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 انًغتخهص : 
رهددددلد اسلهاٍددددخ اساستعمددددخ  اٍددددزسابك ثسددددا انٍددددبسست اسلاسددددخ اددددر اسزتجدددد  ثددددبسزسضو اساددددبسر س  ددددب ر        

اسشددوتبد الانٍددزضابه  اسددد رؾلزددل امددا اسسعادددا اسزددر ردد كذ اسددد اسزسضددو اساددبسر الرؾلزددل اسلس سددخ اسزددر زالدد  

ضلدددخ ثوٍدددلعة اسزؾلسدددا ثهدددب اسزتجددد  ثدددبسزسضو اسادددبسر امدددن  ددد  اعدددواا د بهمدددخ ثدددس  انٍدددبسست اسلاسدددخ الاسازا

اسزاسدديذ الاٍددلعة انمؾددلاه اسلععَددزر المسددم ساسواددخ  اددا تددا ماددعمط اددر اسزتجدد  رؾددذ رددوصسو اسق ددب   

الاس ددد بد اساقزل دددخ سلجسبمدددبد اساَدددزقلدخ ت ال ززلدددعل دغزاددد  ال ستدددخ اسلهاٍدددخ دددد  تبادددخ  دددوتبد انٍدددزضابه 

السغبزددددددخ  1/1/2005)اساددددددبسر اساَددددددزضاوح ال اسالهعددددددخ اددددددر ٍددددددع  اسسددددددوا  سدددددد الها  اسابسسددددددخ  ددددددد  

ت الفددددوط اسجؾددددش ثاغاع ددددخ ددددد  انٍددددزتزبعبد (  ددددوتبد اٍددددزضابهزخ4( الاسجددددبسد  ددددلكمب ) 31/12/2019

ثستددددذ مزددددب ظ اسزؾلسددددا اسلععَددددزر ر بث هددددب ددددد  اسؾبسددددخ اس سلسددددخ سلددددا اسشددددوتبد الاسزعصددددسبد الددددد  اماهددددب 

تجددد  تدددبل ادددر ٍدددتعاد انٍدددزضابهزخ اسالهالٍدددخ ال ال ف دددو اسزتجددد  الهك خددداتب  اذ فل ف دددو استادددعمط ادددر اسز

اسلهاٍدددخ سدددجسا اسشدددوتبد انٍدددزضابهزخ تاددددب امدددا استزدددب ظ اسزدددر اجهومدددب اٍدددلعة اسزؾلسدددا اسلععَدددزر م زدددوػ 

 لدددد اسشدددوتبد انٍدددزضابهزخ اٍدددزسابسط الرلسسددد   دددوالل  الدددط ثادددب زن دددا  ادددا اسشدددوتبد انٍدددزضابهزخ ادددر 

 اسسوا  .

Abstract: 
The study entitled "Using some quantitative methods in predicting financial default 

in the corporate and investment sectors" aims to identify the most important factors 

that lead to financial default and to determine how to predict financial default As 

well as making a comparison between the quantitative methods represented by the 

discriminant analysis method and the logistic regression method in order to know 

the work of each model in forecasting under the influence of the different 

characteristics and characteristics of the data used, The study population and sample 

consist of all financial investment companies invested and listed in the Iraqi Stock 

Exchange from (1/1/2005 to 31/12/2019), which are (4) investment companies, The 

research came out with a set of conclusions and recommendations, the most 

important of which is that the results of the logistic analysis showed their 

conformity with the actual situation of all the studied investment companies, and 

that the prediction error was implicitly stated “that is, the model error in the 

prediction was in the years of study for some investment companies, As for the 

most important results shown by the method of logistic analysis, we suggest that 

investment companies use it and adapt the conditions of its work to suit the work of 

investment companies in Iraq. 
 

 :   انًمذيح
 دددود اسسدددبسا رغسدددواد ٍدددوزسخ ادددر دقزلددد  اساغدددبند الفبصدددخ اساغدددبك ان ز دددبكذ اسدددنذ ر دددعه اسدددط       

 دددزؼ الدددد  اسا سدددل  سدددد اسؾدددو الاسدددنذ ردددا اسدددط رجتدددر الدددوح انم دددن  مؾدددع اسزعٍددد  تاس لدددو دددد  اساتغلددد   سدددد اسا

رلجسدددخ ؽبعدددبد اساغزاسدددبد  خدددباخ  سدددد رؾ سددد  اسضدددوالح اسشدددرا  الانٍدددزضابه الاساتباَدددخ اسلالسسدددخ المسدددم ثهدددلد 

اسدددنذ زغسلدددط دددد  اسشدددوتبد دوتدددي امزادددبا ثب زجبهمدددب اسس دددت اوٍبٍدددر اسدددنذ زغدددنذ ان ز دددبك المسدددم دددد  

اساهادددخ اسزدددر رلسجهدددب مدددنل اسا ٍَدددبد  لدددد اساَدددزعخ ان ز دددبكذ الانعزادددب ر فبصدددخ دددد  فدددنك اوكالاه 

ال دددل  دددغلذ اسشدددوتبد امزادددبا اسجدددبؽضس  سادددب  ريازدددل اوىددددبد الاهر دددبل دسدددلند اسج بسدددخ ادددر اشالمدددخ انفسدددوح 

سهددب ددد  فماسددخ اددر فلدد  اددوم اسساددا الؽددا دقزلدد  اساشددبتا ان ز ددبكزخ  خددباخ  سددد تعمهددب  ددعح ه سَددسخ 

خ سسغلدددخ ان ز دددبك تادددب فل استادددبا ان ز دددبكذ اساز دددعه ززاسدددي ثععدددعك ٍدددع   دددعذ ثهسلدددا دزدددس  دؾوتددد
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سلشدددوتبد زالتهدددب دددد  اسزدددو لا دددد  اسزغسدددواد اساؾس دددخ ثهدددب الاسزتجددد  ساعاعهدددخ دقزلددد  اسسوا سدددا اسزدددر  دددل 

 .ر بكاهب

 انًثحج االٔل 

 يُٓجٍح انثحج 
 أال: يشكهح انثحج 

سزاسسيذ ار اسزتج  ثبسزسضو اسابسر سلشوتبد اسا واسخ ال  وتبد انٍزضابه الا ب ساب عبا ثط د هعا اسزؾلسا ا

 زالتتب لوػ اسزَبؤند اورسخ سزاضا دشللخ اسلهاٍخ التبنرر:

ثسبل اساب اما تبل   بل انٍزضابه اسابسر غسو دهلكح ثاقبلو اسزسضو سالح   انتغاؤل انشئٍغً االٔل  -1

 اسلهاٍخ الا بً سلزؾلسا اسزاسسيذ .

