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 اإلىذاء

 انسٍذ صاحب انؼذاريإىل رًح جذي انطاىزة رمحت اهلل ػهٍو 

 ....... سالحيا انؼهى ً املؼزفت انذٍَا كفاح .............. ٌَّأإىل يٍ ػهًين 

 إىل يٍ سؼى ألجم راحيت ً جناحً .... ػهً بأي شًء .......... إىل انذي مل ٌبخم

 . انسٍذ حيٍى انسٍذ صاحب انؼذاري بً انؼشٌشأم يف انكٌٌ : جإىل أػظى ً أػش ر

 يٍ سيزث انهٍايل تنري دربً . إىل........ يف صالهتا ًدػائيا .....يٍ ساَذتين  إىل

 ...... إىل َبغ انؼطف ً احلناٌ إىل أمجم ابتسايت يف حٍاتً ، ًيٍ تشاركين أفزاحإىل 

 . يف انٌجٌد : أيً انغانٍت  ايزأة إىل أرًع 

 ........ أطال اهلل يف ػًزه ػهى طاػتو ذ رػذ انسٍذ صاحب انؼذاريانسًٍّ إىل يقاو ػًّ

يؼنى األخٌة ... إخٌتً األحباء حفظيى اهلل  افؼزفٌ إىل انذٌٍ ظفزث هبى ىذٌت يٍ األقذار إخٌة 

 .ػش ًجم 

 هلى انتٌفٍق . اًإىل انؼائهت انكزميت ، ً سيالء انذراست يتًنٍ

 ػبذ األيريػباص احلاج  خايل انؼشٌش  خباصتٍ  ..انذٌٍ أمحم هلى احملبت ً انتقذٌز إىل كم األشخاص

 محٍذي.

 إىل كم يٍ َسٍو انقهى ً حفظو انقهب

أىذي مثزة ىذه انذراست  إىل ىؤالء مجٍؼاً
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 شكر و تقدير

رالحمددد ربرالرالمدددكلم يربمدددكرل هجدددورلظدددسلرانهدددعرارخلددد  رضدددفسك عرزرخددد  ر ف دددعرارا دددكر   دددعرار  دددى

خرشددعرارادد ا ربفمكٌددعررارالاددسورارال ددس رخفددار شدددررراي ه ددكارارالمرضددف ير ه  ددكراحمدد رارخفددار لدددعر

رارصحهعر نمم ير.

لددد  رارامراخمدددارصدددكلحكر'ارخفددداراقدددكلرٌمدددكلارورالر ا خ دددور مراشددديرر ممٍددديرالٍدددور  ممدددًرخفدددور

ر(91)ضواورال مار:ررررررور.ررعٌر 

ك  ورخفددداراٌمدددك رردددة رالرضدددكلىرزراراددديرا سفددد رورادددير رفدددي  ور شددديرر راافدددررالقددديرر مراف  دددورار خددد

اضدددٍكا رال ك ددداراالمقددددررررالدددالقددديررال دددكيرزر رلقددديرر روراٌوندددعرن دددكلارالقددديررارا اٍ دددكمر

خفددداراضدددكلٍورا ضدددٍكارالددد بٍوارضدددكل رصدددسلرااردددورالح ددد كا ررالدددة را ح دددورالي  دددرراددديراقٍدددعرزرار

فدددوراٍكنمدددىرالرضدددكلىر بهدددررايددددررفدددورالم دددكخ وربدددكمرلرةكندددىرصددد ا رارضدددمور ف دددعرار ضدددفونعرالمم ددد ر

رخفار ٌمك ررةارالممارز

بمدددكراٌوندددعرن دددكلارالقددديرراال  دددكارالددداراضدددٍكا رال ك دددارا ضدددٍكارالددد بٍوارخ  دددارشدددكبررالقدددر رالدددة ر

ربكمر  ررخومرلورنكل اوصرالف فمىرنكلممو رفف رل  ررنه اًرلم كخ ٌ كر.

خمدددك ورااضدددكٌةوربف دددىررالدددامراٌ ددد  رنظ لدددارشدددير رافدددك  راةٍراادددور مرااندددمرالوفدددكارلف ا دددور بمدددكر

ا  ااوراا قٍادددك رنكامدددىرال ك ضددد ىرزراا دددارنكلدددةبرراددد ه را ددد ورق ددد رالمفدددو رالمكل دددىرارالمادددرف ىر

الددد بٍوارنكضددد رخهدددكيربرلددد  رااضدددكٌةورال ااضدددكيرالمف دددكربددداراددديرالددد بٍواورنٍدددولرالظهدددوا راالددد بٍوار

 كار ااددداراالددد بٍوارخفدددورخهددد رالح ددد يرااندددوراالددد بٍوارة ددديراحمددد ر ممدددىرال ن ددد  راالددد بٍوار ددد

فيددددكمرلددددورالقددددرررامراٌٍفمددددةرخفددددارالدددد له رفددددورارةفٍددددورراا ضددددٍكارخفددددورفددددكل ررضددددكاورالقددددمر 

رالهيكلوالويراالمكن ٍ رراخكر ر ر

ا ضددكٌةورالم ددو رالمفمددورا الراالم ددو رالمفمددورال ددك وراالدداررالددابمددكراٌ دد  رنكلقدديررالظ لدداراا اٍ ددكمر

رنادددواٌهكرالس  دددىرالرضدددكلىرالمادددح رالفجدددو رخفدددارنهدددو ر رفدددورا هدددكارالدددا الم دددو را ةادددك ورا

ابدددةليربدددارالقددديرراالٍ ددد لررالدددارا ضدددٍكارالددد بٍوارادددكرررال دددكمرخفدددارنهدددو  رالمهةالدددىرفدددورٌدددةل ار

رالم هكيرفورالظك مرالٍسه  ورايررة رالرضكلىر

 كققددىرخفددارٌظقددمه رخ ددكارال دد رراقهددوله رخضددكارلظ ددىرالم ظ لددارلف دد  را دد ورابمددكراٌ دد  رنكلقدديررال

را كققىراضكلٍورر

ار صددد قك ورالدددةليرلددد رله فدددوارنممفوادددىربمدددكراٌ ددد  رنقدددير راليه دددررل اس دددورفدددورالممدددارارال ااضدددىراا

اةمددد رال كضدددر رزراحمددد رال كضدددر رزرضددد  رالهددد لر رزرر{ابدددةلير}خفدددوراخدددسمرر{نهددد راا دددارنكلدددةبرر

ل  يدددك ورزرضددد  رالمدددك لورزرضدددكاررال  اخدددورزرلكضدددرراحمددد رالهددد لر رزراحمددد رالرن مدددورزراادددس ارا

ر}زرة  ارالحظكاوال  كنورزرخفوراله لر رزردك ررال  كنورزر وايرالي ك ور

وراضددكلٍوررددة رزرابدداربددارادديرضددهويرخدديرابددر رابك ددًرلددعراضددهكاكيرفددرالددا ددررشددير راٌ دد لر ر ا

رنم مدددكرخ دددورخدددكمرنهحدددارامددديراخدددرررا راخدددرررنددد ار ر  ار ارٌ ددد  رن اددد حىرركًراددديرانددد  را لددد

ر  ررالظ اارا عر م رالمولارا م رال ا رر...
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 املستخلص
لدددددي التيمددددر ال ددددديل   تا مدددد  ال م مددددد  التددددد  إلدددددي تا مدددد  اهددددد  الي ا دددد  التددددد  تدددد    إال راسدددد  هددددد   تهدددد          

م  ددددددا تهددددددي التاتدددددد  تدددددديلتيمر ال دددددديل  ب دددددد  اددددددا اأددددددرا    يرادددددد  تددددددما ا سدددددديلم  ال  مدددددد   ال ت م دددددد  ت سدددددد    
التا مدددددد  الت مددددددن   اسدددددد    ا اادددددد ار ال  أسددددددت    لددددددت ل يربدددددد  ا دددددد   دددددد  ا دددددد    بدددددد  التاتدددددد  تادددددد  تدددددد ممر 

 يبدددددددد    راسدددددددد   ددددددددا ال صددددددددير ال . مت دددددددد ا  أت دددددددد الخصدددددددديات  الصدددددددد ي  ال خت  دددددددد  ل تمياددددددددي  ال سددددددددتخ    
( 12)بم ددددي ت م دددد  امادددد  ال راسدددد  تددددد    بدددد  سدددد   اليددددرا  لدددد  را  ال يلمدددد ال  رأدددد ر ي  ا سددددتم ير ال دددديل  شدددد

.   ختتدددددددددددددير  ( 31/12/2012لغيمددددددددددددد     1/1/2005 دددددددددددددا )ل  ددددددددددددد   ( شدددددددددددددر ي  اسدددددددددددددتم يرم  4 صدددددددددددددربي   )
ل تاتددددددددد  تددددددددديلتيمر ال ددددددددديل    الددددددددد  ا ( بددددددددد  تادددددددددي  spss,Excel)  ترادددددددددي أ بر دددددددددمي  ال راسددددددددد  تددددددددد  اسدددددددددتخ ا 

 ظهدددددر  اتددددديا  التا مددددد  ال  أسدددددت  .  قددددد  اسددددد ر  ال راسددددد  ادددددا اددددد   اسدددددتاتيأي   ه هدددددي   اسدددددتخرا  الاتددددديا 
تطيت هدددددددي  دددددددد  الايلددددددد  ال ي مدددددددد  ل ددددددد  ال صددددددددير   الشدددددددر ي  ا سددددددددتم يرم  ال  ر سددددددد    اا خطدددددددد  التاتدددددددد   ر  

  سدددددددددا ا  ال راسددددددددد  لدددددددددتي  ال صدددددددددير   الشدددددددددر ي     ا خطددددددددد  الا ددددددددد    بددددددددد  التاتددددددددد   ددددددددديا بددددددددد  ددددددددد اي  
تاتدددددد  ا سددددددتم يرم  ا ددددددي ايلدددددد  ال صددددددر  ا  الشددددددر     دددددد   يادددددد   تطيت دددددد   دددددد   اقيهددددددي ال ي دددددد  , بدددددد  اددددددما 

التا مدددد  الت ممددددن  تدددد ا ال صددددر  التأددددير  ثمددددر  هدددد   ت خدددديطر التيمددددر ال دددديل  بدددد  اددددما تاتدددد  ت  دددد  اات ددددي  
سددددد  ر ل خددددديطر التيمدددددر ال ددددديل   تاتددددد  تصدددددي ت  تيدددددر  ال صدددددر  ا ه ددددد     صدددددر  ا ات ددددديا    صدددددر  

التاتدددد  ت خدددديطر التيمددددر ال دددديل  ل دددد   ددددا  صددددر  الشددددر  ا  سددددط    صددددر  الخ ددددم     صددددر  ا سددددتم ير 
  صددددددر  ال  صدددددد    صددددددر  ال تادددددد    صددددددر  الشدددددد ي     صددددددر  تغدددددد ا     صددددددر  تيتدددددد  , بدددددد  اددددددما 

 ا دددددي . التيمدددددر ال ددددديل       ت خددددديطرثمدددددر  هددددد  تاتددددد  ام دددددي  تددددديا  يبددددد  الشدددددر ي  ا سدددددتم يرم  اماددددد  ال راسددددد 
تيددددد  الاتددددديا  ا مأيتمددددد  التددددد    ددددد   هددددد   ا سدددددتاتيأي  تددددد  الت صددددد  الدددددي  أ  اددددد   دددددا الت صدددددمي   ه هدددددي 

اظهرهدددددددي اسددددددد    التا مددددددد  ال  أسدددددددت  ا تدددددددرس ا ددددددد  ال صدددددددير   الشدددددددر ي  ا سدددددددتم يرم  اسدددددددتي يل   ت ممددددددد  
 ب  اليرا  . شر ط ا    ت ي م ا  ا   ال صير   الشر ي  ا ستم يرم 
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 قائمة احملتويات

        م    انفص

 وأخزاءِ
 انصفحح انًىاظيع

 آ اآليح 

 ب اإلهذاء 

 ج وذمذيششكـش  

 د انًسرخهص تانهغح انعشتيح 
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 2-19 انذساساخ انساتمح  تعط و انذساسحيُهديح 

 2-5 يُهديح انذساسح انًثحث األول

 6-19   تعط انذساساخ انساتمح انًثحث انثاَي

 

 انفصم انثاَي

 

 20-67  نرُثؤ تانرعثش انًانياالسانية انكًيح في ا  - انُظشي االغاس
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 قـــائمــة اجلــداول

 خ
 سلى

 اندذول
 انصفحح أسى اندذول

 17 االفادج يٍ انذساساخ انساتمح  (1)  1

 35 انفشم ألسثاب انُسثيح االهًيح (2)  2

 40 واالفالس انًاني وانفشم انًاني انرعثش تيٍ انًماسَح (3)  3
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9  (9) 
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 83 تاتم تًصشف انخاصح انعايح االحصاءاخ تعط (19)  19

 84 سىيش تًصشف انخاصح انعايح االحصاءاخ تعط (21)  20

 85 انرداسي تانًصشف انخاصح انعايح االحصاءاخ تعط (21)  21

 85 انًثحىثح انًصاسف تكافح انخاصح انعايح االحصاءاخ تعط (22)  22

23  (23) 
   Sherrod نًُىرج انًكىَح انًانيح انخاصح تانششكاخ االسرثًاسيح  انُسة

 انهىخسري انرحهيم ًَىرج و
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  المقدمة                                       
المجال االقتصادي الذي تطور فيو الفكر من  خاصة  بو  المختمفة عرف العالم تغيرات سريعة في المجاالت      

لى الحر الذي تم فيو تبني فكرة االنطالق نحو التوسع واالستثمار والمنافسة المنغمق إلى المفتح ومن المقيد إ  
تمبية حاجات المجتمعات إضافة إلى تحقيق الثروة الشيء الذي يجعمو من الشركات و  الدولية وذلك بيدف 

التي المصارف مركز اىتمام باعتبارىا العصب األساسي الذي يغذي االقتصاد وذلك من خالل األدوار الميمة 
خاصة مع تزايد األزمات وارتفاع معدالت البطالة بتمعبيا ىذه المؤسسات عمى المستوى االقتصادي واالجتماعي 

الباحثين لما ليا من أىمية في خمق فرص العمل وحل  عنايةوقد شغمت الشركات و المصارف  في اآلونة االخيرة 
حركة لعجمة االقتصاد كما أن النظام االقتصادي مختمف المشاكل االقتصادية إضافة إلى كونيا قوة رئيسية م

المتطور يتميز بوجود سوق قوي بييكل متين لمشركات و المصارف يمكنيا من التأقمم مع التغيرات المحيطة بيا 
وبقدر ما تتصف المصارف والشركات بأنيا مخرج لعالج  والتنبؤ لمواجية مختمف العراقيل التي قد تصادفيا 

فإنيا قد تكون أكثر خطورة عمى االقتصاد في حالة تعثرىا, فاالختالالت المالية  المختمف ةالمشاكل االقتصادي
التي يمكن أن تصادفيا ىذه المؤسسات قد تقودىا إلى اإلفالس في حالة الفشل في مواجيتيا , فحدوث التعثر 

ويمكن لممؤسسات  سات من شأنو أن يؤدي إلى نتائج غير مرضية بالنسبة لألطراف المتعاممين مع ىذه المؤس
الكمية كالتحميل التمييزي  ألساليباتعثر المالي باستعمال العديد من المتمثمة بالشركات و المصارف التنبؤ ال

اقل حد  لىإ  تداركو او تخفيضو  لىإ  والتحميل الموجستي , فإذا كان ىذا التعثر في الحدود المقبولة فأنيا تسعى 
, لكن  سبابو وسبل عالجو ولمحد من تأثيره السمبيأىذه الحدود فان المنشآت تبحث عن ممكن , اما اذا تخطا 
حداث التغيرات في  يكون ليا مجال إلمنيا قد تتعرض لمفشل واالفالس وال بعضاً ن إذ أذلك قد ال يكون كافيًا 

 الوقت المناسب .
ول منيجية الدراسة وبعض الفصل األذ يعرض إفصول  اربعةة ذلك تضمنت الدراسة ىميأوبناًء عمى      

ذ إوالتنبؤ بالتعثر المالي  بالنماذج المستعممةالدراسات السابقة فيما تناول الفصل الثاني اإلطار النظري  المتعمق 
كان المبحث االول عن التنبؤ بالتعثر المالي بينما تناول المبحث الثاني التحميل التمييزي والتحميل الموجستي 

ث من الدراسة , اما الفصل الثال النماذج المستعممةصبية االصطناعية و المبحث الثالث تطرق الى والشبكات الع
ذ كان إصارف والشركات االستثمارية ( ذ تناول اساليب التنبؤ بالتعثر المالي ) المإخصص لالطار العممي 

ات الدراسة , لتنتيي ول عن وصف وتحميل البيانات فيما خصص المبحث الثاني الختبار فرضيالمبحث األ
 تتضمن اىم االستنتاجات والتوصيات . فصل رابعالدراسة ب
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 انمبحث االول

 منهجية اندراسة
 تمهيد..

تتضمن منيجية الدراسة التعريف بمشكمة البحث , ساسية من قواعد البحث العممي, أتعد منيجية الدراسة قاعدة    
النظري والعممي, فضاًل عن وسائل جمع البيانات والمعمومات وأىميتو, وأىدافو, وفرضياتو, وأسموب إجراء البحث 

 وتحديد مجتمع البحث وعينتو ومحددات البحث.
 همية الدراسة ..أاواًل: 
تساعد متخذي القرارات ومنيم المتعاممين في اتخاذ القرارات الصائبة المرتبطة باالستثمار والتمويل االمر الذي   -1

 يسيم في دعم االقتصاد الوطني واستقرار السوق .  
ن من اىمية ىذه الدراسة انيا محاولة لموقوف عمى االخطار المرتبطة بتعثر قطاعي المصارف واالستثمار إ -2

 عراق.في سوق ال
حدى الموضوعات الميمة في الفكر المالي وذلك بمحاولة االستشعار المسبق بالمشاكل إتعد ىذه الدراسة   -3

 المالية القادمة.
ا ساليب الكمية في التنبؤ بالتعثر المالي لقطاعي المصارف واالستثمار مم  كمن اىمية الدراسة في استخدام األت  -4

 بين األساليب الكمية. يل عممية المقارنةيس  
ساليب لمتنبؤ موجستي لغرض المفاضمة بين ىذه األال نحداراالج التحميل التميزي ونموذج نموذاستعمال   -5

 في قطاعي المصارف واالستثمار والمساىمة في سوق العراق لألوراق المالية.بالتعثر المالي 
 ثانيًا : مشكمة الدراسة..

ميل التمييزي والتحميل الموجستي في التنبؤ بالتعثر المالي لمشركات المصرفية و ما جاء بو مفيوم التحوفق عمى    
 :تيوكاآلتية لتمثل مشكمة الدراسة التساؤالت اآل عرضشركات االستثمار يمكننا 

 عمى لمدة الدراسة  لممصارف عينة الدراسةمالي الىناك صعوبة بالتنبؤ بالتعثر  ىل ولاأل التساؤل الرئيس   -1
 تي :  لى اآلإحميل التمييزي ومنو يتفرع وفق الت

 لتحميل عمى وفق اىناك صعوبة بالتنبؤ بالتعثر المالي لكل مصرف عمى حدة من مصارف عينة الدراسة  ىل
 ؟ التمييزي

عمى المالي غير ميددة بمخاطر التعثر لمدة الدراسة  شركة االستثمار عينة الدراسة ىلتساؤل الرئيسي الثاني ال -2
 تي :التمييزي و منو يتفرع اآللتحميل ا وفق

 تحميل التمييزي وفق ال لكل شركة عمى حدة ىناك شركات استثمارية غير ميددة بمخاطر التعثر المالي ىل
 ؟خالل مدة الدراسة

 وفق التحميل الموجستيعمى لمدة الدراسة  لممصارف عينة الدراسةىناك عدم تعثر  ىلالثالث  تساؤل الرئيسال  -3
 تي : ومنو يتفرع اآل
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 ؟لتحميل الموجستي ا عمى وفقمن المصارف عينة الدراسة  ةىناك تعثر مالي لكل مصرف عمى حد ىل 
فق التحميل الموجستي ومنو و  عمى عند الدراسة شركات االستثمارلتعثر مالي   ىل الرابع  التساؤل الرئيس -4

 :تي لى اآلإيتفرع 
  لتحميل الموجستيا عمى وفقمن الشركات عينة الدراسة  ةثر مالي لكل شركة استثمار عمى حدتعىل. 
التحميل التمييزي و الموجستي لمشركات المصرفية عينة الدراسة  عمى وفقاختالف في التنبؤ بالتعثر المالي  ىل -5

. 
مشركات كل من التحميل التمييزي و الموجستي ل عمى وفقىناك اختالف في التنبؤ بالتعثر المالي ىل  -6

 .عينة الدراسةاالستثمارية 
  .ثالثًا : اهداف الدراسة.

 وتتمثل باآلتي:
 النظري إلشكالية تعثر القطاع المصرفي واالستثماري من حيث المفيوم, المراحل, المسببات. طارباإلالتعرف   -1
مساعدة الجيات ذات العالقة والمتمثمة بقطاعي المصارف واالستثمار في معرفة نقاط الضعف وبالتالي اتخاذ   -2

 ن يصيبيا.أوذلك لمتخفيف من التعثر المتوقع االجراءات المناسبة من قبميا 
 لى التعثر المالي.إىم العوامل التي تؤدي أتحديد   -3
 .عثر الماليتحديد الكيفية التي يمكن بيا التنبؤ بالت  -4
سموب االنحدار أمتمثمة بأسموب التحميل التميزي و ساليب الكمية والىذه الدراسة اجراء مقارنة بين األىدف   -5

فات المختمفة لمبيانات الموجستي وذلك لمعرفة عمل كل نموذج في التنبؤ تحت تأثير الخصائص والص
 في كل من قطاعي المصارف واالستثمار. المستخدمة

 فرضية الدراسة..رابعًا: 
 تية :من تساؤالت يمكن وضع الفرضيات اآلوتتمثل انسجاماً بما جاءت بو مشكمة الدراسة 

فق التحميل لمدة الدراسة و   لممصارف عند الدراسةولى ىناك صعوبة بالتنبؤ بالتعثر مالي الفرضية الرئيسة األ -1
 تي :لى اآلإالتمييزي ومنو يتفرع 

  لتحميلاوفق عمى الدراسة ىناك صعوبة بالتنبؤ بالتعثر المالي لكل مصرف عمى حدة من مصارف عينة 
  . التمييزي

 عمى وفقغير ميددة بمخاطر التعثر لمدة الدراسة  الشركات االستثمارية لعينة الدراسةة الثانية  الفرضية الرئيس  -2
 لتحميل التمييزي و منو يتفرع االتي :ا
 التحميل التمييزي خالل مدة الدراسةوفق عمى تثمارية غير ميددة بمخاطر التعثر المالي ىناك شركات اس. 
 :  تياآلومنو يتفرع  لمدة الدراسة وفق التحميل الموجستي ارفالفرضية الرئيسة الثالثة عدم تعثر قطاع المص -3
  لتحميل الموجستي ا عمى وفقىناك تعثر مالي لكل مصرف عمى حدة من المصارف عينة الدراسة. 
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ى إلفق التحميل الموجستي ومنو يتفرع و  عمى شركات االستثمارلقطاع ىناك تعثر مالي ة الرابعة الفرضية الرئيس -4
 :تي اآل

  لتحميل الموجستياوفق عمى حدة من الشركات عينة الدراسة ىناك تعثر مالي لكل شركة استثمار عمى. 
كل من التحميل التمييزي و وفق عمى التنبؤ بالتعثر المالي  ف فيىناك اختالة الخامسة  الفرضية الرئيس -5

 .الموجستي لمشركات المصرفية عينة الدراسة 
التحميل التمييزي و الموجستي  عمى وفقىناك اختالف في التنبؤ بالتعثر المالي ة السادسة الفرضية الرئيس -6

 .لمشركات االستثمارية عينة الدراسة 
 .خامسًا: حدود الدراسة.

 .(31/12/2019لغاية  1/1/2005الحدود الزمانية: وتمثمت بالمدة من )
 الحدود المكانية: تمثل بقطاعي المصارف واالستثمار المالي المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية.

 : مجتمع وعينة الدراسة ..سادساً 
في سوق العراق  المتداولةشركات االستثمار المالي ة من المصارف التجارية الخاصة و يتكون مجتمع وعينة الدراس   

( شركات استثمارية , 4( مصرفًا و)12( والبالغ عددىا ) 31/12/2019ولغاية  1/1/2005لألوراق المالية  من )
 وتم استبعاد شركة االمين لالستثمار المالي كون موجوداتيا الثابتة )صفر( لبعض سنوات الدراسة . 

 شركات االستثمار الماليالمصارف و ن إركات االستثمارية عينة الدراسة: مصارف والشومن اسباب اختيار ال 
 لى حدإ بصورة دقيقةمدرجة في سوق العراق لألوراق المالية وتوفر كشوفاتيا المالية وحساباتيا الختامية  كافة
 .وغير منقطعة عن التداول خالل مدة الدراسةما 

 سموب جمع البيانات والمعمومات : أ:  سابعاً 
طدددددداريل , والرسددددددائل ,والدددددددوريات حددددددث عمددددددى الكتددددددب , و المجددددددالت , و األاعتمددددددد البا الجانببببببب الن ببببببر  :  -1

 عن المعايير المالية وشبكة االنترنت . نبية , التي تخدم الدراسة , فضالً العربية واألج
تدددددي يدددددتم نشدددددرىا فدددددي سدددددوق العدددددراق لدددددألوراق اعتمدددددد الباحدددددث عمدددددى القدددددوائم الماليدددددة ال الجانبببببب الت بي بببببي :  -2

 - 2005الماليدددددددددة والخاصدددددددددة بالمصدددددددددارف وشدددددددددركات االسدددددددددتثمار المدددددددددالي عيندددددددددة الدراسدددددددددة و لممددددددددددة مدددددددددن )
( ,و لعدددددددم تددددددوفر البيانددددددات الالزمددددددة لددددددبعض المصددددددارف فددددددي سددددددوق العددددددراق لددددددألوراق الماليددددددة , قددددددام 2019

ك المركدددددددزي والمصدددددددارف بيددددددددف جمدددددددع الباحدددددددث باسدددددددتخدام تقدددددددارير مراقدددددددب الحسدددددددابات , كدددددددذلك زيدددددددارة البنددددددد
 البيانات الالزمة لعينة الدراسة .

 ساليب التحميل االحصائي :أ:  ثامنا
لغددددددرض تحقيددددددق أىددددددداف الدراسددددددة تددددددم اسددددددتعمال الباحددددددث اسددددددموب التحميددددددل التمييددددددزي والتحميددددددل الموجسددددددتي  واعتمدددددداد  

لمتنبددددددؤ بددددددالتعثر المددددددالي  واسددددددتخراج النتددددددائ  وقددددددد اعتمدددددددت الدراسددددددة فددددددي  الدددددددوال( فددددددي بندددددداء spss,Excelبرنددددددام  )



 انفصم االول ...................... منهجية اندراسة وبعض اندراسات انسابقة
 

5 
 

الوسددددددط الحسددددددابي ,   سدددددداليب اإلحصددددددائية لتحقيددددددق أىدافددددددو واختبددددددار صددددددحة فرضددددددياتو مثددددددلعمددددددى مجموعددددددة مددددددن األ
 االنحراف المعياري.

 : أنموذج الدراسة" : تاسعا
يعد انمىذج اندراسة بمثابة  مرآة اندراسة  من خالل إبراز معانم متغيراتها وانفرضيات انتي جاءت بها  انتي 

 ( . 1يىضحها انشكم )

 

 

 
 
 (1انشكم )

 أنمىذج اندراسة
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 انمبحث انثاني

 بعض اندراســــــــــــات انسابقة

ض الدراسات السابقة بقصد تحميميا ومحاولة االستفادة عيحاول الباحث في ىذا المبحث تقديم عرض موجز لب
 : ةتيبيئة الدراسة اآل وفقعمى منيا, وقد صنفت تمك الدراسات 

 (Iraqi Studies) ية:اقاوالً: الدراسات العر

 1111الكبٌسً                                        -1

 التنبؤ بالفشل .دور التحميل المالي في تقويم األداء و  الدراسةعنوان 
عرض االتجاىات الحديثة ألساليب التحميل المالي في الكشف عن  الدراسةىدف 

 االنحرافات المالية و غير المالية في وقت مبكر .
 

مجتمع و عينة 
 الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة في الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق 
في الشركة المتحدة لصناعة  لألوراق المالية فيما تمثمت عينة الدراسة

 االسمنت .
اعتمدت عمى النماذج التمييزية الحديثة و دراسة العالقة بين النسب  الدراسةأسموب 

 المالية .
ال توجد عالقة بين مستويات التعثر المالي و بين القيمة السوقية  أىم االستنتاجات

 لى اإلفالس و اعالن التصفية .إدى ألمشركات مما 
دراسة مؤشرات التعثر المالي من قبل المحمل المالي لغرض عدم  التوصياتأىم 

 لى اإلفالس و التصفية .إالتعرض 
 

 2014الحسناوي                                -2

التنبؤ بالتعثر المالي لشركات االستثمار باستخدام النسب المالية لنموذج  عنوان الدراسة
kida)  ) و أثرىا عمىEPS 

 
 ىدف الدراسة

و القدرة التفسيرية لمفرضيات  (kida)معرفة القدرة التنبؤية لنموذج 
 المختمفة لمتباين في ربحية السيم الواحد في سوق العراق لألوراق المالية

 
عينة  مجتمع و
 الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة بكافة الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق 
فيما تمثمت عينة الدراسة في شركات , شركة( 84المالية والمؤلفة من )

 كافة السوق العراقي المالي في قطاع االستثمار المدرجة
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 SPSSتم استعمال المعادالت الرياضية واالحصائية من خالل برنام  ) أسموب الدراسة
V14 ) 

 
 

 أىم االستنتاجات

النشاط ان لنسبة الربحية المتمثمة بد )العائد عمى االستثمار( و نسبة 
متمثمة بد )معدل دوران الموجودات( ىما العامالن األساسيان في تفسير 
ربحية السيم الواحد , اذ ظير العائد عمى االستثمار بعالقة موجبة و 

 معنوية , فيما ظيرت عالقة معدل دوران الموجودات سمبيو و معنويو
 

 أىم التوصيات
طورة كأداة عممية فاعمة بالنماذج  الكمية المت عنايةاقترحت الدراسة ال

لقياس التعثر و التنبؤ بو و العمل عمى تطوير التحميل المالي من خالل 
التحميل الكمي لمبيانات حتى يتسنى لمشركات معرفة الوضع الحالي ليا و 

 التنبؤ بالمستقبل
 

 2015الشمري                                -3

 بالتعثر الماليأنموذج مقترح لمتنبؤ  عنوان الدراسة
بناء نموذج اعتمادا عمى النسب التي تعكس األثر المعنوي من بين  ىدف الدراسة

 النسب المبحوثة بغية الوصول الى عممية التنبؤ
 مجتمع و
 عينة الدراسة

تمثل مجتمعا لدراسة  في الشركات العاممة في القطاع الصناعي العراقي 
العراق لألوراق المالية   ( شركة مدرجة في سوق17و المتكونة من  )

( شركة صناعية أي ما نسبتو 16شركة فيما تمثمت عينة الدراسة بد )
(93.75)% 

تم استعمال النسب المالية المتمثمة  بد )نسبة السيولة , الربحية ,  أسموب الدراسة
المديونية , نسب التقييم , نسب النمو ( واالساليب االحصائية باالستعانة 

 (SPSS17.0بالبرنام  )

 
 

 أىم االستنتاجات

أثبتت الدراسة ان استخدام اساليب متعددة لتكوين دوال تمييزية لمتنبؤ 
ساىم في الوصول الى ثالث دوال من شأنيا ان تحقق عممية التنبؤ بأقل 
خطأ ممكن , و بالتالي اعطاء صورة واضحة و أدلة إرشادية عن 
األوضاع المالية الحالية و المستقبمية عن المركز المالي لمشركات 

 , التي سوف تنشط عممية أتخاذ قرار ات رشيدة المبحوثة
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 أىم التوصيات

والجيات المعنية بعممية اتخاذ القرارات  ة ضرورة اعتماد الشركات المبحوث
االسموب التمييزي  المتعدد إلعطاء تصور عام عن مدى قرب وبعد ىذه 
الشركات عن مخاطر التعثر ,التخاذ االجراءات المناسبة لتفادي التعثر 

 لتصفيةوا
 

 2018المرشدي                                     -4

( لمتنبؤ بالفشل المالي لممصارف التجارية Sherrodاستعمال نموذج ) الدراسةعنوان 
 الخاصة في العراق .

سبابو و مراحمو و أى موضوع الفشل المالي لممصارف و التعرف عم الدراسةىدف 
 اإلفالس .اىميتو و التنبؤ بمخاطر 

مجتمع و عينة 
 الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية الخاصة المدرجة في السوق 
رىم تم اختيا اً ( مصرف11العراقي المالي فيما تمثمت عينة الدراسة في )

  2014لىإ2013بصورة عشوائية لممدة من 

أعتمد عمى التحميل المالي لبيانات عينة من المصارف المدرجة في سوق  أسموب الدراسة
العراق المالي الستخراج النسب المالية المكونة لمنموذج واحتساب 

 .  (Sherrod) معامل   

 
 أىم االستنتاجات

المستعمل في  يمكن التنبؤ بالفشل المالي لممصارف باستعمال النموذج
دارة المصرف في تشخيص إلى نتائ  أولية تساعد إالبحث بغية الوصول 

اإلجراءات التصحيحية المناسبة  اتخاذنقاط القوة و الضعف في األداء و 
. 

النماذج التمييزية الخاصة بالفشل المالي المكونة من  استعمالضرورة  أىم التوصيات
 النسب المالية التطبيقات التحميمية و تحديد اإلجراءات المطموبة
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 0202الدراجً                                             -5

لمتنبؤ بالفشل المالي و بناء المحفظة  ( (Altmanاستخدام نموذج  عنوان الدراسة
 Treynor))االستثمارية باستخدام نموذج 

كنموذج من نماذج  Altmanلى التعرف عمى قدرة نموذج إىدفت الدراسة  ىدف الدراسة
 التنبؤ بالتعثر المالي لمشركات في التشخيص المبكر لتعثر الشركات

مجتمع و عينة 
 الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة في الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق 
 ( شركة مدرجة22وتم اختيار )كافة المالية 

المالي  ومجموعة من لمتنبؤ بالفشل  ((AlTMANتم استعمال نموذج أسموب الدراسة
 النماذج والقوانين المعتمدة في التحميل المالي واالحصائي

لمتعرف عمى الشركات الناجحة  Altmanباإلمكان االعتماد عمى نموذج  أىم االستنتاجات
و الشركات الفاشمة اذ ان مؤشرات الفشل المالي تسيم في ابعاد الشركات 

 من مرحمة التدىور و اإلفالس
 يجب تطبيق نماذج التحميل المالي لغرض التقميل من الفشل المالي ياتأىم التوص

 

 (Arabic Studies) ية:ب: الدراسات العرثانياً

 2014أمينة                                          -1

التنبؤ بمؤشرات األسواق المالية باستعمال النماذج ىذه الدراسة عن  عنوان الدراسة
 .القياسية

 التعرف عمى نماذج التنبؤ الكالسيكية و الحديثة الدراسةىدف 
 

مجتمع وعينة 
 الدراسة

تمثل مجتمع وعينة الدراسة في كافة الشركات المدرجة في سوق دبي 
 لألواق المالية اعتماد عمى قاعدة بيانات مؤشر سوق دبي المالي

ونموذج االنحدار الذاتي المشروط  بعدم  تم اعتماد نموذج بوكس جينكينز أسموب الدراسة
 نموذج الشبكات العصبية االصطناعية  فضال" عنخطاء تجانس األ

تأثر اداء الشبكات العصبية االصطناعية بحجم البيانات فكمما كانت  أىم االستنتاجات
 كثر دقةأالعينات كبيرة كمما أعطت نتائ  
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 اىم التوصيات

اقترحت الدراسة محاولة التنبؤ بمؤشرات األسواق المالية باستخدام نماذج 
حديثة اخرى مثل نموذج المنطق المضبب و الشبكات العصبية المضببة 

 و الخوارزميات الجينية

 

 2014الحميوي و أحمد                                     -2

المشتقة من قائمة التدفقات النقدية لمتنبؤ مدى أىمية النسب المالية  عنوان الدراسة
 بالفشل المالي في الشركات الصناعية العامة في ليبيا

التعرف عمى مدى قدرة النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية  ىدف الدراسة
 )النموذج المقترح( في التمييز بين الشركات الناجحة و الفاشمة

 
 مجتمع وعينة الدراسة

ن مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية العامة في ليبيا , التي يبمغ تكو 
( شركة 23تمثمت في ) و ما عينة الدراسةأ( شركة , 50عددىا )

 صناعية عامة
تم استعمال التحميل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات لبناء النموذج  أسموب الدراسة

 المقترح ليذه الدراسة 
 
 
 

 أىم االستنتاجات

ن لمنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية دورا" فعاال" في إ
التمييز بين الشركات الناجحة و الشركات الفاشمة , و تأكد ىذا الدور من 

( 3أسفرت النتائ  عن توافر) إذخالل نتائ  أسموب التحميل التمييزي , 
لنسب نسب مالية أظيرت قدرتيا عمى التصنيف و التنبؤ و تتمثل ىذه ا

نسبة التغطية النقدية , نسبة صافي التدفقات النقدية من األنشطة  في :
التشغيمية الى التدفقات الرأسمالية , و نسبة صافي التدفقات النقدية من 

 األنشطة التشغيمية الى اإليرادات
 
 

 أىم التوصيات

ىا , و الدراسة إلبراز دور عناية إعطاء قائمة التدفقات النقدية المزيد من ال
لمتخذي القرارات و لمجيات المستخدمة لمقوائم المالية نظرا" لما تتضمنو 

ذ توفر تمك إمن معمومات تعد في غاية األىمية لمتنبؤ بالفشل المالي , 
القائمة المؤشرات عن موقف السيولة , و قدرة الشركة عمى الوفاء 

رئيسة و بالتزاماتيا , و قدرتيا عمى توليد تدفقات نقدية من أنشطتيا ال
 المستمرة
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 2017ميران و الشييري                                 -3

التنبؤ بمراحل تأثير األزمة المالية عمى اداء المصارف باستخدام التحميل  عنوان الدراسة
 الموجستي .

بناء نموذج رياضي باستعمال التحميل الموجستي بيدف ايجاد مؤشرات  ىدف الدراسة
مالية تتسم بالقدرة التنبؤية باألزمات المالية في مراحميا الثالث , ابتداء" 
بدخول األزمة , ثم تحسن األداء المالي و الخروج منيا , و أخيرا" مرحمة 

 ما بعد األزمة .

مجتمع و عينة 
 الدراسة

الدراسة من المصارف العاممة في مجمس التعاون الخميجي تكون مجتمع 
)المممكة العربية السعودية , األمارات العربية المتحدة , الكويت , البحرين 

 ( مصرفا" .41, قطر , عمان( فيما تمثمت عينة الدراسة في )

لى إتم استعمال اسموب االنحدار الموجستي الثنائي من أجل الوصول  أسموب الدراسة
 مجموعة من النسب المالية القادرةنموذج الرياضي الذي يتكون من ال

 عمى التنبؤ بحالة المصارف .

ن النموذج الموجستي المقترح قادر عمى اكتشاف تأثير األزمة العالمية إ أىم االستنتاجات
قبل و قوعيا لتتمكن اإلدارة المصرفية و الجيات الرقابية من أتخاذ 

 الالزمة في الوقت المناسب .اإلجراءات التصحيحية 

حث أدارة المصارف عمى استعمال النموذج المقترح كأداة لتقييم مدى قوة  أىم التوصيات
 .نبؤ باألزمات المالية قبل حدوثياو ضعف الوضع المالي لممصرف و الت
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 2018الشرابي                                         -4

 استخدام االنحدار الموجستي لمتنبؤ بالتعثر المالي عنوان الدراسة
التعرف عمى مؤشرات قياس االداء و دورىا في التنبؤ المبكر بالتعثر  ىدف الدراسة

 المالي في المصارف
 

 مجتمع و
 عينة الدراسة

ما عينة أ تكون مجمع الدراسة من القطاع المصرفي في دولة اإلمارات
يا أىم المصارف ذات وصفمصرفا" , بتتمخص بخمسة عشر و الدراسة 

تأثير المباشر في القطاع المصرفي اإلماراتي وتطوره و امتالكيا لحصة 
 سوقية كبيرة

تم استعمال التحميل الموجستي في معالجة البيانات و تصنيف المصارف  أسموب الدراسة
 المتعثرة وغير متعثرة 

 
 

 أىم االستنتاجات

يؤدي ارتفاع نسبة الموجودات السائمة / المطموبات قصيرة األجل الى 
لى انخفاض العائد إنيا تشير في الوقت ذاتو إال أانخفاض خطر السيولة 

المصرفي بسبب تركيز المصارف عمى االحتفاظ بأكثر قدر ممكن من 
أموالو في شكل موجودات سائمة و استثمارات مالية قصيرة األجل ذات 

 لية و عوائد منخفضةسيولة عا

 
 

 اىم التوصيات

روض , الن معظم حاالت التعثر في المصارف قفي محفظة ال عنايةال
روض و ققروض و أىميا التأخير في سداد التحدث بسبب مشاكل ال

الفوائد المترتبة عميو , وتعد اإليرادات المنخفضة من القروض األغمب 
عكست ذلك ىي )صافي ي ايرادات المصرف من موجوداتو و النسبة الت

 روض المتعثرة الى صافي القروض(قال

 

 2018حسينة                                        -5

 لمدراسة المالية بفشل المؤسسات الجزائريةة بدراسة مقار  عنوان الدراسة    
 
 
 

 لى أجراء مقارنة بين أسموبين من أساليب التصنيفإتيدف ىذه الدراسة 
و التنبؤ , و ىي االنحدار الموجستي و التحميل التمييزي الخطي , و ذلك 
لفيم كيفية عمل كال النموذجين في التنبؤ تحت تأثير الخصائص و 
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الصفات المختمفة لمبيانات باستخدام مجموعة من المعايير اإلحصائية ,  ىدف الدراسة
عمى الفشل  ةمعنوي صورةو التعرف عمى المؤشرات المالية التي تؤثر ب

 لمالي و عمى القدرة التنبئية لياا
 

 مجتمع وعينة الدراسة
تمثل مجتمع الدراسة من جميع المؤسسات االقتصادية في والية ام 

( من المؤسسات االقتصادية  85البواقي , اما عينة الدراسة فتمثمت في )
 ( مؤسسة ناجحة 75( مؤسسات فاشمة و )10منيا)

نحدار الموجستي والتحميل التمييزي وبعض الطرق تم استعمال نموذج اال أسموب الدراسة
 االحصائية  لمتنبؤ بفشل المنشأة  

 
 أىم االستنتاجات

يثبت نموذج االنحدار الموجستي معنوية المتغيرات المستقمة عكس 
التحميل التمييزي الذي أثبت أن بعض المتغيرات المستقمة ليس ليا 

 معنوية في النموذج
فكرة استخدام األساليب اإلحصائية لمتمييز و التصنيف في تعميم  أىم التوصيات

المجاالت االجتماعية و االقتصادية و عدم تركيزىا عمى المجاالت 
 الطبية فقط

 (Foreign Studies )نجبيية:: الدراسات االثالثاً

 1-  Zavgren 1985  

 الموجستي" "تقييم قابمية التأثر بفشل الشركات األمريكية :التحميل عنوان الدراسة
"Assessing The Vulnerability to Failure of American 
Firms : A logistic analysis" 

صياغة أنموذج لمتنبؤ بالفشل المالي باستخدام نسب التحميل المالي  ىدف الدراسة
 باستعمال نموذج االنحدار الموجستي الثنائي

مجتمع و عينة 
 الدراسة

ما عينة أالشركات الصناعية األمريكية ,  تكون مجتمع الدراسة من كافة
 (1978 -1972( شركة صناعية امريكية لممدة )90الدراسة فتمثمت بد )

تم استعمال نسب التحميل  المالي بواسطة نموذج االنحدار الموجستي  أسموب الدراسة
 الثنائي في صياغة نموذج التنبؤ بالفشل المالي  

 
 أىم االستنتاجات

 
ن أنموذج التنبؤ بالفشل المالي يتكون من ست ألى إ توصمت الدراسة

نسب مالية فاعمة ومؤثرة  وىي )متوسط المخزون السمعي / صافي 
المبيعات , اجمالي اوراق القبض قصيرة األمد / اجمالي الموجودات , 
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نسبة السيولة , صافي العائد بعد الضرائب / حقوق المساىمين , 
ة , صافي المبيعات / اجمالي المطموبات / اجمالي حقوق الممكي

 الموجودات(
عطاء مساحة كبيرة لمتنبؤ المالي و تعزيزه , فضال عن تطبيق نماذج إ أىم التوصيات

 التحميل المالي لغرض التقميل من الفشل
 

0-                                    Gloubos , Grammatikos 1988 

 
 عنوان الدراسة

 باإلفالس في اليونان""نجاح نماذج التنبؤ 
The Success of Bankruptcy Prediction models Greece" 

 لى ايجاد نموذج يستعمل في التنبؤ بالتعثرإىدفت  ىدف الدراسة
 

مجتمع و عينة 
 الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة بالقطاع الصناعي في اليونان فيما تمثمت عينة 
غير متعثرة لممدة ما بين  ( شركة24( شركة متعثرة و )24الدراسة بد )

(1977- 1985) 
 تم استعمال نموذج التحميل الموجستي والتحميل التمييزي  أسموب الدراسة

 
 
 
 
 
 

 أىم االستنتاجات
 

 توصمت الدراسة الى نموذجين من النسب المالية ىما :
 األنموذج النات  عن التحميل التمييزي - أ

 نسبة التداول 
  الموجوداترأس المال العامل / أجمالي 
 قيمة العائد قبل الضرائب / الموجودات 
  الربل قبل الفائدة و الضريبة و اإلىالك و األموال

 المخصصة لتسديد الديون / لمطموبات قصيرة األجل
 األنموذج النات  عن التحميل الموجستي - ب

 صافي رأس المال العامل / أجمالي الموجودات 
 مطموبات طويمة األجل / أجمالي الموجودات 
 يمة العائد قبل الضرائب / مجموع الموجوداتق 
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 أىم التوصيات

اقترحت الدراسة  االستمرار في تحديث و تطوير نماذج التنبؤ بالتعثر 
ما  وفقعمى المالي من خالل بناء حزمة من األساليب المرشحة لمتمييز 

بيدف الوقوف عمى أفضل تمك الطرائق و  تمميو طبيعة الشركات المبحوثة
 التي تتناسب مع طبيعة تمك الشركات

 

 

  3-  Abdul Rashid And Qaiser Abbas 2011              

      predicting Bankruptcy inالتنبؤ باإلفالس في باكستان عنوان الدراسة
 Pakisan 

التنبؤ باإلفالس لمقطاع الغير مالي تحديد النسب المالية األكثر أىمية في  ىدف الدراسة
في باكستان تم فحص المؤشرات المالية لمشركة )أي الربحية , السيولة , 

 الرافعة المالية , نسب الدوران(

ا عينة الدراسة م  أتمثل مجتمع الدراسة بالشركات الباكستانية غير المالية  مجتمع وعينة الدراسة
التي اعمن افالسيا خالل الفترة  فتكونت من جميع الشركات غير المالية

 (2006 -1996الزمنية )

 تم استعمال المني  التحميمي والتحميل التمييزي لمتنبؤ بإفالس الشركات    أسموب الدراسة
 
 

 أىم االستنتاجات

توصمت الدراسة الى تحديد النسب المالية األكثر أىمية لمتنبؤ باإلفالس 
لمقطاع غير المالي في باكستان باستخدام عينة من الشركات التي أفمست 

 . 

ضرورة الحفاظ عمى ىذه المتغيرات المالية الرئيسة لتقييم ورصد الكفاءة  أىم التوصيات
 المالية لمشركات بفترات دورية

  

4- Tatom John 2011                                    

 Predictingالتنبؤ بالفشل المالي في الصناعة المصرفية التجارية  عنوان الدراسة
Failure in the commercial banking industry . 

بناء نموذج قادر عمى التنبؤ بتعثر المصارف التجارية في الواليات  ىدف الدراسة
 األمريكية .المتحدة 

تمثل مجتمع الدراسة بكافة المصارف التجارية العاممة في الواليات  
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مجتمع و عينة 

 الدراسة

( مصرفا" تعرض 1470المتحدة األمريكية فيما تكونت العينة من )
 -1990) مدة( مصرفا" ألزمة االدخار , التي حصمت خالل ال963)

 2008( من المصارف التي عاصرت األزمة الى عام 507( و )1993
. 

 
 أسموب الدراسة

استعممت الدراسة أسموب التحميل التطويقي لمبيانات ىو أسموب إحصائي 
أسموب  فضال" عنال معممي , لقياس جودة قرارات اإلدارة و نوعيتيا , 

 ية .تحميل النماذج االحتمالية لتحميل البيانات األول
قدرة النموذج المقترح عمى التنبؤ بالفشل في المصارف التجارية بقدرة  أىم االستنتاجات

 %( .80 -%70تنبؤية تتراوح بين )
 تبني استراتيجية دم  المنشآت المصرفية المتعثرة بأخرى ناجحة . أىم التوصيات

 

5- Ashraf , Sumaira 2019                                 

ىل تتمكن نماذج التنبؤ بالتعثر المالي التقميدي من التنبؤ بإشارات اإلنذار  عنوان الدراسة
 المبكر لمتعثر المالي ؟

Do Traditional Financial Distress prediction models 
predict the Early warning signs of Financial Distress? 

التنبؤ بنماذج التنبؤ باإلنذار المبكر  تيدف الدراسة الى مقارنة دقة ىدف الدراسة
نذار  في التقميدية لمشركات التي تمر بمرحمة مبكرة و متقدمة من ذلك اإل

نشاء درجات نموذجية لمشركات المستقرة ماليا" ثم إاألسواق الناشئة و 
 مقارنة دقة التنبؤ بالنماذج مع الموقع األصمي . 

مجتمع و عينة 
 الدراسة

المدرجة في كافة تمثل مجتمع و عينة الدراسة في الشركات الباكستانية 
 (2015 -2001من ) مدةسوق باكستان  لألوراق المالية لم

 

 تم اعتماد اسموب التحميل التمييزي واسموب التحميل التمييزي التربيعي  أسموب الدراسة
ن جميع النماذج الخمسة قابمة لمتطبيق عمى سوق األسيم الباكستانية , إ أىم االستنتاجات

 لكن دقة النموذج تنخفض مع مرور الوقت 
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اقترحت الدراسة عمى أدراج المزيد من األسواق الناشئة سيساعد عمى  أىم التوصيات
التفسير االفضل في قابمية تعميم نماذج التنبؤ باألزمة المالية المتعمقة 

 النذار المبكر من الضائقة الماليةبإشارات ا
 

 رابعًا : مناقشة الدراسات الساب ة 
لغرض مناقشة الدراسات السابقة البد من تفحصيا ومعرفة مواطن القوة فييا لإلفادة منيا , ومن ثم معرفة موقع    

 الدراسة من الدراسة الجالية .
 مجاالت االفادة من الدراسات الساب ة :  -1
أثمرت الدراسات السابقة معمومات معرفية تمخضت عنيا بعض جوانب الدراسة الحالية , ويمكن تحديد بعض    

 االتي : (1) مجاالت االفادة من خالل الجدول
 

 ( االفادة من الدراسات السابقة1جدول )

 مجال اإلفادة أسم الدراسة  ت

العلمٌة لمتغٌرات افادة فً تحدٌد و تعرٌف المفاهٌم  دراسة الكبٌسً -1

الدراسة ، و بما ساعد فً الجانب النظري فً المبحث 

 األول .

مثلت الدراسة تراكما" فكرٌا" أتاح للدراسة الحالٌة  دراسة الحسناوي -0

االنطالق منها لتأطٌر الظواهر و المتغٌرات ذات 

العالقة بالدراسة فً الجانب النظري فً المبحث 

 األول و المبحث الثالث .

االهتداء إلى بعض المراجع و المصادر و البحوث  دراسة الشمري -3

 التً لم ٌتسن معرفتها و االطالع علٌها من قبل .

بلورت بصورة واضحة أهمٌة المتغٌرات التً  دراسة المرشدي -4

 تناولتها الدراسة فً الجانب العملً المبحث الثانً .

عن إغناء الجانب  تعمٌق فهم الموضوع ، فضال" دراسة الدراجً -5

 النظري فً المبحث األول 

6-  

 أمٌنة

بلورة أهمٌة الشبكات العصبٌة و التعرف على 

الشروط الواجب توفرها و استعماالتها ، و أرشدت 

الباحث الى العدٌد من المصادر و المراجع الخاصة 

بالشبكات العصبٌة و التً تم االستفادة منها فً تأطٌر 
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 حث الثانً .الجانب النظري فً المب

 الحلٌوي واحمد -7

 

قدمت الشروط والمتطلبات االساسٌة الستعمال 

 التحلٌل التمٌٌزي التً تناولها فً الجانب النظري

أوضحت بشكل دقٌق أسلوب التحلٌل اللوجستً و  مهران و الشهري -8

التعرف على المفاهٌم العلمٌة و التً تم االنتفاع منها 

 المبحث الثانً .فً الجانب العملً فً 

أغنت الدراسة الجانب النظري فً المبحث الثانً و  0218الشرابً  -9

 مفاهٌم علمٌة عن استعماالت التحلٌل اللوجستً .

أفاضت الدراسة بالمعلومات العلمٌة الهامة التً  0218حسٌنة  -12

 ساعدت كثٌرا" فً الجانب العملً .

11- Zavgren 1985  للدراسة فً المبحث األول .إثراء اإلطار النظري 

10- Gloubos,Grammatikos 

1988 

االستفادة منها فً صٌاغة األهداف و وضع 

التساؤالت باإلضافة الى الجانب العملً المبحث 

 الثانً .

13- Abdul Rashid & 

Quiser Abbas 2011 

قدمت فٌض من المعلومات التً تم االنتفاع بها 

 بالجانب العملً .

14- Tatom John2011  التعرف على العدٌد من نماذج التنبؤ المالً الذي ورد

 ذكرها فً الجانب النظري فً المبحث الثالث .

15- Ashraf ,Sumaira 2019 

 

 

تمخض عنها الطالع على األسالٌب اإلحصائٌة و 

تحلٌل و معالجة البٌانات المستعملة فً تلك الدراسة 

الكثر مالئمة التً عن طرٌقها تم تحدٌد األسالٌب 

 بمتغٌرات الدراسة الحالٌة .

 
 موقع الدراسة الحالية من بين الدراسات الساب ة : -2

ساليب الكمية لمتنبؤ قامت الدراسة الحالية بإكمال ما بحثتو الدراسات السابقة من خالل استعمال بعض األ  - أ
 . تطبيقية تدعم اإلطار الفكريبالتعثر المالي , لتخرج بحصيمة 

أرفدت الدراسة الحالية اإلسيامات الفكرية الحديثة في مجال البحث المحدد ليا من خالل تقص ي آخر النتاجات   - ب
 الفكرية في مجال متغيرات الدراسة.
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حاولت الدراسة الحالية أن تكامل بين متغيراتيا بإطار فكري أشمل وقياس العالقة بينيما بأساليب إحصائية   - ت
  مغايرة.

 هذه الدراسة :ما يميز   -3
( عمى قطاعي المصارف و Sherrodامتازت ىذه الدراسة باستعمال أسموب التحميل الموجستي و نموذج )  - أ

المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية  عينة الدراسةالشركات االستثمارية العراقية المتعثرة و الناجحة 
 إلمكانية تعميم النتائ  قدر اإلمكان .

 و لكال القطاعين.  2019 -2005شموليا اذ غطت المدة الزمنية من  حداثة الدراسة و  - ب
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 انًثحث االول

 انتنثؤ تانتعثر انًاني
  تًهيذ

لمعرفة مصرفي و شركات االستثمار المالي تمنح عممية التنبؤ بالتعثر المالي فرصة كبيرة لكؿ مف القطاع ال   
تصحيحية في الوقت المناسب ، كوف ليا و أجراء السياسات و الخطط الاالحتياجات المالية المستقبمية واالستعداد 

و  و قطاع محدد ،أصر عمى دولة معينة تو التي ال تق ف عممية التعثر المالي لممنشأة تعد مف الظواىر العامةأ
و خرى خارجية تتضح مالمحيا بصورة خمؿ في السيولة ألى اسباب داخمية و إاألعماؿ  منشآتيعود سبب تعثر 

 ضعؼ الييكؿ المالي و تدني الربحية .
وكؿ ما يخص عممية  نواعوأىميتو ، و أعمى التعرؼ بمفيوـ التنبؤ  ، و  و في ىذا المبحث سيتـ تسميط الضوء

 ىـ انواعو و جوانبو .أسبابو ، و توضيح أتعرؼ عمى مفيـو التعثر المالي و عف ال التنبؤ ، فضالً 
 اوال: التنبؤ:

 مفيوم التنبؤ :   -1
التنبؤ ىو تكويف صورة أو فكرة لما ستؤوؿ اليو ظاىرة ما في المستقبؿ ، لذا فالتنبؤ ىو عممية تخميف و تقدير   

مبنية عمى طبيعة الحالة أو الظاىرة و نموىا في الوضع الحالي و مقدار النمو واتجاىاتو بعد اخضاعيا ألدوات 
مور أسباف أي الظاىرة في الوضع الطبيعي أي دوف األخذ بالحالقياس المالئمة و ليذا فأف التنبؤ ينبني عندما تكوف 

 ثار جانبية في وقت مف األوقات .أاستثنائية قد تسبب 
لعدة  جوانب منو حيث وضح  ؽ( في كتاب الفكر اإلداري لمفيوـ التنبؤ و تطر 15:2010وذكر )رمو و الوتار،

(Buffa أف التنبؤ يعني الكشؼ عف المستقبؿ و تخمينو )( باستعماؿ المنيج العممي أماRobbins يرى أف التنبؤ )
يقوـ عمى أساس االفتراضات التي تضعيا اإلدارة و التي مف شأنيا تحديد العالقة ما بيف عوامؿ بيئة الشركة 
 الخارجية )السياسية ، االقتصادية ، التكنولوجية ، االجتماعية ، السوؽ( و الداخمية المتمثمة )الموارد البشرية ،

 المصاريؼ ، اإليرادات(.
لغرض  ساليب و اإلجراءات المصممة خصيصاً ( التنبؤ عمى أنو حزمة مف األ2:2012وقد عرؼ )السراج،   

التكيف باألحداث المستقبمية و أدراؾ النتائج التي ستتحقؽ منيا و بيذا يبرز الدور الكبير لمتنبؤ مف خالؿ مساعدتو 
ف يدني أمكانية تحقيؽ انحرافات بيف ما ىو متوقع و فعمي ، أي أف أاذ القرار المناسب الذي مف شأنو في عممية اتخ

يـ في طرؽ التي تسالتنبؤ ىو عممية تخميف و تقييـ النتائج المتوقع حدوثيا لكؿ بديؿ مف البدائؿ المحددة و بال
 عممية تصويب القرارات.

كمترا و ويمز التنبؤ المالي عمى أنو عممية تخميف النتائج المالية التي تـ عرؼ معيد المحاسبيف القانونييف في إن   
 ( .58:2014أعدادىا باالستناد عمى البيانات المالية السابقة عف مدة محاسبية الحقة )األمارة،
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(عمى اعتماد التنبؤ في الجانب المحاسبي عمى ما تمنحو المحاسبة مف معمومات 24، 2008كما اوضح )عطية، 
و المؤشرات النوعية الفرعية بالمنظور المحاسبي وليا أحد المياـ أالتي تعد اسبية تكوف لدييا القدرة التنبؤية مح

لما سيحدث مستقبال وبالتالي فأف المعمومات تكوف مفيدة عندما يمكنيا التنبؤ  عمى وفؽعالقة بنموذج القرار نفسو 
بما يحدث في المستقبؿ ، وبينت الجمعية االمريكية لممحاسبة اربع طرؽ التي يمكف االستفادة منيا في تعريؼ القدرة 

 التنبؤية وىي : 

لمثاؿ ما يتعمؽ بالتدفقات النقدية المتوقعة تزويد االدارة بالتنبؤ فعمى سبيؿ ا  تقـو عمىالطريقة المباشرة : - أ
سواء كاف باالستخداـ  اً دوف الرجوع الى البيانات السابقة ، واف تطبيؽ ىذه الطريقة يكوف محدودمف 

 المحتمؿ وااللتزامات التي قد تحدث مف خالؿ تدفقات غير دقيقة 
بيؿ المثاؿ عف تدفقات نقدية اعطاء بيانات عف احداث سابقة عمى س بمعنىالطريقة غير المباشرة :   - ب

سابقة ليستطيع المستخدموف مف القدرة فعمى التنبؤ بالتدفقات المستقبمية ، وتنص ىذه الطريقة عمى وجود 
 عالقة قوية بيف الماضي والمستقبؿ.

لحدوث تغيرات  ابقاً التزويد ببيانات تكوف تحركاتيا وتغيراتيا مؤشرًا س يأ : طريقة اعتماد مؤشرات مرشدة  - ت
 بوصفوِ لى حقوؽ الممكية اذ إؿ المثاؿ ارتفاع نسبة المديونية حداث المتنبئ بيا ، عمى سبيوتحركات في األ

 في التدفقات النقدية. تدريجي قد يسبقو تدىورٌ  مرشداً  مؤشراً 
خرى ، عمى ي بمعنى التزويد ببيانات محاسبية قد تستخدـ لمتنبؤ ببيانات اأطريقة المعمومات المعززة :   - ث

دارة و قد يكوف رتفاع كفاءة اإلسبيؿ المثاؿ اف ارتفاع عائد االستثمار في الموجودات يمكف اف يعمؿ عمى ا
  الرتفاع التدفقات النقدية . مؤشراً 

التنبؤ ىو الفف والعمـ الذي يختص في تخميف األحداث المستقبمية فيو فف كوف الخبرة في أفَّ و يرى الباحث     
والحدس لو الدور الكبير و الواضح في تحديد الطريقة المالئمة لعممية التنبؤ و ىو عمـ كونو يستعمؿ الطرؽ التوقع 

 و األساليب اإلحصائية و الرياضية المؤدية الى زيادة درجة الدقة و تقميؿ التميز في عممية التنبؤ .
 اىمية التنبؤ  -2

قياـ بالتنبؤات المالية واستخداميا مف قبؿ العديد مف ف موضوع التنبؤ يتمتع بأىمية خاصة تنتج مف خالؿ الإ
 (:146، 2011( )فوستر ،3، 2012االطراؼ منيا وىذه االطراؼ ىي) السراج،

حد االطراؼ الرئيسة التي تقوـ بعممية التنبؤ المالي مف خالؿ  الدور الذي يؤديو في أ: ويعد  المستثمرون - أ
نواع االستثمار البديمة الذي يعزز مف أؿ الذي يساعد المستثمر في تحديد تحديد حجـ المخاطر بالشك

قابميتو في اتخاذ القرار االستثماري االفضؿ ، يمكف لممستثمر عف طريؽ التنبؤ بالبدائؿ االستثمارية التعرؼ 
لعنصري االستثماري تبعًا  هف المستثمر يتخذ قرار أساس أت وسمبيات كؿ بديؿ استثماري عمى عمى ايجابيا

العائد والمخاطرة ذات العالقة بذلؾ االستثمار ومف ثـ اختيار االستثمارات التي تنسجـ مع امكانياتو وموارده 
 المتاحة .
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جؿ باح وتتراوح ىذه التنبؤات بيف األ: ويبرز دور ىؤالء مف خالؿ التنبؤ باألر  محممو االوراق المالية - ب
 جؿ الطويؿ.القصير واأل

ح رباأالمؤسسات المالية تمتمؾ تنبؤات  اجراءات القروض التي تنتيجيا العديد مفف إ: مؤسسات االقراض - ت
 ساس عمر القرض.أالمقترض وتدفقاتو النقدية عمى 

مف  ألرباحاو أبالتنبؤ بالتدفقات النقدية   داةأدارة بوصفو نشطة اإلأ: يعد التحميؿ االستراتيجي اىـ دارةإلا  - ث
خالؿ تشكيمة البدائؿ التمويمية واالستثمارية والتشغيمية جزء ال يتجزأ منو، والنشاط االخر الميـ لإلدارة ىو 

 رباح.   يما يتعمؽ باإلعالف عف تنبؤات األافصاح الشركة ، الذي يمتمؾ قرارات ف
 خطوات التنبؤ -3

 (Stevenson,2007:70)مف اىـ خطوات عممية التنبؤ ىي 
 توضيح اليدؼ مف التنبؤ.  - أ
 تحديد االطار الزمني لعممية التنبؤ.  - ب
 اختيار طريقة التنبؤ.  - ت
 تحديد البيانات المناسبة لمحصوؿ عمى تنبؤ دقيؽ.  - ث
 الرقابة عمى التنبؤ اذ اف الفائدة مف عممية المراقبة ىي توضيح جودة االداء . - ج
 طرائق تشغيل المعمومات لمتنبؤ بالمستقبل    -4

لى نظرة إغبة مستخدمي المعمومات  بالوصوؿ ف ر ألى إممحاسبيف القانونييف في تقاريره االمريكي لبيف المعيد 
 (29: 2013تي : )نجـ،شاط الشركة الذي يتـ مف خالؿ اآلمستقبمية عف ن

جراء بحث عف المعمومات التاريخية والحالية  وباإلمكاف التنبؤ بالمستقبؿ عف طريؽ دراسة تمؾ  إ  - أ
 والتي تيدؼ الى تحديد الفرص والمخاطر التي تواجو الشركة.المعمومات 

العاـ ، مقاييس  تجاهاالت التاريخية عمى سبيؿ المثاؿ )دراسة المؤشرات الرئيسة التي تكوف ضمف البيانا  - ب
ثار التكنولوجية واالقتصادية بحث في تمؾ البيانات لتوضيح اآلداء ،مقاييس االرتباط( وبالتالي الاأل

الليا عداد البيانات بطرؽ يمكف مف خأذ الميـ في ذلؾ إاالثار مف المتوقع استمرارىا ،  وىذهوالسياسية 
 دناه : أ في ألسموبيفاتحديد االتجاىات عف طريؽ  

 تقسيـ اثر االنشطة العادية عف االنشطة غير العادية. -
نشطة وليس حداث واأللى األإي تغيرات تحدث تعود أف إذ إالبيانات بشكؿ ثابت خالؿ الزمف، توضيح  -

 سموب اعداد البيانات. ألى إ

لى التنبؤ ،عمى سبيؿ المثاؿ) خطط االدارة ،تقييـ الفرص والمخاطر إالبحث عف بيانات مستقبمية تيدؼ   - ت
 والبيانات التنبؤية(.  

