٢٢٠١

٢٤٤٥٢٢٢٢

٪٢٫٢

٥١٠٢

٩٤٢٢٢٠٢

٢٢٢٠٢٢٩٢

٪٥١٫٢

٥١٠٩

٢٠٢٠٢٠٢

٢٢٤١٠٤٤٢

٪٠٤٫٠

٥١٠٠

٠٠٢٠٢٢٢

٢٤٢٢١٩١٢

٪٠٢٫٢

٥١٠٢

٢٢٤٢٥٢٢

٢٢٠١١٠٢٤

٪٠٢٫٠

المصدر )٩( -التقارير السنوية لشركة التامين العراقية ()٢١1٩-٢١1٥

70

هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت  /الوجلد االول  /العدد الثاًي حسيراى 0202
تصدر عي وزارة الواليت  /هركس التدريب الوالي والوحاسبي  /قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت

يالحظ من الجدول ( )1ما يمي- :
أ -ازدياد حجم االستثمار خالل سنوات الدراسة حيث ارتفع من ( )٢٤٤٥٢٢٢٢الف دينار
في سنة االساس سنة  ٥١٠٢الى ( )٢٢٠١١٠٢٤الف دينار سنة في سنة ٥١٠٢

ب -ازدياد الفائض المالي خالل سنوات الدراسة من ( )٢٢٢٢٢٠١الف دينار سنة ٥١٠٢
الى ( )٢٢٤٢٥٢٢الف دينار سنة  ٥١٠٢عدا سنة ٥١٠٩الذي انخفض فيو عن سنة
 ٥١٠٢ولكن لم يؤثر ذلك عن ارتفاع حجم االستثمارات.

ج -تذبذب في نسب األىمية اذ كانت سنة  ٥١٠٢تمثل اعمى نسبو ( )٪٥١٫٢وسنة
االساس اقل نسبة ()٪٢٫٢

ولموقوف عمى مدى نمو الفوائض المالية وحجم استثمارىا خالل السنوات (—٥١٠٢

 )٥١٠٢ونسبة ىذا النمو السنوي خالل ىذه الفترة فالجدول ( )٥ادناه يوضح نسبة الزيادة
عن سنة االساس في الفوائض المالية وحجم االستثمار في شركة التامين العراقية خالل

الفترة ()٥١٠٢–٥١٠٢
جدول ()٢

نمو الفوائض المالية وحجم االستثمار السنوي في شركة التامين العراقية خالل السنوات
() ٢١1٩- ٢١1٥

(بااللف)

السنة

الفائض المالي

نسبة الزيادة

حجم االستثمار

نسبة الزيادة

٥١٠٢

٢٢٢٢٢٠١

-

٢٤٤٥٢٢٢٢

-

٥١٠٢

٩٤٢٢٢٠٢

٪٠٥٠

٢٢٢٠٢٢٩٢

٪٢٬٠

٥١٠٩

٢٠٢٠٢٠٢

٪٩٥

٢٢٤١٠٤٤٢

٪٠٤٬٢

٥١٠٠

٠٠٢٠٢٢٢

٪٠٢٠

٢٤٢٢١٩١٢

٪٢٠

٥١٠٢

٢٢٤٢٥٢٢

٪٠٢٢

٢٢٠١١٠٢٤

٪٠٢

المصدر ()٩التقارير السنوية لشركة التامين العراقية
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يتضح من الجدول ( )٢ما يمي:
أ -نسبة الزيادة السنوية بالقياس الى سنة االساس ( )٥١٠٢بخصوص الفائض المالي
تمثل سنة ( )٥١٠٢اعمى نسبة ( .)٪٠٢٢واقل نسبة كانت في سنة ( )٥١٠٩وىي
( )٪٩٥خالل سنوات الدراسة
ب -اما بخصوص حجم االستثمار فان سنة ( )٥١٠٢ايضا تمثل اعمى نسبة سنوية لزيادة
حجم االستثمار بالقياس الى سنة االساس ( )٥١٠٢وىي ( )٪٠٢وان سنة ( )٥١٠٢كانت
فييا النسبة االقل خالل سنوات الدراسة وىي ()٪٢.٬٠
ج -ان نسب الزيادة السنوية لمفوائض المالية تفوق النسب السنوية لحجم االستثمار مما
يدل عمى عدم استثمار جميع الفوائض المالية او الجزء االكبر منيا وىذا ما يؤكده جدول
رقم ( )٠بان االىمية النسبية لحجم االستثمار لم تتجاوز ( )٪٥١٬٢من الفائض المالي
ان ذلك يوضح مدى اعتماد حجم االستثمار عمى الفوائض المالية لشركات التامين
وتوجيييا نحو أفضل المجاالت المتاحة التي تحقق اكبر عائد ممكن من الربح مع ضمان
االصل والجدول رقم ( )٢ادناه يوضح مقدار العوائد ونسبتيا الى حجم االستثمار في شركة
التامين العراقية خالل السنوات ()٥١٠٢— ٥١٠٢
جدول ()٣حجم االستثمار وعوائده في شركة التامين العراقية
خالل السنوات ()٢١1٩–٢١1٥
(باأللف)

السنة

حجم االستثمار

العائد السنوي

النسبة

٥١٠٢

٢٤٤٥٢٢٢٢

٥٩٩٠٠٠٥

٪٠

٥١٠٢

.٢٢٢٠٢٢٩٢

.٥٩٢٢٢٢٢

٪٩
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٥١٠٩

٢٢٤١٠٤٤٢

٥٢٥٢٥٤٥

٪٩

٥١٠٠

٢٤٢٢١٩١٢

.٥٢٢٢٩٠٢

٪٢

٥١٠٢

.٢٢٠١١٠٢٤

.٢٢٥١٤٢١

٪٢

المصدر  )٩( -التقارير السنوية لشركة التامين العراقية ()٢١1٩-٢١1٥

من الجدول ( )٣نالحظ ما يمي -:
أ-ازدياد مقدار عوائد االستثمار السنوية خالل السنوات ( )٥١٠٢–٥١٠٢حيث ارتفعت
من مبمغ ( )٥٩٩٠٠٠٥الف دينار سنة  ٥١٠٢الى مبمـ ـ ـغ ( )٢٢٥١٤٢١الـ ـ ـف دين ـ ـ ـار
سنة ٥١٠٢
ب -ان ارتفاع مبمغ العوائد خالل السنوات ( )٥١٠٢-٥١٠٢ال يتناسب مع حجم
االستثمار وىذا ما تأكده نسب العوائد حيث انخفضت خالل تمك السنوات اذ ان سنة
االساس مثمت اعمى نسبة ( )٪٠سنة  ٥١٠٢اقل نسبو ()٪٢
وفي حالة استخراج معدل العائد السنوي لألموااللمستثمرة الذي يعتمد عمى اساس قسمة
العائد السنوي عمى متوسط حجم المبالغ المستثمرة لمسنة السابقة والسنة التي يراد حساب
معدل عائد استثمارىا السنوي اي
معدل عائد االستثمار

عائد االستثمار السنوي
متوسط حجم المبالغ المستثمرة

ولموقوف عمى مدى جودة عائد االستثمار وفيما اذا يمكن اعتماده في استمرار االستثمار
في المجاالت المستثمرة فييا االموال او البحث عن مجاالت اخرى يتم مقارنة معدل العائد
مع سعر الفائدة الذي تمنحو
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المصارف عمى الودائع المالية والجدول رقم ( )٤يوضح حجم المبالغ المستثمرة وعوائدىا
السنوية في شركة التامين العراقية خالل السنوات ( .)٥١٠٢–٥١٠٢ومعدل عائد
االستثمار في كل سنة عدا سنة االساس
جدول ()٤

حجم مبالغ االستثمار وعوائدها السنوية ومعدل االستثمار السنوي لشركة التامين العراقية خالل
السنوات ()٢١1٩-٢١1٥
(بااللف)

السنة

حجم االستثمار

العائد السنوي.

معدل العائد

٥١٠٢

٢٤٤٥٢٢٢٢

.٥٩٩٠٠٠٥

————

٥١٠٢

٢٢٢٠٢٢٩٢

.٥٩٢٢٢٢٢

٪٩٬٢

٥١٠٩

٢٢٤١٠٤٤٢

٥٢٥٢٥٤٥

٪٩٬٩

٥١٠٠

٢٤٢٢١٩١٢

٥٢٢٢٩٠٢

٪٢٬٤

٥١٠٢

٢٢٠١١٠٢٤

.٢٢٥١٤٢١

٪٢٬٩

المصدر )٩( :التقارير السنوية لشركة التامين العراقية

أ -في سنة ( )٥١٠٢كان معدل العائد الستثمارات الشركة ( )٪٩٬٢وىو اعمى معدل عائد
سنوي خالل سنوات الدراسة
ب -وكان اقل معدل عائد سنوي الستثمارات الشركة وىو ( )٪%٢٬٩في سنة ()٥١٠٢
ج -بمقارنة النتائج لمجدول رقم ( )٢بالجدول رقم ( )٤نالحظ ان نسب معدل العائد السنوي
اعمى من نسب عائد االستثمار الى حجم االستثمارات السنوية خالل سنوات الدراسة
و -وبمقارنة معدل عائد االستثمار السنوي بمعدل سعر فائدة المصارف عمى الودائع
المالية نالحظ انيا تزيد عنيا بفارق كبير حيث ال تتعدى سعر فائدة المصارف عمى ودائع
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الشركة عن ( )٪٢اضافة الى انيا تحقق الضمان االسمي لألموال دون الضمان الحقيقي
ليا
 -٦مجاالت االستثمار في شركات التامين-:
يمكن تقسيم مجاالت االستثمار المختمفة الى قسمين رئيسين ىما االستثمار ذات العائد
الثابت الذي يضمن لممستثمر الحصول عمى عائد دوري خالل مدة االستثمار كما يوفر لو
السيولة الكافية عند الحاجة الييا

وكما ىو الحال في السندات والودائع والقروض

واالستثمار ذات العائد المتغير التي تتوقف عوائدىا عمى نتائج العممية االستثمارية وانيا
ال توفر السيولة النسبية عند الحاجو الييا كما في العقارات واالسيم .وان شركات التامين
تسعى الى عدم تركيز استثماراتيا في مجال واحد او منطقو جغرافية واحده وانما يتم
توزيعيا عمى المجاالت المختمفة من الناحيتين النوعية والجغرافية وتوجيييا نحو افضل
الوسائل التي يتحقق معيا ضمان االصل والعوائد المجزية مع توفير السيولة وذلك لغرض
تحقيق اىدافيا في ضمان وحماية حممة الوثائق من المؤمن ليم وخصوصا وثائق التامين
عمى الحياة مع االحتفاظ عمى موازنة اقساط انواع التامين العام االخرى التي تؤدي الى
زيادة مبيعاتيا وتسويق افضل لوثائقيا
وعميو فان اىم المجاالت الرئيسية التي توجو شركات التامين امواليا لالستثمار فييا
تتحدد بصورة عامة بما يمي -:
 -1-٦الودائع :
كانت الودائع تشكل اكبر نسبة من حجم االستثمار في شركات التامين العتبارىا من ضمن
االصول التي تحقق السيولة النقدية والضمان االسمي لألموال المستثمرة ()٢وان عوائدىا
محدده بنسب ثابتو مضمونو.
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وتمجأ الييا شركات التامين لضمان السيولة النقدية لغرض تسديد التزاماتيا في دفع
التعويضات والوفاء إلعادة مبالغ تأمين الحياة عند استحقاقيا من جية ولوجود قيود تحدد
االستثمار في ىذا المجال من اجل حماية االموال المستثمرة من جية اخرى .اال ان وجود
مثل ىذه القيود لم تقف حائال امام شركات التامين من تحقيق عوائد مجزية من اصوليا
المستثمرة في ظل التضخم االقتصادي ()٠١ىذا ما توجيت اليو شركة التامين العراقية
حيث كانت غالبية استثماراتيا في الودائع اال انو بعد االنخفاض الحاد في قيمة سعر
صرف الدينار نتيجة التضخم االقتصادي و ما نتج عنة من اضرار لمحفظتيا االستثمارية
في ىذا المجال فقد اجرت تغيي ار في سياستيا االستثمارية محاولو منيا في الحفاظ عمى
القيمة الحقيقية لألموال المستثمرة وذلك بتوجيو قسم كبير من فوائضيا المالية اضافة الى
سحب نسبة كبيره من الودائع واستخداميا في شراء العقارات واالسيم وىو توجو سميم
وفق تمك الظروف التي ادت الى االنخفاض الكبير في سعر صرف الدينار
 -٢-٦االسهم والسندات:
تصنف االسيم والسندات بصورة عامة اما انيا غير قابمة لإلطفاء كاألسيم في الشركات
المساىمة والسندات غير المضمونة و التي ليس ليا تاريخ استحقاق ويتم تثمين ىذا النوع
حسب السعر السائد في السوق .وسندات قابمة لإلطفاء وتشمل السندات الصادرة او
المضمونة من قبل الدولة والسندات المصنفة في المراتب العميا في النشرات المالية ويتم
تثمينيا حسب طريقة اطفاءىا.
وتعتبر االسيم والسندات من مجاالت االستثمار التي تحقق عوائد ذات معدل يفوق
المعدالت في المجاالت االخرى .غير انيا تنطوي في بعض االحيان عمى شيء من
الخطورة بالنسبة لممشروعات التي قد تتعرض لمفشل()٩لذلك فان الواليات المتحدة األمريكية
تفرض قيود عمى االستثمار في مجال االسيم
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الخاصة بشركات التامين او فوائضيا المالية واجراء توزيعيا نوعيا وجغرافيا .اال ان شركة
التامين العراقية قد وجيت نسبة كبيرة من استثماراتيا في اآلونة االخيرة نحو االسيم مما
ادى الى زيادتيا وذلك لالرتفاع المتزايد في عوائدىا السنوية وارتفاع قيمة االسيم في سوق
االوراق المالية نتيجة تضاعف موجوداتيا من جية والقضاء عمى اثار التضخم عمى
االموال المستثمرة من جية اخرى .غير ان ىذا المجال قد تمكأ ايضا في السنوات االخيرة
نتيجة تذبذب عمل الشركات المساىمة فييا وانخفاض ارباحيا مما ادى الى انخفاض قيمة
اسيميا في سوق اال وراق المالية عما كانت عميو في السنوات السابقة اال ان قيمتيا
االسمية وموجوداتيا لم تتأثر بذلك
 -٣-٦العقارات -:
كانت معظم شركات التامين عمى الحياة ال تسمح باالستثمار في االصول العقارية ذات
االغراض غير االجرائية خالل الفترة الماضية (.)٠١
ومع ىذا فقد ادت الطبيعة الديناميكية القتصاد ما بعد الحرب العالمية الثانية الى الطمب
المتزايد لرؤوس االموال مما جعل شركات التامين في حاجة ماسة الى السيولة النقدية
لتمويل الطمبات المتزايدة لممصانع والمتاجر من اجل االستمرار في المحافظة عمى مكانتيا
التنافسية مما ادى ذلك الى االستخدام المتزايد لألموال السائمة والتي يطمق عمييا بالصفات
الخاصة بالبيع واالستئجار او الشراء واالستئجار ()٠١حيث تقوم شركات التامين وفق
ذلك بأنشاء مصانع او متاجر او مخازن ثم تقوم ببيعيا بعد االنتياء من انشاءىا مستفيدة
من الفرق بين قيم التكمفة الفعمية و قيم البيع .او تقوم بشراء عقارات لغرض استثمارىا من
خالل تأجيرىا لمغير حيث ان شركات التامين تمتمك ضمن اصوليا االستثمارية الكثير من
العقارات سواءا عن طريق انشاءىا او شراءىا جاىزة اويتم استحصال عقارات مرتينو من
جراء عجز المقترض عن الوفاء بتسديد القرض.
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وعميو فان التوسع في االستثمار العقاري ىو االتجاه الذي سارت عميو معظم شركات
التامين عندما اصبح التضخم حقيقة ال تقبل الجدل في الدول المتقدمة والكثير من الدول
النامية عمى حد سواء ()٤ولقد حاولت شركات التامين تالفي النتائج السمبية لمتضخم و
انخفاض القوة الشرائية لمنقود من خالل اختيار سياسة استثمارية سميمة تتناسب مع
الظروف االقتصادية السائدة من اجل الحصول عمى اكبر عائد ممكن من ىذه االستثمارات
وبما يفوق معدل سعر الفائدة الفني الذي يتم اعتماده في حساب اقساط التامين( )٢مما
يمكن معو من استخدام الفائض في تعويض حممة وثائق التامين عمى الحياة عن الخسائر
المترتبة عن انخفاض قيمة النقود من خالل المشاركة في االرباح .وكذلك تعويض العجز
في مقدار االقساط الناتج عن زيادة المصروفات اإلدارية .من خالل ذلك بدأ البحث عن
منافذ جديدة ومتطورة لالستثمار والتي يتحقق معيا ضمان القيمة الحقيقة لألموال المستثمرة
وبما يتناسب مع االرتفاع المستمر في االسعار .وان االستثمار في المجال العقاري ىو
الذي يحقق الضمان الحقيقي لألموال المستثمرة ويعتبر المدخل الطبيعي لحل مشكمة
التضخم بالنسبة لشركات التامين من جية وحممة وثائق التامين بصوره عامة والتامين عمى
الحياة بصوره خاصة من جية اخرى والذي ينبغي ان توجو اليو شركات التامين اىتماميا
وتعتبره من اولويات سياستيا االستثمارية .بحيث تقوم بتنويع وتطوير مجاالت االستثمار.
اذ ان االثار المترتبة عمى االنخفاض المستمر في القوه الشرائية لمنقود يعتبر من اشد
المخاطر

التي قـ ـد يتعـ ـرض لي ـ ـا استثمـ ـار جزء كبير من امواليا في مجال االسيم

والعقارات ()٢
 -٤-٢القروض-:
تمثل القروض مجال ميم من حجم استثمارات شركات التامين .حيث كانت الحاجة لتمويل
بناء المساكن ىي السبب الذي ادى الى السماح باالستثمار غير المشروط في منح مثل
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ىذه القروض .اال انو قد تم تحديد نسبة معينة من فوائض شركات التامين في بعض
الواليات االمريكية التي يتم

منحيا لمقروض ( )٠١ومع ىذا فان البنيان االقتصادي

واالجتماعي لمدولة وتزايد ارصدة االستثمار قد اجبر شركات التامين لمبحث عن منافذ
اضافية لالستثمار في ىذا المجال ومنيا منح القروض ألنشاء العقارات التجارية والمشاريع
الصناعية والزراعية .ىذا وتعتبر القروض كالودائع الثابتة والسندات من االصول التي
تحقق الضمان االسمي لألموال المستثمرة دون القيمة الحقيقية ليا وبذلك تتأثر كثي ار من
حاالت التضخم
وعمى ىذا االساس فان شركات التامين تقوم بفرض اسعار فائدة عالية من اجل تحقيق
بعض التوازن من خالل زيادة العوائد لألموال المستثمرة في ىذا المجال .ىذا وان القروض
التي تمنحيا شركات التامين تنصب في اتجاىين ىما :
 -1-٤-٦قروض بضمان وثائق التامين عمى الحياة:
وفق احكام وشروط وثائق التامين عمى الحياة(المختمط) تقوم شركات التامين بمنح
حممة وثائقيا قروض بضمان الوثيقة بحدود قيمة تصفيتيا التي تمثل االحتياطي الحسابي
ليا وذلك لقاء فائدة تقل نسبتيا عن معدل سعر الفائدة لمقروض االخرى عمى اساس ان
الجانب االكبر من امواليا المتاحة لالستثمار ىي ممك لحممة الوثائق والناتجة عن مقدار
التزاميا الحسابي تجاىيم والمتمثل باالحتياطي الحسابي وبذلك يكون من حق حامل وثيقة
التامين عمى الحياة اجراء تصفيتيا او االقتراض بضمانيا لدى الشركة.
 -٢-٤-٦قروض بضمانات عقارية:
تمثل ىذه القروض جانب اخر من مجاالت االستثمار التي تحقق الضمان االسمي
لألموال المستثمرة مع تحقيق عوائد مالية كبيرة تنسجم مع طموح شركات التامين في
الحصول عمى اقصى عائد ممكن من استثمار امواليا .اال ان ىذا النوع من االستثمار ال
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يحقق ليا الضمان الحقيقي ليذه االموال المستثمرة والسيولة النقدية .وان لجوء شركات
التامين ليذ النوع من االستثمار يكون وفق الظروف المتاحة من جية وتعويض النقص عن
القيمة الحقيقية من خالل فرض معدالت فائدة عالية لتسديد جزء من النقص الحاصل في
القوة الشرائية لمنقود .وقد اتجيت شركة التامين العراقية في اآلونة االخيرة بدراسة توظيف
جزء٬ن فوائضيا المالية في مجال االئتمان لمنح قروض تجارية ألنشاء البنايات التجارية
وبمعدل فائدة مجزي وصل مع المصاريف اإلدارية الى ( )٪٥٢وذلك بعد موافقة البنك
المركزي العراقي عمى ان يكون مقابل رىن العقار من الدرجة االولى لصالح الشركة ضمانا
لمقرض
 -٧اثار التضخم عمى االستثمار في شركات التامين-:
يمكن النظر الى اثار التضخم عمى االستثمار من ناحيتين ىما:
 -1-٧اثار التضخم في الطمب عمى االستثمار بصورة عامة:
يثار الجدل بين رجال الفكر االقتصادي حول اثر التضخم االقتصادي في الطمب عمى
االستثمار .وىل لو فائدة بالنسبة لمنمو االقتصادي من عدمو .حيث يرى الفريق المؤيد
لسياسة التضخم بانو يعمل عمى دعم عمميات تكوين رأس المال مما يؤدي الى زيادة
معدالت النمو االقتصادي.كما يفترض ىذا الفريق ان التضخم يعمل عمى توجيو زيادة
استثمار المدخرات المتجمعة نحو القطاعات المنتجة في االقتصاد القومي دون
غيرىا()٠٠وبذلك يظير اثر التضخم في الطمب عمى االستثمار عمى مدى التحول في
الدخل الحقيقي لصالح الجماعات التي تقوم بادخار كميات كبيرة نسبيا في تمك المجاالت.
وبمعنى اخر يظير اثر التضخم في اعادة توزيع الدخول في صورة ارباح عالية وفوائد
رأسمالية تعود عمى المنتجين واصحاب االمالك .وتعتبر االرباح العالية احدى المتغيرات
االساسية التي تحدد الطمب عمى االستثمار الخاص .ومن خالل ذلك يمكن القول بان
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التضخم سيؤدي عموما الى زيادة الطمب عمى االستثمار الخاص وان حجم ىذه الزيادة
تعتمد عمى نسبة االرباح المتحققة باإلضافة الى ان زيادة معدل التضخم يحدد نوع
االستثمار القائم ( )٠٠اما في حاالت التضخم الحاد الذي تقل معو الثقة باالستثمار بصورة
عامة ومن التفائل في المستقبل فان المدخرين يتجيون الى المضاربة في محاولة لحماية
استيالكيم في المستقبل والمحافظة عمييا من جية ولتحقيق المزيد من الفوائد الرأسمالية
من جية اخرى .ونتيجة لذلك فان االحتفاظ بالذىب والعمالت الصعبة وكذلك االستثمار
في مجاالت االسيم والعقارات يصبح من االتجاىات المطموبة التي تغري المستثمرين نظ ار
لما تحققو من عوائد مالية مرتفعة من االرباح والضمان الحقيقي لألموال المستثمرة.
وبالتالي فان التضخم الحاد يؤدي الى توجيو وتوزيع االستثمارات في ىذه المجاالت .وعمى
ىذا االساس يمكن ان نصل الى النتيجة التي توضح بان التضخم المعتدل يقوم
بإنعاش االستثمار واالنتاج الخاص وان التضخم الحاد سيكون لو اثار مضادة .وبيذا فان
المعدل المتزايد لمتضخم ستترتب عمية اثار سمبية تضر بالنشاط االقتصادي حيث يقمل من
الجيود المبذولة نحو التقدم والتطور االقتصادي)٢( .
 -٢-٧اثار التضخم عمى استثمارات شركات التامين:
ان الحاجة لالستثمار في شركات التامين يأتي من مبدأ العالقة بين اقساط التامين ومقدار
العائد المترتب عن حجم المبالغ المستثمرة وخصوصا في حالة سداد القسط المتساوي في
التامين عمى الحياة الذي يتضمن في السنوات االولى لمعقد جزءا زائدا عن الخطر ليذة
الفترة والذي يتم حجزه مع الفوائد المتحققة الستثماره لغرض تغطية العجز الناتج بسبب
زيادة حدة الخطر عن قيمة القسط المتساوي في السنوات االخيره من العقد ( )٠١ويسمى
ىذا الجزء المحتجز باالحتياطي الحسابي الذي تقوم شركات التامين باستثماره في المجاالت
المختمفة والتي تحكميا قوانين االشراف والرقابة عمى اعمال التامين والتي تختمف من دولة
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ألخرى ( )٢وال شك في ظاىرة التضخم نجد ان لمذين يدخرون امواليم بعناية فائقة وحرص
شديد ىم االكثر خسارة ومن بين ىؤالء حممة وثائق التامين عمى الحياة والمودعين امواليم
في المصارف وحممة السندات والرىون العقارية (.)٢
ومن ىنا يمكن التساؤل من المستفيد من التضخم شركات التامين ام حممة الوثائق؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال.
نفترض وىو ا فتراض نظري بحت ان كل ما يقابل االحتياطيات الفنية يتم استثمارىا في
اصول اسمية تضمن استرداد نفس الوحدات النقدية وذلك بغض النظر عن التغيير في
قيمة النقود وكما ىو الحال في الودائع الثابتة لدى المصارف والسندات والقروض .ويعني
ذلك ان المصارف والجيات المقترضة والييئات التي تصدر السندات تكون ىي المستفيدة
من التضخم عمى حساب حممة الوثائق من المؤمن ليم وان دور شركات التامين يكون في
ىذه الحالة دور الوسيط بين الخاسر والمستفيد من التضخم فضال عما تتحممو شركات
التامين من اعباء المصاريف االدارية التي تتزايد من عام ألخر من جراء التضخم ()٩ومن
ناحية اخرى عمى العكس من ذلك لو افترضنا وىو افتراض نظري بحت ايضا ان جميع
االحتياطيات الفنية يتم استثمارىا في اصول عينية كالعقارات واالسيم وان قيمة ىذه
االصول تتزايد مع االرتفاع باألسعار نتيجة التضخم وىذا يعني ان شركات التامين ىي
المستفيدة من التضخم عمى حساب حممة الوثائق كمما بقى التزام شركات التامين التزاما
نقديا وبنفس عدد الوحدات المتفق عمييا عند التعاقد وليس بقوة شرائية معينة ولكن في
الواقع العممي خالف ذلك تماما حيث ان شركات التامين تستثمر فوائضيا المالية في
مجاالت استثمارية مختمفة منيا ال يتحقق

معيا الضمان الحقيقي لألموال المستثمرة

كالودائع الثابتة والسندات والقروض في حين ان بعضيا االخر يحقق ليا الضمان
الحقيقي كالعقارات واالسيم وان السبب في ذلك يعود الى وجود قيود تحدد استثمار
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الفوائض المالية لشركات التامين والتي ال تستطيع معيا من توجيو استثماراتيا في مجاالت
اكثر تحقيقا لممحافظة عمى االصل .وان االتجاه نحو منح القروض في ظل ىذه القيود من
اجل تحقيق عائد مجزي بالنسبة لمودائع .وعمى ىذا االساس فان شركات التامين ال تستفيد
فعال في حالة التضخم من استثماراتيا وبما ال يوازي االرتفاع في مستوى االسعار بالنسبة
لمعقارات نفسيا والتي تستثمر جزء من فوائضيا في ىذا المجال والجدول رقم ( )٢ادناه
يوضح مجاالت االستثمار في شركة التامين العراقية.
جدول ()٥
المجاالت الرئيسية لالستثمار في شركة التامين العراقية
خالل السنوات ()٢١1٩ —٢١1٥
(الف دينار)

المصدر)٩(-التقارير السنوية لشركة التامين العراقية
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يتضح من الجدول رقم ( )٥ما يمي:
أ -ان مبالغ االستثمار في مجال العقارات محتسبة عمى اساس القيمة الدفترية وليس القيمة
الحقيقية ليا وقد ارتفعت خالل سنوات الدراسة من ( )٤٠٢٢٢٢٠الف دينار في سنة
االساس  ٥١٠٢الى ( )٢٢٩٢١٢٢الف دينار في سنة  ٥١٠٢وىو ارتفاع ضئيل اال ان
نسبتيا ألجمالي استثمارات الشركة انخفضت من ( )٪٠٤في سنة  ٥١٠٢الى ( )٪٠في
سنة  ٥١٠٢غير ان اعمى نسبة وصمت ليا كان في سنة  ٥١٠٢وبنسبة (.)٪٠٢٫٠
ب -ان استثمارات الشركة في مجال االسيم ارتفعت مبالغيا بشكل ضئيل من
( )٢٠٠٢٢٢٠الف دينار في سنة  ٥١٠٢الى مبمغ ( )٩٢٢٢٤٢٥الف دينار في سنة
 ٥١٠٢وان ىذا االرتفاع متاتي من زيادة الرسممة في بعض الشركات المساىمة اال ان
نسبتيا الى اجمالي استثمارات الشركة انخفضت من ( )٪٠٠في سنة  ٥١٠٢الى
( )٪٠٥٫٠في سنة .٥١٠٢
ج -ان مبالغ االستثمار في مجال القروض ايضا انخفضت خالل سنوات الدراسة من
( )٢١٤٢٢٢١الف دينار الى ()٥٠٢٠٢١٢الف دينار في سنة  ٥١٠٢وكذلك انخفاض
نسبتيا الى اجمالي االستثمارات من( )٪٠٫٠في سنة  ٥١٠٢الى ( )٪٢٫٢في سنة
٥١٠٢.
د -ارتفعت مبالغ االستثمار في الودائع لدى المصارف بشكل ممحوظ من
()٥١٢٢١١٠٢الف دينار في سنة  ٥١٠٢الى ( )٤٩٩١١١١١الف دينار سنة ٥١٠٢
كما ان نسبتيا الى اجمالي استثمارات الشركة ارتفعت ايضا بشكل كبير من( )٪٢٢٫٥سنة
 ٥١٠٢الى( )٪٩٢٫٢سنة ٥١٠٢
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ىـ -ان مجموع اجمالي استثمارات الشركة قد تضاعف

خالل سنوات الدراسة من

( )٢٤٤٥٢٢٢٤الف دينار سنة  ٥١٠٢الى ( )٢٢٠١١٠٢٤الف دينار سنة  ٥١٠٢وىذا
يدل داللة واضحو عمى ضخامة الفوائض المالية المتاحة لالستثمار.
و -من الجدول اعاله نالحظ ان االتجاه العام الستثمارات شركة التامين العراقية قد
تركزت خالل سنوات البحث وخصوصا السنوات األخيرة نحو الودائع التي تحقق الضمان
االسمي والسيولة دون الضمان الحقيقي لألموال المستثمرة اذ شكمت نسبة ( )٪٩٢٫٢من
اجمالي استثماراتيا وىذا االتجاه يعرض االستثمارات لمتأثير المباشر لحالة التضخم حيث
ان مبالغ ودائع الشركة لدى المصارف في سنة  ٥١٠٢والبالغة ( )٤٩٩١١١١١الف دينار
قد انخفضت قيمتيا الحقيقية بنسبة ( )٪٥٥نتيجة القرار الذي اتخذ مؤخر بتخفيض سعر
صرف الدينار العراقي وبذلك تكون الشركة قد خسرت فعال ( )٢٢٤١١١١الف دينار من
القيمة الشرائية لألموال المودعة.
لذلك ينبغي عمى شركات التامين توزيع فوائضيا المالية وتوجيييا بشكل متوازن عمى
مجاالت االستثمار سوآءا من الناحيةالنوعية او الجغرافية وبما يحقق ليا الربحية وضمان
االصل والسيولة ودون تركيزىا في انواع او مناطق جغرافية محددة وابعادىا عن المخاطرة
والمضاربة.
والجدول ( )٢ادناه يوضح عوائد االستثمار ولكل نوع من مجاالت االستثمار في شركة
التامين العراقية كنموذج لمدراسة خالل السنوات (.) ٥١٠٢–٥١٠٢

85

هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت  /الوجلد االول  /العدد الثاًي حسيراى 0202
تصدر عي وزارة الواليت  /هركس التدريب الوالي والوحاسبي  /قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت

جدول ()٦
عوائد استثمارات شركة التامين العراقية
خالل السنوات ()٢١1٩–٢١1٥
(الف دينار )

المصدر )٩(-التقارير السنوية لشركة التامين العراقية

يتضح من الجدول ( )٦ما يمي :
أ -ان عوائد االستثمار في شركة التامين العراقية في تزايد خالل سنوات الدراسة حيث
ارتفعت من ( )٥٩٩٠٠٠٠الف دينار في سنة  ٥١٠٢الى ( )٢٢٥١٤٢١الف دينار وذلك
بسبب ارتفاع استثماراتيا وخصوصا الودائع ل

ب -تأتي عوائد االستثمار في العقارات التي يتحقق معيا

الضمان الحقيقي لألموال

المستثمرة بالمرتبة االولى بالرغم من ان مبالغ استثماراتيا تأتي بالدرجة الثالثة بعد الودائع
واالسيم عمما ان مبالغ استثماراتيا ال تمثل القيمة الفعمية ليا اذ انيا تعتمد عمى القيمة

الدفترية وحسب تكمفة البناء او الشراء

ج -ان عوائد الودائع لدى المصارف التي تحقق الضمان االسمي والسيولة جاءت بالمرتبة
الثانية بعد عوائد العقارات اال انيا ال تتناسب مع المبالغ الكبيرة المستثمرة في ىذا المجال

من جية وتأثرىا المباشر بحالة التضخم من جية اخرى
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د -ان العوائد المتأتية من االستثمار في االسيم متذبذب صعودا ونزوال حسب ارباح
الشركات المساىمة فييا حيث شيدت سنة  ٥١٠٢اعمى نسبة ليا وىي ( )٪٥٤وان سنة

 ٥١٠٢مثمت اقل نسبة وىي ( )٪٠٥٫٢عمما بان الزيادة في مبالغ استثماراتيا خالل

السنوات( )٥١٠٢-٥١٠٢تمثل رسممة راس مال بعض الشركات المساىمة والتي تسجل
في حسابات شركة التامين كعوائد منيا ألنيا تمنح بدون مقابل مما تزيد من العوائد

لالستثمار في ىذا المجال

ىـ -ان عوائد االستثمار في مجال القروض التي ال يتحقق معيا القيمة الحقيقة ليذة

االموال جاءت في المرتبة االخيرة من حيث العوائد اذ ان اعمى نسبة فييا ىي( )٪٤٫٩في

سنة .٥١٠٢

 -٨االستنتاجات -:
يمكن استخالص بعض االستنتاجات مما جاء في ىذه الدراسة النظرية منيا والتطبيقية
التي افرزتيا البيانات المستقاة من عينة البحث (شركة التامين العراقية العامة)والتي تدل

داللة واضحة لعممية استثمار الفوائض المالية و توجيييا نحو المجاالت التي تحقق اىدافيا

من جية والنتائج المترتبة عمييا بما يؤدي الى توسيع نشاطيا التاميني من جية اخرى
وقد اتضح ما يمي :

 -٠-٠لم يوجد اي نشاط يذكر لمبحث عن مجاالت متاحة الستثمار الفوائض المالية
المتحققة خالل السنوات ( )٥١٠٢-٥١٠٢في مجاالت االستثمار المتاحة التي تحقق

السيولة وضمان االصل والربحية .

 -٥-٠تركيز استثمار الفوائض المالية المتحققة في السنوات االخيرة عمى الودائع التي
يتحقق معيا السيولة والضمان االسمي دون الضمان الحقيقي لألموال المستثمرة والتي

وصمت نسبتيا في سنة  ٥١٠٢الى .٪٩٢٫٢

 -٢-٠ان اجمالي مبالغ استثمارات الشركة تضاعف خالل سنوات الدراسة مما يدل عمى
اىمية الفوائض المالية المترتبة عمى نشاط الشركة .
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 -٤-٠ان الزيادة في عوائد االستثمار ال تتناسب مع تضاعف حجم االستثمارات خالل
سنوات الدراسة لذا نالحظ ان معدل العوائد السنوي ونسبة العوائد الى حجم االستثمار في

السنوات الخيرة من سنوات الدراسة كانت اقل مما عميو في السنوات االولى.

-٢-٠ان اجمالي استثمارات الشركة في مجال العقارات التي يتحقق معيا الضمان الحقيقي
لألموال المستثمرة لم تتم تنمية محفظتو خالل سنوات الدراسة وانيا محتسبة عمى اساس
القيمة الدفترية ليا والمتمثمة بقيمة التكمفة او قيمة الشراء وليس قيمتيا الحالية.

