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 االهداء

اهلل وسالمة عمية( ..الى رسوؿ اإلنسانية الصادؽ األميف .. وخاتـ األنبياء والمرسميف ُمحمد )صموات   

الى الشموس الطالعة واالقمار المنيرة واالنجـ الزاىرة آؿ بيتو الطيبيف الطاىريف )صموات اهلل وسالمة 
 عمييـ ( 

الى مالكي في الحياة الى بسمة الحياة وسر الوجود ..الى مف كاف دعاؤىا سر نجاحي وحنانيا بمسـ 
طاؿ اهلل بعمرىا"جراحي ..الى اغمى الحبايب ..امي الحبيبة "ا  

الى مف كممو اهلل بالييبة والوقار  الى مف عممني العطاء بدوف انتظار ..الى مف احمؿ اسمة بكؿ افتخار  
 ..ابي العزيز "اطاؿ اهلل بعمره" 

الى إشراقة الصباح وأمؿ الغد ..الى مف أقضي معو اجمؿ االياـ بحموىا ومرىا ..الى رفيؽ دربي وسندي 
 ..زوجي العزيز 

ى جوانحي وشقاؽ روحي الى مف تقاسمنا البسمة والدمعة ..الى مف شاركوني اآلآلـ واالفراح الى مف ال
 تحمو معيـ وبيـ ايامي .. اخوتي 

 الى كؿ مف أضاء لنا الطريؽ بعممو ...أساتذتي األفاضؿ 

 الى كؿ مف مد يد العوف ...الزمالء واألصدقاء 
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 شكر وأمتناف
 ،كالصالة كالسالـ عمى مف ال نبي بعده ، كبعد .. هجعؿ الحمد مفتاحان لذكر  الحمد هلل الذم

يطيب لي كانا اختتـ جيدم العممي ىذا اف أتقدـ بكافر الشكر كاالمتناف الى األستاذ الدكتكر )ناظـ شعالف 
في انجاز  كجيياتو كمالحظاتو العممية األثربتككاف ىذا البحث جبار التميمي( لتفضمو بقبكؿ االشراؼ عمى 

 الرسالة بيذا الشكؿ داعية لو مف العمي القدير بالتكفيؽ كالعمر المديد .
البحث كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف لمسادة رئيس كأعضاء لجنة المناقشة لتفضميـ قبكؿ مناقشة 

 . وماىك عمي كلألساتذة االفاضؿ الخبيريف العممي كالمغكم الرائيما العممية كالمغكية في اخراج البحث عمى
بفائؽ الشكر كالثناء الى اساتذتي االفاضؿ في قسـ المحاسبة كافة الذيف اسيمكا في تعميمي  كما أتقدـ

كاكصمكني الى ىذه المرحمة مف الدراسة ككانكا السراج الذم انار عقمي كدربي كفقيـ اهلل جميعان كحفظيـ مف 
 كؿ مكركه .

ة اإلدارة كاالقتصاد في جامعة القادسية لجيكدىـ في تقديـ جميع العامميف في مكتبكاليفكتني اف اشكر 
 التسييالت لمحصكؿ عمى المصادر العممية .

مف  يكالشكر كاالمتناف لممالؾ اإلدارم في كمية اإلدارة كاالقتصاد قسـ المحاسبة لجيكدىـ الخيرة كلما اكلكه ل
 الكثير. يرعاية عممية طيمة فترة الدراسة كاتاحت الفرصة التي منحتن

 كما يطيب لي اف أتقدـ بالشكر لزمالئي كزميالتي في مرحمة الماجستير لتعاكنيـ خالؿ فترة الدراسة .
. كالحمد هلل رب يـ عني كؿ خير يالمكلى العزيز القدير اف يجز  ةكالتمس العذر لمف فاتني شكرىـ سائم

 العالميف اكالن كاخران.
 
 
 
 
 

 انػػػػػوار                                                                                             
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 المستخمص
الى دراسة المرتكزات المعرفية لمتحميؿ المالي  كطرؽ قياسو كما لو مف إيجابيات خالؿ ممارستو ىدؼ البحث 

في تحسيف جكدة  عند إعداد التقارير المالية كبياف مدل قدرة التحميؿ المالي بأستعماؿ بعض المؤشرات
كقد تـ إجراء البحث ضمف التقارير المالية  لممصارؼ عينة البحث كالمدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية 

في عممية  ةمصارؼ إذ اعتمدت الباحث 6( كتككنت عينة البحث مف 2019،2018،2017ثالث سنكات )
   .تحميؿ التقارير المالية الخاصة بالمصارؼ

مؤشرات ىي مؤشر الربحية، كمؤشر السيكلة ، كمؤشر مالءة رأس الماؿ ، كمؤشر تكظيؼ مف خالؿ ستة 
األمكاؿ، كمؤشر المديكنية، كمؤشر جكدة األرباح كدراسة اثر مخرجات ىذه النسب عمى تحسيف جكدة 

دت كاعتمKothari نمكذج استعماؿ ككما قامت الباحثة بقياس المتغير التابع مف خالؿ  التقارير المالية.
الباحثة  باختبار الفرضيات مف خالؿ مقارنة نتائج المستحقات الكمية مع بيانات متكسطات تحميؿ التقارير 

نكعيف مف األساليب اإلحصائية األكؿ ىك اإلحصاء  ستعماؿكلقد تـ ا المالية لممصارؼ عينة البحث.
حراؼ المعيارم التي تعطي صكرة الكصفي كالمتمثؿ بأيجاد قيـ اإلحصاءات العامة مثؿ الكسط الحسابي كاالن

البرنامج  كاستخدـكاضحة عف طبيعة البيانات كخصائصيا كالنكع االخر ىك االنحدار الخطي البسيط 
مف  ةمف اجؿ استخالص النتائج مف البيانات كقد تكصمت الباحثة الى مجمكعSpssvr.24 االحصائي

 االستنتاجات أىميا 
ؿ صحيح مف الكاجب كجكد معايير متعددة لقياس األداء كمقارنة النتائج ػ لكي تتـ عممية التحميؿ المالي بشك1

 التي تـ الكصكؿ الييا.
داللة إحصائية لمتحميؿ المالي بأستخداـ مؤشر الربحية، مؤشر مالءة رأس الماؿ،  مػ عدـ كجكد اثر ذ2

 مؤشر تكظيؼ األمكاؿ ، مؤشر المديكنية في تحسيف جكدة التقارير المالية.
داللة إحصائية لمتحميؿ المالي باستخداـ مؤشر السيكلة في تحسيف جكدة التقارير  مجكد اثر ذك  عدـ ػ3

 المالية.
داللة إحصائية لمتحميؿ المالي باستخداـ مؤشر جكدة األرباح في تحسيف جكدة التقارير  مػ كجكد اثر ذ4

 المالية.
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 المقدمة
مف الدقة كالترتيب كتكفيرىا في الكقت  تقديـ معمكمات تمتاز بمستكل عاؿو  ةلممحاسب ساسأف اليدؼ األ

   ديف مف التقارير المالية المتمثمة بالقكائـ المالية يالى المستففيمو كايصالو المناسب كعرضيا بأسمكب يسيؿ 
دارة إل) قائمة المركز المالي ، قائمة الدخؿ ، قائمة التدفؽ النقدم( كتقرير مراقب الحسابات ، تقرير مجمس ا

تخاذ قراراتيـ اعداد التقارير المالية ىك تكفير معمكمات ذات جكدة تفيد المستخدميف في إمف  كاليدؼ الرئيس
 يجابية عمى المساىميف كأصحاب المصالح .إاألقتصادية ألنيا تؤثر بصكرة 

حتياجات مستخدمييا فبالنسبة لممستثمريف المرتقبيف يككف ىدفيـ اختالؼ استخداـ القكائـ المالية يختمؼ باف إ
تخاذ قراراتيـ بخصكص األستثمار في كحدة ما بينما تكمف اتقييـ المخاطر كالعكائد المرتبطة كالمتكقعة عند 

 مصمحة المساىميف الحالييف بالحصكؿ عمى معمكمات مكثكقة .
كائـ المالية الختامية لمكحدات األقتصادية قادرة عمى تقديـ كنتيجة لمتطكرات األقتصادية فمـ تعد نتائج الق

عف نشاطيا بدكف تعزيزىا بأداة مف أدكات التحميؿ المالي كبما أف االرقاـ التي  ةصكرة كاضحة كمتكامم
عف الكضعية المالية لمكحدة األقتصادية فالبد مف أف تخضع  ةتقدـ صكرة كاضح تظيرىا القكائـ المالية ال

نات لمفحص كالتدقيؽ كالتحميؿ بيدؼ التعرؼ عمى أسباب نجاحيا أك فشميا كالتعرؼ عمى جكانب تمؾ البيا
 القكة كالضعؼ فييا.

تعزيز القرارات التي أثبتت القكائـ المالية نجاحيا ككذلؾ الى كيعد التحميؿ المالي عممية مدركسة كدقيقة تيدؼ 
ثغرات كتككيف منظكمة معمكمات يعتمد عمييا المدير  يساعد عمى تعديؿ القرارات التي تبيف أنيا تحتكم عمى

لتحقيؽ الرقابة المالية  ةالتحميؿ المالي كسيمة فعالة كناجح دتخاذ القرار. ككما يعاالمالي في عممية التخطيط ك 
ستخداـ أدكات التحميؿ المالي نتمكف مف تقكيـ ربحية اكتحميؿ أداء الكحدة األقتصادية كعممياتيا فمف خالؿ 

 تيا في أدارة مكجكداتيا كسيكلتيا كتكازنيا المالي كخططيا في التكسع كالنمك .ءدة األقتصادية ككفاالكح
زمة لنمكىا كالال ةمف الضمانات الضركري دف عممية قياس كتقييـ األداء المالي لممصارؼ العراقية عمكمان يعإ
 ألفالبحث  ةعمى القكائـ المالية عين ةطبيقيدراسة ت اءجر إستمراريتيا كتطكير أدائيا فمذلؾ تسعى الباحثة الى ا  ك 

ف إالقكائـ المالية ىي مدخالت لعممية التحميؿ المالي كبنفس الكقت تمثؿ مخرجات النظاـ المحاسبي كعميو ف
تخاذ القرار كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى ادراسة كتحميؿ كتفسير ىذه القكائـ سيسيـ في تعزيز منفعة عممية 

بيدؼ تقديـ عدة تكصيات كمقترحات التي تسيـ برفع كفاءة األداء المالي لتمؾ  الكضع المالي لممصارؼ



 

 
2 

المصارؼ بشكؿ عاـ فمقد كظفت الباحثة ستة مؤشرات لمتحميؿ المالي لقياس جكدة التقارير المالية لممصارؼ 
تقارير حصائي لبياف مدل أثر مؤشرات التحميؿ المالي في تحسيف جكدة التبعت التحميؿ اإلأعينة البحث ك 

 المالية .
أربعة فصكؿ تضمف الفصؿ األكؿ منيجية البحث كدراسات  عمىكلتحقيؽ أىداؼ البحث تـ تقسيـ البحث 

. أما الفصؿ الثاني فتضمف ثالثة مباحث . المبحث األكؿ  المرتكزات كاسيامات البحث الحالي سابقة
ايير التحميؿ المالي أما المبحث الثالث المعرفية لمتحميؿ المالي في حيف تناكؿ المبحث الثاني مؤشرات كمع

جكدة التقارير المالية . كالفصؿ الثالث تضمف الجانب العممي لمبحث كمف ل المرتكزات المعرفية فقد تناكؿ
خالؿ ثالثة مباحث تناكؿ المبحث األكؿ نبذة تعريفية عف سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية كالمصارؼ عينة 

أما المبحث الثالث فقد ميؿ كقياس التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث تحالبحث كالمبحث الثاني تضمف 
كأخيران فقد تناكؿ الفصؿ الرابع أىـ األستنتاجات كالتكصيات التي تـ اختبار كتحميؿ فرضيات البحث تضمف 
  .ليياإالتكصؿ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

صابقت دراصاث و انبحث منهجُت
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 الفصؿ األوؿ
 ةدراسات سابقو منيجية البحث 

 تمييد
عداد البحث كالتي تمثؿ الطريقة العممية المنظمة في تحديد مشكمة إيعرض ىذا الفصؿ المنيجية المتبعة في 
ختبار الفرضيات كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة . فضالن عف فرضية االبحث كسبؿ معالجتيا بالشكؿ الذم يكفؿ 

شتمؿ المبحث الثاني عمى أبرز الدراسات االبحث كاألسمكب المتبع كالحدكد الزمانية كالمكانية . في حيف 
تقدـ سيتضمف ىذا الفصؿ  كاألدبيات التي سبؽ أف تناكلت مكضكع البحث بالعرض كالتحميؿ كفي ضكء ما

 مبحثيف ىما : 
 المبحث األكؿ : منيجية البحث .
 المبحث الثاني : دراسات سابقة .
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 المبحث األوؿ
 منيجيو البحث

 نجاز متطمبات البحث :يعرض ىذا المبحث كصفان لممنيجية المعتمدة إل

   مشكمة البحث 1-1-1

اف مف أىـ المشاكؿ التي تكاجو الكحدات االقتصادية العراقية ىي مشكمة تحقيؽ مستكل عاؿو مف جكدة 
التقارير المالية عف نشاطاتيا االقتصادية الذم يعد مف أىـ العناصر التي تحقؽ لقكائميا المالية المالئمة 

مثؿ قيمة لدل مستعممييا إذ يتطمع كالتمثيؿ الصادؽ كبالنتيجة تزيد مف منفعتيا في اتخاذ القرارات كىك ي
المستخدميف إلى الحصكؿ عمى تقارير مالية ذات جكدة عالية تكفر ليـ معمكمات صادقة ليتمكنكا مف اتخاذ 

 القرارات الصحيحة كعمية فأف مشكمة البحث تتمثؿ بالتساؤؿ اآلتي :                                                 

ات التحميؿ المالي ُيمكننا بشكؿ فاعؿ مف تحسيف جكدة التقارير المالية في المصارؼ ىؿ اف استعماؿ مؤشر 
  عينة البحث كالمدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية ؟ 

 كتنبثؽ مف ىذه المشكمة عدة تساؤالت منيا : 
 ةبيف التحميؿ المالي كجكدة التقارير المالية لممصارؼ عين ةحصائيإداللو  كػ ىؿ تكجد عالقو ارتباط ذ1

 في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية ؟ ةالبحث كالمدرج
ستخداـ مؤشرات التحميؿ المالي في تحسيف جكدة التقارير المالية ابإحصائية  ةػ ىؿ يكجد أثر ذك دالل2

 في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية ؟ ةالبحث كالمدرجة لممصارؼ عين
 أىداؼ البحث2-1-1 

 يأتي :  ييدؼ البحث الى تحقيؽ ما
 ػ دراسة المرتكزات المعرفية لمتحميؿ المالي  كجكدة التقارير المالية كطرؽ قياسيما .1
ستعماؿ بعض  المؤشرات المالية في تحسيف جكدة التقارير المالية ابياف مدل  قدرة التحميؿ المالي ب -2

 في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية.  ةالبحث كالمدرج ةلممصارؼ عين
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  أىميو البحث 3-1-1
اال كىي جكدة التقارير المالية كماليا مف أىميو عند كافة  ةميم ةتنبع أىميو البحث مف خالؿ تناكلو لقضي

 الرئيسةمتغيرات الكدراستيا بيف  العالقة طبيعةيمكف مف خالؿ البحث فيـ  إذالمستخدميف لتمؾ التقارير 
في سكؽ العراؽ لالكراؽ المالية  المدرجةمف المصارؼ  ةبالتحميؿ المالي كجكدة التقارير المالية لعين المتمثمة

التحميؿ  ةكأثر بيف ممارس ةمدل كجكد عالق ةمما يسيـ بمساعدة تمؾ المصارؼ كالقائميف عمى السكؽ لمعرف
  ة .محدد إحصائيةعمى مقاييس كأساليب  البحث باألعتماد ةالمالي عمى جكدة التقارير المالية لممصارؼ عين

  البحث ضياتفر 4-1-1 
 : الرئيسةالفرضية 

في  المدرجةلمتحميؿ المالي في تحسيف جكدة التقارير المالية لممصارؼ  إحصائيةيكجد أثر ذك داللو  الػ 1
 ( .0.05عند مستكل داللة اقؿ مف ) سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية 

ذك داللة إحصائية لمتحميؿ المالي في تحسيف جكدة التقارير المالية لممصارؼ ػ ال تكجد عالقة ارتباط 2
 ( .0.05المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية عند مستكل داللة اقؿ مف )

 االتية :كتتفرع منيا الفرضيات 
جكدة التقارير  األكلى: ال يكجد اثر ذك داللة إحصائية لمتحميؿ المالي باستخداـ الربحية في تحسيف ةالفرضي

 ( .0.05عند مستكل داللة اقؿ مف )المالية لممصارؼ عينة البحث 
الفرضية الثانية : ال يكجد اثر ذك داللة إحصائية لمتحميؿ المالي باستخداـ السيكلة في تحسيف جكدة التقارير 

 ( .0.05عند مستكل داللة اقؿ مف )المالية لممصارؼ عينة البحث 
يكجد اثر ذك داللة إحصائية لمتحميؿ المالي باستخداـ مالءة رأس الماؿ في تحسيف جكدة الفرضية الثالثة : ال 

 ( .0.05عند مستكل داللة اقؿ مف )التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث 
الفرضية الرابعة : ال يكجد اثر ذك داللة إحصائية باستخداـ تكظيؼ األمكاؿ في تحسيف جكدة التقارير المالية 

 ( .0.05عند مستكل داللة اقؿ مف )لممصارؼ عينة البحث 
الفرضية الخامسة : ال يكجد اثر ذك داللة إحصائية باستخداـ المديكنية في تحسيف جكدة التقارير المالية 

 ( .0.05عند مستكل داللة اقؿ مف )عينة البحث  لممصارؼ
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الفرضية السادسة : ال يكجد اثر ذك داللة إحصائية لمتحميؿ المالي باستخداـ جكدة األرباح في تحسيف جكدة 
  ( .0.05عند مستكل داللة اقؿ مف )التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث 

  وسائؿ جمع البيانات 5-1-1
الكتب العربية كاألجنبية كالرسائؿ كاألطاريح كالدكريات المنشكرة فضالن عف شبكة أعتمدت الباحثة عمى 

نجاز الجانب النظرم كما أعتمدت الباحثة عمى التقارير المالية الصادرة مف سكؽ العراؽ لألكراؽ األنترنيت إل
 نجاز الجانب العممي .إالخاصة بالمصارؼ عينة البحث في كالسيما المالية 

  وعينة البحث مجتمع 6-1-1
ػ مجتمع البحث : يتمثؿ مجتمع البحث في المصارؼ المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية كالبالغ 1

 ( مصرفان .44عددىا )
ختيرت عمى أسس رئيسة ىي .أدراجيا في اختيار عينة البحث بشكؿ عمدم كقد اػ عينة البحث : لقد تـ 2

ث كاألعمى تداكالن خالؿ مدة البحث كتكافر المعمكمات كالقكائـ سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية ضمف مدة البح
 المالية الخاصة بيا .

( مصارؼ 6كاليدؼ مف اختيارىا ىك قياس جكدة التقارير المالية في قكائميا المالية كتمثمت عينة البحث بػ )
 ىي :

 ػ مصرؼ المكصؿ لمتنمية كاالستثمار 1
 ػ مصرؼ بغداد 2
 ػ المصرؼ العراقي االسالمي 3
 ػ مصرؼ الخميج التجارم4
 ػ المصرؼ الكطني 5
 ػ مصرؼ جيياف 6
 
 
 
 



 ............. منهجية البحث ودراسات سابقةالفصل االول .....................................................
 

 
7 

  منيج البحث 7-1-1
 : آلتييفعمى المنيجييف ا ةليتـ تحقيؽ اليدؼ الرئيس لمبحث ستعتمد الباحث

اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي في تناكؿ مشكمة البحث كأثبات فرضياتو مف  :الجانب النظرم  ػ1
خالؿ جمع بيانات الجانب النظرم لمبحث باالعتماد عمى كؿ ماكرد عف المكضكع في الكتب كالمجالت 

 كالدكريات العممية كالبحكث كالرسائؿ فضالن عف مكاقع االنترنت التي نشرت عف ىذا المكضكع .
اعتمدت الباحثة عمى المنيج التحميمي القائـ عمى تحميؿ القكائـ المالية كاختبار العالقة  التطبيقي: جانبػ ال2

 بيف مؤشرات التحميؿ المالي كجكدة التقارير المالية .
  حدود البحث 8-1-1

اؽ لألكراؽ في سكؽ العر  ةالبحث كالمدرج ة:تتمثؿ بالقكائـ كالتقارير المالية لممصارؼ عين ةػ الحدكد الزماني1
 .( 2019كلغاية 2017المالية لمفترة مف )

في سكؽ العراؽ  ةالمصارؼ المدرج ةنطاؽ البحث المتمثؿ بعين ة: تتمثؿ الحدكد المكانيةػ الحدكد المكاني2
 لألكراؽ المالية 

  جرائي لمبحثالمخطط اإل 9-1-1
 : آلتيمف الممكف تناكؿ متغيرات البحث مف خالؿ األنمكذج ا

 (1شكؿ رقـ)
 جرائي لمبحثالمخطط اإل

 
 
 
 
 
 
 

 المتغير المستقل 

 مؤشرات التحليل المالي

 مؤشرات الربحٌة -

 مؤشرات السٌولة -

 مؤشرات مالءة رأس المال -

 مؤشرات توظٌف االموال -

 مؤشرات المدٌونٌة -

 مؤشرات جودة االرباح  -

  المتغير التابع 

 

 التقارٌر جودة تحسٌن

 المالٌة
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 المبحث الثاني
 واالسيامات التي يقدميا البحث الحالي  دراسات سابقة

يعرض ىذا المبحث اىـ الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع البحث حسب تسمسميا التاريخي ابتداء مف 
 :يأتيلدراسة الحالية ككما ا الى تعد اقرب الدراسات السابقةكالتي )المحمية ، العربية ، األجنبية( 

 دراسات محمية :أوال: 
( اثر استخداـ التحميؿ المالي كالكمي لمقكائـ المالية في تحديد أسعار اسيـ 2013دراسة )الالمي،ػ 1

 المصارؼ
بحث تطبيقي في عينة مف المصارؼ العراقية الخاصة مقدـ الى مجمس المعيد العالي  نكع الدراسة

ؿ درجة الدبمكـ العالي ، جامعة بغداد كىك جزء مف متطمبات ني ةلمدراسات المحاسبي
 المعادؿ لمماجستير في المصارؼ

اثر التحميؿ المالي لمقكائـ المالية المصرفية في تحديد سعر سيـ الصرؼ كبياف دكر القكائـ  الدراسةىدؼ 
المالية المصرفية بايضاح نتائج اعماؿ المصرؼ كانعكاسو عمى تحديد سعر سيـ 

 المصرؼ
المنيج الكمي القياسي عف طريؽ اختيار مجمكعة مف المؤشرات التي تنتجيا اعتمد البحث  منيج الدراسة

القكائـ المالية كالمصرفية )قائمة الدخؿ، التدفؽ النقدم، قائمة المركز المالي( لقياس اثر 
 التغير في ىذه المؤشرات لتحديد سعر سيـ الصرؼ

اىـ 
 االستنتاجات

عر سيـ الصرؼ كتحميؿ القكائـ اىـ ما تكصؿ اليو البحث اف ىناؾ عالقة بيف س
( كلمصرؼ 0.93بمغ معامؿ االرتباط ) إذالمصرفية لكؿ مف مصرؼ الخميج التجارم 

( ككذلؾ ىناؾ اثر لمتحميؿ المالي في تحديد 0.95الشرؽ األكسط العراقي لالستثمار )
%( كمصرؼ الخميج 95سعر سيـ الصرؼ لكؿ مف مصرؼ الشرؽ األكسط بنسبة )

 %(86التجارم بنسبة )
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 ( دكر جكدة اإلبالغ المالي في جذب االستثمار األجنبي المباشر 2019) الشيخ ، دراسة ػ 2
 دراسة استطالعية آلراء عينة مف مكظفي ىيئة استثمار المثنى  نكع الدراسة

التعرؼ عمى العالقة بيف جكدة اإلبالغ المالي بأبعادىا المصداقية كالتكقيت المناسب  الدراسةىدؼ 
 كالمالءمة . كاالستثمار األجنبي في العراؽ 

تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي التحميمي القائـ عمى جمع البيانات كاخضاعيا لممعالجة  منيج الدراسة
فردان  45في ىيئة االستثمار كالبالغ عددىـ  اإلحصائية كقد تـ اختيار عينة مف العامميف

فقرة كتـ استخراج النتائج باستخداـ البرنامج االحصائي  25باعتماد اإلستبانو التي اشتممت 
spss 

اىـ 
 االستنتاجات

كجكد عالقة ارتباط ذك داللة إحصائية بيف ابعاد جكدة اإلبالغ المالي كاالستثمار ككجكد 
بالغ المالي كاالنصاؼ في العرض بالعناصر المالية في عالقة ارتباط كثيؽ بيف اإل

 التقارير كجكدة المعمكمات المحاسبية المعركضة في تمؾ التقارير 
 

( تأثير تبني معايير المحاسبة اإلسالمية عمى جكدة األداء المالي في بيئة  2020دراسة )خالد، ػ 3
 المصارؼ العراقية اإلسالمية 

لعينة مف المصارؼ اإلسالمية مقدـ الى مجمس كمية اإلدارة كاالقتصاد في بحث تطبيقي  نكع الدراسة
 الجامعة المستنصرية كىك جزء مف متطمبات نيؿ درجة الماجستير في عمـك المحاسبة

تحسيف جكدة التقارير المالية مف خالؿ استعماؿ مؤشرات التحميؿ المالي المصرفي قبؿ  الدراسة  ىدؼ
 كبعد تطبيؽ معايير المحاسبة اإلسالمية 

تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي في الجانب النظرم في تناكؿ مشكالت البحث كاثبات  منيج الدراسة
كباالعتماد عمى الكتب  فرضياتو مف خالؿ جمع البيانات الخاصة بالجانب النظرم

كالدكريات كالبحكث كالرسائؿ اما الجانب التطبيقي فقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج 
                                                                                    الكصفي التجريبي مف خالؿ تحميؿ القكائـ  المالية                                                                               
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اف التذبذب الحاصؿ في نتائج مؤشرات التحميؿ المالي عند قياس جكدة األداء المالي  اىـ االستنتاجات
سباب متعددة مف أىميا حداثة التجربة ألرجع يلممصارؼ اإلسالمية العراقية عينة البحث 

ضعؼ تطبيؽ معايير المحاسبة اإلسالمية في البيئة المصرفية اإلسالمية في العراؽ ك 
 المصرفية اإلسالمية العراقية

 
 التحميؿ المالي كاثره عمى قرار االستثمار في شركات التأميف( 2020دراسة )عباس، ػ 4

بحث تطبيقي في شركة التأميف الكطنية قدـ الى مجمس المعيد العالي لمدراسات المحاسبة  نكع الدراسة 
كالمالية، جامعة بغداد كىك جزء مف متطمبات نيؿ شيادة الدبمكـ المعادؿ لمماجستير في 

 التاميف
رات المالية المستخدمة في عممية التحميؿ المالي كتحديد شتسميط الضكء عمى اىـ المؤ  الدراسة ىدؼ

 اىـ المعكقات كالصعكبات التي تعرقؿ عممية اتخاذ القرار في شركات التأميف
تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي في الجانب النظرم في جمع المعمكمات مف خالؿ  لدراسةمنيج ا

دراسة االدبيات العربية كاألجنبية كاالطالع عمى الرسائؿ ك االطاريح اما الجانب 
التطبيقي فقد اعتمد الباحث عمى المنيج التحميمي مف خالؿ دراسة العالقة بيف متغيرات 

 ؼ عمى العكامؿ المؤثرة فييا لمكصكؿ الى االستنتاجاتالبحث كتحميميا كالتعر 
اىـ 

 االستنتاجات
تبيف مف خالؿ تحميؿ مؤشر نسبة  إذعدـ الدقة في خطة االستثمار التي يتـ كضعيا 

في حجـ االستثمار مما يعني اف ىناؾ  ان ممحكظ ان تحقؽ حجـ االستثمار اف ىناؾ تجاكز 
في دكر إدارة االستثمار لتحديد االنحرافات السمبية لمعمؿ عمى تفادييا. كقصكر  ان ضعف

 أف نياأإدارة االستثمار في تحميؿ نشاط االستثمار كاتخاذ القرارات المناسبة التي مف ش
 ترفع مف عائد االستثمار لمشركة
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 دراسات عربية: -ثانيًا:
 في اتخاذ القرارات في المؤسسة االقتصادية (  دكر التحميؿ المالي2015،الياسدراسة ) -1
 

مف  ان جزءبكصفيا ( بسكرة . مقدمة Enlc ABدراسة حالة مؤسسة صناعة الككابؿ ) نكع الدراسة
متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في العمكـ المحاسبية  كالمالية . مقدمة الى كمية العمـك 

 جامعة محمد خيضر –االقتصادية كالتجارية 
التعرؼ عمى كفاءة التحميؿ المالي كمدل فعاليتو في تشخيص المشكمة كالتعرؼ عمى  الدراسةىدؼ 

 االسمكب الممنيج في اتخاذ القرارات مف المؤسسة لمحفاظ عمى تكازنيا المالي.
المنيج ألف اعتمدت الدراسة عمى المزج بيف المنيج الكصفي التحميمي كدراسة حالة  منيج الدراسة 

عطاء مختمؼ المفاىيـ في التحميؿ إفي عرض كتحميؿ جميع المعمكمات بالكصفي يظير 
 المالي. ككيفية استخداـ ادكات التحميؿ المالي في اتخاذ القرار.

تخاذ القرارات لما لو مف اىـ ما تكصمت اليو الدراسة باف التحميؿ المالي كسيمة فعالة ال اىـ االستنتاجات
شخيص الحالة المالية لممؤسسة كمعرفة الظركؼ دكر في مساعدة  المحمؿ المالي في ت

التي تمر بيا. كلكي يقكـ المحمؿ المالي بعممو بأحسف الظركؼ البد مف تكفر تقنيات 
 تساعده في اتخاذ القرارات كمف بينيا تقنية المؤشرات المالية.

لمشركات الخدمية ( مدل قدرة النسب المالية عمى تحسيف نكعية المعمكمات 2017دراسة ) ابك عكده ، -2
 المدرجة في بكرصة فمسطيف

 
 الجامعة االسالمية بغزة –رسالة ماجستير مقدمة الى كمية التجارة  نكع الدراسة

قياس قدرة النسب المالية عمى تحسيف معمكمات القكائـ المالية لزيادة القدرة عمى تقييـ اداء  الدراسةىدؼ 
 الشركات الخدمية المدرجة في بكرصة فمسطيف

اعتمد الباحث في اعداد بحثو عمى المنيج االستنباطي في الجانب النظرم اما الجانب  منيج الدراسة
 ,Eviewsالعممي فقد تـ تطبيؽ االساليب االحصائية الالزمة عبر البرامج االحصائية  )

Spss ) 
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احصائية لمنسب المالية داللة  اذ ان مف اىـ االستنتاجات التي تـ الكصكؿ الييا اف ىناؾ اثر  اىـ االستنتاجات
في تحديد سعر االغالؽ لمسيـ في السكؽ كيعني اف استخداـ النسب المالية سيؤدم الى 

 تحسيف نكعية المعمكمات لمشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف.

 ( اإلفصاح االختيارم كاثرة عمى جكدة التقارير المالية 2019) الزنط ،دراسة  -3
 

 رسالة ماجستير  نكع الدراسة

ىدفت الدراسة الى كشؼ اثر اإلفصاح االختيارم عمى جكدة التقارير المالية في الشركات  الدراسة ىدؼ
 المدرجة في بكرصة فمسطيف كقد طبقت ىذه الدراسة عمى قطاع المصارؼ كالتأميف 

 تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كالتحميؿ االحصائي  منيج الدراسة

كجكد تأثير لألفصاح االختيارم عف المعمكمات العامة لمشركة ، نشاط الشركة ، معمكمات  االستنتاجاتاىـ 
األسيـ كحممة األسيـ ، كمعمكمات عف اإلدارة ، كمعمكمات عف العامميف ، معمكمات عف 

 الحككمة عمى جكدة التقارير المالية في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف 

 
 ( دكر تحميؿ القكائـ المالية في تقييـ االداء المالي لممؤسسة االقتصادية2019كصكفيا، دراسة )سناء -4

مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة  –دراسة حالة مجمع صيداؿ في الجزائر  نكع الدراسة
الماجستير في العمكـ المالية كالمحاسبية مقدـ الى كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمـك 

 ر جامعة محمد خيضرالتسيي
دكر تحميؿ القكائـ المالية في تقييـ االداء المالي لممؤسسة إلى إبراز ىدفت الدراسة  الدراسةىدؼ 

( كمحاكلة تقديـ مقترحات 2017-2018االقتصادية كالمتمثمة في صيداؿ خالؿ الفترة )
 مف شأنيا تحسيف تحميؿ القكائـ المالية كدكره في تقييـ االداء المالي

تـ اتباع المنيج الكصفي في الجانب النظرم ألجؿ االلماـ كاالحاطة بمختمؼ  منيج الدراسة 
المصطمحات كالمفاىيـ التي ليا عالقة بجكانب المكضكع كفي الجانب التطبيقي فقد تـ 
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 تـ اسقاط الدراسة عمى مجمع صيداؿ في الجزائر إذاالعتماد عمى منيج دراسة حالة 

مف اىـ ما تكصمت اليو الدراسة اف استخداـ مؤشرات التكازف المالي كالنسب المالية  اىـ االستنتاجات
لمتعرؼ عمى الكضعية المالية لمجمع صيداؿ ساعد عمى تشخيص الكضعية المالية 

 لممؤسسة كالقكائـ المالية تمثؿ انعكاس نشاط المؤسسة كآرائيا

 
 

 ثالثا: دراسات اجنبية 
  The role of financial Analysis (El-Dalabeeh,2013)دراسة ػ 1

Ratio in Evalution performance- case study : National chlorince industry 

 دكر نسب التحميؿ المالي في تقكيـ األداء 
دراسة حالة الشركة الكطنية لصناعة الكمكريف كىي جزء مف متطمبات نيؿ  نكع الدراسة

 ةشيادة الدكتكرا
التعرؼ عمى دكر المحاسب اإلدارم في تقييـ أداء الشركات باستخداـ  الدراسةىدؼ 

 أداء الشركة الكطنية لصناعة الكمكريف  كيـأساليب التحميؿ المالي لتق
 لقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي منيج الدراسة 

الضركرم كجكد محاسب مسؤكؿ مف اىـ ما تكصمت اليو الدراسة اف مف  اىـ االستنتاجات
عف تحميؿ البيانات المالية لمشركة سيؤدم لتحديد كتفسير االنحرافات 

 كالنتائج غير المرغكب بيا
 
 Comprehensive economic And financiel analysis of the( lidiia 2016ػ دراسة ) 2

enterprise Activity: Approaches mothods And implementation 
 ؿ أقتصادم كمالي شامؿ لنشاط المنشأة : النيج كالطرؽ كالتنفيذ تحمي
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 دارة رسالة ماجستير في اإل نكع الدراسة

ىدفت الدراسة الى تحميؿ أداء ككفاءة الشركات كتحديد المفتاح لمعكامؿ  الدراسة ىدؼ 
مف النسب  ةالتي تفسر ذلؾ مف خالؿ تحميؿ شامؿ مبني عمى مجمكع

أداة تكفر معمكمات عف أداء بكصفو المالية كاالقتصادية تمت دراستو 
 ككفاءة المؤسسة

 لقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي  منيج الدراسة 

الدراسة أف المؤسسات المتكسطة كانت فعالة  وليإمف أىـ ما تكصمت  ستنتاجاتأىـ اال
ر كفاءة كمف بيف العكامؿ التي تأثر بالدكؿ األككرانية لمشركات أكث ةن مقارن

يجابان ىي نسب دكراف األصكؿ الثابتو كالمتداكلة كالتأثير السمبي ىك نسبة إ
اليامش كالسيكلة كاليكجد فرؽ بيف النماذج حسب الدكلة بما يتعمؽ 
بالربحية فأف مستكل أداء المؤسسات منخفض كلكف بالمقارنة مع البمداف 

ييا أفضؿ ربحية في المتكسط كبالنسبة لقطاع ) الشركات األككرانية ( لد
، صناعة الكرؽ فيك األكثر ربحية كمف بيف العكامؿ المؤثرة  ةالصناع

عمى العائد عمى األصكؿ ىك ىامش الربح كنسبة دكراف األصكؿ الثابتة 
 كنسبة الديف الى حقكؽ الممكية 

 
 رابعان : تحميؿ الدراسات السابقة كاسيامات البحث الحالي .

يسيـ البحث الحالي بمجمكعة مف الجكانب العممية مف حيث ىدؼ البحث كالمنيج العممي المتبع لمجانب 
النظرم كالعممي ، كالجدكؿ التالي يكضح اكجيو االختالؼ بينو كبيف الدراسات السابقة كماىي اسياـ البحث 

 الحالي ككما يأتي :
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  قة( اختالؼ البحث الحالي عف الدراسات الساب1جدوؿ )
 الدراسات السابقة البحث الحالً أوجه االختالف        

قٌاس قدرة التحلٌل المالً باستخدام  ـ هدف البحث 1

المؤشرات المالٌة فً تحسٌن جودة 

 التقارٌر المالٌة .

من الدراسات ما هدفت الى 

 تحسٌن التقارٌر المالٌة بأستخدام

مؤشرات التحلٌل المالً المصرفً 

قبل وبعد تطبٌق معاٌٌر المحاسبة 

اإلسالمٌة ، ومنها ماهدفت الى 

تسلٌط الضوء على اهم المؤشرات 

المالٌة المستخدمة فً التحلٌل 

المالً وتحدٌد الصعوبات 

والمعوقات التً تعرقل اتخاذ 

القرار فً شركات التأمٌن ومنها 

نشأت  ماهدفت ، الى تدقٌق أداء الم

المالٌة باستعمال المؤشرات المالٌة 

وغٌر المالٌة ، وهدفت دراسة الى 

التعرف على اثر التحلٌل المالً 

للقوائم المالٌة المصرفٌة فً تحدٌد 

سعر سهم الصرف ، ومنها هدفت 

الى ابراز دور تحلٌل القوائم 

المالٌة فً تقٌٌم األداء المالً 

للمؤسسة االقتصادٌة ، ومنها 

قٌاس قدرة النسب  هدفت الى

المالٌة على تحسٌن معلومات 

القوائم المالٌة لتقٌٌم أداء شركات 

 االتصاالت الفلسطٌنٌة .

مصارف  6كانت عٌنة البحث  ـ عٌنة البحث 2

رجة فً سوق العراق المالٌة وهً مد

، مصرف الموصل ،مصرف بغداد)

المصرف العراقً، مصرف الخلٌج، 

 ، مصرف جٌهان ( المصرف الوطنً

اما الدراسات األخرى فقد كان 

قسم منها مطبقة فً المصارف 

اإلسالمٌة ومنها طبقت فً 

شركات التامٌن ومنها ما تم 

تطبٌقها فً مصرف الفرات 

األهلً ومنها طبقت فً شركات 

االتصاالت الفلسطٌنٌة ومنها فً 

مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة 

،ومنها ما تم تطبٌقها فً الشركة 
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الكلورٌن ومنها الوطنٌة لصناعة 

 ما تم تطبٌقها فً شركة سرمبال .

اتبعت الباحثة المنهج التطبٌقً فً  ـ منهج البحث 3

الجانب العملً من البحث لتحلٌل 

القوائم المالٌة واختبار العالقة بٌن 

 المتغٌرات .

منها مااستخدمت المنهج الوصفً 

التجرٌبً ومنها استخدمت المنهج 

لمنهج التحلٌلً ومنها استخدمت ا

االستقراءي ومنها المنهج الكمً 

القٌاسً ومنها استخدمت منهج 

دراسة حالة ومنها مااستخدمت 

 التحلٌل االحصائً فقط .

ـالمؤشرات المالٌة التً تم 4

 استخدامها 

مؤشرات مالٌة  6استخدمت الباحثة 

لبٌان تأثٌرها فً تحسٌن جودة 

التقارٌر المالٌة وهً ) مؤشر 

، مالءة رأس  الربحٌة ، السٌولة

المال، مؤشر توظٌف األموال ، 

 المدٌونٌة ، جودة األرباح ( 

منها مااستخدمت مؤشرات مالٌة 

وغٌر مالٌة ومنها استخدمت نسبة 

الملكٌة والتداول وعائد العملٌات 

المصرفٌة وصافً التدفق النقدي 

وصافً الدخل الى حقوق الملكٌة 

ومنها مااستخدمت نسب 

والمدٌونٌة المردودٌة والسٌولة 

والنشاط ومن الدراسات 

مااستخدمت نسب دوران األصول 

 الثابتة والمتداولة ونسب السٌولة .

 
قدمتو مف  منتو مف رؤل كماضت كتأسيسان لما سبؽ يتضح بأف الدراسات السابقة ككؿ ماكرد فييا كما

ا في بيئات مختمفة لألنطالؽ مني ستفادةستنتاجات تعد ركيزة أساسية لككنيا تمثؿ تجارب الباحثيف ليتـ االا
ستفادت مف الدراسات السابقة في تعميؽ الفيـ اشارة الى أف الباحثة قد بأفكار كرؤل جديدة كتجدر اإل

بمكاضيع البحث المتعمقة بالتحميؿ المالي كجكدة التقارير المالية كأكثر دراسة كانت قريبة مف مكضكع البحث 
سة مدل قدرة النسب المالية عمى تحسيف نكعية المعمكمات لمشركات ذ تناكلت الدراإىي دراسة ) أبك عكدة( 

الخدمية المدرجة في بكرصة فمسطيف في حيف أف البحث الحالي حاكؿ دراسة مدل قدرة مؤشرات التحميؿ 
 المالي في تحسيف جكدة التقارير المالية لممصارؼ المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية . 

 مف الدراسات السابقة .  ةمجاالت االستفاد
طار مف الدراسات السابقة لتككيف رؤية كاسعة في المكضكع لتعميؽ الفيـ كالمساىمة في بناء اإل ةاالستفادػ 1

 قتباس مف ىذه الدراسات .النظرم لمدراسة مف خالؿ اإل
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ستقرائية ستداللية كاالستخداميا لممناىج االا مف الدراسات السابقة في صياغة فرضية البحث في ةاالستفادػ 2
 كالمناىج التحميمية كالنتائج التي تـ الكصكؿ الييا كالتكصيات التي أكصت بيا .

