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 ممخص: 

لتقيييياداءاادالاريياإلسدايةييهايةدكبايييةد يييإل دلخييادياليي دالتهييااكدالتييردةيي  تةادت يي دالاريياإلسد ييرد
اءائةييادااداءااداةييائتداةييتهااإلاتةادلشييتدا إلليياءداادالتتييءيتداادالتهييايإلدالييهاادل اريياتداليي داااإلةييةد

د.ا لتد رداشاتدالريإل ةدا ةهاية
ياةييتتءاادالخةييمدالااليييةداييسدا هييإلداةيياليمدالتقيييياداةييتتءااا دايتييءتدتقيييياداءاادالاريياإلسدايةييهايةدددد

ااختلييياإلا د يييرداشييياتدالرييييإل ةدا ةيييهايةدانلييي دلايييادييييا إلتدايييسداطليييإلاكداالييييةداةايييةدلتقيييييادخلييياهدت ييي د
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Abstracts: 

Evaluating the performance of Islamic banks is of great importance because 

it shows the steps taken by those banks in their performance or the 

performance of their investment tools for the purpose of guidance, 

modification or development necessary to reach a better practice in the field 

of Islamic banking. 
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   Evaluating the performance of Islamic banks using financial ratios is one of 

the most widely used and widespread evaluation methods in the field of 

Islamic banking, because it provides important financial indicators for 

evaluating the activities of these banks and showing the negative and positive 

points in them and contributing to the development of strategic plans. 

   In this research, the performance of some Islamic banks in Iraq will be 

evaluated. This chapter included three sections, the first of which was in: A 

statement of the concept of performance evaluation, the second topic, the 

ratios and indicators used in the research, and the third topic in the financial 

analysis of these ratios. 

Keywords: (performance evaluation, Islamic banks, financial 

indicators). 

 المبحث األول: مفهوم تقييم األداء
قيتدالتالد رداتخ دتقييادا ءااد يءدلخاداا  دتمءيءدا ةاادا ءاادإنديتءدا ءااداسدددد

ال اخادامءدالاطلإلاكدالةااةدلاء داشاتدالتاتدالارإل رد ردالاره ماكداللائتةد
د.(1)ا رداةتغهتدالاااإلءدالاتامةدلدخشاحدالاطةةةدا ا  يتةا

داقءد إلسدا ءااديتتإلي اكد ءة،داخةا 
دد(2)كخاد)دالاتإلشاكدكادا بءاسدالترديةت دالخظاادإل دتمقيقةاد(دد

دد(3)كاد)داخشاادالتاتدالاه امدكادالقياادياةاةداتخ ينباد   دالاشادالاه ام(
كاييادا ءاادالارييإل رد ةيياد)دالاةييائتدالهااييةداااشييادالخليياهدالاتت  ييةداالشةيياءدالاينالييةد
لقياادالاراإلسديءاإلباداتخ ينداظائ ةاد ردظتدالييئةدالاميهةدلتقءيادالتءااكدالارإل يةد

د.(4)التردتمق دا بءاسد(د
د
 ااداسدتقييادا ءااديتاد رد هيإلداسدا مياسديقرءدالتأ ءداسدمةسداةتغهتدالاااإلءدددد

الاتامةدل اطةةةداالتأ ءداسداا اخيةدالاريإلسدايسدتمقيي دا بيءاسدالاإلشياةداخيادا  ي د
د(5)اء داا اخيتاد ردتمقي داادتههدلاد

دكاادتقييادا ءااد قءدُ إلسديتتإلي اكد ءةداخةا د
لييإلاكدتت ييىداييء دخشيياحداخايياداتهيياإلدالامييءةدا قتريياءيةداييينل د)داشاا ييةداييسدالاطدد

ترييي دالاطلييإلاكدياهايييةداتيياييإلديا خةييادتقييءيإلدءإلشييةدكاداييء دقييياادالامييءةدا قتريياءيةد
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يتمقي دابءا ةاداقياىداء د ا  يةدختائشةادلنل دتإلتيهداطلإلاكدتقييادا بيءاسديالةيءسد
 .(6)ا ةاةرداسدقياادالامءةدا قتراءية(

إلم ةداسداإلامتدالإلقايةداالتتهيهد ةرداإلم ةداسداإلامتدالإلقايةدلخةيادت ليسدكاد)بردا
ا خمييإلاسد ييسدا بييءاسدالاالييا ةد ايياداخةيياداإلم ييةداييسداإلامييتدالتتهيييهدياريي ةاداءاةد

د.(7)اإللاءيةد تتاندالقإلاإلاكدالتتهيهيةداسدتهتدااديتإلسديالتغنيةدالت ةيةد(د
تييتادلاتإل يييةداييااهسدالقييياةدااللييتسد يييرددكاد) ييياإلةد ييسد ا ييييةداتتياإليييةدءاإلييييةداختظايية

ا ءااداتقرييييرداةيييييامدنليييي داييييسداشييييتدالاريييياتدإليييي دإلك داخاةييييمد ييييسدا ءااداتقييييءياد
د.(8)تارياكداخاةيةديةت اءداخةاد ردترمي داةاإلدالتاتداتمةيسدا ءااداال  ااة(

د
 المبحث الثاني: النسب والمؤشرات المستخدمة في البحث

دفي البحث  أهم النسب والمؤشرات المستخدمة
اتقيىدبنتدالخةمداء دقءإلةداللإل ةد   دتاليءدالإلياحد،داكباد: (9)نسب الربحية -3

 خةمدبنتدالاشاا ةد 
دالااشاءاك -دك د   دإشاالر دالتائء د=ددReturn on Total Assets )  (32)اتءت )

 111×درا ردالإلي دقيتداللإليية/دكشاالردالااشاءاكدد
  د Return on Equity (ROE)د(11)اتءتدالتائءد   دمقا دالا  ية -دم

داكسد دالاال يس، دكااات داةتهااإل دالاتمق د س دالتائء داتءت دالاطلإل ايقيىدبنا
اإلت اعداتءتدالتائءد   دم دالا  يةدبادءليتدلءاادا ءاإلةدال  اا،دايا سدكسد
دييخااد دالاالية، دالإلا تة د سداياءة دالخاشاة دالتالية دل اتاهإلة دءليه  داإلت ا ا ي اس

ال دتاايتداتم ظداسدالقإلال،دايمةمد   دا  دالريغةدديليإلداخت الا
 اآلتية د

(Return on Equity د)=را ردالإلي ديتءدامتةامداللإليية/دمقا دالا  يةدددد
د111×
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  د(12)اتءتدالتائءد   دالاءائع -دك
يقيىداتءتدالتائءد   دالاءائعداء دقءإلةدالارإلسد   دتاليءدالتاائءداسدالاءائعدددددد

دالتردخش د ردالمراتد  يةا،دا ياادي رد ي يةدمةامدبنادالاتءت 

داتءتدالتائءد   دالاءائعد=
درا ردالإلي 

د111×د
دإشاالردالاءائع

 
  د(35)نسبة السيولة -4

د دالتااااتا دت يية دالارإلسد    دقءإلة داسدابر دانل  د اإل ، ديل ت ديةا دا ي اا كا
تهتدتمايتدك دكرتداسدالراتدإل دخقءديةإل ةدايءاسدتةائإل،دابرد دتتخرد
دتماي ادإل دخقءدءاسدكيةدتةاإلة،دلسدالةيالةد تمايتدالرتدإل دخقءد قه،دااخاا
ده ياكد د   دت يية دالارإلسد ردقءإلتا داتتاهتدةيالة يخيغردكسدتإلتيهديالإليمية،

 قةديةممداءائتةادالاتت  ةدكادتقءيادالتةةيهكدالهااةدلةا،داكسداسد اهئادالاتت
د   د داةتتءا  دكا دكسدي اسدقاءإلا  داةياةتا كال دااشياكدالارإلسدالاسدكبءا ا

  د(15)،داتةتتإلجدا  دالاتاءلةداآلتية(14)الءاااد   دتأايسدةيالةداإل اتدالاالر

 الاتءاالةالااشاءاكدالاتءاالةد/دالاه اياكد= خةيةدالتءااتد
د
ءاإلتادمالءمة رأس المال:  -5 داا  دالارإلس داال ا ديةتتا ةا دالتر دالهإل  ديا ايقرء

لتمقي دخاعداسدالتاااسدييسدالاتاهإلدالترديتاقتةادالارإلسداسدشةة،دامشادإلكىد
دالااتداسدشةةدكتإل ،دالتتإلسد   دقءإلةدالارإلسد ردتماتدالتةائإلدالامتا ة

د (16)
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 إجمالي حقوق الممكية
                                     (    Capital Adequacy Ratiosنسبة مالئمة رأس المال )     

×322 
 إجمالي الموجودات 
د

 ل المالـــي المبحث الثالث: التـــحمي
 ردالاقاادالاتدإل دإشإلاادءإلاةةدتم ي يةدا ر ةدل يياخاكديةءسدالتم يتدالاالرد

اليييااإلءةد ييييرداليياخيييياكدالااليييييةدالاتت قييييةديالاطةةييياكدالااليييييةداا بتاييييااديالمقييييائ داالءلييييةد
الات يةدالااإلءةد رداليياخاكدل اةا ءةد ردتتهيهداتخظيادااإلاقيةدشايعدشااخمدالخلهةد

ادالايالرداايء دقيءإلتةاد  ي دةيءاءدالتااااتةياد،دا ينل د  ةياداالي دل ماليةدال ت ييةدلاإل ابي
الخاتشةدكهخاادتمءيءدالةيالةداالإليميةد،دا ي يةدتمقي دالتاااسدييخةاادياللي تدالين ديمقي د

دا يإلد ائءداا س.
تييادالتإل ييياد ييردبيينادالايميييد  يي د ييإللدختييائادقييياىدالءاادالاييالردل اريياإلسد
 يخيييةداليمييييداتم ييييتدالييياايخةادات ةييييإلباد  ييي داةيييتا دالارييياإلسدالتاليييتةدل يمييييد

