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Abstract 
     The Bank is considered one of the important economic institutions in 

stimulating the economic activities of any country and represents a major 

pillar of bringing about changes in economic development in societies now. 

Therefore, the research analyzes the financial reality and its development in 

Cihan Bank for Investment and Finance during the period (2011-2021). The 

importance of this research is manifested in diagnosing the bank's 

performance in mobilizing financial resources and its ability to direct them 

to the purposes that serve to stimulate economic activities. This research 

assumed that the bank can mobilize savings and increase the bank's cash 

balances and use it well to achieve economic profits. The conclusion was 

reached that there was a development in the total assets and cash in the fund 

during the research period, and also it was concluded that there was a rise 

in financing and investment revenues, as the compound growth rate for the 

research period reached (19.8%), and an increase in net profits after tax, as 

it reached Compound growth rate (8.86%). Finally, the research suggested 

a set of suggestions, perhaps the most important of which is to encourage 

community members to deposit their savings in banks. 
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 المستخلص
قتصادية الي بلد ويمثل ركنا رئيسا من يعتبر البنك من المؤسسات االقتصادية المهمة في تحريك االنشطة اال

ن .لذلك يقوم البحث بتحليل الواقع المالي تنمية االقتصادية في المجتمعات اآليرات في اليحداث التغأركان إ
البحث في هذا  أهميةتتجلى ( . و2021-2011المدة ) وتطوره في بنك جيهان لالستثمار والتمويل خالل

االغراض التي تخدم تحريك النشاطات  إلىبنك في تعبئة الموارد المالية وقدرتها في توجيهها ال أداءتشخيص 
البنك النقدية و  على تعبئة المدخرات و زيادة أرصدةن هناك قدرة للبنك وافترض هذا البحث أ االقتصادية .

ل إلى مجموعة من االستنتاجات من توظيفها بشكل جيد خدمة لتحقيق االرباح االقتصادية . وقد تم التوص
ن لك تم استنتاج بأجمالي الموجودات والنقد في الصندوق خالل مدة البحث ، وكذًا في إن هناك تطورأهمها إ

%( ، 19.8يث بلغ معدل النمو المركب لمدة البحث )في ايرادات التمويل واالستثمارات ، ح اً هناك ارتفاع
خيرا اقترح البحث ( . وأ8.86%غ معدل النمو المركب )ذ بلفي صافي االرباح بعد الضريبة ، إ وارتفاع

 يداع مدخراتهم في البنوك .عل أهمها تشجيع أفراد المجتمع على  إلمجموعة من اقتراحات 
 

 الكلمات المفتاحية
 المالي ، الموجودات ، النقد في الصندوق  األداء البنوك ، 
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 المقدمة 
بلد من خالل مزاولة عمليات التمويل   لالقتصاد في أي  والمؤسسات المالية المحرك الرئيستشكل البنوك  

خطة التنمية االقتصادية ودعم االقتصاد الوطني .وتعد درجة تطور    أهدافالداخلي والخارجي بما يتفق مع تحقيق  
المتعلقة بالتمويل واالستثمارات    هدافالنظام البنكي ومدى تكامله وفعاليته في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها أل

وقيادي في تحريك    تطور االقتصادي في البلد ، بسبب أن البنوك تقوم بدور رئيسلمهمة لمدى المن المعايير ا
المالي باستخدام مجموعة    داءليته البد من تقييم األاعوتوجيه النشاطات االقتصادية . وبغية معرفة كفاءة البنوك وف

 االنشطة المالية والنقدية للبنك . أهميةمن المؤشرات لغرض تحديد 
 البحث  أهمية 

بنك جيهان لالستثمار والتمويل في تعبئة الموارد المالية وقدرتها في   أداءالبحث في تشخيص    أهميةتتجلى  
 غراض التي تخدم تحريك النشاطات االقتصادية .األ إلىتوجيهها 

 مشكلة البحث  
البنك ركنا أ  على ن  القتصادية في اقتصاديات الدول ، إال أاالنشطة ا  أركانساسيا من  الرغم من اعتبار 

تي:  ذلك  تكمن مشكلة البحث في إثارة مايأ  علىمية يعاني من مشاكل عديدة ، بناء  الجهاز البنكي في الدول النا
ن يوظيف المدخرات الوطنية ؟ وهل استطاع أ  دوره تعبئة  ع بنك جيهان لالستثمار والتمويل أن يؤديهل استطا

 ة لتحقيق الربح االقتصادي ؟ االرصدة النقدية خدم
 هدف البحث 

البحث   ،  إلىيهدف  والتمويل  لالستثمار  بنك جيهان  في  المالي  الواقع  المالي    بيان  الوضع  تطور  ومدى 
 ه المالي باستخدام مؤشرات النسب المالية .ءداوتشخيص أ

 فرضية البحث 
ة ارصدت البنك النقدية و توظيفها تعبئة المدخرات و زياد  علىتتلخص فرضية البحث في وجود قدرة البنك  

 بشكل جيد خدمة لتحقيق االرباح االقتصادية . 
 منهجية البحث 

عداد البحث من خالل جمع البيانات و وصفي التحليلي و االستقرائي  في إ المنهج ال  علىاعتمد الباحث  
للب  علىتحليلها معتمدًا   التقارير السنوية  أالبيانات التي تم جمعها من  العلمية من  البحوث  جل  نك و الكتب و 

 هدف هذا البحث .  إلىالوصول  
 الحدود الزمانية والمكانية للبحث

 ( ومكانيًا : بنك جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي في محافظة اربيل 2021-2011زمانيًا : المدة هي )
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 هيكلية البحث  
ول االطار النظري للبحث من خالل استعراض التحليل  مبحثين ، إذ تتضمن المبحث األ  إلىم هذا البحث  قس

للمصارف ، واهم مؤشرات النسب المالية ، بينما يستعرض المبحث الثاني الواقع و التطور   داء المالي ولكفاءة األ
 الحاصل في الوضع المالي لبنك جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي.

 الدراسات السابقة
األ  كفاءة  تقييم  و  المالي  الوضع  الدراسات موضوع  من  العديد  يمكن ف  داءتناولت  والمصارف  البنوك  ي 

 :النحو اآلتي  علىاستعراض العض منها 
( دراسة  2013-2008المالي للبنوك التجارية خالل الفترة )    داء)تقييم األماني بدراسة )حيث قام عزوزة أ

 داءتقييم األ داءتقييم األ إلىهذه الدراسة  ، واستهدف  2014في عام موعة من البنوك التجارية الماليزية  حالة مج
زمة المالية العالمية والتي انتشرت ، وتصادف هذه الفترة األ(2013-2008 ) المالي للبنوك التجارية خالل الفترة

البنوك خالل نفس   لهذه المالي داءبحث مستوى األهذا ال إشكاليةعالج ، حيث ت  2008في أواخر سنة  العالمفي 
نية وأيضا يو المد  األصول،  جانب السيولة، العائد، وجودة  جوانب،  استخدمت النسب المالية لعدة  ذلك  الفترة، وألجل

البنوك كان ضعيفاً   المال  داءأن مستوى األ  إلىالدراسة    توصلت   المخاطرة، وقد ارتفاع نس  لهذه  بة بالرغم من 
المديونية والمخاطرة في    نسبة  وذلك نتيجة النخفاض العائد و ارتفاع  ، س المال   السيولة ، وايضا نسبة كفاءة رأ

المالي   داءتقييم األبعنوان )   2012وليد الناصر في عام  . وفي دراسة أخرى قامت بها الباحثة بانة هذه البنوك
النماذج حداثة فيما يخص    أكثرمن    CAELنموذج   أن  ت الباحثة أحيث اعتبر   ة( ،للمصارف الخاصة في سوري

المالي    داءفي عملية المقارنة الخاصة باأل  األنموذجهذا   ليةع اف  ، فضاًل عنالمالي في المصارف  داءتقييم األ
خالل الفترة   المالي للمصارف الخاصة في سورية  داءتقييم األ  إلىهدف هذا البحث  واستلمجموعة من المصارف،  

وذلك بهدف قياس االختالفات النسبية للمصارف    ،نموذج المذكوراألساسية لأل  المؤشرات  باستخدام  2006-2010
  داء التي تم استخالصها أن األ  ، ومن أهم النتائجاألنموذج  مؤشرات  إلى الخاصة في سورية تبعا لكفاءتها استنادا  