ثسبل اساب اما تبل متبك  وتبد اٍزضابهزخ غسو دهلكح ثاقبلو اسزسضو اسابسر   انتغاؤل انشئٍغً انخاًَ -2

 الا  اسزؾلسا اسزاسسيذ فنك دلح اسلهاٍخ .

 أالً: اًٍْح انذساعح ..

رَب ل دزقنذ اس واهاد الدتها اسازسبدلس  ار ارقبم اس واهاد اس ب جخ اساورج خ ثبنٍزضابه الاسزاعزا   -1

 و اسنذ زَها ار ك ا ان ز بك اسعلتر الاٍز واه اسَع  .  اند

ال د  اماسخ منل اسلهاٍخ امهب دؾبالسخ سلع عد  لد انف به اساورج خ ثزسضو اسشوتبد انٍزضابهزخ ار  -2

 ٍع  اسسوا .

رسل منل اسلهاٍخ اؽلخ اساعخع بد اساهاخ ار اس لو اسابسر المسم ثاؾبالسخ انٍزشسبه اساَج    -3

 بسسخ اس بكدخ.ثبساشبتا اسا

 حانخاً : اْذاف انذساعح..

اسزسود ثبنلبه استاوذ إل لبسسخ رسضو اس  بل اسا وار الانٍزضابهذ د  ؽسش اسا هعات اساواؽات   -1

 اساَججبد.

دَب لح اسغهبد ماد اسسن خ الاسازاضلخ ث  بل  انٍزضابه ار دسواخ م بل اسمس  الثبسزبسر ارقبم   -2

 مسم سلزق س  د  اسزسضو اسازع   ال ز سجهب.انعواااد اساتبٍجخ د   جلهب ال

 رؾلزل اما اسسعادا اسزر ر كذ اسد اسزسضو اسابسر.  -3

 ساتؼاً: فشضٍح انذساعح..

 ٔتتًخم اَغجايا تًا جاءخ تّ يشكهح انذساعح يٍ تغاؤالخ ًٌكٍ ٔضغ انفشضٍاخ االتٍح :

اسزسضو سالح اسلهاٍخ الا بً  اس وخسخ اسو سَسخ اوالسد    بل انٍزضابه اسابسر غسو دهلكح ثاقبلو  -1

 سلزؾلسا اسزاسسيذ .

اس وخسخ اسو سَسخ اسضبمسخ  متبك  وتبد اٍزضابهزخ غسو دهلكح ثاقبلو اسزسضو اسابسر الا   اسزؾلسا   -2

 اسزاسسيذ فنك دلح اسلهاٍخ.

 ساتؼاً اعهٕب انذساعح : 

، الاسوٍب ا ،الاسلالهزبد  ا زال اسجبؽش  لد اسلزت ، ال اساغند ، ال اإللبهزؼ انجاَة انُظشي :  -1

 اسسوثسخ الاوعتجسخ ، اسزر رقلا اسلهاٍخ ، امن     اساسبزسو اسابسسخ ال جلخ انمزومذ .

ا زال اسجبؽش  لد اس عا ا اسابسسخ اسزر ززا مشومب ار ٍع  اسسوا  س الها  اسابسسخ  انجاَة انتطثٍمً :  -2

 ( . 2019 - 2005ال سلالح د  ) الاسقبصخ ثبسا بهد ال وتبد انٍزضابه اسابسر  ستخ اسلهاٍخ

 خايغاً يجتًغ ٔػٍُح انذساعح ..

اسشوتبد انٍزضابه اسابسر اساَزاوح ال اسالهعخ ار ٍع  اسسوا  س الها  اسابسسخ  د   ززلعل دغزا  اسلهاٍخ   

المر تا د   وتخ  ٍزضابهزخانشوتبد د  اس( 2)اساب  الذ اسسستخ (  31/12/2019السغبزخ  1/1/2005د  )

 اسقسو ال وتخ اسيالهاا سنٍزضابه اسابسر 
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 انًثحج انخاًَ

 ٔاًٍْح ٔأعثاتّانتُثإ تانتؼخش انًانً  

 أال: انتُثإ:

اسزتج  مع رلعز  صعهح فال الوح ساب ٍز الك اسسط جبموح دب ار اساَز جا ، سنا ابسزتج   يفٕٓو انتُثإ :  -1

مع  السخ رقاس  ال ر لزو دجتسخ  لد لجسسخ اسؾبسخ فال اسابموح ال ماعمب ار اسعخ  اسؾبسر ال د لاه استاع 

سابموح ار الارغبمبرط ثسل افمب هب وكالاد اس سبً اسان اخ ال سهنا اول اسزتج  زتجتر  تلدب رلعل ا

اسعخ  اس جسسر فذ كالل اوفن ثبسؾَجبل فذ ادعه اٍزضتب سخ  ل رَجت اصبه عبمجسخ ار ال ذ د  اوال بد 

. 