 يمت في تغطية الجانب النظرم مف البحث أسػ التعرؼ عمى بعض المصادر كالبحكث كالدراسات التي 3
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتحهُم املايل وجىدة انتقارَز املانُت
 
 املبحث األول : املزتكزاث املعزفُت نهتحهُم املايل 

 املبحث انثانٍ : مؤشزاث ومعاَري انتحهُم املايل 
 ىدة انتقارَز املانُت املزتكزاث املعزفُت جلاملبحث انثانث : 
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 تمييد 
التحميؿ المالي بمفيكمو الحديث كليدان لمظركؼ التي نشأت في مطمع الثالثينات مف القرف الماضي كىي  ديع

الفترة التي تميزت بالكساد الكبير الذم ساد الكاليات المتحدة االمريكية .الذم أدت ظركفو الى الكشؼ عف 
ممكية العامة . االمر الذم بعض عمميات غش كخداع مارستيا بعض إدارات الكحدات االقتصادية ذات ال

اضر بالمساىميف كالمقرضيف عمى حد سكاء مما أدل لمتدخؿ كفرض نشر المعمكمات المالية عف مثؿ ىذه 
جديدة لإلدارة المالية في تمؾ الفترة كىي كظيفة  ةالكحدات كقد أدل نشر ىذه المعمكمات الى ظيكر كظيف

لي يكتسب مزيدان مف األىمية لدل العديد مف مستخدميو لما التحميؿ المالي كمنذ ذلؾ التاريخ كالتحميؿ الما
 .يقدمو مف معمكمات ميمة في معظـ الحاالت التي يتناكليا
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 المبحث األوؿ
 المالي لمتحميؿ المعرفية المرتكزات

  التحميؿ المالي 1-1-2 
ة بسبب استخداماتو المتنكعة عمى عرؼ العديد مف االكاديمييف كالمختصيف التحميؿ المالي بتعاريؼ مختمف

 الرغـ مف اف مصادر معمكماتو كاحدة كتتمثؿ في القكائـ المالية كمف ىذه التعاريؼ نستعرض االتي : 
ستخداميا مف االتي يتـ  كاإلحصائية كالفنية الرياضيةكالطرؽ  لتحميؿ المالي : ىك مجمكعو مف األساليب،ا 

المحمؿ المالي لتحميؿ البيانات كالكشكؼ كالتقارير المالية لتقييـ أداء المنظمات كالمؤسسات في الماضي  قبؿ،
 ( 2004:21كالحاضر كالتكقع لما ستككف عميو في المستقبؿ ) الحيالي،

يا لمحصكؿ عمى المعمكمات من المتكفرة الماليةكعرؼ أيضان التحميؿ المالي بأنو  : عمميو معالجة البيانات 
كتشخيص ام  كالصناعية التجاريةالتي تستخدـ في عممية صنع القرار، لتقييـ أداء الكحدات االقتصادية 

 (157: 2006، ،كاخركف. ) كراجو ةكتشغيمي ةمشاكؿ مالي
بأنو عممية تشخيص المعمكمات التي تحتكييا البيانات المالية  sarngedharan & kumar)ككما عرفو ) 

،  61:2011كتشاؼ نقاط القكة كالضعؼ )ا  كربحيتيا ك  ةمالي لمكحدة االقتصاديلمحكـ عمى المركز ال
sarngedharan & kumar  ) 

تشخيص كتحديد نقاط الضعؼ ليتـ كضع معالجات الزمة الى بأنو عممية منظمة تيدؼ  (الشنطي) وكعرف
قتصادية لتعزيزىا كدعميا كيتـ ذلؾ مف خالؿ قراءة دقيقة لمقكائـ المالية ليا كتحديد نقاط القكة لمكحدة اال

      قتصادية العامة كأسعار األسيـ بالمعمكمات المتكفرة ذات العالقة مثؿ المؤشرات اال وستعانالمنشكرة كاال
 ( 2010:125، ،كالحدرب) الشنطي

قتصادية يعني تحميؿ الحالة المالية لمكحدة االكيمكف القكؿ بأف التحميؿ المالي ىك مرحمة لتشخيص كدراسة 
التكازف المالي كالنشاط كالمردكدية كالتمكيؿ كيتـ ذلؾ مف خالؿ تحميؿ المعطيات الماضية أم القياـ بدراسة 

جراءات إقتراح إقتصادية كيتـ عمى أساسيا تفصيمية لمبيانات المالية كالقياـ بتنبؤات تخص مستقبؿ الكحدة اال
  .الكضعلتحسيف ىذا 
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 التحميؿ المالي  ةأىمي 2-1-2 
ألف  األخيرةفي السنكات  كاالقتصادية كالمحاسبية اإلداريةالدراسات  ةف أىمية التحميؿ المالي تنبع مف أىميإ

 ةبالعالـ كظيكر أدكات جديد االقتصاديةالى تكسع العمميات  وضافإتكسع المنظمات كتباعد فركعيا كمراكزىا 
التحميؿ المالي  ةكىي التحميؿ المالي كتتمثؿ أىمي ةكجكد أدكات رقاب ضركرةمف الخداع كالغش قد أدل الى 

 (2004:24باألتي : ) الحيالي،
ستخدامو اتـ  ذا ماإنذار مبكر كحارس أمف لممنشأة إفعاؿ فيك يشبو جياز  ةػ يعد التحميؿ المالي أداة رقاب1

 . بفعالية
 المشاريع كتقييـ األداء . ةقامإل االقتصاديةمالي في تقييـ الجدكل ػ يستخدـ التحميؿ ال2
 أنو يساعد في التكقع لمستقبؿ الكحدات .إذ ػ يعد التحميؿ المالي أداة تخطيط حيث 3
 ندماج كالتجديد كالتحديث .تخاذ القرارات فيما يخص قرارات اإلاػ يعد التحميؿ المالي أداة مف أدكات 4
 . ةالجديد االستثماريةكتشاؼ الفرص المالي عمى ػ يساعد التحميؿ ا5
عندما يتـ منحيا تسييالت مصرفيو لمعمالء  التجاريةستخدامو مف قبؿ الجيات المستفيدة في البنكؾ اػ يتـ 6

 . عمى التسييالت ةلتزامات المترتببحيث يكضح مدل مقدرة العمالء عمى كفائيـ باإل
قتصادية مع بيانات النظاـ المحاسبي لمكحدة اال ومف حيث تعامم يتبيف مما سبؽ أف لمتحميؿ المالي أىمية

كيقكـ عمى تزكيد متخذم القرارات بمعمكمات تُفيد لمقرارات المستقبمية ككذلؾ يساعد التحميؿ المالي عمى تقكيـ 
 نحرافات التي تتعرض ليا.األداء التمكيمي كالتشغيمي المستقبمي لمكحدات االقتصادية  كالتعرؼ عمى اإل

 أىداؼ التحميؿ المالي  3-1-2
قتصادية مف زكايا متعددة كلتحقيؽ أىداؼ تقييـ كضع الكحدة االالى ييدؼ التحميؿ المالي بشكؿ عاـ 

قتصادية بيدؼ تحديد نقاط القكة كالضعؼ مستخدمي المعمكمات ممف ليـ مصالح مالية في الكحدة اال
لي ليـ في ترشيد قراراتيـ المالية ذات العالقة بالكحدة كاألستفادة مف المعمكمات التي يكفرىا التحميؿ الما

 (2009:22قتصادية كمف الممكف حصر أىداؼ التحميؿ المالي باألتي : ) أبك زيد ،اال
 قتصادية .ػ تقييـ الكضع المالي لمكحدة اال1
 قتصادية كمقارنتيا مع الكحدات المماثمة في نفس القطاع .ػ تقييـ أداء الكحدة اال2
 ر مؤشرات كمية تساعد في التخطيط كالتنبؤ في المستقبؿ لألغراض مختمفة .ػ تكفي3
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 قتصادية .ػ تكفير كسيمة رقابية عمى نشاط الكحدة اال4
 قتصادية .دارات المختمفة لمكحدة االػ تقييـ أداء اإل5
 قتصادية مكضع التحميؿ كتقييـ ربحيتيا.ختبار مدل كفاءة عمميات الكحدة االإػ 6

عادة تقييـ شامؿ لمكضع المالي لمكحدة االقتصادية عف طريؽ إيتبيف مما سبؽ بأف التحميؿ المالي ييدؼ الى 
ستثمارات بمصادر تمكيميا ككذلؾ يقكـ التحميؿ المالي بدراسة يتـ مف خالؿ مقابمة اال إذ دراسة التكازف المالي

كدية كيتـ ذلؾ مف خالؿ معرفة ىؿ النشاط يحقؽ سيكلة الكحدة االقتصادية لمكاجية التزاماتيا كدراسة المرد
 ؟ ال كأرباح أ

 وظائؼ التحميؿ المالي  4-1-2
تخاذ القرار األفضؿ . لجعؿ التحميؿ المالي بشكؿ رئيس عمى تكضيح المسار لمتخذم القرارات ال ةتقكـ كظيف
 :منيا عدة رات كالسير لتحقيؽ أىدافيا ، كقد حدد التحميؿ المالي قرا ةقتصادية مربحالكحدة اال

 ستثمار قرار اال 

كجكدتو  ةستثماريتخاذ القرارات االعتماد عمييا المف الممكف اال ةف التحميؿ المالي يكفر مؤشرات مكثكقإ
ساس عمى التحميؿ المالي في أتخاذ أستثمار لذا يعتمد معظـ المستثمريف بشكؿ مف ىذا اال ةكالمنافع المترتب

 ( . 2001:17شريفات،ال) ةستثماريقراراتيـ اال

  قرار التمويؿ 

، عمى التحميؿ المالي ةلحصكؿ عمى العكائد مف التمكيؿ تعتمد البنكؾ كالمؤسسات الماليامف أجؿ ضماف 
( كالمزيج التمكيمي ة)تمكيؿ رأس الماؿ كالفائد عمى سداد الديكف، المؤسسة ةلتزكيدىا بمؤشر عف قدر 

 . الناتجةكالمخاطر 

  ةالمالي ةوالرقابقرار التخطيط  

قتصادية عمى التحميؿ المالي لفيـ نقاط القكة .كالضعؼ مف أجؿ صياغو التدابير الكحدة اال ةدار إتعتمد 
 (. 2017:25) ابك عكده، ةلمستقبميالمكاجية التحديات  ةعمييا كتطكير السياسات المالي لمتغمب ، ةالمناسب

ة كدراسة بيانات القكائـ المالية كتفسير ىذه البيانات الى كترل الباحثة بأف التحميؿ المالي ىك عممية قراء
 تخاذ قرارات رشيدة.إقتصادية في عممية الرقابة كالتخطيط ليتـ دارة الكحدة االإمعمكمات تخدـ 
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 أدوات التحميؿ المالي 5-1-2  
ستخداـ األمكاؿ امف أىـ األدكات التي يعتمد عمييا متخذك القرارات المالية ىك التحميؿ المالي سكاء في حالة 

أخرل ليا مصمحة بمنشأة األعماؿ  ةدارية أك أم جياك الحصكؿ عمييا كسكاء كاف متخذك القرارات اإل
يار أدكات التحميؿ المالي ككما يجب ختااألىمية فيجب عمى متخذ القرار أف يككف حذران في  هكبالرغـ مف ىذ

 ( .2007:256الكحمكت، عمية التعرؼ عمى مزايا كحدكد كؿ أداة ) البحيصي ك
 كمف أىـ أدكات التحميؿ المالي مايأتي.

 ػ التحميؿ بالنسب 1
ا أف النسب المالية أحد الطرؽ األكثر شيكعان في التحميؿ المالي لسيكلة تطبيقيا كتعدد األغراض التي تحققي

يجاد عالقة بيف بيانات القكائـ المالية بشرط أف تككف عالقة ذات مدلكؿ مثؿ إكأساس ىذا األسمكب ىك 
في األجؿ القصير  ولتزاماتاالعالقة بيف األصكؿ المتداكلة كالخصكـ المتداكلة لبياف قدرة المشركع عمى سداد 

 ةستثماريطالع عمييا قبؿ أتخاذ القرارات االالأك الفترة المالية الجارية كتعد النسب المالية مفيدة كضركرية ل
 ( .2004:39يتعمؽ بمؤشرات تقييـ األسيـ ) الحيالي، في ماالسيما كالتداكؿ 

 ستخدامات ػ قائمة مصادر األمواؿ واال2
قتصادية كبياف ماىي كىي أحد األدكات التحميمية يستخدميا المحمؿ المالي في تقييـ المكقؼ المالي لمكحدة اال

خر ىك عبارة عف آاألمكاؿ كبمعنى  هستخداـ ليذاألمكاؿ التي تـ الحصكؿ عمييا خالؿ مدة زمنية كأكجو اال
 ( .2001:158كشؼ لمجرل األمكاؿ ) العامرم ،

 ػ تحميؿ التعادؿ 3
( كىدفيا 60:2002كيحيى ، كيقصد بو تحميؿ العالقات القائمة بيف حجـ النشاط كالتكاليؼ ) الحبيطي،

قتصادية لربح قبؿ المبيعات أك عدد الكحدات الكاجب بيعيا بسعر معيف لكي تصؿ الكحدة االتحديد حجـ 
 ( .2008:23صفر ) الطكيؿ ، هرائب مقدار ضال
 ػ الموازنات النقدية التقديرية 4

تعرؼ عمى مكاعيد تدفؽ في ال( كتساعد 2008:193كىي خطة مالية مكتكبة بالكحدات النقدية ) عباس،
قتصادية خالؿ المدة قتصادية كمعرفة حجـ األمكاؿ التي تحتاجيا الكحدة االكالى الكحدة االاألمكاؿ مف 

 ( .2003:16) الدكرم كأبك زناد ، القادمة
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 ػ الرقـ القياسي القطاعي 5
تعرؼ عمى التغييرات ألكثر مف سنتيف كذلؾ لتفادم عيكب المقارنة مف سنة ألخرل ) في الكىي أداة تساعد 

حدل سنكات التحميؿ ىي األساس لممقارنة أك سنة األساس . ككؿ إعتبار أف ا( عمى 2008:23الطكيؿ ،
ختيار سنة أساس عادية بدكف زيادة أك نقصاف غير ا% كمف األفضؿ 100عنصر فييا ىك أساس كيمثؿ 

 ( .2006:51عييف لضماف الدقة في النتائج الخاصة في التحميؿ ) أبك سميدانو ،يطب
 المالية لمسنوات المختمفة ػ مقارنة القوائـ 6

تبيف التغييرات التي حصمت في بنكد القكائـ المالية المختمفة ثـ التعرؼ عمى األسباب كتتبع اثارىا عمى 
 هتجاقتصادية مف خالؿ دراسة كمقارنة متغيرات القكائـ المالية لعدد مف السنكات لمتعرؼ عمى االالكحدة اال

 كز المالي .العاـ لبعض العناصر المؤثرة في المر 
 خصائص التحميؿ المالي 6-1-2 

 (2015:83لمتحميؿ المالي مجمكعة مف الخصائص منيا : ) طمب ،
يعتمد التحميؿ المالي عمى القكائـ المالية ) قائمة الدخؿ ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ،  -1

لمدراسة كىي تتضمف بيانات  التي تعتبر أساسان  قائمة التغييرات في حقكؽ الممكية ( كغيرىا مف المصادر
 تتعمؽ بالماضي .

 مكانية القياـ بالتحميؿ .إعادة تبكيب القكائـ المالية بطريقة مالئمة تسمح بإيمـز  -2
كراء ىذه  نما يسعى الى البحث ماايقتصر التحميؿ المالي عمى حساب النسب كالمؤشرات المالية فقط ك  ال -3

 تخاذ القرار. ات يمكف أف تفيد في عممية المؤشرات مف مدلكال
الكاحدة خالؿ سمسمة زمنية أك  االقتصاديةمف الجائز القياـ بعممية التحميؿ المالي عمى مستكل الكحدة  -4

 بيف كحدات اقتصاديو مشابيو في نفس القطاع .
ية فال يقتصر عمى النسب ىناؾ عدة أساليب يمكف األعتماد عمييا عند القياـ بعممية تحميؿ القكائـ المال -5

ستفادة منيا في عممية نما يسعى لمبحث الى ماكراء ىذه المؤشرات مف مدلكالت مف الممكف االا  كالمؤشرات ك 
 تخاذ القرار.ا
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 خطوات التحميؿ المالي  7-1-2
المنيج ىناؾ جممة مف الخطكات التي يعتمد عمييا المحمؿ المالي عند القياـ بعممية التحميؿ كتشكؿ بمجمميا 

 (2004:25تي : ) الحيالي،العممي لمتحميؿ المالي كسكؼ نكضح ىذه الخطكات باآل
بتكميؼ  كالضركرية األكلية الخطكةىي  الخطكةمف سالمة ككجكد اجراءات التكميؼ: كتعد ىذه  التأكد -1

ذا كاف إف ان رجياك خا يان المحمؿ المالي لقيامو بعمميو التحميؿ كالكضع يختمؼ اذا كاف المحمؿ المالي داخم
 سكؼ تقابمنا حالتاف ىي : ان المحمؿ داخمي
بشكؿ دائـ كمستمر  بالميمةقتصادية كيقكـ مف داخؿ الكحدة اال ان : سكؼ يككف المحمؿ مكظفالحالة األولى

 ككاجباتو. وكالبد مف معرفتو لحقكق ةككاضح ةكاختصاصاتو محدد
ينبغي أف يككف التكميؼ  ةالى كظيفتو ففي ىذه الحال ةالتحميؿ اضاف ة: قد يكمؼ شخص بعمميةالثاني ةالحال
 لذلؾ . ةفيو اليدؼ مف عمميو التحميؿ كالمدة المحدد ان كمحدد ان كاضح

 :ماى تافأما اذا كاف المحمؿ خارجيان فينا حال
تفاؽ يتـ تحديد نطاؽ عممو ككاجباتو يقكـ المحمؿ الخارجي بعممو كباال ةالمعني ةبناءن عمى تكميؼ المؤسس -

 كحقكقو .
 .  يقكـ المحمؿ الخارجي بعمميو التحميؿ لخدمو مصمحتو اك لمصمحو طرؼ ثافو  -
مف التحميؿ مثؿ التحميؿ لغرض تقييـ األداء النيائي اك تحميؿ قدرة الكحدة  ةتحديد اليدؼ كالغاي - 2
 نتاجيو العمؿ .إلتزاماتيا اك تحميؿ اقتصادية عمى الكفاء باال
بعدىا يقـك  ةبصكرة كاضح ةبعد أف قاـ المحمؿ المالي بالتعرؼ عمى الخطكات السابقتحديد نقاط التحميؿ  -3

 قتصادية اك جزء منيا ككذلؾ فترة التدقيؽ .دارات الكحدة االإبتحديد نطاؽ عممو الذم يشمؿ جميع 
 ةعممي جراءإل ةالتحميؿ المالي فمف الضركرم تحديد المدخالت الالزم ةلعممي ةتحديد المدخالت الضركري -4

 ىي : ةمتعدد ةالتحميؿ كيمكف اف نقكـ بتكضيح نتائج التحميؿ المالي التي ترتبط بعناصر ىام
 متيا .ءمدل سالمة المدخالت كمال -
 تيا .ءمدل سالمة تشغيؿ المدخالت ككفا -
يتـ الكصكؿ لبعض  ةالتحميؿ اعتمادان عمى األدكات المستخدم ةبعممي ةتشغيؿ البيانات ذات العالق - 5

 بغرض التحميؿ . ةالمؤشرات المرتبط
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 عداد تبويب القوائـ الماليةإ -6
القكائـ المالية أداة قياس كتكصيؿ فيي تقكـ بقياس نتائج اعماؿ الكحدة االقتصادية لفترة مالية معينة  دتع

كتكضيح مركزىا المالي في تاريخ معيف ىك نياية السنة المالية فعمى المحمؿ المالي اف يتأكد مف انو تـ 
عداد القكائـ المالية كمف ثـ عرضيا تطبيؽ المبادئ المحاسبية بكافة مراحؿ العمؿ المحاسبي كصكالن الى ا

 كتفسيرىا 
 ختيار األدوات واألساليب إ -7

ينتقؿ المحمؿ الى أف يحدد األدكات التي سكؼ يقكـ بتطبيقيا في عممية  ةبعد اف تـ جمع المعمكمات المطمكب
 (. 2006:5التحميؿ كىذا يتعمؽ بالمستكل العممي كالفني لممحمؿ كمف خالؿ تجربتو في مجاؿ التحميؿ )مطر،

 عداد خطو عمؿ إ -8
مقكمات نجاحيا  ذا تـ تكفير جميعإبكفاءة  ةالتحميمي ةلكي تنجح العممي ةمف الضركرم كضع خطة شامم

 ( .5:2006مطر،بأعمى كفاءة )
 عمى التنفيذ ةتنفيذ الخطة والبرامج ثـ الرقاب -9

تتضمف برامج العمؿ كخطكاتو فال بد  تيفي ضكء اليدؼ المحدد ال ةبعد أف قاـ المحمؿ المالي بكضع الخط
 . ةتخاذ القرارات المالئمكالتعرؼ عمى األخطاء ال ةأف يقكـ بمتابعو التنفيذ كالتأكد مف مطابقتو لمخطلو مف 

 ستنتاج وكتابة التقرير ػ اال10
تتـ  إذىذه المرحمة التي يحصؿ فييا المحمؿ عمى نتائج التحميؿ لمكصكؿ الى قرارات نتيجة عممية التحميؿ 

لتزاـ االستنتاج مف قبؿ المحمؿ المالي كابداء رأم فني محايد بعيد عف التحيز الشخصي ك عممية اال
 ( .2008:26بالمكضكعية بأقصى قدر ممكف )جميؿ،
قتراحات تتناسب مع النتائج التي تـ التكصؿ الييا امف  يتضمفكيقكـ المحمؿ المالي بتقديـ تقرير بما 

 ( .2006:5)مطر،
 مقومات التحميؿ المالي  8-1-2

ككف ىناؾ مجمكعو مف المقكمات تلكي يتـ نجاح عمميو التحميؿ المالي كالكصكؿ الى اىدافيا البد مف اف 
 (2007:5تي : ) الصياح كالعامرم،التي يجب أف يرتكز عمييا المحمؿ المالي كتشمؿ اآل

 . ةكغير متحيز  ةكمكضكعي ةام مكثكق .ةعالي ةاف تتميز مصادر المعمكمات بمكثكقي -1
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قتصادية كأف يتصؼ حدة االػ المركنة أم قابميتو لمتغير مف فترة ألخرل كيجب أف يككف شامالن ألنشطة الك 2
التحميؿ المالي بالفعالية كالمكضكعية بمعنى أف تككف األداة المستخدمة في التحميؿ مكضكعية كحديثة ليتـ 

 التكصؿ لنتائج كاقعية كدقيقة.
عف التحيز  ان .كبعيد ان لدكره في اكتشاؼ كتفسير الحقائؽ كيككف مكضكعي ان ػ اف يككف المحمؿ المالي فاىم3

 ،تخدـ متخذ القرار.  ةكي يتـ تقديـ تقريره بطريقالشخصي ل
مع اىداؼ التحميؿ المالي ،كاستخداـ  ةالمتكافق ةاف يسمؾ األساليب العممي ػ يجب عمى المحمؿ المالي4

 تي :لمكصكؿ لألىداؼ التي يسعى الييا كيجب عميو مراعاة اآل ةكمناسب ةاساليب كادكات مكضكعي
مف  ةالعام ةكانشطتيا كالقطاع الذم تنتمي .اليو كالبيئ ةلمكحدة االقتصادي ةمناسب ةككف ىناؾ خمفيتاف أػ 

 . ةاك اجتماعي ةسياسياك . ةحكليا ،سكاء كانت اقتصادي

 ةالمتعمق ةكالنكعي ةفتراضات التي تقكـ عمييا عمميو التحميؿ ،كالمتغيرات الكمييجب عميو ابراز االب ػ 
 (.  2017:29)ابك عكده، ةبالمكضكع محؿ الدراس

 ستعماؿ التحميؿ المالي امجاالت 9-1-2 
 ةفي اتخاذ قرارات معقكل ةقتصادية محؿ التحميؿ كالمساعديستخدـ التحميؿ المالي لدراسة اداء الكحدات اال

 قتصادية كيمكف استخداـ التحميؿ .المالي ألغراض عديده منيا :،تتعمؽ بعمؿ الكحدة اال
 ئتماني ػ الغرض اال 1

بمنح قرض ألحد األطراؼ  اذا قامك إ وكذلؾ مف أجؿ معرفة الخطر الذم يكاجيكن كفالتحميؿ المقرضيقكـ بيذا 
عادة إالقرض كذلؾ مف أجؿ معرفة كالتحقؽ مف قدرتو عمى  هفيقكمكف بتحميؿ مديكنية الطرؼ الذم سيمنحك 

 ( .2017:16) بشرل ك حناف، والقرض عند أستحقاق
 ستثماري ػ الغرض اال2

 ،كفكسنداتيا لذلؾ يركز المستثمر  الشركةستثماراتيـ في أسيـ االتحميؿ المالي خدمو لممستثمريف لتقييـ .يكفر 
 . (242:2013) الشكاكره ، منيا ةة العكائد المتكقعءستثمار ككفااال ةعمى سالم
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 ػ غرض تقييـ األداء 3
بالكحدة االقتصادية مثؿ اإلدارة كالمستثمريف ىذا النكع مف التحميؿ تيتـ بو معظـ األطراؼ التي ليا عالقة 

كالمقرضيف . كتعد أدكات التحميؿ المالي مثالية لتحقيؽ ىذه الغاية لما ليا القدرة عمى تقييـ ربحية الكحدة 
 ( .14:2018االقتصادية كما يتعمؽ بكافة مجاالتيا ) الحسف ك الحاج ،

 ػ غرض التخطيط 4
، التي المعقدةقتصادية كذلؾ بسبب المكاقؼ اران .ضركريان لكؿ كحدة ام دالتخطيط لممستقبؿ تع ةاف عممي

تخطيط  ةقتصادية تنفيذ عمميايجب عمى كؿ كحدة  إذمف السمع كالخدمات . المختمفةتشيدىا أسكاؽ المنتجات 
لألداء المتكقع. فأف ادكات التحميؿ المالي ليا دكر في ىذه  ةنشاء رؤياألداء السابؽ ليا. إل الىكالتي تستند 

 (.2006:234اك تقدير األداء المتكقع ) عقؿ، سكاء كانت تقـك بتقييـ االداء السابؽ العممية
 ندماج والشراء ػ تحميؿ اإل 5

يا كيترتب ل ةقتصادية لمكصكؿ لمقيمة الحقيقيندماج لتقييـ أصكؿ كخصكـ الكحدة االستخداـ تحميؿ اإلايتـ 
قتصاديتيف أك أكثر انضماـ كحدتيف اقتصادية كاحدة ناتجة عف انشاء كحدة إندماج كالشراء عمى عممية اإل

بعممية تقييـ لمكحدات  كالبائعة ةقتصادية المشتريدارة الكحدة االإكفي حالة رغبتيا بشراء كحدة أخرل ستقكـ 
قتصادية التي ينكم شراءىا كبيعيا مف أجؿ تقييـ العرض المقدـ كلمحكـ عمى مدل مناسبتيا ) الكتار اال

 (. 2010:17كرمك،
 األطراؼ المستفيدة مف التحميؿ المالي10-1-2 

ختالؼ االىداؼ اأف يككف محط أىتماـ الكثيريف عمى الرغـ مف إلى قد أدت  ةستعماالت التحميؿ الكاسعاف إ
يجب أف  ككاضحة ةدقيق ةستعماالت التحميؿ المالي بصكر االييا مف خالؿ تطبيقو كلكي نفيـ  التي يسعكف

أف طريقو عرض البيانات كمحتكياتيا تختمؼ بأختالؼ  إذالييا  الدراسةالتي يتـ تقديـ نتائج  الجيةنحدد 
 يأتي  : عمى مامف التحميؿ المالي  المستفيدةعمى ذلؾ تـ تقسيـ األطراؼ  ءن األفراد الذيف تقدـ الييـ كبنا

 قتصادية مف داخؿ الوحدة اال ةاواًل: األطراؼ المستفيد
مف اجؿ تحقيؽ   اإلدارية: يستخدـ التحميؿ المالي مف قبؿ مختمؼ المستكيات  قتصاديةدارة الوحدة االإػ 1

 االتية :   الغايات
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 ستثمار. عمى اال المتحققةكالعكائد  ةتكقع أرباح الكحدة االقتصادي 
 دارة المكجكدات .إه ءتقييـ كفا 
 ةتحديد المشكالت الحالي . 
 . التخطيط السميـ لممستقبؿ 

التي يعممكف بيا لمعرفو كضماف سالمة  ة: مف المفيد جدان فيـ المركز المالي لمكحدة االقتصادي العامموفػ 2
طالع عمى اال ةتكزيع األجكر كاألرباح . كمعرفو العائد كمحاكل ةبسياس كفاألمكاؿ . ألف العامميف ميتم ةدار إ

 ستمرارىـ في كظائفيـ .ا. مف أجؿ التأكد مف  ةالكضع المستقبمي لمكحدة االقتصادي
 (.7:2017كالرميمي، ) حماد،

ة قتصادية طكيمة الكحدة االاء: مف خالؿ تحميؿ كف فييا وفقتصادية والمستثمر المساىموف في الوحدة االػ 3
كقصيرة األجؿ كتحميؿ تحقيؽ األرباح كالخسائر لفترة زمنية معينة كتحميؿ سالمة المركز المالي لمكحدة 

قتصادية قتصادية كتحديد قدرتيا عمى التكسع كالنمك أك مكاجية الفشؿ كالقدرة عمى مقارنة أداء الكحدة االاال
 ( .2009:5مع الكحدات األخرل المشابيو ليا )الميايني،

 مف خارج الوحدة األقتصادية   ة: األطراؼ المستفيدثانيًا 
 .ةػ سماسرة األوراؽ المالي1

 : يأتيييدؼ ىؤالء مف التحميؿ المالي الى التعرؼ عمى ما 
في الكحدة  العامة االقتصاديةأك الظرؼ  الماليةالتطكرات  ةالتغيير الذم يحدث عمى أسعار األسيـ نتيج

 قرارات التسعير ليذه األسيـ .تخاذ امما يساعد عمى  ةاالقتصادي
لنصح  بشأنيا استخداميا أك تقديـ اجديدة، يمكف  استثمارية ان اسيـ الشركات التي مف الممكف أف تشكؿ فرص

 (.44:2019،اسماءلمعمالء ) 
 ػ المستثمروف الحاليوف والمرتقبوف 2

عمى ربح معقكؿ في االجؿ ييتـ المستثمر بالتحميؿ المالي لمتعرؼ عمى سالمة المركز المالي كالحصكؿ 
حكؿ سالمة المركز المالي لمكحدة االقتصادية كقدرتيا عمى تحقيؽ  يفالطكيؿ اذ تتركز اىتمامات المستثمر 

 ( .237:2006عقؿ، األرباح في اآلجاؿ المختمفة )
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 ػ الدائنوف 3
سسات المالية األخرل تشمؿ ىذه المجمكعة الدائنيف التجارييف ) المكرديف ( ،حممة السندات ، البنكؾ كالمؤ 

كيطمح ىؤالء الى اف تحتكم القكائـ المالية عف معمكمات اقتصادية متنكعة مف الممكف االستفادة منيا في 
ئتمانية سكاء كاف ذلؾ في االجؿ القصير اـ الطكيؿ فيستفاد الدائنكف الذيف اقرضكا الكحدة اتخاذ القرارات اال

 (2006:23: )الشنبرم،آلتيةا االقتصادية مف التحميؿ المالي لألغراض

 . تحميؿ درجة المخاطرة التي تعمؿ الكحدة االقتصادية في اطارىا 
 . تحميؿ قدرة الكحدة االقتصادية عمى الكفاء بالتزاماتيا كتسديد االستحقاقات 
 .  تحميؿ سيكلة كنسبة التدفؽ النقدم لمكحدة االقتصادية 

 ةػ الجيات الحكومي4
 (2006:237بأعماؿ التحميؿ المالي . لتحقيؽ األغراض األتية :  )عقؿ، ةتقكـ الجيات الحككمي

  ةعمى الكحدة االقتصادي ةحتساب ضريبو الدخؿ المستحقالغرض . 
 . لغرض تسعير االنتاج اك خدماتيا 
  الصناعية ةكخاص االقتصاديةلغرض متابعتيا لنمك كتطكر الكحدات. 
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 (2الشكؿ )
 التحميؿ المالياألطراؼ المستفيدة مف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،  اساسيات عمـ اإلدارة( 100:2008،،عميالمصدر ) عباس 
 الطبعة الثالثة ،عماف ، االردف

 نتائج التحميؿ المالي 11-1-2 
يتـ عمى أساسيا اتخاذ القرارات مف مختمؼ الجيات ذكم  إذيمكف تصنيفيا الى نتائج داخمية كأخرل خارجية 

 العالقة بالكحدة االقتصادية .

 األطراف الداخلٌة 

 ـ اإلدارة 

 ـ المساهمون 

 ـ العمال 

 األطراف الخارجٌة 

ـ سماسرة األوراق 

 المالٌة 

 ـ المستثمرون 

 ـ الدائنون 

 ـ الجهات الحكومٌة 

ـ المستثمرون الحالٌون 

 والمرتقبون 

 المحلل الداخلً 

 المحلل الخارجً 

المؤسسة موضع 

 التحلٌل 
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 (1998:270.) عدكف ،أػ النتائج الداخمية لمتحميؿ المالي 

  تحديد مدل تحقيؽ الكحدة االقتصادية لمتكازنات المالية المطمكبة كالحكـ عمى التسيير المالي لفترة
 التحميؿ .

 جاؿ تخطيط االستثمارات نتيجة لكجكد إمكانية لذلؾ ككذلؾ بالنسبة لمتمكيؿ اك اتخاذ القرارات في م
 تكزيع األرباح كتغيير رأس الماؿ .

  التحقؽ مف المركز المالي لمكحدة االقتصادية كاالخطار المالية التي قد تتعرض ليا بكاسطة المديكنية 
 االطالع عمى مدل صحة السياسة المالية كاإلنتاجية كالتنمكية . 
  لمراقبة النشاط .بكصفيا اساسان كضع المعمكمات اك النتائج التي تـ التكصؿ الييا 

 ب ػ النتائج الخارجية لمتحميؿ المالي 
 تقييـ الكضع المالي كمدل استطاعة الكحدة االقتصادية تحمؿ نتائج القركض .

 . المكافقة اك الرفض لطمب القركض مف المصارؼ الخاصة 
 ية كبكاسطتيا يتـ تحديد الكعاء الضريبي .تقييـ النتائج المال 
 . مالحظات حكؿ االعماؿ التي تقكـ بيا الكحدة االقتصادية في المجاؿ المالي 
 مع الكحدات األخرل مف نفس القطاع. ةن تحديد مستكل الكحدة االقتصادية مقارن 

 مصادر التحميؿ المالي 12-1-2 
لمقياـ بعممية التحميؿ المالي مف خالؿ نكعيف مف  ةزميمكف لممحمؿ المالي أف يحصؿ عمى المعمكمات الال

التحميؿ كطبيعة  ةىذه المعمكمات مف خالؿ طبيعة كىدؼ عممي عتماده عمىاكيككف  ةالمصادر األساسي
 (20:2008محمد ،كاخركف، : ) بما يأتيكيمكف تحديد مصدر ىذه المعمكمات  ةالمؤشرات المطمكب

  ةمصادر المعمومات الداخمي ػ1
الدخؿ،  ة، قائم ةالمالية، قائمو التدفقات النقدي ة، الميزاني ةكغير المنشكر  ةالمنشكر  ةتشمؿ البيانات المحاسبي -
 بتمؾ البيانات . ةيضاحات المرفقاإل
 دارة كتقرير مدقؽ الحسابات .التقرير الختامي ألعضاء مجمس اإل -
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  ةػ مصادر المعمومات الخارجي2
، المعمكمات المالية  ةالتي تصدرىا المؤسسات كالييئات الحككمي ةقتصادياال المجالت كالصحؼ كالنشرات -

 . ةالتي تصدر مف األسكاؽ المالية كمكاتب الكساط
 المكاتب االستشارية. -

 محددات التحميؿ المالي 13-1-2 
 ةاالقتصاديبالرغـ مف أىمية التحميؿ المالي كقدرتو عمى التعرؼ عمى مدل كفاءة األنشطة المختمفة لمكحدة 

ستثمارية اال أف ىناؾ الكثير مف المحددات مف الكاجب عمى المحمؿ كالتعرؼ عمى مركزىا المالي كقدرتيا اال
 ( .2015:13: )طاىر،مايأتيالمالي بذؿ الجيكد الالزمة لمتغمب عمييا كىي 

 ىماؿ باقي الجكانب .ا  ك  ةييتـ المحمؿ المالي بجانب معيف لمكحدة االقتصادي -1
 ية ككمية المعمكمات المتكفرة لممحمؿ المالي .نكع -2
فبالنسبة لمتحميؿ المالي عند طمب قرض بمبمغ كبير  ةىتماـ المحمؿ بالكحدة االقتصادياتفاكت درجة  -3

 بمبمغ صغير . رو يككف أعمؽ عند تجديد حساب جا
األحكاـ المتعمقة بمخصص الديكف المشككؾ  كالسيماالتقدير الشخصي لممحمؿ المالي في بعض األحكاـ  -4

 ستيالؾ .فييا كاال
 ستمرارية استعماؿ القكاعد المحاسبية .امدل  -5
ستنتاج بصكرة اختصار المعمكمات المالية في القكائـ المالية مما يحد مف قدرة المحمؿ الخارجي عمى اال -6

 دقيقة .
     لمحكـ عمى كفاءة المنشأة  ولمالي كيحد مف قدرتعاقة عمؿ المحمؿ اإتجميؿ الميزانيات سيؤدم الى  -7

 ( .2015:88:89) طمب ،
بعد أف تـ التطرؽ الى مفيكـ التحميؿ المالي كأسباب نشؤه كخصائصو كأىدافو ككذلؾ خطكات التحميؿ المالي 

 ي .البد مف التعرؼ عمى مؤشرات كمعايير التحميؿ المالي كىذا ما سيتـ التطرؽ اليو في المبحث الثان
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 المبحث الثاني
 مؤشرات ومعايير التحميؿ المالي

 
 مصادر المعمومات المستخدمة في التحميؿ المالي 1-2-2 

ىي القكائـ المالية  استنتاجاتومنيا مالحظاتو ك  ئأف المادة األكلية التي يقكـ بمعالجتيا المحمؿ المالي كيستقر 
حصؿ خالؿ فترة  كتعكس نتائج ما ةمف السجالت المحاسبية لمكحدة االقتصادي ظـ معمكمات مستقاةنت إذ

 ( 50: 2015: )طاىر، ىي ما يأتي القكائـ  هزمنية معينة كىذ
قائمة المركز المالي: ىي تقرير لحقكؽ الممكية كاألصكؿ كالخصكـ كتقدـ ىذه القائمة معمكمات عف  -1

 .لتزامات لمدائنيف، صافي المكاردحقكؽ الممكية، اال ة،ة االقتصاديستثمارات في مكارد الكحدمقدار كطبيعة اال
تمخص االيرادات كالمصاريؼ خالؿ فترة  إذقائمة الدخؿ: ىي القائمة االكثر شيكعان في القكائـ المالية  -2

 .معينة
بيف القكائـ المالية مف حيث األعداد كالفيـ  قائمة التغيير في حقكؽ الممكية : ىي أكثر صعكبة ما -3

قتراض كتحتكم عمى ثالثة بنكد دارة الشركات كقكانيف االإكتعقيدات ىيكؿ رأس الماؿ التي تفرضيا مجالس 
 .صدار، األرباح المحتجزة، رأس الماؿ األسيـ ىي عالكة اإل

التغييرات النقدية التي حصمت في الكحدة  قائمة التدفقات النقدية : تعد ىذه القائمة بيانان تحميميان يبيف -4
خالؿ الفترة المالية سكاء زيادة أك نقصاف كمعرفة أسباب ىذه التغييرات أم أنيا تقكـ بتصكير كؿ  ةاالقتصادي

 (.2014:14التدفقات النقدية الداخمة كالخارجة ) سالـ ،
 أساليب التحميؿ المالي  2-2-2

ستخداميا مف ِقبؿ المحمؿ المالي لتحكيؿ اؿ كاألساليب الفنية التي يتـ التحميؿ المالي مجمكعة مف الكسائ ديع
 تكضيح الماضي لرسـ سياسات لممستقبؿ .إلى البيانات المالية الى مؤشرات مالية كدالالت تيدؼ 

 وختيار األساليب التي يجب عمياف نجاح المحمؿ يتكقؼ في تحقيؽ أىدافو عمى مياراتو في كيفية ا  ك 
تنفيذ عممية التحميؿ فمقد تعددت صكر ىذه األساليب كلكنيا تعتمد عمى منيج المقارنات ستخداميا في ا

ستخداـ العديد مف األساليب في تحميؿ بيانات القكائـ المالية ) كشؼ ايتـ  إذكغايات كأىداؼ المحمؿ المالي 
 الدخؿ كالمركز المالي( .
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 المالي ىي:كمف أىـ األساليب المعتمدة في تنفيذ عممية التحميؿ 
  التحميؿ المقارفاكالن :

قتصادية كفؽ ىذا النكع مف التحميؿ يقكـ المحمؿ المالي بالمقارنة بيف قائمتيف ماليتيف أك أكثر لنفس الكحدة اال
بيف  ةعداد كؿ منيما لفترة معينة يتـ التعرؼ عمى التغييرات التي حدثت خالؿ الفترة الزمنية الكاقعإكقد تـ 

لتتـ مقارنة أرقاـ البيانات في  ان يتـ أخذ بيانات القائمة المالية األقدـ أساس إذف لسنتيف متتاليتيف تاريخي القائمتي
 (. 2000:11القائمة الثانية بو )الطالب،

 :  آلتيةتجاىات اكأف أسمكب التحميؿ المقارف يتضمف اال
 التحميؿ العمودي  -أ

ي أك قائمة النتيجة أم القياـ بتحميؿ كؿ قائمة مالية بشكؿ يجاد األىمية النسبية لبنكد قائمة المركز المالإىك 
مستقؿ عف غيرىا كيتـ بشكؿ رأسي لعناصر القكائـ المالية مكضكع التحميؿ كيمتاز ىذا النكع مف التحميؿ 

بالتحميؿ الثابت أك الساكف  وف المقارنة تتـ في نفس المدة لذا يطمؽ عميإذ إنتقاء البعد الزمني عنو بالسككف ال
 ( .2004:29) الحيالي،

 التحميؿ األفقي  -ب
ىك تحميؿ نسب الزيادة أك النقصاف لكؿ فقرة مف فقرات الكشكفات المالية كمقارنة ىذه الفقرة مع الفقرة ذاتيا 
في سنكات سابقة كأف الزيادة أك النقصاف تكضع عمى شكؿ نسبة مئكية كيسمى التحميؿ األفقي ألنو يقـك 

يتمكف  إذالبنكد المختمفة في القكائـ كالتغييرات الحاصمة خالؿ أكثر مف مدة مالية تجاىات كسمكؾ ابدراسة 
ستقرار أك تراجع  تمؾ البنكد كمف ثـ يقكـ المحمؿ بالبحث االمحمؿ المالي مف خاللو عمى التعرؼ مف مدل 

، تجاىات البنكد في المستقبؿ ) خنفراعف األسباب التي أدت لذلؾ مما يؤدم لمتنبؤ ب
 .(2006:104كالمطارنة،

 (.2009:222كمف عيكب ىذا النكع مف التحميؿ مايأتي : )ىندم،
نتاج كالتكنمكجيا المستخدمة ألخرل مف حيث خطكط اإل ةقتصادية مف سنختالؼ ضركؼ الكحدة االإػ 1

 كالنظـ المحاسبية المستخدمة المتبعة.
ف األرقاـ التي تظير في القكائـ المالية تتأثر ثار التضخـ كالكساد الآػ يظير عمى ىذا النكع مف التحميؿ 2

 ألخرل .  ةقتصادية السائدة مف سنبالحالة اال
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 التحميؿ بالنسب المالية ثانيًا : 
يجاد عالقة كمية بيف بيانات قائمة الدخؿ أك بيف عمى إتقكـ فكرة التحميؿ المالي بكاسطة النسب المالية 

تجاىات بيانات الدخؿ كالمركز المالي معان في تاريخ معيف فأف ىذه االبيف  بيانات المركز المالي أك في ما
ختصارىا كمية كبيرة مف المعمكمات تخذتيا ىذه العالقة عمى مدل الكقت تسيؿ عممية التحميؿ المالي الاالتي 

( كتتمثؿ Richard،  134:2008ستعماليا بما ليا مف مؤشرات ليا معنى )االى كمية محدكدة مف السيؿ 
أف قيـ البسط كالمقاـ ىي األرقاـ كالبيانات المحاسبية التي  إذبيف )بسط كمقاـ(  نسب المالية بالعالقة ماال

تعرض في الميزانية العمكمية أك قائمة الدخؿ بشرط أف تككف العالقة تعبر عف جزء األداء كمفسرة لو 
خالؿ بمككنات د عمييا دكف اإلعتماكمرتبطة بو أم أف ىناؾ عالقات بيف البيانات المحاسبية كيجب اال

البسط كالمقاـ كأف نتائج النسب المالية اليمكف أف يفيـ مدلكليا أك الحكـ عف األداء اال بعد مقارنتيا ببعض 
المعايير القياسية كيمكف الحكـ عمى األداء مف خالؿ المقارنة بيف نتيجة النسبة كقيمة المعيار المستخدـ كمف 

سمكب يسيؿ عممية المقارنة أك تفسير أىمية ىذه ية يتـ تحكيؿ البيانات المالية ألستخداـ النسب المالاخالؿ 
 (.kieso، 12:2000البيانات كبعد ذلؾ مف الممكف المقارنة بيف الكحدات االقتصادية )

 شروط استخداـ النسب المالية 3-2-2
 (167:2006كآخركف ، ،كراجة )مف الكاجب مراعاة النقاط التالية عند استخداـ النسب المالية 

ػ يجب أف تككف ىناؾ عالقة منطقية بيف االرقاـ مع بعضيا مثؿ نسبة الربح إلى المكجكدات نسبة الربح 1
 إلى حقكؽ الممكية.

ػ يجب أف تساعد النسب التي تـ استخراجيا في تحميؿ العالقة مع مؤشرات اقتصادية اخرل مثؿ عالقة 2
أف األمكاؿ تقترض لغرض استثمارىا  إذنسبة معدؿ العائد عمى األمكاؿ المستثمرة مع تكمفة التمكيؿ 

فيذا يعني أف العممية كالحصكؿ عمى عكائد فإذا كاف معدؿ العائد عمى االستثمار أعمى مف كمفة التمكيؿ 
 مجدية.

ػ يجب أف تعكس النسبة عالقة تطبيقية بيف البسط كالمقاـ مثؿ نسبة اإليرادات مف الفكائد إلى صافي 3
 المكجكدات المنتجة لمفكائد.
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يتضح مما سبؽ بأف النسب المالية ىي محاكلة إليجاد عالقة بيف رقميف تـ استخراجيما مف قائمة المركز 
ة الدخؿ أك كمييما كبالتالي فيي ميمة في إعطاء فيـ أعمؽ عف حقيقة الكضع المالي لمكحدة المالي أك قائم

 بباقي أنكاع التحميؿ. ةن االقتصادية مقارن
  خصائص النسب المالية 4-2-2

 (,107:2017)بف بك زيدىناؾ العديد مف الخصائص التي تتميز بيا النسب المالية نذكر منيا 
 األرقاـ التي تـ استخداميا في النسب المالية يجب أف تككف كاضحة كقابمة لممقارنة.ف أالتجانس : ام 1. 
 الداللة: يجب أف تككف النسب معبرة عف اليدؼ الذم نريد الكصكؿ اليو مف التحميؿ المالي.2. 
اد االنتقاء: يجب عمى المحمؿ المالي أف يختار النسب المالية التي تعبر بشكؿ دقيؽ عف الجانب المر  3.

  كذلؾ حتى تككف عممية التحميؿ ذات جدكل. وتحميم
الذاتية: يمكف االعتماد عمى نسب مختمفة لتحميؿ نفس الجانب كبالتالي فأف عممية اختيار النسب المالية -4

 .وتعكد إلى المحمؿ نفس
 انتقادات النسب المالية  5-2-2

كات التحميؿ المالي بأستخداـ النسب المالية يعمؿ المحمؿ المالي عمى استخداـ البيانات المالية كاتباع خط
لمكصكؿ الى معمكمات تتعمؽ بأعماؿ الكحدة االقتصادية ككيفية اتخاذ القرارات الصائبة فييا كالتحقؽ مف 
كيفية أداء االعماؿ كغيرىا مف األىداؼ التي ُتظير أىمية التحميؿ المالي كلكف ىذا اليستثني كجكد مشاكؿ 

يتعرض ليا المحمؿ عند اجراء التحميؿ المالي حيث يكجد العديد مف االنتقادات عند التحميؿ المالي التي 
 (2008:167) جمدة ،استخداـ النسب المالية كىي كاالتي : 

عطاء إتقكـ ب ػ اف النسب المالية ىي أدكات لمتحميؿ المالي كتعطينا مؤشرات فقط عف أداء اإلدارة كلكنيا ال1
 االنحرافات التي تظير . تفسيرات اك حمكؿ لممشاكؿ اك

ػ تقكـ الكثير مف المصارؼ في بعض األحياف بدمج بعض عناصر المركز المالي اك بياف الدخؿ مع 2
بعضيما االمر الذم يؤثر سمبان عمى صحة النتائج التي يحصؿ عمييا المحمؿ المالي مف خالؿ استخداـ 

 النسب المالية .
ػ اختالؼ طرؽ التسجيؿ كالقيكد المحاسبية المتعمقة بتقييـ المكجكدات اك االطفاءات كتككيف االحتياطات 3

 كالمخصصات .
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ػ النسب المالية تظير عالقات كمية بيف بعض العناصر في تاريخ معيف كلكنيا ال تظير نشاطات اإلدارة 4
 اك خططيا .

