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 المستخلص

لبحث ددىلاحددرلبحلىددأ لر ددرلدددلتقألارددْبتلبحلةددي يألبحالويد ددالقدداليقاددالبح  ددْب لب يل دديتيا وذحددملدددلل دد  لل،يَهددْ ا

ح   ْب لب يل يتيالقالظدللههدجليْيدْلحاق ديملبحا ي،دثال،لوددلدالبهاقداللوأهاقلهيلبحلطأقلاحرلكللدللدفه ملبحةقاا

لدةل دأبلر ددرلدةدْيدلبحاى  ددي لبحايحقدالبحلددالدل دالتيحا  د رقال،لوبحلددال ْا د لب ق ديمللبحا ي،ددثالحددليمىت بحث دىلقدالأ ا

تددلليالدْلحق داللدأدي لأو،دالددللبحاى  دددي لبحلدالد لدي لاحدرلدىأقدالوت بيددالللقديت ب رددل مملددالبحةدْ ب لح امدل األ

أليللادخيذلبحةأب ب لبحاني،دثال،وهد بلبحدنهجلبحأْيدْلل،وب،ىالدلليثللبحامل اأيللوبص يبلبحا   الوبحا   قللبحايحققل

قيكدالوب،دالبحد  لدةدالدىيد د لقدالويْلددلبيأبملبحْ ب،الح  يحالر رلد نالهمدقجلو ،له لديليىأ لتيحلةي يألبحالويد ال

لاحدرلل،لوأشدي  لأهددللبحنلدي جل2019ل–ل2018د يقظالوب،ال،لوذحملددلل د  لبترلاديتلر درلبحثقيهدي لبحايحقدالحىديمل ا ا

لب ،ي،الدللبحلةدي يألبحالويد دالهد لبحلىدأ لر درلكقفقدالد حقدْلبح  دْب لب يل ديتياللحةقالهديللوكقفقدالبحا يقظدال بحهْ ا

ر درلب لل،ح يد ل،لوذحدملددلل د  لدد ققألبحاى  ددي لبحايحقدالواقدألبحايحقدالحأاقدالبصد يبلبحا د  ار قهيلدالدأو لب

لد حقدْللدو  له هلبحاى  دي لييت ةلر رلد ثقالب لقيييدهدلودميرْدهدلقالبدخيذلبحةأب ب لبحا  االوبح د ق ا ،لكد حملا ا

تلل تْلدللب  د لقدالل،   لبحاى  دي لبحايحقالقةالبحةقاالبحلالدمىرلبحقهيلبح  ْب لب يل يتيالل لياوللب لدل ةقلدل

ب رلثي لبحللتقأب لبحثقئقالبحخي يقالوبحةضيييلبحلدالد داللبحأ بهداللب يل ديتيالوبحثقئقدالوب يلايرقدالوكقفقدالتدأهديلقدال

يل ديتياللها ذ لبراي لبح  ْةل،لوي صرلبحثي  ي للتيحمىالبح  قدىلوبحامدلاألددلللليثدللللبتتب ب للقدالبح  دْب لللب 

دنلأيدهيلو ْديدهيللدلللأيلللل داي لللب،دلاأب لللحل مقلللي تةل،ت وللريملوبتب ةلبحا نالرقنالبحث ىلت ولل يص

تةي هيلقاللل، قلبحانيقمال،لوك حملزييتةلبح رالحْىلاتب ةلبحا نالوبحىيد قللت لتلهاقدالبردْبتلبحلةدي يألبحالويد دال لدرل

وكد حملدىييديلبحمداىالوبحى ددالبحلأي يدالل،هيللوديلد ةة لدللبهاقالقالب ديقالبحةقادادللأي لأه ل  لدفةْلبحانيقالبحلال

لر رلبحاْىلبحة قألوبحال ،الوبحط يل.

ل

،لبحاأ ددالبحددْوحالح لةي يأبحالويد ددالGRI3دثدديت ةلبحلةددي يألبحالويد ددالل،IR2بحلةددي يألبحالويد ددالل: الكلماااا الماتاحيااة

IIRC4،تيا،لب ق يملبحثقئالوب يلايرابح  ْةلب يل ي،ليقاالبح  ْةلب يل يتيال

The Effect of Preparing Integrated Reports on the Value of the Economic Unit 

Ghannam Muhaisen Mneeshed Al-Taie 1  ,  Dr. Sattar Jaber Khalawy 2  

Abstract 

The research aims to identify the effect of integrated reporting on the value of 

economic units by addressing both the concept and the importance of value for economic 

units in light of a new approach to accounting disclosure. The importance of the research 

is that accounting disclosure is no longer limited to presenting objective financial 

information. Which is compatible with the capabilities of the average investor, but 

extends to include a wider range of information that needs extensive knowledge and 

know-how by investors, stakeholders and analysts in order to make appropriate financial 

decisions, and this new approach is what is known as integrated reports, and the case 

study was conducted on Wasit textile and weaving factory. Whose plants are located in 

Wasit Governorate, by relying on the financial statements for the year 2018-2019 The 

most important results indicated that the main goal of integrated reports is to identify how 

economic units add value and how to maintain it over time, by providing financial and 

non-financial information to all stakeholders, provided that this information is able to 
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meet their needs and help them in making decisions. Appropriate and correct, as well as 

the creation of the value sought by economic units cannot be achieved through financial 

information only, but must take into account the external environmental influences and 

issues that include economic, environmental and social aspects and how to integrate them 

into the business model of the unit. The two researchers recommend vigorous and 

continuous efforts by departments in economic units in general and factory management 

in particular to improve the quality of their products and services in order to ensure their 

continued survival in the competition market, as well as increase awareness of the factory 

management and its employees of the importance of preparing integrated reports so as not 

to lose the benefits that have arisen For its sake and the importance it achieves in creating 

value as well as enhancing reputation and brand in the short, medium and long term. 

Keywords: Integrated Reporting (IR), Integrated Reporting Initiative GR, International 

Integrated Reporting Council (IIRC), Economic Unit, Economic Unit Value, 

Environmental and Social Disclose 

ل

 المقدمة 

دددللقددالبحمددن ب لب  قددأةلبحا ي،ددثاللتيتق دديمحةددْلبزتبتلب هلادديمل

وبحهقئدي لبحا  قدالوبحْوحقدالليثللبح  ْب لب يل يتياللوبحاؤ،مي ل

تىْلب زدالبحايحقالبحىيحاقالبحلالر ف لتي يل يتلبحىديحااللو ،قاي

  دددْب لحدددرلبههقدددي لبحىْيدددْلددددللبحابحلدددالبت لل2008رددديمللددددؤ أب

حد حملكيهد لل،كثدألب يل ديتيي لبحىيحاقدالأوددلتأ لتهديلل ب يل يتيا

بحة ب دلبحايحقالبح يحقالوت فالهنيكلدميؤ  ل   لد  االود ت يقال

ل، يصالبحلةي يألبحايحقالبحمن يالبحلالدلاقيلتثىْلديحالي دقألب يدل

ص  ةلوب  الوشيد الردللبتبملبح  دْةلب يل ديتيالل لدىطاقهال

صددالقددالظددللبحل ددْيي لخيتول،يقاددال دديقالبوبتب هدديلويددْ دهيلر ددرل

ددديلدىيهقدد للاحددرلقضدد لرددلهدد بلل،راددي بح يحقددالهلقأددالحلىةددْلتقئددالبأل

حد حملتمدثالللق د هيلقدالبحدأتاللي د  لد ديت دةي يألب ،لْبدالددلل

ليترلوه بلدايتقلليضيييلب ،لْبداللوب،لأبدقأقالبح  ْةلب يل يتيال

ل،د بم أو ةلوي تلدةأيألوب ْليىاللر رلدويدللبحاى  ددي للاحر

قالله بلبحانط دقلي ديو ل،لبولاقألديحقالقالبطي لوب ْللكيه لديحقا

ه بلبحث ىلدمد قالبحضد ملر درلددلتقألبردْبتلبحلةدي يألبحالويد دالقدال

للبيللد ةققلبهْب لبحث ىلددلدةمقا لودالبحةقاالح   ْةلب يل يتيال.

ل:ليلدالياوهالكل،ب تىالد يو لر ر

لو ل:ليلضاللدنهأقالبحث ىلبحا   لبأل

للدفه ملبحةقاالح   ْةلب يل يتيالبحا   لبح يهال:لويلضالل

بحا دد  لبح يحددىل:لبحلطثقددقلبحىا ددالترددْبتلبحلةددي يألبحالويد ددالر ددرل

لبح  ْةلب يل يتيالرقنالبحث ى.

 لبحأبتال:لب ،لنلييي لوبحل صقي بحا  

منهجية البحث -: المحور االول

 مشكلة البحث - :1.1

دلا دللد دو البحث دىلقدال ددىالاردْبتلبحلةدي يألبحالويد دالددلليثددلل

ددللأتدي له هلبحلةدي يأل،لوديلد  ي لللبح  ْةلب يل يتيالرقنالبحث ى

ب يل يتيالوبحثقئقدالوب يلايرقدالللودظهألدلتقأبدهيليقالهيلدللد مل

ب دألبح  لوبحةقاالبحلالي ةةهيلب ق يملرنهيلألص يبلبحا يححل،ل

أهددي لبحاىنقددالبصددْب لدى قاددي لد دديملد ددملبح ددأكي لليلط دداللدددللبح

حاق يملرلله هلبحلةي يألوقةيًلح اثديت لوبحاىدييقألبحْوحقدالبح يكادال

َملدللد و البحْ ب،الياولل ْا وتايليل مملدالتقئلهيل،لور رلوققلديلدَة

: طأملبحلميؤ  لبآلدقا

ددددلتقألبردددْبتلبحلةدددي يألبحالويد ددداللقددداليقادددالبح  دددْةللدددديلهددد  .1

لˁ  يتيالب يل

داي ،ددالليقاددالرنددْليتيالتإ دديقاهددللدهددلدلبح  ددْب لب يل دد .2

ˁبه طلهيلب يل يتيال

ل

 هدف البحث -:2.1

هدْققللقال  ملد و البحث ىلوبحلميؤ  لبحاطأو دالقدل لح ث دىل

ل: يلداياكلوهايل

ت دددوللللد حقدددْهيبحةقادددالح   دددْب لب يل ددديتيالوكقفقدددالت ب،دددال .1

دةدي يألب ،دلْبدالر درلل،لودلتقألبردْبتدملْبم،لوطأقلبه ي هي

لل،ىألبحمهدلح   ْةل.

يقادالت ب،الود  قلللطثقىالدلتقألارْبتلبحلةي يألبحالويد اللقال .2

.  بح  ْةلب يل يتيال
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 أهمية البحث : -:3.1

قدالبحلةي يألبحالويد دالللدلتقألبرْبتل يولماللبحث ىلأهاقل لدللأهاقا

يمدلطقالددلل  حهديلبحلدالايحقدالبحايحقالواقدألبحاى  دي لح لد ققأهيل

قالدو يللص  ةلشيد الل لوأص يبلبحا   الب  أيللوبحامل اأ

 ل.بحةقاالوبحا يقظالر قهيلد حقْوكقفقاللب يل يتياللرللبتبملبح  ْة

ل

 فرضية البحث : -: 4.1

 كي دالوهالقأ قالأ،ي،قالر ريملنْلبحث ىل      

لقددالح ،ددلْبدالقددالب ق دديمليمددهدلا لبرلادديتلبحلةددي يألبحالويد ددال

    ْب لب يل يتيا.حيقااللا يقا

 

 : منهج البحث -: 5.1

ل: برلاْلبحث ىلقالبحأيهثقللبحنظأ لوبحىا الر ر

ذب للدأبيىالب ت دي لوبحْ ب،دي بحانهجلب ،لةأب الدلل   ل1- 

لبحث ى.بح  التا   عل

)د دددنالهمدددقجللحثقيهدددي لودةدددي يأبحادددنهجلبح صدددفالوبحل  ق دددالل2-

قض لرللب،لخْبملبحانهجلبحلأأيثدالددلل د  للوب،ا(و قيكال

يقاددالبح  ددْةللبحالويد ددالقدداد يوحددالتقددي لتو لأرددْبتلبحلةددي يأل

بحاىددييقألبحْوحقددالترددْبتلد ددملبحلةددي يألوتادديللب يل دديتيالوقددق

لبحىأبيقا.يل مملدالبحثقئال

ل

 : مجتمع وعينة البحث -: 6.1

كي لبح نيرقالبحىأبيقالويْلددليلا للدألاالبحث ىلتيح أ

حىيددددالبب لقدددي لد دددنالهمدددقجلو قيكدددالوب،دددالبحلددديتالبحدددرلبح دددأكال