اخةيياد إلةييكدلتييإللدختييائادقييياىدداألولــ االتم يييتديتييءدكسدتليياسدهييهيد قييإلاكدإلئيةيية د
بيييرد)اتيييءتدالتائيييءد  ييي دميييي دالءاادالايييالردااخاقليييتةادياةيييتتااتداطليييإلاكدالإليميييية داد

الا  يييةمداتييءتدالتائييءد  يي دالااشيياءاكمداتييءتدالتائييءد  يي دا اييااتدالاتامييةدل تاظيييس(مد
اييييسدالايميييييدلتييييإللدختييييائادتم يييييتدالءاادالاييييالرددالثانيــــة ييييردميييييسدتررييييكدال قييييإلةد

ل اراإلسد يخةداليميدااخاقليتةادياةيتتااتدخةيمدتاظييسدالايااإلءد يردالارياإلسد يخيةد
اإلدكبيييادخةيييتيسدلييينل  دابيييرد)اتيييءتدتاظيييسدالاءائيييعمداتيييءتدتاظييييسداليمييي،داتييياداتتيييي

 تاد يةادإيشاادا ءاادالايالردياةيتتااتدخةيمدايهاةددالثالثة؛الاااإلءدالتق يءية(،دكاادال قإلةد
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 يييردالارييياإلسد يخيييةداليميييي،دا مقيييا دةييييتاداةيييتتإلاجداتاةيييهدل ةيييخااكدد(17)إلكىدالايييات
ديياخردلةنتدالخةمداتاليمةاديياخيا  التاى،دانل ديتي دل ياميدإا اخيةدالعداتههد

 اوال : مؤشرات نسب الربحية في المصارف عينة البحث 
ُيتءداليإلي دايسدالاطليإلاكدا قترياءيةداالاالييةدالاةايةدالاةيتتءاةد يردتقيييادكءااد
الارياإلس دإندإسدت ي دالهيإلاةدل ايال يسديتييءدبيء ا دكةاةييا دلتااشيءدت ي دالارياإلس،داتُقييء اد

ةد سدءإلشةدالخشاحد ردتمقي دبنادالغيإلل،دابييردتتييإلد يسدالإليياحدخةمدالإليميةدراإلد
الاتمققةدكاد)كإلقاادتيءتد  ي داليإلي (دقياةيا دإلي دالإلقياادالةاةييةدالتيإل د يردال ليا اكد
الااليييةدكاديالخةيييةدإليي ديتييلداييااإلءدالاريياإلس،داتإل ييادخةيييةدالإليميييةد  يي دتقييءيإلد ائييءد

لةدالتييييردتإل ييييادك هييييإلد  يييي دتقييييءيإلدالاريييياإلسدال ت ييييردكادالامتاييييتديتييييهسدخةييييمدالةييييياد
دالاتاهإل د الال دتال دالءاادالاالردل دارإلسدااادمققاد ته د.

لنل دُتتءدخةمدالإليميةدك هإلدكخااعدالخةمداةتتءااا داكباييةدل ام يتدالايالر دإندد
تقيييىداييء د  ايييةدايءاإلةد ييردتمقييي دالإلييياح،دااييسدهييادُيتييء د ييءاداقتخيياعدالام ييتدالاييالرد

لخةيييمداطليييإلا دتهييييإلا دييييءتد  ييي دتاقتييياديتيييءادقيييءإلةدالاريييإلسد  ييي دايي ييياادي  اييييةدبييينتدا
يالتااااتاد ردالاء دالهايت،داقءديشيءدالاتخيياسداالاةتاياسدييأءاادالارياإلسد يردالي يءاسد
التييرد دياشييءد يةييادكةيياا دااليييةداخظاييةداخلييهةداناكدةيييالةد اليييةد ييردخةييمدالإليميييةد

الاريييإل ر ديميييييديةيييتخءاسدإلييي دبييينتددكءااكديءي يييةد يييسداطليييإلاكدالةيييا دلقيييياىدالءاا
الخةمد ردالتم يتدالايالرد يردالارياإلس دايسدكشيتدإقيإلاإلداياديإلاخياداخاةييا د يردتتياا ةاد

ا يايييياديييييأترديتييييلدالخةييييمدالتييييردتةييييتتءاد ييييردتم يييييتدإليميييييةدداييييعدالارييييإلسدالاتخيييير،
دالاراإلس 

د Return On Equityمعدل العائد عم  حقوق الممكية - 3

ةدل إليمية دلخاديميءءدايء دياهتدالتائءد   دمقا دالا  يةدالاقياىدال هإلدكباي
اهئاةدكءاادالارإلسد يإلدشايعد ئاكدالإليميةدالتإل ،دايليإلدإل دايء دقيءإلةداريإلسد
امءءد   دالتخا ىد رداشياتدشايعدإلكىدالاياتدايسدالارياءإلدالتاريةد يردظيتداقترياءد
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ةييييا دامييييءءمدايمةييييمداتييييءتدالتائييييءد  يييي دمقييييا دالا  يييييةديقةيييياةدرييييا ردالييييءتتديتييييءد
ييةد)إلكىدالاياتدادا متياهيياكدادالإليياحدالامتشياة(مدايلييإلداللإلييةد   دمقيا دالا  

دبنادالاتءتدإل داقءاإلدااديمرتد  يادالُاه  دختيشةد ةتهااإلدكااالةاد ردالارإلسد.
ددإندإسد 
ROEد دتاهتداتءتدالتائءد   دمقا دالا  ية.د

NPد دتاهتدرا ردالإلي ديتءداللإليية.دد
E.د دتاهتدمقا دالا  ية

الإلي ديتءدال ائءةدااللإلييةد   دمقا دالا  يةدل ارإلس،ددايقاىديقةاةدرا ر
ايةتتءادلقياىداقءاإلدالإلي دالاتمق د خةيةدائايةداسدمقا دالاةابايسدالتاءييس،دااسد
دداتءتدالإلي دالرا ردالن ديشخيادالاةتهاإلاسداسداةتهااإلدكااالةا،د اإلءاءد   د ها

دالخةيةد   داء  داتءتدبنت د ردتاظيسدكااالةا. د ردتاظيسددالاتاهإلة دايءاإلة   ااة
د(ديييسداتءتدالتائءد   دم دالا  يةدل اراإلسد يخةداليميد.1االشءاتد)دكاااتدالاةابايس

د(د1شءاتد)د
داتءتدالتائءد   دم دالا  يةدل اراإلسد يخةداليمي

 الاتاةه 2015 2014 2013 2012 2011 اسم المصرف
10.38 مصرف دبي اإلسالمي / درهم

د%
10.38
د%

10.51
% 

15.83
% 

16.84
% 

12.88
% 

المصرف العراقي لالستثمار/ 
 دينار

11.1% 15.23
% 

14.41
% 

3.24% 3.53% 9.5% 

13.72 مصرف كردستان الدولي/ دينار
% 

10.27
د%

10.03
% 

10.68 %9.84د9.56%
% 

مصرف دجمة والفرات 
 اإلسالمي/ دينار

10.91
% 

7.27% 5.34% 0.96% 32.98
% 

11.49
% 
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الياميييديا  تايياءد  يي داليياخيياكدالااليييةدالةييخايةدل اريياإلسد يخييةدالارييءإل داييسدا ييءاءد
داليمي

(دداشيييياءدتيييييايسدااليييي د ييييردخةيييييةدالتائييييءد  يييي دميييي دالا  يييييةد1يتليييي داييييسدالشييييءاتد)
ل ارييياإلسد يخيييةدداليمييييدإندتإلااميييكدخةييييةدالتائيييءد  ييي دمييي دالا  ييييةدديييييسدك  ييي دقيايييةد

تيشةداإلت ياعدالإليياحد( دخ2115%(د ردارإلسدءش ةداال إلاكدايةهاردلتااد)32.98)
ا دةيييااديتييءدد اتاةييهدتييهتداييءةداليميييداقاإلخييةديالاريياإلسدالاءإلاةيية دلةيينادالارييإلس

(د2112(دا)2111تمقيقةيييييادخةييييييةداتءخييييييةد يييييردالتائيييييءد  ييييي دمييييي دالا  ييييييةدل  ييييياااد)
( داااديتهردنل داخهيا ا دكاليا د سدمةسدتاظييسدبينتدالارياإلسد2114(دم)2113ا)

د(.د2115اد)لاااإلءبادالاتامةدتهتد ا
ا اخكدالقياةدالءخيادلاتاةهدالتائءد   دم دالا  ييةد  ي داةيتا دالارياإلسدالايماهيةدد

%(د يييرددالاريييإلسدالتإلاقيييردلهةيييتهااإلداالتخاييييةدإنادايييادقاإلخيييكدييييياقرد3.24قيييءدي غيييكد)
(ددايايياديطلييإلد ييسدتإلاشييعد2115(دم)2113(دا)2112(دا)2111الاريياإلسدل  يياااد)

(دا خييييءداقاإلخييييةدالاتاةييييهدالتييييااد2114  يييييةدلتييييااد)إليميييييةدبيييينادالارييييإلسدإااادميييي دالا
ل ةيييخااكدالتايييىدلتيخيييةداليمييييديظةيييإلدلخيييادش ييييا داإلت ييياعدخةييييةدالاتاةيييهدلاريييإلسدءييييرد

%( داايياديييءتد  يي داةييتقإلاإلدبيينادالارييإلسدااةييتاإلاإليتاد ييرد12.88ايةييهار داندي يي د)
دالتالر (د5تمقي دالإلياحداقايتدم دالا  ية،دايا سدكسدخهمظدنل داسدتهتدالل تد)
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 (5ل تد)

