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Abstract 
This research aims to analyze the intelligent financial qualifications which 
can be gain by the financial managers, with its impact to generate new 
investment opportunities, at Iraqi small and medium enterprises, these 
enterprises have more risks than other especially under Iraqi economic 
condition, which improve store market finally. These skills are divided into 
two groups scientific and occupational, the researchers use an inductive 
approach for literature review to financial intelligent skills. Research data 
has been collected by primary data method in some of the academics, 
enterprise managers, financial managers, accountant, and auditors, at Al-
Najaf city. after the hypotheses test, the research finds there is a positive 
impact for financial intelligent skills and capital growth opportunities, and 
positive relationship between these skills and developing of the securities 
market, the main recommendation is to open connection channels with 
international stocks market to integrate local market with them, In addition 
to the necessity of qualifying financial decision-makers with good financial 
skills through periodic training courses, facilitating mergers with foreign 
companies, encouraging managers of small and medium enterprises to enter 
the stock market and facilitating the procedures required for that. 
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 المستخلص
 ن يمتلكها متخذي القرارت المالية وتأثيرهاأيهدف البحث إلى تحليل أهمية مهارات الذكاء المالي التي يمكن 

، ألن تلك الية في المشاريع الصغيرة والمتوسطةعلى توفير الفرص الممكنة التخاذ قرارات التنمية الرأسم
فإنها  بالتالي المشاريع تعاني من ارتفاع نسبة المخاطر الرأسمالية في الظرف االقتصادي الحالي في العراق،

وراق المالية. كما تم تقسيم المهارات إلى علمية تنمية سوق األ التنمية الرأسمالية لهذه المشاريع تؤدي إلى
ومن ثم  ،دبيات السابقة لتلك المهارات في الجانب النظري ي لألئمد البحث على المنهج االستقراومهنية واعت

 يري كاديمين ومدسة من خالل توزيع استبانة على عينة من المديرين الماليين واألاولية للدر استخدام البيانات األ
لعاملين في مجال المحاسبة والتدقيق، بعض  او  بيئة النجف الماليةالمشاريع والمهتمين باألسواق المالية في 

توصل البحث إلى وجود عالقة طردية بين مهارات الذكاء المالي والفرص المالية لتنمية المشاريع الصغيرة  إذ
وراق المالية ألالعراق لتلك المهارات على تنمية سوق  فضال عن تأثير عالية،والمتوسطة ذات داللة احصائية 

ليها البحث هو فتح قنوات مباشرة بين األسواق إهم التوصيات التي توصل أ ومن  ،ةفرضيالمن خالل اختبار 
هيل متخذي القرارات المالية أضرورة ت وسواق المال العالمية تساعد على تبادل الخبرات المكتسبة، أالمحلية و 

ع الشركات االجنبية بالمهارات المالية الجيدة من خالل الدورات التدريبية الدورية وتسهيل عمليات االندماج م
وراق المالية وتسهيل االجراءات المطلوبة وتشجيع مديري المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدخول إلى سوق األ

 لذلك.
  المفتاحية الكلمات

 الذكاء المالي، تنمية رأس المال، المشاريع الصغيرة والمتوسطة هاراتم
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 :مقدمة
، حيث يتميز تســـــعى االدارات الصـــــنااية إلى زيادة نســـــبة النمو الرأســـــمالي بشـــــكل مســـــتمر العمالها 

ؤدي إلى تخر يواجه أزمات مالية متراكمة بعضــــــــــــها  باالســــــــــــتقرار في معدل النمو الرأســــــــــــمالي  والبعض اآ
كانت ألعديد من العوامل المؤثرة التي تواجه الشــــــــــركات ســــــــــواء ا يؤدي االخفاق إلى منها، الكثيراالخفاق في 

ن إم خارجية ، ويعتبر وفرة التمويل من العوامل الرئيســـة التي تدفع المديرين باتخاذ قرارات التنمية ، و أداخلية 
لالبتعاد من مخاطر موالها أرؤوس  إلى تنمية كثر تطلعا  المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة هي من المشـــاريع األ

 .     الفشل التنافسي المحيط بأعمال تلك المشاريع
في  ةالمشــــارك عبرنه فن وعلم وفكر يتحقق أكما يوصــــف اســــتحصــــال التمويل في الوقت الحاضــــر ب

 رقام من جانب ، وكيفية التعامل مع الكم الهائل من المعلوماتعمال ضـــــمن اســـــتراتيجية محاكات األبيئة األ
كثر فاعلية ودقة تســــاعد على اتخاذ قرارت اســــتثمارية أفرة من قنوات متعددة للوصــــول إلى نتائج االمالية المتو 
ن الذكاء المالي يحتاج إلى تنمية مجموعة إخر، كما آة على كفاءة الســــــــوق من جانب ييجابإثار آمفيدة  لها 

مالمح الذكاء  جليا   ء المالي للمشــــروع، لتظهردامن القدرات والمهارات العلمية والفنية تســــاعد على تطوير األ
موال كبر في عملية جذب األالذكاء المالي الدور األ ؤدين يأبشـــــــــــكل واضـــــــــــح في التقارير المالية .و يمكن 

 الالزمة التي تتطلبها المشاريع المتوسطة والصغيرة للوصول إلى توسعة عملياتها االنتاجية .
عمال العراقية لما ة المشـــــاريع الصـــــغيرة والمتوســـــطة في بيئة األازدادت الحاجة االقتصـــــادية إلى تنمي

تعانيه من عوامل رافضـــــــــــــة للتنمية مثل المنافســـــــــــــة الخارجية وقلة الخبرات المالية وعدم اســـــــــــــتخدام المعايير 
المشاريع المتوسطة والصغيرة تعتبر حلقة  تعدكما  .سياسيةالعوامل والالمحاسبية بصورة مرضية للمستثمرين 

ســـاســـية في تنمية القطاع الصـــناعي. وألهمية أالتي يمكن من خاللها حدوث النمو االقتصـــادي كنواة  الوصـــل
الذكاء المالي في تنمية المشــــاريع المتوســــطة والصــــغيرة ، ســــوف يتناول هذا البحث الدور الذي  دور مهارات

جل ديمومة وتنمية أ في زيادة رأس مال المشـــــــــاريع المتوســـــــــطة والصـــــــــغيرة من تلك المهارات تؤديهيمكن ان 
 عمالها .أ 

 منهجية البحث
 مشكلة البحث : والا أ

تتمثل مشـــكلة البحث بمشـــاكل التنمية المالية التي تواجة المشـــاريع المتوســـطة والصـــغيرة  بشـــكل عام 
وراق ن اكتساب رأس المال يتطلب وجود استقرار مالي نسبي في سوق األإ إذ، وفي البيئة العراقية خصوصا  

ن تتحقق باالفصـــال التام عن المعلومات أوالتي يمكن  ،وغيرها الشـــفا يةمتطلبات الســـوق كفر اتو  رعبالمالية 
 رون المدي ؤديهداء المالي الذي يطبيعة األ فضال  عنالمالية وصوال إلى اتخاذ القرارات المالية بشكل صائب، 

مهددة بالمنافسة الخارجية الشديدة وعدم  ن البيئة المالية العراقيةإ إذالتجارب والخبرات المكتسبة لديهم ،  عبر
 جل الحصول على رأس المال الكافي لتنمية مشاريعهم .أقدرة تلك المشاريع على مجاراتها من 
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 أهمية البحث  ثانيا:
مهارات الذكاء المالي المطلوبة لدى متخذي القرارات المالية الناتجة  أهمية عبرتكمن أهمية البحث 

مكانية االستفادة من تسخير تلك المهارات في إسس العلمية المستحصلة مسبقا، و ة واألمن المهارات المكتسب
 تنمية األسواق المالية لتلبية الحاجة الرأسمالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البيئة العراقية.  

