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 يف حتقيق مالئمة القيمةمقاييس التدفقات النقدية ودورها 
 )دراسة تطبيقية يف عينة من املصارف املدرجة سوق العراق لألوراق املالية (

 د. بكر ابراىيم محمودأ.               زينب عبد الواحد حنون الباحثة.
 / كمية االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة الجامعة المستنصرية

za7676122@gmail.com 
 مخص:الم

ابراز اىمية المعمومات الواردة في كشف التدفق النقدي ودورىا في تعزيز  الى ييدف ىذا البحث     
تقييم  واقع المصارف استخدام بعض مقاييس التدفقات النقدية لمالئمة القيمة  ، وذلك  من خالل 

 والتي يمكن ان توفر مؤشرات لممستخدمين سيما المستثمرين في تحديد قيمة المصرف )عينة البحث( 
ولتحيق ىدف البحث تم اختيار عينة من عشرة مصارف عراقية ولمدة خمس سنوات , المستثمر فيو

،  وقد تم استخراج متغيرات كشف التدفق النقدي ليذه المصارف من خالل  6161-6106من 
 البيانات المالية المنشورة ليذه المصارف ، فضال عن نشرات سوق العراق لألوراق المالية.

تطبيق بعض نسب مقاييس التدفقات النقدية عمى ىذه البيانات لتقييم واقع   تم البياناتوبعد جمع     
ان كشف واستنتج البحث الى ، ودوره في تحقيق مالئمة القيمة االداء المالي لممصارف عينة البحث 

التدفقات النقدية  لم يأخذ االىتمام الكافي من قبل المصارف العراقية  في استنباط العديد من المقاييس 
بمتطمبات اعداد القوائم  كإيفاءالمؤشرات التي قد تفيد في تحديد مالئمة القيمة ، وانما كان يتم اعداده و 

 المالية الذي يعتبر الكشف جزءا منيا. 
 الكممات المفتاحية:)مقاييس، التدفقات النقدية، مالئمة القيمة(.

Cash flow metrics and their role in achieving value adequacy 

(Applied study in a sample of banks listed in the Iraq Stock Exchange) 

Zainab Abdel Wahed Hannoun,             Prof. Bakr Ibrahim Mahmoud 

Al-Mustansiriya University / College of Administration and Economics / 

Accounting Department 

 

Abstract: 

     This research aims to highlight the importance of the information 

contained in the cash flow statement and its role in enhancing the 

appropriateness of value, by examining the relationship between the variables 

of cash flow detection and variables appropriate to the value of a sample of 

Iraqi banks in the Iraqi market for securities. As well as assessing the reality 

of banks (the research sample) through the use of some cash flow measures. 
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     To achieve the goal of the research, a sample of ten Iraqi banks was 

selected for a period of five years from 2016-2020. The cash flow detection 

variables for these banks were extracted through the financial statements 

published for these banks, in addition to extracting and calculating 

appropriate value variables (stock prices, stock returns) Also, based on the 

published financial statements, as well as the Iraq Stock Exchange bulletins. 

     After collecting the data of independent and dependent research variables, 

some ratios of cash flow measures were applied to these data to assess the 

reality of the financial performance of the research sample banks, and then 

the data was subdivided according to the SPSS statistical program and many 

statistical tests were conducted, the most important of which are the 

regression test and the Pearson correlation test to identify the strength of And 

the morale of the relationship and influence between the research variables 

through testing the research hypotheses .There is a correlation relationship 

between the three cash flow detection variables (operating, investment, and 

financing) and the stock return, but in varying proportions. 

Keywords: (measurements, cash flows, appropriateness of value). 

 البحثالمحور االول/ منيجية 
 البحثاوال : مشكمة 

 المفصح المعمومات اىمية عن فيم وسوء قصور ىناك ان البحث مشكمة تتمثل     
 البحث ىذا يمثل لذلك القيمة، مالئمة تعزيز في ودورىا النقدي التدفق كشف في عنيا

 تعزيز في النقدي التدفق كشف في عنيا المفصح المعمومات دور ما ىو لبيان محاولة
أي ىل ىناك عالقة  ،المالية لألوراق العراق سوق في المستثمرين قبل من القيمة مالئمة

وذلك من خالل استنباط  بين متغيرات كشف التدفق النقدي ومتغيرات مالئمة القيمة
بعض المؤشرات من المعمومات الواردة في كشف التدفق النقدي التي قد تسيم في 
توفير رؤية واضحة لدى المستثمرين في تحديد قيمة المصرف الذين يستثمرون فيو 

عمى وفق التساؤل اآلتي التي يحاول وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكمة البحث .
 البحث االجابة عنيا:

 ىل تسيم مقاييس التدفقات النقدية في تعزيز مالئمة القيمة في البيئة العراقية ؟
 البحثثانيا : اىداف 
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 تتمثل أىداف البحث باآلتي:
 بيان المرتكزات االساسية لمفيوم مالئمة القيمة ومداخل قياسيا. -0
ابراز اىمية المعمومات الواردة في كشف التدفق النقدي ودورىا في تعزيز مالئمة  -6

 القيمة 
تقييم  واقع المصارف )عينة البحث( من خالل استخدام بعض مقاييس التدفقات  -3

 النقدية.
 ثالثا : اىمية البحث

 تتمثل اىمية البحث  من خالل انعكاس اىميتو عمى البيئة المحيطة من خالل اآلتي :
 كشف في الواردة المعمومات بأىمية العراقية االستثمارية البيئة وادراك وعي زيادة  -0

 .القيمة مالئمة في تعزيز النقدي التدفق
 اعداد في السميمة عند معدي المعمومات المحاسبية الممارسة المحاسبية تعزيز -6

 ،وبالتالي المحاسبية النوعية لممعمومات الخصائص يحقق بما النقدي التدفق كشف
 .القيمة مالئمة تعزيز في ينعكس

 المحممين عن فضال المالية لألوراق العراق لسوق المنظمة الجيات انتباه فتل -3
 جودة لتحسين مستمر بشكل القيمة مالئمة اختبارات االىتمام بأىمية نحو الماليين
 . المحاسبي االفصاح
 البحث ةرابعا : فرضي

 مفادىا اآلتي :تتمثل فرضية البحث بفرضية رئيسة 
 ىناك دور لمقاييس التدفقات النقدية في تعزيز مالئمة القيمة في البيئة العراقية ؟

 مجتمع وعينة البحثخامسا :
ان مجتمع البحث يتمثل  بالمصارف  المدرجة  في سوق العراق لألوراق المالية.     

وقد تم اختيار قطاع المصارف كونيا أكثر تمثياًل القتصادنا الوطني في الحاضر إذ 
تعد من أىم القطاعات التي توفر لمعراق دخاًل قوميًا جيدًا, كما يعد حاليًا من اكبر 

 سيم القطاعات نشاطًا في تداول األ
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وقد تم اخذ عينة من تمك المصارف عددىا عشرة مصارف وىي كاآلتي      
)االستثمار العراقي، الشرق االوسط ، بغداد ، التجاري العراقي ، االىمي العراقي ، 
المنصور لالستثمار ، سومر التجاري ،المتحد لالستثمار، عبر العراق لالستثمار ، 

(  وتمثل سنة 6161-6106رة الممتدة من )آشور الدولي(ولمدة  خمس سنوات ولمفت
ايير االبالغ المالي في المصارف لذلك تم ىي السنة االولى لتطبيق مع 6106

فصاعدا حتى نضمن انيا معدة  6106البيانات المالية لممصارف من االعتماد عمى 
 وفق معايير االبالغ المالي الدولية

 المحور الثاني : الجانب النظري لمبحث
 .والتطور التاريخي لو مفيوم كشف التدفقات النقدية اوال:
يعتبر كشف التدفقات النقدية ىو احد القوائم والكشوفات الخمسة االساسية والتي    

اصبح الزاما عمى الشركات اعداده عمى انو جزء ال يتجزأ من بياناتيا المالية لكل فترة 
في  0تحديده في معيار المحاسبة الدولي رقميتم فييا تقديم البيانات المالية  . وطبقا لما 

المادة الثامنة، حيث حدد خمس قوائم اوكشوفات مالية عمى الشركات اعدادىا والتي 
 (8الفقرة  0تتمثل باآلتي :)معيار المحاسبة الدولي 

 الميزانية العمومية او قائمة المركز المالي-0
 كشف الدخل -6
 بيان التغيرات في حقوق الممكية -3
 كشف التدفق النقدي-4
 المالحظات المرفقة -5

ان النقد في كشف التدفقات النقدية ىو اكثر من مجرد النقد في الصندوق او لدى     
وىي  (Cash Equivalents)البنك , فيو يحتوي اضافة الى ذلك عمى مكافئات النقد 

د معموم عبارة عن استثمارات قصيرة االجل ذات سيولة عالية ويمكن تحويميا الى نق
 .Harrison Jr)ترتبط بالتغير في قيمتيا   القيمة , وىي غير خاضعة لممخاطر التي

& et.al.,2011:713 ). 
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ان التدفق النقدي ىو كشف مالي يسجل التدفقات  (Esin,2015:109)ويرى      
النقدية الداخمة والخارجة لموحدة لمدة معينة وينقسم عمى اساس النشاط التشغيمي فضال 

توفير معمومات لألطراف االخرى بكل ما يتعمق باألنشطة التمويمية لغرض تحميل  عن 
 الوضع االئتماني وتقدير المالءمة المالية وتمويل متطمبات االستثمار .