داتءتدالتائءد   دم دالا  يةدل اراإلسد يخةداليمي
دالارءإل داسدا ءاءداليامي

 (ROAالعائد عم  الموجودات )معدل  -4

ايةييا د ائييءداييءةدكاد تييإلةدا مت يياظ،دايتيييإلد خيياديييالتغيإلد ييردقياييةدا ةييتهااإلدايقييياد
بيياداتييءتدالتائييءددالاةييتهاإلاسد اااييا دالتائييءديليي تدخةييية دك دإسداتييءتدالتائييءدالاتمقيي 

ال ت ييردالخيياتاد ييسدا ةييتهااإل،دايا ييسدمةييامدالتائييءدلييةإليا داإليييعدةييخا ،دا ييردالاتتيياءد
يمةمدالتائءدالاتمقي دةيخايا ،داالتائيءدالين دةييتادالتإل يياد  ييادبخيادبيادالتائيءدالاتمقي د

د.اسداةتهااإلدالااات
د
د
د

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

مصرف دبي  
المصرف العراقي   درهم/ االسالمي 

مصرف كردستان  دينار/ لالستثمار
مصرف دجلة   دينار/ الدولي

/  والفرات االسالمي
 دينار

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

 المتوسط
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                    NP 
ROA = 322يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.د  

                        TA   
دإندكسد 
ROAد دتاهتداتءتدالتائءد   دالااشاءاك.د

NPد دتاهتدرا ردالإلي ديتءداللإليية.دد
TA.د دتاهتداشااعدالااشاءاك
د

دالإلي  درا ر دقياى دتهلا داس داشااعددايا س د    داقةاا دااللإليية دال ائءة يتء
الااشاءاكدل ارإلس،دايةتتءادلقياىداقءاإلدالإلي دالاتمق د خةيةدائايةداسداشااعد

(دكءخاتد2الااشاءاك،دايالتهيي د   د يخةداليميدتظةإلدالتيايخاكد رديياخاكدالشءاتد)
  

د(2شءاتد)
داتءتدالتائءد   دالااشاءاكدل اراإلسد يخةداليمي

 الاتاةه 2015 2014 2013 2012 2011 اسم المصرف
مصرف دبي اإلسالمي / 

 1.75% 2.56% 2.26% 1.52% 1.23% 1.17% درهم
المصرف العراقي لالستثمار/ 

 4.48% 2.01% 1.81% 7.33% 7.15% 4.11% دينار
مصرف كردستان الدولي/ 

 4.32% 4.88% 4.18% 3.97% 3.88% 4.71% دينار
مصرف دجمة والفرات 

 0.41% 2.11% 2.24% 2.29% دينار اإلسالمي/
%15.7

1 %4.55 
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الارييءإل داييسدا ييءاءدالياميييديا  تايياءد  يي داليياخيياكدالااليييةدالةييخايةدل اريياإلسد يخييةد
(دالتيييييااديختيييييائادمةيييييامداتيييييءتدالتائيييييءد  ييييي د2اليمييييييديتلييييي دش ييييييادايييييسدالشيييييءاتد)

ااشاءدتيايسدا ماظد يةا دإندتإلاامكدخةيةداتءتدالتائءددالااشاءاكدل اراإلسدالايماهة
%(د يرداريإلسدءش يةداال يإلاكدد15.71   دالااشاءاكدييسدا   دقياةدلةياد اتاةيهد)

( دختيشةداإلت اعدإليميتاد اتاةيهدتيهتدايءةداليمييدإااادالاييال د2115ايةهاردل تااد)
سدالايماهية دا دةييااديتيءدالاخ قةد   دا ةتهااإلد ردااشاءاتاديالاقاإلخةديياقردالارياإلد

تمقيقةييادخةيييةد ائييءد  يي دا ةييتهااإلد ييردالااشيياءاكدات ااتيية،دا اخييكدكقييإلمدخةيييةدلتييااد
%(دل اريإلسدالتإلاقيردلهةيتهااإلدقياةيا ديالارياإلسدالايماهيةد7.33(دقءدي غكد)2112)

%(د ييردالاريإلسدناتياداليين د1.41التيإل دمدكايادكءخيي داتاةيهدلةينتدالخةييية د قيءدي ي دد)
(مداياييادييطهإلد ييرد2114خةييية،دابيادارييإلسدءش يةداال يإلاكدايةييهاردلتيااد)مقي دك ييإلد

تإلاشعدإليميةدبنادالارإلسدإااادمشيادا ةيتهااإلد يردالااشياءاكدل يتداخةيامدايتريااد
ختائادتقييادالءاادالاالردليقيةدالاراإلسد يخةداليمي د قءدتإلاامكدبنتدالخةمداسدةخةد

تاةهد اادل ةخااكدالتاىداباد اادلتإل  دإ دكسدارإلسدءيردايةهاردمق دكقتدا
د(دالتالر 6اال د ردالل تد)

د
د
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 (6ل تد)

داتءتدالتائءد   دالااشاءاكدل اراإلسد يخةداليمي
دالارءإل داسدا ءاءدالياميدددددددددددددددددددددددددددددددد

 معدل العائد عم  األموال المتاحة لمتوظيف- 5
        Return On Total Resources  
ايقيييييىدبيييينادالاتييييءتدخةيييييةدرييييا ردالييييءتتدالاتالييييءدإليييي دشا ييييةدالاييييااإلءدالاتامييييةددددددد

ل تاظيسدالاتاه ةد ردالاءائعدامقا دالا  يةدمديتادمةيامدبينادالاتيءتدايسدتيهتدقةياةد
رييا ردالييإلي ديتييءداللييإلييةد  يي د ييتداييسدمقييا دالا  يييةدااشايياعدالاءائييعمدايظةييإلدبييناد

لييي داشاييياعد يييتدايييسدمقيييا دالا  ييييةداالاءائيييعدالاتيييءتدخةييييةدريييا ردالإليييياحدالاتمققيييةدإ
د)إشاالردالاااإلءدالاتامةدل ارإلس(.

2011 
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2014 

2015 

 المتوسط
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د
                      NP 
       RR=  100. ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
                     E+D 

دإندإسد 
RRدااتدالاتامة. دتاهتداتءتدالتائءد   دالا
NP.د دتاهتدرا ردالإلي ديتءداللإليية

E.د دتاهتدمقا دالا  ية
D.د دتاهتداشااعدالاءائعديأخاا ةادالهههة

د) ديالشءات دالختائا دتتييس داليمي د يخة دالاراإلس ديياخاك د    دالاتاءلة (د3ايتهيي 
 التالر 

 
د(3شءاتد)

دياتءتدالتائءد   دا اااتدالاتامةدل تاظيسدل اراإلسد يخةداليم
 الاتاةه 2015 2014 2013 2012 2011 اسم المصرف

مصرف دبي اإلسالمي / 
 1.95% 2.79% 2.46% 1.75% 1.43% 1.34% درهم

المصرف العراقي لالستثمار/ 
 4.72% 2.09% 1.91% 8.25% 7.19% 4.18% دينار

مصرف كردستان الدولي/ 
 4.69% 5.33% 4.52% 4.32% 4.15% 5.11% دينار

والفرات مصرف دجمة 
 0.55% 2.25% 2.44% 2.68% اإلسالمي/ دينار

%22.5
5 %6.09 
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الارييءإل داييسدا ييءاءدالياميييديا  تايياءد  يي داليياخيياكدالااليييةدالةييخايةدل اريياإلسد يخييةد
داليمي

د
(دتيايسداتء كدالتائءد   دالاااتدالاتامةدل تاظيسد3يتل داسدتهتدالشءاتد)

دلاااتد دشيء دتاظيس د    دنل  دءت دالخةية  داإلت تك دا  اا داليمي، د يخة ل اراإلس
الارإلس،داتإلاامكداتء كدالتائءدييسدالاراإلسدالايماهة د  اخكدك لتدخةيةدبرد

داال إلاكدايةهاردق22.55%) دلارإلسدءش ة دتتاء دكااد(، ديالاراإلسدالتإل ، ياةا 
دي  د) دإن د اسداسدخريمدارإلسدءش ةداال إلاكدايةهار  %(د1.55كقتداتءتد قء

داسد دتاظيسدالااات د ر ديتا ياكدخا ية دالارإلسدقاا دكس د    دالاطلإل دبنا ايليإل
(دإل د2111تهتداليياخاكدالاقءاةداسدقي امد اادتال دالاتاةهاكدالتااةدل اءةداسد)

تاىدةخااكداخت الا دا ماظا د ردتاظيسدالاااتدلياقردالاراإلسدد(دااليالغة2115)
 يخةداليمي داااديتاشمد   د يخةداليميدكسدتقااديتاظيسدكاهتدلةنتدالااات،دا  ااد
 اسدالتاظيسدشيءا د  اادااءكدالإلياحديء لةداإلت اعداتءتدالتائءد   دالاااتدالاتامةد

دالل ت دايظةإل داليمي د يخة دل اراإلس دالاتءتد7)دل تاظيس دبنا دتنينم دالتالر )
دل اراإلسد يخةداليميدال ةخااكدالتاىداءةداليميد دددد
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د
 (7ل تد)

داتءتدالتائءد   دالاااتدالاتامةدل تاظيسدل اراإلسد يخةداليمي
دالارءإل داسدا ءاءداليامي
 ثانيا : نسب توظيف الموارد في المصارف عينة البحث

 معدل توظيف الودائع -3

ابادا ةتتااتدالاهتدلاءائعدالارإلسدا ي يةدإ اءةدتاليءدبنتدالاءائعداا ةت اءةد
اسداشاءبادءاتتدالارإلس،ديةءسدا اءةدشااداخةادإل دالايائس داسدكشتدتتظيادكإلياحد
الارإلس،دايتادامتةامدبنادالاتءتداسدتهتدخاتاد)إشاالردالقإلالد/دالاءائعداااد

