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الباحث هلل عز وجل ، شكراً وحمداً ، على ما أنعم علٌه من عظٌم رحمته ، بإتمام هذا ٌسجد    

البحث ، ٌا ربً لك الحمد ، كما ٌنبؽً لجبلل وجهك وعظٌم سلطانك ومجدك  ، فالحمد هلل على 

تمام نعمه وكمال فضله ، لذلك ٌطٌب لً أن أقدم الشكر الجزٌل واالحترام واالمتنان الى أستاذي 

ل األستاذ الدكتور مجٌد عبد الحسٌن هاتؾ ، الذي تفضل باإلشراؾ على هذه الرسالة ، الفاض

ولما قدمه لً من دعم وتشجٌع ، وتوجٌهات قٌمة وسدٌدة كان لها األثر األكبر فً اتمام هذا 

العمل ، والذي لم ٌتؤخر فً تقدٌم النصح والتوجٌه واالرشاد ، ولم ٌبخل بجهد أو علم إال أفاض 

  ً وأقدم اته ، ، فله منً وافر الشكر واالمتنان ، وأرجو من هللا أن ٌجعله فً مٌزان حسن به عل

لربٌس وأعضاء لجنة المناقشة على تفضل سٌادتهم باالشتراك فً لجنة شكري وامتنانً 

المناقشة ، وإثرابها بالمبلحظات والتوجٌهات القٌمة التً ستسهم فً اعطاء البحث القٌمة 

 ث السابقة ، نفع هللا بعلمهم رواد العلم والمعرفة ومتعهم بالصحة والعافٌة . وحوالمكانة بٌن الب

ورباسة  جامعة القادسٌة –قتصاد وٌسعدنً تقدٌم الشكر واالمتنان الى عمادة كلٌة االدارة واال

 ، إذ لمست فٌهم التشجٌع والدعم المعنوي طٌلة مدة الدراسة .  قسم المحاسبة

حونً من فٌض علمهم ، وأعطوا فؤحسنوا العطاء وأعانوا وكانوا نعم وإقراراً بالفضل لمن من

المعٌن ، وبسطوا أٌدي كرمهم ولم ٌبخلوا بفكرهم كافة أساتذتً التدرٌسٌٌن فً مرحلة 

الماجستٌر ، وكل األساتذة األفاضل الذٌن أسهموا ولو بكلمة فً إؼناء هذا البحث البكالورٌوس و

الشكر واالمتنان الى إدارة م ٌتقدوالٌفوتنً تنان والعرفان ، خالص الشكر واالمأقدم  ، إلٌهم

سوق العراق لؤلوراق المالٌة والقابمٌن علٌه وأخص بالذكر المدٌر التنفٌذي للسوق االستاذ طه 

أحمد عبدالسبلم ومدٌر العبلقات العامة الست جٌمً أفهم توما لما أبدوه من تعاون كبٌر ساهم 

 فً اتمام هذا البحث . 

الداعم الحقٌقً  والدتً الحنون والى الشكر الجزٌل والعرفان واالجبلل الىٌب لً أن أقدم ٌطو

ً  دعاًء  والسند المتٌن نور عٌنً والدي العزٌز األستاذ محمد وفقان الجبوري الذي لم ٌدخر عل

ٌبة زوجتً الحبلالشكر واالمتنان  وكذلك أقدمأو جهداً أو دعماً أو تشجٌعاً طٌلة مدة الدراسة ، 

وعابلتً الؽالٌة ، وكل من ساعدنً ووقؾ جانبً من األهل واألصدقاء ، فجزا هللا الجمٌع عنً 

كل خٌر ، وأسؤل هللا أن ٌجعل هذا العمل فً مٌزان حسناتنا جمٌعاً ، فإن أصبنا فمن هللا ، وإن 

 أخطؤنا فمن أنفسنا ، وهللا ولً التوفٌق .

 الباحث                                                                                                

 

 شكر وامتنان 
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  Abstractالمستخلص 

التعرؾ على أثر التقارٌر المالٌة منها ٌهدؾ هذا البحث إلى تحقٌق مجموعة من األهداؾ 

فً سوق العراق لؤلوراق  المنشورة على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة

نشر التقارٌر المالٌة للشركات الى تؤخٌر  الى توضٌح العوامل التً ٌمكن أن تإديوالمالٌة 

بٌان آثار التؤخٌر فً نشر وفً سوق العراق لؤلوراق المالٌة  المساهمة العراقٌة المدرجة

التقارٌر المالٌة على مستوى الشركة من خبلل معرفة مدى التزام الشركات المساهمة العراقٌة 

العراق لؤلوراق المالٌة بمتطلبات االفصاح ونشر تقارٌرها المالٌة وفق  المدرجة فً سوق

لقٌمة السوقٌة ( وتؤثٌر التؤخٌر فً نشر التقارٌر المالٌة على ا 5105( لسنة ) 8التعلٌمات رقم ) 

  . ألسهم هذه الشركات

وتمثل مجتمع البحث بالشركات العراقٌة المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة واختٌرت 

( شركة ألكبر قطاعٌن فً السوق المالً واالكثر تداوالً وهما  33عٌنة البحث المكونة من ) 

متوسط ، حٌث تم الوصول الى  5151_5108قطاعً المصارؾ والصناعة خبلل المدة من 

القٌمة السوقٌة هم تلك الشركات ومعرفة أثر تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة على القٌم السوقٌة ألس

  . سهمها أل

ٌحتاج مستخدمو التقارٌر المالٌة الى  : جموعة من االستنتاجات من أهمهاوأظهرت الدراسة م

معلومات مبلبمة وفً الوقت المناسب لؽرض القٌام بتنبإاتهم واتخاذ القرارات ، إذ من 

تكون هذه المعلومات حدٌثة بطبٌعتها ، حٌث ٌمثل التوقٌت المناسب قٌداً هاماً  الضروري أن

على نشر التقارٌر المالٌة وقبل أن تفقد المعلومات قدرتها على التؤثٌر فً عملٌة اتخاذ القرارات 

، فمن البدٌهً انه اذا لم تتوفر المعلومات عند الحاجة الٌها فلن ٌكون لها تؤثٌر على اتخاذ 

ارات ألن عملٌة اتخاذها تكون دابماً محددة بفترة زمنٌة معٌنة ، وٌختلؾ التوقٌت المناسب القر

فً توفٌر المعلومات  مع اختبلؾ طبٌعة القرار فبعض القرارات تستلزم سرعة أكثر من ؼٌرها

  .المبلبمة 

ات أهمٌة التزام الشركات المساهمة بتعلٌم ة بمجوعة من التوصٌات من أهمهاوأوصت الدراس

االفصاح و كذلك التؤكٌد على الشركات التً تؤخرت فً نشر تقارٌرها المالٌة السنوٌة لبللتزام 

بالوقت المحدد لنشر التقارٌر المالٌة المنصوص علٌها فً القوانٌن واللوابح ، وذلك من خبلل 

إلفصاح أخذ التدابٌر البلزمة بحق تلك الشركات التً تخالؾ االنظمة والتعلٌمات التً تتعلق با

تخفٌض المدة وة بتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة ملتزمالوزٌادة الؽرامة على الشركات ؼٌر 

 ( ٌوم الى 051هٌبة االوراق المالٌة من ) ها النظامٌة لنشر التقارٌر المالٌة السنوٌة والتً حددت

 من ذلك .مدة أقل 
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 Introductionالمقدمة 

التقارٌر المالٌة المنشورة عصب الهٌكل المتكامل للوحدة االقتصادٌة والتً ٌحتاج  دتع          

ن للحكم على كفاءة استخدام  الموارد المتاحة ومدى ون والخارجٌون الداخلٌوالٌها المستخدم

تحقق االهداؾ المرسومة للمنشؤة ، وتلعب التقارٌر المالٌة المنشورة دوراً مهما من خبلل نشرها 

حٌث انها تساعد المستثمر على اتخاذ قراره االستثماري وتخفٌض حالة عدم التؤكد لدٌه من 

 االحداث االقتصادٌة المستقبلٌة . 

، ولكنهـا تتؤثـر بالبٌبـات متؽٌرة حسب حاجة المستخدمٌن هـداؾ التقارٌـر المالٌـة إن أ

االقتصادٌـة والقانونٌـة والسٌاسـٌة واالجتماعٌـة، وتتؤثـر أٌضـا بالخصابـص والقٌـود المتعلقـة 

كـون بنوعٌـة المعلومـات التـً ٌمكـن أن توفرهـا التقارٌـر المالٌـة، ولكـن هـذه المعلومـات ت

ؼالبـا بصـورة تقدٌرٌـة ولٌسـت دقٌقـة تمامـا، وهـً تعكـس اآلثـار المالٌـة للعملٌـات واألحـداث 

التـً حدثـت بالفعـل . وتنشـؤ أهـداؾ التقارٌـر المالٌـة أساسـا مـن احتٌاجـات المسـتخدمٌن 

ـا، وٌتـم توجٌـه الخارجٌٌـن الذٌـن تنقصهـم سـلطة الحصـول علـى المعلومـات التـً ٌحتاجونه

أهـداؾ التقارٌـر المالٌـة نحـو المصلحـة العامـة لتخـدم العدٌـد مـن المسـتخدمٌن، وتمكنهـم مـن 

تحدٌـد مـدى قـدرة الوحدة االقتصادٌة علـى تولٌـد تدفقـات نقدٌـة جٌـدة ، إن التقرٌـر المالـً 

مرتقبٌــن والدابنٌــن والمســتخدمٌن ٌجـب أن ٌقـدم معلومـات مفٌـدة للمسـتثمرٌن الحالٌٌـن وال

اآلخرٌــن وذلــك التخــاذ القــرارات المناســبة ، وٌجــب أن تكــون المعلومــات مفهومــة 

لهــإالء الذٌــن لدٌهــم خلفٌــة معقولــة عــن األعمــال واألحــداث االقتصادٌــة وفــً تقدٌــر 

المتوقعـة مـن توزٌعـات األربـاح أو الفوابـد أو مقــدار وتوقٌــت المتحصـبلت النقدٌـة 

 المتحصـبلت مـن المبٌعـات واسـترداد األوراق المالٌـة او القروض . 

ولكً تكون المعلومات الواردة فً التقارٌر المالٌة مفٌدة للمستخدمٌن ٌنبؽً أن تتوفر فٌها 

ت الهٌبات المهنٌة معمنها خاصٌة ) التوقٌت المناسب ( التً اجمجموعة من الخصابص و

المنظمة لمهنة المحاسبة على أنها من الخصابص المهمة لجودة المعلومات المحاسبٌة ، 

وأصبحت محط اهتمام الهٌبات المشرفة على االسواق المالٌة ، إن من أهم المعاٌٌر التً تعكس 

حاسبٌة أهمٌتها جودة التقارٌر المالٌة هً نفعٌة المعلومات المحاسبٌة ، حٌث تفقد المعلومات الم

وقٌمتها إذا لم توفر معلومات تقلل من حالة عدم التؤكد وتساعد مستخدمً التقارٌر المالٌة فً 

عملٌة اتخاذ القرارات ، وإن المنفعة التً ٌحصل علٌها متخذ القرار ترتبط بمدى حصوله على 
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المحاسبٌة إذا المعلومات المناسبة فً الوقت المناسب ، حٌث تتضاءل المنفعة من المعلومات 

 ذلك تصبح أقل منفعة وأهمٌة مع مرور الوقت . بحدث تؤخٌر فً نشر التقارٌر المالٌة و

وترتبط خاصٌة التوقٌت المناسب لنشر التقارٌر المالٌة بالقٌمة السوقٌة ألسهم الشركات ، حٌث 

وهذا سب ٌزداد الطلب على أسهم الشركات التً تلتزم بنشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المنا

ارتفاع اسعار أسهم الشركات الملتزمة على العكس من الشركات التً تتؤخر فً نشر  ٌإدي الى

انخفاض القٌمة السوقٌة ألسهم تلك  من ثمتقارٌرها المالٌة حٌث ٌنخفض الطلب على أسهمها و

 الشركات . 

لمالٌة بالتطبٌق وعلى الرؼم من اجراء العدٌد من الدراسات التً تناولت توقٌت نشر التقارٌر ا

على أسواق المال فً مختلؾ دول العالم ، وكذلك موضوع القٌمة السوقٌة مع متؽٌرات أخرى 

إال إنه ال توجد دراسة تطبٌقٌة تناولت تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة وربطه بالقٌمة السوقٌة ألسهم 

لذا تعد هذه  –باحث حسب علم ال –الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة 

 الدراسة محاولة إلضافة مجال جدٌد للبحث العلمً فً االدب المحاسبً والمالً . 

منهجٌة البحث  الفصل االولأربعة فصول ، حٌث تضمن  علىوبناًء على ما تقدم قسم البحث 

خصص للجانب النظري  الفصل الثانًن أالبحث الحالً ، فً حٌن  إسهامودراسات سابقة و

( والمبحث الثانً  -المرتكزات المعرفٌة  –للبحث وضم ثبلثة مباحث األول ) التقارٌر المالٌة 

تناول ) األسهم والقٌمة السوقٌة ( وتضمن المبحث الثالث ) توقٌت نشر التقارٌر المالٌة ( ، أما 

نبذة تعرٌفٌة عن سوق العراق تناول المبحث األول )  مباحث ثبلثة علىأٌضاً قسم  الفصل الثالث

لؤلوراق المالٌة والشركات عٌنة البحث ( وخصص المبحث الثانً ) للقٌم السوقٌة للشركات 

عٌنة البحث من حٌث االلتزام بنشر التقارٌر المالٌة ( وتضمن المبحث الثالث ) تحلٌل النتابج 

والتوصٌات التً  فقد خصص لبلستنتاجات الفصل الرابعواختبار فرضٌات البحث ( ، أما 

 تخص البحث .  
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 المبحث األول

 Research Methodologyمنهجٌة البحث 

 Research problemمشكلة البحث  1-1-1

ومنها المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة ثمثلت مشكلة البحث فً ان بعض الشركات 

فً قد تتؤخر بنشر تقارٌرها المالٌة الشركات عٌنة البحث فً قطاعً المصارؾ والصناعة 

التقارٌر المالٌة للشركات المدرجة  ، وإنٌإثر على القٌمة السوقٌة ألسهمها  الوقت المحدد مما

من أهم الركابز وأهم المصادر التً تزود المستثمرٌن تعد  ق لؤلوراق المالٌةفً سوق العرا

ومات التً والمقرضٌن وؼٌرهم من مستخدمً التقارٌر المالٌة من الفبات االخرى بالمعل

تلك التقارٌر بعد االنتهاء نشر تخاذ القرارات المهمة ، وإن االسراع فً ٌحتاجونها عن الشركة ال

الشرابح التً تحافظ على حقوق من األمور المهمة والضرورٌة  دالسنة المالٌة للشركة ٌعمن 

من المستثمرٌن والمستفٌدٌن من التقارٌر المالٌة ، وإن المعلومات المحاسبٌة تفقد أهمٌتها كافة 

، ومن هنا تتضح الوقت المناسب إلتخاذ القرارات وتكون ؼٌر مبلبمة إذا لم تكن متوفرة فً 

 : تٌة بإجابتها عن االسبلة اآل بحثمشكلة ال

لسوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة أثر تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة ا ما .1

 فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة ؟

الشركات المدرجة فً سوق العراق لبلوراق المالٌة بالتوقٌت المحدد لنشر  ما مدى التزام .2

التقارٌر المالٌة ، من خبلل التزامها بالتعلٌمات المتعلقة باإلفصاح الصادرة عن هٌبة 

    تداول االوراق المالٌة ؟

 

 

 Research objectivesف البحث اهدأ 1-1-2

 : ببِحٍَهدف البذث إلً حذقُق هجوىعت هي األهداف َوكي إَجبشهب 

الخقبزَس الوبلُت علً القُوت السىقُت ألسهن الشسكبث الودزجت حأخُس ًشس الخعسف علً أثس  .1

 فٍ سىق العساق لألوزاق الوبلُت .

حأخُس ًشس الخقبزَس الوبلُت للشسكبث الوسبهوت  الً حىضُخ العىاهل الخٍ َوكي أى حؤدٌ .2

 العساقُت الودزجت فٍ سىق العساق لألوزاق الوبلُت . 
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من خبلل معرفة مدى  بُبى آثبز الخأخُس فٍ ًشس الخقبزَس الوبلُت علً هسخىي الشسكت .3

التزام الشركات المساهمة العراقٌة المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة بمتطلبات 

( وتؤثٌر  2015( لسنة ) 8وفق التعلٌمات رقم ) على صاح ونشر تقارٌرها المالٌة االف

 .  التؤخٌر فً نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم هذه الشركات 

 

   Research importance   أهمٌة البحث 1-1-3

التقارٌر المالٌـة. حٌـث إن تنبـع أهمٌـة البحث مـن أهمٌـة المعلومـات المالٌـة التـً تتضمنهـا 

تلـك التقارٌر ما هً اال حصٌلة العملٌات المالٌة والمحاسبٌة التً اعدها المحاسبون لبٌان نتابج 

قاً للقواعد والمعاٌٌر المحاسبٌة التــً اأعمال الوحدة ومركزها المالً خبلل فترة مالٌة معٌنة وف

معٌنـة  الوحدة االقتصادٌة المالٌــة لفتــرة زمنٌــةٌعتقــدون أنهــا تعبــر بعدالــة عــن أنشــطة 

،وأهمٌة تحدٌد اثر تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات المدرجة فً 

و تحدٌـد أهـم العوامـل التـً  ولقطاعً المصارؾ والصناعة سوق العراق لؤلوراق المالٌة

ٌرها المالٌة واآلثـار المترتبـة علـى ذلـك التؤخٌـر كالتقلٌـل تـإدي بالشـركة إلـى تؤخٌـر نشر تقار

   .هـذه التقارٌـر  مـن مصداقٌـة  المعلومـات الـواردة فـً تلـك التقارٌـر وموثوقٌـة

تتضـح أهمٌـة هـذه الدراسـة مـن خـبلل الفابـدة التـً سـتنعكس علـى الشـركات المدرجة فً و

األسـباب التـً تحـول دون نشر التقارٌـر  حٌـث سـتوضح لهـا سوق العراق لؤلوراق المالٌة 

مـا ٌقلـل مـن هـذا التؤخٌـر وبذلك فإن األهمٌة ستكون مالمالٌـة فـً مواعٌدهـا المحـددة ، 

 إلدارات الشركات ومستخدمً التقارٌر المالٌة . 

 

 Research hypothesesالبحث  اتفرضٌ 1-1-4

فرضٌتٌن ربٌسٌتٌن إحداهما عدمٌة واألخرى بدٌلة استناداً الى مشكلة البحث تمت صٌاؼة 

 :  ؤتًمشكلة وكما ٌفً  على ما ورد وٌعدان حلوالً 

H0  ) ًفرضٌة العدم ) النف 

ال ٌوجد تؤثٌر لتؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة  

 راق لؤلوراق المالٌة . فً سوق الع
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H1  ) الفرضٌة البدٌلة ) االثبات 

ٌوجد تؤثٌر لتؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة   

 فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة .

مة ( فرضٌات مقسمة حسب تصنٌؾ الشركات الى ) ملتز 6وتشتق من الفرضٌتٌن الربٌسٌتٌن ) 

 ؼٌر ملتزمة أو ممتنعة ( وكما ٌلً : ومتؤخرة  و

 الشركات الملتزمة  .1

 H01  : ال ٌوجد تؤثٌر لبللتزام بتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم

الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة والملتزمة بنشر التقارٌر 

 المالٌة فً الوقت المحدد . 

 H11 :  ٌوجد تؤثٌر لبللتزام بتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم

الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة والملتزمة بنشر التقارٌر 

 المالٌة فً الوقت المحدد .

 الشركات المتؤخرة  .2

 H02  : ال ٌوجد تؤثٌر لتؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات

العراقٌة المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة والمتؤخرة بنشر التقارٌر المالٌة فً 

 الوقت المحدد . 

 H12  : ٌوجد تؤثٌر لتؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات

قٌة المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة والمتؤخرة بنشر التقارٌر المالٌة فً العرا

 الوقت المحدد . 

 الشركات غٌر الملتزمة أو الممتنعة .3

 H03  : ال ٌوجد تؤثٌر لعدم االلتزام أو االمتناع فً نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة

راق لؤلوراق المالٌة وؼٌر السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق الع

 الملتزمة أو الممتنعة عن نشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المحدد .

 H13  : ٌوجد تؤثٌر لعدم االلتزام أو االمتناع فً نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة

السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة وؼٌر 

 الممتنعة عن نشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المحدد .الملتزمة أو 
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 boundaries  Research البحثحدود  1-1-5

وقد اختٌرت  2020_2018لمدة من اتشمل الحدود الزمانٌة للبحث  الحدود الزمانٌة : .1

هذه المدة لكونها حدٌثة نسبٌاً ولكً تعكس الواقع الحالً للشركات المساهمة العراقٌة 

 سوق العراق لؤلوراق المالٌة ، ولتوفر بٌاناتها المطلوبة .المدرجة فً 

دراسة تطبٌقٌة لعٌنة من الشركات المساهمة العراقٌة المدرجة فً سوق  الحدود المكانٌة : .2

  العراق لؤلوراق المالٌة .

 

  Rresearch community and sample بحثمجتمع وعٌنة ال 1-1-6

ٌتمثل مجتمع البحث بجمٌع الشركات المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة والتً عددها  

 .قطاعات التسعة للسوق المالً ( موزعة على ال104)

( والتً تمثل كل  33أما عٌنة البحث التً سٌتم إجراء الدراسة التطبٌقٌة على بٌاناتها هً ) 

ألكبر قطاعٌن فً سوق العراق  2020،  2019 ، 2018الشركات المتوفرة بٌاناتها لؤلعوام 

(  11( شركة ، وقطاع الصناعة بواقع )  22لؤلوراق المالٌة وهما قطاع المصارؾ بواقع ) 

 شركة . 
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  Rsearch Modelنموذج البحث االفتراضً أ 1-1-7

 ( 1الشكل ) 

 نموذج البحث االفتراضً

 

 

 مدى التزام           الشركات                                   

 بمتطلبات           االفصاح                                    

 

 

 

 التؤثٌر                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشر التقارٌر المالٌة 

 

االلتزام أو تؤخٌر نشر التقارٌر 
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 المبحث الثانً

 البحث الحالً امهسإدراسات سابقة و

and research contribution  Previous studies 

 دراسات سابقة   1-2-1

 دراسات محلٌة  1-1

 ( 2007_ دراسة : ) الفضل ونور ، 1

 عنوان الدراسة

 

" تحلٌل اهمٌة العوامل المإثرة فً تؤخٌر اصدار التقارٌر السنوٌة للشركات 

دراسة مقارنة من وجهة نظر المدٌرٌن والمراجعٌن القانونٌٌن فً كل من 

 العراق واالردن " .

هدفت هذه الدراسة الى الوقوؾ علــى العوامــل التــً ٌنتج عنها تؤخٌــر  دراسةهدف ال

 إصــدار التقارٌــر المالٌة للشـركات فـً العـراق واألردن

 

وعٌنة اسلوب 

 الدراسة

 

 

        وللوصول للهدؾ المرجو فقد وضع الباحثان ثـبلث فرضٌـات أساسـٌة

جمــع البٌانــات الضرورٌــة الختبارهــا فقد اعتمد الباحثان ولؽرض  ،

عامـبل مـن  22استمارة االستبانة ؛ حٌث تضمنــت استمارة االستبانة 

العوامـل التـً اعتقد الباحثان أن ٌكـون لهـا تؤثٌـر فـً تؤخٌـر إصـدار 

ـع التقارٌـر السـنوٌة للشـركات. وصنفت هــذه العوامــل على شكل  أربـ

 مجموعــات ترتبــط األولــى بالشــركة، والثانٌــة بمعاٌٌــر التدقٌــق وقواعــد

السـلوك المهنـً، والثالثـة بمكتـب التدقٌـق، أمـا المجموعـة األخٌـرة فتتعلـق 

بعملٌـة التدقٌـق وقد شملت استمارة االستبانة الموزعة على فبتٌن األولى 

 ن                                ن فً العراق واالردون القانونٌوالشركات والثانٌة المدقق ومدٌر

 

 اهم االستنتاجات 

كانت نتابج الدراسة بشكل عام مدعمة للفرضٌات حٌث جاء االتفاق حول 

ها على ان جمٌع العوامل المإثرة فً تؤخٌر اصدار التقارٌر المالٌة للشركات

سباباً لتؤخٌر اصدار التقارٌر باستثناء حجم الشركة وضخامة عملٌاتها تعد أ

  .  المالٌة
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 ( 2017) الجنابً ، _ دراسة : 2

" العوامل المرتبطة بالتوقٌت المالئم فً إصدار التقارٌر المالٌة السنوٌة  عنوان الدراسة

 وتؤثٌرها فً ال تماثل المعلومات "

 

  دراسةهدف ال

فً اصدار التقارٌر هدفت هذه الدراسة الى اختبار دور التوقٌت المبلبم 

المالٌة للشركات فً الحد من ال تماثل المعلومات ما بٌن المطلعٌن فً الشركة 

 من ثموباقً المستثمرٌن الخارجٌٌن فً سوق العراق لبلوراق المالٌة و

 . التعرؾ على كفاءة السوق المالً عند المستوى شبه القوي

وعٌنة اسلوب 

 الدراسة

االسالٌب هما اسلوب دراسة الحدث ، واسلوب جمع البحث بٌن نوعٌن من 

الشركات المدرجة فً سوق  الدراسة االختبارٌة ، وشمل مجتمع البحث

( شركة خبلل المدة 42العراق لبلوراق المالٌة ، وتكونت عٌنة البحث من )

 2014_2012من 

 

 اهم االستنتاجات 

العوامل المتعلقة ن أمن أهمها  ستنتاجاتلت الدراسة الى مجموعة من االتوص

بعمر الوحدة االقتصادٌة ، ونوع نشاطها ، ومدة التدقٌق ، ونوع مكتب 

مراقب الحسابات هً عوامل مإثرة فً توقٌت اصدار التقارٌر المالٌة 

وبداللة احصابٌة بٌنما حجم الوحدة االقتصادٌة و ربحٌة الوحدة هً عوامل 

 اللة احصابٌة .ؼٌر مإثرة فً توقٌت اصدار التقارٌر المالٌة وبد

 

 ( 2019،  المخموري_ دراسة : ) 3

" العوامل المإثرة فً توقٌت اصدار التقارٌر المالٌة السنوٌة دراسة  عنوان الدراسة

تطبٌقٌة على عٌنة من المصارف العراقٌة المدرجة فً سوق العراق 

 لألوراق المالٌة " 

 

 

 دراسةهدف ال

هدفت هذه الدراسة الى التعرؾ على تؤثٌر مجموعة من العوامل ) حجم 

معدل والعابد على السهم والقٌمة السوقٌة ونسبة دوران االسهم والمصرؾ 

نسبة السٌولة ومعدل دوران العابد على الموجودان والعابد على حقوق الملكٌة 

تعلٌمات االفصاح بحسب هٌبة االوراق المالٌة ونسبة الرافعة المالٌة  و

 13ـ نتٌجة النشاط ( على توقٌت اصدار التقارٌر المالٌة السنوٌة لوالعراقٌة 

من المصارؾ المساهمة العراقٌة المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق  اً مصرف

 . 2017الى  2013المالٌة للفترة من 
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وعٌنة  اسلوب

 الدراسة

          دراسة تؤثٌر العوامل التً اختٌرتار المتعدد واستخدم نموذج االنحد

)متؽٌرات مستقلة( على توقٌت اصدار التقارٌر المالٌة السنوٌة ) متؽٌر تابع ( 

، ولقد توصلت النتابج الى ان نموذج االنحدار عالً المعنوٌة من الجانب 

اوضحت  قدواالحصابً ، لذا ٌمكن االعتماد علٌه للتنبإ بقٌم المتؽٌر التابع ، 

 ن المصارؾ العراقٌة تقوم بإصدار التقارٌر المالٌة السنوٌة بمتوسط أالنتابج 

 . ( ٌوم بعد انتهاء السنة المالٌة109.5)

 

 

 اهم االستنتاجات 

ى الوصبزف العساقُت حقىم بئصداز الخقبزَس الوبلُت السٌىَت أاوضذج الٌخبئج 

الوبلُت ، وكرلك اوضذج الٌخبئج ( َىم بعد اًخهبء السٌت 5.9.1بوخىسط ) 

وجىد عالقت سلبُت ذاث داللت ادصبئُت بُي ًسبت السافعت الوبلُت وحىقُج 

اصداز الخقبزَس الوبلُت الوٌشىزة للوصبزف العساقُت ، واَضب وجىد عالقت 

اَجببُت بُي ) حعلُوبث االفصبح بذسب هُئت االوزاق الوبلُت العساقُت ( 

وبلُت السٌىَت للوصبزف العساقُت ، واظهسث الٌخبئج وحىقُج اصداز الخقبزَس ال

عدم وجىد عالقت هعٌىَت ذاث داللت ادصبئُت بُي ببقٍ العىاهل ) الوخغُساث 

 الوسخقلت ( وحىقُج اصداز الخقبزَس الوبلُت السٌىَت .

  

 دراسات عربٌة  1-2

 ( 2006،  الخوري وبالقاسم) _ دراسة : 1

" أثر توقٌت االفصاح عن القوائم المالٌة على أسعار االسهم وحجم التداول  عنوان الدراسة

 للشركات المساهمة العامة االردنٌة "  

هدفت هذه الدراسة الى اختبار مدى استجابة سوق عمان المالً للمعلومات  دراسةهدف ال

التً تتضمنها التقارٌر المالٌة عند توقٌت االفصاح عنها وأثر توقٌت اصدار 

 . التقارٌر المالٌة للشركات فً أسعار األسهم وحجم التداول

وعٌنة اسلوب 

 الدراسة

( شركة خبلل  42أجرٌت الدراسة فً بورصة عمان لعٌنة تتكون من ) 

وقد استخدمت منهجٌة دراسة البحث الختبار  2002_2000المدة من 

 . سلوك عوابد االسهم وحجم التداول
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 اهم االستنتاجات 

الدراسة الى وجود تؤثٌر اٌجابً ومعنوي ذي داللة احصابٌة للنشر توصلت 

واالفصاح عن التقارٌر المالٌة السنوٌة على حجم التداول خبلل الٌومٌن الثانً 

فً استجابة حجم التداول على  اً والثالث بعد تارٌخ النشر ، وإن هناك اختبلف

 وفق توقٌت اصدار التقارٌر المالٌة السنوٌة .

 

 ( 2007،  الجبر_ دراسة : ) 2

" العالقة بٌن توقٌت االعالن عن المعلومات المالٌة وخصائص الشركات  عنوان الدراسة

 المساهمة السعودٌة " .

 المعلومات عن االعبلن توقٌت بٌن العبلقة معرفة الى الدراسة هذه هدفت  دراسةهدف ال

 من الفترة خبلل الشركات وخصابص السعودٌة المساهمة للشركات المالٌة

 على المالٌة السوق هٌبة تؤسٌس اثر دراسة وكذلك ، 2005 الى 2001

 . االعبلن توقٌت

 

وعٌنة اسلوب 

 الدراسة

ٌتمثل مجتمع الدراسة فً الشركات السعودٌة المسجلة بسوق االسهم خبلل 

وتؽطً هذه الفترة أحداث فترة  2005الى  2001فترة خمس سنوات من 

تتوافر عنها قوابم مالٌة سنوٌة ،حٌث ٌمكن قٌاس العبلقة بٌن توقٌت االعبلن 

جم المنشؤة عن المعلومات المالٌة والعوامل الخاصة بالمنشآت والمتمثلة فً ح

، المدٌونٌة ، طبٌعة االنباء لدى المنشؤة ، عمر المنشؤة باستخدام نموذج تحلٌل 

 االنحدار الخطً المتعدد . 

 

 اهم االستنتاجات 

استنتجت الدراسة الى ان الشركات المساهمة قد قامت باإلعبلن عن شركاتها 

طها ، حٌث المالٌة بشكل اسرع منذ قٌام هٌبة السوق المالٌة بممارسة نشا

انخفض متوسط الفترة التً تستؽرقها الشركات ، التً شملتها عٌنة دراسة 

ٌوماً فً  28توقٌت االعبلن عن معلوماتها المالٌة السنوٌة الى ان وصل الى 

، واستنتجت الدراسة اٌضاً ً بؤن الشركات كبٌرة الحجم تعلن عن  2005عام 

رة الحجم وان الشركات معلوماتها المالٌة بشكل اسرع من الشركات صؽٌ

التً تكون مدٌونتها عالٌة تستؽرق وقتاً ً اطول لكً تعلن عن معلوماتها 

المالٌة اذا ما قورنت بالشركات ذات المدٌونٌة المنخفضة ، وقد اوضحت 
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الدراسة ان الشركات التً لدٌها اخبار جٌدة تعمل على توصٌل تلك االخبار 

ت بالشركات التً لدٌها اخبار سٌبة بصورة اسرع فً سوق المال اذا ما قورن

والتً تعمل على تؤخٌر االعبلن عن تلك االخبار ، واظهرت الدراسة اٌضا ً 

ان توقٌت االعبلن ٌختلؾ باختبلؾ نوع الصناعة التً تنتمً  لها الشركة 

واسهمت هذه النتابج فً التعرؾ على عدد من العوامل التً تإثر على اهم 

 مالٌة اال وهو توقٌت االعبلن عن المعلومات المالٌة .محددات منفعة القوابم ال

 

 ( 2014،  الدحدوح_ دراسة : ) 3

" العوامل المإثرة على توقٌت اصدار التقارٌر المالٌة للشركات المدرجة  عنوان الدراسة

 فً بورصة فلسطٌن "

التقارٌر هدفت هذه الدراسة الى اختبار العوامل المإثرة على توقٌت اصدار  دراسةهدف ال
المالٌة السنوٌة ، للشركات المدرجة فً بورصة فلسطٌن لبلوراق المالٌة ، 

 . 2012_2008خبلل المدة من 

 

 

وعٌنة اسلوب 

 الدراسة

أفصحت عن العبلقة ما بٌن توقٌت اصدار التقرٌر المالً السنوي وعدة 

مدٌونٌة الشركة وحجم الشركة ومتؽٌرات مستقلة وهً : ربحٌة الشركة 

تصنٌؾ وفترة المراجعة ونوع التقرٌر الصادر عن المراجع الخارجً و

فترة ادراج وعمر الشركة ونوع السوق وتركز الملكٌة ومكتب المراجعة 

وقد تم ونتٌجة اعمال الشركة وطبٌعة اعمال الشركة والشركة فً البورصة 

توفر الحصول على البٌانات المطلوبة للدراسة من خبلل البٌانات الفعلٌة التً 

أساساً سلٌماً لتفسٌر الظاهرة ، وقد اعتمد الباحث على منهج التحلٌل 

االختباري الذي ٌتناسب مع هدؾ الدراسة واستخدام االسالٌب واالختبارات 

االحصابٌة المبلبمة وذلك الختبار أثر المتؽٌرات المستقلة على توقٌت اصدار 

 . ة فً بورصة فلسطٌن( شركة مدرج 32التقارٌر المالٌة لعٌنة مكونة من ) 

 

 اهم االستنتاجات 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات من أهمها : وجود عبلقة 

ارتباط ذات داللة احصابٌة مع توقٌت اصدار التقرٌر المالً السنوي عند 

% ، وبٌن كل من فترة اصدار تقرٌر مراقب 5مستوى داللة أقل من 
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الحسابات ، وربحٌة الشركة ، ومدٌونٌة الشركة ، ونتٌجة اعمال الشركة ، 

أما المتؽٌرات االخرى فقد تبٌن أنه ال توجد لها عبلقة ذات داللة مع توقٌت 

 اصدار التقرٌر المالً السنوي . 

 

 ( 2015،  نصر_ دراسة : ) 4

فً القٌمة السوقٌة ألسهم  " أثر االعالن عن توزٌع االرباح وربحٌة السهم عنوان الدراسة

 الشركات االردنٌة المدرجة فً بورصة عمان لألوراق المالٌة "

 

  دراسةهدف ال

هدفت هذه الدراسة الى قٌاس أثر االعبلن عن توزٌع االرباح واالعبلن عن 

ربحٌة السهم فً القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات المدرجة فً بورصة عمان 

 . 2013الى  2009خبلل الفترة الممتدة من 

 

 

وعٌنة اسلوب 

 الدراسة

ومن أجل تحقٌق هدؾ الدراسة تم احتساب متوسط القٌمة السوقٌة ألسهم 

اٌام قبل تارٌخ االفصاح  10الشركات المدرجة فً بورصة عمان لمدة 

ومقارنته مع متوسط القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات المدرجة فً بورصة 

االفصاح ، وتم احتساب اسلوب دراسة الحدث اٌام بعد تارٌخ  10عمان لمدة 

لهذه الؽاٌة وذلك باستخدام اختبار عٌنتٌن مرتبطتٌن ، وقد تم اعتماد اجتماع 

لئلعبلن عن حدث توزٌع االرباح ، بلفصاح المعتمد ل اً الهٌبة العامة تارٌخ

 . وربحٌة السهم

 

 اهم االستنتاجات 

ئلعبلن عن توزٌع االرباح وتم التوصل الى وجود أثر ذي داللة احصابٌة ل

واالعبلن عن ربحٌة السهم على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات المدرجة فً 

 . 2013الى  2009بورصة عمان خبلل الفترة الممتدة من عام 
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     دراسات اجنبٌة 1-3

  , Wild & Han )  1997: )_ دراسة 1

 انًعهىياث عن االرباح "  ." حىقيج انخقاريز انًانيت وحأثزها بنقم  عنوان الدراسة

''Timeliness of reporting and Earnings information 

Transfers''  

 

 دراسةهدف ال

هدفت هذه الدراسة الى فحص توقٌت نشر التقارٌر المالٌة للشركات 

االمٌركٌة ، وقٌاس مدى تؤثٌر توقٌت نشر التقارٌر المالٌة إلحدى الشركات 

االخرى بنفس القطاع والتً لم تنشر تقارٌرها على اسعار اسهم الشركات 

 المالٌة بعد

وعٌنة اسلوب 
 الدراسة

 . 1986الى  1984كانت عٌنة الدراسة من الشركات االمٌركٌة للفترة من 

 

 

 اهم االستنتاجات 

اظهرت النتابج وجود عبلقة هامة احصابٌا بٌن توقٌت نشر التقارٌر المالٌة 

احصابٌا مع نشر  اً وهام اً نقل معلومات سالبونقل المعلومات حٌث ان هناك 

التقارٌر المالٌة فً الربع االول والثانً من السنة المالٌة وبالعكس من ذلك لم 

تكن تلك العبلقة موجودة فً الربع الثالث والرابع من السنة المالٌة . وان نقل 

المعلومات له ارتباط مع نشر او عدم نشر تقارٌر الشركات االخرى فً 

للشركات التً لم تنشر  اً طاع نفسه ، أي ان هناك نقل معلومات سالبالق

تقارٌرها بعد بٌنما ال ٌوجد نقل معلومات للشركات التً نشرت تقارٌرها 

للشركات التً لم تنشر تقارٌرها بعد  المالٌة ، أي وجود نقل معلومات عال  

 مقارنة مع الشركات التً اعلنت عن تقارٌرها .
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 (  Alattar & Khater , 2011)_ دراسة : 2

 العوامل المإثرة على توقٌت التقارٌر المالٌة للشركات العاملة فً قطر ""  عنوان الدراسة

"''Factors Impact the Timeliness of Corporate Reporting  

هدفت هذه الدراسة الى التعرؾ على وجهة نظر مراجعً الحسابات والمحللٌن  دراسةهدف ال

المالٌٌن بشؤن العوامل التً تإثر على توقٌت نشر التقارٌر المالٌة للشركات 

 . 2005_2000التً تعمل فً قطر خبلل المدة من 

 

وعٌنة اسلوب 

 الدراسة 

( متؽٌراً ووزعت تلك االستبانة على   18تم اعداد وتصمٌم استبانة ضمت ) 

( مراجع حسابات ومحلل مالً ، لؽرض  110عٌنة الدراسة المكونة من ) 

تحدٌد أهم العوامل المإثرة على توقٌت نشر التقارٌر المالٌة ، حٌث كان معدل 

ل البٌانات % ، وقد تم استخدام التحلٌل االحصابً بتحل92ٌاالستجابة 

 المجموعة . 

 

اهم 

 االستنتاجات

أظهرت الدراسة مجموعة من النتابج كان من أهمها : إن جودة النظم 

االلكترونٌة التً تطبق فً الشركات لمعالجة البٌانات ، وحجم الشركة ، ونوع 

تقرٌر المراجعة ، ومستوى االلتزام بالتشرٌعات ، وطبٌعة نشاط الشركة ، 

لداخلٌة هً أكثر العوامل التً توثر على توقٌت نشر التقارٌر وأنظمة الرقابة ا

المالٌة للشركات العاملة فً قطر . ومتوسط فترة نشر التقارٌر المالٌة للشركات 

وإن الشركات المالٌة تقوم بنشر  اً ( ٌوم 52فً سوق المالً فً قطر ) 

ٌفسر أراء  م ، والذياٌأ(  3التقارٌر المالٌة قبل الشركات االخرى بمتوسط ) 

ن هناك ارتباط بٌن طبٌعة نشاط الشركة وتوقٌت نشر التقارٌر أعٌنة الدراسة 

فً معدل العابد على السهم قد  اً ن الشركات التً تواجه انخفاضأالمالٌة ، و

 ٌستمر التؤخٌر بنشر تقارٌرها المالٌة .

 

 (  Iyoha , 2012: )_ دراسة 3

 

 عنوان الدراسة

 " خصائص الشركة والتوقٌت المالئم إلصدار التقارٌر المالٌة فً نٌجٌرٌا " 

'' Company Attributes and the Timelines of Financial 

Reporting in Nigeria '' 

هدفت هذه الدراسة الى قٌاس مدى تؤثٌر خصابص الشركة فً توقٌت إصدار  دراسةهدف ال

 . التقارٌر المالٌة فً نٌجٌرٌا
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    اسلوب 

 وعٌنة الدراسة

( شركة للمدة  61وقد أجرٌت الدراسة فً بورصة نٌجٌرٌا لعٌنة مكونة من ) 

، وقد أستعمل اسلوب تحلٌل االنحدار الخطً فً  2008_1999من 

 الدراسة .

 

 اهم االستنتاجات 

ن عمر الشركة هً الصفة األكثر تؤثٌراً فً توقٌت أأظهرت نتابج الدراسة 

فً  اً كبٌر اً ن هناك تباٌنأاصدار التقارٌر المالٌة فً نٌجٌرٌا ، وكذلك لوحظ 

ن القطاع أتوقٌت إعداد وإصدار التقارٌر المالٌة فً نٌجٌرٌا ، وكذلك فقد تبٌن 

ٌة المصرفً هو أكثر القطاعات التزاماً فً توقٌت إصدار التقارٌر المال

ن األنظمة والتشرٌعات ؼٌر أالسنوٌة ، وأٌضاً فقد أشارت نتابج الدراسة الى 

  كافٌة لضمان إصدار التقارٌر المالٌة فً الوقت المناسب . 

 

 (  Menike and Wang , 2013) _ دراسة :4

 

 عنوان الدراسة

  " ردود فعل سوق االسهم على اصدار البٌانات المالٌة السنوٌة "

'' Stock Market Reaction to the Release of Annual 

Financial Statement" 

هدفت هذه الدراسة الى اختبار مدى ردود أفعال سوق االسهم عند نشر  دراسةهدف ال

 .التقارٌر المالٌة 

 

وعٌنة اسلوب 

 الدراسة

تعرضت ردود فعل سوق االسهم بشؤن نشر التقارٌر المالٌة للعدٌد من 

التجارب والمناقشات فً االدب المالً ومع ذلك تم توثٌق عدد قلٌل من 

الدراسات التً تناولت ردود فعل سوق االسهم على التقارٌر المالٌة المنشورة 

رصة ، حٌث تناولت الدراسة بٌانات لخمس سنوات للبنوك المسجلة فً بو

واختبرت ردود فعل سوق االسهم تجاه التقارٌر المالٌة   ((CSEكولومبو 

 المنشورة . 

اظهرت النتابج ان العابد ؼٌر الطبٌعً والعابد التراكمً ؼٌر الطبٌعً حول  اهم االستنتاجات 

% ولكنه ؼٌر ذات اهمٌة ، 5عند مستوى  اً نشر التقارٌر المالٌة ٌكون اٌجابٌ
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ان ردود الفعل االٌجابٌة لدى المستثمرٌن تعزى الى  وتوصلت الدراسة الى

المعلومات االٌجابٌة الواردة فً التقارٌر المالٌة لذلك فإن هذه االستجابة لدٌها 

 القدرة على تولٌد عوابد ؼٌر طبٌعٌة بناًء على المعلومات المتاحة للجمهور .

 

  الحالً  البحث سهامإ  1-2-2

، وبعدها ٌحدد ما ٌمٌز هذه الدراسة عن الدراسات  للدراسات السابقةباحث تحلٌل عام ٌقدم ال

 السابقة

 تحلٌل عام للدراسات السابقة   2-1

اختلفت الدراسات السابقة من حٌث العوامل المإثرة فً توقٌت نشر التقارٌر المالٌة فً  .1

االسواق المالٌة لدول متعددة حٌث شملت كل من ) حجم الوحدة االقتصادٌة ، ربحٌة 

 مدٌونٌة الوحدة االقتصادٌة ..... وؼٌرها ( والوحدة االقتصادٌة 

التً تتبعها الدراسة وقد تنوعت لتشمل اختلفت الدراسات السابقة من حٌث المنهجٌة  .2

الدراسة االختبارٌة ودراسة حالة ، وكذلك فقد اختلؾ اسلوب تجمٌع البٌانات من دراسة 

  الى أخرى لتشمل البٌانات الفعلٌة ، وقوابم االستقصاء .

 ما ٌمٌز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  2-2

ة العوامل واالسباب التً تإدي الى دراسة توقٌت نشر التقارٌر المالٌة السنوٌة ومعرف .5

  .فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة للشركات العراقٌة المدرجة

الدراسة بٌن متؽٌرات البحث والتً تتضمن أثر تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة  .2

 ق المالٌة . السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق العراق لؤلورا

أجرٌت الدراسة على أكبر قطاعٌن فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة وأكثرهم تداوالً  .3

 المصارؾ والصناعة .  اوهما قطاع

لم تتناول معظم الدراسات واالبحاث أثر عدم االلتزام بتعلٌمات االفصاح وتوقٌت نشر  .4

التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق العراق 

 لؤلوراق المالٌة . 

