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 شكر و عرفان 

 

زسانت إمتاو يل ًانشكس نو أٌ سيم  ًانٌصٌل إىل يا ًصهج إنٍو اثاننجاحكثري بعهً احلًد هلل انري يٍ 

 ، ً انري نٌاله ملا كنج ألصم هلرا.اندكخٌزاه

عهى صربه ًحٌجٍياحو  عبد انسشاق خهٍماندكخٌز :  األسخاذ ثى انشكس كايم انشكس إىل األسخاذ املشسف 

 إلجناش ىرا انبحث . ودعً ً وًإزشاداح
انبحث  بقساءة ىراا فضهٌحًال ٌفٌحين انخٌجو بانشكس إىل أعضاء جلنت املناقشت انرٌٍ 

 حثًٍنو.ًيناقشخو ًحقٌميو ً 
 ً عهٌو انخسٍري ، انخجازٌت ً أًجو شكسي ً احرتايً جلًٍع أساحرة كهٍت انعهٌو االقخصادٌت 

 ، جايعت بسكسة.غسداٌت، جايعت األغٌاطجبايعت 
ساعدًَ يٍ قسٌب أً يٍ بعٍد يد يل ٌد انعٌٌ أً يٍ  ًكم األصدقاء كم إىلكًا أحقدو بانشكس اجلصٌم 

 ىرا انعًم. إلمتاو
  ٌخقبهو يينخانصا نٌجيو ً  ً ىراسأل اهلل حعاىل أٌ جيعم عًهأ  ً أخريا

 إىل ٌٌو انقٍايت هًعًٍفت يف صح يلً أٌ ٌدخسه 
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 ملخص:
لقد حظي موضوع السلوك التمووللي مذوف ةوطو لوللوه مامتمواب ات مملواي الالملوه للمداسواي مدالوه مالد ااوه 

الو  فتوو ودوو  ة بوه موك ااملاو  الواس للمداسوه وبملمتنواث او       و ا  8591اوذه لمدجيلياني وميلر اتوىل 
قىل   ى تمولوو  وبووو ا اي اااووت ما  للمداسوووه   وووا مووا الد ااووواي الوالملووه ىلووووولو قىل ودووو  ة بوووه مووك بووو ا اي ال

 البحث ةا ااملا  الاس اتم   الفي لسمح متعظملم بملمه الداسه  بصى ما ميااث
دنه  خ ى  ودو    ااواي باموو متتسو  السولوك التمووللي للمداسوه موى   عتووى العلومواي التاحوه ما 

عووك ااةتبووا  مت وو اي ىلذظملمملووه وق ا لووه م وو  مملاوو  اللاملووه   خووفي مو خوو ى  )فظ لووه اارووا وق ا بوو ا اي التمولوو ث
 والسملط و وااملا  التذظملمي واااطاىلملجمله ثثث

السووولوك التمووووللي سوولا الءووووه ةلوووى  موووم الذظ لووواي الوو  ىلذاولوووو موضووووع تلووفلج دووواهي موووفة الد ااوووه ل 
ضواي السووا التواب   ا  و  مودها موا ة ضومله ودوو  مملاو  مواس  م و  ا  و  اةطاما خمتلف حمل ملاىلو  للمداساي 

خءوووع مووداخمل  الداسوواي للءوو اريث   فظ لووه اارووا و واةطاضوواريا      وو  الت وو اي اا ا لووه والتذظملمملووه وعاولووه 
 قاقاط    ذلج ةلى معض الداساي اجلزار لهث

التشو مللي حو  الداسواي ىلعمود قىل ااوتمداب ال ةوا الواس وال ةوا  وبد ىلوولو الد ااه قىل فتوار   هنوا    
ةلووى مصووا   التمولوو  ذاي التاووالملف ال امتووه  مووالتسووهل اووا  ةووا معوود  العاروود ةلووى حقوووا اللاملووه مووا خوو   اةتما 

ومووا    زلووا و  ةملووه السوونماافتوواذ ذاي التاووالملف ال امتووه ل عوود  ةاروود  ةلووى و ووفا ااةتمووا  ةلووى   وايملتحقملوو  
 بملمه الداسهث
ات ما  والتمول    ةالداساي ىلتء  ةا و التمول  الوداخلي ث وا ىللجوى ا حاله ىلتاة  ب ا اي اا لءا  

للتمول  اخلا دي قا قذا  ا  التمول  الداخلي ا   اف  حملث ىلقوب  وا مإودا   لو  خالملوه موا اخلطو     اونم 
 ث تازو  و اذداي بامله للتحول     انم ةا له  م ذ  خ 

اجلزار له ع  الد ااه  لءا لتى   ما   ما الت و اي الالملوه م و  ال ةوا السلوك التموللي الداساي  ما    
الوواس وال ةووا التشوو مللي والتمولوو  الووداخلي  ثثث وحوو  معووض الت وو اي اا ا لووه والتذظملمملووه  نملاوو  اتوووو  ومملاوو  

 اللامله ثثث
توووود صي لصووووا   التمولوووو   عتوووووى ااملاوووو  الوووواس  بملمووووه الداسووووه  الوووووة  الءوووو ل   االتقوووواط ال الكلماااااد الدالاااا :

 العلوماي  مملا  اتوو   التمول  الداخليث



Résumé: 

Le comportement financier était souvent un sujet d’importance remarquable dans la 

littérature financière des entreprises, en citant la première étude de Modgguiliani et Miller  en 1958, 

qui a infirmé l’existence d’une relation entre la structure financière de l’établissement et sa valeur. 

Sauf que pas mal d’études qui l’ont succédée, ont arrivées à découvrir une relation entre les décisions 

de financement et celles d’investissement. Cela à pousser à chercher la meilleure structure financière 

qui permet d’augmenter au maximum la valeur de l’établissement. 

D’une autre part , il existe des études qui interprètent le comportement financier de 

l’entreprise selon l’impact du contenu des informations disponibles (théorie du signe ) dans les 

décisions de financement. D’autres ont pris en considération les variations organisationnelles et 

administratives comme la structure de propriété, la domination et la structure organisationnelle et la 

stratégie.  

C’est pour ces raisons, cette étude est venue pour mettre en lumière les plus importantes 

théories qui ont entrepris le comportement financier des entreprises dans tous ses détails 

commençant  par la supposition de l’existence d’une structure financière parfaite dans le cas de 

marché de capital complet, puis dans le c as imposition des revenus des entreprises. Puis la théorie du 

signe et ses suppositions. Puis l’impacte des variations administratives et organisationnelles et la 

tentative de projeter tout cela sur certaines établissements algériens. 

L’étude est arrivée à des résultats dont le plus important est que les  établissements se basent 

sur l’élévation financière et l’élévation opérationnelle afin qu’elle puisse d’augmenter le taux du 

rendement sur les droits de propriété en se basant sur les sources de financement aux charges 

invariables   dans le but d’avoir une plus haute moyenne de rendement ; et aussi en se basant sur 

Des outils de production aux charges  invariables pour augmenter le bénéfice de l’action et 

par suite la valeur de l’établissement. 

Dans le cas de réaction des décisions d’investissement et de financement, les établissements 

préfèrent souvent le financement intérieur. Ils ne font recours au financement extérieur que dans le 

cas d’insuffisance du celui intérieur. Ils  produisent d’abord des intérêts sans risque,  puis des actions  

privilégiées ou des bons convertibles et des actions ordinaires en dernier recours.   

Aussi le comportement financier des établissements algériens, sujet d’étude,  est influencé par 

des variables telles que l'augmentation financière et opérationnelle et le financement interne,…et 

aussi de certaines  variables   administratives et organisationnelles comme la structure des actifs et la 

structure de propriété,… 

Mots clés : structure financière, valeur de l’entreprise, les économies d'impôt, les sources progressives 

de capture de financement, le contenu de l'information, la structure des actifs, le financement 

interne. 



Abstract: 

The subject of financial behavior has long been interest literature financial 

institutions beginning to study for the first Modigliani and Miller in 1958, which denied the 

existence of a relationship between the financial structure of the institution and its value. 

However, many studies have found loyal to the existence of a relationship between funding 

decisions and investment decisions for the organization, which led to the search for the 

optimal financial structure that enables the enterprise its possible maximum value ..On the 

other hand, other studies interprets the behavior of the financial institution as an impact the 

content of the information available (signal theory) in funding decisions. Where as others  

took into account variables, such as organizational and administrative structure of ownership 

and control, organizational structure and strategy, ... 

Therefore, this study was to shed light on the most important theories on the subject of 

the behavior of the financial institutions of various merits starting from the hypothesis of the 

existence of an optimal financial structure under the assumptions that the total market, and in 

light of the incomes of institutions subject to taxation. Besides, the signal theory and 

assumptions, and the impact of administrative and organizational changes and try to employ 

it all on some Algerian institutions. 

The study concluded the results of the most important institutions deliberately to use 

financial leverage and operating leverage so that it can raise the rate of return on equity 

through its reliance on financing sources with fixed costs to achieve a rate of higher return, 

as well as relying on the tools of production with fixed costs to increase profits per share and 

then the value of the firm. 

Also, in the case of the interaction of investment decisions and financing, enterprises 

usually prefer internal financing, and do not resort to external financing only if internal 

financing is insufficient, where the first issuance of debt-free risk and then preferred shares or 

convertible bonds and ordinary shares as a last resort. 

The behavior of the Algerian financial institutions under study is also much influenced 

by variables such as, financial leverage, operating leverage and internal funding, ...And even 

some of the variables administrative and organizational structure as a structure of assets and 

property, ... 

Keywords: financial structure, the value of the enterprise, the tax savings, the capture 

progressive financing sources, information content, the structure of assets, internal funding. 
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 ب  

 وتفعاوت األمعوال  الالزمة للمؤسسة من املهام الصععةة  ااةعة ظ  عد ةعهرة  ع   األموال توفري مهمة تعترب
 املهمعععة  ععع  د وتععع دا التمويعععد  مصعععادر معععن مصعععهر  كعععد املصعععةو ة املخعععا  ة درجعععة تفعععاوت وكععع ل  تكلفتهعععا درجعععة

 ... تكهماً  األقد هولال ظاالقتصادية املؤسسات  إدارة أمام صفة ااةة  ةعو ة
ظ الغالعععل  لعععي مصعععهرين ر  سععع   كغري عععا معععن املؤسسعععات ظ العععهول ال ام عععة تعتمعععه املؤسسعععات اة ا  يعععة  و 

للتمويععد  ععا التمويععد الععهاالي والتمويععد ا ععارجي. م عع  يدععمد التمويععد الععهاالي االمت ا  ععات واألر ععاح ا ت عع ة  
األجععد مععن الة ععوس واملؤسسععات املال ععة األاعع ى.  أمععا التمويععد ا ععارجي ف دععمد االقععوامل الكصععري واملتوسعع  وال ويععد

وامل سعععوم  72/90/1009املعععؤرخ ظ  191-09 امل سعععوم إةدعععاو  ورةعععة اة ا ععع  لكعععن  عععهه العكعععهين األاعععريين 
خبلععف فعع ي يويل ععة واسععتدمارية جهيععهة للمؤسسععات يك هععا ا ععهد أل ععكال  ععهادات األسععه  دمععا  عع   09-197

ا   يععادة وع وة املععالس. ومععن  ع  املؤسسععات العس كععان  ععا السعةف ظ اقتةععام  ورةععة معن قك ععف  وا عه إةععاف ة تسععم   ع
ومعؤا ا مؤسسعة رويةعة  وجممع سعوةا  اس   األوراسي  سلسلةاة ا   ذمه اجملمع الص ا ي ة هال  ال يامل س  ف  

 ع   تسع ري وس اسعات  يت    ا الةكاو واالستم ار دااد ا    ال ي ت د  ف ع،   ا تمعاد  غ ة ةمان م ك  ت افسي
 واسوات   ات مهيدة مةتك ة يك ها من مواكةة املست هات  وتت    ا ف ةة قك ف األ هاف امل و ة هبا.

قع ارات   عهم ر عادةةاج   عن ااتالال ظ   اكلها املال ة تعاين كدري من املؤسسات اة ا  ية غري أة، تةكي ال
كمعا أن جممعد ال ي يعات العس قعهمذ ظ  ع ا ومسعتكةلها.   اتملؤسسعا ع    لعي ق معة مةا ع   دعكد دما أوع   التمويد

ااةععععة األم يك عععة م هععععا  أمععععا العععهول املتكهمععععة ظ اجملعععال وةعععععذ اص صعععا لتفسععععري السععععلوس التمعععويلي للمؤسسععععات 
معن م ع  هول  ع   العظ املؤسسات الع   ة واة ا  ية  لي وج، ا صعوي فهعي لتلعف ظ  ة عتهعا  عن املؤسسعات 

 ت ي   وك ا اجملتمعات الس ت تمي إل ها.ا  كد وال
(  1092(    اكسععععو 1091أغلععععل ال ي يععععات األوت أمدععععال تلعععع  الععععس جععععاو هبععععا  مودجل ععععاين وم لعععع  ف

 هراسععة ا  كععد املععال األمدععد   ووجععود العالقععة  عع    كععد التمويععد وق مععة املؤسسععة مععن  ععهمها.  ...اخل كاةععذ مععت  
اط التععهر ي ملصععادر ةي يععات أاعع ى مهيدععة م هععا  ععهم ياوععد املعلومععات وااللتكععلكععن ومععع  ايععة السععةع   ات  هعع ت 

( ...  جعلععععذ مععععن   كععععد التمويععععد ألي مؤسسععععة ةت  ععععة 1022( و روس 1029 ج سععععن وم كلعععع    التمويععععد 
 .للسلوس التمويلي  ا ول س العكس

 طرح اإلشكالية: -1
 يععات السععلوس التمععويلي الععس وةعععذ قل ععد خمتلععف ةي عع مل و إت  لعع ل  سعع عمه مععن اععالل  عع   الهراسععة

وحماولعععة معععن م ععع  مفهومهععا واالفواةعععات العععس قامععذ  ل هعععا املتكهمععة هول العععظ ملعاةععة مدعععاكد يويععد املؤسسعععات 
 لعي  ععا املؤسسعات اة ا  يعة ظ األاعري إسعكا ها وةع تأة د ةي ي للسلوس التمويلي للمؤسسات اة ا  يعة معع 

 لتك    ق اراما التمويل ة.
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 ج  

لسففك   اتفسففير كيففي كنكفف  التععال نكععن  عع ح اة ععكال ة األساسعع ة  عع ا املوةععوت  لععي ال ةععو التععال و 
 ؟م  خالل تحدكد الع امل النحددة لكهيكل النالي لكنؤسساتالجزائركة االقتصادكة لكنؤسسات التن ككي 

 اة كال ات الف   ة التال ة: جت  تها إت    اة كال ة نكن  و غ ة اةجا ة  لي
 وق متها السوق ة؟لسلوس التمويلي للمؤسسات  د توجه  القة    ا -

 ما  ي العوامد ا هدة للسلوس التمويلي للمؤسسات  إسكاط افواةات السو  التام؟ -

  د تكفي العوامد املال ة لومه ا لتفسري السلوس التمويلي للمؤسسات االقتصادية؟ -
 ؟اة ا  ية ا هدة   كد التمويد للمؤسساتالعوامد ما  ي  -

 ة ا  ية؟الوس التمويلي للمؤسسات  لي تفسري السالعوامد     ما قهرة  -

 عععد تأاععع  املؤسسعععات حمعععد الهراسعععة  عععع  اال تةعععار العوامعععد املفسععع ة للسعععلوس التمعععويلي   عععه اات عععار  -
   كلها املال؟

   الفرضيات: -2
 :  او  لي اة كال ات السا كة نكن   ح الف ة ات التال ة

 ؛ ةوق متها السوقللمؤسسات السلوس التمويلي للعالقة    ةي ي ر تصو يوجه  -

   الوف  الض ييب ...    وامد مال ة مدد ال فع املال   ا هدة   كد التمويدتت وت العوامد  -

نكععن أن تسعا   ظ تفسعري السعلوس التمععويلي     كعد امللك عة  ...مال عة مدععد الت ويعع وامعد غعري توجعه  -
 ادية؛للمؤسسات االقتص

 نكن للعوامد املال ة قهيه ا  كد املال للمؤسسات اة ا  ية؛ -

 ؛ظ ج و كةري السلوس التمويلي للمؤسسات اة ا  يةا هدة لله كد التمويلي تفس  العوامد  -

 تمويلي   ه اات ار   كلها املال.املؤسسات حمد الهراسة العوامد املفس ة للسلوس ال ا ي ال ت -

 تكمن أ  ة املوةوت ظ:  أهنية الن ض ع:-3
 أن و  فة املهي  املال ظ املؤسسة تكتص   لي توفري األموال الالزمة  ينوجود فك ة سا هة لهى الكدري  -أ 

 ؛فك  
 ظ املؤسسات ؛ ةتا  ها وت ة فلهراسات املال ة أ  ة ل حماولة قس س املسريين  ض ورة إ  او -ب 
  ملال قا مة رغ  كتا ات الةامد  العهيهة ظ   ا اجملال. كاو إ كال ة التمويد وا  كد ا -ج 
 وإمنا ةت  ة  هة ا تةارات أ ها:ة مل يكن اات ارةا   ا ملوةوت مبةا الصهف ع:مبررات اختيار الن ض   -4

وا  كد املال وق ارات  لصص الةام  ظ املال ة   وامل د إت اال تمام مبوةو ات التس ري املال - أ
 ملؤسسة ؛ا ظ التمويد

 التةك  ظ أدوات التس ري املال للمؤسسات ؛ - ب
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 د  

 ة ؛ات االقتصاديلمؤسسالعوامد املفس ة للسلوس التمويلي لم  الةامد   لي دراسة  - ت
 . ةامل هاة ااةة ظ الهراساتاملسا ة ظ إو او امل اجع  اللغة الع   ة ةي ا لل كص املالمظ  - ث

 أهداف الدراسة:  -5
التمويل ة  السلوس التمويلي من االل العالقة    الك اراتالوقوف  لي موةوت مهف الهراسة إت  - 

 ؛ واالستدمارية وتأوري ا  لي ق مة املؤسسة
عكاساما ال ي يات الس ت اولذ موةوت ا  كد املال للمؤسسات وتوة   اة  حماولة ال       أيضا - 

 ظ الواقع العملي  لي الوةع ة املال ة للمؤسسة ؛
 املال. التس ريك ل  سعي الةام  لت م ة قهرات، املع ف ة وامل ه  ة ظ جمال   - 
 تحدكد إطار البحث: -6
 الهراسة موةوت السلوس التمويلي  ا تةار ا من اةواةل  ذال ي يات الس ت اولاقتص ت دراست ا  لي  

ات الس ا تمذ  أمدل ة استخهام مصادر م   مت ت اول ظ الةهاية ال ي ي  سسةالسوات   ة املال ة للمؤ املفس ة ل
التمويد من االل امل ج    ها لتةهيه ا  كد املال األمدد ال ي يؤدي إت تعي   الك مة السوق ة للمؤسسة. وأيضا 

ماولذ تفسري السلوس التمويلي من االل التفا د    ق ارات االستدمار وق ارات التمويد أو ما ال ي يات الس 
ط التهر ي ملصادر التمويد وةي يات اة ارة. إةافة إت ال ي يات الس ماولذ إداال متغريات يسمي  االلتكا

غري مال ة ظ تفسري السلوس التمويلي للمؤسسات املتغريات الت ي م ة واةدارية(  إ  از مهى تأوري ا ظ الك ارات 
 التمويل ة للمؤسسة.

و ي الفوة الس  7917إت س ة  7991ت  من س ة س وا9 أما الهراسة امل هاة ة فكه امتهت لفوة 
توف ت ف ها املع  ات  ن املؤسسات حمد الهراسة واملتمدلة ظ جممع ة هال   املؤسسة اةهيهة للمصربات 
اة ا  ية رويةة  مؤسسة التس ري الف هقي سلسلة األوراسي  مؤسسة اة  ذ ومدتكات،  الدلف  واملؤسسة اة ا  ية 

    ل.لص ا ة األةا
 الننهج النتبع وأدوات الدراسة: -7
اة كال ات امل  ومة   ن  و غ ة اةما ة مبختلف جواةة، وقل د أ عاد  واةجا ة ةي ا ل ة عة املوةوت 

 ا صوي الفصد األول  الوةفي ظ معي  أج او الةة   ااتار الةام  امل ه  الف ة ات املع وةةوااتةار 
ال ي  أي الفصل  ا امس والسادس ةةافة إت دراسة مالة من االل الكس  الداين   اوالداين والدال  وال ا ع

  متمدلة ظ اجملمع املؤسسات االقتصادية اة ا  ية  عاجاةل من األدوات ال ي ية  لي واقع  إسكاطنك  ا من 
سة الو   ة لص ا ة   املؤسسة اة ا  ية اةهيهة للمصربات الغ ا  ة  سلسلة األوراسي  املؤسالص ا ي ة هال

 وحماولة است ةاط احلكا ف.  اة  ذ  الدلف  واملؤسسة اة ا  ية لص ا ة األةا  ل
 أما األدوات املستخهمة فهي تتمدد ظ: 
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 املس  املكتيب والغ مل م ، الوقوف  لي ما ت اولت، امل اجع واملصادر املختلفة مول املوةوت وك ا -
 ؛جمالت  لم ة متخصصةظ املكاالت الهراسات السا كة و عا 

 اال تماد  لي التك  ات الكم ة املتعلكة  التس ري املال ؛ -

 ا تماد اةهاول واأل كال اةمصا  ة لتوة   الة اةات وتفسري ا؛ -

 تو  ف أداة املالمية واالست ةاط لهى الةام . -

 عو ات أ ها/واج، الةام  االل م امد إ هاد     الهراسة مجلة من الص صع بات الدراسة: -8
امل اجع الس ت اولذ  الهراسة املتغريات اةداريعة والت ي م عة وتأوري عا  لعي السعلوس التمعويلي للمؤسسعات قلة  -

 اة ا  ية؛

احلصعععول  لعععي الة اةعععات واملعلومعععات معععن املؤسسعععات حمعععد الهراسعععة الت ة ك عععة دمعععا دفعععع ظ كدعععري معععن ةععععو ة  -
 ؛ ل هااألم ان إت استخهام العالقات الدخص ة للةصول 

وحمهوديعععة املؤسسعععات املهرجعععة ف هعععا  األمععع  الععع ي يعععؤو  ظ كدعععري معععن اة ا  يعععة  وة السعععو  املال عععةكفعععاةععععف   -
 األم ان  لي الة اةات ا صد  ل ها؛

 التةل د.ظ كدري من األم ان  لي أو  سلةا  وا   املال ة للمؤسسات حمد الهراسة دما فاف ة الك هم  -
 الدراسات السابقة: -9

 دراسات عربية: -أوال
ةعول معن السعو  املعوازي إت السعو  ال يعامي  لعي ال فعع املعال وحمهداتع،  ع وان أوع  الت :1992دراسة مخامرة  -أ

ظ الد كات املسا ة العامة األردة عة م ع  ت اولعذ موةعوت ال فعع املعال وحمهداتع،  احل ع   ال فعع التدعغ لي وال   عة( 
موجةععة  عع  ال فععع املععال وتوةععلذ إت وجععود  القععة سععالةة  عع  كععد مععن ال   ععة وال فععع التدععغ لي وال فععع املععال و القععة 

 وم   املؤسسة.
 ع عععوان حمعععهدات ا  كعععد املعععال ظ الدععع كات الصععع ا  ة املسعععا ة العامعععة ظ األردن   :1993دراسفففة دكرا يفففة  -ب

م عع  ت اولععذ أوعع  كععال مععن ال   ععة   ال فععع التدععغ لي  احل عع   ال مععو  الت  عع ب  الععهاد  واة فععاوات والوفعععورات 
ال مكاسا  ال فع املال وقه توةلذ إت وجود  القة سعالةة ذات داللعة إمصعا  ة  ع  ال   عة الض ية ة  لي ا  كد امل

 وال فع املال  و القة سالةة غري  امة    اة فاوات والوفورات الض ية ة وال فع املال.
 ة ظ   كععد ت اولععذ العوامععد املععؤو  ع ععوان   كععد رأس املععال ظ الععهول ال ام ععة: 2001دراسففة بفف ث ونخففرو   -ج

رأس املعععال ظ العععهول ال ام عععة مكارةعععة  العععهول املتكهمعععة  م ععع  توةعععلذ إت أن العوامعععد املعععؤو ة ظ   كعععد رأس املعععال 
 الهول ال ام ة  ي العوامد ةفسها املؤو ة ظ   كد رأس املال ظ الهول املتكهمة وأن   اس  القعة سعالةة  ع  كعد معن 

 ال فع املال وال   ة واحل  .
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 ع عوان   عاو و  كلعة رأس معال الدع كات املسعا ة العامعة الفلسع    ة غعري  :2004 دراسة جنيل جفابر عالو فة -د
املال عععة. توةعععلذ إت ال تعععا   التال عععة  تعتمعععه الدععع كات املسعععا ة العامعععة الفلسععع    ة غعععري املال عععة  لعععي األر عععاح ا ت ععع ة  

ن ا تمعععام  ععع كات الع  عععة ظ اسعععتخهام التمويعععد معععن أجعععد كمصعععهر للتمويعععد ل أمعععوال امللك عععة ل االقعععوامل  كمعععا أ
احلصععول  لععي معع ي  اسععتدماري يععؤدي إت احلصععول  لععي أكععرب إيعع اد وأقععد تكععال ف. واتةععات الدعع كات لس اسععة توزيععع 

 األر اح متغرية مسل تغريات الي وف االقتصادية والس اس ة ا   ة  الد كة.
 ع عوان   كل عة امللك عة وتغعري التدع يعات الكاةوة عة وا  كعد : 2006دراسفة خالفد عبفد العفال و سفا  أومف   -هف

رأس املععال  األردين  توةععلذ إت أةعع، ال يوجععه أوعع  ذو داللععة   كلععة  ال أ ععال للدعع كات الصعع ا  ة املهرجععة ظ سععو 
يععؤد  الدعع كات مل لععي املفعع ومل  امللك ععة للدعع كات  لععي   كععد رأس املععال  و املدععد فععإن التخفعع ا ظ معععهل الضعع يةة

  ا مه  ظ ا تماد الد كات  لي االقوامل.إت لف
 ع عععوان حمعععهدات س اسعععة توزيعععع أر عععاح الدععع كات ظ األردن: : 2007دراسفففة مسفففان الفففدك   فففزار النككفففاو   -و

ت ة ععف ل مععوذج تو ععذ  توةععلذ إت أن  وامععد مدععد ةسععةة ملك ععة اةدارة ووجععود احلكومععة ظ   كععد امللك ععة للدعع كة 
  ععة الدعع كة تلعععل دورا مهمععا ظ قهيععه س اسععة توزيععع أر ععاح الدعع كات األردة ععة  والصععذ إت وكعع ا م عع  و معع  ور 

د عع  ةي يععة الوكالععة واالتسععا   مومععا مععع ةي يععة أولويععات التمويععد     مععا مل تععه   ال تععا   وجععود حمتععوى معلومععا  ظ 
 توزيع األر اح.

ات   كعععد رأس املعععال دراسعععة ت ة ك عععة   ع عععوان قل عععد حمعععهد :2009دراسفففة مسفففي  محنففف د سفففكي  مككفففاو   -ز
ت اولععذ قل ععد حمععهدات   كععد رأس املععال م   الدعع كة  معععهل ال مععو  ر  ععة الدعع كة    كععد األةععول( وأو  ععا  لععي 
ال فع املعال. م ع  توةعلذ إت وجعود  القعة إ ا  عة  ع  كعد معن م ع  الدع كة ومععهل ال معو وال فعع املعال  و القعة 

 ال فع املال.سلة ة    ر  ة الد كة و 

 ركة:ئثا يا: دراسات جزا
 ع عوان مععايري اات عار مصعادر التمويعد ظ املؤسسعة دراسعة مالعة اجملمعع  :2004دراسة عبد النجيد تينفاو   - أ

الص ا ي ة هال  اةذ إ كال ة ك ف تةة  املؤسسات  ن مصادر التمويعد لتلة عة امت اجامعا معن األمعوال؟ ومعا 
ةعععلة    هعععا؟ ا تمعععه الةامععع  املععع ه  الوةعععفي ظ اةاةعععل ال يععع ي لتوةععع ف املتغعععريات  عععي املععععايري العععس تةعهعععا للمفا

مسعععتخهما التك  عععات الكم عععة املتعلكعععة  التسععع ري املعععال ظ التةل عععد. وقعععه توةعععد ظ اةاةعععل الت ة كعععي ودراسعععة مالعععة 
 أوعع  تكلفععة التمويععد  الةامعع  إت مجلععة مععن ال تععا   أ هععا تععت  املفاةععلة  عع  مصععادر التمويععد وفععف معععايري تتمدععد ظ

الضعع يةة  لععي أر ععاح املؤسسععات م عع  يتةكععف ا  كععد املععال األمدععد   ععه تسععاوي الوفععورات الضعع ية ة مععع أوعع  ل فععع  و ا
 تكلفة اةفالس وتكلفة الوكالة.

 ع عععوان قععع اوة ظ األداو املعععال والك معععة ظ املؤسسعععات االقتصعععادية  هبعععهف : 2006دراسفففة داد  عبفففد ال نفففي  - ب
 ات االقتصادية واملال ة لألداو املال  ا تةار ا متغريات مستكلة مفس ة للك مة كمتغري تا ع. وقعه اسعتخهم قل د املؤ 
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الةامععع  املععع ه  الوةعععفي لتوةععع ف متغعععريات الهراسعععة  وأدوات التسععع ري املعععال لل  ععع   ععع  املتغعععري التعععا ع واملتغعععريات 
دي ام ك ة  ع  األداو املعال والك معة   وأن لله كعد املعال   املستكلة. الصذ الهراسة إت مجلة من ال تا   أ ها وجود

 تأوري م دوج  لي ق مة املؤسسة.

مكالعععة  ع عععوان قل عععد املكار عععات ال ي يعععة معععول أمدل عععة ا  كعععد املعععال اةسعععهامات  :2006داد  عبفففد ال هفففاب - ت
أمدعععد؟ وقعععه توةعععد األساسععع ة هبعععهف دراسعععة إ عععكال ة ك عععف نكعععن للمؤسسعععة أن قصعععد  لعععي   كعععد معععال  ال ي يعععة

الةامعع  إت مجلععة مععن ال تععا   أ هععا أن ا  كععد املععال ةت  ععة لعععهة تسععويات معكععهة لعع ل  توجععه العهيععه مععن العوامععد 
ا ععهدة الات ععار املؤسسععة   كلهععا املعععال  ععي حماولععة االمتفععاص مب وةععة  ال عععة  ا صععا ص االقتصععادية للك ععات  اجتعععا  

 د ف ي أو  ق ود  أ هاف واسوات   ة املؤسسة.املسا   رمو املخا  ة التةسل لوجو 

حمعععهدات ا  كعععد املعععال للمؤسسعععة االقتصعععادية دراسعععة مالعععة الدععع كة   ع عععوان: 2011دراسفففة عفففدو  هفففاجر  - ث
 لعععي قهيعععه ا  كعععد املعععال األمدعععد ظ املؤسسعععة اة ا  يعععة للكه  عععاو.  اةعععذ ف هعععا إ عععكال ة معععا  عععي العوامعععد املعععؤو ة 

ظ اةاةعععل  SPSSاملعع ه  الوةععفي ظ اةاةعععل ال يعع ي وا تمععاد العععربام  االمصععا  ة  االقتصععادية ؟ وقععه ا تمعععهت
 وقععه توةععلذ الهراسععة إت مجلععة مععن ال تععا   أ هععا الت ة كععي لتةل ععد العالقععة  عع  املتغععريات املسععتكلة واملتغععري التععا ع.

ملؤسسععة و القععة  كسعع ة  عع  وجععود  القععة   ديععة ذات داللععة إمصععا  ة  عع  ا  كععد املععال كمتغععري تععا ع و عع  م عع  ا
 معهل امل دودية وا  كد املال.

 ع وان حمهدات اات ار ا  كد املال امل اسل للمؤسسعة دراسعة مالعة مؤسسعة األ عغال  :2012ب ربيعة  نية  - ج
والوك عععل الكه  عععا ي فععع ت سعععوةلغاز.  اةعععذ ف هعععا إ عععكال ة ك عععف تعععتةك  وتعععؤو  العوامعععد العععس يعععت   لعععي أساسعععها 

مصععععادر التمويععععد ظ اات ععععار ا  كععععد املععععال امل اسععععل للمؤسسععععة العععع ي يسععععم    فععععع الك مععععة السععععوق ة  التول ععععف  عععع 
 للمؤسسعععة؟ وقعععه اسعععتخهمذ املععع ه  الوةعععفي ظ اةاةعععل ال يععع ي  اةةعععافة إت دراسعععة مالعععة ظ اةاةعععل الت ة كعععي

ملؤسسععة إت التمويععد  ععن   يععف وقععه توةععلذ الهراسععة إت مجلععة مععن ال تععا   أ هععا أن ةععوو ا وأدوات التةل ععد املععال.
االقوامل   سةة  ال ة ظ   كلها املال ال يؤدي  الضع ورة إت فدعد املؤسسعة ووجعود العد ظ   كلهعا املعال  وأيضعا 
تعع داد ق مععة املؤسسععة   يععادة  اقععة االسععتهاةة والكععهرة  لععي االسععتفادة مععن ال فععع املععال للمؤسسععة لالسععتفادة مععن امل ايععا 

 ف املال ة.الض ية ة للمصاري

 ع وان تأوري ا  كد املال  لعي اسعوات   ة املؤسسعة الصع ا  ة دراسعة مالعة  :2012دراسة أ فال مدة خبيزة  - ح
 سععك ة.  ل ععذ مععن اال ععا إ ععكال ة مععا  ة عععة العالقععة  عع  ا  كععد  CMSمؤسسععة امل ععامن الكععربى لل  ععوب 

لوةععععفي لتوةععع ف متغععععريات الهراسععععة ظ اةاةععععل املعععال واسععععوات   ة املؤسسععععة الصعععع ا  ة؟ وقعععه اسععععتخهمذ املعععع ه  ا
ال يعع ي والتععاردي ودراسععة مالععة ظ اةاةععل الت ة كععي. وقععه الصععذ الهراسععة إت مجلععة مععن ال تععا   أ هععا. ظ  ععامل 

  أةعععة  ذمعععاح املؤسسعععات الصععع ا  ة واسعععتم ار ا يتوقعععف  لعععي قعععهرما  لعععي اات عععار االسعععوات   ة قتعععهم ف ععع، امل افسعععة
  اف الهاال ة ععععع  ة م ها األ عععععد ظ الك ارات املال ة واالسوات ععععععع اف تتهاععععععو ة من األ ععععععععع اس جممععععع مل اسةة  وأيضا ا
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  املسا    املسريين  جملس اةدارة( وا ارج ة  الة وس  الد كات امل افسة    اة  ا    املتغرية(.

 م قع الدراسة م  الدراسات السابقة:
ت السعا كة وحم عة جهيعهة تسعت ه إل هعا الةةعوث الالمكعة. ومعا تعترب     الهراسعة مكملعة لسلسعلة الهراسعا  

ن   ععا  ععن الهراسععات السععا كة  أن  عع   األاععرية جلهععا ت اولععذ  الةةعع  أمدل ععة ا  كععد املععال للمؤسسععات معتمععهة 
  كعد  لي العوامد املال ة فك  املعؤو ة ظ قهيعه ا  كعد املعال األمدعد  و عضعها أاع  متغعري   كعد امللك عة و القتع،  ا

املعععال للمؤسسعععات. م ععع  اة لكعععذ معععن ف ةععع ة وجعععود   كعععد معععال أمدعععد نكعععن الوةعععول إل ععع، تسععععي املؤسسعععات 
لتةك كععع،. لكععععن  عععع   الهراسعععة ماولععععذ تفسععععري السعععلوس التمععععويلي للمؤسسععععات االقتصعععادية  ععععإ  از العوامععععد ا ععععهدة 

امععد ا ععهدة   كععد يويععد املؤسسععات اة ا  يععة للمؤسسععات سععواو املال ععة م هععا وغععري املال ععة  وتة ععان العو لله كععد املععال 
  إسكاط اةاةل ال ي ي  لي    ة من املؤسسات اة ا  ية.