نسب المالية عند المقارنة بيف السنكات كبالتالي تفقد ف ذلؾ يؤثر عمى دقة الإػ في حاؿ كجكد تضخـ ف5
 النسب المالية قيمتيا نتيجة تأثرىا بيذا التضخـ.

  أىداؼ التحميؿ بالنسب 6-2-2
ستخداميا الى اأسمكب التحميؿ المالي بالنسب مف أكثر األساليب استخدامان في التحميؿ المالي كييدؼ  عدي
 (2014:20تي: )األغكات،اآل
مؤشرات التحميؿ ألف تخاذ القرارات المختمفة في ادارة لبيانات الكاردة في القكائـ المالية لمساعدة اإلػ فيـ ا1

ستعانة بيا ُيمكف قتصادية كما أف االالمالي تكشؼ نقاط القكة كالضعؼ في المركز المالي في الكحدة اال
 بالسياسات المالية .نجازاتيا السابقة كبياف مدل التزاماتيا إقتصادية مف فحص الكحدة اال

 ػ تخفيض العدد الكبير مف البيانات الى عدد قميؿ كذات فائدة مف المؤشرات المالية ذات المدلكؿ الكاضح .2
 قتصادية  .تساعد المحمؿ المالي عمى تشخيص الكضعية المالية لمكحدة اال -3

نو قادر عمى عممية التنبؤ كيقـك ستخداـ النسب المالية ىك األفضؿ ألايتضح مما سبؽ بأف التحميؿ المالي ب
بدراسة مجمكعة مف المتغيرات ذات الخكاص المشتركة مثؿ النسب التي تقيس النشاط أك النسب التي تقيس 

نو يتـ قياس عناصر القكائـ المالية حسب عنصر أك إعند القياـ بعممية التحميؿ األفقي ف كفالربحية كل
 عنصريف مف بياناتيا. 

 المالئمة لمنشاط المصرفي :المؤشرات 7-2-2 
كبيران مف المؤشرات المالية التي تستخدـ في تقييـ األداء في المصارؼ اال أننا  ان مف المعمكـ بأف ىناؾ عدد

 سنتطرؽ الى أىـ تمؾ المؤشرات كاألكثر شيكعان .
  مؤشرات الربحية1.

ذ أف ىذه المؤشرات إالمصارؼ  تعد مؤشرات الربحية مف أىـ المؤشرات المالية التي تستخدـ لتقييـ أداء
تساعد في قياس قدرة المصرؼ عمى تحقيؽ عائد نيائي صافي عمى األمكاؿ المستثمرة كيعني ذلؾ بأف 

ستمرار كتكسع المصارؼ مف خالؿ الدكر الرائد االمحكر الفعاؿ ب دمؤشرات الربحية تركز عمى الربح الذم يع
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رؼ مما يزيد مف قدرتيا عمى البقاء كالمنافسة كضماف كاألساس لألرباح في تحقيؽ النمك المستمر لممص
 ( .40: 2012ستقرار مف خالؿ تعزيزىا لثقة المتعامميف مع المصرؼ .) الجعافرة ، اال

 أنكاع منيا : ةكتندرج ضمف مؤشرات الربحي
المصرؼ نسبة ىامش: الربح تقيس ىذه النسبة العائد الصافي مف الفكائد التي تـ تحقيقيا مف مكجكدات 1.

 ( .67: 2014كزيادة النسبة تعني زيادة قدرة المكجكدات عمى تكليد أرباح كبالعكس ) زيني ،
 :تيةكتحسب مف خالؿ المعادلة اآل

 %100× أجمالي المكجكدات ( ÷ نسبة ىامش الربح = ) ىامش الربح 
 الفكائد المدفكعة . –ذ أف ىامش الربح = الفكائد المحصمة إ 

حؽ الممكية:  تقيس ىذه النسبة الربح المتحقؽ مف خالؿ حقكؽ المساىميف نتيجة معدؿ العائد عمى 2.
رتفاع معدؿ استخداـ األمكاؿ لتحقيؽ األرباح فامف أىـ مؤشرات كفاءة  دستثمار أمكاليـ في المصرؼ كيعا

المكدعيف ستثمارات أمكاؿ اعتماد المصرؼ عمى جزء أكبر مف االعائد يدؿ عمى المخاطر العالية بسبب 
عتماد المصرؼ عمى أمكاؿ حممة انخفاض النسبة تدؿ عمى امقابؿ جزء أصغر مف أمكاؿ المساىميف ك 

 :  تية(  كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل136:2018األسيـ)عمي، 
 % .100×حؽ الممكية ( ÷ معدؿ عائد عمى حقكؽ الممكية = ) صافي الربح بعد الضريبة 

:تقيس ىذه النسبة فاعمية المكجكدات في تكليد األرباح كتعد مف أىـ معدؿ العائد عمى المكجكدات 3.
كتكليد األرباح)الالمي،  وستغالؿ مكجكداتادارة المصرؼ في إالمقاييس لمؤشر الربحية كيدؿ عمى كفاءة 

 :  تية(.  كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل26:2013
 % .100× أجمالي المكجكدات (  ÷معدؿ العائد عمى المكجكدات  = ) صافي الربح بعد الضريبة 

يرادات: تبيف ىذه النسبة صافي األرباح التي يحققيا المصرؼ بالنسبة جمالي اإلإنسبة صافي الربح الى 4.
األداء المالي بالنظر الى زيادة معدالت أكبر  ةتدؿ زيادة ىذه النسبة عمى زيادة كفاء إذيرادات الى أجمالي اإل

 :  تية( . كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل67: 2014يرادات) زيني، لي اإلالى أجما ةمف األرباح بالنسب
 % .100× يرادات ( اإل÷ يرادات  = ) صافي الربح بعد الضريبة جمالي اإلإنسبة صافي الربح الى 

يرادات إمكانية المكجكدات عمى تحقيؽ إ: كتقيس ىذه النسبة التشغيميةنسبة ىامش صافي العمميات 5.
 تية:يرادات التشغيمية كتحسب مف خالؿ المعادلة اآليا تعني زيادة المكجكدات عمى تحقيؽ اإللممصرؼ كزيادت
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 % 100× أجمالي المكجكدات( ÷  التشغيميةيرادات نسبة ىامش العمميات التشغيمية = ) صافي اإل
 المصركفات التشغيمية .  – التشغيميةيرادات يرادات التشغيمية = اإلذ اف صافي اإلإ

نسبة األرباح المكزعة لممساىميف الى صافي األرباح: تكضح ىذه النسبة حجـ العكائد التي يحصؿ عمييا 6.
ىتماـ كبير مف المساىميف كتحسب مف خالؿ االمساىمكف مف صافي الربح السنكم كلذلؾ تككف مدار 

 :  تيةالمعادلة اآل
صافي ÷ رباح المكزعة عمى المساىميف نسبة األرباح المكزعة عمى المساىميف الى صافي األرباح = ) األ

 % 100× الربح بعد الضريبة ( 
العائد عمى الكدائع :تبيف ىذه النسبة نصيب كؿ كحدة مف كحدات الكدائع مف صافي ربح المصرؼ بعد 7.

الضريبة كتشير الى مدل كفاءة المصرؼ عمى تكليد األرباح مف الكدائع التي حصؿ عمييا بتمكيؿ الكدائع 
 : اآلتية ( كتحسب مف خالؿ المعادلة36: 2011د صافية ) بشناؽ، الى عكائ

 % 100× جمالي الكدائع ( إ÷ معدؿ العائد عمى الكدائع = ) صافي الربح بعد الضريبة 
يرادات جمالي المكجكدات: يقيس ىذا المعدؿ قدرة المكجكدات عمى تحقيؽ اإلإنسبة أجمالي االيرادات الى 8.

: 2014ؿ ما متكفر مف مكجكدات ) زيني، ظيرادات في عمى تحقيؽ قدر كبير مف اإلكزيادة ىذه النسبة تدؿ 
 :  آلتيةكتحسب مف خالؿ المعادلة ا (67
 %. 100× جمالي المكجكدات ( إ÷ يرادات يرادات الى المكجكدات = ) أجمالي اإلنسبة اإل 

مف كحدات رأس الماؿ المدفكع معدؿ العائد عمى رأس الماؿ المدفكع: يقيس ىذا المعدؿ نصيب كؿ كحدة 9.
يعطي مؤشران لقياس  المختمفة الزمنيةمف األرباح بعد دفع الضريبة كعند مقارنة ىذا المعدؿ مع الفترات 

 : تيةالتطكر في العائد عمى رأس الماؿ كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل
 %. 100× ع ( رأس الماؿ المدفك ÷ معدؿ العائد عمى رأس الماؿ =) صافي الربح بعد الضريبة 

معدؿ العائد عمى المكارد: يقيس ىذا المعدؿ كؿ كحدة مف كحدات المكارد مف صافي الربح المتحقؽ 10.
 : تيةفيبيف ىذا المعدؿ كفاءة المصرؼ لتحقيؽ األرباح مف المكارد المتاحة لو كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل

 % .100× جمالي الكدائع + حؽ الممكية ( إ÷ معدؿ العائد عمى المكارد = ) صافي الربح بعد الضريبة 
 % .100× الفكائد المستحقة ( ÷ نسبة الفكائد المكتسبة الى الفكائد المستحقة = ) الفكائد المكتسبة 11.
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نسبة ربحية العامؿ بالمصرؼ :يقيس ىذا المؤشر نسبة الفكائد المكتسبة في منح القركض الى الفكائد 12.
ـ الحصكؿ عمييا مف األخريف كزيادة ىذه النسبة تعني تحقيؽ إيرادات أكبر المستحقة عمى القركض التي ت

 : تيةلممصرؼ كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل
 % 100× عدد العامميف الدائميف( ÷ نسبة ربحية العامؿ = ) صافي الربح بعد الضريبة 

  مؤشرات السيولةػ 2
لتجميع األمكاؿ كتكزيعيا  ان كالتي جعمتيا كعاء رئيسلعؿ ما يشغؿ المصارؼ بعد أف أحرزت األىمية البالغة 

يا المقترضيف كالمكدعيف في السحب كاإليداع كخشية أف تتفاجأ ئىك حرصيا عمى تمبية رغبات عمال
قتراض فأصبح مف ذ تكسعت في سياسة االإالمصارؼ بكميات مف السحب ربما تعجز في مكاجيتيا 

كؿ نقد سائؿ كبالرغـ مف أف النقد السائؿ قد تقابمو كدائع الضركرم تكفير جانب مف مكارد المصارؼ بش
فكائد األمكاؿ المتأخرة في نضير المحافظة  ءكبسببيا تدفع المصارؼ فكائد ألصحابيا فسكؼ تتحمؿ عب

عمى سمعتيا المالية حتى أذا ما تكفرت لدييا فرص آمنة في تكظيؼ جميع مكاردىا فأنيا ستمتنع عف ذلؾ 
) بف بك لنقدية كال يشغميا أرباح التكظيؼ الجديد الذم يستنزؼ جميع مكاردىاكتحتفظ بالسيكلة ا

 . (110:2017زيد،
تعد السيكلة أىـ السمات الحيكية التي تتميز بيا المصارؼ عف الكحدات االقتصادية األخرل، ففي الكقت 

الشاعة بعدـ تكفر سيكلة الذم تقكـ فيو الكحدات بتأجيؿ سداد ما عمييا مف التزامات كلك لفترة فأف مجرد ا
لدل المصرؼ كفيمة بأف تزعزع الثقة لدل المكدعيف كتدفعيـ لسحب كدائعيـ مما سيؤدم الى تعرض 

 (. 26:2013فالس )الالمي، المصرؼ لإل
 كمف أىـ مؤشرات السيكلة ما يأتي : 

جمالي األصكؿ في إتبيف ىذه النسبة نسبة األصكؿ السائمة الى  جمالي الموجودات:إنسبة النقدية الى 1.
المصرؼ كزيادتيا تعني تكفر أرصدة نقدية دكف تشغيؿ لدل المصرؼ مما يقمؿ العائد النيائي المتكقع 

 : تيةكنقصيا يعني مكاجيو المصرؼ لعدة أخطار مثؿ خطر السحب كالتمكيؿ كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل
 % .100× مكجكدات ( جمالي الإ÷ جمالي المكجكدات = ) النقدية إنسبة النقدية الى 
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لتزاماتو دكف الحاجة الى الكدائع اآلجمة لدل اتبيف ىذه النسبة قدرة المصرؼ لمكفاء بالمعدؿ النقدي :2.
تخاذ قراراتيـ المناسبة مف خالؿ قراءة ا كفالمصارؼ األخرل في الظركؼ الطارئة كيستطيع المكدع

 : تية( كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل68:2014)زيني،المعمكمات المحاسبية الكاردة في القكائـ المالية 
 %. 100× جمالي الكدائع ( إ÷ المعدؿ النقدم =) النقدية 

يحتفظ المصرؼ بنسبة معينة مف المبالغ المتكفرة لدية كمبالغ الكدائع لدل البنؾ  النقدية: ةنسبة السيول3.
حتياطي بدكف فائدة كيسمى الرصيد باالالمركزم كتككف بشكؿ رصيد نقدم دائف يحتفظ بو البنؾ المركزم 

حتياطي القانكني كتتعرض ىذه النسبة لمتغيير كفقان لمظركؼ االقتصادية لمبمد كيستعمؿ البنؾ المركزم ىذا اال
بكصفو كسيمة عمى التأثير بحجـ االئتماف المصرفي كزيادة ىذه النسبة تعني زيادة قدرة المصرؼ بالكفاء 

 :  تية( كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل68: 2014) زيني،  وعتياديكقات غير االلتزاماتو المالية في األاب
 % .100× جمالي الكدائع إ÷ نسبة السيكلة النقدية = ) النقدية + شبو النقدية ( 

 %.100× جمالي الكدائع ( إ÷ = ) األرصدة لدل البنؾ المركزم  حتياطي القانونينسبة اال4.

 وحتياطياتاتسمح ىذه النسبة لممصرؼ مف تحديد  جمة:دخارية واآلالودائع االنسبة الودائع الجارية الى 5.
رتفاع ايداع ك مف النقدية السائمة كفؽ حجـ الكدائع الجارية كالمتمثمو بأكثر أنكاع الكدائع مف حيث السحب كاإل
 : تيةىذه النسبة تعني زيادة حاجة المصرؼ لألرصدة السائمة كبالعكس كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل

جمة( دخارية كاآلالاالكدائع ÷ جمة = ) أجمالي الكدائع الجارية كاآل ةدخارينسبة الكدائع الجارية الى الكدائع اال
 ×100. % 
  مؤشرات مالءة رأس الماؿػ 3

حتياجاتيا مف التجييزات كالمعدات كاألصكؿ الثابتة كما اتراعي المصارؼ أف يككف ليا رؤكس أمكاؿ لتغطية 
ذ يرتبط رأس إستعماؿ األمكاؿ اأمكاؿ لتتمكف مف البدء في تحقيؽ األرباح كلمقابمة المخاطر مف  يمزميا مف

تؤدم لتدىكر قيمة األصكؿ  إذالماؿ في المصارؼ بقدر ىذه المخاطر كأىـ ىذه المخاطر االئتمانية 
 قركض كسمفيات .شكؿ عمى  كجكدةالم

حتياطيات كاألرباح المحتجزة كيتصؼ خصصات كاالكرأس ماؿ المصرؼ مككف مف رأس الماؿ المدفكع كالم
رأس ماؿ المصرؼ بالصغر النسبي بالمقارنة مع الكدائع مما يؤدم الى ضعؼ ىامش األماف لممكدعيف لذا 
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جتذاب امف  كافأف الحفاظ عمى مالءة رأس الماؿ في المصارؼ أمر ضركرم كىاـ لدعـ ثقة المكدعيف ليتمكن
 المالية بضماف أداء سميـ كمتميز . واجاتالكدائع الكافية لتأميف احتي

 كمف أىـ مؤشرات مالءة رأس الماؿ ما يأتي :
تقيس ىذه النسبة مقدار مساىمة حقكؽ المالكيف في تمكيؿ  جمالي الموجودات :إنسبة حؽ الممكية الى  1.

 : تية( كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل137: 2018نشاط المصرؼ االستثمارم) عمي، 
 % .100× جمالي المكجكدات ( إ÷ جمالي المكجكدات = ) حؽ الممكية إنسبة حؽ الممكية الى 

دارة المصرؼ عمى تسديد الكدائع مف إكتقيس ىذه النسبة قدرة جمالي الودائع :إنسبة حؽ الممكية الى  2.
النسبة مدل اعتماد  تعد حقكؽ الممكية مف أىـ مصادر التمكيؿ لذلؾ تبيف ىذه إذخالؿ األمكاؿ المممككة لو 

المصرؼ عمييا كأف زيادة الكدائع عف حقكؽ المساىميف سيعرض المصرؼ لمخاطر تجاه المكدعيف لذا عمى 
كتحسب مف خالؿ  (27:2013)الالمي،دارة المصرؼ المكازنة بيف نسبة االيداعات الى نسبة حقكؽ الممكيةإ

 :  تيةالمعادلة اآل
 % .100× جمالي الكدائع ( إ÷ حؽ الممكية نسبة حقكؽ الممكية الى الكدائع = ) 

تبيف ىذه النسبة مدل قدرة المصرؼ بمقابمو أخطار االستثمار  جمالي القروض:إنسبة حؽ الممكية الى  3.
في القركض كالسمفيات مف حقكؽ الممكية بدكف المساس بالكدائع كىذه النسبة تعكس درجة الخطر المتكقع 

مف االستثمار بكؿ نكع مف أنكاع  ةصرؼ االحتفاظ بنسبة معينبمحفظة القركض كالكاجب عمى كؿ م
كتحسب مف خالؿ  (68:2004)زيني،القركض عمى شكؿ احتياطي لتغطية أخطار االئتماف كعدـ السداد

 : آلتيةالمعادلة ا
 % .100× جمالي القركض( إ÷ جمالي القركض =) حؽ الممكية إنسبة حؽ الممكية الى 

تكضح ىذه النسبة مدل قدرة المصرؼ لمكاجيو مخاطر نسبة حؽ الممكية الى االستثمارات المالية : 4.
(  كتحسب مف خالؿ المعادلة 137: 2018انخفاض القيمة السكقية لمككنات محفظة األكراؽ المالية) عمي، 

 :  تيةاآل
 % 100× ات المالية ( جمالي االستثمار إ÷ نسبة حؽ الممكية الى االستثمارات = ) حؽ الممكية 
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 مؤشرات توظيؼ األمواؿ 4.
حكـ عمى كفاءة المصرؼ بتكظيؼ األمكاؿ المتاحة لو في مختمؼ المجاالت الى التيدؼ ىذه المؤشرات  

طار السياسات االئتمانية لممصرؼ كتقيس ىذه المؤشرات اداء المصرؼ باستعماؿ األمكاؿ المتكفرة إكفؽ 
كالعائد الذم تـ تحقيقو نتيجة االستثمار في مختمؼ المجاالت كمف أىـ ىذه المؤشرات ما  ةكانتاجية العمال

 يأتي :
يقيس ىذا المعدؿ مدل قدرة المصرؼ في تكظيؼ الكدائع في أكجو االستثمار  معدؿ استثمار الودائع: 1.

(  366: 2012مي ،المختمفة بيدؼ تحقيؽ األرباح كلغرض دفع أرباح كعكائد لممكدعيف) العبيدم كالجمي
 : تيةكتحسب مف خالؿ المعادلة اآل

 % 100× جمالي الكدائع ( إ÷ جمالي االستثمارات إمعدؿ استثمار الكدائع=) 
تكضح ىذه النسبة كفاءة المصرؼ في االستثمار جمالي االستثمارات: إجمالي االيرادات الى إنسبة  2.

: 2014عمييا المصرؼ مف مختمؼ االستثمارات) زيني ،كزيادتيا تعني زيادة حصيمة االيرادات التي حصؿ 
 :  تية( كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل68

 %. 100× جمالي االستثمارات ( إ÷ جمالي االيرادات إجمالي االستثمارات =) إجمالي االيرادات الى إنسبة 
في تشغيؿ مكاردة  يبيف ىذا المعدؿ كفاءة المصرؼ جمالي الموجودات:إجمالي االيرادات الى إنسبة  3.

المالية ككفاءتو في تشغيؿ االمكانيات البشرية ألداء الخدمات المصرفية كافة كالمتمثؿ عائدىا أك جزء كبير 
كالعمكالت كزيادة ىذه النسبة دليؿ عمى االستغالؿ السميـ لممكجكدات كتحسب مف  ةمنيا في الفكائد المحقق

 : تيةخالؿ المعادلة اآل
 %. 100× جمالي المكجكدات ( إ÷ جمالي االيرادات إات الى المكجكدات= ) جمالي االيرادإنسبة 

: 2011لسياسو المصرؼ في التكظيؼ) شاىيف كمطر ، ان ىذه النسبة مؤشر  عدتمعدؿ توظيؼ الموارد : 4.
 :  تية( كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل857

 %. 100× جمالي الكدائع + حؽ الممكية ( إ÷ جمالي االستثمارات إمعدؿ تكظيؼ المكارد= ) 
يكضح ىذا المعدؿ نسبة الفكائد المحصمة مف نشاط جمالي محفظة القروض :إػ معدؿ العائد عمى 5

جمالي ماقدمو المصرؼ مف قركض كزيادة ىذا المعدؿ يدؿ عمى تحقيؽ إالمصرؼ في مجاؿ االقراض الى 
 :يةتعكائد أكبر لممصرؼ كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل
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× جمالي القركض ( إ÷ جمالي محفظة القركض= ) الفكائد المحصمة مف القركض إمعدؿ العائد عمى 
100 % 

لقياس قدرة المصرؼ  ومف المؤشرات الرئيس ةىذه النسب دتع جمالي الودائع :إجمالي القروض الى إنسبة  6.
ائع العمالء كزيادتيا تعني قدرة جمالي كدإفي تكظيؼ الكدائع كتبيف حجـ األمكاؿ التي كظفيا المصرؼ مف 

 : تيةالمصرؼ عمى تكظيؼ األمكاؿ كتحسب مف خالؿ المعادلة اآل
% 100× جمالي الكدائع ( إ÷ جمالي القركض إجمالي الكدائع= ) إجمالي القركض الى إنسبة 

 ( 27:2013)الالمي،
  مؤشرات نسب المديونية 5.
تقيس ىذه النسبة استخداـ مصادر التمكيؿ الخارجية في الييكؿ التمكيمي في المصرؼ نسبة المديونية:  1.

الديكف كارتفاع النسبة يدؿ عمى عدـ  ءكتقيس حجـ المخاطر المحتمؿ أف يكاجييا المصرؼ مف حيث عب
يؿ عمى لتزاماتو طكيمة األجؿ مما سيعرضو لمشاكؿ االفالس بينما انخفاض النسبة دلاقدرة المصرؼ بالكفاء ب

أف المصرؼ يعتمد في نشاطو عمى التمكيؿ الذاتي أكثر مف االعتماد عمى الكدائع كالديكف كتحسب مف 
 : تيةخالؿ المعادلة اآل

 %. 100× جمالي المكجكدات ( إ÷ جمالي المطمكبات إنسبة المديكنية = ) 
 ةن عمى المطمكبات مقارنتبيف ىذه النسبة مدل اعتماد المصرؼ نسبة المديونية الى حقوؽ الممكية : 2.

بحقكؽ الممكية كأف ارتفاع ىذه النسبة سيزيد مخاطر المكدعيف كبالتالي مخاطر المستثمريف كانخفاضيا يكفر 
حماية افضؿ لممكدعيف كدليؿ عف كجكد قدرة كامنة عمى االستثمار لدل المصرؼ كفي بعض األحياف قد 

دـ كجكد ثقة لدل المكدعيف بكضع المصرؼ المالي يستنفذ المصرؼ قدرتو عمى االستثمار طكيؿ األجؿ لع
( كتحسب 8: 2001أك احتماؿ تأثر نشاطو بالتغييرات االقتصادية كالسياسية التي يمر بيا البمد) العامرم،

 : تيةمف خالؿ المعادلة اآل
 %. 100× حقكؽ الممكية ( ÷ جمالي المطمكبات إنسبة المديكنية الى حقكؽ الممكية = ) 

  ة األرباحمؤشر جودػ 6
ىنالؾ العديد مف المقاييس لقياس جكدة األرباح كمنيا مؤشر صافي التدفؽ مف األنشطة التشغيمية بمكجب 
األساس النقدم ألف أعداد األرباح المحاسبية عمى أساس االستحقاؽ تككف عمى قسميف مستحقات كتدفقات 



 المالية التقارير وجودة المالي التحليلالفصل الثاني ......................................................... 
 

 
45 

دخؿ المحاسبي مما سيؤدم الى زيادة دارم بالنقدية فأف زيادة المستحقات تدؿ عمى زيادة التالعب اإل
( كتحسب مف 8:2001المخاطر كبالتالي انخفاض جكدة األرباح كانخفاض جكدة األداء المالي)العامرم، 

 : تيةخالؿ المعادلة األ
جمالي إ÷ العائد عمى األصكؿ عف التدفؽ النقدم التشغيمي = ) صافي التدفؽ مف االنشطة التشغيمية 

 % .100× األصكؿ ( 
 معايير التحميؿ المالي 8-2-2 

ف احتساب النسب المالية كأم مقياس مف مقاييس األداء بمفردىا سيحصؿ المحمؿ المالي عمى مؤشرات إ
ذا إمحدكدة القيمة مالـ يكف ىناؾ معيار لغرض قياس النتائج كمقارنتيا بو مف أجؿ الحكـ عمى النتائج فيما 

بأف اختيار معيار مناسب لمحكـ عمى النسبة ليس اقؿ أىمية عف كانت مناسبة أك غير مناسبة كيمكف القكؿ 
 1: 3اختيار النسبة نفسيا فمثالن قياـ المحمؿ المالي باحتساب نسبة السيكلة كخركجو في ىذه الحالة بنسبة 

ف ىكذا إذا كانت النسبة مرتفعة أك منخفضة . فما إذ لـ يستطع المحمؿ بأف يقرر إفيذه النتيجة المعنى ليا 
رار يحتاج الى معيار أك مقياس محدد فينا برزت أىمية اختيار معايير التحميؿ المالي كىي عبارة عف أرقاـ ق

 (. 20: 2008مة رقـ أك نسبة ما ) الطكيؿ،ءتستخدـ لمحكـ عمى مدل مال ةمعين
 خصائص المعايير  9-2-2

 :  تيةمعنى فال بد أف يتصؼ بالخصائص اآل الكي يككف المعيار مقبكالن كذ
 أف يتصؼ المعيار بالكاقعية أم مف الممكف تنفيذه. 1. 
 ذا تكجب األمر لذلؾ .إ وجراء تعديالت عميإأف يتصؼ المعيار باالستقرار النسبي كىذا ال يمنع مف  2.
 ( .154: 2002،كاخركف أف يتصؼ المعيار بالكضكح كسيكلة التركيب كالبساطة ) كراجة 3.
 استخدامات المعايير  10-2-2 

نحرافات كالبحث عف األسباب التي أدت مع النسب الفعمية الظيار اال ةأداة مقارنبكصفو يستعمؿ المعيار  1.
 نحرافات.ليذه اال

 ( .43: 2016إعطاء الرقـ المطمؽ معنى مف الممكف تفسيره في ضكء المعيار المكضكع ) الحمك، 2.
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 هفي ضكء هك النسبة معنى مف الممكف تفسير عطاء الرقـ المطمؽ أيتبيف مما سبؽ بأف المعيار يستخدـ إل
كأيضان يككف أداة مقارنة مع النسب الفعمية مما سيؤدم ألبراز األنحرافات التي تقـك بدفع المحمؿ المالي 

 لمبحث عف األسباب التي أدت ليا.
 أنواع المعايير  11-2-2

 المعايير المستيدفة 1.
ة لمكحدة االقتصادية التي تمثؿ المكازنات التخطيطية .كأف كىي المعايير التي تعتمد عمى الخطط المستقبمي

المعايير  ددارة كالمحمؿ المالي لمتحقؽ مف مدل تطبيؽ الخطط المكضكعة . كتعمنيا اإل تستفيدىذه المعايير 
 ةيقكـ المحمؿ المالي بمقارنة المعايير المستيدف إذالمستيدفة مف األدكات الميمة في عممية الرقابة كالتخطيط 

يجابية أـ سمبية إنحرافات سكاء كانت اذا كانت ىناؾ إكبالتالي يتـ التحقؽ ما  وتـ تحقيق مع ما
 ( .70:2014زكريا،)

 المعايير المطمقة  2.
 ةتمثؿ المعايير المطمقة صيغة مثالية لحدث معيف كىي لذلؾ تمثؿ خاصية متأصمة تأخذ شكؿ قيمة مشترك

يستخدـ ىذا النكع مف المعايير  . كقميؿ ما ةبيا التقمبات الكاقعيقتصادية كتقاس بيف جميع الكحدات اال
ألنو  ان ضعيف ان مالي ان يعد مؤشر  إذقتصادية بتعادىا عف المتطمبات الكاقعية ألنشطة الكثير مف الكحدات االال

قتصادية متعددة كقطاعات مختمفة بطبيعة عمميا . افيما بيف كحدات  ةيجاد الصفات المشتركإيعتمد عمى 
كمف الممكف المجكء الى ىذه المعايير عند عدـ تكفر معايير  1: 2كمثاليا نسبة التداكؿ المتعارؼ عمييا 

 ( .164: 2008قتصادية ) فمكح كأخركف ، المكضكعية بالنسب التي تحققيا الكحدة اال ةمالئمة لممقارن
 المعايير الصناعية  3.

قتصادية تنتمي الى نفس القطاع عف فترة زمنية ىك متكسط نسب أخذت لمجمكعة كبيرة مف الكحدات اال
قتصادية ستعماالن فيتـ مف خاللو مقارنة النسبة الخاصة بالكحدة االامحددة . كيعد ىذا المعيار مف األكثر 

 ( 42: 2017مكضكع الدراسة لمتعرؼ عمى مركزىا المالي كمدل التطابؽ مع معدؿ الصناعة ) كحيد ، 
 : يأتيكيؤخذ عمى ىذا المعيار ما

 الصعكبة في تصنيؼ كتحديد الصناعات كتنكع أنشطتيا . -أ
 الصعكبة في تحديد المقصكد بالصناعة الكاحدة كالصناعات الممكف تصنيفيا ضمف الفئة نفسيا . -ب
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 لعمالئيا . وكتمنح وئتماف الذم تحصؿ الشركة عميختالؼ شركط االإ -ج
 مدل تنكع المنتجات كتركيبة ىذا التنكع . -د
 ختالؼ في المكقع الجغرافي .اال -ق
 أىداؼ المؤسسات المختمفة . -ك

جراء إعند  تيةكمف أجؿ أف تككف المقارنة كفؽ ىذا المعيار ناجحة فمف الكاجب تكفر الخصائص اآل
 المقارنات كىي : 

 يجب أف تككف الشركات مكضكع الدراسة ذات حجـ مماثؿ . -أ
 لقطاع كاحد .أف تككف الشركات مكضكع الدراسة تابعة  -ب
 ستخداـ أسس مكحدة .استخداـ نفس األساليب كاألسس المحاسبية كأف يتـ عرض البيانات بايجب  -ج
 (.23: 22: 2014أف تنتمي الشركات لنفس المنطقة الجغرافية ) قدكر،  -د
 المعايير التاريخية   -4

لمحكـ عمى أدائيا الحالي  ان معيار  دهقتصادية في الماضي كعتعتمد ىذه المعايير عمى دراسة أداء الكحدة اال
    يجاد المتكسط الحسابي لنفس السنة لفترات سابقة محددة إتجاىاتو كيتـ التكصؿ ليذا المعيار مف خالؿ اك 

 ( .162: 2006،كاخركف ) كراجو
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 المبحث الثالث
 المالية التقارير لجودة المعرفية المرتكزات

 التقارير المالية مفيـو  1-3-2
قتصادية التقارير المالية مف أىـ مصادر المعمكمات التي يعتمد عمييا أصحاب المصالح في الكحدة اال دتع

فصاح عف المعمكمات المالية كغير المالية . كبالتالي لإل وكسيمة رئيس دتخاذ القرارات المختمفة فتعافي عممية 
 تعد القكائـ المالية ىي الجزء المحكرم لمتقارير المالية .

األخيرة كالتي تعكس الصكرة الصادقة لألحداث كالعمميات  وكنىتماـ بجكدة التقارير المالية في االزداد االاقد ل
ىتماـ بجكدة قتصادية االاصبح مف الضركرم عمى الكحدات اال وقتصادية كعميالتي قامت بيا الكحدة اال

 ( 12:2020) عبد الغفار كاخركف، التقارير المالية .
عرض نزيو كدقيؽ كمنسؽ كمكثؽ لمبيانات المختمفة عف أنشطو الكحدات بأنيا التقارير المالية كقد تـ تعريؼ 

دارة العميا أك مف ليـ مصالح في الكحدة االقتصادية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مختمفة منيا االقتصادية تقدـ لإل
 ( .165: 2005سيف األداء لألفضؿ ) أبك طالب،المراقبة كالمتابعة كتقييـ األداء كأتخاذ القرارات األزمة كتح

كسيمة أتصاؿ ما بيف الكحدة االقتصادية كالعالـ الخارجي كأداة لتكصيؿ المعمكمات بأنيا ككما عرفيا )سامي( 
المعمكمات الخاصة بنتائج  ةالتي تعدىا الكحدة االقتصادية الى المستفيديف . بحيث تشمؿ التقارير المالية كاف

اجب مف الكحدة االقتصادية تقديميا بشكؿ دكرم سكاء كانت عمى شكؿ قكائـ مالية أك غيرىا مف األعماؿ كالك 
 ( .35: 2011األشكاؿ )سامي،

عداد ىذه التقارير كفؽ إيتـ  إذكتتمثؿ التقارير المالية بالمنتج النيائي لمعمؿ المحاسبي في الكحدة االقتصادية 
بالعمميات كاألحداث كاالنشطة االقتصادية  ةيانات التي ليا عالقمف المعالجات المحاسبية لمب ةجراء مجمكعإ

تخاذ القرارات فيي االتي تقكـ بيا الكحدة االقتصادية ألجؿ تقديميا بشكؿ ممخص كمفيكـ لمجيات التي تقكـ ب
 (.32:  2002يحيى، ك يصاؿ المعمكمات المحاسبية الى المستخدميف ) الحبيطي إمف أجؿ  ةتمثؿ كسيم
المالية تعد األداة التي يتـ استخداميا بكاسطة النظاـ في عرض المعمكمات كتكصيميا الى مستخدمي  كالتقارير

تصاؿ بيف النظاـ المحاسبي كاألطراؼ األخرل التي تعتمد عمى ىذه المعمكمات التي االنظاـ فيي تعد قناة 
 ( .12: 2020كآخركف،  نتاجيا ) عبد الغفارإيقـك النظاـ ب

 :يأتيفات السابقة لمتقارير المالية نستنتج ما كمف خالؿ التعري
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 الناتج النيائي لمنظاـ المحاسبي . دف التقارير المالية تحتكم عمى معمكمات كالتي تعإ 
 لتكصيؿ المعمكمات الى المستخدميف . ةالتقارير المالية ىي كسيم 
 ةينف التقارير المالية ىي أداة لتقييـ أداء الكحدة االقتصادية خالؿ فترة معإ . 

كانما ىي كسيمو لتكصيؿ المعمكمات عند أعمى درجة مف  ةيتبيف مما سبؽ أف التقارير المالية ليست فقط غاي
 تخاذ القرارات المناسبة. المساعدتيـ في  الجكدة الى المستخدميف كالن حسب حاجتوِ 

 مفيـو جودة التقارير المالية  2-3-2
المالية سيتـ تفصيمو الى مككناتو األساسية لمكصكؿ لمفيكـ شامؿ. لماـ بمفيكـ جكدة التقارير مف أجؿ اإل

جكدة أم اصبح جيدان ككممة أجاد أتت بالجيد مف القكؿ  يءف الجكدة في المغة العربية معناىا أنو جاد الشإف
 (. 254: 2003كالفعؿ ) أبف منظكر،

( مف Mcfieليو )إتكصؿ  ىذا مالقد تناكلت األدبيات المحاسبية مفيكـ الجكدة مف خالؿ جكانب عديدة ك 
( كلقد تـ The Review Accountingجراء بحث االلكتركني في مجمة ) إخالؿ متابعة كممة الجكدة ب

 (Mcfieصدارات األكلى غير ممكف كلقد قاـ )لكتركني في اإلبحثان عمى العمـ بأف البحث اإل 260يجاد إ
البحكث قد  الى إفستخداميا كلقد تكصؿ اجاد طريقة يإلك قراءة كؿ بحث ليتـ تحديد مفيكـ كممة الجكدة 

تناكلت الجكدة مف ثالثة مفاىيـ األكؿ ىك التميز في التدقيؽ كيعد األكثر شيكعان كالثاني جكدة األرباح 
 (. 22: 2016فصاح ) حسيف،بالغ المالي كجكدة اإلكالثالث جكدة اإل

ما المقصكد بالجكدة في التقارير المالية ؟ )  فيناؾ سؤاؿ وكمف أجؿ فيـ معنى الجكدة كتحديد ماىي عمي
Cheung،2010 :148. ) 
ستعراض مفاىيـ الجكدة في مجاؿ التقارير المالية مف كجيو نظر اعف التساؤؿ فالبد مف  ةجابكلغرض اإل

تحاد المحمميف المالييف بأنيا الشفافية كالكضكح كتكفر ا( FAFالمنظمات المينية كالباحثيف . فعرفيا ) 
بالغ التابعة لممعيد األمريكي جنة الخاصة باإلم( الSCFRعمكمات في الكقت المناسب . بينما ترل ) الم

ستخداـ المعمكمات بمجاؿ التنبؤ عمى ا( عمى أف الجكدة تعني القدرة AICPAلممحاسبيف القانكنييف ) 
 ( .22: 2016مة المعمكمات لميدؼ مف الحصكؿ عمييا ) حسيف،ءكمال

حتياجات لمستخدمييا مف المعمكمات قدرة التقارير المالية عمى تمبية االىي ارير المالية جكدة التقيقصد ب
 ( .239: 2017،كمدل كفائيا بأىداؼ التقرير المالي )براىيمي
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 ةنيا التقارير المالية التي أعدت كفؽ المعايير المحاسبية الدكلية بكؿ مكضكعيبأكقد عرفيا )دىماف( 
كمكثكقة الى مستخدمي التقارير المالية عف التدفقات النقدية  ةمءكشفافية، لضماف تقديـ معمكمات مال

كالمركز المالي لمكحدة االقتصادية، حيث يتـ تحديد جكدة التقارير، المالية مف خالؿ طريؽ الخصائص التي 
   حتياجات المستخدميف ا ةفي تمبيتتسـ بيا المعمكمات المحاسبية الكاردة في التقارير لكي، تككف مفيدة 

 ( .22: 2012) دىماف، 
نيا: الدقة في نقؿ المعمكمات المتعمقة بنشاطات كعمميات الكحدة بأككما تـ تعريؼ جكدة التقارير المالية  

ة ستفادااالقتصادية ، كالمتمثمة بالتدفقات النقدية المتكقع الحصكؿ عمييا ، مف تمؾ العمميات كمدل 
 ( .60:2018عجبنا،مف المعمكمات )المستثمريف 

عمى أنيا تمؾ التقارير الخالية مف التحريفات كاألخطاء، كاعطاىا صكره جكىريو تعبر بشكؿ تـ تعريفيا ككما 
رتفاع قدرتيا التنبؤية عمى تقييـ الكضع الحالي كالمستقبمي اعادؿ عف المركز المالي لمكحدة االقتصادية كب

 (. 131: 2020براىيـ، ا  الخزندار ك قتصادية ) لمكحدة اال
تخاذ القرار كلمحكـ استفادة منيا في عممية كسيمة لمحصكؿ عمى معمكمات كنتائج لالبأنيا رم( اككما يرل) قد

 ( .2015:28رم،اقتصادية كتقييـ مركزىا المالي ) قدعمى نتائج عمميات الكحدة اال
التقارير المالية ىي التقارير الصادرة مف الكحدات  ةستنادان الى المفاىيـ أعاله بأف جكداكيمكف القكؿ ك 

قتصادية في البنكد التي تمارسيا الكحدات اال ةنشطقتصادية التي تعبر عف مدل صدؽ معمكمات االاال
عف التحيز كالتضميؿ لكي تككف ذات فائدة لمستخدمييا  ةالمعركضة في تمؾ التقارير بحيث تككف بعيد

 تخاذ القرارات المناسبة .كال
 أنواع جودة التقارير المالية  3-3-2

أنكاع مف الجكدة في التقارير  ةقتصادية تتطمب تحقيؽ ثالثف جكدة التقارير المالية عف أعماؿ ، الكحدة االإ
 (59: 2013: )عبد الفتاح، كىيالمالية 

لكصؼ البيانات ختيارىا  اتككف الكممات التي تـ  إذجكدة صياغو التقرير: الكصؼ الجيد لبيانات التقرير  1.
 الكضكح. ةيتطمب ىذا تكفر خاصي إذعف البيانات  ةكاضحة كمفيكمو كتعبر بدق

يتطمب ىذا ثالث خصائص كىي الدقة إذ  جكده محتكل التقرير: أف يخمك التقرير مف األخطاء الجكىرية 2.
 كتماؿ كالشمكؿ .كاال
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جكدة عرض التقرير: أف يتـ الحصكؿ عمى التقرير بسيكلو كبالكقت المناسب ،كعرض المعمكمات كفؽ  3.
يتطمب ىذا تكفر  إذ ستخداميااعند  عناكيف متجانسو كبطريقو ال تحتاج الى المزيد مف التكضيح كالتفسير،

 تساؽ.أربعو، خصائص ىي الحياد كالشفافية كالتكقيت كاال
كاع التقارير المالية تشمؿ تكصيؼ بيانات التقارير بشكؿ جيد ىذا مف جانب صياغة يتبيف مما سبؽ بأف أن

كتماؿ كالدقة كبالنسبة لمعرض فيجب مف الكاجب أف تتكفر الشمكلية كاالفالتقرير أما مف جانب المحتكل 
 عرض المعمكمات تحت عناكيف متجانسو ككاضحة .

 اإلبالغ المالي خصائص جودة  4-3-2
 عمىف الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية تقسـ إ 2010( الصادر في 8( رقـ )FASPكفؽ بياف )

قسميف خصائص أساسية كثانكية فضالن عف قيكد المعمكمات المحاسبية كقد جاءت خصائص جكدة 
( في 8المعمكمات المحاسبية بمجمكعتيف أساسيتيف بعدما أصدر مجمس المحاسبة الدكلية قائمة المفاىيـ رقـ )

كالتي تضمنت القياـ ببعض التعديالت عمى الخصائص النكعية لكي تككف أكثر فائدة لمتخذم  2010
 القرارات .

 مة كالتمثيؿ الصادؽ .ء: كتشمؿ خاصيتي المالالخصائص األساسيةأػ 
 : كتشمؿ القابمية لممقارنة كالقابمية لمفيـ كالقابمية لمتحقؽ كالكقت المناسب . الخصائص الثانويةب ػ 
 : كتشمؿ قيد األىمية النسبية كقيد الكمفة كقيد الثبات .القيود والمحدداتجػ ػ 
  الخصائص األساسيةأ ػ 
 مة ءالمال 1.

ذا جاءت قراراتيـ نتيجة تقييـ إمة مف خالؿ ربط المعمكمات المالية بمستخدمييا فيي ذات تأثير ءعرفت المال
ني أف تككف المعمكمات المالية التي تـ عرضيا عمى مة تعءأك تصحيح ما تـ تقييمو مف المعمكمات كالمال

صمة بالقرار الذم سيتخذ كبالتالي ستؤثر فيو عف طريؽ تقييـ المستخدميف لألحداث الماضية كالحالية 
مة بأنيا ءكالمستقبمية أك ما تـ تقييمو سابقان كاتخاذ القرار بناءن عمى ذلؾ . كلقد عرفت المعمكمات المال

مة لألىداؼ كالتأثير في ءا عمى األقؿ ثالثة أبعاد كىي التأثير في اليدؼ كتسمى المالالمعمكمات التي لي
 .(70:2009أبك حماـ،مة لمقرارات )ءمة الداللية كالتأثير في أتخاذ القرارات كتسمى المالءالفيـ كتسمى المال
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تخاذ القرار كذلؾ لمساعدة اث فرؽ في احدامة عندما تككف ليا القدرة عمى ءكتككف المعمكمات المحاسبية مال
عف ناتج األحداث الماضية كالحالية كالمستقبمية أك عمى تأكيد اك تصحيح تنبؤات المستخدميف في كضع 

سترجاعية كاف تقكـ في الكقت اتكقعات سابقة كلكي تككف المعمكمة مالئمة يجب اف تككف ليا قيمة تنبؤية ك 
 ( .86: 2006المناسب ) شركيدر كأخركف،

مة المتعمقة بالخصائص األساسية جاءت لكي تجعؿ صاحب القرار ءا سبؽ بأف كؿ تعاريؼ الماليتضح مم
مة ءمف مستخدمي المعمكمات المالية اليدؼ األكؿ كاألخير حيث يتضح مف التعاريؼ . تككف المعمكمات مال

 ستثمار أمكاليـ .اتخاذ قرارات صائبة كسميمة باذا ما ساعدت مستخدمييا مف إ
 مة خاصيتيف ثانكيتيف ىما :ءصية المالكتتضمف خا

 أ ػ القيمة التنبؤية 
المعمكمات مف تقدير  كالقيمة التنبؤية تعني احتكاء المعمكمة عمى قدرة تنبؤية كبالتالي يتمكف مستخدم

المستقبؿ كتشكيؿ صكرة احتمالية ) تقديرية ( عنو فأف المعمكمة الجيدة تمكف المستخدـ مف تككيف تكقعات 
 ( .Hendriksen ،1992:145المستقبؿ كتحسيف امكانياتو كقدراتو في ىذا المجاؿ ) عف نتائج

( القيمة التنبؤية : تصبح المعمكمة المحاسبية FASBلقد عرؼ مجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي ) 
كالمستقبمية عف نتائج األحداث السابقة كالحالية  نبؤاتمة لممستخدميف عندما تساعدىـ عمى كضع تءأكثر مال

فكمما ساعدت المعمكمات المحاسبية مستخدمييا في التنبؤ بنتائج األحداث المتكقعة أك تأكيدىا لتكقعاتيـ أك 
 ( .70: 2013مساعدتيـ في التعديؿ كالتصحيح لقراراتيـ كانت ذات قيمة تنبؤية كبالتالي مالئمة )ريشك،

مة ءبو القيمة التنبؤية بكصفيا أحد مككنات المالعمى الرغـ مف األثر الميـ الذم تمع ويتضح مما سبؽ أن
عداد المعمكمات لف تكصؿ إككاحدة مف ركائزىا الميمة في تحسيف جكدة المعمكمات كبالرغـ مف االجتياد في 

تخاذ القرار المناسب كالقطعي كالضامف لمنتائج ألف الكاقع االقتصادم قائـ عمى عدـ التأكد امستخدمييا الى 
ىميو أكثر مف اؤ مرتبطان بالمعمكمات المحاسبية فحسب بؿ مرتبط بعكامؿ أخرل قد تككف ذات كلف يككف التنب

كبذلؾ مف  ان يكر منتكج منافس لـ يكف متكقعظالمعمكمات المحاسبية مثؿ المعمكمات البيئية كاإلدارية ك 
 نظرية أكثر مما ىي تطبيقية . الصعب التنبؤ باألىداؼ كاالحداث المستقبمية كستبقى القيمة التنبؤية
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 ب ػ القيمة االسترجاعية 
( كاذا تمتعت FASB ،2010تككف لممعمكمة قيمة مؤكدة في حالة تزكيد مستخدمييا بتغذية عكسية ) 

المعمكمات المحاسبية بقدرة في تغيير األىداؼ العامة أك البحث عف البدائؿ أك تطكير كتصحيح أخطاء 
مة لمستخدمي المعمكمات ءعادة التغذية كتككف مالإفتككف معمكمة ليا قيمة في مجاؿ التغذية العكسية أك 
ذا تمكف متخذ القرار بمساعدة تمؾ إية االسترجاعية لالستفادة منيا . كتتميز المعمكمات المحاسبية بالخاص

ف يتأكد مف صحة التكقعات السابقة كبالتالي تقييـ نتائج القرارات التي اتخذت بناءن عمى ىذه إ مف المعمكمات
 التكقعات .