ل.للرقنالح ث ىح نيرالبحنمقجلوبحأ  تل

ل

 : حدود البحث -: 7.1

ل()د نالهمقجلو قيكالوب،اللي ب لي لبحثي   :بح ْوتلبحاويهقا .1

 .(دىيد  لقالد يقظال)وب،ابح  لدةال

د  قدللبحلةدي يألبحايحقداللي لر دربحثي  دبرلادْل :بح ْوتلبحيديهقدا .2

 .2019ل–ل2018لحمنا

ل

 اسلوب جمع البياناا:  -:8.1

ر درلبحاأبيدداللوبحا ديت لب ينثقدالوبحىأتقدداللي برلادْلبحثي  دللللللل

وبحأ،ددي لللوب طددي يحلبحأيدىقددالل،وبحا  قددالوبحددْو يي لوبحث دد  ل

ل،ود بيدددالب هلأهددد لوبحولددداللب حولأوهقدددالوبحةددد بهقلللوبحلى قادددي ل

قضدد لرددللبحاةدديت  لبح خ ددقالدددالبحامددؤوحقللقددالبحا ددنالرقنددال

لب رلايتلر رلبحلةي يألبحايحقال.بحث ىللو

            قيمة الوحدة االقتصادية:          -المحور الثاني : 

قددي لدفهدد ملبحةقادداليددلدللل(IR) بحلةددي يألبحالويد دداللقددال،ددقيقلبطي

بحلفدددير  لددددالل  لر دددرلطددد  لتىدددْيلل  قمدددققلل،وب دددْلهدددد ،دددقى

بحلدداليددْلدددؤتألر ددرلبألددد ب "لو"بحليققددأب لب  ددأى"ل،ل" ؤوسل

بحى ب ْلبحايحقالر درلبحادْىلبحة دقألأولبحط يدللقدالدخل دالبحطدأقل

(Soyka, 2013:3للقدديذبلكيهدد لبح  ددْب لب يل دديتيالدأيددْلأ ل،)

د ةقليفيةلدط  يالقالاأضلبحىاللبحلالدْر لاحقهيلبحى حاال،قلههيل

د لي لاحرلب،لثْب لبحلأكقيلبح  أ لر رلبحامديهاقللتي،دلأبدقأقال

كأديملددللادأضلبحىادللبأل،ي،داليلدلققهيلبدثديعليقادالبحامديهاقلل

تىدقللب رلثدي لددلتقأل قىلدل  لب،لأبدقأقالأص يبلبحا د  الل،حهي

ور بياللرا قي لبح  ْةلر رلكللدلليللتألتهي،لح حملللقدي لبحل د  لل

 لددديب لقدداله ددلدهي،لب لهدد بللبحلدداله دد لدفهدد مللبحةقاددالبحا ددلأكال

بألت بكل،ددد  ليلط ددداللددددلللبحةددديتةلوبحادددْيأيللحلطددد يألدهدددي ب ل

لل،د للدةدْيألأرادقلتو قدألددللب لقييدي لبحاألادال-ودىي  ليْيْةل

وبحةدْ ةلر درلبحلىديو لل،قةقالتهلييقدالبح  دْةأكثألح ة برْلبح ةوقهدل

بحةقادالأددأللد حقدْ(ل،حد حملقدإ لLazlo,2003:4رثأل دْوتلبحدأتحل)

أ،ي،ددالح نأدديملب ،ددلأبدقأا،لودددالذحددمللر ددرلبحددأادلدددللزيدديتةل

 لهنديكلدديلقدإبتيايعلتقللر ايملب ،لأبدقأقالوأص يبلبحا   ال

بحةقادداللد حقددْللو ،ددقايل-بحةقادداللقددْل حيثددأ لبحاييددْلدددللب هلادديملت

،لح بلقل لهاديذ لاردْبتل (Tantalo & Priem, 2014) "بحا لأكا

بحلةددي يألبحلة قْيددالح   ددْب لق دد  لقددالبحلوقددالدددالب يل دديتلاقددأل

وحددلدىدْلهد هلل،بحاؤكْلو ميبلبحييديتةلقدالبألصد  لاقدألبحا ا ،دا

ةددْملصدد  ةلبحاةددييقالبحلة قْيددالحةقدديسلبحةقاددالوبحلةددْملب يل دديت لد

،لحددد حملقدددل للبطدددي لبحلةدددي يأل606) :ل2018كيد دددال)لبتدددأبهقدل،

أ لبح  ددْب للأ الل،بحالويد ددالليةلددأملههًأدديلدلىددًْتبلحددأؤوسلبألددد ب 

بحلالدةْملبحلةي يألبحالويد اليْلدأااللقالبحنظألقدالياقدالدخديو ل

ل،ودلدلتألتهديل ؤوسلب دد ب لبحمدلال،بحةقاالبحلالدؤتألر رلرا قيدهدي

قاددلل دد  لأ دد لذحددملقددالب رلثددي لرنددْلبتتدد  لرددللبألتبمللدةددْمل

ل،تهيلبحةقاالدضقابح  ْةلص  ةلكيد الح طأيةالبحلال

Busco, Frigo, Paolo, & Angelo, 2013:35),ل)  

(EY,2014:4).ل

ل

 Methods of creating القيمة المشتركة : توليدطرق  -1.2:

the shared value                                    

لبه ديميقادالحنفمدهيلددلل د  للدن دللياوللح   ْب لب يل ديتيالأ اللل

لبحةقاالح األاالوهنيكلت  لطأقلدلاقيةلح ةقيملتهيلهال:

لتإريتةلدىأيالبحانلأي لوبأل، بقل. .1

لاريتةلدىأيالبتهلييقالقال، م البحةقاا. .2
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تنددديملتبرددددلحاأا ردددي لبح دددنيرالقدددالد بيدددالبح  دددْةل .3

لب يل يتيال.

ييملدللبحْب أةلبحا لأكالبحافض الحثنديملل كللدلله هلبحطأقلهل الا

بحفددأصلقددالل حدْبحةقادالحدد حملقدي للد مددقللبحةقاددالقدالدأددي لوب ددْلي

بحاأددي  لبأل ددأىلويىقددْلدفهدد ملبحةقاددالبحا ددلأكالحلىقددقللبح ددْوتل

بحأأ،ايحقالدلل   ل تالبح  ْةلت وللأقضللح نأديملددالبحل مدقلل

بحاألاىاللويفلحلطأقلرْيْةلحخْدالب  لقييي لبحأْيْةلوبكلمديبل

بحوفدديمةلوبتتددْبعللوبحلادديييلود ،ددقالبأل،دد بقلودنطثددقلبحةددْ ةلر ددرل

د ددلأكالتيحلمدديو لقددالب يل دديتب لبحالةْدددالوبحث ددْب ليقادداللد حقددْ

بحنيدقالر رلبحأادلدللأ لبحفأصلبحا ْتةل،لخل ا،للوهنيكللطأقل

دوي،ددالللوحددْ وبحةقاددالبحا ددلأكاللل،يْيددْةلكيد ددالح تلوددي لبحانفددلح

أكثدددألح األاددداللألهددد لايحثددديلدددديلدوددد  لبح  دددْب لأك دددألقىيحقدددالددددلل

لم يقلبح  لي فديلبحىاد ملبح و دي لوبح  ْب لاقألبحأت قالقالبح

ق ب ددْلدألاىقدداللد ددلللضددقا  لضددي لبحانلأددي لوبحخددْدي لبحلددالد

 , Porter &kramer)للبحي بملبح  الوبحانلأي لبح ْيةالح ثقئدا

(،لوقال  ملذحمل تدْلح   دْب لب يل ديتياللب لدةدْ لأ ل2011:7

قهدلب لقييي لبحىاد ملبح يحقدالوبحا لا دالأددألأ،ي،دالحلد ققأليقادال

 ةددددالح ىادددد مللود ددددأقالبحلأاقددددالبحانددددلظدلحاى  دددددي لبحمدددد قلقي

ود ددي كلهيلققادديليلى ددقلتدديحىا ملبح دديحققللوبحا لا ددقللوبحانيقمددقلل

واقددأهدلدددللبحفئددي لذب لبح دد الواددأسلشددأطل تددْلدندد لألوح يددال

ح ،لأيتال  لقييي لبحىا ملبحاليقأةلل  ْةدلويد الر رلدمل ىلبح

أصلوبحل ييللر رلبحلهْيدْب لبحلدال،لي  لبحفوأه طالبحانيقمقللت

 & ,Mitchell, Wooliscroft)،دددللبحااودددللب لد بيههددديل

Higham, ,2010:160.)   بحةقاداللد حقدْب للاحدرلي "ويخ صلبحثي

بحةقادالبحاألاىقدالللل حقْح   ْةلب يل يتياله لدأدثالب دثيطيلوتقةيلت

قادالوذحملدلل   لدىأيالدنلأيدهيلقدالب ،د بقللوتنديمل، مد البحة

وهدد بليدديملدددللب يددأبمب للل،وتردددلبح ددنيرالقددالد بيددالبح  ددْة

كدد حمل تددْلدددللددد ققألب لقييددي لبصدد يبلل،بحةقاددالحل حقددْبحالثىددال

بحا دد  البح دديحققللوبحاددأدةثقللققادديليلى ددقلتيحاى  دددي لبحاط  تددال

لدهدلب ،ل اي يا̋ل.بوذحملحلأشقْليأب 

ل

 Creatingالقيمة المستدامة لوحداا االقتصادية :   توليد2.2 :-

sustainable value for economic units :            

يقادداللوبحالا  ددالتيحةقادداللد حددْالو ددْةلبيل دديتياللدمددلطقالب لياددأل الا

وذحدملددلل د  لدفيردللل،بحاضيقالحهديللوحأاقدالبصد يبلبحا د  ا

بحلددالدددؤتألر ددرليددْ دهيللهيلبحالأبتطددالود ب تهدديلبحاخل فددالبه ددطل

ودىلادْلر قهديلت ددوللدمدلاألور درلهلددي جلبحاخأيدي لبحلدالد  ددلل

ر قهيلح حملقي لدفه ملبحةقاالل ليىندالقةدالبحةقادالبحايحقداللتدلليىندال

يقادالح األادالبحد  لدىادللققد لبح  دْةللور درللكإ ديقابشقيملك قأةل

بحدرلثالملرللب ،لْبدالح ليقاالتيحنمدق يبتل الا لأل،بحاْىلبحط يلل

وذحدملتمدثالل اثدلهدل،أص يبلبحا   اللوبحامدل اأيللوب  دأيلل

قددالدةددْيدلدةددي يألبك ددألب،ددلأبدقأقالدددلليثددللبح  ددْةلرددللب،ددلخْبمل

بحا ب تلبحلالدلأبتالدالتىضهيلبحثىضلحل ْيْلدمي لها هيللوكقفقال

بتب دهيلح اخيطأللوبيلنيصلبحفأصلوبحللهاللحْ   لبحم قلدةي هدال

حمددن يالبحلددالدىثددألرددللب تبملبحادديحالقةددالح ىدديملتيحلةددي يألبحايحقددالب

بحةقادداللد حقددْ(ل،حدد بلقددي لرا قددال595 :2019بحاي ددالل)بحىثقددْ ,ل

دلط اللددللبح  دْةلبألشدأب لر درلبحاد ب تلبحامدلخْدالقدالبحىا قدال

ب هلييقددددالكاددددْ   للودددددأبتالبحى يددددالققادددديلتقنهدددديللوتددددقللبتب ةل

بحةقاالبحاملْبدالهداللحقْد لل الا لأ،بحاى  دي لبحْب  قاللوبحخي يقال

دلأ  ةلتىادقلقدالد يهدي لبح  دْةلب ،دلأبدقأالوتةيقلهديلولدىلادْل

ر رلها ذ لبألراي لو  دي صلب تلودي لوب ،دلْبدالور درل ؤيدال

شيد الحأاقالبحى بدللبحاني،ثالحضاي لويد تلب دثديطليقدْلودمدلاأل

تقللب،لأبدقأقي لبألراي لبحاملْبدالودولقوي لبح  دْةلوداي ،ديدهيل

ورا قيدهددديل،لوتدددقللبح ةيقدددالبحلنظقاقدددالبحامدددلْبدالولبحةدددقدلبأل  يقدددال

بحفأتيالح ىاد مل،لبحد يللددللبحاهددليادالد  ظديدهدلددللأيدللد ثقدال

ب  لقييي لوبحط ثدي لبحأْيدْة،لوي لدي لب حلديبملبحامدلاألحا بمددال

ودأْيدْلبحةدقدلبحلدالدددلاه ديؤهيلود دي كلهيلتب دللبح  دْةلو ي يهدديل

يي لوبحلفير  لبحلالداوللدللاه ديملبحةقادالوبتتدْبعلاحرلتردلبحى 

 & ,Ciasullo , Castellani ,Rossato)بحا دددلأكل

Troisi,2019:232)دا ددقيلدددالاطددي لب تدد  للد حقددْلبحةقاددا،ويددلدل

بح  دْةلب يل ديتياللدضدقفهيبحْوحالو تْلدللبحلاقيلتقللبحةقاالبحلدال

حآل دأيللددالب رلدأب لتديحلأبتاللللضدقفهيحنفمهيلوتقللوبحةقاالبحلالد

(ل،لIIRC, 2013:10بح تقدقلبحدد  ليىوددالبوليدد قألهد بلبحل  قددلل)ل

وهدد بليىنددالأهدد لر ددرلبتتب ةلأ لدنظددألقددالبحلددأبتالتددقللدأا رددال

بحى بددددلل)أهددد بعلدخل فدددالددددلل ؤوسلبألدددد ب لوهقودددللبح  كادددالل

ألوها ذ لبألراي للوبحفأصلوبحاخيطأللوديلاحرلذحم(لبحلالحهيلدلتق

يقاددددالتاددددأو لبح يدددد للد حقددددْر ددددرلل  ددددْةددددديت لر ددددرليددددْ ةلبح