 مقومات عممية التنبؤ باستعمال القوائم المالية :  -5
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، 2003ىميا )مطر،أعداد القوائـ المالية ومف إتي يجب توفرىا لتحقيؽ النجاح في ىناؾ مجموعة مف الشروط ال
249-251:) 
 تتميز البيانات التاريخية التي تـ االعتماد عمييا بيدؼ اعداد القوائـ المالية بالموضوعية . -أ 

يئة الداخمية فضال عف البيا التوقعات المستقبمية معقولة لوضع الشركة اليسس التي تستند تكوف األ فَّ إ -ب 
 و المستقبؿ.أالمحيطة بيا سواء في الحاضر 

ساس أي بناء تمؾ النماذج عمى أشموؿ ، تتميز النماذج والخصائص المستخدمة في التنبؤ بالموضوعية وال فَّ إ -جػ 
 منيج عممي يطبؽ جميع المتغيرات المؤثرة في النشاط محؿ التنبؤ.

محؿ التنبؤ معقواًل ، وترتفع دقة التنبؤات كمما قصرت فترة التنبؤ والعكس ف يكوف طوؿ المدى الزمني أ -د 
 صحيح.

ثار التي تعود عمى التنبؤات نتيجة التقمبات التي تحدث عمى الظواىر والمتغيرات التي يجب مراعاة اآل -ىػ 
 يتضمنيا نموذج التنبؤ.

 انواع التنبؤ المالي  -6
 انواع لمتنبؤ المالي منيا : ف ىناؾ عدةأ( 67-65، 2020،الدراجياوضح )

  تيويتمثؿ باآلحسب العالقة بين عناصر القوائم المالية :   - أ
 -  :نواع أساس فرضية ثبات العالقة بيف أيعتمد ىذا النوع مف التنبؤ عمى التنبؤ المالي الساكن

الزمنية المقبمة يستند القوائـ المالية مف مدة زمنية الى اخرى ، ونتيجة ليذا فأف التنبؤ باألرباح لممدد 
عمى البيانات التاريخية لعدد مف السنوات عف طريؽ استخداـ نماذج احصائية كمعادلة الخط المستقيـ 
وعالقات االرتباط واالنحدار بيف العناصر المتنوعة المؤدية لمدخؿ ، ويستند التحميؿ الفني لمقوائـ 

 المالية عمى التحميؿ الساكف.
 - ويستند ىذا النوع مف التنبؤ عمى اساس االخذ بنظر االعتبار جميع  :ميكيالتنبؤ المالي الدينا

ثار عمى نتائج آحيطة بالنشاط ، وما ينتج عنو مف العوامؿ االقتصادية واالجتماعية والسياسية الم
 النشاط في الفترة المستقبمية . 

 -تي :: ويتمثؿ باآلحسب القائم بعممية التنبؤ  - ب
 - :عمى مؤشرات التعثر والتعامؿ مع  ىذا النوع مف التنبؤ ألجؿ التعرؼ يستعمؿ التنبؤ بمعرفة االدارة

 ( . 77، 2011، النجارسبابو ومعالجاتو )أ
 -  :يستند ىذا التنبؤ عمى عدد مف المحمميف المالييف لتحقيؽ الفائدة التنبؤ بمعرفة المحممين الماليين

 و منح االئتماف.ألمستخدمي القوائـ المالية الذيف يرغبوف في االستثمار 
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: ويستند ىذا النوع مف التنبؤ عمى اليدؼ االساسي منو ، فقد يكوف  حسب الغرض من عممية التنبؤ  - ت
و التنبؤ بالعوائد المتوقعة والمخاطر المرتبطة بيا كذلؾ التنبؤ أض مف التنبؤ ىو التنبؤ باألرباح الغر 

 في االسواؽ المالية ، والتنبؤ باالحتياجات المالية . باألزماتبالتدفقات النقدية المستقبمية او التنبؤ 
 -تي:باآل: ويتمثؿ حسب طبيعة عممية التنبؤ - ث

  : ما يحصؿ في الماضي سيستمر حصولو في  إلىويستند ىذا النوع مف التنبؤ تنبؤات تاريخية بحثية
في  في الحسباف كؿ التقمبات الدورية التي تـ حدوثيا يأخذالمستقبؿ ، ويتسـ ىذا النوع مف التنبؤ بانو 

 نواع انتشارًا.ألاكثر أالماضي ، ويعد ىذا النوع مف 
 ىرة متجو نحو االرتفاع )النمو(  ذا كاف سموؾ الظاأيستند ىذا النوع مف التنبؤ فيما و  : تنبؤات اتجاىية

تغيير ، فضاًل عف اف ىذا  ف غيرمنفسو  تجاهاالو ممكف االستمرار في أ،  و االنخفاض )النقصاف(أ
ويكوف ىذا النوع مقبوال في التنبؤات عمى , النوع يستند عمى البيانات التاريخية بيدؼ التنبؤ بالمستقبؿ 

 . (143، 2012المدى القصير التي تقؿ فييا فرص التغيير في النشاط )الفضؿ، 
  : ف ما ارتفع في أساس أموسمية، عمى الويستند ىذا التنبؤ عمى البيانات التاريخية تنبؤات دورية

 والعكس صحيح. موسـ معيف سوؼ يكوف مرتفعًا في الموسـ القادـ
  ويستند ىذا النوع عمى اساس احصائيات رسمية تصدر مف جيات رسمية ، اقترانيوتنبؤات :

 واالعتماد عمى رقـ قياسي مناسب يوحد بينيما وبيف نشاط الشركة . 
 ويستند ىذا النوع عمى مقارنة نقطة بنقطة مف الظاىرة بالنقاط المماثمة مف : تنبؤات المقارنة بالمثل

 .الظواىر االخرى لغرض تفسير ىذه الظاىرة
  :ذ إ, ويقصد التنبؤ بحدث وقع فعاًل التنبؤ عمى اساس المقدرة عمى التوقع بناءًا عمى ما حدث فعاًل

ىـ أمقدرتو في اختيار  فضاًل عف، ة عف ىذا الحدث ميميمكف لممتنبئ القدرة عمى وضع مالحظات 
 حداث التي حدثت بالنسبة لنشاط الشركة .ىذه األ

 محددات التنبؤ المالي :   -7
( 291، 2000، )الزبيدي ،(Hung et al,2009: 132)ىناؾ بعض المحددات التي تؤثر عمى عممية التنبؤ 

 ( : 54، 2013)نجـ،
 :  تيمق بالظروف المحيطة : وتتمثل باآلمحددات تتع  - أ

تأثر عممية التنبؤ بالسموؾ االقتصادي المستقبمي العاـ المحيط بالشركة والذي يصعب التحكـ بو ومعرفتو ، عمى  
 و االقتصادية.ألمثاؿ الحروب والكوارث الطبيعية سبيؿ ا

 كثر مف تأثرىا بالعمـو الطبيعية المحيطة أوعات المحاسبة بالسموؾ االنساني تأثر عممية التنبؤ بالموض
 كوف المحاسبة مف العمـو االنسانية .، 

 تي :االساليب االحصائية : وتتمثل باآلمحددات تتعمق بالنماذج و   - ب
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  ، ف تكوف ىذه أذ مف الممكف إعممية التنبؤ المالي تتأثر بالبيانات المستعممة وطبيعة ىذه البيانات
ف تؤثر عمى أالممكف  البيانات موسمية ومف ثـ ال تعكس الصورة الحقيقية عف المشروع والتي مف

 نتائج التنبؤات في المستقبؿ. 
 و النماذج االحصائية التي ال تنسجـ مع البيانات المتوفرة والتي يمكف أساليب استعماؿ بعض األ

 استعماليا في عممية التنبؤ .
 :محددات تتعمق بالشركة وطبيعة نشاطيا - ت

  ف أي أاالنتاج والعمميات في الشركة ، عدـ مالئمة اختيار الفترات لمقياـ بعممية التنبؤ مع دورة
 التنبؤات عمى المدى القصير ال تعود بفائدة في االنشطة ذات دورة االنتاج الطويمة .

 اً ف الشركة التي تكوف مدة نشاطيا عامأي أؤ عمى طبيعة وحدة نشاط الشركة ، اعتماد عممية التنب 
 ر مف عاـ . كثأف الشركات التي تكوف مدة نشاطيا كثر مالئمة مأتكوف 

  كثر دقة والعكس ألمشركة خبرة في التنبؤ كمما كاف الدور الكبير لمخبرة في عممية التنبؤ ، فكمما يكوف
  صحيح.

  التعثر المالي  :  –ثانيًا 
   مفيوم التعثر المالي:  -1

النقص ي بأنو ( التعثر المال13:1995، دىمشعرؼ ) وردت عدة تعاريؼ توضح مفيوـ التعثر المالي ، فقد  
 عف عدـ االيفاء بااللتزامات المالية في مواعيدىا المحددة . و توقفيا ، فضالً أسيـ الحاصؿ في عوائد األ

( التعثر المالي بالحدث الفصؿ بيف حالة الشركة عندما تعاني مف ضائقة Outecheva,2007: 14)و أوضح 
 ميمةاتباع الخطوات التصحيحية ال األمر، لذا يستوجب مالية والفترة التي تكوف فييا الشركة بحالة مادية جيدة

 لتجاوز الوضع الراىف . 
(  التعثر المالي بالوضع الذي تمر بو المؤسسة او الشركة مف حالة نقص في E.Altman,1977:57فيما عرؼ )

قدرة المؤسسات عدـ  في ، بسبب ةا قرارات مالية وادارية غير صحيحالسيولة وتزايد في الخسائر لسنوات عده سببي
 عمى التأقمـ والتكيؼ مع القوانيف المنظمة لنشاطيا  . 

( بأف التعثر المالي ىو عدـ كفاية الموارد المالية المتوفرة لمشركة لموفاء بمستمزمات 40:1994،العامريكما عرؼ )
 استمرارية النشاط. 

(  التعثر المالي بأنو االختالالت المالية المرعبة التي وصمت الييا الشركة 52مصدر سابؽ: ،عطيةكما عرؼ )
و توقفيا بشكؿ يجعؿ الشركة غير قادرة عمى الوفاء أفالسيا ، أي انخفاض العوائد إشيار إالتي تجعميا تقترب مف 

 بالتزاماتيا  .   

ناؾ اتفاؽ عمى جانبيف لمتعثر المالي                         ف ىإال أؽ عمى تعريؼ موحد لمتعثر المالي بالرغـ مف عدـ وجود اتفا 
 ( :236:2008)الزبيدي ،
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و الدفترية عف و انخفاض معدؿ عائد االستثمارات وبقيمتأعدـ تغطية دخؿ الشركة لنفقاتيا  :  ىيالجانب االول 
ف موجودات الشركة أعمى الرغـ مف  المترتبة عمييا ، و عدـ قدرة الشركة في الوفاء بااللتزاماتأكمفة رأس الماؿ ، 

 كبر مف التزاماتيا .أ
كبر مف ديونيا و ال تستطيع الوفاء أف موجودات الشركة وايراداتيا إ، أي  أً يكوف صافي رأس الماؿ موجب وأ

  بالتعثر المالي الفني .( ويطمؽ عمى ىذا النوع (Fariborz et al,2012:24بالتزاميا مثؿ دفع الفوائد او القروض 
قؿ مف الصفر أي )سالب(  ، أي أف مجموع موجودات أذه المرحمة يصبح صافي رأس الماؿ في ى :الجانب الثاني 

 تعثر مالي حقيقي . نو ألى إجموع مطموباتيا ويشير ىذا النوع الشركة اقؿ مف م
االقتصادية و  تالمنشآو غير المتوقعة التي تواجو مما سبؽ ، يرى الباحث أف التعثر المالي ىو الحالة الطارئة 

لى إفي المردود االقتصادي المؤدي  اً التي ينتج عنيا تحقيؽ خسائر لثالث سنوات متعاقبة مولدتا" في ذلؾ قصور 
 مف الوفاء بااللتزامات في األمد القصير .                                                                           تالمنشآأضعاؼ قدرة 

 أسباب التعثر المالي :  -2
خر يندرج األ بعضيـمف االسباب الداخمية ، و عديدة ، البعض منيا يندرج ض اً سبابأاف لظاىرة التعثر المالي    

ف تأخذ أتظير ىذه الحالة والتي باإلمكاف و تنفرد لأباب سخرى، قد تتشارؾ ىذه األسباب الخارجية واألضمف األ
 الفشؿ والتصفية . و يمكف ايضاح تمؾ األسباب باآلتي :     المنشآت لما ال يحمد عقباه وىو 

 ( . 204:2004، ، عوض شكريو تتمخص تمؾ األسباب باآلتي : ) سباب داخمية :أ  - أ
 سباب مالية : و تتمثل بـ :أ  * 
 اإلدارة المالية الضعيفة .( 1)
 االرتفاع في المديونية . (2)
 التوسع في توزيع االرباح .(3)
 في استحصاؿ الديوف .التأخر (4)
 الزيادة في النفقات بشكؿ غير مبرر . (5)
 االنخفاض الشديد الذي يصيب المبيعات . (6)
 تخبط السياسة المالية في التمويؿ . (7)
 عدـ كفاءة رأس الماؿ العامؿ . (8)

 سباب غير مالية :أ*            
 دارة الضعيفة .اإل (1)        
 حكيمة.الالترقيات غير  (2)       

 التوسع المبالغ فيو . ( 3)
 تقديـ المظيرية عمى الربحية . ( 4)
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 التقادـ في تكنولوجيا المنشآت. ( 4)
 و المشتريات . نتاجاإلدارة إعدـ كفاءة ( 5)
 الزيادة في الطاقة االنتاجية .  ( 6)

 ( .Kwak et al,2012:211و تتمخص تمؾ األسباب باآلتي :  ) سباب خارجية :أ  -ب
 التضخمية السائدة . تجاىاتاال (1)
 سعار الصرؼ .أالتقمبات الحادة في  (2)
 التطورات التكنولوجية المتسارعة . (3)
 .دارة الحكومية مشاكؿ التعامؿ مع اإل  (4)

 . ((Besley,Brigham,2008:127 سباب باآلتي :مؾ األتتمخص تخرى : أسباب أ  -جـ
 المنافسة الدولية . (1)
 الكساد .  ( 2)
 الكوارث الطبيعية .  (3)
 التغيرات المستمرة في القوانيف والتشريعات.  (4)
 السياسات االقتصادية . ستقراراعدـ  ( 5)
 التوقعات المتشائمة .  ( 6)
 سعار الفوائد .أالزيادة في   ( 7)
 ارتفاع تكمفة االئتماف وصعوبة توافره .  ( 8)

 االنخفاض المستمر لقيمة العممة .  ( 9)

دارات ، تضح وجود عوامؿ تقع تحت سيطرة اإلعاله يأفي سباب المذكورة يرى الباحث أنو مف خالؿ تحميؿ األو   
دارة ليا التأثير مسؤوليات اإلف العوامؿ الداخمية الواقعة ضمف صالحيات و أخرى خارجة عف سيطرتيا ، أذف أو 

دارة لعنصري الكفاءة والخبرة الالزمة لحؿ لكثير مف المنشآت بسبب افتقار اإلالبالغ في جانب التعثر المالي 
بو المنشآت مف انشطة في  و عدـ التوازف بيف ما تقوـأنتاجية واالستثمارية عند حدوثيا المشكالت التشغيمية و اال

ثر بالغ أوالظروؼ العالمية التي يكوف ليا  داريواإلعف الفساد المالي  فضالً يؿ ، و البيع و التمو  نتاجاإلمجاؿ 
لنامية االىمية عمى المنشآت ،كالحروب االقتصادية وسياسات الحماية الجمركية الصارمة المفروضة عمى الدوؿ ا

 قد االجنبي .مر الذي يقمؿ مف امكانية المشروع عمى التصدير والحصوؿ عمى النمف قبؿ الدوؿ العظمى ، األ
 

راء الباحثيف في وضع معيار لتحديد التعثر المالي آاختمفت وتنوعت  مؤشرات التعثر المالي لممنشآت :   -3
اختالؼ طبيعة المنشآت وطبيعة القطاعات االقتصادية بصورة عامة ، وىذا ما يدفع الباحث الى مف بسبب 
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رباح منحدرة نحو االسفؿ ، أي وجود انخفاض تكوف فييا مستويات األ القوؿ بأف اغمب المنشآت المتعثرة
 باألرباح وانخفاض بالتدفقات النقدية الداخمة وارتفاع بالتدفقات النقدية الخارجة .

و عف طريؽ أعمى قوائميا المالية المنشورة  عطالاالى ىذه الظاىرة ببساطة مف خالؿ وبإمكاف المنشآت التعرؼ عم
ذا إِ ا مّ أتضمف فرص بقائيا واستمراريتيا ، ساس لكؿ المنشآت لكي حجر األرباح انات ، وتعد األتحميؿ ىذه البي

تجمعت الخسائر التشغيمية المتالحقة عندىا لف تستطيع الشركة مف الوفاء بالتزاماتيا ، وليس بإمكانيا توفير ما 
يكفي لسد مصاريفيا التشغيمية كأجور العامميف و غيرىا مف االلتزامات الضرورية لالستمرار 

(Lamers,2009:42. ) 
( IFAC( )International Financial & Accounting Councilفقد وضع االتحاد الدولي لممحاسبيف )

( ISA570المؤشرات الدالة عمى عدـ قدرة الشركة عمى االستمرار ، و تـ تصنيفيا وفؽ معيار التدفؽ الدولي )
ف أ لـز مراقب الحساباتأت تشغيمية ، ومؤشرات اخرى ، كما لى مؤشرات مالية ، و مؤشراإالخاص باالستمرارية ، 

 أو إنذاراً  شطتيا كي تكوف تنبيياً يحتوي تقريره عمى فقرة توضيحية عف مقدرة الشركة عمى االستمرار في مزاولة ان
 ( .10-9:2009،الراويمبكر لفشؿ وشيؾ تكوف الشركة محؿ الفحص معرضة لو )

 ( .Socol,2010:294رة الشركة عمى االستمرارية اآلتي : )ومف المؤشرات الدالة عمى عدـ قد
 المؤشرات المالية    - أ

 بالمطموبات المتداولة . قص في الموجودات المتداولة قياساً الن 
 . انعداـ أمكانية تسديد القروض التي اقتربت اجاؿ استحقاقيا 
 . توالي الخسائر التشغيمية 
 رباح أو تأخيرىا .التوقؼ عف توزيع األ 
  انعداـ أمكانية الشركة في الحصوؿ عمى التمويؿ الالـز لمقياـ باستثمار ضروري أو لتطوير منتج

 جديد . 
 . تعامؿ الدائنوف و المورديف بالدفع النقدي 
 . صعوبة االلتزاـ والوفاء بشروط القروض 
 . ظيور النسب المالية السالبة 

 المؤشرات التشغيمية   - ب
 مف الخارجيف منيا ألسباب عديدة . نشأة بدالً اء الجدد لممكفاءة المدر  نعداـا 
 . صعوبة مواجية  نقص المستمزمات الضرورية أو المرتبطة بالقوى العاممة 
  و سوؽ ميـ ، أو مجيز رئيسي .أ امتيازخسارة 

 المؤشرات األخرى   - ت
 . عدـ االلتزاـ بالمتطمبات القانونية ، أو لمتطمبات رأس الماؿ 
  ضد الشركة والتي يمكف أف تنتج عنيا احكاـ ال تستطيع الوفاء بيا .الدعاوي القانونية المقامة 
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 . التغير في القوانيف والسياسات الحكومية 
لى أمد غير إتؤكد عمى وجوب استمرارية الشركة أذ أف التشريعات العراقية  تضمنت بنود و مواد قانونية عديدة    

المعدؿ في بعض مواده التشريعية لتحقيؽ ىذا  1997لسنة   21مسمى ، كما تطرؽ قانوف الشركات  العراقي رقـ 
 المبدأ .

وؿ والثاني منو عمى متطمبات التأسيس و اإلجراءات التي يتوجب الثاني مف ىذا القانوف الفصؿ األ فقد تضمف الباب
تستمر عمى المؤسس القياـ بيا عند تأسيسو الشركة ، عندىا يصبح مف المنطقي عند أتباع كؿ ىذه االجراءات س

 الشركة في نشاطيا .
 مراحل التعثر المالي وطرق معالجتو :   -4

ف التعثر المالي لممنشأة ال يأتي فجأة بيف ليمة وضحاىا دوف مؤشرات تسبقو تدؿ عمى ذلؾ التعثر ، فكؿ شركة إ    
و قد ذكر الي ومراحمو ، دلى بو العديد مف الباحثيف عف التعثر المأا قد مرت بيذه المرحمة ، ىذا ما فاشمة البد واني
 نو عممية التعثر المالي تمر بست مراحؿ كاآلتي  :أ( 40-39:1997)الخضيري، 

وضاعيا وتعديؿ سياستيا المالية . أفشؿ المالي ما لـ تتدارؾ الشركة بياف العارض : وىو نقطة البداية لم  - أ
ف يتـ توجيو ىذه االمواؿ في أ عمييا مف غير ثقيالً  خؿ الشركة في التزامات تشكؿ حمالً وفي ىذه المرحمة تد

 السيولة النقدية لمشركة ، فمثالً  عمى سوؼ يصبح خطراً  االلتزاـوه ، كوف مجاالت تحقؽ منيا عوائد مرج
و حدوث حاالت اختالس كبيرة في الشركة ، و أالشركة في وفاء ديونيا  اليوفالس عمالء ميميف تستند إ

 .ابعة تنفيذ ما مخطط لو مف عادة التخطيط بشكؿ اكثر واقعية وفعالية ، ومتيتمثؿ عالج ىذه المرحمة في ا
دارة لموضع الخطير الذي يحيط بيا ىف : في ىذه المرحمة ال تكترث اإلمرحمة التغاضي عف الوضع الرا  - ب

يجاد الحموؿ التي تصب في صالح إالمرحمة السابقة وعدـ محاولتيا  الناتج مف العارض الذي برز في
خراجيا مف المأزؽ الذي تمر بو . و مف سالشرك مواؿ بقدر اكبر أبؿ المعالجة فيو المجوء القتراض ة وا 
 نية .كافية لسد االحتياجات النقدية اآللتكوف 

دارة تزايد مضطرد ، في حيف ال تحرؾ اإلمرحمة ادراؾ الخطر : في ىذه المرحمة تكوف الخطورة في    - ت
ا يؤدي فاقية  غير المالئمة ، ممّ نقد تبقى تسير عمى ضوء سياستيا األجاه الخطر المحيط بيا ، و إت ساكناً 

خطوات تصحيحية لى تراكـ الخسائر وتظير بصورة واضحة ، و يكمف عالج ىذه المرحمة مف خالؿ اتباع إ
 و مف خالؿ طرح اسيـ وسندات جديدة .أو تكميؼ ادارة جديدة ألمسياسات المالية 
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اليومية ،  صعب مرحمة تصميا الشركة و فييا يكوف التعثر جزء مف انشطتياأاالنسجاـ مع الخطر : وىي    - ث
تبدأ االيادي العاممة باالنتقاؿ التي تحتاج الى صيانة بمبالغ مرتفعة وبالتالي  نتاجاإلو عندىا تغمؽ خطوط 

 لى النياية اإلفالس أو التصفية . إف الشركة في طريقيا ألى شركات اخرى ، أي إ
صوليا ال أء بااللتزامات التي عمييا ، كوف في ىذه المرحمة لف تتمكف الشركة  مف الوفا حدوث األزمة :   - ج

التعثر  عف انتقاؿ  معمومات رؼ بالعسر المالي الحقيقي ، فضالً تكفي لسد ما بذمتيا مف ديوف ، وىذا يع
تباع الخطوات القانونية لضماف أا تبدء المطالبات باستحقاقاتيـ و فيي سيـ ، ولمجيات الدائنة وحممة األ

 حقوقيـ .
و القياـ بتصفية أصفية ، أو يتـ فييا عالج األزمة و التأية  : و فييا تتـ مواجية االزمة المرحمة النيائ  - ح

عف عمميات اإلصالح بعد إقالة مجمس ادارة الشركة  الؿ تعييف مفوض جديد يكوف مسؤوالً الشركة  مف خ
و يمكف ،الجدولة لمديوف او تصفية الشركة عادة إ أو القائمة ، و يتـ عالج ذلؾ اما عف طريؽ الدمج

 ( اآلتي : 2توضيح مراحؿ التعثر المالي سابقة الذكر اعاله  بالشكؿ )
 

                                                  

 

        

                                                          

 

  

 

   

 ( مراحل التعثر المالي                                              2شكل )
 لمصادر السابقة . ا عمى وفؽ اعداد الباحث 

 تي  :و يمكف بحثيا مف جانبيف وكاآلثار التعثر المالي  :آ -5

 بالنسبة لمشركات :  - أ

 بياى العارض

 عدم االهتمام

 ادراك الخطر 

 االنسجام مع الخطر 

 حدوث االزمة 

 مواجهة االزمة او التصفية 
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ال يمكف لمتعثر أف يحصؿ بصورة مفاجئة ، بؿ ىو نتيجة عدة مراحؿ تبتدأ مف انخفاض السيولة وتتفاقـ لتصؿ      
زمة ىو تغاضي الجيات الرقابية واإلدارة ألعراض التعثر مما عمى السداد ، و يكوف سبب تطور األلعدـ المقدرة 

يؤدي بالتالي الى ظيور األزمات االقتصادية و يمكف توضيح أثار التعثر المالي عمى الشركات باآلتي 
 دناه :في أ( وكما موضح 58-57:2007)السمطاف،
 الترويج لمشروعات استثمارية  لى عدـ إناخ االستثماري الذي يقود بدوره ثر البالغ لمتعثر عمى الماآل

 جديدة ، وعندىا يحدث القصور في تنفيذ الخطط الموضوعة مف قبؿ الشركات .
 عمى ميزاف  ؤثر سمباً ت صورةانخفاض عوائد االستثمارات ب فقداف السيولة وابتعاد رؤوس األمواؿ بسبب

 الدولة التجاري و موازنتيا العامة . 
 تيجة تفاقـ البطالة وفقداف فرص العمؿ في الشركات .ليا التأثير السمبي عمى المجتمع ن 
  التناقص الحاد في رأس الماؿ نتيجة حتمية لمخسائر المتتابعة ، ولوجود عالقات متشابكة بيف

 خرى .ألى إعثر مف شركة الشركات و القطاعات االقتصادية قد ينتقؿ الت
 ا .ظيور المنازعات القضائية نتيجة تعثر الشركات عف تسديد ديوني 
 حصيمة الضرائب عف انخفاض  جع القيمة المضافة لمشركة ، فضالً تراجع الدخؿ القومي الناتج عف ترا

 لى حرماف الموازنة مف مورد ميـ مف مواردىا السيادية . إالتي بدورىا تقود 
 بالنسبة لمجياز المصرفي :  - ب
ة ، المنشآت عف تسديد ديونيا المصرفيثار سمبية نتيجة لعجز آيصاب الجياز المصرفي بضرر بالغ و يمكف أف    

 (   45: 1997تي )الخضيري ،و يمكف توضيح تمؾ األثار باآل
 

   المقدـ ليذه التسييالت ، و تتمثؿ بجانبيف : المصرؼالخسائر المكمفة التي يتعرض ليا 
واالنتشار ويخفض وؿ المادي يقمؿ مف قدرة المصرؼ عمى التوسع ف الجانب األإذ إادي والثاني معنوي ، وؿ ماأل 

صرؼ لى زعزعة الثقة بقدرة المإنما يؤدي الجانب الثاني المعنوي مف حجـ االرباح وصعوبة تغطية التكاليؼ ، بي
 مواؿ و احتساب مخاطر االستثمار بدقة .والقائميف عميو عمى توظيؼ األ

   مر لتزاماتيـ  األعمالء المتعثريف المواؿ المصارؼ نتيجة عدـ تسديد الأتعطيؿ جزء كبير وىاـ مف
الذي يؤدي الى حرماف المصارؼ مف عائد استثمارىا ومف توجيو وتوظيؼ ىذه االمواؿ نحو مشاريع 

 جديده .
   غالؽ بعض فروعو إلى إا يضطر عمالو ممّ ألى االنكماش في إتعرض المصرؼ في بعض األحياف

 ليا . يتمكف مف استحصا ال، وبيع جزء مف اصولو بسبب الديوف المتعثرة التي 
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   الديوف المتعثرة تزيد مف قيمة التكاليؼ الواقعة عمى عاتؽ المصرؼ كونيا تتطمب استفسارات
واستشارات قانونية واقتصادية وفنية ، فضال عف احتمالية عدـ وجود المتخصصيف داخؿ المصرؼ 

 واحتمالية االستعانة بالخبراء الخارجييف .
   وفنية وتنفيذية  عالية عمى اعمى المستويات لمعالجتيا ، أذ تعد دارية إتتطمب الديوف المتعثر كفاءة

و أف يوفرىا عند مرحمة االعسار أد وباىضو الثمف يصعب عمى المصرؼ ىذه الكفاءات نادرة الوجو 
 فالس . اإل

   يحقؽ زيادة معدؿ دوراف العمالء والعامميف المتميزيف ، والبحث عف مصرؼ مستقر يساعدىـ و
فالس لى اإلإعباء وتكاليؼ الديوف المتعثرة التي قد تذىب بالمصرؼ أندما تشتد رغباتيـ ، خاصة ع

و تقييد حركة التعامؿ والسحب عمى التسييالت القائمة  الممنوحة فعال بأمر أاو تعرضو لممتاعب ،
 السمطات النقدية .

  العسر المالي :  -ثالثاً 
مػػػػػػى الوفػػػػػػاء بالتزاماتيػػػػػػا ويمثػػػػػػؿ المرحمػػػػػػة التػػػػػػي تصػػػػػػؿ الييػػػػػػا المنشػػػػػػآت و التػػػػػػي تصػػػػػػبح عنػػػػػػدىا غيػػػػػػر قػػػػػػادرة ع    

ممػػػػػا سػػػػػيؤدي بيػػػػػا فػػػػػي األجػػػػػؿ  الغيػػػػػر و كػػػػػذلؾ ضػػػػػعؼ قػػػػػدرتيا عمػػػػػى اسػػػػػتغالؿ الفػػػػػرص المتاحػػػػػة تجػػػػػاهاالمسػػػػػتحقة 
األجػػػػػػؿ  لػػػػػػى فقػػػػػػداف حريػػػػػػة االختيػػػػػػار و خسػػػػػػارة فرصػػػػػػة الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى الخصػػػػػػومات النقديػػػػػػة أمػػػػػػا عمػػػػػػىإالقريػػػػػػب 
ا يتسػػػػبب بخسػػػػائر جسػػػػيمة تػػػػؤدي الػػػػى بيػػػػع بعػػػػض االسػػػػتثمارات و األصػػػػوؿ فػػػػي أوقػػػػات غيػػػػر مناسػػػػبة مّمػػػػفالبعيػػػػد 

عنػػػػػدىا تكػػػػػوف قيمػػػػػة الػػػػػديوف أكبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة األصػػػػػوؿ و لتحديػػػػػد درجػػػػػة العسػػػػػر المػػػػػالي يتوجػػػػػب تقيػػػػػيـ عناصػػػػػر 
 ( .29:2012الخصوـ و األصوؿ إليجاد قيمة الفرؽ بينيما )القريشي،

 ( : 203:2011،الكبيسيسر المالي عمى ضوء الموجودات المتداولة والمطموبات المتداولة باآلتي ) و يصنؼ الع

مف قيمة  الذي تكوف فيو قيمة االلتزامات المتداولة اقؿ (Technical hardshipالعسر الفني )   -1
المتداولة لسد ي بإمكاف المنشأة وخالؿ مدة قصيرة بيع جزء مف موجوداتيا أالموجودات المتداولة ، 

طمؽ عمى ىذا أموقؼ النقدي وليس المالي ، لذلؾ لذا فاف المشكمة تتمثؿ بال االلتزامات المترتبة عمييا ،
 . (88:2009النوع بعسر التدفقات )غراب،

ينتج ىذا النوع مف العسر عندما تكوف قيمة  ( Legal financial hardshipالعسر المالي القانوني )  -2
االلتزامات المتداولة اكبر مف قيمة الموجودات المتداولة ، االمر الذي يجبر المنشآت اف تتخمى عف بعض 
موجوداتيا الثابتة عف طريؽ البيع او التأجير وبطبيعة الحاؿ ىذا يتطمب وقتا طويال وقد يعمد اصحاب 

عمى ما تقدـ ، فاف حالة العسر المالي الفني تعد  و بناءاً و تصفيتيا ، أبحصة  اللتزامات بمطالبة المنشأةا
ما في االتجاه المعاكس ىناؾ مصطمح يسمى اليسر المالي ويعني قدرة أمة لحالة الفشؿ المالي الفعمي ، مقد

مع استمرار  المنشأة عمى تسديد جميع التزاماتيا لألخريف عند قياميا بتصفية اصوليا ، فيذا يشكؿ تعارضا
كثر مالئمة لمبدئ االستمرارية ىو اليسر المالي الفني ، لة انشطتيا، لذلؾ فاف المفيوـ األالمنشاة في مزاو 
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كما قد تكوف المنشأة بوضع يسر مالي فني لكنيا في حقيقة االمر يمثؿ عسر مالي ، بسبب موجوداتيا في 
ف مسببات العسر المالي أالمالؾ، لذا يمكف القوؿ دائنيف و التصفية غير كافية لسداد االلتزامات اتجاه ال

 ( :15:2006بأنواعو تكمف  بالنقاط اآلتية )الصيرفي ، 
 نفاذ أو انخفاض المخزف السمعي وانعداـ المقدرة عمى الوفاء بااللتزامات .   - أ
 الخسائر المتعاقبة التي تتعرض ليا المنشأة وما يترتب عمييا مف نقص في السيولة .   - ب
مواؿ بالموجودات الثابتة ، و ة اقؿ مف استثمار األمواؿ المنشأة بالموجودات المتداولة بدرجأ استثمار  - ت

 بالتالي صعوبة تسييميا .
 . لتزاماتباالتدفؽ النقد مع مواعيد الوفاء عدـ توافؽ مواعيد    - ث

 رابعًا   الفشل المالي : 
 مفيوم الفشل المالي :    -1
( الفشؿ المالي بالتوقؼ الكمي عف تسديد االلتزامات، متضمف توقؼ النشاط  21:  مصدر سابؽ، دىمشعرؼ )   

( التعثر المالي بأنو الحالة التي تعجز فييا المنشأة Schall and Haley,1986:56)و اشيار االفالس. وعرؼ 
 عف سداد الدائنيف والوفاء بالتزاماتيا المستحقة .

نػػػو قيمػػػة االلتزامػػػات الدفتريػػػة لممنشػػػأة تفػػػوؽ القيمػػػة الدفتريػػػة أي يعنػػػي ( الفشػػػؿ المػػػال 455:2013، يػػػرى ) عثمػػػاف 
ألصػػوليا ، وقػػد تصػػؿ لمرحمػػة تعجػػز فييػػا عػػف تسػػديد التزاماتيػػا المسػػتحقة وقػػد تفػػوؽ اصػػوؿ المنشػػأة عػػف التزاماتيػػا  

 المترتبة عمييا لكنيا تمر بأزمة سيولة وتصبح غير متمكنة مف مواجية استحقاقيا.

الفشػػؿ المػػالي : ىػػو الحالػػة التػػي تكػػوف فييػػا ايػػرادات المنشػػآت غيػػر كافيػػة عمػػى تغطيػػة النفقػػات و يتضػػح لمباحػػث أف 
خاصػػتا" تكمفػػة الػػديوف كاألقسػػاط و الفوائػػد أو رد الػػديف عنػػد تػػاريا االسػػتحقاؽ األمػػر الػػذي يجعػػؿ مػػف اسػػتمرارىا فػػي 

 . مف التعثر المالي و العسر الماليف الفشؿ المالي مرحمة الحقة لكؿ ألى إو تجدر اإلشارة  نشطتيا مستحيالً مزاولة ا

 نواع الفشل المالي :أ   -2
 الفشؿ والفشؿ المالي والقانوني واخيراً  نواع مف الفشؿ ، تتمثؿ بالفشؿ االقتصاديألى ثالثة إقد تتعرض المنشأة    
 . دارياإل

ىو النوع الذي يكوف فيو دخؿ المنشاة غير كاؼ لتغطية  Economic failureالفشل االقتصادي :   - أ
وي عمى الفشؿ االقتصادي نفقاتيا ، بمعنى زيادة تكمفة رأس الماؿ عف معدؿ فائدة االستثمار، وال ينط

ف تستمر بدفع الديوف المستحقة في مواعيدىا أ إمكاف المنشأة الفاشمة اقتصادياً فالس ، اذ باعالف اإل
 ( .69:2014،امينة)

يتركز ىذا النوع مف الفشؿ في اتجاىيف ،  Legal financial failureالفشل المالي والقانوني:    - ب
االتجاه االوؿ عندما تصبح السيولة غير كافية ، و فييا تكوف الشركة غير قادرة عمى سداد االلتزامات عند 
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يتمثؿ االتجاه االخر صوؿ، في حيف كانت قيمة الخصـو اقؿ مف قيمة األاجاؿ االستحقاؽ ، حتى و أف 
 ( .53:2010)مالؾ ، بالعسر المالي الذي تـ تناولو مسبقاً 

دارية التي تعد لمنظومة اإلو يتمثؿ بضعؼ كفاءة ا  Administrative failure الفشل االداري :   - ت
رباح الشركة ، أانشطة و ساس لتحقيؽ النتائج السمبية ألعماؿ الشركة وليا الدور الكبير في تدىور أعامؿ 

سيميا وعدـ القدرة في التنبؤ بما يؤوؿ اليو المستقبؿ ، فتصبح عاجزة عف ألى انخفاض قيمة إمما يؤدي 
 التعايش مع البيئة الخارجية .  

 أسباب الفشل المالي :   -3
الباحثوف ف ىما )األسباب الداخمية ، األسباب الخارجية( ، فقد أتفؽ لى قسميف رئيسيؿ إيمكف تقسيـ أسباب الفش 

الداخمية  و  في بعض الحاالت ، بمعنى قد تتعرض المنشآت لألسباب ف أسباب الفشؿ يمكف أف تجتمع معاً عمى أ
 ( و يمكف توضيح ذلؾ باآلتي :Anonymous,2006:9-11) نفسو الوقت الخارجية لمفشؿ في 

 لى :إوتصنؼ : األسباب الداخمية   -أ 
  عف استعماؿ مواد  التكنولوجية غير المالئمة ، فضالً األسباب الفنية : و تتمخص في استخداـ الوسائؿ

األخطاء الواردة  فضاًل عفأولية رديئة تؤدي الى انخفاض كمية المبيعات نتيجة انخفاض جودة المنتجات 
 ( .195:2010في دراسة الجدوى االقتصادية  كسوء تخطيط االستثمارات )عباس،

  ذ تكوف اإلدارة إتركة في أغمب المنشآت الفاشمة ، األسباب اإلدارية : يمثؿ  سوء اإلدارة أحد العوامؿ المش
ف ظفو ة عالية ، لذا يواجو ىؤالء المو ميارات و كفاء يعاجزة عف دعـ موظفييا حتى و أف كانوا ذو 

عف التوجييات  ة ، فضالً لكافي ليـ مف قبؿ اإلدار تقديـ الدعـ ا مف غيرنجاز أعماليـ إصعوبات في 
الخاطئة الصادرة مف اإلدارة و تغميب المصالح الخاصة لممالؾ و المساىميف عمى المصمحة العامة 

 ( .67:مصدر سابؽ، مالؾوالصراعات المستمرة بيف أعضاء مجمس اإلدارة )
  تي :األسباب التسويقية : و تتمثؿ باآل 

 صغر حجـ السوؽ المحمية .( 1)

 عمى مواجية المنافسة القوية في السوؽ . عدـ القدرة( 2)
 ارتفاع أسعار السمع و الخدمات مع تدني الجياز التسويقي لممنشآت .( 3)
المنتج المحمي مف  جات أجنبية أعمى جودة و أقؿ سعراً غراؽ السوؽ المحمية بمنتا( 4)
 ( .303:2011،النعيمي،التميمي)
  التمويمي لممنشأة والناتج مف عدـ المالئمة بيف رأس الماؿ األسباب المالية : و تتمثؿ باضطراب الييكؿ

عماؿ و عندىا نتائج األعمى  ذا بدوره يؤثر سمباً والقروض مما يؤدي الى تراكـ الديوف عمى المنشآت ، و ى
تظير المشاكؿ المالية مع استمرار االنخفاض الحاصؿ في السيولة و العجز عف وفاء الديوف 

 ( .14-1:3:2018،حسينة)
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  ( 82:2009،فموح ، واخروفأسباب مرتبطة بإدارة المنشآت : وتتمثؿ باآلتي: ) 
 شراء أصوؿ رأسمالية تزيد عف حاجة المنشآت .( 1)
 نقص الوعي والخبرة باألساليب التمويمية الحديثة .( 2)
 .بتةة األمد في تمويؿ األصوؿ الثاضعؼ الييكؿ التمويمي بسبب اعتماد المنشآت عمى القروض قصير  (3)
 اعداد موازنات غير واقعية تفتقر لعنصر الدقة . (4)
 وجود الطاقات المعطمة الناتجة عف تدني التوازف الحاصؿ بيف العمالة الفنية والخدمية  . ( 5)

ويرى الباحث أف أسباب الفشؿ الداخمية تقع ضمف مسؤوليات اإلدارة و عدـ امتالكيا معمومات كافية عف التمكؤ   
سياسات التشغيمية  ، و ارتفاع نسبة المديونية  ، و الفشؿ في جذب الموظفيف الماىريف في مجاؿ الذي يصيب ال

 عف كيفية الدخوؿ ألسواؽ جديدة .  األخرى ، فضالً  التخطيط و المجاالت
تكوف ناتجة عف الظروؼ االقتصادية العامة والتغير الذي يطرأ عمى أسعار الفوائد ، األسباب الخارجية :   - ب

أسعار صرؼ العمالت التي قد تؤدي عف حدوث تقمبات في  رات و التشريعات الحكومية ، فضالً القراكذلؾ 
 Pringle andو يذكر )، ( 29:2006لمنشآت المقترضة )شبيب،لى ارتفاع قيمة المديونية لمعديد مف اإ

Harris,1984:68ج ، كما و أف ( أف لمتقدـ التكنولوجي الدور الياـ في الصناعات وتأثيره عمى اإلنتا
لدخوؿ منتجات جديدة لألسواؽ مف شأنيا أف تحدث تغيرات في األسواؽ و تغير في الحصص السوقية و 

 عدـ استطاعة اإلدارة التعامؿ مع كؿ ىذه األحداث . 
 Mbatو باإلمكاف صياغة االستراتيجيات و طرؽ اتخاذ القرارات مف قبؿ المنشآت ، الناتجة عف الفشؿ باآلتي  )  

& Eyo,2013:7: ) 
  العمؿ عمى تحديد الطبيعة االستراتيجية لألعماؿ التي تروـ المنشآت القياـ بيا و بياف حاجتيا الفعمية و

أنواع الموارد البشرية و المادية التي تنوي القياـ بيا ، بناء وتنظيـ الثقة بيف موظفييا التقديـ أفضؿ ما لدييـ 
 مف طاقات إنتاجية .

 الالزمة لتحقيؽ غايات و أىداؼ المنشآت . وضع الخطط و السياسات 
( أعتمد عمى األىمية النسبية لكؿ سبب مف Dun and Brandف الباحث )أ( ب200: 2010و أوضح )عباس،

 :  (2)باب الفشؿ التي يوضحيا الجدوؿ أس
 هًيح اننسثيح ألسثاب انفشم( األ0جذول )

 أىميتو النسبية أسباب الفشل
 %93 عدم كفاءة اإلدارة

 %2 اإلىمال
 %5,1 التزوير

 %1 الكوارث الطبيعية
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 %5,2 أسباب أخرى
 سباب االدارية والمالية: لفشؿ الشركات ( تحديد األ2010عمي) : عباس،المصدر                     
 دراسة تحميمو عمى شركات التضامف االردنية ، مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية                   
 .  211_185، ص 25، مجمد  1، عدد                   

إلدارة و عمى المنشآت أف دور فعاؿ ل ( أف مسببات الفشؿ المالي عدـ وجود2أتضح لمباحث مف الجدوؿ رقـ )   
 تكوف مستعدة لمواجية بعض الحاالت األخرى التي قد تتعرض ليا مثؿ اإلىماؿ و الكوارث و التزوير .

 و يقسـ باآلتي :الفشل المالي :  اسباب   -4
 تدىور وانخفاض الربحية لفترات زمنية متعاقبة .  - أ
 وُ مات المتداولة(، ينتج عنس الماؿ )وجود فروقات بيف الموجودات المتداولة وااللتزاأتدني الرقابة عمى ر   - ب

 ارتفاع حجـ الديوف واعادة جدولتيا .
 اليياكؿ التنظيمية .دارات غير الكفؤة وعدـ مالئمة استقطاب اإل - ت
 افتقار السياسات المحاسبية لعنصر الدقة .  - ث
 نقص التدفقات النقدية الداخمة وعجز بالسيولة .   - ج
 تأخر اعداد التقارير الختامية ، و عدـ اإلفصاح عنيا .  - ح
 . التأخر في الوفاء بااللتزامات ، والفشؿ في معرفة االنشطة المربحة والمجدية اقتصادياً    - خ
 ركيبة الييكؿ التمويمي لممنشأة .اختالؿ ت  - د
 و الخارجي .أوجاتيا سواء عمى المستوى المحمي شدة المنافسة التي تواجو المنشأة ومنت   - ذ
تباع الطرؽ أنيا تخفيض التكاليؼ واستمرارىا بعدـ مواكبة التطورات التكنولوجية والتقني التي مف شأ   - ر

 التقميدية إلنجاز اعماليا .
 مراحل الفشل المالي   -5
 ( :33:2015،الشمريتتمخص مراحؿ الفشؿ المالي بأربع مراحؿ و كاآلتي )   

: باإلمكاف التعرؼ عمى المشكمة في ىذه المرحمة بسبب الفاعمية المؤثرة لعممية اعادة  مراحل الظيور  - أ
التي تتمكف اإلدارة مف معالجة تمؾ المشاكؿ و في بعض مؤشرات التعثر المالي ،التخطيط رغـ وجود تشاب

نتاج ، و تغير الطمب عمى المنتجات ، وانخفاض التسييالت ساليب اإلأكالتكاليؼ غير المباشرة واندثار 
النعيمي ، مما ىو عميو في التعثر المالي ) قؿ وفقاً أقتصادية نفسيا االئتمانية ، وقد تحدث ىناؾ خسارة ا

 ( .305:مصدر سابؽ ،التميمي
لى النقد، إاجة ممحة : و فييا تكوف المنشأة غير قادرة عمى مواجية التزاماتيا وبح مرحمة العجز النقدي  - ب

ف التزاماتيا تقؿ عف موجوداتيا، ولكف المشكمة تكمف في السيولة كوف الموجودات غير نقدية أبالرغـ مف  
شارة ، وتجدر اإليةبالقدر الكافي ، عالوة عف ذلؾ فأف رأس الماؿ العامؿ الالـز مرتبط بالمخزوف والمديون
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و أطوؿ في أالمرحمة وربما تستمر ألجؿ قصير  ف ال تحدث خسائر اقتصادية عند ىذهأف مف الممكف أ
 بعض األحياف ، و تتـ معالجة الضعؼ المالي مف خالؿ االقتراض لتمبيو احتياجاتيا .

قادرة عمى الحصوؿ : تكمف الصعوبة في ىذه المرحمة عندما تصبح المنشأة غير مرحمة التدىور المالي  - ت
عمى االمواؿ الالزمة والضرورية لتغطية اعباء الديوف التي بذمتيا ، وباإلمكاف معالجتيا ولكف تأخذ 

و مف خالؿ أو اقالة االدارة ، أ،  المعالجات فترات زمنية طويمة ، مثؿ تعديؿ سياسة المنشأة المالية
جاح عند اكتشافيا الخمؿ في الوقت المناسب سيـ والسندات االضافية، و يكتب لممنشأة الناصدارىا لأل

 واجراء التعديالت المناسبة.
: في ىذه المرحمة ال يمكف لممنشأة تجنب االعتراؼ بالفشؿ ، وتنتيي  )اعسار تام( مرحمة الفشل المالي  - ث

قؿ مف أعند ىذه المرحمة قيمة الموجودات ضافية ، وتصبح إمواؿ أدارة لمحصوؿ عمى الت اإلجميع محاو 
 يوف المترتبة في ذمة المنشأة ، ويصبح الفشؿ نصيبيا واالفالس محققًا ال محاؿ.الد

 و فييا تتـ اتخاذ االجراءات القانونية الصادرة مف المحاكـ المختصة   مرحمة تأكيد االفالس :
 فالس المنشأة وتصفيتيا.إاية حقوؽ المقرضيف، ويجري اعالف لحم

البد مف االستفادة وكسب الخبرة مف خالؿ دراسة اسباب انييار االجراءات االحترازية لمحد من الفشل :    -6
جيدة الشركات الفاشمة لمحد مف تعرض الشركات القائمة ليذه الظاىرة ، لذا يتوجب عمى اإلدارات الفعالة وال

ة الفشؿ ، و مف تمؾ اإلجراءات ف اثبتت كفاءتيا باالبتعاد وتجنب ظاىر أجراءات التي سبؽ و اتباع اإل
 ( : Mbat &Eyo ,2013:5)  ةاآلتي حترازيةاال

 الذي يعد امراً فحص وتقييـ كفاءة جميع وظائؼ الشركة ، و بالذات مجاالت تأىيؿ وتطوير الموظفيف   - أ
 ليتـ تقييـ عمؿ كؿ موظؼ ومقارنتو بما مطموب منو لزيادة الكفاءة واالنتاجية . يماً م
تطبيؽ الييكؿ المالي المالئـ وتعزيز العمميات والقدرة االنتاجية و االرتقاء بمستوى المنافسة  لتصبح ذات   - ب

 ميزة تنافسية في السوؽ.
 دارة الكفؤة والفاعمة لتسويؽ المنتجات .اإل  - ت

و لضماف نجاح الشركة وتحقيؽ اىدافيا المنشودة ، أف تمتمؾ االدارة الجيدة و الفاعمة في السيطرة عمى أدوات 
 نجاحيا مف خالؿ الدراية التامة بأسعار البيع و حجـ المبيعات وحجـ السوؽ .  

  : فالساإل  :رابعاً 
 20011يقصد باإلفالس الحالة  التي ال تستطيع فييا موجودات المنشأة مف مقابمة التزاماتيا )الياس ،قريشي ،     

ود الموجودات المتداولة ببنود مكانية تغطية بنأفالس تتحدد عف طريؽ مقارنة إلف درجة مخاطر اإذ إ( ، 87:
خرى ، تتضح ظاىرة اإلفالس عندما تكوف الشركة غير أ حالة استحقاؽ الديف ، و بعباره المتداولة في لتزاماتاال

 قادرة عمى اإليفاء بالتزاماتيا اتجاه الغير في مواعيد السداد .
ة في بند حقوؽ و يرى الباحث اف االفالس ىو خمؿ في عناصر الميزانية العمومية ، بشكؿ يؤدي اعطاء قيمة سالب

 فالس :  اآلتية لتوضيح ظاىرة اإلالمعايير ( Josse,1999:14و قد أوضح ) ، الممكية
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ذا لـ تستطيع مف تحقيؽ معدؿ أ لى اإلفالسإف المنشأة تتعرض أيعني ىذا المعيار معيار المردودية :  -1
العديد مف عائد مناسب الستثماراتيا بصورة مستمرة ، ففي الحقيقة يمكف مالحظة استمرار نشاطات 

 موب مف المردودية.دنى المطقؿ مف الحد األأالمنشآت بمعدالت عائد 
 المعيار ، تتعرض المنشأة لإلفالس في الحاالت اآلتية :  عمى وفؽ ىذا معيار المالئمة :  -2

  .توقؼ انشطتيا التي تعود عمييا بإيراد وتـ اعالف افالسيا قانونيًا 
 تعرض دائنييا الى خسائر. 
 .اغمقت عف قصد مع عدـ الوفاء بالتزاماتيا 
 .تأجيؿ الدفع لدائنييا 
  .اضطراب في اجراءات اعادة التنظيـ 

لى خسائر متتابعة فأنو يتـ العمؿ إليذا المعيار عند تعرض المنشأة  وفقاً  : معيار الخسائر المتراكمة -3
 فالس المنشآت لو جانبيف :إف أو يوضح ىذا المعيار ، فيتيا لتجنب الخسائر المتالحقة عمى تص

فالسيا بالرغـ مف عدـ أجبار القانوف في إعالف الى إلمالي ، فيناؾ منشأة تكوف مضطرة وؿ بالجانب ايتمثؿ األ 
ذلؾ ، وفي الوقت ذاتو انيا تكوف مستمرة بالتزاماتيا وتسديد ديونيا في اوقات استحقاقيا ، لكنيا في نفس الوقت 

فأف ىذه  ، ومف الناحية العممية و الدفتريأسمى ىذه الحالة باإلفالس المالي تعاني مف الخسائر المتراكمة ، وت
ف أامات ، عمى اعتبار ف حالة الخسائر المتعاقبة تترافؽ مع عدـ القدرة عمى سداد االلتز أي أالحالة نادرة الوجود ، 

التي يتـ مف خالليا تسديد تمؾ رباح التي تحققيا المنشأة عبر السنوات و واأل اإليراداتمصدر التدفقات النقدية ىي 
 (.119:  مصدر سابؽ ،النسور) لتزاماتاال

فالس القضائي الذي يصيب المنشأة نتيجة و ما يسمى بحالة اإلأيتمثؿ بالجانب القانوني فما الجانب الثاني أ      
فالسيا بقرار صادر مف المحكمة المتخصصة إ اعالفاعيد المحددة ، وبذلؾ يتـ لتوقفيا عف سداد التزاماتيا في المو 

( ، وفي ىذا الجانب قد تظير 22:2011صحابيا )الزبيدي،ألى إا وبيعيا لغرض تسديد تمؾ الديوف بيدؼ تصفيتي
الؿ بعض حاالت معالجة ذلؾ األمر كتسوية االمر بيف المنشأة التي فشمت في تسديد التزاماتيا و دائنييا مف خ

ويأتي ذلؾ برغبة مف الدائنيف إلعطاء  فالس القضائي لممنشأة ،جراءات اعالف اإلإلى إاتفاؽ بينيما مف دوف المجوء 
فرصة لممنشأة بامتالكيا  قدرات مستقبمية جيدة ألعاده وضعيا السابؽ وتجاوز إجراءاتيا المالية السمبية الجارية ، 

فضؿ بكثير مف الخسارة التي ينتج عنيا عدـ أفي المستقبؿ ، ويعد ىذا الوضع  ومف الممكف اف تكوف عمياًل جيداً 
لى توفير إف ىذا االتفاؽ يؤدي أفالس ، فضاًل عف ذلؾ لديوف عف طريؽ عممية التصفية واإلكافة االحصوؿ عمى 

المصاريؼ المختصة باألمور القانونية إلعالف االفالس أو التصفية ، لكف نتيجة ىذا االتفاؽ ينتيي بموافقة الدائنيف 
 و ينتيي بتنازؿ الدائنيف عف جزء مفأيوف ، لذي يعرؼ بأعاده جدولة الدمف خالؿ تمديد مدة استحقاؽ الديوف وا

فيذه االساليب قد و اعادة تنظيـ المنشأة التي تتضمف اعادة ىيكمة رأسماليا ، أو تخفيضيا بنسبة معينة أديونيـ 
و يقوـ الدائنيف بإعادة تنظيـ المنشأة لغرض اعادة تأىيميا وتمكنيا مف اعادة مركزىا المالي ، ألى المعالجة إتؤدي 
األفضؿ ىو التصفية ذا كاف وضعيا غير ذلؾ فيكوف الحؿ إا مّ أف وضعيا المستقبمي اإليجابي ، أب عف التنبؤ فضالً 
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لى وضع المنشأة المفمسة ، لكف اجراءات التصفية ال تتـ قانونيًا مالـ تفمس المنشأة وفقًا لقواعد إتعود التصفية 
فية ، وليذا السبب نيا قد خضعت ألمر المحكمة بالتصإلقانونية المنظمة لإلفالس ، غير محددة تبعا لمقواعد ا

ؼ فأف التصفية تكوف ىي ىداالس وغير قادرة عمى تحقيؽ بعض األفدارة باف المنشأة تقترب مف اإلعندما تشعر اإل
خير عند أجبار الدائنيف ليا ؿ األدارة باعتباره الحنو اصعب القرارات التي تتخذىا اإلخير بالرغـ مف كو القرار األ

 لعمؿ ذلؾ .
نو مف الممكف إذ إشأة الى نقد ، صوؿ التي تكوف بحوزة المناء قانوني يتـ مف خاللو تحويؿ األفالتصفية ىي اجر  
تخصصة لمقياـ بإجراءات التصفية، لى المحكمة المإبمجوء مالكي المنشأة  ف تكوف ىذه التصفية اختيارية ويتـ ذلؾأ
لى المحكمة المختصة لمقياـ بإجراءات التصفية نتيجة عدـ وفاء إر اختيارية وتتـ بمجوء الدائنيف تكوف غيو اف أ

حدى ألى إف تعود أفالس كظاىرة البد ف اإلإي أتحقة عمييا بمواعيد استحقاقيا ، المنشأة بتسديد االلتزامات المس
 ( : 35: مصدر سابؽالحالتيف )الزبيدي،
  ف خالؿ االتفاؽ مع الدائنيف ودياً السيولة ممحاولة حؿ مشاكؿ . 
 .المجوء الى المحكمة المختصة وبشكؿ رسمي لمقياـ بأجراء التصفية 

ف ىناؾ تداخؿ في المفاىيـ و المفردات أرى الباحثوف ي فالس :نة بين التعثر والفشل المالي واإلالمقار  :خامسًا  
( Failure)ف البعض استعمؿ مصطمح الفشؿ إذ إ، العسر ، التعثر ، االفالس( ،  والمصطمحات المتمثمة بػ )الفشؿ

( ، في حيف تـ استعماؿ مصطمح العسر Distressما البعض االخر فقد اعتمد مصطمح التعثر )أ، 
(Insolvency بينما ، )لى استعماؿ مصطمح االفالس )إاآلخروف  اتجوBankruptcy جبؿ( )

 ( .306:2009وآخروف،

ف إذ إالتعثر المالي والعسر المالي ،  ( بعدـ وجود فرؽ في المعنى لكؿ مف102:2007و يذكر )انجرو،      
المقصود بيما حالة عدـ التوازف التي تصيب الشركة، ناتجة عف مجموعة عوامؿ خارجية وأخرى داخمية تقمؿ مف 

داوؿ الزمنية المتفؽ ترتبة  عمى المستحقات ضمف الجعف الفوائد الم سد التزاماتيا اتجاه الغير، فضالً إمكانيتيا عمى 
 .  عمييا مسبقاً 

ف كؿ مف التعثر والفشؿ المالي ىما وجياف لعممة واحدة ، و ىذا يحدث حيف أ( فيرى 179:2013ما )عثماف،أ
 تكوف العوائد المتحققة  عمى االمواؿ المستثمرة اقؿ مف متوسط تكمفتيا .

وجود فرؽ بيف ىذه سير كؿ مف اإلفالس والتعثر والفشؿ ، و تركز رأييـ عمى فيما أختمؼ بعض الباحثيف في تف
ليو ، مستنديف في ىذه التفرقة عمى إؿ المالي وليس بالضرورة أف تؤدي ف التعثر حالة تسبؽ الفشإذ إالمفاىيـ ، 

 ( :77، ر سابؽمصد ،دىمشمعيار المرونة المالية ، لذا فأف التعثر المالي يعني أحد الحالتيف أو كالىما )
 . )التوقؼ أو النقص في عوائد األسيـ )تحقيؽ خسائر متتالية 
  عدـ تسديد المستحقات والوفاء بااللتزامات بمواعيدىا المحددة 

 فيما يتمثؿ الفشؿ المالي بإحدى الحالتيف اآلتية أو كالىما : 
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  ًعف تسديد االلتزامات . التوقؼ كميا 
 . اإلفالس وايقاؼ النشاط 

فالس المؤسسة  بحكـ قضائي نتيجة توقفيا عف سداد الديوف في إلى إفالس مف الناحية القانونية مفيوـ اإلويشير 
 مصدر سابؽ، النسورلتصفيتيا وبيعيا لسداد الديوف الى أصحابيا ) فالسيا تمييداً إشيار اقاقيا ويتـ مواعيد استح

:139             . ) 
يرى الباحث وجود اختالؼ بيف التعثر المالي والفشؿ المالي كوف التعثر مرحمة تسبؽ الفشؿ وليس بالضرورة       

أف تقود لمفشؿ حيث يمكف لممؤسسات تجاوزىا عند اكتشاؼ الخمؿ بالوقت المناسب واتباعيا اإلجراءات والسياسات 
كؿ مف التعثر والفشؿ  ( المقارنة بيف3ضح الجدوؿ رقـ )يو  ،ونت إدارية أو مالية أو قانونية التصحيحية سواء كا

       فالس:المالي واإل
 ( انًقارنح تين انتعثر انًاني وانفشم انًاني واالفالس2جذول رقى )

 االفالس الفشل المالي التعثر المالي
انخفاض العوائد المتحققة  -1

)المشكمة في تحقيق الخسائر 
 المتعاقبة(

 

والوصول  اعمال المنشأةتوقف  -1
 فالسلمرحمة اإل

لجوء الدائنين الى المحاكم المختصة  -1
 بعد توقف المنشأة عن تسديد التزاماتيا

توقف الوقتي عن سداد االلتزامات ال -2
 بمواعيدىا المقررة

 

 التوقف النيائي عن سداد االلتزامات-2
 

بيع اصول المنشأة وتسديد  -2
عند اصدار المحاكم المختصة  االلتزامات

 التصفية
يعد التعثر المالي مرحمة سابقة لمفشل  -3

 المالي
يعد الفشل المالي مرحمة الحقة لمتعثر -3

 المالي
فالس مرحمة الحقة لكل من  يعد اإل -3

 التعثر والفشل المالي
 ( . 48: 1997اعداد الباحث باالعتماد عمى )الخضيري ،  المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األسانية انكًيح نهتنثؤ تانتعثر انًانيدور ......................... ثانيانفصم ان
 

22 
 

 انًثحث انثاني

 انعصثيح االصطناعيح انتحهيم انتًييزي وانهىجستي وانشثكاخ 
 ...تًهيذ 

و فػػػػػػػي  مػػػػػػػة التػػػػػػػي تػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػي اكثػػػػػػػر االتجاىػػػػػػػات فػػػػػػػي الحاسػػػػػػػباتيمتصػػػػػػػنيؼ البيانػػػػػػػات مػػػػػػػف المفػػػػػػػاىيـ ال يعػػػػػػػد  
ذ يمثػػػػػػؿ التنبػػػػػػؤ و التصػػػػػػنيؼ او تفسػػػػػػير خاصػػػػػػية فػػػػػػرد مػػػػػػف خػػػػػػالؿ خصػػػػػػائص إمجػػػػػػاالت البحػػػػػػث عػػػػػػف البيانػػػػػػات 

ف لتقػػػػػػدـ اسػػػػػػاليب التنبػػػػػػؤ بػػػػػػات ىنػػػػػػاؾ الكثيػػػػػػر مػػػػػػف الطػػػػػػرؽ اإلحصػػػػػػائية أاخػػػػػػرى كػػػػػػوف ىػػػػػػذه الخاصػػػػػػية كيفيػػػػػػة ، و 
 لتمييػػػػػزي و التحميػػػػػؿ الموجسػػػػػتي فضػػػػػالً التػػػػػي تػػػػػدعـ دراسػػػػػة ىػػػػػذه المتغيػػػػػرات ، و مػػػػػف بػػػػػيف ىػػػػػذه الطػػػػػرؽ التحميػػػػػؿ ا

كثػػػػػر المتغيػػػػػرات ؼ عمػػػػػى الػػػػػى التعػػػػػر إف كػػػػػؿ ىػػػػػذه األسػػػػػاليب تيػػػػػدؼ أالشػػػػػبكات العصػػػػػبية االصػػػػػطناعية ، و عػػػػػف 
 لى حاالت جديدة باالعتماد عمى البيانات السابقة .إعمى المتغير المعتمد و التوصؿ  تأثيراً 

لػػػػػذا سنوضػػػػػح فػػػػػي ىػػػػػذا المبحػػػػػث التعػػػػػرؼ بأسػػػػػموب التحميػػػػػؿ التمييػػػػػزي و اسػػػػػموب التحميػػػػػؿ الموجسػػػػػتي فضػػػػػال" عػػػػػف 
مػػػػػػا يخػػػػػػص األسػػػػػػاليب  التعػػػػػػرؼ بالشػػػػػػبكات العصػػػػػػبية االصػػػػػػطناعية و معرفػػػػػػة خػػػػػػواص و مزايػػػػػػا و عيػػػػػػوب و كػػػػػػؿ

 الوارد ذكرىا في أعاله .
 التحميل التمييزي: أوالً 

 مفيوم التحميل التمييزي  -1
ف أ(عمػػػػػػى  73: مصػػػػػػدر سػػػػػػابؽ، الشػػػػػػمري)اوضػػػػػػح العديػػػػػػد مػػػػػػف البػػػػػػاحثيف مفيػػػػػػـو التحميػػػػػػؿ التمييػػػػػػزي فقػػػػػػد عػػػػػػرؼ

ضػػػػػػػمف التحميػػػػػػػؿ التمييػػػػػػػزي ىػػػػػػػو أحػػػػػػػد األدوات اإلحصػػػػػػػائية المسػػػػػػػتخدمة ألغػػػػػػػراض تصػػػػػػػنيؼ مشػػػػػػػاىدة مػػػػػػػا واقعػػػػػػػة 
الػػػػػػى الخصػػػػػػائص و الصػػػػػػفات الفرديػػػػػػة ليػػػػػػذه  مجموعػػػػػػة مػػػػػػف بػػػػػػيف مجػػػػػػاميع عديػػػػػػدة تػػػػػػـ تحديػػػػػػدىا مسػػػػػػبقا" اسػػػػػػتناداً 

و أو تعثػػػػػر أو فشػػػػػؿ أنػػػػػا التنبػػػػػؤ فػػػػػي نجػػػػػاح المشػػػػػاىدة ، باالعتمػػػػػاد عمػػػػػى ىػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف األدوات اإلحصػػػػػائية يمكن
 انعداـ التعثر لممتغير المبحوث . 

