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 نًستخهصا

الدعععععع م   ًا  معععععع ملغ عععععع  ب صعععععع   مرعععععع مو اللس  عععععع  العععععع  الل عععععع    معععععع   عععععع      البحععععععل الحعععععع ل دعععععع   ي
كحهعععع   ي يهعععع  ملسعععع    ال عععع ا  لعععع ووا  الس ليعععع , وألجعععع   حه ععععب ثععععا  البحععععل  عععع  ا ليعععع و  عععع   الس ليعععع 

و مععععع  ا عععع م  مدعععععم   مشيععععع   مرععععع و    صعععع  (01) البحعععععلشعععععسمة   شعععع   وقععععا,  لسرعععع و  الخ صععععع ب
م عععععععععععع  و عععععععععععع  الل صعععععععععععع  العععععععععععع  الشلعععععععععععع    ب  ععععععععععععلخاا  ال   عععععععععععع م  ا  رعععععععععععع    , (  ععععععععععععش ات01مععععععععععععا    )

(SPSS.V.55  ) ععععععع ت لمل صععععععع  الععععععع  ا  عععععععلشل ج ت اللععععععع   ععععععع   اب  ثععععععع  وجععععععع م   قععععععع  للحم ععععععع  ال ي 
  .الد م  الس لي و مر مو اللس    ب ن او ب ط و      

 الد م  الس لي  -مر مو اللس     -الكمس ت الا لي :
Sources of financing and their impact on financial safety 

An applied study on a sample of private banks listed in the Iraq Stock 

Exchange 

The current research seeks to identify the impact of funding sources as a 

variable on financial safety, and in order to achieve the goal of the 

research, the Iraqi Stock Exchange was chosen as an applied field 

represented by private banks, and the research sample included (01) 

private banks and on the basis of a time series of (01) years. The results 

were reached using a statistical program such as (SPSS.V.55) to analyze 

the data to reach conclusions, the most prominent of which was the 

existence of a correlation and impact relationship between funding 

sources and financial soundness. 
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 انًقذيت

  خععععع  اللععععع  الس سععععع  الس اضعععععي  معععععن لمسرععععع   لسرععععع مو اللس  ععععع  األم ععععع  السععععع   ا ليععععع و  قيععععع م ي عععععا
 السرععععع و  لح جععععع  وذلععععع  السرععععع     الهيععععع   الخرععععع   وجععععع  و مععععع  ال  ممععععع  السشظسععععع ت أ ععععع ا  كععععع 
 الدعععع م  الس ليعععع   ععععاو  , السرعععع و  إماوة  يعععع    مجعععع    عععع  الس سعععع  ب لس اضععععي  وا  عععع  ا ثلسعععع   العععع 
  ععععع   معععععن وذلععععع  ب لغععععع   أثسيععععع    ل  ععععع  أ  السرععععع   أماوة  مععععع  يل ععععع ن اللععععع  الس سععععع  الهععععع اوات معععععن

 السرعععع   إماوة اليعععع   دعععع   اللعععع  ال  يدعععع  ال ععععا  وثعععع  السدعععع ثس ن  عععع وة بل ظععععي   ل مععععب اللعععع  اثس لعععع 



. السرععععع   إماوة ك ععععع  ة  ه عععععي    لععععع  معععععن السععععع لك    يدعععععليي  اللععععع  السكيععععع م   عععععا الدععععع م  الس ليععععع    
  س  ععععع   ععععع   دعععععلخا  واللععععع  السمكيععععع  و عععععب السيم بععععع ت معععععن السرععععع   لعععععا  اللس  ععععع  مرععععع مو و لكععععع   

  س  عععععع   عععععع  اللج و عععععع  السرعععععع و   ميعععععع    لسععععععا اللعععععع  ال  يدعععععع  السرععععععاو ال ما عععععع  و ذعععععع   ا ععععععل س وا  
 .الس لي  السؤ د ت من غ  ث   ن اللج و   السر و   س   ال ما   ا  اذ م ج ما  

 منهجية البحثالمبحث االول : 
 البحثأهمية  -:ثانيا

 -ب لشه ط ا  ي :  البحل لس   أثسي  
 لمسر  . مؤش ات الد م  الس لي اثسي  بي   ا ب ب ا خ  ض  -0
لمسرعععععع    الدعععععع م  الس ليعععععع اللس  عععععع  ومووثعععععع   عععععع   حدعععععع ن  مرعععععع موموا عععععع  قيعععععع م ال  قعععععع  بعععععع ن  - 2

 السر   . ال ض  الس ل وب لل ل   حد ن 
اللس  عععععععع  ل عععععععع  أثسيعععععععع    صعععععععع  مععععععععن   ععععععععل    هعععععععع  قي  عععععععع     لي جعععععععع ت السرعععععععع    مرعععععععع موإ   -3

 .الد م  الس لي و     ث   م   لألم ا 
  البحثاهداف  -:ثالثا

اللس  عععععععع  لمسرعععععععع و  وثعععععععع   كععععععععين  مرعععععععع موإ  ال ععععععععا  العععععععع  ين لماوا عععععععع  ثعععععععع  بيعععععععع    يعععععععع   ععععععععؤ   
, وب للععععععع ل  يس عععععععن  رععععععع  اثعععععععاا  لمسرععععععع   الدععععععع م  الس ليععععععع ا لي جععععععع ت السرععععععع   لألمععععععع ا   مععععععع  

 -ب    : البحل
 ا خ  ض   او   ب ب  . وبي   ما  الد م  الس لي  حم   مؤش ات  - 0
والدععععععع م  اللس  ععععععع   مرععععععع مو اللس  ععععععع  و حايعععععععا  ععععععع   ال  قععععععع  مععععععع  بععععععع ن مرععععععع موالل ععععععع    مععععععع   - 2

 .البحللمسر و    ش   الس لي 
 مرعععععععع مو دععععععععميع الزعععععععع    معععععععع  ج ا ععععععععف مل ععععععععامة مش عععععععع  الج  ععععععععف الس   عععععععع  وال مدعععععععع   السل مععععععععب  - 3

 .لمسر   والد م  الس لي اللس    
 الس لي . الد م  ذخي  و حايا أب   مر مو ومؤش ات  -4
 البحثانموذج  -رابعًا:.