 -٢-٠ان شركات التامين تستطيع ان تستفيد من االرتفاع المستمر في االسعار المترتب

من حالة التضخم االقتصادي اذا استطاعت ان توجو الجانب االكبر من فوائضيا المالية

لالستثمار في االصول العينية كالعقارات واالسيم اال شركة التامين العراقية عينة البحث

وجيت معظم فوائضيا نحو الودائع مما يجعميا معرضة لمخسارة بسبب ارتفاع مستوى
االسعار وىذا ما حدث فعال عندما اتخذت الدولة قرار تخفيض سعر صرف الدينار مما

انخفضت معو القيمة الحقيقية ألجمالي ودائع امواليا لدى المصارف بنسبة .٪٥٥

 -٩التوصيات -:

يمكن ان نستخمص مما جاء بالبحث بان السياسة االستثمارية لشركات التامين من اجل

ان تساير الظروف االقتصادية وبما يحقق الفائدة ليا ولحممة وثائق التامين ان تعمد

لتطوير ىذه السياسة من اجل تحقيق االىداف التي تصبو الييا من استثمار فوائضيا

المالية لضمان االصل والربحية والسيولة لذلك يقتضي مراعاة بعض الحاالت والنتائج
واالخذ بيا لذلك ندرج ادناه بعض التوصيات بيذا الخصوص -:

 -٠-٢تعديل السياسة االستثمارية بما يسمح ليا باستخدام فوائضيا المالية في مجاالت

االستثمار التي تحقق الضمان الحقيقي لألموال المستثمرة وفق االتي :

 -٠-٠-٢توجيو االستثمارات نحو االصول ذات العوائد المتغيرة كاألسيم والعقارات التي
تضمن المحافظة عمى القيمة الحقيقية لألموال المستثمرة.
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 -٥-٠-٢توجيو جزء ميم من الفوائض المالية الستثمارىا في المشاريع العقارية
والصناعية بصورة تحقق معيا عوائد مجزية مع ضمان قيمتيا الحقيقية.

 -٢-٠-٢البحث عن مجاالت جديدة لالستثمار وعدم اقتصارىا عمى االوعية التقميدية
التي اصبحت غير ذي جدوى في ظل الظروف االقتصادية الحالية.

-٤-٠-٢عدم تركيز االستثمارات في مجال واحد وخصوصا التي ال يتحقق معيا

الضمان الحقيقي لألموال المستثمر كما تم مالحظتو في عينة البحث التي تركزت فييا
نسبة ( )٪٩٢٫٢في الودائع مما عرضيا النخفاض قيمتيا الحقيقية عند تغيير سعر

الصرف

 -٢-٠-٢توزيع االستثمارات بشكل متوازن نوعيا وجغرافيا وتوجيييا نحو افضل الوسائل
من حيث الضمان الحقيقي لألصل وتحقيق عوائد مجزية مع توفر السيولة النسبية معتمدا
بذلك عمى الدقة الكافية في اختيار مجاالت االستثمار وبعد دراسة طبيعة وظروف كل

منيا.

 -٥-٩رفع كفاءة القائمين بإدارة السياسة االستثمارية من خالل معرفتيم عمى احدث
الطرق والوسائل في ادارة االستثمار والوقوف عمى اخر ما توصمت الية دول العالم في
االدارة العممية لالستثمار في شركات التامين وادخاليم الدورات المتخصصة في ىذا

المجال.

 -٢-٢اعتبار االستثمار الركن االساسي لتحقيق اىداف شركات التامين ونجاحيا في

ممارسة نشاطيا التاميني وثبات قدرتيا عمى التحكم في سياستيا التامينية.

 -٤-٢تعويض حممة وثائق التامين عمى الحياة المختمط عن انخفاض القيمة الحقيقية
لمبالغ التامين عند استحقاقيا وذلك عن طريق مشاركتيم في ارباح استثمار الفوائض
المالية مما يضمن معو استمرار ثقة العمالء في التامين وزيادة مبيعاتيا من جراء ذلك
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دور القطػػػاع المصرفػػػػي فػػي دعػػػم ريػػػادة االعمػػػػػػال
الدول العربية انموذجاً

The Role of the Banking Sector in Supporting
Entrepreneurship
Arab countries as a model
الباحثػػػػػػػػين
م .سعد اهلل محمد عبيد النعيمي (*)2

م.م .نوار كنعان الدباغ (*)1

المستخمص
ييدف البحث الى استعراض اىم االتجاىات الفكرية المؤطره لدور القطاع المصرفي في

دعم ريادة االعمال وتفسير ألية الدور الذي يمارسو وقنوات انتقالو ,عالوة عمى استشراف
أنموذج كمي يتصف بالموضوعية والقدرة عمى تشخيص طبيعة وحجم واتجاه ذلك الدور,

باستخدام

مناىج

االنحدار

التجميعي

()PRM

واالثر

الثابت

)(FEMواالثر

العشوائي )(REMالمستندة الى البيانات المزدوجة المتوازنة ()Balanced Panel Data
لعينة متكونو من تسعة دول عربية ولممدة ) .(2006-2017وقد أفصحت نتائج التقدير
عن معنوية الدور الذي يمارسو القطاع المصرفي في مؤشر ريادة االعمال لمجموعة الدول

العربية وطوال فترة الدراسة عبر اشتراك متغيري االئتمان المصرفي الممنوح لمقطاع

الخاص ,GDP(BC)/وصافي ايرادات الفائدة/الموجودات التي تحمل فائدة) (TDفي
اح ـ ـداث التأثير السمب ـ ـي في مؤشـ ـ ـ ـر ريادة االعمال) ,(ADUمقابل االثر االيجابي لمتغير
(*  )1كهٍت االداسة واالقخصاد  /جايعت انًوصم .
(*  )2سئاست جايعت كشكوك .
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 وىو ما يعكس ارتباط دور القطاع المصرفي,GDP(ASE)/موجودات القطاع المصرفي
 االمر الذي يتطمب االبتعاد عن ما يعرف,في دعم نشاط ريادة االعمال بفكرة المشروطة
بظاىرة االستبدال المالي وتوجيو جزء من الموارد االستثمارية لمقطاع المصرفي باتجاه

 انطالقاً من عد التمويل أحد اىم العقبات الميمة التي تواجو نشاط ريادة,المشاريع الريادية

.األعمال

 البيانات المزدوجة, االستبدال المالي, ريادة االعمال, القطاع المصرفي:الكممات المفتاحية
المتوازنة
Abstract
The research aims to review the most important intellectual
trends framing the role of the banking sector in supporting
entrepreneurship and explain its mechanism and transmission
channels, in addition to exploring a quantitative model that is
characterized by objectivity and the ability to diagnose the nature,
size and direction of that role, using the methodologies of pooled
regression (PRM), fixed effect (FEM) and random effect REM
which are based on Balanced Panel Data for a sample of nine Arab
countries for the period (2006-2017). The results of the assessment
revealed the significance of the role that the banking sector plays in
the Entrepreneurship Index for the Arab Group and throughout the
study period through the participation of the two variables of bank
credit granted to the private sector/GDP (BC), and net interest
income / interest bearing assets (TD) in creating a negative impact.
In the Entrepreneurship Index (ADU), against the positive impact of
the variable of the banking sector / GDP (ASE) assets, which reflects
the link between the banking sector’s role in supporting
entrepreneurial activity with the idea of conditionality, which
requires moving away from what is known as the phenomenon of
financial replacement and directing part of the resources The
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investment of the banking sector towards entrepreneurial projects,
based on the lack of funding, one of the most important obstacles
facing entrepreneurship activity.
Key words: banking sector, entrepreneurship, financial replacement,
balanced panel data.
.1المقدمة

يمكن أن تمارس ريادة األعمال ,وبحسب مااجمعت عميو معظم االدبيات المالية

واالقتصادية ,1ومن خالل قدرتيا عمى خمق وتوفير فرص عمل جديدة ,وتعزيز النشاط

االقتصادي المحمي ,ودعم االبتكار في المشاريع والصناعات الجديدة والقائمة ,ودفعيا

باتجاه تحقيق المستويات المرغوبة من النمو ,ورفع قدرتيا التنافسية ,والسعي لتكامميا مع

المشروعات الكبيرة القائمة ,وانتاج سمع وخدمات بديمة لتمك المستوردة وقابمة لمتصدير,

واستخدام الموارد االولية بكفاءة ,دو اًر بالغ االىمية في تعزيز النمو االقتصادي لمبمدان
المتقدمة والنامية عمى حد سواء .ويعد القطاع المصرفي وعبر اداءه الكفوء والمتميز ومن
خالل توفيره لقنوات الوصول الى حزمة متنوعة من األدوات والخدمات المالية بسيولة

ويسر وبتكمفة متدنية يمكن أن يشكل احد اىم العوامل الداعمة والمعززة لريادة االعمال.

وفي ضوء ما تقدم فقد سعى الفكر المالي واالقتصادي لدراسة طبيعة والية التأثير الذي

يمكن أن يمارسو القطاع المصرفي في رفع نطاق نشاطريادة االعمال ,والوصول الى اطر

نظرية وتجريبية قادرة عمى تحديد ذلك وبنظرة عامة وشاممو ,اال ان طبيعة ىذا التأثير

وحجمو واليتو قد تختمف وتتباين بين البمدان تبعاً الختالف وتباين درجة تطورىا االقتصادي
والمالي والقانوني والمؤسسي ,االمر الذي استوجب اجراء المزيد من الدراسات والبحوث

لموقوف عمى ذلك.

لقد اتجيت معظم االدبيات االقتصادية والمالية في تفسيرىا أللية انتقال تأثير دور القطاع
المصرفي والناتج عن العالقة بين التمويل وريادة االعمال ,الذي افترضتو في غالبيتيا
1. Wim (2013), Toma, Grigore&Marinescu (2014), Wennekers et al.
)(2005), Quaidoo (2018
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موجباً ,عبر قناتين تتمثل االولى بالوصول الى التمويل  Wide accessففي حالة رواد

األعمال الناشئين  ,فأن الوصول إلى الموارد الخارجية تعد قضية رئيسية ومفصمية ,حيث
يحد كل من صغر السن (مرحمة الشباب) وحجم المشروع من استعداد المؤسسات المالية

لإلقراض ,بسبب عدم توفر الضمانات الكافية ,االمر الذي يجعل المصارف تمتنع عن
تمويميا نتيجة لتعرض العممية التمويمية لجممة من المخاطر في مختمف مراحل نمو

المشروع (التأسيس -النمو االولي -النمو الفعمي -االندماج) وفي ذلك ,فأن قيود التمويل

غالبا ماتكون ىي السبب الرئيسي لتأجيل المشاريع الجديدة لرواد األعمال المحتممين.
ً
االمر الذي ينعكس بتثبيط نشاط ريادة األعمال ألسباب تمييزية والذي يمثل بدوره تكمفة
اقتصادية .وفي المقابل فأن البمدان التي لدييا أنظمة مصرفية ذات حجم أكبر مقارنة

بالناتج المحمي اإلجمالي والتي تتصف بأنيا اكثر تطو اًر ,من المرجح أن توفر المزيد من

الفرص إلنشاء األعمال التجارية عبر تسييميا وصول رواد االعمال الى التمويل في جميع
مراحل إنشاء المشروع ,كما يرتبط حسن اداء القطاع المصرفي ,وانخفاض تكاليف

الخدمات المصرفية بارتفاع معدالت ريادة األعمال)Abubakar, 2015, 281-294(.
)(Beck, )Zervos& Levine, 1998, 573) ) Levine&King, 1993, 37
)Ross, &Loayza, 2000, 261-300
في حين تتمثل القناة الثانية بأثر االستبدال المالي ()financial substitution effect
وما تتضمنو من امكانية فقدان الشركة الناشئة لحصتيا في التمويل ,نتيجة الختيار

المصرف لشركة ذات سمعة ومركز مالي افضل ,فوفقا لفرضية المزاحمة (Crowding-

 )Out Hypothesisوماتولده من ارتفاع مستويات االقراض لمشركات القائمة مقابل
انخفاض االقراض المقدم لمشركات الجديدة فأن كفاءة اداء القطاع المصرفي وما يرافقيا
من توسع مالي ناجم عن توفر األموال عمى نطاق واسع وأنظمة معمومات عمى مستوى

أفضل ,قدتؤدي إلى االبتعاد عن إقراض الفقراء وغير المتعممين تحت تأثير ما يعرف
االستبدال المالي من ىنا فأن تشجيع االستثمار في الشركات القائمة نتيجة لمزاحمتيا
لمشركات الجديدة في الوصول الى األموال المتاحة سيعيق ويقمص حجم ريادة االعمال.

))Lluss´a, 2009, 5()Beck & Levine, 2002, 147-180
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وفي اتجاه اخر لتحميل الية التأثير غير المباشر لمقطاع المصرفي عمى ريادة االعمال

وحجمو,ومن الناحية النظرية وبحسب ما عرضتو االدبيات المالية ,من المتوقع ان
المستويات المرتفعة من االئتمان المحمي ,وعبر التغيرات الجوىرية في اسعار الفائدة
واسعار السمع عالوة عمى رفع معدالت تعبئة المدخرات ,تزيد من معدالت ريادة االعمال

الخاصة ()Wujung&Fonchamnyo, 2016, 118-124
 اهمية البحث

انطالقاً من امكانية القطاع المصرفي ,بعده احد متغيرات مصفوفة العوامل المؤثرة في ريادة

االعمال ,من دعم وتعزيز حجميا ,وانعكاس ذلك عمى باقي قطاعات االقتصاد ودفعيا

نحو تحقيق مقتضيات نموىا وتقدميا ,جاءت اىمية البحث لتساىم في توجيو متخذي القرار
نحو اتخاذ االجراءات والتدابير التي يمكن ان تعمق من االثار االيجابية التي يمارسيا

القطاع المصرفي في توسيع مديات ريادة االعمال.
 مشكمة البحث.

تخضع مستويات ريادة االعمال في بمدان العالم سيما النامية منيا لتاثير القطاع المصرفي

الذي يمارس دو ار بار اًز وجوىرياً في تحديد تمك المستويات .ومن ىنا جاءت مشكمة البحث

بصيغة السؤالين التاليين :ما طبيعة واتجاه تأثير دور القطاع المصرفي عمى ريادة االعمال

في عينة من الدول العربية؟ وماىي الية وحجم ذلك التأثير عمى ريادة االعمال؟
 هدؼ البحث.

سعى البحث الى استعراض اىم االتجاىات الفكرية المؤطره لدور القطاع المصرفي في

دعم ريادة االعمال وتفسير ألية وقنوات انتقالو ,عالوة عمى استشراف أنموذج اقتصادي
كمي قادر عمى تشخيص قيمة وطبيعة واتجاه ذلك الدور لعينة من  9دول عربية

ولممدة ).(2017-2006
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 فرضية البحث.

انطمـق البحـث مـن فرضـية أساسـية مفادىـا وجـود عالقـة ايجابيـة بـين اداء القطـاع المصـرفي
وريادة االعمال في البمدان العربية.
 منهجية البحث
بغية تحقيق اىداف البحث واختبار فرضيتو تم اعتماد المنيجية المستندة الى الدمج بين

اتجاىين رئيسيين ,اتجاه وصفي لعرض النظريات والدراسات التجريبية االقتصادية
والماليةالتي تناولت موضوع البحث لتحديد ورصد وتشخيصاثر دور القطاع المصرفي في

ريادة االعمال ,واتجاه ثاني يتبنى استخدام اساليب االقتصاد القياسي الحديثة التي تتمثل

بمنيجيةاالنحدار التجميعي ( )PRMومنيجية االثر الثابت ) (FEMومنيجية االثر
العشوائي ) (REMانخً حسخنذ الى البياناتالمزدوجة المتوازنةBalanced Panel Data
بيدف تقدير واختبار اثر دور القطاع المصرفي في ريادة االعمال في الدول العربية.

 حدود البحث

أ .الحدود المكانية
لقد اتخذ البحث ,ولالبتعاد عما تم طرحو في الدراسات التجريبية السابقة ,من مجموعة

االمارت العربية المتحدة,
ا
متكونة من  9دول عربية (العراق ,السعودية ,البحرين ,عمان,
قطر ,االردن ,الجزائر ,المغرب) كعينة لتطبيقاتو ,بعدىا متقاربة من حيث خصائصيا

االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
ب .الحدود الزمانية

غطى البحث فترة زمنية طويمة نسبياً امتدت من ()2006-2017
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مراجعة االدبيات ذات العالقة
لم يكن تشخيص دور القطاع المصرفي في ريادة االعمال والوقوف عمى طبيعة وحجم
واتجاه ىذا التأثير ,بعيدة عن اىتمام الدراسات األكاديمية والتجريبية لمباحثين االقتصاديين

والماليين ,كما لم تغب عن مناقشات وبرامج المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي
والبنك الدولي .وفي ىذا الصدد فقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت ذلك

التأثير ولعينات مختمفة ,يمكن استعراض أىميا وكالتالي:

اجرت دراسة ( Lluss´a)2009مسحاً ل( )41دولة متقدمة ونامية لممدة),)2004-2001
بيدف دراسة تأثير تنمية القطاع المصرفي عمى نشاط ريادة األعمال في دول العينة

,باستخدام مؤشر االئتمان المصرفي المقدم لمقطاع الخاص كنسبة من الناتجا لمحمي
اإلجمالي كمقياس لتوسع الخدمات المصرفية في االقتصاد  ,ومؤشر صافي الفائدة كمقياس

لكفاءة النظام المصرفي ,توصمت الدراسة الى وجود اثر ايجابي لتنمية القطاع المصرفي
عمى النشاط الريادي ,والمنطمق من كون البمدان ذات األنظمة المالية األكثر تطو اًر ,سواء

كانت مصارف أو أسواق األوراق المالية  ,ستوفر لرواد األعمال قدرة اكبر في الوصول

إلى التمويل في جميع مراحل األعمال التجارية ,وان البمدان التي تمتمك أنظمة مصرفية
وأسواق مالية أكبر كحصة من الناتج المحمي اإلجمالي  ,من المرجح أن توفر المزيد من

الفرص إلنشاء األعمال التجارية .ما ينعكس ايجاباً عمى معدالت ريادة األعمال لدييا.

ناقشت دراسة  (2015) Abubakarتأثير محو األمية المالية والوصول إلى التمويل

وتأثيرىما عمى تطوير مجتمع ريادة األعمال في أفريقيا ,واظيرت النتائج أن الصعوبات في

الوصول إلى التمويل  ,وغياب السياسات الداعمة لثقافة ريادة األعمال تمثل العوائق االىم
امام ريادة االعمال.

في دراسة ) Kar&Ozsahin (2016حول تحميل التفاعل بين تنمية القطاع المصرفي
وريادة االعمال في  17دولة من اقتصادات السوق الناشئة لممدة (,)2009-2004

اظيرت النتائج االثر االيجابي لتنمية القطاع المصرفي المعبر عنيا بمؤشر االئتمان المقدم

لمقطاع الخاص عمى ريادة األعمال.
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اىتمت دراسة  (2016) Wujung&Fonchamnyoبتأثير تنمية القطاع المصرفي عمى

ريادة األعمال في الكاميرون لممدة (,)2013-1980وأكدت نتائج العمل التجريبي عمى أن
تنمية القطاع المصرفي المعبر عنيا باالئتمان المحمي والقدرة عمى تعبئة المدخرات ,تمارس
تأثي اًر ايجابياً عمى ريادة األعمال.

تناولت دراسة ) Fan & Zhan.(2017تأثير الشمول المالي لممصارف عمى ريادة

االعمال .باستخدام بيانات من 31مقاطعة و19صناعة في الصين وباعتماد بيانات
السمسمة الزمنية لممدة ,2014-2005اظيرت النتائج ان ارتفاع معدالت الشمول المالي

لممصارف يؤدي الى رفع حجم ريادة االعمال.

 .3المنهجية التجريبية )(Empirical Methodology
في ضوء ما تقدم ,وباالستناد الى االطر النظرية والتجريبية التي تضمنتيا ,ومواصمةً لما

بدئو االخرون ,وتأكيداً لفرضيات البحث الرئيسة والوصول الى االىداف االساسية لو,
وبغية تصميم أنموذج كمي التجاه واثر عالقة مصفوفة متغيرات الدراسة (المتغيرات
التفسيرية المتمثمة :باالئتمان الخاص الى الناتج المحمي االجمالي ,وصافي ابرادات الفائدة/

الموجودات التي تحمل فائدة ,وموجودات القطاع المصرفي الى الناتج المحمي االجمالي)

في ريادة االعمال (المتغير المعتمد) ,تم استخدام ما يعرف بأسموب البيانات المزدوجة

المتوازنة ) (Balanced Panel Dataلعينة من الدول العربية ولمفترة (-2006

(2017وبواقع عدد مشاىدات السمسمة الزمنية ( )108مشاىدة.
ا .مصادر البيانات

اشتممت مصادر البيانات لعينة البمدان العربية (عينة الدراسة)عمى جزأين ,االول مأخوذ من
قاعدة البيانات لمتنمية المالية العالمية

Global Financial Development

 Databaseالصادرةعن البنك الدولي  World Bankوالخاص ببيانات مؤشرات دور
القطاع المصرفي المتغيرات التفسيرية (االئتمان الخاص الى الناتج المحمي االجمالي,
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وودائع القطاع المالي الى الناتج المحمي االجمالي ,والتركز المصرفي) .في حين يستند

الثاني الى قاعدة بيانات البنك الدولي والمعنية بمؤش ارت ريادة االعمال لموصول الى بيانات

المتغير المعتمد.

ب -متغيرات النموذج
 .1المتغير المعتمد
تم تمثيل ريادة األعمال من خالل إجمالي نشاط ريادة األعمال في المرحمة المبكرة من

عمر المشروع (عدد الشركات المسجمة حديثًا لكل  1000شخص في سن العمل -أولئك
عاما) .كما في تقرير ممارسة أنشطة األعمال السنوي
الذين تتراوح أعمارىم بين 15وً 64

لمبنك الدولي  ,باعتماد وحدة القياس المعبر عنيا بشركات القطاع الخاص ذات المسؤولية

المحدودة ( ,)Lluss´a, 2009, 5) ,(Bayar, Gavriletea&Ucar, 2018, 1-11).
)Wujung&Fonchamnyo, 2016, 118-124
2
أ .المتغيرات المستقمة :لتوضيح دور القطاع المصرفي في ريادة االعمال تجريبيا ,استناداً
الى االطر النظرية والدراسات المالية واالقتصادية التي حاولت تشخيص ذلك ,تم اعتماد

ثالثة مؤشرات لمتعبير عن تطور القطاع المصرفي ,والتي عدت اكثرىا شيوعا واستخداما
من قبل تمك الدراسات وكما يمي:

 االئتمان المصرفي الممنوح لمقطاع الخاص الى الناتج المحمي االجمالي) :(BCويعد
من اكثر مؤشرات قياس تطور القطاع المصرفي شيوعا واستخداما في الدراسات التجريبية,
نظ ار لقدرتو في التعبير عن حجم الوساطة المالية ومستوى كفاءة تخصيص الموارد التي

يمكن ان يمارسيا القطاع المصرفي في االقتصاد وبشكل خاص في البمدان النامية ذات
المستويات العالية من تشوىات السوق) , (Asiama& Mobolaji,2011,5فارتفاع قيمتو

عادة ما تدلل عمى تمتع القطاع المصرفي بمستويات عالية من االداء والتطور (Ross et

 .2لممزيد حول مؤشرات المتغيرات التفسيرية المعتمدة ,والدراسات التجريبية التي اعتمدتيا ()2018
Wujung and Fonchamnyo (2016),Lluss´a )2009( ,Bayar, Gavriletea&Ucar
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) al., 2000,31-77)(Asiama&Mobolaji,2011,5بما يعزز نشاط ريادة االعمال
()Lluss´a, 2009, 1( ,)Wujung&Fonchamnyo, 2016, 118-124
):من المؤشرات
 موجودات القطاع المصرفي كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي (
الميمة والمكممة لمتعبير عن العمق المالي كونيا تمثل األساس المنطقي في التعبير عنو
جنباً الى جنب مؤشر االئتمان المصرفي الممنوح لمقطاع الخاص الى الناتج المحمي

االجمالي ,والذي يقاس بنسبة بمجموع الموجودات الممموكة لبنوك الودائع التي تتألف من
البنوك التجارية والمؤسسات المالية األخرى التي تقبل الودائع القابمة لمتحويل كالودائع تحت
الطمب ()Setiawan, 2015, 139-158

 نسبة صافي اإليرادات المتأتية من أسعار الفائدة إلى إجمالي الموجودات التي تحمل

فائدة (

) :والذي يعبر عن كفاءة القطاع المصرفي )(Caporal et al.,2014,12عبر

امتالكو القدرة عمى توفير األدوات والخدمات المالية ذات الجودة المناسبة وبكمفة مقبولة في

ظل بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة )(Svirydzenka,2016,5

تأسيساً عمى ما تقدم ,يمكن صياغة نموذج التقدير عمى شكل دالة رياضية ُيستند عمييا
في بناء المعادلة القياسية ,حيث تعكس دور القطاع المصرفي المعبر عنو باالئتمان

المصرفي الممنوح الى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحمي االجمالي),(BC
وموجودات القطاع المصرفي كنسبة من الناتج المحمياإلجمالي (

المتأتية من أسعار الفائدة إلى إجمالي الموجودات التي تحمل فائدة (

) ,وصافي اإليرادات
) في مؤشر ريادة

االعمال المعبر عن اجمالي نشاط ريادة االعمال والذي يقاس بـ (النسبة المئوية لمسكان

عاما والذين ىم إما رائد أعمال ناشئأ ومالك – مدير
الذين تتراوح أعمارىم بين18وً 64
مشروع جديد) ( ,)ADUوكما يمي:
+

*

)(1
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منهجية تقدير النموذج.
اكتسبت البيانات المزدوجة , PanelDataفي الدراسات االقتصادية والمالية ,اىتماماً بالغاً
في اآلونة االخيرة ,لما تتسم بو من قدرتيا عمى الدمج بين خصائص البيانات المقطعية

والسالسل الزمنية في ان واحد ,كونيا تتعامل مع ديناميكية الزمن ولوحدات متعددة

) ,(Gujarati, 2004,636فضالً عن معالجتيا لمشكمة عدم التجانس لمفردات العينة
المقطعية وبالتالي ,االبتعاد عن الوقوع في تقديرات تتصف بكونيا متحيزة وغير متسقة
( .)Reyna, 2007, 2ويتم التعامل مع تمك البيانات وفقا لـ ) , Green (2002بثالث
مناىج انحدار اساسية وكالتالي:

 .1نموذج االنحدار التجميعي))PRM( (Pooled Regression Model
يعد نموذج االنحدار التجميعي( )PRMمن ابسط نماذج تحميل البيانات المزدوجة,كونو
يستند الى افتراض ثبات جميع معممات النموذج

)(

و

عبر الزمن ,مما يعني

اىمالو لتأثير الزمن واختالف الخصائص الفردية في النموذج ,عبر تجاىل طبيعة البيانات

المزدوجة والتعامل معيا كسالسل زمنية ,وبذلك يعمل عمى ترتيب قيم المتغيرات التفسيرية
والمتغير المعتمد بشكل متسمسل ,بدءاً من اول مجموعة بيانات مقطعية ,فتتكون سمسمة

زمنية بحجم مشاىدات = ) (N * Tكما يفترض النموذج أن القيمة المتوقعة لمخطأ

العشوائي تساوي الصفر

)

(

وثبات تباين حد الخطأ العشوائي

)

(

 ,ويتم التقدير باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية  , OLSوالتي تنتج تقديرات
تتصف باالتساق والكفاءة ,شرط ثبات االثر الفردي لجميع المقاطع وعبر الزمن

(العمري والحيط(Gil-García& Puron-Cid,2013,205- )877- 898 ,2016,
)206
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ويتخذ نموذج االنحدار التجميعي PRMالصيغة االتية :
) (

∑

) (

 .2نموذج األثر الثابت)(FEM( (Fixed Effect Model

يستند نموذج االثر الثابت عمى افتراض وجود االختالفات غير المشاىدة وغير المتجانسة
سواء المقطعية (بين الدول ,الشركات,االشخاص) او الزمنية (السمسمة الزمنية) ,ويتم

التعامل معيا كثوابت( )Constantاو قواطع ,وبعيارة اخرى يتقبل النموذج وجود ثوابت
متفاوتة حسب كل بمد ,Cross Sectionalاو حسب كل فترة زمنية

 Timeبغٍت

اسخكشاف االثاس غٍش انًشاهذة ,والمؤثرة في المتغير المعتمد ,ولتقدير تمك الثوابت يتم
استخدام طريقة المربعات الصغرى لممتغيرات الوىمية

(LSDV)Least-Squares

Dummy Variable Modelوالتي تضم متغيرات وىمية بعدد  n-1لتمثيل الدول ,وt-1
لتمثيل السنوات ,وفي ضوء ما سبق يعكس النموذج يعكس الفروق واالختالفات بين

الوحدات المقطعية لمعينة ,وتظير صيغة النموذج الرياضية كالتالي:
) (

∑

) (
+

=

شرط التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية حول الوسط وبمتوسط صفر ,وتباين

ثابت) )

(

((العراقي(Clark et al.,2010,7-8))104-71 ,2018 ,

 .3نموذج االثر العشوائي ()REF()Random Effect Model
عمى النقيض من نموذج االثر الثابت ( ,)FEMفأن نموذج االثر العشوائي( )REFيتعامل
مع االثار المقطعية والزمنية باعتبارىا معالم عشوائية وليست ثابتة ,اي يفترض ىذا
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النموذج ان االثار المقطعية والزمنية عبارة عن متغيرات عشوائية مستقمة بتباين محدد

وبوسط يساوي صف اًر ,وتُضمن كمكونات عشوائية في حد الخطأ ,بما يوفر الفيم أن ىذا
النموذج يقوم عمى افتراض اساسي وىو انعدام االرتباط بين االثار العشوائية والمتغيرات
التفسيرية لمنموذج ,وبعبارة اخرى يفترض تباين كل دولة او كل سنة في حدىا العشوائي,
وعند احتواء النموذج عمى كل من (االثار المقطعية والزمنية) ,يطمق عميو بنموذج مكونات

الخطأ ,Error Component Modelاو يكوناث انخباٌن ,ورنك الضافة االثار العشوائية
داخل الخطأ العشوائي ,اي احتوائو عمى مركبين لمخطأ ,وبذلكيتخذ نموذج االثر العشوائي
 REMانصٍغت انخانٍت:
∑

) (

) (
حيث ان حد الخطأ المركب (

مساواة قيمتو المتوقعة لمصفر (

) لو نفس خصائص االخطاء العشوائية االخرى من حيث
) وثبات تباينو (

)

(

)

وفي ضوء ما تقدم ,ومن حيث تحول الخطأ العشوائي الى خطا مركب في عممية التقدير

لمعممات النموذج  ,فأن طريقة المربعات الصغرى االعتيادية )(OLSال تصمح في تقدير
معممات نموذج االثر العشوائي ,لذا عادة ما تستخدم طريقة المربعات الصغرى المعممة

) , Generalized Least Squares (GLSلغرض تقدير معممات نموذج االثر

العشوائيREF

بالشكل

الصحيح

),(Gujarati,2004,647-649

)474-445,2017والختيار النموذج االكثر مالئمة من بين

((العراقي,

نماذج البيانات

المزدوجة  Panel Dataالثالثة السابقة ,يستعان باختبارين احصائيين تشخيصيين ,يتمان
عبر مرحمتين:

فً انًشحهت االونى ٌسخخذو اخخباس  Fisherلممفاضمة بين نموذجي االنحدار التجميعي

 ,PRMواألثر الثابت  FEMفي التقدير .فاذا اظيرت النتائج أفضمية ومالئمة نموذج
االنحدار التجميعي  PRMلمبيانات ,نتوقف عند ىذه المرحمة ويتم تقدير االنموذج بطريقة
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المربعات الصغرى العادية ( ,)OLSاما في حال اظيرت النتائج أفضمية ومالئمة نموذج

األثر الثابت  ,FEMيتم االنتقال إلى المرحمة الثانية بتطبيق اختبار )Hausman (1978

بيدف المقارنة بين نموذج التأثيرات الثابتة FEMونموذج التأثيرات العشوائية

.)Clark et al.,2010,25-27(REM
د .تقدير النماذج

لموصول الى نتائج وتقديرات ألثر دور القطاع المصرفي عمى ريادة االعمال في عينة من

البمدان العربية لمفترة ( )2017-2006تتميز بخموىا من ان تكون قيميا زائفة او مضممة,
يتم اختبار استق ارريو البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة ,3بصيغتيا الموغارتمية ,كما

وضحتيا الرسوم البيانية المدرجة في الممحق رقم ( ,)2والتي ليس ليا جذر وحدة ,تم

استخدام اختبار لـ)(LLC)Levin-Lin-Chu (2002المدرجة نتائجو في الممحق رقم
( ,)3والتي اظيرت عدم استق ارريو متغيرات الدراسة اال عند اخذ الفرق االول ليا.

استناداً الى ما تقدم من معطيات ,وفً ضوء اعتماد اختبار) Chow-Test (1960انزي
عشضج نخائجه فً انجذول سقى ( ,)2تبين ضرورة قبول فرضية العدم وما تعكسو,من

اتساق النتائج المقدرة وفقاً لمنيجية االثر الثابت) (FEMمقارنة بمنيجية االنحدار

التجميعي),(PRMاالمر الذي يدعو لتبني منيجية االثر الثابت) (FEMفي تحميل
البيانات المزدوجة Panel Dataلمنموذج.

الجدول ()2

اختبار Chow-Test

Prob.
0.0000
0.0000

d.f.
)(8,95
8

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Statistic
Cross-section F
397.671680
Cross-section Chi-square
378.845863

.3لالطالع عمى التوصيفاإلحصائيالخاص بمتغيرات الدراسة من حيث :الوسط الحسابي ,والوسيط,
واالنحراف المعياري ,ومعامل االلتواء ,واختبارات التجانس ,يمكن الرجوع الى الممحق رقم (.)2
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وباالستناد الى نتائج اختبار  Hausmanلممفاضمة بيننتائج تقدير نموذج االثر الثابت

) (FEMونتائج نموذج االثر العشوائي ( ,)REMوالمثبتة في الجدول رقم ( ,)3تبين
ضرورة قبول الفرضية البديمة وما تنص عميو من عدم اتساق النتائج المقدرة وفقا لنموذج
االثر الثابت ) ,(FEMاالمر الذي يدفع باتجاه تبني منيجية االثر العشوائي (.)REM
الجدول ()3

اختبار Hausman

Prob.
3

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary
Summary Chi-Sq. Statisti Chi-Sq. d.f
Cross-section random
Cross-section random
1.936409
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بناء عمى ما تقدم من معطيات ,وباعتماد منيجية االثر العشوائي ( )REMفي تقدير أثر
االئتمان

المصرفي

المصرفي(GDP/

التي تحمل فائدة (

المقدم

لمقطاع

الخاص,GDP(BC)/

وموجودات

القطاع

) ,وصافي اإليرادات المتأتية من أسعار الفائدة/إجمالي الموجودات

) في ريادة االعمال المعبر عنو بالنسبة المئوية لمسكان الذين تتراوح

عاما والذين ىم إما رائد أعمال ناشئأ ومالك – مدير مشروع جديد)
أعمارىم بينً 64-18
( ,)ADUوالمدرجة نتائجيا في الجدول (.)4
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جدول ()4

اثر القطاع المصرفي في مؤشر ريادة االعمال

Prob.
0.0000
0.0000
0.0039
0.0000

t-Statistic
-6.741283
6.900901
-2.955781
36.08691

18.0766
1
0.00000
0

Dependent Variable: DU
)Method: Panel EGLS (Cross-section random effects
Sample: 2006 2017
Periods included: 12
Cross-sections included: 9
Total panel (unbalanced) observations: 107
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable
Coefficient
Std. Error
BC
-1.124132
0.166753
ASE
1.046170
0.151599
TD
-0.243024
0.082220
C
6.898559
0.191165
Weighted Statistics
F-statistic

)Prob. (F-statistic

R-squared

0.344908
0.325828
1.127220

Adjusted R-squared
Durbin-Watson stat
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يمكن تشخيص ما يمي:

 اكد

النموذج

عمى

وجود

تأثير

معنوي

لمتغيرات

النموذج

(االئتمان

المصرفي ,(GDP(BC)/موجودات القطاع المصرفي ,)ASE( GDP/وصافي ايرادات
الفائدة/الموجودات التي تحمل فائدة ( )TDفي مؤشر ريادة االعمال ( )ADUوالمذين بنوا

انموذجا اقتصاديا بمعنوية عالية بمغت ()0.000000
 جاء

االثر السمبي لمتغير االئتمان المصرفي ) ,(BCوصافي ايرادات

الفائدة/الموجودات التي تحمل فائدة) (TDفي مؤشر ريادة االعمال ( ,)ADUمناقضاً
لممنطق االقتصادي ,والذي يشير إلى ان ارتفاع مستويات االئتمان المصرفي المقدم الى

القطاع الخاص ,وصافي ايرادات الفائدة /الموجودات التي تحمل فائدة) (TDيعمل عمى
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خفض مستويات ريادة االعمال وبمعامالن بمغا))-0.243024( ,(-1.124132عمى

التوالي,وربما يعود ذلك الى أن كفاءة وتطور القطاع المصرفي وما يرافقو من انظمة
معمومات عمى مستوى أفضل ,قد يؤدي إلى االبتعاد عن إقراض المشاريع الريادية في
البمدان العربية نتيجة الرتفاع مخاطرتيا ,في ظل تأثير مايعرف باالستبدال المالي وبالتالي

تشجيع االستثمار في الشركات القائمة نتيجة لمزاحمتيا لمشركات الجديدة في الوصول الى

األموال المتاحة االمر الذي يعيق و/او يقمص حجم نشاط ريادة االعمالBeck & .