الفصد  ت اولم    فصول ستةإت  ال سالة تكس     ا ظ األاري   قم ا عاةة املوةوتمل هيكل البحث: -9
أو  ال فع املال  من االل الض ا ل  ك مة املؤسسة ظ  د افوامل  هم وجود السلوس التمويلي  القة األول 

 ال تسود  ملوالتدغ لي  لي ق مة املؤسسة ل املهااد الس ت اولذ قض ة ا  كد املال األمدد ظ  د  ا
 الض ا ل   وف السو  التام(.

قهيعععه ا  كعععد املعععال ظ  عععد ةي يعععة التةعععادل أو التعععوازن  مت معععن االلععع، دراسعععة  املع عععونأمعععا الفصعععد الدعععاين  
 يات ا  كد املال  إسكاط فع مل  عهم وجعود ةع ا ل  لعي أر عاح املؤسسعات م ع  ي عت    هعا وفع  ةع ييب وكع ا ةي

مت الةةعع  ظ ك ف ععة املوازةعععة لعع ل    ةفععالس وتكععال ف الوكالععة  اال تمععاد  لععي الكعع ومل ظ ا  كععد املععالاتكععال ف 
 .الات ار ا  كد املال ال ي يسم   تعي   ق مة املؤسسة ا   ه

الفصععد الدالعع  مت ت ععاول ةي يععات اة ععارة وتأوري ععا  لععي السععلوس التمععويلي للمؤسسععات  مععن اععالل أوعع   ظ
 وك ا االلتكاط التهر ي ملصادر التمويد ومعهل العا ه  لي األةول.  حمتوى املعلومات املتامة ظ ق ارات التمويد

سعلوس التمعويلي للمؤسسعات  م ع  أ عارت  لعي ال غعري املال عة املتغعريات لهراسعة أوع  الفصد ال ا عع  وأف دةا
اعع   ععع  األإت أن متغععريات اةدارة املال ععة ومععه ا ال تكفععي لتفسععري السععلوس التمععويلي للمؤسسععات    ععد ال ععه مععن 

 مدد   كد امللك ة  والس   ة وا  كد الت ي مي واالسوات   ة ...وإدارية اال تةار متغريات ت ي م ة 
قل عععد اةعععل الت ة كعععي. م ععع  ت عععاول الفصعععد ا عععامس ةا درسععع اادس فكعععه أمعععا ظ الفصعععل  ا عععامس والسععع

ادس تك عع   للمؤسسععات الععس مت اات ار ععا ةسععكاط أ عع  ةتععا   اةاةععل ال يعع ي  ل هععا. وظ الفصععد السعع ا  كععد املععال
تكعهي  حمعد الهراسعة معن اعالل تكعهي  ال فعع املعال والتدعغ لي للمؤسسعات وقل لع، وكع ا  ق ارات التمويعد للمؤسسعات

 التمويد ال ا  للمؤسسات وأاريا معهل العا ه  لي األةول.
 ععا التوةع ات    فضعال  عنوةعوت وأ ع  ال تعا   املتوةعد إل هعاملخصعا  امعا للمف هعا ااية قعهم ا  أارياو 

 املكومة.



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الفصن األوه
 

قيىة بالسموك التىويمي  عالقة
املؤسسة يف ظن افرتاض عدً 

 وجود الضرائب
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 تمهيد:
 

هتتم املؤسسات بتكوين املزيج من مصادر التمويل الذي يتماشى مع أهدافها معتمدة يف   

ا واملخاطر املًتتبة عنهما، حيث يعترب مذلك على أموال امللكية واالقًتاض اللذان زبتلف تكلفته

استخدام  من أموال امللكية، لذلك ذمد أغلب املؤسسات تلجأ إذل ااالقًتاض أقل تكلفة وأقل خطر 

قدر معُت من االقًتاض يسمح هلا بتخفيض تكلفة التمويل الكلية ، دما يؤدي إذل زيادة العائد 

 املتوقع على حقوق امللكية.

دراسة أهم خمتلف مصادر سبويل املؤسسات وكيفية تقدير وسنحاول يف هذا الفصل   

 البدايةيف  نتطرقللمؤسسة، حيث مناقشة الدور الذي يلعبه االقًتاض يف اهليكل املارل تكلفتها، مث 

نعاجل املداخل واآلراء اليت ناقشت  مث، السهم الناتج عن عملية االقًتاض أثر الرفع على رحبية إذل

يف ظل افًتاضات السوق  قضية اهليكل املارل واختالفاهتا حول أثر هذا اهليكل على قيمة املؤسسة

 .التام

 .مفهوم السلوك التمويلي للمؤسسات -1-1

 أثر الرفع على ربحية السهم. -1-2

 مداخل تحديد الهيكل المالي األمثل. -1-3
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ربتاااج املؤسسااات إذل المااوال لتموياال اسااتاماراهتا سااواء يف بدايااة السوولوك التمووويلي للمؤسسووات: مفهوووم  -1-1
كااان نشاااطها أو لتمويااال عملياااات النماااو والتوسااع. وتتحصااال املؤسساااة علاااى احتياعاهتاااا املاليااة مااان مصاااادر معيناااة ظم

لكاان ال ربصاال علااى هااذ  المااوال بانااا، باال البااد ماان دفااع عوائااد  .والقااروض البنكيااة إمجاهلااا يف السااهم والسااندات
 لصحاهبا سبال تكلفتها.

أماااااااال تلاااااااك الااااااايت عاااااااء هباااااااا  مودعلياااااااا   يف التمويااااااال أغلااااااب النارياااااااات الوذلوماااااان مث كاااااااان اهتماااااااام 
كااال املاااارل الماااال ، ووعاااود العالقاااة باااُت هيكااال التمويااال (  ...اخل بدراساااة اهلي8591( ، باكساااًت 8591وميلااار 

وذلك من خاالل املوازناة باُت مصاادر سبويال املؤسساات املتمالاة أساساا يف أماوال امللكياة  وقيمة املؤسسة من عدمها.
حياااث  والقاااروض هباااد  زبفااايض تكلفاااة التمويااال أديل ماااا ظمكااان وبالتاااارل ارتفااااع قيماااة املؤسساااة أقصاااى ماااا ظمكااان.

 .الناريات من افًتاض مؤدا  إمكانية وعود هيكل مارل أمال تسعى املؤسسات للوصول إليه انطلقت هذ 
وقااد اختلفاات  راء هااذ  الناريااات بااُت ماان يقاار بوعااود هيكاال مااارل أمااال تسااعى املؤسسااات لتحقيقااه مااال 

ارل ال توعاد وباُت مان ينفاج وعاود هاذا اهليكال وبالتا .1مدخل صايف الربح معتمدا علاى مجلاة مان الفاروض والرباهاُت
 .2عالقة بُت هيكل التمويل والقيمة السوقية للمؤسسة وهو ما عاء به صايف الربح التشغيلج

لكن ومع هناية السبعينيات ظهرت نارياات أخارح حديااة منهاا عادم سباثال املعلوماات وااللتقااط التادرصمج  
لتموياال لي مؤسساااة ( ...  ععلاات مااان هيكاال ا8511( و روس 8519ملصااادر التموياال ،  عنسااان وميكلاانج 

نتيجة للسلوك التمويلج هلاا ولايا العكاا. المار الاذي أدح إذل اساتخدام مصاطلح  السالوك التماويلج  فهاو أكاار 
 تعبَتا عن هذ  الناريات بدال من التعبَتات الخرح قرارات التمويل أو اهليكل املارل المال ماال...أخل.

سارة للسالوك التماويلج للمؤسساات دبحاولاة ا حاطاة دبجمال لذلك كان لزاماا عليناا البحاث يف العوامال املف
لكان قبال ذلاك  الناريات اليت تناولت هذا املوضوع من خالل عوانب هذ  الدراسة باالخ  املؤسساات اازائرياة.

تقدير تكلفتها كوهناا املتغاَت اساسام والساساج الاذي ضمكام  ال بأس أن نعرض بإصماز خمتلف مصادر التمويل وكيفية
 .ار مصدر التمويل املناسباختي

ظمكاااان والسااااندات السااااهم شمااااا  مصااااادر التموياااال نااااوعُت ماااانظمكاااان التمييااااز بااااُت  :مصووووالر التمويوووول -1-1-1
 للمؤسسة من خالهلا تلبية احتياعاهتا من الموال.

مستند ملكية قابل ظمال السهم العادي وهج نوعان. السهم العادية، حيث  :سهماأل -1-1-1-1
عزء من أموال التصفية وإمكانية املشاركة يف االعتماعات ، خذ حصة من النتائجأامله ح  للتداول،يعطج س

قيمة امسية تتمال يف القيمة املدونة على قسيمة  . ويأخذ السهم العادي قيم خمتلفة3السنوية للجمعية العامة 
م حسب السجالت احملاسبية ، قيمة دفًتية عبارة عن قيمة السهنصوص عليها يف عقد تأسيا املؤسسةالسهم وامل

                                                           
1
 .71راعع البحث، ص - 

2
 .75راعع البحث ، ص - 

3 - J. Teulié & P. Topsacalian , Finance , Carlo Descamps , France , 1994 , P.203. 
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قيمة سوقية  تتمال يف السعر الذي يباع و  .ا االحتياطيات والرباح احملتجزةللمؤسسة أي القيمة االمسية مضافا إليه
 الدفًتية.  القيمة  من القيمة االمسية أورب. وقد تكون هذ  القيمة أقل أو أكبه السهم يف أسواق رأس املال

، كون هذا ا صدار يؤدي إذل استقاللية املؤسسة وزيادة قدرة للتمويل اعيد ار  السهم العادية مصدتعترب 
 اسصول على قروض يف املستقبل بتكلفة أقل.ييسر عليها االئتمانية، دما 

 مستند ملكية  وإن كانت زبتلف عن امللكية اليت تنشأ عن  :ظمال السهم املمتازوالسهم املمتازة. حيث 
امسية وقيمة دفًتية وقيمة سوقية ، شأنه يف ذلك شأن السهم العادي ، غَت أن القيمة السهم العادي( له قيمة 

 .الدفًتية تتمال يف قيمة السهم املمتازة كما تاهر يف دفاتر املؤسسة مقسومة على عدد السهم املمتازة املصدرة
تقع بُت السهم العادية أهنا الخرح يف املالية تتميز السهم املمتازة كورقة مالية عن باقج الوراق 

نسبة معينة من القيمة االمسية للسهم أو بالسندات، فيًتتب عليها التزام املؤسسة بدفع عائد ثابت سملتها يتحدد و 
 يف شكل مبلغ حمدد ثابت يف عقد ا صدار.

ل التصفية ويتمتع محلة السهم املمتازة جبملة من اسقوق تتمال يف الولوية يف نصيبهم من الرباح وأموا 
قبل محلة السهم العادية لكنه ال ضم  سملتها مطالبة املؤسسة بنصيبهم من الرباح إال إذا قررت اامعية العامة 

، فإذا دل ربق  املؤسسة أرباحا يف سنة ازة حبيث تكون مًتاكمة الرباحتوزيعها. أيضا تصدر معام السهم املمت
ملة السهم العادية يف أي سنة الحقة ما دل ضمصل محلة السهم املمتازة مالية ما ال ضم  هلا إعراء أي توزيعات س

على التوزيعات املستحقة هلم يف السنوات السابقة. كذلك ليا سملة السهم املمتازة اس  يف التصويت يف 
 اامعية العامة للمساشمُت.

تصدر   ل السند صك مارلتعترب السندات أحد صور االقًتاض طويل العل. وظما السندات: -1-1-1-2
، وأيضا تسديد قيمة السند يف تاريخ دبوعبه بدفع فائدة دورية للمقرض املستامر( ، تتعهداملؤسسة املقًتضة لألموال

: املطالبة بعائد سنوي يتمال يف سند سامله مجلة من اسقوق أشمها. ويعطج الحمدد يدعى تاريخ استحقاق السند
بدفعها هلم سواء حققت أرباحا أم دل ربققها وربسب الفائدة بنسبة ثابتة من القيمة الفائدة اليت تلتزم املؤسسة 

االمسية للسند، كما ضم  للمستامر اسًتداد كافة أمواله عند تاريخ استحقاق السند. أيضا الولوية يف نصيبهم من 
ال ضم  سامل السند  غَت أنهة. أموال التصفية يف حالة إفالس املؤسسة قبل محلة السهم املمتازة والسهم العادي

 .1التصويت يف اامعية العامة للمساشمُت
، ويضيف واحد وهو مصادر التمويل اخلارعيةوهناك من يصنف كل النواع السالفة الذكر ضمن نوع  

يتمال يف الرباح احملتجزة وأقساط  .2نوعا  خر ربت اسم مصادر التمويل الداخلية أو مصادر التمويل الذاتية
. فالرباح احملتجزة تتمال يف تلك الرباح اليت قررت 3الهتالك اليت زبصصها املؤسسة  عادة سبويل االستاماراتا

                                                           
 .771، ص. 8551،  ، مصرحممد صاحل اسناوي ، ربليل وتقييم السهم والسندات  مدخل اهلندسة املالية( ، الدار ااامعية ، ا سكندرية - 1
 .17، ص. 8551تب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، أبو الفتوح علج فضالة ، اهلياكل التمويلية ، دار الك - 2

3 - WWW.Delta.ens.fr/hautcoeur , 12/02/2004. 

http://www.delta.ens.fr/hautcoeur
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املؤسسة عدم توزيعها على املساشمُت وإسما حجزها  عادة التمويل. أما أقساط االهتالك فتتمال يف خمصصات 
 .تلكةهت املاالهتالك اليت يتم ذبميعها  عادة سبويل شراء االستامارا

ويف ظل تزايد االحتياعات املالية للمؤسسة  التطورات الحديثة في مجال مصالر التمويل: -1-1-1-3
 .يف التمويل ملقابلة هذ  الزيادةو ليات عديدة أدح هبا إذل استحداث أنواعا أخرح من الوراق املالية 

تلبية احتياعاهتا املالية بإصدار ظمكن للمؤسسة  االستحداثات الجديدة في شأن األسهم: -1-1-1-3-1
أوراقا مالية شبيهة بالسهم العادية والسهم املمتازة تتمال يف السهم ذات الولوية يف التوزيعات ودون ح  

ها حىت قبل التصويت حيث يعطى ساملها الولوية يف اسصول على نصيبه من الرباح اليت تقرر املؤسسة توزيع
ا ضافة إذل شهادات االستامار اليت تصدر يف قسمُت: الول، عبارة عن شهادات ، بمحلة السهم املمتازة

استامار تكون قيمتها مساوية لقيمة السهم وتعطج ساملها اس  يف اسصول على عائد مارل حمدد على قسيمة 
مساشمُت.  هذ  الشهادات والقسم الاا  عبارة عن شهادات تعطج ساملها ح  التصويت يف اامعية العامة لل

، الول ثابت متمال يف سصول على عائد متكون من عزئُتكذلك سندات املشاركة اليت تعطج ساملها اس  يف ا
، متغَت متمال يف عزء من الرباح السنوية اليت ربققها املؤسسة. والسهم السنوية على قيمة السند والاا  الفوائد

ذل املؤسسة السًتعاع قيمتها إذا ما ازمفضت عن قيمة معينة خالل العادية املضمونة اليت ضم  سملتها الرعوع إ
 مدة زمنية حمددة.

با ضافة إذل النوع التقليدي من السندات  االستحداثات الجديدة في شان السندات:  -1-1-1-3-2
سهم أو ظهرت أنواعا أخرح سبالت يف السندات القابلة للتحويل اليت تعطج ساملها إمكانية طلب ربويلها إذل 

. السندات صفرية الكوبون واليت ال تدفع سملتها فوائد وإسما تباع خبصم ندما ترتفع القيمة السوقية للسهمأكار ع
من قيمتها االمسية على أن يسًتد املستامر قيمتها االمسية بالكامل عند تاريخ االستحقاق. كذلك سندات الدخل 

لسنوات اليت دل ربق  فيها املؤسسة أرباحا. با ضافة إذل السندات ذات اليت ال صموز سملتها املطالبة بالفوائد يف ا
 معدل الفائدة املتغَت والسندات املضمونة برهن الصول.

ما  اس  يف شراء أصل انشاط مارل يعطج ساملهكما أن املؤسسات قد تصدر عقود االختيار اليت تعترب    
يف تاريخ حمدد يدعى تاريخ التنفيذ مقابل دفع  ؛عر التنفيذ  قد يكون أوراق مالية( بسعر حمدد مسبقا يدعى س

سرية يف اختيار التنفيذ من مبلغ معُت غَت قابل للرد كمكافأة للتعويض ، لكن هذا اس  غَت إعباري ظمنح سامله ا
 .1 عدمه

تضطر املؤسسة خالل مزاولتها لنشاطها إذل إعراء بعض  التعديالت على رأس المال: -1-1-1-3-3
لتعديالت على رأمساهلا لزيادته أو زبفيضه  حسب الارو  اليت تتعرض هلا املؤسسة واليت تفرض عليها زيادة ا

 .رأمساهلا إذا ما احتاعت لذلك يف سموها أو زبفيضه إذا كان حجم املؤسسة أكرب من حجم نشاطها

                                                           
1
- A. Dayan , Manuel de gestion , Volume 2 , Ellipses/Anf , Paris, 1999 , P.234. 
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ال زيادة نقدية أو عينية تتم زيادة رأس امل زيالة رأس المال بمساهمات نقدية أو عينية: -1-1-1-3-3-1
مقابل إصدار أسهم عادية عديدة ، هذ  السهم يتم إصدارها بقيمتها االمسية أو قيمتها االمسية با ضافة إذل 

 .1عالوة ا صدار
يف حالة ما إذا  زيالة رأس المال بضم االحتياطيات أو األرباح قيد التخصيص: -1-1-1-3-3-2

 تستطيع تأمُت هذ  الزيادة دبساشمات نقدية أو عينية ، فإهنا تستطيع دلهلا و احتاعت املؤسسة إذل زيادة رأس ما
 ازيادة ظمكن ربقيقههذ  ال .ات املكونة سابقا أو ضم الرباح قيد التخصي يربقي  هذ  الزيادة بضم االحتياط
 .قتُت معابتوزيع أسهما بانا على املساشمُت أو باستخدام الطريأو سواء برفع القيمة االمسية للسهم 

ال  تقوم املؤسسة بتخفيض رأس ماهلا أو اهتالكه عندما رأس المال:واهتالك تخفيض  -1-1-1-3-3-3
، حيث يتم التخفيض يف رأس املال بتخفيض حص  املساشمُت للوصول برأس يكون هناك مربر سجم املؤسسة

زبفيض رأس املال بسبب اخلسائر أو  املال إذل مستوح أقل دما كان عليه سابقا. وتتمال أهم أسباب التخفيض يف
 التوزيعات على املساشمُت أو شراء املؤسسة لسهمها .

أما اهتالك رأس املال فيتمال يف التسديدات عن طري  االقتطاعات من الرباح واالحتياطيات املتاحة  
 رأس املال. دون املساس برأس املال. فهو ال ظما بالضمانات املمنوحة للمقرضُت على عكا التخفيض يف

اسد الديل من العائد الذي صمب ربقيقه من  تعر  تكلفة التمويل بأهنا تقدير تكلفة التمويل: -1-1-2
، حبيث تؤدي أو من االقًتاض أو من كليهما معااملشروعات االستامارية اليت مت سبويلها من أموال حقوق امللكية 

 .سوقج للسهم أو تؤدي إذل زيادة سعر  يف سوق الوراق املاليةعوائد هذ  االستامارات إذل احملافاة على السعر ال
 ربصل منها ويتطلب ربديد تكلفة التمويل الكلية تقدير تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل اليت

، باعتبار أهنا املكونات الساسية لتكلفة التمويل. كما أن تقدير تكلفة كل مصدر تتطلب املؤسسة على الموال
 ديد العائد الذي يرضى به املستامر لتوفَت الموال للمؤسسة.بالضرورة رب

قبض الدخل يف شكل توزيعات و/أو  ئد على الوراق املالية يفايتمال الع العائد والمخاطرة: -1-1-2-1
، كن التمييز بُت نوعُت من العائدوظم .2س املال ذبلبه الورقة للمستامرأفائض قيمة مابت يف شكل ربح على ر 

غَت املؤكد الذي  والعائد املتوقعالذي ظمكننا من معرفة العائد على الورقة املالية بُت ساتُت زمنيتُت. التارطمج ئد االع
 يتوقع املستامر اسصول عليه نتيجة استامار .

من بُت  ةتعد املخاطر . و درعة تقلب العائد اسقيقج لألصل عن العائد املتوقع :تعر  بأهناف ةاملخاطر أما  
عن طري   ةعند ازباذ القرارات املالية ، وتأيت املخاطر  -بوصفها متغَتا مهما وحامسا -اليت تؤخذ دوما  العناصر

 .عدم التأكد من النتائج بسبب عدم ثبوهتا وتقلبها مع مرور الزمن أو بسبب تعدد احتماالهتا

                                                           
1
- J. Meyer , Economie d’entreprise , 2

eme
 édit , Dunod , Paris, 1985 , P.272.  

2
- J. Teulié & P. Topsacalian , OP. Cit. , P.42.  
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هج تلك و امة  املنتامة( وظمكن حصر املخاطر اليت تتعرض هلا الوراق املالية يف بموعتُت ، املخاطر الع
املخاطر اليت تصيب أسعار كافة الوراق املالية بغض النار عن املؤسسة اليت تصدرها. فهج ترتبط بالارو  

هج ذلك اازء  املخاطر اخلاصة  غَت املنتامة(و . ستطيع املستامر ذبنبهاي ، والتماعيةعاالقتصادية والسياسية واال
رو  املؤسسة أو الصناعة اليت تنتمج إليها. وظمكن اسصول عليها بطرح املخاطر من املخاطر الكلية الذي يعزح لا
يتميز هذا النوع  بأنه ظمكن للمستامر زبفيضها أو حىت ذبنبها من خالل تنويع و املنتامة من املخاطر الكلية. 

 .حمفاة أوراقه املالية
ا إذل مجلة من املصادر النامجة عنها إن كال من املخاطر املنتامة واملخاطر غَت املنتامة ظمكن إرعاعه

خماطر العمال اليت ترتبط باالستامار ، خماطر السوق ، خماطر التضخم ، خماطر معدل الفائدة وخماطر عدم  أشمها:
 السداد.
يف اسقيقة أن املستامر يعوض فقط عن املخاطر املنتامة لنه ال ظمكن ذبنبها. وعادة ما يستخدم معامل  
( كمقياس هلذا النوع من املخاطر والذي يقاس بالتباين املشًتك بُت عائد السهم وعائد السوق مقسوما  بيتا   

 .على تباين عائد السوق
للورقة املالية فماال الفوائد اليت يدفعها  ةمقدار املخاطر  ذمد أنه من الصعب تقدير العائد دون معرفة

عزء من رأس ماله لفًتة من عن  الخَت عن زبليه االمر مقابل أو تعويض هلذاملقًتض للمقرض هج يف حقيقة 
هناك عالقة وطيدة بُت العائد واملخاطرة ، فكلما زادت املخاطر يطلب املساهم أو املستامر عائدا وبالتارل  .الزمن

، أو أقل طرة معُتااملستامر يعمل دائما على ربقي  أكرب عائد دمكن يف ظل مستوح خمف لذلك  .على  والعكاأ
 .خماطر يف ظل مستوح معُت من العائد

إن اخااااتال  املصااااادر الاااايت ربصاااال منهااااا املؤسسااااة علااااى  التكلفووووة النوعيووووة لمصووووالر التمويوووول: -1-1-2-2
احتياعاهتا من الموال أدح إذل اختال  تكلفاة التمويال مان هاذ  املصاادر واخاتال  النمااذج الايت تعتماد عليهاا يف 

 ويتطلب ربديد تكلفة كل مصدر معرفة مقدار العائد واملخاطر املًتتبة عن كل مصدر. وعتقدير تكلفة كل ن
بأهناااا معاادل العائاااد الاااذي صماااب ربقيقااه علاااى االساااتامارات املمولاااة تعااار   تكلفووة االقتووورا : -1-1-2-2-1

القااول أن تكلفااة  . وظمكاان..بواسااطة االقااًتاض حااىت ظمكاان االحتفاااظ بااا يرادات املتااوافرة سملااة السااهم باادون تغيااَت
االقااًتاض هااج معاادل اخلصاام  معاادل العائااد الااداخلج( الااذي يتساااوح عنااد  صااايف متحصااالت املؤسسااة ماان عمليااة 

 :التاليةعالقة وضح ذلك الت، و ال اليت تدفعها املؤسسة للمقرضُتاالقًتاض مع القيمة اسالية لألمو 
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موال املقًتضة وتساوي قيمة القرض أو السند مطروحا منها مصروفات : سبال صايف متحصالت ال  E0حيث: 
 التعاقد أو ا صدار ؛

 F سبال التدفقات النقدية الدورية اخلارعة واملتمالة يف الفوائد السنوية ؛ : 
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 I0 قيمة القرض اليت ينبغج سدادها عند تاريخ االستحقاق ؛ : 
 kd : معدل اخلصم  تكلفة االقًتاض( ؛ 
      nمدة حياة القرض :. 

، والذي صمب ئدة الذي تدفعه املؤسسة للمقرضُتوظمكن القول أن تكلفة االقًتاض ما هج إال معدل الفا
ئدة على القروض تعترب من التكاليف اليت يتم اتعديله باستبعاد الوفورات الضريبية اليت ربققها املؤسسة. لن الف

 .1يبة على الرباحر خصمها عند حساب الض
 :تارل فإنوبال

   21.....................1  Tkddk  
dkحيث:  سبال تكلفة االقًتاض بعد الضريبة ؛ : 
 T .سبال معدل الضريبة املفروض على أرباح املؤسسة : 

 با ضاافةأن أموال امللكية تتماال يف الساهم املمتاازة والساهم العادياة  تكلفة أموال الملكية: -1-1-2-2-2
 يلج: ظمكن ربديد تكلفة كل منها كماو ، اح احملتجزةالرب إذل
ظمكن التعبَت عنها دبعدل العائد على االستامار يف السهم  تكلفة األسهم الممتازة: -1-1-2-2-2-1

وظمكن التعبَت عنها  .2على هذا التمويل  رض أنه ال توعد أية مصروفات أخرح للحصولفوذلك ب املمتازة،
 التالية: عالقة بال

 31............................. 
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 ؛ تكلفة التمويل بالسهم املمتازة العائد( : kp حيث:
       Dp : ؛ التوزيعات على السهم املمتازة 
      Pm :  ج لألسهم املمتازة.قالسعر السو 

لنه عادة ما  تكلفة التمويل بالسهم املمتازة أكرب من العائد الذي يتحصل عليه محلتها، لكن يف الواقع،
وظمكن  حصالت املؤسسة من عملية بيع السهم املمتازة.تصدار زبفض من قيمة متب مصروفات عن عملية ا تًت 

 التالية:عالقة توضيحها بال

 
 41.............................pk 
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pk: حيث  : ؛ تكلفة السهم املمتازة 
           f:  ا صدارحصة السهم املمتاز من مصروفات. 

                                                           
1 - www.clubnada.jeeran.com , 18/04/2004. 

عاااوان  اازائااار،، عامعاااة قسااانطينة، 81-العااادد ،ا نساااانيةبلاااة العلاااوم ، قيااااس تكلفاااة الماااوال يف منشااا ت العماااال   الطراوناااة، إباااراهيممااادحت  - 2
7007. 

http://www.clubnada.jeeran.com/
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تعددت املفاهيم يف ربديد النموذج الذي يتم دبوعبه تقدير  تكلفة األسهم العالية: -1-1-2-2-2-2
  وظمكن اتباع أحد النموذعُت التاليُت لتحديد تكلفة السهم العادية وشما: .تكلفة السهم العادية

 ؛ Capital Asset Pricing Model C.A.P.M سموذج تسعَت الصول الرأمسالية  -
 .Disconted Cash Flow D.C.F التدفقات النقدية املخصومةسموذج   -

ياهر هذا النموذج العالقة بُت العائد املتوقع  :نموذج تسعير األصول الرأسمالية -1-1-2-2-2-2-1
ضمدد اسد الديل للعائد الذي ينبغج أن ضمققه السهم العادي لكج يعوض . حيث واملخاطرة السوقية لألسهم

. وظمكن أن يعرب عنها (واليت تقاس دبعامل بيتا  نتامة(املخاطر املطر اليت ال ظمكن ذبنبها املستامر عن املخا
 بالعالقة التالية:

   51............................ 
FMF

RRRR     
 

 ؛ تكلفة التمويل بالسهم العادية( سبال العائد املتوقع على السهم العادي : Rحيث:
      RF : ؛  معدل الفائدة على السندات اسكومية( ائد اخلارل من اخلطرسبال معدل الع 
      : ؛بيتا الذي يقيا املخاطرة السوقية للسهم  سبال معامل 
      RM العائد املتوقع على كافة السهم املدرعة يف السوق:. 

لعادية عبارة عن معدل العائد اخلارل من ودبوعب هذا النموذج فإن معدل العائد املطلوب على السهم ا  
فًتة ، مالية لخرح بسبب عوامل السيولة ن ورقةمطمتلف بدل املخاطرة حيث  ة.ضافة إذل بدل املخاطر با  اخلطر

 .إخل ... تقلبات العائد والقابلية للتسوي  خماطر، عدم السداد  خماطر، االستحقاق 
يهد  استخدام سموذج التدفقات  (:DCFلمخصومة)نموذج التدفقات النقدية ا -1-1-2-2-2-2-2

اليت تعد الساس يف تقدير كل من العائد املتوقع من وعهة  ، النقدية املخصومة إذل تقدير القيمة السوقية للسهم
القيم اسالية  حبسابصماد  قيمة السهم إوظمكن  .1لسهم العادية من وعهة نار املؤسسةاوتكلفة  ، نار املالك
عالقة وهو ما توضحه ال .وغَت احملدودة وف  سموذج القيم اسالية للتوزيعات املستقبلية النقدية املتوقعة للتوزيعات
 التالية:     
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 ؛ سبال القيمة السوقية للسهم:  P0 : حيث
        Dt :  سبال التوزيعات يف هناية الفًتةt ؛ 
        ke :  م.اهتذي يتوقعه املالك على استامار معدل العائد السبال 

                                                           
1
، سورية،  ، شعاع للنشر والعلوم، حلب8رون، طرمجة حممد فتوح و خ( مفاهيم أساسية تقييم الدوات املالية، ت8ام، ا دارة املالية أعُت برغ - 

 .191-198، ص ص7080
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و أما يف حالة سم ، تعتمد العالقة السابقة على فرض مفاد  أن التوزيعات ال تتغَت من سنة لخرح
 :1ية للسهم بالعالقة التاليةقو سفيقدر القيمة ال ، gالتوزيعات من سنة لخرح دبعدل ثابت 
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 ؛ لفعلية للعام اسارلسبال التوزيعات ا : D حيث:
         g :  معدل سمو التوزيعاتسبال. 

 السابقة ذمد:عالقة عراء بعض التعديالت على الإوب
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فإنه البد من خصم هذ   ، صدارإصدار أسهم عديدة تكلفة عملية إنه غالبا ما يصحب أودبا 
 اسصول على التكلفة اسقيقية لألسهم.كن هم حىت ظمالتكاليف من سعر الس

 وتبُت ذلك العالقة التالية:
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 صدار السهم العادي ااديد.إتكلفة سبال  : f حيث:
رباح احملتجزة  وأقساط تعترب كل من ال تكلفة األرباح المحتجزة وأقساط االهتالك: -1-1-2-2-2-3

ن أويًتتب عنها تكلفة شأهنا يف ذلك ش .ااهتلكية اليت تستخدمها املؤسسة يف سبويل استامار من أموال امل االهتالك
على سموذج تسعَت الصول الرأمسالية أو سموذج التدفقات النقدية أيضا ظمكن االعتماد حيث  .املصادر الخرح
مال يف كون احتجاز هذ  الرباح سهم العادية يتلفة الرباح احملتجزة باختال  بسيط عن التكاملخصومة لتقدير 
 .ي يطلبه املساشمونلذلك فهج تتساوح مع معدل العائد الذ مصروفات تتحملها املؤسسة، ال يًتتب عليه أي

أما أقساط االهتالك فتتمال يف عزء من ا يرادات يشًتك فيه املالك واملقرضون لذلك ينبغج أن تقدر   
ط املرعح بالوزان لتكلفة مصادر التمويل. وبالتارل ال داعج سساهبا لن لقساط االهتالك تكلفة تتمال يف املتوس

 املتوسط املرعح يعكا تكلفتها.
تتوقف التكلفة الكلية لألموال على تشكيلة اهليكل  متوسط تكلفة التمويل المرجح باألوزان: -1-1-2-3

كلفة التمويل يتم ترعيح تكلفة كل مصدر وبالتارل لتقدير ت من عناصر عنصر وعلى تكلفة كل  املارل يف املؤسسة،
 من مصادر التمويل بإعطائه وزنا وهو نسبته إذل بموع الموال املتحصل عليها. ويعطى بالعالقة التالية:
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 ؛ تكلفة التمويل الكليةسبال  : k حيث:
      Wi :  ؛ وزن مصدر التمويل يف اهليكل املارلسبال 

         ki :  ؛ تكلفة مصدر التمويل يف اهليكل املارلسبال 
         n : .عدد مصادر التمويل املستخدمة يف اهليكل املارل 

ويتم استخدام الوزان الفعلية أو التارطمية أو القيمة السوقية ملصادر التمويل أو استخدام الوزان   
 ويل.املستهدفة أو الوزان اسدية يف ربديد متوسط تكلفة التم

 أثر الرفع على ربحية السهم.  -1-2
تعٍت  كلمة رافعة يف علم الطبيعة أو الفيزياء استخدام أداة صغَتة لرفع أشياء ثقيلة نسبيا، أما يف علم  

يف كاَت من  تعتمد املؤسسةا دارة املالية فيقصد بالرفع استخدام التكاليف الاابتة للتأثَت على العائد املتوقع. لذلك 
، هذا التأثَت ابتة كوهنا تؤثر على رحبية السهمعلى مصادر التمويل وعناصر ا نتاج ذات التكاليف الا الحيان

، الرفع املارل الناتج عن اعتماد املؤسسة يف سبويلها على االقًتاض عزأينيسمى بأثر الرفع الذي يتكون من 
ن استعمال املؤسسة لعناصر ا نتاج ذات ، والرفع التشغيلج املًتتب عدر التمويل ذات التكاليف الاابتةومصا

 التكاليف الاابتة.
على رحبية السهم اليت هلا عالقة كال على حد  الرفع التشغيلج  و أثر الرفع املارل  كال من  ولقد ارتأينا دراسة 

 الرفعُت معا.أثر السهم على أن نقوم يف الخَت جبمع  عائدمع 
 . Financial Leverageالرفع المالي -1-2-1

يعر  الرفع املارل بأنه: استخدام املؤسسة لألموال ذات التكاليف الاابتة على أمل زيادة العائد الذي  
 . 1ملساشمونضمصل عليه ا

الرافعة املالية بأهنا درعة اعتماد املؤسسة يف سبويل أصوهلا على مصادر التمويل ذات  كما عر   هندي 
دما يؤثر على الرباح اليت ضمصل عليها املالك   ،أسهما دمتازة( الدخل الاابت  سواء كانت قروضا أم سندات أم

 .2كما يؤثر على درعة املخاطرة اليت يتعرضون هلا
، وتعٍت قيام املؤسسة باستخدام أموال الغَت من أعل ربقي  أكرب عائد سمى أيضا باملتاعرة بامللكيةوت

 ذل إمجارل الصول.دمكن للمالكُت وأصحاب املؤسسة. وسبال نسبة إمجارل اخلصوم إ
   فيعرفها بنتائج استخدام التكاليف الاابتة يف التمويل.8559أما  كلوب 

                                                           
1
- J. Van Horne , Principes de gestion financière , 6

eme
 édit , Econmica , Paris , 1991 , P.559.  

