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 لمستخلص ا

الاصففففففمر  ميراه  درة اللى الكشففففففل الق الين ه كلق لتمو الوالتو فالويمال الاملل م    فففففف    ان
 لدرء الاخمطر الاملته فالحفمظ اللى اللضف  الاملل ال فلت  للاصفر  ال ميممنمع فالن ممع م   و
 الاؤس مت فاالطرا  الاملته فل ذا جمءت هذه الدراسه لو لتط الضلء اللى قتمس الين ه فاخوبمر

لو نومئج م الفرضفففففففتمت كلق مؤهفففففففرات ال تمو الوالتلل فمؤهفففففففرات الويمال الاملل ف ملوملل مق محل
نصففففو الى  درة الاصففففمر  اللى محفلا ؛هداا م   مق خنا نومئج م الول مؤ د امن الويمال الاملل 

محفلا مؤهففففرات ا اء  مق خنا مؤهففففرامع  ت ر مح ففففعمل ال ايملته م ف درة ميت  الاصففففمر  اللى
وتمر   اخممملل مفبلا خمصفففه ال ال فففعلات االخلرة  م فمق ؛جو محفلا ؛هدا  فارضفففته الدراسفففه 

 الاصففمر  الاخومرة ال سففلع اليراع لقفراع الاملته   اجوا  للدراسففه فاخوتمر اللعه الشففلائته مق
ر سففففففففب  مصففففففففمر  ملاارت الع م البتمنمت مفم ل االالوام  اللى البتمنمت الاملته الاعشففففففففلرة ال الوفمرت

-2008ة الزمعته )ال علته ل لع اليراع لقفراع الاملته فالوفمرتر الاملته ال علته للاصمر  فللفور 
ه (م  فألجو ميملجه البتمنمت م  اسففوخداا اليد د مق الاؤهففرات الاملته فاالسففمللا اال صففمئت2017

م (  (Excel2016ف رنممب (   spss-V26فاسففوخرجا العومئب امسففوخداا البرنممب اال صففمئل )
 خنا الاؤهرات هداا الدراسه إلى قتمس  فر ال تمو الوالتلل ال ال ميزتز الويمال الاملل مقف 

 فمحد د نلع الين ه كلق الاوغلرات ال الاصمر  الوجمرته اللعه الدراسه.

 

Abstract 

The disclosure of the relationship between the financing structure and 
financial recovery, contributes to knowing the ability of banks to ward off 
financial risks and maintain the sound financial position of the bank in its 
dealings and relations with all financial institutions and parties. Therefore, 
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this study came to shed light on measuring the relationship and testing 
hypotheses between indicators of the financing structure and indicators of 
financial recovery Thus, from analyzing its results, we arrive at the banks’ 
ability to achieve their goals; Through its results, which confirm that the 
financial recovery through its indicators shows an improvement in the 
effectiveness, and the ability of most banks to achieve indicators of 
acceptable financial performance, especially in recent years. 

 مؤهراتم  مفلت : الويمال الاملل م ال تمو الوالتلل م  الكلمات المفتاحية

 اوالً // االطار المنهجي للبحث

 المقدمة : -1-1

ميد االزممت الاملته ا دى ال امت االسمسته الول  و   ك م الصرنم الحملل م فالول م د   
هففففففففر مت الياما ف؛سففففففففودامو م م ال د  البحض الى الخلة ال مضففففففففمملق األزمه الاملته الحملتهم 
فمحد د ؛سفففبمك م فمداتتمم م ف؛خوتمر ال فففبو الاعمسفففبه لايملجو م   الق طرتا مشفففختك م  لر ال تمو 

 لتلل ف فره ال ميزتز الويمال الاملل.الوا

مامرس اإل ارة الاملته نشففففففففففففففمطمل ف تألتمل  م ه ال األهاته م ففففففففففففففيى مق خنلع إلى محد د ف   
 الع ا الاثلى لكو مصم ر الوالتو. 

  يدُّ  رار الوالتو املع ففففبه لاعشففففلت األالاما مق ؛ه  الفرارات االسففففورامتجتهم فمز ا  ؛هالوع   
راله ال اليمل  م فمم  عوب الق ذلك مق اوح األسفففففففففففلاع اليملاته ؛مما ال فففففففففففل  م  الوغلرات الاو فففففففففففم

 فالاعوجمتم إضماه إلى اللامو الاعما ه الداخلته كلق الاعشلت.

ف د كعلا اكرة الدراسففه ال مف ففلر الين ه كلق ملضففلاللق ال مجما اال ارة الاملته )ال تمو        
لدراسفففففه ااحمفله الا فففففمهاه ال مشفففففختك   مر األزمه الوالتللم فالويمال الاملل ( فجمءت ؛هاته ا

الاملته الول  ويرة ل م  طمع الاصفففففففمر  الوجمرته فمحد د سفففففففبو ميملجو م فملضفففففففح الين ه كلق 
يا الدراسفه الى اسفوعبما فاسفوكشفم  الن مت الو  لر لايملجه فا د مق ؛ه   الاوغلرات الحملتهم فسف 

 الاشمنت الول ميصل املاصمر .