أما مصرف   ، راسةمحل الد  ف الدولي للتجارة والتمويل هو األفضل مقارنة مع المصارف األخرى المالي للمصر 
  2011بشناق عام    ما دراسة زاهر صبحيأ  .داء بيمو السعودي الفرنسي فقد كان في آخر الترتيب من حيث األ

هدفت هذه  ( في فلسطين ،  لماليةباستخدام المؤشرات ا  المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية  داءتقييم األفقد تناولت)  
خالل المقارنة باستخدام عدة مؤشرات   المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية في فلسطين من  داءتقييم األ  إلىالدراسة  

البنوك الوطنية العاملة   علىالسوق، ُأجريت هذه الدراسة    مالية مثل مؤشرات السيولة والربحية والنشاط ومؤشرات
بنوك تقليدية هي بنك فلسطين المحدود وبنك االستثمار    4  العربي في مقابل  في فلسطين مثل البنك اإلسالمي

الفلسطيني و البنك    الفلسطيني و للفترة ما بينب التجاري  القدس، وذلك  المنهج(  2010-2006)  نك    تم استخدام 
ا المتوسط  التحليلي من خالل حساب  ذاتالوصفي  للمؤشرات  المعياري  واالنحراف  بموضوع   لحسابي  العالقة 

عدد من النتائج المهمة،   إلىتوصلت الدراسة  ،    برنامج التحليل اإلحصائي  علىاالعتماد    ، فضاًل عنالدراسة
نقدية عالية مقارنة بالبنوك التقليدية، أما بالنسبة للسيولة القانونية فهي   منها أن البنوك اإلسالمية تحتفظ بسيولة
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منها لدى البنوك التقليدية، كما أظهرت جميع مؤشرات الربحية أن البنوك اإلسالمية   لدى البنوك اإلسالمية  أقل 
ارتفاع    علىنت جميعها  من البنوك التقليدية ، وفيما يتعلق بمؤشرات النشاط للبنوك اإلسالمية فقد كا  ربحية  أقل

السوق، حيث لمؤشرات  بالنسبة  النتائج مختلفة  بينما كانت  التقليدية،  بالبنوك  ظهرت بعضها منخفضة   مقارنة 
وقامت الباحثة سناء مسعودي بدراسة   .التقليدية  ارتفاع مقارنة بالبنوك  علىللبنوك اإلسالمية وظهر البعض اآلخر  

التجا  داءاأل  مييتق)   الفترة   BNAو    CPA لتيدراسة حالة وكا:    ةير المالي للبنوك  بالوادي في الجزائر خالل 
المالي للبنوك التجارية من حيث   داءكيفية تقييم األ إلىهذه الدراسة  ، استهدفت  2015( في عام 2009-2012

حقوق الملكية من    علىنموذج العائد  ان  عدد من النتائج يمكن ذكر أبرزها    إلىالعائد والمخاطرة، وتم التوصل  
النماذج المستخدمة في تقييم األ التجارية هي عبارة عن مؤسسات مالية تتعامل  كما ان المالي  داء بين  البنوك 

تكنولوجيا   وان.باألموال في مجال  المطلوب خاصتا  بالمستوى  لم تحضى  الجزائرية  التجارية  المعلومات البنوك 
 . واالتصال

 
 المبحث االول

 االطار النظري للتحليل المالي  وادائه ومؤشراته البنكية
 المالي ومؤشراته من خالل ثالثة فقرات وكاالتي :  أداءيتناول هذا المبحث االطار النظري للتحليل المالي و 

 اواًل : مفهوم التحليل المالي في البنوك 
التحليل المالي ومؤشراته المالية والتي من خاللها يتم   علىان التطور الحاصل في الوضع المالي يعتمد  

تحليل نشاط المصرف االجمالي ، اذ انه يستخدم مجموعة من    على تحديد وضع البنك . ويركز التحليل المالي  
يعتمد   كونه  والضعف  القوة  ناحية  من  البنك  موقف  لتحديد  االموال  م  علىاالساليب  واستخدامات   صادر 

(Al-Dahrawi, 2003: 17)  . 
واختلفت المفاهيم والتعريفات المتعلقة بالتحليل المالي باختالف المنهج العلمي المتبع . فهناك من يرى بانه 

ية  المصرف في الماضي وامكانية االرتقاء به مستقباًل " اذن فهو عمل  أداء"عبارة عن اجراءات تحليلية مالية لتقييم  
 ,Al-Amri) ساليب تحليلية   فضاًل عن أ  ،. وهذه العملية تتطلب فهم مشترك وحكم   داءتقييم األ  علىللحكم  

دراسة تقارير البيانات    علىالمالي لشركة ما بناء    داءانه عملية تقييم مستوي األ  على(. كما عرف    119 :2001
عنها   الصادرة  يرى Shalhoub, 2007: 228)المالية  فيما  بأ  (.  بهدف آخرون  المتاحة  للبيانات  "معالجة  نه 

ستكون عليه    المصارف في الماضي والحاضر ، وتوقع ما   أداءمعلومات تستعمل في عملية تقييم    علىالحصول  
أ أو   ، المستقبل  في جوهره الفي  دراس  نه  بينها  يخرج عن  فيما  االرتباط  و  المالية  للبيانات  تفصيلية  -Al)ة 

Hayali, 2004: 21)  ذ تستخدم مؤشراته في عملية  المصرف، إ  داء. والتحليل المالي هو عملية تشخيص أل
 المصارف المماثلة له.  أداءالمصرف ب أداءورفع مستواه من خالل مقارنة  داءالتشخيص لتحسين األ

  على نه من الضروري التعرف  ة للتخطيط المالي ، إذ إلمالي خطوة تمهيدية ضرورين التحليل ا يرى آخرون بأ
  على المركز المالي الحالي للوحدة االقتصادية قبل التفكير في وضع الخطط المستقبلية ، ويعتمد التحليل المالي 
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للكشف عن مواطن القوة والضعف    أداة نه يعد  لعامة ، وفي قائمة الدخل ، لذا فإالبيانات الظاهره في الميزانية ا
 (. Al Sharifaat, 2001:93)  في المركز المالي وفي السياسات المختلفة التي تؤثر في الربح

 التحليل المالي في البنوك  أهدافثانيا: 
لتقييم شاماًل للمصرف بشكل كان اأواًل وأخيرًا سواء أ  داءكان التحليل المالي في الماضي يستهدف تقييم األ

عاتق    علىو تقييم الربحية ، في حين اصبح اليوم العبء الملقى  ولة أم تقييم جانب محدد كتحليل السيأكامل  
جل معرفة طبيعة  حليل المالي يعد وسيلة فعالة من أن الت. كما أ(Karajah et al., 2000:121)التحليل المالي  

و   المختلفة  المشروع  عناصر  بين  القائمة  والعالقات  و  االرتباطات  وايراداته  والمطلوبات  الموجودات  مفردات 
-Al) تي:تحليل المالي تتمحور في تحقيق اآلال أهدافن محددة ،لذلك فإ  أهداف إلىوذلك للوصول  ،مصروفاته

Sa'eeda and Farid, 2004:110). 