تدة ف المعمكمات المحاسبية خاصية ُتمكف مستخدمييا مف التقييـ االرتدادم أك التغذية المر مف تتضإ مف فالبد
عف طريؽ المعمكمات التي ينتجيا نظاـ المعمكمات كالتي تساعد في تحسيف كتطكير نكعية مخرجات النظاـ 

القرارات مف تعزيز التكقعات الحالية أك  ممة ىي التي تمكف متخذءلذا مف الممكف القكؿ بأف المعمكمة المال
 (.200: 1990حصكؿ تغيير فييا كتقييـ نتائج القرارات السابقة )الشيرازم،

 التمثيؿ الصادؽ  2.
ف تحتكم عمى أحداث حقيقية كذات مف إمف اجؿ أف تككف التقارير المالية ذات فائدة لمستخدمييا فالبد 

عالقة كالتي يجب أف تمثميا بصدؽ كمف أجؿ أف يتحقؽ صدؽ التمثيؿ في المعمكمات المالية فال بد مف 
اء ككماؿ التمثيؿ فأف تحقيؽ ىذه الخكاص يعد مف تحقيؽ عكامؿ تتمثؿ في الحيادية كالخمك مف األخط

 األمكر الصعبة كبالتالي فأف اليدؼ مف خاصية التمثيؿ ىك تفعيؿ ىذه العكامؿ الى الحد الممكف. 
كمصطمح المكثكقية يعني مقدار الخمك مف الخطأ كالمكثكقية تعني أف تككف المعمكمة دقيقة متمثمة بصدؽ لما 

 تتأثر بأحكاـ القائميف عمى أعدادىا )أسماعيؿ بعيدة عف التحيز كاليجدر بيا أف تمثمو كتككف 
 ( .2: 2012،كنعكـ

عنيا بصدؽ مف الكاجب مراعاة تجنب نكعيف مف التحيز ىما )الخطيب  ان كلكي تككف المعمكمات ُمعبر 
 ( .12: 2006،القشيك 

 كتعني طريقة القياس سكاء كانت قد تكصمت الى نتائج مكضكعية أـ ال . التحيز في عممية القياس : 
 التحيز المقصكد كغير المقصكد كالتحرر مف التحيز يتطمب  عمى: كينقسـ  تحيز القائـ بعممية القياس

بأف تككف المعمكمة عمى أكبر قدر ممكف مف االكتماؿ كيعني التأكد مف أنو لـ يسقط مف االعتبار أم 
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كىناؾ اعتبارات األىمية النسبية كما  ةعداد التقارير المالية مف جيإاىر اليامة عند القياـ بمف الظك 
 أخرل . ةتستمـز مف كجكب دراسة جدكل المعمكمات قبؿ عممية قياسيا كاالفصاح عنيا مف جي

 : تيةكتنقسـ خاصية التمثيؿ الصادؽ الى الخصائص الثانكية اآل
 أػ كماؿ التمثيؿ 
زمة لمستخدمييا لحدث معيف بما في ذلؾ التفسيرات كاألكصاؼ صؼ أك تمثيؿ المعمكمات االكىك كماؿ الك 

ركؼ كالعكامؿ ظالضركرية . كقد يترتب عمى الكماؿ تفسيرات لحقائؽ ميمة حكؿ طبيعة كنكعية العناصر كال
تـ اإلفصاح عنيا التي مف الممكف أف تؤثر في نكعية المكجكدات كطبيعتيا كىنا تبرز أىمية المعمكمات التي 

: 2014قتصادية )العبيدم،عطاء صكرة متكاممة عف كافة جكانب أنشطة الكحدة االطكعيان كالتي تيدؼ إل
50. ) 

 ب ػ الحيادية 
المقصكد بالحيادية عدـ التحيز عند القياـ بعممية قياس كعرض المعمكمات المحاسبية الى أم طرؼ سكاء 

 ضوتفر  فصاح الطكعي حيادية كىذا مايجب أف تككف معمكمات اال دارة أك مستخدمي المعمكمات لذاكاف اإل
كفاءة السكؽ المالي التي تتطمب كصكؿ المعمكمة الى مستخدمييا بصكرة عادلة كغير متحيزة 

 ( .26: 2009)الشامي،
فصاح عنيا ذا كانت المعمكمات خالية مف أم تحيز في طريقة قياس النتائج أك طريقة عرضيا أك االا  ك 

تغمب مصالح فئة مف مستخدمي القكائـ المالية عمى حساب فئة أخرل مف المستخدميف فيذا يعني  بصكرة ال
تتكفر في تمؾ المعمكمات خاصية الحياد كبغض النظر عف النتائج . مف الممكف الحصكؿ عمى الحيادية في 

 مراعاة المعايير المحاسبية المستخدمة . تالمعمكمات أذا ما تم
 اء ج ػ الخمو مف األخط

المقصكد بالخمك مف الخطأ عدـ كجكد سيك أك خطأ في كصؼ ظاىرة معية . كقد تـ تطبيؽ العممية 
 ف الخمك مف الخطأ الإنتاج المعمكمات بصكرة صحيحة كدكف أخطاء . كعمى الرغـ مف ذلؾ المستخدمة إل

اإلفصاح عنيا بشكؿ فصاح الطكعي يتـ يعني خمك العممية مف األخطاء بشكؿ كامؿ . كألف معمكمات اإل
عف مدل صحتيا بؿ مف الضركرم  وليس مف الضركرم أف يبدم المدقؽ رأي وغير الزامي مما يعني ذلؾ أن
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عداد ىذه المعمكمات لضماف خمكىا مف األخطاء كخضكعيا إلجراءات التدقيؽ إبذؿ العناية القصكل عند 
 ( .27: 2004المتعارؼ عمييا )حسيف،

أف تتصؼ مف ف في جكدة المعمكمات المحاسبية كالبد اأساسيت افكقية خاصيتمة كالمكثءف خاصية المالإ
بيما المعمكمات كلكف ىناؾ احتماؿ التعارض بيف ىاتيف الخاصيتيف بسبب تطبيؽ بعض السياسات 

مة مقابؿ الحصكؿ عمى المزيد مف الثقة كالعكس قد ءالمحاسبية كليذا مف الممكف التضحية بجزء مف المال
مة أكثر في المعمكمات مثؿ أف أرقاـ التكمفة التاريخية ءي المعمكمات بمقابؿ الحصكؿ عمى مالتقؿ الثقة ف

مة ءتتمتع بدرجة عالية مف الثقة بسبب خمكىا مف التحيز كلكف ىذه األرقاـ تتمتع بدرجة منخفضة مف المال
 ( .50:2014العبيدم،ألنيا أقؿ تمثيالن لمكاقع الفعمي )

 ب ػ الخصائص الثانوية 
مكانية الفيـ إكىي الخصائص التعزيزية كالخصائص األساسية كتشمؿ أربع خصائص ىي القابمية لممقارنة 

 ،القدرة عمى التحقؽ، التكقيت المناسب .
 القابمية لممقارنة  1.
ف مقارنة المعمكمات بمعمكمات مماثمة لكيانات أخرل في نفس الفترة ىي أحدل أىداؼ مجمس معايير إ

ف المعمكمات ا  ( ك FASB ،2010بالغ المالي الدكلي ) الدكلية كغرض التطبيؽ الكمي لمعايير اإلالمحاسبة 
ليا قابمية لممقارنة مع معمكمات نفس الكياف لفترات مختمفة فيي بال شؾ أكثر فائدة كذات  تذا كانإالمالية 

جراء عمميات إيمكف  ليا تمؾ القابمية كفي كال الحالتيف ال تجكدة عالية أكثر مف المعمكمات التي ليس
فصاح كالعرض المطبقة ىي نفسيا في ذ لـ تكف اإلجراءات المحاسبية كالتبكيب كالقياس كطرؽ االإالمقارنة 

عداد معمكمتيا كفؽ التكمفة الجارية بينما تستخدـ شركة أخرل التكمفة إذا قامت شركة بإالمؤسسات األخرل ف
خية المعدلة بالمستكل العاـ لألسعار سكؼ يككف مف الصعب المقارنة بيف الشركتيف لتقييـ كؿ منيما ) التاري

 ( .35: 2014سماح،
 أمكانية الفيـ  2.

يجاز مما يجعميا سيمة الفيـ لدل المستخدـ فبعض األحداث تككف إيعني تقديـ المعمكمات بصكرة كاضحة كب
ستخداـ أساليب سيمة االفيـ كعمية يجب عمى معدم المعمكمات المالية بطبيعتيا معقدة كبالتالي تككف صعبة 
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أف تككف المعمكمات قابمة لمفيـ مف جميع األطراؼ الى عند قياميـ بعرض تمؾ المعمكمات مما يؤدم 
 ( . FASB ،2010المستفيدة منيا )
يجب أف يككف لدل مكانية الفيـ قابمية المعمكمات لمفيـ مف قبؿ المستخدميف كلكف إتتطمب خاصية 

قتصادية كالمحاسبية لذلؾ يتـ أعداد القكائـ المالية المستخدميف مستكل معقكؿ مف المعرفة في النشاطات اال
ككف لدييـ رغبة تقتصادية ك لمستخدمييا الذيف يتمتعكف بمستكل معقكؿ مف المعرفة باألعماؿ كاألنشطة اال

 . (138: 2006في دراسة كتحميؿ المعمكمات )شرك يدر ،
 القدرة عمى التحقؽ 3.

تفاؽ في ما بيف أم بمعنى أف المعمكمة القابمة لمتحقؽ مف جية صحتيا كيعني كجكد درجة عالية مف اال
كتساعد   القائميف بعممية القياس المحاسبي المستخدميف لنفس طرائؽ القياس فأنيـ يتكصمكف لنفس النتائج

كمف الممكف القياـ بالتحقؽ بامانو ت المالية تـ تمثيميا ىذه الخاصية المستخدميف لمتأكد مف أف المعمكما
ستخداـ أساليب معينة لمقياس اتكصؿ شخص معيف الى نتائج ب فبأسمكب مباشر أك غير مباشر كتعني أ

لـ يتمكف التكصؿ لمنتائج  اذا  ستخداـ نفس األساليب ك اخر بآفصاح مف الممكف اف يتكصؿ الييا شخص كاإل
 ( .333: 2008،السكيطيعتمادىا )مطر ك ايمكف  كف غير قابمة لمتحقؽ كالنفسيا فيذه النتائج تك

ختالؼ في تفسير نتائج القياس سكؼ يجعؿ المعمكمات غير قابمة لمتحقؽ باإلضافة يتبيف مما سبؽ بأف اال
في قياس المعمكمات فالشخص الذم يقـك  والى أنو ليس ىناؾ مقياس مكضكعي مف الممكف األعتماد عمي

يضمف  المقياس أم بمعنى أف عممية القياس تجرم بشكؿ شخصي كليس ىناؾ ما ولقياس ىك نفسبعممية ا
 سترشاد بالمعايير المعدة ليذا الغرض لفقدت ىذه الميزة خاصيتيا.عدـ تعرضيا لمتحيز كلكال اال

 التوقيت المناسب  4.
ير في أتخاذ القرار ككصكؿ كيقصد بو تكفير المعمكمات بالكقت المناسب قبؿ أف تفقد قدرتيا عمى التأث

تخاذ قراراتيـ كيتحقؽ التكقيت المناسب عف االمعمكمات لمستخدمييا في الكقت المالئـ فأف التأخير سيضر ب
 :(  Hendriksen 1992:132طريؽ األتي )

 ستفقد قيمتيا .فلييا إف لـ تقدـ المعمكمات عند الحاجة إ -
ف التقارير المالية سيتـ تقديميا في الكقت المحدد لذلؾ كبالنسبة لممعمكمات عف األحداث الطارئة إ -

كالميمة يجب تقديميا لمتخذم القرارات بكقت حدكثيا كبصكرة مباشرة فكمما زادت السرعة في تكصيؿ 
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راراتيـ المتنكعة ككمما المعمكمات المحاسبية الى المستخدميف كمما كاف األحتماؿ كبيران في التأثير عمى ق
تأخرت فترة تكصيؿ المعمكمات كمما كانت ثقة أكبر بأف المعمكمات لـ تعد صحيحة كمالئمة فمذلؾ أف 
درجة معينة مف صحة المعمكمة كدقتيا مف الممكف التضحية بيا مف أجؿ زيادة تكقيت المعمكمة كمف 

ذ القرارات محددة بفترة معينة فالمعمكمات تخااالتضحية بقسـ مف الدقة لصالح التكقيت المناسب فعممية 
المالئمة ىي تمؾ المعمكمات التي تتكفر في الكقت المناسب كلك كاف عمى حساب الثقة في عممية 

 ( .266: 2007القياس أك مدل التأكد مف صحة المقاييس الناتجة ) أحمد،
المستخدميف تبقى مسألة نسبية يصاليا الى ا  كيالحظ بأف الكقت المناسب لتقديـ المعمكمات المحاسبية ك 

تختمؼ بحسب حجـ كىدؼ النشاط كىدؼ مستخدمي المعمكمات في كؿ كياف كحسب تأثير الظركؼ 
 قتصادية. األنية كغير األنية التي قد تتأثر بيا الكحدة اال

 والمحدداتالقيود ػ ج 
 ة كىي :لتزاـ بخصائص جكدة المعمكمات الماليكجد العديد مف القيكد التي تحد مف اإلت

 / المنفعةقيد الكمفة  1.
أف الجيد المبذكؿ عمى تمثؿ الكمفة قيدان عمى معمكمات التقارير المالية كيتفؽ معدك المعمكمات المالية 

     تكاليؼ يتحمميا مستخدـ ىذه المعمكمات بشكؿ عكائد منخفضة  وككف عميتعداد ىذه المعمكمات سإمقابؿ 
 (FASB ،2010 . ) 
يجابية ا ان ثار آفصاح الطكعي ذ أف لإلإفصاح الطكعي بأف لقيد الكمفة أىمية كبيرة يرل مؤيدك اإل إذ

فصاح اإليجابية كالسمبية كفي الحقيقة ييتـ كيتكجب عمى الشركة المكازنة بيف االثار المترتبة عمى اإل
إسماعيؿ تكاليفو ) أكبر مف وفصاح الطكعي عندما تككف فائدتباإل ان كبير  ان ىتمامامديرك الشركات 

،16:2012. ) 
 األىمية النسبية  2.

ىك التقرير المالي عف المعمكمات الميمة كالجكىرية لدرجة أنيا تؤثر بالتقديرات كالقرارات كيجب أف 
     يختمؼ مفيـك المادية عمى حسب الغرض مف المعمكمات المحاسبية كالفئة المستفيدة منيا كلقد عّد 

 (FASB المادية بأنيا خاصية عاممة كشاممة كتتشابو مع مفيكـ المال )ستعماؿ مفيـك امة كلقد تـ ء
ذا كاف إيجب اإلفصاح عنو لألغراض العامة كغير المحددة كتعد المعمكمات مادية  المادية لتقرير ما
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لتقارير فصاح عنيا ضركريان كيعني ذلؾ بأف المعرفة بيذه المعمكمات قد تككف ميمة لمستخدمي ااإل
 (. Hendriksen،1992 :144المالية ) 

 الثبات  3.
قتصادية بأتباع األساليب كالسياسات المحاسبية نفسيا في أثناء المقصكد بالثبات أف تستمر الكحدة اال

لزاميان كالسيما في إالفترات المالية كالتي مف الممكف المقارنة بيف ىذه الفترات بسيكلة .كىذا المبدأ ليس 
ىناؾ ظركؼ  تذا كانإتعد معايير مبادئ كليس قكاعد ف إذ( IFRSبالغ المالي الدكلي ) اإلمعايير 

دخاؿ التغيير أك التعديؿ كبكافة األحكاؿ يجب إتستكجب تغيير سياسة محاسبية معينة فمف الممكف 
ميؿ مراعاة ىذه التعديالت عند تح مف تحديد أثر التعديؿ بدقة حتى يتمكف مستخدـ التقارير المالية

جراءات ستعماؿ اإلاتساؽ ببيف الثبات أك اال تخاذ القرارات لذا فمف الضركرم المكازنة في مااالتقارير ك 
قتصادية المحاسبية نفسيا بيف فترة كأخرل بشرط عدـ التأثير عمى نتائج أعماؿ كالمركز المالي لمكحدة اال

يشترط بعد فإنو مة ءجراءات أكثر مالا  قتصادية بطرؽ ك بنتائج أعماؿ الكحدة االحصمت تشكييات  ما اذا  ك 
حداث تمؾ التغيرات إفصاح عف تمؾ التغيرات التي قامت بيا مع تبرير األسباب التي أكجبت أف يتـ اإل
 ( .17: 2012ثار المترتبة عمييا ) أسماعيؿ،كبياف اآل
 العوامؿ المؤثرة في جودة التقارير المالية  5-3-2

ىنالؾ العديد مف العكامؿ التي تؤثر عمى جكدة التقارير المالية مف الناحية السمبية بحيث تحد مف 
تحسيف جكدة التقارير  الى كجكدىا يؤدمألف يجابي إفاعميتيا أك تقؼ أماـ تطكرىا. أك يككف ليا تأثير 

 المالية كتطكيرىا كمف أىـ تمؾ العكامؿ األتي: 
 األخالقية العوامؿ  1.
ختيارية رادية االىيئة راسخة في النفس تصدر عنيا األفعاؿ اإلبأنو الؽ مف الخمؽ الذم يعرؼ األخ

ف الخمؽ تصدر عنيا أفعاؿ إنساف كحسب التعريؼ السابؽ كاألخالؽ تعمؿ بمنطقة االختيارات الحرة لإل
التي تنسجـ مع القيمة ختيار الممارسات امف  بدّ الختيارية فعند بناء نظاـ أخالقي لمينة المحاسبة ارادية إ

لزاـ المحاسبيف بيا عمى صكرة قكانيف منظمة لسمكؾ المحاسب كبما أف إاألخالقية كتحديدىا كمف ثـ 
 ونساف ككعيختيارات حرة يقكـ االلتزاـ الخمقي فييا عمى ضمير اإلاالخمؽ نفسية باطنية ستبقى منطقة 

 (.344: 2013بأىمية التمسؾ باألخالؽ الفاضمة) حمد، 
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 الحوكمة  2.
ىذا العامؿ  ألفيكجد أرتباط كثيؽ بيف تطبيؽ حككمة الشركات كتحقيؽ جكدة المعمكمات المحاسبية ك 

العديد مف الدراسات التي تناكلت  ولجكدة المعمكمات المحاسبية كلقد أكدت ويمثؿ أحدل المحددات الرئيس
: 2013) الزعبي ك أخركف، العالقة في مابيف حككمة الشركات كتحقيؽ جكدة المعمكمات المحاسبية 

105 ) 
فك  القكانيف كاألنظمة ىي صماـ األماف الرئيسي الذم يضمف حككمة جيدة لمشركات كأف معايير  ا 
فصاح كالشفافية كالمعايير المحاسبية يجب أف تشكؿ عصب مبادئ حككمة الشركات )الزعبي اإل
 ( .105: 2013خركف، آك 

 جودة المعايير المطبقة  3.
الدكلية المحاسبية مبادئ محاسبية كأصبحت مقبكلة عمى الصعيد العالمي كىي تنسؽ النظـ  تعد المعايير

قتصادية كىي معيار اجراءات المتعمقة بالطرؽ التي تعرض فييا كشكؼ كحدة كالمعايير المحاسبية كاإل
 . ( 344: 2013دراج المعمكمات المالية في التقارير المالية القانكنية ) حمد، إمتماسؾ بشأف 

ختالؼ جكدة المعايير المطبقة فمعايير اتختمؼ جكدة المعمكمات المحاسبية بالى انو كلقد أشار )مميجي( 
(IFRS قد تحد مف ممارسات )دارة األرباح كعدـ تماثؿ المعمكمات بشكؿ أكبر مف المعايير المحاسبية إ

 ( .9: 2014) مميجي،
 دارة دوافع اإل 4.

دارة لما ليا مف سمطة فعمية لمتحكـ جكدة التقارير المالية ىي دكافع اإلمف أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى 
مكانياتيا لمتالعب بيا بمختمؼ الطرؽ الشرعية كغير الشرعية .مف خالؿ المركنة ا  بالتقارير المالية ك 

ختيار السياسات المحاسبية المتاحة ككضع التقديرات كىيكؿ العمميات ألتباعيا ادارة في المتاحة لإل
ستغالليا مف أجؿ تحقيؽ إلساءة المعالجة بعض البنكد المحاسبية كربما تككف دكافع  ةقة معينطري

يقمؿ مف جكدة المعمكمات المحاسبية ) أبك  مصالحيا الشخصية عمى حساب أصحاب المصالح كىذا ما
 ( .25: 2007الخير،
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 مداخؿ قياس جودة التقارير المالية  6-3-2
ة التقارير المالية سيتـ عرض أىـ الدراسات التي تمكنت الباحثة مف لغرض التكصؿ الى مداخؿ جكد

 في الجدكؿ األتي :  ةطالع عمييا في ىذا المجاؿ ككما مبيناال
 

 (2الجدوؿ ) 
 المالية التقارير جودة قياس طرائؽ

 المصدر                       قٌاس جودة التقارٌر المالٌة 

ـ تم قٌاس جودة التقارٌر المالٌة باستخدام 1

 Francis  (2005)مقٌاس 

Chen (2007) 

ـتم قٌاس جودة التقارٌر المالٌة من خالل 2

 إجراء استبٌان حول الخصائص النوعٌة 

Tasios and Bekiairs (2012) 

ـ حدد أربعة مداخل هً جودة االستحقاق 3

،الخصائص النوعٌة ،عناصر محددة من 

 ر السنوي ، القٌمة المالءمة التقرٌ

Beest  (2009) 

ـ تم قٌاس جودة التقارٌر المالٌة باستخدام 4

ثالثة مقاٌٌس) الدقة والمالءمة والتوقٌت 

 المناسب (

 (2212المزوري والشجٌري)

ـ تم قٌاس جودة التقارٌر المالٌة باالعتماد 5

 على مدخل جودة المعلومات المحاسبٌة 

 ( 2212صالح ) 

ـ تم قٌاس جودة التقارٌر المالٌة باستخدام 6

 التحفظ وإدارة األرباح 

 ( 2214نوري )

ـ تم تحدٌد ثالثة مداخل لقٌاس جودة 7

التقارٌر المالٌة المدخل األول جودة األرباح 

والثانً جودة المعلومات المحاسبٌة اما 

 المدخل الثالث جودة المعاٌٌر المحاسبٌة 

 ( 2213المثنو ) 

قٌاس جودة التقارٌر المالٌة باستخدام ـ تم 8

ثالثة مقاٌٌس المقٌاس األول 

Jones(1991)   ًو الثانDechow 

and Dihev(2002)  

  Francis (2005)أما المقٌاس الثالث فكان 

Baxter  (2007) ،Jung(2014)  

 



 المالية التقارير وجودة المالي التحليلالفصل الثاني ......................................................... 
 

 
61 

مختمفة في قياس تجاىات اطالعنا عمى الدراسات التي تـ عرضيا بأف الباحثيف لدييـ انالحظ مف خالؿ 
تجاىات السابقة كسيتـ عرضيا جكدة التقارير المالية كسيتـ تحديدىا بثالثة مداخؿ ألنيا تشمؿ جميع اال

 بالتفصيؿ ككما يأتي :
 مدخؿ جودة المعمومات المحاسبية  7-3-2

 (Bagaeva تخاذ القراراعممية  مفتككف المعمكمات المحاسبية ذات جكدة عالية عندما تساعد 
2008:158 ). 

كالمقصكد بجكدة المعمكمات المحاسبية ما تحققو مف منفعة لمستخدمييا كما تتصؼ بو مف مصداقية 
يساعد عمى تحقيؽ  عدادىا ضمف المعايير المينية كالقانكنية كالفنية ماا  كخمكىا مف التضميؿ كالتحريؼ ك 

 ( .31: 2006ستخداميا ) عقؿ،االيدؼ مف 
ستخداـ المستفيديف كتكجد عدة أبعاد لجكدة عاـ بأنيا المعمكمات المناسبة ال كمف الممكف تعريفيا بشكؿ

 ( .34: 2016التقارير المالية متمثمة باألتي: ) حسيف،
 ػ الدقة . كيتـ تحقيقيا عندما تككف القيمة المسجمة تتفؽ مع القيمة الفعمية .

 خيا .ػ الكقتية . كيتـ تحقيقيا عندما تككف القيمة المسجمة ضمف تاري
 عندما يتـ تسجيؿ كؿ القيـ لمتغير معيف . وكتماؿ . كيتـ تحقيقػ اال
 . ةتساؽ. كيتـ تحقيقو عندما يككف تمثيؿ قيـ المعمكمات يتكافؽ مع الحالػ اال

 ممكف اف تؤثر في جكدة المعمكمات المحاسبية يكضحيا الشكؿ األتي :مف الكىناؾ عدة عكامؿ 
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 (3الشكؿ )
 يسية التي يمكف اف تؤثر في جودة المعمومات المحاسبيةالعوامؿ الرئ

 
 

  
 
 
 

 

 
 

( تأثير جودة اإلبالغ المالي في سياسات توزيع األرباح 2016حسيف ، سطـ صالح )  ػالمصدر .1
، أطركحة مقدمة  وانعكاساتة عمى القيمة السوقية لمشركات المدرجة في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية

 كجزء مف متطمبات نيؿ درجة دكتكراه فمسفة في عمـك المحاسبة ، جامعة بغداد .
 

كالنظاـ ) مجمكعة مف  ةميظكالمتمثمة بالعكامؿ البشرية كالتن ةيتبيف مف الشكؿ السابؽ بأف العكامؿ الرئيس
األنظمة الرقابية المتمثمة بالسياسات كالمعايير كالثقافة التنظيمية ( كالخارجية المتمثمة بالبيئة التي اليمكف 

سبية نحك جكدة المعمكمات المحا يان مكج ان قتصاد العكلمة كتمتمؾ العكامؿ تأثير اتجاىميا كالسيما في ظؿ 
 تساؽ( .كتماؿ ، الدقة ، االينتج عنو أبعاد متعددة ) اال هكالذم بدكر 

 كالشكؿ اآلتي يبيف التسمسؿ اليرمي لخصائص المعمكمات المحاسبية :
 
 

 

 العوامل البشرٌة 

 عوامل النظام 

 العوامل التنظٌمٌة 

 العوامل الخارجٌة 

 جودة المعلومات المحاسبٌة 

 الدقة 

 الوقتٌة 

 االكتمال 

 االتساق 
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 (4الشكؿ )
 التسمسؿ اليرمي لخصائص المعمكمات المحاسبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Resource:Kieso,Donalde,wegandt,jerry j,&Warfield,Terry.(2013) P46 
 
 
 
 

 المقرضون(، همونرأس المال ) المسا ومقدم

 التكلفة

 منفعة القرار

  المالءمة  التمثيل الصادق

 قيمة تنبؤية

الخلو من 

 أالخط
 االكتمال حيادال

اهمية 

 النسبية
قيمة 

 توكيدية

  قابلية المقارنة

  التوقيت المناسب القابلية للفهم

 قابلية التحقق
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يالحظ مف الشكؿ السابؽ بأف الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية تتككف مف الخصائص األساسية 
كالمساندة كتتمثؿ الخصائص األساسية بالمكثكقية كحمت محميا خاصية التمثيؿ الصادؽ كذلؾ ألف المعمكمة 

 عندما تككف صادقة فأنيا يجب أف تككف خالية مف الخطأ كمكتممة كحيادية .
 مدخؿ جودة المعايير المحاسبية  8-3-2

مشتركة مف المعايير  ةفي تطكير مجمكع ميماالتزا 2002( في سنة IASB&FASB)  كؿه مفلقد عرض 
تقاربان أكثر نتيجةن لممشركع  األمر أصبح إذستخداميا في جميع أنحاء العالـ اعالية الجكدة كالتي مف الممكف 

بالغ المالي طار مفاىيمي جديد كالمتضمف اىداؼ اإلإتطكير عمى المشترؾ فكال المجمسيف كافؽ 
نشر  2008يار آكالخصائص األساسية التي يجب عمى أساسيا أف تكضع المعايير المحاسبية . كفي 

طار األساس الذم تقـك يمثؿ ىذا اإل إذالمالي بالغ طار المفاىيمي لإلمسكدة تكضح تطكير اإل مسافالمج
عمية المعايير المحاسبية . كتحقيؽ األىداؼ كالخصائص النكعية ينبغي أف يؤدم الى معايير محاسبية ذات 

تخاذ القرارات ) اجكدة عالية كالذم سيؤدم الى معمكمات عالية الجكدة لمتقارير المالية كتككف مفيدة في عممية 
Beest 2009: 5.) 

سترشاد بيا مف أجؿ تقييـ جكدة تباعيا كاالاالمعايير المحاسبية بمثابة القاعدة األساسية التي يجب  دتع
فصاح عف ختيار طرائؽ المعالجات المحاسبية لمشكمة كأساليب اإلاالمعمكمات المحاسبية فأف تقديـ نصيحة ب

 ( .23: 2008قتصادية ) نجـ ، ت االالنتائج يككف عمى أساس فائدة المعمكمات المحاسبية لمتخذم القرارا
نالحظ بأف  نا( يؤكداف عمى أىمية جكدة التقارير المالية اال أنIASB&FASBبالرغـ مف أف كال مف ) 

الكتابات السابقة تكاجيو مشكمة كىي كيفية تفصيؿ كقياس ىذه الجكدة ألف ليا خصكصية المحتكل كالتقييـ 
بيف  ان ختالفايحصى مف المككنات. كبما أف ىناؾ  فضيالت بيف عدد الالعممي لجكدة التقارير المالية كيشمؿ ت

ليـ أفضميات متباينة كتختمؼ الجكدة المدركة بيف المككنات كفضالن عف ذلؾ مف الممكف الذيف المستخدميف 
ف قياس جكدة إفائدة مختمفة في محتكل المعمكمات المتشابو كلذا ف الممستخدميف مف نفس المجمكعة أف يرك 

بقياس جكدة التقارير المالية  اف العديد مف الباحثيف قامك إقارير المالية بشكؿ مباشر يظير إشكالية فمذلؾ الت
بشكؿ غير مباشر بتركيزىـ عمى السمات التي مف المعتقد أف تؤثر عمى جكدة التقارير المالية مثؿ الكقتية 

 ( .37: 2016دارة األرباح ) حسيف،ا  ك 
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 مدخؿ جودة األرباح المحاسبية  9-3-2
بشكؿ عاـ يعد مكضكع جكدة األرباح المحاسبية مف اكثر المكضكعات التي القت اىتمامان في نقاشات 
المستثمريف كالمنظميف كالباحثيف كجزء مف ىذا االىتماـ يعكد الى مكجة الفضائح المحاسبية التي حدثت في 

جكدة األرباح مف  ديـ القكل المالية لمكحدة االقتصادية .تعكقت مبكر مف القرف الحادم كالعشريف عند تقي
تشير جكدة األرباح الى قدرة األرباح المنشكرة عمى عكس األرباح الحقيقية  إذالمفاىيـ اليامة كالضركرية 

 (.45: 2003كقدرتيا عمى التنبؤ باألرباح المستقبمية ) البشير،
المالية تتـ مف خالؿ جكدة األرباح كيعد المدخؿ المالئـ ليذا كيعتقد بعض الباحثيف بأف قياس جكدة التقارير 

مدل نجاح الكحدة  ونفسالكقت صافي التدفؽ النقدم ككما يمثؿ في  دالغرض كلعدة أسباب منيا أف الربح يع
االقتصادية في تشغيؿ مكاردىا المتاحة في الماضي كالسبب الثاني بأف الربح ىك محصمة التغيرات التي 

ألصكؿ كالخصكـ التي تـ االعتراؼ بيا في شكؿ إيرادات كمصركفات كينتج عنيا الربح تحدث عمى ا
أخطاء قياس األصكؿ  ونفسالكقت في  دف أخطاء القياس المحاسبي في األرباح تعإ وكالخسارة كبناءن عمي

 ( .224: 2019كالخصـك المعركضة في قائمة المركز المالي )أحمد،
ييتمكف بتقدير األداء المستقبمي  ونفسالكقت سبية بتقييـ األداء الحالي كفي المعمكمات المحا كييتـ مستخدم

كىناؾ جدؿ حكؿ كيفية استخداـ المقاييس المحاسبية المتعددة كالتي تنعكس عمى األرباح ككثيران ما يرتبط 
ازم لزيادة الحكـ عمى اإلدارة بالمستحقات االختيارية التي لربما يستخدميا المديركف باختيار أسمكب انتي

خفاء ضعؼ األداء كربما تستخدـ المستحقات االختيارية مف اجؿ تحسيف المحتكل التعكيضات الخاصة اك إل
الجزء األكؿ يمثؿ  أيفرباح . تتككف اإليرادات كالمصركفات في قائمة كشؼ الدخؿ مف جز المعمكماتي لال

( بأف األرباح الناتجة مف التدفقات Penman 2001التدفقات النقدية الحالية كالثاني المستحقات كقد ناقش ) 
النقدية تككف مرغكبة اكثر مما يعني بأف المستحقات المرتفعة بحد ذاتيا سيئة كالمستحقات تبنى عمى مبادئ 

مف الممكف اف تككف األكثر عرضة لمتالعب كىناؾ افتراض ضمني بأف كؿ أنو االعتراؼ كالقياس مما يعني 
ب بيا كمف الممكف التمييز بيف نكعيف مف المستحقات ىي المستحقات االختيارية كغير المستحقات يتـ التالع

ككف ليا قيمة تالمستحقات غير االختيارية مرتبطة بعمميات الشركة كنمك مبيعاتيا كبالتالي ألف االختيارية 
ممستحقات لة إعالمية كتؤثر بصكرة إيجابية عمى جكدة األرباح ) مستحقات عالية الجكدة ( أما بالنسب



 المالية التقارير وجودة المالي التحليلالفصل الثاني ......................................................... 
 

 
66 

في األرباح بالتالعب بيا كبالتالي تقميؿ جكدة  ان االختيارية فيي مستحقات مف المحتمؿ أف تخمؽ تشكيي
 ( .39: 2016األرباح كعميو فأف مف يؤثر عمى الجكدة ليس حجـ المستحقات كانما خصائصيا )حسيف،

 نماذج قياس جودة التقارير المالية  10-3-2
  المحاسبيةقياس جودة المعمومات 1.

( ىناؾ مطمب أساس لجكدة التقارير المالية كىك IASB&FASB) كفقان لمجمسي المحاسبة الدكلية كالمالي 
التمسؾ بالخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية كالخصائص النكعية ىي سمات تجعؿ المعمكمات المالية 

كالتمثيؿ الصادؽ( كالصفات التعزيزية ) مة ءمفيدة مف خالؿ االعتماد عمى الصفات األساسية كىي ) المال
 Tasios&Bekiarisالقابمية لممقارنة كالتحقؽ كالكقتية كالقابمية لمفيـ( بشكؿ يؤثر عمى فائدة المعمكمات )

2012: 57 . ) 
ستمارة استبانة كالمتضمنة استخداـ اكيتـ قياس جكدة التقارير المالية مف خالؿ مدخؿ الخصائص النكعية ب

( ليتـ ترتيب االستمارة كفؽ Van Beest 2009ة لكؿ خاصية كقد طكر االستمارة )مجمكعة أسئم
الخماسي عدا المجاالت المحددة عمى    Likertالخصائص النكعية كتككف اإلجابة كفؽ أساس مقياس 

 ( .40: 2016خالؼ ذلؾ )حسيف،
دة األرباح ىي خاصية اف جكدة التقارير المالية تساكم التحقؽ مف األرباح كجك  Penman 2001كبرىف 

لجكدة األرباح  ما تكظؼ االدبيات جكدة المعمكمات المحاسبية بديالن  غالبان ميمة في التقارير المالية ك 
) االستحقاؽ االختيارم( شائعاف االستخداـ في   DA) معامؿ استجابة األرباح ( ك ERCكاالنمكذجاف 

استجابة   EPSمعامالت ربحية السيـ ك  يدرس  ERCاالدبيات المحاسبية لقياس جكدة المعمكمة ك 
يشير الى معمكمات محاسبية عالية الجكدة   ARSلمستكيات سعر السيـ فأف المعامؿ اإليجابي في أنمكذج 

دارة األرباح كالتي إفيستخدـ المستحقات االختيارية في قياس   DAكالعكس صحيح أما بالنسبة النمكذج 
 ان يككف بمستكل منخفض فيذا يعني اف ىناؾ انخفاض  DAفعندما  تنعكس عمى جكدة المعمكمات المحاسبية

بمستكل إدارة األرباح كىذا يشير الى اف الكحدة االقتصادية تتمتع بمعمكمات محاسبية عالية الجكدة كمثاؿ 
المعدؿ كانمكذج  Jones 1995ك  Jones 1991كالن مف انمكذج   DAعمى ذلؾ يتضمف انمكذج  

Kotharis (Ran 2014: 14: 15 . ) 
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يتضح مما سبؽ بأف جكدة المعمكمات المحاسبية يتـ قياسيا بطريقتيف الطريقة األكلى االستبانة كالثانية تعد 
 لجكدة األرباح . بديالن 
  قياس جودة المعايير المحاسبية 2.
لمحاسبة الدكلية ىك كالييئة التي خمفيا مجمس معايير ا  IASCف اليدؼ مف لجنة معايير المحاسبة الدكلية إ

كضع معايير عالية الجكدة كمقبكلة دكليان كلتحقيؽ ىذا اليدؼ فقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدكلية 
المبادئ كلقد تـ اتخاذ خطكات إلزالة البدائؿ المحاسبية  الىكمجمس معايير المحاسبة الدكلية معايير تستند 

تعكس الكضع االقتصادم لمكحدة االقتصادية كادائيا كالحد  قتراح قياسات محاسبيةاالمسمكح بيا مف خالؿ 
مف البدائؿ كُيمكف مف زيادة جكدة التقارير المالية النو يعمؿ لمحد مف حرية اإلدارة االنتيازية في تحديد القيـ 

لمتكقعات العقالنية  ان انمكذج  Ewert and Wagenhofer 2005المحاسبية كانسجامان مع ىذا فقد طكر 
عرض المعايير المحاسبية التي تحد مف نتائج حرية التصرفات االنتيازية في األرباح كتعكس الكاقع الذم ي

 ( .Barth 2008: 471االقتصادم لمكحدة االقتصادية مما يؤثر عمى جكدة التقارير المالية ) 
ؿ قياس ( لقياس جكدة التقارير المالية مف خال  (IFRS: DIFFمقياس   Lamoreaux 2015لقد استخدـ 

كمعايير   IFRS:IASيبيف عدد االختالفات فيما بيف معايير المحاسبة الدكلية  إذجكدة المعايير المحاسبية 
المحاسبة المحمية مف خالؿ دراسة استقصائية لمتقارير المالية لمشركات مف مختمؼ البمداف كتككف المقارنة 

اف درجة االختالؼ العالية  إذ  IFRS:IASالدكلية المرجعية لمبادئ المحاسبية المحمية ىي معايير المحاسبة 
 ( .42: 2016تشير الى انخفاض في جكدة التقارير المالية كالعكس صحيح ) حسيف،

 قياس جودة األرباح المحاسبية  3.
اف األسكاؽ المالية تعتمد عمى معمكمات المحاسبة المالية ذات الجكدة العالية لغرض مساعدة المستثمريف 

داء الكحدة االقتصادية كلتحسيف صنع القرارات االستثمارية كقد أكضحت الفضائح المالية افضؿ لألعمى تقييـ 
في الكاليات المتحدة كاكربا أىمية جكدة التقارير المالية كالتركيز عمى جكدة األرباح بشكؿ خاص ) 

Gaio&Raposo 2011: 447  .) 
بأف اإلبالغ المالي يجب   FASBالصادر عف  (SFAC NO.1كلقد بيف كشؼ مفاىيـ المحاسبة المالية ) 

جكدة التقارير المالية  Dechow 2010اف يكفر معمكمات حكؿ األداء المالي خالؿ فترة معينة كقد عرفت 
بأنيا تتمثؿ بأرباح عالية الجكدة كالتي تزكد بمعمكمات حكؿ خصائص األداء المالي لمكحدة االقتصادية التي 
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كاخركف مف خالؿ المفيكـ السابؽ  Dechowكاسطة صانعي القرار كلقد تكصمت مة لقرار محدد بءتككف مال
 (.Dechow 2010:(344الى ثالث خصائص لجكدة األرباح  

 مة المعمكمات لمقرار. ءجكدة أرباح مشركطة مال 
 مة في ظؿ األداء المالي لمقرار كقدرة النظاـ ءجكدة األرباح تحدد بشكؿ مشترؾ مف خالؿ المال

 مى قياس األداء .المحاسبي ع
  تعتمد عمى المحتكل المعمكماتي لألداء المالي لمكحدة االقتصادية . إذجكدة ارقاـ األرباح 

لقد اختمؼ الباحثكف في قياس جكدة األرباح فقسـ منيـ استخدـ خاصية كاحدة لألرباح كمنيـ مف استخدـ 
 Geio and Raposoمف الخصائص كالسبب في ذلؾ ىك صعكبة قياس جكدة األرباح )  ان محدكد ان عدد

عمى تحديد ثماف خصائص لجكدة األرباح تمثمت باالستمرارية كمقدار  Dechow( فقامت  472 :2011
المستحقات كبكاقي نماذج األستحقاؽ كالتمييد كاالعتراؼ بالخسارة في الكقت المناسب كالمقارنة المرجعية 

 ((Dechow 2010: 351عامؿ استجابة األرباح كالمؤشرات الخارجية لتحريؼ األرباح كم
فقد حدد مجمكعة مف الخصائص لقياس جكدة األرباح ىي االستمرارية كالقدرة عمى التنبؤ   Francisأما 

 (. 43: 2016مة القيمة كالتكقيت المناسب كالتحفظ ) حسيف، ءكالتمييد كمال
سبع خصائص متعمقة بجكدة األرباح كقد صنفت الى مجمكعتيف المجمكعة  Gaio&Raposoلقد استخدـ 

األكلى تعتمد عمى األساس المحاسبي ) جكدة االستمرارية ،جكدة االستحقاؽ، التمييد، القدرة عمى التنبؤ( 
عتمادان عمى المعمكمات المحاسبية فقط أما المجمكعة الثانية فتتضمف خصائص األرباح المعتمدة اكتقاس 

ستعماؿ بيانات محاسبية امة القيمة، التحفظ( كيتـ قياسيا بءمى األساس السكقي ) التكقيت المالئـ ،مالع
 (.Gaio&Raposo 472 :2011كسكقية ) 

كبعد أف تـ التطرؽ الى نماذج قياس جكدة التقارير المالية نالحظ أف المستحقات تعد أىميا ضمف مدخؿ 
ككنيا سيمة التالعب ككما تعد أقؿ لاب لمسمكؾ االنتيازم لإلدارة جكدة األرباح المحاسبية ألنيا تفتح ب

بالتدفقات النقدية كبما أف أغمب الدراسات تستخدـ مقياس المستحقات عند  ةن بالنسبة لممساىميف مقارن ان كضكح
قياس جكدة التقارير المالية لذا ستقـك الباحثة باالعتماد عمى نفس المقياس في الجانب العممي حيث 

 Dechowكالمعدؿ مف   Jones 1991الذم قاـ بتعديؿ نمكذج   Kathari 2005تخدـ مقياس ستس
ختيارية كغير اختيارية فالمستحقات االختيارية ايقكـ المقياس عمى فصؿ المستحقات الكمية الى   1995
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ا كانت إدارة األرباح دارة األرباح عكسية فكمما  ناتجة مف أدارة األرباح كاف العالقة بيف جكدة التقارير المالية ك 
عالية ىذا يعني كجكد انخفاض في جكدة التقارير المالية كالعكس صحيح أما بالنسبة لممستحقات غير 

 ختيارية فتككف نتيجة التحفظ المحاسبي .اال
  طرؽ الكشؼ عف إدارة األرباح   11-3-2

ركزكا عمى المستحقات الكمية لمتأثير عمى الدخؿ  إذتناكلت العديد مف الدراسات نماذج قياس ادارة األرباح 
 :قات االختيارية نذكر منيا مايأتيالمعمف عنو في القكائـ المالية .كلقد قدمكا العديد مف النماذج لتقدير المستح

  Jones 1991 أ. نموذج 

ة مف فترة االنحدار المتعدد لقياس المستحقات االختيارية عمى افتراض انيا ثابتJonesيستخدـ نمكذج 
الخرل كفي ىذا النمكذج يتـ ادراج تغيير في اإليرادات كالمعدات كالممكية الكمية لمسيطرة عمى التغييرات في 
المستحقات غير االختيارية الناتجة عف تغيير القرارات االقتصادية كما يتـ تضميف اجمالي حقكؽ الممكية 

حساب االستيالؾ غير االختيارم فأف التغيير في جمالي المستحقات المتعمقة بإكالمعدات لحساب جزء مف 
اإليرادات تستخدـ عمى السيطرة عمى التغييرات في حسابات رأس الماؿ العامؿ كالمخزكف كحسابات القبض 

 (.Erik,2007:17كالدفع ) 
دخاؿ عامييف لتقدير المستحقات غير االختيارية ىما رقـ االعماؿ إقاـ ب  Jonesكيمكف القكؿ بأف نمكذج 

 جمالي األصكؿ الثابتة بفرض أنيما أقؿ عرضة لمتالعب مف طرؼ اإلدارة .ا  ك 
 1995المعدؿ سنة  Jones ب ػ نموذج 

في قدرتة عمى تحديد أثر التالعبات عمى أساس  Jonesضعؼ نمكذج  2005سنة  Dechow&alناقش 
ختيارية ) استحقات غير م وأنو مف المفترض أف التغييرات في المبيعات ينتج عن الىالمبيعات كيرجع ذلؾ 

 ( .49: 2016حسيف ،
دارة إالمعدؿ أف جميع التغييرات في المبيعات اآلجمة مف المقرر أنيا ناتجة مف  Jonesكيفترض نمكذج 

دارة األرباح مف خالؿ حرية التصرؼ في عائدات المبيعات اآلجمة إانو مف السيؿ  الىاألرباح كيستند ىذا 
 . (Erik,2007:17بعائدات المبيعات النقدية )بدال مف ممارسو حرية التصرؼ 
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 Kathari&al 2005 ج ػ نموذج 
اكثر دقة في الكشؼ عف ممارسات إدارة األرباح حسب اراء معظـ الباحثيف كىك  Kathariنمكذج  ديع

داء كيشير ىذا النمكذج الى انو يمكف تحسيف فعالية النماذج نمكذج المستحقات االختيارية المعدلة باأل
السابقة المستخدمة في قياس المستحقات االختيارية مف خالؿ التحكـ في العائد عمى األصكؿ كالذم يمكف 

 ( . Stefano,2013:16اف يككف لو تأثير عمى قياس المستحقات االختيارية خالؿ فترة الدراسة ) 
ستخداـ طريقة الميزانية العامة اك طريقة قائمة اكتجدر اإلشارة الى انو عند تقدير المستحقات الكمية يمكف 

ستخداـ طريقة الميزانية العامة مف المحتمؿ الحصكؿ عمى نتائج متحيزة كغير االتدفقات النقدية لكف عند 
ية لذا فأف االعتماد عمى طريقة دقيقة بسبب كجكد أخطاء في القياس عند حساب قيمة المستحقات الكم

 ةمييعند تكفر معمكمات تتعمؽ بالتدفقات النقدية مف األنشطة التشغ السيماالتدفقات النقدية يككف اكثر دقة ك 
 (.Chunli,2007:21خالؿ فترة الدراسة ) 

 معايير جودة التقارير المالية 12-3-2
لتزاـ اتخاذ القرارات بمدل جكدة المعمكمات المحاسبية ك اعتماد عمييا في يتـ تحقيؽ جكدة التقارير المالية كاال

 مف المعايير المينية كالقانكنية كالفنية كالرقابية . ةالجيات الصادرة عنيا بمجمكع
 معايير قانونية  1.
لتزاـ بيا كاال ف الكحدات االقتصادية في العديد مف الدكؿ تسعى الى تطكير المعايير لجكده التقارير المالية ،إ

طريؽ، سف القكانيف كالتشريعات الكاضحة كالمنظمة لعمؿ ىذه الكحدات كبناء ىيكؿ تنظيمي فعاؿ ليقـك  عف
فصاح عف بضبط أداء الكحدة االقتصادية بما يتكافؽ مع المتطمبات المالية التي مف الكاجب التزاميا باإل

 ( .46: 2014أدائيا ) مساؾ، 
 معايير رقابية  2.
يتكقؼ نجاح الرقابة عمى  إذ ركفدارة كالمستثمرتكز عمييا اإلتدارية كالتي العممية اإل الرقابة أحد مككنات دتع

دارية كالمالية بتنظيـ المعالجة فعاؿ يقـك بتحديد دكر لجاف المراجعة كاألجيزة الرقابية اإل ةكجكد نظاـ رقاب
كمة عف طريؽ أجيزه رقابية المالية ككذلؾ دكر المساىميف كجميع األطراؼ ذات العالقة بتطبيؽ قكاعد الحك 

جراءاتيا قد تنفذ بفاعميو كبياناتيا المالية تتميز بالمصداقية مع كجكد تغذيو عكسيو ا  لمتأكد مف سياستيا  ك 
المطبقة فأف المعايير الرقابية تمعب  لتزاـ بالقكانيف كالقكاعدمستمرة كتحميؿ لمعمميات كتقييـ لممخاطر كمدل اال
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جراءات كالسياسات التي لتزاـ باإلتيتـ بفحص كتقييـ مدل اال كصفياد الحككمة بدكران ميمان بتنظيـ  قكاع
مستخدمي  ةثق ة تسيؿ عمميو تخصيص المكارد ليتـ الكصكؿ الى رفع كفاءة الكحدة االقتصادية كزياد

 (.51:2017يجابي)عاد، كاخركف،الرقابة اإل المعمكمات مما ينعكس أثره عمى تدعيـ دكر
  ةمعايير ميني 3.