 



 
 
 

 

 الفصل الثاني

التق ارير المالية والقيمة السوقية لألسهم  

 اطار نظري    /

 

 المرتكزات المعرفية    –المبحث االول : التق ارير المالية  

 ألسهم الشركاتالقيمة السوقية    قياسالمبحث الثاني : 

     الماليةتوقيت نشر التق ارير  عالقة   المبحث الثالث :

 بالقيمة السوقية لألسهم
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 المبحث االول

 Financial Reports التقارٌر المالٌة

 تمهٌد

ن الناتج النهابً لهذا النشاط هً أن المحاسبة هً نشاط خدمً ، وأمن الواضح          

ة أطراؾ متعددة داخل الوحدة االقتصادٌة مالتقارٌر المالٌة التً تعدها اإلدارة لخدمجموعة من 

وخارجها وتعد التقارٌر المالٌة هً الوسٌلة الوحٌدة والربٌسٌة التً عن طرٌقها ٌتم توصٌل 

المعلومات لؤلطراؾ خارج الوحدة االقتصادٌة ، حٌث ٌمكن من خبللها إشباع حاجات 

الٌة ، وتهتم المحاسبة بتصوٌر االحداث االقتصادٌة بدقة من خبلل القٌاس مستخدمً التقارٌر الم

، التصنٌؾ ، االفصاح ، التلخٌص ، وعرض النتابج وتوصٌلها الى عدد كبٌر من المستفٌدٌن ، 

وكذلك فإن التقارٌر المالٌة هً من أساسٌات ومرتكزات قوة وكفاءة سوق األوراق المالٌة حٌث 

حجم ونوعٌة ووقتٌة المعلومات المنشورة ضمن التقارٌر المالٌة ، تتؤثر أسعار االسهم ب

وسنتطرق فً هذا المبحث الى مفهوم التقارٌر المالٌة وأهمٌتها وأهدافها وأنواعها ومكوناتها 

وعناصرها وكذلك التحدٌات التً تواجه التقارٌر المالٌة وخصابص التقارٌر المالٌة ومشاكل 

 :   ؤتًتخدمً التقارٌر المالٌة وكما ٌومحددات استخدامها وأٌضاً مس

   The Concept of Financial Reports مفهوم التقارٌر المالٌة 2-1-1

تعد المحاسبة لؽة االعمال العالمٌة ، كونها تعمل على تحدٌد وقٌاس وتوصٌل المعلومات        

من خبلل إعداد  المالٌة سواء كانت داخلٌة أو خارجٌة عن الكٌان االقتصادي إلى الجهات المهتمة

 (  Keiso , 2010 : 4التقارٌر والقوابم المالٌة . ) 

ومات حٌث ٌتم من خبللها تقدٌم المعلومات البلزمة لؤلطراؾ المحاسبة نظاما للمعل كذلك تعدو 

الداخلٌة والخارجٌة لمساعدهم فً اتخاذ قراراتهم االستثمارٌة وكذلك تمنح المحاسبة معلوماتها 

 .(4:  5118مخرجات النظام المحاسبً ) اسماعٌل ،  دعن طرٌق عرض القوابم المالٌة التً تع

سبة الدولً التقارٌر المالٌة " بؤنها عبارة عن تصوٌر باألرقام ؾ مجلس معاٌٌر المحاعر          

والكلمات لنتابج االنشطة االقتصادٌة فً نهاٌة الفترة المالٌة ، بحٌث تمثل معلومات مفٌدة 

للمستثمرٌن الحالٌٌن والمتوقعٌن والمقرضٌن والدابنٌن وؼٌرهم من االطراؾ الخارجٌة ، الذٌن 

معلومات التً ٌحتاجونها بشكل مباشر التخاذ قراراتهم بشؤن ال ٌستطٌعون الحصول على ال
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تقدٌم الموارد للوحدة االقتصادٌة وتقٌٌم اداء المدراء ومجلس االدارة لتلك الوحدات فً استؽبلل 

 ( 56:  5151الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلٌة " . ) السٌدة ، 

لبلتصال ونقل البٌانات التً تتعلق بؤوجه وعرفت التقارٌر المالٌة على انها وسٌلة طبٌعٌة         

النشاط بصفة دورٌة الى المستوٌات االدارٌة المختلفة لكً تستطٌع اتخاذ القرارات البلزمة 

فً تدارك  اً ربٌسٌ اً التقارٌر المالٌة دور وتلعبة على العملٌات والموجودات ، بوفرض رقا

االخطاء التً تحدث فً الوقت المناسب ، وٌمكن لئلدارة متابعة العملٌات ومراجعة كفاءتها 

وتحسٌنها ومعالجة نقاط الضعؾ من خبلل دراسة التقارٌر المالٌة ، وكذلك ٌعبر عن التقارٌر 

ة المالٌة على انها عرض نزٌه ، ومنسق ، ودقٌق ، وموثوق به للبٌانات المختلفة عن انشط

الشركات خبلل فترة معٌنة ، تقدم التقارٌر المالٌة لئلدارة العلٌا أو الى مستخدمً التقارٌر المالٌة 

تقٌٌم االداء واتخاذ القرارات البلزمة والمراقبة ولؽرض تحقٌق اهداؾ مختلفة مثل المتابعة 

 (    075، :  5109لتطوٌر وتحسٌن االداء . ) احمد ، 

الٌة اداة النظم المحاسبٌة لعرض االنشطة والنتابج فً الوحدة االقتصادٌة وتعتبر التقارٌر الم     

صورة قابمة المركز المالً ومن ثم تقدٌمها الى الجهات  حٌث ٌتم عرض نتابج النشاط فً

المعنٌة من داخل الشركة وخارجها مع القوابم المالٌة لبٌان وضع الوحدة االقتصادٌة لكافة 

 (754:  5111)ٌوحنا وصالح ،  .االطراؾ التً تتعامل معها

التقارٌر المالٌة المنشورة فً الشركات المساهمة واحدة من اهم المصادر البلزمة  عدوت     

التخاذ القرارات االقتصادٌة وذلك لتنوع المعلومات التً تحتوٌها وما تتضمنه من افصاح عادل 

ٌة بالتقارٌر المالٌة لكً تمكنهم معلومات من خبلل توفٌر الفرص المتكافبة لؤلطراؾ المعنعن ال

وقد تناول عدد كبٌر من الباحثٌن مفهوم التقارٌر قرارات االستثمارٌة واالبتمانٌة من اتخاذ ال

المالٌة وكانت تعارٌفهم متقاربة فً جوهرها حٌث بٌنت معظم التعرٌفات الدور الذي تقوم به 

 . ستخدمٌهالتوصٌل المعلومات الى م وسٌلةبوصفها التقارٌر المالٌة 

ان التقارٌر المالٌة ال تتضمن القوابم المالٌة فقط حٌث انها تمتد لتشمل وسابل اخرى      

موارد الوحدة مثل لتوصٌل المعلومات المباشرة وؼٌر المباشرة التً تنتج من النظام المحاسبً 

ى الجهات االقتصادٌة والتزاماتها والمكاسب الخ , وان االدارة تقوم بتوصٌل المعلومات ال

الخارجٌة عن طرٌق وسابل التقارٌر المالٌة ولٌس من خبلل القوابم المالٌة ألنها تخضع لقواعد 

تنظٌمٌة وصارمة واما بشؤن المعلومات التً ٌجب توصٌلها بواسطة التقارٌر المالٌة ولٌس 

ٌر المالٌة بواسطة القوابم المالٌة فإنها تتخذ اشكاال مختلفة وترتبط بمواضٌع عدٌدة وان التقار
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للوحدة االقتصادٌة قد تتضمن معلومات مالٌة وؼٌر مالٌة وتقارٌر تصدر من مجلس االدارة 

وتنبإات مالٌة وتصؾ التؤثٌرات البٌبٌة واالجتماعٌة وخطط وتوقعات ألعمال الوحدة االقتصادٌة 

و حماد ،  وٌتبٌن مما سبق ان مفهوم التقارٌر المالٌة هو اشمل من القوابم المالٌة ) ابوعجوة

5100  :06. ) 

التقارٌر المالٌة مخرجات نظام المعلومات المحاسبً ، وتكون هذه المخرجات على  دوتع     

قسمٌن هما التقارٌر المالٌة االساسٌة ،وهً التقارٌر التً ٌجب على الوحدات القٌام بؤعدادها 

رٌر تكون مكملة واالفصاح عنها بشكل دوري ، لكً تخدم اصحاب الصلة والمستفٌدٌن وتقا

على ظروؾ معٌنة . )الدهراوي  الوحدة االقتصادٌة بشكل اختٌاري بناءً ها للتقارٌر االساسٌة تعد

 ،5114  :31  ) 

 :  ؤتًقول ما ٌوهنا ٌمكننا 

  ًان التقارٌر المالٌة عبارة عن كشوفات تعرض جمٌع االنشطة المالٌة وؼٌر المالٌة الت

فترة زمنٌة معٌنة على ان تكون هذه االنشطة قد تمارسها الوحدة االقتصادٌة خبلل 

 صادقمبادئ المحاسبة المتعارؾ علٌها والمقبولة قبوال عاما وان ٌأعدت على وفق 

 علٌها من قبل مراجع حسابات خارجً مستقل .

  ًان التقارٌر المالٌة توفر المعلومات التً تساعد المستخدمٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن ف

اعمال الوحدة االقتصادٌة ومواردها والتزاماتها ومقدرتها على التعرؾ على نتٌجة 

 تحقٌق االرباح خبلل فترة زمنٌة محددة .

 ٌق اهدافها ووضع الخطط المستقبلٌة قتوفر التقارٌر المالٌة معلومات تخدم االدارة فً تح

 وتقٌٌم مستوى االداء فً الوحدة االقتصادٌة . 

  ان التقارٌر المالٌة تحتوي على معلومات ذات عبلقة باألنشطة المالٌة واالجتماعٌة

على والبٌبٌة التً تقوم بها الوحدة االقتصادٌة بشرط ان تكون هذه المعلومات قد اعدت 

 مبادئ المحاسبة المقبولة قبوال عاما . وفق
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  The importance of Financial Reports أهمٌة التقارٌر المالٌة 2-1-2  

التقارٌر المالٌة المصدر االساس الذي ٌعكس نشاط الوحدة االقتصادٌة خبلل فترة  دتع      

زمنٌة معٌنة وان توفر التقارٌر المالٌة ٌعود بالفابدة على كل من المستثمر والوحدة االقتصادٌة 

لوحدات االقتصادي لخبلل معرفة الوضع والمجتمع اٌضاً وان للتقارٌر المالٌة اهمٌة كبٌرة من 

االقتصادٌة الذي بدوره ٌإدي الى بث الطمؤنٌنة لدى المستثمر لٌسهم بإتخاذ القرار االستثماري 

التقارٌر المالٌة الوحدات االقتصادٌة على معرفة سلوك نشاطها االقتصادي فً  وتساعداالمثل ، 

قتصادٌة . ) الصوالحً ، زٌادة معدل النمو االقتصادي للوحدة اال من ثمسوق االوراق المالٌة و

5107  :06  ) 

تنبع اهمٌة التقارٌر المالٌة من خبلل المعلومات المحاسبٌة التً تتضمنها والتً تعتمد         

علٌها العدٌد من الجهات المستخدمة للتقارٌر المالٌة التخاذ قراراتهم االقتصادٌة الرشٌدة ، حٌث 

ل كل من تربطهم مصلحة بالوحدة االقتصادٌة سواء تتسع فبات مستخدمً التقارٌر المالٌة لتشم

كانت بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر ، وتختلؾ المعلومات التً تحتاجها كل فبة من هذه الفبات 

باختبلؾ طبٌعة تلك الفبة ، ولكن بالرجوع الى مبدأ الجدوى االقتصادٌة فإن اعداد تقارٌر مالٌة 

ؼٌر واقعً وذلك ألن مبدأ الجدوى االقتصادٌة  خاصة تتنوع بتنوع مستخدمً المعلومات أمر  

ٌتطلب المقارنة بٌن الفابدة التً تحققها المعلومات المحاسبٌة من جهة وتكلفة اعدادها ونشرها 

من جهة اخرى ، لذلك ٌتم االعتماد على منهج التقارٌر المالٌة متعددة االؼراض ، أي اعداد 

حدة االقتصادٌة ، وضمن توفٌر ادنى حد من تقارٌر مالٌة تحتوي على معلومات عامة عن الو

االفصاح بالشكل الذي ٌخدم احتٌاجات كل فبة من فبات مستخدمً التقارٌر المالٌة ، بحٌث تشمل 

هذه التقارٌر معلومات عن النشاط التموٌلً ، والتشؽٌلً ، واالستثماري ، والتسوٌقً للشركة ، 

اسٌة التً تإثر على نشاط الوحدة االقتصادٌة وأٌضاً تشمل بعض المعلومات االقتصادٌة او السٌ

 (                          58:  5151. ) السٌدة ، 

وأٌضاً تنبع اهمٌة التقارٌر المالٌة مما تتضمنه من معلومات محاسبٌة مفصح عنها فً       

من  من اهم المعلومات للمستخدمٌن الخارجٌٌن نظرآ لما تعود به دصلب التقارٌر المالٌة وتع

فابدة على المستثمر والمسوق المالً والمجتمع لما تحققه من اهداؾ اقتصادٌة وتكمن اهمٌة 

( و )قاقٌش  97:  5113: )خشارمة ،  تٌةالتقارٌر المالٌة من خبلل ماتحققه من الفوابد اآل

 ( 51:  5116والبطاٌنة ، 

التً  ت المناسبةالٌة فً اتخاذ القرارامعلومات اساسٌة تخدم مستخدمً التقارٌر الم .0

من خبلل اضاعة الفرص  متكافبة فً الحصول على المعلومات بدورها توفر فرصاً 
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على المستثمرٌن اآلخرٌن الذٌن ٌمتلكون معلومات داخلٌة بؽرض تحقٌق ارباح على 

 حساب المستثمرٌن اآلخرٌن .

وإجراء  التنوع فً المعلومات حول االنشطة المختلفة التً تمارسها الوحدة االقتصادٌة .5

 المفاضلة بٌن الفرص المتاحة والتوازن بٌن الفابدة والمخاطرة . 

المحافظة على استقرار اسعار االسهم ، عندما تقوم الشركة بتوفٌر حجم اكبر من  .3

المعلومات ٌإدي الى االقبال على شراء اسهم الشركة وعندما ٌكون هناك نقص فً 

ت المضاربة فً السوق والذي بدوره المعلومات ٌإدي الى توسٌع المجال امام عملٌا

 .  ٌإدي الى تذبذب اسعار االسهم

تحقق التقارٌر المالٌة فابدة الزٌادة فً نمو السوق المالً ، وازدهاره لما توفره من مناخ  .4

استثماري مبلبم وتوجٌه الموارد االقتصادٌة والقرارات بحسن توزٌعها بٌن القطاعات 

فٌها اقتصادٌا واجتماعٌا والذي ٌإدي بدوره الى التً ٌرؼب المستثمرون االستثمار 

 توزٌع العابد والمخاطر بٌن المتعاملٌن .

 Components of Financial Reportsمكونات التقارٌر المالٌة   2-1-3  

تحتوي التقارٌر المالٌة على القوابم المالٌة االساسٌة والتً تمثل عصب التقارٌر المالٌة          

وسابل اساسٌة تحتوي على معلومات ٌراد توصٌلها الى المستخدمٌن من خارج الوحدة  عدوت

االقتصادٌة وكذلك تحتوي على معلومات اخرى ؼٌر المعلومات المسجلة فً الدفاتر المحاسبٌة 

ُ ان القوابم تعد طبقا  للقواعد والمبادئ المحاسبٌة المتعارؾ علٌها والمقبولة عموما  وتشمل  علما

ٌر المالٌة معلومات مالٌة وؼٌر مالٌة ونشرات وتقارٌر مجلس االدارة اضافة الى التنبإات التقار

المالٌة واالخبار ذات الصلة بالوحدة االقتصادٌة وكذلك الخطط والتوقعات ، والتؤثٌر البٌبً 

التقارٌر المالٌة المنتج  دواالجتماعً لمشارٌع الشركة فً نطاق المحٌط الذي تنشط فٌه وتع

 (  31:  5151هابً للنظام المحاسبً فً نهاٌة الفترة المالٌة . ) السٌدة ، الن

 : ٌؤتًوٌتضح ان التقارٌر المالٌة اوسع واشمل من القوابم المالٌة وتتضمن التقارٌر المالٌة ما 

  Financial Statement and Clarificationsلها_ القوائم المالٌة واالٌضاحات المتممة 1

المصدر الربٌسً للمعلومات  هًتعتبر القوابم المالٌة اهم جزء من اجزاء التقارٌر المالٌة و      

التارٌخٌة ونتٌجة نشاط الشركة خبلل فترة زمنٌة معٌنة وكذلك المركز المالً والتؽٌٌرات التً 

مبلك المشروع (  طرأت علٌه فً هذه الفترة وتوجه القوابم المالٌة الى المساهمٌن )
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المستخدمٌن االخرٌن الذٌن ٌعتمدون علٌها عند اتخاذ القرارات االقتصادٌة كالدابنٌن والبنوك و

 ( 30:  5151) السٌدة ،  وؼٌرهم .

 ( 57:  5104: )الدحدوح ،  اآلتٌةوتشمل القوابم المالٌة المكونات 

  Income Statementأ_ قائمة الدخل 

ً تبٌن قدرة المنشؤة فً تحقٌق المكاسب االٌرادٌة تمثل قابمة الدخل احدى القوابم المالٌة الت

خبلل فترة معٌنة تكون سنة مالٌة عادةُ ، وكذلك هً عبارة عن تقرٌر ٌبٌن مقدار االٌرادات 

 والنفقات للشركة وصافً الدخل لها وكذلك خسارة الشركة خبلل فترة محاسبٌة معٌنة .

 Financial Position Statementب_ قائمة المركز المالً ) المٌزانٌة العمومٌة ( 

Balance sheet ) ) 

هو المركز المالً للشركة فً لحظة معٌنة او تمثل صورة فوتوؼرافٌة للوضع المالً للوحدة 

االقتصادٌة عند تلك الفترة وٌطلق على عناصر قابمة المركز المالً بؤرصدة لؽرض تمٌٌزها 

تها لجنة المصطلحات التابعة للمعهد عن التدفقات لمدخبلت ومخرجات فترة معٌنة ولقد عرف

" هً تلخٌص مبوب لؤلرصدة المتبقٌة فً دفتر االستاذ العام بعد  تًاالمرٌكً بالتعرٌؾ اآل

 اعداد الحسابات الختامٌة " . 

  Owners' equity Changes Statementج_ قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة 

قابمة التؽٌرات فً حقوق الملكٌة حلقة الوصل بٌن قابمة الدخل وقابمة المركز المالً حٌث  دتع

تعكس التؽٌرات فً حقوق الملكٌة المعلومات التً تتعلق بالزٌادة او التخفٌض فً صافً 

مصادر التؽٌرات فً حقوق الملكٌة لذلك من المفترض ان ٌتم تخصٌص قابمة  داالصول ، وتتعد

 االفصاح عن التؽٌرات المختلفة .  مستقلة لؽرض

 Cash Flow Statementد_ قائمة التدفقات النقدٌة 

تقدم قابمة التدفقات النقدٌة معلومات ال تقدمها قابمة المركز العالً وال قابمة الدخل حٌث تكون 

معلومات قابمة التدفقات النقدٌة حول بند النقدٌة من حٌث مصادر الحصول على النقدٌة خبلل 

فترة المالٌة وما هً اوجه االنفاق وكذلك مقدار التؽٌر فً رصٌد النقدٌة خبلل الفترة المالٌة ، ال

وان قابمة التدفقات النقدٌة تدعم المستثمرٌن الحالٌٌن والمرتقبٌن والمقرضٌن الحالٌٌن والمرتقبٌن 

ولٌد النقد جراء بمعلومات نقدٌة وتهتم قابمة التدفقات النقدٌة بقدرة الوحدة االقتصادٌة على ت
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عملٌاتها الداخلٌة وادارتها لؤلصول المتداولة والخصوم المتداولة وتفاصٌل االستثمار والتموٌل 

الداخلً حٌث تبٌن قابمة التدفقات النقدٌة التؽٌر فً النقدٌة بٌن اول المدة واخر المدة أي توضٌح 

النقدٌة وما حكمها وتشمل قابمة  زٌادة او نقص النقدٌة خبلل الفترة المالٌة وٌقصد بالنقدٌة هنا

 (   089:  5109: )احمد ،  ؤتًالتدفقات النقدٌة على ما ٌ

: وٌقصد بها جمٌع االنشطة الربٌسٌة  Operating activitiesاالنشطة التشغٌلٌة  -1

للوحدة االقتصادٌة والتً تولد االٌراد لها وتشمل اٌضا  االنشطة االخرى التً ال تمثل 

 . بلً او تموٌ اً استثمار

: وهً التدفقات النقدٌة الناتجة عن  Investment activitiesاالنشطة االستثمارٌة  -2

ممارسة الوحدة االقتصادٌة ألنشطتها االستثمارٌة والتً ٌقوم بها المشروع فً شراء 

 االصول الثابتة وبٌعها وكذلك االستثمار فً الدٌون والملكٌة .

: وهً االنشطة التً ٌنتج عنها تؽٌرات فً Financing activitiesاالنشطة التموٌلٌة  -3

 حجم ومكونات حقوق الملكٌة ، والتً تنتج عن القروض الخاصة بالوحدة االقتصادٌة . 

 Retained Earnings Statement_ قائمة األرباح المحتجزة ـه

 وتبٌن هذه القابمةفً االعوام الماضٌة الوحدات االقتصادٌة  هاوتتضمن االرباح التً لم توزع

التؽٌرات التً تحدث فً تلك االرباح وٌتم عرض المعلومات بطرق مختلفة ، تعرض أحٌاناً 

 (31:  5114بقابمة مستقلة ، أو تعرض بقابمة ملحقة بقابمة الدخل أحٌاناً اخرى. ) الدهراوي ،

 Clarifications  و_ االٌضاحات المتممة ) السٌاسات المحاسبٌة واالٌضاحات التفسٌرٌة (

الٌضاحات المتممة ، المعلومات التً تفصح عنها الوحدة االقتصادٌة بعدما تقوم وتشمل ا

عند االفصاح  إلٌهاباإلفصاح عن القوابم المالٌة ، وتمثل معلومات فً ؼاٌة االهمٌة لذلك ٌشار 

على انها جزء ال ٌتجزأ من البٌانات المالٌة وتؤخذ هذه البٌانات طابعاُ تفصٌلٌاُ تساعد المستخدم 

خبلل توضٌح بعض المعلومات المفٌدة والتً تتعلق بالبنود الواردة فً القوابم المالٌة ، من 

 ( 58:  5104: ) الدحدوح ،  تٌةوتشمل المعلومات االضافٌة فً بعض االحٌان على البنود اآل

  السٌاسات المحاسبٌة 

  االلتزامات الطاربة 

  الجداول والمبلحظات 

  للمستخدمٌن  اً اضافٌ اً المالٌة ، والتً تتطلب شرحبعض التؽٌرات لعناصر القوابم 
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  ًمعلومات عامة عن الوحدة االقتصادٌة ، حٌث توجد احداث تإثر على المركز المال

ن بالتعرؾ على مثل هذه ووكذلك االداء المالً للوحدة االقتصادٌة ، وٌهتم المستخدم

 االحداث كاألحداث البلحقة  واالحداث الطاربة .

  Report of The Board of Directors_ تقرٌر مجلس االدارة 2

تقرٌر مجلس االدارة من التقارٌر المهمة وٌعتبر احد المصادر المهمة التً تلبً  دٌع        

ن من المعلومات والبٌانات لؽرض التعرؾ على االنشطة الربٌسٌة للوحدة ٌاحتٌاجات المستثمر

 دٌكلٌة ادارتها وكفاءتها وادابها خبلل الفترة المالٌة ، وٌعاالقتصادٌة وطبٌعة استثماراتها وه

تقرٌر مجلس االدارة من التقارٌر المهمة التً ٌعتمد علٌها المستثمر لؽرض بناء قراره 

رسالة سنوٌة من مجلس ادارة الوحدة  داالستثماري إضافة الى البٌانات المالٌة االخرى لذا ٌع

، وٌحتوي تقرٌر مدقق مجلس االدارة على معلومات  االقتصادٌة للمساهمٌن والمستثمرٌن

 اً اساسٌة تخص االنشطة االقتصادٌة للوحدة من خبلل الفترة المالٌة وكذلك تتضمن ملخص

ألصول وخصوم الشركة حٌث ٌتضمن تقرٌر مجلس االدارة معلومات عن االنتاج والمركز 

ما تنوي انجازه فً الفترة المالٌة المالً والتسوٌقً للوحدة االقتصادٌة خبلل الفترة المالٌة و

القادمة وعرض تحلٌل لنتابجها التشؽٌلٌة والمخاطر الحالٌة المتوقعة وكذلك بعض المعلومات 

 ( 59:  5104التكمٌلٌة التً قد ٌحتاجها مستخدمو التقارٌر المالٌة . )الدحدوح 

  Executive Management Report_ تقرٌر االدارة التنفٌذٌة 3

برٌطانٌا بتقدٌم تقرٌر الزامً ، ٌتضمن  مثلُتلزم الوحدات االقتصادٌة  فً عدد من الدول       

هذا التقرٌر معلومات اكثر تفصٌبلً من تقرٌر مجلس االدارة ، كالمعلومات عن االصول 

والتؽٌرات التً حدثت علٌها خبلل الفترة المالٌة السنوٌة وكذلك االلتزامات وحقوق الملكٌة ، 

ُ معلومات عن اضافة ال ى معلومات عن التعاقدات الجدٌدة وسٌاسة توزٌع االرباح واٌضا

العاملٌن وتكلفة الرعاٌة االجتماعٌة والخدمات التً تقدمها الوحدة االقتصادٌة للعمال بصفة 

 (  35:  5151عامة . ) السٌدة ،  خاصة وللمجتمع بصفة

  Management Analyses and Discussions_ تحلٌالت االدارة ومناقشاتها 4

تتضمن تحلٌبلت االدارة ثبلثة جوانب مالٌة ألنشطة الوحدة االقتصادٌة وتتمثل هذه       

الجوانب فً السٌولة ، مصادر رأس المال العامل ، ونتابج التشؽٌل ، حٌث تقوم االدارة بالتركٌز 
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ؾ عدم التؤكد على االتجاهات االٌجابٌة والسلبٌة ، وكذلك تحدٌد االحداث الجوهرٌة وظرو

 ( 31:  5104المصاحبة والتً تإثر على تلك الجوانب الثبلثة . ) الدحدوح ، 

  Auditor report تقرٌر مراقب الحسابات 5_

تتضمن التقارٌر المالٌة السنوٌة للوحدات االقتصادٌة تقرٌر مراقب الحسابات الخارجً ،         

وٌرفق هذا التقرٌر مع القوابم المالٌة المعدة ، وقد عرفه ) المجمع العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن 

فنً  ( " بؤنه وثٌقة مكتوبة صادرة عن شخص مهنً ، ٌكون اهبل  إلبداء رأي 65:  5110، 

محاٌد بهدؾ اعبلم مستخدمً المعلومات حول درجة التطابق بٌن المعلومات بمعناها المهنً 

المتعارؾ علٌه ، بهدؾ ابداء رأي فنً محاٌد عن مدى دقة او صحة البٌانات والمعلومات 

 لبلعتماد علٌها ". 

دقة المعلومات ٌحتوي تقرٌر مدقق الحسابات على نتٌجة الفحص للقوابم المالٌة وحول مدى      

التً تحتوٌها ومدى تمثٌلها بصدق وعدالة للعملٌات التً تمت بالمشروع خبلل فترة مالٌة معٌنة 

قاً لمعاٌٌر المحاسبة ان القوابم المالٌة قد تم اعدادها وفألذلك ٌجب ان ٌبٌن تقرٌر مدقق الحسابات 

ن ٌشٌر الى عدم وجود تؽٌر فً الدولٌة والمبادئ المحاسبٌة المتعارؾ علٌها والمقبولة عموماً وا

هذه المبادئ من فترة مالٌة الى اخرى وكذلك توضٌح مدى كفاٌة المعلومات التً تحتوٌها 

تقرٌر مدقق الحسابات النظٌؾ " ؼٌر المتحفظ " دلٌبلً  دالتقارٌر المالٌة للمستفٌدٌن منها ، وٌع

نبع اهمٌة تقرٌر مدقق الحسابات على صدق وعدالة المعلومات التً تتضمنها القوابم المالٌة ، وت

فً درجة الثقة التً ٌضٌفها على القوابم المالٌة المنشورة والتً ٌعتمد علٌها مستخدمو القوابم 

المالٌة لؽرض اتخاذ قراراتهم االستثمارٌة لذلك الزمت التشرٌعات المختلفة الوحدات االقتصادٌة 

:  5151ابم تقرٌر مدقق الحسابات . ) السٌدة ، التً تقوم بنشر قوابمها المالٌة ان ٌرافق هذه القو

30 ) 

 Financial Reports Objectivesأهداف التقارٌر المالٌة  2-1-4

إن اهداؾ التقارٌر المالٌة تكون عامة ومجالها واسع فهً ال تشمل االفصاح فً القوابم        

ولكن تشمل المعلومات التً تقدم عن طرٌق نظام المعلومات المحاسبً المتعلقة بموارد ،المالٌة 

وأن عملٌة تحدٌد أهداؾ التقارٌر المالٌة تثٌر بعض المشاكل واهمها التً  ،والتزامات الشركة 

ومستخدمً التقارٌر  ،المدقق الخارجً وتنشؤ من احتمالٌة تعارض وجهات نظر ادارة المنشؤة 

وهو ما ٌعرؾ باالتجاه النفعً او  ،والتً تؽٌر وجهة النظر السابدة فً تحدٌد االهداؾ المالٌة 
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الن الهدؾ الربٌسً من التقارٌر المالٌة ٌعتمد على  ،اتجاه فابدة المعلومات فً اتخاذ القرارات 

  (4: 5116ما ٌحتاجه مستخدمو التقارٌر المالٌة من معلومات مفٌدة ألتخاذ  القرارات . )علً ، 

ومن الواضح ان لدى مستخدمً التقارٌر المالٌة احتٌاجات ورؼبات مختلفة من المعلومات      

حٌث اوضح مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ومن خبلل وضع معاٌٌر اعداد التقارٌر المالٌة بؤنه 

سٌسعى الى توفٌر مجموعة من المعلومات التً ستؽطً احتٌاجات اكبر عدد من مستخدمً 

وان ابرز االهداؾ المحددة فً االطار المفاهٌمً  الخاص بإعداد   ،المالٌة الربٌسٌٌن  التقارٌر

 ( 49_48:  5104: ) زكرٌا ،  بما ٌؤتًٌمكن تلخٌصها  IASBالتقارٌر المالٌة الصادرة عن 

، معلومات مفٌدة للمستخدمٌن الربٌسٌٌن )المستثمرٌن الحالٌٌن  ان تقوم بإٌصال .0

والتً تساعدهم فً اتخاذ قرارات ، والدابنٌن اآلخرٌن (  ،والمقرضٌن  ،والمحتملٌن 

او امتبلك ادوات حق ملكٌة او دٌن وتقٌٌم او تسوٌة  ،او بٌع  ،االستثمار من شراء 

وٌجب ان تكون التقارٌر المالٌة مفهومة لمن ٌمتلكون فهم  ،اشكال االبتمان االخرى 

وعندهم الرؼبة  ،والمحاسبة  ،العمال ونشاطات ا ،معقول للنشاطات االقتصادٌة 

 واالستعداد فً دراسة تلك المعلومات بجدٌة .

التنبإ بمبلػ وتوقٌت التوقعات  علىان تقدم التقارٌر المالٌة معلومات تساعد المستخدمٌن  .5

تقٌٌم احتماالت صافً  من ثمو ،المستقبلٌة لصافً التدفقات النقدٌة الواردة للشركة 

لمستقبلٌة الواردة للشركة وذلك عن طرٌق توفٌر المعلومات حول التدفقات النقدٌة ا

وتقٌٌم اداء مجلس االدارة لمسإولٌاته بكفاءة وفاعلٌة  ،موارد الشركة وااللتزامات 

 الستخدام موارد الشركة . 

ان تقدم التقارٌر المالٌة المعلومات حول المركز المالً للشركة والتً تعنً المعلومات  .3

قتصادٌة للشركة وااللتزامات فً تلك االصول وكذلك ان تقدم معلومات حول الموارد اال

 حول االحداث االخرى وآثار المعامبلت التً تؽٌر من تلك الموارد والمطالبات فٌها .

ان تقدم التقارٌر المالٌة المعلومات عن اداء الشركة المالً خبلل الدورة المالٌة ألنها  .4

ابد الذي قامت الشركة بتحقٌقه على الموارد تساعد متخذي القرارات فً فهم الع

االقتصادٌة وكذلك تعبر المعلومات عن العابد المحقق لحسن اداء االدارة بمسإولٌتها 

تجاه استخدام الموارد بكفاءة وفاعلٌة وكذلك تعد المعلومات هامة بالنسبة لتؽٌر مكونات 

 العابد فً تقٌٌم شكوك التدفقات النقدٌة المستقبلٌة .

قدم التقارٌر المالٌة المعلومات بشؤن التؽٌرات فً الموارد االقتصادٌة والمطالبات ان ت .5

ضرورٌة لمنح المستخدمٌن  المعلوماتؼٌر الناتجة عن االداء المالً للشركة وتعد هذه 
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فهمآ كامبل عن سبب التؽٌر فً موارد الشركة االقتصادٌة ومطالباتها ومدلوالت تلك 

 ( 46:  5106) حنان ،  مستقبآل .التؽٌرات لؤلداء المالً 

ان تقدم التقارٌر المالٌة معلومات حول كٌفٌة حصول الشركة على التدفقات النقدٌة وعن  .6

كٌفٌة صرفها وكذلك المعلومات عن القروض وتسدٌد الدٌون او االرباح الناتجة من 

كة وكذلك عملٌات الشر ،او التوزٌعات االخرى على المستثمرٌن  ،االسهم النقدٌة 

وتقٌٌم انشطة الشركة التموٌلٌة واالستثمارٌة وكذلك تفسٌر المعلومات االخرى عن 

 ( 47:  5106،  مصدر سابق)  االداء المالً .

( إن دور التقارٌر المالٌة ٌتمثل فً تقدٌم المعلومات  08:  5100وٌرى ) ابو عجوة ،      

ما ٌجب ان تكون علٌه تلك التقارٌر ، تخاذ القرارات االقتصادٌة ، ولكنها ال تحدد المفٌدة ال

وتقدم التقارٌر المالٌة المعلومات التً تساعد فً تحدٌد االستخدام االمثل للموارد المتاحة وكذلك 

المساعدة فً تقٌٌم العوابد والمخاطر التً تتعلق باالستثمار والفرص المتاحة ، وتساعد التقارٌر 

وٌن رأس المال ، ولٌس من وظٌفة التقارٌر المالٌة المالٌة فً تكوٌن بٌبة مناسبة لقرارات تك

التؤثٌر على نتابج القرارات التً ٌتخذها المستثمرون او الدابنون وؼٌرهم لذا فؤن دور التقارٌر 

المالٌة ٌتطلب تقدٌم معلومات عادلة وؼٌر متحٌزة ، وتنطلق اهداؾ التقارٌر المالٌة اساسا ً من 

المستخدمٌن الخارجٌٌن الذٌن تنقصهم سلطة فرض المعلوماتٌة االحتٌاجات المعلوماتٌة من جهة 

التً ٌحتاجون الٌها من الشركة وال ٌتوفر لدٌهم سوى استخدام المعلومات التً تقدمها لهم 

 االدارة . 

ؼاٌة فً حد ذاتها بل انها وسٌلة  د( إن التقارٌر المالٌة ال تع 34:  5151رى ) السٌدة ، ٌو     

 نة من اهمها : لتحقٌق اؼراض معٌ

تطرح امام ادارة المشروع  :القرارات االدارٌة  (صنع)تساعد التقارٌر المالٌة فً اتخاذ  .0

عدداً من البدابل لؽرض اختٌار االفضل حٌث تواجه ادارة المشروع مشكلة المفاضلة 

والموازنة بٌن البدابل واتخاذ القرار اذ ٌعد من اصعب المشاكل الن اتخاذ القرار ٌجب 

باالعتبار المزاٌا والعٌوب المتوقعة لكل واحد  خذاً كون مبنٌاً على اسس سلٌمة  واان ٌ

 من البدابل ثم اختٌار االفضل فً ظل الظروؾ السابدة .

تساعد التقارٌر المالٌة فً وضع الخطط ورسم السٌاسات االستراتٌجٌة للمشروعات  .5

لؽرض مساعدتها فً وضع المختلفة : تهتم ادارة الشركات بالتقارٌر التً ترد الٌها 

التً تتعلق بالموارد وكٌفٌة السٌاسات الموضوعة داخل الشركة  وتقٌٌم الخطط وتحلٌل
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استخدامها ، وان تقارٌر التخطٌط تهتم عموماً بحجم االنتاج والطاقات القصوى 

 والمستؽلة والمتاحة والتكالٌؾ والربحٌة عند اعداد الموازنات التخطٌطٌة .

التقارٌر المالٌة  دلمالٌة فً مجال المتابعة والرقابة وتقٌٌم االداء : تعتساعد التقارٌر ا .3

العمود الفقري للمتابعة والرقابة ألن التقارٌر تساعد فً وضع المعاٌٌر الرقابٌة ، وتقٌٌم 

ت التً ترد من االداء ، ومعرفة اسباب االنحرافات ومعالجتها وذلك من خبلل البٌانا

ُ وكذلك االنحرافات التً تتالمستوٌات الدنٌا  ُ بالمخطط مقدما ضمن التنفٌذ الفعلً مقارنا

 واسبابها .

التقارٌر المالٌة اداة توصٌل جٌدة بٌن المستوٌات االدارٌة : تمثل التقارٌر المالٌة  دتع .4

حلقة وصل بٌن المستوٌات االدارٌة سواء على المستوى االفقً بٌن الوظابؾ المختلفة 

د او على المستوى الرأسً بٌن الوظابؾ ذات المستوٌات ذات المستوى االداري الواح

 االدارٌة المتدرجة .

هذا وتختلؾ التقارٌر المالٌة من دولة الى اخرى ألسباب سٌاسٌة واقتصادٌة وعوامل      

اخرى تتعلق بالبٌبة التً اعدت فٌها هذه التقارٌر وكذلك تتؤثر التقارٌر المالٌة بكمٌة 

ومدى احتٌاج المستثمرٌن لها لؽرض مساعدتهم فً اتخاذ القرارات المعلومات التً تحتوٌها 

االقتصادٌة وهنالك مجموعة من العوامل تإثر فً اهداؾ التقارٌر المالٌة : ) العوض ، 

5108  :54 ) 

المنظمات المهنٌة : تإثر المنظمات المهنٌة على اهداؾ التقارٌر المالٌة مثل قٌام لجنة  .0

اآلراء المحاسبٌة ، وكذلك قٌام لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  المبادئ المحاسبٌة بإصدار

بإصدار نشرات بالمعاٌٌر المحاسبٌة توضح فٌها اهم المبادئ واالجراءات التً ٌجب 

تطبٌقها عند اعداد التقارٌر المالٌة ، اضافة الى جهود معهد المحاسبٌن القانونٌٌن فً 

ت والتوصٌات تخص المبادئ المحاسبٌة انجلترا ووٌلز الذي اصدر مجموعة من النشرا

 باالشتراك مع مجموعة من الجمعٌات المهنٌة االخرى .

الجهات المشرفة على سوق االوراق المالٌة : إن هٌبة تنظٌم تداول االوراق المالٌة فً  .5

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تلعب الدور الكبٌر فً اصدار المبادئ والمعاٌٌر المحاسبٌة 

لشركات المساهمة فً ان ٌتم تداول اوراقها المالٌة بنٌوٌورك ، وكذلك تقوم التً تلزم ا

 الهٌبة المشرفة على االوراق المالٌة بإنجلترا بدور مماثل فً االشراؾ والرقابة .
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تدخل الدولة : تلعب الدولة دوراً ربٌسٌاً فً الدول النامٌة بهدؾ تطوٌر النظام المحاسبً  .3

فرها للمستخدمٌن ، وكذلك ٌقوم الجهاز الضرٌبً بإصدار النظم والتقارٌر المالٌة التً ٌو

 والتعلٌمات التً ٌجب اتباعها عند اعداد التقارٌر المالٌة .

النظام االقتصادي : ٌإثر النظام االقتصادي على التقارٌر المالٌة فً الدول الصناعٌة  .4

سبٌة لمتخذي الؽربٌة لكً تعتمد على النظام المحاسبً فً توفٌر المعلومات المحا

القرارات االقتصادٌة من المستثمرٌن والدابنٌن والبنوك أوالً ، بٌنما فً الدول 

االشتراكٌة حٌث ٌقوم النظام المحاسبً بتقدٌم المعلومات المحاسبٌة للمسإولٌن عن 

 برامج التنمٌة وخطتها وتحضٌر االحصاءات البلزمة للتخطٌط القومً . 

النخفاض فً القوة الشرابٌة فً الكثٌر من دول العالم التضخم وارتفاع االسعار : إن ا .5

أدى الى اعادة النظر فً التقارٌر المالٌة للشركات المساهمة وإعدادها على اساس 

 التكلفة التارٌخٌة المعدلة لتعكس االنخفاض المستمر فً قٌمة العملة .   

  Elements of Financial statementsالمالٌة  قوائمعناصر ال 2-1-5

( للعام 6عرؾ االطار المفاهٌمً للمحاسبة من خبلل تقرٌر مفاهٌم المحاسبة المالٌة رقم )        

المالٌة وتستخدم هذه العناصر لقٌاس مستوى االداء والمركز  قوابمم عشرة عناصر لل0985

المجموعة  ،مجموعتٌن  علىالمالً للوحدة االقتصادٌة وقد قسم التقرٌر هذه العناصر العشرة 

 (  43-45: 5114 ، الدهراوي : ) ً وهًاالولى تتضمن العناصر المتعلقة بقٌاس المركز المال

: تعرؾ االصول على انها المنافع المستقبلٌة المحتملة التً تحصل او Assets االصول  - أ

 تسٌطر علٌها الوحدة االقتصادٌة نتٌجة احداث او عملٌات ماضٌة .

وهً التضحٌات المحتملة بالمنافع االقتصادٌة بالمستقبل  :Liabilities االلتزامات  - ب

والناتجة عن التزامات حالٌة على الوحدة االقتصادٌة نتٌجة احداث او عملٌات ماضٌة 

 وتقدم اما بشكل اصول او بشكل خدمات لوحدات اقتصادٌة أخرى .

ل : هً ما ٌتبقى فً الوحدة االقتصادٌة من اصو Owners' Equityحقوق الملكٌة  - ت

 بعد طرح االلتزامات .

اما المجموعة الثانٌة فقد ضمت العناصر التً تتعلق بقٌاس اداء الوحدة االقتصادٌة وهً على 

 ( 099:  5115: ) السٌد لطفً ،  تًالنحو اآل
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: وهو التؽٌر فً حقوق ملكٌة الوحدة  Compressive Incomeالدخل الشامل  - أ

ٌة , وذلك نتٌجة احداث وصفقات االقتصادٌة ) صافً االصول ( خبلل فترة زمن

وظروؾ اخرى مصادرها ؼٌر مرتبطة بالملكٌة فهً تضم جمٌع التؽٌرات فً 

 استثمارات المبلك او التوزٌعات علٌهم .

: وهً الزٌادة فً اصول الوحدة االقتصادٌة او أي تدفقات Revenues االٌرادات  - ب

ل فترة زمنٌة معٌنة وذلك داخلة او النقص الحاصل فً التزامات الوحدة او كبلهما خبل

نتٌجة بٌع السلع او انتجها او تقدٌم خدمات او القٌام بؤنشطة اخرى ضمن العملٌات 

 االساسٌة المستمرة للوحدة االقتصادٌة .

: وهً النقص فً اصول الوحدة االقتصادٌة او تدفقات  Expensesالمصروفات  - ت

ٌة معٌنة , نتٌجة تسلٌم السلع او خارجة او تحمل التزامات او كبلهما معآ خبلل فترة زمن

انتاجها او تقدٌم الخدمات او القٌام باألنشطة االخرى ضمن العملٌات المستمرة فً 

 الوحدة االقتصادٌة .

: هً الزٌادة فً حقوق الملكٌة نتٌجة ألنشطة عرضٌة او طاربة  Earningالمكاسب  - ث

ستثناء اللوحدة االقتصادٌة خبلل فترة زمنٌة معٌنة وجمٌع العملٌات واالحداث االخرى ب

 الزٌادة الحاصلة نتٌجة االٌرادات واالستثمارات بواسطة المبلك .

عرضٌة او طاربة  : هً االنخفاض فً حقوق الملكٌة نتٌجة ألنشطة Lossesالخسائر  - ج

ستثناء اللوحدة االقتصادٌة خبلل فترة زمنٌة معٌنة وجمٌع العملٌات واالحداث االخرى ب

االنخفاض الحاصل نتٌجة المصروفات والتوزٌعات على المبلك . ) السٌد لطفً ، 

5115  :511  ) 

: هو الزٌادة فً اصول او حقوق ملكٌة  Owners investment استثمارات المالك - ح

اقتصادٌة معٌنة وتؤتً معامبلت ذات اتجاه واحد بٌن الوحدة االقتصادٌة ومبلكها وحدة 

من جهة  ؼٌرهاأي انها لٌست عملٌات تبادلٌة بٌن الوحدة االقتصادٌة من جهة وبٌن 

 اخرى .

: وهً االنخفاض فً اصول او حقوق ملكٌة وحدة اقتصادٌة Dividends التوزٌعات  - خ

اتجاه واحد بٌن الوحدة االقتصادٌة ومبلكها حٌث تقوم معٌنة وتؤتً من معامبلت ذات 

 الوحدة االقتصادٌة بمنح اصول او تقدٌم خدمات او تحمل االلتزامات تجاه مبلكها .
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   Types of Financial Reporsانواع التقارٌر المالٌة  2-1-6

على ان نظام المعلومات المحاسبٌة ٌقدم مجموعة كبٌرة من التقارٌر المالٌة والتً تصنؾ      

  :  5114 ،فقد صنؾ ) قاسم  ،وفق عدد من المعاٌٌر , وقد تم تصنٌفها من وجهات نظر مختلفة 

 ً : ؤتوفق عدد من المعاٌٌر وكما ٌعلى ( التقارٌر المالٌة  055

 _ من حٌث الوظائف االدارٌة1

هذه  دحٌث تع ،تقارٌر تخطٌطٌة : تشتق التقارٌر التخطٌطٌة من الموازنات التقدٌرٌة  - أ

التقارٌر مهمة لمساعدة االدارة فً تجنب االزمات التً قد تتعرض لها الوحدة 

وتحدٌد الموارد البلزمة لتحقٌق  ،االقتصادٌة بسبب فقدان التوازن بٌن العملٌات المختلفة 

وطرق الحصول على هذه الموارد وتوزٌعها على العملٌات  اهداؾ الوحدة االقتصادٌة

 المستقبلٌة للمنظمة .

تقارٌر رقابٌة : ٌقدم نظام المعلومات المحاسبً مجموعة كبٌرة من التقارٌر المالٌة  - ب

لمختلؾ المستوٌات االدارٌة ، التً تهدؾ للتؤكد من ان التنفٌذ الفعلً ٌتم بالطرٌقة التً 

 تصادٌة بتكلفة قلٌلة وكفاءة انتاجٌة عالٌة .تحدد اهداؾ الوحدة االق

تقارٌر تشؽٌلٌة : تركز التقارٌر التشؽٌلٌة على الوضع الحالً لنظام العملٌات داخل  - ت

الوحدة االقتصادٌة ، بؽرض مساعدة االدارة التشؽٌلٌة للتحكم والسٌطرة على نظام 

 .  العملٌات ٌوما  بٌوم

 ٌل صمن حٌث درجة التف _2

: تلخص هذه المعلومات تفاصٌل االحداث ، حٌث تتضمن ما ٌستخدمه  معلومات موجزة - أ

المدراء من احصابٌات ونسب لتقدٌر مدى صحة سٌر العمل ، وتعد هذه المعلومات اما 

 بالطلب او بشكل دوري ، مثل تقارٌر االٌرادات الفصلٌة . 

توزع داخلٌا ومعلومات تفصٌلٌة : تعد هذه المعلومات بشكل دوري ٌومً او اسبوعً ،  - ب

وتكون هذه التقارٌر منتظمة من حٌث الشكل ، وتوفر تفصٌبل ٌتعلق باألحداث او 

 وحدات الوحدة االقتصادٌة الفرعٌة مثل : كشؾ أوامر الشراء .
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 _ من حٌث اتجاه سٌر التقارٌر 3

تقارٌر عمودٌة : تضم هذه التقارٌر المعلومات التً ٌتم تبادلها بٌن المستوٌات االدارٌة  - أ

 المختلفة فً الوحدة االقتصادٌة . 

تقارٌر افقٌة : تضم هذه التقارٌر المعلومات التً ٌتم تبادلها بٌن االقسام ضمن نفس  - ب

 المستوى االداري .

 _ من حٌث الدورٌة 4

ارٌر الفورٌة عندما تحدث حاالت طاربة كالتقرٌر حول تقارٌر فورٌة : تقدم التق - أ

 مردودات المبٌعات وذلك لمعالجة مشكلة مع احد العمبلء .

تقارٌر حسب الطلب : ٌقدم هذا النوع من التقارٌر ألؼراض خاصة ومحددة مثل  - ب

التقارٌر التً ٌطلبها المدٌر بؽٌة اتخاذ القرار بخصوص حالة معٌنة او اجراء دراسة 

 محددة. 

تقارٌر دورٌة : وهً التقارٌر التً ٌتم اعدادها فً فترات زمنٌة محددة مسبقا مثل  - ت

 القوابم المالٌة .  

  من حٌث الغرض _5

لٌة من حٌث الؽرض على النحو ( التقارٌر الما59_57، : 5117صنؾ ) مطٌع ، وآخرون  ،  

 ً : تاآل

والذي ٌتم فٌه توضٌح مدى تقارٌر الوكالة : مثل التقرٌر السنوي للوحدة االقتصادٌة  - أ

 محافظة ادارة الوحدة على الموارد المعهود بها الٌها . 

وفق القوانٌن التً على تقارٌر االلزام القانونٌة : مثل القوابم المالٌة المنشورة التً تعد  - ب

 تطلبها جهات معٌنة مالٌة كانت أو حكومٌة . 

المعلومات المحاسبٌة التً تحتوٌها ، وإن باإلمكان تصنٌؾ التقارٌر المالٌة على ضوء تصنٌؾ 

لومات المحاسبٌة وفق عدة ( فقد صنؾ المع 38_ 37، : 5105وطبقا لما اورده ) الشٌخ ، 

 وهً :  معاٌٌر 
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 _ من حٌث داللتها 1

معلومات تارٌخٌة : تتعلق هذه المعلومات باألحداث والعملٌات التً حدثت فً الماضً  - أ

، وتستخدم فً قٌاس كفاءة الوحدة االقتصادٌة فً تحقٌق اهدافها ، ومعرفة المركز 

 المالً لها . 

معلومات حالٌة : ترتبط هذه المعلومات باألنشطة التشؽٌلٌة وتقدم بشكل دوري، وفً  - ب

 وتكون ذات طابع تحلٌلً لؽرض متابعة االنحراؾ المعٌاري . الوقت المناسب 

معلومات مستقبلٌة : تعد هذه المعلومات بصورة تقدٌرٌة لؽرض التخطٌط ، التنبإ،  - ت

 واتخاذ القرارات .  

 _ من حٌث مصدرها 2

معلومات داخلٌة : تعبر هذه المعلومات عن وقابع واحداث حدثت داخل الوحدة  - أ

 االقتصادٌة .

خارجٌة : وتؤتً من مصادر خارجٌة تبٌن متؽٌرات البٌبة المحٌطة وتتضمن  معلومات - ب

 معلومات تخص البٌبة المحٌطة وظروؾ السوق . 

 _ من حٌث متطلباتها العملٌة 3

معلومات اجرابٌة : تتطلب هذه المعلومات من متلقٌها اتخاذ اإلجراءات فورا او فً  - أ

 وقت الحق . 

هذه المعلومات من متلقٌها اتخاذ أي اجراء ألنها  معلومات ؼٌر اجرابٌة : ال تتطلب - ب

 معلومات خبرٌة توضح احداث وعملٌات تمت فً وقت سابق . 