%دد71الايةديأسدك لتدتاظيسدلةنادالاتءتد)اسد ردم اةا(،داتُقءإلدالاةتاياكدالت
دنل د   دقءإلةدد81إل د %د(،دا  ااداإلت عدبنادالاطلإلد ردالمءاءدالاةااحديةا دءت 

الارإلسد ردتاظيسدالاءائعدالاتامةدلءيادايا سداهمظةدنل د   دالاراإلسد يخةد
 (دالتالر د4اليميداسدتهتدالشءاتد)
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د(4شءاتد)
 الاراإلسد يخةداليمياتءتدتاظيسدالاءائعد رد

 الاتاةه 2015 2014 2013 2012 2011 اسم المصرف
 76.07% 84.76% 76.83% 68.64% 75.19% 74.95% مصرف دبي اإلسالمي / درهم

المصرف العراقي لالستثمار/ 
 17.54% 23.77% 21.17% 24.35% 15.06% 3.35% دينار

 23.93% 23.45% 30.13% 30.21% 16.3% 19.54% مصرف كردستان الدولي/ دينار
مصرف دجمة والفرات 

 68.42% 54.1% 19.6% اإلسالمي/ دينار
%115.6

9 %71.63 65.89 
الارييءإل داييسدا ييءاءدالياميييديا  تايياءد  يي داليياخيياكدالااليييةدالةييخايةدل اريياإلسد يخييةد

داليمي
دت ااتكدخةمدتاظي ةاد4يهمظداسدالشءاتد) داليميدقء (دياسدالاراإلسد يخة

ل اءائعد اخةاداادبادشيءدااخةاداادبادغيإلدشيءدايخنإلدياتاهإلةد اليةدلء دالارإلس د
د) دان دلهةتهااإل دالارإلسدالتإلاقر دلء  دظةإل دتاظيسدل اءائع دكقت دلتااد3.35إس )%

قياتديايلا ةدإل دالاراإلسد يخةد(دابردخةيةدلتي ةدشءا دقياةا ديالاتءتدالا2111)
اليميمدا اسدخريمدك   داتءتدتاظيسدالاءائعدلارإلسدءش ةداال إلاكدايةهار دإند

(د2114(دلتااد)115.69ي غكدك   دخةيةدتاظيسد   داةتا دالاراإلسدالايماهةد)
ديءتد   دكسد دابنا دالخةمدالاقيالة، ديتشااا دل اخا دالتاظيسداشااسديا  إ دكسدبنا

ان اإلدياجديالاءائعدي ااتدهاقتادإل دالقإلالداالة سدا دييقردإ دشااا دالارإلسدال
اخادلاااشةةدكيةداااةدتمءي دك دكسدةيالةدالارإلسدت اسداخت لةدتاااا  داااديايءد
دالاسد دل اءائع دشيءا  دتاظي ا د  اس دايةهار  دءير ديخ  دااا دالارإلس، داتاهإل اس

%(،دابردخةيةد76.17ةخااكدالتاىد)المءاءدالاه  دل تاظيس،داي  دالاتءتدالتاادل 
داال إلاكدايةهاردالن د اسد دالهمقةدارإلسدءش ة ديالاإلتية دي يا دها اه  دل تاظيسم

دياةتهخااد اارد) دل اءائع دتاظيسدشيء د دت يرد2111م2112لءيا د اخكدالخةية دإن  )
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د إلءةتاسد داارإلس دلهةتهااإل دالتإلاقر دلارإلس دإل  ديالخةية دكاا دالهااحم اةتا 
 اخادغيإلداا قيسد ردتاظيسدالاءائعدالاتامةدلءيةا دإندظةإلكدخةمدبنيسدالءالر د 

الارإل يسديل تداتءخرد دي يرداةتا دالهااحدلتمقي دكإلياحدك لتدل ارإلس،دابرد
د(دالتالرد 8 ااداييخةد ردالل تد)

د
د

د

د
د(8ل تد)

داتءتدتاظيسدالاءائعد ردالاراإلسد يخةداليمي
دالارءإل داسدا ءاءداليامي
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 معدل توظيف الموارد التقميدية  -4

دماشاكدد دلت يية دالتق يءية دالارإلسدل اااإلء دإل داء داةتتاات دالخةية دبنت تليإل
داقءإلةد د    دنل  دءت دالخةية  دبنت داإلت تك دا  اا دالارإل ية، دالتءااك داس الايائس
الارإلسد   دت ييةدالماشةدإل دالقإلالدالشءيءةمدايليإلدتاظيسدالاااإلءدإل دإا اخيةد

ارإلسدل يإلد ائءداا س،دايأقتداتاهإلةدامتا ة،دا  ااد اسدتاظيسدالاااإلءدتمقي دال
 ردبي تدالتاايتدك لت ديخت ىد   دالإلياح ديء لةداإلت اعدالتاائءدالاتمققة،دابنادااد

د(دالتالر 5ةيتاداهمظتاداسدتهتد يخةداليميداالاييسد ردت اريتدالشءاتد)
د(5شءاتد)

  اراإلسد يخةداليمياتءتدتاظيسدالاااإلءدالتق يءيةدل
 الاتاةه 2015 2014 2013 2012 2011 اسم المصرف

مصرف دبي اإلسالمي / 
 65.3% درهم

%64.8
5 %57.2 %64.9 

%70.7
1 

%64.5
9 

المصرف العراقي 
 7.95% 2.09% لالستثمار/ دينار

%10.4
1 %8.67 %9.69 %7.76 

مصرف كردستان الدولي/ 
 دينار

%12.2
7 %9.71 %17.2 

%15.8
8 

%10.7
4 

%13.1
6 

مصرف دجمة والفرات 
 اإلسالمي/ دينار

%14.7
9 

%35.9
3 

%39.5
6 

%49.2
7 

%22.6
6 

%32.4
4 
الارييءإل داييسدا ييءاءدالياميييديا  تايياءد  يي داليياخيياكدالااليييةدالةييخايةدل اريياإلسد يخييةد

داليمي
د)د دالشءات داس د رد5يهمظ دتاظيسدالاااإلء دييس د ييإلا  دتيايخا  دبخا  دكس دك هت )

الاراإلسدالام يةداارإلسدءيردايةهار داندي  دك يإلداتاةهدلتاظيسدالاااإلءد رد
د) دايةهار داال إلاك دءش ة دلارإلس دالام ية د)49.27الاراإلس دلتاا (د%2114(
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%(دلتااد71.71ةهدل تاظيسد)ااقاإلختادييخ دءيردايةهارداالن دي عد يادك يإلداتاد
دءيرد2115) ديخ  دكس د    ديءت دابنا دالارإل يس، دييس د ييإلة د شاة دبخا  داخشء ،)

ايةهارد اسداا قا دك هإلداسدالاراإلسدالام يةدالتإلاقيةد ردتاظيسدكااالامدكاادكقتد
دي  د) دان %(د2.19اتاةهد  اسداسدخريمدالارإلسدالتإلاقردايةهاردلهةتهااإل 

دالاةتا  دإ دكخاددابادتاظيسدغيإلدشيء داةتاإلديةنا ايخنإلديأااةدااليةدل ارإلسدانا
دا إلت اعد دبنا دكس دإ  داليمي  دلاءة دالةخااكدالهمقة د ر دالخةية داةتا دبنت داس إل ع

%(دابردخةيةدلئي ةدايلاداقاإلخة دييخ دءيردايةهارمدايا سد11ه يسدا ديتتء د)
د(دالتالر ددد9اهمظةدنل دش يا داسدتهتدالل تد)

 

 
د(9ل تد)

داتءتدتاظيسدالاااإلءدالتق يءيةدل اراإلسد يخةداليمي
دالارءإل داسدا ءاءداليامي
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 ثالثا : نسب مالءة راس المال في المصارف عينة البحث

ءاإلةدالاريييإلسد يييرد تتخيييردايييهاةدإلكىدالاييياتدالهيييإل دالتيييرديةيييتتءاةادالايييه  داا 
كىدالاييات،دااييسدتمقييي دخيياعداييسدالتيياااسدييييسدالاتيياهإلدالتييرديتاقتةييادالارييإلسدامشييادإلد

الخامييييةدال خيييية د يييأسدايييهاةدإلكىدالاييياتدكاداهاليتيييادتتخييير دإلكىدالاييياتدالييين ديةيييتهيعدكسد
يقايييتدالاتيياهإل،دايييطء دإليي دشيينمدالاءائييعدايقيياءدإليي دإليميييةدالارييإلسدااييسدهييادخاييات،د
اتمءءدا ةااداهاةدإلكىدالااتدي اخادياهتداقءاإلدإلكىدالااتدالن دي اسداخاةيا  ديميييد

سداييسدتهلييادكءااداظائ يياداكخلييهتاد ا ييةداييسدءاسدكسديتتييإللدل تةيياإلةديةييتهيعدالارييإلد
كادالتريييي ية دإندإسدتراريييييةدالتاييييتدالارييييإل رداةييييااتادالاإلتيهييييةديييييأهإلاسداتتييييءءةد
ااتتاإللييةد ييردالاقييكدخ ةييادتيييإلادكبايييةداييهاةدإلكىدالايياتدالارييإل ردلت يي دالهييإلاس،د

الاقإللييييييييسد يييييييأءاإلةدالاريييييييإلسدتةيييييييتاديايييييييهاةدإلكىدالاييييييياتديةيييييييءسدشييييييينمدالاييييييياء يسداد
االاةيييتهاإليس،د يييردمييييسديةيييتادالااء ييياسديقييياةدالاريييإلسدااهاتيييادلمااييييةداءائتةيييادايييسد
تهتدخظإلتةادإل دإلكىدالااتداا متياهياكداقاإلخةديمشادالاءائع دلينادتةيت دالارياإلسد
لشتيييييتدإلكىداالةييييياد ا ييييييا دااهئايييييا ،دلقيااةييييياديأخليييييهتةادالاتت  يييييةد يييييرداشييييياتدايقيييييإلالد

،د الارييياإلسدغالييييا دايييادتإل يييعدإلكةييياالةادايييسدكشيييتدالتاةيييعد يييرداا ةيييتهااإلداقيييياتدالاءائيييع
 ا ةتهااإل دلت اسدقاءإلةد   دكقخاعداال ردالةةاديقءإلتةاد   دء ادالتاةع.

