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 الشتر واالمتنان

و    اله الطيبين الحمد هلل رب العالمين والصالالالالالالالالالالاللى وال الالالالالالالالالالاللد      الالالالالالالالالالاليد الم  الالالالالالالالالالال ين  حمد 
الطاه ين، أحمده تعال  حمدًا ليس لُه أواًل وليَس لُه آخ       ا أ دني به  ن نعمة االيمان بقدرته 

 التي  نحتني القوى والصب      اإلنجاز والتواصل.

 الدرا الالالالالالة أن أتقدد باللالالالالالالإ  والتقدي  إل  أ الالالالالالتا   ال ا الالالالالالل ا  الالالالالالتا ه يطيب لي بعد إنجاز هذ
( الذ  وجهني  توجيها   ميا وت بويا ، إ  كان     الدواد  كاظم ح الالالالالالالنالدكتور ) بدهللا  الم الالالالالالالا د 

 ل فا   ميا أ ينا، والذ    نحني  ن وقته     تخطي كل الصعوبات التي ا ت  ت  بي ي خلل 
 أ ّد هللا في  م ه وغم ه بالصحة والعافية وجزاه هللا  ني  ا يجز  به الع ماء.  ي ى البحث ، 

 الالالالالالاتذتي ا فا الالالالالالل الذين قد وا لي النصالالالالالال  والملالالالالالالورى خلل أما أتقدد باللالالالالالالإ  والتقدي  إل  ك
وا الالاتذتي في ك ية صالالا   ودكتورى ق الالمة    الالي تي الدرا الالية ال  الاليما الدكتور  الالالم صالاللل الح الالناو  

ذك  واخص بالوخاصالالالالة ق الالالالم ادارى اال مال وق الالالالم الع ود المالية والمصالالالال فية االدارى واالقتصالالالالاد كافة 
واال الالاتذى االفا الالل في جا عة ( اال الالتا  الدكتور ) الالو الالن ك يم هودان   ميد ك ية االدارى واالقتصالالاد

الدكتورى  يداء ختي وإل  أ ، المو الالالو  واالخ ون كتور   ي ودكتور  هند ودكتور  الالالعد  الكوفة  ن د
 الح يني. بد الح ين 

المناقلة لقبول  ناقلة ر التي تقدي  إل  ال ادى رئيس وأ ضاء لجنة الوأود أن أتقدد باللإ  و 
المول   ز وجل  ةورصالالانتها الع مية  الالائ  ، ن أجل اغتنائها؛هذه ورفدها بملحظاتهم الع مية البناءى 

 أن يديم   يهم نعمة الصحة والعافية والع م والمع فة.

بجانبي وارشالالالالالالالالدوني ل ط ي   اووق و  ،وشالالالالالالالالإ   وتقدي   ال  كل االشالالالالالالالالخا  الذين  الالالالالالالالا دوني
الصالالالالالالالالالالحي  واشالالالالالالالالالالإ   إتبة ك ية االدارى واالقتصالالالالالالالالالالاد والمإتبة الم كزية في جا عة القاد الالالالالالالالالالية والمإتبة 

 . وجا عة با ل ،وجا عة الم تنص ية ،وجا عة  بغداد ،  الم كزية في جا عة الكوفة

 

 

 الباحثة                                                            

 صفاء احلسيين                                                                               
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 :  المستخلص

، الذ   والتعافي الماليت الالالالالالالع  الدرا الالالالالالالة الحالية إل  الكلالالالالالالالا  ن العلقة  ين  يإل التمويل 
المالي ال  يم ل مص ف في لدرء المخاط  المالية والح اظ     الو ع  مصارفُي هم بمع فة قدرى ال

ولهذا جاءت هذه الدرا الالالالة لت الالالال ي  الضالالالالوء  ،تعا لته و لقاته  ع كل المؤ الالالال الالالالات واالط اف المالية
 وقد. قياس العلقة واختبار ال   الالاليات  ين  ؤشالالال ات الهيإل التموي ي و ؤشالالال ات التعافي المالي    
وجود  لقة   أوال وهما ف  يتين     الدرا ة وا تندت ال ئي ية ف  ياتها اختبار ال  الدرا ة  عت

ارتباط  ات داللة إحصالالائية  عنوية  ين الهيإل التمويل و دت تحقيقها ل تعافي المالي في المصالالارف 
يتحق  التعافي المالي في المصالالالالالالارف التجارية نتيجة اال الالالالالالتخداد ا   ل وال   الالالالالالية االخ ت  التجارية

لت اؤالت التي تم ط حها ل وصول ال  تلخيص دور لمؤش ات الهيإل التمويل  ن اجل اإلجابة  ن ا
 اختيار مت الدرا ة ف  يةاثبات و  أهداف تحقي  أجل و ن .كل  ن الهيإل التموي ي والتعافي المالي 

  بع  ن  لوائية  ينة واختيار ل درا ة كمجتمع المالية لألوراق الع اق  وق  في المختارى المصارف
 ال الالالالالالنوية التقاري  في المنلالالالالالالورى المالية البيانات     اال تماد وتم ، البيانات  نها تواف ت  صالالالالالالارف
  ،(2017-2008) الز نية ول  ت ى ل مصالالالالارف ال الالالالنوية المالية والتقاري  المالية لألوراق الع اق ل الالالالوق 
 وا الالالتخ جت االحصالالالائية واال الالالاليب المالية المؤشالالال ات  ن العديد ا الالالتخداد تم البيانات  عالجة و جل
 . (  (Excel2016  وب نا ج ( spss-V26)  االحصائي الب نا ج با تخداد النتائج

  ين  ت اوتة  االرتباط  لقات أهمها  ن اال الالالالالالالالالتنتاجاتال   جمو ة   الالالالالالالالالالة التوصالالالالالالالالال ت و 
 التي المخاط   خت ا انو . الدرا الالالالالالالة  ينة ل مصالالالالالالالارف المالي والتعافيالهيإل التمويل  شالالالالالالال اتؤ  

 التعافي تحقي  الصعوبة  ن وتجعل الهيإل التمويل  في تؤث  أن شانها  ن المصارف لها تتع ض
.كما اوصالالالالالالت الدرا الالالالالالة بانه ينبغي     المصالالالالالالارف التجارية الع اقية اال تماد      ؤشالالالالالال ات  المالي

  يإل التمويل لمع فة أدائها التموي ي وكذلك ن ب كل  صدر  ن  صادر التمويل فيها .

 

 ، المخاط  المالية ، التع   المالي الهيإل التمويل ، التعافي المالي  : الكلمات المفتاحية
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 المقدمة :   
يعد موضوووووك  الت اللمونت مم الموضووووومة  المجمة اال مرة  امااية المةلاة تاللال ا ل وووو    

القرايا  اإلااية المةلاة العديد مم , تتأخذ  اهماة مم خال  تةثيرهة تايتبةطجة بأهداف اإلااية المةلاة
مم القرايا  المعقدة اللال تلطلب مم امااية المةلاة الدياسوووووووة تالب   تتكون قرايا  اللمونت  منجة تهال

لل ديد مصوووووووووووووودي اللمونت سووووووووووووووواك اةن مم طرن  اللمونت الممللح اد مم طرن  المديو اة , ت ت ديد 
تظافاًة غةية اال األهماة ت عى اإلااية المةلاة  شةطًة تتمةيس  لفة.زنج اللمونلال الذي ي ق   ا ى االم

مم للمصةيف قراي اللمونت بةلن بة  ذ ان   .مم خالله إلى ت ديد الن ب المثلى لكت مصةاي اللمونت
 هم القرايا  امسووووووولراتاراة, تتزااا  هميله مر اللليرا  المل وووووووةيمة اال العةلم , تمة ينلج مم ذلح مم 

صوووةيف ,مت المنةا وووة الداخلاة  يم المإضوووةاة إلى مواالح األسووووال العةلماة  مةد ال ووولر تالمنلرة , 
جعت ا ظملجة معرضوووة لالاالس تام جاةي مة  لمصوووةيفة تتعداهة بةلن وووبة لتإن ايتفةك المخةطر المةلا

 لمخةطر المةلاةاعد المصةيف مم ا ثر لم ت لطار مواججة هذه المخةطر تمعةلرلجة تاللصدي لجة, تت
تطوي مةلال ت ت ووووةك ا ير اال مخللد  لدان العةلم, تان ال وووواةسووووة    جة تعمت اال  يئه ذا تعرضووووة  أل

تام ظمة اللال ت لم ممت المصووووووةيف هال سوووووواةسووووووة  مةلماة تنط   ملى جمار المصووووووةيف اال اةاة 
ال لدان, لذلح اةن المخةطر اللال تصوويب المصووةيف اال الدت  الملقدمة تت دز األ مة  ينعلر اثرهة 

صووورف اي اللمونت الملةحة  مةد المتيغم تعدا مصوووة ,دمة تالنةماةاال  غلب المصوووةيف اال الدت  الملق
مثت تاتية تاخلالف  شلةلجة م ا  امهلمةد منصبة ملى الطرنقة اللال يلم  جة ت ديد الجالت اللمونت األ

 .صرفاال ت  يم  ااك الم
لت مااية المةلاة )الجاتقد  ني  اكرة الدياسوووووووووة اال تف وووووووووير العالقة  يم موضووووووووووميم اال مرة  ا

, تاللعةاال المةلال ( تجةك   هماة الدياسووة بم ةتلة الم ووةهمة اال تشووخا   ثةي ام مة المةلاة اللمونت
اللال يلعرض لجة قطةك المصووووووووةيف اللرةينة تت ديد سوووووووو ت معةلرلجة تتوضووووووووح العالقة  يم الملليرا  

 .ال ةلاة
تقد تم اخلاةي المصوووةيف اللرةينة العرا اة المديجة اال سوووول العرال لاتيال المةلاة للكون مرلمعة    

للدياسووووووة تقد اخلير منجة سووووووبر مصووووووةيف للكون مينة قصوووووودية للدياسووووووة خال  سوووووول وووووولة  مناة املد  
(2008-2017.) 

المنجراة العلماة للدياسة تتنةتل  هذه الدياسة الموضوك اال ايبر اصو  , تنةت  الفصت امت  
 .تالدياسة  ال ةبقة اال مب ثيم ,  مة الفصت الثة ال اقد ياز ملى امطةي النظري للدياسة
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مم مفة ام ت اةس  ينمة المب    تةت  المب   امت  الجالت اللمونتقد تةلد مم مب ثيم تن 
الثة ال النةت  اللعةاال المةلال تاافاة ت قاقه , امة الفصت الثةل  اقد تضمم الرة ب العملال تاللط اقال 
تالل ليلال للدياسوووووة اال ثالز مبةح  حي  تضووووومم المب   امت  مكشووووورا  الجالت اللمونلال تت ليلجة 

 اةسجة تت ليلجة امة المب   الثةل  تضمم ت ليت  تامة المب   الثة ال تضمم مكشرا  اللعةاال المةلال
مم بةلل ليت امحصووووووووة ال . امة الفصووووووووت الرابر اقد تضووووووو تامثر ة  ت اةس العالقة  تاخلبةي الفرضووووووووا

 . صل  لجة الدياسةتو  امسلنلةجة  تاللوصاة  اللال



 

 الفصل االول

 منهجية الدراسة والدراسات السابقة

 نهجية الدراسةمالمبحث االول : 

 ي : الدراسات السابقةالمبحث الثان
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  الفصل األول // المبحث االول : منهجية الدراسة

 مشكلة الدراسةأوال // 
 (Modigllini & Miller, 1958)بعد ظه ر افتراض  رةلقد اكتسبببي ل ال التل أل يةل ب      
على افتراضبببببعا الععلث الل علوص وإ ىبببببل يلى ياخ ال   يد استخد ب م ادبببببت دا   صبببببع ر  ىوالذي بن

التل أل ال عريو والداسلو يو الد  ن وحق ق الللك بص وُإعدُّ ةذه النت جب غ ر ىبببببببببببببع عب لك انع ا    
س ي  ببل نعلببل على إقل ببل إكلفببب ر ي م النببعح ببب الن رأببب نلام ين نا ن ةنببع  إل أببل و بعببعلث وايعو  

   للعل فو الشر ب يلى العد األ اىا

( والتو ةل ةنع   ور لله ال التل أل فو إعزأز التععفو اللعلو)  وةو سكككةسكككية ألالمشككككلة ا  
 نجعب عل هع بلعرفب االدئلب الفرع ب لل ى ل لعلهع وةو : 

 ؟ اله ال التل أل والتععفو اللعلو ةل ةنع  عخيب ب م -1   

 ؟ةل إ يد يدعل ي إععفو   لى لللصعرد العراق ب -2  

 ؟ةل ةنعلك  رواب فو إغ  ر او إعد ل ل ال التل أل لخدتجعبب لس عدعا التععفو اللعلو-3  

 ؟ةل إت افر يدعل ي وسطط إععفو ادتبعق ب لل ايهب االز عا لدى اللصعرد العراق ب -4  

 :همية الدراسةأ ثةنية //
إشببببب  ر   وبببببراا و عد اا اله ال علل ب فو  ععولب إكتسبببببي الدرادبببببب يةل تهع  م ااهع إعد 

صببببببع ر اله ال التل أل ب م   و ذلك اللقعراب  صالتل ألو و  ف ب  سببببببعةلتهع فو إعزأز التععفو اللعلو 
   لع ة  الععل فو اللصعرد التجعرأب ع نب الدرادب  فو   ايهخ الل عطر اللعل ب  وإعث ره اللعلو

والدور الذي إل بخ فو  صوأنعاس يعاي  م يةل ب الدرادببب فو إر  ز على اللصببعرد التجعرأب  
والتط أر العلرااو عم طرأق صواللسببببببعةلب فو علل عا التنل ب االيتصببببببع نب  صبنعء االيتصببببببع  ال طنو 

   ال ن  أبي  ال لتل أل اللشعرأع  ا تخكهع لرؤوس
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 :هداف الدراسةأ ثةلثة//

 إسعى ةذه الدرادب يلى إعق ق األةداد اآلإ ب:

 إش  ر وإعد د يبرز   وراا و قع  س اله ال التل أل  -1
 إش  ر وإعد د ابرز   وراا و قع  س التععفو اللعلو  -2
   صعردو إعزأز التععفو اللعلو فو الل ست ى و ور اله ال التل ألو فب عن  -3
  م سخل: اللعلو التعرد على الع ا ل اللعد ة لله ال  -4

   تل أل ب ( إعد د  دى العخيب ب م بعض الل وراا الي  

و عرفب يدرإهع على ايتراض األ  ال لصببببببببعرد ب االدببببببببت ععب ب للد  ن فو ال(  إعد د الطعيب    
  اللل لب م الجهعا 

 ع   صع ر التل أل واست عر االفضل  نه التو إ ثر على   رادب الع ا ل  (     

 -: فرضية الدراسة رابعة// 
إث إعد د اثنعن  م الفرضبب عا والتو إسببعى  على وفق  شببالب الدرادببب واالةداد اللت سعة  نهع 

 الدرادب الى اثبعا  دى ىعتهع او رفضهع وةو :

وي   عخيببب ارإبببعت داا  اللببب يحصببببببببببببببببعا ببب  عن أببب ب م اله اببل التل أببل و ببدى إع  قهببع   1
 للتععفو اللعلو فو اللصعرد التجعرأب  

 تعقق التععفو اللعلو فو اللصببببببعرد التجعرأب ات جب االدببببببت دا  األ  ل لل وببببببراا اله ال   2
 التل أل 

 خةمسة //النموذج الفرضي 
ب الدرادبببببب وإع  قع ألةدافهع إث بنعء   طط فرضبببببو للدرادبببببب الذي  تضبببببلم ادبببببتكلعال للععلجب  شبببببال

اللتغ ر اللسبببببببتقل اللتل ل به ال التل أل صواللتغ ر التعبع اللتل ل بعلتععفو اللعلو وإعد د العخيب ب م 
 ( 1 تغ راا الدرادبص  لع   ضح الشال ريث )
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 الفرضو الدرادب ال دج( ا1وال )

اللرواب اللعل ب وااعاعدببببعإهع ةدى ةع ي العع ري ص-1 )  : البعح ب بعالعتلع  على م اعدا  :اللصببببدر
 صبببببببطفى ىببببببب  ح  ج د صاثر ل ال التل أل -2ص  2018فو إعق ق التععفو اللعلو صيع عب  ربخء ص

  (2019صفو ال  لب الس ق ب لللصعرد التجعرأب  م سخل   وراا الربع ب صيع عب الك فب 

 -: ةللدراس والمكةنية الزمةنية الحدود سةدسة//
 ز ن ب دبببلسبببلب وفق الدرادبببب ع نب اللصبببعرد فو الز عا ب العدو  إلتد الز عا ب: العدو  -1

   (2017 -2008 م ) لللدة
دبببببب ق العراق  فو اللدريب اللصببببببعرد إتل ل للدرادببببببب اللاعا ب العدو  اللاعا ب: العدو  - 2

  صعرد  دبعب  إشلل ع نب است عر لألوراق اللعل ب وإث

 مجتمع وعينة الدراسة  سةبعة// 
نل ل  جتلع الدرادبببببببب بلجل ر اللصبببببببعرد التجعرأب العراق ب اللدريب فو دببببببب ق العراق لألوراق 
اللعل ب صوإث است عر ع نب يصدنب  نخ إل ل دبعب  صعرد إجعرأب عراق ب إث است عرةع  م ي ل البعحث 

للصببعرد ) صببرد ي هعن لخدببت لعر والتل أل صاللصببرد التجعري العرايو ص صببرد االيتصببع  وةذه ا
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ص صببرد ال ل ا التجعري ص صببرد الشببرق االودببط ص صببرد  عر والتل أل ص صببرد ا خد واالدببت ل
 او ر الدولو ( و عن است عر اللصعرد ع نب الدرادب بنعء على االدبعب التعل ب :

يل ع ةذه اللصببببعرد  دريب فو السبببب ق العراق لخوراق اللعل ب وان ب عاعإهع وي االهع    تب بشببببال -1
  ردلو فو الس ق و ت فرة وألام ادت دا هع 

  يل ع ةذه اللصعرد  ستلرة فو  زاولب اعلعلهع اللصرف ب ط لب  دة الدرادب -2
  ق اللعل ب عد  إعرض ادهث ةذه اللصعرد لخنقعد عم التداول فو الس  -3

 أسةليب جمع البيةنةت: ثةمنة //
 :الجعاي الن ري للدرادب  -1

لقد إث االعتلع  على اللت افر واللتعح  م اللصبببببببع ر واللرايع العرب ب واألين  ب داا الصبببببببلب   
بل ض ر الدرادب  م  تي علل خ  ت صصب و ورأعا وردعال واطعرأح يع   خ والل ايع العلل ب على 

 وى عغب الجعاي الن ري للدرادب وبلع ن د  اإلطعر العللو التعل لو لهع  االاترا ت  الردعء

 :الجعاي التعل لو )العللو( للدرادب  -2
لقد اعتلدا الدرادبببببب فو العصببببب ل على ال  عاعا الخز ب للتعل ل فو الجعاي التعل لو للدرادبببببب 

الل زاا عا العع ب لهع  ع نب الدرادببببص وبعلتعد د  شببب فعا لصبببعردعلى الكشببب فعا اللعل ب ال عىبببب بعل
وللفترة اللدرودبببص والتو إث العصبب ل عل هع  م التقعرأر السببن أب التو إتضببلم العسببعبعا ال تع  ب لهع 

-2008واللصع ق عل هع  م ي ل الجهعا الريعب ب الل تصب وللدة الدرادب التو وللت السن اا  م )
2017)  

فععلب ل  عس وإعل ل العخيب ب م اله ال التل ألو ان الل وراا ي اة مؤشرات الدراسة  :  تةسعة// 
والتععفو اللعلو ص وألام ادبببببت دا  الل وبببببر  ل  عس لرىبببببد وادبببببتعراض ال رود اللعل ب ص و ل ةذه 

وفو ال ايع ةنع  فج ة    رة فو اال ب عا اللتعلقب ص   ل ًع وق عد ًع لله ال التل ألوالل وراا ط را إعل
بتط أر ةذه الل وببببببببراا ل  عس و رادببببببببب التععفو اللعلو واله ال التل ألو ص  وبعلتعلو فعن الل وببببببببراا 

 : النهعا ب دتك ن 
  اله ال التل ألو  وراا  -1

 التععفو اللعلو   وراا   -2

  الل عطر اللعل ب ق عس   وراا   -3
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بشببببببال ا التععفو اللعلو للجعاي العللو   وببببببراا اله ال التل ألو و  وببببببراوإث االعتلع  على 
ك ر لك اهع إعطو ىبببب رة واضببببعب عم العخيب ب م اله ال التل ألو والتععفو اللعلو وإك ن ال وببببراا ي

 ويد إث إ ض ح الل وراا بشال  فصل فو الفصل ال عاو ص دعادة االسرى 

 واإلحصةئية المستخدمة في القيةس والتحليل  المةلية األسةليب  عةشرا //
  الل وراا اللعل ب -1
 ( 1)يدول  ص  لع ة  فووةذه  تغ راا فرع ب  وراإخ بال  اللتغ ر اللستقل ة  ل ال التل أل  -أ

 والل وراا  لله ال التل ألو ( : اللتغ ر اللستقل 1يدول )
  المتغير المستقل
 نسبة الرفع المةلي

حقوق المسةهميننسبة الديون إلى   
 نسبة الديون طويلة األجل  إلى مجموع الموجودات
 نسبة الديون قصيرة األجل  إلى حقوق الملكية

 حقوق الملكية إلى الموجودات الثةبتة
 مضةعف حق الملكية
 نسبة التمويل الداخلي

 نسبة تغطية االربةح للفوائد
 ( 52: 2019) ج د ص صطفى ى  حص اثر ل ال التل أل فو ال  لب الس ق ب صبعالعتلع  على  البعح بعدا   م ي اللصدر : 

 :المتغير التةبع  -ب
وبببببر  م لتععفو   اخ  تغ ر إعبع و ل    ص التععفو اللعلو  لتغ ر إعبع  اادببببب تث اعتلع    وبببببر 

 ( 2 خح ب الجدول )ث ر  ل اللتغ راا اللستقلب عل خ  وإأ
 للتععفو اللعلو( : اللتغ راا الت ابع 2يدول ) 

 المتغير التةبع
 نسبة العةئد على الموجودات
 نسبة العةئد على الودائع

سلف المةل نسبة الى القروض والمالئمة راس   
 مالئمة راس المةل الى مجموع الودائع

 (2018إعق ق التععفو اللعلو ص ح ب بعالعتلع  على )العع ري صةدى ةع ي صاللرواب اللعل ب وااعاعدعإهع فوعدا  البعاللصدر :  م ي 
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 :االحصةئية المستخدمة عةدالت الم -2
ويةدافهع ويد إث صالدرادب صيعتلد  نها الدرادب على يدل ب التعل ل ألاخ يك ر  خء ب لط  عب    

الجعةز لدرادببب التأث ر  (Excel 2016)وبراع ا (، )Spss-V26)االدببتععاب بعل راع ا اإلحصببعاو 
 ( 138: 2003ب م  تغ راإخ  و م يةث األدعل ي اإلحصعا ب اللست د ب  ع نأإو: )بش رص 

:    عس يحصبببعاو نسبببت د  ل  عس  ريب االرإبعت )العخيب( ب م  تغ رأم معةمل االرتبةط البسككي  -أ
وأعسببببببببببببببي بعفتراض وي   عخيب سط ب  (r ≥ -1 ≤ 1) 1يلى  1 -وإتراوح ق لتخ ب م  (r)وأر ز لخ 

ب م يثن م  م اللتغ راا فقط  ع العلث ين العصبببببببببب ل على ق لب ىببببببببببغ رة  )يرأبب  م الصببببببببببفر( لهذا 
اللعببع ببل ال نعنو عببد  وي   عخيببب ب م اللتغ رأم فقببد إ يببد عخيببب  م الببدريببب ال ببعا ببب )ارإبببعت غ ر 

 ( (n – kأب بدريب حر   Tالتو إتبع إ زأع  Tإست د  يحصعا ب و سطو(  
 

𝐓 = 𝐫 
√𝐧 − 𝐤

√𝟏 − 𝐫𝟐 
 Equ.1 

 رااعد  اللتغ    Kص  نل ل حجث اللجتلع   nادا ين  
 : نموذج االنحدار الخطي البسي   -ب

 نأسذ الص غب العع ب التعل ب:

Equ.2 𝐲 = 𝜷0+ 𝜷1 𝐱 + 𝐞 

 ح ث ين 

𝐲 اللتغ ر التعبع : 

𝜷0 اللع ر الصع ي: العد ال عبت يو  عللب إقعطع سط االاعدار  ع 

𝜷1ص          :  عللب الل ل 𝐗اللتغ ر اللستقل : 

𝐞 ال طأ العشبب ااو وة  الفرق ب م ال  لب الع  قب : 𝐲    وال  لب الت ف رأبy وأعرد بعللتبقو    ̂
e=yيد ) ̂- 𝐲   ) 

  وبببر يحصبببعاو    م اسببببب إأث ر اللتغ ر اللسبببتقل فو اللتغ ر التعبعص  -:  2R معةمل التحديد  -ت
 وأعسي بترب ع  عع ل االرإبعت   
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 لمتغيرات الدراسة ة الدراسةت السةبقبعض المبحث الثةني : 
البعح ب على عد   م الدرادعا السعبقب التو إعد  م اللرإكزاا الرا س ب ل نعء الجعاي طلعت ي        

التو واألين  ب  العرب ب د تث عرض لبعض الدرادعا الفكري  م الدرادب وربطخ  ع الجعاي الل دااو  
 لهع ىلب بعلل ض ر يو  احد  تغ راإهع :

 :  الدراسةت العربية  \\اواًل 

 السعبقب لللتغ راا الدرادب  العرب ببعض الدرادعا ( : 3يدول )

 (2011)احمد، 1

 وعلى االردنية العةمة المسةهمة الشركةت ربحية على التمويلي الهيكل أثر عنوان الدراسة
 .األربةح توزيع في سيةسةتهة

 إلك ربع ب فو الدرادبببب ع نب للشبببر عا التل ألو اله ال اثر  عرفب الى الدرادبببب ةدفت هدف الدراسة
 إ زأععا فو د عدعإهع وعلى االربعح  م ال احد العع ي السهث بعصب  ل لب الشر عا

  االربعح إ زأععا  م السهث بعصب  ل لب االربعح
مجتمع وعينة 

 الدراسة
 اللعلو عّلعن د ق  فو اللدريب االر ا ب العع ب اللسعةلب الشر عا

اهم النتةئج 
والتوصيةت 
 الدراسة

 اله ال ب م  عن أب  اللب داا عخيب إ يد ال يبرزةع اتعاا الى الدرادب إ ىلت
 السببببببببهث حصببببببببب وب م التل أل ل ال ب م عخيب إ يد ال و ذلك الربع ب وب م التل ألو

 الععاد ب م الل ازاب  راععة التل ألو القرار اإ عد عند الدرادببببب يوىببببتص  الت زأععا  م
 يهب  م الد م وإكلفب يهب  م اللقترضبببببببب لأل  ال بعلنسببببببببب االدبببببببت لعر على اللت يع

  اسرى 
    (2015 نبغ، و زريعة)                               2

 "إ اس ب رىب فو اللدريب الشر عا على إط    ب  رادب: اللعلو اله ال  عد اا عنوان الدراسة
  فو واللدريب اللعل ب غ ر للشببببببببببر عا اللعلو اله ال  عد اا استبعر الدرادببببببببببب وةدفت هدف الدراسة

 اللصببببببرف ب ال د عا وببببببر عا الدرادببببببب ادببببببت نت فقد ص اللعل ب  لألوراق  إ اس دبببببب ق 
 وفق   تلفع  عل ع دببببببببببببببل  ع إبععهع أل ا را التل ألو التأي ر وسد عا التأ  م وسد عا

 اللعد ةص الق اعد
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مجتمع وعينة 
 الدراسة

 الز ن ب الفترة وفو وببببببببببر ب 32  م اللا ن   الدرادببببببببببب  جتلع على الدرادببببببببببب وييرأت
  اإلحصببببببعء الدرادببببببب وادببببببت د ت   الشببببببع ل اللسببببببح بذلك  سببببببت د ب 2005-2010

 ال عبت التأث ر العدج  سببببببت د ع اللتعد  الاعدار ا وإعل ل  االرإبعت وإعل ل ال ىببببببفو
 ال دج ب م األفضبببل ب الستبعر(Hausman) استبعر الدرادبببب وادبببت د ت ص والعشببب ااو

 ال عبتب التأث راا ال دج ين استبعر ات جب ويظهرا العشبببببببببببببب ااو تأث روال ال عبت التأث ر
 اللتل لب اللستقلب اللتغ راا يثر الدرادب واست را   الدرادب  ل  عاعا   خ ب   ر ة األ

 لألى ل اإلةخ  و  صر والربع ب األى ل ول ال النل  و عدل الشر ب حجث فو
   الفعادة و عدل

اهم النتةئج 
والتوصيةت 
 الدراسة

 ص يحصبببببببببببعا ب  اللب وداا اللد  ا ب على ينجعبو يثر داا والربع ب الشبببببببببببر ب حجث ين
 و عدل اإلةخ  و عدل ألىببببببببببب ل ا ول ال النل   للعدل  ين الدرادبببببببببببب يظهرا ب نلع

  يحصعا ع  اال نام لث ولكم دعلبع إأث را الفعادة
 (2015،)العةني والعةمري                                   3

محددات الهيكل المةلي :دراسة تطبيقية على الشركةت الصنةعية المدرجة في   عنوان الدراسة
 سوق عمةن لالوراق المةلية 

ةدفت الدرادببببببب الى استبعر سلس  عد اا لله ال اللعلو للشببببببر عا العلعا ب اللدريب  هدف الدراسة
؛)الغذاء صال نعء فو ب رىببببببببببب  سببببببببببقط والتو إصببببببببببن  الى ثخ  يطعععا ىببببببببببنعع ب 

 صالك ل عا ب (
عينة ومجتمع 

 الدراسة
وبببر ب صوادبببت د ت الدرادبببب ال  عاعا اللعل ب للشبببر عا فو  38يد بلغت ع نب الدرادبببب 

الدرادبببببببب  تغ راا الربع ب والل عطرة والعجث   صوادبببببببت د ت 2012الى  2008الفترة 
و عدل النل  ول ال االىببببب ل  لتغ راا  سبببببتقلب إ ثر على اللتغ ر التعبع الذي إل ل 
فو اسبببي ايلعلو اللد  ا ب ص وادبببت د ت الدرادبببب االاعدار اللتعد  بعدبببت دا  براع ا 

(spss إلضهعر النتعاا لإليعبب على يدئلب البعث )  
اهم النتةئج 
 والتوصيةت

ين حجث الشر ب والربع ب داا اثر ينجعبو على اللد  ا ب وداا  اللب يحصعا ب صب نلع 
يضهرا الدرادب ين للعدل النل  ول ال االى ل و عدل اإلةخ  و عدل الفعادة إعث را 

 دعلبع ولكم لث نام  اال يحصعا ع 
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   (2016،   ومرسلي بوعبدلي)                              4

 التجةرية البنوك ربحية على المةلي الهيكل أثر عنوان الدراسة
 التجعرأب ال ن   ربع ب على اللعلو اله ال يثر على التعرد يلى الدرادبببببببببببببب ةذه إهدد هدف الدراسة

 ربع تهع إع  ث وة  التجعرأب ال ن   يل خ إسببببببببعى الذي األدببببببببعدببببببببو الهدد ين بععتبعر
 التجعرأب ال ن   فو اللعلو اله ال إر  بب بعست عر اللتعلقب اللعل ب  القراراا يةل ب و م

عينة ومجتمع 
 الدراسة

 الجزاار  ينرال د دتو بنك حعلب  رادب

أهم النتةئج 
 والتوصيةت

 إأث ر لخ الل ي  اا ييلعلو على الللتلك اللعل ريس  بنسبب اللل ل اللعلو اله ال ين
 حق ق  على الععاد اسبب على إأث ر لخ ول س الل ي  اا على الععاد اسبب على ينجعبو
 نعلل اللعتجزة واألربعح واالحت عطعا بعألدببهث التل أل زأع ة ين على  دل  لع الللك ب

 اللصببببببعرد على الدرادببببببب ويوىببببببتص األربعح  م اللسببببببعةل م اصبببببب ي إ ف ض على
 االيتراض على  االعتلببع  وإالببع الللتلببك اللببعل بريس ببعلتل أبل االكتفببعء عبد  التجببعرأبب
  ع نب حدو  فو التل أل  م الن ر ةذا   فرةع التو الضرأ  ب  ال ف راا  م لخدتفع ة

 2016العلي ، 5

أمككةنيكة تحقيق التعكةفي المكةلي بكةسكككككككككتخكدات نلريكة الخيكةرات الحقيقيكة في تقييم ) عنوان الرسةلة
 المشةريع االستثمةرية (

 
 هدف الدراسة

ي اعا ب إعق ق التععفو اللعلو بعدبببببت دا  ا رأب ال  عراا إنعولت ةذه الدرادبببببب إفسببببب ر 
 الع    ب فو إق  ث اللشعرأع االدت لعرأب

إث االعتلع  فو ةذه الدرادببببب على  جل عب  م ال  عاعا اللعل ب والتعرأ  ب واللسببببتق ل ب  
التو  إث العصبببببببببببببب ل عل هع  م الجهعا داا العخيب فو الشببببببببببببببر ت مص و م سخل  ع 

 الن ري والتط  قو )العللو ( يدس علل ب وفكرأب فو يعا هع ريت عل خ  م 
عينة ومجتمع 

 الدراسة
 

ووببللت الع نب على وببر ب غعز الجن ب ووببر ب غعز البصببرةص وان السبب ي الرا س فو 
اسرى عع لب ضببببببلم ةذا القطعر فو  است عر ةعإ م الشببببببر ت م ة  عد  وي   وببببببر عا

إث است عر يطعر الصببببببببببببببنعععا الغعزأب ويد  اللنطقب ال دببببببببببببببطى والجن ب ب فو العراقص
   جتلعع للدرادب
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اهم النتةئج 
وتوصيةت 
 الدراسة

 إ ىلت الدرادب يلى ين يل ع  نشعا األعلعل على استخد ط  عب اعلعلهع
إ ايببخ يز ببعا  ببعل ببب يببد إ  ي بهببع فو اهببعنببب اللطببعد يلى االاه ببعر التببع ص األ ر الببذي 

لل ايهب اي ضببببببببببببرر  علو  سببببببببببببتق لوص  ع  تطلي وي    جل عب  م ال طط ال د لب 
اللعلو ف لع ل  إث التعرض  األسذ بعلعسبببببببعن وضببببببع ال طط ال عىببببببب بتعق ق التععفو

و م ابرز  ع يوىببببببت بخ ةذه الدرادببببببب الشببببببرور بتط  ق ا رأب ال  عراا  الز ب  عل بص
أب  م ي ل ع نب الدرادببببص وللشبببعرأعهث االدبببت لعر  الع    ب لتق  ث اللشبببعرأع االدبببت لعرأب

كعفب التو ةث بصببد  التععيد عل هع   ن ين ةذا اللفه   يعطى ىبب رة واي  ب و تكع لب 
عم الف ااد والتكعل ف لللشببببببببببببببعرأع  ع التعد د الدي ق للل عطر التو إرافق إنف ذه ولكل 

   رحلب  م  راحلخ 
 (2016) الموسوي ،                   6

 إأث ر اله ال اللعلو اللصرفو فو   عطرة الس  لب /ردعلب  عيست ر / رادب إط    ب  عنوان الدراسة
ةببببببدفت الدرادببببببب الببببببى ب ببببببعن األثببببببر ببببببب م  تغ ببببببراا الدرادببببببب علببببببى وفببببببق الل وببببببراا  هدف الدراسة

واللقبببببببع  س واألدبببببببعل ي اللعتلببببببببدة  بببببببم ايبببببببل إعد ببببببببد يفضبببببببل األدبببببببعل ي لصبببببببب عغب 
السببببببب  لب وبلبببببببع  نسبببببببجث  بببببببع ب ئبببببببب ل ابببببببل التل أبببببببل ف لبببببببع  تنعدبببببببي  بببببببع  تطلببببببببعا 

 االعلعل فو العراق  
مجتمع وعينة 

 الدراسة
 عشرة  م اللصعرد التجعرأب اللدريب فو د ق العراق لخوراق اللعل ب 

أهم النتةئج 
 والتوصيةت

ين ى عغب اله ال اللعلو اللصرفو فو اللصعرد التجعرأب العراق ب اعتلد بشال    ر 
عةث فو التعث ر على دبببببب  لب إلك اللصببببببعرد والعد  م على التل أل اللقترض  لع دبببببب

يدرإهع على إ ظ ف اال  ال وعد   س لهع فو ادببببببببببببببت لعراا  جعزفب للعد  م   عطرة 
السبب  لب ص اوىببت الدرادببب بضببرورة اةتلع  اللصببعرد التجعرأب بصبب عغب ل الهع اللعلو 

ععولب التقل ل و ععولب العصببببببببب ل على اال  ال التو إلتعز بط ل األيل ويلب الكلفب لل
   م   عطرة الس  لب 

 (2018)العةمري ، 7
 اللرواب اللعل ب وااعاعدعإهع فو إعق ق التععفو اللعلو  عنوان الدراسة
 إضلنت :  هدف الدراسة

 إش  ر وإعد د ابرز   وراا و قع  س التععفو اللعلو-1
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' ع ب عن الصع بعا  إعد د االل عا والللعردعا التو إرإكز عل هع  تغ راا الدرادخ-2
  والتعدنعا التو إ ايخ العع ل م عند إط  قهع و ع ةو د ل  ععلجتهع وإع  قهع

التبببعط ر الن ري والفكري وعرض اال ب بببعا الفكرأبببب والفلسببببببببببببببف بببب داا الصببببببببببببببلبببب -3
 بل ض ععا اللرواخ اللعل ب والتععفو اللعلو وإعل لهع و نعيشتهع

مجتمع وعينة 
 الدراسة

  صعرد  ست د ب ال  عاعا اللعل ب اللنش رة  10ع نب  تك اب  م طبقت الدرادب على 

اهم النتةئج 
 والتوصيةت

إ ىبببببببببببببلت الدرادبببببببببببببب للجل عب  م االدبببببببببببببتنتعيعا الن رأب والتط    ب  م ب نهع على 
اللصببعرد زأع ة االةتلع  بنشببر ال عو اللصببرفو للزبعام عم طرأق الدععنب واالعخن 

  الن ةنع  إ  فع  م الزبعام ح ل فكرة ا دار اللبعلغ فو اللصرد 
 (2019) مجيد،                               8

 الربع ب   وراا سخل  م التجعرأب لللصعرد الس ق ب ال  لب فو التل أل ل ال يثر عنوان الدراسة
  م التجعرأب لللصعرد الس ق ب ال  لب فو التل أل ل ال يثر ق عس يلى الدرادب ةدفت هدف الدراسة

 التجعرأب اللصبببببببببببعرد فو اللتغ راا ب م العخيب ا ر وإعد د الربع ب   وبببببببببببراا سخل
   الدرادب ع نب

مجتمع وعينة 
 الدراسة

 إشببببلل ع نب است عر وإث اللعل ب لألوراق العراق دبببب ق  فو اللدريب التجعرأب اللصببببعرد
 (       2016 – 2004)  م لللدة ز ن ب دلسلب وفق  إجعرأب  صعرد ثلعا ب

 
اهم النتةئج 
 والتوصيةت

  عن أب  اللب دو يثر   يد يةلهع االدبببببببتنتعيعا  م  جل عب يلى الدرادبببببببب وإ ىبببببببلت
 الععاد  عدل عدا  ع الربع ب   وبببببببببببراا سخل  م السببببببببببب ق ب ال  لب فو التل أل له ال
 االعتلع  العراق ب التجعرأب اللصبببببعرد على  نبغو بعاخ الدرادبببببب يوىبببببت  ال  ااع على
   م  صبببببببببدر  ل اسبببببببببي و ذلك التل ألو ي ااهع للعرفب التل أل ل ال   وبببببببببراا على

 ةذه ُإقلل لكو اللصببع ر ةذه  م  صببدر  ل  لفب  عرفب و ذلك ف هع التل أل  صببع ر
 لهع حد ي اى يلى الكل 

 اللصدر :  م اعدا  البعح ب بعالعتلع  على ا ب عا الدرادب 
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 : الدراسةت االجنبية ثةنيًة // 

 اللتعلقب بلتغ راا الدرادب  االين  ب السعبقب الدرادعا بعض ( : 4يدول )

1 Huizinga & Demirguc-Kunt,2000 
 )اله ال اللعلو وربع ب ال نك(Financial Structure and Bank Profitability عنوان الدراسة
ةدفت الدرادبببببببب يلى التعرد على  دى إأث ر اله ال اللعلو على ربع ب اللصبببببببعرد ع نب  هدف الدراسة

ب م االدبببببببعل ي اللعل ب الدرادبببببببب و دى إأث ر الف ااد على اله ال اللعلو  م يهب واللقعراب 
 اللست د ب فو إلك اللصعرد  

عينة ومجتمع 
 البحث

  صعرد فو اللعا ع وال عبعن وبرأطعا ع وال النعا اللتعدة اال رأا ب

أهم النتةئج 
 والتوصيةت

 كشفت الدرادب عم ين ربع ب ال ن   ع نب الدرادب ال إعتلد على اله ال اللعلو لللصعرد

                                    (   2009 ،Gerlach )       
 Financial Structure and the Impact of Monetary   Policy        عنوان الدراسة

on  Asset Price )الهيكل المةلي وتأثير السيةسة النقدية على سعر األصول(         
 هدف الدراسة

 
العخيب ب م اله ال التل ألو والسبب عدببعا النقدنب ويثرةع على ق لب ةدفت الدرادببب يلى ب عن 

 األى ل 
مجتمع وعينة 

 الدراسة
 1986 -2007لللدة  ولب 17  م  ا اب بع نب الدرادب  إل لت

أهم النتةئج 
 والتوصيةت

 
 

يظهرا اتعاا الدرادببب ين اله ال التل ألو   ثر بعلسبب عدببعا النقدنب التو بدورةع إ ثر على 
ادععر االى ل )العقعراا السان بص األدهث( ص ويوضعت الدرادب انضع إأث ر التض ث فو 

  إلك الس عدعا ويدععر إلك األى ل

2                             Sharma (2013) 

 ( The Asia financial crisis :Crisis reform and recovery عنوان الدراسة
 )االزمة المةلية في اسية :إصالح األزمة والتعةفي (                    
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ةدفت الدرادببب الى إشبب  ر االدبببعب لخز ب اللعل ب وال ىبب ل الى ادببرر وايصببر الطرق  هدف الدراسة
التو إ  ي الى إعق ق التععفو اللعلو الربعب  م  ول النل ر االدببببببببببب  أب صالتو ععات  م 