مععععععن اجعععععع  ا جعععععع    البحععععععلا  الغعععععع ض مععععععن ثعععععع ط ال هعععععع ة ثعععععع  وضعععععع  مخيععععععع   رعععععع م   دعععععع    ميعععععع  
 .(0ا ثاا  الل   ر  ا ال    ا ظ  الذ   )

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحثفرضيات  -خامسًا:
مرععععع مو اللس  ععععع   بععععع ن م ش  ععععع  م لععععع  ذات او بععععع ط   قععععع    جعععععا  :  (H0ال  يدععععع  ا ولععععع ) ال  ضعععععي 

 والد م  الس لي .
اللس  ععععع  والدعععععع م  :    ي جعععععا  ععععع     ذو م لعععععع  م ش  ععععع  بععععع ن مرععععع مو (H2)ال  ضعععععي  ال  يدععععع  ال   يععععع 

 .الس لي 
 

 المبحث الثاني : االطار النظري 

 مفهوم مصادر التمويل-اوال:
 األ ذععععي  أ ععععا  ثعععع واللس  عععع  ال ا عععع   الس عععع لي  مععععن السعععع   و  ععععا السعععع    العععع  اللس  عععع  حممرععععي ي عععع م
   سعععععع  ا  مولعععععع  أو مشظسعععععع  أو  عععععع م ألعععععع  وأليس ععععععن ا قلرعععععع م  عععععع  األ سعععععع   قي  عععععع ت   س و عععععع  اللعععععع 

 للغييععععععع  اللس  ععععععع  الععععععع   حلععععععع   والذععععععع   ت ك لسرععععععع و    لسشظسععععععع  ,السععععععع   مو   الحيععععععع ة  ععععععع  و دعععععععلس 
 ال س ميععععععععع  والسبعععععععع م  الحهعععععععع  ب مععععععععن مجس  عععععععع  ب للس  عععععععع  و هرععععععععا ا ععععععععل س وا    و س  عععععععع  مدععععععععلم م    
 مععععن لكعععع    ا ععععلخاام و دععععن السخلم عععع  السرعععع مو مععععن األمعععع ا   عععع  ب لحرعععع    ل سععععب اللعععع  والشظ  عععع ت

اللس  ععع  ثععع   سميععع   غيععع  (. و Beck et al.,2118:468) والح  مععع ت األ سععع   ومشذععع ة األ ععع ام

 للبحث( المخطط الفرضي 1الشكل )
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  شرععععع ,  سععععع  ا ععععع  ذععععع      أوً  ألغععععع اض ا  عععععل س و الال  مععععع  للععععع م ن وأم السععععع    ا جععععع ا اتجسيععععع  
  لس ععععععع , و الذععععععع    ما ععععععع  لمسععععععع اوم الس ليععععععع  واإلماوة الس ليععععععع  الدععععععع    ب  ععععععع  يععععععع  بع الععععععع   الس ليععععععع  اإلماوة

  سميعععععععع ت لليعععععععع    العععععععع    السعععععععع   وأم مععععععععن  دععععععععب  وأ زعععععععع  الحجعععععععع   حايععععععععا  عععععععع  اللس  عععععععع  مذعععععععع م 
 (.Girishankar,2119:00)الذ   

 لمحرعععععععع   السذعععععععع و  إلماوة  دععععععععلخام   اللعععععععع  واألموات واأل عععععععع ل ف ال  عععععععع    مجس  عععععععع  ثعععععععع واللس  عععععععع  
  حايععععععا  عععععع   األ عععععع م ثعععععع  و معععععع    واللجعععععع وة ا  ععععععل س و    ذعععععع       للغييعععععع  ال  معععععع  األمعععععع ا   معععععع 

 يل اجعععععا اللععععع  الس ليععععع  وال  ئععععع  األ ععععع ا   ععععع  السل  ععععع  السرععععع مو  مععععع  ي لسعععععا السذععععع و   س  ععععع  مرععععع مو
  معععععع  ( العععععع  ا  عععععع :3Andaleeb et al.,2106(. فيسعععععع  اشعععععع و)Coutinho,2101:04 )   ععععع

 مععععععن  م  عععععع  والحرعععععع   لألمعععععع ا  اللخيععععععيع ب سميعععععع ت  خععععععل  اللعععععع  السؤ دعععععع   عععععع  اإلماو عععععع  ال ظي عععععع 
 السخلم عععععع   السؤ دعععععع  أ ذععععععي  ألما  ال  معععععع  الس ليعععععع  ا  لج جعععععع ت للعععععع     السش  ععععععف اللس  عععععع  مرععععععاو

  عععععع  السععععععؤ  ة لم ئعععععع ت السل  وضعععععع  ال غبعععععع ت بعععععع ن اللعععععع ا    و حه ععععععب أثاا عععععع    حه ععععععب  معععععع  يدعععععع  ا مسعععععع 
 .والساي  ن وال س   السدل س  ن  ذس   والل  السؤ د  وا لس او  ج ح
 اهمية مصادر التمويل ثانيا:

 ك  عععععععة  ععععععع ا  لمسؤ دععععععع  الس ليععععععع  ا  لج جععععععع ت  عععععععا ثععععععع  اللس  ععععععع   مععععععع  الحرععععععع   معععععععن الغععععععع ض  ا
  خععععع  واللععععع  األجععععع     مععععع  ا لي جععععع ت أو ا  عععععلغ   مووة  خععععع  واللععععع  األجععععع  قرععععع  ة ا لي جععععع ت

