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 المستخلص

ث تت يشعتت  اىشالتتمشث للمتتبشث لتتلعلبشش،تمثلتتمشكلتتالبشث انتتيشثةشالتتجودشث ملستتل ثنشث لتتجكبشكتتاشعاتتيشث م تتج  شث   ثعلتتبش

السهمشث لطجعشث م  فيشوث ت كلزشالمشكفهلمشه هشث ملسل ثنشث لجكبشوتأثل هتجشوكت اشثكاجةلتبششتت ثو هجشفتيشث م تج  ش

ث   ثعلبشوهيشه ج كشف الًشثة اجسشفيشاج بشالتجودشكثتيشهت هشث ملستل ثنشالتمشث للمتبشث لتلعلبش الستهمشفشثلشعهت  شث انتيش

ث ضتل شالتمشث ملستل ثنشث لتجكبشوثة اجستهجشالتمشث للمتبشث لتلعلبشكتاشوتالتشث م للكتجنشث تتيشتلف هتجششثسجسجًشث مشتلللط

 ت ثشت كتزشو تل هشكاج ت هشالتمش  ثستبشوتنللتيشكفهتلمشث ملستل ثنشث لتجكبشوكت اشثة اجستهجشالتمش،ث م ج  شث   ثعلبش

  شوكت اشكفجعتبش سوسشثالكتلثتشوك  كش  ثسبشك اشوستل شكثتيشهت هشث ملستل ثنشالتمشث م تج،ث للمبشث للعلبش السهمش

 ملثسهبشوتللليشث مخجط شفثةشثهمشةتجئجشه هشث   ثسبشثاتلث شث لتلثئمشث مج لتبشالتمشهت هشث ملستل ثنشث لتجكبشتترث شو تل هش

ش،ت  اىشالمشطال بشث  مللجنشث مج لبشكايششوكاشثمسلالهشالمشث للمبشث للعلبشالسهمشث لطجعشث م  فيشث   ثعيش

علتتبشاتتاشكختتجط شكثتتيشهتت هشث ملستتل ثنشث تتتيشتت جكتتيشو تتل دشكاج تت هشفتتيشث لتتلثئمشث مج لتتبشفوشالشتف تتاشث م تتج  شث   ث

تلجهيشثةظمبشث  عجوبشكعشكثيشه هشث مخجط شكمجشعج يشت ثكمهجشوط شس ثشالمشثالستثمج ثنشث مج لبشش لم ج  شث   ثعلتبش

ث جهتتجنشث نالكلتتبشوج تتت ويش تخلتتل شووج تتتج يشت تتجلمشث ملتتاالنشوثة اجستتهجشالتتمشث للمتتبشث لتتلعلبشقستتهمهجشف تت  كشتلتتلمش

شث م ج  شث متض  دشكاشث خلجئ شث نجصلبشثوشكلجا تهجشفيشثست ج دشثكلث هجشف

ش

شث للمبشث للعلبش السهم،ش مت ث دث ملسل ثنشث،شث ملسل ثنشث لجكبالكلمات المفتاحية : 

ش

 

The Role of Toxic Assets in the Decline in the Market Value of Shares of the Iraqi 

Banking Sector 

Esraa Ali jasim alaughaily 1   ,    Dr. Sattar Jaber Khalawy 2 

 

Abstract 

 The problem of the research was that the possession of toxic assets by Iraqi banks, 

reflected in the market value of banking sector shares, the emphasis on the concept of 

these toxic assets, their impact and the extent to which they can be traded in Iraqi banks, 

and whether there is a reflection in the possession of such assets on the market value of 

shares. The research aims mainly to highlight toxic assets and their impact on market 

value through information provided by Iraqi banks, so it focuses directly on the study and 

analysis of the concept of toxic assets and their impact on the market value of shares, as 

well as the extent to which such assets are located on banks and the adequacy of capital In 

order to face and reduce risks, the most important outcome of this study is the inclusion 

of financial lists on these toxic assets, whose negative images affect the market value of 

the shares of the Iraqi banking sector and thus reflect on the nature of the operations.  
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 المقدمة

ث اشث تمشث  كتل شث  تج ميششسلثقشثالو ثقشث مج لبشث  ج ملبثةشثةهلج ششث

ةشث لتا شث  ئللتيشجضشث نتج شفتيشثست ج شثالستهمشفشالتيش وثالةخفش،

هتلشثالست ث شفتيشش مج لتبفيشوسل شث ملسل ثنشث لجكبشفيشث م ثكزشث

و ظتت شثالاتاتتج شالثعتت شهتت هشكتت اشثالعتت ثضشث  لتتج يشواتت مشثالوتت ش

ثةشوستتتل شكثتتتيشهتتت هشث مختتتجط شفتتتيشث لطتتتجعشث م تتت فيششث لتتت وض،
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شوكتاشثتموا ثنشثالستثمج شث   ثعيشعر يشوهجشث مشت ث ثنشفيشسملعش

ش الستهمشفتيشث م تج  شث   ثعلتتبشث لتلعلبششث للمتبعتر يشث تمشتت هل ش

 ث تيشت تم هجشفيشثالسجسش ل هلضشوج لضعشث مج يش لم ج  شف

ثيشهت هشث لتملمشفتيشوع شله نشث نجسبش لت كلزشالمشكلالبشوسل شك

وعمااشثةشةالاشكتاشش،وكلفلهشث ت جكيشك هجششث م ثكزشث مج لبشث م  فلب

اشلكتتت  كشتلضتتتو ،وتتتالتشث   ثستتتبشث مل تتتل شوتتتج ملسل ثنشث لتتتجكب

السهمشث لطجعشث م  فيشفيشاج بششثة اجسشتأث هجشالمشث للمبشث للعلب

تت جكتتيشوهتت هشث ملستتل ثنششثةشثغلتت شث م تتج  شث   ثعلتتبش،سل هتتجشو

بشفتيشلتتلضتاشكت اشطال تبشهت هشث م جكشكشثةشه هشث   ثسب   ش،ث لجكب

شالتموْكاشثسيشتنللقشثهت ث شث انتيشتتمشتللتلمهشش. م  فيث لطجعشث 

 ث و بشكنجو شوهيشكمجشعأتيش:

شث منل شثقوتش:شعتضماشك هجلبشث انيش

ث ملستل ثنشث لتجكبشوث للمتبشث لتلعلبششكجهلتبشث منل شث ثجةيش:شتضما

ش السهمش

شث منل شث ثج يش:شث تطالقشث  مليش لم ج  شث   ثعلب

شوث تلصلجنث منل شث  ثوعش:شثالست تجسجنش

 

