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يهددد البح د الددى القيدداس واالفصدداح المحاسددبي عددن رأس المددال الهيكلددي فددي القددوائم الماليددة
للشركات الصناعية العراقيدة وبمدا يسدهم فدي اظهدار المركدز المدالي الحقيقدي لهدا وتقدديم المعلومدات
الشفافة للمستخدمين الخارجيين  ،فضال عن معرفة اثر االفصاح عن رأس المال الهيكلي فدي القيمدة
الدفترية لالسهم .ومن اجل تحقيق هد البح تم االستعانة بالمنهج االسدتقرائي فدي تغطيدة الجاند
النظددري وبددالمنهج التجريبددي والتحليلددي لتغطيددة الجان د العملددي فددي عينددة مددن الشددركات الصددناعية
العراقية في سوق العراق لألوراق الماليدة المتمثلدة بد (شدركة بغدداد لصدناعة مدواد التغليد  ،شدركة
بغداد للمشروبات الغازية  ،شركة الكنددي إلنتدا اللقاحدات  ،شدركة المنصدور للصدناعات الدوائيدة)
خددالل السددنوات الماليددة ( ، )1052-1051فضددال عددن االسددتعانة أنمددو القيمددة المضددافة الفكريددة
للقياس المحاسبي عن راس المال الهيكلي وبطريقدة االفصداح فدي صدل القدوائم الماليدة ظهدار قيمدة
رأس المال الهيكلي في الحسابات الختاميدة للشدركات عيندة البحد  .واهدم توصدل اليده البحد يتمثدل
بوجود اهمية كبيرة لرأس المال الهيكلي في الشركات الصناعية العراقية  ،فضال عن وجود امكانية
للقياس واالفصاح عنه في القوائم المالية للشركات ووجود اثر لدلل االفصداح علدى القيمدة الدفتريدة
لالسدهم  .واهدم مددا اوصدى بدده البحد يتمثددل بضدرورة تددولي الشدركات الصددناعية العراقيدة االهتمددام
برأس المال الهيكلي و ل ألنه يعتبر احد عناصر الطاقة االنتاجية فيهدا  ،فضدال عدن ضدرورة تبندي
الشركات الصناعية العراقية الطرائق المناسبة لإلفصداح عدن قيمدة رأس المدال الهيكلدي فدي قوائمهدا
المالية الختامية.
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Abstract
The research aims at measuring and accounting for the structural capital in the financial statements of the Iraqi
industrial companies, thus contributing to showing their true financial position and providing transparent information
to external users, as well as knowing the effect of disclosure of the structural capital on the book value of the shares.
The use of the inductive method in covering the theoretical side and the experimental and analytical method to cover
the practical side on a sample of the Iraqi industrial companies in the Iraqi market for securities represented by
(Baghdad Company for the manufacture of packaging materials, Baghdad Company for soft drinks, Al-Kindi
Company for Vaccine Production, Al-Mansour Pharmaceutical Industries) during the financial years (2012-2013), as
well as the use of the value-added model of accounting for the structural capital and the method of disclosure in the
financial statements. The most important conclusion of the research is that there is great importance to the structural
capital in the Iraqi industrial companies, as well as the possibility of measurement and disclosure in the financial
statements of companies and the impact of this disclosure on the book value of shares. The most important thing
recommended by the research is that the Iraqi industrial companies should pay attention to structural capital because
it is considered one of the elements of production at these companies, as well as the need to adopt Iraqi industrial
companies appropriate methods to disclose the value of structural capital in their final financial statements.
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المقدمة
نتيجددة للتطددور الحاصددل فددي بيئددة االعمددال الصددناعية وزيددادة
المنافسة بين الشدركات العالميدة والسديما الصدناعية منهدا وظهدور
عنصددر التكنولوجيددا كأحددد االدوات التددي تسددتخدمها الشددركات فددي
تطوير ادائهدا وتحسدين منتجاتهدا وزيدادة حاجدة مسدتخدمي القدوائم
الماليدددة المحاسدددبية مدددن المعلومدددات الالزمدددة التخدددا القدددرارات ،
وظهور الدعوات المطالبة من قبل العديد من الجهات والتدي تحد
الشددركات لتقددديم المزيددد مددن االفصدداحات حددول البنددود التكنلوجيددة
والمعرفيددة التددي تملكهددا للتعبيددر عددن مركزهددا المددالي الحقيقددي فددي
نهاية الفترة المالية .ونتيجة ألهمية العناصدر المعرفيدة فدي تطدوير
اداء الشركة وتأثيرها الواضح على قيمة اسهما السوقية والدفتريدة
وعدم وجود معدايير محاسدبية دوليدة ومحليدة تتبندى عمليدة القيداس
االفصداح المحاسدبي عددن الموجدودات المعرفيددة  ،ظهدرت الحاجددة
الددى تقددديم هددلا البح د الددلي يمثددل محاولددة جددادة لتسددلي الضددوء
واالهتمام حول اهمية الموجودات المعرفيدة بصدورة عامدة ورأس
المددال الهيكلددي بصددورة خاصددة  ،ا يقدددم البح د دراسددة نظريددة
وعملية للقياس واالفصاح المحاسبي عن قيمة رأس المال الهيكلدي
في القوائم المالية الختامية للشركات الصناعية  ،فضال عن معرفة
اثددر ل د االفصدداح علددى القيمددة الدفتريددة لالسددهم  ،كمددا يتضددمن
البح د دراسددة تحليليدده لعينددة مددن الشددركات العراقيددة فددي سددوق
العراق لدألوراق الماليدة والتدي قسدم مدن خاللهدا البحد الدى اربدع
مباح رئيسة.
تضمن المبح االول منهجية البح  ،والمبح الثاني وضح
اطدددارا نظريدددا حدددول مفهدددوم واهميدددة رأس المدددال الهيكلدددي فدددي
الشدددركات فضدددال عدددن معرفدددة االنمدددو المناسددد الدددلي يمكدددن
استخدامه للقياس كما تضدمن المبحد طريقدة االفصداح عدن قيمدة
رأس المددال الهيكلددي فددي القددوائم الماليددة للشددركات  .وفددي المبحد
الثال تطرق البح الى مفهوم سعر السهم واندوا القديم الخاصدة
بده ومدا هدي القيمدة التدي تتدأثر بعمليدة القيداس واالفصداح الخاصدة
بددرأس المددال الهيكلددي  ،امددا المبح د الرابددع فقددد تضددمن الجان د
العملددي مددن البحدد مددن خددالل تطبيددق انمددو القيمددة المضددافة
الفكريدة لقيداس رأس المدال الهيكلدي وطريقدة االفصداح فدي صدل
القددوائم الماليددة لعينددة مددن الشددركات الصددناعية العراقيددة فددي سددوق
االوراق المالية  ،وبعد تطبيق االنمو وطريقة االفصداح تحققدت
اهددددا البحددد وتدددم تلخيصدددها الدددى مجموعدددة مدددن االسدددتنتاجات
والتوصيات .

منهجية البحث

المعرفددة التكنولوجيددة المتمثلددة بالهيكددل التكنولددوجي المسدداهم فددي
زيددادة القيمددة السددوقية الخاصددة باسددهم الشددركة وخاصددة الشددركات
العراقيددددة  ،اال ان عمليددددة القيدددداس واالفصدددداح عددددن الموجددددودات
التكنولوجية المتمثلة برأس المال الهيكلدي مدا تدزال دون المسدتو
المطلوب  .ومن خالل ل فان مشكلة البحد تتمثدل بالتسداالالت
االتية -:
 هل توجد امكانية للقياس واالفصاح المحاسبي عن رأس المدال
الهيكلي في القوائم المالية للشركات ؟
 هدددل يددد دي القيددداس واالفصددداح المحاسدددبي عدددن رأس المدددال
الهيكلي دورا في زيادة قيمة السهم في الشركات الصناعية ؟
اهمية البحث
تدددأتي اهميدددة البحددد مدددن خدددالل الددددور الدددلي تلعبددده المعرفدددة
التكنولوجيدددة والمتمثلدددة بدددرأس المدددال الهيكلدددي فدددي تطدددوير عمدددل
الشركات بصدورة عامدة والشدركات الصدناعية العراقيدة بصدورة
خاصددة  ،ا يسدداعد القيدداس واالفصدداح عددن رأس المددال الهيكلددي
على اظهار المركز المالي الحقيقي للشدركة بمدا يسدهل مدن عمليدة
اتخا القرارات االستثمارية  ،كما انه ي دي دورا كبيرا فدي زيدادة
القيمة الدفترية للسهم و ل من خالل زيادة صافي المركدز المدالي
للشركة .
اهداف البحث
يهد

البح الى تحقيق االتي -:

 تقددديم اطددارا نظريددا حددول مفهددوم واهميددة رأس المددال الهيكلددي
وقياسه واالفصاح عنه .
 تقددديم طريقددة مناسددبة للقيدداس واالفصدداح المحاسددبي عددن رأس
المال الهيكلي في القوائم المالية للشركات الصناعية.
 معرفدددة اثدددر القيددداس واالفصددداح المحاسدددبي عدددن رأس المدددال
الهيكلي في زيادة القيمدة الدفتريدة للسدهم الواحدد فدي الشدركات
الصناعية.
فرضيات البحث
تتمثل فرضيات البح باالتي -:
 :H0ال يددد ثر القيددداس واالفصددداح المحاسدددبي عدددن رأس المدددال
الهيكلي على القيمة الدفترية للسهم في الشركات الصناعية.
 :H1ي ثر القياس واالفصاح المحاسدبي عدن رأس المدال الهيكلدي
على القيمة الدفترية للسهم في الشركات الصناعية.

