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الممخص:
إن الغرض االساس من ىذه الدراسة اختبار نموذج  Fama-Frenchبالمقارنة بين النموذج
المعدل ,وألجل تحقيق ىدف الدراسة تم اختيار سوق العراق لألوراق المالية كعينة تطبيقية ,اذ انعكست
عينة الدراسة في الشركات الصناعية المختمطة والتي تمثمت في اثنا عشر شركة (شركة المنصور
الدوائية ,وشركة السجاد والمفروشات ,وشركة بغداد لمواد التغميف ,وشركة بغداد لممشروبات الغازية,

والشركة العراقية لتصنيع التمور ,وشركة اليالل الصناعية ,وشركة الصناعات الكيماوية ,وشركة
الكندي لمقاحات البيطرية ,وشركة العراقية لألعمال اليندسية ,وشركة الخازر لممواد االنشائية ,وشركة
انتاج االلبسة الجاىزة ,وشركة العراقية لصناعة الكارتون) اذ انحصرت فترة دراسة الشركات بين
( )3128-3122مما يدل عمى ان فترة الدراسة تمثمت في سبعة سنوات ,ومن اجل استخراج النتائج
في ضوء البيانات المسحوبة من سوق العراق لألوراق المالية عينة الدراسة لجأت الدراسة الى استعمال

مجموعة من المؤشرات الميمة في التحميل المالي ,والتي تمثمت في ( معامل بيتا لمسيم ,ومعدل العائد
المتوقع ,والقيمة السوقية لمشركة ,وعامل القيمة الدفترية الى القيمة السوقية ,ومعامل الربحية ,وصافي
الدخل ,وعدد االسيم ,ومعامل االستثمار) ,وعميو توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج لعل ابرزىا