 المحور االول : منهجية البحث

ت تت شك هجلتتبشث انتتيشث ملتتج شث ملتت ثةيشوث ط علتتبشث  لملتتبشث م ظمتتبش

شبثعجتتج شالتتلتشامللتتش تن عتت شكلتتالهشث انتتيشث تتتيش اتتمشث اجاثتتبشث تتم

 هجشفشوتلضاشثه ث شث انتيشوثهملتتهشفضتالشاتاشف ضتلجتهششبوالمل

ث انتيشتمثلتمششباللتهشفتجةشك هجلتش،ث انيشث  لملبششوك هجهشوثسج ل 

 : وجالتي

 مشكلة البحث: 1.1

ستتل ثنشث لتتجكبشفتتيشث م تتج  شث   ثعلتتبشعتت شعتت  اىشوستتل شث ملشة ش 

ثةشتر يش  مششوعمااشش،السهمشث لطجعشث م  فيشالمشث للمبشث للعلب

لتتلمشوثةخفتتجضشث ش،أثتتج شستتلالبشالتتمشث م كتتزشث متتج يشو تتل دشاجكتتب

وهت ثشعتر يشث تمشتلاتترشش،ستهمشث م تج  شو تل دشوجصتتبث لتلعلبشق

تر يشث مشاتزو ششوكاشثمش،للمشوهجشث م   عسملعشث  مللجنشث تيش

ث اثل شكاشث ملتثم عاشاتاشث ت جكتيشكتعشث م تج  شث تتيشت تجةيشكتاش

ن ع شكلالبشث انيشكاشوالتشثالسئلبشتشث ملسل ثنشث مت ث دشوعمااش

شش-:شثقتلب

شم تج  هيشعلس شثة اجسشالمشث للمبشث لتلعلبش الستهمشفتيشث  ف1

 ؟شبفيشاج بشالجودشكلسل ثنشسجك

فيشث م تج  شششب هشث ملسل ثنشث لجكك اشثكاجةلبشت ثوتشهشكج ف2

 ؟شوك اشتأث شه هشث م ج  شفلهجش،ث   ثعلب

 اهمية البحث: 2.1

وستل شكثتيشهت هشث ملستل ثنششتات وشثهملتهشث انتيشكتاشوتالتشطال تب

الستهمشث لطتجعشش ثسبشثة اجسهجشالمشث للمتبشث لتلعلبو ش،كنيشث اني

شثهملتتتهشفتتيشتلتت عمشث نلتتلتشث م جستتابشفضتتالشاتتاث م تت فيشث   ثعتتيش

 لتلللتتيشكتتاشستتلالجنشوستتل شكثتتيشهتت هشث ملستتل ثنشث لتتجكبشكتتاشثستتيش

ومتجشفلهتجششنشث تيشتلثسههجشث لطجاجنشث م  فلبث تخل شكاشث ملاال

شتن ع شعلمبشثسهمهجف

 اهداف البحث: 3.1

فجةهشعهت  شثسجستجشش،ث مط وابالمشوفقشكلالبشث انيشوث تلجسالنش

ثل هتجشالتمشث م كتزشث ضل شالمشث ملسل ثنشث لجكبششوتأث مشتلللطش

ث مج يشوثة اجسجتهشالمشث للمتبشث لتلعلبششكتاشوتالتشث م للكتجنشث تتيش

 تتت ثششعماتتتاشث تتتتلجقشكجملاتتتبششكتتتاش،شتلف هتتتجشث م تتتج  شث   ثعلتتتب

وهتيشش،ثاله ث شث ف التبشث الوكتبشش تنللتقشث هت  شثالستجسش لانتيش

 -جالتيش:ك

وكتت اشثة اجستتهجشششبكفهتتلمشث ملستتل ثنشث لتتجكش  ثستتبشوتنللتتيش ف1

 المشث للمبشث للعلبش السهمف

وكتت اشش،  ثستبشكتت اشتتتأثل شهتت هشث ملستتل ثنشالتتمشث م تتج   ف2

 بشث مخجط شوتللللهجفكفجعبش سوسشثكلث هجش ملثس

 فرضيات البحث : 4.1

شثالتلبش:شلت  شث انيشث مشث ف ضلجنشثالسجسلبع

 للتهمششجودشث ملسل ثنشالتمشث للمتبشث لتلعلب نله ج كشثة اجسش ف1

 ففيشث م ج  شث   ثعلب

 فتت جكيشوج ملسل ثنشث لجكبشثةشثغل شث م ج  شث   ثعلب ف2

ش

 منهجية البحث : 5.1

ش:ش انيشسلتمششثاتمج شث م جهجشثالتلب تنللقشثه ث شث

ثس بشثالونجثشوث   ثسجنشلثنشث م هجشثالستل ثئيشكاشوالتشك  ف1

وششفضالشااشثستل ث شثالفاج ،وتنلللهجششوملضلعشث انيشث  لب

وغلتتتبشث تلصتتتيشث تتتمششثآل ث شث تتتلث  دشفتتتيشث م تتتج  شث مختلفتتتب

شثست تجسجنشت امشث ججة شث  ظ يشكاشث انيشف

وتنللتتيشث الجةتتجنشوث تلتتج ع شث متت هجشث لصتتفيشث تنلللتتيش لصتت ش ف2

ث خجصبشوج م ج  ششث مج لبشث   ثعلبشكنيشث انيش م  فهشكت اش

 فث ملسل ثنشث لجكهثل شوسل شه هشتأ

 

 مجتمع وعينة البحث : 6.1

ث   ثعتيشكتمتثالشوج م تج  شث   ثعلتبشتمشث تلسهشث مشث لطتجعشث متج يش

ث هُشث االتتت شفضتتتالًشاتتتاشتتتتأش،ث خجصتتتبششةظتتت ثشقهملتتتبشهتتت ثشث لطتتتجعش



 

 
140 

 

 151 - 138  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد ........ دور الموجودات  –إرساء و ستار  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

ث تتيشش،بش تلللتيشهت هشث ملستل ثنشث لتجكبوج ملسل ثنشث لجكبشوث نجس

متتج شالتتمشال تتبشكتتاشمشثالاتفلتت شتتتتتترث شالتتمششث  مللتتجنشثالستتتثمج عبش

ش،وج م تج  شمك ت  شوغت ث شث م ج  شث   ثعلبشث خجصبشث متمثلتب

ش،ك تت  شث لتتمجتشش،ك تت  شستتلك شش،ك تت  شث خلتتلجشث تجتتج يش

 2018-2015ش لفت دشث من  دشوك   شثالهليشث   ثعيش(

 حدود البحث : 7.1

وتلج شكجملاتبشكتاشث م تج  شث   ثعلتبشتمشثالحدود المكانية :  فش1

ش،ك   شث خللجشث تجتج يشوش،فيشمك   شوغ ث ششث متمثلبشث خجصب

ك تت  شثالهلتتيشث   ثعتتيشك تت  شث لتتمجتشوش،ك تت  شستتلك شو

هتت هشث م تتج  شكتتاششكنتتالًش لتطالتتقشةظتت ثًش متتجشتنتلعتتهش(ش الستتتثمج 

شت جةلهشكاشتلارثنشاجصلبفشكملجنشهجئلبشكاشث ملسل ثنشث لجكبشوكج

المشث الجةجنشوث تلج ع شث مج لبششثاتم نشث اجاثب. الحدود الزمانية :2

(شوكت  كش2018-2015مشد لمت شث خجصبثعلبشث ل لعبش لم ج  شث   

وثالا تتجئلجنششث تلتتج ع شث م لتتل دش لتتلقشث  تت ثقش تتلو ثقشث مج لتتب

شث ل لعبف

 اسلوب جمع البيانات : 8.1

ث انتلثشوث م ثستعشالتمشاعتمدت الباحثة في عملية  جمع البيانات 

 هتتجشوثالس التتبشث متمثلتتبشوجالونتتجثشوث تت و عجنشكشوث م تتج  شث   ولتتب

فضتتالشش،وث  ستجئيشوثالطتج عاشث ججك لتبشث مت للتتبشوملضتلعشث انتيش

ج  دشكتاشااشث ات شثال ات وةلبششوكلثعتعشثالةت ةتمشوث ت للمتجنشث  ت

وكت  كشكتاشش،وج م جعل شث منجسالبشث  و لبششث جهجنشث منجسالبشث م  لب

وث مج عتتبشكتتاششوث تلتتج ع شث مج لتتبةتتجنشوث م للكتتجنشوتتالتشسمتتعشث الج

 فث جهجنشث خجصبشال بشث انيش

 

ماهيوووة الموجوووودات السوووامة والقيموووة السووووقية الثووواني : المحووور 

 لالسهم 

 ماهية الموجودات السامة : 1.2

،شكجةشث لت  شش2008ش-2007عايشلهل ششثقوكبشث مج لبشث  ج ملبششس ه

نتلش ةلتج شأ وثنشثقاظمشكتاشثبوت ثعشفتيشثقستلثقشث مج لتبشكلسهتجًشة

ثستتتثمج عبشك ظمتتبشستتمنمش لملتتتثم عاشوجتختتجلشكلثعتت شعجئمتتبشالتتمش

واظلتمشولت  شكالت شش،ثالست ثةبش  مشا شكال شفيشكنجفظشث ملسل ثن

كتتاشثالهتمتتجمش تت و هجشث اتتج وشفتتيشثقوكتتبشث مج لتتبشث  و لتتبفشوةظتت ثًش

 لخلجئ شث هجئلبشث تيشتاا هجشث ملتثم وةشفتيشستلقشثالئتمتجةشث م لت دش

ث غجكضتبشوتتأو ثقشكج لتتب،شفلتتلىشكتتاشث ملتتتغ لشأةشعطلتتقشالتتمشهتت هش

ثقةتتتتتتتتتتتتلثعشكتتتتتتتتتتتتاشثالستتتتتتتتتتتتتثمج ثنشغج اتتتتتتتتتتتتجًشث ملستتتتتتتتتتتتل ثنشش