 هداف البحث ثالثا: أ
بيئة داعمة للتنمية الرأســـــــــــمالية يهدف البحث إلى تحليل مدى تأثير مهارات الذكاء المالي على توفير 

تســـاعد مديري المال في زيادة كفاءة األســـواق المالية أن نها أفي المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة والتي من شـــ
 -: على النحو اآتيوهي 

 .عمالتحليل أهمية مهارات الذكاء المالي في سوق األ -1

  .رارات الماليةالق ون يكتسبها متخذأتحديد مهارات الذكاء المالي التي يمكن  -2

التي تتميز بارتفاع نسبة تحليل أهمية الذكاء المالي في تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة في األسواق  -3
 المخاطر.

  .سواق االوراق الماليةأتحليل مدى تأثير الذكاء المالي في تنمية  -4

 هم التحديات التي تواجه نمو المشاريع المتوسطة والصغيرة.أ  ديدتح -5

 ضية البحث فر رابعا: 
وبالتالي  ،الذكاء المالي على تنمية ســـوق االوراق المالية هاراتتكمن فرضـــية البحث في مدى تأثير م

 -: أتيزيادة الخيارات المتاحة لتنمية رأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكما ي

القرارات  وذهناك عالقة طردية ذات داللة احصــــــــــــــائية بين مهارات الذكاء المالي التي يكتســــــــــــــبها متخ -أ
 و فنية وبين تنمية رأس المال في المشاريع الصغيرة والمتوسطةأكانت علمية أالمالية سواء 

هالت الذكاء المالي وتنمية ســـــــــوق األســـــــــواق المالية ؤ هناك عالقة طردية ذات داللة احصـــــــــائية بين م -ب
 الناشئة . 

 المبحث الثاني
 الذكاء المالي

 مفهوم الذكاء المالي  أوال:
ق التفكير التي يســـــتخدمها اصـــــحاب القرارات المالية بالحصـــــول على الدعم المالي ائلذكاء المالي بطر يتمثل ا

 (Ibraheem & Alrawee:2014,74كد )أ إذو التي يمكن ابتكارها. أفرة امن بين مجموعة من الخيارات المتو 
الجيد والواضـــح لمقاييس  الفهم عبرداء االعمال الذي يحصـــل بشـــكل جيد أن مفهوم الذكاء المالي هو أعلى 

كثر من كونه أنها وســــــــــــــيلة للتفكير أب (Spiech, 2005:77)النجال المالي وكيفية تأثيرها على االداء. وذكر 
 داء الشركة .أجراءات متسلسلة متبعة لتحليل إ
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تســــــــاعد  كما عرفها البعض بمهارة قراءة االرقام وقدرات التفكير والتحليل التي تفوق القدرات المكتســــــــبة والتي
نفار العاطفي تنها االســـــــأب (Berman et al., 2013p:10)على تحســـــــين وزيادة المعرفة المالية. حيث عرفها 

داء المالي للشــــــــركة، كما يتطلب هذا االســــــــتنفار جل الحصــــــــول على الحلول المبتكرة التي تعزز من األأمن 
ن يتحقق أســـليمة، و يمكن  يةت اســـتثمار جل الوصـــول إلى اتخاذ قراراأاســـتخدام االرقام والوســـائل المالية من 

 -تي:الذكاء المالي من خالل اآ
نها معرفة المقاييس المالية إي أ  Understanding Foundation of Financeســــــــــــــس التمويل أفهم  -1

قراءة عميقة ومفصلة للقوائم المالية )الميزانية العمومية ، كشف الدخل ، القائمة التدفق  عبراالساسية  
 النقدي (

يقصـــــد به التعامل مع االرقام المحاســـــبية  Understanding the Artبراعة التعامل مع القوائم المالية   -2
داء الشـــركة الحالي والمســـتقبلي وعرضـــها أوالمالية ببراعة ودقة عالية للوصـــول إلى اســـتنتاجات تحاكي 

 على المستفيد بشكل مؤثر .

ومات لمكانية التحليل المعمق لالرقام والمعإها يقصــــــــــد ب understanding of analysisقابلية التحليل  -3
 في دالة تساعد على اتخاذ قرارات مالية دقيقة . المالية والمحاسبية وربطها 

االرقام التي تنشـــر ف  understanding a big picture for the company وســـع للشـــركة أفهم صـــورة  -4
ن النتائج المالية إف اع المالي في الشــــــــركة ، لذفي القوائم المالية ال تكفي لوحدها في الفهم التام للوضــــــــ

ن هذه العوامل هي )اقتصــــــــــادية وبيئة تنافســــــــــية إو  ،خرى لفهم تلك النتائجتحتاج إلى بعض العوامل األ
 وتكنولوجية وتشريعية وتغيير احتياجات الزبائن(.

تجنب االخفاقات ويســـــــاعد على  ،االدارة للمحفظة االســـــــتثمارية يؤدي إلى جودةن الذكاء المالي أكما 
ن الذكاء المالي يســاعد على أب ((Schutte & Unlu, 2009:437التي تحصــل في ســوق المال. حيث وضــح 

تخفيف التقلبات غير المبررة لســعر الســهم للحصــول على الســعر الكفوء لرأس المال، مما يؤدي إلى اكتشــاف 
ن الذكاء أب (Ibraheem & Alrawee:2014,70ضــــــاف )أاالربال. و  عظيمالســــــعر العادل للســــــهم ، وكذلك ت

داء النمو في المحفظة االســـــــتثمارية  وكذلك الســـــــوق المالية، أفي تحســـــــين  حيويا   دورا   ؤديالمالي العاطفي ي
تحقق الذكاء المالي من خالل التفكير المعمق واســـتخدام البديهيات للمعلومات المالية المســـتخدمة ين أويمكن 

ن في و ن الذكاء المالي الذي يكتســــــــــبه العاملأ( ب13:18Berman et al, 20ضــــــــــاف )أفي اتخاذ القرارات. و 
 تحليل البيانات والمعلومات المتاحة. عبرداء الشركة المالي أوحدات التحليل يساعد على تحسين 

 Alaaridheeكما أن مهارات الذكاء المالي تعد الركيزة االســــــاســــــية للهندســــــة المالية. حيث وضــــــح )

&Aljiboree:2015,32)  ، بأن االبتكار المالي والهندســــــــــــــة المالية هما مفهومان متكامالن ومتداخالن في
الكثير من المراحل، إذ إن الهندســــــــــة المالية هي أداة تصــــــــــميم تعتمد على االبتكار المالي والذي يعتمد بدوره 

لمسائل المالية على المهارات والخبرات المالية والقدرة على توظيف النماذج الرياضية واالحصائية في تحليل ا
 المعقدة للحصول على االبتكارات المالية المطلوبة.
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 لتقديم رأس المال . حيث ذكروا يســـاعد على اســـتدراج المســـتثمرينالجيد للقوائم المالية  تقديمالأن كما 
(2013:2Julie, et al,ب ،)ي شـــــــركة في عملية التجميع االني للبيانات أفي  ئن العمليات المحاســـــــبية تبتدأ

عادة تقديمها على شــكل قوائم مالية إ تســجيل اليومي للمبيعات والمشــتريات والمعامالت األخرى( وتفســيرها و )ال
 ،الميزانية العمومية وقائمة التدفق النقدي وأربال والخســـــائر( رئيســـــة ســـــواء كانت كشـــــف الدخل )حســـــاب األ