 لتععفو اللعلواز عا  عل ب ي أب ولكنهع ادتطععت  م الع  ة وإعق ق ا
مجتمع وعينة 

 الدراسة
  لت ع نب الدرادببببببببببب وةو )إع لند ص عل زأع صاادوا سبببببببببب ع صالفل  م ( اال ر الذي يعلهع إ ذل 

 كعفب طعيعإهع لتجني ال ي ر فو يز عا يد دة وإعق ق التععفو اللعلو
أهم النتةئج 
 والتوصيةت

 م اةث ادببببببببببتنتعيعا الدرادببببببببببب ة  ال  ع  بتك  ف الريعبب بلع فو دلك اللرايععا اللتكررة 
واللفصببلب فضببخ عم علل عا الرىببد ال   و ال اء العنعىببر اللعل ب االدببعدبب ب  علسبب  لب 

  والنقد االين و 
ا ع الت ىببببببب عا التو ادبببببببتطععت الدرادبببببببب ال روج بهع ةو وضبببببببع ال طط الل لى العع ة 

ع  اللصرفو بعلكع ل وإنل ب اللصعرد ال عىب وإط رةع وإك أم ال ىعنع على إأة ل الن 
  اللصعرد والشر عا اللعل ب اللتع رة التو إععاو  م اقر حع  فو رؤوس ا  الهع 

3 Akinyomi & Olagunju, 2013 
        Determinant of Capital Structure in Nigeria عنوان الدراسة

 "ا ج رأع فو اللعلو اله ال  عد اا                 
 ال ىبفو اللنهل بعدببت دا  ا ج رأع فو اللعلو اله ال  عد اا استبعر يلى الدرادببب وةدفت هدف الدراسة

  التعل لو
مجتمع وعينة 

 الدراسة
 وإث اللعل ب لألوراق ا ج رأع د ق  فو  دريب ىنعع ب ور  86 البعث  جتلع وإضلم
  م ال عا أب ال  عاعا على العص ل وإث   البس طب العش اا ب  الع نب بطرأقب الع نب است عر
 وادت د ت   شعةدة 240 ب ايع دن اا 10 وللدة ور  24لعد  السن أب اللعل ب الق ااث

 العدج  م ال عبت النل دج الدرادب
Panel Data لكل  الداللب  ست ى  و ذلك اللستقلب التغ راا  عع خا ق ث لتط أر ودلك 

 النتعاا  م ات جب
أهم النتةئج 
 والتوصيةت

ان ات جب االاعدار ال طو اظهر ان الرفع اللعلو لخ عخيب دبببببببعلبب داا  اللب يحصبببببببعا ب 
 ع حجث الشبببببر ب و عدل الضبببببرأبب و ذلك عخيب   يبب داا  اللب يحصبببببعا ب  ع اسبببببي 

إكم  الب  االىبببببب ل ال عبت وب نلع  عات العخيب   يبب  ع الربع ب و عدل النل  ولكنهع لث
  احصعا ع 
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4 Nilssen, 2014)                      ) 

 Determinants of Capital Structure in Listed Norwegian Firms عنوان الدراسة
 "المدرجة النرويجية للشركةت المةلي الهيكل محددات

 للشببببببببببببببر عا اللعل ريس  ل ال فو الل ثرة اللعد اا استبعر يلى الدرادبببببببببببببببب ةذه ةدفت هدف الدراسة
   اللعلو  األوراق د ق  فو  اللدريب النروأج ب

مجتمع وعينة 
 الدراسة

 2013 يلى 2007 الفترة سخل للشر عا اللعلو ال  عاعا الدرادب واعتلدا
 ال  لب فو التعبع اللتغ ر وإل ل   وبببببببببر ب 90 م  ا اب لع نب  شبببببببببعةدة 876  تضبببببببببلم

 اسببببببي العجثص ص الربع ب) اللسببببببتقلب واللتغ راا صللد  ن   السبببببب ق ب ال  لب للد  نص الدفترأب
 فو واعتلدا)   اإلةخ  و  صببر ص السبب  ل واسببي النل ص  عدل ص الللل دببب األىبب ل
 إعل ل  ييراء ي ل اللتغ راا ب م االرإبعت واستبعر  ال ىببببببببببببببفو اإلحصببببببببببببببعء على التعل ل

 وادبببت د ت  للعل ريس ل ال على اللعد اا إلك إأث ر لتفسببب ر اللتعد  ال طو االاعدار
 Panel Data ال  م العش ااو  والتأث ر التجل عو النل دج الدرادب

أهم النتةئج 
 والتوصيةت

 اله ال  يراراا فو يحصعا ب  اللب ودو ينجعبو ثر    يةث إعت ر الللل دب األى ل اسي
% 44 إفسر ب نلع للد  ن  الدفترأب ال  لب  م% 43 إفسر وةو النروأجو للشر عا اللعلو

  اللب ودو دبببببببببببل و إأث ر داا الربع ب ين الدرادبببببببببببب ويدا  للد  ن   السببببببببببب ق ب ال  لب  م
 والنل  والعجث  تغ راا ين الدرادبببببببببببببببب ويدا ب نلع اللعل ريس  ل ال على يحصبببببببببببببببعا ب
 ص يحصبببعا ب   اللب دو نام لث ولكم اللد  ا ب على دبببل و إأث ر لهع اإلةخ   و  صبببر

    اللد  ا ب على ينجعبو إأث ر دو  عن األى ل ل ال ب نلع
5 ROSS,2015)) 

 (The Recovery Theorem)            ا رأب التععفو عنوان الدراسة

 الع ااد اعح ب  م الس ق  إ يععا إعد د سخلخ  م نلام ال ديع لتقد  الدرادب ةذه يعءا هدف الدراسة
 اخحظ عند ع للتنف ذ إعدنع نشببببال وةذاص افسببببب ال يت فو الل عطرة حعالا وق عس اللعل ب

 ا راً  الراةنبص الععلب عم   تلفب حعلب فو با اخ  شروت اسرى  الدولب فو الدوالر دعر ين
 االاتقعل ب األدععر ةذه على الع  ر   ف ب   ضح وةذا   عتللب  خالب يد اق وي   لعد 
 ال  عراا  م السببببب ق  يدبببببععر  م اللسبببببتلدة االدبببببتعقعق آيعل لل تل  الدولب يدبببببععر  م

  دلك فو وعلل ع إجرأ  ع التععفو ا رأب فعادة  دى و ع  البس طب
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مجتمع وعينة 
 الدراسة

 إعطو التو الدولب ااتقعل  صببببببببببببببف فب على ور زا ال  عراا إسببببببببببببببع ر   ضبببببببببببببب ر إنعولت
 يسرى   ولب ي ب  شروطع اسرىص  ولب فو واحد  والر دعر عنعىرةع

أهككم الككنككتكككككةئككج 
 والتوصيةت

 است د   ع بقدر الس ق  فو للععاداا اللستق لو الت زأع ادت دا  نلام الدرادب اتعاا و م
 األى ل يىععب وأست د  اللستق ل بص الفعادة ألدععر  ت يععا اآليلب الفعادة يدععر

 التقععدنبص اللععوعا ىنع  ق   ل الل دس بص
  األى ل إ ص ر العدج فو  لدسخا الس ق  فو الل عطرة لعخوة التعرأ  ب التقد راا

  يةل ب داا األيل وعلى  تف يبص للس ق  الععل ب الذاإ ب الت يععا إك ن  ين وأجي
 الدسل   ل األدبببببب اقص  م وادببببببعب  جل عب على إط  ق الدرادببببببب فو الت ىبببببب عا يةث ي ع

 استعلل ال فإانع اآليلبص الفعادة يدععر ادت دا  بعدت نعءص اآليلب والعق   والعللبص ال عبتص
 إعت ر و  للع لللعدالاص االحتلعلو الت زأع لتقد ر الفعادة يدببببببببببببببععر س عراا  م القل ل يال

 بل عبب ة  التسبببببببببببع ر ي ةر فإن اللعف بص واست عر األ اء ل  عس    عرا السببببببببببب ق   عف ب
  لألفضل عا    عر

 لصدر :  م اعدا  البعح ب بعالعتلع  على ا ب عا الدرادب ال

 :الدراسةت السةبقةعن التميز ثةنية//االختالف و  

 إنطلق النقعت الج ةرأب التو إتل ز بهع الدرادب الععل ب عم الدرادعا السعبقب فو االإو:
إط  ق الدرادبببب فو ال  ئب العراق ب وإعد دا فو اللصبببعرد التجعرأب العع لب فو العراق وبعلذاا إلك  (1

 اللصعرد اللسجلب فو د ق العراق لخوراق اللعل ب 
إعد الدرادب الععل ب  ن  را  تكع خ   ضح  فه   و صع ر اله ال التل أل وااععكسهع فو إعق ق  (2

 التععفو اللعلو فو اللصعد العراق ب ود ل إنل تهلع 
 إل زا الدرادب بعللجتلع والع نب التو إث اعتلع ةع  لع يعلهع إ تل  عم الدرادعا السعبقب  (3
 التو إسععد على إ ض ح الترابط ب م  تغ راا الدرادب حعولت الدرادب الععل ب اكلعل الجه    (4
إر ز اةتلع  الدرادببببببببب على  رادببببببببب  تغ راإهع فو اللصببببببببعرد التجعرأب ب  ب إعد دةع والعلل على  (5

 إط أرةع 
 إل ل الدرادب وبت اضع اضعفب و سعةلب فكرأب فو اغنعء  تغ راإهع ا رأع   (6
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إنعاس اةث  جعالا االدتفع ة التو اضعفتهع  -: مجةالت االستفةدة من الدراسةت السةبقةثةلثة// 
 ( 5الجدول )فو  لع لسعبقب الدرادعا ا

  جعالا االدتفع ة  م الدرادعا السعبقب : (5الجدول )

 الت االستفةدةةمج الدراسة ت

1 Huizinga & Demirguc-

Kunt,2000 

 .االدتفع ة  م الطرأقب التو إث بهع إفس ر اتعاا الدرادب

2 Sharma,2003 إأط ر  صطلععا الجعاي التط  قو للدرادب. 
3 Gerlach,2009 االدتفع ة  م طرأقب عرض الجعاي التط  قو للدرادب. 

 سةادر الحالية خالل سةاللدر النظري الجانب تعزيز في ساهمت 2011احمد،           4

 .التمويل هيكل
5 Akinyomi & Olagunju, 

2013 

االدتفع ة  م بعض اللرايع و اغنعء الجعاي الن ري للدرادب 

 .اللت فرة فو الدرادب

6 Nilssen,2014              وصياغة انموذج  الهيكل التمويلي مؤشرات اختبارساهمت في

 .الدراسة

7 Ross,2015 وعمليا تجريبيا التعافي نظرية فائدة مدى إ ض ح . 

 االدتفع ة  م طرأقب عرض اتعاا الدرادب  2015العةني والعةمري، 8

و رادب  تغ راا الدرادب ع ر  طرأقب عرض اتعاا الدرادب 2015زريعة ونبغ، 9

 العخيعا اللبعورة 

 سةادر الحالية خالل سةاللدر النظري الجانب تعزيز في ساهمت 2016العلي، 10

 .التعافي المالي
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 إعزأز الجعاي الن ري للدرادب الععل ب عخوة على  نهج ب الدرادب  2016الموسوي  11

 ساهمت في صياغة الجانب النظري للدراسة  2016بوعبدلي ومرسلي،  12

وإعط ر الجعاي الن ري  إعد د  جتلع الدرادب والع نب اللستهدفب 2016حقي،            13
  م سخل  رادب اله ال التل ألو واال اء اللعلو 

االستفةدة من بعض االطر المفةهيمية واالجرائية للدراسةت   2018العةمري ، 14
 السةبقة في الدراسة الحةلية 

يثر ل ال التل أل وإعد د ا ر العخيب ب م اللتغ راا فو ق عس  2019مجيد، 15
  اللصعرد 

االللع  بعسر اللسببببببببببتجداا العلل ب والبع  ب فو اطعر االفع ة  م 
 اللصع ر  

  بعالعتلع  على ا ب عا الدرادب البعح بعدا   م ي اللصدر : 



 

 

 االطار النظري : الفصل الثاني

 لتمويليالمبحث االول : الهيكل ا

  ثاني : تحقيق التعافي الماليالمبحث ال
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 لهيكل التمويليا  :المبحث األول  الفصل الثاني//

 :تمهيد ال

 تفمقكز ألنهكا، بصكية  اامك بكز  المشكا ل المكي تيااكش الشكز ا  أ ىحكدإمشكلة  المميلكل  د  عت  
إداة  األمككية المال كك  أو لككتقو المميلككل، وت مةككو لكك   المميلككل  فككي األساسكك   المهككاةا  إلكك 

، لكاا فكام مكك أ اكز المشكا ل المكي تيااههكا المتشك   بصكف    الشز بها  باخمالف المزحة  المي تمز  
اامككك  مكككي مشكككلة  الحصكككيل اةككك  المكككياةد المال ككك  الال مككك  لتشكككا ها، ومكككك أاكككل  لككك  تاكككال مكككا  
 المتشككك   اهيدمكككا لةحصكككيل اةككك  األمكككيال مكككك م مةكككو المصكككادة المماحككك  الداخة ككك  وال اةا ككك  

 تكثيرز  خكالل مك المال   اإلداة  مجال في ممزايدا دوةاب المميلل ه لل قيم ي (2: 2019)الجايةي ،
 و لككك  لةسكككه  السكككي    الق مككك  تعظككك   أو الكككز   بمعظككك   الممعةقككك  المال ككك  اإلداة  بثمكككداف ا كككشبواةت

 زنالكك)  الشككز ا  معظكك  تحق قككش إلكك  تسككع  يمككال الهككدف ومككيصككزف المب  ألككحا يككزو  لمعظكك  
 .(1:  2014 دةام،اوال

التمويلل و الهيكلل التملويلي م ودصلا ر   )رض اإلطار العام لموضوع إلى ع مبحثويهدف هذا ال
 وانواعه والنظريات التي تفسر الهيكل التمويلي .

  هيكل التمويللل مفاهيمي اإلطار الاوال  : 

 The concept of financing structureدفهوم الهيكل التمويل -1

لةمصكككاةف  ينكككش محكككية  كككزاةا   يمثكككل ه لكككل المميلكككل مي كككياا مهمكككا لكككدى اإلداة  المال ككك 
المميلل المي تعتي   ف   بتاء مجميا  مكك مصكادة األمكيال المبةي ك  والمكي تسكم دمها المصكاةف 
فككي  افكك  العمة ككا  ارسككمثماةل  والمشككهرة   وكرزمككا و ككال  تككاتي امم كك  ه لككل المميلككل مككك اةتبا ككش 

ومتككاع اككد   فككي المككدى البيلككل   تحق قهككا ألمككدافها ارسككمزات ج  بق مكك  المصككزف و  ف كك  المباشككز 
،  مككا فككي تعككاةلم م مةفكك  حسكك  واهككش نظككز الحمككاب والبككاحثرك المشككبع  لهككاا المي ككي  وتايرزاتككش 

 (6الجدول ة   )

 مفاه   الهلرل المميلل : (6ادول )

 المفهوم اسم الباحث والسنة

 " إلرها الحاا  أو ا  في باألميال اإلمداد  21: 2002الحاج ،
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 :2009التميمي ،النعيمي و 
349 

مي األسةيب الاي يم  اك  زلقش تميلل أليل المتشث ، وام 
يممثل بلل  مك ال صيم وحقيق المةح    مك المرزان   العميم   ، 
والاي يمضمك المديين    صرز  األال )ال صيم الممداول  ( 
والمديين     يلة  األال) ال صيم  يلة  األال( ، وحقيق 

 المةح   
-555: 1993،ي الميدان

556 

بثنش يمعةق بل ف   تميلل إامالي ميايدا  أو اسمثماةا  المؤسس  
ولممثل  ل  في الجان  األيسز لةمرزان   أي اان  المبةي ا  
وحقيق المساممرك الاي يارك  اف  وسائل المميلل المي تسم دمها 

 المؤسس 
تها الشز   لمميلل تيل ف  مك مصادة المميلل المي اخماة  402:  2008أندرواس ، 

اسمثماةاتها ولمحيم مك مجمي  العتالز المي تشلل اان  
 ارلمزاما  في  ائم   المز ز المالي أي سياء  ام مصدةما ديتا

 خاةا ا مك الدائترك أو داخة ا مك المالع 
Bierman, 2003 :01  

                              

لقزوض المي تسمعمةها مي تة   الميل ف  برك األميال ال ال  وا
 المؤسس  في تميلل اسمثماةاتها  

 متاع اد  تعاةلم لةمميلل متها:  :Funding conceptدفهوم التمويل  -2

 ( مي إمداد في المال، Financeفي الةه : المميلل )
امككككا المميلككككل الككككبالحار ا عتككككي تككككيفرز ارمككككيال )السككككريل  التقديكككك ( مككككك ااككككل انفا هككككا اةكككك  

: 2015الشمزي و حمكز ،تحَّيلك ةأس المال الثابت بهدف  لاد  ارنماج وارسمهالع )ارسمثماةا  و 
 ومك ما  المعاةلم العديد  : ،(20

مصكبة  يشكرز إلكك  المصكادة المكي تعممكدما المؤسسك  فكي الحصككيل  بانكش  المميلكلولعكزف  
لفككيائ  اةك  األمكيال لمميلككل األلكيل اكك  زلككق ار مكزاض، واكاد  مككا تحكيم مكا  القككزوض مكك ا

بثنككش  المميلكليعككزف ،  مكا (227: 2008المال ك  المحمجكز ، القككزوض، األسكه  والسككتدا  ) بكاس ،
امة   الحصيل اة  األميال مك مصادةما الم مةف  ،ولعماز ازأ مك اإلداة  المال   ، واكزف بثنكش 

معةككق أحككد مجككار  المعزفكك  ولمحككيم مككك مجمككي  مككك الحقككائق واألسككت العةم كك  والتظزلككا  المككي  ت
بالحصككيل اةكك  األمككيال مككك مصككادةما الم مةفكك  ، وحسككك اسككم دامها مككك اانكك  األفككزاد ومتشكك   

أحد الز ائز األساس   ،وفي تعزلم اخز لةمميلل مي ( 24: 2015األامال والحليما  )السماني،
و  لتشاط المؤسس  و  مام اسممزاةما  ، و  ل  بإمدادما باألميال الال م  في األو ا  المتاسب  ،

المككي تحككاول اسككمهالل  ككل  تظهككز الحااكك  إلكك  المميلككل إمككا بسككا  الس اسكك   ار مصككادي  لةمؤسسكك 
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إملان اتهككا فككي خةككق يككزو  اديككد  تضككمك لهككا حصككمها فككي السككيق أو تيسكك   نشككا ها بسككا  مالئمكك  
   (118: 2008ظزوف ا مصادي  م  ما ييافق إملان ا  المؤسس )اش ش ،

علاري  ممكلن اسلت الن ال التمويلل هلو تلومير حالم دلن األدلوال دن خالل هذ  التترى الباحثة 
الالزدللة للايللام شالمعللاريص االةتصللا مة وتيويرهللا مللي الوةللح المناسللس حسللس حا للة الم سسللة 

 .ويكول ذلك إدا  اخليا اوخار يا

   policies of Fundingالتمويل  سياسات ثانيا // 
تهايم  للا  ودارتها باالررة  إتتسم   التيالمصارف التمويل التي تتبعها  تختلف سياسات

والمفاضالة باي  ، إدار  محافظة في لملية اختيار مصادر التمويال المم ام ل  مقاليد االمور فيها 

  .(  38: 2005) األكا، مصادر التمويل المقترضةو ،مصادر التمويل الممتلكة
ااكك  أتبااهككا ال بككيا  الي   ( lumby؛  jones,2003:03 ):  كك  تعككزف الس اسكك  المميلةو 

ال  ككاة األفضككل لبزلقكك  معرتكك  لمميلككل أنشككب  الي الكك  ، -مككك  اككل مم ككاي القككزاة الممككيلةي لةي الكك 
ألنككش يجكك  أم يلككيم مي ككو  مؤسسكك  مال كك  مككك أاككل تحقرككق األمككداف المككي تحككددما إسككمزات جرمها 

 المال                                         
امة ك  تمعةكق باخم كاة : مكي  ( stern؛  chew,2003:54  ) لس اسك  المميلة ك  يعزفهكاوا 

امة ك  المفا كة  بكرك العديكد مكك -ني  اله لل المالي الاي تزك  المؤسس  في تحق قش، مك خكالل 
مصادة المميلل المماح  لةمؤسس ، و ل  مك أال تعظ     م  المؤسسك ، و لك  مكك خكالل اخم كاة 

 وأاظ  مزدودي   اله لل الاي يشلل أدن  تحةف  مال   مملت 
 

  (30: 7201،الخفاريوهي:) وجود انواع لسياسات التمويل إلىوعادة ما تشير المراجع 

 

أم المميلل اة  أساس ما  الس اس  يمب  مادأ  :السياسة المعتدلة في التمويل )مبدأ التغطية ( -1
تميلككل  المهب كك  ولقمضككي مككاا األخرككز بضككزوة  مالءمكك  تي رككت اسككمحقاق األمككيال المسككم دم  فككي

 , (224: 2000متدي،)األلل م  تي رت المدفقا  التقدي  المميلد  اتش
و بقا لهاا المادأ يتبهي تميلل األليل الدائم  المي ااد  ما تمحيل ال  نقدي  بعد فمز   يلة  مك 
مصادة تميلل  يلل األال  القزوض البيلة  األال واألميال ال ال  فة ت مكك الحلمك  أم يكم  

الدائ  مك مصادة تميلل  صرز  األال  كالقزوض القصكرز  األاكل أم مكاا يعتكي أم  تميلل األلل
تمعهد المؤسس  بسداد القزض المسم دم في تميلكل األلكل بمعكدل أسكز  مكك المعكدل الكاي يمحكيل 

 (193: 2006)الز ردي، .بش ماا األلل إل  نقدي  
  أر أم مككا  الس اسكك  تمجامككل ةككك  سككالم  مككا  الس اسكك  مككك ناح كك  تثيرزمككا اةكك  ة ح كك  المؤسسككو 

مككدى مركككل أداة  المؤسسككك  لمحمككل الم كككا ز و المكككالي نسكككم ةو ام مضككميم مكككا  الس اسككك  سكككيف 
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يجعل مك م ا ز المميلل الاي تمعزض لها اإلداة  المال   في حدود مقايل   ما أنش يضكمك اائكدا 
 ( 358: 2004)الز ردي ، .مقاير أيضا ولحافظ اة  ة ح   معمدل  

مادأ المهب   فاألليل الدائم  يتبهي تميلةها مك مصادة  يلة  األاكل واأللكيل المؤ مك  في وام 
داة  إمكككاا الي ككك  نكككادة الحكككدو  فقكككد تحكككيم يتبهكككي تميلةهكككا مكككك مصكككادة  صكككرز  األاكككل كركككز أم 

    )225 :2000,متدي  )ولس اس  اخزى ممحفظ  المؤسس  مك التي  المحافظ 
  
 Conservative Funding Policy)   (المتحفظة التمويل سياسية -2

الس اسكك  تعماككز ممحفظكك  ألم ارداة  المال كك  تسككع  الكك  تميلككل اككزء مككك األلككيل الممداولكك  
المؤ مكك  بمصككادة تميلككل  يلةكك  األاككل ومككاا المصككزف يعتككي ان فككاض حجكك  ارلمزامككا  المسككمحق  

ضككا فككي الحصككيل اةكك  اةكك  المؤسسكك  ممككا يعتككي تعزلككز لسككريلمها ولسككااد مككاا الككتم  الممككيلةي اي
مصادة المميلل  يلة  األال في األو كا  المتاسكب  اتكدما تكت ف  تحةفمهكا ومكك اانك  أخكز فكام 
ارامماد اة  مصدة المميلل البيلل األال لمعيل  ارن فاض في حج  ال صيم الممداولك  مكك 

لةكك  األاككل شككانش أم يككؤدي الكك  ت فكك   معككدل العائككد اةكك  ارسككمثماة نظككزا رم تحةفكك  المميلككل  ي 
 ( 198 :2006,الز ردي)( 2 ما في الشللتفيق تحةف  المميلل  صرز األال 

 

 محفظ  الم المميلل  س اس: ( 2شلل )
  208 :2004 مدخل الحديث في مجال مصادةالمميلل،مصز،،متدي، مترز ابزاه  المصدة : 

ل الككاي ية ككش إ  تي كك  المسككاح  بككرك ال كك  الممقبكك  المائككل و ككرك ال كك  كرككز الممقبكك  المائكك
حجكك  ارلككيل الممداولكك  الككاي يككم  تميلةهككا مككك مصككادة  يلةكك  األاككل خيفككار مككك م ككا ز العسككز 

 المالي وادم القدة  اة  تسديد الدييم في األال القصرز  

 مAggressive Funding Policyالاريئة الماازمة ) التمويل سياسية -3
مما يشرز إلك  أم  الجزأ   مك بقدة   متشث تممرز إداة  ال اتدما اتبااها يم  المي  الس اس  ومي

وازءار مك األليل الثابم   انت تميل بائممام  -الدائم  متها والمؤ م   -ام   األليل الممداول  
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و لكك  امككالر فككي  لككاد  العائككد اةكك  ارسككمثماة ةككك  مككا يمزتكك  اةكك   لكك  مككك  لككاد    صككرز األاككل
و ككال  مشككا ل مكك  اةتفككا  أسككعاة ، ض وسككمحيم الشككز   از كك  لم ككا ز تجديككد القككز  الم ككا ز 

الفائكد   ومك   لكك ، فكإم أسككعاة الفائكد   صككرز  األاكل اكاد  مككا تحكيم أ ككل مكك أسككعاة الفائكد   يلةكك  
األال، إم السا  وةاء اامماد الس اسك  المجا فك  مكي ارسكمفاد  مكك حق قك  إم متحتك  العائكد يلكيم 

ج   تميلككل األلككيل  يلةكك  األاككل بالككدييم مككائالر إلكك  األاةكك  بشككلل اككام، ومكك   لكك ، فككإم اسككمزات 
 ( ,Brigham& Houston 2009: 492-493)  صرز  األال مي في اليا   خبز  لةهاي 

إ ا  كككام لكككدى إداة  الشكككز   دةاككك  معرتككك  مكككك الكككز   ، فقكككد يكككم  حةهكككا بسكككا  ااممادمكككا اةككك  
لككيل الثابمكك  ، مصكادة المميلككل  اةكك   المككدى القصككرز ، يككم  اسككم دامش إلكك  حككد معككرك لمميلككل األ

، ولي كك   ( 211-210: 2004،متككدي )اةكك  الككزك  مككك  لكك   ومككاا يككؤدي إلكك   لككاد  الم ا ز
أدنككا  تبارككق س اسككا  المميلككل التشككب   حرككث تي كك  المسككاف  بككرك ال كك  الممقبكك    (3)    الشككلل

لكك  مككك المائككل وال كك  الهرككز الممقبكك   المائككل )المقابةكك  لة كك  الممقبكك ( مككي األلككيل الدائمكك  الممي 
رغباة  فاي ايااد  العا اد ،وهافا ساوف يعارة الىاركة الا  مخاا ر  مصادة تميلل  صكرز  األاكل

 يي  الاي ( 3شلل )ال ، ما في (  224: 2004)متدي، ترديد القرة وارتفاع اسعار الفا د .
 المجا ف   الس اس مفهيم 

 

 الجزلئ  المجا ف  المميلل س اس   : (3شلل )
 Brigham ,Eugene F,Houston,Joel F 'Fundamentals of Financial) المصدة:

), 493 :2009  Edition, thManagement" 12 . 
 م Optimal Funding Policyالمثلى ) التمويل سياسية -4

 Hedging)ولقصككد بهككا تةكك  الس اسكك  المككي تقككيم اةكك  ارلمككزام الحزفككي  بماككدأ المهب كك  
Principle)دفقا  التقديك  المميلكد  مكك األلكل مك  تي ركت الاي يقضي بضزوة  مياءمك  تي ركت المك

 المميلكل س اسك  بمياك  اتبكا  صكزف الماسمحقاق األميال المسكمعمة  فكي تميلةكش واة كش تقكيم إداة  
تميلكل  يلةك  األاكل والمياكيدا  الممداولك  مكك  صكادةم الدائمك  مكك المياكيدا  بمميلكلالمثةك  

اءر اةك  الظكزوف المح بك  لكل المالئمك  بتكبحركث يجك  اخم كاة س اسك  الممي صادة  صرز  األاكل م
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واةكك  المي عككا  الد  قكك  لهككا  المتشككث  ا مككا يمعةككق بمككدى  ككدةتها اةكك  اليفككاء بالمزاماتهككا  صككزفبالم
  (213: 2010)متدي، 
اتدما تحيم إداة  المتظم  ممحفظ  ، فإنها سممب  س اس  المميلل مك خالل اراممكاد اةك  و 

  األلكيل المؤ مك  مك  تقةركل ارحممال ك   كدة  الي الك  اةك  سكداد المياةد  يلة  األال لمميلكل بعك
الككدييم ، ومككا  الس اسكك  تقةككل مككك م ككا ز الضككائق  المال كك  ، ولصككاحاها ان فككاض فككي األو ككا  

  المال    تحديد مسميى العائد اة  أساس ارةتباط برك الم ا ز والعائد الممي   
مكدى مالءمك  و كت  ت   ، ومكي أمكز  كزوةي تعد س اس  المميلل مي تبارق المبكاد  الضكم 

كككا لهكككاا  اسكككمحقاق األمكككيال المسكككم دم  لمميلكككل األلكككيل ، وتي ركككت اإلنفكككاق التقكككدي التكككات  اكككك ووفقر
الماككدأ، يجكك  تككيفرز األمككيال لالككيل الدائمكك  )األلككيل السككائة  الدائمكك  ب ككالف األلككيل الثابمكك ( 

 (  85: 2005األكا،) 1997بعد المحيلل  يلل األال إل  التقد ، 

 

 المثة  المميلل  س اس :(4شلل )
رامعة االباما -منير ابراهيم ،االدار  المالية مدخل تحليلي معاصر،مصر )هنديالمصدر : 

 .(213، 2010 االسكندرية ، –االمريكية ،المكتب العربي الحديث 

 Components of the financingثالثا//دكونلللات الهيكلللل التملللويلي 
structure : 

 األميال( بالمةح   المميلل إما خالل مك المميلةي اله لل لمتي  المميلل اة  الحصيل كيمل
 .بالديك أوالمميلل )ال ال 

 أم  ومك وتمةحها، المؤسس  ت و المي األميال في تممثل": ال ال  األميال" بالمةح   المميلل-1
 المكال ةأس ولشكرز وارحم ا ا ، المحمجز  واألة اح (العادي  األسه ) الصادة المال ةأس مليناتها
 ألمسككه  المصككدة  بالمؤسسككا  ولمعةككق لةسككه ، اإلسككم   والق مكك  األسككه  اككدد ب ككز  إلكك  الصككادة

 ( 4:  2017 ولي ثرز، سهاية  )   بالريةل 
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 تيفز  يء في تمحدد واازاءا  شزوط بميا  بالدييم  المميلل ولم : ( الدييم ) بالديك المميلل-2
 ولي ثرز، سهاية  )  بالمزاماتها اليفاء اة  المؤسس   دة  تقر   و عد الردية  ل الفز  وايائد األميال
2017  :4 ) 

 ي حككم  المقمككزض األمككيال يمثككل ومككي بالككديك المميلككل بككثم ( 26:  2016  إسككماارل) ولككزى 
 المقمز كرك، إلك  المقمكزض ةك االم ألكل دفك  إل  إ اف  ااد ، يابم  دوةل  فيائد دف  الشز   اة 
 أم بإملانهكا فإنكش لةمقمز كرك، تسديد  بمبةي  مي ما اك تزلد ايائد تحقرق مك الشز   تملك فإ ا

  ببالتسككك أمكككا أ اكككز، ة ككك  لمحقركككق أخكككزى  مكككز  اسكككمثماة  إاكككاد   كككد أو المكككالحرك اةككك  الفكككائ  تي لككك 
 أة ككاح، تي لكك  الشككز   اةككي يمزتكك  ر فإنككش بالشككز   ال الكك  األمككيال خككالل مككك بالمةح كك  لةمميلككل

  يي ك المكالي والشكلل المكالحرك مكك األسكه  شكزاء إاكاد  أو المقسكيم لمي لك  لهكا ال  كاة عيمكز  ثحر
 مكا فككي شككلل  المميلةي مزلجهككا تشكلرل أو المككالي ه لةهككا تكاءال لةشككز ا  المماحك  المميلككل مصكادة

(5 ) 

 
 اله لل المميلةي ملينا     (:5شلل )

 المال ةأس ه لل اة  وأيزما المالي اله لل محددا " ( 2016) أشزف إسماارل، المصدة
 الجامع  مااسمرز، ةسال  ،"المال   لاوةاق فةسبرك سيق  في المدةا  الصتا    لةشز ا 

 .اإلسالم  
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  :Funding Structure Sources يالتمويل الهيكل  دصا ر //راشعا

االجككككككككت الدةاسكككككككككا  واألدب ككككككككا  ار مصكككككككككادي  تقسكككككككك   مصكككككككككادة المميلككككككككل مكككككككككك مكككككككككداخل  
 و ارتي:  (64: 2014)الحستاوي ، م مةف

 (45: 2005)اركا، : دصا ر التمويل ومقا للفترة الزدنية وتصنف إلىاواًل : 

  Term Financing –Current  :دصا ر التمويل ةصيرة األ ل -1

ومكككي  كككزوةي لمكككثمرك اكككزء  اركككز مكككك المياكككيدا   ،تممكككد فمكككز  مكككاا التكككي  إلككك  سكككت  أو أ كككل
 صككاةفيل  الحصككيل اة ككش نم جكك  واككيد ممككاا التككي  مككك المميلككل بسككهولممرككز  الممداولكك  لةشككز ا 

تقسكك  مصككادة المميلككل  صككرز  األاككل مككك  ،(45: 2005)االغااا،  يظككو أميالهككا فككي مككاا المجككالت  
 حرث التي  إل :

يملككككككك تعزلفككككككش اةكككككك  إنككككككش ارئممككككككام  صككككككرز األاككككككل الككككككاي يمتحككككككش  االئتمللللللال التاللللللار :اورر // 
مكككككاا األخركككككز بشكككككزاء البضكككككائ  بهكككككزض إاكككككاد  ب عهكككككا حسككككك  مكككككاا  المكككككيةد لةمشكككككمزي اتكككككدما يقكككككيم

 (65: 2014الحستاوي،) المعزلم يسمبعد مك ارئممام المجاةي  ل مك :

ارئممكككككام المجكككككاةي البيلكككككل والمميسككككك  األمكككككد الكككككاي يمتحكككككش بكككككائعي األلكككككيل الثابمككككك  لةمتشككككك   -أ
 المشمزل  

لكككككككككاي يمتحكككككككككش تجكككككككككاة المجزئككككككككك  ارئممكككككككككام ارسكككككككككمهال ي والا ككككككككك  بالمقسككككككككك   أي ارئممكككككككككام ا-ب
 لةمسمهةحرك

 (::652014)الحستاوي،:ويمكن تقسيم االئتمال التاار  المقدم دن طرف المور ين إلى ةسمين

إ ا مكا اسكمفاد  الشكز   المشكمزل  مكك خصك  الكدف  التقكدي وسكدد   : االئتمال التاار  المااني-أ
ماح )شككهز مثال(فمحكككيم بككال   كككد   مكك  مشكككمزلاتها مبزوحككا متهكككا  لكك  ال صككك  فككي نهايككك  فمككز  السككك

 حصةت اة  ارئممام المجاةي بدوم تحةف   

يككككم  اتككككد اككككدم   ككككام الشككككز   المشككككمزل  بككككدف    مكككك  المشككككمزلا   : االئتمللللال التاللللار   ت لفللللة-ب
  في نهاي  فمز  السماح 

دمها الاتكككك  لعمالئكككككش مكككككك يممثككككل فكككككي القكككككزوض الم مةفكككك  المكككككي يقككككك االئتملللللال المصلللللرميثانيلللللًا// 
المجاةلكككككك  الصككككككتا    أي إم الاتككككككيع تقككككككيم بمزولككككككد المتشكككككك   بمككككككا تحمككككككاج إل ككككككش مككككككك سككككككا  المؤس
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أمككككككيال لمميلككككككل امة اتهككككككا الجاةلكككككك ، ولعماككككككز اخم ككككككاة الاتكككككك  مككككككك األمككككككية الزئ سكككككك   المككككككي تيااككككككش 
   ( 63: 2004فزلد،  و  دام ارئممام المصزفي )السعايدفي اسم المتشث  المي تفحز،

 termediate Term FinancingInالتمويل دتوسط األ ل     -2
ااد  ما تحيم اسمحقا ا  المميلل مميس  األال وا عك  بكرك المميلكل  يلكل األاكل والمميلكل 
 صككرز األاككل، واتككدما ياككدأ المميلككل  يلككل األاككل لفمككز  تزلككد اككك خمككت سككتيا  فمعتكك   لكك  أم 

وض مباشكككز ، المميلكككل المميسككك  األاكككل يممكككد إلككك  خمكككت سكككتيا  فقككك ، ومكككك أنيااكككش )المميلكككل بقكككز 
  مميسككب  األاككل، والمميلككل باسككمئجاة اتالككز المياككيدا  والشككزاء بالمقسكك  ، والمميلككل بالمزابحكك (

 (45: 2005)اركا، 

   Term Financing -Long: دصا ر التمويل طويلة األ ل  -3
األدن  لها ومي خمت ستيا ،  تاة  فمز  اسمحقاق الدييم البيلة  األال ما يزلد اة  الحد   

تتقس  إل  و  (48: 2017ك أم يليم المميلل ماا مك مصادة داخة   أو خاةا  ،)مزلةي، ملول  
 (:71: 2014 سمرك أساسرك تبعا لمصادة الحصيل : )الحستاوي ،

 وتتقس  إل   التمويل عن طريق حقوق المل يةاواًل// 
 يلل األال  تعتبر وسيلة م  وسا ل التمويل Common stocksاألسهم العا مة:  (1

فضال   ،ومك المصادة األساس   لةمميلل المممة يملك الةجيء الرها خالل ح ا  المصزف  المي
م الداة األسه  العادي  إو  صزف ،المز ز المالي لةم تعزلزاة   ي سااداك  ل  فثم اسمعمالها 

لل ر يمزت  اة ش المزام الشز   بدف  اائد يابت لحمة  األسه  ) ما مي الحال بالتسب  ألنيا  الممي 
ة  األسه  العادي  بمجميا  مك المزايا ومتها حق الز اب  اة  مَّ  يلة  األال األخزى( ولممم  ح  

وي اوحق نقل مةح   األسه  )الحت،ة اح ألوحق ارشمزاع في ا، الشز   وحق األوليل  في ار مماب
 (  325 -324: 2009وأخزوم،

ولش   م  اسم   و  م  دفمرزل  و  م  سي   ،  يمثل ستد مةح   ولاسه  العادي    مار م مةف  ومتها:
: 2004ابزاه  ،( ولليم المةح   األساس   في المؤسس  ،ولعد ماا التي  مك األسهماأل ثز شرياا 

533)  ، 
(  ومي أسه  ر ت يل لحامةش أي حق  ي  ا ع   2: 2007 ، ) اادهللا  ما يزا  و 

األسه ، سياء اتد تي ل  أة اح الشز   أو خال ، ور يمقزة لها امم ا  خاص اة  كرزما مك 
 اتد  سم  لافي  ميايدتها، أو اتد المصيلت في الجمع ا  العام  لةمساممرك 

بثم السه  العادي يمثل مسمتد مةح   لش   مك  اسكم   ،  : (71: 2014 ما يزى )الحستاوي،
اةك   سك م  السكه  ،أمكا فكي الق مك  المدونك  الايملة االسلمية وتممثكل : و  م  دفمزلك  ،و  مك  سكي   

مقسكيم  اةك   فمممثل في   مك  حقكيق المةح ك  )المكي ر تمضكمك األسكه  المممكا   ( الايمة الدمترية
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ادد األسه  العادي  المصدة  ، وأخركزا تممثكل الق مك  السكي    فكي   مك  السكه  فكي سكيق ةأس المكال 
 ،و د تحيم ما  الق م  أ ثز أو أ ل مك الق م  الدفمزل   

 ( لالسه  العادي  و  مها تممثل : 46: 2019   ا ثز لها يزى )الجايةي، و مي 

  القيمة االسميةPar value يتم التي السهم لل  قسيمة المدونة( (المثبتة القيمة في تتمثلو 

لقد التأسيس )العامري،  في لليها ينص ما ولاد    المدفوع المال رةس تسريل ةساسها لل 

المعدل لسنة  1997/  21قانو  الىركات العراقية رقم  ددوفي العراق ح ،(476: 2010

 .(96: 2004 العراقية، الوقا ع)ا  واحد ا  سمية للسهم هي دينارالقيمة األ  2004
صاارف تحاددها القاوا م المالياة للم تلا  القيماة التاي وهاي  Book valueالقيمةة الدفتريةة ▪ 

لا   ا  القيماة بمثاباة مرىار هاف ( وتكاو  وبىكل خاص قا مة المركاا الماالي )المياانياة العمومياة

القيمااة باسااتمرار  هااف وتتغياار  سااميةلنااد مقارنتهااا بالقيمااة األصاارف كااا المااالي للممتانااة المر

عبار لا  نصايب فلا  اللتمادها لل  ربحية الىركة لامة ولل  األرباح المحتراا  خاصاة، إف ت  

لاا  بيااع اإلصاادارات الرديااد  وات اإلصاادار الناترااة ماا  قيمااة رةس المااال الماادفوع ولاام السااهم

و تحساب   لألسهم العادية بساعر يفاوق القيماة االسامية للساهم واالحتيا اات واألربااح المحتراا .