تمثل تميزت شركة الصناعات الكيماوية بمخاطرىا العالية من خالل ما عكسو معامل بيتا لمسيم
والذي ظير بانو اعمى من مخاطرة السوق وىذا يعكس الحساسية العالية لعائد السيم تجاه التغيير في
عوائد محفظة السوق.
الكممات المفتاحية( :نموذج فاما وفرانش ,سوق العراق لالوراق المالية ,االنموذج المعدل)
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Fama-French Modified Form Test
An applied study in the Iraqi stock market
Dr. Abdullah Kazem Hassan Al-Saidi 1
researcher. Nibras Majed Kazem 2
Al-Qadisiyah University - College of Administration and
Economics - Department of Business Administration
Abstract:
The main purpose of this study is to test the Fama-French model by
comparing the modified model, and in order to achieve the goal of the study,
the Iraq Stock Exchange was chosen as an applied sample, as the study
sample was reflected in the mixed industrial companies, which were
represented by twelve companies (Al-Mansour Pharmaceutical Company,
and Al-Sajjad Company). and furniture, the Baghdad Company for
Packaging Materials, the Baghdad Company for Soft Drinks, the Iraqi
Company for the Manufacturing of Dates, the Crescent Industrial Company,
the Chemical Industries Company, the Al Kindi Company for Veterinary
Vaccines, the Iraqi Company for Engineering Works, the Khazer Company
for Construction Materials, the Ready-made Garment Production Company,
and the Iraqi Company for the manufacture of carton As the period of study
of companies was limited between (2011-2017), which indicates that the
study period was seven years, and in order to extract the results in light of the
data withdrawn from the Iraqi Stock Exchange, the study sample resorted to
the use of a set of important indicators in financial analysis, which
Represented in (beta coefficient per share, expected rate of return, market
value of the company, factor of book value to market value, profitability
coefficient, net income, promise D shares, and investment coefficient), and
accordingly the study reached a set of results, perhaps the most prominent of
which represented the chemical industries company characterized by its high
risks through what was reflected by the beta coefficient of the stock, which
appeared to be higher than the market risk, and this reflects the high
sensitivity of the stock’s return towards the change in the returns of the
market portfolio.
Keywords: (Fama and French model, Iraq stock exchange, modified
model(.
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المقدمة Introduction
شيد العالم تطورات مالية غاية في االىمية خالالل السالنوات االخيالرة ممالا ادى الالى انفتالاح
االقتصادي فيما بين دولو المختمفة ,فاصبحت الشركات الصناعية تمالارس دور ميالم فالي
تنمي الالة اقتص الالاديات ال الالدول الت الالي تعم الالل فيي الالا ,وبالت الالالي ش الاليد الع الالالم العدي الالد م الالن التغييال الرات
االقتصادية كان اىميا عولمة االسواق العالمية واتفاقات تحرير التجارة العالميالة وتحريالر
تجالالارة الخالالدمات الماليالالة والتحريالالر التالالدريجي فالالي تالالدفقات راس المالالال ,ممالالا سالالاىم ذلالالك فالالي
تحرير انشطة ىذه الشركات واالسيام في وجود منافسة بين الشركات الصناعية المحميالة
من جية والشركات االجنبيالة مالن جيالة اخالرى ,وبالتالالي جالاء نمالوذج ثالثالي العوامالل ل ال
 Fame and Frenchنتيجالالة الفشالالل الالالذي تعالالرض لالالو أنمالالوذج تسالالعير الموجالالودات
الرأسمالية الذي اعتمالد عمالى عامالل واحالد ىالو عامالل المخالاطرة (مخالاطرة السالوق) المقاسالة
بمعامل بيتا فقد اثبتت الد ارسالة فشالل تطبيالق نمالوذج  CAPMفالي العديالد مالن االسالواق
المالية وأن انموذج فاما الخماسي افضل من انموذج فامالا المعالدل بالالتطبيق عمالى العديالد
من االسواق المالية كما أثبتت الدراسة ان العوائد غير العادية التي تحققيا األسيم في
االس الواق الماليالالة ىالالي ناتجالالة عالالن عوامالالل المخالالاطرة وىالالي بمثابالالة عالالالوة عائالالد لتعالالويض
المستثمر عن المخاطر التي يتعرض ليا.
ومتابعة بسيطة لألسواق وحركة أساليم ونشالاطات المسالتثمرين عبالر التالالدفقات المعموماتيالة
وتعالالدد قنواتيالالا مالالن قبالالل البالالاحثين واألكالالاديميين يظيالالر الكثيالالر مالالن الظال الواىر التالالي تسالالتمزم
الد ارسالالة فييالالا ود ارسالالتيا لموقالالوف عمالالى طبيعتيالالا وتقالالديم النص ال والمشالالورة لفئ الات عديالالدة
وتقيالاليم الظالالاىرة وتحديالالد أبعادىالالا والوقالالوف عمالالى سالالمبياتيا توايجابياتي الالا وتعالالد العالقالالة بالالين
العائد والخطر من أىم ما ينبغي الوقوف عنده.
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ومن ىذا المنطمق يمكن اثارة التساؤل االتي (كيف يمكن استثمار انموذج فاما
وفرانش في التنبؤ بعوائد االسيم في االسواق المالية الناشئة) .وعميو من اجل االجابة
عمى ىذا التساؤل تم اختيار مجموعة من الشركات تعود لمجموعة من القطاعات في
سوق العراق لألوراق المالية كعينة لمدراسة الحالية.
ومما تقدم تم بتقسيم البحث الى اربعة مباحث رئيسة ,تناول المبحث االول المنيجية
العممية لمبحث ,بينما المبحث الثاني تناول موضوع نموذج فاما وفرانش المعدل ,في
حين المبحث الثالث تناول الجانب التطبيقي لمبحث ,بينما الفصل الرابع كان يختص
بالنتائج والتوصيات.
المبحث االول :منهجية البحث
اوال -:مشكمة الدراسة
يمثل انموذج فاما وفرانش الخماسي من اىم النماذج في االدارة المالية ,اال ان اىمال
االسواق المالية الىمية ىذا النموذج اسيم في احداث قصور في التنبؤ بعوائد االسيم
في سوق االوراق المالية الناشئة ,وعدم ربط عوائد االسيم في مثل ىذه االسواق
بخصوصيات ومؤشراتيا االساسية مثل معدل االستثمار والربحية وحجم الشركة وغيرىا,
اذ ان ىذه المواضيع القت اىتماما كبي ار بين شركات العراق كونيا تمثل المرتكز
االساس الذي يمكن من خالليا الحد من معدالت المخاطرة الى الى ادنى حد ممكن,
وعميو فان مشكمة الدراسة تثار من خالل التساؤل التالي (كيف يمكن استثمار انموذج
فاما وفرانش في التنبؤ بعوائد االسيم في االسواق المالية الناشئة) ,ومن ىذا التساؤل
يمكن اثارة مجموعة من التساؤالت الفرعية الميمة وىي:
 )2ىل بمقدور انموذج فاما وفرانش تعظيم عوائد االسيم في االسواق المالية الناشئة؟
 )3ما ىي الخطوات المتبعة من اجل الحد من المخاطر المالية؟
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 )4ما ىي االستراتيجيات التي يمكن تتبعيا من اجل تحسين قدرة الشركات الناشئة
عمى االستثمار.
ثانيا -:اهمية الدراسة
ان اىمية الدراسة الحالية تنبع في النقاط التالية:
 )2يعتبر انموذج فاما وفرانش من بين النماذج المالية الميمة التي القت اىتمام عال
بين الباحثين.
 )3تستمد الدراسة اىميتيا الميدانية من خالل اسياميا في نواحي حيوية منيا تعريف
الشركات عينة الدراسة بضرورة االىتمام بانموذج فاما وفرانش من اجل تعظيم عوائد
االسيم الخاصة بيا.
 )4استخدام نماذج تسعير جديدة عمى المستويات السوقية والقطاعية من خالل ربطيا
باحد اىم المؤشرات االقتصادية لالسواق الناشئة.
 )5اقتراح مجموعة من النتائج التي يمكن من خالليا النيوض باداء الشركات في
سوق العراق لالوراق المالية من اجل اكسابيا المزيد من القدرة والدعم لمنافسة الشركات
االجنبية.
ثالثا -:اهداف الدراسة
تنعكس اىداف الدراسة في النقاط التالية:
 )2معرفة قدرة الشركات في سوق العراق لالوراق المالية عمى استعماليا النموذج فاما
وفرانش.
 )3تحديد االساليب التي مكن من خالليا تعظيم عوائد االسيم في االسواق المالية
الناشئة.
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 )4قياس اثر عوامل نموذج فاما وفرانش الخماسي في التنبؤ بعوائد االسيم عمى
المستوى السوقي
 )5التعرف عمى اثر عوامل نموذج فاما وفرانش الخماسي في التنبؤ بعوائد االسيم
عمى المستوى القطاعي
 )6قياس اىمية نموذج فاما وفرانش الخماسي في التنبؤ بعوائد االسيم في االسواق
الناشئة.
رابعا -:فرضيات الدراسة
ىنالك مجموعة من الفرضيات التي تسعى الدراسة الى االجابة عنيا ,وىي:
 )2ان استعمال انموذج فاما وفرانش يسيم في تعظيم عوائد االسيم في االسواق
الناشئة.
 )3تؤثر عوامل فاما وفرانش الخماسي في االسواق المالية العراقية.
خامسا -:مجتمع عينة الدراسة
تالالم تحديالالد مجتمالالع الد ارسالالة بسالالوق الع الراق الالالالوراق الماليالالة ,والتالالي تتمثالالل بال ال ( )23شالالركة
عراقيالالة موزعالالة عمالالى اسالالاس مجموعالالة مالالن القطاعالالات الصالالناعية المختمطالالة ,اذ تعالالد ىالالذه
القطاعالالات واحالالدة مالالن اىالالم االس الواق العراقيالالة الميمالالة بمختمالالف تصالالنيفاتيا ,وعمالالو فقالالد تالالم
اعداد الدراسة عمالى كافالة الشالركات المدرجالة فالي ىالذه القطاعالات ابتالداءاً مالن سالنة 3122
– سنة  3128وعمى مختمف القطاعات.
المبحث الثاني :االطار النظري لمبحث
اوالً -:الفمسفة التاريخية لتطور انموذج فاما وفرانش المعدل
وجدت العديد من الدراسات ان باالمكان تفسير معدل عائد االسيم بشكل افضل
باستخدام عوامل اساسية اخرى باالضافة الى متغيري الحجم والقيمة ,وبالتالي ركزت
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مقاربتيا في ذلك عمى عاممي الربحية واالستثمار (الخفاجي وعبد الرسول:312:,
 ,)271وعميو قام فاما وفرانش في تموز  3124وآب  3125بتقديم مقالة بحث جديدة
فيما يخص نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية خماسي العوامل بدال من النموذج
السابق ثالثي العوالم ,والذي واجو الكثير من قبل مجموعة من الباحثين منيم نوفي
ماركس ( ,)3124وتيتمان وي اندكسي ( 3124و  )3125والذين اتفقوا عمى ان
نموذج فاما وفرانش الثالثي غير كامل عمى الرغم من انو قادر عمى تحسين القدرة
التفسيرية لعوائد االسيم المتوقعة حيث جاء فاما وفرانش بعاممين جديدين ىما الربحية
واالستثمار ( ; Fama&Fransh, 2015:5عرنوق ,)94 :3126,لتقديم النموذج
الخماسي التالي:
)Ri = α + B1 (Rm –Rf ) + siSMB+ hiHML+ riRMW+ ciCMA+ei …. (1