(  بأنػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػػاليب التحميػػػػػػػػػػػؿ متعػػػػػػػػػػػدد المتغيػػػػػػػػػػػرات 65: 2000فيمػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػرؼ )عمياف،عثمػػػػػػػػػػػاف،     
(Multivariate Analysis)  رات الداخمػػػػػػػة         الضػػػػػػػرورية  ويػػػػػػػتـ  اسػػػػػػػتعماؿ  ىػػػػػػػذا األسػػػػػػػموب تحمػػػػػػػؿ المتغيػػػػػػػ

معالقػػػػػة المترابطػػػػػة    ل القػػػػة بػػػػػيف تمػػػػػؾ المتغيػػػػرات ، و نظػػػػػراً مػػػػع األخػػػػػذ بعػػػػػيف االعتبػػػػػار الع ةمترابطػػػػػ صػػػػػورةلمنمػػػػوذج ب
بػػػػيف تمػػػػؾ المتغيػػػػرات لػػػػذا يعمػػػػؿ التحميػػػػؿ التمييػػػػزي عمػػػػى تكػػػػويف نمػػػػوذج إحصػػػػائي يصػػػػور تمػػػػؾ العالقػػػػة ، لػػػػذا فيػػػػو 
فعػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي التمييػػػػػػػز بػػػػػػػيف المشػػػػػػػاىدات كػػػػػػػوف التحميػػػػػػػؿ التمييػػػػػػػزي يسػػػػػػػتعمؿ متغيػػػػػػػرات عديػػػػػػػدة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ ايجػػػػػػػاده 

 لمركبات خطية لمجموعة مف المتغيرات تسمى متغيرات التمايز.
ف اعتماد التحميؿ التمييزي عمى الوصوؿ لدالة التمايز ، فأنيا تعمؿ عمى تقميؿ التشابو في أخطاء التصنيؼ ا  و      

 )خنفر، المتغيرات لى مجموعات خطية لمعديد مفإوصوؿ و تعظيـ متوسط المجموعات في آف واحد مف خالؿ ال
  ( .36:2006المطارنة،
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أو غيػػػػػػػر  سػػػػػػػموب مناسػػػػػػػب لممتغيػػػػػػػر نوعيػػػػػػػاً التحميػػػػػػػؿ التميػػػػػػػزي يعػػػػػػػد ا( بػػػػػػػأف  50:2000كمػػػػػػػا عػػػػػػػرؼ )الزغبػػػػػػػي ، 
عمػػػػػػػػى قاعػػػػػػػػدة القػػػػػػػػرار اإلحصػػػػػػػػائية المتمثمػػػػػػػػة بتعظػػػػػػػػيـ    اً يػػػػػػػػرات المسػػػػػػػػتقمة الكميػػػػػػػػة ، و اعتمػػػػػػػػادالقياسػػػػػػػػي و المتغ

ف داخػػػػػػؿ المجموعػػػػػػة فػػػػػػأف التحميػػػػػػؿ التمييػػػػػػزي يسػػػػػػعى يلػػػػػػى التبػػػػػػاإالمنسػػػػػػوبة الفػػػػػػوارؽ و التبػػػػػػايف بػػػػػػيف المجموعػػػػػػات 
 خطية لمتغيريف أو أكثر و تشتؽ ىذه التوليفة مف المعادلة أدناه:الشتقاؽ توليفة 

      = Z        +   +     +...         (...........1معادلة )
           -ف :إ ذإ 

Z     ← المميزة أو التمييزية الدالة  
    W ← المميزة الدرجة 
    X ← المستقمة المتغيرات  

ويعتمػػػػػد االختبػػػػػار اإلحصػػػػػػائي عمػػػػػى اختبػػػػػار الفرضػػػػػػية لمتوسػػػػػطات المجموعػػػػػات ، و مػػػػػػف الجػػػػػدير بالػػػػػػذكر أف    
عػػػػػدد المراكػػػػػز يكػػػػػوف مسػػػػػاويًا  لعػػػػػدد المجموعػػػػػات ألجػػػػػراء اختبػػػػػار معنويػػػػػة الدالػػػػػة التمييزيػػػػػة اسػػػػػتنادا الػػػػػى معنويػػػػػة 

 المسافة بيف المراكز لممجموعات. 
ب احصػػػػػائي متعػػػػػدد المتغيػػػػػرات يعمػػػػػؿ عمػػػػػى تحميػػػػػؿ الفروقػػػػػات ( عمػػػػػى أنػػػػػو أسػػػػػمو 5:2012كمػػػػػا عرفػػػػػو )ريحػػػػػاف،  

 بيف المجموعات باالستناد عمى العالقة الخطية التي تربط المتغيرات في ىذه المجموعة  .
نػػػػػػػو وسػػػػػػػيمة احصػػػػػػػائية يػػػػػػػتـ اسػػػػػػػتعماليا ألغػػػػػػػراض أالتحميػػػػػػػؿ التمييػػػػػػػزي عمػػػػػػػى ( Khadidja،66:2010واوضػػػػػػػح )

كالتمويػػػػػػؿ و التسػػػػػػويؽ فضػػػػػػال عػػػػػػف  اسػػػػػػتعمالو فػػػػػػي نمذجػػػػػػة وصػػػػػػفية و تحميػػػػػػؿ مجموعػػػػػػة مختمفػػػػػػة مػػػػػػف المجػػػػػػاالت 
 .القيمة لمتغير نوعي تابع و عالقتو بمتغير أو أكثر مف المتغيرات التوضيحية

( بػػػػػأف التحميػػػػػؿ التمييػػػػػزي ىػػػػػو تقنيػػػػػة متبعػػػػػة لبنػػػػػاء انمػػػػػوذج لمتنبػػػػػؤ باالنتمػػػػػاء لمجموعػػػػػة malala,p68و ذكػػػػػر)   
وء خصػػػػػػائص المشػػػػػػاىدات الخاصػػػػػػة بكػػػػػػؿ متغيػػػػػػر أو محػػػػػػددة كمتغيػػػػػػر تػػػػػػابع فئػػػػػػوي أو نػػػػػػوعي أو أسػػػػػػمي فػػػػػػي ضػػػػػػ

المتغيػػػػػػرات المسػػػػػػػتقمة المسػػػػػػتمرة فػػػػػػػي تتبػػػػػػػع التوزيػػػػػػع الطبيعػػػػػػػي ، كػػػػػػػوف أصػػػػػػؿ الفكػػػػػػػرة لدالػػػػػػػة التمييػػػػػػز ىػػػػػػػي تقسػػػػػػػيـ 
المشػػػػػاىدات لمجمػػػػػوعتيف مختمفتػػػػػيف تكػػػػػوف عنػػػػػدىا درجػػػػػة التجػػػػػانس بػػػػػيف مفػػػػػردات أو عناصػػػػػر المجموعػػػػػة الواحػػػػػدة 

ضػػػػػعيؼ ، ليػػػػػذا تكػػػػػوف وظيفػػػػػة التحميػػػػػؿ التمييػػػػػزي ىػػػػػو ايجػػػػػاد دالػػػػػة  مرتفػػػػػع و درجػػػػػة التجػػػػػانس بػػػػػيف المجمػػػػػوعتيف
 يمكف مف خالليا التمييز بيف المشاىدات الجديدة و تصنيفيا الى مجتمعيا األصمي  .

ويػػػػرى الباحػػػػث اف التحميػػػػؿ التمييػػػػزي ىػػػػو احػػػػد طػػػػرؽ التحميػػػػؿ متعػػػػدد المتغيػػػػرات يركػػػػز عمػػػػى  مجموعػػػػات مختمفػػػػة 
 الصفات ويشترط توزيع المتغيرات التوضيحية توزيعا طبيعيا  . مف المفردات المتشابية بالعديد مف

لػػػػػى تحقيػػػػػػؽ إب التحميػػػػػؿ التمييػػػػػزي سػػػػػمو أيسػػػػػعى البػػػػػاحثوف مػػػػػػف اسػػػػػتعماؿ  ىـــــداف التحميـــــل التمييـــــزيأ  -2
 (42:2005)بوحفص، :تية ىداؼ اآلاأل

الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى أنمػػػػػوذج أو قاعػػػػػدة أو دالػػػػػة مثاليػػػػػة تفصػػػػػؿ بػػػػػيف المجموعػػػػػات مػػػػػف العناصػػػػػر ، أو بػػػػػيف  - أ
 المشاىدات التي أجريت عمييا قياسات عديدة .
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لػػػػػى أحػػػػػد المجتمعػػػػػات مػػػػػػف خػػػػػالؿ دالػػػػػة أو نمػػػػػوذج أو قاعػػػػػدة تػػػػػـ التوصػػػػػػؿ إأسػػػػػناد العناصػػػػػر الجديػػػػػدة  - ب
 . عمى المجموعات المصنفة مسبقاً   الييا اعتماداً 

 لى المتغيرات المستقمة .إات داللة بيف المجموعات بالنسبة التأكد مف وجود فروؽ ذ - ت
 المتغيرات المستقمة المساىمة بقدر كبير مف االختالفات بيف فئات المتغير التابع .تحديد   - ث
 تقدير دقة التقسيـ )كنسبة مئوية( . - ج

 أنواع التحميل التمييزي -3
 ( 439،2006)نجيب ،الرفاعي، :ف لمتحميؿ التمييزي ثالثة أنواع متمثمة باآلتيإ   
لػػػػػى إدخػػػػػاؿ جميػػػػػع المتغيػػػػػرات لمػػػػػرة واحػػػػػدة التحميػػػػػؿ، يػػػػػتـ اتحميػػػػػؿ تمييػػػػػزي مباشػػػػػر : عنػػػػػد ىػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف  - أ

 التحميؿ .
تحميػػػػؿ تمييػػػػزي ىرمػػػػي : و فػػػػي ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػف التحميػػػػؿ، يػػػػتـ ادخػػػػاؿ كػػػػؿ المتغيػػػػرات عمػػػػى ضػػػػوء جػػػػدوؿ  - ب

 يعده الباحث .
لػػػػى إولويػػػػة ادخػػػػاؿ المتغيػػػػرات أحصػػػػائي لتحديػػػػد إرج : فػػػػي ىػػػػذا النػػػػوع ، يػػػػتـ اختيػػػػار تحميػػػػؿ تمييػػػػزي متػػػػد  - ت

 األنموذج .
   :شروط و استعماالت التحميل التمييزي  -4
 -تية :: وتتمثؿ تمؾ الشروط بالنقاط اآلشروط استخدام التحميل التمييزي  - أ

 . أف تكوف مجتمعات الدراسة قابمة لمتحديد و أف كانت متداخمة لدرجة معينة 
          *قابميػػػػػػػػػػػػػػػة مفػػػػػػػػػػػػػػػردات كػػػػػػػػػػػػػػػؿ مجتمػػػػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػػػػى الوصػػػػػػػػػػػػػػػؼ و التحديػػػػػػػػػػػػػػػد وفػػػػػػػػػػػػػػػؽ مجموعػػػػػػػػػػػػػػػة مقػػػػػػػػػػػػػػػاييس أو                                                                  

 عف كوف كافة متغيرات تحميؿ التمايز مقاسة بقيمة محددة . متغيرات مستقمة فضالً 
 اً طبيعيػػػػػػػ راسػػػػػػػة )موضػػػػػػػوع البحػػػػػػػث( توزيعػػػػػػػاً دوجػػػػػػػوب توزيػػػػػػػع المجتمعػػػػػػػات اإلحصػػػػػػػائية الخاصػػػػػػػة بال  ،

 بحيث يتـ توزيع كؿ متغير بطريقة عادية لكؿ مجتمع .
  وجػػػػػػود اخػػػػػػتالؼ فػػػػػػي موضػػػػػػوع الدراسػػػػػػة بػػػػػػالنظر الػػػػػػى أوسػػػػػػاطيا ، ىػػػػػػذا يعنػػػػػػي أف متجيػػػػػػات أوسػػػػػػاط

 المتغيرات لممجتمعات مختمفة و غير متساوية .
  أف تكػػػػوف مصػػػػفوفة التبػػػػايف المشػػػػترؾ متسػػػػاويةvariance covariance Matrix   عنػػػػد

 (Alvin,2002: 273-278المجتمعات اإلحصائية موضوع الدراسة  )
 -مػػػػا يػػػػػأتي :ىميػػػػا أات التحميػػػػؿ التمييػػػػزي كثيػػػػػرة و مػػػػف أف اسػػػػتخداماســــتعماالت التحميــــل التمييـــــزي :   - ب

 (164:2010)خميسي،
 . تخميف احتماالت النجاح لمنتج جديد 
  الدراسات العميا .تمييز بيف القبوؿ أو الرفض لطالب في 
 . توزيع الطالب حسب اىتماماتيـ 
 . التنبؤ بالنجاح أو الفشؿ لمؤسسة ما 
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 . تعييف المخاطر التي يتعرض ليا طالب االئتماف 
  تقػػػػػػػدير الفروقػػػػػػػات ذات المعنويػػػػػػػة االحصػػػػػػػائية لمتوسػػػػػػػط قػػػػػػػيـ الػػػػػػػدرجات لمجمػػػػػػػوعتيف أو لممجموعػػػػػػػات

 ية الفروؽ بيف المتوسطات .التي سبؽ و أف تـ تحديدىا لغرض أجراء اختبار معنو 
 لمدرجػػػػة التػػػػي يػػػػتـ احتسػػػػابيا  لدراسػػػػة بالمجموعػػػػات المناسػػػػبة تبعػػػػاً تنفيػػػػذ إجػػػػراءات تصػػػػنيؼ مفػػػػردات ا

 مف الدالة التمييزية .
  تحديػػػػػػػػد المتغيػػػػػػػػرات المسػػػػػػػػػتقمة التػػػػػػػػي تػػػػػػػػػدخؿ ضػػػػػػػػمف دالػػػػػػػػػة التحميػػػػػػػػؿ التمييػػػػػػػػػزي عمػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػوء أوزاف

 المعامالت المتحققة مف كؿ متغير .
 الجديدة الى المجموعات المناسبة . توجيو المفردات 

 التحميل الموجستي  :ثانيا
 نشأة ومفيوم التحميل الموجستي  -1
عماؿ أنموذج التحميؿ ( صاحب السبؽ األوؿ في استPirre Francois Verhulstيعد العالـ البمجيكي )   

عاـ  Verhulstستطاع اانيف ارتفاع أعداد السكاف، و قد ذ قاـ بالعديد مف األبحاث في مجاؿ قو إالموجستي ، 
صياغة دالة رياضية أسماىا بالدالة الموجستية و استطاعت ىذه الدالة مف التنبؤ بارتفاع أعداد السكاف في  1844

 مف التواريا الزمنية المتنوعة . ةضوء معرفتو البسيطة لمعوامؿ المؤثرة عمى ثالث
ولة ، كما أنشأ فرضيتو عف األسباب المؤثرة عمى نمو السكاف، و صنفيا الى صنفيف ساكنة ومتح Verhulstبحث 

تية ع زيادة نمو السكاف بالمعادلة اآلشكؿ مالئـ مبلى النظر في ضعؼ معدالت النمو إالمستندة 
(Samule,2003:16-17 ) 

 

 
   
  

 = r – k(p – b) ;    t   0 ( 2معادلة رقم......)  
b . عدد السكاف االعتيادي أو الطبيعي : 

p-b  عدد السكاف المفرط في التاريا :t . 
r,k,b . معممات األنموذج : 

نبؤ بصفة أو خاصية يعد التحميؿ الموجستي نموذج خاص مف نماذج االنحدار العامة ، يستعمؿ في مجاؿ الت  
عمى قيمة المتغير أو قيـ مجموعة مف المتغيرات المستقمة المرتبطة بعالقة مع المتغير التابع كما  معينة اعتماداً 

، ( 43-42: 1993يستعمؿ التحميؿ الموجستي عمى المفاضمة لكؿ مف المتغيرات المستقمة في األنموذج )الصياد،
معامالت ، كما يساعد الباحث عمى فيـ تأثير لداللة ال داة األكثر قوة في تقديـ اختياراً كما التحميؿ الموجستي األ

المتغير المستقؿ عمى متغير االستجابة الثنائية ، و عالوة عمى ذلؾ فأف التحميؿ الموجستي يرتب تأثيرات كؿ 
خر في ظيور النتيجة متغير ما يعد أقوى مف المتغير اآللى استنتاج بأف إا يساعد الباحثيف لموصوؿ المتغيرات ممّ 

 ( .17-16: 2002)عكاشةالمرغوبة 
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 ؼ البيانات الوصفية و يسمى  أيضاً التحميؿ الموجستي أكثر األساليب اإلحصائية استعماال في تحميؿ و تصني
بالنموذج المنطقي و الذي يعمؿ عمى توضيح العالقة بيف المتغير التابع و بيف واحد أو أكثر مف المتغيرات 

 ( .487:2010لمتغيرات المفسرة )كماؿ،با تقمة ، و التي يطمؽ عمييا أحياناً المس
 خصائص التحميل الموجستي  -2
 (  368- 367: 1998حشماف ، )  :أف لمتحميؿ الموجستي خصائص عديدة منيا   

 ف يكوف المتغير التابع ثنائي التفرغ .أيجب  - أ
لى عينة إلمعامالت لذا تحتاج ىذه الطريقة استعماؿ التحميؿ الموجستي دالة اإلمكاف األعظـ في تقدير ا - ب

 كبيرة نوعا ما . 
 ذ  يتوجب انتماء كؿ مفردة الى فئة واحدة فقط.إب أف تكوف الفئات شاممة و محددة يج - ت
عدـ افتراض تساوي التبايف ضمف الفئة الواحدة يجعؿ مف التحميؿ الموجستي أكثر مرونة مف نماذج  - ث

 التصنيؼ و التنبؤ األخرى .
 ات المستقمة و المتغير التابع .عدـ افتراض وجود عالقة خطية بيف المتغير  - ج
 -تية :المزايا اآل (Gebotys,2000:144)كما وضح     
 يعطي الباحث صورة عف حجـ تأثير كؿ متغير مستقؿ عمى متغير االستجابة الثنائية . - أ
 خر .ف متغير ما أقوى مف متغير اآلأاج يرتب المتغيرات بالشكؿ الذي يقود الباحث مف استنت - ب
 المتغيرات الكمية و يضـ حدودا لمتفاعالت و فحص لداللة المعامالت .يتعامؿ مع  - ت
يعد تخميف المعالـ في ضوء التحميؿ الموجستي مقبوال في ظؿ غياب بعض القيود المفروضة عمى االنحدار  - ث

 الخطي و الموغاريتمي  .
،العاروري،ف استعماالت التحميؿ الموجستي اآلماستعماالت التحميل الموجستي:  -3  (  184:2000تية )العتـو
الى قيـ متغير أو مجموعة مف المتغيرات التوضيحية المرتبطة  استناداً  التنبؤ بوجود ظاىرة أو صفة محددة - أ

 بعالقة مع المتغير التابع .
 استعمالو في تحميؿ البيانات ذات المتغيرات التابعة التصنيفية . - ب
 تغير التابع أسميًا و يأخذ قيمتيف أو أكثر.استعمالو في الحاالت التي يكوف فييا الم - ت
 تية :حميؿ الموجستي عمى االفتراضات اآل: يقـو التافتراضات التحميل الموجستي   -4
انعداـ وجود عالقات تامة أو شبو تامة بيف المتغيرات المستقمة لضماف الحصوؿ عمى تخمينات غير متميزة  - أ

 ر الخطي المتعدد .و أخطاء معيارية منخفضة كما في أنموذج االنحدا
و أكثر مف صورتيف عندما أحالة التحميؿ الموجستي الثنائي  يجب أف يأخذ المتغير التابع صورتيف فقط في - ب

 تصبح وصفية أو كمية .فيكوف التحميؿ الموجستي متعدد الحدود ، أما المتغيرات المستقمة 
 ح .وجود عالقة خطية بيف المتغيرات المستقمة و لوغاريتـ نسبة الترجي - ت

 



 األسانية انكًيح نهتنثؤ تانتعثر انًانيدور ......................... ثانيانفصم ان
 

22 
 

 األسموب اإلحصائي:  
حد النماذج غير الخطية وتستخدـ في حالة كوف أ Model Logistic Regressionيعد االنحدار الموجستي    

( ويعرؼ ىذا النوع مف المتغير في االدبيات اإلحصائية بالمتغيرات 1،0يأخذ قيمتيف ) وصفياً  المتغير المعتمد متغيراً 
 ذات الحديف، اما المتغيرات المستقمة في النموذج فيي متغيرات كمية، واعتماداً ( Dummy Variablesالوىمية )

عمى ذلؾ يتـ تطبيؽ عممية تجانس بيف البيانات الوصفية والكمية باستخداـ النموذج الموجستي عف طريؽ وضع قيـ 
  تقديرية احتمالية لممتغير المعتمد والذي يرمز لو بالرمز)
ؿ مف المتغيرات المستقمة الذي يمثؿ تقدير نسب ك  ( 

  في النموذج لغرض الحصوؿ عمى معمومات حوؿ فرصة حدوث الظاىرة لحالة معينة مقارنة بحالة أخرى، وتعد 
   

 (:  (Hosmer & Lemeshow,2000معممة أساسية في نماذج االنحدار الموجستية وفقا لمخطوات االتية
( Yرؼ إلى مجموعتيف )متعثرة ، وغير متعثرة( بيدؼ معرفة حالة المصرؼ )تصنيؼ المصا يتـ أوالً  -1

ف عممية التصنيؼ إذ إتحديد حالة المصارؼ عينة البحث. اعتمادا عمى ستة نسب مالية والتي تـ بموجبيا 
لى التوصؿ لنموذج االنحدار الموجستي الذي يمكف مف خاللو التنبؤ بالتعثر المالي لممصارؼ إىذه تقودنا 
 عينة البحث.

تقوـ بتوليد نماذج متعددة مف خالؿ إضافة  التي  Stepwiseيتـ استخداـ طريقة االختيار التدريجي  -2
 متغيرات مستقمة بشكؿ تدريجي لحيف الحصوؿ عمى أقوى نموذج تنبؤي وبأعمى دقة ممكنة.

في عممية معالجة البيانات  Logistic Regression Modelيتـ ىنا استخداـ نموذج االنحدار الموجستي  -3
 المالية التي تمثمت بالنسب المالية مف خالؿ الصيغة التالية:

R2 = 1-                (    )                (    )
                (    )

(........3معادلة رقم )  
 : يمثؿ معامؿ التحديد   

-2log Likelihood (Null)) فقط   ( : النموذج المتضمف الحد الثابت  
- 2log Likelihood (Full)) النموذج المتضمف : )       

Likelihood تمثؿ قيمة االحتمالية الكمية لمنموذج : 
 تقدير و تفسير معامالت التحميل الموجستي 

 تقدير معامالت التحميل الموجستي : - أ
اإلمكاف األعظـ واحد مف بيف عدة اساليب التي عمؿ اإلحصائيوف عمى تطويرىا لتخميف المعالـ  تقديريعد أسموب 

في النماذج الخطية و الالخطية لكي يكوف مناظر لطريقة المربعات الدنيا في االنحدار الخطي و في الوقت الذي 
فأف  انات المنظورة عمى خط االنحداردنى مجموع لمربعات انحراؼ البيأى فيو طريقة المربعات الصغرى عف تسع

ف تكوف القيـ المنظورة أاف ، التي توضح مقدرة واحتمالية لى رفع لوغاريتـ اإلمكإأسموب اإلمكاف األعظـ ييدؼ 
 ( .Garson,2006:89لممتغير التابع يمكف التنبؤ بيا عف طريؽ المتغيرات المستقمة )

األعظـ يعطياف النتائج ذاتيا في النماذج الخطية عند تحقيؽ ف أسموبي المربعات الصغرى و اإلمكاف أنستنتج 
 االفتراض بأف توزيع المتغير التابع توزيع طبيعي عمى الرغـ مف أنيما طريقتاف مختمفتاف في األسموب .
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الالخطية عمى العكس مف طريقة المربعات الصغرى  يعتبر أسموب اإلمكاف األعظـ مناسب لكافة النماذج الخطية و
التوزيع  بعئمة فقط لمنماذج الخطية أضافة الى اف طريقة المربعات الدنيا تشترط اف تكوف المتغيرات المستقمة تتالمال

الطبيعي كوف الدالة التمييزية سوؼ تعطي نتائج متميزة في الحالة التي تكوف فييا المتغيرات المستقمة ثنائية أو 
ي شرط يخص المتغيرات المستقمة سواء كانت المتغيرات تصنيفية أما أسموب اإلمكاف األعظـ ال يحتاج الى أ

المستقمة كمية أو أسمية أو فئوية األمر الذي يجعؿ مف استعماؿ تخمينات اإلمكاف األعظـ مع التحميؿ الموجستي 
 ( .Kleinbaum&Klein,2010:40-41افضؿ مف تحميؿ الدواؿ التمييزية )

ف تأثير إتاد عميو مف التحويالت الالخطية و المع ف المعروؼإ توضيح معامالت التحميل الموجستي : - ب
المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع في التحميؿ الموجستي سيكوف لو عدة توضيحات و سطوة المتغيرات 

يتمات معممات الترجيح ، المستقمة سوؼ تصبح حاضرة عمى صعيد االحتماالت و معممات الترجيح و لوغار 
 . و سمبيات يجابياتإأف التفسير لو عمى ما سبؽ ف و تأسيساً 

ىـ األساليب المستعممة في توضيح معامالت التحميؿ الموجستي ىو تبياف المعامالت بداللة الموجت وتبياف أف مف أ
المعامالت بداللة معامالت الترجيح و تبياف المعامالت بداللة االحتماالت و تبياف المعامالت بداللة نسب الترجيح 

(Pample,2008:18 . ) 
 -تية :شبكات العصبية مف خالؿ النقاط اآلويمكف التعرؼ عمى ال:  العصبية الشبكات ثالثا:

 ماىية الشبكات العصبية : -1
 -ىناؾ نوعاف لمشبكات العصبية وىي :

يحتوي ما االنساف عمى عدد ىائؿ مف الخاليا العصبية و التي يطمؽ  الشبكات العصبية الطبيعية:  - أ
وتتوزع ىذه الخاليا عمى عدد كبير مف المجموعات وتسمى )الشبكات ( و تتألؼ العصبونات ( (عمييا 

( 60( بميوف عصبوف و )10كؿ شبكة مف االؼ الخاليا المتشابية و تقدر العصبونات بحوالي )
 .( 248: 2004)ميشيؿ، ترليوف تشابؾ

تيابات لعف  بعض اال العصبوف أو الخمية العصبية ىي وحدة معالجة تحتوي عمى نواة في المنتصؼ فضال
العصبية المسؤولة عف مدخالت خمية ،و أف الموصؿ الطرفي الموجود في الخمية مسؤوؿ عف المخرجات و أف 
التيابات الطرفية تندمج مع التيابات العصبية لمخمية الثانية و تعرؼ عندىا )بنقطة التشابؾ( أو )االشتباؾ(، 

لى أخر و يعالج الما المعمومات  في نفس إشارة مف عصبوف إليميائية تنتقؿ اوعف طريؽ التفاعالت الكيروك
 :( مكونات الشبكة العصبية الطبيعية 3ويوضح الشكؿ )،المحظة أي بشكؿ متوازي عف طريؽ ىذه التفاعالت 
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 ( مكونات الشبكة العصبية الطبيعية3شكل )
    Source: Networks”,(1996), Bradford Books. Source: Kishan.M , Chilukuri K , Mohan,” 
Elements of Artificial Neural.      

تـ ادراؾ فكرة الشبكات العصبية االصطناعية مف خالؿ عمؿ  الشبكات العصبية االصطناعية:  - ب
ساف و تـ تصميـ نماذج الشبكات العصبية البيولوجية ، و عمى ضوء الطريقة التي يعمؿ بيا ما االن

 الحاسوب .  ستخداـباالمحاكاة 
وتوجد ىناؾ عقد أو وحدات المعالجة متصمة معا" اي شبكة مف العقد ، و لكؿ أتصاؿ بيف العقد يممؾ مجموعة 
قيـ يطمؽ عمييا )األوزاف ( التي تشارؾ في تحديد القيـ الناتجة لكؿ عنصر مف عناصر المعالجة عمى ضوء 

 القيـ الداخمة ليذا العنصر . 
كؿ طبقة تسمى )طبقة المدخالت ( كما اف )وحدات المعالجة ( تشكؿ الطبقة و أف وحدات اإلدخاؿ تش  

المعالجة التي تخرج نواتج الشبكة ، توجد طبقات مخفية بيف كؿ طبقة مف ىذه الطبقات  ، وظيفتيا ربط كؿ 
تحتوي عمى يا نّ إال أأكثر مف طبقة مف طبقات اإلخراج  طبقة بالطبقة التي ترد بعدىا ، و تحتوي الشبكة عمى

 ( مكونات الشبكة العصبية االصطناعية 4ويوضح الشكؿ ) طبقة واحدة مف وحدات اإلدخاؿ .

 

 ( مكونات الشبكة العصبية االصطناعية4شكل )
Source:  Zurada, Jacek M. ,(1994): “Introduction to Artificial Neural Systems”, Jaico Publishing 
House, Mumbai .                                                                      
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وىناؾ مفاىيـ متعددة لمشبكات العصبية و تختص بجوانب عديدة منيا )الحاسوبي ، الرياضي ، اليندسي(    
ألداء تيدؼ جميعيا الى تقميد قدرة الدماغ اإلدراكية بالتعمـ و التجربة و الخطأ لغرض الوصوؿ ألداء مشابو 

االنساف في حؿ المسائؿ المعقدة باستعماؿ خوارزميات و مسائؿ غير تامة و بيانات مشوشة ، نذكر مف ىذه 
 التعاريؼ ما يأتي :

ف الشبكات العصبية االصطناعية مف حيث الجانب الحاسوبي : تعرؼ إ( Rao & Rao,1993:16فقد اورد )
المعمومات تحتوي عمى عدد ىائؿ مف عناصر المعالجة المرتبطة عمى أنيا تقنيات حاسوبية تستعمؿ لمعالجة 

 فيما بينيا ذات الطبيعة الديناميكية ، وظيفتيا التقسيـ المتساوي لحسابات الشبكة    .
ما الشبكات العصبية مف الجانب الرياضي : ىي أحد األساليب الرياضية وظيفتيا محاكاة شبكة عصبية أ

كة عصبية اصطناعية مستعممة في ذلؾ الطرؽ الرياضية لمحصوؿ عمى بيولوجية لغرض الحصوؿ عمى شب
 األوزاف كالمشتقات ، و ما زالت تعرؼ بطرائؽ الحساب التقميدية  .

(  الشبكات العصبية مف جانب النظـ الحركية : ىي طرائؽ معمميو يتـ (Principe,et,al,2000:22 وذكر   
مف الدخاالت و عندىا يصبح ادراؾ المخرجات مف خالؿ النجاز استخداـ البيانات الخارجية لمعممات مجموعة 

لى إلتعميـ )اختيار األوزاف( المؤدي لمتغذية المعاكسة لدالة الكمؼ و تستخدـ لتغيير المعممات خالؿ التدريب و ا
 و األوزاف ىي مف معممات التعميـ.تحسيف المخرجات لمنظاـ و تفميؿ األخطاء باالعتماد عمى التدريب ، 

ف الشبكة العصبية االصطناعية مف الجانب اليندسي : تعرؼ عمى أ( Chong & Zak,2001:20واوضح)  
انيا تشكيؿ لدائرة كيربائية تحتوي عمى اتصاالت داخمية ويطمؽ عمى عناصرىا العصبونات و أف كؿ عصبوف 

قط يتمثؿ بالتيار ، فأف خراج واحد فاالمتمثمة بالفولتية ، و  يمثؿ خريطة نموذجية لعدد كبير مف اإلدخاالت
اإلدخاؿ لكؿ عصبوف ىو اإلخراج الموزوف لباقي العصبونات ، كما أف االرتباطات الداخمية تسمح بتبديؿ 

 المعمومات و البيانات بيف العصبونات 
لخاليا العصبية ومن ىذه ىناك العديد من ىيئات الشبكات العصبية االصطناعية , و طرق متعددة لتوصل  او

 .( 53:  2002:  )الكفراوي,ةتيالطرق اآل
و يفتقر  تركيبيا   و ىي أكثر أنواع الشبكات استخداماً  الشبكة العصبية االصطناعية "أمامية التغذية ": - أ

لوجود حمقة مغمقة مف الترابطات بيف الوحدات التي تتكوف منيا الشبكة،  و تتكوف مف طبقتيف أو أكثر و 
في أغمب االحياف توجد طبقات خفية تقع بيف طبقة المدخالت و طبقة المخرجات ، أذا خمت الشبكة 

ى عندىا بالشبكات العصبية أمامية التغذية العصبية االصطناعية أمامية التغذية مف الطبقات الخفية تسم
وحيدة الطبقة ، أما في حاؿ احتوت الشبكة األمامية عمى طبقة أو أكثر مف الطبقات المخفية التي تقع بيف 

 طبقة المدخالت و طبقة المخرجات فعندىا تسمى الشبكة األمامية ذات الطبقات المتعددة .
يأخذ ىذا النوع مف الشبكات العصبية مف حيث البناء اليندسي  :الشبكات العصبية ذات التغذية المتراجعة  - ب

شكؿ الشبكات متعدد الطبقات و يتضف حمقة تغذية خمفية واحدة أو أكثر ، أي المخرجات ألحد العصبونات 
ترجع و تمثؿ المدخالت لمعصبوف ذاتو أو لعصبوف أخر و ىذا ما يطمؽ عميو بالتغذية المتراجعة )الخمفية( 
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( . و أف ميزة ىذا النوع مف الشبكات تتمثؿ بالقدرة الواسعة عمى التذكر Becken Kamp,2002:22الذاتية )
( McNelis,2005:9لمتنبؤ بالسالسؿ الزمنية المرتبطة بالعموـ المالية ) يا مناسباً األمر الذي يجعؿ مف استخدام

مف حمقات التغذية الخمفية بالشبكة  و يطمؽ عمى الشبكة العصبية خمفية التغذية التي تحتوي اثنيف أو أكثر، 
 العصبية المتكررة .

و  دور العناصر المكونة ليا نموذجياً وىي الشبكات التي يكوف فييا  الشبكات العصبية المترابطة ذاتيا" : - ت
  (. 55: مصدر سابؽالذي يتجمى في استقباؿ المدخالت و نشر المخرجات في الوقت ذاتو)الكفراوي، 

تـ ادراؾ فكرة تقنية التعميـ في الشبكات ت العصبية االصطناعية عن طريق الخوارزميات التي  و يتم تعميم الشبكا
نفسو لموصوؿ الى حالة العصبية مف خالؿ قدرة األنساف عمى التعمـ مف التجارب التي مر بيا و ىذا يمكنو مف تعميـ 

عمى التغير المستمر في أوزاف الروابط بيف العصبونات و قيـ التميز تتـ عممية التعمـ في  و استناداً ، االستقرار 
فعند القياـ بعرض مجموعة األمثمة لمنمط المراد ، ( 279: مصدر سابؽميشيؿ ، الشبكات العصبية االصطناعية )

الذي ينتج عنو تمثيؿ داخؿ التعرؼ عميو مف خالؿ الشبكة ، تعمؿ الشبكة في ىذه الحالة عمى ضبط األوزاف و 
 ( .29:2006لالستعماؿ عند الحاجة )الييتي،  السيقو، خزينو في ذاكرتيا لكي يصبح متاحاً النمط المطموب و يتـ ت

 ( .FyFe,1996: 36و يمكن تقسيم قواعد التعمم الى ثالثة أقسام أساسية )
المشرؼ بالمراقب و ذلؾ لحاجتو الى طة اسيطمؽ عمى التعميـ بو  ة المشرف )المراقب( :ساطالتعميم بو  - أ

المتابعة عند البدء بعممية التعميـ لتوضيح المخرج المطموب لكؿ مف المدخالت كوف المشرؼ لديو المعرفة 
 بالبيئة غير المعرفة عند الشبكات العصبية االصطناعية .

المطموبة ، و يتـ بعد ذلؾ تغير أوزاف أف مبدأ العمؿ في ىذه الخوارزمية ىو المقارنة بيف المخرجات الفعمية و 
 ( .111:  2000الشبكة لتقميؿ الخطأ )اسماعيؿ،

ف االختالؼ بيف التعميـ المراقب و بيف التعميـ الذاتي ىو عدـ وجود إ التعميم من غير مشرف )الذاتي( : - ب
عمى كشؼ  ىدؼ مرغوب في التعميـ الذاتي لكي يتـ مقارنة مخرجات الشبكة بو ، حيث يعتمد ىذا النوع

المالمح االساسية و االنماط بيف البيانات المدخمة بصورة تصنيفات محدودة ، يسمى ىذا النوع مف التعميـ 
 :Haykin,1994)بالتعميـ المنظـ الذاتي( ، أي أف الشبكة العصبية تتمكف مف تنظيـ أوزاف ارتباطيا ذاتيا )

41. ) 
عمى التعمـ عف طريؽ قاعدة المحاولة و الخطأ ، فعندما ىو مفيوـ يرتكز التعميم بواسطة اعادة التدعيم :  - ت

ذا اظيرت الشبكة ردود أفعاؿ تقود أء جيد يتـ تعزيز ىذه الردود أما تظير الشبكة ردود أفعاؿ تقود ألدا
لألداء السيء عندىا يتـ أضعاؼ ىذه الردود ، فعميو أف تدعيـ أو أضعاؼ البعض مف ردود أفعاؿ 

لى أعادة االستجابات المطموبة و عدـ تكرار االستجابات غير المرغوب فييا إالشبكات العصبية يقودنا 
(Engelbrecht,2002: 16. ) 

ذ يشير لمشبكة بصحة النتائج مف إعميـ المراقب والتعميـ الذاتي ، ف أساس عممية التدعيـ ىو الخمط بيف التإ
بينما يقصد   ،الذاتي لفعمية كما في التعميـعدميا كما في التعمـ المراقب لكف ال يوضح لمشبكة قيـ المخرجات ا
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ىي البنية التي ترتب العقد في مستويات و طبقات و شكؿ الترابط بييكمية الشبكات العصبية االصطناعية 
 مة و التي تصؼ عمى أساسيا الشبكات العصبية .يمفيما بينيا و تعد مف الخصائص الضمف الطبقات أو 

 تي :لى صنفيف وفقا لعدد طبقاتيا وكاآلإصنؼ الشبكات العصبية االصطناعية وت
 و مستوى خفي .أمستوى واحد ، أي ال تمتمؾ طبقة  شبكات ذات - أ
و أكثر، و نوعاف شبكات أواحد  اً مستوى خفي وأت او مستويات متعددة تمتمؾ طبقة شبكات ذات طبقا - ب

 . التغذية األمامية و العكسية
)الوقاد  -تي:ة االصطناعية من ثالث طبقات وكاآلتتكون الشبكة العصبيو بصورة عامة  

 (:233- 221:2010,وديان,
و ىي الطبقة األولى لمشبكة العصبية تحتوي عمى عدد كبير مف العقد تمثؿ اعداد  طبقة اإلدخال : - أ

 المتغيرات المستقمة .
 : ىي الطبقة الوسطى الواقعة بيف طبقة اإلدخاؿ و طبقة اإلخراج .   الطبقة المخفية - ب
 :وىي الطبقة األخيرة و التي تمثؿ مخرجات الشبكة العصبية االصطناعية  طبقة اإلخراج - ت
  -تي :عاله مف اآلأ في كوف الطبقات الثالثةوتت

  االصطناعية .الخاليا : و ىي تمثؿ نقاط الترابط العصبي بيف الطبقات لمشبكة العصبية 
 . المستوى : ىو مجموعة الخاليا المستممة لإلدخاؿ و اإلخراج 
  الوزف : توضح األوزاف قوة الترابط العصبي بيف طبقات الشبكة العصبية فكؿ خمية ليا وزف يربطيا مع

 المستوى الذي يسبقيا و وزف يربطيا مع المستوى الذي يمييا .
 (  Principer,et,al,2000:36) :تي طناعية اآلوتمتاز الشبكات العصبية االص

 امكانيتيا عمى تأدية المياـ التي ال تتمكف البرامج الخطية مف تنفيذىا . - أ
 حد عناصر الخمية .أي مشكمة عند فشؿ أعدـ حدوث  - ب
 قابمية الشبكات العصبية عمى التعمـ دوف الحاجة ألعاده البرمجة . - ت
 التجريبية .لى وجود أعداد كبيرة مف البيانات إعدـ حاجتيا  - ث
 لى االفتراضات القوية الخاصة بنوعية البيانات و العالقة بيف المتغيرات .إعدـ حاجتيا  - ج

 (.Beckenkamp,2002  :43وتتميز الشبكات العصبية بعدد من الخصائص, منيا  )
 تتقبميا كافة أنواع البيانات . - أ
 أمكانية استعماليا في المجاالت العممية المختمفة . - ب
 المعرفة التي اكتسبتيا مف الحاالت التي سبؽ و أف تـ تشغيميا عمى الشبكة .تخزينيا  - ت
 ارتكازىا عمى أساس رياضي قوي . - ث
 وصفيا أحدى طرؽ التكنولوجيا لمتشغيؿ الذكي لممعمومات التي تعمؿ عمى محاكاة العقؿ البشري  - ج
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 ويعاب عمى الشبكات العصبية االصطناعية ما يأتي:  
 يؿ ألجراء عممية المعالجة .لى الوقت الطو إحاجتيا  - أ
 وجوب استخداـ المحاكاة بسبب االختالؼ الحاصؿ بيف ىيكمية كؿ مف الشبكة العصبية و المعالجات . - ب
 في بعض االحياف .  يا نتائج ال يمكف تفسيرىا منطقياً اعطائ - ت

قدرتيا اليائمة في حؿ المشاكؿ الحقيقية فقد تـ تطبيقيا في مجاالت ومن مجاالت استعمال الشبكات العصبية 
 ( 18: 2012عديدة أىميا )الوصيفي،

و أارؼ بواسطة الممس استعممت الشبكات العصبية لفتح الحسابات الخاصة بالمص األعمال المصرفية : - أ
 عف التعرؼ عمى خطوط اليد و التوقيعات المصرفية . و بصمة الصوت ، فضالً أبصمة العيف 

: تـ استعماؿ الشبكات العصبية االصطناعية لتحديد األىداؼ في الرادارات العسكرية و كذلؾ االتصاالت  - ب
 أبعاد صدى األصوات الذي قد تنتج مف خطوط اليواتؼ . 

: أف حاجة الشبكات العصبية االصطناعية الى فروض قميمة و عدد أقؿ مف المشاىدات جعؿ  مجال التنبؤ - ت
 مقارنة بالطرؽ التقميدية االخرى .  جداً  استخداميا في مجاؿ التنبؤ واسعاً  مف

تـ استعماؿ الشبكات العصبية االصطناعية في تطبيقات الطب الفوري المرتبط بالذاكرة كما ىو  الطب : - ث
 لعقؿ البشري ، أي مبادئ العالقات المرضية و التشخيصية .الحاؿ في ا

 العناصر المؤثرة عمى تدريب الشبكات العصبية االصطناعية   -2
 (41:1996تعتمد سرعة و دقة تعميـ الشبكات عمى عدة عوامؿ منيا : )الشرقاوي،

: يعد معدؿ التعميـ مف العوامؿ الميمة في تحديث األوزاف في الشبكة العصبية و ىو  معدل التعميم - أ
المسؤوؿ عف تحديد حجـ الخطوات في عممية التعميـ لمشبكة و حجـ التغيير في األوزاف ، فيو معادلة 

شبكات معدؿ التعميـ الذ تمكف إعمى قيمة المدخالت  اعتماداً يحية رياضية عمميا تغيير األوزاف الترج
 مف الوصوؿ لممخرجات الموثوقة كمما ازدادت أحجاـ مدخالت الشبكة. صطناعيةاالالعصبية 

: يتأثر أداء الشبكات العصبية بأعداد المتجيات كونو يمثؿ المتغيرات المستقمة فكمما كاف  أعداد المتجيات - ب
ذا إا مثؿ البيانات ، أمّ عدد المتجيات مناسب كمما تمكنت الشبكات العصبية مف استخالص النموذج الذي ي

كانت مدخالت الشبكة العصبية تتسـ بالتعقيد فالبد ىنا مف زيادة أعداد المتجيات كي تعتاد الشبكة 
 ( .31،2008العصبية االصطناعية عمى طبيعة ىذه البيانات )الزبيدي،

تـ اختيار أعداد قميمة : عندما يبدأ تدريب الشبكات العصبية االصطناعية لممرة األولى ي أعداد العقد الخفية - ت
يادة أعداد العقد مف العقد الخفية و بعدىا تتـ عممية المقارنة بيف النتائج الحقيقية و المطموبة و بالتالي تتـ ز 

 لى أقؿ نسبة مف األخطاء. إالخفية لموصوؿ 
عمى صفات  أعداد المستويات الخفية : تدرب الشبكات العصبية بمستوى خفي واحد كي تتعمـ الشبكة - ث

لى أقؿ خطأ ممكف و بعد ذلؾ يتـ ضا مستوى مخفي أخر إ البيانات لحيف الوصوؿ
 .(29:2005)بوحفص،
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 خطوات بناء الشبكة العصبية االصطناعية   -3
االصطناعية و التي ىناؾ العديد مف الخطوات الواجب أتباعيا لموصوؿ الى التصميـ الناجح لمشبكات العصبية 

 ( .Hoffer,et,at,2008:206) : تيتتضمف اآل
 تعييف العناصر التي يتطمب مف الشبكة العصبية االصطناعية التعرؼ عمييا . - أ
تخصيص المعمومات الواجب استعماليا مف قبؿ الشبكات العصبية إليجاد المطموب منيا ، كوف الشبكة  - ب

 العصبية تتعمـ مف خالؿ ربط المدخالت بالمخرجات .
ذ يتـ تحديد كؿ مف إكاف تعميـ الشبكة العصبية أفضؿ  كانت البيانات كبيرة جمع البيانات الكافية فكمما - ت

 المدخالت و المخرجات التي تستعمميا الشبكة العصبية .
 تعييف الجوانب الفنية )معدؿ التعميـ ، أعداد الطبقات الخفية ، مدى دالة التحويؿ( .   - ث
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 انًثحث انثانث

 انكًيح انًستعًهح نهتنثؤ تانتعثر انًاني ننًارجا

 تمييد....
 ،ساليب االحصائية والطرؽ الرياضية في بناء نماذج عديدة لمتنبؤ بالتعثر المالي استعمؿ العديد مف الباحثيف األ   
 ( 59: 2000اىـ ىذه االساليب ما يمي )ىندي، واف
 . 1968في النموذج الخاص بو عاـ  Altmanحصائي الذي اعتمد عميو سموب اإل: وىو األ التحميل التميزي-1
 : كالموغاريتمات والخوارزميات. الشبكات العصبية-2
 ؿ التنبؤ بالتعثر الماليييا اغمب الباحثوف في مجاإلالتي استند  اإلحصائيةالطريقة  : وىي التحميل الموجستي-3

ساليب بشيء مف التفصيؿ كمبحث ثالث ضمف ىذا الفصؿ النظري وستناقش تمؾ األ،  في بناء نماذجيـ 
 لمدراسة .

 لي الذي قد تتعرض لو المنشأة عندساليب الكمية التي تـ بنائيا بيدؼ التنبؤ بالتعثر الماولغرض معرفة األ     
الؿ نماذج التنبؤ بالتعثر المالي التي عرفت بأسماء خساليب مف ىـ ىذه األأدناه في أشاطاتيا نوضح مزاولتيا لن

 (.363: 2003تي  )مطر،( و كاآل4باحثييا التي يوضحيا الجدوؿ )

 نماذج التنبؤ بالتعثر المالي( 4جدول )
 الباحث السنت ث

 Beavers 1966 أ

 Altman 1968 ب

 Argenti 1976 ج

 Taffler & Tisshow 1977 د

 G.Springate 1979 هـ

 Kida 1981 و

 OHLSON 1981 س

 Z-SCORE 2891 ح

 ط

 

1983 Booth 

 Zmijewski 1984 ي

 Fulmer Model 1984 ك
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 ZAVGREN 1984 ل

 Campisi and Trotman 1985 م

 Sherrord 1987 ى

 J.Conan&M.Holder 1987 ص

 Ferner and Hamilton 1987 ع

 Shirata 2002 ف

 .المصدر :اعداد الباحث                              

 -:  Beavers1966 - أ
 نطالؽاالساس أالذي يعد  1966عاـ  Beaversوؿ مف وضح نموذجا لمتنبؤ بتعثر المنشأة ىو العالـ  أف إ   

ذ اعتمد عمى إحادي ، ؿ األسموب التحميأاء نموذج التنبؤ بالتعثر المالي ستعمؿ في بنألباقي النماذج واالبحاث ، و 
لى إمتعثرة  وتوصؿ في نياية دراستو  خرمنشاة  نصفيا ناجحة و النصؼ األ158( نسبة مالية واخضعيا الى 30)

%، 21، 18، % 10( سنوات وكانت نسبة الخطأ )%5، لقدرتيا عمى التنبؤ بالتعثر قبؿ ) ( نسب فقط6اعتبار) 
في  Beavers%( لمسنوات السابقة لحدوث الفشؿ وعمى التوالي ، وتمثؿ ىذه النسب التي اعتمد عمييا 22، %24

 تي :بناء نموذجو عمى النحو اآل
R1.التدفقات النقدية/ مجموع الديوف : 
R2جمالي الموجودات.إح قبؿ الفوائد والضرائب /ربا: صافي األ 
R3 / جمالي الموجودات .إ:المديونية 
R4/ جمالي الموجودات.إ: صافي رأس الماؿ العامؿ 
R5.نسبة التداوؿ = الموجودات المتداولة/المطموبات المتداولة : 
R6المطموبات المتداولة  \المخزوف السمعي(-: نسبة التداوؿ السريع= )الموجودات المتداولة. 

وباستعمالو لنموذج االنحدار البسيط توصؿ النموذج التالي والذي يتكوف مف ثالث نسب مالية فقط ، والتي يمكف 
تية:   لرياضية اآلالفشؿ وفؽ المعادلة ا قبؿ خمس سنوات مف حدوث المنشآتعف طريقيا التنبؤ بفشؿ 

 (:70: 2011)النسور،

 Z= 1.3A1+2.4A2-0.980A3-6.787 ( ...........4معادلة رقـ )

 ف إذ إ 
Z المؤشر الكمي : 

A1 نسبة التدفؽ / مجموع االلتزامات : 
A2 نسبة صافي الربح / مجموع الموجودات : 
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A3نسبة مجموع االلتزامات / مجموع الموجودات : 
ف  أبالمتغيرات الثالث األخر و كما  ولى القدرة عمى التنبؤ بدرجة أعمى مقارنةالثالث األ ذ بينت المتغيراتإ  

  :( 292: 1989صياغة النموذج تمكف مف الوصوؿ لنتائج عديدة ، أىميا )عبد السالـ،
ف مجموع الموجودات ألناجحة عمى التدفقات النقدية بؿ عدـ اقتصار تمييز المنشآت الفاشمة عف المنشآت ا -

 السائمة لممنشآت الفاشمة أقؿ . 
 تمتاز المنشآت الناجحة بثبات االتجاىات و قمة االنحرافات عف خط االتجاه العاـ . -
 تمتاز المنشآت الفاشمة بارتفاع االلتزامات و نقص اإلمكانيات عمى مواجية االلتزامات . -
و تتسع الفوارؽ كمما اقتربت المنشأة االختالؼ الكبير بالتدفقات النقدية بيف المنشآت الفاشمة و الناجحة ،  -

 الفاشمة مف اإلفالس .
و يأتي بعدىا نسبة صافي الربح / جمالي الديوف إبالفشؿ ىي نسبة التدفؽ النقدي / ف افضؿ نسب التنبؤ إ -
 جمالي الموجودات .إ
 .اف سائداً و ىذا المفيـو عكس ما كانخفاض المخزوف السمعي لممنشآت الفاشمة مقارنة بالمنشآت الناجحة ،  -
لمفشؿ مف  اً مؤشر بوصفِو افي رأس الماؿ العامؿ تكوف افضؿ البعض مف الموجودات السائمة كالنقد و ص -

 الموجودات المتداولة.
تي النموذج، ومف تمؾ االنتقادات اآل لى بعض االنتقادات و التي تـ في ضوئيا بناءإكما تعرضت الدراسة    

 ( .65: 2012 ،القريشي)
 اختبار  النتائج عمى عينة ثانية .عدـ اجراء  -
لى مدى شيوعيا و قابميتيا إذ تـ اختيارىا باالستناد إاختيار المتغيرات عمى أسس عممية عدـ بناء   -

 التفسيرية في الدراسات المتشابية .
ذ تـ التعامؿ مع المتغيرات بصورة منفردة بمعنى أنيا حاولت معرفة إاستعماليا ألسموب احصائي مبسط ، -

اذا كانت  فروقات معنوية بيف متوسط قيمة كؿ متغير لممنشآت التي افمست و المنشآت المماثمة  فيما
الناجحة ، و لو تعاممت الدراسة مع جميع المتغيرات الست لمرة واحدة قد تتضح المتغيرات التي ليا القدرة 

 مالي .عمى التنبؤ بالفشؿ مف المتغيرات التي ليس ليا القدرة عمى التنبؤ بالفشؿ ال
جمالي األصوؿ بيف مجموعتيف إعمى ضوئيا تـ استيفاء شرط تقارب لى السنة المالية التي تـ إعدـ اإلشارة  -

 مف المنشآت .
 :Altman 1968 - ب

 لمالي ، و تميز باستعمالو لنموذجلمتنبؤ بالتعثر ا أنموذجمف األوائؿ الذيف عمموا عمى صياغة   Altmanيعد     
عوامؿ التمييز ، و تكونت عينة الدراسة مف ثالث و ثالثوف منشأة تـ اختيارىا عشوائيا مف المنشآت التي أشيرت 

لى نوع الصناعة ، إ عة مف المنشآت المماثمة استناداً مجمو  اختياربعدىا تـ  1965 -1946افالسيا لمفترة مف 
ـ المؤشرات لحالة الفشؿ عشروف نسبة مالية ، تمثؿ أىلى أثناف و إلبيانات و حجـ األصوؿ ، استنادا وتوافر ا
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لى التحميؿ التمييزي إر عمى متغير الفشؿ و تـ اخضاعيا ذ اعدت ىذه النسب كمتغيرات مستقمة تؤثإالمالي ،
المتعدد و تـ االقتصار  في األخير عمى خمسة نسب مالية تمكف مف خالليا  مف التمييز بيف المنشآت المعرضة 

ثر و الفشؿ المالي و ما بيف المنشآت الناجحة ذات الوضع المالي الجيد و توصؿ الى النموذج الذي لمخاطر التع
 ( .365: مصدر سابؽمف خاللو يستطيع التنبؤ بفشؿ المنشآت في ضوء المعادلة الرياضية األتية )مطر، 

Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.010X5 ( ...........5معادلة رقـ )   
Z مؤشر االستمرارية : 

X1/ صوؿجمالي األإ: صافي رأس الماؿ العامؿ 
X2صوؿجمالي األإرباح المحتجزة/:رصيد األ 
X3صوؿجمالي األإقبؿ الفائدة والضريبة/ : ربح التشغيؿ 
X4 :/جمالي المطموباتإالقيمة السوقية لحقوؽ المساىميف 
X5/ صوؿجمالي األإ: المبيعات  

 تية  :اف تكوف واحدة مف الثالث فئات اآل( البد zو أوضح النموذج اف قيمة )
   فئة المنشآت الناجحة أو التي تمتمؾ القدرة عمى االستمرارية← z  ≤ 2,99 
   فئة المنشآت المعرضة لمخاطر الفشؿ و التي مف الممكف افالسيا←  z ≤ 1,81 
   2,99  ←فئة المنشآت التي يتعذر تحديد حالتيا و بالتالي االعتماد عمى معايير أخرى   z <  < 1,81 
 و فشمو في التنبؤ لمدة أكبر وذ بيف نجاحو قبؿ حدوثو بسنتيف إب دقة النموذج في التنبؤ بالفشؿ وتـ حسا      

التي تسبؽ الفشؿ عمى  ( لمسنوات الخمسة%64،  %69،  %52،  %28،  %5وصمت نسبة الخطأ )
 التوالي .

ال أنو لم يسمم من االنتقادات و التي من أىميا أرة استعمال النموذج في الدراسات وعمى الرغم من كث
 (186: 2011:)النجار,

 . يصمح تطبيؽ ىذا النموذج عمى المنشآت المساىمة العامة في القطاع الصناعي 
 مدرجة في السوؽ المالي و ذلؾ لصعوبة حساب القيمة  عدـ قدرة استعماؿ النموذج في المنشآت الغير

 السوقية لحقوؽ المساىميف .
 .اعتماد النموذج عمى أىمية نسبة المبيعات الى أجمالي الموجودات ، و ىذه النسبة تتغير أىميتيا بتغير الصناعات

  Argenti 1976نموذج  - ج
ىـ النماذج التي جمعت بيف اسموب التحميؿ المالي وتحميؿ المخاطر ، وسمي ىذا النموذج أيعد ىذا النموذج مف    

،ويستند ىذا النموذج عمى عدة معايير لوصؼ حالة الشركة ، اذ جمع ىذا النموذج المؤشرات  (A-Score)بتحميؿ 
كبر مف المؤشرات المالية ، وقد اخذ أىمية أح ىذا النموذج لممؤشرات الوصفية المالية والمؤشرات الوصفية ، ومن

ىذا النموذج االوضاع التي تتعرض ليا الشركة مع ترؾ العوامؿ االخرى المحيطة ببيئة الشركة ، وتـ تطبيؽ 
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ذ قسـ ىذا إتية، بب الفشؿ ال تزيد عف العالمات اآلالنموذج مف خالؿ وضع عالمة لكؿ مرحمة مف المراحؿ التي تس
 (369: مصدر سابؽلى : )مطر ، إماتيا العميا ج مراحؿ الفشؿ وعالالنموذ
 43لى الفشؿ إحدوث عيوب تؤدي  -1
 45لى الفشؿ إحدوث اخطاء تؤدي  -2
 12اعراض الفشؿ                   -3

، وعمية يتـ الوصؼ ووضع العالمات ، وثـ وضع 100مف  100ف مجموع العالمات لمفشؿ الكمي تكوف إ 
Argenti  تية :فشؿ الشركات مف خالؿ العالمات اآلكمعيار يقاس مف خاللو تعثر و 

 . درجة عندىا يكوف احتماؿ الفشؿ قميالً  18ذا تمكنت الشركة مف الحصوؿ عمى عالمة تقؿ عف أ -1
 يكوف احتماؿ الفشؿ معقوؿ. 35الى  18ذا حصمت عمى درجة مف أ -2
 .اً يكوف االحتماؿ قوي 35اذا تزيد عف  -3

لى الدراسة التي إج في المممكة المتحدة وذلؾ يعود ىذا النموذتـ اعداد   Taffler –Tisshow1977نموذج   -د
لى تطوير نموذج رياضي إوالتي سعت  1977في عاـ   Taffler -Tisshowاعدت مف قبؿ الباحثيف 

سموب التحميؿ التمييزي الخطي أطانية ، وقد استندت الدراسة عمى بأمكانو التنبؤ بفشؿ المنشآت البري
منشاة اخرى  اعمنت  46منشاة صناعية متواصمة في عمميا و  46لتفريؽ بيف متعدد المتغيرات بيدؼ ا

التحميؿ  افالسيا ، وقد استعمؿ الباحثاف في صياغة النموذج ثمانية نسب مالية مختمفة ، لكف بعد عممية
 ( 88: 2008: )الشيا، تييأمنيا وكما  أربعةلى إوالمفاضمة تـ االستناد 

         Z=0.53X1 +0.13X2 +0.18X3 +0.16X4(..........6معادلة رقم )  
 ف : أحيث 

X1رباح قبؿ الفوائد و الضرائب الى المطموبات المتداولة : األ 
X2لى مجموع المطموباتإصوؿ المتداولة : األ 
X3 صوؿلى مجموع األإ: المطموبات المتداولة 
X4المتداولة(/المصروفات التشغيمية اليومية المتوقعة.المطموبات –صوؿ السائمة : فترة التمويؿ الذاتي =)األ 

 لى فئتيف تبعا لقدرتيا عمى االستمرار تتمثؿ ب :إكما وقد تـ تقسيـ المنشأة 
 .فما فوؽ 0.3فييا  (Z)و القادرة عمى االستمرار ،قيمة أمجموعة المنشأة  الناجحة  -
 . 0.3اقؿ مف  (Z)فالس ، مجموعة المنشأة المعرضة لخطر اإل -

ـ االجراءات وتحديد بدراسة االحتماالت ومف ثـ تقدير تكاليؼ االخطاء عند تقسي Taffler1977وقد قاـ    
ف ىذه الطريقة وىي االفضؿ مف الناحية العممية كأداة لتحديد قائمة صغيرة مف إلى إذ توصؿ إالمتغيرات ، 

و أخالؿ ردود افعاؿ الدائنيف  تتحدد مفف حالة االفالس الفعمي أذ إت التي تتعرض الى ضائقة مالية ، المنشآ
 .ةدقيق صورةال يمكف التنبؤ بو ب لكفالمؤسسات المالية وغيرىا مف الدائنيف ، 
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  Gordan Springateطور ىذا النموذج مف قبؿ الباحث الكندي :  G.Springate1979نموذج  -ه
سس األذ استخدـ إندي ، السوؽ الك فالس الشركات التي تعمؿ فيإف ىذا النموذج ىو التنبؤ بمخاطر اليدؼ م
عمى التحميؿ التمييزي الخطي متعدد المتغيرات لمتمييز  في تطوير نموذجو معتمداً Altmanالتي اتبعيا نفسيا 

منشأه قسـ  40عمى فئة معينو مف المنشأة عددىا عف االعتماد فضالً بيف المؤشرات المالية المكونة لمنموذج ، 
نسبة مالية لمحصوؿ عمى صيغة نموذج يتألؼ مف اربعة نسب  19، اذ تـ تحميؿ منيا مفمسة واالخرى ناجحة 

 2008تية : )رمضاف،جودة،لى النتائج اآلإفالس ، وتوصؿ ط يمكف عف طريقيا التنبؤ بخطر اإلمالية فق
:350-351). 

