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 المستخلص  :  

 
نظام   استخدام  الى  الدراسة  اداء    CAMELهدفت  واعطاء صورة واضحة عن  المصارف  اداء  لتقييم 

مصرف الشرق األوسط التجاري  وكشف الخلل في وقت مبكر, وكذلك إلظهار الجانب االيجابي في اداء  

المصرف ومحاولة تعزيزه, وتشخيص  مواطن الضعف ومحاولة التغلب عليها والوصول بجهاز مصرفي  

وتم  استخدام المنهج التحليلي من خالل المؤشرات المالية لنظام  سليم يحفظ حقوق المودعين والمستثمرين.  

CAMEL  ( واستنتجت الدراسة بقبول الفرضيات وان جميع مؤشرات نظام  2018-2015وللفترة ،)

CAMEL    القرارات بشكل المصرف واتخاذها  ادارة  يقف وراء ذلك حسن  جاءت بشكل ايجابي, مما 

الد فيما اوصت  اعمالها,  الودائع  صحيح في جميع  لزيادة الربحية عن طريق توظيف  العمل  راسة على 

 بالشكل االمثل وكذلك استغالل السيولة الفائضة في المصرف واستثمارها في مشاريع  

 لتقييم المصارف االهلية والحكومية.   CAMELجديدة, فضال عن ضرورة استخدام نظام 

 

 

 

 

 

 

Abstract   

The study aimed to use the CAMELsystem to evaluate the performanceof 

banks and give a. clearpicture of the performance Middle East 

Commercial Bank    and detect thedefect early, as well as to show the 

positive side in the performance ofthe bank and try to strengthen it, andto 

identify weaknesses andtry to overcome them and access toa sound 

banking sector thatpreserves the rights of depositors andinvestors.. The 

analytical method was used through the financial indicators of the CAMEL 

system and for the period (2015-2018), the study concluded that the 

assumptions were accepted and that all the indicators of the CAMEL 

system came out positively, which is behind the good management of the 

bank and making decisions correctly in all its work, while the study 

recommended to work To increase profitability by optimizing the use of 

deposits as well as utilizing excess liquidity in the bank  and investing in 

new projects . 
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المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

العنصرھوالمصرفيالقطاعألن,واالجتماعیةاالقتصادیةالحیاةفيكبیرةأھمیةالمصارفتحتل

قطاعإیجادعلىالعملیقتضيوھذااالقتصادیةللمصالحورعایتھاالدولةبسیاسةالثقةلتوطیدالرئیس

الخدماتوتقدیمنشاطھالمباشرةالالزمبالتمویلالمختلفةالقطاعاتإمدادعلىیساعدقويمصرفي

تقعالتيالرقابةلعملیةالقطاعھذاإخضاعبمكانالضروريومن,أنواعھااختالفعلىالمصرفیة

المالیةالمراكزسالمةعلىللحفاظالنقدیةالسلطةأوالمركزيالبنكعاتقعلىرئیسبشكلمسؤولیتھا

سالمةویضمنوالمستثمرینالمودعینحقوقعلىیحافظسلیممصرفيقطاعإلىوالوصولللمصارف

وازدھارهالوطنياالقتصادتطورفيفعالبشكلللمساھمةالمناسببالشكلللدولةالنقدیةالسیاسةتنفیذ

اإلخطاركتزایدالمصرفيالقطاعواجھتالتيالتحدیاتمنالعدیداألخیرةالفترةفيبرزتحیث

احتیاجاتلتلبیةالمصرفیةالخدماتتقدیمفيوالتوسعاألموالتبییضعملیاتعنالتابعةالمصرفیة

الدراساتإعدادزمناختصرتالتياالتصالوسائلوتحدیث،التكنولوجیةالثورةإلىإضافةالزبائن

االئتمانیة وزیادة الرقابة الدولیة على إعمال المصارف .

مؤشراتعدةفيالمصرفأداءیعكسوالذيCAMELنموذج استخدامتمالمصرفأداءلتقییم

جودةالمال,رأسكفایة:وھيرئیسةعناصرعلیھاویطلقالمیدانيالفحصعملیةمنناتجة

الموجودات، اإلدارة ، السیولة  .

العراقياالوسطالشرقلمصرفالمالیةالبیاناتعلى المصرفيالتقییمنظامتطبیقیتموسوف

الكبیرةاألھلیةالمصارفاحد)باعتباره2018_2015(للسنواتخاصة)ومساھمة(شركةلالستثمار

مواطنعلىللوقوفالمصرفیةالتقییمأنظمةوفقتقییمھیتطلببذلكوھوالمصارفقطاعفيالعاملة

القوة والضعف فیھ ومحاولة لتعزیز مواطن القوة وتجنب مواطن الضعف.

السابقة،فیماالدراساتوبعضالبحثمنھجیةعلىاألولالمبحثمباحث،تضمنبأربعةالبحثوجاء

CAMELنموذج،ثانیا:األداء(أوال:تقییمشملوالذيالنظرياألطارعلىالثانيالمبحثتضمن

التطبیقي،الجانبالثالثالمبحثوتضمن،)CAMELالمصرفيالتقییملنظامالكليالتصنیف،ثالثا:

لینتھي المبحث الرابع باالستنتاجات والتوصیات.
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المبحث األول:

منھجیة البحث وبعض الدراسات السابقة:

:أوال:مشكلة البحث

للتغیراتعرضةالمؤسساتأكثرمنخاصبشكلوالمصارفعامبشكلالمالیةالمؤسساتكانتلما

نموذجوضعإمكانیةحولتتمحورالبحثمشكلةفإنالتغیرات،ھذهألثارحساسیةوأكثرھااالقتصادیة

ونقاطالخللجوانبعندقیقةصورةیعطيالذيبالشكلالمصرفالعملجوانبكافةیشملتقییم

استمراریتھا،مقوماتتحقیقوبالتاليللمصرفالكلياألداءعلىإیجاباینعكسمماھذهفيالضعف

علىCAMELنموذجقدرةمدىمااآلتي:الرئیسبالتساؤلالبحثمشكلةعنالتعبیریمكنوبالتالي

الفرعیةالتساؤالتیتفرعومنھالمصرف؟ألداءودقیقشاملتقییموإجراءصحیحةصورةتقدیم

اآلتیة: -

؟المالیةالمالئمةالتجارياالوسطالشرقمصرفیحققھل-1

؟الجودةالتجارياالوسطالشرقمصرفاصولتحققھل-2

عالیة؟الربحیةالتجارياالوسطالشرقمصرفیحققھل_3

؟السیولةفيوفرةاالوسطالشرقمصرفیحققھل_4

ثانیاً: أھمیة البحث:

أداءتقدیمفيالمستخدمةاالدواتمنأداةCAMELنموذجتقدیمخاللمنالبحثاھمیةتظھر_1

المؤسسات المصرفیة .

معومقارنتھالمصرفألداءشاملوتحلیلالبحثعینةللمصرفالمالیةالسالمةتشخیص_2

مقاییس  محددة من قبل النموذج .
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یشكلوالذياالداءتقیمعملیةفيالمستخدمةاالدواتاھممنواحدCAMELنموذج_أعتبار3

نظاماً رئیسیاً داعما لعملیات تقدیم االداء المطبقة من قبل  السلطات اإلداریة  لدى المصارف .

.CAMELنظامتقیمعندالمصارفستحققھاالتيالمزایاخاللمنالبحثاھمیة_تبرز4

وفقاًالمتبعةالسیاساتوتقیماالھدافتنفیذمتابعةفيدورلھاالمصارفاداءتقیمعملیةان_5

.CAMELلنموذج

ثالثاً: أھداف البحث:

.CAMELالتقییمنموذجوعناصرمكوناتتطبیقإلىأساسیةبصفةالبحثیھدف_1

المالي.الوضععلىالوقوفلغرضالعراقفيالعاملةالخاصةالمصارفمنعینةعلىالتعرف-2

.الخاصةالمصارفھذهاداءعنوشاملةدقیقھصورةإعطاءعلىاالنموذجھذاقدرةمدىأبراز-3

.المصرفيالعملوفاعلیةكفاءةمنیزیدممااالداءتقییملعملیاتداعمنموذجتفعیل-4

وقتفيالخللوكشفالمصرفاداءعنواضحةصورةاعطاءالىCAMELنموذجیھدف_5

مبكر .

رابعاً: فرضیات البحث:

تتفرعومنھاالتجارياألوسطالشرقمصرفاداءتقیمعلىالقدرةCAMELالتقییملنموذج

الفرضیات االتیة :

رأسوكفایةالمالیةالمالئةیحققالتجارياألوسطالشرقمصرفانCAMELلنظاموفقا_1

المال  ایجابیة.

عالیة.جودةیحققالتجارياألوسطالشرقمصرفانCAMELلنظاموفقا_2

.كافیةربحیةیحققالتجارياألوسطالشرقمصرفانCAMELلنظاموفقا_3

بالسیولة.وفرةیمتلكالتجارياألوسطالشرقمصرفانCEMEلنظاموفقا_4
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خامساً:منھجیة البحث :

التحلیلي،الوصفيالمنھجعلىاالعتمادتمفقدالرئیسي،التساؤلعلىواالجابةالمرجوةاالھدافلبلوغ

األوسطالشرقلمصرفالسنویةالتقاریراستخداموتموتحلیلھا،وتصنیفھاالبیاناتجمعخاللمن

الحالةدراسةمنھجعلىاالعتمادتموكماCAMELلنظامالخاصةالحساباتألستخراجالتجاري

.CAMELنموذجباستخدامالتجارياألوسطالشرقمصرفاداءلتقیم

سادساً: حدود الدراسة:

البحثعینةوشملتالمالیةلالوراقالعراقسوقفيالبحثمجتمعتمثل:البحثوعینةمجتمع_1

على مصرف الشرق األوسط.