2
ساطُت، رساالة بسام حممد الغا، أثر الرافعة املالية وتكلفة التمويل على معدل العائد على االستامار دراسة تطبيقية علاى شاركات املسااشمة العاماة بفل - 

 .10، ص 7009يف إدارة العمال، كلية التجارة، ااامعة ا سالمية، غزة ، فلسطُت،  ماعستَت 
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، القروض قصَتة العل القروض طويلة العلوتتمال الموال ذات التكاليف الاابتة يف كل من القروض  
لبية احتياعات املؤسسة السندات( والسهم املمتازة. أي أن استخدام كال من السندات والسهم املمتازة يف تو 

 ؤدي إذل ما يسمى بالرفع املارل.يالتمويلية 
 غَت أن الموال ذات التكاليف الاابتة ال تقتصر على الموال اليت تًتتب عليها عوائد ثابتة  فوائد القروض  

 نقدي نطوي على تكلفة تتمال يف خصموالسندات أو عوائد السهم املمتازة(، بل تشمل أيضا التمويل الذي ي
 1االمسية. من قيمته
كاَت من الباحاُت يف اهليكل املارل على ذلك اازء من الرافعة املالية الذي ينطوي على اللكن اهتمام  

 :2التزامات مالية التمويل املقًتض بفائدة( يعود لألسباب التالية
الذي يؤدي إذل ازمفاض بتكلفة التمويل بأموال امللكية  مقارنةازمفاض تكلفة التمويل املقًتض بفائدة  -

 املتوسط املرعح لتكلفة التمويل كلما زاد التمويل املقًتض يف اهليكل املارل؛
سهولة تقدير تكلفة التمويل املقًتض بفائدة واملتمالة يف الفوائد املدفوعة مقارنة بصعوبة تقدير تكلفة  -

 التمويل املقًتض خبصم؛

اخلاضع للضريبة عكا تكلفة التمويل املقًتض خبصم  زبفيض تكلفة التمويل املقًتض بفائدة من الربح -
 .عادة اليت ال يتم زبفيضها من الربح اخلاضع للضريبة

ارتفاع يف معدل العائد على حقوق امللكية ، لكن باملقابل يؤدي إذل الرفع املارل استخدام ويًتتب عن  
الربح بعد الضريبة أو التذبذب يف العائد خماطر مالية تتمال يف التغَت يف صايف زيادة خماطرة املؤسسة يف شكل 

بسبب استخدام مصادر التمويل ذات التكاليف الاابتة املتمالة يف فوائد وزيادة احتمالية التصفية املتاح للمالك 
وبالتارل حدوث ا خفاق الذي يتحمله مالكو املؤسسة. هذ  املخاطر نامجة . القروض وتوزيعات السهم املمتازة

المر الذي يستلزم ربديد املزيج من التمويل حبقوق امللكية والقروض الذي ضمق  للرافعة املالية.  عن توظيف أكرب
 .3التوازن بُت املخاطرة والعائد الناشئُت عن سبويل املؤسسة ازء من أصوهلا بالتمويل املقًتض

تقلب النسيب يف ، مقياس معامل االختال  الذي يقيا الاس املخاطرة املالية بعدة مقايياوظمكن قي 
عوائد محلة السهم  العائد على حقوق امللكية(، ومقياس االرمرا  املعياري الذي يقيا التقلب يف عوائد السهم 

ويكون ذلك يف حالة توعه  استخدام املؤسسة للرافعة املالية.، ويكمن حدوث املخاطرة املالية يف وعوائد الصول 
ن امللكية يف توظيف استاماراهتا وهذا يؤدي إذل ارتفاع املخاطر املالية، املؤسسة إذل استخدام االقًتاض أكار م

عدم قدرة املؤسسة على سداد أصل القروض وفوائد  يف املوعد احملدد. أما يف حال توعهت املؤسسة يف  نتيجة

                                                           
1
 .895، ص 7080، إثراء للنشر والتوزيع، الردن، 8حممد علج إبراهيم العامري، ا دارة املالية املتقدمة،ط  - 

2
 .810ص  ،نفا املرعع - 
3
 .871، ص.8551لتمويل ، منشأة املعار  ، ا سكندرية ، مصر ، الفكر اسديث يف بال مصادر ا ،منَت إبراهيم هندي  - 
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ة وكذا ازمفاض استخدام التمويل بامللكية أكار من التمويل باالقًتاض، فإن هذا يؤدي إذل ازمفاض املخاطر املالي
 .1التذبذب يف أرباح املؤسسة

تعتمد املؤسسات على القروض يف اهليكل حيث  .يتم ربليل أثر  على رحبية السهمولفهم الرفع املارل  
خ  إذا ر ويصبح أاملارل هبد  زيادة العائد على حقوق امللكية باعتبار أن االقًتاض مصدر رخي  للتمويل نسبيا 

عن زبفيض الفوائد على الديون من الربح اخلاضع للضريبة دما يؤدي إذل  وفر الضرييب الناعم االعتبار الأخذنا بعُت
أقل خماطرة من أدوات امللكية من وعهة نار املستامر كونه يًتتب عليه دخال  االقًتاض أندفع ضرائب أقل. كما 

ة إفالس املؤسسة. ودبا أن العائد ثابتا وله الولوية على أرباح املؤسسة وعلى القيمة التصفوية لألصول يف حال
يكون يف السندات عالقة طردية يف خطر االستامار. فإن العائد املطلوب على االستامار املطلوب على االستامار 

عادة أقل من العائد املطلوب على االستامار يف السهم العادية. فإذا مولت املؤسسة بالدين وحققت عائدا على 
ئدة على الدين، فإن الفرق سيعود إذل أصحاب امللكية. وكلما كان هذا الفرق أكرب وكان االستامار أعلى من الفا

التمويل حبقوق امللكية أقل ، كان العائد على حقوق امللكية أكرب. أي أن التمويل بالدين يعام املردود إذل 
 .2املساشمُت
 بالعالقة التالية:رحبية السهم يتم حساب و  
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 سبال رحبية السهم ؛  EPS:  يثح
      EBIT سبال الرباح قبل الفوائد والضرائب ؛ : 

            R سبال الفوائد املستحقة ؛ : 
              t سبال معدل الضريبة ؛ : 
            N .سبال عدد السهم املصدرة واملباعة : 
 : بالعالقة التاليةكما ظمكن اسصول أيضا على العائد من أموال امللكية  
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 : سبال العائد على أموال امللكية ؛eحيث: 
      E .سبال أموال امللكية العادية : 

استخدام القروض يف اهليكل املارل ربمل املؤسسة لنوع من التكاليف تدعى التكاليف املالية  ويًتتب عن 
، لية يعرضها إذل املخاطرة املالية. فإخفاق املؤسسة يف تسديد العباء املا الفوائد( اليت سبال تكلفة الموال املقًتضة

                                                           
(، رساالة 8555-8550أسامة سهيل علج هياعنة، أثر حمددات هيكل رأس املال على الداء املارل للشركات الصناعية املساشمة العامة يف الردن   -1

 .71-79، ص ص 7008 ل البيت، عمان ، الردن، ماعستَت يف التمويل واملصار ، كلية االقتصاد والعلوم ا دارية، عامعة 
 .955، ص 7001، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، 7حممد أظمن عزت امليدا ، ا دارة التمويلية يف الشركات، ط -2
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لذا ينبغج عليها أن ربق  العوائد اليت تغطج هذ  التكاليف وتًتك فائضا لنموها واستمرارها يف الوعود. وتعتمد 
تتعرض ملخاطرة مالية ة كبَتة املخاطرة املالية على مقدار املبالغ املقًتضة. فاملؤسسة اليت تعتمد على االقًتاض لدرع

بتلك اليت تعتمد على االقًتاض بدرعة أقل نسبيا. فالساس يف املخاطرة املالية هو ليا االقًتاض حبد  مقارنةأكرب 
 ذاته وإسما احتماالت ازمفاض معدالت العائد عن أسعار الفوائد.

 :إمجارل االلتزامات نسبة ل ارل سبل الساب  أن نسبة الرفع املايتضح من التحلي قياس الرافعة المالية
 طويلة وقصَتة العل( إذل إمجارل املوعودات ، إال أن البعض قد اعترب أن الرافعة املالية تقتصر على تأثَت 

 .1الديون قصَتة العلأثر الديون أو االلتزامات طويلة العل فقط، متجاهال 

أن معام التكاليف املالية  -خصصةوحسب معام الدراسات اسدياة واملراعع املت -لكن الراعح 
هناك بموعة الاابتة طويلة أم قصَتة العل( تقوم بعمل الرفع املارل يف تأثَتها على صايف الربح املتاح للمالك. و 

 من النسب اليت تستخدم يف قياس الرافعة املالية أشمها:
لنسبة سبال مدح إسهام : هذ  ا(8551 ويستون وبرعهام نسبة التمويل املقًتض إذل بموع التمويل -

الدائنُت يف اهليكل املارل للمؤسسة. وقد أخذ مجيع الباحاُت هبذ  النسبة يف حبوثهم وربسب بالعالقة 
 التالية:

 131......................... 
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 : نسبة الرفع املارل؛Lحيث 
    D؛ مجيع االلتزامات(: حجم االقًتاض يف اهليكل املارل 
    E.حجم حقوق امللكية : 
رباى الرافعة املالية احملسوبة هبذ  النسبة بأشمية كبَتة لكل من ا دارة  بة القروض إذل التمويل املمتلك:نس -

، املالكُت، كوهنا النسبة اليت ربدد املخاطرة املالية للمؤسسة. فهذ  النسبة تدخل مباشرة يف لية، الدائنُتاملا
 خاطرة املالية. وتعطى بالعالقة التالية:حساب املخاطرة املالية وارتفاعها يؤدي إذل ارتفاع امل

 141............................... 
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مار وكذا بتزايد نسبة القروض يف االعائد املتوقع على االستبتزايد العائد على أموال امللكية يتزايد ف 
 التمويل.
دت درعة أي كلما زا .هذا التزايد يف العائد يكون أسرع كلما ارتفعت نسبة القروض إذل أموال امللكية 

، ومن هنا ذمد أن املؤسسة اليت تعتمد على  الرفع املارل تؤدي إذل تزايد معدل العائد على أموال امللكية بوتَتة أسرع
القروض بنسبة كبَتة يف سبويلها ربق  عائدا أعلى على أموال امللكية يف الارو  اايدة. لكن ذمد العكا يف 

                                                           
1
 .18بسام حممد الغا، مرعع سب  ذكر ، ص  - 
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القروض يف سبويلها ال تستطيع حىت تغطية تكاليفها الاابتة النامجة عن املؤسسة اليت تعتمد على ، الارو  السيئة 
 عملية االقًتاض  الفوائد(.

 الشكل التارل: نقدم وللتوضيح أكار،  
 (: منحنيات الرفع المالي لمستويات مختلفة من العائد.1-1الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .، بتصر 988، ص7001، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، 7الشركات، طحممد أظمن عزت امليدا ، ا دارة التمويلية يف  المصدر:

، يقول عنها الستاذين  دستوب  (A)يتضح من الشكل الساب  أن املنحنيات تتقاطع يف نقطة واحدة  
على  و برعهام  أهنا سبال تكلفة القروض، وهج النقطة اليت ال يكون فيها للرفع املارل أي أثر على العائد املتوقع

الرفع  ض فإنو حقوق امللكية. أما عند زيادة العائد على االستامار عن هذ  النقطة أي يكون أكرب من تكلفة القر 
املارل يكون مرغوب فيه من طر  املؤسسة ، أما إذا ازمفض العائد املتوقع على االستامار عن هذ  النقطة فإن 

    1الرفع املارل ال يكون مرغوب فيه من طر  املؤسسة.
السهم عنه يف حالة اعتماد  ةوعليه فإن االعتماد على الرفع املارل يؤدي إذل زيادة العائد املتوقع سمل 

 املؤسسة يف سبويلها على القروض.
الرافعة املالية وذبدر ا شارة إذل أن املؤسسات عادة ما تقوم بالتمييز بُت نوعُت من الرافعة املالية شما  

فيها عندما ربق  املؤسسة من  ااملالية غَت املرغوب فيها. حيث تكون الرافعة املالية مرغوباملرغوب فيها والرافعة 
نقطة التوازن بُت أموال امللكية تكاليف اسصول عليها. فتحدد بذلك  استعمال أموال الغَت عوائد أو أرباح تفوق

ع السهم املمتازة(. فإذا كانت الرباح وأموال الغَت  أي أموال االقًتاض أو الموال املمكن اسصول عليها من بي
قبل الفوائد والضريبة أكرب من مستوح التوازن بُت أموال امللكية وأموال االقًتاض تكون الرافعة املالية من النوع 

                                                           
1
 . 787، ص.8551ااامعة املفتوحة، طرابلا  ليبيا(، ، 7، طمنهج ربليلج شامل :م السامرائج، ا دارة املاليةحيعدنان هاشم ر  - 
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املرغوب فيها. وإن كانت أقل تكون الرافعة املالية من النوع غَت املرغوب فيه، وهذ  اسالة توعب على املؤسسة 
 .1مال الرافعة املالية، لهنا ستقلل من أرباحها أو حىت قد تقلب هذ  الرباح إذل خسائرعدم استع
 ن قياس تأثَت الزيادة يف نسبة االقًتاض يف اهليكل املارل من خالل درعة الرفع املارل.كوظم 
ئد املتاح كما تبُت سابقا، فإن الرفع املارل يعكا التغَت الذي ضمدث يف العا :DLFلرجة الرفع المالي  

ليات. لذلك ومع للمالك  أي صايف الربح بعد الضريبة أو رحبية السهم( نتيجة لتغَت معُت يف صايف ربح العم
، دما يعٍت أن تغَتا دبعدل معُت ا زادت التكاليف املالية الاابتة، ترتفع درعة الرفع املارل كلمثبات العوامل الخرح

أكرب يف صايف الربح بعد الضريبة، أي صايف الربح املتاح للمالك. أو ما يف صايف ربح العمليات يًتتب عليه تغَتا 
معدل العائد على يف التغَت تقيا درعة الرفع املارل ومن مث فإن . Earning Per Shareيطل  عليه رحبية السهم 

 ويتم اسصول عليها بالعالقة التالية:  2حقوق امللكية نتيجة التغَت يف العائد املتوقع.
  151........................ 






EPSEPS

ee
DLF  

 : سبال درعة الرفع املارل ؛ DLFحيث: 
      eسبال معدل العائد على حقوق امللكية ؛ : 
 EPS   رحبية السهم: سبال العائد املتوقع.) 
صد بالعالقة السابقة أنه إذا تغَتت نسبة العائد على السهم بنسبة أكرب من تغَت نسبة الرباح يق 

املالية، وعلى عة املالية تكون أكرب من الواحد الصحيح. ويدل هذا على ارتفاع املخاطر التشغيلية، فإن درعة الراف
النقيض من ذلك ، إذا تغَتت نسبة العائد على السهم بنسبة أقل من التغَت يف نسبة الرباح التشغيلية، فإن درعة 

ئد على السهم ومن مث ازمفاض الرافعة املالية تكون أقل من الواحد الصحيح، وهذا يؤدي إذل ازمفاض يف العا
 .3املخاطر املالية

اد اعتماد املؤسسة على مصادر التمويل اخلارعية تبط هبيكل سبويل املؤسسة، فكلما ز إذا فالرفع املارل مر 
تزداد درعة الرفع املارل، ويصبح الرفع املارل فعاال إذا استطاعت املؤسسة استامار الموال املقًتضة دبعدل عائد يزيد 

تكلفة الموال املقًتضة. بينما إذا دل تنجح املؤسسة يف استامار الموال املقًتضة فإهنا ستتعرض ملخاطرة أكرب عن 
 .4فيما لو أهنا دل تستخدم الرفع املارلوربق  خسائر أكرب 

 عند أي مستوح من العائد باستخدام العالقة التالية:أيضا كما ظمكن اسصول على درعة الرفع املارل  
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DiEBIT

EBIT
DLF  

                                                           
1
 .711، ص 8559، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الردن، 1زياد رمضان، أساسيات يف ا دارة املالية، ط - 

2
 -  A. Capiez , Elément de gestion financière , 4

eme
 édit , Masson , Paris , 1995, P.135. 

3
 .79-79هيل علج هياعنة، مرعع سب  ذكر ، ص ص أسامة س - 

4
 .17بسام حممد الغا، مرعع سب  ذكر ، ص  - 
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 : سبال الربح قبل الفوائد والضرائب ؛ EBITحيث: 
       iسبال معدل الفائدة ؛ : 
    D .سبال مبلغ القرض : 

 
فإذا مت االعتماد يف التمويل على حقوق امللكية فقط أي رفع مارل معدوم فإن التغَت يف معدل العائد على  

د على االستامار. أما إذا اعتمدت املؤسسة يف سبويلها على االقًتاض حقوق امللكية يكون مساو للتغَت يف العائ
 فإن التغَت يف معدل العائد على حقوق امللكية يكون أكرب من التغَت يف العائد على االستامار  الربح(.

وعليه فإن حساب درعة الرفع املارل يكتسج أشمية كبَتة بالنسبة للمؤسسة لهنا سبكنها من توقع أثر  
رح سعر السهم السوقج عند إعداد عدة خطط سبويلية دمكنة.  حملة السهم أو بالاملتوقع سقًتاض على العائد اال

 عند البحث عن اهليكل املارل المال. املارل كما أنه يف النارية املالية يتم الرعوع إذل دراسة أثر الرفع
 .Operating Leverage  الرفع التشغيلي -1-2-2

هو تضخيم حجم الرباح عن طري  زيادة االعتماد على التكاليف الاابتة لرفع التشغيلج إن املقصود با 
على حساب التكاليف املتغَتة، حيث ترتكز الرافعة التشغيلية على التكاليف الاابتة. فلو ذمحت املؤسسة يف زيادة 

بل أن تستغٍت عن عدد كبَت من تكاليفها الاابتة، كأن تلجأ إذل استخدام املزيد من اآلالت ، واستطاعت باملقا
العمال الذين حلت هذ  اآلالت حملهم تكاليف متغَتة( فإهنا بذلك تكون قد اأت إذل ما يعر  بالرفع 

كرب( عند نفا مستوح املبيعات دما ينتج عنه ربقي  أرباح أكرب  أو تتعرض يف نفا الوقت خلسائر أ التشغيلج.
بإحالل التكاليف  ء مفهوم الرافعة التشغيلية، فإنهالتشغيلج. ومن هنا عاقبل اوئها إذل الرفع  هكانت ربقق  الذي

 .1الاابتة حمل التكاليف املتغَتة تستطيع وبنفا ااهد  مستوح املبيعات( أن تضخم النتائج  الرباح أو اخلسائر(
ة يف النشاط الرفع التشغيلج بأنه املدح الذي يصل إليه استخدام التكاليف الاابت 8519اهلواري  ويعر  

 .2طلب توفَت املال الالزم لتغطيتهااالقتصادي للمؤسسة، أي أن الرفع التشغيلج يقًتن بوعود تكاليف ثابتة يت
 .3فيعرفها بنتائج استخدام التكاليف الاابتة يف العمليات التشغيلية 8559أما كلوب  

اريف التااأمُت، وعاازء ماان فااواتَت وتتضاامن التكاااليف الاابتااة، تكلفااة االهااتالك علااى املعاادات واملبااا ، مصاا
اخلاادمات وعاازء ماان تكاااليف ا دارة. وماان عهااة أخاارح، فااإن التكاااليف املتغااَتة وهااج التكاااليف الاايت تتغااَت بشااكل 
مباشاار مااع مسااتوح ا نتاااج ، وتشاامل تكاااليف املااواد اخلااام ، تكاااليف العااور ، وعمااوالت البيااع املباشاارة ، وعاازء 

رياة. وهلاذا فاإن الرافعاة التشاغيلية تشاَت إذل التغاَتات يف حجام املبيعاات الناذباة عان حمدود من املصااريف العاماة وا دا

                                                           
1
 .11بسام حممد الغا، مرعع سب  ذكر ، ص  - 
2
 . 785، ص.مرعع سب  ذكر عدنان هاشم رحيم السامرائج ،  - 
3
 .11بسام حممد الغا، مرعع سب  ذكر ، ص  - 
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. وبالتاااارل تااانعكا علاااى حااادوث التغاااَتات يف الربااااح التشغيلية اخلساااائر يف الاابتاااة الااايت تتكبااادها املؤسساااةالتكاااال
 .1التشغيلية(
ادل أو عتبة املردودية اليت تعرب عن إن دراسة الرفع التشغيلج يؤدي بنا إذل ربليل التعادل أو نقطة التع 

 مستوح النشاط الذي يسمح لرقم العمال بتغطية التكاليف املتغَتة والاابتة لالستغالل.
لذلك فاستعمال الرفع التشغيلج يؤدي إذل زيادة التكاليف الاابتة ، المر الذي يؤدي إذل انتقال نقطة  

حجم مبيعات أكرب لكج تغطج تكاليفها الاابتة. وهذا ما يعر  على، أي أن املؤسسة حباعة إذل الالتعادل إذل 
، باملقارنة مع مؤسسة تكون أرباحها أكار استقرارا بسبب تد  رافعة التشغيل Business Riskدبخاطرة العمال 
 وتبقى نقطة التعادل على حاهلا إذا كانت الزيادة يف التكاليف الاابتة تساوي النق  يف وبالتارل أقل خطرا.

وتزداد فعالية الرفع التشغيلج إذا كانت الزيادة يف التكاليف الاابتة أقل من التكاليف املتغَتة الكلية للمؤسسة. 
التخفيض يف التكاليف املتغَتة الكلية، وهذا سو  يؤدي إذل تضخيم أرباح املؤسسة حيث أن املؤسسة سو  

ب  قبل استخدام الرفع( وبالتارل انتقال نقطة تغطج تكاليفها الاابتة عند حجم مبيعات أقل من اسجم السا
 .2التعادل إذل أسفل وهذا يعترب إذمازا عيدا للمؤسسة

 وهناك طريقتان لتحديد نقطة التعادل ، الطريقة الرياضية و الطريقة البيانية. 
 فباستعمال الطريقة الرياضية ظمكن استخراج نقطة التعادل باستخدام العالقة التالية:  

  171....................... 
TM

CF
SR  

 : سبال نقطة التعادل أو عتبة املردودية ؛ SRحيث: 
        CF سبال التكاليف الاابتة لالستغالل ؛ : 
       TM .سبال نسبة اهلامش على التكلفة املتغَتة : 

 كما ظمكن اسصول على حجم النشاط الذي ضمق  عتبة املردودية بالعالقة التالية: 
  181....................... 

CVM

CF

PV

SR
Q

SR
 

 : سبال سعر بيع الوحدة ؛ PVحيث: 
 M سبال اهلامش ا مجارل على التكاليف املتغَتة ؛ : 
        CV .سبال التكلفة املتغَتة للوحدة : 
كلفة الكلية وا يرادات الكلية لكل ت، فيتم من خالل تقدير القة البيانية لتحديد نقطة التعادلأما الطري 

فة وكذلك تقدير التكلفة الاابتة، مث رسم هذ  العالقات على نفا املنحٌت.  مستوح من مستويات ا نتاج املختل
 يوضحها الشكل التارل: كما 

                                                           
1
 .71ب  ذكر ، صأسامة سهيل علج هياعنة، مرعع س - 

2
 .15بسام حممد الغا، مرعع سب  ذكر  ، ص  - 
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 (: تحديد نقطة التعالل بيانيا.2-1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصر .،ب878، ص8551، منشأة املعار ، ا سكندرية، مصر، منَت إبراهيم هندي، الفكر اسديث يف بال مصادر التمويل المصدر:

إن نقطة التعادل تتحدد عند النقطة اليت يتقاطع عندها منحٌت رقم العمال  املبيعات( مع منحٌت  
حيث تكون ا يرادات مساوية للتكاليف الكلية. أما حجم ا نتاج املقابل لنقطة التعادل فيمال   التكلفة الكلية.

لتعادل فإن املؤسسة تتحمل خسائر من كمية التعادل. ويالحظ أنه على مستويات إنتاج أديل من نقطة ا
 .1التشغيل، أما على مستويات إنتاج أعلى من نقطة التعادل فإن املؤسسة ربق  أرباحا من التشغيل

ن االعتماد على ربليل التعادل ال يكفج وحد  لتحليل أثر الرفع التشغيلج على رحبية املؤسسة، لنه يف لك 
من املمكن أن تتعرض هلا  التعادل ال ظمكن تقدير حجم الخطار اليت حالة عدم وصول نشاط املؤسسة إذل نقطة

. هذ  املخاطر تسمى باملخاطر التشغيلية واليت تشَت إذل التذبذبات النسبية يف الرباح التشغيلية لسباب املؤسسة
ربديد التشكيلة اليت تتعل  بطبيعة وظرو  النشاط الذي سبارسه املؤسسة. وينار إليها بأهنا من احملددات املهمة يف 

يتكون منها اهليكل املارل للمؤسسة، وهلذا فال بد من التعر  على العوامل اليت تؤدي إذل حدوث املخاطرة 
 :2التشغيلية واملتمالة يف

حساسية املبيعات إذل التغَتات االقتصادية العامة، لنه إذا كان االقتصاد يف حالة انتعاش ، فإن ذلك  -
يعات وبالتارل تزداد تكاليف تلك املبيعات، دما يؤدي إذل مواعهة خماطر تشغيلية يؤدي إذل زيادة املب

 مرتفعة والعكا من ذلك يف حالة الركود االقتصادي؛
اعتماد املؤسسة على التكاليف التشغيلية الاابتة مقارنة بالتكاليف املتغَتة ، يزيد من درعة الرافعة  -

 يلية؛التشغيلية وبالتارل ارتفاع املخاطر التشغ

                                                           
1
 .51حممد أظمن عزت امليدا  ، مرعع سب  ذكر  ، ص  - 

2
 .75-71أسامة سهيل علج هياعنة، مرعع سب  ذكر ، ص ص  - 

 حجم نقطت انتعادل

QSR 

 نقطت انتعادل

 رةخسا            

 رقم األعمال انذي

ٌغطً انتكانٍف 

 انثابتت و انمتغٍزة

 ) انوحداث( Q حجم اننشاط

 منحنى انتكانٍف انثابتت

 انمبانغ

 ، انمبٍعاث(ف)انتكانٍ

 ربــح     
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سهم يف زيادة حجم يالتغَتات يف حجم الطلب على منتجات املؤسسة، بسبب إدخال منتجات عديدة  -
مبيعاهتا، أو ذماح املنافسُت يف تقدمي منتجات عديدة وبديلة من شأهنا أن تضعف الطلب على منتجات 

له الصناعة اليت  املؤسسة، أو قد يعزح التغَت يف الطلب إذل الرواج والكساد االقتصادي الذي تتعرض
تنتمج إليها املؤسسة أو اليت يتعرض هلا االقتصاد القومج. ومع بقاء العوامل الخرح على حاهلا، تنخفض 

 ؛باالستقراراملخاطر التشغيلية كلما اتسم الطلب على منتجات املؤسسة 

قاء العوامل على من أعل التحكم يف السعار، ومع بالتغَت يف أسعار بيع املنتجات بسبب حدة املنافسة  -
 حاهلا يتوقع أن تزداد املخاطر التشغيلية ، كلما زادت التقلبات يف أسعار املنتجات؛

فقد تنخفض بزيادة املعروض منها كما قد ترتفع أسعارها بسبب إضراب  ،التغَت يف أسعار املدخالت -
قد ترتفع تكلفة العمال العمال يف مصانع املوردين دما يؤدي إذل ازمفاض الكميات املعروضة منها، وكذا 

نتيجة لضغوطاهتم، أو تنخفض التكلفة بسبب التطور التكنولوعج الذي أدخل على اآلالت املستخدمة 
 يزيد من املخاطر التشغيلية. دمايف ا نتاج ، 

البد من حساب درعة الرفع التشغيلج اليت تقيا لكج تقوم املؤسسة بتحديد الرفع التشغيلج، لذلك 
 .1تغَت حجم املبيعاتبجة الصافية لالستغالل مدح تأثر النتي

 :DLE لرجة الرفع التشغيلي 
تشمل درعة الرفع التشغيلج معدل التغَت يف صايف أرباح التشغيل  قبل الفوائد والضريبة( إذل معدل التغَت  

اوي نسبة التغَت . وعلى هذا الساس فإن درعة الرافعة التشغيلية تسيف املبيعات احملدد ملستوح معُت من املبيعات
 .2الرباح مقسوما على نسبة التغَت يف املبيعات يف

أن أي تغَت صغَت  يدل علىومن هنا فإن ارتفاع درعة الرفع التشغيلج بافًتاض ثبات العوامل الخرح ،  
 يف املبيعات سو  يؤدي إذل تغَت أكرب يف صايف الربح قبل الفائدة والضريبة.

 يلج بالعالقة التالية: وظمكن حساب درعة الرفع التشغ
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RR
DLE  

 : سبال درعة الرفع التشغيلج ؛DLEحيث: 
  Rالنتيجة الصافية لالستغالل ؛ : 

            Q.حجم املبيعات : 

                                                           
1
 -  A . Capiez , Op. cit. , P.132. 

2
، 7001، ة، ا براهيمياة، ا ساكندرية، مصارمادخل القيماة وازبااذ القارارات، الادار ااامعياحممد صاحل اسناوي، عالل إبراهيم العباد، ا دارة املالياة  - 

 .798ص 
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التكاليف الاابتة يؤدي  ارتفاع نالحظ يف العالقة السابقة وعود التكاليف الاابتة يف املقام، وهذا يعٍت أن 
لرفع التشغيلج، وبالتارل أي زيادة يف حجم املبيعات تؤدي إذل زيادة أعلى يف صايف ربح العمليات دما إذل زيادة ا

يعام ثروة املالك،والعكا صحيح. فأي ازمفاض يف التكاليف الاابتة يؤدي إذل ازمفاض درعة الرفع التشغيلج. 
ية درعة الرفع التشغيلج. ففج فًتات الرواج ولذلك على املؤسسة مراعاة فًتات الرواج والكساد اليت تزداد فيها أشم

على املؤسسة أن تستبدل التكاليف املتغَتة بتكاليف ثابتة لهنا تؤدي إذل رفع درعة الرفع التشغيلج دما يؤثر إصمابا 
على صايف ربح العمليات، أما يف حالة الكساد فتحاول استبدال التكاليف الاابتة بتكاليف متغَتة لهنا تؤدي إذل 

 درعة الرفع التشغيلج دما يضعف الثر السليب على ثروة املالك. فيضزب
 . Combined Leverage الرفع الكلي -1-2-3

إن الرفع املارل يفسر مدح تأثر نتيجة النشاط بسبب االقًتاض دبعٌت اخلطر املارل، أما الرفع التشغيلج  
تكاليف الاابتة ، دبعٌت خطر العمال فيبُت مدح تأثر نتيجة االستغالل بسبب عناصر ا نتاج ذات ال

 .1 االستغالل(. وعليه فإن اامع بُت الرفعُت يوضح مدح تأثر النتيجة بأثر الرفعُت دبعٌت اخلطر الكلج
كنتيجة للتغَت يف حجم ويًتتب على الرفع التشغيلج تأثَتا مضاعفا على ا يرادات قبل الفائدة والضريبة   

املارل يف هذ  الصورة ، فإن التغَتات يف ا يرادات قبل الفائدة والضريبة يًتتب عليها املبيعات، وإذا أدخلنا الرفع 
من الرفع  خدمت املؤسسات عرعات كبَتة من كلالسهم. وهذا معنا  أنه لو است اتتأثَتا مضاعفا على إيراد

إذل تقلبات كبَتة يف  سيؤدي –ولو كان صغَتا عدا  –التشغيلج والرفع املارل، فإن أي تغَت يف حجم املبيعات 
 .2السهم الواحد اتإيراد

وترعع أشمية مفهوم الرفع اجملمع يف ا دارة املالية إذل سببُت: الول أنه ظمكننا من ربديد الثر الدقي  للتغَت  
والاا  أنه يسمح لنا بإظهار العالقات املتداخلة بُت  يف حجم املبيعات على ا يرادات املتوافرة لألسهم العادية؛

الرفع التشغيلج والرفع املارل ، فعلى سبيل املاال ظمكن لرعل العمال استخدام هذا املفهوم ملعرفة تأثَت القرار الذي 
فقد  سيتخذ  بشأن اسصول على  لة أوتوماتيكية حدياة يتم سبويل شراؤها باستخدام السندات على ا يرادات،

% ماال ازمفاض يف 80تكون نتيجة هذا القرار ظهور موقف معُت يًتتب فيه على ازمفاض املبيعات دبقدار 
%، يف حُت أن مزصما  خر من الرفع التشغيلج والرفع املارل قد يؤدي باملؤسسة إذل وضع  خر 90ا يرادات يبلغ 

 .3%80دبقدر ازمفاض املبيعات % فقط نتيجة 70تنخفض فيه ا يرادات دبقدار 
أيضا نرح من التحليل الساب  أن الرفعة املالية تؤثر يف صايف الربح بعد الفائدة والضريبة، أي الرباح  

الصافية املتاحة للمالكُت ، يف حُت أن الرافعة التشغيلية تؤثر يف صايف الربح قبل الفوائد والضريبة. وعادة ما تبدأ 
التشغيلية، مؤدية بذلك إذل تضخيم أثر التقلبات يف الرباح الصافية للسهم الرافعة املالية من حيث تنتهج الرفعة 
                                                           

1
 - A. Capiez , Op. cit. ,  P.136.  

2
 .791حممد صاحل اسناوي، عالل إبراهيم العبد، مرعع سب  ذكر  ، ص  - 
 .791-799ص ص ، محد صاحل اسناوي، عالل إبراهيم العبد، مرعع سب  ذكر   -3
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. لذا فإن الرافعة التشغيلية تسمى برافعة املرحلة الوذل يف حُت تسمى الرافعة الواحد استجابة إذل تغَت املبيعات
 .1املالية برافعة املرحة الاانية

درعة الرفع التشغيلج، وتعطى  يفرفع املارل قوم بضرب درعة النوللحصول على درعة الرفع الكلج  
 بالعالقة التالية: 
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إن مفهوم درعة الرافعة يساعد يف ربديد التغَتات اليت ربدث لألرباح املتاحة للمؤسسة نتيجة لي تغَت  

يد من القرارات اخلاصة، بالتمويل وربديد هيكل يطرأ على حجم املبيعات وهذا ما يساعد ا دارة يف ازباذ عد
التمويل املطلوب واملناسب، الذي يضمن حقوق مجيع الطرا  املعنية إذل عانب توفَت البدائل للجهة صاحبة 

 .2القرار بالشكل الذي يوضح هلا نتيجة كل قرار ظمكن ازباذ  ومدح تأثَت  على املؤسسة وفعاليته االقتصادية
كما قد يًتتب عليه ازمفاض أكرب يف   .يًتتب عليه زيادة أكرب يف العائدالح ذو حدين إذ ويعترب الرفع س 

العائد. وملا كان العائد يرتبط بقدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا ذبا  مصادر التمويل، فإن زيادة درعة الرفع 
 ربمل يف طياهتا زيادة يف املخاطر اليت تتعرض هلا تلك املصادر.