 

 



  لبحثمشكلة ا-1-2

الاشففففففففمله األسففففففففمسففففففففته فهل  )  لتام مواثو الن ه ال تمو الوالتلل املويمال الاملل ( فالول  جم  
اللل م اايراه االسفففففففرله الفرتته لللصفففففففلا لحل م فهل : مم م فففففففولى الين ه كلق مؤهفففففففرات ال تمو 

 الوالتلل فمؤهرات الويمال الاملل 

 بحثاهمية ال-1-3

 فففففففففففففففمالد ال الوير  اللى ؛ه  اليلامو الول محد  ال تمو الاملل  مق ؛نع  البحضمعب  ؛هاته 
لشر مت األالاما الا مهاه اليممه الول ميلا اللل م الدفله  ثلرا ال  ا  الجله الوعاته فاالز همرم 
فم فففمالد الاعشفففمت ال محد د ال تمو الوالتلل الانئ  فاألمثو ل م م فاهالو م ال كتمن م  لر ال تمو 

 اال اء الاملل للاعشمت .الوالتلل اللى 

ال مر لز اللى الاصففففففمر  الوجمرتهم فالدفر الذه مل بع  بحضفتعيمس جمنا مق ؛هاته ال  
ال كعمء اال وصففففففم  اللطعل مفالا ففففففمهاه ال الالتمت الوعاته اال وصففففففم  ه مفالوطلتر اليارانل الق 

مج فففففففففففففلدهم للايعى طرتا امونك م لرؤفس ؛ملاا لوالتو الاشفففففففففففففمرت  البعللتهمفهذا  و  الق طرتا 
الحقتفل لل تمو الوالتلل ال لتمو ر؛س الاما فالفدرة اللى االسففففففففففففففوجماه للاوطلبمت الاملته للبلره 

 الخمرجته فملاج ه األزممت الاملته.

  بحثأهداف ال-1-4

  . مشختك م ولى ف فر ال تمو الوالتلل ال ميزتز الويمال الاملل ال الاعشلت 

  هرات الوالتلته مفهمو ال تمو الاملل للاعشلت. محد د مدى الين ه كلق ايض الاؤ 

 . مطبلا مؤهرات األ اء الاملل ضاق ال تمو الوالتلل لويزتز الويمال الاملل 

 . راسه اليلامو الول مؤ ر اللى  رار الافمضله كلق مصم ر الوالتو فاخوتمر االاضو مع م  

 بحثال يةفرض -1-5

 ذف  اللع إ صمئته كلق ال تمو الوالتلل فمدى ميزتزه للويمال الاملل. الن ه ارمبما لجد  

 طار النظري للبحثاال ثانيًا// 

 والتعافي المالي ) مفاهيم( التمويل والهيكل التمويلي -2-1

الوالتففو اصففففففففففففففطن ففمل لتيعل ملالر االملاا )ال ففففففففففففففلللففه العفففد ففه( مق اجففو انفففم  ففم اللى ان 
: 2015االسوثامرات فمكَّلتق ر؛س الاما الثمكا ك د  زتم ة االنومج فاالسو نك )الشاره ف  ازةم



الوالتو هل ملالر  ج  مق األملاا النزمه للقتما املاشفففففففففففمرت  اال وصفففففففففففم  ه فمطلترهم ال ف (م 20
 لاعمسا   ا  مجه الاؤس ه فتملن ذلك إمم  اخلتم ؛فخمرجتم.الل ا ا

ال تمو الوالتلل هل األسففففففلل  الذه  و  الق طرتفع مالتو ؛صففففففلا الاعشفففففف ةم فان  واثو امم 
امو  مق الخصففففففففففلا ف فلع الالكته  مق الالزانته اليالمته م فالذه  وضففففففففففاق الاد لنته  صففففففففففلرة 

طلتلففه األجففو( م ف فلع  طلتلففه األجففو) الخصففففففففففففففلااألجففو )الخصففففففففففففففلا الاوففدافلففه ( فالاففد لنتففه  
 ( 349: 2009الع تال  الواتالمالالكته.)

**مف لا الويمال هل ملاصففففففففو  ؛اضففففففففو فنفطه انطنع للويمال ال  زاا اللضفففففففف  اليما هل 
 The Betty Ford Instituteالطبتيه الاحماته الطلتته لقسففففففففلل   تمة  موالز امالالوداا ) 

Consensus Panel , 2007 إلى الويمال كلصفع إ مه املحر ه ؛ف اليل ة إلى مل ل  ميلقم .)
 Random House Kernerman, Webster's College فذلك اسفففففففففويدا ا للحر ه الفم مه

Dictionary , 2010) 
( الويمال الاملل امنع الار له الجد دة مق ارمفمع ؛سففففففيمر Harvey , 2012كلعام فصففففففل )

 Farlex Financialق الوراج  ال قت  ال ففففففففففعدات م ال  لق اهففففففففففمر )األفراع الاملته ايد م دة م
Dictionary , 2012 الى الويمال كلصفففففففففففع ا مه االرمفمع ال ؛سففففففففففيمر األسفففففففففف   ؛ف نال العممب )

 .الر ل  ؛ف اورة مق مراج  العال الاحلل اإلجاملل ال ؛الفم 

  تقويم الهيكل التمويلي-2-2
الهيكل المالي للمؤسسة، نستخلص إلى نتيجة مفادها التطرق إلى عملية تقسيم تركيبة 