(؛               Hale,2100:2(؛) Abor,2116:70بعععععععععععععععع    ) اللس  عععععععععععععععع  أثسيعععععععععععععععع  و كسععععععععععععععععن   ا  ععععععععععععععععل س و مووة
(Atun et al.,2102:2145:)- 
 للس  ععععع  األجععععع  قرععععع   اللس  ععععع  إلععععع  السؤ دععععع ت   م ععععع   مجععععع  : األجععععع  قرععععع   لملس  ععععع  الح جععععع  -0

  ذعععععع     مووة    شعععععع   لمسؤ دعععععع  الععععععاا م  الشذعععععع ط  سعععععع   ععععععن الشعععععع    ال  معععععع  السعععععع   وأم  عععععع  ال جعععععع 
 (.Abor,2116:70 )وماي   ل  مخ و       غي  إ   م   

  األج       اللس    إل  الح ج -2
 ل لعععععع ة ب ععععع   هععععع   اللععععع  ا  عععععل س و   الشذععععع   ت للغييععععع  اللس  عععععع  معععععن الشععععع   ثععععع ا إلععععع  السؤ دععععع   مجععععع 

 م ععععععع  تا هععععععع و   مععععععع  وإمععععععع  وم عععععععاات اإل لععععععع   و ععععععع     مععععععع  إمععععععع  الحرععععععع   لغععععععع ض وثععععععع       مععععععع 
  حه عععععب غععععع ضل لملس  ععععع   دععععع   السؤ دععععع  و جعععععا واإلماو ععععع   واللج و ععععع  الرعععععش  ي  السبععععع    ضععععع  ااألو 
 -(:Atun et al.,2102:2145)يم  م 
 .الي    ال س  ذات الاا س  األص    اش    س   -أ



  مععععععن بخمععععععيع األ عععععع  الجعععععع    س  عععععع  يععععععل  أ   معععععع  ال  معععععع  سعععععع  ال مأو  مععععععن الععععععاا   الجعععععع    س  عععععع -ب
 . واللس    الس ذ    م  الدحف
 مكونات مصادر التمويل ثالثا
 الاا ميعععع  السرعععع مو    ععععب  ععععن أمعععع ا  مععععن  حل جعععع  معععع   عععع    أ  لمسشذعععع ة يس ععععن :الممكيووووة حقووووو  - 1
 .(ا  لي   ت السحلج ة  األوب ح األ    )    السلس م  الس ل  ال ي      السمكي   ه    أ 
 باالقتراض/ المطموبات التمويل-2

 ا  عععععل س و بعععععاا   أ عععععا يذععععع   إذ السؤ دععععع ت  ععععع  األ   عععععي  السرععععع مو معععععن بععععع  قل اض اللس  ععععع  ي ل ععععع 
 للم يععععع  السسلمكععععع  األمععععع ا  ك  يععععع   عععععا   شعععععا  ععععع مة إليععععع  المجععععع   و  ععععع    السدعععععل س  ن  معععععن ال ايعععععا لعععععا 

 ج عععععع ت مععععععن ا قلعععععع اض إلعععععع  المجعععععع    معععععع  مج عععععع ة  لكعععععع    للك لي  عععععع    جشبعععععع  أو السؤ دعععععع  ا لي جعععععع ت
 السعععععا   مععععع  السؤ دعععع  أثعععععاا   حه عععععب وب للعععع ل    عععععل س وا     العععععاا   اللس  عععع  ضعععععس   قرعععععا   وجيعععع  
 الدعععععععشاات : لعععععع  السشظسعععععع  األشعععععع    أثعععععع  ومععععععن األجععععععع     عععععع  بعععععع  قل اض ي عععععع   معععععع  وثعععععع ا الي  عععععع 
 .(Hale,2100:2األج )    م  اله وض
 مفهوم السالمة المالية-رابعا:
   مععععع ا  لسععععع م إم   يععععع   ععععع   م     ععععع  و  ععععع   ج ا بععععع  و شععععع   الس ليععععع  الدععععع م   م  ععععع   إب ععععع م لل عععععامو 

  يذعععععع ب  مدعععععع ل   رععععععبح  عععععع ا  ط ومععععععاي ت وجعععععع مط مدععععععل   ت قيعععععع م   معععععع قعععععع مو و  ععععععا كسعععععع  مؤشعععععع 
 معععععع   عععععع مة السعععععع ل  الشظعععععع   م   عععععع ت وا    صعععععع ,  الاقعععععع   ععععععن وا بل عععععع م ال اقعيعععععع   ععععععا  مععععععن الك  ععععع 
 اللش عععععؤ صععععع  ب  معععععن    عععععا والس هعععععاة السلذععععع ب   ال  قععععع ت معععععن بسرععععع     ب ععععع  مععععع   ب زععععع   ععععع  بع

   م  عععععع ا لسعععععع م إلعععععع  جعععععع  الم  عععععع    يععععععو م,   آ  وثعععععع ا لهعععععع   ا لس ليعععععع  مععععععن و   عععععع  الس ليعععععع  ب أل معععععع ت
 حععععع مم واقلرعععع مي  م ليعععع  ضعععع ووة  رععععبح ب لدعععع م  السععععع ل  الشظعععع    سلعععع  مععععا  لله ععععي  شعععع م   ظسعععع 

  ععععع م   م عععععبسجس    عععععن تاالسؤشععععع   معععععن مجس  ععععع  ليزععععع  العععععاول  الشهعععععا صعععععشاو   جععععع   شععععع ث معععععن ,
 مشيعععععع  ي عععععع    اللعععععع  الزعععععع   لشهعععععع ط  ذخيرععععععي  كعععععع موات و  سعععععع ,  م عععععع ن بسععععععا  عععععع  السعععععع ل  الشظعععععع  
 اللس ععععععع ن(. وثععععععع  Chihi,2121:96)  ب ععععععع يرععععععع ب نيس ععععععع اللععععععع   الخمععععععع لسععععععع ا ن   شععععععع     وأموات
 والهعععععاوة العععععاا م  الشظععععع   و  ععععع  ة ب  لل امععععع ت وا ي ععععع   الش هععععع ت  م يععععع   ععععع   معععععن لمسؤ دععععع ت السععععع ل 
  ا  ل ا  ععععععع  اإلجععععععع ا ات وا عععععععلخاا , السععععععع ل  لعععععععألما  و ه  س ععععععع  اللغ ععععععع ات م اج ععععععع   ععععععع  البهععععععع    مععععععع 

