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 الخالصة

، معدل العائد على حجم الشركة، العائد على السهم)کـالمؤشرات المالية يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير 

مؤشرات الو(، سهم، نسبة الرافعة المالية، نسبة السيولة، القيمة السوقية، نتيجة النشاطلالموجودات، نسبة دوران ا

( لالفصاح المحاسبي تعليمات هيئة االوراق المالية العراقية، جهة التدقيق، عمر الشركة، نوع القطاعـ)غير المالية ک

. ولتحقيق أهداف ة العراقيةمللشرکات الصناعية والخدمية المساهـ على توقيت إصدار التقارير المالية السنوية

( على مستقلةمتغيرات المختارة کـ)المؤشرات النحدار المتعدد لتحليل ودراسة تأثير ل ينينموذجإ  تم استخدام البحث، 

عينة أظهرت نتائج االحصاء الوصفي أن الشركات وقد  .(متغير تابع)كـتوقيت إصدار التقارير المالية السنوية 

ً بعد تاريخ أنتهاء السنة المالية466.1تقوم باصدار تقاريرها المالية السنوية بمتوسط )البحث  اوضحت كما  ،( يوما

وبالتالي لهما تأثير على توقيت اصدار التقارير المالية من الناحية االحصائية،  ةعاليمعنوية نموذجين إللالنتائج ان 

وجود عالقة نتائج الأظهرت کما ولتنبؤ بقيم المتغير التابع. لا ميمكن االعتماد عليهالسنوية للشركات عينة البحث، و

توقيت إصدار التقارير المالية وبين ( وعمر الشركة حجم الشركة،) اتالمتغيربين  معنوية سالبةذات داللة احصائية 

نوع النشاط، )بين ذات داللة احصائية معنوية موجبة د عالقة ووجو، عينة البحث شركاتالسنوية المنشورة لل

كما . للتقارير المالية السنوية شركاتالتوقيت إصدار بين و (تعليمات االفصاح بحسب هيئة االوراق المالية العراقية

توقيت اصدار التقارير وباقي المتغيرات المستقلة النتائج عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين بينت 

  .للشركات الصناعية والخدمية المساهمة العراقية المالية السنوية
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The Impact of Financial and Non-Financial Indicators on the 

Timing of the Issuance of Annual Financial Reports 

 “An Empirical Study On A Sample Of Industrial And Service 

Companies Listed In The Iraqi Stock Exchange” 

 

 

ABSTRACT  

The objective of this study is to study the impact of financial indicators (company size, 

EPS, ROA, turnover, leverage ratio, liquidity ratio, market value, activity result) and 

non-financial indicators, The Audit Authority, the instructions of the Iraqi Securities 

Commission for accounting disclosure) on the timing of the issuance of annual financial 

reports of the industrial companies and the Iraqi service. To achieve the objectives of the 

research, two regression models were used to analyze and study the effect of the selected 

indicators (independent variables) on the timing of the issuance of the annual financial 

reports (as a dependent variable). The results of the descriptive statistics showed that the 

companies of the research sample issue their annual financial reports at an average of 

(166.4) days after the end of the financial year. The results also showed that the two 

models are statistically significant and thus have an impact on the timing of issuing the 

annual financial reports of the companies. Depend on them to predict the values of the 

dependent variable. The results showed a statistically significant negative correlation 

between the variables (company size, age of the company) and the timing of issuance of 

the annual financial reports published for the companies of the sample of the research, 

the existence of a significant positive relationship of statistical significance between 

(type of activity, And the timing of companies issuing annual financial reports. The 

results also showed that there is no statistically significant relationship between the other 

independent variables and the timing of issuing the annual financial reports of the 

industrial and service companies of the Iraqi contribution. 
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 لمقدمةا

عرض معلومات عن والغرض منها  من نتائج النظام المحاسبي وبضمنها القوائم المالية نويةالس تعد التقارير المالية

بيان نتائج اعمال الموارد االقتصادية المتاحة وكيفية استغاللها وااللتزامات المفروضة على تلك الموارد وكذلك 

فارس، ) ئل االستثمارية المتاحة لهم، وتقييم البداالشركة الصحاب المصالح لتمكينهم من تقييم أدائها ومركزها المالي

ً من مصادر ارئيسيمصدراً هذه المعلومات  تعتبر، و(1144 عليها متخذي  عتمديالتي  المحاسبيةلمعلومات ا

محاسبية المعلومات ال تعد ال وفي الشركات.لها دور كبير في عملية ترشيد ومساندة القرارات االقتصادية و ،القرارات

 توقيتال بخصائص المعلومات المحاسبية، ومنها  يزتيتم في اتخاذ القرارات إال اذاذات منفعة وذات جدوى 

والتي يجب توافرها حتى يمكن  خصائص المعززة للمعلومات المحاسبيةالالتي تعد خاصية مهمة من  المناسب

في عالم التجارة بشكل سريع  وفائدتها فالمعلومات تفقد قيمتها .(FASB, IASB: 2010)االستفادة من تلك المعلومات 

يقلل من أهمية وفاعلية المعلومات التي  السنوي ألن التأخير في عملية إصدار التقرير المالي ،والمال واالعمال

وأكدت الدراسات السابقة  .(1142)ابو نصار وحميدات،  اتتحتويها تلك التقارير ويقلل من مالئمتها التخاذ القرار

التي تزيد من مالئمة المعلومات التي  المهمةان االسراع في إصدار التقارير المالية السنوية للشركات من العوامل 

 (.1116تتضمنها التقارير، وتساعد في زيادة كفاءة السوق وتقلل من عمليات التخمين والمضاربة )الفضل ونور، 

 ةيلاملا ريراقتلا رادصأ تيقوت ىلع رثؤت دق يتلا ةيلاملا ريغو ةيلاملا لماوعلا نم ديدعلا كانه نأف  لذلك،

 دئاعلا ،ةكرشلا مجح) ةيلاملا لماوعلا ضعب ريثأت ىدم ديدحت فدهب ثحبلا اذه ءاجو ،ةمهاسملا تاكرشلل ةيونسلا

 ،ةيقوسلا ةميقلا ،ةلويسلا ةبسن ،ةيلاملا ةعفارلا ةبسن ،مهسلا نارود ةبسن ،تادوجوملا ىلع دئاعلا لدعم ،مهسلا ىلع

 قاروالا ةئيهل حاصفالا تاميلعت ،قيقدتلا ةهج ،طاشنلا عون ،ةكرشلا رمع) ةيلاملا ريغ لماوعلاو (طاشنلا ةجيتن

 قارعلا قوس يف ةجردملا ةيمدخلاو ةيعانصلا تاكرشلا نم ةنيعل ةيلاملا مئاوقلا رادصإ تيقوت يف (ةيقارعلا ةيلاملا

            .ةيلاملا اروالل

 والدراسات السابقة المحور االول: منهجية البحث

 منهجية البحثاوال: 

 :مشكلة البحث. ١

تووووفر التقوووارير الماليوووة ومووون ضووومنها القووووائم الماليوووة للشووورکات المسووواهمة، معلوموووات محاسوووبية علووو  

، فوووي اتخووواذ القووورارات بشوووأن (وبووواألخص المسوووتثمرين مووونهم)درجوووة کبيووورة مووون األهميوووة ألصوووحاب المصوووالح، 

اسووووتثماراتهم أو فووووي أيووووة قوووورارات أخوووورت تتعلووووق بمصووووالحهم فووووي تلووووك الشوووورکات. حيووووث يجووووب توووووفير هووووذه 

المعلومووات فوووي التوقيووت المناسوووب، ألن أي تووأخير فوووي إصوودار التقوووارير الماليووة قووود يووؤدي الووو  فقوودان أهميوووة تلوووك 

تصوووادية وبالتووووالي عووودم إمكانيوووة االعتمووواد عليهووووا فوووي عمليوووة اتخووواذ القوووورارات معلوموووات وانخفووواض قيمتهوووا االق

االسووتثمارية الرشووويدة. فضوووالً عوون لجووووء المسوووتثمر الووو  البحووث عووون مصوووادر معلومووات بديلوووة أو تشوووجيع تسوووريب 

واسوووتغالل المعلوموووات الداخليوووة بموووا يخوووالز القوووانون، أو تزايووود الشوووكوك حوووول سوووالمة الوضوووع الموووالي للشوووركة، 

صوورف النظوور عوون االسووتثمار فيووء. لهووذا جوواء هووذا البحووث لدراسووة تووأثير بعووض العواموول الماليووة وغيوور الماليووة أو 

التوووي يعتقووود الباحثوووان بأنهوووا تعتبووور مووون ضووومن العوامووول التوووي يملووون أن تووويثر فوووي توقيوووت إصووودار التقوووارير الماليوووة 

   :بالسيال التاليالبحث يملن صياغة مشللة حيث   السنوية للشركات.

اصدار  وتوقيتت المالية وغير المالية التأثير لميشرابين ا هل توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية  

شرکات الصناعية والخدمية المساهمة العراقية المسجلة في سوق العراق لألوراق عينة من الالتقارير المالية السنوية ل

   المالية؟
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 :هدف البحث. ٢

ر المالية صدار التقاريتأثير المؤشرات المالية وغير المالية في توقيت إتمثل الهدف الرئيسي للبحث في توضيح 

، ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية تتمثل في العراقيةالصناعية والخدمية المساهمة  شركاتلل

 :اآلتي

 التعرف عل  مفهوم التقارير المالية واهميتها واهدافها ومدت مالئمتها التخاذ القرارات. أ. 

 .همية توقيت اصدار التقارير المالية السنوية المنشورةأبز يالتعرب. 

عينة  شركاتتوقيت إصدار التقارير المالية لل و المؤشرات المالية وغير الماليةما بين  عالقةتحليل ودراسة . ج

حجم الشركة، العائد على السهم، معدل العائد على الموجودات، نسبة دوران ): المالية لمؤشراتا، وتشمل البحث

عمر )فتشمل: المؤشرات غير الماليةأما اسهم، نسبة الرافعة المالية، نسبة السيولة، القيمة السوقية، نتيجة النشاط(، 

 هيئة االوراق المالية العراقية(.لح ، جهة التدقيق، تعليمات االفصالشركة، نوع القطاعا

 :. أهمية البحث٣

 يملن تحديد أهمية البحث من خالل النقاط التالية: 

. أهمية موضوع التوقيت في إصدار التقارير المالية واهمية ايصال المعلومات المتضمنة فيها في الوقت المناسب، أ

بأعتبارها احدى الخصائص التعزيزية التي يجب ان تتوفر في المعلومات المحاسبية التي يمكن االعتماد عليها في 

هذه الحصول عل  راف ذوي العالقة بالشركات في إتخاذ القرارات الرشيدة، والرغبة الملحة من كافة االط

 المعلومات في الوقت المناسب.

. دراسة بعض العوامل من الميشرات المالية وغير مالية التي من المملن أن تيثر في توقيت إصدار التقارير ب

 المالية للشرکات عينة البحث، لما لها من تأثير في سوق المال وفي قيمة الشركات المسجلة فيها. 

المهمة في البحوث والدراسات لمعلومات المالية من الموضوعات لتوفير ا. اصبح موضوع التوقيت المناسب ج

المحاسبية من قبل الباحثين بعتبارها أحد اهم متطلبات الوفاء باحتياجات ذوي العالقة بالمعلومات المالية وباالخص 

المستثمرين، اذ تأتي مساهمة هذا البحث في إغناء الدراسات القليلة التي تناولت موضوع توقيت إصدار التقارير 

            .قارعلا يف  والسنوي لي المالية بنوعيها الفص

 :فرضية البحث  . ٤

 رئيسيتين، هما: يتينيستند البحث على فرض

المؤشرات المالية )حجم الشركة،  ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين :H1 فرضية الرئيسة االولىال

القيمة سهم، نسبة الرافعة المالية، نسبة السيولة، لالعائد على السهم، معدل العائد على الموجودات، نسبة دوران ا

ويندرج تحت  .المالية السنوية المنشورة للشركات عينة البحثوبين توقيت إصدار التقارير نتيجة النشاط( السوقية، 

 التالية: الفرعيةهذه الفرضية الفرضيات 

توقيت إصدار التقارير المالية السنوية المنشورة وبين  شركةحجم التوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين  ال. أ

 .للشرکات عينة البحث
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توقيت إصدار التقارير المالية السنوية العائد على األسهم و بين توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين  ال. ب

 .للشرکات عينة البحثالمنشورة 

توقيت إصدار التقارير المالية معدل العائد على الموجودات وبين توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين  ال. ج

 .للشرکات عينة البحثالسنوية المنشورة 

وبين توقيت إصدار التقارير المالية السنوية  معدل دوران االسهمال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين . د

 .للشرکات عينة البحثالمنشورة 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين نسبة الرافعة المالية وبين توقيت إصدار التقارير المالية السنوية  ال. ه

 .للشرکات عينة البحثالمنشورة 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين نسبة السيولة وبين توقيت إصدار التقارير المالية السنوية المنشورة  ال. و

 .البحثللشرکات عينة 

ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين القيمة السوقية وبين توقيت إصدار التقارير المالية السنوية . ز

 .للشرکات عينة البحثالمنشورة 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين نتيجة النشاط وبين توقيت إصدار التقارير المالية السنوية  ال. ح

 .عينة البحث للشرکاتالمنشورة 

)عمر بـ مؤشرات غير المالية ممثالً الال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين  : H2فرضية الرئيسة الثانيةال

هيئة االوراق المالية العراقية( وبين توقيت إصدار سب حالشركة، نوع النشاط، جهة التدقيق، تعليمات االفصاح 

 التالية: الفرعيةوية المنشورة للشركات عينة البحث. ويندرج تحت هذه الفرضية الفرضيات التقارير المالية السن

لمالية السنوية المنشورة توقيت إصدار التقارير اوبين  شركةعمر التوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين  ال. أ

 .للشرکات عينة البحث

وبين توقيت إصدار التقارير المالية السنوية المنشورة  نوع القطاعتوجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين  ال. ب

 .للشرکات عينة البحث

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين جهة التدقيق وبين توقيت إصدار التقارير المالية السنوية المنشورة  ال. ج