 حقيقة الوضع المالي لمشروع االقتصادي .  علىالتعرف  -1
 و قدرتها في االقتراض . معرفة قدرة المشروع االقتصادي لخدمة دينها  -2
 تقييم السياسات المالية والتشغيلية المتبعة . -3
 .  داءمدى كفاءة األ علىالحكم  -4
 عرض االتجاهات التي يتخذها المشروع . -5
 تقييم جدوى االستثمار في المشروع . -6
 الرقابة والتقويم . هدافاستخدام المعلومات المتاحة أل -7
 معرفة وضع المشروع االقتصادي بالقطاع . -8

القدرة  فالهدف األ المالي يتمثل في  العائد والمخاطرة لالستثمار أو االقتراض ،  ق  علىساسي للتحليل  ياس 
ساس  افرها العنصر األو عقد من الزمن ، وفي تو ر المستقبل ، سواء كان خالل شهر أو سنة أتطلب تقديذلك يو 

 ( .White et al , 1997 :4لمستقبل )للتدفقات النقدية والدخل ل
 ساليب التحليل المالي في البنوك ثالثا : أ

مهارته في اختيار االساليب التي   علىه المرجوة بشكل كبير  أهدافيتوقف نجاح المحلل المالي في تحقيق  
يا كانت فانها  ، ولكن أساليب تعددت صورهادامها في تنفيذ عملية التحليل . إذ إن هذه األيتوجب عليه استخ

 . (Lotfi, 2011: 310-311) تي :وعلى النحو اآل,منهج المقارنات  علىتعتمد 

ساس دراسة العالقات المالية في المصرف كما توضحها من القوائم المالية خالل  أ  على التحليل الرأسي : يقوم   -1
و مجموعة من العناصر  عنصر محدد أ  علىحجم ونوع التغيير الذي يطرأ    على مراحل زمنية متتابعة للتعرف  
 . (Salam, 2004:229)وقياس االتجاه ونوعه وتقييمه 

صر من عناصر القائمة المالية وفي زمن متغير ، بمعنى  هذا النوع من التحليل يهتم بدراسة سلوك كل عن
متابعة حركة هذا العنصر زيادة او نقصًا عبر فترات زمنية ، وخالفا للتحليل االفقي الذي يتصف بالسكون ، فان  
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التغيرات التي حدثت خالل فترة زمنية محددة .   التحليل يتصف بالحركية ، النه يوضح   ,Al-Hayali)هذا 

2004:29). 
مزايا استخدام التحليل المالي من خالل معرفة مدى مساهمة كل مصدر في تحقيق    علىيمكن التعرف  و 

ربحية االمر الذي يدفع المصرف االهتمام به وتوجيه االستثمارات اليه   كثرااليراد الجمالي كما يبين بالنشاط األ
(Iman, 2007: 70)   نتيجة عن حقيقة الموقف المالي للمشروع االقتصادية    إلىن يصل  . ويستطيع المحلل أ

الرغم مما فيها من    على قوائم مالية لفترة واحدة و   علىلكنه اليستطيع ان يعتمد في الحكم النهائي    ،للفترة المعنية
 . (Aqeel, 2006: 263)معلومات السباب االتية 

 الوحدة المعتاد . أداءقوائم الفترة الواحدة قد التمثل  -
 مما كانت في الماضي .  ا اذا كانت النتائج التي تظهرها أفضل أو أسوأال تبين للمحلل عم -
 أداء ال تظهر شيئا عن االتجاه الذي يتخذه    ج التي تظهرها القائمة ، لذلك فهيهم بكثير من النتائ إن االتجاه أ   -

 المشروع . 
مفردات   علىاالفقي : باستخدام هذا التحليل يمكن للمحلل المالي تحديد التغيرات المالية التي حدثت    التحليل  -2

القوائم المالية ، والتي سبق مقارنتها مع بعضها البعض ولفترات زمنية معينة وبالتالي يمكن للمحلل   وبنود 
اسباب   علىالعكس فضال عن التعرف    المالي معرفة اذا ما كان هناك نمو في المصارف التي يتم تحليلها او

ثير المركز المالي بالتغيرات التي حدثت ونتيجة اي مدى تأ  إلىالتغيرات التي حدثت و توضيحها وتفسيرها و 
نه يبين التغيرات التي حدثت في فترة زمنية طويلة رف . وبذلك فهو تحليل ديناميكي، ألاعمال المص  على ذلك  

 .(Al-Shibli, 2002: 59)نسبيًا   
 المالي في البنوك داءالنسب و األرابعًا: 

ثناء القيام بعملية  مؤشرات معينة أ  إلىجل الوصول  فنية من قبل المحلل المالي من أ  يستخدم طرائق واساليب
وفعالية في    أهمية مع بداية تشكل هذه المعرفة والزال يشكل    ذه الطرائق منها ما هو تقليدي نشأوه  ،التحليل المالي

التحليل ا المالية ، وهناك أعملية  المالي ، كالنسب  خرى كالرياضيات لعلوم األساليب حديثة نشأت مع تطور 
البيانات  ال عالقة بين بسط ومقام ، وقيم البسط والمقام هي العمليات والنسب المالية ما هي إ واالحصاء وبحوث

  داء ن تكون العالقة معبرة عن جزء األالعمومية او قائمة الدخل ، شرط أ   واالرقام المحاسبية التي تعرضها الميزانية
ن هناك عالقات بين البيانات المحاسبية يجب اعتمادها من دون االخالل  وهذا يعني أومرتبطة به ومفسرة له ،  

ن يفهم مدلولها او كيفية فان نتائج كل نسبة مالية اليمكن أخر  ب آط او بمكونات المقام . ومن جانبمكونات البس
اال بمقارنتها ببعض المعايير القياسية ومن خالل المقارنة بين نتيجة النسبة وقيمة المعيار    داءاأل  علىالحكم  

 . ( Kieso et al , 2000 : 34) داءاأل على المستخدم يمكن الحكم 
  على ، ويمكن تسلط الضوء  داءغرض تحليلها وتشكل مجموعات لتقييم األوهناك الكثير من النسب المالية ل

 تي : المصارف وعلى النحو اآل داءالمتعلقة بقياس األ دواتاهم األ
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 نسبة السيولة -1
السيولة ، بمعنى تقيس   إلى وهي النسب التي يمكن من خاللها قياس العناصر السائلة والعناصر االقرب  

ارتفاع النسبة   يرة االجل لذلك فهي تؤشر هامش األمان، والوفاء بالتزاماته قص  على نسب السيولة قدرة المصرف  
 ( . Kim , 1997 : 89هو مؤشر جيد لسيولة المصرف وتحسب كاالتي : ) 

اخر والمهم    إلىهذه النسبة لتعلمات البنك المركزي ويختلف حجمها من بلد    قد تخضعرصيد النقدي :  سبة الن - أ
هنا هو انه كلما زادت النسبة اصبح بمقدور المصرف زيادة التسهيالت االئتمانية للعمالء وخلق مزيد من  

  ( والعكس صحيح  الودائع  وما  Al-Alaq, 1998: 120)حسابات  بالودائع  ويقصد  جميع  .  حكمها  في 
  على زيد من قدرة المصرف لمؤشر ي، أي حقوق الملكية ، وارتفاع هذا اس المال الممتلكالمطلوبات ماعدا رأ

عنها رياضيا   . ويمكن التعبير  (Al-Hindi, 2000:411)وقات االزمات  اء بجميع االلتزامات المالية في أالوف
 تي :  باآل

رصدة السائلة /الودائع وما دوق +األرصدة لدى البنك المركزي + األنسبة الرصيد النقدي =) النقد في الصن
   100في حكمها ( *

لية المستحقة في  الوفاء بااللتزامات الما علىنسبة السيولة القانونية : هذه النسبة تمثل معيارا لقدرة المصرف  -ب
- %30وتتراوح هذه النسبة ما بين )  ،نه كلما زادت هذه النسبة زادت سيولة المصرفمختلف الظروف ، إذ إ

ىمكن التعبير عنها رياضيًا كما . و   (Al-Kuri, 2007: 32)%( كحد اقصى في االنظمة االقتصادية  50
 ي: يأت

 100دية /الودائع وما في حكمها ( *نسبة السيولة القانونية =)النقدية +شبه نق
ن هناك عالقة طردية السيولة ، أي إنه كلما زادت نسبة السيولة القانونية ، زادت  أ  إلىهذه المعادلة    تشير  و

المالي واالقتصاديين يعتبرون ان بقاء مبالغ كبيرة    داءالمختصين في األغلب  ين هذه النسبة والسيولة . ولكن أ ب
بها تسمى كلفة الفرصة البديلة  ن بقاء النقود معطلة لها كلفة اليستهان  ية يعد تعطيال لموارد المصرف ، ألفي النقد

كون هناك ا ينبغي أن ييمثل خسارة للمصرف ، لذ  ن بقاء هذه النقود معطلة دون استثمار. وبالتالي فإ  س الماللرأ
عملية موازنة بين السيولة والمخاطرة ، حيث يقصد بالمخاطرة العمر المالي الذي يواجهه المصرف اثناء تأدية 

 ( . Gunnar & Christian ,2006 :742التزاماته المستحقة )
نقدي من دون فائدة لدى  ن المصارف عادة تحتفظ برصيد  النقدي القانوني :كما هو معلوم أ  نسبة االحتياطي  –ج  