 اللش عععععؤ  مععععع  قععععع مو ا لععععع ا    وضععععع   ععععع  الس ليععععع  السؤشععععع ات  ج ععععع  اللععععع  اللرعععععحيحي  أو (ال ق  يععععع )



                 األ مععععععععععععععععع ت ثععععععععععععععععع ط م اج ععععععععععععععععع  معععععععععععععععععن يس ش ععععععععععععععععع   رعععععععععععععععععحيح  ووضععععععععععععععععع , ب أل مععععععععععععععععع ت السب ععععععععععععععععع 
(Khalil&Slimene,2120:04).  

 همية السالمة الماليةأ-خامسا:
 الس ليعععع  الدعععع م  لعععع ا ح بلي  ععععب الس  عععع  الح جعععع  وظ عععع و لم شعععع  الس ليعععع  الدعععع م  أثسيعععع  مععععن ا ي قعععع 

  زعععع    بح ععععل,   ععععميس    لعععع   عععع  السؤ دعععع   كعععع    ولكعععع , ا  ل ا  عععع  السبعععع م  و ش  عععع ,  لمسؤ دعععع 
  ععععععععع   مععععععععن(. 04: 2108  وا ععععععععع و ,ال   ععععععععاالسهامعععععععع  معععععععععن ق م  ) ب لخعععععععععام ت السعععععععع  بع بعععععععع ل ب   
 ال سععععع  و السععععع ل  الشظععععع    ععععع  الزععععع   الهععععع ة  هععععع ط وللحايعععععا السععععع ل  الهيععععع   لله عععععي  ب  ععععع م   رعععععسي 
 السؤ دععععععععع ت  ععععععععع   (. ومعععععععععنLawal,2109:2السش  عععععععععب ) الدي  عععععععععي  ا  عععععععععلج ب ت  يععععععععع     مععععععععع 

 و  صععععع , وم اج ل ععععع  الس ليععععع  ل  مععععع ت ا ماوة  يعععععع لليععععع      ج  يععععع   ععععع    ايجععععع م يعععععل  ا شععععع افي 
 اإل عععععع او أل ظسعععععع  مح كعععععع ة ك سميعععععع ت ال  معععععع  اإلجعععععع ا ات   خعععععع ذ الشظ ميعععععع  األثسيعععععع  ذات الذعععععع   ت
 (.Van-Thep,2109:35السب  )
 مؤشرات السالمة المالية -سادسا:

 المال رأس كفاية مؤشر -1
 لمليعععععع وات  ليجعععععع  الس  صعععععع ة  الهزعععععع ي  مععععععن وم عععععع ي  ط السرعععععع    السعععععع   وأم ب   يعععععع  ا ثلسعععععع   اصععععععبح

 بشععععععع   يل معععععععب فيسععععععع ) السرععععععع    ال سععععععع  لل ععععععع ض وذلععععععع    لسيععععععع   ا  ععععععع ا   ذععععععع اث  اللععععععع  السلل ب ععععععع 
   امعععععع   ععععععن  ععععععشج  قععععععا اللعععععع  السخعععععع    مععععععن ال ايععععععا إلعععععع  (وا ععععععلخاام     ا معععععع ا  مرعععععع مو و  ي عععععع 
 اللععععع  الظعععع و   غ  عععع  مععععن    جععععع    وجيعععع    امعععع   ععععن أو واماو ععععع   السرعععع   بشذعععع ط مل مهعععع  ما ميعععع 
 مل ععععععامة بعععععع   ا  السهل  عععععع  و ععععععس    السرعععععع    سعععععع  لخر صععععععي   ظعععععع ا ظم عععععع    عععععع  السرعععععع   ي سعععععع 

 (.Aweke et al.,2107:2وا ا) وقة    ومل  وض 
 الموجودات جودة مؤشر -2

 السرعععععع    ق عععععع  مععععععن السسش  عععععع  الهعععععع وض بدعععععع ف لمسخعععععع    الل عععععع ض إلعععععع  الس جعععععع مات جعععععع مة  ذعععععع  
  دععععع    مخررععععع ت م  مععععع  ومعععععا  السل  ععععع ة الهععععع وض بسدعععععل    السرععععع في  الهععععع وض جععععع مة و لععععع   

 الهععععع وض  ععععن الش  جعععع  الخدععععع    ثعععع  السرعععع و    اج ععععع  العععع   ا ك عععع  الخيععععع  وا  واماو  عععع  الهعععع وض
  ععععععععن يشعععععععل  لععععععع ل  السرعععععععع    ل ذععععععع  ال  يدععععععع  الدععععععع ف ثعععععععع  الس جععععععع مات جععععععع مة وما ة وا  السلععععععع   ة

 ك  عععععععة إذا ذلععععععع  ومععععععع  األوبععععععع ح    ععععععع مة  ععععععع  ومعععععععن أ مععععععع   وبعععععععح ثععععععع ام  الجععععععع مة   ليععععععع  الس جععععععع مات
 لععععا   ج ععععاة ضععععس   ت لععععاي   ي ععععن ولعععع  م اومعععع    ومي  عععع   ليعععع   مل  عععع ة  ق وضعععع جس ععععة قععععا السرعععع و 



 واألوبععععععع ح الس جععععععع مات بععععععع ن صعععععععم  إق مععععععع   ععععععع  ومعععععععن لمبهععععععع    أقععععععع    صععععععع  ثشععععععع    دعععععععلك    ق وضععععععع   
 .(:9Ali et al.,2103)السر و  و  م 