( اسزتج   لد فمط ؽيدخ د  اوٍبسست ال اإلعواااد اسا ااخ ف س ب  سغوض 2:2012ال ل  ود )اسَواط،   

ثهنا زجوى اسلاله اسلجسو سلزتج  د  فنك  اسزله  ثبوؽلاس اساَز جلسخ ال فكهاك استزب ظ اسزر ٍززؾ   دتهب ال

دَب لرط ار  السخ ارقبم اس واه اساتبٍت اسنذ د   ومط ال زلمر فدلبمسخ رؾ س  امؾواابد ثس  دب مع دزع   ال 

اسلر ، فذ فل اسزتج  مع  السخ رقاس  ال ر سسا استزب ظ اسازع   ؽلالصهب سلا ثلزا د  اسجلا ا اساؾلكح ال ثبس و  

  السخ ر عزت اس واهاد.اسزر رَبما ار 

( ار تزبة اس لو اإلكاهذ سا هعا اسزتج  ال ر ود سسلح  ععامت دتط ؽسش 15:2010المتو )هدع ال اسعربه،    

( زوخ Robbins( فل اسزتج  زستر اسلش     اساَز جا ال رقاستط ثبٍزسابك اساتهظ اسسلار فدب )Buffaالخؼ )

ب اإلكاهح ال اسزر د   ومهب رؾلزل اسسن خ دب ثس   عادا ثسئخ فل اسزتج  ز عا  لد فٍبً انازواخبد اسزر رمسه

اسشوتخ اسقبهعسخ )اسَسبٍسخ ، ان ز بكزخ ، اسزلتعسععسخ ، انعزاب سخ ، اسَع ( ال اسلافلسخ اسازاضلخ )اساعاهك 

 اسجشوزخ ، اسا بهز  ، اإلزواكاد(.

ؽلاس اساَز جلسخ اهع ا  تعل اسقجوح ار ال زوخ اسجبؽش اسزتج  مع اس   الاسسلا اسنذ زقز  ار رقاس  او    

اسزع   الاسؾلً سط اسلاله اسلجسو ال اسعاخؼ ار رؾلزل اس وز خ اسان اخ سسالسخ اسزتج  ال مع  لا تعمط زَزساا 

 اس و  ال اوٍبسست اإلؽ ب سخ ال اسوزبخسخ اسا كزخ اسد ىزبكح كهعخ اسل خ ال ر لسا اسزاسي ار  السخ اسزتج  .

 اًٍْح انتُثإ -2

عل اسزتج  ززاز  ثوماسخ فبصخ رتزظ د  فنك اس سبا ثبسزتج اد اسابسسخ الاٍزقلادهب د   جا اسسلزل د  ال دعخ

 (:146ت 2011( )اعٍزو ت3ت 2012انلواد دتهب المنل انلواد مر) اسَواطت

الزسل اؽل انلواد اسو سَسخ اسزر ر عا ثسالسخ اسزتج  اسابسر د  فنك  اسلاله اسنذ ز كزط  انًغتخًشٌٔ : - أ

ار رؾلزل ؽغا اساقبلو ثبسشلا اسنذ زَب ل اساَزضاو ار رؾلزل امعال انٍزضابه اسجلزلخ اسنذ زسيى د  

ا ا انٍزضابهزخ  بثلسزط ار ارقبم اس واه انٍزضابهذ اناما ت زال  سلاَزضاو    لوز  اسزتج  ثبسجل

اسزسود  لد ازغبثسبد الٍلجسبد تا ثلزا اٍزضابهذ  لد اٍبً ال اساَزضاو ززقن  واهح انٍزضابهذ 

رجسبً سست وذ اسسب ل الاساقبلوح ماد اسسن خ ثنسم انٍزضابه الد  صا افزسبه انٍزضابهاد اسزر رتَغا 

 د  ادلبمسبرط الدعاهكل اسازبؽخ .

وى كاله م نا د  فنك اسزتج  ثبوهثبػ الرزواالػ منل اسزتج اد ثس  انعا الزج يحههٕ االٔساق انًانٍح : - ب

 اس  سو الانعا اس عزا.

ال اعواااد اس والض اسزر رتزهغهب اسسلزل د  اسا ٍَبد اسابسسخ رازلم رتج اد  يإعغاخ االلشاض: - خ

 اهثبػ اسا زوض الرلا برط است لزخ  لد اٍبً  او اس وض.

ارسغر اما امش خ انكاهح ثعص ط اكاح  ثبسزتج  ثبسزلا بد است لزخ اال انهثبػ زسل اسزؾلسا انٍزو االداسج:  - ث

د  فنك رشلسلخ اسجلا ا اسزاعزلسخ الانٍزضابهزخ الاسزشغسلسخ عيا ن ززغيف دتطت الاستشبل انفو اساها 

 سإلكاهح مع اا بػ اسشوتخ ت الاسنذ زازلم  واهاد اساب ززسل  ثبإل نل    رتج اد انهثبػ.   

 طٕاخ انتُثإخ -3

 (Stevenson,2007:70د  اما ف عاد  السخ اسزتج  مر )

 رعخسؼ اسهلد د  اسزتج .  - أ

 رؾلزل انلبه اسيدتر سسالسخ اسزتج .  - ب

 افزسبه لوز خ اسزتج . - خ

 رؾلزل اسجسبمبد اساتبٍجخ سلؾ عك  لد رتج  ك س . - ث
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 انكاا .اسو بثخ  لد اسزتج  ام ال اس ب لح د   السخ اساوا جخ مر رعخسؼ ععكح  - د

  انتؼخش انًانً  :  –حاٍَاً 

 يفٕٓو انتؼخش انًانً:    -1

( اسزسضو اسابسر ثومط است   13:1995الهكد  لح رسبهز  رعخؼ د هعا اسزسضو اسابسر ت ا ل  ود )كماش ت  

 اسؾبصا ار  عا ل انٍها اال رع  هب ت امن      لا انز با ثبنسزيادبد اسابسسخ ار دعا سلمب اساؾلكح .

( اسزسضو اسابسر ثبسؾلس اس  ا ثس  ؽبسخ اسشوتخ  تلدب رسبمر د  خب  خ Outecheva,2007: 14الخؼ )ال ف

دبسسخ الاس زوح اسزر رلعل اسهب اسشوتخ ثؾبسخ دبكزخ عسلحت سنا زَزععت اندو ارجبل اسق عاد اسز ؾسؾسخ اسهبدط 

 سزغبالى اسعخ  اسوام  . 