 (203: 2007)ال ىبيب،بالمعادلة اآلتية: 

 األسهم الممتازة /اجمالي األسهم العادية او–حق الملكية  القيمة الدفترية =

 ألرباح المحتجزة (/ اجمالي األسهم العاديةا–الديون )–اجمالي األصول في الدفاتر 

Equ.3 

 

ومككي  بككاة  اككك السككعز الككاي يككم  المعامككل بككش فككي سككيق  Market valueالايمللة السللو ية ▪ 
األوةاق المال  ، وتمحدد ما  الق م  اسكمتادار إلك  حالك  ار مصكاد والمي عكا  المسكمقاة   ودةاك  تكيافز 

ةلككك ، والعكككزض، والبةككك  اةككك  اسكككه  الشكككز ا  )الكككدبا  المعةيمكككا  المماحككك  لةمسكككمثمزلك فكككي الاي 
 ( 279: 2015و باس، 

 اقكد بهكا يكم  المكي لةمياكيدا  الحق قكي السكعز مكي Intrinsic valueالايملة الحايايلة  ▪
 الحق ق ك  بالق مك  سكمرت ولال  وكرزم  ال از   وي  مك في السيق  الممعامةرك برك المال   الصفقا 

 سا  ولعيد المال   السيق  في المحدد  السي      ممها اك العادي  سه لا الحق ق   الق م  ت مةو
 نفسها المساممرك احلام تحيم  ر  د الحق ق   الق م  لمبيلز المسم دم  ارحلام إم إل  ارخمالف

معرتك   وتسكم  بالق مك   متشث  حيل المال   المعةيما  تحةرل اة  المعممد  الق م  فهي السيق  في
(، 478: 2010)العككككامزي،  لق مكككك  العادلكككك  أو الق مكككك  التظزلكككك  أو الق مكككك  الصككككح ح المعقيلكككك  أو ا

 سعز  ام فإ ا .السه    م  اة ش تحيم  أم يج  ما تمثل ألنها الحق ق   بالق م  المسمثمزوم  ولهم 
 ي صكة  ور يجك  ممكا بكث ثز مقك   السكه  إم يعتكي  لك  فكام الحق ق ك  الق مك  مكك أاةك  السكيق 

 بث كل مق   السه  إم يعتي  ل  فام الحق ق  ، الق م  مك أ ل السيق  سعز  ام إ ا اأم لالسمثماة،
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 الق مك  إلك  ل صكل الي كت مك  يزتفك  أم يجك  السكه  سكعز ألم لالسكمثماة ي صكة  وأنكش يجك  ممكا
 السكه  فكام الحق ق ك  لةق مك  مسكاولار  السكيق  سكعز يلكيم  واتكدما ةأسكمال ار  ة حكار  يحقكق مما الحق ق  

  ( 59: 2019)مجرد،  ج ي  ما  ام
يمما  الحاب األسه  الممما   اك ألحاب : Preferred stocks األسهم الممتازة: (2

األسه  العادي  بثم له  حق األوليل  في األة اح )في حال  تي ل  األة اح(  ما أم له  أوليل  
ه  تشابش األسه  العادي  مك حرث أنها أس الحصيل اة    م  األليل في حال  المصف  

مةح  ، ولحك ارس  يعتي  أنا األسه  الممما   لاا األفضة   في مقسيم األة اح اة  األسه  
 (88: 2014)نال ، العادي ، وفي ميايدا  المؤسس  في حال  المصف   

تعد األسه  الممما    مك بتيد حقيق المةح   لةمشزو  إر أنها ت مةو اك أسه  اادي   و
ة اح ، ما لها األوليل  في السداد في حال  المصف   اة  أم يم  في الحصيل اة  تي لعا  األ

ومتاع ادد مك األسباب تدف  إداة  الشز   إللداة األسه   السداد بالق م  ارسم   لاسه  فق  
الممما  ،وام  ما  األسباب  لاد  مياةد األميال المماح  لةشز  ،والممااز  بالمةح   واسمعمال أميال 

 (   70: 2005 ) نصرز ، زا ه  في اإلداة  الهرز دوم اشم
فهي تشبش األسه  العاديك  مكك حركث  ينهكا تمثكل مةح ك  لك ت لهكا تكثةل  اسكمحقاق معكرك وام 
مسككككؤول   حامةهككككا محككككدود  بمقككككداة مسككككامممش فككككي المتشككككث ،  مككككا ر يحككككق لحمةكككك  األسككككه  المممككككا   

األة اح، وتشبش األسه  المممكا   السكتدا  المبالب  بتصراه  مك األة اح ار ا ا  زة  اإلداة  تي ل  
 (، 200: 1995مك حرث  يم اة احها محدد  في اكة  ارحيال )خام وكزاب  ، 

 ( 50: 2005وتةجث الشز ا  لةمميلل اك  زلق األسه  الممما   في حار  متها: )اركا،
ممككا   تحصككل إ ا  انككت تحةفمهككا أ ككل مككك تحةفكك  األسككه  العاديكك ، رسكك ما أم مككا  األسككه  الم -

 اة  ايائد يابم  في حال تحق قها 
اتكككدما ر تكككمملك المتشكككث  مكككك  كككزح السكككتدا  أو الحصكككيل اةككك   كككزوض مكككك المؤسسكككا   -

 المال   الم مةف  
 :التالية األنواع  ين التمييز انواعها: ممكنودن 

أسه  ممما   مشمز   في األة اح:أي تشمزع بعد اسم فاء نسامها المحدد  م  األسه   -
: 2012) العاي ، ادي  بثة اح الشز   واسه  ممما   كرز مشمز   م  األسه  العادي  الع

65  ) 
أسه  ممما    ابة  لةمحيلل إل  أسه  اادي :و ل  حم  تعبي لةشز   المزون  في   -

 (74: 2014)الحستاوي، المميلل وفي األ باء 
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ل اة   امل اة احها أسه  ممما   مجمعش األة اح، ومي األسه  المي لها حق في الحصي  -
في السترك المال   ا ا ل  تحك األة اح في ستش مك السترك  اا   لدف  التسب  المحدد  لها   

 (53: 2010)الحميري،
 (75: 2014)الحستاوي، : دنهاالى انواع اخرى األسهم الممتازة وكذلك تقسم   

يعةك اتها اة  أنها تزا م   ولج  دفعها مثل  األسه  المزا م   :أي حص  أة اح مسمحق  ر-
 اإلاالم اك حص  أة اح السه  العادي  

األسه  الهرز تزا م   :اة  العلت مما ساق فإم ألحاب األسه  الممما   الهرز تزا م   -
 ي سزوم حصو أة احه  اك أي فمز  ر يعةك أاضاء مجةت اإلداة  خاللها اك حص  أة اح 

تمثل األة اح المتجز  أحد المصادة الهام  لةمميلل : ned earningsRetaiارباح دحتازة  (3
الااتي المي تةجث إلرها المؤسس  لمهب   احم اااتها  يلة  األال، وتمثل األة اح المتجز  
الزلرد المزا مي لال  الجزء مك األة اح الستيل  الاي ل  يم  تي لعش اة  مال ع المؤسس  أو 

ؤسس ، وتسم دم المؤسس  األة اح المتجز  امة ا  التمي والميس  الاي ل  تضعش  احم اط لةم
في أنشبمها  ما تسم دمها أيضا إلازاء أي تي لعا  اة  المساممرك  في األحيال المي ر يم  

وتعمل األة اح المتجز  اة  دا  وتقيل  المز ز  فرها تحقرق أة اح أولم  فرها تحقرق خساة ،
نسب  حقيق المةح   إل  ار مزاض بشلل يؤدي إل  ةف  القدة  المالي لةمؤسس ،حرث تزف  مك 

 (  379-378:  2008اا و،)ارفمزا    لةمؤسس  
:تمثل ازءا مك المميلل   Financing through loansالتمويل عن طريق القروضثانيًا // 

 سرك مما:)الحستاوي ولقس  إل   سمرك أساصزف الاي يليم مصدة  مك خاةج الم يلل األال 
،2014 :79-80) 
: تعد القزوض  يلة  األال بمثاب  اقد مةزم لحل مك المقزض  طويلة األ ل القروض -1

والمقمزض، حرث يميا  اة  المؤسس  سداد ألل القزض إ اف  إل  فيائد دوةل   رة  
ستيا  القزض  مك ما يم  اإلتقام اة ش مك  ال الجمع   المقز  ،والمي كالبا ما تحيم بت  

ست ، و د تحيم ما  ( 15 - 3 )تمزاوح آاال القزوض  يلة  األال ما برك   )مصزف(، ما
القزوض مضمين  بثلل معرك يم  ةاتش، أو كرز مضمين ، ولثتي ماا وفقا لةمز ز المالي 

  (354: 2009)أةشرد،الاي يممم  بش المقمزض 
ال ،ألنها تمثل الستدا  األميال المقمز   المي تسم دم في المميلل  يلل األ : السندات -2

وا   األمز  باة  اك  زوض  يلة  األمد وماا القزض البيلل يتقس  إل  أازاء لهرز  ممساول  
 (  393: 1989الحتاوي،و  تيفرق  )  في الق م  يبةق اة   ل متها اس   "ستد"

(: إم الستد مي أوةاق مال   تصدةما المؤسسا  المسامم   205: 2010حمرد،و  يزى )العةي
الحليم  ، وتعاز اك  زوض  يلة  األال تسمحق الدف  في أو ا  محدد   وتحمل  أو المتظما 
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أسعاة فائد  يابم  أو ممهرز  ، وتةمزم المؤسس  المي ألدة  الستد بزف    م  الستد اتد 
ارسمحقاق باإل اف  إل  دف  الفيائد ستيلا، أو  ل سم  أشهز، أو حس  ما يم  ارتفاق اة ش، 

 مك أم  أدوا  المديين  ، ومي بمثاب  اقد أو اتفاق برك  الجه  المصدة لها ولعماز الستد أيضا
والمسمثمز الاي يشمزلها، ولقضي ماا ارتفاق بثم يفزض المسمثمز اة  الجه  والمصدة  لها 

   ( 6)لشلل ا ، ما في ا لمد  محدود  و سعز فائد  معرك ماةها معرت

 

 ( : مصادة المميلل 6شلل )
بسككام محمككد اككيد  "ايككز الزافعكك  المال كك  وتحةفكك  المميلككل اةكك  معككدل العائككد اةكك   ،كككا)ار: المصككدة 

 (2005ارسمثماة،

 Fundingسلللال التمويلللل اللللداخلي وال لللار ي اثانيلللاً : دصلللا ر التمويلللل عللللى 
sources based on internal and external financing :وتصنف إلى  

  الداخلي : التمويل -1

 A.Jacquemeالداخةي بكالتمي الكداخةي لةمؤسسك ، فتجكد "اكا مرك"  متاع مك ة   المميلل
ازف التمي الداخةي بثنش  " اسم دام المؤسس  لمياةدما ال ال  لمتفرا س اسمها ارسمثماةل ، والمي 

:  2007) المع مكككي واخكككزوم، تمككيل باألة كككاح كرككز المي اككك  أو بكككالةجيء إلكك  اليسكككباء المككالررك"  
142) 

يلل الداخةي مك الفائ  التقدي ، والاي يممثل في مجمي  األة اح كرز وتحيم مصادة المم
مال ا  والمؤونا   ا  الباب  ارحم كا ي، باإل كاف  إلك    مك  المتكا ل مالمي ا  وم صصا  ار
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ولذلك مقد ةمنا  تقسيم دصلا ر التمويلل اللداخلي اللى تمويلل ذاتلي اك األليل كرز المسم دم  
  ( 66 :2011 الدي ،  )والتنازل عن االستثمارات

 التمويل الذاتي -1

المميلكككل الداخة ككك  المككي تةعككك  دوةا مامكككا فكككي تتم ككك   ةادصكككيعماككز المميلكككل الكككااتي مكككك أمكك  م
المؤسسكك  وتبيلزمككا، حرككث يضككمك تككيفرز ارحم ااككا  المال كك  لةمؤسسكك  دوم الةجككيء إلكك  مصككادة 

 خاةا   لمةارمها 

دة مكككك مصكككادة أمكككيال المةح ككك  تسكككم دمش اةككك  انكككش " مصككك التمويلللل اللللذاتيولملكككك تعزلكككم 
المؤسسكك  ار مصككادي  فككي تميلككل احم اااتهككا، ولعماككز مؤشككز اةكك  لككحمها المال كك   و لكك  بق ككاس 

 (5-2: 2010)محمد ،   مدى  دةتها اة  تميلل نفسها بتفسها دوم الةجيء إل  مصادة خاةا  

نشكككثتها المؤسسككك  بفعكككل ولملكككك تعزلفكككش أيضكككا اةككك  أنكككش " مجمكككي  اليسكككائل المميلة ككك  المكككي أ
نشكككا  ا العكككادي أو ارسكككمهاللي والمكككي يبقككك  تحكككت تصكككزفها بصكككية  دائمككك  أو لمكككد   يلةككك ، واة كككش  
فالمميلكككل الكككااتي المكككي حققهكككا المشكككزو  لةيفكككاء بالمزاماتكككش المال ككك ، وت مةكككو  كككدة  المشكككزواا  فكككي 

إملان كككا  المميلكككل  ولزاككك   لككك  إلككك  أم تيسككك   ،اراممكككاد اةككك  مكككاا المصكككدة لمميلكككل احم اااتهكككا
الككااتي يككزتب  أساسككا بقككدة  المشككزو  اةكك   ككه  تحككال م اإلنمككاج مككك اهكك  وةفكك  أسككعاة متمجاتككش 

ودنلله مالتمويللل الللذاتي يت للول دللن العنا للر  األمككز الككاي يسككم  بزلككاد  األة ككاح مككك اهكك  أخككزى،
 :األساسية التالية

قو المكككدةلجي الكككاي يحكككد  تةككك  المبكككال  السكككتيل  الم صصككك  لمعكككيل  الكككت مكككي: هلللال  اإل-اوال
بصككية  فعة كك  أو معتيلكك  اةكك  اتالككز ارسككمثماةا  المككي تمككدمية   ممهككا مكك  مككزوة الككزمك، نم جكك  

الع يمثل  زلق  لمجديكد ارسكمثماةا  دم المحتيلياي، بعباة  أخزى ارملالسمعمال أو المةو أو المقا
دلن علدة  وانلس نتعلرض إللى اتد نهايك  امزمكا اإلنمكااي أو ار مصكادي حركث يملكك التظكز إل كش 

 (  29-28 :2000بيةاس ،   : (يلالبعض دنها فيما ي

زق بككرك تحةفكك  األلككل الثابككت، أو الفككالع  بككاة  اككك تي لكك  تحةفكك  شككزاء ا مصككاديا: ارمكك-أ
الممي عكك  لا كك  مككاا األلككل فككي نهايكك  امككز  اإلنمككااي مقسككم  اةكك  اككدد الشككزاء واإليككزادا  

الع تحكككال م اإلنمكككاج المكككي اا األلكككل ، ولمثكككل  سككك  ارمككك دام مكككالسكككتيا  المقديزلككك  رسكككم
  ت و دوة  ارسمهالل والممعمق  باسم دام األلل الثابم 

يهككدف ارمككمالع إلكك    ككاس   مكك  األلككل الثابككت فككي أي مزحةكك  مككك مزاحككل  محاسكا ا:-ب
الاي يتم  اك اسكم دام  لك  األلكل الثابكت خكالل  اسم دامش، و ل  مك أال   اس الز  



  34  الفصل الثاني/ المبحث األول 
 

ا الثابمكك ، لككال  تعماككز مصككدة مككك هالمؤسسكك  مككك اسككمادال وتجديككد ألككيل معرتكك  تملكككفمككز  
  مصادة المميلل الااتي لةمؤسس  

ومكي  بكاة  اكك  لك  الجكزء مكك الفكائ  القابكل لةمي لك  الكاي حققمكش  األرباح غير الموزعة: -ثانيا
  يكككدف  فكككي شكككلل المؤسسككك  مكككك مماةسككك  نشكككا ها خكككالل السكككت  الجاةلككك  أو السكككتيا  السكككابق ، ولككك

العميم كك  لةمؤسسكك   ككمك اتالككز حقككيق المةح كك ، فاككدر مككك  ي لعككا  والككاي يظهككز فككي المرزان كك ت
تي لك   ككل الفككائ  المحقككق اةكك  المسككاممرك،  ككد تقككيم المؤسسكك  بم صكك و اككزء مككك الفككائ  فككي 

مكدف معكرك مثكل: احم كا ي إاكاد   اد  حسابا  مسمقة  يبةق اةرها اس  احم ا ي بهزض تحقركق
  اد القزوض، أو إحالل وتجديد اآلر       إل  سد

"  بككاة  اككك أة ككاح تحققككت كرككز أم المؤسسكك   ككزة  احمجا مككا بككدر مككك  األربللاح المحتاللزة ثالثللًا :
تي لعهككا اةكك  حمةكك  األسككه   و لكك  بهككدف اسككم دامها فككي تميلككل اسككمثماةا  مسككمقاة  ، و ككالبب  ر 

ممي كك  مككك اسككمثماةما، يسككاوي اةكك  األ ككل معككدل العائككد يتبهككي احمجككا  األة ككاح مككا لكك  يلككك العائككد ال
  اة  ارسمثماة فزص بدية  مماح  لةمالع 

تمثككل  األة ككاح المحمجككز  مصككدةا داخة ككا مامككا تسككم دم لمميلككل ارحم ااككا  المال كك   يلةكك  و 
األاككل لةمؤسسكك ،  مككا انككش يمثككل   لكك  الجككزء مككك األة ككاح المككي يككم  ارحمفككا  بهككا داخككل المؤسسكك  

ض أااد  اسمثماةما، وتسم دم األة اح المحمجز  في حال  المؤسسا  المكي تعكاني مكك المشكا ل لهز 
احمد  )المال   والمي تزك  في ت ف    ديينها أو المؤسسا  المي تيااش ظزوف ا مصادي  ممقةب 

 ،2007 :280) 

بسكعز  تمحيم مك الزلاد  في إلداة أسه بارحم ا ا  و  وتممثل اتالز األة اح المحمجز  
 ( 2011:280) مفة  ، أاة  مك   ممها ارسم   وتضاف إل  احم اط ةأس المال والم صصا  

 (12 : 2011، الدي نظرز  (: مكوتحيم ارحم ا ا   مك األة اح المحمجز   

 احم ا ا  تتظ م  : تحددما الجمع   العام  لةمالع؛-أ

  ؛احم ا ا  تعا دي : يتو اة ش القانيم المثس سي لةمؤسس-ب

 خم اةل  : ت ض  إلداة  المؤسس  وتقديزاتها لمهرز ظزوف السيق ااحم ا ا  -ج

 :التنازل عن االستثمارات  -2

 

 



  35  الفصل الثاني/ المبحث األول 
 

اي مصككادة المميلككل المككي يملككك الحصككيل اةرهككا مككك ) التمويللل ال للار ي: تنقسللم إلللى:  -2
 القصككرز  والمميسككب  الم مةفكك  ( بصككيةماLoansخككاةج الشككز  ( فمممثككل مككا  فككي أدا  القككزوض )

 ،)ال فكاايوالمميلكل بارسكمئجاة  المجكاةي  ارئممام فضالر اك (Bondsو يلة  األال والستدا  )
2017 :27 )   

يمثكل  ار مركزاض  يلكل األاكل مديين ك  يتبهكي اةك  الشكز ا  اليفكاء بهكا االةتراض طويل األ ل: -
 في تاةل  رحق يليم اة  يالي  أ سام:

د وي قكك   انين كك  تصككدةما المؤسسكك ، ولعككد مسككمتد مديين كك   يلةكك  األاككل، ولككاا ت: السككالسللندات-ا
تاةل  اسمحقاق يحق  لحامها الحصيل اة  الق م  ارسم   ولعب  لحامةها سعز فائكد  و صكية  

  دوةل  ولليم نسب  مك الديك

والمككي تمككت  ،اككل مصككادة المميلككل المماحكك   يلةكك  األ تعككد احككدى:   القللروض المصللرفية -ب
شز  مك الجها  المصزفي  المصاةف وشز ا  المامرك أو مك مؤسسكا  خاةا ك  مكدتها ا ثكز مبا

مككك سككت  ،و  ككالف السككتدا  تمثككل القككزوض وسككرة  اككك  زلككق المفككاوض المباشككز يككم  مككك خككالل 
انمقككككال ارمككككيال مككككك المقككككزض الكككك  المقمككككزض وفقككككا لشككككزوط محككككدد  بالعقككككد الماككككزم برتهمككككا )ال 

 (218: 2007تسار ،

 : ومي أحد مصادة المميلل ال اةا   وتتقس  إل  :المل ية اسهم-ج

األسه  العادي : يمثل  ستد مةح   ولش   م  اسم   و  م  دفمرزل  و  م  سي   ، ولعكد مكاا التكي  مكك 
  ( 533:  2004   ،  )ابزاهاألسه  األ ثز شرياا ولليم المةح   األساس   في المؤسس 

العادي  مك حرث انها أسه  مةح  ، ولحك ارس  يعتي  انكا األسكه  األسه  الممما  : تشابش األسه  -
الممما   لاا األفضة   في مقسيم األة كاح اةك  األسكه  العاديك ، وفكي مياكيدا  المؤسسك  فكي حالك  

 ( 93:  2011) نال  ، المصف   

  Fundingثالثًا: دصا ر التمويلل عللى اسلال تمويلل دباتلر وتمويلل غيلر دباتلر

he basis of direct financing and indirect sources on t
financing :وتصنف إلى 

صككككدةما الشككككز   دوا  المال كككك  األول كككك  المككككي ت  يمضككككمك المعامككككل بجم كككك  األ التمويللللل المباتللللر: -أ
المقمز   وتسي ها مباشز  دوم تدخل اليسباء المالررك، وتسم دم األسه  والستدا  لةمميلل  يلل 
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والمميلكككل المباشكككز  تكككا  تميلة ككك  يكككم  بياسكككبمها  ،يلكككل  صكككرز األاكككل لةمماألاكككل واألوةاق المجاةلككك  
انمقككككال األمككككيال مككككك اليحككككدا  المقز كككك  )المككككدخز ( إلكككك  اليحككككدا  ارتفا  كككك  العجزلكككك  )المقمككككزض( 
بإلداة األدوا  المال   و  عها، إل  اليحدا  المكدخز  مباشكز  وتسكم  بكاألدوا  المال ك  أو األوةاق 

 ( 89: 2004 )امي و  س  ، المال   المباشز 

دخز الم   ييااههابسا  الصعي ا  المي  مالرركاك  زلق وسباء  يم  التمويل غير المباتر: -ب
ز والم قمز ض أو ادم الحصكيل اةك   ،قمزض في المميلل المباشزوالم   ومتها ادم الميافق برك الم دخ 

التكي  مكك المميلكل مكي القكزوض  م  اردوا  المسكمعمة  فكي مكااأ و  مقداة ارميال المبةي   وكرزما،
  (272: 2015 باس، و  بجم   أنيااها )الدبا 

 دصا ر التمويل على اسال الاهات والم سسات التلي تلومر وتملنل التمويللراشعًا : 

Funding sources based on the entities and institutions that 
provide and grant funding :دثل 

: )المصككاةف المجاةلكك ، المصككاةف المم صصكك ، Bank financingالتمويللل المصللرمي  -ا
 ( 272: 2015المصاةف ارسالم  ، المصاةف ارسمثماةل ( )الدبا  و باس، 

: والمكي ت حَّكيم اكزءار مكك التظكام المكالي الكاي financial institutionsالم سسات المالية  -ب
لةشز ا  بصكية  اامك  وتممثكل  ي دم المجمم  إ  تسام  ما  المؤسسا  بميفرز ارحم ااا  المال  

 (  15: 2016في شز ا  المميلل وشز ا  ارسمثماة وشز ا  المثمرك   ) ال  وأخزوم،

: ت شكككرز إلككك  الم لان ل ككك  المكككي ت ضكككمك تجم ككك  Financial Marketsاالسلللواق الماليلللة  -ت
مكي يضكمها المدخزا  وتقدي  ارميال لانشب  ار مصادي  الم مةف  مك خالل المؤسسكا  المال ك  ال

(، ولمثككل سككيق المككال الككاي يمضككمك السككيق األول كك  )سككيق 179: 2016السككيق) ال  وأخككزوم،
ةاق المجاةلكك  وأ ونككا  و والحما ككار  المصككزا   واألىااهادات االيااداع غياار الىخصااية  التقككد ولشككمل

سكه  ول األاةاق المال   والمي يم  فرهكا تكدو ال زلت ( و ال  يمضمك )سيق ةأس المال أو بيةل  األ
لمةا ككك   ،ل كككا  المميلكككل الكككاي يكككم  مكككك خاللهكككا حشكككد وتعائككك  المكككياةد المال ككك آمككك  أ والسكككتدا ( أحكككد 

 إلكك احم ااككا  المشككاةل  أي تحيلككل ارمككيال مككك اليحككدا  المككي ر تممةكك  القككدة  اةكك  ارسككمثماة 
ةف مككك مصككا ولعمككل فككي مككا  ارسككياق  ككالر ، لمككي لككديها القككدة  والزىبكك  اةكك  ارسككمثماةااليحككدا  
 : 2008وس،اولكككتاديق اردخكككاة )أنكككدة  ،والمصكككاةف المم صصككك  ،وشكككز ا  المكككثمرك ،ارسكككمثماة

7-8)   
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 Modern theories inالنظريات الحديثة مي تفسير الهيكل التمويلي  //خادسا 

explaining the financing structure 

 ك  واكيد مكا يسكم  خالك  حكيل اكدم وا ع نظزا لالنمقادا  المي واهت لةتظزلكا  السكابق  ،
بالسككيق المككام ،إ  تياككد العديككد مككك القرككيد المككي تحككد مككك ا ممككال مككاا السككيق فككإم القككزاةا  المميلة كك  
يممد تثيرزما إل    م  المؤسس ،و إدخال  ريد السيق كرز المام  محةف  اإلفالس والي ال     ال  في 

 متها : ظهز  العديد مك التظزلا  ، المحةرل ،
  نظرية التوازل  -1

مكك خاللهكا فكي اليلكيل  المؤسسك وفقرا لها  التظزل  ، متاع نسكب  ةافعك  مال ك  مثال ك  تثمكل 
التسب  المثة  ، يز ز الباحثيم ما  التظزلك  اةك  اسكم دام ،إل  نسب  الزافع  المال   المثة تدةلج را 

 الكككككديك  مصكككككدة لةمميلكككككل و ضكككككايا الكككككدف  واليفكككككاء بالكككككدييم يكككككؤدي إلككككك  سكككككيء الحكككككظ واإلفكككككالس،
 (48: 2012)لزك ،
تمعككككزض المؤسسكككك  المككككي يمحككككيم ه لةهككككا الممككككيلةي مككككك أمككككيال خالكككك  و ككككزوض لم ككككا ز   و

كرز إم ه لةها الممكيلةي يمحكيم مكك أمكيال  ،اإلفالس ومي م ا ز ر تمعزض لها مؤسس  مماية  
س خال  فق ، وسااها فشل المؤسس  في سداد   م  القزض والفيائد في تاةل  ارسمحقاق، فاإلفال

مكك ااكل أداء المزاماتهكا الممرزتبك  اةرهكا مكك خكالل الحصكيل اةك  ،   ألكيلها امي   ام المؤسس  ب
 (29: 2012) خارز ،ض تزف  مك ال بز المالي لةمؤسس  القزوض و المالي فالقزو 

 تحق قكككش  إلككك  ؤسسككك مال تهكككدف والكككاي أمثكككل، اسكككمدان  معكككدل متكككاع فكككام التظزلككك  مكككا  حسككك 
  (48 : 2012) لزك  ،  ثة ،مال التسب  ما  مكج ا لتدة  وتحاول ار مزاب 

اقد يةكزم بميابكش شك و أو أ ثكز الةجكيء ومي  :مcost of agency) الوكالة ت لفة نظرية -2
إل  خدما  ش و ما  ام بالعديد مك المهكام باسكمش ا مكا ي كو المؤسسك ،بحرث يياكد مكاا العقكد 

و ككل مككك مككؤرء  ،امه  بجككزء مككك سككةبمه  بككرك المسككاممرك أو المقز ككرك ،والمككدةاء ،مككك خككالل   كك
 مكا يكؤدي إلك  ظهكية تعكاةض وتتكا   يبحكث اكك تعظك   متفعمكش ال الك   اكل المتفعك  العامك  ،

Walker,1997: 34)) 
 وتت ول دن نماذج اعدت لتوضيحها وهي :  

لقكد تك  إاكداد مكاا التمكي ج مكك  كزف اكالمي اإلداة   :Jensen and Mecklingنملوذج  //1
Jensen and Meckling   في مقال بعتيام: 1010ست 
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Theory of the firm : managerial behavior, agency costs and ownership) 
structur  )(  نظزل  الشز  : السةيع اإلداةي وتحال م الي ال )  وه لل المةح 

  ولقككد حككاول العالمككام المككدلرل اةكك  أم اله لككل المككالي لةمؤسسكك  مككي أ ثككز مككك مجككزد محاولكك
ت صكك و المككدفق التقككدي المحقككق أي أم اله لككل المككالي لةمؤسسكك  يملككك أم يمككثيز ببا عكك  العائككد 
الكككاي سكككيف يكككي   حركككث واكككش التظكككز مكككا  مكككك بكككرك أمككك  ارنمقكككادا  المياهككك  لتمكككي ج ميديقة كككاني 

 كام العالمكام باسكم دام مصكبة  "  ومرةةز، ومك أال تمرركز نظكزلمه  اكك المقاة كا  التري السك ل  
" بكدر مكك ه لكل  ةأس المكال، بكال   امكا بالمث ركد اةك  أم  ownership structurالمالع  ه لل

اله لككل المككالي لةمؤسسكك  ر يمحككيم مككك العال كك  بككرك األمككيال ال الكك  والككدييم ولحككك  ككال  يككزتب  
اله لكل المكالي بمي لك  األسكه  بكرك المكالحرك لةمؤسسكك  حركث يقسكميم لتكيارك مكك المسكاممرك التككي  

أو المسككاممرك المسككرزلك الككايك يقيمككيم بككاإلداة  والمزا بكك   والتككي  ((Insiders ولسككم  ب األول
ر يقيمكككككككككككككككيم بككككككككككككككككاإلداة  أو  ومكككككككككككككككك  المسكككككككككككككككامميم الككككككككككككككككايك Outsidersالثكككككككككككككككاني يسكككككككككككككككم  ب 

 .( (Gossy,2008: 72المزا ب 

فككإم تحككال م الي الكك  تتشككث أساسككا مككك المعككاةض فككي المصككال  بككرك المسككام  والمسككرز حرككث  
 ها البزفرك ولملك أم تحيم نقدي  أو كرز نقدي  ولملك إااد  تصت فها  ما يةي:يمحمة

ومصاةف المكد رق  ،والمي تممثل أساسا في تحال م المسرزلك وتحفرزاته   : ت الي  المرا بة-ا
 وتحةفمها مي تحال م نقدي  ولمحمةها المسام  

رل مك أال المدلرل اةك  ني  ك  مجسد  في المصاةلم المي يقيم  بها الي  : ت لفة البرهنة-ب
والمكي يعاكز لكش مكك خاللهكا ،سةي ش لةمي ل، مك خالل المؤشزا   المي يظهزمكا الي ركل لةمي كل 

 اة  حسك المسررز 

والمي تظهز اتدما تمجاو  تحال م المزا بك  العائكد الحكدي لهكاا المي ركل،  : الت الي  البا ية-ج
 مة  لمسررز الي رل أي المي تتج  اك اسمحال  مماةس  مزا ب  شا

 تشككث بككرك الممعككامةرك مكك  المؤسسكك :ةكك  نككيارك مككك الصككزا   الككاي يملككك أم ياولشككرز العككالمرك 
Gregor Gossy, OP-CIT: 72).:) 

يمةحكيم فقك  نسكب   ديزلك يتشكث مكاا الصكزا   مكك أم المك :دراء والمل المسلاهمين  لين الصلراع -1
أساسككا مككك ك نسككب   ةرةكك  مككك األة ككاح التاتجكك   ككئرة  مككك  ةأس المككال المؤسسكك  ولسككمفردوم فقكك  مكك

مكي البحكث اكك  ديزلك لمحةف  فالمصكزف العقالنكي لةمك، و المالي تحمل اداة  نشا ه  الحوء في ار
تعظككك     مككك  ارمم كككا ا  كركككز التقديككك  )  كككائز  المؤسسككك ، ملاتككك  ف مككك ، تشكككلرل إمازا يةلككك    (، 
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يشككلل مصككدةا  لعككدم الحفككاء  والمككي تحككيم اككد  بككاألحزى تعظكك   الق مكك  السككي    لةمؤسسكك  ومككي مككا
المبةقك   ، و المكالي إ ا  انكت الق مك دةاء ال ال الك  المكي يحي مكا المكمت فض  مقاةنك  بتسكب  األمكي 

رسككمثماةا  المسكككرزلك فكككي المؤسسككك  يكككم  الحفكككا  اةرهكككا يابمككك  فكككإم  كككل تيسككك  فكككي ارسكككمدان  يزفككك  
مككككك الصكككككزا   بككككرك المسكككككرزلك والمسكككككاممرك، ول فككككك   ديزلك حصكككك  المزتببككككك  باسككككمثماةا  المكككككال

( ومكي المكدفق free cash flowباإل كاف  إلك   لك  ارسكمدان  ت فك  مكك المكدفق التقكدي الحكز )
بكككك  تكككك  التقكككدي الممبقككككي اتككككدما تحكككيم ام كككك  المشككككاةل  ارسكككمثماةل   ا    مكككك  حال كككك  لكككاا   ميا

وليسك   لك  خبكز اإلفكالس مك أال ةفك  و كعرمه  الش صك  ،  ديزلك تحق قها، تحت تصزف الم
 في شلل فقدام المزا ب  والسمع   ديزلك المزتف  المحةف  بالتسب  لةم

يفه  مك خالل أم اقيد ارسمدان  تحكث المسكاممرك اةك   :والدائنين المساهمين  ين الصراع -2
( ، و المالي فمتبق األوةاق المال   يدل اةك  sous-optimaleارسمثماة اة  نحي تحت أمثل )

م ارسكككمثماةا  فكككي مشكككاةل   ا  م كككا ز  تعكككيد بفائكككد   اركككز  اةككك  المسكككاممرك فكككي حالككك  تحقركككق أ
التجككاح، ألنهكك  يلمفككيم فقكك  بمسككديد الككديك فقكك ، أمككا فككي حالكك  تحقرككق ال سككاة  فككإنه  يمحمةككيم فقكك  

  ازءا مك ما  ال ساة  بمقداة نسب  مسامماته ، فإ ا  ام الدائتيم ر يممةحيم أحق   ار ال  اة
 ا ع  ارسمثماةا  المتجز  مك خالل أمياله  يملك أم يليم متاع أيز " إحكالل األلكيل " والكاي 

إلككداة الككدييم  يشككلل تحةفكك  و الكك  الككديك، فالككدائتيم مةزمككيم بمبالبكك  المؤسسكك  بككاإلدةاج فككي اقككيد
 ك   اد  شزوط مياهك  لحمايك  الكدائترك ) كمانا  حق ق ك ، إلكزام المؤسسك  بإاكاد  المسكجرل فكي ه

 (  matos,2001:63 )ار ال  ال س اس  ارسمثماة المثمرك، حق 

 Jensen and Mecklingلقكد تك  تبكيلز نمكي ج  :المالي والهيكل للوكالة الحديث النموذج//2 
 بياسب  العديد مك المسامما  والمي مك أممها:

 1990  ست   Haris and Raviv -نمي ج -أ

 1990  ست   Slutz -نمي ج -ب

 1995  ست   Hart an Moore - ج نمي -ج

يزكاككيم دائمككا فككي اسككممزاةل  نشككاط المؤسسكك  اةكك  الككت المسككاممرك الككايك يزكاككيم  دةاءالمكك
 لمكدةاء اة فكي التشكاط،  كال  يبحكث افكي بعك  الحكار  ولفضكةيم تصكف   المؤسسك  اةك  ارسكممز 

تي لعهككككا اةكككك  دائمككككا فككككي اسككككمثماة  ككككل األمككككيال المياككككيد  وحمكككك  فككككي الحالكككك  المككككي يفضككككل فرهككككا 
 ديزلك مككاا الصككزا   بككرك المكك المسككاممرك واةكك  مككاا األسككاس فككإم المديين كك  مككي المككي تسككم  بحككل

 (Constantinides and other,2003:121 )والمساممرك
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 ككككد تكككك  المث رككككد فككككي مككككا  التمككككا ج اةكككك  دوة الككككدييم  جهككككا  تعككككديل لكككك داة  ولسككككم  بتقككككل و 
ارسكككمدان  سكككيف يزفككك  مكككك إملان ككك  اإلفكككالس و المكككالي المسكككمثمزلك، فكككالةجيء إلككك   المعةيمكككا  إلككك 

تصككككف   المؤسسكككك ، إم اسككككمعمال الككككدييم يفككككزض  ككككياب  اةكككك  المسككككرزلك ولتقككككل المعةيمككككا  إلكككك  
المسككمثمزلك حككيل إملان ككا  المؤسسكك  حرككث يمي كك  أم تزلككد نسككب  الزفكك  المككالي مككك الق مكك  السككي    

م  المي تسمب   ارسمدان  أ ثز لمحقرق لةمؤسس  وخال  المؤسسا  المي تمة  أليل مادي    
 ( (Colombo: Stanca,2006: 31  )الميا م 

 -:(Trade-off)  با لة الم نظرية-3

 ككام العديككد مككك العةمككاء بإسككقاط افمككزاض أم الككدييم خال كك  مككك ال بككز، و المككالي يمزتكك  اككك 
  كككا ز تكككدا  فشكككل المؤسسككك  فكككي سكككداد   مككك  القكككزوض والفيائكككد اتكككدما تحكككرك آاكككال اسكككمحقا ها م

وتتكم  مكا  الم كا ز اتكد   كام المقز كرك بكإازاءا   انين ك  رسكمزاا  أمكياله   ،فكالسألبم ا ز ا
 ككد تككؤدي إلكك  شككهز إفككالس المؤسسكك  ولمزتكك  اككك م ككا ز اإلفككالس مككا   لككاد  فككي معككدل العائككد 
المبةكككيب اةككك  ارسكككمثماة فكككي أسكككه  وسكككتدا  المؤسسككك ، ومكككي مكككا يعتكككي اةتفكككا  تحةفككك  األمكككيال، 

 و المالي ان فاض الق م  السي    لةمؤسس  

تسم  بالتظزل  الحديث  لةمؤسس ، وظهز  في متمصو السبعرت ا ،  :نظريات دتعد ة األتكال-3
مميلكككل، حركككث أم أمككك  الم كككاةا  المكككي تتبكككيي اةرهكككا نظزلككك  اإلشكككاة  ونظزلككك  ارلمقكككاط المكككدةلجي لة

  وستمبزق إلرهما ا ما يةي:
 :ارة اإلت نظرية //1

 فكي ديزلك ةيمكا  المصكزح بهكا مكك  اكل المكممد نظزل  اإلشاة  اةك  اكدم الممايكل فكي المعتع
السكككيق المكككالي ، وتممثكككل مكككا  اإلشكككاة  فكككي القكككزاةا  الهامككك : مثكككل الزفككك  مكككك ةأس المكككال، مسكككميى 
الدييم، تعديل األسه ،    ال ، فها  اإلشاة  تعبي درل  اة  أم المؤسس  في مسكميى اكالي مكك 

أم ر، و ال صككيص إ ا تعةككق األمككز بالمديين كك ، ممككا يظهككز أم  المؤسسكك  تمممكك  بهككامش الحفككاء  
أمام و إملانها ارامماد اة  ارسمدان  والمتاوة  مك اال بز ركق األة كاح، لحكك اإلشكلال يلمكك فكي 

 (379: 2006 زلشي،و  )ساسي مصدا    المعةيما  واإلشاةا  المصزح بها 

نفت  (  319 : 2009)ااد اليماب، :مما فحزترك إل  تسمتد  اإلشاة  نظزل  أم نجد واة ش 
 المعةيمكك  كرككز مي اكك  فككي ام كك  اإلتجامككا ، حرككث أنككش بإملككام المككديزلك فككي المؤسسكك  تهرئكك 

المسكمثمزلك؛ حمك  إ ا  انكت تةك  المعةيمكا  متشكية  وممكيفز  لكدى  لكدى ممكيفز  تحكيم  ر معةيمكا 
 ت األسةيب والبزلق  الجم  ، فإنها سيف ر تدةع ور تفه  بتف
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ومتككاع أشككلال اديككد  مككك اإلشككاةا  المسككم دم ، فمتهككا مككك يلككيم اةكك  شككلل ه لككل ةأس المككال، 
  س اسكك  تي لكك  األة ككاح،  مككا يملككك أم تحككيم أيضككا اةكك  شككلل أوةاق مال كك  معقككد  )مز بكك ( إلكك 

Delahaye,2000: 160)) 

 (175: 2018تاوي ،و د بترت ما  التظزل  اة  أساس نمي ارك أساسرك مما:)الحس
 :Rossنموذج -1

ا مككا يمعةككق باسككم دام اله لككل الممككيلةي  إشككاة  اككك المعةيمككا  1977نمي اككش سككت    ross ككدم    
الداخة   لةمؤسس  ،بحرث وفقكا لهكاا التمكي ج يسكم دم المكدةاء نسكب  ار مكزاض  مؤشكز اةك  اةتفكا  

 كدة  المؤسسك  اةك  اإليفكاء بكديينها  أداء المؤسس  ،إ ا  ةمكا اةتفعكت نسكب  ار مكزاض دل مكاا اةك 
 و المالي فهي األفضل أداء  

 :Pyle , Lelandنموذج    -2
،ولقكككيم اةككك  أسكككاس أم المكككدةاء يعةمكككيم   مككك  المكككدفقا  التقديككك  1977ظهكككز مكككاا التمكككي ج سكككت  

المسككككمقاة   ،مككككاا مككككا يجعةهكككك  يحمفظككككيم باألسككككه  العاديكككك  مككككك ادمككككش حسكككك    مكككك  مككككا  المككككدفقا  
فككإم المسككمثمز الزشككرد سككرمجش نحككي المؤسسكك  المككي يحككمفظ المككدةاء فرهككا بتسككب  ا اككز مككك  ،و المككالي

 األسه   دلرل اة  المزدودي  المسمقاة   الجرد  لةمؤسس   
                                            نظرية التمويل التسلسلي//  2

 الممكيلةي السكةيع شكزح تحكاول مكيال الحديثك  التظزلا  برك مك المسةسةي المميلل نظزل  تعد
 اككككاء  ولقككككد المميلككككل، لمصككككادة تفضككككرةي تزتركككك  واككككيد التظزلكككك  مككككا  تفمككككزض حرككككث لةمؤسسكككك ،

 :متها اإلفمزاض ماا إيبا  تحاول التمائ  مك مجميا 
 :Myers etMajlufم 1984) نموذج //1

  مؤشز مالال ةأس مك الزف  إل  الةجيء يفسزوم  الجدد المساممرك فإم التمي ج ماا فحس 
 المسككاممرك األيتككاء مككا  وفككي  المؤسسكك    مكك  مككك الم فكك   ييلككد مككا مككاا المالئمكك ، حالكك  اةكك 