Staden,2014:1192)لHaller&لوكل،دديسليةدد ملر قدد للتندديمل،)

بحلةأيألبحالويدللوكاميرْةلحفهدلد ل يي لبحلةأيألقل لبتطي لي قأل

بحةقادددالح   دددْةلوحآل دددأيللللا ددديقات تدددالدفددديهقدلأ،ي،دددقالهدددا:ل)

ل2018:)لبحثمدددق هال،لبحةقادددا(،للد حقدددْو ؤوسلب دددد ب للورا قدددال

يلدلد ْيْلبحةقاالبحلدالدددلو،ه هلبحافيهقدلبح  تالدلأبتطال226,227)

اه يؤهيلت ب،طالو ْةلبيل ديتيالددلل د  لبحليققدأب لقدالدخل دال

 ,IIRC ؤوسلبألد ب لبحلالدمثثهيلأه طاله هلبح  ْةللوه بدأهيل،ل

لل.(ل(11 :2013

ل
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الساه  للوحاداا  تاأثير اعاداد تقاارير االساتدامة علا  ساعر3.2 :-

 االقتصادية : 

يقااللحل حقْقأ  للبأل، بقلشْيْةلبحلنيقالبحق ملطأيًيليْيْةلللحةْلل

دلويد الدأدثالققهيلبألتىيتلب يل يتيالوب يلايرقالوبحثقئقالب دثيطًديل

بلقدالبألتتقدي لبتتب يدال ًْ وتقةًيل قىلشهْلبحىةْلبحاي الد بقةًيلدليبيد

ر ددرلبحةددْ ةلر ددرلد حقددْلب تلوددي لتددل لزيدديتةلهأدديملبحمدد قليىلاددْل

بحا يدددد له دددد لب ،ددددلْبداللبحاددددأدثالتيحمدددد الوبحخددددْدي لبحأْيددددْةل

وبحا منالوبحىا قي لبحلنظقاقالوبحااي ،ي لبحلأي يدالبحلدالداندالأول

وتنيًملر رلذحمللحْدجلل،دة للدللبحللتقأب لبحثقئقالوبحاألاىقالبحم ثقا

 ذ لأرايحهديللحد بليأداللبألتىيتلب يلايرقالوبحثقئقالح ،لْبدالقالهاد

ر رلبح  ْب لب يل يتيالبح أ ملاحرلهايذ لبألراي لبحاثلودأةلبحلدال

 , Ciasulloل(2019:213,214دييدددْلددددلليقالهددديلبحمددد يقالل

Castellani ,Rossato & Troisiلاذبلدددلب،دلخْبدهيلكل،ديسل،)

ياوللح ،لْبدالأ لدأىللبألراي لبحلأي يالول،حنظيملد يقللبألراي 

وياوددللأ لدىدديزلاتب ةلبحاخدديطأللوب دل ددي للل، ددألدنيقمددقاأيدد ىلوأك

(،لDeVilliers&Maroun,2018:94)ل،وبتهلييقاللوبحا ْبيقال

قإذبلكي لبألدألك حمل،لققأاللأ لهنظألاحرلبحى بدللبحأ قمدقالبحليحقدال

لبحلالدْقالبحرللزييتةلبأل تيملوأ،ىي لبأل،هدل:

ل

يددا:لب لأتبملب ،ددلْبدال:لبحمدداىالويدد ةلبحى دددالبحلأي ولالعاماال اأ

وبحماىالحهيلدلتقألكثقألر رلبحاثقىدي لو،دىألبحمدهد.لل،ي ْتلبحماىا

ك حمللا للدلل اللبحاخيطألبحلداليأداللر درلبح  دْب لأ لد حقهديل

ويأيت لتل لله هلبحاخيطألل،بحاييْلدللب هلايملهالدخيطألبحماىا

لداقللاحرلبحلة قللدللشلههي.

ل

لدي لبحلنيقمدقالوبحفىيحدالوبحاأاد ب:لبحانلأدي لوبحخدْالعامل الثااني

وبأل، بقلبحأْيْة:لياودللح   دْب لد فقديلب تلودي لددلل د  لللققهي

بحْدجل رلثي ب لب ،لْبدالقالرا قي لبحل داقدلبحخيصدالتيح دأكال

رللطأيقلب يلأب لتىا قدي لبحل داقدل"بحخضدأبم"لوياودللح   دْةل

وبحخدْدي لد ثقالب لقييدي لبحىاد ملت دوللأقضدللواهلدي لبحانلأدي ل

بألك ددألدنيقمددقاللوب ،ددلفيتةلدددللبأل،دد بقلبحأْيددْةل قددىليددلدلزيدديتةلل

لهلقأالبحاثقىي لوبأل تيم.

ل

:لبتهلييقا:لبحىْيْلدللي بهاللب ،لْبدالاذبلدددلدنيوحهديلالعامل الثالث

دادديللل،ياوددللأ ليمدديرْلقددالد مددقللكفدديمةلبألراددي ل،ت ددوللصدد قح

ليىيزلبأل تيم.

ل

 للبح أكالبذبلحدلدلأيهدلللالْ للبحل يق ا:ل:لبحىالملوبحالعامل الرابع

بحلدالياودللأ لح  لليْر لاحرلرْملبح ةالبحىيدالدخيو لب ،لْبدالوب

دؤت لاحرلدييدْلددللبحلنظدقدللبحل ديق ا,لودخفدقضلبحىدالملوبحلو فدا.ل

قالل   لدىيحأاله هلبحاخيو لت وللب،لثييالتد حملياودللح   دْةل

لقالك قألدللبأل قي لدخفقاله بلبحىالم.

ل

:لدودديحقال، مدد البحل  يددْ:لدددلل دد  لبحىاددللت ددوللالعاماال الخااام 

ياوددللل،ب،ددلثييالر ددرليضدديييلب ،ددلْبدالدددالبحادد  تيللوبحاةدديوحقل

ب لوبحخدددْدي لح   دددْةلبحامددديرْةلقدددال ددداي لذحدددملتلددد قألبتددددْبت

ل،بأل،ي،قالت وللدملاأ

ل(ل،(Khan, Jian, Yu&Golpira, 2018:534ل

ل(.لKBMG,2013:62)ل

ل

:لدو فددددددال أسلبحاددددددي ل)ييذتقددددددالبحاةأ ددددددقللالساااااااد العاماااااال 

بيْلدللبحامل اأيللوبدخيذلوبحامل اأيل(:للب لي بلرْتلكثقألودلي

لليأب ب لب ،ل اي لوبتيأبضل ليؤتأللقةالر رلبحل  قللقبحاةأ 

لبحايحالبحلة قْ للوحوللر رلدةققدلبح  ْةلب يلايرقالوبألتبملبحثقئا.

ل

يه هقدا.:لب لبح  دْب لب يل ديتيالبحلدالل:لبحامؤوحقالبحةالعامل السابع

دملأشددْلتاثدديت لب ،ددلْبدالهدداللأيددللرأ ددالحل اددللبحامددؤوحقي ل

 Blackburn)بحةيه هقالبحاى يالبحلالياودللأ لدة دللددللبأل تديمل.ل

.لحددد حمل يوحددد للبحْ ب،دددي لبحمددديتةالد  قدددللود ْيدددْلل(2007:37,

ي ب لر درلاللهد هلب رلثدلبحى بدللبحلالدؤتألر رله هلبحى يالود د

،ثقللبحا ي للد مدقللاهلييقدال أسلبحادي لبحىيددلللوب ههقدي لبحاديحالل

ودضي بلد يححللأص يبلبحا   اللوبأل طديملبحا ي،دثقاللحد حمل

د ددو ال ةقةقدداللح   ددْب لب يل دديتياليىددْلبتتدد  لرددللب ،ددلْبدا

 & Almagtome ظقدد لتيهلادديملكثقددألر ددرلدمددل ىلبحىدديحد

Kbelah,2019:1,2) ,( Khaghaany.ل

زيدديتةلدىأقددالبحامددل اأيللتلهاقددالبتب ةلل الأبحددرللي ويخ ددصلبحثي  دد̏

دددلتقألبحاى  دددي لاقددألبحايحقددالاحددرللاحددردةددي يألب ،ددلْبدالليددْليالددْل

دفضددق  لبحامددل اأيللقددالبحةطدديعلبح ددنيرالويددْليددؤت لذحددملاحددرل

ديققدددألب،دددلأبدقأقالب ،دددل اي لبحة دددقألبحادددْىلح امدددل اأيللاحدددرل

ب،لأبدقأقالط ي البحاْىلدالبحلأكقديلر درلدفضدق  لبحىاد ملبحلدال

وترددلدىلاْلأيًضيلت وللكثقألر رل،اىالبح  ْب لقال اييالبحثقئدال

قىندْديليل مددللقهدددلبحامدل األويدد تةلب ،ددلْبداللل،بحلناقدالبحامددلْبدا

ياودددللألتبملب ،دددلْبدالبحىددديملأيًضددديلأ ليضدددقاليقادددالواحدددرلبدخددديذل

ليأب ب لبحامل اأيلل"
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للعلوم  مجلة كلية الكوت الجامعة
 اإلنسانية

........ تأثري اعداد –غنام و ستار     22 – 1  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد 
 

 الارضية :: الدراسة التطبيقية واختبار  المحور الثالث

 الجانب العملي والتطبيقي :1.3:-

ي يو لبحثي  ي لقاله بلبحا   لت ب،الود  قللدلتقألبرْبتلبحلةدي يأل

بحالويد ددالقدداليقادداللد ددنالوهمددقجل قيكددالوب،ددالوذحددملدددلل دد  ل

ل.بحثقيهي لوبحاى  دي لبحلالددلبح    لر قهيل

 أقسام التقرير المتكامل للمصنع عيّنة الدراسة :2.3:-

 للحل يقهقدارْبتله بلبحلةأيألبحالويدللوقةديًلح اثديت لباددل

يت ةلبحلةددي يألودثدد(لبحاأ ددالبحددْوحالح لةددي يألبحالويد ددالل IIRC)ل

ل:لدلبحثقئالب يل يتيالبحىأبيقال وتايلي ل،بحىيحاقا

وفقاا للمعااايير  مصانع نساايج وحياكاة واسا لالتقاارير المتكاملاة 

ل2019/   12/ 31للسنة المالية المنهية في الدولية  

ل: قس  مقدمة التقرير ويتضمن   1-

ل: اوالً: معلوماا عامة عن المصنع

لبحأيدلبحلىأيفالح ا نال:ل لي يْ. .1

ل. ب،دلبحا نال:لد نالهمقجلو قيكالوب،ا .2

رندد ب لبحا ددنا:ليةددالبحا ددنالقددالد يقظددالوب،ددال ليضدديمل .3

ل بحو  ل لشي علد اْلبحةي،د.

لwww.wsctiiraq.com بحا يالب حولأوهال: .4

ل.2019ل-ل2018:بحمنالبحايحقال .5

لبح وللبحةيه هالح ا نال:لد نال و دا. .6

ل. بحةطيري لبحلاليىاللتهيلبحا نالل:بح نيري لبحنمقأقال .7

بذكددددألت تددددالدنلأددددي ل ل ددددْدي ل  قمددددقاليةدددد ملبحا ددددنال .8

لتل نقىهيل لدةْياهي)كايلقالبحاقيبهقالبحىا دقا(.

لبحةطنقا.ب يا الوبحييو لa- ل

-bلبحا يكا.بحا تالبحخي يقالل

-cلبحأ ب يال.ل

يادديحالرددْتلبحا بيددالبحلددالياددي سلققهدديلبحا ددنالبحن دديطًلا .9

لبح نيرا:ل

-aلد يْ.ل(:  قمقال5رْتلبحا بيالبحْوحقال)يْملدفيصقللرلل  

-bقددالبحىددأبق،ليال ددملبحا ددنالدىا ددقلللبح طنقددا:رددْتلبحا بيددال

حىا قي لدلويد الدىاللبحيي لوبحنمقجلوه لللدلخ صلقالبهلي ل

طنقالوبحلأكقثقالودىاللبح قيكالوية ملتإهلي لب يا الوبحييو لبحة

بحا تددددالبحخي يقددددالبحا يكددددالوب يا ددددالبحخي يقددددالبحا يكددددال

وبحفيهق  لوبحأ ب بلوبحا تالبحْب  قالود يىهاديلقدالد يقظدال

لوب،ا.