 الربحية مؤشر -3
 و س ععععععن السرعععععع     ا  ععععععل س و  ععععع   مععععععن ا وبعععععع ح  مععععع  الحرعععععع    عععععع  السرععععع   قععععععاوة  عععععع  يلس ععععع 
 ا  ,  سععععع  مشيععععع   لععععع ة  ععععع   السرععععع   مععععع اوم  جععععع  مععععع  يلش  عععععف    عععععا  مععععع  الحرععععع   الي  هععععع  ل ععععع ط
 يحهععععب بسعععع  السرعععع   لسعععع اوم ا م عععع  ا  ععععل س و  عععع   مععععن يععععل  ا وبعععع ح  حه ععععب  معععع  السرعععع   قععععاوة
:   س عععع  م  شعععع  بشدععععف ال بحيعععع   ععععن الل   عععع  و ععععل   مشيعععع   لعععع ة  عععع   معععع اومط  جعععع  معععع  يلش  ععععف    ععععا
 (.Dorina,2105:90)السر   م اوم من م  ن م وم    ا  ل س و  م  ال   ا م ا 
 المصرفية السيولة مؤشر - 4

  ععععع  ا جععععع  قرععععع  ة ب لل ام  ععععع  ال  ععععع    مععععع  قاو ععععع  و لمسرععععع   الس ليععععع   معععععالس   الععععع  الدععععع  ل   ذععععع  
 وم اج ععععع  ال  يدعععععي  اللذعععععغ مي  ب ل سميععععع ت لمكيععععع   ك فيععععع   ععععع  ل  بشدعععععب  ا  ل ععععع   ا  ا عععععلحه ق   م ا  عععععا

 مذععععع ك   عععععن مب ععععع ة ا ععععع او مؤشععععع ات السلش قرععععع  او السشخ زععععع  الدععععع  ل   دعععععف و  عععععا الي و ععععع  الحععععع  ت
 ب لدععععع  ل  ا  ل ععععع   اثسيععععع  معععععن الععععع غ   مععععع  ال ذععععع   السحلسمععععع  اللج و ععععع  وا  سععععع   الشهعععععا  اللعععععا ب  ععععع 
 إلعععع  الح جعععع  بعععع ن اللعععع ا    مععععن لح لعععع  ال صعععع   يجععععف لعععع ل  ال  ا ععععا  جعععع   خفععععي  ي شعععع  ذلعععع  ا  ا 

                        اضعععععععععععع في  اوبعععععععععععع ح و حه ععععععععععععب الدعععععععععععع  ل   عععععععععععع  ا  ععععععععععععل س و مه بعععععععععععع  الدعععععععععععع  ل   عععععععععععع   ط العععععععععععع   األمعععععععععععع  
(Bitar at al.,2107:09.) 

 المبحث الثالث : الجانب التطبيقي لمدراسة
 التمويل مصادر تحميل-اوال:
 تمهيد

 ك  ععععة الاوا عععع    شعععع  ا    ععععل الاوا عععع    شعععع  السرعععع و   سعععع    ي عععع   عععع ض السبحععععل ثعععع ا  عععع لش و 
  ععععععع  , اذالس ليعععععع  لععععععألووا  ال عععععع ا   عععععع     عععععع  الساوجعععععع  ال  اقيعععععع  ا ثميعععععع  اللج و عععععع  ب لسرعععععع و  ملس معععععع 
  مرععععععع   اللجععععععع و    ععععععع م  مرععععععع  ): ثععععععع  مرععععععع و  ذععععععع ة  شعععععععسمة واللععععععع  الاوا ععععععع    شععععععع  ا ليععععععع و

 السشرععععععععع و  مرععععععععع   ا و عععععععععع الذععععععععع     مرععععععععع   ال  اقععععععععع  ا ثمععععععععع   مرععععععععع    ال  اقععععععععع  ا  لسععععععععع  
 وا  ععععععععل س و لملشسيعععععععع  الس صعععععععع   مرعععععععع   بغععععععععاام  مرعععععععع   اللجعععععععع و   الخمععععععععي   مرعععععععع   ل  ععععععععل س و
. ( 2109– 2101)لمسععععععاة(  واللس  عععععع  وا  ععععععل س و ا قلرعععععع م  مرعععععع   ال  اقعععععع  اللجعععععع و    السرعععععع  

 أوب عععع  ثعععع  اللعععع  السرعععع و   عععع  اللس  عععع  بسرعععع مو الخ صعععع  السؤشعععع ات للحم عععع  السبحععععل ثعععع ا و  ععععا 



 اللس  ععععع  ) دعععععب  ثععععع   حم م ععععع   ععععع ل  اللععععع  ,وا  السؤشععععع ات الاوا ععععع    شععععع  اللج و ععععع  لمسرععععع و  مؤشععععع ات
 ب أل عععععععع   اللس  عععععععع   دععععععععب  بعععععععع ل ما     دععععععععب  اللس  عععععععع  السحلجعععععععع ة  ب ألوبعععععععع ح اللس  عععععععع   دععععععععب  ب لسمكيعععععععع  

 .م م   وام ا  وام ا  مهل ض  مسلمك  أم ا  ب ن م  أم ال    ش   السر و  أ  ,اذ ال  مي (
 تحميل نسبة التمويل بالممكية -:اوال
السمكيعععع   و هعععع م  دععععب  اللس  عععع  ب لسمكيعععع  بح صعععع  قدععععس   ععععب السمكيعععع   معععع  أجسعععع ل  السيم بعععع ت و ععععب 

كمسععععع  او  ععععع   دعععععب   عععععب السمكيععععع  م   مععععع  او  ععععع    دعععععب  اللس  ععععع  السسلمععععع  مه و ععععع  ب لشدعععععب  لملس  ععععع  ,  
 واالحتياطياااااااااا  إذ  ذعععععععععس   هععععععععع   السمكيععععععععع  وأم السععععععععع   السعععععععععا   ,  (011: 2115)ا غععععععععع ,السهل ض
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 20022 20022 20022 20202 20222 20222 20000 20002 20020 20222 20022 20202 يصرف انخهٍج انتجاري