حيث ان:
 =SMBعامل الحجم ويمثل الفرق بين عوائد المحفظة ذات القيمة السوقية.
=HMLعامل ( )B/Mوىو يمثل الفرق بين عوائد محفظة االسيم العالية والمنخفضة
 =RMWعامل الرحية وىو يمثل الفرق بين عوائد المحفظة ذات الربحية العالية
والربحية المنخفضة
 = CMAعامل االستثمار باالسيم وىو يمثل الفرق بين عوائد المحفظة ذات االستثمار
العالي واالستثمار المنخفض ()Fama &French ; 2015:5
ثانياً -:افتراضات انموذج فاما وفرانش المعدل
يفرض ىذا االنموذج ثالثة افتراضات اساس من اجل عمل االنموذج بشكل صحي
ودقيق ,وىذه االفتراضات تُعكس في االتي:
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 )2ان انخفاض نسبة القيمة الدفترية الى القيمة السوقية تشير الى ارتفاع العائد اعمى
من المتوقع
 )3ان ارتفاع الربحية يدل عمى عائد اعمى من المتوقع
 )4ان النموف يالقيمة الدفترية لحقوق المساىمية ينطوي عمى عوائد اقل من المتوقع
()Cakici, 2015 :2
ثالثاً -:عوامل انموذج فاما وفرانش المعدل
بعد االنتقادات التي وجيت الى االنموذج التقميدي قام فاما وفرانش بدراسة مجموعة من
الشركات في سوق نيويورك االمريكي ,واضافا عاممين اضافيين لالنموذج التقميدي وىما
(الربحية ,واالستثمار) (جبر وصال  ,)Fama&Fransh, 2015 ; 3129,وسيتم
ايجازىما بالتفصيل وفق االتي:
 )1معامل بيتا لمسهم
معامل بيتا ىو جوىر نموذج تسعير األصول الرأسمالية والذي عرفو ( )Sharpeبأنو
ميل دالة االنحدار الخطي البسيط (الكور والزطيف .)24 :3129,ويقاس بيتا السيم
من خالل قسمة التباين المشترك لمعدل عائد السم مع معدل عائد محفظة السوق عمى
تبيان معدل عائد محفظة السوق ,ووفق الصيغة االتية:

حيث ان:
= عامل بيتا
= التباين المشترك لعائد السيم مع عائد محفظة السوق
= تباين معدل عائد محفظة السوق.
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 )2حجم الشركة ()SMB
ان الحجم الي شركة يعرف مرة كل سنة كالقيمة السوقية الكمية لمسيم اذ ان الخطوة
األولى تتمثل بعدد األسيم (عكار وناص ,)8: :3131,
كما يقاس بوساطة القيمة السوقية لحقوق الممكية ( )MVEوفق الصيغة االتية:
MVE = Number of Shares traded × Share Price in the Market
حيث ان:
 = MVEالقيمة السوقية لحقوق الممكية
 = Number of Shares tradedعدد االسيم المتداولة
 = Share Price in the Marketسعر السيم في السوق ( &Chen
)Strange,2005:11-35
 )3عامل القيمة الدفترية الى القيمة السوقية ()HML
ان ال ارئد القائم عمى بناء ىذا االنموذج ىو وليم شار ( )William Sharpeالذي يعتبر
المؤسس االول ليذا االنموذج ,اذ ان اليدف االساس ليذا االنموذج يمكن في استعمال
مؤشر السوق كممثل لمعامل المشترك العام (Bodie et al , 2008 : ( )S&P 500
 ,)258وتقاس بواسطة قسمة القيمة الدفترية لمسيم عمى سعر السيم في السوق وفق
الصيغة االتية

حيث ان=
= القيمة الدفترية عمى القيمة السوقية
= القيمة الدفترية لمسيم
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= سعر السيم في السوق ( &Ehrhardt
.)Brigham,2011:95
 )4عامل الربحية ()RWM
أ)

تظل االرباح الحالية والمستقبمية واحدة من اقوى المؤشرات لمنجاح الحالي

والمستقبمي لمشركة فيي من المدخالت الحاسمة لتقييم الشركات وتؤثر مباشرة عمى
سعر السيم ,اذ تعكس اسعار االسيم العادية ف سوق االوراق المالي نتائج تقييم السوق
لألرباح المتوقعة اثناء الزمن والمخاطرة المصاحبة لتكل االرباح المستقبمية
(الجبوري .)6:-68 :3117,ويحتسب من خالل قسمة الفائض القابل لمتوزيع (االرباح
بعد الفوائد والضرائب) عمى القيمة الدفترية لمممكية وفق الصيغة االتية:

حيث ان:
= معدل العائد عمى حق الممكية
= صاف الدخل (االرباح بعد حساب الفوائد والضرائب)
= حق الممكية ()Martinsa& Eid,2015:27
 )5عامل االستثمار ()CAM
يشير االستثمار الى دور الحالة البشرية واليوية في التعامل مع الميمة المطروحة في
تراكم رأس المال االقتصادي والرمزي في وجود حصص في تحقيق االىداف التي
يسعى الييا الفرد ,والمثابرة في تحقيق ىذا اليدف .فضال عن ىذا فإذا كان المتعممون
يستثمرون في لغة ما

فإنيم يفعمون ذلك من خالل فيم أنيم سيحصمون عمى نطاق

أوسع من الموارد الرمزية والمادية مما سيؤدي بدوره إلى زيادة قيمة رأس المال الثقافي
والقوة االجتماعية ( ; Darvin&Norton,2015:37 ; Guo&Jiang,2013:375
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 .)Arvidson et al.,2013:3ويرى (احمد و العامري )269 :3129 ,ان االستثمار
يشير الى اي نشاط فردي او جماعي ينطوي عمى استعمال المدخرات بيدف المحافظة
عمى قيمة االصول المالية اضافة الى تحقيق عائد مالي مستمر عمى ىذه االصول
المالية ويقاس االستثمار من خالل قسمة مجموع الموجودات في السنة الحالية ناقصا
مجموع الموجودات في السنة السابقة عمى مجموع الموجودات في السنة السابقة وفق
الصيغة االتية:

حيث ان:
= االستثمار في الموجودات
= مجموع الموجودات في السنة الحالية
= مجموع الموجودات في السنة السابقة
()Martinsa& Eid,2015:27
المبحث الثالث :الجانب التطبيقي لمبحث
.1

