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داءـــــــاإله  

 أقدم ثمره جهدي العلمي المتواضع الى: 

 وطني الغالي .......................... العراق

من جعل هللا الجنه تحت اقدامها ونبع الحنان المدتفق في 

 عروقي ................................... أمي 

ما انا فيالى قدوتي في الحياة ومن افتخر به وله الفضل 

 عليه االن ................................. أبي

الى من اشد بهم ازري وسندي وقوتي ...... اخوتي 
 وزمالئي

                                                   

 الباحث                                       



 و
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتقدير الشكر
 األنبياء خاتم هللا رسول على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 .والمرسلين
 وبعد.
 البحث.الذي بفضله ومنته مكنني على اتمام هذا  تعالى هلل الحمد

ومن واجب الوفاء والعرفان بالجميل اتقدم بالشكر الجزيل الى من تعلمت من 
ث رالذي اثاستاذي الفاضل الدكتور سعد الساكني صبره وحلمه قبل علمه الى 

مالحظاته القيمة وتوجيهاته السديده البحث. فجزاه هللا خيرا وله جزيل الشكر 
 .والتقدير

 مناقشة بقبول تفضلكم على الكرام اللجنة ألعضاء والتقدير بالشكر أتقدم كما
 .الرسالة
كلية االعمال  في األفاضل ألساتذتي واالمتنان الشكر بخالص أتقدم وكما

 مسيرتي فترة طيلة ومعرفة علم من به أحاطوني ما على المحاسبة قسم وخاصة
 .الدراسية
 جامعة مكتبة في العاملين الموظفين إلى والعرفان بالشكر أتقدم أيضا   وكما

كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد  ومكتبة األردنية الجامعة ومكتبة اإلسراء
 .الخاصة بموضوع الرسالة والمصادر بالمراجع وإمدادي معي تعاونهم على

 العمل في زمالئي إلى والتقدير الشكر بخالص أتقدم أن إلى يسعني ال وأخيرا  
 دراستي إلكمال للتفرغ المناسب والوقت الفرصة لي وإتاحتهم تشجيعهم على

 .العليا
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 العربية باللغة الملخص
 

 سوق العراقالمدرجة في  المالي للفنادق األداءالهيكل المالي على  إثر
 لألوراق المالية

 إعداد
 احمد كاظم قاسم

 إشراف
 سعد عبد الكريم الساكني الدكتور

 
اق سوق العر على األداء المالي لخمس فنادق مدرجة في  اثر الهيكل المالي قياس إلى الدراسة هذه هدفت   

المالي  ، وتم استخدام النسب المالية لقياس الهيكل(والمنصور وبغداد وعشتاروبابل فلسطين ) لألوراق المالية
الستثمار ا )التمويل الداخلي والتمويل الخارجي( وقياس األداء المالي )نسبة المديونية ونسبة العائد على

 .3117إلى  3112سنوات الواقعة بين ومعدل دوران األصول( لل
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخراج النسب المالية من القوائم المالية للفنادق الخمسة للفترات الواقعة بين 

 فرضيات.ال، وتم اعتماد معامل ارتباط بيرسون واالنحدار الخطي البسيط والمتعدد الختيار 3117و 3112
وقد توصلت الدراسة إلى أن اغلب الفنادق اعتمدت على التمويل الداخلي أكثر من التمويل الخارجي في 
بناء هيكلها المالي وان الهيكل المالي قد أحدث تأثيرا إيجابيا في الهيكل المالي ولكن هذا التأثير ليس 

 بالمستوى المطلوب.
التمويل الداخلي والخارجي في بناء الهيكل المالي واالعتماد  وكانت اهم التوصيات هي إعادة النظر بنسب

وكذلك إعادة النظر بالهيكل المالي بالشكل الذي وعدم االحتفاظ بالسيولة العالية  على التمويل الخارجي
 .يحقق اقل كلفة لراس المال والتي تحقق نسبة مديونية مثلى وزيادة في العائد على االستثمار

 األصول.نسبة المديونية ، معدل دوران  : الهيكل المالي ، األداء المالي ، ةالكلمات المفتاحي

  