مشكلة البحث

مجتمع وعينة البحث

بددالرغم مددن التطددور التكنولددوجي الحاصددل فددي بيئددة االعمددال
الصناعية وزيادة تطور الشركات العالمية وانفتاحها على استخدام

يتمثل مجتمع البح بالشركات العراقية التي تمارس انشدطتها
من اجدل تحقيدق االربداح والتدي تعمدل فدي سدوق العدراق لدألوراق
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الماليددة ،امددا عينددة البح د فتتمثددل بعينددة مددن الشددركات الصددناعية
العراقية المتمثلة بد (شدركة بغدداد لصدناعة مدواد التغليد  ،شدركة
بغدددداد للمشدددروبات الغازيدددة  ،شدددركة الكنددددي إلنتدددا اللقاحدددات ،
شركة المنصور للصدناعات الدوائيدة)  ،ا سديتم قيداس قيمدة رأس
المال الهيكلدي واالفصداح عنده فدي القدوائم الماليدة للشدركات عيندة
البح وباإلضافة الى بيان مقدار ل االفصاح على قيمة السهم.
منهج واسلوب البحث
مددددن اجددددل تحقيددددق اهدددددا البحدددد تددددم االسددددتعانة بددددالمنهج
االستقرائي لتغطية الجان النظري من البح وبالمنهج التجريبي
لقياس رأس المال الهيكلي و ل مدن خدالل تطبيدق أنمدو القيمدة
المضددافة الفكريددة ( )Pulic,2004وطريقددة االفصدداح فددي صددل
القدددوائم الماليدددة إلظهدددار قيمدددة راس المدددال الهيكلدددي فدددي القدددوائم
الختامية فضال عدن لد تدم االسدتعانة بدالمنهج التحليلدي مدن اجدل
اجراء المقارنات بالقيمدة الدفتريدة للسدهم قبدل وبعدد االفصداح عدن
رأس المال الهيكلي في القوائم المالية .

للمشددروبات الغازيددة  ،شددركة الكندددي إلنتددا اللقاحددات  ،شددركة
المنصور للصناعات الدوائية).
الحددددود الزمانيدددة  :تتمثدددل بالتقدددارير الماليدددة وتقدددارير االربددداح
والخسائر للشركات عينة البح للسنة المالية (.)1052-1051
الحدددود البحثيددة  :التددزم الباح د بددالمتغيرات البحثيددة المدروسددة
ضمن متن البح والمتمثلة ب (القياس واالفصاح المحاسبي ،رأس
المال الهيكلي  ،القيمة الدفترية للسهم ).
اسلوب جمع البيانات
الجاند النظددر  :اعتمددد الباح د فددي جمددع البيانددات والمعلومددات
ات العالقدددة بموضدددو البحددد علدددى مجموعدددة مدددن المراجدددع
االجنبية ،واالطداريح والرسدائل الصدادرة مدن الجامعدات العراقيدة
والعربية.
الجان العملي  :اعتمد الباح فدي الجاند العملدي علدى البياندات
والتقارير المنشورة لعينة البح .

حدود البحث
تتمثل حدود البحث باالتي :
الحدود المكانية  :وتتمثل بعينة مدن الشدركات الصدناعية العراقيدة
والمتمثلددة ب د (شددركة بغددداد لصددناعة مددواد التغلي د  ،شددركة بغددداد
مخط البح
شكل ()5

االطار النظر
القياس واالفصاح عن رأس المال الهيكلي
اوال  :مفهوم رأس المال الهيكلي
يعدددر رأس المدددال الهيكلدددي بانددده عبدددارة عدددن الموجدددودات
المعرفية والتكنولوجية الغير ملموسة والتدي تبقدى بحدوزة الشدركة
بعد استبعاد كافة المصاري الخاصة بالموظفين العاملين فدي تلد
الشركة  ،اي ان رأس المال الهيكلدي ينداق راس المدال البشدري
ا تملكه الشركة وتستطيع المتداجرة بده فهدو يتمثدل بالمعرفدة التدي
تكتسبها الشركة وتحتفظ بها في هياكدل وانظمدة واجدراءات والتدي
تستفاد منها في المستقبل ( .)Kamath ,2015: 4كما يتمثل رأس
المال الهيكلي بحجر االساس للشركات ا يتضدمن كافدة المعدار

التددي تملكهددا الشددركة بعددد مغددادرة االنسددان فهددو يتضددمن قواعددد
البيانات والخط االسدتراتيجية والسياسدات البيعيدة ونظدم وقواعدد
البيانات التكنولوجية  ،كما يمكن تمثيلة بالمصادر الناتجة للمعرفدة
مددن العمليددات واالجددراءات غيددر البشددرية ( Khalique,2013
 .):75فضال عن ل يساعد بان رأس المال الهيكلدي فدي الشدركة
علددى خلددق ثقافددة قويددة تمكددن المددوظفين العدداملين فيهددا مددن العمددل
بأمان واكتساب الخبرة والمعرفة واالداء االفضل بمدا يحقدق النمدو
في االمد الطويل  ،كما ان رأس المال الهيكلدي يعدد مدن المكوندات
االساسددية لددرأس المددال الفكددري الددلي تملكهددا الشددركة ومددن خددالل
اتحدداد رأس المددال البشددري مددع رأس المددال الهيكلددي تتكددون بنيددة
الشددركة ( . )Esmaeil & Mahran , 2014: 5وممددا تجدددر
االشددددارة اليدددده هددددو ان رأس المددددال الهيكلددددي يتمثددددل بالمعرفددددة

102

حسن  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .المجلد ( )8العدد (112-104 )1058( – )2
وبرمجيدات الحاسددوب الغيدر مفصددح عنهددا فدي تقددارير الماليددة  ،ا
يمكددن التعبيددر عندده مددن خددالل الفددرق بددين اجهددزة الحاسددوب التددي
تمل د برمجيددات متطددورة تسددهم فددي تطددور الشددركة وبددين اجهددزة
حاسددوب اخددر ال تمل د تل د البرمجيددات اال ان عمليددة تقيدديم تل د
االجهددزة تعتمددد علددى الكلفددة التاريخيددة دون االخددل بنظددر االعتبددار
البرمجيددات التددي تشددكل الفددارق فددي دعددم العمليددة االنتاجيددة فددي
الشدددركة  ،وتسددداعد تلددد البرمجيدددات فدددي تطدددوير عمدددل الشدددركة
وتحقيقهدا لإليدرادات وهددي غيدر ظدداهرة فدي القددوائم الماليدة ضددمن
الموجودات الغير ملموسة االخر .
ثانيا  :اهمية رأس المال الهيكلي
يعتبر أس المال الهيكلدي احدد البندود االساسدية المعرفيدة الدلي
ظهرت م خرا والتي لها اهميدة كبيدرة فدي تطدور الشدركة وتتمثدل
تل االهمية بالنقاط االتية (-: )Freyedon et al , 2012 :4
 يساعد رأس المال الهيكلدي فدي تعزيدز وتطدوير الشدركة و لد
مددن خددالل وضددع االسددتراتيجيات المناسددبة التددي تسدداعدها فددي
تعزيز المركز المالي .
 يعتبددددر رأس المددددال الهيكلددددي احددددد االمددددور الحيويددددة التددددي
اسدتخدمتها الشددركة مد خرا فددي تعزيدز وتطددوير ادائهددا وقيمهددا
السوقية.
 يعتبر رأس المال الهيكلي احد المصادر المهمدة التدي تسدتغلها
الشركة في تحقيق التفوق التنافسي وتحقيق االرباح .
ثالثا  :مكونات رأس المال الهيكلي
نتيجددة لألهميددة الكبيددرة لددرأس المددال الهيكلددي فددان يتطل د االمددر
معرفددة المكونددات والعناصددر التددي تدددخل ضددمنه  ،والتددي تتمثددل
باالتي ( راتول ومصنوعة -: )1: 1055 ،
 رأس المدددال الم سسدددداتي ( -: ) Capital Organizational
والددلي يتضددمن باإلمكانيددات التددي تملكهددا الشددركة مددن خددالل
البرمجيدددات والحاسدددوب وقواعدددد البياندددات وحقدددوق المعرفدددة
والعالمات التجارية .
 رأس مدددددال العمليدددددات  /التصدددددنيع (-: ) Process Capital
ويشددمل العمليددات الوطنيددة واالنشددطة والبنيددة التحتيددة الموظفددة
فدددي عمليدددة األبددددا والمشددداركة فدددي نشدددر المعرفدددة لغدددر
المساهمة في دعم قدرات العاملين في جميع االصعدة.
 رأس المال التحددي والتطدوير ( Capital Renewal and
 -: )Developmentويتمثددددل باالسددددتثمارات الفعليددددة التددددي
تستخدمها الشركة للنمو المستقبلي  ،كأنشطة البح والتطوير
والمعرفة العملية والتي تعد مفتاحا للتنافس في السوق.