ليتـ ضبط أداء  ةكمراجع ةعداد معايير محاسبيإىتماميا عمى االمينية المحاسبية  تركز الييئات كالمجالس
أدت الى  إذستثماراتيـ امف قبؿ المالؾ لالطمئناف عمى  دارةبرز معو مفيـك اإلأالعممية المحاسبية مما 

 تتمتع باألمانة كالنزاىة. ةعداد تقارير ماليإل ةظيكر الحاج
 ةيير فنيمعا 4.

 يزيد ك يؤدم تكفر المعايير الفنية الى تطكر مفيـك جكدة المعمكمات مما ينعكس عمى جكدة التقارير المالية
: 2017ستثمار )عاد كاخركف، المساىميف كأصحاب المصالح بالشركة  سيؤدم ذلؾ الى زيادة اال ةمف ثق
51. )



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حتهُم انعالقت بني مؤشزاث انتحهُم املايل وجىدة انتقارَز املانُت 
 نهمصارف عُنت انبحث

 املبحث األول : نبذة تعزَفُت عن صىق انعزاق نألوراق املانُت واملصارف 
 عُنت انبحث

 املبحث انثانٍ : حتهُم وقُاس انتقارَز املانُت نهمصارف عُنت انبحث 
 املبحث انثانث : اختبار وحتهُم فزضُاث انبحث 
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 تمييد 
الجانب النظرم الخاص بالبحث سكؼ تتناكؿ خالؿ ىذا بعد اف تطرقت الباحثة في الفصؿ السابؽ الى 

ثبات اك نفي فرضية البحث كالتي تمثؿ الحؿ لمشكمة إبيدؼ الكصكؿ الى الفصؿ الجانب التطبيقي لمبحث ك 
نبذة تعريفية عف سكؽ العراؽ البحث تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ ثالثة مباحث فقد ُخصص المبحث األكؿ 

التقارير المالية لممصارؼ عينة في حيف تناكؿ المبحث الثاني قياس ارؼ عينة البحث لألكراؽ المالية كالمص
 لتحميؿ النتائج كاختبار الفرضيات .المبحث الثالث فقد ُخصص البحث أما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحث عينة المصارف تقارير تحليلالفصل الثالث .......................................................... 
 

 
73 

 المبحث األوؿ
 نبذة تعريفية عف سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية والمصارؼ عينة البحث

 
  لألوراؽ المالية سوؽ العراؽ 1-1-3 

( الصادر في 74تأسس سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية بمكجب القانكف المؤقت ألسكاؽ األكراؽ المالية رقـ )
أذ  2009كلغاية  2004كقد مر التداكؿ بمرحمتيف األكلى تمثمت بمرحمة التداكؿ اليدكم مف  2004حزيراف 

بأليات التداكؿ اليدكم الذم يقصد بو تسجيؿ أكامر  2004حزيراف  24نظمت اكؿ جمسة تداكؿ بتاريخ 
الشراء مع سعر  الشراء كالبيع عمى لكحات بالستيكية كيتـ التداكؿ عمى أسيـ الشركات عندما يتطابؽ سعر

البيع كفقان لمعرض كالطمب ثـ تجرم عممية التسكية السيمية في اليكـ التالي بمكجب عقكد التحكيؿ كنقؿ 
قياميا بمكجب تقرير المقاصة كالتسكية المالية بيف الدائف كالمديف .اما  االممكية في مركز اإليداع يدكيان كتسدد 

كمازالت مستمرة كبمكجبيا تـ  2009تركني كالتي بدأت منذ نيساف متداكؿ االلكلالمرحمة الثانية فيي مرحمة 
الى  19/4/2009انتقاؿ التداكؿ في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية اعتباران مف جمسة يكـ االحد المكافؽ 

ستيكية بمحطات التداكؿ االلكتركني في لبالستبداؿ المكحات ااالتداكؿ االلكتركني ألكؿ مرة في العراؽ كتـ 
 السكؽ .مقر 

  BMFIمصرؼ الموصؿ لمتنمية واالستثمار  2-1-3
( مميار دينار عراقي بمكجب شيادة التأسيس 1) هشركة مساىمة برأس ماؿ قدر بكصفو تأسس المصرؼ 

الى اف  وستمرت الزيادة في رأس مالاالصادرة مف البنؾ المركزم العراقي ك  23/8/2001في  7909المرقمة 
. كييدؼ المصرؼ لكضع سياسات كخطط كبرامج  7/1/2015( مميار دينار عراقي في 252500اصبح )

لدعـ قدرة التنافسية ليحتؿ المصرؼ مكقع كمرتبة متقدمة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية مف خالؿ تكظيؼ 
فؽ مع المدخرات بمختمؼ المجاالت االقتصادية كالمساىمة بتعزيز التنمية االقتصادية في العراؽ كبما يت

 ( .2019)التقرير السنكم لمصرؼ المكصؿ لمتنمية كاالستثمار لسنة السياسة العامة لمدكلة 
   BBOBمصرؼ بغداد  3-1-3

( مميكف دينار عراقي بمكجب 100) هشركة مساىمة خاصة برأس ماؿ اسمي قدر بكصفو تأسس المصرؼ 
الصادرة عف دائرة تسجيؿ الشركات بمكجب  18/2/1992بتاريخ  4512شيادة التأسيس المرقمة ـ. ش / 
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المعدؿ كىك اكؿ مصرؼ عراقي خاص سمح  1983( لسنة 36قانكف الشركات النافذ حيف ذاؾ المرقـ ) 
كباشر المصرؼ نشاطو في اعماؿ الصيرفة  ويجازتإب 1991( لسنة 12)تعديؿ قانكف البنؾ المركزم العراقي 

( مميار دينار 250الى اف اصبح ) وكاستمرت الزيادة برأس مال 12/9/1992المرخص بيا اعتباران مف تاريخ 
 عراقي كييدؼ المصرؼ لتقديـ خدمات متعددة كتمبية احتياجات الزبائف ) شركات كأفراد (. 

 BIIBالمصرؼ العراقي اإلسالمي  4-1-3
الصادرة مف دائرة  19/12/1992في  5011ـ. ش / تأسس المصرؼ بمكجب شيادة التأسيس المرقمة 

( مدفكع بالكامؿ كقد باشر المصرؼ اعمالو بعد حصكلو عمى 126400) هتسجيؿ الشركات برأس ماؿ قدر 
كمارس  14/3/1993في  9/4863ت. ص/ المرقمة المركزم إجازة ممارسة الصيرفة الصادرة مف البنؾ 

ألكراؽ المالية في كقد أدرجت اسيـ المصرؼ لمتداكؿ في سكؽ العراؽ ل 24/4/1993نشاطو في 
( مميكف دينار عراقي كقد تـ تعديؿ عقد تأسيس المصرؼ الى اف 1516برأس ماؿ قدرة ) 25/7/2004

( مميار دينار عراقي كييدؼ المصرؼ الى العمؿ عمى تكسيع السكؽ النقدية 250اصبح في الكقت الحاضر )
فركع المصرؼ في المحافظات كالتشجيع مساىمة في دعـ السياسة النقدية لمبنؾ المركزم العراقي عف طريؽ 

 ؿ مبادئ الشريعة اإلسالمية .ظعمى ادخار األمكاؿ كاستثمارىا في المجاالت المختمفة في 
  BGUCمصرؼ الخميج التجاري  5-1-3

شركة مساىمة خاصة عراقية بمكجب إجازة بكصفو  20/10/1999تأسس مصرؼ الخميج التجارم في 
الصادرة مف دائرة تسجيؿ الشركات كفؽ قانكف  20/10/1999كالمؤرخة في  7002التأسيس ـ. ش/ 

( مميكف دينار عراقي مدفكع بالكامؿ كباشر 600) هقدر  المعدؿ برأس ماؿو  1997( لسنة 21الشركات ) 
بعد حصكلو عمى إجازة ممارسة  1/4/2000المصرؼ بممارسة اعمالو عف طريؽ الفرع الرئيس بتاريخ 

كفقان  7/2/2000كالمؤرخة في  9/3/115مف البنؾ المركزم العراقي المرقمة ص. أ/  الصيرفة الصادرة
ليمارس المصرؼ اعماؿ الصيرفة الشاممة كاستمرت  1976( لسنة 64)ألحكاـ قانكف البنؾ المركزم رقـ 
كييدؼ المصرؼ الى تكسيع  2014( مميار دينار عراقي في سنة 300)الزيادة في رأس مالو الى اف اصبح 

تكظيؼ المكارد المتاحة  الى السكؽ النقدية كشبكة فركع المصرؼ لتغطية محافظات العراؽ كافة كما يسعى
 لتحقيؽ األرباح كالعكائد مقارنة مع المخاطر الناجمة عف العمميات المصرفية .
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  BNAIالمصرؼ الوطني اإلسالمي  6-1-3
كالمؤرخة في  26073ـ. ش/ خاصة بمكجب إجازة التأسيس المرقمة  شركة مساىمةبكصفو تأسس المصرؼ 

( مميار دينار عراقي مدفكع بالكامؿ كقد حصمت مكافقة البنؾ المركزم 25) هبرأس ماؿ قدر  5/5/2005
العراقي عمى ممارسة اعماؿ الصيرفة الشاممة كما تـ السماح لممصرؼ بالتكسط ببيع كشراء العمالت األجنبية 

كلقد تطكر رأس ماؿ المصرؼ الى اف اصبح  26/9/2005في  9/3/2641كحسب االجازة الصادرة برقـ 
كفقان لمسقكؼ الزمنية المقررة في تعميمات البنؾ المركزم  29/8/2013ار دينار عراقي بتاريخ ( ممي251)

 العراقي .
  BCIHمصرؼ جيياف لالستثمار والتمويؿ اإلسالمي  7-1-3

( مميار دينار 25) هشركة مساىمة خاصة برأس ماؿ قدر بكصفو تأسس مصرؼ جيياف لالستثمار كالتمكيؿ 
الرئيس تبعيا المباشرة  ومف خالؿ فرع 1/4/2008كباشر اعمالو في  2008عراقي في شير حزيراف سنة 
( فرعان غطت اغمب محافظات القطر سكاء في الشماؿ اك الكسط كالجنكب 13)بفتح عدة فركع بمغ عددىا 

ة كالمكافقة عمييا أما في بغداد فقد تـ كفؽ خطة سنكية معدة سمفان تقدـ الى البنؾ المركزم العراقي لممصادق
قرار الزيادة ليصبح رأس ماؿ المصرؼ  عيفافتتاح فر  كتـ استكماؿ اإلجراءات القانكنية لتعديؿ رأس الماؿ كا 

( مميار دينار عراقي . يقكـ مصرؼ جيياف لالستثمار كالتمكيؿ اإلسالمي طميعة المصارؼ األخرل 255)
سالمية يعمؿ عف طريؽ ابتكار كتطكير المعامالت المصرفية المعتمدة في مف المصارؼ اإل وككنلفي العراؽ 
 اسي كاالقتصادم الراىف كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسالمية .يفي ظؿ االطار الس السيماالعراؽ ك 
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 المبحث الثاني
 تحميؿ وقياس التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث

  .باستخداـ منيج التحميؿ الماليلممصارؼ عينة البحث يعرض ىذا المبحث دراسة كتحميؿ التقارير المالية 
 التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث  قياستحميؿ و  1-2-3

بعد إف قامت الباحثة بعرض نبذه تعريفية لممصارؼ عينة البحث في المبحث األكؿ سكؼ يتـ التطرؽ خالؿ 
لى عممية تحميؿ كقياس التقارير المالية لممصارؼ مف خالؿ االعتماد عمى التقارير المالية ىذا المبحث ا

مصارؼ .حيث  6الصادرة مف سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية كالخاصة بالمصارؼ عينة البحث كالمتككنة مف 
المالية الخاصة مؤشرات مالية مف اجؿ تحميؿ التقارير  6سكؼ تتـ عممية التحميؿ مف خالؿ االعتماد عمى 

 بالمصارؼ عينة البحث كسيتـ تكضيح آلية العمؿ مف خالؿ الخطكات اآلتية :
 
_ سكؼ تقـك الباحثة بتحميؿ التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث باالعتماد عمى المؤشرات المالية التي 1

، مؤشر تكظيؼ  تـ تكضيحيا سابقان ىي ) مؤشر الربحية ، مؤشر السيكلة ، مؤشر مالءة رأس الماؿ
األمكاؿ، مؤشر المديكنية ، مؤشر جكدة األرباح ( مف اجؿ الكصكؿ الى قاعدة بيانات يتـ االعتماد عمييا في 

 عممية تحميؿ كقياس التقارير المالية .

_ بعد ذلؾ يتـ استخراج متكسطات نتائج عممية تحميؿ التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث مف اجؿ 2
 انات يتـ االعتماد عمييا في البرنامج االحصائي الخاص بتحميؿ كاختبار الفرضيات .تكفير قاعدة بي

مف اجؿ قياس جكدة التقارير المالية ككما مكضح في  Kothari_ ستقكـ الباحثة باالعتماد عمى نمكذج 3
 المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ .

ستحقات الكمية مع بيانات متكسطات تحميؿ _ ستقكـ الباحثة باختبار الفرضيات مف خالؿ مقارنة نتائج الم4
 التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث 
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التقارير المالية لممصرؼ  حميؿ( نتائج ت3تحميؿ تقارير مصرؼ المكصؿ. يكضح الجدكؿ) -1
 ككاآلتي: 

 (3الجدوؿ )
 الموصؿ مصرؼ تقارير تحميؿ

 

 ت
 المؤشر

 2219 2218 2217 المقٌاس ت

هامش الربح= هامش نسبة  أ  الربحٌة 1
اجمالً الموجودات ÷ الربح 

×122% 

11216% 11252 % 21434% 

ٌة = ملكمعدل العائد على حق ال ب  
÷ صافً الربح بعد الضرٌبة 

 %122×حق الملكٌة

11828% 21972% 11273% 

= الموجوداتمعدل العائد على  ج  
حق ÷صافً الربح بعد الضرٌبة 

 %122×الملكٌة

11195% 61967% 21834% 

نسبة صافً الربح الى اجمالً  د  
اإلٌرادات= صافً الربح بعد 

اإلٌرادات ÷ الضرٌبة 
×122% 

 431448% 271449
% 

371623
% 

معدل العائد على  ق  
الموارد=صافً الربح بعد 

الودائع+ حق ÷ الضرٌبة 
 %122×الملكٌة

11318% 11229% 21883% 

معدل العائد على رأس المال  و  
المدفوع=صافً الربح بعد 

رأس المال ÷ الضرٌبة 
 %122×المدفوع

11938% 11923% 11354% 

نسبة األرباح الموزعة على  ز  
المساهمٌن = التوزٌعات على 

صافً الربح ÷ المساهمٌن 
×122% 

 صفر صفر صفر 

 %21182 %41161 %41861العائد على الودائع = صافً  ح  
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÷ الربح بعد الضرٌبة 
 %122×الودائع

 %51572 %51491 %61973 متوسط مؤشر الربحٌة

 2219 2218 2217 المقٌاس ت المؤشر ت

السٌولة النقدٌة = النقدٌة  سبةن أ السٌولة 2
اجمالً ÷ + شبه النقدٌة 

 %122×الودائع

2151226
% 

1891243
% 

1471158 

÷ المعدل النقدي= النقدٌة  ب  
 %122×الودائع

1551258 1421682
% 

871123
% 

نسبة النقدٌة الى اجمالً  ج  
÷ الموجودات = النقدٌة 

 %122×الموجودات 

381184
% 

421629
% 

251191
% 

نسبة االحتٌاطً القانونً=  د  
األرصدة لدى البنك المركزي 

 % 122×الودائع ÷ 

11346% 24212% 21181% 

نسبة الودائع الجارٌة الى  ه  
االدخارٌة واآلجلة = اجمالً 

الودائع ÷ الودائع الجارٌة 
 %122× االدخارٌة واآلجلة 

811899 841655
% 

661468
% 

1241996 متوسط مؤشر السٌولة
% 

911492
% 

65122% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

مالءة  3
رأس 
 المال

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً  أ
÷ الموجودات = حق الملكٌة 

× اجمالً الموجودات 
122% 

661126
% 

641864% 651451% 

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً  ب  
÷ الودائع = حق الملكٌة 

 %122×الودائع 

2681787
% 

2271792
% 

2261312
% 
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نسبة حق الملكٌة الى  ج  
÷ القروض = حق الملكٌة 

 %122×القروض 

1561222
% 

2391474
% 

2331987
% 

نسبة حق الملكٌة الى  د  
 االستثمارات = حق الملكٌة

 %122×االستثمارات ÷ 

4581292 9849138
% 

62421392
% 

2371251 متوسط مؤشر مالءة رأس المال
% 

25951377
% 

16411153
% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

توظٌف  4
 األموال 

معدل استثمار الودائع = اجمالً  أ
اجمالً الودائع ÷ االستثمارات 

×122% 

21586
% 

31831
% 

31747
% 

نسبة اجمالً القروض الى اجمالً  ب  
الودائع ÷ الودائع = اجمالً القروض

×122% 

 

17212
74% 

95112
1% 

961728
% 

   

 ج

نسبة اجمالً اإلٌرادات الى االستثمارات 
االستثمارات ÷ = اجمالً اإلٌرادات 

×122% 

19216
44% 

23216
11% 

224156
9% 

نسبة اجمالً اإلٌرادات الى اجمالً  د  
اجمالً اإلٌرادات+ الموجودات = 

 %122×اجمالً الموجودات 

21751
% 

21538
% 

21217
% 

معدل توظٌف الموارد = اجمالً  ه  
)أجمالً الودائع +حق ÷ االستثمارات 

 %122× الملكٌة(

21159
% 

11611
% 

11148
% 

معدل     على اجمالً محفظة القروض  و  
÷ = الفوائد المحصلة من القروض 

 %122× اجمالً القروض 

21925 51262
% 

11746
% 

61155 متوسط  مؤشر توظٌف األموال
6% 

56179
5% 

511692
% 
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( اف ىناؾ تذبذبان في مقاييس مؤشر الربحية لمصرؼ المكصؿ فبالنسبة ليامش  3نالحظ مف خالؿ الجدكؿ )
(أم بمعدؿ 11250الى )  2018(بينما ارتفع في سنة 11216كاف )  2017 الربح عمى المكجكدات في سنة 

كانخفاض النسبة تعني عدـ قدرة مكجكدات المصرؼ عمى  2019(بينما انخفض في سنة 0103ارتفاع ) 
مقارنةنفي سنة  2018تكليد أرباح كنالحظ ايضان باف معدؿ العائد عمى حؽ الممكية قد انخفض في سنة 

(كاف معدؿ العائد عمى 0.301بمعدؿ )  2019نما ارتفع في سنو (بي01836بمعدؿ انخفاض )  2017
بمعدؿ )  2019( بينما انخفض في سنو 51772بمعدؿ ارتفاع  ) 2018المكجكدات قد ارتفع في سنة 

( كزيادة النسبة تعني اف المصرؼ قد استغؿ مكجكداتو في االستثمار لتحقيؽ أرباح صافية اما 61133
( 61999بمعدؿ )  2017قد انخفض عف سنة  2018الى اإليرادات ففي سنة بالنسبة لنسبة صافي الربح 

كىذا يدؿ عمى تحقيؽ معدالت اكبر مف األرباح بالنسبة إلجمالي المكجكدات  2019بينما ارتفع في سنة 
كبالنسبة لمعدؿ العائد عمى رأس الماؿ فنالحظ بأف النسبة في حالة تذبذب كانخفاض كىذا دليؿ عمى انو ليس 

ؾ أم تطكر في العائد عمى رأس الماؿ كنالحظ مف خالؿ تحميؿ نسبة األرباح المكزعة عمى المساىميف ىنا
أنيا كانت صفران طكاؿ فترة البحث كىذا يعني أنو ليس ىناؾ عكائد مف صافي األرباح السنكية ليحصؿ عمييا 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

نسبة  5
 المدٌونٌة 

نسبة المدٌونٌة = اجمالً المطلوبات  أ
 %122×اجمالً الموجودات ÷ 

331893
% 

351136
% 

341549
% 

نسبة المدٌونٌة الى حقوق الملكٌة =  ب  
اجمالً حقوق ÷ اجمالً المطلوبات 

 %122×الملكٌة 

511272
% 

541168
% 

521785
% 

421582 متوسط  مؤشر نسبة المدٌونٌة
% 

441652
% 

431667
% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

 جودة 6

 األرباح 

العائد على األصول من التدفق  أ
النقدي التشغٌلً = صافً التدفق 

÷ التشغٌلٌة النقدي من األنشطة 
 %122×اجمالً األصول 

21321
% 

1711245
% 

41811- % 
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( ككذلؾ 017نخفاض ) بمعدؿ ا 2018المساىمكف كىناؾ انخفاض في معدؿ العائد عمى الكدائع في سنة 
( بسبب انخفاض صافي الربح قبؿ الضريبة . كاف متكسط الربحية 11979بمعدؿ ) 2019انخفض في سنة 

( أم بمعدؿ انخفاض 51491كاصبح ) 2018( كقد انخفض في سنة 61973كاف ) 2017في سنة 
 ( .01079( كبمعدؿ ارتفاع )51570الى )  2019( بينما ارتفع في سنة 11482)

كبالنسبة لمقاييس مؤشر السيكلة في المصرؼ فنالحظ بأف ىناؾ انخفاضان بصكرة عامة عممان بأف االنخفاض 
كاف نتيجة لمحالة االقتصادية كالسياسية التي يمر بيا البمد كالتخكؼ الكبير في الساحة المالية مما انعكس 

المؤشر يعتمد عمى بيانات قائمة عمى تخفيض حجـ االستثمارات كتفضيؿ نسب سيكلة عالية كبما اف ىذا 
المركز المالي التي تعكس الكضع المالي لممصرؼ لذلؾ يعد ىذا المؤشر ميمان لمتخذم القرارات مف 
المقرضيف كالمستثمريف كبالتالي مؤشران عمى جكدة التقارير المالية ألف متكسط السيكلة لمصرؼ المكصؿ كاف 

( كبمعدؿ انخفاض 971490الى )  2018نة ( بينما انخفض في س1241996)  2017في سنة 
 ( 26127( كبمعدؿ انخفاض ) 65122الى اف اصبح )  2019( كاستمر باالنخفاض في سنة 331506)

اما عف مؤشر مالءة رأس الماؿ لمصرؼ المكصؿ فقد شيد تذبذبان كاضحان في النسب فنالحظ اف ىناؾ 
 2019( كارتفع سنة 11242كبمعدؿ )  2018سنة  انخفاضان بسيطان لنسبة حؽ الممكية الى المكجكدات في

( إذ يشير ارتفاع النسبة الى ارتفاع مساىمة حقكؽ المالكيف في تمكيؿ مكجكدات المصرؼ 01587بمعدؿ )
كنالحظ اف ىناؾ انخفاضان بنسبة حؽ الممكية الى الكدائع كىذا مؤشر جيد إذ  اف ارتفاعيا يعني تعرض 

 2017مقارنةن في سنة  2018حؽ الممكية الى القركض فقد ارتفع في سنة المكدعيف الى مخاطر كاما نسبة 
( كىذا يدؿ عمى عدـ قدرة المصرؼ 51487بمعدؿ ) 2019( كانخفض في سنة 831965بمعدؿ ارتفاع )

لمقابمة اخطار االستثمار في القركض مف حقكؽ الممكية كاما عف حؽ الممكية الى االستثمارات فقد ارتفعت 
( كىذا يشير 3808199بمعدؿ ) 2019( بينما انخفض في سنة 9391129بمعدؿ ارتفاع ) 2018في سنة 

الى انخفاض مجاؿ االستثمار كيعد مؤشران غير جيد عف أداء المصرؼ كبالتالي سينعكس عمى جكدة التقارير 
 2018( كاصبح في سنة 2371251كاف )  2017المالية كاف متكسط مالءة رأس الماؿ في سنة 

( كبمعدؿ 16411575ليصؿ الى ) 2019( كانخفض في سنة 23581126( كبمعدؿ ارتفاع ) 25951377)
 ( 9531803انخفاض ) 
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كنالحظ اف مؤشر التكظيؼ لممصرؼ فقد شيد انخفاضان كارتفاعان فبالنسبة لمعدؿ استثمار الكدائع فقد ارتفع 
( اما عف نسبة 01084بمعدؿ انخفاض ) 2019( بينما انخفض في سنة 31263بمعدؿ ) 2018في سنة 

( بينما ارتفع بشكؿ بسيط 771153بمعدؿ )  2018اجمالي القركض الى الكدائع فقد شيد انخفاضان في سنة 
 2018( اما نسبة اجمالي اإليرادات الى االستثمارات فقد ارتفعت في سنة 11607بمعدؿ )  2019في سنة 
جمالي اإليرادات الى المكجكدات فقد ( كنسبة ا281042بمعدؿ ) 2019( كانخفض سنة 411967بمعدؿ )

بمعدؿ انخفاض  2019( كانخفض في سنة 01213كبمعدؿ ) 2017مقارنةن بسنة  2018انخفض في سنة 
بمعدؿ ارتفاع  2018( اما عف نسبة تكظيؼ المكارد فقد شيدت ارتفاعان كانخفاضان فأرتفعت في سنة 01321)
بمعدؿ  2019كظيؼ أمكالو كانخفضت في سنة ( كىذا مؤشر جيد عمى سياسة المصرؼ في ت11452) 

بمعدؿ  2018( كاف نسبة اجمالي العائد عمى محفظة القركض فقد شيدت ارتفاعان في سنة 01463انخفاض )
( كمف خالؿ االعتماد عمى المعمكمات الكاردة في 31316بمعدؿ )  2019( كانخفضت في سنة 2111) 

 2017سط تكظيؼ األمكاؿ لمصرؼ المكصؿ ككاف في سنة القكائـ المالية كممحقاتيا فقد تـ قياس متك 
( كانخفض في سنة 41761( بمعدؿ انخفاض )561795ليصبح )  2018( كانخفض في سنة 611556)

 ( 51103( بمعدؿ انخفاض )511692ليصبح ) 2019

مديكنية فقد ارتفعت نسبة ال 2017مقارنةن في سنة  2018اما بالنسبة لمؤشر المديكنية فقد ارتفع في سنة 
( كنالحظ نسبة لمديكنية الى حقكؽ 0.587بمعدؿ )  2019( كانخفضت في سنة  191243بمعدؿ ) 

( كيعد 11383بمعدؿ )  2019( كانخفضت في سنة 21896بمعدؿ )  2018الممكية بأنيا ارتفعت في سنة 
( كارتفع في 421582كاف ) 2017انخفاض النسبة افضؿ لحماية المكدعيف ككاف متكسط المديكنية في سنة 

ليصؿ الى  2017( بينما انخفض المتكسط في سنة 2107( بمعدؿ ارتفاع )441652ليصبح ) 2018سنة 
 ( 01985( كبمعدؿ انخفاض ) 43.667)

بمعدؿ ارتفاع  2017مقارنةن بسنة  2018اما بالنسبة لمعدؿ جكدة األرباح في المصرؼ فقد ارتفعت في سنة 
سبب التغيرات في المكجكدات كالمطمكبات التشغيمية التي أدت الى ب 2019( كانخفض في سنة 161783) 

كصكؿ صافي التدفؽ النقدم مف األنشطة التشغيمية لمسالب كأعطى صكرة كاضحة عف عمؿ المصرؼ خالؿ 
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سنكات البحث كالذم ينعكس بدكرة عمى قدرة المستثمريف كالدائنيف في التنبؤ في األرباح كالتدفقات النقدية 
  . التشغيمية

 التقارير المالية لممصرؼ ككاالتي : حميؿ( نتائج ت4تحميؿ تقارير مصرؼ بغداد يكضح الجدكؿ ) -2
 (4جدوؿ )

 تحميؿ تقارير مصرؼ بغداد

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

نسبة هامش الربح = هامش الربح  أ الربحٌة  1
 %122×اجمالً الموجودات ÷ 

11219
% 

21519
% 

21455% 

معدل العائد على حق الملكٌة =  ب  
حق ÷ صافً الربح بعد الضرٌبة 

 %122× الملكٌة 

21212
% 

11557
% 

21667% 

معدل العائد على اجمالً  ج  
الموجودات = صافً الربح بعد 

× الموجودات ÷ الضرٌبة 
122% 

21561
% 

21373
% 

21644% 

نسبة صافً الربح الى اجمالً  د  
اإلٌرادات = صافً الربح بعد 

 %122×اإلٌرادات ÷ الضرٌبة 

111329 111354
% 

181212% 

معدل العائد على الموارد =  ه  
÷ صافً الربح بعد الضرٌبة 

 %122×الودائع +حق الملكٌة 

21623
% 

21396
% 

21796% 

معدل العائد على رأس المال  و  
المدفوع = صافً الربح بعد 

رأس المال المدفوع ÷ الضرٌبة 
×122% 

21448
% 

11662
% 

21919% 

نسبة األرباح الموزعة على  ز  
المساهمٌن = التوزٌعات على 

صافً الربح ÷ المساهمٌن 
×122% 

285183
1% 

 %21146 صفر

العائد على الودائع = صافً  ح  
الودائع ÷ الربح بعد الضرٌبة 

×122% 

21867
% 

21531 
% 

21911 % 

381133 متوسط  مؤشرالربحٌة
% 

21248
% 

31593% 
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 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

نسبة السٌولة النقدٌة = النقدٌة + شبه  أ السٌولة  2
 %122×اجمالً الودائع ÷ النقدٌة 

761736
% 

811781
% 

861217% 

÷ المعدل النقدي = النقدٌة  ب  
 %122×الودائع

721992
% 

781251
% 

681814% 

نسبة النقدٌة الى اجمالً الموجودات =  ج  
 %122×الموجودات  ÷ النقدٌة 

451947
% 

541965
% 

481671% 

نسبة االحتٌاطً القانونً = األرصدة  ه  
اجمالً الودائع ÷ لدى البنك المركزي 

×122% 

611375
% 

671667
% 

611429% 

نسبة الودائع الجارٌة الى االدخارٌة  و  
الودائع ÷ واالجلة = الودائع الجارٌة 

 %122×االدخارٌة واالجلة 

931963 571133
% 

581724% 

691822 السٌولة متوسط  مؤشر
% 

671959
% 

641768% 

 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

مالءة  3
رأس 
 المال

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً الموجودات = حق  أ
 %122×الموجودات ÷ الملكٌة 

251423
% 

23195
4% 

241157
% 

 نسبة حق الملكٌة الى اجمالً الودائع =حق ب  
 %122×الودائع ÷ الملكٌة 

391252 34112
2% 

341155
% 

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً القروض = حق  ج  
 %122×القروض ÷ الملكٌة 

192122
4% 

16417
22% 

182191
2% 

نسبة حق الملكٌة الى االستثمارات = حق الملكٌة  د  
 %122×االستثمارات ÷ 

312136
8% 

51131
639% 

529212
13% 

141132 ة رأس المالءمالمتوسط  مؤشر 
6% 

42461
423% 

772123
7% 

 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

توظٌف  4
 االموال

معدل استثمار الودائع = اجمالً  أ
 %122×اجمالً الودائع ÷ االستثمارات 

12164
6% 

21667
% 

21646% 

نسبة اجمالً القروض الى اجمالً  ب  
اجمالً ÷ الودائع= اجمالً القروض 

22163
6% 

221726
% 

181673
% 
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 %122×الودائع 

نسبة اجمالً اإلٌرادات الى االستثمارات  ج  
االستثمارات ÷ = اجمالً اإلٌرادات 

×122% 

62166
7% 

721123
3% 

7711125
% 

نسبة اجمالً اإلٌرادات الى اجمالً  د  
÷ الموجودات = اجمالً اإلٌرادات 

 122×اجمالً الموجودات 

41965
% 

21329
% 

31521% 

معدل توظٌف الوارد = اجمالً  ه  
)اجمالً الودائع + حق ÷ االستثمارات 

 %122(× الملكٌة 

91281
% 

21412
% 

21481% 

معدل العائد على اجمالً محفظة القروض  و  
÷ = الفوائد المحصلة من القروض 

 %122×اجمالً القروض 

91131
% 

61929
% 

71289% 

19152 متوسط  مؤشر توظٌف االموال
1% 

121167
9% 

1331619
% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

نسبة  5
المدٌو

 نٌة 

نسبة المدٌونٌة = اجمالً  أ
اجمالً الموجودات ÷ المطلوبات 

×122% 

741596
% 

761245
% 

751842% 

نسبة المدٌونٌة الى حقوق الملكٌة =  ب  
حقوق الملكٌة ÷ اجمالً المطلوبات 

×122% 

293163
9% 

3171457
% 

3131952% 

184112 متوسط  مؤشر نسبة المدٌونٌة
4% 

1961755
% 

1941897% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

جودة  6
االربا

 ح

العائد على األصول عن التدفق  أ
النقدي التشغٌلً = صافً 

÷ التدفق من األنشطة التشغٌلٌة 
 %122×اجمالً األصول 

21424% 21664
% 

41392% 
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( لتحميؿ مؤشر ربحية المصرؼ أف ىناؾ تذبذبان بالنسب فيناؾ انخفاض بنسبة 4نالحظ مف خالؿ الجدكؿ )  
مما يعني عدـ  ٨١٠٢ككذلؾ انخفضت النسبة في سنة  ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢ىامش الربح في سنة 

فقد  ٨١٠٢نةن بسنة مقار  ٨١٠٢قدرة مكجكدات المصرؼ عمى تكليد ارباح أما بالنسبة لباقي النسب في سنة 
( أما عف ١1١,٠بنسبة ) ٨١٠٢شيدت انخفاضان ماعدا نسبة صافي الربح الى اإليرادات فقد ارتفع في سنة 

فقد شيدت ارتفاعان حيث يعبر ىذا المؤشر عمى مدل كفاءة إدارة المصرؼ في اتخاذ  ٨١٠٢النسبة في سنة 
ماـ المستثمريف كاإلدارة فأف المستثمريف يتطمعكف إلى قراراتيا االستثمارية لذلؾ يعد ىذا المؤشر ىك مجاؿ اىت

الفرص المربحة كاإلدارة تستطيع التحقؽ مف نجاح سياستيا فنالحظ أف االرتفاع قد تـ في معدالت العائد 
عمى حؽ الممكية كالعائد عمى المكجكدات  كنسبة صافي الربح إلى اإليرادات كالعائد عمى المكارد كاألرباح 

ائد عمى الكدائع كىذا مؤشر جيد عمى تحكيؿ الكدائع إلى عكائد .ككاف متكسط الربحيو في سنة المكزعو كالع
( كارتفع في سنة ٣٨1١٢٠( بمعدؿ انخفاض ) ٨1١,٢) ٨١٠٢( كأصبح في سنة ٣٢1٠٣٣)  ٨١٠٢
( كاف االرتفاع قد حصؿ نتيجة اإليرادات التي تحققت في ٠1٠,٠( بمعدؿ ارتفاع )٣1٠٢٣ليصبح )  ٨١٠٢

 كيمثؿ ىذا االرتفاع اثر جيدان عمى أداء المصرؼ كبالتالي جكدة التقارير المالية . ٨١٠٢ة سن

اما بالنسبة لمؤشر السيكلة لمصرؼ بغداد فنالحظ أف ىناؾ صعكدان كنزكالن في المقاييس فأف نسبة السيكلة  
( ٠1١,٠) ٨١٠٢ك ٨١٠٢النقدية قد شيدت تطكران خالؿ السنكات الثالثة ككاف معدؿ االرتفاع بيف سنة 

ء بالتزاماتو أما بالنسبة ( كىذا يدؿ عمى قدرة المصرؼ عمى الكفا1,٣٨,قد ارتفعت بمعدؿ ) ٨١٠٢كسنة 
( كانخفض في سنة ٢1٨٠٢بمعدؿ ارتفاع ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢لممعدؿ النقدم فقد ارتفع في سنة 

( كانخفاض النسبة تؤدم الى فقداف ثقة المكدعيف بالمصرؼ أما نسبة النقدية إلى ٢1,٣٢بمعدؿ ) ٨١٠٢
بمعدؿ  ٨١٠٢( كانخفضت في سنة ٢1١٠٢بمعدؿ ارتفاع ) ٨١٠٢المكجكدات فقد ارتفعت في سنة 

(  كانخفضت في ٨1٨٢٨بمعدؿ ) ٣١٠٢( أما عف نسبة االحتياطي القانكني فقد ارتفعت في سنة ,٨1٨٢)
( كارتفعت ٣٨1٢٣بمعدؿ ) ٨١٠٢( كنسبة الكدائع الجارية قد انخفضت في سنة ٨1٨٣٢بمعدؿ ) ٨١٠٢سنة 

س عمى بيانات قائمة المركز المالي كالتي تعكس كبما أف ىذا المؤشر يعتمد بالدرجة األسا ٨١٠٢في سنة 
الكضع المالي لممصرؼ لذا يعد مؤشران ميمان لمتخذم القرارات مف مستثمريف كمقرضيف كبالتالي مؤشران عمى 

) ٨١٠٢( كقد أصبح في سنة ٨٢1٢١٨كاف ) ٨١٠٢جكدة ادائيا المالي .كاف متكسط السيكلو لسنة
 ( ٣1٠٢٠بمعدؿ ) ٨١٠٢خفض في سنة ( كان٠1٢,٣( بمعدؿ انخفاض ) ٨٢1٢٠٢
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فنسبة حؽ  ٨١٠٢أما عف مؤشر مالءة. رأس الماؿ لمصرؼ بغداد فقد شيدت انخفاضان في النسب لسنة 
( بمعدؿ ,٨٣1٢٠إلى )  ٨١٠٢( كانخفض في سنة ٨٠1,١٣) ٨١٠٢الممكية إلى المكجكدات كانت في سنة 

ف ارتفاع النسبة يؤشر إلى ارتفاع حقكؽ ( فأ١1٨١٣بمعدؿ ) ٨١٠٢( كارتفعت في سنة ٢,,٠1انخفاض )
المالكيف في نشاطات المصرؼ االستثمارية أما بالنسبة لنسبة حقكؽ الممكية إلى الكدائع فنالحظ انخفاض 

( كزيادة الكدائع عمى ١1١٠٣بمعدؿ ) ٨١٠٢( كارتفعت في سنة ٠1٠,٢بمعدؿ ) ٨١٠٢النسبة في سنة 
اة المكدعيف لذا عمى إدارة المصرؼ التكازف بيف اإليداعات حقكؽ الممكية سيعرض المصرؼ إلى مخاطر نج

 ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢كحقكؽ المالكيف كنالحظ انخفاضان بنسبة حؽ الممكية إلى القركض في سنة 
( إف ارتفاع النسبة تمثؿ قدرة ٠٢1٨٠بمعدؿ )  ٨١٠٢( كارتفعت في سنة ٨٠1٠١٨بمعدؿ انخفاض )

ستثمار في القركض مف حقكؽ الممكية دكف المساس بالكدائع كىناؾ ارتفاع المصرؼ عمى مقابمة  أخطاء اال
في نسبة حؽ الممكية إلى االستثمارات في السنكات الثالث كىذا االرتفاع يمثؿ قدرة المصرؼ عمى مكاجية 
مخاطر القيمة السكقية لمككنات محفظة االكراؽ الماليو كىذا مؤشر جيد عف أداء المصرؼ كبالتالي يعكس 

( كاصبح في سنة ٠,٠1٣١٨كاف )  ٨١٠٢كدة التقارير المالية .إذ أف متكسط مالءة رأس الماؿ في سنة ج
( بمعدؿ انخفاض ٢٢١1٨٣٢أصبح ) ٨١٠٢( كفي سنة ٠١٠1٠٠٢,( بمعدؿ ارتفاع )٨٣,٨,٨1,) ٨١٠٢

(٣,٠1٠٢٠        ) 

بة معدؿ استثمار الكدائع قد بينما مؤشرات التكظيؼ لممصرؼ فقد شيدت تذبذبان في المقاييس فنالحظ نس 
( كاستمر االنخفاض حتى في سنة ٠٠1٢٢٢بمعدؿ ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة ٨١٠٢انخفض في سنة 

 ( كيمثؿ انخفاض النسبة عمى عدـ كفاءة المصرؼ في تشغيؿ مكارده مما١1١٨٠كبمعدؿ انخفاض ) ٨١٠٢
ي القركض إلى الكدائع في سنة يؤثر عمى رغبة المكدعيف لالستثمار في المصرؼ  قد ارتفعت نسبة إجمال

( أما عف نسبة اإليرادات إلى ٨1١٣٣بمعدؿ ) ٨١٠٢( كانخفضت في سنة ١1١٢بمعدؿ ارتفاع ) ٨١٠٢
( كفي سنة ٨,١1٣٨٨قد ارتفعت بمعدؿ ) ٨١٠٢االستثمارات فقد ارتفعت خالؿ الثالث سنكات ففي سنة 

مكجكدات فقد شيدت انخفاضان في سنة ( أما عف نسبة اإليرادات إلى ال٢١1١٢٨ارتفعت بمعدؿ ) ٨١٠٢
( كأما نسبة تكظيؼ المكارد فقد انخفضت ٣1٠٢٨بمعدؿ ) ٨١٠٢( كارتفع في سنة 1٨٣٨,بمعدؿ ) ٨١٠٢

( كارتفاع النسبة يعد مؤشران جيدان ١1١٢٠بمعدؿ ) ٨١٠٢( كارتفعت في سنة ٢1٨٢٠بمعدؿ )٨١٠٢في سنة 
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( ٠٢1٠٨٠) ٨١٠٢تكظيؼ األمكاؿ فكاف في سنة  لسياسة المصرؼ في تكظيؼ األمكاؿ أما متكسط مؤشر
 (         ,٠٠1٢بمعدؿ ) ٨١٠٢(  ككاف ىناؾ ارتفاع في سنة ٠١٨1٠٠٢بمعدؿ ) ٨١٠٢كارتفع في سنة 

 ٨١٠٢قد ارتفعت مقارنةن بسنة  ٨١٠٢أما بالنسبة لمؤشر المديكنية فنالحظ بأف نسبة المديكنية في سنة  
( أما نسبة المديكنية إلى حقكؽ الممكية ١1٨١٣بمعدؿ ) ٨١٠٢سنة ( كانخفضت في ٢,,٠1بمعدؿ ارتفاع )

(إذ  يشير ,٨٨٨1٠٠بمعدؿ )٨١٠٢( كانخفضت في سنة ٨٣1٢٨٢بمعدؿ ) ٨١٠٢فقد ارتفعت في سنة 
 انخفاض تكفير حماية لممكدعيف            

 ٨١٠٢ع سنة بالمقارنة م ٨١٠٢كنالحظ أف  مؤشر جكدة االرباح في المصرؼ شيد انخفاضان في سنة  
( كىذا االرتفاع بعد مؤشران جيدان عف ٣1٢٨٢بمعدؿ ) ٨١٠٢( بينما ارتفع في سنة ,٠1٢بمعدؿ انخفاض )

 .عمؿ المصرؼ إذ  ينعكس بدكره عمى قدرة الدائنيف كالمستثمريف بالتنبؤ بالتدفقات النقدية كاألرباح

 



 البحث عينة المصارف تقارير تحليلالفصل الثالث .......................................................... 
 