تحديد المخاطر  و داء المالي الســــابقالموازنة التشــــغيلية، تســــاعد هذه القوائم على المقارنة مع األ فضــــال  عن
عبر الكســـــــــب النســـــــــبي لثقة  داء الماليالمالية المســـــــــتقبلية، بالتالي تســـــــــاعد على خلق الفرص لتحســـــــــين األ

 .المستثمرين
 أهمية الذكاء الماليثانيا: 

ي أتهناك العديد من الفوائد الرئيســــــــــــــة التي يقدمها الذكاء المالي لمتخذي القرارات المالية وهي كما ي
(13:18Berman et al, 20: )- 

  .تساعد على زيادة القدرة بتقييم الشركة بشكل حاسم  -1
تعزز من فهم االرقام بشــــــــكل افضــــــــل، اي تعطي الثقة والمعرفة في تحليل المعلومات المالية المقدمة  -2

 وتزيد من إمكانية التنبؤات. ،الجهات ذات العالقةإلى 
 دوات المالية لصناعة وتحليل القرارات.األامل الجيد بالتعتزيد من قابلية استخدام االرقام و   -3

 مهارات الذكاء المالي ثالثاا:
و يكتســـــــــبها متخذي القرارات المالية تســـــــــاعد على أن يتمتع بها أهناك العديد من المهارات التي يمكن 

يمكن تصـــــــــنيفها إلى  ، والتيكثر ترشـــــــــيدا  أمكانية اتخاذ قرارت مالية إوبالتالي  ،الفهم الجيد للمعلومات المالية
مهارات ســـوقية ومهارات إدارية، المهارات الســـوقية تتضـــمن كيفية التعامل مع البيانات المالية المتوافرة داخل 
الســـــــوق أو التي يمكن الحصـــــــول عليها من الخارج، وأما المهارات التي تتعلق بإدارة الموجودات المالية ذات 

 يمكن تسميتها بالمهارات اإلدارية.التأثير على تحسين السمعة السوقية للشركة 
 المهارات السوقية-أ

تلك المهارات التي تمِكن صـــــــــــــناع القرار المالي من شـــــــــــــراء الموجودات المالية بأقل التكاليف، والتي 
اعتمدها المعهد االمريكي للمحللين الماليين في منحه شــــــــــــــهادة المحلل المالي الدولية وفق اختبار على ثالثة 

لمهارات العلمية )المعر ية(، والمهارات المهنية، والمهارات الفنية .  يما يأتي أهم هذه مســـــــــــتويات يتضـــــــــــمن ا
 (Ibraheem & Alrawee:2014,74) -:المهارات 

 القدرة على التنبؤ واالستنتاج في ظل الظروف البيئية المحيطة بالشركة الحالية والمستقبلية . -1

للحصــــــــــــــول على نتائج واقعية مفهومة تســــــــــــــاعد في اتخاذ  ةفرة والمتوقعامكانية تحليل البيانات المتو إ -2
 القرارات المالية .

خارجها وعدم االنحياز  وأداخل الشــــــــركة  ن من المســــــــؤولية تجاه االخرين ممن يعملو  التمتع بقدر عال   -3
 لغير مصالح الشركة.
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 ا .امتالك قدر من الذكاء وسرعة البديهية والقدرة على التعامل مع مختلف المستويات واقناعه -4

الهدوء والثقة بالنفس والتعامل مع المواقف الحرجة بدقة عالية ، وامتالك شـــــــــــــخصـــــــــــــية مؤثرة تنال ثقة  -5
 خرين.اآ

 . ما يصدر منها حديثا وبشكل دوري االلمام بالمبادئ واالصول المحاسبية واللوائح التنظيمية ومعرفة  -6

 اإلداريةالمهارات -ب
ذات العالقة بالموجودات المالية للشـــــركة والتي تســـــهم في لية الما االدارةتمتع بها تالمهارات التي تلك 

 ,Samkin, et al) -: أهم تلك المهارات يأتما يزيادة رغبة المســتثمرين لشــراء جزء من تلك الموجودات. و ي

2014:53) 
ربال مع على قدر من األأ مثل للمنتج وصــوال إلى تتضــمن تحديد الســعر األpricing), مهارات التســعير ) -1

 .ر كمية من المبيعات ضمن ظروف المنافسة الموجودةكثأ

(، وتشـــــمل (managing of debtors and credit saleدارة حســـــابات المدينين والمبيعات الدائنة إمهارة  -2
 .الموازنة الدقيقة بين كمية المبيعات على الحساب مع سياسة استحصال تلك الديون 

عني اســـــتحصـــــال الســـــيولة النقدية في الوقت المناســـــب تو (، ("receiving income "cashمهارة النقدية  -3
  .الرغم من وجود الكثير من حاالت عدم السدادعلى  ،لالدارة المالية من العمالء

 managing of expenses, assetsدارة المصــــــروفات وشــــــراء الموجودات والمســــــحوبات الشــــــخصــــــية إ -4

purchases and drawings)ن أل ،ســــــبية في االدارة المالية للمشــــــاريع(، تتميز هذه المهارة باألهمية الن
 فالس،إلى االالتالي ب تؤديزمات مالية حادة أخفاق فيها يؤدي إلى اإل

(، تتطلب هذه المهارة النظر بعدد العاملين وعدد ســــــاعات العمل  (employee peopleمهارة التوظيف  -5
الوظيفي للعاملين ضـــــمن النظم  امكانية الموازنة بين الرضـــــإالمتســـــوى المهاري للعاملين و  واالســـــبواية 

 .خرى أقل التكاليف من جهة أدارة الوقت بإالمعمول بها من جهة و 

(، بعد دخول المحاســــــــبة إلى  (maintaining of accounting recordsمهارة الســــــــجالت المحاســــــــبية  -6
التي تقوم البرامج الذكية  عبرساليب مهارية أصبح تسجيل العمليات المالية يتطلب أتكنولوجي المجال ال

التالعب المســمول به ضــمن المعايير المحاســبية   فضــال  عن ،ني للعمليات الماليةبالتســجيل والتحليل اآ
 (. (creative accountingوهو ما يدعى بالمحاسبة االبدااية  ،بعناصر القوائم المالية

بعملية  نية والتي تســــهمبالمؤهالت العلمية والف تمثليالذكاء المالي مهارات ن فإما تقدم تأســــيســــا على 
التحليل والفهم واالدراك  باســــــــــــــتخدممثل من خالل الخيارات المتاحة أالحصــــــــــــــول على رأس المال بصــــــــــــــورة 

التقديم الجيد للقوائم المالية و  فضال  عن اإلدارة الكفوءة للموجودات المالية ،للمعلومات المتاحة في سوق المال
ا أن تلك المهارات تعتمد بشــــكل رئيس على االلمام بالمعرفة ، كمب المســــتثمرين واســــتدراجهمذجتســــهمان في 

المحاسبية وفن التمويل واكتساب الخبرات المهنية عبر الممارسات المستمرة ضمن نطاق السوق والتي تسهم 
على تنمية كفاءة الســوق وكذلك ازدياد كفاءة الســوق يســهم بشــكل عكســي بتنمية تلك المهارات. انظر الشــكل 

 (.1رقم )
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 ( 1شكل رقم  )ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثين :*المصدر
 المبحث الثاني

 التنمية الرأسمالية في المشاريع المتوسطة و الصغيرة

    أوال: المشاريع المتوسطة والصغيرة
والكبيرة، ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المعايير  الصغيرة والمتوسطة إلى المشاريع تصنف