ر ثومط انفزنند اسابسسخ اساو جخ اسزر الصلذ اسسهب اسشوتخ (  اسزسضو اسابس52تاب  ود )  سخ، دوع  ٍبث :

اسزر رغسلهب ر زوة د  ا هبه اانٍهب ت فذ امق بض اسسعا ل اال رع  هب ثشلا زغسا اسشوتخ غسو  بكهح  لد 

 اسعابا ثبسزيادبرهب  .   

شآد ان ز بكزخ ال اسزر زتزظ ، زوخ اسجبؽش فل اسزسضو اسابسر مع اسؾبسخ اس به خ ال غسو اسازع سخ اسزر رعاعط اسات

 تهب رؾ س  فَب و سضنس ٍتعاد دزسب جخ دعسلرب  ار مسم   عها  ار اساوكالك ان ز بكذ اسا كذ اسد 

 فخسبد  لهح اساتشآد د  اسعابا ثبنسزيادبد ار اودل اس  سو .

 أعثاب انتؼخش انًانً :  -2

ال سابموح اسزسضو اسابسر اٍجبة  لزلح ، اسجسا دتهب زتلهط خا  انٍجبة اسلافلسخ ، الاسجسا انفو زتلهط    

خا  انٍجبة اسقبهعسخ الانفوخت  ل رزشبهك منل انٍجبة اال رت وك  تل سزاهو منل اسؾبسخ الاسزر ثبإلدلبل ال 

 ل  ازمبػ رلم اوٍجبة ثبشرر :   روفن اساتشآد ساب ن زؾال   جبل المع اس شا الاسز  سخ . ال زا

 ( اٍجبة اسزسضو اسابسر 1علالك )  
 اٍجبة افوخ اٍجبة فبهعسخ اٍجبة كافلسخ

 *   اٍجبة دبسسخ : ال رزاضا ثـ :

 ( اإلكاهح اسابسسخ اسمسس خ .1)

 ( انهر بل ار اسالزعمسخ .2)

 (اسزعٍ  ار رعىز  انهثبػ .3)

 (اسزوفو ار اٍزؾ بك اسلزعل .4)

اسيزبكح ار است  بد ثشلا غسو ( 5)

 دجوه .

( انمق بض اسشلزل اسنذ ز ست 6)

 اساجسسبد .

( رقجط اسَسبٍخ اسابسسخ ار 7)

 اسزاعزا .

 (  لا ت باح هفً اسابك اسسبدا .8)

 *   اٍجبة غسو دبسسخ :   

 ( انكاهح اسمسس خ .1) 

 ( اسزو سبد غسو ؽلساخ.2)  

 (  اسزعٍ  اساجبسد اسط .3)

 ر لزا اسااهوزخ  لد اسوثؾسخ .(  4)

 (  اسز بكا ار رلتعسععسب اساتشآد.4)

(  لا ت باح اكاهح انمزبط ال 5)

 اساشزوزبد .

 (  اسيزبكح ار اس ب خ انمزبعسخ . 6)

 

 ( انرغبمبد اسزمقاسخ اسَب لح .1)

( اسز لجبد اسؾبكح ار اٍسبه 2)

 اس ود .

( اسز عهاد اسزلتعسععسخ 3)

 اسازَبه خ .

شبتا اسزسبدا د  انكاهح (  د4)

 اسؾلعدسخ .

 ( اساتباَخ اسلالسسخ .1)

 (   اسلَبك .2)

 (  اسلعاهس اس جسسسخ .3)

(  اسزغسواد اساَزاوح ار اس عامس  4)

 الاسزشوزسبد.

 (   لا اٍز واه اسَسبٍبد ان ز بكزخ .5)

 (   اسزع سبد اسازشب اخ .6)

 (   اسيزبكح ار اٍسبه اس عا ل .7)

رلل خ ان زابل الصسعثخ (   اهر بل 8)

 رعااول .

 (   انمق بض اساَزاو س ساخ اسسالخ .9)

 

ال اسزسضو اسابسر سلاتشوح ن زورر اغوح ثس  سسلخ الخؾبمب كالل د  واد رَج ط رلك  لد مسم اسزسضو ، الا     

 وتخ اب لخ نثل الامهب  ل دود ثهنل اساوؽلخ ، منا دب اكسد ثط اسسلزل د  اسجبؽضس     اسزسضو اسابسر الدواؽلط ، 

 بسر راو ثَذ دواؽا تبشرر  :( امط  السخ اسزسضو اسا40-39:1997ال  ل متو )اسقمسوذ، 
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المع م  خ اسجلازخ سل شا اسابسر دب سا رزلاهك اسشوتخ االخب هب الرسلزا ٍسبٍزهب اسابسسخ  تٍاٌ انؼاسض :  - أ

. الار منل اساوؽلخ رلفا اسشوتخ ار اسزيادبد رشلا ؽان  ص سن   لسهب د  غسو ال ززا رععسط منل 

تعل انسزياا ٍعد ز جؼ ف وا   لد اسَسعسخ است لزخ اندعاك ار دغبند رؾ   دتهب  عا ل دوععل ، 

سلشوتخ ، ااضن  اانً  انا دهاس  رَزتل  لسها اسشوتخ ار الابا كزعمهب اال ؽلالس ؽبند افزنً 

تجسوح ار اسشوتخ ، ال ززاضا  نط منل اساوؽلخ ار ا بكح اسزق سط ثشلا اتضو الا سسخ الاسبسسخ ، الدزبثسخ 

 انكاهح.رت سن دب دق ط سط د   جا 

ار منل اساوؽلخ ن رلزوس انكاهح سلعخ  اسق سو اسنذ زؾسط  يشحهح انتغاضً ػٍ انٕضغ انشاٍْ :  - ب

ثهب استبرظ د  اسسبهض اسنذ ثوى ار اساوؽلخ اسَبث خ ال لا دؾبالسزهب ازغبك اسؾلعك اسزر ر ت ار 

عا ن زواض ادعاك صبسؼ اسشوتخ ال فواعهب د  اساوى  اسنذ راو ثط . ال د  ٍجا اساسبسغخ اهع اسلغ

 ث له اتجو سزلعل تباسخ سَل انؽزسبعبد است لزخ انمسخ .