( بأن قائمة التدفقات النقدية تبين المركز النقدي  97:  6118وبين ) الجعارات ,     
استنادا الى االساس الذي يتم اعدادىا بناء لموحدة في تاريخ معين وتكتسب اىميتيا 

 عميو وىو االساس النقدي كون قائمة المركز المالي يتم اعدادىا عمى اساس االستحقاق 
ومما سبق يمكن تعريف قائمة التدفقات النقدية عمى انيا سجل مالي يوجز      

لنقدية التي المتحصالت النقدية التي حصمت عمييا الوحدة االقتصادية والمدفوعات ا
 دفعتيا خالل فترة زمنية محددة.

وتاريخيا تعود البدايات االولى لظيور كشف التدفقات النقدية إلى النصف الثاني      
من القرن التاسع عشر ، عندما كانت بعض الشركات األمريكية والبريطانية الكبيرة تعد 

لدخل والمركز المالي  كشف إلى جنب إعداد كشوفاتيا المالية التقميدية المتمثمة بكشف ا
 .مرفق كان مشابًيا لكشف التدفق النقدي الحالي

اي ان كشف التدفقات النقدية  لم يكن وليد المحظة ,فيو نتيجة مجيود دراسات      
كثيرة, مرت في مراحل زمنية طويمة خالليا تطور من حيث الشكل والمضمون ,فكشف 

نموذجا يمبي احتياجات المستخدمين لو ,الى ان التدفقات النقدية في كل مرحمة يتخذ 
ثبت عمى ما ىو عميو االن ..ويمكن ايجازاىم المراحل التي مرت بيا قائمة التدفقات 

 النقدية باآلتي :
ساد في ىذه المرحمة تفسير سمي ب : قائمة مصادر االموال واستخداميا مرحمة  -0

 Where-Got and where“)قائمة من اين تم الحصول عمى االموال وكيف ذىبت 
–Gone statement”  اي تضمنت الزيادة والنقصان في بنود قائمة الميزانية لموحدة

 The,وبعد فترة من الزمن تغير اسم ىذه القائمة ليصبح "قائمة االموال المخصصة" 
Fund statement  .2019'45): ( Kieso  
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اصدر مجمس المبادئ  0973في سنة : مرحمة قائمة التغيرات في المركز المالي  -6
( بعنوان "التقرير عن التغيرات في المركز المالي " 09المحاسبية الرأي المحاسبي رقم )

فرض فيو عمى الشركات ضرورة ان تكون ىذه القائمة احد القوائم الرئيسة عمى ان 
تخضع لممصادقة من قبل المدقق الخارجي مثل اي قائمة مالية اخرى واصبح اسميا 

وفقا لمفيوم راس  0987التغيرات في المركز المالي" واستمر اعدادىا لغاية سنة قائمة "
 (46: 6114المال العامل . )وصفي ابو المكارم،

لكثرة االنتقادات التي تم توجيييا الى :  مرحمة التوجو نحو قائمة التدفقات النقدية -3
المال العامل ظيرت  قائمة التغيرات في المركز المالي المبنية عمى اساس مفيوم رأس

الحاجة الى وجود قائمة تبين المصادر واالستخدامات في الوحدة االقتصادية , ويتم 
اعدادىا عمى اساس نقدي وتمبي استفسارات مستخدمي القوائم المالية , فصدر المعيار 

عن مجمس معايير المحاسبة  1987( الصادر سنة  95المحاسبي االمريكي رقم )
(FASB) ائمة التدفقات النقدية " حيث اوصى الشركات بضرورة شمول القوائم بعنوان "ق

المالية عمى قائمة التدفقات النقدية جنبا مع قائمتي الدخل والمركز المالي , وبيذا 
 اصبحت قائمة التدفقات النقدية بدل قائمة التغيرات في المركز المالي .

في سنة  (IASC)سبة الدوليةوعمى المستوى الدولي اصدرت لجنة معايير المحا      
( المعدل بعنوان "قائمة التدفقات النقدية" واصبح ىذا 7المعيار الدولي رقم ) 0996

بعدة مراحل  منذ  7. وقد مر اصدار المعيار رقم 1994المعيار ممزم التنفيذ  في عام 
 فكرة اصداره ولحد اآلن  يمكن ايجازىا بالجدول اآلتي :

 7معيار المحاسبة الدولي رقم ( مراحل تنفيذ 0جدول )
 يصادس ٔاعخخذاياث االيٕال9عشض يغٕدة لائًت  سلى  6791شٓش اٚاس فٙ عاو 

 لائًت انخغٛشاث فٙ انًشكض انًانٙ 9اصذاس يعٛاس سلى  6799شٓشحششٍٚ االٔل فٙ عاو 

 عشض يغٕدة كشف انخذفك انُمذ٘ 6776شٓش حًٕص فٙ عاو 

 كشٕفاث انخذفك انُمذ٘ 9اصذاس يعٛاس سلى  6771شٓش حششٍٚ انثاَٙ  فٙ عاو

  6771انصادس فٙ  9حاسٚخ حطبٛك يعٛاس سلى  6771شٓش كإٌَ انثاَٙ  فٙ عاو 

اعٛذ حغًٛت انكشف انٗ كشف انذفك انُمذ٘ كُخٛجت انخعذٚم  1009شٓش اٚهٕل فٙ عاو 

 6انُاحج يٍ يشاجعت يعٛاس انًحاعبت انذٔنٙ سلى 

حعذٚم انًعٛاس َخٛجت انخعذٚالث انغُٕٚت عهٗ انًعاٚٛش ٔانخٙ  حى 1007شٓش َٛغاٌ فٙ عاو 

 ُٚخج عُٓا يٕجٕد يعخشف بّ. حخعهك بخصٕص انُفماث انٙ ال

حاسٚخ َفار انخعذٚالث انخٙ اجشٚج عهٗ يعٛاس انًحاعبت انذٔنٙ  1007شٓش حًٕص فٙ عاو 
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 انًخعهك بانخغٛٛشاث فٙ يهكٛت ششكت حابعت. 19سلى 

حاسٚخ َفار انخعذٚالث انخٙ اجشٚج عهٗ انًعٛاس َخٛجت انًشاجعت  1060فٙ عاو  شٓش كإٌَ انثاَٙ 

 1007انغُٕٚت  فٙ َٛغاٌ 

 حى حعذٚم فٙ انًعٛاس اعخُادا انٗ يبادسة االفصاح 1061شٓش كإٌَ انثاَٙ  فٙ عاو 

 1061حاسٚخ َفار انخعذٚالث انخٙ اجشٚج فٙ كإٌَ انثاَٙ  1069شٓش كإٌَ انثاَٙ فٙ عاو 

 (Paolone:2020،17المصدر)
وبيذا اصبح عمى الوحدة االقتصادية ان تعد كشف التدفقات النقدية وفقا لمتطمبات      

, ويجب ايضا ان تعرضيا كجزء ال يتجزأ من قوائميا المالية لكل  7المعيار الدولي رقم 
نقد فترة تعرض عنيا القوائم المالية . ويجب ان يفصح ىذا الكشف عن التغير في ال

ومكافئ النقد ويجب ان يبين جميع اوجو التدفق النقدي التشغيمي واالستثماري والتمويمي 
 وصافي تأثيرىا في النقد ومكافئ النقد في الفترة المحاسبية .

 ثانيا: انواع واىمية مقاييس التدفقات النقدية 
مالئم لمقيمة كشف التدفق النقدي والتي تجعمو ومميزات  بعد توضيح مفيوم واىمية    

، يتم تجسيد ىذه المميزات واالستفادة منيا من خالل عدة مقاييس تشتق وتعتمد عمى 
المعمومات الواردة في كشف التدفقات النقدية يعتمد عمييا المستخدمين في اعطاء 
تقييمات لموحدات لالقتصادية  التي يتم االستثمار بيا وبالتالي تحقق مالئمة القيمة. 