 :ويتقلص هذا الحكم في ثالث حاالت /نسبة ممكنة وهي كاآلتي الحكم على حالته
 إمم ؛ن مكلن فض ته ال تمو الاملل ؛ و مق الع به الا و داه فجل  خلو ال ال تمو الاملل-
 معمسا.إمم ؛ن مكلن فض ته م ولته لل عه الا و داه لتمو مملل -
 إمم ؛ن مكلن فض ته مجمفزت الع به الا و داه فهعم  جا إالم مع إلى اللض  الطبتيل-
ال  ضففففففى مف ففففففت  مر لبه ال تمو الوالتلل للاؤسفففففف ففففففه ايدا ؛مثللوع مفلا اممخمذ ايض اإل را ات -

الوصحتحته مق ؛جو ال رته  نحل األمثله فمواحلر هذه اإلجراءات الوصحتحته ال ؛ر يه ؛سمللا 
 عه فهل  مآلمل:مام
إالم ة لتمله مراكلبه لتمو مدفتلل فذلك امسفففففففففففوخداا ؛ملاا ملكته جد دة مق ؛جو مخألتض سفففففففففففعه -

االسفففففودانه م فهذا ال  مله ارمفمال م ؛ف اللجلء إلى ؛ملاا االسفففففودانه مق ؛جو مخألتض سفففففعد ؛ملاا 
 .ال  مله  لن ن به ؛ملاا االسودانه معخفضه الالكته



م  يواد هذا األسففلل  اللى الوعمزا الق االسففوثامرات  قل الا ففوخدمه ؛ف الوعمزا الق االسففوثامرات-
 قل الضفففففففففففرفرته م فاسفففففففففففوخداا األملاا الاوحصفففففففففففو اللل م مق هذه اليالته إمم ال إرجمع األملاا 
 الاوفر ه إذا  من ال د  هل مخألتض ن به األملاا الافورضه ؛ف اسوخدام م مق مخألتض األملاا.

 دة ؛ف انوفمء مصففففففففم ر الوالتو املع ففففففففبه لنسففففففففوثامرات جد دة فذلك مدفتو االسففففففففوثامرات الجد --
 (.1من ته الشمو ) (14 :2016مكلفمس  الفم  (ااراالمة محفلا ن به االسودانه الاثلى

 

 

      ال تمو الوالتلل فمرااطممع( : 1همو ) 

 الاصدر : مق االدا  البم ثه امالالوام  اللى ا كتمت الدراسه

 التمويليمؤشرات الهيكل -2-3
 م ففاى  د الع ففا هذه إنم  الع ففا مق مجالاله اللى االالوام   امق الوالتولوحللو لتمو  
 سففمه  الذه الاما س؛ر  مفدار مبلق ان مم ف  الاد لنته كع ففا ؛ ضففم م ففاى ف د الاملته ايهاالر  كع ففا

 فت ففففولن ) الاعشفففف ة ؛صففففلا مجالع ال الدائعلن  ك م سففففمه  الول الفرفة م  املافمرنه الاملكلن  اع
ال تمو  لوحد د الوملته الع ففففا ن ل فالافرضفففف ن ل ن الامللل ت ففففوخدا الاحلل( م ف 203: 2010م ف رج ما
 بلق الاؤهفففرات الايوادة ال  (1)للاعشففف ة لبتمن ن فففبه الد لن إلى ن فففا الالكته فالجدفا  الوالتلل

 .لتمو الوالتو 

 مؤهرات لتمو الوالتو( : 1)جدفا 
 الان تمت الايم له الع به

ن به الرا  
 الاملل

 
 

  رجه لقتمس اسفففففففوخدامم الاؤهفففففففرات ؛كثر مق الع فففففففبه هذه ميد
 للاعشفففف ةم الوالتو لتمو الخمرجته ال الوالتو مصففففم ر اسففففوخداا



 اجاملل الد لن  
 اجاملل الالجل ات

 

 هذه كمنا إذا الالجل ات. مجالع مق الد لن  مفدار فمحد د
 الاعشفففف ة مد لنته ؛ن إلى مشففففلر اإن م  100% مق الع ففففبه ؛كثر

 مكلن  سفففل  الاخمطرة للاعشففف ة اإن ف ملوملل ملجل ام م مق ؛كبر
 ف لام الصعمالمت ميت  ال ميفلله % ن به40 ن به فميد الملته

 مق ؛كبر ملجل ات سفففواولك الاعشففف ة اإن الع فففبه انخفضفففا هذه
 االسوحفمع. ال ممرتخ الوزاممم م مغطته طرتا الق فذلك الد لن 

ن به الد لن 
 فلع إلى 

 الا مهالق

 اجاملل الد لن 
صمال  فلع 
 الا مهالق

 

فمقتس هذه الع فففففففبه الوزاممت الشفففففففر ه نحل  ائعتع الاَّنك فالن وع 
اففمألملاا الول  فففدم ففم فتيبر انخفففمة هففذه الع فففففففففففففبففه الق  اففم ففه 
؛اضففففففففففففففو للدائعلق فالق فجل   درة  ممعه اللى اال وراة مق  بو 

 الشر ه
 الد لن  ن به

 طلتله
 إلى األجو  

 مجالع
 الالجل ات

 

 الد لن طلتله األجو
 اجاملل الالجل ات

 ميد ال ألن م الاودافله الاطلل مت م وبيد ا ن م الع به هذه مخولل
  فضففو البيض فلذلك األجو طلتله مصففم ر الوالتو مق مصففدرا

 ال ففففففففدا  ال اللى الاعشفففففففف ة  درة لقتمس الاقتمس هذا اسففففففففوخداا
 الطلتو. األجو  

ن به   لن 
 صلرة األجو   

إلى  فلع 
 الالكته

 
 الاطلل مت الاودافله

  ا الالكته
 

فمبلق هذه الع ففبه الين ه كلق مفدار االملاا الول  فدم م اصففحم  
 الاشرفع فمفدار االملاا الول م مل الق طرتا االلوزاممت الجمرته. 