للتي رلادديتلر ددرلتقيهددي لودى  دددي لبرددْبتلبحثددي  ق:لبحا ددْ ل)

 (ل2019لد نالهمقجلو قيكالوب،الحىيم

 :التااصيل المالية للمصنعثانياً 

(لد قي ل(1500000000 بسلبحاي لب ،االبحاْق ع:لل .1

ل. و اماي الد ق  لتيني لرأبيا

لتيني لرأبيال.ل1405317130بيايحالب يأبتب ل:ل .2

اياددددددددديحالاهفددددددددديقلبحا دددددددددنالر دددددددددرلبحامدددددددددؤوحقال .3

لتيني لرأبيال.1846567072ب يلايرقا:

،لأر هل3دلققهيلدوثْلهفةي لقال يليي االبأله طالبحلالدد .4

ل:بآلدقاحةْلدأكي ليه تلبحا نالر رلبحاأي  ل

a. تردلبحأرييدالب يلايرقدا:للحل مدقللبحظدأو لبحاىق دقال

 ودىيييلبحلناقالب يلايرقال

b. بحْوحالوتردلبحنفةي لبحىيداللتردلصنْوقلدةيرْلد ظفا 

c. لتردلهيت لبح نيرال:لحْردلب ه طالبحأيي قال

ددللبرديتةلبحللهقدلل(لددلب هلهيملل2013قالههييالريمل)ل) .5

 بحويدللحاىا البحا نال،لوب يميملب هلييقالوبحخْدقا.

دددددلبت دددي لدىدددْب لوبتوب ليْيدددْةلذب لبهلييقددداليقدددْةل .6

ل ح ا نالوح م قلوذب ليْوىلبيل يتياليقْة

ت ييدددالبحدددرللدلهقدددللل2019بحا دددنال يحقددديلقدددالرددديمللل .7

لود ْيىلبحخط طلب هلييقاللوبحخْدقا.

 

 : عن حوكمة المصنعالقس  الثاني : االفصاح 

 قددىليلضدداللهدد بلبحةمدددلبحاى  دددي لوبحاؤشددأب لبحخيصددال

ل: ت  كاالبحا نالوكي دا

ا لهْ لبحا دنالهد لبحثةديملر درلد ديححلأصد يبل .1

قدددالبحىا قدددي لوبحةدددأب ب لبحا ددد  القدددالدأكددديليا

لبحلأي يا.

ي لددديملبحا دددناللتلىييددديلبحمددد  كلبحامدددؤو لويقادددال .2

لح أقيهقالب يلايرقالوبحثقئقا.

،قي،البتت  لرللبحاخيحفي لرنْلصقيالهيلدلليثدلل .3

بحا ناللدهْ لبحرلد ققأهديللحقدالحادْيأ لودد ظفال

بحا نالح ل بصدللددال  دقالبحلدْيققلوحأندالدأ دال

بتتب ةلحاتدد  لرددللدخدديو ل ةقةقددالت ددل لبحمدد  كل

ل.اقألبأل  يال

ويددد تليمددددلح لدددْيققلتب دددللبحا دددناللوبحددد  ليا دددلل .4

نالويلدد حرلدهدديملبحلددْيققلبحأييتددالبحْب  قددالقددالبحا دد

 يثللوتىْلبح أ ل

ل

للتي رلادددديتلر ددددرلتقيهددددي لبرددددْبتلبحثددددي  ق:لبحا ددددْ ل)لللللل

ل(ل2019لودى  دي لد نالهمقجلو قيكالوب،الحىيم
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للعلوم  مجلة كلية الكوت الجامعة
 اإلنسانية
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 ،القساااا  الثالااااث : اأفصاااااح عاااان االهااااداف االسااااتراتيجية

ل: وتخصيص الموارد

ح مديبلبهلي لبحانلأدي لبحاثقندالقدالبتهديهلألاأب دهيلبولل-بو ًل

ل: يهي لب أىلوتا ياللبحا بصفي لبحن رقالبحاىلاْة

ل. بهلي لب يا الوبحييو لبحةطنقالبحلأكقثقا .1

ل بهلي لبحا تالبحخي يقالبحا يكالبحةطنقالوبحلأكقثقا .2

ل. بهلي لبحفيهق  لوبحأ ب ب .3

تيهقدديًل:ليمددىرلبحا ددنالبحددرلد مددقللود ،ددقالبحاىيدددللوكدد حمل

ل.بحخط طلب هلييقالبحةي اا

:ح ا نال قلبح أبملح امل يدي لب هلييقالبحا  قالبولبيدالتيح يل

ل. د بتلياوللب لدْ لل اللب  لقييي لبحلالدْ للب هلي 

 بتىدديًل:لح ا ددنال ددقلدمدد يقلدنلأيدهدديلحمددْلبح ييددالبحا  قددال

ح مدد قلولبحلىييددْلدددالبحدد زب ب لبح و دقددا،لوقددال،ددثقللد ةقددقل

ل: ه يط لقله لية ملتايليلدا

دةْيدلبحةقاالبحويد الح ىا ملوذحملددلليمىرلبحا نالبحرل .1

ل   لبح أبكالوبحلىيو لبحاملاألدالبحا يهالبح ةقةال

داي ،ددالب راددي لبحلأي يددالدددللرا قددي لهةددللودخددييلل .2

 قللوك ملبحثقالقودلدقللودم يقلوبييدالبحاىي ضلودى

بح أبكالدالبحانلأقللبحا  ققلل)بحايب رقل(لوبحاأهدييلل .3

ل..د ةققلادْبتب لدملْبدالولدنالح     لر رل

وذحملل،بحا نالد ليملتيحا بصفي لبحفنقالبحاط  تالح انلج .4

 ل.ح  ص  لبحرلبحأ تةلبحاط  تا

ب ،دددلاأب لقدددالبحلأكقددديلر دددرلد مدددقللكفددديمةلبحاددد ب تل .5

 .ح ىا قي لواهلييقالبحة ىلبحىيد ا

ل

للتي رلادديتلر ددرلتقيهددي لودى  دددي لرددْبتلبحثددي  قا:لبحا ددْ ل)

ل(د نالهمقجلو قيكالوب،ال

ل

 :القس  الرابع : اإلفصاح عن المخاطر والارص

ل: ودللبحاخيطألبحلاليىيهالدنهيلبحا نالها

ا لط اللبحم قلبحا  قاللر رلدنلأي لبحا دنالهد ل .1

وهد بليىلادْلر درلل،قال يحدالد تد بلوردْملب،دلةأب 

وويدد تللل،ث ددْبح  ددالب يل دديت لوب ،ددل اي  لح 

ل.بحانيقمقللدللبحةطيرقللبحخيصلوبحىيمل

 ب لبصددى تالد  ددقللدمددل ةي لبحا ددنالدددللوز .2

لبحْوحالوتوب أهيللح ىة تلبحاثأدال،يتةيلو يحقي.

ت يد لهمدثالب هلدي لبحاىقددالل)لبحلديحال(لددللب هلددي ل .3

ل%لدللب هلي لبحو ال2:للل2019بحفى البحو الحمنال

دادديلل،بح طنقددالل ددىالبحلأهقدديلتيحطييددالبحوهأتي قددا .4

ل. يؤتألر رلبحىا قالب هلييقا

د ددو البحمددق حالبحنةْيددالبحلددالد بيدد لبحا ددنال دد  ل .5

بحمن ب لب  قأةلتمثاللبحىيو لدلليثللبحامد يقلل

حمدد اللبحواقددي لبحلددالدلني،دداللدددال أدددلب هلييقددال

ل وه بلبتىلبحرلهةصلقالبحمق حالبحنةْيال.ل،ح ا نا

بحادد ظفقللل طددألقةددْب لبحْ بيددالبحنيدأددالرددللقةددْب  .6

بحأ قمددققلللدددللذو لبحوفدديمةلوبحخثددأةلهلقأددالحلةدديتمل

راددألبحا ظددالوب يحلدد لر ددرلبحلةيرددْلبولهة دد لبحددرل

 ب لب  أىل،لورْملدى يضهدلتا ظفقلليْتلببح ز

تمددددثاللد يددددالبحلىققنددددي لحضددددىالبحلخ ق ددددي ل

لبحايحقالح ا نا.

 

وماان الااارص واالمكاناااا االسااتثنائية  فااي حالااة ا اات ال 

ل -:طاقته االنتاجية هي المصنع بكامل

بحا ددناللليىددْ قددىلل،بحا يددالبحدد  ليالدديزلتدد لبحا ددنال 1-

بح  قددْلقددالهدد بلبحاأددي لقدداليندد بلبحىددأبقلوهدد لدددلل

ل. بحفأصلبحأقْة

دنفأتلتهيلدىيدللبحا دناللبحىيحقالبحلابحةْ ب لب هلييقالل2-

ل بزبملدنيقملهيلدالبحا يهالبحا  قالب  أى.

بدددل كلبحا ددنالح خثددأب لوبحوفدديمب لبحفنقددالوب تب يددالل3-

لبحأقْةلقال يحالب هلايملتهيلودى يضهيلتي،لاأب .ل

ددللب  ب داللتب دللو دي  للد قألبحامدي ي لبحوثقدأةل4-

لبحلالياوللب،لي حهيل  لد ي ياللب،ل اي يالبحا نال

ارفيملبحا نالدللبحضأب اللوبحأ، ملتا ياللبحةد بهقللل5-

لالدقيةلدلل قىلبحانيقمالبحمىأيا.يىطالح ا ن

 

للتي رلادديتلر ددرلتقيهددي لد ددنالبحثددي  قلارددْبت:بحا ددْ ل

لهمقجلو قيكالوب،ا.
ل

ل

 

 

   :القسم الخامس : االفصاح عن البعد االجتماعي للمصنع

ل.(1يْو ل يدل)كما في 
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للعلوم  مجلة كلية الكوت الجامعة
 اإلنسانية

........ تأثري اعداد –غنام و ستار     22 – 1  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد 
 

 

 االجتماعي: يبين مساهمة المصنع في الجانب  1جدول رق  

ل

لبحثي  ي لتي رلايتلر رلتقيهي لد نالهمقجلو قيكالوب،الارْبت بحا ْ ل:

 

ل(2يْو ل يدل)كما في  : للمصنعالقسم السادس : االفصاح عن االنشطة المستقبلية 

 

 : يبين افصاح المصنع عن االنشطة المستقبلية 2جدول رق  

ل

 المقدار البيان ا

 18لرْتلبحا بتلب وحقاللبحأْيْةلبحا  قا 1

 8 رْتلبحا بتلب وحقالبحأْيْةلبحا  قالبحلالت   لب هلي لبحلأأيثا 2

 ت   لب هلي لبحلأأيثاهمثالبحا بتلب وحقالبحا  قاللبحأْيْةلبحلال 3
𝟖

𝟏𝟖
ل0.4 =

 10 رْتلبحا بتلب وحقالبحأْيْةلب ينثقا 4

 6 رْتلبحا بتلب وحقاللبحأْيْةلبألينثقالبحلالت   لب هلي لبحلأأيثا 5

 همثالبحا بتلب وحقالب ينثقاللبحأْيْةلبحلالت   لب هلي لبحلأأيثا 6
𝟔

𝟏𝟎 
 =0.6 

 5% بحلالت   لب هلي لهمثالبحا بتلب وحقاللبحو قا 7

 6 رْتلبحْ ب،ي لبحث  قالبحأْيْة 8

 4 رْتلبحْ ب،ي لبحث  قالبحانأيةل   لبحمنا 9

 =لل0.66 همثالبحْ ب،ي لبحث  قالبحانأية 10
𝟒

𝟔  
ل

ل0 همثالدو فالد أوري لد  لبحلنفق  

لهمقجلو قيكالوب،اللتي رلايتلر رلتقيهي لد نالقبحا ْ ل:برْبتلبحثي  لللللللللللللللللللل

 

 المقدار البيان ا

 تيني ل30,000,000 ك فالدميهاالبحا نالقالبحأرييالب يلايرقا 1

 تيني 1804,567,072 ك فالدميهاالبحا نالقالتردلدةيرْلد ظفالبحْوحا 2

 تيني ل12,000,000لك فالدميهاالبحا نالقالتردلهيت لبح نيرا 3

 همثالدميهاالبحا نالقالبحأرييالب يلايرقا 4

%لتةماالدأا علبحاميهاي لبحلالدخ دلل0,2

دللكللد ظالر رلدأا علبحأوبداللب ،اقال

ح ا ظفقللودخل الدلل،نالبحرلب أىلتمثالل

لبحليققأب لقال وبداللبحا ظفقل

 همثالدميهاالبحا نالقالتردلدةيرْلد ظفالبحْوحا 5

%لبحنمثالد ْتةلدلليثللبح زب ةل قىلياوللل15

ب له  للر رلك فالبحاميهاالقالدةيرْل

بحا ظفقللدلل   ل أبلبحنمثالقالدأا عل

 بحأوبداللب ،اقالح ا ظفقل
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للعلوم  مجلة كلية الكوت الجامعة
 اإلنسانية
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ل(ل3يْو ل يدل)كما في  القسم السابع : االفصاح عن االداء الفعلي للمصنع :