 لمقاييس  التي اوردىا العديد من الكتاب والباحثين ىي اآلتي :ومن اىم تمك ا
 مقاييس تقييم جودة السيولة المالية -1
 مقاييس تقييم جودة االرباح -2
 مقاييس  تقييم سياسة التمويل -3
 مقاييس تقييم المرونة المالية -4
 مقاييس تقييم التدفق النقدي الحر -5

  وفيما يمي توضيح لممقاييس اعاله وكاآلتي:
 مقاييس تقييم جودة السيولة المالية -1

تبين ىذه المقاييس مقدرة الوحدة االقتصادية عمى توفير المبالغ النقدية الغراض      
محددة كما انيا تشير الى مدى سيولة تحويل الموجودات الى نقدية ومدى قرب سداد 
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عمى الوفاء  االلتزامات، وتقيس مؤشرات السيولة المالية مدى مقدرة الوحدة االقتصادية
 (.655: 6116بمطموباتيا المتداولة . )حماد, 

الفتالوي: (ومن  اىم النسب المستعممة لقياس  وتقييم جودة السيولة المالية ىي اآلتي: 
6119 ،63) 

 نسبة تغطية الديون النقدية الحالية   -أ
 أنيا ام االتزاماتي كافية لتغطية نقدية ان لدى الوحدة االقتصادية ىل النسبة ىذه تبين

لتسديد التزاماتيا، و كمما  ة جديد أسيم إصدار أو كاالقتراض خارجي تمويل إلى بحاجة
كانت ىذه النسبة  موجبة ومرتفعة تدل عمى ان وضع الوحدة االقتصادية  المالي جيد 

ويتم استخراج ىذه النسبة  أي تتوفر السيولة الكافية لتغطية التزاماتيا والعكس صحيح .
 المعادلة اآلتية:من خالل 

نسبة تغطية الديون النقدية الحالية = صافي النقد المتوفر من النشاطات التشغيمية /  
 011التدفقات النقدية الخارجة من النشاطات االستثمارية والتمويمية *

 نسبة المدفوعات الالزمة لتسديد الفوائد. - ب
ا النقدية من النشاطات تبين ىذه النسبة  قدرة الوحدة االقتصادية من خالل تدفقاتي

عمى انو   التشغيمية عمى سداد فوائد القروض، وكمما  كانت ىذه النسبة مرتفعة تدل
قد تواجو الوحدة االقتصادية مستقبال مشاكل في امكانية دفع الفوائد المستحقة عمى 

 (Carcello, 2006, 706الديون.) 
 ويتم استخراج ىذه النسبة من خالل المعادلة اآلتية: 

سبة المدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديون = فوائد الديون / صافي التدفقات النقدية ن
 011من النشاطات التشغيمية *

 مقاييس تقييم جودة االباح -2
تعبر ىذه المقاييس وتقيم مدى جودة ارباح الوحدة االقتصادية,  وىناك العديد من   

المؤشرات والنسب التي تشتق من كشف التدفق النقدي و تستخدم لقياس جودة االرباح، 
 ومن اىم  تمك النسب ىي  اآلتي:

 نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيمية:   -أ
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وحدة االقتصادية عمى توفير مايكفي من التدفقات النقدية تبين ىذه النسبة مقدرة ال     
التشغيمية لتغطية  االحتياجات النقدية االساسية وعمى وجو الخصوص سداد الديون 

ارتفعت ىذه النسبة تعد مؤشر وشراء االصول ودفع توزيعات االرباح وكمما 
 (.Chotkunakitti, 2005: 52جيد)

 ل المعادلة اآلتية:ويتم استخراج ىذه النسبة من خال 
نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيمية = التدفقات النقدية الداخمة من النشاطات 

 صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيمية÷ التشغيمية 
 مؤشر النقدية التشغيمية - ب
 .تشغيمي نقدي تدفق توليد عمى أرباح الوحدة االقتصادية قدرة مدى النسبة تبين ىذه    

مما يؤثر  أي ىو مقياس لمدى كفاءة الوحدة االقتصادية في تحويل مبيعاتيا إلى نقدية
 (063،  6116:)مطر، عمى مستوى السيولة بالوحدة االقتصادية

 ويتم استخراج ىذه النسبة من خالل المعادلة اآلتية:
 صافي الدخل÷ مؤشر النقدية التشغيمية = صافي التدفقات النقدية التشغيمية 

 نسبة التدفقات النقدية التشغيمية  - ج
تربط ىذه النسبة بين التدفقات النقدية التشغيمية من جية والمبيعات المحققة من جية 

ى  حيث توضح مدى كفاءة سياسات االئتمان في تحصيل النقدية، اي كمما ارتفعت أخر 
: 6116ىذه النسبة تدل عمى كفاءة سياسة االئتمان في تحصيل المبيعات. )الفضل, 

56.) 
 ويتم استخراج ىذه النسبة من خالل المعادلة اآلتية:

÷ نسبة التدفقات النقدية التشغيمية = صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيمية 
 .صافي المبيعات

 مؤشر دليل النشاط التشغيمي - د
تبين ىذه النسبة مدى قدرة النشاطات التشغيمية في الوحدة االقتصادية عمى توليد 

 (.063: 6116االرباح )مطر, 
 ويتم استخراج ىذه النسبة من خالل المعادلة اآلتية: 
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الربح التشغيمي قبل الفوائد ÷ مؤشر دليل النشاط  التشغيمي = صافي التدفق التشغيمي 
 والضرائب.

 العائد عمى االصول من التدفق النقدي التشغيمي - ه
. نقدية تدفقات توليد عمى االقتصاديةقدرة موجودات الوحدة  مدى النسبة تبين ىذه
 (.063: 6116)مطر, 

 ويتم استخراج ىذه النسبة من خالل المعادلة اآلتية:
العائد عمى االصول من التدفق النقدي التشغيمي = صافي التدفقات النقدية التشغيمية/ 

 مجموع االصول
 مقاييس  تقييم سياسة التمويل -3

تمويمية لموحدة االقتصادية، أي مدى قدرة الوحدة تبين ىذه المقاييس وتقيم السياسة ال
االقتصادية عمى توفير  التمويل الالزم سواء من مصادر تمويل داخمية ام خارجية 

 لتمويل كافة التزاماتيا. ومن اىم النسب التي تستخدم ليذا الغرض ىي اآلتي: 
 نسبة التوزيعات النقدية -ا

ة في توزيع االرباح ، اي توضح ىل ان تبين ىذه النسبة سياسة الوحدة االقتصادي
الوحدة االقتصادية قادرة عمى تييئة الموال الالزمة لغرض دفع تمك التوزيعات . ويمكن 
لممستمرين االستفادة من ىذه النسبة من خالل مقارنتيا بالسنوات السابقة لمعرفة مدى 

 (.061: 6116استقرار توزيعات االرباح السنوية ) القدومي والكيالني, 
 ويتم استخراج ىذه النسبة من خالل المعادلة اآلتية:

صافي التدفقات النقدية ÷ نسبة التوزيعات النقدية = التوزيعات النقدية لممساىمين 
 من النشاطات التشغيمية

 نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة -ب
الفوائد المستمم او توضح  ىذه النسبة االىمية النسبية لعوائد االستثمارات سواء من ايراد 

 (.56: 6118توزيعات االرباح المستممة القروض . )درغام, 
 ويتم استخراج ىذه النسبة من خالل المعادلة اآلتية:
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نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة = المتحصالت النقدية المتحققة من ايراد الفوائد 
 مية.التدفقات النقدية الداخمة من النشاطات التشغي÷ والتوزيعات 

 نسبة االنفاق الرأسمالي -ج
تبين ىذه النسبة االىمية النسبية لمصادر التمويل الخارجي في تمويل االنفاق الرأسمالي 

 (.065: 6118المستثمر في الموجودات المنتجة )درغام, 
 ويتم استخراج ىذه النسبة من خالل المعادلة اآلتية:
التدفقات النقدية الداخمة ÷ لحقيقي نسبة االنفاق الراسمالي = االنفاق الراسمالي ا

 من القروض طويمة االجل واصدارات االسيم والسندات.
 مقاييس تقييم المرونة المالية  -4

تبين ىذه المقاييس مدى قدرة الوحدة االقتصادية عمى االستجابة والتكيف مع االزمات  
المالية ، اي قدرتيا عمى تعديل وتصحيح اوضاعيا في فترات التعثر المالي ، من 
خالل انتياز الفرص لمحصول عمى التمويل مثال او التخمص من بعض الموجودات 

ادة التدفقات النقدية الداخمة لموحدة االقتصادية. غير التشغيمية او تعديل عممياتيا لزي
 كمما عالية النتيجة وان النسبة المستخدمة لتقييم المرونة المالية ىي واحدة  وكمما تكون

وتكون معادلتيا كاآلتي: )شاىين  المالية المصاعب عن الوحدة االقتصادية بعيدة كانت
 (. 665: 6114واخرون, 

صافي النقد المتوفر من النشاطات التشغيمية / متوسط  نسبة تغطية الدين النقدي =
 مجموع االلتزامات.

 مقاييس تقييم التدفق النقدي الحر -1
يقصد بالتدفق النقدي الحر ىو ذلك الذي تكون فيو الوحدة االقتصادية ليا الحرية في  

استعمالو لشراء االستثمارات االضافية وتسديد الدين وشراء اسيم الخزانة ،او ىو قيمة 
التدفق النقدي الذي يمكن لموحدة ان توفره لمقابمة اي فرصة استثمارية مفاجئة.)الفداغ, 

6116 :607 ,) 
 إلى يشير فيذا ن  تفسير نتيجة احتساب التدفق النقدي الحر، اذا كانت نتيجتو موجباوا

 نقدية ولدييا ليا المخطط النقدية التزاماتيا جميع غطت قد أن الوحدة االقتصادية
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 كانت نتيجتو سالبة إذا أما  .حجم اعماليا في والتوسع الديون حجم لتقميل إضافية
 االقتراض أو البيع عن طريق التصرفالوحدة االقتصادية   عمى يعطي مؤشرا بأنفيذا
ذا مستوياتيا المخططة، عند لالستمرار المال رأس زيادة أو استمرت النتيجة سالبة  وا 

 مناسبة تمويل مصادر عن البحث الوحدة االقتصادية عمى لعدة سنوات فيذا يستوجب
 .في تسيير اعماليا االعتيادية لالستمرار

وان الصيغة المستخدمة لقياس التدفق النقدي الحر الذي تتم من خالل نسبة واحدة   
 ىي اآلتي :

التدفقات ÷ التدفق النقدي الحر = صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيمية 
 النقدية الخارجة المخصصة لالستثمار في اآلالت والمعدات والموجودات طويمة االجل.