ن به الد لن 
طلتله األجو   
إلى مصم ر 
الوالتو طلتله 

 األجو

 األجو   لن طلتله
  لن طلتله األجو   + 

 فلع الا مهالق 
 )؛س   الم  ه فماومزة(

 

كلام ارمفيا هذه الع ففففففبه مز ا  الاخمطرة فمبلق هذه الع ففففففبه اهاته 
 االلوزاممت طلتله األجو إلى مصم ر الوالتو طلتو األجو.   

 فلع الالكته 
إلى 

الالجل ات 
 الثمكوه

  فلع الالكته
صمال الالجل ات 

 الثمكوه
 

فميبر هذه الع فففففففففففففبه الق  فم ه  فلع الا ففففففففففففففمهالق ال ملاج ع 
االسوثامر ال الالجل ات الثمكوه فميوبر هذه الع به مؤهرال للوالتو 

 الذه محومجع الشر ه.

 ا  مضمالل
 الالكته

 

 اجاملل الالجل ات
 مب  فلع الالكته

 الاؤهففففففر هذا كمن اكلام الاعشفففففف ةم اللى االلوزاممت جات  فماثو
  فلع  فانخفففمة الاففملل الرا  اللى زتففم ة ذلففك  ا كلاففم كبلرال 

 مجالع ا مق  زتد مام الداخللم الوالتو مجالع ال الالكته



 الوير  ال ؛ ضفففففم  فلد كام .الدائعلن  ل م  ويرة الول لاخمطر
 الاملل ال ر حته الشر ه. الرا  م مهاه ؛هاته اللى

ن به الوالتو 
 الداخلل

  فلع الالكته
 الالجل اتاجاملل 

 

فمبلق لعم مدى االوام  الشفففففر ه اللى  ا الالكته ال لتمو مالتل م 
 فمدى الاخمطر الول سوويرة ل م. 

ن به مغطته 
 االر مح للفلائد

االر مح  بو الفلائد 
 فالضرائا
  الفلائد

مشفففففففففففففلر هذه الع فففففففففففففبه إلى الادى الذه  امق اع مخألتض الدخو 
 م رة اللى سففدا  الادالالمت الوشففغللل  بو مم مصففبح الشففر ه  لر 

الفلائد الخمصه ك م فال  مله اشو الشر ه ال خدمه اتبمء الفلائد 
 ا ن ذلك  يرض م لإلانس.

 الاصدر : البم ثه امالالوام  اللى :
.( م 7م 2017.( م)خللم 26: 2019 الللانم.(م )102: 2008انففدرافسم (.) 101: 2007)اا هففففففففففففففبلففام

 ( .112: 2007لم الكرخم ) .( 54-53: 2019مجلدم )
  مؤشرات التعافي المالي:-2-4

ثله املر حته هدا  االسففففففففففورامتجته الاواألام الرمبما الويمال الاملل ال الاصففففففففففمر  الوجمرته
هذه االهدا  للحم  اللى  االوام  مجالاله مق الاؤهفففففففففففففرات الايعته كوحفلا    فال فففففففففففففللله فاألممن م

 ( .Mc Call,Karen,2011:75( م ) 115: 2018)اليممره م  فمع م: الويمال الاملل

  : الموجودات على العائد )معدل (نسبة   :والأ
 الاولارة الالجل ات مق األر مح ملللد اللى الوجمره  الاصففر  لفدرة مؤهففرال  الع ففبه هذه ميد     
 الاصفففمر  لا (ROI )االسفففوثامر اللى اليمئد ميدا ا ضفففم م فففاى الع فففبه هذهف  الاصفففر  لدى

  الوجمرته
 100* الموجودات اجمالي /الضريبة بعد الربح صافي = الموجودات على العائد معدل

 : الودائع على العائد نسبة  :ثانيا
  عجح الول الل ائ  مجالع مق األر مح ملللد اللى الاصفففر   درة مدى الاؤهفففر هذا  قتس

 .للاصمر  الاملل الويمال اللى الحم   و  خنل م فمق ماللل م الحصلا ال
 100* الودائع اجمالي /الضريبة بعد الربح صافي  = الودائع على العائد معدل 

 -:والتسليفات القروض مجموع الى المال رأسمة مالء  :ثالثا
 اسفففور ا  الدا ال الاواثله الاخمطر ملاج ه اللى الاصفففر   درة اللى الع فففبه هذه فمعك

 محفته ال الاول   الخطر  رجه الع فففففففففبه هذه فميمس اسفففففففففوثامرهمم م  الول االملاا مق جزء
 (. 153: 2005م   ف دفره   اد اكل( الفرفة



 والتسليفات القروض /الممتلك المال سأر نسبة=  والتسليفات للقروض المال راس مةئمال

 الودائع مجموع الى المال رأسمة مالء  :عاراب
 الشامع(اضيماع الشرة موجمفز ال ان فتجا الاما ر؛س اللى الل ائ  مجالع الع به هذه مقتس