 

 الميزانية العمومية للمصنع   1)ويتضمن: )

 31/12/2019الميزانية العامة لعام 

 2019: يبين الميزانية العمومية للمصنع لعام  3جدول رق  

 

 رق  الكشف
رق  الدليل 

 المحاسبي
 التااصيل

2019 

 دينار

2018 

 دينار

  لبحا ي تب  1 

  لبحا ي تب لبح يتلا  

 22,773,313,586 19,985,602,805 الموجوداا الثابتة القائمة )بالقيمة الدفترية ( 11 1

 0 21,129,000 مشروعاا تحت التنايذ 12 3

 22,773,313,586 20,006,731,805لدأا علبحا ي تب لبح يتلا  

  ل  

  لبحا ي تب لبحالْبوحا  

ل4,786,155,887 4,749,647,397 المخزون ) بالكلاة ( 13 4

 2,497,346,659 2,049,692,124 المدينون 16 5

 579,076,195 263,644,608 النقود 18 6

 7,862,578,741ل7,062,984,129لدأا علبحا ي تب لبحالْبوحا  

 30,635,892,327 27,069,715,934لدأا علبحا ي تب   

 0 0لبح ميتي لبحاةيت ا 29 

  لد يت لبحلا يل  

  لد يت لبحلا يللط ي الب يل  

 1,500,000,000 1,500,000,000 را  المال االسمي المدفوع 21 6

 163,863,672,919 163,950,625,952 االحتياطياا 22 7

ل((276,881,835,516 ((299,779,539,034 العجز المتراك  225 7

ل47,192,269,387 47,192,269,387 القروض المستلمة طويلة االجل 241 9

 ((64,325,893,210ل(87,136,643,695ل(لدأا عللد يت لبحلا يلللط ي الب يل  

  لد يت لبحلا يللي قأةلب يل  

 2,300,613,310 2,210,613,311 المصاريف الدائنة 25 8

 92,661,172,227 111,995,746,318 الدائنون 26 11

 94,961,785,537 114,206,359,629لدأا علد يت لبحلا يللي قأةلب يل  

 30,635,892,327ل27,069,715,934لدأا علد يت لبحلا يل  

لبحا ْ ل:لد نالهمقجلو قيكالوب،ا

ل

ل
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للعلوم  مجلة كلية الكوت الجامعة
 اإلنسانية

........ تأثري اعداد –غنام و ستار     22 – 1  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد 
 

ل(4يْو ل يدل)كما في   :  كشف العملياا الجارية -:  2

 

 31/12/2019كشف العملياا الجارية للسنة المنتهية في 

 2019: يببن كشف العملياا الجارية للمصنع لعام  4جدول رق  

 

رق  

 الكشف

رق  الدليل 

 المحاسبي
 التااصيل

2019 

 دينار

2018 

 دينار

   ب يأبتب لبحأي يال 

 1,653,943,889 1,311,603,552لبيأبتب لبحن يطلبحأي   45ل-ل41 13

  ليني لبحا أوقي لبحأي يا  

 20,473,496,053 20,080,475,471 بحأوبداللوب ي   31 

 1588789213 1095788078 بحامل يدي لبحم ىقا 32 10

 284,267,910 247,165,553 بحامل يدي لبحخْدقا 33 11

 0 0 دةيو  لو ْدي  34 12

 0 0 د لأيي لحيأضلبحثقا 35 

 0ل0 دْينالق ب ْلوبيأي ب لب بض  

ل2,878,846,499ل2,874,273,171 ب هْتي ب لوب طفيمب  37 

 25,225,399,674 24,297,702,273 دأا علبحا أوقي لبحأي يا  

  
رأيلبحىا قي لبحأي يال)بحاأ  ال

 ب وحر(
ل((23,571,455,785 ((29,860,980,721

ل لدضي لب يأبتب لبحل  ي قالب  أى  

 ل   

 10,526,610 30,474,295 د  ي قابيأبتب ل 48 14

 37,726,594ل57,920,909 بيأبتب لب أى 49 14

  
دأا علب يأبتب لبحل  ي قال

لب  أى
88,395,204 48,253,204 

  
دني لبحا أوقي لبحل  ي قال

لب  أى
  

 0 0 بحا أوقي لبحل  ي قا 38 12

 50,000 0 بحا أوقي لب  أى 39 12

  
بحل  ي قالدأا علبحا أوقي ل

لب  أى
0 0 

  
)رأي(لبحىا قي لبحأي يال)لبحاأ  ال

 (لبح يهقا
(22,897,703,517) (23,523,252,581) 

لبحا ْ ل:لد نالهمقجلو قيكالوب،ا
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للعلوم  مجلة كلية الكوت الجامعة
 اإلنسانية

........ تأثري اعداد –غنام و ستار     22 – 1  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد 
 

ل(5يْو ل يدل)كما في : ا 2019كشف التدفق النقدي ) الاعلي ( لعام  -:   3

 2019: يبين كشف التدفق النقدي للمصنع لعام  5جدول رق  

 

رق  الدليل 

 المحاسبي
 التااصيل

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 

 

41  - 45 

 

 بحلْقةي لبحنةْيالدللب ه طالبحل يق قا

-بحنةْلبحامل دلدلل:  

لبيأبتب لبحن يطلبحأي  

ل

1,311,603,552 

 

2,237,570,218 

 39,340 30,474,295ل(482بيأبتب لد  ي قالهةْيال)رْىلم ل 48

 15,446,768 5,720,908 بيأبتب لب أى 49

ل(27,586,210,940)ل193,345,740,901لهفمهيل مناحل26بحْب ن  لمل ل 26

 ((25,333,154,614 20,734,572,846 بحـــاـــأـــاـــــــــــ ع 

 

31-35 

-بحنةْلبحاْق علبحرل:  

 ب ،لخْبدي 

ل

21,423,429,102 

 

24,269,984,947 

 0 0لد أوقي لد  ي قا 38

 2,384,800 0لد أوقي لب أى 39

ل((877,079,359ل(36,508,490ل ( بحاخيو  13

ل((738,782,806ل(448,045,179ل( بحاْين   16

 22,656,507,582 20,938,875,433 بحـــاـــأـــاـــــــــــ ع 

 
صافي التدفق النقدي االنشطة 

 التش يلية
 (204,302,587) 47,989,662,196 

 

 

لتدفقاا النقدية من االنشطة ب

 االستثمارية

-النقد المستل  من :  

لل

 0 0لتقالبحا ي تب لبح يتلا 

-النقد المدفوع عن :  لل 

ل((44,000,000 0 شأبملبحا ي تب لبح يتلا 11

 0ل((21,129,000لد أوري لد  لبحلنفق  12

 ((44,000,000 (21,129,000)  صيقالبحلْققلبحنةْ لدللبحلْقةي  

 
التحويلية  التدفقاا النقدية من االنشطة

:-  
لل

 155,820,124,051 0لدنحلدا ي قا 

ل((107,966,188,088 0 يأوضلط ي الب يل 24

 ل تنزل / المدفوعاا النقدية 
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للعلوم  مجلة كلية الكوت الجامعة
 اإلنسانية

........ تأثري اعداد –غنام و ستار     22 – 1  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد 
 

ل((120,358,756 (90,000,000)ل دمْيْلبحةأوضلط ي الب دْ 

 0 0 دمْيْلبحخْدي لب يلايرقا 

 0ل0لب  تيملبحا زرا 

ل((120,358,756ل((90,000,000لبحلْقةي صيقالبحلْققلبحنةْ لدلل 

 
صيقالبحلْققلبحنةْ لدللب ه طال

 بح   
ل((300,084,989ل(315,431,587)ل

 316,903,273 579,076,195 1 لل1 صقْلبحنةْلكايلقال 

ل579076195 263,644,608 12 لل31 صقْلكايلقال 

لبحا ْ ل:لد نالهمقجلو قيكالوب،الل

ل

ددلل د  لردأضلب تبملبحفى دالح ا دناله  دللب لبحو د قي ل

 لبحايحقددالوبحالا  ددالتيحاقيبهقددالبحىا دقددالوتةقددالبحو دد قي لبحايحقددال

قهددالدأكدديلقةددالر ددرلل،صدد  ةلوب دد الرددللبتبملبحا ددنالدىطددا

ب تبملبحادديحال،لحدد حملقددل لبحامددلخْدقللبحنهددي ققللحددْيهدلويهددالهظددأل

كددد حملب لبحا دددو البح ةقةقددالقدددالهددد هلل،دولا دددالردددللبحا ددنالاقددأ

بحو دد قي لهددالحقمدد لكاقددالتددللب لبحلىةقددْلقددالارددْبتهيلي ددقألبحددرل

 أسلبحادي لح أد هألصى تالقهدلبحامل اأيلل،لوأص يبلبحا ديححل

وهلدددي جلل،ب يل ددديت لح  دددفةالبولبح دددْ لوبحاأكددديلبحاددديحالبحىددديم

كلد يدد لحددْىلبح  ددْب لبحىا قددي لبحنهي قددال،لوهلقأددالحدد حملكددي لهنددي

 قددىلبدثىدد لدددنهجلدلدد بز لوبك ددألبكلاددي لقددالرا قددالل،ب يل دديتيا

برددْبتهيلح لةددي يألبحايحقددالبحمددن يالوذحددملدددلل دد  لبردديتةلدأاقددال

لب يلايرقددالوبحثقئقددالوبح  كادداللدددالبحثقيهددي لبحايحقددالل بتق ددي ي

يىددأ لتدديحلةأيألبحالويدددللح و ددالرنهدديلقددالدةأيددألوب ددْلود  ق هدديل

هدد لرثددي ةلرددللبد ددي لددد ييل دد  لكقفقددالراددللب،ددلأبدقأقالبحدد  ل

ولتب هددديلولقييهددديلقدددال،دددقيقلتقئلهددديلبح  دددْةلب يل ددديتيالو  كالهددديل

بحخي يقال،لودؤت لبحرلا يقاليقاالور رلبحاْىلبحة قألوبحال ،ال

 لوبحط يل.

لورنْلد  قللبح ميتي ل  للبحثي  ي لب د  لب دقال:

 لل12 لل31:بظهددأ لبحثقيهددي لبحايحقددالقدداللالعملياااا الجاريااة كشاف

ب لهندديكلصدديقالرأدديلقددالبحىا قددي لبحأي يددالد ةددقل دد  لل2019

تينددي ل(لتقنادديلل29,860,980,721بحاأ  ددالب وحددرلتاث ددرلدةددْب هل)

د ةدددددقلصددددديقالرأددددديل ددددد  لبحاأ  دددددالبح يهقدددددالتاث دددددرلدةدددددْب هل

بحددرل أددددلتينددي ل(لويىدد تلبحمددثاللقددالذحددملل22,897,703,517)

%لددللل83بحأوبداللبحلاليل ا هيلبحا ناللوبحلدالد دوللدديليةدي بل

تينددي لوهددال 24,297,702,273بيادديحالهفةددي لبحا ددنالوبحثيحيددال

د زرددال مدداللدأبكدديلبحو فددال قددىلب لهمددثلهيلدددللك فددالب هلددي ل

%ل،لل30%ل،لودللك فالبحخْدي لب هلييقالديليةدي بلل53دييةي بل

%،لودللك فالبحخْدي لب تب يدالل0ل4لودللك فالبحخْدي لبحلم يةقا

%لوذحدددملتمدددثاللبهخفددديضلبيدددأبتب لبحا دددنالهلقأدددال هخفددديضلل1

وه بليى تلبحدرلبحانيقمدالبحوثقدأةلح انلأدي لب ينثقدالبحلدالل،ب هلييقا

دْ للبحدرلبحمد قل،لوتل،دىي لزهقدْةل،لوردْملويد تليد بهقللح اييدال

ل.بحانلجلبحا  الد للييه  لبحلىأقالبحواأكقالل

 

ل(.6كايلقاليْو ل يدل) :كشف المخزون 

 :يبين كشف المخزون للمصنع 6جدول رق  

رق  الدليل 

 المحاسبي
 اس  الحساب

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 

 الت يير

 

 الت يير%

ل%ل07ل75,446,234ل1,097,743,825ل1,173,190,059لدخيو لد بتلأوحقال131

ل132
دخيو لبح ي تل

لوبحيي  
ل%ل36ل1764505ل4,916,367ل6,680,872

ل133
دخيو لبألتوب ل

لب  لقيطقا
ل%(ل013)ل(ل16,444,654)ل1,289,404,293ل1,272,959,639
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 اإلنسانية
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ل134
دخيو لد بتلدىثئال

لودي قا
ل%ل15ل5,996,515ل39,659,596ل45,656,111

ل%ل046ل3,392,915ل73,924,210ل77,317,125لدخيو لبحالن ري ل135

ل%(ل092)ل(192,352,938ل2,102,953,503ل1,910,600,565لدخيو لبتهلي لبحليمل1361

ل1362
دخيو لبتهلي لاقأل

لبحليم
ل%ل48ل85,688,932ل177,554,093ل263,243,025

ل137
دخيو لبحثضي ال

لتىأضلبحثقا
ل0ل0ل0ل0

 %( 00,8) ( 36,508,491) 4786,155,887 474,9647,396لدأا علبحاخيو 

لد نالهمقجلو قيكالوب،الللتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي لقبحثي  لارْبتبحا ْ ل:ل

 ل

ل2019ت يدد ليقاددالبحاخدديو لحىدديمل(،ل6دددلل دد  لبحأددْو ل يدددل)

تيهخفدددددددددديضلقدددددددددداليقالدددددددددد لدةددددددددددْب هيللتل(ل4749,647,396)

ويدددْلحدد  للأيضددديًل2018 ت(لرددللدخدديو لرددديملل36,508,491)

تاةدددْب لل2019ب هلدددي لبحلددديملحىددديملبهخفددديضلقددداليقادددالدخددديو ل

دةيتللزيديتةلقداليقادالدخديو ل2018 ت(لرللريمل192,352,938)

ب لهد بلب هخفديضلقددالل2018ردللل 2019ب هلدي لاقدألبحلديملحىديمل

يقاددالبحاخدديو لهدديدجلرددللزيدديتةلقددالدخدديو لب هلددي لاقددألبحلدديمل

وبهخفدديضليقاددالبحادد بتلب وحقددالويقاددالب توب لب  لقيطقددالويطددال

بحيقدددي ،لوكددد حملل دددىالب هلييقدددالح ا دددنال،لوبحنددديدجلددددللردددْمل

ل،ب،لي  لبحطييالبحالي التمثاللبحانيقمالبح ْيْلح ثضي البحامدل  تة

ورْملدىيو لوز ب لبحْوحالقالبحلىييْلدالبحا نالر درلبحدأادلددلل

لبهخفيضلب،ىي لبحلأهقيلوبحأ تةلح انلأي .