 .للشرکات عينة البحث

تعليمات اإلفصاح بحسب هيئة األوراق المالية العراقية وبين توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين  ال. د

 .للشرکات عينة البحثتوقيت إصدار التقارير المالية السنوية المنشورة 

 : منهج البحث. ٥

نظري لبعض اللتب والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع التحليل العل   النظري بيستند البحث في الجان

مجتمع البحث الملون عل   لزترفانء ياما في الجانب العملي  االستفادة منها في معالجة مشللة البحث.وهذا البحث 

االختباري  تحليلالم منهج استخدذلك بامن الشرکات الصناعية والخدمية المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية، و

واختبار  التي يملن ان تيثر في توقيت اصدار التقارير المالية لمعلومات والحقائق المتاحة بالفعل عن المتغيراتل

  . SPSS باستخدام البرنامج االحصائي فرضيات البحث 
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 :لبحثلالحدود المکانية والزمانية . ٦

المدرجة في المساهمة لشرکات الصناعية والخدمية لالقوائم المالية يقتصر البحث على في الحدود الملانية 

ترات مالية فسوق العراق لألوراق المالية، اما في الحدود الزمانية فان البحث يقتصر عل  القوائم المالية لخمس 

 ك الشرکات.للت (٢١٠٢، ٢١٠٢ ،٢١٠٢، ٢١٠٢، ٢١٠٢) لسنواتل

 الدراسات السابقة:ثانيا: 

"العالقة بين توقيت االعالن عن المعلومات المالية وخصائص الشرکات  ( بعنوان٢١١٢. دراسة )الجبر، ٠

المساهمة السعودية". حيث هدفت ال  دراسة العالقة بين توقيت االعالن عن المعلومات المالية للشرکات المساهمة 

ق دراسة تأسيس هيئة السو ، وکذلك ٢١١٢ال   ٢١١٠الفترة من  السعودية وعدد من خصائص الشرکات خالل

عالن عن بياناتها الالمالية في توقيت االعالن. وقد توصلت الدراسة ال  ان الشرکات المساهمة السعودية قامت با

في االعالن عن بشلل اسرع منذ قيام الهيئة بممارسة نشاطها. اذ انخفض متوسط المدة التي تستغرقها الشرکات 

توصلت الدراسة ايضا ال  ان الشرکات کبيرة الحجم تقوم . و٢١١٢يوما في عام  ٢٢معلوماتها المالية السنوية ال  

عالن عن معلوماتها المالية بشلل اسرع من الشرکات الصغيرة، وان الشرکات ذات المديونية العالية تستغرق البا

وقتا اطول لالعالن عن معلوماتها المالية مقارنة بالشرکات ذات المديونية المنخفضة، کما اظهرت ايضا اختالف 

 يت االعالن باختالف نوع الصناعة التي تنتمي اليها الشرکة.توق

( بعنوان "تحليل أهمية العوامل الميثرة في تأخير اصدار التقارير السنوية 1116، النور. دراسة )الفضل و٢

والتي دراسة مقارنة من وجهة نظر المديرين والمراجعين القانونيين في کل من العراق واألردن".  –للشرکات 

تأخير توقيت اصدار التقارير السنوية للشرکات عينة  تيدي ال يملن ان ال  دراسة بيان عوامل معينة  هدفت

الدراسة في کل من العراق واالردن، وهل يوجد اختالف بين البلدين في ترتيب تسلسل اهمية العوامل الميثرة في 

اختالف  هناكان ابرز استنتاجات الدراسة وکان من  السنوية للشرکات عينة الدراسة. المالية تأخير اصدار التقارير

ما بين جوهري في اهمية العوامل الميثرة في تأخير توقيت اصدار التقارير المالية السنوية للشرکات عينة الدراسة في

رير تباين کبير في العوامل التي احتلت المراتب االول  في تأخير توقيت اصدار التقا هناكان العراق واالردن، کما و

المالية السنوية للشرکات العراقية عن نظيراتها االردنية. ومن ابرز توصيات الدراسة ضرورة قيام الجهات الرقابية 

الحلومية والمهنية في کال البلدين بتوعية مديري الشرکات بأهمية اصدار التقارير المالية السنوية ضمن المدة 

الالزمة لتمهيد الدخل وتغيير حالة المرکز المالي لشرکاتهم، لما لهذه المقررة قانونا واالبتعاد عن اعتماد التدابير 

عند اکتشافها من  التدابير من آثار سلبية عل  شهرتهم االدارية وسعر سهم الشرکة في السوق المالي عل  حد سواء

 التقارير وبخاصة المحللون الماليون. قبل مستخدمي تلك

 Timelines of Financial Repoting andبعنوان "(  Haldar and Mishra, 2016. دراسة )1

Corporate Governance: A Study of Indian Pharmaceutical Industries ."الى  تهدف هذه الدراسة

هناك عالقة ان كذلك دراسة  هل ودوية الهندية، ارير المالية السنوية لشركات األقياس التوقيت المناسب في نشر التق

بعض المتغيرات مثل )العمر والحجم والربحية والمساهمة األجنبية وتركيز الملكية واإليرادات من الخارج( لوتأثير 

ترة للفشرکة ( 01العينة التقارير المالية السنوية لـ) تضمنتوعلى توقيت اصدار التقارير المالية  في تلك الشركات، 

ها الشركات في اعداد ونشر تان عدد األيام التي استغرقتوصلت الدراسة الى . وقد 1142ولغاية سنة  1144من سنة 

تقاريرها المالية تختلز على نطاق واسع وليس هناك اتساق بين الشركات عينة الدراسة، كما أظهرت النتائج أن 

ً كحد 72.2متوسط إعداد ونشر التقارير المالية السنوية للشركات عينة الدراسة تستغرق ) ( 144.2دنى و )أ( يوما

وجود عالقة وتأثير قوي وكبير لكل من العمر والمساهمة األجنبية وااليرادات لالدراسة توصلت كحد أقصى. و يوم

 كانت غير مؤثرة في توقيت إصدار من الخارج على توقيت إصدار التقارير المالية السنوية، اما باقي المتغيرات

كات تقاريرها المالية السنوية في اقصر وقت ممكن الدراسة بضرورة تقديم الشر التقارير المالية السنوية. وأوصت

 الشركات.تلك مجموعة واسعة من اصحاب المصلحة في من أجل خدمة 
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( بعنوان "العوامل الميثرة في توقيت اصدار التقارير المالية السنوية". هدفت ٢١٠٢وآخرون، السليحات . دراسة )1

اصدار التقارير المالية للشرکات العاملة في قطاع الفنادق الدراسة ال  التعرف عل  العوامل الميثرة في تأخير 

المدرجة في بورصة عمان. ومن ابرز ما توصلت اليها الدراسة وجود أثر للل من حجم الموجودات، حجم 

من ابرز کان االلتزامات وصافي الربح عل  تأخير اصدار التقارير المالية السنوية للشرکات عينة الدراسة. و

سة ضرورة اهتمام شرکات الفنادق باصدار تقاريرها المالية السنوية في وقت مبلر لما لء من اهمية توصيات الدرا

 وتأثير عل  قرارات العديد من الجهات المعنية بمضمون هذه التقارير.

( بعنوان "العوامل الميثرة عل  توقيت اصدار التقارير المالية للشرکات ٢١٠٢. دراسة )زعرب والدحدوح، 0

ة في بورصة فلسطين". حيث هدفت ال  دراسة العوامل الميثرة في توقيت اصدار التقارير المالية للشرکات المدرج

من ابرز استنتاجات کان . و٢١٠٢ - ٢١١٢الفترة من عام  لالمدرجة في بورصة فلسطين لالوراق المالية خال

رير المال  السنوي وبين کل من عالقة ارتباط ذات داللة احصائية مع توقيت اصدار التق هناكان الدراسة 

المتغيرات: فترة اصدار تقرير مراقب الحسابات، ربحية الشرکة، مديونية الشرکة ونتيجة اعمال الشرکة، اما 

کعمر الشرکة، حجم الشرکة، نوع تقرير المدقق، ترکز المللية، نوع السوق، مدة ادراج الشرکة )خرت الالمتغيرات ا

من ابرز التوصيات کان ا عالقة ذات داللة مع توقيت اصدار التقرير المال  السنوي. وفال توجد له( وطبيعة نشاطها

التأکيد عل  بعض الشرکات التي تأخرت في اصدار تقاريها المالية السنوية لاللتزام بالمدة المحددة لنشر لهذه الدراسة 

ق عل  عدم التأخير بمراجعة حسابات التقارير المالية المنصوص عنها في القوانين واللوائح، وحث ملاتب التدقي

 الشرکات.

( بعنوان "العوامل الميثرة عل  توقيت اصدار القوائم المالية النصز السنوية ٢١٠٢. دراسة )فارس وآخرون، 6

دراسة ال  اللشز عن العوامل الللشرکات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان لالوراق المالية". هدفت 

التي تيثر في توقيت اصدار القوائم المالية النصز السنوية للشرکات عينة الدراسة. حيث قسمت الدراسة الشرکات 

 ٢١-٠٢يوم، من ٠٢-٠اصدار قوائمها المالية النصز السنوية عل  التوالي )من توقيت ال  اربع مجموعات بحسب 

عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية مع فأکثر(. وقد توصلت الدراسة ال   يوم ٢٢يوم، ومن ٢٢ -٢٠يوم، من 

عالقة ذات داللة احصائية مع الربحية والحجم  هناك ، اما المجموعة الثانية فلانلمجموعة االول متغيرات الدراسة ل

جد عالقة ذات داللة احصائية ال يوفوجد عالقة مع الرفع المالي واالداء، اما بالنسبة للمجموعة الثالثة توالعمر، وال 

ال توجد فالمجموعة الرابعة أما  داء، وللن يوجد عالقة مع الربحية.مع الرفع المالي، العمر، حجم الموجوادت واال

اصدار القوائم المالية النصز السنوية وبين الرفع المالي، الحجم واالداء. توقيت  عالقة ذات داللة احصائية ما بين

توجيء الشرکات والعمل عل  زيادة الوعي لديها بأهمية نشر القوائم ضرورة  لهذه الدراسة هو ومن ابرز التوصيات

يوما، وان تتم معاقبة الشرکات التي تتأخر عن اصدار القوائم المالية النصز  ٠٢المالية النصز السنوية بأقل من 

 صز السنوية ألبداءق القوائم المالية النتفعيل دور المدقق في تدقي ثالثون يوما بعقوبة صارمة، وکذلك السنوية عن

 رأيء فيها.

ميشرات الايجاد نوع من العالقة بين بعض العوامل )عل  محاولة هذه الدراسات ترکيز مما تقدم يالحظ 

، من اسواق االوراق المالية( وبين توقيت اصدار التقارير المالية للشرکات المدرجة في عدد ماليةالوغير  مالية

نشاط والعوامل الع تباين في نتائج هذه الدراسات باختالف السوق ونو هناكفان بحسب استنتاجات هذه الدراسات و

فانها نموذجيين لالنحدار المتعدد إوباستخدام الدراسات.. اما الدراسة الحالية وهي بنفس االتجاه  المستخدمة في تلك

ميشرات غير المالية وبين توقيت اصدار التقارير المالية الوال  دراسة العالقة بين بعض الميشرات المالية تهدف 

الية للشرکات الصناعية والخدمية المساهـمة العراقية المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية لخمس فترات م

بيئة العراقية وعلى عينة من الشركات العن ان هذه الدراسة أجريت في  ، فضال٢١٠٢ -٢١٠٢تتالية لالعوام م

 .ناعية والخدمية المدرجة في سوق العراق لالوراق الماليةالص
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 الجانب النظريالمحور الثاني: 

 وتوقيت اصدارها التقارير المالية السنوية

 :تمهيد

ة االساسيالوسيلة  )القوائم المالية، تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس االدارة(تعتبر التقارير المالية 

يرتبط االعالن عن اتخاذ قراراتهم االقتصادية والمالية السليمة. وفي التقارير  لمستخدمي تلكلتوصيل المعلومات 

توفر احدت الخصائص المهمة في المعلومات المحاسبية اال وهي مع  وقت المناسبلفي اهذه التقارير وتوصيلها 

شرح مختصر النواع التقارير المالية التوقيت المناسب والتي لها تأثير في متخذ القرار سلبا ام ايجابا،. واآلتي 

    لقوائم المالية.  االتي تتضمنها وأهميتها والخصائص النوعية التي يجب ان تتوفر في المعلومات 

 واهميتها: التقارير المالية السنويةوانواع مفهوم : اوال

التقارير المالية المنشورة هي أداة لتوصيل المعلومات المحاسبية الى االطراف المستخدمة لهذه المعلومات، 

رها مرة واحدة في السنة واحياناً تكون نشم يتو شركةاللية ادارة وها، وهي من مسؤاتونشاط شركةالوالمعنية باعمال 

في مختلز القطاعات االقتصادية )بنداس،  شركةالاف لتحديد اهد ويةو ربع سنوية أهناك تقارير مالية نصز سن

وتظهر صورة  شركةال"تلك الكشوفات المالية التي يجب ان تصدر عن  (. وتعرف التقارير المالية بأنها:24: 1147

ن يوافية عن الوضع المالي للمنشأة وبيان كل تغيير يطرأ على حالتها المالية، كما تضبط تحت مسؤولية المدقق

)قاقيش  ل تحقيقها للفوائد التاليةالــخــن ة مــلمالير ايراــلتقاة ــهميأر اــهــن اظيمكو .(42: 1116ي، )الدهراو

 :(21: 1141، لدحدوح)ا؛ (11: 1112والبطاينة، 

ت اــــمولمعلار فيــــوتل الــــخ ــــنمر تثمــــلمساة ــــحمايوالي ــــلمــــوق الساي ــــة فــــلدالعــــق اتحقي. ٠

ي ـــة فـــمتكافئ اــصرفر فـــوا تـــألنهبة، ــلمناســرارت القذ ااـــة التخـــلمالير ايراـــلتقامي دتخــية لمســــألساسا

ة ــخليدالت ااــمولمعلن ذوي ايرتثمــلمساى ــة علــصرلفااعة ــضل االــخــن م ت،اــمولمعلاى ـــعلـــول لحصا