رابعا  :قياس رأس المال الهيكلي
يقصد بالقياس المحاسبي بانه القياس الكمي و النقدي لألحداث
االقتصددادية الناشددئة عددن ممارسددة الشددركة لنشدداطها االقتصددادي ،
ويتم ل من خالل تجميع وتبوي وتحليل وتسجيل لتل العمليات
والتعبيددر عنهددا بددالقوائم الماليددة الختاميددة فددي نهايددة الفتددرة الماليددة
(سالم  .) 74:1008،ويعتمد القياس المحاسبي على مجموعدة مدن
االركان والتي سيتوج العمل من خاللها لتوفير القياس المناسد
والموضددوعي لألحددداث الماليددة ا تتمثددل تل د االركددان بالخاصددية
محدددل القيددداس والمقيددداس المناسددد ووحددددة القيددداس واالشدددخا
القددائمين بعمليددة القيدداس المحاسددبية (بركددة ومحمددودي : 1052،
.)12
ويعر القيداس المحاسدبي عدن رأس المدال الهيكلدي بانده عمليدة
احتساب قيمة رأس المال الهيكلي في الشركة وفقدا لقواعدد معيندة،
والتي تتمثل بالنمدا الرياضدية الخاصدة بعمليدة القيداس ( عثمدان
وزقاوي .)50 : 1055،
ان عمليدة قيدداس رأس المدال الهيكلددي تنددر مددع عمليدة قيدداس
رأس المال الفكري فاغل النما التي تطرق اليها الباحثون تقوم
بقيدداس رأس المددال الهيكلددي كأحددد العناصددر لددرأس المددال الفكددري
وابرز تل النما هو مقيداس القيمدة المضدافة الفكريدة ()VAIC
واللي سيتم االعتماد عليه في عملية قياس رأس المال الهيكلي في
الجان د العملددي بالبح د ويتمثددل هددلا المقيدداس بالمعددادالت االتيددة
(-: )Hiras & Indri , 2012 :4
القيمة المضافة الفكرية ( = )VAICرأس المدال الفكدري  +رأس
المال الهيكلي  +رأس المال الزبائني
VAIC=intellectual capital +Structure capital +
Customer capital.
ان عمليددة تطبيددق أنمددو القيمددة المضددافة الفكريددة يتضددمن
معدددادالت مدددن ضدددمنها المعدددادالت الخاصدددة بقيددداس رأس المدددال
الهيكلي والتي تتمثل باالتي -:
رأس المال الهيكلي= القيمة المضافة للشركة – الروات واالجور
الخاصة بالموظفين
Structure capital(SC)=Value Added (VA)- Salary
القيمدددة المضدددافة للشدددركة= اجمدددالي ايدددرادات الشدددركة -اجمدددالي
مصاري الشراء(المستلزمات السلعية)
Value Added (VA)=Total Revenues - purchases
Expenses.
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خامسا  :االفصاح عن رأس المال الهيكلي

 تعزيز الثقة بين اصحاب المصلحة ودعم رالية طويلة االمد .

يعددر االفصدداح المحاسددبي باندده ارفدداق ايضدداحات بددالقوائم
الماليدددة تتضدددمن بندددود خاصدددة باألحدددداث واالنشدددطة االقتصدددادية
لشددركة مددا مددن اجددل جعددل تلد القددوائم معبددرة بصددورة كافيددة عددن
المركز المالي لها (.)Marston,2010 : 20

مددن خددالل مددا تقدددم فددان تل د الفوائددد تشددجع الشددركات علددى
االفصاح عن القيم المعرفية التي تملكهدا  ،ان هنالد اخدتال بدين
الباحثين والشدركات فدي طريقدة االفصداح عدن تلد الموجدودات ،
فاغلدددد الشددددركات المحليددددة والعالميددددة ال تقددددوم باإلفصدددداح عددددن
الموجودات غير الملموسة وهلا ال يعني عدم وجود شركات تقدوم
باإلفصدداح فشددركة ( ) Philipsوشددركة ()Microsoft office
قامت باإلفصاح عن موجوداتها المعرفية والتي تعد مدن الشدركات
الرائدة في العالم .وتوجد طريقتان تم اقتراحهمدا مدن قبدل البداحثين
لإلفصدداح عددن الموجددودات المعرفيددة فددي القددوائم الماليددة الختاميددة
والتي تتمثل باالتي (وهيبة -: )55:1055،

كمدددا يعدددر بانددده عدددر المعلومدددات المهمدددة للمسدددتثمرين
والددددائنين وغيدددرهم مدددن المسدددتفيدين بطريقدددة يمكدددن مدددخ خاللهدددا
مساعدتهم في التنب بقدرة الشركة على تحقيق االرباح والنمو بمدا
ي هلهددا للوفدداء بالتزاماتهددا تجددا المددال (حنددا  .)18:1002 ،امددا
االفصاح المحاسبي عدن رأس المدال الهيكلدي فيتمثدل بانده الكشد
عن الموجودات المعرفية التدي تملكهدا الشدركة والتعبيدر عنهدا فدي
القوائم المالية الختامية في نهاية السنة المالية و ل من اجدل جعدل
تلد القددوائم معبددر بصددورة واضددحة عددن المركددز المددالي الحقيقددي
للمسدتخدمين المتندوعين ( )Steven & Mitchell ,2005 :14
ويسدداعد االفصدداح عددن الموجددودات المعرفيددة ومددن ضددمنها راس
المدددددال الهيكلدددددي الشدددددركة الدددددى تحقيدددددق جملدددددة مدددددن الفوائدددددد
اهمها(-: )Taliyang ,2008 :12
 مساعدة الشركة في صياغة االستراتيجية الصدحيحة فدي االمدد
الطويل.
 المساعدة في تنويع قرارات التوسع الخاصة بالشركة .
 المسددداعدة فدددي تطدددوير العالقدددات الخارجيدددة مدددع مسدددتخدمي
البيانات المالية.
المبلغ المدين

المبلغ الدائن

 طريقة االفصاح في قوائم اضافية ملحقة  -:وتدتم هدل الطريقدة
مدددن خدددالل اعدددداد قدددوائم اضدددافية تتضدددمن كافدددة الموجدددودات
الهيكلية ومكوناتها .
 طريقدددة االفصددداح فدددي صدددل القدددوائم الماليدددة  -:تتمثدددل هدددل
الطريقددة مددن خددالل االفصدداح عددن قيمددة الموجددودات الهيكليددة
المعرفيددددة ضددددمن الموجددددودات الغيددددر ملموسددددة فددددي جاندددد
الموجودات وفي جان حقوق الملكيدة فدي جاند المطلوبدات .
وسدديتم االعتمدداد علددى تل د الطريقددة بالجان د العملددي ويمكددن
تمثيل تل الطريقة بالقيود المحاسبية االتية -:
القيددود المحاسددبية لتثبيددت رأس المددال الهيكلددي بعددد اجددراء عمليددة
القياس.
البيان
من ح  /الموجودات الهيكلية

xxxxxxxx
xxxxxxxxx

الى ح  /رأس المال الهيكلي

ح  /الموجودات الهيكلية
المبلغ  /دينار

البيان

المبلغ  /دينار

البيان

Xxxxxxx

ح /رأس المال الهيكلي

xxxxxxxx

الرصيد في 10 ../51/25
المجمو

المجمو
ح  /رأس المال الهيكلي
البيان
المبلغ  /دينار
 Xxxxxxxالرصيد في 10 ../51/25
المجمو

المبلغ  /دينار
xxxxxxxx

البيان
ح  /الموجودات الهيكلية
المجمو
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يالحظ من القيدود سدجالت االسدتا السدابقة عمليدة تثبيدت قيمدة
رأس المددال الهيكلددي فددي السددجالت المحاسددبية للشددركة مددن اجددل
االفصاح عن قيمة ضمن الموجودات المعنوية او الغير ملموسدة ،
ا يتم تثبت القيد اعال في السنة االولى للقيداس وفدي السدنة التاليدة
تخضع قيمة رأس المال الهيكلدي الدى اعدادة تقددير  ،ا يدتم اجدراء
قيددد تسددوية فددي نهايددة كددل سددنة ماليددة بعددد تثبيددت القيمددة فددي السددنة
االولى للقياس فا ا كانت هنال زيادة في قيمة رأس المال الهيكلي
فسيتم تسجيل نفس القيدد بدالفرق  ،امدا ا كدان هنالد انخفدا فدي
قيمة رأس المدال الهيكلدي فيدتم عكدس القيدد بدالفرق  .ومدن الجددير
بالددلكر ان الموجددودات الفكريددة او المعنويددة نجددد مددن الصددعوبة
اخضدداعها لالندددثار او االطفدداء كبقيددة الموجددودات و ل د الن تل د
الموجودات ممكدن ان تدزداد او تدنخف بمدرور الدزمن وال يمكدن
الجزم باستهالكها بصورة مستمرة كما يحدث مع بقية الموجودات
 ،ا تددزداد بزيددادة التطددور واالبتكددار وتددنخف بحس د الظددرو
التي تمر بها الشركة.
سادسا  :رأس المال الهيكلي وتأثيره على القيمة الدفترية للسهم
في الشركات الصناعية العراقية
 .1مفهددوم سددعر السددهم  :تعددر االسددهم بانهددا حصددة فددي ملكيددة
الشددركة والتددي تمددنح صدداحبها حصددة مددن االربدداح بعددد تسددديد
االلتزامددات تجددا االخددرين  ،كمددا يحددق لحاملهددا االشددترا فددي
ادارة قددرارات الشددركة (عبددد الحكدديم وحسددن .)11: 1050،
كمددا يمكددن تعريفهددا بانهددا حقددوق المسدداهمين فددي شددركة معينددة
والتي يستطيع حاملها الحصول على حصدة مدن االربداح اثنداء
عمليددة التوزيددع  ،كمددا يمكددن الحصددول علددى العوائددد منهددا مددن
خالل عملية البيع او التصدفية والتدي تدرتب بدأداء الشدركة فدي
فترة معينة (عبد الزهرة واخرون .)51:1052،
 .2اندددوا االسدددهم  :تقسدددم االسدددهم الدددى ندددوعين اساسددديين همدددا
(-:)Brigham & Gapenski ,1994 :845
االسددهم العاديددة  -:والتددي تتمثددل بحص د يمتلكهددا حامددل االسددهم
العادية لشركة ما واللين يحصلون من خاللهدا علدى االربداح اثنداء
توزيعهدددا او علدددى العوائدددد البيعيدددة عدددن عمليدددة البيدددع او تصدددفية
الشركة .والتي تتميز باالتي -:
 يحدددق لحامدددل االسدددهم العاديدددة الحصدددول علدددى االربددداح اثنددداء
توزيعها في حالة تحقيق االرباح.
 يحق لحامل االسهم العادية المشاركة في اتخا القدرارات التدي
تخ الشركة.
 يعطى لحامدل االسدهم العاديدة االولويدة فدي شدراء االصددارات
الجديدة لالسهم.