كعدد العاملين وحجم رأس المال وحجم المبيعات وحجم الطاقة المستهلكة والقيمة المضافة، كما أن تصنيف 
القانون االمريكي  (Sekhree:1995,88).تلك المشاريع يعتمد على قوانين متنوعة في الكثير من البلدان مثل 

    والقانون الياباني والقانون الهندي وغيرها 

 ،مؤسسة عائلية خاصة 9إلى  1ن من أب (Didan:2016,25)قال عن نيمنز كما عرفها بروتس وه
مؤسسة  دكثر تعأعامل ف 100ومن  ،مؤسسة متوسطة 99إلى  51ومن  ،مؤسسة صغيرة 49إلى  10ومن 

 ،نها مؤسسة صغيرةإف عامال   50إلى  6ن كل شركة لديها من أكبيرة . . وقد تضمن تعريف االمم المتحدة 
تكون المؤسسة  عامال   250إلى  51كثر من خط نشاط، ومن أكثر من موقع و أكون للشركة ن يأومن الممكن 

 كثر فتكون مؤسسة كبيرة .أف 250كثر من موقع عمل ، ومن أن يكون لها أومن الممكن  ،متوسطة
 التمويل المستحدث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  ثانياا:

مشاريع الناشئة مثل اندماج شركتين او اكثر، او بيع االسهم ق التقليدية لتمويل الائهناك الكثير من الطر 
، بيع السندات ، استحصال قروض بمختلف انواعها ، االربال المحتجزة ، وغيرها.  ممتازةسواءا االعتيادية او ال

 االلمام باألسس المحاسبية 

 الخبرات المكتسبة من خالل التعامل مع الحداث داخل السوق

 قابلية التحليل واألستنتاج وقراءة االرقام

 معرفة طرائق التمويل

ت مالية عند صناعة القرارات ابتكارا  

 ازدياد كفاءة السوق

 تنمية رأس المال
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(،بان هناك طرق حديثة Didan:2016,36)اال ان هناك طرق مستحدثة لتنمية تلك المشاريع. كما ذكرها 
 -ظهرت نتيجة البحث المتراكم لتالفي المعوقات التي تجوب طرق التمويل الكالسيكي ومنها :للتمويل 

،من خالله يقوم بنك او مؤسسة ماليه او شركة تفويض المشروع باستخدام االالت  جار التمويليئاالست -1
الك االول، جار للمئاو المعدات او اي اصل مادي اخر يقوم المشروع بدفع اقساط متفق عليها بدل االست

حيث تمكن المشروع من استخدام ذلك االصل دون اللجوء إلى عملية استحصال رأس مال لشراء لذك 
 عاالصل ، وهو على اربعة انوا 

 ,Alhamzawee, 2000) التاجير الرفعي -4البيع وااليجار  -3التاجير التمويلي  -2التاجير التشغيلي  -1

423) . 

مية النشوء البنوك االس د، ظهر هذا النوع من التمويل بع سالميةالتمويل المستحصل من البنوك اال -2
،حيث انه يعتبر من افضل انواع التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها تعاني من منافسة الشركات 
الكبيرة  ، تقوم البنوك االسالمية بتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة على ان تكون لها نسبة من االربال 

، والمرابحة -3المضاربة  -2المشاركة  -1نواع أستحصلة من عملياتها االنتاجية ، وهي على ثالثة الم
(Bsharat:2008,68). 

موال والموارد التي لديهم موال بتجميع األصحاب األأ،خالل هذا النوع من التمويل يقوم  التمويل الجماعي -3
ي أ ةمويل مشروع معين، وتمكن هذه الطريقي وسيط اخر( لتأ وأي بنك أ)بصورة مباشرة وبدون وساطة 

نها تتطلب المزيد من أال إخرين للتمويل ، و الموارد باالشتراك مع اآأموال فرد من المجتمع يمتلك األ
 (.Didan:2016,38، )الثقة بين المشتركين بالتمويل

  التحديات المالية التي تواجه الشركات الناشئةثالثا:  
المشاريع الصغيرة رواد االعمال في   هايواجهاق المالية من أهم المشاكل التي تعد قلة الخبرة باألسو  

ن غالبا ما يواجه رواد أب (Vohora, al et., 2004:148)صرل  إذفي بداية حياتهم التجارية.  والمتوسطة
ة، في عمالهم التجارية خصوصا عند عدم االستعداد لمواجهة الصعوبات المتوقعأ االعمال صعوبات في بداية 

االزمات.  ن مشاكل قلة الخبرة في عالم األسواق المالية تجعلهم يواجهون قلة التدابير المتخذة لتلك إحين 
االزمات المستقبلية وقراءة المستقبل بصورة جيدة يساعد  ن الوعي فيأ (Scott & Bruce, 1987:440) ويرى ،
 تجاوز تلك االزمات .المتوقعة و تفادي الخسائر على 

  (Chang, 2015:19) أشار عدم كسب ثقة الجمهور يمثل عقبة كبيرة لدى تلك المشاريع، حيث أن كما
ن الشركات الناشئة تواجه مجموعة من التحديات المالية في بداية دورتها التجارية، من خالل المراحل إلى أ

ممارسة من خالل  ساس مالي قوي تستطيع الشركةأمن الضروري االعتماد  على  واالولية النشاء الشركة 
رجال االعمال يواجهون الكثير من الصعوبات في الحصول  ألنعمالها التجارية بعيدا عن احتمالت الفشل، أ 

يواجه رواد االعمال الكثير من المشاكل   (Vohora et al., 2004,150)على الموارد ورأس المال . واضاف 
الصحاب  ت وتعظيم االربال في الشركات الناشئةالخاصة بالنمو والتوسعة تتضمن تحقيق استدامة العائدا
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 المشاكل التي تواجه تلك الشركات هو عدم على تشخيص    (Chang, 2015:20) أكد. و رؤوس االموال
ال بعد الحصول على االسباب  المعقولة للنجال واالطمئنان إموال صحاب رؤوس األأتمويل من ال حصولها على

ن الشركات أ(، بDidan: 2016, 27وصرل ) .ن غير واضحة في تلك المشاريعمن العائدات والتي غالبا ما تكو 
ترغب بتمويلها  ن المؤسسات المالية الأل ،الناشئة تواجه صعوبات كثيرة عند اللجوء إلى التمويل الخارجي

 تقديم الضمانات المطلوبة خصوصا في البلدان النامية ، وتزداد الصعوبة في لعدم قدرة تلك الشركات على
ن شروط االقتراض التي أعدم وجود مؤسسات مالية متخصصة في تمويل تلك المشاريع. كما  عندالتمويل 

مام المشاريع الصغيرة والمتوسطة . لعدم مقدرتها على أن تكون مستحيلة أتضعها المؤسسات المالية تكاد 
 الضمانات.   تلك تقديم

المتوسطة والصغيرة تساعد على مواجهة مشاكل أن بعض المهارات عند متخذي القرارات للمشاريع  كما
 ،( بعض الحلول التي تجنب رواد االعمال هذه المشاكل,.2016,3Kristen et alذكر ) التمويل الخارجي. إذ 

مما يؤدي  للمستثمرين ، إلى حصول عوائد مرضية تؤديمثل انتاج سلع وخدمات تلبي حاجة  المستهلكين 
ومن ثم دعم الشركات برؤوس االموال ، وكما وضح  ،مرين بتقييم االداءلدى المستث إلى وجود وعي كاف  
(Chang, 2015:20) ي:اآت وهي على النحوالشركات الناشئة  ىن هناك ثالثة معايير لنجال االستثمار لدأب- 