 .نيرلمستثماباقي ب على حساح اــبــق أري تحقيــف

ر يدتقوة ـلمتاحاية رتثماـالسـرص الفن ايـلة بـلمفاضوا ،لمختلفةاكة رلشاة طنشاضح ولتي تات ماولمعلوع اتن. ٢

  .طرةلمخاد والعائاين بوازن لتا

ـــن مـــر كبأقدر ر فيـــوكة بتـــرلشـــت اا قامـــكلم ءـــث أنحي م،هـــالسر اعاـــسر اارتقـــساى ـــة علظـــلمحافا. ٢

ح فساالي ؤدي اومة يلمعلص انقث أن يح ،كةرلشم اسهء أارعلى شل قباك اهنان كلما كا، لمحاسبيةت اماولمعلا

 .مألسهر اسعاذب ابذلي تؤدي امما ي ،لماليةوق السابة في رلمضات اعمليام مال ألمجاا

ري تثماــسخ ااــمنــن ه مرفــوا تــلم ،يتءرارتمــسواه راــه، وازداليــلمــوق السـو اـة نمــصرفــن مــد يزت. ٢

ــوب غرلمت ااــاعطلقن ايــا بــيعهوزتــن ة بحســلمتعلقـرارت القواية داــالقتصــوارد الماء ــجيوتــم. ومالئ

ن، امليــلمتعن ايــبطر اــلمخــد والعائاع ــيوزت ةــلداي عــلــؤدي اا يــمم، اــجتماعيوايا داــقتصاا ــفيهر تثماــالسا

 .معال ية للمجتمع بشكدالقتصاــداف األهــق اتحقيو
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 :انواع التقارير الماليةا: نيثا

تتضمن التقارير المالية مجموعتين من التقارير )مجموعة القوائم المالية، تقرير مراقب الحسابات وتقرير 

عة اللاملة من القوائم وفان المجم (عرض البيانات المالية)  (4المحاسبي الدولي )معيار المجلس االدارة(، وبموجب 

 المالية تشمل ما يلي:

فتظهر المعلومات المتمثلة  ،في تاريخ معين شركةيوضح الوضع المالي للو: في نهاية الفترة قائمة المركز المالي. ٠

 .ات والمطلوبات وحقوق الملكيةدبالموجو

من ربح او  شركةتبين نتائج أعمال ال والتي: (الدخل قائمةوالخسارة والدخل الشامل اآلخر للفترة )قائمة الربح . ٢

 .االيرادات مع مجموع المصروفات مقابلة مجموعخالل ترة زمنية معينة من خسارة خالل ف

من انشتطها  شركةالى ال : هي قائمة توضح كافة التدفقات النقدية الداخلة والخارجةللفترة قائمة التدفقات النقدية. ٢

 .المالية الل الفترةمارية والتمويلية خثالتشغيلية واالست

توضح التغيرات الحاصلة على حقوق الملكية خالل فترة محاسبية و: للفترة قائمة التغيرات في حقوق المكلية. ٢

 .محددة منذ بدء النشاط

القوائم المالية، وتشمل ملخصا للسياسات المحاسبية تتضمن معلومات اضافية لما تم عرضء في االيضاحات: . ٢

ومالحظات تفسيرية اخرت تتعلق ببنود القوائم المالية، اضافة الفصاحات عن المطلوبات والموجودات وأي بنود 

 .اخرت تتعلق بحقيقة المرکز المالي ونتيجة االعمال

ان تعرض قائمتين للمرکز المالي وللربح المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة: حيث يجب عل  الشرکة . ٢

 والخسارة والدخل الشامل االخر، وللتدفقات النقدية، و للتغيرات في حقوق المللية، وااليضاحات المتعلقة بها.

دما تطبق الشرکة سياسة محاسبية بأثر رجعي او عندما تعيد قائمة المرکز المالي کما في بداية الفترة السابقة عن. ٢

 عرض البنود في القوائم المالية بأثر رجعي او عندما تعيد تصنيز البنود في قوائمها المالية.

(؛ 21-12، 1141)الدحدوح، يلي:  ماالمالية السنوية للشرکات  التقاريرباالضافة للقوائم المالية، تتضمن 

 :(441-412: 1147)قاسم، (؛ 20: 1116)حماد، 

وهي وثيقة ملتوبة صادرة عن شخص مهني محايد يبين فيء رأيء الفني المحايد عن الحسابات:  مراقبتقرير . ٠

، وما اذا کانت القوائم المالية التي اعدتها الشرکة من قبل المستخدمين مدت دقة وصحة المعلومات لالعتماد عليها

. اذن ييدي عن السنة المالية محل التدقيق هاونتائج نشاطللشرکة تعطي صورة صادقة وعادلة عن المرکز المالي 

لهذا فقد ألزمت التشريعات المختلفة الشرکات التي تنشر  .تقرير مراقب الحسابات وظيفة اخبارية واعالمية هامة

 مراقب الحسابات. مصدقة من قبل مها المالية ان تلون هذه القوائم قوائ

الى المستثمرين  ءان تقدم سوق المالمساهمة ومدرجة في  شركةتقرير مجلس االدارة: وهو تقرير يجب على كل . ٢

بموجب تعليمات االفصاح الصادر عن هئية االوراق المالية العراقية  ، وذلكشركةمن خالل إرفاقء بالقوائم المالية لل

ويعد تقرير مجلس  خاصة باإلفصاح للشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية.ال 1141( لسنة 7رقم )

وع النشاط االدارة من التقارير المهمة، واحد المصادر للبيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمرون للتعرف عل  ن

 ومستوت ادائها خالل العام المالي.استثماراتها وهيللة ادارتها  ةللشرکة وطبيع
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ى ــعلــدة لمعاتقبلية ــلمساة ــلماليت ااــمولمعلا، أي الدارة الشرکة ةــلماليؤات التنبابها ــد يقصوتوقعات االدارة: . ٢

ـك تلـق تحقـد ع عنـقولمتدارة االـل افع، ورد ثهاـدوحدارة إلاع ـقوتقبلية تتـمســداث ة بأحــخاصت اــضرافتس ااــسأ

قانون ( من 10( من المادة )1تطلب الفقرة )ت. وماولمعلداد اعابء م يتذي لايخ راــلتاي ـفـك لت وذاـضراالفتا

او  على المعلومات والتوقعات للسنة شركةبأن يحتوي التقرير السنوي لل 1111( لسنة 21العراقي الرقم ) شركاتال

 .السنوات القادمة

ة هي السيولة أـلمنشاة ــطة ألنشـماليـب نواة جــثالثدارة إلت ايالـي تحلطـمناقشاتها: تغدارة والت اتحليال. ٢

ة ــإليجابيت ااــالتجاهاى ــعلــوء لضء ااــبإلقدارة إلــوم اتقــث حيل، غيــلتشاائج ــنتــل ولعامل ااـلمومصادر رأس ا

  .ثلثالب انوالجاعلى ر ثؤلتي تالمصاحبة د التأكدم اعوظروف ية رهولجداث االحــد ايدتحو، ةــإليجابيــر اغيو

 اهداف التقارير المالية المنشورة: ثالثا

( الخاص بأهداف التقارير المالية ٠تم حديد أهداف التقارير المالية في بيان رقم ) FASBحسب 

 (٠٢: ٢١٠٢للمشروعات الهادفة للربح في مجموعتين هما: )عباس، 

 :األهداف العامة. ٠

بحيث توفير المعلومات التي تفيد في ترشيد القرارات االستثمارية واالئتمانية، مع ضرورة صياغة هذه المعلومات أ. 

يمكن استيعابها وفهمها من قبل أولئك المستخدمون والمفترض تملكهم القدر الكافي من الدراية والفهم لألنشطة 

 اإلقتصادية.

توفير المعلومات التي تفيد في تقدير حجم التدفقات النقدية المستقبلية، وتوقيت هذه التدفقات، ودرجة عدم التأكد ب. 

 المحيطة بها.

ات التي تفيد في تقييم موارد المنشأة و التزاماتها، و التغيرات التي تطرأ على هذه الموارد و توفير المعلومج. 

 اإللتزامات.

 :التفصيليةاالهداف . ٢

توفير المعلومات التي تفيد في تقييم أداء المنشأة، و تحديد أرباحها، وذلك باستخدام مقاييس الربحية المعدة وفقا أ. 

تعطي مؤشر أفضل من المقاييس الربحية المعدة على األساس النقدي، و ذلك ألنها تحدد ألساس االستحقاق، والتي 

 حجم اإلنجازات الخاصة بالفترة بعد مقابلتها بالمجهودات المرتبطة بها.

 توفير المعلومات التي تفيد في تحديد درجة السيولة أو اإلعسار وتدفقات األموال.ب. 

التقرير عن مدى نهوض اإلدارة بمسئولياتها، ومدى نجاحها في المحافظة على توفير المعلومات التي تفيد في ج. 

 موارد المنشأة، ومدى الكفاءة التي تدار بها هذه الموارد.

 توفير المعلومات التي تتعلق بمالحظات و تفسيرات اإلدارة المساعدة لفهم ما يرد بالتقارير المالية.د. 
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 :المحاسبيةلمعلومات النوعية لص ئخصاال: رابعا

لكي تكون المعلومات المحاسبية مفيدة يتطلب وجود معايير وخصائص يلتزم بها المحاسب عند اعداده لهذه 

  (IASB, 2018, 11)المعلومات، وتنقسم هذه الخصائص الى مجموعتين:

 التي يجب توفرها بالمعلومات المحاسبية، وهذه الخصائص هي: أ. الخصائص األساسية للمعلومات المحاسبية: وهي

. المالئمة: وتعني قدرة المعلومة المحاسبية على احداث اختالف في قرارات مستخدمي المعلومات المحاسبية عن 4

 اآلتية: طريق تغيير توقعاتهم )قراراتهم( او تثبيتها. ويمكن تحقيق خاصية المالءمة من خالل السمات الفرعية الثالث

أ. القيمة التنبؤية: أي أن تكون للمعلومات المحاسبية إمكانية تحقيق استفادة منها في اتخاذ القرارات التي لها عالقة 

 بالتنبؤات المستقبلية.

 وفر التغذية الراجعة عن التقييمات السابقة.ت تلمعلومات المالية قيمة تأكيدية إذا كانلب. القيمة التوكيدية: 

القرارات ذو تأثير عل  ما يكون حذفها او عدم اظهارها داو األهمية النسبية: تكون المعلومات مادية عن ج. المادية

 التي يتم اتخاذها على اساس هذه المعلومات.

. التمثيل الصادق: أي أن تكون المعلومات المحاسبية معبرة عن األحداث الخاصة بها بصورة سليمة وخالية من أي 1

 كن تحقيق هذه الخاصية من خالل السمات اآلتية:تالعب متعمد. ويم

كاملة وفي حدود اهميتها النسبية تلك المعلومات أ. االكتمال: لتتوفر الثقة للمعلومات المحاسبية يتعين أن تكون 

وتكلفتها، ذلك أن أي حذف في معلومة أو معلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة، وبالتالي تصبح غير مالئمة 

 (Basariya & Ahmed2019a)خاصية الموثوقية بها.وتفقد 

ب. الحيادية: أي عدم التأثير على عملية الحصول على المعلومات وتهيئتها بصورة مقصودة يمكن أن تساهم في 

 خدمة مستخدم معين دون آخر.

 محاسبية خالية من األخطاء.المعلومات الج. الخلو من الخطأ: يجب ان تكون 

ة للمعلومات المحاسبية: وهي التي يجب توفرها بالمعلومات المحاسبية، والتي يمكن من . الخصائص التعزيزي٢

 خاللها تحقيق نتائج أفضل للمعلومات محاسبية وهذه الخصائص هي:

على إجراء المقارنات بين فترة مالية وأخرى لنفس القابلية قابلية المقارنة: أي أن يكون للمعلومات المحاسبية أ. 

صادية أو المقارنة مع وحدات اقتصادية أخرى ضمن نفس النشاط. ومن الواضح انء كلما كانت الطرق الوحدة االقت

 واألساليب المحاسبية متميزة بالثبات كلما تحققت فائدة أكبر من المعلومات المحاسبية ألغراض المقارنة.

خص ، إذا ما تم استخدام نفس الطرق وصل إلى نفس النتائج من قبل اكثر من شت. قابلية التحقق: أي القدرة على الب

واألساليب التي استخدمت في قياس المعلومات المحاسبية ، وغالبًا ما يستخدم مصطلح مرادف للتحقق وهو 

 الموضوعية.
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اسب(: أي انء يجب توفير المعلومات المحاسبية في فترة زمنية مناسبة يمكن تحديدها بالفترة نالم ت. الوقتية )التوقيج

) متخذ القرار( لكي ال تفقد قيمتها أو قدرتها على التأثير في  الالزمة التخاذ قرار معين من قبل مستخدمهاالزمنية 

 عميلة اتخاذ القرار.

بشكل يسهل عملية الفهم من قبل مستخدمي المعلومات  ةعدممحاسبية ال. قابلية الفهم: يجب ان تكون المعلومات د

 المحاسبية.