   مكككك  ان فككككاض ةككككك ) يككككزوته    مكككك  مككككك يزفكككك   لكككك  ألم ارسككككمثماة و كككك  يفضككككةيم  القككككدام 
 آخكز تميلكل اسكمعمال المسكرزلك مصكةح  مكك السكه  سكعز ان فكاض تفكادي أاكل ومكك ،(المؤسس 

 كرككز الككدييم  الككااتي، المميلككل:  المككالي يلككيم  الم مككاة المسةسككل و المككالي  الحككال  ككام مهمككا و لكك 
  ككد المككي الم ككا ز  مككك بالحككد يسككم  المسةسككل مككاا فككإم و المككالي المككال ةأس مككك والزفكك  ال بككز 

 اكدا مت فضك  بثسكعاة ةأسه  إلداة يحم   د والاي، ارسمثماةا  و ة  نقو و   في تصادف
  اإل مزاض مك المقةرل  زلق اك المال ةأس تحةف  وت ف   احاألة  تي ل  مك والحد
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 Williamsonم 1988) نموذج  //2
 اخم كاة فكي  اركزا دوةا يةعك  تميلةكش المكزاد األلل خصيل   دةا  فإم التمي ج ماا حس 

 ألككل شككلل فككي اسككمثماة بمميلككل األمككز يمعةككق فعتككدما إل ككش، الةجككيء يككم  الككاي المميلككل مصككدة نككي 
 مكك  ةك   اكل مكك محكدود  اسمعمار  إر هال ت ل ألل ھي خاص ألل شلل في ماةاسمث)خاص

 (ممبية يانيي  سيق  لھ ت ول المؤسسا 
 إاكزاء مكك  لك  يملكك حمك  األمكيال ةؤوس وحكامةي المؤسسك  برك تام كرز اقد محل يليم 

 مكك ارسمدان  مك فعال   أ ثز يادو المال ةأس مك الزف  إل  فالةجيء ومتش رحقا العقد لهاا تحر م
 باامبكاة القاة   المعديال  بها  بالق ام تسم  ر ارسمدان  فإم بالمقابل المعديال ، بها  الق ام أال

 إلككك  نصكككل اإلاكككزاءا  مكككا  و كككدوم  المسكككمهدف، الكككدف  م بككك  حسككك  تكككدف  أم يجككك  الفيائكككد أم
 ومكي الم ا ز ما  الحسبام في يضعيم  فالمقز يم  خالا ارسمثماة  ام فإ ا و المالي المصت ف 

  اال   بمحال م المبالب  إل  يدفعه  ما
 أشككلال مككك شككلل تعماككز المككي ارسككمدان  تحككيم  خككاص، كرككز ألككل بمميلككل األمككز تعةككق إ ا أمككا  

 أم باامبكاة  ئرة ،  اة   بمعديال  الق ام واحممار  مالئم  أ ثز المصدة بسا   األ ثز المميلل
 حسك  و المالي ،متمظ  بشلل ايائد ييلد أم المحممل مك ةارسمثما Williamson دةا  فإم ماا

  (392: 2006يسو،ي و ساسي )  المميلل نم  يفسز الاي المحيةي  العامل تظل ال صيل  
 اطنمككككاأل تزتركككك  تمبكككك  ؤسسكككك مال فككككام أمثككككل، يلككككلتم معككككدل واككككيد تفككككزض ر التظزلكككك  مككككا 

 اكك البحكث متها محاول   ول ت اي،ال اة  لةمميلل الضزوة  ة شتم ما وفق ددمح يللتم صادةموال
 تبعكا أخزى    إل و ع   مك م مةو  بشلل اتش رز المعا يم  زتر  الم ماا األمثل المميلةي ه لل

 (396: 2006 ، يسوي و ساسي)تحق قش   إل ؤسس مال رزمس يسع  الاي لةهدف
 Determinants of the financingدحلد ات الهيكلل التملويلي  //سا سلا 

structure 
 : الشز   محفظ  ةأس المال المسمهدف  وما  المز رب  تمكثيز بعيامكل المممثةك  ا مكا يةكي تحدد 

 (8: 2015)معا  واخزوم،
إم مك أم  الممرزا  المي يحققها  المميلل اك  زلق ار مزاض في الحار  المي  :الدخل -1

اة  حقيق ألكحاب تحيم فرها  ةف  ارفمزاض أ ل مك العائد اة  الميايدا  مي تحسك  العائد 
المؤسسكك  بشككلل أفضككل ممككا لككي  انككت امة ككا  المؤسسكك  مميلكك   ام عككا مككك  اككل ألككحابها  أي 
ا مزاض، أما إ ا  انكت  ةفك  ار مكزاض أاةك  مكك العائكد المحقكق اةك  مكك المياكيدا  فكإم نمكائ  

: 2000اقكككل، ) .الزفكك  المكككالي  سكككمحيم السككك   حركككث سككرت ف  العائكككد اةككك  حقكككيق المكككالحرك  
183 ) 
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 :والدخل ال ير -2
 المؤسسكا  المجاةلكك  تحسكرك العيائككد المكي تحققهكا اةكك  أمكيال ألككحابها اتكد  زلككق تسكمب  

المميلكل  ار مزاض بمحةف  أ ل مك العائد والمحقق اة  الميايدا ، ومكك أمك  المركزا  المكي يحققهكا
شكلل أفضكل ب اك  زلق ار مزاض الثابت الحةف  مي تحسرك العائد اة  حقيق ألكحاب المؤسسك 

ا مكزاض، أمكا إ ا  انكت  مما لي  انت امة ا  المؤسس  مميل  ام عها مك  ال ألحابها، أي دوم 
سككمحيم السكك   حرككث   ةفكك  ار مككزاض أاةكك  مككك العائككد اةكك  المياككيدا ، فككإم نمككائ  الككدف  المككالي

ارك اله لكل المكالي مكك اكان سرت ف  العائد اة  حقكيق المكالحرك برتمكا يتظكز لة بكز المكؤيز اةك 
 ( 155: 2000اقل ،)ومما ال بز المشهرةي وال بز المميلةي

 :  ر ة استقرار المبيعات -3
تككزتب  دةاكك  اسككمقزاة الما عككا  بتسكك  ار مككزاض اةتبا ككا مباشككزا فعتككدما تزلككد دةاكك  اسككمقزاة 

الثابمكككككك  اةكككككك  القككككككزوض با ككككككل  تككككككمملك المؤسسكككككك  مككككككك دفكككككك  المزاماتهككككككا ,الما عككككككا  واإليككككككزادا  
 ( 152: 2002خزوم،حتفي وا) م ا ز 

 :الحام -4
أم المؤسسا  الصهرز  والمميسكب  الحجك  تمحمكل تحةفك  ا اكز مكك المؤسسكا  الحاركز  ،فكي 

وتككككزداد مكككا  المحةفككك  نكككدما تمجكككش المؤسسكككا  الصككككهرز  ،حالكككش اتجامهكككا لال مكككزاض  يلةككك  األاكككل 
 صكرز  والمميسب  إللداة أسه  اديد  لمميلكل مشكاةلعها لكال  سكيف تمجكش الشكز ا  لال مكزاض

 ( 64: 2008شالش؛البقيم،) األال و المالي تحيم از   رةتفا  المحال م الي ال  والمصف    
 :دعدل النمو -5

تمرككل المؤسسككا  المككي يسكك بز اةرهككا مالكك  واحككد أو اككدد محككدود مككك المككالع إلكك  ار مككزاض 
  بسككا  تيا ككش األمككيال المقمز كك  إلكك  ارسككمثماةا  مككا  ككام يملككك أم تتفككاما مككك أمككيال المةح كك

ما  ارتجا  مك شانش أم يزف  تحةف  الي ال  لةقزوض ومي تحةف  تزتف  .اةتفا  تحةف  تة  األميال 
 .( 305-304: 2006أندةواس،)بمعدر  ا از لةمؤسسا  المي تمس  بمسميى االي لتمي

 :المر و مة -6
تكاع مكك ت مةو الدةاسا  فكي تفسكرز تكايرز مزدوديك  المؤسسك  تز ربك  اله لكل المكالي فتجكد م

يزى وايد اال    زدي  برك المزدودي  ونسب  الدييم فالمؤسسا  المي تممم  بمزدودي  اال   لها 
 ( 344: 2006ساسي؛ زلشي،)   دة  اال   مك المزون  في تهب   المزاماتها المال  

 :             المرونة التمويلية -7
مكك  و أسكككعاة فائكككد  مككي  كككدة  المؤسسككك  اةكك  الحصكككيل اةككك  القككزوض و  لككك  بشكككزوط مالئ

معقيلكككك  تحككككت م مةككككو الظككككزوف، ألنككككش مككككك المعككككزوف أم المقككككزض دائمككككا يبحككككث اككككك المؤسسكككك  
و  مصككادي  الزديئكك )المقمككزض(  ا  المز ككز المككالي القككيي لضككمام حقي ككش خالكك  فككي الظككزوف ار 



  44  الفصل الثاني/ المبحث األول 
 

فز ، اة ش فعتدما تحيم العيامل األخزى مشجع  اة  اسم دام الديك، و المزون  المميلة ك  كركز ممكي 
 ( 438: 2007التع مي،) فهاا يعتي ه لل مالي بتسب  ديك أ ل   

 :التحكم او السييرة -8
يكؤيز ار مككزاض اةك  مي ككو اإلداة  و كدةاتها الز اب كك  ، ممكا يملتهككا مكك المككثيرز اةك  اله لككل 

بالتسككب  لةمؤسسكك  ، إ ا  انككت اإلداة  تسكك بز اةكك  المصككيلت فككي الشككز   ور ي سككم  لهككا  المككالي
أي أسككه  ، فسككممرل إلكك  اسككم دام  ككزوض لمميلككل اسككمثماةا  اديككد  ، ألم إلككداة أسككه  بشككزاء 

اديد  سك فقدم  السك بز  اةك  المؤسسك  ، وإ ا تفكا   الي ك  واتدئكا تحكيم القكي  المال ك  لةمؤسسك  
 ع ف  ، وسمصدة أسهمار اديكد  خيفكار مكك اكدم  كدةتها اةك  سكداد الكدييم اإلفكالس ، والكاي  كد 

   ام أاضاء اإلداة  الحال   ليظائفه  في المتظمك  وتقةركل اراممكاد اةك  القكزوضيمسا  في فقد
لكال  ، فكإم  الء اةرهكا مكك  اكل مسكمثمزلك آخكزلكماا يعزض المؤسس  ل بكز ارسكمحيا  وارسكمر

 ( 405: 2008اندةواس،) .مع اة المحل  لش تثيرز اة  التمي ج ه لل تميلل المؤسس  
 التدمقات النقدمة: -9

 قزاة المكدفقا  التقديك  وفقكا لةكدوة  التقديك  لةمؤسسك  يملكك مكك الم بك   الجركد لسكدادإم إسم
اإللمزامكككا  المسكككمحق  لةكككدائترك فكككي ميااركككدما، و يكككزتب  إسكككمقزاة المكككدفقا  التقديككك  إةتبا كككا وي قكككا 

القككزوض الككاي يتككم  اتككش الي كك  األمثككل لحمةكك  األسككه ، مككاا يسككمةزم  بمحديككد المقككداة األمثككل مككك
الممزتبك  اةك  أ بكاء خدمك  القكزض، و مكا  المدفق التقكدي لمعزفك  المكدفقا  التقديك  ال اةاك  تحةرل

وكرزمكا  المكالي مدى  دة  المدفقا  الداخةك  اةك  تهبرمهكا، و  لك  لمجتك  الي كي  فكي دائكز  العسكز
  مك المحددا  

 : الضريبية العريحة -10
مز ككك ( ، مكككا  مكككي المركككز  فكككي تشكككج   المؤسسكككا  اةككك  ار مكككزاض )باسكككم دام األمكككيال المق

الضزلا   أو ما يسم  "الميفرز الضزلاي" التات  اك ظهية الفائد  في ب كام الكدخل ، ألم المحةفك  
الفعة   لةمديك أ كل ، معكدل الضكزلب  مزتفك  لةهايك  ، و ةمكا  اد  أة كاح المؤسسك  فكي القكدة  اةك  

لي الكك  مككك تككيفرز أي  ككزائ  تككيفرز الضككزائ  ،  اد  ةكامهككا مك ناح كك  أخككزى ،  ككد ر تككمملك ا
اة   ين   مك حرث ارامماد اة  تميلل الدييم ر حاا  لدف  الضزائ  ألنها معفا  ، أو ألنها 

في ما  الحال  ،  د تحيم الز ح   ومعدل الضكزلب  المكت ف  لكفزرا ، ولكك يشكج  المز كز  تسا 
 ( 402: 2009التع مي،)  الضزلاي الي ال  اة  الق ام بال  بشلل أام  تقمزض 

  Funding Structure Indicatorsد ترات الهيكل التمويلي //ساشعا

 مصككبة  الكك  المبككزق  مككك بككد ر المميلككل به لككل ال الكك  المحةرككل  امؤشككز  ضااسككمعز   اككل
Financial Leverage)) المال كك  فعكك االز   اومؤشككز  المميلككل به لككل مباشككز  اال كك  مككك لهككا لمككا 
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 مفهكككيم يشكككرز ( ، و  48: 2014 ،نالككك  ) لةكككديك المميلكككل ه لكككل المال ككك  فعككك االز  تمثكككل،  تحةرةكككش
 تمعةكككق فهكككي، المميلكككل مصكككادة  ثحكككد ضاار مكككز  اةككك  المتشكككث  ااممكككاد دةاككك  إلككك  المال ككك  فعككك االز 

 اة  الفيائد المصزوفا    م  اةتفا  المال   فع االز   نس  اةتفا  ولعتي، الثابم  المميلة   بمحال م
 بثنهكككككا المال ككككك  فعككككك االز  فعكككككزف (169: 2010( امكككككا )العكككككامزي ،186: 2010، العةكككككي) القكككككزوض
 المةح كك  حككق اةكك  العائككد تعظكك   إلكك  يككؤدي بمككا المميلككل ه لككل فككي المقمككزض لةمميلككل ارسككم دام
 األاكل  صكرز المقمكزض والمميلل األال  يلل المقمزض المميلل اة  المقمزض المميلل ولمضمك

 معتك  شكزح فكي بعضكه  ولمفكق  الدائت  والحسابا  الاأل  صرز  القزوض اة  بدوة  يشممل الاي
 تسكم دم المي والمتشث ، الدييم  اة  المتشث  اامماد مدى ل ا المال   فع االز  تشرز إ  المال   فع االز 

وت مةككو  (،Ross et al،2010:    404ه لةهككا الممككيلةي) فككي ديككيم  لهككا تحككيم  المككي مككي الزفكك 
 المتشككث  ااممككاد دا   و ةمككا،  المميلككل مصككادة  ثحككد يين كك المدالمتشككا  فككي مككدى ااممادمككا اةكك   

 Ross 2005:24 ) المالي الزف  مك أاة  دةا  تسم دم  انت  ةما المديين   أو المبةي ا  اة 

et al, ) 

 تسم   د التس  ما  إم،  التس  مك مجميا  اة  ارامماد يملك المميللولمحةرل ه لل  
 سكام  الكاي المكال سأة  مقكداة تاكرك انهكا، و  المديين ك  بتسك  يضاأ تسم  و د المال   فع االز  بتس 

 ولسككميم ) المتشككث  ألككيل مجمككي  فككي الككدائتيم  بهككا سككام  المككي القككزوض مكك  بالمقاةنكك  المككالحيم  بكش
 لمحديككد المال كك  التسكك  يسككم دميم  والمقز ككرك المككالررك( ، فككام المحةةككرك  203: 2010، و زاهككام
 : المتشث  مديين  

 اسككم دام دةاكك  لق ككاس اسككم داما  از شككالمؤ  أ ثككز مككك التسككب  مككا  تعككد:   يين كك  نسكك  المد-1
 مجمكككي  مكككك الكككدييم  مقكككداة وتحديكككد،  لةمتشكككث  المميلكككل ه لكككل فكككي ال اةا ككك  المميلكككل مصكككادة

 المتشككث  مديين كك  أم إلكك  تشككرز فإنهككا%  100 مككك أ ثككز التسككب  مككا   انككت إ ا   المياككيدا 
%  40 نسككب  وتعككد اال كك  تحككيم  سككيف لةمتشككث  الم ككا ز  إمفكك و المككالي ميايداتهككا مككك أ اككز
 ميايدا  سمممة  المتشث  فإم التسب  ما  ان فضت و ةما الصتااا  معظ  في معقيل  نسب 
وتحسكك   ككارتي   ارسككمحقاق تككاةل  فككي ماتهككااالمز  تهب كك   زلككق اككك و لكك  الككدييم  مككك أ اككز

 ( 256: 2008)محمدواخزوم ،

 x100 Equ.4الديول /ا مالي األ ول نسبة المديونية =ا مالي 

 أمكيال اةك  المتشكث  ااممكاد مدى التسب  ما  وتارك:  المةح   حق ال  الدييم  اامالي نسب -2
 ااممكككاد يعتكككي التسكككب  مكككا  اةتفكككا  وام،  المةح ككك  بكككثميال مقاةنككك  ميايداتهكككا تميلكككل فكككي الهركككز

  87: 2010لةق اس )العةي ،،والص ه  تسم دم (89:2004، متدي) الهرز أميال اة  المتشث 
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 xنسللبة ا مللالي الللديول الللى حللق المل يللة =ا مللالي الللديول /حللق المل يللة 
100 

Equ.5 

 تسكككمبعد بثنهكككا التسكككب  مكككا  ت مةكككو:  المياكككيدا  مجمكككي  الككك  اراكككل  يلةككك  الكككدييم  نسكككب -3
 الككبع  ولككال  األاككل  يلةكك  المميلككل مصككادة مككك امصككدة  تعككد ر ألنهككا الممداولكك  المبةي ككا 

، الجمرككل) البيلككل األاككل فككي دادالسكك اةكك  المتشككث   ككدة  لق ككاس المق ككاس مككاا اسككم دام يفضككل
 ( 77: 2010يملك حسابها بالص ه  ارت   )حداد ،(181: 2011

نسبة الديول طويلة اال ل الى داموع المو و ات =الديول طويلة اال ل 
 x100داموع المو و ات /

Equ.6 

 التسكككا   األمم ككك  المؤشكككز مكككاا ياكككرك:  المكككال سأة  ه لكككل الككك  اراكككل  يلكككل الكككديك نسكككب -4
 المال   الم ا ز اة  لةحل  امؤشز  تعد فإنها لاا المال سأة   ه لل في األال  يلة  لةقزوض

 ( 264: 2016،يملك حسابها بالص ه  ارت   )الحستاوي ،(98: 2000، متدي)

اال للل /حللق  نسللبة الللدين طويللل اال للل الللى هيكللل رال المللال =ديلوبللات طويلللة
  x 100المل ية +ديلوبات طويلة اال ل 

Equ.7 

  صكرز  الكدييم  بقسكم  التسكب  مكا  وتحسك :  ال صكيم اامكال الك  الممداول  ال صيم نسب -5
 الككدييم   لككاد  إلكك  تةجككث ر المتشككث  وام ، ال صككيم اامككالي اةكك  الممداولكك  ال صككيم أو األاككل
 البيلككل ضاار مككز  اةكك   ككدةتها اسككمتفا  بعككد ار األاككل  يلةكك  امة اتهككا لمميلككل األاككل  صككرز 
 حجك  تكثيز احممكار  بسكا  لهكا المشكهرة   الم ا ز اةتفا  أو سمالهاأة  ان فاض نم ج  األال

: 2013, الشككياوة ( ار مصككادي التشككاط مسككميى  اةكك  أتبككز   ككد المككي  از ربككالمه سككزلعا نشككا ها
 ( 113: 2007تحس  بالص ه  ارت   )الح الي ، (320

ال صلللوم المتداوللللة اللللى ا ملللالي ال صلللوم =ال صلللوم المتداوللللة /ا ملللالي  نسلللبة
 x 100ال صوم 

Equ.8 

  يلةك  القكزوض بقسكم  التسكب  مكا    كاس ولكم :  المةح ك  حكق ل إ الألا  يلل الديك نسب -6

 ( 72: 2007الص اح والعامزي ، (و ارتي المةح   حقيق  اة  األال

 x ية =ةروض طويلة اال ل /حلق المل يلة نسبة الدين طويل اال ل الى حق المل
100 

Equ.9 
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 المةح ك  حقكيق  تممةحهكا المكي القكدة  تق ت ومي:  المةح   حق ال  ارال  صرز الديك نسب -7
وتحسككك  بالشكككلل ارتكككي (2013:236 ,سكككعرد) األاكككل  صكككرز  ماتهكككااالمز  لمهب ككك  المتشكككث  فكككي

 (  320: 2013)الشياوة  ،

حللق المل يللة =ةللروض ةصلليرة اال للل /حللق نسللبة الللدين ةصللير اال للل الللى 
 x 100المل ية 

Equ.10 

 اةك  مكا اارلمز  ام ك  وتمثكل( : المةح ك  مضكااو) المةح ك  حكق ال  الميايدا  اامالي -8
 حقكيق  وان فكاض المكالي الزفك   لاد  اة   ل  دل  ةما ا ارز  المؤشز ماا  ام فحةما،  المتشث 
 لهكككا يمعكككزض المكككي الم كككا ز مجمكككي  مكككك يزلكككد اممككك،  الكككداخةي المميلكككل مجمكككي  فكككي المةح ككك 

 المتشككث  ة ح كك  فككي المككالي الزفكك  مسككامم  أمم كك  اةكك  المعككزف فككي أيضككا يفرككد  مككا  الككدائتيم 
  (38: 2012 ،خارز )

 Equ.11 ا مالي المو و ات الى حق المل ية =ا مالي المو و ات /حق المل ية   

لةمتشكث  لا كام  اله لكل الممكيلةي لمحديكد مال ك ال التسك  م ي والمقز ك م ي م المكالري لسكم دم المحةةكو 
 يارك المؤشزا  المعممد  في ه لل المميلل  (7)نسب  الدييم إل  نس  المةح   والجدول 

 مؤشزا  ه لل المميلل( : 7)ادول 
 المالحظا  المعادل  التسب 

نسب  الزف  
 المالي

 

 
 

 اامالي الدييم 
 اامالي الميايدا 

 

 دةاك  لق كاس اسكم داما المؤشكزا  ثكزأ  مكك التسكب  مكا  تعكد
 لةمتشكث ، المميلكل ه لكل ال اةا ك  فكي المميلكل مصكادة اسكم دام
 مكا   انكت إ ا المياكيدا   مجمكي  مكك الكدييم  مقكداة وتحديكد

 المتشكث  مديين ك  أم إلك  تشكرز فإنهكا  100% مكك التسكب  أ ثكز
 تحكيم  سكيف الم كا ز  لةمتشكث  فكإم و المكالي ميايداتهكا مكك أ اكز
 و ةما الصتااا  معظ  في معقيل  % نسب 40 نسب  وتعد   اال

 مكك أ اكز مياكيدا  سكمممة  المتشكث  فكإم التسكب  ان فضكت مكا 
 ارسمحقاق  في تاةل  المزاماتها تهب    زلق اك و ل  الدييم 

نسب  الدييم 
إل  حقيق 
 المساممرك

 اامالي الدييم 
لافي حقيق 

 المساممرك
 

ككالع واال مككش  وتقكك ت مككا  التسككب  المزامككا  الشككز   نحككي دائت ككش المَّ
بككككاألميال المككككي يقككككدمها ولعاككككز ان فككككاض مككككا  التسككككب  اككككك حمايكككك  
أفضككل لةكككدائترك واكككك واككيد  كككدة   امتككك  اةكك  ار مكككزاض مكككك  اكككل 

 الشز  
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 الدييم  نسب 
األال    يلة 

 مجمي  إل  
 الميايدا 

 

 الدييم  يلة  األال
 اامالي الميايدا 

 تعكد ر ألنهكا الممداول  المبةي ا  تسمبعد نهابث التسب  ما  ت مةو
 يفضكل الكبع  ولكال  األاكل  يلةك  مصكادة المميلكل مكك مصدةا

األاكل   السكداد فكي اةك  المتشكث   كدة  لق كاس المق كاس مكاا اسم دام
 البيلل  

نسب  دييم 
 صرز  األال   

إل  حقيق 
 المةح  

 
 المبةي ا  الممداول 

 حق المةح  
 

ب  العال   برك مقداة ارمكيال المكي يقكدمها الكحاب وتارك ما  التس
 المشزو  ومقداة ارميال المي تثتي اك  زلق ارلمزاما  الجاةل   

نسب  الدييم 
 يلة  األال   

إل  مصادة 
المميلل  يلة  

 األال

 دييم  يلة  األال
دييم  يلة  األال   + 

حقيق المساممرك 
 )أسه  اادي  وممما  (

 

ا  التسككب  تككزداد الم ككا ز  وتاككرك مككا  التسككب  امم كك   ةمككا اةتفعككت مكك
 ارلمزاما   يلة  األال إل  مصادة المميلل  يلل األال    

حقيق المةح   
إل  

الميايدا  
 الثابم 

 حقيق المةح  
لافي الميايدا  

 الثابم 
 

وتعاككككز مككككا  التسككككب  اككككك  فايكككك  حقككككيق المسككككاممرك فككككي ميااهككككش 
ابم  وتعماز ما  التسب  مؤشزار لةمميلكل ارسمثماة في الميايدا  الث

 الاي تحمااش الشز   

حق  مضااو
 المةح  

 

 اامالي الميايدا 
 م  حقيق المةح  

 المؤشكز مكاا  كام فحةمكا المتشكث ، اةك  ارلمزامكا  ام ك  وتمثكل
 حقكيق  وان فكاض المكالي الزفك  اةك   لكاد   لك  دل  ةمكا  اركزار 

مجمكي   مكك يزلكد ممكا الكداخةي، المميلكل مجمكي  فكي المةح ك 
 المعكزف فكي أيضكا يفركد  مكا .الكدائتيم  لهكا يمعكزض المكي الم ا ز

 المالي في ة ح   الشز    الزف  مسامم  أمم   اة 
نسب  المميلل 

 الداخةي
 حقيق المةح  

 اامالي الميايدا 
 

وتارك لتا مدى اامماد الشز   اة  حكق المةح ك  فكي ه لكل تميلةهكا 
 ممعزض لها  ومدى الم ا ز المي س

نسب  تهب   
 ارة اح لةفيائد

ارة اح  ال الفيائد 
 والضزائ 

  الفيائد

تشككككرز مككككا  التسككككب  إلكككك  المككككدى الككككاي يملككككك بككككش ت فكككك   الككككدخل 
المشهرةي  ال مكا تصكب  الشكز   كركز  كادة  اةك  سكداد المكدفياا  
الفيائد ال ال  بها وفي حال  فشل الشز   في خدمك  ا بكاء الفيائكد 

 يعز ها ل فالس  فثم  ل 
 المصدة : الباحث  بارامماد اة  :

خةكككككككو، ( ،) 26 :2019 اةكككككككيام،(، ) 102: 2008انكككككككدةاوس، )  (101 :2007،)ال شكككككككار 
 (  112: 2007الحزخي، ، ) (  54-53: 2019، مجرد( ، ) 7، 2017
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 الفصل الثاني // المبحث الثاني // التعافي المالي

 تمهيد :ال

 بعه  التحه ةا  تاةه  مه  الع يه  أونواعدها أشهاالدا بهاتتف  االقتصهاية  المؤسسها  تشهد 
 مها وههيا عه   التكده   مه  عاليه  يرجه  وعلهى بالمنافسه  يتميه  الهي  السهو   اقتصهاي على انفتاحدا
 ال اتليه  عمهل المؤسسه  بيئه  مسهاير  عه   أن حيهث   التعقيه شه ي  محهي  مه  عرا ةه فهي ةجعلدها

االسهتمرار  علهى قهاير  ةجعلدها ييهر بهل وازيهارهها تقه مدا تحقيه  فقه  عليدها ةصهع  ال والخارجيه 
 مهند  علهى باالعتمهاي الظهرو  ولله  ههي  مه  التكيه  المؤسسه  علهى ةحهت  مها وههيا والبقها، 
 فهي ومريهو  منشهوي  أهه ا  تحقيه  مه  أجهل التد يه ا  وتجنه   الفهر  القتنها  التخطهي 
 .مسبقا تح ي ها
  

  Financial Recoveryالتعافي المالي://  أوال
وقفهه  جهاي  مه  قبههل المعنيهي  بدههيا  الحاجهه  ىلهى حه ا  الماليهه  التهي مههر بدها العهال  ألثبته  اأ

 زمههه أشهه   االعمههها  أوال   والتديههؤ أل  األمههر لضهههر  و هه  حههه  لفزمهها  الماليههه  التههي تواجههه  من
مالي  مه  المماه  ان تحه   ثانيهاو   وفهي الوقه  نفسه  العمهل علهى ىعهاي  و ه  المنظمها  ىلهى مها 

 دان علي  قبل األزم  أو أفضل م  لل  عبر تحقي  االنتعاش أو التعافي المالي .

 : The concept of financial recoveryمفهوم التعافي المالياواًل// 
االجههرا،ا  المتوافقهه  مهه  قواعهه  العمههل المتبعهه  فههي ": انهه  "التعااافي الماااليةعههر  مصههطل  

النظهها  وااللت امهها  التعاق ةهه  مهه  الجدهها  األتههرخ لمعالجهه  الخسههاحر ييههر المضطهها  وحههاال  نقهه  
وعهه   افاةهه  رأم المهها  الناتجهه  عهه  تخلههف عمليهها  الهه ف  الخاةهه  باألعضهها، أو أل   السههيول  

 سب  اان .
قطهه  انطههف  للتعههافي ال يهه ا  الو هه  العهها  هههو **مفدههو  التعههافي هههو تواةههل  أفضههل ون

 The Betty Ford Instituteالطبيعه  المحافظه  الطوةيه  لوسهلو  حيها   تتميه  باالعته ا    
Consensus Panel , 2007   ىلى التعافي بوةف  ىةا  بالحرا  أو العوي  ىلى موقف  معي .)
 Random House Kernerman, Webster's College ولله  اسهتع ايا للحراه  القايمه 

Dictionary , 2010) 
( التعهافي المهالي بانه  المرحله  الج يه   مه  ارتفهاع أسهعار Harvey , 2012بينمها وةهف  

هه   مهه  التراجهه  فههي  ههي  السههن ا    فههي حهي  اشههار    Farlex Financialاألورا  الماليه  بعهه  م 
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Dictionary , 2012سههعار األسههد  أو نمههو النههات  ( الههى التعههافي بوةههف  اةهها  االرتفههاع فههي أ
 .الراوي أو فتر  م  تراج  النمو  المحلي اإلجمالي في أعقا 

واههيل  ةعههر  بانهه  يتعههي  تطههولر تطهه  شههامل  وافههؤ   للتعههافي مهه  المخهها ر المدهه ي  لعمههل نظهه  
البنههى التحتيهه  الماليهه   بمهها ةضههم  توافقدهها مهه  المبههاي  ال وليهه  لتخلههيم مسههتوخ اإلر هها  المحتمههل 

مفحظه    (   10: 2018النظا  المالي نتيجه  لفشهل الهنظ  فهي تقه ة  ته ماتدا .  الحميه   على 
 وايليههه  التعهههافي لكهههل (   الهههي  يبهههرز ارا، البهههاحثي  والكتههها  لمفدهههو  التعهههافي المهههالي  8الجههه و   

 .مند 
 ( : مفدو  وايلي  التعافي المالي م  وجد  نظر بعم الباحثي  والكتا  8الج و   

 كيفية التعافي المفهوم لباحث والسنةاسم ا ت

1 Kannan,et.al,2009:7   هههههو الوقهههه  الههههي  تسههههتضرق  منشهههها  االعمهههها  للعههههوي
 بالو   المالي الى مستوخ اليرو  قبل م   الراوي.

 التعافي بالزمن

2 Report 3 about 
Financial 
Recovery,2010:27 

الوقههه  الهههي  ةماههه  مههه  تفلههه  زلهههاي  الههه تل وتقليهههل 
قههههها  ال تهههههؤي  فهههههي النداةههههه  الهههههى القضههههها، علهههههى النف

الم يونيهه  والتحههرر مهه  االزمهه  الماليهه  وارجههاع الو هه  
 المالي الى ماهو علي  قبل االزم .

التعاااااافي ةز اااااا   
 الدخل

3 Mc Call,2011:9   الوقهههه  الههههي  ةسههههاع  علههههى اقامهههه  العفقهههها  الماليهههه
الخارجيهه  و عبههر معالجهه  االحتياجهها  ال اتليهه  الجيهه   
المههههرل  مهههه  الواجهههه  بقامههههها فههههي انسههههجا  تهههها  دههههون ا

 لتحقي  النجاح.

التعااااااااااااااااااااااااااااافي 
 بالعالقات المالية

4 Report 2 about 
Recovery and 
Resolution 
Planning,2012:7 

الوقههه  التهههي يهههت  مههه  تفلدههها االسهههتعاي  الكاملههه  للقهههو  
وتحسهههي  القههه ر  علههههى البقههها، بعههه  التعههههر    الماليههه  

 .للضضو ا  المالي  الش ي  

التعاااااافي باااااال و  
 المالية

5 Homovec,2014:7  الوقههه  التهههي يهههت  مههه  تفلههه  تحسهههي  جميههه  مصهههاير
ال تل والنفقا  بما في لل  مه فوعا  اله يون لتحقيه  

 حال  م  التعافي للو   المالي.

التعااااااااااااااااااااااااااااافي 
بماااااااااااااااااااادفو ات 

 الديون 
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 (8 المصاير الواري  في الج و   اع اي الباحث  في  و،المص ر 
 

م  تف  الج و  أعف  وما تضمن  م  تعارل  للتعافي المالي حس  ارا، الكتا  
 الي  م  التحس  الحال  لتل  وةفهو  والباحثي  اون  الباحث  فكر  ع  التعافي المالي  

 المالي  سياس ال قي   عمل مضاعفا  م  عندا نت  وما مالي  زم أل بع  المالي الو   ةشد  
 ( ةحيح  بصور 

 اهداف التعافي المالي ثانيًا//
ان تطهه  التعههافي المههالي التههي تنتدجدهها أ  يولهه  او منظمهه  تعههاني مهه  تبعهها  ازمهه  ماليههه  

لتحقيهه  النجههاح فههي تنفيههي ؛ عصههف  بدهها البهه  وان تعتمهه  علههى مجموعهه  مهه  االههه ا  الضههرورل  
 -وم  هي  االه ا  ما ةكتي :  تططدا هي  

 والكيلي  التي يت  م  تفلدا تقيي  الو   المالي الحالي .  ساسي  للحال أل ر األح ي  ات-1
بل التي ة ما  م  تفلدا زلاي  ال تل العا    و تخليم النفقا  .-2  تح ي  الس 
  وما يرتب  بدا م  تط  فرةي  م َكِمل  . و   الخط  العام  للتعافي المالي -3
ل منيهه  ال  يقهه  لعههر  ومراجعهه  تطهه  التعههافي لضههمان المسههاع   علههى و هه  التوقيتهها  ا-4

 النجاح في تنفييها
 

6 Report 4 about 
Recovery of Financial 
Market 
Infrastructures,2014:6 

سههي  البنههى التحتيهه  العمليهه  التههي تههوفر المعلومهها  لتح
حههه ا  التعهههافي الهههي  ةماههه  منشهههك  ىالماليههه  لضهههر  

عمههها  مههه  االسهههتقرار فهههي تقههه ة  تههه ماتدا الحيولههه  ألا
 عن ما تواج  ا  تد ي ا  مالي  تعي  عملدا.

التعاااااافي باااااال ن  
 التحتية المالية

7 Meibergen,2015:15   فيهههههههه  باألةفهههههههها، الوقهههههههه  الههههههههي  ةسههههههههتطي  المصههههههههر
 باأللت اما  المالي  لل احني  عن  التعر  للمخا ر.

 التعافي بااليفاء

8 Leal & 
Pereira,2016:647 

مقههه ار السهههيول  الظهههاهر   المسهههتري ( مههه  قبهههل منشهههك  
 االعما  المتعثر .

 التعافي بالسيولة

الوقههه  الهههفز  لتحسهههي  الو ههه  المهههالي بعههه  التعهههر   52:2016العلي  9
لي  وما نت  عندا م  مضاعفا  قي   عمهل الزم  ما

 السياس  المالي  بصور  ةحيح .