))Lluss´a, 2009, 5( )Levine, 2002, 147-180

 توافق التأثير االيجابي لمتغير موجودات القطاع المصرفي ,)ASE( GDP/في مؤشر
ريادة االعمال ( )ADUلألطر النظرية والدراسات التجريبية التي اكدت عمى أن ارتفاع
حجم موجودات القطاع المصرفي يعمل عمى تعزيز نشاط ريادة االعمال ,وبًعايم بهغ

).)1.046170

 استطاع متغير االئتمان المصرفي ( ,)BCوموجودات القطاع المصرفي/

) ,GDP(ASEوصافي ايرادات الفائدة /الموجودات التي تحمل فائدة) (TDتفسير ما

مقداره %34.4908ين التغيرات الحاصمة في مؤشر سٌادة االعًال )(ADU

لممتغيرات التوضيحية االخرى الغير داخمة في النموذج إكمال بقية الـ .%100

تاركاً

 .4الخاتمة Conclusion

شكمت دراسة االثار التي يمكن ان يتركيا القطاع المصرفي في ريادة االعمال اليدف

الرئيسي ليذا البحث ,متخذاً من البمدان العربية لمفترة ( )2017-2006كأنموذجاً الثبات

ذلك ,مستعرضاً اىم االطر النظرية والدراسات التجريبية التي عرضت تمك االثار,
ومستخدماً ادوات االقتصاد القياسي الحديثة المتمثمة بمنيجية االنحدار التجميعي واالثر

الثابت واالثر العشوائي التي تستند الى البيانات المزدوجة المتوازنة Balanced Panel

 ,Dataوالتي اكدت نتائجيا عمى أن االئتمان المصرفي ,وموجودات القطاع المصرفي,

وصافي ايرادات الفائدة ,تعد من العوامل المؤثرة في نشاط ريادةاألعمال .مما يعني أن

التمويل يمثل أحد اىم العقبات الميمة التي تواجو نشاط ريادة األعمال ,وبالتالي تظير
107

هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت  /الوجلد االول  /العدد الثاًي حسيراى 0202
تصدر عي وزارة الواليت  /هركس التدريب الوالي والوحاسبي  /قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت

ضرورة السعي لرفع كفاءة القطاع المصرفي في دعم مشاريع ريادة االعمال عبر تطوير
أدوات مالية مبتكرة وقواعد وانظمة اشرافية مناسبة ,لتوفير فرص اكبر لموصول الى التمويل

في المراحل األولى من عمر المشروع ,االمر الذي سيصب في دعم وتعزيز نشاط ونطاق
ونظر القتصار
ًا
إيجابا عمى النشاط االقتصادي بشكل عام.
ريادة األعمال ,وبما ينعكس
ً
البحث عمى  9دولة عربية نامية ,فإن البحوث المستقبمية يمكن أن تشتمل في تحميالتيا
عمى البمدان في جميع مستويات التنمية االقتصادية.
الممحق ()1
التوصيف االحصائي لمتغيرات الدراسة
ASE
ADUU
BC
TD
Mean
1.710411 6.829638 1.551789 0.499058
Median
1.816506 6.893574 1.674769 0.491362
Maximum 2.175946 7.424308 1.961895 1.311754
Minimum -0.995096 5.848616 -0.867777 0.217484
Std. Dev. 0.416270 0.511086 0.445028 0.144840
Skewness -3.236265 -0.391549 -2.364545 2.281948
Kurtosis
18.79951 1.696898 10.56327 13.25036
Jarque-Bera 1299.685 10.30462 354.7379 561.2997
Probability 0.000000 0.005786 0.000000 0.000000
Sum
183.0139 730.7713 166.0414 53.39922
Sum Sq. Dev. 18.36772 27.68809 20.99333 2.223748
Observations
107
107
107
107
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الممحق ()2
ASE

ADU
7.6

3

7.2

2

6.8

1

5.6

-2

1 - 06
1 - 12
2 - 06
2 - 12
3 - 06
3 - 12
4 - 06
4 - 12
5 - 06
5 - 12
6 - 06
6 - 12
7 - 06
7 - 12
8 - 06
8 - 12
9 - 06
9 - 12

6.0

1 - 06
1 - 12
2 - 06
2 - 12
3 - 06
3 - 12
4 - 06
4 - 12
5 - 06
5 - 12
6 - 06
6 - 12
7 - 06
7 - 12
8 - 06
8 - 12
9 - 06
9 - 12

6.4

0
-1

BC

TD
1.4

2.0

1.2

1.5

1.0

1.0

0.8

0.5

0.2

1 - 06
1 - 12
2 - 06
2 - 12
3 - 06
3 - 12
4 - 06
4 - 12
5 - 06
5 - 12
6 - 06
6 - 12
7 - 06
7 - 12
8 - 06
8 - 12
9 - 06
9 - 12

0.4

-1.0

1 - 06
1 - 12
2 - 06
2 - 12
3 - 06
3 - 12
4 - 06
4 - 12
5 - 06
5 - 12
6 - 06
6 - 12
7 - 06
7 - 12
8 - 06
8 - 12
9 - 06
9 - 12

0.6

0.0
-0.5

الرسوم البيانية لمبيانات المزدوجة لمتغيرات الدراسة
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الممحق ()3

نتائج اختبار استق اررية بيانات الـ Panel Dataلمتغي ارت الدراسة بصيغتيا الخطية باستخدام
Levin-Lin-Chu,2002
First Difference
Trend and
None
Intercept
Intercept
-5.33792 -6.18002 -1.80637
0.0000
0.0000
0.0354
-6.57973 -3.18431 -4.52868
0.0000
0.0007
0.0000
-7.15209 -3.62658 -1.12422
0.0000
0.0001
0.1305

Level
Trend and
Intercept
-10.7157
0.0000
-2.43227
0.0075
-1.10608
0.1343
109

Intercept

None

-15.0744
0.0000
-3.74730
0.0001
-2.94352
0.0016

-0.9248
0.1775
0.60383
0.7270
-0.80271
0.2111

Variables
ADU
Prob.
BC
Prob.
ASE
Prob.
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-6.04317
0.0000


-6.18178
0.0000

-7.77544
0.0000

-2.67787
0.0037

-5.46611
0.0000

1.92557
0.9729

TD
Prob.
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القيم في الجدول تمثل قيم .Statistict



تم اعتماد فترة االبطاء باالستناد الىAutomatic selection of maximum lagsضمن

برنامجEviews 10

الوصادر باللغت العربيت
 .1الع ارقــي ,بشــار ,2117 ,اثــر تقمبــات عــرض النقــود عمــى اســعار االســيم :تطــوير

نمـ ــوذج الس ـ ـواق المـ ــال بـ ــدول مجمـ ــس التعـ ــاون الخميج ـ ــي,474-445 ,3)24( ,

المجمة العربية لمعموم االدارية.

 .2العراقي ,بشار ,2118 ,العوامل المحددة لعوائد االصدار النقدي في الدول
العربية ,مجمة التنمية والسياسات االقتصادية.114-71 ,1)21( ,
 .3العمري ,محمد وليد ,الحيط ,نييل اسماعيل سقف ,2116 ,اثر الكفاءة التقنية
والصادرات عمى ربحية منشآت الصناعة الدوائية االردنية ,المجمة االردنية في ادراة
االعمال.898-877 ,4)12( ,
الوصادر باللغت االًكليسيت
1. Abubakar, H.A., 2015, Entrepreneurship development and
financial literacy in Africa. World Journal of Entrepreneurship
Management and Sustainable Development 11(4):281-294
2. Asiama, Johnson P&Mobolaji, Hakeem,2011, Trade and
Financial Openness, Institutional Quality, and Financial
Development in Sub-Sahara Africa (SSA), Nigeria.
3. Beck, Thorsten & Levine, Ross &Loayza, Norman, 2000.
"Finance and the sources of growth," Journal of Financial
Economics, Elsevier, 58(1-2):261-300.
110

0202  العدد الثاًي حسيراى/  الوجلد االول/ هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت
 قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت/  هركس التدريب الوالي والوحاسبي/ تصدر عي وزارة الواليت

4. Beck, Thorsten, and Levine, Ross 2002,Industry growth and
capital allocation: does having a market- or bank-based system
matter?, Journal of Financial Economics , 64(2), 147-180.
5. Clark , Paul, Crawford, Claire, Steele, Fiona &Vignoles,
Anna, 2010, The Choice Between Fixed and Random Effects
Models: Some Considerations For Educational Research,
Centre for Market and Public Organisation Bristol Institute of
Public Affairs University of Bristol, Working Paper No.
10/240.
6. Fan, Zhaobin& Zhang, Ruohan, 2017, Financial Inclusion,
Entry Barriers, and Entrepreneurship: Evidence from China.
Sustainability, 9, 203.
7. Gil-García, J. Ramón &Puron-Cid, y Gabriel Puron-Cid, 2013,
Using Panel Data Techniques for Social Science Research: an
Illustrative Case and Some Guidelines, C I E N C I A e r g o -s
um , (21)3, 203-216.
8. Gujarati, Damodar N., 2004, Basic Econometrics, Fourth
Edition, The McGraw−Hill Companies
9. Kar, Muhsin&Öz¸sahin, Şerief, 2016,. Role of Financial
Development on Entrepreneurship in the Emerging Market
Economies.EskişehirOsmangaziÜniversitesiİktisadiveİdariBili
mlerDergisi,, 11, 131–152.
10.King, Robert G. and Levine, Ross, 1993,Finance and Growth:
Schumpeter Might Be Right, Quarterly Journal of Economics,
108(3): 717-38.
11.Levin, A., Lin,C.F., Chu, C. , 2002,Unit root tests in panel
data: Asymptotic and Finite Sample Properties. Journal of
Econometrics,108:1-24.
12.Levine, Ross and Zervos, Sara, 1998 “Stock Markets, Banks,
and Economic Growth,” American Economic Review, 88(3),
pp. 537-58.
111

0202  العدد الثاًي حسيراى/  الوجلد االول/ هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت
 قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت/  هركس التدريب الوالي والوحاسبي/ تصدر عي وزارة الواليت

13.Lluss´a, Fernanda, 2009, Financial Development, Gender and
Entrepreneurship, MPRA Paper No. 26228, posted 3.
November 2010 08:40 UTC, Online at https://mpra.ub.unimuenchen.de/26228/.
14.Quaidoo, Marilyn, 2018, The Role of Entrepreneurship in
Economic Development: Prospects and Challenges Of Female
Entrepreneurs in Agribusiness in Ghana, Master Thesis of
Public Administration.
15.Wennekers, Sander , Wennekers, André van , Thurik, Roy
& Reynolds, Paul , 2005,Nascent Entrepreneurship and the
Level of Economic Development, Small Business
Economics , 24, 293–309.
16.Wujung, Vukenkeng Andrew &Fonchamnyo, D.C., 2016, The
Role of Financial Development on Private Entrepreneurship in
Cameroon. J. Econ. Sustain. Dev., 7, 118–124.
17.Caporale, Guglielmo Maria,et.al,2014, Financial Development
and Economic Growth:Evidence from Ten New EU Members
IZA Discussion Paper No. 8397.
18.Svirydzenka ,Katsiaryna,2016,Strategy, Policy, and Review
Department Introducing a New Broad-based Index of
Financial Development, International Monetary Fund WP/16/5
IMF Working Paper
19.Setiawan, Sigit,2015, Financial Depth and Financial Access in
Indonesia, Journal of Indonesian Economy and Business, 30(
2):139-158

112

هجلت العلوم الوالَت والوحاسبَت  /الوجلذ االول  /العذد الثاًٌ حشٍزاى 0202
تصذر عي وسارة الوالَت  /هزكش التذرٍب الوالٌ والوحاسبٌ  /قسن التذرٍب علي أعوال البحوث والتزجوت

تاثــير النمـــو المســتدام فــي قيمـــة الشركــــــات

دراسة تطبيقية لشركات قطاع الصناعة المدرجة في سوق العراق لالوراق
المالية لمفترة من (– 0202

)0*()0202

The Impact of Sustainable Growth on Companies Value
Study applied for Industry Sector listed on the Iraq Stock Exchange
)for the period from(2010-2019
الباحثــــــــين
لوــــي هحوــــذ هٌصـــور (*)0

أ.م.د .شذى عبذ الحسَي جبز الشبَذً (*)3

أ.د .هحوذ علٌ هوسي الوعوورً ()4

المستخمص

يهدف البحث الى التعرف عمى مدى تاثيير المماا المداتدامدمعدل المماا ال،عماعد امعادل المماا
المدتدام) فع قيمة الشركثت الصمثعية المدرجة فع داا العا ار لااا ار المثلياةد فعااً عان
تحمياال متري ارات البحااث الممااا المدااتدام اف ا ممااا ج  Van Horneكمترياار مدااتولد اقيمااة

الشااركثت) الويمااة الداااقية) كمترياار تااثبمد اتمياال مجتماام البحااث بثلشااركثت قطااثع الصاامثعة
المدرجااة فااع دااا العا ار لاااا ار المثليااةد ا تاام ايتيااثر د )5يمدااة شااركثت صاامثعية كعيمااة
لمبحثد اتميمت المدة الزممية لمبحث باد )01عشر دماات مان د )0109 – 0101مداتيدمة
فع لك البيثمثت الممشارة فع الماقم االلكترامع لدا الع ار لاا ار المثلية.
(*)1
(*)2
(*)3
(*)4

انبحث مستم مه أطروحة مقذمة انجامعة انتقىية انىسطى  /انكهية انتقىية االدارية  /بغذاد.
انجامعة انتقىية انىسطى  /انكهية انتقىية االدارية  /بغذاد.
انجامعة انتقىية انىسطى  /انكهية انتقىية االدارية  /بغذاد.
انجامعة انتقىية انىسطى  /انكهية انتقىية االدارية  /بغذاد.
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اقااد دااعى البحااث الااى ايتبااثر فرعاايثت البحااث اعاقااة التااثيير بااين متري ارات البحااثد ا لااك

لاجثب ااة ع اان التد ااثلالت المتعمو ااة بمش ااكمة البح ااث االاص ااال ال ااى االل ااداف المح ااددةد االج اال
 ات اام تحميمه ااث بااد ااطةVanHorn معثلج ااة البيثم ااثت ت اام اد ااتيدام المع ااثدالت المثلي ااة لمم ااا ج

. Eexel برمثمج

ثءة ادارة الشاركة ياثتع،ثض ك،تاصل البحث الى مجماعة من االدتمتثجثت من بيمهث امي

ثض عاائد الشركثت المبحاية بدبب ععف االدتيمثرات ابثلتاثلع تادمع عاائاد،من يال امي

.االدتيمثرات

 د قيمااةVanHorn عمااعد ممااا ج،الكممــات المفتاحيــة معاادل الممااا المدااتدامد معاادل الممااا ال
الشركة
Abstract
The research aims to identify the extent of the impact of sustainable
growth (actual growth rate, and sustainable growth rate) on the value
of industrial companies which listed in the Iraqi Stock Exchange,as
well as analyzing research variables sustainable growth according to
the) Van Horne(model as an independent variable, and the value of
companies (market value) as a dependent variable. The research
community commercial industrial companies listed on the Iraq Stock
Exchange, has been chosen as the (5) fife Industry companies as a
sample for the study consisted of time series study to (10) ten years
(2011-2019).using the financial statements published on the website
Iraqi Stock Exchange,This research sought to test the research
hypotheses and the relationship of influence between The variables of
the research, in order to answer the questions related to the problem of
the research and reach the objectives set, For processing the data,it
was used , VanHorn models and financial equations were used within
the Excel program.

114

هجلت العلوم الوالَت والوحاسبَت  /الوجلذ االول  /العذد الثاًٌ حشٍزاى 0202
تصذر عي وسارة الوالَت  /هزكش التذرٍب الوالٌ والوحاسبٌ  /قسن التذرٍب علي أعوال البحوث والتزجوت

The research reached a set of conclusions, including the low efficiency
of the company's management, which comes through the low returns
of the researched companies due to the weak investments and thus the
low returns on investments.
Keywords: sustainable growth rate, actual growth rate, VanHorn
model, company value
هقذهت
يعد المما المدتدام من الماعاعثت المهمة االتع يحعى بثلتمثم كبير من قبال العدياد مان
البااثحيين المهتمااين به ا ا الماعاااعد ا يتطمااب ماان الشااركثت مم ااا مدااتدامث لمبوااثء فااع عااثلم
تمثفدااعد االممااا المدااتدام الي عماال يمطاااي عمااى ماقااف يحاادث فيااف الممااا دان زيااثدة فااع

االصااال اا اصاادار االدااهم اا االلت ازمااثت اا االربااثح المحتج ازة .ال ا ا يدااثعد المدااتيمرين
االمحمم ااين عم ااى ايج ااثد الح ااد االقص ااى لممع اادل الا ا ي يمك اان ان تمم ااا ب ااف الش ااركة بثد ااتيدام

االصااال الماجااادة ماان يااال ربااط الممااا المدااتدام بثلديثدااثت المثليااة اك ا لك يمكاان لمممااا
المدتدام مدثعدة المديرين عمى الويثم بثلتيطيط المثلع بك،ثءةد ايعتبر المماا المداتدام ات
قيمة المهث تجمام باين التشاريلدلثمش الاربكد اك،اثءة االصال)االعمثصار المثلياةدليكل راس

الم ااثلد امع اادل االحت ،ااثظ)فع موي ااثس ش ااثمل ااح اادد بثد ااتيدام مع اادل المم ااا المد ااتدام يمك اان
المدراء المثليين من قيثس مث ا ا كثمت يطاط المماا المداتوبمية لمشاركة ااقعياةد اكا لك تازاد
المديرين المدتيمرين بصايرة فاع رفام مماا الشاركة .كاان ان المماا المداتدام تداتطيم الشاركة

تحويوف دان االعتمثد عمى التمايل اليثرجع .د)Ross,et.al,2010:128

كمااث ان الممااا المدااتدام ي ارتبط بشااكل مبثشاار بتاليااد اتعظاايم يااراة المدااثلمين ماان يااال

دار ادارة الشركة باعم يطة لممما يدعى مان يالاف ليما اداتدامة ااداتم اررية فاع العمال

فكممااث زاد معاادل الممااا ازدادت الحثجااة الااى االم ااال لاادعم الممااا فعمااى داابيل الميااثل زيااثدة
المبيعااثت تحتااثج الشااركة الااى زيااثدة ماجاداتهااث اليثبتااة االمااديمين االمياازان المتااثج المبيعااثت
االعثفية ادعمهثد المث يتطمب اجاد عخ راس مثل اعثفع ال ه الحثجاة يمبراع التيطايط

لهث مدبوثً.
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اوالً  -مشكمة البحث

تعثمع بعض الشركثت من ت ب ب فع مااردلث ايمعكس لك عمى قدرتهث فع المما المدتوبمعد
بدبب ان المما ال،عمع لمشركة البد ان يتااف مم مااردلثد اك لك البد من ربطاف بزياثدة ياراة

المدثلمين .ل ا دعت االدبيثت المثلية الى رباط المماا المداتدام بتالياد قيماة الشاركة ياثتع مان
يااال زيااثدة اربااثح الشااركة ممااث ياالدي الااى تااافير ام ااال دايميااة تاالدي الااى ممااا فعمااع اعاادم

المجاء الى مصثدر تمايل يثرجية.

فع عاء لك تتمحار مشكمة البحاث فاع دار المماا المداتدام لمشاركثت كماديل لتعظايم قيماة

الشااركةد كااان الممااا المدااتدام يمياال الممااا ال ا ي تدااتطيم الشااركة تحويوااف دان االعتمااثد عمااى

التماياال اليااثرجعد اماان لمااث تااثتع الميااة التيطاايط المااثلع ماان قباال ادارة الشاركة فيمااث ييااص
الو اررات التشريمية ااالدتراتيجية التع تهدف الى زيثدة يراة المدثلمين مان ياال زياثدة ارباثح
الشركة مماثيلدي الاى تاافير امااال دايمياة تاتائم مام المماا ال،عماع اعادم المجااء الاى مصاثدر

تمايل اعثفية.

في ضوء ماتقدم يمكن تجسيد مشكمة البحث في االسئمة االتية

 -0اجاد عاقة لمعدل المما ال،عمع امعدل المما المدتدام فع قيمة الشركة؟

 -0اجاااد ام ااال دايميااة لمشااركة تتااف ا ماام الممااا ال،عمااع اعاادم المجاااء الااى مصااثدر تماياال
يثرجية ابثلتثلع قد تادي الى زيثدة قيمة الشركة؟

ثانياً  -أهمية البحث

يكتدب البحث الميتف من االتع:

 -0تعتباار متري ارات البحااثدالمما المدااتدام اقيمااة الشااركة) ماان الماعاااعثت المثليااة المهمااة
التع تتطمب التمثم ادرادة من قبل المدراء المثليين االمهتمين به ا المجثل .

 -0التعرف عمى ااقم المما ال،عمع فع الشركثت الصمثعية المدرجة فع دا العا ار لااا ار

المثلية كامف احد الملشرات المهمة لمشركثتد يال تحميماف لمشاركثت عيماة البحاث لماث لاف
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ماان دار لااثم فااع عمميااة التيطاايط ااتيااث الوا اررات ماان قباال الميتصااين فااع مجااثل االدارة
الرفم مدتاى دقة ق ارراتهمد ابثلتثلع تحوي ادتدامة اقيمة لمشركثت.

 -3يعثلج البحث مشكات ااقعية افعمياة مان ياال تحميال متريارات البحاث دالمماا المداتدام
اقيمة الشركة).

ثالثاً  -أهداف البحث

فع عاء مشكمة البحث االميتهثد يهدف البحث الى:

 -0م اان ي ااال الجثم ااب المظ ااري االتطبيو ااع ي ااتم التع اارف عم ااى مترياارات البح ااث دالمم ااا
المداتدام اقيماة الشاركة) اكي،ياة مداثلمة المماا المداتدام بملشاراتف فاع تحويا قيماة

لمشركثت عيمة البحث.

 -0قيثس اتحميل المما المدتدام من يال ممث ج المما المدتدام التع تتم تحديادلث فاع
البحث اف مما ج . Van Horne

 -3تحمياال متريارات البحااث الممااا المدااتدام بملشاراتفدمعدل الممااا ال،عمااع امعاادل الممااا
المدا ااتدام) كمتريا اار مدا ااتولد اقيما ااة الشا ااركثت بملشا اارلث دالويما ااة الدا اااقية لادا ااهم
المتداالة) كمترير تثبم.

 -4التحوي ا ا ا فا ا ااع عاقا ا ااة متري ا ا ارات البحا ا ااثد االتاصا ا اال الا ا ااى المتا ا ااثئج االتا ا ااع تحا ا اادد
طبيعا ا ااة العاقا ا ااة با ا ااين متري ا ا ارات البحا ا ااث اما ا اادى ادا ا اات،ثدة الملددا ا ااثت ما ا اان ل ا ا ا ه

المتثئج ايططهث اادتراتيجيتهث.

رابعاً  -فرضيات البحث

لمثلك فرعيتثن يدعى البحث الى ايبثتف مدى صحتهمث الع.

الفرضية االولى :اجاد عاقة تثيير لمعدل المما المدتدام فع قيمة الشركة.

الفرضية الثانية :اجاد اماال دايمية لمشركة تتااف مم المما ال،عمع اعدم المجاء الى
مصثدر تمايل يثرجية تدهم فع زيثدة قيمة الشركة.
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خامساُ  -حدود البحث

يتحدد البحث بثلحداد المكثمية االزمثمية الع كثالتع:

 -0الحـــدود المكانيـــة  -لراارض ايبااثت فرعاايثت البحااث االميااة البحااث تاام ايتي ااثر
الحداد المكثمية لمبحث لعدد من الشركثت قطثع الصمثعة المدرجة فع دا الع ار

لاا ار المثلية.

بمثء عمى عيمة البحث الميتثرة كحداد مكثمية تم ايتياثر المادة
 -0الحدود الزمنية ً -
الممتدة من د )2019– 2010لعيمة البحث.

سادساُ  -مجتمع وعينة البحث

تميل مجتمم البحث فع الشركثت المدثلمة قطثع الصمثعة المدرجة فع دا الع ار لاا ار

المثليااةد امااث بثلمداابة لعيمااة البحااث تثل،اات ماان د )5شااركةد كثماات تمتمااع الااى قطااثع الصاامثعة
ايتيرت اعتمثدا عمى المعثيير االتية لع:

 -0تاافر التوثرير المثلية لمشركثت الميتثرة فع ال،ترة الممتدة مند.)2019-2010
 -0ان تكان الشركثت مدرجة فع دا الع ار لاا ار المثلية قبل ) .)2010
 -3عدم تعرض تمك الشركثت الميتثرة لايوثف عن التداال.

ويىضح انجذول ( )1عيىة انذراسة نقطاع انصىاعة وكاالتي:
انجذول رقم()1
عيىة انبحث
راس انمال(مهيىن ديىار
وىع
تاريخ انتاسيس
اسم انشركة
عراقي)
انمساهمة
1111
1999/2/14
خاصة
انخياطة انحذيثة
191
1946/6/19
خاصة
انصىائع انكيمياوية وانعصرية
511
1999/5/11
خاصة
انعراقية نهسجاد وانمفروشات
6469
1999/4/19
خاصة
انمىصىر نهصىاعات انذوائية
177333
1999/7/19
خاصة
بغذاد نهمشروبات انغازية
انمصذر  :اعذاد انباحثة االعتماد عهى انبياوات انمانية نعيىة انبحث
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سابعاً  -االساليب المالية واالحصائية في تحميل متغيرات البحث
اوالُ التحميل المالي لمتغيرات البحث

اليتب ا ااثر التحميا ا اال الماا ااثلع لمتري ا ا ارات البح ا ااث فو ا ااد ت ا اام تحميمه ا ااث بثداا ااتيدام مع ا ااثدالت

مثليةدالمدب المثلية) بثدتعمثل برمثمج مثيكرادافت اكدلد )Excelاكثالتع:

 -0المترياار المدااتول الممااا المدااتدام دممااا ج  )VanHornتاام احتدااثبف اف ا المعثدلااة
االتية:

حيث ان :
= اجمثلع الماجادات الى المبيعثت
 = bمدبة االحتجثز
= لثمش الربك
= الدين الى حوا المدثلمين
 -0المما ال،عمع -:تم احتدثبة اف المعثدلة االتية:
إذ إن -
 :AGRمعدل المما ال،عمع )(Actual Growth Rate

 : ROAالعثئد عمى الماجادات ايحدب بودمة صثفع الربك عمى إجمثلع الماجادات
 : bمدبة اإلربثح المحتجزة ايحدب عمى اف االتع:
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 -3المتريا اار التا ااثبم قيما ااة الشا ااركةدالويمة الد اااقية لادا ااهم)دتم احتدا ااثبة اف ا ا المعثدلا ااة
االتية-:

القيمة السوقية = عدد االسهم المتداولة × سعر السهم الواحد في السوق

ثانياً  -التحميل االحصائي لمتغيرات البحث

تم ايتبثر عاقة التثيير بين المتريرات البحث احصثئيثً بثدتيدام برمثمج SPSS-24

الجانب النظري
النمو المستدام

اوال  -مفهوم وتعريف النمو المستدام

تعااد االدااتدامة بصااارة عثمااة امكثميااة الشااركثت عمااى تحوي ا الاادافهث اا االي،ااثء بثلتزامثتهااث
عمى المدى الطايل .فيمث عرفت االدتدامة المثلية ل،رص المما قدرة الشاركة بتاافير الدايالة
المثليااة الكثفيااة لمااجهااة االفاااسد اقاادرة الشااركة بترطيااة التكااثليف التااع تتحممهااث فااع مرحمااة

المماد.)Marwa&Aziakpono, 2015: 873

لمثلك تعري،ثت متعددة لم،هام المما المدتدام بشكل عاثم يعااد معظمهاث لممهتماين االباثحيين
بدرادتهث امان حياث ييييرلاث عماى الممظماثت االبيئاة المحيطاة فواد عارف المماا المداتدام مان

قبل دحدن اجبرد  )71 :0106لا تعظيم معدل المما ال ي يمكن الشركة مان البواثء دان
إصاادار ا مشاار ي حوااا مثليااة إعااثفية بمعمااى يعاامن لمشااركة تماياال الممااا ماان احربااثح

دان تعااديل مداابة الااديان لمشااركة.كمث عاارف د) Abdul.Manaf,et al,2018,71معاادل
المما المدتدام لا الحد االقصى ال ي يمكن لمشركة من يالف بزيثدة االيرادات دان ادات،ث

مااردلااث المثليااةد ايعتباار ا قيمااة المااف يجماام بااين العمميااثت التشااريمية كهااثمش ربااك اك،ااثءة

الماج اادات ماام العممي ااثت التمايميااة كهيك اال راس المااثل امد اابة احتجااثز االرب ااثح فااع قي ااثس
ااحد.
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فيم ااث كردالزبي اادي ااي ااراند )0109:510ان المم ااا المد ااتدامل ل ااا المم ااا الا ا ي تد ااتطيم
الممظم ااة اا الش ااركة تحويو ااف م اان دان االعتم ااثد عم ااى التماي اال اليثرجع.ام ااث مع اادل المم ااا

المدااتدام لااا المعاادل االقصااى لمممااا ال ا ي يمكاان لمشااركة الح،ااثظ عميااف دان زيااثدة م،ا لااث
المثلعل.

امث دال،وعد )05 :0109فود لعرفت المما المدتدام لا مداتاى التمايال الا ي تكاان عماده

الشركة قثدرة

عمى اعم دتراتيجيثت تمايمية تتائم مم فرص المما المدتوبمية دان المجاء الى مصثدر

تمايل يثرجيةل.

افا مااثارد ماان تعري،ااثت اعاااه بثالمكااثن تعريااف الممااا المدااتدام لااا الحااد االقصااى

لمدااتاى التماياال الا ي يمكاان لمشااركة تحويوااف دان االعتمااثد عمااى مصااثدر تماياال يااثرجع.
امث معدل المما المدتدام لا الحد االقصى لممما يمكن لمشركة الح،ثظ عميف دان اداتم،ث

مااردلث المثلية فع الدماات الاحوة.

ثانياً  -العوامل المحددة لمنمو المستدام

ان الي شاركة عاده عاامال تحادد معادل المماا المداتدام دامتطر اليهاث كاثالتع. :

)(Rajesh,2014:37

 -1لثمش الربك :حياث ن الزياثدة فاع لاثمش الاربك يعازز مان قادرة الشاركة عماى تالياد
االماال دايميثً ابثلتثلع زيثدة المما المدتدام.

 -2مع اادل داران ص ااثفع االص ااال :حي ااث ن الزي ااثدة ف ااع مع اادل داران ص ااثفع ص ااال
الشركة يلدي إلى زياثدة المبيعاثت المتالادة مان كال احادة فاع االصاالد الا ا يالدي

إلى زيثدة معدل المما المدتدام.

 -3الديثدة المثلية :حياث ن زياثدة مدابة الممكياة د الادين  /حواا المداثلمين ) يعازز
الم،ااا المااثلع لمشااركة ايجعاال تماياال الااديان االعااثفية متااثحد ممااث ياالدي إلااى زيااثدة

معدل المما المدتدام.
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 -4ديثدا ااة تازيا اام االربا ااثح  :حيا ااث ن إمي،ا ااثض مدا اابة صا ااثفع ال ا اربك بعا ااد الع ا ارائب
المدفاعة كيربثح يزيد من مدابة إحتجاثز االرباثح ممهاثد مماث يالدي إلاى زياثدة حواا

المدثلمين المتالدة دايميثً ابثلتثلع زيثدة معدل المما المدتدامد ايعتبر معدل المماا
المدا ااتدام بثلمدا اابة لمشا ااركة داة تيطيطيا ااة لها ااث ايلكا ااد عما ااى العاقا ااة با ااين العااما اال

االربعةدحدندجبر.)0106:70:

ثالثا ما اهمية احتساب معدل النمو المستدام؟
يعا ااد مع ا اادل المما ااا المدا ااتدام ما اان الم،ثل ا اايم المهم ا ااة االم،يا اادة فا ااع د اردا ااثت التماي ا اال

لمشركثتد ايكتسب اهميته لكونه د.)Ross, et al., 2010: 130

 -0يتاايك لممحممااين االمدااتيمرين المااثليين معرفااة اقصااى معاادل متااثح لممااا الشااركةد ل ا ا
فع ظل افتراض عدم اجاد تمايل اعثفع دااء من الممكية اا الدين.

 -0يافر معدل ايعث توادير عمادمث يتعما االمار بثرت،اثع راس الماثل الياثرجعد كماث اماف
يودم ارشثدا عن كمية االماال التع يمبرع الحصال عميهثد افوثً الي شراط.

ان مي ازة االداات،ثدة ماان معاادل الممااا المدااتدام تظهاار فااع كامااف يدااثعد عمااى تااافير

اطااثر التيااث الو ا اررات عمااى الماادى الوصااير فيمااث يتعم ا با ا  :دتومياال التكااثليفد اتريياار
مدبة الربحيةداادارة راس المثل العثمالد اترييار دارة التحايال الموادي)د Constantin,

.)2015: 64-65

رابعاً  -مؤشرات النمو المستدام

افيمث يثتع عرض لملشرات المما المدتدام

 -0معدل النمو الفعمي ( Actual Growth Rate (AGR
يوصااد بااف اقصااى معاادل ممااا تدااتطيم الشااركة الاصااال اليهااث دان المجاااء الااى تماياال

ياثرجع .ايدامى لا ا بمعادل المماا الادايمع الن الشاركة تحوواف ماان التمايال الادايمع فواط

).(Ross,et.al,2003:112

ايمكن حدثب معدل المما الدايمع اف المعثدلة االتية:
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إذ إن -
 :AGRمعدل المما ال،عمع )(Actual Growth Rate
 : ROAالعثئد عمى الماجادات ايحدب بودمة صثفع الربك عمى إجمثلع الماجادات
 : bمدبة اإلربثح المحتجزة ايحدب عمى اف االتع:

( Sustainable Growth

 -0معدل النمو المسـتدام
Rate (SGR

ايوص ااد ب ااف اعم ااى مد اابة ممك اان ان تص اال اليه ااث الش ااركة دان زي ااثدة ف ااع حو ااا الممكي ااة

االح،ثظ عمى مدبة يثبتة لويماة الادين الاى حا الممكياةد الماثك داببين يادفم الملدداثت الاى

زيثدة معدل المما المدتدامد.)SGR
د.)Rogelio Oliva:2003: 13

 ال،اارص الدااتراتيجية االتااع تعباار عمااى اجاااد معاادالت ممااا قايااة تتجااثاز مااث لااا مدااتداممثليثً عمى المدى الوصير ايحو ميزة تمثفديةد ارافعة مثلية اقتصثدية لممبيعثت.

ب -ادااا راس المااثل الديمثميكيااةد المدااتيمران المت،ااثئماند الشااركثت العرعااية ماام الم ااارد
المعمامةد تشايف اا الرثء قياد التمايل التع تحد مان تومباثت معادالت الممااد معادالت
المما المرت،عةد ممث يلدي الى اجاد بيئة عمل متومبة اعاائد مييبة الماثل المداثلمين.