االسددهم الممتددا  -:وهددي حص د التددي يملكهددا حامددل االسددهم
الممتازة في الشركة واللي يحق له من خاللها الحصول على قدر
ثابت من االربداح بغد النظدر عدن ربحيدة الشدركة مدن عددمها ،
كما يحق له الحصول على قيمة االسدهم فدي حالدة تصدفية الشدركة
قبل حاملو االسهم العادية فضال عن ل فان حامل السهم الممتداز
يمتل الحرية في استبدال هل االسهم باألسهم العادية متدى مدا ارد
ل .
قدديم االسددهم  -:تعددد االسددهم بمثابددة سددند ملكيددة لحاملهددا فهددي تملد
مجموعة من القيم تتمثل باالتي (-:)Kiley,2000 :13
القيمددة السددوقية  -:تتمثددل بالقيمددة التددي يبددا بهددا السددهم فددي سددوق
االوراق المالية  ،والتدي تكدون اكبدر او اقدل مدن القيمدة االسدمية و
الدفترية  ،كما انها ترتب ارتباطدا وثيقدا بدأداء وربحيدة الشدركة ا
ترتفع اثناء تحقيق الشركة لألرباح و ل من خالل زيادة حص
االسددهم الموزعددة مددن االربدداح االمددر الددلي يددنعكس علددى زيددادة
االقبددال علددى شددرائها  ،كمددا انهددا تقددل قيمتهددا فددي حالددة انخفددا
ربحية الشركة .
القيمة االسدمية  -:وهدي القيمدة المدوندة فدي السدهم والمعبدر عنهدا
بالسعر االعتباري للسهم اللي تضدعه الشدركة عندد اصددار السدهم
للمددرة االولددى  ،فهددي قيمددة نظريددة لتغطيددة رأس المددال المدددفو
ومنصو علية في عقد تأسيس الشركة.
القيمددة الدفتريددة  -:وهددي القيمددة التددي تتمثددل بحصددة السددهم مددن
صددافي اصددول الشددركة  ،اي حصددة كددل سددهم مددن الموجدددودات
المملوكدددة مدددن قبدددل الشدددركة بعدددد اسدددتبعاد االلتزامدددات الطويلدددة
والقصيرة االجل  ،ويتم حساب تل القيمة من خالل قسدمة صدافي
اصددول الشددركة علددى عدددد االسددهم المملوكددة مددن قبلهددا .وكمددا فددي
المعادلة االتية -:
القيمة الدفترية لالسهم = (الشركة اصول صافي)(/العادية االسهم
عدد)
كمدددا ان مدددن الجددددير بالدددلكر ان اغلددد الشدددركات وال سددديما
العراقية منها ال تظهر بدقة القيمة الدفتريدة لالسدهم  ،ويعدود سدب
لد الددى عدددم اظهددار كافددة الموجددودات التددي تملكهددا الشددركة فددي
قوائمهددددددا الماليددددددة الختاميددددددة وخاصددددددة الموجددددددودات الهيكليددددددة
والتكنولوجيددة والفكريددة  ،فزيددادة االفصدداح عددن تل د الموجددودات
ي دي الى زيادة صافي االصول وعليه فان زيدادة القيمدة الدفتريدة
لالسهم والتدي تسداعد فدي اظهدار المركدز المدالي الحقيقدي للشدركة
خالل الفترة المالي واللي سيتم التطدرق اليده مدن قبدل الباحد فدي
الجان العملي .
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القيمة الحقيقية  -:تتمثل بالقيمدة التدي يتوقدع الحصدول عليهدا مدن
السددددهم  ،والتددددي يمكددددن تمثيلهددددا بالتوزيعددددات النقديددددة واالربدددداح
الرأسمالية التي يحققها المستثمر(لطرش . )571: 1050،
القيمة التصفوية  -:تمثل قيمة السهم الخا بالشركة عندد القيدام
بتصددفيتها  ،وتسدداوي تلد القيمددة مددن خددالل طددرح القيمددة السددوقية
للموجددودات مطروحددا منهددا قيمددة المطلوبددات ومقسددمة علددى عدددد
االسهم .
القيمة العادلة  -:تتمثل بقيمة السهم التي ينبغي ان تكون علية في
سددوق االوراق الماليددة والتددي تختل د عددن القيمددة السددوقية للسددهم
(اسماعيل وصالح .)7:1052،
سدددابعا  :اثدددر القيددداس واالفصددداح المحاسدددبي عدددن رأس المدددال
الهيكلي في قيمة السهم
يتمثدددل اثدددر القيددداس واالفصددداح المحاسدددبي عدددن الموجدددودات
الهيكليددة فددي جان د الموجددودات ورأس المددال الهيكلددي فددي جان د
المطلوبددات فددي القيمددة الدفتريددة للسددهم  ،ا ان قيدداس قيمددة رأس
المال الهيكلي واالفصاح عنها في صل القوائم المالية يد دي الدى
زيدددادة اصدددول الشدددركة وهدددلا يددد دي الدددى زيدددادة حقدددوق ملكيتهدددا
وصافي اصولها  ،وعند احتساب القيمدة الدفتريدة للسدهم فدان لد
االفصاح سو يجعدل قيمدة تلد االسدهم مرتفعدة عمدا كاندت عليده
بالسابق االمر الدلي يدنعكس علدى صدافي المركدز المدالي الحقيقدي
للشركة وتأثير على اتخا القرارات المتنوعة الخاصة باالستثمار
واالقرا .ا يعد المركز المالي احدد المرتكدزات االساسدية التدي
يعتمد عليها في اتخا القدرارات الخاصدة باالسدتثمار  ،فالشدركات
التي تتميز بزيادة اصولها على خصومها تعد شدركات ناجحدة فدي
االمددد الطويددل والتددي يمكددن التعويددل عليهددا فددي الحصددول علددى
التدفقات النقدية المستقبلية  ،كما ان المركدز المدالي يددعم الفدر
التنافسية للشركة من خالل تقوية قيمتها السوقية فدي اسدواق المدال
الخارجية .

االطار العملي
يتناول هلا المبحد الجاند العملدي للبحد ا سديتم االسدتعانة
بددالمنهج التجريبددي مددن خددالل اسددتخدام أنمددو القيمددة المضددافة
الفكريددة ( )VAICلقيدداس رأس المددال الهيكلددي فددي عينددة البح د
المتمثلة بعينة من الشركات الصدناعية العراقيدة فدي سدوق العدراق
لددألوراق الماليددة  ،فضددال عددن االسددتعانة بطريقددة االفصدداح فددي
صددل القددوائم الماليددة لتل د الشددركات كمددا سدديتم معرفددة اثددر ل د
االفصاح على القيمة الدفتريدة للسدهم وصدافي المركدز المدالي مدن
خددالل التحليددل واجددراء المقارنددات بالنسدد بددين القيمددة الدفتريددة
لالسهم قبل االفصاح وبعد االفصاح.