التعااااااااااااااااااااااااااااافي 
بالسياسة المالية 

 الصحيحة
10 Ross , 2015 : 624 فهي المعتمه   المرا ل  للب يديا  الشامل التجسي  هو 

 . المالي  المفاةل لجمي  االنتعاش عمليا 
التعااااااااااااااااااااااااااااافي 

 باالنتعاش
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 :خطوات تح يق التعافي الماليثالثًا// 
جهههل التطبيههه  السهههلي  وتحقيههه  التعهههافي المهههالي بشهههال  الصهههحي  فانههه  البههه  مههه  اتبهههاع أمههه  

  ( الهى ثفثهHomovec , 2014 : 5مه  الخطهوا  المتسلسهل  والنظاميه  فقه  اشهار    جموعه  م
 ( :7ةما  تمثيل تطوا  التعافي المالي اما في الشال   تطوا  اساسي  هي

 Determine your  financial position now : تحديد الموقع المالي االن -1
ولههت  للهه  مهه  تههف  تقيههي  الو هه  المههالي الحههالي عبههر متابعهه  حههاال  االنفهها  والقهها، نظههر  

  وم  تف  تطوا  فرةي  :  ل  للنفقا  المدم عطا، االولو ى على الت فقا  النق ة    وايل  
 ولت  لل  عبر مجموع  م  االمور مندا : تقيي  الو   المالي الحالي  -1
 .  تح ي  حج  االيرايا  الكلي 
   ولولا  االنفا  .أتح ي 
 سرا  في المصروفا  .ألتقليل عمليا  ا 

 و   تط  التعافي المالي . -2
 تنفيي الخط  المالي  . -3
  بطدا وتع يلدا .تقول  الخط  و  -4

  Deciding where we want to be:   تحديد اين نر د ان نكون  -2

 وةياي  تط  التعافي   والتنفيي الصحي  لدا . مر م  تف  تل  ألجرا، هيا اىولما  

 Putting measures in place to وضع االجراءات التي تمنع االنتكاسات في المست  ل : -3

prevent future setbacks  

مر ةما  عمل  م  تف  عمليا  التقول  والتع يل لخط  التعافي المالي المو وع  م  أهايا  نى
 (Suppel , 2003 : 55) ومن هذه االجراءات :ن تكون مرن  وقابل  للتكي  .أجل أ

 ةفح الو   االقتصاي  للبل    و شال سرل  .ىالعمل على -أ 
 التوس  المستمر في اإلنتاج او المخرجا  .- 
 تع ل  التوازن الخارجي   وسعر الصر  الحقيقي .-ج
 رف  نسب  تحصيل الضراح  وفواحم المي اني  .-ي
 العمل على استقرار الو   السياسي-ه
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 ( :تطوا  التعافي المالي7شال   
 Gerry "G , partnership conference on track with المصه ر : مه  اعه اي الباحثه  باالعتمهاي علهى :

financial recovery by no workforce etting Back homovec,2014. 
بتنفيهيها وترابطدهها  ( السهاب  ي فحها ان تطههوا  تحقيه  التعهافي المههالي7مه  تهف  الشههال  

  ىل ان وجههوي مثههل هههي  الخطهه  سههي  ل  مهه  احتماليهه  تههوفير   ههم  تسلسههلدا تحقهه  التعههافي المههالي
 مالي  المختلف  .ايوا  ادثر فاعلي  للتعامل م  الضضو ا  ال

 Importance of financial recoveryأهمية التعافي المالي  رابعًا// 
التعافي المالي مي   تسعى جمي  منشك  االعما  المتفددا لتجتاز االزما  المالي  التي ان    

التي تتمثل بالنقاط االتي : ل  أهمي  متمي    و و  تتعر  لدا والعوي  الى و عدا الساب  
 (68: 2018مر   العا
يوث  عفق  العاملي  م  المنظم  ولخل  روح م  التعاون واالستقرار في نفوم العاملي  الن  -1

 منظمتد  استطاع  تجاوز االزم  واالبقا، عليد .
وو وح   ةع ز م  ماان  المنظم  والمصر  في السو  الن استعاي  التعافي يالل  القو   -2

 االه ا  وتجاوز االزما .
 وجعلدا  م  حساباتدا.  زما  ألخط  الطؤار  واستع ايها لكاف  امتف  المنظم  لا -3
عما  القول  فق  هي م  تستطي  أل  ا ن منشألو المصر  أةع  نقط  قو  ل خ المنظم   -4

 تحقي  التعافي المالي.
 ستعاي  و عدا الساب أعما  في أل  ا ا  والخط  التي  بقتدا منشةما  مشارا  الخبر  -5
   االعما  لدا مستقبف. مااني  تبني منشأو 
و المنظم  الن استعاي  أ  ةساع  على اس  ز اح  ج ي سوا، اان على نطا  المصر - 6

 الو   الساب  وتعافيدا ةخل  نوعاو م  اال مئنان في نفوم ال  اح  ولجي  اترل .
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 :يةثر والمخاطر المالونجاح إ ار  التع تح يق التعافي الماليخامسًا// 

واثارها السرلع  تؤي  بشال ابير الى تعثر مالي لفزما  المالي  المفاجئ   ان التعر  
بالتالي الوةو  الى تعافي مالي ةحتاج ىلى ىجرا،ا  قول   ومنظم    ومخا ر مالي  ش ي   

 Report 2 about Recovery of financial marketوفي هيا الص ي بي   بشال افو، 
infrastructures , 2014 :5  مجموع  م  الخطوا  لتحقي  مثل هيا االمر   ولعل م )

 يار  المخا رىلى التكامل م  ىاهمدا التخطي  السلي    فالتعافي المالي بطبيع  الحا  ةحتاج 
 و النتيج  ن تشمل هي  العملي  وجوي حال  م  التخطي  للطوار  أعلى  المالي   وإيار  التعثر

  الن مثل هيا االمر سي سد  في معالج  الظرو  القصوخ التي م  اليالوةو  الى التعافي الم
 والقو  المالي  للبل  والمنظما  على وج  التح ي  . المما  ان تد ي سفم  النظا  المالي 

( على  رور  االلت ا  بتحقي  االست ام  Kannan , et  al , 2009 : 19اد   و  
جل   ألد  أ  مرحل  م  مراحل التحفي  المالي قصير االمالي  متوسط  االجل   وهي بيل  ستوا

وفي هايا حال  ق  تحصل حال  م  التبا ؤ في عملي  تحقي  التعافي المالي نتيج  انخفا  
وعلي  الب  م  تنفيي االجرا،ا  ؛جل ألاالنفا  االستدفدي   وارتفاع اسعار الفاح    ولل  ا

م  اجل  مان فعالي  السياسي  المالي    ام  المالي التحفي ل  للتعافي المالي  م  ا ار االست 
 (  58: 2016  العلي    .المو وع  للمنظم 

و ديا بتراب  المحاور الثف    التعثر المالي والمخا ر المالي  والتعافي المالي ( تحق  
سياس  مالي  مست ام  ومتعافي  وف  تط  منتظم  وم روس   م  م ةا  مختلف  آني  ومتوسط  

 ولل  األم  ستحافا على ع   الوةو  الى الح  الحرج والبقا،  م  السفم  واألمان المالي و 
 ( . 8الشال   دما في بتحقي  التعافي المالي  
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 تحقي  التعافي المالي(:8شال  

 (Kannan , et  al , 2009 : 19 : م  اع اي الباحث  باالعتماي علىالمص ر:
  مؤشرات التعافي المالي:ا سا// س

ثلههه  بالر حيههه  هههه ا  االسهههتراتيجي  المتمألبا الرتبهههاط التعهههافي المهههالي فهههي المصهههار  التجارلههه 
ههههي  االههه ا  للحاههه  علهههى  اعتمهههاي مجموعههه  مهه  المؤشهههرا  المعنيهه  بتحقيههه   َ والسههيول  واألمهههان تهه

(     .Mc Call,Karen,2011:75(     115: 2018 العههامر     ومندهها: التعههافي المههالي
 ( . 17مفحظ  الشال  

 
 ( :   مؤشرا  التعافي المالي9شال  

 العامر   ه خ هاي   المرون  المالي  وانعااساتدا  حث  باالعتماي على:المص ر : م  اع اي البا
 ( 2018في تحقي  التعافي المالي  جامع  ار ف،  
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  : الموجو ات  ل  العائد )معدل (نسبة   :والأ

 المتهوفر  الموجهويا  مه  األر هاح توليه  علهى التجهار   المصر  لق ر  مؤشراو  النسب  هي  تع      
 المصهار  يفه (ROI )االسهتثمار علهى العاحه  معه   اةضها تسهمى النسهب  ههي و  المصهر  له خ

 مه  المصهر  فهي المسهاهمون  عليه  ةحصهل الهي  اله تل ةهافي النسهب  ههي  تقهي  ال,التجارله 
 الموجهويا  هي  م  تتحق  التي األر اح مق ار على دبير ح  على ولعتم     ألموالد استثماره 

 ههي  ارتفهاع وان دافه   األجهل والطولل  القصير  المصر  استثمارا  لر حي  مقياساو  تع  اندا دما
 النسب  هي  ارتفع  والما ,والمالي  والتشضيلي  االستثمارل  االيار  سياسا  دفا،  على ي   النسب 
 .التجار   المصر  في المالي االيا، دفا،  نحو جي او  مؤشراو  دان 

 اجمالي /الضر بة بعد الربح صافي = الموجو ات  ل  العائد معدل
 010* الموجو ات

Equ.12 

 : الو ائع  ل  العائد نسبة  :ثانيا
 في ينج  التي الوياح  مجموع م  األر اح تولي  على المصر  ق ر  م خ المؤشر هيا ةقي 

 القهرو  معامله  معاملتدها يهت  والتهي  التجارله  المصهار  فهي الوياحه  هميه أل و  عليدا و الحص
 عينه  المصهار  قه ر  مه خ لبيهان الوياحه  علهى العاحه  نسهب  اعتمهاي ته  للتمولهل تهارجي دمصه ر
 المهالي التعهافي علهى الحاه  يهت  تفلدها ومه   المده  المصه ر ههيا مه  االر اح تولي  على ال راس 
 . للمصار 

* الو ائااع اجمااالي /الضاار بة بعااد الااربح صااافي  = الو ائااع  لاا  العائااد معاادل 
010 

Equ.13 

 -:والتسليفات ال روض مجموع ال  المال رأسمة مالء  :ثالثا
 ج ، استرياي ع   في المتمثل  المخا ر مواجد  على المصر  ق ر  على النسب  هي  وتن 

 القهرو  محفظه  فهي المتوقه  الخطهر يرجه  النسهب  ههي  وتعاه  اسهتثمارها  ته  التهي االمهوا  مه 
 (. 153: 2005    وق ور   حم  ابو(

 ال روض /الممتلك المال سأر  نسبة=  والتسليفات لل روض المال راس مةئمال 
 والتسليفات

Equ.14 

 الو ائع مجموع ال  المال رأسمة مالء  :عاراب
 أ  : ا عاف  عشر  تتجاوز ال ان ولج  الما  رأم على الوياح  مجموع النسب  هي  تقي 

 الق ر  م خ هو النسب  هي  علي  تقو  الي  واألسام  أقصى دح  (10:1) النسب  تجاوز ع  
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 لقيام او  مفح  او  مقيام وتع  10% ع  الوياح  زلاي  ع  الناتج  المخا ر في التحا  على
 مخا ر ازياي  الح  هيا ع  المصار  تتسلمدا التي الوياح  ي زياا والما . الما  رأم دفاة 

 الوياح  م  ةسح  ما لمواجد  دا  يير الما  رأم ةصب  ىل المويعي   تجا  المصر 
  :11,2004) الشماع(

 Equ.15 الو ائع مجموع /الممتلك المال سأر  نسبة= الو ائع لمجموع المال سأر  مةئمال 

 

 -:بالتعافي المالي الهيكل التمو لي القة  سابعا//

اسهتعاي   وتظدهر مه  تهف   والدياهل التمهولليق  بي  تحقيه  التعهافي المهالي ن هنال  عفى 
فهي تحقيه   ويور  الدياهل التمهولليللو   الساب  لمها قبهل المخها ر  وأن األمهر نفسه  ينطبه  علهى 

و المصهههار  ان تحققههه  التعهههافي المهههالي مهههال  تكههه  أعمههها  أللمهههالي فهههف ةماههه  للمنشهههك  االتعهههافي ا
 .والتص   لمختلف المخا ر الحاةل  تجعل  قايراو على المواجد   هيال تمولليتمتل  
 Reinhat & Rogoff,2014:37) ثير ابيهر كانخفها  مسهتولا  اله ي  العها  له  ته( وأن

عما  التي ل يدا مستولا  ابير  م  الم يوني   ألوالسيما منشك  ا على قو  تحقي  التعافي المالي 
وهنال  مجموعه  مه  االجهرا،ا  علهى   واألةفا، بدا أما  ز احنداالتستطي  بع ها تحقي  األلت اما  

ن تحقهههه  النجهههههاح فههههي تنفيههههي التعهههههافي أ  ونوةيههههه  مهههه عدهههها تحامدههههها معههههايير اميهههه  المصههههار  اتبا
  (Kannan,et.al,2009:18)المالي.

وان تطبيهه  سياسهها  التمولههل بانواعدهها لتحقيهه  اعظهه  مريويةهه   واههيل  فههان تحقيهه  األر ههاح وتقليههل 
يون واالقتههرا  و بههالتوزل  االمثههل للمههواري المتاحهه  علههى مختلههف أنههواع األةههو  واالسههتثمارا  الهه 

بههالطر  الناجحهه  والمناسههب   ههم  ىيار  ماليهه  منظمهه  سههيحق  تعههافي مههالي ولوةههل ىلههى اسههت ام  
وااليار   لتعهه يلتههف  امهه  ماليهه  بتح يهه  االجههرا،ا  التههي تمنهه  االنتكاسهها  الماليهه  فههي المسههتقبل 

 و تحقيهه  اههه ا  الدياههل التمههوللي لتعههافي المههالي المو ههوع  الم روسهه  للخطهه  لناجحهه   ههم  اا
 هههم  مح ياتههه  ونظرلاتههه  واهههه ا  االسهههتقرار المهههالي والهههتخل  مههه  التعثهههر المهههالي وايار  ناجحههه  
للمخهها ر الماليهه  بفعاليهه  الدن سهه  الماليهه  لتحقيهه  تعههافي مههالي يههرتب  بدياههل تمههوللي ولحقهه  هياههل 

 لي متوازن ومتعافي م  أ  أزما  وأ رار مالي  تلح  به   والتعهافي المهالي له  يور ابيهر فهي تمول
 وعصر ج  انتعاش المؤسسا   والمصار   والشراا   وانتعاش ال ول  م  ج ي   
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 iskRinancial F لمخاطر الماليةا//  ثانيا.
مخها ر الماليه  فهي الت ايه  تنشك المخا ر المالي  مه  النشها ا  االقتصهاية   وقه  اسهتمر  ال

م  التنوع الي  عرفت  األنشط  االقتصاية   بل وأةهبح  ةهف  مفزمه  لفقتصهايةا  المعاةهر   
 وتجعههل الههتخل  مندهها بشههال ندههاحي أمههر ييههر والمخهها ر   وهههيا الههتفز  بههي  النشههاط االقتصههاي  

عههه  مههه  السياسههها  مماههه   لكههه  للههه  ال ةعنهههي بالضهههرور  عههه   ىماانيههه  التعامهههل معدههها وفههه  مجمو 
 ونتاحجدا متحا  فيدا ىلى ح  بعي .  واالستراتيجيا  التي تجعل أثارها

لض : هي الم  التيني  "تعنهي حه و  تضييهر مها مقارنه  بالحاله  المسهتقر  المخاطر مفهوم أوال // 
 (2 : 2012أو التوازني   أو ح و  ىنحرا  ع  النتاح  المتوقع    عب لي  

 رلف  على أن  ىمااني  ح و  شي، ما بالص ف  ممها ينهت  عنه  أثهارأما اةطفحا ةما  تع 
امهها تعتبههر بكندههها عهه   تادهه   بشهههان التهه فقا  النق ةههه    ( 30 : 2017اةجابيهه  أو سههلبي "  قههها   

 (21:  2000المستقبلي   أ  ىحتما  تعر  المؤسس  ىلى تساحر يير متوقع .  هن   

الخساحر الناتج  ع  الفشهل فهي تحقيه  الده   المهالي تنج  ع  ىمااني     المخاطر الماليةما أ
 الهههي  ةعاههه  تطهههر عههه   اليقهههي  بشهههكن أسهههعار ةهههر  العمهههف  األجنبيههه   أسهههعار الفاحههه    أسهههعار

 مهرل       .(Woods & Kevin, 2008 : 3السهل   أسهعار األسهد   جهوي  االحتمهان والسهيول   
    (439 :2021نور ال ي    

 :وهي    حو  المخا ر المالي  ةما  ىةجازهاوهنا  الع ي  م  التعارل

المخا ر المالي  هي مقيام نسبي لم خ التقل  فهي العاحه  الهي  سهيت  الحصهو  عليه  مسهتقبف -1
-147 :2017أو هههي الخسههار  التههي ةماهه  التعههر  لدهها نتيجهه  للتضيههرا  ييههر المؤاهه    شههاهي   

148) 

أو العاحه  المتوقه  فكلمها ا زي احتمها  تحقيه   هي احتما  تحقي  مواري أو عاح  أقل م  المريوي-2
 (205 : 2013مريويا  أو عواح  أقل م  المتوق  أو سالب  الما ارتفع  المخا ر   العلي  

المخهها ر الماليهه  هههي مخهها ر مصهه رها الخسههاحر المحتملهه  فههي األسههوا  الماليهه  نتيجهه  تقلبهها  -3
 واحب  لنظهها  االسههت ان   الرافعهه  الماليهه ( المتضيههرا  الماليهه  وتكههون هههي  المخهها ر فههي العههاي  مصهه

فههي و هه  مههالي ال تسههتطي  فيهه  مقابلهه  الت اماتدهها مهه  أةههولدا الجارلهه . تان و المؤسسهه   تكههون 
 (29 : 2003أحم   
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تع  قضي  المخا ر  ج ، جوهر  في انشضاال  أ  مؤسس  فدي تعتبر معو  حقيقي الست ام  -4
  المختلفهههه  مهههه  تههههف  اسههههتنفار حالهههه  عهههه   التكدهههه   تقلههههي  الم اةهههها التههههي تمنحدهههها األنشههههط  الماليهههه

احتمههاال  النجههاح تخلههيم الفههر  وزلههاي  التد يهه ا  الناجمهه  عهه  تلهه  األنشههط  فههي ثههف  أبعههاي: 
 (62:  2016والسيول   محس  وتميسي    الر حي  واألمان 

صهاية  نهيار هنا  ع   تعار  للخطر م  الناحي  االقت:  المفهوم االقتصا ي للخطرثانيا// 
 مندا:

الخطر هو تل  القوخ التي تؤي  ىلى انحرا  المسار بحيهث ال توةهل العفقه  التعاق ةه  ىلهى -1
الد   المتوتي  وهي  القوخ ليس  لدا عفق  مباشر  بصيض  العق   و انما ههي متصهل  بهالظرو  

 (2:  2013 أبو شد   المحيط  

 (3:  2015رهف  .   احتما  الفشل في تحقي  العاح  المتوق -2

عرفتهههه  لجنهههه  التنظههههي  المصههههرفي وايار  المخهههها ر المنبثقهههه  عهههه  هيئهههه  قطههههاع المصههههار  فههههي -3
الوالةا  المتح   احتمالي  حصو  الخسار  ىما بشال مباشر م  تف  تساحر في نتهاح  األعمها   

األمرلايهه  فههي رأم المهها   و شههال ييههر مباشههر مهه  تههف  وجههوي قيههوي تحهه  مهه   FSPأو تسههاحر 
عنههان    عثمههان  ق رتهه  علههى اسههتضف  الفههر  المتاحهه  فههي بيئهه  العمههل المصههرفي مهه  جدهه  أترخ 

2014: 2). 

 ل  الرغم من تعاد  التعر فاات إال أنهاا تاؤ ي إلا  معنا  واحاد وهاو أن الخطار هاو حالاة 
 دم التأكد أو فرص الخسار  المحتملة التي تكون فيها إمكانياة أن يحادا انحاراف معااك   ان 

 .ة المطلوبةالنتيج

 : المخاطر الماليةنواع أثالثا// 

وتواجه  البنهو  التجارله  نتيجه  لقيامدها  يار  المي انيه  العموميه  للمصهار  ىتظدر م  تف  
وتشههمل أنههواع مختلفهه  بوظاحفدها الع يهه  مهه  المخهها ر تاةهه  فههي ظهل الظههرو  االقتصههاية  الحاليهه  

اع ههههي: مخههها ر االحتمهههان   مخههها ر أنهههو  5ولماههه  تصهههي  ههههي  المخههها ر ىلهههى   مههه  المخههها ر 
 دمههها فهههي تتمثهههل فهههي :  مخههها ر سهههعر الصهههر  الرافعههه  رول   مخههها ر معههه   الفاحههه     مخههها السهههي

 (.10الشال  
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 األول:المخاطر االئتمانية  نوعالiskRredit C: 

تعتبر م  أدثر األنواع التي تواجددا البنو  التجارل   بحيث تظدر عن ما يتخلهف المقتهر  
 اإلقههرا  موجههوي  فههي نشهها ا  البنهه القههر  فههي التههارلد المحهه ي  ولههيار أن مخهها ر عهه  سهه اي 

وم  المعرو  أن البنو  التجارل  يالبا ما تمن  القرو  مقابل  مانا  معين   و ع  مرور فتهر  
م  ال م  ق  تنخفم  يمتدا  وهيا ةعتبر م  المشادل أو المخا ر التهي تواجددها فهي ههيا المجها  

لنوع م  المخا ر ةاون مه  تهف  التنوله   لكه  ال ةماه  تضطيتدها بالكامهل بسهب  أن وتقليل هيا ا
 (498 : 2017و   زعيب   بو او   ج ،ا مندا  التخلف ع  الس اي( ةاون مرتبطا بالس

تع  مخها ر االحتمهان مه  أهه  المخها ر التهي تتعهر  لدها المصهار  علهى الهري  مه  وجهوي 
لمخههها ر التشهههضيلي  مههه  العلههه  أن الكثيهههر مههه  ال راسههها  مخههها ر مدمههه  أتهههرخ امخههها ر السهههو  وا

والمؤسسهها  الماليهه  فههي  المصههرفي  أشههار  ىلههى أن معظهه  األزمهها  التههي تعر هه  لدهها المصههار  
والهههي  جعهههل للههه  فهههي  أو الههه و  الناميههه  اهههان أهههه  أسهههبابدا ههههو تعثهههر االحتمهههان  الههه و  المتق مههه  

ولكهه  علههى المسههتوخ   ث  فيدهها األزمهها  فقهه  أساسههيا  اهتمهها  المسههؤولي  لههي  فههي الهه و  التههي حهه
وةهههن و  النقههه  الههه ولي  الههه ولي وتصوةههها المؤسسههها  الماليههه  وال وليههه  ابنههه  التسهههولا  الههه ولي 

 . (. (BAGCHI S.K, (2004),: 39-41 والبن  ال ولي 

  : مخاطر السيولة النوع الثاني:-Liquidity Risk 

تعنههي مهه خ امههتف  المصههر  ألمههوا  متاحهه   البهه  مهه  تح يهه  مفدههو  السههيول  اوال فالسههيول 
لمواجد  ومقابل   لبا  النق  م  قبل المقتر ي  وسحو ا  الوياح  م  قبل المويعي  أما مخا ر 
السيول  فيما  تعرلفدا بكندها التبهاي  فهي ةهافي اله تل والقيمه  السهو ي  لرأسهما  المصهر  الناتجه  

واهههيل  عههه   رلههه    شهههال مهههوازباحههه  عههه  ةهههعو ا  المصهههر  فهههي الحصهههو  علهههى األمهههوا  المت
 .قترا  أو بي  الموجويا  ألا

أن م  مح يا  ق ر  المصر  على الوفا، بما علي  م  الت امها  ههو مه خ افاةه  األرةه   
النق ة  وشب  النق ة  تاة  االحتيا ي الثانو  الممثل في أورا  ماليه  ةسهدل بيعدها بحه  أينهى مه  

ا  المصار  أن تتجن  اإلففم نتيج   يامدها بتصهلي  جه ، الخساحر وم  هيا المنطل  على ايار 
تههرخ لتلبيهه  السههحو ا  أو لمههن  ألياتدهها ادبيههر مهه  احتيا اتدهها الثانولهه  أو تصههلي  قسهه  مهه  موجو 

اقتههرا  ج يهه  وعليهه  ينبضههي أن تقهه  اإلجههرا،ا  المناسههب  للوقاةهه  مهه  هههي  المخهها ر لتقهههو  اإليار  
 جهويا  والمطلو ها  مه  مراعها  مه  متطلبها  السهيول  واالحتفها بتنول  مصاير التمولهل وأيار  المو 
 .برةي  للنق  والموجويا  الساحل 
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أن االسهههتثمار فهههي األورا  الماليههه  قصهههير  األجهههل ةعنهههي التخلهههي عههه  الر حيههه  العاليههه  مههه  و  
تهههف  االسهههتثمار بهههاأليوا  الماليههه   وللههه  االجهههل علمههها أن االسهههتثمار فهههي األورا  الماليههه  قصهههير  

ونتيجههه  لهههيل  ةاهههون العاحههه  قلهههيف وعليههه  فهههان نسهههي  السهههيول  العاليههه  فهههي  الجهههل مرتفعههه  السهههيول  ا
 .قل أمخا ر مت ني  ور حي  المصر  تشير ىلى 

ق  تهؤي  أزمه  السهيول  فهي المصهر  التجهار  ىلهى لجهؤ  لفقتهرا  بكسهعار فاحه   مرتفعه  أو 
المصهر  مواجده  ههي  المشهال  بحرفيه  بشروط سه اي ييهر مناسهب  للمصهر  فهملا له  تسهتط  ىيار  

عالي  فق  تتطور ىلى أزم  تد ي بقا، المصر  عموما وتعر ه  ىلهى حاله  اإلفهفم أو علهى األقهل 
اهته از ثقه  المهويعي  وال  هاح  به  فضهف عه  تعر ه  ىلهى ىجهرا،ا  عقابيه  أو تعر ه  ىلهى تحقيه  

ا  فههي أحهه  األةهها  ر عهه   سههاعمه  قبههل المصههر  المراهه   حتههى لههو اههان العجهه  فههي السههيول  اسههتم
 (354-353:  2013 العلي  

  : مخاطر الفائد  النوع الثالثInterest Risk 

وتمثههل المخهها ر الناتجهه  عه  تعههر  البنهه  للخسههاحر نتيجهه    حهه  أنههواع مخهها ر السهو أوههي 
 تحراا  معادس  في أسعار الفواح  في السو   والتي ق  ةاون لدا تكثير سلبي علهى ىيهرايا  البنه 

واقاع    ا  واعههاي  تقيههي  األةههو  والخصههو و رأسههمال   امهها قهه  تنشههك بسههب  التفههاو  ال منههي  جهه
عام  فمن  م  بقا، العوامل األتهرخ علهى حالدا دلمها ارتفعه  مسهتولا  أسهعار الفاحه   فهي السهو   

 &KOCH TIMOTHY.W) انخفض  القيم  السو ي  لوورا  المالي  المت اول  والعا  ةحي .
MACDONALD SCOTT.S, 2006: 74-82.) 

وهبو ههها يههه   ياللههه  وا هههح  علهههى تضيهههر عواحههه  و يمههه    أن تقلبههها  أسهههعار الفاحههه   ةهههعويا 
 ( 42: 2005 فاي   . موجويا  ومطلو ا  المصر 

 :مخاطر الرافعة  النوع الرابع: Leverage Hazards 

والتهي مه  تفلدها    ولقص  بدا زلاي  نسب  األمهوا  المقتر ه  ىلهى الرأسهما  الكلهي للمصهر 
 . ت ياي يرج  المخا ر  الما زاي  هي  النسب  

الرفه  المهالي والهي  يهنج  عهه  األةبها، الثابته  المتمثله  فهي فواحهه   أولهمااا وهنها  نوعهان مه  الرفه 
والمها اانه  المصهار  تتصهف  والتي تعوي ىلى اعتماي المصر  على األموا  المقتر ه   ال يون 

يدا تع  أدثر عر   لمخا ر الفشل في الوفا، بما عليدا م  الت امها  للضيهر بارتفاع يرج  الرف  ل 
 .في حال  ما ألا تعر   ىيراياتدا لفنخفا  لسب  أو ألتر 
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هو الرف  التشضيلي ولتمثل في األةبا، الثابت  التي تتعل  مباشر  بعمليها  وأنشهط  وثانيهما 
 (164 : 2012  نور  موسى شقير  واترون المصر  مثل االن ثارا  ومرتبا  األيار  وييرها  

  :  خاااطر سااعر الصاارف  المخاااطر الدوليااة )مالنااوع الخااام: International Risk 
(Exchange Rate Risk): 

مخا ر سعر الصر : أو مخا ر تضيرا  أسعار الصر  مرتبط  أساسا بعمليا  االستيراي  
ليهها  االقتههرا  بالعملهه  األجنبيهه  وهههي أو التصهه ير المقيمهه  بالعملهه  الصههلب   واههيل  مرتبطهه  بعم

مخا ر تواج  المؤسسه  يوليه  النشهاط وأن المؤسسه  تكهون عر ه  لتقلبها  أسهعار الصهر  عنه ما 
المؤسسهها  لا  العفقهها  التجارلهه  والماليهه   ا"مدهه ي  بدههيا الخطههر  الههي  ةمهه  أساسههتكههون ثروتدهها 

  بالنتهاح  الماليه  للمؤسسها  م  الخارج  وعلي  فهمن تطهر الصهر  يه ور حهو  الضهرر الهي  يلحه
لا  العفقا  االقتصاية  م  الخارج م  جهرا، التقلبها  فهي أسهعار ةهر  عمهف  التقهول  واله ف  

 (32-9: 2009عب  الح  بوعتروم   لنشا ا  تل  المؤسسا 

والتهههي تكهههون فهههي سهههو     لدههها المتعهههاملون بهههالعمف  االجنبيههه  وههههي المخههها ر التهههي يتعهههر 
ولما  تجن  أو الح  م  هي  المخا ر وتقليلدا ع   رله  أجهرا، تحليهل علهى  العمف  االجنبي  

و لي  المتعامل معده  ومرا به  مجمهوع المبهالت التهي ةماه  منحدها ااحتمهان لو هرا  األتهرخ امها 
ينبضههي أن  ةكتههي  بعههي  االعتبههار المخهها ر الخارجيهه  المماهه  حصههولدا مهه  جههرا، التعامههل الهه ولي 

ي أمااني  تضيير قواني  أتراج العمل  األجنبي  في ال و  وحصو  مصاع  وتكم  هي  المخا ر ف
في التحصيل ليا ينبضي على اهل مصهر  أن ةحه ي  يمه  المخها ر المتوقه  تحملدها له خ اهل يوله  
معتم ا بهيل  علهى و هعدا المهالي وإماانيه  ىةه ارها القيهوي علهى أتهراج العمله  امها ينبضهي متابعه  

ل ان  ىسههو  العمههف  االجنبيهه  والتههي تنههت  عنهه  تقيههي  المراهه  المههالي مخهها ر تضيههر األسههعار فههي 
االحتفها  بمرادهه  معينه  قهه  يهؤي  الههى حصهو  مخهها ر عه   ةجهه  أتهيها بعههي  االعتبهار ومحاولهه  

 (242: 2012    نور  موسى واترون . السيطر  عليدا وم  تقلباتدا ما أما  
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  االيار  للمخا ر المالي ( : تصنيفا  المخا ر المالي  وف  10  شال

 (242: 2012نور  موسى واترون   م  اع اي الباحث  باالعتماي على  المص ر : 

 -:أسباب المخاطر الماليةرابعا// 
تقسهههه  أسههههبا  المخهههها ر الماليهههه  ىلههههى عوامههههل ياتليهههه  وأتههههرخ تارجيهههه   ولقصهههه  باألسههههبا  

األسبا  ال اتلي   فدي تله  التهي تقه   الخارجي  تل  األسبا  التي ال تق  تح  سيطر  اإليار   أما
وتعتبهر األسهبا  ال اتليه  أهه  مه  األسهبا  الخارجيه  حيهث ةعه خ لدها حهوالي  تح  سيطر  اإليار .

ممههها يؤاههه  أن اإليار  ههههي المسهههئول  فهههي المقههها  األو  عههه  الوةهههو    % مههه  حهههاال  الخطهههر 90
 (.11دما في  الشال  .بالمؤسس  ىلى حال  الخطر

تههرتب  العوامههل الخارجيهه  عمومهها بههالمحي  الخههارجي للمؤسسهه   : اب الخارجيااة للمخاااطرأوال: األسااب
وههههو العامهههل الهههي  لههه  تهههكثير أدبهههر علهههى ههههي  األتيهههر   ولكنههه  ال ينشهههك عندههها  فدهههو مجمهههوع القهههوخ 
والقرارا  والقيوي  التي تمارم تكثيرا  على نشاط المؤسسه  ونموهها وال تهتما  المؤسسه  مه  الرقابه  

 سيم  :  العوامل والعناةر التي تنتمي ىلى هيا المحي   وم  األسبا  الخارجي  ما يليعلى ال 
 (85-83:  2011-2010 بروا  

يؤثر العامل التكنولوجي في نشاط المؤسس  تكثيرا بالضا ىل للتكنولوجيا ارتباط ابير  التكنولوجيا:-1
تطههور التقنههي الههي  ةسههم  بهه رجا  بطههر  اإلنتههاج والعتههاي المتههاح والمؤسسهه  مهه عو  ىلههى مسههاير  ال

ولماهه  أن تتولهه  مهه  تطبيهه  األسههالي  اإلنتاجيهه  القاحمهه  بشههال أدثههر  عاليهه  مهه  الكفهها،  اإلنتاجيهه  
فعالي  فكلما حصل  المؤسس  على تبر  أدثر في تطبي  عملي  ىنتاجي  معينه  سهو  تكهون هنها  

دبههر لتبنههي تكنولوجيهها  ج يهه   هههو وأن الهه اف  األ  فههر  متاحهه  لتحسههي  األسههالي  الفنيهه  ل نتههاج
 .زلاي  الر حي  وت ةي  فر  م  أجل النجاح التسولقي
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يتحه ي العمهف، فهي قطهاع اقتصهاي   هي  أو علهى مسهتوخ يولهي  ثه  أ تهوع األسهوا   العماالء:-2
يههؤل  ىلههى تههوع العمههف،  ولفههر  علههى المؤسسهه  تنولهه  منتجاتدهها وتعهه يها  وألن البيهه  والتسههول  

العلههو  وتكنولوجيهها العصههر  فههمن المؤسسهها  تتبهه   جدههوي ىعفميهه  لتحسههي  اتتيههار  يتطههور بتطههور
تطله  والتهي ت  األسوا  المسهتد ف  لتوزله  السهل  والخه ما   ومها يتطله  ههيا مه  تحليهل لوسهوا  

 . الوةو  ىلى قرارا   تسولقي 

اههل نشهها اتدا قهه  تتعههر  المؤسسهه  لمنافسهه  جدولهه  أو و نيهه  أو يوليهه  بحيههث أن  المنافسااة:-3
تكههون تا ههع  لدههي  المنافسهه   ىل مهه  مؤسسهها  أتههرخ تنتمههي لههنف  القطههاع الههي  تنشهه  فيهه  ومهه  

 وتطورها والى المؤسسا  ال  ون . المؤسسا  الموري  التي تع   رورل  لسير المؤسس 

: تشير البيئه  االقتصهاية  ىلهى تصهاح  النظها  االقتصهاي  الهي  تعمهل فيه  ال يئة االقتصا ية-4
 مؤسس وم  أمثلتدا: ال تل  الطل   وم خ توافر عوامل اإلنتاج...الد.ال

علهى البيئه  االقتصهاية   "ومهؤثرا "ملموسها ا"االقتصهاية  التهي تلعه  حاليها يور  وم  المتضيهرا 
قتصههههاي فههههي الكثيههههر مهههه  الهههه و  واالتجهههها  نحههههو ألاالتجهههها  نحههههو العولمهههه   وتحرلههههر ا للمؤسسهههه  هههههو
 .الخصخص 

: تؤثر البيئ  االجتماةي  تكثيرا ابيرا على الت فقا  النق ة  للمؤسس  ة والث افيةال يئة االجتماعي-5
واههيل  علههى القهههي   وهههيا ألندهها تههؤثر ب رجههه  ملموسهه  فههي جانههه  الطلهه  علههى منتجهها  المؤسسههه  

والقواع  وممارسا  العاملي  ياتل المنظمها   باإل هاف  للمحهي  الثقهافي  وههو مها ةعنهي مجموعه  
 م  أللوا  المستدلكي  والقي  الساح   في هيا المجا .المح يا  العا

يؤثر المحي  القانوني بما ةفر   م  تشهرلعا  عمهل  وقهانون  ال يئة السياسية والتشر عية:--6
 ههراح  وقههواني  االسههتثمار واالسههتيراي والتصهه ير  وهههيا مهها أثبتهه  يراسهه  قهها  بدهها البنهه  الهه ولي أن 

 .  النامي  هي العنصر األساسي ع  اتخال القرار االستثمار  المخا ر السياسي  السيما في ال و 

والتهي تهؤثر به ورها علهى   وتشمل العناةهر البيئيه  التابعه  مه  الطبيعه  نفسهدا ال يئة الط يعية:-7
 .المؤسس  م  حيث أندا تق   لدا الفر  أو التد ي ا 

 :للمخاطر الداخلية األسباب :ثانيا
 األولى بال رج  اإليار  العناةر هي  رام على ولكتي ع   بعناةر ال اتلي  العوامل ترتب 

 وا ال  والمهواي واألمهوا  األشهخا  تسهير فهاإليار   متنوعه  تيهارا  تحتهو   ةجه  أن والتهي
 مسهتمر  بصهور  التنافسهي  قه رتدا وتحسهي  المؤسسه  بقها، المحافظه  علهى وأن والوقه  واألسهوا 
 ههي  وتشهضيل المؤسسه  أيا، لتحقيه  الكامن  الق ر   أح ا هما  أساسي  عنصرل  التقا، ةفتر ان
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 وههي األتهرخ  ال اتليه  التعهر  لوسهبا  وسهيت   التسهيير لعملي  الجوهرلي  النمطي  وهما الق ر  
 سهب  مرجه  بهروا   نسهيم    : وههي واالتصا  واالعف  الديادل المنتجا    واالستراتيجي  االفراي
 (89-:86  لار 

 النشها ا  مختلهف مسهتوخ  علهى النتهاح  بمعرفه  للمه يرل  ةسهم  التسهيير :)التسايير( اإل ار  .1
 فدو لديا اإليار  عمل م  هو ممرا  ويير مشجعا متكي   مرنا  ةاون  أن ةج  بالمؤسس  ولديا

 دافه  تهوافر عه   فهي المتمثهل الفتكده  ياحمها ةحيطه  المسهتقبل أن ياحمها  و مها بالمسهتقبل مهرتب 
 مسهؤولي  فهي للرقابه  هامها  ا"بعه ةشهال ههيا فهمن ةحه   الحقها أن ةماه  اعمه والمعلومها  الحقهاح 
 بصهور  مندها والصهناةي  عامه  المؤسسها  بصهور  ىيار  ىلهيد  المواله  األشهخا  وقه ر  اإليار 
 وقه  مضهي بعه  ىال تظدهر آثارهها ال قهرارا  اتخهاي ةجه  والخطهر الفتكد   و، في ألن  تاة  
 مقه ر  فمندها اانه  لله  وعلهى المعلومها  مه  دامهل ييهر قه ر ىىله اسهتنايا  ها   أ  قصهر سهوا،
 أو متوقعها دهان لمها المحققه  النتهاح  تجهاوز احتمها  يومها هنها  فهمن الكفها،   حيهث مه  اإليار 

 .مق را هو قصورها عما
األجهور  حيهث مه  ي رسوا أن ةج  المضاف  القيم  يوج ون  واليي  العاملي  فرايألا ىن فرا : ألا .2

 ومسهتوخ  له يد  التضيه  عامهل واهيا واالجتماةيه   النفسهي  أو هاعد  رفه  ومه  لده  الممنوحه 
 نوةيه  وتحسهي  العمهل ىنتاجيه  ل لهاي  يفه  عامهل أو دهب  عامهل تشهال األجهور حيهث ىنتهاجيتد  
 المثلهى الطرلقه  اتتيهار ههي للمؤسسه  الرحيسهي  ىحه خ المدها  فهمن لهيا الخه ما  أو المنتجها 
 بالر ا  شعوراَ  لد  تح   التي العما   أجور الحتسا 

 ىيهف، الضهرور   فمه  ولهيل   اإلنتهاج لتحسهي  لففهراي بالنسهب  جوهرلها عهامف تعه  المعرف  أن دما
 دفها،  االفهراي وتكسه  والمرونه  بالنشهاط تتسه  دفهؤ   مجتمليه  لمنظومه  ادتسها  المعرفه  مدها 

 .وفاعلي 
 للتكهول  وأن العهاملي   له خ اإلنتاجيه  ورفه  والخبهرا  المعهار  ادتسها  فهي يور  للتعلهي  أن دمها

 لمدار  دبير  مرون  ةعطي التعلي  أن لل  والمسيرل   المشضلي  على الوا ح  نتاحج  الي  يتيح 
 مسهتوخ  لرفه  الفعاله  الوسهيل  ههي والته رل   بهالتعلي  المتصهل  اإلنتاجيه  أن زلهاي  حيهث العمهل 
 .(78 : 1980 الحبي    مص     المليش 

 الماليه  أو مسهتوخ  علهى سهوا، المدمه  المؤسسه  بمقهررا  تهرتب دها بان يتضه  ساتراتيجية : اال .3
 تحمهل مه  مصهيرها فهي الهتحا  ومحاوله  بالمؤسسه  تهرتب  وههي التسهول  أو فهراياأل أو اإلنتهاج

 الطهر   اتتيهار ههي المؤسسه  تيجي اىسهتر  أن لل  الد   ىلى الوةو  بضر  المخا ر  والمنافس 
 باإلعه اي المؤسسه  فهي للمسهير تسهم  وههي المحه ي  األهه ا  ىلهى للوةهو  وسهاحلال واسهتعما 
 الخطر أةضا وتنت   المؤسس  مصير في التحا  يار إو  الطولل الم خ والتق ير للمستقبل المندجي

 .المنافس  وعامل المحي  ىلى العاح  اليقي  وع  
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 التهي والمؤسسه  التقنهي لتطهورا مسهتوخ  مه  ومتسارع مح ي  عمر لدا المنتجا  ىن :المنتجات .4
 له  التهي المنتجها  محهل تحهل ج يه   منتجها  عه  البحهث ياحمه  تعه  التي هي مستقبف توي البقا،

 دان دلما تخصصا أدثر المنتوج دان دلما ألن  لل  دبير  أتطار تحمل تؤي   ىلى أو مقبول  تع 
 (94:  2006-2005 زلن    حور     ابيراو.المؤسس   تتحمل  الي  الخطر

 والصفحيا   والمسؤوليا   األقسا  تنظ  تفل  م  الي  األسلو  هو الديال ةعتبر :الهياكل .5
 به عوخ  لده  عقبه  ةاهون  أن ال أياحده  وتحسهي   راياألفه تطهور ةخ   أن ةج  المؤسس  وان هيال

 .لل  تست عي و رور  التسيير الرقاب 
 عناةهر ةمله  المعلومه  ةمله  فمه   األسهام ههي األن أةهبح  المعلومه  :صالتواال  اإل الم .6

 .باالنقرا  علي  محاو  استخ امدا ةستطي  ال م  أو  المعلوم  ةمل  ال وم  التق   

 
  تراب  اسبا  المخا ر المالي  ( :11شال   

 (94:  2006-2005 زلن    حور   المص ر : م  اع اي الباحث  باالعتماي على 

 Financial risk indicators : ةمؤشرات  قياس المخاطر المالي خامسا//

(     الخال     102-100 :2007 البوا     :اعتماي مؤشرا  للمخا ر المالي  وتتضم  
2008: 160  ) Guyton,2012: 55)  ) 

لهههى اجمههههالي ىجهههل ألام مههه  تهههف  قسهههم  القههههرو  قصهههير  اولقهههه مؤشهههر مخههها ر االحتمهههان :-1
ومهه خ  جههل فههي الموجههويا  ألير  اصههلقههرو  قل تعاهه  هههي  النسههب  مهه خ مسههاهم  ا ىالموجههويا  

قهه ر  المقتههر  مهه  الوفهها، بالت اماتهه  فههي االوقهها  المتفهه  عليدهها مهه  المصههر  لتجنهه  تسههاحر ييههر 
 . (12الشال   دما في .مقبول 
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    مؤشر مخا ر االحتمان( :     12شال  

 ( (Guyton,2012: 55المص ر : م  ىع اي الباحث  باالعتماي على 

ل  ىلهى الوياحه  ىم  تف  قسهم  حقهو  الملكيه   :ولقامنسب  للوياح  مخا ر السيول  مؤشر  -2
تعاهه  هههي  النسهههب  مهه خ مسهههاهم  حقههو  الملكيههه  فههي تضطيهه  وياحههه  ال  ههاح  ومههه خ الحماةهه  التهههي 

ثر في مق ار المخا ر  التهي ؤ ول  مان والثق  للمويعي ألان رام الما  ولمثل الحماة  وا تومندا لدا
ل تسههههعى  ىيتحملدهههها المصههههر  امهههها انهههه  ةمثههههل يطهههها، المتصهههها  الخسههههاحر المتوقعهههه   ةماهههه  ان

م المها  واالحتيا ها  واالر هاح أاموا  المويعي  ع   رل  ت ةي  ر  المصار  الى حماة  وتامي 
 (.13الشال     اما في المحتج    حقو  الملكي  (

 
   مؤشر مخا ر السيول  نسب  للوياح    ( :   13شال  

 (102-100: 2007البوا     ع اي الباحث  باالعتماي علىر : م  أ المص 

  واالرة   المملواه  له خ ةقام م  تف  قسم  النق :نسب  للموجويا  مؤشر مخا ر السيول  -3
رةه   المصهر  فهي أا  هي  النس  م خ مساهم  النق  و ل تعىجمالي الموجويا  ىلى ىالمصر  

لبي   لبا  المويعي  والمستلفي  بشال فور  لتع ل  الثق  الموجويا  ولؤشر ق ر  المصر  على ت
تضم  بيهان نسهب  التمولهل واالسهتثمار باشهاالدا المختلفه  مقارنه  بمجمهوع الموجهويا  ول بالمصر 

ولقهام بقسههم  مجمههوع التمولههل واالسههتثمار الههى مجمهوع الموجههويا   وتفيهه  فههي التعههر  علههى حجهه  
اجمالي الموجويا  في المصر  وسياس  المصر  فهي ههيا  االستثمار والتمولل ووزن  النسبي م 

  تهيار إاالمهوا  المو هوع  تحه  تصهرفات  و  المجا  ولؤشر م خ افا،  ايار  المصر  في استخ ا 
ولبي  ارتفاع هي  النسب  اتجها  المصهر  نحهو المخها ر لا  العفقه  بانشهط  قرو ه  واسهتثمارات  

 (.14الشال   اما في   ج  المخا ر المتوقع  في حي  ةعا  انخفا  هي  النس  انخفا  ح
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 مؤشر مخا ر السيول  نسب  للموجويا   ( :  14شال  

 ( (Guyton,2012: 55المص ر : م  اع اي الباحث  باالعتماي على 

ل تعاه  ههي   ىجمهالي الموجهويا  ألى ىجل ألتف  قسم  االستثمارا  قصير  ا ةقام م  و
ا  قصههير  االجههل فههي الموجههويا  ولؤشههر رةههان  المراهه  المههالي النسههب  مهه خ مسههاهم  االسههتثمار 

لتلبيههه   لبههها  المهههويعي  للمصهههر  واماانيتههه  فهههي اسهههتثمار الفهههاحم النقههه   بعههه  تقههه ة  القهههرو  
ل تعاه  ههي  النسهه   ىلهى اجمهالي الوياحه  ىجههل ألتهف  قسهم  االسهتثمارا  قصهير  ا المطلو ه  مه 

جمالي الوياح  ولؤشهر اماانيه  المصهر  باالسهتثمار أ جل فيألم خ مساهم  االستثمارا  قصير  ا
مهه  تههف  قسههم  اجمههالي القههرو  الههى اجمههالي الوياحهه  ال تعاهه  هههي  و وارتفههاع السههيول  النق ةهه  

النسهه  مهه خ مسههاهم  القههرو  فههي الوياحهه  ولؤشههر ارتفههاع المخهها ر الههى عهه   اماانيهه  المصههر  
لسههيول  الموجههوي  لتلبيهه   لبهها  المقتر ههي  بتصههلي  القههرو  بسههدول  باال ههاف  الههى عهه   افاةهه  ا

ل تعاهه  هههي   ىرةهه   المملواهه  لهه خ المصههر  الههى اجمههالي الوياحهه  أل  تههف  قسههم  النقهه  واومهه
النسهي  مه خ مسهاهم  النقهه  وارةه   المصهر  فههي الوياحه  ولؤشهر قههو  السهيول  المصهر  واماانيتهه  

لهى ىجهل ألقسهم  الموجهويا  قصهير  ا مه  تهف    وفي تلبيه   لبها  المقتر هي  الحهاليي  والجه ي 
اجمالي الوياح  الا تعا  هي  النسب  م خ مساهم  الموجهويا  قصهير  االجهل فهي الوياحه  ولؤشهر 

 .لى سيول  لمواجد  االلت اما  الطارح  ى ر  المصر  على تحولل موجوياتدا ق

تثمار المتمثل مؤشر مخا ر التمولل / ولتضم  العفق  بي  مخص  مخا ر التمولل واالس - 4
بمخص  ال يون المشاو  في تحصيلدا ومخص  هبوط  يمه  االسهتثمارا  مقسهوما علهى حجه  

مهههان فهههي ألمهههان يرجههه  األولؤشهههر ا  التمولهههل واالسهههتثمار المتمثهههل باالحتمهههان النقههه   واالسهههتثمارا  
واههههيل  يرجهههه  الضههههمان لتلهههه   توظيهههه  المصههههر  امهههها ةعاهههه  مسههههتوخ التنههههوع فههههي االسههههتثمارا  

 .  م  تف  تطور هي  المخصصا  التوظي

 -:م الما   باز  (أمؤشر مخا ر افاة  ر  -5

ولطلهه  عليدهها نسههب  المف،مهه  وتقههام بقسههم  حقههو  الملكيهه  علههى الموجههويا  لا  المخهها ر  
وتبههي  هههي  النسههب  مهه خ قهه ر  حقههو  الملكيهه  علههى مقابلهه  مخهها ر االسههتثمار والتمولههل الناشههئ  عهه  

ل تع   ىن تقابل  حقو  الملكي  م  مخا ر ع   الوفا، أشر م خ ما ةما  ولؤ   احتما  ع   الوفا،
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مههه  النسههه  المدمههه  لههه خ المصهههار  الندههها تعاههه  افاةههه  حقهههو  الملكيههه  فهههي امتصههها  الخسهههاحر 
ساسي  لقيام أمصرفي وو ع  لجن   باز  (معايير ومواجد  المخا ر التي يتعر  لدا العمل ال

ن ال تقل نسب  حقو  الملكي  أبدا وتتطل   التقي  وااللت ا    وعلى  المصار  مخا ر  رام الما  
 (.15شال   دما في .بالمئ  12الى الموجويا  لا  المخا ر  ع  

 
  مؤشر مخا ر افاة  رام الما       ( : 15شال   

 (160 :2008  الخال     المص ر : م  أع اي الباحث  باالعتماي على 

  efaultDancial inF-: المالي التعثر ثالثا//

 ع   تعني والتي  القانوني وأ الحقيقي المالي لحال  العسر المرايف  المالي  الحال  تل  وهو 
 االةهو   يمه  تكهون  حيهث  يمتدها باامهل للضيهر المسهتحق  وسه اي االلت امها  مواجده  علهى القه ر 

 ( 30:  1994.   الخضير    يم  الخصو  م  أقل الحقيق 
 مه  الهى حاله  المصهر  وةهل التهي المرحله  تله  بانه  )المهالي لتعثهرا( تعرله  ةماه  لهيا 

 التهي المهالي مسهتولا  التعثهر او مراحهل مه  جه او  قرلبه  تجعل  والتي الخطير  المالي  اال طرابا 
 علهى ق رته  عه   تعنهي ههي  اال هطرابا  دانه  سوا، اففس  اشدار مستوخ  الى بدا الت رج ةما 
 اةقا  الى مضطراو  ةجعل  مما  اترخ  بع  متتالي  سن  تساحر تحقي   اوالضير تجا  الت امات  س اي

 و التهالي معهاو  المشهالتي  لوجهوي دنتيجه  المالي التعثر ما ةح   ويالباو  تر آ لىى حي  م  نشا  
 (370-361:   2020  الخفاجي   .مالي حقيقي عسر حال  اما  نكون 

  ilureStages of financial fa  مراحل التعثراوال // 
يارلهه  التههي االةجهه  ان تشههتر  جميهه  المسههتولا   يههت  يفعهه  واحهه   بههل الان التعثههر المههالي 

سههبا  ويرجهه  الخطههور   االمهه ير التنفيههي  للمصههر  فههي تقهه ير شههرا  علههى الفههرع ور مهها الاالتتههولى 
الفههرع فههي تبليههت  يرقهه  يتههكتر مهه  حتههى ةاههون قههرار المصههر  فههي اعتبههار الهه ي  متعثههرا فههي محلهه .

