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 اماوخدلص

لي لعينة من الشركات تقييم األداء الماتدور فكرة البحث في جوهرها حول 

المالية الشائعة د من المؤشرات ضوء بعدي الربحية والسوق طبقا لعد المساهمة في

, ومن ثم معرفة مدى نجاح تلك الشركات في تحقيق الخصوص االستعمال في هذا

اء بمستوى الرتقهما أهدافا أساسية يكفل تحقيقها االموازنة بين البعدين المذكورين بوصف

 مؤشراتالمالي في كل من  األداء, يهدف هذا البحث الى بيان األداء المالي للشركات

 لألوراقللشركات المدروسة والمدرجة في سوق العراق  (التقييم)الربحية والسوق 

عينة البحث وتحليل وبيان الدور المهم الذي يلعبه هذا النشاط في الشركات  ,المالية

وكذلك , مستوى الربحية والسوق ومدى فاعلية اإلجراءات المتبعة لتعظيم األرباح

تساعد متخذ القرار المالي في  أنعملية من شانها محاولة التوصل الى نتائج علمية و

طبيعة العالقة بين تقييم األداء ومؤشرات الربحية  تقصيالشركات المبحوثة على 

( شركة عراقية 20جرى تطبيق البحث على عينة من الشركات والبالغ عددها )والسوق, 

الستنتاجات من ا جملةوتوصل البحث الى مدرجة في سوق العراق لألوراق المالية, 

االقتصادية  الخارجية والمقترنة بالبيئة عدم استقرار البيئة أن: والتوصيات وكان أهمها

ا تعرضها الى الخسارة أو للشركات المبحوثة يؤدي الى تقلبات حتمية في ربحيتها لربم

وكانت ابرز التوصيات على الشركات أن توفر نظام ضبط داخلي لتقييم األداء  ,اإلفالس

)شهري أو فصلي( وذلك  كل دوري وان يعمل على مراجعة وتقييم هذا النظام بش ,المالي

 للتأكد من مالئمة وفاعلية األداء.

، اموق ، امشاكل نوب اماايي ، نوب ، امخيليل امالم ، ائيوي : تقييم األادا امامكلال  

 .األتهم امضلادي 
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 Introduction اماقاؤ  

األعم ال لم ا ل ه م ن اث ر ف ي  منظم اتف ي  زاا متمي حيز يشغل تقييم األداء المالي

عملي ة  الش ركة نج د ان أنش اء أهمي ةبق در  إذ, المالي ةتحقيق الخطط و الشركاترفع كفاءة 

نموها  أمكانيةتحدد مؤشرات نجاحها ومدى  ألنها أهمتعد عملية  هانحرافاتا وتقويمتقييمها 

الم الي  األداءتقي يم يخض ع  إذة, ع د مع ايير المالي يستند ال ى األداءواستمرارها وان تقييم 

 األداءلقي اس  يمك ن اس تخدامها معاير تقليدية ومعايير حديث ة ومع ايير دولي ة الى مجموعة

الت  ي  االنحراف  اتيكش  ا الكثي  ر م ن و واض  و وش فاف الم  الي األداءتقي يم  كم  ا ان, الم الي

م م  األداءويعد تقييم , تسبب بعض المشكالت للشركة  م مهم ا ف ة ن جوان ب وييالم الي جانب ا

الم الي ال ى معاين ة المؤش رات المالي ة الت ي تح دد  األداءقييم المالية وتسعى عملية ت اإلدارة

م ل األداء, ويع د الش ركة أداءنقاط الق وة والض عا ف ي  الس ائد للش ركة وض ع لالم الي وص فا

دراس  ة موج  ودات الش  ركة ومطلوباته  ا وحق  وق الملكي  ة والربحي  ة  ه يج  ريالن م  ن خالل  

 .عينة البحث لشركةالعام ل واألداءربحية الاثر كبير في  من يمة الدفترية للسهم لما لهوالق

ن ش  ركة د م  ن مؤش  رات الربحي  ة والس  وق لعش  رييه  دف البح  ث ال  ى قي  اس ع  د

مدرجة في سوق العراق لألوراق المالية وتحليلها ومن ثم تحديد ما أذا كانت الربحية تق ود 

, وبغي  ة والمدرج  ة ف  ي س  وق األوراق المالي  ةبحوث  ة ال  ى رف  ع مس  توى أداء الش  ركات الم

منه ا عل ى  فق رات تض منت ك ل أرب عالى  تقسيمه, جرى من البحث األساستحقيق الهدف 

النظ   ري ألبع   اد البح   ث, وتحلي   ل النت   ائج,  اإلط   ار, ع   ر  الت   والي )منهجي   ة البح   ث

انة به  ا ف  ي واالس  تنتاجات والتوص  يات وينته  ي البح  ث بالمص  ادر العلمي  ة الت  ي ت  م االس  تع

 (.هذا البحث انجاز
 

 ؤنهجي  امبيث .1

 ؤشكل  امبيث  1.1

 

تأدي ة نش اطاتها المختلف ة و وازدهاره اونموه ا  ببقائه ايقترن نجاح منظمات األعم ال 

تحقيق تل ك من هذه الشركات لوحركيتها وال مناص الخارجية بعد مواكبة مستجدات البيئة 

الم الي ال ذي يتع ذر تعزي زه م ا ل م  األداءه ا بما في األداءالغايات من االرتقاء في مستويات 

ق األرباح المرضية التي من شانها أن تنسحب الى التأثير االيج ابي يتواصل الشركات تحق

 تس اللينفي السوق المالية , وعل ى ه ذا األس اس يمك ن ص ياكة مش كلة البح ث عل ى وف ق 

  على ما يأتي: ماينص مضمونه
ألرباح قدرة على رفع مس توى البحث ل اصلة تحقيق الشركات عينةهل ترافق مو .1

 األداء في السوق المالية ؟ 

ه  ل يمك  ن لمؤش  رات التقي  يم والس  وق أن ت  ؤثر ف  ي تقي  يم األداء الم  الي للش  ركات  .2

  عينة البحث ؟

 



 
ادا  امالم  التخداا  اض  ؤشراا  اماايي  ااموق  اداات  تقييم األ

 تق  امضاا ..حلم  ف  عين  ؤن امشاكل  اماااج  ف  

 

  . . ؤدلا حازة،

  .  ؤياا عبا امقاحا

 2016/  39امضااد  

 

 ISSN (1681-6870)                               305                      ؤجل  كلي  اماافاين امجلؤـض  ملضلق 

 امبيثف ها 1.2

يهدف البحث الى قياس عدد من مؤش رات الربحي ة والس وق وتحليله ا وم ن ث م تحدي د 

الش ركات المبحوث ة ف ي الس وق  أداءود ال ى رف ع مس توى تق  والس وق كانت الربحية أذاما 

 .المالية

 
 امبيثأهاي    1.3

التص حيحية  لكي ي تم اتخ اذ اإلج راءات اومعرفة أسبابه اتاكتشاف االنحراف 1.3.1

 واقع األداء الفعلي وقياسه. بمعرفة

 .تحوط من المخاطرةالو الربوبيان قدرة الشركات على رفع هامش  1.3.2

والمدرج  ة ف  ي  عين  ة البح  ثللش  ركات  وعيوالموض   إيض  اح األداء الفعل  ي 1.3.3

 سوق العراق لألوراق المالية.