اتتييييإلسد  اييييييةدإلكىدالاييييياتدالاريييييإل رديأخيييييادعالقييييءإلةدالخةائييييييةدل اريييييإلسد  ييييي دةيييييءاءدددد
اييالإلشاعدإلي داريه  د, ا لتااااكدالاتاه ةديم دالااء يسداالاال يسدايسدما يةدالةيةا

(adequacyدإندتتخيييرد  اييييةدياتخييي دالا ييياادييييالاإلاءمداالايييإلاءدبخييياديقريييءدييييادالتاااييياكد )
الاريييإلسدتشييياتدالغييييإلد)الاييياء يس،داالايييال يس(،دإسد  اييييةدإلكىدالاييياتدالاريييإل ردتتخيييرد
عاقءاإلدإلكىدالااتدالاخاةمدل ةي تدالاالردالارإل رمدايا سدكسدختإلسد  ايةدإلكىدالااتد

أخيييياداقييييءاإلدإلكىدالايييياتداليييين ديا  ييييادالارييييإلس،دااليييين ديتخاةييييمداييييعدمشييييادالارييييإل ردي
الاتيياهإلداالتائييءدالاه ييامد ييردليياادهييتييةدالخليياهدالارييإل ر،دامشييادالاءائييعداخا ةيياد

لشاةاإلدالاتتاا يسداعدالارإلس داسدتهتدقءإلةدإلكىدالاياتد  ي د لتمقي دالااسداالهقة
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ل ارييإلسديا ةييتاإلاإليةد ييردااترييااداتيياهإلدالخلييهةدالارييإل ية،د لييه د ييسدالةييااحد
 ا ا،داةيتاداتتياإلدخةيتيسدبايادا  هيإلدكباييةد تتيياإلدايء د  يااةداايهاةدإلاىدالاياتد

 الارإل ردلتيخةداليميدابرد اآلتر 
 حقوق الممكية إل  مجموع الودائع -3

يتءدبنادالاطلإلدكقءادالاتاييإلداةتتءااادايقلردييأسد دياييءدمشيادالاءائيعد يسد
ةداسدإلكىدالاات د أسدت اسد ليإلةدكليتاسدكادتاةيةدكليتاسدإلقاداتيسدكادخةيةداتيخ

%(دليييء داليخييي د111كادغيإلبايييا،دااتخييي دبييينادكسدالاءائيييعدال ائليييةديميييت ظديةييياد اا يييةد)
الاإل يييا  دلسدايييياءةدالاءائيييعداقاإلخيييةدييييإلكىدالاييياتد يييسداليييإلقادالييين دتيييإلاتدالةييي هةدالخقءييييةد

ايالتييالرديييطء دبييناددةيييشتتدإلكىدالايياتدغيييإلدقيياءإلد  يي دااتريياادالتةييائإلدالتلييغي ية،
دالالعدإل دالاةاىديأاااتدالااء يسمدايتإللدالاتياإلديهإليقتيس د

الهإليقيييةدالالييي د دمشيييادالاءائيييعد/دإلكىدالاييياتد=د يييءءدايييإلاكدمشييياددالاءائيييعدإلييي دمشيييادد
دإلكىدالااتد.د

دالهإليقةدالهاخيةد دمشادإلكىدالااتد/دمشادالاءائعد=دخةيةدإلكىدالااتدإل دالاءائعد.

اقيييءداةيييتتءادبيييينادالاتيييياإلدايييسدهييييإلسدالا يييياكدالاتميييءةدالاإلي ييييية،دا اخيييكدالخةيييييةدددد
( دك دكسدالاءائييييييعدالاةييييييااحدل اريييييياإلسدا مت يييييياظديةييييييادد1 د11الاةييييييااحديةييييييادبييييييرد)

ااةييتتءااةاد ييرداييخ دا ئتايياسدبييرد لييإلةدكلييتاسدإلكىدالايياتدا يي دالهإليقييةدالاليي مدكاد
الاءائعدا  دالهإليقةدالهاخيةمدايم اتد%داسد11كسدإلكىدالااتديممدكسدي اسد ردمءاءد

ااةتاإلاإلدخاإلدالمإلمدالتالاييةدالهاخييةد يردا ليتتاتداامتيياجدكاإلي يادلتااييتددد1942 ااد
الاشةيياءدالمإليييرد)ديتييءدءتالةييادالمييإلمدإليي دشاخييمدالم  ييااد(دالييهإلبادل تت ييرد ييسدبيينتد

ت يا د ليإلةدالخةية د قااكدالاراإلسدالاإلي يةديتاظييسد يتدالاءائيعدليءيةاد)ابيردخةييةد
دكلتاسدإلكىدالاات(د ردت  دخقاءدالاءائع دانل ديلإلاادةخءاكدالم ااة.د

د
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د(6شءاتد)
 اشااعدالاءائعد ردالاراإلسد يخةداليميمقا دالا  يةدإل د

الارييءإل داييسدا ييءاءدالياميييديا  تايياءد  يي داليياخيياكدالااليييةدالةييخايةدل اريياإلسد يخييةد
داليمي

اك هييإلدا ختقيياءاكدالتييردُاشةييكدإليي دبيينادالاتييياإلدا اخييكدةييييا د ييردتت ييردالاريياإلسد خيياد
باد ءادكتنتديتيسدا  تياإلدالتخياعدالماريتد يردام ظيةدااشياءاكدالارياإلس،داايادلياد
ايسدتييأهيإلد  يي دتشخيمدالتةييائإلدالتلييغي يةمد قيءدياشييءدارييإل اسداتةيااياسد ييرد ايييةدإلكىد

ءدالاريييإل يسدياظييييسداءائتيييياد ييييردااشيييياءاكدق ي ييييةدالاييياتدا ييييرد ايييييةدالاءائييييع دل ييييسدكميييي
الاتيياهإل،دييخاييادياظييسدالارييإلسداآلتييإلداءائتيياد ييردااشيياءاكد اليييةدالاتيياهإل،دااييعد
نل داهيقا دلةنادالاتياإلمدخقات دإسدااقسدالارإل يسداتااهتداسدمييد  اييةدإلكىدالاياتد

سدالييين ديالخةييييةد ةيييتيتامدالتةيييائإلدالتليييغي يةمدابيييادايييادي نييييادالاخهييي  دإندكسدالاريييإلد
ياظسداءائتاد ردااشاءاكدق ي ةدالاتاهإلدت اسدتةائإلتدق ي ةدايالتالردي اسدإلكىداالياد
قاءإلا د   دتماتدت  دالتةائإل دييخاادالارإلسدالين دياظيسداءائتياد يردااشياءاكدناكد

 الاتاةه 2015 2014 2013 2012 2011 اسم المصرف
مصرف دبي اإلسالمي / 

 درهم
%14.7

8 
%15.9

3 %20 
%18.3

9 
%19.8

7 
%17.7

9 
المصرف العراقي لالستثمار/ 

 دينار
%60.2

6 
%89.4

6 
%133.

89 
%144.

18 
%145.

19 
%114.

59 
مصرف كردستان الدولي/ 

 دينار
%59.2

7 
%67.8

7 
%75.6

1 
%89.7

7 
%118.

26 
%82.1

6 
مصرف دجمة والفرات 

 اإلسالمي/ دينار
%32.5

6 
%50.5

4 
%72.9

7 
%134.

82 
%216.

13 
%101.

4 
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اتيياهإلد اليييةدت يياسدتةييائإلتد هيييإلة،دايالتييالردلييسدي يياسدإلكىداالييادقيياءإلا د  يي دتماييتدت يي د
اييسدكسدبيينتدالخةييييةد اخييكدتت ييىدقيييءإلةدالارييإلسد  يي داااشةيييةدالتةييائإلمدا  يي داليييإلغاد

ه ييياكدالايياء يسداالييءائخيس دإ دإخةييادلييادت ييسدالاتييياإلدالاخاةييمدللييااسدمقيياقةا،دنليي د
لخةاد دتأتنديخظإلدا  تياإلداةتتءاااكدالاااتمدا نل د أسدالتةائإلدالتردقيءدتتتيإللد

خااداسدتهتدا لااشياءاك د يالاءائعد ديتإلتيمدلةادالاراإلسد دتإلءداسدتهتدالاءائع داا 
سدبيييينتدالتاظي يييياكدتييييتاد ييييردااشيييياءداتيييييسد   يةيييياداتيييياهإلةدإ ديتييييءدكسديييييتادتاظي ةييييامداا 

(دكءخاتداادآلكداليياد6) الةةا(دقءد دي اسدقايه دلهةتإلءاءدي ااتدقياتا،دا ردالشءاتد)
دبنتدالخةيةد   داةتا دالاراإلسد يخةداليميد.د

د)د دالشءات داس د رد6يهمظ دالاءائع دإل داشااع دالا  ية دم  دخةية د ر دتيايس )
الاراإلسد يخةداليمي دإندظةإلكدالاراإلسدالام يةديخةمدغيإلدايإلإلة،د ةخا د شاةد
 ييإلةدشءا دييسدم دالا  يةداالاءائع،دابنادليىديرال دالارإلس دإندتايءدم دالا  يةد

د) دإل  دا     دمءبا د ر دترت ديألتاس دالاءائع دءش ةد216.13    دلارإلس )%
(دل ارإلسدخ ةاد%32.56(دامءبادا ءخ ديرتدإل د)2115اال إلاكدايةهاردلتااد)

د ردميسد اخكدالخةيةداتقاإليةد   د2111لتااد) دالءإلاةةد(م اء دتاةةدةخااكدلاءة
د(دالتالرد 11ليخ دءيردايةهار،دابنادااديا سداهمظتاداسدتهتدالل تد)
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د
د(11ل تد)