اوال  :وصف عينة البحث
شركة الكندي إلنتا اللقاحات واالدوية البيطرية وهدي شدركة
عراقية مسداهمة مختلطدة تعمدل ضدمن القطدا الصدناعي تأسسدت
في عام ( )5110برأس مال اسمي قدرة ( )51مليون ديندار  ،وتدم
ادراجها في سوق العراق لألوراق المالية في سنة ( )1004وكدان
رأسددمالها فددي تدداريخ االدرا ( )220مليددون دينددار  ،وتبلددغ نسددبة
القطا االشتراكي بالشركة ( )%11.225ونسبة القطدا المخدتل
( )%2.147والقطددددا الخددددا ( ،)%22.811وتقددددوم الشددددركة
بأعداد القوائم والتقارير ونشرها في سوق العراق لألوراق المالية
فددي نهايددة كددل سددنة ماليددة مددن اجددل معرفددة نتيجددة اعمالهددا وتقددديم
المعلومات لمتخلي القرارات.
 .1شركة المنصور للصناعات الدوائية
وهددي شددركة عراقيددة مسدداهمة خاصددة تعمددل ضددمن القطددا
الصناعي تأسست فدي عدام ( )5181بدرأس مدال اسدمي قددرة ()8
مليون دينار  ،وتم ادراجها في سوق العدراق لدألوراق الماليدة فدي
سددنة ( )1004وكددان رأسددمالها فددي تدداريخ االدرا ( )220مليددون
دينددار  ،وتبلددغ نسددبة القطددا الخددا بالشددركة ( ، )%500وتقددوم
الشدددركة بأعدددداد القدددوائم والتقدددارير ونشدددرها فدددي سدددوق العدددراق
لدألوراق الماليددة فددي نهايدة كددل سددنة ماليددة مدن اجددل معرفددة نتيجددة
اعمالها وتقديم المعلومات لمتخلي القرارات.
 .2شركة بغداد لصناعة مواد التغليف
وهددي شددركة عراقيددة مسدداهمة خاصددة تعمددل ضددمن القطددا
الصدددناعي تأسسدددت فدددي عدددام ( )5121بدددرأس مدددال اسدددمي قددددرة
( )110000ديندددار  ،وتدددم ادراجهدددا فدددي سدددوق العدددراق لدددألوراق
المالية في سنة ( )1004وكان رأسمالها فدي تداريخ االدرا ()10
مليون دينار  ،وتبلغ نسبة القطدا االشدتراكي بالشدركة ()%2.44
والقطدددا الخدددا ( ،)%12.12وتقدددوم الشدددركة بأعدددداد القدددوائم
والتقارير ونشرها في سوق العراق لألوراق المالية فدي نهايدة كدل
سدددنة ماليدددة مدددن اجدددل معرفدددة نتيجدددة اعمالهدددا وتقدددديم المعلومدددات
لمتخلي القرارات.
 .3شركة بغداد للمشروبات الغا ية
وهددي شددركة عراقيددة مسدداهمة خاصددة تعمددل ضددمن القطددا
الصناعي تأسست في عام ( )5181برأس مال اسدمي قددرة ()70
مليون دينار  ،وتم ادراجها في سوق العدراق لدألوراق الماليدة فدي
سدددنة ( )1004وكدددان رأسدددمالها فدددي تددداريخ االدرا ( )50مليدددار
دينددار  ،وتبلددغ نسددبة القطددا العددام بالشددركة ()%52.81والقطددا
المخدددددتل ( )%0.78والقطدددددا الخدددددا ( ، )%81.27وتقدددددوم
الشدددركة بأعدددداد القدددوائم والتقدددارير ونشدددرها فدددي سدددوق العدددراق
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لدألوراق الماليددة فددي نهايدة كددل سددنة ماليددة مدن اجددل معرفددة نتيجددة
اعمالها وتقديم المعلومات لمتخلي القرارات.
ثانيددا  :القيدداس المحاسددبي عددن رأس المددال الهيكلددي فددي عينددة
البحث
تددم االسددتعانة بددأنمو القيمددة المضددافة الفكريددة لقيدداس رأس
المددال الهيكلددي و ل د مددن االخددالل االعتمدداد علددى قائمددة االربدداح
والخسائر لعينة البحد لغدر تطبيدق االنمدو للسدنوات الماليدة
( )1052-1051وكما هو موضح بالجدول االتي -:
القيمة الحقيقية  -:تتمثل بالقيمدة التدي يتوقدع الحصدول عليهدا مدن
السددددهم  ،والتددددي يمكددددن تمثيلهددددا بالتوزيعددددات النقديددددة واالربدددداح
الرأسمالية التي يحققها المستثمر(لطرش . )571: 1050،
القيمة التصفوية  -:تمثل قيمة السهم الخدا بالشدركة عندد القيدام
بتصددفيتها  ،وتسدداوي تلد القيمددة مددن خددالل طددرح القيمددة السددوقية
للموجددودات مطروحددا منهددا قيمددة المطلوبددات ومقسددمة علددى عدددد
االسهم .
القيمة العادلة  -:تتمثل بقيمة السهم التي ينبغي ان تكون عليدة فدي
سددوق االوراق الماليددة والتددي تختل د عددن القيمددة السددوقية للسددهم
(اسماعيل وصالح .)7: 1052 ،
ثالثا :اثر القياس واالفصداح المحاسدبي عدن رأس المدال الهيكلدي
في قيمة السهم

المطلوبددات فددي القيمددة الدفتريددة للسددهم  ،ا ان قيدداس قيمددة رأس
المال الهيكلي واالفصاح عنها في صل القوائم المالية يد دي الدى
زيدددادة اصدددول الشدددركة وهدددلا يددد دي الدددى زيدددادة حقدددوق ملكيتهدددا
وصافي اصولها  ،وعند احتساب القيمدة الدفتريدة للسدهم فدان لد
االفصاح سو يجعدل قيمدة تلد االسدهم مرتفعدة عمدا كاندت عليده
بالسابق االمر الدلي يدنعكس علدى صدافي المركدز المدالي الحقيقدي
للشركة وتأثير على اتخا القرارات المتنوعة الخاصة باالستثمار
واالقرا  .ا يعد المركز المالي احد المرتكزات االساسدية التدي
يعتمد عليها في اتخا القدرارات الخاصدة باالسدتثمار  ،فالشدركات
التي تتميز بزيادة اصولها على خصومها تعد شدركات ناجحدة فدي
االمددد الطويددل والتددي يمكددن التعويددل عليهددا فددي الحصددول علددى
التدفقات النقدية المستقبلية  ،كما ان المركدز المدالي يددعم الفدر
التنافسية للشركة من خالل تقوية قيمتها السوقية فدي اسدواق المدال
الخارجية .
سدددنة ماليدددة مدددن اجدددل معرفدددة نتيجدددة اعمالهدددا وتقدددديم المعلومدددات
لمتخلي القرارات.
رابعددا  :القيدداس المحاسددبي عددن رأس المددال الهيكلددي فددي عينددة
البحث
تددم االسددتعانة بددأنمو القيمددة المضددافة الفكريددة لقيدداس رأس
المددال الهيكلددي و ل د مددن االخددالل االعتمدداد علددى قائمددة االربدداح
والخسائر لعينة البحد لغدر تطبيدق االنمدو للسدنوات الماليدة
( )1052-1051وكما هو موضح بالجدول االتي -:

يتمثدددل اثدددر القيددداس واالفصددداح المحاسدددبي عدددن الموجدددودات
الهيكليددة فددي جان د الموجددودات ورأس المددال الهيكلددي فددي جان د
جدول ( )5قياس رأس المال الهيكلي في عينة البح (جميع المبالغ في متن البح بأال
البيان
االيرادات

شركة الكندي الصناعية

شركة المنصور الصناعية

شركة بغداد للتغلي

1051

1052

1051

1052

1051

1052

2182114

1800227

2104151

2008180

527007

571525

الدنانير العراقية)
شركة بغداد للمشروبات
1051

1052

111122114 111881010

ناقصا :
المسدددددددددددددددددتلزمات
السلعية

781102

2781117

1011102

5750217

44121

11512

572148802 571285114

= القيمة المضافة

2501091

2017780

1451312

1297883

122468

154005

46203496

52987491

152012

881001

107818

111821

71151

82274

54871211

54845071

1584998

1132771

943454

742021

46549

70331

31324174

38146419

ناقصا :
الروات واالجور
= رأس المال
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الهيكلي
يلحددظ مددن جدددول ( )5قيدداس رأس المددال الهيكلددي فددي عينددة
البح من خالل استخدام انمو القيمة المضدافة الفكريدة المشدار
اليها في الجاند النظدري  ،ا يعدد الفدرق وفدق االنمدو المطبدق
بددين االيددرادات المتحققددة وتكددالي الحصددول عليهددا (المسددتلزمات
السدددلعية) والرواتددد واالجدددور مكاسددد متحققدددة للشدددركة نتيجدددة

التكنولوجيدا والخطد والسياسدات والبرمجيددات التدي تملكهددا ولهددا
دور في ادارة وتطوير الشركة  ،كما تل القيم عندد قياسدها تصدبح
موجودات يتطل ادراجها ضمن االصول غير الملموسة من اجل
معرفة المركز المالي الحقيقي للشركة في نهاية الفترة المالية.

االفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في شركة الكندي للصناعات البيطرية لسنة ()1051
المبلغ المدين

البيان

المبلغ الدائن

من ح  /الموجودات الهيكلية

1584998
1584998

الى ح  /رأس المال الهيكلي

ح  /الموجودات الهيكلية
المبلغ  /دينار

البيان

المبلغ  /دينار

البيان

1584998

ح /رأس المال الهيكلي

1584998

الرصيد في 1051/51/25

1584998

المجمو

1584998

المجمو

المبلغ  /دينار

البيان

ح  /رأس المال الهيكلي
المبلغ  /دينار

البيان

1584998

الرصيد في 1051/51/25

1584998

ح  /الموجودات الهيكلية

1584998

المجمو

1584998

المجمو

االفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في شركة الكندي للصناعات البيطرية لسنة ()1052
قيد التسوية الخا
المبلغ المدين

بقياس رأس المال الهيكلي في شركة الكندي الصناعية
البيان

المبلغ الدائن

من ح  /رأس المال الهيكلي

452227
452227

الى ح  /الموجودات الهيكلية

ح  /الموجودات الهيكلية
المبلغ  /دينار

البيان

1584998

رصيد سنة 1051

1584998

المجمو

المبلغ  /دينار

البيان

452227

ح /رأس المال الهيكلي

1132771

رصيد في 1052/51/25

1584998

المجمو
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ح  /رأس المال الهيكلي
المبلغ  /دينار

البيان

452227

ح /رأس المال الهيكلي

1132771

رصيد في 1052/51/25

1584998

المجمو

المبلغ  /دينار

البيان

1584998

رصيد سنة 1051

1584998

يلحدددظ مدددن المعالجدددة المحاسدددبية السدددابقة فدددي شدددركة الكنددددي
الصددناعية للسددنة الماليددة ( )1051ا تددم تثبيددت قيمددة رأس المددال
الهيكلي بمبلغ ( )1584998وفي السدنة ( )1052لدوحظ انخفدا
قيمة رأس المال الهيكلي بقيمة ( )411117وقد تدم معالجدة الفدرق

المجمو

من خالل اجراء قيد تسوية فدي نهايدة سدنة ( )1052إلظهدار قيمدة
رأس المددال الهيكلددي فددي الميزانيددة العموميددة وبمددا يوافددق نتيجددة
تطبيق االنمو .