ار منل اساوؽلخ رلعل اسق عهح ار ريازل دم وك ، ار ؽس  ن رؾوك  يشحهح ادسان انخطش :   - خ

انكاهح ٍبتتب  ارغبل اسق و اساؾسط ثهب ، ال ل رج د رَسو  لد خعا ٍسبٍزهب انم ب سخ  غسو اسان اخ ، 

ذ اسد رواتا اسقَب و الراهو ث عهح الاخؾخ ، ال زلا   نط منل اساوؽلخ د  فنك ارجبل داب ز ك

 ف عاد ر ؾسؾسخ سلَسبٍبد اسابسسخ اال رللس  اكاهح علزلح اال د  فنك لوػ اٍها الٍتلاد علزلح .

المر اصست دوؽلخ ر لهب اسشوتخ ال اسهب زلعل اسزسضو عيا د  امش زهب االَغجاو يغ انخطش :    - ث

، ال  تلمب رغل  ف عل انمزبط اسزر رؾزبط اسد صسبمخ ثاجبسد دور سخ الثبسزبسر رجلف انزبكذ  اسسعدسخ

 اسسبدلخ ثبنمز بك اسد  وتبد افوخ ، فذ ال اسشوتخ ار لوز هب اسد استهبزخ اإلانً فال اسز  سخ . 

، تعل اصعسهب  ار منل اساوؽلخ س  رزال  اسشوتخ  د  اسعابا ثبنسزيادبد اسزر  لسهب حذٔث األصيح : - د

ن رل ر سَل دب ثندزهب د  كزعل ، المنا زسود ثبسسَو اسابسر اسؾ س ر ، امن     امز بك  دسلعدبد 

اسزسضو سلغهبد اسلا تخ الؽالخ انٍها ، ال اسهب رجلا اسا بسجبد ثبٍزؾ ب برها الارجبل اسق عاد اس بمعمسخ 

 سمابل ؽ ع ها .

انىدخ اال اسز  سخ ، فال ززا اسهب  نط اوىدخ اال اس سبا ثز  سخ : ال اسهب رزا دعاعهخ   انًشحهح انُٓائٍح  - ح

اسشوتخ  د  فنك رسسس  د عض علزل زلعل دَ الن      السبد اإلصنػ ثسل   بسخ دغلٌ اكاهح 

 اسشوتخ اس ب اخ ، ال ززا  نط مسم ادب    لوز  اسلدظ اال ا بكح اسغلالسخ سللزعل اال ر  سخ اسشوتخ

 الزال  رعخسؾهب ثبست بل اورسخ:   ػهى انششكاخ :احاس انتؼخش انًانً    -3

اوصو اسجبسد سلزسضو  لد اساتبؿ انٍزضابهذ اسنذ ز عك ثلالهل اسد  لا  اسزوالزظ ساشوال بد اٍزضابهزخ  - أ

 علزلح ، ال تلمب زؾلس اس  عه ار رت سن اسق ط اساعخع خ د   جا اسشوتبد .

عا ل انٍزضابهاد ثشلا ز صو ٍلجب   لد ا لال اسَسعسخ الاثزسبك هؤالً اودعاك ثَجت امق بض   - ب

 دسيال اسلالسخ اسزغبهذ ال دعاىمزهب اسسبدخ . 

 سهب اسزوصسو اسَلجر  لد اساغزا  مزسغخ ر ب ا اسج بسخ الا لال اوم اسساا ار اسشوتبد . - خ

اسزتب   اسؾبك ار هفً اسابك مزسغخ ؽزاسخ سلقَب و اساززبثسخ ، السعععك  ن بد دزشبثلخ ثس  اسشوتبد  - ث

 اس  ب بد ان ز بكزخ  ل زتز ا اسزسضو د   وتخ اسد افوخ .ال 

 جهعه اساتبى بد اس مب سخ مزسغخ رسضو اسشوتبد    رَلزل كزعمهب . - د

رواع  اسلفا اس عدر استبرظ    رواع  اس ساخ اسامباخ سلشوتخ ، امن     امق بض ؽ سلخ  - ح

 دعاهكمب اسَسبكزخ .اسموا ت اسزر ثلالهمب ر عك اسد ؽودبل اساعاىمخ د  دعهك دها د  

 انًثحج انخانج 

 (  كأداج نهتُثإ تتؼخش انششكاخ Sherrodاعتؼًال ًَٕرد )

د  اما استابمط اسهبدخ سلزتج  ثبس شا اسابسر ت الزَزتل  لد  Sherrodزسل ماعمط  -( :Sherrod,1987ماعمط )

 لح د  واد دبسسخ دَز لخ امن    انالىال استَجسخ ساسبدند كاسخ اسزاسسي اسزر اخس ذ سهنل اسازغسواد الرا 

 (  256صسبغخ استاعمط الا ب سلاسبكسخ انرسخ : )اسؾسبسر تدوع  ٍبث  :

                     Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6....... (15دسبكسخ ه ا )

- X1  هفً اسابك اسسبدا اسد دغاعل اساعععكاد 
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- X2 انصعك است لزخ اسد دغاعل اساعععكاد 

- X3 دغاعل ؽ ع  اساَبماس  اسد دغاعل اساعععكاد 

- X4 انهثبػ  جا اسموا ت الاس عا ل اسد دغاعل اساعععكاد 

- X5 ا لعثبددغاعل اساعععكاد اسد دغاعل اس 

- X6 دغاعل ؽ ع  اساَبماس  اسد اساعععكاد اسضبثزخ  

( ٌتى تمغٍى انًُشأج انى خًظ يجًٕػاخ ٔفما إليكاٍَتٓا ػهى االعتًشاسٌح ْٔزِ Zٔتُاء ػهى لًٍح )