 :ق يمكن تمخيص  مقاييس التدفقات النقدية بالشكل اآلتيواعتمادا عمى ما سب 
 ( اىم مقاييس التدفقات النقدية1الشكل )

 المؤشرات انواع المقاييس 

يماٚٛظ حمٛٛى جٕدة انغٕٛنت 

 انًانٛت

 َغبت حغطٛت انذٌٕٚ انُمذٚت انحانٛت

 َغبت انًذفٕعاث انالصيت نخغذٚذ انفٕائذ

 كفاٚت انخذفماث انُمذٚت انخشغٛهٛتَغبت  األسباحيماٚٛظ حمٛٛى جٕدة 

 يؤشش انُمذٚت انخشغٛهٛت

 َغبت انخذفماث انُمذٚت انخشغٛهٛت

 يؤشش دنٛم انُشاط انخشغٛهٙ

 انعائذ عهٗ االصٕل يٍ انخذفك انُمذ٘ انخشغٛهٙ

 َغبت انخٕصٚعاث انُمذٚت يماٚٛظ حمٛٛى عٛاعت انخًٕٚم

 َغبت انفٕائذ ٔانخٕصٚعاث انًمبٕضت

 نشاعًانَٙغبت االَفاق ا

 َغبت حغطٛت انذٍٚ انُمذ٘ يماٚٛظ حمٛٛى انًشَٔت انًانٛت

يماٚٛظ حمٛٛى انخذفك انُمذ٘ 

 انحش

 انخذفك انُمذ٘ انحش

 باالعتماد عمى العرض السابق ينالمصدر: اعداد الباحث
يتضح مما سبق ان ىناك العديد من النسب والمؤشرات التي تستخرج من المعمومات 

التدفق النقدي، والتي يمكن من خالليا تقييم الوحدة االقتصادية الواردة في كشف 
المعنية  من حيث جودة ارباحيا وسياسة تمويميا ومرونتيا المالية فضال عن سياسة 
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توظيف التدفق النقدي الحر. وسيتم تطبيق بعض ىذه النسب والمؤشرات عمى الشركات 
 عينة البحث في الجانب التطبيقي من البحث.

 تعريف واىمية مالئمة القيمةثالثا :
ان العديد من االدبيات المحاسبية فسرت مفيوم مالءمة قيمة المعمومات المحاسبية من 

 خالل انعكاس اثر المعمومات المحاسبية عمى القيمة السوقية لالسيم .
اربعة  تفسيرات  اساسية  (Francis &Scipper,1999:325-327)وقد قدم  

                      -مثل باالتي:لمفيوم مالئمة القيمة تت
*ان المعمومات المحاسبية تتسم بمالءمة القيمة اذا احتوت عمى المتغيرات التي 

 تستخدم في نماذج تقييم حقوق الممكية المختمفة . 
*ان مالءمة قيمة المعمومات المحاسبية تتحدد بالعالقة االحصائية بين المعمومات 

 واسعار االسيم او عوائدىا . 
*ان مالءمة قيمة المعمومات المحاسبية قد تقاس في شكل ) أخبار( حيث ان 

 المعمومات التي تسمح بمالءمة القيمة ىي التي تغير اسعار االسيم . 
*ان المعمومات المحاسبية تتسم بمالئمة القيمة اذا كانت اسعار االسيم تعكس 

 المعمومات المحاسبية
يف التي تؤطر مالءمة القيمة كأداة لقياس أىمية فضال عن ذلك وردت العديد من التعار 

وجودة وموثوقية المعمومات االقتصادية والمالية ويمكن تمخيص بعض ىذه التعاريف 
 بالجدول اآلتي :

 تعاريف مالئمة القيمة (6جدول )
 انخعشٚف                       اعى انًؤنف ٔانًصذس ث

6- ( Den Adel,1999:3)  االعٓى عهٗ حصٕٚش االسباح ٔحمٕق انًهكٛت حٛث آَا لذسة اععاس

حماط يالءيت انمًٛت بانعاللت بٍٛ ْزِ انًعهٕياث انًحاعبٛت  ٔاععاس 

 االعٓى .

1- (Barth .,2001 : 80 )  آَا عًهٛت حُفٛزٚت نهًعاٚٛش الٌ انًبهغ انًحاعبٙ عٛكٌٕ يالئى  نهمًٛت

فمط ارا كاٌ  ا٘ ٚكٌٕ نّ عاللت كبٛشة يخٕلعت يع اععاس االعٓى .

انًبهغ ٚعكظ انًعهٕياث انًالئًت نهًغخثًشٍٚ فٙ حمٛٛى انششكت ٔحى 

 لٛاعّ بشكم يٕثٕق بًا ٚكفٙ الَعكاعّ يع اععاس االعٓى .

3- (Has &Anandarajan, 

2003  :  3) 

آَا لذسة يعهٕياث انمٕائى انًانٛت عهٗ حفغٛش انخغٛشاث فٙ لًٛت 

خفغٛشٚت نًعهٕياث انمٕائى انًانٛت حمٕق انًهكٛت ٔكهًا صادث انمٕة ان
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 انمًٛت . صادث يالئًت

1- (Beisland,2009 : 9 )   ٚشٖ اٌ يالءيت لًٛت انًعهٕياث انًحاعبٛت ال حشكض عهٗ انكٛفٛت

انخٙ ٚخى فٛٓا اعخخذاو انًعهٕياث انًحاعبٛت فٙ حمٛٛى انٕحذة 

ٛش االلخصادٚت ٔاًَا حبٍٛ لذسة انًعهٕياث انًحاعبٛت عهٗ ششح ٔحفغ

ٔبأثش سجعٙ انخغٛشاث فٙ اععاس االعٓى بًشٔس انضيٍ أ بٍٛ 

 انٕحذاث االلخصادٚت . 

5- (Hu,2015 :4 )  فمذ سكض عهٗ اْخًاو صاَعٙ انغٛاعاث بًالئًت انمًٛت , عهٗ انشغى

يٍ اٌ يالئًت انمًٛت نٛغج يعٛاسا يحذدا نٕاضعٙ انغٛاعاث 

انًشاسكٌٕ فٙ انغٕق فٙ انًحاعبٛت , حٛث بُاء عهٛٓا لذ ٚشغب 

 اعادة حمٛٛى عٛاعت االفصاح انخاصت بٓى .

1- So  et  al.,2018:80  )  بآَا االسحباط بٍٛ انًبانغ انًحاعبٛت انشئٛغٛت انًخاحت فٙ انمٕائى

 انًانٛت نهششكاث ٔاععاس اعًٓٓا.

9- (FERNANDO&HE

RMAWAN,2018:42

3)  

حى حعشٚفٓا يٍ َاحٛت اًْٛت انًعهٕياث انًحاعبٛت فٙ حمٛٛى حمٕق 

انًهكٛت ٔبشكم خاص كٛف ًٚكٍ حفغٛش لًٛت انششكت أ عضْٔا انٗ 

 انًعهٕياث انًحاعبٛت 

المصدر: اعداد الباحثين باالعتماد عمى المصادر   
القيمة والمنافع اما عن اىمية مالئمة         اعاله                                   

 (Makaya,2017:37)    تأتي من خالل تحقيق اآلتي المتأتية من اختبارىا فقد
يتم تبميغ الجيات المعيارية ومستخدمي التقارير المالية ومديري الشركات , بشأن  -0  

 درجة مالءمة القيمة .
ث كمما تساعد عمى استنباط تكمفة رأس المال او حقوق الممكية في بمد ما . حي -6

زادت مالءمة القيمة انخفضت تكمفة رأس المال او حقوق الممكية نتيجة انخفاض 
 مخاطر المعمومات التي يحكم بيا المستثمرون عمى المعمومات المحاسبية .

تعتبر ايضا برنامج لمتحقق من صحة المعمومات المحاسبية المستخدمة في العقود  -3
 . (Makaya,2017:37)وفي قرارات االستثمار 

فوضح ان من منافع اختبار مالئمة  ( Asika & Ezejiofor , 2018 : 2263)اما 
القيمة ىو انيا تعتبر  بمثابة وكيل  مباشر لفائدة القرار و ألنيا تعكس دور المعمومات 
المحاسبية في تمكين المستثمرون من الحصول عمى المعمومات الميمة ألغراض التقييم 

لقيمة يتطابق مع الغرض العام لمتقرير المالي , وذلك من . خاصة ان تعريف مالئمة ا
خالل توفير معمومات لمساعدة المستثمرين الحاليين والمحتممين والمقرضين والدائنين 

 االخرين عمى التقدير .
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الى ان زيادة  ( Chauhan & Kumar ,2019 :10)فضال عمى ذلك فقد اشار  
ان تخفض من تكاليف المعمومات الكشف عن المعمومات مالءمة القيمة يمكن 

لممستثمرين االجانب ومن ثم تخفض من مساوئيم المعموماتية .وان المستثمرين 
االجانب يفضمون االستثمار في البمدان التي تتمتع ببيئة تقارير مالية شفافة . ليذا يعد 
ق افصاح الشركات ىو العامل االكثر اىمية  في جذب االستثمارات االجنبية في االسوا

 الناشئة .
يتضح مما سبق ان جميع التعاريف الواردة لمالئمة القيمة كميا تصب في نفس 
المضامين ولكن من عدة جوانب مختمفة ، لذلك فأن مالئمة القيمة  تعني مدى قدرة 
االرقام المحاسبية الواردة في الكشوفات المالية في التأثير عمى مستخدمي تمك االرقام 

االقتصادية، فأذا كان لمرقم المحاسبي تأثيرا يقال انو مالئم لمقيمة  في تقييم قيمة الوحدة
 اي حقق اليدف المنشود منو والعكس صحيح.