 20022 20222 20022 20020 20222 20220 20000 20222 20002 20020 20220 20222 بغذاد يصرف
 نهتًٍُت انًىصم يصرف

 20220 20222 20022 20222 00022 20222 20222 00222 20202 20222 20202 20200 واالستثًار

 20220 00202 20222 00222 00222 20202 00022 00202 20222 20220 20222 20222 انًصرف انتجاري انعراقً
االقتصاد واالستثًار يصرف 

 20022 20222 20222 00220 20222 20222 20022 20222 20022 20222 20022 20000 وانتًىٌم

 20022 202222 20222 202222 202002 000022 202222 000222 202002 202222 202022 202020 انًتىسط
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 العادية باألسهم التمويل نسبة تحميل  -:ثالثاً 
صععععع     ال  ميععععع  ا  ععععع   و س ععععع  األجععععع      ععععع  اللس  ععععع  مرععععع مو معععععن مرعععععاو ال  ميععععع  األ ععععع     عععععا

 كم ععععع  أك ععععع  ال  ميععععع  ب أل ععععع   اللس  ععععع  و  ل ععععع  ب لسرععععع    هععععع ق   أل بععععع ت السدععععع ثس ن يسدععععع    ممكيععععع 
 السععععع   وام قدعععععس  بح صععععع  ال  ميععععع  ب أل ععععع   اللس  ععععع   دعععععب  و هععععع م األ ععععع    اللس  ععععع  معععععن مرععععع مو

 .السمكي  و ب السيم ب ت أجس ل   م  السا   
 الجاو )(

 انعادٌت فً انًصارف عٍُت انذراست باألسهىَسبت انتًىٌم 
 S.D انًتىسط 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0200 0200 0202 اسى انًصرف

 يصرف سىير انتجاري
20222 20222 20020 20022 20022 20222 20222 20200 20222 20222 20220 20022 

 00020 20222 20222 20222 20220 20222 20022 00222 20022 20000 20000 20022 يصرف االئتًاٌ انعراقً
 20202 20222 20222 20222 20222 00222 20022 20222 20022 20022 20022 20002 يصرف االههً انعراقً
 20002 20222 20022 20020 20200 20222 20022 20222 20022 20022 20222 20200 يصرف انشرق االوسط

 20022 20200 20022 20220 20202 20222 20022 20222 20200 20222 20222 20002 نالستثًار انًُصىر يصرف
 20022 20022 20022 20002 20222 20220 20002 20022 20222 20222 20222 20220 يصرف انخهٍج انتجاري

 20220 20022 20020 20022 20022 20022 20022 20022 20222 20222 20022 20022 بغذاد يصرف
 نهتًٍُت انًىصم يصرف

 20222 20022 20020 20022 20022 20022 20022 20022 20222 20222 20222 20222 واالستثًار

 20222 20022 20022 20222 20202 20022 20022 20020 20222 20020 20022 20022 انًصرف انتجاري انعراقً
يصرف االقتصاد واالستثًار 

 20222 20002 20022 20022 20022 20022 20202 20022 20022 20002 20022 20022 وانتًىٌم

 20002 202222 202000 202220 202022 202222 200220 202222 200222 200220 200202 20022 انًتىسط
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 المحتجزة باألرباح التمويل نسبة-رابعا:
( 1.1378لمهيعععععع   السرعععععع    بمعععععع ) السحلجعععععع ة ب ألوبعععععع حاللس  عععععع  مل  ععععععع ا   الجععععععاو  )(مععععععن    عععععع  

 هعععععا  ععععع   معععععن  السحلجععععع ة ب ألوبععععع حاللس  ععععع  أمععععع  ا مععععع  مل  عععععع ,( 1.109بععععع  ح ا  معيععععع و  مهعععععااوط )
اقععععععع  مل  عععععععع  هعععععععا  ععععععع   معععععععن  ,  ععععععع   ععععععع ن ا ( 1.167والبععععععع ل  ) ال  اقععععععع ا  لسععععععع    رععععععع  مرععععععع   

 . األ    بشدف مل  و   السر و (, وج  ت 1.100  ل بم  )   ا و ع  ذال مر   ر  
 الجاو )(

 فً انًصارف عٍُت انذراست انًحتجزة باألرباحَسبت انتًىٌم 
 S.D انًتىسط 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0200 0200 0202 اسى انًصرف

 يصرف سىير انتجاري
20220 20222 20222 20222 20202 20220 20202 20222 20202 20202 20202 20202 

 20222 20222 20222 20222 20002 20022 20202 20020 20222 20202 20200 20202 يصرف االئتًاٌ انعراقً
 20222 20222 20222 20222 20022 20022 20200 20220 20222 20202 20202 20202 يصرف االههً انعراقً
 20202 20200 20220 20220 20222 20220 20220 20222 20222 20222 20202 20202 يصرف انشرق االوسط

 20222 20222 20202 20202 20222 20022 20202 20220 20220 20220 20222 20200 نالستثًار انًُصىر يصرف
 20002 20222 20222 20202 20220 20202 20220 20222 20222 20222 20202 20202 يصرف انخهٍج انتجاري

 20202 20202 20202 20222 20222 20222 20202 20220 20202 20202 20222 20222 بغذاد يصرف
 نهتًٍُت انًىصم يصرف

 20200 20202 20220 20202 20222 20220 20202 20222 20202 20200 20202 20202 واالستثًار

 20202 20202 20200 20222 20222 20220 20200 20222 20202 20222 20222 20222 انتجاري انعراقًانًصرف 
يصرف االقتصاد واالستثًار 

 20202 20222 20222 20202 20202 20222 20220 20222 20202 20202 20202 20222 وانتًىٌم

 20202 202222 202022 202222 202222 202202 202020 202200 202022 202022 202222 202022 انًتىسط
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 المالية مؤشرات السالمة -ثانيا:
 الجاو )(
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 20002 20200 00220 يصرف سىير انتجاري 
00202 20022 00222 00222 