 

 ؤنهج امبيث  1.4

)الم  نهج الوص  في التحليل  ي( ال  ذي ال يق  ا عن  د ح  د جم  ع المعلوم  ات  يناعتم  د الب  احث

إنما يعمد إلى تحليلها, ولهذا المنهج أحقي ة واض حة ف ي هك ذا بح و  , ولوصا الظاهرة, 

 يل الميداني.كونه يتيو للباحث الوصا والتحل

 
 ؤجخاع اعين  امبيث  1.5

الع  راق ل  ألوراق  تك  ون مجتم  ع البح  ث م  ن الش  ركات المس  اهمة المدرج  ة ف  ي س  وق

 ع  ن( الص  ادر 2013المس  تثمر لع  ام )( ش  ركة, حس  ب دلي  ل 86المالي  ة, والب  الغ ع  ددها )

, فق  د دف  ع ت  وفير البيان  ات وتكامله  ا ع  ن قس  م م  ن عين  ة البح  ث أم  االس  وق ذات  ه,  أدارة

المعاين  ة كي  ر العش  وائية ف  ي ي  ل  أس  لو ت المدرج  ة ف  ي الس  وق ال  ى اس  تعمال الش  ركا

( ش  ركة 20مجموع  ة مع  ايير ج  رى اعتماده  ا ف  ي انتق  اء عين  ة البح  ث الت  ي تكون  ت م  ن )

ت ما نس بته (, بعد أن شكل1يبينها الجدول )عراقية مساهمة شملت مختلا القطاعات التي 

قبول ة لتعم يم نت ائج البح ث عل ى مجتمع ه , وهي نس بة معاين ة م%( من مجتمع البحث23)

 .  اإلحصائيةوملبية للمعايير 

 
 ؤوقغل  اخخيلا امضين   1.6

 جرى اختيار عينة البحث طبقا لمعايير عدة تم االعتماد عليها وهي كما مبين في األتي:

اس  تمرار الش  ركات المنتق  اة عل  ى مزاول  ة نش  اطاتها المختلف  ة واس  تمرار اإلدرا  ف  ي  .1

, 2012راق المالي  ة خ  الل م  دة البح  ث البالغ  ة خم    س  نوات )س  وق الع  راق ل  ألو

2011 ,2010 ,2009 ,2008.) 

 تكامل البيانات الالزمة للتحليل على مستوى الشركات المبحوثة طيلة فترة البحث. .2

اس تمرار الش ركات ف ي تحقي  ق األرب اح الص افية خ الل م  دة البح ث بم ا يت يو أمكاني  ة  .3

لربحية والسوق ومن ث م تقي يم األداء الم الي لتل ك حسا  المؤشرات المالية الخاصة با

 الشركات .
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 ( عينة البحث1جدول )
 العدد القطاع اسم الشركة ت

 المصارف المصرف األهلي العراقي 1

10 

 مصارف

 المصارف مصرف االئتمان العراقي 2

 المصارف مصرف دار السالم لالستثمار 3

 المصارف مصرف سومر التجاري 4

 المصارف لموصل للتنمية واالستثمارمصرف ا 5

 المصارف مصرف االتحاد العراقي 6

 المصارف المصرف التجاري العراقي 7

 المصارف مصرف بغداد لالستثمار 8

 المصارف مصرف المنصور لالستثمار 9

 المصارف مصرف أشور الدولي 10

 التامين للتامين األمين 11
3 

 للتامين شركات
 التامين م للتاميندار السال 12
 التامين للتامين األهلية 13

 استثمار الزوراء لالستثمار المالي 14

1 

 االستثمار 
 

 الخدمات مدينة العاب الكرخ السياحية 15
3 

 شركات للخدمات
 الخدمات الموصل لمدن األلعاب 16

 الخدمات المعمورة لالستثمارات العقارية 17

 الفنادق والسياحة سياحيةالوطنية لالستثمارات ال 18
1 

 الفنادق والسياحة

 2 الزراعة الحديثة لإلنتاج الحيواني والزراعي 19

 الزراعة الشرق األوسط إلنتاج األسماك 20 اإلنتاج الزراعي

 

 أتلقب جاع امبيلنل  اؤضلمجخهل 1.1

ج  رى جم  ع بيان  ات البح  ث م  ن مص  ادرها الثانوي  ة, كونه  ا بيان  ات منش  ورة ف  ي دلي  ل 

كش  في ال  دخل  دة ف  يس  جمتالمالي  ة  ل  ألوراقس  وق الع  راق  أدارةر الص  ادر ع  ن المس  تثم

لش  ركات عين  ة البح  ث فض  ال ع  ن بع  ض المؤش  رات الت  ي تتطلبه  ا لوالميزاني  ة العمومي  ة 

 تلك الشركات . ألداءعملية التحليل المالي 
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 ,المؤش رات المالي ة أوالتحليل الم الي بالنس ب  أسلو وقد عولجت البيانات باستعمال 

الج   اهز  اإلحص   ائيوق   د نف   ذت عملي   ات القي   اس والتحلي   ل الم   الي باس   تعمال البرن   امج 

(SPSS.v.17.)   
 

 األادا  امالم   خقييمامااتكزا  امفكاي  م .2

 عم  ل نت  ائج معرف  ة عب  ره يج  ري ال  ذي المرجع  ي العنص  ر األداء تقي  يم عملي  ات تع  د

 تق  ويم ف  ي لس  عيا بغي  ة أه  دافها مختل  ا عل  ى والخاص  ة العام  ة والمؤسس  ات المنش   ت

 . التنظيمي العمل ألداء االيجابيات  وتدعيم االنحرافات

 

  األادا  تقييم تضايف  2.1

 مختلف ة وأس   مع ايير ي ل ف ي المنظم ات أعم ال نت ائج تحلي ل ال ى األداء تقييم يشير

 القيم ة تق دير ال ىالتعري ا  ه ذا يش ير كم ا, المنظمات ألهداف الفضلى النتائج تحقيق بغية

 والمالي  ة االقتص  ادية الحق  ائق عنه  ا تعب  ر الت  ي القيم  ة بع  دها المؤسس  ات, اءألد الحقيقي  ة

 مجموع ة ع ن عب ارة فه و األداء تقي يم تعري ا يخص فيما أما (.505:  2013 العامري,)

 والمب  اد  لألس    وفق  ا والمعلوم  ات البيان  ات جم  ع ف  ي تس  اعد الت  ي والط  رق األس  اليب

 قي  اس نظ  ام بأن  ه يع  رف كم  ا (. 280: 2013 ,الس  تار عب  د) األداء نج  اح لتحدي  د الس  ليمة

 للمنظم ة اإلس تراتيجية الخطط تطور مدى في للنظر محددة معايير ضوء في األداء وتقييم

 .( 305:  2011السيس  ي,) األه  داف تحقي  ق وم  دى والكف  اءة الفاعلي  ة قي  اس ع  ن فض  ال

 وكف   اءة ةإنتاجي    رف   ع ف   ي واألس   اس العلمي   ة الموض   وعية العملي   ة بأن   هاالداء   ع   رفوي

 Glautier) المؤسس ة ف ي ال ربو مراك ز أداء ب ين المقارنة عملية في والمساعدة العاملين

(& underdown, 1988 : 497) . 