،شش2007(فشك  شاتجمشLongstaf&Myers:2014،297"ث لجكب"فم

،شقشثبساجةشفت دشكاشث تلل شث ل ع  ه نشثقسلثقشث مج لبشوأسلث ل ش

تملزنشوجةهلج شثقةظمبشث م  فلبشث لط لب،شوثةخفجضشعلمشث  لج ثنش

وتاماشس و شش،ج ي،شوث تفجعشك  النشث تخل شااشس ث شث  هاشث  ل

ث مششث ثمجةل لتجنشكتاششفيشتن ع شوثكاجةلبشش أسشث مجتشثقوكبشث مج لب

ستتلقشكلستتل ثنشوشولتتقشفلجاتتجنشث مضتتج وبشفتتيشش،ث لتت ةشث مجضتتي

ااششوت لعضش،كال ولايشش أسشث مجتشث مت ثكمث  لج ثنشالستل جلش

ش&شRedmond:2017,1مشث ا علتتبثالفتلتتج شث تتمششفتت ثشثالستتتثمج ش

Waldron)شف

ثةتهتتمشثقكتت شوج   عتت شكتتاشث ا تتلاشفتتيشأك عاتتجشواتتلتشث  تتج مشونمتتيش

أو ثقشكج لبشأصانمشفجأدشغل شسجئلبفشوكجةتمشث  تلجتبشأوكتبشستلل بش

لثنشأو ج شكال دش،شكمتجشأ اش  تمشأوكتبشثئتمتجةشاج ملتبفشوعت شأ اشهت ثش

ث لضعش  مش فضشث   ع شكاشث ا لاش امشثاتلجستجنشثالعتت ثضشوتلاش

ا ضش تتتلفل شث لتتلل بشع تتل دشثقستتيشالتتلبشوضتتنجهجش ا ضتتهجشث تت

(Abdul-Rahman : 2010 , 3)ش

ك تتتطلاش تتتجئعش تتتا ضششوأةتتتهوعماتتتاشثةشة تتت  ششث ملستتتل ششث لتتتجمش

ثقصلتشث مج لبشث تيشثةخفضمشعلمتهجشولايشكالت شوث تتيش تمشع ت ش هتجش

ستتلقشاجكلتتبش،شونلتتتيشالشعماتتاشولتتتعشهتت هشثقصتتتلتشولتت  شكتتت ض ش

-2007التشثقوكبشث مج لبش نجكلهجشفففشأصااشه ثشث م طلاش جئً جشو

]ه هشث ملستل ثن ش وً ثش ئللتلًجفشا ت كجشعتلعت ششأ ن،شاليشش2008

ستتتلقشث ملستتتل ثنشث لتتتجكبشاتتتاشث  متتتيش،شعلصتتت شوأةتتتهش"كجمتتت "ش

ش(فGU& Menzio:2020,1م

وع شتمشت  ع شثالصلتشث لجكبشااج دشااشعت وضشك خفضتبشث للمتبش

 ةلتتج ثنشتتتمشك نهتتجش لمطتتل عاشاتتتمشعتما تتلثشكتتاش تت ث شكلتتج ععش

ش(فholand :2009,1ثق ثضيشأوشتملعلهجشم

وتتتتمشت  عفتتتهشكتتتاشعاتتتيشعتتتجةلةشثالستتتتل ث شثالعت تتتج يشث طتتتج ي ش

ثوششبثوشثيشثو ثقشكج لتشبثوشتجج عتشب(شالمشثةهش هلةشستا لEESAم

ثوشك تاطتتبشوهتت هشث  هتتلةششالتتمث تزثكتتجنشثوشث وثنشثوتت اشتلتتت  ش

 ف(Bianco :2012,3مشث  لج عب

ش

 لموجودات السامة تحديات مفهوم ا: 2.2

عمااشثةشةلضاشثهتمشث تنت عجنشث تتيشتلثسههتجشهت هشث ملستل ثنشكمتجش

ش(Holland :2009, 1فيش:شم

نشفتتيشغلتتجلشفشكتتاشث ضتت و يشتن عتت شستت  شاتتج تش هتت هشث ملستتل ث1

و  تتج ثنشثقستت ج شوط علتتبشوثضتتنبششبستتلقشث  لتتج ثنشث مت ثو تت

شو فجفبف

فشتن ع شث للبشث مثلمش لملسل ثنشث لتجكبش لن تلتشاللهتجشفتيشلتيش2

كلزثةلبشكن و دشوأس ج شاج  بشكل  دشووللفبشكلضلالبشكت   دش

ث م جعل شتل مش  مشوعج دشث  جئت ثنش  تمش ثفتعشث ضت ثئ ش،شوتلللتيش
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ك دش  ث دشث ملسل ثنش  مشث ن شثق ةمش،شوث لتمج شوعاتج دش ستملبش

شفث ا لاشفيشث للقشث مفتلاب

فشكلتتتالبش ةلتتتج شاتتتيشعجوتتتيش لتطتتتلع شعما تتتهشتلتتت ععشامللتتتبشةلتتتيش3

ث ملسل ثنشفشةظً ثش ل   شث اال شكاشث  لج ثنشث م تل دشفيشسملتعش

يشتلستتلعشةطتتجقشأيشةهتتجشكلتتت  شمتتاشث ضتت و فثةنتتج شث  تتج مشش،ش

ش لت جكيشكعشث نجمشث هجئيش لل وضشث مت ث دفشس عع

اتتلةشت،شونلتتيششث تلتت ل شوث تنلتتلاش تتفجفبشفشعجتت شأةشتاتتلةشت لتتجن4

الشعتتتمشتلتت عمشك جكلتتبششأيشأةتته جملتتعش ثف تتيشث ضتت ثئ ششبوثضتتن

 تفضلللبشقيشط  شوالشت جةيشث  مللبشكاشت ويشسلجسي

ش

 ةمخاطر الموجودات السام: 3.2

 شوعماتتاشث ت التت شا هتتجشوجةهتتجشسملتتعشث مختتجطش:الماليووة المخواطر -اوال

ث تتتتيشتتطلتتت شث تتت ثفجًشو عجوتتتبشث م تاطتتتبشوتتتج ملسل ثنشث م تتت فلبش

كلتتتم دشكتتاشعاتتيش  ث دشث م تت  شتا تتجش لستت ج شوا كتتبشث لتتلقش

(شوشةاتلاش38,2015وثقوضجعشثالعت ج عبشوث  ملالنفمواش ت و د:

 المشث  نلشثآلتي:شأهمشث مخجط شث مج لبش

 كخجط شثالئتمجة ف1

 كخجط شث للل ب ف2

 ث مخجط شث للعلب ف3

 كخجط شث تللعب .4

ث تتيشت لتجشاتاشث تغلت ثنششوهتيشث مختجط ش: ثانيا المخاطر القانونيوة

شوكتتت  كشغمتتتلضشو تتتضشث جلثةتتت شث لجةلةلتتتبش،فتتتيشث الئتتتبشث لجةلةلتتتب

ت لأشه هشث مخجط ش لشش،ت فل شث  لل ششعر يشث مشص لوبش لملتلجنشكمج

اتتتاشستتتتل شث تلثلتتتتقشفتتتتيشث  لتتتتل ،شواتتتت مشتمتتتتتعشث طتتتت  شث ملجوتتتتيش

شوج  تتتالالجنشث الوكتتتبش لت جعتتت ،شوث لضتتتعشث لتتتجةلةيشغلتتت شث لثضتتتا

 تتا ضشث ت تتجكالن،شواتت مشث لتت  دشالتتمشث ت فلتت شث لضتتجئيشفتتيشاج تتبش

 (8,ش2010مفل ي:ث ت ث شأوشثبفالسش

ثالات ث ش مت دشطلعلتبششوج مختجط ش  ع شتمش: ثالثا المخاطر التشغيلية

ث تلغلللبشفلطشكأوطج شف لتبشالتمشااتىشكختجط شثالئتمتجةشوث لتلق،ش

ع يشث م تج  ،شكت ث تمش شث م   شث  ئلليش لللقشوج  لتابشث تيشت تا

ثالشأةتهشفتيشش،وشعا وش  جشأةشث اجاثلاش مشعالةلثشكهتملاشوه ثشث ملضلع

ث ل لثنشثقول دشا ت كجشوت أنش ج تبشوتجوتش ل عجوتبشث م ت فلبشو لت ش

 &Ferrettiكلفلتتتتتتبش  ث دشث م تتتتتتج  ش لمختتتتتتجط شث تلتتتتتتغلللب

Birindelli:2017,38) ). 

مشكفجعتبشأوشوعمااشت  عفهجشوأةهجش:"كخجط شث خلتج دشث  جسمتبشاتاشات 

فلتيشث  مللتجنشث  ثوللتبش،شوثق تخجثش،شوثقةظمتبشأوشكتاشثقات ثثش

 (شHull:2015, 303ث خج سلب"فشششم

شكمتتتجشتلتتت مشةالاتتتظشثةشث ملستتتل ثنشث لتتتجكبشش هتتتجشتتتتأثل شستتتلايشالتتتم

ثالعت ج عبشا  شث للجمشوزعج دشكاتج  ششث  مللجنشثكث شكمجشتتلع هشث لا د

ش،جتشث خطت شث  تجسمثوشولتا شثهمتش،ه هشث ملسل ثنش وةشث ل  شك هتج

هجئتتتيشكمتتتجشعتتت فعشث لاتتت ثنشدشتلنتتتقشث ضتتت  شث  تتت  كشةالاظهتتتجشفجتتتأ

شلجتل شث تمشث نالكتجنشثوش و شث  عجوتبوهجشث مشث شثالعت ج عبشث خجصب

 لتخل شكاشكلاالتهجشووج تج يشع شعر يشث مشثفالسهجشثوشثغالعهجشو  ش

مش اتاشو ضتهجشثةشتللمشومالالبشث م ع لاش هجشوج للط دشالمشكمتلاتجته

ش اشعغطيشث  عاشث مطلللشف

 