  .بمجرد اعالنها وجود سوق فاعلة تساعد على بيع االسهم  -1

 .تصادية ساسية تواكب التغييرات االقأوجود تكنولوجيا  -2

 سس قوي لدى الشركة.ؤ وجود فريق م -3

على كد من حصولهم أللت آنفا  ن المستثمرين في الشركات الناشئة ينظرون إلى العوامل المذكورة إحيث 
هم مأنتق جديدة لجذب المستثمرين ومحاولة طائن من الضروري ابتكار طر أعوائد تتناسب مع استثماراتهم ، كما 

 موالهم في مشروع متهالك. أرهم في الوقت القريب ، وضمان عدم هدر بوجود عوائد كا ية الستثما
مكنهم من ين امتالك رواد االعمال للمهارات المالية الالزمة أ( ب,.2016:4Kristen et al) ضافأكما 

 عمالهم الناشئة في مختلف مراحل التطوير.أ تجاوز تلك التحديات في تنمية 
 المشاريع المتوسطة والصغيرة في العراق المشاكل المالية التي تواجه رابعا: 

المشاكل الرئيسة في تمويل المشاريع الصغيرة من  صعوبة الحصول على التمويل الخارجي تعد
اجة تلك تحت يلبي ماال  كما أن األخير أيضا، ، مما جعلها تلجأ إلى التمويل المحليوالمتوسطة في العراق

ن المصارف العراقية ال ترغب إ (،Alward & Abdulraheem:2006,8. وضح ) من رؤوس أموال المشاريع
و بسبب التقلبات في سعر الصرف للدينار العراقي الحاصلة في أفي تمويل تلك المشاريع بسبب عدم المقدرة 

التزامات التسديد. وفي حالة تقديم الدعم على الخوف من مخاطرة عدم مقدرة تلك المشاريع  فضال  عنالسوق، 
ذكر  فقد 2003أما بعد عام و العامل. أ يكفي لما تحتاجه تلك المشاريع من رأس المال الثابت فهو ال ،المالي

(Bettal et al:2011,23 ،)تراجع التمويل عن دعم تلك المشاريع في العراق بدرجة كبيرة كون االقتصاد ب
اتجهت الحكومة العراقية  2007بعد عام  والعراقي اتجه إلى الية السوق المنفتحة على االقتصاد العالمي ، 
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جل الحد أفي وضع بعض البرامج لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة عن طريق المصارف المتخصصة من 
من البطالة وتنمية الواقع االقتصادي وتوفير بعض مستلزمات المواطنين االساسية ، لكن تلك البرامج ال تعدو 

 -1من تلك البرامج هي برأس المال المطلوب، و مشاريع ال تلك لدعم غير كا يةن تكون محاوالت متواضعة أ
مبادرة اتحاد الصناعات العراقية  -2مبادرة وزارة العمل والشؤون االجتمااية في تشغيل العاطلين عن العمل ، 

 مبادرة الشباب العراقي . -3
)مصرف الرافدين ة ن المصارف الحكومية العراقيأ(، بAlnasih& Kamil:2008,164واضاف )

بدال من المخاطرة في دعم تلك المشاريع،  %7الرشيد( تفضل توفير السيولة إلى الخزينة بنسبة عمولة مقدارها و 
 غلب تلك المشاريع من تسديها. أ ضا ية في حالة االقتراض ال تستطيع إنها ستحمل القروض بفوائد أكما 

عايير المحاسبية المتبعة في البيئة خرى تواجه تنمية تلك المشاريع ومنها عدم تحديث المأوهناك مشاكل   
و شراء أالمحاسبية العراقية ، وعدم وضول االستراتيجية االقتصادية العراقية، وعدم كفاءة السوق المالية  لبيع 

عدم امتالك  فضال  عنسة المنافسة الخارجية في السلع والخدمات المستوردة ، ااصول تلك المشاريع ، وشر 
 وجيا الكا ية لمجاراة المنافسين .تلك المشاريع من التكنول

 المبحث الثالث
 الجانب العملي

ن المالية لقياس مدى ؤ سة استقصائية على عينة من المتخصصين بالشو اجراء در على إ ون اعتمد الباحث
كما أن المعوقات التى تواجه تلك المشاريع في جميع محافظات العراق هي متشابهة  صحة فرضية البحث،

 إذ افظات االقليم، ساعد على اختيار محافظة النجف االشرف كعينة الختبار تلك الفرضية،نسبيا ما عدا مح
، فضال  عن اللجوء إلى سات السابقةاعدادها باالعتماد على بعض الدر إ تم  ،استمارة 60كان حجم العينة هو 

مديرين الماليين االكاديميين والعلى مجموعة من  وزعت بعض المحكمين في إعداد اسئلة االستبانة والتي
وبعض العاملين في مجال المحاسبة في األسواق المالية العراقية والمتابعين لحركة االسهم والسندات  هتمينالمو 

، أما 2019خالل عام  واالدارة المالية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النجف كعينة للبحث والتدقيق
 استبانة. 50االستبانات المعادة  فهي 

تم اعتماد مقياس ليكرت في تحليل اجابات االستبانة وتحويلها إلى نسب وكما مبين في  :االستبانةمقياس 
 -( :1الجدول )

 ( مقياس ليكرت الخماسي1جدول )
درجة 
 المقياس

درجة 
المتوسط  الوزن النسبي الموافقة

 االتجاه العام المرجح

 قليلة جدااحصائية  الفقرة ذات تأثير وداللة 1.8 – 1 %20 – 0 1 ال اتفق بشدة
 الفقرة  ذات تأثير وداللة احصائية ضعيفة 2.6 – 1.81 %40 – 21 2 ال اتفق
 و داللة احصائيةأالفقرة محايدة وال يوجد تأثير  3.4 – 2.61 %60 – 41 3 محايد
 حصائية جيدةإالفقرة ذات تأثير وداللة  4.2 – 3.41 %80 – 61 4 اتفق
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درجة 
 المقياس

درجة 
 الوزن النسبي الموافقة

المتوسط 
 االتجاه العام المرجح

 الفقرة ذات تأثير وداللة احصائية عالية 5 – 4.21 %100 – 81 5 اتفق بشدة
 

وقد بين  ،، تم اعتماد مقياس كرونباخ الفا لقياس مدى ثبات اتساق محاور االستبانةثبات االستبانة
( 0.916ن درجة الثبات للمحور االول هي )إ إذ( النسب الثابتة لمعامل التواء محاور االستبانة، 2) الجدول

( 0.813) بلغت نسبته( والمحور الرابع 0.931) سجلما المحور الثالث فأ( 0.873والمحور الثاني هي ) 
مكانية االعتماد عليها، كما تدل على ثبات إوهي موجبة ومرتفعة ذات داللة على ارتفاع مصداقية  االجابات و 

 االجابات في حالة اعادة االختبار للعينة. 
 امل  كرونباخ الفاسة وحسب معا( يبين نسب ثبات محاور الدر 2الجدول )

 نسب الثبات كرونباخ محور الدرأسة ت
 0.916 مدى ضرورة المهارات العلمية والعملية  1
 0.873 مدى ضرورة المهارات الفنية  2
زيادة فرص التنمية الرأسمالية مدى تأثير الذكاء المالي على  3

 للمشاريع عينة البحث
0.931 

 0.813 األسواق المالية مدى تأثير الذكاء المالي على تنمية 4
 

 تحليل العوامل الديموغرافية للبحثأوال: 

سنوات و تم التركيز على بيانات المستجوبين ذات التأثير على نتائج البحث ومنها التحصيل العلمي 
 -ي:أتالخبرة وكما ي