 
89 

 التقارير المالية لممصرؼ ككاآلتي:  حميؿ( نتائج ت5تحميؿ تقارير المصرؼ العراقي  يكضح الجدكؿ )

 (5جدوؿ )
 تحميؿ تقارير المصرؼ العراقي

 
 
 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

نسبة هامش الربح = هامش الربح  أ الربحٌة  1
 %122×اجمالً الموجودات ÷ 

21562
% 

11432% 11935% 

معدل العائد على حق الملكٌة =  ب  
حق ÷ صافً الربح بعد الضرٌبة 

 %122× الملكٌة 

21647
% 

11919% 41385% 

معدل العائد على اجمالً  ج  
الموجودات = صافً الربح بعد 

 %122× الموجودات ÷ الضرٌبة 

11528
% 

21912% 11526% 

نسبة صافً الربح الى اجمالً  د  
اإلٌرادات = صافً الربح بعد 

 %122×اإلٌرادات ÷ الضرٌبة 

321894
% 

281444% 431683% 

معدل العائد على الموارد = صافً  ه  
الودائع +حق ÷ الربح بعد الضرٌبة 

 %122×الملكٌة 

11848
% 

11186% 31859% 

معدل العائد على رأس المال  و  
المدفوع = صافً الربح بعد 

رأس المال المدفوع ÷ الضرٌبة 
×122% 

21835
% 

21216% 41773% 

نسبة األرباح الموزعة على  ز  
التوزٌعات على المساهمٌن = 

صافً الربح ÷ المساهمٌن 
×122% 

1481812 صفر 
% 

 صفر

العائد على الودائع = صافً الربح  ح  
 %122×الودائع ÷ بعد الضرٌبة 

61123
% 

31124 % 41231 % 

61252 متوسط  مؤشر الربحٌة
% 

231477% 321196% 
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 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

السٌولة النقدٌة = النقدٌة + شبه نسبة  أ السٌولة  2
 %122×اجمالً الودائع ÷ النقدٌة 

1881638
% 

149124
9% 

151151
8% 

÷ المعدل النقدي = النقدٌة  ب  
 %122×الودائع

1821228
% 

132171
2% 

126184
2% 

نسبة النقدٌة الى اجمالً الموجودات  ج  
 %122×الموجودات  ÷ = النقدٌة 

441426
% 

421258
% 

451727
% 

نسبة االحتٌاطً القانونً = األرصدة  ه  
اجمالً ÷ لدى البنك المركزي 

 %122×الودائع 

1661121
% 

113174
8% 

118193
1% 

نسبة الودائع الجارٌة الى االدخارٌة  و  
الودائع ÷ واآلجلة = الودائع الجارٌة 

 %122×االدخارٌة واآلجلة 

891174
% 

831222
% 

861556
% 

 متوسط  مؤشر السٌولة
 
 

1331729
% 

123179
7% 

125191
4% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

مالءة  3
رأس 
 المال

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً  أ
÷ الموجودات = حق الملكٌة 

 %122×الموجودات 

571222
% 

521247
% 

341793
% 

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً الودائع  ب  
 %122×الودائع ÷ =حق الملكٌة 

231131
6% 

161175
3% 

961514
% 

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً القروض  ج  
 %122×القروض ÷ = حق الملكٌة 

192152
3% 

214179
8% 

142183
5% 

نسبة حق الملكٌة الى االستثمارات =  د  
 %122×االستثمارات ÷ حق الملكٌة 

535154
1% 

189418
79% 

231911
24% 

254129 ة رأس المالءمتوسط  مؤشر مال
% 

582186
9% 

641156
6% 
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 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

توظٌف  4
 االموال

معدل استثمار الودائع = اجمالً  أ
اجمالً الودائع ÷ االستثمارات 

×122% 

21431% 81536
% 

41162% 

نسبة اجمالً القروض الى  ب  
اجمالً الودائع= اجمالً 

اجمالً الودائع ÷ القروض 
×122% 

1221162
% 

751325
% 

671572
% 

نسبة اجمالً اإلٌرادات الى  ج  
االستثمارات = اجمالً 

االستثمارات ÷ اإلٌرادات 
×122% 

431297% 127185
4% 

2321784
% 

نسبة اجمالً اإلٌرادات الى  د  
اجمالً الموجودات = اجمالً 

اجمالً الموجودات ÷ اإلٌرادات 
×122% 

41587% 31512
% 

31492% 

اجمالً معدل توظٌف الوارد =  ه  
)اجمالً الودائع ÷ االستثمارات 

 %122(× + حق الملكٌة 

21431% 31261
% 

31712% 

معدل العائد على اجمالً  و  
محفظة القروض = الفوائد 

÷ المحصلة من القروض 
 %122×اجمالً القروض 

11899% 21715
% 

21229% 

361532 %281434 متوسط  مؤشر توظٌف االموال
% 

521324
% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

نسبة  5
 المدٌونٌة 

نسبة المدٌونٌة = اجمالً  أ
اجمالً ÷ المطلوبات 

 %122×الموجودات 

421999% 471953
% 

651226% 

نسبة المدٌونٌة الى حقوق  ب  
÷ الملكٌة = اجمالً المطلوبات 

 %122×حقوق الملكٌة 

751438% 921135
% 

1871412% 

1181437 مؤشر نسبة المدٌونٌةمتوسط  
% 

721244
% 

1261328% 
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( لتحميؿ المصرؼ العراقي نالحظ بأف ىناؾ انخفاضان كارتفاعان في نسب مؤشر الربحية  5مف خالؿ الجدكؿ )
بمعدؿ ٨١٠٢( كارتفع في سنة ١1٢٢بمعدؿ ) ٨١٠٢عف سنة  ٨١٠٢فنسبة ىامش الربح قد ارتفعت في سنة 

ئد عمى حؽ الممكية ( كىذا مؤشر جيد عمى قدرة مكجكدات المصرؼ عمى تكليد ارباح كمعدؿ العا١1٠١٣)
 ٨١٠٢( كارتفع في سنة ١1٢٨٢كبمعدؿ انخفاض ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢نالحظ أنو انخفض في سنة 

( كارتفع في سنة ١1٠٢٢بمعدؿ)٨١٠٢( كمعدؿ العائد عمى المكجكدات قد انخفض في سنة ٨1,٨٨بمعدؿ)
عمى كفاءة إدارة المصرؼ في ( كارتفاع النسبة دليؿ ١1٨٠٨بمعدؿ ارتفاع )  ٨١٠٢مقارنةن بسنة ٨١٠٢

استغالؿ مكجكداتو كتكليد ارباح كاما عف نسبة صافي الربح إلى اإليرادات فنالحظ انخفاض النسبة في سنة 
( أما معدؿ العائد عمى المكارد فقد ٠٠1٨٣٢بمعدؿ ) ٨١٠٢كارتفعت في سنة  ٨١٠٢مقارنتان بسنة  ٨١٠٢

( ٨1٨٢٣بمعدؿ )٨١٠٢( كارتفع في سنة ١1٨٢٢بمعدؿ ) ٨١٠٢حصؿ انخفاض في المعدؿ في سنة 
 ٨١٠٢( كارتفع في سنة ١1٢٠٢بمعدؿ ) ٨١٠٢كبالنسبة لمعدؿ العائد عمى رأس الماؿ فقد انخفض في سنة 

( كىذا دليؿ ٠1٠٨٢بمعدؿ ) ٨١٠٢( أما معدؿ العائد عمى الكدائع فقد شيد ارتفاعان في سنة ٨1٢٠٢بمعدؿ )
ف الكدائع التي حصؿ عمييا .كلقد كاف متكسط مؤشر الربحية في عمى أف المصرؼ استطاع تكليد ارباح م

( كارتفع في سنة ٠٢1,٨٠( بمعدؿ ارتفاع )٨٣1,٢٢) ٨١٠٢( كأصبح في سنة ٨1١٠٨) ٨١٠٢سنة 
 ( ٢1٢٠٢بمعدؿ ) ٨١٠٢

أما مؤشر السيكلة فيناؾ تذبذب في المقاييس بيف االرتفاع كاالنخفاض  ألف نسبة السيكلة النقدية شيدت 
    بمعدؿ  ٨١٠٢( كارتفع في سنة ٣٢1٣٢٢بمعدؿ انخفاض ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة ٨١٠٢اضان في سنة انخف
( كارتفاع النسبة دليؿ عمى قدرة المصرؼ لمكفاء بألتزاماتة أما عف نسبة المعدؿ النقدم فنالحظ أف ٨1٨٨٢) 

عيف بالمصرؼ عمى عدـ ىناؾ انخفاضان خالؿ الثالث سنكات كانخفاض النسبة سيؤدم الى فقداف ثقة المكد

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

جودة  6
 االرباح

العائد على األصول عن  أ
التدفق النقدي التشغٌلً = 
صافً التدفق من األنشطة 

اجمالً األصول ÷ التشغٌلٌة 
×122% 

41381
% 

831371
% 

211612
% 
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 ٨١٠٢قدرتة لمكفاء بألتزاماتة أما بالنسبة لنسبة النقدية إلى المكجكدات فنالحظ انخفاض النسبة في سنة 
( أما عف نسبة االحتياطي القانكني ٠٨1٨٨٢بمعدؿ )٨١٠٢( كلقد ارتفعت النسبة في سنة ٨1٠,٢بمعدؿ )

( كنالحظ انخفاض ٠1٠٢٣بمعدؿ )  ٨١٠٢ة ( كارتفع في سن٠٨1٣٢٣بمعدؿ ) ٨١٠٢فقد انخفض في سنة 
بمعدؿ ٨١٠٢( كارتفع في سنة ٠1٢٠بمعدؿ ) ٨١٠٢نسبة الكدائع الجارية إلى االدخارية كاآلجمة في سنة 

( كيعد مؤشر السيكلة مف المؤشرات الميمو لدل المقرضيف كالمستثمريف كبالتالي مؤشر عمى جكدة ,٣1٣٣)
 ٨١٠٢( كأصبح في سنة ٠٣٣1٢١٢) ٨١٠٢مؤشر السيكلة في سنة األداء المالي لممصرؼ فقد بمغ متكسط 

 ( ٨1٠٠٢بمعدؿ ارتفاع ) ٨١٠٢( بينما ارتفع في سنة ٨٢1٢٠٨( بمعدؿ انخفاض )٠١٣1٢٢٢)

كنالحظ مؤشر مالءة رأس الماؿ قد شيد تذبذبان في النسب خالؿ السنكات الثالث فنالحظ نسبة حؽ الممكية 
( كاستمر 1٢٠٣,بمعدؿ انخفاض ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢ إلى المكجكدات قد انخفضت في سنة

( كىذا دليؿ عمى انخفاض نسبة مساىمة حقكؽ ,٠٢1٨٠بمعدؿ انخفاض ) ٨١٠٢باالنخفاض في سنة 
الممكية في تمكيؿ نشاطات المصرؼ االستثمارية أما نسبة حقكؽ الممكية إلى الكدائع فقد انخفضت خالؿ 

بمعدؿ  ٨١٠٢( كاستمر باالنخفاض في سنة ٨٢1٠٨٣د انخفض بمعدؿ )ق ٨١٠٢السنكات الثالث ففي سنة 
( كىذا دليؿ عمى كجكد مخاطر تجاة المكدعيف فعمى إدارة المصرؼ أف تكازف بيف اإليداعات إلى ٨٠1٨٣٢)

( ٨٨1٨٢٠بمعدؿ ) ٨١٠٢حقكؽ الممكية أما عف نسبة حؽ الممكية إلى القركض فيناؾ انخفاض في سنة 
( كيدؿ انخفاض النسبة عمى عدـ قدرة المصرؼ لمقابمة أخطار ٢٠1٢٨٣بمعدؿ ) ٨١٠٢كانخفض في سنة 

االستثمار في القركض مف حقكؽ الممكية أما عف نسبة حؽ الممكية إلى االستثمارات فقد شيدت ارتفاعان 
ية لمككنات محفظة خالؿ السنكات الثالث كىذا مؤشر جيد عمى قدرة المصرؼ لمكاجية مخاطر القيمة السكق

كسينعكس عمى جكدة األداء المالي لممصرؼ .كبمغ متكسط مالءة رأس الماؿ لممصرؼ في  ةالكراؽ الماليا
ارتفع  ٨١٠٢( كفي سنة ٣٣٠1٢٢٠( بمعدؿ ارتفاع )٠٢١1٢٨٢) ٨١٠٢كفي سنة  (٨٠,1١٢٠)٨١٠٢سنة 

 (٨١1٨٢٢بمعدؿ 

الكدائع فقد ارتفعت في سنة  كنالحظ أف ىناؾ تباينان في مؤشر تكظيؼ األمكاؿ فبالنسبة لمعدؿ استثمار 
( كبالنسبة ,1٣٢,بمعدؿ ) ٨١٠٢( كانخفض في سنة ٢1٠١٠بمعدؿ ارتفاع ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢

( كانخفضت في سنة 1٢٠٢,,بمعدؿ ) ٨١٠٢لنسبة إجمالي القركض إلى الكدائع فقد انخفضت في سنة 
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ارتفعت خالؿ السنكات الثالث كنالحظ ( بينما نسبة اإليرادات إلى االستثمار فقد ٢1٢٣٠بمعدؿ ) ٨١٠٢
بمعدؿ ٨١٠٢( كانخفض في سنة ٠1١٢٠بمعدؿ ) ٨١٠٢انخفاض نسبة اإليرادات إلى المكجكدات في سنة 

( ٣٨1١٠٣) ٨١٠٢( كأصبح في سنة ,٨٢1,٣) ٨١٠٢( ككاف متكسط تكظيؼ األمكاؿ في سنة ١1١٨
 ( ,٠٠1٢٢بمعدؿ ) ٨١٠٢( كارتفع في سنة ٢1١٢٨بمعدؿ ارتفاع )

كىذه الزيادة  2017مقارنةن بسنة  2018سنة ينما نالحظ ارتفاع مؤشر المديكنية فنسبة المديكنية ارتفعت في ب
تدؿ عمى عدـ قدرة المصرؼ لمكفاء بألتزاماتة مما يعرضو لالفالس أك التصفيو كارتفاع نسبة المديكنية إلى 

ستؤدم إلى زيادة مخاطر المكدعيف كالمستثمريف إذ  كاف متكسط مؤشر المديكنية  حقكؽ الممكية ىذه الزياده
( كارتفع في سنة ٠١1٢٨٨(بمعدؿ ارتفاع ),,٢١1١)٨١٠٢( كاصبح في سنة ٠٢1٨٠٢)٨١٠٢في سنة 
 (                     ,٠٨1٨٨بمعدؿ ) ٨١٠٢

ئد عمى األصكؿ مف التدفقات النقدية أما عف مؤشر جكدة االرباح فنالحظ أف ىناؾ انخفاضان في قياس العا
التشغيمية بسبب التغييرات في المكجكدات كالمطمكبات التشغيمية التي أدت إلى كصكؿ صافي التدفؽ التشغيمي 
لمسالب كىذا ينعكس بدكره عمى قدرة الدائنيف كالمستثمريف بالتنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيمية كاألرباح كبالتالي 

 لي لممصرؼقياس األداء الما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحث عينة المصارف تقارير تحليلالفصل الثالث .......................................................... 
 

 
95 

 تي :التقارير المالية لممصرؼ ككاآل حميؿ( نتائج ت6ػ تحميؿ تقارير مصرؼ الخميج يكضح الجدكؿ )4

 (6جدوؿ )
 تحميؿ تقارير مصرؼ الخميج

 

 

 

 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

÷ نسبة هامش الربح = هامش الربح  أ الربحٌة  1
 %122×اجمالً الموجودات 

11175% 11212
% 

21815
% 

معدل العائد على حق الملكٌة = صافً  ب  
× حق الملكٌة ÷ الربح بعد الضرٌبة 

122% 

11318% 21188
% 

11282
% 

معدل العائد على اجمالً الموجودات  ج  
÷ = صافً الربح بعد الضرٌبة 

 %122× الموجودات 

21721% 21122
% 

21716
% 

نسبة صافً الربح الى اجمالً  د  
= صافً الربح بعد  اإلٌرادات
 %122×اإلٌرادات ÷ الضرٌبة 

161322
% 

31561
% 

361223
% 

معدل العائد على الموارد = صافً الربح  ق  
الودائع +حق الملكٌة ÷ بعد الضرٌبة 

×122% 

21721% 21128% 21773% 

معدل العائد على رأس المال المدفوع  و  
رأس ÷ = صافً الربح بعد الضرٌبة 

 %122×المال المدفوع 

11412% 21197
% 

11312
% 

نسبة األرباح الموزعة على المساهمٌن  ز  
÷ = التوزٌعات على المساهمٌن 

 %122×صافً الربح 

121717 صفر
17% 

 صفر

العائد على الودائع = صافً الربح بعد  ح  
 %122×الودائع ÷ الضرٌبة 

11591% 21254 
% 

11952 
% 

127191 %21922 متوسط  مؤشر الربحٌة
7% 

51356
% 
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 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

نسبة السٌولة النقدٌة = النقدٌة +  أ السٌولة  2
اجمالً الودائع ÷ شبه النقدٌة 

×122% 

921767
% 

1221545
% 

1311123
% 

÷ المعدل النقدي = النقدٌة  ب  
 %122×الودائع

751917
% 

831392
% 

1111296
% 

نسبة النقدٌة الى اجمالً  ج  
÷ الموجودات = النقدٌة 

 %122×الموجودات  

331447
% 

331588
% 

421854% 

نسبة االحتٌاطً القانونً =  د  
÷ األرصدة لدى البنك المركزي 

 %122×اجمالً الودائع 

541776
% 

641128
% 

881242% 

نسبة الودائع الجارٌة الى  ه  
االدخارٌة واآلجلة = الودائع 

الودائع االدخارٌة ÷ الجارٌة 
 %122×واآلجلة 

281139
% 

311214
% 

311568% 

571229 متوسط  مؤشر السٌولة
% 

441933
% 

821576% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

مالءة  3
رأس 
 المال

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً  أ
÷ الموجودات = حق الملكٌة 

 %122×الموجودات 

531187
% 

541375
% 

551852
% 

الى اجمالً نسبة حق الملكٌة  ب  
الودائع ÷ الودائع =حق الملكٌة 

×122% 

122172
3% 

135122
4% 

1521153
% 

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً  ج  
÷ القروض = حق الملكٌة 

 %122×القروض 

157128
6% 

183133
% 

212128
% 

نسبة حق الملكٌة الى االستثمارات  د  
االستثمارات ÷ = حق الملكٌة 

×122% 

631217
% 

551534
% 

1271524
% 

981553 ة رأس المالءمتوسط  مؤشر مال
% 

127126
2% 

1361922
% 
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 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

توظٌف  4
 االموال

معدل استثمار الودائع = اجمالً  أ
اجمالً الودائع ÷ االستثمارات 

×122% 

181886
% 

241312
% 

221237
% 

نسبة اجمالً القروض الى اجمالً  ب  
÷ اجمالً القروض الودائع= 

 %122×اجمالً الودائع 

761851
% 

731622
% 

711742
% 

نسبة اجمالً اإلٌرادات الى  ج  
االستثمارات = اجمالً اإلٌرادات 

 %122×االستثمارات ÷ 
 
 

511693
% 

291346
% 

181272
% 

نسبة اجمالً اإلٌرادات الى اجمالً  د  
÷ الموجودات = اجمالً اإلٌرادات 

 %122×اجمالً الموجودات 

41321
% 

21873
% 

11988
% 

معدل توظٌف الوارد = اجمالً  ه  
)اجمالً الودائع + ÷ االستثمارات 
 %122(× حق الملكٌة 

81556
% 

121345
% 

91934
% 

معدل العائد على اجمالً محفظة  و  
القروض = الفوائد المحصلة من 

اجمالً القروض ÷ القروض 
×122% 

61325
% 

71277
% 

51691
% 

271768 توظٌف االموال متوسط  مؤشر
% 

241595
% 

211243
% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

نسبة  5
 المدٌونٌة 

نسبة المدٌونٌة = اجمالً  أ
اجمالً ÷ المطلوبات 

 %122×الموجودات 

461812
% 

451624
% 

441147
% 

نسبة المدٌونٌة الى حقوق الملكٌة  ب  
حقوق ÷ = اجمالً المطلوبات 

 %122×الملكٌة 

881213
% 

831926
% 

791244
% 

761412 متوسط مؤشر نسبة المدٌونٌة
% 

641765
% 

611595
% 
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(لتحميؿ مصرؼ الخميج أف ىناؾ تذبذبان قد حصؿ في مؤشر الربحية فنسبة 6نالحظ مف خالؿ الجدكؿ ) 
 ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢( كانخفضت في سنة ١1١٣٠قد ارتفعت بمعدؿ ) ٨١٠٢ىامش الربح في سنة 

ما نسبة ( كاف انخفاض النسبة يدؿ عمى عدـ قدرة مكجكدات المصرؼ عمى تكليد ارباح .أ١1٣٢٠بمعدؿ )
ارتفعت بمعدؿ  ٨١٠٢( كفي سنة ٠1٠٣بمعدؿ ) ٨١٠٢العائد عمى حؽ الممكية قد انخفضت في سنة 

 ٨١٠٢( كفي سنة ١1٠٢٢بمعدؿ ) ٨١٠٢( أما معدؿ العائد عمى المكجكدات فقد انخفض في سنة ,١1١٢)
ات كتكليد األرباح ( كارتفاع المعدؿ دليؿ عمى كفاءة المصرؼ في استغالؿ المكجكد,١1٢١قد ارتفع بمعدؿ )

( كقد ٠٨1٢٣٢بمعدؿ ) ٨١٠٢أما نسبة صافي الربح إلى اإليرادات فنالحظ أف النسبة قد انخفضت في سنة 
( كاف معدؿ العائد عمى المكارد قد انخفض في ٨,,٣٨1بمعدؿ ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة ٨١٠٢ارتفع في سنة 

( أما ١1٨٨٠بمعدؿ ) ٨١٠٢سنة  ( كارتفع في١1٨٠٣بمعدؿ انخفاض ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة ٨١٠٢سنة 
معدؿ العائد عمى رأس الماؿ فقد ارتفع خالؿ الثالث سنكات كىذه الزيادة في النسبة تعني أف ىناؾ كفاءة لدل 
إدارة المصرؼ في استخداـ رأس الماؿ لتكليد األرباح أما بالنسبة لمعائد عمى الكدائع فقد انخفض في سنة 

( حيث زيادة ٠1٨٢٨بمعدؿ )٨١٠٢( كارتفع في سنة ٠1٣٣٢خفاض )بمعدؿ ان ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢
ىذا المعدؿ دليؿ عمى كفاءة المصرؼ عمى تكليد األرباح مف الكدائع التي استطاع الحصكؿ عمييا في 

( كأصبح في سنة ٨1٢١٨)٨١٠٢تحكيؿ الكدائع إلى عكائد صافية ككاف متكسط الربحية في سنة 
 ( ٠٨٨1٠٨٠بمعدؿ )٨١٠٢( كانخفض في سنة ٠٨٠1١٠٠( بمعدؿ ارتفاع )٠٨٢1٢٠٢)٨١٠٢

ككذلؾ ىناؾ  ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢أما عف مؤشر السيكلة فنالحظ أنو قد ارتفعت النسبة في سنة 
كيعد ىذا المؤشر المؤشر ميمان بالنسبة لمتخذم القرارات مف مستخدميف  ٨١٠٢ارتفاع قد حصؿ في سنة 

حة في المصرؼ كاف متكسط مؤشر السيكلة لمصرؼ الخميج في سنة كمقرضيف إذ يتطمعكف إلى الفرص المرب

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

جودة  6
 االرباح

العائد على األصول عن التدفق  أ
النقدي التشغٌلً = صافً التدفق 

اجمالً ÷ من األنشطة التشغٌلٌة 
 %122×األصول 

21227% 21312
% 

11144
% 
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( كفي سنة ٠٨1١٢٨( بمعدؿ انخفاض )1٢٣٢,,)٨١٠٢( كأصبح في سنة ٠٢1١١٢كاف ) ٨١٠٢
 (٣٠1٨,٢( بمعدؿ ارتفاع )٢١1٠٢٨اصبح )٨١٠٢

كية إلى أما عف مؤشر مالءة رأس الماؿ لمصرؼ الخميج فقد شيد ارتفاعان بكؿ النسب ماعدا نسبة حؽ المم
( كزيادة ٢٠1٢٢بمعدؿ ) ٨١٠٢( كارتفع في سنة ٢1٢٣٨انخفضت بمعدؿ ) ٨١٠٢االستثمارات في سنة 

النسبة تعني تكجو المصرؼ نحك االستثمار بشكؿ كاسع كىذا مؤشر جيد عف أداء المصرؼ  كنالحظ ارتفاعان 
ارتفع في سنة ( كقد ٠1٠٢٢بمعدؿ )٨١٠٢قد حصؿ في نسبة حؽ الممكية إلى المكجكدات في سنة 

( كأف نسبة حؽ الممكية إلى الكدائع قد ارتفعت في سنة ٠1,٢٢بمعدؿ ) ٨١٠٢مقارنتان بسنة ٨١٠٢
 (٠,1٨٢٠بمعدؿ )٨١٠٢

( كزيادة النسبة دليؿ عمى كفاءة المصرؼ عمى تكليد ارباح مف ٠٢1٠,٢بمعدؿ )  ٨١٠٢كارتفعت في سنة 
) ٨١٠٢متكسط مؤشر مالءة رأس الماؿ في سنة الكدائع التي حصؿ عمييا بتحكيميا إلى عكائد ككاف 

اصبح ٨١٠٢( كفي سنة ٢1٠١٢( بمعدؿ ارتفاع )٠١٢1١٨١)٨١٠٢( كاصبح في سنة ٢٢1٠٠٣
 (  ٨٢1٢,٨( بمعدؿ ارتفاع )٠٣٨1٢١٨)

أما عف مؤشر تكظيؼ المكارد فنالحظ أف ىناؾ تذبذبان في النسب فنسبة معدؿ استثمار الكدائع قد ارتفع في 
( كزيادة النسبة تعني أف ىناؾ كفاءة لدل إدارة ,٠1,٨بمعدؿ ارتفاع )٨١٠٢رنةن بسنة مقا ٨١٠٢سنة 

المصرؼ في تكظيؼ األمكاؿ المتحصمة كتشغيؿ مكارده المالية ممايساعد عمى جذب أكبر عدد مف 
( ٣1٨٨٢١بمدؿ )٨١٠٢المكدعيف لالستثمار أما نسبة إجمالي القركض إلى الكدائع فقد. انخفضت في سنة 

( أما نسبة اإليرادات إلى االستثمارات فقد انخفضت ٠1٢٢٨فقد انخفضت النسبة بمعدؿ ) ٨١٠٢سنة  كفي
 ٨١٠٢( ككذلؾ انخفض في سنة ٨٨1٣,٢بمعدؿ انخفاض ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢النسبة في سنة 

في ( أما عف نسبة اإليرادات إلى المكجكدات فقد حصؿ انخفاض خالؿ الثالث سنكات ف٠٠1٨٢٨بمعدؿ )
( أما معدؿ ١1٢٢٠حدث فييا انخفاض بمعدؿ ) ٨١٠٢( كسنة ٠1,٨٢انخفضت النسبة بمعدؿ )٨١٠٢سنة 

( كيعد مؤشر ٠1٢٢٢بمعدؿ ارتفاع ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢تكظيؼ المكارد فقد حصؿ ارتفاع في سنة 
في  ( كأصبح٨٢1٢٨٢)٨١٠٢جيد لسياسة المصرؼ في التكظيؼ ككاف متكسط مؤشر التكظيؼ في سنة 
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( ام انخفض بمعدؿ ٨٠1٨,٣كاف ) ٨١٠٢( كفي سنة ٣1٠٢٣( بمعدؿ انخفاض )٨,1٠٢٠)٨١٠٢سنة 
(٣1٣٠٨ ) 

( كفي ٠1٠٢٢انخفضت بمعدؿ ) ٨١٠٢أما عف  مؤشر المديكنية لمصرؼ الخميج فنسبة المديكنية في سنة 
 ٨١٠٢ضت في سنة ( اما نسبة المديكنية إلى حؽ الممكية فقد انخف٠1,٢٢قد انخفضت بمعدؿ ) ٨١٠٢سنة 

( حيث يمثؿ 1٢٨٨,بمعدؿ ) ٨١٠٢( كانخفضت في سنة 1٠١٢,بمعدؿ انخفاض ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة 
 انخفاض النسبة  تكفير حماية ألمكاؿ المكدعيف 

كبالنسبة عف مؤشر جكدة االرباح فنالحظ أنو في انخفاض خالؿ الثالث سنكات في قياس التدفؽ النقدم 
 ي المطمكبات كالمكجكدات التشغيمية التشغيمي بسبب التغيرات ف

 التقارير المالية لممصرؼ ككاآلتي حميؿ( نتائج ت7ػ تحميؿ تقارير المصرؼ الكطني يكضح الجدكؿ )5

 (7جدوؿ )
 تحميؿ تقارير المصرؼ الوطني

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

نسبة هامش الربح = هامش الربح  أ الربحٌة  1
 %122×الموجودات اجمالً ÷ 

11316% 21859% 21421% 

معدل العائد على حق الملكٌة =  ب  
حق ÷ صافً الربح بعد الضرٌبة 

 %122× الملكٌة 

81824% 21828% 21812% 

معدل العائد على اجمالً  ج  
الموجودات = صافً الربح بعد 

 %122× الموجودات ÷ الضرٌبة 

31258% 11322% 41822% 

الربح الى اجمالً نسبة صافً  د  
اإلٌرادات = صافً الربح بعد 

 %122×اإلٌرادات ÷ الضرٌبة 

631691
% 

451388
% 

271828
% 

معدل العائد على الموارد = صافً  ه  
الودائع +حق ÷ الربح بعد الضرٌبة 

 %122×الملكٌة 

41636% 11823% 21673% 

معدل العائد على رأس المال  و  
المدفوع = صافً الربح بعد 

121137
% 

31119% 21912% 
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رأس المال المدفوع ÷ الضرٌبة 
×122% 

نسبة األرباح الموزعة على  ز  
المساهمٌن = التوزٌعات على 

صافً الربح ÷ المساهمٌن 
×122% 

831849
% 

1281244
% 

 صفر

العائد على الودائع = صافً الربح  ح  
 %122×الودائع ÷ بعد الضرٌبة 

91772% 41994% 21612 % 

231185 مؤشر الربحٌة متوسط 
% 

231566
% 

41754% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

نسبة السٌولة النقدٌة = النقدٌة +  أ السٌولة  2
اجمالً الودائع ÷ شبه النقدٌة 

×122% 

881177
% 

861283
% 

1281346
% 

÷ المعدل النقدي = النقدٌة  ب  
 %122×الودائع

681124
% 

581283
% 

531982% 

نسبة النقدٌة الى اجمالً  ج  
÷ الموجودات = النقدٌة 

 %122×الموجودات  

221726
% 

151178
% 

91613% 

نسبة االحتٌاطً القانونً =  د  
÷ األرصدة لدى البنك المركزي 

 %122×اجمالً الودائع 

461285
% 

451773
% 

521293% 

نسبة الودائع الجارٌة الى  ه  
االدخارٌة واآلجلة = الودائع 

الودائع االدخارٌة ÷ الجارٌة 
 %122×واآلجلة 

861552
% 

811225
% 

711282% 

621324 متوسط  مؤشر السٌولة
% 

571348
% 

621723% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

مالءة  3
رأس 
 المال

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً  أ
÷ الموجودات = حق الملكٌة 

 %122×الموجودات 
 

361923
% 

451989
% 

531572
% 
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نسبة حق الملكٌة الى اجمالً  ب  
الودائع ÷ الودائع =حق الملكٌة 

×122% 

112174
3% 

176159
4% 

3221846
% 

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً  ج  
÷ القروض = حق الملكٌة 

 %122×القروض 

541684
% 

621431
% 

751122
% 

نسبة حق الملكٌة الى االستثمارات  د  
االستثمارات ÷ = حق الملكٌة 

×122% 

271141
4% 

443176
% 

262157
% 

118144 ة رأس المالءمتوسط  مؤشر مال
1% 

182119
3% 

1731227
% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

توظٌف  4
 االموال

معدل استثمار الودائع = اجمالً  أ
اجمالً الودائع ÷ االستثمارات 

×122% 

21242
% 

21239
% 

21114
% 

اجمالً نسبة اجمالً القروض الى  ب  
اجمالً ÷ الودائع= اجمالً القروض 

 %122×الودائع 

222151
2% 

282186
% 

422147
% 

نسبة اجمالً اإلٌرادات الى  ج  
÷ االستثمارات = اجمالً اإلٌرادات 

 %122×االستثمارات 

376122
9% 

276142
% 

811126
% 

نسبة اجمالً اإلٌرادات الى اجمالً  د  
÷ الموجودات = اجمالً اإلٌرادات 

 %122×اجمالً الموجودات 

51115
% 

21862
% 

11654
% 

معدل توظٌف الوارد = اجمالً  ه  
)اجمالً الودائع + ÷ االستثمارات 

 %122(× حق الملكٌة 

21219
% 

21214
% 

21228
% 

معدل العائد على اجمالً محفظة  و  
القروض = الفوائد المحصلة من 

اجمالً القروض ÷ القروض 
×122% 

11952
% 

11487
% 

21799
% 

971612 متوسط  مؤشر توظٌف االموال
% 

931943
% 

222138
7% 
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( إف ىناؾ انخفاضان بمقاييس مؤشر الربحية لمصرؼ الكطني اذا أف نسبة  7نالحظ مف خالؿ الجدكؿ )
مقارنةن بسنة  ٨١٠٢( كاستمر االنخفاض في سنة ١1,٨٨انخفضت بمعدؿ ) ٨١٠٢ىامش الربح في سنة 

الحظ ( كىذا دليؿ عمى عدـ قدرة مكجكدات المصرؼ عمى تكليد ارباح كن١1١,٣بمعدؿ انخفاض ) ٨١٠٢
انخفض بمعدؿ  ٨١٠٢( كفي سنة ٠1٢٢٨بمعدؿ ) ٨١٠٢انخفاض بمعدؿ العائد عمى حؽ الممكية في سنة 

( كىذا دليؿ عمى اعتماد المصرؼ عمى أمكاؿ حممة األسيـ بدالن مف أمكاؿ المكدعيف كنالحظ ٨1١٠٢)
عدؿ في سنة ( كلكف ارتفع الم٠1٢٠٢بمعدؿ ) ٨١٠٢انخفاضان بمعدؿ العائد عمى المكجكدات في سنة 

( حيث يمثؿ ىذا االرتفاع كفاءة المصرؼ في استغالؿ مكجكداتو لتكليد األرباح أما ٣1٠١٨بنسبة ) ٨١٠٢
( ٨1٠١٨بمعدؿ ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢بالنسبة لنسبة العائد عمى المكارد فقد انخفضت في سنة 

خالؿ الثالث سنكات عمى ( كىذا دليؿ عمى عدـ فاعمية المصرؼ ٠1٠٣بمعدؿ ) ٨١٠٢كانخفض في سنة 
( 1٢٠٠,,بمعدؿ ) ٨١٠٢تكليد عكائد مف خالؿ الكدائع أما بالنسبة لألرباح المكزعة فقد ارتفعت في سنة 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

نسبة  5
 المدٌونٌة 

نسبة المدٌونٌة = اجمالً المطلوبات  أ
 %122×اجمالً الموجودات ÷ 

631276
% 

54.212
% 

461428
% 

نسبة المدٌونٌة الى حقوق الملكٌة =  ب  
حقوق الملكٌة ÷ المطلوبات اجمالً 

×122% 

1721832
% 

117143
2% 

861666
% 

1161954 متوسط مؤشر نسبة المدٌونٌة
% 

85172
% 

661547
% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

جودة  6
 االرباح

العائد على األصول عن التدفق  أ
النقدي التشغٌلً = صافً التدفق من 

األصول اجمالً ÷ األنشطة التشغٌلٌة 
×122% 

21832
% 

11294
% 

61372- 
% 
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( ٠٨بمعدؿ )٨١٠٢كىذا االرتفاع يدؿ عمى أف ىناؾ عكائد في صافي الربح السنكم بينما انخفض في سنة 
ت الثالث كىذا دليؿ عمى عدـ قدرة المصرؼ في تكليد أما نسبة العائد عمى الكدائع فقد انخفض خالؿ السنكا

األرباح مف الكدائع التي استطاع الحصكؿ عمييا كتحكيميا إلى عكائد صافيو ككاف متكسط الربحية لممصرؼ 
( كانخفض ١1٣٢٠( بمعدؿ ارتفاع )٨٣1٠٨٨)٨١٠٢( كأصبح في سنة ٨٣1٠٢٠) ٨١٠٢الكطني في سنة 

                        (      ٠٢1٢٠٨بمعدؿ )٨١٠٢في سنة 

أما عف مؤشر السيكلة فنالحظ بأف ىناؾ تذبذبان يتراكح صعكدان كنزكالن في المقاييس ألف نسبة السيكلة النقدية  
( أما المعدؿ ٨1١٣٨,بمعدؿ ) ٨١٠٢( كارتفعت في سنة ,٠1٢٢بمعدؿ ) ٨١٠٢قد انخفضت في سنة 

( كيؤدم 1٣١٠,بمعدؿ ) ٨١٠٢خفض في سنة ( كان٢1٢٨٠بمعدؿ ) ٨١٠٢النقدم فقد انخفض في سنة 
انخفاض المعدؿ الى فقداف ثقة المكدعيف بالمصرؼ فيجب عمى المصارؼ أف تككف مستعدة لمقابمة الحركة 
في المسحكبات المفاجئة كالعادية كاستمرارىا في تقديـ التسييالت االئتمانية كحصؿ انخفاض في معدؿ العائد 

بمعدؿ ٨١٠٢( كانخفض في سنة ٢1٠٠٢بمعدؿ ) ٨١٠٢رنةن بسنة مقا ٨١٠٢عمى المكجكدات في سنة 
( كاف ىذا االنخفاض يدؿ عمى عدـ قدرة المصرؼ خالؿ الثالث سنكات في تكليد األرباح مف خالؿ ٠1٠٨٠)

انخفضت النسبة بمعدؿ  ٨١٠٢مكجكداتو كنالحظ انخفاضان في نسبة الكدائع الجارية إلى االدخارية ففي سنة 
( ,٨٨1٣٨)٨١٠٢( ككاف متكسط السيكلة في سنة ٢1٢,٣بمعدؿ )٨١٠٢في سنة  ( كانخفضت٠1٣٨٢)

( بمعدؿ ٨٨1٢١٣) ٨١٠٢( كأصبح في سنة 1٢٢٨,( بمعدؿ انخفاض )٠٢1٣,٢) ٨١٠٢كأصبح في سنة 
 (                          ٠1٣٠٠ارتفاع )

ا نسبة حؽ الممكية كنالحظ مؤشر مالءة رأس الماؿ لممصرؼ أنو قد حدث تطكر في بعض النسب ماعد 
( كىذا دليؿ عمى عدـ قدرة المصرؼ كاجية ٠٢٠1٠٢فقد انخفضت بمعدؿ ) ٨١٠٢إلى االستثمارات في سنة 

انخفاض القيمة السكقية لمككنات محفظة االكراؽ الماليو أما نسبة حؽ الممكية إلى المكجكدات فقد شيدت 
ممكية في تمكيؿ نشاطات المصرؼ االستثمارية تطكران خالؿ الثالث سنكات كىذا دليؿ عمى مساىمة حقكؽ ال
( كارتفعت في سنة ٨٠1٢٠٠بمعدؿ ) ٨١٠٢أما عف نسبة حؽ الممكية إلى الكدائع فقد ارتفعت في سنة 

بمعدؿ  ٨١٠٢( ككذلؾ ارتفعت نسبة حؽ الممكية إلى القركض في سنة ٠٨,1٨٠٨بمعدؿ ) ٨١٠٢
متكسط مؤشر مالءة رأس الماؿ في سنة ( ككاف ٠٨1٨٢٠بمعدؿ ) ٨١٠٢( كارتفعت في سنة ٢1٢,٢)
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 ٨١٠٢( كأصبح في سنة ٨٣1٢٠٨( بمعدؿ ارتفاع ٠٢٨1٠٢٣)٨١٠٢( كأصبح في سنة ٠,,٠٠٢1) ٨١٠٢
 (                                                 ٢1٠٨٨( بمعدؿ ارتفاع )٠٢٣1١٨٢)

بأف معدؿ استثمار الكدائع قد انخفض في بينما مؤشر تكظيؼ األمكاؿ فقد شيد تذبذبان في المقاييس فنالحظ  
( كارتفاع النسبة دليؿ عمى كفاءة  المصرؼ في ١1١٢٠)٨١٠٢( كارتفع في سنة ١1١١٠بمعدؿ )٨١٠٢سنة 

تشغيؿ مكارده المالية ممايسيـ في جذب كاستقطاب اكبر عدد مف المكدعيف لالستثمار كأف نسبة إجمالي 
بمعدؿ  ٨١٠٢( كارتفعت في سنة ٢٢1٣٠بمعدؿ ) ٨١٠٢القركض إلى الكدائع فقد ارتفع في سنة 

( كارتفعت في ٢٢1٨٨٢) ٨١٠٢( كقد انخفضت نسبة إجمالي اإليرادات إلى االستثمارات في سنة ٠٠٢1٨٠)
( كىذا دليؿ عمى قدرة المصرؼ في تكظيؼ األمكاؿ كنالحظ أف ىناؾ انخفاضان ٠٣,1٢٨بمعدؿ )٨١٠٢سنة 

( كارتفاع ,١1١٠بمعدؿ )٨١٠٢( كارتفعت في سنة ١1١١٠بمعدؿ  ٨١٠٢في معدؿ تكظيؼ المكارد في سنة 
النسبة دليؿ عمى كفاءة إدارة المصرؼ في تكظيؼ أمكالو كاف متكسط تكظيؼ األمكاؿ في سنة 

( بينما ارتفع في سنة ٣1٨٨٢( بمعدؿ انخفاض )٢٣1٢,٣)٨١٠٢( كأصبح في سنة ٢٢1٨٠١)٨١٠٢
                                     (                     ,,,٠١٢1بمعدؿ )٨١٠٢

أما عف مؤشر نسبة المديكنية فنالحظ انخفاضو خالؿ السنكات الثالث فأف نسبة المديكنية انخفض بمعدؿ 
( كىذا االنخفاض جيد كسيعطي نظرة إيجابية لممصرؼ ٢1٠٢٨بمعدؿ ) ٨١٠٢( كانخفض في سنة ٢1١٨٨)

نشاطاتو عمى التمكيؿ الذاتي أكثر مف اعتماده عمى الديكف  يمف ِقبؿ المكدعيف فيعني أف المصرؼ يعتمد ف
بمعدؿ  ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢كالكدائع  أما نسبة المديكنية إلى حؽ الممكية فقد انخفضت في سنة 

( ككاف متكسط المديكنية لممصرؼ الكطني في سنة ,٣١1٢٨بمعدؿ )٨١٠٢( كانخفض في سنة ١٨,٠٣1)
( كانخفض في سنة ٣٠1٨٣( بمعدؿ انخفاض )٢٠1٢٨)٨١٠٢ة ( كأصبح في سن,٠٠٨1٢٠) ٨١٠٢
 (                    ٠٢1٠٢بمعدؿ )٨١٠٢

أما عف مؤشر جكدة االرباح فقد انخفض في مقياس العائد عمى األصكؿ مف التدفؽ النقدم التشغيمي ففي 
سنة ( كأصبح في ٠1١٢٨( بمعدؿ انخفاض ),٠1٨٢) ٨١٠٢( كأصبح في سنة ٨1٣٢١كاف ) ٨١٠٢سنة 

 (٠1١٢٨( بمعدؿ انخفاض )-٨1٣٢١) ٨١٠٢
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 التقارير المالية لممصرؼ ككاآلتيتحميؿ ( نتائج 8ػ تحميؿ تقارير مصرؼ جيياف يكضح الجدكؿ )  6

 (8جدوؿ )
 تحميؿ تقارير مصرؼ جيياف

 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

÷ نسبة هامش الربح = هامش الربح  أ الربحٌة  1
 %122×الموجودات اجمالً 

31842
% 

21133
% 

21912% 

معدل العائد على حق الملكٌة = صافً  ب  
× حق الملكٌة ÷ الربح بعد الضرٌبة 

122% 

51161
% 

21173
% 

11485% 

معدل العائد على اجمالً الموجودات =  ج  
× الموجودات ÷ صافً الربح بعد الضرٌبة 

122% 

21687
% 

21279
% 

21656% 

الربح الى اجمالً اإلٌرادات = نسبة صافً  د  
اإلٌرادات ÷ صافً الربح بعد الضرٌبة 

×122% 

41522
% 

21748
% 

171541
% 

معدل العائد على الموارد = صافً الربح  ه  
الودائع +حق الملكٌة ÷ بعد الضرٌبة 

×122% 

21855
% 

21284
% 

21612% 

معدل العائد على رأس المال المدفوع =  و  
رأس المال ÷ الضرٌبة صافً الربح بعد 

 %122×المدفوع 

61426
% 

21198
% 

11612% 

نسبة األرباح الموزعة على المساهمٌن =  ز  
صافً الربح ÷ التوزٌعات على المساهمٌن 

×122% 

251364
% 

49162
3% 

341712
% 

العائد على الودائع = صافً الربح بعد  ح  
 %122×الودائع ÷ الضرٌبة 

61388
% 

21166 
% 

11314 % 

121215 متوسط  مؤشر الربحٌة
% 

61652
% 

71354% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

نسبة السٌولة النقدٌة = النقدٌة + شبه  أ السٌولة  2
 %122×اجمالً الودائع ÷ النقدٌة 

1431684
% 

1221272
% 

1481478
% 

 %971345921997781183÷ المعدل النقدي = النقدٌة  ب  
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 % % %122×الودائع

نسبة النقدٌة الى اجمالً الموجودات  ج  
 %122×الموجودات  ÷ = النقدٌة 

421942
% 

451345
% 

371495% 

نسبة االحتٌاطً القانونً = األرصدة  د  
اجمالً ÷ لدى البنك المركزي 

 %122×الودائع 

451181
% 

351253
% 

341147% 

نسبة الودائع الجارٌة الى االدخارٌة  ه  
الودائع ÷ الودائع الجارٌة واآلجلة = 

 %122×االدخارٌة واآلجلة 

361682
% 

541467
% 

671229% 

721766 متوسط  مؤشر السٌولة
% 

691266
% 

731266% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

مالءة  3
رأس 
 المال

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً  أ
÷ الموجودات = حق الملكٌة 

 %122×الموجودات 

521256
% 

441127
% 

461289
% 

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً الودائع  ب  
 %122×الودائع ÷ =حق الملكٌة 

123176
8% 

881513
% 

961121
% 

نسبة حق الملكٌة الى اجمالً القروض  ج  
 %122×القروض ÷ = حق الملكٌة 

222112
6 

2591428
% 

4951139
% 

نسبة حق الملكٌة الى االستثمارات =  د  
 %122×االستثمارات ÷ حق الملكٌة 

126199
5% 

1161422
% 

7941284
% 

131123 ة رأس المالءمتوسط  مؤشر مال
6% 

1271127
% 

3571923
% 

 2219 2218 %2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

توظٌف  4
 االموال

معدل استثمار الودائع = اجمالً  أ
 %122×اجمالً الودائع ÷ االستثمارات 

21297
% 

21276% 121212
% 

اجمالً القروض الى اجمالً  نسبة ب  
اجمالً ÷ الودائع= اجمالً القروض 

 %122×الودائع 

551719
% 

341121
% 

191429
% 

نسبة اجمالً اإلٌرادات الى االستثمارات  ج  
االستثمارات ÷ = اجمالً اإلٌرادات 

×122% 

145167
2% 

98154% 491952
% 
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( لتحميؿ مؤشرات الربحية لمصرؼ جيياف بأف نسبة ىامش الربح في سنة  8نالحظ مف خالؿ الجدكؿ )
( كارتفع في سنة ٣1٢١٢( بمعدؿ انخفاض )١1٣٣( كاصبح )٣1٢,٨كاف ) ٨١٠٢مقارنتان بسنة ٨١٠٢
دؿ العائد ( كزيادة النسبة دليؿ عمى قدرة المصرؼ بتكليد ارباح كنالحظ انخفاضان بمع١1٢٢٢بمعدؿ ) ٨١٠٢

نسبة اجمالً اإلٌرادات الى اجمالً  د  
÷ اجمالً اإلٌرادات الموجودات = 

 %122×اجمالً الموجودات 

51971
% 

31734% 21812% 

معدل توظٌف الوارد = اجمالً  ه  
)اجمالً الودائع + حق ÷ االستثمارات 

 %122(× الملكٌة 

21243
% 

21242% 616122
% 

معدل العائد على اجمالً محفظة القروض  و  
÷ = الفوائد المحصلة من القروض 

 %122×اجمالً القروض 

121254
% 

91742% 81628% 

361625 متوسط  مؤشر توظٌف االموال
% 

241375
% 

161569
% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

نسبة  5
 المدٌونٌة 

÷ نسبة المدٌونٌة = اجمالً المطلوبات  أ
 %122×اجمالً الموجودات 

471943 551893
% 

531911
% 

الملكٌة = نسبة المدٌونٌة الى حقوق  ب  
حقوق الملكٌة ÷ اجمالً المطلوبات 

×122% 

921122
% 

1261722
% 

1161973
% 

721221 متوسط مؤشر نسبة المدٌونٌة
% 

911327
% 

851442
% 

 2219 2218 2217 المقٌاس  ت المؤشر  ت 

جودة  6
 االرباح

العائد على األصول عن التدفق النقدي  أ
التشغٌلً = صافً التدفق من األنشطة 

اجمالً األصول ÷ التشغٌلٌة 
×122% 

71915% 191315
% 

141222- 
% 



 البحث عينة المصارف تقارير تحليلالفصل الثالث .......................................................... 
 