 ( ٔكاالتً :1انًجًٕػاخ ٌٕضحٓا انجذٔل )

 sherrodتصٍُف انششكاخ ٔفك ًَٕرد ( 2جذٔل )

 Zلًٍح  دسجح يخاطشج انًُشاج انًجًٕع

 Z>25 اساشبح غسو دهلكح ثاقبلو انانً االٔنى

 Z<25>20  لخ اؽزابك رسوخهب ساقبلو انانً انخاٍَح

 Z<20>5 صسعثخ اسزتج  ثاقبلو انانً انخانخح

 Z<5>5- رسوض اساتشوح ساقبلو انانً انشاتؼح

 Z<5- رسوض اساتشوح ثشلا تجسو ساقبلو انانً انخايغح

اسا له :  ضابل ، دمحم كاالالك ،   فكاهح ال رؾلسا ان زابل ال اساقبلو   ، اس جسخ اوالسد ، اسعها  سلتشو          

 . 2013ال اسزعىز  ،  ابل ، اوهكل ، 

 ( يذخالخ انُغة انًانٍح انًكَٕح نهًُٕرد 2ٌٔثٍٍ جذٔل )

 ( يذخالخ انُغة انًانٍح انًكَٕح نهًُٕرد3جذٔل )

 حمٕق انًغاًٍٍْ االصٕل انُمذٌح يجًٕع انًٕجٕداخ ساط انًال انؼايم انششكح
االستاح لثم 

 ٔانفٕائذ انضشائة
 انًٕجٕداخ انخاتتح يجًٕع انًطهٕتاخ

ششكح /2005

 انخٍش
962284571 1028570252.00 145283628.00 1026290205 6517013 2280047 64005634 

2006 7068722837 7127849284.00 168770672.00 7125163481 117878833 2685803 56440644 

2007 7232601552 7289351298.00 293993713.00 7267024445 161450214 22326853 34422893 

2008 7826573866 7922632813.00 54012464.00 7854123837 632770392 68508976 27549971 

2009 7908593214 8040578270 275550020 7932600194 88212999 107978076 2400980 

2010 7672614239 7882075488 9260252 7691028995 86386825 191046493 18414756 

2011 7324131433 7836675148.00 0.00 7453200490 237828505 383474658 129069057 

2012 6967042952 7353580017.00 6653501.00 7077114811.00 348043703 276465206 110071859 

2013 6641969026 6821201646.00 513640071.00 6736014820.00 341099991 85186826 94045794 

2014 6527994641 6692578687 118912926 6608005145 128009675 84573542 80010505 

2015 6444254117 6528682159 47527509 6511777386 31781916 84428042 67523269 

2016 4104299962 4244714289 45265300 4160028657 2351598729 84685632 55728695 

2017 3453910925 3811103960 45265300 3497745922 -662282733 313358038 43834997 

2018 3128264059 3519837984 45265300 3160205965 -337539959 359632019 31941906 

2019 2058304768 2279735971 45285300 2048254968 -1245552013 231481003 19950200 

                

ششكح /2005

 انضٔساء
1013731425 1294427339 595497876 1018367193 -273859777 276060146 4635768 
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2006 1045051108 1179161071 127394254 1048676583 38215191 130484488 3625475 

2007 1082367138 1172513693 60614400 1084936820 9194954 87576873 2569682 

2008 1098888654 1202988103 23194708 1100461373 47421553 102526730 1572719 

2009 1122930023 1235168670 205825584 1129191017 23356438 105977653 2660994 

2010 1176153599 1285569785 119584632 1178489494 56424091 107080291 2335895 

2011 1263513823 1378409330 119615579 1267922737 97738243 110486593 4408914 

2012 1270595681 1389781952 119072027 1275186333 8488596 114595619 4590652 

2013 1297824067 1398089534 115008375 1303453534 33256201 94636000 5629467 

2014 1307262578 1432985153 62582600 1313089209 19112675 119895944 5826631 

2015 1231741073 1339598475 68763320 1232907720 -71101489 106690755 1166647 

2016 1183643151 1267695719 14642985 1183695957 -48611763 83999762 52806 

2017 1148963616 1233002983 8926080 1149003221 -34692736 83999762 39605 

2018 1119969060 1203995226 303133 1119995464 -29007757 83999762 26404 

2019 1062203280 1146216245 729444 1062216483 -57778981 83999762 13203 

 ا لاك اسجبؽش 

 : ششكاخ االعتخًاس انًانً 

اختثاس انفشضٍح انشئٍغح انخاٍَح )لطاع االعتخًاس انًانً غٍش يٓذدج تًخاطش انتؼخش نًذج انذساعح   -1

 ٔفماً نهتحهٍم انتًٍٍضي (

 

 نهتُثإ تانتؼخش انًانً نمطاع انششكاخ االعتخًاسٌح sherrod( تطثٍك ًَٕرد 4جذٔل )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

انمطاع 

 االعتخًاسي

يٕلف  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z اس زوح

انمطاع يٍ 

 انتُثإ

 4685358.44 46852277.7 75.5738707 -0.00593949 0.75589349 0.17025882 0.7791168 2005/2019 انًؼذل

  

غٍش يٓذد 

تًخاطش 

 انتؼخش انًانً

 ( فذ4685358.44س  بل اسشوتبد انٍزضابهزخ ثلغذ )  Sherrod( فل  ساخ ماعمط 42زتمؼ د  اسغلالك ) 

الثبسزبسر اول   بل  وتبد انٍزضابه اسابسر غسو دهلك ثاقبلو اسزسضو  Z>25فل  ساخ استاعمط ر   خا  ؽبسخ 

 اسابسر  لد الا  اسزؾلسا اسزاسسيذ فنك دلح اسلهاٍخ ت المنا عبا د بث بً سل وخسخ اسو سَخ اسضبمسخ . 