حساب معامل بيتا وفق نموذج فاما وفرانش ثالثي العوامل

تشالالير النتالالائج ال الواردة فالالي الجالالدول( )2ان شالالركة الصالالناعات الكيماويالالة بم ال معامالالل بيتالالا
( )10.227وج الالاءت بالمرتب الالة االول الالى  ,ث الالم يميي الالا ش الالركة انت الالاج االلبس الالة الج الالاىزة اذ بمال ال
معامل بيتا ( ,)6.120وجاءت شركة بغداد لمواد التغميف بالمرتبة الثالثالة اذ بمال معامالل
بيتالالا ( ,)4.120وبالتالالالي ىنالالاك تفالالاوت فالالي معالالامالت السالاليم فالالي الشالالركات المختالالارة فالالي
قطاع الصناعة والناجم عن التفاوت في العوائد الكمية ألسيميا .ويمثل معامل بيتا ()Bj
معامالالل مخالالاطر النظاميالالة السالالوقية جالالوىر نمالالوذج تسالالعير الموجالالودات ال أرسالالمالية  ,والالالذي
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يتم احتسابو من حاصالل قسالمنو التبالاين المشالترك لعوائالد الساليم والسالوق عمالى تبالاين عائالد
محفظة السوق والذي يمثل العامل االول لنموذج فاما وفرانش ثالثي العوامل.
الجدول( )2معامل بيتا لمشركات عينة الدراسة
اسن الشركة
شركت المنصىر الذوائيت
شركت السجاد والمفروشاث
شركت بغذاد لمىاد التغليف
شركت بغذاد للمشروباث الغازيت
الشركت العراقيت لتصنيع التمىر
شركت الهالل الصناعيت
شركت الصناعاث الكيماويت
شركت الكنذي للقاحاث البيطريت
شركت العراقيت لألعمال الهنذسيت
شركت الخازر للمىاد االنشائيت
شركت انتاج االلبست الجاهسة
شركت العراقيت لصناعت
الكارتىن

هؤشر
السىق
1.279
4.840
3.209
2.121
1.341
0.653
60.333
1.942
1.577
1.916
7.381

سعر
السهن
1.200
5.076
2.953
2.343
1.283
0.594
61.043
2.071
1.429
1.740
9.756

0.684

0.606

) ( Bj
0.565
1.475
4.120
0.212
0.024
0.073
10.227
1.465
0.847
0.165
6.120
0.105

 .2حجم الشركة
تشييييلن اوج ييييردة اوييييدال( يي ي او يي ي ن  ) 2ان شيييينلص اواييييجرمرو اوملقر ييييص يي ي
امىيييع يييهن وىايييغ ا ا ىي ي  ( )340.16جي ي رل جيييربو روقنتايييص ا ويييع ا ي ي ىلغييير
ايييهن يييغ ىي ي  ()9.756جيييرل وىايييغ ا جيييربو
شييينلص اج يييرس ا واايييص او ييير
شيييينلص اوايي ي ر( اوق ن شييييرو روقنتاييييص اوةروةييييص اييييهن ييييغ ىيي ي  )5.076ا يي ي
قطرع اواجرمص وى ن من 0)2.42-2.44
ذوك تقةه امىع هن غ
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الجدول( )3سعر السيم لمشركات عينة الدراسة
3127

3122

شركت
المنصىر
الذوائيت

919069226

865923539

1815184271

1602707544

1866727103

3356413548

1625116071

1721591615

شركت السجاد
والمفروشاث

81042559

45443526

30914222

38559960

59689567

52175054

91568356

57056177.7

شركت بغذاد
لمىاد التغليف

47851767

212343174

234765319

89321984

129095147

482020803

118984199

187768913.3

شركت بغذاد
للمشروباث
الغازيت

48540149601

29624895082

20308510628

8418329638

12224996896

16930553761

11791269212

21119814974

الشركت
العراقيت
لتصنيع التمىر

3188497044

3120986979

2529681493

3855838803

2520334735

1026702956

1596595730

2548376820

شركت الهالل
الصناعيت

2471698008

10889906272

3203082111

1732613486

2364592357

7440013893

2594553458

4385208512

شركت
الصناعاث
الكيماويت

641661

اسن الشركة

3122

3123

عدد االسهن الوتداولة
3126 3125 3124

997329

1656789

1304717

600711

263800

550000

1963625

558

الوعدل

هجلة الدراسات الوستداهة  . .السنة الثالثة /الوجلد الثالث/العدد الثالث /هلذك  . 1لسنة  0201م 1110-هـ

1172562370
87976870
56534204
1013207731
2639640770

1682352772
48485442
27221338
1519408750
451945757

824703451
171411746

3777876
66699721

154741238

199647688

264961340

88527989

514467344
12921600
54813003
123866997

18213648

1307311586

629153846

3159110516
12179261
18022577
43942747
895973011

06

662478514

شركت العراقيت
لصناعت
الكارتىن

26694500

شركت انتاج
االلبست
الجاهسة

4144717

شركت الخازر
للمىاد
االنشائيت

27014428

شركت العراقيت
لألعمال
الهنذسيت

365514241

شركت الكنذي
للقاحاث
البيطريت

1348239008

135677593.1

55369093.14

391900004

690189957.4

عامل القيمة الدفترية الى القيمة السوقية

وتشال الالير النت ال الالائج ال ال الواردة ف ال الالي الجال الالدول( )4ان ش ال الالركة الصال الالناعات الكيماوي ال الالة كانال الالت ف ال الالي
المرتبال الالة االولال الالى اذ بمغال الالت القيمال الالة الدفتريال الالة ليال الالا ( ,)38.178ثال الالم يمييال الالا شال الالركة السال الالجاد
والمفروش ال ال ال الالات اذ بمغ ال ال ال الالت القيم ال ال ال الالة الدفتري ال ال ال الالة لي ال ال ال الالا ( ,)3.962وج ال ال ال الالاءت ش ال ال ال الالركة بغ ال ال ال الالداد
لممشروبات الغازية بالمرتبة الثالثة اذ بمغت قيمتيا الدفترية (.)1.478
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الجدول( )4القيمة الدفترية لمشركات عينة الدراسة
الشركة
شركت المنصىر
الذوائيت
شركت السجاد
والمفروشاث
شركت بغذاد
لمىاد التغليف
شركت بغذاد
للمشروباث الغازيت