 رابعا: أوجو الترابط بين مقاييس التدفقات النقدية ومالئمة القيمة 
تكمن اوجو الترابط بين مقاييس التدفقات النقدية  ومالئمة القيمة من خالل اعتبار نتائج 

 ((Paolone:2020:69 المقاييس كأداة داعمة لالمور اآلتية.ىذه 
فيم السيولة التي سيتم تخصيصيا من قبل الوحدة االقتصادية لالنشطة التشغيمية  -0

والسياسات المالية حيث يعتبر مقدار التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية مؤشًرا 
الالزمة لسداد الديون ، والحفاظ عمى ميًما لمدى قيام الشركة بتوليد التدفقات النقدية 

قدراتيا فضال عن امكانياتيا في توزيعات األرباح دون االعتماد عمى الموارد المالية 
 الخارجية.

تحديد مقدار السيولة التي يجب توفيرىا لعممية االستثمار من خالل التعرف عمى   -6
 السياسات االستثمارية المتبعة من خالل الوحدة االقتصادية.

ديد الييكل المالي الذي يجب استخدامو لضمان التوازن المناسب بين مصادر تح -3
التمويل الخارجية والتمويل الذاتي من خالل التعرف عمى سياسات التمويل المتبعة من 

 الوحدة االقتصادية.
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محاولة التغمب عمى الحدود التي ترافق التحميل الساكن الذي يعتمد عمى النسب المالية  -4
االرقام الواردة في قائمتي المركز المالي وكشف الدخل. وذلك من خالل المشتقة من 

تمثيل الوضع المالي لمشركة بطريقة ديناميكية يعتمد عمى تحميل مكونات التدفقات 
 النقدية الداخمة والخارجة.

قياس العجز او االعسار المالي ، تعد مقاييس التدفقات النقدية أيًضا أداة ميمة   -5
لمالي  من وجية نظر تنبؤية، عمى الرغم من ان المقاييس المشتقة من لتحميل العجز ا

المشكمة الرئيسية المرتبطة  الكشوفات االخرى توفر مؤشرات ونماذج تنبؤية لمعجز لكن
بيذه المؤشرات والنماذج التنبؤية الطبيعة الساكنة وغير المتحركة ليا، في حين ان 

جزة أكثر أىمية وغير ساكنة مثل التدفق مقاييس التدفقات النقدية توفر مؤشرات مو 
 النقدي التشغيمي، والتي تمثل أنسب المؤشرات لقياس درجة اإلعسار .

تقييم الشركات بدقة عالية، ان التقييم المبني عمى مقاييس التدفقات النقدية المشتقة من   -6
االرقام الواردة في كشف التدفق النقدي يعد تقييم موضوعي عال المستوى ، عمى 
عكس  االرقام الواردة في كشف الدخل التي غالًبا ما تخضع لمتقييم الذاتي و التقديري 
يتضح مما سبق ان ىناك دور كبير لمقاييس التدفقات النقدية لمختمف المستخدمين 
سيما المستثمرين لما توفرىا من معمومات تدعم المستخدمين وتعد االساس ليم في 

تحديد السيولة بشكل دقيق وكذلك اتخاذ قرار التمويل مختمف القرارات، حيث تسيم في 
فضال عن قياس االعسار المالي واخيرا اعطاء التقييم النيائي لقيمة الوحدة 

 االقتصادية، مما يؤشر ذلك ترابط كبير بين مالئمة القيمة ومقاييس التدفقات النقدية.
 / الجانب العمميالثالثالمحور 

 اوال: خصاص وطبيعة عينة البحث
تم اختيار القطاع المصرفي كعينة لمبحث باعتباره يشكل اكبر القطاعات المدرجة في 
سوق العراق لألوراق المالية ، فضال عن انو اكثر القطاعات تداوال وفق مامؤشر في 
تقارير السوق، وكذلك ايضا باعتباره القطاع الوحيد الممزم بتطبيق  معايير المحاسبة 

 .6161-6106لذلك تم اعتماد سنوات البحث من  ،6106الدولية اعتبارا من 
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وتم اختيار عينة من القطاع المصرفي تمثل عشرة مصارف وتم اختيار ىذه المصارف 
باعتبارىا مصارف مطبقة لممعايير فضال عن انيا مدرجة في السوق النظامي لمسوق 

ثمار , الشرق ومتاحة بياناتيا لمسنوات المعتمدة. وتتمثل ىذه المصارف باآلتي : )االست
االوسط , بغداد , التجاري العراقي , االىمي العراقي , المنصور , سومر , المتحد 

 لالستثمار , عبر العراق ,
 آشور الدولي (. ويمكن ايجاز نبذة عن عينة البحث وفق الجدول اآلتي : 

 (  نبذة  موجزة عن المصارف )عينة البحث(3جدول )
المال مميار  رأس سنة االدراج سنة التأسيس رمز المصرف اسم المصرف التسمسل

 دينار
   BIBI 1993 2004 250 االستثمار العراقي -1
 BIME 1993 2004 250 األوسطالشرق  -2
 BBOB 1992 2004 250 بغداد -3
 BCOI 1992 2004 250 التجاري العراقي -4
 BNOI 1995 2004 250 األىمي العراقي -5
 BMNS 2005 2008 250 المنصور لالستثمار -6
 BSUC 1999 2004 250 سومر التجاري -7
 BUND 1994 2009 300 المتحد لالستثمار -8
 BTRI 2006 2015 264 لالستثمار العراق عبر -9

 BASH 2005 2007 250 آشور الدولي -11
مميار  651يتضح من الجدول اعاله ان رأس مال المصارف عينة البحث ال يقل عن 

استنادا الى تعميمات البنك المركزي الذي الزم ان يكون رأس المال لممصرف ال وىذا 
مميار دينار. وان معظم المصارف تعد عريقة في تاريخ تأسيسيا وليا  651يقل عن 

 .خبرة طويمة في العمل المصرفي يزيد عن ثالثة عقود من الزمن
 التدفقات النقديةثانيا: تقييم  اداء المصارف )عينة البحث( وفق مقاييس 

السابق ذكرىا في الجانب   النقدية التدفقات مقاييس استخدام بعض سيتم في ىذه الفقرة
المالي لممصارف ) عينة البحث( ، وذلك لمتعرف عمى واقع اداء  األداء النظري لتقييم

ليا، اي ان اليدف من ىذا  المالي والوضع المالية السياسات ىذه المصارف وتقييم
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بيان دور مقاييس كشف التدفق النقدي في تحديد مالئمة القيمة من قبل  التقييم 
  المالية لإلدارة ميمة أداةحيث تعد ىذه المقاييس  المستخدمين سيما المستثمرين ،

 النقدية والمدفوعات المقبوضات عن بمعمومات الماليين المحممين فضال عن تزويد
تقدير قيمة الوحدة االقتصادية بشكل  افضل المالية، وبالتالي تعينيم في  الفترة خالل

مما لو تم االعتماد عمى نتيجة النشاط فقط، أي ان مقاييس التدفقات النقدية التي تعتمد 
عمى كشف التدفق النقدي قد تكون اكثر مالمة لمقيمة من المقاييس االخرى  التي تعتمد 

 عمى الكشوفات االخرى.
المشار ليا في  احد مقاييس التدفقات النقديةسيتم تطبيق ثالث نسب كل  نسبة تمثل 

الجانب النظري والتي تعتمد عمى معمومات كشف التدفق النقدي  لتقييم واقع االداء 
المالي في المصارف )عينة البحث( .وتعد ىذه النسب ىي االىم من بين النسب 

تطبيق  االخرى وفقا لمعديد من نتائج الدراسات والبحوث السابقة ، وقد كانت نتائج
 النسب المختارة  من مقاييس التدفقات النقدية عمى المصارف عينة البحث كاآلتي :

من اىم النسب المستخدمة وفق ىذا المقاييس والتي  -: مقاييس جودة السيولة -0
سيتم احتسابيا  عمى  معمومات كشف التدفق النقدي لممصارف عينة البحث عمييا 

 ىي :
 وتحتسب ىذه النسبة وفق المعادلة اآلتية:تداولة ( )نسبة تغطية الدين النقدية الم

= صافي النقد المتوفر من االنشطة التشغيمية  نسبة تغطية الدين النقدية المتداولة
 /التدفقات النقدية الخارجة من االنشطة االستثمارية والتمويمية