 _ من حٌث ارتباطها بالزمن 4

 معلومات جامدة :هً المعلومات التً تعبر عن قٌمة حدث معٌن فً لحظة زمنٌة معٌنة. - أ

معلومات دٌنامٌكٌة : هً المعلومات التً تعبر عن حالة التؽٌر التً تحصل فً قٌمة  - ب

 حدث معٌن خبلل فترة زمنٌة معٌنة . 
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 Features of Financial Reports خصائص التقارٌر المالٌة  2-1-7

هناك خصابص وصفات نوعٌة وأخرى داعمة ٌجب ان تحتوٌها المعلومات المحاسبٌة لكً       

تكون مفٌدة التخاذ القرارات االقتصادٌة وان تطبٌق االهداؾ والخصابص النوعٌة ٌإدي الى 

اٌجاد معاٌٌر محاسبٌة ذات جودة عالٌة وهذا بدوره ٌإدي الى تقارٌر مالٌة ذات جودة عالٌة 

  اذ القرارات االقتصادٌة ٌدة التختكون مف

 :    آلتًٌة الى مجموعتٌن وكما فً الشكل اوتصنؾ خصابص التقارٌر المال

 (  2الشكل ) 

 خصائص التقارٌر المالٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) المصدر : من اعداد الباحث (

 

 )التعزٌزٌة(الخصائص الداعمة  الخصائص الرئٌسة )النوعٌة(

 خصائص التقارٌر المالٌة

 القابلٌة للتحقق

  لمالئمةا

التمثٌل الصادق 

 

 القابلٌة للمقارنة 

 التوقٌت المناسب

 القابلٌة للفهم 
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 الخصائص الرئٌسٌة ) النوعٌة ( 2-1-7-1

 Relevance_ المالئمة  1

تعد المعلومات مبلبمة اذا كانت قادرة على إحداث اختبلؾ فً قرارات المستخدمٌن       

االقتصادٌة وتكون المعلومات مبلبمة عندما ٌكون لها قٌمة تنبإٌة او قٌمة تؤكٌدٌة او كبلهما ، 

رٌر وٌقصد بالمبلبمة ان تكون التقارٌر المالٌة قادرة على التؤثٌر على متخذي القرار وتكون التقا

المالٌة مبلبمة عندما ٌكون لها قٌمة تنبإٌة او قٌمة تؤكٌدٌة او كبلهما وتكون المعلومات ذات 

فً العملٌات التً ٌستخدمها المستثمرون للتنبإ  قٌمة تنبإٌة عندما ٌمكن استخدامها معطٌات  

ك ٌجب بالنتابج المستقبلٌة أي ان تكون لهذه المعلومات القدرة على تقدٌم تؽذٌة عكسٌة وكذل

تقدٌمها فً الوقت المناسب وبالتالً ٌجب ان تتصؾ المعلومات بالقٌمة التنبإٌة والتؽذٌة العكسٌة 

 (  04:  5151. ) عبد الؽفار ، 

وان المبلبمة تعبر عن مدى قدرة التقارٌر المالٌة على خدمة اتخاذ قرار معٌن من خبلل      

ادة المعرفة لدى متخذي القرار وتكون تخفٌض حالة عدم التؤكد  لدى متخذي القرار او زٌ

التقارٌر المالٌة مبلبمة عندما تإثر فً اتجاه سلوك متخذي القرار وُتؽٌر قراره نحو الموقؾ 

الذي ٌتخذ القرار بشؤنه اذا تم تقدٌمها بالوقت المناسب قبل ان تفقد قدرتها على التؤثٌر فً اتخاذ 

 ( 05:  5100: ) سبسً ،  ؤتًا ٌالقرار لذلك فؤن خاصٌة المبلبمة تعتمد على م

 . مستخدم التقارٌر المالٌة وقدرته على التعامل مع تلك التقارٌر 

   . االثر الذي ٌمكن ان تحدثه تلك التقارٌر على اتخاذ القرار عند المقارنة بٌن البدابل 

  االدراك المتكامل لدى معدي التقارٌر المالٌة حول طبٌعة احتٌاجات المستخدمٌن لهذه

 قارٌر . الت

وهنالك ارتباط بٌن خاصٌة المبلبمة ومفهوم االهمٌة النسبٌة فقد عرؾ مجلس معاٌٌر المحاسبة 

المادٌة " ٌعتبر هذا البند مادٌا أو ذا اهمٌة نسبٌة إذا ما كان حذفه أو عرضه   IASBالدولٌة 

بشكل خاطا سٌإثر على قرارات المستخدمٌن االقتصادٌة المبنٌة على واقع المعلومات المادٌة " 

م المادٌة هو جانب من جوانب المبلبمة الخاص بالوحدة االقتصادٌة وومن هذا ٌتبٌن ان مفه

 ٌعة البند او حجمه او كبلهما . وٌعتمد على طب
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 Reliability_ التمثٌل الصادق ) الموثوقٌة ( 2

تتصؾ المعلومات المحاسبٌة بالموثوقٌة اذا كانت خالٌة من االخطاء الهامة ، والتحٌز        

وبإمكان المستخدمٌن االعتماد علٌها على انها معلومات تعبر بصدق عما ٌرٌد التعبٌر عنه او 

 ( Barry , 2007  : 106المتوقع عنه . ) 

لمبلبمة فحسب بل ٌجب ان تعبر المعلومات مفٌدة ٌجب ان ال تمثل الظواهر ا دحتى تع      

وبصدق عن تلك الظواهر وتتمتع المعلومات بخاصٌة التمثٌل الصادق حٌنما تكون تلك 

بوصفها المعلومات خالٌة من االخطاء الهامة والتحٌز, وٌمكن للمستخدمٌن االعتماد علٌها 

بلل معلومات تعبر بصدق عما ٌقصد ان تعبر عنه وتتحقق خاصٌة التمثٌل الصادق من خ

 : تٌةمجموعة من الخصابص الفرعٌة اآل

تمكٌن من ل: وٌعنً ان ٌشمل وصفا كامبل لجمٌع المعلومات البلزمة للمستخدم ل االكتمال -0

 فهم الظاهرة الموصوفة. 

: ٌعنً خلوها من التحٌز فً اختٌار او عرض المعلومات المالٌة ,اما اذا كان  ةالحٌادٌ -5

عملٌة اتخاذ القرار او ٌإثر على حكم ٌخص  اختٌار المعلومات او عرضها ٌإثر على

 التقرٌر المالً ؼٌر حٌادي. دنتٌجة سابقة ٌع

ٌعنً عدم وجود خطؤ أو اؼفال فً وصؾ الظاهرة وان التمثٌل : الخلو من الخطؤ  -3

الصادق ال ٌعنً الدقة فً جمٌع الجوانب وأنه قد تم اختٌار وتطبٌق العملٌة المستخدمة 

 إلنتاج المعلومات المبلػ عنها دون اخطاء . 

حص توفر التقارٌر المالٌة اربعة أمور ٌمكن من خبللها قٌاس هذه الخصابص الفرعٌة وهً : ف

النقاشات التً تتعلق بالتقدٌرات واالفتراضات المعتمدة عند اعداد التقرٌر وكذلك فحص 

التً تزٌد من احتمال ان  ،بالمبادئ المحاسبٌة المستخدمة االفصاحات والنقاشات التً تتعلق 

معدي القوابم المالٌة ٌفهمون بشكل كامل طرق القٌاس , واالطبلع على القدر الذي ٌمكن ان 

التقارٌر المالٌة من معلومات تخص االحداث االٌجابٌة واالحداث السلبٌة , واخٌرا التركٌز  توفره

على نوع التقرٌر الذي ٌقدمه مدقق الحسابات وكذلك المعلومات التً ٌمكن ان توفرها الشركة 

 ( 50:  5104عن حوكمة الشركة . ) زكرٌا ، 

صادق خصابص نوعٌة ربٌسٌة وٌجب ان خاصٌتً المبلبمة والتمثٌل ال د( تعIASBوفق )على و

 تتصؾ المعلومات بهذه الخصابص لكً تكون مفٌدة .
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 الخصائص الداعمة ) التعزٌزٌة (  2-1-7-2

 Comparability_ القابلٌة للمقارنة 1

تعنً قابلٌة المقارنة ان ٌكون باإلمكان مقارنة التقارٌر المالٌة عند وحدة اقتصادٌة معٌنة       

لمالٌة لوحدات اقتصادٌة أخرى مماثلة لها فً نفس الفترة وهذا ٌتطلب ان ٌتم قٌاس مع التقارٌر ا

 ( 05:  5151التقارٌر المالٌة بنفس الطرٌقة فً الوحدات االقتصادٌة المختلفة . ) عبد الؽفار ، 

وان قرارات المستثمرٌن تعتمد على االختٌار بٌن البدابل لذلك ٌجب ان ٌتمكن المستثمرون من 

مقارنة التقارٌر المالٌة للوحدة االقتصادٌة على طول فترة نشاطها لؽرض تحدٌد  اجراء

االتجاهات فً مركزها المالً وادابها وكذلك ٌجب ان ٌكون بإمكان المستثمرٌن اجراء المقارنة 

بٌن التقارٌر المالٌة للوحدات االقتصادٌة االخرى لؽرض اجراء التقٌٌم النسبً للمركز المالً لها 

تؽٌٌرات فً المركز المالً وادابها ومن هنا ٌتضح ان خاصٌة االتساق تساعد على تحقٌق ، وال

هذه المقارنة من خبلل استخدام نفس الطرق او نفس المبادئ المحاسبٌة واالجراءات من اجل 

قٌاس وعرض بنود الوحدة االقتصادٌة من فترة الى اخرى او لمجموعة من الوحدات 

االفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة فً تحقٌق  ٌساعدحدة ، وكذلك االقتصادٌة خبلل فترة وا

خاصٌة القابلٌة للمقارنة من خبلل تمكٌن المستثمرٌن من تحدٌد التؽٌرات فً السٌاسات 

المحاسبٌة التً تستخدمها الوحدة االقتصادٌة من فترة الى اخرى او التً تستخدمها مجموعة من 

 (  55:  5104الوحدات االقتصادٌة . ) زكرٌا ، 

 Timeliness ) الوقتٌة ( _ التوقٌت المناسب2

والمقصود بذلك ان ٌتم توفٌر المعلومات المحاسبٌة فً الوقت المطلوب فٌه اتخاذ القرار         

، أي ان المعلومات ال تفقد قدرتها فً التؤثٌر على متخذ القرار ، واذا لم تتوافر المعلومات فً 

ها وقت الحاجة الٌها ، أو فً حال توافرها لفترة طوٌلة ، وال ٌكون هناك طلب الستخدامها ، فإن

 ( .  56: 5100تفقد خاصٌة المبلبمة . ) ابو عجوة وحماد ،

ٌجب ان ٌتوفر لجمٌع المستخدمٌن المعلومات المبلبمة التً تلزمهم لؽرض القٌام بتنبإاتهم       

واتخاذ القرارات ، ومن الضروري ان تكون هذه المعلومات حدثٌة   بطبٌعتها اكثر من ارتباطها 

فً الحقٌقة ان مفهوم المبلبمة ٌنطوي ضمناً على عامل التوقٌت ، حٌث بالفترات السابقة فقط ، و

ٌمثل التوقٌت المناسب قٌداً هاماً على نشر التقارٌر المالٌة ، وٌجب ان ٌكون تجمٌع وتلخٌص 
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المعلومات المالٌة ونشرها سرٌعاً قدر االمكان لؽرض ضمان إتاحة معلومات حدٌثة لمستخدمً 

 من إعداد التنبإات واتخاذ القرارات . التقارٌر المالٌة تمكنهم

( ان التوقٌت المناسب هو : " توفٌر المعلومات فً حٌنها قبل  33:  5106وترى ) حنان ،      

ان تفقد منفعتها او قدرتها على التؤثٌر فً عملٌة اتخاذ القرارات ، فمن البدٌهً انه اذا لم تتوفر 

ا التؤثٌر على القرار ، اذ ان عملٌة اتخاذه تكون دابماً المعلومات عند الحاجة الٌها ، فلن ٌكون له

محددة بفترة زمنٌة معٌنة ، وٌختلؾ التوقٌت المبلبم مع اختبلؾ طبٌعة القرار ، فبعض 

 القرارات تستلزم سرعة اكثر من ؼٌرها فً توفٌر المعلومات المبلبمة " .

مناسب وقبل ان تفقد قدرتها على وان حصول المستخدم على التقارٌر المالٌة فً الوقت ال      

التؤثٌر على القرارات ٌعد جانباً مهماً للمساعدة على المبلبمة فإذا لم تكن المعلومات متوفرة عند 

الحاجة الٌها او اصبحت متوفرة بعد فترة طوٌلة من االحداث المقرر عنها بحٌث ال تكون لها 

 (  54:  5119،  قٌمة فً المستقبل عندبذ تكون ؼٌر مبلبمة . ) الشامً

( ان خاصٌة التوقٌت المناسب تعنً توصٌل المعلومات  599:  5108وٌرى ) عٌسى ،       

الى متخذي القرار فً الوقت المناسب لكً ٌتمكنوا من تحقٌق اكبر فابدة مرجوة من هذه 

م المعلومات وذلك الن المعلومات التً تتوفر فً الوقت المناسب  تإثر على القرار الذي سٌت

اتخاذه ، وان من صفات المعلومات المبلبمة ان تإثر على قرار مستقبل المعلومات والموجهة 

ُ لذلك ف ن عدم تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة وتقدٌمها فً الوقت المناسب ٌعد دلٌبلُ إالٌه اٌضا

 واضحاُ على كفاءة المحاسب والنظام المحاسبً .

تعنً تقدٌم التقارٌر المالٌة فً حٌنها بمعنى انه ٌجب خاصٌة التوقٌت المناسب  تعنًوكذلك       

الحاجة الٌها ، لذا فإن التقارٌر المالٌة تفقد  دأن تكون التقارٌر المالٌة متوفرة لمن ٌستخدمها عن

( ، "  001:  5119منفعتها إذا لم تكن متاحة عندما تدعو الحاجة الى استخدامها . ) السٌد ، 

متها لذا بفً تقدٌم التقارٌر المالٌة فإن المعلومات تفقد مبلواذا حدث تؤخٌر ؼٌر ضروري 

فاإلدارة بحاجة الى الموازنة بٌن مٌزة رفع التقارٌر المالٌة فً الوقت المناسب وتوفٌر 

 (  41:   5101ثوقة " . ) ؼزوي ، المعلومات المو
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 Understand ability_ القابلٌة للفهم 3 

للمعلومات التً تسمح للمستخدمٌن الذٌن لهم ) التعزٌزٌة (  الداعمةهً احدى الخصابص       

 Kieso , Weygand)قدر معقول من الدراٌة المحاسبٌة بإدراك مؽزى تلك المعلومات 

&Warfield ,2007 :32  ) 

إن مستخدمً التقارٌر المالٌة فً الؽالب هم متخذو القرارات حٌث انهم ٌعتمدون على     

عدتهم إلتخاذ القرارات المختلفة ، وحتى ٌكون الحكم عادالُ على التقارٌر التقارٌر المالٌة فً مسا

صفات ، المالٌة ٌجب ان ٌتسم متخذ القرار الذي ٌقوم باستخدام التقارٌر المالٌة بمجموعة من ال

قابلٌة الحلقة وصل بٌن متخذ القرار والتقارٌر المالٌة وٌمكن تصنٌؾ وان القابلٌة للفهم تعمل 

نها تتعلق بمتخذي قرارات معٌنة او انها تتعلق بمجموعة من متخذي القرارات ) هل لفهم على ال

ان االفصاح واضح ومفهوم للمستهدفٌن او المخاطبٌن به ( بالنسبة للمستخدمٌن على فرض ان 

من المعرفة فً النشاطات المالٌة واالقتصادٌة لدى المستخدم ، وان  هناك مستوى معقوالً 

هم ال تعتمد على الخصابص التً تتعلق بالتقارٌر المالٌة لكنها تعتمد على خاصٌة القابلٌة للف

خصابص اخرى تتعلق بمستوى مستخدمً التقارٌر المالٌة مثل : مستوى التعلٌم ، االدراك ، 

، وهذا ٌعنً  سابقاً  وكمٌة المعلومات السابقة المتوفرة لدٌهم من خبلل التقارٌر المالٌة المنشورة

لٌة للفهم تمثل حلقة وصل بٌن خصابص التقارٌر المالٌة وخصابص مستخدمٌها ان خاصٌة القاب

ن على معدي التقارٌر المالٌة االخذ باالعتبار الرؼبات والصفات المتعددة والمتباٌنة إ، لذلك ف

 ( 51:  5119لدى مستخدمً التقارٌر المالٌة .   ) الشامً ، 

للفهم تعنً توصٌل المعلومات المفٌدة  ( ان القابلٌة 599:  5108 ،وٌرى ) عٌسى      

المعرفة المعقولة باألنشطة االقتصادٌة والمحاسبٌة لٌمكنهم  يلمستخدمً التقارٌر المالٌة ذو

فهمها والقدرة على استخدامها ، وهنالك اختبلؾ كبٌر بٌن المستثمرٌن وهذا االختبلؾ ٌكمن فً 

على االستفادة من المعلومات المتاحة لدٌهم نوع واسالٌب القرارات التً ٌتخذونها ، وفً قدرتهم 

او التً لهم القدرة على الحصول علٌها ، وحتى تكون المعلومات مفٌدة ٌجب ان توجد عبلقة 

 وتتمثل هذه العبلقة بالقابلٌة للفهم . لمالٌة والقرارات التً ٌتخذونهاربط بٌن مستخدمً التقارٌر ا
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  Verifiability_ القابلٌة للتحقق 4

اذا استخدمت  هانفسالوصول الى النتابج  ألكثر من شخص فًتعنً هذه الخاصٌة القابلٌة      

نفس الطرق واالسالٌب التً تم استخدامها فً قٌاس المعلومات المحاسبٌة ، وقد ٌستخدم 

التً تعنً سبلمة وموضوعٌة مصطلح التحقق وهو " الموضوعٌة " مصطلح مرادؾ ل

ان تكون اسالٌب القٌاس من ح الثقة بالمعلومات واالعتماد علٌها البد المعلومات ، وحتى ٌمكن من

واالفصاح التً استخدمت الستخراج النتابج وعرضها هً اسالٌب تناسب الظروؾ المحٌطة 

بالشركة ، وان استخدام هذه االسالٌب ٌتم بكٌفٌة تسمح لؤلشخاص االخرٌن ) ؼٌر الذٌن قاموا 

بإعادة استخدامها للتحقق من تلك النتابج ، وان خاصٌة القابلٌة   باستخدامها فً المرة االولى ( 

تصوٌراً دقٌقاً لؤلحداث  دون ان ٌعترٌها تحرٌؾ  دللتحقق تعنً ان المعلومات التً تم تقدٌمها تع

 (  55:  5119، او تشوبها اخطاء ذات اهمٌة نسبٌة . ) الشامً ، 
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 Problems and ئص التقارٌر المالٌةمشاكل ومحددات استخدام خصا 2-1-8

Limitations of using Financial Repors Features 

:  5104تتلخص مشاكل ومحددات استخدام خصابص التقارٌر المالٌة فً اآلتً : ) الدحدوح ،  

44  ) 

هنالك احتمال وجود تعارض بٌن خاصٌتً المبلبمة والتمثٌل الصادق ) الموثوقٌة ( اذ ال  .0

ٌوجد هناك توافق بٌن مبلبمة المعلومات ودرجة الوثوق بها فقد تكون المعلومة مقبولة 

او مرفوضة اذا كانت مبلبمة ولكنها ؼٌر موثوق بها او العكس تكون المعلومة موثوق 

 :  آلتًوكما فً الشكل ا  بها ولكنها ؼٌر مبلبمة

 (  3 الشكل )

 تعارض خاصٌتً المالئمة والتمثٌل الصادق ) الموثوقٌة (

 المبلبمة                                                                    

 

 

 

 الموثوقٌة              

 المصدر : من اعداد الباحث              

احتماالت وجود تعارض بٌن خاصٌة التوقٌت المناسب والقدرة التنبإٌة للمعلومات  .5

المحاسبٌة ، فقد تكون المعلومة متاحة فً الوقت المناسب لكنها تخلو من القدرة التنبإٌة 

 العالٌة مثل حالة ارقام الكلفة التارٌخٌة . 

لومات ؼٌر مفٌدة ألنها ال مع داحتماالت ان تكون المعلومة مبلبمة وموثوق بها ولكنها تع .3

تكون ذات اهمٌة نسبٌة ، " ان البند ٌعد مفٌداً وذا اهمٌة نسبٌة اذا ادى حذفه او االفصاح 

 عنه بطرٌقة محرفة الى التؤثٌر على متخذ القرار .



 التقارٌر المالٌة والقٌمة السوقٌة لألسهم                            الفصل الثانً     
 

 
43 

تكلفة الحصول على المعلومة اكبر من الفابدة المرجوة منها  احتماالت ان تكون  .4

 دلها ارتباط قوي بؤهداؾ مستخدمً التقارٌر المالٌة ال تعفالمعلومات التً ال ٌكون 

 معلومات مفٌدة ولٌس هناك ما ٌدعو الى نشرها . 

احتماالت ان تكون المعلومات المحاسبٌة مبلبمة وموثوق بها اال ان مستخدمً هذه  .5

المعلومات ٌواجهون صعوبة فً فهمها وتحلٌلها وتشؽٌلها فً مواجهة اتخاذ القرار وذلك 

 مستخدمً التقارٌر المالٌة ٌمتلكون مستوٌات استٌعاب وتعلٌم واهداؾ مختلفة . ألن 

ٌهتم مستخدمو التقارٌر المالٌة بمقارنة التقارٌر المالٌة لوحدة اقتصادٌة معٌنة مع وحدات  .6

اقتصادٌة أخرى مماثلة لها او منافسة او مع القطاع الذي تنتمً الٌه الوحدة االقتصادٌة 

قارنة قد ال تكون ذات فابدة عندما ال تلتزم الوحدات االقتصادٌة بتطبٌق اال ان عملٌة الم

 نفس السٌاسات والطرق المحاسبٌة . 

 Challenges Facing التحدٌات التً تواجه التقارٌر المالٌة 2-1-9

Financial Reports                                                                  

 :  ٌؤتًتً تواجه التقارٌر المالٌة وكما ة من التحدٌات الهنالك مجموع

 هامقاٌٌس ؼٌر مالٌة :  فشلت التقارٌر المالٌة فً اٌجاد مقاٌٌس اداء ربٌسٌة تستخدم .1

 (  57:  5104.  ) زكرٌا ،  بشكل واسع مثل رضا العمبلءالوحدة االقتصادٌة 

االصول الملموسة وبالمقابل فإنها االصول ؼٌر الملموسة : ركزت التقارٌر المالٌة على  .2

 ( 57:  5104لم تقدم معلومات كافٌة عن االصول ؼٌر الملموسة . ) زكرٌا ، 

النظرة المستقبلٌة : فشلت التقارٌر المالٌة فً تقدٌم معلومات تتعلق بمستقبل الشركة ،  .3

 ن بشكل كبٌر ، وتتضمنون والمرتقبون الحالٌون والدابنووالتً ٌحتاجها المستثمر

مصادر المعلومات االخرى وبالتحدٌد تقرٌر محلل المعلومات المستقبلٌة ، اما القوابم 

 ( Wild , 2009 : 79 المالٌة فؤنها تحتوي على البٌانات التارٌخٌة . )
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 Financial Reports Usersالتقارٌر المالٌة  ومستخدم  2-1-11

وهً ان التقارٌر  تنبع اهمٌة تحدٌد الجهات المستفٌدة من التقارٌر المالٌة من حقٌقة اساسٌة      

جهات مختلفة بحسب اختبلؾ االؼراض التً تستخدم المعلومات الواردة فً ها المالٌة تستخدم

التقارٌر المالٌة لذا ٌمكن تحدٌد الجهات المستفٌدة من التقارٌر المالٌة بحسب الؽرض من 

خدامها وان تحدٌد الجهة المستفٌدة من التقارٌر المالٌة ٌساعد على تحدٌد الخصابص الواجب است

توفرها فً التقارٌر المالٌة من وجهة نظر تلك الجهة ، حٌث تتعدد الجهات المستخدمة للتقارٌر 

و المالٌة واٌضا تتنوع طرق استخدامها لهذه التقارٌر فقد ٌكون استخدامها اما بصورة مباشرة ا

 ( 057، : 5115 ؼٌر مباشرة ) الخطٌب ،

التقارٌر المالٌة من االمور االكثر تعقٌداُ فً المحاسبة  ًوكذلك ان تلبٌة احتٌاجات مستخدم    

ُ مع المصالح وكذلك اختبلؾ حاجتهم الى المعلومات  النهم ٌمتلكون نطاقاً واسعاً ومتضاربا

ر المالٌة حٌث ٌكون لكل مستخدم منهم ونوعها حسب الظروؾ التً ٌواجهها مستخدم التقارٌ

هدؾ معٌن فً استخدام التقارٌر المالٌة والمعلومات المحاسبٌة فهنالك من ٌهدؾ الى معرفة 

وتحدٌد نتابج االعمال التً حصلت فً الماضً وفهم من ٌرٌد اساساً ٌبنً علٌه التقدٌرات 

 ( 095:  5109احمد ، والخطط المستقبلٌة من اجل المفاضلة بٌن البدابل المتاحة .) 

 ( 36: 5110 التقارٌر المالٌة الى صنفٌن ربٌسٌٌن ) جربوع ، وصنؾ مستخدموٌُ 

 المستخدمون ذوي المصالح المباشرة  2-1-11-1

وهإالء تربطهم مصالح مباشرة فً دٌمومة عمل المشروع وٌهتمون بمتابعة وضعه المالً     

 : تًالتقارٌر المالٌة وهم على النحو اآلونموه من خبلل ما ٌرد من معلومات فً 

 Current Investors_ المستثمرون الحالٌون ) المالك ، المساهمون ( 1

التقارٌر المالٌة المصدر الربٌسً للمعلومات التً  دونوهم اصحاب المشروع الذٌن ٌع

ٌحتاجونها لؽرض تقٌٌم فاعلٌة وكفاءة االدارة فً الوصول الى اهداؾ الوحدة االقتصادٌة 

وكذلك تقٌٌم المخاطر الضمنٌة وعابد االستثمار المتحقق وكذلك تساعد اصحاب المشروع 

 دها وتحوٌلها الى بدٌل اخر اكثر ربحٌة.  فً امكانٌة استمرارٌة االستثمار ألموالهم أو استردا
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 Expected Investors_ المستثمرون المرتقبون ) المحتملون ( 2

وهم المتوقعون الذٌن ٌرٌدون استثمار اموالهم بشكل جدي فً الوحدة االقتصادٌة وٌدرسون 

م ، وكذلك التقارٌر المالٌة لتحدٌد حجم وطبٌعة التدفقات النقدٌة التً ٌتوقعون ان تعود علٌه

لؽرض اتخاذ القرارات البلزمة الستثمار اموالهم ولتقٌٌم وضع الشركة المالً السلٌم ، 

 والذي ٌضمن استمرارٌة الشركة وعدم فشلها فً المستقبل القرٌب .

  Management_ االدارة 3

المنشؤة من  دان ادارة الوحدة االقتصادٌة هً من تقوم بإعداد التقارٌر المالٌة ومع هذا تع

احد المصادر للمعلومات البلزمة لؽرض الحصول على  داكثر الفبات استخداما لها ألنها تع

مإشرات الكفاءة والفاعلٌة كذلك لعملٌات التخطٌط والرقابة وأٌضا لؽرض تقٌٌم االداء 

 (  5:  0999واعداد الموازنات الخصة بالمستقبل ) الدهراوي وهبلل ، 

 Employeeون ( _ الموظفون ) العامل4

وهإالء ومن مثلهم ٌهتمون بالمعلومات التً تتعلق بربحٌة الوحدة االقتصادٌة واستقرارها 

لمعرفة قدرة الوحدة االقتصادٌة فً االستمرار بدفع المكافؤة والحقوق التقاعدٌة وتعوٌضاتهم 

ً ٌعملون بها ، واالطمبنان على وظابفهم واستمرارٌتها ، وطبقا لنتابج الوحدة االقتصادٌة الت

 ( .BRUN , 2006  : 49 ، ٌستطٌع هإالء العمال تحدٌد مطالبهم بتحسٌن رواتبهم . )

 Government Agencies_ الجهات الحكومٌة 5

مثل وزارة المالٌة ) االدارات الضرٌبٌة ( لؽرض تحدٌد ارباح المشروع بهدؾ معرفة 

نقد لؽرض الرقابة واالشراؾ ، الضرٌبة المستحقة على الوحدة االقتصادٌة وكذلك سلطة ال

الجهات المختصة بوضع وؼرفة التجارة الستخدامها فً التروٌج وتبادل المعلومات ، و

المعاٌٌر المهنٌة فً المحاسبة والتدقٌق ، واٌضا دابرة االحصاء المركزي لؽرض اعداد 

وهبلل االحصاءات العامة واحصاءات الدخل القومً واعداد مٌزان المدفوعات ) الدهراوي 

 ،0999  :5  .) 

   Current and Expected Lendors_ المقرضون الحالٌون والمرتقبون 6

وتشمل دابنً الوحدة االقتصادٌة ) المقرضٌن سواء من المصارؾ االهلٌة ، حملة السندات 

التقارٌر المالٌة مصدر  دون، صنادٌق التنمٌة والمإسسات المالٌة االخرى ( وهإالء ٌع
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ساسً التً توضح لهم اوضاع الوحدة االقتصادٌة من حٌث منح االبتمان ، المعلومات اال

شرط السداد ، ووقت االستحقاق وهذا ٌعنً مدى قدرة الوحدة ومعدل العابد ، والضمانات ، 

االقتصادٌة فً تولٌد تدفقات نقدٌة لؽرض مقابلة االلتزامات ودفع اصل القرض ودفع الفوابد 

 ( .  57، : 5113) العٌسى ، 

  Suppliers and Commercial Creditors_ الموردون والدائنون التجارٌون 7

وهم الذٌن ادخلوا البضابع للوحدة االقتصادٌة باآلجل ، وعلى االؼلب ٌكون اهتمامهم 

بالوحدة االقتصادٌة على مدى اقصر من ذلك االهتمام الذي ٌمنحه المقرضون إال فً حالة 

اعتمادهم على إن الوحدة االقتصادٌة عمٌل مستمر وربٌسً لهم ، وٌنصب اهتمامهم حول 

صادٌة على االستمرار فً تحقٌق ما ٌحتاجونه ومدى ربحٌة عبلقتهم مدى قدرة الوحدة االقت

الحالٌة والمرتقبة بالوحدة االقتصادٌة وأٌضا استمرارٌة الوحدة االقتصادٌة وتولٌد التدفقات 

 (  5:  0999النقدٌة . ) الدهراوي وهبلل ، 

 المصالح غٌر المباشرة  والمستخدمون ذو 2-1-11-2 

مصالح مباشرة بالوحدة االقتصادٌة وانما ٌهتمون بمتبعة الوحدة  وهإالء ال تربطهم     

 والتعرؾ على موقفها خبلل فترة زمنٌة معٌنة وهم :  

 Financial Analysts_ المحللون المالٌون 1

هذه  دتتعدد الجهات التً تقوم بتحلٌل التقارٌر المالٌة من افراد ومإسسات استشارٌة وتع 

للمعلومات والستخراج المإشرات المالٌة لؽرض تحلٌل وضع الشركة  اً اساسٌ اً التقارٌر مصدر

المالً وكذلك تقٌٌم المخاطر المحتملة ، والعوابد التً ترتبط بالوحدة االقتصادٌة ولتقدٌم النصابح 

 ( .  36:  5110التً تخدم الزبابن باتخاذ القرارات بكل ثقة وامانة . ) جربوع ، 

 Competitors_ المنافسون 2

لتقٌٌم مدى التهدٌد التً توجهه الوحدة االقتصادٌة المنافسة على القٌمة السوقٌة للسهم ، وربحٌة  

 وحداتهم االقتصادٌة  .

 

 



 التقارٌر المالٌة والقٌمة السوقٌة لألسهم                            الفصل الثانً     
 

 
47 

 Exchanges and Money markets_ البورصات واسواق المال 3

تسعى اللجان المشرفة على اسواق المال والبورصات الى وضع معاٌٌر وضوابط تحافظ على 

علومات المالٌة ، وكذلك تدرس التقارٌر المالٌة باهتمام وعناٌة ، لتتمكن من قبول او شفافٌة الم

رفض تداول االوراق المالٌة للوحدات االقتصادٌة  فٌها ، وذلك بناًء على معاٌٌر كثٌرة تطلبها ، 

والتً من خبللها تحاول توخً اعلى درجة من الشفافٌة ، وتحاول البورصات تحفٌز عملٌات 

مار وتداول االوراق المالٌة عن طرٌق الزام الوحدات االقتصادٌة التً تنشر التقارٌر االستث

 ( . 5:  0999بااللتزام ببعض المعاٌٌر . ) الدهراوي وهبلل ، 

  The public and other sides_ الجمهور وجهات اخرى 4

االقتصاد المحلً تقوم الشركات بالتؤثٌر على الجمهور بعدد من الطرق من خبلل مساهمتها فً  

كتوفٌر الفرص للعمل وتعاملها مع الموردٌن المحلٌٌن ومن خبلل التقارٌر المالٌة المنشورة 

تساعد المعلومات المالٌة على معرفة اتجاهات الوحدة االقتصادٌة وتنوع انشطتها وتطوراتها 

ٌة . استقر الرأي الحدٌثة وكذلك الباحثون والدارسون احدى الجهات المستفٌدة من التقارٌر المال

فً عالم المهنة بتصنٌؾ مستخدمً المعلومات المحاسبٌة على شكل فبات ولكن االهتمام االكبر 

 ( 059، :  5115كان بثبلث فبات مرتبة حسب االولوٌة وهم : ) الخطٌب ، 

  المبلك الحالٌون 

  المبلك المحتملون 

                    الدابنون 
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 المبحث الثانً

 ألسهم الشركاتالقٌمة السوقٌة  قٌاس

 Market Value of A company's Shares  Measuring the   

 تمهٌد 

فً السوق ، وهناك نوعان أساسٌان االوراق المالٌة أداة مالٌة ٌمكن أن تباع وتشترى  دتع     

ألوراق المالٌة هما االسهم والسندات ، إذ تعرؾ األسهم بؤنها مجموعة من الصكوك تصدر من ا

كما  هاتداول إمكانآلجال طوٌلة عن شركات المساهمة وشركات التوصٌة باألسهم ، األصل فٌها 

هذا المبحث باستعراض  لها قٌمة سوقٌة تعتمد على مٌزان العرض والطلب ، وٌختص وتكون

األسهم من حٌث المفهوم واالنواع وؼٌرها ، ثم االنتقال الى القٌمة السوقٌة أٌضاً من حٌث 

 المفهوم والمحددات والعوامل المإثرة على القٌمة السوقٌة وؼٌرها .   

 Sharesاألسهم   2-2-1

 The Concept of Shares and theirمفهوم األسهم وتعرٌفها  2-2-1-1

definition   

الذي المستثمرٌن تمثل االسهم رأس مال الوحدة االقتصادٌة المكتتب أو المضاؾ من         

سهموا به من اموال وٌحدد ملكٌتهم للوحدة االقتصادٌة وهذا ٌعنً ان كبلً من رأس أٌشمل ما 

ٌات تعبر عن القٌمة الكلٌة لبلسهم التً اقتناها المال المعلن والفعلً والمساهم به هً كلها تسم

او حصة فً ملكٌة الوحدة االقتصادٌة وتتحدد هذه  اً المستثمرون ، وان السهم ٌعطً لحامله حق

 5111 ،الحصة بنسبة عدد االسهم التً ٌمتلكها الى عدد االسهم المصدرة . ) الزرري  و فرح 

 :055 )  
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وٌمكن تعرٌؾ األسهم لؽة : على انها جمع سهم وهو النصٌب و ورد فً الحدٌث للنبً صلى 

هللا علٌه وآله وسلم ، سهم فً الؽنٌمة " أي نصٌب " وسهامة أي قارعة وقال ابن االثٌر : اذهبا 

 ( 318:  0991فتوخٌا ثم استهما ، أي اخترعا لٌظهر سهم كل واحد منكما . ) بن منظور ، 

تطلق تسمٌة السهم فً اصطبلح االقتصادٌٌن مرة على الصك ومرة على النصٌب : اً واصطبلح

 ( 056:  5100الذي ٌعطى للسهم ) العدوي ، 

فعندما تطلق تسمٌة السهم على الصك ٌعرؾ بؤنه : صك ٌمثل جزءاً من رأس مال الوحدة 

 االقتصادٌة ٌزٌد وٌنقص تبعاً لنشاط الوحدة االقتصادٌة . 

تسمٌة السهم على النصٌب ٌعرؾ بؤنه : نصٌب المساهم فً الوحدة االقتصادٌة او  وعندما تطلق

هو الجزء الذي ٌنقسم على قٌمته مجموع رأس مال الوحدة االقتصادٌة المثبت فً صك له قٌمة 

 اسمٌة ، وتكون االسهم متساوٌة القٌمة وتمثل مجموع رأس مال الوحدة االقتصادٌة . 

متساوٌة القٌمة ، ٌمكن تداولها بطرق تجارٌة ، وهً تمثل حق  وتعرؾ االسهم بؤنها صكوك

المساهم الذي ساهم به فً رأس مال الوحدة االقتصادٌة والذي ٌمنح له الحق بممارسة حقوقه فً 

 (05: 5107الوحدة االقتصادٌة وحق حضور الجمعٌات وحق الحصول على االرباح  .) وداد ،

 :  تٌةتمثل فً النقاط اآلوتتمٌز االسهم بمجموعة من الخصابص ت

 _ تساوي قٌمة االسهم 1

لى اسهم متساوٌة القٌمة ومن خبلل ذلك فإن عٌقسم رأسمال الوحدات االقتصادٌة المساهمة      

السهم ؼٌر قابل للتجزبة وتحدد القوانٌن التجارٌة للدول الحد االدنى والحد االقصى لقٌمة كل 

االسهم فبلبد ان تكون هناك مساواة فً الحقوق التً سهم ، واعتمادا على خاصٌة تساوي قٌمة 

ٌمنحها السهم ، وهً الحق فً االرباح والتصوٌت واٌضا المساواة فً االلتزامات التً ٌرتبها 

السهم على الرؼم من ان هذه المساواة لٌست من نظام الوحدة االقتصادٌة العام وذلك الن نظام 

ً تمنح  ألصحابها االولوٌة فً االرباح او من خبلل الشركة ٌجٌز اصدار االسهم الممتازة الت

الرؼم من ان االسهم على موجودات الشركة وذلك بمنح اصحابها عددا اكبر من االصوات ، و

من الممتازة التً تصدرها الوحدة االقتصادٌة قد تعطً ألصحابها بعض الممٌزات اال انه البد 

االسهم التً تنتمً الى فبة واحدة أي بمعنى ان  ان تكون هناك مساواة بٌن االسهم المتشابهة أي

 ( www.moqatel.comهذه االسهم ٌجب ان تكون متساوٌة فً الحقوق والواجبات . ) 
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وكذلك تساوي قٌمة االسهم ٌعنً تحقٌق التكامل بٌن كافة قٌم االسهم التابعة للوحدة       

االقتصادٌة ، وباالعتماد على  االقتصادٌة ، والتً تشترك معا ً فً تكوٌن رأس مال الوحدة

القوانٌن التجارٌة تم وضع حدود علٌا ودنٌا للقٌمة االسمٌة و ان الؽرض من تساوي قٌمة االسهم 

هو لسهولة عمل الوحدات االقتصادٌة ، وتنظٌم اسعار االسهم ، وتوزٌع االرباح و كذلك هدؾ 

لك ال ٌمكن اصدار االسهم دون تساوي قٌمة االسهم هو تحقٌق المساواة فً حقوق المساهمٌن لذ

تحدٌد قٌمتها وتختلؾ نوعٌة الحقوق الممنوحة للمساهمٌن باختبلؾ نوع االسهم .                 

 (https://dmsolution.online ) 

 _ عدم قابلٌة االسهم للتجزئة 2

إن لهذه الخاصٌة أهمٌة بالؽة فً النظام القانونً الذي ٌحدد الوحدات االقتصادٌة المساهمة       

بخصوص ما ٌتعلق باألسهم المصدرة ، وكذلك طبٌعة العبلقة بٌن السهم الذي تصدره الوحدة 

االقتصادٌة ورأس المال المملوك لها من حٌث طبٌعة العبلقة بٌن المالك والوحدة االقتصادٌة 

لى عمن حٌث المسإولٌة المترتبة على دٌون الوحدة االقتصادٌة ، ال ٌمكن تقسٌم السهم  وأٌضاً 

وحدات أقل  حٌث ان السهم ٌمثل وحدة واحدة ال ٌمكن تجزبتها ، اذ ال ٌمكن تقسٌم الصك 

المحتوي لهذه الحقوق لذا فإن الحقوق الناتجة عن هذا السهم تنقسم فٌما بٌن المساهمٌن من حٌث 

ال ان هذا لٌس شرطاً فإن إلشخص واحد ،  اً ، واالساس فً السهم أن ٌكون مملوك االرباح

باإلمكان اشتراك اكثر من شخص بالسهم الواحد ، بشرط ان ٌكون شخص واحد ٌمثلهم عن 

 كٌة السهم المطالبة بشكل جماعً الوحدة االقتصادٌة ، أي انه ال ٌمكن لمن اسندت لهم مل

م فً الوحدة االقتصادٌة ،على الرؼم من ان تجزبة الملكٌة من حٌث الحقوق المترتبة على السهب

دون تجزبة السهم بذاته ، ومن من الحقوق التً ٌرتبها السهم تكون صحٌحة فٌما بٌن المالكٌن 

خبلل ذلك نحصل على نتٌجة مهمة وهً ان االنقسام فً حقوق السهم ال تإثر على عبلقة السهم 

هم بالوحدة االقتصادٌة اكثر من ارتباط المساهم بالوحدة بالشركة وذلك الن ارتباط الس

االقتصادٌة ، وال ٌقبل السهم االنقسام على عدة اشخاص فهو ؼٌر قابل للتجزبة حتى فً حالة 

وفاة مالك السهم فإن السهم ال ٌقسم على ورثته حٌث ال ٌكون لكل وارث صوت فً الوحدة 

ار احدهم واسناد المباشرة له بالحقوق المرتبطة االقتصادٌة ، وانما ٌجب على الوارثٌن اختٌ

بالسهم فً مواجهة الوحدة االقتصادٌة ، حٌث ٌكون هو الوحٌد الذي له الحق فً اتخاذ القرارات 

وله الحق فً الحصول على الحقوق المالٌة الناتجة من السهم ورفع الدعاوى التً تثبت للسهم 

https://dmsolution.online/
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ٌكون هو الشخص الوحٌد المسإول عن الوفاء كدعوى مسإولٌة اعضاء مجلس االدارة وأٌضاً 

 (  09_08:  5107بقٌمة السهم .) وداد ، 

 _ قابلٌة االسهم للتداول 3

ان المقصود بتداول االسهم هو تعاقب بٌعها فً سوق االوراق المالٌة حٌث ٌمثل السهم       

الخسارة اعتمادا على حصة شابعة معلومة فً الوحدة تمنح لمالكها حقاً فً الربح وتوجب علٌه 

طبٌعة الوحدة االقتصادٌة المساهمة انها لم تقم و ، لحصة الى مجموعة قٌم االسهمنسبة هذه ا

على اساس العنصر الشخصً فً المساهم وانما تقوم على اساس وحدة مالٌة ٌتقدم بها السهم ، 

وراق المالٌة ، وقد فً سوق اال اً لذا فانه ال ٌوجد مانع من اعادة بٌع االسهم ألنها تمثل حصص

اتجهت افكار المتعاملٌن فً سوق االوراق المالٌة الى االتجار بهذه االسهم والحصول على 

االرباح جراء تداولها بعدما كانت نٌتهم تملك الحصص فً الوحدة االقتصادٌة لؽرض الحصول 

 ( 96،  5119على ما توزعه من ارباح ) السبهانً ، 

ء االسهم حٌث ٌعبر تداول االسهم عن المضاربة وقد ادى ذلك الى تختلؾ قٌم بٌع وشرا       

ان اهتمام المساهمٌن فً االشتراك فً الوحدات االقتصادٌة المساهمة ضعٌؾ حٌث ال ٌنشؽل 

المساهمون بالمشروع بقدر اهتمامهم بحركة تبادل االسهم فً البورصة ، وان الواقع ٌشٌر الى 

ه الحقٌقٌة وان هذه القٌمة تتوقؾ على نتابج مشروع الوحدة ان سعر بٌع االسهم مؤخوذ من قٌمت

االقتصادٌة ، وحتى عندما ٌحصل المساهم على فرصة ٌكتسب فٌها اسهم وحدة اقتصادٌة معٌنة 

ألجل المضاربة ٌؤخذ بنظر االعتبار نتابج مشروع الوحدة االقتصادٌة واذا استطاع المساهم 

سٌن نتابج الوحدة االقتصادٌة عندها تكون نٌة االشتراك التؤثٌر بمساهمته على االدارة لؽرض تح

لدٌه ، وتتوقؾ الطرٌقة التً ٌتداول بها السهم على الشكل الذي تصدر فٌه االسهم ، فإذا  ةمتوافر

كان اسمٌاً ٌكون التنازل عنه بطرٌقة القٌد أما اذا كان اصدار السهم اذنٌاً ٌكون التنازل عنه 

:  5116لحامله . ) النشار، نازل عنه بطرٌقة التسلٌم اذا كان السهم بطرٌقة التظهٌر ، وٌتم الت

االسهم فً الوحدات االقتصادٌة المساهمة قٌمة منقولة وتتمٌز هذه القٌمة بقابلٌتها  دوتع (003

للتداول وان صفة التداول مبلزمة لصفة المساهمة فإذا فقدت االسهم صفة التداول فقدت الوحدة 

التداول اساس شركات المساهمة وهو الذي ٌمنحها حق التسعٌر  دساهمة فٌعاالقتصادٌة صفة الم

التداول النقطة التً تمٌز السهم عن الحصة فً شركات  دوالتعامل التجاري باألسهم فٌع

دون وجود قٌود من االشخاص حٌث ٌتمتع المساهمون بحرٌة فً التعامل باألسهم وتداولها 
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لذي ٌختلؾ عن التً ٌفترض عند نقلها موافقة كل الشركاء نظامٌة او قانونٌة تقٌد حركتهم وا

أضافة الى ان صفة التداول ٌكون اساسها فً السهم باعتبارها صفة مبلزمة للسهم . ) بن ؼالٌة 

 ،5118  :07   ) 

 _ المسإولٌة المحدودة 4

ركة ال ٌسؤل المساهم عن دٌون الشركة إال بقدر ما ٌملكه من اسهم فً رأس مال الش        

حٌث تكون مسإولٌة المساهم محدودة وؼٌر مطلقة وٌسري هذا المبدأ حتى على عبلقة الشركاء 

وان مسإولٌة الشركاء داخل الشركة تكون محدودة  ؼٌرهماو فً عبلقاتهم مع  اً ببعضهم ببعض

وهذا الذي استمد منه اسم الشركة اما ان مسإولٌة الشركة عن دٌونها تكون مطلقة فً جمٌع 

ا ، أما مسإولٌة الشركاء تكون محدودة بالحصة التً ٌقدمها كل شرٌك فً رأس مال امواله

 (  07:  5106الشركة ) فضٌلة ، 

ن عن االلتزامات المترتبة وان الشركاء فً الشركات ذات المسإولٌة المحدودة مسإول        

الخاصة وهذا ما  على الشركة بقدر االسهم التً ٌملكونها فً رأس مال الشركة ، دون اموالهم

ٌمٌز الشركات ذات المسإولٌة المحدودة عن شركات التضامن ، وهذا ٌعنً ان الشرٌك فً 

الشركات ذات المسإولٌة المحدودة ال ٌكتسب صفة التاجر وٌسمح لؤلشخاص الذٌن ال ٌحق لهم 

فً الشركة حٌث  شركاءً بب الوظٌفة أو المهنة أن ٌعملوا ممارسة االشؽال باألعمال التجارٌة بس

 (www.amawi.infoال ٌمكنهم ممارسة التجارة كما هو الحال فً شركات التضامن . ) 

  Shares Typesأنواع االسهم  2-2-1-2

 :تًحسب التفصٌل اآلبتتعدد انواع االسهم وكل نوع له ممٌزاته الخاصة ونذكر هذه االنواع     

 أ : من حٌث الحصة التً ٌقدمها المساهم 

هً االسهم التً تمنحها الوحدة االقتصادٌة للمساهمٌن مقابل مساهمات عٌنٌة _ أسهم عٌنٌة : 1

ساهموا بها وتكون طبٌعة هذه المساهمات مدفوعة القٌمة بالكامل وُتعد جزءاً من رأس مال 

الوحدة االقتصادٌة وتقدم المساهمات العٌنٌة كاملة عند التؤسٌس وتقوم الجمعٌة التؤسٌسٌة 

 ٌرها بؤسهم تعطى ألصحابها بدالً عنها .بتقد
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وان االسهم العٌنٌة تكون ؼٌر نقدٌة ، حٌث ٌلتزم احد او بعض المإسسٌن بتقدٌمها      

االقتصادٌة لبلشتراك بتكوٌن رأس مال الوحدة االقتصادٌة وبالمقابل تعطى لهم اسهم فً الوحدة 

لتً تمنحها االسهم النقدٌة وتختلؾ التً تمنح لمالكها كافة الحقوق اتسمى األسهم العٌنٌة 

سٌارة او بضاعة ، مثل  اً مادٌ المساهمات العٌنٌة فقد تكون عقاراً او قطعة ارض او تكون منقوالً 

مثل براءة االختراع او عبلمة تجارٌة او نموذج صناعً او قد  اً معنوٌ أو ٌمكن ان ٌكون منقوالً 

 ( 51:   5108. )الذٌب ،  آخرٌنللمساهم فً ذمة  اً ٌكون دٌن

وهً االسهم التً ٌتم الحصول علٌها مقابل مساهمات نقدٌة وان االصل فً _ أسهم نقدٌة : 2

الوحدات االقتصادٌة المساهمة هو قسمة عدد االسهم الى قٌم نقدٌة متساوٌة ، وال تصبح االسهم 

 النقدٌة قابلة للتداول اال بعد صدور العقد التؤسٌسً للوحدة االقتصادٌة . 