(11,2004:  
 الودائع مجموع /الممتلك المال سأر نسبة= الودائع لمجموع المال سأر مةئمال

 -:بالتعافي المالي الهيكل التمويليعالقة -2-5
اسفففففففففويم ة مفمت ر مق خنا  فال تمو الوالتللن هعملك الن ه كلق محفلا الويمال الاملل إ 

ال محفلا  ف فره ال تمو الوالتلللللضفففف  ال ففففمكا لام  بو الاخمطرة ف؛ن األمر نف ففففع  عطبا اللى 
ف الاصفففففففففففففمر  ان محففا الويمال الاملل ممل  مكق ؛الاما أللاملل ان  امق للاعشففففففففففففف ت االويمال ا
 .فالوصده لاخولل الاخمطر الحمصلهممجيلع  م رال اللى الالاج ه  لتمو مالتللماولك 
 Reinhat & Rogoff,2014:37) لر  بلر  انخفمة م ففففففففففولتمت الد ق اليما لع م( ف؛ن 

الاما الول لد  م م ولتمت  بلرة مق الاد لنتهم ألفالستام معش ت اماللى  لة محفلا الويمال الاملل 
فهعملك مجالاله مق االجراءات اللى  مالم ففففوطت  ايدهم محفلا األلوزاممت فاأل فمء ك م ؛مما ز مئع م

ن محفا العجفففمح ال معفلفففذ الويفففمال ؛ قفنلتتفففه ممال فففم محما فففم ميفففم لر  اتفففه صفففففففففففففففففمر  امبفففمالا
  (Kannan,et.al,2009:18)الاملل.

فان مطبلا سففففففففتمسففففففففمت الوالتو امنلاال م لوحفلا االت  مر ف  ه مف ذلك امن محفلا األر مح فمفللو 
اع األصففففففففففلا فاالسففففففففففوثامرات الد لن فاال وراة ف املولزت  االمثو للالار  الاوم ه اللى مخولل ؛نل 

املطرع العمجحه فالاعمسففففبه ضففففاق إ ارة مملته معتاه سففففتحفا ميمال مملل فتلصففففو إلى اسففففودامه 
فاال ارة  لويد وخنا امق مملته كوحد د االجراءات الول ماع  االنوكمسففففففففففمت الاملته ال الا ففففففففففوفبو 

مف وحفلا اهدا  ال تمو الوالتلل لويمال الاملل الالضففففففلاله الادرفسففففففه للخطط العمجحه ضففففففاق ا
ضففففففففففففففاق محد امع فنترتممع فاهدا  االسففففففففففففففوفرار الاملل فالوخلك مق الويثر الاملل فا ارة نمجحه 
للاخمطر الاملته افيملته ال عدسففففففففففففففه الاملته لوحفلا ميمال مملل  رمبط ك تمو مالتلل فتحفا لتمو 

 مفالويمال الاملل لع  فر  بلر ال  مالتلل مولازن فمويمال مق ؛ه ؛زممت ف؛ضفففففرار مملته ملحا اع
 انويمش الاؤس مت مفالاصمر  مفالشر مت مفانويمش الدفله مق جد د مفالصر جد د .

 

 

 



 : الجانب التطبيقي للبحث  ثالثاً 

 -مؤشرات الهيكل المالي : -3-1
 مؤهرات ال تمو الاملل  ال الاصمر  اللعه الدراسه خنا ال علات اليشرة(  : 2الجدفا)

  Excel برنامج على باالعتماد الباحثة عدادإ من :المصدر
 
 -مؤشرات التعافي المالي :-3-2

 مؤشرات التعافي المالي  في المصارف عينة الدراسة خالل السنوات العشرة(  : 3الجدفا)
 

 

  Excel برنامج على باالعتماد الباحثة عدادإ من :لمصدرا
 -فرضية االرتباط:-3-3

 اللفففففففى مفففففففعك فالوفففففففل م للدراسفففففففه األفلفففففففى الفرضفففففففته فاخوبفففففففمر فمعم شفففففففه محللفففففففو ؛جفففففففو مفففففففق     
 مففففف ل  (والتعاااااافي الماااااالي الماااااالي الهيكااااال باااااين إحصاااااائية داللاااااة ارتبااااااط  ات عالقاااااة هناااااا )

 

 المؤشر                      

 

 

  

 اسم المصرف
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 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل
0.059 0.247 0.092 0.835 0.368 5.489 0.217 1.162 

 1.221 0.546 3.656 0.714 0.673 0.21 0.188 0.179 المصرف التجاري العراقي

 0.776 0.596 4.203 0.221 0.565 0.273 0.19 0.122 مصرف االقتصاد واالستثمار والتمويل

 0.885 0.928 2.512 0.334 0.5 0.277 0.579 0.109 مصرف ايالف االسالمي

 1.203 0.658 3.192 0.913 0.671 0.179 0.06 0.035 مصرف الخليج التجاري

 0.729 1.239 1.244 0.391 0.544 1.224 0.106 0.137 الشرق االوسطمصرف 

 0.907 0.291 2.271 0.35 0.835 0.208 0.566 0.146 مصرف اشور الدولي

 0.983 0.639 3.224 0.47 0.66 0.352 0.277 0.112 المتوسط

معدل العائد على  اسم المصرف

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 رأسمالئمة 

 الى المال

 القروض مجموع

 والتسليفات

 رأسمالئمة 

 مجموع الى المال

 الودائع

 2.821 1.436 1.869 0.174 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل

 0.367 1.149 0.628 0.699 المصرف التجاري العراقي

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 1.627 0.918 1.295 0.522 والتمويل