اختثاس انفشضٍح انفشػٍح ) ُْان ششكاخ اعتخًاسٌح غٍش يٓذدج تًخاطش انتؼخش انًانً ٔفك انتحهٍم   - أ

 انتًٍٍضي خالل يذج انذساعح (  

   : ًرا اسؾ عك  لد ٍلَلخ د  استَت اسابسسخ اسالعمخ ستاعمط ششكح انخٍش نالعتخًاس انًان

Sherrod َت اسابسسخ س زوح اسلهاٍخ  د  ٍتخ الاسقبصخ اسقسو الرا ر جس  استاعمط  لد ٍلَلخ است

 ( اشرر:43التاب مع دجس  ار اسغلالك ) 2019 سد ٍتخ  -2005

 

 , ٔيٕلف انششكح يٍ انتُثإ تانتؼخش انًانZًٔلًٍح   Sherrod( تطثٍك ًَٕرد 5جذٔل )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z اسَتخ

2005 0.93555551 0.14124813 0.99778329 0.006335992 451.118004 16.0343729 699.075082 
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

2006 0.99170487 0.02367764 0.9996232 0.016537784 2653.89877 126.241711 4014.37385 
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

2007 0.99221471 0.04033194 0.99693706 0.022148777 326.483598 211.110218 531.999311 
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

2008 0.98787538 0.00681749 0.99135275 0.079868701 115.64372 285.086465 223.896573 
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  165.442058 330.428908 74.4649152 0.010970977 0.98657086 0.03426993 0.98358513 2009
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 ثاقبلو اسزسضو

2010 0.97342562 0.00117485 0.97576191 0.010959908 41.2573681 417.655764 123.844803 
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

2011 0.93459679 0 0.95106666 0.030348139 20.4359662 57.7458352 56.2523743 
دهلكح اسشوتخ غسو 

 ثاقبلو اسزسضو

2012 0.94743553 0.0009048 0.962404 0.047329831 26.5985732 64.2954055 66.7569581 
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

2013 0.97372419 0.07530053 0.98751146 0.050005851 80.0734335 71.6248386 148.960057 
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

2014 0.97540798 0.01776788 0.98736309 0.019127108 79.1332434 82.5892193 147.538947 
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

2015 0.98706813 0.0072798 0.99741069 0.004868045 77.3283616 96.4375316 146.07027 
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

2016 0.96692019 0.01066392 0.98004916 0.554006364 50.1231931 74.647875 113.693495 
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

2017 0.9062757 0.01187721 0.91777762 -0.17377714 12.1621388 79.7934564 41.4728147 
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

2018 0.88875229 0.01286005 0.89782711 -0.09589645 9.78733205 98.9360486 41.0235982 
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

2019 0.9028698 0.01986427 0.89846149 -0.54635801 9.84847975 102.668393 32.784579 
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

 436.878985 141.019736 268.55714 0.002431725 0.96852669 0.0269359 0.95649412 اساسلك
اسشوتخ غسو دهلكح 

 ثاقبلو اسزسضو

فدب ف ا  2005ٍتخ ( 699.075082( منؽظ فل ف لد  ساخ سلاتشبح )43د  فنك استزب ظ اساجستخ ار اسغلالك )

، تنسم مغل فل اساتشوح  ل دوح ثؾبسخ الاؽلح فنك اسَتعاد  ستخ اسلهاٍخ ،   م  2019( ٍتخ 32.784579 ساخ )

ت  4014.37385ت 699.075082  لد اسزعاسر )  2019) اسد(2005 سلَتعاد  ستخ اسلهاٍخ د   Zتبمذ  سا 

 ت  66.7569581ت  56.2523743ت  123.844803 ت  165.442058ت  223.896573ت  531.999311

ت 41.0235982 ت  41.4728147ت  113.693495ت  146.07027ت  147.538947ت 148.960057

ت   25اتجو د   Zغسو دهلكح ثاقبلو اسزسضو اسابسر سهنل اسَتعاد تعل  سا  اسشوتخ فل منا زستر 32.784579)

فتجو  zفذ فل اسشوتخ غسو دهلكح ثاقبلو اسزسضو اسابسر تعل ( 436.878985اساب ثلد اساسلك اسللر سلشوتخ) 

 .25د  

 : ًششكح انضٔساء نالعتخًاس انًان 

الاسقبصخ اسيالهاا الرا ر جس   Sherrodرا اسؾ عك  لد ٍلَلخ د  استَت اسابسسخ اسالعمخ ستاعمط  

التاب مع دجس  ار  2019 سد ٍتخ  -2005استاعمط  لد ٍلَلخ استَت اسابسسخ س زوح اسلهاٍخ  د  ٍتخ 

 (اشرر:44اسغلالك )

 انتؼخش انًانً, ٔيٕلف انششكح يٍ انتُثإ تZٔلًٍح   Sherrod( تطثٍك ًَٕرد 6جذٔل )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z انغُح

اسشوتخ غسو دهلكح  44.9771837 219.676048 4.68893231 0.21156829- 0.78673183 0.46004736 0.78315051 2005

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  62.2801512 289.25219 9.03679119 0.032408796 0.88934125 0.10803804 0.88626663 2006

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  81.8569285 422.206647 13.3883941 0.007842087 0.92530844 0.05169611 0.92311684 2007

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  107.264566 699.719004 11.7334095 0.039419802 0.91477328 0.01928091 0.91346594 2008

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  80.4502745 424.349328 11.6549917 0.018909513 0.91419985 0.16663763 0.90913091 2009

 ثاقبلو اسزسضو

 اسشوتخ غسو دهلكح 88.9363737 504.513043 12.005662 0.043890337 0.91670597 0.09302072 0.91488896 2010

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  68.4734508 287.581644 12.4758063 0.070906545 0.91984486 0.08677798 0.91664631 2011

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  65.6162005 277.778915 12.1277058 0.006107862 0.91754417 0.08567677 0.91424103 2012