.)2018-2015(السنواتعلىالبحثشمل:الزمانیةالحدود_2
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سابعاً:بعض الدراسات السابقة:

)2009الرضا(عبددراسة-1
العراقیةالمصارففياألداءلتقییمCAMELSنظامتطبیقإمكانیةمدى"المعنونةالدراسةھدفت

CAMELSالتقییمنظامدراسةالىلالستثمار"االوسطالشرقمصرففيحالةدراسةأالھلیة:
السلیمامالليالتخطیطمتطلباتتحقیقفيتساھمبطریقةالمصارفأداءتقییمفياھمیتھواظھار

لتشخیصاالھلیةالعراقیةالمصارففيCAMELSنظامتطبیقمتطلباتتحدیدوكذلكللمصارف,
عینةوشملتالشأن,بھذاوالتوصیاتاالستنتاجاتلتقدیمھذااإلطارفيیكونأنینبغيوماكائنھوما

المصرفيالجھازفيالعاملةالمھمةاألھلیةالمصارفمنوھواالوسطالشرقمصرفعلىالدراسة
نمونسبةبضعفباالستنتاجاتاھمالىالدراسة,وتوصلت4112الى4115منللفترةالعراقي

لتقدیماماللرأستقریباتمثلحیثللموجوداتكبیرنمووجودانخفاًضالىیشیروھذااماللرأس
وفقالمصارفتقییمعلىبالعملالدراسةوأوصتالموجودات,حجمكبربسببالصرفلعملیاتالدعم
والحكومیة.االھلیةالمصارفجمیعالتقییمھذاویشملCAMELSنظام

)2008(الفرادراسة-2
للرقابةكأداةCAMELSالتجاریةالعراقیةالمصارفالتقییمنظام"تحلیل:المعنونةالدراسةھدفت
تحدیدفيالدراسةمشكلةتتمثلو).2007_2004(العراقبنكحالةدراسةالمصرفي."القطاععلى
نتائجأھم.وتشیرCAMELSنظاممكوناتوفقالعراقيبنكأداءتشوبضعفحالةوجودمدى

مما،CAMELSالمركبالتقییملسیاسةوفقاًاألولالمستوىعلىالعراقيبنكحصولإلىالدراسة
المصرفيالتقییمنظامتطبیقأھمیةالدراسةأظھرتكما.أساسیةبصورةسلیمالمصرفأنیعني

CAMELSوالرقابةالمراجعةتغذیةفيودورھاالنظامبتطبیقاإلیجابیةالجوانبأبرزت،حیث
بالمعلومات التي تكشف بعض مظاھر الضعف ومسبباتھا.

mooreدراسة(-3 & shaddady,2019(
فيمختارةتجاریةلمصارفCAMELعلىبأالعتمادالمالياألداء"قیاسالمعونةدراسةھدفت

خاللمنوذلكالبنك،استقرارعلىالمالیةوالرقابةالماليللتنظیمالمتعددةاآلثاردراسةإلىامریكا"
تشملحیث)20016_2000(الفترةخاللوذلكدولة،47عبربنك2210بـالخاصةالبیانات

الرقابةھوالمستقلالمتغیرانحیثالقابضة،والشركاتاالستثماریةوالبنوكالتجاریةالبنوكالعینة
بدراسةالخاصةالدراساتمعظمأنإلىالدراسةتوصلتالبنك،استقرارھوالتابعوالمتغیرالمالیة
جودومنالرغمعلىالمال،رأسنسبأواألسھموعائدالمتعثرةالقروضعلىاعتمدتالبنكسلوك
علىاستقراره،مدىمعرفةأوبالبنكالخاصةالمخاطرالتقاطعلىالمؤشراتھذهقدرةحولشكوك
منالبنوكسالمةتقییمعلىكبیرةبقدرةتتمتعالتيCAMELSمؤشراتوجودمنأیضاًالرغم
تقییدأنیبدوحینفيالبنك،الستقرارالمالرأسكفایةأھمیةعلىالنتائجتؤكدكما،مؤشراتھخالل

النشاط المالي غیر التقلیدي یھدد  استقرار البنوك بسبب انخفاض درجات التنویع.
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المبحث الثاني:
اإلطار النظري:

أوالً: تقییم األداء:

األداء:تقییممفھوم-1
منظمةأيعمللتخطیطجدامھمةوسیلةوھوالرقابةعملیةمتمماتمناألداءتقییمیعد

لتحقیقوغایةال.أممرضیةبطریقةتمقدعامةبصفةالمنجزالعملكانإذاالرأيإبداءفيوتتمثل

توليأدائھا,فيالفشلواإلفالسحاالتعنالمصارفوإبعادالمنافسةسوقفيبقائھاوتعزیزأھداف

وتحقیقللموارداألمثلاالستخدامتحقیقبھدفكبیرااھتمامااألداءتقییمموضوعالتجاریةالمصارف

ممكنة,مخاطرأقلالنشاطتكالیفوتخفیضوالسیولةالربحیةمنتحقیقھفيترغبالذيالمستوى

ھيالرائدةالمالیةوالمؤشراتالمبكراإلنذارنظمومھمةالمصارفأنشطةفيعدیدةمخاطرھناك

لمنعوقائیةإجراءاتاتخاذفيالسیاساتواضعيیساعدالمبكرواالكتشافالمخاطرلھذهالنظرتوجیھ

لتجنبإمكانھناكیكنلمإذاممكنحدألدنىالخسائربتقلیلمنھاالحدأوعلیھاالمترتبةاآلثارحدوث

).2008:6المخاطر(الطوخي،ھذه

األسالیبعنواالبتعادالحاصلةالتطوراتیواكبجدیدتقییملنظامالحاجةظھرتلذلك

والدراساتالجھودتوالت,المصارففيواألمانالسالمةلتحقیقاألفضلنحوواالرتقاءالتقلیدیة

نظامإنشاءتموقدالمصرفيالجھازصحةوقیاسالمخاطرمنللحدومؤشراتنظملوضعبابتكار

مراكزھاومتانةقوةوتحدیدالمصارفأداءتقییمفيفعالیتھأثبت)الذيCAMEL(المصرفيالتقییم

أومتغیراتأيمعوالتكیفالتعاملعلىقدرتھامدىتحدیدثمومنبھااإلدارةوأوضاعالمالیة

منیعززمماالمصارفأداءفيوالضعفالقوةعناصرعلىوالتعرفبنشاطھاعالقةذاتمستجدات

Gilbert(الرقابیةالسلطاتقدرات & Meyer, 2000: 6.(
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:األداءتقییمأھمیة-2

تكمن أھمیة تقییم األداء فیما یأتي :

أ- یوفر تقییم األداء معلومات ھامة لمختلف المستویات اإلداریة في المنظمة.

ب- یظھر مدى إسھام المنظمة في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.

ج- یساعد على إیجاد نوع من المنافسة بین األقسام اإلداریة و المنظمات المختلفة.

د- یؤدي إلى الكشف عن العناصر الكفوءة و وضعھا في المواقع األكثر إنتاجیة.

ه- یسھم في ترشید اإلنفاق عن طریق متابعة كیفیة استخدام المنظمة لمواردھا المتاحة.

و- یساعد في اكتشاف االنحرافات و معرفة أسبابھا التخاذ اإلجراءات  التصحیحیة منعا لتكرارھا.

والتسویقواإلنتاجفيالمنظمةنشاطأوجھمختلفبینالتنسیقتحقیقمنالتأكدإلىیؤديز-

التمویل.

علىالمتاحةاألموالتوزیعتناسقمدىبیانوللمنظمةالماليالمركزسالمةمنالتحققفيیساعدح-

أوجھ  االستثمار المختلفة و مدى كفاءة استغاللھا لتلك األموال.

ط- یعمل على تحقیق الرقابة المالیة بإشكالھا المختلفة.

التنفیذنتائجمقارنةطریقعنالتخطیطیةبالموازنةالموضوعةلألھدافالمتابعةتحقیقفيیسھمش-

)2006:5،الموضوعة.(كراسنةبالتقدیراتالفعلي

األداء:تقییم-أھداف3

تستھدف عملیة تقییم األداء تحقیق ما یأتي:

أ- الوقوف على مستوى إنجاز الوحدة االقتصادیة مقارنة باألھداف المدرجة في خطتھا.

ذلكومسبباتھابیانولھاشاملتحلیلوإجراءالمؤسسةنشاطفيالضعفوالخللعنالكشفب-

بھدف  وضع الحلول الالزمة لھا و تصحیحھا و إرشاد المنفذین إلى وسائل تالفیھا مستقبال.
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الذيالنشاطفيوالضعفالخللمواطنعناالقتصادیةالوحدةفيقسمأومركزكلمسؤولیةج-تحدید

إیجاباأوسلباانجازاتھوتحدیداإلنتاجیةالعملیةأقساممنقسمكلإنتاجیةقیاسخاللمنفیھا،یطلع

األمر  الذي من شأنھ خلق منافسة بین األقسام باتجاه رفع مستوى أداء الوحدة .

وأقلبتكالیفوأكبرعائداتحققرشیدهبطریقةالمتاحةالموارداستخدامكفاءةمدىعلىالوقوفد-

بنوعیة  جیدة .

التقییم:معاییر-4

على صعید األداء على مجموعة من المعاییر التي یمكن استخدامھا لقیاس ومقارنة ٍ

)2007:102وآخرون،(النعیميیأتيوكماتتضمنوالتيالمحقق،األداءمستوى

للبنك،التاریخیةبالمؤشراتالحالیةالمالیةالمؤشراتمقارنةعلىتقومالتيوھيتاریخیة:.معاییرأ_

وتحدید مدى التحسن او التراجع في تلك المؤشرات.

ب_ .معاییر مستھدفة: وتقوم على مقارنة أداء البنك مع المعاییر المخطط لھا.

ج_ .معاییر الصناعة: وھي التي تقوم على مقارنة أداء البنك مع باقي البنوك.

:CAMELثانیاً:نموذج

:CAMELنموذجأھمیة-1

منتعدألنھاالمصارفوخصوصاالمالیةالمؤسساتأداءمعرفةفي)CAMEL(نظامأھمیةتكمن

ألجـلفیھاالضعفنقاطومعالجةأدائھاوتقییمبھااالھتماممنالبدالتيالدولةفيالمالیةالقطاعاتأھم

للعمالءأماألخرىالحكومیةللقطاعاتسواءالمصرفیةالخدماتأفضلتقدمقـویةمصارفتـكون

األداءتقییمنظاملدراسةھذابحثناأنطلقالغرضولھذاالمالیةلألزماتللتصديمتینجداروإنشاء

النماذجأكثرمنیعدإذأدائھا,لتحسینللمصارفأھمیةمنیقدمھماومعرفة)CAMEL(المصرفي

استخداما على نطاق واسع ویتضح من لجنة بازل للرقابة واإلشراف المصرفي وصندوق النقد
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,Baral(الدولي علىقدرتھالتحدیدالمصارفعملعلىالدائمةالرقابةبمثابةیعدإنھ),2005

(البنكالرقابیةالسلطاتقدراتمنیعززمماالمتنوعةبأنشطتھاتحصلالتيالمتغیراتمعالتعامل

المركزي).