، ومصادر عتماد املؤسسة على أدوات ا نتاج  يتضح لنا أن الرفع بصفة عامة يعكا مدح ادما سب 
التمويل ذات التكاليف الاابتة. وللرفع تأثَتان متضادان ، فهو يسهم يف زيادة العائد الذي ضمصل عليه محلة 

ل بقاء العوامل الخرح ه، ويف ظالسهم العادية ، إال أنه يسهم أيضا يف زيادة املخاطر اليت يتعرضون هلا من عرائ
م، كما يتوقع أن يًتتب على زيادة هسائد ارتفاع يف القيمة السوقية لل، يتوقع أن يًتتب على زيادة الععلى حاهلا

 املخاطر ازمفاض يف القيمة السوقية للسهم.
 Risk Return Tradeوهنا يواعه محلة السهم بالعالقة الزلية بُت العائد واملخاطرة العالقة التعويضية  

Off). وتلقج تلك العالقة باالل لعائد ال بد وأن تكون مصحوبة بزيادة يف املخاطر اليت يتعرضون هلافالزيادة يف ا ،
املسؤولية ااسيمة على إدارة املؤسسة لكج تعمل على ربقي  التوازن بُت النقيضُت العائد واملخاطر(، دبا يسهم يف 

وقية للمؤسسة. وضمدث هذا عندما تصل بقراراهتا إذل النقطة اليت يتعادل فيها التأثَت النهاية يف تعايم القيمة الس
 .3ا صمايب لزيادة العائد مع التأثَت السليب لزيادة املخاطر، إهنا نقطة التعادل

                                                           
ويل، كلية الدراسات مجيل عابر عالونة، بناء وهيكلة رأس مال الشركات املساشمة العامة الفلسطينية غَت املالية، أطروحة دكتورا  يف ا دارة املالية والتم -1

 .98م، ص  7001-ها 8179العليا، عامعة النيلُت، مجهورية السودان، 
2
 .717كر  ، ص.عدنان هاشم رحيم السامرائج ،  مرعع سب  ذ  - 
3
 .11بسام حممد الغا ، مرعع سب  ذكر  ، ص  - 
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لذا ينبغج على املؤسسة أن ربدد بوضوح معادل هيكل رأس املال املستهد  سواء من حيث العناصر  
بقدر  به و من حيث نسبة كل عنصر فيه. كما ينبغج عليها العمل على ربقي  ذلك اهليكل وااللتزاماملكونة له أ
، إذ من املتوقع أن يكون اهليكل املستهد  قد مت اختيار  على أساس مدح مساشمته يف ربقي  اهلد  ا مكان

والذي  –ن بُت العائد املتوقع املنشود وهو تعايم ثروة املالك. ويقتضج ربقي  هذا اهلد  أن يكون هناك تواز 
وبُت املخاطر اليت سو  يتعرض هلا هذا العائد. والتوازن هنا معنا  أن يكون  -ضمصل عليه محلة السهم العادية

 العائد املتوقع كافيا لتعويض محلة السهم العادية عن املخاطر اليت يتعرض هلا العائد الذي سيحصلون عليه.
يعد االقتصاد اازائري من اقتصاديات استدانة. لذلك ة المؤسسات الجزائرية: أثر الرفع على ربحي -1-2-4

ذمد املؤسسات االقتصادية اازائرية تعتمد بشكل كبَت على االقًتاض يف تلبية احتياعاهتا التمويلية بسبب قصور 
سبويل الصول  املوارد الخرح، وكذلك االعتماد بشكل متزايد على السحب على املكشو  لدرعة استخدامه يف

 .1الاابتة
وعموما ظمكن للمؤسسات االقتصادية اازائرية تلبية احتياعاهتا التمويلية من مصدرين أساسيُت ، الموال  

اخلاصة والديون القروض البنكية والديون التجارية(. هذ  الخَتة تتمال يف التمويل من الناام البنكج الوطٍت مث 
يف ديون املوردين أو تسبيقات الزبائن وهج خاصية تنسجم مع الناام املارل العام. لنه املوارد غَت البنكية املتمالة 

باستاناء البنوك التجارية ال توعد منامات مالية ظمكنها االستجابة لالحتياعات التمويلية ، دما صمعل من القروض 
 .2البنكية املوارد الكار أشمية يف اهليكل املارل للمؤسسات

اخلاصة فتتمال يف رأس املال االعتماعج واالحتياطيات والنتائج الدورية والنتائج قيد أما الموال  
 التخصي .
لكن طبيعة املؤسسات االقتصادية اازائرية والسياسة االقتصادية العامة يف الدولة اليت قامت يف بداية  

د السوق...واعتماد الصناعات املصنعة المر على النهج االشًتاكج القائم على التخطيط والتسيَت املركزي مث اقتصا
للدولة يف شركات قابضة مث صنادي  مساشمة هبد  إدارهتا دما ععل ملكية هذ  املؤسسات بصفة رئيسية تابعة 

 والسيطرة عليها.
إن حصول املؤسسات على التمويل من البنوك يًتتب عليه فوائد ثابتة دورية تدفعها هذ  املؤسسات  

من الربح قبل خضوعه للضريبة وبالتارل يًتتب عليه وفورات ضريبية تزيد من رحبية هذ  للجهة املارمة زبصم 
املؤسسات. أي ان املؤسسات اعتمدت على أموال الغَت يف تلبية احتياعاهتا التمويلية االستامارية تلتزم معها بدفع 

مت استغالهلا كما صمب وبالتارل زيادة  فوائد ثابتة ، هذ  الموال ظمكن أن ربق  هلا عوائد أكرب من هذ  الفوائد لو
 ثروة املساشمُت ومن مث االستفادة من مزايا الرفع املارل.

                                                           
1
ورل زغيب مليكة، غالب نعيمة، ربليل أساليب سبويل املؤسسات االقتصادية دراسة حالة اجملمع الصناعج العمومج للحليب ومشتقاته، امللتقى الد - 

 زائر والدول النامية.حول سياسات التمويل  وأثرها على االقتصاديات واملؤسسات دراسة حالة اا
2
 نفا املرعع. - 
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غَت أنه عند تقديرنا للرفع املارل أو الوفورات الضريبية احملققة نستبعد االئتمان التجاري من الديون لنه  
نه ليا له وفورات ضريبية لعدم إمكانية سبويل تلقائج يتحدد دبستوح املبيعات وليا بقرارات سبويلية، كما أ

 .1التحديد الدقي  ملن يتحمل تكلفته املوعودة
 مداخل تحديد الهيكل المالي األمثل. -1-3

عند دراستنا للرفع املارل وعدنا أن العتماد املؤسسة يف سبويلها على االقًتاض أثر على رحبية السهم ومن  
ذي يدعو إذل ربديد املزيج من مصادر التمويل الذي يرتفع عند  هذا مث على العائد على حقوق امللكية، هذا ال

 م قيمة املؤسسة.يالعائد أقصى ما ظمكن ومن مث تعا
ما يرفض فكرة وعود هيكل  ولقد اختلفت املداخل واآلراء اليت ناقشت فكرة ربديد هذا املزيج فمنها 

 يقر بوعودها. اتعاظم عند  قيمة املؤسسة ومنها ممارل أمال ت
اسجج والرباهُت ناقشة هذ  الفكار واآلراء كل على حدة مبينُت خمتلف بشجء من التفصيل موسنتناول  

 يف حالة عدم وعود ضرائب على أرباح املؤسسة. اليت تقوم عليها
 . Traditional Approachالمدخل التقليدي -1-3-1

، لع اهليكل املارل وهيكل رأس املاأو املدخل التقليدي يف موضو  التقليدية يطل  مصطلح وعهة النار 
على تلك الدراسات اليت تسلم بوعود هيكل مارل أمال، فكل دراسة من هذا القبيل يصنفها الباحاون يف ا دارة 
املالية ضمن املدخل التقليدي. ووصف هذ  الدراسات بالتقليدية ال يرعع إذل كوهنا قد ظهرت يف ماض انتهى 

الدراسات افًتضت  تخلف الزمٍت، ولكن الوصف يستند أساسا إذل أن هذ وبذلك اكتسبت صفة القدم وال
صحة الفرضية اليت مفادها أنه على املؤسسة أن ربدد هيكال ماليا أمال يتضمن نسبة ماالية للتمويل وبدون الربهنة 

 .2املقًتض ذبعل تكلفة التمويل عند حدها الديل
لية بعد إذماز العديد من الدراسات املالية التطبيقية بعض التطور الذي حصل يف النارية املا كما أن 

إذل نتائج تدعم وعهة  هاتوصلبار الفرضيات اليت قامت عليها و اختتبُت من خالل اسدياة خبصوص اهليكل املارل، 
 التقليدي.املدخل فإن هذ  الدراسات أصبحت تصنف ضمن  ،النار التقليدية

مدخلُت متناقضُت أساسُت امتازت هبما الفًتة التقليدية شما  يعترب املدخل التقليدي موقفا وسطا بُتو 
السوقية للمؤسسة أقصى ما ظمكن  مدخل صايف الربح الذي يقر بوعود هيكل مارل أمال تكون عند  القيمة

ومدخل صايف ربح العمليات الذي ينفج وعود عالقة بُت اهليكل املارل وقيمة املؤسسة وبالتارل ال وعود هليكل 
 ال.مارل أم

 إن املدخل التقليدي كان وسطا بُت املدخلُت معتمدا على مجلة من الفروض أشمها:  
                                                           

1
عُت حممد عبد  حممد مصطفى، رمو نارية لتفسَت السلوك التمويلج للشركات يف مصر، رسالة دكتورا ، قسم إدارة العمال، كلية التجارة، عامعة  - 

 .15، ص 8551مشا، القاهرة، مصر، 
2
 .891حممد إبراهيم علج العامري، مرعع سب  ذكر  ، ص  - 
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 على محلة السهم العادية ؛ % 800سياسة املؤسسة هج توزيع الرباح السنوية احملققة بنسبة  -
 ثبات خطر االستغالل على املؤسسة عرب الزمن ويكون نفسه على مستوح كل االستامارات احملققة ؛ -

املؤسسة نوعُت فقط من الموال، القروض والسهم العادية، وظمكنها تغيَت درعة الرفع املارل  توظف -
قروض القدظمة قبل موعد بتصفية القروض أو بيع أسهم عديدة تستخدم حصيلتها يف تسديد ال

 ؛استحقاقها

 عدم وعود ضرائب وال تكلفة للمعامالت ؛ -

 .ال ينتج عن الزيادة يف االقًتاض أي خطر مارل -

وقبل عرض املدخل التقليدي نقوم أوال بتقدمي وعهيت النار املختلفة ملدخل صايف الربح ومدخل صايف   
 ربح العمليات.

 Net income approach(NI:)مدخل صافي الربح:  -1-3-1-1

يفًتض مدخل صايف الربح أن تكلفة كل من االقًتاض وحقوق امللكية ثابتة ال تتغَت بتغَت نسبة  
معدل  أي ازمفاض أو ارتفاع يف ، ال يًتتب عليههيكل رأس املال . فارتفاع أو ازمفاض نسبة االقًتاض يفاالقًتاض

ض أقل من تكلفة إصدار أسهم يطلبه املقرضون واملالك. وطاملا أن تكلفة االقًتا العائد على االستامار الذي
عليها ازمفاض يف تكلفة التمويل وارتفاع يًتتب  -نسبة مصادر التمويل الرخيصة -، فإن زيادة االقًتاض عديدة

 1يف قيمة املؤسسة بالتبعية.
 :2ويقوم هذا املدخل على مجلة من الفروض أشمها 

أن الزيادة يف استخدام القروض ال يغَت من إدراك املستامرين للمخاطر، ونتيجة لذلك فمعدل العائد املطلوب  -
 تغَت بتغَت نسبة الرفع املارل؛يولن  يال ثابتاوض من قبل املالك ومعدل العائد على السندات والقر 

زيادة نسبة االقًتاض  الرفع املارل( يف صياغة اهليكل املارل يف املؤسسة يؤدي إذل ازمفاض تكلفة الموال  -
لرفع املارل إذل املرعحة وبالتارل ارتفاع القيمة السوقية للمؤسسة، ويعٍت ذلك من الناحية النارية الوصول بنسبة ا

قيمة السوقية للمؤسسة يف والتكون التكلفة املرعحة لألموال يف حدها الديل حىت ، يف املؤسسة% 800
 حدها العلى.

 وربسب تكلفة الموال بالعالقة التالية: 

  211...................... 
V

NOI
k  

 ؛ EBIT: سبال صايف الربح التشغيلج املتوقع ، أي ا يرادات قبل الفوائد والضرائب NOIحيث: 

                                                           
1
 . 811منَت إبراهيم هندي، مرعع سب  ذكر ، ص. - 
-7000راتااااب حممااااد محااااد القطااااامُت، أثاااار تركيبااااة اهليكاااال املااااارل للشااااركات الصااااناعية املدرعااااة يف سااااوق عمااااان املااااارل يف القيمااااة السااااوقية لألسااااهم  -2

 .79، ص 7001للدراسات العليا،عمان،الردن،ية عامعة عمان العربراسات ا دارية واملالية العليا،كلية الد،رسالة ماعستَت يف التمويل،7009
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  V ل القيمة السوقية الكلية للمؤسسة.: سبا 
، فإن قيمة املؤسسة تزداد مع ازمفاض تكلفة التمويل.  بقة تبُت أنه مع ثبات صايف الدخلالعالقة الساإن  

 كما ظمكن اسصول على تكلفة التمويل أيضا بالعالقة التالية:

    221...................... 
V

D
kkkk

dee  

 : سبال تكلفة أموال امللكية ؛ keحيث: 
       kd سبال تكلفة االقًتاض ؛ : 

         D سبال قيمة القروض ؛ : 
         V .قيمة املؤسسة : 
وبالتارل فإن تكلفة الموال ستنخفض مع زيادة نسبة االقًتاض إذل قيمة املؤسسة   

V

D)1.  حيث أهنا
0ستساوي تكلفة أموال امللكية إذا دل توظف املؤسسة أية قروض  

V

D وتساوي تكلفة االقًتاض عندما ، )
1تعتمد املؤسسة كليا على أموال االقًتاض  

V

D2(. لكن هذ  اسالة نارية فقط. 
والشكل التارل يوضح سلوك تكلفة التمويل مع تزايد نسبة االقًتاض إذل قيمة املؤسسة وكذا قيمة املؤسسة   

 هيكل رأس املال.مع تزايد نسبة القروض يف 

 (: العالقة بين تكلفة التمويل وقيمة المؤسسة وبين نسبة االقترا 3-1الشكل رقم)
 لمدخل صافي الربح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .810.ص ، مرعع سب  ذكر  براهيم هندي،إمنَت  المصدر:

                                                           
1
 .789، ص  8551مصر ، ة، التمويل وإصالح خلل اهلياكل املالية ، مكتبة ا شعاع الفنية ، القاهر مسَت حممد عبد العزيز ،  - 
2
 نفا املرعع. - 

 حقوق انمهكٍت  تكهفت 

  االقتزاضتكهفــت   

 تكهفــت انتموٌم   
 قٍمت انمؤسست   

 قٍمت انمؤسست                

 % 800نسبت انقزوض 

 إنى حقوق انمهكٍت   

 % 800نسبت انقزوض 

 إنى حقوق انمهكٍت   

 تكهفت األموال %            

 ب أ
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ستوح سبويل من االقًتاض وعليه يوعد هيكل مارل أمال حسب هذا املدخل يتحق  عند أقصى م 
مجالية للمؤسسة إذل أعلى الذي يؤدي إذل زبفيض تكلفة التمويل إذل أديل مستوح هلا وزيادة القيمة ا  ةللمؤسس
 .1وبالتارل يًتتب عن ذلك ارتفاع قيمة السهم السوقية، مستوح
يعاب على مدخل صايف الربح أنه يفًتض أن املالك سو  ال يطالبون بعائد إضايف نتيجة االعتماد  

يف نسب االقًتاض  عة على االقًتاض، وهو افًتاض غَت واقعج، إذ من املتوقع أن يصاحب االرتفا املتزايد للمؤسس
الك بعائد أعلى. يف اهليكل املارل ارتفاع يف درعة املخاطر اليت يتعرض هلا املالك، ومن مث من املتوقع أن يطالب امل

 نسب االقًتاض فهو أيضا افًتاض غَت افًتاض أن تكلفة القروض ستال ثابتة رغم االرتفاع يف يضا  إذل ذلك
ن لدرعات خطر مرتفعة، حيث ينتقل أن يتعرض املقرضو  إذ من املتوقع مع الزيادة يف نسب الرفع املارل ،واقعج

عزء من املخاطر اليت يتعرض هلا املالك إذل املقرضُت بزيادة الرفع املارل، خاصة يف تلك اساالت اليت تاهر فيها 
ؤسسة لعسر مارل. وعلى ذلك من املتوقع أن يطالب املقرضون بفوائد أعلى مع االرتفاع التدرصمج بوادر مواعهة امل

 .2يف نسب االقًتاض باهليكل املارل
  :Net Operating Income Approach  (NOI) مدخل صافي الربح التشغيلي -1-3-1-2

كما أنه ستزداد املخاطر  ة االقًتاض.يفًتض هذا املدخل أن تكلفة االقًتاض ثابتة ال تتغَت مع زيادة نسب 
وبالتارل ارتفاع  إذل ارتفاع معدل العائد املطلوبدما يؤدي  ،اليت يتعرض هلا املساشمون مع زيادة نسبة االقًتاض

تكلفة حقوق امللكية، لكن هذ  الزيادة يعوضها االزمفاض يف التكلفة الناعم عن زيادة نسبة االقًتاض ذو التكلفة 
 .3يؤدي إذل ثبات تكلفة التمويل الكلية مهما تغَتت نسبة االقًتاض الرخيصة، دما
وال تتأثر بالتغَتات اليت ربدث على تشكيلة اهليكل املارل،  ثابتةوبالتارل فالقيمة السوقية للمؤسسة  

ال. وهذا والسبب يف ذلك هو أن القيمة السوقية تتأثر دبخاطر العمال اليت تؤثر بدورها يف التكلفة املرعحة لألمو 
يعٍت أن كال من ربح العمليات وتكلفة الموال املرعحة مستقلة عن اهليكل املارل. لذا تبقى قيمة املؤسسة ثابتة 

 .4وهذا يدل على عدم وعود هيكل مارل أمال ومستقلة عن التغَتات يف اهليكل املارل
 :5ويستند هذا املدخل على االفًتاضات التالية 

مؤسسة ككل خبصم صايف ربح العمليات دبعدل خصم يساوي تكلفة الموال تتحدد القيمة السوقية لل -
 املرعحة، لذلك ليا من الشمية تقسيم تلك القيمة بُت االقًتاض وامللكية؛

                                                           
1
 - J. Teulié & P. Topsaclian , Op. Cit. , P.315. 

2
 .177اهيم العبد، مرعع سب  ذكر ، ص حممد صاحل اسناوي، عالل إبر  - 

3
 - J. Teulié & P. Topsaclian , Op. Cit.  , P.316.  

4
 .71-79راتب حممد محد القطامُت، مرعع سب  ذكر  ، ص ص  - 

5
 .71نفا املرعع ، ص  - 
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يتحدد معدل خصم صايف ربح العمليات بدرعة خماطر العمال ، لذلك فإذا ما ظلت خماطر العمال ثابتة ال  -
 ا ال يتغَت أيضا؛تتغَت فإن معدل اخلصم يال ثابت

زيادة مستويات الرفع املارل من خالل االقًتاض بطرح سندات يًتتب عليه زيادة درعة املخاطر املالية اليت  -
املزايا النامجة عن االعتماد على باعتبار أهنا سبال مصدر سبويل منخفض التكلفة. لكن يتعرض هلا محلة السهم 

ائد أعلى لتعويضهم عن املخاطر ا ضافية اليت يتعرضون هلا، تضيع بسبب مطالبة املالك دبعدل عسالقروض 
 المر الذي يؤدي إذل ارتفاع تكلفة التمويل املمتلك كلما زادت مستويات االقًتاض؛

 أن معدل الفائدة على القروض ثابت؛ -

 ال توعد ضريبة على دخل املؤسسة؛ -
غيلج على تكلفة التمويل ا مجالية فإنه ودبا أنه يتم اسصول على قيمة املؤسسة بقسمة صايف الربح التش 

Vظمكن ربديد القيمة السوقية سقوق امللكية عن طري  طرح قيمة القروض من القيمة الكلية للمؤسسة
. كما 1

 بالعالقة التالية:  keظمكن ربديد تكلفة أموال امللكية 
  231....................... 
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 أو:
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 ق امللكية.: سبال قيمة حقو Eحيث: 
ومن هنا نالحظ أن تكلفة حقوق امللكية ترتفع كلما مت إحالل القروض حملها، لن تكلفة التمويل الكلية  

 وتكلفة االقًتاض ثابتتُت.
 والشكل التارل يوضح تغَت تكلفة أموال امللكية لتغَت نسبة االقًتاض إذل حقوق امللكية. 

                                                           
1
 . 778مرعع سب  ذكر  ، ص. مسَت حممد عبد العزيز، - 
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 يل وقيمة المؤسسة وبين نسبة االقترا (: العالقة بين تكلفة التمو 4-1الشكل رقم )
 )مدخل صافي الربح التشغيلي(.

 
 
 
 
 
 
 
 

 .819، مرعع سب  ذكر  ، ص. هندي إبراهيممنَت  المصدر:

يالحظ من الشكل الساب  أنه مع تزايد الرافعة املالية ترتفع تكلفة حقوق امللكية بالصورة اليت سبت  معها  
التمويل بالقروض وذلك لزيادة املخاطرة املالية نتيجة إحالل القروض حمل  الوفورات النامجة عن ازمفاض تكلفة

حقوق امللكية. كما يتضح كذلك أن املتوسط املرعح لتكلفة التمويل يال ثابتا عند أي درعة للرفع التمويلج 
 للمؤسسة غَت املقًتضة.ويساوي تكلفة حقوق امللكية 

يًتتب عنها ثبات قيمة املؤسسة مهما تغَتت نسبة االقًتاض ثابتة دما تال وعليه ذمد أن تكلفة التمويل 
يف هيكل رأس املال، وبالتارل فحسب هذا املدخل ال وعود هليكل مارل أمال تسعى املؤسسة إذل ربقيقه، أو بعبارة 

 أخرح فإن أي تركيبة من مصادر التمويل ظمكن اعتبارها هيكل مارل أمال.
 المدخل التقليدي:نتائج  -1-3-1-3

أخذ املدخل التقليدي موقفا وسطا بُت مدخل صايف الربح ومدخل صايف الربح التشغيلج حيث يؤكد أن  
قيمة املؤسسة ظمكن أن تزداد يف السوق، كما ظمكن زبفيض تكلفة التمويل عن طري  ربديد املزيج املناسب من 

 االقًتاض وأموال امللكية.
مرهون بتدنية تكلفة التمويل وأن هذا التعايم يتحق  ويؤكد  دونالدونلسون  أن تعايم قيمة املؤسسة  

هلذا ينبغج على ا دارة السعج الدائم رمو الوصول إذل . ها تكلفة التمويل أقل ما ظمكنعند النقطة اليت تكون في
 .1مستوح االقًتاض المال للمؤسسة

                                                           
، العمااال العااام  دراسااة تطبيقيااة(،  فاااق عدياادة، الساانة العاشاارة ض علااى القيمااة البيعيااة ملنامااات قطاااععااادل مااربوك حممااد ، أثاار التوسااع يف االقااًتا -1

 .8551، يوليو  01-العدد

 تكهفت حقوق انمهكٍت  

  ضاالقتزاتكهفــت   

 تكهفــت انتموٌم انكهٍت   

 قٍمت انمؤسست   

قٍمت  

 انمؤسست

 % 800    نسبت انقزوض

 إنى حقوق انمهكٍت   

 % 800  نسبت انقزوض 

 إنى حقوق انمهكٍت  

تكهفت 

 األموال %

 ب أ



 قيمة املؤسسة يف ظن افرتاض عدم وجود الضرائببالسموك التمويمي  عالقةالفصن األوه: 
 
 

 

 

  
30 

فإذا ما ذباوزت هذا  طاملا استخدمت املؤسسة القروض عند حد معقول،تنخفض تكلفة التمويل  ا أنودب 
عندما تكون تكلفة التمويل أقل ما يتحدد اسد فسو  تزداد بزيادة الرفع املارل. وهلذا يوعد هيكل مارل أمال 

 .1ظمكن  أي تعام عندها قيمة املؤسسة(
 والشكل التارل يبُت سلوك تكلفة التمويل مع تزايد نسبة االقًتاض. 

 تمويل وقيمة المؤسسة وبين نسبة االقترا ( العالقة بين تكلفة ال5-1الشكل رقم )
 )المدخل التقليدي(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .811.، مرعع سب  ذكر ، ص هندي إبراهيممنَت  المصدر:

يتضح من الشكل أن تكلفة التمويل تنخفض مع زيادة نسبة االقًتاض إذل أن تصل تلك النسبة إذل  
 λوبعد النقطة  وقيمة املؤسسة عند حدها القصى. اعندها تكون تكلفة التمويل عند أديل قيمة هل λالنقطة 

على الرغم من أن  -تأخذ تكلفة التمويل يف االرتفاع وتنخفض معها قيمة املؤسسة. وتفسَت ذلك أن االقًتاض 
ال يزال مصدر سبويل رخي  فزيادة نسبته يف هيكل  -املخاطر اليت يتعرض هلا الدائنونتكلفته ترتفع تدرصميا لزيادة 

تكلفة التمويل، رغم ارتفاع تكلفة أموال امللكية نارا لتزايد املخاطر اليت ض ملال تسهم إذل حد معُت يف زبفيارأس 
يتعرض هلا املساشمون أيضا، المر الذي يؤدي إذل ارتفاع تكلفة التمويل. إال أن االزمفاض الناعم عن زيادة 

 .2اع تكلفة حقوق امللكيةاالقًتاض يفوق االرتفاع يف تكلفة التمويل الناعم عن ارتف
، ترتفع تكلفة التمويل الرتفاع تكلفة أموال امللكية دبعدالت أعلى من ضمدث العكا λوبعد النقطة  

أي أن املغاالة يف استخدام التمويل املقًتض تؤدي إذل زيادة  االزمفاض الذي ضمدثه ازمفاض تكلفة االقًتاض.

                                                           
1
 . 771مسَت حممد عبد العزيز، مرعع سب  ذكر  ، ص. - 
2
 .819منَت إبراهيم هندي ، مرعع سب  ذكر  ، ص. - 

 تكهفت حقوق انمهكٍت  

  االقتزاضتكهفــت   

  ممتوسط تكهفت انتموٌ 

 قٍمت انمؤسست   

قٍمت 

 انمؤسست

 % 800   نسبت انقزوض

 إنى حقوق انمهكٍت   

 % 800    نسبت انقزوض

 إنى حقوق انمهكٍت  

تكهفت 

 األموال %

 ب أ

λ λ 
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املًتتبة على زيادة االعتماد على التمويل املقًتض ذي التكلفة تكلفة التمويل املمتلك بقدر يفوق الوفورات 
 املنخفضة نسبيا ، المر الذي يؤدي إذل ارتفاع معدل تكلفة التمويل.

اليت تعام عندها قيمة املؤسسة  λوعليه فإنه يوعد هيكل مارل أمال يتحدد عند نسبة الرفع املارل  
فعلى املؤسسة ربقي  هذا املعدل من االقًتاض الذي ضمق  هلا ذلك ل. 1وبالتارل تكون ثروة املالك أقصى ما ظمكن
 هيكل مارل أمال ترتفع عند  قيمة أسهمها.

أهنا تعترب غَت واقعية، فال يوعد ربليل  ، إذات حول افًتاضات املدخل التقليديوقد أثَتت بعض االنتقاد 
 2 سبويليا أماال ملؤسسة معينة.ناري أو دراسة عملية تستطيع أن ربدد بدرعة عالية من الدقة هيكال

بسبب نقائ  السوق بدون  ،أن اهليكل التمويلج قد يوعد بسبب الوفورات الضريبية لالقًتاضكما 
كما أن مودعيليا  وميلر انتقدا افًتاض أن تكلفة حقوق امللكية تال دون   تصورات أصحاب املدخل التقليدي.

، كما دم وعود تربير كا  هلذا االقًتاضالتمويلج إذل حد معُت وذلك لع تأثَت بتغَت نسبة الموال املقًتضة باهليكل
انتقدا القول بأن استخدام قدر معقول من القروض يف اهليكل التمويلج ال يؤدي بالضرورة إذل ارتفاع كبَت يف 

 3املخاطر اليت قد يتعرض هلا محلة السهم العادية.
 .MMمدخل "مولجلياني" و"ميلر"  -1-3-2

 مودعليا   و ميلر  مؤسسا ا دارة املالية دبفهومها اسديث. وقد قدما بناء ناريا متينا أسا على  يعترب 
فروض السوق الكامل. وتطور هذا البناء بُت فرضيتُت متتاليتُت ، الوذل عدم وعود ضرائب على أرباح املؤسسات 

لى اسالة الوذل أي عدم وعود ضرائب على حيث سنركز يف هذا الفصل ع والاانية تأخذ بعُت االعتبار الضرائب.
ر يق والاا  ،أرباح املؤسسات اليت تضم اقًتاحُت أحدشما ينفج وعود عالقة بُت قيمة املؤسسة وهيكلها التمويلج

 بوعود عالقة بُت معدل العائد على حقوق امللكية والرفع املارل.
 :االقتراح األول ال عالقة لقيمة المؤسسة بهيكلها التمويلي -1-3-2-1

على مجلة من الفروض نوعزها    8591يقوم ربليل  مودعليا   و ميلر  الذي نشرا  يف مقال هلما سنة  
 :4كما يلج

                                                           
1 -A. Capiez , Op. cit. , P.154. 

، كليااة عرة علااى امللكيااة، أطروحااة دكتااورا مااد عبااد اهلااادي صاابح، تقياايم اآلثااار االسااتامارية والتمويليااة واالقتصااادية السااتخدام أساالوب املتاااحم حممااود -2
 .1، ص 8511، عامعة عُت مشا، القاهرة ، مصر، التجارة

، يف إدارة العماال، كلياة التجاارة واخلااص، رساالة ماعساتَت مجال بدير علج اخلاورل ، حماددات اهليكال التماويلج للمنشا ت الصاناعية بالقطااعُت العاام -3
 .79، ص 8559عامعة عُت مشا، القاهرة، مصر، 

4
 .71، صسب  ذكر  مرععمجال بدير علج اخلورل ،  - 
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ن و املستامر حيث املعلومات متاحة اميع املستامرين وبدون تكلفة، و وعود سوق كامل لرأس املال  -
الشروط اليت  كن هلم االقًتاض بنفا، أيضا ظمحرية شراء وبيع الوراق املالية يتميزون بالرشد كما أن هلم

 ؛تقًتض هبا املؤسسات
 املؤسسات اليت تعمل يف نفا الصناعة تواعه نفا املخاطر التشغيلية ؛ -

 ؛ات النار لربح االستغالل املتوقعيشًتك املستامرون يف نفا وعه -

 ؛ر التوزيعأي ليا هناك تأثَت لقرا ،تقوم املؤسسات بتوزيع كل الرباح الصافية على محلة أسهمها -

 ؛ال وعود لتكلفة املعامالت -

سنة لخرح كما  افًتاض عدم النمو، وبالتارل فالقيمة املتوقعة لصايف أرباح التشغيل ثابتة ال تتغَت من -
 ؛يفًتض أهنا أبدية

 ال توعد ضرائب على أرباح املؤسسات. -

لوراق املالية للمؤسسة ال إمجارل املخاطر بالنسبة لكافة محلة ا أن MM وبناء على الفروض السابقة يرح 
املخاطر ال تعتمد قيمتها السوقية  مستوح ملؤسسات اليت هلا نفايتغَت بالتغَتات يف هيكل رأس املال. كما أن ا

. ولكن تقدر هذ  القيمة  اهليكل التمويلج(الكلية على شكل مزيج من الموال من حقوق امللكية واالقًتاض
. ويعرب عن ذلك 1عند معدل مناسب لدرعة اخلطر الذي تنتمج إليه أصوهلا برمسلة صايف ربح التشغيل املتوقع

 بالعالقة التالية:
    251...................... 
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 : معدل الرمسلة السائد يف السوق. kحيث: 
 

رعحة بالوزان للمؤسسة مستقلة الذي مؤدا : أن تكلفة التمويل امل MMهذا ما اشتهر باالقًتاح الول لا  
ا املارل. وتساوي معدل خصم تدفقات العائد ملؤسسة هلا نفا املخاطر لكن دمولة فقط حبقوق سباما عن هيكله

 . ويوضح ذلك الشكل التارل.2امللكية

                                                           
1
 - R. Cobbaut , Théorie financière , 4

eme
 édit , Economica , Paris , 1997, P.381. 

2
- www.insee.fr/fr/ffc , 31/12/2003. 

http://www.insee.fr/fr/ffc
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 .)االقتراح األول(MM(: العالقة بين تكلفة التمويل ونسبة االقترا  لمدخل 6-1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Cobbaut Robat , Théorie financière ,  4eme édit , Economica , Paris , 1997, P.383. 

ومن مث فإن قيمة املؤسسة املقًتضة تساوي قيمة املؤسسة غَت املقًتضة وتساوي صايف أرباح التشغيل  
منسوب إذل املتوسط املرعح لتكلفة الموال ويساوي صايف أرباح التشغيل منسوب إذل تكلفة حقوق امللكية 

 للمؤسسة غَت املقًتضة.
لكن ا شكال ياهر يف حالة وعود مؤسستان متشاهبتان يف كل شجء ما عدا هيكلهما املارل قيمتهما 

أن املراعحون يتدخلون  عادة التوازن لتتأكد مصداقية االقًتاح  MMالسوقية أو تكلفة سبويلهما خمتلفة. يرح 
 ة املالية للمؤسسة برافعة مالية شخصية.اعتمادا على افًتاض مفاد  أن املستامرين ظمكنهم استبدال الرافع الول.