%( وهو نسبة معينة من الودائع وعادة ما يكون 20حتياطي النقدي القانوني بنسبة )البنك المركزي يسمى باال
المصارف االلتزام   علىم مع السياسات االقتصادية للبلد ، و هو المحدد لهذه النسبة بما يتالء  البنك المركزي 

المركزي  بها،   البنك  النسبة من  يتغي  إلىوقد يلجأ  البلد االقتصادية ، وتعد هذه  النسبة تبعًا لظروف  ر هذه 
المهمة التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير في حجم االئتمان الممنوح ، وان ارتفاعها يعني ارتفاع   دواتاأل

التجاري   المصرف  االعتيادية  علىقدرة  غير  االوقات  في  المالية  بالتزاماته  تعليمات  ،الوفاء  البنك    وتشيىر 
شكل نقد والغرض منها    على%( كنسبة التي يجب االحتفاظ بها لدى المصارف  5نسبة )  إلىالمركزي العراقي  
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 ,Al-Mashhadani) تي:  .ويمكن قياس هذه النسبة رياضيًا في اآلالسيولة المعروضة للتداول  علىالسيطرة  

2009:70). 
 100اجمالي الودائع ( */نسبة االحتياطي القانوني = )الرصيد النقدي لدى البنك المركزي 

نسبة االستخدامات )توظيف( : تقيس هذه النسبة كفاءة وفاعلية المصرف في استخدام موارده المتاحة ومدى  -د
المصرف    أداء كفاءة    على وبهذا الصدد يشيع استخدام هذه النسبة كمؤشر للحكم    ،تلبيه الحتياجات المتعاملين

نواعها  وظيف الودائع نسبة االستثمارات بأفي توظيف الودائع وهي تتمثل معدل توظيف الودائع ويقصد بمعدل ت
 الودائع االجمالية . علىويتم حسابها بقسمة االستثمارات  ،مجموع الودائع إلىبما في ذلك القروض 

 100ستثمارات / اجمالي الودائع ( *نواعها +اال)الموجودات المستثمرة بالقروض بأ  معدل توظيف الودائع =
الودائع لديه وتكمن اهميتها في أن الودائع وال   مدى قدرة وكفاءة المصرف في تشغيل  علىوهذه النسبة تؤكد  

ري تشغيلها في اوجه  ولذلك فمن الضرو   ،المودعين  إلىتدفع عنها المصارف عوائد وارباح    منها  االستثمارية  سيما
ف في تشغيل موارده كفاءة المصر   علىولذلك فكلما زادت هذه النسبة دل    األرباح،االستثمار المختلفة بغية تحقيق  

ن المقام يشمل فقط الودائع وهو بالتالي ال يبين مدى استخدام االموال  هذه النسبة أ  علىنه يعاب  المالية إال أ
 . (Al-Alaq, 1998:120)المتاحة 

 نسب الربحية -2
بزيادة  شكل عام تقيس ربحية المصرف ، ويهتم المصرف  يوجد العديد من معايير الربحية للمصرف ، ولكن ب

 Gitmanالمصرف )  أداءالشائعة لتقييم    دواتوتعد من األ  اإلفالس،االرباح ، كونها تحمي المصرف من خطر  

وقعون من اجل تحديد مسار استثماراتهم ويتم مقارنة  ( .وهذه يستخدمها المستثمرون الحاليون او المت61: 2003 ,
واذا ما استخدمت هذه    ،سيسلوب بالتحليل الرأويسمى هذا اال  ،عناصر الدخل بالنسبة للمبيعات كنسبة مئوية

ن ذلك سوف يحدد اتجاهات هوامش الربح ونسب فائدة باعتبار أ  أكثركون  من سنة ست  كثرالطريقة في التحليل أل
ه  أدائ ن المصرف يطور من  صرف وربحيته وهل يسير ارتفاعا ، أي إالم  أداءمعرفة    إلىذا يؤدي  وه  ،المصروفات

 . ومن هذه المعايير:(Abdullah, 2008: 32) ام ال
تحقيق عائد مالي  علىس المال الممتلك : يعد هذا المقياس مؤشرًا لتقييم مقدرة المصرف را إلىنسبة العائد  - أ

اس  على المساهمون من  التي يكسبها  العوائد  اذ يقيس مقدار  المصرف ،  المساهمين في  تثمار  استثمارات 
نسبة العائد المتحقق عن كل وحدة نقدية مستثمرة من اموال المساهمين    ى خر اموالهم في المصرف ، وبعبارة  أ 

 فاءة المصرف وخططه يعني كارتفاع هذه النسبة  ( .و Yeager & Seitz , 1989 :24)حقوق الملكية ( )
حقوق الملكية من خالل تقسيم صافي    علىفي هذا الجانب ، ومن ثم تصحيحصها . ويتم قياس معدل العئد  

 (. Kosh & Macdonald , 2000 : 115 س المال المالكين )رأ علىالدخل بعد الضريبة 
   100ك( *الضريبة/ راسالمال الممتل العائد/راس المااللممتلك= )صافي الدخل بعد

العمليات التشغيلية في و عائد  ي الموجودات : تعد الموجودات من أساسيات الدخل أاجمال  إلىنسبة العائد   -ب
إ ذ يتناسب العائد طرديًا مع حجم الموجودات المستثمرة في القروض واالستثمارات المصرفية المصرف ، 
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(Reaz , 2005 : 14 و . )  العائد تعبير عنه في فترة زمنية معينة )سنة واحدة( يمكن من خالل هذه    يتم
يتمتع بها في   استغالل ما لديه من موجودات ومدى الكفاية التي  علىمدى قدرة المصرف    علىالنسبة الحكم  

 تية: بحسب المعادلة اآل( .ويعبر عن هذه النسبة بشكل رياضي  Cornettetal , 2006 :31استغاللها )
   100جمالي الموجودات ( *ودات=)صافي الدخل بعد الضريبة / إالموج لىاجمإ  إلىمعدل العائد 

الودائع : إ   إلى نسبة العائد    -ج  الودائع تقيس مدى نجاح المصرف في تحصيل    علىن نسبة العائد  إجمالي 
الرباح من توظيف  توليد ا  علىاالرباح من الودائع التي حصل عليها . ويعبر هذا المؤشر عن قدرة المصرف  

أ بمختلف  مختلفةالودائع  استثمارية  نشاطات  في  المصرف    ،نواعها  عوائد  زيادة  من  ذلك  عن  يترتب  وما 
(Boubakri , 2006 : 24ويمكن قيا.)تية  ذه النسبة بشكل معادلة رياضية اآلس ه (Hindi, 2000: 435)  .

 100جمالي الودائع ( *ئع ==)صافي الدخل بعد الضريبة / إاجمالي الودا  إلىمعدل العائد 
  على قياس كفاءة المصرف في الحصول    إلىاالموال المتاحة للتوظيف : تهدف هذه النسبة    إلىنسبة العائد    -د

نواعها + وحقوق الملكية ، وتتمثل المطلوبات في االموال  المتاحة المتمثلة بالمطلوبات بأاالرباح من االموال  
قياس هذه النسبة بشكل   عليها المصرف لتدعيم طاقته االستثمارية ، ويمكن  المقترضة والودائع التي يحصل 

 . (  Koch & Macdonald , 2000 : 114تي )رياضي فيما يأ
العائد   للتوظيف=)صاف  إلىمعدل  المتاحة  الممتلك(  ي الدخل بعد الضريبة/المطلوبات+رأاالموال  المال  س 

*100 . 
 س المال  نسب كفاية رأ-3

ن هذه النسب تعرض مدى مساهمة رين و المقترضين وكذلك للمصرف ، إذ إ للمستثم تعد هذه النسبة مهمة
الديون سواء المتمثلة في االلتزامات القصيرة االجل او الطويلة االجل في تمويل الموجودات المصرف مقارنة  
الديون   او  القروض  المساهمين ونسبة  النسبة معرفة نسبة حقوق  . ويمكن عن طريق هذه  المالكين  بمساهمة 

  على عطي مؤشرات دقيقة حول الوضع المالي للمصرف  من النسب ي.هذا النوع  (Aql, 2006: 332)الخارجية  
مثل السندات والقروض طويلة االجل ، وبالتالي    ،طويلة المدى  الطويل ، وكذلك تبين تسديد ديونه والتزاماتهالمدى  