دمقا دالا  يةدإل داشااعدالاءائعد ردالاراإلسد يخةداليمي
دالارءإل داسدا ءاءداليامي

 
 حقوق الممكية إل  مجموع الموجودات -4
يءكداةتتءاادبنادالاطلإلديتءدالمإلمدالتالايةدالهاخيةديتءدا تلاسد يامدالاتياإلدددددددد

دالا  يةد دم  دييس ديإليه دلخا دالات  ديالاتياإل داقاإلخة داقيا   دالاتياإل دبنا دايتء الاتم
دييسدكخااعد دتاييات د  يادباد ءا ديطتن دغيإلدكسداا االااشاءاكدالترديتماتدتةائإلبا،

ديتل دكس دإن دالترددالااشاءاك  دالاراإلس د أس د ييإلة  دتتتإللدلاتاهإل الااشاءاك
تاظسدكااالةاد ردبنتدالااشاءاكدتتتإللدلاتاهإلد ييإلة،داقءدتمق دتةائإلد ييإلة،د رد
ميسدكسديتلدالااشاءاكدت اسدااشيةدالةءاءداهتدالقإلالدالالااخة د أسدالاراإلسد

تةائإلبادت اسددالتردتاظسدكااالةاد ردبنتدالااشاءاكد دتتتإللدلاتاهإلد ييإلة،د أس
دبنتد داتليإل دتاهئةم دختائا دإل  ديقاء دالاتياإل دبنا د    دا  تااء د أس دبخا دااس ق ي ةم
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الخةيةدإل دالاء دالن دنبمداليادالارإلسد ردا  تااءد   دم دالا  يةد ردتاايتد
(ديال دمقا دالا  يةدإل داشااعدالااشاءاكد ردالاراإلسد7الااشاءاك،داالشءاتد)

د يخةداليمي.
د(7شءاتد)

 مقا دالا  يةدإل داشااعدالااشاءاكد ردالاراإلسد يخةداليمي
 الاتاةه 2015 2014 2013 2012 2011 اسم المصرف

مصرف دبي اإلسالمي / 
 درهم

%11.2
3 

%11.8
6 

%14.4
3 

%14.2
9 

%15.2
1 %13.4 

المصرف العراقي لالستثمار/ 
 دينار

%36.9
8 

%46.9
6 

%50.8
7 

%55.9
7 

%56.8
3 

%49.5
2 

الدولي/ مصرف كردستان 
 37.8% 34.3% دينار

%39.5
9 

%43.7
3 

%49.5
4 

%40.9
9 

مصرف دجمة والفرات 
 اإلسالمي/ دينار

%20.9
9 

%30.8
4 

%39.4
8 

%42.8
8 

%47.6
3 

%36.3
6 
الارييءإل داييسدا ييءاءدالياميييديا  تايياءد  يي داليياخيياكدالااليييةدالةييخايةدل اريياإلسد يخييةد

داليمي
د

د) دالشءات دالاراإلسد يخةد7يييس دالااشاءاكد ر دإل داشااع دالا  ية دمقا  )
د رد داالااشاءاك دالا  ية دمقا  دييس د ييإلة د شاة دالخةية دبنت د ر دظةإلك دإن اليمي 
داتليإلد دالةاي ، دالاتياإل داس دي هيإل دكقت دإخةا دإ  داليمي  د يخة دالام ية الاراإلس

د اخك دإل دكسدك يإلدخةية ديالتيخة اسدخريمدالارإلسدالتإلاقرددا مراااكدالاتت قة
(،داكاادالمءدالءخ دل اراإلسدالام يةد2115%(دلتااد)56.83لهةتهااإل دإندي غكد)

( دإ د2111%(دلتااد)21.99 يخةداليميدلارإلسدءش ةداال إلاكدايةهار د ي غكد)
دالا  يةد دمقا  دييس دخةييا  دق يت دال اإل  دإس دإن دءير  ديخ  د ر د اخكدك لت دالخةية كس

د د)االااشاءاك، داليمي داءة دالتاى دل ةخااك دخةية داتاةه د    %(،د13.4امرت
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اا  دبنادالماتديةتهيعدالارإلسداااشةةدالتةائإلديالااشاءاكمدايا سداهمظةدت  د
د(دالتالر د11ال إلاقاكد ردالل تد)

 

 
د(11ل تد)

دمقا دالا  يةدإل داشااعدالااشاءاكد ردالاراإلسد يخةداليمي
دالارءإل داسدا ءاءداليامي
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 تحميل كفاءة ادارة السيولة رابعا :
 نسبة الرصيد النقدي -3

تليإلدبنتدالخةيةدإل دايء دقيءإلةدالإلريءةدالخقءييةدالتيرديات  ةيادالاريإلس،د  ي د
الا ييااديا لتااايياكدالااليييةدالاتإلتيييةد  يي دناييةدالارييإلسداالااشيييةدالتةييءيءد ييردااا يييءباد

اااتيادقرييإلةدالشيتدالامءءة،دادت لسدبنتدالخةيةد سدقءإلةدالاريإلسد  ي داااشةيةدالتاد
داسدالإلرءةدالخقءيةدالاتامةدلءيامدايا سدالتتييإلد سدبنتدالخةيةديالاتاءلةداآلتيةد 

د
د
د
ايقرءديالاءائعداااد ردم اةادشايعدالاه اياك،دياةتهخاادإلكىدالااتدالاات  داتيي سدددد

ةدك ييهتدإليي دكخ يياد   اييادااءكدخةيييةدالإلريييءدالخقييء ،دااءكداقييءإلةدالارييإلسد  ييي دالاتاءليي
دبخيا د هقيةدهإلءييةديييسدخةييةد تأءيةدإلتااااتادالااليةد ردااا يءبادالات  د  يةا،دك دإس 
الإلريييييييءدالخقييييييء داالةيييييييالةمدايقرييييييءديالإلرييييييءةدالةييييييائ ةدالتييييييإل دالتاييييييهكدالشخييييييييةد

داالاة ا اكدالنبيية.
د(8شءاتد)

 خةيةدالإلريءدالخقء د ردالاراإلسد يخةداليمي
 الاتاةه 2015 2014 2013 2012 2011 اسم المصرف

20.6% بنك دبي اإلسالمي / درهم
9 

%21.5
9 

%33.3
3 

%19.4
3 %14.55 %21.92 

المصرف العراقي اإلسالمي 
 83.6% 121% 112% 60% 58% 67% لالستثمار/ دينار

مصرف كردستان الدولي/ 
 دينار

%60.3
0 

%65.8
0 

%55.5
9 

%90.7
3 

%120.5
4 %78.60 

مصرف دجمة والفرات 
 اإلسالمي/ دينار

%63.9
9 

%62.8
4 

%57.4
8 

%101.
88 

%113.6
3 %36.36 

 + أرصدة سائلت أخري النقد لدي البنك المركزيالصندوق + نقد في                    

 100×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبت الرصيد النقدي = ــــ

 وما في حكمهاالىدائع                                                            
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الارييءإل داييسدا ييءاءدالياميييديا  تايياءد  يي داليياخيياكدالااليييةدالةييخايةدل اريياإلسد يخييةد
داليمي

د

د
د(12الل تد)

 خةيةدالإلريءدالخقء د ردالاراإلسد يخةداليمي
دالارءإل داسدا ءاءداليامي

 نسبة االحتياطي القانوني - 4
ا متياهردالقاخاخردباد يياإلةد يسدالاءائيعدالتيردتميت ظديةيادالارياإلسدالتشاإلييةددددددددد

ليييء داليخييي دالاإل يييا داليييا ا دكليةيييادا متيييياهردايييسدالخقيييء،دا ييياءةدايييادي ييياسدا متيييياهرد
اامتياهردالتغهيةداتت ااكدخةيةدالقاخاخرداشياإل د   دخا يسدباا دا متياهردا لااارد

ا متيييياهردالقييياخاخرديمةيييمدتت ياييياكداليخييي دالاإل يييا د يييردالي يييءاسدالاتت  يييةدابيييرد يييرد
د%(.35-21الغالمداادييسد)

تمييييت ظدالاريييياإلسديخةيييييةداتيخييييةداييييسدالايييييال دالاتييييا إلةدلييييءيةاداالخاتشييييةداييييسدالاءائييييعدددد
ظدييياداليخيي دالايين اإلدالاتت  ييةدلييء داليخيي دالاإل ييا د  يي دليي تدإلريييءدخقييء دءائييسديمييت 
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ايءاسد ائءة،دايةا دبنادالإلريءديا متياهردالقاخاخر،دااسداإلت اعدبنتدالخةيةدتاييءدايسد
قييءإلةدالارييإلسد  يي دالا ييااديالتااااتييادالااليييةد ييردااقيياكدا اايياك،دايا ييسدمةييامدبيينتد
الخةيةدإلياليا داسدتهتدقةاةدالإلريءدالخقء دلء داليخ دالاإل ا د  ي داشاياعدالاءائيعد

د ردم اةادا ااد ردالاتاءلةداآلتيةد دااا
د
د
د
د

ايسدتيهتدالاتاءليةديتييييسداخياد  ايادااءكدخةيييةدا متيياهردالقياخاخردااءكداقييءإلةد
الارييييإلسد  يييي دالا ييييااديالتااااتييييادالااليييييةدالاتإلتيييييةد  يييييامدتارييييةد ييييردالظييييإلاسدغيييييإلد
ا  تياءيييةداكاقييياكدا اايياكداالتيييردتتشييياد يةييادالإلريييءةدالااشييياءةدلييء دالاريييإلسد يييسد

دةءاءدالتااااتادالاالية.
د(9شءاتد)

  متياهردالقاخاخردالاراإلسد يخةداليميخةيةدا
 الاتاةه 2015 2014 2013 2012 2011 اسم المصرف