دمولة بالكامل  Uمتماثلتُت يف كل شجء عدا هيكلهما املارل. املؤسسة  U  ،L مؤسستُت فإذا كانت لدينا 
ن ا، لكRد اقان نفا العائاراض. ربقاتعتمد يف سبويلها على أموال امللكية واالقت Lمن حقوق امللكية بينما املؤسسة 

نارا الزمفاض تكلفة  Lبسبب ازمفاض املتوسط املرعح لتكلفة التمويل للمؤسسة  قيمتهما السوقية خمتلفتُت
 .التمويل بالديون

، فسو  لتوازن يف السوق املارل لن تستمرهذ  الوضعية لن تدوم. إذ أكدا أن حالة عدم ا MMحسب  
عن طري  عملية املراعحة وذلك ببيع أسهم ال، بتصرفاهتم الرشيدة يف سوق رأس امليؤدي تدخل املستامرين 
سوقية  واقًتاض أموال إضافية سساهبم الشخصج واالستامار يف املؤسسات القل قيمة L املؤسسات العلى قيمة

U  لكن باستامار أقل ودون ربمل خماطر داموا سيحصلون على نفا العائد  مابنفا النسبة اليت كانوا ظمتلكوهنا
نارا لتساوي نسبة االقًتاض يف الرافعة املالية الشخصية للمستامر مع الرافعة املالية للمؤسسة(. مالية إضافية  

المر الذي يؤدي  Lتؤدي هذ  العملية من كافة املستامرين يف السوق إذل زيادة العرض من أسهم املؤسسة الاانية 

 تكهفــت انتموٌم  

  االقتزاضنسبت 

 إنى حقوق انمهكٍت 

 تكهفت

 انتموٌم %

k  

0 
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وبالتارل ارتفاع قيمة أسهمها  Uسسة الوذل إذل استمرار ازمفاض قيمتها السوقية ، وزيادة الطلب على أسهم املؤ 
 .1لمؤسستُتالسوقية لقيمة الوتستمر العملية إذل أن تتساوح السوقية. 
املقًتضة أكرب من القيمة السوقية للمؤسسة غَت وضمدث العكا إذا كانت القيمة السوقية للمؤسسة  
 .< VL VUاملقًتضة 
لتحقي  نفا العائد  Lاملؤسسة مرون أمواهلم يف ا، مث يستيبيعون أسهمهم منها Uاملؤسسةمرون يف افاملست 

 .VU=VLوباستامار أقل، ويستمر اسال إذل أن تصبح 
سباما فيما عدا اهليكل  معٌت ذلك أنه إذا كانت هناك مؤسستُت تنتميان لنفا طبقة اخلطر ومتماثلتُت 
لألخرح فإن عملية املراعحة ظمكنها ربقي  شما أكرب من القيمة السوقية ا، وكانت القيمة السوقية لحدالتمويلج

  التوازن بُت القيمة السوقية للمؤسستُت مهما اختلف هيكلهما التمويلج.
القيمة السوقية للمؤسسة أو ليت شرحها  مودعليا   و ميلر  يتضح دما سب  أنه بسبب عملية املراعحة ا
قيمة على املالية اخلاصة باهليكل املارل تصبح غَت ذات تأثَت  تكلفة سبويلها ال تتأثر بالرفع املارل. وهلذا فإن القرارات
 .2أسهم املؤسسة وبالتارل عدم وعود هيكل مارل أمال

ين   :العالقة بين معدل العائد على حقوق الملكية ونسبة الرفع المالي االقتراح الثاني -1-3-2-2
للمؤسسة املقًتضة تزداد بنسبة كافية اعل املتوسط مودعليا  وميلر على أن تكلفة التمويل سقوق امللكية بالنسبة 

لعائد املتوقع على االستامار يف أسهم مؤسسة تستخدم الرفع املارل وتنتمج ااملرعح لتكلفة التمويل ثابتا. أي أن 
 .3إذل فئة خطر معينة عالقة خطية يف التمويل بالديون

 قة التالية: وظمكن التعبَت عن العائد املتوقع من حقوق امللكية بالعال
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E

DkR
k

d

e
 

ودبا أن:             
V

R
k        و k  ،V           :ثابتتُت فإن DEkVkR  

 ة السابقة ذمد: عالقبالتعويض يف ال 
  

E

DkdDkEk

E

DkDEk
k

d

e





  

    271....................... 
E

D
kdkkk

e
 

                                                           
1
 .717مسَت حممد عبد العزيز ، مرعع سب  ذكر  ، ص. - 

2 -Khaled Abdelal and Ghassan Omet, The Ownership Structure, Changing Tax Regulation and the Capital 

Structure of Industrial Companies Listed on the Jordnian Capital Market, Dirasat, Administrative Sciences, 

Volume 34, No 2, DAR Publishers, University of Jordan, 2007. 
3
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لى حقوق امللكية يعترب دالة خطية طردية مع نسبة الرفع فإن معدل العائد ع ةحسب هذ  العالقة الخَت  
 .1املارل

وبالتارل فإن العائد املتوقع واملطلوب على االستامار يف أسهم مؤسسة تستخدم الرفع املارل يساوي إذل  
 املناسب لفئة خطرها واملستخدم خلصم أرباح مؤسسة دمولة كلية حبقوق امللكية تنتمج إذل فئة kمعدل الرمسلة 

اخلطر نفسها مضافا إليه عالوة خطر تعكا اخلطر التمويلج للمؤسسة وتساوي إذل نسبة االقًتاض إذل امللكية 
كما أن تكلفة حقوق امللكية   مضروبة بالفرق بُت معدل الرمسلة املناسب وتكلفة التمويل باالقًتاض على املؤسسة.

املقًتضة تنتمج لنفا طبقة اخلطر مضافا إليها بدل للمؤسسة املقًتضة تساوي تكلفة حقوق امللكية للمؤسسة غَت 
خماطرة يعتمد على الفرق بُت تكلفة كل من حقوق امللكية للمؤسسة غَت املقًتضة وتكلفة القروض وعلى نسبة 

أي أن تكلفة التمويل بامللكية أو العائد املطلوب على االستامار يف أسهم املؤسسة  القروض إذل حقوق امللكية.
 .2فاع نسبة التمويل بالدينيزداد بارت
وهذا يتطاب  مع مدخل صايف الدخل التشغيلج لدوراند. حيث أنه عندما تستخدم املؤسسة التمويل  

املقًتض والذي يعد أقل تكلفة من التمويل املمتلك فإن هذا االزمفاض يقابله ارتفاع يف تكلفة التمويل املمتلك 
العائد املطلوب من قبل املستامرين. ويشَت كال من بريلج ومايرز إذل أن  بسبب ارتفاع املخاطرة املالية وزيادة معدل

 .3هذ  الفرضية قد ركزت على املبادلة بُت العائد واملخاطرة
 والشكل التارل يبُت اقًتاح  مودعليا   و ميلر  املتعل  بتكلفة التمويل و أثر الرفع املارل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: N. Mourgues , Financement et coût du capital de l’entreprise , Economica , Paris , 1993, P.237. 

                                                           
1
 - N. Mourgues , , Financement et coût du capital de l’entreprise , Economica , Paris , 1993, P.237. 

2
 .911أظمن عزت امليدا ، مرعع سب  ذكر  ، ص  - 

3
 .811حممد علج إبراهيم العامري، مرعع سب  ذكر  ، ص  - 
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 (: تكلفة التمويل والرفع المالي في غياب الضرائب.7-1الشكل رقم )
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أن التكلفة الكلية لألموال لن تتجه إذل االزمفاض مع اوء املؤسسة إذل  يالحظ من الشكل الساب  
امللكية أنه مع تزايد الرافعة املالية ترتفع تكلفة حقوق  االقًتاض وإحالله حمل حقوق امللكية. ويرعع ذلك إذل

املخاطرة املالية  الرتفاع، وذلك عن ازمفاض تكلفة التمويل بالقروضاليت سبت  معها الوفورات النامجة  ةبالصور 
نتيجة إحالل القروض حمل حقوق امللكية، كما يتضح كذلك أن املتوسط املرعح لتكلفة الموال يال ثابتا عند 

للمؤسسة غَت املقًتضة وبالتارل تصبح قيمة املؤسسة ثابتة أي درعة للرفع املارل ويساوي تكلفة حقوق امللكية 
 .1مهما تغَت هيكلها التمويلج

وعليه فال يوعد أي تأثَت للهيكل املارل على تكلفة التمويل أو على القيمة السوقية للمؤسسة، وأن الرفع 
ة أموال امللكية، هذ  الزيادة سيزيد من تكلف هنفساملارل سيؤدي إذل زيادة إيرادات محلة السهم. ولكنه يف الوقت 

 .2الخَتة سو  تلغج الفوائد الناذبة من الرفع املارل وعلى ذلك ال تتأثر القيمة السوقية للمؤسسة
 8595هذا وقد أيدت دراسات أخرح ما توصل إليه مودعيليا  وميلر، حيث أثبت روبرت محادة سنة 

حالة توازن سوق رأس املال دون اساعة إذل فكرة ويف  ،CAPMول الرأمسالية صباستخدام سموذج تسعَت ال
املراعحة ويف عادل بدون ضرائب ، أن القيمة السوقية للمؤسسة مستقلة سباما عن هيكلها التمويلج وأن تكلفة 

 MMما توصل إليه  أيد ستيجليتزحقوق امللكية للمؤسسة املقًتضة تزيد بصورة خطية مع تزايد الرافعة املالية. كما 
م تأثَت اهليكل التمويلج على قيمة املؤسسة يف ظل افًتاضات السوق التام بشرط أن تكون السندات بشأن عد

 .3املصدرة خالية من اخلطر سباما
يؤخذ على التحليل الساب  أنه بٍت على افًتاضات السوق التام وهج افًتاضات أغلبها غَت واقعج، خاصة 

ن تكاليف كما أ  الية وهو شرط أساسج لنجاح عملية املراعحة.افًتاض عدم وعود تكلفة لبيع وشراء الوراق امل
املبادالت عادة ما تكون موعبة، إذ أنه صمب دفع عموالت وساطة للمتاعرة بالوراق املالية مصاريف للسماسرة 

 المر الذي قد يلغج املزايا النامجة عن عملية املراعحة ذاهتا. ال ظمكن إغفاهلا(
رافعة املالية الشخصية للمستامرين بالرافعة املالية للمؤسسة نارا لعدم كما يصعب عمليا إحالل ال

سباثلهما من حيث اآلثار، ذلك أن املخاطر املالية اليت قد تتعرض هلا املؤسسة املقًتضة لن ظمتد  ثارها إذل الاروة 
لية اليت قد يتعرض هلا ، أما املخاطر املاإذا ما اقًتبت املؤسسة املقًتضة من ا فالسالشخصية سملة السهم 

قد ظمتد  ثارها ليا فقط إذل أمواله   خاصة يف حالة تعرضه لإلفالس(املستامر من عراء الرافعة املالية الشخصية 
إضافة إذل ذلك  املستامرة يف شراء أسهم املؤسسة اليت أعاد استامار أمواله فيها بل ظمتد أيضا إذل ثروته اخلاصة.

سنة  جليتزمعدل الفائدة على اقًتاض كل من املؤسسات واملستامرين. حيث يشَت ستيعدم واقعية افًتاض سباثل 
                                                           

1
اليااة، حساُت عطاا غنايم، دراسااات يف التمويال التحليال املاارل ودراسااة صاايف رأس املاال العامال أساساايات االساتامار وتكاوين وإدارة حماافظ الوراق امل - 

 .971م ، ص 7009ها 8179لكادظمية، القاهرة ، مصر، املكتبة ا
2
 .711.، ص مسَت حممد عبد العزيز، مرعع سب  ذكر  - 
3
 .71مجال بدير علج اخلورل، مرعع سب  ذكر ، ص  - 
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إذل أن معدالت الفائدة اليت يقًتض هبا املستامرون تكون عادة أكرب منها يف حالة اقًتاض املؤسسات،  8511
ن التكلفة اليت ومن مث يصعب ربقي  عملية املراعحة نارا الرتفاع تكلفة االقًتاض اليت يتحملها املستامر ع

. وهذا يعٍت أن املستامرين يف الواقع لن ضماولوا تقليد نسبة الدين إذل امللكية كاملؤسسة سباما، لن تتحملها املؤسسة
خطر ذلك يكون عايما، وبالتارل تفقد نارية مودعيليا  وميلر أحد مقوماهتا الساسية املعتمدة على استخدام 

 .1ة سبويل املؤسسةرافعة سبويل شخصية مساوية لرافع
كما ياار الشك أيضا حول افًتاض الرشد االقتصادي يف سلوك الوحدات االقتصادية وافًتاض أهنا تسعى 
إذل تعايم املنفعة املتوقعة، وهو افًتاض أساسج بٍت عليه هذا املدخل. إذ شككت ناريات التنايم اسدياة يف 

د وكذلك افًتاض الرشد االقتصادي للمستامرين افًتاض سعج الوحدات االقتصادية رمو ربقي  هد  حمد
واملؤسسات، حيث أشارت إذل أن سلوك الوحدات االقتصادية قد ال يتحدد يف ضوء أهدا  حمددة سلفا بل 

التصرفات وذلك لتربيرها. كما أن الدليل التجرييب دل على العكا من ذلك فقد تتشكل الهدا  بعد حدوث 
للوحدات االقتصادية حيث أثبتت بعض الدراسات أن توقعات املديرين متحيزة يؤيد افًتاض التوقعات الرشيدة 

املتاحة لديهم يف عملية  وليست رشيدة كما أهنم يعطون وزنا خلربهتم الشخصية وال يستخدمون كل املعلومات
 التنبؤ.

ك بسبب أن املعلومات ال ظمكن أن تكون متاحة ومتوفرة بالطريقة اليت حددها مودعليا  وميلر، وذل
إحجام العديد من املؤسسات عن ا فصاح عما لديها من معلومات وذلك خوفا من الضرر، وعليه فإن فرضية أن 

كما أن هناك من يستغل معلومات من داخل املؤسسة غَت   املعلومات متاحة للجميع فرضية يسهل دحضها.
 .املالية هابيع وشراء أوراقعراء متاحة لغَت  لتحقي  أرباح من 

  إذل ذلك إشمال أثر الضرائب وتكاليف ا فالس والوكالة وعدم سباثل املعلومات عند اختيار اهليكل يضا
، وعدم تأثرها باهليكل وثبات التدفقات النقدية املتوقعةالتمويلج للمؤسسة، وكذا عدم واقعية افًتاض أبدية 

 .2ع زيادة نسبة القروض يف اهليكل التمويلجالتمويلج للمؤسسة، إذ من املتوقع أن يتأثر صايف التدفقات النقدية م
يتطلب كفاءة السواق املالية وهو ما يتوفر  MMوأيضا يرح كال من ليتزنربعر وراو أن تطبي  وعهة نار 

ار كيف الدول املتقدمة دون الدول النامية واستنتجا أن وعهة النار التقليدية تكون قابلة للتطبي  يف هذ  الدول أ
 .MM  3وعهة نار  من قابلية تطبي 

                                                           
1
 .5ص  مرعع سب  ذكر  ، ، حممود عبد اهلادي صبح - 

2
 .75مجال بدير علج اخلورل، مرعع سب  ذكر ، ص  - 

3
 .1د اهلادي صبح ، مرعع سب  ذكر  ، ص حممود حممد عب - 
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  خالصة الفصل:

 
يف سبويلها على االقًتاض ذو التكلفة الرخيصة، تعتمد املؤسسات دما سب  ظمكن القول أن   

 دما يًتتب عليه زيادة رحبية السهم وبالتارل زيادة معدل العائد على السهم. 
يادة العائد على حيث ذمد أنه عند ز  وينتج عن هذ  العملية ظهور ما يسمى بالرفع املارل.

االستامار عن تكلفة التمويل بالقروض يكون الرفع املارل مرغوبا فيه من طر  املؤسسة، ويصبح 
فعاال إذا استطاعت املؤسسة استامار الموال املقًتضة دبعدل عائد أعلى من تكلفة الموال 

 املقًتضة.
بتكاليف ثابتة لهنا تؤدي وأيضا يف فًتات الرواج على املؤسسة استبدال التكاليف املتغَتة 

إذل زيادة درعة الرفع التشغيلج، دما يؤثر إصمابا على صايف ربح العمليات. أما يف حالة الكساد 
فتحاول استبدال التكاليف الاابتة بتكاليف متغَتة لهنا تؤدي إذل زبفيض درعة الرفع التشغيلج دما 

 يضعف الثر السليب على ثروة املالك.
لفت وعهات النار حول املزيج من التمويل الذي ضمق  اهليكل املارل اختمن عهة أخرح 

هيكل مارل أمال على املؤسسة أن تسعى إذل ربقيقه ومنها ما يرفض بوعود المال، فمنها ما يقر 
 فكرة وعود عالقة بُت اهليكل املارل وقيمة املؤسسة.

اليت تكون فيها يوعد هيكل مارل أمال يتحق  عند النقطة فحسب املدخل التقليدي 
ويف ظل  MMتكلفة التمويل عند أديل قيمة هلا وقيمة املؤسسة عند أعام قيمة هلا. أما حسب 

افًتاضات السوق التام ويف عادل خارل من الضرائب القيمة السوقية للمؤسسة مستقلة عن هيكلها 
 فعة املالية للمؤسسة.التمويلج كما أن تكلفة التمويل حبقوق امللكية هلا عالقة خطية طردية مع الرا

انتقدت فروض املداخل السابقة خاصة ما تعل  منها إال أن وعهات النار اسدياة   
هلا يف و ل إذل نتائج مغايرة يتم تناو الوصلضريبة وتكلفة ا فالس وتكلفة الوكالة استطاعت دبوعبها با

 الفصل املوارل.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصن الجاٌي
 

حتديد اهليكن املالي يف ظن 
 ٌظرية التباده أو التوازن
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 تمهيد:
ًبٕطهافة س ٕٕطلاق رٕٕ    ا افقيفٕطٚا ختاعٕٕطدلاأرٕٕحارتملٕٕسات  نٕٕيف ابإسٕاطّافرتافإٕطلافق ٕٕٗت

عٕٕٕسافسٕٕٕيفالقفٚافيف ٕٕٕافِاختاف مللٕٕٕٕةافةٕٕٕطرلاق ل س ٕٕٕ اانٕٕٕطرتحا  لٕٕٕٕطقمل ا  لٕٕٕةافة س ٕٕٕ اع ٕٕٕٕ ا

افة لمل ا ا باع ملهطافزمفطِاختاايفتسٕ ا ٌن ابنياتث  هلط.ارتز طىكان   افيف افِاإذلاحاٗت فةتف

ًفلافقرٕٕ   مل .ا ٕٕةنانإٕ فايفزمفٕٕطِافقيفل فٕٕ افقف  ملٕٕ اق إٕتفٙا ل فٕٕ افقيفلتا فةااإٕ اب ٕٕ بافقترتٕٕت

ا ل فٕٕ ا افة لملٕٕ اب ٕٕقاناعٕٕ اا ملنٕٕ ا ا ٕٕباع ملهٕٕطا هًٕٕت ٌ ٕٕطىكان ٕٕ  افيف ٕٕافِاإذلاحإٕٗت غٕٕأاتٛا

ٌ ٕٕطىكاعٕٕباافقفتفتٕٕقافة ٕٕيفلا افسإٕ افقٕٕ قا  ٕٕيفقعنا ٕٕقبأا ٕٕقًات ٕٕ اإٕساافإلرتٕٕ.ٍ. ب ٕٕ با

اعنٕٕٕقاطاضمٕٕٕةااتعٕٕٕقاففسإٕٕتفٙاق ٕٕٕقفىا  ٕٕٕ افسع ٕٕٕ سٕٕٕيفلاط هط.اتإٕٕطاإيفارت ٕٕٕ  اطاا تصٕٕٕةافقإِٕٕ 

فقترتٕٕٕٕطاابيف ٕٕٕٕ افيفقيفزفإٕٕٕطلارتإٕٕٕقا نيفهٕٕٕٕنافسإٕٕٕ ابٕٕٕٕإع.ٛاإرت.سٕٕٕٕهطا فقيفلٕٕٕٕطقمل افقٕٕٕٕ افة س ٕٕٕ اعٕٕٕٕسا

انطلٕٕ اعٕٕساعل ملٕٕ افيف ٕٕافِاإٕسات ٕٕةا ت ٕٕةا ًف طا  ٕٕ اا يفل ٕٕق طاختا ٕٕ ااف طقٕٕ ا لٕٕٛت فسٕٕيفالط

ا طق .فقتاا  لطقمل نا لطقمل افإلخفطٗافقيفلطقمل انتعطٛ

اإٕساخٕٕ.ٙا ٕٕ فافقف ٕٕةا  ملٕٕةا ختاتثٕٕ افسٕٕيفالقفٚافقإٕ  ِاختاف مللٕٕةافةٕٕطرلا سٕٕنلطٙ 

اغأافقيفطٚا : ةافرتافاطلافق ٗت ااساخ.ٙا نطٙ 

 أثر الوفورات الضريبية؛ -2-1

 أثر تكلفة اإلفالس)الفشل المالي(؛ -2-2

 لوكالة.اأثر تكلفة  -2-3



 حتديد اهليكم املايل يف ظم نظرية انتبادل أو انتوازن                                   انفصم انثاني:
 
 

41 

 

اااأثر الوفورات الضريبية: - 2-1
ًتٍافةطٙافقيفطٚاساخ.ٙا  ملةان ا ًفلافقيفلت  ملٕ اسٕتفااا   اف مللةافقيفلت  ناختا ةاسٗت ناإيا  ٕقاتٛافقإ ف

اتٛا يفٕٕ ث ا ملليفهٕطافق ٕٕت مل .ا ًف طابٕ قاا ٕٕقًاق يفلت ٕةاىٛ  ًتٍاغٕظملٕساق ل س ٕٕ ا ت ٕةافسٕٕيفالط ا أاتنٕٕسا ختا ٕةاسٕٕٗت
ًفلافق ٙا  ثأ ٕٕٕطاع ٕٕٕ افقيفٕٕٕقرتاطلافقناق ٕٕٕ اذلا مللٕٕٕ افة س ٕٕٕ اإٕٕساخٕٕٕ.يفلت  ملٕٕٕ اظميفٕٕٕقا  ثأ ٕٕٕطاإفةٕٕٕطٙاغٕٕٕأافقيفٕٕٕطٚارتٕٕٕإٛافقإٕٕ ف

ٕٕٕٕ اى ٕٕٕٕقرتاطلاب ل فٕٕٕٕ افسإٕٕٕتفٙ .ارتت ٕٕٕٕتىافقرٕٕٕٕ فتباع  ٕٕٕٕسا ٕٕٕٕ اافقيف ٕٕٕٕ قاأ ٕٕٕٕتاب ةافة س ٕٕٕٕ اخٕٕٕٕفةيفت  ٕٕٕٕ ات افة ٕٕٕٕقٙافق
ً ملٕ ا ل ٕقًاق يفلت ٕة. افة لملٕ اف ط ات إ ا فرٕمل.اإساحإٗت ا فة يفال  سا اسامثا  تىاحتفرتزاا   مل ال ةافقٕق ٛت

ا ٕٕ فافةٕٕقخةاوٕٕقخةااتى مل ملٕٕط افقيفٕٕطٚاافينا امل ٕٕ افة ٕٕقٙاحملٕٕدافعيفلٕٕق   ٕٕٖ  ع ٕٕ انفٕٕفافيفرتافإٕطلاختاحطقٕٕ افق ٕٕٗت
اعقٚا  تىاا فتباع  افققخةارتا . ااحاإساطّارتِ 

ااالوفورات الضريبية للفوائد:- 2-1-1
افسسٕٕتفٗافةطقملٕٕ ا إٛاعل ملٕ افة ف لٕٕ افقٕ ا  يفلٕٕقاع ملهٕطافقيفل ملٕٕةافق ٕطبعاقٕٕسا ٕ ىقاعل هٕٕطاق ٕقٚا ف  ملٕٕ ارتِٕ 

ٌ ٕطىكافيفخٕيف.ٖاختافقامللٕ افق ٕت مل ابٕنيافة س ٕطلافقٕ ا  ٕيفالقٚافقيفطا .ارت قٚا  تا ىاتستفٗااطقمل ا طا اسمل ىقاإذلا
ا طثٕٕةافق رتٕٕحافقٕٕ قا لتنٕٕسافة ٕٕيفال  قنف ٕٕساإٕحافق رتٕٕحافةٕٕطرلاق ل س ٕٕ اافق رتٕٕحافةٕٕطرلا فقٕٕ ايفا  ٕٕيفالقاس.ا لٕٕطاتٛارتِٕٕ 

ارتملسناسٛاعجزافة س  اعسافقترتطاابق تهنطا قا ا باعنساإرت.سهط افة طٍابا  كافة يفال اع  اعلٕفااا ل٘ت ىٛ 
ا ٕزااإساث   ٕس.اا  ت  افة يفال اعساىرتحارتتفتقا   إسادمٕطا ٕ ىقاإذلاإعٕ.ٛاع ٕ اافةٕطرلنا  ٕتاتإ ا ٕ ىقاإذلاإملٓط
 ٕٕ ق اا ٕٕقٙافيف ٕٕافِافقٕٕ قا  ٕٕةابٕٕسافة س ٕٕ اع ٕٕ افقإٕ  ِاطميف ٕٕ اعٕٕسايقٕٕ افقٕٕ قاضم ٕٕةابٕٕسافة ٕٕيفال اع ٕٕ ا

افقاطبيفٕ افقٕ ا يف لهٕط.ايفليفحابقًا فقا  ِاناسٛافة س  ا   اثا ات  ااسا   افق اقٕق افة ٕيفال انطلٕ اعٕسافسصٕٙت
ا  ٕٕٕا انيفٕٕٕطت ا  ملٕٕٕة ٕٕٕطهافة س ٕٕٕطلاسٕٕٕٖت ًب حملٕٕٕداتٛافقفتفتٕٕٕقافقٕٕٕ اااMM بطإلإٕٕطرت اإذلاإىخٕٕٕطٙافقرٕٕٕ فتباع ٕٕٕ ات

اتٛا ل فٕٕ ا  ٕٕ فا  ٕٕيا ٕقرت هطافة س ٕٕ اع ٕٕ افيف ٕٕافِا  يفٕٕ اعٕٕطىكاإٕسافة ٕٕ  رتطلافقتف  ٕٕ اف  ٕٕتاإٕسا عٕٕطاافقرٕٕ    
ات ةااساا قٙافقفطتقكافةيف ط قاع ملس. افيف افِا لٛت

ٌ ٕطىكا مللٕ افة س ٕ الٕ"اإذلاا ف  ٕ ا  مل هبمودجلياايي  " ييلار  فافيفنيفاطىافسخأاتى ا"ا طاحملٕدايفحإطا
ً ٕٕ افق رتٕٕحافةٕٕطرلانيفملجٕٕ افقٕٕترت افقرٕٕ  اافقنٕٕط  اعٕٕساخ ٕٕتافقفتفتٕٕقاإٕسافقتا عٕٕطاات افزمفٕٕطِا ل فٕٕ افقيفلت ٕٕةابٕٕطقيفةأاختاى

افقر  ا.
ًبٕٕطهافة س ٕٕ تنٕسابإذلانا85;3سٕٕن اايودجليااايي  " ييلاار   تصٕةا"ا ابٕٕنياانإىخٕٕطٙافقرٕٕ فتباع ٕٕ ات فقفٕٕٗ 

فقامللٕٕ افق ٕٕت مل اق ل س ٕٕ افقٕٕ ا  ٕٕيفالقٚافقيفلت ٕٕةافةإٕاِاختا ملل هٕٕطافةٕٕطرلا فقامللٕٕ افق ٕٕت مل اق ل س ٕٕ افقٕٕ ا  يفلٕٕقا
رتت تىافقر    اع  اىخةافة س  ا ا باع ملٕساافلافقر   مل .رتا اع  افقيفلت ةافةليف  ا تاختافقاملل اف طقمل اق ترتتًا

تٛا ٕٕنالفتا ل فٕٕ افقيفلت ٕٕةنا    فٕٕحافقامللٕٕ افق ٕٕت مل اق ل س ٕٕ افةااإٕ اعٕٕسافقامللٕٕ افق ٕٕت مل اة س ٕٕ اتخٕٕ  ادمطث ٕٕ ا
افة لمل .ا ظملسا تاملحايق اختافقيفل ملةافقيفطرل. ا  نيفلناقنففاش ضم اف ع اغأاتهنطادمتق ابطقلطاةااساحاٗت
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اع ملهٕطا  ٕتافقٕ بحاب ٕقافقرٕ    ااVUملل افق ت مل اة س  ا  يفلقارتا اع  اتاتفٙافة لملٕ افقا ظملٕساف  ٕٙت
ا:1فةيفطهاق ل.٘.ا   ع ابطق .  افقيفطقمل 
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ا:ا اةاا قٙافقر    .tحملد:ا

ًبطهاا س  ا  يفلقاع  افق رتحافةطرلاختا ت  هطاا ا ن:ااVLبملنلطات
      22.........1  DkdttRtDkdRRB  

ا:ا اةافق بحافق طختاق ل س  اب قافقفتفتقا فقر فتب.اBحملد:ا
اسافق .  افق طبا اذمقاتٛافجلزاا tR  ًبطهافة طشمنياعنقاطايفا  ٕيفالقٚافة س ٕ ات ٕ ا ٕ  ِاا1 ظماةات

ًتمسط ط.اتاطافجلزاا Dkdtختا مللةا ًفلافقر   مل افقنطل اعسافسيفالقفٚافقا  ِ.رتمل  اعساااقفًافقا اترتت
اع ٕ بطقيفطرلاا ناحملٕدافق ٕت مل ايفهٕط ملل اظملساخ تافق بحافق طختاق ل س  اب قافقفتفتقا فقر فتباق ل ٕٙت

اإسافقٕ بحاو ٕقٙاخ ٕتا ٕتاا ٕقٙافق طتٕقافقٕ قا ع  ٕسافةٕ.٘اختا غٕأااااإ ادمطث ٕ ااا س ٕ  يفتاخ تافجلزاافسٙ 
ًفلافقرٕٕ   مل   فقٕٕ قا  ٕٕط قا ل فٕٕ افسإٕ رتملٕٕيفتاخ ٕٕلسااتفٙات رٕٕطاختا ٕٕ ااف طقٕٕ ناتإٕطافجلٕٕزاافقإٕطيناإٕسافقٕٕ بحابفقترتٕٕت

ا:ابيفل ف افيف افِ.ا اسامثاظملسافقيف  أاعسافقاملل افق ت مل اق ل س  افةااا ا لطا  ن
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نافقامللٕٕٕ ا.ا ع ملٕٕٕسkd  ارتٕٕطقترت افقرٕٕٕ  اات افقيفٕٕٕقرتعاف ٕٕٕطرلاإٕسافةالٕٕٕط  ا ٕٕٕيفتاخ ٕٕٕلساو ٕٕٕقٙاخٕٕطرلاإٕٕسافةالٕٕٕطا
ٌ طىكافق رتحافةطرلاب  بافقترت افقر  اا ا.فق قا قثسافقر    اع  افقفتفتقفق ت مل اق ل س  ا   فحااحا

تقاتٛافقيف ٕ   طلافقرٕ   مل اعٕٕطىكاإطا  ٕٕلحا  ٕتارتتفتٕٕقافقإ  ِاإسافقٕٕقخةاف طإحاق رٕٕ    ادمٕطا  ٕٕلحا
افقامللٕٕ ابز ٕٕطىكاصٕٕطختافقٕٕ بحاب ٕٕقافقرٕٕ فتبافةيفٕٕطها ل ٕٕ افسسٕٕهتنا  بطقيفٕٕطرلارتطقامللٕٕ افق ٕٕت مل اق ل س ٕٕ افةااإٕ ا فٕٕٗت

ًفلافقرٕٕ   مل افقنط ٕٕ اعٕٕسافيف ٕٕافِ .ا ظملٕٕسافقيف  ٕٕأا2فق ٕٕت مل اق ل س ٕٕ اغٕٕأافةااإٕ اوٕٕطا  ٕٕطىٙافقامللٕٕ اف طقملٕٕ اق ترتٕٕت
اعسايق ابطق .  افقيفطقمل :

 42...................
*

 tIVV  

ا:افقاملل افق ت مل اق ل س  افةااا ؛Vحملد:ا
Vاا

ا:افقاملل افق ت مل اق ل س  اغأافةااا ؛*
ا:افقفتفتقافةقرتتع اعسافيف افِ؛Iاا
ا:اا قٙافقر    .tاا

                                                 
1
 - www.crest.fr/pagperso/lei/thesmar , 15/03/2004. 

2
ا.63ناُحملقاع قااحملقاا عف اناا  حاس عاي  ااا- 

http://www.crest.fr/pagperso/lei/thesmar
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افة لملٕٕ ا ٕٕٕ    ا   لٕٕطابٕٕنيااتى مل ملٕٕطينا امل ٕٕ اختاحطقٕٕ اعٕٕقٚا  ٕٕٕتىافقرٕٕ فتباتٛافق طتٕٕقافةيفت ٕٕحاع ٕٕ احإٕٗت
ا ٕٕطاحإٕ ً ٕٕ افةالٕٕط  افقٕٕ ا يف ِٕٕ  ٌ ٕٕطىكاى ٌ ٕٕطىكافيف ٕٕافِ.ا  ى ٕٕطامجٕٕتافيف ٕٕافِنا    ٕٕحايقٕٕ اإذلا افة لملٕٕ اإٕحا ٗت

افة لملٕ ا  ى ٕطاإحاحجٕتافيف ٕافِ.اإيفاتٛافق طتٕقا رتإنسات رطاختا ةا  تىافقر فتبا     افق طتقافةيفت حاع  احاٗت
اع ملٕٕٕساااطبٕٕٕةا ٌٚاف  ٕٕٕٙت افة لملٕٕٕ ا يفجٕٕٕساإذلافيفزمفٕٕٕطِاب ٕٕٕ بافزمفٕٕٕطِافقيف ٕٕٕت تافقٕٕٕ. فةع ٕٕٕتقا املإٕٕساع ٕٕٕ احإٕٕٗت

ا:1 افقر  اا لطا  نفةالط  افةطقمل اواقفًافقترت
ً ٕٕٕ اإذلافة ٕٕٕٕطشمنيا افة س ٕٕٕ ا  ٕٕٕطىٙافقيفٕٕٕٕقرتاطلافقناق ٕٕٕ اف ط وٕٕٕطاتٛافقيفٕٕٕقرتاطلافقناق ٕٕٕٕ افققفخ ٕٕٕ اإٕٕساتصٕٕٕٕٙت

ا:ا  س  افةاااسابطقن   اق لرتإنانا قٚ  اg فةا انيبا قٙافقنلتا
 52.........  DktkVkDkE
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ان ٕٕ  افق رتٕٕحافةٕٕطرل ً فٕٕٓط اايفنط  ٕٕ اإٕحاف افِاث ٕٕطلاختا ٕٕةافرتٕٕا بطقيفٕٕطرلارتيفل فٕٕ افقيفلت ٕٕةاب ٕٕقافقرٕٕ فتبا لٕٕٛت
ا.اا2 ل ف افيف افِناحملدا  ةاإذلاتىىناحقا طاعنقاطا  يفلقافة س  ا  مل اع  افيف افِاختا ملل هطافةطرل

  فق لةافقيفطرلا تاحايق .

                                                 
1
ا.756ح نياععطاغنملتناا  حاس عاي  ااناُا- 

2
ا-   A. Capiez , Op. cit. , P.157. 
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 تكلفة التمويل "الرفع المالي في حالة "جود الضرائب.قيمة المؤسسة " العالقة بين : ( 1-2الشكل رقم )
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

Source: J. Teutié & P. Topsacalian Finance , Carlo Descamps , France , 1994 , P.326. 