اصلين التحصيل الدرأسي لعينة البحث حيث كانت النسبة االعلى للح 3يبين الجدول التحصيل العلمي، 
( ونسبة الحاصلين %28ن على شهادة البكالوريوس بنسبة )و ( يليها الحاصل%58على شهادة الماجستير هي )

المستوى العلمي الفراد العينة، مما يؤدي إلى  داللة جيدة على وهي(، %6على شهادة الدكتوراه هي نسبة )
 جابات االستبانة.إواقعية و دقة  االطمئنان على

 
 
 

 
 
 الفراد العينة تحصيل العلميل( ا4جدول )ال



 .........ةیمالالرأس ةیأثر مؤهالت الذکاء المالي على التنم               
 

 الروازق كاظم والعامري

 61 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمیة الرافدين )

  .pp(49-69، ص. ) .Sep 2020 أيلول،  .No(127، ع ) .Vol(39)مج 

 

 اعدادية دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه التحصيل العلمي
 2 2 14 29 3 التكرار

 %4 %4 %28 %58 %6 النسبة المئوية
 

كثر بين سة حيث كانت الخبرة االافراد عينة الدر أ( سنوات الخبرة لدى ا5، يبين الجدول )سنوات الخبرة
سنوات  5( للذين لديهم خبرة في مجال العمل من %26( ويليها نسبة )%54)سنة وبنسبة  15سنة و  10
فراد االستبانة ، وهي داللة أ( من مجموع %20سنة كانت نسبتهم ) 15سنة والذين تزيد خبراتهم على  10إلى 

 جيدة على دقة االجابات ودقة النتائج المترتبة عليها .
 سةا( يبين سنوات الخبرة لعينة الدر 5الجدول )

 سنة 15اكثر من  سنة 15سنة إلى  10من  سنة 10إلى  5من  الفترة
 10 27 13 التكرار

 %20 %54 %26 المئوية النسبة
 

 جابات االستبانة إتحليل ثانيا: 

المهارات العلمية لمتخذي القرارات المالية، يبين الجدول في ادناه اجابات االستبانة  -المحور االول 
(، ومتوسط الخطأ 0.713( و متوسط االنحراف )4.19المتوسط العام لالجابة ) حيث كان للمحور االول

متخذي القرارات المالية على  األهمية النسبية المتالكنها ذات داللة واضحة على إ إذ ( ،0.1058المعياري )
بة االعلى ن يكتسبها من خالل الممارسات العملية في مجال االعمال، فكانت النسأالتي يمكن و المهارات تلك 
 يليها (،4.62ومتوسط االجابة هو) مكانية التعامل مع المعلومات المنقوصة واالستفادة من نتائج تحليلهاإهي 

 (،4.46بمتوسط ) امتالك التصور الواضح عن االنظمة المالية والمحاسبية في البيئة الداخلية والخارجية للشركة
ن تساعد على أومعرفة التقنيات االلكترونية التي يمكن ( 4.04بمتوسط )دوات التنبؤ المالي ألمام بن اإلأكما 

القرارات تحسين سس علمية يساعد من على أواالستنتاج المنطقي على  ( 4.22) فرةاتحليل المعلومات المتو 
 (.6انظر الجدول ) .(4.62) المالية

 
 
 
 
 

  N=50( المهارات العلمية المطلوبة لمتخذي القرارات المالية6جدول )ال
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 المتوسط السؤال ت
االنحراف 
 المعياري 

متوسط الخطأ 
 المعياري 

ضرورة قدرة متخذي القرارات المالية على توظيف مفاهيم  1
 المحاسبة في تحليل المعلومات المالية

3.94 

 0.682 0.097 

امتالك متخذي القرارات تصور عن االنظمة المالية  2
 0.071 0.503 4.46 والمحاسبية في بيئة الشركة

 0.090 0.638 4.04 دوات التنبؤ الماليألمام متخذي القرارات بإمكانية إ 3

لمام متخذي القرارات بالعلوم المالية والمحاسبية بقدر إ 4
 0.079 0.557 4.34 يساعد على التحليل الجيد للمعلومات المتوافرة مناسب

لمام متخذ القرار المالي باستخدام البرامج إضرورة  5
 0.119 0.840 4.22 الكومبيتر المحاسبية في

ضرورة اطالع متخذي القرارات على لوائح وقوانين  6
 0.194 0.664 4.26 االستثمار بشكل مستمر

مكانية متخذي القرار على توظيف الخبرات العملية في إ 7
 0.114 0.808 4.00 حاالت التنبؤ

8 
مكانية متخذي القرار بوضع مؤشرات تحليلية محايدة عن إ
 0.083 0.589 4.02 الشركةداء أ

9 
مكانية متخذي القرار من التعامل مع البيانات المنقوصة إ

 0.083 0.945 4.62 من خالل االستنتاج المنطقي

10 
قدرة متخذي القرار المالي باعتماد قواعد السلوك المهني 

 0.128 0.904 4.00 داء الشركةأفي ربط نتائج التحليل مع 

 0.1058 0.713 4.19 المتوسط
 

 المهارات الفنية لمتخذي القرارات المالية -المحور الثاني

( واالنحراف 4.031هو )للفقرة فكان المتوســــــط العام  ،جابات االســــــتبانةإ( متوســــــط 7يبين الجدول ) 
نها داللة واضحة على أهمية المهارات إ إذ( ، 0.088( ومتوسط الخطأ المعياري هو )0.627المعياري هو )

مـالي وتنقيـة المعلومـات ذات الدوات التحليـل أمتالك المرونـة الالزمـة للتعـامـل مع ايئـة المـاليـة كـالفنيـة في الب
 مكانية التعامل مع المســـــــتجدات المالية بصـــــــورة مرنةوإ، (4.26بمتوســـــــط )الصـــــــلة بالتحليل بصـــــــورة دقيقة 

 (4.00)ال حدوثهاوامكانية ايجاد الحلول للمشـــــاكل ح( 4.32)وامتالك الفصـــــاحة الالزمة  (4.18بمتوســـــط )
فهي تســــــــــاعد على تنمية المهارات الحســــــــــية اثناء ممارســــــــــة التحليل للمعلومات المالية لمتخذي تلك القرارات 

 والتي تعزز من محاوالت الحصول على رأس المال. تنمية تلك المهاراتوكذلك امكانية 
  N=50( المهارات الفنية الالزمة لمتخذي القرارات المالية7جدول )
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 متوسط الخطأ المعياري  االنحراف المعياري  المتوسط الالسؤ  ت
ضــــــــــــــرورة امتالك متخــذي القرارات المرونــة  1

 الالزمة للتعامل مع ادوات التحليل المناسبة
4.26 0.443 0.063 

التمتع بالفصـــــــــــــاحة تمكنه من تقديم القرارات  2
 والمبررات بصورة دقيقة ومفهومة

4.32 0.621 0.088 

لقرارات بتنقيــة المعلومــات مكــانيــة متخــذي اإ 3
تسهم في الفهم  ذات الصلة بعمليات التحليل

 الجيد للمعلومات

4.30 0.544 0.077 

مكانية متخذي القرارات المالية من التعامل إ 4
 مع المستجدات المالية والمحاسبية 

4.18 0.523 0.074 

ضــــــرورة تبني عالقات خارجية غير رســــــمية  5
معلومات  يمكن من خاللها الحصـــــــــــول على

 مالية مهمة

3.22 1.075 0.152 

ســــــــــــــلوب أمتع متخــــذي القرارت المــــاليــــة بــــت 6
حصــــوله على معلومات تتطلب المبادرة عند 