 20222 00222 00200 20202 20222 20222 00222 يصرف االئتًاٌ انعراقً 

 00222 00222 20222 00020 20220 20222 00222 يصرف االههً انعراقً

 00222 20222 20200 00022 00220 20202 20222 يصرف انشرق االوسط

 00222 00202 00220 20202 20222 20222 00222 نالستثًار انًُصىر يصرف

 00022 00220 00222 20222 00200 00222 00222 يصرف انخهٍج انتجاري

 00220 20202 20220 20222 00202 20222 00200 بغذاد يصرف

 00220 00020 20222 20220 00000 20222 00222 واالستثًار نهتًٍُت انًىصم يصرف

 20202 20222 20222 20222 00222 20222 00222 انًصرف انتجاري انعراقً

 00202 00222 00222 00022 00022 20222 00220 يصرف االقتصاد واالستثًار وانتًىٌم

 00022 002222 000222 202202 002222 202022 00222 انًتىسط

  انباحث اعذاد يٍ :ًصذران

 الدراسة فرضيات اختبار-ثالثا:
 وا  حععععااو ا و بعععع ط   قعععع ت  حم عععع   عععع   مععععن الب  ععععل إليعععع    صعععع  معععع  أثعععع  السبحععععل ثعععع ا يدععععل  ض
 اإل رعععععع  ي  األ عععععع ل ف مععععععن مجس  عععععع  ا ععععععلخاا    عععععع  وذلعععععع  ال  ضععععععي ت وا لبعععععع و الاوا عععععع  لسلغ عععععع ات

 و ععععع ل    ي ععععع      ععععع  ل ععععع  اللععععع  السلغ ععععع ات بععععع ن ا و بععععع ط موجععععع  لكيععععع م(  Pearson) او بععععع ط م ععععع 
 بعععععع ن ال  يدعععععع  الاوا عععععع  ملغ عععععع ات بعععععع ن اللعععععع       قعععععع ت لكيعععععع م البدععععععيع الخيعععععع  ا  حععععععااو ا ععععععلخاا 
 ا عععععععلخاا   عععععععن  زععععععع ً  (, )الدععععععع م  الس ليععععععع  اللععععععع ب  والسلغ ععععععع  (اللس  ععععععع  مرععععععع مو) السدعععععععله  السلغ ععععععع 
  معععع   يعععع أ  غ عععع ات مععععن السدععععله  السلغ عععع  ي دعععع ط معععع  مهععععااو ي عععع ن العععع   2R (الل دعععع  ) اللحايععععا م  معععع 
 م  مععععع  م ش  عععع  مععععا  ل يعععع   ا  حعععععااو لس  معععع  السحدعععع ب  F قيسعععع  ا عععععلخاا  و عععع ل  ,الس لسععععا السلغ عععع 
 .ا  حااو

 
 
 



 الاوا   ملغ  ات ب ن ا و ب ط م  م ت مر    )(  جاو 

 
يصادر 

 انتًىٌم

انساليت 

 انًانٍت

انتًىٌم 

 بانًهكٍت

انتًىٌم 

 بانىدائع

انتًىٌم 

باألسهى 

 انعادٌت

انتًىٌم 

باألرباح 

 انًحتجزة

 يصادر انتًىٌم

Pearson Correlation 0 -.001- .535
*
 .555

**
 .556

**
 .501

*
 

Sig. (5-tailed)  .543 .106 .113 .113 .150 

N 01 01 01 01 01 01 

 انساليت انًانٍت

Pearson Correlation -.001- 0 .304 -.405- .050 -.555- 

Sig. (5-tailed) .543  .355 .551 .605 .455 

N 01 01 01 01 01 01 

 انتًىٌم بانًهكٍت

Pearson Correlation .535
*
 .304 0 .546 .513

**
 .505 

Sig. (5-tailed) .106 .355  .414 .111 .031 

N 01 01 01 01 01 01 

بانىدائعانتًىٌم   

Pearson Correlation .555
**

 -.405- .546 0 .355 .565 

Sig. (5-tailed) .113 .151 .414  .561 .155 

N 01 01 01 01 01 01 

انتًىٌم باألسهى 

 انعادٌت

Pearson Correlation .556
**

 .050 .513
**

 .355 0 .556 

Sig. (5-tailed) .113 .605 .111 .561  .155 

N 01 01 01 01 01 01 

انتًىٌم باألرباح 

 انًحتجزة

Pearson Correlation .501
*
 -.555- .505 .565 .556 0 

Sig. (5-tailed) .150 .455 .031 .155 .155  

N 01 01 01 01 01 01 

*. Correlation is significant at the 2022 level (0-tailed). 

**. Correlation is significant at the 2020 level (0-tailed). 
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 انتًىٌم بانًهكٍت

 
Y= 00202+20200 20222 20222 
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20222 

 انتًىٌم بانىدائع

 
Y= 00202-20222 20022 20222 20202 

 انتًىٌم باألسهى انعادٌت

 
Y= 00022+20222 20222 20020 20202 

 Y= 00222-20222 20222 20222 20220 انتًىٌم باألرباح انًحتجزة

 
 
 
 



 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات -اواًل:

معععععن ا  عععععلشل ج ت اللععععع    صععععع  ال  ععععع  الب  عععععل معععععن   ععععع  ثععععع ط ال هععععع ة  ععععع   يعععععل   هعععععاي  مجس  ععععع 
 ععع   ا  عععع و ال سمعععع  لماوا عععع   عععع  ضعععع   الشلعععع    اللعععع   عععع  الل صعععع  ال  عععع  مععععن  عععع    حم عععع  ال ي  عععع ت 
والس م مععععععع ت و عععععععب ا  ععععععع ل ف ا  رععععععع  ي  السلب ععععععع    و س عععععععن  مخعععععععي   مععععععع  ا  عععععععلشل ج ت ب لشهععععععع ط 