 القيمة السوقية للسهم: 4.2

(التمش market valueتن  شك جعل شث تلللمشث  و يشث للمتبشث لتلعلبشم

 ث  نلشثالتي:ش

فتتيششممتلاتتجنششثةشتتاتتج تشولتتجةهث تتتيشع اغتتيش لشوهتتيشث ماتتج  شث ملتت  د

تتبشتج عخشث تلللمشولاشكلت  ش ثغ شووجئعش ثغ شفيشصفلبشتجج عتبشون

طلعلتتبشو تت شث تلتتلعقشث لتتللمشالتتيشت تت  شكتتيشطتت  شاتتاش  ثعتتبش

ش(Lind &Nordlund :2019,2وونامبشو وةشثك ثهشفم

 تي :ة السوقية يمكن ان نذكر منها ما يأهنالك عدة تعريفات للقيم

وت ت  شوأةهتجش"شث لت  شث ت يشعتتمشث ت جكتيشوتهشفتيش : ث للمتبشث لتلعلب

وج ثاتجنشوتيشوج تللت شكتاشوعتمش سلقشثقو ثقشث مج لب،شوث تتيشالشتتلتم

قو ،شوتن  شث للمبشث للعلبش للهمشفيشضتل شث ظت و شثالعت تج عبش

ش(57,2010ماا شث نالمشوشالاش:ش"ث ل كبشث متلعع ث  جكبشوأ ث 

وهتتلشث لتت  شث تت يشعماتتاشش (Market Value )ث للمتتبشث لتتلعلب

،شثالاتلتج ي لملسل ثنشثةشعاجعشوهشث مشثالسلثقفشوج  لابش  مشث لتهمش

شبيشأوشعاتلةشأالتمشأوشأعتيشكتاشث للمتعةشس  هشفتيشث لتلقشعت شعلتجوف

ثالعت تج عبشفشففتتيشش للتهم،شول تكشفتيشضتل ش ونلتبشث لات دشث  فت عتب

و ثعتتبشأامتتجتشث لاتت دش،شكتتاشث مماتتاشأةشتاتتلةشث للمتتبشث لتتلعلبش للتتهمش

ستجيشكتاشثق ث ش للات دششكلجوعبش لللمبشث  فت عب،شول تكش  ت مشوستل 

وشع تشالمشك اشتنللقشث لت كبشش ل وتج ،ششا عثهشث  ميشثالعت ج عب

والاشتنلقشث ل كبشأ وجاتجشاج لتبشوكت جكلتبشع تفتعشست  شث لتهمشفتيش

ث لتتلقشفتتلقشث للمتتبشث  فت عتتبش للتتهم،شأكتتجش لثشكجةتتمش ونلتتبشث لتت كبش

تهمشفتيشث لتلقش كت ةلبشأوشأةهتجشتتاات شولتجئ شكلتتم دشفتعةشث لت  شث ل 

تتل خفضشتنتتمشث للمتتبشث  فت عتتبش للتتهم اتتجتش ةشث للمتتبششالتتمشأي .س 

وتلاش ((Equilibrium ث للعلبش للهمشهيشااتج دشاتاشعلمتبشتتلثوةي

 فعةهتتجشتمثتتيش سمتتجعشث لتتلقشوكتتاشثتتمث  تت ضشوث طلتت شفتتيشث لتتلقش

(Consense Market) ش(ف8,2010مث ا ثس هش:.المشعلمبشث لهمش

شث للمتبوع  فهجشاا شهللاشث مز وعتيشكت  كشةلتالشاتاشث لتل يشوجةهتجشش"

،شث تًتيشك ل بشوك لباشعايشث ملتثم شا  شتٌعبش نظبشث م فلابشكشث  ل عب
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وث طلت شفتيششث لتلقشث مج ٌلتبفشوتتتجث شوف تيششالثكتيشث  ت ضش تتنت  

بشث للعلبش السهمشثعججوجًشثوشسلاجًشو  دشالثكيشوكتغلت ثنشش،ش  تيشملث لٌش

ث ملتتلبشك هتج،ششث مج لتبوث مر  ثنشش ث منجسالبكاشثهمهجشث م للكجنش

ث م للكتجنششفضالشاتاج،شالمشأ ث شث ل كجنشوةتجئجشثامج هشث تًيشت ت

ث لتت كبش ث منجستتالٌب،شكثتتيشث ظتت و شث لتتجئ دش ثوتتيشغلتت وث  لثكتتيش

شث ت ظلملتبوث   جابشث تًيشت تًميشث لهج،شوسللاشث مت ثوت،شوث ظ و ش

هتتتت ثشفضتتتتالًشاتتتتاشث ظتتتت و شش.،شوث ٌللجستتتتلبث مج لتتتتب ثوتتتتيشث لتتتتلقش

،شش تب،شك  ستبشث  متلشثالعت تج يث  و ث  جكتبشث لتجئ دشفتيشثالعت تج عب

 (ش449,2017وٌغل هجشمث لل يش:شكلتلاشث تضخم،شوس  شث فجئ د

ش

 محددات القيمة السوقية للسهم : 5.2

عتمشتن ع شث للمبشث للعلبش للهمشكاشوتالتشعت  دشث لت كبشالتمشكلت ش

اجئ شالمشثستثمج ثتهجشفلقشتالفبشث ف صبشث ا علبش  أسشث مجتفشه تجاش

أ  تتبشكتزثعتت دشالتتمشأةشو تتضشأستتج ل شتللتتلمشثقستتهمشعماتتاشأةشتفتت قش

تلتل شث  ظ عتتبشش،ش.(Dong,: 2001,22)ولتايشكت واشوتتلاشثقستهمش

اجسش  مشأةهشكاشغل شث منتميشأةشت ن  شكتلسطشثالة ث مشث اللطبش

أستت ج شثقستتهمشكثلتتً ثشاتتاشكلتتتلعجتهجشث طال لتتبشكلج ةتتبشوتتأيشكر تت ش

 لللمتتبشثقسجستتلبفشأيشأةشث  لتتابشوتتلاشستت  شث لتتهمشوث للمتتبشثقسجستتلبش

ش- للتتلقشتملتتيش  تتمشث  تتل دش  تتمشكلتتتلعجنشتج عخلتتبشأكثتت شطال لتتبش

 شثقستتهمشكتتاشث ملاتتلتشولتتايشاتتجمشأةشالثئتتشوكتتاشثتتم"كتلستتطهج"فش

شع   شث ت ارشوهجشالمشث م اشث ل ل ف

 ةشالللتبشأةتهشعماتاش لمت  شث ن تلتشالتمشكللتجسش تللتلمشث مختتزوةشش

 تنللقشالثئ شأفضيشعمثيشتن عجنش  ظ عبشالثئ شثقسهمشغل شث لجولبش

ش(Campbell & Shiller :2001,1 لت ارشم

متبشعمثتيشثالسمتجعشالتمشث للشكمجشثةشث ل  شث للعيشث نج يش الستهمشال

ع اتتتىش ثيششهو ا تتتشستتت  شث تتتتلثوةش(،ث  ج  تتتبششث منل عتتتبشمث للمتتتب

وه ثشث ملتثم شهلشث ت يشع غت شفتيشثكتتالاشثالستهمشثلثششش،ث ملتثم ش

وكت  كشفتجةشش،نتج يشكجشث تفعشس  هجشو لشولايشضئليشااشث لت  شث 

سلتغل شفيششثيشث  ج  بشمشثوشس  شث تلثوةيش للهمش(ش،ث للمبشث منل عب

كاششثيشفيشاج بشتغلل شث املبشث م  وضبثالو مشتتمشث نج بش،ث نج تلاش

وث نج تتبشث ثجةلتتبششثالستهمشموتتجوتال شث ث شث ملتتثم عاشاتتلتشثالستهمش(

ث تمشثالستلثقشاتلتشث لتهمششدتتمثيشفيشاج بشوصتلتشك للكتجنشس عت 

عترث شالتمشست  ششووج  تلجتبثالك شث ت يشعترث شالتمشث طلت شش،ث م  يش

شف(217,2010مسمل دش:ث تلثوةش

 للقش للهمشهلشاجكيش ئلليشعرث شالتمشعت ث شثالستتثمج شس  شث ةش

ست  شث لتهمشكتاشأهتمشث مر ت ثنششع ت  لملتثم عاشفيشسلقشثقستهمفش

أوشا مشثالستثمج شفيشسهمشش،ث متجابش لملتثم عاش ل ث همشوجالستثمج 

ك لافشس  شث لهمشفيشث للقش لىشثجوتًجشوتيشعتغلت شكتيشعتلمفشث  لثكتيش

فتيشستلقششالثكتيشث  ت ضشوث طلت ش تيشترث شالمثقكث شوضلًاجشث

ثقو ثقشث مج لبش،شستلث شكتجةشثقسجستيشأوشث ثتجةليش،شعماتاشأةشعتتأث ش

س  شث لهمشولايشكال شو   شكاشث  لثكيشث الئلبشث  عللبشومتجشفتيشل تكش

تلوع تتتجنشثق وتتتج ش اتتتيشستتتهمشوث للمتتتبشث  فت عتتتبشمعلمتتتبشثقصتتتلت(ش

ج شتلتتميش للت كبشواجئتت شث لتهمشوةلتتابشأ وتج شث لتت  شوتغطلتبشثق وتت

ش-ث  لثكيشثالعت ج عبشث اللبشث للجستبشوث ظت و شثالعت تج عبشث  جكتبش

ثمشع شتالةشش، شوث للثئاشث نالكلبشوكجش  مشل كأيشكلفلبشأ ث شثالعت ج

ه جاشالثكتيشأوت اشكثتيشلت و شث  ت ضشوث طلت شث تتيشعماتاشأةش

ش(Uddin ,et al :2013,472تتأث شوأ ث شث ل كبش،شم

المشث للمتبشوشالمششث ل ث ثنشث مج لبششو اشثث نأ"وه ج كشالثكيشش

اجتتمشث لتت كبش،شوث لتتلعلبش للتتهمشث تتتيشهتتيشمطال تتبشامتتيشث لتت كبش،ش

ةلتتابشو وتتج ش،شسلجستتبشكللتتلمشثالوةتتلعشث ملستتل ثنشث ملتتت ملبش،شو

لتتايش عتتمشكمتتجشكلضتتاشفتتيشث ش،كلعتت شث لتتلل ب(شوث  ثف تتبشث مج لتتبش،ش

كتتاشث لتتهمشث تت واشث متلعتتعشث  جئتت شث تتتيشتتترث شفتتيشكجملهتتجشالتتمشش،(1م

ش(ش51,2014  سبشث مخجط شالمشعلمبشث لهم"فمث زول يش:و

 

 

 

 

 

 ( اثر القرارت المالية على القيمة السوقية للسهم1شكل )

ش(29,2012ث م   ش:مشث لجا يش:
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 العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للسهم : 6.2