  تساعد على ذلك

3.94 0.653 0.092 

ضـــــــــــــرورة تمتع متخذ القرارات المالية بايجاد  7
نية عند حدوث المشـــــــــــــكلة لتفادي الحلول اآ

 المزيد من التضحيات المتوقعة

4.00 0.535 0.076 

 0.088 0.627 4.031 المتوسط العام
 

مدى تأثير مؤهالت الذكاء المالي على التنمية الرأسممممممممممالية في المشممممممممماريع الصمممممممممغيرة -المحور الثالث
  والمتوسطة

ســــــــــــــة حول محور تأثير مؤهالت الذكاء المالي على التنمية ا( نســــــــــــــبة اجابات الدر 8يظهر الجدول )
( ومتوســط 0.649جابة هو )( واالنحراف العام لمحور اال3.99لعام لالجابة هو )الرأســمالية فكان المتوســط ا

( وهي ذات داللة واضــحة على دور مهارات الذكاء المالي في عملية الحصــول 0.098الخطأ المعياري هو )
على  رأس المال لدى المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة عينة البحث، فكانت النســـبة االكبر في مســـاهمتها في 

( ومساهمتهافي 4.20بمقدار )حليل المعلومات الواردة وامكانية التمييز بين المعلومات الصحيحة من غيرها ت
وبالتالي تقييم المنافسة السوقية ومعرفة الطرق  (4.16بنسبة ) اتخاذ قرارات تسعيرية مناسبة او اكثر منافسة

 .لزيادة فرص رأس المال باسعار عادلة الممكنة 
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  N=50للمشاريع الصغيرة والمتوسطةفرص التنمية الرأسمالية تأثير المهارات المالية على زيادة  ( مدى8الجدول )

االنحراف  المتوسط السؤال ت
 المعياري 

متوسط الخطأ 
 المعياري 

تساعد متخذي القرارات المالية على تقييم  1
 0.081 0.570 4.04 المنافسة الحالية والمستقبلية

مـــالي من قراءة امكـــانيـــة تمكن متخـــذي القرار ال 2
 0.073 0.515 4.04 المنافسين

تحفز متخــــــذي القرارات المــــــاليــــــة على تحــــــدي  3
 0.102 0.723 3.74 العقبات السوقية وتجاوزها

يســـــــــــــتطيع متخـــذ القرار المـــالي من التمييز بين  4
المعلومات الصــــــــحيحة المفيدة والشــــــــائعات حال 

 ورودها 
4.14 0.689 0.097 

ـــــة متخـــــذ  5 ـــــل  امكـــــاني ـــــة من تحلي القرارات المـــــالي
المعلومــات الواردة واالســـــــــــــتفــادة منهــا في الوقـت 

 المناسب
4.20 0.756 0.107 

تســــــاعد المهارات المالية باتخاذ قرارات تســــــعيرية  6
 0.087 0.618 4.16 مناسبة او اكثر منافسة 

تســـاعد تلك المهارات على الموازنة بين المديونية  7
 0.112 0.790 3.78 والنقدية بشكل مناسب

تســـاهم تلك المهارات على ادارة الموظفين بشـــكل  8
يتنــاســــــــــــــب مع الحــاجــة الوظيفيــة وقوانين العمــل 

 الموجودة
4.10 0.707 0.100 

تقوم تلك المهارات بتحفيز االبداع عند تســــــــــــجيل  9
 0.107 0.756 3.80 العمليات المالية 

تزيــد مهــارات الــذكــاء المــالي من تحســـــــــــــين ادارة  10
وفات والمســـــحوبات الشـــــخصـــــية وشـــــراء المصـــــر 

 الموجودات 
3.93 0.818 0.116 

 0.0982 0.649 3.990 المتوسط العام
 

 
 ي على تنمية سوق االوراق الماليةتأثير مؤهالت الذكاء المال  -المحور الرابع

( اجابات االســــــــــتبانة حول تأثير المهارات المالية على تنمية ســــــــــوق االوراق 9يتضــــــــــح من الجدول )
الية وبالتالي زيادة فرص الحصـــــول على رأس المال لدى المشـــــاريع الصـــــغيرة والمتوســـــطة فكان المتوســـــط الم
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( 0.114( ومتوســــــــــط الخطا المعياري للمحور )0.785( ومعدل االنحراف العام )3.976العام لالجابة هو )
في زيادة كفاءة الســــوق، حيث ان االتجاه العام لالجابة هو موافق، وهي داللة على مدى تأثير تلك المهارات 

وجذب اســـتثمارات  فكانت االجابة االكثر نســـبيا بتأثير تلك المهارات على تعزيز شـــدة المنافســـة داخل الســـوق 
تليها فقرة تعزيز رول المنافســة في تنمية المشــاريع الناشــئة  (4.14بنســبة ) اضــا ية اخرى محلية داخل الســوق 

وبالتالي توفير خيارات بديلة للتنمية امام  ( 4.08فهي ) مستثمرينزيادة نسبة الثقة لدى ال ( اما4.12بنسبة )
 .المشاريع الناشئة

  N=50( ، مدى تأثير مهارات الذكاء المالي على تنمية األسواق المالية الناشئة9الجدول )

 المتوسط السؤال ت
النحراف 
 المعياري 

متوسط الخطأ 
 المعياري 

 0.126 0.900 4.08 ثقة المستثمرينتساعد مؤهالت الذكاء المالي على كسب  1
تعزز مؤهالت الــذكــاء المــالي من تقــديم ضـــــــــــــمــانــات كــا يــة  2

 بعوائد رأس المال المدفوع
3.94 0.740 0.105 

تحفز مؤهالت الذكاء المالي من تعزيز شــــــدة المنافســــــة بين  3
 المستثمرين في شراء الموجودات المالية

4.14 0.670 0.095 

في  المالي من تقليل نســــبة المخاطر تســــاعد مؤهالت الذكاء 4
 األسواق المالية 

3.78 0.932 0.132 

تســاعد على فتح قنوات مالية دولية بين األســواق المالية من  5
 س االموالو شأنها استقطاب  رؤ 

3.98 0.915 0.129 

موالهم أصحاب االموال المحليين من استثمار أتقوم بتشجيع  6
 وراق المالية في سوق األ

4.14 0.670 0.095 

تســاعد على تكثيف االتصــاالت بين متخذي القرارات المالية  7
 مما يخلق بيئة مالية مناسبة 

3.76 0.694 0.130 

يعزز الذكاء المالي رول المنافســـــــــــــة في تنمية االعمال لدى  8
 المشاريع الناشئة

4.12 0.689 0.097 

ية يســــاعد الذكاء المالي على فتح قنوات مع الجهات الحكوم 9
 نها تقديم تسهيالت لسوق االوراق المالية أمن ش

4.00 0.728 0.103 

يحفز الذكاء المالي المصــــــــــــارف المحلية على تقديم قروض  10
 ميسرة للشركات الناشئة 

3.82 0.919 0.130 

 0.114 0.785 3.976 المتوسط العام
 

 
 اختبار فرضية البحثثالثا: 
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ط بيرســـــــــون بين محاور االســـــــــتبانة، فكان االرتباط بين ( مصـــــــــفوفة معامل ارتبا10يعرض الجدول )
محور المهارات العلمية ومدى تأثيرها على تنمية رأس المال في المشــــــــــاريع الصــــــــــغيرة والمتوســــــــــطة بنســــــــــبة 