حدب المعثدلة االتية :د جبرداحدند.)70 :2016
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ا ان:

 : SGRمعدل المما المدتدامد ) Sustainable Growth Rate
 :ROEالعثئد عمى ح الممكية د)Return on Equity

 : bمدبة االحتجثز
خامساً  -نماذج النمو المستدام
 -0نموذج Zakon 1968

ل ا ا الممااا ج يداامى بممااا ج مجماعااة بادااطن االدتشااثرية

Boston Consulting

)Group s Model (BCGد الا احاد االركاثن االدثداية فاع االدبياثت المثلياة التاع كاثن

كاال ماان الب ااثحيين االممثردااين يش اايران اليهااث عمااى م اادى العواااد المثع ااية.حيث تاام تحمي اال
العاقة بين المما االربحية االترير فع الماجادات من ياال لا ا االمماا جد ايشاير الاى ان

الممااا يمكاان ان يكااان مدااتدام دايمياثًد ان لاام يكاان معاادل ممااا صااثفع الماجااادات اعمااى ماان
معدل مما االربثح المحتجزة ايمكن احتدثبف بثلمعثدلة االتية ) :جبرداحدند)73: 0106

حيث ان:

 = D/Eمدبة الدين  /حوا المدثلمين
 = ROAالعثئد عمى الماجادات

 = Iمعدل ال،ثئدة د -0مدبة العريبة)
 =Pمدبة االحتجثز

اعمد تحميل مكامثت ل ه المعثدلةد فمن الااعك ان معدل المما المداتدام يحادد ربحياة

الش ااركة االديثد ااثت المثلي ااة لمش ااركة بش ااثن المديامي ااة امود ااام االرب ااثحد
.)Akintoye, 2015: 154
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 -0نموذج Higgens 1977
افا ا لا ا ا المم ااا ج فو ااد ع اارف  Higgensمع اادل المم ااا المد ااتدام بثم ااف مد اابة الزي ااثدة

المتمثغمة مم االلداف المثلياة المحاددة لمشاركة دعماى فارض ان الشاركة تداتيدم االدارة مان

يااال ممااا ج االلااداف) .ابعااد حدااثب معاادل الممااا لا ا بثالمكااثن موثرمتااف ماام معاادل الممااا
ال،عمع.

اش ااثر د )Ross,2003:117بثم ااف  Higgensم ااثقش ان المم ااا ال،عم ااع عم اادمث يك ااان

عثليا ااث فدا اايااجف المما ااا المدا ااتدام لمشا ااركة صا ااعابة فا ااع المدا ااتوبل .اان المما ااا المدا ااتدام لا ا ا

 Higginsمن اربم مدب مثلية لع دمودام االربثح المدفاعةد الثمش الربكد امعدل داران
الماجااداتد اليكال راس الماثلد اعمياف يحتداب افا المعثدلاة المبيماف ادماثه:د & Glantz

.)Mun, 2003: 304

حيث ان :
 = Pلثمش الربك عمى المبيعثت بعد العريبة
 = Dمدبة االربثح المازعة عمى المدثلمين
 = Lمدبة الدين الى حوا المدثلمين
= االصال الى مدبة المبيعثت
معادل المماا المداتدام  SGRلااا موياثس لمشاركثت الغاراض ميتم،ااةد ميال تويايم الواادرة

االئتمثمي ا ااة لمش ا ااركثت  .ا ا ك ا ااثن مع ا اادل المم ا ااا ال،عم ا ااع لمش ا ااركثت اكب ا اار م ا اان مع ا اادل المم ا ااا

المدااتدام SGRفثلشااركثت المثليااة لهااث ادااتعداد لتوااديم قااراض لمشااركثت اا مدااثعدة فااع
اصدار ادهم راس المثل الازم .امث ا ا كثن معدل المما ال،عمع لممبيعثت بثدتمرار اقال مان

مع اادل المم ااا المد ااتدام SGRد فد اااف تحت ااثج ال ااى ال،ا ااائض المودي ااة لاد ااتيمثر االملدد ااة
المثلية قد تودم الممتجثت االدتيمثرية لمشركة.د 2004: 4د . )De Wet
 -3نموذج Van Horne 1987
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يرى  James C. Van Horneان ادارة المما يتطمب ماازمة دقيوة اللاداف ميبعاثت

الشاركة مام ك،ثءتهاث التشاريمية امااردلاث المثلياةد لا ا فواد طاار  Van Horneعاثمد)0987
مما جا ااث لممم ا ااا المدا ااتدام لوي ا ااثس المما ااا المد ا ااتدام لمش ا ااركة .الا ااا يت ا ااثلف ما اان ارب ا اام مد ا ااب

العدلااثمش صااثفع ال اربكد معاادل داران االصااالد معاادل احتجااثز االربااثحد معااثعف ح ا

الممكيا ااة) .اتعكا ااس ل ا ا ه المتري ا ارات االربعا ااة فا ااع االمما ااا ج الت،ثعا اال با ااين ق ا ا اررات التشا ااريل

ااالدا ااتيمثر االتمايا اال لمشا ااركثتد ا تعكا ااس مدا اابة لا ااثمش صا ااثفع ال ا اربك االدارة التشا ااريمية
لمشااركةد فااع حااين تعكااس مداابة داران الماجااادات ادارة ادااتيمثراتهثد اتعكااس الرافعااة المثليااة

ديثداتهث التمايمياةد) Palepu & Healy, 2013: 5/28د اياتم احتداثبف افا الصايرة
اآلتية:

حيث ان :
= اجمثلع الماجادات الى المبيعثت
 = bمدبة االحتجثز
= لثمش الربك
= الدين الى حوا المدثلمين
ان مماا ج المماا مداتدام لا ا  Van Horneلاع اداة قاياة ل،حاص التمثدا باين الاداف مماا

المبيعثت االك،ا ا ا اثءة التشريمي ا ا اة اااللداف المثلي ا ا ا اة لمشرك ا ا اة .حي ا ا اث عرف المما ا ا اا المدتدام

د )SGRللااا الحااد االقصااى لمعاادل الممااا الممكاان لمشااركة تحويوااف اف ا الك،ااثءة التشااريمية
االمثلية االديثدثت االدارية اليثصة بثلشركةلد.)Fonseka,et:al, 2012: 499-500
 -مدبة إجمثلع الماجادات /المبيعثت دAssets/Sales Ratio )A/S

تعد اداة لويثس ك،ثءة التشريلد فهع تعبر مدى ك،ثءة الشاركة فاع اداتعمثل ماث لاديهث مان

ماجادات إلمتاثج المبيعاثت اتالياد االرباثح .ابثلموثبال فا ن لا ه المدابة لاع مركاب مان إدارة
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المداتحوثت دكماث لاا مباين فااع متاداط فتارة التحصايل) ااادارة المياازان دكماث لاا مباين فااع
مدبة داران الميزان)د ااادارة الماجادات اليثبتة دكماث يتعاك مان إمتثجياة المماتج مان ياال

المصمم)د ااادارة الديالة دعمى المحا ال ي توترحف مدبة الماجادات الدثئمة االعثئاد عميهاث)
د.)Shim & Siegel, 2008: 374
ب -لثمش الربك دProfit Margin )NP/S

يعتبر لثمش الربك احداة يرى التع تميل الك،ثءة التشريمية كمويثس لإلداء اإلداريد ايشير

الاى موادار الاربك الا ي تجمياف الشاركثت مان كال ديماثر مان المبيعاثتد Shim & Siegel,

 .)2005: 373ااان زيثدة ل ه المدبة تشير الى زيثدة الودرة عمى تاليد االماال دايميثًد ممث
يلدي الى تييير مبثشر فع تحوي المما.
ّ
اعاثدة ماث ياتم احتدااثب لاثمش الاربك قباال ال،ثئادة االعاريبة اعمدئا فهااا يعاد بميثباة المويااثس

الحويوااع لك،ااثءة اإلدارةد ايرجاام الداابب فااع لااك الااى إمااف لاايس لااإلدارة داايطرة فعميااف عمااى

ال،اائااد االعارائب الكاان البااد ماان قراءتهااث ماام لااثمش صااثفع الاربك لمحصااال عمااى ت،ثصاايل

دقيوة عن ربحية الشركثت دالشيخد.)43 :0118

ج  -مدبة االحتجثز دRetention Ratio )b
تاعااك ل ا ه المداابة مواادار احربااثح المعااثد ادااتيمثرلث م اره ياارىد اعميااف فهااع تواايس مواادار

احربثح المتبوياة بعاد دفام ال،ثئادة االعاريبة اموداام احرباثحد االمتثحاة لاحتجاثز االمداثلمة
فع احعمثل مره يرى.

127

هجلت العلوم الوالَت والوحاسبَت  /الوجلذ االول  /العذد الثاًٌ حشٍزاى 0202
تصذر عي وسارة الوالَت  /هزكش التذرٍب الوالٌ والوحاسبٌ  /قسن التذرٍب علي أعوال البحوث والتزجوت

اتاازداد ل ا ه المداابة كممااث قماات ماادفاعثت احربااثح المازعااة عمااى المدااثلميند ال ا ا يزيااد ماان

الممكية الدايمية ابثلتثلع يزداد معدل المما المدتدام د Nagamani & Priyadharshini,
.)2016: 45

د -مدبة الدين /ح الممكية دDebt / Equity Ratio )D/E
تعتبرلا ا ه المد اابة االداة لوي ااثس مو اادار التا ااازن ب ااين التماي اال الي ااثرجع المو اادم م اان قب اال

الدائمين مم التمايل الدايمع المودم مان قبال المداثلمين االماثلكين دالادبثسد .)68 :0104

كمم ااث ارت،ع اات لا ا ه المد اابة دل عم ااى اعتم ااثد الش ااركة عم ااى ال ااديان ااالقتا اراض ف ااع تماي اال
ماجاداتهااثد ابثلتااثلع يحااد ماان قاادرتهث عمااى الحصااال عمااى االئتمااثن فااع المدااتوبلد اي،اارض
عميهث شراطثً إعثفية كير تشدداً لمحصال عمى الوراضدإبتدثمد .)97 :0104

كوثعاادة عثمااةد يمبرااع ن يكااان لمااثك ماازيج ممثدااب ماان الااديان ااحدااهم فااع تماي اال

ماجاادات الشاركة لمتمتام باثلمما المداتدام د Nagamani & Priyadharshini, 2016:

)45د فع حين تشير المدبة د )1+D/Eالمدتعممة فع احمما ج الى معثعف حا الممكياة
االتاع تبااين كاام ديماثر ماان إجمااثلع الماجااادات تام تمايمهااث موثباال كاال ديماثر ااحااد ماان حوااا

الممكيةد ي مدى مدثلمة حوا الممكية فع تمايل ماجادات الشركةد اتدمى يعاثً بمدابة

الرفم المثلع ددازيت امبراكةد .)43 :0103
 -4نموذج Rose2003

الااا الاام الممااث ج ااكياار حدايااة د (Rose modeحيااث يعتمااد ل ا ا الممااا ج عمااى معاادل

العثئااد عمااى ح ا الممكيااة ROEاعمااى االربااثح المحتج ازة bد حيااث اقتاارح  Roseالمعثدل ااة
االتية لحدثب معدل المما المدتدام . SGR

حيث ان :
 = SGRمعدل المما المدتدام
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 = ROEالعثئد عمى ح الممكية
 = bمدبة االحتجثز

اقدم صيرة المعثدلة اعاه عمى ادثس مجماعة من االفتراعثت المهث:
 -0ان الشركة تعمل بكثمل طثقتهث االتمثجية.

 -0بماااد الميزاميااة العماميااة اصااثفع لااثمش ال اربك يترياار بشااكل متمثدااب اتموااثئع ماام
الترير فع المبيعثت مم مرار الزمن.

 -3المطمابثت المتداالاة ليدات مصاد ار لمتمايال الادايمع افاع الاقات م،دافد امهاث ليدات
جزءا من الدين فايترتب عميهث فاائد.

اعااك  Rossبثمااف عمااد حدااثب لا ه الصاايرة فااا بااد ماان تحديااد العاقااة بااين معاادل الممااا

الاادايمع االتماياال اليااثرجع ماان يااال تحديااد مداابة الممااا ال،عمااع ااالً ماان يااال المعثدلااة

االتيةد .)Ross&etal: 2008:105

=ARG
حيث ان :

 = AGRمعدل المما ال،عمع
 = ROAالعثئدعمى االدتيمثر

 = RRمدبة االحتجثز

اوالً  -مفهوم وتعريف قيمة الشركة

قيمة الشركة

الويمة لا مصطمك لديف العديد من المعثمع ايمكن ان يكان لهث اجهثت مظر ميتم،ة حال

قيمة الشركة فع اي لحظة معيمة من الزمن اتكان ميتم،ة عن قيمة اليام االويمة

المدتوبمية دالدريثايد.)50:2018
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ام ا ااث م ا اان مثحي ا ااة االد ا ااتيمثر فتع ا اارف الويم ا ااة بثمه ا ااث الد ا ااعر الا ا ا ي يرغ ا ااب المد ا ااتيمر بدفع ا ااة
موثبا اال الحصا ااال عما ااى ماجادددا ااهم معا ااين)د ا ا تعا ااد قيما ااة الدا ااهم العا ااثدي مويا ااثس لويما ااة

الشا ااركةد ل ا ا ا فا ااثن االدا ااهم العثديا ااة تميا اال داات لادا ااتيمثر فثمها ااث تحما اال قا اايم ميتم،ا ااة ما اان
با ااين ل ا ا ه الو ا اايم لا ااع الويما ااة الحويوي ا ااة لمدا ااهمد االت ا ااع تحا اادد حدا ااب اق ا ااثئم معيما ااة ت ا ارتبط

بثلتازيع ا ا ااثت االرب ا ا ااثح المتاقع ا ا ااة ادرج ا ا ااة المي ا ا ااثطر المرتبط ا ا ااة به ا ا ااث الت ا ا ااع ت ا ا اامعكس عم ا ا ااى
العثئا ااد المطما اااب عما ااى االدا ااتيمثر فا ااع الدا ااهم العا ااثديد اقا ااد تيتما ااف الويما ااة عا اان م،ها ااام

الويم ا ااة الد ا اااقية لمد ا ااهم الت ا ااع تعك ا ااس الد ا ااعر الا ا ا ي يب ا ااثع في ا ااف الد ا ااهم فعميا ا اثً ف ا ااع الد ا ااا

المثلعدالهثشمعد.)32 :199

ايمكا ا اان تعريا ا ااف قيما ا ااة الشا ا ااركة تعما ا ااع تحديا ا ااد مثيدا ا ااتحوف الشا ا ااع ا لا ا ااك ما ا اان حيا ا ااث

مودرتا ا ا ااف اما ا ا اادى الميتا ا ا اافد حيا ا ا ااث توا ا ا اادر االشا ا ا اايثء بوا ا ا اادر مثيا ا ا ااديل ما ا ا اان يمندالعا ا ا ااثمري
االشا ا ا اري،ع2009:د .)4كم ا ا ااث عرف ا ا اات قيم ا ا ااة الش ا ا ااركة بثمه ا ا ااث الويم ا ا ااة الد ا ا اااقية لمطماب ا ا ااثت
الش ا ا ااركة اتع ا ا اارف ايع ا ا ااث بثمه ا ا ااث الويم ا ا ااة التوريبي ا ا ااة الممطوي ا ا ااة لمد ا ا ااعر الد ا ا اااقع لمش ا ا ااركة ا

مثبيعا ا ا اات ادا ا ا ااهمهث ادا ا ا اامداتهث فا ا ا ااع الدا ا ا ااا الك،لءدالعا ا ا ااثمريد2013د  .)505كمثاتميا ا ا اال
الويم ا ااة الد ا اااقية لمد ا ااهم الويم ا ااة الت ا ااع تت ا ااداال به ا ااث االد ا ااهم العثدي ا ااة ف ا ااع االدا ا ااا المثلي ا ااة
الت ا ااع تتمي ا اال بثلد ا ااعر الا ا ا ي يح ا اادده البثع ا ااة االمش ا ااتران عم ا ااد لمت ا ااثجرة بثالد ا ااهم اتحد ا ااب

اف المعثدلة االتية-:د.)Ross,etal,2013,406
انقيمة انسىقية نهشركة = عذد االسهم انمتذاونة*سعر انسهم انىاحذ في انسىق
كمااث ان زي ااثدة الويم ااة الداااقية لاد ااهم العثدي ااة ف ااع الدااا الك ،االء تتمح ااار بثلجاام ااب

االتية -:دالعثمريد .)364 :2012

 -المبثدلة ين العثئد االميثطرة.

 االدتيمثر فع االصال التع تالد عاائد عثلية. امي،ثض كم،ة العمميثت التشريمية. ال،رص االداا الجديدة.130
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 -توييم الويمة الحثلية لمتدفوثت الحثلية االمدتتوبمية تحت ظراف عدم التثكد.

ان الويمة الداقية لمممكية الحثلية تمي،ض عمد االعان عن االصدار الجديد من االدهم

العثدية متيجة ادبثب الع كثالتع(Ross,et al,2003: 560):

 -المعمامثت االدارية :ا ا كثن لدى المدراء معمامثت ممتاثزة حاال الويماة الدااقية لمشاركة

فود يعممان متى تكان لمشركة قيمة اعماى مان قيمتهاث الحويوياة .فاث ا ارت،ام يحاثالان اصادار
ادهم جديدة عمدلث تتجثاز الويمة الداقية الويمة الحويوية.

ب  -مدااتاى المدياميااة :عماادمث يكااان لاادى ماادراء الشااركة معمامااثت يثصااة حااال احتمااثل
ارت،اثع الميااثطر المثليااةد فااثن الشااركة تكااان لهااث احتمااثل اكباار بااثن تمااال م،دااهث ماان يااال
االدااهم الاايس المدياميااةد اا ا ادااتمتج الدااا ل ا ه الدمداامة ماان االحااداث فااثن دااعر الدااهم

يمي،ض فع تثريخ االعان الي اصدار ممكية جديد.

ج – امي،ثض العثئدات :عمدمث يوام مدراء الشركثت بتمايل راس مثل الشركة بموثدير كبيرة
غياار المتاقعااة اا ا كااثن لممدااتيمرين متيجااة معوالااة فااع ادااتيمثرات الشااركة الوثدمااة ادفعااثت
المودام فثن التمايل غير المتاقم داف يدثاي العجز غير المتاقم فع العثئدات لا لك فاثن
االعان عن االدهم جديدة داف يظهر ايعث عجز فع العثئدات المدتوبمية.

كمااث ان الويمااة الداااقية الدااهم ترت،اام افا الحااثالت االتيااة-:د Rose & Hudgins

),2008: 165

 -امي،ثض مدتاى الميثطر ربمث بدبب زيثدة رس المثل اموصثن يدثئر الوراض.

ب -زيثدة المودام المتاقم متراف مم موصثن الميثطر المدركة من قبل المدتيمرين فع
ادهم المصرف.

ت -توميل معدالت ال،ثئدة اتوميل عاائد حممة االدهم.

ثانياً  -اهداف قيمة الشركة
 -0لدف تعظيم اليراة

ي ا اارى معظ ا اام م،ك ا ااري االدارة المثلي ا ااة ان الش ا ااركة تد ا ااعى ال ا ااى تعظ ا اايم الي ا ااراة المتمي ا اال
فا ااع تعظا اايم الويما ااة الحثليا ااة لممشا ااراع اقيمتا ااة فا ااع الدا ااا الما ااثلعد فها ااع دا ااتراتيجية بعيا اادة
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االجا ا اال تعما ا اال عما ا ااى تعظا ا اايم الويما ا ااة الحثليا ا ااة لممشا ا ااراع اديماما ا ااف مشا ا ااثطف ايعا ا ااد معيا ا ااثر
لا اااداء امويثدا ااث لك،ا ااثءة ادارة الشا ااركةد كما ااث ان ل ا ا ا الها اادف يكما اال لا اادف تعظا اايم االربا ااثح

ما اام م ارعا ااثه التا اادفوثت الموديا ااة ادقا ااة توا ااديراتهث االما اادة الزمميا ااة له ا ا ه التا اادفوثت ايعا ااد معيا ااث ار

مهما ا ااث لويا ا ااثس ك،ا ا ااثءة الو ا ا ا اررات المتي ا ا ا هدال شا ا اابيبد .)39 :2007ا ا ان جميا ا اام ق ا ا ا اررات
الشا ااركة يجاااب ان تاجا ااف محاااا تحوي ا ا اقصا ااى رباااك ممكا اان م اان ي ااال العما اال عما ااى زيا ااثدة

امتثجيا ا ا ااة المصا ا ا ااثدر المتثحا ا ا ااة لادا ا ا ااتيمثر الا ا ا ااى اقصا ا ا ااى حا ا ا ااد ممكندعوا ا ا االد-49:2008

.)50

ان تعظ ا ا اايم الويم ا ا ااة الحثلي ا ا ااة لمش ا ا ااركة ل ا ا ااع محص ا ا اامة الوا ا ا ا اررات المثلي ا ا ااة ف ا ا ااع مج ا ا ااثل

االدا ااتيمثر االتمايا االد كما ااث ان تا ااثيير الو ا ا اررات المثليا ااة فا ااع قيمتها ااث ما اان يا ااال تثييرلا ااث فا ااع
حج ا اام العثئ ا ااد المتاق ا اام ام ا اان ي ا ااال تثييرل ا ااث ف ا ااع حج ا اام المي ا ااثطر الت ا ااع ق ا ااد تتع ا اارض له ا ااث

الش ا ااركة اي اج ا اااد عاقةدطردي ا ااة) ب ا ااين العثئ ا ااد االمي ا ااثطرة د ايمك ا اان بي ا ااثن تم ا ااك العاق ا ااة
بثلميطط االتع.دالشمريد.)481:2012

الشكل رقمد) 0

العاامل المحددة لمويمة الحثلية لمشركة
القزاراث الوالَت

العائذ الوتوقع

قزاراث استثوارٍت
قزاراث تووٍلَت

درجت الوخاطز

قَوت
الشزكت

المصدردالشا ا ا ا اامريد صا ا ا ا ااثد ارشا ا ا ا اادد ادارة المصا ا ا ا ااثرف :الااقا ا ا ا اام االتطبيوا ا ا ا ااثت العمميا ا ا ا ااةد
الطبعة االالىد دار المشرددار الكتب االايثئ د بردادد 2012د .)481
 -0لدف تعظيم الويمة الداقية

132

هجلت العلوم الوالَت والوحاسبَت  /الوجلذ االول  /العذد الثاًٌ حشٍزاى 0202
تصذر عي وسارة الوالَت  /هزكش التذرٍب الوالٌ والوحاسبٌ  /قسن التذرٍب علي أعوال البحوث والتزجوت

يتمي ا ا اال ل ا ا اادف تعظ ا ا اايم الويم ا ا ااة الد ا ا اااقية اله ا ا اادف االال الت ا ا ااع تد ا ا ااعى الش ا ا ااركة لتحويوه ا ا ااث

لعا اامثن بوثئها ااث اممالا ااث اادا ااتمرارلثد ايعا اارف ل ا ا ا الها اادف بثدا اام معا ااثع،ة يا ااراة الشا ااركة

اا معا ا ااثع،ة الويما ا ااة الصا ا ااثفية لمشركةدالشا ا اامريد .)480:2012كما ا ااث يعا ا ااد تعظا ا اايم قيما ا ااة
الش ا ااركة ف ا ااع الد ا ااا اي تعظ ا اايم قيم ا ااة الد ا ااهم الااح ا ااد فيه ا ااثد م ا اان االم ا ااار الهثم ا ااة الت ا ااع

دفعا اات ادارة الشا ااركة الا ااى ت،عا اايل ل ا ا ا الها اادف لا ااا اليا اااف ما اان امي،ا ااثض قيما ااة ادا ااهمهث

ف ا ااع الد ا ااا الم ا ااثلع االا ا ا ي ي ا اادفم الش ا ااركثت االي ا اارى ال ا ااى ام ا ااتاك اع ا اام الش ا ااركة ع ا ااد
رغب ا ا ا ا ا ا ا ااثت الم ا ا ا ا ا ا ا ااديراند المثل ا ا ا ا ا ا ا ااك اد ا ا ا ا ا ا ا اابثب لتعزي ا ا ا ا ا ا ا ااز لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اله ا ا ا ا ا ا ا اادف اك ا ا ا ا ا ا ا ااثالتع:
دالزبيديد.)56 –55:2004

أ -ان تعظا ا اايم الويما ا ااة الدا ا اااقية لمدا ا ااهم يتطما ا ااب ان تكا ا ااان الاحا ا اادات التشا ا ااريمية فا ا ااع
ممشا ا ااثت االعما ا ااثل اكيا ا اار ك،ا ا ااثءة ااقا ا اال كم،ا ا ااةد اان تعما ا اال الممشا ا ااثه عما ا ااى امتا ا ااثج

يدمثت ات جادة مرت،عة ابثقل االدعثر.

ب -ان تعظ ا اايم الويم ا ااة الداا اااقية لمد ا ااهم يتطم ا ااب تط ا اااير د ا اامم اياا اادمثت يرغ ا ااب به ا ااث
المدا ا ا ااتهمكد اعما ا ا ااى ل ا ا ا ا ا االدا ا ا ااثس فا ا ا ااثن دافا ا ا اام ال ا ا ا اربك دا ا ا اايلدي الا ا ا ااى تطا ا ا اااير
تكمالاجيث حديية .

ج -ان تعظاا اايم الويما ا ااة الداا اااقية لمدا ا ااهم يتطم ا ااب تاصا ا اايل معماماا ااثت لمجمهاربدا ا اارعة
ابو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادر االمك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااثن مي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال المعمام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااثت المتعمو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة بتازي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام
االربثح.دحمثدةد.)78:2008

ثالثاً  -العوامل المؤثرة بقيمة الشركة

مدرج ادمثه العاامل التع تلير بويمة الشركةدالماداي)94:0107:

 -0ماع الوطثع الصمثعع -:مثيدمىدطبيعة المشثط )الا ي تعمال فياف الشاركة يداثعدلث
فع امتاك ادبوية فع ل ا المجثل بمثتمتمكف من يبرة امتيصصين اايد عثممة فاع
لك الماع من الصمثعة.
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 -0حجم الشركة -:لحجم الشركة تثيير بثلغ فع مجثل تحديد قيمتهثد فثلشركثت الكبارى
تعمااع امتاكهااث ماجااادات تشااريمية تتمثدااب ماام حجمه اث ممااث يعمااع ان لااديهث قيمااة

مرت،عة جدا لمث تمتمكف من ماجادات.

 -3جادة الممتج -:جادة الممتج تثيير كبيرعمى المية الشركةد فاث ا كثمات جاادة المماتج
عثلية يعمع امهث تدتح رعث الزبثئن اتمبيف احتيثجثتهمد امث يترتب عميف من زياثدة

الحص ااة الد اااقية اارت ،ااثع حج اام المبيع ااثت اتك ااان المتيج ااة ارت ،ااثع حج اام االيا ارادات
اارت،ثع االرباثحد ايامعكس لاك عماى اداعثر االداهم فاع الداا د الا ا يعماع ارت،اثع

قيمة الشركة.

 -4ليكاال راس المااثل -:ياالير ليكاال راس المااثل فااع قيمااة الشااركة فعماادمث يكااان راس
المااثل ممماااك لمشااركة بثكممااف ل ا ا يعمااع عاادم تحماال الشااركة عااب مااثلع يتمياال فااع

تدديد االقدثط ادفم ال،اائد امثيترتب عمى لك من امي،ثض الديالة اععف قادرة
الشركة فع مااجهة الظراف اعمى العكس عمدمث يكان لمثلك جزءا من راس المثل

موترعااث فثمااف ماان الملكااد ديعااعف قاادرة الشااركة المثليااة ابثلتااثلع قااد يااليرعمى قيمااة
الشركة.

 -5التكمالاجيث الحديية -:التكمالاجيث الحديية االمتطارة فع عاثلم الياام اصابحت عثمال
مهم لحدم الكييار مان المشاكات التشاريميةد مايا الشاركثت التاع تمتماك التكمالاجياث

الحديية االمتطارة قد تودمت فع المجثل الصامثعع الا ي تعمال فياف ااتداعت رقعتهاث

الج،رافية.

 -6اجادة بيئاة اداتيمثرية صاثلحة -:البيئاة االداتيمثرية الصاثلحة اكا لك تاافر الوااامين
مثف ا ة تاامظم عمميااة االدااتيمثراان عاادم اجاااد التااثييرات عمااى ق ا اررات االدااتيمثر فثمااف

ياالدي الااى ديااال الشااركثت ماام اياارى فااع االدااتيمثرات اا ديااال مدااتيمرين جاادد
اك لك اان الم عثمل فع االدتيمثر لا االدتورار االممع االديثدع لمبمد اكال تماك

االمار يلدي الى تعظيم قيمة الشركةدالعثمري االشري،عد.)07 :0119
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 -7ادتو ارراالاعااثع الديثدااية -:لادااتورار الديثدااع لااف دار مهاام فااع تااثييره عمااى قيمااة
الشركةد الن بدان االدتورار قد يلدي الى عدم اداتورار االدااا المثليةدااالاعاثع

الديثدااية اك ا لك تااثييره عمااى البيئااة االقتصااثدية لمبماادد ابثلتااثلع فااثن ادااهم الشااركة
تااجااف اميثعااث كبي ا ار ا لااك لعااد االدااتورار اايعااث ياالدي عاادم االدااتورار امي،ااثض

العممة لمبمد ال ا يلير عمى ادهم الشركة ابثلمتيجة امي،ثض قيمة الشاركثت العثمماة
فع تمك االاعثع االقتصثدية االديثدية غير المدتورة يلير عمى قيمة الشركة.

اوال التحميل المالي لمتغيرات البحث

الجانب العممي

 -0تحميل معدل النمو الفعمي لمشركات عينة البحث لممدة من 2019 -2010
يبااين الجاادال د )3المتادااطثت الحدااثبية لمعاادل الممااا ال،عمااع لشااركثت قطااثع الصاامثعة

عيمة البحث ايال مدة البحثد ت،ا شركة الييثطة الحديية عمى الشركثت االيارى ياال

دماات التحميل االبثلراة د )0.09%ا ا مثقارمات بثلمعادل االجماثلع الباثلغد )%1.138الاا
ملشار يادل عماى ان الشاركة حوا مماا فاع العممياثت التشاريمية اداتمثدا الاى مداب االحتجاثز
االربثح الدماية ااعتمثدلث عمى الماجاادات فاع تمايال اداتيمثراتهث المثلاك فارص اداتيمثرية

متثحة امثم الشركة فع المدتوبل ابثلتثلع تدهم فع تعظيم قيمة الشركة .امث شركة الممصار

لمصاامثعثت الداائيااة فهااع اقاال الشااركثت م اان حيااث مداابة المتادااط الحدااثبع لمعاادل المم ااا

ال،عمااع بمداابة بمرااتد )0.01%الااا ملشاار عااعف الشااركة فااع عمميثتهااث التشااريمية ادااتمثدا
الااى مداابة االحتجااثز االربااثح الدااماية ابثلتااثلع فااثن فاارص ادااتيمثراتهث افاارص ممااا مبيعثتهااث

تكان ممي،عة.
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الجدالد ) 3

المما ال،عمع لعيمة البحث لم،ترة من2019 – 2010

الوٌصور للصٌاعاث الذوائَت

العزاقَت للسجاد والوفزوشاث

الصٌائع الكَواوٍت العصزٍت

الخَاطت الحذٍثت

اسن
الشزكت

البَاى

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ROA

-0.276

0.011

0.003

0.106

0.101

0.170

0.076

0.194

0.180

0.121

b

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

ROA*b

0.2621

0.0105

0.0025

0.1006

0.0961

0.1619

0.0719

0.1841

0.1708

0.1154

1-ROA*b

1.2621

0.9895

0.9975

0.8994

0.9039

0.8381

0.9281

0.8159

0.8292

0.8846

AGR%

-0.208

0.011

0.002

0.112

0.106

0.193

0.077

0.226

0.206

0.130

ROA

0.053

0.016

0.018

0.038

0.039

0.012

-0.040

-0.012

-0.050

-0.008

b

0.95

0.95

0.95

0.67

0.67

0.67

0.35

0.35

0.35

0.35

ROA*b

0.0508

0.0150

0.0172

0.0257

0.0259

0.0079

-0.0140

-0.0042

-0.0176

-0.0028

1-ROA*b

0.9492

0.9850

0.9828

0.9743

0.9741

0.9921

1.0140

1.0042

1.0176

1.0028

AGR%

0.054

0.015

0.017

0.026

0.027

0.008

-0.014

-0.004

-0.017

-0.003

ROA

0.048

0.054

0.060

0.053

0.053

0.058

0.059

0.073

0.095

0.130

b

0.006

0.01

0.26

0.27

0.20

0.48

0.12

0.50

0.23

0.23

ROA*b

0.0003

0.0007

0.0157

0.0144

0.0105

0.0278

0.0068

0.0365

0.0219

0.0298

1-ROA*b

0.9997

0.9993

0.9843

0.9856

0.9895

0.9722

0.9932

0.9635

0.9781

0.9702

AGR%

0.0003

0.001

0.016

0.015

0.011

0.029

0.007

0.038

0.022

0.031

ROA

0.02

0.02

0.06

0.03

0.05

0.06

0.00

0.02

0.01

-0.28

b

0.673

0.692

0.682

0.682

0.682

0.682

0.682

0.676

0.676

0.681

ROA*b

0.0159

0.0164

0.0442

0.0230

0.0314

0.0384

-0.0019

0.0144

0.0054

-0.1921

1-ROA*b

0.9841

0.9836

0.9558

0.9770

0.9686

0.9616

1.0019

0.9856

0.9946

1.1921

AGR%

0.016

0.017

0.046

0.024

0.032

0.040

-0.002

0.015

0.005

-0.161

mean

0.086
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ROA

0.046

0.022

0.098

0.114

0.100

0.118

0.127

0.116

0.124

0.126

b

0.504

0.319

0.792

0.626

0.621

0.682

0.682

0.682

0.682

0.682

ROA*b

0.0230

0.0070

0.0775

0.0715

0.0621

0.0804

0.0868

0.0790

0.0847

0.0859

1-ROA*b

0.9770

0.9930

0.9225

0.9285

0.9379

0.9196

0.9132

0.9210

0.9153

0.9141

AGR%

0.024

0.007

0.084

0.077

0.066

0.087

0.095

0.086

0.093

0.094

-0.023

0.010

0.033

0.051

0.048

0.071

0.033

0.072

0.062

0.018

0.071

mean

بغذاد للوشزوباث الغاسٍت
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0.038

المصدر/اعداد البثحية بثالعتمثد عمى الواائم المثلية لمشركثت عيمة البحث ابثدتيدام
برمثمج .Excel

 -0تحميل النمو المستدام وفق نموذج ((Van Horne
يب ااين الج اادال د )4المتاد ااطثت الحد ااثبية لمد اابة المم ااا المد ااتدام قط ااثع الص اامثعة عيم ااة

البح ااث اي ااال م اادة البح ااثد ت ،ااا

لش ااركة الييثط ااة الحديي ااة ي ااال د ااماات التحمي اال كثف ااة

االبثلرة د )15.21%الا ملشر يدل عمى ارت،ثع اجمثلع الماجادات ااعتمثد الشركة عماى
ديثدة تازيم االربثح بمداب قميماة عماى المداثلمين ياال فتارة البحاث .اماث شاركة الممصاار
لمصاامثعثت الداائيااة فهااع اقاال الشااركثت ماان حيااث المتادااط الحدااثبع لممااا المدااتدام بمداابة

بمراات د )0.266%الااا ملشاار ياادل عمااى عااعف الشااركة فااع اداءلااث ماان يااال امي،ااثض
لا ااثمش ال ا اربك يا ااال الدا اامتيند )2016اد)2019د كما ااث ان ارت،ا ااثع مدا ااب تازيا اام االربا ااثح
اامي،ثض مدب االحتجثز لاربثح لهث تثيير عمى ادتدامة الشركة.
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الجدال د) 4

اسم الشركة

المما المدتدام لعيمة البحث لم،ترة من2019– 2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

البيان
b
NP/S
1+D/E

الخياطة الحديثة

A/S
b*NP/

S*1+D
/E

mean
0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.02

0.01

0.26

0.20

0.33

0.16

0.36

0.47

0.41

1.45

1.16

1.15

1.14

1.12

1.25

1.38

1.21

1.36

3.18

1.46

2.21

2.60

2.47

1.93

1.92

2.08

1.86

2.61

3.34

-0.40

-0.56

0.03

0.01

0.28

0.21

0.39

0.21

0.41

0.61

1.23

15.21

A/S-

b*NP/

S*1+D

2.02

2.18

2.59

2.18

1.72

1.54

1.87

1.44

2.01

2.12

/E

VSGR
%
b
NP/S

الصنائع الكيماوية العصرية

1+D/E
A/S
b*NP/

S*1+D
/E

-27.56

1.23

0.29

13.02

12.10

25.26

11.00

28.65

30.21

57.91

0.95

0.95

0.95

0.67

0.67

0.67

0.35

0.35

0.35

0.35

0.17

0.19

0.05

0.08

0.08

0.08

-8.02

-0.22

0.00

-0.01

4.19

1.25

1.01

1.01

1.50

1.87

1.02

1.02

1.02

1.03

3.10

12.13

2.84

2.20

1.96

6.54

18.64

0.58

1.55

0.66

0.23

0.05

0.06

0.08

0.10

201.0
1

-2.86

3.685
-0.08

0.00

0.00

A/S-

b*NP/

S*1+D
/E

2.44

11.91

2.79

2.14

1.89
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6.44

203.87

18.72

0.58

1.56
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VSGR
%
b
NP/S

العراقية لمسجاد والمفروشات

1+D/E
A/S
b*NP/

S*1+D
/E

27.08

1.91

1.77

2.66

4.04

1.51

-1.40

-0.42

0.00

-0.29

0.01

0.01

0.26

0.27

0.20

0.48

0.12

0.50

0.23

0.23

0.20

0.23

0.29

0.27

0.22

0.22

0.18

0.42

0.54

0.44

1.53

1.67

1.58

1.73

1.54

1.40

1.46

1.50

1.46

1.47

4.16

4.33

4.91

5.01

4.11

3.84

3.10

5.80

5.67

3.41

0.00

0.00

0.12

0.12

0.07

0.15

0.03

0.32

0.18

0.15

2.562

A/S-

b*NP/

S*1+D

4.16

4.32

4.79

4.88

4.05

3.69

3.06

5.48

5.49

3.26

/E

VSGR
%
b
NP/S

المنصور لمصناعات الدوائية

1+D/E
A/S
b*NP/

S*1+D
/E

0.04

0.11

2.54

2.56

1.64

4.06

1.00

5.78

3.31

4.58

0.67

0.69

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.05

0.04

0.09

0.09

0.15

0.14

-0.01

0.07

0.04

-4.24

1.09

1.09

1.31

1.06

1.12

1.06

1.08

1.06

1.24

1.26

2.22

1.86

1.46

2.61

3.29

2.56

3.57

3.24

4.96

15.02

0.04

0.03

0.08

0.06

0.12

0.10

-0.01

0.05

0.03

-3.64

0.266

A/S-

b*NP/

S*1+D

2.18

1.83

1.37

2.54

3.18

2.45

3.58

3.19

4.93

18.66

/E

VSGR

1.76

1.82

6.15

2.50

3.65

4.25

-0.20

1.55

0.68

-19.50

b

0.50

0.32

0.79

0.63

0.62

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

NP/S

0.04

0.02

0.08

0.09

0.10

0.11

0.13

0.13

0.13

0.14

1.02

1.02

1.04

1.07

1.04

1.05

1.11

1.05

1.05

1.10

0.88

0.78

0.77

0.82

0.95

0.94

0.99

1.09

1.05

1.10

بغداد لممشروبات الغازية

%

1+D/E
A/S
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b*NP/

S*1+D
/E

0.02

0.01

0.06

0.06

0.06

0.08

0.10

0.09

0.09

0.10

A/S-

b*NP/

S*1+D

0.85

0.78

0.71

0.76

0.89

0.86

0.90

1.00

0.96

1.00

/E

VSGR

0.75

1.16

3.90

5.81

5.67

8.85

4.21

8.92

8.80

10.63

mean

%

2.41

0.72

8.76

8.31

6.92

9.20

10.67

9.05

9.78

10.45

5.87

المص اادر/اعداد البثحي ااة بثالعتم ااثد عم ااى الوا ااائم المثلي ااة لمش ااركثت عيم ااة البح ااث ابثد ااتيدام

برمثمج .Excel

 -3تحميــل العالقــة بــين النمــو الفعمــي والنمــو المســتدام لمشــركات عينــة البحــث لمفتــرة مــن
0202 – 0202

تبين الجدالد ) 5المتادطثت الحدثبية لمدبة المما ال،عمع االمما المدتدام لوطثع الصمثعة
عيمااة البحااث ايااال العشاار دااماات االمتميمااة بثلدمداامة الزمميااة لمبحااثد ماحااظ ان جمياام

الشركثت الوطثع الصمثعة قد حو مما مدتدام اكبر مان المماا ال،عماع لجميام داماات عيماة
الد اردااةد حيااث بمراات اعمااى المتادااط الحدااثبع لشااركة الممصااار لمصاامثعثت الداائيااة يااال

دماات التحميل االبثلرةد )-0.263%الا ملشر يدل عمى ان الشركة ممت بشكل ابطث من
المعدل ال ي يمكن االدتدامة بفد متيجة لارت،اثع اجماثلع الماجاادات ااعتماثد الشاركة عماى
ديثدة احتجثز االربثحد اتازيم االربثح بمدب قميمة عمى المدثلمين يال فتارة البحاث اان

ادااتمرار ل ا ا االرت،ااثع لمشااركة يمكاان ان يكااان الاعاام قم ا لمشااركة ايمكاان ان ياالدي الااى

امي ،ااثض حص ااة الش ااركة م اان الويم ااة الد اااقية .ام ااث ش ااركة الييثط ااة الحديي ااة فه ااع اق اال م اان
الشااركثت االياارى ماان حيااث المتادااط الحدااثبع لمممااا ال،عمااع االممااا المدااتدام بمراات مداابة

د )-15.125%الاا ملشار يادل عماى اماف باثلرغم مان ارت،اثع معادل المماا المداتدام لهاث اال
ان معدل المما ال،عمع اكبر من معدالت الشاركثت االيارى ياثتع متيجاة تحدان الشاركة فاع
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اداءل ااث لرف اام المم ااا ال،عم ااع لماص ااال ال ااى االل ااداف الت ااع تد ااعى اليه ااث م اان ي ااال مم ااا ف ااع
عمميثته ااث التش ااريمية ات ااتمكن م اان احتج ااثز االرب ااثح االد ااعع الد ااترال ال ،اارص االد ااتيمثرية

المربحة لممحثفظة عمى ادتدامة الشركة.