مصرف دبي اإلسالمي / 
 درهم

%16.8
8 

%17.8
0 

%23.4
2 

%15.3
7 

%10.5
5 

%16.8
0 

المصرف العراقي لالستثمار/ 
 دينار

%53.9
4 

%45.2
2 

%50.7
6 

%85.1
5 %112 

%69.4
1 

مصرف كردستان الدولي/ 
 دينار

%55.3
0 

%37.8
0 

%39.5
9 

%40.5
9 

%49.5
4 

%44.5
6 

مصرف دجمة والفرات 
 اإلسالمي/ دينار

%62.9
9 

%59.8
4 

%50.4
8 

%70.8
8 

%65.6
3 

%61.9
6 
الارييءإل داييسدا ييءاءدالياميييديا  تايياءد  يي داليياخيياكدالااليييةدالةييخايةدل اريياإلسد يخييةد

داليمي

 النقد لدى البنك المركزي                                   

 100×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــ االحتياطي القانىني نسبة  

 وما في حكمهاالىدائع                                               
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د

د
د(13الل تد)

دخةيةدا متياهردالقاخاخردالاراإلسد يخةداليمي
دالارءإل داسدا ءاءدالياميد

 نسبة السيولة القانونية -5
تاهيييييتدبييييينتدالخةييييييةداقياةيييييادلايييييء دقيييييءإلةدا متياهيييييياكدالالييييييةداا متياهيييييياكدالهاخاييييييةد
)الإلريءةدالخقءييةداالإلرييءةدلييادخقءييية(د  ي دالا ييااديا لتاااياكدالااليييةدالاةيتمقةد  يي د

الخةييةدايسدك هيإلدخةييمدالاريإلسد يردشاييعدظيإلاسداميا كدالاريإلسدمدليينل دتتيءدبينتد
الةييالةداالييا يةدااةيتتءاااد ييرداشياتدتقيييياد  يااةدكءاإلةدالةيييالةدايا يسدالتتييييإلد خةيياد
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 وما في حكمهاالىدائع 
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اتلييييإلدالاتاءليييةدك يييهتداخييياد  ايييادااءكدخةييييةدالةييييالةدالقاخاخييييةدااءكدالةييييالةدك داسدددد
بخييا د هقييةدهإلءيييةدييييسدبيينتدالخةيييةداالةيييالةدالارييإل يةمداءإلشييكدالتيياءةد ييردا ءيييياكد
الااليييييةديريييياإلةد ااييييةدااءاإلةدالاريييياإلسدالتشاإليييييةديريييياإلةدتارييييةدإليييي دتقةيييييادا اخيييياكد

دمةمدءإلشةدالةيالةدإل دقةايسدبااد دالةيالةد ردالاراإلسدالتشاإليةدي
ايا يييسدتاليييي دا متياهيييياكدالالييييةداا متياهيييياكدالهاخاييييةديلييي تداييياشادايييسدتيييهتد

دا تر 
بردت  دالااشاءاكدالخقءيةدالترديات  ةادالارإلسدءاسدكسدداالحتياطيات األولية : -أ

كإليتةدي ةمداخةاد ائءاداتتألسدبنتدا متياهياكد   داةتا دالارإلسدالاامءداسد
دا اخاكدبرد 

د*دالخقءديالتا ةدالام يةداالخقءديالتا ةدالشخييةد ردالرخءا .
د*دالاءائعدالخقءيةدلء داليخ دالاإل ا .

د*دالاءائعدالخقءيةدلء دالاراإلسدالتإل د ءاد إلاعدالارإلسدخ ةا.
د*دالر ا دقيءدالتمريت.د

داالرصدة النقدية الجاهزة )ضمن االحتياطيات األولية(: -3
 دا راتدالخقءيةدالترديات  ةادالاريإلسدالتشياإل دءاسدكسدي ةيمداخةيادك د ائيءدبردت 

دالادتلتإل د ردا ةتهااإلاكدالارإل ية.
ك داخةادااشاءاكدااداراتدتااةدالةيالةد)   دل تدخ ءد(دابردا هإلديخاءدالااشياءاكد
ةييييالةد يييردالارييياإلسدالتشاإلييييةداتتيييألسدبييينتدا رييياتدالةيييائ ةدايييسد)الخقيييءد يييردريييخءا د

إلسدمداا إلرءةدلء دالاراإلسدا تإل دماا إلرءةدالااء ةدلء داليخي دالاإل يا دمدالار
اا داإلرءةدةائ ةداتإل داا سداسديمت ظد يةادالارإلسدا   داةتا دالارإلسدالااميءد

دتتألسدا متياهياكدالهاخايةداسدكإليتةدا اخاكدبر د
د

 :النقد في الصندوق 
االشخييةداالتيردتميت ظديةيادالارياإلسديلاتداشااعدالاإلا دالخقءيةديالتا ةدالام يةددددد

دالتشاإليةدلاااشةةدا لتااااكدالياايةدااااإلةةداخلهتةادالياايةداال اإليةد.د
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 :االرصدة لدى البنك المركزي 
يخةيةداسدكااالاددتخادالتلإليتاكدالارإل يةد   دإلااادالارإلسدالتشاإل ديايمت اظدددد

 ردراإلةدخقءدةائتدلء داليخ دالاإل ا ،داالتردتتإلسديخةيةدايمتياهردالقاخاخر.دااليخ د
الاإل ييييا د ديييييء عدكي ييييةد اائييييءد  يييي دخةيييييةدايمتييييياهردالقيييياخاخرداليييين دياء  ييييادالارييييإلسد
ييييكد  يةيييياد التشييياإل دلءيييييا،دال ييييسدإنادااءكدخةييييةداييييييءاعد ييييسدالخةيييييةدالاقيييإلإلةدالتييييردخر 

داليخ دالاإل ا ديء عد ائءةد   دبنتدالاائءةدالااء  ةدلءيا.القااخيس،د د أس 
 : االرصدة لدى المصارف االخرى 
ابييردالاييااتدالتييردياء ةييادالارييإلسدالتشيياإل دلييء دالاريياإلسدالام يييةدالتييإل داييسددددد

كشتداقارةدالر ا داتمريتد قإلاكدكتإل داسدالءياس،داياءاءدمشادبنتدالاءائيعد  اياد
ااشةكدالارياإلسدالااء  يةدريتايةد يردتليغيتدالخقيءدليءيةادكادااءكد هقاتةيادالرييإل يةد

 اإلشةا.داعدالاراإلسدالاإلاة ةدءاتتدالي ءدات
 :الصكوك قيد التحصيل 
اتاهتدالر ا دالاةمايةد   دالارياإلسدالتيإل داالتيرديميت ظديةيادالاريإلسدالياددددد

 يتاداةتهادقياتةا.ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  ا إلرءةدلء دالاراإلسدتاإلجدالي ءد 

إلجدالشةياادالاريإل ردابردا اااتدالترديقاادالارإلسديأيءا ةادلء داراإلسداتإل دتيا
دل ي ءدختيشةدالتتااهكدالتاإلشيةدل ارإلسد.

ـــة :  –ب  ـــات الثانوي بيييرد يييياإلةد يييسدااشييياءاكدةيييائ ةدتيييءإلد ائيييءادمداتلييياتداالحتياطي
الاإلا دالااليييةداالاإلا دالتشاإليييةدالاترييااةداالتييرديا ييسدتماي ةييادإليي دخقييءدةييائتد خييءد

اائييءداتتييءءةداخةييادمدكخةييادتةييابادالماشييةدمداتمقيي دبيينتدا متياهييياكد ييرداشيياتدالةيييالةد 
 ردتء يادا متياهياكدالاليةدمدا رداةتيتامداادي ييلدايسدا متياهيياكدالالييةد يسد

داته ياكدالارإلسدمدا نل دتةاباد ردتمقي دكإلياحدالارإلسد.
 ااداسدالةءسداسدبنتدا متياهيياكدبيادتمقيي داليإلي ديالءإلشيةدا الي داايسدهياد

خيييءدالماشييية،داتمقييي دبييينتدايمتياهيييياكد يييرداشييياتدتمقيييي دةييييالةداخاةييييةدل اريييإلسد 
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الةيالةد اائءداتتءءة،داخةادكخ ةادتةةاد ردتء يادايمتياهياكدالالية،دا يرداةيتيتامداياد
ي يلداسدايمتياهياكدالاليةد سداته ياكدالاريإلس،دا ينل دإخ ةيادتةياباد يردتمقيي د

دخةيةداسدكإلياحدالارإلس.
دالارييياإلسدالتشاإليييييةد غيإلبييياداييييسداخددد لييييألكدال ايييات،دتةييييت دإلييي داييييياءةدكإليامةييييا،دإس 

ايالتالردليىداسدار متةادايمت ياظديامتياهيياكدكالييةدت يا دماشتةيادال ت يية،دك دإخ ةياد
يا سدكسدتةتتءادشااا داسدكااالةاد ردإةتهااإلاكدقريإلةدالشت،د ليإلاادالاإلا دالااليية،د

اتعديةيالةد الية،دابنتدبرداالاإلا دالتشاإليةدالتردبردإلا ةدإل دكخ ةاداإليمة،د أخ ةادتت
دايمتياهياكدالهاخاية.