ستعراض اهم النسب في . يمكن ا(Karajah et al., 2000: 190)س المال  رأ  إلىتبين حجم مساهمة الديون  
 تي :المجال وعلى النحو اآلهذا 

س المال الممتلك باجمالي الموجودات لي الموجودات: يربط هذه النسبة رأجماإ  إلى س المال الممتلك  نسبة رأ - أ
التي يتم الموجودات    علىن هذه النسبة تعتمد  ر غير متوقعة التي تحدث ، بمعنى إمن اجل مواجهة خسائ

المال   رأس  مقدار  خاللها حساب  المعيار ألنمن  لذلك  نقد  وهناك   . جميع    الممتلك  يشمل  المعيار  هذا 
ن الموجودات تحمل درجات متباينة من ين انواع وخطورة كل منها ، بسبب أالموجودات من دون الفرق ب
 :Al-Mazwari, 2005)تية لقياس هذه النسبة :  المعادلة الرياضية اآل  على الخطورة . ويمكن االعتماد  

16) . 
  100لممتلك / اجمالي الموجودات ( * س المال ا= )رأاجمالي الموجودات    إلىالمال الممتلك س نسبة رأ
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مواجهة المخاطر  علىاجمالي القروض: تبين هذه النسبة مدى قدرة المصرف    إلىس المال الممتلك نسبة رأ -ب
المتمثلة في عدم استرداد جزء من االموال التي تم استثمارها ، وهذه النسبة تعكس درجة الخطر المتوقع في  

 :Hindi, 2000) تية :بة من خالل المعادلة الرياضية اآلمحفظة القروض ، ونستطيع حساب هذه النس

422). 
 100ل الممتلك / اجمالي القروض ( *س المااجمالي القروض = )رأ  إلىس المال الممتلك نسبة رأ

الودائع    على مدى اعتماد المصرف    علىاجمالي الودائع : تظهر هذه النسبة    إلىنسبة راس المال الممتلك  -ج
رد الودائع التي حصل عليها من االموال المملوكة له ،    علىكمصدر من مصادر التمويل ، وكذلك مدى قدرته 

مان للمودعين ، والودائع تشمل الحساب الجاري و الودائع الجل الزمنية  زادت هذه النسبة كان ذلك مصدر أا  كلم
 تية . النسبة بالمعادلة اآل. ويتم تعبير عن هذه  (Hanafi, 2007: 337)والتوفير بانواعها 

 100ائع ( *الممتلك / احمالي الود  س المالاجمالي الودائع = ) رأ  إلىس المال الممتلك نسبة رأ

 المبحث الثاني
 تحليل الواقع المالي وتطوره في بنك جيهان لالستثمار والتمويل 

- 21قا لقانون الشركات العراقي رقم  وف  2008ر والتمويل االسالمي في شباط  جيهان لالستثمابنك  تأسس  
جيهان    وبنك .في أربيل  في مقره الرئيس  1/4/2009بتاريخ    حيث أفتتح المصرف  2004وتعديالته لعام    1997

المالية  بنكهو   لالوراق  العراق  لسوق  النظامي  السوق  في  مدرج  عام   (ISX) كامل  االسم    تحت  2017منذ 
وخاضع لمعايير افصاح    ISIN    (IQ000A2DN949) ورمز الشركة في الوكالة الدولية (BCIH) المختصر

وسوق العراق لالوراق المالية، يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات   (ISC) هيئة االوراق المالية العراقية
من   هفريدة من نوعها وتطويرها لعمالئسعى لتقديم أفضل الخدمات المصرفية الدقيقة واليو   اإلسالمية،المصرفية  

واأل للشركات  الحكومية  في    فرادالمؤسسات  المحافظات  ذلك  في  بما  الجديد  العراق  كوردستانأقلفي  .  يم 
(https://www.cihanbank.com.iq/  ويمكن استعراض التطورات الح )  اصلة في الوضع المالي من خالل

 تي :اآل
 اواًل: تطور نشاطات البنك 

 :  علىباعتماد لالستثمار والتمويل يتم بيان التطورات الحاصلة في نشاطات بنك جيهان 
 موجود في الصندوق :الموجودات والتمويل واالستثمارات والنقد ال-1

( التطورات الحاصلة في اجمالي الموجودات والتمويل واالستثمارات والنقد في  1يالحظ من خالل الجدول )
في نسبة   ان هناك تذبذبً معدل النمو المركب . حيث تبين بأ  الصندوق باستخدام مؤشر نسبة التغير السنوي و

ي في عام  نسبة التغير السنو   علىالبنك خالل مدة البحث ، إذ بلغت أ التغير السنوي من اجمالي الموجودات في  
بالمرتبة   2012%( ، ثم عام  68.65وبلغت )  2021ثم جاء بالمرتبة الثانية عام  %( ،  170.46و بلغت )    2013

،  (23.93-سنوي وبلغت )أدنى نسبة تغير    2017د عام  شه% ( .بينما    20.28الثالثة وبنسبة تغير سنوي البالغ )
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ما معدل النمو المركب لمدة البحث فبلغ  (. أ13.57-و بنسبة )  2015( و عام  16.02-وبنسبة )  2014ثم عام  
(21.73 . ) % 

بالتمويل واالستثمارات ، يتعلق  ارتفاعً   فيما  نفسه ان هناك  الجدول  في  ال  أمستمرً   افيالحظ  نمو في معدل 
وبنسبة   2013معدل في التغير السنوي عام    على. حيث بلغ ا   2016و    2015و    2014السنوي باستثناء االعوام  

( بلغت  عام  133.32التغير  ثم   )%2018  ( التغير  وعام  108.11وبنسبة  السنوي  %2021(  التغير  ونسبة 
  . %(15.59-وبلغت )    2015%( و عام  38.74-وبلغت )  2016بينما ادنى نسبة كانت في عام    .%(  55.24)

ار الوضع االمني  يم وعدم االستقر قلالظروف السياسية التي حدثت في تلك الفترة في األ إلىيعود السبب في ذلك 
وقد    .يم من قبل المركزقلتمويل حصة األبسبب وجود الخالف في    يمقلو شح الموارد المالية في األفي تلك الفترة  

%( ، مما يعني زيادة امكانية البنك في 27.38بلغ معدل النمو المركب للتمويل واالستثمارات خالل مدة البحث ) 
بمدى   صلة في ارصدة البنك، وكذلك ينعكسلتمويل واستثمارات في الزيادات الحا  أكبرتخصيص الموارد بشكل  

قدرة   على، مما يدل  ت التي حصلت في اجمالي الموجوداتاكبة هذه الزيادات في التمويل واالستثمارات بالزيادامو 
 ذلك من اجل تحقيق االرباح االقتصادية .  

 امستمرً   ان هناك ارتفاعً أ   هنفس  ما بخصوص النقد في الصندوق ولدى البنوك االخرى يالحظ من الجدول أ
%(   76.44وبنسبة)  2012نسبة التغير في عام    على. وقد بلغت أ   2017و    2014دا عامي  طيلة مدة البحث ع

ى نسبة التغير %( . بينما ادن46.6و بنسبة التغير )  2013%( و عام    50.51وبنسبة التغير )  2020، ثم عام  
ما معدل النمو المركب  . أ  2017( في عام  3.92%-بة التغير )و نس  2014( في عام  %37.26-، فقد بلغت )

ن مبالغ النقد في الصندوق ولدى البنوك االخرى تعتمد  %( . ويمكن القول إ17.26فقد بلغ )خالل مدة البحث  
بات أصحاب  في تخطيط التدفق النقدي والموازنة بين السيولة والربحية و تلبية طل  سياسة البنك و امكانيته  على 

 االلتزام بالنسبة القانونية التي تفرضها البنك المركزي حسب االوضاع  الودائع الجارية، فضاًل عن
 االقتصادية التضخمية او االنكماشية .