الجدال د ) 5

اسم الشركة

المما ال،عمع االمما المدتدام لعيمة البحث لم،ترة من2019– 2010
البيان

الصنائع الكيماوية العصرية

الخياطة الحديثة

AGR
%

والمفروشات

المنصور لمصناعات

الدوائية

1.235

0.287

13.020

12.104

25.259

10.997

28.646

30.207

57.913

15.211

-0.284

-12.908

-11.997

-25.066

-10.920

-28.420

-30.001

-57.782

-15.125

0.017

0.026

0.027

0.008

-0.014

-0.004

-0.017

-0.003

0.011

VSG

-

R%
الفرق

27.348

-1.224

0.054

0.015

AGR
%
VSG
R%
الفرق

%
VSG
R%
الفرق
AGR
%
VSG
R%
الفرق
AGR

بغداد لممشروبات الغازية

-0.208

0.011

0.002

0.112

0.106

0.193

0.077

0.226

0.206

0.130

0.086

27.556

AGR
العراقية لمسجاد

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

mean

%

27.081

1.911

1.769

2.657

4.038

1.508

-1.401

-0.420

0.000

-0.293

3.685

-27.027

-1.895

-1.752

-2.630

-4.012

-1.500

1.388

0.416

-0.017

0.290

-3.674

0.000

0.001

0.016

0.015

0.011

0.029

0.007

0.038

0.022

0.031

0.017

0.044

0.112

2.536

2.558

1.644

4.060

1.003

5.776

3.309

4.575

2.562

-0.043

-0.111

-2.520

-2.543

-1.633

-4.032

-0.996

-5.738

-3.287

-4.544

-2.545

0.016

0.017

0.046

0.024

0.032

0.040

-0.002

0.015

0.005

-0.161

0.003

1.763

1.820

6.153

2.505

3.652

4.246

-0.202

1.552

0.676

-19.501

0.266

-1.747

-1.803

-6.106

-2.481

-3.620

-4.206

0.200

-1.538

-0.670

19.340

-0.263

0.024

0.007

0.084

0.077

0.066

0.087

0.095

0.086

0.093

0.094

0.071

VSG
R%
2.411

0.724

8.762

8.310

6.919

9.198

141

10.666

9.055

9.783

10.452

7.628
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الفرق

-0.717

-6.853

mean

-2.387

-8.678

-8.233

-9.111

-10.571

-8.969

-9.691

-10.358

-7.557

المصدر/اعداد البثحية بثالعتمثد عمى الواائم المثلية لمشركثت عيمة البحث ابثدتيدام
 -4وصف وتحميل القيمة السوقية

برمثمج .Excel

يبين الجدال د  )6المتادطثت الحدثبية لمويمة الداقية لشركثت قطثع الصامثعة عيماة

البحث ايال مدة البحثد فود ت،ا شركة برداد لممشرابثت الرثزية عمى الشركثت االيارى
يال دماات التحميل ابمعادل اعماى مان الشاركثت الصامثعية االيارى االبثلراةد)364525

ممياند ا ا مث قارمت بثجمثلع الويم البثلرة د )76785مميان الاا يادل عماى االقباثل الكبيار
لممدتيمرين عمى شاراء اداهم لا ه الشاركثت االتاع امعكدات عماى ارت،اثع قيماة اداهمهث .اماث

شاركة العراقيااة لمدااجثد االم،راشااثت فهااع اقاال الشااركثت الصاامثعية ماان حيااث الويمااة الداااقية

لمدااهم بمرااتد )2842مميااان فهااا ملشاار ياادل عمااى عااعف ادارة الشااركة بثتيث لااث لمو ا اررات
المثلية فع مجثل االدتيمثر االتمايل.فيمث ازعت الويم بيند )3188مميان اد )5519مميان

اد)7853مميا ااان لمشا ااركثت الييثطا ااة الحدييا ااةد الممصا ااار لمصا اامثعثت الداائيا ااةد الص ا اامثئم

الكيمثاية العصرية .عمى التاالع.

الجدال رقمد ) 6

الويمة الداقية لعيمة البحث لم،ترة من ) 2019 – 2010مميان)
اسم
الشركة

السنة
عدد
االسهم

الخياطة
الحديثة

سعر
السهم

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

900

900

900

900

900

1000

1000

1000

1000

1000

0.740

0.000

3.570

2.800

3.500

2.800

4.140

4.900

3.990

6.500

القيمة
السوقية

666

0

3213

2520

3150

لمسهم

142

2800

4140

4900

3990

6500

mean

3188
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عدد
االسهم
الصنائع
الكيماوية
العصرية

سعر
السهم

75

75

90

135

180

180

180

180

180

180

55.000

60.000

60.000

39.800

60.500

77.000

70.000

60.000

60.000

1.000

4125

4500

5400

5373

10890

13860

12600

10800

10800

180

7853

القيمة
السوقية
لمسهم
عدد

العراقية
لمسجاد
والمفروشا
ت

االسهم
سعر
السهم

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

4.800

5.000

4.600

4.150

4.250

4.280

5.150

8.100

7.650

8.850

2842

القيمة
السوقية

2400

2500

2300

2075

2125

2140

2575

4050

3825

4425

لمسهم
عدد
االسهم
المنصور
لمصناعات
الدوائية

سعر
السهم

2500

3235

3235

6469

6469

6469

6469

6469

6469

6469

2.760

2.820

1.210

0.900

0.840

0.760

0.670

0.690

0.640

0.950

5519

القيمة
السوقية

6899

9122

3914

5822

5434

4917

4334

4464

4140

6146

لمسهم
عدد
االسهم
بغداد

سعر

لممشروبات

السهم

الغازية

القيمة
السوقية

125000

125000

133000

133000

133000

133000

133000

177333

177333

177333

1.100

1.540

1.490

2.990

2.260

2.940

2.500

2.680

3.590

3.290

137500

192500

198170

397670

300580

391020

332500

475253

636627

364525

583427

لمسهم
mean

30318

41724

42599

82692

64436

82947

71230

99893

131876

120135

76785

المصدر/اعداد البثحية بثالعتمثد عمى الواائم المثلية لمشركثت عيمة البحث ابثدتيدام
برمثمج .Excel

ثانياً  -التحميل االحصائي لمتغيرات البحث

يبااين الجاادال د )7ايتبااثر تااييير مداابة معاادل الممااا المدااتدام فااع قيمااة الشااركةد تاعااك

المت ااثئج ان قيم ااة معثم اال التحدي ااد د )R2الت ااع ل ااع دالل ااة عم ااى مد اابة مد ااثلمة مع اادل المم ااا
المدتدام فع قيمة الشركة احدب عيمة الشركثت المدرادة قطثع الصمثعةد حياث ان متاثئج

الجدال ادمثه تشيرالى ان مدابة معادل المماا المداتدام لهاث تاثيير معمااي بمدابة  %81اكاثن
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ل ا التثييرعثلع عمد مدتاى داللة  1.10فع شركة الييثطة بثعتباثر ان معثمال التحدياد لهاث

اكبر من 1.5د اان قيمة  tا Fالمحدابة لهمث اكبر مان الويماة الجدالياة البثلراة  0.895ا
00.06عمااد مدااتاى داللااة  1.10عمااى الترتيااب .كمااث ان لمثلااك تااثيير معماااي عمااد مدااتاى

داللة  1.15فع الشركثت دالصمثئم الكيميثايةد االدجثد االم،راشثتد االمشرابثت الرثزية)
بثعتبثر ان قيمة معثمل التحديد لهمث اكبر من  1.5د اان قيماة  tا Fالمحداابة لهماث اكبار

من الويماة الجدالياة البثلراة 0.861ا  5.30عماد مداتاى داللاة  1.15عماى الترتياب يرجام
لك الى ان الشركثت اعاه تعتمد عمى الديثدثت التع تحو مماا مداتدام مان ياال مداب

االحتجثز ااالدتيدام االميال لمماجاادات لمحصاال عماى ال،ارص االداتيمثرية فاع المداتوبلد
اان ايااف زيااثدة بمواادار احاادة ااحاادة فااع المترياار المدااتول معاادل الممااا المدااتدام فاثن المترياار

التثبم قيمة الشركة يزداد بموادار معثمال االمحادار لكال شاركة فاع حاين ان التاثيير كاثن غيار
معماي احصثئيث لشركة الصامثعثت الداائياة بدابب ان الويماة المحداابة الاى  tا  Fاقال مان

الويمااة الجداليااة البثلرااة  0.861ا  5.30عمااى الترتيااب عمااد مدااتاى داللااة  1.15كمااث ان

قيمااة معثماال التحديااد لهاام اقاال ماان  .1.5ايشااير الااى عااعف الشااركة فااع اداءلااث اامي،ااثض
لثمش الربك يال الدمتيند)0106دد )0109ابثلتثلع تثييرة عمى ادتدامة الشركة.
جدول()7

تاثير معدل النمو المستدام في قيمة الشركة
القطاع

الشركة

R

الخياطة

-0.838

0.702

0.723

0.523

162426899.9

-0.837

0.699

-300561200

*2.438

0.171

0.029

38128750.9

0.491

الصنايع

الكيمياوية
الصنا
عة

معامل االرتباط

معامل التحديد

معامل اإلنحدار

قيمة t

السجاد

والمفروشات
الصناعات
الدوائية

R2

مستوى

طبيعة

قيمة  Fالمحسوبة

الداللة

0.002

معنوية

(التأثير)
β

المحسوبة

-57635472.9

*4.342

**18.852

*2.320

*5.382

0.046

*6.441

0.038

معنوية

0.241

0.637

غير معنوية
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المشروبات
الغازية

-0.800

0.640

-3470000000

*2.770

*7.673

0.024

معنوية

*تميل الويمة المعماية بيوة د)%95
**تميل الويمة معماية عثلية بيوة %99

المصدر إعداد البثحية بثدتيدام برمثمج SPSS-24

االستنتاجات

 -0يعتمد مجثح اي ملدداة عماى الممااد كاماف يارتبط بثلوادرة التمثفداية ااداتمراية الملدداة
ابوثءلااث عاامن بيئااة االعمااثلد اان معاادل الممااا المدااتدام لااا اقصااى معاادل ممكاان لمشااركة

تحويوة دان التثيير عمى م،ا لث المثلع.

 -0اظهاارت متااثئج التحمياال المااثلع امي،ااثض فااع معاادل العثئااد عمااى الماجااادات لمشااركثت
عيمااة البحااثد بداابب امي،ااثض ال،اارص االدااتيمثرية لمشااركثت عيمااة البحااث اعاادم ادااترالهم

لم،رص االدتيمثرية الممثدبة فع ظل اامكثميثت الشركثت.

 -3اظهاارت البيثمااثت المثليااة لمشااركثت قطااثع الصاامثعة االمدرجااة فااع دااا الع ا ار لااااا

المثلياة عيماة البحاث فيماث ييااص ديثداة تازيام االرباثح تظهاار تادمع مدابة االرباثح المازعااة

لممدثلمين.

 -4اظها اارت متا ااثئج التحميا اال الما ااثلع لمدا اابة معا اادل المما ااا ال،عما ااع االمما ااا المدا ااتدام لوطا ااثع
الصمثعة عيمة البحث ايال مدة البحثد ارت،ثع المما المدتدام يادل ان الوطاثع فاع مرحماة

مم ااا مدا ااتمرة ي ااال فت ا ارة البح ااث جا ااثء متيج ااة ارت ،ااثع ل ااثمش ال ا اربك ااجم ااثلع الماج ااادات
اامي،ثض فع المبيعثت ااعتمثد الوطثع عمى ديثدة احتجثز االربثحد اتازيم االربثح بمدب

قميمة عمى المدثلميند بثلموثبل لمثلك مما فعمع فع عمميثتهث التشريمية بمدب قميمة ابثلتثلع
فااثن ال،اارص االدااتيمثرية متثحااة امااثم ل ا ه الوطااثع فااع المدااتوبلد اتدااهم فااع تعظاايم قيمااة
الشركة.

 -5اظها اارت متا ااثئج التحميااال االحصا ااثئع اج اااد عاقاااة تا ااثيير ب ااين المماااا المداااتدام اقيم ااة

الشااركثت عيمااة البحااث بمداابة  %81اكااثن ل ا ا التثييرعااثلع عمااد مدااتاى داللااة  1.10فااع
شااركة الييثطااة بثعتبااثر ان معثماال التحديااد لهااث اكباار ماان 1.5د اان قيمااة  tا Fالمحدااابة
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لهمااث اكباار ماان الويمااة الجداليااة البثلرااة  0.895ا 00.06عمااد مدااتاى داللااة  1.10عمااى
الترتي ااب .كم ااث ان لمثل ااك ت ااثيير معم اااي عم ااد مد ااتاى دالل ااة  1.15ف ااع الشركثتدالص اامثئم
الكيميثايااةد االدااجثد االم،راشااثتد االمشاارابثت الرثزيااة) بثعتبااثر ان قيمااة معثماال التحديااد

لهم ااث اكب اار م اان  1.5د اان قيم ااة  tا Fالمحد ااابة لهم ااث اكب اار م اان الويم ااة الجدالي ااة البثلر ااة
0.861ا  5.30عمد مدتاى داللة  1.15عمى الترتيب يرجم لك الاى ان الشاركثت اعااه
تعتمد عمى الديثدثت التع تحو مما مدتدام من يال مدب االحتجثز ااالداتيدام االميال

لمماجادات لمحصال عمى ال،رص االدتيمثرية فع المدتوبل.
التوصيات

 -1عاارارة قيااثم الشااركثت بثتيااث الو ا اررات الصااثئبة د اااء كثماات تمايميااة اا ادااتيمثرية اف ا
يطااط مدرادااة مداابوة تااتائم ماام بيئااة الملددااة بثالعتمااثد عمااى اليباراء فااع مجااثل التماياال
لتحديد المزيج االميل لمتمايل ال ي تعتمد عمى الشركثت.

 -2يجااب عمااى الشااركثت عيمااة البحااث العماال عمااى رفاام معاادل العثئااد عمااى الماجااادات ماان
يااال البح ااث ع اان ال ،اارص االد ااتيمثريةد اادااترال ال ،اارص االد ااتيمثرية المربح ااة ف ااع ظ اال

امكثميثت اقدرات الشركثت.

 -3ح ااث الملدد ااثت الص اامثعية بش ااكل ع ااثم االد اايمث الش ااركثت المدرج ااة ف ااع د ااا العا ا ار

ل اااا ار المثلياااة عيم ااة البحاااث عم ااى اعتما ااثد مما ااث ج متط ااارة لرا اارض تعزي ااز قيماااة الشا ااركة
ااالدتم ارريتهث ابوثئهث.

 -4يتاجااب عمااى الشااركثت الصاامثعية االداايمث الشااركثت المدرجااة فااع دااا الع ا ار لاااا ار

المثليااة عيمااة البحااث كامهااث تعماال فااع ظاال ظااراف يصااعب التمباال بهااث فيمااث ييااص التاادفوثت
المودية لمشركثت االتجثه محا التمايل عن طري ادتيدام مصاثدر التمايال الادايمع االاديان

االمم ا ا ااةد ب ا ا اادال م ا ا اان مص ا ا ااثدر التماي ا ا اال الي ا ا ااثرجع اال ا ا ا ي يمي ا ا اال االقتاا ا اراض ف ا ا ااع تماي ا ا اال

ادتيمثرتهث.يجب عمى ادراة الشركة تبماع داتراتيجية متاازماة باين معادل المماا ال،عماع امعادل
المما المدتدام يتمثشى مم مما الشركثت.
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قائمة المصادر
اوال  -المصادر العربية
أ – الكتب
 -1ال ش ا ا ا اابيبد دري ا ا ا ااد كثم ا ا ا االدل مودم ا ا ا ااة ف ا ا ا ااع االدارة المثلي ا ا ا ااة المعثصا ا ا ا ارةلد الطبع ا ا ا ااة االال ا ا ا ااىد دار
المديرةد عمثن -االردندد.)0117
 -2حماثدةد طااثر عباد العااثل د التوياايم اااعاثدة ليكمااة الشاركثت :تحديااد قيمااة الممشاثةد الاادار الجثمعيااة د
اإلدكمدرية د مصردد.)2008
 -3الزبيا ا ااديد حم ا ا ازة محما ا ااادد اإلدارة المثليا ا ااة المتودما ا ااة د ملددا ا ااة الا ا ااا ار لممشا ا اار االتازيا ا اام عما ا ااثن
داحردند).(2004
 -4الشا ا ا اامريد صا ا ا ااثد ارشا ا ا اادد ادارة المصا ا ا ااثرف الااقا ا ا اام االتطبيوا ا ا ااثت العمميا ا ا ااةد الطبعا ا ا ااة االالا ا ا ااىد
برداد-الع ار د د.)2012
 -5الشيخد فهمع مصط،ىدالتحميل المثلعدط 0د رام اهلل بدان مثشرد)2008
 -6الع ا ا ااثمريد الح ا ا ااثج محم ا ا ااد عم ا ا ااع ابا ا ا اراليمد ادارة مح ا ا ااثفظ االد ا ا ااتيمثرد الطبع ا ا ااة االال ا ا ااىد ايا ا ا اراء
لمطبثعة االمشرد عمثن االردندد(.0100
 -7العا ا ااثمريد دا ا ااعاد جثيا ا اادد الش ا ا اري،ع د ما ا ااثظم حدا ا اان لالمحثدا ا اابة المتودما ا ااة فا ا ااع الشا ا ااركثت احدا ا ااس
المظريا ا ا ا ااة االعمميا ا ا ا ااة الحتدا ا ا ا ااثب قيما ا ا ا ااة الشا ا ا ا ااركة لد دار زل ا ا ا ا اران لممشا ا ا ا اار االتازيا ا ا ا اام دعما ا ا ا ااثن –
احردندد.(2009
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 -9العا ا ااثمريد محما ا ااد عما ا ااع اب ا ا اراليمدلاالدارة المثليا ا ااة الحدييا ا ااةلد الطبعا ا ااة االالا ا ااىد دار اائا ا اال لممشا ا اار
االتازيمد عمثند االردندد.)0103
 -9عولد م،مك محمدد مودمة فع اإلدارة المثلية دالطبعة احالاىد مكتباة المجتمام العرباع لممشارد عماثن
د احردن د. 0118
ب  -الرسائل واالطاريح الجامعية
-11ابتدااثمد قاياادر :دار التحمياال االئتمااثمع فااع ترشاايد ق ارار ماامك الوااراض فااع البماااك التجثريااة /د اردااة
حثلة البمك اليثرجع الجزائري د_ )BEAاكثلة قدمطيمة_ .جزء من متطمباثت الحصاال عماى درجاة
المثجدتير فع عمام التدييرد جثمعة قدمطيمة 0د كمية العمام االقتصثدية اعمام التدييرد.)0104
-11دازيااتد يديجااة امبراكااةد معطااثهلل :توياايم احداء المااثلع لمملددااة االقتصااثدية /د اردااة حثلااة شااركة
البما ااثء لمجما اااب االجما اااب الكبيا اار  Batisudبارقما ااة .جا اازء ما اان متطمبا ااثت الحصا ااال عما ااى درجا ااة
المثجدا ااتير فا ااع العما ااام االقتصا ااثديةد جثمعا ااة قثصا اادي مربا ااثح _ ارقما ااةد كميا ااة العما ااام االقتصا ااثدية
االتجثرية اعمام التدييرد.)0103
 -12ال اادبثسد حد ااثن :العاام اال الم االيرة ف ااع عممي ااة اتي ااث الوا ارار االئتم ااثمع ف ااع المص ااثرف العثمم ااة ف ااع
دارية /حثلة تطبيوية عمى المصثرف اليثصة فع دارية .جزء مان متطمباثت الحصاال عماى درجاة
المثجدتير فع االقتصثد المثلع االموديد جثمعة دمش د كمية االقتصثد د.)0104
 -13الدا ا اريثايد حد ا ااثم كثم ا اال د ا اامطثندل اي ا اار تركيب ا ااة ليك ا اال راس الم ا ااثل ف ا ااع تحدي ا ااد قيم ا ااة الش ا ااركة
بثطا ااثر مظريتا ااع االشا ااثرة االمبثدلا ااة د اردا ااة تحميميا ااة فا ااع عيما ااة ما اان الشا ااركثت المدرجا ااة فا ااع دا ااا
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العا ا ا ا ار ل ا ا اااا ار المثلي ا ا ااةلد رد ا ا ااثلة مثجد ا ا ااتير ف ا ا ااع العم ا ا ااام المثلي ا ا ااة االمص ا ا اارفيةد كمي ا ا ااة االدارة
ااالقتصثدد جثمعة كرباء). ) 2018
 -14ال،وااعد رشااث عمااع ابراليمدلامعكااثس العاقااة بااين ليكاال الممكيااة امدااتاى االفصااثح عاان المعمامااثت
المدا ااتوبمية عما ااى معا اادل الم ما ااا المدا ااتدام التطبي ا ا عما ااى شا ااركثت االدا ااتيمثر العوا ااثري بثلبارصا ااة
المصريةلد كمية التجثرة -جثمعةقمثة الدايسدد.(0109
 -15الماد ا ااايدعاء حد ا اان ياد ا اافدل العاق ا ااة ب ا ااين المد ا االالية البيئي ا ااة ااالبع ا ااثد المحثد ا اابية لمرفثلي ا ااة
االجتمثعي ا ااة اايرل ا ااث عم ا ااى تعظ ا اايم قيم ا ااة الش ا ااركةل د رد ا ااثلة مثجد ا ااتير مودم ا ااة ال ا ااى مجم ا ااس كمي ا ااة
االدارة ااالقتصثد جثمعة الوثددية فع عمام محثدبةدجثمعة الوثددية -الع ار دد.)0107
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تـأثـيـر الـدعــايـة واإلعالن فـي ارباح شركة التأمين العراقية
دراسة تطبيقية

The effect of advertising and announcement on the Iraqi
insurance company profits
An applied study
الباحثــــــــة

لينــــا كاظــــــم عمـــــــي (*)1
المستخمص
ييدف البحث الى اختبار تأثير الدعاية واالعالن في ارباح شركة التأمين العراقية ،إذ تمثمت
مشكمة البحث بتفاوت تأثير الدعاية واالعالن في تحقيق االرباح في الشركة المبحوثة،

ويحتل موضوع الدعاية واالعالن دور ميم في اعالم المستفيدين بالخدمات التي يمكن

الحصول عمييا وبالتالي يمكن ان يؤدي ذلك الى زيادة الطمب عمييا والذي بدوره يساىم في
زيادة االرباح ،وتضمن البحث متغيرين المتغير االول المستقل تمثل بالدعاية واالعالن ،اما

المتغير الثاني تمثل في االرباح المتحققة لشركة التأمين الوطنية خالل مدة البحث والتي

أمتدت من (ٕٓٔٓ ، )ٕٜٓٔ-وتم استخدام االساليب االحصائية كالوسط الحسابي
واالنحراف المعياري واالىمية النسبية ومعامل االنحدار في اختبار فرضيات عالقات االرتباط
والتأثير لمحصول عمى النتائج والتي في ضؤىا يتم تقديم االستنتاجات والتوصيات ،وبعد
عرض وتحميل وتفسير نتائج البحث توصل البحث الى عدد من االستنتاجات والتوصيات،

وقد كان ابرز استنتاج ىو وجود تاثير معنوي لمدعاية واالعالن في االرباح خالل المدة
المبحوثة ،أما ابرز توصيت فتمثمت بزيادة االىتمام بالدعاية واالعالن وتطوير االساليب
التي تُستخدم في ذلك لما ليا من دور ميم تعزيز أداء الشركة المبحوثة.

الكممات المفتاحية  :الدعاية  ،االعالن  ،االرباح .
(* )1

وزارة الماليت  /مركس التدريب المالي والمحاسبي .
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Abstract
The research aims to test the effect of advertising and announcement
on the profits of the Iraqi insurance company, as the research problem
was represented by the varying effect of advertising and
announcement in achieving profits in the company in question, and
the topic of advertising and advertising occupies an important role in
informing the beneficiaries of the services that can be obtained and
therefore this can lead to an increase in demand. Which in turn
contributes to increasing profits, and the research included two
variables, the first independent variable represented by advertising,
and the second variable represented in the profits achieved by the
National Insurance Company during the research period, which
extended from (2010-2019), and statistical methods were used such as
the arithmetic mean, standard deviation and relative importance And
the regression coefficient in testing the hypotheses of correlation and
influence relations to obtain the results in which conclusions and
recommendations are presented. After presenting, analyzing and
interpreting the results of the research, the research reached a number
of conclusions and recommendations. The most prominent
recommendation was to increase interest in advertising and develop
the methods that are used in this because of their role It is important to
enhance the performance of the researched company.
Keywords: advertising, advertising, profits.
The Key words : Advertising, announcement , Profits .

المبحث االول

 منهجية البحث:ًاوال

 مشكمة البحث: 1-1
 وقد يأتي ذلك من، تمثمت مشكمة البحث بتفاوت تأثير الدعاية واالعالن في تحقيق االرباح

خالل قمة االىتمام بالدعاية واالعالن مما يسبب التفاوت والتذبذب بنسب االرباح من سنة
 ونظ ار لألىـمية البـالغة لمدعاية واالعالن وما،الى اخرى في شركة التأمين العراقية المبحوثة
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ليا من تأثير وانعكاس في نسب االرباح من جية وتحدي أختيار اجراء الدعاية واالعالن
المناسبين لمشركة من جية أخرى ،لذا وجدت الباحثة ىناك حاجة الى أجراء البحث في
الشركة ،ويمكن صياغة مشكمة البحث عمى شكل تساؤالت وكاالتي:

ٔ-ىل توجد عالقة أرتباط معنوية بين الدعاية واالعالن من جية واالرباح من جية أخرى ؟
ٕ -مالعالقة الترابطية بين متغيرات البحث( الدعاية واالعالن ،االرباح)؟
 :2-1اهمية البحث
تأخذ الدعاية و االعالن دو اًر ميماً في شركة التامين العراقية نظ اًر لتأثيرىا الكبير عمى

ارباحيا لما تتمتع بو من قوة اقناع وجذب لممستثمرين ،ويمكن بيان أىمية البحث وكاالتي:

ٔ .تقديم معمومات بغاية االىمية لإلدارة العميا في الشركة المبحوثة يمكن االستفادة منيا في
الدعاية واالعالن المناسب لمشركة .

ٕ .تحسين التدفق النقدي و االداء المالي لمشركة المبحوثة عن طريق اختيار االساليب
الدعائية واالعالنات المناسبة ليا.

أن يحدثو من تأثير في تحقيق
ُٖ .يعد موضوع الدعاية واالعالن موضوع جوىري وما يمكن ْ
ارباح الشركة.
 : 3-1اهداف البحث
مما الشك فيو ان لمدعاية واالعالن دور كبير في الشركات يتجسد في دعم المسار

المالي المستقبمي لمدائرة وتجاوز العقبات التي يمكن ان تواجييا ،لذا سعى البحث الى تحقيق
عدد من االىداف و كاالتي:

ٔ.تحديد مستوى ممارسة شركة التامين العراقية لمدعاية واالعالن.

ٕ.تحديد مدى تحقيق الشركة المبحوثة من زيادة في االرباح في ظل الدعاية واالعالن .

 : 4-1فرضية البحث.
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لغرض تحقيق ما جاء بأىداف البحث بأسموب عممي وأنسجاماً معو يمكن صياغة

فرضيات البحث كاالتي :

الفرضية الرئيسة االولى " :توجد عالقة ارتباط بين المتغير المستقل ( الدعاية واالعالن ) ،

بالمتغير التابع (االرب ـ ـ ـ ــاح).

الفرضية الرئيسة الثانية " توجد عالقة تأثير بين المتغير المستقل (الدعاية واالعالن) في

المتغير التابع (االرب ـ ـ ــاح ) .
 :5-1منهج البحث
لغرض تحقيق اىداف البحث تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي في ىذا البحث ،إذ يتم
استخدام الطريقة الوصفية في جمع المعمومات التي يحتاجيا البحث ،وعن طريق األسموب
التحميمي يتم تحميل البيانات والمعمومات التي تم جمعيا ،إذ ان األسموب التحميمي ال يأخذ

البيانات والمعمومات بطريقة سطحية بل يتعمق في تحميميا والكشف عن ما يمكن أن تقدمو

من معان مختمفة تفسر لنا طبيعة المعمومات التي تم التوصل إلييا.
 : 6-1حدود البحث
تضمنت حدود البحث اآلتي:

ٔ-الحدود الزمانية :وتتمثل بمدة أجراء البحث والتي أمتدت لمدة عشر سنوات من (ٕٓٔٓ_
.)ٕٜٓٔ

ٕ-الحدود المكانية :تم أختيار شركة التأمين العراقية كميدان لمبحث.
ٔ :ٚ-االساليب االحصائية المستخدمة في البحث

ٔ ( .الوسط الحسابي  ) Meanىو عبارة عن قيمة تعطي مدلول اولي لطبيعة البيانات
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ويعبر عنو بالمعادلة التالية:
إذ أن :
 = ∑xiwiحاصل جمع ( ضرب كل مشاىده * الوزن الخاص بيا)
= حجم العينة ( مجموع األوزان لكل العينة )wi

قيم المتغير
ٕ.

تمثل كل قيمو من = xi

االنحراف المعياري (  )Standard deviationيستخدم لقياس مدى تشتت اجابات

عينة الدراسة عن وسطيا الحسابي ،بعبارة اخرى االنحراف المعياري يؤشر مدى تجانس

اجابات العينة ،ويعبر عنو بالمعادلة االتية:

ٖ .معامل التحديد ( COEFFICIENT OF DETERMINATION( R2

يستخدم

لمعرفة نسبة تفسير المتغير المستقل ( او المتغيرات المستقمة ) لممتغير التابع .

ٗ .معامل ارتباط الرتب لسبيرمان (  :) Spearmanيستخدم لقياس قوة العالقة بين
ويعبر عنو بالمعادلة التالية:
متغيرين ُ

٘ (t) .إلختبار معنوية الفروقات ومعامل االرتباط البسيط .
 .ٙاختبار( :) F-TESTيستخدم لمعرفة معنوية العالقة الخطية بين المتغيرات المستقمة
والمتغير التابع  ،والعكس صحيح .ويعبر عنو بالمعادلة االتية:

 ( = Fمتوسط مجموع مربعات االنحدار)  ( /متوسط مجموع مربعات الخطأ )
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ثانياً :نبذة عامة عن شركة التأمين العراقية العامة

تأسست الشركة فيٗٔ ٜٜٔ٘/ٔٓ/استنادا الى قانون الشركات التجارية رقم (ٖٔ) لسنة

 ٜٔ٘ٚفي بغداد كشركة اىمية باسم ( شركة التأمين العراقية ) تقوم بجميع انواع التأمين

واعادة التامين ،وفي عام ٗ ٜٔٙتم تأميميا بموجب ق اررات تأميم الشركات وتخصصت
بأعمال التأمين عمى الحياة ونقمت الييا محافظ جميع الشركات االجنبية والعربية في السوق

العراقية أنذاك  ،في عام  ٜٔٛٛصدر قرار رقم (ٕ )ٖٜالخاص بإلغاء التخصص والسماح
لمشركة مجدداً بمزاولة التأمين

بجميع أنواعو  ،إذ باشرت باالكتتاب في أعمال تأمين

السيارات التكميمي والبحري لمبضائع والحريق والحوادث المتنوعة  ،وفي عام  ٜٔٚٚصدر

قانون الشركات العامة الذي فتح لمشركة أفاقاً واسعو من اجل المنافسة والتطوير  ،كما صدر

في عام ٕ٘ٓٓ القانون رقم (ٓٔ) الخاص بتنظيم عمل التأمين  .الذي تم بموجبو تنظيم
عمل شركات التأمين في ظل االقتصاد الحر والمنافسة  ،كما تيدف الشركة الى المساىمة في
التنمية االقتصادية من خالل نشر الوعي التأميني بين افراد المجتمع وما يحققو من نمو في

وثائق التأمين المسوقة وااليرادات المتحققة منيا.