  :هميتهاأو إصدار التقارير الماليةمفهوم توقيت : خامسا

من تاريخ تبدأ يقصد بتوقيت إصدار القوائم المالية، فترة إصدار التقارير المالية السنوية، وهي الفترة التي 

المحاسبية لمستخدميها، وقد تعددت التعاريز التي استخدمتها الدراسات  السنة المالية حتى تصل المعلومة نهاية

فترة بأنها  :بعضالا هالسابقة المهتمة بتوقيت التقارير المالية للتعبير عن فترة إصدار التقارير المالية. فقد عرف

يثبتء المدقق على الرأي الذي  المراجعة، وهي الفترة الممتدة من اليوم التالي لنهاية السنة المالية حتى التاريخ الذي

(. كما 17: 1141، لدحدوح)الية حتى تاريخ توقيع المدقق( يرفقء بتقريره )عدد األيام من تاريخ نهاية السنة الما

توقيت إصدار التقرير المالي السنوي: بأنء مدى توفر المعلومات المحاسبية لمتخذي القرارات في  (FASB) عرف

، قبل ان تفقد هذه المعلومات قدرتها على التأثير في قراراتهم )قاقيش (FASB, 2010B:1) الوقت المناسب

(، فبعض القرارات تستلزم سرعة أكثر من غيرها في توفير المعلومات الالزمة )فارس، 47: 1112والبطاينة، 

  محاسبيةاالساسية والمعززة الواجب توافرها في المعلومة الالخصائص كأحد  (الوقتية)برزتو .(16: 1144

(FASB, 2010A, QC1-QC39: 16-22) (IASB, 2010, QC1-QC39: 16-23) ويقصد بء ان تتوافر ،

المعلومة المحاسبـية لمتخذ القرار بتوقيت يجعلها قادرة على التأثير في عملية اتخاذ القرار وتعطي لمتخذي القرارات 

ً بفترة  ةن عملية اتخاذ القرارات محدد، حيث أIASB, 2010: QC29)) الفرصة التخاذ القرارات المناسبة دائما

زمنية معينة اليمكن تأجيلها، لذلك فان توفر المعلومات في الوقت المناسب يعد أمرا مرغوباً فيء حتى ولو كان ذلك 

إن توافر المعلومات المحاسبـية في الوقت کما و(. 10: 1147على حساب الدقة في عملية القياس )فارس واخرون، 

 شركاتالفقد دعت المؤسسات المهنية والعلمية والمحاسبـية  ،يساعد المستخدم لها في اتخاذ القرار المناسبالمناسب 

سنوية إلضفاء المالئمة في التوقيت على هذه الوربع سنوية الونصز إلى إصدار التقارير والقوائم المالية السنوية 

 .(27: 1112)العبدهللا،  المعلومات

المهنية المعنية بمهنة  المنظماتكافة  قبلاالهتمام بالتوقيت المناسب للمعلومات المالية من  ازدادلقد 

 مات المحاسبيةالستعادة ثقة المستثمرين بالمعلوفي محاولة المحاسبة خاصة بعد االزمات المالية الكبرى وذلك 

البريطاني ان عملية التزويد في  (Accounting Standards Board-ASB) حيث اشار(، 41: 1140)سعدة، 

(. 461: 1116)الخوري وبلقاسم،  الوقت المناسب، قد تقتضي في بعض االحيان التضحية بموثوقية البيانات

، (FASB, 2010B: 1) ان توقيت إصدار التقارير المالية السنوية هو أحد اهداف المحاسبة  (FASB)وذكر

ان توقيت التقارير المالية هو عنصر حيوي من  (American Accounting Association-AAA)  واعلنت

 مريكيةالكذلك اعلنت لجنة البورصة واالوراق المالية ا .(04: 1141، لدحدوح)ا عناصر االفصاح المناسب

(Securities and Exchange Commission-SEC)  القواعد التنظيمية النهائية بالنسبة لتاريخ اصدار التقارير

تناول اهمية    1111Sarbanes-Oxley (SOX)  (، كما ان قانون11، 1141يوم لها )سعده،  61المالية وحدد 

سرعة اللب با"االفصاح في الوقت المناسب" وط 112في قسم  الئم عن إصدار التقارير الماليخاصية التوقيت الم

 American Institute of Certified Public) واهتم .(SOX, 2002: 789) في اعداد التقارير المالية

Accountants-AICPA)   تحسين نوعية المعلومات المالية )توقيت المناسب في دراسة بعنوان البخاصية

في دراسة تحسين جودة معلومات   (ICC)  كما واكدت غرفة التجارة العالمية ،(AICPA, 2003)  (للمشروعات

و   (Akle, 2011: 7) المالية في الوقت المناسببضرورة إصدار التقارير  1110التقارير المالية عام 

التي تحويها نموذج التقارير المالية، منها أنواع وتوقيت المعلومات عشرة عناصر الزمة ل   (SEC)وضحتا

 .(01، 1141، لدحدوحالتقارير المالية )ا
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من المادة ( 2الفقرة ) 1111المعدل  4222لسنة  14رقمفي العراق وبموجب قانون الشركات العراقي 

أنء يجب وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خالل األشهر الستة األولى من كل سنة وإعداد تقرير  تنص (442)

 Iraqi Securities) هيئة االوراق المالية العراقيةوبموجب تعليمات شامل بشأنها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية، 

Commission-ISC) المدرجة في سوق العراق لالوراق  شركاتخاصة باإلفصاح للال 1141( لسنة 7رقم )ال

( يوماً من انتهاء سنتها 401مدرجة تزويد الهيئة بالتقرير السنوي في أثناء مدة ال تتجاوز ) شركةعلى كل فان  المالية

 (www.isc.gov.iq) المالية ونشرها بوسائل اإلعالم المتاحة

، فكلما ن عنها خالل وقت قصير من نشوئهاالفائدة من المعلومات تزيد اذا تم االعالويتضح مما سبق ان 

مما يؤثر على امكانية استعمالها في قرار االستثمار ، اصبحت معلوماتها أقل فائدة ،ةخر إصدار التقارير الماليأت

البحث عن مصادر  ةلجوء المستثمر الى محاول شركةلل ةرير المالياقد يترتب على تأخر إصدار التق ءاضافة الى أن

 ةبما يخالز القانون، أو تزايد الشكوك حول سالم ةأوتشجيع تسريب واستغالل المعلومات الداخلي ةمعلومات بديل

 شركة، أو قيام المديرين في الهاأو صرف النظر عن االستثمار في أسهم (Dixit&Ahmed,2019) ،شركةوضع ال

باستغالل هذه المعلومات في التعامالت الداخلية لتحقيق عوائد غير عادية عن طريق المضاربات في سوق رأس 

کما وان توقيت إصدار التقارير المالية السنوية يعد من اهم المقاييس المستخدمة لقياس  (،1: 1141المال )زاهر، 

رعة إصدارها لتصبح متاحة في الوقت المناسب بين يدي فائدة التقارير المالية، حيث تقاس فائدة التقارير بمدى س

(. وكلما قلت الفترة الزمنية بين نهاية الفترة التي تعد عنها 1111مستخدميها التخاذ القرارات االقتصادية )الجهماني، 

المنفعة من استخدام التقارير المالية وبين االعالن عن المعلومات التي تحويها تلك التقارير، كلما ادى ذلك الى زيادة 

في زيادة كفاءة يساعد لمناسب وان عملية اصدار التقارير المالية في الوقت ا (11: 1142تلك المعلومات )باعضة، 

( وتوجيء الموارد االقتصادية في المجال 171: 1116السوق وتقليل عمليات التخمين والمضاربة )الفضل ونور، 

ر ثؤيأن شأنء ن مب لمناست اقولالمالية في تقارير الدار اصإ. کما وان (2: 1141قدر المناسب )زاهر، لالمناسب با

ردة بالتالي على س ينعكر، ويرلتقااه ذلمعلنة لهت اكارلمالية للشوارق األص ال خصائوحن يرلمستثمدات افي معتق

)الخوري وبلقاسم، ل داولتم افي  حجدة يازالر أو ألسعاافي ر في شكل تغيواء ست ماولمعلاه ذستجابة لهوق السافعل 

1116 :461). 

 :العوامل المؤثرة في توقيت إصدار التقارير المالية السنوية: دساسا

اهتمت العديد من الدراسات التي تم إجراؤها في بيئات مختلفة بتوقيت اإلعالن عن التقارير المالية 

العوامل من وقد ركزت هذه الدراسات على مجموعة  ،والعوامل المؤثرة في توقيت اإلعالن عن المعلومات المالية

 :وکمايلي

توقيت إصدار التقارير المالية السنوية  فيأحد أهم العوامل التي تؤثر  شركة: يعد حجم الشركةحجم ال. ١

أكثر تحتاج الى وقت اكبر  ، اذ ان المشاريع التي لها حجم موجودات(AL-Shwiyat, 2013: 421)شركاتلل

أكثر وقت ال  ايضا تحتاج و، أقلموجودات من المشاريع التي تمتلك أكثر عملياتها الحسابية، والى تكاليز إلجراء 

 شركة(. وهناك عدة مؤشرات يمكن استخدامها لقياس حجم ال10: 1147)فارس واخرون،  هافصاح عن معلوماتالل

من خالل  او ( Al Arussi et al, 2009) وعدد العاملين  (Rouf and Hrum, 2011)مثل حجم المبيعات

 (.1147، لدحدوحازعرب و)؛  (Haldar&Mishra, 2016)مجموع الموجودات

تعلس نسب الربحية اآلداء الللي للشرکة وقدرتها عل  توليد االرباح، واالرباح هي المقياس  . نسب الربحية:٢

تعتبر من لفعالية سياسات الشرکة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية والقرارات المتخذة بهذه السياسات، حيث 

 (37: 2016اسة، )ون :مؤشرات نجاح القرارات المالية، ويمكن ان تقاس الربحية بعدة طرق منها

: تقيس هذه النسبة حصة السهم العادي للربح، واعتماداَ على هذه النسبة يقرر المساهمون معدل العائد على االسهم.  أ

 .ر او االستثمار في النشاط ام الاالستمرا

http://www.isc.gov.iq/
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الموجودات تقيس هذه النسبة صافي ربحية الميسسة للل دينار يتم استثماره في  :معدل العائد على الموجودات.  ب

، أي ان هذه النسبة تبين مدت قدرة الميسسة عل  تحقيق بغض النظر عن الطريقة التي بها تمويل الموجودات

  الربحية من مواردها المختلفة.

يعد معدل دوران األسهم من أهم المعايير التى يجب أن يأخذها المستثمر في االعتبار قبل  :معدل دوران االسهم. ٣

ثمار في االسهم، كما أنء يعد أحد معايير المفاضلة ليس فقط فيما بين األسهم المدرجة في سوق ما بل اتخاذ قرار االست

معدل دوران  ويستهدف .تتعدى ذلك لتشمل المفاضلة فيما بين األسواق المالية المختلفة بالنسبة للمستثمرين األجانب

األسهم بصفة أساسية قياس درجة سيولة سهم ما أو سوق مالي ما دون اآلخر. ويقصد بالسيولة في هذه الحالة توافر 

بمعنى آخر إمكانية تحويل السهم . األفضلفي جميع أيام التداول وهو أوامر الشراء والبيع في معظم أيام التداول أو 

وكلما زادت معدالت التداول على السهم ارتفعت . يقارب آخر سعر للتداولإلى نقدية بسرعة وبأقل تكلفة وبسعر 

ً للمستثمرين للدخول والخروج من هذا السهم متى أرادوا، وبالتالي تقلص عامل المخاطرة  سيولتء بما يتيح فرصا

المتداولة لسهم على االستثمار في السهم، وهناك طريقتان لحساب معدل دوران السهم األولى تركز على قيمة األسهم 

شركة ما خالل فترة زمنية ما منسوبة إلى إجمالي القيمة السوقية ألسهم ذات الشركة خالل ذات الفترة الزمنية، بينما 

الطريقة األخرى تركز على عدد األسهم المتداولة لسهم شركة ما خالل فترة زمنية ما منسوبة إلى إجمالي عدد 

 .نب ذات الشركة خالل ذات الفترة الزمنيةاألسهم المكتتب فيها والمصدرة من جا

، يشير بهذا الشأن تعبر هذه النسبة عن مدى اعتماد الشركة على االلتزامات، وهناك رأيان نسبة الرافعة المالية:. ٢

الرأي األول الى أن زيادة مديونية الشركة تؤدي إلى تزايد الضغوط التي يمارسها الدائنون على الشركة من أجل 

لوماتها بصورة سريعة، أذ أن نشر المعلومات في وقتها دون تأخير يمكن الدائنين من معرفة وضع الشركة تقديم مع

(، 420: 1112ومدى التزامها بالقيود التي تتضمنها عقود المديونية واتخاذ اي اجراءات تصحيحية الزمة )الجبر، 

ذ تستغرق اأما الرأي الثاني فيرى أن زيادة مديونية الشركة تؤدي إلى تأخير اإلعالن عن المعلومات  المالية، 

مراجعتها وقتا اطول للتأكد من جميع الجوانب المتعلقة بتلك المديونية قبل عرضها في حالة زيادة عدد دائني الشركة 

اتجاه الرأي االول حيث اشارت   (Stephen & Stergios, 2006)(. وقد اكدت دراسات02: 1141)الدحدوح، 

الى انء وكلما ازدادت نسبة الدين في هيكلية رأس مال الشركة فانها تحاول إصدار تقاريرها المالية المدققة في اقصر 

 (102: 1147( )الزعرب والدحدوح،1112( )عقل، 21: 1141وقت ممكن، وكذلك أكدت دراسات )الدحدوح، 

(Owusu- Ansah, 2000)   اتجاه الرأي الثاني و الذي يشير الى ان الشركات ذات الرافعة المالية العالية تستغرق

 .فترة اطول إلصدار تقاريرها المالية

تعد نسبة السيولة مؤشر لقياس سيولة الشركة، والسيولة تقيس العناصر السائلة والعناصر األقرب  . نسبة السيولة:٥

عاني من عسر مالي في مجال سداد التزاماتء القصيرة االجل دون تا کانت الشرکة ذإلى السيولة من اجل معرفة فيما ا

درجة السيولة المتاحة عند الحاجة، حيث  ان يؤثر ذلك على الموجودات طويلة االجل، فسالمة الشركة تتوقز على

كلما زادت السيولة كلما زادت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها نحو دائنيها في موعدها بدون الحاجة ال  التخلص 

من جزء من موجوداتها الثابتة او اقتراض قروض طويلة االجل، و هذا يزيد من قدرة الشركة على االستمرار في 

 (Ahmed &Sharif,2018) د مؤشرا على مدى نجاح الشركة.نشاطها، ويع

القيمة و تعتبر توقيت إصدار التقارير المالية، في  ةمن العوامل المؤثر شركةتعد القيمة السوقية لل القيمة السوقية:. ٦

التي  شركاتفال. شركاتاستثمار اموالهم في المقابل عن كتعبير خصائص التي يهتم بها المستثمرون الالسوقية احد 

بعكس تأخير لديها أرباح وفرص نمو جيدة )أخبار جيدة، قيمة سوقية عالية( ترغب في اإلعالن عن ذلك دون 

يعود ذلك و، (Karim et al, 2006: 15) (خسائر وفرص نموها محدودة )أخبار سيئةتعرضت ال  التي  شركاتال