 

   األادا  تقييم أهاي   2.2

  2010 الفرطوس ي,) ,( 19:  2011 الق زاز,) ي أتي فيم ا األداء تقي يم أهمي ة تتمث ل

:88): 

 .األفضل النحو على ةالمتاح الموارد استخدام كفاءة من التأكد .1

 .األداء مستوى تحسين بغية االقتصادية الوحدة أقسام بين المنافسة روح تشكيل .2

 العم  ل ش  كليات ع ن فض  ال األم  وال اس تخدام ف  ي اإلس  راف مس او  ع  ن الكش ا .3

 .العام لألداء السليمة واألس  القواعد مع يتنافى وبما

 التأك د عب ر لمنظميا أو المحلي أو القومي المستوى على التخطيط عملية تحسين .4

 .االقتصادية القطاعات بين والتناسق االقتصادي التوازن تحقيق من

 وعالقته ا جه ة م ن اإلس تراتيجية األه داف ب ين واالنسجام اإلفصاح درجة زيادة .5

 .أخرى جهة من التنافسية بالبيئة
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 ف ي والض عا القص ور جوانب عن الكشا عبر المسؤولين أداء وتحسين تطوير .6

 الت  دريب عب  ر له  ا الناجع  ة الحل  ول وإيج  اد إنت  اجيتهم ومس  توى ع  املينال كف  اءة

 .والتنمية

 

 ( . 358: 2011 ، امويو ) :   األادا  تقييم اكلئز  2.3

 .المجاالت مختلا في الشركة ألهداف الدقيق التوصيا .1

 أهمي ة االعتبار بعين األخذ مع المجاالت جميع في للعمل التفصيلية الخطط أعداد .2

 . للمؤسسة العامة للخطة وفقا بينها فيما التنسيق

 ع ن واإلثابة , القصور أوجه عن لةءالمسا بغية اإلدارية المسؤولية مراكز تحديد .3

 . النجاح أوجه

 العلمي  ة لألس    وفق  ا له  ا القياس  ية المع  دالت وتحدي  د , االداء مؤش  رات اختب  ار .4

 . السليمة

 , الناجح  ة ق  راراتال اتخ  اذ ي  وفر بم  ا اإلداري  ة المعلوم  ات نظ  م وتط  وير تعم  يم .5

 .المالئم الوقت في االداء مسارات وتقويم

 

 ( . 360:  ؤصاا تلاق، امويو ) :  األادا  تقييم إجاا ا   2.4

 الفت رات عب ر المس تهدفة, المؤش رات م ع االداء لمؤش رات الفعلية النتائج مقارنة .1

 .المتماثلة المؤسسات أداء نتائج او السابقة, المالية

 عن د جلي ا ستتض و والتي لألداء الفعلي التنفيذ في النتائج انحرافات وتفسير تحليل .2

 .مسبباتها وبيان السابقة االداء مؤشرات تطبيق

 االداء مس ارات تص حيو يحق ق بم ا االنحرافات تلك لتالفي الناجحة الحلول أيجاد .3

 أو المنف  ذ التقي  يم لنظ  ام العمل  ي الترش  يد عب  ر عمليات  ه تنفي  ذ وتحس  ين , المس  تقبلي

  .معا همايكل او المتاحة البدائل ةمفاضل عبر

 

   االادا  تقييم ؤقلييس  2.5

 المختلف ة للمنش  ت المنظم ي األداء تقييم عبرها يجري التي المقايي  من العديد هنالك

 :يما يأت عبر المؤشرات تلك أهم أيجاز ويمكن
 عل  ى أس  اس بش  كل وتعتم  د التقليدي  ة األداء بمق  ايي  أيض  ا وت  دعى: المالي  ة المق  ايي  .1

 له ا التوص ل يج ري الت ي وكيره ا والميزاني ة والخس ائر كاألرب اح المالي ة ؤشراتالم

  المبيع  ات, عل  ى والعائ  د والس  يولة, الربحي  ة, كنس  ب المالي  ة النس  ب م  ن سلس  لة عب  ر

. وكيره ا النقدي ة والت دفقات ,اإلي رادات ونم و المض افة, والقيمة الملكية, على والعائد

 عب ر المؤسس ة أداء ع ن كامل ة ص ورة أعط اء ل ىا ي ؤدي المق ايي  تلك استخدام وان

 م  ع مقارن  ة االداء ف  ي والتط  ور التحس  ن مق  دار تحدي  د ف  ي يس  اعد كم  ا , زمني  ة م  دة

 ( . 68:  2010 الجبوري,) المنافسة المنظمات أو السابقة الفترات

 األفض ل المقي اس األسهم أصحا  ثروة قيمة مقياس يعد:  األسهم حملة ملكية مقايي  .2

 حص  يلة بأنه  ا األس  هم حمل  ة ث  روة قيم  ة تعري  ا يمك  ن اذ , المنظم  ة ألداء والن  اجو



 
ادا  امالم  التخداا  اض  ؤشراا  اماايي  ااموق  اداات  تقييم األ

 تق  امضاا ..حلم  ف  عين  ؤن امشاكل  اماااج  ف  

 

  . . ؤدلا حازة،

  .  ؤياا عبا امقاحا

 2016/  39امضااد  

 

 ISSN (1681-6870)                               309                      ؤجل  كلي  اماافاين امجلؤـض  ملضلق 

             األس   هم قيم   ة ف   ي الناجم   ة الزي   ادة كمي   ة له   ا مض   افا الموزع   ة األرب   اح لمجم   و 

( Roppaport ,1981 : 142 ) . 

 وكيره  ا بالمبيع  ات المتعلق  ة والمعلوم  ات الس  وقية الحص  ة تع  د:  التس  ويقية المق  ايي  .3

 م ع ينس جم ان ينبغ ي وال ذي (Hooly , 1999 : 725 ) المنظمة ألداء ئيسار مؤشرا

 بال ذكر الج دير وم ن والبعي د, والمتوسط القريب األمد في المنظمي االداء قياس قابلية

 عب ر وش مولية وموض وعية دقة أكثر مقايي  تعتمد أخذت لألداء الحديثة المقايي  ان

  (Hofer, 1983) . عام وذاتية تسويقية مالية لمؤشرات تبنيها

  وتق ويم  لتقييم أساس كعنصر المقياس هذا يستخدم: المضافة االقتصادية القيمة مقياس .4

 الق  يم جمي  ع ع  ن عب  ارة بكونه  ا المض  افة االقتص  ادية القيم  ة وتع  رف المؤسس  ة,  أداء

 س  تثناءاب المس  تخدمة والمس  تلزمات األولي  ة الم  واد  قيم  ة عل  ى المض  افة االقتص  ادية

 يعتم د المض افة القيم ة احتسا  ان بالذكر الجدير ومن النهائية, السلع أنتا  في العمل

 قب  وال المقبول  ة المحاس  بية واألس    للمب  اد  وفق  ا المس  تخر  المحاس  بي ال  دخل عل  ى

 . ( Horengren ,foster & Dater , 2000 : 826) عاما

   إنتاجي  ة  أمثلته ا وم ن المالي ة المق ايي  ب  دائل إح دى ه ي(: الع املين) األف راد مق ايي  .5

 بالنزع  ة تمت  از والت  ي ب  األفراد الخاص  ة والتط  وير البح  ث ومص  اريا ونفق  ات الف  رد

 ق ود ال ىت الت ي األداء تقييم وسائل احد بأنها تعريفها يمكن والتي والدقيقة الموضوعية

 تص رفاتهم ع ن فض ال مه امهم تنفي ذ ف ي األف راد أس هام م دى نع  الموض وعي الحكم

 القي  اس أداة ه  و أخ  رى وبعب  ارة ,إنت  اجيتهم زي  ادة ال  ى ي  ؤدي ال  ذي المهن  ي وس  لوكهم

 ونوع     ا كم     ا المخط     ط م     ع الفعل     ي االنج     از لمس     توى والموض     وعية المهني     ة

 .(86:  2005شاويش,)

 

 امخيليل امالم  التخضالل امنوب  2.6

التحلي  ل الم  الي للق  وائم  أج  راءة ه  و األداة األكث  ر اس  تعماال ف  ي تحلي  ل النس  ب المالي  

فتأخ ذ النس ب التوحي د لمق ايي  معياري ة للبيان ات المالي ة م ن خ الل تحوي ل األرق ام  المالية

 2010المالي  ة الت  ي تتض  منها الميزاني  ة العمومي  ة وكش  ا ال  دخل ال  ى نس  ب )الع  امري, 