مهههور سهههو  تسهههتقي  بعههه  وقههه  قصهههير او توفههها مههه  األن أيار  عههه  قهههر  متعثهههر اعتقهههايا مهههند  الا
هههو الههي  أوةههى بمههن  القههر  اعتقههايا منهه  ان سههب   اال أنهه يار   و سههب  يههرور  حههراج مهه  االاال

يارل      وايل  الخو  م  االجرا،ا  االو الخو  م  أثر ل  على ال  ون  ال اتارجي و التعثر 
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 ةاهون  التي العملي  ان  و   )25: 2009المجتم   او المساهمي  بالمصر   الشمر   ريوي فعل 
 ع   او ) المالي العسر (هو ينتدي بح   الي  الطولل الطرل  في بالسير ب ، ق  المصر  فيدا
 واضحة للوصول ال  مرحلة التعثار يمر باربعة مراحل المصرف ان، و  الت امات  س اي على الق ر 

 ( .8الشال   دما يو حدا ( .48:   1998يون       هي المالي
 .mTendency to authoritarianisاال اري  للتسلط النزوع  :االول  المرحلة 

ينهت   وله   دامنه  عيو هاو  زاله  مها ولكندها محه ي  عيو هاو  المرحله  ههي  فهي المصهر  ةاتسه 
 تكون  ل  مؤشرات  المالي و  قواحم  فان و التالي المصر  ايا، في وا   فساي او اتطا، اة  عندا
 فهي وتاةه   يار  المصهر ى فهي تتراه  العيهو  وههي  العيهو  ههي  دشهف فهي اهميه  اةه  لا 

 بقي  يور وتلضي تدمش مطلق  ل  سلط  العا  الم ير ةاون  ان همداأ  وم  مندا العليا المستولا 
 وفهي االيار  جله م ورحي  العا  الم ير بي  منصبي واح  شخ  ةجم  نأ وأ التنفيييي  الم را،
 الحوامه   هعف ( التنفيهي علهى والرقابه  التنفيهي بي  التي تجم  المطلق  للسلط  تجسي  اةضاو  لل 

 ( 375-361  :2020 الخفاجي    )المؤسساتي 
 .qualitative errors النوعية االخطاء  :الثانية المرحلة 

االتطهار  (   تسهمى مها او جوهرله  اتطها، بارتكها  المرحله  ههي  فهي المصهر  يبه أ
 (49: 2011عاي  (المصر  مندا ةعاني التي العيو  لتل  دنتيج  تكتي االتطار وهي  )الكارثي 

 manifestations of collapse .االنهيار مظاهر  :الثالثة المرحلة 
 فهي بالسهير به أ قه  المرحل  هي  في ةاون  المصر  فان السابق  االتطا، الرتكا  وانتيج 

 بشهال بهالظدور به أ قه  المهالي العسهر الهى الوةهو  اعهرا  وتكهون  , Collapse االنديار  رل 
 سهن  بي  ما فتر  هنا  نأ لىى المرحل  هي  في المالي  والمؤشرا  ال الحل وتشير , ومت اي  وا  

 (19: 2012رمضان   . المالي العسر حال  و ي  المصر  بي  تفصفن دثرألا على سنتين  وأ
  The predicament is the actualالفعلاي االنهياار أزق الما  :الرابعاة المرحلاة 
–llapseco 

 ةاهون  والتهي الفعلهي االنديهار مرحله  عه  ةبهار  وههي تيهر ألا المرحله  ههي المرحله  ههي 
 . المالي العسر لحظ  الى فيدا وةل ق  المصر 
 اال المصهر  تعثهر حهاال  عه  تيهرألوا و ألا المسهؤو  ههو االيار  دفها،  في الضعف ان

 : التاليتي  المفحظتي  تثبي  م  ةمن  ال لل  ان
 . المالي التعثر مراحل تستضرقدا ق  التي ال مني  الفتر  تح ي  ع   هو : االول  المالحظة

 فيه  يتعهر  الهي  الو ه  انه  علهى) المصهرفي المهالي التعثهر( تعرله  ةماه  : المالحظة الثانية
 ترادمه  تا ئه  وماليه   ايارله لقهرارا  دنتيجه  رالخسهاح وتهراد  السهيول  نقه  م  لحال  المصر 
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 تهنظ  التهي والقهرارا  القهواني  مه  التكييه  علهى المصهر  قه ر  عه   و بسهب أ   سهنوا  عبهر
 &Basley)النظاميه  ييهر أو النظاميه  للمخها ر فعاله  ايار  وجهوي لعه   نتيجه  او   نشها دا

Eugene :2008) 
 المصهر  تفلدها مه  ةمهر التهي ساسهي ألا مراحهلال تح يه  نأ أينا  (  9 الج و  م  يتض 

 فهي تسارع ايارت  ل  ان االقتصاية  الساح  على وجوي  المصر  ةفق  التي المرحل  الى للوةو 
 .لدا التعثر المالي ح و  لمن  المفحم  والسبل االجرا،ا  اتخال الى المناس  الوق 

 المالي التعثر مراحل:  (  9  رق  ج و 

 
 (13:  2007  رلحان شرل  : ( باحث  باالعتماي على ال:  المص ر

  Reasons for bank failureالمصرفي التعثر أسبابثانيا// 
 (513 :  2005 الشماع    .وتارجي  ياتلي  اسبا  الى المصار  تعثر أسبا  تصنف

   :الداخلية االسباب -1
 دفها،  االيار  عه   لهىى ترجه  والتهي  النظاميه  ييهر المخا ر ع  تعبر التي االسبا  وهي

 المهواري فهي ع  قصور ناجم  سبا أ   االيار  وافا،  فعالي  ع    البشرل العنصر فعالي  ع   وأ
 مح ي  استراتيجي  وجوي للمصر   ع   والرسال  الد   و وح ع   ع  ناجم  اسبا    الماية 
 تفاعهل عه  ناجمه  ليه يات اتهرخ    اسهبا  مفحمه  ييهر تشهضيلي  قهرارا  اتخهال عه  ناجمه  اسبا 
  مالمفح القرارا  واتخال االيار  فعالي  وع   العنصر البشر   دفا،  وع   الماية  المواري قصور

 يهؤي  الهى لله  فهكن ,االقتهرا  علهى ساسهاأ تعتمه  تمولليه  سياسه  يتب  المصر  دان والا
 قبهل ر هاحألوا ق ةه  الن الته فقا  فهي انخفها  ولحه    مرتفعه  الم يونيه  نسهب  تكهون  فعنه ما فشل 
 تضطيه  مه  يهتما  المصهر  ال بهان دبيهراو  احتمهاال هنها  فهان ,الفعليه  والضهرلب  الفاحه   تصه 
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 لففهفم ةعر ه  قه  ممها , تس ي  القرو  ويفعا  ال ي  على الفاح    أ ,الثابت  المالي  الت امات 
 لتمولهل اسهتعمل  قه   القهرو  مه  مهوا  المسهتم  ألا دانه  لاى احتمهاال دثهرأ لله  ولاهون .

 .  البعي الم خ على الى استعاي  تكاليفدا ةما  ال جلألا  ولل  استثمارا 
 :الخارجية سبابألا-2

ولماه    النظاميه  المخها ر عه  تعبهر والتهي  المصهر  تهارج مه  الناجمه  سهبا ألا وههي
عبه  : (يه وقانون تشهرللي  سهبا أ   اجتماةيه  سهبا أ   اقتصهاية  اسهبا  لهىى االسهبا  تله  تبوله 

 (  62:  2008اللطي   
 وثقافه  للبله  االجتماةيه  البيئ  م  الناجم المدم  ولا  التاثير األدبر هي   االسبا وم  

 تنشهئ  مه  نابعه  تف يها أ علهى تسهتن  وانمها  رقابه  التحامدها وههي  االسهبا   المجتمه  ووعهي
 لجهيور تعهوي والتهي  صهار الم مه  المتعامهل الموا   أو المصار  تل  ةعمل في الي  الموظف

 (7:  2007 رلحان    . الموظف لل  ومباي   ي  تعا  ثقافي  وتر ول 
 Negative effects of financial failure االثار السل ية للتعثرثالثا// 

تمثهههل الههه يون المتعثهههر  مشهههال  تطيهههر  لا  نتهههاح  عاليههه  التكهههالي  واالثهههار وافهههرازا  معقههه   
ومه  ثه  ةجه  علهى اهل مصهر   في  بل على ال وله  الدهاالجداز المصر التراي   لي  فق  على 

همي  حتى ةستطي  التعامل معدا التهي ةماه  أن نهوج  ألبجمي  االثار المتشابا  ش ي   اأن ةحي  
 ( 54: 2010  االمي    1996: 45-50 )خضير   الفيما ةكتي بعم م  آثارها 

، المتعثرل  على س اي الت اماتد  وم  مف ر  العتجمي  جان  ها  م  أموا  البنو  نتيج  ع   ق-أ
وحرمهههان البنهههو  مههه  عاحههه  اسهههتثمارها مههه  توظيههه  ههههي   ثههه  تعطيهههل يور  رام المههها  فهههي البنهههو  

  .االموا  سوا، م  العمف، المتعثرل  أو في مشروعا  أترخ 
لدها مهاي  تعرلم البن  ىلى الخساحر باهظ  التكالي  تشمل الجهانبي  مه  مقومها  تواجه   أو  - 
 .تحتاج ال يون المتعثر  ىلى معالجا  تاة  - .تر معنو  الوا
والتكلفهههه  مهههه  جانهههه  العههههاملي   والجدهههه   تسهههتضر  معالجهههه  الهههه يون المتعثههههر  م لهههه  مهههه  الوقهههه   -ج

  .والمسؤولي  مما يؤثر على ق رتد 
جهههو، للقضههها، تحتهههههههههههههاج ىلهههى استفسهههارا  اقتصهههاية  قانونيههه  وفنيههه   ممههها ةضهههطر البنههه  ىلهههى الل -ي

 .والمحاد  الستيفا، ييون 
وعه     وتهؤي  ىلهى تهوفر منها  مه  التهوتر تؤثر القرو  المتعثر  علهى الجهو النفسهي للعمها   - 

 .االستقرار
والعهههاملي  المتميههه ل  الحهههاليي   حيهههث  ف،تهههؤيخ الههه يون المتعثهههر  ىلهههى ارتفهههاع معههه   يوران العمههه-و

ولسهاع   ولشهب  احتياجات  تقر ةحقه  ربباته  ةسارع ال مند  لبحث ع  بن  أو مصر  ج ي  مسه
  .على تحقي  أه اف  و موحات 



 

  الجانب العملي:  الفصل الثالث

 يليالمبحث األول : مؤشرات الهيكل التمو

 لماليالمبحث الثاني : مؤشرات التعافي ا

 حليل فرضيات الدراسةالمبحث الثالث : ت
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 مؤشرات الهيكل الماليعرض وتحليل :  المبحث االول //الفصل الثالث 
 نسبة الرفع المالي -اوالا 

( 0.112متوسظظظظظظ  نرظظظظظظاة اللقظظظظظظم اليظظظظظظالي للقطظظظظظظا  اليصظظظظظظلقي  لظظظظظظ  ان  (12الجظظظظظظد    مظظظظظظ  نالحظظظظظظ  
أمظظظظظظا اولظظظظظظ  متوسظظظظظظ  نرظظظظظظاة رقظظظظظظم مظظظظظظالي ققظظظظظظد  ظظظظظظان مظظظظظظ  حصظظظظظظة ,(  0.055بظظظظظظانعلار مميظظظظظظار  مقظظظظظظدار   
 ظظظظظظان مظظظظظظ  حصظظظظظظة ا ظظظظظظل متوسظظظظظظ  ققظظظظظظد  , قظظظظظظي حظظظظظظ   ان( 0.179 الاظظظظظظال    اليصظظظظظظلر التجظظظظظظار  ال لا ظظظظظظي

. األخظظظظظظظظلت  ورظظظظظظظظب متفا  ظظظظظظظظة اليصظظظظظظظظارر(,  جظظظظظظظظا   0.035ح ظظظظظظظظث  لظظظظظظظظ    الخلظظظظظظظظيي التجظظظظظظظظار  مصظظظظظظظظلر 
للرلرظظظظظة ال مويظظظظظة الي تيظظظظظد   الدراسظظظظظةاللقظظظظظم اليظظظظظالي قظظظظظي اليصظظظظظارر و وظظظظظة ( نرظظظظظاة 16 يوضظظظظظك ال ظظظظظ ل  

 م   بل الدراسة ل  وة اليصارر
 نراة اللقم اليالي قي اليصارر و وة الدراسة (12الجد   

 S.D المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 والتمويل

0.126 0.065 0.053 0.050 0.057 0.051 0.057 0.073 0.033 0.028 0.059 0.027 
 المصرف التجاري العراقي

0.282 0.198 0.443 0.146 0.120 0.082 0.047 0.063 0.050 0.355 0.179 0.139 
مصرف االقتصاد واالستثمار 

 والتمويل
0.100 0.114 0.248 0.086 0.070 0.021 0.033 0.030 0.182 0.333 0.122 0.103 

 االسالميمصرف ايالف 

0.034 0.162 0.067 0.070 0.239 0.037 0.235 0.039 0.033 0.172 0.109 0.084 
 مصرف الخليج التجاري

0.033 0.068 0.022 0.054 0.056 0.016 0.018 0.004 0.043 0.034 0.035 0.020 
 مصرف الشرق االوسط

0.272 0.105 0.048 0.218 -0.012 -0.082 -0.097 0.797 0.031 0.093 0.137 0.260 
 مصرف اشور الدولي

0.055 0.084 0.063 0.496 0.056 0.053 0.066 0.079 0.098 0.408 0.146 0.163 
 المتوسط

0.129 0.114 0.135 0.160 0.084 0.025 0.051 0.155 0.067 0.203 0.112 0.055 

  Excel  لنامي ول  باالوتياد الااحثة اوداد م  :اليصدر

 نراة اللقم اليالي قي اليصارر و وة الدراسة( 17  يوضك ال  ل
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 نسبة الرفع المالي في المصارف عينة الدراسة:  (16الشكل )

 12: الباحثة باالعتماد على جدول  المصدر

 

 الديون إلى حقوق المساهميننسبة  -ثانيا  

للقطظظظظظظظظظا   الظظظظظظظظظدقون الظظظظظظظظظ  حقظظظظظظظظظو  اليرظظظظظظظظظا ي  متوسظظظظظظظظظ  نرظظظظظظظظظاة  ان (15الجظظظظظظظظظد    مظظظظظظظظظ  نالحظظظظظظظظظ  
الظظظظظظظدقون أمظظظظظظظا اولظظظظظظظ  متوسظظظظظظظ  نرظظظظظظظاة ,(  0.175( بظظظظظظظانعلار مميظظظظظظظار  مقظظظظظظظدار   0.277اليصظظظظظظظلقي  لظظظظظظظ  

, قظظظظظظي ( 0.579 الاظظظظظظال    االسظظظظظظالمي اقظظظظظظالرمصظظظظظظلر ققظظظظظظد  ظظظظظظان مظظظظظظ  حصظظظظظظة  الظظظظظظ  حقظظظظظظو  اليرظظظظظظا ي  
(,  جظظظظا   0.060ح ظظظظث  لظظظظ    مصظظظظلر الخلظظظظيي التجظظظظار   ظظظظان مظظظظ  حصظظظظة ا ظظظظل متوسظظظظ  ققظظظظد  حظظظظ   ان

 الظظظظظظدقون الظظظظظظ  حقظظظظظظو  اليرظظظظظظا ي  نرظظظظظظاة (18 يوضظظظظظظك ال ظظظظظظ ل    .األخظظظظظظلت  ورظظظظظظب متفا  ظظظظظظة اليصظظظظظظارر
   م   بل الدراسة ل  وة اليصارر.للرلرة ال موية الي تيد قي اليصارر و وة الدراسة

 نراة الدقون ال  حقو  اليرا ي   قي اليصارر و وة الدراسة :  (15الجد   
 S.D المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل

0.215 0.632 0.035 0.331 0.208 0.464 0.045 0.505 0.025 0.009 0.247 0.227 
 المصرف التجاري العراقي

0.133 0.247 0.139 0.217 0.113 0.308 0.054 0.213 0.216 0.238 0.188 0.076 
 واالستثمار والتمويلمصرف االقتصاد 

0.060 0.269 0.014 0.177 0.071 0.179 0.028 0.108 0.914 0.079 0.190 0.266 
 مصرف ايالف االسالمي

0.054 1.548 0.046 0.422 0.153 0.184 0.253 2.570 0.536 0.021 0.579 0.833 
 مصرف الخليج التجاري

0.079 0.059 0.091 0.066 0.140 0.023 0.026 0.006 0.103 0.007 0.060 0.045 
 مصرف الشرق االوسط

0.239 0.030 0.023 0.517 -0.011 -0.072 -0.399 0.110 0.166 0.458 0.106 0.264 
 مصرف اشور الدولي

0.331 0.475 0.416 1.952 0.398 0.773 0.474 0.113 0.439 0.292 0.566 0.515 
 المتوسط

0.159 0.466 0.109 0.526 0.153 0.266 0.069 0.518 0.343 0.158 0.277 0.175 

  Excel  لنامي ول  باالوتياد الااحثة اوداد م  :اليصدر
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 (  نراة الدقون ال  حقو  اليرا ي   قي اليصارر و وة الدراسة17  ال  ل 

 
 نالديون إلى حقوق المساهمينراة :  ( 17  ال  ل

 15: الباحثة باالعتماد على جدول  المصدر

 الموجودات مجموع إلى األجل  طويلة الديون  نسبة -ثالثاا 
للقطظظا   اليوجظظودا  مجيظظو  الظظ  األجظظل  طويلظظة الظظدقون  متوسظظ  نرظظاة ان (18الجظظد    مظظ  نالحظظ   

 الظظظظظظظظدقون  أمظظظظظظظظا اولظظظظظظظظ  متوسظظظظظظظظ  نرظظظظظظظظاة,( 0.329( بظظظظظظظظانعلار مميظظظظظظظظار  مقظظظظظظظظدار   0.352اليصظظظظظظظظلقي  لظظظظظظظظ  
 الاظظظظظال   ال ظظظظل  اال سظظظظ مصظظظظظلر اليوجظظظظودا  ققظظظظد  ظظظظظان مظظظظ  حصظظظظة  مجيظظظظظو  الظظظظ  األجظظظظل  طويلظظظظة

 مصظظظظظظلر ج سظظظظظان لالسظظظظظتثيار  التيويظظظظظظلا ظظظظظظل متوسظظظظظ  ققظظظظظد  ظظظظظظان مظظظظظ  حصظظظظظة  , قظظظظظي حظظظظظ   ان( 1.224 
 نرظظظظظظظاة (18 يوضظظظظظظظك ال ظظظظظظظ ل  . األخظظظظظظظلت  ورظظظظظظظب متفا  ظظظظظظظة اليصظظظظظظظارر(,  جظظظظظظظا   0.092ح ظظظظظظظث  لظظظظظظظ   

قظظظي اليصظظظارر و وظظظة الدراسظظظة للرلرظظظة ال مويظظظة  اليوجظظظودا  مجيظظظو  الظظظ  األجظظظل  طويلظظظة الظظظدقون 
 الي تيد  م   بل الدراسة ل  وة اليصارر.

 قي اليصارر و وة الدراسةاليوجودا   مجيو  ال  األجل  طويلة الدقون  نراة:  (18الجد   
 S.D المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل

0.080 0.060 0.065 0.040 0.044 0.397 0.044 0.053 0.035 0.098 0.092 0.109 
 المصرف التجاري العراقي

0.238 0.232 0.163 0.148 0.103 0.065 0.087 0.088 0.827 0.151 0.210 0.225 
مصرف االقتصاد واالستثمار 

 0.451 0.273 0.526 0.076 0.060 0.036 0.046 0.104 1.490 0.101 0.099 0.192 والتمويل
 االسالمي مصرف ايالف

0.082 0.087 0.122 0.876 0.110 0.059 0.053 0.057 0.052 1.270 0.277 0.430 
 مصرف الخليج التجاري

0.091 0.117 0.289 0.853 0.086 0.046 0.041 0.088 0.029 0.144 0.179 0.249 
 مصرف الشرق االوسط

0.595 0.363 0.304 0.245 0.130 1.039 0.091 7.576 0.653 1.240 1.224 2.264 
 مصرف اشور الدولي

0.041 0.048 0.047 0.058 0.068 0.028 0.000 0.066 1.488 0.232 0.208 0.454 
 المتوسط

0.188 0.144 0.156 0.530 0.092 0.240 0.050 1.141 0.451 0.523 0.352 0.329 

  Excel  لنامي ول  باالوتياد الااحثة اوداد م  :اليصدر
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 اليوجودا  قي اليصارر و وة الدراسة مجيو  ال  األجل  طويلة الدقون  نراةقوضك ( 18ل   ال  
 

 
 قي اليصارر و وة الدراسة مجيو  اليوجودا نراة الدقون ال   :  (18ال  ل 

 18: الااحثة باالوتياد ول  جد    اليصدر
 إلى حقوق الملكية  ديون قصيرة األجلالنسبة  -رابعاا 

 دقون  صظظظظظظظ ل  األجظظظظظظظل  الظظظظظظظ  حقظظظظظظظو  اليل يظظظظظظظةالظظظظظظظمتوسظظظظظظظ  نرظظظظظظظاة  ان (21الجظظظظظظظد    مظظظظظظظ  نالحظظظظظظظ  
أمظظظظظظظظا اولظظظظظظظظ  متوسظظظظظظظظ  نرظظظظظظظظاة ,( 0.178( بظظظظظظظظانعلار مميظظظظظظظظار  مقظظظظظظظظدار   0.660للقطظظظظظظظظا  اليصظظظظظظظظلقي  لظظظظظظظظ  

مصظظظظظظظلر ج سظظظظظظظان لالسظظظظظظظتثيار ققظظظظظظظد  ظظظظظظظان مظظظظظظظ  حصظظظظظظظة  دقون  صظظظظظظظ ل  األجظظظظظظظل  الظظظظظظظ  حقظظظظظظظو  اليل يظظظظظظظةالظظظظظظظ
مصظظظظظظظلر اقظظظظظظظالر ا ظظظظظظظل متوسظظظظظظظ  ققظظظظظظظد  ظظظظظظظان مظظظظظظظ  حصظظظظظظظة  , قظظظظظظظي حظظظظظظظ   ان( 0.836 الاظظظظظظظال     التيويظظظظظظظل

 يوضظظظظظظظك ال ظظظظظظظ ل  ,األخظظظظظظظلت  ورظظظظظظظب متفا  ظظظظظظظة  اليصظظظظظظظارر(,  جظظظظظظظا   0.500ح ظظظظظظظث  لظظظظظظظ    االسظظظظظظظالمي
قظظظظظظظي اليصظظظظظظظارر و وظظظظظظظة الدراسظظظظظظظة للرلرظظظظظظظة  دقون  صظظظظظظظ ل  األجظظظظظظظل  الظظظظظظظ  حقظظظظظظظو  اليل يظظظظظظظةالظظظظظظظ نرظظظظظظظاة (19 

 ال موية الي تيد  م   بل الدراسة ل  وة اليصارر.
 نراة الدقون  ص ل  األجل  ال  حقو  اليل ية قي اليصارر و وة الدراسة :   (21الجد   

 S.D المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل

0.246 1.554 1.215 0.244 0.293 0.611 1.030 1.203 0.746 1.204 0.836 0.474 
 التجاري العراقيالمصرف 

1.397 0.285 0.031 1.214 0.731 0.360 1.157 0.062 1.143 0.351 0.673 0.518 
مصرف االقتصاد واالستثمار 

 0.481 0.565 0.816 0.158 0.086 1.305 1.255 0.100 0.159 0.434 0.970 0.366 والتمويل
 مصرف ايالف االسالمي

0.163 1.137 0.493 1.162 0.161 0.134 0.243 0.947 0.324 0.237 0.500 0.418 
 مصرف الخليج التجاري

0.990 0.214 1.003 0.862 0.627 2.015 0.403 0.116 0.275 0.207 0.671 0.579 
 مصرف الشرق االوسط

0.565 0.656 0.815 0.932 0.032 0.653 0.578 0.512 0.417 0.277 0.544 0.258 
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 مصرف اشور الدولي

0.409 0.868 0.730 1.644 0.730 0.747 1.288 0.689 0.253 0.997 0.835 0.402 
 المتوسط

0.591 0.812 0.674 0.888 0.382 0.825 0.858 0.516 0.474 0.584 0.660 0.178 

  Excel  لنامي ول  باالوتياد الااحثة اوداد م  :اليصدر

 اليصارر و وة الدراسةنراة الدقون  ص ل  األجل  ال  حقو  اليل ية قي قوضك   (19  ال  ل

 
 األجل  ال  حقو  اليل يةديون قصيرة  نسبة: (19  ال  ل

 21: الااحثة باالوتياد ول  جد    اليصدر
 حقوق الملكية إلى الموجودات الثابتة -خامساا 

للقطظظظظظظظا   حقظظظظظظظو  اليل يظظظظظظظة الظظظظظظظ  اليوجظظظظظظظودا  الثا تظظظظظظظةمتوسظظظظظظظ   ان (24الجظظظظظظظد    مظظظظظظظ  نالحظظظظظظظ   
حقظظظظظو  اليل يظظظظظة الظظظظظ  أمظظظظظا اولظظظظظ  متوسظظظظظ  ,( 0.322مميظظظظظار  مقظظظظظدار    ( بظظظظظانعلار0.470اليصظظظظظلقي  لظظظظظ  

 , قظظظظظي حظظظظظ   ان( 0.913 الاظظظظظال    مصظظظظظلر الخلظظظظظيي التجظظظظظار  ققظظظظظد  ظظظظظان مظظظظظ  حصظظظظظة  اليوجظظظظظودا  الثا تظظظظظة
(, 0.221ح ظظظظظظث  لظظظظظظ    مصظظظظظظلر اال تصظظظظظظاد  االسظظظظظظتثيار  التيويظظظظظظلا ظظظظظظل متوسظظظظظظ  ققظظظظظظد  ظظظظظظان مظظظظظظ  حصظظظظظظة 

حقظظظظظو  اليل يظظظظظة الظظظظظ  اليوجظظظظظودا  (20ال ظظظظظ ل   يوضظظظظظك  ,األخظظظظظلت  ورظظظظظب متفا  ظظظظظة  اليصظظظظظارر جظظظظظا   
 .قي اليصارر و وة الدراسة للرلرة ال موية الي تيد  م   بل الدراسة ل  وة اليصارر الثا تة

 حقو  اليل ية ال  اليوجودا  الثا تة قي اليصارر و وة الدراسة:  (24   الجد  
 S.D المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل
0.641 0.092 0.020 0.056 0.139 0.212 0.477 1.100 0.586 0.361 0.368 0.340 

 المصرف التجاري العراقي
0.376 1.129 0.200 0.995 0.030 1.249 0.697 0.955 0.985 0.521 0.714 0.415 

 مصرف االقتصاد واالستثمار والتمويل
0.288 0.002 0.006 0.029 0.025 0.059 0.194 1.026 0.467 0.114 0.221 0.320 

 مصرف ايالف االسالمي
0.243 0.038 0.057 0.018 0.763 0.272 0.122 0.524 1.192 0.106 0.334 0.384 

 
1.458 0.243 0.032 0.748 1.780 0.589 0.235 0.442 2.710 0.891 0.913 0.838 

 مصرف الشرق االوسط
1.496 0.151 0.006 0.823 0.006 0.133 0.364 0.057 0.537 0.339 0.391 0.467 

 مصرف اشور الدولي
0.244 0.010 0.054 0.026 0.086 0.043 0.123 0.441 2.142 0.333 0.350 0.646 

 المتوسط
0.678 0.238 0.054 0.385 0.404 0.365 0.316 0.649 1.231 0.381 0.470 0.322 

  Excel  لنامي ول  باالوتياد الااحثة اوداد م  :اليصدر
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 حقو  اليل ية ال  اليوجودا  الثا تة قي اليصارر و وة الدراسة قوضك( 20ال  ل   

 
 حقو  اليل ية ال  اليوجودا  الثا تة قي اليصارر و وة الدراسة:  (20ال  ل 

 23اليصدر : الااحثة باالوتياد ول  جد   
 حق الملكية مضاعف -سادساا 

للقطظظظظظظظظظظظظا  اليصظظظظظظظظظظظظلقي  حظظظظظظظظظظظظ  اليل يظظظظظظظظظظظظة مضظظظظظظظظظظظاو متوسظظظظظظظظظظظظ   ان (25الجظظظظظظظظظظظظد    مظظظظظظظظظظظظ  نالحظظظظظظظظظظظ  
ققظظظظظظد  حظظظظظظ  اليل يظظظظظظة مضظظظظظظاو أمظظظظظظا اولظظظظظظ  متوسظظظظظظ  ,( 1.802( بظظظظظظانعلار مميظظظظظظار  مقظظظظظظدار   3.224 لظظظظظظ  

ا ظظظظل متوسظظظظ   , قظظظظي حظظظظ   ان( 5.489 الاظظظظال    مصظظظظلر ج سظظظظان لالسظظظظتثيار  التيويظظظظلكظظظظان مظظظظ  حصظظظظة 
(,  جظظظظظظظظا   1.244ح ظظظظظظظظث  لظظظظظظظظ     االسظظظظظظظظتثيار  التيويظظظظظظظظلمصظظظظظظظظلر اال تصظظظظظظظظاد ققظظظظظظظظد  ظظظظظظظظان مظظظظظظظظ  حصظظظظظظظظة 

  .األخلت  ورب متفا  ة  اليصارر
 ح  اليل ية قي اليصارر و وة الدراسة مضاو :  (25الجد   

 S.D المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل
3.474 3.057 14.314 4.893 2.354 17.408 2.753 1.093 2.165 3.385 5.489 5.601 

 المصرف التجاري العراقي
1.378 0.761 0.886 1.797 7.683 2.839 8.279 1.275 6.479 5.183 3.656 2.961 

 مصرف االقتصاد واالستثمار والتمويل
3.040 8.463 3.441 0.712 1.163 15.405 6.291 1.324 1.392 0.795 4.203 4.704 

 مصرف ايالف االسالمي
2.533 1.514 1.060 3.789 0.870 2.049 5.250 1.638 6.187 0.226 2.512 1.962 

 مصرف الخليج التجاري
0.893 0.472 4.420 2.278 0.801 6.496 2.743 2.567 8.751 2.495 3.192 2.659 

 مصرف الشرق االوسط
0.311 0.442 1.021 0.888 1.502 3.469 1.584 1.130 1.490 0.604 1.244 0.901 

 مصرف اشور الدولي
0.961 1.996 3.655 1.022 2.571 3.620 0.644 1.545 6.018 0.676 2.271 1.730 

 المتوسط
1.799 2.386 4.114 2.197 2.421 7.327 3.935 1.510 4.640 1.909 3.224 1.802 

  Excel  لنامي ول  باالوتياد الااحثة اوداد م  :اليصدر

قظظظظظظظظي اليصظظظظظظظظارر و وظظظظظظظظة الدراسظظظظظظظظة للرلرظظظظظظظظة ال مويظظظظظظظظة  حظظظظظظظظ  اليل يظظظظظظظظة مضظظظظظظظظاو (21ال ظظظظظظظظ ل   يوضظظظظظظظظك 
 الي تيد  م   بل الدراسة ل  وة اليصارر.
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 ح  اليل ية قي اليصارر و وة الدراسة مضاو :  (21ال  ل 

 24اليصدر : الااحثة باالوتياد ول  جد   
 نسبة التمويل الداخلي -سابعاا 

للقطظظظظظظظظظظظظا  اليصظظظظظظظظظظظظلقي  نرظظظظظظظظظظظظاة التيويظظظظظظظظظظظظل الظظظظظظظظظظظظداخليمتوسظظظظظظظظظظظظ   ان (26الجظظظظظظظظظظظظد    مظظظظظظظظظظظظ  نالحظظظظظظظظظظظظ  
ققظظظظظظد  نرظظظظظظاة التيويظظظظظظل الظظظظظظداخليأمظظظظظظا اولظظظظظظ  متوسظظظظظظ  ,( 0.348( بظظظظظظانعلار مميظظظظظظار  مقظظظظظظدار   0.639 لظظظظظظ  

ا ظظظظظل متوسظظظظظ  ققظظظظظد  ظظظظظان  , قظظظظظي حظظظظظ   ان( 1.239 الاظظظظظال    مصظظظظظلر ال ظظظظظل  اال سظظظظظ كظظظظظان مظظظظظ  حصظظظظظة 
األخظظظظظلت  اليصظظظظظارر   (,  جظظظظظا0.217ح ظظظظظث  لظظظظظ    مصظظظظظلر ج سظظظظظان لالسظظظظظتثيار  التيويظظظظظلمظظظظظ  حصظظظظظة 

  . ورب متفا  ة 
 نراة التيويل الداخلي قي اليصارر و وة الدراسة:  (26الجد   

 S.D المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل

0.288 0.327 0.070 0.204 0.425 0.057 0.363 0.092 0.046 0.295 0.217 0.141 
 المصرف التجاري العراقي

0.726 1.314 1.128 0.556 0.130 0.352 0.121 0.784 0.154 0.193 0.546 0.433 
مصرف االقتصاد واالستثمار 

 0.479 0.596 1.258 0.719 0.755 0.159 0.065 0.860 1.404 0.291 0.118 0.329 والتمويل
 مصرف ايالف االسالمي

0.395 0.660 0.944 0.264 1.149 0.488 0.190 0.610 0.162 4.422 0.928 1.268 
 مصرف الخليج التجاري

1.119 2.120 0.226 0.439 1.248 0.154 0.365 0.390 0.114 0.401 0.658 0.642 
 مصرف الشرق االوسط

3.218 2.264 0.980 1.126 0.666 0.288 0.631 0.885 0.671 1.655 1.239 0.899 
 مصرف اشور الدولي

0.104 0.048 0.274 0.098 0.389 0.028 0.155 0.647 0.166 1.002 0.291 0.312 
 المتوسط

0.883 0.979 0.559 0.584 0.695 0.205 0.283 0.595 0.290 1.318 0.639 0.348 

  Excel  لنامي ول  باالوتياد الااحثة اوداد م  :اليصدر
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و وظظظظظظظظة الدراسظظظظظظظظة للرلرظظظظظظظظة ال مويظظظظظظظظة قظظظظظظظظي اليصظظظظظظظظارر  نرظظظظظظظظاة التيويظظظظظظظظل الظظظظظظظظداخلي(22 يوضظظظظظظظظك ال ظظظظظظظظ ل  
 الي تيد  م   بل الدراسة ل  وة اليصارر.

 

 نراة التيويل الداخلي قي اليصارر و وة الدراسة:   (22ال  ل 
 25اليصدر : الااحثة باالوتياد ول  جد   

 نسبة تغطية االرباح للفوائد -ثامناا 
للقطظظظظظظظظا  اليصظظظظظظظظلقي  للفوائظظظظظظظظدنرظظظظظظظظاة  بطيظظظظظظظظة االر ظظظظظظظظا  متوسظظظظظظظظ   ان (29الجظظظظظظظظد    مظظظظظظظظ  نالحظظظظظظظظ   
 ققظظظظد نسبببببة ة ايببببة االربببببا  لل وا ببببدأمظظظظا اولظظظظ  متوسظظظظ  ,( 0.221( بظظظظانعلار مميظظظظار  مقظظظظدار   0.983 لظظظظ  

ا ظظظظل متوسظظظظ  ققظظظظد  ظظظظان  , قظظظظي حظظظظ   ان( 1.221 الاظظظظال    اليصظظظظلر التجظظظظار  ال لا ظظظظيكظظظظان مظظظظ  حصظظظظة 
األخظظظظظظظلت  ورظظظظظظظب  اليصظظظظظظظارر(,  جظظظظظظظا   0.729ح ظظظظظظظث  لظظظظظظظ    ال ظظظظظظظل  اال سظظظظظظظ مصظظظظظظظلر مظظظظظظظ  حصظظظظظظظة 

قظظظظظي اليصظظظظظارر و وظظظظظة الدراسظظظظظة للرلرظظظظظة   بطيظظظظظة االر ظظظظظا  للفوائظظظظظدنرظظظظظاة (23 يوضظظظظظك ال ظظظظظ ل  ,متفا  ظظظظظة 
 ال موية الي تيد  م   بل الدراسة ل  وة اليصارر.