 ثاقبلو اسزسضو
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اسشوتخ غسو دهلكح  65.5741269 231.541198 14.7733371 0.023786889 0.93231049 0.08226109 0.92828394 2013

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  59.8393327 225.359939 11.9519068 0.013337664 0.91633134 0.04367289 0.91226526 2014

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  142.76638 1056.79586 12.5559002 0.05307672- 0.92035617 0.05133129 0.91948528 2015

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  2282.70912 22415.9368 15.0916585 0.03834655- 0.93373823 0.01155087 0.93369658 2016

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  2941.78024 29011.5698 14.6786485 0.02813678- 0.93187384 0.0072393 0.93184172 2017

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  4281.85415 42417.6437 14.3333171 0.02409292- 0.93023248 0.00025177 0.93021055 2018

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  8083.72934 80452.661 13.6454702 0.05040845- 0.92671561 0.00063639 0.92670409 2019

 ثاقبلو اسزسضو

اسشوتخ غسو دهلكح  1230.54052 11929.1057 12.2761288 0.00993468- 0.91173385 0.08454128 0.90955964 انًؼذل

 ثاقبلو اسزسضو

فدب ف ا  2019ٍتخ  ( 8083.72934( منؽظ فل ف لد  ساخ سلاتشبح )44د  فنك استزب ظ اساجستخ ار اسغلالك )

، تنسم مغل فل اساتشبح  ل دوح ثؾبسخ الاؽلح فنك اسَتعاد  ستخ اسلهاٍخ ، 2014 ( ٍتخ 59.8393327 ساخ )

ت 44.9771837  لد اسزعاسر ) ( ،2019 سد  (2005سلَتعاد  ستخ اسلهاٍخ د   Z م تبمذ  سا 

ت  68.4734508ت  88.9363737ت  80.4502745ت  107.264566ت  81.8569285 ت  62.2801512

ت  2941.78024ت  2282.70912ت  142.76638ت  59.8393327ت  65.5741269ت  65.6162005

منا زستر فل اساتشوح غسو دهلكح ثاقبلو اسزسضو اسابسر سهنل اسَتعاد تعل  8083.72934)ت  4281.85415

وتخ غسو دهلكح ثاقبلو فذ فل اسش( 1230.54052ت  ت اساب ثلد اساسلك اسللر سلشوتخ)  25اتجو د   Z سا 

 25فتجو د   zاسزسضو اسابسر تعل 

الروٍسَبً  لد تا دب متو ار ف نل مغل ال مزب ظ افزجبه اس وخسخ اس و سخ عبا د بث بً ساب الهك ار اس وخسخ 

 سشوتبد انٍزضابه اسابسر اسالهعخ ار ٍع  اسسوا  س الها  اسابسسخ  فنك دلح اسلهاٍخ .   

 

 االعتُتاجاخ

 لا رسوض اسشوتبد انٍزضابهزخ اسالهعخ ار ٍع  اسسوا  س الها  اسابسسخ سَتعاد اسلهاٍخ  سد   -1

 (Sherrodاسزسضو اسابسر الا  اٍلعة اسزؾلسا اسزاسسيذ )ماعمط 

دع ددد  اسشدددوتبد انٍدددزضابهزخ دددد  اسزسضدددو اسادددبسر خدددا  ) ؽبسدددخ اساتشدددوح غسدددو دهدددلكح ثاقدددبلو   -2

  اسزسضو ، صسعثخ اسزتج  ثبسزسضو اسابسر سجسا ٍتعاد اسلهاٍخ ( .

زسددددعك اسددددد اهر ددددبل فال امق ددددبض استَددددت اسابسسددددخ  Sherrodفل اهر ددددبل فال امق ددددبض مزددددب ظ ماددددعمط  -3

 اسَزخ اسالعمخ سلتاعمط .

 انتٕصٍاخ

دؾلدددر  دددبكه  لدددد اسزتجددد  ثاقدددبلو اسزسضدددو اسادددبسر سلشدددوتبد انٍدددزضابهزخ امدددن   ددد   ا مادددعمطثتدددب -1

ثدددب ر اس  ب ددددبد انفددددوخ الثاددددب زددددزن ا ددددد  اسجسئددددخ  ان ز ددددبكزخ سلعا دددد  اسسوا ددددر ثبن زاددددبك  لددددر 

 انٍبسست اسلاسط .

خ  ددد    دددل استدددلالاد الاساددد راواد ال اسدددلالهاد اسازق  ددد  ردددعاسو اسادددعاهك اسجشدددوزخ الاسسادددا  لدددد  -2

  لاسخ دز عهح .  دقبلو اسزسضو اسابسر الا  فٍبسست

سلشددددوتبد انٍددددزضابهزخ ددددد  ر ددددعزو اسهسبتددددا اسزتاساسددددخ اسقبصددددخ ثهددددب الاٍددددزؾلاس  ددددست   نثددددل  -3

الالؽددددلاد دزق  ددددخ ثاقددددبلو اسزسضددددو اساددددبسر الاسساددددا  لددددد ازغددددبك اسؾلددددعك اسَددددوزسخ اللددددو  

 رغتجهب دَز جن  .

لعة اسزؾلسا اسزاسسيذ  م زوػ  لر اسشوتبد انٍزضابهزخ اٍزسابسط ثسل استزب ظ انزغبثسخ اسزر اجهومب اٍ -4

 الرلسس   والل  الط ثاب ززن ا د   اا اسشوتبد انٍزضابهزخ ار اسسوا  .

زدددل دددد  ك دددط ثبسجسبمدددبد اسابسسدددخ ال  صدددلاه اس دددعا ا اسابسسدددخ ثشدددلا دتدددزاا الك سددد  تعمدددط زي انمزادددبا   -5

 .اسزتج  ثبسزسضو اسابسر
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ثؾش ر جس ر ار  ستخ د  اسا بهد اسالهعخ ار ٍع  اسسوا    -اسزغبهزخ اسقبصخ ار اسسوا  
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