د
 واالحتياطيات الثانوية تتكون من جزأين:

امءءدقاخاخيادمدايةيا ديا متياهيياكدالقاخاخييةداالين ديأتيندلي تدمياا كدالجزء األول : 
التايخةداالةخءاكدالم اايةدمدايظةإلدبنادالشاادااليماد خيءاادتمتياجدالءاليةدإلي دكايااتد

 المارتد ردايااخيتةادختيشةدلاياءةدالخ قاكدالتااةد   داييإلاءاكدالتااة.ددلتاايتدالتشا
ي اسدامءءاديمةمدةياةةدالارإلسدناتادمدك دكخةادتتتيإلدياهايةداءتاإلدالجزء الثاني : 

يةتتءاد خءدالماشةدكلييادمد ياسدييتادتماييتدشيااداخيادإلي دامتياهيياكدكالييةدمدكادتماييتد
ريياإلسد غيإلبيياداييسداخليياكدال ايياتمدتةييت دإليي داييياءةدشييااداييسدالتيييإلةدكليييادمدكسدالا

كإليامةييادمدايالتييالردليييىداييسداريي متةادا مت يياظديامتياهييياكدكاليييةدت ييا د ييسدماشتةيياد
ال ت يةدمدك دكخةاديا سدكسدتةتتءادشااداسدكااالةاد رداةيتهااإلاكدقرييإلةدالشيتد ليإلااد

اداإليميةد أخةيادتتاتيعديةييالةدالاإلا دالااليةداالاإلا دالتشاإليةدمدالتردبردإلا ةدإلي دكخةي
د اليةدابنتدبردا متياهياكدالهاخاية.د

د
د

د  
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دا ةيييتخيتيياشييييياك
كظةإلكداطلإلاكدالتم يتدالاالردل اراإلسد يخةداليميداء د  ااةدبنتدالاراإلسد رد

د دات ااتة، دمققكداطلإلاكدإليمية د قء داكتإل داترا ءة،دتمقي دالتاائء، داخت لة اخةا
د.ةااادك اسداسدتهتداطلإلاكدالتائءد   دمقا دالا  ية،دكادالتائءد   دالااشاءاك

دالييييتييييييارييييييييييياك
لإلاإلةدا تااءدالاراإلسدا ةهايةد   دالقيااديءإلاةاكدتم ي يةدلاا ةدتلاد تد .1

 ءاليةدالتردتميهديةا.الاتغيإلاكدالييئيةدالتردتتاتد يةاداالظإلاسداالاتغيإلاكدال
لإلاإلةدا تااءدالاراإلسدا ةهايةد يخةداليميد   دالةىدالت ايةداالاالا يةد .2

داشا كد دال  دكااالةا دتاشيا د ر داةا ءتةا ديالتالر دالارإل ية دا االةا دتقييا  ر
 اةتهااإليةدك هإلدإليما دالااخا داتمقيقا دلبءا ةا.

د .3 دالتإلاقر دا ةهار دالارإل ر ديالتات دالخةال دءيردلإلاإلة ديخ  دمنا ليمنا
ا ةهارديتء تداخاانشا داهاليا دل اراإلسدا ةهايةداا إلقةامدابناداادا ءتادالختائاد
دياهيهتاد دقياةا  دتقءاا داظةإلك داالتر دالاالية دالاطلإلاك ديتم يت دالتارة التا ية

دالتإلاقية.
دالاراءإل

،دالهيتييةدالهاخييية،ديييهددتإل ييردامايياءدايييإلابياد يييءدالةييهاتم يييتدالتقيياإليإلدالااليييةد،د .1
 .1995خالإل،د

،دالليييإليسد  يييياسد يييءى،دخائيييتدمةيييسخييياإل،دد ييييءدالخاريييإلالليييإلائمدااماةييييتةا،د .2
 .2113الهيتةدا ال ،دءاإلدالاةيإلةدل خلإلداالتاايعداالهيا ة،د ااس،د

داماييييءد يييييءداهدالاإلةيييير،ددشايييياتدالييييءيساييييءتتداتتيييياندالقييييإلاإلاك،د-ا ءاإلةدالاالييييية .3
 .2116الشااتية،دا يإلابياية،دا ة خءإلية،د،دالءاإلدال م  ،د

،دالهيتةدا ال ،دءاإلداليءاييةدلقإلدد ااإلاد،داللخهردكياساالتم يتدالاالر،ددايءاإلة .4
 .2115ل خلإل،د ااس،دد
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اءاإلةداليخييا داييءتتد اييردااةييتإلاتيشرداتارييإلد،دء.درييهحدمةييسدالمةيييخرداء.د .5
 .2111اطيءد يءدالإلماسدالءاإل ،دءاإلداائت،د ااسد،د

الارييياإلسد يييردالي يييءاسدالتإليييييةدءإلاةيييةد يييردتقيييييادا ءاادالارييييإل رد،دترتريييةد .6
اميييييءةدشيييييإلدت ييييسدالاخلييييء،داهإلامييييةدء تيييياإلاتد،د  يييييةدا ءاإلةداا قتريييياءد،د

 .2115الشااتةدالاةتخرإلية،ديغءاء،د
تقيييياد  ييااةدا ءااد ييردالقهيياعدالارييإل رد،دء.درييال دتييالا،دءإلاةييةداقءاييةد ييرد .7

ةداالتما كدا قتراءيةدااقيعداتميءياك،دا تق دالاخظااةدالارإل يةدالشاائإلي
 .2114  يةدالت اادا خةاخيةداا شتاا ية،دشااتةدالل سد،دالشاائإل،د

التقييييييييادالاييييييالرداا قتريييييياء دلاشاييييييعدريييييييءاتدلرييييييخا ةدا ءايييييييةد ييييييردالشاائييييييإلد .8
دإلةيييالةدااشةيييتيإل،د،(،دامايييءد ييييءدالماييييءدإةييياا يت2111-1991ل ايييءة)

 .2112،داء،ديغءاءشااتةديغءد  يةدا ءاإلةداا قتراء،
تقييادالالاإليعدا قترياءيةدءإلاةيةد يردتم ييتدالشيءا دا قترياءيةدا  يااةدا ءااد،د .9

 ييييءدالتايييياداريييه  د ييييءدال يييإلياداء.دهيييهتداماييياءد يييءاا ،دءاإلدال تيييمد
د،1999ل هيا ةداالخلإل،دالاارتد،د

1. White، Gerald I.، Sondhi، Ashwlnpaul C.، Fried، Dov، "The 

Analysis and use of Financial Statement،" 2
nd

 

edition، 1997. 

2. Rees، Bill، "Financial Analysis،" University of Strathelyde، 

1990 

                                                 
ء.دريييييهحدمةيييييسدالمةييييييخرداء.داطييييييءد ييييييءداليييييإلماسداليييييءاإل ،داءاإلةداليخيييييا دايييييءتتد ايييييردددد(1)د

د.221،داد2111ااةتإلاتيشرداتارإل،دءاإلداائت،د ااسد،د
اميءةدشيإلدت يسدالاخليء،دترتريةدالارياإلسد يردالي يءاسدالتإليييةدءإلاةيةد يردتقيييادا ءااددد(2)

اا قتريييياءد،دالشااتيييييةدالاةتخرييييإلية،ديغيييييءاء،دالارييييإل ر،داهإلامييييةدء تييييياإلاتد،د  يييييةدا ءاإلةد
د134،دا2115
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ء.درييييال دتييييالا،دتقيييييياد  ييييااةدا ءااد ييييردالقهيييياعدالارييييإل ر،دءإلاةييييةداقءاييييةد ييييردا تقيييي ددد(3)

الاخظااييةدالارييإل يةدالشاائإليييةداالتمييا كدا قتريياءيةدااقييعداتمييءياك،د  يييةدالت يياادا خةيياخيةد
د.387د،دا2114اا شتاا ية،دشااتةدالل سد،دالشاائإل،د

اميءةدشيإلدت يسدالاخليء،دترتريةدالارياإلسد يردالي يءاسدالتإليييةدءإلاةيةد يردتقيييادا ءااددد(4)
د.134الارإل ر،دارءإلدةاي ،داد

د.134الارءإلدخ ةاد،داددد(5)
اميءةدشيإلدت يسدالاخليء،دترتريةدالارياإلسد يردالي يءاسدالتإليييةدءإلاةيةد يردتقيييادا ءااددد(6)

د.136-135الارإل ر،دارءإلدةاي ،داد
 يءدالتاياداريه  د ييءدال يإلياداء.دهيهتداماياءد يءاا ،دتقيييادالالياإليعدا قترياءيةدءإلاةيةد يردد(7)

،د1999تم يتدالشءا دا قتراءيةدا  يااةدا ءاا،دءاإلدال تيمدل هيا يةداالخليإل،دالااريتد،د
د.216ا

ردامايييءد ييييءدالماييييءدإةييياا يت،دالتقيييييادالايييالرداا قترييياء دلاشايييعدرييييءاتدلريييخا ةدا ءاييييةد يييد(8)
(،إلةالةدااشةتيإل،  يةدا ءاإلةداا قتراء،شااتةديغءاء،ديغءاء،د2111-1991الشاائإلدل اءة)

د.6،داد2112
 .118-117يخظإل دكبايةدالخةمدالااليةد ردتقييادالءااداد(9)

(10)
 Fundamentals of Corporate Finance. pp64, Financial Management: 

Tbeory and Practice, pp100, Can Financial ratios detect fraudulent financial 

reporting? pp.23.  
(11)
 Fundamentals of Corporate Finance. pp64, The Importance of Financial 

Ratios in Predicting Stock Price Trends A Case study in Emerging Markets, 

pp13-26, Financial Management: Tbeory and Practice, pp100. 

د.د352يخظإل داءاإلةدالاراإلسدلراممداالتتداد (12)
د.د438-429(ديخظإل داءاإلةدالاراإلسدالااقعداالتهييقاكدالتا يةدا13)
د.د11يخظإل داءاإلةدالاراإلسداءتتداظي ردداد (14)

(15)
 Fundamentals of Corporate Finance. pp57, How to Analyze Your 

business using financial ratios. pp10, Financial Management: Tbeory and 
Practice. pp89, Financial Ratio Analysis A Guide to Useful Ratios for 

Understanding Your Social Enterprises financial Performance, pp.8.   
د.د59الااقعداالتهييقاكدالتا يةداد–يخظإل دإءاإلةدالاراإلسدد(16)
دةيأترديياسداتخاباد مقا د ردبنادالايمي. (17)