 2.115 2.177 1.009 0.593 مصرف ايالف االسالمي

 0.287 1.317 0.359 0.782 مصرف الخليج التجاري

 0.379 2.224 0.224 2.086 الشرق االوسطمصرف 

 1.424 1.460 0.699 0.254 مصرف اشور الدولي

 1.289 1.526 0.869 0.730 المتوسط



 فمحد ففففففد لقتفففففمس Pearson)) الب فففففتط االرمبففففففما ميممفففففو اإل صفففففمئل الاقتففففففمس االالوافففففم  اللفففففى
 . الاؤهرات كلق االرمبما ف لة نلع
 ومؤشرات  التعافي المالي : نسبة الرفع المالي العالقة بين-اوالً 

 فمؤهرات  الويمال الاملل ن به الرا  الاملل ( : الين ه كلق4الجدفا)
 

 

نسبة الرفع 

 المالي

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 القروض

 والتسليفات

 المال رأسمالئمة 

 الودائع مجموع الى

R R r r 

0.205 0.278 0.546 0.280 

  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
 ماارمبفففففف هالن فففففف مكهعفففففف ان االرمبففففففما ميففففففممنت مبففففففلقفالوففففففل ( 4  ففففففرت نوففففففمئب الجففففففدفا )؛     
 كفففففففلق فالاولسفففففففطه( الضففففففف تفه) كفففففففلق  رجو فففففففم موفففففففرافح فميعلتفففففففه إ صفففففففمئته  اللفففففففه ذات هملجبففففففف
 هالن ففففففف لى ا ففففففف ان مئبالعوففففففف لقمبففففففف اذالويفففففففمال الافففففففملل م  رفمؤهففففففف الافففففففملل الراففففففف  ن فففففففبه مؤهفففففففر
م فالو ففلتفمت الفففرفة مجاففلع الففى الاففما ر؛سمنئاففه  اففل   ففرت الاؤهففرتق كففلق ارمبففما

 لقكفففف ه لتفففف هطر  فففف ماارمبفففف هالن فففف ميعلتففففه ىالفففف لر شفففف ممفففف ( 0.546 ) مااالرمبفففف وميممفففف غكلفففف ذإ
ميففففدا اليمئففففد اللففففى  لافففف ر  فففف د فففف رتقالاؤهفففف لقكفففف ماارمبفففف وميممفففف و؛ فففف  ففففمن كلعاففففمم رتقالاؤهفففف

 لقكففففف ضففففف تفه هطر  ففففف ماارمبففففف هالن ففففف هميعلتففففف ىالففففف لر شففففف مماففففف ( 0.205)  غكلففففف الالجفففففل ات اذ
  .رتقالاؤه
 ومؤشرات  التعافي المالي  المساهمين حقوق  إلى الديون  نسبة العالقة بين-ثانياً 

 الا مهالق فمؤهرات  الويمال الاملل  فلع  إلى الد لن  ن به ( : الين ه كلق5الجدفا)
 

 الديون نسبة

 حقوق إلى

 المساهمين

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 القروض

 والتسليفات

 المال رأسمالئمة 

 الودائع مجموع الى

R r R r 

0.616 0.232 0.306 0.534 

  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة عدادإ من :المصدر
 
ميفففففدا  افففففل   فففففرت الاؤهفففففرتق كفففففلق ارمبفففففما هالن ففففف لى ؛ ففففف نإ (5افففففل الجفففففدفا) مئبالعوففففف قلل مبففففف ذإ

 هالن فففف ميعلتففففه ىإلفففف لر شفففف ممفففف ( 0.616 ) مااالرمبفففف وميممفففف غكلفففف اذم اليمئففففد اللففففى الالجففففل ات
 ر  فففف د فففف رتقالاؤهفففف لقكفففف ماارمبفففف وميممفففف وا فففف  ففففمن كلعاففففمم رتقالاؤهفففف لقكفففف ه لتفففف هطر  فففف ماارمبفففف

 ماارمبففف هالن فف هميعلتففف ىالفف لر شففف ممافف ( 0.205)  غكلففف ذمإ الل ائفف  اللفففى اليمئففد ن ففبه لافف
  .رتقالاؤه لقك ض تفه هطر  



 ومؤشرات  التعافي المالي  الموجودات مجموع إلى  األجل طويلة الديون  نسبة العالقة بين-ثالثاً 
الالجل ات فمؤهرات  الويمال  مجالع إلى األجو طلتله الد لن  ن به ( : الين ه كلق6الجدفا)
 الاملل

ن به الد لن 
طلتله األجو  
إلى مجالع 
 الالجل ات

ميدا اليمئد اللى 
 الالجل ات

 اللى اليمئد ن به
 الل ائ 

 الاما منئاه ر؛س
 مجالع الى
 فالو لتفمت الفرفة

 الاما منئاه ر؛س
 الل ائ  مجالع الى

R r r r 
0.615 0.538 0.629 0.334 

  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
منئافففففه  افففففل   فففففرت الاؤهفففففرتق كفففففلق ارمبفففففما الن فففففه ا فففففلى  ان( 6افففففل الجفففففدفا) مئبالعوففففف لقمبففففف