),A(األصولجودة),C(المالرأسكفایةعناصرهخاللمن)CAMEL(نظامعنالتعبیرویتم

المالیة,المؤشراتمنبعددیعمل),L(السیولة),Eاإلیرادات(ومستوىنوعیة),Mاإلدارة(كفاءة

مؤشراتعلىمؤشركلویحتويالظروف,معیتفقبماالنظامھذابتطویرالمركزیةالبنوكوقامت

المنشورةالبیاناتوجودةوفرةومدىفیھاالمتبعالمصرفيوالنظامدولةكلظروفوفقعلىتفصیلیة

,Thagunnaالمصرفي(الجھازعن 2013: ,Ngalawa&Feachoو()2 2014: 1185.(

العاملةالمركزیةالبنوكفيالمالیةالمؤسساتمنظميقبلمن)األمریكيCAMEL(نظامتكییفیتم

كلوسالمةالشاملةالقوةعلىوالسالمةلإلشرافوذلكالمصارفلجمیعموحدبشكلدولةأليبھ

والتشغیلیةالمالیةبالظروفالمتعلقةإلیھا,المشارالرئیسةالستةالعناصرخاللمنحدةعلىمصرف

Rozzani(للمصرف & Rahman, 2013: 39.(

):CAMEL(المصرفيالتقییمنظاموتطورنشوءمبررات-2

متطورةرقابیةنظمتوفیرإلىالحاجةاوجدعملیاتھوتنوعوتوسعوتعقیداتھالمصرفيالعملتطورإن

الجھازلھایتعرضالتيالمخاطروتوصیفوبیانللمصارف,المالیةاألوضاعسالمةقیاسفيتساعد

قدرةمدىعلىالحكمعلىالمالیةالقوائممستخدميیساعدالذيبالشكلعنھاواإلفصاحالمصرفي

).2012:6(سلیمان،علیھاوالسیطرةالمخاطرإدارةعلىالمصرف

لجنةتأسیستمإذالدولي)والبنكالتسویات(بنكالدولیةالمؤسساتقبلمنجدیاالتفكیربدأالغایةولھذه

كبارمنتكونتوالتيالعشرالدوللمجموعةالمركزیةالبنوكمحافظيمنبقرارم1974عامبازل

ألمانیا،فرنسا،كندا،(بلجیكا،منكلفيالرقابیةالسلطاتوممثليالمركزیةالمصارفموظفي

)2013:25،:(عبدالحمیدالمتحدة)الوالیاتالمتحدة،المملكةسویسرا،ھولندا،لكسمبورغ،الیابان،ـ
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البنك,وإشرافرعایةوتحتبسویسرابازلمدینةفيالدولیةالتسویاتبنكمقرفياجتماعھاوعقدت

لدولالخارجیةالمدیونیةأزمةتفاقملمعالجةمحددةنقاطایضملھااألولاالجتماعأعمالجدولوكان

البنوكفروعوانتشارالبنوكھذهبعضوتعثرتحصیلھافيالمشكوكالدیونحجموازدیادالثالثالعالم

منأخرىدولمنممثلینحضوراجتماعاتھافيلتضمبعدفیمااللجنةتوسعتوقداألم,الدولةخارج

إدارةوتحدیاتوممارساتسیاساتتحسینعلىبعدفیمااھتماماتھاتركزتوالتيالعالممختلف

مالیةأدواتوتطویرالمصرفياالستقرارركائزوتعزیزالمصارفلدىالمالرأسوإدارةالمخاطر

).2013:11(عواد,المصرفيالعملفي

)1(بازلومقرراتمبادئروح)منCAMELالمبكر(اإلنذارنظامباستنباطالمتحدةالوالیاتقامت

احدوھوھاوكوجونالفكرةطرحإذ،1979عامفيالتجاریةالمصارفعلىالرقابیةالوسائلكأحد

,Dattaاألمریكي(الفیدرالياالحتیاطبنكفيالمسؤولین 2012: اكسیونالمنظموساعد),22

)Accion(فیھاوالضعفالقوةنقاطومعرفةلتقییمھااألمریكیةالمصارفلیساعدالنظامتطویرعلى

,Babar(1980عامنوفمبرفيوذلك 2011: عامبدایةفي)CAMELS(طریقةاستخداموبدأ)4

التيالدولأوائلمناألمریكیةالمتحدةالوالیاتتعدإذاألمریكي,الفدراليالبنكطرفمنم1980

عاممنذلھاتعرضتالتيالمصرفیةاالنھیاراتبسببالمبكر)اإلنذارStandardsمعاییر(استخدمت

الخللأوجھكشففيالنظامھذامنالظاھرةالنتائجإنإلىاالقتصادیونالمحللونتوصل,1929

كانالذيالتقلیديالتحلیلباستخدامنتائجمنأفضلالمصرفیةسالمتھتحدیدومدىبالمصارف

,Baralمتبعا( 2005: 2.(

بأكملھالمصرفيالنظامتعرضإذمحليمصرفآالف4منأكثرإفالسعنأعلن1933عاموفي

انھیارحدثالزمنمرورومعودائعھملسحبالمصارفنحوالجمھوروتدافعالثقةفقدانلظاھرة

.مصرفا221ًفشلإلىوادي1988سنةمماثل

السابقةالفتراتمنأفضلمرضیةنتائجعكستوقدفقط)3(لـالمصارففشلقل1998عاموفي

المصارفبتصنیفالفدرالياالحتیاطيالبنكیقومإذم,1988عامبنتائجمقارنةالسنةھذهنھایةفي

Comptroller’s(للجمھورنشرھادونللمصارفالتصنیفنتائجومنح Handbook 2012:

45.(
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دوليمعیاروھو)CAMELS(نظامبتبنيالعراقيالمركزيالبنكقامفقدالعراقفياستخدامھأما

منابتداًءرسمیابتطبیقھوبدأالنظامھذابتصمیمشرعإذالمصرفیةالسالمةلتحقیقواإلشرافللرقابة

معوتعاملالسوق)مخاطراتجاه(الحساسیةمؤشرالبلدظروفوفقعلىمنھواستثنى2007عام

وتصنیفتقییمفيالمرجحةالمعاییرھيالخمسة)CAMELS(بنودلتصبحاألخرىالمؤشرات

العراقيالمركزيالبنكقامالتطبیقحیزالنظامإدخالقبلولكنفقط،العراقیةالخاصةالمصارف

المصارفإحاطةوضرورةالمنشوراتوتعمیمالندواتإقامةخاللمنعامةمصرفیةتوعیةبیئةبخلق

بمتطلباتلاللتزامالمناسبةالمصرفیةواألجواءالظروفوتھیئةالجدیدالتقییمنظامبنودعلىوالتعرف

النظامعلىالعملتوقفالعراقيالمركزيالبنكفيالفعلي,التنفیذمرحلةإلىالولوجلحینبنودهتنفیذ

یتملم),والسبب1/4/2014التفتیش:قسمالعراقي,المركزي(البنك2011عامتقییمآخركانإذ

خاللمنالمعلوماتبعضعلىالحصولوتمالمصرفیةالسریةألسبابتامبشكلعنھاإلفصاح

ربماباإلدارة,المتعلقةالمشكالتوبعضالنظام,علىالمدربالكادرقلةبسببالشخصیةالمقابالت

بدوراتالكوادربإدخالقام2014خاللالعراقيالمركزيالبنكالمصارفحقیقةیعكسیكنلمالتقییم

تدریبیة ألجل إعادة تطبیق النظام.

):CAMEL(المصرفيالتقییملنظامالعامةاألسس-3

یأتي:كماوھي)CAMEL(المصرفيالتقییمنظاملتطبیقعامةأسسعدةھناك

أ-یتم تطبیق ھذا النظام على المصارف كافة وعلى أسس عامة محددة.

فيیتمبحیثالمركزيبالبنكالمیدانیةالمراقبةجھازقبلمنأساسیةبصورةالنظامھذاتطبیقب-یتم

نھایة كل تفتیش یجري على المصارف إعداد تقییم ألداء المصرف على وفق ھذا النظام .

المصرفتصنیفعناإلفصاحویتمالمركزيالبنكقبلمنسریاأمراCAMELSًتصنیفج-یعد

لمجلس إدارة المصرف واإلدارة العلیا للمصرف من اجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة .

د-یعتمد تقییم عناصر أداء المصارف على مجموعتین من العوامل:
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التيالمالیةالمؤشراتمنمجموعةخاللمنكمیاقیاسھا):یمكنQuantitative(كمیةعوامل_

تعتمد على البیانات المالیة للمصرف.

بالجوالتیقومونالذینللمفتشینالشخصيوالتقییمللتقدیر):تخضعQualitativeنوعیة(_عوامل

التفتیشیة ویقیمون المخاطر في المصارف.

معبالمشاركةالتفتیش)فریق(رئیسالمسؤولالمفتشمسؤولیةھوعنصرلكلالتقییممستوىوضعإن

معبالتعاونالمیدانیةالرقابةقسممسؤولیةفھو(المركب)الكليللتقییموبالنسبةالمعنیینالمفتشین

).4ـــ2007:3المسؤول.(اكبر,المفتش

):CAMEL(المصرفيالتقییمنظامعناصر-4

الوالیاتفيوالرسمیینالفدرالیینالمنظمینقبلمنبانتظاممصرفلكلالعامةالمالیةالحالةتقییمیتم

الدوریةللتقاریرالفحصعملیاتخاللمنتواجھالتيالمخاطرلتحدید)USA(األمریكیةالمتحدة

األداءمنعامةأنواعستةعلىیحتويوالذيموحدترتیبنظاموفقعلىالمصرفبتصنیفویقومون

:یأتيوكمامحددنوعإلىالكلمةھذهمنحرفكلیشیرإذ)CAMELS(اسمتحت

Capitalالمالرأسكفایةأ- Adequacy:

اإلنتاجیة،القدرةزیادةإلىیھدفاستثماريعملأومشروعألياألساسيالمحركالمالرأسیعد

وھو ما یسھم بھ أصحاب المشروع (المصرف) عند التأسیس مضافا إلیھ التغیرات السنویة التي تطرأ

المصرفمالرأسمصادربینالعالقةالمالرأسكفایةمفھوم)ویوضح2013:55(سعید,علیھ.