الشركت العراقيت
لتصنيع التمىر
شركت الهالل
الصناعيت
شركت الصناعاث
الكيماويت
شركت الكنذي
للقاحاث البيطريت
شركت العراقيت
لألعمال الهنذسيت
شركت الخازر
للمىاد االنشائيت
شركت انتاج
االلبست الجاهسة

القيوة الدفترية
0215
0211

0216

0217

1.143

1.200

1.143

1.124

1.167

1.163

1.171

1.159

3.770

3.870

4.010

4.120

3.981

3.793

4.193

3.962

1.007

1.018

1.046

1.007

0.929

0.932

0.935

0.982

1.200

1.260

1.321

1.424

1.629

1.785

1.729

1.478

1.200

1.265

1.085

1.166

1.109

0.990

0.887

1.100

0.035

-0.259

-0.613

-0.359

-0.653

0.77

0.886

-0.028

64.097

53.883

37.231

29.249

29.403

26.851

26.531

38.178

1.970

1.600

1.420

1.132

1.035

1.043

1.065

1.324

1.288

1.577

1.238

1.133

1.025

0.878

0.869

1.144

1.007

1.018

1.046

1.007

0.929

0.932

0.935

0.982

1.130

1.040

1.011

1.124

1.100

1.065

1.154

1.089

0211

0210

0213

 01عامل االستثمار
وتش ال الالير النت ال الالائج الال ال الواردة ف ال الالي الج ال الالدول( )5ان ش ال الالركة الخ ال الالازر لممال ال الواد االنش ال الالائية كان ال الالت
ف ال ال الالي المرتب ال ال الالة االول ال ال الالى اذ بمغ ال ال الالت قيم ال ال الالة موجوداتي ال ال الالا ( ,)67486296710ث ال ال الالم يميي ال ال الالا
الشال ال الالركة العراقيال ال الالة لتصال ال الالنيع التمال ال الالور اذ بمغال ال الالت قيمال ال الالة موجوداتيال ال الالا (,)22530514233
وجال ال ال الالاءت شال ال ال الالركة المنصال ال ال الالور الدوائيال ال ال الالة بالمرتبال ال ال الالة الثالثال ال ال الالة اذ بمغال ال ال الالت قيمال ال ال الالة موجوداتيال ال ال الالا
( ,)7028460471والشكل () يوض ذلك.
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هجوىع الوىجىدات

شركت المنصىر
الذوائيت

3893597620

5104341874

7839866409

8161583614

8006206671

8143450589

7028460471

شركت السجاد
والمفروشاث

3153633467

3053033951

3476773080

3169695277

2790375822

2768262335

3136204756

3078282670

شركت بغذاد لمىاد
التغليف

568478891

555137931

1134911780

1105515679

1008209537

1043669807

1055897648

0217 0216 0215 0211 0213 0210 0211

الوعدل

8050176521

الشركة

الجدول( )5مجموع الموجودات

924545896.1

شركت بغذاد
للمشروباث
الغازيت

153494832628

173714648714

188537302986

197192580528

226907311687

263576845976

322213556769

2179482211

الشركت العراقيت
لتصنيع التمىر

20374112927

21993435143

29608116092

22288453983

22506071056

21001098574

19942311853

22530514233
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شركت الهالل
الصناعيت

5667705895

5503696854

5983462302

4198036399

7418574050

3326096895

3112667671

5030034295

شركت الصناعاث
الكيماويت

6016173766

4913652445

5069523027

7882453067

9914364840

4920506108

4849833941

6223786742

شركت الكنذي
للقاحاث البيطريت

4123464994

5204394950

6250170648

6770236963

6378861150

6287325944

6330992803

5906492493

شركت العراقيت
لألعمال الهنذسيت

1624449720

1915112987

1622839329

1912495389

1743350424

1582025199

1361104629

1680196811

شركت الخازر
للمىاد االنشائيت

8161583614

1692539758

20374112927

9914364840

197192580528

226907311687

8161583614

67486296710

شركت انتاج
االلبست الجاهسة

2836864258

2692038607

3230849629

2736659998

2713658631

2137644385

2363197627

2672987591

شركت العراقيت
لصناعت الكارتىن

4413462722

3040742990

2385314689

2422320681

1969674219

1739554014

1537588836

2501236879
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 05عامل الربحية
يتض ال ال ال ال مال ال ال الالن الجال ال ال الالدول ( )7 ,6ان شال ال ال الالركة بغال ال ال الالداد لممشال ال ال الالروبات الغازيال ال ال الالة كانال ال ال الالت فال ال ال الالي
المرتبال ال ال الالة االولال ال ال الالى اذ بم ال ال ال ال صال ال ال الالافي الال ال ال الالدخل ( ,)2751245283ثال ال ال الالم يمييال ال ال الالا الشال ال ال الالركة
العراقيال ال ال الالة لتصال ال ال الالنيع التمال ال ال الالور اذ بم ال ال ال ال صال ال ال الالافي الال ال ال الالدخل ( ,)520096836.9وجال ال ال الالاءت
ش ال ال ال ال الالركة الصالال ال ال ال الالناعات الكيماوي ال ال ال ال الالة بالمرتبالال ال ال ال الالة الثالث ال ال ال ال الالة اذ بمغ ال ال ال ال الالت قيم ال ال ال ال الالة موجوداتيالال ال ال ال الالا
(.)11913999
الجدول( )6صافي الدخل (االرباح بعد حساب الفوائد والضرائب)
صافي الدخل (االرتاح تعد دساب الفىائد والضرائة)
الوعدل