 

ل(.7 يدل)كايلقاليْو ل: ن يكشف المدين

 : يبين كشف المدينون للمصنع 7جدول رق  

رق  الدليل 

 المحاسبي ق 
 اس  الحساب

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 الت يير

 

 الت يير%

 

لللبحىاــ مل161

ل%(ل21)ل(ل427,359,003)ل2,022,641,261ل1,595,282,528لرا مليطيعلبشلأبكال1611

ل%(ل07)ل(ل585,000)ل7,989,099ل7,404,099لرا مليطيعل يصل1614

ل%(ل21)ل(ل427,943,733)ل2,030,630,360ل1,602,686,627ل

للل ميتي لدْينالدلن رال163

ل1632
يي يالدْينالتب لل

لبحاؤ،ما
ل%(ل042)ل(ل19,710,802)ل466,716,299ل447,005,497

للل0ل0لد ي يالدْق رالدةْديًلل1663

للل0ل0لقأويي لهةْيالودخيهقال1665

ل
)أ أب لبح أبلتيحةقاال

لبحْقلأيا(
للل0ل0

ل%(ل0,4)ل(ل47,005,497)ل466,716,299ل447,005,497ل

ل%(ل18)ل(ل447,654,535)لل2,497,346,659ل2,049,692,124لدأا علبحاْين  

لللتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي للد نالهمقجلو قيكالوب،القبحا ْ ل:ارْبتلبحثي  
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،لي  ددللبهخفدديضللقددال مدديبل(لل7دددللد  ظددالبحأددْو ل يدددل)

تاةدددْب لل2018ردددللرددديملل2019بحىاددد مليطددديعلبشدددلأبكالحىددديمل

ت(لوه لهيدجلرللدمدْيْلراد مليطديعلبشدلأبكالل(427,943,733)

قددالدمددْيْللبت(لب لب لهندديكلدددل قأل427,358,733دث ددرلدةددْب هل)

دمددل ةي لبحا ددنالدددلليثددللبحدد ز ب لوبحددْوب ألبحلددالدلىيدددللدددال

بحا ناللبديل ميبلرا مليطديعل ديصلقدل لدث يد ليىد تلبحدرلب دْل

هودللقددالرةددْلبح دأبملحانلأددي لبحا دنالودددل أللقددالللبحىاد ملبحدد ي

بحلمْيْلدايلب طأبلتب ةلبحا نالبحرلبييدالتر ىليضي قالويأأ ل

للحىدديملقوتدد حملقددل لدأادد علبحاددْينلل،دمددْيْهلرددللطأيددقلبحا واددا

لت(لتيهخفددددددديضلدةدددددددْب هل2,049,692,124يدددددددْلت دددددددرل)لل2019

تمثاللي الدمْيْلبحاْين  لداديلل2018رللريملد(  447,654,535)

ل.لبتألر رلبهخفيضلبحمق حالبحنةْيا

 

ل(.8كايلقاليْو ل يدل) :كشف النقدية 

 النقدية للمصنع: يبين كشف  8جدول رق  

رق  الدليل 

 المحاسبي
 اس  الحساب

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 الت يير

 

 الت يير%

 

   نقدية لدى المصارف 183

 

 %( 091) ( 29,010,398) 318,193,570 2,808,959 مصرف الرافدين

   18,912,101 18,907,101 مصرف الرافدين دينار مجمد

مصرف رافدين / كوا 

 بالدوالر
241,928,548 241,970,524   

 %( 55) ( 315,431,587) 579,076,195 263,644,608 مجموع النقد

لللتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي للد نالهمقجلو قيكالوب،البحا ْ ل:ارْبتلبحثي  ق

 

لهفمد لويدْلهنديكلدث درلدأادْلحدْىلبحا دأ (لل8دللبحأْو ل يدل)

ت(لوهددد بلبحاث دددرليىددد تلبحدددرلشدددأكالوب،دددالل18907101دةدددْب هل)ل

قثىددْلد  يددللبح ددأكالبحددرلد ددنالددددلل،ح  ددنيري لبحنمددقأقال،دديتةل

دأاقددْلبحاث ددرلوهدد ليىدد تلبحددرلبح ددأكالبحىيدددالح  ددنيري لبحنمددقأقال

قضد لوبحأ  تل،لوددلتىْله بلبحل د  لقدلحل مديتي ليْيدْةلح ا دنال

تيحددْو  للب لهندديكلدث ددرلحددْىلد ددأ لبحأبقددْيللقددالبحودد  لرددل

ل2019(لوت حملقل لدأا علبحنةْيالحىيمللل241,975,188ودةْب هل)

تل(لل31,5431,587تل(لتيهخفيضلدةدْب هل)لل263,644,608ه ل)ل

لتمثاللبهخفيضلبيأبتب لبحا نا.ل2018رللريملل

 

ل(.9كايلقاليْو ل يدل): كشف االحتياطياا 

 بأحتياطياا المصنع: يبين كشف  9جدول رق  

رق  الدليل 

 المحاسبي
 اس  الحساب

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 

 الت يير

 

 الت يير%

لللللب لقيطالب دفيعلبأل،ىي  

ل%ل23ل93,876,457ل407,647,144ل501,523.601ل2019ل 1 1بحأصقْلقال 2212

ل%(ل08)ل(ل7,314,024)ل93,876,457ل86,562,433لبت يقي ل   لبحمنا 

للل0ل0لبحلنـيي  ل   لبحمنا 

   501,523,601 588,086,034ل 

لللللب لقيطالريم 

للل16,264,212,7116ل16,264,8127,116ل2019ل 1 1بحأصقْلقال 
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للل6,000,000ل390,600لبت يقي ل   لبحمنا 

للل0ل0لبحلنـيي  ل   لبحمنا 

   162,648,127,116 162,648,517,716ل 

لللللدلن راب لقيطقي ل 223

2231 
ب لقيطقي لبحث ىل

لوبحلط يأ
لللل

للل271,874,143ل271,874,143ل2019ل 1 1بحأصقْلقال 

للل0ل0لبت يقي ل   لبحمنا 

للل0ل0لبحلنـيي  ل   لبحمنا 

للل271,874,143ل271,874,143ل 

 
ب لقيطالبحخْدي ل

لب يلايرقا
لللل

للل442,148,059ل442,148,059ل2019ل 1 1بحأصقْلقال 

للل0ل0لبت يقي ل   لبحمنا 

للل0ل0لبحلنـيي  ل   لبحمنا 

    ل 

   442,148,059 442,148,059ل 

ل%(ل001)ل(184,921,110)ل163,863,672,919ل163,678,751,809لدأا علب  لقيطقي  

 %( 083) (22897703518) 276,881,835516- 299,779,539034- العجز المتراك  225

لللتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي للد نالهمقجلو قيكالوب،القبحا ْ ل:ارْبتلبحثي  

يلود  لددللب لقديطال(له  دللب لهد بلبحو دالل9دللبحأدْو ل يددل)

ت(،وتييددديتةلدةدددْب هيلل588,086,034ب دفددديعلب ،ىي وتأصدددقْل)

  دفديعل صدقْلبو للل2018تل(لرلل صقْلرديملل8,6562,433)+

بحادددْةلوويددد تلب ددديقي ل ددد  لبحمدددنالويمدددلخْملهددد بلب  لقددديطال

حا بيهددددددددالدة ثددددددددي لب ،ددددددددىي ل،وب لقدددددددديطالردددددددديملتأصددددددددقْل

ت(لرددللل444,600 ت(،لوزيدديتةلدةددْب هيل)+162,648,517,716)

  دفيعل صقْلبو لبحاْةلووي تلب يقي ل   لبحمدناللل2018ريمل

ضلحهديلبحا دنالوب لقيطقدي لويملخْملح  ي  لبحطي  البحلداليلىدأ

(للل2231دلن رددددالبحلددددالد دددداللب لقدددديطالبحث ددددىلوبحلطدددد يأ)لم ل

،لوب لقدديطال2018تل(لوهدد لهفمدد لحىدديملل271,874,143تأصددقْل)ل

ت(لل442,148,059(لوتأصدقْل)ل2232بحخْدي لب يلايرقال)لمل ل

ورْملوي تلب ديقي ل د  لبحمدنال،ل2018أيضيًلهفالبحأصقْلحىيمل

ل2019ب  لقيطددددددددددددي لحىدددددددددددديملوتدددددددددددد حملقددددددددددددل لدأادددددددددددد عل

تل(لرلل184921110(لتإهخفيضلدةْب هل)ت163,678,751,809)

دةددددددددْب هل2019دةيتدددددددللرأددددددديلدلدددددددأبكدلحىددددددديملل2018رددددددديمل

ت(ل،لوتييدددددددددددددددددددددددددديتةلدةددددددددددددددددددددددددددْب هيلل299,779,539,034)

وهدد لدؤشددألاقددأليقددْلل2018تل(لرددللردديمللل22,897,703,518)

لويى تلبحرل ىالبحمق حالبحنةْيالتمثالل ىالب يأبتب لح ا نا.

 

ل(.10كايلقاليْو ل يدل): ن يكشف الدائن

 : يبين كشف الدائنون  للمصنع 10جدول رق  

رق  الدليل 

 المحاسبي
 اس  الحساب

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 

 الت يير

 

 الت يير%

     المجهزون 261

ل%ل004ل27,180,640ل7,651,276,924ل7,678,457,564 مجهزون قطاع ا تراكي 2611
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لللل حساباا جارية دائنة 263

2631 
حساباا جارية دائنة 

 داخل المؤسسة
للل0ل0

ل%ل29ل17594940052ل60,737,863,793ل78,332,803,845 دائنو نشاط غير جاري 265

لللل حساباا دائنة متنوعة 266

ل%ل15ل(ل102239340)ل692,064,207ل589,824,867 تأميناا مستلمة 2661

للل0ل0 مصاريف مستحقة 2663

ل%ل48ل(ل7,699,500)ل16,137,500ل8,438,000 رواتب وأجور معادة 2665

ل%ل08ل1,621,856,447ل840,922,918’19ل21,462,779,365 مديرية التقاعد العامة 2666

للل0ل0 *جاري متنوع 2669

للل20,549,124,625ل22,061,042,232  

لللل استقطاعاا لحساب ال ير 267

2671 
استقطاعاا من 

 المنتسبين لحساب ال ير
ل%ل325ل2,005,535,792ل6,160,298ل206,696,090

للل3,716,746,587ل3,716,746,587 دائنو توزيع اأرباح 268

ل%ل21ل19,334,574,092ل92,661,172,227ل111,995,746,318 مجموع الدائنون 

لللتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي للد نالهمقجلو قيكالوب،البحا ْ ل:ارْبتلبحثي  ق

ب للحدد  لل،(10بحأددْو ل يدددل)لل دد  لد  قددلل مدديتي لدددلله  ددلل

ل2018يطيعلبشلأبكالردللرديملل هنيكلزييتةلقالقال صقْلدأهي

قدالليت(لوه بليىندالب لهنديكلدخ فدل69,133,298,640دةْب هيل)ل+

دمْيْلدمل ةي لبحاأهييللتمثاللبح أبملتيأليللحىْملد قألبحمق حال

تاةدْب لله يطلاقدأليدي لاك حملهنيكلزييتةلقال صقْلتب نلل،بحنةْيا

ت(لبح  لي اللبحالىيد قللدالبحا نالحاأةلل17,594,940,052)ل+

دمل ةي لدْيأيالبحلةيرْلبحىيدالبولدأدقلللتي  يقالبحرلبحيييتةلقال

وهدد بلهدديدجلرددللل2018ت(لرددللبحىدديملل1,621,856,447تاث ددرل)+ل

ل15دل ألوز ب ةلبحايحقالقالدمْيْلبحامدل ةي لبحلةيرْيدالبحلدالدث درل

ل%لدلل وبداللبحىيد قلل.