افقر    اع  اىخةافة س  افقٕ ا  ٕيفالقٚافقيفلت ٕةافةإاِنارتٕإٛاا  يفرحااسافق لةافق طبعاتنساعنقارتِ 
ً  ا ٕٕٕيفتاخ ٕٕلهطاإٕساىخٕٕٕةافة ا  ٕٕقاا ٕٕط يفتسٕٕ افةٕٕ  حاقيفل فٕٕ افقيفلت ٕٕٕةا ٕٕنالفتنايقٕٕ اتٛافقفطتٕٕقكاع ٕٕٕ افقإِٕ 

افقرٕ    اع ملهٕط.ا افة س  ا    إسامثا  إملتا ملليفهٕطاإسا نٕطاذمٕقاتنٕساظملٕساق ل س ٕ اأفٕملتا ل فٕ ا ت  هٕطاةارتِٕ 
ً ٕٕ افق رتٕٕحافةٕٕطرلافق ٕٕت مل  ٌ ٕٕطىكاى اببز ٕٕطىكان ٕٕ  افسإٕتفٙافةااإٕ الملل هٕٕطافقيفلٕٕت  نا إذلات  ٕٕ احٕٕقادملٕٕس.ابطسٕٕيفل فًا

ا.1  ا قًادملسااسافقا  ِ بطقيفطرلارتإنساقيفلاملعا مللةااطرلاتااةاصمباع  افة س  ا ت مل ات
افق تمسطقملٕٕ اا;8;3ار"باارت حمااادة  ٕقا تصٕٕةا إذلانفٕٕفافقنيفٕٕطت افق ٕٕطبا ابطسٕٕيفالقفٚاسمٕٕتينا  ٕٕ أافسصٕٕٙت

افق جتااإذلارتل كافة ف ل . ًتٍافةطٙا ختا ةا  تىاا فتباع  اىخةافة س  اىٛ  ا ٌٛاسٗت اختاحطق ا تف
ٕٕطىكافقامللٕٕ ا"ا ٕٕ  اتٛافةزف ٕٕطافقنطلٕٕ اWrightsmanاارايتسااما "اقلٕٕس  ٌ إٕسافسٕٕيفالقفٚافقإٕ  ِا فةيفلا ٕٕ اختا

فق ٕٕت مل اق ل س ٕٕ ا يفت ٕٕ اع ٕٕ انتعملٕٕ افقإٕ  ِافة ٕٕيفالقا انارتيفٕٕزىفىاا هٕٕطافقامللٕٕ افق ٕٕت مل اق ل س ٕٕ اإيفا طنٕٕ اغٕٕأا
ا.2خع ك.اتاطاإيفا طن اخع كارتاقايفا زىفىاا هطا ملل افة س  

ا ٕ ثأات ااق همللٕةافقيفلٕت  ناق ل س ٕ اط قٚاسمتي ٕنا99;3سن ااييلرغأاتٛا تثٕطًافقلإأاإسافجلٕقٙاحٕٙت
اإساخ.قٕسا تصٕةاعقٚا  ثأاف مللةافقيفلت  ناع ٕ ا مللٕ افة س ٕ .ا ٌٛافق ٕطٚانا ختا ٕةاخرٕٓت إذلاتنٕساختاحطقٕ افقيفٕتف

ًفلافقيفلت  ملٕٕٕ اسٕٕٕتفا.اتقاقٕٕٕسافة ٕٕٕيفال  ساق رٕٕٕ    اع ٕٕٕ افقٕٕٕقخةا جبطنٕٕٕبافقرٕٕٕ    اع ٕٕٕ اىخٕٕٕةافة س ٕٕٕ انا  ٕٕٕ حافقإٕٕ ف
ا نط٘اتقا  ثأاق ه مللةافقيفلت  ناع  ا مللٕ افة س ٕ .ا بطقيفٕطرلا نٕط٘افسٕيفا.قمل ابٕنيافقامللٕ افق ٕت مل اق ل س ٕ ا لٛت

ًفلافقرٕٕٕ   مل ا  ملل هٕٕٕطافقيفلٕٕٕت  ن ٕٕٕ ا  ٕٕٕتىافقترتٕٕٕت ٕٕٕقاطا يف ٕٕٕط  اا.3حٕٕٕ اختاحطق ٕٕٕطاق. ٕٕٕافِاعن ٕٕٕ اازف   تنٕٕٕسايفا ت ٕٕٕقات 

                                                 
1
ا.468.ا  حاس عاي  اناُناامسأاحملقاع قافق ز زا- 
2
ا.93ناُناا  حاس عاي  احملتىاحملقاع قاف طىقاص حا- 

3
 - J. M. Gagnon, N. Khoury, Traité de gestion financière, 3

eme
 édition, Eska S.A.R.L ,Paris, France, P 451. 

 تكهفت حقوق انمهكيت  

  kd االقتراضتكهفــت         

     k      تكهفــت انتمويم 

  االقتراضوسبت    

  إنى حقوق انمهكيت   

تكهفت 

 ke %انتمويم

100 % 0 

 قيمت انمؤسست انمقترضت

نمؤسست غير انمقترضتاقيمت    VU  

      txD انضريبي انوفر

  االقتراضوسبت    

  إنى حقوق انمهكيت   

 قيمت

 انمؤسست

VL 

100 % 0 

VU 
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افقرٕٕ    اع ٕٕ اىخٕٕةافة س ٕٕ ا ًفلافقرٕٕ   مل افقنط ٕٕ اعٕٕسارتِٕٕ  مل افإلإٕطرتمل افقٕٕ ا ٕٕقرت هطاإٕحافقرٕٕ    افق ال ٕٕاtفقترتٕٕت
ا فةيفلا ٕٕ ابطقرٕٕ    افق ال ٕٕمل اع ٕٕ افقفتفتٕٕقا tفة ٕٕيفال ٛ 

tنا فقرٕٕ    افق ال ٕٕمل اع ٕٕ اىخٕٕةام ٕٕ افسسٕٕهتا**
  ٕٕقاا.*

ا:1تسفاامل  ا  مل ساع  افيفرتافاطلافقيفطقمل 
اخطقمل ااساف ع ؛ - اعقٚا  تىا ل ف اإصقفًات ا ل ف اا طا.لنا لطاتٛا ملحافقق ٛت
ًفلافقرٕٕ   مل افقنط ٕٕ اإٕةق ا ل فٕٕ افإلرتٕٕ. - ًنٕٕ ابٕٕطقترتت ٍا  ل فٕٕ افقت طقٕٕ احٕٕ اختاحطقٕٕ افق ٕٕنقفلاف عٕٕ كابطةاط

 عسافيف افِ؛

ا قٙافقر    افق ال مل اع  اىخةام  افسسهتاظملساتٛا  ٕط قاصٕف اإيفاإطا طإ افة س ٕ ابطحيفجٕطٌا -
ٌ  ٕٕطلنا إيفادلا إٕتام ٕٕ افسسٕٕهتافق طى ٕٕ اب مل هٕٕط ًبٕٕطهافقاإٕ ا دلالٕٕ ات ٕٕ ا ت ًبطحٕٕسا يفلإٕعا.ا بطقيفٕٕطرلاقٕٕفس اطت

 ًتمسطقمل ارت  مل اأرحاق ر    ؛

فسيفل فًافة س طلابإصقفًافةز قااسافق نقفلا ةعٕنافقع ٕبافقيفلٕةاإسا  ٕةافة ٕيفال  سافة فٕ اىخٕت تا -
اق رٕٕ    اع ٕٕ افقٕٕقخةاو ٕٕقٙا إٕةاعٕٕساا ٕٕقٙا إٕسافقرٕٕ    افق ال ٕٕمل اع ٕٕ افقٕٕقخةنا  ٕٕ فافقٕٕ  ساطمرٕٕ ٛت

ًفلافقرٕ   مل ا إسامثاع ٕ افقر    اع  اىخةافة س   ناةطاق ق ااسا  ثأاإصمطيباع ٕ افقامللٕ اف طقملٕ اق ترتٕت
ًتٍافةٕٕطٙ.اتقاف طقٕٕ افقٕٕ ا  ٕٕةارتملهٕٕطافة س ٕٕطلا ا ٌٛافق ٕٕطٚاختاسٕٕٗت  مللٕٕ افة س ٕٕ احٕٕ ا يفلإٕعاحطقٕٕ افقيفٕٕتف
اإذلافة يفال اف ققافقٕ قا يف ٕط  ارتملهٕطاا ٕقٙافقرٕ    اع ٕ اىخ ٕساإسافق ٕنقفلاإحاا ٕقٙافقرٕ    اع ٕ 
ًفلافقرٕٕٕ   مل افقنط ٕٕٕ اعٕٕٕسافيف ٕٕٕافِاا ٕٕٕط   اق  ٕٕٕف .ا ىخٕٕٕةافة س ٕٕٕ .احملٕٕٕدا  ٕٕٕ حافقامللٕٕٕ اف طقملٕٕٕ اق ترتٕٕٕت

ا قا صةاإذلاف مللةافقيفلت  نافسااةا افق ٗت  جللملحافة س طلبفة يفت افقل ن .عنق طا لٛت

اىخٕٕةافة س ٕٕ اق رٕٕ    نارتٕٕإٛا مللٕٕ افة س ٕٕ ا رتٕٕعاإٕطا تصٕٕ  اييلاار  رتإٕطاقنلٕٕتينا إقملٕٕسانا ختاحطقٕٕ اخرٕٕٓت
ًفسٕٕٕ ا افقامللٕٕٕ افق ٕٕٕت مل ا ٕٕٕط.امثاعنٕٕٕقااMMى ً فٕٕٕٓط ًفلاإٕٕ   مل ا ا ٕٕٕباع ملهٕٕٕطاف ختافقنا  ٕٕٕ افة ٕٕٕلل اتٛاق. ٕٕٕافِا رتٕٕٕت

ًفلافقرٕ   مل ا يفٕ ث او ٕقيفلا افقر    افق ال مل اع  اىخةافقف ىااسافسسهتا فق نقفلارتإٛاصطختا مللٕ افقترتٕت رتِ 
اس  ابطق .  افقيفطقمل :فقر    افق ال مل افإلاطرتمل .ا ظملسافقيف  أاعسا ملل افة ا
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ًفلافقر   مل ابطق .  افقيفطقمل :  ع ا بطقيفطرلا افقترتت
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ا:افقترت افقر  ا؛DIحملد:اا
ا:اا قٙافقر    اع  اىخةافة س طل؛tا

                                                 
1
ا.55س عاي  اناُاا طٙابق  اع ناف ترلاناا  حا- 
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t 
ًبطهافق تمسطقمل :اا قٙافقر    اع  اىخةام  افسسهتب* ٌ  طلا+افس ا؛ فقيفت

t 
اا قٙافقر    اع  اىخةام  افق نقفل؛ا:**
D.ِ  ا:احجتافقا

ا:1إذلا   ااسافقنيفطت ناتشمهطاييلر اساخ.ٙا  فافقيفل ملةا تصةا
ًفلافقرٕ   مل اختاحطقٕ اعٕقٚا  ٕتىاإ فتب.ا بطقيفٕطرلا مللٕ افة س ٕ اا ٕيفا  ا طإطا -  ن قٚافقاملل اف طقملٕ اق ترتٕت

ا ؛MM1958عسا ملل هطافقيفلت  نب
ًفلافقرٕٕٕ   مل افقنط ٕٕٕ اعٕٕٕساانع ٕٕٕ اىخٕٕٕةافة س ٕٕٕ ارتإٕٕ ختاحطقٕٕٕ ا  ٕٕٕتىاإٕٕ فتبا - رتٕٕٕإٛافقامللٕٕٕ اف طقملٕٕٕ اق ترتٕٕٕت

نا ت رطاختاحطق ا  ط قاا قٙافقرٕ    افق ال ٕمل اع ٕ اعطتٕقافق ٕنقفلاا(txD)فيف افِا يفلاةاختافقاملل ا
 ؛(MM1963)احاا قٙافقر    افق ال مل اع  اعطتقافسسهت

 اإٕساا ٕٕقٙافقرٕٕ    افق ال ٕٕمل اع ٕٕ اىخٕٕةاإيفا ٕٕطٛاا ٕٕقٙافقرٕٕ    افق ال ٕٕمل اع ٕٕ اىخٕٕةافق ٕٕنقفلات ٕٕ -
t)فسسٕٕهتا

**
>t

*
ًفلافقرٕٕٕ   مل ا  ٕٕ حات ٕٕٕةاإٕسافقامللٕٕٕ اانارتٕٕٕإٛافقامللٕٕ اف طقملٕٕٕ ( ٌفىا ٕٕٕ فا(txD)ق ترتٕٕت .ا   لٕٕطا

ًفلافقرٕ   مل اإسافق ٕف نابٕةا ا اف ابٕ افقامللٕ اف طقملٕ اق ترتٕت اإذلا مللٕ اسٕطق  .ا إسامثفقفٗ  نا ختا ٕقا يفلٕٙت
ًفلاإ   مل اعٕسا   ٕعافةز ٕقاإسافيف ٕافِا طةٕطا ةافقر    افقيف طعق  انا قا  ٕيفع ملحافة س ٕ ا املٕعا رتٕت

فقاملل :ا     ***
111 ttt . 

عنقاطا   حافقاملل ا -     ***
111 ttt ًفلافقرٕ   مل اا ٕط   اق  ٕف ناا افقاملل اف طقمل اق ترتت  لٛت

ٌ طىكان   افيف افِاتقا  ثأاع  افقاملل افق ت مل اق ل ا ٌٛافقٕ ا قسا ا باعسا س ٕ .ا  ٕنا إةاحطقٕ افقيفٕتف
ًفلافقرٕٕ   مل ا تع ٕٕ اا ٕٕيفت اق امللٕٕ ا   ٕٕ  اإقملهٕٕطا طرتٕٕ افة س ٕٕطلا  يفلإٕعاعنٕٕق طات ٕٕ ا مللٕٕ احطقملٕٕ اق ترتٕٕت

 فق ت مل اق ل س  بع  افة يفت افقل ن ؛

اق همللٕٕةافقيفلٕٕت  ناختارتل ٕٕباامل ٕٕ ا بطقيفٕٕطرلا  ب ٕٕ بافقرٕٕ    افق ال ٕٕمل اع ٕٕ اىخٕٕةافة ٕٕيفال  سايفا لٕٕٛت
اىخٕٕةافة س ٕٕ اق رٕٕ    .ب ٕٕف اانفٕٕ ىكاٌٛاتقا ٕٕ ثأاع ٕٕ افقامللٕٕ افق ٕٕت مل اق ل س ٕٕ احطقٕٕ افقيفٕٕتف احٕٕ اختا ٕٕةاخرٕٕٓت

غٕٕأاتنٕٕسا  ٕٕ اإذلا  ٕٕٕتىا مللٕٕةاإٕطرلاتاإٕةاق ل س ٕٕٕطلا طرتٕٕ ابتصٕٕفهطا يف ٕٕ ا فحٕٕٕقكا يفت ٕٕ االتنط ٕٕساع ٕٕ افق ٕٕٕ ضم ا
ًىافةيفطحٕ اق.سٕيفالطًاقٕق  هت.ا ٕ فاف مللٕةافةإطرلايفاظملٕسافقر   مل اةاليف  افة يفال  سنا لطا يفت  اع  احجٕتافةٕتف

   ملٕٕٕ افحيفملط ٕٕٕطلا طرتٕٕٕ افة ٕٕٕيفال  سافقٕٕٕ فغ نياختاشٕٕٕ فاافق ٕٕٕنقفل.اتقاقٕٕٕساتٛا ٕٕٕيفتاإيفاإيفافسٕٕٕيفعطع ا  ٕٕٕ افة س ٕٕٕطلا
اقرٕٕ    اع ٕٕ اىخٕٕت تا إٕةاعٕٕساا ٕٕقٙافقرٕٕ    اع ٕٕ اىخٕٕةافة س ٕٕ .ا    ٕٕقاامل ٕٕ ا ت قئٕٕ افة ٕٕيفال  سافقٕٕ  ساطمرٕٕ ٛت

ٌٛا يف ٕ احطقٕ افقيفٕتف افقرٕ    اع ٕ اىخٕةافة س ٕ اإحافقرٕ    اع  اتنساب  ٕٔت ًفلافقرٕ   مل افقنط ٕ اعٕسارتِٕ  ط  افقترتٕت
ا نط٘ات  اازف طاق. افِ .ا ب ق ايفا لٛت ا.2فق ال مل افإلاطرتمل افق ا قرت هطافة يفال ٛ 

                                                 
1
ا.57 طٙابق  اع ناف ترلناا  حاس عاي  اناُاا- 

2
ا.422-;;3حملقاع ناإب ف ملتافق طا قناا  حاس عاي  اناُاُاا- 
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افق نقفلاختافق لةافقيفطرل: ٌٛاسٗت ا ظملسا تاملحا  ملةاامل  اف طُابيفتف
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ٌٛاع  افق نقفلافة فطكااسافقر    :اظماةاا قٙافقفطتقكاختiحملدا ا.احطق افقيفتف
يحااددات الهيكاال التمااويلي للملشااعت الصاالاخية بالاماااخين العاااة "ال ااا   رسااالة ياجسااتير فااي  دارة المصاادر: جماااي باادير خلااي ال ااولي   

 .34 1995األخماي  كلية التجارة  جايعة خين شمس  الااهرة  يصر  

افقاف ملٕباعنٕقاظماةافةنلىناي افةملةافق طعقاا نلىنافقع بافقل ناع  افق نقفلاناحملدا يفإط حاإحاحمًٕت
ٌٛبفق ٕٕٕنقفلاف لتاملٕٕٕ  افقٕٕٕ ا  يفٕٕٕ احمٕٕٕةا ٕٕٕ قااiا ٕٕٕقٙافقفطتٕٕٕقكاع ٕٕٕ افق ٕٕٕنقفلافة فٕٕٕطكاإٕٕسافقرٕٕٕ    ا ختاحطقٕٕٕ افقيفتف

اق ر    افق ال مل اع  افققخة.ح افة يفال  ساا ملحاق.سيفالطًااسا ٖ  افق  ساطمر ٛت
اسنقفلا ققرتحا  يفاافة يف ا فق اأرحاق ر    افق ال ٕمل اع ٕ افقٕقخةافة س طلال  ساق يف طاةاختاسٗت

اا ٕٕٕقٙافقفطتٕٕقكاع ٕٕ ا ٕٕٕ اافق ٕٕنقفل iا يفت ٕٕحاتٛا لٕٕٛت
حملٕٕٕدااحٕٕٕ ا  تإٕهتاعٕٕسافق ٕٕٕباافقرٕٕ  ااق ٕٕقخةاا  ف ٕٕطا*

ا  ط ق











**

*

1 t

i
i.ا

قفطتٕٕقكاع ٕٕ افق ٕٕنقفلاف طإٕ  اا هٕٕطاا ٕٕقٙافا  ٕٕيفل  ختا ٕٕةافقرٕٕ    افقيف ٕٕطعق  اع ٕٕ افقٕٕقخةا فٕٕاِاتٛا
iاق ر    

ً فٓطا* افقل ٕناعنٕقافة ٕيفت ختافيف .اح ا يفاط حاانلىنافقع بافقل نااحاانلٕىنافق ِٕ 








 t

i

1
رتمللٕقىاا

ٌٛ ق ابٕٕ حملٕٕٕداتٛافقن ٕٕٕ  ابٕٕنياعطتٕٕٕقافق ٕٕنقفلافة فٕٕٕطكاإٕٕسافقرٕٕ    ا عطتٕٕٕقافق ٕٕنقفلاف طإٕٕ  اق رٕٕٕ    ااحطقٕٕٕ افقيفٕٕتف
ارتملهطا نا  ناف طق اt-1با  ط قافقاملل  O) ملل افة س  افق ت مل اا يفا  اعسا ملل هطافقيفلت  نفق ا لٛت

*
ا.(

اجلل  ااسافيفنيفاطىفلاتشمهط ا:1غأاتٛاف  تافقر  ااقفتفتقافقا  ِا  ِ 

                                                 
1
ا.97حملتىاحملقاع قاف طىقاص حناا  حاس عاي  اناُاا- 

 معدل انفائدة

 t

i

1

  

O
* 

 t

i
i




1

*  

 **
1 t

i



  

كميت انسىداث 

 انمتداونت

مىحىى انطهب انكهي 

 عهى انسىداث

تواز  سوق السلدات في  :(2-2الشكل رقم )
 ظل تحليل ييلر

i 
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ٕٕٕق ٛت - ااعٕٕٕطىكا ٕٕٕن لفافةملٕٕٕزكافقرٕٕٕ   مل اق يفلت ٕٕٕةابطق ٌ  ٕٕٕطلا لٕٕٕٛت ٕٕٕطًاتٛافقيفت ختا ل فٕٕٕ افسإٕٕتفٙافةل ت ٕٕٕ ابطعيف 
اطا  ف ٕٕٕ اختاح ٌ  ٕٕٕٕطلاختاحطقٕٕٕ اعٕٕٕٕقٚافسٕٕٕٕيفالقفٚافقٕٕٕٕق ٛت ًنٕٕٕٕ ابطقيفت اااط فقٕٕٕٕ ا نٕٕٕٕقث اا هٕٕٕٕطاقٕٕٕٕ افقيفلت ٕٕٕٕةابطقٕٕٕٕق ٛت

ًفلافقر   مل اق فتفتق؛ افقترتت
ا قٙافقر    افقف ٕطٙاع ٕ افقٕقخةافقنٕط  اإسافقفتفتٕقافقٕ اضم ٕةاع ملهٕطافة ٕيفال ات ٕ اإساا ٕقٙافقرٕ    ا -

اختافة طا ٕٕٕٕ اتافق طى ٕٕٕ ناسسٕٕٕهقٕٕٕنففافة ٕٕٕيفال اإٕٕساففقف ٕٕٕطٙافةفٕٕٕ  ِاع ٕٕٕ افقٕٕٕقخةافق ال ٕٕٕنا  ٕٕٕ فافقفٕٕٕٗ 
ا  ٕٕةافقرٕٕ فتب.ا بطقيفٕٕطرلا  ٕٕتِا طإٕطافقٕٕترت افقرٕٕ   مل ا اا ٕٕقٙافق طتٕٕقافقٕٕ قا ع  ٕٕسافةا إٕٛت ً فٕٕٓط  ٕٕ ىقاإذلاف

 فقر  ااقفتفتقافقا  ِ؛

بطقن ٕٕ  اق ل س ٕٕطلافق طإٕ ا ٕٕقخةافقرٕٕ فتبافةقرتتعٕٕ اإٕلسافقيفلٕٕطقمل افقٕٕ ا  فعٕٕ اإىخط ٕٕطاعنٕٕقاح ٕٕطقا -
 ياتٛافقترت افقر  ااقفتفتقافقا  ِاظمملةاق طحلافة يفه لنيا قملفافة طشمنيارتملهط؛فإل  فىفلنادمطا  

ًفلافق تمسطقملٕ ابع   -  ا فحٕقك.ادمٕطا ٕ ىقابطة س ٕطلاإذلاإيفا  ث افقترت افقر  ااق فتفتٕقاع ٕ ا ملٕحافيفسٕيفالط
افجمليفلٕحنابطعيف ٕطً ً  اغأاااطقمل اختااناًت ًفلافسيفالط طٙاخميف فٕ .افسإ افقٕ قاطا تف ٕساخمٕط  اتعلٕتهنٕافأطيا  ف

 قرت هطاإذلافخيفملطًاا يفت طلاخميف ف اإسافقإ  ِاختا ملط ٕةا ت  هٕطالٕقٖافيفسٕيففطىكاإسافقٕقعتاف لٕتانا
ًتمسطقملٕٕ ا نٕٕيف اسٕٕٕ  طاخميف فٕٕ او ٕٕقيفلاىعٕٕتاخميف فٕٕ الٕٕقٖا ًفلا فقيفٕٕٕ ثأاق فتفتٕٕق.اسٛاف لتإٕ ا ٕٕقعتافسٕٕيفالط

ً طا   فاا يفت طلافيفااع    سيفه.٘اانهط؛ لملطلافق  حافةنيفج ا تس ط

ًنٕ ا - ً طا قرتحاا فتباىخةاا  ف ٕ اااط  يفلملزافققعتافقر  ااق فتفتقاق طحلافة س طلافقل أكاف جتابطعيف ط
حملٕدابطققعتافقٕ قا  ٕةاع ملٕسافة س ٕطلاصٕةأكاف جٕتنادمٕطا  ٕجحافة س ٕطلافقل ٕأكاع ٕ افيف ٕافِا

ًن ابطة س طلافق ةأك؛   نالفتا ل ف افساتفٙاااط

ٕٕٕزافقيف ٕٕٕ   ط - ٕٕٕ ا  ٕٕٕلحابط  ٕٕٕتافقرٕٕٕ  ااق فتفتٕٕٕقاإٕٕقافسإٕٕتفٙافةل ت ٕٕٕ ا مل ٕٕٕطاأرٕٕٕحالافقرٕٕٕ   مل افق  ً بطعيف ط
ٌى فناا  ابإٕ    افة س ٕٕطلا+اإٕ    افسشٕٕالطُ نابٕٕةا ٕٕ فافقيفلملٕٕزا صٕٕةاإذلاحٕٕقافق ٕٕلطها  ٕٕتا يف
ا اىٛ  اا طا ٕٕٕ ا لٕٕٕطقمل اإصٕٕٕقفًافسسٕٕٕهتافق طى ٕٕٕ ابطةإٕٕةنافسإٕٕ افقٕٕٕ قاضمٕٕٕٙت  لٕٕٕطقمل اإصٕٕٕقفًافق ٕٕٕنقفلاىٛ 

ً  ط ً  افةالط  ك.ف  ّافة يفال  سابطة   عطلافة يفل كا فة  ف  اى

ااالوفورات الضريبية األخرى ين غير الفوائد: -2-1-2
افق ٕنقفلنا ا ٌٛاسٕٗت ًفسٕ اقٕٕ"فايفٕقفىفاقيفل ملٕةاامل ٕ اب ٕ ٛا ٕتف  De Anglo etادي أيجلاو "ياساوليسختاى

Masulisًفلاإٕٕ   مل ابق  ٕٕٕ ا ٕٕٕقاطاسمتي ٕٕٕطايفخيفملٕٕٕطًاف مللٕٕٕةافقيفلٕٕٕت  ناق ل س ٕٕٕ اا2:;3"اسٕٕٕن ا ختا ٕٕٕةا  ٕٕٕتىا رتٕٕٕت
ًفلافقنط ٕٕٕ اعٕٕسات  ٕٕٕطّافيف ٕٕيف.٘ات افإلعفٕٕطافلافقرٕٕٕ   مل اقيف ٕٕجملحافيفسٕٕٕيفالطًاا ق ٕٕترت افقرٕٕ  ااق فتفتٕٕٕقانااإٕةافقترتٕٕت
ًفلافقرٕ   مل افسخٕٕ  .ا إسامثاحطقٕ افق ٕٕتفاا  تصٕ.اإساخ.قٕساإذلا  ٕٕتىاع. ٕ اعل ٕمل ابٕنيان ٕٕ  افيف ٕافِا فقترتٕت

ًفٗافةطقملٕٕ ا ٕٕقااييلاارقٕٕ افرتاإٕهطاق  رتٕٕحافةٕٕطرلاق ل س ٕٕ اف  ٕٕقايفا  ٕٕيفل ا ٕٕت .ناسٛافقيفةٕٕأفلافقن ٕٕ مل اختاتسٕٕ طًافس 
ًفلافقرٕٕ   مل اف ق ٕٕ ا اقلٕٕةاا س ٕٕ ارت ى ٕٕ ا مللٕٕةا ٕٕت  ناتاإٕةاعنٕٕقا  ٕٕط قافقترتٕٕت ا سٕٕمللٛت ٌٛافق ٕٕٗت  ٕٕ ىقاإذلا ٕٕتف
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افة س ٕٕٕٕ اق رٕٕٕٕ    اع ٕٕٕٕ افقٕٕٕٕقخةاإٕٕحاف  ٕٕٕٕطت افةيفت  ٕٕٕٕ انيفملجٕٕٕٕ اخرٕٕٕٕتا ٓافة ٕٕٕٕيفال  ساق رٕٕٕٕ    افةيفت  ٕٕٕ انيفملجٕٕٕٕ اخرٕٕٕٕٓت
ا.1فق ال مل اع  افققخة

حملداتنٕسابطسٕيفالقفٚاسمٕتينافقيففرٕملةاح ٕباف طقٕ اختا  ملٕةافإٔطيافة س ٕ اقإ فًافخيفملٕطًاف مللٕةافقيفلٕت  نا
ً  اختا ةا فٕط لاا ٕقيفلافقرٕ    افق ال ٕمل اع ٕ افقٕقخةاإسا ًفلافخيفملطًاحمطرتاهتافيفسيفالط  فأطيافة يفال  سا  ف

اإقملهٕطنا بفسسهتا فق نقفلا  فرمل طااع ٕ اإطاتسٕف انٕ.لافة يفال  ساب  ٛافةالط  كا فق  ضم افقر   مل افق ا نيفلٛت
تنف ٕٕهتاإذلاعلٕٕ.ااق  فرت ٕٕ افةطقملٕٕ اق ل س ٕٕ اع ٕٕ اتسٕٕطٍافق ٕٕ ضم ا ٕٕ اإٕساإالطنملٕٕ ا ا ٕٕملتافة ٕٕيفال  ساع ملٕٕسا  ملٕٕةاامل

اإقملهٕٕٕط ابإٕط  كا ٕٕٕ ثأافق لملٕٕةاانفقرٕٕ   مل افقٕٕٕ ا نيفلٕٕٛت تٛاجملتعٕٕٕطلااDM 2فرتٕٕٕاِباClientel Effectتقاإٕطا  ٕٕٕٖ 
ا:3فة يفال  ساظملساتٛا ت قاختافق  فتحافقر   مل افقيفطقمل 

1-      ttt  111
***

 

2-      ttt  111
***

 

3-      ttt  111
***

 

افق ٕٕٕٕٕنقفلاDM وٕٕٕٕٕطاتٛاسمٕٕٕٕٕتيناب ٌٛاسٕٕٕٕٕٗت  نٕٕٕٕٕط٘اب ٕٕٕٕٕتاإيفاتٛا ا  يفٕٕٕٕٕ افايفٕٕٕٕٕقفىفاقيفل ملٕٕٕٕٕةاامل ٕٕٕٕٕ اب ٕٕٕٕٕطٛا ٕٕٕٕٕتف
ا ٕٕ ث اع ٕٕ ا ملليفهٕٕطاDMسمٕٕتيناببملنهلٕٕطنايقٕٕ اتٛاافيفخيف.رتٕٕطل  ا فٕٕاِاتٛافقيفةٕٕأاختافق فرت ٕٕ افةطقملٕٕ اق ل س ٕٕ اسٕٕٖت

 اتٛافسسٕٕ طًافقن ٕٕ مل اق سٕٕهتاDMفق ٕٕت مل ابملنلٕٕطا يفت ٕٕحاسمٕٕتيناامل ٕٕ اعٕٕقٚا  ٕٕتىااإٕةا ٕٕ فافقيفٕٕ ثأ.ا ٕٕ ق ا فٕٕاِاب
ا ابنيفملجٕٕ اخرٕٕٓت فة س ٕٕ ا فة ٕٕيفال  ساق رٕٕ    اع ٕٕ ا فق ٕٕنقفلا ٕٕقٙا قٕٕتاإٕلنطاع ٕٕ اصٕٕطختافةزف ٕٕطافقرٕٕ   مل اق ٕٕق ٛت

افة لملٕٕ ارتٕٕإٛافقيفٕٕقرتاطلافقناق ٕٕ اب ٕٕقافقرٕٕ    افق ال ٕٕمل افقٕٕقخة .ا احمٕٕةاحإٕٗت  ا ٕٕىنايقٕٕ اتنٕٕساعنٕٕقاإحٕٕ.ٙافقٕٕق ٛت
ٕٕٕٕ اف ٕٕققاختافق نٕٕٕٕٕٕةافة يفالٕٕٕٕع ٕٕ اىخ  إٕٕٕ فاافق ٕٕنقفلا  ٕٕنافقامللٕٕٕٕقاإإٕطختاختاشٕٕٕٕقفلاختاحطقٕٕ افسٕٕيفالطًاى نٕٕطًا فحٕٕ
(1-t

**
فقيفٕٕٕقرتاطلافقناق ٕٕٕ اب ٕٕٕقافقرٕٕٕ    افق ال ٕٕٕمل اع ٕٕٕ افقٕٕٕقخةافقٕٕٕ قا رٕٕٕلنابٕٕٕسافة ٕٕٕيفال اف ٕٕٕققاختا ز ٕٕٕقاعٕٕٕساان(

فسسهتا فق ا اةافقاملل ا   tt  11
ا.*

افقيفطرل:اتٛ ا فاِاDMتقاتٛا  ملةاب ٌٛاصمباتٛا اعافق ّ  احطق افقيفتف
     ttt  111

ت ااااااااااا***   tttt  1
ا****

ٌٛاصمباتٛا  ط قافق ف اتق:بملن الطا فاِاامل  اختا  مل ساتٛاصطختافقيف ثأافقر  ااختاحطق افقيفتف
     ttt  111

ا.***
اغٕٕأاتنٕٕسا ختا ٕٕةا ٕٕ ثأا ارتملهٕٕطا ٕٕ ٖ  ٌٛافقٕٕ ايفا لٕٕٛت ًفلافقرٕٕ   مل اتٛاناعٕٕ افقيفٕٕتف عٕٕقٚافقيف  ٕٕقاجبطنٕٕبافقترتٕٕت

فقيف ٕٕةملةات افةالٕٕط  افةنيفالٕٕ اق يفٕٕقرتاطلافقناق ٕٕ اق ل س ٕٕ ا تنٕٕسااق. ٕٕافِات ٕٕ اازف ٕٕطاإٕ   مل ايفبٕٕقا تهنٕٕطا يفٕٕ ث اوالٕٕط  

                                                 
1
ا.57 طٙابق  اع ناف ترلناا  حاس عاي  اناُا- 

2
اDe Anglo et Masulisاطستقملفاىقاتذم تا افق طةطٛا اDMب ا قابٕاا- 

3
ا.57ناُنففافة  حا- 
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ح اختا ةاغملطقا ل ف افإلرت.ٍات ا ل ف افقت طقٕ ات ا ٕ ثأاعٕقٚا طثٕةاا–ظملسافقيفتصةاإذلا مللةافقيفلت ةافسااةا
افة  تاطلاع  اا يفت افة س  افقف ى  ا قملفاع  افة يفت افقل ناجللملحافة س طل.