  Z=1,03R1 +3,07R2 +0,66R3 +0,4R4(..........7معادلة رقم )  

 ف :إذ إ
R1  : صوؿالعامؿ/مجموع األس الماؿ أر. 
R2صوؿقبؿ الفوائد والضرائب /مجموع األ رباح:األ. 
R3 صافي الربح قبؿ الضرائب /الخصـو المتداولة :. 
R4صوؿ: المبيعات/مجموع األ. 

لى إف الشركة تعاني احتماؿ تعرضيا أىذا يعني  0,862كبر مف أفي النموذج  Zقيمة  فعندما يكوف تقدير
ربع نسب مالية ، حصمت عمى أوتـ اختيار افضؿ ، اذا خرجت النتيجة عف تمؾ القيمة والعكسفالس ، مخاطر اإل

 (Z)فالسيا، وكمما زادت قيمة إشركة اعمنت  (20)شركة ناجحة و  (20)لقدرتيا عمى التمييز بيف  92,5%نسبة 
 فأف الشركة تصنؼ عمى 8,62قؿ مف أ (Z)ا عندما تكوف قيمة مّ أى سالمة المركز المالي لمشركة ، فأنيا تشير ال

 فالس.لى خطر اإلإنيا معرضة أ
 1979في عاـ  (Botheras)ذ قاـ الباحث إنبؤ بالفشؿ المالي ، في حيف بيف النموذج ىناؾ قدرة عالية عمى الت   

ميوف دوالر( ، م 2,5ي ) متوسط مجموع اصوليا أشركة صغيرة ومتوسطة الحجـ  (50)بتطبيؽ النموذج عمى 
شركة كبيرة  (24)بفحص عينة مكونو مف  1980في عاـ  Sands، كما قاـ  88%لى إحيث وصمت النتيجة 

. وقد بيف النموذج قدرتو التنبؤية 83,3%مميوف دوالر ، ووصمت النتيجة الى  (63,4)ومتوسط مجموع اصوليا 
 (.368 :2006)مطر، 73%بنسبة 

عممية  المستعممة في ضروريةمف النماذج ال 1981الذي ظير عاـ  Kidaيعد نموذج : Kida 1981نموذج   -و
ذ بني ىذا النموذج عمى عدة متغيرات مستقمة مف النسب المالية حيث تتحدد قيمة إالتنبؤ بالتعثر المالي ، 

 (252: 2009تية: )الحيالي،بموجب المعادلة اآل Zالمتغير التابع 
  Z= 1.042X1+0.42X2-0.461X3 +0.46X4+0.271X5 (.........8معادلة رقم ) 

 اف  حيث
X1)صافي الربح بعد الضريبة /مجموع الموجودات                  )نسبة ربحية : 
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X2       )نسبة رفع(  : مجموع حقوؽ المساىميف /مجموع الخصوـ )االلتزامات( 
X3      )نسبة سيولة(      : الموجودات السائمة /الديوف القصيرة األجؿ)المتداولة( 
X4)المبيعات/مجموع الموجودات                                    )نسبة نشاط :   
X5)النقدية/مجموع الموجودات                                       )نسبة سيولة : 

ذا كانت إا مّ أماف مف الفشؿ المالي ، أبة ،عندىا يكوف المشروع في حالة في النموذج موج (Z)عندما تكوف قيمة 
لمفشؿ ، وبيف ىذا النموذج ىناؾ امكانية عالية لمتنبؤ بحوادث االفالس بنسبة  اً سالبة عندىا يكوف المشروع معرض

 % قبؿ عاـ مف حدوثة. 90لى إت وصم
 -:OHLSON 1981نموذج  -ز
ذ تـ اجراء  إموجستي لمتنبؤ بالتعثر المالي ، ( مف ابرز النماذج التي استعممت التحميؿ الOHLSONيعد نموذج )  

( 2085و ) 1976-1970عمنت افالسيا لممدة أ( منشأه مدرجة في البورصة و 105دراستو عمى عينة تألفت مف )
 (7: 2011،واخروف ، matoussiتي:)ه ناجحة، وبنا نموذجو الرياضي اآلمنشأ

Y=1.32-0.407X1+6.03X2-1.43X3+0.0757X4-2.37X5-1.83X6+0.205X7-1.72X8-  
 0.521X9 (.......9معادلة رقم )

X1= نسبة الحجـ =log /اجمالي االصوؿ(=PNB )المعدؿ 
X2 =صوؿجمالي األإجمالي الديوف/ إ 
X3 صوؿ جمالي األإس الماؿ العامؿ /أ= ر 
X4صوؿ المتداولةألجؿ /ا=ديوف قصيرة األ 
X5 =1 صوؿ الحقيقية جمالي األإجمالي الديوف/إ 

 خالؼ ذلؾ 0        
X6/ صوؿجمالي األإ= صافي الدخؿ 
X7جمالي الديوفإمواؿ الناتجة عف العمميات/=األ 
X8 =1 خالؼ ذلؾ  0، والعاميف الماضييف  خالؿ 0< ذا كانت النتيجة الصافيةأ 
X9( =RN لمسنة- RN  1-لمسنة( / )RN of t + | RN of t- 1) 

  -:z-scoreنموذج 
عمى دالة تضـ مجموعة مف النسب المالية التي تعد كمتغيرات مستقمة لتحديد قيمة  z-scoreاستند نموذج 

عطاء المنشأة نقطة يتـ في ضوئيا توضيح الوضعية المالية إذ يعمؿ ىذا النموذج عمى إلناتج ،المتغير ا
ميمة وغير و في المنطقة السأخطرة التي تشير الى عدـ سالمتيا لممنشأة سواء كانت المنشأة في المنطقة ال

في الدراسات الخاصة بالمنشًات الصناعية المتوسطة  1984الخطرة ، واعتمد نبؾ فرنسا ىذا النموذج عاـ 
ـ بعدىا اتخاذ الطالبة لمقروض ليت المنشآتوصغيرة الحجـ لغرض تنقيطيا ومعرفة المنطقة التي تقع عندىا 
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لى الوقت الطويؿ واعتماده إ، وعدـ حاجتو ذج بسيولة التطبيؽ ال وتميز ىذا النمو  أوقرار منحيا لمقرض 
 (116-115: 2010ميمود،  ;تي: )مكيمةاآلوك ( 5عمى المتغيرات الموضحة بالجدوؿ )

 ( النسب المالية المعتمدة في نموذج التنقيط ومعامالت الترجيح5جدول رقم )
 

 

 

زغيب مميكة ؛ بوشقير ميمود ، " التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " ، الطبعة األولى ، ديواف المطبوعات  المصدر:
 .  2010الجامعية ، الجزائر ، 

 تية :  وفؽ المعادلة اآلعمى وباالستناد الى البيانات الواردة في الجدوؿ اعاله تـ صياغة النموذج 

100Z=1.255R1+2.003R2-0.824R3+5.221R4-0689R5-1.164R6+0.706R7+1.408R8-  
 85.544 .............(10معادلة رقم )

وفؽ تنقيط التي تـ الحصوؿ عمييا وفؽ المجاؿ الذي تنتمي اليو نتيجة ال عمى ف القرار يعتمد عمى وضع المنشأةإذ إ
 :تيوكاآل( 6الجدوؿ )

 فالساحتًاالخ تعرض انًنشأج نًخاطر اإل( 2جذول )

يعايالخ  انعالقح انحساتيح انترييز

اننسة 

 نهذانح

يساهًح  انًقارنح

اننسثح في 

تقذير 

 اننقطح

القيوت 

الفعليت 

 للوؤسست

القيوت 

الوعيار

 يت

R1  الوصاريف الواليت / الفائط اإلجوالي

 لالستغالل

1,255-  62,8  

R2  الووال الدائوت / الصول الثابتت الصافيت

 + احتياجاث رأص الوال العاهل

2,003  80,2  

R3 24,8  -0,824 قدرة التوويل الذاتي / هجووع الديوى  

R4  الفائط اإلجوالي لالستغالل / رقن

 األعوال الصافي

5,221  6,8  

R5  الووردوى/الوشتزياث هتضونت[

 360× الزسن[ 

0,689-  98,2  

R6  القيوت الوضافت[ /  –]القيوت الوضافت

 القيوت الوضافت

1,164-  11,7  

R7  ]الشبائي / الوبيعاث هتضونت الزسن[ ×

360 

0,706  79  

R8 االستثواراث الواديت / القيوت  هتوسظ

 الوضافت

1,408  101,1  

100 * Z + 85,544  
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 الجديد " ، حسب البرنامج الرسمي : زغيب مميكة ؛ بوشقير ميمود ، " التسيير المالي المصدر
 . 2010الطبعة األولى ، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

  Booth 1983نموذج بوث   -ط
 ذ جمع الباحث اسموبيف مف التحميؿ وىما : إخالؿ دراسة اجريت في بريطانيا ، ىذا النموذج مف  ظير  
  النسب المالية. 
 95%مما ادى الى تحسيف القدرة التنبؤية لمنموذج التي بمغت ، ت القائـ عمى مقاييس المعمومات تحميؿ المكونا 

 (.368:  مصدر سابؽقبؿ حدوث االفالس )مطر ،
  -:Zmijewski 1984نموذج  -ي

 االمريكية المنصوبة في السوؽ المالي، المنشآتدراسة عينة مف  1984عاـ  Zmijewskiاجرى الباحث  
منشاة صناعية ناجحة )مستمرة(، استند في بناء نموذجو عمى ثالث نسب  800منشأة فاشمة و 40ثمة بمتموال

وىذه النسب ىي العائد عمى مجموع الموجودات، نسبة المديونية  1978-1972لمفترة مف  المنشآتمالية ليذه 
لى العالقة بيف المتغيرات إمة معامالت التمييز ونسب التداوؿ وقد استعمؿ نموذج تحميؿ البروبيث في تحديد قي

 ( 92-91: مصدر سابؽالتابعة والمستقمة وحسب المعادلة االتية : )الشيا، 
  Z=4.803-3.599x1+5.406x2-0.1x3(......11رقم )معادلة   

 وذلؾ بضرب Altmanلى تطبيؽ خطوة اضافية عف تمؾ المستعممة في نموذج إف استعماؿ ىذا النموذج يحتاج ا  و 
 تي :وف الصيغة النيائية لممعادلة كاآل، لتك 1.8138كافة المتغيرات بالعدد 

  Z= 8.7117-6.529x1+9.8054x2-0.1814x3(......12معادلة رقم )  

 ف :إذ إ
X1 صوؿجمالي األإ= معدؿ العائد عمى 
X2 نسب المديونية= 
X3نسبة التداوؿ= 

 احتًال تعرض انًؤسسح نإلفالس نتيجح انتنقيط

Z ≤ 1,875- 222% 

0,875- ≥ Z > 1,875- 22.2% 

0,250- ≥ Z >0,875- 22.2% 

0,125 ≥ Z > 0,250- 22.2%  ينطقح عذو انتأكذ 

0,625 ≥ Z > 0,125 22.2% 

1,250 ≥ Z > 0,625 22.2% 

1,250 < Z 22.2% 
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( ويتـ تفسير احتماؿ فشؿ المنشأة 1-0بيف ) نيا تقع ماإعاله في أوقد بينت النتائج المرجحة عند تطبيؽ المعادلة   
 ( فاف المنشأة ميددة بخطر التعثر واالفالس المالي .(0.5اذ كمما زادت عف   z مبنيَا عمى اساس قيمة 

  (Fulmer Model,1984)نموذج  -ك
 30منشاة منيا  60نموذج لمتنبؤ بفشؿ المنشآت ، مف خالؿ استعماؿ عينة مكونة مف  Fulmer 1984وضع 

نسبة مالية، وباستعماؿ التحميؿ التمييزي الخطي متعدد  40منشاة فاشمة ، وعف طريؽ استعماؿ  30منشاة ناجحة و 
 ( 195: 2016تية  :)الجنابي، قد وضع النموذج وفقا لممعادلة اآلالمتغيرات ف

H=5.528 V1+0.212 V2+0.073 V3 +1.270 V4.1.120 V5 +2.335 V6+0.575 V7 +1.083 V8+0.894 
                                        V9.6.075 (..........13معادلة رقم )

 ف إحيث 
V1 رباح المحتجزة/مجموع الموجودات.= األ 
V2 المبيعات/مجموع الموجودات = 
V3الضرائب /حقوؽ المساىميفرباح قبؿ = األ 
V5مجموع الديوف /مجموع الموجودات= 
V6الخصـو المتداولة / مجموع الموجودات= 
V7 الموجودات الممموسة /مجموع الموجودات = 
V8 جمالي الديوفإس الماؿ العامؿ/أ= ر 
V9رباح قبؿ الفوائد والضرائب /الفائدة= لوغاريتـ األ 

 %. 98مف الصفر، وقد وصؿ ىذا النموذج لنسبة دقة بحدود   H>تصبح  وتكوف المنشأة معرضة لإلفالس عندما 

 ZAVGREN (1985)نموذج :   -ؿ
المالي  عمى اسموب التحميؿ الموجستي لمتنبؤ باحتمالية الفشؿ فضال عف قياس الخطر ZAVGRENاعتمد الباحث 

مؤسسة غير  45مؤسسة فاشمة و  45ذ استخدـ عدد مف الشركات االمريكية تتضمف إقبؿ حدوثو بخمس سنوات ، 
ف المؤسسات التي أموب التحميؿ الموجستي ، وبيف سأ( مستندا عمى 1978-1972المدة )  فاشمة خالؿ

 ZAVGRENجمالي حجـ االصوؿ . واستند ا  ( متشابية مف حيث طبيعة نشاطيا و استخدميا)الفاشمة وغير الفاشمة
 : (7بالجدوؿ )النسب المالية  ةلبناء دالتو التنبؤي
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 ZAVGREN( النسب المالية لنموذج 7الجدول )
 الصيغة الرياضية النسب ت
1 R1 المبيعات/ متوسط المخزوف 
2 R2 متوسط المخزوف /متوسط الذمـ المالية 
3 R3 اجمالي االصوؿ/)الرصيد النقدي+االستثمارات قصيرة االجؿ 
4 R4 صوؿ السائمةالخصـو الجارية/األ 
5 R5 (صوؿجمالي األإ-/)رباح التشغيؿأالخصوـ الجارية 
6 R6 (الخصـو طويمة االجؿ-صوؿجمالي األإ/)الديوف الحالية 
7 R7 س الماؿ العامؿ(/المبيعاتأصافي ر  صوؿ الثابتة+)األ 

  Source: KARBASI YAZDI Hossein, DARABI Roya, LAGHAEI Tahereh, 
Impacts of ownership type on the financial bankruptcy Based on Zavgren model 
of the companies listed in Tehran stock exchange ,Interdisciplinary Journal 
Of Contemporary Research In Business, vol. 4, N.2, June, 2012, p. 623. 

 
:  تيكان بالشكل اآل    CHRISTINE ZAVGREN (1985) ا النموذج الذي طورهم  أ    

Y= 0.23883-0.108R1-1.583R2-10.78R3-3.074R4-0.486R5-4.35R6- 
0.11R7 ( 14معادلة رقم..............)  

 Campisi and Trotman1985 نموذج  -م
البريطانية ، ويتكوف ىذا النموذج مف عدة نسب مالية وىي )نسب ربحية  منشأة تـ تطبيؽ ىذا النموذج ايضا عمى ال
 تي : ، ونسب سيولة، ونسب رفع ( ، وكاآل

 X1 جمالي حقوؽ المساىميف . إتشغيمي قبؿ الفوائد والضريبة /  ربح 
 X2 صوؿ الممموسة . تشغيمي قبؿ الضريبة / األ ربح 
 X3 صوؿ المتداولة / المطموبات المتداولة .األ 
 X4 صوؿ السائمة / المطموبات المتداولة .األ 
 X5  . مجموع المطموبات / مجموع حقوؽ المساىميف 
 (. 104: مصدر سابؽ، الشيا) 73%بنسبة  ة ذا اثبت النموذج قدرتو التنبؤيأ

لمتنبؤ بالفشؿ المالي ،  اليامةمف اىـ النماذج  Sherrodيعد نموذج  -: (Sherrod,1987)نموذج   -ن
ويستند عمى عدة مؤشرات مالية مستقمة فضال عف االوزاف النسبية لمعامالت دالة التمييز التي اضيفت ليذه 

 (  256: مصدر سابؽتية : )الحيالي ،صياغة النموذج وفقا لممعادلة اآل المتغيرات وتـ
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                     Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6.......(15معادلة رقم )

- X1  رأس الماؿ العامؿ الى مجموع الموجودات 
- X2 صوؿ النقدية الى مجموع الموجوداتاأل 
- X3 مجموع حقوؽ المساىميف الى مجموع الموجودات 
- X4 لى مجموع الموجوداتإرباح قبؿ الضرائب والفوائد األ 
- X5 مجموع الموجودات الى مجموع المطموبات 
- X6  مجموع حقوؽ المساىميف الى الموجودات الثابتة 

يتـ تقسيـ المنشأة الى خمس مجموعات وفقا إلمكانيتيا عمى االستمرارية وىذه المجموعات  (Z)وبناء عمى قيمة 
 تي :( وكاآل8يوضحيا الجدوؿ )

 Sherrod( تصنيف المنشآت وفق نموذج 8جدول )

 Zقيمة  درجة مخاطرة المنشاة المجموع
 Z>25 التعثر المالية غير ميددة بمخاطر أشنالم االولى
 Z<25>20 التعثر الماليقمة احتماؿ تعرضيا لمخاطر  الثانية
 Z<20>5 التعثر المالي صعوبة التنبؤ بمخاطر  الثالثة
 Z<5>5- التعثر المالي تعرض المنشأة لمخاطر  الرابعة

 Z<5- لتعثر الماليتعرض المنشأة بشكؿ كبير لمخاطر ا الخامسة
عثماف ، محمد داوود ، " أدارة و تحميؿ االئتماف و المخاطر " ، الطبعة األولى ، الوراؽ لمنشر : المصدر 

 .  2013و التوزيع ، عماف ، األردف ، 
 -:J .Conan & M. Holder    1987 نموذج   -س

 متغيرات مرجحة عمى النسب المالية الرئيسية وتتمخص ىذه المتغيرات باآلتي: اعتمد ىذا النموذج عمى خمسةٍ 
R1:- جمالي الديوف.إ/لالستغالؿجمالي الفائض اإل 
R2:-جمالي الخصوـ.إمواؿ الدائمة/األ 
R3:-صوؿ.جمالي األإصوؿ المتداولة/األ 
R4:-جمالياإلعماؿ المصاريؼ المالية/رقـ األ. 
R5:- المضافة.مصاريؼ العماؿ/القيمة 

 (103:  مصدر سابؽتي : )الجنابي، لتصبح معادلة النموذج كاآل
  Z=24R1+22R2+16R3-87R4-10R5  (...........16معادلة رقم ) 

ذ تصنؼ المنشآت إس في المنشآت ، فالوضع المنشأة فضاَل عف احتماؿ اإل ( مؤشرًا ماليًا معبرَا عفZتعد قيمة )
 تي :امكانية استمرارىا وكما موضح باآللى ثالث فئات مف اجؿ قياس إ
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 ( .9( اكبر مف )(Zولى المنشآت الناجحة التي تكوف فييا قيمة أل*الفئة ا
صغر مف أ Z*الفئة الثانية المنشآت المشكوؾ في امكانية استمرارىا والمحتمؿ افالسيا والتي تكوف عندىا قيمة  

(9.) 
 (.4اصغر مف ) Zالفئة الثالثة فئة المنشآت التي ىي في وضعية حرجة اض اف قيمة *
 -:Ferner and Hamilton 1987نموذج  -ع
ذ إلتنبؤ بفشؿ المنشآت في نيوزلندا متطور يتكوف مف عدد مف النسب المالية يمكنو ا قاـ العالماف بصياغة نموذج  

ذ إ،  1982-1962ى ناجحة لألعواـ مف خر أمكونة مف ستة عشر منشأة فاشمة و  قاما بأجراء دراستيما عمى عينو
تي : لى النموذج اآلإتميزي وتـ التوصؿ سموب التحميؿ الأستعمميف في ذلؾ حدى عشر نسبة مالية مأتـ تحميؿ 

 (:2008:89)الذنيبات،عمي،
 Z= 1.63A1+11.02A2-5.34A3-2  (...............17معادلة رقم) 

 اذ اف 
Zسموب التمييزي.األ –الناتجة عف تطبيؽ المعادلة  = القيمة 

=A1  صوؿ.ع األنسبة الربع قبؿ الفوائد والضرائب/مجمو 
A2صوؿ. ة المطموبات المتداولة/ مجموع األ=نسب 
A3صوؿ المتداولة/المصاريؼ التشغيمية.=نسبة األ 
و أبيدؼ التنبؤ بنجاح  2002عاـ  Shirata: طور ىذا النموذج مف قبؿ الباحث  Shirata 2002نموذج  -ف
( شركة مفمسة و 10457لى دراسة مجموعة مف الشركات اليابانية التي تضـ )إ و الشركات استناداً أشؿ المشاريع ف
 SAF، وتوصؿ الى نموذج يسمى ب  مالياً  مؤشراً  72( شركة غير مفمسة ، وتضمف في دراستو ىذه 30421)

،  لإلفالس( تعد معرضة 0.26ات التي تكوف لدييا قيمة النموذج اكبر مف )وتبعا ليذا النموذج فأف الشرك 2002
،  Shirataتية : )يد ىذا النموذج وفقا المعادلة اآل% مف حاالت االفالس ، وتـ تحد77.2وقد اوضح ىذا النموذج 

2002 :8) 

 SAF=0.014X1+0.268X2+0.0661X3+0.0237X4+0.7077 (...........18معادلة رقم )
 اذ تمثؿ: 

X1 رباح المحتجزة/مجموع الموجودات: األ 
X2صافي الدخؿ قبؿ الضريبة /مجموع الموجودات : 
X3معدؿ دوراف المخزوف : 
X4مصروؼ الفائدة / المبيعات : 
لي لممنشأة لى نموذج اكثر دقة في عممية التنبؤ بالتعثر الماإعمى نموذجيا لموصوؿ  احثة تعديالً جرت البأو 

 (shirata ،2002 :8تية :)المعادلة اآل باستعماؿ
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 Z=0.0104X2-0.058X24-0.06X36-0.003X10+0,7614 (.........19معادلة رقم) 

 ف إذ إ
X2صافي الدخؿ قبؿ الفوائد والضرائب /مجموع الموجودات = 

X24 مصاريؼ الفائدة / المبيعات = 
X36 الحسابات مستحقة الدفع / المبيعات = 
X10  رأس الماؿ العامؿ الحالي / رأس الماؿ العامؿ السابؽ = 

% مف حاالت التعثر ، 86.14( تمكنت الباحثة مف القياـ بعممية التنبؤ بدقة تصؿ Zلنموذج المحدث )عمى وفؽ ا
 الس .فتزداد فييا احتماالت التعثر واإل (0.38( عف )Z (ف المنشأة التي تنخفض فييا قيمة إذ إ

 

 

 

 



 انثثانفصم ان

 

 
 

السانيب انكمية ستعمال اا – انعمهياالطار 
 نهتنبؤ بانتعثر املايل

 املبحث األول
 وصف وحتهيم انبيانات

 املبحث انثاني
 اختبار  فرضيات اندراسة
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 انًبحث االول

 وصف وجحهٍم انبٍاَات
 تمييد ...

(   Sherrodفي ىذا المبحث تم تحميل النسب المالية التي تم استعماليا في كل من التحميل التمييزي ) نموذج    
 – 2005ينة الدراسة لممدة ) و تحميل االنحدار الموجستي لقطاعي المصارف و شركات االستثمار المالي ع

ميل ستة من المتغيرات التي تم االعتماد عمييا في عممية التنبؤ بالتعثر المالي حتى تتمكن ( من خالل تح2019
ادارات المصارف و شركات االستثمار المالي من وضع السياسات و الخطط الالزمة لتصويب الوضع المالي 

 الحالي و تجنب الوقوع في األزمات المالية في المستقبل و من ثم تحقيق األرباح .
مجموع , تالموجوداصول النقدية الى مجموع اال ,.مال العامل الى أجمالي الموجوداترأس ال ذه المتغيرات ىيو ى
مجموع ,دات صافي االرباح قبل الضرائب الى مجموع الموجو ,  ق المساىمين الى مجموع الموجوداتحقو 

 دناه أوكما يتبين تحميميا في   .الثابتة لى الموجوداتإالمساىمين  مجموع حقوق ,زامات لى مجموع االلتإالموجودات 
ل والتي عمى ضوئيا تم بناء دالة التحمي Sherrodنتائج النسب المالية المكونة لنموذج :المصارف  : اولا 

 تي : اآل (9)الموجستي وكما موضح بالجدول
 نهًصاسف عٍُة انذساسة و ًَىرج انححهٍم انهىخسحً   Sherrod انًكىَة نًُىرجانخاصة بانًصاسف ( انُسب انًانٍة ;خذول )

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 انسُة انًصشف

 0.235193 1.0936532 0.034734 0.085633 0.327071 0.049224 2005 وسظيصشف انششق األ

2006 0.049735 0.46295 0.119521 0.018981 1.1357452 1.712693 

2007 0.061985 0.428617 0.12402 0.039815 1.1415779 1.999195 

2008 0.048143 0.381685 0.112066 0.024624 1.1262093 1.753145 

2009 0.051231 0.638061 0.135501 0.021937 1.1567393 1.607933 

2010 0.812906 0.592819 0.144966 0.017368 1.1695438 1.426966 

2011 0.10691 0.553449 0.206431 0.032373 1.2601296 2.074254 

2012 0.159845 0.566454 0.229247 0.034908 1.2974322 2.597574 

2013 0.148954 0.545171 0.261928 0.031605 1.3548818 2.318477 

2014 0.312175 0.512046 0.449546 0.006282 1.816683 3.272484 

2015 0.267993 0.481854 0.410247 0.009807 1.6998652 2.854387 

2016 0.234017 0.484757 0.413989 0.021937 1.8381662 2.267157 

2017 0.167568 0.538677 0.338853 0.750913 1.5125241 1.978297 

2018 0.184632 0.564156 0.343181 -0.0037 1.5224894 2.164509 

2019 0.396331 0.464769 0.416395 0.004351 1.75023 20.75264 

 3.26766 1.3917247 0.069729 0.252768 0.502836 0.203443  انًعذل

 2.501137 1.3605282 0.032564 0.264991 0.428964 0.159043 2005 انخهٍحيصشف 

2006 0.212516 0.382051 0.295155 0.033104 1.418752 3.571628 

2007 0.146826 0.355466 0.200427 0.034919 1.2506672 3.739269 

2008 0.127578 0.289004 0.171054 0.006422 1.2063505 3.934447 

2009 0.169983 0.224215 0.228884 0.031004 1.304013 3.624273 

2010 0.165981 0.027913 0.233606 0.022651 1.3119281 3.254363 

2011 0.280378 0.273064 0.333809 0.035222 1.577633 5.874542 
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2012 0.299202 0.376805 0.350987 0.08556 1.5473586 6.435964 

2013 0.337214 0.471888 0.388986 0.071693 1.6411858 7.274794 

2014 0.361263 0.447218 0.423739 0.05236 1.7402361 66.10323 

2015 0.336622 0.301807 0.396593 0.017156 1.6689956 6.43484 

2016 0.354 0.205621 0.396166 0.008672 1.656084 9.395473 

2017 0.478262 0.334472 0.531875 0.008355 2.1361834 9.920589 

2018 0.470594 0.335875 0.543754 0.001568 2.1918011 7.432416 

2019 0.538139 0.408545 0.558521 -0.00716 2.265111 27.40373 

ًعذلان   0.29584 0.324194 0.35457 0.028939 1.6184552 11.12671 

ههً األانًصشف 

 انعشاقً

2005 0.408598 0.661857 0.423457 0.028256 1.7344768 28.5287 

2006 0.580369 0.646181 0.600129 0.016913 2.5008072 30.37041 

2007 0.557471 0.769171 0.545891 0.036182 2.2021158 33.34671 

2008 0.40902 0.599448 0.440461 0.049755 1.7871859 14.00891 

2009 0.517728 0.557956 0.550456 0.532141 2.2244754 16.8191 

2010 0.456012 0.471266 0.491952 0.012566 1.9683164 13.68819 

2011 0.549263 0.59559 0.570857 0.015728 2.3302242 26.43603 

2012 0.441585 0.763959 0.458595 0.053953 1.8470456 26.96109 

2013 0.915186 0.706238 0.310702 0.03062 1.4506968 19.56051 

2014 0.403797 0.66596 0.428176 0.014752 1.745107 17.56334 

2015 0.444208 0.581337 0.486028 0.032957 1.9456294 11.62206 

2016 0.468307 0.53338 0.497262 0.047934 1.9891094 1.717315 

2017 0.471329 0.449174 0.473637 0.009651 1.8998314 20.51742 

2018 0.46205 0.39113 0.048977 -0.01068 1.9624588 1.725421 

2019 0.378404 0.253197 0.405506 0.018119 1.6824772 14.96229 

ًعذلان   0.497555 0.57639 0.448806 0.059256 1.9513305 18.52183 

 12.85241 1.1693416 0.030115 0.144818 0.631287 0.13355 2005 يصشف االئحًاٌ

2006 0.088109 0.454074 0.094312 0.03994 1.5976798 15.20429 

2007 0.986769 0.466825 0.216725 0.061169 1.2766914 50.57543 

2008 0.26989 0.495214 0.27536 0.05464 1.3799965 50.33656 

2009 0.302707 0.441366 0.307485 0.024608 1.4440123 64.35793 

2010 0.224835 0.352007 0.227074 0.016265 1.2937846 101.4357 

2011 0.339475 0.440808 0.34217 0.041726 1.5201493 126.9482 

2012 0.307437 0.324625 0.312596 0.045016 3.1990161 60.59477 

2013 0.322012 0.326129 0.326834 0.022797 3.0596586 67.7866 

2014 0.459551 0.322615 0.464135 0.025618 1.8661411 101.2514 

2015 0.483386 0.477013 0.487957 0.22496 2.8541551 106.7646 

2016 0.99044 0.114656 0.597634 0.01243 2.5566762 108.0191 

2017 0.655704 0.244082 0.661837 0.01689 2.957155 10.79032 

2018 0.621266 0.685842 0.629901 0.122095 2.7019816 72.94662 

2019 0.55205 0.77338 0.568623 -0.0098 2.3181597 34.31053 

ًعذلان   0.449145 0.436662 0.377164 0.048564 2.0796399 65.61163 

يصشف االسحثًاس 

 انىطًُ

2005 0.191187 0.343238 0.221441 0.0433 1.2844245 7.319452 

2006 0.153821 0.303016 0.185921 0.029678 1.2283823 5.792058 

2007 0.262593 0.760144 0.297076 0.02258 1.4226291 8.615241 

2008 0.257781 0.86074 0.2974 0.058202 1.4235076 7.506456 
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2009 0.285232 0.805415 0.326389 0.028289 1.4845365 7.930392 

2010 0.326188 0.607344 0.35944 0.042532 1.5611344 10.80967 

2011 0.315877 0.475504 0.357342 0.035637 1.5560367 8.617895 

2012 0.270823 0.417921 0.311916 0.023123 1.4851797 7.590484 

2013 0.328956 0.444625 0.357968 0.031591 1.5799487 12.33899 

2014 0.476854 0.636262 0.507915 0.062367 2.0772335 16.35255 

2015 0.479727 0.655025 0.509778 0.031716 2.065601 17.04174 

2016 0.474716 0.737992 0.501484 0.020863 2.005954 18.73428 

2017 0.458549 0.672552 0.494787 0.008324 1.9740517 13.65394 

2018 0.437807 0.589775 0.461896 0.000636 1.8583765 14.25732 

2019 0.916033 0.572911 0.493794 0.000952 1.968141 14.30808 

ًعذلان   0.375743 0.592164 0.37897 0.029319 1.6650091 11.39124 

 6.594437 1.3806649 0.024329 0.275711 0.491173 0.233902 2005 يصشف انًىصم

2006 0.226367 0.537282 0.269329 0.030239 3.7129259 6.268937 

2007 0.23652 0.715349 0.271773 0.044632 3.6795444 7.7092 

2008 0.155375 0.693696 0.180387 0.036832 1.2200882 7.211982 

2009 0.262264 0.613463 0.290652 0.039309 1.4097458 10.2386 

2010 0.304884 0.427552 0.346164 0.064663 1.1209381 8.3857 

2011 0.31592 0.462786 0.344757 0.048557 1.5261509 11.95535 

2012 0.457912 0.43218 0.470273 0.040446 1.8877666 38.04377 

2013 0.454143 0.568652 0.046556 0.081153 1.8711043 4.078968 

2014 0.73808 0.264395 0.755259 0.006235 4.0859552 43.96356 

2015 0.704104 0.36856 0.718531 0.000881 3.5527949 49.80465 

2016 0.009864 0.27353 0.647811 0.010072 2.8393807 61.21912 

2017 0.650275 0.381846 0.66106 0.014066 2.950378 35.40493 

2018 0.519881 0.406288 0.648641 0.007421 2.846091 5.037617 

2019 0.521949 0.251909 0.654515 0.009806 2.8944794 4.937281 

ًعذلان   0.386096 0.459244 0.438761 0.030576 2.4652005 19.57673 

ًصشف   انًححذ ان

 سحثًاسنال

2005 0.067327 0.736978 0.303406 0.035099 1.4355568 1.285188 

2006 0.135009 0.737913 0.348575 -0.01031 1.5350952 1.632165 

2007 0.142776 0.777807 0.297409 0.017087 1.4233037 1.923325 

2008 0.344615 0.730782 0.379042 -0.0114 1.6104151 11.00993 

2009 0.241052 0.669227 0.000256 0.037728 1.3445112 0.016877 

2010 0.334824 0.405629 0.354777 0.07752 1.5498522 17.78084 

2011 0.356331 0.208913 0.377305 0.075034 1.6059218 17.98937 

2012 0.372342 0.305939 0.439214 0.079017 1.7832125 6.567937 

2013 0.00038 0.015068 0.448866 0.049094 1.8144411 6.56352 

2014 0.482475 0.065374 0.583115 0.048454 2.3987407 5.794099 

2015 0.111316 0.203392 0.553497 0.003928 2.2396263 5.516636 

2016 0.502177 0.101297 0.611525 0.00236 2.3490175 5.592481 

2017 0.003408 0.111931 0.572661 0.006028 2.3400606 5.276855 

2018 0.482617 0.01603 0.589155 0.032585 2.4340061 5.530035 

2019 0.413449 0.012987 0.502176 -0.00341 2.0087401 5.659834 

ًعذلان   0.266007 0.339951 0.424065 0.029255 1.8581667 6.542605 

 13.02213 1.2855103 0.030767 0.222099 0.715322 0.205043 2005 يصشف انشًال
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2006 0.220481 0.041199 0.325591 0.036358 1.482779 3.24706 

2007 0.363077 0.553279 0.381304 0.059477 1.6163033 20.91985 

2008 0.31296 0.669368 0.332512 0.048543 1.4981533 17.00712 

2009 0.20149 0.582407 0.245956 0.041705 1.3261832 5.531305 

2010 0.12622 0.541742 0.170565 0.033643 1.2056404 3.846314 

2011 0.107267 0.47259 0.236927 0.046479 1.3104902 1.827295 

2012 0.057169 0.562504 0.171614 0.049116 12.071664 1.499688 

2013 0.141192 0.541469 0.196119 0.030534 1.2439651 3.570517 

2014 0.169482 0.548003 0.223327 0.015854 1.2875429 4.147617 

2015 0.299268 0.264952 0.386997 0.006505 1.6313145 4.411271 

2016 0.492802 0.194398 0.506347 -0.03761 2.0319817 116.7713 

2017 0.51585 0.152612 0.633697 -0.02718 2.7299825 5.377282 

2018 0.549254 0.051751 0.668127 -0.03639 3.013203 5.620508 

2019 0.405394 0.043726 0.560134 -0.02648 2.2734207 0.211332 

ًعذلان   0.277797 0.395688 0.350754 0.018088 2.4005423 13.80071 

 13.1601 1.1924258 0.007559 0.178203 0.520045 0.161475 2005 اديصشف بغذ

2006 0.166329 0.566181 0.179612 0.029269 1.2189356 13.5221 

2007 0.178925 0.442485 0.209243 0.061851 1.2646118 6.901516 

2008 0.15008 0.377057 0.171928 0.040428 1.2076252 7.869142 

2009 0.118003 0.595473 0.136089 0.023208 1.1575263 7.524493 

2010 0.09212 0.59499 0.123601 0.016868 1.1410323 3.926242 

2011 0.120646 0.522569 0.159517 0.028531 1.1897918 4.104891 

2012 0.161987 0.624602 0.159345 0.022787 1.2426019 4.792289 

2013 0.132841 0.574931 0.16503 0.021983 1.197648 5.126882 

2014 0.128591 0.54304 0.16001 0.017974 1.1904904 5.092848 

2015 0.136908 0.562026 0.17327 0.008558 1.2095849 4.765145 

2016 0.104381 0.451346 0.235601 0.022327 1.3082181 1.795468 

2017 0.116194 0.459479 0.25404 0.008673 1.3405539 1.842922 

2018 0.200958 0.549654 0.239545 0.004874 1.3150024 6.207871 

2019 0.197249 0.486709 0.241574 0.009567 1.31852 5.450127 

ًعذلان   0.144446 0.524706 0.185774 0.02163 1.2329712 6.138803 

 13.37072 1.8743746 0.033233 0.466489 0.535941 0.4316 2005 يصشف بابم

2006 0.915303 0.044767 0.047614 0.03851 19.089121 14.73617 

2007 0.384214 0.537358 0.428367 0.057348 1.749375 13.376 

2008 0.259496 0.071278 0.323728 0.053402 1.4786954 5.03996 

2009 0.243307 0.761302 0.328522 0.025559 1.4892513 3.784065 

2010 0.200921 0.697623 0.297321 0.024846 1.4231254 30.84363 

2011 0.295619 0.054472 0.394085 0.20751 1.6503966 4.002263 

2012 0.271993 0.708122 0.368741 0.019354 1.5841365 3.811354 

2013 0.3633 0.274637 0.490397 0.014935 1.9623136 3.858439 

2014 0.384916 0.19056 0.609384 0.01841 2.5600618 2.714792 

2015 0.474725 0.213472 0.682255 0.014854 3.1471743 3.287502 

2016 0.551898 0.235436 0.77004 0.026326 4.3485834 3.529996 

2017 0.588519 0.125038 0.817784 0.014063 5.4879846 3.566989 

2018 0.527205 0.054688 0.725229 0.019782 3.6393935 3.662319 
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2019 0.469267 0.003445 0.639108 0.021126 2.7709121 3.065664 

ًعذلان   0.424152 0.300543 0.492604 0.039284 3.6169933 7.509991 

 58.57111 2.9831363 0.041261 0.664782 0.201119 0.551283 2005 يصشف سىيش

2006 0.509266 0.17724 0.594305 0.033236 2.4649041 6.988624 

2007 0.434037 0.372554 0.572492 0.034216 2.3391353 4.13488 

2008 0.555824 0.597396 0.641696 0.013133 2.7909232 74.50371 

2009 0.547502 0.23207 0.623787 0.054412 2.6580679 8.17708 

2010 0.570468 0.464092 0.633066 0.004739 2.7252936 10.11327 

2011 0.576252 0.380826 0.630528 0.001677 2.7065641 11.61716 

2012 0.525298 0.549395 0.587494 0.005197 2.4242093 9.445803 

2013 0.578505 0.596794 0.632471 0.005044 2.720874 11.71974 

2014 0.570596 0.589949 0.617793 0.005511 2.6303593 12.54977 

2015 0.63994 0.557196 0.713265 0.011511 3.4875433 9.727368 

2016 0.753351 0.50405 0.759408 0.012576 4.1564165 125.3767 

2017 0.63747 0.556634 0.685622 0.001208 3.1808818 14.23872 

2018 0.589717 0.530735 0.655435 0.002623 2.9022134 9.973327 

2019 0.743284 0.591784 0.769032 0.003368 5.7511029 9.283741 

ًعذلان   0.585519 0.460122 0.652078 0.015314 3.0614417 25.09473 

 2.697455 1.6743342 0.010669 0.402748 0.069882 0.381988 2005 انًصشف انحداسي

2006 0.369115 0.193576 0.387478 0.012763 1.6325937 21.10148 

2007 0.292506 0.306337 0.184222 0.011293 1.4416227 13.31926 

2008 0.183185 0.238324 0.327609 0.02083 1.4872291 11.00428 

2009 0.281046 0.111239 0.403979 0.020587 1.6777945 29.8137 

2010 0.326929 0.209553 0.463054 0.068251 1.8623849 61.54092 

2011 0.861231 0.440193 0.546319 0.043342 2.2041912 87.232 

2012 0.39235 0.468255 0.488011 0.048767 1.9531671 24.13018 

2013 0.621081 0.572817 0.587078 0.031923 3.463009 123.0172 

2014 0.629817 0.29959 0.63299 0.023287 2.7247247 199.4742 

2015 0.701997 0.350391 0.660903 0.019546 2.9490048 288.5636 

2016 0.330478 0.242674 0.665239 0.020055 2.9872048 187.8767 

2017 0.629692 0.181493 0.633518 0.024982 2.7286481 165.5887 

2018 0.635613 0.327495 0.639624 0.026318 2.7748792 159.4874 

2019 0.597545 0.451265 0.604587 0.014523 2.5289994 85.86176 

ًعذلان   0.482305 0.297539 0.508491 0.026476 2.2726525 95.80789 

نهدًٍع انىسظ انحسابً 

 انًصاسف عٍُة انذساسة
 0.365671 0.43417 0.4054 0.034703 2.1345106 23.69921 

 (  1عمى ممحق ) عتمادالمصدر : من اعداد الباحث باال
لى مجموع الموجودات لمسنوات إالتي تمثل رأس المال العامل  X1بمغت قيمة  :وسط مصرف الشرق ال  -1

,  0.049735,  0.049224عمى التوالي )  2019لى إ 2005( من 15ة والبالغة )قيد الدراس
0.061985  ,0.048143  ,0.051231  ,0.812906  ,0.10691  ,0.159845  ,
0.148954  ,0.312175  ,0.267993  ,0.234017  ,0.167568  ,0.184632  ,
ت لمسنوات لسائمة الى مجموع الموجوداا صولاألوالتي تمثل مجموع  X2( , فيما بمغت قيمة  0.396331
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,  0.428617,  0.46295,  0.327071عاله وعمى التوالي  )   في أقيد الدراسة المذكورة 
0.381685  ,0.638061  ,0.592819  ,0.553449, 0.566454  ,0.545171  ,
ن ا( , وىات 0.464769,  0.564156,  0.538677,  0.484757,  0.481854,  0.512046

لى إالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X3ن تمثالن نسبة السيولة لممصرف , فيما بمغت قيمة النسبتا
,  0.12402,   0.119521 , 0.085633تي وعمى التوالي )ات لسنوات الدراسة كاآلمجموع الموجود

0.112066  ,0.135501  ,0.144966  ,0.206431  ,0.229247  ,0.261928  ,
ذ تعد إ(  0.416395,  0.343181,  0.338853,  0.413989,  0.410247,  0.449546

لى مجموع إرائب رباح قبل الضالتي تمثل األ X4احدى مؤشرات الرفع في المصرف , في حين بمغت قيمة 
,  0.024624,  0.039815,  0.018981,  0.034734الموجودات لسنوات الدراسة وعمى التوالي )

0.021937  ,0.017368  ,0.032373  ,0.034908  ,0.031605  ,0.006282  ,
ذ تمثل مؤشر الربحية إ(  0.004351,  0.0037-,  0.750913,  0.021937,  0.009807

لى مجموع المطموبات لسنوات الدراسة عمى إالتي تمثل مجموع الموجودات  X5لممصرف , فيما بمغت قيمة 
,  1.1695438,  1.1262093,  1.1415779,  1.1357452,  1.0936532التوالي )

1.2601296  ,1.2974322  ,1.3548818  ,1.816683  ,1.6998652  ,1.8381662  ,
لى إالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X6( , وبمغت  1.75023,  1.5224894,  1.5125241

, 1.999195, 1.712693,  0.235193مجموع الموجودات الثابتة لسنوات الدراسة عمى التوالي )
1.753145 ,1.607933 ,1.426966 ,2.074254  ,2.597574  ,2.318477  ,3.272484 

 (10)( ويوضح الجدول  20.75264,  2.164509,  1.978297,  2.267157,  2.854387, 
 وسط :اإلحصاءات العامة لمصرف الشرق األبعض 

 وسظًصشف انششق األنات انعاية حصاء( بعض اإل77خذول )

Bank x1 x2 x3 x4 x5 x6 
1 N 15 15 15 15 15 15 

Minimum .0481 .3271 .0856 -.0037 1.0937 .2352 
Maximum .8129 .6381 .4495 .7509 1.8382 20.7526 

Mean .203443 .502836 .252768 .069729 1.391725 3.267660 
Std. 

Deviation 
.1993044 .0822886 .1315001 .1888678 .2744683 4.8859078 

لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة إالتي تمثل رأس المال العامل  X1بمغت قيمة :مصرف الخميج  -2
 0.127578,  0.146826,  0.212516,  0.159043عمى التوالي )  2019لى إ 2005( من 15والبالغة )

, 0.169983  ,0.165981  ,0.280378   ,0.299202  ,0.337214  ,0.361263  ,0.336622  ,
 األصولالتي تمثل مجموع  X2( , فيما بمغت قيمة  0.538139,  0.470594,  0.478262,  0.354
  0.382051,  0.428964عاله وعمى التوالي )أفي ت لمسنوات قيد الدراسة المذكورة لى مجموع الموجوداإالسائمة 
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 ,0.355466  ,0.289004  ,0.224215  ,0.027913  ,0.273064  ,0.376805  ,0.471888  ,
( , وىاتين النسبتين  0.408545,  0.335875, 0.334472,  0.205621,  0.301807,  0.447218

وع الموجودات لى مجمإالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X3تمثالن نسبة السيولة لممصرف , فيما بمغت قيمة 
,  0.171054,  0.200427,  0.295155,  0.264991تي وعمى التوالي   )  لسنوات الدراسة كاآل

0.228884  ,0.233606  ,0.333809  ,0.350987  ,0.388986  ,0.423739  ,0.396593  ,
ذ تعد احدى مؤشرات الرفع في المصرف , في إ( 0.558521,   0.543754,  0.531875,  0.396166

وات الدراسة وعمى التوالي لى مجموع الموجودات لسنإرباح قبل الضرائب التي تمثل األ X4حين بمغت قيمة 
(0.032564  ,0.033104  ,0.034919   ,0.006422  ,0.031004  ,0.022651 , 0.035222, 

0.08556 ,0.071693 ,0.05236 ,0.017156 ,0.008672 ,0.008355 ,0.001568 ,-0.00716 
لى مجموع المطموبات إالتي تمثل مجموع الموجودات  X5ذ تمثل مؤشر الربحية لممصرف , فيما بمغت قيمة إ( 

, 1.304013, 1.2063505, 1.2506672, 1.418752 ,1.3605282لسنوات الدراسة عمى التوالي  )  
1.3119281 ,1.577633, 1.5473586, 1.6411858  ,1.7402361 ,1.6689956 , 1.656084, 
ع الموجودات لى مجمو إالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X6( , وبمغت   2.265111,   2.1918011

, 3.624273, 3.934447,  3.739269,  3.571628, 2.501137الثابتة لسنوات الدراسة عمى التوالي )
3.254363 ,5.874542  ,6.435964 , 7.274794 ,66.10323 ,6.43484 ,9.395473 ,
 بعض اإلحصاءات العامة  (11)( ويوضح الجدول 27.40373,  7.432416,  9.920589

 ًصشف انخهٍحنحصاءات انعاية ( اإل77ول )ذخ
bank x1 x2 x3 x4 x5 x6 

2 N 15 15 15 15 15 15 
Minimum .1276 .0279 .1711 -.0072 1.2064 2.5011 
Maximum .5381 .4719 .5585 .0856 2.2651 66.1032 

Mean .295840 .324194 .354570 .028939 1.618455 11.126713 
Std. 

Deviation 
.1316627 .1129372 .1248297 .0257244 .3428150 16.3618493 

 :المصرف الىمي العراقي  -3
( 15لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة والبالغة )إالتي تمثل رأس المال العامل  X1بمغت قيمة  

,  0.40902,  0.557471,  0.580369,  0.408598عمى التوالي )  2019لى إ 2005من 
0.517728 ,0.456012  ,0.549263  ,0.441585  ,0.915186 ,0.403797 ,
التي تمثل  X2( , فيما بمغت قيمة 0.378404, 0.46205, 0.471329, 0.468307, 0.444208

عاله وعمى التوالي )   في أت لمسنوات قيد الدراسة المذكورة لى مجموع الموجوداإصول السائمة مجموع األ
0.661857  ,0.646181  ,0.769171  ,0.599448 ,0.557956 ,0.471266 ,0.59559 ,
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0.763959   ,0.706238 ,0.66596 ,0.581337 ,0.53338 ,0.449174 ,0.39113 ,
التي تمثل مجموع  X3ن تمثالن نسبة السيولة لممصرف , فيما بمغت قيمة ان النسبتا( , وىات0.253197

 ,0.423457ي وعمى التوالي )توع الموجودات لسنوات الدراسة كاآللى مجمإحقوق المساىمين 
0.600129  ,0.545891 ,0.440461  ,0.550456, 0.491952 ,0.570857  ,0.458595 

 ,0.310702  ,0.428176  ,0.486028 ,0.497262  ,0.473637  ,0.048977 ,
رباح قبل التي تمثل األ X4حدى مؤشرات الرفع في المصرف , في حين بمغت قيمة أذ تعد إ( 0.405506

, 0.016913,  0.028256لى مجموع الموجودات لسنوات الدراسة وعمى التوالي )إرائب الض
0.036182 ,0.049755 ,0.532141 ,0.012566  ,0.015728 ,0.053953 ,0.03062  ,
ذ تمثل مؤشر إ( 0.018119,  0.01068-, 0.009651, 0.047934, 0.032957,  0.014752

لى مجموع المطموبات لسنوات إالتي تمثل مجموع الموجودات  X5الربحية لممصرف , فيما بمغت قيمة 
,  2.2244754, 1.7871859, 2.2021158,  2.5008072, 1.7344768الدراسة عمى التوالي )

1.9683164 ,2.3302242  ,1.8470456 ,1.4506968 ,1.745107 ,1.9456294 ,
تمثل مجموع حقوق  التي X6( , وبمغت 1.6824772, 1.9624588, 1.8998314, 1.9891094

, 30.37041,  28.5287لى مجموع الموجودات الثابتة لسنوات الدراسة عمى التوالي )إالمساىمين 
33.34671 ,14.00891 ,16.8191 ,13.68819 ,26.43603 ,26.96109  ,19.56051  ,
( ويوضح  14.96229,  1.725421,  20.51742,  1.717315,  11.62206,  17.56334

 ىمي العراقي : بعض اإلحصاءات العامة لمصرف األ (12)الجدول 
 ههً انعشاقًًصشف األنحصاءات انعاية ( بعض اإل77خذول )

Bank x1 x2 x3 x4 x5 x6 
3 N 15 15 15 15 15 15 

Minimum .3784 .2532 .0490 -.0107 1.4507 1.7173 
Maximum .9152 .7692 .6001 .5321 2.5008 33.3467 

Mean .497555 .576390 .448806 .059256 1.951330 18.521833 
Std.Deviatin .1301625 .1410496 .1325060 .1319535 .2722656 9.5302401 

  :مصرف الئتمان  -4
( 15التي تمثل رأس المال العامل الى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة والبالغة ) X1بمغت قيمة 

, 0.26989,  0.986769,  0.088109, 0.13355ي )عمى التوال2019لى إ 2005من 
0.302707 ,0.224835 ,0.339475  ,0.307437 ,0.322012 ,0.459551 ,0.483386 ,
صول التي تمثل مجموع األ X2( , فيما بمغت قيمة 0.55205, 0.621266, 0.655704, 0.99044

,  0.631287عاله وعمى التوالي )   أفي ت لمسنوات قيد الدراسة المذكورة لى مجموع الموجوداإالسائمة 
0.454074 ,0.466825  ,0.495214  ,0.441366  ,0.352007  ,0.440808  ,
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0.324625  ,0.326129  ,0.322615  ,0.477013  ,0.114656  ,0.244082  ,
التي  X3تمثالن نسبة السيولة لممصرف , فيما بمغت قيمة  انالنسبت انوىات( , 0.77338,  0.685842

 0.144818تي وعمى التوالي )وع الموجودات لسنوات الدراسة كاآللى مجمإثل مجموع حقوق المساىمين تم
 ,0.094312  ,0.216725  ,0.27536 , 0.307485 ,0.227074  ,0.34217  ,

0.312596  ,0.326834  ,0.464135  ,0.487957  ,0.597634   ,0.661837  ,
التي  X4شرات الرفع في المصرف , في حين بمغت قيمة حدى مؤ أذ تعد إ( 0.568623,  0.629901

 ,  0.030115لى مجموع الموجودات لسنوات الدراسة وعمى التوالي )إتمثل االرباح قبل الضرائب 
0.03994 ,0.061169  , 0.05464, 0.024608 ,0.016265  ,0.041726  , 0.045016, 

0.022797 ,0.025618   ,0.22496   ,0.01243  ,0.01689  ,0.122095 ,( -0.0098 
لى مجموع إالتي تمثل مجموع الموجودات  X5ذ تمثل مؤشر الربحية لممصرف , فيما بمغت قيمة إ

 ,1.2766914 ,1.5976798 , 1.1693416المطموبات لسنوات الدراسة عمى التوالي )
1.3799965 , 1.4440123 ,1.2937846 ,1.5201493  ,3.1990161,3.0596586  ,
1.8661411  ,2.8541551, 2.5566762, 2.957155, 2.7019816, 2.3181597) ,

لى مجموع الموجودات الثابتة لسنوات الدراسة عمى التوالي إالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X6وبمغت 
(12.85241  , 15.20429 ,50.57543  ,50.33656   ,101.4357   ,64.35793  ,

101.4357  ,126.9482  ,  60.59477  ,  67.7866 ,101.2514  , 
بعض  (13)ويوضح الجدول (   34.31053 ,72.94662 ,10.79032,  106.7646,108.0191

 اإلحصاءات العامة لمصرف االئتمان : 
 
 
 

 
 ًصشف االئحًاٌ انعشاقًنانعاية  حصاءاتاإل( بعض 77خذول )

Bank x1 x2 x3 x4 x5 x6 
4 N 15 15 15 15 15 15 

Minimum .0881 .1147 .0943 -.0098 1.1693 10.7903 
Maximum .9904 .7734 .6618 .2250 3.1990 126.9482 

Mean .449145 .436662 .377164 .048564 2.079640 65.611633 
Std.Deviation .2736410 .1701628 .1803609 .0571433 .7478765 37.4756623 

 :مصرف الستثمار الوطني   -5
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( 15لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة والبالغة )إالتي تمثل رأس المال العامل  X1بمغت قيمة    
 ,  0.257781, 0.262593 ,  0.153821,  0.191187عمى التوالي )  2019لى إ 2005من 

0.285232 ,0.326188  ,0.315877  ,0.270823  ,0.328956  ,0.476854  ,
التي  X2, فيما بمغت قيمة 0.916033), 0.437807 ,  0.458549,   0.474716,  0.479727

عاله وعمى التوالي أفي ت لمسنوات قيد الدراسة المذكورة لى مجموع الموجوداإتمثل مجموع االصول السائمة 
(0.343238 , 0.303016  , 0.760144 ,0.86074  , 0.805415, 0.607344 ,

0.475504  , 0.417921 , 0.444625 ,0.636262 , 0.655025 , 0.737992 ,
ن تمثالن نسبة السيولة لممصرف , فيما االنسبت انوىات, 0.572911) ,  0.589775,  0.672552

تي وعمى وع الموجودات لسنوات الدراسة كاآللى مجمإالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X3بمغت قيمة 
,  0.35944, 0.326389 ,  0.2974,  0.297076, 0.185921 ,  0.221441التوالي )

0.357342  , 0.311916 ,0.357968  ,0.507915  ,  0.509778 , 0.501484 ,
ذ تعد احدى مؤشرات الرفع في المصرف , في حين إ,   0.493794), 0.461896 ,  0.494787
لى مجموع الموجودات لسنوات الدراسة وعمى التوالي إالتي تمثل االرباح قبل الضرائب  X4بمغت قيمة 

(0.0433  , 0.029678 ,0.02258  ,0.058202  , 0.028289 ,0.042532  ,0.035637 
 ,0.023123  ,0.031591  ,0.062367  ,0.031716  , 0.020863 ,0.008324  , 

التي تمثل  X5ذ تمثل مؤشر الربحية لممصرف , فيما بمغت قيمة إ , 0.000952) ,  0.000636
 1.2283823,  1.2844245الدراسة عمى التوالي ) لى مجموع المطموبات لسنواتإموع الموجودات مج

, 1.422629, 1.4235076  ,1.4845365 , 1.5611344 ,1.5560367  ,  1.4851797 , 
  1.5799487 ,2.0772335  , 2.065601 , 2.005954 ,1.9740517  ,1.8583765  ,

دات الثابتة لسنوات لى مجموع الموجو إثل مجموع حقوق المساىمين التي تم X6, وبمغت ( 1.968141
, 7.930392 ,  7.506456,  8.615241,  5.792058,  7.319452الدراسة عمى التوالي )

10.80967  ,8.617895  ,7.590484  , 12.33899 ,16.35255  ,17.04174  ,
بعض اإلحصاءات  (14) ويوضح الجدول( 14.30808 ,  14.25732,  13.65394,  18.73428

 مار الوطني : العامة لمصرف االستث
  انىطًُ سحثًاساالًصشف نحصاءات انعاية ( بعض اإل77خذول )

Bank X1 X2 X3 X4 X5 X6 
5 N 15 15 15 15 15 15 

Minimum .1538 .3030 .1859 .0006 1.2284 5.7921 
Maximum .9160 .8607 .5098 .0624 2.0772 18.7343 

Mean .375743 .592164 .378970 .029319 1.665009 11.391236 
Std.Deviation .1834025 .1671967 .1089616 .0180712 .2950546 4.1264326 
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لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد إالتي تمثل رأس المال العامل  X1بمغت قيمة : مصرف الموصل  -6
,  0.23652 , 0.226367,  0.233902عمى التوالي )  2019لى إ 2005( من 15الدراسة والبالغة )

0.155375 ,0.262264  , 0.304884 ,0.31592  ,0.457912  ,0.454143  ,0.73808 , 
التي  X2, فيما بمغت قيمة (0.521949 , 0.519881  , 0.650275,   0.009864,  0.704104

ي عاله وعمى التوالأفي لمسنوات قيد الدراسة المذكورة لى مجموع الموجودات إتمثل مجموع االصول السائمة 
(0.491173  ,0.537282  ,0.715349  ,0.693696  ,   0.613463 ,0.427552  ,

0.462786  ,0.43218  ,0.568652  ,0.264395  ,0.36856  ,0.27353  ,0.381846  , 
التي  X3ن تمثالن نسبة السيولة لممصرف , فيما بمغت قيمة ان النسبتاوىات, 0.251909) , 0.406288

 , 0.275711تي وعمى التوالي )وع الموجودات لسنوات الدراسة كاآللى مجمإاىمين تمثل مجموع حقوق المس
0.269329 , 0.271773 ,0.180387  , 0.290652 , 0.346164 ,0.344757  ,0.470273 

 , 0.046556 ,0.755259  ,0.718531  ,0.647811  ,0.66106  , 0.648641 ,0.654515 
لى إرباح قبل الضرائب التي تمثل األ X4مصرف , في حين بمغت قيمة حدى مؤشرات الرفع في الأذ تعد إ(, 

, 0.044632 , 0.030239 ,  0.024329مجموع الموجودات لسنوات الدراسة وعمى التوالي )
0.036832  , 0.039309  ,0.064663  ,0.048557  , 0.040446 , 0.081153 ,0.006235 

ذ تمثل مؤشر الربحية إ ,0.009806),  0.007421,  0.014066,  0.010072,  0.000881, 
لى مجموع المطموبات لسنوات الدراسة عمى إالتي تمثل مجموع الموجودات  X5لممصرف , فيما بمغت قيمة 

, 1.4097458 ,  1.2200882,  3.6795444, 3.7129259 , 1.3806649التوالي )
1.1209381  ,1.5261509 ,1.8877666  ,1.8711043  ,4.0859552  ,3.5527949  ,

التي تمثل مجموع حقوق  X6, وبمغت 2.8393807),  3.5527949,  4.0859552,   2.8393807
,  6.268937,  6.594437لى مجموع الموجودات الثابتة لسنوات الدراسة عمى التوالي )إالمساىمين 

7.7092  ,7.319452  ,0.008778  , 10.2386, 8.3857 ,11.95535  ,38.04377  ,  
4.078968 ,43.96356  ,49.80465  ,61.21912  ,35.40493  ,5.037617  ,(4.937281 

 بعض اإلحصاءات العامة لمصرف الموصل : (15)ويوضح الجدول 
 ًصشف انًىصمنحصاءات انعاية ( بعض اإل77خذول )

bank X1 X2 X3 X4 X5 X6 
6 N 15 15 15 15 15 15 

Minimum .0099 .2519 .0466 .0009 1.1209 .0088 
Maximum .7381 .7153 .7553 .0812 4.0860 61.2191 

Mean .386096 .459244 .438761 .030576 2.465201 19.576727 
Std.Deviation .2127443 .1458062 .2246045 .0233415 1.0268421 20.0710918 

 :المصرف المتحد لالستثمار  -7
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( 15لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة والبالغة )إمل التي تمثل رأس المال العا X1بمغت قيمة    
,  0.344615, 0.142776 , 0.135009 ,  0.067327عمى التوالي )  2019لى إ 2005من 

0.241052  ,0.334824  ,0.356331  , 0.372342, 0.00038 ,0.482475 , 
التي  X2مغت قيمة , فيما ب0.413449),  0.482617,  0.003408,  0.502177, 0.111316

عاله وعمى التوالي أفي ت لمسنوات قيد الدراسة المذكورة لى مجموع الموجوداإصول السائمة تمثل مجموع األ
(0.736978 , 0.737913 ,0.777807  ,0.730782  ,0.669227  ,0.405629  ,

0.208913  ,0.305939  ,  0.015068 ,0.065374  ,0.203392  ,0.101297  ,
ن تمثالن نسبة السيولة لممصرف , فيما ان النسبتاوىات, (  0.012987,  0.01603,  0.111931

تي وعمى وع الموجودات لسنوات الدراسة كاآللى مجمإالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X3بمغت قيمة 
,  0.000256,  0.000256 ,  0.379042, 0.297409 , 0.348575 , 0.303406التوالي )

0.354777  ,   0.377305 ,0.439214  ,0.448866  ,0.583115  ,0.553497  ,
ذ تعد احدى مؤشرات الرفع في المصرف إ, (0.502176 , 0.589155 ,  0.572661,  0.611525

لى مجموع الموجودات لسنوات الدراسة وعمى إ رباح قبل الضرائبالتي تمثل األ X4, في حين بمغت قيمة 
,  0.07752, 0.037728 ,0.0114-  ,  0.017087,  0.01031-,  0.035099التوالي )

0.075034  ,0.079017  ,0.049094  ,0.048454  ,0.003928  , 0.00236 ,
 X5ذ تمثل مؤشر الربحية لممصرف , فيما بمغت قيمة إ ,(  0.00341-,  0.032585,  0.006028

  ,  1.4355568لتوالي )لى مجموع المطموبات لسنوات الدراسة عمى اإمجموع الموجودات  التي تمثل
1.5350952 ,1.4233037 ,1.6104151  ,1.3445112  ,1.5498522  ,1.6059218 ,
1.7832125  ,1.8144411 ,2.3987407  ,2.2396263  , 2.3490175 ,  
 التي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X6, وبمغت ( 2.0087401 ,  2.4340061 , 2.3400606

 , 2.3490175 ,  1.285188ة لسنوات الدراسة عمى التوالي )لى مجموع الموجودات الثابتإ
2.3400606 ,2.4340061  ,2.0087401  ,17.98937  ,6.567937  ,6.56352  ,
ويوضح  5.659834),  5.530035,  5.276855, 5.592481 , 5.516636 ,  5.794099

 ستثمار : إلحصاءات العامة لمصرف المتحد لالبعض ا (16) الجدول
 ًصشف انًححذ نالسحثًاسنحصاءات ( بعض اإل78)خذول 

Bank x1 x2 x3 x4 x5 x6 
7 N 15 15 15 15 15 15 

Minimum .0003 .0130 .0003 -.0114 1.3445 .0169 
Maximum .5022 .7778 .6115 .0790 2.4340 17.9894 

Mean .266007 .339951 .424065 .029255 1.858167 6.542605 
Std.Deviation .1767893 .3061166 .1599998 .0317555 .3989871 5.3377517 
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 :مصرف الشمال  -8
لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة والبالغة إالتي تمثل رأس المال العامل  X1بمغت قيمة     