 األرق  ام(, والتحلي  ل الم  الي باس  تعمال النس  ب عب  ارة ع  ن عالق  ة ب  ين مجموع  ة م  ن 120:

)الميزاني ة وقائم ة س تخرجة م ن الق وائم المالي ة للش ركات المعبرة عن البنود المختلف ة والم

(, ويعتب  ر 282: 2000حم  د, ق  دوري, أب  والم  الي له  ذه الش  ركات ) األداءال  دخل( لتحلي  ل 

ش يوعا وتس اعد  وأكث رهالتحلي ل الم الي  أس اليب أق دمالتحليل المالي باس تعمال النس ب م ن 

يمكن استيعا  كمي ات هائل ة م ن  من خالل النسب إذالحكم الصحيو والدقيق,  أعطاءعلى 

 رئيس  ة مجموع  ات اس  تعمال التحلي  ل الم  الي وهن  ا  س  تالبيان  ات المالي  ة وذل  ك لتس  هيل 

 أدن اههي كما مبين ة ف ي ن والمالية حصرها الكتا  والباحثو النسبوساطة للتحليل المالي ب

 (:135:  2002ويحيى,  )الحبيطي

 .نسب السيولة .1

 .نسب الربحية .2

 ط .دارة النشانسب ا .3
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 .نسب المديونية .4

 .نسب النمو .5

 نسب التقييم )السوق(. .6

ي يم سيتم التركيز في هذا البحث من قبل الباحثين على )نسب الربحي ة و نس ب التق

س يتم التقي يم  إذالم الي للش ركات عين ة البح ث  األداءلتق يم )السوق(( واعتمادهم ا كمقي اس 

 .باالستناد الى هاتين المجموعتين

 
 نوب اماايي    2.6.1

لمالي ة نسب الربحية تعك   األداء اإلجم الي للش ركة وتعتب ر م ن أه م النس ب اأن 

ة عل  ى تولي  د األرب  اح م  ن الت  ي تكش  ا ق  درة الش  رك األخ  رىعل  ى العك    م  ن النس  ب 

, وسيتم التطرق في هذه الفقرة ال ى النس ب األه م واألكث ر اس تعماال )نس بة ه امش مبيعاتها

 لى حقوق الملكية(.الربو , العائد على االستثمار, العائد ع

 

 هلؤش امااح امصلف   .1

انخفضت النس بة فيعن ي ذل ك  أذاتقي  هذه النسبة العالقة بين صافي الربو والمبيعات 

 أذات نخفض العوائ د لحمل ة األس هم أم ا أن الشركة كير قادرة على تحقيق األرباح وبالتالي 

ديات المتعلق  ة لش  ركة عل  ى مواجه  ه التح  العك    ف  ان ذل  ك مؤش  ر ايج  ابي ويس  اعد ا ح  د 

 أض افيةبيان ات تحليلي ة  أتيح تم ا  وإذانخفا  المبيع ات ف ي المس تقبل ابنقص السيولة أو 

حم د,  أب و)للمحلل يمكنه من حسا  نسبة صافي الربو بعد الضريبة الى صافي المبيع ات 

 (.294:  2000, ريوقدو
                                 

 لضريبةصافي الربح بعد ا               
 100× ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة هامش الربح = 

 المبيعات                

 (ROEامضلئا على حق امالكي  ) .2

يق  ي  العائ  د المتحق  ق ع  ن اس  تثمار أم  وال الم  الكين ويكش  ا ع  ن أداء اإلدارة وان 

كم  ا ان ارتف  ا  ه  ذا  وءةاإلدارة الكف   أداءلكي  ة ه  و دلي  ل ارتف  ا  مع  دل العائ  د عل  ى ح  ق الم

ي دل عل ى تح ول فالمعدل دليل على المخاطرة العالي ة الناجم ة ع ن الزي ادة أم ا االنخف ا  

 ( .142:  2001)العامري,  متحفظ بالقرو 
                                                      

 صافي الدخل                              
 100× ـــــــ ــــــــــــــــلكية = ائد على حق الممعدل الع

 حق الملكية                         

 (ROAامضلئا على اماقجقادا  ) .3

ب  التغير ف  ي قيم  ة االس  تثمار ويق  يم  د م  دة أو فت  رة االحتف  اي ويعب  ر عن  هويس  مى عائ  

م   ن معدل العائد المتحقق هو مع دل العائ د الفعل يالعائد بشكل نسبة اي ا المستثمرون عموما

الناتج عن االستثمار ويمكن حسا  العائد شهريا ورب ع س نوي وف ي المعت اد يحس ب العائ د 
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المتحق  ق س  نويا والعائ  د ال  ذي س  يتم التركي  ز علي  ه هن  ا ه  و العائ  د المتحق  ق م  ن اس  تثمار 

 .(26:  2013, العامري) األموال في األوراق المالية والذات األسهم العادية

                                    
 الربح الصافي بعد الضريبة                                            

 100× ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعائد على الموجودات =                
  مجموع الموجودات                                              

 
 نوب امخقييم )اموق ( 2.6.2

المتب ادل لك ل م ن  الت أثيرتعك    أنه اواشمل النجازات الش ركة اذ  أتمالتقييم  نسب أن

والت ي تش مل نس بة س  عر  األه  مقي يم تنس ب المخ اطرة ونس ب العوائ د, س  يتم تن اول نس ب ال

هم ف  ي الس  وق ال ى القيم  ة الدفتري  ة الس هم ف  ي الس وق ال  ى ربحي  ة الس هم, ونس  بة س  عر الس 

 .للسهم

 
 امى اايي  اموهم نوب  تضا اموهم ف  اموق  .1

تقي  هذه النسبة السعر الذي يكون المستثمر على اس تعداد لدفع ة وكلم ا ارتفع ت ه ذه 

دل ة االتي ة النسبة دلت على النمو الكبير في ه ذه الش ركات وتحس ب ه ذه النس بة وف ق المعا

 (.144: 2001, )العامري

 
 ماليةسعر السهم في األسواق ال                                     

 100× ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الى الربحية = النسبة 
 ربحية السهم                                                     

 

 نوب  تضا اموهم ف  اموق  امى امقيا  امافخاي  .2

لقيمة الدفترية وتقارن فيم ا اذا وتقاس هذه النسبة من جراء تقسيم القيمة السوقية على ا

وكلم ا  ,ويعب ر عنه ا ب المرة اق ل م ن الواح د ع دد ص حيوأو  أعل ى أوكانت تس اوي واح د 

 (.81:  2000للشركة )الراوي,  أفضلزادت عن واحد كان ذلك 

 
                                 سعر السهم في السوق                                                                             

 100×ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقيمة الدفترية للسهم =  القيمة السوقية على
 القيمة الدفترية للسهم                                      

 
 

 

 
 

 امبيثنخلئج تيليل  .3

 اصف خصلئص امضين   3.1

بع د  ه اانتقالالت ي ج رى  عين ة البح ثركات تركز هذه الفقرة على وصا موجز للش 

لك ل  المعايير )متوسط الموجودات, متوسط القيمة السوقية, متوسط صافي الربو(,تطبيق 
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( 2وه ي كم ا مبين ة ف ي الج دول ) شركة من الشركات التي تم إخضاعها للبح ث والتحلي ل

 :  األتي

 للشركات عينة البحث ( وصف خصائص العينة2جدول )
 متوسط صافي الربح متوسط القيمة السوقية متوسط الموجودات القطاع اسم الشركة ت