( للموجود  :(1جدول  السنوي  التغير  الصندمعدل  في  والنقد  واالستثمارات  لمصرف جيهانات  لالستثمار    وق 
 ( الف دينار 2011-2021والتمويل  للمدة )

 السنوات
 النقد في الصندوق  التمويل واالستثمارات  الموجودات

نسبة التغير  المبلغ
  %السنوي 

نسبة التغير  المبلغ
  %السنوي 

التغير نسبة  المبلغ
  %السنوي 

2011 356520611 _ 112087980 _ 141634307 _ 

2012 428813661 20.28 122793573 9.55 249895837 76.44 

2013 1159759345 170.46 286498814 133.32 366383202 46.6 

2014 973942186 -16.02 278946455 -2.64 229876018 -37.26 

2015 841760112 -13.57 235467424 -15.59 231337176 0.64 

2016 801754741 -4.75 144240450 -38.74 259885001 12.34 

2017 609898212 -23.93 145199114 0.66 249708025 -3.92 
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2018 659759033 8.18 302177943 108.11 299166019 19.81 

2019 632481339 -4.13 367000000 21.45 305982773 2.28 

2020 709629584 12.2 376151310 2.5 460525329 50.51 

2021 1196802786 68.65 583940780 55.24 484038328 5.11 

معدل النمو  
 المركب % 

 21.73 

 

 27.38 

 
 17.26 

: باالعتماد  المصدر  الباحث  عمل  جيها  علىمن  لبنك  السنوية  )التقارير  للمدة  والتمويل  لالستثمار  - 2011ن 
2021.) 

 
 ودائع العمالء:حقوق الملكية و -2

نسب التغير السنوي كل من حقوق الملكية والمساهمين وودائع العمالء، فضاًل عن  (  2يتبين من الجدول )
ن حقوق الملكية في  ( ، إذ يلحظ أ2021-2011المدة )    في بنك جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي خالل 

لموجبة لبقية االعوام،  ، وهذا ماعكسته نسبة التغير ا  2020و    2016ستمر طول مدة البحث عدا عامي  ارتفاع م
 ما معدل النمو %( . أ67.23، اذ بلغت ) 2012عام  نسبة التغير السنوي في علىوقد بلغت أ 
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ن لالستثمار والتمويل للمدة  معدل التغير السنوي لحقوق الملكية و ودائع العمالء  لمصرف جيها  :(2جدول )
 ( الف دينار 2021-2011)

 السنوات
 ودائع العمالء  حقوق الملكية 

نسبة التغير  المبلغ
 %السنوي 

نسبة التغير  المبلغ
 %السنوي 

2011 119601854 _ 151338854 _ 
2012 200008337 67.23 176829257 16.84 
2013 291008337 45.5 219426819 24.09 
2014 322978369 10.99 209318694 -4.61 
2015 336561951 4.21 167038728 -20.2 
2016 281149392 -16.47 315591443 88.93 
2017 286718900 1.98 272774527 -13.57 
2018 290998506 1.5 328765150 20.53 
2019 291502296 0.17 335832517 2.15 
2020 280873254 -3.65 422982604 25.95 
2021 284957414 1.45 498990300 17.97 

معدل النمو  
 المركب % 

 11.3  15.8 

باالعتماد    المصدر: الباحث  عمل  )  علىمن  للمدة  والتمويل  لالستثمار  جيهان  لبنك  السنوية  - 2011التقارير 
2021.) 

البنك فبلغ ) العمالء فهناك ارتفاع مستمرة طيلة م11.3المركب لمدة دراسة  دة %( . وفيما يتعلق بودائع 
االعوام   في  ماعدا  بلغ  2017،    2015،    2014الدراسة  وقد  أ .  عام   علىت  في  تغير  وهي    ،  2016  نسبة 

من حقوق  نسب التغير لكل    إلى %( . وبالنظر 15.8ما معدل النمو المركب لمدة الدراسة فبلغ )%( ، أ88.93)
للبنك بزيادة حصصهم و زيادة ايداع المدخرات  فرادمن قبل األ ان هناك اقباال متزايدً المساهمين و ودائع يتضح أ
البنك وفي مقدمتها    أهدافخدم  التوسع في االئتمان البنكي ، وأن هذا التوسع ي  إلى، ويمكن ارجاع سبب ذلك  
 تحقيق الربح االقتصادي . 
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 يرادات التمويل واالستثمارات و صافي االرباح بعد الضريبة : اإليرادات الكلية وإ-3

 في االرباح بعد الضريبة، واالستثمارات وصا( كل من االيرادات الكلية وايرادات التمويل  3يوضح الجدول )
مر خالل مدة الدراسة  ن االيرادات الكلية في تذبذب مستر السنوي ، حيث يتبين من الجدول أفضال عن نسب التغي

التغير فيها )ذ قد ب، إ  2012نسبة تغير في عام    على، وقد بلغت أ  أ62.1لغت نسبة  التغير  %( ،  ما معدل 
في ارتفاع مستمر عدا  نها  بايرادات التمويل واالستثمارات فإ%( .فيما يتعلق  0.8ك فبلغ ) لمركب لمدة دراسة البنا

فضال عن    ،المبلغ المخصص للتمويل واالستثمارات   إلىيعود السبب في ذلك  و   2018،    2015،    2014االعوام  
يؤدي  مجال والذي  واالستثمارات  انع  التمويل  ،مما  االيرادات  مبلغ  اتجاه  في  كبيرا  التغير    على كس  دورا  نسب 

ما  %( . أ203.11ت نسبة التغير فيها )، اذ بلغ 2013نسبة تغير في عام  علىت أ بالموجب والسالب ، وقد بلغ
 %( .  19.8مركب لمدة دراسة البنك فبلغ )معدل النمو ال

طريقة احتساب وتوزيع   إلىقد يعود السبب  و   خرى متذبذبة .صافي االرباح بعد الضريبة فهي األفيما يتعلق بو 
أ  مما جعله  ،المودعين  علىعوائد االرباح   السابق ،  بالنسبة الرتفاع مبلغ صافي منخفضا مقارنة مع عام  ما 

ه البنك في  الدور الذي أدا   إلىفيها نسبة التغير بالموجب فيعود    تاالرباح بعد الضريبة في االعوام التي حصل
ذ  ، إ   2012بة تغير في عام  نس  على الموجب والسالب ، وقد بلغت أ غير بنسب الت  على مما انعكس    ،االستثمار

%( مما يعني أن 8.86سة البنك فبلغ )ما معدل النمو المركب لمدة درا%( ، أ135.9غت نسبة التغير فيها )بل
 ال وهو الربح االقتصادي . ه بشكل كبير أأهدافحد البنك حقق أ
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ن لالستثمار والتمويل معدل التغير السنوي للموجودات واالستثمارات والنقد في الصند وق لبنك جيها(:  3جدول )
 ( الف دينار2011-2021المدة )

 السنوات 
 صافي االرباح بعد الضريبة ايرادات التمويل واالستثمارات  االيرادات الكلية 

نسبة التغير   المبلغ 
 %السنوي 

نسبة التغير   المبلغ 
 %السنوي 

نسبة التغير   المبلغ 
 %السنوي 

2011 37410611 _ 7543343 _ 16739562 _ 

2012 60642403 62.1 11516665 52.7 39488939 135.9 

2013 65228936 7.64 34907800 203.11 34869616 -11.7 

2014 51074636 -21.7 21741015 -37.72 20801876 -40.34 

2015 49408920 -3.3 14111380 -35.09 24330066 16.96 

2016 43690768 -11.6 15224794 7.9 19714631 -18.97 

2017 36417570 -16.65 17627548 15.8 16388796 -16.87 

2018 24636901 -32.35 11719942 -33.51 4321560 -73.63 

2019 17332186 -29.65 11935428 1.84 5037910 16.58 

2020 25182288 45.3 13402934 12.3 3333968 -33.82 

2021 27219543 8.1 14852147 10.81 7149782 114.46 

 معدل النمو  

 المركب % 
 0.8  19.8  8.86 

- 2011التقارير السنوية لبنك جيهان لالستثمار والتمويل للمدة )  علىمن عمل الباحث باالعتماد    :المصدر 
2021.) 