 0.31296,  0.363077, 0.220481 ,  0.205043عمى التوالي )  2019لى إ 2005( من 15)
 ,0.20149 , 0.12622  ,0.107267  ,0.057169  , 0.141192 ,0.169482  ,

التي  X2فيما بمغت قيمة , 0.405394) , 0.549254 , 0.51585 , 0.492802 ,  0.299268
عاله وعمى التوالي في ألمذكورة لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة اإصول السائمة تمثل مجموع األ

(0.715322  , 0.041199 ,0.553279  , 0.669368 ,0.582407  ,0.541742  ,
0.47259  ,0.562504  , 0.541469 , 0.548003 ,0.264952  , 0.194398 , 

ن تمثالن نسبة السيولة لممصرف , فيما ان النسبتاوىات, (  0.043726,  0.051751 , 0.152612
تي وعمى لسنوات الدراسة كاآلوع الموجودات لى مجمإالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X3بمغت قيمة 

 , 0.170565,  0.332512,0.245956 , 0.381304 ,  0.325591 ,  0.222099التوالي )
0.236927 ,0.171614  , 0.196119 ,0.223327  ,0.386997  ,0.506347  ,
حدى مؤشرات الرفع في المصرف , في حين أذ تعد إ, ( 0.560134,  0.668127,  0.633697
لى مجموع الموجودات لسنوات الدراسة وعمى التوالي إرباح قبل الضرائب التي تمثل األ X4بمغت قيمة 

(0.030767  ,0.036358  ,0.059477  ,0.048543  ,0.041705  ,0.033643  ,
0.046479  ,  0.049116 ,0.030534  ,0.015854  , 0.006505 , -0.03761 ,-
التي  X5ر الربحية لممصرف , فيما بمغت قيمة ذ تمثل مؤشإ,0.02648-), 0.03639-,  0.02718

 ,  1.2855103لى مجموع المطموبات لسنوات الدراسة عمى التوالي )إتمثل مجموع الموجودات 
1.482779  ,1.6163033  ,1.4981533  ,1.3261832  ,1.2056404  ,1.3104902  ,

12.071664 , 1.2439651  ,1.2875429  ,1.6313145  ,2.0319817  ,2.7299825  ,
لى مجموع الموجودات إالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X6وبمغت ( ,  2.2734207, 3.013203

,  17.00712,  20.91985,  3.24706,  13.02213الثابتة لسنوات الدراسة عمى التوالي )
5.531305  ,3.846314  ,1.827295  ,1.499688  ,3.570517  ,4.147617  ,
بعض  (17) ويوضح الجدول0.211332),  5.620508,  5.377282,  116.7713, 4.411271

 اإلحصاءات العامة لمصرف الشمال : 
 ًصشف انشًالنحصاءات انعاية ( بعض اإل79خذول )

bank x1 x2 x3 x4 x5 x6 
8 N 15 15 15 15 15 15 

Minimum .0572 .0412 .1706 -.0376 1.2056 .2113 

Maximum .5493 .7153 .6681 .0595 12.0717 116.7713 

Mean .277797 .395688 .350754 .018088 2.400542 13.800707 
Std.Deviation .1575171 .2421362 .1684477 .0339150 2.7336501 29.0892558 
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 :مصرف بغداد  -9
( 15بالغة )لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة والإرأس المال العامل  التي تمثل X1بمغت قيمة  

,  0.15008,  0.178925,  0.166329,  0.161475عمى التوالي )  2019لى إ 2005من 
0.118003 , 0.09212  ,0.120646  ,0.161987  ,0.132841  ,0.128591 ,
التي  X2فيما بمغت قيمة (  0.197249,  0.200958,  0.116194, 0.104381 ,  0.136908

عاله وعمى التوالي أفي ت لمسنوات قيد الدراسة المذكورة مجموع الموجودا لىإصول السائمة تمثل مجموع األ
(0.520045  ,0.566181  ,0.442485  ,0.377057  ,0.595473  ,0.59499  ,

0.522569  ,0.624602  ,0.574931  ,0.54304  ,0.562026  ,0.451346  ,
سبة السيولة لممصرف , فيما ن تمثالن نان النسبتاوىات, (0.486709,  0.549654,  0.459479

تي وعمى وع الموجودات لسنوات الدراسة كاآللى مجمإالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X3بمغت قيمة 
 ,  0.136089,  0.171928,  0.209243,  0.179612,  0.178203التوالي )

0.123601,0.159517  ,0.159345  ,0.16503  ,0.16001  ,0.17327 ,0.235601  ,
ذ تعد احدى مؤشرات الرفع في المصرف , في حين بمغت إ( , 0.241574,  0.239545,  0.25404

لى مجموع الموجودات لسنوات الدراسة وعمى التوالي إرباح قبل الضرائب التي تمثل األ X4قيمة 
(0.007559  ,0.029269  ,0.061851  ,0.040428 , 0.023208 , 0.016868  ,

0.028531  ,0.022787  ,0.021983  ,0.017974  ,0.008558  ,0.022327  ,
 X5ذ تمثل مؤشر الربحية لممصرف , فيما بمغت قيمة إ(  0.009567,  0.004874 , 0.008673

,  1.1924258لى مجموع المطموبات لسنوات الدراسة عمى التوالي )إالتي تمثل مجموع الموجودات 
1.2189356  ,1.2646118  ,1.2076252  ,1.1575263 , 1.1410323  ,1.1897918  ,
1.2426019  ,1.197648  ,1.1904904  ,1.2095849  ,1.3082181  ,1.3405539  ,
لى مجموع الموجودات إالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X6وبمغت (, 1.31852,  1.3150024

,  7.869142,  6.901516,  13.5221,  13.1601الثابتة لسنوات الدراسة عمى التوالي )
7.524493  ,3.926242  ,4.104891  ,4.792289  ,5.126882 ,5.092848 ,
 (18)ويوضح الجدول 5.450127  ) ,  6.207871,  1.842922,  1.795468,  4.765145

 بعض اإلحصاءات العامة لمصرف بغداد : 
 ًصشف بغذادنحصاءات انعاية ( بعض اإل:7خذول )

Bank x1 x2 x3 x4 x5 x6 
9 N 15 15 15 15 15 15 

Minimum .0921 .3771 .1236 .0049 1.1410 1.7955 
Maximum .2010 .6246 .2540 .0619 1.3406 13.5221 

Mean .144446 .524706 .185774 .021630 1.232971 6.138803 
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Std.Deviation .0328729 .0687583 .0404954 .0148339 .0623753 3.4012200 

 :مصرف بابل   -10
( 15لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة والبالغة )إالتي تمثل رأس المال العامل  X1يمة بمغت ق

 ,0.259496   ,  0.384214,  0.915303,  0.4316عمى التوالي )  2019الى  2005من 
0.243307 ,0.200921  ,0.295619  ,0.271993  , 0.3633 ,0.384916  ,0.474725 

التي تمثل مجموع  X2فيما بمغت قيمة ,  0.469267),  0.527205,  0.588519,  0.551898, 
 ,  0.535941عاله وعمى التوالي )أت لمسنوات قيد الدراسة المذكورة لى مجموع الموجوداإصول السائمة األ

0.044767 ,   0.537358 ,0.071278  ,0.761302  ,0.697623  ,0.054472  , 
0.708122  ,0.274637  ,0.19056  ,0.213472  ,0.235436  ,0.125038  ,
التي  X3ن تمثالن نسبة السيولة لممصرف , فيما بمغت قيمة ان النسبتاوىات, 0.003445),  0.054688

 0.466489تي وعمى التوالي )لسنوات الدراسة كاآللى مجموع الموجودات إتمثل مجموع حقوق المساىمين 
 , 0.047614  ,0.428367  ,0.323728  ,0.328522  ,0.297321  ,0.394085  ,

0.368741  ,0.490397  ,0.609384  ,0.682255  ,0.77004  ,0.817784  ,
التي  X4ذ تعد احدى مؤشرات الرفع في المصرف , في حين بمغت قيمة إ,  0.639108),  0.725229

,  0.033233لى مجموع الموجودات لسنوات الدراسة وعمى التوالي )إرباح قبل الضرائب تمثل األ
0.03851  ,0.057348  ,0.053402  , 0.025559  ,0.024846  ,0.20751  ,

0.019354  ,0.014935  ,0.01841  ,0.014854  ,0.026326  ,0.014063  ,
التي تمثل مجموع  X5ذ تمثل مؤشر الربحية لممصرف , فيما بمغت قيمة إ,  0.021126),  0.019782
,  19.089121,  1.8743746وات الدراسة عمى التوالي )لى مجموع المطموبات لسنإالموجودات 
1.749375  ,1.4786954  ,1.4892513  ,1.4231254  ,1.6503966  , 1.5841365  ,

1.9623136  ,2.5600618  ,3.1471743  ,4.3485834  ,5.4879846  ,3.6393935  ,
لموجودات الثابتة لسنوات لى مجموع اإالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X6وبمغت , 2.7709121)

, 3.784065,  5.03996,  13.376, 14.73617, 13.37072الدراسة عمى التوالي )
30.84363  ,4.002263  ,3.811354  ,3.858439  ,2.714792  ,3.287502  ,
بعض اإلحصاءات  (19)ويوضح الجدول 3.065664),  3.662319,  3.566989,  3.529996

 العامة لمصرف بابل : 
 ًصشف بابمنحصاءات انعاية ( بعض اإل;7ذول )خ

Bank x1 x2 x3 x4 x5 x6 
10 N 15 15 15 15 15 15 

Minimum .2009 .0034 .0476 .0141 1.4231 2.7148 
Maximum .9153 .7613 .8178 .2075 19.0891 30.8436 
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Mean .424152 .300543 .492604 .039284 3.616993 7.509991 
Std.Deviation .1804741 .2712697 .2120226 .0484004 4.4453196 7.7066932 

 :مصرف سومر  -11
( 15لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة والبالغة )إالتي تمثل رأس المال العامل  X1بمغت قيمة    

,  0.555824,  0.434037, 0.509266,  0.551283عمى التوالي )  2019لى إ 2005من 
0.547502  ,0.570468  ,0.576252  ,0.525298  ,0.578505  ,0.570596  ,
التي  X2فيما بمغت قيمة  , 0.743284),  0.589717,  0.63747,  0.753351,  0.63994

عاله وعمى التوالي أفي ت لمسنوات قيد الدراسة المذكورة لى مجموع الموجوداإة صول السائمتمثل مجموع األ
(0.201119  ,0.17724  ,0.372554  ,0.597396  ,0.23207  ,0.464092  ,

0.380826  ,0.549395  ,0.596794  ,0.589949  ,0.557196  ,0.50405  ,
ن تمثالن نسبة السيولة لممصرف , فيما ان النسبتاوىات, 0.591784),  0.530735,  0.556634

تي وعمى ات الدراسة كاآلوع الموجودات لسنو لى مجمإالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X3بمغت قيمة 
,  0.633066,  0.623787,  0.641696,  0.572492,  0.594305 ,  0.664782التوالي )

0.630528  ,0.587494  ,0.632471  ,0.617793  ,0.713265  ,0.759408  ,
ذ تعد احدى مؤشرات الرفع في المصرف , في حين إ,  0.769032),  0.655435,  0.685622
لى مجموع الموجودات لسنوات الدراسة وعمى التوالي إرباح قبل الضرائب التي تمثل األ X4بمغت قيمة 

(0.041261  ,0.033236  ,0.034216  ,0.013133  ,0.054412  ,0.004739  ,
0.001677  ,0.005197  ,0.005044  ,0.005511  ,0.011511  ,0.012576  , 
 X5الربحية لممصرف , فيما بمغت قيمة  ذ تمثل مؤشرإ, 0.003368),  0.002623, 0.001208

,  2.9831363لى مجموع المطموبات لسنوات الدراسة عمى التوالي )إالتي تمثل مجموع الموجودات 
2.4649041  ,2.3391353  ,2.7909232  ,2.6580679  ,2.7252936  ,2.7065641  ,
2.4242093  ,2.720874  ,2.6303593 ,  3.4875433,4.1564165  ,3.1808818  ,  
لى مجموع الموجودات إالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X6وبمغت (, 2.9022134,5.7511029 

,  74.50371,  4.13488,  6.988624,  58.57111الثابتة لسنوات الدراسة عمى التوالي )
8.17708  ,10.11327  ,11.61716  ,9.445803  ,11.71974  ,12.54977  ,

بعض  (20) ويوضح الجدول9.283741),  14.23872,9.973327  , 125.3767,  9.727368
 اإلحصاءات العامة لمصرف سومر :

 ًصشف سىيشنحصاءات انعاية ( بعض اإل77خذول )
bank x1 x2 x3 x4 x5 x6 

N 15 15 15 15 15 15 
Minimum .4340 .1772 .5725 .0012 2.3391 4.1349 
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Maximum .7534 .5974 .7690 .0544 5.7511 125.3767 
Mean .585519 .460122 .652078 .015314 3.061442 25.094731 

Std. Deviation .0824650 .1508124 .0581725 .0169276 .8750858 34.3216230 

 :المصرف التجاري   -12
( 15لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة والبالغة )إالتي تمثل رأس المال العامل  X1بمغت قيمة  

  , 0.292506, 0.369115, 0.381988عمى التوالي )  2019الى  2005من 
0.183185,0.281046 , 0.326929 ,0.861231  ,  0.39235,0.621081  ,0.629817 

التي  X2فيما بمغت قيمة   ,0.597545),  0.629692,0.635613 ,  0.330478, 0.701997, 
عاله وعمى التوالي أ في ت لمسنوات قيد الدراسة المذكورةودالى مجموع الموجإصول السائمة تمثل مجموع األ

(0.069882 , 0.193576, 0.306337,  0.238324,0.111239 ,  0.209553,0.440193 
, 0.468255 ,  0.572817,0.29959 ,  0.350391,0.242674  ,   0.181493, 

التي  X3ف , فيما بمغت قيمة ن تمثالن نسبة السيولة لممصر ان النسبتاوىات, (0.327495,0.451265
 0.402748تي وعمى التوالي )وع الموجودات لسنوات الدراسة كاآللى مجمإتمثل مجموع حقوق المساىمين 

,  0.387478  ,   0.184222, 0.327609, 0.403979,0.463054  ,0.546319 , 
0.488011 ,0.587078  ,0.63299  ,  0.660903,0.665239 , 0.633518,0.639624 

رباح التي تمثل األ X4ذ تعد احدى مؤشرات الرفع في المصرف , في حين بمغت قيمة إ, 0.604587 ),
  , 0.010669لى مجموع الموجودات لسنوات الدراسة وعمى التوالي )إقبل الضرائب 

0.012763,0.011293 ,  0.02083,0.020587 , 0.068251, 0.043342, 
0.048767,0.031923 , 0.023287,0.019546 , 0.020055, 0.024982, 
التي تمثل مجموع  X5ذ تمثل مؤشر الربحية لممصرف , فيما بمغت قيمة إ( ,0.026318,0.014523
 ,1.6325937 , 1.6743342لى مجموع المطموبات لسنوات الدراسة عمى التوالي )إالموجودات 

1.4416227,1.4872291 , 1.6777945,1.8623849, 2.2041912 ,1.9531671, 
3.463009,2.7247247, 2.9490048,2.9872048 , 2.7286481, 

لى مجموع الموجودات إالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X6وبمغت ( ,2.7748792,2.5289994
  , 21.10148,13.31926  , 2.697455الثابتة لسنوات الدراسة عمى التوالي )

11.00428,29.8137  ,  61.54092,87.232 , 0.539633 , 123.0172,199.4742 ,  
بعض  (21)ويوضح الجدول  85.86176 ), 165.5887,159.4874,  288.5636,187.8767

 اإلحصاءات العامة لممصرف التجاري :
 هًصشف انحداسين حصاءات انعاية( بعض اإل77خذول )

Bank x1 x2 x3 x4 x5 x6 
12 N 15 15 15 15 15 15 
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Minimum .1832 .0699 .1842 .0107 1.4416 .5396 
Maximum .8612 .5728 .6652 .0683 3.4630 288.5636 

Mean .482305 .297539 .508491 .026476 2.272652 95.807886 
Std. Deviation .1955829 .1408507 .1439418 .0158919 .6447218 88.2640209 

بمغااااااات  x1دناااااااى قيماااااااة لاااااااا أن أفأوضاااااااحت  لممصاااااااارف عيناااااااة الدراساااااااةت العاماااااااة فيماااااااا كانااااااات اإلحصااااااااءا      
و باااااااااانحراف معيااااااااااري  x1 0.365671, فيماااااااااا بمااااااااـ الوساااااااااط الحساااااااااابي لااااااااا  0.9904عمااااااااى قيماااااااااة أو  0.004

, وبمغاااااات قيمااااااة الوسااااااط الحسااااااابي  0.8607عمااااااى قيمااااااة أو  x2 0.0034, وبمغاااااات ادنااااااى قاااااايم  0.2100286
و اعمااااااى قيمااااااة  0.003دنااااااى قيمااااااة أ x3ن فيمااااااا حققاااااات  0.2012164االنحااااااراف المعياااااااري ليااااااا  0.434170

دنااااااااى أ x4, و حققاااااااات  0.1860308و بااااااااانحراف معياااااااااري  0.405400و بمااااااااـ وسااااااااطيا الحسااااااااابي  0.8178
 0.034703و بمغاااااات قيمااااااة وسااااااطيا الحسااااااابي  0.7509عمااااااى قيمااااااة عنااااااد ألااااااى إو وصاااااامت  0.0376-قيمااااااة 

و بمااااااااـ  19.0891عمااااااااى قيمااااااااة أو  x5 1.0937, و كاناااااااات ادنااااااااى قاااااااايم  0.0720652و بااااااااانحراف معياااااااااري 
 0.088دنااااااااى قيمااااااااة أفبمغاااااااات  x6مااااااااا أن  1.6812292و بااااااااانحراف معياااااااااري  2.134511وسااااااااط الحسااااااااابي ال

و باااااااااااااانحراف معيااااااااااااااري  23.699210, وبماااااااااااااـ الوساااااااااااااط الحساااااااااااااابي  288.5636عماااااااااااااى قيماااااااااااااة بمغااااااااااااات أو 
  : (22)و كما موضح بالجدول  40.9434660

 ةكافة انًصاسف انًبحىثنحصاءات انعاية ( بعض اإل77خذول )
Bank x1 x2 x3 x4 x5 x6 

Total N 180 180 180 180 180 180 
Minimum .0003 .0034 .0003 -.0376 1.0937 .0088 
Maximum .9904 .8607 .8178 .7509 19.0891 288.5636 

Mean .365671 .434170 .405400 .034703 2.134511 23.699210 
Std. 

Deviation 
.210028

6 
.201216

4 
.186030

8 
.072065

2 
1.681229

2 
40.943466

0 

والتي عمى ضوئيا تم بناء دالة  Sherrodنتائج النسب المالية المكونة لنموذج  :الشركات الستثمارية  :ثانياا 
 :  (23)وكما موضح بالجدول  التحميل الموجستي

و ًَىرج انححهٍم    Sherrodانًكىَة نًُىرج عٍُة انذساسة انخاصة بانششكات االسحثًاسٌة ( انُسب انًانٍة 23خذول )

  خسحًانهى

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 انسُة انششكة

 16.0343729 451.118004 0.006335992 0.99778329 0.14124813 0.93555551 2005 ششكة انخٍش

2006 0.99170487 0.02367764 0.9996232 0.016537784 2653.89877 126.241711 

2007 0.99221471 0.04033194 0.99693706 0.022148777 326.483598 211.110218 

2008 0.98787538 0.00681749 0.99135275 0.079868701 115.64372 285.086465 

2009 0.98358513 0.03426993 0.98657086 0.010970977 74.4649152 330.428908 

2010 0.97342562 0.00117485 0.97576191 0.010959908 41.2573681 417.655764 

2011 0.93459679 0 0.95106666 0.030348139 20.4359662 57.7458352 

2012 0.94743553 0.0009048 0.962404 0.047329831 26.5985732 64.2954055 

2013 0.97372419 0.07530053 0.98751146 0.050005851 80.0734335 71.6248386 

2014 0.97540798 0.01776788 0.98736309 0.019127108 79.1332434 82.5892193 
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2015 0.98706813 0.0072798 0.99741069 0.004868045 77.3283616 96.4375316 

2016 0.96692019 0.01066392 0.98004916 0.554006364 50.1231931 74.647875 

2017 0.9062757 0.01187721 0.91777762 -0.17377714 12.1621388 79.7934564 

2018 0.88875229 0.01286005 0.89782711 -0.09589645 9.78733205 98.9360486 

2019 0.9028698 0.01986427 0.89846149 -0.54635801 9.84847975 102.668393 

انىسظ انحسابً 

 نهششكة
 0.95649412 0.0269359 0.96852669 0.002431725 268.55714 141.019736 

 219.676048 4.68893231 0.21156829- 0.78673183 0.46004736 0.78315051 2005 ششكة انزوساء

2006 0.88626663 0.10803804 0.88934125 0.032408796 9.03679119 289.25219 

2007 0.92311684 0.05169611 0.92530844 0.007842087 13.3883941 422.206647 

2008 0.91346594 0.01928091 0.91477328 0.039419802 11.7334095 699.719004 

2009 0.90913091 0.16663763 0.91419985 0.018909513 11.6549917 424.349328 

2010 0.91488896 0.09302072 0.91670597 0.043890337 12.005662 504.513043 

2011 0.91664631 0.08677798 0.91984486 0.070906545 12.4758063 287.581644 

2012 0.91424103 0.08567677 0.91754417 0.006107862 12.1277058 277.778915 

2013 0.92828394 0.08226109 0.93231049 0.023786889 14.7733371 231.541198 

2014 0.91226526 0.04367289 0.91633134 0.013337664 11.9519068 225.359939 

2015 0.91948528 0.05133129 0.92035617 -0.05307672 12.5559002 1056.79586 

2016 0.93369658 0.01155087 0.93373823 -0.03834655 15.0916585 22415.9368 

2017 0.93184172 0.0072393 0.93187384 -0.02813678 14.6786485 29011.5698 

2018 0.93021055 0.00025177 0.93023248 -0.02409292 14.3333171 42417.6437 

2019 0.92670409 0.00063639 0.92671561 -0.05040845 13.6454702 80452.661 

انىسظ انحسابً 

 نهششكة
 0.90955964 0.08454128 0.91173385 -0.00993468 12.2761288 11929.1057 

 296.918217 2.54494767 0.020398295 0.60706461 0.27050939 0.60502006 2005 ششكة انُهشٌٍ

2006 0.60034844 0.15433648 0.60034845 -0.04432073 2.5021797 47412115.1 

2007 0.74639728 0.06673382 0.74688364 -0.01112872 3.95075208 1535.68686 

2008 0.75157173 0.04733042 0.75176592 0.006561338 4.02845579 3871.12012 

2009 0.74653899 0.05951958 0.74673046 0.005882896 3.94836267 3900.08168 

2010 0.72819198 0.22261897 0.72839572 -0.66198839 3.68182712 3575.15999 

2011 0.39094672 0.14284433 0.39079654 0.008271831 1.64148771 3642.78573 

2012 0.04184364 0.03923188 0.04185549 0.012425071 1.0436839 3530.30373 

2013 0.036459 0.08580326 0.03660534 0.000201864 1.0379962 250.140774 

2014 0.03256329 0.11220025 0.0326728 -0.00172447 1.03377637 298.366012 

2015 0.03389689 0.07517826 0.03516865 0.000856757 1.03645057 27.6534722 

2016 0.02927446 0.03548022 0.03025666 -0.00665429 1.03120069 30.8050167 

2017 0.02471162 0.01435069 0.02537549 -0.00652684 1.02603617 38.2231913 

2018 0.52430928 0.25193442 0.53153521 -0.07943717 2.13463216 73.5594039 

2019 0.4857429 0.17529112 0.48574294 -0.00940655 1.94455279 11321868.7 

انىسظ انحسابً 

 نهششكة
 0.38518775 0.11689087 0.38607986 -0.05110594 2.17242277 3917003.64 

 61.9672865 19.6748903 0.251131009 0.9491738 0.62450899 0.93385646 2005 ششكة انىئاو

2006 0.97146962 0.14173595 0.98495827 0.008692983 66.4817014 73.0212372 

2007 0.97154044 0.13004348 0.98266952 0.024317057 57.7018198 88.2974317 

2008 0.97195502 0.1640097 0.98203495 -0.02474396 55.6636343 97.4247782 

2009 0.89888739 0.37412073 0.90560796 0.236006798 10.5941141 134.751572 

2010 0.89732742 0.21224998 0.90375682 0.007303816 10.3903466 140.566258 

2011 0.94109963 0.28778734 0.94495204 0.075260993 18.1659779 245.288278 
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2012 0.94052402 0.46402039 0.94323822 0.017455379 17.6174878 347.519604 

2013 0.91418029 0.60908425 0.91587057 0.047563349 11.8864467 541.845385 

2014 0.74506186 0.62233306 0.74506187 -0.14468424 3.92252027 914623815 

2015 0.70943957 0.57670779 0.01785338 -0.01785338 3.50967058 892344463 

2016 0.96566456 0.63091132 0.00070164 -0.00070164 3.50720978 144.836613 

2017 0.71484046 0.63898402 0.71676271 0.013924494 3.5306085 372.87718 

2018 0.69824005 0.65299794 0.69867278 0.009186629 3.31865137 1614.57197 

2019 0.7042988 0.66051345 0.7042988 0.019904682 3.38179216 945228415 

انىسظ انحسابً 

 نهششكة
 0.86522571 0.45266723 0.75723355 0.034850932 19.2897914 183480037 

انىسظ انحسابً 

 نكافة انششكات 
 0.7791168 0.17025882 0.75589349 -0.00593949 75.5738707 46852277.7 

 ( 2المصدر : اعداد الباحث باالعتماد عمى ممحق )
 :مالي شركة الخير لالستثمار ال  -1

( من 15التي تمثل رأس المال العامل الى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة والبالغة ) X1بمغت قيمة  
,  0.98787538,  0.99221471, 0.99170487 ,  0.93555551عمى التوالي )  2019لى إ 2005

0.98358513  ,0.97342562  ,0.93459679  ,0.94743553   ,0.97372419  ,
0.97540798  ,0.98706813  ,0.96692019  ,0.9062757 , 0.88875229  ,0.9028698 

ت لمسنوات قيد الدراسة المذكورة لى مجموع الموجوداإالتي تمثل مجموع االصول السائمة  X2( , فيما بمغت قيمة 
, 0.00681749,  0.04033194,   0.02367764, 0.14124813عاله وعمى التوالي )أفي 

0.03426993  ,0.00117485  ,0  ,0.0009048  ,0.07530053  ,0.01776788   ,
ن ا( , وىات 0.01986427,  0.01286005,  0.01187721,  0.01066392,  0.0072798

وع لى مجمإالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X3ن تمثالن نسبة السيولة لممصرف , فيما بمغت قيمة االنسبت
,  0.99693706,  0.9996232,  0.99778329تي وعمى التوالي   )الموجودات لسنوات الدراسة كاآل

0.99135275  ,0.98657086  ,0.97576191  ,0.95106666  ,0.962404  ,0.98751146 
 ,0.98736309  ,0.99741069  ,0.98004916  ,0.91777762  ,0.89782711  ,

رباح قبل التي تمثل األ X4بمغت قيمة ذ تعد احدى مؤشرات الرفع في المصرف , في حين إ(  0.89846149
 ,0.016537784 , 0.006335992لى مجموع الموجودات لسنوات الدراسة وعمى التوالي )إالضرائب 

0.022148777  ,0.079868701  ,0.010970977  ,0.010959908  ,0.030348139  ,
0.047329831  ,0.050005851 ,0.019127108 ,0.004868045  ,0.554006364 , -
ذ تمثل مؤشر الربحية لممصرف , فيما بمغت إ(   0.54635801-,  0.09589645- , 0.17377714

, 451.118004لى مجموع المطموبات لسنوات الدراسة عمى التوالي )إالتي تمثل مجموع الموجودات  X5قيمة 
2653.89877   ,326.483598  ,115.64372  ,74.4649152  ,41.2573681  ,
20.4359662  ,26.5985732 ,80.0734335   ,79.1332434 ,77.3283616 ,
التي تمثل مجموع  X6( , وبمغت  9.84847975,  9.78733205,  12.1621388,  50.1231931
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, 16.0343729لى  مجموع الموجودات الثابتة لسنوات الدراسة عمى التوالي )  إحقوق المساىمين 
126.241711 ,211.110218  ,285.086465  ,330.428908  ,417.655764  ,
57.7458352  , 64.2954055   , 71.6248386 ,82.5892193  ,96.4375316 , 
بعض  (24)( ويوضح الجدول 102.668393, 98.9360486 ,79.7934564 ,74.647875

 .اإلحصاءات العامة 
 نخٍش نالسحثًاس انًانًنششكة ا حصاءات انعاية( بعض اإل77خذول )

company x1 x2 x3 x4 x5 x6 
1 N 15 15 15 15 15 15 

Minimum .8888 .0000 .8978 -.5464 9.7873 16.0344 
Maximum .9922 .1412 .9996 .5540 2653.8988 417.6558 

Mean .956494 .026936 .968527 .002432 268.557140 141.019736 
Std.Deviation .0350567 .0371598 .035894 .2168296 671.6018133 115.9880581 

 :شركة الزوراء لالستثمار المالي  -2
( من 15لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة والبالغة )إالتي تمثل رأس المال العامل  X1بمغت قيمة   

, 0.91346594 ,0.92311684 ,0.88626663 ,  0.78315051عمى التوالي )  2019لى إ 2005
0.90913091 ,0.91488896 ,0.91664631 ,0.91424103  ,0.92828394 ,0.91226526, 
, ( , فيما بمغت 0.92670409,  0.93021055 ,0.93184172, 0.93369658, 0.91948528

عاله أفي ت لمسنوات قيد الدراسة المذكورة مجموع الموجودا لىإالتي تمثل مجموع االصول السائمة  X2قيمة 
 ,0.16663763 ,0.01928091 ,0.05169611 ,0.10803804, 0.46004736وعمى التوالي )
0.09302072, 0.08677798 ,0.08567677, 0.08226109 ,0.04367289 ,0.05133129, 
ن تمثالن نسبة السيولة ان النسبتا( , وىات0.00063639, 0.00025177,  0.0072393, 0.01155087

ات الدراسة لى مجموع الموجودات لسنو إالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X3لممصرف , فيما بمغت قيمة 
, 0.91477328 ,0.92530844 ,0.88934125, 0.78673183تي وعمى التوالي )كاآل

0.91419985 ,0.91670597, 0.91984486 ,0.91754417, 0.93231049, 0.91633134 ,
حدى إذ تعد إ( 0.92671561 ,0.93023248 ,0.93187384 ,0.93373823 ,0.92035617

لى مجموع الموجودات إالتي تمثل االرباح قبل الضرائب  X4بمغت قيمة مؤشرات الرفع في المصرف , في حين 
 ,0.039419802 ,0.007842087 ,0.032408796, 0.21156829-لسنوات الدراسة وعمى التوالي )

0.018909513, 0.043890337, 0.070906545, 0.006107862, 0.023786889, 
0.013337664, -0.05307672, -0.03834655 ,-0.02813678, -0.02409292, -
لى إالتي تمثل مجموع الموجودات  X5ذ تمثل مؤشر الربحية لممصرف , فيما بمغت قيمة إ( 0.05040845

 ,13.3883941, 9.03679119 , 4.68893231مجموع المطموبات لسنوات الدراسة عمى التوالي )
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11.7334095, 11.6549917, 12.005662, 12.4758063, 12.1277058, 14.7733371, 
11.9519068, 12.5559002, 15.0916585, 14.6786485, 14.3333171, 13.6454702 )

لى  مجموع الموجودات الثابتة لسنوات الدراسة عمى التوالي إالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X6, وبمغت 
(219.676048 , 289.25219, 422.206647, 699.719004, 424.349328 ,504.513043, 

287.581644, 277.778915, 231.541198, 225.359939, 1056.79586, 22415.9368, 
 بعض اإلحصاءات العامة  (25)ويوضح الجدول , ( 80452.661 ,42417.6437 , 29011.5698

 ششكة انزوساء نالسحثًاس انًانًنحصاءات انعاية ( بعض اإل77خذول )
company X1 X2 X3 X4 X5 X6 

2 N 15 15 15 15 15 15 
Minimum 0.7832 0.00063 0.7867 -0.2116 4.6889 219.6760 
Maximum 0.9337 0.4600 0.9337 0.0709 15.0917 80452.6610 

Mean 0.909560 0.084541 .911734 -0.009935 12.276129 11929.105670 
Std.Deviation 0.0369145 0.1139984 .0362788 0.0666761 2.6232106 23120.9469100 

لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد إالتي تمثل رأس المال العامل  X1بمغت قيمة  -شركة النيرين  : -3
,  0.60034844 ,  0.60502006عمى التوالي )  2019لى إ 2005( من 15الدراسة والبالغة )

0.74639728 , 0.75157173 ,  0.74653899 ,0.72819198  ,0.39094672  ,
0.04184364  ,0.036459  ,0.03256329  ,0.03389689  , 0.02927446  ,  
التي تمثل مجموع االصول السائمة  X2فيما بمغت قيمة  , 0.4857429),  0.52430928, 0.02471162

  , 0.27050939عاله وعمى التوالي )أفي ت لمسنوات قيد الدراسة المذكورة لى مجموع الموجوداإ
0.15433648,0.06673382 , 0.04733042, 0.05951958  ,  0.22261897,0.14284433 , 
0.03923188 ,0.08580326  ,0.11220025 ,0.07517826,0.03548022 ,0.01435069, 
التي  X3ن تمثالن نسبة السيولة لممصرف , فيما بمغت قيمة ان النسبتاوىات( ,0.25193442,0.17529112

,  0.60706461تي وعمى التوالي )راسة كاآللى مجموع الموجودات لسنوات الدإتمثل مجموع حقوق المساىمين 
0.60034845,0.74688364 , 0.75176592, 0.74673046 , 0.72839572,0.39079654 , 
0.04185549,0.03660534 , 0.0326728  ,0.03516865  ,  0.03025666,0.02537549  ,
التي  X4بمغت قيمة ذ تعد احدى مؤشرات الرفع في المصرف , في حين إ,(0.48574294 , 0.53153521

-,  0.020398295لى مجموع الموجودات لسنوات الدراسة وعمى التوالي )إتمثل االرباح قبل الضرائب 
0.04432073,-0.01112872, 0.006561338,0.005882896, -0.66198839 ,

0.008271831  , 0.012425071,0.000201864 ,-0.00172447 ,0.000856757 ,-
ذ تمثل مؤشر الربحية لممصرف إ,   0.00940655- ),0.07943717-,0.00652684-, 0.00665429

لى مجموع المطموبات لسنوات الدراسة عمى التوالي إوالتي تمثل مجموع الموجودات  X5, فيما بمغت قيمة 
(2.54494767  , 2.5021797,3.95075208, 4.02845579,3.94836267  , 
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3.68182712,1.64148771, ,1.0436839 1.0379962 ,1.03377637, 1.03645057, 
التي تمثل مجموع حقوق  X6وبمغت  1.94455279 ),2.13463216 ,1.02603617, 1.03120069

 ,47412115.1,  296.918217لى مجموع الموجودات الثابتة لسنوات الدراسة عمى التوالي )إالمساىمين 
1535.68686, 3871.12012,3900.08168  ,3575.15999, 3642.78573, 3530.30373  , 
250.140774,298.366012 , 27.6534722, 30.8050167, 38.2231913   ,73.5594039 

 بعض اإلحصاءات العامة لشركة النيرين :  (26)ويوضح الجدول  ( 11321868.7,
 ششكة بٍٍ انُهشٌٍ نالسحثًاس انًانًنحصاءات انعاية ( بعض اإل78خذول )

Company x1 x2 x3 x4 x5 x6 
3 N 15 15 15 15 15 15 

Minimum .0247 .0144 .0254 -.6620 1.0260 27.6535 
Maximum .7516 .2705 .7518 .0204 4.0285 47412115.1000 

Mean .385188 .116891 .386080 -
.051106 

2.172423 3917003.63900
0 

Std. Deviation .3140654 .0823960 .3142324 .1707851 1.2067326 12380715.6400
000 

لى مجموع الموجودات لمسنوات قيد الدراسة والبالغة إالتي تمثل رأس المال العامل  X1بمغت قيمة شركة الوئام :  -  4
 ,  0.97154044, 0.97146962 ,  0.93385646عمى التوالي )  2019لى إ 2005( من 15)

0.97195502 ,0.89888739  ,0.89732742  ,0.94109963 ,0.94052402  ,0.91418029  ,
( , فيما 0.7042988,  0.69824005,  0.71484046,  0.96566456,  0.70943957,  0.74506186

عاله وعمى أت لمسنوات قيد الدراسة المذكورة لى مجموع الموجوداإالتي تمثل مجموع االصول السائمة و  X2بمغت قيمة 
,  0.21224998, 0.37412073,  0.1640097,  0.13004348, 0.14173595,  0.62450899التوالي )

0.28778734 , 0.46402039 ,0.60908425  ,0.62233306  , 0.57670779 ,0.63091132 , 
ن تمثالن نسبة السيولة لممصرف , فيما بمغت ان النسبتاوىات, 0.66051345),  0.65299794, 0.63898402

تي وعمى التوالي سة كاآلدرالى مجموع الموجودات لسنوات الإالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X3قيمة 
(0.9491738  , 0.98495827 ,0.98266952  ,0.98203495  ,0.90560796  ,0.90375682  ,

0.94495204  ,0.94323822  ,0.91587057 ,  0.74506187 ,-0.01785338  ,-0.00070164  , 
ي حين بمغت قيمة ذ تعد احدى مؤشرات الرفع في المصرف , فإ,0.7042988),  0.69867278, 0.71676271

X4 0.251131009لى مجموع الموجودات لسنوات الدراسة وعمى التوالي )إرباح قبل الضرائب التي تمثل األ  , 
0.008692983 ,0.024317057  ,-0.02474396 ,0.236006798  ,0.007303816  ,
0.075260993  , 0.017455379 ,0.047563349  , -0.14468424 ,-0.01785338 ,-
ذ تمثل مؤشر الربحية لممصرف , فيما إ(,0.019904682  ,0.009186629 ,  0.013924494, 0.00070164

 , 19.6748903لى مجموع المطموبات لسنوات الدراسة عمى التوالي )إالتي تمثل مجموع الموجودات  X5بمغت قيمة 
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66.4817014 ,57.7018198  , 55.6636343 ,10.5941141  , 10.3903466 ,18.1659779 ,
17.6174878  ,11.8864467 , 3.92252027 ,3.50967058  , 3.50720978 ,3.5306085 ,
لى مجموع الموجودات الثابتة إالتي تمثل مجموع حقوق المساىمين  X6وبمغت  3.38179216),  3.31865137

,  97.4247782,  88.2974317, 73.0212372  ,  61.9672865لسنوات الدراسة عمى التوالي )
134.751572 ,140.566258  , 245.288278 ,347.519604  , 541.845385 ,  914623815, 
بعض  (27(ويوضح الجدول  (945228415,  1614.57197 , 372.87718,  892344463,144.836613

 اإلحصاءات العامة لشركة الوئام: 
 ششكة انىئاو نالسحثًاس انًانًنحصاءات انعاية ( بعض اإل79خذول )

company x1 x2 x3 x4 x5 x6 
 

4 
N 15 15 15 15 15 15 

Minimum .6982 .1300 0.000701 -.1447 3.3187 61.9673 
Maximum .9720 .6605 .9850 .2511 66.4817 945228415.00

00 
Mean .865226 .452667 .757234 .034851 19.289791 183480037.10

0000 
Std.Deviation .113349

3 
.2110108 .3286102 .097114

8 
21.9255196 379971639.90

00000 

 0.9922وأعمى قيمة كانت  0.0247بمغت    x1دنى قيمة لا أ نأاءات العامة لمقطاع ككل فبينت ما اإلحصأ   
و  x2 0.000, فيما بمغت ادنى قيم  0.2841332و انحراف معياري  0.779117, و بمتوسط حسابي بمـ 

دنى أفيما كانت  , 0.2089948و بانحراف معياري  0.170259, بمـ وسطيا الحسابي  0.6605أعمى قيمة 
و االنحراف   x3  0.755893وبمـ الوسط الحسابي القطاعي لسنة   0.9996و أعمى قيمة x3    قيم 

و وسطيا الحسابي بمـ  0.5540عمى قيمة أو  0.6620-بمغت  x4دنى قيم أن أ, و  0.3195490المعياري 
عمى قيمة أو  x5  1.0260دنى قيم أ, و كانت  0.1494443و بانحراف معياري   0.005939-
, فيما بمغت  346.1312847المعياري  نحرافيااو  75.573871و بمـ وسطيا الحسابي  2653.8988

و  46852277.710000و بمـ الوسط الحسابي  945228415.000و اعمى قيمة  x6 16.0344دنى قيم أ
 اآلتي : (28)و كما موضح بالجدول 201559179.5000000بانحراف معياري 

 كافة انششكات االسحثًاسٌة انًبحىثةن( بعض االحصاءات انعاية :7خذول )
Company x1 x2 x3 x4 x5 x6 

ات
شرك

ع ال
جمي

 

N 60 60 60 60 60 60 

Minimum 0.0247 .0000 0.000701 -.6620 1.0260 16.0344 

Maximum 0.9922 .6605 0.9996 .5540 2653.8988 945228415.00
00 

Mean 0.779117 0.17025
9 

0.755893 -.005939 75.573871 46852277.710
000 

Std.Deviation 0.2841332 0.2089948 .3195490 .1494443 346.1312847 201559179.50
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 انًبحث انثاًَ 

 انفشضٍات خحباسا
 تمييد ....

يصعب تحديد المنشاة الناجحة والفاشمة  الفاشمة تكون عممية معقدة جداً والمنشآت الناجحة المنشآت  التميز بين  
,  لذا البد من توفير وتوظيف مجموعة من الدوال الرياضية لمحكم عمى  ةً النظر لمبيانات االولية مباشر  بمجرد

استعمال التحميل التمييزي والمتمثل ة غير ناجحة . في دراستنا الحالية سيتم أة ناجحة ام منشألمنشاة ىل ىي منشا
االستثمار المالي  تنبؤ بحالة المصارف وشركاتلم ( , فضال عن استعمال التحميل الموجستي Sherrod)نموذج ب

 تي: وكاآل ام منشاة ناجحة   متعثرةىي  المدرجة في سوق العراق لألوراق المالي لمفترة خالل مدة الدراسة ىل
 التحميل التمييزي:: ولا أ
ي نة المصارف التجارية وشركات االستثمار المالي المدرجة فلمالئمتو لعي Sherrodعتمد الباحث عمى نموذج ا 

وساط الحسابية لكل عمى األ عتمادمالية المكونة لمنموذج كما تم االلى النسب السوق العراق المالي وتم التوصل إ
   تي :  نة الدراسة  كاآلمن قطاعي المصارف والشركات االستثمارية لمتنبؤ بحالة القطاع  لمسنوات عي

ولى )ىناك صعوبة بالتنبؤ بالتعثر المالي لمقطاع المصرفي لمدة الدراسة وفق بار الفرضية ال اخت -1
 التحميل التمييزي ( 
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 من التنبؤ بالتعثر المالي لممصارف المبحوثةكافة , وموقف Zوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 29جدول )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

القطاع 
 يالمصرف

ع موقف القطا X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z الفترة
 من التنبؤ

 17.8085839 23.69921 2.1345106 0.034703 0.4054 0.43417 0.365671 2005/2019 المعدل
 

صعوبة التنبؤ 
بمخاطر التعثر 

 المالي

(   Sherrodسموب التحميل التمييزي )نموذج عمى وفق ألمقطاع المصرفي  Zن قيمة ( أ29يتضح من الجدول )
االمر الذي يدل عمى صعوبة التنبؤ بالتعثر  Z>5<20ي ضمن الحالة التي تكون فييا ( أ 17.8085839بمغت )
 ولى . جاء مطابقًا لمفرضية الرئيسية األخالل فترة الدراسة , وىذا االختبار مصارف المبحوثة المالي ل

 
 
 
 
 

ثر المالي لكل مصرف عمى حدة من مصارف اختبار الفرضية الفرعية الولى )ىناك صعوبة بالتنبؤ بالتع - أ
 عينة الدراسة وفقاا لمتحميل التمييزي ( 

  وسطمصرف الشرق ال 
وتم   وسط بمصرف الشرق األالخاصة و  Sherrodمن النسب المالية المكونة لنموذج سمسمة  لىإ لتوصلتم ا

وكما ىو مبين في  2019 سنةلى إ -2005 سنةمن  المالية لفترة الدراسة  النسبنموذج عمى سمسمة التطبيق 
 :(30رقم )الجدول 

 من التنبؤ بالتعثر المالي الشرق الوسط مصرف , وموقفZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 30جدول )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

اسى 

 انًصشف

موقف المصرف من  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة
 التنبؤ

ظ
س
و
ال
 ا
ق
شش
ان
ف 
صش

ي
 

صعوبة التنبؤ بمخاطر  6.438836 0.235193 1.0936532 0.034734 0.085633 0.327071 0.049224 2005
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  7.684876 1.712693 1.1357452 0.018981 0.119521 0.46295 0.049735 2006
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  8.053957 1.999195 1.1415779 0.039815 0.12402 0.428617 0.061985 2007
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  7.002933 1.753145 1.1262093 0.024624 0.112066 0.381685 0.048143 2008
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  9.422362 1.607933 1.1567393 0.021937 0.135501 0.638061 0.051231 2009
 اليالتعثر الم

قلة احتمال تعرض  21.90653 1.426966 1.1695438 0.017368 0.144966 0.592819 0.812906 2010
 المصرف للتعثر

صعوبة التنبؤ بمخاطر  10.26611 2.074254 1.2601296 0.032373 0.206431 0.553449 0.10691 2011
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 التعثر المالي
صعوبة التنبؤ بمخاطر  11.52187 2.597574 1.2974322 0.034908 0.229247 0.566454 0.159845 2012

 التعثر المالي
صعوبة التنبؤ بمخاطر  11.25177 2.318477 1.3548818 0.031605 0.261928 0.545171 0.148954 2013

 التعثر المالي
صعوبة التنبؤ بمخاطر  14.66671 3.272484 1.816683 0.006282 0.449546 0.512046 0.312175 2014

 عثر الماليالت
صعوبة التنبؤ بمخاطر  13.3598 2.854387 1.6998652 0.009807 0.410247 0.481854 0.267993 2015

 التعثر المالي
صعوبة التنبؤ بمخاطر  13.21278 2.267157 1.8381662 0.021937 0.413989 0.484757 0.234017 2016

 التعثر المالي
بمخاطر  غير مهدد 26.36761 1.978297 1.5125241 0.750913 0.338853 0.538677 0.167568 2017

 التعثر المالي
صعوبة التنبؤ بمخاطر  11.84344 2.164509 1.5224894 0.0037- 0.343181 0.564156 0.184632 2018

 التعثر المالي

ر صعوبة التنبؤ بمخاط 17.16555 20.75264 1.75023 0.004351 0.416395 0.464769 0.396331 2019
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  12.67767 3.26766 1.3917247 0.069729 0.252768 0.502836 0.203443 المعدل
 التعثر المالي 

         

أما 2017 سنة  ( (26.36761عمى قيمة لممصرف أعاله نالحظ إن أفي خالل النتائج المبينة في الجدول من 
ت خالل السنوات عينة الدراسة ن المصرف  قد مر بعدة حاالكذلك نجد إ , 2005( سنة 6.438836قل قيمة  )أ

 , 6.438836عمى التوالي ) 2009)       (2005 , 2006 , 2007 , 2008 ,لمسنوات (Z)ذ كانت قيمة , إ
( ىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي 9.422362,  7.002933  , 8.053957,  7.684876

وىذا يعني قمة  (21.90653) (Z)فقد بمغت قيمة   (2010)ما سنة , أ  Z>5<20ات كون قيمة ليذه السنو 
 (Z), فيما كانت قيمة  Z>20<25عاله كون قيمة أفي صرف لمخاطر التعثر المالي لمسنة تعرض الم حتمالا

 , 14.66671 , 11.25177, 11.52187 ,  10.26611( كما يأتي )2016الى  (2011لمسنوات من 
مر الذي يدل عمى صعوبة التنبؤ األ  Z>5<20لمسنوات المذكورة كانت Zقيم وجميع  13.21278), 13.3598

ىذا يعني (  (Z  26.36761ةبمغت قيمكانت قيمة  2017ما سنة لمالي لمسنوات المذكورة في أعاله , أبالتعثر ا
(  2019و 2018ات المتبقية )ما السنو , أZ>25فالس في ىذه السنة كون ن المصرف غير ميدد بمخاطر اإلأ

بمخاطر التعثر المالي  صعوبة التنبؤىذا يعني  (17.16555 ,  (11.84344اي  Z>5<20فييا  Zكانت قيمة 
( وىذا يعني صعوبة التنبؤ بالتعثر المالي لممصرف كون قيمة (12.67767, فيما بمـ المعدل الكمي لممصرف 

 . Z>5<20المعدل الكمي لممصرف المذكور تقع ضمن حالة 
خالل سنوات عينة  Sherrodالذي يبين قيم نموذج  (5)أعاله من خالل الشكل في ويمكن توضيح النتائج  

لمسنوات عينة  Sherrodتي الذي قيم نموذج أعاله من خالل الشكل اآلفي , ويمكن توضيح النتائج  الدراسة 
 الدراسة 



 ....................اسحعًال األسانٍب انكًٍة فً انحُبؤ بانحعثش انًانًانفصم انثانث .........
 

;7 
 

 
 (5شكل )

 وسطلمصرف الشرق ال  Sherrodنتائج تطبيق نموذج 
 : مصرف الخميج 

 
وتم تطبيق  بمصرف الخميج الخاصة من النسب المالية المكونة لمنموذج  و تم الحصول عمى سمسمة  
وكما ىو مبين في  2019 سنةلى إ -2005 سنةمن  المالية لفترة الدراسة  النسبنموذج عمى سمسمة ال

 :تياآل (31)الجدول
 من التنبؤ بالتعثر الماليالخميج وقف مصرف , ومZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 31جدول )

Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

اسى 

 انًصشف

موقف المصرف من  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة
 التنبؤ

ف 
صش

ي
ح 
هٍ
خ
ان

 
2005 

0.159043 0.428964 0.264991 0.032564 1.3605282 2.501137 10.43406 
صعوبة التنبؤ بمخاطر 

 ليالتعثر الما

2006 
0.212516 0.382051 0.295155 0.033104 1.418752 3.571628 11.23165 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2007 
0.146826 0.355466 0.200427 0.034919 1.2506672 3.739269 9.345031 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2008 
0.127578 0.289004 0.171054 0.006422 1.2063505 3.934447 7.699949 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2009 
0.169983 0.224215 0.228884 0.031004 1.304013 3.624273 8.647275 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2010 
0.165981 0.027913 0.233606 0.022651 1.3119281 3.254363 6.636853 

قلة احتمال تعرض 
 رف للتعثرالمص

2011 
0.280378 0.273064 0.333809 0.035222 1.577633 5.874542 12.05068 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2012 
0.299202 0.376805 0.350987 0.08556 1.5473586 6.435964 14.38197 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2013 
0.337214 0.471888 0.388986 0.071693 1.6411858 7.274794 15.9642 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

0
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2014 
0.361263 0.447218 0.423739 0.05236 1.7402361 66.10323 21.91739 

قلة احتمال تعض 
 لتعثر الماليالمصرف ل

2015 
0.336622 0.301807 0.396593 0.017156 1.6689956 6.43484 13.31701 

مخاطر صعوبة التنبؤ ب
 التعثر المالي

2016 
0.354 0.205621 0.396166 0.008672 1.656084 9.395473 12.8523 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2017 
0.478262 0.334472 0.531875 0.008355 2.1361834 9.920589 17.36571 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2018 
0.470594 0.335875 0.543754 0.001568 2.1918011 7.432416 16.98843 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2019 
0.538139 0.408545 0.558521 -0.00716 2.265111 27.40373 20.77495 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

 المعدل
0.29584 0.324194 0.35457 0.028939 1.6184552 11.12671 13.30716 

لتنبؤ بمخاطر صعوبة ا
 التعثر المالي 

قل أما أ2019 سنة  (20.77495 (عمى قيمة لممصرفن أنالحظ أ (31) المبينة في الجدول من خالل النتائج
ذ ت خالل السنوات عينة الدراسة , إن المصرف  قد مر بعدة حاالكذلك نجد أ , 2010( سنة 6.636853قيمة  )

(عمى  2013,  2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005لمسنوات) (Z)كانت قيمة 
, 6.636853 ,8.647275,  7.699949  , 9.345031,  11.23165 ,10.43406التوالي )

( ىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي ليذه السنوات كون قيم 15.9642 ,14.38197 ,12.05068
(Z)   20تقع ضمن حالة>Z>5   بمغت قيمة   فقد (2014)ما سنة , أ(Z) 21.91739)) ي قمة احتمال أ

, فيما كانت   Z>20<25كانت ليذه السنو  (Z)عاله كون قيمة صرف لمخاطر التعثر المالي لمسنة أتعرض الم
 ), 17.36571, 12.8523 ,  13.31701(  كما يأتي )2018الى 2015لمسنوات من ) (Z)قيمة 

التعثر المالي لمسنوات وىذا يدل عمى صعوبة التنبؤ ب  Z>5<20وجميع ىذه القيم ضمن حالة , 16.98843
ىذا يعني ان (  (20.77495بمغت   Z>20<25ضمن حالة  Zكانت قيمة ف 2019عاله , اما سنة أفي المذكورة 

( وىذا يعني (13.30716تعرض المصرف لمخاطر التعثر المالي  , فيما بمـ المعدل الكمي لممصرف  حتمالاقمة 
. ويمكن Z>5<20كانت لتعثر المالي لممصرف كون قيمة المعدل الكمي لممصرف المذكور صعوبة التنبؤ با

 لمسنوات عينة الدراسة  Sherrodالذي قيم نموذج  (6)توضيح النتائج في أعاله من خالل الشكل 
 

 
 الخميجلمصرف  Sherrodنتائج تطبيق نموذج  (6شكل )

 ىمي العراقمصرف ال: 
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 ىمي العراقي بمصرف األالخاصة و  Sherrodلنسب المالية المكونة لنموذج من اتم الحصول عمى سمسمة 
وكما ىو  2019 سنةلى إ -2005 سنةمن  المالية لفترة الدراسة  النسبنموذج عمى سمسمة الوتم تطبيق 

 :(32)مبين في الجدول 
 

 المالي من التنبؤ بالتعثر الىمي , وموقف المصرفZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 32جدول )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

اسى 

 انًصشف

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

أل
 ا
ف
صش

نً
ا

اق
عش
 ان
ً
هه

ً
 

قلة احتمال تعرض  20.4047 28.5287 1.7344768 0.028256 0.423457 0.661857 0.408598 2005
 المصرف للتعثر 

قلة احتمال تعرض  24.90885 30.37041 2.5008072 0.016913 0.600129 0.646181 0.580369 2006
 المصرف للتعثر 

المصرف غير مهدد  25.67165 33.34671 2.2021158 0.036182 0.545891 0.769171 0.557471 2007
 بالتعثر المالي 

صعوبة التنبؤ بمخاطر  18.96675 14.00891 1.7871859 0.049755 0.440461 0.599448 0.40902 2008
 لماليالتعثر ا

المصرف غير مهدد  31.41101 16.8191 2.2244754 0.532141 0.550456 0.557956 0.517728 2009
 بمخاطر التعثر 

صعوبة التنبؤ بمخاطر  18.28804 13.68819 1.9683164 0.012566 0.491952 0.471266 0.456012 2010
 التعثر المالي

قلة احتمال تعرض  23.14929 26.43603 2.3302242 0.015728 0.570857 0.59559 0.549263 2011
 المصرف للتعثر 

قلة احتمال تعرض  22.53341 26.96109 1.8470456 0.053953 0.458595 0.763959 0.441585 2012
 المصرف للتعثر 

المصرف غير مهدد  27.74627 19.56051 1.4506968 0.03062 0.310702 0.706238 0.915186 2013
 ثر بمخاطر التع

صعوبة التنبؤ بمخاطر  19.02584 17.56334 1.745107 0.014752 0.428176 0.66596 0.403797 2014
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  19.22445 11.62206 1.9456294 0.032957 0.486028 0.581337 0.444208 2015
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  18.61612 1.717315 1.9891094 0.047934 0.497262 0.53338 0.468307 2016
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  18.80739 20.51742 1.8998314 0.009651 0.473637 0.449174 0.471329 2017
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  14.44902 1.725421 1.9624588 0.01068- 0.048977 0.39113 0.46205 2018
 تعثر الماليال

صعوبة التنبؤ بمخاطر  14.51323 14.96229 1.6824772 0.018119 0.405506 0.253197 0.378404 2019
 التعثر المالي

قلة احتمال التعرض  21.18107 18.52183 1.9513305 0.059256 0.448806 0.57639 0.497555 المعدل
 للتعثر

قل أما أ2009 سنة  ( (31.41101عمى قيمة لممصرف حظ أن أنال (23)خالل النتائج المبينة في الجدول من 
ت خالل السنوات عينة ن المصرف  قد مر بعدة حاال, كذلك نجد أ2018 سنة فقد كانت ( 14.44902قيمة )

( معنى ذلك 24.90885,  20.4047 عمى التوالي ) (2005 , 2006)لمسنوات  (Z)ذ كانت قيمة الدراسة , إ
 Z>20<25 كانت ضمن الحالة ليذه السنوات  (Z)رف لمخاطر التعثر المالي كون قيمة قمة احتمال تعرض المص
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ىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي ليذه  (18.96675) (Z)فقد بمغت قيمة  (2008)ما سنة , أ
لتوالي ( عمى ا, 2013 2009,  2007  (لسنوات (Z), فيما كانت قيم  Z>5<20كانت  (Z)السنوات كون قيمة 

ن المصرف غير ميدد ىذا يدل عمى أ 25( و ىذه القيم اكبر من  27.74627 ,  31.41101, 25.67165 )
ىذا يعني ( (18.28804بمغت   فقد Z>5<20كانت  2010ما سنة تعثر المالي لمسنوات المذكورة , أبمخاطر ال

فييا  Zكانت قيمة ف(  2012و 2011ما السنوات )التنبؤ بمخاطر التعثر المالي , أ ىناك صعوبة في
المصرف لمخاطر التعثر  تعرض حتمالوىذا يدل عمى  قمة ا Z>20<25ن أي أ (22.53341,   (23.14929

 (عمى التوالي  20فييا اصغر من  Z( كانت قيم 2019ى إل 2014ما السنوات المتبقية من )المالي , أ
( ىذا يعني ىناك  14.51323 , 14.44902,  18.80739 , 18.61612,  19.22445,  19.02584

, فيما بمـ المعدل الكمي لممصرف Z>5<20كانت ضمن الفقرة Zصعوبة في التنبؤ بمخاطر التعثر المالي كون قيم 
وىذا يعني قمة احتمال تعرض المصرف لمخاطر التعثر المالي كون قيمة المعدل الكمي لممصرف  ((21.18107

لمسنوات  Sherrod( الذي قيم نموذج 7في أعاله من خالل الشكل ). ويمكن توضيح النتائج Z>20<25 المذكور 
 عينة الدراسة .