 -ا  ي  :
 اغمعععععععععف ا ل ععععععععع   بدععععععععع ف وذلععععععععع  لألمععععععععع ا  الاوا ععععععععع    شععععععععع  السرععععععععع و  ا لي جععععععععع ت ا خ ععععععععع ض-0

 وذلععععع  ملح ظععععع  ا عععععل س و    ي  ععععع  السرععععع و  ا بععععع   بدععععع ف وذلععععع     زععععع   هايععععع  السرععععع و  بدععععع  ل 
ما عععععع     ليعععععع   هايعععععع  بدعععععع  ل   حععععععل     عععععع  لم مععععععا واألمشيعععععع  وا قلرعععععع مي  الدي  ععععععي  ي جعععععع  لمظعععععع و 

 .السر و 
 السرعععععععع و   عععععععع  اللس  عععععععع مرعععععععع مو   عععععععع   بعععععععع ين ثشعععععععع   ا  السعععععععع ل  اللحم عععععععع   لعععععععع    اظ عععععععع ت-2

 وجعععع م  ععععا   معععع  يععععا  مسعععع  أل عععع     ععععش  ومععععن آل عععع  مرعععع   مععععن الاوا عععع    شعععع  اللج و عععع  ال  اقيعععع 
 . اللس    مر مو للحايا م  اة او ق ا ا   بل 

  ععععععععع  ي ععععععععع    وا  عععععععععل س و لملشسيععععععععع  الس صععععععععع  مرععععععععع   ا  السععععععععع ل  اللحم ععععععععع   لععععععععع    أظ ععععععععع ت-3
 الدعععع  ل  ومعععععن لسخععععع       ضعععع     ععععع مة ب لسمكيعععع  أ  اللس  ععععع  ضععععع   مرعععع مو مععععن األ  ععععع ة الدععععش ات

 اإل  م. او لم ذ     ض س  إم   ي    
   ععععع  إذ ملش  ععععع   س  ععععع  مرععععع مو  مععععع  الاوا ععععع    شععععع  ال  اقيععععع  اللج و ععععع  السرععععع و  ا لسعععععات-4

  مععععععع  ا لس مثععععععع  ا خ ععععععع ض إلععععععع  الاوا ععععععع    شععععععع  السرععععععع و  معععععععن لعععععععب   األ  ععععععع ة الدعععععععش ات ا   ععععععع 
 واضععععععح   ي  عععععع  وجعععععع م  ععععععا  بس شعععععع    بعععععع ل ما   اللس  عععععع   معععععع  ا  لسعععععع م وا ميعععععع ماللس  عععععع  ب لسمكيعععععع  

 . األ   ي  السر في   سمي     وا لس او
 التوصيات -ثانيا:

السرعععععع     الج عععععع     صعععععع  وبرعععععع   الس ليعععععع  مشظ مل عععععع   معععععع  الس  وضعععععع  اللحععععععاي ت لس اج عععععع -0
وم عععع   الس ليعععع  م اك ثعععع   و ه  عععع  السرعععع و  م   عععع  بل   عععع  الك  معععع  واآلليعععع ت الدعععع    عععع  الل ك عععع  يجععععف
ك  ععععع    هعععععا  اللععععع  الذععععع مم  السرععععع و  إلععععع  و ح ل ععععع  م ل ععععع  وأم  ه  ععععع   ععععع   معععععن اللش  دعععععي  قعععععاو   

 ا  عععععععل س و   ا عععععععل ا يج ل   للش  ععععععع  وثععععععع ا   السدعععععععلحا   اللسععععععع   ت جسيععععععع  ب لخرععععععع   و الخعععععععام ت
 ج  . من ا قلر مي  لمسؤ د ت اللس  مي  ا لج ج      م ي  و ج   من



 والدعععععععع م  الس ليعععععععع  اللس  عععععععع  مرعععععععع مو بعععععععع ن معععععععع  ب ل  قعععععععع  السرعععععععع و  إماوة اثلسعععععععع   ضعععععععع ووة -2
 و حايعععععععا لمسرععععععع و  اللس  ععععععع  مرععععععع مو بكيععععععع م السرععععععع و  إماوة قيععععععع    ععععععع   معععععععن لمسرععععععع   وذلععععععع 

 .لألم ا  ا لي ج ت السر  
 إماوة  عععععع   مععععععن ال   زعععععع  أم العععععع    ععععععل س و  ي  عععععع  السرعععععع   ا بعععععع   إلعععععع  الاوا عععععع    صعععععع  -3

  ذععععععجي  إ . السدععععععل س ة األمعععععع ا  ثعععععع ط مععععععن األوبعععععع ح  حه ععععععب  عععععع  يدعععععع  اث  بسعععععع  الدعععععع  ل  السرعععععع في 
 لعععععاي   السلععععع   ة ال ما ععععع  ا عععععلغ   معععععن  س ش ععععع   عععععميس  و ععععع    جايعععععاة آليععععع ت ايجععععع م السرععععع و   مععععع 

 . األوب ح  حه ب أ ز  ب ا  بذ  
 الدععععع    معععععن ا قلععععع اض  ععععع   معععععن اللس  ععععع  ضععععع   مرععععع مو م  لجععععع  السرععععع و  إماوة  مععععع  -4

 وا  ععععععل س و لملشسيعععععع  الس صعععععع  كسعععععع   عععععع  مرعععععع   مرعععععع مو اللس  عععععع    ش  عععععع   عععععع   مععععععن او السعععععع ل  
 األ   ة الدش ات    ظ  ت ض   مر مو اللس      ل

 قائمة المصادر
 المصادر العربية -اوال:

دمحم. عًدددر انسدددر انحسدددٍ  & ,إبدددرا ٍى فادددم انًدددىنى, ي دددرف. و,دمحم عدددىا, انب دددٍر , يانعبٍدددذ-0
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