 مفففم ( 0.629 ) االرمبففما ميممفففو كلففغ اذ فالو فففلتفمت الففففرفة مجاففلع الففى الافففما ر؛س
 ميممففففففو ا ففففففو  ففففففمن مكلعاففففففم الاؤهففففففرتق كففففففلق  لتففففففه طر  ففففففه ارمبففففففما الن ففففففه ميعلتففففففه الففففففى  شففففففلر
)  كلفففغ اذ الل ائففف  مجافففلع الفففى الافففما ر؛سمنئافففه  افففل   فففر  فففد الاؤهفففرتق كفففلق ارمبفففما

 الاؤهرتق. كلق ض تفه طر  ه الن ه ارمبما ميعلته الى  شلر مام ( 0.205
 ومؤشرات  التعافي المالي  الملكية حقوق  إلى  األجل قصيرة الديون  نسبة العالقة بين-رابعاً 

الالكته فمؤهرات  الويمال   فلع  إلى  األجو  صلرة الد لن  ن به ( : الين ه كلق7الجدفا)
 الاملل

 

 الديون نسبة

  األجل قصيرة

 حقوق إلى

 الملكية

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 القروض

 والتسليفات

 المال رأسمالئمة 

 الودائع مجموع الى

R r r r 

0.484 0.320 0.402 0.262 

  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة عدادإ من :المصدر
 
ميففففففدا  اففففففل   ففففففرت الاؤهففففففرتق كففففففلق ارمبففففففما الن ففففففه  ففففففلى ؛ ن( إ7اففففففل الجففففففدفا) مئبالعوفففففف لقمبفففففف

 الن ففففه ميعلتففففه الففففى  شففففلر مففففم ( 0.484 ) االرمبففففما ميممففففو كلففففغ اذماليمئففففد اللففففى الالجففففل ات 
   ففففر  ففففد الاؤهففففرتق كففففلق ارمبففففما ميممففففو  ففففو؛  ففففمن مكلعاففففم الاؤهففففرتق كففففلق  لتففففه طر  ففففه ارمبففففما

 ميعلتففه الففى  شففلر ماففم ( 0.262)  كلففغ اذ الل ائفف  مجاففلع الففى الاففما ر؛سمنئاففه  اففل
 الاؤهرتق. كلق ض تفه طر  ه الن ه ارمبما

 
 



 ومؤشرات  التعافي المالي  الثابتة الموجودات إلى الملكية حقوق  العالقة بين-خامساً 
 الثمكوه فمؤهرات  الويمال الاملل  الالجل ات إلى الالكته  فلع  ( : الين ه كلق8الجدفا)

 

 الملكية حقوق

 إلى

 الموجودات

 الثابتة

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 القروض

 والتسليفات

 المال رأسمالئمة 

 الودائع مجموع الى

R r r r 

0.098 0.233 0.217 0.107 

  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
 ن ففففبه اففففل   ففففرت الاؤهففففرتق كففففلق ارمبففففما الن ففففه ا ففففلى  ان (8) اففففل الجففففدفا مئبالعوفففف لقمبفففف

 الن ففففه ميعلتففففه الففففى  شففففلر مففففم ( 0.233 ) االرمبففففما ميممففففو كلففففغ الل ائفففف  اذ اللففففى اليمئففففد
 اففففل   ففففر  ففففد الاؤهففففرتق كففففلق ارمبففففما ميممففففو ا ففففو  ففففمن مكلعاففففم الاؤهففففرتق كففففلق ضفففف تفه ارمبففففما

 الن فففففه ارمبفففففما ميعلتفففففه الفففففى  شفففففلر مافففففم ( 0.262)  كلفففففغ ميفففففدا اليمئفففففد اللفففففى الالجفففففل ات اذ
 الاؤهرتق. كلق ض تفه طر  ه
 ومؤشرات  التعافي المالي الملكية حق مضاعف العالقة بين-سادساً 

 الالكته فمؤهرات  الويمال الاملل  ا مضمالل : الين ه كلق (9الجدفا)
 

 

 

 مضاعف

 الملكية حق

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 القروض

 والتسليفات

 المال رأسمالئمة 

 الودائع مجموع الى

R r r r 

0.679 0.824 0.661 0.549 

  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة عدادإ من :المصدر
 ن ففففبه اففففل   ففففرت الاؤهففففرتق كففففلق ارمبففففما الن ففففه  ففففلى ؛ نإ (9اففففل الجففففدفا) مئبالعوفففف لقمبفففف

 الن فففه ميعلتفففه الفففى  شفففلر مفففم ( 0.824 ) االرمبفففما ميممفففو كلفففغ اذ مالل ائففف  اللفففى اليمئفففد
 افففففل   فففففر  فففففد الاؤهفففففرتق كفففففلق ارمبفففففما ميممفففففو ا فففففو  فففففمن مكلعافففففم الاؤهفففففرتق كفففففلق  لتفففففه ارمبفففففما
الن ففه  ميعلتففه الففى  شففلر ماففم ( 0.262)  كلففغ اذ الل ائفف  مجاففلع الففى الاففما ر؛سمنئاففه 
 الاؤهرتق. كلق مولسطه طر  ه ارمبما
 -:ومؤشرات  التعافي المالي الداخلي التمويل نسبة العالقة بين-سابعاً 