 
 ىمي العراقيالممصرف ل Sherrodنتائج تطبيق نموذج  (7شكل )

  ئتمانال مصرف  : 
ىمي العراقي   والخاصة بمصرف األ Sherrodتم الحصول عمى سمسمة من النسب المالية المكونة لنموذج 

وكما ىو  2019 سنةلى إ -2005 سنةية لفترة الدراسة  من عمى سمسمة النسب المال وتم تطبيق النموذج
 تي:اآل (33)مبين في الجدول

 
 , وموقف المصرف من التنبؤ بالتعثر الماليZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 33جدول )

Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

اسى 

 انًصشف
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

ٌ
ًا
ئح
ال
 ا
ف
صش

ي
 

صعوبة التنبؤ بمخاطر  12.10034 12.85241 1.1693416 0.030115 0.144818 0.631287 0.13355 2005
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  10.63035 15.20429 1.5976798 0.03994 0.094312 0.454074 0.088109 2006
 التعثر المالي

المصرف غير مهدد  29.93099 50.57543 1.2766914 0.061169 0.216725 0.466825 0.986769 2007
 بمخاطر التعثر 

صعوبة التنبؤ بمخاطر  18.20528 50.33656 1.3799965 0.05464 0.27536 0.495214 0.26989 2008
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 التعثر المالي
بمخاطر صعوبة التنبؤ  19.28849 64.35793 1.4440123 0.024608 0.307485 0.441366 0.302707 2009

 التعثر المالي
قلة احتمال تعرض  20.19457 101.4357 1.2937846 0.016265 0.227074 0.352007 0.224835 2010

 المصرف للتعثر 
المصرف غير مهدد  26.7455 126.9482 1.5201493 0.041726 0.34217 0.440808 0.339475 2011

 بمخاطر التعثر 
قلة احتمال تعرض  21.00047 60.59477 3.1990161 0.045016 0.312596 0.324625 0.307437 2012

 المصرف للتعثر 
قلة احتمال تعرض  21.37737 67.7866 3.0596586 0.022797 0.326834 0.326129 0.322012 2013

 المصرف للتعثر 
 المصرف غير مهدد 25.77709 101.2514 1.8661411 0.025618 0.464135 0.322615 0.459551 2014

 بمخاطر التعثر 
المصرف غير مهدد  33.67542 106.7646 2.8541551 0.22496 0.487957 0.477013 0.483386 2015

 بمخاطر التعثر 

المصرف غير مهدد  34.84663 108.0191 2.5566762 0.01243 0.597634 0.114656 0.99044 2016
 بمخاطر التعثر 

قلة احتمال تعرض  21.51269 10.79032 2.957155 0.01689 0.661837 0.244082 0.655704 2017
 المصرف للتعثر 

المصرف غير مهدد  32.72829 72.94662 2.7019816 0.122095 0.629901 0.685842 0.621266 2018
 بمخاطر التعثر 

المصرف غير مهدد  25.04772 34.31053 2.3181597 0.0098- 0.568623 0.77338 0.55205 2019
 تعثر بمخاطر ال

قلة احتمال تعرض  23.53741 65.61163 2.0796399 0.048564 0.377164 0.436662 0.449145 المعدل
 المصرف للتعثر 

قل أما أ2016 سنة  ( (34.84663عمى قيمة لممصرف أن أنالحظ  (33)خالل النتائج المبينة في الجدول من 
ف  قد مر بعدة حاالت خالل السنوات عينة الدراسة ن المصر أذ نجد إ,  2006سنة  فقد كانت (10.63035قيمة )

( ىذا يعني 10.63035, 12.10034 عمى التوالي ) (2005 , 2006)لمسنوات  (Z)كانت قيمة  فقد كانت, 
 (2007)ما سنة  أ,  Z>5 20<ليذه السنوات كانت (Z)ىناك صعوبة في التنبؤ بمخاطر التعثر المالي كون قيمة 

ن المصرف غير ميدد بمخاطر التعثر المالي كون أ( ىذا يدل عمى  (29.93099فيياعمى  (Z)فقد بمغت قيمة 
 , 18.20528( عمى التوالي ) 2009, 2008  (لسنوات (Z), فيما كانت قيمة  (25)كبر من أ (Z)قيمة 

ىذا يعني ىناك صعوبة في التنبؤ بمخاطر التعثر المالي كون  Z>5<20ضمن الحالة ( و ىذه القيم  19.2884
ن قمة احتمال أ( وىذا يعني  20.19457) Zبمغت فييا قيم  فقد ( 2010ليذه السنوات ,  اما سنة ) (Z)قيمة 

 2011( في سنة  26.7455)    Z, وبمغت قيمة  Z>20<25تعرض المصرف لمخاطر التعثر المالي كون
 2012ن )اما السنتأ, Z>25االمر الذي يدل عمى انت المصرف غير ميدد بمخاطر التعثر المالي كون ان 

وىذا يعني قمة احتمال  Z>20<25ن أي أ( 21.37737, 21.00047) عمى التوالي  Z( فقد بمغت قيم 2013,
( عمى التوالي  2016لى إ 2014لمسنوات من ) Zتعرض المصرف لمخاطر التعثر المالي , وبمغت قيم 

رف غير ميدد بمخاطر التعثر ن  المصأوىذا يعني   Z>25ن أ يأ( 34.84663, 33.67542, 25.77709)
ي قمة احتمال تعرض المصرف لمخاطر التعثر المالي , أ( 21.51269) 2017لسنة  Zالمالي فيما بمغت قيمة 

ن المصرف غير ميدد أي أ( 25.04772,  32.72829( عمى التوالي )2019, 2018لمسنوات ) Zوبمغت قيم 
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ي قمة أ( 23.53741ل الكمي لممصرف لمسنوات قيد الدراسة ), فيما بمـ المعد  Z>25بمخاطر التعثر المالي كون 
  (  8والتي يمكن توضيحيا من خالل الشكل )  Z>20<25احتمال تعرض المصرف لمخاطر التعثر المالي كون 

 
 الئتمانلمصرف  Sherrodنتائج تطبيق نموذج  (8شكل )

 : مصرف الستثمار الوطني  
االستثمار  والخاصة بمصرف Sherrodية المكونة لنموذج تم الحصول عمى سمسمة من النسب المال

 2019 سنةلى إ -2005 سنةية لفترة الدراسة  من وتم تطبيق النموذج عمى سمسمة النسب المال الوطني 
 تي:اآل (34)وكما ىو مبين في الجدول

 , وموقف المصرف من التنبؤ بالتعثر الماليZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 34جدول )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

اسى 

 انًصشف
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

ً
طُ
ى
 ان
اس
ثً
سح
ال
 ا
ف
صش

ي
 

صعوبة التنبؤ بمخاطر  10.63897 7.319452 1.2844245 0.0433 0.221441 0.343238 0.191187 2005
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  9.008164 5.792058 1.2283823 0.029678 0.185921 0.303016 0.153821 2006
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  15.79221 8.615241 1.4226291 0.02258 0.297076 0.760144 0.262593 2007
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  17.21979 7.506456 1.4235076 0.058202 0.2974 0.86074 0.257781 2008
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  16.82568 7.930392 1.4845365 0.028289 0.326389 0.805415 0.285232 2009
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  16.54264 10.80967 1.5611344 0.042532 0.35944 0.607344 0.326188 2010
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  14.80871 8.617895 1.5560367 0.035637 0.357342 0.475504 0.315877 2011
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  12.90627 7.590484 1.4851797 0.023123 0.311916 0.417921 0.270823 2012
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  15.08241 12.33899 1.5799487 0.031591 0.357968 0.444625 0.328956 2013
 تعثر الماليال

قلة احتمال تعرض  21.60903 16.35255 2.0772335 0.062367 0.507915 0.636262 0.476854 2014
 المصرف للتعثر 

قلة احتمال تعرض  21.2717 17.04174 2.065601 0.031716 0.509778 0.655025 0.479727 2015
 المصرف للتعثر 

قلة احتمال تعرض  21.7669 18.73428 2.005954 0.020863 0.501484 0.737992 0.474716 2016
 المصرف للتعثر 

قلة احتمال تعرض  20.07301 13.65394 1.9740517 0.008324 0.494787 0.672552 0.458549 2017
 المصرف للتعثر 
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صعوبة التنبؤ بمخاطر  18.59333 14.25732 1.8583765 0.000636 0.461896 0.589775 0.437807 2018
 ر الماليالتعث

المصرف غير مهدد  26.8591 14.30808 1.968141 0.000952 0.493794 0.572911 0.916033 2019
 بمخاطر التعثر 

صعوبة التنبؤ بمخاطر  17.26653 11.39124 1.6650091 0.029319 0.37897 0.592164 0.375743 المعدل
 التعثر المالي

قل أما أ2019 سنة  ( (26.8591عمى قيمة لممصرف الحظ أن أن (34)من خالل النتائج المبينة في الجدول 
ت خالل السنوات عينة الدراسة , ن المصرف   قد مر بعدة حاال, كذلك نجد أ 2006(  سنة 9.008164قيمة  )

 15.79221 , 10.63897 , 9.008164عمى التوالي )2013 ) لى إ (2005 لمسنوات من (Z)ذ كانت قيمة إ
( ىذا يعني  15.08241 , 12.90627 ,   14.80871 , 16.54264 , 17.21979 , 16.82568 ,

ما السنوات ,  أ Z>5<20كانت ضمن الحالة   (Z)صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي ليذه السنوات كون قيمة 
 , 21.60903 , 21.2717 , 21.7669  (Z) (فقد بمغت قيم (2014 , 2015 , 2016 , 2017)

, فيما  Z>20<25ضمن حالة  Zحتمال تعرض المصرف لمخاطر التعثر المالي كون قيم قمة ا يأ(  20.07301
ىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي لمسنة المذكورة  (18.59333)( 2018 (لسنة  (Z)كانت قيمة 

كبر م أ( و ىذه القي(26.8591فييا نحو   Zبمغت قيمة  2019ما سنة أ,  Z>5<20ضمن حالة   (Z)كون قيمة 
ن المصرف غير ميدد بمخاطر التعثر المالي لمسنوات المذكورة , فيما بمـ المعدل الكمي ىذا يدل عمى أ 25من 

وىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي كون قيمة المعدل الكمي لممصرف  ((17.26653لممصرف 
 االتي : (9, ويمكن توضيح نتائج النموذج من خالل الشكل )Z>5<20المذكور 

 
 الستثمار الوطنيلمصرف  Sherrodنتائج تطبيق نموذج  (9شكل )

  : مصرف الموصل 
والخاصة بمصرف الموصل وتم  Sherrodتم الحصول عمى سمسمة من النسب المالية المكونة لنموذج 

ين وكما ىو مب 2019 سنةلى إ -2005 سنةالدراسة  من  مدةذج عمى سمسمة النسب المالية لتطبيق النمو 
 تي:اآل (35)في الجدول
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 , وموقف المصرف من التنبؤ بالتعثر الماليZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 35جدول )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

اسى 

 انًصشف
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

صم
ًى
 ان
ف
صش

ي
 

صعوبة التنبؤ بمخاطر  12.5789 6.594437 1.3806649 0.024329 0.275711 0.491173 0.233902 2005
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  16.42749 6.268937 3.7129259 0.030239 0.269329 0.537282 0.226367 2006
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  18.59306 7.7092 3.6795444 0.044632 0.271773 0.715349 0.23652 2007
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  12.08365 0.008778 1.2200882 0.036832 0.180387 0.693696 0.155375 2008
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  14.92161 10.2386 1.4097458 0.039309 0.290652 0.613463 0.262264 2009
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  14.0558 8.3857 1.1209381 0.064663 0.346164 0.427552 0.304884 2010
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  15.19826 11.95535 1.5261509 0.048557 0.344757 0.462786 0.31592 2011
 التعثر المالي

قلة احتمال تعرض  20.76503 38.04377 1.8877666 0.040446 0.470273 0.43218 0.457912 2012
  المصرف للتعثر

صعوبة التنبؤ بمخاطر  17.83885 4.078968 1.8711043 0.081153 0.046556 0.568652 0.454143 2013
 التعثر المالي

المصرف غير مهدد  28.22031 43.96356 4.0859552 0.006235 0.755259 0.264395 0.73808 2014
 بمخاطر التعثر 

المصرف غير مهدد  28.12896 49.80465 3.5527949 0.000881 0.718531 0.36856 0.704104 2015
 بمخاطر التعثر 

صعوبة التنبؤ بمخاطر  15.47922 61.21912 2.8393807 0.010072 0.647811 0.27353 0.009864 2016
 التعثر المالي

المصرف غير مهدد  25.05239 35.40493 2.950378 0.014066 0.66106 0.381846 0.650275 2017
 بمخاطر التعثر 

صعوبة التنبؤ بمخاطر  19.68614 5.037617 2.846091 0.007421 0.648641 0.406288 0.519881 2018
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  18.46268 4.937281 2.8944794 0.009806 0.654515 0.251909 0.521949 2019
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  18.49949 19.57673 2.4652005 0.030576 0.438761 0.459244 0.386096 المعدل
 التعثر المالي

قل أما أ 2014سنة  ( (28.22031عمى قيمة لممصرف نالحظ أن أ (35)خالل النتائج المبينة في الجدول من 
ت خالل السنوات عينة ن المصرف قد مر بعدة حاال, كذلك نجد أ 2008سنة  فقد كانت(12.08365قيمة  )
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,  16.42749,  12.5789عمى التوالي )  2011 ) لى إ  (2005لمسنوات من (Z)ذ كانت قيمة إالدراسة , 
( ىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر 15.19826, 14.0558 , 14.92161 ,  12.08365 , 18.59306

  (Z) فقد بمغت قيمة   (2012)ما سنة  , أ Z>5<20 كانت  (Z)التعثر المالي ليذه السنوات كون قيمة 
,  Z>20<25كانت  Zمعنى ذلك قمة احتمال تعرض المصرف لمخاطر التعثر المالي كون قيمة   ((20.76503

ىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي لمسنة المذكورة  (17.83885)( 2013 (لسنة  (Z)فيما كانت قيمة 
 فييا نحو  Z( بمغت قيم 2015 (2014 ,ما السنوات أ , كبر من خمسةوأ (20)صغر من أ  (Z)كون قيمة 

تعثر ن المصرف غير ميدد بمخاطر المما يدل عمى أ 25كبر من و ىذه القيم أ (28.12896,  28.22031)
ىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر  Z (15.47922)بمغت قيمة  2016ما في المالي لمسنوات المذكورة , أ

كبر أ 2017سنة  Zلمسنة المذكورة , فيما كانت قيمة  Z>5<20ضمن حالة   (Z)المالي ليذه السنوات كون قيمة 
ن المصرف غير ميدد بمخاطر التعثر المالي ليذه السنة كون ىذا يدل عمى أ (25.05239)ذ بمغت إ 25من 

Z>25( بمغت فييا قيم  2018,2019 ما السنوات المتبقية ), أZ  ىذا  18.46268),  (19.68614عمى التوالي
, فيما  Z>5<20كانت ضمن حالة   (Z)بؤ بمخاطر التعثر المالي لمسنوات المذكورة كون قيمة يعني صعوبة التن

وىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي كون قيمة المعدل ( (18.49949بمـ المعدل الكمي لممصرف 
 (10ويمكن توضيح نتائج النموذج من خالل الشكل) ,Z>5<20الكمي لممصرف المذكور 

 
 الموصللمصرف  Sherrodنتائج تطبيق نموذج  (10) شكل

 
 
 

  المتحد لالستثمارمصرف : 
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متحد والخاصة بمصرف ال Sherrodتم الحصول عمى سمسمة من النسب المالية المكونة لنموذج  
 2019 سنةلى إ -2005 سنةلفترة الدراسة  من  وتم تطبيق النموذج عمى سمسمة النسب الماليةلالستثمار 

 تي:اآل( 36)وكما ىو مبين في الجدول 
 , وموقف المصرف من التنبؤ بالتعثر الماليZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 36جدول )

Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

اسى 

 انًصشف
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

ي
اس
ثً
سح
ال
 ن
حذ
ًح
 ان
ف
صش

 

صعوبة التنبؤ بمخاطر  11.82311 1.285188 1.4355568 0.035099 0.303406 0.736978 0.067327 2005
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  12.41599 1.632165 1.5350952 0.01031- 0.348575 0.737913 0.135009 2006
 التعثر المالي

بمخاطر  صعوبة التنبؤ 13.13741 1.923325 1.4233037 0.017087 0.297409 0.777807 0.142776 2007
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  17.05084 11.00993 1.6104151 0.0114- 0.379042 0.730782 0.344615 2008
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  12.89485 0.016877 1.3445112 0.037728 0.000256 0.669227 0.241052 2009
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  16.23766 17.78084 1.5498522 0.07752 0.354777 0.405629 0.334824 2010
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  14.9669 17.98937 1.6059218 0.075034 0.377305 0.208913 0.356331 2011
 التعثر المالي

وبة التنبؤ بمخاطر صع 15.53247 6.567937 1.7832125 0.079017 0.439214 0.305939 0.372342 2012
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  6.073002 6.56352 1.8144411 0.049094 0.448866 0.015068 0.00038 2013
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  15.97794 5.794099 2.3987407 0.048454 0.583115 0.065374 0.482475 2014
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  9.649808 5.516636 2.2396263 0.003928 0.553497 0.203392 0.111316 2015
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  15.719 5.592481 2.3490175 0.00236 0.611525 0.101297 0.502177 2016
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  7.22797 5.276855 2.3400606 0.006028 0.572661 0.111931 0.003408 2017
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  15.26652 5.530035 2.4340061 0.032585 0.589155 0.01603 0.482617 2018
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  12.41413 5.659834 2.0087401 0.00341- 0.502176 0.012987 0.413449 2019
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  13.09251 6.542605 1.8581667 0.029255 0.424065 0.339951 0.266007 المعدل
 التعثر المالي

قل ا أم  أ2008 سنة  ( (17.05084ن اعمى قيمة لممصرف نالحظ أ (36)خالل النتائج المبينة في الجدول من 
ذ دة خالل السنوات عينة الدراسة , إحن المصرف قد مر  بحالة وا, كذلك نجد أ 2017( سنة 7.22797قيمة  )

 ,   12.41599, 11.82311 التوالي )عمى  2019 ) لى إ (2005 لمسنوات من (Z)كانت قيمة 
13.13741 ,17.05084  ,12.89485  ,16.23766 ,14.9669   ,15.53247  , 6.073002 ,
ا يعني صعوبة ( ىذ 12.41413, 15.26652 ,   7.22797,  15.719 ,9.649808 ,  15.97794
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, فيما بمـ المعدل الكمي  Z>5<20وقعت ضمن حالة   (Z)التنبؤ بمخاطر التعثر المالي ليذه السنوات كون قيمة 
مة المعدل الكمي لممصرف ىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي كون قي( (13.09251لممصرف 
  (:11ويمكن توضيح نتائج النموذج من خالل الشكل) ,5كبر من وأ 20قل من المذكور أ

 

                                                                                                                                                                                                          
 المتحد لالستثمار لمصرف Sherrodنتائج تطبيق نموذج  (11شكل )

 شمالمصرف ال : 
وتم  شمالوالخاصة بمصرف ال Sherrodتم الحصول عمى سمسمة من النسب المالية المكونة لنموذج  

وكما ىو مبين  2019 سنةلى إ -2005 سنةة الدراسة  من تطبيق النموذج عمى سمسمة النسب المالية لفتر 
 تي:اآل (37)في الجدول
 , وموقف المصرف من التنبؤ بالتعثر الماليZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 37جدول )

Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

اسى 

 انًصشف

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

ي
ال
شً
 ان
ف
صش

 

ة التنبؤ بمخاطر صعوب 14.54681 13.02213 1.2855103 0.030767 0.222099 0.715322 0.205043 2005
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  8.534579 3.24706 1.482779 0.036358 0.325591 0.041199 0.220481 2006
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  18.19236 20.91985 1.6163033 0.059477 0.381304 0.553279 0.363077 2007
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  17.42722 17.00712 1.4981533 0.048543 0.332512 0.669368 0.31296 2008
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  12.90434 5.531305 1.3261832 0.041705 0.245956 0.582407 0.20149 2009
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  10.48434 3.846314 1.2056404 0.033643 0.170565 0.541742 0.12622 2010
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  9.984129 1.827295 1.3104902 0.046479 0.236927 0.47259 0.107267 2011
 التعثر المالي

المصرف غير مهدد  25.87486 1.499688 12.071664 0.049116 0.171614 0.562504 0.057169 2012
 بمخاطر التعثر 

صعوبة التنبؤ بمخاطر  10.79357 3.570517 1.2439651 0.030534 0.196119 0.541469 0.141192 2013
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  11.25803 4.147617 1.2875429 0.015854 0.223327 0.548003 0.169482 2014
 التعثر المالي
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صعوبة التنبؤ بمخاطر  11.84482 4.411271 1.6313145 0.006505 0.386997 0.264952 0.299268 2015
 التعثر المالي

بمخاطر  غير مهدد 25.8724 116.7713 2.0319817 0.03761- 0.506347 0.194398 0.492802 2016
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  16.4499 5.377282 2.7299825 0.02718- 0.633697 0.152612 0.51585 2017
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  16.49563 5.620508 3.013203 0.03639- 0.668127 0.051751 0.549254 2018
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  12.14732 0.211332 2.2734207 0.02648- 0.560134 0.043726 0.405394 2019
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  14.85402 13.80071 2.4005423 0.018088 0.350754 0.395688 0.277797 المعدل
 التعثر المالي

         

قل أما أ 2012سنة  ( (25.87486عمى قيمة لممصرفنالحظ أن أ (37)من خالل النتائج المبينة في الجدول 
ذ ت خالل السنوات عينة الدراسة , إن المصرف قد مر بعدة حاالنجد أ, كذلك  2006( سنة 8.534579قيمة )

,   18.19236, 8.534579 , 14.54681 )عمى التوالي 2011 ) لى إ (2005 لمسنوات من (Z)ت قيمة كان
ر التعثر المالي ( ىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاط 9.984129,  10.48434,  12.90434,  17.42722

وىذا يدل  ((25.87486 (Z) فقد بمغت قيمة   (2012)ما سنة  , أ Z>5<20كانت   (Z)ليذه السنوات كون قيم 
لسنوات من  (Z), فيما كانت قيمة  25اكبر من  Zالمصرف غير ميدد بمخاطر التعثر المالي كون قيمة ن عمى أ

ىذا يعني صعوبة التنبؤ  (11.84482,  11.25803,  10.79357)عمى التوالي  (2015)( الى 2013 (
  Zبمغت قيمة فقد ( 2016 (اما سنة   ,Z>5<20كانت   (Z)بمخاطر التعثر المالي لمسنة المذكورة كون قيمة 

اطر التعثر المالي ىذا يدل عمى ان المصرف غير ميدد بمخ 25كبر من و ىذه القيمة أ (25.8724) فييا نحو
,  16.4499)فييا عمى التوالي  Z( بمغت قيم 2019الى  (2017ما السنوات المتبقية من ليذه السنة , أ

كانت  Zوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي ليذه السنوات كون قيم ىذا يعني صع (12.14732,  16.49563
20>Z>5  وىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر ( (14.85402لمسنوات المذكورة , فيما بمـ المعدل الكمي لممصرف

, ويمكن توضيح نتائج النموذج من خالل Z>5<20التعثر المالي كون قيمة المعدل الكمي لممصرف المذكور كانت 
  (: 12شكل)ال
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 الشماللمصرف  Sherrodنتائج تطبيق نموذج  (12شكل )

 بغداد مصرف : 
والخاصة بمصرف الموصل وتم  Sherrodتم الحصول عمى سمسمة من النسب المالية المكونة لنموذج  

وكما ىو مبين  2019 سنةلى إ -2005 سنةية لفترة الدراسة  من تطبيق النموذج عمى سمسمة النسب المال
 تي:اآل (38) لجدولفي ا

 , وموقف المصرف من التنبؤ بالتعثر الماليZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 38جدول )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

اسن 

 الوصرف
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

 

اد
غذ
 ب
ف
ر
ص
ه

 

2005 
0.161475 0.520045 0.178203 0.007559 1.1924258 13.1601 11.30502 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2006 
0.166329 0.566181 0.179612 0.029269 1.2189356 13.5221 12.31787 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2007 
0.178925 0.442485 0.209243 0.061851 1.2646118 6.901516 11.58053 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2008 
0.15008 0.377057 0.171928 0.040428 1.2076252 7.869142 9.953543 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2009 
0.118003 0.595473 0.136089 0.023208 1.1575263 7.524493 10.79451 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2010 
0.09212 0.59499 0.123601 0.016868 1.1410323 3.926242 9.795082 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2011 
0.120646 0.522569 0.159517 0.028531 1.1897918 4.104891 10.07821 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2012 
0.161987 0.624602 0.159345 0.022787 1.2426019 4.792289 11.73176 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2013 
0.132841 0.574931 0.16503 0.021983 1.197648 5.126882 10.75909 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2014 
0.128591 0.54304 0.16001 0.017974 1.1904904 5.092848 10.28795 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2015 
0.136908 0.562026 0.17327 0.008558 1.2095849 4.765145 10.45416 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  9.24961 1.795468 1.3082181 0.022327 0.235601 0.451346 0.104381 2016
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 التعثر المالي

2017 
0.116194 0.459479 0.25404 0.008673 1.3405539 1.842922 9.368313 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 ليالتعثر الما

2018 
0.200958 0.549654 0.239545 0.004874 1.3150024 6.207871 11.89236 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2019 
0.197249 0.486709 0.241574 0.009567 1.31852 5.450127 11.29326 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

 المعدل
0.144446 0.524706 0.185774 0.02163 1.2329712 6.138803 10.72409 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

         

قل أما أ2006 سنة  ( (12.31787عمى قيمة لممصرف نالحظ أن أ (38)من خالل النتائج المبينة في الجدول 
ذ ,  إنوات عينة الدراسة ن المصرف قد مر بحالة واحدة خالل الس, كذلك نجد أ2016 ( سنة 9.24961قيمة )

  12.31787,11.58053  ,  11.30502التوالي )عمى 2019 ) لى إ  (2005لمسنوات من (Z)كانت قيمة 
 , 9.953543  ,10.79451  ,9.795082  , 10.07821 ,11.73176  , 10.75909  ,10.28795 
 نبؤ بمخاطر( ىذا يعني صعوبة الت 11.29326,  11.89236,  9.368313,  9.24961, 10.45416 , 

, فيما بمـ المعدل الكمي لممصرف  Z>5<20كانت ضمن حالة   (Z)التعثر المالي ليذه السنوات كون قيمة 
ىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي كون قيمة المعدل الكمي لممصرف ( (10.72409

 ( 13ويمكن توضيح نتائج النموذج من خالل الشكل) . Z>5<20المذكور
 

 
 بغدادلمصرف  Sherrodطبيق نموذج نتائج ت (13شكل )

 
  بابلمصرف : 

وتم تطبيق  بابلوالخاصة بمصرف  Sherrodتم الحصول عمى سمسمة من النسب المالية المكونة لنموذج  
وكما ىو مبين في  2019 سنةلى إ -2005 سنةالنموذج عمى سمسمة النسب المالية لفترة الدراسة  من 

 تي:اآل (39)الجدول
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 , وموقف المصرف من التنبؤ بالتعثر الماليZوقيمة   Sherrodنموذج ( تطبيق 39جدول )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

اسن 

 الوصرف
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

 

ل
اب
 ب
ف
ر
ص
ه

 

2005 
0.4316 0.535941 0.466489 0.033233 1.8743746 13.37072 18.60666 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2006 
0.915303 0.044767 0.047614 0.03851 19.089121 14.73617 47.0072 

المصرف غير مهدد 
 بمخاطر التعثر 

2007 
0.384214 0.537358 0.428367 0.057348 1.749375 13.376 17.97579 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2008 
0.259496 0.071278 0.323728 0.053402 1.4786954 5.03996 9.976071 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2009 
0.243307 0.761302 0.328522 0.025559 1.4892513 3.784065 15.26123 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2010 
0.200921 0.697623 0.297321 0.024846 1.4231254 30.84363 16.45085 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 يالتعثر المال

2011 
0.295619 0.054472 0.394085 0.20751 1.6503966 4.002263 13.9211 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2012 
0.271993 0.708122 0.368741 0.019354 1.5841365 3.811354 15.432 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2013 
0.3633 0.274637 0.490397 0.014935 1.9623136 3.858439 13.99223 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2014 
0.384916 0.19056 0.609384 0.01841 2.5600618 2.714792 14.87123 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2015 
0.474725 0.213472 0.682255 0.014854 3.1471743 3.287502 17.72604 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 الماليالتعثر 

2016 
0.551898 0.235436 0.77004 0.026326 4.3485834 3.529996 21.59873 

قلة احتمال تعرض 
 المصرف للتعثر 

2017 
0.588519 0.125038 0.817784 0.014063 5.4879846 3.566989 22.86235 

قلة احتمال تعرض 
 المصرف للتعثر 

2018 
0.527205 0.054688 0.725229 0.019782 3.6393935 3.662319 18.21393 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

2019 
0.469267 0.003445 0.639108 0.021126 2.7709121 3.065664 15.13088 

صعوبة التنبؤ بمخاطر 
 التعثر المالي

 المعدل
0.424152 0.300543 0.492604 0.039284 3.6169933 7.509991 18.60175 

 صعوبة التنبؤ بمخاطر
 التعثر المالي

         

قل أما أ2006  سنة  ( (47.0072عمى قيمة لممصرف نالحظ أن أ (39) من خالل النتائج المبينة في الجدول
ذ ت خالل السنوات عينة الدراسة , إ, كذلك نجد ان المصرف قد مر بعدة حاال 2008سنة  (9.976071قيمة )

ر التعثر المالي ليذه السنة كون قيم يعني صعوبة التنبؤ بمخاط( ىذا 18.60666)( (2005لسنة  (Z)كانت قيمة 
(Z) 20>Z>5 فقد بمغت قيمة  (2006)ما سنة , أ (Z) 47.0072))  مخاطر ب غير ميدد المصرف انمعنى

عمى التوالي  (2015)( الى 2007 (لسنوات من  (Z), فيما كانت قيمة  25كبر من أ Zالتعثر المالي كون قيمة 
(17.97579  ,9.976071  ,15.26123 , 16.45085 ,13.9211  ,15.432  , 13.99223 ,

  (Z)ىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي لمسنوات المذكورة كون قيم  (17.72604,  14.87123
و ىذه  (22.86235 , 21.59873) فييا نحو  Z( بمغت قيمة 2017,  2016 (ما سنة  أ,  Z>5<20كانت 
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اطر التعثر المالي ليذه السنة ن المصرف عمى قمة احتمال تعرض  المصرف لمخأىذا يدل عمى  Z>20<25القيم 
 ( 15.13088 , 18.21393)فييا عمى التوالي  Z( بمغت قيم 2019لى إ  (2018ما السنوات المتبقية من , أ

لمسنوات المذكورة ,  Z>5<20كانت   (Z)ىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي ليذه السنوات كون قيم 
وىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي كون قيمة المعدل ( (18.60175فيما بمـ المعدل الكمي لممصرف 

 (:14), ويمكن توضيح نتائج النموذج من خالل الشكلZ>5<20الكمي لممصرف المذكور كانت 

 
 بابللمصرف  Sherrodنتائج تطبيق نموذج  (14شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مر:مصرف سو 
والخاصة بمصرف الموصل وتم  Sherrodتم الحصول عمى سمسمة من النسب المالية المكونة لنموذج  

وكما ىو مبين  2019 سنةلى إ -2005 سنةية لفترة الدراسة  من تطبيق النموذج عمى سمسمة النسب المال
 تي:اآل (40)في الجدول
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 من التنبؤ بالتعثر المالي, وموقف المصرف Zوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 40جدول )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

اسى 

 انًصشف
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

يش
ى
س
ف 
صش

ي
 

قلة احتمال تعرض  24.66565 58.57111 2.9831363 0.041261 0.664782 0.201119 0.551283 2005
 المصرف للتعثر

صعوبة التنبؤ بمخاطر  17.39369 6.988624 2.4649041 0.033236 0.594305 0.17724 0.509266 2006
 التعثر المالي

صعوبة التنبؤ بمخاطر  17.34186 4.13488 2.3391353 0.034216 0.572492 0.372554 0.434037 2007
 التعثر المالي

المصرف غير مهدد  28.97092 74.50371 2.7909232 0.013133 0.641696 0.597396 0.555824 2008
 خاطر التعثربم

صعوبة التنبؤ بمخاطر  19.47247 8.17708 2.6580679 0.054412 0.623787 0.23207 0.547502 2009
 التعثر المالي

قلة احتمال تعرض  21.28457 10.11327 2.7252936 0.004739 0.633066 0.464092 0.570468 2010
 المصرف للتعثر

قلة احتمال تعرض  20.68567 11.61716 2.7065641 0.001677 0.630528 0.380826 0.576252 2011
 المصرف للتعثر

قلة احتمال تعرض  20.61569 9.445803 2.4242093 0.005197 0.587494 0.549395 0.525298 2012
 المصرف للتعثر

قلة احتمال تعرض  22.77354 11.71974 2.720874 0.005044 0.632471 0.596794 0.578505 2013
 لتعثرالمصرف ل

قلة احتمال تعرض  22.4827 12.54977 2.6303593 0.005511 0.617793 0.589949 0.570596 2014
 المصرف للتعثر

قلة احتمال تعرض  24.82443 9.727368 3.4875433 0.011511 0.713265 0.557196 0.63994 2015
 المصرف للتعثر

المصرف غير مهدد  39.02516 125.3767 4.1564165 0.012576 0.759408 0.50405 0.753351 2016
 بمخاطر التعثر

قلة احتمال تعرض  24.46572 14.23872 3.1808818 0.001208 0.685622 0.556634 0.63747 2017
 المصرف للتعثر

قلة احتمال تعرض  22.49892 9.973327 2.9022134 0.002623 0.655435 0.530735 0.589717 2018
 المصرف للتعثر

المصرف غير مهدد  30.27588 9.283741 5.7511029 0.003368 0.769032 0.591784 0.743284 2019
 بمخاطر التعثر

قلة احتمال تعرض  23.78512 25.09473 3.0614417 0.015314 0.652078 0.460122 0.585519 المعدل
 المصرف للتعثر المالي

قل أما أ 2016سنة  ( (39.02516عمى قيمة لممصرفنالحظ أن أ (40)خالل النتائج المبينة في الجدول من 
ذ ت خالل السنوات عينة الدراسة , إن المصرف قد مر بعدة حاال, كذلك نجد أ 2007سنة  (17.34186قيمة )

ىذا يدل عمى قمة احتمال تعرض  Z>20<25و ىذه القيمة ( 24.66565)(  (2005لسنة  (Z)كانت قيمة 
فييا عمى التوالي (Z)  ( فقد بمغت قيم 2007, 2006 ما السنوات )ه السنة , أاطر التعثر المالي ليذالمصرف لمخ

كانت   (Z)ىذا يعني صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي ليذه السنوات كون قيم  17.34186), 17.39369 )
20>Z>5 فيما كانت قيمة ,(Z)  ن المصرف غير ميدد بمخاطر معنى ذلك أ (28.97092)( 2008 (لسنة

و ىذه  (19.47247) فييا نحو  Z( بمغت قيمة 2009 (ما سنة  أ ,  25كبر من أ Zعثر المالي كون قيمة  الت
لى إ (2009ما السنوات المتبقية من التنبؤ بمخاطر التعثر المالي , أ ىذا يدل عمى صعوبة Z>5<20القيمة 
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,  20.61569 ,20.68567 ,  19.47247 , 21.28457)فييا عمى التوالي  Z( بمغت قيم 2019
22.77354  , 22.4827  ,24.82443  ,39.02516  ,24.46572  , 22.49892  ,30.27588) 

,  <Z<2025كانت   (Z)ىذا يعني قمة احتمال تعرض المصرف لمخاطر التعثر المالي ليذه السنوات كون قيم 
, فيما بمـ 25كبر من كانت أ Zكون قيمة  2019و2016ن المصرف غير ميدد بمخاطر التعثر المالي لسنة وأ

قمة تعرض احتمال تعرض المصرف لمخاطر التعثر المالي كون  (23.78512) المعدل الكمي لممصرف
25>Z>20 (:  14),ويمكن توضيح نتائج النموذج من خالل الشكل 

 

 
 سومرلمصرف  Sherrodنتائج تطبيق نموذج  (15شكل )

 
 
 
 
 
 
 

 
 المصرف التجاري  : 

وتم  تجاريوالخاصة بمصرف ال Sherrodالمالية المكونة لنموذج  تم الحصول عمى سمسمة من النسب
وكما ىو مبين  2019سنة لى إ -2005 سنةتطبيق النموذج عمى سمسمة النسب المالية لفترة الدراسة  من 

 تي:اآل (41)في الجدول
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 , وموقف المصرف من التنبؤ بالتعثر الماليZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 41جدول )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

اسن 

 الوصرف
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

 

ٌ
ر
جا
الح
ف 
ر
ص
لو
ا

 

2005 
0.381988 0.069882 0.402748 0.010669 1.6743342 2.697455 11.52699 

صعوبة التنبؤ 
 بمخاطر التعثر المالي

2006 
0.369115 0.193576 0.387478 0.012763 1.6325937 21.10148 14.18761 

صعوبة التنبؤ 
 بمخاطر التعثر المالي

2007 
0.292506 0.306337 0.184222 0.011293 1.4416227 13.31926 12.09462 

صعوبة التنبؤ 
 بمخاطر التعثر المالي

2008 
0.183185 0.238324 0.327609 0.02083 1.4872291 11.00428 10.15356 

صعوبة التنبؤ 
 بمخاطر التعثر المالي

2009 
0.281046 0.111239 0.403979 0.020587 1.6777945 29.8137 13.10267 

صعوبة التنبؤ 
 بمخاطر التعثر المالي

2010 
0.326929 0.209553 0.463054 0.068251 1.8623849 61.54092 19.37715 

صعوبة التنبؤ 
 بمخاطر التعثر المالي

2011 
0.861231 0.440193 0.546319 0.043342 2.2041912 87.232 33.4111 

المصرف غير مهدد 
 بمخاطر التعثر

2012 
0.39235 0.468255 0.488011 0.048767 1.9531671 81041.42 16.55134 

صعوبة التنبؤ 
 بمخاطر التعثر المالي

2013 
0.621081 0.572817 0.587078 0.031923 3.463009 123.0172 35.90321 

المصرف غير مهدد 
 بمخاطر التعثر

2014 
0.629817 0.29959 0.63299 0.023287 2.7247247 199.4742 40.11892 

المصرف غير مهدد 
 بمخاطر التعثر

2015 
0.701997 0.350391 0.660903 0.019546 2.9490048 288.5636 51.07142 

المصرف غير مهدد 
 بمخاطر التعثر

2016 
0.330478 0.242674 0.665239 0.020055 2.9872048 187.8767 33.8001 

المصرف غير مهدد 
 بمخاطر التعثر

2017 
0.629692 0.181493 0.633518 0.024982 2.7286481 165.5887 35.70701 

المصرف غير مهدد 
 بمخاطر التعثر

2018 
0.635613 0.327495 0.639624 0.026318 2.7748792 159.4874 36.62899 

المصرف غير مهدد 
 بمخاطر التعثر

2019 
0.597545 0.451265 0.604587 0.014523 2.5289994 85.86176 29.00585 

المصرف غير مهدد 
 بمخاطر التعثر

 المعدل
0.482305 0.297539 0.508491 0.026476 2.2726525 95.80789 26.17604 

غير مهدد بمخاطر 
 التعثر المالي 

         

ذ ت خالل السنوات عينة الدراسة , إمر بعدة حاالن المصرف قد نجد أ (41) من خالل النتائج المبينة في الجدول
 12.09462,  14.18761 ,   11.52699( عمى التوالي ) 2010الى  (2005 لسنوات من  (Z)كانت قيمة 

ر ىذا يدل عمى صعوبة التنبؤ بمخاط Z>5<20و ىذه القيم  19.37715),  13.10267, 10.15356 , 
ن المصرف غير ىذا يعني أ ) 33.4111)فييا (Z) ( فقد بمغت قيم 2011ما سنة )التعثر المالي ليذه السنوات , أ

معنى  (16.55134)( 2012 (لسنة  (Z), فيما كانت قيمة Z>25كون ميدد بمخاطر التعثر المالي ليذه السنة 
الى 2013  (ما السنوات المتبقية من أ ,  Z>5<20 كانت Zذلك صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي كون قيمة 

,  35.70701,  33.8001,  51.07142,  40.11892, 35.90321 ) فييا نحو Z( بمغت قيمة 2019
ن المصرف غير ميدد بمخاطر التعثر ىذا يدل عمى أ 25و ىذه القيم اكبر من ( 29.00585,  36.62899
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اطر ن المصرف غير معرض لمخوىذا يعني عمى أ( (26.17604المالي , فيما بمـ المعدل الكمي لممصرف 
ويمكن توضيح نتائج النموذج من خالل  ,25كبر من مة المعدل الكمي لممصرف المذكور أالتعثر المالي كون قي

 (:  16الشكل)

 
 التجاريمصرف مل Sherrodنتائج تطبيق نموذج  (16شكل )

ضية ما عدا ن اختبار الفرضية الفرعية االولى جاء مطابقًا لتمك الفر أعاله نجد في أوتأسيسًا عمى كل ما ذكر 
)المصرف االىمي العراقي , مصرف االئتمان , مصرف سومر ( كانت نتائج االختبار ليذه المصارف بأنيا قميمة 

ن كافة المصارف قد مرت بحالة صعوبة التنبؤ بالتعثر المالي في , كما أاالحتمال لمتعرض لمخاطر التعثر المالي 
 .المصرف غير ميدد بمخاطر التعثر  ر لممصرف التجاري بأن, فيما اوضحت نتيجة االختبابعض سنوات الدراسة 
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شركات الستثمار المالي  :ثانيا  
اختبار الفرضية الرئيسة الثانية )قطاع الستثمار المالي غير ميددة بمخاطر التعثر لمدة الدراسة وفقاا   -2

 لمتحميل التمييزي (
 قطاع الشركات الستثماريةل المالي بالتعثر لمتنبؤ sherrod نموذج تطبيق( 42جدول )

Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 
القطاع 
 الستثماري

موقف القطاع من  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z الفترة
 التنبؤ

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

غير ميدد بمخاطر 
 ماليالتعثر ال

ن ( أي أ4685358.44لقطاع الشركات االستثمارية بمغت )  Sherrodن قيمة نموذج ( أ42ينضح من الجدول ) 
ن قطاع شركات االستثمار المالي غير ميدد بمخاطر التعثر وبالتالي فأ Z>25قيمة النموذج تقع ضمن حالة 

 ة الثانية . طابقًا لمفرضية الرئيسوىذا جاء موفق التحميل التمييزي خالل مدة الدراسة , عمى المالي 
اختبار الفرضية الفرعية ) ىناك شركات استثمارية غير ميددة بمخاطر التعثر المالي وفق التحميل   - أ

 التمييزي خالل مدة الدراسة (  
   : تم الحصول عمى سمسمة من النسب المالية المكونة لنموذج شركة الخير لالستثمار الماليSherrod 

 سنةلى إ -2005 سنةوتم تطبيق النموذج عمى سمسمة النسب المالية لفترة الدراسة  من  يرالخوالخاصة 
 تي:اآل( 43)وكما ىو مبين في الجدول  2019

 )شركة الخير( من التنبؤ بالتعثر المالي شركة, وموقف الZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 43جدول )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z سنةال

2005 0.93555551 0.14124813 0.99778329 0.006335992 451.118004 16.0343729 699.075082 
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر

2006 0.99170487 0.02367764 0.9996232 0.016537784 2653.89877 126.241711 4014.37385 
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر

2007 0.99221471 0.04033194 0.99693706 0.022148777 326.483598 211.110218 531.999311 
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر

2008 0.98787538 0.00681749 0.99135275 0.079868701 115.64372 285.086465 223.896573 
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر

2009 0.98358513 0.03426993 0.98657086 0.010970977 74.4649152 330.428908 165.442058 
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر

2010 0.97342562 0.00117485 0.97576191 0.010959908 41.2573681 417.655764 123.844803 
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر

2011 0.93459679 0 0.95106666 0.030348139 20.4359662 57.7458352 56.2523743 
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر

2012 0.94743553 0.0009048 0.962404 0.047329831 26.5985732 64.2954055 66.7569581 
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر

2013 0.97372419 0.07530053 0.98751146 0.050005851 80.0734335 71.6248386 148.960057 
ر مهددة الشركة غي

 بمخاطر التعثر

2014 0.97540798 0.01776788 0.98736309 0.019127108 79.1332434 82.5892193 147.538947 
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر
الشركة غير مهددة  146.07027 96.4375316 77.3283616 0.004868045 0.99741069 0.0072798 0.98706813 2015
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 بمخاطر التعثر

2016 0.96692019 0.01066392 0.98004916 0.554006364 50.1231931 74.647875 113.693495 
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر

2017 0.9062757 0.01187721 0.91777762 -0.17377714 12.1621388 79.7934564 41.4728147 
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر

2018 0.88875229 0.01286005 0.89782711 -0.09589645 9.78733205 98.9360486 41.0235982 
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر

2019 0.9028698 0.01986427 0.89846149 -0.54635801 9.84847975 102.668393 32.784579 
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر

 436.878985 141.019736 268.55714 0.002431725 0.96852669 0.0269359 0.95649412 المعدل
الشركة غير مهددة 

 بمخاطر التعثر

قل أما أ 2006سنة ( 4014.37385عمى قيمة لممنشاة )أن أنالحظ ( 43)المبينة في الجدول  من خالل النتائج
ذ إ ,  ة قد مرة بحالة واحدة خالل السنوات عينة الدراسةأن المنشأكذلك نجد ,  2019( سنة 32.784579قيمة )

,  4014.37385, 699.075082 التوالي ) عمى  2019) الى(2005 لمسنوات عينة الدراسة من  Zم كانت قي
531.999311  ,223.896573  ,165.442058  , 123.844803  ,56.2523743  ,66.7569581 

 , 148.960057 ,147.538947  ,146.07027  ,113.693495  ,41.4728147  , 
غير ميددة بمخاطر التعثر المالي ليذه السنوات كون قيم  الشركة عني أنىذا ي 32.784579), 41.0235982

Z  ن الشركة غير ميددة بمخاطر التعثر أي أ (436.878985 , فيما بمـ المعدل الكمي لمشركة)  25اكبر من
  ( 17) ويمكن توضيح نتائج النموذج من خالل الشكل,  25كبر من أ zالمالي كون 

 
 لشركة الخير Sherrodنموذج  نتائج تطبيق (17شكل )
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 : شركة الزوراء لالستثمار المالي 
وتم تطبيق  الزوراءوالخاصة  Sherrodتم الحصول عمى سمسمة من النسب المالية المكونة لنموذج  

وكما ىو مبين في  2019 سنةلى إ -2005 سنةالنموذج عمى سمسمة النسب المالية لفترة الدراسة  من 
 تي:اآل(44)الجدول 

 )شركة الزوراء(من التنبؤ بالتعثر المالي شركة, وموقف الZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 44جدول )
Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z انسُة

مهددة الشركة غير  44.9771837 219.676048 4.68893231 0.21156829- 0.78673183 0.46004736 0.78315051 2005
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  62.2801512 289.25219 9.03679119 0.032408796 0.88934125 0.10803804 0.88626663 2006
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  81.8569285 422.206647 13.3883941 0.007842087 0.92530844 0.05169611 0.92311684 2007
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  107.264566 699.719004 11.7334095 0.039419802 0.91477328 0.01928091 0.91346594 2008
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  80.4502745 424.349328 11.6549917 0.018909513 0.91419985 0.16663763 0.90913091 2009
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  88.9363737 504.513043 12.005662 0.043890337 0.91670597 0.09302072 0.91488896 2010
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  68.4734508 287.581644 12.4758063 0.070906545 0.91984486 0.08677798 0.91664631 2011
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  65.6162005 277.778915 12.1277058 0.006107862 0.91754417 0.08567677 0.91424103 2012
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  65.5741269 231.541198 14.7733371 0.023786889 0.93231049 0.08226109 0.92828394 2013
 بمخاطر التعثر

شركة غير مهددة ال 59.8393327 225.359939 11.9519068 0.013337664 0.91633134 0.04367289 0.91226526 2014
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  142.76638 1056.79586 12.5559002 0.05307672- 0.92035617 0.05133129 0.91948528 2015
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  2282.70912 22415.9368 15.0916585 0.03834655- 0.93373823 0.01155087 0.93369658 2016
 ربمخاطر التعث

الشركة غير مهددة  2941.78024 29011.5698 14.6786485 0.02813678- 0.93187384 0.0072393 0.93184172 2017
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  4281.85415 42417.6437 14.3333171 0.02409292- 0.93023248 0.00025177 0.93021055 2018
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  8083.72934 80452.661 13.6454702 0.05040845- 0.92671561 0.00063639 0.92670409 2019
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  1230.54052 11929.1057 12.2761288 0.00993468- 0.91173385 0.08454128 0.90955964 المعدل
 بمخاطر التعثر

قل أما أ 2019سنة  ( 8083.72934عمى قيمة لممنشاة )أن أنالحظ  (44)مبينة في الجدول من خالل النتائج ال
ذ إدة خالل السنوات عينة الدراسة , ن المنشاة قد مرة بحالة واحأ, كذلك نجد 2005 ( سنة 44.9771837قيمة )

 62.2801512, 44.9771837 عمى التوالي ) ( ,2019 لىإ (2005لمسنوات عينة الدراسة من  Zكانت قيم 
 , 81.8569285  ,107.264566  ,80.4502745  ,88.9363737  ,68.4734508  ,

65.6162005  ,65.5741269  ,59.8393327  ,142.76638  ,2282.70912  ,2941.78024  ,
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ة غير ميددة بمخاطر التعثر المالي ليذه السنوات كون أىذا يعني أن المنش 8083.72934),  4281.85415
ن الشركة غير ميددة بمخاطر أي أ (1230.54052ل الكمي لمشركة), فيما بمـ المعد ,   25اكبر من  Zقيم 

 (: 18)ويمكن توضيح نتائج النموذج من خالل الشكل , 25كبر من أ zالتعثر المالي كون 

 
  لشركة الزوراء Sherrodنتائج تطبيق نموذج  (18شكل )

  : شركة بين النيرين لالستثمار المالي 
وتم تطبيق النموذج  الخيروالخاصة  Sherrodمالية المكونة لنموذج تم الحصول عمى سمسمة من النسب ال

وكما ىو مبين في الجدول  2019 سنةلى إ -2005 سنةعمى سمسمة النسب المالية لفترة الدراسة  من 
 :تياآل( 45)
 )شركة النيرين( من التنبؤ بالتعثر المالي شركة, وموقف الZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 45جدول )

Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z انسُة

الشركة غير مهددة  48.7618608 296.918217 2.54494767 0.020398295 0.60706461 0.27050939 0.60502006 2005
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  4741228.07 47412115.1 2.5021797 0.04432073- 0.60034845 0.15433648 0.60034844 2006
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  175.175691 1535.68686 3.95075208 0.01112872- 0.74688364 0.06673382 0.74639728 2007
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  409.119796 3871.12012 4.02845579 0.006561338 0.75176592 0.04733042 0.75157173 2008
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  411.888765 3900.08168 3.94836267 0.005882896 0.74673046 0.05951958 0.74653899 2009
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  366.731191 3575.15999 3.68182712 0.66198839- 0.72839572 0.22261897 0.72819198 2010
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  376.205722 3642.78573 1.64148771 0.008271831 0.39079654 0.14284433 0.39094672 2011
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  356.055323 3530.30373 1.0436839 0.012425071 0.04185549 0.03923188 0.04184364 2012
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  28.0952599 250.140774 1.0379962 0.000201864 0.03660534 0.08580326 0.036459 2013
 بمخاطر التعثر
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الشركة غير مهددة  33.0305095 298.366012 1.03377637 0.00172447- 0.0326728 0.11220025 0.03256329 2014
 بمخاطر التعثر

صعوبة التنبؤ  5.71309993 27.6534722 1.03645057 0.000856757 0.03516865 0.07517826 0.03389689 2015
 بمخاطر التعثر

صعوبة التنبؤ  5.41710313 30.8050167 1.03120069 0.00665429- 0.03025666 0.03548022 0.02927446 2016
 بمخاطر التعثر

صعوبة التنبؤ  5.86890445 38.2231913 1.02603617 0.00652684- 0.02537549 0.01435069 0.02471162 2017
 التعثر بمخاطر

قلة احتمال تعرض  22.0101861 73.5594039 2.13463216 0.07943717- 0.53153521 0.25193442 0.52430928 2018
 الشركة للتعثر

الشركة غير مهددة  1132201.13 11321868.7 1.94455279 0.00940655- 0.48574294 0.17529112 0.4857429 2019
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  391711.552 3917003.64 2.17242277 0.05110594- 0.38607986 0.11689087 0.38518775 المعدل
 بمخاطر التعثر

قل أما أ 2019سنة  ( 1132201.13عمى قيمة لممنشاة )أن أنالحظ  ( 45)من خالل النتائج المبينة في الجدول 
ذ إ ,حاالت خالل السنوات عينة الدراسة قد مرة بعدة الشركة ن أكذلك نجد , 2016 سنة  (5.41710313قيمة )

,  4741228.07,  48.7618608عمى التوالي )( , 2014 الى (2005 لمسنوات عينة الدراسة من Zكانت قيم 
175.175691 , 409.119796   ,411.888765  ,366.731191  ,376.205722  ,356.055323 

ر ميددة بمخاطر التعثر المالي ليذه السنوات غي الشركةىذا يعني أن ,  33.0305095),  28.0952599 ,
عمى التوالي  Z( فقد بمغت فييا قيم 2017,  2016,  2015 (ما السنوات أ ,  25كبر من أ Zكون قيم 

( ىذا يدل عمى صعوبة التنبؤ بمخاطر التعثر المالي كون 5.86890445,  5.41710313,  5.71309993)
 22.0101861عمى التوالي ) Z( بمغت فييا قيم 2019,  2018تبقية )ما السنوات الم, أ Z>5 20<كانت Zقيم 

وغير ميددة  2018في سنة  مخاطر التعثر الماليلة أالمنش قمة احتمال تعرضمعنى ذلك  1132201.13), 
ن الشركة غير ميددة بمخاطر أي أ (391711.552, فيما بمـ المعدل الكمي لمشركة)2019بمخاطر التعثر لسنة 

 (19)ويمكن توضيح نتائج النموذج من خالل الشكل,  25كبر من أ zمالي كون التعثر ال
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 النيرينبين لشركة  Sherrodنتائج تطبيق نموذج  (19شكل )
 : شركة الوئام لالستثمار المالي 

وتم تطبيق النموذج  الخيروالخاصة  Sherrodتم الحصول عمى سمسمة من النسب المالية المكونة لنموذج  
 وكما ىو مبين في الجدول 2019 سنةلى إ -2005 سنةية لفترة الدراسة  من ة النسب المالعمى سمسم

 تي:اآل( 46)
 )شركة الوئام( من التنبؤ بالتعثر المالي شركة, وموقف الZوقيمة   Sherrod( تطبيق نموذج 46جدول )

Z=17*X1+9*X2+3.5*X3+20*X4+1.5*X5+0.10*X6 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z انسُة

الشركة غير مهددة  65.5499333 61.9672865 19.6748903 0.251131009 0.9491738 0.62450899 0.93385646 2005
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  128.436497 73.0212372 66.4817014 0.008692983 0.98495827 0.14173595 0.97146962 2006
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  116.994736 88.2974317 57.7018198 0.024317057 0.98266952 0.13004348 0.97154044 2007
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  114.179495 97.4247782 55.6636343 0.02474396- 0.98203495 0.1640097 0.97195502 2008
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  55.9042643 134.751572 10.5941141 0.236006798 0.90560796 0.37412073 0.89888739 2009
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  50.1161868 140.566258 10.3903466 0.007303816 0.90375682 0.21224998 0.89732742 2010
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  75.1791264 245.288278 18.1659779 0.075260993 0.94495204 0.28778734 0.94109963 2011
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  84.9937253 347.519604 17.6174878 0.017455379 0.94323822 0.46402039 0.94052402 2012
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  97.1938457 541.845385 11.8864467 0.047563349 0.91587057 0.60908425 0.91418029 2013
 لتعثربمخاطر ا

الشركة غير مهددة  91462405.4 914623815 3.92252027 0.14468424- 0.74506187 0.62233306 0.74506186 2014
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  89234468.4 892344463 3.50967058 0.01785338- 0.01785338 0.57670779 0.70943957 2015
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  41.8224868 144.836613 3.50720978 0.00070164- 0.00070164 0.63091132 0.96566456 2016
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  63.2739341 372.87718 3.5306085 0.013924494 0.71676271 0.63898402 0.71484046 2017
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  186.811323 1614.57197 3.31865137 0.009186629 0.69867278 0.65299794 0.69824005 2018
 بمخاطر التعثر

الشركة غير مهددة  94522867.4 945228415 3.38179216 0.019904682 0.7042988 0.66051345 0.7042988 2019
 بمخاطر التعثر

 المعدل الكلي 18348054.8 183480037 19.2897914 0.034850932 0.75723355 0.45266723 0.86522571 

قل أما أ2019 سنة   (94522867.4عمى قيمة لممنشاة )أن أنالحظ  (46)من خالل النتائج المبينة في الجدول 
ة خالل السنوات عينة الدراسة ,  ة قد مرة بحالة واحد, كذلك نجد ان المنشأ 2016( سنة 41.8224868)قيمة  

,  65.5499333عمى التوالي )( , 2019 الى(2005 عينة الدراسة من لمسنوات  Zذ كانت قيم إ
128.436497   , 116.994736 ,114.179495  ,55.9042643  ,50.1161868  ,75.1791264 

 ,84.9937253  ,97.1938457  ,91462405.4  ,89234468.4  ,41.8224868  ,
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تعثر المالي غير ميددة بمخاطر ال الشركةىذا يعني أن ( 94522867.4  , 186.811323,  63.2739341
ن الشركة غير ميددة أ يأ (18348054.8, فيما بمـ المعدل الكمي لمشركة)  25اكبر من  Zليذه السنوات كون قيم 

 (20ويمكن توضيح نتائج النموذج من خالل الشكل),  25كبر من أ zبمخاطر التعثر المالي كون 
 

 
 لشركة الوئام Sherrodنتائج تطبيق نموذج  (20شكل )

عاله نجد ان نتائج اختبار الفرضية الفرعية جاء مطابقًا لما ورد في الفرضية لشركات أعمى كل ما ذكر في  وتأسيساً 
   . االستثمار المالي المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية  خالل مدة الدراسة 

 
 
 

 
 : التحميل الموجستي ثانياا 

 )عينة الدراسة( المصارف التجارية الخاصة -1
 ووصف المتغيرات وتطبيق النموذج نموذج البحث  - أ
 نموذج البحث: 

 اعتماداً اختبار بيانات البحث, لغرض نموذج االنحدار الموجستي اعتمد الباحث عمى النموذج االحصائي المعروف ب
 الصيغة اآلتية:عمى 

   
   

 

     
  

   
                                       

 إذ أن:
 ( 0,1)ويأخااذ القيمتااين التعثاار المصاارفي لااى وىااو متغياار وىمااي يشااير إنمااوذج, الالمتغياار المعتمااد  فااي يمثاال  :   

 .ثرةيمثل مجموعة المصارف غير المتع 1يمثل مجموعة المصارف المتعثرة و  0حيث ان 
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اعطاء تجانس بين منيا لغرض اقيمة احتمالية بعد أخذ الموغاريتم وىي القيمة الموغاريتمية الطبيعية  يمثل :  

 تية :وفق الصيغة اآل عمى وتحسب المتغيرات المستقمة والمتغير المعتمد نسبة إلى نموذج االنحدار
  

     (
  

    
) 

 
    

  

  
  

 تمثل تكرار المؤشرات )متعثرة , غير متعثرة(    
 جمالي المؤشرات )متعثرة , غير متعثرة(إتمثل     
 الحد الثابت. :   

قادار وحادة بم Xعناد تغيار  Yقادار التغيار الحاصال فاي التعثار الماالي لى متشير إالنموذج , و  اتمعمم :     
 واحدة.

 نسب مالية(. ممثمة بستة ) الستةالمتغيرات المستقمة  ىي :      
    الخطأ في التقدير. يمثل حد  :   

تغيرات ن النموذج المستخدم من قبل الباحث يتضمن نوعين من المتغيرات ىما المتغير المعتمد ومجموعة من المإ
تعثرًا أم غير متعثر م ذا كان مصرفاً عتمد يشير الى حالة المصرف فيما أن المتغير المالمستقمة التي تؤثر فيو. إذ إ

ن المصرف أي أ 1و  0ين يأخذ احتمالين يعبر عنيما بالعدد (Dummy Variable)نو متغير وىمي ويشار اليو بأ
الثانية الحالة و  (, 1)غير متعثر يكون المصرف احتمال أن  تتمثل فياألولى الحالة , ن يكون في حالتينيمكن أ

 (.0) اً متعثر  المصرف يكونىي احتمال أن 
التي تمثل SHERROD (X6,X5,X4,X3,X2,X1 )) 1987 ;)نموذج  الستةالمتغيرات المستقمة وفيما يتعمق ب

 :تيالباحث وتشير إلى اآلعتمد عمييا أالنسب المالية التي 
- X1  رأس المال العامل الى مجموع الموجودات 
- X2 النقدية الى مجموع الموجودات صولاأل 
- X3 مجموع حقوق المساىمين الى مجموع الموجودات 
- X4 رباح قبل الضرائب والفوائد الى مجموع الموجوداتاأل 
- X5 مجموع الموجودات الى مجموع المطموبات 
- X6  مجموع حقوق المساىمين الى الموجودات الثابتة 

 المالي لممصارف عينة البحث: تطبيق نموذج النحدار الموجستي لمتنبؤ بالتعثر  - ب
لاى مصاارف إ المصاارفمان تقسايم  عماى بياناات عيناة البحاث الباد أوالً  نموذج االنحدار الموجستيجل استخدام من أ

النماااوذج غااارض تحدياااد ل Stepwiseاساااتخدام طريقاااة االختياااار التااادريجي ياااتم  متعثااارة ومصاااارف غيااار متعثااارة وثانيااااً 
 .ت المدروسةوالقادر عمى تمثيل البيانا األفضل
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  المصارف: تصنيف 
النساب المالياة فقاد اعتماد الباحاث عماى  غيار متعثارة ومصاارف متعثارةمصاارف  المصارف إلىتصنيف لغرض      

لااى الوسااط الحسااابي إضااافة إو األوساااط الحسااابية لمنسااب الماليااة لكاال مصاارف  لممصااارف عينااة البحااثالمسااتخدمة 
 :(9رقم )عمى الجدول  الذي يتضمن نوعي المصارف اعتماداً  (47)قد حصل الباحث عمى الجدول و  القطاعي, 

 ( 47 الجدول )
 النسب الماليةاعتمادا عمى )متعثرة , غير متعثرة(  قسمينتصنيف المصارف إلى 

 المصارف ت
(1, ايجابي= 0المؤشرات )سمبي=  اجمالي النسب 

 إيجابي سمبي X1 X2 X3 X4 X5 X6 النتيجة
 متعثر 2 4 0 0 1 0 1 0 مصرف الشرق االوسط 1
 متعثر 0 6 0 0 0 0 0 0 الخميج 2
 غير متعثر 4 2 0 0 1 1 1 1 ىمي العراقياأل 3
 غير متعثر 4 2 1 0 1 0 1 1 مصرف االئتمان 4
 متعثر 2 4 0 0 0 0 1 1 مصرف االستثمار الوطني 5
 غير متعثر 4 2 0 1 0 1 1 1 مصرف الموصل 6
 متعثر 1 5 0 0 0 1 0 0 مصرف   المتحد لالستثمار 7
 متعثر 1 5 0 1 0 0 0 0 مصرف الشمال 8
 متعثر 1 5 0 0 0 0 1 0 مصرف بغداد 9

 غير متعثر 4 2 0 1 1 1 0 1 مصرف بابل 10
 غير متعثر 5 1 1 1 0 1 1 1 مصرف سومر 11
 غير متعثر 4 2 1 1 0 1 0 1 المصرف التجاري 12

متحميل اجراء الباحث ل, األولى ىي خطوتينعمى وفق  عمى النسب المالية جرى اعتماداً المصارف ن تصنيف أ     
يااتم ثاام , النسااب الوسااط الحسااابي لتمااك حتساااب( وبعاادىا يااتم ا2005-2019لمساانوات )عينااة البحااث المااالي لمنسااب 

لاااى نسااابة الوساااط اساااتنادًا إمقارناااة ومااان ثااام تاااتم المجموعاااة النساااب لكااال القطااااعي لمنساااب احتسااااب الوساااط الحساااابي 
 غيار متعثارةو  متعثارة تتمثل بتقسيم المصارف إلىالخطوة الثانية و المتغيرات, ولجميع  القطاعيلى الوسط إلممصارف 

ذا كااان مجمااوع قاايم الوسااط الحسااابي أ لااى النساابة المحااددة فااي الخطااوة األولااى بحيااث يكااون المصاارف متعثااراً اسااتنادًا إ
وعكاااس ذلاااك يكاااون المصااارف غيااار  لقااايم السااامبية()مجماااوع ا القطااااعيالوساااط الحساااابي قااال مااان أالمصااارف نسااابة ل

 .متعثر)مجموع القيم االيجابية(
مصااارف متعثاارة ومصااارف غياار متعثاارة وكمااا مبااين فااي الجاادول تصاانيف المصااارف إلااى ن قااام الباحااث ببعااد أ    

االرتبااط  كاون, المساتخدمة النساب المالياةو طردياة باين ود عالقة ارتباط تامة عكساية أالسابق البد لنا من تحديد وج
  المستخدمة في البحث:االرتباط بين النسب المالية يتضمن  (48), والجدول لى نتائج غير دقيقةيؤدي إبين النسب 

 (:7اندذول )                                                    

 االسجباطات بٍٍ انُسب انًانٍة نهًصاسف عٍُة انبحث
Correlations 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 
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x1 Pearson Correlation 1 -.108 .646** -.059 .382** .378** 
Sig. (2-tailed)  .149 .000 .428 .000 .000 
N 180 180 180 180 180 180 

x2 Pearson Correlation -.108 1 -
.276** 

.071 -.200** -.099 

Sig. (2-tailed) .149  .000 .341 .007 .186 
N 180 180 180 180 180 180 

x3 Pearson Correlation .646** -.276** 1 -.065 .229** .334** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .388 .002 .000 
N 180 180 180 180 180 180 

x4 Pearson Correlation -.059 .071 -.065 1 -.029 -.011 
Sig. (2-tailed) .428 .341 .388  .700 .883 
N 180 180 180 180 180 180 

x5 Pearson Correlation .382** -.200** .229** -.029 1 .114 
Sig. (2-tailed) .000 .007 .002 .700  .129 
N 180 180 180 180 180 180 

x6 Pearson Correlation .378** -.099 .334** -.011 .114 1 
Sig. (2-tailed) .000 .186 .000 .883 .129  
N 180 180 180 180 180 180 

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

 .SPSSومخرجات البرنامج عمى البيانات المالية  اعتماداً إعداد الباحث  المصدر:       
 .%1عند مستوى شارة )**( % واإل5 لى معنوية االرتباط عند مستوىإشارة )*( اإلوتشير         

 
 

التااام . واالرتباااط المساتخدمة بااين النساب الماليااة تاام عاادم وجاود ارتباااط )تاداخل( خطاايلاى إ (48) دولالجاايشاير  
( ويقابمياا قيماة 1)مسااوية الاى  قيمة نساب مالياةخر وجود بمعنى أ( الواحد الصحيح, 1يحصل عندما تساوي القيم )

قيمااة أو قاايم حاادث عناادما تكااون ىناااك يبااين النسااب وىناااك ارتباااط غياار تااام ( , 1)مساااوية الااى لنساابة أخاارى أيضااا 
يوضااح قاايم االرتباطااات  (21)ا انيوالشااكل البياا,  (1-,1موجبااة أو سااالبة )سااواء كاناات تقتاارب ماان الواحااد الصااحيح 

 بين النسب المالية الستة والمبينة في الجدول السابق:
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 ( 21 الشكل )

 الرتباطات بين النسب المالية الستة
 : لمستخدمةلمنسب ا اإلحصاءات العامة - ت

بمااـ عااددىا سااتة نسااب بياادف تحديااد نمااوذج قااادر عمااى التنبااؤ بااالتعثر النسااب الماليااة اسااتخدم الباحااث مجموعااة ماان 
ي المالي لممصارف المستخدمة في ىذا البحث, حيث تم إيجاد بعض اإلحصاءات العامة ليذه المتغيرات وضامنت فا

الحسااااابي واالنحااااراف المعياااااري لكاااال متغياااار ولكمتااااا عمااااى قيماااة والوسااااط الجااادول اآلتااااي الااااذي يحتااااوي عمااااى أدنااااى وأ
 :ةعام لمجموعتين إضافة الى المصارف بصورةا

 
 

 
 
 (49الجدول )

 منسب المالية لممصارف عينة البحثبعض اإلحصاءات العامة ل
Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 

المصارف 
 المتعثرة

N 90 90 90 90 90 90 
Minimum .0004 .0130 .0003 -.0376 1.0937 .0169 
Maximum .9160 .8607 .6681 .7509 12.0717 116.7713 

Mean .260546 .446590 .324484 .032827 1.694478 8.711287 
Std. Deviation .1690528 .2053952 .1494569 .0802174 1.1773659 14.1921203 

ف المصار  N 90 90 90 90 90 90 
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 Minimum .0099 .0034 .0466 -.0107 1.1209 .0088 غير المتعثرة
Maximum .9904 .7734 .8178 .5321 19.0891 288.5636 

Mean .470796 .421750 .486317 .036578 2.574543 38.687133 
Std. Deviation .1943965 .1973114 .1844565 .0632707 1.9766192 52.1136299 

جميع 
 المصارف

N 180 180 180 180 180 180 
Minimum .0004 .0034 .0003 -.0376 1.0937 .0088 
Maximum .9904 .8607 .8178 .7509 19.0891 288.5636 

Mean .365671 .434170 .405400 .034703 2.134511 23.699210 
Std. Deviation .2100286 .2012164 .1860308 .0720652 1.6812292 40.9434660 

 .SPSSالبرنامج عمى التقارير السنوية لممصارف ومخرجات  مادااعتالمصدر: إعداد الباحث            
لااى وجااود تفاااوت بااين مجمااوعتي المصااارف المتعثاارة وغياار المتعثاارة فااي بعااض النسااب إ (49الجاادول )تشااير النتااائج 

كبار عناد المصاارف غيار المتعثارة, أعطت تشاتتا أ X6و  X5و  X1وتقاربيا في نسب أخرى حيث يتضح ان نسب 
لما جاءت بو )دراسة )الشرابي  بين نوعي المصارف , وىذا جاء وفقاً  X4و  X3و  X2تقارب في نسب بينما ىناك 

لقاايم اإلحصاااءات العامااة لممصااارف المتعثاارة وغياار المتعثاارة  والشااكل البياااني التااالي يوضااح رسااماً ,  ( 2018: 11, 
 :ةعام فضاًل عن المصارف بصورة

 
 
 
 
 
 

 
 (  22الشكل )

 لمجموعة المصارف المتعثرةاإلحصاءات العامة 
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 (  23الشكل )

 اإلحصاءات العامة لمجموعة المصارف غير المتعثرة
 

 
 (  24الشكل )

 اإلحصاءات العامة لجميع المصارف
 

وىي النسب التي  X6و  X5و X1لقيم اإلحصاءات العامة لمنسب المالية  يوضح رسماً  (25)والشكل البياني 
ف المتعثرة وغير المتعثرة إضافة إلى المصارف حديد التعثر المصرفي لممصار ظيرت ليا أىمية ومعنوية في ت

 :بصورة عامة 
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 (  25الشكل )
 لجميع المصارف X6و  X5و  X1اإلحصاءات العامة لمنسب المالية 

 
 
 

  -: Stepwiseطريقة الختيار التدريجي  - ث
ن تولياد النمااذج مان خاالل ية الستة وبذلك يمكن اآلنسب المالعدم وجود ارتباطات تامة بين ال لقد بين الباحث سابقاً 

عمااى الطريقااة  ذ حصاال الباحااث عمااى ثااالث نسااب ماليااة اعتماااداً إ (.Stepwiseطريقااة االختيااار التاادريجي )تطبيااق 
التاي ساوف ياتم االعتماااد م مان باين النساب الباقياة ىااحادار الموجساتي وتعاد ىاذه النساب األالمساتخدمة فاي نماوذج االن

االختيااار مثاال جاااء بعااد ثااالث خطااوات فااي طريقااة نبااؤ بااالتعثر المصاارفي. أن الوصااول إلااى النمااوذج األييااا فااي التعم
 ي:اآلت( 50رقم )وكما مبين في الجدول (Stepwiseالتدريجي )

( 50جدول )   
لممصارف اختبار معممات النموذج الموجستي  
Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1a x1 6.451 1.076 35.974 1 .000 633.485 

Constant -2.301 .413 31.111 1 .000 .100 
Step 2b x1 5.422 1.130 23.019 1 .000 226.361 

x6 .035 .012 8.778 1 .003 1.035 
Constant -2.503 .442 32.006 1 .000 .082 

Step 3c x1 4.769 1.192 16.002 1 .000 117.844 
x5 .318 .184 2.979 1 .084 1.374 
x6 .035 .012 8.779 1 .003 1.036 
Constant -2.921 .514 32.309 1 .000 .054 
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a. Variable(s) entered on step 1: x1. 
b. Variable(s) entered on step 2: x6. 
c. Variable(s) entered on step 3: x5. 