 نراة  بطية االر ا  للفوائد قي اليصارر و وة الدراسة:  (29الجد   
 S.D المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل

0.637 0.906 1.064 3.166 1.138 1.232 1.384 1.065 0.570 0.455 1.162 0.766 
 المصرف التجاري العراقي

0.663 0.245 1.716 1.455 0.658 2.399 1.058 0.548 2.855 0.611 1.221 0.869 
 والتمويلمصرف االقتصاد واالستثمار 

0.952 1.031 0.529 1.636 0.090 1.052 0.699 0.102 0.710 0.958 0.776 0.464 
 مصرف ايالف االسالمي

1.121 1.518 0.660 0.411 1.060 0.299 0.830 0.576 1.185 1.186 0.885 0.392 
 مصرف الخليج التجاري

1.145 1.081 0.818 2.227 0.899 1.511 0.791 1.700 0.854 1.000 1.203 0.469 
 مصرف الشرق االوسط

1.057 0.897 0.874 0.212 0.377 0.911 0.847 0.479 0.067 1.569 0.729 0.448 
 مصرف اشور الدولي

1.438 0.922 1.715 0.795 0.613 0.193 0.207 0.478 0.090 2.614 0.907 0.803 
 المتوسط

1.002 0.943 1.054 1.415 0.691 1.085 0.831 0.707 0.904 1.199 0.983 0.221 

 Excel لنامي ول  باالوتياد الااحثة اوداد م  :اليصدر
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 نراة  بطية االر ا  للفوائد قي اليصارر و وة الدراسة:  (23ال  ل 

 29: الااحثة باالوتياد ول  جد    اليصدر
 مؤشرات الهيكل المالي اجمالي-تاسعاا 

 و وة الدراسة خال  الرووا  ال  ل مؤشلا  السي ل اليالي  قي اليصارر :   (30الجد   

 

  Excel برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
اليظظظالي أن  ظظظؤ  اليؤشظظظلا   تاظظظاق  قظظظي الورظظظب  السي ظظظلأظسظظظل  الوتظظظائي التظظظي  ظظظؤ  عل لسظظظا ليؤشظظظلا  

م  سوة ال  أخلت مقارنة برظووا  التعل ظل ,   ختلظ  متوسظطا   موفلد  اليصارراليعققة ول  مرتوت 
ول   عق   أ داقسا  اليصاررو وة الدراسة,   التالي  در   لك  اليصارر( سووا سا الرووية ول  مرتوت 
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 1.162 0.217 5.489 0.368 0.835 0.092 0.247 0.059 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل

 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
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 خال  الرووا   مصلراليؤشلا  خال  سووا  التعل ل ل ل ( م دال   لك 30, ح ث قوضك الجد    
الوتائي  الورب اليئوية الوارد  قي الجد      ل ال  أن الت ظاقي اليظالي  ب   الي تيد  قي الدراسة , ح ث 

ولظ   اليصظارر,  ار فا  نراة التب  ل ,  التب لا   اليؤشلا  التي  ظسل  عروا قي ق الية   ظدر  م ظظؤ 
مقارنظة بالي ظدال  الرظووية التظي  , عق   مؤشلا  أدا  مالي مقبولة , خاصة قي الرووا  األخ ل  للتعل ظل

,    ظظ ل نتظظائي الي تيظظد  قظظي  ظظؤ  الدراسظظة اليصظظارراوتبظظل  مميظظارا ليقارنظظة اليؤشظظلا  التظظي  عققظظ  قظظي 
 نرظاة, اما م د    ال لا ياليصلر التجار مصلر حققسا  اليالي اللقم نراة( ال  ان اول  30الجد    

 ظو اولظ  اليصظارر قظي  ظؤ  الورظاة خظال   اشظور الظد ليمصظلر قوجد ان  اليرا ي   حقو   ال  الدقون 
ال ظظظل  مصظظظلر ان  قتظسظظظلاليوجظظظودا   مجيظظظو  الظظظ   األجظظظل طويلظظظة الظظظدقون  نرظظظاةالتعل ظظظل, امظظظا سظظظووا  
متقدما ول  با ي  اشور الد ليمصلر   يا ظسل ان اول   عقيقا م  با ي اليصارر االخلت , اال س 

 ظو  مصظلر الخلظيي التجظار  ,  يا نجد ان اليل ية حقو   ال   األجل  ص ل  الدقون  نراة اليصارر قي 
مصظلر ج سظان لالسظتثيار , قظي حظ   نجظد ان الثا تظة اليوجظودا  ال  اليل ية حقو  االول   عقيقا لوراة 

ققظظد حقظظ  اولظظ   ال ظظل  اال سظظ  , امظظا مصظظلراليل يظظة حظظ  مضظظاو  ظظو االولظظ   عقيقظظا لورظظاة   التيويظظل
 االر ظظظا   بطيظظظة نرظظظاة  ظظظو االولظظظ  قظظظي اليصظظظلر التجظظظار  ال لا ظظظي يظظظا نجظظظد ان , التيويظظظل الظظظداخلينرظظظاة 
 .للفوائد

 
 
 



 83  الجانب التطبيقي للدراسة /لثالفصل الثا

 
 

 مؤشرات التعافي المالي:  المبحث الثاني //الفصل الثالث 
 الموجودات على العائد )معدل( نسبة   -اولا 

 لدددددد  المتدددددو    الموجددددددو ا  مددددد  األربدددددا  توليدددددد علددددد  المصددددد   لقددددددر  مؤشددددد ا النسددددد ة هددددد   تعدددددد
 مدددد  المصدددد    ددددي المسدددداهمو   عليدددد  يحصددددل الدددد   الددددد ل صددددا ي النسدددد ة هدددد   تقددددي  اذ, المصدددد  

 هدددددد   مدددددد  تتحقدددددد  التددددددي األربددددددا  مقدددددددار علدددددد  كبيدددددد  حددددددد علدددددد  ويعتمددددددد ل بحيددددددة أمددددددوال م ارهماسددددددتثم
 ارتفدددددا  وا , كا ددددة األجدددددل والطويلددددة القصدددددي   المصدددد   اسددددتثمارا  مقياسدددددا تعددددد ان دددددا كمددددا الموجددددو ا 

 والتشددددددد يلية االسدددددددتثمارية المددددددالي األ ا  كفدددددددا   نحدددددددو اإل ار  سياسددددددا  كفدددددددا   علددددددد  يددددددد  النسددددددد ة هدددددد  
 صدددددا ي اسدددددتع ا  يتموسددددد ,المصددددد   جيددددددا مؤشددددد ا  دددددي كانددددد  النسددددد ة هددددد   ارتفعددددد  وكلمدددددا, ةوالماليددددد
  ددددددي الموجددددددو ا  اجمدددددداليو  العينددددددة سددددددنوا  ولجميدددددد  الدراسددددددة عينددددددة للمصددددددار  الضدددددد ي ة بعددددددد الدددددد ب 

 .(1الملحق)
 الموجو ا  عل  العادد لمعد  الدراسددددددة عينة للمصددددددار  معد  أعل  ( ا 33تشددددددي  نتادو الجدو   

 ا  يعني وه ا( 5.715  بلغ قد معيار   وبانح ا  (2.086  بلغ أذ الشددد ال االوسددد  لمصددد   ا ك جميعا  
 المصددار  يفوال  وبمسددتو   عالية اربا  تحق  موجو ات   ي كبي   اسددتثمارا  ةلدي الشدد ال االوسدد  مصدد  
 بلغ أذ جي ا  لالسددددددددددتثمار والتمويل لمصدددددددددد   كا  الدراسددددددددددة عينة للمصددددددددددار  معد  أ ن  أما,  اال    

 عب  االربا  توليد عل  القابلية لضددددددددددددددع  مؤشدددددددددددددد  وهو (0.110  بلغ قد معيار   وبانح ا  (0.174 
 العادد لنسدد ة السددنو   بالمعد  مقارنة السددنة ه    ال  جي ا  لالسددتثمار والتمويل مصدد    ي الموجو ا 

 . للعينة الموجو ا  عل 

 في المصارف عينة الدراسة معدل العائد على الموجودات:  (33الجدو  

  Excel برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر

 S.D المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 والتمويل
0.2005 0.0807 0.1597 0.1710 0.2070 0.3273 0.3730 0.0256 0.1201 0.0733 0.174 0.110 

 المصرف التجاري العراقي

0.5179 0.8993 0.4437 0.2148 0.4286 1.0162 1.4460 1.1584 0.2749 0.5879 0.699 0.409 
تثمار مصرف االقتصاد واالس

 0.365 0.522 1.4027 0.3185 0.3861 0.2056 0.4852 0.6084 0.4398 0.3698 0.8347 0.1697 والتمويل
 مصرف ايالف االسالمي

0.0713 0.0855 0.1839 0.5361 0.2902 0.4504 0.2651 0.2051 0.0175 3.8246 0.593 1.147 
 مصرف الخليج التجاري

0.2600 4.9183 0.4368 0.0534 0.4337 0.4962 1.0228 0.0350 0.0416 0.1253 0.782 1.484 
 مصرف الشرق االوسط

18.3289 0.5666 0.5157 0.0210 0.0710 0.0493 0.0634 0.9487 0.0316 0.2680 2.086 5.715 
 مصرف اشور الدولي

0.9720 0.0656 0.0771 0.0624 0.0752 0.0434 0.7105 0.0880 0.1340 0.3124 0.254 0.325 
 طالمتوس

2.931 1.064 0.312 0.214 0.302 0.410 0.584 0.407 0.134 0.942 0.730 0.831 
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 الزمنية للسددلسددة الدراسددةمعد  العادد عل  الموجو ا   ي المصددار  عينة   الصددة (24  الشدد ل ويوضدد 
 .المصار  لعينة الدراسة قبل م  المعتمد 

 
 معد  العادد عل  الموجو ا   ي المصار  عينة الدراسة:    (24الش ل 

 33: ال احثة باالعتما  عل  جدو   المصدر
  الودائع على العائد نسبة-ثانياا 

 المصدددددددار  اكثددددددد  نددددددد باوالتمويدددددددل  لالسدددددددتثمار جي دددددددا  مصددددددد   ( ا 36تشدددددددي  نتدددددددادو الجددددددددو  
 علدددددد  المصدددددد   وقدددددددر  لفاعليددددددة مؤشدددددد  وهددددددي الو اددددددد  علدددددد  العادددددددد نسددددددب أعلدددددد  بتحقيدددددد  ا   اعتمددددددا 
 للمصدددد   الو اددددد  علدددد  العادددددد نسدددد ة عن ددددا عبدددد   التددددي الو اددددد   ددددي االسددددتثمار عبدددد  االربددددا  تحقيدددد 
 أمدددددا, اال ددددد    المصدددددار  يفدددددوال  الددددد  ( 1.318  بلدددددغ قدددددد معيدددددار   وبدددددانح ا  (1.869  بل ددددد  والتدددددي
( 0.224  بلددددددغ أذ مصدددددد   الشدددددد ال االوسدددددد  لمصدددددد   كددددددا  الدراسددددددة عينددددددة للمصددددددار  معددددددد  أ ندددددد 

 اسدددددتثمارا  يمتلددددد  ال الشددددد ال االوسددددد  مصددددد   ا  يعندددددي وهددددد ا (0.476  بلدددددغ قدددددد معيدددددار   وبدددددانح ا 
 .الو اد  غي كبي  

 في المصارف عينة الدراسة الودائع على لعائدا نسبة:   (36الجدو  

  Excel برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
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 S.D المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

 جيهان لالستثمار والتمويلمصرف 
3.628 2.741 2.306 0.18 1.314 1.975 3.951 0.190 0.773 1.631 

1.869 1.318 
 المصرف التجاري العراقي

0.192 0.360 0.174 0.171 0.373 1.462 1.247 1.385 0.608 0.306 0.628 0.527 
مصرف االقتصاد واالستثمار 

 1.071 1.295 0.637 0.720 3.740 2.565 1.215 1.432 0.598 0.760 1.039 0.241 والتمويل
 مصرف ايالف االسالمي

0.157 0.196 0.441 1.653 0.861 1.179 0.918 0.761 0.080 3.841 1.009 1.112 
 مصرف الخليج التجاري

0.180 2.524 0.046 0.015 0.119 0.246 0.370 0.045 0.029 0.017 0.359 0.770 
 مصرف الشرق االوسط

1.568 0.132 0.205 0.004 0.026 0.031 0.032 0.101 0.043 0.093 0.224 0.476 
 مصرف اشور الدولي

2.954 0.192 0.107 0.456 0.232 0.214 1.861 0.079 0.743 0.150 0.699 0.957 
 المتوسط

1.274 1.026 0.577 0.440 0.622 0.903 2.421 0.900 0.428 0.954 0.955 
0.583 
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 الزمنية للسلسة  ي المصار  عينة الدراسة الو اد  عل  العادد نس ة  الصة (25  الش ل ويوض 
 .المصار  لعينة الدراسة قبل م  المعتمد 

 
 في المصارف عينة الدراسة عالودائ على العائد نسبة:  (25الش ل 

 36ر : ال احثة باالعتما  عل  جدو المصد
 والسلف القروض مجموع الى المال رأسمالئمة   -ثالثاا 

 بتحقيددددد  اعتمدددددا ا   المصدددددار  اكثددددد  بانددددد  مصددددد   الشددددد ال االوسددددد  ( ا 39تشدددددي  نتدددددادو الجددددددو  
 مصدددد   وقدددددر  يددددةلفاعل مؤشدددد  وهددددي والسددددل  القدددد و  مجمددددو  الدددد  الممتلدددد  المددددا  رأس نسددددب أعلدددد 

 عن ددددا عبدددد   والتددددي السددددنة هدددد    ددددال  لديدددد  المددددا  رأس لمتانددددة والسددددل  القدددد و  مددددن  علدددد  االدتمددددا 
 (2.224 بل ددددددددد  والتدددددددددي للمصددددددددد   والسدددددددددل  القددددددددد و  مجمدددددددددو  الددددددددد  الممتلددددددددد  المدددددددددا  رأس نسددددددددد ة

 للمصدددددار  معدددددد  أ نددددد  أمدددددا, اال ددددد    المصدددددار  يفدددددوال  الددددد   (2.492  بلدددددغ قدددددد معيدددددار   وبدددددانح ا 
 معيددددددار   وبددددددانح ا ( 0.918  بلددددددغ أذ مصدددددد   االقتصددددددا  واالسددددددتثمار والتمويددددددل كددددددا  دراسددددددةال عينددددددة

 مدددددن  مددددد  تم نددددد  التدددددي كافيدددددة امدددددوا  ال يمتلددددد  التجدددددار   مصددددد   ا  يعندددددي وهددددد ا (0.671  بلدددددغ قدددددد
 القددد و  مجمدددو  الددد  المدددا  رأسمالدمدددة   الصددة (27  الشدد ل ويوضددد  ,والسددل  القدد و 
 .المصار  لعينة الدراسة قبل م  المعتمد  الزمنية للسلسة ة ي المصار  عينة الدراس والسل 
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  ي المصار  عينة الدراسة والسل  الق و  مجمو  ال  الما  رأسمالدمة  : (39الجدو  

  Excel برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر

 
 في المصارف عينة الدراسة والسلف القروض مجموع الى المال رأسمالئمة :  (26ش ل ال

 39: ال احثة باالعتما  عل  جدو  المصدر 
 الودائع مجموع الى المال رأسمالئمة   -رابعاا 

 المدددددددا  راس لمال مدددددددة الدراسدددددددة عيندددددددة للمصدددددددار  معدددددددد  أعلددددددد  ( ا 42تشدددددددي  نتدددددددادو الجددددددددو  
 ( 2.821  بلدددددغ أذ جي دددددا  لالسدددددتثمار والتمويدددددل لمصددددد   كدددددا  جميعدددددا    الو ادددددد مجمدددددو  الددددد  الممتلددددد 

 لديدددددد  جي ددددددا  لالسددددددتثمار والتمويددددددل مصدددددد   ا  يعنددددددي وهدددددد ا (1.835 ( بلددددددغ قددددددد معيددددددار   وبددددددانح ا 
 ا   ددددددي المصدددددد   لددددددد  المددددددو عي  قبددددددل مدددددد  السددددددحوبا  مواج ددددددة ويسددددددتطي  المددددددا  راس  ددددددي متانددددددة
 لمصدددد   كددددا  الدراسددددة عينددددة للمصددددار  معددددد   أ ندددد أمددددا, اال دددد    المصددددار  يفددددوال  وبمسددددتو   وقدددد 

  مصدددددد   ا  يعنددددددي وهدددددد ا (0.243  بلددددددغ قددددددد معيددددددار   وبددددددانح ا ( 0.287  بلددددددغ أذ الخلدددددديو التجددددددار  
 المدددددا  رأس يجعدددددل ممدددددا المقددددد ر  النسددددد ة مددددد  اكثددددد  الو ادددددد  نسددددد ة  دددددي ارتفدددددا  لديدددددة الخلددددديو التجدددددار  

 .المحد  لوق ا  ي السدا  عدم لمخاط   المص   ويع   لسدا ها كا ي غي 
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 S.D المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل

1.768 0.622 2.215 0.738 4.345 0.318 1.964 0.654 1.319 0.412 1.436 1.226 
 المصرف التجاري العراقي

1.192 0.225 0.545 0.594 4.327 0.997 1.413 0.828 0.446 0.926 1.149 1.172 
مصرف االقتصاد واالستثمار 

 0.671 0.918 0.351 0.291 0.261 1.336 1.758 1.119 0.445 1.710 0.200 1.706 والتمويل
 مصرف ايالف االسالمي

2.135 0.475 1.889 0.216 9.710 0.554 1.314 1.613 0.099 3.761 2.177 2.869 
 مصرف الخليج التجاري

0.853 0.520 0.284 0.603 0.834 0.951 1.470 5.073 0.503 2.078 1.317 1.421 
 مصرف الشرق االوسط

1.078 0.925 1.716 0.146 6.603 1.010 3.127 6.747 0.261 0.628 2.224 2.492 
 مصرف اشور الدولي

0.415 0.758 1.789 1.047 2.642 1.038 0.236 4.455 1.329 0.893 1.460 1.258 
 المتوسط

1.307 0.532 1.450 0.541 4.226 0.947 1.551 2.804 0.607 1.293 1.526 1.163 
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 للسلسددددددددة الو اددددددددد  مجمددددددددو  الدددددددد  الممتلدددددددد  المددددددددا  رأس نسدددددددد ة  الصددددددددة (28  الشدددددددد ل ويوضدددددددد 
 .المصار  لعينة الدراسة قبل م  المعتمد  الزمنية

 في المصارف عينة الدراسة الودائع مجموع الى المال رأسمالئمة :  (42الجدو  

  Excel برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :صدرالم
 

 
 في المصارف عينة الدراسة الودائع مجموع الى المال رأسمالئمة :  (27الش ل 

 (41المصدر : ال احثة باالعتما  عل  جدو   
 
 
 
 
 

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3

مصرف 
جيهان 

لالستثمار 
والتمويل

المصرف 
التجاري 
العراقي

مصرف 
االقتصاد 

واالستثمار 
والتمويل

مصرف 
ايالف 
االسالمي

مصرف 
الخليج 
التجاري

مصرف 
الشرق 
االوسط

مصرف 
اشور الدولي

 S.D المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل

5.275 2.323 4.828 0.085 2.696 0.461 1.692 0.96 1.188 8.697 
2.821 1.835 

 المصرف التجاري العراقي
0.474 0.086 0.36 0.111 0.541 0.147 0.692 0.198 0.327 0.734 

0.367 0.211 
مصرف االقتصاد واالستثمار 

 0.941 0.14 2.107 5.856 0.314 1.788 0.364 2.6 0.163 2 والتمويل
1.627 1.832 

 االسالمي مصرف ايالف
1.224 0.318 3.498 0.511 4.147 0.528 3.326 0.471 0.123 7.003 

2.115 1.606 
 مصرف الخليج التجاري

0.384 0.595 0.023 0.251 0.087 0.298 0.107 0.747 0.168 0.208 
0.287 0.243 

 مصرف الشرق االوسط
0.116 0.414 0.847 0.076 0.405 0.712 0.123 0.773 0.254 0.071 

0.379 0.300 
 مصرف اشور الدولي

1.078 0.925 1.716 0.146 2.603 1.01 3.127 2.747 0.261 0.628 
1.424 1.094 

 المتوسط

1.507 0.689 1.982 0.221 1.752 0.496 2.132 1.143 0.352 2.612 1.289 0.732 
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 مؤشرات التعافي المالي  اجمالي-خامساا 
 ينة الدراسة خالل السنوات العشرةمؤشرات التعافي المالي  في المصارف ع:   (43و  الجد

  Excel برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
 

المددددددالي أ  هدددددد   المؤشدددددد ا  تت دددددداي   ددددددي  التعددددددا يأظ دددددد   النتددددددادو التددددددي تددددددم تحليل ددددددا لمؤشدددددد ا  
مددددد  سدددددنة قلددددد  أ ددددد   مقارندددددة بسدددددنوا  التحليدددددل ,  منفددددد    المصدددددار النسدددددب المحققدددددة علددددد  مسدددددتو  

عيندددددة الدراسدددددة, وبالتدددددالي قددددددر  تلددددد   المصدددددار ( ا  سدددددنوات ا السدددددنوية علددددد  مسدددددتو  وتختلددددد  متوسدددددط
( معددددددددال  تلددددددد  المؤشددددددد ا   دددددددال  43علددددددد  تحقيددددددد  أهددددددددا  ا , حيدددددددث يوضددددددد  الجددددددددو    المصدددددددار 

النتددددادو والنسددددب تبددددي  و ددددال  السددددنوا  المعتمددددد   ددددي الدراسددددة , حيددددث  مصدددد  سددددنوا  التحليددددل ل ددددل 
ي  قلدددددد  أ  التعددددددا ي المددددددالي , وارتفددددددا  نسدددددد ة الت ييدددددد  , والت يدددددد ا  المئويددددددة الددددددوار    ددددددي الجدددددددو  تشدددددد

علدددد  تحقيدددد  مؤشدددد ا  أ ا  مددددالي  المصددددار والمؤشدددد ا  التددددي تا دددد  تحسددددنا  ددددي  عاليددددة وقدددددر  معاددددم 
مقارنددددددة بالمعدددددددال  السددددددنوية التددددددي اعتبدددددد   معيددددددارا  ,مقبولدددددة ,  اصددددددة  ددددددي السددددددنوا  األ يدددددد   للتحليددددددل

, وتشدددددي  نتدددددادو الجددددددو  المعتمدددددد   دددددي هددددد   الدراسدددددة المصدددددار  دددددي لمقارندددددة المؤشددددد ا  التدددددي تحققددددد  
, امددددددا معددددددد  الشدددددد ال االوسدددددد مصدددددد   حقق ددددددا  معددددددد  العادددددددد علدددددد  الموجددددددو ا ( الدددددد  ا  اعلدددددد  43 

هددددد   هدددددو اعلددددد  المصدددددار   دددددي  مصددددد   جي دددددا  لالسدددددتثمار والتمويدددددل نجدددددد ا   الو ادددددد العاددددددد علددددد  
 تا دد  ا   والسددل   القدد و  مجمددو  الدد  مددا ال رأسمالدمددة النسدد ة  ددال  سددنوا  التحليددل, امددا 

 كمدددددا ظ دددددد  ا  اعلددددد  تحقيقدددددا مددددد  بددددداقي المصدددددار  اال ددددد   , لالسدددددتثمار والتمويدددددلمصددددد   جي دددددا  
 الددد  المدددا  رأسمالدمدددة  متقددددما علددد  بددداقي المصدددار   دددي  مصددد   جي دددا  لالسدددتثمار والتمويدددل

 .الو اد  مجمو 
 

معدل العائد على  اسم المصرف

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 القروض

 والتسليفات

 المال رأسمالئمة 

 الودائع مجموع الى

 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 صرف ايالف االسالميم

 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
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 دراسة: تحليل فرضيات الالمبحث الثالث //الفصل الثالث 
 فرضية الرتباط-اولا 

 هنااااااا   علدددددد  تددددددن  والتدددددي , للدراسددددددة األولددددد  الف ضددددددية وا ت دددددار ومناقشددددددة تحليدددددل أجددددددل مددددد 
 االعتمدددددا  علددددد  تدددددم (والتعاااااافي الماااااالي الماااااالي الهيكااااال باااااي  إحصاااااائية دللاااااة ذاتارتبااااااط  عالقاااااة

 بدددددي  رت دددددا اال وقدددددو  ندددددو  وتحديدددددد لقيددددداس Pearson)  ال سدددددي  االرت دددددا  معامدددددل اإلحصدددددادي المقيددددداس
 . المؤش ا 

 في المالي ومؤشرات  التعا نسبة الرفع المالي العالقة بي -اولا 
 ومؤش ا   التعا ي المالي نس ة ال    المالي بي  االرت ا :  (44الجدو  

  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
 
 ا ارت دددددددد ةعالقدددددددد اكهندددددددد ا  االرت ددددددددا  معددددددددامال  تبددددددددي والتددددددددي ( 44ظ دددددددد   نتددددددددادو الجدددددددددو   أ

 نسددددد ة مؤشدددد  بددددي  والمتوسددددطة( الضدددددعيفة  بددددي   رجت ددددا تتدددد او  ومعنويدددددة قحصددددادية  اللددددة ذا  ةموج دددد
 المؤشدددددد ي  بددددددي  ارت ددددددا  ةعالقدددددد و  اقدددددد ا  ادوالنتدددددد ي تبدددددد اذالتعددددددا ي المددددددالي ,   ومؤشدددددد المددددددالي ال  دددددد 

 (0.546   ا االرت دد لمعامدد غبلدد اذ والسددل  القدد و  مجمددو  الدد  المددا  رأسمالدمددة   ددي ظ دد  
 ي بددد ا ارت ددد لمعامددد لاقددد كدددا  بينمدددا,  ي شدددالمؤ  ي بددد ةقويددد ةط  يددد ا ارت ددد ةعالقددد معنويدددة  الددد ي يشددد امددد

 ةمعنويدددد  الدددد ي يشدددد اممدددد ( 0.205   غبلدددد معددددد  العادددددد علدددد  الموجددددو ا  اذ ي دددد  ظ دددد دقدددد  ي المؤشدددد
  . ي المؤش ي ب ضعيفة ةط  ي ا ارت  ةعالق
 

 ومؤشرات  التعافي المالي  المساهمي  حقوق  إلى الديون  نسبة العالقة بي -ثانياا 
 المساهمي  ومؤش ا   التعا ي المالي حقوال  قل  الديو   نس ة بي  االرت ا :  (45الجدو  

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

 

 

 

 نسبة الرفع المالي

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 والسلف القروض

 المال رأسمالئمة 

 الودائع مجموع الى

R r r r 

0.205 0.278 0.546 0.280 

 

 

 

 وقحق إلى الديون نسبة

 المساهمين

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 والسلف القروض

 المال رأسمالئمة 

 الودائع مجموع الى

R r r r 

0.616 0.232 0.306 0.534 
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معد  العادد عل    ي ظ    المؤش ي  بي  ارت ا  ةعالق و  اق ا  (45  الجدو   ادوالنت ي تب اذ
  ي المؤش ي ب ةقوي ةط  ي ا ارت  ةعالق معنوية  ال ي يش ام ( 0.616   ا االرت  لمعام غبل اذ الموجو ا 

 امم (0.232  غبل اذ, الو اد  عل  العادد نس ة ي   ظ  دق  ي المؤش ي ب ا ارت  لمعام لقا كا  بينما,
  . ي المؤش ي ب ضعيفة ةط  ي ا ارت  ةعالق ةمعنوي  ال ي يش
 ومؤشرات  التعافي المالي  الموجودات مجموع إلى  األجل طويلة الديون  نسبة العالقة بي -ثالثاا 

  ا   التعا ي الماليالموجو ا  ومؤش مجمو  قل  األجل طويلة الديو   نس ة العالقة بي :  (46الجدو  

  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
مالدمددددددة   ددددددي ظ دددددد   المؤشدددددد ي  بددددددي  ارت ددددددا  عالقددددددة اقددددددو   ا ( 46 ددددددي الجدددددددو   ادوالنتدددددد ي تبدددددد

 الددد  يشدددي  مدددا ( 0.629   االرت دددا  معامدددل بلدددغ اذ والسدددل  القددد و  مجمدددو  الددد  المدددا  رأس
 قددددد المؤشدددد ي  بددددي  ارت ددددا  معامددددل اقددددل كددددا  ,بينمدددا المؤشدددد ي  بددددي  قويددددة ط  يددددة ارت ددددا  عالقددددة معنويدددة

عالقددة  معنويددة الدد  يشددي  ممددا (0.334  بلددغ اذ الو اددد  مجمددو  الدد  المددا  رأسمالدمددة   ددي ظ دد 
 المؤش ي . بي  ضعيفة ط  ية ارت ا 
 تعافي المالي ومؤشرات  ال الملكية حقوق  إلى  األجل قصيرة الديون  نسبة العالقة بي -رابعاا 

 المل ية ومؤش ا   التعا ي المالي حقوال  قل   األجل قصي   و  الدي نس ة العالقة بي :  (47الجدو  

  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
معددددددد    ددددددي ظ دددددد   المؤشدددددد ي  بددددددي  ارت ددددددا  عالقددددددة اقددددددو   ا ( 47 ددددددي الجدددددددو   ادوالنتدددددد ي تبدددددد

 ارت دددددا  عالقدددددة معنويدددددة الددددد  يشدددددي  مدددددا ( 0.484   االرت دددددا  معامدددددل بلدددددغ العاددددددد علددددد  الموجدددددو ا  اذ
مالدمدددددة   دددددي ظ ددددد  قدددددد المؤشددددد ي  بدددددي  ارت دددددا  معامدددددل اقدددددل كدددددا  ,بينمدددددا المؤشددددد ي  بدددددي  قويدددددة ط  يدددددة

 ط  يددة عالقددة ارت ددا  معنويددة الدد  يشددي  ممددا ( 0.262   بلددغ اذ الو اددد  مجمددو  الدد  المددا  رأس
 المؤش ي . بي  ضعيفة

 
 
 

قل  نس ة الديو  طويلة األجل  
 مجمو  الموجو ا 

معد  العادد عل  
 الموجو ا 

 عل  العادد نس ة
 الو اد 

 الما  مالدمة رأس
 مجمو  ال 

 والسل  الق و 

 الما  مالدمة رأس
 الو اد  مجمو  ال 

R r r r 

0.615 0.538 0.629 0.334 

 

 

 

 إلى  األجل قصيرة الديون نسبة

 الملكية حقوق

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 والسلف القروض

 المال رأسمالئمة 

 الودائع مجموع الى

R r r r 

0.484 0.320 0.402 0.262 
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 ومؤشرات  التعافي المالي  الثابتة الموجودات إلى الملكية حقوق  العالقة بي -خامساا 
 الثابتة ومؤش ا   التعا ي المالي  الموجو ا  قل  المل ية حقوال  بي  االرت ا :  (48الجدو  

  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
 نسدددد ة  ددددي ظ دددد   المؤشدددد ي  بددددي  ارت ددددا  عالقددددة اقددددو   ا ( 48 ددددي الجدددددو   ادوالنتدددد ي تبدددد

 ارت ددددددا  عالقددددددة يددددددةمعنو  الدددددد  يشددددددي  مددددددا ( 0.233   االرت ددددددا  معامددددددل بلددددددغ الو اددددددد  اذ علدددددد  العادددددددد
معدددددد  العاددددددد   دددددي ظ دددد  قدددددد المؤشددددد ي  بدددددي  ارت ددددا  معامدددددل اقدددددل كدددددا  ,بينمددددا المؤشددددد ي  بدددددي  ضددددعيفة

 بددددددي  ضددددددعيفة ط  يددددددة عالقددددددة ارت ددددددا  معنويددددددة الدددددد  يشددددددي  ممددددددا (0.098  بلددددددغ علدددددد  الموجددددددو ا  اذ
 المؤش ي .

 ومؤشرات  التعافي المالي الملكية حق مضاعف العالقة بي -سادساا 

 المل ية ومؤش ا   التعا ي المالي ح  مضاع  بي  االرت ا :  (49الجدو  
 

 

 

 الملكية حق مضاعف

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 والسلف القروض

 المال رأسمالئمة 

 الودائع مجموع الى

R r r r 

0.679 0.824 0.661 0.549 

  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
 عل  العادد نس ة  ي ظ    المؤش ي  بي  ارت ا  عالقة اقو   ا ( 49 ي الجدو   ادوالنت ي تب
 ,بينما المؤش ي  بي  قوية ارت ا  عالقة معنوية ال  يشي  ما ( 0.824   االرت ا  معامل بلغ اذ ,الو اد 

 (0.549  بلغ اذ الو اد  مجمو  ال  الما  رأسمالدمة   ي ظ   قد ي المؤش   بي  ارت ا  معامل اقل كا 
 المؤش ي . بي  متوسطة ط  ية عالقة ارت ا  معنوية ال  يشي  مما

 ومؤشرات  التعافي المالي الداخلي التمويل نسبة العالقة بي -سابعاا 

 يالدا لي ومؤش ا   التعا ي المال التمويل نس ة بي  االرت ا :  (50الجدو  
 

 

 

 الداخلي التمويل نسبة

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 والسلف 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

 

 

 

 إلى الملكية حقوق

 الثابتة الموجودات

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 والسلف القروض

 المال رأسمالئمة 

 الودائع مجموع الى

R r r r 

0.098 0.233 0.217 0.107 
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 الما  رأسمالدمة   ي ظ    المؤش ي  بي  ارت ا  عالقة اقو   ا ( 50 ي الجدو   ادوالنت ي تب
 قوية ارت ا  عالقة معنوية ال  يشي  ما ( 0.687   االرت ا  معامل بلغ اذ ,والسل  الق و  مجمو  ال 
 بلغ اذ د الو ا عل  العادد نس ة  ي ظ   قد المؤش ي  بي  ارت ا  معامل اقل كا  ,بينما المؤش ي  بي 

 المؤش ي . بي  متوسطة ط  ية عالقة ارت ا  معنوية ال  يشي  مما ( 0.309 
 ومؤشرات  التعافي المالي للفوائد االرباح تغطية نسبة العالقة بي -ثامناا 

 للفوادد ومؤش ا   التعا ي المالي االربا  ت طية نس ة بي  االرت ا :   (51الجدو  
 

 

 االرباح تغطية نسبة

 للفوائد

معدل العائد على 

 الموجودات

 على العائد نسبة

 الودائع

 المال رأسمالئمة 

 مجموع الى

 والسلف القروض

 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
معد  العادد عل    ي ظ    المؤشدددددددددددددد ي  بي  ارت ا  عالقة اقو   ا ( 51 ي الجدو   ادوالنت ي تب

 بي  متوسددددددددددددددطددة ارت ددا  عالقدة معنويدة ال  يشددددددددددددددي  مدا ( 0.436   االرت ددا  معددامدل بلغ اذ ,الموجو ا 
 اذ الو اد  عل  العادد نسدددددددددددددد ة  ي ظ   قد المؤشدددددددددددددد ي  بي  ارت ا  معامل اقل كا  ,بينما المؤشدددددددددددددد ي 

 المؤش ي . بي  متوسطة ط  ية القة ارت ا ع معنوية ال  يشي  مما (0.328 بلغ
 فرضية التأثير- ثانياا 

 تأثير عالقة هنا   عل  تن  والتي , للدراسددددددة الثانية الف ضددددددية وا ت ار ومناقشددددددة تحليل أجل م 
االنحدار  اإلحصدددادي المقياس االعتما  عل  تم (والتعافي المالي المالي الهيكل بي  إحصااائية دللة ذات

 مؤش ا  تفس   ما نس ة قياس ل   ( (R Squareي التفس لمعام تخداماس باإلضا ة ال  الخطي المتعد 
  ي مؤش ا  التعا ي المالي.   ا ت ي م  ال ي ل المالي

 في معدل العائد على الموجودات مؤشرات الهيكل المالي تأثير تحليل-اولا 
مؤشدددددد ا  ال ي ددددددل   ذا   اللددددددة معنويددددددة بددددددي تدددددد  ي ( وجددددددو  عالقددددددة 52وتا دددددد  نتددددددادو الجدددددددو   

مؤشددددددد ا  ال ي دددددددل (, االمددددددد  الددددددد   يعندددددددي ا  0.663   دددددددي معدددددددد  العاددددددددد علددددددد  الموجدددددددو ا  المدددددددالي
معدددددددد  العاددددددددد علددددددد  ( مددددددد  االحدددددددداي والادددددددواه  التدددددددي تحددددددددي  دددددددي 0.440بتفسدددددددي     قامددددددد المدددددددالي

 .الموجو ا 
  ي معد  العادد عل  الموجو ا  مؤش ا  ال ي ل المالي ت  ي :  ( 52الجدو   

 B  2R موذجاالن
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .6630 0.440 .4390 .223710 

 (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
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( وقدددددددد 0.05( ا  مسدددددددتو  الداللدددددددة االحصدددددددادية اقدددددددل مددددددد   53يالحدددددددت  مددددددد  نتدددددددادو الجددددددددو   و
( F( اعلددددددد  مددددددد  قيمدددددددة  15.696حسدددددددوبة وال ال دددددددة  ( المF(, اضدددددددا ة الددددددد  ا  قيمدددددددة  0.000بلدددددددغ  

(,االمددددد  الددددد   يعندددددي انددددد  يدددددتم ر دددددة   ضدددددية العددددددم   الف ضدددددية الصدددددف ية( 4.28الجدوليدددددة وال ال دددددة  
( a=0.05وقبدددددو  الف ضدددددية البديلدددددة التدددددي تفددددد   انددددد  يوجدددددد ا ددددد  ذو  اللدددددة احصدددددادية عندددددد مسدددددتو   

 . معد  العادد عل  الموجو المؤش ا  ال ي ل المالي عل  
  ي معد  العادد عل  الموجو ا  مؤش ا  ال ي ل المالي ت  ي تحليل :  ( 53الجدو   

 االنموذج
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

 b000.0 15.696 15.696 6 94.177 االنحدار 
  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر

ل دددددا تددددد  ي  ذو  اللدددددة احصدددددادية مؤشددددد ا  ال ي دددددل المدددددالي ( ا  54لجددددددو   تشدددددي  نتدددددادو اكمدددددا   
 معددددددددد  العادددددددددد علدددددددد  الموجددددددددو ا ( علدددددددد  0.05( أ  اقددددددددل مدددددددد   0.000معنويددددددددة بمسددددددددتو   اللددددددددة  

 االم  ال   يعني ر ة الف ضية الصف ية وقبو  الف ضية البديلة.
 لعادد عل  الموجو ا  ي معد  ا مؤش ا  ال ي ل المالي نتادو عالقة ا   : (54الجدو   

  مؤشرات الهيكل المالي

 المعامالت غير المعيارية

 Sigمستوى الداللة  tقيمة 
 βقيمة 

الخطأ 

 المعياري

 0000. 2.141 0.199 0.426 الثابت

 0020. 10.15 0.074 0.751 نسبة الرفع المالي

 0000. 4.714 0.098 0.462 المساهمين حقوق إلى الديون نسبة

 0000. 8.048 0.083 0.668 الموجودات مجموع إلى  األجل طويلة ديونال نسبة

 0040. 2.914 0.093 0.271 الملكية حقوق إلى  األجل قصيرة الديون نسبة

 0000. 4.455 0.123 0.548 الثابتة الموجودات إلى الملكية حقوق

 0000. 6.269 0.104 0.652 الملكية حق مضاعف

 الداخلي التمويل نسبة
0.449 0.073 6.151 

.0300 

 0000. 5.667 0.096 0.544 للفوائد االرباح تغطية نسبة
  (spss.v26) برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر

 
 الودائع على العائد نسبةفي  مؤشرات الهيكل المالي اثر تحليل-ثانياا 

مؤشدددددددددد ا  ال ي ل  معنوية بي  ( وجو  عالقة ارت ا  ذا   اللة احصددددددددددادية55تا   نتادو الجدو   
بتفسي    قام مؤش ا  ال ي ل المالي(, االم  ال   يعني ا  0.558  الو اد  عل  العادد نس ة ي  المالي

 .الو اد  عل  العادد نس ة( م  االحداي والاواه  التي تحدي  ي 0.311 
 
 



 94  الجانب التطبيقي للدراسة /لثالفصل الثا

 
 

 الو اد  عل  العادد نس ة ي  مؤش ا  ال ي ل المالي ا  :  ( 55الجدو   

 B  2R االنموذج
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0.558a 0.0773 0.306 .438860 

  (spss.v26) ب نامو عل  باالعتما  ال احثة اعدا  م  : المصدر:
ل ددددددا تدددددد  ي  ذو  اللددددددة احصددددددادية مؤشدددددد ا  ال ي ددددددل المددددددالي ( ا  56تشددددددي  نتددددددادو الجدددددددو   كمددددددا 

االمددد   الو ادددد  علددد  العاددددد نسددد ة( علددد  0.05( أ  اقدددل مددد   0.000معنويدددة بمسدددتو   اللدددة  
 ال   يعني ر ة الف ضية الصف ية وقبو  الف ضية البديلة.