1 
المصرف األهلي 

 العراقي
 4554673200.00 55100000000.00 158817607400.00 المصارف

2 
مصرف االئتمان 

 العراقي
 14329407911.00 265700000000.00 460517612799.60 المصارف

3 
مصرف دار السالم 

 لالستثمار
 11059650897.80 381960000000.00 564383952493.4 المصارف

4 
مصرف سومر 

 التجاري
 1438746685.00 75644000000.00 146147506186.60 المصارف

5 
مصرف الموصل 

 للتنمية واالستثمار
 10102997552.20 84440000000.00 265777843339.00 المصارف

6 
مصرف االتحاد 

 العراقي
 6661385309.80 55908000000.00 94432621999.80 المصارف

7 
المصرف التجاري 

 العراقي
 176942720.20 1668000000.00 2321902438.40 المصارف

8 
مصرف بغداد 

 لالستثمار
 229584205.80 6247000000.60 3300118366.00 المصارف

9 
مصرف المنصور 

 لالستثمار
 156645725.40 1785000000.80 2504845763.60 المصارف

 42302861.40 1166000000.00 1298383569.20 المصارف مصرف أشور الدولي 10

 71036142.00 1591000000.40 296222701.00 التامين للتامين األمين 11

 392668701.20 4686000000.00 1336780858.60 التامين دار السالم للتامين 12

 1686503025.80 45750000000.80 5062969945.20 التامين للتامين األهلية 13

14 
الزوراء لالستثمار 

 المالي
 86713435.60 1352000000.80 5893281961.00 استثمار

15 
مدينة العاب الكرخ 

 السياحية
 95049028.60 4110000000.00 1192360032.80 الخدمات

 63892748827.60 98680000000.00 175561103679.20 الخدمات الموصل لمدن األلعاب 16

17 
المعمورة لالستثمارات 

 العقارية
 19389227600.00 249819000000.40 896418096600.00 الخدمات

18 
الوطنية لالستثمارات 

 السياحية
الفنادق 
 والسياحة

11355761012.40 27162000000.60 758271966.40 

19 
الحديثة لإلنتاج 

 الزراعي الحيواني و
 7658694915.40 138656000000.00 224170026500.00 الزراعة

20 
الشرق األوسط إلنتاج 

 األسماك
 10220679362.20 75995000000.80 179621669417.00 الزراعة

 

 ات الش ركاتاستثمار كبير في متوسط قيموجود تباين وتفاوت ( 2جدول ) حظ منيال

الموج ودات  أجم اليمتوس ط قيم ة  ت تباين اتتراوح  إذفي مختلا الموج ودات,  المبحوثة

اقي ة ( دين ار ف ي ش ركة المعم ورة لالس تثمارات العر896418096600)األعلى ه بين حد
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للت  امين م  ن  األم  ين( دين  ار ف  ي ش  ركة 296222701) م  ن قط  ا  الخ  دمات وح  ده األدن  ى

, ولربم  ا ع  ولج ه  ذا االخ  تالف ف  ي حج  وم اس  تثمارات الش  ركات الت  امينخ  دمات قط  ا  

وي ة ولجمي ع المق ايي  النس ب المئ لو أس في موجوداتها المختلفة عب ر اس تعمال  المبحوثة

 .شركات عينة البحثاألداء المالي للالمدروسة في تقييم 

ف  ي متوس  ط القيم  ة الس  وقية للش  ركات  ح  وي( وج  ود تب  اين مل2ج  دول )تظه  ر نت  ائج 

القيم ة الس وقية ب ين  أجم اليتتراوح متوسط قيمة  إذللشركات, المدروسة في مختلا القيم 

( دين  ار ف  ي ش  ركة دار الس  الم لالس  تثمار م  ن قط  ا  38196000000.00ح  ده األعل  ى )

( دينار ف ي ش ركة وش ور ال دولي م ن قط ا  1166000000.00المصارف وحده األدنى )

المص  ارف, ولربم  ا ع  ولج ه  ذا االخ  تالف ف  ي حج  م متوس  ط القيم  ة الس  وقية للش  ركات 

ذل ك االخ تالف  منهاالمدروسة عبر استعمال أسلو  النسب المئوية التي تأخذ في مقام كل 

 .ي تقي يم أداء الش ركات عين ة البح ثبعين االعتبار وبالنسبة لجمي ع المق ايي  المدروس ة ف 

ل ربو للش ركات المدروس ة ف ي وجود تباين ملحوي في متوسط صافي ا (2الجدول ) ويبين

 إذاألرب اح للش ركات  أجم اليح للش ركات إذ تت راوح متوس ط قيم ة األرب ا أجم اليمختلا 

( دين ار 63892748827.60ط قيمة أجمالي صافي الربو بين حده األعلى )يتراوح متوس

في شركة الموصل لم دن األلع ا  م ن قط ا  الخ دمات, ولربم ا ع ولج ه ذا االخ تالف ف ي 

ف ي مق ام بح ل  تأخ ذالنس ب المئوي ة الت ي  أس لو حجم الشركات المدروسة عب ر اس تعمال 

 أداءالمق  ايي  المدروس  ة ف  ي تقي  يم منه  ا ذل  ك االخ  تالف بع  ين االعتب  ار وبالنس  بة لجمي  ع 

 .الشركات عينة البحث

  

 تيليل امنخلئج اتفوياهل  3.2

تحلي ل مض امينه وتفس يرها األداء الم الي وعلى ع ر  نت ائج قي اس  الفقرة ركز هذهت

 األول ى نرئيس تين تض من فق رتي أنعلى مستوى الشركات الخاضعة للبحث والتحليل بع د 

, ف ي ناقشتها باستعمال مؤشرات الربحي ةالمالي وم األداءمنها كرست لعر  نتائج قياس 

الم الي  األداءع ر  ومناقش ة نت ائج تحلي ل  ال ىالفق رة الثاني ة م ن البح ث  خصص تحين 

را  سيتم اس تخلشركات عينة البحث باستعمال مؤشرات السوق وعلى النحو الوارد الحقا 

 .متوسط للسنوات الخم  وذلك يتيو للباحثين أمكانية وضع مخطط بياني لهذه النسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ادا  امالم  التخداا  اض  ؤشراا  اماايي  ااموق  اداات  تقييم األ

 تق  امضاا ..حلم  ف  عين  ؤن امشاكل  اماااج  ف  

 

  . . ؤدلا حازة،

  .  ؤياا عبا امقاحا

 2016/  39امضااد  

 

 ISSN (1681-6870)                               314                      ؤجل  كلي  اماافاين امجلؤـض  ملضلق 

 ؤشراا  اماايي   3.2.1

 هلؤش امااح امصلف  ؤن امابيضل   .1

 للشركات عينة البحث هامش الربح الصافي (3جدول )
 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 القطاع اسم الشركة ت

 27. 53. 19. 16. 09. 38. المصارف راقيالمصرف األهلي الع 1

 44. 67. 40. 39. 31. 45. المصارف مصرف االئتمان العراقي 2

 22. 39. 32. 05. 30. 04. المصارف مصرف دار السالم 3

 18. 05. 30. 08. 53. 20. المصارف مصرف سومر التجاري 4

 57. 61. 54. 59. 54. 56. المصارف مصرف الموصل للتنمية 5

 40. 43. 42. 45. 37. 35. المصارف مصرف االتحاد العراقي 6

 37. 17. 53. 83. 24. 07. المصارف المصرف التجاري العراقي 1

 40. 40. 38. 34. 39. 49. المصارف مصرف بغداد 8

 46. 54. 42. 35. 38. 63. المصارف مصرف المنصور لالستثمار 9

 51. 61. 40. 47. 56. 52. المصارف مصرف آشور الدولي 10

 27. 30. 29. 20. 25. 32. التأمين  األمين للتامين 11

 25. 21. 25. 26. 27. 24. التأمين  دار السالم للتامين 12

 21. 14. 07. 26. 37. 22. التأمين  األهلية للتامين 13

 34. 07. 51. 42. 27. 45. الخدمات الزوراء لالستثمار المالي 14

 16. 29. 20. 26. 05. 01. الخدمات السياحيةمدينة العاب الكرخ  15

 32. 04. 29. 40. 44. 41. الخدمات الموصل لمدن األلعاب 16

 55. 13. 1.06 32. 40. 84. الخدمات المعمورة لالستثمارات العقارية 11

 71. 66. 52. 67. 59. 1.09 الفنادق الوطنية لالستثمارات السياحية 18

 36. 86. 14. 19. 29. 30. الزراعة نيالحديثة لإلنتاج الحيوا 19

 40. 37. 35. 38. 51. 37. الزراعة الشرق األوسط إلنتاج األسماك 20

 37. 37. 36. 35. 35. 39. المتوسط

 