جدول ( )1الميزانية العمومية لشركة الكندي للصناعات البيطرية كما في  1052-1051/51/25بعد االفصاح عن قيمة رأس المال
الهيكلي
الموجودات
الموجودات المتداولة
النقود

المبلغ

المبلغ
1051

1052

241711

210721

المطلوبات

1051

1052

مصادر التمويل قصيرة االجل
الدائنون

112011

152221

المخزون بالكلفة

5022711

5501577

التخصيصات

128822

570510

المدينون

287178

817221

مجمدددو مصدددادر التمويدددل القصددديرة
االجل

415812

182781

االستمارات قصيرة االجل

5111717

1444882

مجمو الموجودات المتداولة

4212111

4118515

مصادر التمويل الطويلة االجل
رأس المال االسمي والمدفو

2200000

4100000

رأس المال الهيكلي

1584998

1132771

الموجودات الثابتة
الموجدددددددودات الثابتدددددددة بالقيمدددددددة
الدفترية

5250114

5482010

مشروعات تحت التنفيل

11180

11180

استمارات مالية طويلة االجل

111122

122054

الموجودات الهيكلية

1584998

1132771

مجمو الموجودات

7835168

7903007

االحتياطيات

1518177

5882447

مجمددددو مصددددادر التمويددددل الطويلددددة
االجل

7343275

7519218

مجمو مصادر التمويل

7835168

7903007
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ل االفصداح يسداعد علدى زيدادة قيمدة المركدز المدالي مدن خدالل
صددافي اصددول الشددركة والددلي يسدداعد بدددور فددي زيددادة القيمددة
الدفترية لالسهم وكما هو موضح بالجدول االتي -:

يلحدددظ مدددن جددددول ( )1الميزانيدددة العموميدددة لشدددركة الكنددددي
للصددناعات الدوائيددة فددي سددنة ( )1052-1051بعددد االفصدداح عددن
قيمددة رأس المددال الهيكلددي ضددمن الموجددودات المعنويددة  ،كمددا ان

جدول ( )2القيمة الدفترية لالسهم لشركة الكندي الصناعية قبل وبعد االفصاح عن رأس المال الهيكلي
شركة الكندي الصناعية في سنة 1051

شركة الكندي الصناعية في سنة 1052

البيان

5.200

5.410

القيمة الدفترية لالسهم بعد االفصاح*

4.2

1.5

مقدار الزيادة

1.7

7.28

نسبة الزيادة

%1.28

%2.4

قيمة الدفترية لالسهم قبل االفصاح

يلحددظ مددن جدددول ( )2زيددادة صددافي اصددول شددركة الكندددي
للصناعات الدوائية بمقدار قيمة رأس المال الهيكلي واللي انعكس
على زيادة القيمة الدفترية لالسهم بمقدار ( )1.7في سدنة ()1051

و( )7.28في سنة ( )1052واالمر الدلي يوضدح اهميدة االفصداح
عن رأس المال الهيكلي في المركز المالي للشركة ومد انعكاسه
على استمرارية نجاحها في المستقبل .

*القيمة الدفترية لالسهم بعد االفصاح ()1051
(5281211 ÷ 7343275 = 4.2بيانات الشركة عينة البح )
*القيمة الدفترية لالسهم بعد االفصاح ()1052
( 814702 ÷ 7519218=1.5بيانات الشركة عينة البح )
االفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في شركة المنصور للصناعات الدوائية لسنة ()1051
المبلغ المدين

البيان

المبلغ الدائن

من ح  /الموجودات الهيكلية

943454
943454

الى ح  /رأس المال الهيكلي

ح  /الموجودات الهيكلية
المبلغ  /دينار

البيان

المبلغ  /دينار

البيان

943454

ح /رأس المال الهيكلي

943454

الرصيد في 1051/51/25

943454

المجمو

943454

المجمو

المبلغ  /دينار

البيان

ح  /رأس المال الهيكلي
المبلغ  /دينار

البيان

943454

الرصيد في 1051/51/25

943454

ح  /الموجودات الهيكلية

943454

المجمو

943454

المجمو
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االفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في شركة المنصور للصناعات الدوائية لسنة ()1052
بقياس رأس المال الهيكلي في شركة المنصور للصناعات الدوائية

قيد التسوية الخا
المبلغ المدين

البيان

المبلغ الدائن

من ح  /رأس المال الهيكلي

201433
201433

الى ح  /الموجودات الهيكلية

ح  /الموجودات الهيكلية
المبلغ  /دينار

البيان

943454

رصيد سنة 1051

943454

المجمو

المبلغ  /دينار

البيان

105422

ح /رأس المال الهيكلي

742021

رصيد في 1052/51/25

943454

المجمو

ح  /رأس المال الهيكلي
المبلغ  /دينار

البيان

105422

ح /رأس المال الهيكلي

742021

رصيد في 1052/51/25

943454

المجمو

المبلغ  /دينار

البيان

943454

رصيد سنة 1051
المجمو

943454

يلحددظ مددن المعالجددة المحاسددبية السددابقة فددي شددركة المنصددور
الصددناعية للسددنة الماليددة ( )1051ا تددم تثبيددت قيمددة رأس المددال
الهيكلددي بمبلددغ ( )943454وفددي السددنة ( )1052لددوحظ انخفددا
قيمة رأس المال الهيكلي بقيمة ( )105422وقد تدم معالجدة الفدرق

من خالل اجراء قيد تسوية فدي نهايدة سدنة ( )1052إلظهدار قيمدة
رأس المددال الهيكلددي فددي الميزانيددة العموميددة وبمددا يوافددق نتيجددة
تطبيق االنمو .

جدول ( )4الميزانية العمومية لشركة المنصور للصناعات الدوائية كما في  1052-1051/51/25بعد االفصاح عن قيمة رأس المال
الهيكلي
المبلغ

الموجودات

المطلوبات

1051

1052

71158

1558175

المخزون بالكلفة

5175484

5287515

المدينون

1714100

2527022

الموجودات المتداولة
النقود

المبلغ
1051

1052

مصادر التمويل قصيرة االجل
الدائنون

201278

407871

التخصيصات

14705

28245

110000

----------

مجمددددو مصددددادر التمويددددل قصدددديرة 5150080

442115

قرو

مستلمة قصيرة االجل
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االجل
االستمارات قصيرة االجل
مجمو الموجودات المتداولة

--------

58411

4505102

2220111

مصادر التمويل الطويلة االجل
رأس المال االسمي والمدفو

2124222

2421127

رأس المال الهيكلي

943454

742021

الموجودات الثابتة
الموجدددددددودات الثابتدددددددة بالقيمدددددددة
الدفترية

5002528

818412

-------

180487

الموجودات الهيكلية

943454

742021

مجمو الموجودات

6047795

8581887

مشروعات تحت التنفيل

االحتياطيات

211218

114277

مجمددددو مصددددادر التمويددددل الطويلددددة
االجل

4837715

8135666

مجمو مصادر التمويل

يلحددظ مددن جدددول ( )4الميزانيددة العموميددة لشددركة المنصددور
للصددناعات الدوائيددة فددي سددنة ( )1052-1051بعددد االفصدداح عددن
قيمددة رأس المددال الهيكلددي ضددمن الموجددودات المعنويددة  ،كمددا ان

6047795

8581887

ل االفصداح يسداعد علدى زيدادة قيمدة المركدز المدالي مدن خدالل
صددافي اصددول الشددركة والددلي يسدداعد بدددور فددي زيددادة القيمددة
الدفترية لالسهم وكما هو موضح بالجدول االتي -:

جدول ( )1القيمة الدفترية لالسهم لشركة المنصور للصناعات الدوائية قبل وبعد االفصاح عن رأس المال الهيكلي
شركة المنصور الصناعية في سنة 1051

شركة المنصور الصناعية في سنة 1052

البيان
قيمة الدفترية لالسهم قبل االفصاح

5.104

5.542

القيمة الدفترية لالسهم بعد االفصاح

4.482

1.181

مقدار الزيادة

2.181

4.421

نسبة الزيادة

%2.7

%4.8

يلحددظ مددن جدددول ( )1زيددادة صددافي اصددول شددركة المنصددور
للصناعات الدوائية بمقدار قيمة رأس المال الهيكلي واللي انعكس
علددى زيددادة القيمددة الدفتريددة لالسددهم بمقدددار ( )2.181فددي سددنة

( )1051و( )4.421في سنة ( )1052واالمر اللي يوضح اهمية
االفصدداح عددن رأس المددال الهيكلددي فددي المركددز المددالي للشددركة
ومد انعكاسه على استمرارية نجاحها في المستقبل.

االفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في شركة بغداد لصناعة مواد التغلي
المبلغ المدين

المبلغ الدائن

لسنة ()1051

البيان
من ح  /الموجودات الهيكلية

46549
46549

الى ح  /رأس المال الهيكلي
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ح  /الموجودات الهيكلية
المبلغ  /دينار

البيان

المبلغ  /دينار

البيان

46549

ح /رأس المال الهيكلي

46549

الرصيد في 1051/51/25

46549

المجمو

46549

المجمو

المبلغ  /دينار

البيان

ح  /رأس المال الهيكلي
المبلغ  /دينار

البيان

46549

الرصيد في 1051/51/25

46549

ح  /الموجودات الهيكلية

46549

المجمو

46549

المجمو

االفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في شركة بغداد لصناعة مواد التغلي
قيد التسوية الخا
المبلغ المدين

لسنة ()1052

بقياس رأس المال الهيكلي في شركة بغداد الصناعية
البيان

المبلغ الدائن

من ح  /الموجودات الهيكلية

23782
23782

الى ح  /رأس المال الفكري

ح  /الموجودات الهيكلية
المبلغ  /دينار

البيان

46549

رصيد سنة 1051

46549

المجمو

المبلغ  /دينار

البيان

12781

ح /رأس المال الهيكلي

10227

رصيد في 1052/51/25

46549

المجمو

ح  /رأس المال الهيكلي
المبلغ  /دينار

البيان

12781

ح /رأس المال الهيكلي

10227

رصيد في 1052/51/25

46549

المجمو

يلحظ من المعالجة المحاسبية السابقة في شركة بغداد لصناعة
مواد التغلي للسنة المالية ( )1051ا تدم تثبيدت قيمدة رأس المدال
الهيكلي بمبلدغ ( )46549وفدي السدنة ( )1052لدوحظ زيدادة قيمدة

المبلغ  /دينار

البيان

46549

رصيد سنة 1051

46549

المجمو

رأس المددال الهيكلددي بقيمددة ( )12781وقددد تددم معالجددة الفددرق مددن
خالل اجراء قيد تسوية في نهاية سنة ( )1052إلظهار قيمة رأس
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االنمو .