*رأس مال الشركة :

بمغ رأس مال الشركو األسمي والمدفوع ممياري دينار عراقي خصص مميار دينار منو
لالكتتاب بأعمال التأمين االسالمي باإلضافة الى اجمالي أصول تزيد عن ( )٘ٚمميار

دينار حسب القيمة الدفترية ( .التقرير السنوي لشركة التامين العراقية لعام .)ٖ : ٕٜٓٔ
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المبحث الثاني :الجانب النظري
اوالً :الدعاية واالعالن
تمهيد:
تتميز بيئة االعمال المعاصرة بالتغييرات المتسارعة في جميع عناصرىا التكنولوجية
والسياسية واالجتماعية وغيرىا ،كما نجد أن االعالن قديم قدم المجتمع اإلنساني ،وأنو ليس

اختراعا كمحاولة لمسيطرة عمى الفكر والسموك ،وىناك العديد من المحاوالت التي قام بيا
اإلنسان عمى مدى العصور في وضع أصول لالعالن واالرتقاء بو إلى مرتبة الفنون في
تاريخ اإلنسان والحرف ،وتحويمو إلى عمم من العموم األساسية يمكن اعتبارىا مرحمة حديثة

نسبيا فاالعالن كونو بحد ذاتو يخمق لدى الكثيرين انطباعات من الكذب والخداع وتزييف

الحقائق.

 :1-1-2مفهوم الدعاية واالعالن
لكافة األنشطة االقتصادية من

تُعد احد األنشطة اإلعالمية التي ال غنى عنيا
صناعة وتجارة وخدمات وغيرىا من األنشطة االقتصادية بالنسبة لمشركات والتي لم تقوم

باإلعالن عن خدماتيا او بضائعيا لن تحصل عمى الدعم الستمرارىا في عمميا وأدائيا

لدورىا ورسالتيا .فالدعاية جيود مخططو لإلقناع برأي أو بفكره أو لتغير سموك أو اتجاه

بقصد كسب تأييد أو تحقيق مكاسب ويخمط الكثيرون بين اإلعالن والدعاية في الوقت الذي

تستخدم الدعاية فيو( (Fill,2011:25اإلعالن كوسيمة وىي ىنا تعمد إلى تجميل الحقائق أو
محاولة إخفاءىا ولو بغير حق ويمحظ عادة أن شخصية القائم بالدعاية غير ظاىره عمى

العكس من اإلعالن الذي يفصح عادة وبوضوح عن صاحبو وتخاطب الدعاية عاده عواطف

الجماىير وليست عقوليا وذلك لكي تسيطر عمى ىذه الجماىير وتوجييا لمصمحة القائمين
بالدعاية (.بن طاطو  )ٖٕ :ٕٜٓٓ،وقد تطور اإلعالن عبر القرون وليس بالشيء الجديد

فكان اإلعالن منذ قديم األزل وتطور حتى أصبحنا في عالم الكومبيوتر واالنترنت وقد
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استخدمنا التكنولوجيا في اإلعالن عن األنشطة واألعمال التي نقوم بيا ونود أن نروج ليا

أمام الناس فيوجد وسائل كثيرة لإلعالن عن تمك األنشطة منيا الجرائد والمجالت واالنترنت

والتميفزيون والراديو والالفتات الكبيرة عمى جانبي الطرق والموحات المضيئة وغيرىا الكثير
مما نراه اآلن في حياتنا اليومية النيائي لممنتج أو النشاط المراد اإلعالن عنو( ،رضوان

 . )ٛٚ :ٕٓٔٗ،يمكن توضيح معنى الدعاية عمى أنيا دعوة إلى أمر ما ال يشترط أن يكون
ربحي وليا صور وأشكال عديدة إذ أن الدعاية قد تكون عبر برنامج تمفزيوني شيير كما أنيا

قد تكون بشكل تحريري من خالل مجمة يقرأىا الماليين أو جريدة مشيورة الدعاية غير
خاصة بشأن معين فيي مناسبة لمشركات والمؤسسات وتالئم تعريف األشخاص بمختمف
المنتجات والخدمات كما أنيا وسيمة جيدة لمغاية إلظيار كل فعل تجاري أو خيري جديد

ويعرفيا البعض عمى أنيا طريقة تسويقية مميزة أقرب إلى القصة  (،ازمور ) ٕٕ :ٕٓٔٔ،
ُ
أما بالنسبة إلى اإلعالن يعتبر أفضل وسيمة تسويقية مدفوعة يمكن من خالليا الترويج ألمر
ما ولو أنواع عديدة مثل إعالنات التميفزيون واإلعالنات التي نجدىا عمى صفحات اإلنترنت

وغير ذلك ،واإلعالن يسعى بكل الطرق المشروعة إلى ترك أثر قوي عند الفئة المستيدفة إذ
أن اإلقناع غايتو سواء كانت المادة اإلعالنية متعمقة بسمعة ما أو منتج أو شركة أو أحد
الخدمات أو غير ذلك ،واإلعالن يسعى بشكل واضح إلى تحقيق األرباح المادية فيو تجاري

بحت .إذ نجد ان اطراف عممية الدعاية واالعالن ىم كاالتي ) Rowles,2014: 390(:

ٔ – معمن  :وىى الشركة المنتجة التي تود أن تعرض إعالن عن أعماليا ومنتجاتيا
وخدماتيا .

ٕ -الوسيط  :وىى شركات الدعاية واإلعالن التي تتولى حممة الدعاية لممعمن (الشركة)

ٖ -الشريحة المستيدفة :وىى عامة الناس كبار وصغار حسب نوع المنتج أو الشيء
المعمن عنو .

ويستخدم الوسيط وسائل عديدة حسب نوع شركة الدعاية التي تقوم باإلعالن المراد توصيمو

لعامة الناس.

160

هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت  /الوجلد االول  /العدد الثاًي حسيراى 0202
تصدر عي وزارة الواليت  /هركس التدريب الوالي والوحاسبي  /قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت

وترى الباحثة  :ان الدعاية فن وأسموب من االساليب الذكية لجذب اكبر عدد من الزبائن

لألقبال عمى اقتناء منتجات الشركة االمر الذي يعود بالمنفعة عمى الشركة وزيادة ارباحيا

كونو ال يقتصر عمى التعريف بالمنتج أو الخدمة إنما يتعداه إلى الترغيب والتأثير عمى
المعمن إلييم وكسبيم عمى تقبل فكره شراء منتج او او سمعو او خدمة معينة  ،اما االعالن

وسيمة غير شخصية لتقديم األفكار أو السمع أو الخدمات بواسـطة جيـة معمومة مقابل أجر

مدفوع .
 :2-1-2اهمية الدعاية واالعالن
ازدادت أىمية الدعاية واإلعالن في

وقتنا الحالي بصورة كبيرة جداً  .ونظ اًر لتطور

وسائل االتصال التي جعمت من العالم قرية صغيرة كما يقولون ،أصبح االعتماد عمى

الدعاية واإلعالن لتسويق البضائع

والخدمات بل وحتى األفكار أم اًر ال يمكن االستغناء

عنو  ) Fill&etal,2011:26(،تتسم وسائل الدعاية واإلعالن بالتمايز بين الماضي

والحاضر وذلك مع تطور وسائل التكنولوجيا وسيادة وسائل التواصل االجتماعي ومواقعو،

ففي األوقات الماضية كانت وسائل الدعاية تقتصر عمى وضع الالفتات والممصقات ثم
تطورت لنشر إعالنات ترويجية بالجرائد ثم التمفاز إلى أن وصمت اليوم لمواقع التواصل

االجتماعي مثل :فيسبوك وتوتير وغيرىا؛ حيث صارت ىذه المواقع تجمع الناس من مختمف

دول العالم لتنال رضا العميل والترويج المثالي .وتعددت أىمية الدعاية واإلعالن لمشركات

وكاالتي  ( :منصوري و معاندي ( ، )ٖٜ :ٕٕٓٔ ،المناصير )ٙ٘ :ٕٓٓٚ ،

ٔ ـ توسع السوق  ،وتعرف التجار و االقتصاديين و الصناعيين عمى الخدمات والسمع
وفتح أفافاً جديدة لمتعامالت التجارية واالقتصادية بين أىل المصالح االقتصادية المختمفة

ٕ .تشـجيع التنافس بين الصناعيين والمنتجين لتقديم أفضل مـا عندىم من إنتاج ،وتدفعيم
لمحاولة التميز لجذب انتباه المستيمكين.

161

هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت  /الوجلد االول  /العدد الثاًي حسيراى 0202
تصدر عي وزارة الواليت  /هركس التدريب الوالي والوحاسبي  /قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت

ٖ .الترويج لمسمع والبضائع والخدمات واألفكار بأبسط السبل وبأقل تكمفة  ،حين يصل
اإلعالن باختالف مضمونو إلى أوسع شريحة يريدىا المعمن ،وذلك بعد أن يختار الوسيمة

اإلعالنية التي يريدىا ،سواء أكانت مرئية أم مقروءة أم مسموعة.

ٗـ تعريف المستيمك بمميزات السمعة وخصائصيا وسعرىا ،أو ضرورة الخدمة وطبيعتيا
وكيفيتيا ،أو تفاصيل الفكرة وشرحيا بصورة عيانيو مشاىدة ،دون تكميفو بالذىاب إلى مكان

السمعة أو ضرورة الخدمة وطبيعتيا وكيفيتيا ،أو تفاصيل الفكرة وشرحيا بصورة عيانيو
مشاىدة ،دون تكميفو بالذىاب إلى مكان السمعة أو الخدمة). )Mangold,2009: 81
وترى الباحثة ان اىمية الدعاية واالعالن في شركة التامين العراقية

في الترويج

لمنتجاتيا عن طريق اختيار االساليب المميزة لعرض المنتجات وتوضيح ميزاتيا التي تجذب

العمالء بجميع فئاتيم مما يجمب األرباح المالية .
 :3 -1-2أهداف اإلعالن -:

ان المفيوم الحديث لألعالن يركز عمى تحقيق إشباع رغبة المستيمكين ورضاؤىم أكثر من
التركيز عمى تحقيق االرباح

لذلك فأن الوصول لسياسو إعالنيو واضحة و سميمو يتجاوز

مجرد الرغبة في تعظيم الربح او تعظيم المبيعات .كما ان نجاح اإلعالن يكمن

بجذب

االنتباه  ،و إثارة االىتمام ،نقل المستيمك من مرحمة الرغبة في الشراء الفعمي .وقد تتزايد
الحصة السوقية لممنظمة إلى درجة تكسبيا وضعا احتكاريا وىنا يتخذ اإلعالن ىدفا آخر

وىو الحفاظ عمى العادات الشرائية لممستيمكين من خالل توفير المعمومات والبيانات التي

يجيميا المستيمك حول السمعة الجديدة  ،و) تغيير رغبات المستيمكين من خالل إبراز فوائد

المنتج (. )fill ،2011: 67
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 :4-2الشروط الموضوعية لمدعاية واالعالن ( :بن طاطه )124 :2002,

ٔ -الحاجة إلى مستوى متوسط من المعيشة  :ال يستطيع الدعائي الوصول إلى الفقير

الذي يتمكن من الحصول عمى الجريدة أو الراديو أو التمفزيون أو دخول السينما  ،أي أن

مستوى الحياة ىو الذي يوفر لمناس القدرة لمتعرض لوسائل اإلعالم .

ٕ -مستوى الثقافة  :إن وجود تعميم أساسي عند الجماىير يسمح باالنتشار والدعاية
والمعمومات وتشكل المعمومات عنص اًر أساسياً في الدعاية .

ٗ -االيدلوجية  :ىي مجموعة من االفكار التي يتقبميا األفراد أو الشعوب بغض النظر عن
أصوليم أو قيميم بينما تقوم األيديولوجيا بتزويد الدعاية بموضوعاتيا ومضامينيا .
ثانياً :االرباح

تمهيد:

تعد زيادة االرباح واحدة من أكثر المواضيع الميمة والمثيرة لمجدل في االدارة المالية.
وأحد مجاالت الجدل في البحوث االمر الذي حفز عددا كبي ار من البحوث التجريبيو والنظريو

حول محتوى المعمومات لألرباح ،الذي يحمل في مضمونو عدة

اشا ارت تعكس مدى

استم اررية تحقيق االسعار في المستقبل من عدميا .وواحدة من أىم االفتراضات النظرية ىي
أن الدعاية و االعالنات تعمل عمى تغيير في االرباح نحو االفضل كونيا تعد من

االشارات المنبعثة من قبل الشركة لنقل المعمومات الجيدة عن الشركة لممستثمرين في
الخارج مما يساعد عمى زيادة التدفقات النقدية لمشركة.
 :1-2 -2مفهوم االرباح
الربح ىو المقدار التي تسعى اي مؤسسة أو شركة سواء فردية أو جماعية لتحقيقو عن

طريق األعمال التجارية أو الخدمية إذ تقوم بتقديميا لمسوق

المستيدف بغرض تحقيق

مصالحيا بتحقيق الربح وزيادتو بجعل ايراداتيا تغطي تكاليفيا ومصاريفيا وما يزيد عن ذلك

فيو الربح ( .قارش  )ٕٖ :ٕٕٓٔ،واألرباح ىي الفرق بين المردودات والتكاليف ،وتفسر
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االرباح احيانا بانيا منطقة رمادية لكونيا تحتوي عمى ظالل وعدم الوضوح ويقطع المدراء

المحاور االساسية لمتقارير المالية لكي تعكس تقارير االرباح رغبات االدارة اكثر من اداء
الشركة المالية االساسي ( ، ) Mlonzi,2011: 142من االشكال المتنوعة

لمتالعب

لألرباح ىو تجميل صورة الدخل وذلك من اجل ربطيا بالتنبؤات وكيفية تصميم السياسات
الخاصة بالمالية لبعض الوحدات االقتصادية من خالل القواعد المحاسبية لتتطابق االرباح

الصادرة بالتقارير مع تنبؤات االرباح (رمضاني  ، )٘ٗ :ٕٕٓٔ ،كما انيا احد السموكيات

التي تقوم بيا االدارة ويؤثر بالدخل الذي يظير في القوائم المالية وال يحقق مزايا اقتصادية

حقيقية وقد يؤدي بالواقع الى اضرار بالشركة عمى المدى الطويل ( التميمي )ٕٔٗ :ٕٓٓٚ،

كما عرفت بانيا التوقيتات المخططة لإليرادات والمصاريف والمكاسب والخسائر لمالحظة
االرتفاع واالنخفاض بالدخل  ،في حين يرون ) )Ronen& Yaari ، 2008ان ىناك

تصنيفات لألرباح وىي:

ا  -األرباح البيضاء  :ىي االرباح التي تعزز وتدعم شفافية التقارير المالية ومن ثم فإنيا
تستخدم ميزة المرونة اذ يمكن االستفادة من المرونة

باختيار المعالجات

المحاسبية

المناسبو و باإلشارة الى المعمومات الخاصة لممديرين بشان التدفقات النقدية المستقبمية .

ٕ -االرباح الرمادية  :ىي اختيار المعالجة المحاسبية التي قد تكون نفعية لتعظيم المنفعة
لإلدارة اي انيا االرباح المحايدة إذا ىدفت إلى التالعب في التقارير سواء لممنفعة او لتدعيم
الكفاءة في حدود االلتزام بالمعايير المحددة .

ٖ -االرباح السوداء  :ىي األرباح الضارة تتضمن التحريف والغش التام ،ومن ثم فإنيا
ممارسة استخدام الحيل والخدع لتحريف أو لتخفيض الشفافيو في التقارير المالية  ،فاذا

فشمت الشركة في دفع االرباح فان ذلك ال يعطي الحق لحممة االسيم في رفع دعوه قضائية

عمى ادارة الشركة ( .نور ، ،)ٗ٘ٛ : ٕٓٓ٘،وقد ركز الباحثون عمى ىذا الموضوع ألكثر
من خمس عقود  ،وتعد االرباح ميمو من جانبين Jordan et al ,2009: 71) ((:

)و( )Laabs,2013: 54وكاالتي :
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ٔ -تعد االرباح عامل اساسي لالستثمار في الشركات ،و في حال اذا كان لدى الشركة
ارباح

عالية مع انخفاض مواردىا الداخمية  ،بالتالي تستدعي الحاجة لمموارد

الخارجية وبالنتيجة فان التأثير سينعكس عمى اسعار االسيم في الشركة.

ٕ -يسعى الكثير من المساىمين لزيادة االرباح النقدية  ،ومن ثم فان المدراء يوازنون
بين مصالح المساىمين في الطمب عمى الفرص االستثمارية ودفع االرباح النقدية

وبالنتيجة النيائية فان السياسة المثمى لألرباح ىي تمك السياسة التي تقوم عمى

الموازنة بين التوسعات الحالية والمستقبمية لتعظيم قيمة االرباح لدى الشركة

(القريشي)ٕٔٗ :ٕٕٓٔ،
 : 2-2-2أهمية االرباح

زاد اىتمام المستثمرين باألرباح في العقد االخير بعد ان اعمنت عدة شركات
عالمية عن مكاسب غير دائمة كجزء من تقاريرىا الربع سنوية  .وكما تعتبر اىمية

االرباح من المدخالت اليامة في عممية اتخاذ الق اررات المالية واالستثمارية في تقييم

االداء من قبل عدد كبير من متخذي القرار وتستخدم في تقييم وضع الشركة
المالي من قبل االطراف ذات العالقة  .ويرى ( )Alzahrani,2010: 618األرباح
ىي شريان الحياة لموحدة االقتصادية و ال يمكنيا البقاء لفترة طويمو اال اذا حققت
الربح كما ان الخسارة المستمرة تستنزف االصول من الوحدات االقتصادية وتستيمك

جميع حقوق المالكين وال يعني ىذا ان تقييم الوحدات االقتصادية يقتصر فقط عمى
االرباح وانما يعتمد عمى معدل ارباح المبيعات  .ويعتمد الكثير من الشركات عمى

مدقق الحسابات في اتخاذ الق اررات  ،فمدقق الحسابات ييمو إتمام عممية التدقيق

بأعمى جودة ممكنة إلخالء مسؤوليتو إمام الجيات األخرى من جية ،ولزيادة أرباحو
والمحافظة عمى الزبون من جية اخرى ( .ربابعو .)ٖٔٔ :ٕٕٓٔ،
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 : 3-2-2اهم العوامل المؤثرة عمى االرباح (, )Alzahrani,2010: 154
(رمضاني )31 :2012,

 .1أسعار المبيعات :كمما ارتفعت أسعار منتجات الشركة كمما زادت أرباحيا عن الحالة التي
تكون فييا األسعار منخفضة ،وال شك ان ارتفاع أسعار منتجات الشركة يتطمب منيا اتباع
سياسات بيعية مالئمة مثل منح خصم ،القيام بحمالت إعالنية ،وكذلك التعامل بالسمع ذات

الطمب الكبير ومواكبة التغير في أذواق المستيمكين .

ٕ .مقدار السيولة :في توافر السيولة لدى الشركة جانب ايجابي وآخر سمبي ،فتوافر السيولة
(وبالذات النقد وىو أقصى درجات السيولة) يعد أم اًر ايجابياً ألنو يمكن الشركة من القدرة عمى

استثماره في شراء أصول جديدة أو أوراق مالية ،أما االحتفاظ بو كنقد فيعد ام اًر غير مجد
لمشركة ،الن النقد عقيم وال يولد أرباحاً اال إذا تم استثماره  ،وأما الجانب السمبي فان احتفاظ
الشركة بأرصدة نقدية كبيرة يمكنيا من توزيع أرباح مرضية ،اال انو عمى المدى البعيد يقمل

من الربح الموزع ألنيا لم تستثمر النقد الذي كان لدييا ،فاالستثمار يولد ربحاً.
ٖ .كثرة العوادم والتمف مما الشك يؤدي إلى تخفيض الربح.

ٗ .طبيعة سياسة االستيالك :اتباع سياسة استيالك سريعة وذلك باقتطاع نسبة عالية لقسط
االندثار ،يؤدي إلى تقميل نسب األرباح اكثر مما لو تم اتباع سياسة استيالك ثابتة ،وقد

الحظنا ان اكثر الشركات تستخدم طريقة القسط الثابت.

٘ .التطور التقني واآلالت الحديثة :ان التقنية الحديثة و استخدام اآلالت المتطورة يؤدي إلى
زيادة اإلنتاج وقمة استخدام األيدي العاممة وانخفاض التكاليف مما يرفع من مستوى األرباح

المتحققة.

 .ٙمعدل الضرائب عمى األرباح :ان ارتفاع معدل الضريبة المفروض عمى األرباح التجارية
يؤدي إلى اقتطاع قسط كبير وبالتالي خفض صافي الربح المتبقي.
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 .ٚحجم المبيعات :يعد من العوامل الرئيسية والميمة لتأثيره عمى الربح المحقق لمشركة ،اذ
يرتبط الربح بمقدار اإليراد (الربح اإلجمالي) الناجم عن المبيعات ،والعالقة طردية بينيما أي

بين الربح اإلجمالي وحجم المبيعات ،وكمما زاد حجم المبيعات ازداد الربح ،وكمما انخفض

حجم المبيعات أدى إلى تدني الربح اإلجمالي ،وال يعتد بزيادة األرباح في حالة زيادة حجم

المبيعات إذ لم تكن التكاليف منخفضة ،ألنو إذا كانت األخيرة عالية كان الربح ضعيفاً ،ان

الربح ىو اإليراد مطروحاً منو النفقات (ومن ضمنيا التكاليف).

 : 4-2 -2يمكن تقسيم االرباح الى ثالثة انواع وكاالتي (:شومان  ,الموسوي :2012 ,
)Michae , 2007: 27) , )44

ٔ  .ارباح جيدة  :و ىي االرباح التشغيمية عندما تتخذ االدارة ق اررات صائبة يعتبر من اىم
من خطواتيا لممحافظة عمى استقرار االداء المالي  ،اي الزيادة الحقيقية التي تنتج بعد اعداد

الوثائق المالية لمشركة والمعدة وفقاً لألصول العممية والمحاسبية المتعارف عمييا والمؤيدة من

قبل مراقب الحسابات ،ومعدة بدون مبالغة أو غش بقصد اظيار مركز الشركة المالي ،
وتجسد ىذه النتيجة خالصة عمل الشركة خالل السنة المالية كونو حصيمة نشاطيا حسب

طبيعة نشاط الشركة ،عالوة عمى األرباح المتأتية من نشاطات أخرى غير عادية والربح
الرأسمالي  ،اال انو في النياية تعد بمثابة الربح الحقيقي.

ٕ .ارباح متوقعو (الربح الصوري)  :صور افتراضية لحقيقة المركز المالي لمشركة .

فاألرباح فييا ال تكون نتيجة زيادة حقيقية (فعمية) في أصول الشركة عمى خصوميا ،بل
باالستقطاع من راس المال أو من االحتياطي باإلضافة الى أنيا التوزيعات التي تحصل في

حالة عدم وجود أرباح أو تحصل خارج نطاق االرباح ،فيي توزيعات تتم عن مبالغ ال تمثل
ربحاً حقيقياً والتي توزع عمى المساىمين دون ان تكون الشركة قد انتجت ارباحاً حقيقية
قابمة لمتوزيع  .ونالحظ مما سبق عمى ان ىذا الربح ىو توزيعات تتم استقطاعيا من راس

المال الن الشركة لم تحقق أرباحاً حقيقية ويعتبر ربحاً صورياً.
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ٖ .االرباح غير الجيدة (السيئة) :ىدفيا الرئيسي اخفاء االرباح التشغيمية الحقيقية عن طريق
وضع مجموعو من القيود المفتعمة او بأستخدام تقديرات مبالغ فييا مثل تخفيض مخصص

الديون المشكوك في تحصيميا ورصيد المدينون يكون مرتفع او العكس  ،كذلك االشارة الى

االرباح الحالية و المستقبمية المتوقعة لمشركة االمر الذي يجعل حجم االرباح يتأثر بالدعاية

واالعالن .

 :5-2-2العالقة النظرية بين االرباح والدعاية واالعالن

تعد الدعاية و االعالن واحدة من المكونات اليامة الختبار كفاءة السوق ونجد بانيا احد
االساسيات اليامة المستخدمة من قبل ادارة الشركة لنقل المعمومات الى الجميور بشأن افاق

الشركة بالمستقبل ( ،سالم  ،خشارمة  ، )ٕٜ٘ :ٕٓٓٚ،كما سجمت ووثقت استجابة
مؤشرات السوق لمواردات الناتجة من الدعاية و االعالن عن طريق اقبال المستثمرين و
وتتبعيم بعمق شديد محتويات الدعاية واالعالن وما نتج عنو من ارباح عن طريق تقارير

المحممين وما شابو ذلك من تقارير واحصائيات اذ يتمقون المستثمرين معمومات جديدة من
خالل نشرات واحصائيات وتقارير االرباح ). )Basu et. Al ، 2012: 4
المبحث الثالث

الجانب العممي
التحميل الوصفي لبيانات البحث

1-1-3تحميل المتغيرات في البيانات
يتضمن الجدول (ٔ ) البيانات الخاصة حول متغيرات البحث ،فالعمود االول السنوات وىي

الفترة التي شمميا البحث من (ٕٓٔٓ لغاية  )ٕٜٓٔاما العمود الثاني فتضمن المبالغ التي
انفقت عمى الدعاية واعالن اما العمود الثالث فتضمن النسبة المئوية في التغيير الذي

حصل في نفقات الدعاية واالعالن في حين تضمن العمود الرابع االرباح المتحققة خالل
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السنوات التي تم اجراء البحث فييا واخي اًر تضمن العمود الخامس نسبة التغيير في االرباح،
وفيما يمي تحميل ليذه البيانات.

جدول (ٔ) نفقات الدعاية واالعالن واالرباح المتحققة لمسنوات من (ٕٓٔٓ لغاية )ٕٜٓٔ
السنوات

الدعاية واالعالن

النسبة المئوية لمزيادة
في مصاريف الدعاية

الربح

النسبة المئوية

لمزيادة في الربح

واالعالن
2010

47,744,000

/

2,793,873,000

/

2011

57,495,000

%20

3,056,169,000

%9

2012

70,918,000

%23

3,795,419,000

%24

2013

70,984,000

%24

4,852,302,000

%28

2014

80,630,000

%14

7,072,517,000

%46

2015

49,349,000

%39-

3,393,680,000

%52-

2016

65,297,000

%32

7,499,389,000

%120

2017

83,605,000

%28

5,831,215,000

%22-

2018

54,836,000

%34-

8,851,569,000

%52

2019

156,687,000

%186

9,946,296,000

%12

من خالل االطالع عمى الجدول (ٔ ) اعاله يتبين لنا االتي:

ان المبالغ التي انفقت عمى الدعاية واالعالن خالل السنوات من (ٕٓٔٓ لغاية ٖٕٔٓ)

ىي في زيادة مستمرة وكما تعكسيا نسب التغيير في العمود الرابع ،ويالحظ بالمقابل ان
االرباح ايضاً استمرت بالزيادة ولكن استمرت الزيادة لغاية ٕٗٔٓ ويدل ىذا عمى تأثير

نفقات الدعاية واالعالن خالل الفترات السابقة .اما الفترة من (ٕٗٔٓ لغاية ٕ٘ٔٓ) يالحظ
حصول انخفاض كبير في المبالغ التي انفقت عمى الدعاية واالعالن بحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود الـ

( )%ٖٜ-وكما ىو واضح في العمود الثالث ألسباب معينة ،ادى ذلك في المقابل الى

حدوث انخفاض اكبر في االرباح بحدود الـ ( ،)%ٕ٘-ويالحظ ايضاً ان االرتفاع الذي
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حصل في مبالغ الدعاية واالعالن لمفترة ( ٕٓٔٙلغاية  )ٕٓٔٚادى الى ارتفاع في االرباح

بشكل كبير جداً لمعام  ،ٕٓٔٙاما في عام  ٕٓٔٚفانخفضت االرباح رغم ارتفاع مبالغ
الدعاية واالعالن ،ويمكن القول ان ىذا االنخفاض جاء نتيجة الزيادة الكبيرة المتحققة

باألرباح ،فاذا ما تمت مقارنة االرباح لمعام  ٕٓٔٚمع عام ٕ٘ٔٓ يتضح انيا ازدادت بنسبة

ٕ ،%ٚوبالعودة الى المبالغ التي انفقت عمى الدعاية واالعالن لعامي  ٕٓٔٛيتبين
انخفاضيا بحدود الـ ( )%ٖٗ-وبالمقابل يتبين لنا ارتفاع االرباح في نفس العام  ٕٓٔٛعن
عام  ٕٓٔٚوترجع اسباب ذلك الى تأثير مبالغ الدعاية واالعالن التي انفقت في العام

 ٕٓٔٙوجاءت نتيجتيا في االرباح عام  ،ٕٓٔٛاما في عام  ٕٜٓٔيالحظ ىناك انفاق
كبير جداً عمى الدعاية واالعالن بحدود ( )%ٔٛٙانعكس عمى تحقيق زيادة في االرباح
بحدود الـ (ٕٔ )%ويتوقع ان تتحقق زيادة كبيرة في االرباح في عام (ٕٕٓٓ) بغض النظر
عن المبالغ التي سوف تنفق عمى الدعاية واالعالن.
 :2-1-3تحديد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

يبين لنا جدول ( )2قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لنفقات الدعاية واالعالن

واالرباح المتحققة في الشركة المبحوثة خالل المدة من ( 2010لغاية . )2012

جدول ( ) 2الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لنفقات الدعاية واالعالن واالرباح المتحققة في الشركة
المبحوثة خالل المدة من ( 2010لغاية )2012

المتغير

ادنى قيمة

اعمى قيمة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدعاية

47,744,000

156,687,000

73,754,500

31,629,470

2,793,873,000

9,946,296,000

5,709,242,900

2,543,006,374

واالعالن
االرباح
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ومن خالل االطالع عمى الجدول يتبين لنا االتي:
ان ادنى قيمة (مبمغ) تم انفاقو عمى الدعاية واالعالن ىو ( )47,744,000دينار في
عام ٕٓٔٓ بينما بمغ اعمى مبمغ تم انفاقو عمى الدعاية واالعالن ىو ()156,687,000

في عام  ٕٜٓٔاي بنسبة زيادة بمغت ٕٕٓ %اي بزيادة تجاوزت الضع ـ ـف ،ام ــا االرب ـ ــاح
ف ــان اقل مبمغ من االرباح تحقق مقداره (  )2,793,873,000في عام ٕٓٔٓ في حين
اعمى مبمغ من االرباح تحقق في عام  ٕٜٓٔبمغ ( ، )9,946,296,000اما معدل المبالغ
التي انفقت عمى الدعاية واالعالن فبمغ ( ) 73,754,500وبانحراف معياري مقداره

( ، )31,629,470في حين بمغ معدل االرباح ( )5,709,242,900وبانحراف معياري
مقداره (. )2,543,006,374

 :3-1-3اختبار الفرضيات

 -1اختبار فرضيات عالقات االرتباط بين متغيرات البحث
ت سعى ىذا الفقرة إلى تحديد طبيعة عالقة االرتباط بين المتغير المستقل (الدعاية

واالعالن) والمتغير المستجيب (الربح) ومعرفة مدى قبول أو رفض الفرضية الرئيسة األولى،

وذلك باستعمال معامل االرتباط البسيط ( )pearsonالذي يعد من الطرائق االحصائية
المستخدمة لقياس قوة العالقة واتجاىيا بين متغيرين باستخدام البرنامج االحصائي الجاىز

( )SPSSاالصدار .24

وألجل تحميل طبيعة العالقات بين تمك المتغيرات  ,تم حساب معامالت ارتباط الرتب

لبيرسون لفحص وجود العالقة ,كما في الجدول ( )3التالي:

جدول (  ) 3قيم معامالت ارتباط بيرسون بين الدعاية واالعالن و الربح N= 10
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المتغيرات
الفرضية

الرئيسة
األولى

معامل

المستقل المستجيب

البسيط
بيرسون

االرتباط مستوى الداللة
(2-

)tailed

الدعاية
واالعال

ن

الفرضيات المقبولة

الربح

*0.65

العدد

)(0.042

قوة

 Sig.العالقة
واتجاىيا
متوسطة

طردية

واحد

يشير الجدول (ٖ) وج ــود عالقة ارتباط معنوية متوسطة طردي ــة عند مستوى معنوي ــة Sig.
) (0.05) (2-tailedاي بحدود ثقة بمغت  95%بين الدعاية واالعالن و الربح  ،حيث
بمغت قيمة معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ( )0.651وتشير ىذا النتيجة الى وجود عالقة
ارتباط طردية بين الدعاية واالعالن و الربح عمى المستوى الكمي ،اذن تقبل الفرضية الرئيسة

االولى والتي تنص عمى ( توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين الدعاية
واالعالن و الربح).

 4-1-3أختبار عالقات التأثير بين متغيرات البحث
تم أستعمال اسموب االنحدار الخطي البسيط simple linear Regression

إليجاد العالقة السببية وتأثير الدعاية واالعالن بأعتباره ( المتغير المستقل) عمى االرباح
المتحققة بأعتبارىا ( المتغير التابع ) وحسب جدول البيانات التالي :
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جدول ( )4اسموب االنحدار الخطي البسيط
السنوات

الدعاية واالعالن

2010

47,744,000

الربح
2,793,873,000

2011

57,495,000

3,056,169,000

2012

70,918,000

3,795,419,000

2013

70,984,000

4,852,302,000

2014

80,630,000

7,072,517,000

2015

49,349,000

3,393,680,000

2016

65,297,000

7,499,389,000

2017

83,605,000

5,831,215,000

2018

54,836,000

8,851,569,000

2019

156,687,000

9,946,296,000

 : 5-1-3ومن خالل جدول (٘) تحميل التباين يثبت معنوية نموذج االنحدار المستقل
حيث بمغت قيمتو المعنوية (  )sig = 0,042وىي اصغر من مستوى الداللة ( )0,05مما
يدعوا الى رفض فرضية العدم واالخذ بالفرضية البديمة :
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جدول (  ) 5تحميل التباين ANOVAa
مستوى

المعنوية Sig

.042b

معامل التحديد

النموذج

قيمة f

متوسط

2.460E+19 5.858

1

2.460E+19

االنحدار

4.200E+18

8

3.360E+19

الباقي

9

5.820E+19

المجموع الكمي

المربعات

درجات

الحرجة

المصدر :نتائج التحميل االحصائي باستخدام البرنامج االحصائي spss v.24
 : 6-1-3من خالل جدول المعادالت المبين في أدناه يمكن صياغة النموذج االحصائي
لمبيانات في الدراسة وكما يمي :

جدول (  ) 6المعامالت coefficientesa

المعامالت المعيارية
Beta

المعامالت غير المعيارية

Std.error

B

النموذجmodel

Sig

T

1853851776

 0الحد

.312

1.078

1,719,703,451

52.273

.42

.650 2.420

21.594

الثابت
1

المستقل

المصدر :نتائج التحميل االحصائي باستخدام البرنامج االحصائي spss v.24
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+ eiالدعاية و االعالن ( = ( 1,553,851,776( + )52.293الربح
حد الخطاء (المتغير المستقل)

(المتغير التابع)

(معامل االنحدار)

العشوائي

ويمكن تفسير النموذج أعاله كما يمي  :اذا ازدادت

المبالغ المصروفة عمى الدعاية

واالعالن بمقدار وحدة واحدة (دينار)  ،فان ذلك يؤدي الى زيادة االرباح المتحققة بمقدار
( )52.273وحده (دينار) .
 : 7-1-3اختبار العالقة بين متغيرات البحث (المتغير المستقل ) و (المتغير التابع ) وألجل
تحميل طبيعة العالقات بين تمك المتغيرات باستخدام البرنامج االحصائي SPSSاالصدار ٕٗ
تبين ان ىناك عالقة طردية قوية موجبة بين المتغيرين (الدعاية واالعالن ) و (االرباح ) وذلك

من خالل قيمة معامل المتغير المستقل ،وتدعم ىذه النتيجة متغيرات البحث  ،وىذا يعني
قبول ىذه الفرضية ،اي توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين الدعاية واالعالن

و االرباح في شركة التأمين العراقية اي بحدود ثقة .%52

 :1-1-4االستنتاجات:

المبحث الرابع :االستناجات والتوصيات

من خالل النتائج التي تم التوصل الييا من خالل تفسير نتائج الجانب العممي من البحث

توصمت الباحثة الى االستنتاجات التالية

 -1ترتبط الدعاية واالعالن بعالقات طردية ايجابية مع االرباح وىذا يشير الى انو كمما
زاد االىتمام بالدعاية واالعالن أدى ذلك الى زيادة في مستوى االرباح.

 -2برز تأثير الدعاية واالعالن بشكل ايجابي في االرباح من وجية نظر ادارة الشركة.
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 -3عدم تفضيل اساليب الدعاية و االعالن التقميدية في الشركة المبحوثة واالستعانة
باساليب دعائية واعالنية حديثة وخاصة باالعتماد عمى مواقع التواصل االجتماعي

 -4افتقار الجيات االعالنية لموسائل االيضاحية التي توضح الخدمات ومنتجات الشركة
بسبب عدم وجود كوادر مدربة لمعمل في المجال االعالني وقمة خبرتيا بالعمل.