وهً االسهم التً ٌدفع جزء من قٌمتها عٌناً وٌسدد الباقً نقداً . هم مختلطة : _ أس3

)https://universitylifestyle.net( 

 ب : من حٌث الحقوق الممنوحة لصاحبها 

بقٌمة اسمٌة معٌنة ثابتة تقوم الوحدات االقتصادٌة المساهمة بإصدار وثٌقة _ أسهم عادٌة : 1

وواجبات متساوٌة وتطرحها على الجمهور عن طرٌق االكتتاب العام فً  اً تضمن لمالكٌها حقوق

االسواق االولٌة وٌسمح لها بالتداول فً االسواق الثانوٌة ، وهذا ٌعنً ان االسهم العادٌة اول 

تصادٌة تكون اخر ما ٌتم اداة تصدرها الوحدة االقتصادٌة ولكن فً حالة تصفٌة الوحدة االق

تسدٌده وٌكون لحاملٌها حصة فً ملكٌة الوحدة االقتصادٌة ، ولهم حق الحصول على العوابد 

لكن ٌسبقهم فً طلب العوابد اصحاب السندات المعتمدة واالسهم الممتازة وتمر االسهم العادٌة 

 بمرحلتٌن فً التعامل .

اضافة حقٌقٌة  دنها تعإاالسواق المالٌة وبذلك ف ٌتم االكتتاب على االسهم فً المرحلة االولى :

 الى رأس مال الوحدة االقتصادٌة .

تتداول هذه االسهم مثل أي بضاعة تعرض فً السوق وبؤسعار تتؤثر بقوى المرحلة الثانٌة : 

نها ال تضٌؾ أي قٌمة لرأس مال الوحدة االقتصادٌة ألنها مجرد إالعرض والطلب وبذلك ف

 ( 64:  5117لمشترٌن والبابعٌن .)عبٌر ، عملٌة تداول بٌن ا

https://universitylifestyle.net/
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وهً االسهم التً تمنح لصاحبها توزٌعات ارباح ثابتة وتكون لهم االولوٌة _ اسهم ممتازة : 2

فً توزٌع االرباح ، وكذلك لهم االولوٌة فً الحصول على نصٌبهم من ممتلكات الوحدة 

على حقوقهم وٌمكن تحوٌلها الى  االقتصادٌة عند التصفٌة قبل ان ٌحصل حاملو االسهم العادٌة

 (  57:   5105اسهم عادٌة وال ٌكون لمالكً االسهم الممتازة الحق فً التصوٌت . ) نصر ، 

وتلجؤ بعض الوحدات االقتصادٌة عندما تقوم بإصدار االسهم الممتازة على النص بقدرتها    

عملٌة بإعادة شراء االسهم على استرجاعها او استدعابها ضمن فترة محددة ، وٌطلق على هذه ال

ر اسلوب ٌمن مالكٌها بمبالػ تفوق القٌمة االسمٌة لها وان هذه الطرٌقة تمكن الشركة من تؽٌ

التموٌل من حقوق ملكٌة ) اسهم ممتازة ( الى ) سندات ( وتتجه الوحدة االقتصادٌة الى استخدام 

الحصول على االموال عن هذا االسلوب عندما ٌنخفض معدل الفابدة فً السوق وتكون تكلفة 

 ( 05:   5101طرٌق االقتراض منخفضة اعتماداً على استدعاء االسهم الممتازة . ) سمٌة ، 

ان نوع االسهم الممتازة ٌعطً لصاحبه الحق بالتمتع بمٌزات اضافٌة عن حقوق االسهم العادٌة 

 (  04:   5103ومن هذه الممٌزات : ) شعٌب ، 

  ٌحصل على نصٌبه من االرباح قبل حملة االسهم العادٌة .ان حامل االسهم الممتازة 

  تتمٌز االسهم الممتازة بؤنها مجمعة لؤلرباح أي ان حملة االسهم الممتازة اذا لم تدفع لهم

االرباح المحققة فً سنة معٌنة فإنها تنتقل الى السنوات التالٌة وٌدفع لهم نصٌبهم من 

 لحملة االسهم العادٌة شًء .ارباح السنوات السابقة قبل ان ٌدفع 

  ًفً حالة افبلس الوحدة االقتصادٌة او تصفٌتها فإن االولوٌة لحملة االسهم الممتازة ف

 استرداد القٌمة االسمٌة للسهم .  

وعلى الرؼم من الممٌزات التً تتمٌز بها االسهم الممتازة فإن حملتها ٌحرمون من بعض 

 الحقوق ومنها : 

 الممتازة لجمعٌات المساهمٌن والتصوٌت فٌها .  عدم حضور حملة االسهم 

 

وهً االسهم التً تعطى للمإسسٌن وللذٌن ٌقومون بتروٌج االسهم الجدٌدة _ اسهم مإجلة : 3

للوحدة االقتصادٌة وتسمى مإجلة النهم ال ٌستحقون نصٌبا من االرباح اال بعد سداد حاملً بقٌة 

 ( 48:  5117االسهم )سمور ، 
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 تداول وشكلها القانونً ت : من حٌث ال

 :  هًتتمثل االسهم من حٌث التداول والشكل القانونً بثبلثة انواع 

 (https://universitylifestyle.net ) 

 بٌانات المفٌدة التًتحمل هذه االسهم اسم مالكها ، وتدون فً السجل كافة ال_ اسهم اسمٌة : 1

وجنسٌة المساهم ونوع ورقة االسهم التً ٌمتلكها  الوطنو الصناعةو اللقبو تشمل االسهم

وعنوان الوحدة االقتصادٌة ونوعها ومركزها وبٌان المدفوع من قٌمة االسهم الن كل مساهم 

مدٌن بما اكتتب به وكذلك عملٌة التنازل وتارٌخ حدوثها ، الن القاعدة العامة تنص على ان ال 

 لشركة ان ترفض االعتراؾ بالمشتري الجدٌد . ٌمكن ل

ٌكون هذا النوع من السهم عندما ٌصدر السهم دون ان ٌحمل اسم مالك _ اسهم لحاملها : 2

السهم ، وان التنازل عن هذا النوع من االسهم ٌتم باالنتقال من ٌد الى ٌد اخرى ، وان الشركة 

 ؼٌر ملزمة بتمدٌد حقوق السهم للحابز له . 

تصدر الوحدة االقتصادٌة اسهمها ألمر بشرط ان تكون كاملة الوفاء أي ان هم ألمر : _ اس3

قٌمتها السوقٌة قد دفعت كلها الن الوحدة االقتصادٌة ال تستطٌع تعقب تداول االسهم ، وال ٌمكنها 

 معرفة المساهم االخٌر .

 ث : من حٌث االستهالك واسترداد القٌمة 

 (  048:   5105تكون االسهم من حٌث االستهبلك واسترداد القٌمة على نوعٌن : ) الفكً ، 

وهً االسهم التً ٌتكون رأس مال الوحدة االقتصادٌة من مجموع قٌمها _اسهم رأس المال : 1

، وهً تمثل ضمان لدابنً الوحدة االقتصادٌة ، حٌث ال ٌستلم مالك االسهم قٌمها من الوحدة 

ت الوحدة مستمرة بنشاطها ، وله الحق فً الحصول على االرباح  وكذلك دامٌة ما االقتصاد

 الحصول على نصٌب من موجوداتها عند التصفٌة .

وهً االسهم التً تم استهبلكها أي ان الوحدة االقتصادٌة سددت قٌمتها _ اسهم التمتع : 2

تسمى اسهم  اً  عنها اسهمللمساهمٌن على شكل دفعة او دفعات متعددة ، وتصدر للمساهم بدالً 

التمتع تخول لصاحبها الحصول على االرباح وبعض االمتٌازات طٌلة فترة استمرار الوحدة 

https://universitylifestyle.net/
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االقتصادٌة بنشاطها وال تعطً له الحق بالحصول على نصٌب من موجودات الوحدة االقتصادٌة 

 . عند التصفٌة الن قٌمة اسهمه قد تم تسدٌدها سابقاً 

   ج : من حٌث التصوٌت

 (  51:   5117لى نوعٌن : ) سمور ، عتنقسم االسهم من حٌث التصوٌت 

وهً االسهم التً ٌضاؾ الى حق ملكٌة المساهم فٌها ، حق االدارة و حق _ اسهم مصوتة : 1

 االنتخاب والتصوٌت . 

وهً االسهم التً ٌكون لمالكها حق المشاركة فً االرباح التً تحققها _ اسهم غٌر مصوتة : 2

دون ان ٌكون له الحق فً التصوٌت ، واالنتخاب ، والترشٌح  من ة االقتصادٌة فقط ،الوحد

 لعضوٌة مجلس االدارة .

 (  57:   5105: ) نصر ،  ؤتًإلشارة الى ان هناك قٌم مختلفة لؤلسهم وكما ٌمن اوالبد 

 قٌمة اسمٌة : هً القٌمة التً ٌتم اصدار السهم بها . .0

 تشمل سعر السهم فً سوق االوراق المالٌة . قٌمة سوقٌة : هً القٌمة التً .5

التً تحسب بعد طرح االلتزامات واالسهم ٌة : هً القٌمة المحاسبٌة للسهم قٌمة دفتر .3

 الممتازة من االصول وقسمتها على عدد االسهم العادٌة المتداولة .

قٌمة التصفٌة للسهم : هً قٌمة السهم الفعلٌة والتً ٌتوقع الحصول علٌها عندما ٌتم بٌع  .4

جمٌع اصول الوحدة االقتصادٌة بقٌمتها السوقٌة وتسدٌد جمٌع االلتزامات بما فٌها 

 االسهم الممتازة وٌقسم المتبقً على االسهم العادٌة  

 

 The Authoritiesالجهات المسإولة عن اصدار االسهم  2-2-1-3

Responsible for Issuing Shares 

ان الوحدات االقتصادٌة المساهمة هً المسإولة عن عملٌة اصدار االسهم واصحاب         

الوحدات االقتصادٌة المساهمة هم المسإولون عن طرح اسهم وحداتهم ، واذا لم ٌشارك 

ا الى التوقؾ عن تؤسٌس المساهمٌن والمستثمرٌن فً االكتتاب باألسهم المطروحة ٌإدي هذ

 (  https://baytdz.comالوحدة االقتصادٌة . )
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  Factors Influencing Sharesالعوامل المإثرة فً االسهم  2-2-1-4

ن من العوامل وهً  :                          اإثر فٌها نوعٌان قٌمة العوابد الناتجة عن االسهم 

 (https://baytdz.com(     

 _ العوامل الداخلٌة 1

 :  تٌةوهً العوامل التً ترتبط مع طبٌعة العمل داخل الشركة وتتمثل بالعوامل اآل     

  رأس المال : ان رأس المال هو اساس كل شركة وكل مشروع استثماري وان هدفه

زٌادة االنتاج وله تؤثٌر واضح على العوابد المالٌة فً االسهم وٌتناسب رأس المال 

طردٌاً مع العوابد المالٌة من االسهم فكلما زاد رأس المال زادت العوابد المالٌة والعكس 

 صحٌح . 

 من العاملٌن ، الذٌن  اً الشركة او المشروع االستثماري عدد عدد الموظفٌن : تضم

ٌمثلون اصول ؼٌر ثابتة ، ٌعملون على زٌادة االنتاج وان هذا ٌإثر على الحالة 

بدوره  هو ٌإدياالقتصادٌة للشركة ضمن بٌبة الشركة أو بٌن باقً الشركات المنافسة و

 سهم الشركة . الى تشجٌع المستثمرٌن والمساهمٌن فً االستثمار فً ا

 _ العوامل الخارجٌة 2

وهً العوامل ذات التؤثٌر الخارجً على اعمال الوحدة االقتصادٌة والتً ال ٌمكن للوحدة       

 السٌطرة علٌها كونها خارج بٌبة العمل فً الوحدة االقتصادٌة ومن هذه العوامل : 

 ًمبلؽاً  دمن بنك معٌن وٌع سعر الفابدة : ٌدفع سعر الفابدة نتٌجة االستفادة من قرض مال

على رإوس االموال وانتقالها  اً واضح اً محققاً نتٌجة االٌداع وان لسعر الفابدة تؤثٌر

 باستخدام االسهم .  

  . التضخم : هو الزٌادة فً اسعار السلع والخدمات أو االنخفاض فً قٌمة النقود 

 جارٌة التً ٌقوم بها بلد مٌزان المدفوعات : قابمة تضم اجمالً المعامبلت المالٌة والت

 معٌن مع البلدان االخرى فً فترة زمنٌة معٌنة . 

  الموازنة العامة : هً بٌان تفصٌلً ٌستخدم للكشؾ عن النفقات العامة للدول واالٌرادات

 والعوابد المالٌة المتوقع الحصول علٌها لتؽطٌة هذه النفقات . 

https://baytdz.com/
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 ل السلع والخدمات التً ٌتم انتاجها داخل الناتج المحلً االجمالً : هو القٌمة السوقٌة لك

 الدولة باالعتماد على الموارد المتاحة 

  Earnings of Sharesربحٌة االسهم  2-2-1-5

تعبر ربحٌة االسهم عن المإثر المالً الذي ٌحتوي على معلومات مالٌة تتعلق بتقٌٌم        

الحالة المالٌة للوحدة االقتصادٌة وتكون هذه المعلومات ذات اهمٌة جوهرٌة وٌجب االفصاح 

دور مهم فً اتخاذ القرارات االستثمارٌة لذلك من المفترض ان تكون متاحة من عنها لما لها 

لربحٌة السهم وان (  33 ) ثمرٌن وقد اصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولً المعٌارلجمٌع المست

الهدؾ من وضع هذا المعٌار هو وصؾ مبادئ تحدٌد وعرض ربحٌة السهم لؽرض المقارنة 

بٌن اداء الوحدات االقتصادٌة المختلفة لفترة مالٌة معٌنة واحدة وبٌن مختلؾ فترات التقارٌر 

االقتصادٌة وكذلك حدد المعٌار كٌفٌة احتساب رسمٌة السهم االساسٌة  المالٌة لنفس الوحدة

 ( 58: 5105والمنخفضة واٌضآ تحدٌد متطلبات عرض ربحٌة السهم فً القوابم المالٌة )نصر ، 

 Market Valueالقٌمة السوقٌة   2-2-2

  The Concept of Market Valueمفهوم القٌمة السوقٌة  2-2-2-1

وتمثل سعر تداول االصل فً اطار مزاد تنافسً ، وتعرؾ معاٌٌر التقٌٌم الدولٌة القٌمة        

السوقٌة بؤنها " المبلػ المقدر الذي ٌتم به تبادل ممتلكات معٌنة فً تارٌخ التقٌٌم بٌن المشتري 

بم ، المستعد والبابع المستعد فً إطار صفقة بٌن اطراؾ مستقلة المصالح بعد التسوٌق المبل

والتً ٌكون الطرفان فٌها قد تصرفا بمعرفة وحصافة وبدون اكراه " و ٌختلؾ مفهوم القٌمة 

السوقٌة عن مفهوم سعر السوق والذي ٌمثل " السعر الذي ٌمكن للمرء إجراء المعاملة به " بٌنما 

شٌوعاً فً  تمثل القٌمة السوقٌة " القٌمة الحقٌقٌة الكامنة " وتستدعى القٌمة السوقٌة بشكل اكثر

للقٌمة  اً حال عدم كفاءة االسواق وانعدام التوازن والتً ال ٌكون فٌها سعر السوق السابد انعكاس

ان ٌتمتع السوق بكفاءة  من السوقٌة السابدة ، وحتى ٌكون سعر السوق معادالً للقٌمة السوقٌة البد

 ( https://ar.wikipedia.org./w/index . (معلوماتٌة وأن تسود التوقعات المنطقٌة

وتمثل القٌمة السوقٌة سعر تداول السهم فً سوق االوراق المالٌة وأما أن تكون هذه القٌمة     

أساساً للمضاربة فً سوق المال ألنها تعد المإشر  دوتعأكبر من القٌمة السوقٌة أو أقل منها ، 

الذي ٌرتكز علٌه فً اتخاذ القرارات ، وتعد القٌمة السوقٌة مإشراً اساسٌاً لتقٌٌم المإسسة ٌبٌن 

https://ar.wikipedia.org./w/index
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عوامل اذا ما تحققت  دى قدرتها على النمو وكل ذلك ٌعما تم تحقٌقه من ارباح أو خسابر ومد

ارتفاع اسعارها . ) حلٌمة ،  من ثموٌزٌد االقبال علٌها و نها تزٌد من القٌمة السوقٌة للسهمإف

5105_5106  :7  ) 

وٌتؤثر سعر تداول أسهم رأس المال فً االسواق المالٌة بعدد من العوامل االقتصادٌة      

المإثرة مثل ظروؾ العرض والطب فً السوق ، والقٌمة الدفترٌة للسهم ، وكذلك ربحٌة الوحدة 

القٌمة السوقٌة  دبالوحدات االقتصادٌة األخرى ومن وجهة نظر المستثمر تع االقتصادٌة مقارنة

أهم القٌم حٌث انها بصفة عامة تعكس القٌمة االقتصادٌة لحقوق الملكٌة ) صافً االصول ( 

ترتبط بالعوامل االقتصادٌة المحٌطة . وان معدالت االرباح التً تقوم الوحدة وهً أٌضاً 

أثر بالػ على القٌمة السوقٌة وأٌضاً تتؤثر القٌمة السوقٌة بمدى دورٌة  االقتصادٌة بتوزٌعها لها

توزٌعات األرباح وانتظامها حٌث تزٌد القٌمة السوقٌة كلما كانت هذه المعدالت منتظمة .                   

 (  086:   5101_5119) لطرش ، 

ٌها السهم فً السوق ، وتكون وكذلك تعرؾ القٌمة السوقٌة على انها القٌمة التً ٌباع ف      

القٌمة السوقٌة اكثر او اقل من القٌمة العادلة وتظهر القٌمة السوقٌة نتٌجة تبلقً كمٌتً العرض 

ن على دفعه ٌوالطلب فً ظل المنافسة ، وان اسعار السهم السوقٌة تعبر عن مدى قدرة المستثمر

بدوره الى ارتفاع ٌإدي  من االسهم ب على نوع معٌن فً االسهم الجدٌدة ، وان الزٌادة فً الطل

وٌحصل العكس اذا انخفض الطلب وهناك اثر واضح للتدفقات النقدٌة ، القٌمة السوقٌة للسهم 

على القٌمة السوقٌة للسهم ، وذلك ألن التعجٌل فً دخول التدفقات النقدٌة والتؤجٌل فً سداد 

االموال المستثمرة من خبلل التدفقات الخارجة ٌإدي الى خفض االموال المقترضة وتعظٌم 

االحتفاظ بؤدنى حد من النقدٌة والذي ٌإدي الى دفع فوابد اقل على االموال المقترضة والحصول 

على فوابد اكثر من االموال المستثمرة وهذا ٌإدي الى تحسٌن ربحٌة الوحدة االقتصادٌة الذي 

 (  55: 5115االطرش، ) بدوره ٌإدي الى تحسٌن القٌمة السوقٌة للسهم .

لمعرفة كفاءة االداء المالً فً الوحدات االقتصادٌة بشكل  اً جٌد اً القٌمة السوقٌة معٌار دوتع     

عام وفً الوحدات االقتصادٌة المساهمة بشكل خاص ، حٌث تعتمد هذه القٌمة على االسهم 

كذلك وقٌمتها ، وتتؤثر القٌمة السوقٌة بالظروؾ الداخلٌة والخارجٌة المحٌطة بالمنظمة و

بالعوامل التً تإثر على االسهم مثل العرض والطلب ، وتمثل القٌمة السوقٌة احدى المإشرات 
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التً ُتعتمد لقٌاس تطور اداء الشركات ، وتمثل القٌمة السوقٌة عدد االسهم المكتتبة مضروبا 

 (     47:  5105بؤسعارها . ) العودات ، 

القٌمة السوقٌة عند التقوٌم ، و هذا ٌعود الى إن وبشكل عام  فضل االقتصادٌون  استعمال       

القٌمة السوقٌة تحدد القٌمة الجارٌة بدالً من االعتماد على القٌمة الدفترٌة ، و معظم االقتصادٌٌن 

ٌإمنون بؤن القٌمة السوقٌة أفضل فً تحدٌد القٌمة الحقٌقٌة بدالً من القٌمة المستندة الى األساس 

ون فٌفضلون استعمال القٌمة الدفترٌة و االبتعاد عن القٌمة السوقٌة التارٌخً  ، أما المحاسب

بسبب التقلبات التً ٌتصؾ بها سوق األسهم و عدم االستقرار الذي ٌإدي الى التقلب فً نتابج 

  ( Ross and others , 2002 : 386) التقوٌم صعوداً و نزوالً و عدم ثباتها .

 Market Value limitatitionمحددات القٌمة السوقٌة  2-2-2-2

هنالك امور عدة لها الدور االساسً فً سعر السهم فً سوق االوراق المالٌة تعرؾ        

 بمحددات القٌمة السوقٌة ومن اهمها : 

 أ_ قوى العرض والطلب 

فً السوق ٌتحدد نتٌجة تبلقً قوى  اً معٌن اً كؤي نوع من انواع السلع فإن للسهم سعر      

العرض والطلب على السهم ، حٌث ٌزداد الطلب على السهم عندما تنخفض قٌمته السوقٌة 

وبالعكس عندما ٌنخفض الطلب تزداد قٌمته السوقٌة وٌتحقق التوازن عندما تتساوى قوى 

، وكلما كان بٌن الكمٌة المطلوبة والكمٌة المعروضة  اً هناك تساوٌ أنالعرض والطلب أي 

 اً ن متفقٌن ومتماثلٌن حول خصابص معٌنة لسهم معٌن كلما كان منحنى الطلب افقٌوالمستثمر

عند مستوى عرض معٌن وعلى العكس فً حالة اختبلؾ المستثمرٌن حول خصابص سهم 

معٌن كانت هناك زٌادة فً منحنى الطلب وانحداره من اعلى الى اسفل بدرجة مٌل معٌنة . 

 (  507، :  5101)لطرش ، 

 تذبذب القٌمة السوقٌة  _ب

نظراً لتفاوت اسعار االسهم نتٌجة االرتفاع واالنخفاض المستمر لؤلسعار فً سوق االوراق      

المالٌة والذي ٌإدي الى تشتت نتابج تقٌٌم الوحدة االقتصادٌة إذا ما قٌمت بالقٌمة السوقٌة ، 

محاسبة مع القٌمة السوقٌة وذلك لعدة اسباب وٌرجع السبب الى اختبلؾ أسس ومبادئ ومعاٌٌر ال

تحقٌق االرباح فً على ، منها عدم اهتمام اسلوب القٌمة السوقٌة بقدرة الوحدة االقتصادٌة 
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ن البٌانات والمعلومات المالٌة المعتمدة على اساس القٌمة أالسنوات الماضٌة ، إضافة الى 

الى ارتفاع معدل المخاطر نتٌجة اتخاذ  السوقٌة تكون مبلبمتها وموثوقٌتها ضعٌفة مما ٌإدي

هم بفسح سٌُ  مماالقرارات الخاطبة وؼٌر السدٌدة والتً تمت اعتماداً على معلومات ؼٌر مإكدة 

) عبٌد لٌة بالشكل الذي ٌخدم مصالحهم . المجال امام االدارة فً التبلعب اثناء اعداد القوابم الما

 ،5107  :51  ) 

 التسعٌر الحدي ت_ 

هنالك اختبلؾ بطرٌقة تسعٌر االسهم عن باقً السلع وخاصة فٌما ٌتعلق بعرض االسهم      

فإن من السابد ان عدد االسهم التً تعرضها الشركات تؤخذ صفة الثبات لنسبً وذلك ألن 

ة وكمٌات محدودة ، وبما انه الشركات تزٌد من اصدار االسهم على شكل فترات متباعد

اظ بتلك االسهم فٌمكن النظر الى سعر السهم فً السوق على انه اقل باالحتف ٌقومون نوالمستثمر

سعر ٌمكن للسهم الوصول الٌه إلقناع المستثمر بؤن ال ٌقوم بعرضه للبٌع ، وحٌنما ٌحرص 

المستثمر على االستمرار فً امتبلك السهم وال ٌعرضه للبٌع فً سوق الوراق المالٌة ، أي أنه 

المالٌة ٌحتفظ بالسهم وال ٌقوم بعرضه فً سوق االوراق  األخٌر من مبلك االسهم الشخص

 (  40:  5119ٌعرؾ بالمالك الحدي . ) البراجنة ،  نهاحٌ

 Factors Affecting لألسهمالعوامل المإثرة على القٌمة السوقٌة  2-2-2-3

the Market Value of Shares 

 أ_ المعلومات المفصح عنها

ان للمعلومات المالٌة وؼٌر المالٌة المفصح عنها اهمٌة كبٌرة من خبلل انعكاسها على ثقة      

وفق نوعٌة وكمٌة المعلومات على المستثمرٌن بكفاءة السوق المالً ، وان ثقة المستثمرٌن تبنى 

المتاحة باقل كلفة واكثر داللة بشرط ان تعكس هذه المعلومات المإشرات الحقٌقٌة عن واقع 

ها ، واذا كانت المعلومات متوفرة فً وقتها المناسب وبشكل عنالمفصحة  حدة االقتصادٌةالو

مفهوم وواضح حٌث ٌجعل لها الدور الكبٌر فً تقدٌر القٌمة السوقٌة لؤلسهم وٌساعد المساهمٌن 

 ( 34 :  5107فً تجنب التسعٌر الخاطا لبلسهم . ) جحجوح ، 
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 ب_ االوضاع االقتصادٌة العامة للبلد 

نتعاش واالنكماش ، حٌث تزداد االنشطة االتتراوح اوضاع الببلد االقتصادٌة ما بٌن       

قومً المرافق االقتصادٌة فً حالة االنتعاش وٌكون لها االثر الواضح على الناتج والدخل ال

ارتفاع اسعار القٌمة  من ثماالسهم و الذي ٌإدي الى ارتفاع كمٌة الطلب علىللنمو االقتصادي ، 

من السوقٌة لؤلسهم  ، وعلى العكس فً حالة االنكماش ٌنخفض مستوى االنشطة االقتصادٌة و

) شعبان ،  ض القٌمة السوقٌة لؤلسهم .تنخفض كمٌة الطلب على االسهم مما ٌإدي الى انخفا ثم

5105   :61 ) 

 ت_ المركز المالً للمنشؤة 

العوامل المإثرة على القٌمة السوقٌة لؤلسهم هو المركز المالً للشركة ، حٌث إن من اهم       

ان قوة مركزها المالً وقدرتها على االستمرار وتحقٌق مستوى ارباح اكبر فً المستقبل كل هذا 

ٌنعكس على القٌمة السوقٌة لؤلسهم باالرتفاع وبالعكس اذا كانت الوحدة االقتصادٌة ذات مركز 

ٌر قادر على االستمرار بتحقٌق االرباح فً المستقبل تنخفض القٌمة السوقٌة مالً ضعٌؾ وؼ

 (  61_ 59:  5105لؤلسهم . ) شعبان ،

 ث_ عرض النقد 

مجموعة النقد المتاحة لبلستثمار فً البورصة واالقتصاد بشكل عام  ٌقصد بعرض النقد        

زٌادة  من ثموان ارتفاع مستوى العرض النقدي ٌإدي الى ارتفاع القٌمة السوقٌة لؤلسهم و

الذي ٌإدي الى زٌادة كمٌة الطلب على االسهم والذي ٌعكس ارتفاع القٌمة االنفاق االستثماري 

فً حالة انخفاض العرض النقدي ) السٌولة ( عن حاجة النشاط  السوقٌة لبلسهم ، وعلى العكس

االقتصادي ٌإدي الى انخفاض القٌمة السوقٌة لبلسهم نتٌجة انخفاض العابد على األسهم .         

 ( 3:  5106) ستو ، 

 ج_ معدل التضخم 

ات للمستثمرٌن تزداد القٌمة السوقٌة لبلسهم بزٌادة معدل التضخم او اذا كانت هناك تنبإ        

بزٌادة توزٌعات االرباح أو فً حال انخفاض نسبة الخصم على االرباح اما اذا كانت تنبإات 

المستثمرٌن تشٌر الى انخفاض توزٌعات االرباح فتإدي الى انخفاض القٌمة السوقٌة لبلسهم 

ذات  على الرؼم من زٌادة معدل التضخم فقد تكون العبلقة بٌن اسعار االسهم ومعدل التضخم
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حماٌة  الىن واتجاهٌن أما عكسٌة أو طردٌة ، حٌث تكون العبلقة طردٌة عندما ٌعمد المستثمر

د القٌمة السوقٌة لبلسهم ، وعلى ٌمدخراتهم بسبب التضخم فإن الزٌادة بحجم االستثمارات تز

العكس فإن العبلقة تكون عكسٌة فً حال انخفاض حجم السٌولة الموجهة لبلستثمار فً االسهم 

بسبب ارتفاع حجم االموال المخصصة لئلنتاج االستهبلكً لؽرض تعوٌض االنخفاض فً القوة 

 (  4:  5106جة التضخم . ) ستو ، الشرابٌة نتٌ

 ح_ القٌمة الدفترٌة للسهم 

وتعنً قٌمة السهم فً سجبلت الوحدة االقتصادٌة وهً تساوي موجودات الوحدة        

مطروحآ منها جمٌع االلتزامات المترتبة علٌها فً الوقت ذاته  االقتصادٌة فً فترة زمنٌة معٌنة

مقسوما على جمٌع االسهم المهددة ، حٌث ان القٌمة الدفترٌة للسهم تمثل مقٌاسآ لما اضافته 

الوحدة االقتصادٌة من اموال على قٌمة السهم السوقٌة التً صدر بها ، فإن ارتفاع القٌمة 

لبلستثمار فً اسهم الوحدة االقتصادٌة ألن ذلك ٌعنً ان  السوقٌة للسهم ٌمثل حافزآ مشجعآ

خبللها زٌادة االحتٌاطٌات من  باحآ فً الفترات الماضٌة تمكنتالوحدة االقتصادٌة حققت ار

والمخصصات واحتجاز جزء منها والذي ٌإدي الى تعزٌز قٌمة حقوق المساهمٌن ، اما فً حال 

 اً ة فهذا ٌدل على ان الوحدة االقتصادٌة استهلكت جزءانخفاض القٌمة الدفترٌة عن القٌمة االسمٌ

 ( 01:  5117من رأسمالها نتٌجة ما حققته من خسابر . ) الكٌبلنً ، 

 خ_ االرباح المحتجزة 

اما فٌما ٌتعلق باألرباح المحتجزة حٌث انها تمثل الوجه االخر لقرارات توزٌع االرباح،       

قرارات التوزٌع واالحتجاز لهذه االرباح ، وان زٌادة الن سٌاسة توزٌع االرباح تتضمن 

االرباح المحتجزة ٌإدي الى زٌادة القٌمة السوقٌة لبلسهم من خبلل اعادة استثمارها والذي ٌإدي 

 الى تحقٌق العوابد للمساهمٌن ، إال ان المستثمرٌن ٌفضلون الحصول على مقسوم االرباح بدالً 

ه داخل الوحدة بلهم على مقسوم االرباح افضل من بقامن احتجازها حٌث ٌعتقدون بؤن حصو

وهنالك عوامل اخرى  (  558:  0994،  الحسٌنًمخاطرة . ) االقتصادٌة واحتمال تعرضه لل

 تإثر على القٌمة السوقٌة لؤلسهم : 
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 كمٌات التداول _ 1

كمٌات التداول عامبل مهما ٌإثر على القٌمة السوقٌة ارتفاعاً وانخفاضاً بشكل مستمر  دتع      

وتإثر كمٌات التداول بشكل واضح على قرارات المستثمرٌن بالبٌع والشراء فمن واجب 

المستثمرٌن ان ٌكونوا على دراٌة كافٌة بمستوٌات التداول قبل اتخاذ القرار وٌكمن للمستثمرٌن 

ى متوسط التداول الٌومً للبٌع او الشراء من خبلل جمع مستوٌات التداول خبلل ان ٌحصلوا عل

 ( 50: 5105. ) الشٌخ ،  اً ٌوم 31ى شهر وقسمتها عل

 _ الشائعات 2

تنتشر هذه الظاهرة بشكل واسع وخاصة فً االسواق المالٌة للدول النامٌة حٌث ٌنتشر ما     

( ان هناك عدد من العوامل التً  65:   5116ٌعرؾ باحتكار المعلومات وٌرى ) شراب ، 

 تإدي الى انتشار ظاهرة الشابعات وهً : 

  ؼٌاب القوانٌن واالنظمة واللوابح المنظمة لسوق االوراق المالٌة 

  قلة الوعً االستثماري لدى المستثمرٌن 

  ًعدم وجود منافسة كاملة فً السوق المال 

  كثرة حدوث حركات مفاجبة ؼٌر مبررة فً االسوق المالٌة 

( ان ما ٌتم تداوله فً سوق االوراق المالٌة من اخبار تكون على  55: 5105وٌرى ) الشٌخ ، 

 نوعٌن : 

  الحقابق : وهً المعلومات التً ٌتم الحصول علٌها من التقارٌر المالٌة المنشورة

والتً تتعلق بالمركز المالً للوحدة والمفصح عنها لدى الوحدات االقتصادٌة 

 االقتصادٌة وكذلك مستواها التجاري ومستوى كفاءة االدارة واالرباح المحققة . 

  الشابعات : هنالك بعض الجهات داخل سوق االوراق المالٌة وهم المضاربون الذٌن

ٌسعون الى تحقٌق مصالح واهداؾ خاصة على حساب المتعاملٌن فً سوق االوراق 

خبار كاذبة ولكن ألككل فتقوم هذه الجهات بالتروٌج  ة وعلى حساب االقتصادالمالٌ

ٌنبؽً مبلحظة ان اثر الشابعات ٌكون على المدى القصٌر حٌث ٌإثر على االسعار 

الٌومٌة وعلى وجه الخصوص ٌإثر على الشركات الضعٌفة حٌث ٌتبلشى هذا االثر 

 على االجل الطوٌل .  
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 ت_ االرباح المحققة 

من اهم العوامل االساسٌة التً  دلوحدات االقتصادٌة المساهمة تعان االرباح التً تحققها ا       

تإثر على القٌمة السوقٌة لؤلسهم ، وان المحلل المالً ٌنصح بشراء االسهم التً من المتوقع ان 

فً  ٌفضل بٌع االسهم التً من المتوقع ان ٌنخفض مستوى ارباحهاوتزداد ارباحها فً المستقبل 

المستقبل ، ومع هذا اتضح مإخراً عدم وجود عبلقة كبٌرة بٌن اسعار االسهم والربح فقد تتزاٌد 

اسعار االسهم بنسبة صؽٌرة مع تزاٌد االرباح وٌمكن تفسٌر هذه التحركات بالرجوع الى نظرٌة 

ثقة إذ تعد تثمر باألوراق المالٌة الثقة حٌث ٌتضح ان سعر األسهم ٌتوقؾ على مدى ثقة المس

 (  61:   5116المعٌار بارتفاع او انخفاض سعر األسهم .   ) شراب ، المستثمر او عدم ثقته 

 ث_ سعر الفائدة

سعر الفابدة من اهم العوامل التً تإثر بشكل مباشر على القٌمة السوقٌة لؤلسهم ، تكون  دٌع     

العبلقة بٌن القٌمة السوقٌة لؤلسهم وسعر الفابدة عبلقة عكسٌة حٌث ان ارتفاع سعر الفابدة ٌنتج 

ن من المستثمرٌن بتحوٌل اموالهم م التوفٌر مما ٌإدي الى توجه عدد كبٌر عنه زٌادة فً ارباح

ٌنخفض الطلب على االسهم والذي بدوره  من ثمسوق االوراق المالٌة الى ودابع مصرفٌة و

ٌإدي الى انخفاض القٌمة السوقٌة لؤلسهم ، وكذلك فإن ارتفاع سعر الفابدة ٌتناسب عكسٌاً مع 

حجم االنتاج حٌث ٌنخفض االنتاج بزٌادة سعر الفابدة والذي ٌنتج عنه انخفاض حجم المبٌعات 

)الشماٌلة ، . تراجع المستثمرٌن عن االستثمار بسبب انخفاض كمٌة االرباح الموزعة  ممن ثو

5105   :57 )     

 Advantages andمزاٌا وانتقادات استخدام مفهوم القٌمة السوقٌة  2-2-2-4

Criticism of Market Value Style  

تم التحول الى اسلوب القٌمة دة الى اسلوب التكلفة التارٌخٌة بعدما وجهت انتقادات ع      

 اً دة ، تم التحول الى اسلوب القٌمة السوقٌة واعتمادها أساسٌة وقد كان لهذا التحول ابعاد عالسوق

ٌستخدم لتحدٌد قٌمة الوحدة االقتصادٌة ، او تحدٌد قٌمة اصولها ، وكما هو الحال بالنسبة 

هت ألسلوب القٌمة السوقٌة وقد ألسلوب التكلفة التارٌخٌة فقد كان هناك ممٌزات وعٌوب وج

 (  51:  5105،  ماٌلة: ) الش القٌمة السوقٌة بعدد من النقاطتمثلت مزاٌا 
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 االعتماد على السوق فً تحدٌد القٌمة السوقٌة للسهم .  .0

تتمٌز القٌمة السوقٌة بؤنها افضل مإشر على قدرة الوحدة االقتصادٌة فً مواجهة  .5

 االلتزامات .

تتحقق القٌمة السوقٌة للسهم بؤي وقت دون الحاجة الى التدخل بنشاطات الوحدة  .3

 االقتصادٌة االعتٌادٌة . 

إن تؽٌرات اسعار االسهم التً تحدث فً سوق االوراق المالٌة تعكس المنفعة االقتصادٌة  .4

 الناتجة عن االستثمارات فً االوراق المالٌة . 

دات من االنتقا اً لمفهوم القٌمة السوقٌة اال ان لها عددوعلى الرؼم من وجود عدد من المزاٌا 

 (  50:  5105: ) الشماٌلة ،  تتمثل بعدد من النقاط

هم اسلوب القٌمة السوقٌة بتضخٌم االرباح وذلك فً حالة صعود االسعار وباألخص ٌس .0

 فً نهاٌة السنة المالٌة . 

 بذبة من ٌوم الى اخر .ٌعاب على اسلوب القٌمة السوقٌة عدم االستقرار وانها متذ .5

 قد ال ٌتفق اسلوب القٌمة السوقٌة مع بعض المبادئ واالسس المحاسبٌة .   .3

نتٌجة التقلب المستمر فً اسعار االسهم فإن التقٌٌم على اساس القٌمة السوقٌة للوحدة  .4

 االقتصادٌة ٌإدي الى التشتت بالنتابج .

ان اسلوب القٌمة السوقٌة ٌمنح الفرصة لئلدارة فً التبلعب بإعداد القوابم المالٌة بما  .5

 ٌخدم مصالحها . 

     :  ٌمة السوقٌة تمثل بعدد من النقاطوكذلك هنالك عدد من الصعوبات التً تواجه اسلوب الق

 (  46:   5119) البراجنة ، 

مة كل اصل ألنه ٌتطلب ضرورة ٌواجه اسلوب القٌمة السوقٌة صعوبة فً تحدٌد قٌ .0

 وجود اصل مشابه له وٌمتلك نفس الحالة الفنٌة وهذا من الصعب حدوثه . 

ال ٌركز اسلوب القٌمة السوقٌة على قدرة الوحدة االقتصادٌة فً تحقٌق االرباح فً  .5

 السنوات السابقة ، وتوقعات تحقٌق ذلك فً المستقبل . 

ٌعكس القٌمة  هناك سوق كفوء ونشط ٌمكن ان ان ٌكون من لكً ٌطبق هذا االسلوب البد .3

رى الخبراء ان هذا االسلوب ؼٌر مبلبم فً الواقع لتقٌٌم الشركات ٌ ىالحقٌقٌة لؤلصل لذ

 المستمرة وإن كان ٌمكن تطبٌقه على الشركات عند التصفٌة . 
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 المبحث الثالث

  بالقٌمة السوقٌة لألسهم توقٌت نشر التقارٌر المالٌةعالقة 

 Relationship of the Deployment of Financial Reports 

with the  Market Value of Shares 

 تمهٌد  

إن من اهم المعاٌٌر التً تعكس جودة التقارٌر المالٌة هً نفعٌة المعلومات المحاسبٌة ،        

حٌث تفقد المعلومات المحاسبٌة أهمٌتها وقٌمتها إذا لم توفر معلومات تقلل من حالة عدم التؤكد 

 وتساعدهم فً عملٌة اتخاذ القرارات ، وإن المنفعة التً ٌحصل علٌها متخذ القرار ترتبط بمدى

حصوله على المعلومات المناسبة فً الوقت المناسب ، حٌث تتضاءل المنفعة من المعلومات 

المحاسبٌة اذا حدث تؤخٌر فً نشر التقارٌر المالٌة وبذلك تصبح اقل منفعة واهمٌة مع مرور 

( وسنتطرق فً هذا المبحث الى توقٌت نشر   Rebort and Yuan , 2012 : 6الوقت . ) 

التقارٌر المالٌة والعوامل المإثرة علٌه وكذلك االسباب التً تإدي الى هذا التؤخٌر والى مزاٌا 

ومنافع نشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المناسب وكذلك التطرق الى دور االفصاح االلكترونً 

 ٌر المالٌة والمزاٌا التً ٌحققها . فً توفٌر خاصٌة التوقٌت المناسب لنشر التقار

 The Timing of Publishing Financial توقٌت نشر التقارٌر المالٌة 2-3-1

Reporting                                                                                             

اء السنة المالٌة للوحدة االقتصادٌة من االسراع فً نشر التقارٌر المالٌة بعد انته دٌع       

االمور الهامة والضرورٌة ألن تؤخٌر نشرها ٌقلل من اهمٌة وفاعلٌة المعلومات المحاسبٌة التً 

تتضمنها التقارٌر المالٌة ، وبما ان التوقٌت المناسب هو احد الخصابص االساسٌة للتقارٌر 

نشر التقرٌر المالً لكً تكون له فابدة  تالمالٌة لذلك فمن الواجب ان تلتزم الشركات ٌتوقٌ

 (  Kargin & Aktas , 2011  : 7وتؤثٌر على عملٌة اتخاذ القرار . ) 

لذلك فإن نشر التقارٌر المالٌة بوقت اسرع افضل من ان تكون متؤخرة الن الوحدات       

ضل من بٌن االقتصادٌة التً تؤخذ مدة اقصر فً نشر وتقدٌم التقارٌر المالٌة تكون هً االف

 .   ة المعلومات المحاسبٌة ونوعٌتها البدابل ، ولكن قد ٌكون ذلك احٌاناً على حساب دق

Rebort  and Yuan , 2012  : 5 ) ) 
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وقٌت ت( إن االفضلٌة فً اؼلب االحٌان تكون لصالح ال 47:  5104وٌرى ) الدحدوح ،      

التوقٌت المناسب والدقة ، لذلك فإن المناسب على حساب الدقة عند المقاٌضة بٌن خاصٌة 

المعلومات األقل دقة عندما تؤتً فً الوقت المناسب تكون اكثر فابدة لمتخذ القرار من 

ن ٌالمعلومات التً تتسم بدقتها التامة لكنها تصل متؤخرة وإن لخاصٌة التوقٌت المناسب جانب

 ن هما : ٌمهم

لتً ٌجب اعداد التقارٌر عنها ، فقد دورٌة التقارٌر أي طول او قصر المدة الزمنٌة ا .0

 تكون ربع سنوٌة او نصؾ سنوٌة او سنوٌة .

التً تعد عنها التقارٌر دورة المالٌة للوحدة االقتصادٌة المدة التً تنقضً ما بٌن نهاٌة ال .5

 وتارٌخ نشر تلك التقارٌر واستخدامها .

اهم المصادر الربٌسٌة التً ٌستند وكذلك تعد المعلومات التً تحتوٌها التقارٌر المالٌة احد       

علٌها المستثمرون واصحاب المصالح فً سوق االوراق المالٌة وؼٌرهم فً اتخاذ قراراتهم 

االستثمارٌة وان فابدة واهمٌة تلك المعلومات تعتمد بشكل اساسً على توقٌت نشرها حٌث تزٌد 

المناسب وان المقصود بمصطلح االهمٌة والفابدة من تلك المعلومات عندما ٌتم نشرها فً الوقت 

التوقٌت المناسب فً هذه الدراسة هو ان تقدم المعلومات فً وقتها أي ان تكون المعلومات 

المحاسبٌة متاحة لمن ٌستخدمونها عندما ٌحتاجون الٌها ، ولقد اهتمت الهٌبات المنظمة لمهنة 

موضوع نشر التقارٌر ب المحاسبة والهٌبات المشرفة على اسواق االوراق المالٌة بشكل كبٌر

اهتمت ادبٌات المحاسبة بشكل كبٌر بدراسة الجوانب المتعلقة بتوقٌت والمالٌة بالوقت المناسب ، 

 (    067:  5117نشر التقارٌر المالٌة . ) الجبر ، 

وتتضمن التقارٌر المالٌة معلومات محاسبٌة ٌفترض ان تكون مفٌدة لكً تساعد المستثمرٌن      

ومن لهم مصلحة فً الوحدة االقتصادٌة فً اتخاذ القرارات البلزمة ، ولكً تحقق هذه 

المعلومات الؽرض منها ٌجب ان تتصؾ بخصابص نوعٌة كالمبلبمة والموثوقٌة والتوقٌت 

أحد اهم الخصابص التً ٌجب بوصفه السٌاق دور التوقٌت المناسب  المناسب ، وٌبرز فً هذا

ن التؤخٌر فً نشر التقارٌر المالٌة إان تتصؾ بها المعلومات المحاسبٌة لكً تتصؾ بالمبلبمة ، ف

ٌقلل من مبلبمتها  من ثمٌقلل من اهمٌة وفاعلٌة المعلومات التً تتضمنها التقارٌر المالٌة و

اهمٌة التوقٌت المناسب فً توفر المعلومات للمستثمرٌن قبل ان تفقد تخاذ القرار ، وتبرز ال

 ( 443:   5105اهمٌتها فً التؤثٌر على عملٌة اتخاذ القرار . ) ابو الهٌجاء ، 
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توقٌت نشر التقارٌر المالٌة خاصٌة مهمة ٌجب ان تتوفر فً التقارٌر المالٌة ألنها  دوٌع       

عتها وان التوقٌت المناسب ٌعنً ان التقارٌر المالٌة ٌجب ان احد المحددات الربٌسٌة لمدى منف

تكون متاحة عند الطلب لكً ال تفقد قدرتها على مساعدة المستثمرٌن فً اتخاذ قراراتهم وحتى 

ٌتم نشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المناسب ٌجب ان ٌراعى قصر وسرعة فترة نشر التقارٌر 

 : أ (  5105المالٌة  . ) خالد ، 

تتضمن التقارٌر المالٌة للشركات معلومات عن الموارد االقتصادٌة المتاحة للوحدة االقتصادٌة   

ن ٌعتمدون على المعلومات الواردة فً ٌوااللتزامات المفروضة على تلك الموارد وان المستثمر

،  ة وكفاءتهابللها لمواردها المتاحالتقارٌر المالٌة كؤداء الوحدة االقتصادٌة و الربحٌة ومدى استؽ

وكذلك تتضمن التقارٌر المالٌة معلومات تإثر فً سلوك المستثمرٌن والذي بدوره ٌنعكس على 

فً المحفظة المالٌة للمستثمرٌن  اً القٌمة السوقٌة لبلسهم فً سوق االوراق المالٌة او ٌحدث تؽٌٌر

ن توقٌت نشر إفالذي ٌعبر عنه بزٌادة حجم التداول لبلسهم ، لذلك  ارتفاع السٌولة من ثمو

اهمٌة كبٌرة للمستثمرٌن ألن التقارٌر المالٌة تتضمن معلومات تإثر على  ذا دالتقارٌر المالٌة ٌع

ن القٌمة االقتصادٌة للمعلومات تنخفض عند تؤخٌر نشرها وان إاتخاذ القرارات وكذلك ف

ق االموال موضوع نشر التقارٌر المالٌة اكتسب اهمٌة اضافٌة بعدما واجهت الكثٌر من اسوا

مشاكل ناتجة عن تسرٌب معلومات عن الوحدة االقتصادٌة تحصل علٌها اطراؾ قبل وصولها 

 ( https://www.argaam.com/ar/article (الى السوق المالً بحكم عبلقتهم مع الوحدة .

فإنه ٌستجٌب للمعلومات الحدٌثة الواردة فً التقارٌر أما بالنسبة لسوق االوراق المالٌة      

ة فً التقارٌر المالٌة التً تصل فً فترة قصٌرة للمستخدمٌن اكثر من تلك المعلومات الوارد

نشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المناسب عنصراً ربٌسٌاُ  فً زٌادة فابدة وٌعد المتؤخرة النشر ، 

المستثمرٌن فً اتخاذ قراراتهم والسبب فً ذلك ٌرجع الى ان المعلومات المحاسبٌة التً تساعد 

المستثمرٌن ٌمكنهم اللجوء الى مصادر اخرى للمعلومات فً حال عدم مراعاة التوقٌت المناسب 

هم فً ترشٌد قراراتهم االستثمارٌة وان التؤخٌر فً نشر شر التقارٌر المالٌة والذي ال ٌسلن

صحة المركز المالً للوحدة االقتصادٌة وكفاءة االعمال  التقارٌر المالٌة ٌزٌد الشكوك حول

انخفاض  من ثموالذي ٌإدي الى ابتعاد المستثمرٌن عن االستثمار فً الوحدة االقتصادٌة و

 (45:  5105الذي ٌإدي الى انخفاض القٌمة السوقٌة للسهم . ) باعكضة ، الطلب على االسهم 

اسات التً اهتمت بتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة فقد ت التعرٌفات التً استخدمتها الدردولقد تعد

 :AL- Daoud et al , 2014 : Emeh,: 2013 : Turel,2010 ) عرفها عدد من الباحثٌن  

Iyoha,2012  ) 

https://www.argaam.com/ar/article
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مدة نشر التقارٌر المالٌة ) بمدة التدقٌق ( : وهً المدة التً تمتد ) عدد االٌام ( من تارٌخ انتهاء 

خ توقٌع مراقب الحسابات على رأٌه والذي ٌقوم برفقه بالتقرٌر المالً إال السنة المالٌة الى تارٌ

 (  40:  5105ان هذا التعرٌؾ قد تشوبه بعض االخطاء بسبب : ) زاهر ، 

ان المدة بٌن تارٌخ انتهاء السنة المالٌة وتارٌخ توقٌت مراقب الحسابات على التقرٌر  .0

 ألن هذه المدة تقسم على :المالً ال تعبر بدقة عن مدة التدقٌق ، وذلك 

  المدة التً تستؽرقها االدارة لكً تعد التقرٌر المالً حتى ٌصبح جاهزاً لتسلٌمه الى

 مراقب الحسابات لبدء عملٌة التدقٌق  ) فترة االعداد ( .