مواردها واستغالل  شركةالفهي تقيس كفاءة عمليات . وأدائهاوربحيتها مرتبطة بجودة اإلدارة الشرکات إلى أن نمو 

  (Owusu-Ansah, 2000).المتاحة من قبل اإلدارة 

التي لديها صافي ارباح )انباء جيدة( عادة لتوصيل تلك االنباء بصورة اسرع  الشرکاتتسعى  . نتيجة النشاط:٧

في حين تسعى الشركات التي لديها صافي خسارة )أنباء سيئة( الى تأخير االعالن عن تلك األنباء  ،ألسواق المال
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ألطول فترة ممكنة، وتفسر الدراسات مسألة تأخير االعالن عن األنباء السيئة الى الرغبة الطبيعية لدى إدارة الشركة 

قودهم التي يجري العمل عليها دون صعوبات لتأجيل أي انعكاسات من قبل المستثمرين، واستكمال مفاوضاتهم وع

نشر حت  ت، (Ismail and Chandler, 2003)؛ (64: 1142)باعكضة،  وبأفضل الصيغ المناسبة لوضع الشركة

بقية الشركات المنتمية للصناعة ذاتها األنباء السيئة المتعلقة بهذه الصناعة مما يخفز من المناظر السلبية لألنباء 

لشركة، والحاجة الى مزيد من الوقت لتحسين المعلومات المالية في حالة أفتراض بعض التالعبات السيئة الخاصة با

 (. 420-421: 1112المحاسبية )الجبر، 

ــدار صــت اقيوتوكة ــرلشــر اعمن يــة بــعالقــود جوى ــلت إاــسدارلــض ابعرت اــش: أشركةعمر ال. ٨

 learning curve)  متعلـلاى ـة منحنـيظرى نـعلد اـة باالعتمـلعالقاه ـذهـرت فسوي، ونــلساالي ــلمــر ايرلتقا

theory) لهذه النظرية ً مع زيادة الخبرة والتعلم تتناقص فترة إصدار التقرير المالي السنوي )زعرب فانء و، ووفقا

التي لها فترة طويلة من تاريخ تأسيسها الى االن، تصدر المعلومات  شركاتان الحيث (، 101: 1147، الدحدوحو

قلة من ما لها وقصير ال عمرذات ال شركاتمن الأكثر ر محاسبي مؤهل دبشكل اسرع مما لها من خبرة في العمل وكا

ة، وبالتالي ، زادت عدد التقارير المالية المنشوركةـرلشـر اعمل اطا ـكلم(، أي 16: 1147الخبرة )فارس واخرون، 

م تعلـــلاة ـــبري تجـــفم تهـرة لخبـنتيجت اـمولمعلـدار اصـل واتحليوع ـي جمـا فـفراحتـر اكثأكة ـرلشابح ـتص

يقاس عمر و .(12: 1112)قاقيش والبطاينة،  يةونـــلساة ـــلمالياللتقارير سرعة إصدارهم ى ـــلـــك الـــؤدي ذيو

تم  البحث اعادة بالفترة منذ تأسيسها )عدد التقارير المالية السنوية( أو منذ تسجيلها في السوق المالي، وفي هذ شركةال

وسنة الدراسة لقياس متغير العمر )عدد التقارير المالية السنوية المنشورة(.  شركةفرق بين تاريخ تأسيس الالم ااستخد

 .ةدراسات سابقعدد من الفي  ةشركوقد استخدم المؤشر المذكور لقياس عمر ال

سوووق العوراق لوالوراق الماليوة وهيئووة االوراق الماليوة العراقيوة بتصونيز الشووركات  : قوام. نووع النشواط االقتصوادي٩

المدرجة في السوق الى: قطاع المصارف، قطاع التأمين، قطاع االتصاالت، قطاع الصناعة، قطاع الخودمات، قطواع 

ودرجووة تعقيوود الزراعووة، قطوواع الفنووادق والسووياحة، وقطوواع االسووتثمار. حيووث تختلووز الصووناعات موون حيووث المخوواطر 

ان فترة اصدار تقرير مراقب الحسوابات بالنسوبة لشوركات اذ عملياتها التشغيلية والممارسات المحاسبية المطبقة فيها، 

تنتموي اليهوا الوذي (، لوذا فوان نووع القطواع 1112الصناعية اطول منها للشركات غيور الصوناعية )قواقيش و البطاينوة، 

 ر التقارير المالية السنوية.اصداؤثر على توقيت يالصناعة يمكن ان 

حسابات الختامية للشركات، الجهة االولى هي ديوان البتدقيق  ان: في العراق هناك جهتين تقومجهة التدقيق ١١

مجازة من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الخاصة التدقيق الالرقابة المالية االتحادية، والجهة الثانية هي مكاتب 

العام والمختلط  القطاعشركات فان  المعدل. وفي العراق 4222( لسنة 2جب قانون رقم )الحسابات والتي اسسس بمو

قطاع الخاص تدقق حساباتها من قبل مكاتب التدقق حساباتهما من قبل ديوان الرقابة المالية االتحادية، اما شركات 

 وشركات التدقيق الخاصة. 

عن هئية االوراق المالية  ةبموجب تعليمات االفصاح الصادر العراقية:هيئة االوراق المالية لاالفصاح تعلميات . ١١

المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية  شركاتألزمت الفقد  ،باإلفصاح خاصةال 1141( لسنة 7العراقية رقم )

( يوماً 401مدة ال تتجاوز )خالل المالية قبل إصدارها من قبل مدقق حسابات قانوني مستقل قوائمها بضرورة تدقيق 

  المالية.من انتهاء سنتها 

 المحور الثالث: الجانب التطبيقي للبحث

 نتائج تحليل البيانات واختبار الفرضيات

في  العراقية المدرجة شركاتالمن  البحثيتكون مجتمع  :البياناتعلى  حصولالومصادر  البحثمجتمع تحديد أوال:

لسنوات لالتقارير المالية لخمس فترات مالية متتالية  البحثتتضمن عينة ، حيث سوق العراق لالوراق المالية

اط ششرکة تعمل في مجال الن( ٠٢تقارير مالية لـ) شرکة منها( ٠٢( لـ)٢١٠٢، ٢١٠٢، ٢١٠٢، ٢١٠٢، ٢١٠٢)
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( ٠١تعمل في مجال النشاط الخدمي. وقد بلغت حجم المشاهدات للعينة ) شركات (0وتقارير مالية لـ)الصناعي 

 لالزمة للدراسةافي الحصول على البيانات  باحثانال اعتمدو  .(4كما هو موضح في جدول )، (21=0×47)مشاهدة 

 العراقيةمالية موقع هيئة االوراق العينة البحث والمنشورة في  شركاتالتقارير المالية السنوية للعلى 

(www.isc.gov.iq) ( وسوق العراق لالوراق الماليةwww.isx-iq.net.)  

 

 البحثعينة  شركاتاسماء ال: (4جدول )ال

 اسم الشركة وقطاعها الرقم نوع النشاط

 خدمي

 العراقية للنقل البري/ مساهمة مختلطة ٠

 المعمورة لالستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة ٢

 النخبة للمقاوالت العامة/ مساهمة خاصة ٢

 بغداد العراق للنقل العام واالستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة ٢

 مدينة العاب الكرخ السياحية/ مساهمة مختلطة ٢

 صناعي

 التمورالعراقية/ مساهمة مختلطة ٢

 الخياطة الحديثة/ مساهمة خاصة ٢

 الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبالستيكية/ مساهمة مختلطة ٢

 الصناعات االلكترونية/ مساهمة مختلطة ٠

 الصناعات المعدنية والدراجات/ مساهمة مختلطة ٠١

 العراقية لالعمال الهندسية/ مساهمة مختلطة ٠٠

 العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة ٠٢

 الكندي النتاج اللقاحات البيطرية/ مساهمة مختلطة ٠٢

٠٢ 
المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه 

 المعقمة/مساهمة خاصة

 الهالل الصناعية/ مساهـمة مختلطة ٠٢

 مختلطةانتاج االلبسة الجاهزة/ مساهمة  ٠٢

 بغداد لصناعة مواد التغليز/ شرکة مساهمة ٠٢

 بغداد للمشروبات الغازية/ مساهمة خاصة ٠٢

االحصاءات الوصفية للمتغير التابع والمتغيرات المستقلة،  :البياناتتحليل االساليب االحصائية المستخدمة في اً: ثاني

معامل االرتباط وتمثلت في حساب الوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واكبر قيمة، واصغر قيمة لكل متغير، 

 المتمثل بتوقيت اصدارالظهار اثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع  تحليل االنحدار المتعددو، (بيرسون)

 . البيانات واختبار الفرضيات تحليلفي اجراء  (SPSS)االحصائي برنامج الاستخدام تم ، والتقارير المالية السنوية

 :ابحث وكيفية قياسهمتغيرات الاً: ثالث

ــو " هرة( وثــؤلم)اتقلة ــلمسرات االمتغيــه برأثــة تــجس دراــقيدف تهــلمســر المتغيــو اهو :المتغير التابع -1

 المالية حتى تاريخ اصدار تقرير المدقق الخارجي الفترةء من تاريخ انتهاالسنوي  ــر المالييرلتقــدار اصــرة افت

 .ماـبة باأليـومحسو

http://www.isc.gov.iq/
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( 1) الجدول، وابعــلتــر المتغيافي  اــهرة تأثيــجس دراــقيدف تهــلمســرات المتغياي ــهو المتغيرات المستقلة: -1

 . ة قياسهاــكيفيت وارــلمتغياه ــذهيوضح 

 

 

 

 

 سماء و رموز المتغيرات وطريقة قياسهاا :(1جدول )ال

 المتغيراسم 
نوع 

 المتغير

رمز 

 المتغير
 طريقة القياس

توقيت اصدار التقارير المالية 

  بااليام
 Y تابع

عدد االيام التي تبدأ من نهاية السنة المالية  حتى 

من لكل سنة  اصدار تقرير المدقق الخارجيتاريخ 

 سنوات الدراسة

 المؤشرات المالية

 X1 مستقل حجم الموجودات
اللوغاريتم الطبيعي الجمالي الموجودات في  =

 نهاية السنة.

 X2 مستقل دينار  /العائد على السهم
س المال أر ÷صافي الربح بعد الضريبة  =

  باالسهماالسمي 

 X3 مستقل  معدل العائد على الموجودات
اجمالي الموجودات في نهاية  ÷= صافي الربح 

 السنة.

 X4 مستقل معدل دوران االسهم
عدد االسهم ÷  عدد االسهم المتداولة خالل الفترة =

 .411× المكتتب بها في نهاية الفترة

 X5 مستقل نسبة الرافعة المالية
 اجمالي الموجودات ÷ = اجمالي المطلوبات 

×411  

 X6 مستقل نسبة السيولة
اجمالي  ÷= اجمالي الموجودات المتداولة 

 411×المطلوبات 

 X7 مستقل القيمة السوقية
رأس المال االسمي × سعراالغالق السنوي = 

  المدفوع

 متمثلة بصافي االرباح او الخسائر X8 مستقل نتيجة النشاط

 الماليةغير المؤشرات 

 .شركةسنة الدراسة وسنة تأسيس ال الفرق بين X9 مستقل شركةعمر ال

 4والصناعي= 1الخدمي=  X10 مستقل النشاطنوع 

 X11 مستقل جهة التدقيق
ديوان رقابة المالية  1مكتب تدقيق خاص=

 4االتحادية =

هيئة االوراق لاالفصاح تعليمات 

 ISC المالية
 X12 مستقل

(، خارج 1ضمن تعليمات تأخـذ متغيـر وهمـي)

 (.4متغير وهمي  )تعليمات تأخذ 

 

 وتم استخدام إنموذجيين لالنحدار المتعدد الختبار العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة کمايلي:

  :د االول الختبار العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل )المؤشرات المالية(د. نموذج االنحدار المتع٠

1. Y= β1 + β4 X1 +  β1X2 + β2 X3 +  β1 X4 + β0 X5+ β6 X6+ β2 X7 + β7 X8 + e 

 :. نموذج االنحدار المتعدد الثاني الختبار العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل )المؤشرات غير المالية(٢

2. Y= β1 + β  2  X2 +β41X10+β44X11++ β  41  X41 +e 
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 :تحليل النتائجرابعاً: 

والتي  عينة البحث( االحصاءات الوصفية للمتغيرات المستخدمة في 2)جدول الالحصاءات الوصفية: يعرض ا .٠

  .تتضمن اصغر قيمة واكبر قيمة والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل متغير

 للمتغيرات المستخدمة االحصاءات الوصفية :(2جدول )ال

 المتغيرات

حجم 

العينة 

N 

 المعياري االنحراف المتوسط الحد االقصى الحد االدنى

Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y 90 28 644 166.40 116.521 

X1 90 8.7 11.42 9.77 0.628 

X2 90 -0.39 3.42 0.08 0.455 

X3 90 -1.1 0.35 -0.05 0.245 

X4 90 0.37 101.29 19.61 20.499 

X5 90 0.45 191.69 27.13 32.507 

X6 90 47.91 12800.64 919.87 1653.942 

X7 90 8.93 11.6 9.96 0.652 

X8 (مليون دينار) 6977.724 755.51 37781.41 19920- 90 

X9 90 11 54 32.00 12.025 

X10 90 0 1 0.61 0.490 

X11 90 0 1 0.72 0.450 

X12 90 0 1 0.50 0.503 

 النشاط (: االحصاءات الوصفية لنتيجة1الجدول )

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 55.6 55.6 55.6 50 ارباح نتيجةال

 100.0 44.4 44.4 40 خسارة نتيجةال
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Total 90 100.0 100.0  

 

 

 (: االحصاءات الوصفية لجهة التدقيق0جدول )ال

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 38.9 38.9 38.9 35 مكتب خاص

 100.0 61.1 61.1 55 ديوان رقابة

Total 90 100.0 100.0  

 )النشاط( (: االحصاءات الوصفية  لنوع القطاع6الجدول )