الشركة
0211

0210

0213

0211

0215

0216

0217

شركت المنصىر الذوائيت

76459119

92058341

330762602

264749797

375494696

450581371

171317101

251631861

شركت السجاد والمفروشاث

170638599

181942101

184969990

167851383

162453740

163577577

228953338

180055246.9

شركت بغذاد لمىاد التغليف

75494696

5731349

40179152

40179152

72058221

3850075

2625521

34302595.14
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شركت بغذاد للمشروباث
الغازيت

3381847295

17013898011

21538321505

19735497165

26746784460

33530996725

37311371821

2751245283

الشركت العراقيت لتصنيع
التمىر

662852414

835226805

881018886

430862603

69192236

390762605

370762309

520096836.9

شركت الصناعاث الكيماويت

69812017

88736904

194638016

306200188

177779779

462453740

40179152

11913999

شركت الكنذي للقاحاث
البيطريت

739701023

297209709

102152927
9

625121857

184969698

46838578

42277359

422521071.9

شركت انتاج االلبست الجاهسة

300815855

37973472

4448884

150638598

620638588

6860226

140209262

180226412.1

الجدول ( )7مقدار الربحية
اسن الشركة
شركت المنصىر الذوائيت
شركت السجاد والمفروشاث
شركت بغذاد لمىاد التغليف
شركت بغذاد للمشروباث الغازيت
الشركت العراقيت لتصنيع التمىر
شركت الصناعاث الكيماويت
شركت الكنذي للقاحاث البيطريت
شركت انتاج االلبست الجاهسة
شركت العراقيت لصناعت الكارتىن

صافي الرتخ
251631861
180055246.9
34302595.14
22751245283
520096836.9
11913999
422521071.9

عدد االسهن
1721591615
57056177.7
187768913.3
21119814974
2548376820
997329
1348239008