 الو اد  عل  العادد  ي نس ة مؤش ا  ال ي ل المالي تحليل ا  :  ( 56الجدو   
 االنموذج

مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

 b000.0 14.533 14.533 6 87.197 االنحدار 1

  (spss.v26) ب نامو عل  باالعتما  ال احثة اعدا  م  :المصدر: 
ل دددددا تددددد  ي  ذو  اللدددددة احصدددددادية مؤشددددد ا  ال ي دددددل المدددددالي ( ا  57تشدددددي  نتدددددادو الجددددددو   كمدددددا 

االمددد   الو ادددد  علددد  العاددددد نسددد ة( علددد  0.05( أ  اقدددل مددد   0.000معنويدددة بمسدددتو   اللدددة  
 لف ضية الصف ية وقبو  الف ضية البديلة.ال   يعني ر ة ا
 الو اد  عل  العادد  ي نس ة مؤش ا  ال ي ل المالي نتادو عالقة ا   :  (57الجدو   

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت غير المعيارية

 Sigمستوى الداللة  tقيمة 
 الخطأ المعياري βقيمة 

 0090. 2.655 0.197 0.523 الثابت

 0.084 0.928 لمالينسبة الرفع ا
11.05 

0.000 

 0.111 0.511 المساهمين حقوق إلى الديون نسبة
4.604 .0000 

 0.094 0.649 الموجودات مجموع إلى  األجل طويلة الديون نسبة
6.904 .0000 

 0000. 11.32 0.065 0.736 الملكية حقوق إلى  األجل قصيرة الديون نسبة

 0.081 0.553 تةالثاب الموجودات إلى الملكية حقوق
6.827 .0000 

 0.097 0.399 الملكية حق مضاعف
4.113 .0000 

 0.082 0.798 الداخلي التمويل نسبة
9.732 .0000 

 0.073 -0.301- للفوائد االرباح تغطية نسبة
4.123 .0000 

  (spss.v26) ب نامو عل  باالعتما  ال احثة اعدا  م  :المصدر: 
 والسلف القروض مجموع الى المال رأسمالئمة في  هيكل الماليمؤشرات ال اثر تحليل-ثالثاا 

مؤشدددددددددد ا  ال ي ل  ( وجو  عالقة ارت ا  ذا   اللة احصددددددددددادية معنوية بي 58تا   نتادو الجدو   
مؤشدددددددد ا  (, االم  ال   يعني ا  0.643  والسددددددددل  الق و  مجمو  ال  الما  رأسمالدمة  ي  المالي
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 ال  الما  رأسمالدمة  ( م  االحداي والاواه  التي تحدي  ي0.414بتفسدددددددددددددي     قام ال ي ل المالي
 .والسل  الق و  مجمو 

 والسل  الق و  مجمو  ال  الما  رأسمالدمة  ي  مؤش ا  ال ي ل المالي ا  :  ( 58الجدو   

 B  2R االنموذج
Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 0.643a 0.414 0.412 0.3064 

  (spss.v26) ب نامو عل  باالعتما  ال احثة اعدا  م  :صدر: الم

ل ا ت  ي  ذو  اللة احصددددددددددادية معنوية مؤشدددددددددد ا  ال ي ل المالي ( ا  59تشددددددددددي  نتادو الجدو   كما 
 والسدددددددددل  الق و  مجمو  ال  الما  رأسمالدمة ( عل  0.05( أ  اقل م   0.000بمسدددددددددتو   اللة  

 ف ية وقبو  الف ضية البديلة.االم  ال   يعني ر ة الف ضية الص
 والسل  الق و  مجمو  ال  الما  رأسمالدمة   ي مؤش ا  ال ي ل المالي تحليل ا  :  (59الجدو   

 االنموذج
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

 b000.0 16.946 16.946 6 101.674 االنحدار 1

  (spss.v26) ب نامو عل  باالعتما  ال احثة اعدا  م  :المصدر: 

ل ا ت  ي  ذو  اللة احصددددددددددادية معنوية مؤشدددددددددد ا  ال ي ل المالي ( ا  60تشددددددددددي  نتادو الجدو   كما 
 . الق و  مجمو  ال  الما  رأسمالدمة ( عل  0.05( أ  اقل م   0.000بمستو   اللة  

 والسل  الق و  مجمو  ال   الما رأسمالدمة  ي  مؤش ا  ال ي ل المالي نتادو عالقة ا   :  (60الجدو   

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت غير المعيارية

 tقيمة 
مستوى الداللة 

Sig  قيمةβ 
الخطأ 

 المعياري

 21.14 0.037 0.782 الثابت
.0000 

 0000. 13.04 0.075 0.978 نسبة الرفع المالي

 0000. 27.34 0.038 1.039 نسبة الديون إلى حقوق المساهمين
الديون طويلة األجل  إلى مجموع  نسبة

 الموجودات
0.801 0.035 22.89 .0000 

 0000. 10.66 0.067 0.714 نسبة الديون قصيرة األجل  إلى حقوق الملكية

 0000. 20.11 0.038 0.764 حقوق الملكية إلى الموجودات الثابتة

 0000. 13.43 0.075 1.007 مضاعف حق الملكية

 0000. 21.09 0.046 0.970 نسبة التمويل الداخلي

 0000. 17.98 0.041 0.737 نسبة تغطية االرباح للفوائد

 (spss.v26) ب نامو عل  باالعتما  ال احثة اعدا  م المصدر : 
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 الودائع مجموع الى المال رأسمالئمة في  مؤشرات الهيكل المالي اثر تحليل -رابعاا 
مؤشدددددددددد ا  ال ي ل   اللة احصددددددددددادية معنوية بي  ( وجو  عالقة ارت ا  ذا 61تا   نتادو الجدو   

 مؤش ا  ال ي ل المالي(, االم  ال   يعني ا  0.601  الو اد  مجمو  ال  الما  رأسمالدمة  ي  المالي
 .الو اد  مجمو  ال  الما  رأسمالدمة  ( م  االحداي والاواه  التي تحدي  ي0.361بتفسي     قام

 و اد ال مجمو  ال  الما  رأسمالدمة  ي  الماليمؤش ا  ال ي ل  ا  :  ( 61الجدو   
 B  2R االنموذج

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 
0.601 0.361 0.359 0.44550 

  (spss.v26) ب نامو عل  باالعتما  ال احثة اعدا  م  :المصدر: 

ذو  اللددددددة احصددددددادية ل ددددددا تدددددد  ي  مؤشدددددد ا  ال ي ددددددل المددددددالي ( ا  62تشددددددي  نتددددددادو الجدددددددو   كمددددددا 
 مجمدددو  الددد  المدددا  رأسمالدمدددة ( علددد  0.05( أ  اقدددل مددد   0.000معنويدددة بمسدددتو   اللدددة  

 االم  ال   يعني ر ة الف ضية الصف ية وقبو  الف ضية البديلة. الو اد 
 لو اد ا مجمو  ال  الما  رأسمالدمة   ي مؤش ا  ال ي ل المالي تحليل ا  :  ( 62الجدو   

 االنموذج
وع مجم

 المربعات
 درجة الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig. 

 b000.0 15.362 15.362 6 92.169 االنحدار 1

  (spss.v26) ب نامو عل  باالعتما  ال احثة اعدا  م  :المصدر: 

ل ا ت  ي  ذو  اللة احصددددددددددادية معنوية مؤشدددددددددد ا  ال ي ل المالي ( ا  63تشددددددددددي  نتادو الجدو   كما 
ال   يعني  الو اد  مجمو  ال  الما  رأسمالدمة ( عل  0.05  اقل م   ( أ0.000بمسددددددددددددتو   اللة  

 ر ة الف ضية الصف ية وقبو  الف ضية البديلة.
 و اد ال مجمو  ال  الما  رأسمالدمة  ي  مؤش ا  ال ي ل المالي نتادو عالقة ا   : (63الجدو   

 المتغيرات المستقلة
 المعامالت غير المعيارية

 Sigاللة مستوى الد tقيمة 
 الخطأ المعياري βقيمة 

 0000. 11.22 0.055 0.617 الثابت

 0000. 9.631 0.084 0.809 نسبة الرفع المالي

 0000. 15.62 0.053 0.828 نسبة الديون إلى حقوق المساهمين

نسبة الديون طويلة األجل  إلى مجموع 

 الموجودات
1.055 0.100 

10.55 
.0070 

 0000. 19.63 0.032 0.628 ألجل  إلى حقوق الملكيةنسبة الديون قصيرة ا

 0000. 13.21 0.063 0.832 حقوق الملكية إلى الموجودات الثابتة

 0000. 24.41 0.051 1.245 مضاعف حق الملكية

 0000. 26.52 0.033 0.875 نسبة التمويل الداخلي

 0000. 17.37 0.035 0.608 سبة تغطية االرباح للفوائد

  (spss.v26) ب نامو عل  باالعتما  ال احثة اعدا  م   :المصدر: 
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 االستنتاجات والتوصيات //  الفصل الرابع
 االستنتاجات اوال//

 .صرفللم المالي لموقفيحدد ا و أن للهيكل التمويلي دور بالغ األهمية .1

 بعد تقييم الهيكل المالي لمؤسسسسسسسسسجسسسسسسسسة  ا ووجود الل جيا يمكت اتحاة تجرالات تصسسسسسسسسحيحية تتم ل  ي  .2
االستدانة،  باستحدام أ وال  لكية جديدة  ت أجل تحفيض نجبةتعادة هيكلة تركيبة الهيكل المالي ، وةلك 

 .هذا  ي حالة ارتفاع هذه األايرة والعكس صحيح

المالي ، وإنما قد  ميع المصسسسسارف المتنهة نحو التع رال يوجد سسسسسناريو واحد يمكت أن تجسسسسير عليا ج .3
وطريقة تعا ل أدارة تحتلف هذه المراحل  ت  صسسسسسسسسسسسرف تلو  ار . ويعود ةلك تلو سسسسسسسسسسسس   التع ر المالي 

يلع  دورًا حاسسسسسسسسمًا  ي تقرير احتمال وصسسسسسسسول المصسسسسسسسرف تلو حالة التع ر ي الذالمصسسسسسسسرف  عا ، اال ر 
 .المالي أو ال

تجعو اإلجرالات االحترازية تلو حماية ال نوك  ت المحاطر التي تتعرض لها باستمرار والتحكم  يها  .4
 .عيت والتقليل  نها قدر اإل كان وكذا زيادة ثقة المود

تعددت المقاييس المجتحد ة لقياس هيكل التمويل  ما يؤدي تلو شي  ت االاتالف  ي النتائج عند  .5
 .استحدام أي  نها

ضسسسسسسرورة اهتمام المصسسسسسسارف بموجوداتها المتداولة وال ا تة وال تعتمد علو حجسسسسسسام واحد  ق   يها انما  .6
ريع جديدة و طورة تحدم المنتمع وتكون تنعل  وازنة  ينهم وتقوي  ت اسسسسست ماراتها وتحاول الداول بم سسسسا

 .ةات وقع 

طرام  ي  يئة األعمال المصسسسسرجية ضسسسساعتماد المصسسسسارف سسسسسياسسسسسة ائتمانية  تحفوة نتينة  حاوف وا .7
ألسسسسسبام أ نية وسسسسسياسسسسسية  تعددة حالر دون اسسسسست مارها اال وال، سسسسساهمر  ي ارتفاع  جسسسستويات الجسسسسيولة 

ان  ت الواج  است مارها  ي  حتلف أوجا الن اط لمصارف النقدية ب كل ك ير جدًا وهي ا وال  عطلة ك
 العينة.

 طرق  وأسسسسسسهل أدق  ت هي الموجودات  نموع تلو الديت نجسسسسسبة اسسسسسستحدام أن سسسسسسةاالدر نتائج  أظهرت .8
 المالي الر ع نجبة تلو التوصل

 و دى الهيكل المالي  يت  عنوية تحصسسسسسسسسسسسسسسسائية داللة ةاتوارتباط  اثر عالقة وجود النتائج أظهرت .9
 .ضعيف ب كل ولكت،  التنارية المصارف  ي المالي للتعا ي تحقيقها
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 اً جميع ةالعين ارف صسس ت  االعلو  ؤشسسرا  راالك  رفالمصسس وه ال سسرق االوسسس  رف صسس ان حاتضسس .10
 .الموجودات علو العائد  ت حيث  ؤشر  عدل

 ارف صسس ت  االعلو  ؤشسسرا  األول و رفالمصسس وه  صسسرف جيهان لالسسست مار والتمويل ان حاتضسس .11
 القروض  نموع الو المال رأسالودائع و الئمة  علو العائد نجسسسسسسسسبة ات ت حيث  ؤشسسسسسسسسر  اً جميع ةالعين

 .الودائع  نموع الو المال رأس الئمة  و والتجليفات
 . المصرف التناري العراقيحققها  المالي الر ع نجبةت ير نتائج الو ان اعلو  .12
 نجسسسبةاعلو تحقيقا  ت باقي المصسسسارف االارى    ي  ال سسسرق االوسسسس  صسسسرف ت سسسير نتائج الو ان  .13

 الموجودات  نموع تلو  األجل طويلة الديون 
 .الملكية حق هو االعلو تحقيقا لنجبة  ضاعف  صرف جيهان لالست مار والتمويلان 14-
 .التمويل الدااليحقق اعلو نجبة  ال رق االوس  ا ا  صرف15-
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 التوصيات ثانيا //
تقديم الحلول المقترحة ع ر تيناد الطرق الكفيلة و العلمية واالسسسسسسسسسسست سسسسسسسسسسارية الكفؤة االسسسسسسسسسسستعانة بالح رات  .1

بالتوجا نحو االسسسسسسسسسسسسسسستفادة  ت  عدالت الجسسسسسسسسسسسسسسيولة النقدية المرتفعة  دل  ت اكتنازها ك  وال  عطاة لدى 
 اديالمصرف، والتي يمتد ت ثيرها  ي  جتويات الربحية ب كل عكجي و ق المنطق االقتص

االهتمام ب جرال دراسسسسسسسسسات أارى تتناول الهيكل المالي وعدة قطاعات أارى باإلضسسسسسسسسا ة تلو  ؤشسسسسسسسسرات  .2
 حدي ة أارى.

ت ني المصسسسسسسسسسسسارف التنارية لمؤشسسسسسسسسسسسرات الهيكل المالي ودعمها وتع ي ها  ي عملها لما لها  ت دور  ي  .3
تها نجسسسسسسسسسبة تلو الديون تطور المصسسسسسسسسسارف  جسسسسسسسسستق ال و واجهتها لالز ات وتحطيها  ت االل زيادة  وجودا

 وتو ير النقد وااللت ام  نجبة الجيولة.
تطور الوعي المصسسسسسسسسسسسر ي لدى ال بائت  ت االل فيام المصسسسسسسسسسسسارف بحمالت اعال ية واعالنية للتعريف  .4

 بالحد ات والمهام التي يقوم المصرف  ها لحلق االطمئنان عند التعا ل  ع المصرف  ت ق ل ال بائت.
العراقي تلو المصسسسسسسسسسسسسسسسارف التنارية التي تعاني  ت ال يادة  ي التمويل الممتلك التفات ال نك المرك ي  .5

واست نالها  ت بعض المحددات الحاصة  نج  االستغالل لرأس المال وحث المصارف علو توجيا تلك 
 .اال وال نحو أوجا التوظيف واالست مار

 ؤشسسراتا وجعلها ضسسمت واقع ضسسرورة ت ني المصسسارف وإيالل االهتمام بموضسسوع الهيكل المالي ودراسسسة  .6
 العمل وإداالا  ي الحط  الموضوعة لعمل المصرف النها تكج  المصرف قدرة علو  واجهة االز ات.

علو المصسسارف عينة الدراسسسة  االعتماد علو نجسس   ديونية  عقولة وصسسواًل تلو الهيكل المالي األ  ل  .7
 هذا المكون و ت ثم العودة تلو نقطة ال داية. الن ال يادة  ي نجبة المديونية يؤدي تلو زيادة كلفة تمويل

علو المصارف عينة الدراسة التي تتنن  التمويل بالمديونية االعتماد علو  صادر تمويل   روعاتها  .8
االسسسسسسست مارية و ق الصسسسسسسيغ ال ديلة التي تقلل المحاطر التي قد تتعرض لها المصسسسسسسارف نتينة االلت ام  د ع 

 يل بمعدل الفائدة المعوم أو أي صيغ أارى. عدالت  ائدة ثا تة   ل التمو 
يتعيت علو المصارف عينة الدراسة الق  رص است مارية تاللم المجت مريت  ت داال واارج العراق،  .9

 واعطالهم ضمانات تنعلها عا ل جذم لالست مار.
 االهتمام ب جرال دراسسسسسسات أارى تتناول الهيكل المالي وعدة قطاعات أارى باإلضسسسسسا ة تلو  ؤشسسسسسرات .10

 حدي ة أارى 

ين  وضسسع  ؤشسسرات ثا تا يمكت االسسستناد تليها  ي  نال الهيكل المالي للمصسسارف تتاللم  ع ط يعة  .11
 عملها وبيئتها ةات المحاطر لكي تعكس وضع المصرف لألطراف ةات العالقة  تعا لها  عا.
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 100   المصادر

 المصادر

  العربية الكتب اواًل// 

دريد كامل،مقدمة في اإلدارة المالية المعاصببببببطة ،الألوعة ادال  ،دار المسبببببب طة ، ال تسبببببب     .1
 .2007للنشط االتوزيع االألواعة ،عمان 

 –المالية المعاصبببببطة ر،دار المسببببب طة للنشبببببط االتوزيع، عمان ال شببببب   ، دريد كامل ،راإلدارة  .2
 2007االردن،

أبو حمد، رضبببببا صببببباح  اقدارع، فادا مشبببببعل، ددارة المصبببببارب، دار اب  اد  ط للألواعة  .3
 .20االنشط، جامعة الموصل، 

أبو شبمالة، ابامي االريبطع، زكية االشباعط، ألأث رأ ط  يلل المدةوعية عل  اددام المالي  .4
اددلة م  الشببطكاا المدرجة في بورصببة فلسببأل  ر، مملة جامعة القدت المأتوحة للو و  بعض 

 .2017، ( كاعون أال8ادردعية ااالقتصادية، المملد الثاعي ) 

 . 2000نشط، عنابة، لبورات ، تمويل المنشآا االقتصادية، دار العموم ل، أحمد  .5

فت ي ابطا يم م مد ،مذكطاا في موادئ التمويل ااالدارة المالية، دار النشط، جامعة  ، احمد .6
 . 2007اا وط،مصط، 
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I 
 

 (1ملحق رقم) 
 في المصارف عينة الدراسة اجمالي الديون:  (10الجدول)

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 35095473.2 8505227 21953686 50181593 43824224 41572653 38158698 28831644 29352492 37260849 51313666 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي
23276662 24254713 74727003 29477465 32699980 25000141 15439184 19544240 17884033 65497035 32780045.6 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 24223789.8 17024186 66411116 10362272 18622250 10083916 18170364 15925537 50952055 23386291 11299911 والتمويل

 مصرف ايالف االسالمي
7307835 33182600 13964844 17342824 59024309 10879739 78777856 17724430 13730917 3681892 25561724.6 

 مصرف الخليج التجاري
5592670 8921871 3418994 10320072 13713331 5302926 6712655 1982753 24214306 6497154 8667673.2 

 مصرف الشرق االوسط
12857959 8143142 4574893 26089833 -2064947 -22084885 -30174075 30346059 13740699 16373688 5780236.6 

 مصرف اشور الدولي
31406014 46683127 36278525 383737427 37586317 43486839 45392407 32143313 29403176 80057894 86010737.25 

 المتوسط
20436388.14 25976084.71 30466972.29 73103543.14 28184007.43 16320189.86 25513500.14 23183522.86 26762561.86 28233868 29818063.84 

 اجمالي الموجودات في المصارف عينة الدراسة:  (11الجدول)
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل

406782968 569667612 557540022 580125543 668017284 818969589 774180018 683076386 675123601 299385631 603286865 

 المصرف التجاري العراقي

82455758 122436989 168521549 201242641 271377273 303653144 328166929 312027435 358698930 184664516 233324516 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 والتمويل
112973527 205984854 205310508 186010790 258603105 472979957 560875574 348140109 365478345 51192450 276754922 

 مصرف ايالف االسالمي

213176856 204674371 208304265 247446396 247446396 293436517 334843250 449272568 414889153 21378279 263486805 

 مصرف الخليج التجاري

167731022 131112403 158171718 191558025 246091571 327719084 378276838 520596472 558655517 188521568 286843422 

 مصرف الشرق االوسط

47219951 77531702 94982200 119936266 168098367 270188999 310658826 38077432 449761177 175310598 175176552 

 مصرف اشور الدولي

569667612 557540022 580125543 774180018 668017284 818969589 683076386 406782968 299385631 196010887 555375594 

 المتوسط

228572528 266992565 281850829 328642811 361093040 472273840 481439689 393996196 445998908 159494847 342035525 

 في المصارف عينة الدراسة اجمالي الديون( : 13الجدول)
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 35095473.2 8505227 21953686 50181593 43824224 41572653 38158698 28831644 29352492 37260849 51313666 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي
23276662 24254713 74727003 29477465 32699980 25000141 15439184 19544240 17884033 65497035 32780045.6 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 24223789.8 17024186 66411116 10362272 18622250 10083916 18170364 15925537 50952055 23386291 11299911 والتمويل

 مصرف ايالف االسالمي
7307835 33182600 13964844 17342824 59024309 10879739 78777856 17724430 13730917 3681892 25561724.6 

 مصرف الخليج التجاري
5592670 8921871 3418994 10320072 13713331 5302926 6712655 1982753 24214306 6497154 8667673.2 

 مصرف الشرق االوسط
12857959 8143142 4574893 26089833 -2064947 -22084885 -30174075 30346059 13740699 16373688 5780236.6 

 مصرف اشور الدولي
31406014 46683127 36278525 383737427 37586317 43486839 45392407 32143313 29403176 80057894 86010737.25 

 المتوسط
20436388.14 25976084.71 30466972.29 73103543.14 28184007.43 16320189.86 25513500.14 23183522.86 26762561.86 28233868 29818063.84 

 ( : اجمالي حقوق المساهمين في المصارف عينة الدراسة14الجدول)
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 433566839.9 896107678 864660448 99455167 981262189 89522477 183749252 87046475 836356689 58950357 238557667 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي

175416981 98361128 536660447  288541188 81080599 283386998 91771830 82913478 275396328 212614330.8 



II 
 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 والتمويل
188734518 87033024 3659853197 89751753 256482725 56248651 668349291 95747887 72629595 215999875 539083051.6 

 مصرف ايالف االسالمي

135183955 21431665 303984235 41050224 385974012 59200957 311625586 6897531 25618919 179087658 147005474.2 

 مصرف الخليج التجاري

71069861 151965487 37709322 155547493 97875758 227079368 256912636 358180951 235093451 901712435 249314676.2 

 مصرف الشرق االوسط

53840122 275899388 202779595 50449023 187746192 307074411 75547214 276967572 82913478 35782810 154899980.5 

 مصرف اشور الدولي

94850695 98361128 87145518 196579178 94538893 56248651 95747887 284385241 67053088 274201298 144487469.3 

 المتوسط

136807685.6 113143168.1 809212714.7 103404024.3 213558288.6 125207873.4 381833114.4 173343739.9 204411779.6 396898297.4 265782068.6 

 في المصارف عينة الدراسة األجل  طويلة ( : اجمالي الديون 16الجدول )
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 60405503.7 29278548 23445893 36023556 34374569 325233484 29275689 23453268 36056894 34356325 32556811 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي

19658325 28456874 27478956 29685695 27885236 19685674 28485236 27498896 296745862 27878542 53345929.6 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 48460544.8 26945896 27755896 20774589 20445218 21685423 26974125 277129458 20785693 20463254 21645896 والتمويل

 مصرف ايالف االسالمي

17378235 17856986 25485697 216865378 27178469 17385479 17858965 25478568 21655398 27145895 41428907 

 مصرف الخليج التجاري

15189653 15378596 45778596 163478512 21284628 15174586 15375412 45745896 16378569 212458965 56624341.3 

 مصرف الشرق االوسط

28086547 28122569 28878956 29389538 21778459 280845325 28178956 288475328 293745892 217358965 124486053.5 

 مصرف اشور الدولي

23085634 26989758 27085639 44587453 45332568 23085236 269456 27045862 445458965 45378956 82280516.88 

 المتوسط

22514443 24517766 30221490.14 112084186 28529882 100442172.4 20712544.57 67291813.57 160740925 83777966.71 65083318.94 

 ( : اجمالي الموجودات في المصارف عينة الدراسة17جدول )
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 المصرفاسم 

مصرف جيهان لالستثمار 

 603286865 299385631 675123601 683076386 774180018 818969589 668017284 580125543 557540022 569667612 406782968 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي

82455758 122436989 168521549 201242641 271377273 303653144 328166929 312027435 358698930 184664516 233324516 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 276754922 51192450 365478345 348140109 560875574 472979957 258603105 186010790 205310508 205984854 112973527 والتمويل

 مصرف ايالف االسالمي

213176856 204674371 208304265 247446396 247446396 293436517 334843250 449272568 414889153 21378279 263486805 

 مصرف الخليج التجاري

167731022 131112403 158171718 191558025 246091571 327719084 378276838 520596472 558655517 188521568 286843422 

 االوسطمصرف الشرق 

47219951 77531702 94982200 119936266 168098367 270188999 310658826 38077432 449761177 175310598 175176552 

 مصرف اشور الدولي

569667612 557540022 580125543 774180018 668017284 818969589 683076386 406782968 299385631 196010887 555375594 

 المتوسط

228572528 266992565 281850829 328642811 361093040 472273840 481439689 393996196 445998908 159494847 342035525 

 في المصارف عينة الدراسة األجل  قصيرة ( : اجمالي الديون  19الجدول )
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

جيهان لالستثمار مصرف 

 100115367.2 106471217 23256452 75236589 289562314 28725687 83251698 28964125 47335986 289593215 28756389 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي

83598658 45897458 5894523 135896548 25821456 38523589 45865412 15235688 63256253 12513589 47250317.4 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 39844810.9 52541258 41525623 22546253 116325689 38524589 22315226 41584589 25896589 23598745 13589548 والتمويل

 مصرف ايالف االسالمي

13694524 153696635 96859625 75856985 45856258 19125461 15523648 259553641 21752581 22451256 72437061.4 

 مصرف الخليج التجاري

185853215 59523698 35896589 72531258 192589653 101645896 55623121 23556982 17541258 19532568 76429423.8 



III 
 

 مصرف الشرق االوسط

85896325 115235896 75865125 125865258 3589475 50852358 113265985 17253636 125856258 80389663 79406997.9 

 مصرف اشور الدولي

24258965 23458658 115842236 124512358 189584125 16895844 136523652 181526589 12585625 195895548 121670747.1 

 المتوسط

62235374.86 101572043.6 57655810.43 86458731.57 80429698.71 42041917.71 110384260.1 84987054 43682007.14 69970728.43 73941762.66 

 في المصارف عينة الدراسة اجمالي حق الملكية( : 20الجدول)
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 والتمويل
117107674 186356658 38950358 118557667 283749256 47046438 281262187 62522443 31184654 88455196 125519253.1 

 المصرف التجاري العراقي

59833707 160932224 190144660 111969449 35321348 106946724 39636317 244724012 55362975 35629387 104050080.3 

مصرف االقتصاد 

 واالستثمار والتمويل

37157012 24339816 59673957 261119124 222429938 30703129 89155174 262939792 262607687 64390285 131451591.4 

 مصرف ايالف االسالمي

84150645 135184629 196579178 65304007 284385241 143200259 63776569 274201298 67053088 94538893 140837380.7 

 مصرف الخليج التجاري

187746192 277960572 35782810 84098352 307074411 50449023 137899379 202779595 63840125 75547214 142317767.3 

 مصرف الشرق االوسط

151965487 175547483 93069863 135093459 111912636 77875755 196079367 33709379 301809851 290171143 156723442.3 

 مصرف اشور الدولي

59248650 27033025 158734512 75747952 259853180 22629597 105999841 263349295 49751753 196482702 141568604 

 المتوسط

99601338.14 141050629.6 110419334 121698572.9 214960858.6 68407275 130544119.1 192032259.1 118801447.6 120744974.3 131826080.8 

 في المصارف عينة الدراسة اجمالي حق الملكية( : 22الجدول)
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 المصرفاسم 

مصرف جيهان لالستثمار 

 125519253.1 88455196 31184654 62522443 281262187 47046438 283749256 118557667 38950358 186356658 117107674 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي

59833707 160932224 190144660 111969449 35321348 106946724 39636317 244724012 55362975 35629387 104050080.3 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 والتمويل
37157012 24339816 59673957 261119124 222429938 30703129 89155174 262939792 262607687 64390285 131451591.4 

 مصرف ايالف االسالمي

84150645 135184629 196579178 65304007 284385241 143200259 63776569 274201298 67053088 94538893 140837380.7 

 مصرف الخليج التجاري

187746192 277960572 35782810 84098352 307074411 50449023 137899379 202779595 63840125 75547214 142317767.3 

 مصرف الشرق االوسط

151965487 175547483 93069863 135093459 111912636 77875755 196079367 33709379 301809851 290171143 156723442.3 

 مصرف اشور الدولي

59248650 27033025 158734512 75747952 259853180 22629597 105999841 263349295 49751753 196482702 141568604 

 المتوسط

99601338.14 141050629.6 110419334 121698572.9 214960858.6 68407275 130544119.1 192032259.1 118801447.6 120744974.3 131826080.8 

 في المصارف عينة الدراسة الموجودات الثابتة(  : 23الجدول)
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 947633868 245203269 53221356 56819290 589202156 222182801 2036978568 2135674589 1929085695 2025165324 182805632 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي
159175896 142543258 950405652 112545856 1169569325 85631597 56861425 256327950 56221125 68441169 305772325.3 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 3981309198 562589786 562829517 256394175 458699723 523129091 8978644588 8951758658 9417557458 9972397458 129091525 والتمويل

 مصرف ايالف االسالمي
346035247 3539189652 3419185692 3618685689 372695563 525834603 523535391 523534191 56236186 895637269 1382056948 



IV 
 

 مصرف الخليج التجاري
128758985 1142231244 1101412234 112475685 172558658 85685187 586154142 458621101 23561124 84751025 389620938.5 

 مصرف الشرق االوسط
101552546 1159858623 15615475558 164138569 17632586582 585610155 538911598 589615615 562516413 856317632 3780658329 

 مصرف اشور الدولي
242789864 2705558965 2912585692 2928945763 3028325862 525824278 859627055 596829125 23229289 589630283 1433124668 

 المتوسط
184315670.7 2955277789 5049386854 2574889258 4770194164 364842530.3 516141641.4 391163063.9 191116430 471795776.1 1746912318 

 ( : االرباح قبل الفوائد والضرائب في المصارف عينة الدراسة27الجدول)
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 215035595.1 586552341 489556522 485562342 39655224 26586655 365865232 43856412 49585695 38566963 24568565 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي

589563257 84586532 95856423 95856325 11562365 68565256 566855522 115643864 115865335 589663589 233401846.8 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 153870359.4 789545782 41656855 46556589 69644251 40556855 8568552 30874555 44856945 66586952 399856258 والتمويل

 مصرف ايالف االسالمي

185689532 175856945 115563255 11856325 17586589 285562584 195565422 135886554 256358845 196535841 157646189.2 

 مصرف الخليج التجاري

395863258 66568886 44845856 30856325 88569852 29566284 75668544 485556425 586558444 789564586 259361846 

 مصرف الشرق االوسط

185895624 17458653 115856954 11563256 62445866 20556844 189655244 45886233 58658665 658953255 136693059.4 

 مصرف اشور الدولي

985697456 11854569 21585698 15563655 15856586 112564882 12258665 45865444 85698564 458956325 96043727.38 

 المتوسط

395304850 65925642.86 69735832.29 34346693.29 81493577.43 83422765.71 164186124.6 194422493 233479032.9 581395959.9 190371297.2 

 عينة الدراسة( : الفوائد في المصارف 28الجدول)
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 311762851.7 1288745432 859556582 455922342 28655242 21586635 321586552 13854447 46585791 42566927 38568567 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي

889563225 345826548 55856425 65886322 17562324 28585252 535685225 211143894 40586533 965863822 315655957 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 216045863 824145825 58656825 455565495 99674253 38556124 95685472 18874543 84856912 64586958 419856223 والتمويل

 مصرف ايالف االسالمي

165689510 115859482 175156327 28856317 16586382 955812554 235551841 235886334 216358455 165689510 231144671.2 

 مصرف الخليج التجاري

345863251 61568817 54845851 13856358 98569845 19566385 95668535 285566425 686558453 789564586 245162850.6 

 مصرف الشرق االوسط

175894621 19458642 132585695 54563224 165689510 22556828 223963248 95888237 878658686 419856223 218911491.4 

 مصرف اشور الدولي

685697451 12854551 12585653 19573632 25856535 582564252 59258685 95865856 956985623 175561327 241031445.4 

 المتوسط

388733264 94674560.71 80353236.29 30780691.86 105933802.9 238461147.1 182636718.4 262262654.7 528194451 661346675 257337720.2 

 

 صافي الربح بعد الضريبة -اوالا 
 ب يييييد اليييييرب  صيييييافي م يييييدل أعلييييي  حقيييييق قيييييد مصيييييرف التجيييييار  ال راقيييييي( ان 30تشيييييير  تيييييائ  الجيييييدول)

 امكا يييييييية لديييييييية مصيييييييرف التجيييييييار  ال راقيييييييي ان علييييييي  ذلييييييي  وييييييييدل( 173885329) بلييييييي  أذ الضيييييييري ة
 مقار ييييية لديييييي  الضيييييري ة ب يييييد اليييييرب  صيييييافي  سييييي ة الرتفيييييا  عاليييييية اربييييياح وحقيييييق االسيييييتثمار علييييي  عاليييييية

ايييييي ف  مصيييييرف فيييييان الضيييييري ة ب يييييد اليييييرب  صيييييافي ألجميييييالي م يييييدل أد ييييي  أميييييا ,المصيييييارف بقيييييية مييييي 



V 
 

 المصيييييييارف اقيييييييل ايييييييي ف االسييييييي مي مصيييييييرف ان ا  (67756939) بلغييييييي  أذ حققهيييييييا قيييييييد االسييييييي مي
 .استثمارات لدي  توجد وال عالية ارباح يحقق وال الضري ة ب د الرب  صافي بأجمالي

 صافي الرب  ب د الضري ة في المصارف عينة الدراسة( : 31الجدول)
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

لالستثمار مصرف جيهان 

 والتمويل

81544630 45953260 89020080 99184500 138302100 268022650 288774850 17498695 81088980 21958120 113134787 

 173885329 108569908 98599034 361465853 474518417 308569908 116323409 43229368 74773594 110103152 42700642 المصرف التجاري العراقي

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 والتمويل

19166376 171941080 75924442 81808232 157327020 229469620 115318840 134431020 116387080 71808132 117358184 

 67756939 81763017 7244863 92145183 88770017 132166471 71808599 132657591 38315772 17490303 15207576 مصرف ايالف االسالمي

 148906376 23615166 23228142 18206609 386891855 162607017 106734981 10223746 69084777 644856344 43615121 مصرف الخليج التجاري

 110320752 46984483 14218023 36124640 19704750 13318410 11935530 2518890 48984482 43929578 865488731 مصرف الشرق االوسط

 139154858 61238246 40110348 35793523 485316204 35537753 50237246 48336291 44707319 36572801 553698846 مصرف اشور الدولي

 124359603 59419581.7 54410924 99380789 265613562 164241690 93238412 59708374 62972924 152978074 231631703 المتوسط

 في المصارف عينة الدراسة الموجوداتاجمالي ( : 32الجدول)
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 603286865 299385631 675123601 683076386 774180018 818969589 668017284 580125543 557540022 569667612 406782968 والتمويل

 التجاري العراقيالمصرف 
82455758 122436989 168521549 201242641 271377273 303653144 328166929 312027435 358698930 184664516 233324516 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 276754922 51192450 365478345 348140109 560875574 472979957 258603105 186010790 205310508 205984854 112973527 والتمويل

 مصرف ايالف االسالمي
213176856 204674371 208304265 247446396 247446396 293436517 334843250 449272568 414889153 21378279 263486805 

 مصرف الخليج التجاري
167731022 131112403 158171718 191558025 246091571 327719084 378276838 520596472 558655517 188521568 286843422 

 مصرف الشرق االوسط
47219951 77531702 94982200 119936266 168098367 270188999 310658826 38077432 449761177 175310598 175176552 

 مصرف اشور الدولي
569667612 557540022 580125543 774180018 668017284 818969589 683076386 406782968 299385631 196010887 555375594 

 المتوسط
228572528 266992565 281850829 328642811 361093040 472273840 481439689 393996196 445998908 159494847 342035525 

 
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 والتمويل

81544630 45953260 89020080 99184500 138302100 268022650 288774850 17498695 81088980 21958120 113134787 

 173885329 108569908 98599034 361465853 474518417 308569908 116323409 43229368 74773594 110103152 42700642 المصرف التجاري العراقي

واالستثمار مصرف االقتصاد 

 والتمويل

19166376 171941080 75924442 81808232 157327020 229469620 115318840 134431020 116387080 71808132 117358184 

 67756939 81763017 7244863 92145183 88770017 132166471 71808599 132657591 38315772 17490303 15207576 مصرف ايالف االسالمي

 148906376 23615166 23228142 18206609 386891855 162607017 106734981 10223746 69084777 644856344 43615121 الخليج التجاريمصرف 

 110320752 46984483 14218023 36124640 19704750 13318410 11935530 2518890 48984482 43929578 865488731 مصرف الشرق االوسط

 139154858 61238246 40110348 35793523 485316204 35537753 50237246 48336291 44707319 36572801 553698846 مصرف اشور الدولي

 124359603 59419581.7 54410924 99380789 265613562 164241690 93238412 59708374 62972924 152978074 231631703 المتوسط

 عينة الدراسة اجمالي الودائع في المصارف( : 35الجدول)
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 111016410 13465081 104957333 92153819 29020893 135693685 105254247 551778454 38595640 16767931 22477021 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي
222578040 305533420 430018107 252885472 311749827 210988910 380529864 261062827 162043183 354914757 289230441 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 113573124 112649847 161756448 35947132 44967322 188920895 109872220 136761210 99943500 165532372 79380297 والتمويل



VI 
 

 االسالميمصرف ايالف 
96559182 89338055 86892770 80272452 83430122 112077560 96691418 121063102 90506262 21288543 87811947 

 مصرف الخليج التجاري
242317153 255474271 

1491599288 

 699368971 897310898 661618527 

1046719009 

 404177095 804688378 1393584250 789685784 

 الشرق االوسطمصرف 
551856183 333057282 239348107 661618527 463327210 431100483 615784212 358117941 331665994 505117764 449099370 

 مصرف اشور الدولي
187469559 190009627 417143122 106116092 216937195 165752111 260779664 455212133 54007593 409220684 252797580 

 المتوسط
200376776 193673280 400505791 355543025 312554531 272307453 353498912 246819150 244232170 401462989 298097408 

 : راس المال الممتلك في المصارف عينة الدراسة(37الجدول)
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

لالستثمار مصرف جيهان 

 134866832 117107674 124660445 88455196 281262187 62522443 283749256 47046438 186356658 38950358 118557667 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي
105416986 26361121 154660445 27945512 168541167 31080598 263386979 51771970 52913474 260396326 114247458 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 121883051 105999841 22629597 75747952 263349295 59248650 196482702 49751753 259853180 27033025 158734512 والتمويل

 مصرف ايالف االسالمي
118183956 28431661 303984100 41050279 345974012 59200957 321625505 56990000 11118919 149087509 143564690 

 مصرف الخليج التجاري
93069863 151965487 33709379 175547483 77875755 197079367 111912636 301809851 135093459 290171143 156823442 

 مصرف الشرق االوسط
63840125 137899379 202779595 50449023 187746192 307074411 75547214 276967572 84098352 35782810 142218467 

 مصرف اشور الدولي
84150645 63776569 135184629 196579178 94538893 143200259 65304007 284385241 67053088 274201298 140837381 

 المتوسط
105993393 67773943 182361141 84052809 193558282 122772384 197483974.7 162303969 71081048 176106657 136348760 

 
 في المصارف عينة الدراسة والسلف القروضاجمالي ( : 38الجدول)

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 119683393 284385241 94538893 135184629 143200259 196579178 65304007 63776569 84150645 62661419 67053088 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي
88455196 117107674 283749256 47046638 38950358 31184654 186356658 62522443 118557667 281262187 125519273 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 156823442 301809851 77875755 290171143 197079367 33709379 175547483 111912636 151965487 135093459 93069863 والتمويل

 مصرف ايالف االسالمي
55362975 59833707 160932224 190144660 35629387 106945724 244724012 35321348 111969449 39636317 104049980 

 مصرف الخليج التجاري
109169572 292419198 118787915 291262414 93341937 207252848 76107002 59489254 268488373 139619840 171863198 

 مصرف الشرق االوسط
59200957 149087509 118183956 345974012 28431661 303984100 24157588 41050279 321625505 56990000 144868557 

 مصرف اشور الدولي
202779595 84098352 75547214 187746192 35782810 137899379 276967572 63840125 50449023 307074411 135489453 

 المتوسط
96441606.6 128614474 141902385 176837589 67569663 145365037 164084637 98225603 149072095 201539692 136965278 

 راس المال الممتلك في المصارف عينة الدراسة( : 40الجدول)
 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف

مصرف جيهان لالستثمار 

 134866832 117107674 124660445 88455196 281262187 62522443 283749256 47046438 186356658 38950358 118557667 والتمويل

 المصرف التجاري العراقي
105416986 26361121 154660445 27945512 168541167 31080598 263386979 51771970 52913474 260396326 114247458 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 121883051 105999841 22629597 75747952 263349295 59248650 196482702 49751753 259853180 27033025 158734512 والتمويل

 مصرف ايالف االسالمي
118183956 28431661 303984100 41050279 345974012 59200957 321625505 56990000 11118919 149087509 143564690 

 مصرف الخليج التجاري
93069863 151965487 33709379 175547483 77875755 197079367 111912636 301809851 135093459 290171143 156823442 

 مصرف الشرق االوسط
63840125 137899379 202779595 50449023 187746192 307074411 75547214 276967572 84098352 35782810 142218467 

 مصرف اشور الدولي
84150645 63776569 135184629 196579178 94538893 143200259 65304007 284385241 67053088 274201298 140837381 

 المتوسط
105993393 67773943 182361141 84052809 193558282 122772384 197483974.7 162303969 71081048 176106657 136348760 

  Excel برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
 ( : اجمالي الودائ  في المصارف عينة الدراسة41الجدول)

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المصرف



VII 
 

 مصرف جيهان لالستثمار والتمويل

22477021 16767931 38595640 551778454 105254247 135693685 29020893 92153819 104957333 13465081 111016410 

 المصرف التجاري العراقي

222578040 305533420 430018107 252885472 311749827 210988910 380529864 261062827 162043183 354914757 289230441 

مصرف االقتصاد واالستثمار 

 والتمويل

79380297 165532372 99943500 136761210 109872220 188920895 44967322 35947132 161756448 112649847 113573124 

 مصرف ايالف االسالمي

96559182 89338055 86892770 80272452 83430122 112077560 96691418 121063102 90506262 21288543 87811947 

 مصرف الخليج التجاري

242317153 255474271 

1491599288 

 699368971 897310898 661618527 

1046719009 

 404177095 804688378 1393584250 789685784 

 مصرف الشرق االوسط

551856183 333057282 239348107 661618527 463327210 431100483 615784212 358117941 331665994 505117764 449099370 

 مصرف اشور الدولي

187469559 190009627 417143122 106116092 216937195 165752111 260779664 455212133 54007593 409220684 252797580 

 المتوسط

200376776 193673280 400505791 355543025 312554531 272307453 353498912 246819150 244232170 401462989 298097408 

  Excel برنامج على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
 

 



Abstract: 

The current study seeks to reveal the relationship between the 
financing structure and financial recovery, which 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. financing and financial recovery indicators. The study sought to 
test its main hypotheses. 

 The study was based on two hypotheses. First, there is a statistically 
significant correlation between the financing structure and the extent to 
which it achieves financial recovery in commercial banks.  

The other hypothesis is that financial recovery is achieved in 
commercial banks as a result of the optimal use of the indicators of the 
financing structure in order to answer the questions that It was put forward 
in order to diagnose the role of each of the financing structure and financial 
recovery. In order to achieve the objectives and prove the hypothesis of the 
study, the selected banks in the Iraqi Stock Exchange were selected as a 
community for the study and a random sample of seven banks were 
available for which data were available, and the financial data published in 
the annual reports of the Iraq Stock Exchange and the annual financial 
reports of the banks for the time period (2008- 2017), and in order to 
process the data, many financial indicators and statistical methods were 
used, and the results were extracted using the statistical program (spss-
V26) and the Excel 2016 program). 

The thesis reached a set of conclusions, the most important of which 
are the varying correlations between the indicators of the financing structure 
and the financial recovery of the study sample banks. The various risks that 
banks are exposed to would affect the financing structure and make it 
difficult to achieve financial recovery. The study also recommended that Iraqi 



commercial banks should Relying on the indicators of the financing structure 
to know its financing performance, as well as the percentages of each of its 
financing sources. 

Keywords: Structure Finance, financial recovery, financial risk, financial 

default. 
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