 
109 

( حيث تشير ٠1٣٠٨بمعدؿ ) ٨١٠٢( كارتفع في سنة 1٢٢٨,بمعدؿ )٨١٠٢عمى حؽ الممكية في سنة 
الزيادة في النسبة الى كجكد مخاطر عمى أمكاؿ المكدعيف بسبب اعتماد المصرؼ بالجزء األكبر عمى أمكاؿ 

لمكجكدات فقد انخفض في سنة المكدعيف مقابؿ الجزء األصغر عمى أمكاؿ المساىميف أما معدؿ العائد عمى ا
( ك تعد زيادة النسبة مؤشران جيدان عمى كفاءة ١1٠٢٢بمعدؿ ) ٨١٠٢( كارتفع في سنة ٨1٨١٢بمعدؿ )٨١٠٢

بمعدؿ  ٨١٠٢المصرؼ بأستغالؿ مكجكداتو لتكليد عكائد كنسبة الربح إلى اإليرادات قد انخفضت في سنة 
معدؿ العائد عمى المكارد فقد انخفض في سنة  (  أما٠,1٢٢٣بمعدؿ )٨١٠٢( كارتفع في سنة ٠1٢٠٨)

( أما معدؿ العائد عمى رأس الماؿ فقد ٢1٠٨٨بمعدؿ ) ٨١٠٢( كارتفع في سنة ٨1٢٢٠بمعدؿ ) ٨١٠٢
( كنالحظ معدؿ العائد عمى ٠1,٠٨بمعدؿ )٨١٠٢( كارتفع في سنة ٨1٨٨٢بمعدؿ ) ٨١٠٢انخفض في سنة 

( كزيادة المعدؿ ٠1٠,٢بمعدؿ ) ٨١٠٢كارتفع في سنة  (٨1٨٨٨بمعدؿ )٨١٠٢الكدائع قد انخفض في سنة 
دليؿ عمى كفاءة إدارة المصرؼ لتكليد األرباح مف خالؿ الكدائع التي حصؿ عمييا ككاف متكسط مؤشر 

( كارتفع في ٠1٠٨٠( بمعدؿ انخفاض )٨1٨٠١)٨١٠٢( كأصبح في سنة ٠٨1٨٠٠) ٨١٠٢الربحية في سنة 
                                      (           ,١1٢١بمعدؿ ) ٨١٠٢سنة 

كانت  ٨١٠٢أما عف مؤشر السيكلة فنالحظ ىناؾ تذبذبان في المقاييس فنسبة السيكلة النقدية في سنة   
( كارتفعت في سنة ٨٣1,٠٨( بمعدؿ انخفاض )٠٨١1٨٢٨)٨١٠٢( كأصبحت في سنة ,٠,٣1٨٢)

( كانخفض في ٨1٣,٢بمعدؿ ) ٨١٠٢( كنالحظ انخفاضان في المعدؿ النقدم لسنة ٨٢1٨١٨بمعدؿ )٨١٠٢
( كسيؤدم انخفاض المعدؿ الى فقداف ثقة المكدعيف بالمصرؼ كنالحظ ارتفاعان ,٠٨1٢٠بمعدؿ )٨١٠٢ة سن

( بينما انخفض في سنة 1,١٣,) ٨١٠٢قد حصؿ في نسبة النقدية إلى إجمالي المكجكدات في سنة 
 ( كانخفض٢1٢٨٢بمعدؿ ) ٨١٠٢( كنسبة االحتياطي القانكني فقد انخفض في سنة ٢1٢٠بمعدؿ )٨١٠٢

( أما نسبة الكدائع الجارية إلى االدخارية كاآلجمة فقد ارتفعت في سنة ٠1٠١٨بمعدؿ ) ٨١٠٢في سنة 
( .حيث كاف متكسط مؤشر السيكلة في ٠٨1٠٨٨بمعدؿ )٨١٠٢( كارتفع في سنة ٠٢1٢٢٢بمعدؿ ) ٨١٠٢
( كارتفع في سنة ٣1٠( بمعدؿ انخفاض )٨٢1٨٨٨)٨١٠٢( كأصبح في سنة ٢٨1٢٨٨) ٨١٠٢سنة 
 (                   ٣1٢بمعدؿ )٨١٠٢
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مقارنةن  ٨١٠٢كبالنسبة لمؤشر مالءة رأس الماؿ لمصرؼ جيياف فنالحظ أف كؿ النسب انخفضت في سنة 
فبالنسبة لنسبة حؽ الممكية إلى المكجكدات فنالحظ انخفاضان قد حصؿ  ٨١٠٢كارتفعت في سنة  ٨١٠٢بسنة 

( كزيادة النسبة دليؿ عمى مساىمة ٠1٢٢٨بمعدؿ )٨١٠٢( كارتفع في سنة ٢1٢,٢بمعدؿ ) ٨١٠٢في سنة 
حقكؽ المساىميف في تمكيؿ نشاطات المصرؼ االستثمارية أما عف نسبة حؽ الممكية إلى الكدائع فنالحظ 

( كنالحظ ٢1٢,٢بمعدؿ )٨١٠٢( كارتفاعيا في سنة ٣٠1٨٣بمعدؿ ) ٨١٠٢انخفاضان النسبة في سنة 
 ٨١٠٢( كارتفعت في سنة ٣٢1٨٢٨بمعدؿ ) ٨١٠٢قركض في سنة ارتفاعان في نسبة حؽ الممكية إلى ال

بمعدؿ  ٨١٠٢( كنالحظ انخفاضان نسبة حؽ الممكية إلى االستثمارات في سنة ٨٣٠1٢٣٠بمعدؿ )
( ككاف متكسط مؤشر مالءة رأس الماؿ في سنة ٨٢٢1٢٢٨بمعدؿ )٨١٠٢( كارتفع في سنة ٠١1٠٢٣)

 (.        ٣٠٢1٢١٣)٨١٠٢( كفي سنة ٠٨٢،٠١٢)٨١٠٢( بينما أصبح في سنة ٠٣٠1٨٣٨)٨١٠٢

أما مؤشر تكظيؼ األمكاؿ فقد شيدت المقاييس ارتفاعان كانخفاضان فنالحظ أف معدؿ استثمار الكدائع قد 
( كارتفاع النسبة دليؿ عمى ,٠٠1٢٣بمعدؿ )٨١٠٢( كارتفع في سنة ١1١٨٠بمعدؿ )٨١٠٢انخفض في سنة 

مما يسيـ في جذب عدد أكبر مف المكدعيف لالستثمار أما نسبة  كفاءة المصرؼ في تكظيؼ المكارد المالية
( كارتفعت ٨٠1٠٢٢بمعدؿ ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة ٨١٠٢إجمالي القركض إلى الكدائع فقد انخفضت في سنة 

( كارتفعت ١1١١٣بمعدؿ )٨١٠٢( كانخفاض نسبة تكظيؼ المكارد في سنة ٠,1٢٠٨بمعدؿ )٨١٠٢في سنة 
( كىذا مؤشر جيد عمى كفاءة إدارة المصرؼ في تكظيؼ المكارد المالية ٨1٠٢)بمعدؿ ٨١٠٢النسبة في سنة 

( كاستمر ,٨1٠٠بمعدؿ ) ٨١٠٢أما نسبة معدؿ العائد عمى محفظة القركض  فقد انخفضت في سنة 
.ككاف متكسط مؤشر تكظيؼ المكارد في  ٨١٠٢( مقارنةن بسنة ,٠1٠٠بمعدؿ ) ٨١٠٢االنخفاض في سنة 

( كأصبح في سنة ٠٨1٨٠( بمعدؿ انخفاض )٨,1٣٢٠) ٨١٠٢كأصبح في سنة ( ٣٨1٨٨٠)٨١٠٢سنة 
 (                      ٢1٢١٨( بمعدؿ انخفاض )٠٨1٠٨٢) ٨١٠٢

( ٢1٢٠بمعدؿ ) ٨١٠٢مقارنةن بسنة  ٨١٠٢كنالحظ مؤشر المديكنية بأف نسبة المديكنية ارتفعت في سنة   
 ٨١٠٢ديكنية إلى حؽ الممكية فقد ارتفعت في سنة ( أما نسبة الم٠1٢٢٨بمعدؿ ) ٨١٠٢كانخفض في سنة 

( فأنخفاض النسبة يكفر حماية افضؿ ألمكاؿ ٢1٢,٢بمعدؿ ) ٨١٠٢( كانخفضت في سنة ٣,1٨٨٨بمعدؿ )
 المكدعيف                              
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لتشغيمي في أما عف مؤشر جكدة االرباح فنالحظ ارتفاعان بنسبة العائد عمى األصكؿ مف التدفؽ النقدم ا  
( كاف ىذا المؤشر يعد ميمان لممستثمريف ٠1١٢بمعدؿ ) ٨١٠٢( كانخفض في سنة ,٠٠1بمعدؿ ) ٨١٠٢سنة 

  كالدائنيف في التنبؤ بأرباح كالتدفقات النقدية المستقبمية لممصرؼ التخاذ قرارتيـ بشأف االستثمار
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 المبحث الثالث
 الفرضيات واختبار النتائج تحميؿ

التحميؿ الكمي مف اىـ األساليب المستخدمة في تفسير الظكاىر االقتصادية المختمفة كمف اىـ ادكاتو  ديع
النماذج الخطية سكاء كانت بسيطة اك متعددة فاالنحدار الخطي مف األساليب اإلحصائية التي تستخدـ في 

ات ) المتغير التابع ( كالمتغير قياس العالقة بيف متغيريف اك اكثر عمى ىيئة عالقة دالة يسمى احد المتغير 
تحدد أم  داة لمقياس الأالثاني ) المتغير المستقؿ ( كىك المتسبب في تغيير المتغير التابع فاالنحدار الخطي 

كانما يمجأ الباحث الى النظرية االقتصادية عمى شكؿ الدالة كالتي يمكف اف  اك مستقالن  ان المتغيرات يككف تابع
قد تككف خطية اك اسية اك لك غارتمية كيمكف تحكيؿ أم نمكذج لمنمكذج الخطي كفي تأخذ اشكاالن مختمفة 

 دراستنا سكؼ نركز عمى االنحدار الخطي البسيط في قياس العالقة بيف المتغيرات 
  متغيرات البحث 1-3-3

 مف المتغيرات المستقمة كالتابعة . ةاف البحث يشتمؿ عمى مجمكع
 : ما يأتيلمتحميؿ المالي كىي كما  و: كتتمثؿ بالمحاكر الرئيس المتغيرات المستقمة

 ػ مؤشر الربحية :كيتـ قياسيا مف خالؿ متكسط الربحية 1
 ػ مؤشر السيكلة : كيتـ قياسيا مف خالؿ متكسط السيكلة 2
 ػ مؤشر مالءة رأس الماؿ : كيتـ قياسيا مف خالؿ متكسط مالءة رأس الماؿ 3
 : كيتـ قياسو مف خالؿ متكسط تكظيؼ األمكاؿ ػ مؤشر تكظيؼ األمكاؿ 4
 ػ مؤشر المديكنية : كيتـ قياسو مف خالؿ متكسط المديكنية 5
 ػ مؤشر جكدة األرباح : كيتـ قياسو مف خالؿ متكسط جكدة األرباح 6

 :  المتغير التابع
لقد المتغير التابع .ك جكدة التقارير المالية في المصارؼ المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية ىك  تعد

كىذا المقياس ىك تعديؿ لقياس جكدة التقارير المالية  Kothari et al 2005مقياس باستخداـ قامت الباحثة 
اذ اف ىذا المقياس استخدـ بشكؿ قميؿ في العراؽ كالبمداف العربية حسب عمـ  Jones  1991لمقياس  

يف ىما المستحقات االختيارية أت الكمية الى جز الباحثة، كاف مبدأ ىذا المقياس ىك في فصؿ المستحقا
 كالمستحقات غير االختيارية.
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كتنتج المستحقات االختيارية مف ادارة االرباح كيالحظ اف العالقة بيف جكدة التقارير المالية  كادارة االرباح 
المالية كبالعكس. ىي عالقة عكسية بمعنى اخر اف ارتفاع ادارة االرباح يؤدم الى انخفاض جكدة التقارير 

 اما بالنسبة لممستحقات غير االختيارية فتنتج مف التحفظ المحاسبي.
 :اآلتية كلتطبيؽ ىذا المقياس ينبغي اجراء الخطكات

 الخطوة االولى: حساب التدفؽ النقدي مف العمميات التشغيمية. 2-3-3
 شغيمية اف المعادلة في ادناه تستخدـ في حساب التدفؽ النقدم مف العمميات الت

CFOi,t=NIi,t-(ΔCAi,t-ΔCLi,t-ΔCashi,t -Depi,t)2   

  حيث اف:
CFOi,t  يمثؿ التدفؽ النقدم مف العمميات التشغيمية لمشركة :i  خالؿ الفترةt. 

NIi,t  يمثؿ صافي الدخؿ لمشركة :i  خالؿ الفترةt. 
ΔCAi,t  يمثؿ التغير في المكجكدات المتداكلة لمشركة :i  خالؿ الفترةt. 
ΔCLi,t  يمثؿ التغير في المطمكبات المتداكلة لمشركة :i  خالؿ الفترةt. 

ΔCashi,t  يمثؿ التغير في النقدية لمشركة :i  خالؿ الفترةt. 
Depi,t  يمثؿ االندثارات لمشركة :i  خالؿ الفترةt. 

 
قيـ التدفؽ النقدم مف العمميات التشغيمية التي تـ احتسابيا مف قبؿ الباحثة كفؽ  تيكيتضمف الجدكؿ اآل

 المعادلة اعاله: 
 (9جدوؿ )

 *البحث عينة لممصارؼ التشغيمية العمميات مف النقدي التدفؽ
 االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي CFO السنة المصرؼ

 المكصؿ
2017 -1.620 

-1.496 1.668 2018 -4.779 

2019 -3.848 
                                                           

( لغرض حساب التدفق 1وتم االعتماد على بٌانات فً الملحق ) Excelلضمان دقة النتائج تم برمجة المعادلة على برنامج   *

 النقدي من العملٌات التشغٌلٌة.
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 بغداد

2017 -1.520 

-5.679 5.681 2018 -1.371 

2019 -1.804 

 العراقي

2017 -1.473 

-7.827 1.086 2018 -1.430 

2019 -2.319 

 الخميج

2017 -2.036 

-1.523 1.095 2018 -3.626 

2019 -2.533 

 الكطني

2017 -3.562 

-2.484 2.083 2018 -5.314 

2019 -1.784 

 جيياف

2017 -6.149 

-3.453 2.250 2018 -6.12 

2019 -3.625 

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد عمى القكائـ المالية لممصارؼ عينة البحث .
يبيف الجدكؿ اعاله اف قيـ الكسط الحسابي لمتدفؽ النقدم مف العمميات التشغيمية كانت قيميا سالبة مما تشير 

بانحراؼ معيارم  1.496-الى ضعؼ نشاط المصارؼ عينة البحث اذ بمغ الكسط الحسابي لمصرؼ المكصؿ 
بمغ الكسط فقد ، 5.681بانحراؼ معيارم قدره   5.679-الكسط الحسابي لمصرؼ بغداد اما  ،1.668قدره 

-بمغ الكسط الحسابي لمصرؼ الخميج ك  ، 1.086بانحراؼ معيارم قدره   7.827-الحسابي لممصرؼ العراقي 

بانحراؼ معيارم قدره  2.484-بمغ الكسط الحسابي لممصرؼ الكطني ، 1.095بانحراؼ معيارم قدره   1.523
 .2.250بانحراؼ معيارم قدره   3.453-ؼ جيياف بمغ الكسط الحسابي لمصر ، 2.083

مف خالؿ ما تقدـ كاعتمادا عمى قيـ االنحرافات المعيارية يتضح اف مصرؼ جيياف كاف اكثر استقرارا كاقؿ 
 ألفقيمة االنحراؼ المعيارم لو األقؿ بينما مصرؼ المكصؿ كاف األقؿ استقرارا كاألكثر تقمبا  الفتقمبا 

 االنحراؼ المعيارم لو كاف األعمى.
 يمثالف رسما لقيـ األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممصارؼ عينة البحث: تيافكالشكالف البيانياف اآل
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 ( 5شكؿ رقـ )
 التشغيمية لممصارؼ العمميات مف النقدم االكساط الحسابية لمتدفؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 6 شكؿ رقـ )

 التشغيمية لممصارؼ العمميات مف النقدم لمتدفؽ االنحرافات المعيارية
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 الخطوة الثانية: حساب المستحقات الكمية3-3-3
بعد احتساب قيمة التدفؽ النقدم مف العمميات التشغيمية في الخطكة االكلى سيتـ ىنا كاعتمادا عمييا حساب 

 :تيةالمستحقات الكمية مف خالؿ المعادلة اآل
TAi,t=NIi,t-CFOi,t   

  اف: إذ
TAi,t  لمشركة  المستحقات الكمية: يمثؿi  خالؿ الفترةt. 

CFOi,t  يمثؿ التدفؽ النقدم مف العمميات التشغيمية لمشركة :i  خالؿ الفترةt. 
NIi,t  يمثؿ صافي الدخؿ لمشركة :i  خالؿ الفترةt. 

 قيـ المستحقات الكمية التي تـ احتسابيا مف قبؿ الباحثة كفؽ المعادلة اعاله:  تيكيتضمف الجدكؿ اآل
 

 (10جدوؿ )
 البحث عينة لممصارؼ الكمية المستحقات

 االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي TA السنة المصرؼ

 المكصؿ
2017 1.620  

1.496 
 

 
1.668 

 

2018 4.779 
2019 3.848 

 بغداد

2017 1.520  
5.679 

 

 
5.681 

 

2018 1.371 
2019 1.804 

 العراقي

2017 1.473  
7.827 

 

 
1.086 

 

2018 1.430 
2019 2.319 

 الخميج

2017 2.036  
1.523 

 

 
1.095 

 

2018 3.626 
2019 2.533 
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 الكطني

2017 3.562  
2.484 

 

 
2.083 

 

2018 5.314 
2019 1.784 

 جيياف

2017 6.1499  
3.453 

 

 
2.250 

 

2018 6.12 
2019 3.625 

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد عمى القكائـ المالية لممصارؼ عينة البحث .
 

اف المستحقات الكمية عبارة عف الفرؽ بيف صافي الدخؿ كالتدفقات النقدية مف العمميات التشغيمية كتشير 
التدفقات النقدية مف العمميات التشغيمية الى اف االيرادات المعترؼ بيا تزيد الزيادة في صافي الدخؿ عمى 

عمى النقد المتحصؿ عميو، بمعنى اخر زيادة المستحقات، التي قد تعد احد اشكاؿ ادارة االرباح التي تككف 
فقات النقدية عالقتيا عكسية مع جكدة التقارير المالية. اما اذا كاف العكس أم اف صافي الدخؿ اقؿ مف التد

مف العمميات التشغيمية فيذا يؤدم الى اف تككف النتيجة سالبة مما يشير الى السياسات التحفظية لمشركة كال 
كجكد لممستحقات ىنا. كمف نتائج الجدكؿ اعاله يتضح اف جميع القيـ مكجبة مما يشير الى اف جميع 

 تحقات.لديو مس تالمصارؼ ظيرت لدييا مستحقات كليس ىناؾ مصرؼ ليس

مف خالؿ ما تقدـ كاعتمادا عمى قيـ االنحرافات المعيارية يتضح اف مصرؼ جيياف كاف اكثر استقرارا كاقؿ 
قيمة االنحراؼ المعيارم لو األقؿ مما يشير الى استقرار المستحقات الكمية في المصرؼ، بينما  ألفتقمبا 

 االنحراؼ المعيارم لو كاف األعمى. ألفمصرؼ المكصؿ كاف األقؿ استقرارا كاألكثر تقمبا 
 يمثالف رسما لقيـ األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممصارؼ عينة البحث: تيافكالشكالف البيانياف اآل
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 (7شكؿ رقـ )
 االكساط الحسابية لممستحقات الكمية لممصارؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8شكؿ رقـ )
 الكمية لممصارؼاالنحرافات المعيارية لممستحقات 
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 الخطوة الثالثة: حساب قيـ الميؿ لممصارؼ 4-3-3
سيتـ ىنا حساب المستحقات غير االختيارية كلغرض اجراء ذلؾ يتطمب تقدير قيـ الميؿ لمعادلة االنحدار 

 :تيككما مبينة في اآل
TAi,t/ Ai,t-1= α+ Β1(1/ Ai,t-1) + Β2{(ΔREVi,t-ΔRECi,t)/ Ai,t-1}+ Β3(PPEi,t/Ai,t-1) + Β4ROAi,t+ Εi,t  

 (110:2016)حسيف،
اف المعادلة اعاله ىي معادلة انحدار التي يتطمب تقديرىا كجكد البيانات التي ضمنتيا الباحثة في الممحؽ 

 ( اضافة الى قيـ المستحقات الكمية التي تـ حسابيا في الجدكؿ السابؽ:1)
لغرض احتساب كتقدير ميؿ االنحدار لممصارؼ  SPSS vr. 24لقد استخدمت الباحثة البرنامج االحصائي 
 :تيعينة البحث ككضعت النتائج في الجدكؿ اآل

 
 (11الجدوؿ )

 البحث عينة لممصارؼ الميؿ قيـ
 قيمة الميؿ المتغير

A -30817793422.155 
B1 -12337601097247800000 
B2 -1368119594452.360 
B3 359866415240.120 
B4 546084563.144 

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج الحاسكب.
يتضح مف خالؿ النتائج اعاله التي تمثؿ ميؿ معادلة االنحدار باف قيميا تتذبذب بيف القيـ السالبة كالقيـ 

االختيارية المكجبة كىذا السمكؾ لو اثر في تقدير المستحقات غير االختيارية كبالتالي يؤثر عمى المستحقات 
 .ان ايض

 الخطوة الرابعة: تقدير المستحقات غير االختيارية5-3-3 
في ىذه الخطكة يتـ تقدير المستحقات غير االختيارية مف خالؿ تعكيض قيـ الميؿ التي تـ استخراجيا سابقا 

 :تيةفي المعادلة اآل
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NDAt=β1(1/At-1)+β2(ΔREVt-ΔRECt)+β3(PPEt)+β4(ROAt)    ،(112:2016)حسيف 
 :تياف نتيجة التعكيض التي تنتج المستحقات غير االختيارية افرزت لنا القيـ المضمنة في الجدكؿ اآل

 (12) الجدوؿ
 البحث عينة لممصارؼ االختيارية غير المستحقات

 االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي االختيارية غير المستحقات السنة المصرؼ

 المكصؿ
2017 -41327492786   
2018 -22442869885 2.769 5.349 
2019 8.945   

 بغداد
2017 45244779061   
2018 -5399615611 8548342728 32083229516 
2019 -14200135266   

 العراقي
2017 -42441542555   
2018 1.298 10815932054 1.033 
2019 -54993236944   

 الخميج
2017 25819550312   
2018 -25262280770 16850875448 38422075032 
2019 49995356801   

 الكطني
2017 -4911776511   
2018 -24312976474 27449055544 73495536157 
2019 1.115   

 جيياف
2017 30245598384   
2018 14743217436 3812210360 33273930782 
2019 -33552184741   

   63205624908 الكسط الحسابي 
   2.202 االنحراؼ المعيارم 

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج الحاسكب .
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اف النتائج اعاله تكضح اف قيـ المستحقات غير االختيارية قد ظيرت مرة بقيـ سالبة كمرة اخرل بقيـ مكجبة، 
متحفظة، كبالتالي فيك ال يمتمؾ مستحقات كاف القيـ السالبة تشير الى اف المصرؼ يتبع سياسات محاسبية 

غير اختيارية، بينما اذا كانت القيمة مكجبة فيذا يشير الى اف المصرؼ يتبع سياسات غير متحفظة اك اف 
 المصرؼ لو نشاط يؤدم الى ظيكر المستحقات غير االختيارية.

يمثالف رسما لقيـ األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممستحقات غير  تيافكالشكالف البيانياف اآل
 االختيارية كحسب المصارؼ عينة البحث:

 (9شكؿ رقـ )
 االكساط الحسابية لممستحقات غير االختيارية لممصارؼ

 
 
 
 
 
 
 
 

 (10شكؿ رقـ )
 االنحرافات المعيارية لممستحقات غير االختيارية لممصارؼ
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 الخطوة الخامسة: حساب المستحقات االختيارية6-3-3
يمكف مف خالؿ المستحقات االختيارية معرفة اك تحديد فيما اذا كاف المصرؼ يتبع ادارة االرباح اـ ال، كيتـ 

 :  تيةحساب المستحقات االختيارية مف خالؿ المعادلة اآل
DAi,t=TAi,t - NDAi,t 

 
  حيث اف:

DAi,t  لمشركة  االختياريةالمستحقات : يمثؿi  خالؿ الفترةt. 
TAi,t  لمشركة  المستحقات الكمية: يمثؿi  خالؿ الفترةt. 

NDAi,t  لمشركة  المستحقات غير االختيارية: يمثؿi  خالؿ الفترةt. 
 قيـ المستحقات االختيارية التي تـ احتسابيا مف قبؿ الباحثة كفؽ المعادلة اعاله: تيكيتضمف الجدكؿ اآل

 
 (13) الجدوؿ

 البحث عينة لممصارؼ االختيارية المستحقات
 االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي االختيارية المستحقات السنة المصرؼ

 المكصؿ
2017 1.62   
2018 4.78 1.496 2.043 
2019 3.85   

 بغداد
2017 1.52   
2018 1.37 5.679 6.958 
2019 1.8   

 العراقي
2017 1.47   
2018 1.43 7.827 1.330 
2019 2.32   

 الخميج
2017 2.04   
2018 3.63 1.523 1.342 
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2019 2.53   

 الكطني
2017 3.56   
2018 5.31 2.484 2.552 
2019 1.78   

 جيياف
2017 6.15   
2018 6.12 3.453 2.756 
2019 3.63   

   5.6721 الكسط الحسابي 
   1.1322 االنحراؼ المعيارم 

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج الحاسكب .
اف القيـ السالبة لممستحقات االختيارية تشير الى اف المصرؼ ال يمارس ادارة االرباح كبالتالي فاف جكدة 
التقارير المالية تككف عالية، بينما اذا كانت القيمة مكجبة فيذا يشير الى اف المصرؼ يمارس ادارة االرباح 

ج اعاله تكضح اف قيـ المستحقات االختيارية قد كبالتالي فاف جكدة التقارير المالية تككف منخفضة. اف النتائ
 ظيرت بقيـ مكجبة مما يشير الى اف جميع المصارؼ عينة البحث كانت ذات جكدة تقارير  منخفضة 

لقيـ األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممستحقات االختيارية  ان يمثالف رسم تيافكالشكالف البيانياف اآل
 حث:كحسب المصارؼ عينة الب

 (11شكؿ رقـ )
 االكساط الحسابية لممستحقات االختيارية لممصارؼ
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 (12شكؿ رقـ )
 لممستحقات االختيارية لممصارؼ معياريةال نحرافاتاال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االساليب االحصائية المستخدمة7-3-3
بايجاد قيـ استخدمت الباحثة نكعيف مف االساليب االحصائية االكؿ ىك االحصاء الكصفي المتمثؿ 

االحصاءات العامة مثؿ الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كاعمى كادنى قيمة اضافة الى الرسكـ البيانية 
التي تعطي صكرة اكضح عف طبيعة البيانات كخصائصيا. كالنكع االخر ىك االحصاء التحميمي المتمثؿ 

ستخداـ اسمكب االنحدار الخطي البسيط كقد تـ ا فقدبتحميؿ عالقات االرتباط كعالقات االثر بيف المتغيرات 
 لغرض استخالص النتائج مف البيانات. SPSS vr.24تـ استخداـ البرنامج االحصائي المعركؼ بػ 

 االحصاءات العامة لممتغيرات المدروسة 1-7-3-3
لتمؾ  يتضمف الجدكؿ ادناه بعض االحصاءات العامة لممتغيرات الداخمة في البحث لمعرفة الخصائص العامة

 المتغيرات. 
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 (14جدوؿ رقـ )
 االحصاءات العامة لمتغيرات البحث

Descriptive Statistics 

 المتغير
لمشاىداا
 الكسط الحسابي اعمى قيمة ادنى قيمة ت

االنحراؼ 
 المعيارم

 297.189 468.818 973.60 48.20 18 الربحية
 316.771 543.592 959.67 9.57 18 السيكلة
 301.656 386.818 903.36 9.25 18 الماؿ رأس مالءة

 175.845 570.659 943.93 243.21 18 األمكاؿ تكظيؼ
 289.281 476.100 954.12 21.70 18 المديكنية نسبة
 461.617 196.031 951.70 811.40- 18 األرباح جكدة

 .SPSS vr.24: اعداد الباحثة استنادا لنتائج البرنامج االحصائي المصدر
يبيف قيـ االكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاعمى كادنى قيمة لممتغيرات في الجدكؿ  تياآلكالشكؿ 
 اعاله:

 ( 13 شكؿ رقـ )
 االحصاءات العامة لمتغيرات البحث

 
 



 البحث عينة المصارف تقارير تحليلالفصل الثالث .......................................................... 
 

 
126 

 :الفرضيات وتحميؿ مناقشة 2-7-3-3
 لغرض الكقكؼ عمى اداء المصارؼ قيد البحث: تيةاآل ةلقد كضعت الباحثة الفرضية الرئيس

 تحسيف جكدة التقارير المالية. في لمتحميؿ المالي  داللة ذك أثر يكجد ال  :الرئيسة الفرضية

 الربحية -1

 :كمف الفرضية اعاله يمكف صياغة مجمكعة فرضيات فرعية ىي
الربحية في تحسيف جكدة التقارير  باستخداـ المالي لمتحميؿ إحصائية داللة ذك أثر يكجد ال : األكلى الفرضية

 .المالية لممصارؼ عينة البحث
لمتغير التحميؿ المالي باستخداـ الربحية في تحسيف جكدة لقد اجرت الباحثة تحميال لنمكذج االنحدار البسيط 

كية مسا .sigبقيمة احتمالية  7.837E+18التقارير المالية لممصارؼ كاتضح اف قيمة ميؿ خط االنحدار 
% التي تشير الى عدـ 5كىذه القيمة اعمى مف مستكل الداللة المثبت مف قبؿ الباحثة كىك  0.400الى 

ثير لمتحميؿ المالي باستخداـ الربحية في تحسيف جكدة التقارير المالية لممصارؼ كما اف قيمة االرتباط أكجكد ت
% مف التغير في تحسيف 5اف ما نسبتو كىذه القيمة تشير الى  0.05كاف معامؿ التحديد بمغ  0.21بمغت 

جكدة التقارير المالية قد تـ تفسيرىا مف قبؿ التحميؿ المالي باستخداـ الربحية كالنسبة المتبقية تعكد الى عكامؿ 
مما تشير الى قدرة تنبؤية ضعيفة لنمكذج االنحدار  0.749قد بمغت  Fأخرل. كذلؾ يتضح اف قيمة اختبار 

 المستخدـ. 
 :تيةاالنحدار المقدر مف قبؿ الباحثة مكصكؼ في المعادلة اآلاف نمكذج 

 الربحية 7.837 + 1.773المستحقات الكمية =  
 يتضمف االحصاءات كمعممات نمكذج االنحدار تيكالجدكؿ اآل

 (15جدوؿ رقـ )
 نتائج نموذج االنحدار البسيط لمربحية

 معالم وإحصائٌات النموذج

 R .212معامل االرتباط  1.773 المقدار الثابت

 R2 .045معامل التحدٌد  7.837 مٌل خط االنحدار

 F .749قٌمة  sig. .400القٌمة االحتمالٌة 

 .SPSS vr.24: اعداد الباحثة استنادا لنتائج البرنامج االحصائي المصدر
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 السيولة -2

 تي:اف الفرضية الفرعية الثانية قد صيغت مف قبؿ الباحثة باآل
السيكلة في تحسيف جكدة التقارير  باستخداـ المالي لمتحميؿ إحصائية داللة ذك أثر يكجد ال :الثانية الفرضية

 .المالية لممصارؼ عينة البحث
لمتغير التحميؿ المالي باستخداـ السيكلة في تحسيف جكدة لقد اجرت الباحثة تحميال لنمكذج االنحدار البسيط 

مساكية الى  .sigبقيمة احتمالية  1.42-يمة ميؿ خط االنحدار التقارير المالية لممصارؼ كاتضح اف ق
% التي تشير الى عدـ كجكد 5كىذه القيمة اعمى مف مستكل الداللة المثبت مف قبؿ الباحثة كىك  0.092

ثير لمتحميؿ المالي باستخداـ السيكلة في تحسيف جكدة التقارير المالية لممصارؼ كرغـ ذلؾ نجد اف ىذه أت
ثير لمتحميؿ المالي أ% التي تشير الى كجكد ت10مساك الى انو القيمة اقؿ مف مستكل الداللة فيما اذا ثبت 

كاف معامؿ  0.41قيمة االرتباط بمغت باستخداـ السيكلة في تحسيف جكدة التقارير المالية لممصارؼ كما اف 
% مف التغير في تحسيف جكدة التقارير المالية قد 17كىذه القيمة تشير الى اف ما نسبتو  0.17التحديد بمغ 

تـ تفسيرىا مف قبؿ التحميؿ المالي باستخداـ السيكلة كالنسبة المتبقية تعكد الى عكامؿ أخرل. كذلؾ يتضح اف 
مما تشير الى قدرة تنبؤية ضعيفة لنمكذج االنحدار المستخدـ. كاذا تـ  3.108قد بمغت  Fقيمة اختبار 

 % فيشير الى قدرة تنبؤية قكية لنمكذج االنحدار المستخدـ. 10االعتماد عمى مستكل الداللة 
 :تيةاف نمكذج االنحدار المقدر مف قبؿ الباحثة مكصكؼ في المعادلة اآل

 السيولة 1.42 - 1.317المستحقات الكمية =  
 يتضمف االحصاءات كمعممات نمكذج االنحدار تيكالجدكؿ اآل

 (16جدوؿ رقـ )
 نتائج نموذج االنحدار البسيط لمسيولة

حصائيات النمكذج  معالـ كا 
 R .409معامؿ االرتباط  1.317 المقدار الثابت

 R2 .167معامؿ التحديد  1.42- ميؿ خط االنحدار
 F 3.211قيمة  sig. .092القيمة االحتمالية 

 SPSS vr.24: اعداد الباحثة استنادا لنتائج البرنامج االحصائي المصدر
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 مالءة راس الماؿ -3

 تي:اف الفرضية الفرعية الثالثة قد صيغت مف قبؿ الباحثة باآل
مالءة راس الماؿ في تحسيف جكدة  باستخداـ المالي لمتحميؿ إحصائية داللة ذك أثر يكجد ال :الثالثة الفرضية

 .التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث
في  مالءة راس الماؿلمتغير التحميؿ المالي باستخداـ لقد اجرت الباحثة تحميال لنمكذج االنحدار البسيط 

 .sigبقيمة احتمالية  4.035تحسيف جكدة التقارير المالية لممصارؼ كاتضح اف قيمة ميؿ خط االنحدار 
% التي تشير الى 5كىذه القيمة اعمى مف مستكل الداللة المثبت مف قبؿ الباحثة كىك  0.662مساكية الى 
في تحسيف جكدة التقارير المالية لممصارؼ كما  مالءة راس الماؿثير لمتحميؿ المالي باستخداـ أعدـ كجكد ت

% مف 1نسبتو  كىذه القيمة تشير الى اف ما 0.01كاف معامؿ التحديد بمغ  0.11اف قيمة االرتباط بمغت 
 مالءة راس الماؿالتغير في تحسيف جكدة التقارير المالية قد تـ تفسيرىا مف قبؿ التحميؿ المالي باستخداـ 

مما تشير الى قدرة  0.198قد بمغت  Fكالنسبة المتبقية تعكد الى عكامؿ أخرل. كذلؾ يتضح اف قيمة اختبار 
 تنبؤية ضعيفة لنمكذج االنحدار المستخدـ. 

 :تيةج االنحدار المقدر مف قبؿ الباحثة مكصكؼ في المعادلة اآلاف نمكذ
 مالءة راس الماؿ 4.035 + 3.886المستحقات الكمية =  

 يتضمف االحصاءات كمعممات نمكذج االنحدار آلتيكالجدكؿ ا
 (17جدوؿ رقـ )

 الماؿ رأس نتائج نموذج االنحدار البسيط لمالءة
حصائيات النمكذج  معالـ كا 

 R .111معامؿ االرتباط  3.886 الثابتالمقدار 
 R2 .012معامؿ التحديد  4.035 ميؿ خط االنحدار
 F 0.198قيمة  sig. .662القيمة االحتمالية 

 .SPSS vr.24: اعداد الباحثة استنادا لنتائج البرنامج االحصائي المصدر
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 توظيؼ االمواؿ -4

 تي:باآلاف الفرضية الفرعية الرابعة قد صيغت مف قبؿ الباحثة 
تكظيؼ االمكاؿ في تحسيف جكدة  باستخداـ المالي لمتحميؿ إحصائية داللة ذك أثر يكجد ال :الرابعة الفرضية

 .التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث
في  تكظيؼ االمكاؿلمتغير التحميؿ المالي باستخداـ لقد اجرت الباحثة تحميال لنمكذج االنحدار البسيط 

 .sigبقيمة احتمالية  6.012ر المالية لممصارؼ كاتضح اف قيمة ميؿ خط االنحدار تحسيف جكدة التقاري
% التي تشير الى 5كىذه القيمة اعمى مف مستكل الداللة المثبت مف قبؿ الباحثة كىك  0.705مساكية الى 
في تحسيف جكدة التقارير المالية لممصارؼ كما اف  تكظيؼ االمكاؿثير لمتحميؿ المالي باستخداـ أعدـ كجكد ت

% مف التغير 1كىذه القيمة تشير الى اف ما نسبتو  0.01كاف معامؿ التحديد بمغ  0.1قيمة االرتباط بمغت 
كالنسبة  تكظيؼ االمكاؿفي تحسيف جكدة التقارير المالية قد تـ تفسيرىا مف قبؿ التحميؿ المالي باستخداـ 

مما تشير الى قدرة تنبؤية  0.149قد بمغت  Fلى عكامؿ أخرل. كذلؾ يتضح اف قيمة اختبار المتبقية تعكد ا
 ضعيفة لنمكذج االنحدار المستخدـ. 

 :تيةاف نمكذج االنحدار المقدر مف قبؿ الباحثة مكصكؼ في المعادلة اآل
 توظيؼ االمواؿ 6.012 + 2.016المستحقات الكمية =  

 يتضمف االحصاءات كمعممات نمكذج االنحدار تيكالجدكؿ اآل
 (18جدوؿ رقـ )

 األمواؿ نتائج نموذج االنحدار البسيط لتوظيؼ
حصائيات النمكذج  معالـ كا 

 R .096معامؿ االرتباط  2.016 المقدار الثابت
 R2 .009معامؿ التحديد  6.012 ميؿ خط االنحدار
 F 0.149قيمة  sig. .705القيمة االحتمالية 

 .SPSS vr.24: اعداد الباحثة استنادا لنتائج البرنامج االحصائي المصدر
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 نسبة المديونية -5

 تي:اف الفرضية الفرعية الخامسة قد صيغت مف قبؿ الباحثة باآل
نسبة المديكنية في تحسيف جكدة  باستخداـ المالي لمتحميؿ إحصائية داللة ذك أثر يكجد ال :الخامسة الفرضية
 .المالية لممصارؼ عينة البحثالتقارير 

في تحسيف  نسبة المديكنيةلمتغير التحميؿ المالي باستخداـ لقد اجرت الباحثة تحميال لنمكذج االنحدار البسيط 
مساكية الى  .sigبقيمة احتمالية  5.812جكدة التقارير المالية لممصارؼ كاتضح اف قيمة ميؿ خط االنحدار 

% التي تشير الى عدـ كجكد 5كل الداللة المثبت مف قبؿ الباحثة كىك كىذه القيمة اعمى مف مست 0.545
في تحسيف جكدة التقارير المالية لممصارؼ كما اف قيمة  نسبة المديكنيةثير لمتحميؿ المالي باستخداـ أت

% مف التغير في 2كىذه القيمة تشير الى اف ما نسبتو  0.02كاف معامؿ التحديد بمغ  0.15االرتباط بمغت 
كالنسبة المتبقية  نسبة المديكنيةتحسيف جكدة التقارير المالية قد تـ تفسيرىا مف قبؿ التحميؿ المالي باستخداـ 

مما تشير الى قدرة تنبؤية ضعيفة  0.382قد بمغت  Fتعكد الى عكامؿ أخرل. كذلؾ يتضح اف قيمة اختبار 
 لنمكذج االنحدار المستخدـ. 