من  وقد تم تطبيق النسبة اعاله عمى  بيانات المصارف )عينة البحث (  والمستخرجة
وقد  6161الى  6106كشوف التدفقات النقدية لممصارف عينة البحث ولمسنوات من 

 كانت نتائج االحتساب لمنسبة اعاله كما ىي موضحة بالجدول اآلتي:
( نتائج احتساب نسبة تغطية الدين النقدية المتداولة  عمى المصارف 4جدول رقم )

 6161-6106)عينة البحث( لمسنوات من 
 المتوسط 2020 2019 2018 2017 2016 المصرف

 2.353 2.184 ((3.235 ((15.006 ((0.024 27.847 االستثمار العراقي
 ((24.345 ((0.431 ((40.540 7.024 8.853 0.749 الشرق االوسط
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 ((10.278 5.494 ((1.749 23.334 ((1.065 ((77.405 بغداد
 0.319 2.429 0.352 0.241 ((0.936 ((0.488 التجاري العراقي
 5.889 0.498 ((0.935 ((0.530 6.385 25.022 االىمي العراقي

 0.448 ((0.222 1.416 1.741 ((0.768 0,073 المنصور
 0.023 3.333 11.328 ((3.224 ((12.058 0.738 سومر
 ((21.685 1.187 ((2.099 ((102.312 1.940 ((7.009 المتحد

 1.477 2.402 ((0.752 ((0.337 ((0.682 6.756 عبر العراق
 3.432 1.364 ((5.393 29.651 ((6.389 (2.071) آشور الدولي

المصدر)اعداد الباحثين اعتمادا عمى بينات كشف التدفق النقدي لممصارف عينة 
 (6161-6106البحث ولمسنوات من 

يتضح من نتائج احتساب نسبة تغطية الدين  النقدية المتداولة المعروضة في الجدول 
اعاله ان ىناك تذبذب في النتائج بين المصارف و كذلك ايضا بين سنة او اخرى 
لنفس المصرف، وىذا قد يدل انو لم يكن لدى اغمب المصارف انتباه ليذه النسبة التي 

 لتي تعطي مؤشرات عمى مقدرة المصرف المالية. تعتمد عمى كشف التدفقات النقدية ا
ويبين ايضا تحميل نتائج احتساب نسبة تغطية الدين النقدية  المتداولة لممصارف عينة 

% من المصارف عينة البحث كان المتوسط لمنسبة ايجابي عمى مدار 71البحث ان 
عمى % منيا كان المتوسط لمنسبة سمبي ، مما يستوجب 31السنوات الخمسة ، و

المصارف التي ليا متوسط ايجابي المحافظة عمى ىذا المستوى والعمل عمى تحسينو 
واستقراره ، اما المصارف التي لدييا متوسط سمبي عمييا اعادة النظر وتصحيح 

 يا الى االعسار والتعثر المالي .سياساتيا الن ىذا يعتبر مؤشر قد يؤدي ب
من اىم النسب المستخدمة  -االقتصادية:مقاييس تقييم جودة ارباح الوحدات  -2

 وفق ىذا المقياس والتي سيتم االعتماد عمييا ىي مؤشر دليل النشاط التشغيمي:
 وتحتسب ىذه النسبة وفق المعادلة اآلتية:

مؤشر دليل النشاط التشغيمي=التدفق النقدي من االنشطة التشغيمية /الربح التشغيمي 
 قبل الضرائب

اعاله عمى  بيانات المصارف )عينة البحث (  والمستخرجة من وقد تم تطبيق النسبة 
وقد  6161الى  6106كشوف التدفقات النقدية لممصارف عينة البحث ولمسنوات من 

 كانت نتائج االحتساب لمنسبة اعاله كما ىي موضحة بالجدول اآلتي:
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 ( نتائج احتساب نسبة مؤشر دليل النشاط التشغيمي  عمى المصارف5جدول رقم )
 6161-6106)عينة البحث( لمسنوات من 

 المتوسط 2020 2019 2018 2017 2016 المصرف
 ((22.832 5.241 (43,966) (75,350) (3,784) 3,701 االستثمار العراقي
 5.506 11,640 59,700 (17,885) (26,510) 0,585 الشرق االوسط

 ((4.992 5.246 ((4.591 (13.481 ) ((2.772 ((9.361 بغداد
 2.029 2.196 3,284 0.649 2.202 3,492 التجاري العراقي
 2.161 0.518 3.398 ((4.410 8.822 2.477 االىمي العراقي

  (119 .0) ((21.198 ((4.418 9.787 12.504 2.372 المنصور
 21.514 15.656 ((49.468 41.908 98.622 0.853 سومر
 21.404 184.094 0.606 ((2.960 (3.079) ((71.640 المتحد

 4.274 (5.097) 22.754 0.377 1.899 1.437 عبر العراق
 2.289 1.346 ((5.425 17.126 ((0.865 ((0.738 آشور

باالعتماد البيانات المالية المستخرجة من التقارير السنوية  يناعداد الباحث المصدر:
 لممصارف عينة البحث .

يتضح من نتائج احتساب نسبة مؤشر دليل النشاط التشغيمي لممصارف عينة البحث 
والمعروضة في الجدول اعاله ان ىناك تذبذب في النتائج بين المصارف و كذلك ايضا 
بين سنة او اخرى لنفس المصرف، وان ىذه النسبة تعد ميمة حيث العديد من 

ا عمى اساس االستحقاق  لكن ال المصارف قد تعمن عن تحقيقيا ارباح تم احتسابي
تستطيع توزيع ىذه االرباح عمى المساىمين لعدم توفر السيولة الكافية  ، لذلك اذا كانت 
ىذه النسبة سالبة تعني ان االرباح المتحققة ليست بالجودة المطموبة والعكس صحيح 

حد يعني ذلك لكن يفترض ان تكون النسبة ايجابية اكبر من الواحد النيا اذا اقل من الوا
 ان السيولة قميمة ال تكفي بتوزيع االرباح . 

تحميل نتائج احتساب نسبة مؤشر دليل النشاط التشغيمي لممصارف ويتضح ايضا من 
% من المصارف عينة البحث  ايضا كما ىو الحال  في نسبة 71عينة البحث ان 

مدار السنوات الخمسة تغطية الدين النقدية  المتداولة كان المتوسط لمنسبة ايجابي عمى 
% منيا كان المتوسط لمنسبة سمبي ، مما يستوجب عمى المصارف التي ليا 31، و

متوسط ايجابي المحافظة عمى ىذا المستوى والعمل عمى تحسينو واستقراره ، اما 
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المصارف التي لدييا متوسط سمبي عمييا اعادة النظر وتصحيح سياساتيا الن ىذا 
 مومة المصرف واستمراره .يعتبر مؤشر سمبي عمى دي

من اىم النسب المستخدمة وفق ىذا  -مقاييس تقييم التدفق النقدي الحر:  -3
 المقياس والتي سيتم االعتماد عمييا ىي نسبة التدفق النقدي الحر:

 وتحتسب ىذه النسبة وفق المعادلة اآلتية:
التدفق النقدي الحر= صافي التدفق النقدي من االنشطة التشغيمية /صافي التدفقات 

 .النقدية الخارجة المخصصة لالستثمار 
وقد تم تطبيق النسبة اعاله عمى  بيانات المصارف )عينة البحث (  والمستخرجة من 

 وقد 6161الى  6106كشوف التدفقات النقدية لممصارف عينة البحث ولمسنوات من 
 اله كما ىي موضحة بالجدول اآلتي:كانت نتائج االحتساب لمنسبة اع

( نتائج احتساب نسبة التدفق النقدي الحر  عمى المصارف )عينة البحث( 6جدول رقم )
 6161-6106لمسنوات من 

 المتوسط 2020 2019 2018 2017 2016 المصرف
 337.070 323.706 (3,235) ((15.006 ((2.395 43,600 االستثمار العراقي
 58.276 ((0.097 (59,700) 16,095 78.259 3.595 الشرق االوسط

 144.105 5.404 ((2.522 9,892 ((9,269 144,600 بغداد
 0.801 2.350 ((0,264 0,154 (0,951) (0,488) التجاري العراقي
 ((9.993 ((0.576 (0.963) (0,862) (20,581) (26,985) االىمي العراقي

 ((2.140 ((2.220 (0,764) 1,575 (0,801) 0,070 المنصور
 ((14.956 11.313 (11.725) (3,224) (12,058) 0,738 سومر
 ((25.843 1.184 (7,002) (151,170) (20,846) 48,617 المتحد

 ((5.368 ((21.135 (0,896) 15,321 (0,910) 2,252 عبر العراق
 151.895 97.699 (16.700) 78.541 ((6.171 ((1.474 آشور

يتضح من نتائج احتساب نسبة التدفق النقدي الحر لممصارف عينة البحث والمعروضة 
في الجدول اعاله ان ىناك تذبذب في النتائج بين المصارف و كذلك ايضا بين سنة او 
اخرى لنفس المصرف، وان ىذه النسبة تعد ميمة لتقييم المصرف من حيث توفر 

