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 الوستخلص

مالية( من خالل المالي )النسب ال ساليب التقميدية لمتحميلنموذج مبني عمى األأ  تصميم لى إالحالي  بحثال يدفي
ىم النسب المالية الدالة عمى احتمالية التعثر المالي في المستقبل أو التي تسيم كدليل عمى أتسميط الضوء عمى 

كذلك وجود حاالت لمتعثر المالي في الشركات الصناعية المختمطة والتي تتواءم مع متغيرات البيئة العراقية، 
ن تحقق عممية التشخيص بأقل خطأ أساليب متعددة من شأنيا أالعتماد عمى اميل المالي بساليب الحديثة لمتحاأل

  .محتمل
سموب التحميل العاممي بالمركبات االساسية أ: ساليب االحصائية منيا د عمى مجموعة من األاعتمتم اال الذ

 التمييزي المتعدداسموب التحميل ، كذلك في استخالص التركيبة البسيطة لمعواملوبموجب طريقة االتساق الذاتي 
باألستعانة بالبرنامج  مثللموصول الى صياغة االنموذج اال االتجاىات العامة باسموبين ىي الخطوي و

مختمط والمدرجة في سوق ( شركة من شركات القطاع الصناعي ال15) ت الشركاتذ بمغإ، SPSSي صائحاأل
 ( .2006-2012) وراق المالية ولممدة منالعراق لأل

 :برزىا أمن االستنتاجات كان  أىملى إ توصل البحث
لى ثالثة دوال في البحث الحالي ساىم في الوصول إاساليب متعددة لتكوين دوال تمييزية لمتنبؤ  المعن استإ :ًوالأ

وضاع صورة واضحة وادلة ارشادية عن األ عطاءمن شأنيا ان تحقق عممية التنبؤ بأقل خطأ ممكن، وبالتالي إ
 تخاذ قرارات رشيدة.عممية إ تنشطي سوف تممركز المالي لمشركات المبحوثة، اللالمالية الحالية والمستقبمية 

بحوثة ن لكل شركة من الشركات المعثر المالي لمدوال الثالثة يعود إلى أن التفاوت في دقة التنبؤ بالتإ : ًثانيا 
مع دالة أخرى من ىذه الدوال، في حين أن شركة  اءممعطيات وظروف اقتصادية تتواءم مع دالة معينة وال تتو 

 تكون عكس ذلك. قد خرىأ
 -تي :عما سبق أورد البحث أىم التوصيات والتي تمثمت باآل ًتأسيسا و
لمطرائق  متعددخرى المعنية بعممية اتخاذ القرارات االسموب الالمبحوثة  والجيات األاد الشركات اعتم :ًوالأ

ى قربيا ، ألعطاء تصور عام عن ىذه الشركات وعن مدلبحث الحالي من الدوال التمييزيةالمختمفة المتبعة في ا
   ، والتخاذ االجراءات المناسبة لتفادي التعثر والتصفية .و بعدىا من مخاطر التعثرأ

المالي من  ة وفاعمية في التنبؤ بالتعثرفي تحديث وتطوير نماذج اكثر كفاي من االستمرارالبد : ًثانيا 
ات موضوع البحث بيدف الوقوف لما تمميو طبيعة الشرك ًوفقاو ساليب المرشحة لمتمييز خالل بناء حزمة من األ

 وطبيعة تمك الشركات . التي تتواءمو الطرائق تمك فضل عمى أ
 
 