       المدة التً ٌستؽرقها مراقب الحسابات فً التدقٌق حتى اعداد تقرٌره والتوقٌع علٌه

 .) مدة التدقٌق ( 

من الممكن ان تإجل االدارة نشر التقارٌر المالٌة فً سوق االوراق المالٌة بحٌث ال  .5

 ٌكون تارٌخ توقٌع مراقب الحسابات على تقرٌره هو نفسه تارٌخ نشر التقرٌر المالً .

ان توقٌت نشر   ( Bae & Woo ,2015 : 318 , AL Daoud , 2014 : 192 ) وٌرى 

 ن من المدد وهً : افٌه نوعالتقارٌر المالٌة بصورة عامة 

مدة تقرٌر مراقب الحسابات وهً المدة التً تمتد من تارٌخ نهاٌة السنة المالٌة للوحدة  .0

 االقتصادٌة الى تارٌخ توقٌع مراقب الحسابات على التقرٌر المالً .

مدة تقرٌر االدارة ) مدة النشر ( : وهً المدة التً تمتد بٌن تارٌخ انتهاء السنة المالٌة  .5

 تارٌخ نشر التقارٌر المالٌة المدققة . و

 Karim ,2006 : 24 , Lehtinen , 2013 : 7 , Rahmawatiوقد ذهبت دراسات كل من )

( الى  تعرٌؾ توقٌت نشر التقارٌر المالٌة بمدة النشر الكلٌة والتً تقسم على    65 :2013,

 المدد اآلتٌة :

 مدة تقرٌر مراقب الحسابات .  .0

التً تتمثل بعدد االٌام التً تقع بٌن تارٌخ توقٌع مراقب الحسابات مدة النشر : وهً  .5

على التقرٌر المالً والتارٌخ الذي تسلم فٌه التقارٌر المالٌة الى البورصة لكً ٌتم 

"   Discretionary delayاالعبلن عنها ، وتسمى اٌضاً " مدة التؤخٌر االختٌاري

خٌر بتسلٌم تقرٌرها المالً السنوي الى وذلك الن الشركة ٌمكن ان تمارس اختٌار التؤ

هٌبة االوراق المالٌة بعدما ٌنتهً مراقب الحسابات من عمله والتوقٌع على تقرٌره 

 ( 4:  5116المالً . ) معاٌعة ، 
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مدة اصدار التقرٌر السنوي : وهً المدة  التً تقع بٌن تارٌخ انتهاء السنة المالٌة  .3

ة اجتماعه للمصادقة على التقرٌر المالً السنوي والتارٌخ الذي ٌعقد فٌه مجلس االدار

ومن هنا قد ٌنتج التؤخٌر فً نشر التقارٌر المالٌة السنوٌة من طول ) مدة التدقٌق ( او 

 من طول ) مدة التؤخٌر االختٌاري ( . 

ٌُقسم توقٌت نشر التقارٌر المالٌة على المدد االتٌة : ) مدة االعداد ،  مدة التدقٌق ، ووبشكل عام 

 مدة النشر ( وكما هو موضح بالشكل اآلتً : و

 (  4 الشكل )

 تقسٌم توقٌتات نشر التقارٌر المالٌة

 

 

 

 

 

 نهاٌة السنة المالٌة           بدء عملٌة التدقٌق              نهاٌة عملٌة التدقٌق          نشر التقارٌر المالٌة 

 ( بتصرف من الباحث  26:  2117المصدر : ) الجنابً ، 

ومن خبلل ما سبق ٌتبٌن ان هناك فجوة زمنٌة بٌن تارٌخ انتهاء السنة المالٌة وبٌن نشر       

ر المالٌة المدققة وان التقلٌل من هذه الفجوة من شؤنه ان ٌعزز من كفاءة السوق المالً ، التقارٌ

وراء حدوث هذه الفجوة قبل التشرٌع تقؾ لذلك ٌنبؽً على المنظمٌن تحدٌد االسباب التً 

 ٌم توقٌت نشر التقارٌر المالٌة .واصدار القوانٌن لؽرض تنظ

من نشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المناسب وجعل  وٌمكننا القول ان الهدؾ االساسً      

التقارٌر المالٌة بعٌدة عن التضلٌل وتوفر معلومات مفٌدة للمستخدم لؽرض اتخاذ القرارات 

على  المختلفة هو الن منفعة المعلومات تفقد قٌمتها بمرور الوقت اذا تؤخر نشرها وبذلك ٌصعب

المحاسبٌة وتحلٌلها واٌجاد اسباب القصور فٌها  دراسة المعلومات مستخدمً التقارٌر المالٌة

 ومقارنتها مع المعلومات للوحدات االقتصادٌة المماثلة وتحدٌد النتابج واتخاذ القرارات .  

 مدة النشر مدة التدقٌق مدة االعداد

 توقٌت نشر التقارٌر المالٌة ) المدة الكلٌة (
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ن العوامل المإثرة فً طول او قصر المدة من نهاٌة مولقد تناولت االبحاث والدراسات العدٌد 

شرها ومزاٌا نشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المناسب فترة اعداد التقارٌر المالٌة الى ان ٌتم ن

 واسباب التؤخٌر ومشاكله .  

 Advantages of theمزاٌا التوقٌت المناسب لنشر التقارٌر المالٌة  2-3-2

Appropriate Timing for the Publication of Financial Reports  

من المزاٌا التً تتمٌز بها التقارٌر المالٌة  اً ( ان هناك عدد 04:  5105ٌرى ) زاهر ،      

 :  تٌةالمنشورة فً الوقت المناسب والتً تتمثل فً النقاط اآل

 مبلبمة المعلومات المحاسبٌة الواردة بالتقارٌر المالٌة بدرجة كبٌرة . .0

التً تضر بالمساهمٌن وبسوق االوراق ظاهرة تسرٌب المعلومات الداخلٌة الحد من  .5

ل تقلٌل الفترة فً نهاٌة السنة حتى نشر التقارٌر المالٌة والذي ٌإدي الى المالٌة من خبل

 تخفٌض درجة عدم تماثل المعلومات .

اعتماد المستثمرٌن فً سوق االوراق المالٌة على التقارٌر المالٌة المنشورة كمدخبلت  .3

 لعملٌة اتخاذ القرار بدالً من اعتمادهم على مصادر اخرى ) الشابعات ( . 

هم فً تقلٌل العملٌات القابمة على االتجار مستوى كفاءة االسواق المالٌة الذي ٌس دةزٌا .4

 الداخلً . 

 توجٌه الموارد االقتصادٌة فً المجال المناسب بالقدر المناسب .  .5

معالجة الخلل وأوجه القصور فً الوقت المناسب ، وٌعزز من امكانٌة اتخاذ القرارات  .6

التً ٌمكن أن تنجم جراء  من التكالٌؾ والخسابردنى مستوى الصحٌحة بؤقل جهد و أ

 (  04:  5100عدم اتخاذ القرار المناسب . ) سبسبً ، 

نشر التقارٌر المالٌة فً توقٌت مناسب ٌساعد فً زٌادة الفابدة المرجوة من استخدام  .7

 ( 069:  5117التقارٌر المالٌة فً اتخاذ القرارات . ) الجبر ، 

 The Importance of the           تقارٌر المالٌةهمٌة توقٌت نشر الأ 2-3-3

Timing of the Publication of Financial Repors                           

تنبع أهمٌة توقٌت نشر التقارٌر المالٌة من خبلل ما اظهرته أدبٌات المحاسبة التً أجرٌت        

ن للمعلومات التً تحتوٌها أفً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة أو ؼٌرها من الدول ، والتً بٌنت 

حاب التقارٌر المالٌة دوراً ربٌسٌاً فً تحدٌد اسعار االسهم مما ٌعنً ان المستثمرٌن وأص
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المصالح فً الوحدات االقتصادٌة قد ٌإجلون قراراتهم التً تتعلق ببٌع أو شراء االسهم حتى ٌتم 

نشر التقارٌر المالٌة واالعتماد على المعلومات التً تتضمنها تلك التقارٌر ، ولقد ركزت 

ق المالٌة الهٌبات المهنٌة المنظمة لمهنة المحاسبة والهٌبات الرقابٌة القابمة على اسواق االورا

 ( 069:  5117فً الكثٌر من دول العالم على اهمٌة نشر التقارٌر المالٌة . ) الجبر ، 

وٌهتم المستثمرون كثٌراً بالتقارٌر المالٌة المنشورة لما تحمله من معلومات تساعد       

ن اهتمامهم المستثمرٌن فً تقٌٌم البدابل االستثمارٌة المتاحة لهم ، ولقد اولى الكثٌر من المحاسبٌ

وتركٌزهم فً كتاباتهم على فوابد التقارٌر المالٌة المنشورة التً تعود على الجهات المختلفة مثل 

منهم تناول  اً محدود اً ن عددأالسوق المالً ، المساهمٌن ، المستثمرٌن ، الدابنٌن والحكومة إال 

ن مهمٌن هما صحة توقٌت نشر التقارٌر المالٌة حٌث تتوقؾ المعلومات المالٌة على عاملٌ

المعلومات وتوقٌت اصدارها ، وتزٌد الفابدة التً تستخلص من المعلومات التً تحملها التقارٌر 

المالٌة المنشورة فً وقت قصٌر ومناسب من نشوبها ، لذلك فإن نشر التقارٌر المالٌة فً وقتها 

" ذكر مجلس  المناسب هو ضرورة أكدت علٌها مهنة المحاسبة والتشرٌعات المالٌة ، وقد

المبادئ المحاسبٌة االمرٌكً ان توقٌت اصدار التقارٌر المالٌة السنوٌة هو احد اهداؾ المحاسبة 

واعلنت جمعٌة المحاسبٌن األمرٌكٌٌن ان توقٌت التقارٌر المالٌة هو عنصر حٌوي من عناصر 

 (  01:  0998االفصاح المناسب " . ) االزهري ، 

بارة عن تقارٌر تحمل المعلومات للمستثمرٌن لتساعدهم فً اتخاذ ان التقارٌر المالٌة ع       

القرارات االستثمارٌة فٌجب ان تتصؾ هذه التقارٌر بعدد من الخصابص منها الوقتٌة ) التوقٌت 

توقٌت اصدار  FASBالمناسب ( ، " وقد اعتبر مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة االمرٌكً 

ٌة الواجب توفرها حتى تكون المعلومات المحاسبٌة مبلبمة التقرٌر السنوي من العناصر االساس

ن اصدار التقارٌر المالٌة فً الوقت المبلبم هو من االهمٌة بحٌث ان ألمتخذ القرار كما اعتبر 

ٌُفضل احٌاناً على الحصول على تلك المعلومات  الحصول على معلومات تقرٌبٌة وبسرعة قد 

وقت المطلوب ، وفً برٌطانٌا اعتبر مجلس معاٌٌر بشكل اكثر دقة حٌن تكون متؤخرة عن ال

المحاسبة ان عملٌة التزوٌد بالبٌانات المالٌة فً الوقت المناسب قد تقتضً فً بعض االحٌان 

التضحٌة بموثوقٌة البٌانات وذلك بنشر تلك البٌانات قبل ظهور الحدث أو اكتماله ، حٌث ان 

ترفع من الموثوقٌة اال ان ذلك قد ٌإدي الى  عملٌة تؤخٌر نشر البٌانات فً بعض االحٌان قد

وصول البٌانات متؤخرة للمستفٌد منها وبالتالً ٌقلل من درجة االستفادة واالعتماد علٌها فً 

 (  367:  0998اتخاذ القرار " . ) ابو نصار ولطفً ، 
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التوقٌت المناسب فً نشر التقارٌر المالٌة عند االكادٌمٌٌن  مزاٌا 2-3-4

     Theانعانى والمنظمات المهنٌة والتشرٌعات الحكومٌة فً عدد من دول 

Advantages of Timeliness in Publishing Financial Reports 

for Academics , Professional Organizations and Government 

Legislation in some of Countries Around the World              

تقضً االعراؾ المحاسبٌة بؤن نشر التقارٌر المالٌة للشركة ٌتم فً نهاٌة السنة المالٌة ، اذ       

قاً لطبٌعة النشاط الذي تمارسه ، على اتقوم كل وحدة اقتصادٌة باختٌار السنة المالٌة لها وف

الرؼم من تفضٌل معظم الوحدات االقتصادٌة السنة التقوٌمٌة ، وٌنبؽً بهذا النسق ان ٌتم نشر 

المعلومات التً تخص السنة المالٌة بعد انتهابها ومن دون تؤخٌر ؼٌر مبرر مع االخذ باالعتبار 

فً ؼلق الحسابات واعدادها ، والتً تتفق مع ان هناك مدة زمنٌة تستؽرقها الوحدات االقتصادٌة 

متطلبات معظم تشرٌعات الدول ، من حٌث ان تكون مدة زمنٌة محددة بعد انتهاء السنة المالٌة 

 كحد اقصى لنشر التقارٌر المالٌة . 

وٌتؤثر توقٌت نشر التقارٌر المالٌة بصورة كبٌرة بطبٌعة االنظمة والتشرٌعات فً مختلؾ         

الم ، وكذلك فإن متطلبات التقارٌر المالٌة مختلفة من دولة الى اخرى ، اذ ُتصنؾ الدولة دول الع

على انها متؤخرة فً النشر " أي أن تقارٌرها المالٌة قد تم االقرار عنها بعد الوقت المحدد لها " 

سمح إذا لم تنشر التقارٌر المالٌة فً التوقٌت المناسب طبقاً للتشرٌعات ، وفً بعض الدول ٌ

 , Mitchelletalللوحدات االقتصادٌة بتؤجٌل نشر تقارٌرها المالٌة فً ظروؾ خاصة . ) 

الهٌبات المنظمة لمهنة المحاسبة ،  لدنمن  ( وبذلك فقد كان هناك اهتمام خاص 856 : 2008

والهٌبات التً تشرؾ على اسواق االوراق المالٌة فً العدٌد من دول العالم وعلى الصعٌدٌن 

 مً والمهنً بمسؤلة التوقٌت المناسب فً نشر التقارٌر المالٌة . االكادٌ

( الى ان توقٌت نشر التقارٌر المالٌة  043:  5111أشار ) جهمانً ، على الصعٌد االكادٌمً : 

ٌعد من اهم المقاٌٌس المستخدمة لقٌاس منفعة التقارٌر المالٌة ، اذ تقاس منفعة تلك التقارٌر 

بمدى سرعة نشرها لتصبح متاحة فً الوقت المناسب بٌن ٌدي مستخدمٌها إلتخاذ القرارات 

 االقتصادٌة . 

( ان خاصٌة التوقٌت المناسب لنشر التقارٌر المالٌة تعد واحدة  00:  5116ٌنة ، واكد ) البطا

من مقاٌٌس المنفعة من المعلومات فً مجال ترشٌد قرارات المستثمرٌن والتً تإدي الى تقلٌل 

 الشابعات والمعلومات الخاطبة التً تتداول فً سوق االوراق المالٌة . 
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( الى ان عند المقاٌضة بٌن خاصٌة التوقٌت المناسب من  333:  5118واشار ) السوٌطً ، 

جهة وخاصٌة الدقة من جهة اخرى ، تكون االفضلٌة فً معظم االحٌان لصالح التوقٌت المناسب 

( إن كل النظم المحاسبٌة ٌنبؽً أن تقام لتقدٌم المعلومات  39:  5100. وذكر ) الدهراوي ، 

 ة للمستخدمٌن فً التوقٌت المناسب . المحاسبٌ

ولؽرض مراعاة خاصٌة التوقٌت المناسب الزمت الهٌبات المشرفة على اسواق المال فً       

العدٌد من دول العالم الشركات المدرجة اسهمها فٌها الى نشر تقارٌر مرحلٌة  ) فصلٌة او 

لك لتوفٌر معلومات حدٌثة ومستمرة نصؾ سنوٌة ( وعدم االكتفاء بالتقارٌر المالٌة السنوٌة ، وذ

 (  58:  5107على فترات زمنٌة متقاربة للمتعاملٌن فً االسواق المالٌة . ) الجنابً ، 

الجمعٌة االمرٌكٌة  AAAاعلنت ) على الصعٌد المهنً : فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة : 

ن عناصر االفصاح للمحاسبة ( ان توقٌت نشر التقارٌر المالٌة هو عنصر ربٌسً ومهم م

 (  5:  5116المناسب . ) البطاٌنة ، 

مجلس مبادئ المحاسبة ( على اهمٌة توقٌت نشر التقارٌر المالٌة اذ  APBوكذلك شدد )      

نص على انه " ٌنبؽً إٌصال المعلومات المحاسبٌة لمتخذي القرار وبخبلؾ ذلك فؤن أي تؤخٌر 

 (  35:  5104، فً إٌصالها سٌإثر فً قراراتهم " . ) عطا 

مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة ( توقٌت نشر التقارٌر المالٌة من  FASB , 1980فٌما عد )      

السمات االساسٌة الواجب توفرها لتكون المعلومات المحاسبٌة مبلبمة لمتخذي القرار .          

(  FASB , 2002( وقد قام مجلس معاٌٌر المحاسبة االمرٌكً )  441:  5105) الحاٌك ، 

الذٌن ٌعملون فً شركات من مستخدمً التقارٌر المالٌة  اً ( شخص56بإجراء مقاببلت مع )

مختلفة واؼلبهم ٌمتلكون خبرة واسعة فً استخدام التقارٌر المالٌة ، وذلك لؽرض تقدٌم 

اقتراحاتهم حول تحسٌن التقارٌر المالٌة للوحدات االقتصادٌة وقد كانت نتٌجة هذه المقاببلت هو 

ٌة ، وذلك ألهمٌة مطالبتهم بضرورة تحسٌن خاصٌة التوقٌت المناسب فً نشر التقارٌر المال

 (  50:  5104التوقٌت المناسب عند تلك الفبات . ) الدحدوح ، 

( بخاصٌة التوقٌت المناسب ، حٌث  AICPA وأهتم المعهد االمرٌكً للمحاسبٌن القانونٌٌن )    

لجنة خاصة فً االببلغ المالً لؽرض تحدٌد نوع المعلومات التً ٌجب  0991شكل فً عام 

سمً هذا  0994لتقارٌر المالٌة ، وقد اصدرت تلك اللجنة تقرٌرها فً عام االببلغ عنها فً ا

( وقد بٌن ان الصٌؽة العامة للتقرٌر المالً ٌنبؽً ان تركز  Jenkins)  رالتقرٌر الحقاً بتقرٌ
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التوقٌت الذي ٌحصل فٌه المستخدمٌن على المعلومات المالٌة لؽرض تقٌٌم مخاطر استثماراتهم 

التً تحصل علٌها ادارة الشركة فً الوقت نفسه. وكذلك اصدر المعهد وتقدٌم المعلومات 

بعنوان " تحسٌن جودة المعلومات المالٌة  5113االمرٌكً للمحاسبٌن القانونٌٌن دراسة فً عام 

للمشروعات " واهتمت هذه الدراسة بمطالبة واضعً المعاٌٌر المحاسبٌة بتطوٌر انموذج اعداد 

ٌن انواع وتوفٌت المعلومات ، وٌوضح الحقابق التً ٌحتاجها المستثمرٌن التقارٌر المالٌة الذي ٌب

( والتً  SECلتقٌٌم وتقدٌر مخاطر استثماراتهم ، وذلك تماشٌاً مع هٌبة تداول االوراق المالٌة ) 

قامت بوضع عشرة عناصر ألنموذج التقارٌر المالٌة ، ابرزها توقٌت المعلومات التً تحتوٌها 

 (  AKLE , 2011:7ة . ) التقارٌر المالٌ

( وألجل تحسٌن خاصٌة التوقٌت المناسب فً   SECوقد قامت هٌبة تداول االوراق المالٌة )     

نشر التقارٌر المالٌة ولزٌادة كفاءة السوق المالً بخفض المواعٌد النهابٌة لتقدٌم التقارٌر المالٌة 

تنظٌمٌة المتتابعة فً الوالٌات المتحدة ، وكذلك بالنسبة للوابح ال اً ٌوم 61الى  91السنوٌة من 

والذي جاء على خلفٌة تداعٌات  (( Sarbanse-Oxley,2002 وعلى سبٌل المثال قانون 

( اذ اكد  World Com( و )Ernonنهٌار شركتً )اات المالٌة الجسٌمة التً تسببت بالمخالف

ن تقارٌرها المالٌة بالوقت المناسب للمستخدمٌ حدات االقتصادٌة المساهمةالوعلى ضرورة تقدٌم 

ن كبٌر فً توقٌت نشر التقارٌر المالٌة للشركات فً الوالٌات ، والذي ادى الى حدوث تحس

 (  Lehtinen, 2013 : 2 المتحدة . )

( اعتبر ان التوقٌت  ASB,1991فإن مجلس معاٌٌر المحاسبة البرٌطانً ) وفً برٌطانٌا : 

التقارٌر المالٌة قد ٌتسبب فً بعض االحٌان بالتضحٌة بموثوقٌة المعلومات ، المناسب فً نشر 

( 064: 5116) الخوري وبالقاسم ،  وذلك بسبب نشر المعلومات قبل ظهور الحدث او اكتماله .

التً تعد ثامن اكبر سوق مالً على مستوى العالم والثانً آسٌوٌاً ، وأٌضاً هً  أما فً الصٌن :

( ، وكذلك تعد ثانً دولة فً العالم من حٌث  WTOلتجارة العالمٌة ) عضو فً منظمة ا

االستثمار االجنبً ، ولكً ٌكون السوق اكثر تكامبلً مع االقتصاد العالمً ، فقد اصدر مجلس 

الذي الزم بموجبه الشركات مإقتة إلدارة األوراق المالٌة " الدولة او ما ٌعرؾ " باألنظمة ال

صٌنٌة بنشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المناسب للمستثمرٌن المحلٌٌن المدرجة فً البورصة ال

واالجانب وكذلك الى الحكومة التً تلعب دوراً مهماً فً تنظٌم سوق االسهم الصٌنٌة والسٌطرة 

 ( Wang & Song, 2006 :242علٌه . )   
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قاً للمعاٌٌر الدولٌة افقد اختلفت فٌها متطلبات االفصاح عن متطلبات االفصاح وفوفً استرالٌا : 

إلعداد التقارٌر المالٌة وٌعود هذا الى االختبلؾ فً بعض االفصاحات االضافٌة اذ استبعدت 

القٌاسات المتاحة فً المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة ، وٌرجع ذلك الى رؼبتهم فً نشر 

 (  , AKLE 5100: 7ٌة )التقارٌر المالٌة فً التوقٌت المناسب لمستخدمً المعلومات المال

( دراسة بعنوان " تحسٌن جودة معلومات التقارٌر المالٌة " وكانت  CICAاصدر ) وفً كندا : 

المستثمرٌن على المعلومات المالٌة فً الوقت المناسب  لدنمن نتابجها ان هناك طلباً متزاٌداً من 

، وان المستثمرٌن ٌحتاجون فً المستقبل الى معلومات مبلبمة ومتوفرة فً الوقت المناسب مع 

 (  AKLE , 2011 : 7جودة عالٌة . ) 

الٌة فقد الزم القانون االلمانً جمٌع الوحدات االقتصادٌة ان تنشر التقارٌر الماما فً المانٌا : 

لجمٌع المتعاملٌن فً سوق االوراق المالٌة  المتوفرة حدٌثا من دون أي تؤخٌر وبشكل متساو  

وذلك لمنع تسرب المعلومات الداخلٌة وحدوث المنازعات والمضاربات ، اضافة الى ذلك ٌعتقد 

ان عرض المعلومات فً الوقت المناسب ٌإدي الى زٌادة حجم المعلومات المتاحة لسوق رأس 

ل ، مما ٌإدي الى سهولة تقٌٌم الوحدات االقتصادٌة بشكل عادل وكذلك نص القانون على ان الما

تكون تلك المعلومات متوازنة ومحاٌدة وٌإدي استخدامها الى تحقٌق ارباح عادلة للجمٌع .      

 (Muntermann and Guettler , 2007 : 1 ) 

لنشر التقارٌر المالٌة فً االسواق المالٌة  االهتمام الكبٌر فً التوقٌت المناسبوأولت روسٌا : 

( Report, 2007: 365من العناصر الضرورٌة للشفافٌة ، وقد توصلت نتابج دراسة ) عدتهاو

(  RAS) ً تطبق معاٌٌر المحاسبة الروسٌة الى ان الشركات المدرجة فً البورصة الروسٌة الت

تثمرٌن من الوحدات االقتصادٌة التً تطبق تؤخذ وقتاً أقصر بكثٌر فً نشر التقارٌر المالٌة للمس

 ( ومبادئ المحاسبة المقبولة عموماً .  IFRSمعاٌٌر االببلغ المالً الدولٌة ) 

عدت خاصٌة التوقٌت المناسب واحدة من اهم المقاٌٌس التً اتخذتها مالٌزٌا بعد وفً مالٌزٌا : 

لؽرض اعادة ثقة  اً جهود( وذلك لبذلها م 0998_0997حدوث االزمة المالٌة اآلسٌوٌة ) 

(  AL_Tahat , 2015 : 8المستثمرٌن عبر المعلومات المبلبمة المتوفرة فً الوقت المناسب . )

( البٌان المشترك لمبادئ  CMBفقد أصدرت هٌبة اسواق رأس المال التركٌة )  اما فً تركٌا :

جراءات التً تتعلق اعداد التقارٌر المالٌة فً البورصة التركٌة لؽرض تحدٌد القوانٌن واال
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بالتقارٌر المالٌة التً تستخلص من اجل ضمان ان تكون المعلومات كافٌة ودقٌقة وٌفصح عنها 

 ( Vuran & Adiloglu , 2013 : 59للجمهور فً الوقت المناسب . ) 

الى ان التوقٌت المناسب (  OECD:2004وقد اشارت منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ) 

فً نشر التقارٌر المالٌة ٌعد من عناصر الشفافٌة فً ممارسة الحوكمة الجٌدة للوحدات 

 (  Rahmawati , 2013 : 19االقتصادٌة وللحد من مشكلة الوكالة بٌن اطراؾ العبلقة . ) 

ٌنبؽً ان ن المعلومات أ(  ASCAفٌما أكد المجمع الدولً العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن ) 

تكون متوفرة فً الوقت الذي ٌكون لها تؤثٌر فً القرارات ، وكما هو معروؾ فإن المعلومات 

تتبلشى قٌمتها بشكل سرٌع فً عالم التجارة والمال ، وإن اسعار السوق مثبلً ُتبنى على اساس 

ولكن هم فً اجراء التنبإات المستقبلٌة ، ان البٌانات عن الماضً تسوتقدٌرات المستقبل ، 

تصبح معلومات الماضً وبشكل  بذ  بمرور الوقت وعندما ٌصبح المستقبل هو الحاضر ، عند

 ( 00:  5103متزاٌد ؼٌر مفٌدة إلتخاذ القرارات . ) حمٌدات ، 

ن الشركات التزال تنشر أ(  AI_Daoud , 2014 : 191فقد اوضح ) أما فً الدول النامٌة : 

ال تتناسب مع التوقٌت المناسب مقارنة بالشركات الموجودة تقارٌرها المالٌة بنحو اقل وبطرٌقة 

 فً دول العالم المتقدمة . 

وأخٌراً فقد دعت الهٌبات والمإسسات المهنٌة والعلمٌة المحاسبٌة الوحدات االقتصادٌة الى       

بنشر نشر التقارٌر المالٌة السنوٌة خبلل مدة محددة بعد انتهاء السنة المالٌة ، وكذلك مطالبتها 

على اهمٌة التوقٌت المناسب فً نشر  اً مإشر دالتقارٌر المالٌة ) الفصلٌة والنصؾ سنوٌة ( تع

 (  08:  5100التقارٌر المالٌة . ) خنفر والمطارنة ، 

 Factors Affectingالعوامل المإثرة فً توقٌت نشر التقارٌر المالٌة  2-3-5

the Timing of Publication of Financial Reports                       

ٌجب على ادارة الوحدة االقتصادٌة اتخاذه وعلى  قرار نشر التقارٌر المالٌة قرارإن        

الرؼم من ان نشر التقارٌر المالٌة ٌجب أن ٌكون خبلل الفترة النظامٌة المقررة لكن االدارة لدٌها 

دد من العوامل المرتبطة بالشركة والتً مرونة كبٌرة فً اختٌار الوقت الذي تنشر به وهنالك ع

تإثر على توقٌت نشر التقارٌر المالٌة للوحدات االقتصادٌة المدرجة فً سوق االوراق المالٌة 

 :  ؤتًوتتمثل هذه العوامل بما ٌ
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ٌرتبط حجم الوحدة االقتصادٌة بتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة حٌث :  االقتصادٌة حجم الوحدة_ 0

االقتصادٌة الكبٌرة وقتاً اقصر فً نشر تقارٌرها المالٌة مقارنة بالوحدات تستؽرق الوحدات 

االقتصادٌة الصؽٌرة وٌرجع السبب فً ذلك الى ان الوحدات االقتصادٌة الكبٌرة تمتلك عدداً 

وكذلك نظام رقابة داخلٌة قوي  اً كافٌاً من خبراء المحاسبة وتمتلك نظام معلومات محاسبٌة جٌد

ن إضافة الى ذلك ان الوحدات االقتصادٌة الكبٌرة تحصل على اهتمام ومتابعة ومراجعٌن داخلٌٌ

الكثٌرٌن وباألخص المحللٌن الذٌن ٌتوقعون من الوحدة االقتصادٌة معلومات تإكد توقعاتهم ، 

ٌُفسر تؤخر تلك الوحدات االقتصادٌة  نشر تقارٌرها المالٌة هو محاولة إلخفاء  فًولذلك فقد 

بٌة من الممكن أن تإثر على اسعار االسهم وحرصاً منها على درء الشك معلومات ؼٌر اٌجا

حول أدابها فإن هذه الوحدات االقتصادٌة تسرع فً نشر تقارٌرها المالٌة مقارنة بالوحدات 

 (  074:  5117االقتصادٌة الصؽٌرة . ) الجبر ، 

دبٌات العوامل هنالك رأٌان متعارضان تعرضت لهما ا_ مدٌونٌة الوحدة االقتصادٌة : 2

المإثرة على توقٌت نشر التقارٌر المالٌة حٌث ٌشٌر الرأي االول الى ان زٌادة مدٌونٌة الوحدة 

االقتصادٌة تإدي الى زٌادة الضؽوط التً ٌمارسها الدابنون على الوحدة االقتصادٌة من اجل 

ن تؤخٌر ٌإدي نشر تقرٌرها المالً بصورة سرٌعة إذ إن نشر التقارٌر المالٌة فً موعدها دو

الى طمؤنة الدابنٌن وٌمكنهم من تقٌٌم أداء الوحدة االقتصادٌة ومعرفة مركزها المالً وكذلك 

معرفة مدى التزامها بالمحددات التً تفرضها علٌها عقود المدٌونٌة واتخاذ أي اجراءات 

 تصحٌحٌة الزمة . 

ؤن زٌادة مدٌونٌة الوحدة أما الرأي الثانً فإنه ٌتعارض مع الرأي االول حٌث ٌفترض ب     

االقتصادٌة تإدي الى تؤخٌر نشر تقارٌرها المالٌة ألن الوحدة االقتصادٌة ومراجعوها ٌستؽرقون 

وقتاً اكثر للتؤكد من جمٌع الجوانب المتعلقة بمدٌونٌة الوحدة االقتصادٌة وخصوصاً فً حالة 

  ( 48:  5105زٌادة عدد دابنً الوحدة االقتصادٌة . ) باعكضة ، 

تعد القٌمة السوقٌة للوحدة االقتصادٌة من العوامل المإثرة على توقٌت _ القٌمة السوقٌة : 3

 راً تعبٌخصابص التً ٌهتم بها المستثمرون القٌمة السوقٌة أحد ال دنشر التقارٌر المالٌة ، حٌث تع

عن مقابل استثماراتهم فً الوحدات االقتصادٌة ، فالوحدات االقتصادٌة التً لدٌها أرباح وفرص 

دون تؤخٌر من نمو جٌدة ) اخبار جٌدة وقٌمة سوقٌة عالٌة ( ترؼب فً نشر تقارٌرها المالٌة 

على العكس من الوحدات االقتصادٌة التً لدٌها خسابر وفرص نمو سٌبة ، حٌث تسعى مثل هذه 

 (  Karim et al , 2006 : 15وحدات الى تؤخٌر نشر تقارٌرها المالٌة . )ال
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باالعتماد على نظرٌة منحنى التعلم فإنه كلما زاد عدد التقارٌر _ عمر الوحدة االقتصادٌة : 4

المالٌة التً سبق وان نشرتها الوحدة االقتصادٌة كلما اكتسب محاسبوها خبرة ومعرفة إضافٌة 

كلما  ر نشر التقارٌر المالٌة ولذلكاحتمال ظهور المعوقات التً تإدي الى تؤخٌتإدٌان الى تقلٌل 

 طال امد وجود الوحدة االقتصادٌة ٌإدي ذلك الى سرعة نشر التقارٌر المالٌة والسبب فً ذلك

ان الوحدات االقتصادٌة االكثر قدماً تكون لدٌها معلومات وتجارب عدٌدة تمكنها من  ٌعود الى

ة بعدد السنوات التً المالٌة بؤسرع وقت ممكن وٌقاس عمر الوحدة االقتصادٌنشر التقارٌر 

 (  076:  5117رٌخ انشاء الوحدة االقتصادٌة . ) الجبر ، اانقضت منذ ت

تسعى الوحدات االقتصادٌة التً لدٌها ارباح _ طبٌعة االخبار لدى الوحدة االقتصادٌة : 5

بصورة اسرع لسوق االوراق المالٌة بالمقابل ان وفرص نمو جدٌدة عادة لتوصٌل تلك االخبار 

ابر أو تكون فرص نموها الوحدات االقتصادٌة التً لدٌها اخبار سٌبة نتٌجة تعرضها لخس

تسعى الى تؤخٌر االعبلن عن تلك االخبار ألطول وقت ممكن ، وان اسباب تؤخٌر  محدودة

الوحدة االقتصادٌة لتؤخٌر التعامل االعبلن عن االخبار السٌبة هً الرؼبة الطبٌعٌة لدى ادارة 

مع تبعات االنباء السٌبة التً ٌبدٌها المستثمرون وؼٌرهم من المستفٌدٌن وكذلك حاجة الوحدة 

االقتصادٌة الى مزٌد من الوقت الستكمال مفاوضاتهم مع اصحاب العبلقة من دابنٌن وؼٌرهم 

من ردة فعل المستثمرٌن  لؽرض الخروج بؤفضل الصٌػ لوضع الوحدة االقتصادٌة وللتخفٌؾ

جراء االخبار السٌبة وٌتم قٌاس متؽٌر االخبار الجٌدة او السٌبة بالتؽٌر السنوي للربحٌة باعتبار 

 ان الربحٌة تعد مقٌاساً اساسٌاً لكفاءة اداء الوحدة االقتصادٌة والذي قد ٌتخذ صورة أداء اٌجابً 

 (           47:   5105عكضة ، ) اخبار جٌدة ( أو اداء سلبً ) اخبار سٌبة ( . )با

 عالقة تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة بمعدل دوران االسهم 2-3-6

Relationship for the Delay of the Deployment of Financial 

Reports at the  Rate of Shares turnover  

ن باالعتبار قبل وٌمثل معدل دوران االسهم اهم المعاٌٌر التً ٌجب ان ٌؤخذها المستثمر       

اتخاذ قراراتهم االستثمارٌة باألوراق المالٌة ، وال ٌقتصر معدل دوران االسهم على المفاضلة 

لٌشمل المفاضلة بٌن االسواق ذلك بٌن االسهم المدرجة فً سوق االوراق المالٌة ، بل ٌتعدى 

ٌمكن الوصول الى ان معدل دوران االسهم ٌتجه  من ثملٌة بالنسبة للمستثمرٌن االجانب والما

بصفة اساسٌة الى قٌاس مدى سٌولة احد االسواق دون اآلخر أو سهم معٌن دون اآلخر وٌقصد 
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بمعنى السٌولة فً هذه الحالة هو وجود أوامر الشراء والبٌع فً اؼلب اٌام التداول أو من 

ٌع اٌام التداول ، لذلك فإن الوحدات االقتصادٌة ذات معدل دوران االسهم االفضل فً جم

المرتفع تقوم بنشر تقارٌرها المالٌة بؤسرع وقت ممكن على العكس من الوحدات االقتصادٌة 

التً تكون اسهمها ذات معدل دوران منخفض والتً ال ٌفضل االستثمار فٌها حتى وان كانت 

سنوٌة مرتفعة ، وذلك لما ٌنتج عنها من تقٌٌد حركة االستثمارات تعطً معدالت عابد او ربحٌة 

وتقلٌل درجة المرونة لدى المستثمر لبلنتقال من استثمار الى آخر او من سهم الى آخر تمشٌاً مع 

التؽٌرات التً تطرأ على البٌبة االستثمارٌة ، وهذا ٌعنً وجود عبلقة سالبة بٌن معدل دوران 

 (   51:  5109قارٌر المالٌة . ) المخموري ، االسهم وتوقٌت نشر الت

 أسباب تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة 2-3-7

 Reasons for the Delay of Financial Reports            

:  اآلتًهم فً تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة للوحدات االقتصادٌة تتمثل فً اهنالك خمسة اسباب تس

 (www.alanba.com.kw,economy_news,2/4/2020 ) 

إن إعادة تقٌٌم االصول احد االسباب االساسٌة فً تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة حٌث تقوم  .0

صولها بعض الوحدات االقتصادٌة باالعتراض على تقٌٌم المدققٌن الخارجٌٌن لعدد من ا

والتً تعتقد هذه بؤنها قٌمت بؤقل من قٌمتها العادلة حٌث تقوم بإعادة المٌزانٌات مرة 

 اخرى لؽرض الحصول على تقٌٌمات جدٌدة .

كثرة استفسارات المدققٌن الخارجٌٌن عن البٌانات المالٌة حٌث ٌؽلب طابع الؽموض  .5

جً الترٌث فً اعتماد على بعض البٌانات المالٌة وفً هذه الحالة ٌفضل المدقق الخار

المٌزانٌات لحٌن الحصول على معلومات وافٌة والذي ٌعد من االسباب الربٌسٌة فً 

مكاتب التدقٌق لرفعها الى  لدنتؤخٌر حصول الوحدات االقتصادٌة على مٌزانٌاتها من 

 الجهات الرقابٌة . 

ت تتفاوض بعض الوحدات االقتصادٌة مع بنوك محلٌة لؽرض الحصول على تسهٌبل .3

من  ةً ٌة عن نشر تقارٌرها المالٌة خشٌابتمانٌة ، حٌث تتؤخر هذه الوحدات االقتصاد

انعكاس النتابج على سٌر المفاوضات والتً ربما تتسبب بإعادة المفاوضات الى مراحل 

 اولٌة اذا كانت النتابج سلبٌة . 

http://www.alanba.com.kw,economy_news,2/4/2020
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د تعانً عدم اكتمال المٌزانٌات الخاصة بالوحدات االقتصادٌة التابعة والزمٌلة وق .4

ٌُعد  الوحدات االقتصادٌة القابضة من هذه االشكالٌات بصورة اكبر ألنها تنتظر الى ان 

 ما ٌسمى بالمٌزانٌات المجمعة لتقوم برفعها للجهات الرقابٌة .

اط انتظار بعض الوحدات االقتصادٌة قٌام وحدات اقتصادٌة اخرى مشابهة لها فً النش .5

من التشجٌع لها لكشؾ نتابجها السلبٌة حٌث  اً نوعا بوصفهلئلعبلن عن تقارٌرها المالٌة 

قٌامها بذلك ٌإدي الى تخٌؾ ردة الفعل السلبٌة لدى  أن تعتقد ادارات هذه الوحدات

 مساهمٌها .

( ان هناك مجموعة من االسباب تإدي الى تؤخٌر  384:  0998وٌرى ) ابو نصار ولطفً ، 

 نشر التقارٌر المالٌة وهً : 

ضعؾ النظام المحاسبً وضعؾ نظام الرقابة الداخلٌة لدى الشركة المدقق علٌها له اثر  .0

مهم فً تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة وهذا ٌدل على عدم تطوٌر الوحدات االقتصادٌة 

لؤلنظمة المحاسبٌة وانظمة الرقابة الداخلٌة مما ٌنعكس سلباً على وصول المعلومات 

ٌدة منها خارج الشركة وٌإدي الى تؤخٌرها وٌتسبب هذا المالٌة الى الجهات المستف

العامل اٌضاً بتؤخٌر اٌصال المعلومات المالٌة الى الجهات االدارٌة داخل الوحدة 

 االقتصادٌة . 

ان حجم عملٌات الشركة المدقق علٌها له اثر فً تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة والسبب فً  .5

اسبة فً الشركات المساهمة المدقق علٌها ذلك هو وجود تؤخٌر فً عمل اقسام المح

ن ال ٌراعٌان حجم العملٌات ٌن الجانبٌخٌر عمل مدققً الحسابات اذ ان هذوكذلك تؤ

 الكبٌر وال ٌخصصان له الجهد واالمكانات البلزمة إلنجاز االعمال فً الوقت المناسب.

لذي ٌعطٌه المدقق اختبلؾ اآلراء بٌن ادارة الوحدة االقتصادٌة ومكتب التدقٌق والرأي ا .3

كلها اسباب تإدي الى تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة ، اذ ان هذه االختبلفات تتطلب المزٌد 

من النقاش والمفاوضات بٌن المدقق وادارة الوحدة االقتصادٌة وكذلك الضؽوطات التً 

 ٌواجه ا المدقق فً عمله . 

ً تدل على عدم قٌام اقسام العوامل المتعلقة بإجراءات العمل والنظام المحاسبً والت .4

المحاسبة بواجبها وضعؾ امكانٌتها ال سٌما التؤخر فً اكمال االعمال المحاسبٌة 

 الخاصة بنهاٌة السنة .

الذي ٌحصل نتٌجة عدم كفاٌة موارد مكاتب التدقٌق وخاصة  التؤخٌر فً عملٌة التدقٌق .5

ن سبب ذلك ٌعزى الى الموارد البشرٌة للقٌام باألعمال البلزمة وبؤسرع وقت ممكن وا
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انخفاض اجور التدقٌق مما ٌإدي الى عدم توفر االمكانات البلزمة للقٌام باألعمال 

 بالسرعة الممكنة .

 

 مشاكل تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة 2-3-8

 Problem of Financial Reports Delays             

 :  تٌةالمشاكل تتمثل فً النقاط اآلإن تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة ٌإدي الى مجموعة من     

اعتماد المستثمرٌن على مصادر اخرى بدٌلة لتسرٌب المعلومات الهامة قبل نشرها مثل  .0

اللجوء الى المحللٌن أو ادارة الشركة أو المحامٌن بدالً من اعتمادهم على التقارٌر 

 ( 04، :  5105المالٌة المنشورة . ) زاهر ، 

شركات مما ٌنعكس على أداء االسهم فً سوق االوراق بطا تدفق المعلومات من ال .5

 ( 04:   5105المالٌة . ) ابو الهٌجاء ، 

 هم فً عدم تقدٌم المعلومات فً الوقت المناسب مماسإن تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة ٌ .3

الذي ٌإثر سلباً على قرارات المستثمرٌن والذي ٌقؾ ٌفقد المعلومات خاصٌة المبلبمة 

 5105وٌر اقتصادٌات الدول واسواق رأس المال فٌها .  ) ابو الهٌجاء ، عابقاً دون تط

 :440  ) 

إن تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة ٌإدي الى نقص فً المعلومات والذي ٌإدي الى افساح  .4

الذي بدوره ٌإدي الى تذبذب اسعار لمضاربة فً سوق االوراق المالٌة المجال امام ا

 (  06:   5109االسهم . ) المخموري ، 

وبات مؽلظة كنوع من تواجه بعض الشركات التً تتعمد تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة عق .5

ب علٌه تجمٌد مدخرات المتداولٌن ن اٌقاؾ االسهم عن التداول ٌترتأالردع وخاصة 

 .                             نتٌجة حتمٌة لعدم تداول اسهم الشركات الموقوفةبوصفه 

)www.alanba.com.kw,economy_news,2/4/2020 ) 

ان التقارٌر المالٌة تزود المستثمرٌن والمقرضٌن وؼٌرهم بالمعلومات التً تحتاجها هذه  .6

قرٌر الفبات وان التؤخٌر فً نشرها ٌقلل من اهمٌة وفاعلٌة المعلومات التً ٌحتوٌها الت

 ( 376:  0998تخاذ القرار . ) ابو نصار ولطفً ، وٌقلل من صلتها ومبلبمتها ال

 

http://www.alanba.com.kw,economy_news,2/4/2020
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عالقة توقٌت نشر التقارٌر المالٌة بالقٌمة السوقٌة لالسهم  2-3-9

Relationship of the Deployment of Financial Reports with 

the  Market Value of Shares                                                         

القٌمة السوقٌة ألسهم الوحدات االقتصادٌة المرآة التً ترى فٌها االدارة صورتها وكما  دتع       

، حٌث تسعى كل االدارات الرشٌدة والحصٌفة متعاملٌن فً سوق االوراق المالٌةهً فً نظر ال

االرتفاع فً القٌمة ٌعكس  من ثمالى تحقٌق هدؾ تعظٌم القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات ، و

السوقٌة قدرة ادارة الوحدة االقتصادٌة وكفاءتها االدارٌة والمالٌة والتشؽٌلٌة فً تحقٌق هدفها وال 

مالٌة تقؾ وراءه  اً ٌمكن ان ٌؤتً ارتفاع القٌمة السوقٌة من فراغ ، لكن هناك عوامل واسباب

تمام المستثمرٌن والمحللٌن المالٌٌن التً تكون محل اهفً التقارٌر المالٌة السنوٌة ،  تنعكس

لمعلومات المالٌة التً ظهرت فً اوفق على والذٌن ٌعملون على تقٌٌم سعر السهم الحقٌقً 

التقارٌر المالٌة والذي ٌعنً بؤن القٌمة السوقٌة للسهم هً فً الحقٌقة انعكاس للمعلومات المالٌة 

اق المالٌة الشركات المساهمة بنشرها ألهمٌتها المتوفرة فً التقارٌر المالٌة التً الزم سوق االور

 ( 005:  5105، . )الذنٌباتالبالؽة فً تقٌٌم السعر العادل ألسهم الشركات

أحد العناصر االساسٌة الواجب توفرها فً التقارٌر بوصفه ٌبرز دور التوقٌت المناسب       

التقارٌر المالٌة التً تصل فً  المالٌة المنشورة لكً تتصؾ تلك التقارٌر بالمبلبمة ، لذلك فإن

الوقت المناسب تعتبر معلومات حدٌثة ٌستجٌب لها السوق المالً بدرجة اكبر من االستجابة اذا 

تؤخر نشر تلك التقارٌر ، وان التؽٌر فً القٌمة السوقٌة لبلسهم ٌحدث نتٌجة تؽٌر االجماع من 

على المعلومات الواردة حدٌثاً ، وهذا  اءً ة تؽٌر التوقعات المستقبلٌة بنقٌمة الى قٌمة جدٌدة نتٌج

ٌعنً ان المستثمرٌن قد استجابوا للمعلومات الحدٌثة وانتقل اجماعهم الى تقٌٌم اسهم الوحدة 

فؤنهم  من ثماالقتصادٌة المعلنة الى قٌمة جدٌدة ، وٌسعى المستثمرون الى تعظٌم ثروتهم و

تؽٌر توقعاتهم نحو االفضل وهذا ٌعنً ان  سٌقبلون على اقتناء اسهم الوحدات االقتصادٌة التً

الطلب سٌرتفع على اسهم الوحدات االقتصادٌة التً حققت ارباحاً مما ٌإدي الى زٌادة القٌمة 

السوقٌة ألسهمها بٌنما ٌنخفض الطلب على اسهم الشركات التً حققت ارباحاً  اقل من المتوقع 

مة السوقٌة لبلسهم وٌسعى مالكو االسهم وانخفاض الطلب بطبٌعة الحال ٌإدي الى انخفاض القٌ

المنخفضة الى التخلص منها وتؽٌٌر محافظهم االستثمارٌة نحو الشركات الرابحة وهذا كله 

سٌإدي الى زٌادة حجم التداول بالسوق المالً خبلل فترة نشر التقارٌر المالٌة حتى ٌتم التوصل 

 ( 069:  5116الى قٌمة توازنٌة جدٌدة . ) الخوري وبالقاسم ، 
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( ان سعر السهم ٌختلؾ سلوكه عند  ( Menike and Wang , 2013 : 81وقد اوضح      

نشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المناسب عن سلوكه عند نشرها فً وقت آخر ، ومن ثم قد ٌكون 

لنشر التقارٌر المالٌة  فً الوقت المناسب رد فعل اٌجابٌاً لدى المستثمرٌن لذلك فإن هذه 

 مات المتاحة للمستثمرٌن . االستجابة لها امكانٌة تولٌد عوابد جٌدة بناًء على المعلو

ن أوٌمكننا القول إن تؤخر الوحدات االقتصادٌة عن نشر التقارٌر المالٌة هو رسالة تدل على 

لدى الوحدات االقتصادٌة فً اعداد تقارٌرها المالٌة ونشرها فً الوقت المناسب  اً هناك قصور

 من ثملوحدات االقتصادٌة ولدى المستثمرٌن حول االستثمار فً تلك ا اً سلبٌ اً مما ٌبعث شعور

 انخفاض القٌمة السوقٌة لبلسهم . الذي بدوره ٌإدي الى انخفاض الطلب على اسهمها 

دور االفصاح االلكترونً فً توفٌر خاصٌة التوقٌت المناسب لنشر  2-3-11

 التقارٌر المالٌة

The Role of Electronic Discloses in Providing Appropriate 

Timing Property for Publishing Financial Reports   

تعد التقارٌر المالٌة الوسٌلة الفاعلة لتحقٌق وظٌفة االتصال فً المحاسبة اذ ٌمكن من        

خبللها اشباع حاجات المستخدمٌن من المعلومات المحاسبٌة التً تبٌن بدقة االحداث التً اثرت 

كان على الوحدة االقتصادٌة طٌلة فترة نشاطها ، مع زٌادة اهمٌة المعلومات المحاسبٌة ، فقد 

الباحثٌن واالكادٌمٌٌن . )الفضل ،  لدنلموضوع توقٌت تقدٌمها وتوصٌلها اهمٌة كبٌرة من 

5117  :031 ) 

وقد نشؤ دور االفصاح االلكترونً للمعلومات المحاسبٌة متؤثراً بمجموعة من المتؽٌرات       

لمتؽٌرات تتمثل التكنلوجٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ، ولعل اهم تلك ا

همت بصورة كبٌرة فً تشكٌل مبلمح االفصاح سأبتكنلوجٌا المعلومات واالتصاالت التً 

االلكترونً ، لذا فإن تكنلوجٌا االتصاالت قربت الحدود الزمانٌة والمكانٌة ، وأدركت كثٌر من 

فً سرعة نشر  ٌنبؽً علٌها استؽبلل االمكانٌات التكنلوجٌة الكبٌرة لشبكة االنترنت هالشركات ان

 (                                   41:  5107التقارٌر المالٌة . ) الجنابً ، 
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أهم االستخدامات المتطورة لؤلنترنت والذي ادى الى بوصفه وبرز دور االفصاح االلكترونً 

لٌة احداث تؽٌر جذري فً بٌبة القوابم التً تعتمد على االنترنت ، واصبحت التقارٌر الما

التقلٌدٌة " الورقٌة " تستؽرق وقتاً اطول لتوصٌلها للمستخدمٌن والتً اصبحت اكثر بعداً عن 

تحقٌق خاصٌة التوقٌت المناسب واقل منفعة للمستخدمٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن ، وقد عرؾ 

االفصاح االلكترونً بؤنه " نشر كل ما ٌتعلق بالعرض واالفصاح العام للقوابم المالٌة 

حاتها المرفقة والمعلومات المرتبطة بها على شبكة معلومات الكترونٌة لتكون متاحة واٌضا

 (  87_86:  5106لجمٌع المستخدمٌن " . )العنبكً ، 

وقد اصبح االنتقال الى االفصاح االلكترونً أمراً ضرورٌاً بالنظر لبلستخدام الشابع للحاسوب   

فوري الى بٌانات الوحدة االقتصادٌة بسهولة فً العلم اجمع ، إذ ٌمكن من خبلله الوصول ال

واقل تكلفة وفً الوقت المناسب ، وكذلك ٌوفر الكثٌر من المنافع للمستثمرٌن إلٌجاد معلومات 

( عن الوحدات االقتصادٌة التً تساعدهم اٌضاً فً On-Lineهم بحاجة الٌها بشكل فوري )

كافة المستثمرٌن الوصول الى المعلومات اتخاذ القرارات السلٌمة ، إضافة الى ذلك فإنه ٌتٌح ل

ٌقلل من فرض  من ثمالمالٌة وؼٌر المالٌة المنشورة فً شبكة االنترنٌت بصورة متساوٌة ، و

 (Turel, 2010 : 12االستحواذ على المعلومات من بعض المستثمرٌن ووسطاء المعلومات . ) 

من اهم  دوقٌت المناسب والتً تعفً تحقٌق خاصٌة الت هوٌتمٌز االفصاح االلكترونً بدور     

عناصر مبلمة المعلومات المحاسبٌة وان استخدام الوحدات االقتصادٌة لؤلنترنٌت فً نشر 

ٌُمكن الوحدات االقتصادٌة من نشر احدث المعلومات المالٌة وآخر سعر سهم  تقارٌرها المالٌة 

ل على المعلومات بوقت وؼٌرها من المعلومات لمساعدة مستخدمً التقارٌر المالٌة فً الحصو

ة من استخدام المعلومات المالٌة وتعزٌز الفابدة المرج من ثماسرع لؽرض اتخاذ القرارات ، و

ٌُمكن االفصاح االلكترونً الوحدات ووؼٌر المالٌة التخاذ القرارات االقتصادٌة المختلفة ، 

سلوب متقدم .           االقتصادٌة فً تحدٌث بٌناتها على المواقع الخاصة بها وبشكل ٌومً وبؤ

 (  49:  5100) باعكضة ، 

وكذلك فقد ٌحقق االفصاح االلكترونً العدٌد من المزاٌا لكل من الوحدات االقتصادٌة التً      

تمارس هذا االفصاح ، وكذلك لمستخدمً التقارٌر المالٌة المنشورة عبر االنترنت والتً ٌمكن 

 (  45_40:  5107: )الجنابً ،  ؤتًاٌجازها بما ٌ
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 _ مزاٌا االفصاح االلكترونً للوحدة االقتصادٌة :1

 ة : تٌتتمثل مزاٌا االفصاح االلكترونً للوحدة االقتصادٌة  فً النقاط اآل

تخفٌض تكالٌؾ ووقت النشر واصدار المعلومات ، وكذلك ٌجنبها التكالٌؾ التً ترتبط  - أ

 اتبعت الوحدة االقتصادٌة الطرابق التقلٌدٌة . بطباعة وتوزٌع المعلومات فً حالة

ٌمثل أداة انتشار الوحدة االقتصادٌة الذي ٌإدي الى نشر المعلومات بشكل اسرع وعلى  - ب

نطاق أوسع ، والذي ٌساعد على االتصال بعدد ؼٌر محدود وؼٌر معروؾ من 

 مستخدمً المعلومات . 