 
 

 المالي داءثانيًا: تحليل مؤشرات األ
 تي: اآل  لىعالمالي لبنك جيهان لالستثمار والتمويل تم تقسيم هذه الفقرة    داءمؤشرات )نسب( األ  علىللتعرف  
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 مؤشرات نسب السيولة -1
النقدية  4يوضح الجدول ) القانونية ونسبة  اجمالي الموجودات ، إذ يتبين من   إلى ( كل من نسبة السيولة 

دنى  نسبة ، أما أ   علىوهي أ   2013%( وذلك في عام  166.97السيولة القانونية كانت مساوية لـ)  ن نسبةالجدول أ
  نسبة الدراسة إلى  ما متوسط النسب لمدة  %( . أ82.35اذ بلغت النسبة فيها )،    2016نسبة فكانت في عام  
مقارنة النسبة   تذا تمالنسب يتضح أنها كبيرة جدا خاصة إ  إلى %( . وبالنظر  110.189للسيولة القانونية فبلغ )
ن البنك ذلك أ %( .مما يعني  97.004خيرة والبالغة )%( و والسنة األ93.6)سة والبالغة  في السنة االولى للدرا

وجودات كانت نسبتها  الم  الياجم  إلىئع . فيما يتعلق بنسبة النقدية  تمكن من توظيف ارصدته بكفاءة خاصة الودا
انت  دنى نسبة فك، أما أ  2012%( في عام  58.28لك نسبة )ثم تاتي بعد ذ  2020%( في عام  64.897تساوي )
سب لمدة دراسة البنك ما متوسط الن. أ  2013م  %( في عا31.59%( ثم نسبة )23.603وبلغت )  2014في عام  

بة في بداية مدة الدراسة  مقارنة النس  تذا تماالرتفاع خصوصا إ  إلىاتجهت  ف%( ، هذه النسب  45.191فبلغ )
 %(  40.44ة )والبالغ 2021%( ونهاية مدة الدراسة عام 39.73والتي بلغت )  2011عام 

 (2011-2021( مؤشرات نسبة السيولة لبنك جيهان لالستثمار والتمويل المدة )4جدول )

 السنوات
نسبة السيولة  

 القانونية 
  إلىنسبة النقدية 

 اجمالي الموجودات
2011 93.6 39.73 

2012 141.32 58.28 

2013 166.97 31.59 

2014 109.82 23.603 

2015 138.49 27.483 

2016 82.35 32.41 

2017 91.54 40.94 

2018 90.997 45.345 

2019 91.11 48.38 

2020 108.88 64.897 

2021 97.004 40.444 

 41.191 110.189 المتوسط
الباحث باالعتماد    المصدر : للمدة )  علىمن عمل  لبنك جيهان لالستثمار والتمويل  السنوية  - 2011التقارير 

2021) 
 مؤشرات نسب الربحية-2

الودائع ، إذ يتبين من   علىحق الملكية ومعدل العائد    على( كل من معدل العائد  5يالحظ في الجدول )
نسبة لمدة   علىوهي أ  2012%( في عام 19.74حق الملكية كانت نسبته تساوي ) على ن معدل العائد  الجدول أ

%(  7.18سط النسب لمدة الدراسة فبلغ )ما متو %( . أ1.19بنسبة)  2020سبة في عام  دنى نت أالدراسة ، بينما بلغ



  ....... تحليل الواقع المالي وتطوره في بنك جيهان                   
 

 عبدهللا     

 186 
 

 

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

  .pp(191-169، ص. ) .2022Decكانون االول ،  .No(136، ع ) Vol(41مج )

 

،  2021و  2011فضال عن وجود تفاوت بين عامي  ،ن هناك تذبذبًا في النسبالنسب يتضح أ لىإ. وبالنظر 
 زيادة امكانية البنك في رفع عائد وحدة النقد المستثمر لصالح المساهمين .  إلىولكن بشكل عام تشير النسب 
  على وهي أ   2012%( وذلك في عام  22.33ب)الودائع كانت نسبتها تساوي    علىفيما يتعلق بمعدل العائد  

ما متوسط النسب لمدة دراسة  %( . أ0.79اذ بلغت النسبة فيها )  ،  2020دنى نسبة كانت في عام  سبة ، وأن
ء بالنسبة للمودعين . وباجرا عائد وحدة النقد المستثمرة قليل ن%( ، يتضح من خالل النسب أ8.28غ )البنك فبل

الودائع    علىحق الملكية ومعدل العائد    على المقارنة بين متوسط النسب لمدة دراسة البنك بين كل من معدل العائد  
حق الملكية ،    علىمن متوسط النسب لمعدل العائد    أكبرالودائع    علىن متوسط النسب في معدل العائد  يتضح أ

من حصة المالكين من عائد وحدة النقد    أكبرن حصة المودعين من عائد وحدة النقد المستثمرة هي  مما يعني أ
 المستثمرة .

 (2011-2021مؤشرات نسب الربحية لبنك جيهان لالستثمار والتمويل المدة ): (5جدول )
 الودائع  علىمعدل العائد   الملكية علىمعدل العائد  السنوات

2011 14 11.061 

2012 19.74 22.33 

2013 11.98 15.89 

2014 6.44 9.938 

2015 7.23 14.566 

2016 7.012 6.247 

2017 5.716 6.0082 

2018 1.49 1.314 

2019 1.73 1.50 

2020 1.19 0.79 

2021 2.51 1.433 

 8.28 7.18 المتوسط

الباحث باالعتماد  المصدر : للمدة )  على من عمل  - 2011التقارير السنوية لبنك جيهان لالستثمار والتمويل 
2021.)    

 مؤشرات المالئمية  -3
اجمالي الموجودات ، إذ    إلىاجمالي االستثمارات وحق الملكية    إلى( يوضح كل من حق الملكية  6الجدول )

  على وهي أ   2017ي عام  %( ف47.011اوي ب)اجمالي االستثمارات كانت نسبتها تس  إلى ن حق الملكية  يالحظ أ
ما متوسط %( . أ23.81إذ بلغت النسبة فيها )،    2021دنى نسبة فكانت في عام  نسبة لمدة الدراسة ، أما أ
الملكية في توظيف  ور الكبير لحق  الد  إلىن النسب تشير  %( . حيث إ37.64فبلغ )النسب لمدة دراسة البنك  

لي الموجودات كانت نسبتها تساوي  اجما  إلى رصدة البنك في تمويل االستثمارات . وفيما يتعلق بحق الملكية  أ
عام  201.49) في  أ   %2015(  ،  على وهي  عام    نسبة  في  فكانت  نسبة  أدنى  إ  2021أما  النسب،  بلغت  ة ذ 
 %( .106.68سب لمدة دراسة البنك فبلغ )ما متوسط الن%( . أ57.107)
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 (2011-2021مة لبنك جيهان لالستثمار والتمويل المدة )مؤشرات المالء (6جدول )

 السنوات
اجمالي   إلىحق الملكية 

 االستثمارات 
اجمالي   إلىحق الملكية 

 الموجودات

2011 33.547 79.03 

2012 46.64 113.11 

2013 25.09 132.62 

2014 33.16 154.3 

2015 39.98 201.49 

2016 35.07 89.09 

2017 47.011 105.112 

2018 44.11 88.513 

2019 46.089 86.8 

2020 39.58 66.40 

2021 23.81 57.107 

 106.68 37.64 المتوسط

باالعتماد    :المصدر الباحث  عمل  )  علىمن  للمدة  والتمويل  لالستثمار  جيهان  لبنك  السنوية  - 2011التقارير 
2021.) 