معیتناسبمالبرأسیحتفظأنمصرفكلعلىلذلكالمصرف,بموجوداتبھالمحیطةوالمخاطر

المخاطر.وضبطمراقبةقیاس,لتحدید,الكافیةالمقدرةلإلدارةتكونوأنلدیھالمخاطروحجمطبیعة

الجھاتالبدایةفيفاعتمدتالمالءةقیاسالمصرف,أمامالءةلقیاسأداةالمالرأسكفایةنسبةوتعد

الحقاتطورثمالمالءة,لقیاسالموجوداتإلىالمالرأسنسبةتقیسالتيالمالیةالرافعةنسبةالرقابیة

وضععلىاشتملوالذي)1(بازلبأعدادالمصرفیةوالرقابةلألشرافم1988عامبازللجنةبقیام
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المالرأسكفایةنسبةتحدیدخاللمنالمالرأسكفایةلقیاسالعالممستوىعلىموحدةوأسسقواعد

اللكونھاالمالءةتقیسالالقدیمةالنسبةوعدتالمرجحة,األصولإلىالمالرأسبنسبة)1(بازل

اغلبفيتطبیقھوتم)8(%بـالنسبةبازلحددتإذالمخاطر,لدرجةالمصرفموجوداتبینتمیز

دول العالم .

فيقامتبازللجنةفانعلیھوبناءالضعفنقاطبعضفیھظھرت)1(بازللمعیارالتطبیقبعدولكن

المصرفيالماليالنظامومتانةسالمةتعزیزبھدفالمالرأسلكافیةجدیدمعیاربتقدیمم1999

نسبةحددوالذي)2(بازلبمعیارالمعیارھذاسميحیثالمخاطر,تواجھالتيللمخاطراشملوتغطیة

%).12(بـالمالراسكفایة

_ عوامل تقییم كفایة رأس المال

Sahajwala:23من(كلیتفق & Bergh, ,Buergerو()2000 عدةھناكأنعلى)2011:3

عوامل لتقییم كفایة رأس المال وھي كاآلتي:-

مستوى ونوعیة رأس المال والوضع المالي العام للمصرف .●

قدرة اإلدارة على تلبیة االحتیاجات الناشئة لرأس مال إضافي .●

القروضلخسائرالمخصصاتكفایةومدىالمشكلة،األصولوحجمواالتجاهالطبیعة،●

واإلیجار واحتیاطیات تقییم أخرى.

التعرض للمخاطر التي تمثلھا األنشطة خارج المیزانیة العمومیة.●

جودة وقوة األرباح, ومعقولیة األرباح.●

آفاق وخطط النمو، فضال عن الخبرة السابقة في إدارة النمو.●

مدى قدرة المصرف على الوصول إلى أسواق رأس المال وغیرھا من مصادر رأس المال.●

مدى انخفاض جودة محفظة األصول.●

قیمة األرباح المحتجزة, معدل نمو المصرف وخططھ المستقبلیة.●

13



Assetsاألصولجودة-ب Quality

یقودالذيالمصرفنشاطفيالحاسمالجزءألنھاالتقییمنظامفيخاصةأھمیةذاتاألصولجودةتعد

تولیدیعنيالمشكالتمنخالیةجیدةأصولعلىالمصرفحیازةإنإذاإلیرادات,تحقیقنحوعملیاتھ

دخل أكثر وتقییم أفضل لكل من السیولة واإلدارة ورأس المال.

_ عوامل تقییم جودة األصول :

,Trautmann(باألتي:األصولجودةتقییمعواملتتمثل 2006 : 5(

حجم الموجودات المتعثرة بأنواعھا كافة.●

حجم القروض متأخرة الدفع أو التي تمت إعادة جدولتھا.●

قدرة اإلدارة على إدارة جمیع موجودات المصرف وجمیع القروض المتعثرة.●

ألتركیزات الكبیرة للقروض والقروض إلى األشخاص ذوي الصلة وتنوع االستثمارات.●

المعلوماتوأنظمةالداخلیةالضوابطوإجراءاتالمكتوبةوالسیاساتالقروضمحفظةإدارة●

اإلداریة.

أحتیاطیات خسائر القروض وعالقتھا باالئتمانات المتعثرة والموجودات األخرى.●

نمو حجم القروض وعالقتھ بسمعة وقابلیة المصرف.●

Managementاإلدارةج-

وسلیمةآمنةبصورةالمؤسسةإلدارةالالزمةالعواملجمیعأساسعلىاإلدارةومجلساإلدارةتقییمیتم

مستوىاالعتبارفيویؤخذالمصرف,أنشطةمخاطرومراقبةورصدوقیاستعیینعلىوقدرتھا

التخطیطعلىوالقدرةوالقوانینباللوائحوااللتزاموالمجلساإلدارةتوفرهالذيوالدعماإلشرافوجودة

نظمودقةجدیدةخدماتأومنتجاتعرضأوالعملظروفتغیرعنتنشأقدالتيللمخاطرواالستجابة

الداخلیةوالضوابطالسیاساتمالءمةومدىوحداثتھاوكفاءتھاالمخاطرورصداإلدارةمعلومات
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الحساباتمراجعيلتوصیاتواالستجابةالداخلیةوالرقابةالحساباتمراجعةنظموكفاءةبھماوااللتزام

تقییمفيعالیةأھمیةذاتتعتبرالتيالمؤشراتأكثرمنبوصفھااإلدارةتقترحاإلشرافیة.والسلطات

لجودةالفحصتجريفأنھاحالةأيوعلىالمصرف,نجاحفيكبیراًدوراًیؤديألنھالنظاموتصنیف

Grieer(األصول. 2007.(

مؤشركلبشرحنقومأدناهو)Qualitative(نوعیةمؤشراتخمسةتحلیلالعنصرھذایتضمنأذ

وكما یأتي:

القراراتاتخاذعلىوقدرتھالتقنیةالخبرةتنوعأساسعلىاإلدارةمجلسعملتقییمیتم-الحوكمة:1

بشكل مستقل عن اإلدارة وذلك بفعالیة ومرونة .

تقدمالبشریةالمواردإدارةمصلحةكانتإذامایقیمالذيالثانيالمعیارھذایشكلالبشریة:-الموارد2

والتكوین,التوظیفمعیارخاللمنوذلكالمستخدمین,فيواضحبشكلوتؤثروتوجیھاتنصائح

وكذلك نظام تحفیز العمال  ونظام تقییم األداء .

المخاطرتسییرفيفعالیتھاومدىاألساسیةالعملیاتتشكیلدرجةتقییمیتموالتدقیق:الرقابة-عملیة3

على مستوى المنظمة, وذلك من خالل تقییم نظام الرقابة الداخلیة ونوعیة المراجعة الداخلیة والخارجیة .

الوقتوفيدقیقةسنویةتقاریرتوفیرفيالمعلوماتنظاموفعالیةكفاءةیقیمالذيالمعلومات:-نظام4

المناسب .

المالیةللتوقعاتمتكامالمنھجاطورتقدالمؤسسةكانتإذافیمایحددالذياالستراتیجي:-التخطیط5

قصیرة وطویلة األجل, ومما إذا كان مخطط التنمیة قد تم تحدیثھ .

_ عوامل تقییم اإلدارة

,Pajutagana((إن 1999: ,Kaya(و7 2001: جودةأداءلتقییمموجزاًتفصیالًیقدمان)3

اإلدارة والقدرات اإلداریة لمعیار التفتیش األمریكي وتؤخذ بنظر االعتبار عند التقییم العوامل اآلتیة:-

مستوى ونوعیة إشراف اإلدارة و مجلس اإلدارة  في توفیر الدعم لنشاطات المصرف كافة.●
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لتصحیحالسریعةواالستجابةللتخطیط،الخاصةأدوارھمفيواإلدارة،اإلدارةمجلسقدرة●

األخطار التي قد تنشأ عن تغییر ظروف العمِل أَو تلقین النشاطات أو المنتجات الجدیدة.

الخطرةالعملیاتعلىوالسیطرةوالمعالجةالداخلیةالسیاساتمخصصمعوتوافقكفایة،●

والنشاطات الھامة.

حسبوتخصصالمخاطر,مراقبةوأنظمةاإلداریةالمعلوماتأنظمةوفعالیةوالتوقیتالدقة●

حجم وتعقید المصرف.

التقاریر,كتابةوعملیةالعملیات,كفاءةتفعیلاجلمنالضبطوأنظمةالتدقیقأنظمةكفایةمدي●

حمایة األصول من خالل االلتزام بالقوانین واألنظمة.