 

ل(.11كايلقاليْو ل يدل) كشف ايراداا النشاط الجاري :

 : يبين كشف بايراداا النشاط الجاري للمصنع 11جدول رق  

رق  الدليل 

 المحاسبي
 اس  الحساب

2019 

 دينار

2018 

 دينار

 

 الت يير

 

 الت يير%

ل%(ل20) (ل333,598,008)ل1,635,489,007ل1,301,890,999 إيراداا نشاط اإلنتاج السلعي 41

ل%ل(ل52) (ل7931300)ل15294463ل7363163 إيراد النشاط التجاري 42

ل%(ل37) (ل1056385)ل2846705ل1790320 إيراد النشاط الخدمي 43

ل0 0ل0ل0 أيراد التش يل لل ير 44

ل%ل78 245356ل313714ل559070 كلاة اأدواا االحتياطية المصنعة 45

 
ايراد النشاط الجاري الغراض 

 العملياا الجارية
ل%(ل21) (ل342,340,337)ل1,653,943,889ل1,311,603,552

لبحا ْ ل:ارْبتلبحثي  ي لتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي للد نالهمقجلو قيكالوب،ال
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حدد  للبهخفدديضلقددالبيددأبتلبحن دديطلل(،ل11 يدددل)دددلل دد  لبحأددْو ل

تاث دددرلل2018رددللرددديملل2019بحأددي  لألادددأبضلبحىا قددي لحىددديمل

حدد حملكددي لهندديكلبهخفدديضلقددالبيددأبتلل،(342,340,337-دةددْب هل)

للدةددْب هلل2019بحن دديطلبحأددي  لألاددأبضلب هلددي لوبحالددييأةلحىدديمل

وذحددملتمددثالللبحاظدديهأب لل2018ت(لرددللردديملل549,526,276ل-)

دادديلبتىلبحددرلا ددقلبحا ددنالود يددالل،بحلددالبهددْحى لقددالبحا يقظددا

ل2019ول2018قاددلل دد  لبحاةي هددالتددقللدثقىددي لردديدالل،ه دديطيد 

 ظالب هخفيضلوبحل ت بلقالبيأبتب لبحا نال   لرديملياوللد 

ت قىلكي لهنيكلد يالدديملح ا دنالقدالبح دهأيللب  قدأيللل2019

وهد بلداديلبتىلبحدرلبهخفديضليقادالبحاثقىدي لحىديملل،2019دللبحىديمل

هادد للويىددْ،لل2018 رددللردديملد  481,227,569تاةددْب لل2019

أدداللب هدديلتنظددألبحاثقىددي لدددللبحاليقددأب لبحاهاددالوبحاددؤتأةلبحلددالي

 يتيالر رلبحةقادالبحمد يقالب رلثي لرنْلت ىلدلتقألبحاليقأب لب يل

لل(.12 يدل)لوكايلدثقللقالبحأْو للح ا نا

 

 2019 – 2018: يبين كشف بالمبيعاا الشهرية للمصنع لعامي  12جدول رق  

 نسبة النمو الت يير 2018قيمة المبيعاا ) بالدينار ( لعام  2019قيمة المبيعاا )بالدينار( لعام  الشهر

ل%ل(ل18)ل(ل77272022)ل437,647,348ل360,375,326 2ك

ل%ل054ل6611876ل121,752,093ل128,363,969  باط

ل%ل(ل43)ل(ل86733879)ل200,583,960ل113,850,081 اذار

ل%(ل075)ل(ل14837116)ل195,626,739ل180,789,623 نيسان

ل%ل12ل21168821ل183,288,429ل204,457,250 ماي 

ل%(ل70)ل(ل168519637)ل241,684,752ل73,165,115 حزيران

ل%(ل50)ل(ل60906796)ل148,887,776ل87,980,980 تموز

ل%ل66ل34431744ل51,909,217ل86,340,961 اب

ل%ل150ل94077289ل62,750,932ل156,828,221 ايلول

ل%(ل54)ل(ل73003442)ل136,012,755ل63,009,313 1ا

ل0ل0ل140,320,655لصفأ لد يالبحا نالتمثاللبحاظيهأب  2ا

ل0ل0ل15,923,852لصفأ لد يالبحا نالتمثاللبحاظيهأب  1ك

ل%(ل25)ل(ل481227569)لتل1,936,388,508لت1,455,160,939 المجموع

لتي رلايتلر رلك  قي لد نالوهمقجل قيكالوب،ال بحةمدلبحايحاللقبحا ْ ل:لبرْبتلبحثي  

ل

ياودللد  ظدالب لبحا دنال ةدقلللل(ل12 يددل)دلليْو لبحاثقىدي ل

 قدالشدهألبي د  للوتديحأادلل2019بر رلهمثالح اثقىي ل د  لرديمل

دددللبحل تدد بلوب هخفدديضلقددالبيددأبتلبحاثقىددي لرددللبحىدديملبحمدديتقلل

بحا قطدداللبحلددالياددألتهدديلدددلل قددىلبحانيقمددالبح ددْيْةللوبحظددأو 

ح ثضددي الب ينثقددالوب،ددىي هيلبحيهقددْةللورددْملددد قألبحمددق حالبحنةْيددال

بحويققددالهلقأددالحلددل ألوز ب لبحْوحددالقددالدمددْيْليمدددلدددللدمددل ةي ل

بحا ددنالوهدد بلدادديلبتىلتيحا ددنالبحددرلب يلددأبضلدددللبيددللدددلدقلل

ب لبهد لي ديو لب للل،ي،دقاوك حملظأو لبحث دْلبحمقل، وبداللبحىيد قل

يقاالحنفم لدلل   لبحْ   لبحرلبحم قلوبحانيقمال لدرلحد لليضقا

ل.2019وه بليلضحلدلل   لدثقىيد لحىيملل،ت ولل ىقا

 

ثانياااا : اإلفصااااح عااان رلو  االماااوال الساااتة ونماااوذج اعماااال 

 المصنع:

 القس  الثامن : اإلفصاح عن نموذج اعمال المصنع ويتضمن:

بح  ليلا للتةقيمللدىادللبحنمدقجلتإهلدي لطثقىاله يطلبحا نالل-بو 

ب يطي لبحا   يالولبيا البحثديزةلوبح دقفالوبحخديملويةد ملدىادلل

لبح قيكالتإهلي لبحا تالبحخي يقالوب يا البحخي يقالبحا يكال.

را قالبحلم يقلدلدلدلل   لدةمقدلبحم قلبحدرلردْةلدأبكديللل-تيهقي

لي.دم يةقلبدنف ل17 لم يقلدو هالدللح

 وبحى بدللبحاؤتأةلبحمقي،البحمىأيالبحلاليلثىهيلبحا نالل-لتيح ي

حمقي،ددالبحمددىأيالبحلدداليلثىدديلبحا ددنالح مددنالبحددرلبر قهدديلتيحنمددثال

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاأبقلبلل،قي،الدنهيللل،ر بدلللرْةللر قهيللبتأ لقةْلللبح يحقا
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بحلددال  ةدد لدنيقمددالشددْيْةلبددديملبحمدد قلتانلأددي لزهقددْةلبحدد الل

دايلبتىلبحدرلحأد ملبحا دناللاحدرلزيديتةلب،دىي لدنلأيدد لل،بحا نا

لوققل طالبهلييقالدل يرْةلحليطقالهفةيد لبحاليبيْة.

ل

 

 (.13بحأْو ل يدل)كايلقال القس  التاسع : اإلفصاح عن رأ  المال النقدي) المالي (:

 : يبين افصاح المصنع عن رأ  المال النقدي 13جدول 

 المبلغ ) بالدينار ( البيان ا

 را  المال االسمي المدفوع 1
ت.لرأبيالوه بل لي وللا لييمل ئقللدللك فال بسلبحاي لولحدليأأ لل1500,000,000

  .بآلوح ْلل2001أ لدىْيللبولزييتةلر قالدن ل،نا

 تلرأبيال163,950,625,952 احتياطياا المصنع 2

 0 االرباح المحتجزة 3

 تلرأبيال299,779,539,034 الخسائر المتراكمة 4

 القروض المستلمة 5
ل2019تلرأبيالبحيأضلدللبحةأضله لحللدقلل وبداللبحا ظفقللحىيملل47,192,269,387

 وبحأهالبحاةأ الد أ لبحأبقْيلل لقأعلبح نيرالوبحاىيت لودل ا  لوزب ةلبحايحقالبحىأبيقا

لللللتي رلايتلر رلتقيهي لودى  دي للد نالهمقجلو قيكالوب،اقبحا ْ ل:ارْبتلبحثي   

 

ل(.14كايلقالبحأْو ل يدل) المال التصنيعي :القس  العا ر : اإلفصاح عن رأ  

 : يبين افصاح المصنع  رأ  المال التصنيعي 14جدول 

لللبحا ْ ل:د نالهمقجلو قيكالوب،ا

ل

دددددلدنييدددللب   لوبحاىدددْب لبحاثيردددال(،لل14)لددددللبحأدددْو ل يدددد

ل31ت(لقويه لبحو فدالقدالل170,838,911وبحا ط تالبحلالدث يهيل)ل

ت(لدددالبحى دددلرددْملويدد تلل22,898,716,801هددال)ل2019 لل12 

ب ديقي ل دد  لبحمدنالتمددثاللبهخفديضلرا قددي لبحناد لب ،ددلأبدقأال

 ح ا نالوه بليلضحلدلل   لرْملزييتةلبص  لبحا نال.

كاديلقدالل:دي عشر :اإلفصااح عان رأ  الماال الاكاري القس  الحا

ل(.15بحأْو ل يدل)

 

 : يبين كشف المصنع عن رأ  المال الاكري 15جدول رق  

 المقدار البيان ا

لد نالهمقجلو قيكالوب،ا العالمة التجارية للمصنع ) رمز العالمة ( 1

 0 عدد الخبراء في المصنع 2

3 
 حصول المصنع عل   هادة  الجودة )االيزو (

 قال ييتالدمل يي لبحأ تةلوبتتب ةلح ىا قي لقالبحا نا(ل9001)يميرْلهظيمللييول

ISO 9001: 2008 

ISO 9001: 2014 

لللتي رلايتلر رلك  قي لد نالوهمقجل قيكالوب،اقبحثي  لارْبتبحا ْ ل:للل

 البيان
 المباني

112 

 اآلالا والمعداا

113 

 عدد وقوالب

115 

 اثاث واجهزة

116 

 االراضي

111 

 تل75,445,664 تل440,537,758 تل51,008,726 تل23,069,555,712 ت10,733,080,629 1/1الكلاة في 

 75,445,664 440,537,758 51,008,726 22,898,716,801 10,733,079,397 31/12الكلاة في 

 000 000 000 تتني ل1,708,38,911 تيني ل1232 القيمة المضافة
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ل(.16قالبحأْو ل يدل)ليلدا البشري للمصنع وكماالقس  الثاني عشر : اإلفصاح عن رأ  المال 

 

 : يبين افصاح المصنع عن رأ  المال البشري 16جدول رق   

 المقدار البيان ا

لريدلل  2050 العدد الكلي للعاملين في المصنع 1

  ي يْ عدد العاملين الجدد ) تعيناا جديدة ( 2

ل ي يْ عدد العاملين بعقود 

لتلود الل)هةللوطثيتال(ل16887566 المزايا العينية للعاملين 

لريدلل1810 عدد العاملين من الذكور 3

لريد ال240 عدد العاملين من االناث 4

 نسبة العاملين من الذكور 5
1810

2050
 88%=لل            

 نسبة العاملين من االناث 6
240

2050
ل%12=لل

 اإلدارييننسبة العاملين  7
489

2050
 23%=لل

 نسبة العاملين الانيين 8
1561

2050
 76%=لل

ل%لل)بحالثةالهدلراي لبحخْدالواقأهدل(           1 نسبة العاملين غير الانيين ) اخرى ( 9

لد ي كلل220 عدد العمال المستايدين من التدريب 10

 ساعاا التدريب للعاملين 
ل،يرال2دو  ل،يري لبحلْ ياللتب للبحا نال

ل،يري ل 4بديل،يري لبحلْ يالل ي  لبحاىالل

ل. نسبة المبالغ التي تناق عل  التدريب 
 بي   بحلْ يال

 دمل يدي    ْدقا 
=ل

13,435,000

247,165,553
 0,5%=ل

 معدل المزايا العينية التي يستايد منها العاملين 
ديبيي رقنقا

 دمل يدي   ْدقا  و، ىقا 
=لل

16,887,566

1,342,953,631
ل%ل0,1=ل 

لللتي رلايتلر رلك  قي لد نالوهمقجل قيكالوب،اقبحثي  لارْبتبحا ْ ل:ل

لل

 