للش  ركات  ( الخ  اص بنت  ائج حس  ا  نس  بة ه  امش ال  ربو الص  افي3الج  دول ) يوض  و

و الص افي ب ين أعل ى فق د تراوح ت نس بة ه امش ال رب فيها,المدروسة وجود تباين ملحوي 

تعتبر بذلك ع ن ارتف ا  الوطنية لالستثمارات السياحية , .( في الشركة 71قيمة كمتوسط )

له ذا الش ركة كمتوس ط خ الل الجاري ة ف ي تحقي ق ال ربو الص افي  اإليراداتنسبة مساهمة 

مدة البحث مقارنة بباقي الشركات المدروسة, السيما بعد تحقيقها أعل ى نس بة ه امش رب و 

( قياسا بالشركات المدروسة األخرى , أم ا أدن ى 2009( و)2008ي لعامين متتالين )صاف

.( ف ي ش ركة مدين ة الع ا  الك ري الس ياحية ل تعك  ب ذلك 16متوسط لهذه النسبة فقد بل غ )

في هذا الخصوص بعد تراجع أدائها بداللة ه امش ال ربو الص افي ال ى أدن ى  انسبي اتراجع

( ك  ذلك , وبخص  وص 2009( و )2008خ  الل ع  امي ) مس  توى مقارن  ة بب  اقي الش  ركات

نتائج تقييم األداء المالي لبقية الشركات عين ة البح ث , فق د تراوح ت ب ين ه ذين المس تويين 

وه ذا االخ تالف الواض و ف ي نس بة  .آلخرن شركة ألخرى ومن قطا  اقتصادي مختلفة م

بما يقود الى تب اين هامش الربو الصافي من المبيعات على مستوى الشركات المدروسة لر
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, س تعملمقابل في أداء تلك الشركات قدر تعلق األمر ببعد الربحية وعلى وفق المقي اس الم

الذي يعك  بصورة واضحة تقلب هذه النسبة ف ي الش ركات  (1وكما هو مبين في الشكل )

   المدروسة كمتوسطات خالل مدة البحث.
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 للشركات عينة البحث بح الصافي( هامش الر 1شكل )
 

 امضلئا على االتخثالا ف  اماقجقادا   .2

ف ي الموج ودات  ( الخاص بنتائج حس ا  العائ د عل ى االس تثمار4يتضو من الجدول )

د تباين ملحوي فيها فقد تراوحت نسبة العائد عل ى االس تثمار ف ي ووجللشركات المدروسة 

كة الوطني   ة لالس   تثمارات ف   ي الش   ر.( 35الموج   ودات ب   ين اعل   ى قيم   ة له   ا كمتوس   ط )

, نتيجة ارتفا  ربحية هذه الشركة كمتوسط خالل مدة البحث ازاء المب الغ المنفق ة السياحية

بب  اقي الش  ركات المدروس  ة, الس  يما بع  د تحقيقه  ا عل  ى االس  تثمار ف  ي موجوداته  ا مقارن  ة 

ات المدروس ة ( قياس ا بالش رك2009نسبة عائد على االستثمار في الموجودات لعام ) أعلى

ش ركة س ومر التج اري, وبم ا .( ف ي 01متوس ط له ذه النس بة فق د بل غ ) أدن ى أما, األخرى

تراج  ع ربحي  ة ه  ذه الش  ركة ازاء حج  م االس  تثمار ف  ي الموج  ودات لك  ل منه  ا,  ي  ؤثر ف  ي

وبخص  وص نت  ائج تقي  يم األداء الم  الي لبقي  ة الش  ركات عين  ة البح  ث , فق  د تراوح  ت ه  ذه 

 من قطا  اقتصادي  ألخر.النسب من سنة ألخرى و

وهذا االختالف الواضو في نسبة العائد على االستثمار في الموج ودات عل ى مس توى 

الشركات المدروسة لربما يق ود ال ى تب اين مقاب ل ف ي أداء تل ك الش ركات ق در تعل ق األم ر 

( ال  ذي يعك    2ببع  د الربحي  ة وعل  ى وف  ق المقي  اس المس  تعمل, وكم  ا مب  ين ف  ي الش  كل )

 .مدة البحث ضحة تقلب هذه النسبة في الشركات المدروسة كمتوسطات عبربصورة وا
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 للشركات عينة البحث ( العائد على االستثمار في الموجودات4جدول )
 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 القطاع اسم الشركة ت

 02. 05. 01. 01. 01. 4. المصارف المصرف األهلي العراقي 1

 03. 04. 04. 01. 02. 05. المصارف عراقيمصرف االئتمان ال 2

 02. 02. 01. 00. 02. 04. المصارف مصرف دار السالم 3

 01. 00. 00. 00. 05. 01. المصارف مصرف سومر التجاري 4

 04. 03. 04. 05. 03. 03. المصارف مصرف الموصل للتنمية 5

 09. 29. 03. 07. 02. 03. المصارف مصرف االتحاد العراقي 6

 07. 22. 03. 06. 02. 01. المصارف المصرف التجاري العراقي 1

 02. 02. 02. 01. 02. 04. المصارف مصرف بغداد 8

 04. 03. 03. 02. 03. 08. المصارف مصرف المنصور لالستثمار 9

 06. 06. 05. 05. 06. 06. المصارف مصرف آشور الدولي 10

 08. 09. 06. 02. 07. 15. التأمين  األمين للتامين 11

 07. 06. 07. 07. 07. 07. التأمين  دار السالم للتامين 12

 06. 06. 02. 05. 10. 09. التأمين  األهلية للتامين 13

 03. 01. 06. 04. 02. 04. الخدمات الزوراء لالستثمار المالي 14

 19. 34. 27. 29. 05. 01. الخدمات مدينة العاب الكرخ السياحية 15

 30. 31. 24. 28. 34. 33. الخدمات األلعاب الموصل لمدن 16

 08. 03. 04. 06. 13. 13. الخدمات المعمورة لالستثمارات العقارية 11

 35. 19. 12. 19. 1.15 10. الفنادق الوطنية لالستثمارات السياحية 18

 01. 03. 01. 01. 01. 01. الزراعة الحديثة لإلنتاج الحيواني 19

 08. 08. 07. 11. 07. 09. الزراعة ج األسماكالشرق األوسط إلنتا 20

 08. 09. 06. 07. 11. 07. المتوسط
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 للشركات عينة البحث ( العائد على االستثمار في الموجودات2شكل )
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 امالكي  ق امضلئا على حق .3

الملكي  ة نس  بة العائ  د عل  ى ح  ق  ف  ي, واض  و( وج  ود تب  اين 5يتض  و م  ن الج  دول )

قيم ة له ا  أعل ى.( ب ين 42فقد تراوحت نسبة العائ د عل ى ح ق الملكي ة ) المبحوثةشركات لل

هذه الش ركة كمتوس ط ل األرباح, نتيجة ارتفا  األلعا كمتوسط في شركة الموصل لمدينة 

نس بة عائ د عل ى  أعل ىخالل مدة البحث مقارنة بالشركات المدروسة, السيما بعد تحقيقه ا 