الرتذية
0.146
3.156
0.183
1.077
0.204
1.919
0.313

180226412.1
251631861

391900004
1721591615

0.460
0.146
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المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
اوال -:االستنتاجات
 -2اظي الالر النت الالائج م الالن تحمي الالل القيم الالة الس الالوقية الس الاليم الش الالركات عين الالة الد ارس الالة وج الالود
تذبالالالذب واض ال ال فال الالي القيمالالالة السالالالوقية وىال الالذا نتيج الالة التقمبال الالات والتغيي ال الرات فال الالي اسال الالعار
االسيم لتمك الشركات .
 -3تمي ال الالزت ش ال الالركة الص ال الالناعات الكيماوي ال الالة بمخاطرى ال الالا العالي ال الالة م ال الالن خ ال الالالل م ال الالا عكس ال الالو
معامال الالل بيتال الالا لمسال الاليم والال الالذي ظيال الالر بانال الالو اعمال الالى مال الالن مخال الالاطرة السال الالوق وىال الالذا يعكال الالس
الحساسية العالية لعائد السيم تجاه التغيير في عوائد محفظة السوق .
 -4ان االس ال الالتثمار ف ال الالي الش ال الالركات عين ال الالة الد ارس ال الالة ك ال الالان بارتف ال الالاع مس ال الالتمر بس ال الالبب زي ال الالادة
قيم ال ال الالة الموج ال ال الالودات وبش ال ال الالكل س ال ال الالنوي مم ال ال الالا يعك ال ال الالس الكف ال ال الالاءة العالي ال ال الالة ف ال ال الالي ارتف ال ال الالاع
الموجودات لذلك فيي تنمو وتتوسع بشكل مستمر.
 -5وجال الالود عالقال الالة ارتبال الالاط ذاتال الالي بال الالين معامال الالل بيتال الالا ( )Bjومعامال الالل القيمال الالة الدفتريال الالة الال الالى
القيمال ال الالة السال ال الالوقية وبمغال ال الالت ( )1.642ممال ال الالا يال ال الالدل ان تحسال ال الالين الشال ال الالركات المدروسال ال الالة
معامال ال الالل بيت ال ال الالا بمق ال ال الالدار وزن معي ال ال الالاري واح ال ال الالد ي ال ال الالؤدي ال ال ال الالى تحس ال ال الالين حج ال ال الالم الش ال ال الالركة
بمقال الالدار ( )1.642ممال الالا يال الالدل عمال الالى ضال الالرورة تحسال الالين الشال الالركة لمقيمال الالة الدفتريال الالة الال الالى
القيمة السوقية الخاصة بأسيميا بمقدار (.)1.57:
 -6يع ال الالاني س ال الالوق العال ال الراق ل ال الالألوراق المالي ال الالة خ ال الالالل م ال الالدة الد ارس ال الالة م ال الالن انخف ال الالاض ف ال الالي
معال ال ال ال الالدالت العائال ال ال ال الالد المتوقال ال ال ال الالع لمشال ال ال ال الالركات بشال ال ال ال الالكل عال ال ال ال الالام ,ويعال ال ال ال الالزى ذلال ال ال ال الالك لمركال ال ال ال الالود
االقتصال الالادي والال الالذي بال الالدوره انعكال الالس عمال الالى انخفال الالاض أسال الالعار اسال الاليم الشال الالركات عينال الالة
الدراسة .
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 -7وج ال الالود عالق ال الالة ارتب ال الالاط ذات ال الالي ب ال الالين عام ال الالل الربحي ال الالة ( )RWMومعام ال الالل االس ال الالتثمار
بمغ ال ال الالت ( )1.698مم ال ال الالا ي ال ال الالدل ان تحس ال ال الالين الش ال ال الالركات المدروس ال ال الالة لعام ال ال الالل الربحي ال ال الالة
بمق ال ال الالدار وزن معي ال ال الالاري واح ال ال الالد ي ال ال الالؤدي ال ال ال الالى تحس ال ال الالين معام ال ال الالل االس ال ال الالتثمار بمق ال ال الالدار
( )1.698مم ال ال ال الالا يعن ال ال ال الالي ض ال ال ال الالرورة تحس ال ال ال الالين الش ال ال ال الالركة لقيمتي ال ال ال الالا الدفتري ال ال ال الالة بمق ال ال ال الالدار
(.)1.524
ثانيا -:التوصيات
 -2ضرورة اعتماد الشالركات عينالة الد ارسالة عمالى األسالس العمميالة والموضالوعية فالي تقياليم
استثماراتيا بالتالي ىالذا يسالاعدىا فالي توجيالو أمواليالا لالسالتثمار فالي أدوات ومجالاالت
استثمارية أكثر ربحاً وضماناً .
 -3ضال ال الالرورة نشال ال الالر التوعيال ال الالة حال ال الالول أىميال ال الالة إيجال ال الالاد م اركال ال الالز بحال ال الالث عممال ال الالي يكال ال الالون ليال ال الالا
إمكاني ال الالة الوص ال الالول إل ال الالى المعموم ال الالات المالي ال الالة وغي ال الالر المالي ال الالة لمش ال الالركات ف ال الالي س ال الالوق
الع ال الراق لال الالألوراق الماليال الالة وذلال الالك لتسال الالييل إتمال الالام الد ارسال الالة واألبحال الالاث حال الالول إمكانيال الالة
تطبيال ال الالق نمال ال الالاذج جديالال الالدة كنمالال الالوذج فامال ال الالا وف ال ال الرنش الخماس ال الالي وغيرى ال الالا مالال الالن النمال ال الالاذج
المالي ال الالة والت ال الالي ق ال الالد تس ال الالاىم ف ال الالي دع ال الالم األسال ال الواق المالي ال الالة والمس ال الالتثمرين بالمعموم ال الالات
والبيانات اإلحصائية والتحميمية.
 -4يتعال الالين عمال الالى الشال الالركات عينال الالة الد ارسال الالة اعتمال الالاد مؤش ال الرات القيمال الالة الحقيقيال الالة لالسال الاليم
بموج ال الالب انم ال الالوذج فام ال الالا وفال ال الرانش المع ال الالدل لكون ال الالو يأخ ال الالذ متغيال ال الرات اض ال الالافية تتمث ال الالل
بعوامل الربحية واالستثمار .
 -5يتع ال الالين عم ال الالى الش ال الالركات المدروس ال الالة اس ال الالتثمار انم ال الالوذج فام ال الالا وفال ال الرانش المع ال الالدل م ال الالن
اج ال الالل اح ال الالداث تحس ال الالينات دوري ال الالة وجذري ال الالة تعم ال الالل عم ال الالى تحس ال الالين الحص ال الالة الس ال الالوقية
وربحية واستثمار الشركات بشكل كبير.
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 -6ض الالرورة إجال الراء فحالالالص م الالنق حالالالول ص الالحة المعمومال الالات الال الواردة فالالالي بع الالض تقالالالارير
س ال الالوق العالال الراق ل ال الالألوراق المالي ال الالة وذل ال الالك لض ال الالمان ص ال الالحة م ال الالاورد بي ال الالا بالمقارن ال الالة م ال الالع
المص ال الالادر المدقق ال الالة مث ال الالل مقارن ال الالة البيان ال الالات المالي ال الالة الال ال الواردة ف ال الالي نشال ال الراتيا الس ال الالنوية
مال الالع البيانال الالات الماليال الالة المدققال الالة لشال الالركات تمال الالك السال الالوق األمال الالر الال الالذي يختصال الالر مثال الالل
ى ال الالذه المقارن ال الالات والتحق ال الالق ال ال الالذي ينبغ ال الالي اتمامي ال الالا م ال الالن قب ال الالل الب ال الالاحثين عن ال الالد اتم ال الالام
دراسات من ىذا النوع عمى تمك األسواق.
الدرسالالة باسالالتخدام األسالالاليب العمميالالة فالالي تقيالاليم أدائيالالا
 -7قيالالام الشالالركات عينالالة ا
وقياس العوائد المتحققة والمخاطر التي تواجييا.
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