المششتأث شأس ج شثقسهمشو   شكاشث  لثكيشوثقا ثثش،شو ضهجشعرث ت

ثآلو شعرث شولايشغل شكاج  فششهجو ضأس ج شثقسهمشولايشكاج  شو

ث  لثكتيشث تتيشتترث شأوشاتتمشتت اتأشولت ث شأوشولتعشثقستهمششعتأتيوفلمجش

 &Mondalث تيشترث شفيشث  هجعتبشالتمشأست ج شأستهمشث لت كجنف:شم

Imran :2014 ,5)ش

وعل تت شوهتتجشش: ثق وتتج شث ملواتتبشالتتمشثقستتهمشث  ج عتتبةلتتابش .1

ث  ج عتبشكللتلكجشالتمش كلت ث شث تلوع تجنشث م لتاشا هتجش الستهم

ش،شوعتتت شتتاتتتعشسملتتتعشث لتتت كجنشث مختلفتتتباتتت  شثقستتتهمشث  ج عتتتب

ث مج لتب،ش سلجسجنشكختلفبش  مللبشتلوععشثق وج شفيشةهجعبشث ل ب

 لثنشالتتيشتلتتلمشوعاتجتتجوشث جتتز شث متالتتيشكتتاشثق وتتج ش للتت

فتيشاتجتشكجةتمشثق وتج ش ث لج كبش لتمش ستخ ثكهجشفيشث تلوع تجن

ك خفضتتتب،شوث جتتت ع شوج تتت ك شأةهتتتجشعماتتتاشأةشتاتتتلةشتلوع تتتجنش

كتتاشوتتالتشأستتهمشكججةلتتبشعتتتمشك نهتتجش أيش،ثق وتتج شغلتت شةل عتتب

ك شع اىشكفج دشث مرسلبشوتلس هجشوه ثشثقش،قصنجلشثقسهم

كتب،شوةجت شو تضشسل فعشكل ث شثق وج شفيشث ل لثنشث لج  ث  ي

 ث ملتتجهملاشثعضتتتجشعفضتتللةشتلوعتتتعشثق وتتج شولتتتايش و ي

وكلتتتل دشتل عاتتجششالتتمشكتت ث شث لتت لاششبوو لتت شثجوتتتبشوعتتلمشثجوتتت

 (شف33,2018 لنفجلشالمشث للمبشث للعلبش للهم،مث مللتيش:

و ثةشثالستتتهمشوأةهتتتجشوعل تتت شوم تتت تش ش:ك تتت تش و ثةشث لتتتهمش .2

 هشثالسهمشفيش تن ع شوعلجسش  سبشث للل بش هشبااج هشااشوسلل

وجةهتجشستلل بشثستلثقششو ضتهموع  فهتجشش،شسلقشثالو ثقشث مج لتب

المشث العشو ت ث شهت هشثالو ثقششووجةهجشث ل  دش،ثالو ثقشث مج لب

وعتت شش،ث مج لتتبشوتتت ثو هجشولتتهل بشفتتيشثستتلثقشثالو ثقشث مج لتتبش

فتتتيششهتتت هشثالستتتهمشبنشستتتلل  علتتتت تجشكتتتاشهتتت ثشثةتتتهشكلمتتتجشثو ث

ثالسلثقشث مج لبشع تفعششث ل  شث للعيش هجشوث  اىشصنلاشفيش

اليشعت ت شاللتهشثعضتجشثةخفتجضشش،اج بشثةخفجضشه هشث للل ب

 (44,2019فيشثالس ج شفمعلس ش:

عت شعلتلىشث ملتتثم شة تل شث لتهمشكتاشش: كضجا شس  شث لهم .3

 للت  شث لتلعيششوجالست جةبشفيشعلتجسشةلتابشث مضتجافبثال وج ش

أةشث ل  شكللمشفتيشث لتلقششثه هشث  لابشكر  وت طيشش، للهمش

وأعتتيشكتتاشعلمتتتهشث نللللتتبشأوشوتتأكث شكتتاشعلمتتتهشث نللللتتبشوهتت ثش

 (10,2010علجا هشالمش اج دشث تلثوةش  مشث للقفمث ظجه ش:

لتتجلبشفتتيشوعل تت شوهتتجشعلمتتبشث لتتهمشث مش:ث للمتتبشث  فت عتتبش للتتهم .4

وهتت هشث لتتلمشتلتتجويشكلستتل ثنشش،ث لتتجالنشث منجستتالبش للتت كب

ث لتتت كبشفتتتيشوعتتتمشكنتتت  شكط واتتتجًشك هتتتجشسملتتتعشث مطللوتتتجنش

وكلللكجشالتمشثالستهمشش،ث ملتنلبشالمشث ل كبشفيشل كشث لعم

كلمجشث تف مشث للمتبشث  فت عتبش الستهمشأةهش   كشةج شش،ث م   دش

تثمج شفتتيشثستتتهمشث لاتتت دشكلمتتجشكتتتجةشل تتتكشكلتتج جششالتتتمشثالستتت

تشول تتكشالةشث لتت كبشعتت شاللتتمشث وجاتتجشكتتاشوتتالش،ثالعت تتج عب

شجةشتالةشكاشوال هتجشثاتلجطلتأامللجتهجشفيشث لجوقشوثستطجامش

وكخ  تتجنشوث وتتج شكنتجتتزدشوعتت شثة اتتىشل تتكشالتتمشعلمتتبش

ثكجشفيشاجتشثالةخفجضشث للمبشث  فت عبشااشش،اللقشث ملجهملاش

ث للمبشث للعلبشفه ثشع اىشث خلجئ شث تيشع شتنللمشفيشث ل كبش

 (83,2017:ششيوثستهالاشسز ش  ثسشكج هجشفمث  ج ض

هتيششوعل ت شوهت هشث مختجط د) :ث مخجط شث م تظمتبشمث خج سلتب .5

اششكهمشعرو شو تلاشثالاتاتج شكتاشع ملتثم ث مشثا   شوج  لابش

وع اتتتىشش،عاتتتيشث ملتتتتثم عاشا تتت شث تخطتتتلطشالستتتتثمج شك تتتلا

ث ت و لشفيشاجئ ثنشوثس ج ششثالسهمشث ملتثم دشكمجشعرث شالمش

 دشفج مختجط دشت  تيشو تلش،ث ل ث ثنشث خجصبشوج العشوث ل ث ش

وت تت  شش،اتتاشثالستتتثمج ثنششاجكتتهشثاتمج لتتبشث خلتتجئ شث  جتجتتب

ثل هتتتجشالتتتمشث لتتتلقشكاتتتيش وةشهتتت هشث مختتتجط دشث م تظمتتتبشوتأ

ثستث ج ششهيشكخجط دشاجكبشو جكلبششترث شالتمشثالستهمشولتايش

عمااشتج اهتجشوتيشعماتاشالتجوهجشوث تنتلطشك هتجششاجمشو ل دشال

قشثةنت ث شوتلاشاجئت ثنشثالستلثالوتلجسشه هشث مخجط دشوم جكيش

اتتاشتلتتيششالواجئتت ثنشثالستتهمش فتتت دشكتتاشث تتزكاشش،كاتتيشث مج لتتب

 ف(9,2003ومىشس لثنشفشمشث الالةيش:

 

 التطبيقي ب الجان:  الثالثالمحور 

 التقلبات في اسعار القيم السوقية للمصارف العراقية: 1.3

مشال تبشث انتيش(شعت ششثةشث للمبشث للعلبش لم ج  شث   ثعلتبشث خجصتب

-2015اجةمشكاشتللاجنشفتيشتلت ل هجشوتالتشث فتت دشث منتلتابشوتلاش

غل ثنشثو اشث هجشومتاظشك اشث تفجونشفيشه هشث للمش تأوةالش2018

 و ل دشاجكبفشت  اىشالمشث ل كب

 

  اوال : مصرف بغداد 

ش(1كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم
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 للمصرف المؤشرات السوقية( 1جدول ) 

 معدل السعر الحالي سعر االغالق سعر االفتتاح السنه

2015 1.54 1.17 1.31 

2016 1.13 0.91 0.82 

2017 0.90 0.61 0.71 

2018 0.31 0.29 0.30 

 التشث فت دوشث م   ش:شث ج ثوتشثالا جئلبش للقشث   ثقش لو ثقشث مج لب

ش

 لتجوقشعاتلاشثةشث م ت  شعت شثفتتتاشوتأالمشست  شوتتالتشثةشث جت وتشث

شللت ب (شوتمثتيشست  شثالغتالقش1.54ثلشولغمشمش2015فيشاجمششث فت د

 للمبش(شكمجشس يشكاشث1.17وكجةشمش،ثالالمشثعضجًشوالتشث فت دشةفلهج

ثلشتمثلتتتمشش،ثالالتتتمشولتتت همشث لتتتلعلبش الستتتهمشوتتتالتشث فتتتت دشث منتتت  د

(شوو  هجشثو نشه هشث للمشوجالةخفجضشتت  عجلجًشثلشكجةتمشث ةتمش1.31م

 ت  كشةت اشثةشث للمتبشفش(0.30فل شولغتمشمش2018علمبش للهمشفيشاجمش

تا تتجششوكتتاشثتتمث لتتلعلهشتنتت  شوفلتتجًش للضتتعشثالعت تتج يش لم تت  ش

قشوهت ثشعثاتمش للضعشث لجئمشعن  شثالس ج شث خجصهشوجالفتتج شوثالغال

وضتتجعشث تتتيشعمتت شوهتتجش شوجق لم تت شلب  تتجشكتت اشتتتأث شث للمتتبشث لتتلع

ولتتا شث ت ثتت ثنشفتتيشوستتل شكثتتيشهتت هششبوجصتتشدث م تت  شو تتل 

شث ل وضشث تيشتر يشث مشت هل شثستثمج ثتهشف

ش

 ثانياً : مصرف الخليج

ش(2 عمشمكمجشكلضاشفيشس وتش

 