ع  ن  أولي  ا, مم  ا يعط  ي ذل  ك انطباع  ا (2012( و)2009( و)2008) لألع  وامح  ق الملكي  ة 

لمتوسط العائد عل ى ح ق  الدنيا القيمة وكانتحسن توييا هذه الشركة لمواردها المتاحة, 

.( ف ي ش ركة مص رف س ومر التج اري 01بل غ ) المبحوث ةالملكية على مستوى الش ركات 

بم ا يؤش ر ع ن تراج ع (, و2012( و)2011( و)2010) لألع واممقارنة بب اقي الش ركات 

 حق الملكية. إزاء صرفمال اربحية هذ

 للشركات عينة البحث ( العائد على حقوق الملكية5جدول )
 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 القطاع اسم الشركة ت

 08. 10. 07. 02. 11. 10. المصارف المصرف األهلي العراقي 1

 11. 13. 11. 06. 07. 18. المصارف مصرف االئتمان العراقي 2

 15. 13. 14. 02. 18. 29. المصارف مصرف دار السالم 3

 01. 01. 01. 01. 00. 02. المصارف مصرف سومر التجاري 4

 13. 07. 13. 16. 12. 17. المصارف مصرف الموصل للتنمية 5

 09. 15. 08. 12. 03. 05. المصارف مصرف االتحاد العراقي 6

 09. 20. 08. 14. 00. 03. المصارف المصرف التجاري العراقي 1

 21. 12. 42. 12. 14. 23. المصارف مصرف بغداد 8

 10. 05. 20. 04. 05. 14. المصارف مصرف المنصور لالستثمار 9

 33. 10. 29. 95. 14. 16. المصارف مصرف آشور الدولي 10

 10. 10. 09. 02. 09. 20. التأمين  األمين للتامين 11

 07. 07. 07. 07. 07. 08. التأمين  للتاميندار السالم  12

 08. 07. 07. 06. 11. 10. التأمين  األهلية للتامين 13

 03. 01. 04. 04. 02. 04. الخدمات الزوراء لالستثمار المالي 14

 20. 37. 22. 36. 05. 01. الخدمات مدينة العاب الكرخ السياحية 15

 42. 37. 40. 35. 47. 52. الخدمات الموصل لمدن األلعاب 16

 09. 03. 08. 06. 13. 13. الخدمات المعمورة لالستثمارات العقارية 11

 22. 21. 41. 20. 13. 13. الفنادق الوطنية لالستثمارات السياحية 18

 02. 06. 02. 01. 01. 01. الزراعة الحديثة لإلنتاج الحيواني 19

 13. 11. 12. 17. 12. 13. الزراعة الشرق األوسط إلنتاج األسماك 20

 13. 12. 15. 14. 10. 13. المتوسط

 

ويه  ر االخ  تالف جلي  ا ف  ي نس  بة العائ  د عل  ى حق  وق الملكي  ة عل  ى مس  توى الش  ركات 

( ان يوضو التباين بين الشركات في متوسط العائد على حق وق 3المبحوثة ويمكن للشكل )

ف  اوت واالخ  تالف ف  ي الملكي  ة ك  ل منه  ا خ  الل م  دة البح  ث كم  ا يتوق  ع ان يت  ر  ذل  ك الت
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مع  دالت العائ  د أث  را ف  ي ربحي  ة الش  ركات الت  ي تتع  ر  له  ا ك  ل واح  دة م  ن الش  ركات 

 المبحوثة.

 

 ( العائد على حقوق الملكية للشركات عينة البحث3شكل )
 

 ؤشراا  اموق   3.3
 

 ؤضلعف اايي  اموهم .1

ب ان هن ا   يظه ر حسا  ربحية الس هم للش ركات المبحوث ة أن( 6من الجدول )يتضو 

( 114.83قيم ة له ا كمتوس ط ) أعل ىفق د تراوح ت نس بة ربحي ة الس هم ب ين  املحوي اتباين

لشركة مصرف سومر التجاري, ويعبر عن ارتف ا  ربحي ة الس هم له ذه الش ركة كمتوس ط 

, أم ا اق ل متوس ط له ذه النس بة فق د بل غ ث مقارنة بب اقي الش ركات المبحوث ةخالل مدة البح

ولي إزاء تراج  ع ربحي  ة الس  هم ال  ى أدن  ى مس  توى ( ف  ي ش  ركة مص  رف وش  ور ال  د7.35)

 (.2011مقارنة بباقي الشركات خالل عام )

( ال  ى اخ  تالف واض  و ف  ي مض  اعا ربحي  ة الس  هم عل  ى مس  توى 6ويش  ير الج  دول )

الشركات عينة البحث ولربما يعود الى تب اين ف ي اداء تل ك الش ركات ق د تعل ق االم ر ببع د 

( ال ذي يعك   بص ورة 4ل , وكما مب ين ف ي الش كل )الربحية وعلى وفق المقياس المستعم

 واضحة تقلب الربحية في الشركات عينة البحث.  
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 للشركات عينة البحث( مضاعف ربحية السهم 6جدول )
 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 القطاع اسم الشركة ت

 36.50 5.60 42.50 40.50 87.00 6.92 المصارف المصرف األهلي العراقي 1

 22.51 10.22 22.50 30.63 37.78 11.40 المصارف مصرف االئتمان العراقي 2

 100.22 20.00 42.50 381.25 38.44 18.90 المصارف مصرف دار السالم 3

 114.83 127.50 273.33 115.71 10.23 47.37 المصارف مصرف سومر التجاري 4

 8.01 10.63 9.64 4.46 11.23 4.07 المصارف مصرف الموصل للتنمية 5

 41.30 5.75 164.06 6.54 18.75 11.40 المصارف مصرف االتحاد العراقي 6

1 
المصرف التجاري 

 العراقي
 19.35 9.77 18.14 6.32 24.17 38.33 المصارف

 12.92 12.86 18.32 13.07 13.17 7.19 المصارف مصرف بغداد 8

9 
مصرف المنصور 

 لالستثمار
 19.68 24.60 16.13 28.57 22.41 6.67 المصارف

 7.35 8.45 8.25 8.07 6.43 5.56 المصارف مصرف آشور الدولي 10

 14.69 8.08 17.43 34.62 9.79 3.54 التأمين األمين للتامين 11

 87.05 21.00 330.00 43.50 22.64 18.10 التأمين دار السالم للتامين 12

 13.73 11.38 29.67 14.30 7.65 5.63 التأمين األهلية للتامين 13

14 
الزوراء لالستثمار 

 المالي
 65.39 215.00 12.78 22.45 55.00 21.74 الخدمات

15 
مدينة العاب الكرخ 

 السياحية
 29.33 15.07 27.78 19.28 53.57 30.93 الخدمات

 10.99 10.64 17.32 17.73 4.07 5.17 الخدمات الموصل لمدن األلعاب 16

11 
المعمورة لالستثمارات 

 ريةالعقا
 47.13 96.25 82.25 33.48 14.84 8.81 الخدمات

18 
الوطنية لالستثمارات 

 السياحية
 111.19 58.69 91.33 157.69 156.58 91.67 الفنادق

 59.12 5.69 55.33 29.20 21.15 184.21 الزراعة الحديثة لإلنتاج الحيواني 19

20 
الشرق األوسط إلنتاج 

 األسماك
 39.96 31.25 64.72 68.97 22.99 11.86 الزراعة

 43.06 35.42 67.19 53.81 31.89 26.97 المتوسط
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 ( مضاعف ربحية السهم للشركات عينة البحث4)شكل   
 ملوهم  امقيا  امافخاي ؤضلعف  .2

 انللش ركات المبحوث ة ترية للس هم ( المتعلق بنتائج حسا  القيمة الدف7يشير الجدول )

( ف ي ش ركة الوطني ة 13.00بين أعلى قيمة له ا كمتوس ط ) قد تباينت ة الدفترية للسهمالقيم

لالستثمارات السياحية تعب ر ع ن ارتف ا  القيم ة الدفتري ة ف ي ه ذه الش ركات مقارن ة بب اقي 

الش     ركات المبحوث     ة الس     يما بع     د تحقيقه     ا أعل     ى قيم     ة دفتري     ة للس     هم لألع     وام 

 أدن   ى أم   ابب   اقي الش   ركات عين   ة البح   ث, ( قياس   ا 2012,2011,2010,2009,2008)

.( في الشركة الحديث ة لننت ا  الحي واني مم ا ت نعك  عل ى 35)متوسط لهذه القيمة فقد بلغ 

تراج  ع القيم  ة الدفتري  ة للس  هم ال  ى أدن  ى مس  توى مقارن  ة بب  اقي الش  ركات عين  ة البح  ث 

لي لبقي ة ( بخصوص نتائج تقي يم االداء الم ا2012,2011,2010,2009,2008لألعوام  )

 الشركات عينة البحث.

