
  

ححلٍل الؼالقت بٍي الؼائذ والوخاطرة فً حشكٍل ححلٍل الؼالقت بٍي الؼائذ والوخاطرة فً حشكٍل 

  الوحفظت االسخزوارٌتالوحفظت االسخزوارٌت

  
فً سىق بغذاد لألوراق  للشركاث السٍاحٍت الوذرجت دراست حطبٍقٍت

 الوالٍت

 

 

رسالت هقذهت إلى هجلس كلٍت اإلدارة واالقخصاد فً الجاهؼت 

ػلىم الوسخٌصرٌت وهً جسء هي هخطلباث ًٍل درجت الواجسخٍر فً 

 وإدارة الفٌادق السٍاحت

 

 مقدمة من قبل

  دنيا طارق أمحد صاحل القيسيدنيا طارق أمحد صاحل القيسي

 بإشراف

 األستاذ املساعد الدكتور

 إبراهيم أمحد إبراهيم جركس
 

 

 م 4002هـ                                                         5241

 



 لوسخخلصا

حشكٍل  ححلٍل الؼالقت بٍي الؼائذ والوخاطرة فً اسخهذفج الذراست

ج اهخواهاً ٍالوحفظت االسخزوارٌت هي الشركاث السٍاحٍت ، والخً أول

 لوسخزورٌي فً الحقل الوالً والسٍاحً .هي قبل اكبٍراً 

خخٍرث ا، و 4005-5991وقذ غطج هذة الذراست الفخرة السهٌٍت هي 

الشركاث السٍاحٍت الوسجلت  ي هجخوؼها الوخوزل فًػٌٍت الذراست ه

شركاث ػاهلت  9لألوراق الوالٍت ، حٍذ حن اخخٍار  بغذاد  سىق فً 

  ضوي القطاع الخذهً .

: أى حٌىٌغ االسخزواراث األولىللبحذ هفادها ) فرضٍاث رالد وضؼج

فً الوشارٌغ السٍاحٍت الوخخلفت سىف ٌؤدي إلى حقلٍل الوخاطرة 

: أى اسخقرار ػىائذ والرانيةلؼىائذ فً حلك الشركاث ، واسخقرار ا

فً سىق بغذاد لألوراق الوالٍت  سهوهاأ سخقرارالشركاث سٍؤدي إلى ا

إلى  : أى ازدٌاد ػذد األسهن فً الوحافظ الوشكلت  ٌؤدي والرالرة، 

 (.اًخفاض هخاطرحها الالًظاهٍت
جشاييل الحفظةاة الاايا ية ( مؤشرات لذراسة عالقة واذر كل منهاا ياً 5) جم اسحخذام

وهً )معذل هامش الربح من الحبيعاات   معاذل العا اذ عااى امساحرحار   معاذل العا اذ 

 عاى  ق الحايية   معذل ربح الاهم العادي    صة الاهم من مقاىم األرباح( .

وقذ جام اتحباار كال مؤشار مان هاؤش الحؤشارات ويذرهاا ياً جشاييل الحفظةاة الاايا ية 

 .بعىا ذ الاىق )العا ذ الريسحالً( باسحخذام األساليب الحالية واإل صا يةو

من مؤشرات الربفية )معذل هامش الربح من الحبيعاات    ا  جبين من الحفايل إن بعضو

معذل العا ذ عاى امسحرحار   معذل العا ذ عاى  اق الحايياة( األكرار جااذيرا  ياً عىا اذ 

 ييل الحفظةة الايا ية .الاىق )العا ذ الريسحالً( ويً جش

تاصااث نحااا د الحفاياال  وويذبحااث نحااا د الذراسااة فاافة الظرالاايات الاارالخ لابفااد   

والقياس إلى نحا د جشييل الحفظةاة الاايا ية بحى اب مؤشارات الربفياة جفاذد نىعياة 

باإلالااية ويداء ونشاط الشركات الايا ية الحااهحة يً ساىق بداذاد لااوراق الحالياة 

 .لاحاحرحر يً اتحيار الحفظةة األيضل  إلى إعطاء يرفة

 



 

 
 