فائضة تكون لو الحرية في استخداميا لشراء االستثمارات االضافية تدفقات نقدية 
اوتسديد ديون وغيرىا اي يعد اضافة لسيولة الوحدة االقتصادية، فاذا كانت نسبة التدفق 
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النقدي الحر موجبة فيذا يشير الى ان المصرف قد غطى جميع التزاماتو النقدية 
يا بحرية لتقميل حجم ديونو او التوسع المخطط ليا ولديو نقدية اضافية يمكن استخدام

في حجم نشاطو، اما اذا كان التدفق النقدي الحر سالبا فيذا يعني ان الوحدة 
االقتصادية عمييا القيام في استثمارات عن طريق البيع او االقتراض او زيادة رأس 
 المال في االجل القصير لالستمرار عند مستوياتيا المخططة . واذا استمر التدفق
النقدي الحر سالبا لمعديد من السنوات فانو عمى الوحدة االقتصادية البحث عن مصادر 

 تمويل مناسبة لالستمرار في نشاطيا .  
تحميل نتائج احتساب نسبة التدفق النقدي الحر لممصارف عينة  وكذلك يتضح من

 % من المصارف عينة البحث  كان المتوسط لمنسبة ايجابي عمى مدار51البحث ان 
% منيا كان المتوسط لمنسبة سمبي ، اي ان ىناك مناصفة 51السنوات الخمسة ، و

مابين المصارف عينة البحث نصف المصارف نسبتيا سمبية والنصف اآلخر نسبتيا 
ايجابية ، عمى الرغم من  ان احد المصارف الذي نسبتو ايجابية وىو مصرف التجاري 

، مما تعد غير   0.801احد حيث كانت العراقي  كانت النسبة االيجابية اقل من و 
فة المصارف ذات النسبة السمبية تزداد اكافية وليست بالمستوى المطموب لذلك فأن ك

عن كفة المصارف ذات النسبة االيجابية ، مما يستوجب عمى المصارف التي ليا 
متوسط ايجابي المحافظة عمى ىذا المستوى والعمل عمى توظيفو في مجاالت استثمارية 
تولد عوائد جديدة ، اما المصارف التي لدييا متوسط سمبي  او ايجابي اقل من الواحد 
عمييا اعادة النظر وتصحيح سياساتيا الن ىذا يعتبر مؤشر سمبي وعدم قدرة المصرف 
عمى تغطية التزاماتو مما قد يوثر عمى استمرارية و ديمومة المصرف في ممارسة 

 انشطتو االعتيادية .
عمى مجتمع  وعينة البحث وتقييم االداء المالي لممصارف )عينة البحث( بعد التعرف  -0

من خالل استخدام بعض مؤشرات ومقاييس التدفقات النقدية اعتمادا عمى البيانات 
الواردة في كشف التدفق  النقدي لممصارف عمى مدار السنوات الخمسة المعتمدة من 

ة التي يمكن من خالليا . واستخالص بعض المؤشرات االساسي6161-6106سنة 
المستخدمين لكشف التدفق النقدي سيما المستثمرين والمحممين المالين تقييم ىذه 
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المصارف وتحديد اسعار وعوائد االسيم المتوقعة ليذه المصارف، اي كيف يمكن 
اعتبار المعمومات الواردة في كشف التدفق النقدي من خالل المؤشرات المستخرجة 

يتضح  من نتائج التحميل السابق  والتذبذب في النتائج ان مقيمة. منيا تعد مالئمة ل
كشف التدفقات النقدية  لم يأخذ االىتمام الكافي من قبل المصارف العراقية  في 
استنباط العديد من المقاييس والمؤشرات التي قد تفيد في تحديد مالئمة القيمة ، وانما 

 وائم المالية الذي يعتبر الكشف جزءا منيا .كان يتم اعداده كأيفاء بمتطمبات اعداد الق
واعتمادا عمى النتائج وعمى الرغم من اىمية ىذه المؤشرات المستنبطة من المعمومات  -6

المدرجة في كشف التدفقات النقدية ، اال انو يبدوا في البيئة العراقية لم تأخذ ذلك 
المحاسبية، وتأسيا عمى االىتمام الكافي من قبل كل من المعد والمستخدم لممعمومات 

ىناك دور لمقاييس التدفقات  ذلك يتم رفض فرضية البحث التي تنص عمى اآلتي :
 .النقدية في تعزيز مالئمة القيمة في البيئة العراقية

 المحور الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 اوال: االستنتاجات

 من اىم االستنتاجات التي تم التوصل الييا ىي اآلتي:
البدايات االولى لظيور كشف التدفقات النقدية إلى النصف الثاني من القرن تعود -0

التاسع عشر ، حيث انو لم يكن وليد المحظة ,فيو نتيجة جيود عديدة ودراسات كثيرة, ،  
و لم يكن  يعد الكشف وفق صيغة موحدة معينة  او ممزمة الى ان تم اصدار المعيار 

( بعنوان "قائمة التدفقات النقدية " , وقد 0987نة ( في س 95المحاسبي االمريكي رقم )
( في سنة IASCتبعو  عمى المستوى الدولي اصدار لجنة معايير المحاسبة الدولية)

( المعدل بعنوان "قائمة التدفقات النقدية" واصبح ىذا 7المعيار الدولي رقم ) 0996
 .  0994المعيار ممزم التنفيذ  في عام 

لظيور مصطمح مالئمة القيمة  الى ستينات القرن الماضي  تعود البدايات  االولى -3
، وعمى الرغم من ورود عدة تعريفات لمالئمة القيمة  اال انيا 0968وتحديدا في عام 

تعني مدى قدرة االرقام المحاسبية الواردة في الكشوفات المالية في التأثير عمى 
 مستخدمي تمك االرقام في تقييم قيمة الوحدة االقتصادية.
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يتم تجسيد المميزات الفريدة لكشف التدفق النقدي والتي تجعمو مالئم لمقيمة من خالل  -4
عدة مقاييس تشتق وتعتمد عمى المعمومات الواردة في كشف التدفقات النقدية يعتمد 
عمييا المستخدمين في اعطاء تقييمات لموحدات لالقتصادية  ، ومن اىم تمك المقاييس  

لة المالية  ، مقاييس تقييم جودة االرباح  ، مقاييس  تقييم مقاييس تقييم جودة السيو 
سياسة التمويل ، مقاييس تقييم المرونة المالية ، مقاييس تقييم التدفق النقدي الحر، 
ولكل مقياس من ىذه المقاييس عدة نسب ومؤشرا ت تستخدم في اعطاء التقييمات لكل 

 مقياس .
االىتمام الكافي من قبل المصارف العراقية   يتضح ان كشف التدفقات النقدية  لم يأخذ -5

في استنباط العديد من المقاييس والمؤشرات التي قد تفيد في تحديد مالئمة القيمة ، 
وانما كان يتم اعداده كأيفاء بمتطمبات اعداد القوائم المالية الذي يعتبر الكشف جزءا 

 منيا .
وسط نسبة تغطية الدين % من المصارف عينة البحث كان مت71عمى الرغم من ان  -6

النقدية المتداولة ليا ايجابي عمى مدار السنوات الخمسة  المعتمدة ،  اال انو يالحظ ان 
ىناك تذبذب كبير في النتائج بين مصرف وآخر او حتى بين السنوات لنفس المصرف 
، مما يؤشر عدم وجود سياسة واضحة لدى المصارف وعدم االىتمام بنتائج ىذه 

 السعي نحو المحافظة عمى  ايجابية ىذه النسبة واستقرارىا .   النسبة وعدم
% من المصارف عينة البحث  كان المتوسط ليا   71بينت النتائج ايضا ان نسبة  -7

% منيا 31لنسبة مؤشر دليل النشاط التشغيمي ايجابي عمى مدار السنوات الخمسة ، و
النسبة تبدوا جيدة اال انيا كان المتوسط لمنسبة سمبي ، ولكن عمى الرغم من ان ىذه 

غير مستقرة حيث ىناك تذبذب كبير في النسب بين المصارف وحتى بين السنوات 
 لنفس المصرف  .

ان نسبة التدفق النقدي الحر لممصارف عينة البحث  لم تكن بالمستوى المطموب ،  -8
% من المصارف عينة البحث  كان المتوسط لمنسبة سمبي او 61حيث  ان حوالي 

، مما يدلل ان وضع ىذه المصارف المالي ليس صحيا اي ان  0بي اقل من ايجا



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 

 
 

715 

السيولة المتوفرة ليذه المصارف غير كافية لتغطية التزاماتيا الضرورية، وبالتالي ال 
 يوجد لدييا اية نقدية فائضة حرة يمكن استخداميا في مجاالت اخرى. 

 ثانيا: التوصيات
 :بناءا عمى االستنتاجات ىي اآلتيالتي تم التوصية بيا  من اىم التوصيات  
ضرورة تركيز المصارف العراقية  عمى كشف التدفقات النقدية واعطائو أىمية أكثر   -0

وفيم محتوياتو والغاية من اعداده ، والعمل عمى  تدريب وتطوير الكادر المحاسبي 
واي  7الدولي رقم  العداده بالصورة الصحيحة ويما يتوافق مع معيار المحاسبة

تعديالت قد تحدث عميو.  فضال عن المتابعة المستمرة لمتأكد من مدى توافر مالءمة 
 القيمة في المعمومات المحاسبية المنشورة في كشف التدفق النقدي.