ان االخ  تالف الواض  و ف  ي مض  اعا القيم  ة الدفتري  ة للس  هم عل  ى مس  توى الش  ركات 

المبحوثة لربما يقود الى تباين في أداء تلك الشركات قدر تعلق األم ر ببع د الربحي ة وعل ى 

( ال ذي يعك   بص ورة واض حة تقلب ا ف ي 5وفق المقياس المستعمل وكما مبين في الشكل )

 لقيمة الدفترية للشركات المبحوثة كمتوسط خالل مدة البحث.ا
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 ( مضاعف القيمة الدفترية للسهم للشركات عينة البحث1جدول )
 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 القطاع اسم الشركة ت

 74. 54. 81. 76. 84. 73. المصارف المصرف األهلي العراقي 1

 2.05 1.34 2.37 1.81 2.58 2.14 صارفالم مصرف االئتمان العراقي 2

 4.88 2.50 4.05 6.63 5.82 5.42 المصارف مصرف دار السالم 3

 81. 97. 77. 75. 76. 81. المصارف مصرف سومر التجاري 4

 92. 77. 1.13 71. 1.30 71. المصارف مصرف الموصل للتنمية 5

 84. 86. 97. 79. 98. 58. المصارف مصرف االتحاد العراقي 6

 95. 89. 94. 88. 1.03 1.03 المصارف المصرف التجاري العراقي 1

 1.88 1.53 2.81 1.51 1.91 1.65 المصارف مصرف بغداد 8

مصرف المنصور  9
 لالستثمار

 1.14 1.16 1.18 1.24 1.20 94. المصارف

 83. 82. 78. 77. 91. 88. المصارف مصرف آشور الدولي 10

 85. 78. 1.10 81. 85. 69.  التأمين األمين للتامين 11

 2.00 1.32 2.46 3.10 1.66 1.44 التأمين  دار السالم للتامين 12

 78. 81. 85. 86. 82. 58. التأمين  األهلية للتامين 13

 98. 1.16 91. 93. 97. 91. الخدمات الزوراء لالستثمار المالي 14

مدينة العاب الكرخ  15
 السياحية

 5.77 5.50 8.06 6.91 4.52 3.88 الخدمات

 3.99 3.95 4.86 6.21 1.90 3.01 الخدمات الموصل لمدن األلعاب 16

المعمورة لالستثمارات  11
 العقارية

 2.28 3.29 2.21 2.10 1.92 1.17 الخدمات

الوطنية لالستثمارات  18
 السياحية

 13.00 10.94 12.53 13.58 21.40 6.55 الفنادق

 35. 36. 70. 26. 20. 25. الزراعة يالحديثة لإلنتاج الحيوان 19

الشرق األوسط إلنتاج  20
 األسماك

 5.01 3.29 5.44 11.66 2.86 1.79 الزراعة

 2.50 2.13 2.78 3.11 2.72 1.75 المتوسط
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 ( مضاعف القيمة الدفترية للسهم للشركات عينة البحث5) شكل

 
 

 االتخنخلجل  اامخقصيل   .4

 خنخلجل االت

ثب  ات الظ  روف االقتص  ادية للش  ركات ي  ؤدي ال  ى تقلب  ات محتمل  ة ف  ي  ان ع  دم .1

 .اإلفالس أوربحيتها لربما تعرضها الى الخسارة 

ف   ي مختل   ا الش   ركات  األهمي   ةبالغ   ة اليع  د تقي   يم االداء الم   الي م   ن الوي   ائا  .2

والسيما الكبي رة منه ا وذل ك لم ا يترت ب علي ه م ن اتخ اذ مجموع ة م ن الق رارات 

 المتعلقة بربحية الشركة . مهاأه

ان االختالف الواضو في ربحي ة الس هم ومض اعفة قيمت ه الدفتري ة عل ى مس توى  .3

 األم رتل ك الش ركات ق د تعل ق  أداءالشركات المبحوثة لربما يق ود ال ى تب اين ف ي 

 ببعد الربحية وعلى وفق المقياس المستعمل .

 

 امخقصيل  

ف  ي نس  ب الربحي  ة والس  وق م  ن حي  ث ض  رورة التنوي  ع ف  ي مص  ادر تقي  يم االداء  .1

نس  ب العائ  د عل  ى االس  تثمار الموج  ودات وح  ق الملكي  ة وه  امش ال  ربو وربحي  ة 

 السهم والقيمة الدفترية.

ينبغي على كل ش ركة ان ت وفر ل ديها نظ ام ض بط داخل ي لتقي يم االداء وان يعم ل  .2

 .يتهوفعالة تممن مالء للتأكدام بشكل دوري وذلك على مراجعة وتقييم هذا النظ

من الضروري لك ل ش ركة ان يك ون ل ديها جه ة مح ددة تعم ل عل ى متابع ة تنفي ذ  .3

 المبحوثة ان تؤكد عل ى العليا للشركات اإلدارةوعلى  األداءتقييم  وأهدافسياسة 

 بفاعلية. أدارتهايتم  ينبغي ان األداءان مسالة تقييم 
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Abstract: The present paper deals with the financial 

performance assessment of a sample of shareholder 

company in the light of two dimensions , namely , 

profitability and marketing according to a number of 

common financial indicators and then to what extent 

these companies are successful in achieving the 

balance between the two aforementioned dimentions 

since they stand for basic aims that should be 

achieved to lift the financial performance level of 

these companies . The current research paper aims 

at stating the financial performance in both 

profitability a marketing indicators of these 

companies that are listed under AL – Iraq market for 

stock exchange and revealing the important role 
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played by these companies and analyzing the level of 

profitability and marketing and to what extent the 

followed procedures are much more effective to 

maximize the profits. the paper also attempts to come 

to scientific and practical results that may help the 

financial decision – maker in these companies to 

figure out the nature of relationship between 

performance assessment and profitability and 

marketing indicators.  

The current research paper has been carried 

out on a sample of a number of a companies 

amounting to 20 Iraqi companies listed under Al – 

Iraq market for stock Exchange. The current 

research paper comes to a number of conclusions 

and recommendations. Chief of them are as follows : 

Instability of the external environment associated 

with economical environment of these companies 

under study led to crucial fluctuations in its 

profitability that may lead to loss or bank rupuey. 

The most important recommendations the paper has 

come to is that companies should provide internal 

control system to evaluate financial assessment and 

to check and evaluate This system regularily 
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(monthly – quarterly to make sure of performance 

effectiveness ad suitability) . 

Keywords: Performance Assessment, Financial 

Analysis, Ratio of Profitability, Ratios of 

Marketing, Companies, Ordinary Shares. 

 
 