المددال الهيكلددي فددي الميزانيددة العموميددة وبمددا يوافددق نتيجددة تطبيددق

جدول ( )2الميزانية العمومية لشركة بغداد لصناعة مواد التغلي كما في  1052-1051/51/25بعد االفصاح عن قيمة رأس المال
الهيكلي
المبلغ

الموجودات

المطلوبات

1051

1052

500812

411821

المخزون بالكلفة

10115

515715

المدينون

74025

72225

االستمارات قصيرة االجل

--------

-------

مجمو الموجودات المتداولة

111078

217115

الموجودات المتداولة
النقود

1051

الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية

220011

الموجودات الهيكلية

46549

70331

مجمو الموجودات

601686

1205242

الدائنون

1141

1521

مجمو مصادر التمويل قصير االجل

1141

1521

مصادر التمويل الطويلة االجل
رأس المال االسمي والمدفو

140000

5080000

رأس المال الهيكلي

46549

70331

االحتياطيات

1111

41771

596141

1200103

مجمددددو مصددددادر التمويددددل الطويلددددة
االجل

مجمو مصادر التمويل

يلحظ من جدول ( )2الميزانية العمومية لشركة بغداد لصناعة
مددواد التغلي د فددي سددنة ( )1052-1051بعددد االفصدداح عددن قيمددة
رأس المددال الهيكلددي ضددمن الموجددودات المعنويددة  ،كمددا ان ل د

601686

1205242

االفصاح يساعد على زيادة قيمة المركز المالي مدن خدالل صدافي
اصددول الشددركة والددلي يسدداعد بدددور فددي زيددادة القيمددة الدفتريددة
لالسهم وكما هو موضح بالجدول االتي -:

جدول ( )7القيمة الدفترية لالسهم لشركة بغداد لصناعة مواد التغلي
البيان

1052

مصادر التمويل قصيرة االجل

الموجودات الثابتة
472110

المبلغ

قبل وبعد االفصاح عن رأس المال الهيكلي

شركة بغداد الصناعية في سنة 1051

شركة بغداد الصناعية في سنة 1052

قيمة الدفترية لالسهم قبل االفصاح

5.058

5.042

القيمة الدفترية لالسهم بعد االفصاح

1.807

1.555

مقدار الزيادة

5.781

4.021

نسبة الزيادة

%1.7

%4.8
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يلحدددظ مدددن جددددول ( )7زيدددادة صدددافي اصدددول شدددركة بغدددداد
لصددناعة مددواد التغلي د بمقدددار قيمددة رأس المددال الهيكلددي والددلي
انعكددس علددى زيددادة القيمددة الدفتريددة لالسددهم بمقدددار ( )1.807فددي

سنة ( )1051و( )4.021في سدنة ( )1052واالمدر الدلي يوضدح
اهميدددة االفصددداح عدددن رأس المدددال الهيكلدددي فدددي المركدددز المدددالي
للشددركة ومددد انعكاسدده علددى اسددتمرارية نجاحهددا فددي المسددتقبل .

االفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في شركة بغداد للمشروبات الغازية لسنة ()1051
المبلغ المدين

البيان

المبلغ الدائن

من ح  /الموجودات الهيكلية

31324174
31324174

الى ح  /رأس المال الهيكلي

ح  /الموجودات الهيكلية
المبلغ  /دينار

البيان

المبلغ  /دينار

البيان

31324174

ح /رأس المال الهيكلي

31324174

الرصيد في 1051/51/25

31324174

المجمو

31324174

المجمو

المبلغ  /دينار

البيان

ح  /رأس المال الهيكلي

 31324174الرصيد في 1051/51/25
المجمو

31324174

المبلغ  /دينار

البيان

31324174

ح  /الموجودات الهيكلية

31324174

المجمو

االفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في شركة بغداد للمشروبات الغازية لسنة ()1052
بقياس رأس المال الهيكلي في شركة بغداد للمشروبات الغازية

قيد التسوية الخا
المبلغ المدين

البيان

المبلغ الدائن

من ح  /رأس المال الهيكلي

6822245
6822245

الى ح  /الموجودات الهيكلية

ح  /الموجودات الهيكلية
المبلغ  /دينار

البيان

31324174

رصيد سنة 1051

31324174

المجمو

المبلغ  /دينار

البيان

2811141

ح /رأس المال الهيكلي

38146419

رصيد في 1052/51/25

31324174

المجمو
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ح  /رأس المال الهيكلي
المبلغ  /دينار

البيان

2811141

ح /رأس المال الهيكلي

38146419

رصيد في 1052/51/25

31324174

المجمو

يلحدددظ مدددن المعالجدددة المحاسدددبية السدددابقة فدددي شدددركة بغدددداد
للمشروبات الغازية للسنة المالية ( )1051ا تدم تثبيدت قيمدة رأس
المددال الهيكلددي بمبلددغ ( )31324174وفددي السددنة ( )1052لددوحظ
انخفددا قيمددة رأس المددال الهيكلددي بقيمددة ( )2811141وقددد تددم

المبلغ  /دينار

البيان

31324174

رصيد سنة 1051

31324174

المجمو

معالجة الفرق من خالل اجراء قيد تسوية في نهايدة سدنة ()1052
إلظهددار قيمددة رأس المددال الهيكلددي فددي الميزانيددة العموميددة وبمددا
يوافق نتيجة تطبيق االنمو .

جدول ( )8الميزانية العمومية لشركة بغداد لصناعة المشروبات الغازية كما في  1052-1051/51/25بعد االفصاح عن قيمة رأس
المال الهيكلي
الموجودات

المبلغ

المطلوبات

1051

1052

11054800

11257151

المخزون بالكلفة

48214418

14822180

المدينون

7184271

14212528

مجمو الموجودات المتداولة

81212104

501521125

الموجودات المتداولة
النقود

المبلغ
1051

1052

مصادر التمويل قصيرة االجل
الدائنون

2012871

1480452

التخصيصات

2415221

2240212

مجمدددو مصدددادر التمويدددل قصددديرة
االجل

2158108

51810721

مصادر التمويل الطويلة االجل
رأس المال االسمي والمدفو

522000000

522000000

االحتياطيات

24512540

41752122

الموجودات الثابتة
الموجدددددودات الثابتدددددة بالقيمدددددة
الدفترية

81121420

71178012

مشروعات تحت التنفيل

2124112

1542457

45588

45588

نفقات ايرادية م جلة

5511511

5225751

الموجودات الهيكلية

31324174

38146419

االسددددتثمارات الماليددددة طويلددددة
االجل

رأس المال الهيكلي

31324174

38146419

مجمدددو مصدددادر التمويدددل الطويلدددة
198520314
االجل

213862952
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مجمو الموجودات

205038822

226683721

مجمو مصادر التمويل

يلحظ من جدول ( )8الميزانية العمومية لشركة بغداد لصناعة
المشدروبات الغازيدة فدي سددنة ( )1052-1051بعدد االفصداح عددن
قيمددة رأس المددال الهيكلددي ضددمن الموجددودات المعنويددة  ،كمددا ان

205038822

226683721

ل االفصداح يسداعد علدى زيدادة قيمدة المركدز المدالي مدن خدالل
صددافي اصددول الشددركة والددلي يسدداعد بدددور فددي زيددادة القيمددة
الدفتريدددددة لالسدددددهم وكمدددددا هدددددو موضدددددح بالجددددددول االتددددددي -:

جدول ( )1القيمة الدفترية لالسهم لشركة بغداد لصناعة المشروبات الغازية قبل وبعد االفصاح عن رأس المال الهيكلي
شركة بغداد للمشروبات في سنة 1051

شركة بغداد للمشروبات في سنة 1052

البيان
قيمة الدفترية لالسهم قبل االفصاح

5.120

5.210

القيمة الدفترية لالسهم بعد االفصاح

2.705

50.120

مقدار الزيادة

1.445

1

نسبة الزيادة

%1.2

%7.1

يلحدددظ مدددن جددددول ( )1زيدددادة صدددافي اصدددول شدددركة بغدددداد
للمشدددروبات الغازيدددة بمقددددار قيمدددة رأس المدددال الهيكلدددي والدددلي
انعكددس علددى زيددادة القيمددة الدفتريددة لالسددهم بمقدددار ( )1.445فددي
سنة ( )1051و( )1في سنة ( )1052واالمر الدلي يوضدح اهميدة
االفصدداح عددن رأس المددال الهيكلددي فددي المركددز المددالي للشددركة
ومد انعكاسه على استمرارية نجاحها فدي المسدتقبل  .مدن خدالل
عملية تطبيدق انمدو القيمدة المضدافة الفكريدة لقيداس رأس المدال
الهيكلددي واالفصدداح عندده فددي القددوائم الماليددة للشددركات الصددناعية
عينة البح  ،لوحظ فدي الجدداول ( )1 -7- 1-2وجدود زيدادة فدي
صدددافي اصدددول تلددد الشدددركات ممدددا انعكدددس علدددى زيدددادة القيمدددة
الدفترية لالسهم واللي يعتبر جزءا اساسية لمعرفة حصة كل سهم
مددن صددافي اصددول الشددركة والددلي يعكددس شددفافية الشددركة فددي
التعبيدر عددن المركدز المددالي للمسدتخدمين الخددارجيين  ،وبدلل يددتم
نفددي الفرضددية الصددفرية ( )H0ويحقددق اثبددات الفرضددية البديلددة
( )H1التي مفادها (ي ثر القيداس واالفصداح المحاسدبي عدن رأس
المال الهيكلي على القيمة الدفترية للسهم في الشركات الصناعية).
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
مدددن خدددالل الجانددد العملدددي توصدددل الباحددد الدددى مجموعدددة مدددن
االستنتاجات تتمثل بالنقاط االتية -:
 .5تعد الموجودات المعرفية بصورة عامدة والموجدودات الهيكليدة
بصورة خاصة من اهم العناصر التدي تعتمدد عليهدا الشدركات
الصناعية في عملية دعم المركز التنافسي في اسواق المال .