ضرورة قيام سوق العراق االوراق المالية العمل نحو زيادة وعي وتوجيو المستثمرين في  -6
مومات الواردة في كشف التدفق النقدي  من خالل المنشورات السوق الى استخدام المع

والدورات التثقيفية وغيرىا كونيا توفر أساس صمب العطاء تقييم حقيقي لموحدة 
 االقتصادية ، اي انيا تعد معمومات مالئمة لمقيمة.

ضرورة اعتماد المحممين الماليين  عمى المعمومات الواردة في كشف التدفق النقدي في  -3
ل مختمف النسب واالتجاىات، وليس االقتصار عمى المعمومات الواردة في القوائم تحمي

المالية االخرى، وذلك لمحصول عمى مؤشرا ت ونسب تكون اقرب الى الواقع، ومن 
الممكن االستفادة منيا من قبل المستثمرين في تقييم الوحدات االقتصادية التي 

 ة القيمة ليذه المعمومات.يستثمرون فييا، اي العمل عمى تعزيز مالئم
لنسبة تغطية الدين النقدية   يستوجب عمى المصارف العراقية التي ليا متوسط ايجابي -4

المتداولة المحافظة عمى ىذا المستوى والعمل عمى تحسينو واستقراره بشكل سنوي 
وتجاوز اي تذبذبات كبيرة فيو ، اما المصارف التي لدييا متوسط سمبي ليذه النسبة 

اعادة النظر وتصحيح سياساتيا الن ىذا يعتبر مؤشر قد يؤدي بيا الى االعسار  عمييا
 والتعثر المالي . 

عمى المصارف التي ليا متوسط ايجابي لنسبة مؤشر دليل النشاط التشغيمي  ضرورة  -5
المحافظة عمى ىذا المستوى والعمل عمى تحسينو واستقراره  النو يعكس جودة االرباح 
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لمصارف التي لدييا متوسط سمبي عمييا اعادة النظر وتصحيح المتحققة ، اما ا
 سياساتيا الن ىذا يعتبر مؤشر سمبي عمى ديمومة المصرف واستمراره  .

لنسبة التدفق النقدي الحر  يستوجب عمى المصارف ايضا التي ليا متوسط ايجابي -6
عوائد  المحافظة عمى ىذا المستوى والعمل عمى توظيفو في مجاالت استثمارية تولد

جديدة  وعدم تجميد ىذه االموال وتعطيميا  وضياع فرص استثمارية جديدة، اما 
المصارف التي لدييا متوسط سمبي  عمييا اعادة النظر وتصحيح سياساتيا والبحث 
عن مصادر تمويل بديمة تضمن تسيير االعمال االعتيادية لممصرف وبأقل خسارة 

 ممكنة .
 المصادر:

 )اٌَت انمرآٍَت(انمرآٌ انكرٌى  -

 -: تانعربٍ انًصادر

وسارٌت  4112( " انتعذٌالث انًُشىرة يٍ دٌسًبر 1يعٍار انًحاسبت انذونً رلى ) .1

 . 4112اعتبارا يٍ بذاٌت 

(,دراساث يمذيت فً يجال انًحاسبت انًانٍت , االسكُذرٌت 4112ابى انًكارو ,وصفً ,) .4

 ,دار انجايعت انجذٌذة , انطبعت انثاٍَت

, خانذ , جًال , " يعاٌٍر انتمارٌر انًانٍت انذونٍت " , اثراء نهُشر وانتىزٌع  ,  انجعاراث .3

 ( .4112عًاٌ , االردٌ , )

( "انًحاسبت انًتىسطت" دار انىراق نهُشر و انتىزٌع , انطبعت 4114انفذاغ , فذاغ , ) .2

 انثاٍَت

انذار انجايعٍت :  ( , " انتحهٍم انفًُ واالساسً نألوراق انًانٍت ,4112حًاد , طارق , ) .5

 عٍٍ انشًس .

واالسانٍب  -( , "االتجاهاث انحذٌثت فً انتحهٍم انًانً واالئتًا4112ًَيطر , يحًذ , ) .2

 واالدواث واالستخذاياث انعهًٍت" , انطبعت انثاٍَت , عًاٌ , دار وائم نهُشر .

( , رسانت ياجستٍر , " انعاللت بٍٍ انتذفماث انُمذٌت 4112درغاو , سىزاٌ عطا , ) .7

( , انجايعت االساليٍت فً غسة , كهٍت انتجارة  7وعىائذ االسهى وفما نهًعٍار انذونً رلى )

     . 

( , "اختبار يالئًت لًٍت االرباح انًحاسبٍت و انمًٍت 4112شاهٍٍ ,سىسٍ حسٍ , ) .2

فً سىق ديشك نألوراق انًانٍت " , جايعت تشرٌٍ , انجًهىرٌت انعربٍت  انذفترٌت نهسهى

 انسىرٌت .

انفتالوي ,  " دور كشف انتذفك انُمذي فً تمهٍم يخاطر االئتًاٌ وانسٍىنت فً انُشاط  .9

 ( .4119انًصرفً  " بحث يمذو انى جايعت بغذاد نٍُم شهادة انذبهىو انعانً  , )
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اهًٍت االفصاح عٍ انًعهىياث انخاصت بانتذفماث انُمذٌت ( , " 4114انفضم , يؤٌذ , ) .11

فً انتمارٌر انًانٍت انخارجٍت : دراست اختبارٌت فً انعراق "  يجهت انعهىو االلتصادٌت 

 . 47-1, ص  1واالدارٌت , انعذد 

( , " استخذاو لائًت انتذفماث انُمذٌت نتمٍٍى اداء 4112لذويً , ثائر وانكٍالًَ , لٍس , ) .11

ث انصُاعٍت انًساهًت انعايت االردٍَت" , دراست تحهٍهٍت نعٍُت يٍ انشركاث انشركا

( ,انًجهت االردٍَت نهعهىو انتطبٍمٍت , 4113 -4111انصُاعٍت انًساهًت انعايت االردٍَت )

 .117, ص  1, انعذد 9انًجهذ 

Foreign  References   

1. Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D., Wiecek, I. M., & 

McConomy, B. J. (2019). Intermediate Accounting, Volume 2: John 

Wiley & Sons. 

2. Chotkunakitti, Porntip, (2005),  “Cash  Flows  and  Accrual  

Accounting  in  Predicting  Future  Cash  Flows  of  Thai  Listed  

Companies “ ,  Southern  Cross  University,  Australia .   

3. Asika, R., & Ezejiofor (2018). Effect of IFRS on Value Relevance of 

Accounting Information: Evidence from Quoted Manufacturing 

Firms in Nigeria. International Journal of Trend in Scientific 

Research and Development. 

4. Barth, M. E., Beaver, W. H., & Landsman, W. R. (2001). The 

relevance of the value relevance literature for financial accounting 

standard setting: another view. Journal of accounting and economics, 

31(1-3), 77-104 

5.  Beisland,  L.I.,(2009)  “A  Review  of  The Value  Relevance  

Business  Journal,  Vol.2 . 

6.  Carcello ,  Williams ,  haka , better  (2006) , financial accounting 12 

ed,  Irwin hill . 

7. Chauhan, Y., & Kumar, S. B. (2019). The value relevance of 

nonfinancial disclosure: Evidence from foreign equity investment. 

Journal of Multinational Financial Management, 52, 100595. 

8. Den  Adel,K.J.,(1999)  “ The  Value  Relevance  of  Alternative  

Accounting    Treatment  of  Software  Development  Cost” 

,Electronic  copy  from:, Working  Paper . 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 

 
 

718 

9.  Esin  Figen (2015),"  Liquidity And Financial Flexibility Using The 

Cash Flow Statement",  International Academic Conference 

Proceedings,  Vienna, Austria. 

10. Fernando, K., & Hermawan, A. A. (2019). Relative and Incremental 

Value Relevance of Accounting Information under the Integrated 

Reporting Approach: Evidence from South Africa. Paper presented 

at the Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 

2018). 

11. Francis,  J.,&  Schipper,  K., (1999)  “  Have  Financial  Statements  

Lost  Their  Relevance?”  ,Journal  of  Accounting  Research,  Vol. 

37 , No2. 

12. Harrison  Jr.  Charies T . Horngren  C.  William (Bill) Thomas  

Wendy  M.  Tietz  Themin  Suwardy, (2011) .FINANCIAL  

ACCOUNTING  International  Financial  Reporting  Standards  

ELEVENT  eight, pearson . 

13. Hasa,I.,&Anandarajan,  A.,(2003)  “Transparency  and  Value  

Relevance  :  The  Experience  of  Some  Mena  Countries”  

,Working  Paper , Economic  Research  Forum  (ERE) . 

14. Makaya, M. (2018). The value relevance of accounting measures 

based on international financial reporting standards (IFRS) before, 

during and after hyperinflation period in Zimbabwe. University of 

Cape Town. 

15. So, S., Wong, K. S., Zhang, F. F., & Zhang, X. (2018). Value 

relevance of proportionate consolidation versus the equity method: 

Evidence from Hong Kong. China journal of accounting research, 

11(4), 255-278. 