ل(.17كايلقالبحأْو ل يدل) :القس  الثالث عشر : اإلفصاح عن رأ  المال االجتماعي والعالقاا 

 يبين افصاح المصنع عن رأ  المال االجتماعي  : 17جدول رق  

 المقدار البيان ا

 معدل قيا  الدخل النقدي للعامل 1
شهأ(لتىْلدةمقدلدأا علبحأوبداللر رلرْتل12×لتيني )دىْ لبحأبداللبح هأ لل9,987,071

لبحىيد قل

 (ب أىليةمدلر رلرْتلبحىيد قللب ب )رْتلبحالةيرْيلل+لبحلىققللبحأْيْل+لبحانة حقللبحرلوز0.07 معدل دوران العاملين في المصنع 2

3 
نسبة اقساط التأمين التي يدفعها 

 المصنع

تيني لدللكللد ظالألاأبضلبحللدقللتدلدأاالبحاثيحرلل1100%ليلدلب،لةطيعلدث رل0,18

تيني لتدلل225500ريدل(=لل* 11002050بحاملةطىالودةمدلر رلدأا علبحأوبداللح ا ظفقل)لل

ليةمدله بلبحاث رلر رلدأا علبحأوبداللب ،اقالقلظهألبحنمثاللوهالدخل الدلل،نالأل أى

4 
نسبة التكاليف المدفوعة لدع  

 العاملين
ل%ل 0,01
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5 
نسبة المكافأة التشجيعية التي 

 يدفعها المصنع للعاملين
ل%ل)لرثي ةلرللدثيحرلتمقطاليْقىهيلبحا نالبحرلبحىيد قلل(ل0,18

 معدل تعويضاا اصابة العاملين 6
تيني لدةط رالدم دلبحرلري  الل 2000000قةالدى يضي لبحللدقللقال يحالبح قيةلح ا ظالهال

لبحال قا

7 
عدد العاملين المجازين ل رض 

 اكمال الدراساا
6 

للتي رلايتلر رلك  قي لد نالوهمقجل قيكالوب،اللقبحثي  لارْبتبحا ْ ل:ل

 

ل(.18كايلقالبحأْو ل يدل)لالقس  الرابع عشر : اإلفصاح عن رأ  المال الطبيعي :

 : يبين افصاح المصنع عن رأ  المال الطبيعي 18جدول رق  

 المقدار البيان ا

لدقييلوبطل ل،يرال3550 كمية الكهرباء التي يستهلكها المصنع 1

ل3مل100000 كمية المياه التي يستهلكها المصنع 2

 كمية النااياا التي يطرحها المصنع 3
ية ملبحا نالتلْويألودىيحأالبحاقيهلبح ةق الوبحاخ في لبح نيرقالدلل

    لو ْةلبحاىيحأالبح نيرقالح ا نا

 تكلاة المياه المستهلكة من قبل المصنع 4
 ييل لو،ْلييملدلل يياليال ملبحا نالد طالد فقالبحاقيهلحمْل

لبحا يقظالوبرلايتلدةنقي لدضاللأيللب،له كلح اقيه

لتيني لرأبيال 89281600 تكلاة الكهرباء المستهلكة من قبل المصنع 5

لللتي رلايتلر رلك  قي لد نالوهمقجل قيكالوب،اقبحثي  لارْبتبحا ْ ل:ل

 

 

 دد ملبحنلددي جلبحلددال"وتندديمبلر ددرلددديل،ددثقلذكددأهلوقددال

بحلداله د لر درللقةْلددلبتثي لقأ قاللبحث ىللي د صللبحقهيلبحثي  

ل:ليلداديل

حلةددي يألبحالويد ددالل،دد  ليددنىوالر ددرليقاددال رددْبتلبهندديكلدددلتقأل

بق يملبحا نالرللبتي هلبحثقئقالوب يلايرقداللل ال،لوذحملأل بحا نال

لخددد  لزيددديتةلل  دددل د،دددقنىوالت دددوللبيأددديتالر دددرليقالددد لددددلل

شددقيملأقاهد ملبحةقاددال ليىندالقةددالبحةقادالبحايحقدالتددلليىندالل،بحمد يقا

بحةقاالبحاألاىقالح  ،البحد  ليىادللققد ل،لوحهد بللب يقالك قأةلد لل

ب تدد  لرددللب ،ددلْبدالي اددلليقاددال يصددالتيحنمددثالألصدد يبللقددل ال

،لقالبح  التقللبتبملبحا نالبحاديحابحا   البح يلليأاث  لقالدىأ

الوت ولل يصلبحامل اأيللوبحاؤ،مقللوبحالىهدْيللوأتبملب ،لْبد

 ههدليأاث  لقالدةي يألذب لب،لأبدقأقالوب د الودد ب تلدلىدْتةلل

ك حملب لبحا يقظالر رل أسلبحاي لب يلايرال،قؤت لبحدرلبح فديظل

ر رلدمدل يي لدمدلْبدالحييقدي لبحةيتددالوهد بليدْ لر درلب لبردْبتل

ملبحاديحالددلل د  لهاد ذ لدةي يألب ،لْبدالح ا نالو تطهيلتيألتب

يقاددالح ا ددنالحدد حملقددي لهدد هلبحةقاددالحدددلدظهددألدددللل ددي ب راددي لب

وبهادديلظهددأ لدددلل دد  لبحددْدجلتددقللدةددي يألل، دد  لبحةدد ب دلبحايحقددا

دلل   لبرْبتلبحلةي يألب ،لْبدالوبحلةي يألبحايحقالوت وللدل بز ل

 لبطدددي لبردددْبتلبحلةدددي يألوهددد بلدددديلهدددصلر قدددبحالويد دددالح ا دددنال

ل".الويد ابح

 

 دارة:ْ  اأداء للمصنع من وجهة نظر اإلثالثاً : تَقييّ 

نيلهؤكْللاه ل لي يْلأ لدخيحفي لددلليثدلللبتب ب للبحاىيددلللهالا .1

بولدْ بملبح ىاللودمؤوحالب يميملبولدللبحىديد قللبحد يللحهددل

لتو لدؤتألقالبح ميتي ل.

ددللل،ر رلبحةد ب دلبحايحقدالدهدبحأييتالبحْب  قالكي لحهيلدلتقألل الأ .2

 قدددىلدطيتةدددالبحو ددد قي لبحايحقدددالوبح مددديتي لبحأأتيدددالقدددال

 ددد  للوبيضددديلدليتىدددالب دددد ب لبحا ي قدددالددددلل،بحا دددي  ل

ل.بحل يو لدالبح ؤو لبحايحقا

طدأب لنيلهؤكْلبكلادي لبحثقيهدي لبحاةْددالوبحالى ةدالتل ْيدْلبألأهال .3

ل،للبحىاد م(ليل،لبحاأهديقل،لبحدْب نقذو لبحى يدالكــــدـل)بحادْين

لواقأهد.
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هؤكْلتل لبحثقيهي للبحايحقالبحاةْدالحودل يحقديلل يحقدالددللأ للاهاني .4

لل.د أيفي لأول   لبولشطاللدايديلً

 .لدالبحيقألكيقاللىييْبد تلبحا ناليْلأحليملأ ال .5

ل

 اإلستنتاجاا والتوصياا : - المحور الرابع

 الجانب النظري استنتاجاا 1.4:-

لب ،ي،دددالددددللبحلةدددي يألبحالويد دددالح ،دددلْبدالهددد للا ال .1 بحهدددْ ا

لبولد حقْلتإ يقابحلىأ لر رلكقفقاليقيملبح  ْب لب يل يتيالل

 .ةقاالوكقفقالبحا يقظالر قهيلدالدأو لبح ي لبح

لب دديقالبحةقاددالبحلددالدمددىرلبحقهدديلبح  ددْب لب يل دديتيالل للا .2  ا

لل تدْلددللقةدالتدلياوللب لدل ةقلدلل   لبحاى  دي لبحايحقدا

ب   لقالب رلثدي لبحلدلتقأب لبحثقئقدالبحخي يقدالوبحةضديييلبحلدال

د اللبحأ بهاللب يل يتيالوبحثقئقالوب يلايرقالوكقفقالتدأهيل

لقالها ذ لبراي لبح  ْة

دددللبهدددللبحافددديهقدلب ،ي،ددقالبحلددالتنقددد ل  حهدديلبحلةدددي يأللا ال .3

بحةقاددددالبحالويد ددددالهددددال)ليقاددددالبح  ددددْةل،ل ؤوسلب ددددد ب ل،

 (.اضيقابح

 

 استنتاجاا الجانب العملي2.4:-

ل–ل2018دددلل دد  لت ب،ددالدثقىددي لبحا ددنالح مددن ب لللَلثددقتلدَل .1

لب لهنيكليقاالو  ال، يقالح ا نالل2019

ر ددرلبحددأادلدددللب لبحا ددناليىاددللقددال،دد قل ددألوهدد ل،دد قل .2

لادنيقمالدديملوت د  لبحثضدي الددللشدلرلبحث دْب ل بحا دنالل الأل ا

 .ينيقالوح لت ولل ىقال الأي يو ل

ل

 التوصياا:3.4:-

بحمىالبح  قىلوبحامدلاألددلللليثدللللبتتب ب للقدالبح  دْب للل .1

ب يل دديتياللت ددوللردديملوبتب ةلبحا ددنالرقنددالبحث ددىلت ددولل

 ددديصللحل مدددقلللليددد تةلللدنلأيدهددديلو دددْديدهيللددددلللأيدددلللل

ل اي لللب،لاأب لتةي هيلقاللل، قلبحانيقما

زيدديتةلبحدد رالحددْىلاتب ةلبحا ددنالوبحىدديد قللتدد لتلهاقددالبرددْبتل .2

بحلةي يألبحالويد دال لدرل لدفةدْلبحانديقالبحلداله دل لددللأي هديلل

بحةقاداللوكد حملدىييديلبحمداىاللب يقاوديلد ةة لدللبهاقالقال

ل.وبحى دالبحلأي يالر رلبحاْىلبحة قألوبحال ،الوبحط يل

 طددالدمددلةث قالتدديحيبملدثنددال،دد قلبحىددأبقلحدديو بقلبحايحقددال .3

ردْبتلبحلةدي يألبحالويد دالح ،دلْبدالإبح دأكي لبحامدأ الحدْيهيلت

 وب ق يملرللأه طلهيلت وللشفي .

ل

 الهوامش :

لت ىلدملللدلل ،يحالدييملقأللل-ل1

 Global)لدنظادددالدثددديت ةلبحلةدددي يألبحالويد دددال(ل)لللGRIل -ل2

Reporting Initiative ل(ل

ل( Integrated Reporting  ()بحلةي يألبحالويد ال(لIRللل-ل3

 International)لبح أنالبحْوحقالح ت  لبحالويدلل(للللIIRC للل-ل4

Integrated Reporting) )ل

ل

 المصادر والمراجع :

ل:لاوالً: الوثائق الرسمية

 حىديملللوب،دالللو قيكاللهمقجلللحا نالللبحمن ياللبحلةي يأ

 .(2019ل–ل2018)

 : الدورياا والمجالا العلمية : ثانياً 

 اثار خصاائص الشاركاا ,ل2018بتأبهقدل،لقأيْلد أملقأيْل،ل

عل  العالقة باين مساتوى االفصااح وفقات للتقاارير المتكاملاة 

:لتحقددللدطثقةددالقددال،دد قلب ،ددهدللوالقيمااة السااوقية للشااركة

،لييدىالرقللشاال_لك قداللدأ البحفوألبحا ي،ثابحا أ ل،ل

ل.3،لبحىْتل22 ي،ثال،بحاأ ْلبحلأي ةل_ليمدلبحا

 ،وتحليال دراساة،ل2018،لرثدْبحفليم د ادْ هقد د بحثمدق ها 

 الشركاا وتعظي  قيمة المتكاملة اأعمال تقارير بين العالقة

 دراساة :المااليين المحللاين تنباؤاا دقاة تحساين ب ارض

 ك قدا - طنطدي بحا ي،دثقال،لييدىدا بحث د   ،دأ داإختبارياة

ل.ل2بحا ي،ثا،لبحىْت،ل يمد - بحلأي ة

  ْل2018وبحأأديو ،لطد  لد ادْلر دا،ل،ليي لهييا،لبحىثق،

أثر مؤ راا االستدامة للمحورين االقتصادي والحوكمي في 

تقياي  اداء الشاركاا الصاناعية العراقيااة المدرجاة فاي سااوق 

ت ب،ددداللد  ق قدددا،لبحاأ دددالبحىأبيقدددالح ى ددد مل،لالعاااراق الماااالي

ل.للللل14،لبحىْتلل58بحاأ ْللب تب يا،
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