ًفلافقرٕ ا ع  افقاسا ه اتخ  ا نا  مل افسخٕ   غتااسافق .  افق ل مل ابنيافق فرت  افةطقمل اق ل س ٕ ا فقترتٕت
ًفلافقرٕ   مل اف املاملٕ اافة ٕيفال  س  ث اا قٙافقيفرالتاع  اا قٙافقر    اف املاناع  اىخٕةاسا قاإيفاتن   ٕ فافقترتٕت

خيفملطًا مللةا ت  هطانا إسمٕطات رٕطاع  اا قيفلافقر فتبارتا اختاففة س  اقسا  يفلقا بطقيفطرلاا.فق النملهطافة س  
ًااا ج طاع  افقيفلت ةابطقا  ِناسٛافقاملل اف املامل اق قإ  ِاسٕيفنالفتافتفتٕقافختااتااا قيفلافقيفرالتابطعيف ط
ا:1عنقاسقفى طاسصلطلطاواقفًاا قٙافقيفرالت.اق ق اصمبا  ق ةا ل ف افقا  ِاقيف  ح

    102........1  ftikd  

اا قٙافقيفرالت:اfحملد:ااا
ًفلاب ٕ باا ٕقٙافقيفرٕالتافطِاا ٕقٙافقفطتٕقكاف املإنارتطزم إساشٕ نساتٛا ٕ ىقاإذلافزمفٕطِاا ٕقٙافقترتٕت

ٌ ٕٕطىكاا ٕٕقٙافقرٕٕ    اف املإٕناع ٕٕ اىخٕٕةافة س ٕٕ اب ٕٕ بافسٕٕيفالقفٚافقيفل فٕٕ اافقرٕٕ   مل افقنط ٕٕ اعٕٕسافيف ٕٕافِ نيفملجٕٕ ا
طممل ا قملفا ل ف افإلح.ٙاعنقاح طقافققخةاف طاحاق ر    .ا  ق ا قا  ىقاف ٌ ٕطىكاا ٕقيفلافقيفط قيفرٕالتاإذلا

ًبٕٕطهافق تمسطقملٕٕ افيفمسملٕٕ ا قمل ٕٕ اف املاملٕٕ افس  اق رٕٕ    اع ٕٕ اىخٕٕةافقرٕٕ    افق ال ٕٕمل اع ٕٕ افقٕٕقخةاإٕساخٕٕ.ٙاخرٕٕٓت
ب  باتٛا زاااسااقرتتعطلافقفطتقكافيفمسمل اع  افقا  ِا  ٕيفاعحاعنٕقاح ٕطقافقرٕ    احٕ ا قٕتام  افسسهتنا

. ا2سقىلارت  ملطااساتصةافقاِ 
ًفلافقرٕ   مل اف املاملٕ افقٕ ا اسامثارتإٛا ق  قاا قٙافقر    اف املاناع  اىخةام  افق ٕنقفلا  ٕ فافقترتٕت

  يفلٕقاع ٕ اا ٕقٙافقيفرٕالتا ا ٕقٙافقفطتٕقكافيفمسٕناحٕ ا قٕتااا–نيفملج ااقرتتعطلارتتفتقافقا  ِاا–لنملهطافة س  ا
 ٌ  ٕطلاعٕساا ٕقٙافقرٕ    اع ٕ ا طن اا قيفلافقر    افقاطنتنمل اثطبيف نا لطاتنساإيفافخيف  اا قٙافقر    اع ٕ افقيفت

ٌٛافقٕٕٕ افرتاإٕٕهطاامل ٕٕٕ اب ٕٕٕ ٛافق . ٕٕٕطلافقرٕٕٕ   مل ا ٕٕٕقايفا ًبٕٕٕطهافق تمسطقملٕٕٕ اقٕٕٕ  تات ا ٕٕٕةافة ٕٕٕيفال  سارتٕٕٕإٛاحطقٕٕٕ افقيفٕٕٕتف فس
فقيفرالتناحملداتٛا  ثأافقيفرالتااساخ.ٙا ةملأاا قيفلافقر    اف املاملٕ ا ٕقاضمٕقما ةملٕأفا يفلاعاختا ةا  تىا

ٌٛافقل ناقلةا افة لمل ابفسسهت اع  اا يفت افيف يف طىا لةااسختاا يفت طلافقيفتف ا.فقا  ِبفق نقفل ا حاٗت
ًفلافقرٕٕٕٕ   مل افسخٕٕٕٕ  ا ٕٕٕٕت ٕٕٕٕنيافقترت ًفلافيفسٕٕٕٕيفالطًا يفت ٕٕٕٕ افق . ٕٕٕٕ اب ٕٕٕٕ ف ًفلافقيفلت ٕٕٕٕةا   ٕٕٕٕ ف  ختا ٕٕٕٕةا فطعٕٕٕٕةا 
ًفلافقرٕٕٕ   مل افسخٕٕٕ  ا ٌفىلافقترتٕٕٕت ًفلافقرٕٕٕ   مل اق فتفتٕٕٕقاع ٕٕٕ اتثٕٕٕ  ساشمٕٕٕطاتثٕٕٕ افقٕٕٕقخةا تثٕٕٕ افإلحٕٕٕ.ٙ.ارتل لٕٕٕطا  فقترتٕٕٕت
ًفلافقرٕٕ   مل اق فتفتٕٕقانا  ٕٕتاإٕطا ع ٕٕعاع ملٕٕساتثٕٕ افإلحٕٕ.ٙ.ا ٌ ٕٕطىكات  ٕٕطّافيف ٕٕيف.٘افزمفرٕٕ اتشمملٕٕ افقترتٕٕت فقنط ٕٕ اعٕٕسا
ٌ ٕطىكا ًبٕطهافة س ٕ انا بطقيفٕطرلا ٌ ٕطىكاحجٕتافيفسٕيفالطًاإساشٕ نساتٛا ز ٕقاإسات ٌ طىكات  طّافيف ٕيف.٘انيفملجٕ ا غأاتٛا

                                                 
1
ا.94حملتىاحملقاع قاف طىقاص حناا  حاس عاي  ااناُاا- 

2
ا.59-58 طٙابق  اع ناف ترلناا  حاس عاي  اناُاُاا- 
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 ٕٕٕ ااز ٕٕٕقاإٕٕسافقإٕٕ  ِالملل هٕٕٕطافقيفلٕٕٕت  ناق.سٕٕٕيففطىكاإٕٕساإٕٕقرتتعطلافقرٕٕٕ فتبانادمٕٕٕطا ٕٕٕقرتحافة س ٕٕٕ اإذلافيفعيفلٕٕٕطىاع
اب ث افققخة ًفلافقر   مل اق فتفتقانا  تااطا  ٖ  ا.1فقترتت

ًفلافقرٕٕٕ   مل افسخٕٕٕ  اإذلا ٕٕٕطىكافقترتٕٕٕت  ٌ رتٕٕٕإيفا ٕٕٕطٛاتثٕٕٕ افإلحٕٕٕ.ٙات ٕٕٕ اإٕٕساتثٕٕٕ افقٕٕٕقخةانارتمليفت ٕٕٕحاتٛا ٕٕٕ ىقا
ابط مللةافقيفلت  ن.اتاطاإيفا طٛاتث افققخةات  ا فإلح.ٙانارتمليفت ٕحاتٛا ٕ ىقافقز ٕطىكاختااساتث افزمفطِان   افقق ٛت

ابط مللةافقيفلت  ن. ٌ طىكان   افقق ٛت ًفلافقر   مل افسخ  اإذلا اا قٙافيف يف.٘ا ل قًاق ترتت
ًفلافقرٕٕٕ   مل افسخٕٕٕ  اإٕٕسافيف يف. ٕٕٕطلا فإلعفٕٕٕطافلافقرٕٕٕ   مل اقيف ٕٕٕجملحافيفسٕٕٕيفالطًا ف  ٕٕٕطت ا   نٕٕٕيف افقترتٕٕٕت

ًفلافقر   مل افسخ  ابطسيفالقفٚافق .  افقيفطقمل :فقر   مل افة ح  .ا ظملسافقيف  أاعسافق اترتت
ا

ا
ا

ا
اتٛافقنلٕٕٕطينافق ٕٕٕطبا ابنملٕٕٕ اع ٕٕٕ ا اإٕٕقخةافقٕٕٕترت افقرٕٕٕ  ااجلل ٕٕٕ اإٕٕسافيفنيفإٕٕطىفلا ٕٕٕٛت  علتإٕٕطاقإٕٕقا  ِٕٕٕ 
افة س ٕٕ ا فة ٕٕٕيفال  ساق رٕٕ    اع ٕٕٕ افقٕٕقخةا إٕسامثا  خٕٕٕ اع ملهٕٕطانفٕٕٕفا افقيفٕٕٕطٚارتمللٕٕطاعٕٕٕقفاخرٕٕٓت فرتافإٕطلافق ٕٕٗت

ا:2ق لقخةافيف يف طىق.ا ت رطافيفنيفاطىفلافق ا  ه 
ًتمسطقملٕٕ  نااييلاارفرتٕٕافِاا- ٕٕطها ًب ٌ  ٕٕطلات ات تٛام ٕٕ افسسٕٕهتاقٕٕساضماإٕتفاعطتٕٕقفارت  ملٕٕطاطمرٕٕحاق رٕٕ    افق ال ٕٕمل اب ت

ا ٌ  ٕٕٕطلاع ٕٕٕ ام ٕٕٕ افسسٕٕٕهتنا لٕٕٕطاتٛافة ٕٕٕطشمنيا ٕٕٕقايفاضميففإٕٕٛت افة س ٕٕٕطلاختافقتف ٕٕٕحافق ل ٕٕٕنابٕٕٕإ  فاا ت بملنلٕٕٕطا إٕٕٚت
ًتمسطقمل اأرحاق ر    افق ال مل ابطسسهتاإذلافسبقا اسامثا قا ًبطحطا اع  افققخة.اضمااتفات

ٕٕٕقاا8:;3إإٕٕطرت اإذلاتٛافقيف ٕٕٕق ةافقرٕٕٕ  ااختافقٕٕٕت.ٚ.تاق ٕٕٕطٚاا- تصٕٕٕ حاوت  ٕٕٕساا ٕٕٕقٙافقرٕٕٕ    افق ال ٕٕٕمل اع ٕٕٕ ارتتفت
ٌ  طلا ًبطهافق تمسطقملٕ نافقا  ِا ع  افقيفت إقاتسٕا افرتٕافِاامل ٕ ا إسامثارتا ط  طاة قٙافقر    افق ال مل اع  افس

ٌ  طل؛فق ًبطهافق تمسطقمل اعساا قٙافقر    افق ال مل اع  افقيفت ااطتةابطزمفطِاا قٙافقر    افق ال مل اع  افس
 ٕ ق اتٛافق . ٕٕ ابٕنياعطتٕٕقا ٕةاإٕساتسٕهتا سٕٕنقفلافة س ٕطلا عطتٕٕقافق ٕنقفلاف لتاملٕٕ افة فٕطكاإٕسافقرٕٕ    اا-

ٌٛابٕٕٕنياعطتٕٕٕق ا نٕٕٕط٘احطقٕٕٕ ا ٕٕٕتف فسسٕٕٕهتا عطتٕٕٕقافق ٕٕٕنقفلافة فٕٕٕطكاإٕٕساا ٕٕٕقاطمٕٕٕةابنلٕٕٕتيناامل ٕٕٕ نارتلٕٕٕسافةيفت ٕٕٕحاتٛا لٕٕٕٛت
ً طافة س طلنا بطقيفٕطرلاظملٕسافعيف ٕطًاا%97فقر    احملداتٛاعطتقا  اافسخأكا   غا اساعطتقافق نقفلافق ا  ق

ا فسإٕ اا ٕٕقٙاإٕ  ااإٕلياع ٕٕ افق ٕٕنقفلاف لتاملٕٕ انااقلنٕٕسا إٕةاعٕٕسافقرٕٕ    اع ٕٕ اىخٕٕةافة س ٕٕ اا%47فقفٕٕٗ 
اق ل يفال  سابقٙاش فتهتاق سهت؛فق قاصم ةا  اافق نقفلاا قًا  قا

                                                 
1
ا.59ُاا طٙابق  اع ناف ترلناا  حاس عاي  انا- 

2
ا.:5-59ُااُنففافة  حاناا- 

ىخةافقيف ةملةا  ةافيف يف.٘ا (4-33..)...............  322 ×             = 
  فقفتفتقا فقر فتب

ف  طت ا
 فة ح  

فيف يف. طلا
  فة  نطل

فطافلافإلعا
ًفلا +  +  فقر   مل ا ن   افقترتت

 فقر   مل افسخ  
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اا%68ا قٙافقر    افقرلياع  افق نقفلاف لتاملٕ ا ٕقا   فٕحاإذلاا- ا ٕطا ٕ فافقنٕٓت ب ٕ بافةالٕط  افقٕ ا يف ِٕ 
t=t)اسافق نقفلا  تاا قٙا  طىٙا ا   ٕطاا ٕقٙافقرٕ    اع ٕ اىخٕةافة س ٕ ا رتٕعاسمٕتيناامل ٕ اتقا

**
نا بٕطرتافِا(

(t
*
ٕٕٕ اق تاا(0= ٕٕٕ اتٛا رٕٕٕمل افةز ٕٕٕقاإذلا  ٕٕٕ حافقامللٕٕٕ اف طقمل ًفلافقرٕٕٕ   مل اا ق إٕٕ ا قٕٕٕسا  ٕٕٕيفعملحاتقاا س ٕٕٕ ارت ى  رتٕٕٕت

ٌٛ؛ ا ملليفهطافق ت مل احملدا  ةا ملحافة س طلاإذلاحطق افقيفتف
ً  اسمتيناامل  اختاا- اتٛاب تافة س طلا  يفلقاع  ااز قاإسافقإ  ِاعقٚافسيفل ف اغأافقيفطٚا ٛت  ةا ملتىافق ٗت

ًنٕ ابطق ٕنط ٌٛافقٕ الملط  هٕطافقيفلت  ملٕ ابطةاط ع افقٕ ا نيفلٕناإقملهٕطا وٕطا  إتاإسا ملليفهٕطافق ٕت مل اع ٕ اعلٕفاحطقٕ افقيفٕتف
افرتااهطاامل  اع  اا يفت افق نطع ا لة.

ًبٕطهافة س ٕطلافجلزفت  ٕ اق رٕ    اع ٕ االوفورات الضاريبية المتاحاة للمؤسساات الجرائرياة:  -2-1-3 أرٕحات
افقرٕٕ فتبافة طشٕ ك ًبٕطهافة س ٕطلاحمٕٕقىكا طنتنٕطابإطنٛت افةيفلطث ٕ ناحملٕٕدان ٕ افةٕٕطىكاات ا372 غٕأافة طشٕٕ كا فق سٕٚت

ًبطهافق   طلا لطا  ن: اع  اتٛا قىافقر    اع  ات ااسا  فافقاطنٛت
بطقن ٕٕ  اق ن ٕٕع افةنيفجٕٕ اق لٕٕتفىا فق نٕٕطاا فسشٕٕةطٙافق لتاملٕٕ ا  ٕٕ فافسن ٕٕع افق ٕٕملطحمل .ا  ع ٕٕعا ٕٕ فاا%;3 -

ًكاسٕ فطا  ٕط قات ااافة قٙا  ق اع ٕ افسن ٕع افةاليف عٕ اختاحطقٕ اإطاإيف ً ٕتاتعلٕطٙافسن ٕع افةٕ  ت  ٕطٛا
ا ً تافسعلطٙافإل طرل؛ا%72 فٗت  اسا

ً ٕٕٕٕ ا ف ٕٕٕٕقاطل.ا لٕٕٕٕطا ع ٕٕٕٕعا ٕٕٕٕ فافة ٕٕٕٕقٙاع ٕٕٕٕ افسن ٕٕٕٕع افةاليف عٕٕٕٕ اعنٕٕٕٕقاطاا47% - بطقن ٕٕٕٕ  اق ن ٕٕٕٕع افقيفجط
ًكا ف قاطل ً تافسعلطٙافقاعارتملهطااسافقيفجط ا ً تافسا%72ا يفجطٌ   علطٙافإل طرل.اسا

ًفلاا   مل . ضمقىافق ب احافق طختاب قاخ تافقيفلطقمل افق ا يفرلسافقفتفتقارتيفلاعافة س طلاب ق ا رتت
ًفلافقرٕٕٕ   مل افسخٕٕٕ  ارتهٕٕٕنا إٕٕأكا تشمهٕٕٕطافيف يف. ٕٕٕطلا فيفعفٕٕٕطافلاقيف ٕٕٕجملحافيفسٕٕٕيفالطًا تإٕٕطابطقن ٕٕٕ  اق فٕٕٕت

ًكافقر   مل اق اطٚاةقكا اسنتفل.ا7   حملةاف  ط
لاف املاملٕٕٕ افقٕٕٕ ا ٕٕٕ ارت ٕٕٕ.اختاحٕٕٕق ىا  ٕٕٕ افيف يف. ٕٕٕطلارتيفال ٕٕٕتاإٕٕسافقٕٕٕ بحاف طإٕٕحاق رٕٕٕ    افيف يف. ٕٕٕط

ًكاف افيفسٕيفة.ٙافةن ٕٕتُاع ملهٕطاعٕسا   ٕٕعا افق ٕٕنطع ات افقيفجٕط اإساتنٕتٓف فةا تقٕ اح ٕبافيفسٕٕيف لطيفلاإسا ٕةانٕٕٓت
انإٕٕطٚافيف ٕٕٕيف.٘افةٕٕٕطرلاف عٕٕٕناع ٕٕٕ ا ٕٕٕةافقيفا مليفٕٕٕطل.اا.1فقيفنإٕٕملت غٕٕٕأاتنٕٕٕساظملٕٕٕساح ٕٕٕطقاحملٕٕٕدا ع ٕٕٕعابإٕٕتكافقإٕٕطنٛت

ًشٕٕٕطلاافيف ٕٕيف.٘افةٕٕٕطرل ق يفجهملٕٕزفلافقٕٕٕ ا  ٕٕط تاا طشٕٕٕ كاختافإلنيفٕٕٕطناىفخٕٕةافة س ٕٕٕطلاإٕساغٕٕٕأافة ٕٕطينافق ٕٕٕلنمل ا فقت
رل. ًس افةهن اح باناطٚافيف يف.٘افةطرلافقيفنط ا فق.لافة يف ل  اختادمط

ا ت رطابطقن   اقإلعفطافلا فة لتحطلارتنجقاانهط:
ًىك - افجلل  ملٕ ارتمللٕطاطمٕعافق ٕ حافة ٕٕيفت غٕأافة ٕيفانطكاإسافةزف ٕطا فقٕ ا ٕقخةاا طشٕٕ كاختا اافإلعفٕطااإساف إٗت

 إذمطٌافيفسيفالطً؛

                                                 
افقرا741فةطىكاا- 1 ا فتبافة طش كا غأافة طش ك؛اسا طنٛت
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ًىكات افةايفنٕطكاحم ملٕطا - فإلعفطاااسافق ستاع  افقاملل افةرطرت ارتمللطاطمعافق  حا ف قاطلاغأافة ٕيفانطكافة ٕيفت
  فق ا قخةاا طش كاختاإذمطٌافيفسيفالطً؛

ًفلايفلافسشمملٕٕٕ ابطقن ٕٕٕ  اق. يف ٕٕطىافقٕٕٕت  ياإٕٕساازف ٕٕٕطا  ٕٕقااعٕٕٕسا   ٕٕٕعافقيففٕٕٕط ِابٕٕٕنيا   ٕٕيففملقافيفسٕٕٕيفالط
 فة يفال ا فقت طق اتشمهط:

اختافيفسٕيفة.ٙافقٕ ا  ٕق طاا32 ط طا ختاا ح  افيفسيفة.ٙا ةقكات - ً ماا ط نٕ افق ٕ ٓ  سنتفلافبيفقفااإسا ٕط
 فة طحلافجل طتمل ابع بااسافة يفال :

ًبطهافق   طل؛ -  فإلعفطاااسافقر    اع  ات

 فق ستاع  افقن طّافةهيا؛ -

ً  افةال   اقإلنيفطن؛ - ًقارتمللطاطمعافة لملطلافق اط  إعفطاااسافق ستافق اط

ًتٍافةطٙ - افقيف جملةارتمللطاطمعافق اتىافقيف سمل مل اق    طلا فقز طىفلاختا  إعفطاااساحاٗت

اإذلاغأ طااسافيفعفطافلا فةزف ط
اااأثر تكلفة اإلفالس)الفشل المالي(: -2-2

ًكافة س ٕٕٕ اع ٕٕٕ ا املٕٕٕعافإلرتٕٕٕ.ٍ  ٕٕٕيا ت ٕٕٕقفرتهطافةطقملٕٕٕ ابطسٕٕٕيفل فًادمٕٕٕطا ٕٕٕ ىقاإذلاإعٕٕٕ.ٛات ا   ملٕٕٕقااعٕٕٕقٚا ٕٕٕق
غٕأاتنٕسا إأفاإطا  ٕيفالقٚاافإلرت.ٍافقاطنتيناق ل س  ات اخرتعهطاإلعٕطىكافقيفنإملتابإشٕ فٖافق ٕ عطلافةيفال  ٕ .

افقف ٕٕٕةا  ٕٕٕق .اعٕٕٕسافإلرتٕٕٕ.ٍاا ٕٕٕأفاإذلا إٕٕ افنيفهٕٕٕطااحملٕٕٕطكافة س ٕٕٕ ابإشٕٕٕهطًاإرت.سٕٕٕهطناختاحٕٕٕنيا  ٕٕٕيفالقاسا افهٕٕٕٚت
اق ًكاإذلافة ح  افق ا  ناإع.ٛاإرتٕ.ٍافة س ٕ اتقاا ح ٕ اخ   هٕطاإسافقن ٕطّافيف يف ٕطىقن...اإيفاتٛاآخ ٛ  إلشط
ًكافة س ٕٕ اع ٕٕ ا املٕٕعاا ٕٕقٙاعطتٕٕقاف يف ٕٕطى طا  يفٕٕ ات إٕ ا إٕتحطاق ف ٕٕةافهتإٕطاا نٕٕط٘ ناحملٕٕدا   رتٕٕساب نٕٕساعٕٕقٚا ٕٕق

افة يفال كا  ط قاع  افس ةات ا  ط قافقيفل ف افةيفتسع اف اة  ل اق تٍافةطٙافة يفال ارتملهط.ع  افسصٙت
ااا:1شمطقإلرت.ٍاااه  سا دمطاس عاظملسافقيفلململزابنيا

  تافةت  افق قا  جزارتملٕسافة س ٕ اعٕسااتف هٕ افقيفزفاط ٕطافة ٕيفلا اا:Technical Insolvancyر الفلي العس *
ٌا اسملتق احملٕدا اعطىكاب  افقيفزفاط طنا    اعسا  فافةفهٚت ًكاع ٕ اًغتاتٛاات تىف طا فٗت  تف ٕسافة س ٕ اعٕقٚافقإق
ا فحٕٕقا  ٕٕقا  ٕٕيفل اق ٕٕقكاشٕٕهًت ً ٕٕ اقفٕٕاكا يفٕٕقاإٕسا ٕٕٚت ا.ب ٕٕ باإٕ  افق مملٕٕ اقٕٕق هطااتف هٕٕ افحيفملط ط ٕٕطافقناق ٕٕ افقفت

قلٕٕٕسافة س ٕٕٕ ا ٕٕٕقا  ٕٕٕيفعملحا ت ٕٕٕةاتصٕٕٕت طاشٕٕٕ سافقناق ٕٕٕ اإذلاناق ٕٕٕ ا لنهٕٕٕطاإٕٕسافقترتٕٕٕطاابطقيفزفاط ٕٕٕطنا   ٕٕٕطًاإقملٕٕٕسات رٕٕٕطا
ًاا ٕٕٕقا ٕٕٕ ىقاإذلارتإٕٕقفٛافة س ٕٕٕ اإذلامس يفهٕٕٕطابٕٕطقيف ا افةٕٕٕطرلافة  ٕٕٕ .ا ايفا  ٕٕٕلةاخعٕٕٕ فاحاملاملٕٕٕطاقلٕٕٕسا لٕٕٕ ف  ٕٕٕ فافقنٕٕٕٓت

اختافإلع طًاف املان. اع  ا  همل.لافتيفلطنمل ا ق قكا بطقيفطرلافقت ٓت افيفتيفلطنمل ا عقٚاف  ٙت

                                                 
1
نات   اا-  ًىنمل افق طا  اختا عطعنافقيف انيا فق ن٘ت ًفاارت  ف احملقا قملقارت  قامقفٛنابنطااسمتيناق يفن  ابطقف ةافةطرلاق    طلافة طشم افق طا افس ح اى يفت

ًفسطلا ً  ا فةطقمل افق  ملطنا طا  اعلطٛافق  بمل اق ق ًفسطلافإلىف ًىنمل اف طمشمل ناآيفًاختافقطس  نا  مل افقق ا.33ناُا:422فق  ملطنفةل ل افس
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 قا  ا ٕٕقابٕٕسافقيف إٕ افةٕٕطرلافة ٕٕيفل ا  ٕٕتافةت ٕٕ افقٕٕا:Permenant Insolvancy أ" الحاياااي ر الاادائملعسااا *
ا مللٕ ا  ٕ فافقيف إ اافقيفزفإطلافة س ٕ ا مللٕ اتصٕت طن  جزارتملسافة س  اعسااتف ه افقيفزفاط ٕطافة ٕيفلا اناحملٕدا فٕٗت

  ىقاإذلافقف ٕةافةٕطرل.اقٕ ق ايفبٕقاإسافقيفف  ٕ ابٕنيافقيف إ ا فقف ٕةاناحملٕداتٛافقيف إ اظمإةاا ح ٕ ات اا فحٕةا  ٕ عا
ا.1قيف فمل فقف ةافق قا  ىقابطقنهط  اإذلاحطق افإلرت.ٍامثاف

اا ًن افقامللٕ افق ٕت مل اق صٕٙت اع  اااط غأاتٛا نط٘ااسا اقٚاافهتاطات ا ا فاطاق    افةطرلاف املانا اٚت
اإل هٕٕطًا إٕحافة س ٕٕ اف املإٕنا فقيفة ٕٕباع ٕٕ اعملٕٕتقا ختافة س ٕٕ اإٕحا مللٕٕ افقيفزفاط ٕٕط.اتقاتٛاإعٕٕطىكا املٕٕملتافسصٕٕٙت

اب  ٕٕةا طمملٕٕ افقٕٕ ا ٕٕقا اهٕٕ افسصٕٕٙت ا مللٕٕ ا ٕٕ اا   إٕ افقيفل فٕٕ افقيفط ً فٕٕٓط افسسٕٕ طًنات ا لٕٕةاف ً فٕٕٓط دمٕٕطاصمٕٕباختاحطقٕٕ اف
ا نيفملج اق يفل ساختا ا هطافقفي ا.2فسصٙت

ا.يراحل الفشل المالي -2-2-1
اإذلافإلع.ٛاعسافقف ةافةطرلاظملسا  المل هطا لطا  ن ا:3  افة س  افقفطش  اب قكاا فحةا  ةافقتصٙت

 اغٕٕأاا.حإٕ نا ٕٕنافة ح ٕٕ افسا(:للشااو المرحلااة التمهيديااة )ا  ذلافقٕٕ ا ٕٕ الٕٕطافة س ٕٕ ا عٕٕطىكاإٕطا لٕٕٛت
ات افقن ٕٕتا. تقا  ٕٕتىاعملٕٕتقاقٕٕق افة س ٕٕ ا طانٕٕ ايفا ا ٕٕباا  ٕٕقماعنٕٕقاطا  ٕٕقتافة ٕٕط ةافةطقملٕٕ ابٕٕطقاهًت

ا عنهٕٕطات ٕٕ اتخعٕٕطاات ارت ٕٕطىا فإٕحاختاتىفاافة س ٕٕ نا بطقيفٕٕطرلارتٕٕإٛا تفتلهٕٕطافةطقملٕٕ ا ا شٕٕ ف طافةطقملٕٕ اقٕٕسا لٕٕٛت
ًكافة س ٕٕ اخطصٕٕ افة ٕٕيفت طلايفلاتشمملٕٕ اختاا   ٕٕ ا ٕٕ اافق ملٕٕتق.احملٕٕدا ا ٕٕزا ٕٕ اافق ملٕٕتقاغطق ٕٕطاختاإىف

ًفاافقيفنفملٕٕٕ  نينات اتٛاصملٕٕٕحا اباملٕٕٕ افةٕٕٕق افةٕٕٕق  افق ٕٕٕطٚايقاسٕٕٕ ع ااع إٕٕ ا لٕٕٕاا   ةٕٕٕناىً  فق  ملٕٕٕطاانهٕٕٕطب ٛت
ًك نات رٕٕطاتٛا  ٕٕطينافة س ٕٕ اإٕساإٕ  اع ٕٕ ا ًتٕٕملفاجم ٕٕفافإلىف شٕٕالعا فحٕٕقابٕٕنياان ٕٕاافةٕٕق  افق ٕٕطٚا 

افق ا مل الطا ًكاع  افقيفلمل ااحافة يفجقفلااسافقا ٖ  اغأا طى ًكافةطقمل نات اتٛا لٛت  .اا4 يفت افإلىف

 :ًكافة س ٕ ا غأ ٕطاحٕق ماايرحلة الضاع  الماالي   إ اإطرلاختا  ٕقما ٕ اافة ح ٕ اعنٕقاطا .حٕراإىف
ًثملٕٕ  فة س ٕٕ  ً لٕٕطقاتخعٕٕطاا ت   ٕٕ اب ط يفملجٕٕ اقيف ٕٕ افق ملٕٕتقا نا.احملٕٕدا  ٕٕقتافة س ٕٕ اختا ٕٕ اافة ح ٕٕ ابط

ًكاع ٕ ااتف هٕ افحيفملط ط ٕٕطافقٕ ا  ٕطيناانهٕطافة س ٕ .ا ايقٕ اعٕطىكاعنٕٕقاطا تف ٕسافة س ٕ اعٕقٚافقإق   لٕٛت
افة س ٕ ات ٕ اإسافقيفزفاط ٕط اتصٕٙت ً  نا ختا  ااف طق ا لٛت  قلٕسا للٕسافة ٕل  اختاصٕ تب اافقناق  افقفت

افة س اإذلاسملتق اناق  اقيفةعمل اى ٛت ًوطا  يفل ا  اافة ح  ا ت ةا   افسصٙت ا فحٕقا  افة يفلا نا  قملٕٚت

                                                 
1
ًكافةطقمل ناّا-  ًشملقناح ياع ناخ  تَناتسطسملطلافإلىف ٌ حن3ع قافة عنات ٌ  فٛاق ن  ا فقيفت ًىنمل اف طمشمل نااناىفًا نا4235ا-3656فةل ل افس

ُ67. 
2
افسيفالقفٚافقن بافةطقمل اختافقيفن  ابا-  ًفس احٙت ًسطق اا فٚاتى باتس.ا ترلناى ً طاحطق ا ع ملامل نا يف ا اش  طلافق نطعطلافقة فتمل افق طا اختاست

ً  نا ً  افق  بمل افق ت ا.65ُنا4227اط  يفأاختافقطس  انا  مل افيف يف طىنا طا  اىا عنافجللهت
3
ا.36-35نففافة  حناُاُاا- 

4
ا.:6ُاانففافة  حناا- 
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.ا ة طجلٕٕ ا ٕٕ فافقرٕٕ  افةٕٕطرلاظملٕٕساق ل س ٕٕ افق جٕٕتااإذلاف ٕٕافِاتإٕتفٙاا رتإٕ ات اتٛا  ٕٕيفل اق ٕٕقكاشٕٕهًت
.  ً   طرتمل اةتف ه افحيفملط ط طافقناق  افقفت

 :اع ٕٕ افسإٕتفٙافقرٕٕ  ًاايرحلااة اإلخسااار المااالي ًكافة س ٕٕ اع ٕٕ اف  ٕٕٙت ٌإٕ ا  للٕٕساختاعٕٕقٚا ٕٕق   ا فق.
قيفةعمل اى تهنطافة ٕيفلا .ا ٕ اافة ح ٕ ا طة ح ٕ افقاطنملٕ اظملٕساا طجليفهٕطنا قلٕسا  خٕ افة طجلٕ ارتٕاكا ت  ٕ اإسا
ًكنات افق لٕٕٕةاع ٕٕٕ اإصٕٕٕقفًاتسٕٕٕهتا فقٕٕٕزاسانا ٕٕٕإ  فاا  ٕٕٕق ةاختافق ملطسٕٕٕطلافةطقملٕٕٕ اختافة س ٕٕٕ ات ا ةملٕٕٕأافإلىف

ا ٕٕ اافة ح ٕٕ ا  ٕٕط ابنجٕٕطهاإيفاف يف ٕٕ اف  ٕٕةاإإٕطرتمل ات اإصٕٕقفًاسٕٕنقفلانا ا إٕتافة س ٕٕطلافقٕٕ ا ٕٕ اخت
ٌإٕ اختاال فإٕٔ اختافقت ٕٕ افةنطسٕٕب فإل ٕٕ فاافةنطسٕٕب.اتإٕطافة س ٕٕطلافقٕٕ ايفا  ٕٕيفعملحاإ ٕٕ فاافة طجلٕٕ افق.
  افإلع طًافقل ن.يفاةاإذلافة ح  افق فب  ا  ناا ح فقت  افةنطسبارتيفن

 :افقيفزفإطلافة س ٕ ا  ٕقاناعٕ اح  ٕ اختارت ٕةافة س ٕطلاناايرحلة اإلخسار الكلاي   ٕقماعنٕقاطا فٕٗت
ًكاولط قٕ ا افإلىف ًغٕتايقٕ اظملٕساتٛا إٚت تصت ط.ارتفنا  اافة ح  ايفا  ٕيفعملحالنٕبافيفعٕافٖابطقف ٕةنا 

ٌٚ اع  افقيفلت ةافقٕ. نا إيفادلا ٕنجحافة س ٕ اختاتقاإسافة طجلٕطلافق ٕطبا ا نيفإةاق ل طجلٕ اتخأكاق ل ٙت
 .ٛا    ملقافإلرت.ٍ.إذلافة ح  افسخأكا  ناا ح  اإع

 :ملٕٕ افةيف طا ٕٕ اإٕحافة س ٕٕ اايرحلااة  خااال  "ت كيااد اإلفااالس ً حملٕٕدا يف ٕٕ قاتن ٕٕطاافقيف إٕ اإذلافجلهٕٕطلاف ط
افجلهٕٕطلا ابطةعطق ٕٕ امإٕت هت.ا إٕسامثا إٕٚت نافجلهٕٕطلاف لتاملٕٕ نام ٕٕ افسسٕٕهت.ا  نٕٕطا  ٕٕقتٛ  اإٕةافقٕٕقفتنٛت

افةفة   ق ابطأطيا ا إنيانا بٕ ق اصمٕ قافإلعٕ.ٛاعٕساإرتٕ.ٍافة س ٕ افإل  فافلافقاطنتنملٕ ا لط ٕ احإٗت
افة س  ارتملهطا قا ص  اإذلاا ح  افقف ة.اتقاو ىنا  فمل افة س      ناا ح  اهنطتمل ا لٛت

افق طبعاتنسادل ا ضمقىافقفٕاكافقزانملٕ افقٕ ا ٕقا  ٕيفة  هطا ٕةاا ح ٕ اإساا فحٕةاااسافيفنيفاطىفلافةت ه اق  ِ 
ًثملٕٕ ا رٕٕحااتنٕٕسادلافقف ٕٕةافةٕٕطرلا ق ٕٕقفاى ملإٕطنا لٕٕط ً ٕٕطا ط  إٕقٚا    فٕٕطا فإٕلطا ى ملإٕطاقيف ٕٕ افسخعٕٕطاافقٕٕ اظملٕٕسافعيف ط

فة س ٕٕ اختا   ٕٕعافيفهنملٕٕطًنابطإلإٕطرت اإذلاإشمطقٕٕسافجلتفنٕٕبافةطقملٕٕ اختا ٕٕ اافق ل ملٕٕ .ارتهٕٕنا  يفٕٕ اتٛافة شٕٕ فلافةطقملٕٕ اقٕٕسا
افقٕ ا ٕ الٕطافة س ٕ اإيفاختاا فحٕةاايفاقا بفة ا ح ٕ افقاطقإ  ا  ٕةاإرتٕ.ٍافة س ٕ ابفٕاكا  يفعملحا   احطق افقيفٕق ًت

ًفسٕٕطلا إٕ  اسمٕٕطيناق يفن ٕٕ ابطقف ٕٕةافةٕٕطرلافعيفلٕٕطىفاع ٕٕ اا شٕٕ فلافسىفاافةٕٕطرلاق ل س ٕٕ ناا  ٕٕأك. قٕٕ ق ا هٕٕ لاى
اإذلافة فحٕةافسخٕأكاق ف ٕةا فقٕ ا يف ٕ ًاا هٕطا  ٕت بات إطعهطافةطقملٕ الظملسااساخ. طاتٛا نبافة س  افقتصٙت
اساحطق افإلرت.ٍ. بطقيفطرلافإلع.ٛاع

ً تااتحٕٕقاظملٕٕساتٛا  ٕٕأاع ملٕٕسا ملٕٕحافة س ٕٕطلافةيفجهٕٕ ارمٕٕتافقيف إٕ ا اتنٕٕسايفا ت ٕٕقاسٕٕملنط قٕٕ ق اظملٕٕسافقإٕٙت
طاسٕ بافقيف إ نا   إ اهٕفةطرلنا إسمطا قاأيف  ا  اافة فحةااساا س ٕ اإذلاتخٕ  .ا   ٕتىايقٕ اإذلاعٕقكاعتفإةاتشم