.1

.2

.4

.1

.2

يعد رأس المال الهيكلي احد فرو راس المال الفكري والدلي
تستند عليده اغلد الشدركات العالميدة الناجحدة لغدر تطدوير
ادائها المستقبلي وزيادة حصتها السوقية.
عددددم وجددددود معددددايير دوليددددة ومحليدددة تتبنددددى عمليددددة القيدددداس
واالفصددداح المحاسدددبي عدددن رأس المدددال الهيكلدددي فدددي القدددوائم
الماليدددة للشدددركات  ،ا بقيدددت عمليدددة القيددداس واالفصددداح عنددده
مرتبطة باالجتهادات الشخصية للمحاسبين في تل الشركات.
هنالددد امكانيدددة لقيددداس رأس المدددال الهيكلدددي فدددي الشدددركات
الصناعية العراقية  ،و ل من خالل االستعانة بدأنمو القيمدة
المضددافة الفكريددة ا يوضددح االنمددو مددا تملكدده الشددركة مددن
موجددددودات وخطدددد وسياسددددات تمكنهددددا مددددن التفددددوق علددددى
المنافسين.
هنالدد امكانيددة لإلفصدداح عددن قيمددة رأس المددال الهيكلددي فددي
القوائم المالية للشدركات الصدناعية العراقيدة ،و لد مدن خدالل
االسددتعانة بطريقددة االفصدداح فددي صددل القددوائم الماليددة والددلي
يساعد بدور في تعزيز المركز المالي للشركة.
هنال اثر كبير للقيداس واالفصداح المحاسدبي عدن رأس المدال
الهيكلدددي علدددى زيدددادة القيمدددة الدفتريدددة للسدددهم فدددي الشدددركات
الصناعية العراقية  ،ا ي دي لد االفصداح الدى زيدادة حصدة
كل سدهم مدن صدافي اصدول تلد الشدركات والدلي يسداعد فدي
اظهار المركز المالي الحقيقي للمسدتخدمين الخدارجيين ويددعم
عمليدددة اتخدددا القدددرارات المناسدددبة مدددن قدددبلهم والتدددي تصددد
بمصلحة الشركة.
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من خالل االستنتاجات اعال يوصي الباح بالنقاط االتية -:

حنا  ،نسيم يوس  .)1002( .مشداكل القيداس واالفصداح المحاسدبي عدن
حقددوق الملكيددة ومعالجتهددا فددي الشددركات المسدداهمة فددي نينددو .
رسالة ماجستير منشورة ،جامعة الموصل .

 .5يتعين زيادة اهتمام الشدركات الصدناعية العراقيدة بدالموجودات
المعنويددة  ،لمددا لهددا االثددر البددارز فددي تفددوق الشددركات وكفدداءة
اداءها وزيادة قيمة اسهمها في اسواق المال.

رادول  ،محمدد  ،مصددنوعة احمددد .)1055( .االسدتثمار فددي رأس المددال
الفكري واسالي قياس كفاءته  .كلية العلوم التجارية واالقتصدادية
وعلوم التسيير  ،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشل  ،الجزائر .

 .1يستحسددن قيددام الشددركات الصددناعية العراقيددة بتطددوير وتنميددة
رأس المددال الهيكلددي اديهددا بالشددكل المناس د والددلي يمكددن مددن
خالله التوافق مدع المكوندات المعنويدة االخدر مدن اجدل خلدق
بيئة فكرية مناسبة لعمل االدارة الرائد.

سالم  ،فضل كمال  .)1008(.مد اهميدة القيداس واالفصداح المحاسدبي
عددن تكلفددة المددوارد البشددرية واثددرة علددى اتخددا القددرارات الماليددة.
رسددالة ماجسددتير منشددورة  ،كليددة التجددارة – الجامعددة االسددالمية-
غزة .

 .2ضدرورة قيددام المنظمددات الدوليددة والمحليددة بيصدددار معددايير او
قواعددد تنضددم عمليددة القيدداس واالفصدداح المحاسددبي عددن كافددة
الموجددودات المعنويددة غيددر المفصددح عنهددا فددي القددوائم الماليددة
للشركات

سميرة  ،لطرش  .)1050(.كفاءة سوق رأس المدال واثرهدا علدى القيمدة
السددوقية للسددهم  -دراسددة حالددة مجموعددة مددن اسددواق رأس المددال
العربية  .اطروحة دكتورا منشورة ،جامعة منتوري ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيير .قسنطينة  ،الجزائر .

التوصيات

 .4يتطلد اسدتعانة الشدركات العراقيدة بطريقدة القيداس المحاسدبية
عن رأس المال الهيكلدي  ،ألنده يعتبدر مدن الموجدودات المهمدة
الدددلي يفضدددل االبدددال عنهدددا فدددي القدددوائم الماليدددة وبمدددا يحقدددق
مصلحة المال والمستخدمين.
 .1ضددددرورة قيددددام الشددددركات العراقيددددة بزيددددادة االفصدددداح عددددن
الموجدددددددودات المعنويدددددددة واظهارهدددددددا بالشدددددددكل المناسددددددد
والموضوعي اللي يعبر عن نتيجة اعمدال الشدركة ومركزهدا
المالي في نهاية السنة المالية.
 .2مدددددن الضدددددروري تدددددوفير المعلومدددددات المحاسدددددبية الكافيدددددة
للمستخدمين الخارجيين بما فيها المعلومات المتعلقة باإلفصداح
عددن رأس المددال الهيكلددي والددلي يسددهم فددي اتخددا القددرارات
االستثمارية التدي تشدجع علدى جدلب المسدتثمرين لشدراء اسدهم
الشركة.

المصادر
المصادر العربي
اسددماعيل  ،ابددراهم يعقددوب  ،صددالح  ،هددالل يوس د  .)1052(.امكانيددة
تطبيددق نمددا القيمددة العادلددة فددي قيدداس القيمددة الحقيقيددة لالسددهم
العاديدددة .دراسدددة تطبيقيدددة علدددى عيندددة مدددن المصدددار السدددودانية
المدرجة في سوق الخرطدوم لدألوراق الماليدة  .بحد منشدور فدي
مجلددددة لعلددددوم االقتصددددادية المجلددددد (.)57العدددددد(. )1الخرطددددوم
السودان.
بركدة ،حندان  ،محمدودي  ،نجدو  .)1055(.قيداس بندود القدوائم الماليددة
وفق معدايير المحاسدبة الدوليدة  :IAS/IFRSدراسدة حالدة النظدام
المحاسدددبي  .SCFرسدددالة ماجسدددتير منشدددورة  .جامعدددة قصددددي
مرباح  .كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير .

عبد الحكديم  ،هشدام طلعدت  ،وحسدن  .اندوار مصدطفى .)1050( .تقيديم
االسهم العادية باستخدام نمو الخصم (نمو جوردن) .دراسدة
تطبيقية لعينة مختارة من الشركات الصدناعية المدرجدة فدي سدوق
العراق لألوراق المالية  ،مجلة االدارة واالقتصاد  .العدد (.)85
عبددد الزهددرة  ،كددرار سددليم  ،حسددنين راغ د ،حسددنين كدداظم . )1052(.
قيدداس القيمددة العادلددة لالسددهم العاديددة باسددتخدام نمددو مضدداع
الربحيدددة  -دراسدددة تطبيقيدددة فدددي المصدددار العراقيدددة الخاصدددة
المدرجة فدي سدوق االوراق الماليدة  .مجلدة جامعدة الكوفدة للعلدوم
االدارية  ،كلية االدارة واالقتصاد .
عثمددان بوزيددان  ،زقدداي ديدداب  .)1055(.مددداخل وطددرق تقيدديم وقيدداس
رأس المددال الفكددري فددي المنظمددات  ،الملتقددى الدددولي حددول رأس
المددال الفكددري فددي منظمددات االعمددال العربيددة  .جامعددة بالشددل ،
الجزائر.
وهيبة  ،بن داودية  .)1055(.متطلبات القياس واالفصاح المحاسبي عن
رأس المدددال الفكدددري واثدددر علدددى القدددوائم الماليدددة فدددي منظمدددات
االعمددال  .مجلددة العلددوم االقتصددادية والمعرفيددة وعلددوم التسدديير ،
جامعة حسيبة بن بو علي  ،بالشل – الجزائر.
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