 :تيةر المقدر مف قبؿ الباحثة مكصكؼ في المعادلة اآلاف نمكذج االنحدا
 نسبة المديونية 5.812 + 2.68المستحقات الكمية =  

 يتضمف االحصاءات كمعممات نمكذج االنحدار تيكالجدكؿ اآل
 (19جدوؿ رقـ )

 المديونية نتائج نموذج االنحدار البسيط لنسبة
حصائيات النمكذج  معالـ كا 

 R .153معامؿ االرتباط  2.68 المقدار الثابت
 R2 .023معامؿ التحديد  5.812 ميؿ خط االنحدار
 F .382قيمة  sig. .545القيمة االحتمالية 

 .SPSS vr.24: اعداد الباحثة استنادا لنتائج البرنامج االحصائي المصدر
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 جودة االرباح -6

 تي:اف الفرضية الفرعية السادسة قد صيغت مف قبؿ الباحثة باآل
جكدة االرباح في تحسيف جكدة  باستخداـ المالي لمتحميؿ إحصائية داللة ذك أثر يكجد ال :السادسة الفرضية

 .التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث
في تحسيف  جكدة االرباحلمتغير التحميؿ المالي باستخداـ لقد اجرت الباحثة تحميال لنمكذج االنحدار البسيط 

مساكية الى  .sigبقيمة احتمالية  1.2-كاتضح اف قيمة ميؿ خط االنحدار  جكدة التقارير المالية لممصارؼ
% التي تشير الى كجكد تاثير 5كىذه القيمة اقؿ مف مستكل الداللة المثبت مف قبؿ الباحثة كىك  0.033

في تحسيف جكدة التقارير المالية لممصارؼ كما اف قيمة االرتباط  جكدة االرباحلمتحميؿ المالي باستخداـ 
% مف التغير في تحسيف 25كىذه القيمة تشير الى اف ما نسبتو  0.25كاف معامؿ التحديد بمغ  0.50بمغت 

الى كالنسبة المتبقية تعكد  جكدة االرباحجكدة التقارير المالية قد تـ تفسيرىا مف قبؿ التحميؿ المالي باستخداـ 
مما تشير الى قدرة تنبؤية عالية لنمكذج  5.428قد بمغت  Fعكامؿ أخرل. كذلؾ يتضح اف قيمة اختبار 

 االنحدار المستخدـ. 
 :تيةاف نمكذج االنحدار المقدر مف قبؿ الباحثة مكصكؼ في المعادلة اآل

 جودة االرباح 1.2 - 7.801المستحقات الكمية =  
 يتضمف االحصاءات كمعممات نمكذج االنحدار تيكالجدكؿ اآل

 

 (20جدوؿ رقـ )
 األرباح نتائج نموذج االنحدار البسيط لجودة

حصائيات النمكذج  معالـ كا 
 R .503معامؿ االرتباط  7.801 المقدار الثابت

 R2 .253معامؿ التحديد  1.2- ميؿ خط االنحدار
 F 5.428قيمة  sig. .033القيمة االحتمالية 

 SPSS vr.24: اعداد الباحثة استنادا لنتائج البرنامج االحصائي المصدر
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 تمييد

الباحثة في مجاؿ دكر مؤشرات  قدمتياصص ىذا الفصؿ لعرض استنتاجات البحث كالتكصيات التي خُ 
مف المصارؼ العراقية كذلؾ مف خالؿ مبحثيف  ةالتحميؿ المالي في تحسيف جكدة التقارير المالية لعين

 صص المبحث الثاني لمتكصيات .صص المبحث األكؿ لالستنتاجات التي تـ التكصؿ الييا فيما خُ خُ 
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 المبحث األوؿ
 االستنتاجات

جراء البحث بجانبية النظرم كالتطبيقي فقد تكصمت الى مجمكعة مف االستنتاجات إمف خالؿ قياـ الباحثة ب
 : يأتيانب التطبيقي ككما التي تخص الجانب النظرم لمبحث كالج

 اواًل: استنتاجات الجانب النظري 
ػ مف األدكات الميمة التي يمكف استخداميا مف قبؿ اإلدارة كاألطراؼ الخارجية لغرض الحصكؿ عمى 1

 معمكمات كمؤشرات إضافية تساعد في عممية اتخاذ القرارات ىك التحميؿ المالي لمتقارير المالية .
ػ اف التحميؿ المالي يعد عممية دقيقة كمدركسة تسعى الى تعزيز القرارات مف خالؿ مساعد متخذ القرار في 2

 التكصؿ الى حقيقة الكضع المالي لمكحدة االقتصادية كتقييـ أدائيا كالتنبؤ بمستقبميا 
لمالي التي تظيرىا رقاـ في القكائـ اػ اف عممية التحميؿ المالي لـ تعد قاصرة عمى المحتكل الكمي لأل3

البيانات المالية المنشكرة كانما يذىب اىتماـ المحمميف المالييف الى البحث فيما يكجد كراء ىذه األرقاـ مف 
 مدلكالت 

مف داخؿ  اػ كجكد العديد مف األطراؼ التي تستفيد مف عممية التحميؿ المالي عند اتخاذ القرارات سكاء كانك 4
 ختمؼ مف حيث اىتماـ كؿ منيا بنتائج عممية التحميؿ اك خارج الكحدة االقتصادية ت

ػ لكي تتـ عممية التحميؿ بشكؿ صحيح مف الكاجب كجكد معايير متعددة لقياس األداء كمقارنة النتائج التي 5
 تـ الكصكؿ الييا 

 ًا: استنتاجات الجانب العممي يثان
مف المتغيرات المستقمة ) النسب  ةععند تحميؿ تقارير المصارؼ عينة البحث تـ اختبار مدل قدرة مجمك 

-2019المالية ( عمى تحسيف المتغير التابع ) جكدة التقارير المالية ( باستخداـ أساليب إحصائية لمفترة )
 تي : أي مؤشرات مالية كقد أظيرت نتائج االختبار ما 6( مف خالؿ  2017

ستخداـ الربحية في تحسيف جودة امالي بيوجد اثر ذو داللة إحصائية لمتحميؿ ال الفرضية األولى ) الػ 1
بقيمة احتمالية مساكية الى  7.837ظيرت قيمة ميؿ االنحدار  فقد التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث (

ثير لمتحميؿ المالي أ% مما يشير الى عدـ كجكد ت5كىذه القيمة اعمى مف مستكل الداللة المثبت  400
 باستخداـ الربحية في تحسيف جكدة التقارير المالية . 
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يوجد اثر ذو داللة إحصائية لمتحميؿ المالي باستخداـ السيولة في تحسيف جودة  الفرضية الثانية ) الػ 2
اكية بقيمة احتمالية مس 1.42-اتضح اف قيمة ميؿ خط االنحدار التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث ( 

ثير لمتحميؿ المالي أ% التي تشير الى عدـ ت5كىذه القيمة اعمى مف مستكل الداللة المثبت كىك  0.092الى 
باستخداـ السيكلة في تحسيف جكدة التقارير المالية رغـ ذلؾ كجدنا اف القيمة اقؿ مف مستكل الداللة اذا ثبت 

المالي باستخداـ السيكلة في تحسيف جكدة  ثير لمتحميؿأ% كالتي تشير الى كجكد ت10الى  ومساكيانيا 
 .التقارير المالية 

يوجد اثر ذو داللة إحصائية لمتحميؿ المالي باستخداـ مالءة رأس الماؿ في تحسيف  الفرضية الثالثة ) الػ 3
بقيمة احتمالية  4.035اتضح اف قيمة ميؿ خط االنحدار جودة التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث ( 

ثير أ% التي تشير الى عدـ كجكد ت5كىذه القيمة اعمى مف مستكل الداللة المثبت ىك  0.662الى  مساكية
 .لمتحميؿ المالي باستخداـ مالءة رأس الماؿ في تحسيف جكدة التقارير المالية 

 يوجد اثر ذو داللة إحصائية لمتحميؿ المالي باستخداـ توظيؼ األمواؿ في تحسيف الفرضية الرابعة ) الػ 4
بقيمة احتمالية  6.012اتضح اف قيمة معدؿ ميؿ االنحدار جودة التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث ( 

ثير أ% كالتي تشير الى عدـ كجكد ت5كىذه القيمة اعمى مف مستكل الداللة المثبت كىك  0.705مساكية الى 
 .لمتحميؿ المالي باستخداـ تكظيؼ األمكاؿ في تحسيف جكدة التقارير المالية 

يوجد اثر ذو داللة إحصائية لمتحميؿ المالي باستخداـ المديونية في تحسيف  الفرضية الخامسة ) الػ 5
ة بقيمة احتمالي 5.812اتضح اف قيمة ميؿ االنحدار  جودة التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث (

ثير أ% التي تشير الى عدـ كجكد ت5كىذه القيمة اعمى مف مستكل الداللة المثبت كىك  0.545مساكية 
 .لمتحميؿ المالي باستخداـ المديكنية في تحسيف جكدة لتقارير المالية 

يوجد اثر ذو داللة إحصائية لمتحميؿ المالي باستخداـ جودة األرباح في تحسيف  الفرضية السادسة ) الػ 6
بقيمة احتمالية  1.2-اتضح اف قيمة ميؿ خط االنحدار دة التقارير المالية لممصارؼ عينة البحث ( جو 

% التي تشير الى 5كىذه القيمة اقؿ مف مستكل الداللة المثبت مف قبؿ الباحثة كىك  0.033مساكية الى 
 .مالية ثير لمتحميؿ المالي باستخداـ جكدة األرباح في تحسيف جكدة التقارير الأكجكد ت
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 المبحث الثاني
 التوصيات

في ضكء االستنتاجات التي تـ التكصؿ الييا في البحث بجانبية النظرم كالتطبيقي قدمت الباحثة مجمكعة مف 
 : نمخصيا بما يأتي التكصيات

ػ ضركرة رفع قدرات كقابمية اإلدارات المصرفية في المصارؼ العراقية بكؿ مستكياتيا اإلدارية كالتشغيمية 1
لمتكسع في استخداـ مؤشرات التحميؿ المالي لقياس جكدة التقارير المالية لتسيـ في جذب كاستقطاب 

 المكدعيف .
ػ كضع استراتيجيات مصرفية ضمف خطط قصيرة كمتكسطة كطكيمة االجؿ لرفع مستكل االستقرار في 2

جكدة التقارير المالية لتمؾ مؤشرات التحميؿ المالي لممصارؼ لغرض االبتعاد عف التذبذب في مؤشرات قياس 
 المصارؼ .

 ػ ضركرة متابعة الكضع المالي لممصارؼ باالعتماد عمى النسب المالية .3
ػ زيادة االىتماـ بالتحميؿ المالي لمقكائـ المالية النو يعطي مؤشرات دقيقة عف أداء المصرؼ مما يزيد مف 4

 جكدة التقارير المالية 
تقمؿ مف أىمية بعض النسب لما ليذه النسب مف  المالية جميعيا كاف الػ عمى المصارؼ استخداـ النسب 5

 دكر ميـ في الحكـ عمى الكضع المالي كترشيد القرار المتخذ .
ػ مف الضركرم ادراج قكائـ لنسب التحميؿ المالي في التقارير المالية السنكية لممصارؼ العراقية كبتكجيو مف 6

ـ خاص ييتـ بتحميؿ المؤشرات المالية بشكؿ عممي كفني كمالي يسيؿ ستحداث قساالبنؾ المركزم العراقي ب
 عمؿ المحمميف المالييف في ىذه المصارؼ .

ػ ضركرة تفعيؿ الدكر االستثمارم لممصارؼ العراقية مما ينعكس ايجابان في رفع معدالت نمك مؤشرات قياس 7
ـ مع ءبتكار لألدكات االستثمارية التي تتالجكدة التقارير المالية في تمؾ المصارؼ عبر عمميات اإليداع كاال

 البيئة االستثمارية في االقتصاد العراقي .
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 المصادر
 القرآف الكريـ 

 : والتقارير الرسمية والقوانيف الوثائؽأواًل: 
 ( 2019ػ2018ػ 2017ػ التقارير المالية السنكية لممصارؼ الخاصة عينة البحث لممدة )1
 ػ دليؿ المصارؼ الخاصة كالتقارير السنكية كالشيرية الصادرة عف سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية 2

 : المصادر العربيةثانيًا: 
 أػ الكتب 

طبعة مراجعو كمصححو بمعرفة نخبة مف األساتذة المتخصصيف ،دار لساف العرب ( 2003ابف منظكر) .1
 الحديث لمنشر، الجزء الثاني ، القاىرة .

، دار المريخ لمنشر ، الطبعة  التحميؿ المالي شركات وأسواؽ مالية( 2009، محمد المبركؾ )أبك زيد .2
 الثانية ، الرياض ، المممكة العربية السعكدية .

 ، القاىرة ، مصر . نظرية المحاسبة والمعايير المحاسبية( 2005أبك طالب ، يحيى )  .3
دار أسامة لمنشر كالتكزيع الطبعة األكلى، البنوؾ التجارية والتسويؽ المصرفي ( 2008)جمدة ،سامر .4

 األردف .
 .، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت اإلدارة المالية( 2008جميؿ ، أحمد تكفيؽ )  .5
 . تحميؿ ومناقشة القوائـ المالية( 2002الحبيطي، قاسـ محسف ، كيحيى ، زياد ىاشـ )  .6
، مطبعة  نظـ المعمومات المحاسبية االطار الفكري والنظـ التطبيقية( 2004حسيف ، أحمد حسيف ) .7

 االشعاع ، اإلسكندرية ، مصر .
، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع  االتجاىات المعاصرة في التحميؿ المالي( 2004الحيالي ، كليد ناجي)  .8

 ، الطبعة األكلى .
، دار  تحميؿ القوائـ المالية مدخؿ نظري وتطبيقي( 2006غساف فالح) خنفر، مؤيد راضي، كالمطارنة، .9

 المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ، الطبعة الثانية ، عماف ، األردف .
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التحميؿ المالي بأستخداـ ( 2003الدكرم ، مؤيد عبد الرحمف ، كأبك زناد ، نكر الديف أديب ) .10
 ة األكلى ، عماف ، األردف .، دار كائؿ لمطباعة كالنشر ، الطبع الحاسوب

،دار المريخ لمنشر ،  نظرية المحاسبة( 2006شركيدر ، ريتشارد،كالرؾ، مارشؿ، كاثي جاؾ ) .11
 الرياض ، تعريب خالد كاجيجي ، إبراىيـ كلد فاؿ .

( إدارة كتحميؿ مالي ، دار كائؿ لمنشر كالطباعة ، الطبعة األكلى، 2001الشريفات، خمدكف إبراىيـ ) .12
 ألردف .عماف ، ا

.  مقدمة في اإلدارة المالية والتحميؿ المالي( 2010الشنطي ،أيمف زىير، كالحدرب ، عبد اهلل عامر) .13
 دار البداية لمنشر كالتكزيع .الطبعة األكلى . عماف ، األردف .

 ، ذات السالسؿ ، الككيت . نظرية المحاسبة( 1990الشيرازم، عباس ميدم ) .14
اإلدارة المالية .اطر نظرية ( 2007لعامرم ، سعكد جايد مشككر)الصياح ،عبد الستار مصطفى ، كا .15

 ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ، الطبعة الثالثة .وحاالت عممية 
، دار أبف االثير لمطباعة كالنشر ،  اإلدارة المالية( 2001العامرم ، الحاج محمد عمي أبراىيـ )  .16

 بغداد .
، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ، الطبعة الثالثة  أساسيات عمـ اإلدارة( 2008عباس، عمي ) .17

 ، عماف ، األردف .
 . أعداد وتحميؿ التقارير المالية( 2020عبد الغفار، محمد رزؽ كأخركف)  .18
 دار المحمدية العامة ، الطبعة األكلى ، الجزائر .اقتصاد المؤسسة (  1998عدكف ،ناصر دادم ) .19
، دار أجناديف لمنشر كالتكزيع  في اإلدارة المالية والتحميؿ المالي مقدمة( 2006عقؿ ، مفمح محمد ) .20

 ، الطبعة الثانية .
، تحميؿ القوائـ المالية ( 2008فمكح ، صافي ، كاسماعيؿ ، إسماعيؿ ، ك عبد الرحمف،مرعي )  .21

 جامعة دمشؽ ، كمية االقتصاد .
، دار الصفاء  والتحميؿ المالياإلدارة ( 2002كراجو، عبد الحميـ ، ك ربايعة ، عمي كاخركف ) .22

 كالنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية ، عماف، األردف .
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،دار  التحميؿ المالي أسس .مفاىيـ. تطبيقات( 2006كراجو، عبد الحميـ، ك ربابعو، عمي كاخركف ) .23
 صفاء لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف .

ممارسات المينية المحاسبية في التأصيؿ النظري لم( 2008مطر ، محمد ، كالسكيطي، مكسى)  .24
 ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ، الطبعة الثانية ، عماف ، األردف . مجاالت القياس والعرض

، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع  األتجاىات الحديثة في التحميؿ المالي واألئتماني( 2006مطر، محمد ) .25
 ،الطبعة الثانية ،عماف ،األردف .

الفكر الحديث في التحميؿ المالي وتقييـ األداء مدخؿ حوكمة ( 2009ىندم ،منير أبراىيـ )  .26
 ،دار المعرفة الجامعية لمنشر كالتكزيع ، اإلسكندرية . الشركات

مبادئ اإلدارة المالية اطار نظري ومحتوى عممي ، التمويؿ ( 2013الشكاكرة ، فيصؿ محمكد ) .27
 ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ، الطبعة الثانية ، عماف ، األردف ،االستثمار ، التخطيط ، التحميؿ المالي 

 : الدوريات والمجالت ب ػ

،  تطبيؽ المحاسبة مف منظور أسالمي لتحسيف جودة التقارير المالية( 2017ابراىيمي ، فكزية )  .1
 . 7المجمة الجزائرية لمتنمية االقتصادية ، العدد 

يير المحاسبة الدولية والعوامؿ النظامية عمى جودة القوائـ أثر معا( 2007أبك الخير ، مدثر طو ) .2
. دراسة ميدانية عف تطبيؽ معيار االنخفاض في قيمة األصكؿ ، المجمة العممية لمتجارة  المالية

 .1كالتمكيؿ ، كمية التجارة ، جامعة طنطا العدد 
محاسبية بيف النظرية الخصائص النوعية لممعمومات ال( 2012أسماعيؿ ، خميؿ ، كنعكـ ، رياف )  .3

 . 30، جامعة االسراء ، مجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية الجامعة ، العدد والتطبيؽ 
العوامؿ المؤثرة في مدى اعتماد ( 2007البحيصي ،عصاـ محمد ، كالكحمكت ، خالد محمكد ) .4

ة اإلسالمية ، سمسمة ، مجمة الجامع مسؤولي االئتماف عمى التحميؿ المالي في ترشيد القرار االئتماني
 ، غزة .2، العدد 15الدراسات اإلنسانية ، المجمد 

، عماف ، المؤتمر العممي الميني  التحكـ المؤسسي ومدقؽ الحسابات( 2003البشير ، حمد ) .5
 الخامس لجمعية مدققي الحسابات األردنييف .
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مجمة كمية بغداد لمعمـك  ، أىمية التوافؽ مع المعايير المحاسبية الدولية( 2013حمد ، منى كامؿ ) .6
 . 36االقتصادية الجامعة العدد 

، مف منشكرات  مذكرات التحميؿ المالي في المنشآت التجارية( 2007الحيالي، كليد ناجي ) .7
 األكاديمية العربية المفتكحة في الدنمارؾ .

براىيـ ، محمد زيداف )  .8 معايير  نموذج لمدراسة أثر تطبيؽ( 2020الخزندار ، آية جار اهلل ، كا 
،  التقارير المالية الدولية عمى جودة التقارير المالية بالتطبيؽ عمى البنوؾ التجارية في قطاع غزة

 . 1، العدد  5مجمة البحكث في العمـك المالية كالمحاسبية ، المجمد 
توجو معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة والدخؿ ( 2006الخطيب ، حاـز ، كالقشي ، ظاىر )  .9

، جامعة الزيتكنة األردنية ، مجمة الزيتكنة لمبحكث العممية ،مجمد صادي واثر ذلؾ عمى االقتصاد االقت
 . 2، العدد 2
، جامعة  جودة التقارير المالية . العوامؿ المؤثرة لوسائؿ القياس( 2013ريشك ، بديع الديف )  .10

 . 1عدد ال 1طنطا ، كمية التجارة ، المجمة العممية لمتجارة كالتمكيؿ المجمد 
نحو تطبيؽ معايير المحاسبة المالية ( 2013الزعبي ، عمي ، كالقاضي، فارس ، كالعرياف ، ليث ) .11

، دراسة ميدانية قدمت لممؤتمر العممي الثاني كمية أدارة اإلسالمية في البنوؾ اإلسالمية األردنية 
 االعماؿ في جامعة عجمكف الكطنية .

نموذج مقترح لمتنبؤ بتعثر المنشأة المصرفية العاممة في ( 2011جياد  ) مطر،شاىيف ، عمي ، .12
 . 4،العدد  25مجمة جامعو النجاح لألبحاث ،المجمد  فمسطيف

التقييـ المالي لممصارؼ اإلسالمية ( 2012العبيدم،سعيد عمي محمد ،كالجميمي ،ميند خميس عبد ) .13
 المؤتمر العممي الثاني .، مجمة جامعة االنبار لمعمـك االقتصادية كاإلدارية ، في العراؽ 

،دراسة عمى  الحوكمة المصرفية وانعكاسيا عمى األداء المصرفي( 2018عمي ،نكر جابر محمد ) .14
، 15عينة مف المصارؼ التجارية ،مجمة الغرم لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية ، جامعة الككفة المجمد 

 . 2العدد 
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اثر جودة اإلبالغ المالي ( 2010عالكم )  المزكرم ، عابد حسيف رشيد ،الشجيرم ، محمد حكيش .15
دراسة تطبيقية في عينة مف الشركات المدرجة في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية ، في قيمة المنشأة 

 . 26مجمة الرافديف الجامعة لمعمـك ، العدد 
 أثر التحوؿ الى معايير التقارير المالية الدولية( 2014مميجي ، مجدم ، مميجي عبد الحكيـ )  .16

، دراسة  عمى جودة المعمومات المحاسبية وقيمة الشركات المسجمة في بيئة االعماؿ السعودية
 . 2العدد  2نظرية تطبيقية ، جامعة بني سكيؼ ، مجمة المحاسبة كالمراجعة ، المجمد 

، حالة تطبيقية ضمف الفعاليات  التحميؿ المالي ومؤشرات تقويـ األداء(  2009الميايني ، خالد )  .17
 ممية لجمعية المحاسبيف القانكنييف السكرييف ، دمشؽ ، سكريا .الع
استخداـ أساليب التحميؿ المالي ( 2010الكتار ، سيؼ عبد الرحمف محمد ، كرمك ، كحيد محمكد )  .18

، دراسة عينة مف الشركات المساىمة الصناعية  في التنبؤ بفشؿ الشركات المساىمة الصناعية
 . 100، العدد 32ؽ المالية ، جامعة المكصؿ ، الرافديف ، مجمد الدرجة في سكؽ العراؽ لألكرا

دور جودة اإلبالغ المالي في جذب االستثمار ( 2019الشيخ ، عمي ناظـ عبد األمير )  .19
، دراسة استطالعية الراء عينة مف مكظفي ىيئة استثمار المثنى ، جامعة المثنى ،  األجنبي المباشر

 االقتصادية ، العراؽ .مجمة المثنى لمعمـك اإلدارية ك 

 : الرسائؿ واالطاريح الجامعيةج ػ 

أثر تطبيؽ قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة ( 2009أبك حماـ ، ماجد أسماعيؿ ) .1
. دراسة ميدانية عمى الشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية التقارير المالية 

 في المحاسبة كالتمكيؿ ، الجامعة اإلسالمية ، غزة . ،رسالةماجستير
مجاالت مساىمة استخداـ المراجعة التحميمية في تخطيط وأداء ( 2006أبك سميدانو ، نيفيف عبد اهلل ) .2

 ، رسالة ماجستير في المحاسبة كالتمكيؿ ، الجامعة اإلسالمية .عممية المراجعة 
رة النسب المالية عمى تحسيف نوعية المعمومات مدى قد( 2017أبك عكدة ، حسف سميماف محمد ) .3

،دراسة حالة مجمكعة االتصاالت الفمسطينية ، رسالة  لمشركات الخدمية المدرجة في بورصة فمسطيف
 ماجستير في المحاسبة كالتمكيؿ ، الجامعة اإلسالمية ، غزة .
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لمراجعة وتحسيف حوكمة المراجعة ودورىا في تقميؿ مخاطر ا( 2019أحمد ، صديؽ عبد العزيز ) .4
، دراسة ميدانية عمى ديكاف المراجع القكمي كمكاتب المراجعة الخارجية ، مذكرة  جودة التقارير المالية

 مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه في المحاسبة ، جامعة النيميف .
رسالة ماجستير تخصص مالية  دور المراجعة الداخمية في دعـ وتفعيؿ القرار( 2007أحمد ، نقاز )  .5

 محاسبة ، جامعة عمار ثمجي .ك 
دراسة حالة ،  دور التحميؿ المالي في تحسيف أداء المؤسسة االقتصادية( 2019أسماء ، لحصيف ) .6

مؤسسة سكناطراؾ ، رسالة ماجستير في عمكـ التسيير تخصص إدارة مالية ، معيد العمكـ االقتصادية 
 كالتجارية ، الجزائر 

دور المؤشرات المالية في تقييـ األداء المالي لشركة البوتاس  (2014االغكات ػ تكفيؽ سميح محمد )  .7
 ، رسالة ماجستير في المحاسبة ، جامعة االسراء، األردف .العربية 

،  دور التحميؿ المالي في تقييـ األداء المالي في المؤسسة( 2017بشرل ، العمرم ، كحناف ، ماني ) .8
دراسة تطبيقية لمكضعية المالية لديكاف الترقية كالتسيير رسالة ماجستير في العمـك المالية كالمحاسبة ، 

 جامعة اكمي .
تقييـ األداء المالي لمبنوؾ اإلسالمية والتقميدية باستخداـ المؤشرات ( 2011بشناؽ ، زاىر صبحي )  .9

ة التجارة قسـ المحاسبة كالتمكيؿ ، الجامعة ، رسالة ماجستير في المحاسبة كالتمكيؿ ، كميالمالية 
 اإلسالمية ، غزة .

استخداـ مخرجات تحميؿ القوائـ المالية في قياس أداء البنوؾ ( 2017بف بك زيد ،سميماف ) .10
أطركحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراة في العمكـ االقتصادية ، جامعة التجارية والتنبؤ بالتعثر المصرفي ،

 زائر .محمد بك ضياؼ ، الج
دور التحميؿ المالي لممعمومات المالية المنشورة في القوائـ ( 2008الجرجاكم ، حميمة خميؿ )  .11

 ، رسالة ماجستير في المحاسبة كالتمكيؿ ، الجامعة اإلسالمية ، غزة .المالية لمتنبؤ بأسعار األسيـ 
لقرارات التمويمية في مدى استخداـ النسب المالية في اتخاذ ا( 2012الجعافرة ،احمد ياسيف حمد ) .12

، رسالة ماجستير ،جامعة الشرؽ األكسط ، قسـ المحاسبة ، المصارؼ اإلسالمية العاممة في األردف 
 عماف .
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،  دور التحميؿ المالي في المؤسسة االقتصادية( 2019الحسف ، بك نازؼ ، كالحاج، كضحة ) .13
العمكـ المالية كالمحاسبة ، جامعة دراسة حالة ممبنة عريب كالية عيف الدفمى ، رسالة ماجستير في 

 الجيالني .
( تأثير جودة اإلبالغ المالي في سياسات توزيع األرباح وانعكاساتة 2016حسيف ، سطـ صالح )  .14

، أطركحة مقدمة كجزء مف  عمى القيمة السوقية لمشركات المدرجة في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية
 المحاسبة ، جامعة بغداد .متطمبات نيؿ درجة دكتكراه فمسفة في عمـك 

،  مدى أستخداـ النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويمية( 2016الحمك ، معتصـ ايمف محمكد)  .15
دراسة تحميمية عمى المصارؼ اإلسالمية الفمسطينية ، رسالة ماجستير في المحاسبة كالتمكيؿ ، الجامعة 

 اإلسالمية ، غزة .
، دراسة  دور التحميؿ المالي في اتخاذ القرارات المالية( 2017، يكسؼ )  حماد ، سمير ، كالرميمي .16

حالة شركة استغالؿ كتسيير المحطة البرية ، مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير 
 تخصص إدارة مالية ، جامعة اكمي ، الجزائر .

سالمية عمى جودة األداء المالي تأثير تبني معايير المحاسبة اإل( 2020خالد ، ىناء خالد محمد )  .17
،دراسة تطبيقية . رسالة ماجستير مقدمة الى مجمس كمية اإلدارة في بيئة المصارؼ اإلسالمية 

 كاالقتصاد ، قسـ المحاسبة ، الجامعة المستنصرية .
فاعمية نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة في تحقيؽ جودة ( 2012دىماف ، أسامة كماؿ ) .18

، رسالة ماجستير في المحاسبة ، دراسة تطبيقية عمى كزارة المالية الفمسطينية ، الجامعة لية التقارير الما
 اإلسالمية ، غزة .

، دراسة  استخداـ التقارير المالية لتقييـ الشركات بغرض االستثمار( 2014) فتحي زكريا ، نائمة .19
 مشؽ .تطبيقية ، مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ درجة الدكتكراه ، جامعة د

اإلفصاح االختياري واثره عمى جودة التقارير المالية لمشركات ( 2019الزنط ، صابريف نادر)  .20
 ، رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية ، غزة المدرجة في بورصة فمسطيف 
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استعماؿ المؤشرات المالية وغير المالية لتدقيؽ أداء المنشأت ( 2014زيني ، كساـ حسف أحمد )  .21
. بحث تطبيقي في مصرؼ دجمة كالفرات األىمي مقدـ الى ىيئة األمناء في المعيد العربي  المالية

 لممحاسبيف القانكنييف كىك جزء مف متطمبات نيؿ شيادة المحاسبة القانكنية .
دور النسب المالية لمتنبؤ في أسعار اسيـ الشركات ( 2014سالـ ، عمار زكريا عبد اهلل ) .22

، رسالة ماجستير في المحاسبة ، جامعة  نية المدرجة في بورصة عمافالصناعية المساىمة األرد
 الشرؽ األكسط .

،  التحميؿ المالي لمقوائـ المالية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي( 2011سامي ، لزعر محمد )  .23
 دراسة حالة ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـك التسيير ، جامعة منتكرم .

اثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى جودة التقارير المالية ( 2014سماح، الغربي ) .24
، مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير االكاديمي في العمـك  في البنوؾ التجارية

 االقتصادية ،تخصص محاسبة كتدقيؽ ، جامعة محمد بك ضياؼ كمية العمـك االقتصادية كالتجارية .
دور تحميؿ القوائـ المالية في تقييـ األداء المالي لممؤسسة ( 2019كصكفيا، راىـ )سناء ، جمعي ، .25

، رسالة ماجستير في العمكـ المالية كالمحاسبية تخصص محاسبة ،جامعة محمد خيبر ،كمية االقتصادية 
 العمـك االقتصادية كالتجارية .

، دراسة  ودة التقارير الماليةأثر تطبيؽ أليات حوكمة الشركات عمى ج( 2015سنكساكم ، الياـ ) .26
حالة بعض الشركات الجزائرية،رسالة ماجستير في عمـك التسيير ، تخصص مالية ، جامعة فرحات 

 عباس ، الجزائر .
أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى جودة ( 2009الشامي ، أكـر يحيى عمي )  .27

، رسالو ماجستير في المحاسبة ،  جميورية اليمنيةالتقارير المالية لمبنوؾ التجارية العاممة في ال
 جامعو دمشؽ األكسط .

التحميؿ المالي ودوه في صنع القرار االئتماني في المصارؼ ( 2006الشنبرم ، رامي ىاشـ )  .28
،رسالة ماجستير في التخطيط المالي ، جامعة العالـ االمريكية ، التجارية العاممة في فمسطيف 

 .فمسطيف
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دور المستثمريف في تقييـ جودة اإلبالغ المالي وانعكاساتو ( 2010عبد القادر ) صالح ، عمار  .29
،دراسة ميدانية في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية ،رسالة ماجستير مقدمة عمى اتخاذ القرار االستثماري 

 الى مجمس كمية اإلدارة كاالقتصاد ، جامعة بغداد .
يؼ أدوات التحميؿ لمالي لقياس مستوى نجاح تكي( 2000الطالب ، صالح عبد الرحمف مصطفى) .30

 ، دراسة تحميمية في شركات صناعية عراقية أطركحة دكتكراه ، جامعة بغداد .منشأة االعماؿ 
 مدى أستخداـ أدوات التحميؿ المالي في أعداد الموازنات التخطيطية( 2015طاىر ، أحمد غازم)  .31

العامة األردنيةرسالة ماجستير في المحاسبة ، ، دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية المساىمة 
 جامعة آؿ البيت.

دور التحميؿ المالي في ترشيد قرارات التمويؿ في البنوؾ اإلسالمية في ( 2015طمب ، غراـ ) .32
 ، دراسة ميدانية ، رسالة ماجستير في المحاسبة ، جامعة دمشؽ . سوريا

،  عمى التحميؿ المالي لمتنبؤ بالتعثر مدى اعتماد المصارؼ( 2008الطكيؿ ، عمار اكـر عمر ) .33
دراسة تطبيقية عمى المصارؼ الكطنية ، قطاع غزة ، رسالة ماجستير في المحاسبة كالتمكيؿ ، الجامعة 

 اإلسالمية ، غزة .
دور تطبيؽ مبادئ حوكمة الشركات في ( 2017عاد ، أسماء ، كدكيس ، فكزية ، كغكار ، منيو ) .34

، دراسة ميدانية في مجمكعة مف المؤسسات ، رسالة ماجستير االكاديمي ة تحقيؽ جودة التقارير المالي
 في المحاسبة ، جامعة الشييد حمو لخضر .

. بحث  التحميؿ المالي وأثرة عمى قرار االستثمار في شركات التأميف( 2020عباس ، يسر فائؽ )  .35
تير في التأميف مقدـ الى مجمس تطبيقي كىك جزء مف متطمبات نيؿ شيادة الدبمـك العالي المعادؿ لمماجس

 المعيد العالي لمدراسات المحاسبية كالمالية ،جامعة بغداد .
،  عالقة خصائص لجاف المراجعة بجودة التقارير المالية( 2013عبد الفتاح، سعيد تكفيؽ أحمد )  .36

 رسالة ماجستير ، جامعة الزقازيؽ ، الشرقية مصر .
دور التحميؿ المالي في تشخيص الوضعية المالية ( 2017عبد اهلل، حداد ، كحمزة ، بف عمر ) .37

، دراسة حالة لشركة ذات مسؤكلية محدكدة ،رسالة ماجستير في المالية لممؤسسة االقتصادية 
 كالمحاسبة ، جامعة اكمي ، الجزائر .
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القوائـ المالية التنبؤية ودورىا في ترشيد القرارات ( 2014العبيدم ، عبد الرحمف سعيد ) .38
، بحث مقدـ الى كمية اإلدارة كاالقتصاد قسـ المحاسبة ، رسالة ماجستير في المحاسبة ،  ريةاالستثما

 جامعة بغداد .
االستحقاقات المحاسبية االختيارية واثرىا عمى جودة ( 2018عجبنا ، سمحاح عمي العكض )  .39

ير في المحاسبة ، ، دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمى بنؾ فيصؿ اإلسالمي ،رسالة ماجست التقارير المالية
 جامعة النيميف .

سموؾ األداء المالي لمشركات المدرجة في بورصة فمسطيف وأثره ( 2017العممي ، فائؽ سعيد )  .40
 ، رسالة ماجستير في المحاسبة ، جامعة االزىر ، غزة .عمى قرارات المستثمريف 

، دراسة  لمحاسبيةدور المراجعة الخارجية في تحسيف جودة المعمومة ا( 2015قدارم ، لنده ) .41
 ميدانية ، رسالة ماجستير في المحاسبة ، جامعة الشييد حمة لخضر .

المشكالت المرتبطة بأستخداـ وتطبيؽ أدوات التحميؿ المالي في ( 2014قدكر ، كىيب حسف يس ) .42
، أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه الفمسفة في المحاسبة كالتمكيؿ ، جامعة المصارؼ السودانية 

 الجزيرة .
أثر استخداـ التحميؿ المالي والكمي لمقوائـ المالية في تحديد ( 2013الالمي ، عمي حسيف نكرم ) .43

. بحث تطبيقي عمى عينة مف المصارؼ العراقية المدرجة في سكؽ العراؽ أسعار اسيـ المصارؼ 
ك جزء مف متطمبات نيؿ لألكراؽ المالية مقدـ الى مجمس المعيد العالي لمدراسات المحاسبية كالمالية كى

 درجة الدبمـك العالي المعادؿ لمماجستير في المصارؼ.
مداخؿ تقييـ األصوؿ في ظؿ تعدد المفاىيـ المحاسبية ( 2013المثنك، مصطفى يكنس حميد ) .44

رسالة ماجستير في المحاسبة مقدمة الى وانعكاساتيا عمى جودة اإلبالغ المالي في البيئة العراقية 
 ارة كاالقتصاد ، جامعة بغداد .مجمس كمية اإلد

، دراسة دور مراجعة الحسابات في تحسيف جودة المعمومات المحاسبية( 2014مساؾ ، كفاء ) .45
 ميدانية، رسالة  ماجستير أكاديمي، تخصص تدقيؽ محاسبي، الجزائر.

،دراسة  دور التحميؿ المالي في أتخاذ القرارات في المؤسسة االقتصادية( 2015مكيحي ، الياس) .46
 حالة مؤسسة صناعة الككابؿ ، رسالة ماجستير في العمـك المالية كالمحاسبة .



 .................................................................................................... المصادر .......
 

 
146 

، دراسة  دور المعايير المحاسبية في تعزيز كفاءة أسواؽ الماؿ( 2008نجـ ، أسماء سييؿ )  .47
 ميدانية لتفعيؿ المسار المحاسبي في العراؽ ، رسالة ماجستير في المحاسبة ، جامعة بغداد .

دراسة تطبيقية في تأثير جودة اإلبالغ المالي في القيمة السوقية المضافة ( 2014بدر ) نكرم ،كعد .48
 عينة مف المصارؼ التجارية الخاصة ، رسالة ماجستير ،الكمية التقنية اإلدارية ،بغداد .

دراسة حاؿ  استخداـ البنوؾ التجارية النسب المالية في اتخاذ القرار التمويمي( 2017كحيد ، سقار) .49
ؾ الفالحة كالتنمية الريفية ، رسالة ماجستير في العمكـ المالية كالمحاسبية ، جامعة محمد العربي بف بن

 مييدم. 
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I 
 

 (1) الممحؽ
 الماليةالمعمكمات المستخدمة في قياس جكدة التقارير 

 مصرؼ المكصؿ
 السنة
 

معدؿ العائد عمى 
 المكجكدات

 

مكجكدات السنة 
 السابقة

 

 التغير في اإليرادات
 

التغير في 
 المدينكف

 

 المكجكدات الثابتة
 

2017 010119564072 410055008175 2229155826 2094911377- 4490406460 

2018 6131021583 4094071689153 866998464- 14697342 52757913238 

2019 8133951119 40940060338 13073484862- 186594329 54374243185 

 بيانات حساب التدفؽ النقدم مف العمميات التشغيمية
  

 اإلندثارات
 

التغير في  التغير في النقدية
المطمكبات 
  المتداكلة 

التغير في المكجكدات 
 المتداكلة  

 صافي الربح
 

 السنة 

1015359586 44168224248 5652750768- 724207172- 4895038845 2017 

856532347 10142112807 5201592159 47934615593- 2584497909 2018 

938491335 6314785908- 2258927214- 198811577434- 3418816088 2019 

 ) المصدر مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات المصارؼ ( 
 مصرؼ بغداد

 السنة
 

معدؿ العائد عمى 
 المكجكدات

مكجكدات السنة 
 السابقة

التغير في 
 االيرادات

التغير في 
 المدينكف

المكجكدات 
 الثابتة

2017 01005616167 1200424117 19486349- 16740710 150273308 
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II 
 

2018 31767572 1090587443 16906085- 568588- 42968467 
2019 01064983 113538558 3319679 507096 50208261 

 
 بيانات حساب التدفؽ النقدم مف العمميات التشغيمية

التغير في  االندثارات 
 النقدية

التغير في 
المطمكبات 
 المتداكلة

التغير في 
المكجكدات 
 المتداكلة

 السنة صافي الربح

1913664 40905073- 103024983- 103024983- 6122480 2017 
14947260 107039971 23325582 28210655 4152102 2018 
16249239 60744715- 14663898 12649100 7298604 2019 

 ) المصدر مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات المصارؼ (              المصرؼ العراقي
 

 السنة
 

معدؿ العائد عمى 
 المكجكدات

مكجكدات السنة 
 السابقة

التغير في 
 االيرادات

التغير في 
 المدينكف

المكجكدات 
 الثابتة

2017 01015089763 447196700 2650443 2437573 20638340 
2018 010103458933 469739636 3288688- 2786938 220943366 
2019 01018547726 504542790 9598004 57946- 37084426 

 بيانات حساب التدفؽ النقدم مف العمميات التشغيمية
التغير في  االندثارات 

 النقدية
التغير في 

المطمكبات 
 المتداكلة

التغير في 
المكجكدات 
 المتداكلة

 السنة صافي الربح

2102377 17506812 16041875 23511600 7088260 2017 
1742508 3607488 39957943 33347128 5039911 2018 
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III 
 

1392241 145453543 268073884 262626437 11932699 2019 
 ) المصدر مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات المصارؼ (                             مصرؼ الخميج

 السنة

 

معدل العائد على 

 الموجودات

موجودات السنة 

 السابقة

التغٌر فً 

 االٌرادات

التغٌر فً 

 المدٌنون

 الموجودات الثابتة

2017 010070114635 802022034419 146255243- 21046360834 45682593358 

2018 1100163288 603312989740 933288899- 33625595 4755092257 

2019 6917369199 578336518931 5697942256- 308131119 45872988343 

 بيانات حساب التدفؽ النقدم مف العمميات التشغيمية
التغٌر فً المطلوبات  التغٌر فً النقدٌة االندثارات

 المتداولة

التغٌر فً 

الموجودات 

 المتداولة

 السنة صافً الربح

2121593648 36879000100 201832601172
- 

20140114375- 4230107006 2017 

1560158653 7542603441- 18962065949- 26848969708- 591789500  2018 
1774234055 130101532260 213604825- 27508884316- 393135783- 2019 

 ) المصدر مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات المصارؼ (                   المصرؼ الكطني
      

 السنة

 

معدل العائد على 

 الموجودات

موجودات السنة 

 السابقة

التغٌر فً 

 االٌرادات

التغٌر فً 

 المدٌنون

الموجودات 

 الثابتة

2017 010325813389 649622623677 423129042 11255692140 5584495148 

2018 1113218555 7809502900647 221077277- 111095525- 6606664651 

2019 41456611438 102003821533 832766956- 7691063032 7299287168 

  بيانات حساب التدفؽ النقدم مف العمميات التشغيمية
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IV 
 

 
التغير في المطمكبات  التغير في النقدية االندثارات

 المتداكلة
في المكجكدات  التغير

 المتداكلة
 السنة صافي الربح

486300540 21722035552 127808170893 131142652342 25444406116 2017 
540829584 85954770409- 167455173386- 179968638617- 7828803296 2018 
666112818 41279604634- 83174496480- 81550289473- 2502723153 2019 

 ) المصدر مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات المصارؼ (              مصرؼ جيياف
     

 السنة
 

معدؿ العائد عمى 
 المكجكدات

مكجكدات السنة 
 السابقة

التغير في 
 االيرادات

التغير في 
 المدينكف

المكجكدات 
 الثابتة

2017 010268713626 643074676 4709502- 31057172 7401074 
2018 01680744377 609898212 11780669- 15004569 9039591 
2019 0107797156 659759033 6304715- 1366632- 10419371 

 بيانات حساب التدفؽ النقدم مف العمميات التشغيمية
 

التغٌر فً  االندثارات 

 النقدٌة

التغٌر فً  

المطلوبات 

 المتداولة

التغٌر فً 

الموجودات 

 المتداولة

 السنة صافً الربح

2494767 10176976- 49565260- 32448361- 16388796 2017 
1022964 49457994 76351990 48602529 4321560 2018 
857875 62014690- 27781482- 28729521- 503790 2019 



 

A 
 

Abstract: 
The aim of the research is to measure the ability of financial analysis indicators to 
improve the quality of financial reports for a sample of private banks listed in the 
Iraq Stock Exchange. 
The research was conducted within three years (2019, 2018, 2017) and through 
six indicators: the profitability index, the liquidity index, the capital adequacy 
index, the investment of funds index, the indebtedness index, the profit quality 
index and studying the impact of the outputs of these ratios on improving the 
quality of financial reports Through testing the research hypotheses, two types of 
statistical methods were used. The first is descriptive statistics, which is to find 
the values of general statistics such as the arithmetic mean and standard 
deviation, which give a clear picture of the nature and characteristics of the data. 
The other type is simple linear regression. The statistical program was used 
Spssvr.24 In order to draw conclusions from the data, the researcher reached a 
total ofNS Among the most important conclusions  
1 Financial analysis is a careful and deliberate process that seeks to enhance 
decisions by assisting the decision maker in reaching the truth of the financial 
position of the economic unit and evaluating the performance and  predicting its 
future. 
2 In order for the financial analysis process to be carried out correctly, it is 
necessary to have multiple criteria for measuring performance and comparing the 
results that have been reached. 



 

B 
 

3 There is no effecty Statistical significance of financial analysis using the 
profitability index, the capital adequacy index, the investment of funds index, the 
indebtedness index in improving the quality of financial reports. 
4- The presence of this effecty Statistical significance of financial analysis using 
the liquidity index in improving the quality of financial reports, if the significance 
level of 10% is relied upon, indicating a high predictive power of the regression 
model used. 
5- The presence of this effecty Statistical significance of financial analysis using 
the profit quality index in improving the quality of financial reports. 
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