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 27.8 27.8 27.8 25 خدمي

 100.0 72.2 72.2 65 صناعي

Total 90 100.0 100.0  

 (: االحصاءات الوصفية  لتعليمات االفصاح لهئية االوراق المالية العراقية2)جدول ال

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

فترة  ضمن 

 التعليمات
45 50.0 50.0 50.0 

خارج فترة 

 التعليمات
45 50.0 50.0 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
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 ما يلي:حظ يال (2) جدولالن خالل م

وهذه الفترة اطول من  ،يوم ٠٢٢٦٢ البحثعينة  شركاتلل (Y) توقيت اصدار التقارير الماليةالحسابي لمتوسط ال. ٠

نحراف المعياري االقيمة اكبر من هي و هيئة االوراق المالية العراقية،لبحسب تعليمات االفصاح المحددة  الفترة

المالية السنوية في  بأصدار التقارير البحثعينة  شركاتالالتزام مدت عن وتعبر تلك النتيجة . يوم 446.01 والبالغ

ً  611 فترة هيبينما اعلى  ،يوما 17 فترة لالفصاححيث بلغ اقل الوقت المحدد قانوناُ،  وهذا يدل على وجود ، يوما

بيئة الوليس هناك دراسات اخرى في . شركاتفي إصدار التقارير المالية السنوية لدى بعض ال كبير جداً  تأخير

 مقارنة.الجراء االعتماد عليها ال باحثانتناولت هذا المؤشر لكي يتسنى للالعراقية 

في حين  ١٦٢٢٢واالنحراف المعياري ، ٠٠٦٢ للوغاريتم الطبيعياب (X1) الشركةحجم الحسابي لمتوسط البلغ . ٢

مليون  162,026 بمبلغو 44.11واعلى قيمة ، ضمن النشاط الخدمي دينارمليون  ٢٢٢ بمبلغو ٢٦٢ قيمةكانت ادنى 

، البحثعينة  شركاتلليتضح من اعاله وجود فروقات كبيرة في حجم الموجودات و، ضمن النشاط الصناعي دينار

 .الخدميةالشرکات في  هاعنالصناعية  شركاتالفي موال الويعود السبب في ذلك الى اختالف رؤوس ا

ي حين بلغت ، فدينار ١٦٢٢٢نحراف المعياري اال و دينار 1.17 (X2) لعائد على االسهمالحسابي لمتوسط البلغ . ٢

 .بين ادنى قيمة واقصى قيمة تشتت كبير هناك ، ايدينار 2.11 قيمة واقصى دينار ١٦٢٠- ادنى قيمة

 ، ١٦٢٢٢ يبلغذي المعياري وال نحرافاالو ١٦١٢٢-  (X3)معدل العائد على لموجوداتلالحسابي متوسط البلغ . ٢

 .ايضا شركة صناعيةل 1.20واقصى قيمة  شركة صناعيةل ٠٦٠- ادنى قيمة بينلالنحراف  تشتت كبير اذن هناك

، وهذا 11.122  واالنحراف المعياري والذي يبلغ ٠٠٦٢٠  (X4) معدل دوران االسهمالحسابي لمتوسط البلغ . ٢

لوكة لمجموعة مم البحثعينة والسبب يعود الى ان الشركات  البحث،يدل على قلة دوران االسهم في الشركات عينة 

% 1.22ادنى قيمة عن  اكبروبالتالي يكون هناك تشتت  ،مختلطةشرکة کونها او  العوائل شخاص اوالمعينة من ا

وجود تفاوت بين ادنى واعلى قيمة وهذا ايضاً يعود السباب سبق  من خالل %، ويتضح ذلك414.12واقصى قيمة 

 ذكرها.

 ، 21.112 بلغذي ينحرف المعياري والواال،  12.412 (X5) نسبة الرافعة الماليةالحسابي لمتوسط البلغ . ٢

وهذا يدل على ان  %424.62واقصى قيمة  % 1.10 ادنى قيمةلالنحراف المعياري قليل عند ت وبالتالي يكون التش

من اموال هو اي ان غالبية هيكل التمويل للشركات عينة البحث  ،جداً  قليلةن ونسبة تمويل هيكل رأس المال بالدي

 .انفسهم ن والمالكينيالمساهم

وجود هذا  يبين، و4602.21  البالغ االنحراف المعياري، و 242.72  (X6) نسبة السيولةلالحسابي متوسط البلغ . ٢

قدرة اللديها  البحثعينة  شركاتلاوهذا يدل على ان ، %41711.61 واقصى قيمة %12.24 دنى قيمةا ينبتشتت 

 .نتائج نسبة الرافعة المالية هوهذا ما يؤكدة، دها المحدديعافي موها دفع التزاماتعلى 

 االنحراف المعياري، ودينار 2,146وبمبلغ  9.96باللوغاريتم   (X7) قيمة السوقيةالحسابي للمتوسط البلغ . ٢

وبمبلغ  44.61مليون دينار واقصى قيمة  171وبمبلغ  7.22ادني قيمة  عند وبالتالي يكون التشتت قليل، ١٦٢٢٢

مليون دينار، وهذا يدل على ان القيمة السوقية السهم الشركات عينة الدراسة منخفضة كون االسهم  122,621

  .مملوكة لمجموعة معينة من المساهمين

 االنحراف المعياري والذي يبلغو ،دينارمليون  ٢٢٢٦٢٠ (X8) نتيجة النشاطالحسابي لمتوسط البلغ . ٠

مليون دينار واقصى قيمة 42,211,111-ادنى قيمة بين النحراف تشتت كبير  ، اي هناكدينارمليون  ٢٠٢٢٦٢٢٢

% ٢٢ ارباح والباقي الديه البحث% من شركات عينة 00بان ( 1ويوضح جدول رقم ) ،دينارالز  22,274,111

 .خسارة الديه
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وبالتالي يكون سنة، 41االنحراف المعياري والذي يبلغ و، سنة 21 (X9) الشركة لعمرالحسابي  متوسط البلغ . ٠١

صناعية ال وهذا يدل على ان قطاع الشركات، سنة 01واكبر عمر  سنة 44اقل عمر التشتت لالنحراف كبير بين

 نسبيا. اقدمخدمية في العراق الو

بان ( 0) جدولالويوضح ،  ١٦٢٠١ نحراف المعياريالاو، ١٦٢٠ (X10) جهة التدقيقالحسابي لمتوسط البلغ . ٠٠

% 64.4 الباقية نسبةالتدقيق خاصة واو شركات تدقق من قبل مكاتب  البحث% من شركات عينة 27.2 ءنسبت ما

 رقابة المالية االتحادية.التدقق من قبل ديوان 

جدول الويوضح ،  ١٦٢٢١ نحراف المعيارياالو،  ١٦٢٢ (X11) )النشاط( نوع القطاعالحسابي لمتوسط البلغ . ٠٢

( 7جدول )الويوضح ، % شركات صناعية21.1خدمية ونسبة  البحث% من الشركات عينة 12.7 ءبان مانسبت (6)

يوماً للشركات الصناعية، اما الشركات  472.740 هو بان المتوسط الحسابي لتوقيت اصدار التقارير المالية السنوية

صناعية الشركات اليوماً، وهذا يدل على ان اعداد التقارير المالية في  402.21 لها لغ المتسوط الحسابيفيبالخدمية 

ً اطول من الشركات الخدمية مخزون من المواد النشاط الصناعي بوجود الوالسبب يعود الى تعقيد ، تستغرق وقتا

 .تطلب مزيداُ من الجهد والوقتيان تدقيقها حيث ، تحت التصنيع واالنتاج التام نتاجالاولية وا

 ١،٢١٢ نحراف المعيارياالو، يوما 1.01  (X12) (ISC)بموجب  تعليمات االفصاحالحسابي ل متوسطالبلغ . ٠٢

بتعليمات االفصاح بحسب هيئة االوراق المالية  تالتزم البحثشركات عينة ال% من 01بان ( 2جدول )الويوضح ، 

 .يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية 401المالية السنوية خالل الفترة اقصى  هاالعراقية باصدار تقارير

 Pearsonعلى معامل ارتباط بيرسون ) تم االعتماد، بين المتغيرات  االرتباطلتحليل  :اتتحليل االرتباطخامسا: 

Correlation ( 2جدول )اليوضح و، على حدةكل  ةالمتغير التابع والمتغيرات المستقل( الختبار درجة االرتباط بين

 مصفوفة ارتباط بيرسون لمتغيرات البحث. 

 البحثلمتغيرات  مصفوفة االرتباط بيرسون: (٢جدول )ال

 )عدد ايام(المتغير التابع  المتغيرات المستقلة )المؤشرات المالية وغير المالية(

X1 

Pearson Correlation 0.338** 

Sig. (2-tailed) 0.001 

N 90 

X2 

Pearson Correlation -0.136 

Sig. (2-tailed) 0.200 

N 90 

X3 

Pearson Correlation -0.256* 

Sig. (2-tailed) 0.015 

N 90 

X4 

Pearson Correlation -0.176 

Sig. (2-tailed) 0.096 

N 90 

X5 Pearson Correlation 0.238* 
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Sig. (2-tailed) 0.024 

N 90 

X6 

Pearson Correlation -0.230* 

Sig. (2-tailed) 0.029 

N 90 

X7 

Pearson Correlation 0.222* 

Sig. (2-tailed) 0.036 

N 90 

X8 

Pearson Correlation -0.256* 

Sig. (2-tailed) 0.015 

N 90 

X9 

Pearson Correlation 0.144 

Sig. (2-tailed) 0.176 

N 90 

X10 

Pearson Correlation 0.588** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

N 90 

X11 

Pearson Correlation 0.045 

Sig. (2-tailed) 0.671 

N 90 

X12 

Pearson Correlation 1.740** 

Sig. (2-tailed) 1.000 

N 90 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 ما يلي:وك البحثلمتغيرات  نتائج تحليل مصفوفة ارتباط بيرسونجدول السابق ال يوضح

من وكل  قارير المالية السنوية المنشورةالتبين توقيت اصدار  ذات داللة احصائية موجبةارتباط وجود عالقة . ٠

 Sig 0.036) قيمة السوقية، ال(Sig0.024 P.0.238) نسبة الرافعة المالية ،(Sig 0.001 P.0338) حجم الشركة

P. 0.222) ،  جهة التدقيق(Sig 0.000 P. 0.588) ، تعليمات هيئة االوراق الماليةو (Sig 0.00 P. 0.740). 
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وجود عالقة ارتباط سالبة ذات داللة احصائية بين توقيت اصدار التقارير المالية السنوية المنشورة وكل من . ٢

النشاط ونتيجة  ، (Sig0.029 P.-0.230) السيولةنسبة  ، (Sig 0.015 P.-0.256) موجوداتالمعدل العائد على 

(Sig0.015 P.-0.256). 

 عائدالبين توقيت اصدار التقارير المالية السنوية المنشورة وكل من ذات داللة احصائية  ارتباط عدم وجود عالقة. ٢

 .لشركة، نوع القطاع، عمر امعدل دوران االسهم، سهمالعلى ا

التي البحث  ياتفرضالختبار نتائج تحليل االنحدار المتعدد الجداول التالية عرض ت سادسا: اختبار فرضيات البحث:

 :تم التوصل اليها

)حجم المؤشرات المالية  ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين :H1 فرضية الرئيسية االولىالاختبار . ١

، معدل العائد على الموجودات، نسبة دوران اسهم، نسبة الرافعة المالية، نسبة السيولة، الشركة، العائد على السهم

  إصدار التقارير المالية السنوية المنشورة للشركات عينة البحث.وبين توقيت لقيمة السوقية، نتيجة النشاط( ا

Adjusted Rان قيم معامل التحديد المعدل ) (9) يوضح الجدول
2

تشير الى ان نموذج ، اذ 0.30 ( تعادل 

رات في توقيت اصدار التقارير المالية في عينة الشركات الخاضعة يمن التغي %٢١ االنحدار المستخدم تفسر

R(1112للدراسة، وهذه نسبة اقل من دراسة )قاقيش ومعاينة، 
2
( 1142دراسة )زعرب والدحدوح،  ، مع 66.6%=

R
2
 ,Owusu- Ansah)ودراسة  R2=15.8% ( 1142، واكبر من نتائج دراسة )السليحات واخرون،  41.2%=

2000) R
2
Rقيمة ) تشير كذلك، 16.6%=

2
اصدار التقارير المالية ن االختالفات في توقيت % م٢١ ( الى ان

 .البحثخذ بنظر االعتبار في تيلم  السنوية ترجع الى عوامل اخرى

 Model Summary ملخص النموذج: (٠جدول )ال

Model 

 معامل االرتباط

R 

 معامل التحديد

R Square 

 معامل التحديد المعدل

Adjusted R Square 

خطأ المعياريال  

Std. Error 

1 .600a .3601 0.30 97.69 

a. Predictors: (Constant) قيمة الرافعة المالية، العائد على السهم ، نسبة ال، نتيجة النشاط، نسبة دوران االسهم، نسبة السيولة، 

عائد على الموجودات، حجم الشركةالالسوقية، معدل   

وهي  1.111معنوية  بمستوى 0.212، والتي بلغت F( تحليل التباين المعنوية الختبار 10)يوضح الجدول 

مما يؤكد ان نموذج االنحدار عالي المعنوية من الناحية االحصائية، وهذا يعني وجود  ١٦١٢ اقل من مستوى الداللة

تأثير واضح للمتغيرات المستقلة مجتمعة على فترة اصدار التقرير المالي السنوي، اي أنهـا تقـع فـي منطقـة رفـض 

وجود عالقة معنوية ذات  دة القــرار المعتمــدة وضرورة األخذ بالفرضية البديلة، ايالفرضـية العدميـة وفــق قاعــ

، معدل العائد على الموجودات، نسبة دوران حجم الشركة، العائد على السهمداللة إحصائية بين المؤشرات المالية: )

وبين توقيت إصدار التقارير المالية السنوية  سهم، نسبة الرافعة المالية، نسبة السيولة، القيمة السوقية، نتيجة النشاط(لا

 المنشورة للشركات عينة البحث.
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ANOVA(:٠١الجدول )
a  

Model 

 مجموع المربعات

Sum of Squares 

ات الحريةجدر  

Df 

 مجموع المربعات

Sum of Squares F Sig. 