 -5التخصيصات المالية لالعالنات

والدعايات الخاصة بالشركة قميمة مقارنة

بالتخصيصات المالية لالعمال االخرى .

 -6عدم توفر البرامج التدريبية المنتظمة واعداد العاممين لمعرفة المنافسين في السوق
 : 2-1-4التوصيات

ٔ -يتوجب عمى الشركة االىتمام اكثر بجانب الدعاية واالعالن كونيا مستويات ربحية جيدة
تمكنيا من ان تؤدي اعماليا بفاعمية اكبر  ،ولما لو من دور جوىري وميم في

انسيابية العمل داخل الشركة المبحوثة والذي ينعكس بدوره عمى المستيمكين والمستثمرين

في الشركة المبحوثة.

ٕ -من اجل االرتقاء بالعمل وتحقيق المزيد من االرباح البد العمل عمى تخصيص جوائز
ومكافئات مادية كبيرة لألفكار الدعائية واالعالنية المبدعة واالبتكارات والعمل عمى

تشجيع ذوي االختصاص في ىذا المجال عمى تقديم تمك االفكار واالبتكارات التي من

شأنيا ان تحقق قفزة نوعية في عمل الشركة المبحوثة.

ٖ -العمل عمى إيجاد معايير موحدة يتم تفعيميا بصورة منتظمة ودورية لتقييم ممارسات
الوسائل الدعائية واالعالنية بما يضمن كشف مواطن القوة والضعف وآلية تطويرىا.
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معوقات تفعيل حمقات الجودة في مراكز التدريب
بحث تحميمي في مركز التدريب المالي والمحاسبي
The obstacles to the activation of quality circles in
training centers
An analysis research at Financial & Accounting
Training Center
الباحث
فاخر هحود ابراهين (*)1

المــستخـمــص:
ييدؼ البحث الى دراسة وتحديد وتحميؿ معوقات اقامة حمقات الجودة في المنظمات
الحكومية مف خالؿ اجراء بحث عمى المنظمة المبحوثة ،ووقع االختيار عمى مركز
التدريب المالي والمحاسبي ليكوف مجتمعاً لمبحث  ،وحددت مشكمة البحث بمدى امكانية
ازالة معوقات اقامة حمقات الجودة اف وجدت .بناءا عمى طبيعة البحث واالىداؼ التي

يسعى لتحقيقيا فقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستعماؿ االستبانة كأداة

رئيسة لجمع البيانات وقد اعتمد الباحث عمى العينة العشوائية لمجتمع البحث المتكوف مف

موظفي مركز التدريب المالي والمحاسبي  .تـ توزيع ( )44استبانة عمى الموظفيف .وكانت
ابرز النتائج التي توصمت الييا الدراسة ىو تبايف درجة الوعي بأىمية ومفيوـ حمقات

الجودة لدى الموظفيف  ،ضعؼ االمكانيات والموارد الالزمة إلقامة حمقات الجودة  ،فضال
عف قمة اطالع الموظفيف عمى االساليب الحديثة في االدارة وكيفية توزيع الصالحيات.

الكممات المفتاحية  :حمقات الجودة – العامميف– المنظمة – االداء – المعوقات .
(* )1

وزارة الماليت  /مركس التدريب المالي والمحاسبي .
181

0202  العدد الثاًي حسيراى/  الوجلد االول/ هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت
 قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت/  هركس التدريب الوالي والوحاسبي/ تصدر عي وزارة الواليت

Abstract:The research aims ,specific & analysis to study the constraints of
quality circles in government organization, the choice goes to the
Financial and accounting center to be the study community, the study
problem was the possibility of removing the constraints of quality
circles. Based on the nature of the Study and it's goals the researcher
used the descriptive analytical approach and used the questionnaire
as a key tool to collect data. The researcher relied on the random
sample included the employees of financial & accounting training
center.
A questionnaire was distributed to the random samples of (40)
employees. The most prominent results were the construct of
consciousness in importance of quality circles from employees, the
low sources that need for quality circles programs, And the low of
employee knowledge in modern concepts of management and the
way of distribute power.
Key Words : quality circles – employees – organization –
performance – obstacle.

الوقدهت

اف التطور الحاصؿ في اساليب االدارة الحديثة وتعدد ىذه الطرؽ واالساليب التي

تستخدميا المنظمات بيدؼ تحسيف ادائيا وزيادة القدرة التنافسية والحصوؿ عمى نتائج
 ربحية، افضؿ بوقت قياسي قد حتـ عمى جميع المنظمات سواء كانت صناعية او خدمية
او خيرية مف االطالع والتعرؼ عمى ىذه االساليب وتطبيقيا في منظماتيـ بغية االرتقاء

 تتناوؿ ىذه الدراسة احد االساليب الميمة لإلدارة الحديثة وتعد، واظيار القدرات االبداعية

 وتجدر االشارة ىنا.(Quality Circles)احد عناصر ادوات الجودة وىي حمقات الجودة
اف تطبيؽ مفاىيـ ومتطمبات الجودة وصوال الى تطبيقات الجودة الشاممة في

الى

المنظمات اصبح متطمب ضروري مف متطمبات ديمومتيا بعدما ادركت ىذه المنظمات اف
 ال سيما واف ىناؾ امثمة، تطبيؽ نظـ الجودة مف اىـ مقومات بقاءىا واستمرارىا وتوسعيا
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حية (التجربة اليابانية) في الشرؽ االقصى و(التجربة االماراتية) في الشرؽ االوسط اما

فيما يخص تجربة الحكومة العراقية فتعد حديثة نوعاً ما فقد اوعزت الى و ازراتيا وىيئاتيا
وبقية منظماتيا بافتتاح اقساـ وشعب إلدارة الجودة بيدؼ النيوض بالعمؿ االداري والقضاء
عمى الفساد والترىؿ الوظيفي وتعقيد االجراءات وسمبيات العمؿ  ،فبينما نجحت بعض

المنظمات في ارساء مبادئ الجودة والعمؿ بيا  ،القت منظمات اخرى معوقات ادارية ،
فنية وبيروقراطية في تطبيؽ نظـ ادارة الجودة ويتـ في ىذا البحث التركيز عمى معوقات

احد تطبيقات الج ودة وىي حمقات الجودة  ،بغية تحقيؽ ىدؼ البحث واختبار فرضياتو قسـ
البحث الى ثالث محاور االوؿ مفيوـ حمقات الجودة والثاني الجانب التطبيقي والثالث

االستنتاجات والتوصيات.
 -1مشكمة البحث:
اف مفيوـ حمقات الجودة يعتبر مف المفاىيـ االدارية الحديثة نسبيا في المنظمات المحمية

ويحتػاج تطبيقيػػا الػػى نشػػر ثقافػػة الجػػودة والعمػػؿ الجمػػاعي و تكمػػف مشػػكمة البحػػث فػػي مػػدى

امكانيػػة ا ازلػػة معوقػػات اقامػػة حمقػػات الجػػودة لالسػػتفادة مػػف ىػػذا التطبيػػؽ فػػي تحسػػيف اداء
المنظمة.

 -2اىمية البحث:
تُعد حمقات الجودة اداة ميمة مف ادوات الجودة والسعي لتطبيقيا في المنظمة لو منافع
عديدة منيا ما يأتي:
 -1ادراؾ الموظفيف بأىمية دورىـ في ادارة العممية في المنظمة
 -2تحفيز العامميف عمى المشاركة الفاعمة واالبداع
 -3االستفادة مف الدراسة في المجاالت االكاديمية والبحثية والتطبيقية.
 -3اىداف البحث:
 -1تشخيص معوقات حمقة الجودة ودراستيا
183

هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت  /الوجلد االول  /العدد الثاًي حسيراى 0202
تصدر عي وزارة الواليت  /هركس التدريب الوالي والوحاسبي  /قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت

 -2جمع وتحميؿ المعمومات الخاصة بحمقات الجودة والمعمومات الخاصة بتطبيؽ
مفاىيـ الجودة
 -3تحسيف اداء المركز بإقامة حمقات جودة فعالة مف خالؿ تنفيذ حموؿ واقعية قابمة
لمتطبيؽ
 -4العمؿ عمى ازالة ومعالجة معوقات حمقات الجودة واتخاذىا المسار الصحيح
 -4فرضية البحث:
تمحورت فرضية البحث حوؿ مسألتيف اساسيتيف:

الفرضية الرئيسة االولى  :امكانية ازالة العوائؽ لحمقات منظمة مركز التدريب المالي
والمحاسبي.

الفرضية الرئيسة الثانية  :امكانية زيادة فاعمية حمقات الجودة لتسيـ بتحسيف اداء المركز

لموصوؿ الى التميز .

 -5منيج البحث:
استخدـ الباحث االسموب الوصفي التحميمي في دراسة موضوع البحث وطريقة تطبيقو ،اما
اداة البحث الرئيسة التي اعتمد عمييا الباحث في جمع المعمومات فقد كانت االستبانة

مغمقة النيايات  ،ألغراض الدقة في تحديد المعمومات ذات العالقة ومساندتيا بالمعايشة

المباشرة ،والمقاء مع االشخاص المعنييف ،كما تـ استخداـ االساليب االحصائية في التحميؿ
وكذلؾ تحميؿ النسب المئوية

وتـ تحديد مجتمع العينة باألشخاص العامميف في االقساـ الفنية المعنية بإقامة حمقات

الجودة.
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 -6الحدود المكانية والزمانية لمبحث
تـ اجراء البحث واختبار فرضياتو في مقر مركز التدريب المالي والمحاسبي وىو احد

تشكيالت و ازرة المالية في موقعو الكائف في بغداد – حي المستنصرية لمفترة مف 14/15

ولغاية .2419 /14/34

 - 7وصف عينة البحث
تمثمت عينة البحث بموظفي مركز التدريب المالي والمحاسبي وكانت عينات البحث

عشوائية فمـ يؤخذ بنظر االعتبار ديموغرافية المتدربيف مف حيث العمر والموقع الوظيفي
والتخصص ولمختمؼ الجنسيف وبواقع  25ذكور و 15اناث وقد تـ توزيع  44استمارة تمثؿ

اراء الموظفيف حوؿ اسئمة البحث وقد تـ استرجاع  44استمارة بمعدؿ استجابة %144
ويعتبر معدؿ استرداد عالي جدا .وقد شمؿ االستبياف  44موظؼ مف مجموع 164

موظؼ تقريبا اي ما نسبيتو  %25مف مجموع الموظفيف الكمي.
المحور االول

مفيوم حمقات الجودة
تواجو منظمات اليوـ مشاكؿ تختمؼ عف المشاكؿ التي كانت تواجييا في السابؽ ،

كذلؾ حموؿ ىذه المشاكؿ صار مختمفا جدا عما كاف في الماضي وواحدة مف أكفا
الطرؽ في حميا ىو مف خالؿ استخداـ الموظفيف ؛حمقات الجودة تقدـ افضؿ طريقة

في مشاركة الموظفيف في البحث عف افضؿ الحموؿ لممشاكؿ) .(Syla,2013:243اف
تطبيؽ اشراؾ العامميف في اتخاذ الق اررات المتعمقة في العمميات  ،التخطيط  ،ضبط

االىداؼ  ،تحسيف االداء  ،ومف ضمف ىذه الفرؽ حمقات الجودة وعادة المساىمة في

اتخاذ الق اررات متروكة إلصحاب القرار قانونيا وشخصيا ( et

& Bauer

 .) al,2006:184وبذلؾ يعتبر العامموف مشتركوف في المسؤولية ومف ثـ يجب
(اعطاؤىـ المسؤولية والسمطة المناسبة لمباشرة مسؤوليتيـ في تحقيؽ الجودة الشاممة)
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وتمثؿ ىذا المدخؿ في اسموب عمؿ تمؾ المجموعات الصغيرة مف العامميف والذيف
يعمموف بكؿ حماس وجدية مف اجؿ تطوير مستويات االنتاجية والجودة خالؿ اوقات

واجباتيـ االعتيادية ،وعرفت ىذه المجموعات مف العامميف باسـ حمقات الجودة

(عمواف)127 :2445،

 -1نشأة وتطور حمقات الجودة -:
نشأت حمقات الجودة في الياباف  ،قبؿ الحرب كاف اليابانيوف معروفوف بنسخ االفكار

الغربية وبذلؾ كانوا ينتجوف بضاعة مقمدة بثمف ارخص ،وظير مف بيف جميع العمماء

الميتميف بالجودة العالـ ايشيكاوا فقد درس الحالة في الفترة ما بيف  1944الى 1954

وتوصؿ الى استنتاج اف المشكمة تبدأ مف االدارة وصوال الى ارض المتجر  ،واف العامموف
مدركوف بشكؿ كبير لمشاكؿ الجودة ولدييـ مستويات تعميـ جيدة وىـ يعمموف كيؼ
يعالجوف المشاكؿ  ،ولكف المشكمة ىي عدـ سؤاليـ واالستفسار منيـ  .وقد استنتج الحؿ

بتقديـ حمقات الجودة  ،وكانت البداية عاـ  1962وقد كانت ناجحة جدا واليوـ الياباف لدييا
اكثر

مف

مميوف

حمقة

يشارؾ

فييا

اكثر

مف

عشرة

مالييف

عامؿ

). (Knowles,2011:121ففي عاـ  1962وبفضؿ كاوروايشيكاوا "Kaoru Ishilkawa
" وباالعتماد عمى الخبرة التي اكتسبيا مف ديمنغ وجوراف فقد تـ إنشاء تجمعات صغيرة

ضمت العامميف المباشريف والمشرفيف في الشركات كاف ىدفيـ البحث عف طرائؽ تحسيف

الجودة  ،وبذلؾ تشكؿ أوؿ ما أطمؽ عميو تسمية حمقات الجودة Quality Circlesالتي
تكونت مف مجموعة صغيرة مف العامميف في الشركات  .تيدؼ ىذه الحمقات لحؿ

المشكالت التي تواجو العامميف في العمؿ يعدىـ األقرب ليا واألكثر تماسا بيا مف غيرىـ .
وأف تحقؽ الجودة واإلنتاجية العاليتيف اذ إف التجربة اليابانية تقوـ عمى أساس أف الجودة

بدء بالتزاـ عاؿ مف اإلدارة وانتياء بمشاركة مباشرة واسعة
ىي مسؤولية كؿ فرد في الشركة ً
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مف جميع األقساـ والعامميف بعد أ ف بدا أسموب حمقات الجودة في الياباف بعدد بسيط مف
األعضاء بعد ذلؾ بدأ في االزدياد بإعداد كبيرة في سنة ( )1962كاف عدد األعضاء

( )444فرد ثـ قفز إلى (  )24444عضو وأصبح العدد يعد بالمالييف .مما حدا بالكثير
مف المراكز والمعاىد والييئات العالمية المتخصصة بوصؼ ىذا االنجػاز بالمػعجزة اليػابانية

فػي الجػودة (.عبد المالؾ و القزاز .) 4 :2442،وفي عاـ  1982وصؿ عدد حمقات
الجودة في الياباف إلى مميوف حمقة تضـ أكثر مف  6مميوف عامؿ .وفي بريطانيا تأسست

الجمعية الوطنية لحػمقات الجػودة عػاـ( )1982اكثر مف ( )144مؤسسة وخطت دوؿ

اخػرى خػطوات متػقدمة لتػطبيؽ نظاـ حمقات الجودة ابرزىػا السويد والنرويج والب ارزيؿ
(الخطيب . )244 :2448 ،ويعد كاروايشيكاوا ( )Kauro Ishikawaاالب الروحي
لحمقات الجودة ألنو اوؿ مف نادى بتكويف مجموعات صغيرة مف العامميف بشكؿ تطوعي
لتحديد مشكالت العمؿ واقتراح الحموؿ المناسبة بيدؼ تطوير وتحسيف االداء ،تـ تصدير

الفكرة ،وانتشرت في الواليات المتحدة االمريكية في اوائؿ السبعينات مف القرف نفسو ،واف

معدؿ ساعات اجتماعات حمقات الجودة قد يتراوح بيف ساعتيف وثالث ساعات شيريا ،اذ

يجري عقدىا اثناء الدواـ الرسمي ،في حيف اف باقي المنظمات تعقد اجتماعات حمقات

الجودة فييا بعد انتياء الدواـ الرسمي (زيداف . )81 :2414،
 -2تعريف حمقات الجودة

لقد عرؼ العمماء والمختصوف في حقوؿ معرفة االدارة والجودة حمقات الجودة تعاريؼ

تمثؿ وجيات مختمفة ففي حيف اتفقوا عمى النقاط االساسية لمفيوـ حمقات الجودة،
اختمفوا في بعض

التفاصيؿ الثانوية نتيجة الختالؼ بيئة العمؿ في بمدانيـ وندرج

ادناه بعض تعاريؼ حمقات الجودة-:

 ىي أحدى الخصائص األساسية إلدارة الجودة في الياباف تتـ بواسطة فريؽ خاص
تكوف خصيصاً لتحسيف الجودة ).(Sallis,2002:91
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 حمقات الجودة ىي عممية تجري في اقساـ العامميف إليجاد دور شخصي لمعامؿ
في حؿ المشاكؿ الخاصة بأقساميـ  ،ويعتبر دافع دائـ مف قبؿ المدراء لزيادة
معدالت المساىمة مف قبؿ العامميف) . (Dale ,2003 :189
 مجموعة مف العامميف في اختصاصات متشابية او متماثمة يعمموف طوعيا ويمتقوف
بمحض ارادتيـ ساعة أسبوعياً لمناقشة المشكالت النوعية وايجاد الحموؿ المناسبة
ليا ويتخذوف االجراءات التصحيحية لمقابمة االنحرافات الحاصمة بيف المتحقؽ فعال
والمخطط(.حمود.)182 :2447 ،
 عبارة عف مجموعة صغيرة مف الموظفيف متكونة مف ( )12-5شخص مف منطقة
العمؿ نفسيا يتقابموف في االسبوع بصورة طوعية لتحديد مشكمة ما تخص عمميـ
وحميا (الخطيب.)242 :2448 ،
 واحد مف اكثر المظاىر المعروفة في المنيج الياباني لمجودة ىو حمقات الجودة او
(حمقات التحسيف المستمر) اف حمقات الجودة تعرؼ عمى انيا مجموعة مف
العامميف يقوموف بأعماؿ متشابية وىـ يجتمعوف تطوعيا ،بانتظاـ  ،في اوقات
الدواـ  ،تحت قيادة المشرؼ  ،لمتعرؼ والتحميؿ وحؿ المشاكؿ المتعمقة بالعمؿ
ويرفعوف التوصيات الى االدارة العميا)(Oakland,2014,348
 -3مبادئ حمقات الجودة
لحمقات الجودة مبادئ تحكـ الية عمميا ومف اىـ ىذه المبادئ ما يأتي:

(السيسى)34 - 29 :2411،

أ -االنضمام االختياري  :ويعد مف أىـ الدعامات المميزة ولذلؾ تيتـ حمقات الجودة
بمراعاة عنصر الحرية في االنضماـ إلى حمقة الجودة  ،ومف ثـ خمؽ نوع مف االلتزاـ مما

يزيد مف احتماالت النجاح لحمقات الجودة في تغيير سموؾ الفرد .
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ب -ممكية الحمقة  :ويقصد بيا حرية التصرؼ واتخاذ الق اررات سواء ألعضاء الحمقة أو
لإلدارة المسؤولة عف النشاط  ،فيولد لدى أعضاء الحمقة أحساس قوي بااللتزاـ تجاىيا

ج -فمسفة الحمقة :وتتمثؿ في تحقيؽ التنافس المؤدي لنجاح الجميع  ،فبدال مف أف
تكوف المنافسة لنجاح احداألطراؼ عمى حساب فشؿ الطرؼ األخر  ،يجب أف تكوف
منافسة تعاونية تقوـ عمى مبدأ النجاح لمجميع .

د -مسؤولية أعضاء الحمقة :يتركز اىتماـ أعضاء الحمقة عمى حؿ مشكالت عمميـ ،
مما يشجع التعاوف بيف أعضاء الحمقة وتحقيؽ النجاح ليـ جميعا .

ىـ-مبدأ الثقة  :ويركز ىذا المبدأ عمى أىمية معاممة اإلفراد كمسؤوليف  ،مما يؤدي إلى
رفع حماسيـ لتحسيف أداء العمؿ ،ويساعد عمى التمييد الكتساب السموكيات واالتجاىات

التي تيدؼ إلييا حمقات الجودة .

و -االعتماد عمى الحقائق :ويتيح ىذا المبدأ لإلفراد فرصة اكبر لكسب الثقة وتدعيميا ،
مف خالؿ االعتماد عمى المعمومات والحقائؽ  ،وليس عمى وجيات النظر  ،في تقديـ

الحموؿ المقترحة لحؿ المشكالت في العمؿ ،بما يسيـ في إتاحة الفرصة أماـ الجميع
لمتحدث بمغة واحدة تساعد عمى حؿ المشكالت التي تحد مف إنتاجية وجودة العمؿ .
 -4اىداف وأىمية حمقات الجودة
حدد (الصيرفي )214 : 2413 ،األىداؼ األساسية لحمقات الجودة وتتمثؿ في اآلتي :
أ -المساىمة في تحسيف مستوى األداء وتطوير المنظمة .

ب -مراعاة الجانب اإلنساني  ،واقامة ورش عمؿ مفعمة بالبيجة والغبطة  ،يعطي مف
خالليا قيمة ومعنى لمحياة.

ج -الحرص التاـ عمى إبراز القدرات اإلنسانية  ،وبالتالي إظيار عدد المتناىي مف

اإلمكانات .

اما اىمية حمقات الجودة فتجسد في ثالث جوانب اساسية (راضي) 125: 2418 ،

أ -العمؿ عمى تحسيف مستوى االداء لممنظمة ككؿ وتطويرىا المستمر.
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ب -جعؿ بيئة العمؿ اكثر جاذبية لمعامميف مما يشعرىـ بالقيمة الحقيقية لعمميـ.
ج -الحرص الكامؿ عمى ابراز القدرات االنسانية وذلؾ مف خالؿ اظيار امكانياتيـ المتعددة
والتي ال تقؼ عند حد معيف.

 -5متطمبات تطبيق حمقات الجودة
اف تحقيؽ نجاح حمقات الجودة في الشركات مرىوف بتوفير عدد مف المتطمبات
االساسية يأتي في مقدمتيا االتي( -:عبد الفتاح )216-213: 1996،
أ -دعم االدارة العميا-:

ُيعد دعـ واسناد االدارة العميا لتطبيؽ حمقات الجودة مف المتطمبات الضرورية النجاح
البرنامج  ،بؿ اف ىذا العامؿ مف اىـ المتطمبات عمى االطالؽ ،فدعـ االدارة العميا يعني

قناعتيا بفاعمية حمقات الجودة وىذا يشجع العامميف ضمف الحمقات الى االندفاع بزخـ اكبر

وتحقيؽ النجاح.

ب -تخصيص الموارد-:
اف اعتبار حمقات الجودة كنوع مف االستثمار في المنظمة يتطمب تخصيص الموارد

المالية الالزمة لتدريب العامميف وتيياة كافة المستمزمات المادية والفنية باإلضافة الى مورد
الوقت الالزـ لمتدريب والتطبيؽ.
ج -البداية الصغيرة -:

لكي تضمف المنظمة نجاح حمقات الجودة عمى المدى البعيد  ،ال بد اف تبدا بداية

صغيرة أي تشكيؿ عدد قميؿ مف حمقات الجودة في المنظمة يتراوح بيف ( ) 6-2حمقات
وفقا لحجـ المنظمة وظروؼ عمميا.

د -التييئة الذىنية الصحيحة -:

لكي تساىـ حمقات الجودة في تغيير اسموب االداء في المنظمة ،البد مف خمؽ بيئة

عمؿ صحيحة يستطيع الفرد العامؿ مف خالليا اف يكوف قاد ار عمى تقديـ الحموؿ المناسبة
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لممشاكؿ التي تحدث في بيئة العمؿ مف خالؿ التييئة الذىنية وتعزيز ثقة العامميف بأنفسيـ

وقدراتيـ عمى حؿ مشكالت العمؿ.
 -6أسموب عمل حمقات الجودة

لما كاف اليدؼ مف حمقات الجودة ىو تحديد ومعالجة المشكالت التي تواجو العامميف
في بيئة عمؿ المنظمة  ،فأنيا تُعد اسموباً كفوءاً لحؿ المشكالت  ،عميو يتعيف باف تعمؿ
بخطوات متسمسمة خطوة بعد اخرى مستعينة في ذلؾ بمجموعة مف القواعد او اإلرشادات

الالزمة لحؿ المشكالت بشكؿ دقيؽ وكفوء (عمواف  .)137 :2445،واف تحديد اية مشكمة

مطموب اف تدرسيا حمقة الجودة واقتراح الحؿ ليا يمكف اف يأتي مف اإلدارة العميا او اإلدارة

الوسطى او مف اي مصدر داخؿ المنظمة ،ويتفؽ معظـ الباحثيف عمى أف أسموب عمؿ
حمقات الجودة يتضمف الخطوات اآلتية( :حاوي و السعد )134 :2413،

أ -تحديد المشكمة :كشؼ المشكمة أو تشخيصيا ،اذ ينبغي عمى الفريؽ معرفة موقع
المشكمة وتحديد حجميا ومستوى تأثيرىا وأسباب حدوثيا ،ويتـ التركيز في ىذه المرحمة

عمى وضع أىداؼ لحؿ المشكمة عف طريؽ ىذه األىداؼ يتـ تقييـ البدائؿ التي تمكف

الفريؽ مف مواجية المشكمة والتغمب عمييا ،فضالً عف ضرورة اف يستخدـ الفريؽ االساليب
العممية لتحديد المشكمة ومنيا (العصؼ الذىني  )Brain stormingالذي يعتمد عمى
استخداـ التفكير الجماعي لمجموعة مف االشخاص لموصوؿ الى افكار ما كانوا ليصموا
إلييا كؿ بمفرده وتستخدـ ىذه التقنية في تحديد المشكالت وتحميميا وأحيانا القتراح الحموؿ

الممكنة.

ب-جمع البيانات وتحميميا  :عمى الفريؽ القياـ بتحميؿ العممية التي تكوف بحاجة الى
تحسيف  ،ومف ثـ جمع وتصنيؼ البيانات وتحميميا  ،وايجاد طرائؽ لحؿ المشكالت

باستخداـ مجموعة مف االساليب منيا (تحميؿ باريتو  ،ومخطط السبب والنتيجة ،

ومخططات السيطرة االحصائية ) .

191

هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت  /الوجلد االول  /العدد الثاًي حسيراى 0202
تصدر عي وزارة الواليت  /هركس التدريب الوالي والوحاسبي  /قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت

ج -تحديد البدائل الممكنة لحل المشكمة :وتعني تحديد الحموؿ او مسارات العمؿ التي
تؤدي الى حؿ المشكمة وبموغ ىدؼ محدد ويفترض توافر بديميف في األقؿ قبؿ اتخاذ القرار
د -اختيار البديل األفضل :يعني تحديد الحؿ لممشكمة عف طريؽ تقديـ المقترحات مف لدف
أعضاء الفريؽ والمشاركة في اتخاذ القرار  ،مما يسيؿ عممية تحديد البديؿ األفضؿ .
ىـ -تنفيذ الحل ومراقبتو :بعد تحديد الحؿ لممشكمة تبدا عممية تنفيذه ومراقبتو مف لدف
اعضاء الحمقة ،ويتـ جمع البيانات وتحميميا لمعرفة مدى تطابؽ تمؾ البيانات مع االىداؼ
المطموب تحقيقيا ،وفي حالة عػدـ تطابقيا مػع األىػداؼ ينبغي القػياـ بإعادة تقيػيـ الػبدائؿ

واختيار بديؿ اخر لحػؿ المشػكمة .

 -7معوقات عمل حمقات الجودة-:
اف تطبيؽ حمقات الجودة في البمداف الناىضة مف شأنو اف يواجو بعض العقبات او

المشكالت المرتبطة بطبيعة القوى العاممة (المنتجة ) اضافة لممشاكؿ المتعمقة بمستوى
التكنولوجيا المستخدمة وأساليب العمؿ التنظيمية في مختمؼ المجاالت السائدة  .ويمكف

ايجازىا باالتي(-:حمود) 144-142 :2442،

 -1الفشؿ في احتواء مشاكؿ المنظمة ومعالجتيا عف طريؽ حمقات الجودة
 -2عدـ القدرة عمى معالجة الظواىر الفنية والتكنولوجية في العمميات االنتاجية
 -3عدـ قدرة االدارة العميا في المنشأة عمى استيعاب كافة المعمومات المتعمقة بالكمفة
النوعية
 -4دور المشرؼ عمى الحمقة غير ٍ
كاؼ عمميا باعتباره عضوا مشارؾ في الحمقة وليس
رئيسا ليا .
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 -5الدعـ الذي تمقاه الحمقة غير محسوس او واضح لألفراد العامميف مف قبؿ االدارة.
 -6ال تستطيع االدارة العميا مف تفيـ االبعاد التي يجب معالجتيا عند اجتماعات حمقة
الجودة
 -7الفشؿ في اعالـ العامميف في الحمقة مف التقدـ الذي تـ اح ارزه في مجاؿ التطوير مف
قبميـ
 -8التسرع في الوصوؿ الى ق اررات قادرة عمى حؿ المشاكؿ التي تعاني منيا العممية
النوعية
 -9المبالغة في توقع المردودات المادية او زيادة االنتاجية مف قبؿ العامميف االخريف.
 -14العمؿ وفؽ المقترحات دوف التركيز عمى تفاصيؿ البرامج القادرة عمى تطوير
وتحسيف النوعية.
 -11االدارات الضعيفة قد تعتمد بعض المقترحات مف قبؿ حمقات الجودة والتي قد ال

تؤدي الى ايجابية في الرد المستيدؼ وبالتالي ظيور مشكالت معينة مف جراء

التطبيؽ السيئ.

 -12تعاني مف تردي اسموب المنظميف لمحمقة .
ويرى النجار معوقات اخرى كما يمي (:النجار و جواد)128 :2415،

 -13انخفاض مستوى العالقات االنسانية وغياب روح الصداقة داخؿ المنظمة .

 -14توقع نتائج وحموؿ سريعة لمشكالت متعددة ومتجذرة مف خالؿ حمقات الجودة فقط.
 -15اكتشاؼ االدارة العميا بعدـ تكافئ اعضاء الحمقة في النقاش  ،اغمبية صامتة وقمة
يحاولوف بفرض افكارىـ عمى النقاش.

 -16تبايف مستويات اعضاء الحمقة مف حيث الموىبة فيجتمع مف تنقصو الخبرة مع مف
لدييـ ادراؾ عالي مما يودي الى تضاربات صعبة المعالجة.
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المحور الثاني

الجانب التطبيقي
 -1نبذة مختصرة عن مجتمع البحث( مركز التدريب المالي والمحاسبي)-:
جرت الدراسة الميدانية لمبحث في احد مراكز التدريب الحكومية التابع لو ازرة المالية

العراقية وىو (مركز التدريب المالي والمحاسبي) والذي يعنى بتدريب وتطوير الكوادر

الوظيفية لو ازرة المالية بصورة خاصة وبقية و ازرات وىيئات وتشكيالت الدولة بصورة عامة.

تأسس مركز التدريب المالي والمحاسبي بموجب القانوف المرقـ  93لسنة  1981بيدؼ

تطوير خبرات وكفاءات العامميف في و ازرة المالية وفي الدوائر المالية في الو ازرات ودوائر

وتدريب المرشحيف إلشغاؿ

الدولة والقطاع االشتراكي كافة والمنظمات والمؤسسات

الوظائؼ المالية ويقدـ المركز برامج تدريبية سنوية ضمف خطة سنوية شاممة تصدر عف

المركز وتوزع عمى الو ازرات والييئات والتشكيالت الحكومية كافة.
 -2جمع البيانات وتحميميا

تـ جمع البيانات الموزعة مف قبؿ الباحث والبالغة  44استمارة استبياف واحتساب وتحميؿ

النتائج المبينة  ،وكؿ استمارة استبانة تحتوي عمى  14اسئمة مرتبة وفؽ جدوؿ مقياس
ليكرت الثالثي وبصيغة (اوافؽ  ،محايد  ،ال اوافؽ) وكانت اجابات االستبانة كاالتي:
ت

اوافق

اسئمة عن حمقات الجودة

1

تؤيد االدارة العميا اقامة حمقات الجودة وتدعميا ماديا

2

تنفذ االدارة العميا مقترحات حمقات الجودة اذا كانت غير

26

محايد

12

ال اوافق

2

ومعنويا واداريا
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تقميدية (مغايرة لمنمط)
3

تساىم حمقات الجودة في حل مشاكل المركز الفنية

14

17

13

4

تساىم حمقات الجودة في حل مشاكل المركز االدارية

11

16

13

5

تساىم حمقات الجودة في تطوير الكوادر الوظيفية

14

16

14

6

يتم اختيار اعضاء حمقة الجودة طوعيا

14

13

13

7

يتم االخذ بأراء ومقترحات الموظفين في حمقات الجودة

15

17

8

8

قادة حمقات الجودة كفؤين لقيادتيا لبحث ومعالجة المشاكل

12

18

14

9

ان قادة حمقات الجودة مدربين بما يكفي لحل المشاكل

8

21

11

14

تؤيد اقامة اكثر من حمقة يديرىا موظفون منتخبون ومدربون

والتفاعل مع الموظفين وتطوير االداء

19

18

3

لحل المشاكل
%23 %41675 %35625

النسبة المئوية

وتم تحميل نتائج اجابات االسئمة وفق مقياس ليكرت الثالثي حيث تم احتساب

المستويات لممتوسط المرجح لممقياس الثالثي وكاالتي-:
المتوسط المرجح

المستوى

 1الى 1665

غير موافؽ

 1666الى 2632

محايد

 2633الى 3

موافؽ

وكانت نتائج اجابات االسئمة وفقا لممقياس كما مبين في الجدول ادناه:
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ت

الوسط الحسابي

اسئمة عن حمقات الجودة

1

تؤيد االدارة العميا اقامة حمقات الجودة وتدعميا ماديا ومعنويا

2

تنفذ االدارة العميا مقترحات حمقات الجودة اذا كانت غير تقميدية

266

النتيجة

موافؽ

واداريا

261

محايد

(مغايرة لمنمط)
3

تساىم حمقات الجودة في حل مشاكل المركز الفنية

169

محايد

4

تساىم حمقات الجودة في حل مشاكل المركز االدارية

2

محايد

5

تساىم حمقات الجودة في تطوير الكوادر الوظيفية

261

محايد

6

يتم اختيار اعضاء حمقة الجودة طوعيا

2

محايد

7

يتم االخذ بآراء ومقترحات الموظفين في حمقات الجودة

262

محايد

8

قادة حمقات الجودة كفؤين لقيادتيا لبحث ومعالجة المشاكل

261

محايد

9

ان قادة حمقات الجودة مدربين بما يكفي لحل المشاكل والتفاعل

169

محايد

14

تؤيد اقامة اكثر من حمقة يديرىا موظفون منتخبون ومدربون لحل

مع الموظفين وتطوير االداء

264

موافؽ

المشاكل

-3التحميل الوصفي
 مف خالؿ النتائج تبيف اف نسبة اجابة العينة ب( موافؽ) عمى جميع االسئمة
كانت  %35625ونسبة اجابة العينة ب( محايد) كانت  ،%41675واف نسبة
استجابة العينة ب(غير موافؽ) كانت  ، %23ويدؿ ىذا عمى اف اتفاؽ مجتمع
الدراسة اكثر مف عدـ االتفاؽ مع وجود نسبة عالية مف الحياد ربما تكوف ناتجة
عف ضعؼ االتصاالت او قمة في االدراؾ الوظيفي
 نالحظ اف اجابة السؤاؿ االوؿ والسؤاؿ العاشر قد حضيبالموافقة حيث بيف السؤاؿ
االوؿ اف حمقات الجودة تمقى الدعـ واالسناد والتأييد مف قبؿ االدارة العميا وىذا
196

هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت  /الوجلد االول  /العدد الثاًي حسيراى 0202
تصدر عي وزارة الواليت  /هركس التدريب الوالي والوحاسبي  /قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت

دليؿ عمى وجود خطوات لبداية صحيحة ويمكف تطويرىا مستقبال في بيئة
صحية.
 اما السؤاؿ العاشر والذي يشير الى رغبة الموظفيف في اقامة اكثر مف حمقة
يديرىا اشخاص منتخبوف فتدؿ عمى وجود الدافع لدى الموظفيف في تطوير
مياراتيـ القيادية والتصحيحية  .وىذا الثنائي المتميز يشكؿ بيئة صحية في اقامة
حمقات الجودة
 جميع نتائج االسئمة الباقية حظيت بنتيجة محايد وىذا يدؿ عمى وجود قمة في
االدراؾ يمكف معالجتو مف خالؿ اقامة دورات وورش تعريفية لبياف اىمية حمقات
الجودة وكيفية االستفادة منيا
 اف الفرضية الرئيسة االولى  :امكانية ازالة العوائؽ لحمقات الجودة في منظمة
مركز التدريب المالي والمحاسبي ،تبيف انو ال توجد عوائؽ رئيسية لعمؿ حمقات
الجودة في المنظمة وتمثمت العوائؽ بضعؼ الموارد والتي مف الممكف معالجتيا
بتوفير الموارد المطموبة سواء كانت بشرية او مادية.
 الفرضية الرئيسة الثانية  :امكانية زيادة فاعمية حمقات الجودة لتسيـ بتحسيف اداء
المركز لموصوؿ الى التميز .تبيف انو يمكف زيادة فاعمية حمقات الجودة مف خالؿ
اقامة دورات وورش لزيادة ادراؾ اىمية الموظفيف بأىمية حمقات الجودة .
المحور الثالث