والمستمر للبٌانات ، وكذلك توفٌر  ٌُمكن الوحدة االقتصادٌة من اجراء التحدٌث الفوري - ت

التؤثٌر على قٌمة الوحدة االقتصادٌة فً  من ثمالمعلومات بشكل فوري للمستخدمٌن ، و

 سوق االوراق المالٌة. 

ٌساعد فً تحسٌن االفصاح المالً للوحدة االقتصادٌة من خبلل السعً لئلفصاح  - ث

ت والذي ال ٌحققه االضافً ، سواء من حٌث كمٌة او نوعٌة او توقٌت المعلوما

 االفصاح المالً التقلٌدي . 

 _ مزاٌا ومنافع االفصاح االلكترونً لمستخدمً التقارٌر المالٌة :2

 : تًٌتمٌز االفصاح االلكترونً بعدد من المزاٌا والمنافع لمستخدمً التقارٌر المالٌة تتمثل فً اآل

 لمستخدمٌن فً الوقت نفسه.تحسٌن خاصٌة التوقٌت للتقارٌر المالٌة عبر اتاحتها لجمٌع ا - أ

امكانٌة الوصول بسهولة للمعلومات ؼٌر المقٌدة بتسلسل معٌن من خبلل استخدام ما  - ب

الذي ٌسمح بالتنقل داخل التقرٌر المالً بسهولة ( (Hyperlinksٌُعرؾ باالرتباط التشعبً 

 وٌسر . 

تسهٌل عملٌة استرجاع وتحلٌل التقارٌر المالٌة واجراء المقارنات بشكل مرن وبسٌط  - ت

عن طرٌق الوسابل واالدوات التً ٌوفرها االنترنت وقلة تكلفة الحصول على المعلومات 

 . Downloadالمطلوبة من الشركة ، وذلك من خبلل التحمٌل االلكترونً 

تطبٌق االفصاح االلكترونً وذلك لمواكبة  وٌمكننا القول ان من الواجب على الشركات

وكذلك  التطورات التكنلوجٌة السرٌعة والمتبلحقة ولكً تكون التقارٌر المالٌة متوفرة بشكل مرن

من ثم المستخدمٌن وللحد من حاالت تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة و سهولة الوصول الٌها من

ٌُمكن المستثمرٌن من اتخاذ ٌة المناسب لنشر التقارٌر المال تحقٌق خاصٌة التوقٌت الذي بدوره 

 القرارات الرشٌدة . 
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 المبحث االول

 والشركات عٌنة البحث ISXنبذة تعرٌفٌة عن سوق العراق لألوراق المالٌة 

An overview aboute ISX and Research Sample  

هذا المبحث بمثابة مبحث تعرٌفً بسوق العراق لؤلوراق المالٌة من حٌث النشؤة  دٌع      

واالهداؾ والتنظٌم  ومن حٌث انواع القطاعات وعدد الشركات المدرجة فً سوق العراق 

لؤلوراق المالٌة  والقوانٌن والتعلٌمات المتعلقة بمتطلبات االفصاح ونشر التقارٌر المالٌة وكذلك 

ا دور هٌبة االوراق المالٌة فً الرقابة واالشراؾ على عمل السوق واصدار ٌوضح المبحث هذ

التعلٌمات المتعلقة باإلفصاح إضافة الى نبذة تعرٌفٌة عن الشركات عٌنة البحث من حٌث رأس 

 المال الحالً وتارٌخ التؤسٌس وتارٌخ االدراج فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة .

 لٌة ) النشؤة واالهداف (سوق العراق لألوراق الما 3-1-1

 Iraq Stock Exchange ( Establishment and Objectives )          

تؤسست الشركات المساهمة الكبٌرة فً كبل القطاعٌن الخاص والمختلط مع بروز السٌاسة       

، وفً هذه المرحلة كان البد من وجود سوق مالً منظم  1987االقتصادٌة فً العراق عام 

( لسنة 24فٌه التعامل ، وبذلك فقد أسس سوق بؽداد لؤلوراق المالٌة بموجب القانون )ٌجري 

، لؽرض القٌام بهذه المهمات ، حٌث كان السوق سوقاً حكومٌاً تمكن فً حٌنها من  1991

 ( 66:  2017( شركة عراقٌة مساهمة خاصة ومختلطة . ) الجنابً ، 113ادراج  )

كشخصٌة  2004( لسنة 74ق المالٌة بموجب القانون رقم )أفتتح سوق العراق لؤلورا     

 Self-regulatory organization (SRO)إدارٌاً ومالٌاً  ةمعنوٌة ؼٌر ربحٌة مستقل

من عناصر سوق المال _ والقطاع الخاص فً العراق _ واستمد  بوصفه جزءاً  ومارس نشاطه

لقوانٌن السابدة ، من خبلل تنفٌذه واجباته ومهامه من اهدافه ، باإلضافة الى امتثاله الى ا

للتعلٌمات والقواعد التً أصدرتها وتصدرها هٌبة األوراق المالٌة العراقٌة والتعلٌمات والقواعد 

 التً أصدرها وٌصدرها البنك المركزي العراقً . 

تم رفع مشروع  2019 / 9/  2فً   3045واستناداً الى كتاب مجلس الدولة المرقم       

 / 9 / 2الدابرة القانونٌة  فً  /القانون الجدٌد مسودة قانون االوراق المالٌة الى مجلس الوزراء 
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"  2019 / 9 / 29فً  3361وتم اشعار السوق بموجب كتاب مجلس الدولة المرقم  2019

     . الجدٌد " سائراً بكافة مواده لحٌن صدور القانون  2004لسنة  74ال ٌزال القانون رقم 

 (  9:  2020) التقرٌر السنوي لسوق العراق لؤلوراق المالٌة ، 

بؤسلوب التداول  246/2004/وقد باشر السوق نشاطه  فً اول جلساته االعتٌادٌة فً       

عقدت اولى جلسات التداول االلكترونً واصبحت  2009 / 4 / 19االلكترونً ، وبتارٌخ 

بآلٌة التداول االلكترونً وٌعد االستثمار فً سوق العراق لؤلوراق  جمٌع جلسات التداول تنفذ

 (  66: 2017المالٌة استثمار طوٌل االجل ) ألكثر من سنة ( . ) الجنابً 

والتعلٌمات والقوانٌن الصادرة عن هٌبة االوراق  2004لسنة  74واستناداً للقانون رقم       

ظم سوق العراق لؤلوراق المالٌة التعامل بؤسهم الشركات المالٌة العراقٌة والقوانٌن السابدة : ٌن

المساهمة العراقٌة المدرجة والمسجلة فً مركز االٌداع فقط . من خبلل شركات الوساطة 

باألوراق المالٌة المرخصة من هٌبة االوراق المالٌة العراقٌة ومجلس محافظً سوق العراق 

جهة خارج حدود المسإولٌة اعبله ٌعد عمبلً لؤلوراق المالٌة. وان أي تعامل من أي شخص او 

ؼٌر قانونً وال ٌتحمل السوق أي تبعات ناشبة عنه بؤي شكل من االشكال . ) التقرٌر السنوي 

 ( 2:  2020لسوق االوراق المالٌة ، 

( شركة مساهمة 104وبلػ عدد الشركات المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة )      

( قطاعات 9مل على )والتً تش 2020لسوق العراق لؤلوراق المالٌة حسب التقرٌر السنوي 

 الصناعة والخدمات والتحوٌل المالً واالستثمار واالتصاالت و التؤمٌنو وهً : المصارؾ

 حسب الجدول االتً : بالزراعة وتصنؾ والفنادق والسٌاحة و
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 (  1جدول ) 

 حسب القطاعات الشركات المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة

 عذد انشزكاث اسى انقطاع ث

 42 انًصارف 1

 2 االحصاالث 2

 5 انخأيين 3

 6 االسخثًار 4

 1 انخحىيم انًاني 5

 11 انخذياث 6

 21 انصناعت 7

 7 انزراعت 8

 11 انفنادق وانسياحت 9

 114 انًجًىع

 

 وٌهدؾ سوق العراق لؤلوراق المالٌة الى ما ٌؤتً : 

 اعضابه والشركات المدرجة فً السوق .تنظٌم وتدرٌب  .1

 تعزٌز مصالح المستثمرٌن بسوق حرة امٌنة ، فعالة ، تنافسٌة وتتسم بالشفافٌة . .2

تنظٌم وتبسٌط تعامبلت االوراق المالٌة بصورة عادلة وفعالة ومنتظمة وبضمنها عملٌات  .3

 المقاصة والتسوٌة لهذه التعامبلت .

بشراء وبٌع األوراق المالٌة وتحدٌد حقوق  تنظٌم تعامبلت اعضابه بكل ما له صلة .4

 والتزامات االطراؾ ووسابل حماٌة مصالحهم المشروعة .

تطوٌر سوق المال فً العراق بما ٌخدم االقتصاد الوطنً ومساعدة الشركات فً بناء  .5

 رإوس االموال البلزمة لبلستثمار .

 ار فً السوق .توعٌة المستثمرٌن العراقٌٌن وؼٌر العراقٌٌن بشؤن فرص االستثم .6
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جمع وتحلٌل ونشر االحصاءات للمعلومات الضرورٌة لتحقٌق االهداؾ المنصوص علٌها  .7

 فً النظام الداخلً . 

التواصل مع اسواق االوراق المالٌة فً العالم العربً واالسواق العالمٌة بهدؾ تطوٌر  .8

 السوق.

 القٌام بخدمات ونشاطات ضرورٌة اخرى لدعم اهدافه . .9

 سوق العراق لألوراق المالٌةتنظٌم   3-1-2

 Regulation the Iraqi Stoke Exchange                                        

 ( 39:  2014) آل طعمة ،  : ؤتًٌُنظم سوق العراق لؤلوراق المالٌة من خبلل ما ٌ

 ٌكون المركز الربٌسً للسوق فً بؽداد وله الحق فً فتح فروع له فً مدن عراقٌة اخرى .1

تكون مسإولٌة السوق محدودة باألصول المملوكة لها وال تشمل االصول المملوكة  .2

 لؤلعضاء.

 للسوق شخصٌة معنوٌة مستقلة مالٌآ وادارٌاً عن الحكومة ووزارة المالٌة . .3

للسوق الحق فً رفع دعاوى امام المحاكم او الهٌبات التحقٌقٌة او امام أي سلطة اخرى  .4

 ه .افظٌن  او بواسطة شخص مخول منس المحعلى ان ٌمثل بواسطة ربٌس مجل

السوق مإسسة منظمة تنظٌماً ذاتٌاً ال تستهدؾ الربح وتعود ملكٌتها لؤلعضاء  وتكون  .5

تعامبلتها التجارٌة مشتركة مع اآلخرٌن وال تتناقض مع القانون المإقت والدابم والنظام 

 الداخلً والتعلٌمات االخرى للسوق أو الهٌبة .

 Iraqi Securities Commission ( ISC )هٌئة االوراق المالٌة  3-2-3

وتتمتع  2004هً جهة رقابٌة منظمة لسوق رأس المال فً العراق ، حٌث تؤسست عام      

باالستقبلل المالً واالداري ، الهدؾ من انشابها هو حماٌة المستثمرٌن باألوراق المالٌة فً 

ره بما ٌكفل تحقٌق العدالة والكفاءة والشفافٌة وحماٌة السوق السوق وتنظٌم هذا المجال وتطوٌ

من المخاطر التً قد ٌتعرض لها ، وٌقوم على ادارة الهٌبة واالشراؾ على شإونها مجلس 

دة لتحقٌق االهداؾ مجلس مهام عٌتؤلؾ من خمسة موظفٌن من ضمنهم الربٌس وناببه ، ٌناط بال

 (  /https://ar.m.wikipedia.org/wikiوتشمل : ) 

 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
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  . إعداد المشارٌع والقوانٌن واالنظمة 

 إصدار التعلٌمات والموافقة على االنظمة الداخلٌة الخاصة بؤسواق المال ومركز االٌداع 

  . منح التراخٌص لؤلسواق وشركات الوساطة 

  . الموافقة على ادراج األوراق المالٌة فً السوق 

تهدؾ الهٌبة الى إتاحة الفرصة الستثمار المدخرات واألموال فً األوراق المالٌة بما ٌخدم       

مصلحة االقتصاد الوطنً وٌكفل سبلمة المعامبلت ودقتها وٌضمن تفاعل عوامل العرض 

من خبلل ترسٌخ أسس التعامل السلٌم العادل والطلب بهدؾ تحدٌد االسعار وحماٌة المستثمرٌن 

بٌن مختلؾ المستثمرٌن باإلضافة إلى تنمٌة الوعً االستثماري عن طرٌق إجراء الدراسات 

 وتقدٌم التوصٌات والعمل على ضمان االستقرار المالً واالقتصادي . 

الخاضعة  وتعمل الهٌبة على تعزٌز الدور الرقابً على سوق أوراق المال ومإسساته والجهات

 ( www.isc.gov.iqلرقابة الهٌبة مع مراعاة الحفاظ على استقبللٌتها وذلك من خبلل : )

تنظٌم ومراقبة عمل األسواق المالٌة ومتابعة انشطة مركز االٌداع وجمعٌة وسطاء أوراق  .1

لٌمات التً من شؤنها تنظٌم عملهم المال وابداء الرأي والنصح حول برامجهم واصدار التع

 وعمل الشركات المساهمة المدرجة . 

( واتخاذ االجراءات 9متابعة تقدٌم شركات الوساطة للبٌانات المالٌة وحسب تعلٌمات رقم ) .2

 المناسبة بحق الشركات المخالفة ) ؼرامة أو اٌقاؾ عن العمل ( . 

 مبلء المتعاملٌن باألوراق المالٌة .متابعة تطبٌق تعلٌمات العناٌة الواجبة الخاصة بالع .3

 تدقٌق ملفات التداول الٌومٌة ومدى مطابقتها لتعلٌمات التداول .  .4

 متابعة ٌومٌة لجلسات التداول المستمر والخاص .  .5

 

 

 

 

http://www.isc.gov.iq/
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القوانٌن والتعلٌمات لاللتزام بمتطلبات االفصاح وتوقٌت نشر التقارٌر  3-1-4

 Rules and Instruction for Disclosure and Timing of المالٌة

Publishing Financial Reports                                                 

ٌعد نشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المناسب متطلباً قانونٌا فً العدٌد من دول العالم ،          

اهمٌة كبٌرة لتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة ، لكً تكون  اعطتحٌث نجد ان القوانٌن والتشرٌعات 

 متوفرة للمستخدمٌن فً الوقت المناسب لؽرض اتخاذ القرارات االقتصادٌة المناسبة .

فرضت السلطة التشرٌعٌة والمعاٌٌر المحلٌة وتعلٌمات سوق العراق لؤلوراق  وفً العراق      

تلزم الشركات بااللتزام بمتطلبات االفصاح فً  المالٌة العدٌد من القوانٌن والتعلٌمات التً

متطلبات على وفق التقارٌر المالٌة السنوٌة ، حٌث تقوم الشركات بإعداد ونشر التقارٌر المالٌة 

النظام المحاسبً الموحد والقواعد المحاسبٌة العراقٌة التً تصدر عن مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة 

المالٌة ، وكذلك االلتزام بالتعلٌمات الصادرة عن هٌبة وسوق والرقابٌة التابع الى دٌوان الرقابة 

االوراق المالٌة العراقٌة والتً تهدؾ كلها الى حماٌة مستخدمً التقارٌر المالٌة وذلك من خبلل 

التؤكٌد على مبدأ المساواة بٌنهم فً الحصول على المعلومات بشكل متكافا وكذلك فإنها وسٌلة 

القوانٌن والمعاٌٌر المحلٌة والتعلٌمات والعقوبات المتعلقة بمتطلبات للرقابة وتكون فقرات هذه 

 : اآلتًاالفصاح وتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة السنوٌة على النحو 

  Local Disclosure Rulesقواعد االفصاح المحلٌة  4-1

ح عن " االفصا : التً تنص على 6صدر مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة والرقابٌة المادة رقم أ_ ا

 والتً تتضمن اآلتً :المعلومات المتعلقة بالبٌانات المالٌة والسٌاسات المحاسبٌة " 

ٌجب على الشركات تقدٌم بٌانات مالٌة واضحة ومفهومة وال ٌوجد بها أي لبس او سوء  .1

 فهم وان تكون االٌضاحات والمعلومات المعززة صحٌحة وكاملة وتتم بالدقة واالمانة .

نات والمعلومات الملحقة االفصاح عن جمٌع االمور التً تكون ٌجب ان تتضمن البٌا .2

 مادٌة ومإثرة على قناعات وتقٌٌم قرارات المستخدمٌن .

االلتزام بتطبٌق السٌاسات المحاسبٌة نفسها من فترة ألخرى وعلى الشركة ان تفصح وان  .3

 .تحدد االثر فً حالة وجود تؽٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة او طرٌقة استخدامها 
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ٌنبؽً مراعاة جانب الحٌطة والحذر فً اعداد القوابم المالٌة واالفصاح عن المعلومات  .4

 المتعلقة بها على ان ال ٌبرر ذلك تكوٌن احتٌاطات سرٌة او ؼٌر معلنة .

ٌجب االفصاح عن االحداث المهمة التً تقع بٌن تارٌخ المٌزانٌة العامة وتارٌخ االنتهاء  .5

لتً تتطلب تعدٌبلً فً هذه القوابم او ال تتطلب بصورة منفصلة من اعداد القوابم المالٌة ا

 مع بٌان اثرها على نتابج السنة الحالٌة والفترة او الفترات البلحقة .

ٌنبؽً االفصاح عن كافة البنود ؼٌر العادٌة وبنود الفترات السابقة التً تإثر على دخل  .6

اعطاء االٌضاحات الكافٌة والمبلبمة  الفترة الحالٌة بفترات مستقلة فً القوابم المالٌة مع

 معها فً كشؾ االٌضاحات او فً الهوامش .

ٌنبؽً االفصاح عن أي دعوى قضابٌة مقامة ضد الشركة او لصالحها او اٌة نزاعات او  .7

خبلفات مع اطراؾ قانونٌة من شؤنها ان تإثر بدرجة مهمة على نتابج اعمال الشركة او 

جاوز او اساءة استعمال اموال الشركة التً حدثت وضعها المالً وكذلك عن حاالت ت

 خبلل السنة واالجراءات المتخذة بشؤنها . 

تً :            اآلعلى ( والتً نصت 10أصدر مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة والرقابٌة القاعدة رقم )ب_ 

والتً تتضمن  " االفصاح عن البٌانات المالٌة للمصارف والمنشآت المالٌة المتماثلة "

مجموعة من المتطلبات لؽرض توفٌر افصاح ٌفً باحتٌاجات المستخدمٌن ، وؼٌرها من 

متطلبات االفصاح التً تفرضها المعاٌٌر المحاسبٌة على الشركات المدرجة فً سوق العراق 

 لؤلوراق المالٌة . 

ن ( تقرٌر مراقب الحسابات عن البٌانات المالٌة والصادرة ع 2أوضح دلٌل التدقٌق رقم ) ت_ 

و ( ٌنبؽً أن ٌتسم تقرٌر المدقق  - 9مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة والرقابٌة العراقٌة فً المادة ) 

" وتعنً إنجاز تقدٌم تقرٌر المدقق الخارجً فً وقت مبكر لكً الخارجً بمراعاة ) التوقٌت ( 

 ٌُتٌح لغالبٌة المستخدمٌن االفادة منه " . 
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 Laws Regulating the Work ofم عمل الشركات ٌقوانٌن تنظ 4-2

Companies                                                                             

 كماهً هنالك بعض القوانٌن التً تنظم عمل الشركات فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة و     

 :ٌؤتً 

الى إن اعداد الحسابات قد أشار  1983( لسنة 36إن قانون الشركات العراقً رقم ) أ_

" وضع الحسابات ثالثاً( على /109الختامٌة هو من مسإولٌة إدارة الشركة ، إذ تضمنت المادة )

الختامٌة للسنة السابقة ، خالل االشهر الستة االولى من كل سنة ، واعداد تقرٌر شامل بشؤنها 

 .وتقدٌمها الى الهٌئة العامة لمناقشتها والمصادقة علٌها " 

فقد  2004المعدل لسنة  1997( لسنة 21ند صدور قانون الشركات العراقً رقم )عب_ 

والتً  1983( لسنة 36رقم )من القانون  /ثالثاً(109)ثالثاً( مطابقة للمادة /117جاءت المادة )

" إن على الشركات وضع تخص مدة نشر التقارٌر المالٌة السنوٌة والتً نصت على : 

 .حساباتها الختامٌة للسنة السابقة خالل االشهر الستة األولى " 

المعدل  1997( لسنة 21/ثانٌاً( من قانون الشركات العراقً رقم )133)نصت المادة ت_ 

والتً تتعلق بالمدة المحددة لتقدٌم تقرٌر مراقب الحسابات الى الشركة على ما  2004لسنة 

" ٌقدم مراقب الحسابات تقرٌراً الى الشركة عن الحسابات خالل ثالثٌن ٌوماً من تؤرٌخ  ٌؤتً:

 .االنتهاء من اعدادها " 

المعدل لسنة  1997( لسنة 21( من قانون الشركات العراقً رقم )135نصت المادة )ث_ 

عقد الهٌئة " تلعقد اجتماع الهٌبة العامة على ما ٌؤتً :  والتً تتعلق بالمدة المحددة 2004

( ستٌن ٌوماً من تارٌخ االنتهاء 60العامة اجتماعاً لمناقشة واقرار الحسابات الختامٌة خالل )

 . من تدقٌقها " 
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 Instructions and Rulesتعلٌمات وقواعد سوق العراق لألوراق المالٌة  4-3

of the Iraqi Stock Exchange    

التً اصدرتها هٌبة االوراق المالٌة وألزمت بها الشركات هنالك بعض التعلٌمات والقواعد        

 :  ٌؤتًوق العراق لؤلوراق المالٌة وكما المساهمة المدرجة فً س

ألزمت هٌبة االوراق المالٌة الشركات المساهمة بمتطلبات االفصاح حٌث نصت تعلٌمات أ_ 

" على كل شركة مدرجة ( 1( المادة )8تداول االوراق المالٌة المحدثة فً دابرة االفصاح رقم )

( ٌوماً من 150فً سوق االوراق المالٌة تزوٌد الهٌئة بالتقرٌر السنوي خالل مدة ال تتجاوز )

انتهاء سنتها المالٌة ونشره بوسائل االعالم المتاحة بشرط اعداده وفقاً للمعاٌٌر المحاسبٌة 

 .النافذة " 

ة عقد االجتماع السنوي العام خالل " على الشرك( من التعلٌمات نفسها 7نصت الفقرة )ب_ 

( ٌوماً من تارٌخ تقدٌم البٌانات المالٌة المدققة بشكل علنً أو بتارٌخ 60مدة ال تزٌد عن )

مبكر ٌفرضه القانون وتوجٌه دعوة الى الهٌئة لحضور االجتماع وابداء الرأي حول القرارات 

 .التً اتخذتها الشركة ورفع تقرٌر " 

 ً : ؤتت عن التقارٌر المالٌة وهً كما ٌات تتعلق بإفصاح الشركاوهنالك عقوبات وؼرام

" تفرض غرامة مالٌة قدرها ( باالتً : 8_أ ( من تعلٌمات االفصاح رقم )6نصت المادة ) أ_ 

( 60( دٌنار ) مائتان وخمسون الف دٌنار ( عن كل شهر أو جزء منه ولمدة ) 250000) 

بٌاناتها المالٌة السنوٌة خالل المدة المشار الٌها فً ٌوماً فقط إذا تؤخرت الشركة فً تقدٌم 

( اعاله وبعدها ٌتم اٌقاف تداولها فً السوق وال تعاد للتداول إال بعد إٌفاءها 1المادة )

 . بمتطلبات االفصاح وتسدٌد الغرامات الشهرٌة مضافاً إلٌها ملٌونً دٌنار لقاء إعادة تداولها "

 2004المعدل لسنة  1997( لسنة 21( من قانون الشركات العراقً )217نصت المادة )ب_ 

" تخضع أي شركة ال تقدم البٌانات والمعلومات المطلوبة والواجب تقدٌمها الى على اآلتً : 

جهة رسمٌة مختصة فً االوقات المحددة بموجب أحكام هذا القانون لغرامة ال تزٌد عن 

 عن كل ٌوم تؤخٌر ، وذلك وفقاً لفداحة المخالفة .  دٌنار ثالثمائة الف (300000)

المعدل لسنة  1997( لسنة 21( من قانون الشركات العراقً رقم )218نصت المادة )ت_ 

" ٌخضع للعقوبة أي مسإول فً شركة تعتمد اعطاء بٌانات أو معلومات على اآلتً :  2004
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ئج عملٌاتها أو وضعها المالً أو غٌر صحٌحة الى جهة رسمٌة حول نشاط الشركة أو نتا

اسهم وحصص أعضائها أو كٌفٌة توزٌع االرباح ، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد عن 

اثنا عشر ملٌون دٌنار ، وٌجوز تنفٌذ  12000000سنة واحدة أو غرامة ال تزٌد عن 

 . العقوبتٌن بناءآ على فداحة المخالفة "

 البحث نبذة تعرٌفٌة عن الشركات عٌنة 3-1-5

 An Introduction to the Research Sample                             

( قطاعات 9( شركة مساهمة موزعة على )104ٌضم سوق العراق لؤلوراق المالٌة )       

وكما ذكرنا سابقاً وقد شملت عٌنة البحث على شركات قطاعً المصارؾ والصناعة والمتوفرة 

كونهما اكبر القطاعات فً سوق العراق لؤلوراق  2020،  2019،  2018بٌناتها لؤلعوام 

 :  تٌةوقد استبعدت الشركات اآل المالٌة وأكثرهم تداوالً 

 .  2018الشركات التً أدرجت بعد سنة  .1

 .  2020،  2019،  2018الشركات التً بٌاناتها ؼٌر متوفرة ألحدى السنوات  .2

 الشركات المدرجة ولكن ؼٌر متداولة .  .3

 الشركات الموقوفة أو التً لم تنشر تقارٌرها المالٌة .  .4

( من حٌث رمز 33معلومات عن الشركات عٌنة البحث والتً عددها ) تًوٌوضح الجدول اآل

ق العراق لؤلوراق الشركة وتارٌخ التؤسٌس ورأس مال الشركة الحالً وتارٌخ االدراج فً سو

 ً : ؤتالمالٌة وكما ٌ
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 ( 2الجدول ) 

 عن الشركات عٌنة البحث معلومات

 

 

 القطاع           

 الشركة

 

 الرمز

 

 تارٌخ التؤسٌس

 رأس المال الحالً

 ) بالدٌنار العراقً (

تارٌخ االدراج 
فً سوق العراق 
 لألوراق المالٌة

 قطاع المصارف ت

 BCOI 11/2/1992 250,000,000,000 25/7/2004 المصرؾ التجاري العراقً  1

 BBOB 18/2/1992 250,000,000,000 15/6/2004 مصرؾ بؽداد  2

 BIIB 19/12/1992 250,000,000,000 25/7/2004 المصرؾ االسبلمً  3

 BIME 7/7/1993 250,000,000,000 8/7/2004 مصرؾ الشرق االوسط  4

 BIBI 11/2/1992 250,000,000,000 15/6/2004 مصرؾ االستثمار العراقً  5

 BNOI 2/1/1995 250,000,000,000 8/7/2004 المصرؾ االهلً العراقً  6

 BSUC 26/5/1999 250,000,000,000 4/9/2004 مصرؾ سومر التجاري  7

 BBAY 6/4/1999 250,000,000,000 8/7/2004 مصرؾ بابل  8

 BGUA 26/5/1999 300,000,000,000 4/9/2004 مصرؾ الخلٌج التجاري  9

 BMFI 23/8/2001 252,500,000,000 1/9/2005 مصرؾ الموصل  10

 BKUI 13/3/2005 400,000,000,000 1/11/2006 مصرؾ كوردستان  11

 BASH 25/4/2005 250,000,000,000 11/11/2007 مصرؾ آشور الدولً  12

 BMNS 13/9/2005 250,000,000,000 1/7/2008 مصرؾ المنصور لبلستثمار  13

 BUND 20/8/1994 300,000,000,000 3/2/2009 المصرؾ المتحد لبلستثمار  14

 BELF 28/6/2007 250,000,000,000 3/4/2011 مصرؾ اٌبلؾ  15

 BNAI 5/5/2005 251,000,000,000 28/1/2015 المصرؾ الوطنً االسبلمً  16

 BCIH 3/2/2008 255,000,000,000 13/3/2017 مصرؾ جٌهان االسبلمً  17

 BZII 16/2/2016 250,000,000,000 4/10/2016 مصرؾ زٌن العراق  18
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 BIDB 11/1/2011 250,000,000,000 2/5/2017 مصرؾ التنمٌة  19

 BTRU 8/3/2016 250,000,000,000 8/8/2016 مصرؾ الثقة االسبلمً  20

 BROI 25/7/1998 250,000,000,000 8/7/2004 مصرؾ االبتمان  21

 BAIB 4/7/2017 150,000,000,000 30/8/2018 مصرؾ اسٌا العراق  22

 قطاع الصناعة 

 IMAP 19/4/1989 6,469,267,350 27/11/2004 المنصور للصناعات الدوابٌة 23

 IMOS 14/2/1989 1,000,000,000 8/7/2004 الخٌاطة الحدٌثة  24

 IITC  10/5/1989 500,000,000 25/7/2004 العراقٌة للسجاد والمفروشات 25

 IBPM 27/5/1962 1,080,000,000 25/7/2004 بؽداد لصناعة مواد التؽلٌؾ 26

 IBSD 18/7/1989 177,333,333,333 15/6/2004 بؽداد للمشروبات الؽازٌة  27

 IIDP 29/1/1989 17,250,000,000 9/4/2004 التمور العراقٌة  28

 INCP 23/10/1962 15,187,500,000 15/6/2004 والببلستٌكٌةالصناعات الكٌمٌاوٌة  29

 IKLV 1/1/1990 5,940,000,000 25/7/2004 الكندي إلنتاج اللقاحات البٌطرٌة 30

 IMIB 28/9/1964 5,000,000,000 25/7/2004 الصناعات المعدنٌة والدراجات 31

 IRMC 31/5/1976 1,593,300,000 25/7/2004 انتاج االلبسة الجاهزة  32

 IMCI 19/6/1946 180,000,000 25/7/2004 الصنابع الكٌمٌاوٌة العصرٌة  33
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 المبحث الثانً

 القٌم السوقٌة للشركات عٌنة البحث من حٌث االلتزام بنشر التقارٌر المالٌة

The Market Values of the Research Sample Commitment to 

Publish Financial Reports 

نعرض فً هذا المبحث الجانب التطبٌقً للبحث وعرض بٌانات الشركات عٌنة البحث       

( من حٌث التزام الشركات بنشر التقارٌر المالٌة فً الوقت 2020_  2018خبلل المدة )

( تارٌخ نشر التقارٌر المالٌة كما  3المناسب والقٌم السوقٌة ألسهمها ، حٌث ٌوضح الجدول ) 

( للشركات عٌنة البحث وقد تم االعتماد علٌه فً  31/12/2019و  31/12/2018فً )

متؤخرة ، وتصنٌؾ الشركات من حٌث تارٌخ نشر تقرٌرها المالً الى ثبلثة أنواع ) ملتزمة ، 

ؼٌر ملتزمة أو ممتنعة ( وكذلك سنعرض فً هذا المبحث القٌم السوقٌة للشركات عٌنة البحث و

 :  تٌةالتً تم احتسابها من خبلل الخطوات اآل( و 2020و  2019و  2018وللسنوات     ) 

 ٌة : توفق المعادلة اآلعلى احتساب متوسط أسعار االؼبلق خبلل السنة ، وتم احتسابه  .1

متوسط اسعار االؼبلق الشهرٌة =         
مجموع اسعار االؼبلق الشهرٌة خبلل السنة

 مجموع اشهر التداول خبلل السنة
 

 ة : تٌوفق المعادلة اآل على تداولة ، وتم احتسابهاحتساب متوسط عدد االسهم الم .2

متوسط عدد االسهم المتداولة =          
 مجموع االسهم المتداولة خبلل السنة 

 مجموع اشهر التداول
 

على احتساب متوسط القٌمة السوقٌة ألسهم الشركة ) أسعار األسهم ( ، وتم احتسابه  .3

 ٌة : توفق المعادلة اآل

 متوسط عدد االسهم المتداولة   xٌمة السوقٌة = متوسط اسعار االؼبلق الشهرٌة متوسط الق       
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متؤخرة وولكً ٌتم تصنٌؾ الشركات حسب التزامها بنشر تقارٌرها المالٌة الى ) ملتزمة ،       

ؼٌر ملتزمة أو ممتنعة ( قام الباحث بإعداد جدول ٌوضح تارٌخ نشر التقارٌر المالٌة كما فً و، 

( للشركات عٌنة البحث وباالعتماد على بٌانات سوق  31/12/2019و  31/12/2018)

 ً : ت( وكاآل iq.net-www.isxالعراق لؤلوراق المالٌة )

 ( 3جدول ) 

 تارٌخ نشر التقارٌر المالٌة 

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

 تارٌخ نشر التقرٌر

 2019/12/31كما فً  /312018/12كما فً 

 قطاع المصارف 

 2020/7/28 2019/4/29 المصرؾ التجاري العراقً  1

 2020/7/6 2019/4/18 مصرؾ بؽداد  2

 2020/8/27 2019/5/29 المصرؾ العراقً االسبلمً  3

 2020/9/27 2019/10/7 مصرؾ الشرق االوسط  4

 2020/8/31 2019/5/21 مصرؾ االستثمار العراقً  5

 2020/4/30 2019/5/20 المصرؾ االهلً العراقً  6

 2020/5/13 2019/5/9 مصرؾ سومر التجاري  7

 2021/1/25 2019/12/2 مصرؾ بابل  8

 2020/5/21 2019/5/26 مصرؾ الخلٌج التجاري  9

 2020/6/7 2019/5/22 مصرؾ الموصل للتنمٌة واالستثمار  10

 2020/12/3 2019/5/9 مصرؾ كوردستان  11

 2020/8/26 2019/6/11 مصرؾ آشور الدولً  12

 2020/3/4 2019/1/29 مصرؾ المنصور لبلستثمار  13

 2020/8/31 2019/7/31 المصرؾ المتحد لبلستثمار  14

 2020/8/27 2019/5/28 مصرؾ اٌبلؾ  15

 2020/10/11 2019/10/8 المصرؾ الوطنً االسبلمً  16

http://www.isx-iq.net/
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 2020/8/23 2019/5/28 مصرؾ جٌهان االسبلمً 17

 2020/9/1 2019/6/9 مصرؾ زٌن العراق  18

 2020/8/16 2019/5/29 مصرؾ التنمٌة  19

 2020/5/13 2019/4/18 مصرؾ الثقة االسبلمً  20

 2020/7/20 2019/4/23 مصرؾ االبتمان  21

 2020/8/25 2019/5/5 مصرؾ آسٌا العراق  22

 قطاع الصناعة  

 2020/9/20 2019/5/21 المنصور للصناعات الدوابٌة  23

 2020/5/19 2019/5/27 الخٌاطة الحدٌثة  24

 2020/7/8 2019/5/12 العراقٌة للسجاد والمفروشات  25

 2020/4/23 2019/4/8 بؽداد لصناعة مواد التؽلٌؾ  26

 2020/5/21 2019/4/22 بؽداد للمشروبات الؽازٌة  27

 ممتنعة 2019/7/29 التمور العراقٌة  28

 2020/11/4 2019/6/2 الصناعات الكٌمٌاوٌة والببلستٌكٌة  29

 2021/4/4 2019/9/25 الكندي إلنتاج اللقاحات البٌطرٌة 30

 2021/2/25 2019/8/4 الصناعات المعدنٌة والدراجات  31

 2020/12/7 2019/9/23 انتاج االلبسة الجاهزة  32

 2020/10/25 2019/5/28 الصنابع الكٌمٌاوٌة العصرٌة  33

 

ؼٌر ملتزمة أو ومتؤخرة ، ووباالعتماد على الجدول اعبله تم تصنٌؾ الشركات الى ) ملتزمة ، 

حسب تارٌخ نشر التقارٌر المالٌة ومن ثم تطبٌق المعادالت المحاسبٌة السابقة على بممتنعة ( 

 :  تًاآلحسب التصنٌؾ بالشركات عٌنة البحث ظهرت النتابج و
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تصنٌف الشركات من حٌث االلتزام بنشر التقرٌر المالً كما فً  3-2-1

 ركات عٌنة البحث واستخراج القٌمة السوقٌة ألسهم الش 31/12/2018

قام الباحث بتصنٌؾ الشركات حسب التزامها بتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة الى ) ملتزمة ،       

( التً أصدرتها هٌبة 8ؼٌر ملتزمة أو ممتنعة ( ، وحسب تعلٌمات اإلفصاح رقم )ومتؤخرة ، و

بحث حسب تصنٌفها ت عٌنة الاألوراق المالٌة ، ومن ثم استخراج القٌم السوقٌة ألسهم الشركا

 ً :  ؤتوكما ٌ

A: القٌم السوقٌة ألسهم الشركات الملتزمة بنشر  تًٌوضح الجدول اآل _ الشركات الملتزمة

حسب التعلٌمات التً ب 31/5ٌوم أي لؽاٌة  150التقارٌر المالٌة ضمن المدة المسموح بها 

الصناعً ( واصدرتها هٌبة االوراق المالٌة وكما ذكر سابقا ولكبل القطاعٌن )المصرفً ، 

وكما (  1الملحق ) باالعتماد على  2018( خبلل سنة 22للشركات المكتملة البٌانات وعددها )

 ً : ؤتٌ

 (  4الجدول ) 

بنشر التقرٌر المالً كما  ألسهم الشركات الملتزمة 2018القٌم السوقٌة خالل سنة 

/3112/2018   

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط 
اسعار 
 االغالق 

متوسط عدد االسهم 
المتداولة خالل السنة 

(2018) 

متوسط القٌمة 
السوقٌة خالل السنة         

(2018 ) 

    قطاع المصارف 

 205,172,079 458,997,939 0.447 المصرؾ التجاري العراقً  1

 2,175,831,492 4,771,560,289 0.456 مصرؾ بؽداد 2

 1,809,771,191 4,371,427,998 0.414 المصرؾ العراقً االسبلمً  3

 609,346,755 1,620,603,071 0.376 مصرؾ االستثمار العراقً  4

 202,973,865 501,170,036 0.405 المصرؾ االهلً العراقً  5

 78,213,254 87,194,263 0.897 مصرؾ سومر التجاري  6

 999,376,459 4,199,073,357 0.238 مصرؾ الخلٌج التجاري  7
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 976,799,107 4,543,251,661 0.215 مصرؾ الموصل  8

 1,029,190,710 829,992,508 1.240 مصرؾ كوردستان  9

 251,678,226 314,597,782 0.800 مصرؾ المنصور لبلستثمار  10

 3,131,016 12,832,033 0.244 مصرؾ اٌبلؾ  11

 975,665,587 366,240,836 2.664 مصرؾ جٌهان االسبلمً  12

 1,560,171,406 1,868,468,750 0.835 مصرؾ التنمٌة  13

 8,665,982,500 24,759,950,000 0.350 مصرؾ الثقة االسبلمً  14

 58,881,058 117,998,112 0.499 مصرؾ االبتمان  15

 995,746,668 865,866,667 1.150 مصرؾ آسٌا العراق  16

    قطاع الصناعة 

 132,429,297 196,774,587 0.673 المنصور للصناعات الدوابٌة  17

 51,609,056 10,398,762 4.963 الخٌاطة الحدٌثة  18

 46,527,761 6,050,424 7.690 العراقٌة للسجاد والمفروشات 19

 603,500 441,801 1.366 بؽداد لصناعة مواد التؽلٌؾ  20

 2,869,949,085 752,674,819 3.813 بؽداد للمشروبات الؽازٌة  21

 504,000 8,400 60.00 الصنابع الكٌمٌاوٌة العصرٌة  22

 

ً فٌوضح القٌم السوقٌة ألسهم الشركات الملتزمة بنشر التقارٌر المالٌة ضمن تأما الجدول اآل

( التً اصدرتها 8حسب تعلٌمات االفصاح رقم )ب 31/5أي لؽاٌة  اً ٌوم 150المسموح بها المدة 

الصناعً ( للشركات وهٌبة االوراق المالٌة وكما ذكر سابقا ولكبل القطاعٌن ) المصرفً ، 

وكما (  2الملحق ) باالعتماد على  2019( شركة خبلل سنة  22 المكتملة البٌانات وعددها )

 ً :ؤتٌ
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 (  5الجدول ) 

ألسهم الشركات الملتزمة بنشر التقرٌر المالً كما  2019القٌم السوقٌة خالل سنة 

 31/12/2018فً

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط 
اسعار 

 االغالق 

متوسط عدد االسهم 
المتداولة خالل السنة 

(2019) 

متوسط القٌمة 
السوقٌة خالل السنة         

(2019) 

    قطاع المصارف

 178,459,628 402,843,403 0.443 المصرؾ التجاري العراقً  1

 987,988,134 3,371,973,152 0.293 مصرؾ بؽداد 2

 36,661,871 94,733,518 0.387 المصرؾ االسبلمً  3

 179,551,688 741,949,125 0.242 مصرؾ االستثمار العراقً  4

 45,605,517 104,360,451 0.437 المصرؾ االهلً العراقً  5

 23,251,079 37,381,156 0.622 مصرؾ سومر التجاري  6

 168,637,501 1,095,048,705 0.154 مصرؾ الخلٌج التجاري  7

 52,965,110 350,762,320 0.151 مصرؾ الموصل  8

 461,363,425 426,793,178 1.081 مصرؾ كوردستان  9

 276,304,279 412,394,446 0.670 مصرؾ المنصور لبلستثمار  10

 535,639 2,926,991 0.183 مصرؾ اٌبلؾ  11

 1,106,017,620 430,860,000 2.567 مصرؾ جٌهان االسبلمً  12

 103,275 127,500 0.810 مصرؾ التنمٌة  13

 7,017,538,500 20,050,110,000 0.350 مصرؾ الثقة االسبلمً  14

 579,831,577 1,479,162,185 0.392 مصرؾ االبتمان  15

 459,442,457 407,307,143 1.128 مصرؾ آسٌا العراق  16

    قطاع الصناعة 

 121,257,622 140,182,222 0.865 المنصور للصناعات الدوابٌة  17

 58,972,701 10,800,861 5.460 الخٌاطة الحدٌثة  18



                                        تحلٌل نتائج الدراسة التطبٌقٌةالفصل الثالث                                           
 

 
016 

 34,060,658 4,147,164 8.213 العراقٌة للسجاد والمفروشات 19

 7,188,976 4,405,010 1.632 بؽداد لصناعة مواد التؽلٌؾ  20

 1,756,073,002 538,672,700 3.260 بؽداد للمشروبات الؽازٌة  21

 341,875,090 6,168,247 55.425 الصنابع الكٌمٌاوٌة العصرٌة  22

 

B_  القٌمة السوقٌة السهم الشركات التً تجاوزتتٌوضح الجدول اآل :المتؤخرةالشركات ً 

ونشرت تقارٌرها المالٌة وفرضت علٌها ؼرامات بسبب  اً ٌوم 150المدة المسموح بها للنشر 

ن المدة المسموح بها إحسب التعلٌمات التً اصدرتها هٌبة االوراق المالٌة فبهذا التؤخٌر و

 والصناعً( )المصرفً، ولكبل القطاعٌن  /317ٌوم كما ذكر سابقا أي لؽاٌة  60بؽرامة هً 

  ً:ؤتٌوكما (  1الملحق ) باالعتماد على  2018( شركات خبلل سنة 5وعددها )

 (  6 الجدول )

ألسهم الشركات المتؤخرة فً نشر التقرٌر المالً كما  2018القٌم السوقٌة خالل سنة 

 31/12/2018فً

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط 
اسعار 
 االغالق

متوسط عدد االسهم 
المتداولة خالل السنة 

(2018) 

متوسط القٌمة السوقٌة 
خالل السنة        

(2018) 

    قطاع المصارف

 182,933,276 690,314,250 0.265 مصرؾ آشور التجاري   1

 35,522,124 226,255,564 0.157 المصرؾ المتحد لبلستثمار  2

 16,006,466,025 28,532,025,000 0.561 مصرؾ زٌن العراق   3

    قطاع الصناعة 

 377,186,176 316,697,041 1.191 التمور العراقٌة    4

 465,049,835 656,850,049 0.708 الكٌمٌاوٌة والببلستٌكٌة  5

 