يرات ولى كمتغالخطوة األلى الثابت في إضافة إ X1اختيار المتغير   (50)يتضح من خالل النتائج في الجدول 
كمتغيرات لى الثابت إ إضافة  X6و  X1ما الخطوة الثانية فقد تم اختيار المتغيرين ذات داللة إحصائية معنوية, أ

  X6و  X5 و X1النموذج في الخطوة الثالثة واالخيرة تم اختيار المتغيرات  ذات داللة احصائية معنوية, واخيراً 
 ىذه المتغيرات ىي من تحدد بصورة أكبر ناللة احصائية معنوية. بمعنى أخر أكمتغيرات ذات دإضافة الى الثابت 

ول في عمى النتائج في الجد واعتماداً ث عمى النموذج الثالث في التحميل, التعثر المصرفي, حيث سيعتمد الباح
 :ه تم صياغة النموذج المقدر اآلتيعالأ

  
  = -2.921 + 4.769 X1 +  . 318 X5 +  .035 X6  

 
 
 

 :تيوكاآل دالة أسيةأعاله بصيغة في كذلك يمكن كتابة النموذج 
   

 = Exp (-2.921 +4.769 X1 +  . 318 X5 +  .035 X6)                              
 :كما في الصيغة اآلتيةالنموذج الموجستي قام الباحث بكتابة  قاً المذكورة سابالمعادلة األساسية عمى  واستناداً 

 
   

 = P(y =1) = =                                              

                                              
 

 ن:حيث أ
- X1  رأس المال العامل الى مجموع الموجودات 
- X5 موع الموجودات الى مجموع المطموباتمج 
- X6  مجموع حقوق المساىمين الى الموجودات الثابتة 

 طريقة الختيار التدريجي: استنتجو الباحث باستخدامالنحدار الموجستي الذي الرياضي لنموذج ال - ج
ي نماااوذج انحااادار لوجساااتمااان خاااالل النتاااائج الساااابقة حصااال الباحاااث مااان خاااالل عيناااة المصاااارف المدروساااة عماااى 

Logistic Regression Model احتوائاو ثاالث نساب مالياة فقاط  تضامن ذإلمصاارف لتماك ا لمتنباؤ باالتعثر الماالي
قيماااة  لااى إمكانياااة ىااذه النسااب وقااادرتيا اسااتنادا الااىياااا غياار مااؤثرة حياااث اشااارت النتااائج إثالثااة أخاارى كون سااتبعادوا

 Waldوولااد ) ن إحصاااءهوتجاادر اإلشااارة إلااى أ .وقاايم الداللااة المعنويااة ليااا (Wald Statisticsوولااد ) إحصاااءه
Statistics )كااي )لمرباع حتماالي التوزياع اتتبع ال(χ² تن الصايغة الرياضاية لياذه اإلحصااءاوأ بدرجاة حرياة واحادة 

 :ةيتاال تكتب بالصورة
                  [

 ̂ 

    ̂ 
]
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 ن: إإذ  
 = قيمة المعامل   ̂        

J          =)المتغيرات )النسب المالية 
 ̂  S.E = الخطأ القياسي لممعامل 

 :اماة والداللاة اإلحاااصائيااة ليقيام معاماالت المتغيارات المستقلى ذلك يتضمن الجدول إضافة إ
 
 
 
 
 
 
 

 (51الجدول )
حصاء وولد لنموذج النحدار الموجستي وقيم معامالت ا لمتغيرات المستقمة والدللة اإلحصائية الختيار التدريجي وا 

 Stepwise ـWald Methodليا 
Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

x1 6.451 1.076 35.974 1 .000 633.48

5 

Constan

t 

-2.301 .413 31.111 1 .000 .100 

Step 

2
b
 

x1 5.422 1.130 23.019 1 .000 226.36

1 

x6 .035 .012 8.778 1 .003 1.035 

Constan

t 

-2.503 .442 32.006 1 .000 .082 

Step 

3
c
 

x1 4.769 1.192 16.002 1 .000 117.84

4 

x5 .318 .184 2.979 1 .084 1.374 

x6 .035 .012 8.779 1 .003 1.036 

Constan

t 

-2.921 .514 32.309 1 .000 .054 

a. Variable(s) entered on step 1: x1. 

b. Variable(s) entered on step 2: x6. 

c. Variable(s) entered on step 3: x5. 

 .SPSSالبرنامج عمى مخرجات  اعتماداإعداد الباحث  المصدر:           
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و  x1 النسب معامالت ل( p-value < 0.05داللتيا اإلحصائية )و معنوية معامالت ىذه النسب ذ يتضح إ 
x5  وx6 الحد الثابت لمنموذج. ضاًل عنف 

جراء لنماذج الموجستية المقترحة لغرض أا قبولستخرج الباحث مجموعة من االختبارات المتعمقة بقياس جودة أ ذإ
 2Log-األرجحية العظمى )المقارنة فيما بينيا من حيث قدرتيا عمى التنبؤ بالتعثر المالي لممصارف مثل اختبار 

Likelihoodاختبااار كا ,)( اي تربياعChi-square( معامل تحديد كوكس وسنيل ,)Cox & Snell-R2 ومعامل )
 :قد وضعت النتائج في الجدول اآلتيو ( Nagelkerke –R2تحديد نيجل كيرك )

 
 
 
 
 
 

 (52 الجدول )
  Wald / وولدStepwise ـMethod نتائج جودة توفيق النماذج الموجستية باستخدام طريقة الختيار التدريجي

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 
Chi-

square Df Sig. 
1 197.110a .253 .337 52.423 1 .000 
2 181.028b .317 .422 68.505 2 .000 
3 177.427b .330 .440 72.106 3 .000 

 .SPSSالبرنامج اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات  المصدر:
حتى  ( 2Log Likelihood-رجحية العظمى )تناقص قيمة األ ( 52)يتضح من خالل النتائج في الجدول 

 & Coxذلك يتضح ارتفاع قيمة معامل التحديد الختباري  فضاًل عن, الثالث النموذجقل قيمة عند وصوليا إلى أ
Snell  وNagelkerke  التعثر المصرفي في شرح  الثالث جستينموذج االنحدار المو لى قدرة ما يعطي إشارة إم

قل مستوى داللة فعت قيمة اختبار مربع كاي لتبمـ أعمى قيمة عند النموذج الثالث وبأوتغيراتو. كذلك ارت
(χ²=72.106, P-value=.000<0.05)  (Ross,2002,59) ,نة لقد تم اجراء عممية تصنيف بيانات العي

عمى نموذج االنحدار الموجستي المقدر من قبل  لمتغير التابع( اعتماداً حالة التعثر )الممصارف المدروسة عمى وفق 
 :تياآلالباحث وحصمنا عمى جدول التصنيف 

 عهى انُسب انثالثة وانحذ انثابث فً انًُىرج انهىخسحً جصٍُف ًَىرج االَحذاس نهًصاسف اعحًادا  ( 77خذول )
Classification Table

a
 

 الوحىقع الوشاهذات      
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 Y 

Percentage Correct  0 1 

Step 1 

الحذ الثابث و 

X1 

 

y 0 68 22 75.6 

1 26 64 71.1 

Overall Percentage 
  

73.3 

Step 2 

الحذ الثابث و 

X1وX6 

 

y 0 70 20 77.8 

1 22 68 75.6 

Overall Percentage 
  

76.7 

Step 3 

الحذ الثابث و 

X1وX5وX6 

 

y 0 70 20 77.8 

1 24 66 73.3 

Overall Percentage 
  

75.6 

a. The cut value is .500 

 . SPSSالبرنامج من اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات  المصدر:               
لييا. الجدول األول يصنف لمنماذج الثالثة التي تم التوصل أ ثالث جداول لمتصنيف تبعاً  (53)يتضمن الجدول 

بافتراض حدوث حالة فقط  x1مى النموذج األول الذي يتضمن وجدود حد ثابت والمتغير ع المشاىدات اعتماداً 
 %.73حيث بمغت نسبة دقة التصنيف  % ,50 قدره  حتمالباالتعثر 

و  X1عمى النموذج الثاني الذي يتضمن وجدود حد ثابت والمتغيرين  ما الجدول الثاني فيصنف المشاىدات اعتماداً أ
X6  رنة بالنموذج زدادت نسبة دقة التصنيف مقاحيث أ % ,50 حالة التعثر باحتمال قدره  حدوث فتراضبافقط

يتضمن وجدود  والجدول الثالث فيصنف المشاىدات اعتمادا عمى النموذج الثالث الذي% , 76األول لتصل الى 
نسبة دقة  حققحيث  % ,50 بافتراض حدوث حالة التعثر باحتمال قدره  X6و X5و X1حد ثابت والمتغيرات 

 .وىو النموذج األدق% 75.6التصنيف مقارنة بالنموذجين السابقين لتصل الى 
 واالشكال البيانية التالية توضح نسب التصنيف عند كل مجموعة من المصارف وحسب النماذج الثالثة المقترحة:

 

 
 ( 26 الشكل )
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  X1 المتغيريتضمن الحد الثابت و الذي الول نموذج التصنيف 
ن استطاع أ X1ان النموذج األول لالنحدار الموجستي الذي تضمن الحد الثابت والمتغير  (26)الشكل  يتضح من

وصنف خطأ المصارف المتعثرة  %76مصارف متعثرة بنسبة  نيا فعالً نف بشكل صحيح المصارف المتعثرة بأيص
مصارف غير متعثرة بنسبة  نيا فعالً وصنف المصارف غير المتعثرة بأ% 24نيا مصارف غير متعثرة بنسبة عمى أ

 %.29نيا مصارف متعثرة بنسبة ف خطأ المصارف غير المتعثرة عمى أ% وصن71
ن فقد استطاع أ x6و X1ما بالنسبة لمنموذج الثاني لالنحدار الموجستي الذي تضمن الحد الثابت والمتغيرين أ 

وصنف خطأ المصارف المتعثرة  %78مصارف متعثرة بنسبة  نيا فعالً رة بأيصنف بشكل صحيح المصارف المتعث
مصارف غير متعثرة بنسبة  نيا فعالً % وصنف المصارف غير المتعثرة بأ22نيا مصارف غير متعثرة بنسبة عمى أ

%ىذا يعني أن التصنيف 24نيا مصارف متعثرة بنسبة ف خطأ المصارف غير المتعثرة عمى أ% وصن76
 ي:اآلت (27) ا ىو واضح من الشكل البيانيو وكمزدادت دقتداد في ىذا النموذج وقد أز الصحيح قد أ

 

 
 (  27الشكل )

 X6و  X1 ين المتغير يتضمن الحد الثابت و الذي الثاني نموذج التصنيف 
الموجستي الذي تضمن الحد الثابت والمتغيرات  نحدارذي يمثل نتائج النموذج الثالث لالي الومن خالل الشكل اآلت

X1   وx5  وx6 مصارف متعثرة بنسبة  نيا فعالً نف بصورة صحيحة المصارف المتعثرة بأصن يفقد استطاع أ
% وصنف المصارف غير 22نيا مصارف غير متعثرة بنسبة وصنف خطأ المصارف المتعثرة عمى أ 78%

نيا مصارف ف خطأ المصارف غير المتعثرة عمى أ% وصن73المتعثرة بانيا فعال مصارف غير متعثرة بنسبة 
 . ن التصنيف الصحيح قد ازداد في ىذا النموذج وقد ازدادت دقتو أيضاً ذا يعني أ%ى27متعثرة بنسبة 
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 ( 28 الشكل )

 X6و  X5 و  X1ات المتغير يتضمن الحد الثابت و الذي الثاني نموذج التصنيف 
 

 ( اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة )ىناك عدم تعثر لمقطاع المصرفي لمدة الدراسة وفق التحميل الموجستي  -
 

   
 = P(y =1) =                                                                 

                                                                  
  = 1  

ن القطاع المصرفي ( أي أ1تساوي )تي ان القطاع المصرفي اثبتت نتيجة الخطوة الثالثة لنموذج التحميل الموجس
 ة الثالثة . اء بما يتطابق مع الفرضية الرئيسككل غير متعثر خالل مدة الدراسة , وىذا ج

 اختبار الفرضية الفرعية )ىناك تعثر مالي لكل مصرف عمى حدة  لمدة الدراسة وفقاا لمتحميل الموجستي (   -
عينة الدراسة و عدم تعثر المصارف تم إيجاد القيم التنبؤيو بتعثر أ ةعمى النموذج في الخطوة الثالث واعتماداً       

 تي:اآل( 54)تصنيف المصارف كما  في الجدول تم 
 ( تصنيف المصارف وفق اسموب التحميل الموجستي54جدول) 

 
                                             

                                              
= P(y =1) =   

   
 

حالة المصرف   المصرف
 الحقيقية

حالة المصرف المتوقعة  قيمة االحتمال
حسب االنحدار 

 الموجستي
 0 0.08867 0 2005 مصرف الشرق االوسط
 0 0.09431 0 2006 مصرف الشرق االوسط
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 0 0.1005 0 2007 مصرف الشرق االوسط
 0 0.09353 0 2008 مصرف الشرق االوسط
 0 0.09518 0 2009 مصرف الشرق االوسط
 1 0.79874 0 2010 مصرف الشرق االوسط
 0 0.12597 0 2011 مصرف الشرق االوسط
 0 0.16053 0 2012 مصرف الشرق االوسط
 0 0.15475 0 2013 مصرف الشرق االوسط
 0 0.32322 0 2014 مصرف الشرق االوسط
 0 0.26863 0 2015 مصرف الشرق االوسط
 0 0.24224 0 2016 مصرف الشرق االوسط
 0 0.17207 0 2017 مصرف الشرق االوسط
 0 0.18545 0 2018 مصرف الشرق االوسط
 1 0.56414 0 2019  مصرف الشرق االوسط
 0 0.1930064 0 المعدل مصرف الشرق االوسط

 0 0.16226 0 2005 مصرف الخميج
 0 0.20913 0 2006 مصرف الخميج
 0 0.15565 0 2007 مصرف الخميج
 0 0.14307 0 2008 مصرف الخميج
 0 0.17255 0 2009 مصرف الخميج
 0 0.16836 0 2010 مصرف الخميج
 0 0.29425 0 2011 مصرف الخميج
 0 0.31543 0 2012 مصرف الخميج
 0 0.36955 0 2013 مصرف الخميج
 1 0.84391 0 2014 مصرف الخميج
 0 0.36406 0 2015 مصرف الخميج
 0 0.40745 0 2016 مصرف الخميج
 1 0.59609 0 2017 مصرف الخميج
 1 0.57016 0 2018 مصرف الخميج
 1 0.79127 0 2019 مصرف الخميج
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 0 0.3529641 0 المعدل مصرف الخميج
ىمي العراقيمصرف األ  2005 1 0.64241 1 
ىمي العراقيمصرف األ  2006 1 0.84729 1 
ىمي العراقيمصرف األ  2007 1 0.83403 1 
ىمي العراقيمصرف األ  2008 1 0.52306 1 
ىمي العراقيمصرف األ  2009 1 0.70033 1 
ىمي العراقيمصرف األ  2010 1 0.58969 1 
ىمي العراقيمصرف األ  2011 1 0.79773 1 
ىمي العراقيمصرف األ  2012 1 0.67341 1 
ىمي العراقيمصرف األ  2013 1 0.93056 1 
ىمي العراقيمصرف األ  2014 1 0.54474 1 
ىمي العراقيمصرف األ  2015 1 0.55633 1 
ىمي العراقيمصرف األ  2016 1 0.50139 1 
ىمي العراقيمصرف األ  2017 1 0.65812 1 
ىمي العراقيمصرف األ  2018 1 0.49188 0 
ىمي العراقيمصرف األ  2019 1 0.48667 0 

ىمي العراقياألصرف م  1 0.9729495 1 المعدل 
 مصرف االئتمان

 
2005 1 0.18904 0 

 1 0.98158 1 2006 مصرف االئتمان
 1 0.64132 1 2007 مصرف االئتمان
 1 0.77776 1 2008 مصرف االئتمان
 1 0.89489 1 2009 مصرف االئتمان
 1 0.97493 1 2010 مصرف االئتمان
 1 0.84554 1 2011 مصرف االئتمان
 1 0.87858 1 2012 مصرف االئتمان
 1 0.96883 1 2013 مصرف االئتمان
 1 0.98302 1 2014 مصرف االئتمان
 1 0.99838 1 2015 مصرف االئتمان
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 1 0.82157 1 2016 مصرف االئتمان
 1 0.96996 1 2017 مصرف االئتمان
 1 0.84017 1 2018 مصرف االئتمان
 0 0.20712 0 2019 مصرف االئتمان
لمعدلا مصرف االئتمان  1 0.898321 1 

مصرف االستثمار 
 الوطني

2005 0 0.20712 0 

مصرف االستثمار 
 الوطني 

2006 0 0.16906 0 

مصرف االستثمار 
 الوطني 

2007 0 0.28655 0 

مصرف االستثمار 
 الوطني 

2008 0 0.27409 0 

مصرف االستثمار 
 الوطني 

2009 0 0.30817 0 

مصرف االستثمار 
 الوطني 

2010 0 0.3805 0 

مصرف االستثمار 
 الوطني 

2011 0 0.35079 0 

مصرف االستثمار 
 الوطني 

2012 0 0.29127 0 

مصرف االستثمار 
 الوطني 

2013 0 0.39788 0 

مصرف االستثمار 
 الوطني 

2014 0 0.64352 1 

مصرف االستثمار 
 الوطني 

2015 0 0.65135 1 

مصرف االستثمار 
 الوطني 

2016 0 0.65518 1 
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رف االستثمار مص
 الوطني 

2017 0 0.59276 1 

مصرف االستثمار 
 الوطني 

2018 0 0.56488 1 

مصرف االستثمار 
 الوطني 

2019 0 0.92946 1 

مصرف االستثمار 
 الوطني

 0 0.449939 1 المعدل

 0 0.24349 1 2005 مصرف الموصل 
 0 0.39172 1 2006 مصرف الموصل 
 0 0.41303 1 2007 مصرف الموصل 
 0 0.14288 1 2008 مصرف الموصل 
 0 0.29722 1 2009 مصرف الموصل 
 0 0.30695 1 2010 مصرف الموصل 
 0 0.37587 1 2011 مصرف الموصل 
 1 0.76949 1 2012 مصرف الموصل 
 0 0.49596 1 2013 مصرف الموصل 
 1 0.9692 1 2014 مصرف الموصل 
 1 0.96523 1 2015 مصرف الموصل 

وصل مصرف الم  2016 1 0.54701 1 
 1 0.91431 1 2017 مصرف الموصل 
 1 0.65497 1 2018 مصرف الموصل 
 1 0.65985 1 2019 مصرف الموصل 
 1 0.596141 1 المعدل مصرف الموصل

المصرف المتحد 
 لالستثمار 

2005 0 0.10929 0 

المصرف المتحد 
 لالستثمار

2006 0 0.15042 0 

المصرف المتحد  2007 0 0.15193 0 
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رلالستثما  
المصرف المتحد 
 لالستثمار

2008 0 0.40689 0 

المصرف المتحد 
 لالستثمار

2009 0 0.207 0 

المصرف المتحد 
 لالستثمار

2010 0 0.44921 0 

المصرف المتحد 
 لالستثمار

2011 0 0.48098 0 

المصرف المتحد 
 لالستثمار

2012 0 0.41425 0 

المصرف المتحد 
 لالستثمار

2013 0 0.10806 0 

المصرف المتحد 
 لالستثمار

2014 0 0.58592 1 

المصرف المتحد 
 لالستثمار

2015 0 0.18491 0 

المصرف المتحد 
 لالستثمار

2016 0 0.60304 1 

المصرف المتحد 
 لالستثمار

2017 0 0.12189 0 

المصرف المتحد 
 لالستثمار

2018 0 0.58654 1 

المصرف المتحد 
 لالستثمار

2019 0 0.47234 0 

المصرف المتحد 
 لالستثمار

 0 0.303112 0 المعدل

 0 0.2545 0 2005 مصرف الشمال 
 0 0.21699 0 2006 مصرف الشمال 
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 1 0.51568 0 2007 مصرف الشمال
 0 0.41293 0 2008 مصرف الشمال
 0 0.20701 0 2009 مصرف الشمال
 0 0.14188 0 2010 مصرف الشمال
 0 0.12696 0 2011 مصرف الشمال
 1 0.77563 0 2012 مصرف الشمال
 0 0.15111 0 2013 مصرف الشمال
 0 0.17411 0 2014 مصرف الشمال
 0 0.30591 0 2015 مصرف الشمال
 1 0.98516 0 2016 مصرف الشمال
 1 0.64493 0 2017 مصرف الشمال
 1 0.70155 0 2018 مصرف الشمال
 0 0.43602 0 2019 مصرف الشمال

لشمالمصرف ا  0 0.413434 0 المعدل 
 0 0.21295 0 2005 مصرف بغداد
 0 0.22048 0 2006 مصرف بغداد
 0 0.19436 0 2007 مصرف بغداد
 0 0.17604 0 2008 مصرف بغداد
 0 0.15129 0 2009 مصرف بغداد
 0 0.1213 0 2010 مصرف بغداد
 0 0.13916 0 2011 مصرف بغداد
 0 0.17022 0 2012 مصرف بغداد
 0 0.15115 0 2013 مصرف بغداد
 0 0.14813 0 2014 مصرف بغداد
 0 0.1525 0 2015 مصرف بغداد
 0 0.12524 0 2016 مصرف بغداد
 0 0.13291 0 2017 مصرف بغداد
 0 0.20994 0 2018 مصرف بغداد
 0 0.20285 0 2019 مصرف بغداد
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بغدادمصرف   0 0.168106 0 المعدل 
 

 مصرف بابل
2005  

1 
 

 
0.55112 

 

 
1 

 1 0.99967 1 2006 مصرف بابل 
 0 0.48492 1 2007 مصرف بابل 
 0 0.26206 1 2008 مصرف بابل 
 0 0.23986 1 2009 مصرف بابل 
 0 0.39607 1 2010 مصرف بابل 
 0 0.30047 1 2011 مصرف بابل 
 0 0.2718 1 2012 مصرف بابل 
 0 0.39455 1 2013 مصرف بابل 
 0 0.45622 1 2014 مصرف بابل 
 1 0.61289 1 2015 مصرف بابل 
 1 0.77168 1 2016 مصرف بابل 
 1 0.85268 1 2017 مصرف بابل 
 1 0.7067 1 2018 مصرف بابل 
 1 0.57593 1 2019 مصرف بابل 
 1 0.625939 1 المعدل مصرف بابل

 1 0.93837 1 2005 مصرف سومر
 1 0.63136 1 2006 مصرف سومر 

ومرمصرف س  2007 1 0.50965 1 
 1 0.96252 1 2008 مصرف سومر
 1 0.69502 1 2009 مصرف سومر
 1 0.73554 1 2010 مصرف سومر
 1 0.74981 1 2011 مصرف سومر
 1 0.66558 1 2012 مصرف سومر
 1 0.75334 1 2013 مصرف سومر
 1 0.74637 1 2014 مصرف سومر
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 1 0.8296 1 2015 مصرف سومر
 1 0.99837 1 2016 مصرف سومر
 1 0.83655 1 2017 مصرف سومر
 1 0.76242 1 2018 مصرف سومر
 1 0.94154 1 2019 مصرف سومر

سومرمصرف   1 0.763111 1 المعدل 
 0 0.38425 1 2005 المصرف التجاري 
 1 0.52576 1 2006 المصرف التجاري
 0 0.35491 1 2007 المصرف التجاري
 0 0.23396 1 2008 المصرف التجاري
 1 0.50121 1 2009 المصرف التجاري
 1 0.80246 1 2010 المصرف التجاري
 1 0.99307 1 2011 المصرف التجاري
 0 0.39899 1 2012 المصرف التجاري
 1 0.99586 1 2013 المصرف التجاري
 1 0.99966 1 2014 المصرف التجاري
 1 0.99999 1 2015 المصرف التجاري
 1 0.99804 1 2016 المصرف التجاري
 1 0.99888 1 2017 المصرف التجاري
 1 0.99867 1 2018 المصرف التجاري
 1 0.9773 1 2019 المصرف التجاري

 1               0.969383 1            المعدل يالمصرف التجار      
الوسط الحسابي 

 القطاعي
            1 0.582035                1 

 
وجستي لممصارف قد صنفت المصرف األىمي العراقي بأنو مصرف ن نتائج التحميل الم( أ54دول )تبين من الج

بأنو متعثر في كل من السنتين  ئتمان( , فيما صنف النموذج مصرف اال 2019, 2018في السنوات ) متعثر
,  2006,  2005في كل من السنوات ) ( , في حين صنف النموذج مصرف الموصل متعثراً  2006, 2005)

نو نموذج ايضًا المصرف التجاري عمى أ( , وصنف ال 2013,  2011,  2010,  2009,  2008,  2007
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ب التحميل الموجستي سمو وأوضح الجدول أن نتائج أ (,  2008, 2007 ,2005متعثر في كل من السنوات )
عية كون التعثر المالي الذي افرزه لى الواقع الفعمي لتمك المصارف , وىذا جاء مطابقًا لمفرضية الفر جاءت مطابقة إ

 التحميل الموجستي لممصارف كان ضمن السنوات عينة الدراسة .   
 تطبيق نموذج النحدار الموجستي لمتنبؤ بالتعثر المالي لمشركات عينة البحث: -2
شااركات  لااىالشااركات إماان تقساايم  عمااى بيانااات عينااة البحااث البااد أوالً  نمااوذج االنحاادار الموجسااتيجاال اسااتخدام ماان أ

النماااوذج غااارض تحدياااد ل Stepwiseاساااتخدام طريقاااة االختياااار التااادريجي ياااتم  متعثااارة وشاااركات غيااار متعثااارة وثانيااااً 
 .والقادر عمى تمثيل البيانات المدروسة األفضل

فقاد اعتمااد  غياار متعثارة وشاركات متعثارةشاركات  الشاركات إلااىتصانيف لغاارض الشـركات: تصـنيف  - أ
يبااين قاايم األوساااط  والجاادول اآلتااي لمشااركات عينااة البحااثالمسااتخدمة ة النسااب الماليااالباحااث عمااى 

قاد حصال الباحاث عماى و طااعي, الوساط الحساابي الق ة لمنسب المالية لكل شركة فضااًل عانالحسابي
 :(23)عمى الجدول  الذي يتضمن نوعي الشركات اعتماداً  (55)الجدول 

 ( 55 الجدول )
 النسب الماليةاعتمادا عمى , غير متعثرة( )متعثرة  قسمينتصنيف الشركات إلى 

(7, اٌدابً= 7انًؤششات )سهبً= انششكات ت  انُحٍدة اخًانً انُسب 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 ٍإَجابٍ سلب 

شركة  7

 الخُر
 غُر هحعثر 4 2 0 1 1 1 0 1

شركة  7

 الزوراء

 هحعثر 2 4 0 0 0 1 0 1

شركة  7

 النهرَن
 هحعثر 0 6 0 0 0 0 0 0

ة شرك 7

 الىئام
 غُر هحعثر 5 1 1 0 1 1 1 1

 الدراسةعمى المؤشرات المالية لمشركات عينة  اعتماداً من إعداد الباحث  المصدر :              
متحميااال اجااراء الباحاااث ل, األولااى ىاااي لخطاااوتين وفقاااً  عمااى النساااب المالياااة جاارى اعتمااااداً الشاااركات ن تصاانيف أ     

يااتم ثاام , النسااب ( وبعاادىا يااتم احتساااب الوسااط الحسااابي لتمااك2005-2019) عينااة البحااث لمساانواتالمااالي لمنسااب 
لاااى نسااابة الوساااط اساااتنادًا إمقارناااة ومااان ثااام تاااتم المجموعاااة النساااب لكااال القطااااعي لمنساااب احتسااااب الوساااط الحساااابي 

 متعثاارة غيارو  متعثارةلاى تتمثال بتقسايم الشاركات إالخطاوة الثانيااة و المتغيارات, ولجمياع  القطااعيلاى الوساط إلمشاركات 
نسابة ذا كان مجموع قيم الوسط الحسابي لاألولى بحيث يكون الشركة متعثرا ألى النسبة المحددة في الخطوة استنادًا إ
وعكس ذلك يكون الشركة غيار متعثر)مجماوع القايم  )مجموع القيم السمبية( القطاعيالوسط الحسابي قل من أالشركة 

شاركات متعثارة وشاركات غيار متعثارة وكماا مباين فاي الجادول ركات إلاى تصنيف الشن قام الباحث ببعد أ ,االيجابية(
االرتبااط كاون , المساتخدمة النساب المالياةو طردياة باين د وجود عالقة ارتباط تامة عكساية أالسابق البد لنا من تحدي

  في البحث: المستخدمةاالرتباط بين النسب المالية يتضمن  (56), والجدول لى نتائج غير دقيقةيؤدي إبين النسب 
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 ( 56الجدول )
 بين النسب المالية لمشركات عينة البحث اتالرتباط

 
 

الباحثثثثت ادحوثثثثادا  إدثذاد  انًصذس>

الوالُثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة  دلثثً البُاتثثات 

وهخرجثثثثثثثثثات  .SPSSالبرتاهج 

                      اإلشثثثثار ر وجشثثثثُ

عنىَثثة اترجبثثا  ه لثثثثثثثثثثثثثثثثً إ)*( 

شثثثثثثثثثار  % واإل5 دنثثثذ هسثثثحىي 

)**( دنثثثثثثثثثثثذ  %1هسحىي 

 

التااام  رتباااطواال. المساتخدمة بااين النساب الماليااة تاام )تاداخل( خطااي رتباااطاعاادم وجاود لاى إ (56) الجاادوليشاير  
مياا قيماة ( ويقاب1)مسااوية الاى  قيمة نساب مالياةخر وجود بمعنى أ( الواحد الصحيح, 1يحصل عندما تساوي القيم )

قيمااة أو قاايم يحاادث عناادما تكااون ىناااك بااين النسااب وىناااك ارتباااط غياار تااام ( , 1)مساااوية الااى  لنساابة أخاارى أيضاااً 
 (.1-,1موجبة أو سالبة )كانت  سواءً تقترب من الواحد الصحيح 

 يوضح قيم االرتباطات بين النسب المالية الستة والمبينة في الجدول السابق: (29)والشكل البيني 
 

 
 ( 29 الشكل )

 الرتباطات بين النسب المالية الستة
 : لمنسب المستخدمة اإلحصاءات العامة - ب

بمااـ عااددىا سااتة نسااب بياادف تحديااد نمااوذج قااادر عمااى التنبااؤ بااالتعثر النسااب الماليااة الباحااث مجموعااة ماان  سااتخدما
المتغيارات وضامنت فاي ذه المالي لمشركات المستخدمة في ىذا البحث, حيث تم إيجااد بعاض اإلحصااءات العاماة ليا

Correlations 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 

x1 1 .005 .873
**

 .087 .152 -.052 

x2 .005 1 -.186 .024 -.123 .498
**

 

x3 .873
**

 -.186 1 .085 .160 -.200 

x4 .087 .024 .085 1 .041 -.065 

x5 .152 -.123 .160 .041 1 -.049 

x6 -.052 .498
**

 -.200 -.065 -.049 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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متغياااار ولكمتااااا  عمااااى قيماااة والوسااااط الحسااااابي واالنحااااراف المعياااااري لكاااالالجااادول اآلتااااي الااااذي يحتااااوي عمااااى أدنااااى وأ
 :ةعام المجموعتين فضاًل عن الشركات بصورة

 
 
 

 (57الجدول )
 عينة البحثالستثمارية منسب المالية لمشركات بعض اإلحصاءات العامة ل

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 
لشركات ا

 المتعثرة
N 30 30 30 30 30 30 

Minimu
m 

.0247 .0003 .0254 -.6620 1.0260 27.6535 

Maxim
um 

.9337 .4600 .9337 .0709 15.0917 47412115.10
00 

Mean .647374 .100716 .648907 -
.030520 

7.224276 1964466.372
000 

Std. 
Deviati

on 

.345525
1 

.099105
5 

.346069
3 

.129094
8 

5.5159977 8828498.554
0000 

الشركات 
 غير المتعثرة

N 30 30 30 30 30 30 
Minimu

m 
.6982 .0000 .0179 -.5464 3.3187 16.0344 

Maxim
um 

.9922 .6605 .9996 .5540 2653.8988 945228415.0
000 

Mean .910860 .239802 .862880 .018641 143.923466 91740089.04
0000 

Std. 
Deviati

on 

.094605
0 

.262747
0 

.253571
6 

.165896
9 

483.786171
0 

280011379.2
000000 

جميع 
 الشركات

N 60 60 60 60 60 60 
Minimu

m 
.0247 .0000 -.0179 -.6620 1.0260 16.0344 

Maxim
um 

.9922 .6605 .9996 .5540 2653.8988 945228415.0
000 

Mean .779117 .170259 .755893 -
.005939 

75.573871 46852277.71
0000 

Std. 
Deviati

on 

.284133
2 

.208994
8 

.319549
0 

.149444
3 

346.131284
7 

201559179.5
000000 
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 .SPSSالبرنامج عمى التقارير السنوية لمشركات ومخرجات  اعتماداإعداد الباحث  المصدر:       
وتقاربياا  المتعثارة وغيار المتعثارة فاي بعاض النسابلى وجود تفاوت بين مجماوعتي الشاركات في أعاله إتشير النتائج 

كبر عند الشركات غير المتعثرة, بينما ىناك أعطت تشتتًا أ X6و  X5و  X4ن نسب في نسب أخرى حيث يتضح أ
(, 11: 2018, لدراسة )الشارابي جاء مطابقاً إنو ىذا يعني , بين نوعي الشركات X3و  X2و  X1تقارب في نسب 

لاى الشاركات ت المتعثارة وغيار المتعثارة إضاافة إلقيم اإلحصاءات العامة لمشركا وضح رسماً ت التيوآ ةالبيانيل اشكواال
 بشكل عام:

 
 ( 30 الشكل )

 اإلحصاءات العامة لمجموعة الشركات المتعثرة

 
 (  31الشكل )

 اإلحصاءات العامة لمجموعة الشركات غير المتعثرة
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 ( 32 الشكل )

 الشركاتاإلحصاءات العامة لجميع 
  -: Stepwiseطريقة الختيار التدريجي  - ت

ن تولياد النمااذج مان خاالل نسب المالية الستة وبذلك يمكن اآلعدم وجود ارتباطات تامة بين ال لقد بين الباحث سابقاً 
عمااى الطريقااة  ماليااة اعتماااداً  اثنااان ماان النساابذ حصاال الباحااث إ (.Stepwiseطريقااة االختيااار التاادريجي )تطبيااق 
التاي سااوف يااتم االعتماااد ساابة األىاام ماان باين النسااب الباقيااة دمة فااي نمااوذج االنحادار الموجسااتي وتعااد ىاذه النالمساتخ

االختيار التادريجي في طريقة  خطوتينمثل جاء بعد ييا في التنبؤ بالتعثر المصرفي. أن الوصول إلى النموذج األعم
(Stepwise) اآلتي (58) وكما مبين في الجدول: 

باس يعهًات انًُىرج انهىخسحً نهششكات( اخح:7)خذول   
Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1a x1 7.001 2.564 7.453 1 .006 1097.357 

Constant -5.854 2.273 6.629 1 .010 .003 
Step 2b x1 34.135 12.695 7.231 1 .007 668023237800

000.000 
x2 15.188 5.110 8.832 1 .003 3943614.822 

Constant -32.459 12.094 7.203 1 .007 .000 
a. Variable(s) entered on step 1: x1. 
b. Variable(s) entered on step 2: x2. 

الخطوة االولى كمتغيرات ذات إضافة الى الثابت في  x1اختيار المتغير  (58)يتضح من خالل النتائج في الجدول 
لى المتغير الثابت كمتغيرات اضافة إ X2و  X1المتغيرين  اختيارنية فقد تم اما الخطوة الثأحصائية معنوية, داللة ا

سيعتمد  ذإ لتعثر المالي ,اىذه المتغيرات ىي من تحدد بصورة كبيرة  نبمعنى أ, ذات داللة احصائية معنوية 
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عاله تم صياغة النموذج المقدر في أائج في الجدول عمى النت واعتماداً في التحميل,  الثاني حث عمى النموذج البا
 ي:تاآل

  
  = -32.459 +  34.135 X1 +15.188X2 

 :تيوكاآل دالة أسيةأعاله بصيغة في كذلك يمكن كتابة النموذج 
   

 = Exp (-32.459 +  34.135 X1 +15.188X2) 
 :كما في الصيغة اآلتيةالنموذج الموجستي كورة سابقا قام الباحث بكتابة المذالمعادلة األساسية واستنادا عمى 

 
   

 = P(y =1) = =                                  

                                 
 

 حيث ان:
 .رأس المال العامل/ مجموع الموجودات  يمثل     

  X2ول النقدية / مجموع الموجودات.صيمثل األ 
طريقـــة الختيــــار  اســـتنتجو الباحـــث باســـتخدامالنحـــدار الموجســـتي الــــذي الرياضـــي لنمـــوذج ال - ث

 التدريجي:
 Logisticنموذج انحدار لوجستي من خالل النتائج السابقة حصل الباحث من خالل عينة الشركات المدروسة عمى 

Regression Model احتوائاو نسابة مالياة واحادة فقاط واساتبعاد  تضامن حياثلشاركات تماك ال لمتنبؤ باالتعثر الماالي
وولاد  إحصااءهقيماة  لاىنية ىذه النسابة وقادرتيا اساتنادًا إلى إمكايا غير مؤثرة حيث اشارت النتائج إخمسة أخرى كون

(Wald Statistics) وقيم الداللة المعنوية ليا.  
 (:Ross,2002,59) ارات المستقماة والداللاة اإلحاااصائيااة لياقيام معاماالت المتغييتضمن الجدول  ذلك فضاًل عن

 (59 الجدول )
حصاءهالختيار التدريجي  وولد لنموذج النحدار الموجستي وقيم معامالت المتغيرات المستقمة والدللة اإلحصائية  وا 

 Stepwise ـWald Methodليا 
Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

x1 7.001 2.564 7.453 1 .006 1097.357 

Const

ant 

-

5.854 

2.273 6.629 1 .010 .003 

Step 

2
b
 

x1 34.13

5 

12.69

5 

7.231 1 .007 66802323

7800000.

000 

x2 15.18

8 

5.110 8.832 1 .003 3943614.

822 

Const

ant 

-

32.45

12.09

4 

7.203 1 .007 .000 
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a. Variable(s) entered on step 1: x1. 

b. Variable(s) entered on step 2: x2. 

 .SPSSالبرنامج عمى مخرجات  اعتماداالمصدر: إعداد الباحث          
 X2و  x1 النسبة معامل ل( p-value < 0.05داللتيا اإلحصائية )و  ةمعنوية معامل ىذه النسبذ يتضح إ 

تخرج الباحث مجموعة من االختبارات المتعمقة بقياس جودة توفيق النماذج لقد اسلى الحد الثابت لمنموذج , إضافة إ
الموجستية المقترحة لغرض اجراء المقارنة فيما بينيا من حيث قدرتيا عمى التنبؤ بالتعثر المالي لمشركات مثل 

يد كوكس (, معامل تحدChi-square(, اختبااار كااي تربياع )2Log Likelihood-األرجحية العظمى )اختبار 
وقد وضعت النتائج في الجدول ( Nagelkerke –R2( ومعامل تحديد نيجل كيرك )Cox & Snell-R2وسنيل )

(60): 
 ( 60الجدول )

  Wald / وولدStepwise ـMethod نتائج جودة توفيق النماذج الموجستية باستخدام طريقة الختيار التدريجي
Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

Chi-

square df Sig. 

1 65.249 .258 .344 17.929 1 .000 

2 42.187 .495 .660 40.991 2 .000 

 .SPSSالبرنامج المصدر: اعداد الباحث بالعتماد عمى مخرجات 
 لمخطوة الثانية ( 2Log Likelihood-ن قيمة االرجحية العظمى )ن خالل النتائج في الجدول في أعاله أيتضح م

بمـ   Nagelkerkeو  Cox & Snellذلك يتضح ان قيمة معامل التحديد الختباري  فضاًل عن ,42.187بمغت 
ذلك بمغت قيمة التعثر المصرفي وتغيراتو. كفي شرح  نموذج االنحدار الموجستيلى قدرة مما يعطي إشارة إ 0.495

 (.Ross,2002,59)  (χ²=40.991, sig.=0.000<0.05)قل مستوى داللة اختبار مربع كاي بأ
عمى  حالة التعثر )المتغير التابع( اعتماداً ت العينة لمشركات المدروسة عمى وفق لقد تم اجراء عممية تصنيف بيانا

 :ث وحصمنا عمى جدول التصنيف اآلتينموذج االنحدار الموجستي المقدر من قبل الباح
 (61 الجدول )

 اعتمادا عمى النسبة الولى والحد الثابت في النموذج الموجستيلمشركات  تصنيف نموذج النحدار
Classification Table

a
 

 Observed Predicted 

 y Percentage 

Correct  0 1 

Step 

1 

Y 0 16 14 53.3 

1 5 25 83.3 

Overall 

Percentage 

  68.3 

Step Y 0 24 6 80.0 
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2 1 5 25 83.3 

Overall 

Percentage 

  81.7 

a. The cut value is .500 

 . SPSSالبرنامج المصدر: من اعداد الباحث بالعتماد عمى مخرجات                
لييما. الجدول األول ج االول والثاني الذي تم التوصل ألمنموذ جدولين لمتصنيف تبعاً  ( 61يتضمن الجدول ) 

بافتراض حدوث فقط  x1األول الذي يتضمن وجدود حد ثابت والمتغير عمى النموذج  يصنف المشاىدات اعتماداً 
ما الجدول الثاني فصنف المشاىدات أ, % 68بمغت نسبة دقة التصنيف  إذ % ,50 حالة التعثر باحتمال قدره 

بافتراض حالة حدوث التعثر  X2و X1عمى النموذج الثاني الذي تضمن وجود الحد الثابت و المتغيرين  اعتماداً 
ى نسبة تصنيف عم% وىي أ81بؤ مقارنة بالنموذج السابق لتصل إلى % , حيث زادة دقة التن50لمالي باحتمال ا

يوضح نسب التصنيف عند كل مجموعة من الشركات وحسب النموذج  (33)لبياني والشكل الييا , يمكن الوصول أ
 المقترح:

 
 X1 وانًحغٍش جصٍُف انًُىرج األول انزي ٌحضًٍ انحذ انثابث ( 33الشكل )

 الوصذر: هن دول الباحت

ن استطاع أ x1ان النموذج األول لالنحدار الموجستي الذي تضمن الحد الثابت والمتغير  (33)يتضح من الشكل 
وصنف خطأ الشركات المتعثرة عمى  %53نيا فعال شركات متعثرة بنسبة نف بشكل صحيح الشركات المتعثرة بأيص

% 83نيا فعال شركات غير متعثرة بنسبة % وصنف الشركات غير المتعثرة بأ47 نيا شركات غير متعثرة بنسبةأ
 %.17وصنف خطأ الشركات غير المتعثرة عمى انيا شركات متعثرة بنسبة 

فقد استطاع أن  X2و  X1ما بالنسبة لمنموذج الثاني لمتحميل الموجستي الذي يتضمن الحد الثابت والمتغيرين أ
نيا وصنف خطأ الشركات المتعثرة عمى أ %80المتعثرة فعال انيا متعثرة بنسبة  الشركات ةصحيح يصنف بصورة

ف خطأ % وصن83% وصنف الشركات غير المتعثرة بأنيا فعال شركات غير متعثرة بنسبة 20غير متعثرة بنسبة 
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ا في ىذزداد وىذا يعني أن التصنيف الصحيح قد أ% 17نيا شركات متعثرة بنسبة الشركات غير المتعثرة عمى أ
  النموذج وقد ازدادت دقتو كذلك.

 
 X2و  X1د الثابت والمتغير يف النموذج الثاني الذي يتضمن الح( تصن 34شكل ) 

 المصدر: من عمل الباحث
وفق  عمى اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة )ىناك تعثر مالي لقطاع الشركات الستثمارية لمدة الدراسة  -

 التحميل الموجستي (
   

 = P(y =1) =                                                   

                                                   
 

  0  =   
ن القطاع االستثماري ( أي أ0تي لمقطاع االستثماري تساوي )اثبتت نتيجة الخطوة الثانية لنموذج التحميل الموجس

 ة الرابعة .اء بما يتطابق مع الفرضية الرئيسكل متعثر خالل مدة الدراسة , وىذا جك
 الدراسة وفقاا لمتحميل الموجستي( الفرضية الفرعية )ىناك تعثر مالي لكل مصرف عمى حدة  لمدة ختبارا  -

 وفق اسموب التحميل الموجستي الشركات( تصنيف 62جدول) 
   

 = P(y =1) = =                                  

                                 
 

 
حالة الشركة  السنة الشركة

 الحقيقية
حالة الشركة  

 المتوقعة
 
 

 شركة الخير

2005 1 0.83503 1 
2006 1 0.8523 1 
2007 1 0.8832 1 
2008 1 0.79673 1 
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2009 1 0.83706 1 
2010 1 0.6872 1 
2011 1 0.36442 0 
2012 1 0.47396 0 
2013 1 0.87248 1 
2014 1 0.75152 1 
2015 1 0.79339 1 
2016 1 0.6702 1 
2017 1 0.20708 0 
2018 1 0.12721 0 
2019 1 0.20791 0 

 1 0.645663 1 المعدل 
 

 
 
 
 شركة الزوراء

 
2005 

0 0.77922 1 

2006 0 0.36235 0 
2007 0 0.45935 0 
2008 0 0.27196 0 
2009 0 0.75125 1 
2010 0 0.54582 1 
2011 0 0.53717 1 
2012 0 0.51253 1 
2013 0 0.61719 1 
2014 0 0.34181 0 
2015 0 0.4274 0 
2016 0 0.39854 0 
2017 0 0.36811 0 
2018 0 0.33134 0 
2019 0 0.30662 0 
 0 0.468251 0 المعدل
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 شركة بين النيرين

2005 0 0.00045 0 
2006 0 0.00007 0 
2007 0 0.00256 0 
2008 0 0.00227 0 
2009 0 0.0023 0 
2010 0 0.01447 0 
2011 0 0 0 
2012 0 0 0 
2013 0 0 0 
2014 0 0 0 
2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0.00002 0 
2019 0 0 0 
 0 0.38281 0 المعدل

 
 
 
 

 شركة الوئام

 
2005 

1 0.99986 1 

2006 1 0.94558 1 
2007 1 0.93583 1 
2008 1 0.96121 1 
2009 1 0.98029 1 
2010 1 0.80141 1 
2011 1 0.98265 1 
2012 1 0.99876 1 
2013 1 0.99966 1 
2014 1 0.91876 1 
2015 1 0.62639 1 
2016 1 0.99996 1 
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2017 1 0.83848 1 
2018 1 0.78468 1 

 
2019 

1 0.83398 1 

 1 0.98112 1 المعدل 
ن نتائج التحميل الموجستي لمشركات االستثمارية عينة الدراسة قد صنفت شركة الخير بأنيا ( أ62تبين من الجدول) 

ن نتائج التحميل الموجستي , وأوضح الجدول أ ( 2019,  2018, 2017, 2012, 2011متعثرة في السنوات )
ن التعثر كان ضمني فقط , وىذا جاء فعمي لمشركات خالل مدة الدراسة وألمعدل كل شركة كان مطابقا لمواقع ال

 مطابقا لمفرضية الفرعية  .
يزي و اختبار الفرضية الرئيسة الخامسة )ىناك اختالف في التنبؤ بالتعثر المالي لكل من التحميل التمي -

 الموجستي لممصارف المدرجة في سوق العراق لموراق المالية عينة الدراسة (
 (  المقارنة بين التحميل التمييزي و الموجستي و الحالة الفعمية لممصارف 63جدول ) 

 الحالة الفعمية التحميل الموجستي التحميل التمييزي اسم المصرف
 متعثر مالياً  متعثر مالياً  ليصعوبة التنبؤ بالتعثر الما الشرق األوسط

 متعثر مالياً  متعثر مالياً  صعوبة التنبؤ بالتعثر المالي الخميج
 متعثر مالياً  غير غير متعثر مالياً  تعرض المصرف لمخاطر التعثر احتمالقمة  األىمي
 غير متعثر مالياً  غير متعثر مالياً  تعرض المصرف لمخاطر التعثر احتمالقمة  االئتمان

 متعثر مالياً  متعثر مالياً  صعوبة التنبؤ بالتعثر المالي تثمار الوطنياالس
 متعثر مالياً  غير متعثر مالياً  صعوبة التنبؤ بالتعثر المالي الموصل

 متعثر مالياً  متعثر مالياً  صعوبة التنبؤ بالتعثر المالي لالستثمارالمتحد 
 عثر مالياً مت متعثر مالياً  صعوبة التنبؤ بالتعثر المالي الشمال
 متعثر مالياً  متعثر مالياً  صعوبة التنبؤ بالتعثر المالي بغداد
 غير متعثر مالياً  غير متعثر مالياً  صعوبة التنبؤ بالتعثر المالي بابل

 غير متعثر مالياً  غير متعثر مالياً  تعرض المصرف لمخاطر التعثر احتمالقمة  سومر
 غير متعثر مالياً  غير متعثر مالياً  غير ميدد بمخاطر التعثر المالي التجاري

 لى الحالة الفعمية لممصارف بينما كانتج التحميل الموجستي جاءت مطابقة إن كافة نتائ( أ 63يتضح من الجدول)
لى الحالة الفعمية عند المصرف التجاري فقط , فيما تنبأ التحميل التمييزي بصعوبة نتائج التحميل التمييزي مطابقة إ

ثر المالي لكل من )مصرف الشرق االوسط , الخميج, االستثمار الوطني , الموصل , المتحد, الشمال , التنبؤ بالتع
بغداد ( , وتنبأ بقمة احتمال تعرض مصرف ) االىمي , االئتمان , سومر ( لمخاطر التعثر المالي , وىذا جاء 
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ىناك اختالف في التنبؤ بالتعثر المالي لكل من التحميل التمييزي و يسية السادسة )اختبار الفرضية الرئ -
 الموجستي لممصارف المدرجة في سوق العراق لموراق المالية عينة الدراسة (

 الستثمارية( المقارنة بين التحميل التمييزي و الموجستي و الحالة الفعمية لمشركات   64جدول ) 

 الحالة الفعمية التحميل الموجستي يل التمييزيالتحم أسم الشركة ت
 غير متعثرة مالياً  غير متعثرة مالياً  غير ميدد بمخاطر التعثر المالي شركة الخير -1
 متعثرة مالياً  متعثرة مالياً  غير ميدد بمخاطر التعثر المالي الزوراء -2
 تعثرة مالياً م متعثرة مالياً  غير ميدد بمخاطر التعثر المالي بين النيرين -3
 غير متعثرة مالياً  غير متعثرة مالياً  غير ميدد بمخاطر التعثر المالي الوئام -4

مشركات االستثمارية جاءت مطابقة إلى الحالة الفعمية لمشركات ن نتائج التحميل الموجستي ل( أ 64اظير الجدول )
ر متعثرة وصنف كل من شركة الزوراء نيا شركات غيمن شركة الخير وشركة الوئام عمى أذ صنف التحميل كل إ

غير نيا ركات االستثمارية عمى أنيما متعثرتان , فيما صنف التحميل التمييزي كافة الشوشركة بين النيرين عمى أ
 وىذا جاء مطابقا لما جاءت بو الفرضية الرئيسة السادسة .ميددة بمخاطر التعثر المالي , 
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 : االستنتاجاتأوال
عددددددد المصدددددددجالية اددددددداجشليةم اجسددددددد ليةدااددددددد ل ية دددددددج ا لي  دددددددم  اجس لية  ج ددددددد ل ددددددد ل ددددددد  ل  -1

يةصددددجي لةددددم جي لية اةسددددد لة ددددا ي لية جي دددد ل ةددددداليةمص ددددجلية دددداة ل  ددددد لي دددد   ليةم  سدددد ليةم سسددددد  ل
ل:لمس يآل  قشلية ااجشل  لية ا  لية الثللذليا اج (ل،Sherrod)ا  ذجل
 م   ددددد ل اة ادددددجشل ةدددددال:لية ا ددددددةلبسدددددجل عددددد  ةل  ددددددا جليةمص دددددجلية ددددداة لية اةددددد ليأ 

ل.يةم اج ل ق 
  لللل  دددددد   ل دددددد ل دددددد للية اةدددددد لية ااسدددددد ل:لق دددددد لمصددددددجالية ا دددددددةلة دددددددا جليةمص ددددددجلية دددددداة

ل.ل)ل اجشلي ه  ل،ل اجشلي ئم ا ل،ل اجشل   ج(
  دددد   ل دددد ل دددد ل)ل اددددجشللية اةدددد لية اة دددد ل:لاددددص   ليةما ددددال  دددددا جليةمص ددددجلية دددداة  

ية دددددددددج لي   ددددددددد ل،ل ادددددددددجشليةد دددددددددس ،ل ادددددددددجشلي  دددددددددم  اجليةددددددددد  ا ل،ل ادددددددددجشل
لية  اددددد ل،ل ادددددجشلية م ددددد ل،ل ادددددجشلية ددددد ا ،ل ادددددجشل  ددددد ي ل،ل ادددددجشل ا ددددد ل(

لل.
 س ددددددال ددددددا ل  قددددددشلية ددددددج ا لي  ددددددم  اجس ل دددددد ليةمص ددددددجلية دددددداة ل دددددد  ل)ل اةدددددد لية ا دددددددةلبسددددددجل عدددددد  ةل

 ددددد ل دددددج  ل دددددال دددددس ليةاعدددددجس لل ليةما دددددال ددددداةمص جلية ددددداة ادددددص  ل  دددددالحعدددددج ل اةددددد ل،(  ددددددا جليةمص دددددجل
لل(ل.لل2015,2016,2017ة  ا ي ل)

يةا دددددد للدفددددددااياف لليجمفددددددانةددددددال سصدددددد  للSherrod ليجمفددددددانلف ليادفدددددداالامددددددائ لا دددددد ذجل ل -2
لية اةس لية م لية   ا لة ا  ذجل.

 لمادددداسشلية ادددداجشل  اعددددال)ل مص ددددجةل،لبسددددجل مص ددددجةل(لي ددددما ل ةددددال قاجادددد ليةا دددد لية اةسدددد ل ل -3
 ددددددددد لف ددددددددد   ليةم  سددددددددد لل يةمددددددددد لمدددددددددالي دددددددددمص اةعالفس دددددددددا للSherrodية دددددددددم لية   اددددددددد لةا ددددددددد ذجل

ية    ددددددم ل ددددددقلية م  دددددد ليةق دددددداع لة  ادددددداجشل،ل مدددددداليعم ددددددا لية جسقدددددد لذيمعددددددال دددددد لمادددددداسشل
لية ج ا لي  م  اجس لعسا لية جي  ل.

 دددد لدددددال ل قاجادددد ليةا دددد لية اةسدددد لية  ددددمد   ل دددد ليةا دددداذجلية  سدددد ليةمدددد لمددددالي ددددمد ي عال دددد ل  -4
ل6 اددددددددداجشل ية سدددددددددجل مص دددددددددجةلهددددددددد لل6ية جي ددددددددد لم دددددددددس لي لية اددددددددداجشلية مص دددددددددجةل صددددددددداللهددددددددد ل

 اددددددداجشل  ددددددداللعددددددد لذةددددددد لم دددددددس لي لية دددددددج ا لي  دددددددم  اجس لية مص دددددددجةل صددددددداللهددددددد ل دددددددج مس ل
ل.ل ية سجل مص جةله ل ج مس ليس ا ل

 ددددددددا للعسادددددددد لية جي دددددددد لادددددددد  ليةددددددددالا دددددددد ذجليةم  سدددددددد لية    ددددددددم ليأ  دددددددد لة  ادددددددداجشف لية لل -5
 دددددددد ل ددددددددس لمدددددددداللل(ل،Stepwise دددددددد ل جسقددددددددجلي دم دددددددداجليةمدددددددد جس  ل)لل ددددددددالثلد دددددددد ي لل صدددددددد 

ل ص لد  مس ل ق ل.لعسا لية جي  لةاليةا  ذجليأ   لة  ج ا لي  م  اجس  ية ا  ل



 والتوصيات .....................................................................االستنتاجات 
 

                                                                      651 

لل ددددددددد ل/ل   ددددددددد نلية   ددددددددد  ي ،ايةدددددددددذ لس  ددددددددد لجف لية دددددددددا ليةصلx1ل)لمددددددددداليدمسددددددددداجلية م سدددددددددجي ل -6
   ددددددددددددد نل قددددددددددددد  لية  ددددددددددددداه س ل/لللx6ل،x5   ددددددددددددد نلية   ددددددددددددد  ي ل/ل   ددددددددددددد نلية     دددددددددددددا 

 صا سددددد ل  صاددددداللل  ادددددائس للةدددددالية ا ددددد ل  م سدددددجي لذي ل  ةددددد  ي دددددا  لية   ددددد  ي لية ا مددددد ل(
يةمص ددددددجلية اددددددج  ل،ل دددددد ل ددددددس لمدددددداللليدددددددجلف لهددددددذهلية م سددددددجي لهدددددد ل دددددد لم دددددد  ل  دددددد  لف  ددددددج

للx2ل,ل ددددددددددد ل/ل   ددددددددددد نلية   ددددددددددد  ي ايةدددددددددددذ لس  ددددددددددد لجف لية دددددددددددا ليةصلx1ل)يدمسددددددددددداجلية م سدددددددددددجس 
ية ا ددددددددد ل  م سدددددددددجي لذي ل  ةددددددددد لل  دددددددددال لعددددددددد ي اددددددددد  ليةاق سددددددددد ل/ل   ددددددددد نلية   ددددددددد  ي ل(ل

ل.ل  لية ج ا لي  م  اجس لعسا لية جي  لل  اائس ل صا س 
اددددجلبسددددجل عددددد  لدية اددددجشليةم ددددداج ل لة  ادددداجشلعسادددد لية جي ددددد ل ددددد للم  سدددد ليةم سسددددد  ما دددددليةل -7

ه ددددد ل ل ادددددجشلية ادددددجشليأل)ما ددددددلق ددددد لي م دددددا لمصدددددجال  ددددددا جليةمص دددددجلية ددددداة ل ددددد ل دددددس 
 ما ددددددددل ادددددددص   ليةما دددددددال  ددددددددا جل(لي ئم دددددددا ل ل ادددددددجشل ددددددد  جلة ددددددددا جليةمص دددددددجلية ددددددداة ل

  ددددددددد ل ل ادددددددددجشليةد دددددددددس ل ل ادددددددددجشل ادددددددددجشلية دددددددددج ليأ)ص دددددددددجلية ددددددددداة لة ددددددددد ل ددددددددد ليةم
 لجشل  ددددددد ي لي  دددددددم  اجل  ادددددددجشلية  اددددددد ل  ادددددددجشلية م ددددددد ل  ادددددددجشلية ددددددد ا ل ل اددددددد

بسددددجللل ل ا دددد لية ددددج ا لي  ددددم  اجس لعسادددد لية جي دددد د ددددل،ل دددد ل ددددس لما دددددليس ددددا ل( اددددجشل ا دددد ل
ليةمص جلية اة ل.لل ع  ةل  دا ج

ية ادددددددداجشل دددددددد لفحعددددددددج لامددددددددائ ليةم  سدددددددد لية    ددددددددم لم ا قعددددددددال ددددددددقلية اةدددددددد ليةفص سدددددددد لة دددددددد ل  -8
يةا دددددد ذجل دددددد لي لف لد دددددددلل لد دددددددليةما ددددددال ج ل دددددد اا ل ف  ج  دددددد لل ية ددددددج ا لي  ددددددم  اجس لية

 دددددددال اةدددددددجلفالية اددددددداجشل ية دددددددج ا لي  دددددددم  اجس ليةما دددددددال دددددددا ل ددددددد ل دددددددا ي لية جي ددددددد لةددددددد ص
  قل يقصعاليةفص  ل.لل م ا ق  اا لل   ل ق جشلي لية ج  لاية ا

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 التوصيات: ثانيا
   ددددد لل ادددددا لا ددددد ذجل صددددد ليةامدددددائ لي س ا سددددد ليةمددددد ليحعجهدددددالي ددددد   ليةم  سددددد لية    دددددم لاقمدددددجح -1

قددددددا جلع دددددداليةما ددددددال  دددددددا جليةمص ددددددجلية دددددداة لة دددددد ل دددددد ليةق اعددددددا لية اددددددج س ل ي  ددددددم  اجس ل
قددددد ل دددددقلية سئددددد للي قمادددددا س لة  يقدددددقليةصجيلسدددددمال ا  دددددالبلعددددد ل ددددداق ليةق اعدددددا لي ددددددج ل   دددددال

ل.ل  اةس لية  س ا عم ا لع  ليأ
عقدددددد ليةادددددد  ي ل ية ددددددام جي ل ليةدددددد  جي لية مداادددددد لللمدددددد  سجلية دددددد يج لية  ددددددجس ل يةص دددددد لع ددددددال -2

لع  س ل م  جةل.للع ل دا جليةمص جلية اة ل   لف اةس 
ة  اددددددداجشل ية دددددددج ا لي  دددددددم  اجس ل ددددددد لم ددددددد سجليةعسا ددددددد ليةماحس سددددددد ليةدااددددددد ل عددددددداللل  ددددددد   -3

 دددد  لس ددددا لية فع ددددال ي ددددم  يثل ددددص ل   دددد ي ل مداادددد ل  دددددا جليةمص ددددجلية دددداة ل يةص دددد ل
ل.لية جسص ل  ج لم ا عال  مق ال ل

 ددددد  ل ادددددمحال  قسددددد ل  ادددددجلس سددددد ل ددددد ل اة ساادددددا لية اةسددددد ل ل اددددد يجليةقددددد يئالية اةسددددد ل لي هم ددددداا -4
ليةما ال اةمص جلية اة ل.ل  ق

م  ددددس ل دددد  ةليةا دددداذجلية  ددددمص   ل دددد لهددددذهلية جي دددد ل دددد  جيجل م سددددجي لي قماددددا لية  ددددال دددد جل  -5
 دددددددصجلليةج ددددددد س ل،ل ل ددددددد لفهدددددددالم ددددددد لية م سدددددددجي لية قمدددددددجحل:لمق  دددددددا ي  اددددددداحلعددددددد لية ساادددددددا ل
ليةاجشل ل ص  ليةم دال.