االستنتاجات والتوصيات
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 -1االستنتاجــــات

تُعد االستنتاجات المحطة االخيرة لرحمة الباحث فيي ثمرة بحثو ومف خالليا يبيف ما توصؿ
اليو البحث مف نتائج عممية وندرج ادناه استنتاجات البحث-:
 -1تبايف درجة الوعي بأىمية ومفيوـ حمقات الجودة لدى الموظفيف.
 -2ضعؼ االمكانيات واالساليب الالزمة إلقامة حمقات الجودة.
 -3قمة اطالع الموظفيف عمى اساليب الحديثة في اإلدارة .
 -2التوصـــيات

يوصي الباحث بما يمي :

 -1ضرورة التوعية بأىمية حمقات الجودة ودورىا في تحسيف ظروؼ العمؿ وحؿ المشاكؿ
الخاصة بالعمؿ مف خالؿ الندوات والنشرات التعريفية واستخداـ كافة االساليب الحديثة
لذلؾ
 -2رفع مستوى الموظفيف في المركز مف خالؿ خطة تدريب مبرمجو وممنيجو عمى كيفية
التعامؿ مع مشاكؿ العمؿ وكيفية استخداـ االساليب والطرؽ االحصائية في تحديد
وتحميؿ وحؿ المشاكؿ
 -3تعزيز العمؿ الجماعي والعمؿ بروح الفريؽ والمشاركة الجماعية في اتخاذ الق اررات
والعمؿ مف اجؿ رفع مستوى وجودة العمؿ
 -4توضيح اىمية تغيير الثقافة المنظميو وتفويض الصالحيات لإلدارة العميا مف خالؿ
العمؿ بأسموب الفرؽ ومف ضمنو حمقات الجودة التي تستند عمى تمكيف الموظفيف
ومنحيـ الصالحيات التخاذ القرار فيما يتعمؽ بعمميـ.
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 -5تييئة وتوفير الموارد المطموبة سوآءا كانت مادية  ،بشرية و ادارية إلنجاح برامج
حمقات الجودة
 -6التزاـ االدارة العميا بدراسة جميع التوصيات الصادرة مف حمقات الجودة ومناقشتيا وابداء
مالحظاتيـ وتنفيذىا اف امكف وفي حاؿ عدـ تنفيذ تمؾ التوصيات يتـ بياف االسباب
وتوضيحيا.
المصـــادر
 -1حاوي  ،محمد و السعد  ،عبد الرحمف  "، )2413( ،استراتيجيات ادارة الجودة" ،
مجمة الباحث  ،جامعة الجزائر ،العدد . 12
 -2حمود  ،خضير كاظـ " ، )2447( ،ادارة الجودة وخدمة العمالء"  ،دار المسيرة ،
عماف  ،االردف.
 -3الخطيب  ،سمير كاظـ  " ، )2448( ،ادارة الجودة الشاممة وااليزو مدخؿ معاصر "،
مكتبة مصر ودار المرتضى  ،بغداد  ،العراؽ.
 -4راضي ،بيجت  "، )2418( ،ادارة الجودة الشاممة " ،دار الشقري لمنشر وتقنية
المعمومات ،الرياض  ،السعودية.
 -5زيداف ،سمماف خالد  "، )2414( ،ادارة الجودة الشاممة الفمسفة ومداخمة العمؿ" ،دار
المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف ،شارع الممؾ حسيف ،الجزء االوؿ .
 -6السيسي  ،جماؿ احمد  "، )2411(،تطوير جودة اداء الجامعات في استخداـ بعض
التقنيات الحديثة "  ،المجمة الدولية لمبحوث العممية والتطوير المستدامة  ،االتحاد
العربي لمتطوير والبيئة المستدامة  ،مصر .
 -7الصيرفي ،محمد " ،)2413( ،بناء فرؽ العمؿ " ،مؤسسة حورس الدولية لمنشر
والتوزيع ،القاىرة  ،مصر.
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 -8عبد الفتاح  ،فريد "، )1996( ،المنيج العممي لتطبيؽ ادارة الجودة الشاممة في
المؤسسات العربية"  ،دار الكتب  ،القاىرة  ،مصر.
 -9عبد المالؾ ،عادؿ و القزاز،اسماعيؿ خميؿ  "، )2442( ،ادارة الجودة الشاممة" ،دار
اسامة لمنشر والتوزيع  ،عماف  ،االردف.
 -14عمواف ،قاسـ نايؼ" ، )2413( ،ادارة الجودة الشاممة ومتطمبات األيزو -9441
 ،" 2441الطبعة الثالثة  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،بغداد ،العراؽ.
 -11النجار ،صباح مجيد و جواد ،ميا كامؿ"، )2415( ،ادارة الجودة والبيئة" ،مكتبة
السيسباف لمطباعة والنشر ،الوزيرية  ،بغداد ،العراؽ.
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Diversifying and developing audit’s proofs of internal factors
affecting Iraqi crude oil prices

تنويع وتطوير أدلة اثبات تدقيق العوامل الداخلية المؤثرة على أسعار النفط
الخام العراقي

Researchers
Assist. Prof. Dr. Laith Jawad Kadhim (*1)
Dr. Adil Hameed Sanqur (*2)
Abstract.
Crude oil revenues are one of the most important revenues of the
Iraqi budget in financing its expenditures. Given that this revenue is
affected by two types of factors; the external factors that are outside
the control of the commercial unit and the internal factors that are
within the scope of the control of the commercial unit to a large
extent, these factors should be given a great deal of interest. One of
the most important auditing procedures is obtaining other proofs in
addition to the currently used proofs in a way that gives reasonable
confirmation of the results reached by the auditor.
(*1) College of Administration and EconomicsL Al-Mustansiriya university
(*2) Federal Board Of Supreme Audit
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From this point of view, the present study highlights the internal
factors affecting the prices of the Iraqi crude oil, proofs for auditing,
develop, and diversify the proofs that give confirmation regarding
the internal factors affecting the prices of the Iraqi crude oil. The
present objectives study is shedding light on the most important
internal factors affecting the Iraqi crude oil prices and the traditional
auditing proofs as for the spatial and temporal limits, it is represented
by the state oil market organization (SOMO). between The years
2010-2013 were chosen as deadlines, as the state’s last final account
for revenue was issued in 2014, and that the state’s revenues include
crude oil revenues, The most important conclusions were basing
auditing on specific types of evidence without linking it to the goal to
be achieved weakens the conclusion reached by the auditor and the
as for the recommendations it was developing auditing capabilities
by moving from traditional auditing to in-depth technical auditing
and finding appropriate proofs in the oil sector..
Key Words : supreme audit, internal audit, audit, crude oil.

Section one.
The Methodology.
1-The problem.
Is the internal factors affecting the determination of the Iraqi crude
oil prices are not given a good deal of interest. Besides, there is a
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need for diversifying and developing the currently used proofs. This
leads to the disharmony between the currently used proofs and the
aims of auditing.
1-

The present study aims to achieve the following:

The objectives.
1- Shedding light on the most important internal factors affecting the
Iraqi crude oil prices and the traditional auditing proofs.
2- Explaining the extent of the impact of the decline in crude oil
prices as a result of internal factors.
3-Establishing appropriate auditing procedures to audit the impact of
internal factors affecting Iraqi crude oil prices, supported by the
proposed evidence.

The hypothesis.
The present study is based on an attempt to prove or deny the
following hypothesis: "The internal factors affecting the determination of Iraqi crude oil
prices need appropriate auditing procedures supported by effective
proofs because of their critical importance in determining the price of
crude oil.
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The value of the present study.
The present study is an attempt to present one of the important tools
through which the extent of the impact of these factors on the prices
of the Iraqi crude oil, as well as the process of strengthening the
auditing procedures, can be demonstrated by an effective proof.

The spatial and temporal limits.
The state oil market organization (SOMO) represents the spatial
limits. The years 2010-2013 are chosen as time limits.

Section two.
Auditing the internal factors affecting the prices of the Iraqi crude oil
and the proofs.
There are numerous definitions of auditing. It is defined as "an
unbiased structured process to obtain proofs confirming the validity
of commercial events to provide a degree of credibility in the
financial statements benefiting users" (Messier, et al, 2006: 12).
The benefits of auditing are not limited to the benefits related to
auditing the financial statements. The practice of the commercial unit
of auditing has many benefits, (Rashid and Jalab, 2008: 408-409).
1- Identifying the degree of effectiveness of the commercial unit in
its relationship with society in terms of fulfilling its social
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responsibility, the degree of its response to the needs of customers,
and the mental impression of customers about the commercial unit.
2- Identifying the effectiveness of the relationships between the
different functional fields in terms of generalizing cooperation or
conflict between strategic units and the degree of effectiveness of
communication between these units.
3- Identifying the degree of the contribution of different job activities
to achieving the mission and objectives of the commercial unit.
4- Identifying strengths and weaknesses of the commercial unit in
comparison with the commercial units operating in the same field.
While Al-Atawneh classified the audit objectives, it also considered
the levels of operations, balances, presentation and disclosure as
follows: - (Al-Atawneh, 2016: 17-18)
1- Objectives related to the level of operations: which are to
verify that the financial operations have actually occurred and
pertain to the establishment and have been fully documented
and recorded with the correct values accurately and have been
posted and classified properly and in the correct time and
reflect the results of the establishment's operations during a
certain period of time.
2- Objectives with the level of the balances attached to these
goals, verification of existence, meaning that the financial
balances are for elements of actual existence, whether these
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balances have a tangible or intangible nature and pertain to the
establishment, and verification of completeness, meaning that
all the balances have been included in the financial statements
in full and with their correct values and verification. From the
accuracy, classification, and correlation between the details,
and also verifying that it reflects the balance of accounts on a
specific date, i.e. verifying the existence of the interval.
3- Objectives related to the level of presentation and disclosure:
which is to verify that the presentation of the financial
statements is a fair and honest presentation of the effects of
transactions, other events and circumstances, and that all assets
appearing in the financial statements are owned by the
enterprise and that all obligations are rights or debts owed by
the entity and that all elements the financial statements have
been measured, presented

and categorized completely

accurately, correctly, and understandable and comparable in
accordance with the requirements of presentation and
disclosure.

Proofs in auditing.
Evidence for proof that it is all that the auditor or reviewer relies on
or influences his judgment to reach an opinion on the validity and
seriousness of the accounting data and financial statements and the
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extent of their expression of the project's activity and status
Financial. (Abd and Muhammad, 2018: 4)
The term proof is the form or method of the proven truth, or on the
effect derived from this method, in terms of argument or persuasive
power. (Ibrahim, 1985: 242).
Proof is conclusive by itself. Evidence, on the other hand, is used to
obtain proofs. The auditor uses the largest possible number of
evidences to obtain conclusive proofs. Most of the auditor's work
consists of collecting evidences to obtain neutral technical opinion
about the audited data, (Abdullah, 2014: 139). The International
Auditing Criterion No. 500 has identified many types of proofs and
evidences:
1- Actual physical existence. This method is used to verify the
physical existence of a tangible asset such as machinery and
buildings, and the actual inventory is strong evidence of the
existence of the original and that it is in the possession of the facility,
but it is not considered evidence of ownership of the original (Al
Muntarana, 2006: 180).
2- Documents. They are the most common types of proofs and
evidences upon which the auditor relies. There are three types of
documents, (Abdullah , 2014:140):
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A. Documents prepared outside the facility and used inside it, such
as purchase invoices.
B. Documents prepared inside the facility and used outside it, such as
sales bills and receipts from others.
C. Documents prepared inside the facility and used inside it, such as
accounting books of all kinds.
3- Acknowledgements. These are the certificates required by the
auditor, whether from inside or outside the facility. With regard to
internal declarations, the auditor must take the necessary steps to
make sure of the validity of the material being audited. It may be
found more appropriate to obtain a certificate or an acknowledgment
from the officials that the particular process was conducted
appropriately.

The

inventory

safety

certificate

and

the

administration’s certificate of how much it bears its social
responsibility are among the important types of acknowledgements,
(Muhammad, 2011: 264).
2-

Arithmetic accuracy. Arithmetic accuracy and correctness in

the books and records of the facility is a guide and presumption upon
which the auditor relies when examining the books and records and
verifying addition, subtraction, and multiplication operations for the
books and records, (Al Matarneh, 2006: 181).
3-

Existence of a sound internal control system. The good and

solid internal control system gives the auditor a visualization of a

8

0202  العدد الثاًي حسيراى/  الوجلد االول/ هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت
 قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت/  هركس التدريب الوالي والوحاسبي/ تصدر عي وزارة الواليت

clear indication of the regularity of registration in books and records
and their reliability, and vice versa.

7- Subsequent events of budget preparation. After completing
auditing and preparing final reports by the auditor, events that may
be evidences or proofs of the correctness of some of the elements
included in the financial statements may occur.
8-Experts' opinions. The auditor is not a scientist in all sciences and
arts. He/she may be specialized in the areas of accounting and
auditing, and there are some fields of knowledge that the auditor
cannot obtain sufficient and appropriate evidence such as (gold,
petroleum, diamonds, etc. requiring the opinion of a specialized
expert, (Jarbou, 2000: 182).
1. Inspecting and testing the processes used by the administration to
prepare estimations. Usually, the examination steps include:
1- Evaluating the financial statements and understanding the
assumptions upon which the estimation is based.
2- Testing the calculations included in the estimation.
3- Comparing the various estimations of previous periods with the
real results of these periods.
2- Using an independent estimation to compare the estimation
prepared by the administration of the facility.
3- Examining subsequent events that support the assessment.
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Often these estimations are made in circumstances of uncertainty
about the results of the events that occurred or are likely to occur,
which need to use diligence. As a result, the risk of having material
misinformation is greater if the estimations exist.

Crude oil and internal factors affecting its prices.
Crude oil is defined as "a liquid that is mainly composed of
hydrocarbons, and contains a percentage of nitrogen and a small
percentage of sulfur and oxygen. It is accumulated inside the earth
and remains there until it is brought to the surface due to the natural
factors such as cracks or ground fractures, or extracted by man by
drilling wells”, ( Khansi, 2006: 9).
Crude oil price is defined as “ the decisive variable of a group of
factors affecting crude oil, which are indicated by a financial value”,
( Dawha, 1993: 15).
Typically, reference prices are adopted to estimate the price of crude
oil, which represent the average prices of a group that is close in
quality, especially (density and sulfur content) and close or far apart
in the geographical location to form a reference for pricing a group
of oil according to the proximity or after the reference oil, used as an
indicator of the movement of spot market prices, ( Hasnawi, 2006:
6).
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The reference price means the entity that determines the price and
represents "the standard price that the customer refers to to evaluate
the prices of products available in the market to determine the
suitability of these prices and judge them", (Abu Farah, 2010: 65).
Among the most important price references are:
A- OPEC Crude Oil Basket.
B- Average Brent crude.
3- West Texas Average Oil.
4- W - Argus price reference.
5- Average Dubai Crude – Oman.
3- Internal factors affecting the determination of crude oil prices.
The oil market is subject to a number of important developments that
lead to a significant difference in the price of crude oil from one
period to another and from one market to another. In general, there
are two types of factors that affect crude oil prices; the external
factors that are outside the control of the commercial unit and the
internal factors; the internal environment of the commercial unit
which affect prices. To some extent, the internal factors are subject
to the control of the commercial unit. Among the most important
internal factors are the following:
A- The location / geographical location of the oil export outlets on
the basis of which the cost of shipping (transportation of crude oil via
marine tankers) is determined which is estimated from the export
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0202  العدد الثاًي حسيراى/  الوجلد االول/ هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت
 قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت/  هركس التدريب الوالي والوحاسبي/ تصدر عي وزارة الواليت

port to the point of receipt or consumption, the closer the export
outlets are to the receiving point, the lower the freight fee and this
generates an opportunity for more sales And at a higher price, this is
what makes the export outlets in the Arabian Gulf and the
Mediterranean distinct for the consuming countries in Southeast Asia
and Europe.
In this regard, the researchers point out that the impact of the site
factor on the price of crude oil is evident clearly through the freight
differences borne by the producing companies as a reduction in the
price in the case of export sites away from the buyer’s ports, as well
as the ports ’ability to absorb crude oil tankers and their movement
and the ability to supply them with crude oil in time What is
specified for them, and what is a close correlation with the delay
fines borne by the oil exporting companies due to the delay of the oil
tankers by supplying the crude oil as a result of bearing part of the
shipping costs due to the delay in these tankers.
B- The quality of crude oil. In the oil industry, the quality of crude
oil is expressed through its quality, which is represented by the
degree of density and sulfur content contained in the source crude oil
and symbolized by the API (a reference to the American Petroleum
Institute), as the density of crude oil is determined according to the
following formula:
API = (141.5 ÷ SG) -131.5
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As (SG); (Specific Gravity) is the specific weight of crude oil and
means a certain volume of liquid compared to the same volume of
water at a temperature of (60) Fahrenheit. Qualitative weight of
water is sound 1 according to the definition of qualitative weight.
The density of water is 10 Degrees according to the American Oil
Institute’s scale. The degree of density is inversely related to
qualitative weight. The greater the qualitative weight of oil is, the
lower the density it has and vice versa. For example, if the qualitative
weight of crude oil is (0,82), the density of oil is, (Al-Haiti, 2000:
40);
41 = 131.5 (0,82 ÷ 141,5)
On the basis of the density of crude oil, the crude oil is classified into
light, medium, and heavy oil.

The cost of crude oil production.
Cost of any product plays an important role in influencing the
determination of its price and is a factor in price competition,
through which the profit margin that the commercial unit wants to
achieve can be determined. Concerning the Iraqi the oil industry, this
factor may be less important than the other influencing factors. The
cost of production in Iraq is low when it is compared to the other
countries producing and exporting crude oil. For example, the cost of
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producing a barrel of Iraqi crude oil ranges between (2-4) US dollars,
(Hussein, 2006: 12).
4- The role of qualified administration and human resources in
setting prices.
It includes the expertise and skills that those in charge of setting
crude oil prices, their educational attainment, training courses that
develop the employees responsible for setting prices, the ability to
analyze the variables and conditions surrounding the company and
affecting prices, and the ability to make appropriate decisions
regarding (price, chosen market, customer attraction, growth and / or
maintenance of old market share).
The researchers believe that the administrative and human
capabilities clearly are important in determining the price differences
when determining the prices of crude oil. Price differences are the
difference between the price declared on the oil exchange according
to the reference prices and the price in the sale list that the company
determines. This difference is the

(transport fares difference

+ Qualitative density difference and sulfur content difference + price
discount to motivate purchase). The importance of this factor is
particularly highlighted through the price discount to motivate
purchase. The other differences are determined according to a
mechanism with the company. These differences differ from one
period to another and from one market to another.
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The elements below are among the most important things that the
auditor should consider when conducting an auditing of the internal
factors affecting the price of crude oil:
1- Internal records. The data collected is in the form of a database on
the daily operations of the company and includes information on the
activities of the company and about the current performance in the
areas of sale, storage, pricing, cash flow, and others.
2- Market Surveys. It is the means by which the administration is
able to view and keep abreast of the circumstances surrounding the
company.
3- Marketing research: It is the process of collecting data and
analyzing it for the purposes of identifying and solving problems
related to the marketing process. It aims to know the direction of
future management to rationalize administrative decisions at various
levels by providing them with information and explanations of the
conditions that faced or could face the commercial unit, (Jabr, 2007:
59).

Section three.
The practical aspect.
1- The research sample and the pricing mechanism for Iraqi
crude oil.
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The state oil market organization

(SOMO) was established in

accordance with the provisions of the Law Regulating the Ministry
of Oil No. 1 of 1976 as one of the formations of the Ministry of
Oil. Oil marketing (SOMO) determines the markets to which Iraqi
crude oil is sold. These markets and the crude oil that each market
deals with and the price reference for the market can be indicated
according to the table below.

Table (1) Global markets and price references for Iraqi crude oil.
Price reference

Iraqi crude oil

Global markets

Argus

Basrah and kirkuk crude

American markets

light print

Basrah and kirkuk crude

European markets

Dubai and Amman

Basrah crude

Asian markets

medium

It is worth noting that Basra crude oil is a reference to the marketing
outlet that the company deals with (the southern port), which
includes other types produced in a province other than Basra, such as
Maysan crude oil and other southern provinces that produce crude
oil. Whereas, Kirkuk crude oil is produced in the province of Kirkuk
by the North Oil Company, which also exports the oil produced in
the other oil fields in the northern regions, which is marketed through
the port of Ceyhan in Turkey. The price of the Iraqi crude oil is
determined in general according to the following formula:
PX = PR + D
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P represents the price.
X Crude Oil Source.
R Crude oil chosen as a reference for the oil market in a specific
region.
D represents the price differences between (X and R) that are
estimated by the committee to determine the price differences in the
company from time to time and in most cases it is monthly and is
also known as the Factor (Adjustment), which takes the differences
between the crude oils in terms of quality (density, Sulfur content,
geographical location, and customer desirability). This factor is the
most important part of the equation as it depends on the estimation,
which must be characterized by the accuracy of the estimation as it
directly affects the total price of crude oil.

Analyzing the internal factors affecting the Iraqi crude oil
pricing.
1- Location. The analysis of this factor takes two aspects:
The first aspect is related to the price of shipping crude oil from Iraqi
exporting ports to the ports of the importing country.
The second aspect is related to the late fines incurred by the state oil
market organization

(SOMO) as a result of delayed loading of

marine tankers in the Iraqi ports. Freight charges are estimated
according to the following:
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A- Issuing an annual book by international transporting companies
called (world scale book) that explains freight rates for marine
carriers annually according to the destination of shipment. These
wages remain constant throughout the year and the wages are fixed
on the basis of (100) points per metric ton of crude oil.
B- The point identification is subject to several factors, including the
availability of tankers, maintenance periods for marine carriers,
climatic and political conditions, and other conditions related to the
shipping process. The number of shipping points is determined
according to Platt’s bulletins on a daily basis. The monthly average
of the number of these points is taken on the basis of which the
number of points is estimated for each Shipment.
3- (SOMO) shall bear the value of more than (20) points of shipping
points as a reduction of the price of crude oil for the American and
European markets from Basra oil. Whereas, it does not bear any
amount for the freight wage differentials with regard to the Asian
markets because of their proximity to the Iraqi ports and the
European markets loaded from Kirkuk oil (Ceyhan Port).
4- There are several tankers to load crude oil of different transporting
capacities. Concerning the Iraqi crude oil, tankers called (VLCC
260) whose load is equivalent to (2) million barrels are nominated.
The table below shows the shipping rates according to the shipping
destination for each ( 100) points per metric ton.
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Table (2) Crude Oil Shipping Prices.
Iraqi oil shipping destination
Years
2010

2011

2012

2013

29.51

35.97

43.14

47.16

Basrah- American golf/ Basrah 31.77

38.83

46.59

51.08

22.43

26.83

29.13

Basra- UK/ Basrah oil

oil
The Mediterranean sea-

18.58

American golf/ kirkuk oil

Concerning shipping points, they can be shown in the following
table.

Table (3) The rate of crude oil shipping points metric ton.111
Iraqi oil shipping destination
Years
2010

2011

2012

2013

39.761

41.381

30.300

22.462

Basrah- American golf/ Basrah 37.671

39.381

28.300

20.662

Basra- UK/ Basrah oil

oil
The Mediterranean sea-

68.523

American golf/ kirkuk oil
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To find the amount of what the company bears for the difference
(price deduction) metric of crude oil, the following equations
explain:
A- Point price / dollars per metric ton = Annual freight rates ÷ (100)
points.
B- the points borne by the company as the freight difference per
metric ton = the annual average point - (20) points.
C- The freight rates incurred by the company for the metric ton =
output of equation (b) x output of equation (a).
D- The freight price difference borne by the company - dollars per
barrel of crude oil = the result of equation (T) 7, (7,42).
Whereas, :Metric tons of Iraqi crude oil = 7,42 barrels of crude oil
Below is a table showing the estimation process.

Table (4) Estimating shipping differences that the company bares as a price
deduction.
Destination/
Iraqi crude oil

Years

Statement

Basrah- UK/

Point price- dollar/

Basrah oil

metric ton

2010

Points bared by
company for
shipping difference

20

2011

2012

2013

0.295

0.356

0.431

0.472

19.761

21.381

10.300

2.462
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Shipping price

5.829

7.612

4.439

1.162

0.786

1.026

0.598

0.157

0.318

0.388

0.466

0.511

17.761

19.381

8.300

0.663

5.648

7.520

3.868

0.339

0.761

1.014

0.521

0.046

0.186

0.224

0.268

0.291

42.523

42

42

20

difference bared by
company- dollar/
barrel
Shipping price
difference bared by
company- dollar/
metric ton
Basrah-

Points bared by

American golf/

company for

Basrah oil

shipping difference
Shipping price
difference bared by
company- dollar/
metric ton
Shipping price
difference bared by
company- dollar/
barrel
Point price- dollar/
metric ton

The

Points bared by

Mediterranean

company for

sea- American

shipping difference

golf/ kirkuk oil

Shipping price
difference bared by
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company- dollar/
metric ton
Shipping price

7.909

9.408

11.256

5.820

1.066

1.268

1.517

0.874

2.613

3.308

2.636

1.077

difference bared by
company- dollar/
barrel
Total shipping price
differences
Total shipping price
differences

The second aspect is related to the late fines incurred by the company
as a result of the delay in tankers in loading from Iraqi ports to pump
directly from the oil wells to the tanker without the presence of giant
intermediate tanks between the pumping and loading process. Thus,
the company deducts it from the total sales list. Therefore, its effect
is not shown in The price. The table below illustrates the delayed
fines estimated on the company according to the oil markets.
Table (5) Delayed fines/ (million dollars)

Oil markets

American

years

Total

2010

2011

2012

2013

5

6

13

7

31

1

3

10

8

22

market
European
market
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Asian

11

11

24

17

63

17

20

47

32

116

market
total

2- The quality of crude oil.
The quality of crude oil is related to the degree of qualitative density
included in crude oil. There is a direct relationship between the price
of the Iraqi crude oil and the degree of its qualitative density. The
higher the qualitative density is, the higher the price is according to
sources and markets that the company deals with.

Table (6) Qualitative density ratio for Basra and Kirkuk crude oil.
Oil markets

American

Basrah crude oil

Kirkuk crude oil

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

30.63

30.41

30.19

29.32

32.58

32.27

31.89

31.76

30.45

30.52

29.36

29.29

33.23

32.07

31.79

30.81

30.58

30.26

29.96

29.67

markets
European
markets
Asian
markets

The degree of qualitative density of the Iraqi crude oil determined
contractually is (34 degrees for Basra crude oil) and (36 degrees for
Kirkuk crude oil). In case off any variance between the degree of
qualitative density determined contractually and the actual degree
23
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(according to the laboratory examination), (40) cents per A degree
are added to the price of selling a barrel in the event that the degree
of actual intensity exceeds that of the contractually specified degree.
Whereas, in the event that the degree of qualitative density falls
below the contractually determined degree, (40) cents are deducted
for each degree from the price of the barrel.

Table (7) Degree variances and amounts of qualitative density.
Statements

American

Basrah crude oil

Kirkuk crude oil

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

3.37

3.59

3.81

4.68

3.42

3.73

4.11

4.24

1.348

1.436

1.524

1.872

1.368

1.492

1.644

1.696

3.55

3.48

4.64

4.71

2.77

3.93

4.21

5.19

markets
qualitative
density
differences/
degree
Qualitative
density
difference
amountdollar/ barrel
(40 cents*1)
European
markets

24

0202  العدد الثاًي حسيراى/  الوجلد االول/ هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت
 قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت/  هركس التدريب الوالي والوحاسبي/ تصدر عي وزارة الواليت

qualitative
density
differences/
degree
Qualitative

1.42

1.392

1.856

1.884

3.42

3.74

4.04

4.33

1.368

1.496

1.616

1.732

1.108

1.572

1.684

2.076

density
difference
amountdollar/ barrel
(40 cents*3)
Asian markets
qualitative
density
differences/
degree
Qualitative
density
difference
amountdollar/ barrel
(40 cents*5)

3- The cost of crude oil production.
Cost is an important factor in determining the prices of products in
general as well as the pricing of crude oil. The cost of the Iraqi crude
oil production is low and competitive.
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Table (8) The costs of the Iraqi crude oil/ dollars.
Producing company

years
2010

2011

2012

2013

South oil company

1.334

1.724

1.724

3.522

North oil company

1.513

1.69

2.09

2.646

Meisan oil company

2.225

3.098

2.156

3.401

4.118

2.589

4.039

Middle oil company

The above table shows that the cost of the Iraqi crude oil production
rises from one year to another. Yet, this rise is acceptable and it is
not a restriction on the price as much as it is an advantage through
which flexibility and freedom in pricing can be given, especially to
meet the low demand or to attract new buying companies and other
uses of political nature or under special agreements.
4- The role of qualified administration and human resources in
setting prices.
This factor is one of the internal factors affecting the pricing of crude
oil in determining prices and proposing discounts.
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Table (9) The numbers of employees of the Crude Oil and Gas
Marketing Authority and their educational qualifications.
Number of

Certificates

employees

Service years
5-9

10-19

More than 20
years

13

Bachelor

4

6

3

7

Master

2

4

1

The above table indicates that the percentage of graduates with a
higher degree working in the Oil and Gas Marketing Authority
constitutes (35%) of the total employees, which is a good percentage.
But there are (3) employees with higher degrees out of (7) who are
not specialists. The total percentage of Non-specialists constitutes
(35%) of the total employees in the authority.
Table (10) Certificates that are not compatible with the job position.
No

Academic achievement

Job position

Service
years

1

Master of socialist studies

American section manager

35

2

Master of chemical engineering

Asian section manager

10

3

Bachelor of electric engineering

Contracts section

20

4

Bachelor of chemical engineering Gas contracts section

14

manager
5

Bachelor of law

Gas contracts

7

6

Bachelor of mechanical

Gas contracts

15
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engineering
7

Master of chemical engineering

Gas contracts

9

Regarding training courses for employees, the following is observed:
1- The number of courses fluctuates from one year to another and
there is no participation in any courses during 2013.
2- Although the numbers of courses held in the years (2010, 2011,
and 2012) are considered good, but (51%) of them are courses in the
field of pricing and markets. As for the studies prepared by the
market research department in the company, it is observed that the
number of studies fluctuates from one year to another; (10) studies in
the year 2010; (60%) of them are in the field of developing price
policies and markets. There is a decrease in the numbers of these
studies in 2011 and 2012 with a total of (5) studies; (3) of which are
in the development of pricing policies and markets. Despite the
increase in the number of studies in 2013 to (15) studies, the
percentage of studies in the field of developing pricing policies for
that year is (27%) of them as shown in the table below.

28

0202  العدد الثاًي حسيراى/  الوجلد االول/ هجلت العلوم الواليت والوحاسبيت
 قسن التدريب على أعوال البحوث والترجوت/  هركس التدريب الوالي والوحاسبي/ تصدر عي وزارة الواليت

Table (11) Market research studies.

Years

(1)

(2)

(3)

(4)

Total

Within Work

Not within

Ratio of

number of

development

work

specialized

development

studies to the

studies

total number
%(1/2)
2010

10

6

4

60

2011

3

2

1

66

2012

2

1

1

50

2013

15

4

11

27

3

13

17

43

From the above table, it is noticed that there is a decrease in the
quantity and quality of studies and internal and external training
courses. This weakness may be reflected in determining the price
discounts that are proposed in pricing records.
The effect of this factor is reflected in the granting of price discounts
for the customer’s desire, which amounted to (2.5) dollars per barrel
during the year 2013. The table shows the amount of differences
(discounts) from the price of the Iraqi crude oil as a result of internal
factors.
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Table (12) The extent to which oil prices are affected by the internal factors.
Factor

discount amounts

Site

0.829

Qualitative density

1.5

Production cost
Qualified administration and human

2.5

resources
Total

4.829

Evaluating the internal factors affecting the price of the Iraqi
crude oil.
The list of influencing internal factors may be reduced or increased
depending on the developments that may occur. Thus, familiarity
with general factors used in all circumstances is confusing. So, the
auditor must study the factors extensively to meet the auditing work.
The researchers have identified the internal factors to be evaluated
based on the results. They have proposed appropriate proofs for each
internal factor affecting the price as shown in the table below.
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Table (13) Evaluating the internal factors affecting the Iraqi crude oil
prices.

Factor

Site

Statement

Proposed proof

1- Shipping prices.

World scale book.

2- Toward decrease or increase

Reports of tankers

of shipping points.

sailing.

3-Shipping points differences

Estimation due to tankers

bared by company ( more than 20

sailing.

points).

Reports of tankers arrival

4- Delaying loading oil

and testing delayed fines.

(delaying fines).
1-Decrease due to quality factor.

Results of laboratory

2- Fixing amount of what

testing of oil quality.

Quality of

company bares due to qualitative

Comparison with

crude oil

density difference from the

producing countries.

contractually fixed.
3- Suitability of the Iraqi oil with

Volumes of produced oil

global fineries.

toward markets.

4- Ways of improving quality.

Historical development
of the degree of
qualitative density.

1- Decrease or increase of the

Production reports.

Cost of

cost of producing the Iraqi oil.

Market researches,

producing the

2- Competitiveness through

market surveys, surveys

Iraqi oil

cost.

of global production

3-Competing with production

reports, and historical
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cost in the larger producing

record of production cost.

countries.
4- Expecting future cost fixation.
1- Academic achievement job

Decisions.

position accordance.
Qualified

2- Training courses suitability for

administration

the nature of works of oil and gas

and human

authority.

resources

3- Devoting studies and

Progress.

Pricing quality reports.

researches to develop the work of
oil and gas authority.
4- Service years of employees

Quality of works and

working in the authority.

decisions.

1- Various communication

Inspecting information

means.

systems.

2- Proper ways of decision

Repetition of problems

making to solve problems in time. and solving them.

Other factors

3- Weakness of storing

Inspecting and evaluating

documents system.

electronic and paper

4- Good salary system.

archives.

5- Suitable work site.

Choosing the system that

6- Proper criteria for selecting job

is similar to similar

administrations.

companies.
Field visits to work sites.
Selecting bases of job.
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Section four.
Conclusions and recommendations.
Conclusions.
Basing auditing on specific types of evidence without linking it to
the goal to be achieved weakens the conclusion reached by the
auditor. There is a

lack of familiarity with specialized auditing

methods and the basis for the auditing of the oil sector; the quality of
the evidence that is in the case of the support of this sector and the
lack of technical auditors. The most important reasons for the low
quality of the Iraqi crude oil result from re-injecting black oil into the
Iraqi crude oil wells, giant tanks for storing oil separately for each
type according to the degree of oil density for each type of the Iraqi
crude oil, the large number of marine boats that impede the
anchoring of marine tankers, the delay in loading crude oil to oil
tankers, and the absence of Iraqi oil tankers floating in the sea to
store And sell the Iraqi crude oil to reduce shipping differences that
are deducted as a price reduction.
The strengths of the company, especially the low cost of production,
collide with the presence of producing countries such as Saudi
Arabia and Iran whose lower costs of production, which constitutes a
strong competitive factor for the Iraqi crude oil.

Recommendations.
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1- Developing auditing capabilities by moving from traditional
auditing to in-depth technical auditing and finding appropriate proofs
in the oil sector.
2- Directing the auditor's attention towards linking the appropriate
proofs by adopting clear and specific auditing procedures and
programs that show how to implement the required auditing
objectives and means to be adopted as well on conducting a periodic
and continuous evaluation of the proofs and the extent of reliability
in light of the previous results and the expected results obtained.
3- Developing the employees working in the Oil and Gas Authority
by selecting the competent elements and involving the company's
employees on Specialized training courses in the field of oil
markets, oil pricing, and market research department.
4- Conducting periodic specialized studies to keep abreast of changes
and developments in the factors affecting crude oil prices.
5- Continuous training and coordination between the market research
department and the oil and gas authority to benefit from the results of
studies and research.
6- Finding joint coordination with the Iraqi oil companies to improve
the quality of crude oil by storing the product in tanks according to
the quality of each oil.
4-

Avoiding re-injecting black oil into oil wells.
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8- Conducting periodic review of the discount amount granted for
the specific density difference (40) cents per barrel / degree for
the type confirmed in the contract in light of changes in the oil
markets and the difference that the company bears for the price
discount resulting from freight differences in light of changes in
the oil markets periodically and continuously.
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