 للمصرف( المؤشرات السوقية ( 2جدول 

 معدل السعر الحالي االغالق سعر سعر االفتتاح السنه

2015 0.90 0.51 0.80 

2016 0.51 0.45 0.42 

2017 0.46 0.39 0.45 

2018 0.17 0.19 0.17 

شث م   ش:شث ج ثوتشثالا جئلبش للقشث   ثقش لو ثقشث مج لبشوالتشث فت د

 

وعتت شولتت شش،عتت شثفتتتتاشوتتجالمشستت  2015   تتجمشثةشك تت  شث خلتتلجش

ثلشش،علج لشث لت  شث مت جكتيشوتهشفتيشث لتلقش الستهمش(شوهلشكج0.90م

ث تتتمشوهتتتلشثالالتتتمشوج  لتتتابشش(0.80مش،تمثتتتيشستتت  شث نتتتج يشالستتتهمهُش

ش،وو ت هجشثوت شوجالةخفتجضشتت  عجلجشكتيشست بش م   شوالتشث فتت دث

و لتتابشش(0.42عتت شولتت شمش 2016 تت  كشةجتت شثةشث لتت  شث نتتج يش  تتجمش

وو  هجشثو شوجال تفجعشش،اشث ل بشث لجولباش %50علج لششثةخفجضشكج

 2018 ثالشثةهشفيشاجمشش(0.45ول شال هجشم لشش2017عللالشوالتشاجمش

(شفشوهت ثش0.17 ةمشس  شع شت جكلمشوتهشثالستهمشثلشتمثتيشمثةخفضشقش

 شعمثتتيشكتت اشث تلاتترشث نجصتتيشفتتيشك تتجكالنشث م تت  شةتلجتتبشتتت هل

شث لضعشث مج يشوا مشتلف شث للل بشف

 

 مصرف سومرثالثاً : 

ش(3كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم
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 للمصرف ( المؤشرات السوقية3جدول )

 معدل السعر الحالي سعر االغالق سعر االفتتاح السنه

2015 0.95 0.95 0.95 

2016 0.95 0.90 0.91 

2017 0.90 0.90 0.90 

2018 0.88 0.90 0.88 

شثالا جئلبش للقشث   ثقش لو ثقشث مج لبشوالتشث فت دث م   ش:شث ج ثوتش

 

ةالاظشثةشك   شسلك ش مشعتغل شس  شثالفتتج شااشث ل  شث للعيش

  وتالتشاتجكلاششةفلهشفل شكجةشعمثيشث م  تش، السهمشوس  شثالغالق

ش،(شالتتتمشث تتتتلث يش0.90ومش(0.95بشماعتت شكثتتتيشو لتتوش2017-2015

ثالشثةهتتتجشش،ستت ثشبكتلج وتتشك تت تشث لتت  ش الستتهمشوتتالتشث فتتت دجةشكتتو

ثلشتمثلمشست  شثالفتتتج شوست  شث لتلعيشش2018ثةخفضمشوالتشاجمش

(فشثةشث تللاجنشث نجصلبشفيشثست ج شثالستهمشتلتا شوهتجش0.88 السهمشم

و تتضشث ت ثتت ثنش لملستتل ثنشث لتتجكبشوتث هتتجشالتتمشث م كتتزشث متتج يش

شفشبوجصشد ل وشوثالستثمج ثنشث م  فلبشبو ل دشاجك

 

 رابعاً : مصرف الشمال

ش(4كمجشكلضاشفيشس وتشم

 

 للمصرف ( المؤشرات السوقية4جدول )

 معدل السعر الحالي سعر االغالق سعر االفتتاح السنه

2015 1.05 0.26 0.54 

2016 0.26 0.12 0.16 

2017 0.18 0.20 0.32 

ث لصجعبث م   شتنمش 2018  
 

___ 

 2018ا مشتل عمشث الجةجنشث مج لبشث ل لعبش  جمش*

شث م   ش:شث ج ثوتشثالا جئلبش للقشث   ثقش الو ثقشث مج لبشوالتشث فت د

 

ج تتكشه فةالاتتظشثةشك تت  شث لتتمجتشكغلتت هشكتتاشث م تتج  شثعضتتجش

ثلشكجةتمشش،وثالغالقوثس ج شثالفتتج شثةخفجضشكلتم شوج للمشث للعلبش

شأةثالشش 2016وو  هجشثةخفضشوالتشاتجمشش2015ثالالمشول همجش  جمش

اتاشث لت بش%50و لتابشثةخفضتمشش2017وتالتشاتجمششث للمبشث للعلب

شثةشثو عتتج شث ت ثتت ثنشث م تت فلبش،قشوكتت  كشستت  شثالغتتالش،ث لتتجولب

كمتتجشث اشث تتمشش،ث تتمشالتتلتشثوتت اشأةشعلجتتأ للتتمجتشعتت شس لتتمشك تتهش

وع شث اشث مشثغالعهشةتلجبشش،اشعايشث لا ثنشث  عجولبط دشاللهشكث لل

شعج شكلسل ثتهشث لجكبشف وق

 

 خامساً : مصرف االهلي

ش(5كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم
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 للمصرف ( المؤشرات السوقية5جدول )

 معدل السعر الحالي سعر االغالق سعر االفتتاح السنه

2015 0.95 0.55 0.84 

2016 0.56 0.41 0.38 

2017 0.45 0.47 0.52 

2018 0.21 0.34 0.34 

شث م   ش:شث ج ثوتشثالا جئلهش للقشث   ثقش الو ثقشث مج لهشوالتشث فت ه

 

ش لشالتقاشث م   شثالهلتيشث   ثعتيشكغلت هشكتاشث م تج  شثالوت 

كتجةشست  شث لتلعيش للتهمشفش 2015 فيشاجمششثالمشس  شوالتشث فت د

(شثالشثةتهش0.38مشوت شثلشتمثتيش(شوثةخفضشفتيشث لت بشث تج لتب0.84عال شم

(شكمتتتجشعلضتتتاشكتتت اشتطتتتل ش0.52ثلشولتتت شمش2017شث تفتتتعشفتتتيشاتتتجم

ث م تتت  شوتتتالتشث  تتتجمشوث لتتتلط دشالتتتمش علةتتتهشوتج تتت شو تتتضش

ثالشثةشهتت ثشثال تفتتجعش تتمشعتت مشطتتلعالًشوثوتت شوجالةخفتتجضشش،ث ت ثتت ثن

ش(ف0.34ع شول شمش2018ففيشاجمشش،و  هج

ث شع شت اىشك اشتأش، ل  شث للعيش للهمفيشثشثةشث تغل ثنشث نجصلب

فتتتيشث م كتتتزشث متتتج يششللمتتتبشث لتتتلعلبشفتتتيشث تللاتتتجنشث نجصتتتلبهتتت هشث 

 لم تتج  شوستتااهجشثالوتشهتتلشوستتل شكثتتيشهتت هشث ملستتل ثنشث لتتجكبش

شوكتاشثتموك كزهتجشث متج يششت  اىشالمشك جكالتهتجشثالستتثمج عبشث تي

يشث تمشث لجتتل شث تمشث جهتتجنشعتتر شث م ت  شوغج اتتجشكتجشتضت شولتتم ب

كمتتجشا تتيشفتتيشك تت  ششث نالكلتتبشووتت ومشثالكتت شاتتاشث لتتلط د

شت ث شث نجصيشفتيششث م تج  شث   ثعلتبوع شعثامشه ثشثةشث ش،ث لمجتش

 شعتت  اىشستتلاجًشالتتمشث للمتتبشولتتا شث ملستتل ثنشث لتتجكبشعتتشجصتتبث خ

لت شتتجثل شث ااث شعثاتمشف ضتلتهشوه ثشكتج،شث للعلبش لم ج  شث   ثعلب

ش للهمشفش مثيشه هشث ملسل ثنشالمشث للمبشث للعلب

كتت اشتجث هتتجشونلتتجودشهتت هشث ملستتل ثنششمشهتت هشث لتتلمشث لتتلعلبتتتثاأعتت ش

جشكمتتش،ستتتثمج عبالتتمشث  مللتتجنشثالشبتتتر يشو تتتجئجشستتلالث تتتيشث لتتجكهش

عنتميشث م   ششوع شالشب ايشس شةالاظهشفيشثةخفجضشث للمشث للعلب

علتطلعشكلثسهتهجشكمتجششوالش،المشثالستثمج ثنه ثشث ضغطشث نجصيش

شا يشفيشك   شث لمجتشف

ش

  لمؤشرات المالية للمصارف العراقيةا5.2.4.

 مصرف بغداد1.