 مؤشرات التوظيف -4
جمالي الموجودات واجمالي االيرادات  إ  إلى( كل من استثمار الودائع واجمالي االستثمارات  7يعرض الجدول )

يرادات التمويل واالستثمارات  فضال عن إاجمالي الموجودات ،    إلىاجمالي االستثمارات واجمالي االيرادات    إلى
في السنة االولى من  %( وذلك  79.03تساوي )  اذ يتضح ان استثمار الودائع كان نسبته  اجمالي االيرادات ،  إلى

ما  %( . أ201.5، إذ بلغت النسبة فيها )  2015نسبة فكانت في عام    علىدراسة البنك، وهي أدنى نسبة ، أما أ 
ثير توظيف ودائع كبيرة وكان لها تأن %( . يتضح من خالل النسب أ116.5) متوسط النسب لمدة الدراسة فبلغ

اجمالي الموجودات فكانت   إلىالودائع . وفيما يتعلق باجمالي االستثمارات    علىالربحية بالنسبة لمعدل العائد    على
، إذ    2019نسبة فكانت في عام    علىوهي أدنى نسبة .أما أ   2013%( وذلك في عام  25.1ي )نسبتها تساو 

بخصوص اجمالي االيرادات %( . و 42.38راسة البنك فبلغ )ما متوسط النسب لمدة د%( ، أ58.3بلغت النسبة )
  2011ي عام  ن مدة الدراسة  ا %( وذلك في عام االول م31.28ثمارات فكانت نسبتها تساوي )اجمالي االست  إلى

ب لمدة ما متوسط النس%( ، أ4.66، اذ بلغت النسبة )  2021دنى نسبة فكانت في عامنسبة ، أما أ  على وهي أ 
( فبلغ  .و 15.18الدراسة  االيرادات  %(  باجمالي  يتعلق  الموجاجمال  إلىفيما  تساوي  ي  نسبتها  فكانت  ودات 

%(  2.27ذ بلغت النسبة )، إ2021أما أدنى نسبة فكانت في عام    نسبة ،  علىوهي أ   2012%( قي عام  14.142)
اجمالي    إلى%(.وفيما يتعلق بايرادات التمويل واالستثمارات  5.92لنسب لمدة دراسة البنك فبلغ )،اما متوسط ا

فكانت في عام  نسبة    علىوهي ادنى نسبة ، أما أ   2012%( في عام  18.99يرادات فكانت نسبتها تساوي )اال
يتضح من خالل    %(.42.84ط النسب لمدة الدراسة فبلغ )ما متوس%( ، أ68.86، اذ بلغت النسبة )  2019
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ور التمويل د على وتدل    ،يرادات البنك كانت جيدةل واالستثمارات في إجمالي إن مساهمة ايرادات التمويالنسب أ
  . يرادات البنكواالستثمارات في خلق إ

 ( 2011-2021مؤشرات نسب التوظيف لبنك جيهان لالستثمار والتمويل المدة )( 7جدول )

 السنوات 
االستثمار  

 إلى
 الودائع 

 اجمالي االستثمارات 
 إلى

 اجمالي الموجودات 

 اجمالي االيرادات 
 إلى

 اجمالي االستثمارات 

 اجمالي االيرادات 
 إلى

 اجمالي الموجودات 

ايرادات التمويل  
 واالستثمارات 

 االيرادات  إلى
2011 79.03 33.55 31.28 10.49 20.164 

2012 113.102 46.64 30.32 14.142 18.99 

2013 132.622 25.1 22.41 5.6244 53.56 

2014 154.3 33.162 15.81 5.244 42.57 

2015 201.5 39.98 14.7 5.87 28.56 

2016 89.09 35.07 15.54 5.45 34.85 

2017 105.11 47.011 12.70 5.97 48.404 

2018 91.91 45.80 8.15 3.73 47.571 

2019 109.3 58.03 4.723 2.74 68.86 

2020 88.93 53.01 6.7 3.55 53.224 

2021 117.02 48.79 4.66 2.27 54.56 

 42.84 5.92 15.18 42.38 116.54 المتوسط 

باالعتماد    :المصدر الباحث  عمل  جيها  علىمن  لبنك  السنوية  )التقارير  للمدة  والتمويل  لالستثمار  - 2011ن 
2021.) 
 االستنتاجات 

وجود معدل التغير المركب بالموجب    على الرغم  طيلة مدة الدراسة    مالي الموجودات في بنك جيهانجإ  تذبذب -1
( )21.73والبالغ  المدة  خالل  الموجودات  في  النمو  وجود  يعني  مما   )%2011-2021  ، يتعلق (  وفيما 

و   2015و    2014نمو السنوي باستثناء االعوام  هناك ارتفاع مستمر في معدل ال  بالتمويل واالستثمارات .
عدا    الدراسةطيلة مدة    امستمرً   اهناك ارتفاعً ن  لحظ بأ  ما بخصوص النقد في الصندوق ، فقد  . أ  2016
قدرة البنك في تكوين المكونات المختلفة بغية توظيفها في الموجودات   على. مما يدل    2017و    2014عامي  

 المختلفة للتمويل واالستثمارات .  
، وبلغ   2020 و  2016ستمر طول مدة البحث عدا عامي  في ارتفاع مجمالي حقوق المساهمين  تبين أن إ    -2

المساهمين في البنك . وفيما   جمالي حقوق %( مما يعني تطور في إ11.3البحث ) معدل النمو المركب لمدة  
، 2017،    2015،    2014مدة البحث ماعدا في األعوام    تمرة طيلةفهناك ارتفاع مس  ،يتعلق بودائع العمالء

التطور في ودائع العمالء لدى البنك    على%( ، وهذا يدل  15.8ل النمو المركب لمدة البحث)وقد بلغ معد
و مدخرات العمالء لنقدية سواء كان نصيب المساهمين أزيادة امكانية البنك في تكوين االرصدة ا  يعني  .مما

 المودعة. 
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نمو المركب معدل ال   من ذلك بلغرغم  على الولكن    في تذبذب مستمر خالل مدة البحث،  ن االيرادات الكليةإ  -3
في ارتفاع مستمر عدا  نها  بايرادات التمويل واالستثمارات فإفيما يتعلق  و %( .  0.8)  بنكلمدة البحث في ال

%( . و فيما يتعلق  19.8دل النمو المركب لمدة البحث )، وقد بلغ مع  2018،    2015،    2014االعوام  
المركب لمدة بحث ن معدل النمو  من ذلك فإ رغم  على الخرى متذبذبة .و صافي االرباح بعد الضريبة فهي األب
 ال وهو الربح االقتصادي . ه بشكل كبير أأهدافحد %( مما يعني أن البنك حقق أ8.86بنك فبلغ )ال

%( 110.189ط النسب )هناك ارتفاع نسبة السيولة القانونية لبنك جيهان طوال مدة البحث ، وقد بلغ متوس  -4
الو .مما يعني أ البنك تمكن من توظيف ارصدته بكفاءة خاصة  النقدية  ن    إلى دائع . وفيما يتعلق بنسبة 

 %( .45.191وسط النسب لمدة بحث البنك )الموجودات فقد بلغ مت اليجمإ
%( 7.18الودائع لمدة البحث مساويا ب)  على حق الملكية ومعدل العئد    على كان متوسط النسب لمعدل العائد    -5

من عائد وحدة النقد    أقلعائد وحدة النقد المستثمرة للمساهمين  التوالي ، مما يدل على أن    على%(  8.28و )
 المستثمرة للمودعين . 

الي الموجودات لمدة البحث ) اجم  إلىاجمالي االستثمارات وحق الملكية    إلىبلغ متوسط النسب لحق الملكية    -6
 التوالي .  على%(  و 106.68%( و )37.64

ن توظيف الودائع كبيرة ولها أمما يعني    .%(116.4)كما بلغ متوسط النسب الستثمار الودائع لمدة البحث    -7
العائد    علىثير  أت بالنسبة لمعدل  التمويل واالستثمارات    الودائع  علىالربحية  يتعلق بايرادات    إلى . وفيما 
مما يعني أن مساهمة إيرادات التمويل   %(.42.84سط النسب لمدة البحث قد بلغ)فان متو   جمالي االيرادات،إ

 . دور التمويل واالستثمارات في خلق ايرادات البنك  علىوتدل    ،يرادات كانت جيدةواالستثمارات في إجمالي إ
 المقترحات 

ن الزيادة الكبيرة في السيولة النقدية لسنوات معينة تعني عدم توفير فرص لتوظيفها ، بالمقابل تعاني االسواق  إ -1
 فضل . ل أمن نقص السيولة ، لذا البد من تفعيل دور االسواق المالية بهدف استخدام االموال بشك

إ  -2 االيرادات  يجب  نسبة  في  النظر  لتحقيق    إلىعادة  خدمة  الربح    أهدافالموجودات  مقدمتها  وفي  البنك 
 االقتصادي.

ال  على  -3 لها بهدف محاربة االكتناز وتشجيع بنكية فتح بنوك خاصة بشكل مستقل أالمؤسسات  و فرع تابع 
ن البنوك الخاصة  إذ إ   االقتصادية في مجاالت التنمية االقتصادية .  هدافاالدخار و بالتالي توظيفها خدمة أل

 جمع مدخرات من فئات الدخل المحدود في الدول النامية .  إلىباالدخارات تهدف 
 يراداتها وتقليل المخاطر والخسائر .تنويع استثماراتها من أجل زيادة إ علىضرورة قيام البنوك بالعمل  -4
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