االمتثال و التوافق مع القوانین واللوائح.●

أالستجابة للتوصیات من مدققي الحسابات والجھات الرقابیة.●

Earningالربحیةد-

تحقیقعلىالقدرةیعنيالربحیةاستخدامھ،منالعائدلكسبمعیناستثمارعلىالقدرةھيالربحیة

,Botoe(للمؤسسةالتجاریةاألنشطةجمیعمنالعائد یعكسالالتصنیفعنصرھذا)،2011:12

سیتمالتياألرباحنوعیةأواالستدامةفيتؤثرقدعواملھناكتوجدولكناألرباح،واتجاهكمیةفقط

االئتمانمخاطرإدارةكفایةعدمبسبببشدةتتأثرأنیمكناألرباحنوعیةوكمیةوكذلكأدناه.شرحھا

طریقعنأوالقروض،خسائرمخصصإلىإضافاتوتتطلبالقروضخسائرإلىتؤديقدالتي

فيلـلتقلباتالمصرفألرباحمالئمغیرنحوعلىتعرضقدالتيالسوقمخاطرمنعالیةمستویات

لھا،مبررالاستثنائیةمكاسبعلىباالعتماداألرباحجودةمنتقللأنأیضاویمكنالفائدة.أسعار

القدرةعدممنسلباًتتأثرقدالمستقبلفياألرباحمالئمة.ضریبیةآثارأوالمتكررة،غیرواألحداث

استراتیجیاتأوسلیمةغیربطریقةنفذتالتيالتشغیلیة،والنفقاتبالتمویلالتحكمأوالتنبؤعلى

منالربحیةأنیتضحاألخرى,المنضبطةغیرللمخاطرالتعرضأوإدارةسوءأوالطائشةاألعمال

علىالحفاظعلىوقدرتھللمصرفالربحیةنوعیةیمثلماوھوجدامھممعیارھيتقدمماخالل
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األرباحونمواستدامتھاویشرحالمصرفربحیةاألولالمقامفيیحددفإنھباستمرار.والكسبالجودة

Aspal(المستقبلفي & Malhotra, 2013: 47.(

عوامل تقییم الربحیة_

,Buerger(اآلتیةالعواملعلىتعتمدالمصرفإیراداتتصنیفإن 2011: 4-:(

مدى كفایة األرباح لمواجھة الخسائر, وتدعیم كفایة رأس المال, ودفع حصص أرباح معقولة.●

نوعیة وتركیب عناصر الدخل الصافي بما في ذلك تأثیر الضرائب.●

حجم واتجاھات العناصر المختلفة للدخل الصافي.●

العالیةالمخاطرذاتواألنشطةالمالیة,األوراقعملیاتأواالستثنائیةالبنودعلىاالعتمادمدى●

أو المصادر غیر التقلیدیة.

فعالیة إعداد الموازنة والرقابة على بنود الدخل والنفقات.●

كفایة المخصصات و االحتیاطیات الخاصة بخسائر القروض.●

Liquidityالسیولةه_

المالیةالتزاماتھمواجھةعلىقدرتھتمثلإنھاعلى)2013:109السالم,(عبدالسیولةیعرف

,وغیرھموالعاملینالمقترضینوكالمقرضیناألخرىااللتزاماتوبقیةاألساسیةبالدرجةللمودعین

بعضتسییلطریقعنعلیھالحصولإمكانأوالمصرفلدىالسائلالنقدتوفیرالسیولةتستلزم

(المصارف)المالیةالمؤسسةفيالسیولةبكفایةیقصدخسائر.ودونبسرعةنقدإلىوتحویلھاأصولھ

السیولةمنالمحتملةوالمصادرالحاليالمستوىإلىالنظروینبغيبالتزاماتھا،الوفاءعلىقدرتھا

والتعقیدالمؤسسةلحجمبالنسبةاألموالإدارةممارساتكفایةعنفضالالتمویل،احتیاجاتمعمقارنة

وضمانالحفاظعلىقادرةالمؤسسةأموالإدارةممارساتتكونأنیجبعام،بشكلوالمخاطر.

الخدماتاحتیاجاتوتلبیةالمناسبالوقتفيالمالیةبالتزاماتھاللوفاءالسیولةمنالكافيالمستوى
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غیرالتغیراتإدارةعلىالمؤسسةقدرةالممارساتتعكسأنوینبغيلمجتمعھا.المشروعةالمصرفیة

القدرةفيتؤثرالتيالسوقظروففيللتغیراتاالستجابةعنفضالالتمویل،مصادرفيالمخططة

إدارةتمارسأنیجبذلك،عنفضالًالخسائر.مناألدنىالحدمعبسرعةاألصولتسییلعلى

علىاالعتمادخاللمنأوعالیة،التكلفةذاتباألصولاالحتفاظیتمالالسیولةأنضماناألموال

ظروففيالسلبیةالتغیراتأوالمالیةالشدةأوقاتفيمتاحةتكونالقدوالتيلھامبررالمصادر

سوق التمویل.

_ عوامل تقییم السیولة

,Pajutagana(اآلتیةالعواملعلىیعتمدالسیولةتصنیفإن 1999: 10-:(

توافر أصول قابلة للتحویل بسھولة إلى نقد دون خسارة ال مبرر لھا .●

احتیاجاتتلبیةعلىالمؤسسةوقدرةالمستقبلیة،واالحتیاجاتالسیولةمصادركفایةمقارنة●

السیولة دون أن یؤثر ذلك سلباً في عملیاتھا .

التزاماتلتلبیةوالمتاحةنقدالىالتحویلسریعة(األصولالسائلةاألموالومصادرحجم●

المصرف الیومیة)

مدى تقلب الودائع والطلب على القروض●

مدى مالءمة تواریخ استحقاق األصول والخصوم .●

األصول.)Securities(وبیعتوریقعلىالقدرة●

فيبماللمؤسسة،السیولةفيوالتحكموالمراقبةوالقیاسصحیحبشكلالتحدیدعلىاإلدارةقدرة●

وخططاإلداریةالمعلوماتونظمالسیولة،وسیاساتاألموالإدارةاستراتیجیاتفعالیةذلك

التمویل الطارئ.
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)CAMEL(المصرفيالتقییملنظامالكليالتصنیفثالثاً:

والذيالكليالتصنیفلفھمالحاجةتظھرالستة)CAMELعناصر(وتوضیحشرحتممابعد

,Babar(و)2006:20(الكراسنة,منكلیتفقإذالمصارف,لجمیعتخصیصھسیتم 2011: 36(

والتشغیلیةاإلداریةالمستویاتعلىللمؤسسةالدقیقالتقییمأساساًعلىیعتمدالكليالتصنیفأنعلى

الستةالرئیسةالمكوناتإنالمقدمة.اإلرشادیةواللوائحوالتعلیماتباألنظمةااللتزامعنفضالًوالمالیة,

جودةالمال,رأسكفایةوھيللمصرفوالتشغیليالماليالوضعلتقییمتستخدمآنفاًشرحھاتمالتي

إنسابقاذكرناوكماالسوقمخاطراتجاهالحساسیةالسیولة,الربحیة,اإلدارة,كفاءةاألصول,

الشرحوقبلاألدنىعلىفیدل)5(وأمااألفضلعلى)1(ویدل)5-1(بینماتتراوحالتقییمدرجات

CAMELانموذجحسبالمصارفتصنیف)1(الجدولویوضحالتصنیف،درجاتمنلكلالمفصل

)CAMEL(المصرفيالتقییمنظامحسبالمصارفتصنیف)1الجدول(

الوصفمدى التصنیفاتالتصنیف

Strongقوي1.4إلى11

Satisfactoryمرٍض2.4إلى21.5

Fairمتوسط3.4إلى32.5

Marginalحدي4.4إلى43.5

Unsatisfactoryغیر مرٍض5إلى54.5

المصدر:

(2012) Performance Appraisal Systems in Private Banks of Bangladesh:

A Study on the Mercantile Bank Limited Daffodil International University,

Dhaka, Bangladesh.
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وأدناه شرحاً تفصیلیاً لكل تصنیف وكما یأتي:

):1(قويتصنیفـ1

أيعندهیوجدوالسلیمماليبمركزیتمتعالمصرفإنیعنيفھذاالتصنیفھذاإعطاءعند

التعاملویمكنطفیفةتكونفأنھاضعفنقاطھناككانوإذا).2010:2(الرمحي,ھامةمشكالت

ھذاضمنتقعالتيالمصارفتعتبروكذلكالمصرف,فيالعلیاواإلدارةاإلدارةمجلسقبلمنمعھا

االستقرارعدممثلمؤثرةخارجیةظروفأيلمقاومةالقدرةوعندھاقویةمصارفالتصنیف

ثمومن),2:2006العراقي,المركزيواألنظمة(البنكبالقوانینكاملبشكلملتزمةوتكوناالقتصادي

Comptroller’s(الرقابیةللسلطاتقلقأيتشكلوالقويبأداءتتمتعالمصارفھذهفان

Handbook, 2012: 44(.

)2(مرٍضتصنیفـ2

فوقاألداءویعكسأساسیةبصورةوآمنسلیمھوالتصنیفھذهضمنیقعالذيالمصرف

,Datta(سلیمماليومركزراسخةتشغیلیةبإدارةویتمتعالمتوسط 2012: لدىیوجدانھإال),28

السیطرةتحتوھيلإلدارةجیدةبصورةمعروفةالمشكالتھذهولكنالمشكالتبعضالمصرف

االقتصادیةالتقلباتباستثناءجیدةالتحدیاتأمامالصمودعلىقدرتھاوان),2010:3(الرمحي,

السالمةوصالحیةاستمراریةلضمانأدنىكحدرقابيإشرافوجودیتطلبذلكإنإالالحادة,

).2012:6(سلیمان,األساسیةالمصرفیة

)3(متوسطتصنیفـ3

نقاطلدیھاعامبشكلفھيالرقابیةللسلطاتقلقاالتصنیفھذاضمنتقعالتيالمصارفتشكل

فقدمعقولزمنيإطارخاللتصحیحھایتملمالتيالتصنیفمجاالتمنأكثرأوواحدمجالفيضعف

فيالتقلباتمقاومھعلىقادرةغیرالمصارفھذهتكونوقدوالسیولةالمالءةفيبارزةمشكالتتسبب

مرضیةمنأدنىالمخاطرإدارةتطبیقاتتكونوالخارجیة,للتأثیراتعرضةأكثروھيالعمل
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المركزيالبنكوالتعلیمات.بالقوانینواضحةالتزامعدمحالةفيالتصنیفھذاضمنوالمصارف

إلىكذلكالنظروینبغيالرقابیة,السلطاتقبلمناھتمامإلىالمصارفھذهوتحتاجالعراقي,

القوةإلىوبالنظرالضعف.نقاطمعالجةفيلإلدارةواضحةتوجیھاتتوفرالتياإلداریةاإلجراءات

Bearingالمحتمل(الفشلیظھرقدألنھالمصارف,لھذهالمالیةوالقدرةالشاملة point, 2006:

47.(

)4(حديتصنیفـ4

ھذهمعالجةتتملموإذاحادة,مشكالتلدیھاتكونالتصنیفھذهفيتقعالتيالمصارف

یجبالمصرفھذاعلىالمطلوبةالرقابةومستوىلإلفالس,یتعرضقدالمصرفھذافانالمشكالت

أشھر),6(كلمتقاربةفتراتعلىالرقابیةالسلطاتقبلمنالمصرفزیارةویجبحثیثةتكونأن

السلطاتفانذلكعنفضالًلدیھ,المشكالتلحلمعینةمدةضمنتصحیحيبرنامجوضعمنھویطلب

).2014:4المركزي,(البنكالنشاطاتبعضوقفالمصرفمنتطلبقدالرقابیة

)5(مرٍضغیرتصنیفـ5

متینةوغیرأمینةغیرممارساتمنكبیروبشكلتعانيالدرجةھذهضمنتقعالتيالمصارف

ودرجةالمصرفحجمإلىبالنسبةالمخاطرإدارةفيكبیروضعفاألداءفيكبیرضعفمنوتعاني

تقعالمشكالتحدةودرجةحجمإنالرقابیة,للسلطاتكبیراًقلقاًوتشكللدیة.المخاطرودرجةتعقیداتھ

ماإذاطارئةمساعداتإلىالمصارفھذهتحتاجولتصحیحھالضبطھااإلدارةمقدرةإطارخارجضمن

ھذهفشلواحتمالیةمستمرةرقابةإلىأیضاالمصارفھذهتحتاجاالستمرار.المصارفلھذهأرید

).2006:22الكراسنة,(كبیرةتكونالمصارف
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:المبحث الثالث
الجانب التطبیقي:

أوال:-نبذة مختصرة في المصرف :-
المصرف:-تأسیس-1

)ملیون400(قدرهأسميبرأسمالمساھمةكشركةلالستثمارالعراقياألوسطالشرقمصرفتأسس
عنالصادرة7/7/1993فيوالمؤرخة5211ش/مالمرقمةالتأسیسشھادةبموجبعراقيدینار
الحصولوبعد.المعدل1983)لسنة36(المرقمالشركاتقانونبموجبالشركاتتسجیلدائرة
4/941/4ص.أ/المرقمالكتاببموجبالعراقيالمركزيالبنكعنالصادرةالصیرفةأجازةعلى

المصرفباشرالمعدل.1976)لسنة64(المرقمقانونھألحكاموفقا1993أیلول28فيالصادر
.8/5/1994یومللجمھورأبوابھالرئیسفرعھوفتحعملھ

-المال:رأسعلىالحاصمةالتطورات-2
جدیدةأسھمبإصدارالسنویةأرباحھرسملةنتیجةالمصرفرأسمالعلىالسنویةالزیاداتتوالت

خاللالمصرفرأسمالبلغحتىمجدداعلیھااالكتتابتقررالتيالزیاداتخاللمنأولمساھمین
التأسیس.عنددینارملیون)400(كانأنبعد,دینارملیار)42()2008(سنة

:الرئیسةالمصرفأھداف-3
الصناعیةالمختلفةاالستثماریةالمجاالتفيوتوظیفھاالوطنیةالمدخراتتعبئةإلىالمصرف-یھدفأ

المعتادةالصیرفةوممارسة,األخرىالتنمویةوالمشاریعوالخدمیةوالسیاحیةواإلسكانیةوالزراعیة
وخلقالسائدةواألنظمةالقوانینضوءفيالمصرفیةالخدماتمختلفوتقدیمالغیرلحسابأولحسابھ
للدولةوالمالیةاالقتصادیةالسیاسةإطارضمنواألھلیةالحكومیةالمصارفمعالتعاونمجاالتأوسع

والمساھمة في دعم المسیرة التنمویة لبناء اقتصاد حر ومستقر  ومتقدم للقطر .
المصرفيالعملبأھمیةوالمالیةالتجاریةاألوساطفيالتوعیةوخلقالمصرفيبالجھازالثقة-تعزیزب

وتعزیز الفھم العام  للنظام المصرفي.
ج -الحد من الجرائم المالیة بما فیھا االحتیال وغسیل األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب وإعالم البنك

المركزي بأیة معاملة مریبة .
د -حمایة أموال المودعین والمساھمین وبناء عالقات طیبة معھم ومع الزبائن عموما.

المصرف:بھایقومالتياألنشطةطبیعة-4
وتخضعالعراقيالمركزيالبنكورقابةبأشرافالشاملةالصیرفةمجالفينشاطھالمصرفیمارس

)21(رقمالشركاتوقانون,2004لسنة)94(رقمالعراقيالمصارفقانونألحكامأنشطةكافة
التيواألنظمةوتعدیالتھالعراقيالمركزيالبنكوقانون),2004لسنةالمعدل(1997لسنة

والمتطلباتللسلوكالتفصیلیةوالمعاییرالتقییداتأوالمحظوراتعنالعراقيالمركزيالبنكیصدرھا
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أحكاممعأحكامھالتتعارضآخرقانونوأي,العراقيالمصارفقانونعلیھنصحسبماالتحویطیة
ھذه القوانین.

المصرف:فروع-5
عشروأحدبغدادمدینةداخلمنھاثمانیة)فرعا،19(القطرداخلالعاملةالمصرففروععددأصبح

خارجھا.

أخرى:شركاتفيالعضویة-:6
(مساىمةاألسماكوتسویقإلنتاجاألوسطالشرقشركةتأسیسفي1994عامخاللالمصرفأشترك
ملیون)300(الشركةمالرأسبلغ2006عاموفي,دینارملیون)236(مال)وبرأسخاصة
وخاللالحالیة.الدورةفيالشركةإدارةمجلسالمصرفویترأسھذااألرباحرسملةإقرارأثردینار
فيالخاصةالمحلیةالعراقیةالمصارفمنمصرفعشرأحدضمنالمصرفساھم2006عام

.دینارملیار)5.45(رأسمالھاالبالغالمحدودةالمصرفیةللكفاالتالعراقیةالشركةتأسیس
عددبأسھماالكتتابفيأیضاالمصرفساھم2007عامإدارتھا،وفيمجلسفيعضویةوللمصرف

من الشركات المساھمة والخاصة.

-خدمات المصرف:7
أ- أصدار الحواالت الداخلیة بالدینار والدوالر ضمن المحافظة الواحدة وبقیة المحافظات.

ب- أصدار السفاتج للزبائن الذین لیس لدیھم حسابات مع المصرف.
ج- فتح الصكوك المسحوبة على الحسابات الجاریة فتح الحسابات الجاریة بالدینار والدوالر.

د- قبول االیداعات بالعملتین المحلیة واالجنبیة للحسابات الجاریة وحسابات التوفیر والودائع الجل.
ه - التوسط ببیع وشراء العمالت االجنبیة.

و-التوسط ببیع وشراء االسھم والسندات
والمقاولینوالزراعیةوالتجاریةالصناعیةالقطاعاتولكافةالمصرفیةالتسھیالتانواعكافةز- تقدیم

ورجال األعمال.
االجلوطویلةاالجلقصیرةمختلفةلمددالقروضالمقاوالت تقدیماعماللتنفیذالسلفح- منح

ومتوسطة االجل حسب حاجة المشروع.
ط- تسھیالت السحب على المكشوف ( ائتمان قصیر االجل ).

ع- خصم الكمبیاالت.
س- شراء الصكوك المسحوبة على البنوك في محافظات اخرى بالعملتین بالدینار والدوالر.

ش- اصدار الحواالت الخارجیة واستالم الحواالت الواردة للمستفیدین داخل القطر.
لالستیرادالصادرةالمستندیةاالعتماداتالقطر اصدارخارجبنوكعلىالمسحوبةالصكوكذ- شراء

بدفع لالَجل.
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-االستثمارات:8

تلكومناالسھمسعرلرفعوذلكاالرباحلتحقیقاالستثماراتعلىعملھفيالمصرفیركز
دھوك.زاخو.اربیل.السلیمانیةمنكلفيواالراضيالعقاراتمنالعدیدشراءاالستثمارات تم

البعضافتتاحوسیتموالبناءبالتصمیموالمباشرةالقطرانحاءمختلففياالخرىالعقاراتشراءوكذلك
هللا.شاءانالقادمةالسنواتخاللاالخرىالبنایاتوانجاز2007الحالیةالسنةخاللمنھا

:والمستقبلیة الحالیةالمشاریع-9
تلكفيفروعبافتتاحوذلكالشمالیةالمنطقةومنھاالقطرمحافظاتمعظملتغطیةجاھداالمصرفیعمل

انكماجدامتطورمصرفينظامباستخدامحدیثةالیةوبموجبمتمیزةمصرفیةخدماتلتقدیمالمنطقة
ضمنھامنوالتيهللاشاءانالقریببالمستقبلاالخرىالخدماتمنالعدیدبتقدیمسیقومالمصرف

الصراف االلي / بطاقة االئتمان اضافة الى عدد من المشاریع األخرى
االسالیباحدثبتقدیمسیستمرلالستثمارالعراقياالوسطالشرقمصرفأنبالذكرالجدیرومن

العراقياالوسطالشرقمصرفوسیبقىالمصرفیةالصناعةمجالفيبھاالمعمولالمصرفیة
وحقوقاموالوحمایةزبائنھلخدمةوالمتمیزةالمتقدمةالمصارفبینالرائدالمصرفھولالستثمار

حملة اسھمھ
افتتاحوسیتم.العراقمنمختلفةومدنمناطقفيواالراضيالعقاراتمنالعدیدبشراءالمصرف قام

الكرخ/وبغدادوالحلةوزاخوودھوكوالسلیمانیةواربیلالبصرةمنكلالسنة وھيھذهفیھافروع
بأعمالھیرتقىانالىمصرفناالمملوكة سعىالبنایاتواعدادتحویرینتھيریثمارمضان14شارع

المعلوماتتكنلوجیاومنھاالمتطورةالعملوسائلاعتمادهخاللمنالعالمیةالمصارفاداءمستوىالى
حیث اصبحت الركیزة االساسیة للعمل المصرفي الحدیث

المساھمةوالنظمللبرمجیاتاالوسطالشرقشركةھيالمصرفمنبدعممتخصصةشركةتأسیس تم
orionالمصرفي  النظامتسویقالىتھدفالخاصة financeاالزمالدعملتقدیمالعراقیةالسوق الى

االساسیةوالبرمجیاتاالجھزةتوفیرطریقعنالنظامھذاتختارواالھلیة  التيالحكومیةللمصارف
وشبكة االتصاالت والتدریب وفق مبدأ المشروع الجاھز وحسب رغبة الزبون