 (6كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم

 

 ( المؤشرات المالية لمصرف بغداد6جدول )

 السنه                                     

 النسب 
2015 2016 2017 2018 

 16 15.92 14.45 9.25 نسبة دوران السهم

 7.5 0.012 0.03 8.7 العائد على الموجودات

 0.036 0.046 1.4 0.049 العائد على حق الملكية

 25.33 24.91 11.24 51.17 مكرر الربح

 1.10 1.16 1.14 1.17 نسبة التداول

 %15 %14 %16 %16 نسبة مخاطر االئتمان

ششث م   ش:شث تلج ع شث ل لعبش للقشث   ثقش الو ثقشث مج لب
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ش(شكتتت اشث تغلتتت ثن17فتتتيشث جتتت وتشمشتاتتتلاش  تتتجشث مر تتت ثنشث مج لتتتب

ك ت  شث تمشوج  لتابششث نجصلبشفيشث م  النشوالتشث فت دشث منت  د

كتجةششجعشةلت شث ت و ثةش للتهمشوتالتشث فتت دوع شةالاظشث تفتش،وغ ث 

 2018ولت شفتيشاتجمشوثالشةتهشث تفتعش2015 (وتالتش9.25عمثتيشم 

 م  النشثالو اشكجات ثشث  جئت شث مشث(شوك  كشث نجتشوج  لابش%16م

ثلشثةخفضتمشش،مجةوكخجط شثالئتش،وةل شث ت ثوتش،المشث ملسل ثن

ث م كزشث مج يشوتج تغل ثنششع اىشك اشتجث شكجش،ت  سلجشوالتشث فت د

شفيشث م   شفشث نجصلب

 .مصرف الخليج2

 (7كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم

 

 لمصرف الخليج الية( المؤشرات الم 7جدول )

 السنه                                      

 النسب 
2015 2016 2017 2018 

 15.8 13.79 12.89 18.83 نسبة دوران السهم

 0.2 1.4 2.13 2.34 العائد على الموجودات

 3.7 2.6 3.6 5.9 العائد على حق الملكية

 22.5 20 22.5 15.52 مكرر الربح

 1.55 1.50 1.57 1.56 نسبة التداول

 %30 %34 %36 %42 نسبة مخاطر االئتمان

ش لعهش للقشث   ثقش الو ثقشث مج لبث م   ش:شث تلج ع شث ل

 

ك ت  شث خلتلجش تمشث تمشوج  لابششث مر  ثنشث مج لبثةشثالوتال شفيش

فتتيششفلت شكجةتمشكر ت ثتهجشكت و وتبشوكتلتجوهبش، ملنتللعاتاشوتج تغل شث

كمتتجشع اتتىشث وتتجاشث لضتتعشث متتج يشوثالعت تتج يشش،و تتضشثالالتتجة

 لم تتت  شوةالاتتتظشثعضتتتجشثةشةلتتتابشث مختتتجط شث منتتت  دشتتتت خفضش

ش ثشالثالشثةشهتش،اتاشث لضتعشبولتثعججشدع اتىشصتل شت  عجلجشوه ثشكج

ع تجةيششباشةلت ش تلىشوج للللته تجفش،ع  يشوللشث م   شكاشثالوطج 

شك هجشث م   شف

 مصرف سومر 3.

 (2كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم

 

 لمصرف سومر ( المؤشرات المالية8جدول) 

 السنه                                       

 النسب 
2015 2016 2017 2018 

 6.68 6.42 6.38 2.31 نسبة دوران السهم

 4.4 2.05 0.025 0.2 العائد على الموجودات

 6.8 2 0.03 0.02 العائد على حق الملكية

 50.78 561.58 30.61 65.74 مكرر الربح

 1 0.26 3.9 3.23 نسبة التداول

 %19 %24 %31 %32 نسبة مخاطر االئتمان

 بث   ثقش الو ثقشث مج ل للقشث م   ش:شث تلج ع شث ل لعبش
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ثةشك   شسلك شكغل هشكاشث م تج  شثالوت اشعلثستهشث تنت عجنش

فتيشكر ت ثتهشث مج لتبشوتالتشث فتت دششثكالت شج كشتلتجوهثالشثةشه جةفلهجش

 نلتج ش تج ت شثيشوه ثشع اىشكت اشعت  دشث م ت  شالتمشثش،ث من  د

وثعضجشع ميشششدكال شبةتجئجشثعججولعنلقششوك  كشالشب،ةتجئجشسلالبشكلفت

ما تهش تجط شثالئتمجةلتبشوتالتشث فتت دشث م   شالمشتللليشةلتابشث مخت

شع  شثالكاجةشفشكاشتج  شك اشث ل وضشث مت ث د

 مصرف الشمال 4.

 (9كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم

 

 ( المؤشرات المالية لمصرف الشمال لالستثمار9جدول )

 السنه                                       

 النسب 
2015 2016 2017 2018 

 ___ 2.53 2.53 10.09 نسبة دوران السهم

 ___ 0.05 7.5 0.014 العائد على الموجودات

 ___ 0.086 1.5 0.033 العائد على حق الملكية

 ___ 24.91 11.24 51.17 مكرر الربح

 ___ 1.16 1.14 1.17 نسبة التداول

 ___ %38 %36 %38 نسبة مخاطر االئتمان

ششبقش الو ثقشث مج ل للقشث   ثشبث م   ش:شث تلج ع شث ل لع

 

وتتتلاششعاتتتلاشكتتت اشتفتتتجونشث مر تتت ثنشث مج لتتتبشثةشك تتت  شث لتتتمجت

ث لضتتتعشث متتتج يششع اتتتىش  تتتجشكتتت اشث وتتتجا،شوثال تفتتتجعشوثالةخفتتتجض

ةتلجتتبشتتت هل شث لضتتعشث متتج يشوثالعت تتج يشش لم تت  شوتتالتشث فتتت د

وث ت ثتت ثنشث نجصتتلبشث تتتيشث نشث تتمشتلعتت شث م تت  شاتتاشث  متتيش

شفشس لهشتنمشث لصجعبشكمج 2018 والتشاجمش

 مصرف االهلي العراقي5.

 (10كمجشكلضاشفيشس وتش عمشم

 

 ( المؤشرات الماليه لمصرف االهلي العراقي10جدول)

 السنه                                      

 النسب 
2015 2016 2017 2018 

 0.02 0.012 0.094 0.01 نسبة دوران السهم

 1.08 0.4 4.2 0.7 العائد على الموجودات

 -2.2 1 8.6 1.6 العائد على حق الملكية

 20 39.62 0 55 مكرر الربح

 1.80 1.85 1.93 1.86 نسبة التداول

 0.15 0.23 0.22 0.31 مخاطر االئتماننسبة 

ششث م   ش:شث تلج ع شث ل لعبش للقشث   ثقش الو ثقشث مج لب
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ةتهشثالشثش2016ثةشثفضيشث  لثئ شث تيشاللهجشث م   شكجةمشفيشاجمش

وع شالتقشوتالتششبفثو شع خفضشثجةلشثلشس اجةشكجش،المشاج هش مشعاق

كمتجشع اتىشكت اشتت هل شث لضتعشش، وةشث  تف الثئت شش 2018اتجمش

وةالاتتظشثةشةلتت شث مختتجط دشثوتت نشتتت خفضشوتتالتشش،ثالعت تتج يش

عجتتت شثالوتتت شو لتتتتخل شكتتتاشث خطتتت شش اتتتاشهتتت ثشغلتتت شكتتتج شث فتتتت د

شاجكبشفشداتاج شث لضعشث مج يش لم   شو ل وجال

اجو تمشاتتمشوثةششجشتل مشةالاظشثةشث م تج  شث   ثعلتبشث خجصتبكم

ةلت شث خطت شثالئتمتجةيشثالشوتخفل ششث نجصلبث تخل شكاشث ت ث ثنش

هت ثشث خطت شع لتقششوو  كشعالمش،تلتطلعشث لضج شاللهشوج اجكيشثةهجشال

وعتتت  اىشالتتتمشثال ث شوتتتالتشكلتتتل دشث م تتت  ششث  مللتتتجنشث مج لتتتب

و ظت شثالاتاتج شك تلنبشو تج  شث مزعت شكتاشث ت ثت ثنشعجت شثالوت ش

فتتجلشوك تتلنبشث التت شو تتل دشاجكتتبشوث نشبوجصتتشدث م تت  شو تتل 

شستتتتثمج عبالتتمشستتم بشث م تتت  ش جتت لشث مزعتت شكتتتاشث  مللتتجنشثال

وهتتجشوث ت تتجوةشكتتعشث جهتتجنششوثستتت ج دشثالستت ج شث تتتيشتلتتتنقشث  متتي

ش لن شكاشث خط شع  شثالكاجةشفشث  عجولب

ش

 االستنتاجات والتوصيات المحور الرابع :