( وهي داللة موجبة واضــــــحة على التأثير االيجابي العالي الذي يبين 0.01( عند مســــــتوى معنوية )0.684)
حداث مكتسبة لدى متخذي القرارات المالية والذي يساعد على الفهم الجيد المعمق لألازياد المهارات العلمية ال

 .مما يؤدي إلى زيادة الفرص االستثمارية في المشاريع عينة البحث ،المالية
االرتباط بين محور المهارات الفنية لدى متخذي القرارات المالية والتنمية الرأسمالية للمشاريع عينة أما 

يبين  ( و هو ارتباط موجب عال  0.01( عند مســــــــــــتوى معنوية )0.777) نســــــــــــبته فكانت القوى،هو ا البحث
نها تولد خبرات متراكمة لدى متخذي القرارات تســــــــــاعد إمدى فاعلية الخلفية المهنية من تلك المهارات، حيث 

 . ل للسهمالحصول على السعر العادفي القراءة الدقيقة لالرقام الموجودة في بيئة السوق وبالتالي 
كذلك ارتباط بين محور المهارات العلمية )المحور االول( ومحور المهارات الفنية ) المحور الثاني( 

 ، إذ( موجب ذات داللة على العالقة الطردية بين محور المهارات العلمية والمهارات الفنية0.667بنســــــــــــــبة )
ين المــاليين، وهنــاك ارتبــاط بين محور التنميــة كلمــا ازدادت المهــارات العلميــة ازدادت المهــارات الفنيــة للمــدير 
( عند مســــتوى 0.524ال الناشــــئة ومقدارها )و مالرأســــمالية للمشــــاريع عينة البحث وبين محور تنمية ســــوق اال

( وهو ارتباط موجب قوي يظهر األهمية النســــــــــبية بين التنمية الرأســــــــــمالية في المشــــــــــاريع عينة 0.01داللة )
ن كفاءة السوق تساعد على توفير ما تتطلبه تلك المشاريع من رأس ، إذ إالماليةالبحث وتنمية سوق االوراق 

وبالتالي فان النمو المســتمر في اعمال تلك المشــاريع يســاعد على اســتقطاب رأس المال  ،المال لتنمية اعمالها
 االجنبي إلى السوق.

( عند مســـــــــتوى 0.493ة فهو )ما االرتباط بين محور المهارات العلمية وتنمية ســـــــــوق االوراق الماليأ 
المراجعة المســـــتمرة للمعلومات الســـــوقية  تطلب( موجب ذات داللة واضـــــحة بان هذه المهارات ت0.01داللة )

وتحديثها المســــتمر وفق الفهم الواضــــح لالحداث يســــاعد على تنمية الســــوق الناشــــئة، وترابط محور المهارات 
نه ارتباط موجب غير قوي إ( حيث 0.09د مستوى داللة )( عن0.239الفنية مع تنمية السوق الناشئة فكان )

ن تســـــاعد على كفاءة الســـــوق الناشـــــئة ما لم تكن متزامنة مع أن المهارات الفنية اليمكن لوحدها أيشـــــير إلى 
 المهارات العلمية.

 
 
 
 
 
 
 ( ،االرتباط النسبي بين محاور الدرسة10جدول )ال



 .........ةیمالالرأس ةیأثر مؤهالت الذکاء المالي على التنم               
 

 الروازق كاظم والعامري

 67 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمیة الرافدين )

  .pp(49-69، ص. ) .Sep 2020 أيلول،  .No(127، ع ) .Vol(39)مج 

 

Correlations 

 MM1 MM2 MM3 MM4 

MM1 Pearson Correlation 1 .667** .684** .493** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 

MM2 Pearson Correlation .667** 1 .777** .239 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .095 

N 50 50 50 50 

MM3 Pearson Correlation .684** .777** 1 .524** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 50 50 50 50 

MM4 Pearson Correlation .493** .239 .524** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .095 .000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

( 20.436بمقدار )  F test( قبول فرضية البحث، حيث تم اختبار 11يظهر الجدول )F test,اختبار 
( ذات داللة عالية على 0.000( عند مستوى معنوية )3.911الجابات االستبانة، وهو أكبر من المجدولة )

يوضح  تأثير مؤهالت الذكاء المالي على التنمية الرأسمالية للمشاريع عينة البحث وزيادة كفاءة السوق، وهذا
متخذي القرارات في زيادة إمكانية التحليل الجيد للمعلومات الدور الرئيس لزيادة للمؤهالت العملية والفنية ل

المتوافرة، وبالتالي تساعد على معرفة السعر العادل للموجودات المالية، مما له دور فعال في زيادة كفاءة 
 السوق.

 *ANOVA( اختبار 11الجدول )

Sig. F Mean 

square 

d.f Sum of 

square 

Model 

.000** 20.436 1.304 3 3.911 Regression 

  0.64 46 2.934 Residual  

   49 6.845 Total  

*dependent variable: MMM1 

** predictors: ( constant) MMM4, MMM3, MMM3 

 

 
 

 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات: أوال:
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التمويل خلق فرص ازدياد الحاجة إلى تنمية مهارات الذكاء المالي في البيئة المالية والذي يســــــاعد على  -1
 . الرأسمالي للمشاريع عينة البحث

المالية المحلية إلى تطوير مهاراتها االعتيادية بســــــــبب التطور الحاصــــــــل في األســــــــواق  اتتحتاج االدار  -2
 الرأسمالي. الدولي المالية العالمية وشدة التنافس 

المالية بالرغم من حاجة  قلة اهتمام المديرين الماليين للمشــــــــــــــاريع عينة البحث بالدخول إلى األســــــــــــــواق -3
 مشاريعهم إلى تنمية رأس المال.

من الجهات الحكومية بتوفير رؤوس االموال الالزمة  للمشـــــــــــــــاريع الصــــــــــــــغيرة  عدم وجود اهتمام كاف   -4
 وكذلك عدم االهتمام بتنمية المهارات المالية لتلك المشاريع. ،والمتوسطة

االرتباط  نســــــــــــــبة تبلغ إذ ،والتنمية الرأســــــــــــــماليةية المهنوجود عالقة طردية بين مهارات الذكاء المالي  -5
 تنمية رأس المال.ى داللة على التأثير االيجابي الكبير لتلك المهارات عل ي( وه0.777)الموجب

 التوصيات ثانياا:
ن تساعد على تنمية المهارات يضرورة تنظيم ورش عمل تضم كل من مديري المشاريع مع الخبراء المالي -1

وتقوم هذه الورش برفع التوصـــــــيات الالزمة للجهات التشـــــــريعية الصـــــــدار  ،شـــــــكل دوري وب ديهمالمالية ل
 عمل األسواق المالية العراقية. وتنظيم قوانين من شأنها تسهيل

ينبغي امتالك الشهادات الجامعية المحاسبية للمديرين الماليين العاملين في المشاريع عينة البحث ليسهم  -2
 اء المالي لديهم.ة تنمية مهارات الذكيمكانإفي 

دولية تجمعهم مع مديري الشــــــــــركات االجنبية لتســــــــــهيل أخرى عقد مؤتمرات محلية لمديري المشــــــــــاريع و  -3
 عمالها.أ اندماج المشاريع العراقية مع االجنبية وتداخل 

الوراق المالية بما يتناســب مع التنافس الدولي في عملية كســب االســتثمار االجنبي ل العراق تنظيم ســوق  -4
. 

اعتماد التطبيقات المحاســــــبية والتدقيقية قانونيا بدال من الســــــجالت التقليدية كونها تســــــهم في دقة  ينبغي -5
 وبالتالي تدعم اتخاذ القرارات المالية المفاجأة. ،وسرعة العمل المحاسبي
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