االنظمةمنالعدیدبدراسةمصرفناقامالعملفيالعالمیةالمصرفیةاالنظمةأدخلفيالمصرف
المصرفیةالصناعةفيتطورااكثرھااختیاربھدفالمتطورةالدولمنعدیدفيالمستخدمةالمصرفیة

وربطوحساباتھمالزبائنلجمیعموحدةبیاناتقاعدةبأنشاءالمتمثلةمصرفنااحتیاجاتتلبيوالتي
اجراءمنالزبائنتمكنمتكاملةاتصاالتبشبكةالمصرففروعوباقيالرئیسيوالفرعالعامةاالدارة

معامالتھم المصرفیة من اي فرع من فروع المصرف بغض النظر عن الفرع الذي توجد فیھ حساباتھم

التجاریةالمعامالت ألجراءTOSواجھزة  ATMاجھزة    وباستخدامE-Bankingطریق عنوذلك
الشركاتاحدتنتجھحدیثمصرفينظامعلىوالتعاقداالختیاروتمالخلویةھواتفھمالىاضافة
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ORIOMنظام ویدعىالمتخصصةالفرنسیة FINANCEخواصمنبعضملخصیلي وفیما
النظام:

UNIXالقیاسيالتشغیل ونظامORACLEالبیانات قواعدادارةنظاموفقیعملأ-
ب - یلبى جمیع االحتیاجات المصرفیة

ج - نظام متكامل مبني على قاعدة بیانات واحدة مركزیة تخدم جمیع العلمیات المصرفیة الشاملة
د - تتوفر فیھ مرونة عالیة لكي یتوافق مع أسالیب  العمل التي تعتمدھا المصارف المختلفة

وبكافةالمتخصصةالمصرفیةالتطبیقاتتعیقللمصارفیتیحعالیةوبمرونةمفتوحنظامه -
استخداماتھا.

المصاریفمنالكثیریوفرالیومنھایةفيوالعملیاتالیوميالعملیخصفیمابالكاملالينظامو -
فروعھوجمیعللمصرفموحدةیومیةموازنةاستخراجبضمنھانجازھاالالمطلوبةالبشریةوالموارد

للدوالرواخرىللدینارمنفصلةموازناتالىباإلضافةوایراداتومصروفاتومطلوباتكموجودات
بالعملالمتعلقةاستخراجھاالمطلوبالتقاریروكافةشھریاالمطلوبةالمركزيالبنكتقاریرفرعلكل

الیومي.
مجلسویطلبھاالمصرفیحتاجھتاریخايفيالمصرفلحساباتعامةمیزانیةواستخراجاعدادز -

االدارة.
تعاقدوقدالتصاالتوشبكةوالصیانةالفنيواالسنادالتدریبیخصفیماكاملفنيدعمھناكح -

المصرف على تنفیذ ھذا النظام.

ثانیا: تحلیل نتائج البحث واختبار الفرضیات:
كفایةاالساسیة:لعناصرهوفقاًالتجارياألوسطالشرقمصرفلتقییمCAMELنظامتطبیقسیتم
:یأتي)،وكماL(السیولةمخاطر)،E()،االیراداتM(اإلدارة)،A(االصول)،جودةC(المالرأس

ً
Adequacy(المالرأسكفایةمؤشر-1 Capital:(

علىوقدرتھالمصرفمالءةعلىللتعرفالمستخدمةالمؤشراتاھممنالمالرأسكفایةمؤشریعد
المراكزلتعزیزوعنایةاھتمامالعراقيالمركزيالبنكاولىواذالمالي,االعساراوالخسائرتحمل
المخاطرتجاوزعلىقدرةاكثرلتصبحاالولالدفاعخطیعدكونھالمال,رأسزیادةطریقعنالمالیة
,53:2017(كاآلتي:وھيالمال,رأسكفایةالستخراجمعادلةاستخداموتمالمحتملة,المالیة

shara-al& Hasnawi(

_ كفایة رأس المال =مجمل رأس المال واالحتیاطات/مجمل الموجودات
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المال.رأسكفایةنسب)2(الجدولیوضح

المال.رأسكفایةنسب)2(جدول

السنواتالمؤشر

2015201620172018كفایة رأس المال

41.592%43.335%36.553%32.471%
للسنواتاألوسطالشرقلمصرفالسنویةتقاریرعلىباالعتمادالباحثیناعدادالمصدر:

)2015-2018(

2015لسنة%41.592منزادتقدالمعادلةخاللومنالمالرأسكفایةنسبأن)2(الجدولیبین
أنھاوكذالك،%36.553إلىلتصل2017لسنةتنخفضأنھاإال،2016لسنة%43.335إلى

وتبقىالسابقةالسنواتعنطفیفاًانخفاضاًیعدانھإال%،32.471إلىلتصل2018لسنةتنخفض
وھيعلیھااالعتمادوتمبازللجنةأقرتھاالتيالمالرأسكفایةبمؤشراتقیاساًجداًمقبولةالنسبةھذه
%.12المركزيالبنكقبلمنالمحددةالنسبةتجاوزوكذالك%،8

)2(رقمالجدولفيالعراقيالمركزيالبنكقبلمنالصادرالمصارفتصنیفملحقإلىوبالرجوع
2017لسنةاالتحاديالمالیةالرقابةلدیوانالتجاریةوالمصارفالمصارفأداءتقویممؤشراتضمن

المالرأسلكفایة%12مناالعلىالنسبةوتعدالمال،رأسكفایةلتحدیدمستویاتخمسةحددإذ،
قدفأنھاللمعادلة)2018-2015(الدراسةولفترةالنسبكافةمشاھدةوعنداألولالتصنیفضمن
مصرفبأنالقولیمكنناوبذالكالعراقي،المركزيالبنكقبلمنالمحددةالنسبةتلكبكثیرفاقت

یؤديوھذااألول،التصنیفضمنوتقععالیةالمالرأسكفایةبنسبةیتمتعالتجارياألوسطالشرق
إلى قبول الفرضیة الفرعیة األولى للدراسة.

Asset(األصولجودةمؤشر-2 Quality:(

معظمكونبسببالمالرأسمعدالتلمصداقیةاالساسالحجربمثابةاالصولونوعیةجودةتعد
نقدیةلسیولةتحویلھاصعوبةبسبباواالصولنوعیةطریقعنناجمةتكونالمالياإلعسارمخاطر

Hasnawig(اآلتیة:المعادلةبأستخدامالیھا،وتحسبالحاجةعند al-shara 2017:53(

_جودة االصول  = الموجودات المرجحة بالمخاطر/رأس المال
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األصول.جودةنسب)3(الجدولیوضح

األصول.جودةنسب)3جدول(

السنواتالمؤشر

2015201620172018جودة األصول

71.588%101.122%78.992%94%
للسنواتاألوسطالشرقلمصرفالسنویةتقاریرعلىباالعتمادالباحثیناعدادالمصدر:

)2015-2018(

لفترةوانخفاضاارتفاعاًظھرتقدالمعادلةخاللومناألصولجودةنسبأن)3(الجدولیبین
إلى،2016لسنة%101.122إلى2015لسنة%71.588منزادتقدطفیف،بشكلالدراسة

منوبالرغم%،94لتصل2018لسنةتزادأنھاإلى%،78.992لتصل2017لسنةتنخفضأنھا
قبلمنالصادرالمصارفتصنیفملحقإلىوبالرجوع،جداًمقبولةنسبتبقىأنھاإالالتفاوتھذا

المصارفأداءتقویممؤشراتضمنالموجوداتنوعیة)3(رقمالجدولالعراقيالمركزيالبنك
لتصنیفمستویاتخمسحددت،فقد2017لسنةاالتحاديالمالیةالرقابةلدیوانالتجاریةوالمصارف
قیاساًللمصرفالمرجحةاألصولنسبتمثلالتي)3(الجدولفيالواردةالنسبأناذ،الموجودات
عدمعلىیدلوھذا،2015لسنة%71.588نسبةعنالتقلكانتكافةالدراسةولفترةبرأسمالھا

مصرفأصولبأنالقولیمكنناوبذالكالتجارياألوسطالشرقمصرفلدىمتعثرةموجوداتوجود
الشرق األوسط التجاري ذات جودة عالیة.

:)Management(االدارةكفاءة-مؤشر3

وسلیمامنبشكلالمصرفاإلدارةااللزمةالعواملجمیعاساسعلىاالدارةومجلساالدارةتقییمیتم
االعتبارفيیؤخذواذالمختلفة,المصرفانشطةمخاطرومراقبةلرصدالمصرفقدرةاساسوعلى

للرقابةواالمتثالوالقوانینباللوائحوااللتزاماالدارةتقدمةالذيوالدعماالشرافوجودةمستوى
ظروفتغیرنتیجةتنشأقدالتيللمخاطرالسریعةواالستجابةللمستقبلالتخطیطعلىوالقدرةالداخلیة

ومواكبتھاوكفایتھاالمخاطرورصداالدارةمعلوماتنظمدقةوكذلكجدیدةمنتجاتعرضاوالعمل
الحساباتمراجعةنظموكفاءةبھماوااللتزامالداخلیةوالضوابطالسیاساتمالئمةومدىللتطورات

واالمتثال لتوصیات مراجعي الحسابات  والسلطات الرقابیة.وتحسب وفق المعادلة اآلتیة:

_ كفاءة اإلدارة=المصروفات من غیر فوائد/ صافي  ایرادات التشغیل

اإلدارة.كفاءةنسب)4الجدول(یوضح
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اإلدارة.كفاءة)نسب4(جدول

السنواتالمؤشر

2015201620172018كفاءة اإلدارة

81.982%80.546%97.846%112.419%
للسنواتاألوسطالشرقلمصرفالسنویةتقاریرعلىباالعتمادالباحثیناعدادالمصدر:

)2015-2018(

الدراسةلفترةوانخفاضاارتفاعاًظھرتقدالمعادلةخاللمناإلدارةكفاءةنسبأن)4(الجدولیبین
ثمومن،2016لسنة%80.546إلى,2015لسنة%81.982منانخفظتقداذطفیف،بشكل

،2018لسنة%112.419وتصبحولتزاد،2017لسنة%97.846لتصلتزایدفياصبحت
المصارفتصنیفملحقإلىوبالرجوع،جداًمقبولةنسبتبقىأنھاإالالتفاوتھذامنوبالرغم

أداءتقویممؤشراتضمنالموجوداتنوعیة)4(رقمالجدولالعراقيالمركزيالبنكقبلمنالصادر
مستویاتخمسحددت،فقد2017لسنةاالتحاديالمالیةالرقابةلدیوانالتجاریةوالمصارفالمصارف

اإلدارةكفاءةذاتالتجارياألوسطالشرقمصرفبأنالقولیمكنناوبذالك،اإلدارةكفاءةلتصنیف
عالیة .