عت جوتشه ثشث مانيشثهمشثالست تجسجنشث تيشتلصلمشث لهتجشث اجاثتبشكتاش

ش  ثسبشث ججة شث  ظ يشوث  مليش:تشوال

ش

 ستنتاجات: اال1.4

الشتف تتتتاشث م تتتتج  شث   ثعلتتتتبشاتتتتاشكختتتتجط شكثتتتتيشهتتتت هش .1

 فيشث للثئمشث مج لبشفشدملسل ثنشث تيشتت جكيشو ل دشكاج  ث 

تلجهيشثةظمبشث  عجوبشكعشكثيشه هشث مخجط شكمجشعج يشت كمهتجش .2

شوكتتاشثتتموطتت شستت ثشالتتمشث م كتتزشث متتج يش لم تتج  شث   ثعلتتبش

 ت جلمشث ملاالنشف

تلتتتتلمشث جهتتتتتجنشث نالكلتتتتتبشوج تتتتتت ويش تخلتتتتتل شث م تتتتتج  ش .3

ث متضتت  دشكتتاشث خلتتجئ شث نجصتتلبشثوشكلتتجا تهجشفتتيشثستتت ج دش

 ثكلث هجشف

ثغل شث م ج  شث   ثعلبشت جةيشكاش علةشكتلاأهشوماتج  شكالت دش .4

كمتجشعجات شث جهتجنشث مج لتبشث مخت تبشش،وتز ث شس بشااشثوت ا

 فوج ت وي

 مت ثت دشث خجصتبشالسهمشث م تج  شث   ثعلتبشثشثةشث للمشث للعلب .5

وتتتت خفضشش،ومثتتتيشهتتت هشث ملستتتل ثنشبتتتتتأث شو تتتل دشوثضتتتن

كمتتجشعتترث شالتتمشثستتهمشث م تتج  شووضتت هجشث متتج يشش،تتت  عجلج

ت  اىشالمش ونلبشث م ج  شفشكمجشعزع شكاشكختجط ششوكاشثم

ه ثشكجشع الهشثةخفتجضشث للمتبشث لتلعلبش م ت  شش،ه هشثالسهم

وك تتتت  شش،وك تتتت  شستتتتلك ش،جوك تتتت  شث خلتتتتلش،وغتتتت ث 

وث م تتت  شثالهلتتتيش اتتتيشستتت بشثةشث لتتتلمشث لتتتلعلبشش،ث لتتتمجت

 شف لم ج  شث مت ث د

تتتأث شث الجةتتجنشث مج لتتبشو تتل دشاجكتتبشومثتتيشهتت هشث ملستتل ثنش .6

ث لتتجكبشث تتتيشتلنتتقشث ضتت  شوتتج م كزشث متتج يشالستتلمجشك تت  ش

 ث لمجتشث  يشث اشث مشثغالعهف

 التوصيات   2.4

ث جهتجنشث  عجولتبشث مج لتبشوث ا تكشث م كتزيشثال تزثمشوع  تج ثنش .1

وث نفجلشالمشثالكلثتش ت ملتهجشش،ث   ثعيش تفج يشاجمشث مخجط 

 فيشث ملج ععشث مضملةبشف

ثال تزثمشوع  تج ثنشث جهتجنشث  عجولتبشث مج لتبشوث ا تكشث م كتزيش .2

ث   ثعيش تفج يشاجمشث مخجط شوث نفجلشالتمشثالكتلثتش ت ملتهتجش

 فيشث ملج ععشث مضملةبشف

ج تتت شث ت تتت ضش للتتت وضشث مت ثتتت دش لنفتتتجلشالتتتمشستتتلل بشت .3

قةهتتجشتتتر يشث تتمشضتت  شعتت  دشث م تتج  شالتتمشش،ث م تتج  

 عت  ضش إلفالسفشوكاشثمتنللقشث  ونلبش

ضتت و دشعلتتجمشث م تتج  شث   ثعلتتبشث خجصتتبششثالف تتج شاتتاش .4

كختتجط شث ملستتل ثنشث لتتجكبششفتتيشث م كتتزششوالستتلمجث مختتجط ش

وهتت ثشثالف تتج شكتتاشالتتمشثةشتاتتلةشكلزكتتبشش،ث متتج يش لم تتج  

وفت ضشاللوتجنشش،ثوش علثةشث  عجوبشث مج لتبش،عايشث ا كشث م كز

التتتمشث م تتتج  شث تتتتيشتتغجضتتتمشاتتتاشثالاتتتالةشاتتتاشاجتتتمش

 كخجط هجشف

فتيشث م تج  ششكهتمثالهتمجمشوج ت علقشث  ثوليش مجش تهشكتاش و ش .5

وث نجسبش لسل شةظجمش علقش تج  شثالوطج شوث لهلشوث تلتجهيش

م تج  شث   ثعلتبشث خجصتبشوج نفتجلشفيشاجمشث خلجئ شوعلجمشث 

وث تأكت شش،المشث للمبشث للعلبش تفج يشث خط شث  يشع شعلنقشوهجش

 كاشث مل ضلاشالتشث ه  شو ث شث ن لتشالمشث ل ضشف

تلللتتيشاجتتتمشثة اتتجسشستتتلالجنشث م تتتجكالنشث مج لتتبشالتتتمشث لتتتلمش .6

ث للعلبشالسهمشث لطجعشث م  فيشوث  ميشالتمشتلللتيشثةخفتجضش

 تتمااشث م تج  شكتتاشش لم تتج  شث تتيشتتمش  ثستتتهجهت هشث لتلمش

 ثالستثمج شو ل هشصنلنب

 

 الهوامش

 ونيشكلتيشكاش سج بشكجسلتل ش -1
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 المصادر

 المصادر العربيةاوال :

 النشرات والتقارير السنويه  -أ

 2015ث تلتتتج ع شث لتتت لعبش لتتتلقشث  تتت ثقش تتتلو ثقشث مج لتتتبشم-

 ف(2018

 2015 (  ث تجتج يث تلتج ع شث مج لتبشث لت لعبش م ت  شوغت ث ش-

 ف(2018

 2015ث تلتتج ع شث مج لتتبشث لتت لعبش م تت  شث خلتتلجشث تجتتج يشم-

 ف(2018

 2015ث تلتتج ع شث مج لتتبشث لتت لعبش م تت  شستتلك شث تجتتج يم-

 ف(2018

 2015ث تلتتج ع شث مج لتتبشث لتت لعبش م تت  شثقهلتتيشث   ثعتتيشم-

 ف(2018

 ث تلتتتتج ع شث لتتتت لعبش م تتتت  شث لتتتتمجتش الستتتتتثمج شث   ثعتتتتيشش

 ف(2018-2015م

 

 الدورات والبحوث -ب

 أثور التودقيق الوداخلي علوى  ،(2015)" وتاش ت و دش،شث نتج د

سجك تبش ،ادراك المخاطر في ضوء معايير التدقيق الدولية "

  لتلمشثالعت تج عبشوشالتلمشث لهل شامهش خض شوج لث يشكللتبشث

 ف،شث جزثئ شث تللل 

 مخوواطر (ش2010ااتتلشهتت هشوااتتلشامتت مش،فل تتيشوج نلتتاش"

 سجك بشاللابشواشولاليشث لل فشالمشتقات المالية"

 ثةتتتلث شك تتتطفمشش،هج تتتمشطل تتتمشوشالتتتاشش،ااتتت شث ناتتتلمش

 تقيوويم االسووهم العاديووة باسووتخدام نمووو   الخصووم"(ش2010م

  ثستتتبشتطالللتتتبش  ل تتتبشكختتتتج دشكتتتاش "نموووو   جووووردن(

ث م  ستتبشفتتيشستتلقشث  تت ثقش تتالو ثقش ث لتت كجنشث  تت جالب

 ف(ش81مششث    ش،ثب ث دشوثالعت ج ششكجلب"ششث مج لب

 إرشووادات عمليووة فووي تقيوويم ("ش2010ثوتت ثهلمشمش،ث ا ثستت بش

  ابو ظبي،األسهم والسندات"  معهد السياسات االقتصادية 

 فشتتتتت ثالجنشك كاتتتتب:ش2017أامتتتت فشمشأوتتتتلشوعتتتت ش،ث لتتتتل ي)

 .ثتججهجنشت  ع شثقوكجنشث  و لبشوسمجتهجشثقسجسلب

 البنوووك فووي مواجهووة اليووه (2016م،ك تتطفجويشش،ستتمل هش"

ك  ستت بش كللتتبشث نل  تت لقشوشث  ل تت لمشث للجسلب تت "شالتوريووق

سجك تتتتبشكل تتتتل ش،شث  كتتتتت ل ثهش للجةتتتت لةشوث  لتتتت لمشث للجستتتتلب

 فك م ي

 م علوووى األسوووعار أثووور الت وووخ(ش"2018كللتتتج شمش،ملتتتلتيش ث

كللتبشش،سجك تبشوتال شث لتجمشش،المصوارف"السوقية لألسهم في 

 وث لجةلةفشث ل ع ب

 ش2018م،عتتتتلىشكاتتتتيشش، واللشعلستتتت شوولتتتت ش،علستتتت ش)

الممارسووات االبداعيووة للمحاسووبين وتأثيرهووا علووى التمثيوول "

 فوغ ث ش–"شث اللبشث تل لبشثب ث عبشللقوائم المالية الصادق

 ثستتتتتالمشااتتتتت شث جتتتتتلث شوو هتتتتتجةشامتتتتت شش،ث ظتتتتتجه شكفلتتتتت ش

العوامل المحددة لتعثر التسهيالت المصورفية فوي "(2007م

كجلتتتبشسجك تتتبشث  جتتتج ش لونتتتجثششالمصوووارف الفلسوووطينية"

 ف(ش2(شث    شم٢1"ث  للمشثبةلجةلبم،شث مجل شم

  التنبووؤ بووالقيم السوووقية  (ش"2003مش،عتتلىشث عتت شش،الالةتتيشث

لألسووهم : دراسووة لعينووة موون األسووهم المدرجووة فووي بورصووة 

علمشث  لتلمش(" 2002-1998عّمان لألوراق المالية للفترة )

ثالعت ج شوث  لتلمشثب ث عتبشسجك تبشث مج لبشوث م  فلبش،شكللبش

 ثق  ةف-11931–ث  للمشث تطالللبشث خجصبش،شامجةش

 أثور سوعر الصورف فوي 2014مش،سللمش  ل شاال ،ث زول يش )

دراسووة تطبيقيووة فووي  -المؤشوورات العامووة ألسووعار االسووهم 

سجك تبش،2011-2005لألوراق الماليوة للمودة  سوق العـراق

علتتتتتمشث  لتتتتتلمشث مج لتتتتتبششج كللتتتتتبشثال ث دشوثالعت تتتتت،كتتتتت وال ش

 فوث م  فلب

 القيموووة العادلوووة (ش2012مش،ث لتتتجا يشكتتت ودشااتتت شث لتتتتج ش"

دراسة مقارنة بين  الكفوءة لألسهم في إطار فرضية السوق

قطوور( لووألوراق الماليووة للموودة  أسووواق )العووراق و عمووان و

 فكللبشثب ث دشوثالعت ج ، سجك بشك وال ش"2006-2009
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