1 Regression0.000 5.703 54424.697 8 435397.579  االنحدارb 

Residual 9542.741 81 772962.021  المتبقي   

Total89 1208359.600  االجمالي    

a. Dependent Variable: عدد ايام 

b. Predictors: (Constant): 

الموجودات، عائد على القيمة السوقية، معدل ال رافعة المالية، العائد على السهم ، نسبة النتيجة النشاط، نسبة دوران االسهم، نسبة السيولة، 

 حجم الشركة

لفرضـــية ل اختبـــار الفرضـــيات الفرعيـةيتم بعـــد أن تـــم اختبـــار الفرضـــية الرئيســـية االولى، 

ارير المالية وتوقيت اصدار التقالمستقلة لتَّعـرف علـى شـكل العالقـة بـين المتغيـرات الفرعيـة الرئيســـية االولى ل

 ( يوضح ذلك.11السنوية، والجدول )

  (Coefficients) المعامالت: (٠٠)جدول ال

المتغيرات المستقلة       

 Unstandardized المعامالت غير الموحدة

Coefficients 

 المعامالت الموحدة

Standardized 

Coefficients 
t قيمة 

 درجة المعنوية

Sig. 

B معامالت االنحدار 
Std. Error  الخطأ

 المعياري
Beta 

Model 1 

(Constant) -811.760 208.221  -3.899 0.000 

X1 105.263 34.007 0.568 3.095 0.003 

X2 -4.268 32.266 -0.017 -0.132 0.895 

X3 41.459 79.728 0.087 0.520 0.604 

X4 -0.359 0.544 -0.063 -0.659 0.512 

X5 0.553 0.500 0.154 1.106 0.272 

X6 -0.006 0.007 -0.083 -0.863 0.391 

X7 -4.411 30.741 -0.025 -0.143 0.886 

X8 -8.286 0.000 -0.496 -4.340 0.000 

حيث ، الفرعيةفرضيات النتائج تحليل نموذج االنحدار المتعدد االول الختبار  (11) يوضح الجدول

 يلي: ماتحليل النتائج  تاظهر
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توقيت بين  ذات داللة احصائيةموجبة معنوية  وجود عالقة اظهرت نتائج تحليل االنحدار :H1-1لفرعية الفرضية ا

بمستوى  حجم الشركةومساهمة العراقية الللشركات الصناعية والخدمية  اصدار التقارير المالية السنوية المنشورة

رة الكبي شركاتالمالية السنوية في المدة إصدار التقارير ان اي  ،1.10داللة الاقل من مستوى هي و 1.112المعنوية 

 نشر تقاريرها الماليةفي الشركات كبيرة وقتاً اطول اذ قد تستغرق  الصغيرة، شركاتتختلز عن هذه المدة في ال

ؤثر في توقيت م مؤشر مالي جحم الموجودات،النتيجة الى ان  هشير هذوتشركات الصغيرة، الالسنوية مقارنة ب

توجد عالقة ) فرضية البديلةالوقبول  H1-1فرضية ال رفضوهذا يعني  ،السنوية المنشورةاصدار التقارير المالية 

 .(معنوية ذات داللة إحصائية بين حجم الشركة وبين توقيت إصدار التقارير المالية السنوية المنشورة للشركات

بين توقيت اصدار التقارير اظهرت النتائج عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية  :H1-2الفرضية الفرعية 

والعائد على االسهم، وقد ترجع هذه النتيجة مساهمة العراقية الللشركات الصناعية والخدمية  المالية السنوية المنشورة

کما موضح في  1.1012انحراف معياري  ر اقل من دينا 1.1712عائد على االسهم الحسابي لمتوسط الالى ان 

ا يدل على ان لديها عائد اسهم ضعيز جداً، وهذ البحثان معظم الشركات عينة  ال (، وتدل هذه النسبة 2)الجدول 

  .H1-2الفرضية  قبولالمالية المنشورة، مما يعني  ؤثر في توقيت اصدار التقاريري المؤشر هذا ال

ايضاً، عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين توقيت ( 11)الجدول بين ي :H1-3الفرضية الفرعية 

نتائج  بينتحيث ومعدل العائد على الموجودات، عينة البحث للشركات اصدار التقارير المالية السنوية المنشورة 

للشركات  عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين توقيت اصدار التقارير المالية السنوية المنشورة تحليلال

يمكن القول بان معدل العائد  مما . 1.10وهي اکبر من مستوى الداللة  ١٦٢١٢ تحجم الشركة اذ بلغو عينة البحث

. H1-3ؤثر في توقيت إصدار التقارير المالية السنوية، ما يعني قبول الفرضية يعلى الموجودات مؤشر مالي ال 

وتعتبر من مؤشرات  ،على توليد األرباح شركةقدرة اليشيران الى والثالثة الثانية تان فرضيالوهنا يمكن القول ان 

 . هةمشاب نتائجالقد تكون  الهذ ،نجاح القرارات المالية

توقيت اصدار  احصائية بينذات داللة معنوية عدم وجود عالقة تحليل النتائج  وضحت :H1-4الفرضية الفرعية 

وهي اکبر من مستوى  ١٦٢٠٢ اذ بلغت، السهمونسبة دوران  البحثعينة للشركات  التقارير المالية السنوية المنشورة

نحراف الاقل من ا %42.6نسبة دوران االسهم ل المتوسط الحسابي وقد ترجع هذه النتيجة الى ان.  1.10الداللة 

والسبب يعود  ،شركاتسهم في الاالقلة حركة دوران ضعز و، وهذا يدل على (3)الجدول % 11.122المعياري 

 يؤكده  تشتت انحراف اكبر بين ما وهذا او مختلطة وغير مربحة،مساهمة خاصة  شركاتهي  شركاتالى ان ال

ؤثر ي مؤشر مالي ال معدل دوران االسهممما سبق يمكن القول بان   .%27.101% واقصى قيمة 1.121ادنى قيمة 

  .H1-4الفرعية فرضية ال قبولوهذا ما يعني  في توقيت إصدار التقارير المالية السنوية

بين نتائج التحليل عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين توقيت اصدار ت :H1-5الفرعية  الفرضية

وهي  ١٦٢٢٢ اذ بلغت مستوت معنوية، للشركات عينة البحث ونسبة الرافعة المالية التقارير المالية السنوية المنشورة

( حيث يبين الجدول بان متوسط نسبة الرافعة 2)الجدول ويظهر ذلك من خالل  .1.10من مستوى الداللة  اکبر

% من اجمالي موجودات الشركة في نهاية السنة وهذا يدل على ان الشركات عينة البحث ذات 12.412المالية يبلغ 

المعلومات في الوقت المناسب، مما يعني تظهر مشكلة اشباع حاجات الدائنون من  المعدالت ديون منخفضة وبهذا 

في توقيت إصدار التقارير المالية السنوية، ما يعني قبول الفرضية  يثريال مؤشر مالي هي  بان نسبة الرافعة المالية

 .H1-5  فرعيةال

: اوضحت النتائح، عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين توقيت اصدار H1-6الفرضية الفرعية 

وهي اکبر  ١٦٢٠٠ معنويةال مستوت اذ بلغونسبة السيولة،  عينة البحثللشركات التقارير المالية السنوية المنشورة 

وهذا يدل على % ، ٢٢٦٠٠٠ هو ( بان متوسط نسبة السيولة2)الجدول وتبين من خالل  ١٦١٢ من مستوت الداللة

تظهر  وال ان الشركات عينة البحث لديها سيولة مرتفعة جداَ وانها قادرة على تسديد التزاماتها في الوقت المناسب

في توقيت إصدار  ثرؤي المؤشر مالي ، مما يدل على ان نسبة السيولة هي عجز المالي في الوقت القريبالمشكلة 

 .H1-6ذا يعني قبول الفرضية الفرعية المالية السنوية وهالتقارير 
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توقيت اصدار التقارير  ذات داللة احصائية بين معنوية نتائج عدم وجود عالقةالاوضحت  :H1-7الفرعية  يةلفرضا

 ١٦٢٢٢ معنويةالمستوت اذ بلغ  ،قيمة السوقيةالوعينة البحث للشركات الصناعية والخدمية  المالية السنوية المنشورة

 2,146وبمبلغ  2.26هو  متوسط القيمة( ان 2يالحظ من خالل الجدول ) حيث. 1.10من مستوى الداللة  وهي اکبر

 171وبمبلغ  7.22، وبالتالي يكون التشتت قليل عند ادني قيمة ١٦٢٢٢مليون دينار، وبأكبر من االنحراف المعياري 

 شركاتلقيمة السوقية لاليدل على ان  وهذا  ،مليون دينار  122,621وبمبلغ  44.61مليون دينار واقصى قيمة 

مما سبق يدل  .نية والرابعةفرضية الثااليؤكد نتيجة  وهذا ما ،منخفضة القيمة شركاتتلك الاسهم ان منخفضة كون 

قبول وهذا ما يعني  في توقيت إصدار التقارير المالية السنوية ؤثريهي مؤشر مالي ال  قيمة السوقيةالعلى ان 

  .H1-7الفرضية 

ذات داللة احصائية بين توقيت اصدار سالبة وجود عالقة معنوية اوضحت النتائج  :H1-8الفرضية الفرعية 

وهي اقل من  ١٦١١١ بمستوى معنوية ونتيجة النشاطعينة البحث للشركات المنشورة التقارير المالية السنوية 

حيث ان  ،اصدار التقارير المالية السنويةفي توقيت نتيجة تؤكد بان للربحية دور وهذه  ، 1.10مستوى الداللة 

ا مم .عكس صحيحالوالمستخدمين  الىتقاريرها المالية ل يتوصفي  تسرع  واخبار سارةالشركات التي لديها ربحية 

وهذا يعني رفض  ،في توقيت إصدار التقارير المالية السنوية يؤثر مؤشريدل على ان نتيجة النشاط هي سبق 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين نتيجة النشاط وبين ) فرضية البديلةالوقبول  H1-8الفرعية الفرضية 

 .(عينة البحث توقيت إصدار التقارير المالية السنوية المنشورة للشركات

المالية )عمر  المؤشرات غير بين ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية :H2 الثانية فرضية الرئيسيةالاختبار 

(  وبين توقيت إصدار التقارير المالية السنوية ISC لـ وتعليمات االفصاح الشركة، نوع النشاط، جهة التدقيق

 .للشركات عينة البحثالمنشورة 

 Model Summaryملخص النموذج : (٠٢جدول )ال

Model 

 معامل االرتباط

R 

 معامل التحديد

R Square 

 معامل التحديد المعدل

Adjusted R Square 

خطأ المعياريال  

Std. Error 

2 1.756a 1.571 1.551 78.05184 

a. Predictors: (Constant),  عمر الشركة، جهة التدقيق النشاط،تعليمات هئية االوراق المالية، نوع  

Adjusted Rيوضح الجدول السابق ان قيم معامل التحديد )
2

هي تشير الى ان نموذج ، و ١٦٢٢٠ ( تعادل

، وهذه البحثمن المتغيرات في توقيت اصدار التقارير المالية في عينة  %00.4مكنء تفسير ياالنحدار المستخدم 

R(1112نسبة اقل من دراسة )قاقيش ومعاينة، ال
2
( 1142)زعرب و الدحدوح،  واكبر من نتائج دراسة،  66.6%=

R
2
R (Owusu- Ansah, 2000)ودراسة  R2=15.8% ( 1142، )السليحات واخرون،  41.2%=

2
=16.6% 

Rوتشير كذلك قيمة معامل التحديد المعدل )، 
2

من االختالفات التي تحدث في توقيت اصدار  %11.2(، ان ما نسبتء 

 ومنها الخطأ العشوائي. لم تيخذ بنظر االعتبار في البحث التقارير المالية السنوية ترجع الى عوامل اخرى 

ANOVA(:42الجدول )
a 

Model 
 مجموع المربعات

Sum of Squares 

 درحات الحرية

Df 

 مجموع المربعات

Sum of Squares 
F Sig. 

2 
Regression 

 االنحدار
690531.956 4 172632.989 28.337 0.000

b
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Residual 

 المتبقي
517827.644 85 6092.090   

Total89 1208359.600 االجمالي    

a. Dependent Variable:  يامالعدد ا  

b. Predictors: (Constant):  عمر الشركة، جهة التدقيق النشاط،تعليمات هئية االوراق المالية، نوع   

 .Pبمستوى معنوية ) 17.222بلغت والتي  ،Fقيمة  تحليل التباين المعنوية الختبار اعالهيوضح الجدول 

Value )1.111 مما يؤكد ان نموذج االنحدار عالي المعنوية من الناحية  ١٦١٢ مستوى الداللة وهي اقل من

مجتمعة على فترة اصدار )المؤشرات غير المالية( االحصائية، وهذا يعني وجود تأثير واضح للمتغيرات المستقلة 

 قاعــدة القــرار المعتمــدة، اي أنهـا تقـع فـي منطقـة رفـض الفرضـية العدميـة وفــق ةالسنوي ةرير المالياالتق

)عمر  الماليةغير وجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين المؤشرات تفرضية البديلة، اي الخذ بوضرورة األ

بين توقيت إصدار التقارير المالية السنوية و( ISC لـ وتعليمات االفصاح الشركة، نوع النشاط، جهة التدقيق

 المنشورة للشركات عينة البحث.