ٌوضح القٌم السوقٌة السهم الشركات التً تجاوزت المدة المسموح بها  تًفً حٌن إن الجدول اآل

حسب بونشرت تقارٌرها المالٌة وفرضت علٌها ؼرامات بسبب هذا التؤخٌر و اً ٌوم 150للنشر 

كما  اً ٌوم 60ن المدة المسموح بها بؽرامة هً إالتعلٌمات التً اصدرتها هٌبة االوراق المالٌة ف
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 2019، ولكبل القطاعٌن ) المصرفً والصناعً ( خبلل سنة  /317ذكر سابقا أي لؽاٌة 

 ً :ؤتوكما ٌ ( 2الملحق )  اد على( شركات وباالعتم5وعددها )

 (  7الجدول ) 

ألسهم الشركات المتؤخرة فً نشر التقرٌر المالً كما  2019القٌم السوقٌة خالل سنة 

 31/12/2018فً

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط 
اسعار 
 االغالق

متوسط عدد االسهم 
المتداولة خالل السنة 

(2019) 

متوسط القٌمة السوقٌة 
      خالل السنة  

(2019) 

    قطاع المصارف

 19,605,989 90,350,181 0.217 مصرؾ آشور التجاري   1

 229,762,841 3,766,603,953 0.061 المصرؾ المتحد لبلستثمار  2

 1,857,643,671 5,020,658,571 0.370 مصرؾ زٌن العراق   3

    قطاع الصناعة 

 323,362,575 285,908,554 1.131 التمور العراقٌة    4

 333,697,385 384,443,992 0.868 الكٌمٌاوٌة والببلستٌكٌة  5

 

Cالقٌم السوقٌة للشركات التً  تً: ٌوضح الجدول اآل _ الشركات غٌر الملتزمة أو الممتنعة

تجاوزت المدة المحددة لنشر التقارٌر المالٌة ) بدون ؼرامة او بؽرامة ( او امتنعت عن نشر 

التقارٌر المالٌة ، حٌث ٌتم اٌقافها عن التداول الى أن تفً بمتطلبات االفصاح مع ؼرامة مالٌة 

ما وضحنا سابقاً بة االوراق المالٌة كحسب التعلٌمات التً اصدرتها هٌبحتى ٌتم اعادتها للتداول 

باالعتماد على  2018القٌم السوقٌة ألسهم تلك الشركات خبلل سنة  تًوٌوضح الجدول اآل

 ً : ؤت( شركات وكما 6ٌوعددها )(  1الملحق ) 
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 (  8الجدول ) 

التقرٌر ألسهم الشركات غٌر الملتزمة أو الممتنعة عن نشر  2018القٌم السوقٌة خالل سنة 

 31/12/2018المالً كما فً

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط 
اسعار 
 االغالق

متوسط عدد االسهم 
المتداولة خالل السنة 

(2018) 

متوسط القٌمة السوقٌة 
خالل السنة         

(2018) 

    قطاع المصارف

 544,297,613 2,655,110,305 0.205 مصرؾ الشرق االوسط  1

 34,406,193 149,592,145 0.230 مصرؾ بابل  2

 67,541,207 58,833,804 1.148 المصرؾ الوطنً االسبلمً  3

    قطاع الصناعة 

 435,188,432 286,119,942 1.521 الكندي للقاحات البٌطرٌة  4

 33,637,199 3,596,023 9.354 انتاج االلبسة الجاهزة  5

 114,858,419 61,225,170 1.876 الصناعات المعدنٌة والدراجات 6

 

ٌوضح القٌم السوقٌة ألسهم الشركات التً تجاوزت المدة المحددة  تًفً حٌن إن الجدول اآل

لنشر التقارٌر المالٌة   ) بدون ؼرامة او بؽرامة ( او امتنعت عن نشر التقارٌر المالٌة وحسب 

(  2باالعتماد على الملحق )  2019التعلٌمات التً أصدرتها هٌبة األوراق المالٌة خبلل سنة 

 ً:ؤت( شركات وباالعتماد على الجدول رقم ) ( وكما 6ٌوعددها )
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 (  9الجدول ) 

ألسهم الشركات غٌر الملتزمة أو الممتنعة عن نشر التقرٌر  2019القٌم السوقٌة خالل سنة 

 31/12/2018المالً كما فً

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط 
اسعار 
 االغالق

متوسط عدد االسهم 
المتداولة خالل السنة 

(2019) 

متوسط القٌمة السوقٌة 
خالل السنة         

(2019) 

    قطاع المصارف

 185,546,665 1,784,102,551 0.104 مصرؾ الشرق االوسط  1

 21,335,090 176,323,058 0.121 مصرؾ بابل  2

 1,974,192,892 2,639,295,310 0.748 المصرؾ الوطنً االسبلمً  3

    قطاع الصناعة 

 231,244,529 153,637,561 1.505 الكندي للقاحات البٌطرٌة  4

 48,481,445 4,913,494 9.867 انتاج االلبسة الجاهزة  5

 94,584,391 48.529.703 1.949 الصناعات المعدنٌة والدراجات 6
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التقرٌر المالً كما فً تصنٌف الشركات من حٌث االلتزام بنشر  3-2-2

واستخراج القٌمة السوقٌة السهم الشركات عٌنة البحث خالل  31/12/2019

  ( 2020،  2019سنة ) 

الى الشركات  14/6/2020فً  10/778قررت هٌبة االوراق المالٌة بالكتاب المرقم      

تقرر تمدٌد فترة المساهمة المتضمن " بسبب جابحة كورونا ، وبسبب تعطٌل الدوام الناتج عنها 

والبٌانات الفصلٌة للفصلٌن االول والثانً من  2019تقدٌم التقارٌر والبٌانات المالٌة لسنة 

للشركات المساهمة لمدة ثبلثة أشهر من توقٌتاتها السابدة " . لتمكٌن الشركات من تنفٌذ  2020

 (  13: 2020متطلبات االفصاح . ) التقرٌر السنوي لسوق االوراق المالٌة ، 

وقد قام الباحث بتصنٌؾ الشركات حسب التزامها بتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة الى ) ملتزمة      

( ، ومن ثم استخراج  3، متؤخرة ، ؼٌر ملتزمة أو ممتنعة ( وباالعتماد على الجدول رقم ) 

 ً :  ؤتت عٌنة البحث حسب تصنٌفها وكما ٌالقٌم السوقٌة ألسهم الشركا

A القٌم السوقٌة ألسهم الشركات الملتزمة بنشر تٌوضح الجدول اآل الملتزمة :_ الشركات ً

حسب التعلٌمات التً اصدرتها هٌبة  اً ٌوم 150التقارٌر المالٌة ضمن المدة المسموح بها 

هٌبة  على وفق قراراالوراق المالٌة وكما ذكرنا سابقاً أضافة الى المدة االضافٌة ) ثبلثة أشهر ( 

 2019وكما ذكر أعبله  ، خبلل سنة  14/6/2020فً  10/778لٌة المرقم األوراق الما

 ً : ؤتوكما ٌ(  2وباالعتماد على الملحق ) ( شركة 21والتً عددها )
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 (  10الجدول ) 

ألسهم الشركات الملتزمة بنشر التقرٌر المالً كما فً           2019القٌم السوقٌة خالل سنة 

31/12/2019 

 

 

 ت

 الشركةاسم 

 القطاع

متوسط 
اسعار 
 االغالق

متوسط عدد االسهم 
المتداولة خالل السنة 

(2019) 

متوسط القٌمة 
السوقٌة خالل السنة         

(2019) 

    قطاع المصارف

 178,459,628 402,843,403 0.443 المصرؾ التجاري العراقً  1

 987,988,134 3,371,973,152 0.293 مصرؾ بؽداد 2

 36,661,871 94,733,518 0.387 المصرؾ االسبلمً  3

 179,551,688 741,949,125 0.242 مصرؾ االستثمار العراقً  4

 45,605,517 104,360,451 0.437 المصرؾ االهلً العراقً  5

 23,251,079 37,381,156 0.622 مصرؾ سومر التجاري  6

 168,637,501 1,095,048,705 0.154 مصرؾ الخلٌج التجاري  7

 52,965,110 350,762,320 0.151 مصرؾ الموصل  8

 19,605,989 90,350,181 0.217 مصرؾ آشور الدولً   9

 276,304,279 412,394,446 0.670 مصرؾ المنصور لبلستثمار  10

 535,639 2,926,991 0.183 مصرؾ اٌبلؾ  11

 1,106,017,620 430,860,000 2.567 مصرؾ جٌهان االسبلمً  12

 229,762,841 3,766,603,953 0.061 المصرؾ المتحد لبلستثمار  13

 103,275 127,500 0.810 مصرؾ التنمٌة الدولً  14

 7,017,538,500 20,050,110,000 0.350 مصرؾ الثقة االسبلمً  15

 579,831,577 1,479,162,185 0.392 مصرؾ االبتمان  16

 459,442,457 407,307,143 1.128 مصرؾ آسٌا العراق   17

    قطاع الصناعة 

 58,972,701 10,800,861 5.460 الخٌاطة الحدٌثة  18
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 34,060,658 4,147,164 8.213 العراقٌة للسجاد والمفروشات 19

 7,188,976 4,405,010 1.632 بؽداد لصناعة مواد التؽلٌؾ  20

 1,756,073,002 538,672,700 3.260 بؽداد للمشروبات الؽازٌة  21

 

ٌوضح القٌم السوقٌة ألسهم الشركات الملتزمة بنشر التقارٌر المالٌة  تًفً حٌن إن الجدول اآل

حسب التعلٌمات التً اصدرتها هٌبة االوراق المالٌة اضافة  اً ٌوم 60ضمن المدة المسموح بها 

( 21والتً عددها ) 2020قاً لما ذكر سابقا ، خبلل سنة االى المدة االضافٌة ) ثبلثة اشهر ( وف

 : ؤتًوكما ٌ(  3وباالعتماد على الملحق )  شركة

 (  11الجدول ) 

ألسهم الشركات الملتزمة بنشر التقرٌر المالً كما فً          2020القٌم السوقٌة خالل سنة 

31/12/2019  

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط 
اسعار 
 االغالق

عدد االسهم  متوسط
المتداولة خالل السنة 

(2020) 

متوسط القٌمة 
السوقٌة خالل السنة         

(2020) 

    قطاع المصارف

 49,285,896 111,004,272 0.444 المصرؾ التجاري العراقً  1

 1,746,659,948 4,906,348,169 0.356 مصرؾ بؽداد 2

 228,668,116 556,370,111 0.411 المصرؾ العراقً االسبلمً  3

 32,709,623 137,435,392 0.238 مصرؾ االستثمار العراقً  4

 161,698,299 261,225,039 0.619 المصرؾ االهلً العراقً  5

 46,081,467 104,730,607 0.440 مصرؾ سومر التجاري  6

 56,141,830 415,865,406 0.135 مصرؾ الخلٌج التجاري  7

 19,196,046 143,254,075 0.134 مصرؾ الموصل  8

 22,969,830 91,879,321 0.250 مصرؾ آشور الدولً   9

 192,911,866 325,315,120 0.593 مصرؾ المنصور لبلستثمار  10
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 539,356,817 2,496,022,299 0.216 مصرؾ اٌبلؾ االسبلمً   11

 998,722,453 430,113,029 2.322 مصرؾ جٌهان االسبلمً  12

 67,072,786 972,069,356 0.069 المصرؾ المتحد لبلستثمار  13

 1,171,665 1,446,500 0.810 مصرؾ التنمٌة الدولً  14

 1,050,402,500 3,001,150,000 0.350 مصرؾ الثقة االسبلمً  15

 20,220,714 52,115,241 0.388 مصرؾ االبتمان  16

 1,390,434,000 1,266,333,333 1.098 مصرؾ آسٌا العراق   17

    قطاع الصناعة 

 79,613,665 11,402,702 6.982 الخٌاطة الحدٌثة  18

 40,892,173 4,302,175 9.505 العراقٌة للسجاد والمفروشات 19

 59,096,593 31,434,358 1.880 بؽداد لصناعة مواد التؽلٌؾ  20

 1,719,883,099 595,527,389 2.888 بؽداد للمشروبات الؽازٌة  21

 

 

B: القٌم السوقٌة ألسهم الشركات التً تجاوزت  تًٌوضح الجدول اآل _ الشركات المتؤخرة

دون ؼرامة اضافة الى الثبلثة اشهر التً منحتها هٌبة االوراق المالٌة من المدة المسموح بها 

والتً  2019وكما ذكر سابقاً ، خبلل سنة  31/10كتمدٌد بسبب جابحة كورونا أي لؽاٌة 

 ً :ؤتوكما ٌ(  2وباالعتماد على الملحق ) ( شركات 5عددها )
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 (  12الجدول ) 

ألسهم الشركات المتؤخرة بنشر التقرٌر المالً كما فً  2019القٌم السوقٌة خالل سنة 

31/12/2019 

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط 
اسعار 
 االغالق

عدد االسهم متوسط 
المتداولة خالل السنة 

(2019) 

متوسط القٌمة السوقٌة 
خالل السنة         

(2019) 

    قطاع المصارف

 185,546,665 1,784,102,551 0.104 مصرؾ الشرق االوسط   1

 1,857,643,671 5,020,658,571 0.370 مصرؾ زٌن العراق   2

 1,974,192,892 2,639,295,310 0.748 المصرؾ الوطنً االسبلمً  3

    قطاع الصناعة 

 121,257,622 140,182,222 0.865 المنصور للصناعات الدوابٌة 4

 341,875,090 6,168,247 55.425 الصنابع الكٌمٌاوٌة العصرٌة 5

 

ً ٌوضح القٌم السوقٌة ألسهم الشركات التً تجاوزت المدة المسموح بها تن الجدول اآلأفً حٌن 

ؼرامة اضافة الى الثبلثة اشهر التً منحتها هٌبة االوراق المالٌة كتمدٌد بسبب جابحة دون 

( شركات 5والتً عددها ) 2020وكما ذكر سابقاً ، خبلل سنة  31/10كورونا أي لؽاٌة 

 ً :ؤتوكما ٌ(  3وباالعتماد على الملحق ) 

 (  13الجدول ) 

تؤخرة بنشر التقرٌر المالً كما فً         ألسهم الشركات الم 2020القٌم السوقٌة خالل سنة 

31/12/2019 

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط 
اسعار 
 االغالق

متوسط عدد االسهم 
المتداولة خالل السنة 

(2020) 

متوسط القٌمة السوقٌة 
خالل السنة         

(2020) 

    قطاع المصارف

 64,571,363 603,470,682 0.107 مصرؾ الشرق االوسط   1

 1,297,952,891 3,461,207,709 0.375 مصرؾ زٌن العراق   2
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 469,895,766 651,727,831 0.721 المصرؾ الوطنً االسبلمً  3

    قطاع الصناعة  

 331,888,503 269,171,535 1.233 المنصور للصناعات الدوابٌة 4

 405,991,308 6,473,695 62.714 الصنابع الكٌمٌاوٌة العصرٌة 5

 

C _: القٌم السوقٌة ألسهم الشركات تٌوضح الجدول اآل الشركات غٌر الملتزمة أو الممتنعة ً

التً ال تلتزم وتتجاوز المدة المحددة لنشر التقارٌر المالٌة ) بدون ؼرامة او بؽرامة ( اضافة الى 

ت او امتنع 31/10المدة الممنوحة كتمدٌد ) ثبلثة أشهر ( أي التً نشرت تقرٌرها المالً بعد

عن نشر تقرٌرها المالً حٌث ٌتم اٌقاؾ تداولها الى أن تفً بمتطلبات االفصاح مع ؼرامة مالٌة 

( شركات   7والتً عددها ) 2019حتى ٌتم اعادتها للتداول كما وضحنا سابقاً ، خبلل سنة 

 ً :ؤتوكما ٌ(  2وباالعتماد على الملحق ) 

 ( 14الجدول ) 

ألسهم الشركات غٌر الملتزمة أو الممتنعة فً نشر التقرٌر  2019القٌم السوقٌة خالل سنة 

 31/12/2019المالً كما فً

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط 
اسعار 
 االغالق

متوسط عدد االسهم 
المتداولة خالل السنة 

(2019) 

متوسط القٌمة السوقٌة 
خالل السنة        

(2019) 

    قطاع المصارف

  21,335,090 176,323,058 0.121 مصرؾ بابل    1

 461,363,425 426,793,178 1.081 مصرؾ كوردستان 2

    قطاع الصناعة 

 323,362,575 285,908,545 1.131 العراقٌة لتصنٌع التمور 3

 231,224,529 153,637,561 1.505 الكندي للقاحات البٌطرٌة  4

 48,481,445 4,913,494 9.867 انتاج االلبسة الجاهزة  5

 94,584,391 48,529,703 1.949 الصناعات المعدنٌة والدراجات  6

 333,697,385 384,443,992 0.868 الكٌمٌاوٌة والببلستٌكٌة   7
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ً ٌوضح القٌم السوقٌة ألسهم الشركات التً ال تلتزم وتتجاوز المدة تفً حٌن إن الجدول اآل

( اضافة الى المدة الممنوحة كتمدٌد       المحددة لنشر التقارٌر المالٌة ) بدون ؼرامة او بؽرامة

او امتنعت عن نشر تقرٌرها المالً  31/10) ثبلثة أشهر ( أي التً نشرت تقرٌرها المالً بعد

حٌث ٌتم اٌقاؾ تداولها الى أن تفً بمتطلبات االفصاح مع ؼرامة مالٌة حتى ٌتم اعادتها للتداول 

 ( 3وباالعتماد على الملحق ) ( شركات 7ا )والتً عدده 2020كما وضحنا سابقاً ، خبلل سنة 

 ً :ؤتوكما ٌ

 ( 15الجدول ) 

ألسهم الشركات غٌر الملتزمة أو الممتنعة فً نشر التقرٌر  2020القٌم السوقٌة خالل سنة 

 31/12/2019المالً كما فً 

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط 
اسعار 
 االغالق

متوسط عدد االسهم 
المتداولة خالل السنة 

(2020) 

متوسط القٌمة السوقٌة 
خالل السنة        

(2020) 

    قطاع المصارف

 20,050,545 233,145,872 0.086 مصرؾ بابل    1

 1,902,604,171 1,861,647,917 1.022 مصرؾ كوردستان 2

    قطاع الصناعة 

 349,279,215 290,099,016 1.204 العراقٌة لتصنٌع التمور  3

 40,177,196 27,670,245 1.452 الكندي للقاحات البٌطرٌة  4

 13.728.944 1.314.907 10.441 انتاج االلبسة الجاهزة  5

 22,730,529 8,384,555 2.771 الصناعات المعدنٌة والدراجات  6

 680,391,933 325,702,218 2.089 الكٌمٌاوٌة والببلستٌكٌة  7
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 المبحث الثالث

 تحلٌل النتائج واختبار فرضٌات البحث 

Results Analysing the and Hypotheses Testing  

ٌوضح هذا المبحث تحلٌل النتابج التً تم التوصل الٌها للتؽٌر بالقٌمة السوقٌة ألسهم       

عداد جداول إالشركات عٌنة البحث على ضوء التزامها بنشر التقارٌر المالٌة وقد قام الباحث ب

باالعتماد على مدى التزام الشركات  2019و 2018توضح التؽٌر بالقٌم السوقٌة بٌن سنة 

وكذلك اعداد جداول توضح التؽٌر بالقٌمة  31/12/2018بتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة كما فً 

باالعتماد على مدى التزام الشركات بتوقٌت نشر التقارٌر  2020و 2019السوقٌة بٌن سنة 

 قبولها أو دحضها . ، ومن ثم اختبار فرضٌات البحث لؽرض 31/12/2019المالٌة كما فً 

 Market Values ( 2119 _ 2118) القٌم السوقٌة  3-3-1

 2019و 2018ٌة القٌم السوقٌة للشركات عٌنة البحث خبلل السنتٌن تتوضح الجداول اآل

الى ) ملتزمة  31/12/2018مصنفة على حسب التزامها بنشر التقارٌر المالٌة كما فً 

 ومتؤخرة و ؼٌر ملتزمة أو موقوفة ( 

A : 2019الى  2018ً التؽٌر بالقٌمة السوقٌة من تٌوضح الجدول اآل_ الشركات الملتزمة 

 31/12/2018ألسهم الشركات الملتزمة بنشر التقرٌر المالً كما فً 

 ( 16 جدول )ال 

 2019_2018التغٌر بالقٌم السوقٌة ألسهم الشركات الملتزمة خالل السنتٌن 

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

القٌمة متوسط 
 (2018السوقٌة )

  (1 ) 

متوسط القٌمة 
 (2019السوقٌة )

  (2 ) 

التغٌر بالقٌمة نسبة 
 )%( السوقٌة

   

 
 

    قطاع المصارف

 - 0.130 178,459,628 205,172,079 المصرؾ التجاري العراقً  1

 - 0.546 987,988,134 2,175,831,492 مصرؾ بؽداد 2

 - 0.979 36,661,871 1,809,771,191 المصرؾ االسبلمً  3
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 - 0.705 179,551,688 609,346,755 مصرؾ االستثمار العراقً  4

 - 0.775 45,605,517 202,973,865 المصرؾ االهلً العراقً  5

 - 0.703 23,251,079 78,213,254 مصرؾ سومر التجاري  6

 - 0.831 168,637,501 999,376,459 مصرؾ الخلٌج التجاري  7

 - 0.949 52,965,110 976,799,107 مصرؾ الموصل  8

 - 0.552 461,363,425 1,029,190,710 مصرؾ كوردستان  9

 - 0.098 276,304,279 251,678,226 مصرؾ المنصور لبلستثمار  10

 - 0.829 535,639 3,131,016 مصرؾ اٌبلؾ  11

 - 0.134 1,106,017,620 975,665,587 مصرؾ جٌهان االسبلمً  12

 - 0.999 103,275 1,560,171,406 مصرؾ التنمٌة  13

 - 0.190 7,017,538,500 8,665,982,500 مصرؾ الثقة االسبلمً  14

 + 8.848 579,831,577 58,881,058 مصرؾ االبتمان  15

 - 0.538 459,442,457 995,746,668 مصرؾ آسٌا العراق  16

    قطاع الصناعة 

 - 0.084 121,257,622 132,429,297 للصناعات الدوابٌةالمنصور  17

 + 0.143 58,972,701 51,609,056 الخٌاطة الحدٌثة  18

 - 0.268 34,060,658 46,527,761 العراقٌة للسجاد والمفروشات 19

 + 10.912 7,188,976 603,500 بؽداد لصناعة مواد التؽلٌؾ  20

 - 0.388 1,756,073,002 2,869,949,085 بؽداد للمشروبات الؽازٌة  21

 + 677.323 341,875,090 504,000 الصنابع الكٌمٌاوٌة العصرٌة  22

 

ن الشركات الملتزمة بنشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المطلوب أٌتبٌن من خبلل الجدول أعبله 

وإن ظروؾ السوق لم ترتفع القٌم السوقٌة ألسهمها جمٌعاً  2019و  2018وبشكل عام للسنتٌن 

فً ذلك ، إذ نبلحظ ارتفاع القٌم السوقٌة ألسهم  خاصٌة العرض والطلب كان لها دور مهمو

ن التزام الشركات أبعض الشركات الملتزمة وانخفاضها للشركات األخرى ، ومن هذا ٌتضح 

ة لؤلسهم بنشر تقارٌرها المالٌة فً الوقت المطلوب لٌس بالشرط أن ٌرافقه ارتفاع بالقٌمة السوقٌ
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)) ال ٌوجد تؤثٌر لاللتزام والتً تنص على اآلتً :  1H0، وهذا ما ٌدعونا الى قبول الفرضٌة 

بتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق 

 .  العراق لألوراق المالٌة والملتزمة بنشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المحدد ((

B: 2019الى 2018التؽٌر بالقٌمة السوقٌة من  تًٌوضح الجدول اآل _ الشركات المتؤخرة 

 31/12/2018ألسهم الشركات المتؤخرة بنشر التقرٌر المالً كما فً 

 ( 17جدول ) ال

 2019_2018التغٌر بالقٌم السوقٌة ألسهم الشركات المتؤخرة خالل السنتٌن 

 
 
 ت

 اسم الشركة
 القطاع

القٌمة متوسط 
 (2018السوقٌة )

( 1 ) 

متوسط القٌمة 
 (2019السوقٌة )

 ( 2 ) 

بالقٌمة نسبة التغٌر
%() السوقٌة  

   

 
 

    قطاع المصارف

 - 0.892 19,605,989 182,933,276 مصرؾ آشور التجاري   1

 + 5.468 229,762,841 35,522,124 المصرؾ المتحد لبلستثمار  2

1,857,643,6 16,006,466,025 مصرؾ زٌن العراق   3
71 

0.884 - 

    قطاع الصناعة 

 - 0.143 323,362,575 377,186,176 التمور العراقٌة    4

 - 0.282 333,697,385 465,049,835 الكٌمٌاوٌة والببلستٌكٌة  5

 

للسنتٌن ن الشركات المتؤخرة فً نشر التقارٌر المالٌة وبشكل عام أٌتبٌن من خبلل الجدول أعبله 

 4إذ نبلحظ ان هناك  4:1، قد انخفضت القٌمة السوقٌة ألسهمها بنسبة  2019و  2018

لتؤخٌر نشر التقارٌر  اً شركات قد انخفضت القٌم السوقٌة ألسهمها ، وهذا ٌعنً ان هناك تؤثٌر

المالٌة فً الوقت المبلبم على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات ، وهذا ما ٌدعونا الى قبول 

)) ٌوجد تؤثٌر لتؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة التً تنص على اآلتً :  2H1فرضٌة ال

السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة والمتؤخرة بنشر 

 التقارٌر المالٌة فً الوقت المحدد (( .  
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C : التؽٌر بالقٌمة السوقٌة من تل اآلٌوضح الجدو_ الشركات غٌر الملتزمة أو الممتنعة ً

ألسهم الشركات ؼٌر الملتزمة بنشر التقرٌر المالً أو الممتنعة عن النشر  2019الى  2018

  31/12/2018كما فً  

 ( 18جدول ) ال

التغٌر بالقٌم السوقٌة ألسهم الشركات غٌر الملتزمة أو الممتنعة خالل السنتٌن 

2018_2019 

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط القٌمة 
 (2018السوقٌة )

 ( 1 ) 

متوسط القٌمة 
 (2019السوقٌة )

 ( 2 ) 

سبة التغٌر بالقٌمة ن
(السوقٌة   )%  

   

 
 

    قطاع المصارف

 - 0.659 185,546,665 544,297,613 مصرؾ الشرق االوسط  1

 - 0.379 21,335,090 34,406,193 مصرؾ بابل  2

1,974,192,89 67,541,207 المصرؾ الوطنً االسبلمً  3
2 

28.230 + 

    قطاع الصناعة 

 - 0.468 231,244,529 435,188,432 الكندي للقاحات البٌطرٌة  4

 + 0.441 48,481,445 33,637,199 انتاج االلبسة الجاهزة  5

 - 0.177 94,584,391 114,858,419 الصناعات المعدنٌة والدراجات 6

 

ن الشركات ؼٌر الملتزمة أو الممتنعة فً نشر التقارٌر المالٌة أٌتبٌن من خبلل الجدول أعبله 

إذ  4:2، قد انخفضت القٌمة السوقٌة ألسهمها بنسبة  2019و  2018وبشكل عام للسنتٌن 

شركات قد انخفضت القٌم السوقٌة ألسهمها وهذا ٌعنً ان هناك تؤثٌر لعدم  4نبلحظ ان هناك 

بنشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المبلبم على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات ، وهذا ما  االلتزام

تؤثٌر لعدم االلتزام أو  )) ٌوجدوالتً تنص على اآلتً :  3H1 ٌدعونا الى قبول الفرضٌة

االمتناع فً نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة فً 

سوق العراق لألوراق المالٌة وغٌر الملتزمة أو الممتنعة عن نشر التقارٌر المالٌة فً الوقت 

  المحدد ((
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و  2018لمالٌة خبلل السنتٌن وبشكل عام للشركات المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق ا

 :  تًفإن قبول او رفض الفرضٌات كان بالشكل اآل  2019

 (  19جدول ) ال

 2019_2018قبول فرضٌات االثبات أو النفً للسنتٌن  

 النفً/  الفرضٌات : االثبات التزام الشركات

 قبول فرضٌة النفً H01 الشركات الملتزمة 

 قبول فرضٌة االثبات H12 الشركات المتؤخرة 

 قبول فرضٌة االثبات H13 الشركات ؼٌر الملتزمة أو الممتنعة 

 H1قبول فرضٌة االثبات الربٌسة  المتوسط العام 

 

 

 Market Values ( 2121_  2119) القٌم السوقٌة  3-3-2

على مصنفة  2020و 2019توضح الجداول ادناه القٌم السوقٌة للشركات عٌنة البحث للسنتٌن 

الى ) ملتزمة ومتؤخرة و ؼٌر  31/12/2019حسب التزامها بنشر التقرٌر المالً كما فً 

 ملتزمة أو ممتنعة ( 

A: 2020الى  2019ً التؽٌر بالقٌمة السوقٌة من تٌوضح الجدول اآل _ الشركات الملتزمة 

 31/12/2019ألسهم الشركات الملتزمة بنشر التقرٌر المالً كما فً 
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 ( 20جدول ) ال

 2020_2019التغٌر بالقٌم السوقٌة ألسهم الشركات الملتزمة خالل السنتٌن 

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط القٌمة 
 (2019السوقٌة )

 (1 ) 

متوسط القٌمة 
 (2020السوقٌة )

 ( 2 ) 

تغٌر بالقٌمة نسبة ال
 )%(السوقٌة 

   

 
        

    قطاع المصارف

 - 0.724 49,285,896 178,459,628 المصرؾ التجاري العراقً  1

 + 0.768 1,746,659,948 987,988,134 مصرؾ بؽداد 2

 + 5.237 228,668,116 36,661,871 المصرؾ االسبلمً  3

 - 0.818 32,709,623 179,551,688 مصرؾ االستثمار العراقً  4

 + 2.546 161,698,299 45,605,517 المصرؾ االهلً العراقً  5

 + 0.982 46,081,467 23,251,079 مصرؾ سومر التجاري  6

 - 0.667 56,141,830 168,637,501 مصرؾ الخلٌج التجاري  7

 - 0.638 19,196,046 52,965,110 مصرؾ الموصل  8

 + 0.172 22,969,830 19,605,989 مصرؾ آشور الدولً   9

 - 0.302 192,911,866 276,304,279 مصرؾ المنصور لبلستثمار  10

 + 1005.940 539,356,817 535,639 مصرؾ اٌبلؾ  11

 - 0.097 998,722,453 1,106,017,620 مصرؾ جٌهان االسبلمً  12

 - 0.708 67,072,786 229,762,841 المصرؾ المتحد لبلستثمار  13

 + 10.345 1,171,665 103,275 مصرؾ التنمٌة الدولً  14

 - 0.850 1,050,402,500 7,017,538,500 مصرؾ الثقة االسبلمً  15

 - 0.950 20,220,714 579,831,577 مصرؾ االبتمان  16

 + 2.026 1,390,434,000 459,442,457 مصرؾ آسٌا العراق   17

    قطاع الصناعة 

 + 0.350 79,613,665 58,972,701 الخٌاطة الحدٌثة  18
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 + 0.200 40,892,173 34,060,658 والمفروشاتالعراقٌة للسجاد  19

 + 7.220 59,096,593 7,188,976 بؽداد لصناعة مواد التؽلٌؾ  20

 - 0.021 1,719,883,099 1,756,073,002 بؽداد للمشروبات الؽازٌة  21

 

ن الشركات الملتزمة بنشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المبلبم أتبٌن من خبلل الجدول أعبله 

ن ظروؾ السوق ألم ترتفع القٌم السوقٌة ألسهمها جمٌعاً و 2020و  2019وبشكل عام للسنتٌن 

فً ذلك ، إذ نبلحظ ارتفاع القٌم السوقٌة ألسهم  خاصٌة العرض والطلب كان لها دور مهمو

ن التزام الشركات أبعض الشركات الملتزمة وانخفاضها للشركات األخرى ، ومن هذا ٌتضح 

المالٌة فً الوقت المبلبم لٌس بالشرط أن ٌرافقه ارتفاع بالقٌمة السوقٌة ألسهمها  بنشر تقارٌرها

تؤثٌر لاللتزام  )) ال ٌوجدالتً تنص على اآلتً :  H01، وهذا ما ٌدعونا الى قبول الفرضٌة 

بتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق 

  ألوراق المالٌة والملتزمة بنشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المحدد ((العراق ل

B 2020_ 2019ٌوضح الجدول التالً التؽٌر بالقٌمة السوقٌة للسنتٌن  المتؤخرة:_ الشركات 

 31/12/2019ألسهم الشركات المتؤخرة بنشر التقرٌر المالً كما فً 

 ( 21 جدول )ال

 2020_2019الشركات المتؤخرة خالل السنتٌن التغٌر بالقٌم السوقٌة ألسهم 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط القٌمة 
 (2019السوقٌة )

( 1 ) 

متوسط القٌمة 
 (2020السوقٌة )

( 2 ) 

بالقٌمة  نسبة التغٌر
)%( السوقٌة  

   

 
 

    قطاع المصارف

 - 0.652 64,571,363 185,546,665 مصرؾ الشرق االوسط   1

 - 0.301 1,297,952,891 1,857,643,671 مصرؾ زٌن العراق   2

 - 0.762 469,895,766 1,974,192,892 المصرؾ الوطنً االسبلمً  3

    قطاع الصناعة 

 + 1.737 331,888,503 121,257,622 المنصور للصناعات الدوابٌة 4

 + 0.188 405,991,308 341,875,090 الصنابع الكٌمٌاوٌة العصرٌة 5



  الدراسة التطبٌقٌةنتائج تحلٌل الفصل الثالث                                            
 

 
054 

ن الشركات المتؤخرة فً نشر التقارٌر المالٌة وبشكل عام للسنتٌن أٌتبٌن من خبلل الجدول أعبله 

من  3إذ نبلحظ ان هناك  3:2، قد انخفضت القٌمة السوقٌة ألسهمها بنسبة  2020و  2019

لتؤخٌر نشر التقارٌر  اً الشركات قد انخفضت القٌم السوقٌة ألسهمها وهذا ٌعنً ان هناك تؤثٌر

لمالٌة فً الوقت المبلبم على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات ، وهذا ما ٌدعونا الى قبول ا

تؤثٌر لتؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة )) ٌوجد التً تنص على اآلتً :  2H1الفرضٌة 

السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة والمتؤخرة بنشر 

 التقارٌر المالٌة فً الوقت المحدد ((  

C : التؽٌر بالقٌمة السوقٌة من تٌوضح الجدول اآل_ الشركات غٌر الملتزمة أو الممتنعة ً

ألسهم الشركات ؼٌر الملتزمة بنشر التقرٌر المالً أو الممتنعة عنه كما فً   2020الى  2019

31/12/2019 

 ( 22جدول ) ال

التغٌر بالقٌم السوقٌة ألسهم الشركات غٌر الملتزمة أو الممتنعة خالل السنتٌن 

2019_2020 

 

 

 ت

 اسم الشركة

 القطاع

متوسط القٌمة 
 (2019السوقٌة )

( 1 ) 

القٌمة متوسط 
 (2020السوقٌة )

( 2 ) 

نسبة التغٌر بالقٌمة 
)%( السوقٌة  

   

 
 

    قطاع المصارف

  - 0.060 20,050,545 21,335,090 مصرؾ بابل    1

 + 3.124 1,902,604,171 461,363,425 مصرؾ كوردستان  2

    قطاع الصناعة 

 + 0.080 349,279,215 323,362,575 العراقٌة لتصنٌع التمور 3

 - 0.826 40,177,196 231,224,529 الكندي للقاحات البٌطرٌة  4

 - 0.717 13.728.944 48,481,445 انتاج االلبسة الجاهزة  5

 - 0.760 22,730,529 94,584,391 الصناعات المعدنٌة والدراجات  6

 + 1.039 680,391,933 333,697,385 الكٌمٌاوٌة والببلستٌكٌة   7

 



  الدراسة التطبٌقٌةنتائج تحلٌل الفصل الثالث                                            
 

 
055 

ن الشركات ؼٌر الملتزمة أو الممتنعة فً نشر التقارٌر المالٌة أٌتبٌن من خبلل الجدول أعبله 

إذ  4:3، قد انخفضت القٌمة السوقٌة ألسهمها بنسبة  2020و  2019وبشكل عام للسنتٌن 

شركات قد انخفضت القٌم السوقٌة ألسهمها وهذا ٌعنً ان هناك تؤثٌر لعدم  4نبلحظ ان هناك 

أو االمتناع فً نشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المبلبم على القٌمة السوقٌة ألسهم  االلتزام

تؤثٌر لعدم )) ٌوجد التً تنص على اآلتً :  H13الشركات ، وهذا ما ٌدعونا الى قبول الفرضٌة 

االلتزام أو االمتناع فً نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة 

رجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة وغٌر الملتزمة أو الممتنعة عن نشر التقارٌر المد

 المالٌة فً الوقت المحدد (( 

فإن   2020و  2019وبشكل عام للشركات المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة للسنتٌن  

 ً : تقبول او رفض الفرضٌات كان بالشكل اآل

 (  23 جدول )ال

 2020_ 2019االثبات أو النفً للسنتٌن  قبول فرضٌات 

 النفً/ الفرضٌات : االثبات  التزام الشركات

 قبول فرضٌة النفً H01 الشركات الملتزمة 

 قبول فرضٌة االثبات H12 الشركات المتؤخرة 

 قبول فرضٌة االثبات H13 الشركات ؼٌر الملتزمة أو الممتنعة 

 H1قبول فرضٌة االثبات الربٌسة  المتوسط العام 

 

( ٌمكننا قبول  2020_2019( و )  2019_2018لذلك ومن خبلل النتابج أعبله للسنوات ) 

تؤثٌر لتؤخٌر نشر التقارٌر  )) ٌوجداآلتً : على والتً تنص  H1فرضٌة االثبات الربٌسٌة 

العراق لألوراق  المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق

لنشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المحدد على  اً وهذا ما ٌدعونا الى القول بؤن هناك تؤثٌر المالٌة((

 فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة .القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة المدرجة 

ن الباحث قد بحث فً االسباب التً تإدي الى تؤخٌر إلكً تكتمل الصورة لدى القارئ ، فو 

وعدم التزام الشركات المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة بنشر تقارٌرها المالٌة فً 

الوقت المحدد والعوامل المإثرة فً أسعار األسهم المتداولة ، حٌث قام الباحث بإجراء مقاببلت 
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لؤلوراق المالٌة لبٌان أسباب تؤخٌر نشر التقارٌر  واستقصاء آلراء مسإولً إدارة سوق العراق

 المالٌة ، وقد أشارت اآلراء الى إن أسباب تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة هً : 

تتؤخر أؼلب الشركات المساهمة فً تقدٌم بٌاناتها الى دٌوان الرقابة المالٌة لتدقٌقها  .1

اءات التدقٌق والمصادقة علٌها والمصادقة علٌها مما ٌإدي الى تؤخر الدٌوان فً انهاء اجر

 فً تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة . اً ٌكون سبب من ثمضمن المدة المحددة و

عدم قٌام مراقب الحسابات باالنتهاء من أعماله وتقدٌم التقرٌر المالً ضمن المدة المحددة  .2

 سٌكون سبب فً تؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة . من ثمو

تلكإ ادارات بعض الشركات فً اعداد التقارٌر المالٌة ضمن المدة المحددة ، فقد ٌكون هذا  .3

 القابمٌن بإعداد التقارٌر المالٌة.  لدنالتلكإ بسبب ظرؾ معٌن تمر به الشركة أو تقصٌر من 

جابحة كورونا وما لها من تؤثٌرات على الشركات والتً أدت الى اٌقاؾ عمل بعض  .4

 عٌنة والذي أدى الى التؤخٌر فً اعداد التقارٌر المالٌة ضمن المدة المحددة.الشركات لفترة م

أما فٌما ٌخص العوامل المإثرة فً أسعار األسهم المتداولة فقد نظم سوق العراق لؤلوراق 

 2021 \أٌار  \ 1جامعة النهرٌن ٌوم  \المالٌة بالتعاون مع عمادة كلٌة اقتصادٌات االعمال 

 " الٌات تداول اسهم الشركات واالفصاح فً سوق العراق لألوراق ورشة عمل الموسومة

 :  هً اآلتًن العوامل المإثرة فً أسعار األسهم المتداولة أوتبٌن من خبلل الورشة  المالٌة "

 المشاركات االجنبٌة فً رإوس أموال عدد من المصارؾ العراقٌة الخاصة . .1

 فً االسواق االولٌة .  االكتتاب –زٌادة رإوس أموال الشركات المدرجة  .2

 سٌاسة مقسوم األرباح النقدي واالرباح كؤسهم  .3

 بسبب اخفاق االلتزام باإلفصاح .  –اٌقاؾ التداول على أسهم الشركات  .4

 السمة العابلٌة لهٌكل الشركات المساهمة وؼٌاب الحوكمة . .5

 األسهم ؼٌر القابلة للتداول .  –رهن وحجز أسهم الشركات المساهمة  .6

  قتصاد العراقً وأسعار النفط واألزمات المالٌة الدولٌة . هٌكل اال .7
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 المبحث االول

 Conclusionsاالستنتاجات 

ٌتضمن هذا المبحث ما توصل الٌه الباحث من استنتاجات لبحثه فً جانبٌه النظري والتطبٌقً 

 :  ؤتًوكما ٌ

 استنتاجات الجانب النظري  4-1-1

 ً : ؤتتوصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات التً تخص الجانب النظري وكما ٌ 

توفر التقارٌر المالٌة معلومات تساعد المستخدمٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن فً التعرؾ على  .0

نتٌجة اعمال الشركة ومواردها والتزاماتها ومقدرتها على تحقٌق االرباح خبلل فترة 

زمنٌة محددة ، وكذلك تخدم اإلدارة فً تحقٌق اهدافها ووضع الخطط المستقبلٌة وتقٌٌم 

 شركة. مستوى األداء فً ال

ٌحتاج مستخدمو التقارٌر المالٌة الى معلومات مبلبمة وفً الوقت المناسب لؽرض القٌام  .5

بتنبإاتهم واتخاذ القرارات ، فمن البدٌهً انه اذا لم تتوفر المعلومات عند الحاجة الٌها فلن 

 ٌكون لها تؤثٌر على اتخاذ القرارات ألن عملٌة اتخاذها تكون دابماً محددة بفترة زمنٌة

معٌنة ، وٌختلؾ التوقٌت المناسب مع اختبلؾ طبٌعة القرار فبعض القرارات تستلزم 

 سرعة أكثر من ؼٌرها فً توفٌر المعلومات المبلبمة . 

فإنهم سٌقبلون على اقتناء أسهم الشركات  من ثمٌسعى المستثمرون الى تعظٌم ثروتهم و .3

التً تؽٌر توقعاتهم نحو األفضل وهذا ٌعنً إن الطلب سٌرتفع على أسهم الشركات التً 

حققت أرباحاً مما ٌإدي الى زٌادة القٌمة السوقٌة ألسهمها ، بٌنما ٌنخفض الطلب على 

لطلب بطبٌعة الحال ن انخفاض اأأسهم الشركات التً حققت أرباحاً أقل من المتوقع ، و

ٌإدي الى انخفاض القٌمة السوقٌة لؤلسهم لذلك ٌسعى مالكو األسهم الى التخلص منها 

وتؽٌٌر محافظهم االستثمارٌة نحو الشركات الرابحة وهذا كله سٌإدي الى زٌادة حجم 

 التداول بالسوق المالً خبلل فترة نشر التقارٌر المالٌة . 

لدى  اً ن هناك قصورأها المالٌة هو رسالة تدل على إن تؤخر الشركات عن نشر تقارٌر .4

لدى  اً سلبٌ اً الشركات فً إعداد التقارٌر المالٌة ونشرها فً الوقت المناسب ما ٌبعث شعور

انخفاض الطلب على  من ثمالمستثمرٌن حول االستثمار فً أسهم الشركات المتؤخرة ، و

 لؤلسهم . الذي بدوره ٌإدي الى انخفاض القٌمة السوقٌة أسهمها 
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ٌقدم االفصاح االلكترونً العدٌد من المنافع للشركة من جهة وللمستخدمٌن من جهة أخرى  .5

نه ٌقدم للمستخدمٌن ما ٌحتاجونه من معلومات فً الوقت المناسب وكذلك تخفٌض إ، إذ 

الذي ٌإدي الى نه ٌمثل أداة انتشار الشركة إتكالٌؾ ووقت النشر واصدار المعلومات و

ات بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع ، وٌمكن للشركة من اجراء التحدٌث نشر المعلوم

الفوري والمستمر للبٌانات وتسهٌل عملٌة استرجاع وتحلٌل التقارٌر المالٌة واجراء 

المقارنات بشكل مرن وبسٌط عن طرٌق الوسابل واالدوات التً ٌوفرها االنترنت وقلة 

كة ، وذلك من خبلل التحمٌل تكلفة الحصول على المعلومات المطلوبة من الشر

 االلكترونً .   

 استنتاجات الجانب التطبٌقً  4-1-2

 ً : ؤتأما فٌما ٌخص الجانب التطبٌقً فقد توصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات وكما ٌ

تؤثٌر لتؤخٌر نشر التقارٌر المالٌة على القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات العراقٌة  ٌوجد .0

 لعراق لؤلوراق المالٌة .المدرجة فً سوق ا

إن مدة االفصاح الممنوحة للشركات بحسب التعلٌمات الصادرة عن هٌبة األوراق المالٌة ،  .5

هً مدة لٌست بالقلٌلة حٌث تؤخذ الشركات مساحة كافٌة من الوقت لكً تنشر تقارٌرها 

لشركات المالٌة السنوٌة وإن التؤخٌر فً نشر التقارٌر المالٌة هو نتٌجة قصور ادارات ا

 فً القوانٌن أو التعلٌمات التً تصدرها هٌبة األوراق المالٌة . ولٌس خلبلً 

إن الشركات الملتزمة بنشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المطلوب وبشكل عام للتقرٌرٌن كما  .3

قد ترتفع القٌم السوقٌة ألسهمها أو تنخفض  31/12/2019وكما فً   31/12/2018فً 

اعتماداً على ظروؾ السوق وخاصٌة العرض والطلب ، إذ إن التزام الشركات بنشر 

التقارٌر المالٌة فً الوقت المطلوب لٌس بالشرط أن ٌرافقه ارتفاع بالقٌم السوقٌة ألسهم 

 الشركات المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة . 

كات المتؤخرة فً نشر التقارٌر المالٌة وبشكل عام للتقرٌرٌن  كما فً إن الشر .4

قد انخفضت القٌم السوقٌة ألسهمها وهذا ٌعنً  31/12/2019وكما فً   31/12/2018

ن التؤخٌر فً نشر التقارٌر المالٌة للشركات المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة أ

نتٌجة انخفاض الطلب علٌها ، وذلك ألن  ٌإدي الى انخفاض القٌم السوقٌة ألسهمها

مستخدمً التقارٌر المالٌة ٌحتاجون الى المعلومات فً الوقت المناسب لكً ٌتمكنوا من 

ن القٌمة السوقٌة أاجراء المقارنات واتخاذ القرارات ، حٌث أشارت نتابج الدراسة الى 
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مالً كما فً حسب التقرٌر الب 4:1ألسهم الشركات المتؤخرة تتؤثر سلباً بنسبة 

 . 31/12/2019حسب التقرٌر المالً كما فً ب 3:2، وبنسبة  31/12/2018

إن الشركات ؼٌر الملتزمة أو الممتنعة عن نشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المطلوب  .5

قد انخفضت  31/12/2019وكما فً   31/12/2018وبشكل عام للتقرٌرٌن كما فً 

عدم االلتزام أو االمتناع عن نشر التقارٌر المالٌة ن أالقٌم السوقٌة ألسهمها وهذا ٌعنً 

للشركات المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة ٌإدي الى انخفاض القٌم السوقٌة 

ألسهمها نتٌجة انخفاض الطلب علٌها وذلك ألن مستخدمً التقارٌر المالٌة ٌحتاجون الى 

ارنات واتخاذ القرارات ، حٌث المعلومات فً الوقت المناسب لكً ٌتمكنوا من اجراء المق

ن القٌمة السوقٌة ألسهم الشركات ؼٌر الملتزمة أو الممتنعة أأشارت نتابج الدراسة الى 

 4:3، وبنسبة  31/12/2018حسب التقرٌر المالً كما فً ب 4:2تتؤثر سلباً بنسبة 

 . 31/12/2019حسب التقرٌر المالً كما فً ب

ن الشركات المساهمة تتؤخر فً تقدٌم أالمالٌة هو  إن من أهم اسباب تؤخٌر نشر التقارٌر .6

بٌاناتها الى دٌوان الرقابة المالٌة لتدقٌقها والمصادقة علٌها مما ٌإدي الى تؤخر الدٌوان فً 

إنهاء اجراءات التدقٌق والمصادقة علٌها وكذلك عدم قٌام مراقب الحسابات باالنتهاء من 

 لٌةارات بعض الشركات فً اعداد التقارٌر الماأعماله ضمن المدة المحددة وأٌضاً تلكإ اد

 ضمن الوقت المطوب . 
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 الثانًالمبحث 

  Recommendationsالتوصٌات 

  توصٌات البحث  -4-2-1 

اعتماداً على استنتاجات الدراسة بجانبٌها النظري والتطبٌقً ، فإن الباحث ٌقدم مجموعة من 

التوصٌات والمقترحات التً ٌمكن أن ٌستفاد منها ادارة سوق العراق لؤلوراق المالٌة والجهات 

 ً : ؤتالعاملٌن فً السوق من مستثمرٌن ومكاتب وساطة وهً كما ٌالمشرفة على السوق وأٌضاً 

التؤكٌد على الشركات التً تؤخرت كات المساهمة بتعلٌمات االفصاح وأهمٌة التزام الشر .0

منصوص علٌه فً ال لنشرلاللتزام بالوقت المحدد على افً نشر تقارٌرها المالٌة السنوٌة 

 ةتعلقملشركات التً تخالؾ االنظمة والتعلٌمات اللمة أخذ التدابٌر البلزوالقوانٌن واللوابح 

 ملتزمة بتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة . الباإلفصاح وزٌادة الؽرامة على الشركات ؼٌر 

هٌبة االوراق المالٌة ها ارٌر المالٌة السنوٌة والتً حددتتخفٌض المدة النظامٌة لنشر التق .5

الى مدة أقل من ذلك ، وذلك لتحسٌن خاصٌة التوقٌت المناسب  اً ( ٌوم 051من ) 

 وكمحاولة للضؽط على الشركات المساهمة لؽرض االلتزام بتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة.