 الداخلل فمؤهرات  الويمال الاملل الوالتو ن به : الين ه كلق (10الجدفا)
 

 

 

 التمويل نسبة

 الداخلي

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 والتسليفات القروض

 المال رأسمالئمة 

 الودائع مجموع الى

R r R r 

0.516 0.309 0.687 0.452 

  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر



 الاما ر؛سمنئاه  ال   رت الاؤهرتق كلق ارمبما الن ه  لى ؛ ن( إ10ال الجدفا) مئبالعو لقمب
 الن ه ميعلته الى  شلر مم ( 0.687 ) االرمبما ميممو كلغ ذم إفالو لتفمت الفرفة مجالع الى

 اليمئد ن به ال   ر  د الاؤهرتق كلق ارمبما ميممو  و؛  من مكلعام الاؤهرتق كلق  لته ارمبما
 الاؤهرتق. كلق مولسطه طر  ه الن ه ارمبما ميعلته الى  شلر مام ( 0.309) كلغ اذ الل ائ  اللى
 ومؤشرات  التعافي المالي للفوائد االرباح تغطية نسبة العالقة بين-ثامناً 

 للفلائد فمؤهرات  الويمال الاملل االر مح مغطته ن به ( :  الين ه كلق11الجدفا)
 

 

 

 تغطية نسبة

 للفوائد االرباح

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 القروض

 والتسليفات

 المال رأسمالئمة 

 الودائع مجموع الى

r r r r 

0.436 0.345 0.423 0.328 

  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
ميدا اليمئد اللى  ال   رت الاؤهفففففففرتق كلق ارمبما الن ه ا لى  ان( 11ال الجدفا) مئبالعو لقمب

 كلق مولسففطه ارمبما الن ه ميعلته الى  شففلر مم ( 0.436 ) االرمبما ميممو كلغ اذ مالالجل ات
 ذإ الل ائ  اللى اليمئد ن ففففبه ال   ر  د الاؤهففففرتق كلق ارمبما ميممو ا و  من مكلعام الاؤهففففرتق

 الاؤهرتق. كلق مولسطه طر  ه الن ه ارمبما ميعلته الى  شلر مام ( 0.345)كلغ
 
 -االستنتاجات:-4

 للاصر .؛ن لل تمو الوالتلل  فر املغ األهاته م ف  حد  اللض ته الاملته  -1

ميد ت الافم تس الا فففففففوخدمه لقتمس لتمو الوالتو ممام  ؤ ه إلى هفففففففل مق االخون  ال  -2
 .العومئب العد اسوخداا ؛ه مع م

االخون  ال ايض العومئب الول  و  الحصفففلا اللل م  يل  إلى ميد  مفم تس   فففم  ايض  -3
 مملنمت ال تمو الوالتلل

 الاملل فالويمال الامللم ال تمو ملهرات كلق  فممل   لته مكق ل  االرمبما الن مت إن -4
 .الاؤهرتق كلق جدال  فض تفه ض تفه ؛رمبما الن مت فجدت مإذ الدراسه اللعه للاصمر 

 الاملل ال تمو كلق ميعلته إ صفففففففففففففففمئته  الله ذات فارمبما ؛ ر الن ه فجل  العومئب ؛  رت -5
 .ض تف اشمو فلكقم  الوجمرته الاصمر  ال الاملل للويمال محقتف م فمدى

 



 -:التوصيات-5

االهواما ا جراء  راسفففففمت ؛خرى موعمفا ال تمو الاملل م فالدة  طمالمت ؛خرى امإلضفففففماه إلى  -1
 مؤهرات  د ثه ؛خرى.

مبعل الاصفففمر  الوجمرته لاؤهفففرات ال تمو الاملل م ف الا م فميزتزهم ال الال م لام ل م مق  -2
مق خنا زتم ة ملجل ام م ن به  فر ال مطلر الاصمر  م وفبن فملاج و م لقزممت فمخطل م 

 إلى الد لن فملالر العفد فااللوزاا كع به ال للله.

الوفمت البعك الار زه اليرا ل إلى الاصففففففففففففففمر  الوجمرته الول ميمنل مق الزتم ة ال الوالتو  -3
الااولك فاسوثعمءهم مق ايض الاحد ات الخمصه كع ا االسوغنا لر؛س الاما ف ض الاصمر  

 ألملاا نحل ؛فجع الول تف فاالسوثامراللى ملجتع ملك ا

ملصفففففل البم ثه اإجراء  راسفففففه مام له ماود لادة ؛طلا ؛ف الد  ؛كبر مق الاصفففففم ر الوجمرته  -4
ملاصففففففففففن للبحض اليلال م إجراء هذه الدراسففففففففففه اللى  و  طمع اشففففففففففمو معفر  مفذلك لايراه ؛ه 

 الفطمالمت ؛كثر م  لرا.

ت ال فففمئله الول م فففوطت  ملاج ه األزممت ضفففرفرة ان محوفل الاصفففمر  اماته مق الالجل ا -5
 ال م العد  دف  م اشمو مفمجئ لكل ال مخ ر  فه الاويممللق مي م مق ز مئق فمعتامت االاما.
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