للفرضية الرئيســـية الثانية اختبـــار الفرضـــيات الفرعيـة يتم ،  الثانية بعـــد اختبـــار الفرضـــية الرئيســـية

وتوقيت اصدار التقارير المالية السنوية، والجدول المستقلة لتَّعـرف علـى شـكل العالقـة بـين المتغيـرات الفرعيـة ل

 هذه العالقة.( يوضح 41)

 Coefficientsالمعامالت : (41جدول )ال

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت غير الموحدة

Unstandardized Coefficients 

 المعامالت الموحدة

Standardized 

Coefficients 
t قيمة 

درجة 

 المعنوية

Sig. 
B  معامالت

 االنحدار

Std. Error  الخطأ

 المعياري
Beta 

Model 2 

(Constant) 104.495 23.918  4.369 0.000 

X9 -1.453 0.863 -0.150 -1.684 0.096 

X10 41.884 25.021 0.176 1.674 0.098 

X11 8.846 21.645 0.034 .409 0.684 

X12 152.821 23.566 0.659 6.485 0.000 

فرضيات الفرعية للفرضية الالختبار الثاني االنحدار المتعدد نموذج نتائج تحليل السابق الجدول يبين 

 تحليل ما يلي :الالرئيسية الثانية، حيث اظهرت نتائج 

عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين توقيت اصدار التقارير المالية  ،وضح النتائجت :H2-1الفرضية الفرعية 

وهو اکبر من مستوت  ١٦١٠٢ مستوت المعنويةاذ بلغ  ،شركةوعمر العينة البحث للشركات السنوية المنشورة 

هو أقل من االنحراف و سنة 21 البحث  عينة شركاتتوسط عمر الم( ان ٢يالحظ من الجدول ) حيث،  ١٦١٢ الداللة

، سنة 01واكبر عمر  سنة 44نحراف كبير بين اقل عمر سنة، وبالتالي يكون التشتت لال 41المعياري والذي يبلغ 

خبرة المتراكمة الان بايضا النتائج بين توليس حديثاً،  في العراق والخدميالصناعي قطاع الان  دل علىتوهذه النتائج 
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توقيت في ؤثر ي ال ماليعمر الشرکة ميشر غير ف. اذا من هذه السنوات لم تؤثر في توقيت اصدار التقارير المالية

  .H2-1فرضية ال قبولوهذا ما يعني التقارير المالية السنوية، اصدار 

بين توقيت اصدار  اوضحت النتائح، عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية :H2-2الفرضية الفرعية 

وهو اکبر من  ١٦١٠٢ مستوت المعنوية اذ بلغ وجهة التدقيقعينة البحث للشركات التقارير المالية السنوية المنشورة 

حساباتها من قبل ديوان الرقابة المالية ق يتدقيتم مختلطة المساهمة الفي العراق الشركات ف . ١٦١٢ مستوت الداللة

 2( بأن 0جدول )البين يوبل مكاتب تدقيق خاصة، تدقق حساباتها من ق خاصةالمساهمة الاما الشركات ، االتحادية

شركة  44الباقي ( تدقق حساباتها من قبل مكاتب تدقيق خاصة، و20=0×2خاصة )من العينة شرکات شركات 

بين نتائج االختبار ت. اذن االتحاديةالمالية  ق حساباتها من قبل ديون الرقابةيتدقيتم ( 00=0×44مساهمة مختلطة )

 .H2-2 الفرضيةقبول هذا يعني و ،لمالية السنويةفي توقيت إصدار التقارير ا ؤثرال ت جهة التدقيقان ب

بين توقيت اصدار ذات داللة احصائية معنوية ، عدم وجود عالقة االختبار ائحتنوضح ت :H2-3فرعية الفرضية ال

وهو اکبر من  ١٦٢٢٢ مستوت المعنوية حيث بلغ ،قطاعالونوع العينة للشركات التقارير المالية السنوية المنشورة 

شركة نشاطها  ٠٢ دمي وخالعينة نشاطها  شركات من( ٢)بان ( 6)جدول المن بين تيو.  ١٦١٢ مستوت الداللة

في توقيت اصدار التقارير المالية  انيؤثر النشاط سواء كانت خدمية او صناعية ال بأن نوعوهذا يعني  ،صناعي

يدل على ان سبق مما السنوية، اي اكتساب الخبرة والمهارة في اعداد التقارير المالية السنوية متساوية بين النشاطين، 

 . H2-3بول الفرضية قوهذا يعني في توقيت إصدار التقارير المالية السنوية  يؤثر ال نوع النشاط

ذات داللة احصائية بين توقيت اصدار  سالبة عالقة معنويةوجوداوضحت النتائج  :H2-4 الفرعية فرضيةال

الصادرة عن وتعليمات االفصاح  للشركات الصناعية والخدمية المساهمة العراقيةالتقارير المالية السنوية المنشورة 

النتيجة على  ههذتدل و ، 1.10وهي اقل من مستوى الداللة  1.111بمستوى معنوية  هيئة االوراق المالية العراقية

خاصة بتوقيت إصدار التقاريرالمالية البتعليمات هيئة االوراق المالية العراقية  البحثعينة  شركاتالبعض التزام 

رير في توقيت إصدار التقا تؤثرالتي هي من المؤشرات غير المالية مما يدل على ان تعليمات االفصاح و .السنوية

)توجد عالقة معنوية ذات داللة  قبول الفرضية البديلة و H2-4وهذا يعني رفض الفرضية الفرعية ، المالية السنوية

إحصائية بين تعليمات اإلفصاح بحسب هيئة األوراق المالية العراقية وبين توقيت إصدار التقارير المالية السنوية 

 .(البحثعينة  المنشورة للشركات

 المحور الرابع

 والتوصيات االستنتاجات

 االستنتاجات:اوال: 

 :االستنتاجات التاليةال  فلقد تم التوصل بجانبيها النظري والعملي في الدراسة من خالل ما تقدم  

اهمية بالغة لتوقيت اصدار التقارير المالية لما لها من تأثير في عملية اتخاذ القرارات ومساعدة مستخدمي  هناك. ٠

تأخير في اصدار  هناكکان الشرکة موضع االهتمام، فللما التقارير المالية من اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة ب

 في عملية اتخاذ القرار.  التقارير المالية اصبحت المعلومات اقل تأثيرا وفائدة

المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية بأصدار تقاريرها المالية السنوية  عينة البحثشركات بعض التلتزم  ال. ٢

 االصدارتوقيت  بلغ متوسطحيث ، يوم( 401) ها هيئة االوراق المالية العراقيةتالمدة القانونية التي حدد خالل

شركات الصناعية والخدمية العراقية بحاجة الى المزيد ال، وهذا يعني بان السنة المالية ءيوماً من تاريخ انتها 466.1

 . صدار تقاريرها السنويةمن الوقت ال
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للشركات الصناعية والخدمية المساهمة إصدار التقارير المالية السنوية توقيت في متوسط  مستمر صتناق هناك. ٢

المعدل لسنة  4222لسنة  14رقم  شركاتال قانونالى  ذلكفي ، يعزي السبب 1146ولغاية  1141للمدة العراقية 

 وتعليمات هيئة االوراق المالية العراقية. 1111

%( من التغير الحاصل في المتغير التابع، 12.7نسبتء ) تفسير ما النحدار المتعدداالول لنموذج الاوضحت نتائج . ٢

، مما يؤكد وجود عالقة  1.10وهي اقل من  1.111(، بمستوى معنوية 0.122وبة )المحس (F)قيمة  توقد بلغ

معنوية ذات داللة إحصائية بين المؤشرات المالية )حجم الشركة، العائد على السهم /دينار، معدل العائد على 

جة النشاط( وبين توقيت ، نسبة الرافعة المالية، نسبة السيولة، القيمة السوقية، نتيمعدل دوران االسهمالموجودات، 

 .عينة البحثللشركات إصدار التقارير المالية السنوية المنشورة 

%( من التغير الحاصل في المتغير التابع، 00.4النحدار المتعدد تفسير مانسبتء )الثاني لنموذج الاوضحت نتائج . ٢

، مما يؤكد وجود عالقة 1.10من  وهي اقل 1.111(، بمستوى معنوية 17.222المحسوبة ) (F)وقد بلغت قيمة 

معنوية ذات داللة إحصائية ما بين المؤشرات غير المالية )عمر الشركة، نوع النشاط، جهة التدقيق، و تعليمات 

 .عينة البحثللشركات (  و بين توقيت إصدار التقارير المالية السنوية المنشورة ISCاالفصاح 

وتوقيت إصدار ( حجم الشركة) المؤشر اللة احصائية بينذات دموجبة ر النتائج الى وجود عالقة معنوية تشي. ٢

توقيت اصدار تأثير في ان لحجم الشركة  هذا يعنيو، عينة البحث شركاتالتقارير المالية السنوية المنشورة لل

 التقارير المالية السنوية.

إصدار التقارير )نتيجة النشاط( والمؤشر  لة احصائية بينذات دال موجبةتائج الى وجود عالقة معنوية تشير الن. ٢

التي لها المساهمة العراقية، وهذا يدل على ان الشركات الصناعية والخدمية  شركاتالمالية السنوية المنشورة لل

بأن الشركة مستمرة في  ،الشركةفي فترة ممكنة لطمئنة اصحاب المصالح ربحية تصدر تقاريرها المالية بوقت اقل 

و يدل ايضا على انء كلما قلت الفترة بموجب تعليمات االفصاح لهيئة االوراق المالية  كس صحيح.العو ،تقديم نشاطها

قلت فترة توقيت اصدار التقارير المالية السنوية والعكس صحيح، بمعنى ان الشركات تحاول االلتزام بتعليمات 

 االفصاح الصادرة عن هيئة االوراق المالية العراقية.

سهم، العائد على االالموشرات المالية ) حصائية بين كل منذات داللة امعنوية ئج الى عدم وجود عالقة تشير النتا. ٢

وتوقيت  (نسبة السيولة، ، القيمة السوقية، نسبة الرافعة الماليةمعدل دوران االسهم معدل العائد على الموجودات،

 المساهمة العراقية.الصناعية والخدمية  شركاتإصدار التقارير المالية السنوية المنشورة لل

تشير النتائج الى عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة االحصائية بين كل من الموشرات غير المالية )عمر . ٠

وتوقيت إصدار التقارير المالية السنوية المنشورة للشركات الصناعية والخدمية  الشركة، جهة التدقيق، ونوع النشاط(

 .قيةالمساهمة العرا

 بموجب مصفوفة بيرسون:. ٠١

عالقة ارتباط موجبة ذات داللة احصائية بين توقيت اصدار التقارير المالية السنوية المنشورة وكل من حجم  هناكأ. 

 .، نسبة الرافعة المالية، القيمة السوقية، جهة التدقيق، وتعليمات هيئة االوراق المالية العراقية الشركة

عالقة ارتباط سالبة ذات داللة احصائية بين توقيت اصدار التقارير المالية السنوية المنشورة وكل من  هناكب. 

 .ونتيجة النشاط معدل العائد على الموجودات، نسبة السيولة

 وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين توقيت اصدار التقارير المالية السنوية المنشورة وكل من العائدج. ال ي

 ، عمر الشركة، نوع القطاع.معدل دوران االسهمعلى االسهم، 
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 التوصياتثانيا: 

 :بمايلياليء من استنتاجات يمكن التوصية  تم التوصلبناء على ما  

وتقليل ، ن هئية االوراق المالية العراقيةالصادرة عباإلفصاح  الخاصة 1141( لسنة 7رقم )تعليمات اعادة النظر ب. ٠

من تاريخ انتهاء  ايوم 401بدالً من يوما  21کأن تلون  القصوت الصدار التقارير المالية السنوية المدة القانونية

من اتخاذ القرارت المناسبة في الوقت لمستخدمين في اقل وقت مملن ليتسن  ل توفير المعلوماتبغية السنة المالية، 

 المناسب.

االلتزام بالمدة المحددة لنشر تقاريرها ضرورة بالشرکات التي تتأخر في اصدار تقاريرها المالية السنوية  . مطالبة٢

اتخاذ اجراءات الزمة بحق يتم بعلسء وتعليمات هئية االوراق المالية العراقية، عليها السنوية کما نصت  المالية

من قبل الشرکات ضمان ايصال  من شأن هذا االلتزامالتعليمات المتعلقة باالفصاح، و تلكالشرکات التي تخالز 

 السليمة.المعلومات المالية ال  مستخدميها في الوقت المناسب للي يتسن  لهم اتخاذ القرارت 

 عدموااللتزام بالمدة المحددة للتدقيق ضرورة حث ديوان الرقابة المالية االتحادية وملاتب التدقيق الخاصة على . ٢

ال  تأخير في اصدار  ذلكاذ ييدي السنوية للشركات التي يقومون بتدقيق حساباتها،  المالية القوائمتدقيق التللأ في 

 .هامعلوماتالفائدة من من فقدان  ذلكالقوائم المالية وما يترتب عل  

المعلومات المالية في الوقت المناسب عن فصاح الا. فتح برامج ودورات تدريبية بهدف التوعية حول اهمية ٢

المعلومات خاصة المستخدمين الخارجيين  تلكذکير الشرکات المدرجة في سوق المال بالتزاماتها تجاه مستخدمي وت

لتحقيق العدالة والشفافية وحماية المستثمر من المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة عدم نشر التقارير المالية في  ذلكو

 الوقت المحدد. 

 التعاقد مع مكاتب تدقيق او شركات تدقيقالعراقية عينة البحث ب المساهمةالشركات الصناعية والخدمية حث . ٢

 . السراع في توقيت اصدار التقارير المالية السنويةبهدف ا كفاءة عاليةخبرة وكبيرة التي لديها كوادر ذات  خاصة

الزراعية  شركاتمن ال على عينة اخرى البحثه في هذلالنحدار المتعدد المطبق والثاني  االول يننموذجالتطبيق . ٢

م التدقيق، وحج اتعابمثل اخرى  مستقلة مع زيادة متغيرات المدرجة في سوق العراق لالرواق الماليةوالسياحية 

فيما اذا کانت لها أية تأثير في توقيت اصدار  حوكمةالمكتب التدقيق، تركز الملكية، حجم مجلس االدارة، مبادئ 

 .التقارير المالية السنوية 

لدراسة  االمزيد منه ، واجراءومات المحاسبيةلتمام بالبحوث التي تتناول وقتية المعاالهبزيادة ن باحثيالحث . ٢

 .اصدارها خرأتاسباب والسنوية الفصلية وتوقيت اصدار التقارير المالية اختالف سباب الحقيقية وراء واختبار اال

 المصادر

 الرسمية:والمواقع  الوثائق والتقارير الرسمية اوال:

 . 1111لسنة  21العراقي رقم  شركاتنون القا .4

 .  1111المعدل سنة   22العراقي رقم شركاتقانون ال .1

 .1141( لسنة 7الوراق المالية رقم )العراق لالمدرجة في سوق  شركاتاالفصاح لل تعليمات .2

 (.www.isc.gov.iqموقع هيئة االوراق المالية العراقية ) .1

 )iq.net-www.isx(موقع سوق العراق لالوراق المالية  .0

http://www.isc.gov.iq/
http://www.isx-iq.net/
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