):Earning(األرباحجودة-مؤشر4

عدةبعواملالھدفھذاتحققیرتبطواذالمالكین.ثروةتعظیمھوالتجاريللمصرفالرئیسالھدفیعد
المؤشراتمنبمجموعةالقدرةتلكتقاسماوعادةاالیرادات,تحقیقعلىالمصرفقدرةاھمھاومن
االداءتعكسالتيالمؤشراتاحدبوصفھاالربحیةمؤشراتتستخدمواذالربحیة,بمؤشراتعلیھایطلق
عملدیمومةفيوحیویامھماًدوراًتشكلالتيالعوائدتولیدعلىمقدرتھوفيللمصرفالكلي

كاآلتي:وھيالربحیةمؤشرالتسخراجاآلتیةالمعادلةبقائھا،ونستخدمواستمرارالتجاریةالمصارف
)042-4112:044الرضا,(عبد

جودة األرباح= صافي الدخل بعد الضریبة/اجمالي الموجودات
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األرباح.جودةنسب)5الجدول(یوضح

األرباح.جودة)نسب5(جدول

السنواتالمؤشر

2015201620172018جودة األرباح

0.859%2.042%0.649%0.398%
للسنواتاألوسطالشرقلمصرفالسنویةتقاریرعلىباالعتمادالباحثیناعدادالمصدر:

)2015-2018(

بشكلالدراسةلفترةوانخفاضاارتفاعاًظھرتقدالمعادلةخاللومنالربحیةنسبان)5(الجدولیبین
،2015لسنة%0.859الىلتصلللربحیةنسبأعلى)2016-2015(سنتيسجلتاذ،طفیف

%0.649الىلتصل2017سنةفيانخفاضاًتسجلثمومن،0%2.042الى2016سنةوفي
نسبفيالتفاوتھذامنوبالرغم%،0.398الىلتصل2018سنةفيأیضاًاالنخفاضإلىوتعود

البنكقبلمنالصادرالمصارفتصنیفملحقإلىوبالرجوعمقبولة،نسبتبقىأنھاإالالربحیة
التجاریةوالمصارفالمصارفأداءتقویممؤشراتضمناالرباح)4(رقمالجدولالعراقيالمركزي

وعدت،االرباحلتصنیفمستویاتخمسحددتفقد،2017لسنةاالتحاديالمالیةالرقابةلدیوان
التصنیفضمنبموجوداتھاقیاساً%)2.5-%1.5(بیننسبتھاتكونالتيللمصارفالربحصافي
وكذالكالثاني،التصنیفضمنتقع,2016سنتنسبفأن)5(رقمالجدولمالحظةوعند،الثاني

وعندالثالث،التصنیفضمنبموجوداتھاقیاساً%)1.5%-0.5(بیننسبتھاتكونالتياالرباحتعد
الثالث،التصنیفضمنتقع)2015،2017(سنتيفأن)5(رقمالجدولفيالواردةالنسبمالحظة
وعند،الرابعالتصنیفضمنبموجوداتھاقیاساً)0.5(صفر-بیننسبتھاتكونالتياالرباحتعدوكذالك

یمكنناولذاالرابع.التصنیفضمن,تقع2018سنةفأن)5(رقمالجدولفيالواردةالنسبمالحظة
القول وبشكل عام بأن ربحیة مصرف الشرق األوسط التجاري ضمن التصنیف الوسط .

):Liquidity(السیولةمؤشر-5

التزاماتاومالیةموجوداتفيتتمثلموجوداتھاكونوذلكالمالیةالمؤسساتضمنالمصارفتصنف
علىالمصرفمطلوباتمناالكبرالجزءیكونواذوقروض,وسنداتاسھمبشكلتكونمستحقاتاو

وبذالكنقدا،الجاریةااللتزاماتمواجھةعلىقادرافیھاالسیولةموقفیكونانیتطلبمماودائعشكل
عدمبسبباستحقاقھاموعدعندبالتزاماتھاالیفاءعلىالمصرفقدرةعدمبأنھاالسیولةمخاطرتعرف
السیولة،مؤشرالستخراجمعادلةاستخدامویتمالسائلة,الموجوداتأوالالزمالتمویلتوفیرعلىقدرتھ

وكاآلتي:
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مؤشر السیول=الموجودات النقدي /الودائع

.السیولة)نسب6الجدول(یوضح

السیولة.)نسب6(جدول

السنواتالمؤشر

2015201620172018السیولة

102.937%130.734%128.633%101.914%
للسنواتاألوسطالشرقلمصرفالسنویةتقاریرعلىباالعتمادالباحثیناعدادالمصدر:

)2015-2018(

بشكلالدراسةلفترةوانخفاضاارتفاعاًظھرتقدالمعادلةخاللومنالسیولةنسبأن)6(الجدولیبین
أنھاإال،2016لسنة%130.734الىلتصل2015لسنة%102.937منازدادتوقدطفیف،
الىلتصل2018لسنةباالنخفاضتستمرثمومن،%128.633الىلتصل2017لسنةتنخفض

إلىوبالرجوعجداً،مقبولةنسبتبقىأنھاإالالدراسةسنواتفيالتفاوتمنوبالرغم،101.9143
ضمنالسیولة)6(رقمالجدولالعراقيالمركزيالبنكقبلمنالصادرالمصارفتصنیفملحق

فقد،2017لسنةاالتحاديالمالیةالرقابةلدیوانالتجاریةوالمصارفالمصارفأداءتقویممؤشرات
تمثلالتي)6(رقمالجدولفيالواردةالنسبمالحظةوعندالسیولة،لتصنیفمستویاتخمسحددت
األوسطالشرقلمصرفالعالیةالسیولةأنیعنيوھذا،التجارياألوسطالشرقلمصرفالسیولةنسب

خططلدیةالتجارياألوسطالشرقمصرفبأنالقولیمكننا.واذاألولالتصنیفضمنتقعالتجاري
ممتازة ألدارة أموالھ وھناك توازن بین المطلوبات وإمكانیة التسدید .
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المبحث الرابع :
االستنتاجات والتوصیات

أوالً:  االستنتاجات:

اداءتقییمخاللھامنیمكناداریةوكذلكوفنیةمالیةعناصرعلىCAMELنظام-یتضمن1
وضعالىیؤديCAMELنظامانايالقوة,نقاطوتعزیزالضعفنقاطوكشفالمصارف

استراتیجیات تمكن االدارة من خاللھا الى التركیز على العناصر السلبیة من اجل معالجتھا.
آالتي:الىالدراسةتوصلتالتجارياألوسطالشرقمصرفعلىCAMELنظامتطبیق-من2
ولجمیعكافةالدراسةولفترةالتجارياألوسطالشرقمصرفالمالرأسكفایةنسبمالحظةعندأ-

قبلمنالمقررةالنسبةفاقت%وكذلك8بازللجنةقبلمنالمقررةالنسبةبكثیرفاقتفأنھاالسنوات
المصرفقدرةتناميالىعامبشكلیشیروھذااالولالتصنیفضمن%وجاءت12المركزيالبنك
تعثرنتیجةتنشأانالممكنمنالتيالمشاكللمقابلةالمخصصاتوتوافرالعمالءودائعمواجھةعلى

المقترضین في السداد.
تبقىانھااالالسنواتولجمیعكافةالدراسةلفترةالموجوداتجودةفيالحاصلالتفاوتمنبالرغمب-

وعلىالمصرفالموجوداتالعالیةالجودةعلىیدللوھذااالولالتصنیفوتحققجدا,مقبولةنسب
اھتمام المصرف في اقتناء الموجودات المحققة لإلیرادات التي تؤدي الى المنافسة والتوسع.

ً
ولجمیعكافةالدراسةلفترةتفاوتاالتجارياألوسطالشرقلمصرفالربحیةمؤشراتاظھرتج-

األوسطالشرقمصرفربحیةبأنالقولیمكنعاموبشكلمقبولة,نسبتعدأنھاإالالسنوات
التجاري ضمن التصنیف الوسط.

لمواجھةالسیولةتقویةنحوالتجارياألوسطالشرقمصرفاتجاهالسیولةمؤشراتاوضحتد-
تصنیفملحقضمناالولالتصنیفوحققت،السنواتولجمیعكافةالدراسةلفترةالطارئةالحاالت

المصارف للبنك المركزي ضمن مؤشرات  تقویم اداء المصارف.
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ثانیاً: التوصیات:

وكذلكاالداءوتقییمالرقابةانظمةتطویرفيواألجنبیةالعالمیةالمصارفخبراتمن-االستفادة1
وكفاءتھ.المصرفاداءتحسیناجلمنCAMELنظاممناالستفادة

وبینللمصرفالعامةاالدارةبینمعلومات)نظم(ادارةمالیةمعلوماتقاعدةوجود-ضرورة2
المركزيالبنكمنوالمعلوماتالبیاناتبانسیابیةتسمحالمركزيوالبنكالمصارفبینثمومنالفروع
والیھ.

الفائضةالسیولةواستغاللامثلبشكلالودائعتوظیفخاللمنالربحیةزیادةعلىالمصرف-عمل3
واستثمارھا في مشاریع جدیدة.

.CAMELنظاموفقوالحكومیةاالھلیةالمصارفتقییمعلى-ضرورة4
القوةنقاطوتعزیزالمؤشراتبعضفيالضعفنقاطبتالفياالھتمامعلىالمصرفعمل-ضرورة5

في اداء لمصرف.
فيیساعدممااالصولتمویلفيالخارجیةاالموالعلىاالعتمادمنبالتقلیلالمصرفعلى-یجب6

قدرة المصرف على مواجھة المخاطر المتعددة.
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