 دددددثليةصدددددا  س ل ددددد لية ددددد  لية ددددداة ليةصجيقددددد لع دددددالي دددددمص ا لا ددددداذجليةما دددددالة صج ددددد لية  دددددقلل -6
  ددددددددددج ا لق اعدددددددددددا لي  ددددددددددم  اجلي ددددددددددددج للي  دددددددددددم  اجس ية دددددددددداة لة  اددددددددددداجشل لية ددددددددددج ا ل

ل.ية  اه  ل  لية   لية اة 
 لسدددددمالم  سقعدددددالع دددددالف   ددددد نليةما دددددال ددددداةمص جلية ددددداة ل للية  سددددد ل ددددد لية جي دددددا ل ددددد  ي دددددجي ل -7

يأدددددددددددج ل ددددددددددصسابلةمص سددددددددددد لامددددددددددائ لية جي دددددددددد ل لي صددددددددددا ليةق اعدددددددددددا للي قماددددددددددا س يةق اعددددددددددا ل
لع ليةمص جلية اة ل.لي قماا س 
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 المصادر بالمغة العربية

 اواًل : المراجع

 ف الكريـأالقر -1

 ثانيا: الكتب

اسػػػػػػػػاسميؿ ل اسػػػػػػػػاسميؿ ل   الل ميػػػػػػػػؿ الاػػػػػػػػسلأل اػػػػػػػػة ؿ  ػػػػػػػػ سم  القػػػػػػػػرار   ل الط  ػػػػػػػػ  ا  لػػػػػػػػ  ل اط  ػػػػػػػػ   -1
 . 0222الطمي   ل ماسف ل ا رةف ل 

ل الط  ػػػػػػػ    ػػػػػػػ   دػػػػػػػص ل م ػػػػػػػة الكػػػػػػػريـ ل   اا  ػػػػػػػسا الاط ػػػػػػػؽ  ػػػػػػػأل ال مػػػػػػػ ـ ا  لاسميػػػػػػػ    اا سػػػػػػػس ي    -0
 . 0225الثس ي  ل ةي اف الاط  مست ال سا ي  ف ال زائر ل 

ال  ػػػػػػػس أل ل  يػػػػػػػةر م ػػػػػػػسس م ػػػػػػػة ا  ل   ا سػػػػػػػ اؽ الاسليػػػػػػػ    الد ػػػػػػػؿ الاػػػػػػػسلأل   ل الط  ػػػػػػػ  ا  لػػػػػػػ  ل ةار  -3
 . 0216ا يسـ لم  ر   الل زيع ل ماسف ل ا رةف ل 

الط  ػػػػػػػػ  ا  لػػػػػػػػ  ل ةار الد ػػػػػػػػر    ػػػػػػػػاسف ل ا لػػػػػػػػ ة ل    اػػػػػػػػسرج   لق يػػػػػػػػست الل  ػػػػػػػػؤ الق ػػػػػػػػير الاػػػػػػػػة    ل -4
 . 1998لم  ر ل  هراف ل ال زائر ل 

ال يػػػػػػػسلأل ل  ليػػػػػػػة  ػػػػػػػس أل ل   ا ل سهػػػػػػػست  ال ةيثػػػػػػػ   ػػػػػػػأل الل ميػػػػػػػؿ الاػػػػػػػسلأل   ل الط  ػػػػػػػ  ا  لػػػػػػػ  ل أثػػػػػػػراا  -5
 . 0229لم  ر   الل زيع ل ماسف ل ا رةف ل 

  ل ايلػػػػػػراؾ لم  ػػػػػػر  ال ػػػػػػ ج –ا سػػػػػػ سب  –الظػػػػػػسهرة  –ال ضػػػػػػيرس ل ا سػػػػػػف أ اػػػػػػة ل   الػػػػػػةي ف الال ثػػػػػػرة  -6
 . 1997  الل زيع ل القسهرة ل ا ر ل 

 ايسػػػػػػأل ل  ػػػػػػي   ل   اللسػػػػػػيير الاػػػػػػسلأل لماؤسسػػػػػػ    ل الط  ػػػػػػ  ا  لػػػػػػ  ل ةار ه اػػػػػػ  لم  ػػػػػػر   الل زيػػػػػػع ل  -7
 . 0212ال زائر ل 

  دػػػػر ل اؤيػػػػة راضػػػػأل ل   الاطسر ػػػػ  ل سػػػػسف  ػػػػ ح ل   ل ميػػػػؿ القػػػػ ائـ الاسليػػػػ  اػػػػة ؿ  ظػػػػرس   لط يقػػػػأل  -8
 . 0226 ل  ل ةار الاسيرة ل ماسف ل ا رةف ل   ل الط    ا 

القػػػ ائـ الاسليػػػ   الا ػػػسةئ -ةهاػػشل   ػػػيـل   سئاػػػ  الل يػػرات  ػػػأل الاركػػػز الاػػػسلأل اػػف ال س يػػػ  ال مايػػػ   ال اميػػ  -9
 .1995الا سس ي  الال سرؼ مميهس  الاق  ل     ً  مساًس ل ماسف ل

 يؽ الة ليػػػػػػ    ا  ظاػػػػػػ    القػػػػػػ ا يف الػػػػػػر ي ست ل ممػػػػػػأل ل   لػػػػػػة يؽ ال سػػػػػػس ست  ػػػػػػأل ضػػػػػػ ا ا ػػػػػػسيير اللػػػػػػة -12
الا ميػػػػػػػػ  :  ظريػػػػػػػػ    لط يػػػػػػػػؽ   ل الط  ػػػػػػػػ  ا  لػػػػػػػػ  ل اط  ػػػػػػػػ  ال سا ػػػػػػػػ  ا رة يػػػػػػػػ  ل ماػػػػػػػػسف ل ا رةف ل 

0228 . 
 . 0229الرا س ل  سلة  هيب  اةارة الا سطر الاسلي    الط    ا  ل ل ةار الاسرة لماسف ل  -11
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ل الط  ػػػػػػ  الثس يػػػػػػ  ل ال ػػػػػػرك  ال ر يػػػػػػ  الال ػػػػػػةة راضػػػػػػسف ل زيػػػػػػسة ل  ػػػػػػ ةة ل ا دػػػػػػ ظ ل   أةارة ا ػػػػػػسطر    -10
 . 0228لملس يؽ   الل ريةات ل القسهرة ل ا ر ل 

الز يػػػػػةس ل  اػػػػػػزة ا اػػػػػ ة ل   ااةارة الاسليػػػػػػ  الالقةاػػػػػػ    ل الط  ػػػػػ  الثس يػػػػػػ  ل اؤسسػػػػػ  الػػػػػػ راؽ لم  ػػػػػػر    -13
 . 0228الل زيع ل ماسف ل ا رةف ل 

ـ ا ةاا   الل  ػػػػػػػؤ  سلد ػػػػػػػؿ   ل الط  ػػػػػػػ  ا  لػػػػػػػ  ل الز يػػػػػػػةس ل  اػػػػػػػزة ا اػػػػػػػ ة ل   الل ميػػػػػػػؿ الاػػػػػػػسلأل لقيػػػػػػػي -14
 . 0222اؤسس  ال راؽ لم  ر   الل زيع ل ماسف ل ا رةف ل 

الز يػػػػػػػةس ل  اػػػػػػػزة ا اػػػػػػػ ة ل   الل ميػػػػػػػؿ الاػػػػػػػسلأل لقيػػػػػػػيـ ا ةاا   الل  ػػػػػػػؤ  سلد ػػػػػػػؿ   ل الط  ػػػػػػػ  الثس يػػػػػػػ  ل  -15
 .  0211ال راؽ لم  ر   الل زيع ل ماسف ل ا رةف ل 

ل   ااةارة   الل ميػػػػػؿ الاػػػػػسلأل   ل الط  ػػػػػ  الثس يػػػػػ  ل ةار الدكػػػػػر لم  ػػػػػر ل ماػػػػػسف  الزغ ػػػػػأل ل هيػػػػػثـ ا اػػػػػة -16
 . 0222ل ا رةف ل 

زغيػػػػػػػب اميكػػػػػػػ       ػػػػػػػقير ايمػػػػػػػ ة ل   اللسػػػػػػػيير الاػػػػػػػسلأل  سػػػػػػػب ال ر ػػػػػػػسا  الرسػػػػػػػاأل ال ةيػػػػػػػة   ل الط  ػػػػػػػ   -17
 .  0212ا  ل  ل ةي اف الاط  مست ال سا ي  ل ال زائر ل 

رة الاسليػػػػػػػػ    ل الط  ػػػػػػػػ  ا  لػػػػػػػػ  ل ةار الا ػػػػػػػػسه  لم  ػػػػػػػػر   الل زيػػػػػػػػع ل ةا ػػػػػػػػ يب ل ةريػػػػػػػػة ل   ا ػػػػػػػػسةئ ا  -18
 . 0226ماسف ل ا رةف ل 

ال ػػػػػػػػػر س س ل ا اػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػأل ل   الػػػػػػػػػركسا ا  ػػػػػػػػػط سمأل   ال ػػػػػػػػػ كست ال  ػػػػػػػػػ ي    ل الط  ػػػػػػػػػ  ا  لػػػػػػػػػ  ل  -19
 . 1996اطس ع الاكلب الا رس ال ةيث ل ااسك ةري  ل ا ر ل 

 الاسليػػ  الة ليػػ  ال اػػ ت ا    يػػ   الا ػػلقست الاسليػػ   ػػيف ال ظريػػ   اػػر افل  ػػكرسلة.اسهر ك  ل مػػ ضل -02
 .0224 اللط يؽ ل  ر  ةمـ اف ا هة الةراسست الا ر ي  لماسفل ا رةفل الط    ا  ل ل

ال ػػػػػػيم ل  هاػػػػػػأل ا ػػػػػػطد  ل   الل ميػػػػػػؿ الاػػػػػػسلأل   ل الط  ػػػػػػ  ا  لػػػػػػ  ل ةار زهػػػػػػراف لم  ػػػػػػر   الل زيػػػػػػع ل  -01
 . 0228راـ ا  ل  مسطيف ل 

ال ػػػػػػػيسة ل  ػػػػػػػػ ؿ ا ػػػػػػػطد  ل   ا سػػػػػػػػل ؿ اا  ػػػػػػػسئأل   ل الط  ػػػػػػػػ  ا  لػػػػػػػ  ل ةار الاػػػػػػػػريم لم  ػػػػػػػػر ل  -00
 . 1993الريسض ل الاامك  ال ر ي  الس  ةي  ل 

ال ػػػػػػػػير أل ل ا اػػػػػػػػة ل   اةارة الاػػػػػػػػسؿ   ل ميػػػػػػػػؿ هيكمػػػػػػػػ    ل ةار الدكػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػسا أل لم  ػػػػػػػػر   الل زيػػػػػػػػع ل  -03
 . 0226الط    ا  ل  ل ااسك ةري  ل ا ر ل 

 .1994ال سارس لا اة ممأل ل إةارة ا دظ  ا  راؽ الاسلي  ل   ةاةل هيئ  الا سهة الد ي ل -04
م ػػػػػة السػػػػػ ـ ل  ػػػػػسكر   يػػػػػؿ ل   الد ػػػػػؿ الاػػػػػسلأل لما ػػػػػر مست : الل ػػػػػ يص ل الل  ػػػػػؤ ل ال ػػػػػ ج ل اػػػػػ ه   -05

 . 1989الل ميؿ   ل الط    ا  ل  ل ةار ال هض  ال ر ي  ل القسهرة ل ا ر ل 
 ة ل   أةارة   ل ميػػػػػػؿ ا ئلاػػػػػػسف   الا ػػػػػػسطر   ل الط  ػػػػػػ  ا  لػػػػػػ  ل الػػػػػػ راؽ لم  ػػػػػػر مثاػػػػػػسف ل ا اػػػػػػة ةا   -06

 . 0213  الل زيع ل ماسف ل ا رةف ل 
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 ػػػػػػػأل ل ميػػػػػػػػؿ ال يس ػػػػػػػست اا  ػػػػػػػػسئي    ل الط  ػػػػػػػػ   spssمكس ػػػػػػػ  ل ا اػػػػػػػػ ة  سلػػػػػػػة ل   اسػػػػػػػػل ةاـ  ظػػػػػػػػسـ  -07
 . 0220ا  ل  ل  سا   ا زهر ل غرة ل  مسطيف ل 

غ ػػػػػػػيـ ل   ا ػػػػػػػسه    أسػػػػػػػسليب ال  ػػػػػػػث ال ماػػػػػػػأل ال ظريػػػػػػػ    اللط يػػػػػػػؽ   ل  مميػػػػػػػسف ل  ميػػػػػػػؿ ل   مثاػػػػػػػسف -08
 .0222الط    ا  ل  ل ةار ال دسا لم  ر   الل زيع ل ماسف ل ا رةف ل 

ال ػػػػػػػزا ا  ؿ   ل ةار الا ػػػػػػػسه   –ال  ػػػػػػػـ  ل  ػػػػػػػديؽ ل   ال ػػػػػػػسر رس ل  ل ػػػػػػػأل ل   ا سػػػػػػػسليب اا  ػػػػػػػسئي   -09
 . 0222ل الط    ا  ل  ل ماسف ل ا رةف ل 

راب ل سػػػػػسات طم ػػػػػت ل   ا ػػػػػسيير  يػػػػػسس   مػػػػػ ج الل ثػػػػػر الاػػػػػسلأل   ل الا ػػػػػسرؼ لم  ػػػػػر   الل زيػػػػػع ل غػػػػػ -32
 . 0229ااسك ةري  ل ا ر ل 

 اػػػػػػػسرج  ػػػػػػػرارات   لط يقػػػػػػػست  –الدضػػػػػػػؿ ل اؤيػػػػػػػة م ػػػػػػػة ال سػػػػػػػيف   الاػػػػػػػ ه  الكاػػػػػػػأل  ػػػػػػػأل أةارة ا ماػػػػػػػسؿ  -31
 . 0210مامي    ل ال راؽ لم  ر   الل زيع ل ماسف ل 

ل  ل ميػػػػػؿ القػػػػػ ائـ الاسليػػػػػ    ل ةا ػػػػػؽ ل ةيػػػػػ اف الاط  مػػػػػست ال سا يػػػػػ  ل  سا ػػػػػ   مػػػػػ ح  ػػػػػس أل  ا ػػػػػر ف  -30
 .  0229ةا ؽ ل 

  سػػػػلر ل  ػػػػ رج ل   ل ميػػػػؿ القػػػػ ائـ الاسليػػػػ    لر اػػػػ   سلػػػػة ممػػػػأل كػػػػس   أل ل أ ػػػػراهيـ  لػػػػة ا اػػػػة  ػػػػسؿ ل  -33
 . 0211ةار الاريم لم  ر   الل زيع ل الريسض ل الس  ةي  ل 

الكايػػػػػ   ػػػػػأل أل ػػػػػسر القػػػػػرارات ااةاريػػػػػ    ػػػػػ ث ماميػػػػػست   ل الط  ػػػػػ   كاػػػػػسؿ ل مػػػػػ ض اػػػػػراة ل   ا سػػػػػسليب -34
 . 0212ا  ل  ل ةار ال ةاي  ل ماسف ل ا رةف ل 

اطػػػػػػػر ل ا اػػػػػػػة ل   ا ل سهػػػػػػػػست ال ةيثػػػػػػػ   ػػػػػػػػأل الل ميػػػػػػػؿ الاػػػػػػػػسلأل   ا ئلاػػػػػػػس أل ا سػػػػػػػػسليب   ا ة ات    -35
 0223اػػػػػػػسف ل ا رةف ل ا سػػػػػػل ةااست ال مايػػػػػػػ    ل الط  ػػػػػػػ  ا  لػػػػػػػ  ل ةار  ائػػػػػػػؿ لم  ػػػػػػػر   الل زيػػػػػػػع ل م

. 
لةار الاسػػػػلق ؿ لم  ػػػػر  الل زيعلماػػػػسف 2000ادمػػػػتل مقػػػػؿل  اقةاػػػػ   ػػػػأل ااةارة الاسليػػػػ   الل ميػػػػؿ الاػػػػسلأل ل -36

 ا رةف.
اي ػػػػػؿ ل  ي  ديسػػػػػكأل ل   الػػػػػركسا ا  ػػػػػط سمأل ةليػػػػػؿ الػػػػػ ظـ الركيػػػػػ    ل لر اػػػػػ  سػػػػػر ر ممػػػػػأل ا ػػػػػراهيـ ل  -37

 . 0224سض ل الاامك  ال ر ي  الس  ةي  ل الط    ا  ل  ل ةار الاريم لم  ر   الل زيع ل الري
 هسيػػػػػ  الدػػػػػر ض الا ػػػػػر ي  الال ثػػػػػرة   ل  –ال  ػػػػػسر ل  ريػػػػػة راغػػػػػب ل   أمػػػػػسةة ه ةسػػػػػ  ا ئلاػػػػػسف  ػػػػػسل   ؾ  -38

 .  0211الط    ا  ل  ل الةار ال سا ي  لم  ر   الل زيع ل ااسك ةري  ل ا ر ل 
ا  لاسليػػػػػػ  اػػػػػػع اللط يقػػػػػػست   ل الػػػػػػ راؽ ال اػػػػػػسرج  –  ػػػػػػـ ل   ػػػػػػـ م ػػػػػػ ة ل   اػػػػػػة ؿ ا سػػػػػػسليب الكايػػػػػػ   -39

 . 0213لم  ر   الل زيع ل الكلسب الثس أل ل الط    ا  ل  ل ماسف ل 
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  يػػػػػب ل  سػػػػػيف ل   الر ػػػػػسمأل ل غسلػػػػػب ل   ل ميػػػػػؿ    ار ػػػػػ  ال يس ػػػػػست  سسػػػػػل ةاـ ال سسػػػػػ ب لط يػػػػػؽ  -42
رةف ل ل الط  ػػػػػػػ  ا  لػػػػػػػ  ل ةار ا هميػػػػػػػ  لم  ػػػػػػػر   الل زيػػػػػػػع ل ماػػػػػػػسف ل ا   spss ػػػػػػػساؿ لم زاػػػػػػػ  

0226 . 
ال سػػػػػػ ر ل ايػػػػػػسة م ػػػػػػة الدلػػػػػػسح ل   أسػػػػػػسليب الل ميػػػػػػؿ الكاػػػػػػأل   ل الط  ػػػػػػ  ا  لػػػػػػ  ل ةار  ػػػػػػدسا لم  ػػػػػػر    -41

 . 0211الل زيع ل ماسف ل ا رةف ل 
ل اللاياػػػػػأل ار ػػػػػة  ػػػػػؤاةل  الل ميػػػػػؿ   الل طػػػػػيط الاػػػػػسلأل  : ال سهػػػػػست ا س ػػػػػرة   ل  ال  ياػػػػػأل مػػػػػة سف لسيػػػػػ  -40

 .  0211ماسف ل ةار اليسز رس ال ماي  لم  ر  الل زيع ل 
ه ػػػػػػػػةس ل ا يػػػػػػػػر أ ػػػػػػػػراهيـ ل   ااةارة الاسليػػػػػػػػ  اػػػػػػػػة ؿ ل ميػػػػػػػػؿ ا س ػػػػػػػػر   ل الط  ػػػػػػػػ  الرا  ػػػػػػػػ  ل اكلػػػػػػػػب  -43

 . 0222 ال ر أل ال ةيث لم  ر   الل زيع ل ااسك ةري  ل ا ر ل
الهيلػػػػػأل ل  ػػػػػ ح الػػػػػةيف  سػػػػػيف ل   السػػػػػيد  ل   ليػػػػػة اسػػػػػاسميؿ ل   ا سػػػػػسليب اا  ػػػػػسئي   ػػػػػأل ال مػػػػػـ   -44

 . 0226ااةاري    ل ةار  ائؿ لمط سم    ال  ر ل الط    الثس ي  ل ماسف ل ا رةف ل 
( ل   لػػػػػػػة يؽ ال سػػػػػػػس ست   ل الط  ػػػػػػػ  ا  لػػػػػػػ  ل 0212ال  ػػػػػػػسة ل سػػػػػػػساأل ا اػػػػػػػة ل    ةيػػػػػػػسف ل لػػػػػػػؤس ل   -45

 اكل   الا لاع ال ر أل لم  ر   الل زيع ل ماسف .
اليػػػػػػسس ل  ػػػػػػف سسسػػػػػػأل ل  ري ػػػػػػأل ل ي سػػػػػػؼ ل   اللسػػػػػػيير الاػػػػػػسلأل : ااةارة الاسليػػػػػػ    ل ةار  ائػػػػػػؿ لم  ػػػػػػر  -46

 .  0211  الل زيع ف الط    ا  ل  ل ماسف ل ا رةف ل 
 ثانيا: الرسائل واالطاريح

ال سػػػػػس ست  ػػػػػأل اا ػػػػػ غ مػػػػػف   ػػػػػؿ ال ػػػػػركست ا اػػػػػسرة ل ضػػػػػايسا ا اػػػػػة  ػػػػػ اة ال ػػػػػرر ل   ة ر ارا ػػػػػب  -1
أ اػػػػػػػ رج اقلػػػػػػرح   ل أطر  ػػػػػػ  ةكلػػػػػػػ را   –الاسػػػػػػسها  ال را يػػػػػػ    ا  كسسػػػػػػ  ممػػػػػػػ   ػػػػػػ ةة ا ةاا الاه ػػػػػػأل 

 . 0214اقةا  ال  كمي  ااةارة   ا  ل سة  سا     ةاة ل 
  ل  ااي ػػػػػػػػ  ل ةا ل   ا س لػػػػػػػػ  الل  ػػػػػػػػؤ  اؤ ػػػػػػػػرات ا سػػػػػػػػ اؽ الاسليػػػػػػػػ   سسػػػػػػػػل اسؿ ال اػػػػػػػػسرج القيسسػػػػػػػػي  -0

اطر  ػػػػػ  ةكلػػػػػ را  ل  سا ػػػػػ  أ ػػػػػأل  كػػػػػر ل كميػػػػػ  ال مػػػػػـ  ا  ل ػػػػػسةي   ممػػػػػـ  اللسػػػػػيير  ال مػػػػػـ  الل سريػػػػػ  ل 
0214 . 

ا  ػػػػػػػػػػر  ل اياػػػػػػػػػػسف ل   الل ميػػػػػػػػػػؿ ا ئلاػػػػػػػػػػس أل   ة ر   ػػػػػػػػػػأل لر ػػػػػػػػػػية ماميػػػػػػػػػػست ا  لػػػػػػػػػػراض   ل رسػػػػػػػػػػسل   -3
 . 0227اس سلير ل  سا   ل ريف ل س ري  ل 

  ػػػػػػػةار الم  سػػػػػػلأل  الل ميػػػػػػؿ اللاييػػػػػػػزس لمل  ػػػػػػؤ  د ػػػػػػػؿ  سػػػػػػي   ل  ػػػػػػ ا أل ل   ةراسػػػػػػػ  اقسر ػػػػػػ   ػػػػػػيف ا  -4
ةراسػػػػػػػ  مي ػػػػػػػ  اػػػػػػػف الاؤسسػػػػػػػست ا  ل ػػػػػػػسةي  ل  يػػػػػػػ  اـ ال ػػػػػػػ ا أل   ل رسػػػػػػػسل  اس سػػػػػػػلير ل  -الاؤسسػػػػػػػست 

  . 0218 سا   ال ر أل  ف اهيةس ل كمي  ال مـ  ا  ل سةي   الل سري   ممـ  اللسيير ل 
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لمل  ػػػػػػؤ  سلد ػػػػػػؿ الاػػػػػػسلأل    ػػػػػػسا  ALTMANالػػػػػػةرا أل ل يسسػػػػػػر   سػػػػػػـ ا اػػػػػػة ل   اسػػػػػػل ةاـ  اػػػػػػ رج   -5
لرسػػػػػػػػسل  اس سػػػػػػػػلير ل  سا ػػػػػػػػ  القسةسػػػػػػػػي  كميػػػػػػػػ   Treynorالا دظػػػػػػػػ  ا سػػػػػػػػلثاسري   سسػػػػػػػػل ةاـ  اػػػػػػػػ رج 

 . 0202ا ةارة  ا  ل سة ل 
السػػػػػػػػمطسف ل يسسػػػػػػػػايف   اػػػػػػػػسف  ايػػػػػػػػؿ ل   الػػػػػػػػةي ف الال ثػػػػػػػػرة   أثرهػػػػػػػػس  ػػػػػػػػأل ا ةاا الاػػػػػػػػسلأل لما ػػػػػػػػسرؼ  -6

اا ػػػػػػػػسا الا هػػػػػػػػة ال ر ػػػػػػػػأل لما سسػػػػػػػػ     اللػػػػػػػػة يؽ ل   ػػػػػػػػةاة ل الل سريػػػػػػػػ    ل ةراسػػػػػػػػ  اقةاػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ  ا مػػػػػػػػس 
0227 . 

ال ػػػػػارس ل ا اػػػػػة م ػػػػػسس ل    اػػػػػ رج اقلػػػػػرح لمل  ػػػػػؤ  ػػػػػسلل ثر الاػػػػػسلأل ةراسػػػػػ  لط يقيػػػػػ   ػػػػػأل ال ػػػػػركست  -7
ال ػػػػػػػ سمي  الا لمطػػػػػػػ  الاةر ػػػػػػػ   ػػػػػػػأل سػػػػػػػ ؽ ال ػػػػػػػراؽ لػػػػػػػ  راؽ الاسليػػػػػػػ    ل رسػػػػػػػسل  اس سػػػػػػػلير ل  سا ػػػػػػػ  

 . 0215ل الاسل  ري  ل كمي  ا ةارة  ا  ل سة 
 spssلط يقػػػػست  سسػػػل ةاـ  Data miningال  سسػػػأل ل م ػػػػة ال ايػػػة ل   الل قيػػػػب  ػػػأل ال يس ػػػػست  -8

moDeLR  0213  ل رسسل  اس سلير ل  سا   القسهرة ل ا ر ل. 
مطيػػػػػػ  ل ا اػػػػػػة  ػػػػػػةر ل   لػػػػػػ  ر ال  ػػػػػػسئص ال  ميػػػػػػ  لما م اػػػػػػست الا سسػػػػػػ ي   ػػػػػػسلق ائـ الاسليػػػػػػ    أثػػػػػػر   -9

ايػػػػػػةا أل ل ميمػػػػػػأل  ػػػػػػأل الهيئػػػػػػ  ال ساػػػػػػ  لمضػػػػػػرائب   ل اقػػػػػػةـ الػػػػػػ   ػػػػػػأل ل ةيػػػػػػة ال مػػػػػػسا الضػػػػػػري أل   ػػػػػػث 
 . 0228ا مس الا هة ال سلأل لمةراسست الا سس ي    الاسلي  ل  سا     ةاة ل ال راؽ ل 

القري ػػػػػػػأل ل  يػػػػػػػر الػػػػػػػةيف ل   ة ر الا م اػػػػػػػست الا سسػػػػػػػ ي  الاد ػػػػػػػت م هػػػػػػػس   ػػػػػػػؽ ال ظػػػػػػػسـ الا سسػػػػػػػ أل  -12
رة اس سػػػػػلير ل  سا ػػػػػ   س ػػػػػةس ار ػػػػػسح  ر مػػػػػ  ل الاػػػػػسةس  ػػػػػأل الل  ػػػػػؤ   طػػػػػر اا ػػػػػ س الاػػػػػسلأل   ل اػػػػػرك

0210  . 
اسلػػػػػؾ ل ماػػػػػسر ل   الاػػػػػ ه  ال ػػػػػةيث لمل ميػػػػػؿ الاػػػػػسلأل ا سسسػػػػػأل  ػػػػػأل لقيػػػػػيـ ا ةاا ةراسػػػػػ   سلػػػػػ   ػػػػػرك   -11

 . 0212إسا ت الس  ةي    ل رسسل  اس سلير غير ا   رة ل  سا    س طي   ل ال زائر ل 
 و الدورياتثالثا: البحوث 

لمل  ػػػػػػؤ  سلد ػػػػػػؿ الاػػػػػػسلأل   ل ةراسػػػػػػ   sherrordل غسلػػػػػػب  ػػػػػػسكر ل   اسػػػػػػل ةاـ  اػػػػػػ رج    يػػػػػػت -1
لط يقيػػػػػ  ممػػػػػ  مي ػػػػػ  اػػػػػف الا ػػػػػسرؼ ال را يػػػػػ  الاةر ػػػػػ   ػػػػػأل سػػػػػ ؽ ال ػػػػػراؽ لػػػػػ  راؽ الاسليػػػػػ  

 19ل ا مػػػػػػ  الكػػػػػػ ت لم مػػػػػػـ  ا  ل ػػػػػػسةي    ااةاريػػػػػػ  ل ال ػػػػػػةة  0213 – 0229لمدلػػػػػػرة اػػػػػػف 
 . 0215ل 

 سلػػػػػػػة ل  يسطػػػػػػػ  ل ك ػػػػػػػةة ا اػػػػػػػة  ػػػػػػػ رس ل   ة ر الا ر ػػػػػػػ     ػػػػػػػؿ ل مػػػػػػػ ا الػػػػػػػةيف ل  طي ػػػػػػػأل ل -0
الا سسػػػػػػ ي   ػػػػػػأل الل  ػػػػػػؤ  سلد ػػػػػػؿ الاػػػػػػسلأل لم ػػػػػػركست ةراسػػػػػػ  لط يقيػػػػػػ  ممػػػػػػ   ػػػػػػركست ال ػػػػػػزؿ   
ال سػػػػػػػػي  اللس  ػػػػػػػػ  لمقطػػػػػػػػسع ال ػػػػػػػػسـ  ػػػػػػػػأل سػػػػػػػػ ري    ل ا مػػػػػػػػ  ل ايػػػػػػػػ  الرا ػػػػػػػػةيف ل كميػػػػػػػػ  ااةارة   

 . 0229ل  1ل ا مة  95ا  ل سة ل  سا   الا  ؿ ل ال ةة 
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ا سػػػػػػػػلثاسر  سسػػػػػػػػل اسؿ    س س ل سػػػػػػػػسلـ  ػػػػػػػػ ؿ ل   الل  ػػػػػػػػؤ  ػػػػػػػػسلل ثر الاػػػػػػػػسلأل ل ػػػػػػػػركستال سػػػػػػػػ -3
  لا مػػػػػػػػ  الاث ػػػػػػػػ  لم مػػػػػػػػـ  ا ةاريػػػػػػػػ   EPS آثسرهػػػػػػػػس ممػػػػػػػػ   Kidaال سػػػػػػػػب الاسليػػػػػػػػ  ل اػػػػػػػػ رج 
  . 0214  ل  ( 9( ل ال ةة    4 ا  ل سةي  ل الا مة   

ب الاسليػػػػػػػػ  ال ميػػػػػػػػ س ل ال ا سػػػػػػػػأل ا اػػػػػػػػة ل ا اػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػريؼ ا اػػػػػػػػة ل   اػػػػػػػػة  أهايػػػػػػػػ  ال سػػػػػػػػ -4
الا ػػػػػلق  اػػػػػف  سئاػػػػػ  اللػػػػػة قست ال قةيػػػػػ  لمل  ػػػػػؤ  سلد ػػػػػؿ الاػػػػػسلأل  ػػػػػأل ال ػػػػػركست ال ػػػػػ سمي   ػػػػػأل 
لي يػػػػػػس   ل ا مػػػػػػ  الزر ػػػػػػسا لم  ػػػػػػ ث  الةراسػػػػػػست اا سػػػػػػس ي  ل الا مػػػػػػة ال ػػػػػػساس م ػػػػػػر ل ال ػػػػػػةة 

 . 0215ا  ؿ ل 
ري ػػػػػػسف ل ال ػػػػػػريؼ ل   ال اػػػػػػسرج الكايػػػػػػ  لمل  ػػػػػػؤ  ػػػػػػسا  س   اػػػػػػة  اسػػػػػػسهالهس  ػػػػػػأل ل سػػػػػػيف  -5

ةاا الاؤسسػػػػػػػػػػ  ا  ل ػػػػػػػػػػسةي    ل املقػػػػػػػػػػ   ط ػػػػػػػػػػأل  ػػػػػػػػػػ ؿ الل ػػػػػػػػػػ يص الاػػػػػػػػػػسلأل لماؤسسػػػػػػػػػػست ا
 . 0210اسرس ل  03 -00ا  ل سةي  ل الاركز ال سا أل ل ال زائر يا األ 

ري ػػػػػػسف ل ال ػػػػػػريؼ ل   كدػػػػػػساة    سمميػػػػػػ  ال اػػػػػػسرج الكايػػػػػػ  لمل  ػػػػػػؤ  ػػػػػػسا  س الد ػػػػػػأل لماؤسسػػػػػػ   -6
 . 0226ل  32   ل ال ةة ا  ل سةي    ل ا م  ممـ  ا سس ي  ل الس   الرا 

السػػػػػػػراج ل ماػػػػػػػر ا اػػػػػػػة  هاػػػػػػػأل  ػػػػػػػسـز ل   ادهػػػػػػػـ  الل  ػػػػػػػؤ   أهايلػػػػػػػ    طػػػػػػػرؽ ل ػػػػػػػ يد    ل   -7
 . 0210  ث ا   ر مم  ا  ع الطسلب ا  ل سةس ل 

  ال ػػػػػػرا أل ل ا اػػػػػػة يػػػػػػ  س ل   اسػػػػػػل ةاـ ا   ػػػػػػةار الم  سػػػػػػلأل الل  ػػػػػػؤ  ػػػػػػسلل ثر الا ػػػػػػر أل    -8
  . 0218( ل  0( ل ال ةة   16ل ا مة    ا م  الا  ؿ لم مـ  ا ةاري   ا  ل سةي 

م ػػػػػػػػسس ل ممػػػػػػػػأل ل   ل ةيػػػػػػػػة ا سػػػػػػػػ سب ااةاريػػػػػػػػ    الاسليػػػػػػػػ  : لد ػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػركست   ل ةراسػػػػػػػػ   -9
ل ميميػػػػػ  ممػػػػػ   ػػػػػركست اللضػػػػػساف ا رة يػػػػػ  ل ا مػػػػػ  كميػػػػػ    ػػػػػةاة لم مػػػػػـ  ا  ل ػػػػػسةي  ل ال ػػػػػةة 

 . 0212ل  05ل ا مة  1
اػػػػػسلأل  ػػػػػأل لقػػػػػ يـ ا ةاا الل  ػػػػػؤ الد ػػػػػؿ الك يسػػػػػأل ل  ػػػػػ ح ا لػػػػػ ة م يػػػػػة ل   ة ر الل ميػػػػػؿ ال  -12

 0211الاػػػػػسلأل  ل   ػػػػػث اقػػػػػةـ إلػػػػػ  هيئػػػػػ  ا ا ػػػػػسا الا هػػػػػة ال ر ػػػػػأل لما سسػػػػػ يف القػػػػػػس   ييف ل 
. 
( لمل  ػػػػػػػؤ  سلد ػػػػػػػؿ  Sherrodالار ػػػػػػػةس ل م ػػػػػػػسس ممػػػػػػػ اف  ػػػػػػػريؼ ل   اسػػػػػػػل اسؿ ا اػػػػػػػ رج    -11

  ػػػػػػػػث لط يقػػػػػػػػأل  ػػػػػػػػأل مي ػػػػػػػػ  اػػػػػػػػف   -الاػػػػػػػػسلأل لما ػػػػػػػػسرؼ الل سريػػػػػػػػ  ال س ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػأل ال ػػػػػػػػراؽ 
ا مػػػػػػ   س ػػػػػػؿ لم مػػػػػػـ  ال ػػػػػػر     رؼ الاةر ػػػػػػ   ػػػػػػأل سػػػػػػ ؽ ال ػػػػػػراؽ لػػػػػػ  راؽ الاسليػػػػػػ    لالا ػػػػػػس

 . 0218( ل  1( ل ال ةة   16 اللط يقي   ال مـ  اله ةسي  ل ا مة  
اهػػػػػػراف سػػػػػػ ر ل ال ػػػػػػهيرس ر ا ػػػػػػأل  سػػػػػػف ل   الل  ػػػػػػؤ  ارا ػػػػػػؿ لػػػػػػ ثير ا زاػػػػػػست الاسليػػػػػػ  ممػػػػػػ   -10

 37  ال ر يػػػػػػ  لػػػػػػ ةار  ل ا مػػػػػػة   اةاا الا ػػػػػػسرؼ  سسػػػػػػل ةاـ ا   ػػػػػػةار الم  سػػػػػػلأل   ل الا مػػػػػػ
 . 0217( ل  3( ل ال ةة   
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ال لػػػػػسر ل سػػػػػػيؼ م ػػػػػة الػػػػػػرزاؽ ا اػػػػػػة ل راػػػػػ  ل   يػػػػػػة  ايػػػػػػة ل   اسػػػػػل ةاـ أسػػػػػػسليب الل ميػػػػػػؿ  -13
الاػػػػػسلأل  ػػػػػأل الل  ػػػػػؤ  د ػػػػػؿ ال ػػػػػركست الاسػػػػػسها  ال ػػػػػ سمي    ل   ػػػػػث اسػػػػػلؿ ل ا مػػػػػ  ل ايػػػػػػ  

 . 0212ل  30ل ا مة  122الرا ةيف  سا   الا  ؿ ل ال ةة 
( ل   الل  ػػػػػػػػػؤ  سسػػػػػػػػػل ةاـ الػػػػػػػػػةا   ػػػػػػػػػيف ال ػػػػػػػػػ كست ال  ػػػػػػػػػ ي  0210ال  ػػػػػػػػػيدأل ل  ػػػػػػػػػياسا ل   -14

ل ص  7ا  ػػػػػػط سمي     اػػػػػػسرج  ػػػػػػ كس    ي كي ػػػػػػز   ل ا مػػػػػػ  الةراسػػػػػػست الاسليػػػػػػ  ل ال ػػػػػػةة 
 ل ا ر . 170 -159
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،البياناتالماليةللمصارف(1ملحقرقم)

         
 حقوقالمساهمين االصولالنقدية مجموعالموجودات راسالمال السنةاسمالمصرف

االرباحقبل
 الضرائبوالفوائد

 الموجوداتالثابتةمجموعالمطلوبات

ط
س
الو

ا
ق
ر
ش
ال
ف
ر
ص
م

 

2005 15726716066 3.19496E+11 1.04498E+11 27359511544 11097363180 2.92137E+11 1.16328E+11 

2006 14890093416 2.99386E+11 1.386E+11 35782810742 5682577204 2.63603E+11 20892717334 

2007 25214353104 4.06783E+11 1.74354E+11 50449023707 16196148887 3.56334E+11 25234670603 

2008 27425498089 5.69668E+11 2.17434E+11 63840125656 14027457955 5.05827E+11 36414627567 

2009 28563147520 5.5754E+11 3.55744E+11 75547214715 12230702069 4.81993E+11 46984067195 

2010 4.71588E+11 5.80126E+11 3.4391E+11 84098352240 10075460896 4.96027E+11 58935081963 

2011 71417943356 6.68017E+11 3.69713E+11 1.37899E+11 21625805198 5.30118E+11 66481435795 

2012 1.30908E+11 8.1897E+11 4.63908E+11 1.87746E+11 28588411577 6.31223E+11 72277500886 

2013 1.15317E+11 7.7418E+11 4.22061E+11 2.0278E+11 24467634443 5.714E+11 87462398884 

2014 2.13239E+11 6.83076E+11 3.49767E+11 3.07074E+11 4291058636 3.76002E+11 93835181431 

2015 1.80928E+11 6.75124E+11 3.25311E+11 2.76968E+11 6620726619 3.97163E+11 97032227490 

2016 1.5894E+11 6.79182E+11 3.29238E+11 2.81174E+11 14899485784 3.69489E+11 1.2402E+11 

2017 1.29143E+11 7.7069E+11 4.15153E+11 2.61151E+11 5.78721E+11 5.09539E+11 1.32008E+11 

2018 1.52447E+11 8.25681E+11 4.65813E+11 2.83358E+11 -3056000000 5.42323E+11 1.30911E+11 

2019 2.71184E+11 6.84237E+11 3.18012E+11 2.84913E+11 2977000000 3.90941E+11 13729000000 

                  

ج
خلي

ال
ف
ر
ص
م

 

2005 7273555938 45733265770 19617929073 12118919503 1489248572 33614346267 4845363565 

2006 17393842080 81847073831 31269795985 24157588371 2709435537 57689485460 6763746291 

2007 20828127201 1.41856E+11 50424794645 28431661230 4953399242 1.13424E+11 7603534029 

2008 30616721702 2.39985E+11 69356530947 41050279006 1541163473 1.98935E+11 10433557254 

2009 43966184605 2.5865E+11 57993335765 59200957105 8019160152 1.98349E+11 16334572500 

2010 45151976737 2.72032E+11 7593134923 63548282453 6161760788 2.07353E+11 19527105716 

2011 99266768388 3.54046E+11 96677268551 1.18184E+11 12470337405 2.24416E+11 20117987896 

2012 1.27091E+11 4.24766E+11 1.60054E+11 1.49088E+11 36342937635 2.74511E+11 23164750644 

2013 2.63526E+11 7.81479E+11 3.6877E+11 3.03984E+11 56026695132 4.76167E+11 41785940609 

2014 2.94963E+11 8.16479E+11 3.65144E+11 3.45974E+11 42753350943 4.69177E+11 5233843962 



 ل
 

2015 2.72991E+11 8.10971E+11 2.44757E+11 3.21626E+11 13912907430 4.85904E+11 49981898240 

2016 2.83916E+11 8.02022E+11 1.64913E+11 3.17734E+11 6955475034 4.84288E+11 33817752045 

2017 2.88542E+11 6.03313E+11 2.01792E+11 3.20887E+11 5040967413 2.82426E+11 32345592639 

2018 2.72162E+11 5.78337E+11 1.94249E+11 3.14473E+11 906965963 2.63864E+11 42310995221 

2019 2.95517E+11 5.49146E+11 2.2435E+11 3.06709E+11 -3931357837 2.42436E+11 11192238572 

                  

ي
راق

لع
ا
ي
هل
ال
ا
ف
ر
ص
لم
ا

 

2005 26152955361 64006501220 42363176349 27104016844 1808593951 36902484376 950061483 

2006 25493134701 43925751126 28383979439 26361121841 742895003 17564629285 867987140 

2007 28538301000 51192450000 39375726000 27945512000 1852259000 23246938000 838029000 

2008 28861968000 70563773000 42299335000 31080598000 3510884000 39483175000 2218630000 

2009 48693805000 94052910000 52477343000 51771970000 696561000 42280940000 3078165000 

2010 49047845000 1.07558E+11 50688580000 52913474000 1351558000 54644816000 3865629000 

2011 1.01429E+11 1.84665E+11 1.09984E+11 1.05417E+11 2904494000 79247530000 3987626000 

2012 1.48924E+11 3.37249E+11 2.57644E+11 1.5466E+11 18195673187 1.82588E+11 5736432000 

2013 4.96446E+11 5.42453E+11 3.83101E+11 1.68541E+11 16610177132 3.73926E+11 8616401203 

2014 2.4843E+11 6.15235E+11 4.09722E+11 2.63429E+11 9075725206 3.52549E+11 14998808756 

2015 2.37991E+11 5.35765E+11 3.1146E+11 2.60396E+11 4166100050 2.75368E+11 22405344713 

2016 2.71078E+11 5.78847E+11 3.08745E+11 2.87839E+11 27746410000 2.91008E+11 1.6761E+11 

2017 2.84312E+11 6.03214E+11 2.70948E+11 2.85705E+11 5821375000 3.17509E+11 13924981000 

2018 2.42926E+11 5.25757E+11 2.05639E+11 25749745000 -5616243000 2.67907E+11 14923744000 

2019 2.39489E+11 6.32893E+11 1.60246E+11 2.56642E+11 11467384000 3.76167E+11 17152550000 

                  

ن
ما
ئت
ال
ا
ف
ر
ص
م

 

2005 28562320974 2.1387E+11 1.35013E+11 30972152822 6440653390 1.82898E+11 2409831848 

2006 31492282856 3.57423E+11 1.62297E+11 33709379584 14275317778 2.23714E+11 2217096728 

2007 3.54575E+11 3.59329E+11 1.67744E+11 77875755587 21979679203 2.81453E+11 1539794325 

2008 91220912203 3.37993E+11 1.67379E+11 93069863675 18467964858 2.44923E+11 1848951472 

2009 1.10174E+11 3.63961E+11 1.6064E+11 1.11913E+11 8956403370 2.52049E+11 1738909742 

2010 1.33762E+11 5.94932E+11 2.0942E+11 1.35093E+11 9676695765 4.59838E+11 1331813318 

2011 1.50768E+11 4.44123E+11 1.95773E+11 1.51965E+11 18531525000 2.92157E+11 1197067000 

2012 1.7265E+11 5.61579E+11 1.82303E+11 1.75547E+11 25280166000 1.75547E+11 2897073000 

2013 1.94172E+11 6.02996E+11 1.96654E+11 1.97079E+11 13746219000 1.97079E+11 2907350000 



 م
 

2014 2.87305E+11 6.25187E+11 2.01695E+11 2.90171E+11 16016080000 3.35016E+11 2865849000 

2015 2.98983E+11 6.18518E+11 2.95041E+11 3.0181E+11 1.39141E+11 2.16708E+11 2826872000 

2016 5.08475E+11 5.13383E+11 58862442000 3.06815E+11 6381555000 2.00801E+11 2840378000 

2017 3.12533E+11 4.76638E+11 1.16339E+11 3.15457E+11 8050300000 1.61181E+11 29235170000 

2018 3.09201E+11 4.97694E+11 3.4134E+11 3.13498E+11 60765843000 1.84196E+11 4297640000 

2019 2.88467E+11 5.22537E+11 4.0412E+11 2.97127E+11 -5121655000 2.2541E+11 8659927000 

                  

ي
طن
لو
ا
ر
ما
تث
س
ال
ا
ف
ر
ص
م

 

2005 26494356495 1.38578E+11 47565261128 30686864789 6000491933 1.07891E+11 4192508294 

2006 25800617000 1.67731E+11 50825171000 31184654000 4977890000 1.36546E+11 5384037000 

2007 34429259000 1.31112E+11 99664252000 38950358000 9680381000 92162045000 4521099000 

2008 40777787000 1.58188E+11 1.36159E+11 47045068000 9206822000 1.11125E+11 6267281000 

2009 54638540000 1.91558E+11 1.54284E+11 62522443000 5419037000 1.29036E+11 7883903000 

2010 80272228000 2.46092E+11 1.49462E+11 88455197000 10466715000 1.57636E+11 8182968000 

2011 1.03519E+11 3.27719E+11 1.55832E+11 1.17108E+11 11678862000 2.10611E+11 13588896000 

2012 1.02938E+11 3.80094E+11 1.58849E+11 1.18558E+11 3416950000 2.55925E+11 15619249000 

2013 1.71254E+11 5.20596E+11 2.3147E+11 1.86357E+11 31539943000 3.29502E+11 15103077000 

2014 2.66397E+11 5.58656E+11 3.55451E+11 2.83749E+11 34841656000 2.68942E+11 17351992000 

2015 2.64682E+11 5.51734E+11 3.614E+11 2.81262E+11 17498694000 2.67106E+11 16504310000 

2016 2.74324E+11 5.7787E+11 4.26464E+11 2.89793E+11 12055939000 2.88078E+11 15468580000 

2017 2.63073E+11 5.73707E+11 3.85847E+11 2.83862E+11 4775691000 2.90624E+11 20789779000 

2018 2.63596E+11 6.02083E+11 3.55093E+11 2.781E+11 382646000 3.23983E+11 19505749000 

2019 4.85341E+11 5.2983E+11 3.03545E+11 2.61626E+11 504452963 2.69203E+11 18285227000 

                  

ل
ص
مو
ال
ف
ر
ص
م

 

2005 18678279172 79855282310 39222758681 22017002744 1942799382 57838279566 3338723572 

2006 20457210076 90371936557 48555254905 24339816967 2732722613 24339816967 3882606891 

2007 26720468863 1.12974E+11 80815526580 30703129542 5042210610 30703129542 3982660679 

2008 32004890232 2.05985E+11 1.42891E+11 37157012335 7586873115 1.68828E+11 5152122103 

2009 53845627558 2.05311E+11 1.2595E+11 59673957882 8070651613 1.45637E+11 5828330324 

2010 56711702636 1.86011E+11 79529371770 64390285044 12027937292 1.65942E+11 7678582408 

2011 81697829741 2.58603E+11 1.19678E+11 89155174984 12557056609 1.69448E+11 7457345218 

2012 2.16583E+11 4.7298E+11 2.04412E+11 2.2243E+11 19130237319 2.5055E+11 5846685420 



 ن
 

2013 2.54718E+11 5.60876E+11 3.18943E+11 26111912494 45516688927 2.99756E+11 6401598509 

2014 2.56959E+11 3.48145E+11 92047761882 2.6294E+11 2170701429 85205316745 5980857809 

2015 2.57335E+11 3.65478E+11 1.34701E+11 2.62608E+11 322104667 1.02871E+11 5272754727 

2016 4.05701E+15 4.10055E+11 1.12162E+11 2.65638E+11 4130085724 1.44417E+11 4339133410 

2017 2.66227E+11 4.09407E+11 1.56331E+11 2.70643E+11 5758873845 1.38764E+11 4415501560 

2018 2.13016E+11 4.0974E+11 1.66473E+11 2.65774E+11 3040585909 1.43966E+11 52757913238 

2019 2.14087E+11 4.10168E+11 1.03325E+11 2.68461E+11 4022137088 1.41707E+11 54374243185 

                  


ر
ما
تث
س
ال
ل
حد
مت
ال
ف
ر
ص
م

 

2005 2667154000 39614903000 29195298000 12019406000 1390442287 27595497000 9352252000 

2006 3592894000 26612287000 19637547000 9276367000 -274433805 17335920000 5683473000 

2007 4463782000 31264156000 24317477000 9298249000 534200870 21965907000 4834467000 

2008 21498090691 62382961270 45588344670 23645766780 -710891523 38737194490 2147677089 

2009 1.06002E+11 4.39745E+11 2.94289E+11 112678266 16590839000 3.27067E+11 6676582000 

2010 1.7364E+11 5.186E+11 2.10359E+11 1.83987E+11 40202070000 3.34612E+11 10347506000 

2011 2.33691E+11 6.55826E+11 1.3701E+11 2.47446E+11 49208904000 4.0838E+11 13755140000 

2012 2.63025E+11 7.06408E+11 2.16118E+11 3.10265E+11 55818322000 3.96144E+11 47239272000 

2013 287209549 7.54865E+11 11374180000 3.38833E+11 37059264000 4.16032E+11 51623715000 

2014 2.62219E+11 5.43487E+11 35529723837 3.16915E+11 26333903009 2.26572E+11 54696176278 

2015 64701765950 5.81244E+11 1.18221E+11 3.21717E+11 2283111368 2.59527E+11 58317518493 

2016 2.6506E+11 5.27821E+11 53466691021 3.22776E+11 1245851061 2.24699E+11 57715985178 

2017 1770244000 5.19396E+11 58136718000 2.97438E+11 3130873000 2.21958E+11 56366474000 

2018 2.48806E+11 5.15535E+11 8264124000 3.0373E+11 16798613000 2.11805E+11 54923715000 

2019 2.49853E+11 6.04314E+11 7848250000 3.03472E+11 -2057722000 3.00842E+11 53618477000 

                  

ل
ما
ش
ال
ف
ر
ص
م



2005 10238130080 49931550418 35717146234 11089737123 1536266219 38841813295 851607043 

2006 18233131171 82696949197 3407045036 26925356440 3006706079 55771592757 8292225269 

2007 1.11208E+11 3.06293E+11 1.69466E+11 1.16791E+11 18217347600 1.89502E+11 5582780754 

2008 1.10893E+11 3.54336E+11 2.37181E+11 1.17821E+11 17200424365 2.36515E+11 6927740126 

2009 1.03781E+11 5.1507E+11 2.9998E+11 1.26685E+11 21480961393 3.88385E+11 22903224794 

2010 1.12296E+11 8.89683E+11 4.81978E+11 1.51749E+11 29931516339 7.37934E+11 39453121986 

2011 98584973000 9.19062E+11 4.34339E+11 2.1775E+11 42716776000 7.01311E+11 1.19165E+11 



 س
 

2012 91735144000 1.60462E+12 9.02607E+11 2.75375E+11 78813149000 1.32925E+11 1.83622E+11 

2013 2.27126E+11 1.60863E+12 8.71025E+11 3.15484E+11 49117830000 1.29315E+12 88358016000 

2014 2.53854E+11 1.49782E+12 8.20812E+11 3.34504E+11 23747049000 1.16332E+12 80649729000 

2015 2.54508E+11 8.50434E+11 2.25324E+11 3.29116E+11 5532278000 5.21318E+11 74607912000 

2016 2.97515E+11 6.03721E+11 1.17362E+11 3.05692E+11 -22703743000 2.97109E+11 2617869000 

2017 2.38606E+11 4.62549E+11 70590566000 2.93116E+11 -12574377000 1.69433E+11 54510129000 

2018 2.2852E+11 4.16054E+11 21531066000 2.77977E+11 -15139106000 1.38077E+11 49457661000 

2019 1.92102E+11 4.73865E+11 20720000000 2.65428E+11 -12549000000 2.08437E+11 73326000 

                  

د
دا
بغ
ف

ر
ص
م

 

2005 50672465095 3.13809E+11 1.63195E+11 55921809612 2371985409 2.63169E+11 4249344517 

2006 55089845375 3.3121E+11 1.87525E+11 59489254008 9694202698 2.7172E+11 4399408633 

2007 65079424306 3.63725E+11 1.60943E+11 76107002043 22496776327 2.87618E+11 11027577737 

2008 81480170492 5.42911E+11 2.04709E+11 93341937998 21948977331 4.4957E+11 11861767446 

2009 94661010622 8.02194E+11 4.77685E+11 1.0917E+11 18617517106 6.93025E+11 14508561424 

2010 88533055000 9.61063E+11 5.71822E+11 1.18788E+11 16211209000 8.42275E+11 30254860000 

2011 1.05598E+11 8.75267E+11 4.57387E+11 1.3962E+11 24972265000 7.35647E+11 34013045000 

2012 2.10689E+11 1.30065E+12 8.12392E+11 2.07253E+11 29637502000 1.04672E+12 43247149000 

2013 2.34452E+11 1.7649E+12 1.0147E+12 2.91262E+11 38797071000 1.47364E+12 56810833000 

2014 2.35002E+11 1.82751E+12 9.92409E+11 2.92419E+11 32847000000 1.53509E+12 57417617000 

2015 2.12144E+11 1.54954E+12 8.7088E+11 2.68488E+11 13260673000 1.28105E+12 56344221000 

2016 1.25302E+11 1.20042E+12 5.41807E+11 2.82822E+11 26801406000 9.17602E+11 1.5752E+11 

2017 1.26669E+11 1.09015E+12 5.00902E+11 2.76942E+11 9454532000 8.13211E+11 1.50273E+11 

2018 2.23774E+11 1.11354E+12 6.12061E+11 2.66743E+11 5427845000 8.46796E+11 42968467000 

2019 2.23433E+11 1.13274E+12 5.51317E+11 2.73641E+11 10837194000 8.59103E+11 50208261000 

                  

ل
باب
ف

ر
ص
م

 

2005 30155993558 69870250829 37446338428 32593683934 2321964720 37276566895 2437690376 

2006 6.84916E+11 7.48294E+11 33498829187 35629387377 3574513725 39200034546 2417819178 

2007 31680697235 82455758710 44308298061 35321348511 4728713325 47134410199 2640651276 

2008 31771896833 1.22437E+11 8727102205 39636317275 6538424663 82800682113 7864410442 

2009 41002420636 1.68522E+11 1.28296E+11 55362975235 4307319555 1.13159E+11 14630554599 

2010 40433802366 2.01243E+11 1.40391E+11 59833707147 5000098428 1.41409E+11 1939904781 



 ع
 

2011 80224410843 2.71377E+11 14782588646 1.06946E+11 5799217166 1.64432E+11 26721314034 

2012 82591580145 3.03653E+11 2.15023E+11 1.11969E+11 5877045274 1.91684E+11 29377869395 

2013 1.19223E+11 3.28167E+11 90126687745 1.60932E+11 4901084536 1.67235E+11 41709152525 

2014 1.20104E+11 3.12027E+11 59459872321 1.90145E+11 5744344890 1.21883E+11 70040234947 

2015 1.70283E+11 3.58699E+11 76572149449 2.44724E+11 5327962286 1.13975E+11 74440713674 

2016 1.90122E+11 3.44487E+11 81104577885 2.65269E+11 9068970103 79218129736 75146978292 

2017 1.93348E+11 3.28533E+11 41079029514 2.68669E+11 4620280935 59864013721 75320891674 

2018 1.98053E+11 3.75667E+11 20544514281 2.72444E+11 4485394442 1.03222E+11 74391192339 

2019 2.00576E+11 4.27424E+11 1472556870 2.7317E+11 1581330011 1.54254E+11 72594164242 

                  

ر
وم
س
ف

ر
ص
م

 

2005 14923034313 27069665425 5444214075 17995435132 1116930142 9074230293 307240819 

2006 19391535427 38077432730 6748841966 22629597399 1265545572 15447835331 3238061972 

2007 20495223101 47219951235 17591983429 27033025312 1615684488 20186925923 6537802211 

2008 43093978360 77531702034 46317096524 49751753897 1018222037 27779948137 667775537 

2009 52002952741 94982200383 22042495836 59248650910 5168185733 35733549473 7245698169 

2010 68700447037 1.20428E+11 55889703128 76238956112 570748009 44189060332 7538509075 

2011 96853992000 1.68076E+11 64007551000 1.05976E+11 281893000 62099276000 9122405000 

2012 1.4193E+11 2.70189E+11 1.48441E+11 1.58735E+11 1404181000 1.11454E+11 16804766000 

2013 1.79718E+11 3.10659E+11 1.85399E+11 1.96483E+11 1566872000 1.14176E+11 16765112000 

2014 2.40002E+11 4.20615E+11 2.48142E+11 2.59853E+11 2318205000 1.59908E+11 20705813000 

2015 2.36276E+11 3.69217E+11 2.05726E+11 2.63349E+11 4249958000 1.05867E+11 27073027000 

2016 2.65008E+11 3.51773E+11 1.77311E+11 2.67139E+11 4424023000 84633695000 2130693000 

2017 2.48726E+11 3.90176E+11 2.17185E+11 2.67513E+11 471357000 1.22663E+11 18787734000 

2018 2.4151E+11 4.09536E+11 2.17355E+11 2.68424E+11 1074069000 1.41111E+11 26914200000 

2019 2.604E+11 3.50337E+11 2.07324E+11 2.6942E+11 1179772000 60916438000 29020656000 

                  

ي
ر
جا
الت
ف

ر
ص
لم
ا

 

2005 59431592670 1.55585E+11 10872635877 62661419493 1659965025 92923382969 23229826783 

2006 60754195276 1.64594E+11 31861468970 63776569227 2100698198 1.00818E+11 3022373951 

2007 62355499592 2.13177E+11 65304007263 39271929571 2407306994 1.47873E+11 2948507671 

2008 37493183667 2.04674E+11 48778863840 67053088121 4263376063 1.37621E+11 6093366858 

2009 58543072668 2.08304E+11 23171581183 84150645064 4288446602 1.24154E+11 2822549158 



 ف
 

2010 66746983263 2.04164E+11 42783240595 94538893067 13934450028 1.09625E+11 1536195544 

2011 2.13108E+11 2.47446E+11 1.08924E+11 1.35185E+11 7979643369 1.12262E+11 1549713809 

2012 1.1513E+11 2.93437E+11 1.37403E+11 1.432E+11 14310014401 1.50236E+11 2.65366E+11 

2013 2.07965E+11 3.34843E+11 1.91804E+11 1.96579E+11 10689347072 96691418365 1597981053 

2014 2.8296E+11 4.49273E+11 1.34598E+11 2.84385E+11 10462291179 1.64887E+11 1425674144 

2015 2.91251E+11 4.14889E+11 1.45374E+11 2.74201E+11 8109355097 1.40688E+11 950228217 

2016 1.40063E+11 4.23819E+11 1.0285E+11 2.81941E+11 8499841000 1.41878E+11 1500671000 

2017 2.90047E+11 4.60616E+11 83598660000 2.91809E+11 11507324000 1.68808E+11 1762251000 

2018 2.82178E+11 4.43946E+11 1.4539E+11 2.83958E+11 11683918000 1.59987E+11 1780443000 

2019 2.68762E+11 4.49777E+11 2.02969E+11 2.71929E+11 6532195000 1.77848E+11 3167059000 

         

         

         

         

         

         

          
         
         
         
        

 

        

        

        

        

        

        

         

         

         

          



 

 ص
 

(البياناتالماليةللشركاتاالستثمارية2ملحقرقم)

 الشركة 
راس المال 

 العامل
 حقوق المساهمين االصول النقدية مجموع الموجودات

االرباح قبل 
 الضرائب
 والفوائد

 مجموع المطلوبات
الموجودات 

 الثابتة

شركة /2005
 الخير

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 24006980 

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 

                

شركة /2005
 الزوراء

1013731425 1294427339 595497876 1018367193 -273859777 276060146 4635768 

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 



 

 ق
 

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 

                

شركة /2005
 النهرين

515411412 851891442 230444634 517153148 17377133 334738294 1741736 

2006 474121145 789743277 121886200 474121151 -35001997 315622126 10 

2007 959194635 1285099309 85759583 959819645 -14301506 325279664 625010 

2008 967568731 1287393735 60932890 967818741 8447026 319574994 250010 

2009 974809410 1305771591 77718977 975059420 7681718 330712171 250010 

2010 893575739 1227115594 273179209 893825748 -812336272 333289846 250010 

2011 911082850 2330452738 332891949 910732860 19277112 1419719878 250010 

2012 1235256305 29520768301 1158155279 1235606305 366797630 28285161996 350000 

2013 1120882347 30743639971 2637904399 1125381339 6206034 29618258632 4498992 

2014 1029405008 31612435831 3546923342 1032866752 -54514587 30579569079 3461744 

2015 1010394324 29807878591 2240904449 1048302868 25538116 28759575723 37908544 

2016 831420002 28400860959 1007668838 859315306 -188987562 27541545653 27895304 

2017 665627490 26935814478 386547410 683509554 -175805752 26252304924 17882064 

2018 586557451 1118724142 281845122 594641275 -88868279 524082867 8083824 

2019 498162178 1025567603 179772898 498162222 -9647053 527405381 44 

                

شركة  2005
  الوئام

1309585484 1402341304 875774747 1331065618 352171387 71275686 21480134 

2006 1333503095 1372665772 194556094 1352018510 11932560 20647272 18515415 



 

 ر
 

2007 1368360703 1408444411 183159018 1384035399 34249223 24409012 15674696 

2008 1343082897 1381836474 226634587 1357011712 -34192101 24824762 13928815 

2009 1617672964 1799639180 673282319 1629767573 424727081 169871607 12094609 

2010 1629365996 1815798739 385403239 1641040494 13262259 174758245 11674498 

2011 2223053867 2362187597 679807690 2232153992 177780585 130033605 9100125 

2012 2261300998 2404299047 1115643793 2267826750 41967950 136472298 6525752 

2013 2180213729 2384883765 1452595141 2184244851 113433060 200638914 4031122 

2014 1829247628 2455162067 1527928525 1829247630 -355223259 625914437 2 

2015 1770629000 2495813702 1439355196 1784688926 -44558704 711124776 2 

2016 2408428990 2494063768 1573533073 1782938992 -1749934 711124776 12310002 

2017 1808012929 2529253784 1616152747 1812874784 35218579 716379000 4861855 

2018 1835891524 2629312840 1716935877 1837029305 24154521 792283535 1137781 

2019 1890456828 2684168752 1772929568 1890456830 53427525 793711922 2 

 

 



Abstract 

       This study aims to identify the most important factors that lead to 

financial default and determine how to predict financial default as well 

as make a comparison between the quantitative methods represented by 

the method of discriminant analysis and the method of logistic 

regression 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 consists of all banks and financial 

investment companies listed in the Iraq Stock Exchange, while the 

study sample was represented by (12) banks and (4) investment 

companies for the period from (1/1/2005 to 31/12/2019). To test the 

hypotheses of the study, the (spss, excel) program was used to build 

functions to predict financial failure and extract results. The study 

resulted in several conclusions, the most important of which are: The 

results of the logistical analysis showed that they matched the actual 

situation of all the studied banks and 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 banks and investment 

companies. The condition of the bank or the company as a whole was 

identical. With its actual reality, while the discriminatory analysis 

predicted that the commercial bank is not threatened by the risks of 

financial default, while it predicted the low probability of exposure of 

the National Bank, the Credit Bank and Sumer Bank to the risks of 

financial default, and predicted the difficulty of predicting the risks of 

financial default for each of the Middle East Bank, Gulf Bank and Bank 

The investment, the Mosul Bank, the United Bank, the North Bank, the 

Bank of Baghdad and the Bank of Babylon, while also predicting that 

“all investment companies in the study sample are not threatened by the 

risks of financial default. In light of these conclusions, a set of 

recommendations was reached, the most important of which are: After 

the positive results shown by the method of analysis. We suggest that 

banks and investment companies use it and adapt the conditions of its 

work to suit the work of banks and investment companies in Iraq. 
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