التوجه الى البرامج التدرٌبٌة وورشات العمل التً تهدؾ الى التوعٌة بتعلٌمات التوقٌت  .3

عمٌمات لجمٌع الشركات المدرجة فً سوق المناسب لنشر التقارٌر المالٌة ، وتوجٌه ت

العراق لؤلوراق المالٌة لتذكٌرها بواجباتها والتزاماتها التً حددت بموجب تعلٌمات 

االفصاح ، وذلك لؽرض تنظٌم السوق المالً وتطوٌره ، بهدؾ تحقٌق العدالة والشفافٌة 

أو عدم االلتزام  والكفاءة وحماٌة المستثمر من المخاطر التً ٌتعرض لها نتٌجة التؤخٌر

 بنشر التقارٌر المالٌة فً الوقت المناسب . 

ترتٌب الشركات المساهمة المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة على أساس الشركات  .4

األسرع فً توقٌت نشر التقارٌر المالٌة لتشجٌع الشركات على االلتزام بالتوقٌت المحدد 

المنافسة لدى الشركات للوصول الى التوقٌت األفضل لنشر التقارٌر المالٌة ، وبعث روح 

فً النهاٌة ٌصب فً مصلحة مستخدمً التقارٌر المالٌة ، وٌعود بالنفع للشركة  يالذ

 والمجتمع بشكل عام .

العمل على وضع تشرٌعات قانونٌة تحث الشركات على ضرورة االلتزام واالسراع بنشر  .5

راقب الحسابات من عمله ، وذلك ألن ؼالباً ما التقارٌر المالٌة السنوٌة عندما ٌنتهً م

 ٌتعلق سبب تؤخٌر نشر لتقارٌر المالٌة بإدارة الوحدة االقتصادٌة .
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العمل على اسلوب التدقٌق المستمر ، لكً ٌساهم فً تحقٌق الموازنة بٌن عنصري الدقة  .6

 والتوقٌت المناسب فً نشر التقارٌر المالٌة .

ة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة على انشاء مواقع توجٌه الشركات المساهمة المدرج .7

الكترونٌة على شبكة االنترنٌت ، للمساهمة فً توفٌر معلومات عن الشركات لكل 

المشاركٌن فً السوق المالً والتً تعد من طرق االفصاح األقل تكلفة حٌث ٌمكن لجمٌع 

سب ، والذي ٌساعد المشاركٌن الحصول على المعلومات بصورة سرٌعة وفً الوقت المنا

 الشركات فً سهولة نشر التقارٌر المالٌة .

إعادة النظر بالقوانٌن واللوابح التنظٌمٌة التً تتعلق بمضمون االفصاح المحاسبً الذي  .8

تقدمه الشركات المحلٌة والشركات المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة وتقدٌمه فً 

ت المستثمرٌن وجمٌع مستخدمً التقارٌر المالٌة الوقت المناسب بالشكل الذي ٌلبً احتٌاجا

 من المعلومات .

أهمٌة تقدٌم المعلومات للمستثمرٌن فً الوقت المناسب وبشكل عادل األمر الذي من شؤنه  .9

ٌشجعهم على االستثمار فً االوراق  يأن ٌإدي الى شعور المستثمرٌن باالطمبنان والذ

 نزاهة فً السوق المالً . ٌإدي الى تحقٌق الكفاءة وال يالمالٌة والذ

  مقترحات البحث ودراسات مستقبلٌة -4-2-2

وأٌضاً فإن الباحث ٌقدم مجموعة من المقترحات لدراسات وأبحاث مستقبلٌة ٌمكن تساهم فً 

تطوٌر عمل سوق األوراق المالٌة وفً فتح آفاق جدٌدة ألجراء المزٌد من البحوث فً هذا 

 المجال باالعتماد على مناهج مختلفة وكاآلتً : 

 لٌة . دراسة العوامل المإثرة فً تؤخٌر اصدار التقارٌر الما .0

 دراسة العبلقة بٌن كفاءة سوق االوراق المالٌة وتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة . .5

اجراء دراسة مقارنة بٌن بٌبة سوق العراق لؤلوراق المالٌة وبٌبة أخرى من حٌث مدى  .3

 االلتزام بتوقٌت نشر التقارٌر المالٌة . 

توجه المستثمرٌن لئلقبال على دراسة أثر االخبار الجٌدة التً تبعثها التقارٌر المالٌة على  .4

 شراء األسهم وزٌادة حجم التداول .

دراسة العبلقة بٌن خاصٌة التوقٌت المناسب للتقارٌر المالٌة ودرجة التحفظ المحاسبً  .5

  ثمرٌن فً سوق االوراق المالٌة .وعبلقتهما بقرارات المست
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 المراجع والمصادر 

 القرآن الكرٌم 

 references  Arabic المصادر العربٌة

 أوالً : الوثائق والتقارٌر الرسمٌة والندوات 

 ( .  5151،  5109،  5108التقرٌر السنوي لسوق العراق لؤلوراق المالٌة للسنوات )  .0

 5101( الصادرة عن هٌبة تداول االوراق المالٌة لسنة  8تعلٌمات االفصاح رقم )  .5

 . 5105والمعدلة لسنة 

 . 5114والمعدل لسنة  0997( لسنة  50قانون الشركات العراقً رقم )  .3

  المجمع العربً الدولً للمحاسبٌن القانونٌن . .4

" الٌات تداول أسهم الشركات واالفصاح بعنوان  5150 /أٌار  / 0ورشة عمل بتارٌخ  .5

نظمها سوق العراق لؤلوراق المالٌة بالتعاون مع  فً سوق العراق لألوراق المالٌة "

 ة النهرٌن . جامع /عمادة كلٌة اقتصادٌات االعمال 

 ثانٌاً : الكتب 

جامعة عٌن   " الطرق المحاسبٌة والتقارٌر المالٌة "(  2011أبو عجوة ، حماد ، )  .1

 الشمس ، كلٌة التجارة ، القاهرة .

، المجلد الثانً )م(، دار الصادر، الطبعة  " " لسان العرب(  1999بن منظور ، )  .2

 االولى ، بٌروت  .

، الطبعة االولى ،  " المحاسبة الدولٌة "( ، 2001جربوع ، ٌوسؾ ، وحلس ، سالم ) .3

 ؼزة فلسطٌن .

" نظرٌة المحاسبة : الفروض ، المفاهٌم ، ( ، 2001جربوع ، ٌوسؾ محمود ، ) .4

 " ، الطبعة االولى ، مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع ، عمان االردن . المبادئ ، المعاٌٌر

المجمع  " المحاسبة _ الورقة الثانٌة "(  2013خداش ، حسام ، ) حمٌدات ، جمعة ،  .5

 العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن ، عمان ، االردن .

" تحلٌل القوائم المالٌة : (  2011خنفر ، مإٌد راضً ، المطارنة ، ؼسان فبلح ، ) .6

  ، دار المسٌرة للنشر ، الطبعة الثالثة ، عمان ، االردن . مدخل نظري وتطبٌقً "
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 ، " االستثمار ألغراض المالٌة القوائم تحلٌل" (  2004)  ، الدٌن كمال ، الدهراوي .7

 . مصر ، االسكندرٌة ، والتوزٌع والنشر للطباعة الجامعٌة الدار

 المالٌة القوائم تحلٌل فً معاصر مدخل" (  2011)  ، مصطفى الدٌن كمال ، الدهراوي .8

 . مصر ، االسكندرٌة ، الحدٌث الجامعً المكتب ، "

 مدخل:  المتوسطة المحاسبة" (  1999)  ، هللا عبد ، وهبلل الدٌن كمال ، الدهراوي .9

 .  مصر ، االسكندرٌة ، والتوزٌع والنشر للطباعة الجامعٌة الدار ، " تطبٌقً نظري

 االولى الطبعة ،"  المالٌة االسواق" (  2001)  ؼازي ، وفرح النافع عبد ، الزرري .10

 . عمان ، والتوزٌع للنشر وابل دار ،

 شركات فً المحاسبة" (  2013)  ، كامل محمد وصبلح ، شعٌب محمد ،  السعٌد .11

 . السودان ، التجارة كلٌة ، بنما جامعة ، " المساهمة

 للنشر الراٌة دار ، " المحاسبٌة المعلومات نظام" (  2009)  ، هللا عطا سٌد ، السٌد .12

 .  االردن ، عمان ، والتوزٌع

  ، " الدولً التوافق منظور_   المحاسبٌة النظرٌة" (  2005)  ، امٌن ، لطفً السٌد .13

 . الجامعٌة الدار ، االسكندرٌة

، بدون دار النشر ، الجامعة  " النظرٌة المحاسبٌة "( ،  2006شاهٌن ، علً ، ) .14

 االسبلمٌة ، ؼزة  ، فلسطٌن .

،  التقارٌر المالٌة "" اعداد وتحلٌل (  2020عبد الؽفار ، محمد رزق و آخرون ، )  .15

 جامعة القاهرة _ كلٌة التجارة  ، مصر .

 مٌزان فً التجارٌة الشركات اسهم" (  2011) ، الجمٌل شكري محمد ، العدوي .16

 .   االسكندرٌة ، االولى الطبعة ، الجامعً الفكر دار ،"  االسالمٌة الشرٌعة

 والتوزٌع للنشر الشروق دار ، " المحاسبة أصول" ( 2003) ، احمد ٌاسٌن ، العٌسى .17

 .  االردن ، عمان ،

، دار  1، ط  " نظم المعلومات المحاسبٌة "(  2004قاسم ، عبد الرزاق محمد ، )  .18

 الثقافة للنشر والتوزٌع ، عمان .

" التؤصٌل النظري للممارسات (  2008مطر ، محمد ، السوٌطً ، موسى ، )  .19

 ،  دار وابل للنشر ، الطبعة الثالثة ، عمان ، االردن .  المهنٌة المحاسبٌة "

(  2007مطٌع ، ٌاسر صادق وابو عقاب ، طارق سعٌد والشواٌكة ، عبد هللا احمد ، )  .20

 ، مكتبة المجمع العربً للنشر والتوزٌع . 1، ط  " نظم المعلومات المحاسبٌة "، 
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فً سوق االوراق المالٌة _  " التعامل باألسهم(  2006النشار، محمد فتح هللا ، )  .21

 ، دار الجامعة الجدٌدة ، االسكندرٌة ، مصر  .رإٌة شرعٌة فً ضوء الفقه االسالمً " 

" المحاسبة المالٌة اصول وخصوم وقوائم (  2000ٌوحنا آل آدم ، د. صالح رزق ،)  .22

 ، دار الحامد ، عمان ، االردن . " مالٌة

 ثالثاً : الرسائل واالطارٌح الجامعٌة  

" حوكمة المراجعة ودورها فً تقلٌل (  5109)  أحمد ، محمد صدٌق عبد العزٌز ، .0

 ، جامعة النٌلٌن ، اطروحة دكتوراه . مخاطر المراجعة وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة "

"اثر المخاطر المصرفٌة على القٌمة ( ،  5115_5114االطرش ، باسم محمود ، )  .5

 ، ، جامعة ال البٌت ، االردن( " 2112_  1989السوقٌة السهم البنوك التجارٌة ) 

 . رسالة ماجستٌر 

" اثر المعلومات المحاسبٌة الواردة فً  ( 5105)  باعكضة ، رواء عبد الرزاق ، .3

، جامعة الملك عبد العزٌز _ جدة ، رسالة  التقارٌر المالٌة االولٌة على اسعار االسهم " 

 .  ماجستٌر

 من وكل االرباح توزٌع بٌن العالقة اختبار"  ،( 5119) ، ابراهٌم محمد ، البراجنة .4

 رسالة ، " المالٌة لألوراق فلسطٌن سوق فً المتداولة لالسهم والدفترٌة السوقٌة القٌمة

 .   ؼزة ، االسبلمٌة الجامعة ، ماجستٌر

 القطاعً المالً االبالغ مستوى تقٌٌم"  ،(  5104)  ، برٌهً محمود علً ، البطاٌنة .5

 ، " المالٌة لألوراق العراق سوق فً المدرجة المساهمة الشركات خصائص وفق على

 . ماجستٌر رسالة ، بؽداد جامعة ، واالقتصاد االدارة كلٌة

، مذكرة تخرج ،  " سوق االوراق المالٌة فً الجزائر "(  5117بوضٌاؾ ، عبٌر ، )  .6

 جامعة منتوري _ قسنطٌنة .  

اثر االفصاح غٌر المالً على القٌمة السوقٌة  "(  5107، ) جحجوح ، محمد ماجد محمد .7

 ،، دراسة تطبٌقٌة ، الجامعة االسبلمٌة ، ؼزة  للشركات المدرجة فً بورصة فلسطٌن "

 . رسالة ماجستٌر
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" العوامل المرتبطة بالتوقٌت المالئم فً ( ،  5107الجنابً ، علً محمد عباس ، )  .8

دراسة تطبٌقٌة لعٌنة  ال تماثل المعلومات " إصدار التقارٌر المالٌة السنوٌة وتؤثٌرها فً

من الشركات المساهمة المدرجة فً سوق العراق لؤلوراق المالٌة ، الجامعة التقنٌة 

 الوسطى ، الكلٌة التقنٌة االدارٌة _ بؽداد ، رسالة ماجستٌر .

" سٌاسة توزٌع االرباح واثرها على القٌمة ( ،  0994الحسٌنً ، فبلح حسن ، )  .9

دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من الشركات العراقٌة ، اطروحة دكتوراه ،  لالسهم " السوقٌة

 الجامعة المستنصرٌة ، بؽداد ، العراق  .

 القٌمة على المالً االداء مإشرات اثر دراسة"  ،( 5106)  ، قرٌنة بن ، حلٌمة .01

 جامعة ،(  5105_  5101)  للفترة قطر بورصة حالة دراسة ، " للسهم السوقٌة

 .، رسالة ماجستٌر  ورقلة مرٌاح ، قاصدي

" اثر االفصاح المحاسبً على جودة القوائم المالٌة فً ظل  ( 5106)  قسوم ،، حنان  .00

، رسالة  ، جامعة فرحات عباس ، الجزابر تطبٌق معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة "

  . ماجستٌر

المالٌة الفترٌة فً الحد من عدم " دور التقارٌر (  5105) خالد ، سحر عبلء احمد ،  .05

  ، جامعة بنما ، رسالة ماجستٌر .  تماثل المعلومات فً ضوء المعاٌٌر المحاسبٌة "

 اصدار توقٌت على المإثرة العوامل" (  5104)  ، عادل فهمً حازم ، الدحدوح .03

 ، ؼزة_  االسبلمٌة الجامعة ، " فلسطٌن بورصة فً المدرجة للشركات المالٌة التقارٌر

 . ماجستٌر رسالة

 مذكرة ، " االسهم تداول على الواردة القٌود" (  5108)  ، الذٌب بن حمزة  ، الذٌب .04

 . 5108 ، الجزابر ، المسٌلة_  بوضٌاؾ محمد جامعة ، الماجستٌر شهادة لنٌل

" محددات ابطاء التقارٌر المالٌة بالتطبٌق على  ( 5105)  ، احمد محمد ، زاهر .05

 ، جامعة الزقازٌق ، رسالة ماجستٌر . الشركات المساهمة المصرٌة " 

" استخدام التقارٌر المالٌة لتقٌٌم الشركات بغرض  ( ، 5104)  زكرٌا ، نابلة فتحً ، .06

 ، جامعة دمشق ، اطروحة دكتوراه . االستثمار "

" دور المعلومات المالٌة المستقبلٌة للشركات ( ،  5100)  سبسً ، مصطفى ٌوسؾ ، .07

 ، جامعة حلب ، رسالة ماجستٌر .   فً اتخاذ القرارات "

" تؤثٌر نسب السٌولة ونسب المدٌونٌة على القٌمة السوقٌة (  5106ستو ، صفاء ، )  .08

، رسالة ، جامعة قاصدي مرباح _ ورقلة ، قطر  للشركة المسعرة فً البورصة "

 . ستٌرماج
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" اثر الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة على ( ،  5105)الؽربً ،، سماح  .09

، جامعة محمد بوضٌاؾ المسٌلة ، الجزابر ،  جودة التقارٌر المالٌة فً البنوك التجارٌة "

 رسالة ماجستٌر .

" سوق االوراق المالٌة االسالمٌة بٌن النظرٌة (  5117سمور ، نبٌل خلٌل طه ، )  .51

 ، الجامعة االسبلمٌة ؼزة ، رسالة ماجستٌر  .  طبٌق "والت

" اثر التضخم على عوائد االسهم جامعة منتوري _ (  5101سمٌة ، بلجبلٌة ، )  .50

 ، الجزابر رسالة ماجستٌر  . قسنطٌنة " 

" حرٌة المساهم فً التنازل عن (  5118فاطمة الزهراء ، )  ،سمٌة ، بن ؼالٌة  .55

 ، جامعة ابو بكر بلقاٌد ، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر. االسهم " 

 المالٌة التقارٌر جودة فً المحاسبٌة السٌاسات تغٌٌر اثر" (  5151)  ، مهند ، السٌدة .53

، رسالة  السورٌة العربٌة الجمهورٌة ، الخاصة الشام جامعة ، " مٌدانٌة دراسة_ 

 .ماجستٌر 

 للمعلومات النوعٌة الخصائص اثر" (  5119)  ، علً ٌحٌى اكرم ، الشامً .54

 ، " الٌمنٌة الجمهورٌة فً العاملة الٌمنٌة للبنوك المالٌة التقارٌر جودة على المحاسبٌة

 . ماجستٌر رسالة ، العلٌا للدراسات االوسط الشرق جامعة

" اثر االعالن على توزٌعات االرباح على (  5116شراب ، صباح اسامة علً ، )  .55

الجامعة االسبلمٌة ،  المدرجة فً سوق فلسطٌن لألوراق المالٌة " اسعار اسهم الشركات

 .، رسالة ماجستٌر ، ؼزة  

" قدرة مإشر القٌمة االقتصادٌة المضافة (  5105شعبان ، محمد عقٌل لولو ، )  .56

،  مقابل مإشرات االداء التقلٌدٌة على تفسٌر التغٌر فً القٌمة السوقٌة لالسهم "

 . ، رسالة ماجستٌرسطٌن ، ؼزة الجامعة االسبلمٌة ، فل

 المولدة الملموسة غٌر االصول" (  5105)   ، فبلح نواؾ خٌر احمد ، الشماٌلة .57

 ، " االردن فً الدوائٌة الصناعات قطاع فً للمنشؤة السوقٌة القٌمة على واثرها داخلٌا

 . ، رسالة ماجستٌر  االردن ، الزرقاء جامعة

 المعلومات جودة تحقٌق فً الحوكمة دور"  ،(  5105) ، حسن الرزاق عبد ، الشٌخ .58

 المساهمة شركات على تطبٌقٌة دراسة:  السهم سعر على وانعكاساتها المحاسبٌة

 .  ماجستٌر رسالة ، ؼزة ، االسبلمٌة الجامعة ، " فلسطٌن بورصة فً المدرجة
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 المالٌة التقارٌر عن االعالن اثر" (  5107)  ، احمد هللا عوض وسام ، الصوالحً .59

 ، العربٌة عمان جامعة ، " االردنٌة التجارٌة البنوك السهم السوقٌة القٌمة على المرحلٌة

 .ماجستٌر رسالة

" اثر التحفظ المحاسبً فً التقارٌر المالٌة على ( ،  5107عبٌد ، اٌمان محمد ، )  .31

،  بورصة عمان "القٌمة السوقٌة للشركات المساهمة العامة االردنٌة المدرجة فً 

 .، رسالة ماجستٌر جامعة الزرقاء ، االردن 

" دور االفصاح المحاسبً فً دعم الرقابة ( ،  5104عطا ، عبد المنعم ، )  .30

والمساءلة فً الشركات المساهمة العامة قطاع غزة _ فلسطٌن دراسة تحلٌلٌة وتطبٌقٌة 

 ، الجامعة االسبلمٌة _ ؼزة ، رسالة ماجستٌر .  "

 المحاسبً االفصاح توقٌت تؤثٌر"  ،(  5106)  ، كاظم طاهر أحمد ، العنبكً .35

 كلٌة ،"  مقترحة آلٌة_  المحاسبٌة بالمعلومات الداخلً االتجار فً العراقٌة للشركات

 . دكتوراه اطروحة ، بؽداد جامعة ، واالقتصاد االدارة

 االجتماعٌة المسإولٌة عن االفصاح اثر" (  5105)  ، سالم ابراهٌم انس ، العودات .33

 جامعة ،( " Tobin s' Q)   لنموذج وفقاً  االردنٌة التجارٌة للبنوك السوقٌة القٌمة على

 . ، رسالة ماجستٌر  االوسط الشرق

 على واثرها االختٌارٌة المحاسبٌة االستحقاقات"  ،(  5108)  ، علً سماح ، العوض .34

 . ماجستٌر رسالة ، النٌلٌن جامعة ، " المالٌة التقارٌر جودة

" حوكمة الشركات واثرها على مستوى (  5101)  ال ؼزوي ، حسٌن عبد الجلٌل ، .35

 االكادٌمٌة العربٌة فً الدنمارك ، رسالة ماجستٌر. ،االفصاح فً المعلومات المحاسبٌة " 

" النظام القانونً للشركة ذات المسإولٌة (  5106فضٌلة ، جمعً ودربال لوٌزة ، )  .36

، مذكرة لنٌل شهادة الماستر فً القانون ، جامعة أكلً التشرٌع الجزائري "  المحدودة فً

 منحد اولحاج _ البوٌرة .

،" كفاءة سوق رأس المال وأثرها على القٌمة (  5101_5119لطرش سمٌرة ، )  .37

جامعة منتوري  " السوقٌة للسهم ، دراسة حالة مجموعة من اسواق رأس المال العربٌة

 _ قسنطٌنة ، الجزابر ، اطروحة دكتوراه  .
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" العوامل المإثرة فً توقٌت اصدار التقارٌر ( ،  5116معاٌعة ، سهاد سالم ، )  .38

، كلٌة الدراسات العلٌا ، الجامعة  المالٌة السنوٌة للشركات الصناعٌة فً االردن "

 االردنٌة ، رسالة ماجستٌر . 

" اثر االعالن عن توزٌع االرباح وربحٌة السهم فً (  5105، )  نصر ، خالد جمال .39

،  القٌمة السوقٌة السهم الشركات االردنٌة المدرجة فً بورصة عمان لألوراق المالٌة "

 .  5105جامعة العلوم التطبٌقٌة الخاصة ، رسالة ماجستٌر ، 

،  ال "" تداول االسهم والتصرف فٌها فً شركات االمو(  5107، )  وداد ، بن ٌعٌش .41

 اطروحة دكتوراه ، جامعة مولود معمري  .   

 رابعاً : البحوث والدورٌات 

" خصائص لجان التدقٌق  ( 5105)  احمد فٌصل ، ابو الهٌجاء ، محمد فوزي والحاٌك ، .0

وأثرها على فترة اصدار تقرٌر المدقق : دراسة تطبٌقٌة على الشركات المساهمة 

امعة االسبلمٌة للدراسات االقتصادٌة واالدارٌة ، ، جامعة جرش ، مجلة الج االردنٌة "

 . 5، العدد  51المجلد 

" العوامل المإثرة فً تؤخٌر اصدار  ( 0998)  منٌر ،، لطفً وابو نصار، محمد  .5

 ، الجامعة االردنٌة .  التقارٌر المالٌة السنوٌة للشركات االردنٌة "

" العوامل المحددة لفترة ( ،  5116قاقٌش ، محمود حسن ، )و البطاٌنة ، هنادي تركً .3

اصدار التقرٌر المالً السنوي للشركات المساهمة العامة االردنٌة المدرجة فً بورصة 

  المجلة العربٌة للمحاسبة جامعة الٌرموك . نسخة الكترونٌة .  عمان "

" توقٌت اصدار التقرٌر السنوي فً الشركات المساهمة  ( 0998)  االزهري ، باسم ، .4

 ، الجامعة االردنٌة . الردنٌة " العامة ا

فً توجٌه  IFR.Sدور القوائم المالٌة المعدة وفق  "(  5118)  ،محمود ، اسماعٌل  .5

، القاهرة جامعة عٌن الشمس ، المجلة العلمٌة العدد االول ٌونٌو  ،" وتشجٌع االستثمارات

 . 4الصفحة 

 " األدوات ، المفهوم ، النشؤة:  المالٌة األسواق" (  5104)  ، حسٌن حٌدر ، طعمة آل .6

 . كرببلء جامعة ، االستراتٌجٌة الدراسات مركز ، استراتٌجٌة كراسات سلسة ،

" العالقة بٌن توقٌت االعالن عن المعلومات المالٌة  ( 5117)  الجبر ، ٌحٌى بن علً ، .7

 ، دورٌة االدارة العامة .  5، العدد 47المجلد  وخصائص الشركات المساهمة السعودٌة "
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" توقٌت اصدار التقرٌر المالً السنوي فً الشركات (  5111الجمهانً ، عمر ، )  .8

، مجلة ابحاث الٌرموك ، سلسلة  المساهمة العامة المدرجة فً سوق عمان المالً "

 ( .0( العدد )06العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة ، مجلد )

مستوى االفصاح فً البٌانات المالٌة فً البنوك  "( ،  5113سٌن ) خشارمة ، ح .9

(  31معٌار المحاسبة الدولً رقم )  وللشركات المالٌة المتشابهة المندمجة فً االردن "

 ( . 0( ، العدد )  07: دراسة مٌدانٌة ، مجلة النجاح ، المجلد ) 

" االفصاح المحاسبً فً التقارٌر المالٌة للشركات (  5115الخطٌب ، خالد ،) .01

" مجلة جامعة دمشق للعلوم ( 1المساهمة االردنٌة فً ظل معٌار المحاسبة الدولً رقم )

  . 095_043، بحث محكم ، :  5، العدد  08االقتصادٌة والقانونٌة المجلد 

ت االفصاح عن " اثر توقٌ(  5116) ،  ، مسعود محمد الخوري ، رتاب سالم وبالقاسم .00

القوائم المالٌة على اسعار االسهم وحجم التداول دراسة تطبٌقٌة على الشركات 

 . 5، العدد  5،  المجلة االردنٌة فً ادارة االعمال ، المجلد  المساهمة العامة االردنٌة "

" محددات القٌمة السوقٌة ألسهم البنوك التجارٌة  ( 5105)  الذنٌبات ، زٌاد فراس ، .05

، جامعة العلوم   " 2115_  2112ة المدرجة فً بورصة عمان للفترة من االردنٌ

 . 0، العدد  07التطبٌقٌة ، المجلد 

،  " االسهم والتسهٌم : االهداف والمآالت "( 5119السبهانً ، عبد الجبار حمد ، ) .03

 المجلة االردنٌة فً الدراسات االسبلمٌة ، المجلد الخامس  .

" اثر تغٌٌر مبدأ القٌاس  ( ،5108) احمد برهان ،،  موسىسٌروان كرٌم و  عٌسى ، .04

المحاسبً ضمن االطار المفاهٌمً على جودة التقارٌر المالٌة دراسة آلراء عٌنة من 

 ، مجلة جامعة جٌهان_ اربٌل العلمٌة .   المحاسبٌن القانونٌٌن ومراقبً الحسابات "

 المإثرة العوامل أهمٌة تحلٌل"  ،(  5117)  ،وآخرون  ، علً محمد مإٌد ، الفضل .05

 المدٌرٌن نظر وجهة من مقارنة دراسة للشركات السنوٌة التقارٌر إصدار تؤخٌر فً

 واالقتصادٌة اإلدارٌة للعلوم القادسٌة " واالردن العراق من كل فً القانونٌٌن والمراجعٌن

 ( . 5) العدد ،( 9) مجلد ،

 االماراتً القانون فً ألسهمها الشركة شراء" (  5105)  ، محمد الباقً عبد ، الفكً .06

 .  5 العدد 05 المجلد ، والقانونٌة الشرقٌة للعلوم الشارقة جامعة مجلة ،" 



 والمصادر  المراجع

 

 
041 

 من لعٌنة دراسة:  لالسهم السوقٌة بالقٌم التنبإ"  ( 5117، )  ادٌب قٌس ، الكٌبلنً .07

 ( " 2112_  1998)  للفترة المالٌة لألوراق عمان بورصة فً المدرجة االسهم

 . الخاصة التطبٌقٌة ، عمان ، العلوم ،جامعة

 التقارٌر اصدار توقٌت فً المإثرة العوامل"  ،(  5109)  ، نادر عدنان ، المخموري .08

 سوق فً المدرجة العراقٌة المصارف من عٌنة على تطبٌقٌة دراسة السنوٌة المالٌة

 . اربٌل_  الدٌن صبلح جامعة ،  " المالٌة لألوراق العراق
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 المالحق  



 
 المالحق 

 

I 

 

 

 (1رقم ) حقمل

 
 بالدٌنار العراقً   2118الشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة لعام جدول عدد االسهم المتداولة واسعار االغالق الشهرٌة السهم 

 
اسماء 
 الشركات

رمز 
 الشركة

تشرٌن  اٌلول اب تموز حزٌران اٌار نٌسان اذار شباط 2كانون 

1 

تشرٌن 

2 

كانون 

1 

 عدد االسهم المتداولة

  Jan Feb Mar April May June Jul Aug Sep Oct Nov Dec  

               المصارف قطاع

 BCOI 0.47 0.48 0.44 0.44 0.43 0.44 0.48 0.44 0.44 0.41 0.43 0.47 5,507,975,262 المصرف التجاري

 BBOB 0.62 0.7 0.62 0.55 0.43 0.42 0.43 0.41 0.41 0.31 0.29 0.29 57,258,723,464 مصرف بغداد

المصرف العراقً 
 االسالمً

BIIB 0.48 0.47 0.46 0.46 0.43 0.43 0.44 0.4 0.35 0.32 0.33 0.4 52,457,135,974 

مصرف الشرق 
 االوسط

BIME 0.32 0.3 0.27 0.24 0.2 0.18 0.19 0.18 29,206,213,355 0.13 0.13 0.12 متوقفة 

مصرف االستثمار 
 العراقً

BIBI 0.46 0.48 0.47 0.44 0.41 0.39 0.37 0.34 0.3 0.3 0.28 0.28 19,447,236,846 

المصرف االهلً 
 العراقً

BNOI 0.48 0.58 5,512,870,391 0.34 0.37 0.21 0.26 0.32 0.41 0.43 0.53 0.53 ـــــ 

مصرف االئتمان 
 العراقً

BROI 0.64 0.65 0.63 0.63 0.47 0.49 0.44 0.42 0.43 0.4 0.39 0.4 1,415,977,342 

مصرف سومر 
 التجاري

BSUC 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.88 0.89 0.9 1,046,331,161 

 1,196,737,152    متوقفة BBAY 0.28 0.29 0.25 0.23 0.22 0.19 0.19 0.19 مصرف بابل

 BGUC 0.34 0.33 0.31 0.28 0.23 0.21 0.24 0.2 0.19 0.17 0.17 0.19 50,388,880,280 مصرف الخلٌج

 BMFI 0.32 0.3 0.25 0.22 0.19 0.2 0.25 0.19 0.17 0.17 0.16 0.16 54,519,019,934مصرف الموصل 
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 لالستثمار

 9,129,917,588 1.1 1.1 1.15 ـــــ BKUI 1.3 1.3 1.3 1.3 1.29 1.29 1.27 1.25 مصرف كوردستان

 BASH 0.32 0.31 0.27 0.27 0.26 0.26 0.3 0.26 0.25 0.23 0.22 0.23 8,283,771,000 مصرف اشور

 BMNS 0.76 0.89 0.89 0.86 0.89 0.85 0.89 0.93 0.71 0.66 0.64 0.63 3,775,173,380 المنصورمصرف 

 2,488,811,207 متوقفة BUND 0.22 0.22 0.2 0.18 0.18 0.14 0.15 0.13 0.12 0.1 0.09 المصرف المتحد

مصرف اٌالف 
 االسالمً

BELF 0.3 0.3 0.29 0.27 0.23 0.23 0.21 0.22 0.22 0.24 0.2 0.22 153,984,399 

المصرف الوطنً 
 االسالمً

BNAI 1.2 1.2 1.16 1.15 1.2 1.2 1.2 1.21 588,338,039 0.9 1.06 ـــــ ـــــ 

 2,563,685,825 ـــــ ـــــ ـــــ 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.75 ـــــ ـــــ BCIH مصرف جٌهان

مصرف زٌن 
 العراق االسالمً

BZII 1.15 285,320,250,000 0.37 0.37 0.36 0.3 0.35 0.5 0.95 ـــــ 1.26 ـــــ ـــــ 

مصرف التنمٌة 
 الدولً

BIDB 3,736,937,500 ـــــ 0.81 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 0.86 ـــــ 

مصرف الثقة 
 االسالمً

BTRU 24,759,950,000 0.35 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  تم االدراج ولم ٌطلق التداول 

مصرف اسٌا 
 العراق

BAIB تم        غٌر مدرج
 االدراج

1.15 1.15 1.15 2,597,600,000 

               قطاع الصناعة

المنصور 
 للصناعات الدوائٌة

IMAP 1,180,647,524 0.64 0.63 0.63 0.67 0.66 0.81     متوقفة 

 IMOS 5.9 6.23 5.75 5.8 5.3 5.45 5 4.27 4 3.89 3.98 3.99 124,785,140 الخٌاطة الحدٌثة

العراقٌة للسجاد 
 والمفروشات

IITC 8 8.05 8.11 8 7.85 7.7 7.5 7.4 7.35 7.1 7.25 7.98 72,605,093 

بغداد لصناعة 
 مواد التغلٌف

IBPM 1.38 1.2 1.5 1.54 1.5 1.4 1.26 4,418,009 1.3 1.29 1.29 ـــــ ـــــ 

بغداد للمشروبات 
 الغازٌة

IBSD 3.25 3.97 4.17 4 4.11 4.07 3.98 3.83 3.57 3.65 3.57 3.59 9,032,097,831 

العراقٌة لتصنٌع 
 التمور

IIDP 1.03 1.34 1.43 1.32 1.2 1.14 1.05 1.1 1.01 1.02 1.27 1.39 3,800,364,492 
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الصناعات 
 الكٌمٌاوٌة

INCP 0.56 0.7 0.87 0.76 0.77 0.75 0.71 7,882,200,584 0.65 0.64 0.67 متوقفة 

الكندي لللقاحات 
 البٌطرٌة

IKLV 1.02 1.38 1.95 1.98 1.69 1.77 1.65 1.61 3,147,319,367 1.25 1.25 1.19 متوقفة 

الصناعات 
المعدنٌة 
 والدراجات

IMIB 0.7 1.93 2.39 1.93 2.33 2 1.98 1.75 489,801,362    متوقفة 

انتاج االلبسة 
 الجاهزة

IRMC 10.5 9.75 9 7.8 8.7 7.9 8.65 8.25 8.5 8.3 11.25 13.65 43,152,271 

الصنائع  
الكٌمٌاوٌة 
 العصرٌة

IMCI 8,400 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 60 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 
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 ( 2ملحق رقم )

 

 بالدٌنار العراقً   2119المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة لعام جدول عدد االسهم المتداولة واسعار االغالق الشهرٌة السهم الشركات 

كانون  رمز الشركة اسماء الشركات
2 

تشرٌن  اٌلول اب تموز حزٌران اٌار نٌسان اذار شباط
1 

تشرٌن 
2 

كانون 
1 

 عدد االسهم المتداولة

  Jan Feb Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec  

               قطاع المصارف

 BCOI 0.44 0.41 0.38 0.4 0.44 0.46 0.45 0.47 0.48 0.47 0.46 0.46 4,834,120,840 المصرف التجاري

 BBOB 0.28 0.25 0.24 0.24 0.39 0.34 0.28 0.29 0.3 0.31 0.3 0.3 40,436,677,822 مصرف بغداد

 BIIB 0.37 0.36 0.37 0.37 0.38 0.42 0.4 0.41 0.38 0.39 0.4 0.4 1,136,802,216 المصرف العراقً االسالمً

متوق BIME 0.11 0.11 0.11 0.11 0.1 0.11 0.1 0.1 مصرف الشرق االوسط
 فة

0.1 0.1 0.1 19,625,128,066 

 BIBI 0.27 0.21 0.2 0.19 0.27 0.24 0.23 0.24 0.23 0.26 0.3 0.27 8,903,398,505 مصرف االستثمار العراقً

 BNOI 0.36 0.32 0.31 0.29 0.38 0.38 0.38 0.46 0.64 0.52 0.6 0.61 1,252,325,410 العراقً المصرف االهلً

 BSUC 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.63 0.55 0.55 0.51 0.51 0.51 0.51 448,573,872 مصرف سومر التجاري

 1,410,584,461 0.11  متوقفة 0.09 0.1 0.12 0.11 0.15 0.12 0.17 متوقفة BBAY مصرف بابل

 BGUC 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.14 0.14 0.14 13,140,686,274 مصرف الخلٌج

 BMFI 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.15 0.16 0.16 4,209,147,834 مصرف الموصل لالستثمار

 4,694,724,959 1.09 1.09 1.09 1.09 1.05 1.1 ـــــ BKUI 1.1 1.05 1.04 1.1 1.1 مصرف كوردستان

 BASH 0.21 0.21 0.19 0.2 0.2 0.21 0.23 0.23 0.22 0.23 0.24 0.24 1,084,202,168 مصرف اشور

 BMNS 0.7 0.75 0.6 0.6 0.72 0.69 0.68 0.68 0.67 0.65 0.63 0.67 4,948,733,355 مصرف المنصور

 37,666,039,534 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.07 0.08  متوقفة BUND المصرف المتحد

 24,315,925 ـــــ 0.18 0.18 0.18 ـــــ ـــــ ـــــ BELF 0.18 0.2 0.18 0.18 0.19 مصرف اٌالف االسالمً

متوق BNAI 0.94 0.83 0.65 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64 المصرف الوطنً االسالمً
 فة

 26,392,953,195 1 0.9 ـــــ
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 3,016,020,000 ـــــ 2.52 ـــــ 2.5 2.5 2.5 2.65 2.65 2.65 ـــــ ـــــ ـــــ BCIH مصرف جٌهان

 35,144,610,000 0.37 0.37 0.37 ـــــ ـــــ 0.37 ـــــ 0.37 0.37 ـــــ 0.37 ـــــ BZII مصرف زٌن العراق االسالمً

 255,000 ـــــ ـــــ ـــــ 0.81 ـــــ ـــــ 0.81 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ BIDB مصرف التنمٌة الدولً

 100,250,550,000 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 0.35 ـــــ ـــــ BTRU 0.35 0.35 0.35 0.35 مصرف الثقة االسالمً

 BROI 0.39 0.39 0.37 0.38 0.4 0.39 0.39 0.4 0.4 0.39 0.38 0.43 17,749,946,217 مصرف االئتمان العراقً

 2,851,150,000 1.1 1.1 ـــــ 1.1 1.15 1.15 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ BAIB 1.15 1.15 مصرف اسٌا العراق االسالمً

               قطاع الصناعة

 IMAP 0.64 0.63 0.64 0.66 0.67 0.72 0.74 0.77 0.89 0.92 1.12 1.98 1,682,186,668 المنصور للصناعات الدوائٌة

 IMOS 4.17 3.85 5.3 5.75 5.5 5.85 5.6 5.6 5.4 5.5 6.5 6.5 129,610,328 الخٌاطة الحدٌثة

 IITC 8.3 7.9 7.96 8.11 8.34 7.7 8 8.1 8.5 8.2 8.6 8.85 49,765,968 العراقٌة للسجاد والمفروشات

 44,050,099 1.98 ــــــ 1.8 1.8 1.8 1.8 1.53 1.5 1.42 1.39 1.3 ــــــ IBPM بغداد لصناعة مواد التغلٌف

 IBSD 3.4 2.75 2.9 3.14 3.36 3.55 3.38 3.26 3.36 3.4 3.34 3.29 6,464,072,395 بغداد للمشروبات الغازٌة

 2,859,085,540 1.16 1.17 1.16 1.06 1.13 1.26  متوقفة IIDP 1.18 1.09 1.05 1.05 تصنٌع وتسوٌق التمور

 INCP 0.68 0.67 0.65 0.63 0.64 0.67 0.68 0.68 0.81 1.08 1.33 1.9 4,613,327,901 الكٌمٌاوٌةالصناعات 

 IKLV 1.69 1.46 1.51 1.5 1.37 1.42 1.37 1.37 1.42 1.61 1.65 1.69 1,843,650,737 الكندي النتاج اللقاحات البٌطرٌة

 485,297,025 2.83 2.35 2.32 2.2 1.71 1.45 1.63 1.53 1.7 1.86  متوقفة IMIB الصناعات المعدنٌة والدراجات

 IRMC 8.7 8.95 9 8.8 8.8 8.81 9.7 9.8 11.3 11.4 10.65 12.5 58,961,931 انتاج االلبسة الجاهزة

 IMCI 48 41 38.1 38.1 41 41 41 47 45 85 100 100 74,018,968 الصنائع  الكٌمٌاوٌة العصرٌة
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 بالدٌنار العراقً   2121االسهم المتداولة واسعار االغالق الشهرٌة السهم الشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة لعام جدول عدد 

رمز  اسماء الشركات
 الشركة

كانون 
2 

تشرٌن  اٌلول اب تموز حزٌران اٌار نٌسان اذار شباط
1 

تشرٌن 
2 

كانون 
1 

عدد االسهم 
 المتداولة

  Jan Feb Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec  

               قطاع المصارف

 BCOI 0.46 0.5 0.5 0.41 0.4 0.43 0.45 0.5 0.46 0.45 0.44 0.43 1,322,051,273 المصرف التجاري

 BBOB 0.28 0.3 0.3 0.27 0.3 0.35 0.45 0.5 0.37 0.39 0.4 0.41 58,876,178,022 مصرف بغداد

 15,633,989,752 0.38 0.39 0.42 0.43 0.5 0.4 0.41 0.4 ـــــ BIIB 0.43 0.4 0.4 العراقً االسالمًالمصرف 

 BIME 0.11 0.1 0.1 0.09 0.1 0.1 0.11 0.1 0.11 0.11 0.11 0.12 7,241,648,187 مصرف الشرق االوسط

 BIBI 0.25 0.2 0.2 0.23 0.2 0.21 0.25 0.3 0.26 0.25 0.23 0.22 1,649,224,704 مصرف االستثمار العراقً

 2,873,475,432 0.88 0.67 0.65 0.67 0.7 0.68 0.5 0.5 ـــــ BNOI 0.57 0.5 0.5 المصرف االهلً العراقً

 BSUC 0.51 0.5 0.5 0.49 0.4 0.42 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1,256,767,285 مصرف سومر التجاري

موقو BBAY 0.09 0.1 0.1 0.09 0.1 0.08 0.08 0.1 0.08 0.08 0.07 مصرف بابل
 فة

2,564,604,593 

 BGUC 0.14 0.1 0.1 0.13 0.1 0.13 0.14 0.1 0.14 0.13 0.13 0.14 4,990,384,873 مصرف الخلٌج

 BMFI 0.15 0.1 0.1 0.14 0.1 0.13 0.14 0.1 0.13 0.13 0.12 0.13 1,719,048,902 مصرف الموصل لالستثمار

موقو ـــــ 1.01 1 1.01 1.01 ـــــ 1.01 1.1 1.1 ـــــ BKUI مصرف كوردستان
 فة

1.01 14,893,183,333 

 BASH 0.24 0.2 0.2 0.21 0.2 0.21 0.27 0.3 0.28 0.25 0.24 0.28 1,102,551,855 مصرف اشور

 BMNS 0.65 0.7 0.6 0.55 0.6 0.55 0.58 0.6 0.61 0.61 0.58 0.57 3,903,781,445 مصرف المنصور
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 BUND 0.07 0.1 0.1 0.07 0.1 0.06 0.08 0.1 0.07 0.07 0.07 0.07 11,664,832,271 المصرف المتحد

 19,976,178,390 0.28 0.23 0.23 0.22 0.2 0.2  ـــــ ـــــ 0.2 0.2 ـــــ BELF مصرف اٌالف االسالمً

 4,562,049,820 0.8 ـــــ ـــــ 0.65 ـــــ 0.65 0.65 ـــــ ـــــ BNAI 1 0.7 0.7 المصرف الوطنً االسالمً

 3,010,791,200 2.29 2.29 2.29 2.29 2.3 2.29 2.52 ـــــ  ـــــ ـــــ ـــــ BCIH مصرف جٌهان

مصرف زٌن العراق 
 االسالمً

BZII 27,689,661,668 ـــــ 0.37 0.38 0.38 0.4 0.38 0.37 0.4 0.37 ـــــ ـــــ ـــــ 

 1,446,500 ـــــ 0.81 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ BIDB مصرف التنمٌة الدولً

 12,004,600,000 0.35 ـــــ ـــــ ـــــ 0.4 0.35 0.35 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ BTRU مصرف الثقة االسالمً

 BROI 0.4 0.4 0.4 0.34 0.4 0.39 0.4 0.4 0.39 0.39 0.4 0.41 625,328,888 مصرف االئتمان العراقً

 11,397,000,000 1.08 ـــــ ـــــ 1.1 1.1 ـــــ BAIB 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 مصرف اسٌا العراق

               قطاع الصناعة

 IMAP 1.26 1.3 1.2 1.04 1.3 1.27 1.22 1.2 1.15 1.06 1.46 1.43 3,230,058,418 المنصور للصناعات الدوائٌة

 125,429,723 6.68 6.65 6.71 10.3 8.7 6.3 5.9 6.3 ـــــ IMOS 6.45 6.5 6.4 الخٌاطة الحدٌثة

 IITC 9 9.5 10 9.12 9.6 9.1 9.25 9.4 9.9 9.35 9.75 10 51,626,104 العراقٌة للسجاد والمفروشات

 157,171,791 2 2 1.8 1.8 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 1.8 ـــــ IBPM بغداد لصناعة مواد التغلٌف

 IBSD 2.95 2.6 2.3 2.01 2.2 2.52 2.65 3 3.39 3.4 3.52 4.15 7,146,328,662 بغداد للمشروبات الغازٌة

 2,030,693,110    متوقفة IIDP 1.17 1.3 1.3 1.09 1.2 1.21 1.2 العراقٌة لتصنٌع التمور

 INCP 2.37 2.1 1.9 1.61 2.3 2.24 2.18 2.1 2.03 2.04 2.13 2.14 3,908,426,610 الصناعات الكٌمٌاوٌة

موقو IKLV 1.7 1.6 1.5 1.38 1.4 1.44 1.4 1.4 1.4 1.35 1.37 الكندي لللقاحات البٌطرٌة
 فة

304,372,690 

الصناعات المعدنٌة 
 والدراجات

IMIB 3 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.55 2.6 2.57 موقو
 فة

92,230,103 

 10,519,259 11.88 ـــــ 12.1 11.6 11 9.6 ـــــ ـــــ ـــــ IRMC 9 9.1 9.1 االلبسة الجاهزةانتاج 

 45,315,869 62.5 61.5 60 60 65 ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ IMCI 65 65 الصنائع  الكٌمٌاوٌة العصرٌة
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Abstract 

This research aims to achieve a set of goals that can be summarized as 

follows : Identifying the impact of the published financial reports on the 

market value of the shares of Iraqi companies listed on the Iraq Stock 

Exchange. and Clarify the factors that could lead to delaying the 

publication of the financial reports of the Iraqi shareholding companies 

listed in the Iraqi Stock Exchange and A statement of the effects of the 

delay in publishing financial reports at the company level by knowing the 

extent to which the Iraqi joint stock companies listed in the Iraqi Stock 

Exchange comply with the disclosure requirements and the publication of 

their financial reports in accordance with instructions No. (8) for the year 

(2015) and the impact of the delay in publishing financial reports on the 

market value shares of these companies.                                                   

The research community was represented by the Iraqi companies listed on 

the Iraq Stock Exchange, and the research sample consisted of (33) 

companies were selected for the two largest and most traded sectors in the 

financial market, namely, the banking and industry sectors during the 

period from 2018_2020, where the market values of the shares of these 

companies were reached and the impact of the delay in publishing reports 

was known. Financials on its shares.                                                       

The study showed a set of conclusions, the most important of which are: 

The users of financial reports need appropriate and timely information for 

the purpose of making their predictions and making decisions, as it is 

necessary that this information be up-to-date in nature, as the appropriate 

timing represents an important constraint on the publication of financial 

reports and before the information loses its ability to influence the 

decision-making process, It is obvious that if information is not available 

when needed, it will not have an impact on decision-making because the 

process of taking it is always specific to a specific time period, and the 

appropriate timing varies with the different nature of the decision, as 

some decisions require more speed than others in providing appropriate 

information.                                                                                             

            



 
 

B 
 

The study recommended a set of recommendations, the most important of 

which are : The importance of the joint stock companies’ commitment to 

the disclosure instructions, as well as the emphasis on the companies that 

were late in publishing their annual financial reports to abide by the time 

specified for publishing the financial reports stipulated in the laws and 

regulations, by taking the necessary measures against those companies 

that violate the regulations and instructions related to disclosure and 

increasing the fine Companies that are not committed to the timing of 

publishing financial reports and reducing the statutory period for 

publishing the annual financial reports, which was set by the Securities 

Commission, from (150) days to a lesser period . 
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