ًفاحطمسطا ًكاا س.افسا افق قا   باى  افة س  اإذلافقيف ا اتٚايف.  طاةافإلىف اختا ا   افحيفلطٙا صٙت
اا فحةافقف ةافةطرلاب لةاعطٚاختافق لةافقيفطرل:ا ظملساإصمطٌ
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 أسباب الفشل المالي. -2-2-2
ًوٕٕطاقلٕٕةاا ٕٕ ٓ  ااقٕٕملفاإٕسافق ٕٕهةا ق ٕٕقاتسٕٕ طقاسمعملٕٕ ا ب  ق ف ٕٕةاختا ملٕٕحافة س ٕٕطلانا إسمٕٕطاقلٕٕةا عٓط

ً مل ا لطا  ن:اقاإذلارت  س.   رتسا تس طبسافق ا  ى اإيفاتنساظملسا ا مللهطاإذلاتس طقاىفخ مل ا خط
ًكااألسااباب الداخليااة: ًتمل ٕٕناب ٕٕتاافإلىف ًكاختاتىفاااهطاهٕٕطاسٕٕتفاا ٕٕطٛا فقٕٕ ا ٕٕ    اب ٕٕلةا ناتقاعٕٕقٚا فٕٕطاكافإلىف

قٕ ق اظملٕسااطرل.يق اختافة يفت طلافق  ملطاانهطات اختافة يفت طلافقيفنفمل   .احملدا  يف افس تاختاحق مافقف ةافةٕ
ًسيفهطاختا ةاا يفت . ًكاختا   سافة يفت نيافنع. طااسافقت طت افقتف باع ملهطادمط اإب فٌاستاافإلىف

 :ًف ٕٕ ا نٕٕيف ااسااو  اإلدارة العليااا ً ٕٕطاق الٕٕ كا فقق ًك اعٕٕسافرتيفاط ًكاختاا ٕٕيفت ط طافق  ملٕٕطبجم فافإلىف إٕ  افإلىف
يفالعٕمل نافقيفنإملتنافقاملٕطىكنافقيفت ملٕسنا فق  طبٕ  ا فقٕ افق  لمل افقلطرتمل افق ا لنهٕطاإساتىفاا  طتفهٕطاف لفبفق

ًسهطاع  اا يفت افة س  ابطقلطاة  ا:1ط
ا نٕٕط٘اإ  اختا إحا ٕةاإساف عٕٕ ا ت  ٕ افس ٕةا ف عٕ ا  ٕأكافس ٕٕةاختا* بطقن ٕ  اقت ملفٕ افقيفالعٕمل نا لٕٛت

افقيفتفرتعا عقٚافقفة س   ًقابنيافقيفالعٕمل ا ت ٕةا.اتقاتٛاغملطقافيفساف ملجمل افق  ملل اختافة س  ا إشمطٙاشّ  يفرط
ً ٍا فقيفتسٕحاختاسفس ةا   أافس ةا نااسات تات ًسٕ افقن ٕطّاع ٕ اتسٕطٍاغٕأاإق  طقافقف ةناسهنٕطا  ٕيادمط

ًكافة س ٕٕ نا فقٕٕ ا ٕٕقا ٕٕن لفاب ٕٕلةاسٕٕ ااع ٕٕ افقتإٕحا ً ٕٕ اعٕٕسانعٕٕطٗا ٕٕق ب ٕٕتافق ل ملٕٕطلاغٕٕأافةالعٕٕ ا ٕٕطا ف ط
اساتفٙافةااا ن... ؛فةطرلاختافة س  بفق ممل نافقيفقرتعافقناققناف

                                                 
1
ا.79-78ُاُااا ترلناا  حاس عااي  انا فٚاتى بافس.ا- 

 الفشل المالي(: يراحل 3-2الشكل رقم )

 س بااط

 فاع فقافقن طّافقيف ةمل ن

ًبطها فقيفقرتاطلافقناق     فط تافة ل  ابقاا  ف حافس

ًكاع  افق قفى  ٌا اسملتق احطىكبعقٚافقاق    ف تاخ طت ا ت

 .75ا فٚاتى بافس.ا ترلناا  حاس عاي  ااناُاا:المصدر

 إشمطٙ

ًكافة س  افق   مل  ًىارت ةاإىف ا  ب  با هًت

ًفاب   تافسخعطاافجلت    اااةنافق جتااإٙا   ِاا  
افقاطبيف اق قفىافيفقيفزفاطلا ت   افس ة   بملحافسصٙت

حالة الفشل 
 المالي
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ٕٕٕٕحافق ٕٕٕٕ عطلا*  ٌ بطقن ٕٕٕٕ  اقت ملفٕٕٕٕ افقيفنإٕٕٕملتنارتمليفلإٕٕٕةاختا  ٕٕٕٕتىا مللٕٕٕٕةا نامللٕٕٕٕناإٕٕٕ مل اختافة س ٕٕٕٕ ايفا  ٕٕٕٕلحابيفت
افق ٕطا نيا ًكاختا قارتئ ا  مل  بسٕ ع اا  ز ٕ  ا  ةٕناىً   فة ئتقملطلاب لةاس ملتنا بطقيفطرلافحيفلطٙا  تىاسملع كاحم ت

ًكاوطا ن جتا ًكابطس قفٖ؛ختافة طً  اختاعل مل افإلىف ًكا  نانا   افإلىف ااحاتحقمات تانا  طلافإلىف
اابطقن   اقت ملف افقاملطىكنا* اىرت هٕتاإذلافقيف ٕطٛ  ًشٕطىافق ٕطا نياختافة س ٕ ا فقيفٕ ثأاع ٕملهتابةِٕ   يفتا ٕ اافقت ملفٕ ابإ

ً ٕٕ ادملنٕٕ اإٕسافجلٕٕتىكناا ٕٕيفالقا اس ٕٕةايقٕٕ ا ٕٕةاتسٕٕطقملبافقيفلفملٕٕزافإلصمطبمل بفقاا  ملٕٕٕ ناع ٕٕ اإذمٕٕطٌافق لٕٕةابٕٕ   اى
ا. ا فق   مل بفق اتبطلا ف  تاطل  فق . فل
اإٕسافقفتإٕ ا عٕٕقٚافقيفنطسٕٕعاختافسىفاابطإلإٕطرت اإذلاا  بطقيفٕٕطرلاسٕٕملنيف اعٕٕساف  ٕٕةاختاتىفاا ٕٕ اافقت ملفٕٕ انٕٕٓت

ا قيناا يفتفا؛
ًكاع ٕٕ ا ت ملٕٕساا ىل سٕٕملهطاإذلا ملفملٕٕ افيفسٕٕيفجطب اإٕحافقيفةٕٕأفلافقعطًاابطقن ٕٕ  اقت ملفٕٕ افقيفت ملٕٕسنا* ًكافإلىف تٕٕ اتقاعٕٕقٚا ٕٕق

إٕساا ٕٕيفجقفلا طنتنملٕٕ ا ف يف ٕٕطى  ا سملطسٕٕمل ا ف يفلطعملٕٕ نادمٕٕطا ٕٕقا ٕٕ ىقاإذلاإهنٕٕطااحملٕٕطكافة س ٕٕ اإٕطادلا ٕٕيفتافقيف طإٕةا
افسىفاا فقٕٕ ا طنٕٕ افق ٕٕ  ًفااذمٕٕطهافة س ٕٕ اختاا هٕٕطامللٕٕ ا ب ٕٕ ع .احملٕٕداتٛافقيف ٕٕ دابطق ٕٕملغافقاقظمٕٕ اقعٕٕٗ  با 

ا   طاوطاضماعافيفسيفجطب اق يفةملأ؛ كاتخ  ااطادلا يفتا عتانا قاصم  هطافق  باختارت  هطااا ح  ااط
ًكافق  ملٕٕطافقٕٕ ا  ٕٕلةا ملٕٕحانٕٕتفحنافسىفااختافة س ٕٕ ناا* بطقن ٕٕ  اقت ملفٕٕ افق  طبٕٕ نارتإهنٕٕطا  يفٕٕ اإٕسات ٕٕتا  ٕٕطت افإلىف

طرلا  قٖاإذلاف يف طٖافيفرم فرتطلاعٕساف عٕ افةتإتع ايفإٔطيافإل ٕ فافلافقيف ٕلمللمل اختافقت ٕ افةنطسٕب.ا بطقيفٕ
رتإٛافقر  اختاتىفاا  اافقت ملفٕ ا  ٕيافسٕيفل فًافيفرمٕ فٖاسٕن اب ٕقاسٕن نادمٕطاسملرٕحافة س ٕ ابطقيف  ملٕقاع ٕ ا   ٕعا

افيفهنملطً؛
 :افقت ٕٕطت اف لٕٕفافق ٕٕطبا ااسااو  اإلدارة التلفيةيااة ًفلاختافة ٕٕيفت افقيفنفملٕٕ قا ٕٕطًٍ بٕٕطق غتاإٕساتٛافإلىف

ًسٕٕٕهطافة ٕٕٕيفت طلافق  ملٕٕٕط ًكاع ٕٕٕ اناإيفاتٛايقٕٕٕ ا نف ٕٕٕهطافقٕٕٕ ا ط ابلٕٕٕةاإىف اع ٕٕٕ انعٕٕٕطٗاتإٕٕملعا حم ًٕٕٕت لٕٕٕٛت
ًسٕ ا  طتفهٕطاسٕملن لفاع ٕ افقلفٕطاكاختا ًفلاختادمط حقا.ا ختا ةافسحتفٙارتإٛاإ  ا ٕةاإسا ٕ اافإلىف

ًفلنافة ا طلنافإلنيفطننافة مل طلنا فةطقمل  ا1:فسىفااع  اا يفت افة س  ا لة.ا ت تا  اافإلىف
ًكافة ٕٕٕا طلناا* ااأعٕٕٕمل اعل ملٕٕٕطلاشٕٕٕ فاافةٕٕٕتفىافس قملٕٕٕ نادمٕٕٕطا نٕٕٕيف اعنٕٕٕساللملٕٕٕقافسإٕٕتفٙارتمليفلإٕٕةاختاسٕٕٕتابطقن ٕٕٕ  اإلىف

نات اعقٚا ترتأا  اافةٕتفىاختافقت ٕ افةنطسٕب ا ل ف افةالزٛ  ً فٓط دمٕطا  ٕ باحٕق ماانفة يفال كاختافقفطتتاانهطا ف
افيفخيفنط طلاختاعل مل افإلنيفطن؛

ًكافإلنيفٕٕٕٕطنناعٕٕٕٕقٚاا فعٕٕٕٕطكافسسٕٕٕٕفافق ٕٕٕٕ ملل اختاأعٕٕٕٕمل اا* عل ملٕٕٕٕطلافإلنيفٕٕٕٕطننا فقٕٕٕٕ ا ٕٕٕٕ ىقاإذلاأفٕٕٕٕملتابطقن ٕٕٕٕ  اإلىف
ًفلاف جٕٕٕٕتا فيفسٕٕٕٕيفة.ٙافساإٕٕٕة ق عط ٕٕٕٕطل.ابطإلإٕٕٕطرت اإذلاإشمٕٕٕٕطٙاافقيفلٕٕٕٕطقمل اإذلاتىىناحٕٕٕٕقاعٕٕٕٕسا   ٕٕٕٕعا املٕٕٕٕعا رتٕٕٕٕت

ًقاق رتٕٕٕحا ٕٕٕتىكافإلنيفٕٕٕطنا أفٕٕٕملتان ٕٕٕ  اف ٕٕٕقًا فسٕٕٕيفالقفٚافقيفلنتقت ملٕٕٕطاف ق إٕٕ ا ايفطب ٕٕٕ اعل ملٕٕٕطلافق ٕٕٕملطن اب ٕٕٕلةاى 
ا فقيف  ؛

                                                 
1
ا.;7-79ُاُانا فٚاتى بافس.ا ترلناا  حاس عااي  اا- 
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ًكافةا* افقيفنطرت ٕٕمل ا فحيفملط ٕٕطلافة ٕٕيفه  ابطقن ٕٕ  اإلىف افق ٕٕٗت ًفسٕٕطلافقيف ٕٕت امل افقٕٕ ا ٕٕيفتاب  إٕٓط  مل ٕٕطلناغملٕٕطقافقق
ً ملٕ ات رٕطناةٕطا ٕطاإسادمملٕزفلا افسسٕتفٗافققفخ ملٕ ارتإ ا إسمٕطاف ط  فق اصمباتٛا   عاعل مل افإلنيفٕطنامملٕدايفا يفنٕطٙ 

افققفخ مل نا ف ٌ ٕطىكاحجٕتاتشمهطا املعافة  ن ابطقن   اق يفةأاختافقع باع  افق ٗت ًفلاف جتاعنقا يفسيففطىكااسا رتت
ٌ  ملٕ نا ٕةا ٕ اافق تفإةا نٕيف اعنهٕطاإ  ا فإلنيفطناقيف  مل اايفع  ط ط.ات رطاا  افق ملطسطلافقيف  أ  ا فقا صممل ا فقيفت

؛ ا   ف تاف  طت ا فقق ٛت اختافة مل طلا بطقيفطرلا لقٍافةالزٛ 
ًكافةطقمل نارتهٕنا  يفٕ افة ٕئتق اعٕسافإٔطا* ًفلافقيفلت ٕةابطقن   اقإلىف فقٕ ا يف  ٕعابطخيفملٕطًاا ٕطىًافسإتفٙايا ٕةاإسا ٕ ف

ًفلا افقٕٕٕ ا إٕٕعاف مللٕٕٕةافةٕٕٕطرلافساإٕٕةا فقٕٕٕ افقٕٕٕ ا يف  ٕٕٕعابلملفملٕٕٕ ا ت ملٕٕٕ افسإٕٕتفٙافةيفطحٕٕٕ اق ل س ٕٕٕ ا افيفسٕٕٕيفالطًا ٕٕٕ ف
 ا إٕٕسات ٕٕٕتااإٕٕط  اف  ٕٕٕةافةيف  إٕٕ الٕٕٕ اافقت ملفٕٕٕ ناخمطقفٕٕٕ افقاتفعٕٕٕقافةطقملٕٕٕٕا ن ٕٕٕجتاإٕٕحات ٕٕٕقفٖافة س ٕٕٕ ا   مل يفهٕٕٕط.

ٌٛابنيافق ممل ا فق ملتق ناستاافسٕيفالقفٚافق رتٕحافةٕطرلنافسٕيفالقفٚا ٕ  ِا  ٕأكافس ٕةاق ٕقفىا فسسطسمل افق ا اعافقيفتف
نافقيفتسٕٕٕٕحاختا ٌفتٕٕٕٕقاعٕٕٕٕساف ٕٕٕٕقاختافةالٕٕٕٕزٛ  ًفسٕٕٕٕطلافجلٕٕٕٕق  افيف يف ٕٕٕٕطى  نافسٕٕٕٕيفالطًا  ٕٕٕٕ  ِا ت  ٕٕٕٕ افس ٕٕٕٕةناغملٕٕٕٕطقاى

ًكافقيفقرتاطلافق اناق  ن...  همل.لافق ملحافةلنتح اق زبطتسناا  اختاإىف
ً ٕ اا  نافسس طقافق ا      األسباب ال ارجية: ً مل افقملع ابطة س ٕ انا بطقيفٕطرلارتهٕناتسٕ طقاخط اف ط بطقا ٖ 

ً طاع  افقيفللتالط.ااساتشمهط: ًفىكافة س  ا عسا ق اعساإ
افيف يف طى  افق طتقكاااةناحٕطيفلافقل ٕطىا فق  ٕتىافيف يف ٕطىقا- ًكافةافقا ٖ   س ٕ اع ٕ افقٕ ا ٕ ث اسٕ  طاع ٕ ا ٕق

ٕٕٕقكنادمٕٕٕطاصم ٕٕٕةا ل فٕٕٕ ا اسٕٕٕ  افقفطت ً فٕٕٕٓط ٕٕٕ افقيفرٕٕٕالتافقنإٕٕققافقٕٕٕ ا  فرتاهٕٕٕطاف   ٕٕٕ   اانيفجط ٕٕٕطنات اع ٕٕٕ افق لٕٕٕفاحطق
اع  افساتفٙاا  ف  ؛ اف  ٙت

انا فق قاضمقماغطق طا نيفملج اقيفةأاتي فٗافة يفه لنيات اب  بافةنطرت  اف طىك؛رتاقفٛاتستفٗا     افةنيفجطلا-
ًفلافا- اب ٕٕتافقإٕ ف اإٕةانا ٕٕتفننيا لتاملٕٕ افجلق ٕٕقكنا فقٕٕ ا يف  ٕٕعاجبتفنٕٕباعامللٕٕ افسثٕٕ اع ٕٕ ا إٕحافة س ٕٕ اصٕٕقً 

افجلل  مل نا تفننيافقيف  أنا تفننيافقيف ق  ن...إخل؛ افقر فتبنافق سٚت
ا  سطتةافإلنيفطن؛ا- افقيفلنتقت نافةفط ئاقعٗ   فقيفعًت
 ة اإلفالس.اإلفالس أ" تحديد تكلف تحديد الهيكل المالي في ظل "جود تكلفة -2-2-3

ٌ ٕٕطىكاخمٕٕط  افإلرتٕٕ.ٍانيفملجٕٕ ا زف ٕٕقافةالٕٕط  افةطقملٕٕ ا إٛا زف ٕٕقان ٕٕ  افقإٕ  ِابط مللٕٕةافقيفلٕٕت  نا ٕٕقا ٕٕ ىقاإذلا
اعنٕٕقافسٕٕيفلاط هطانادمٕٕطا ٕٕ ث اعل ٕٕملطاع ٕٕ ا ل فٕٕ افسإٕتفٙا ًكاع ٕٕ اسٕٕقفىارتتفتٕٕقا ت  ٕٕطّافقإِٕ  فةيفلا ٕٕ اختاعٕٕقٚافقإٕق

ٌ ٕٕطىكاخمٕٕط  اف ٌ ٕٕطىكاا ٕٕقٙافق طتٕٕقافقٕٕ قا ع  ٕٕسا ٕٕ.اإٕسام ٕٕ افسسٕٕهتا  مللٕٕ افة س ٕٕ .ا بطقيفٕٕطرلا ا ٕٕباع ٕٕ ا إلرتٕٕ.ٍا
ابيفلٕطقمل افإلرتٕ.ٍنا ٕ ث اع ٕ ا  م ٕ افق ٕنقفل.ا لٕطاتٛاحٕق مافإلرتٕ.ٍايف ٕسا ا ٕباع ملٕساب ٕتافقيفلٕطقمل ا  ٕٖ 

افقيفقرتاطلافقناق  افةيفت   نا بطقيفطرلاع  ا ملل افة س  .
ٕٕٕطىكان ٕٕٕ  افسإٕٕتفٙافةااإٕٕ ابط مللٕٕٕةافقيفلٕٕٕت   ٌ  نا ا ٕٕٕباع ملهٕٕٕطاتثٕٕٕ  ساايفرٕٕٕطى ساع ٕٕٕ ا ل فٕٕٕ ا بٕٕٕ ق ارتٕٕٕإٛا

ٌ ٕطىكافقيفٕقرتاطلافقناق ٕ  ا ٌ طىكان   افيف افِاإذلاأفٕملتا ل فٕ افسإتفٙابت ا فساتفٙا  ملل افة س  ناحملدا  ىقا
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ٌ ٕطىكان ٕ  افيف ٕافِا زف ٕقا ٌ ٕطىكا مللٕ افة س ٕ انا إسانطحملٕ اتخٕ  ا ا ٕباع ٕ ا ًفلافقرٕ   مل ا إسامثا ب  بافقترتٕت
ٌ ٕطىكا ل فٕ افسإتفٙا إسامثافزمفٕطِا مللٕ افة س ٕ .ا ختافحيفلطٙافإلرت .ٍا اطا  طح ساإسا لٕطقمل ادمٕطا ٕ ىقاإذلا

ًفلافقرٕٕ   مل افقنط ٕ اعٕسافيف ٕافِا بٕٕنيا ٌنٕ ابٕٕنيافقامللٕ اف طقملٕ اق ترتٕت إتاايقٕ ا يفلٕقىا مللٕٕةافقيفلت ٕةافساإةابطةتف
افقاملل اف طقمل اق يفل ف افةيفت   اقإلرت.ٍ.

ا ٕ "اسمتي ٕطاق همللٕةاKraus et Litzenbergerا95;3كار"س "لتريبرجار ".اإسا ختا ٕ فافق ٕقىا ًٕت
فقيفلٕٕت  ناق ل س ٕٕ ا تصٕٕ.اإٕساخ.قٕٕساإذلاتٛافقامللٕٕ افق ٕٕت مل اق ل س ٕٕ افةااإٕ ا يفت ٕٕحاتٛا  ٕٕط قافقامللٕٕ افق ٕٕت مل ا

ةافة س ٕ اق ل س  اغأافةااا اارطرتطاإقملهطافقترت افقرٕ  ااق فتفتٕقااع  حٕطاانهٕطااللٕةاا ٕقٙافقرٕ    اع ٕ اىخٕ
ارٕٕ  بطاختافقامللٕٕ اف طقملٕٕ اقيفل فٕٕ افإلرتٕٕ.ٍنا إٕسامثارتٕٕإٛا مللٕٕةافقيفلت ٕٕةافساإٕةافقٕٕ قا  إٕتا مللٕٕ افة س ٕٕ ا يفلٕٕقىا
ٌٛافسسٕٕيفط مللنا ٕٕ ابٕٕنيافةزف ٕٕطافقرٕٕ   مل اق يفلت ٕٕةابٕٕطقا  ِا فقيفلٕٕطقمل افةيفت  ٕٕ اقإلرتٕٕ.ٍ.ا   ٕٕل ابنلٕٕتينافقيفٕٕتف ٌن بطةتف

ا.1ق همللةافقيفلت  ن
ا  افقيفطرل:   ع افقنلتينابطق .

 122...................
*

 CBtIVV  

ا:ا اةا ل ف افإلرت.ٍ.CBحملد:ا
ا ظملسا تاملحايق ااساخ.ٙافق لةافقيفطرل:

 (: العالقة بين قيمة المؤسسة "يسبة االقتراض  لى حاوق الملكية4-2الشكل رقم )
ا.في ظل "جود تكالي  اإلفالس

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
اع   ٌن ابٕنياازف ٕطافق فرت ٕ افةطقملٕ اا اسامثا ق قاف مللةافقيفلت  نافسااةا اٚت بفقٕترت افقرٕ  ا اإساتسطٍافةتف

انطحمل ا  لطقمل افإلرت.ٍااسانطحمل اتخ  ناتقاا قٙافق رتحافةطرلافق قاضماعات   ا ملل است مل اق ل س  .

                                                 
1
اا.63 طٙابق  اع ناف ترلناا  حاس عاي  اناُا- 

A 

قيمت 

 انمؤسست

قيمت مؤسست ممونت بانكامم 

 حقوق انمهكيت مه

 قيمت انمؤسست في ظم تأثير انضرائب

 وسبت االقتراض    

 إنى حقوق انمهكيت    

 تأثير تكهفت

 اإلفالس  

 انضرائبو

قيمت 

 وراثانوف

 انضريبيت 

0 

Source: J. Teutié & P. Topsacalian , Op. Cit. , P.328. 
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ا:1  قا تصةا  فافقنلتيناإذلا   ااسافقنيفطت اتشمهط
ا؛اط يففرافة س  المللةا ت  ناا يفهقٖا  ىقاإذلا  املتا ملليفه -
ًنٕ ابطة س ٕطلايفلا - اااط ً  ات ةاع ٕ افقٕق ٛت  يفت حاتٛا  يفلقافة س طلايفلاخمط  افسعلطٙافة  ف  ابق

ٕٕطىكا  ٌ ًفلافقرٕٕ   مل .اسٛا خمٕٕط  افسعلٕٕطٙافةنالفرٕٕ ا  ٕٕةاتٛا يف ٕٕطىٙافقيفلٕٕطقمل افةيفت  ٕٕ اقإلرتٕٕ.ٍاإٕحافقترتٕٕت
ٌ ٕطىكافحيفلٕطٙافإلرتٕ.ٍاعنٕقاتقاا ٕيفت ا ًبطها ٕقا ٕ ىقاإذلا ً  ا ةأافس ٌ ٕطىكافقيفلٕطقمل اى ا بطقيفٕطرلا ق ٕق ٛت

 فةيفت   اقإلرت.ٍ؛

 يفت ٕٕحاتٛا  يفلٕٕقافة س ٕٕطلايفلاا ٕٕقٙافقرٕٕ    اف ق ٕٕ افة  ف ٕٕ ابفة س ٕٕطلاعطقملٕٕ افق مملٕٕ  اع ٕٕ ااز ٕٕقاإٕسا -
ٕٕٕ ابطة س ٕٕٕطلايفلاا ٕٕٕقيفلافقرٕٕٕ    اف ق ٕٕٕ افةنالفرٕٕٕ ا  ٕٕٕةاتٛا يف ٕٕٕطىٙا ًن الملط  هٕٕٕطافقيفلت  ملٕٕٕ اااط فقٕٕٕق ٛت

ًفلافقرٕٕ   مل افإلإٕطرتمل افةيفطحٕٕ افقيفلٕٕطقمل افةيفت  ٕٕ اقإل ًفلافقرٕٕ   مل اق. ٕٕافِاب ٕٕ بافقترتٕٕت رتٕٕ.ٍاإٕحافقترتٕٕت
 ق ل س طلاعطقمل افق ممل ؛

 يفت حاتٛا يف طبساف ملط ةافقيفلت  مل اق ل س طلافقٕ ا نيفلٕناإذلانفٕفافق ٕنطع افقنتعملٕ اسهنٕطاا ٕقا يف ٕطبساإسا -
ا خمط  افسعلطٙ  ؛ فق ممل احملدافسصٙت

ًنٕٕٕ ابطة س ٕٕٕطلايفلاا يفت ٕٕٕحاتٛا  يفلٕٕٕقافة س ٕٕٕطل - افة لتسٕٕٕ اع ٕٕٕ ااز ٕٕٕقاإٕٕسافيف ٕٕٕافِابطةاط يفلافسصٕٕٕٙت
ا اغٕٕأافة لتسٕ ا يفت ٕحاتٛا فإقا ملليفهٕطاعنٕقا  ٕٕٓت افقنلٕت اسٛافسصٕٙت اغٕأافة لتس بفق ٕه كنارتُٕ  فسصٕٙت

ًن اب افة لتس ؛طسفإلرت.ٍاااط  صٙت

افة "اScottا98;3اسااكوتإٕسا هٕٕ اتخٕٕ  ا ٕٕقٚا" ا حإٕٗت لملٕٕ اق ل س ٕٕ ا لٕٕةاختاسمٕٕتيناقيفاملٕٕملتافقٕٕق ٛت
ًبٕطهافةيفت  ٕ ا اقإلرت.ٍاىفق اقلةاإسافس  ةافحيفلطٙافإلرت.ٍاناحملدابنيافقنلتيناتٛا ملل افة س  افق ادلا يف ِ 
افة س ٕٕ ا ا ٕٕقٙافقرٕٕ    اع ٕٕ ا افساإٕةاىفقٕٕ اايفزف ٕٕقكاقامللٕٕ ا  ٕٕفمل اتصٕٕٙت   مللٕٕ ا  ٕٕفمل اتصٕٕت طا تٛاا ٕٕيفت افقٕٕق ٛت

اف املاملٕ اغٕأا طإ نا تٛا  ٕ اإسافقفٕ  ِاافطى ٕطاا س ٕ اا يفلٕقفاع ٕ ىخةافة س  ا حجٕتافة تٛاتسٕتفٗافسصٕٙت
اإٕساعٕٕقىا  ٕٕأاإٕسافق ٕٕطت نيا ا ًفٗافةطقملٕٕ ا يفلٕٕٛت ًفٗافةطقملٕٕ تسٕٕتفٗافس  ًقافس  نا لٕٕطاتٛاا ٕٕطا.لاتقافة ٕٕا سا ا ٕٕق
ًفٗافةطقملٕٕٕٕ  ً ٕٕٕٕ اقٕٕٕٕ   ًفٗافةطقملٕٕٕٕ ا.إٕٕٕسا ٕٕٕٕ يفااقٕٕٕٕسا ٕٕٕٕ ث اع ٕٕٕٕ افسسٕٕٕٕ طًافجلط  ت ٕٕٕٕقا ل فٕٕٕٕ ايفاحملٕٕٕٕداان ظملٕٕٕٕسالزتٕٕٕٕ افس 

اا ٕٕٕطا.لات ا لٕٕٕطقمل اإصٕٕٕقفًن اع ٕٕٕ ا ملٕٕٕحافة  تإٕٕطلا بٕٕٕقٛ  اظملٕٕٕنهتاف  ٕٕٕٙت  لطاتٛا ملٕٕٕحافةيف ٕٕٕطا نياختافق ٕٕٕٗت
ا ل ف ن...

افة س ٕ ا ٕةاسمتي طاق همللةافقيفلٕت  نافساإةا فقعط ٕ افيف افإمل اختااKim:9;3اكيم  قا قٚا" خرٕٓت
افة س ٕٕ اقإلرتٕٕ.ٍابط افق تمسطقملٕٕ اتسٕٕف اعٕٕساق رٕٕ    اع ٕٕ افقٕٕقخةا فحيفلٕٕطيفلا  ِٕٕ  سٕٕيفالقفٚاسمٕٕتينا  ٕٕ أافسصٕٕٙت

افقيفن  فلافقيفطقمل :

                                                 
1
ا.59 طٙابق  اع ناف ترلناا  حاس عاي  اناُا- 
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ا يفلٕقىا  ٕةا - ختا ةافحيفلٕطيفلافإلرتٕ.ٍا  ل ٕقافة س ٕ اقيفل فٕ افإلرتٕ.ٍانارتٕإٛا ط يفهٕطافيف افإمل اسٕٖت
ا؛%322تٛا  ةان   افقيفلت ةابطقا  ِاختا ملل هطافقيفلت  ناإذلا

 ٕ  ات ٕةاإسافقعط ٕ افيف افإمل افقا ٕت افقٕ ا  ٕلحا يفرلساف مللةافقيفلٕت  نافساإةافسٕيفالقفٚافقإ  ِابن -
ًتٍافةطٙاق ل س  ؛ ا  لطاسٗت

احجٕٕتافقإٕ  ِافساإٕةات ٕٕةاإٕسافقعط ٕٕ افيف افإٕمل افقا ٕٕت اق ل س ٕٕ نارتٕٕإٛا مللٕٕةافقيفلت ٕٕةا - عنٕٕقاطا لٕٕٛت
ٌٛاعنقاافةزف طافقر   مل اق. افِااحافقيفلطقمل افةيفت  ٕ ا يفملٕطًاقإلرتٕ.ٍ.ا إسامثارتٕإٛافخفسااةا تافق قا يفتف

 ف مللةافقيفلت  نافسااةا يفع با  ملةافقعط  افيف افامل اق ل س  ؛

ا - ً فٕٕٓط  ٕٕزىفىا مللٕٕ افة س ٕٕ اعنٕٕقافة ٕٕيفت طلافةنالفرٕٕ اق إٕ  ِا  ٕٕنالفتاعنٕٕقاطا  ٕٕ حافق فرت ٕٕ افةطقملٕٕ اختاف
 ايفزف ق؛

ٌفىل - ًاا  لٕٕطا ٌفىافحيفلٕٕطٙافإلرتٕٕ.ٍا فقٕٕ قا ز ٕٕقابٕٕق  فق فرت ٕٕ اا ٕٕزىفىافقامللٕٕ افةيفت  ٕٕ اقيفلٕٕطقمل افإلرتٕٕ.ٍا  لٕٕطا
افةطقمل اق ل س  .

ا ظملسافقيفلململزابنيانتعنيااسا لطقمل افإلرت.ٍ:
ً  افقاطنتنملٕ ا - ً  افقنطشئ اعساإ  فافلافإلرت.ٍناااةافة ٕط فقيفلطقمل افة طش كاقإلرت.ٍاناتقافقنفاطلافإلىف

ً  افقطس مل ن...فخل؛ ا فقارطتمل ا فة ط
فإلرتٕٕ.ٍا  خٕٕ اشٕٕلةافقيف ٕٕفمل ات اإعٕٕطىكافقيفنإٕملت.افقيفلٕٕطقمل اغٕٕأافة طشٕٕ كانافقٕٕ ا يفت ٕٕ اع ٕٕ اإٕطاإيفا ٕٕطٛا -

افة س ٕ اإسا ٕ فااعل ملٕ افقيف ٕفمل .اتإطاإيفاتخٕ اشٕل ا يفلاةاختافزمفٕطِا مللٕ اتصٕٙت افسٙ  ةاإعٕطىكارتطقنٓت
ا يفلإٕٕٕةاختافيفزمفٕٕٕٕطِافةيفت ٕٕٕٕحاق ل مل ٕٕٕٕطلافقيفنإٕٕملتارتإنٕٕٕٕسا افق لٕٕٕٕ.ااختاإٕٕٕق افقتثٕٕٕٕٗت فقٕٕٕٕ قا   ٕٕٕٕحاإذلاشٕٕٕٕل٘ت

ًبطها ًىنا فزمفطِافس ابطة س  ا لت نيفملج افزمفطِا فطاكافقيف ةملةا  ملةاحق مافإلرت.ٍا صٕ تب اف  ٕٙت
ا لٕٕطقمل افإلنيفٕٕطنانيفملجٕٕ افيفإٕع فبطلاخٕٕ.ٙاإعٕٕطىكا فٕٕط ِافة س ٕٕ اإٕحا ً فٕٕٓط ًقا ف ع ٕٕ افيفتيفلٕٕطٛافقيفجٕٕط
فق لطٙا فةت فنيا فقت  افقرطتحااسا  ةافقيفنفمل  نياإسا ٕ فااإ ٕ فافلاإعٕطىكافقيفنإملت.ا ٕ فابطإلإطرت اإذلا

فق قا  ةاع ملٕساختاحطقٕ اعٕقٚا   إهطاقإلرتٕ.ٍاناحملٕدااTax credit  اق.تيفلطٛافقر  اارتاقفٛافة س
.ٍا ٕٕ رتتاا ٕٕٕ ل افقرٕٕٕ فتباإٕٕنحافتيفلٕٕطٛاإٕٕ  اا  ٕٕٕطت افة س ٕٕٕ افةف  ٕٕٕ اناسنٕٕساعٕٕٕطىكاإٕٕطاضمٕٕٕقمافإلرتٕٕٕ

مٕ اع  ا ٕ فافيفتيفلٕطٛاناإإطاتٛا نٕقا اإحاا س ٕ اا انيفملج ا  ف تاف  طت افة ح  .ا ح ا  ةافة س  ا
اباحملةا   اف  طت اإذلافساطٚ.  ت ا اٚت

افإلرتٕٕٕ.ٍا بٕٕٕنيا ملليفهٕٕٕطافققرتا ٕٕٕ اناسٛافةا إٕٕنياعٕٕٕطىكاإٕٕطا اعنٕٕٕقا  ٕٕٕٓت ابٕٕٕنيا مللٕٕٕ ابملٕٕٕحافسصٕٕٕٙت  ت رٕٕطافقفٕٕٕٗ 
اختاا ٕقٙافقفطتٕقكاع ٕ افقإ  ِنافسإ افقٕ قا ٕ ى اإذلا ً فٕٓط ًكاف ابنإةا لٕطقمل افإلرتٕ.ٍاإذلافةٕ.٘اختاصٕت  اتاٛت

اقيفلت ةانا اسامثاأفملتافقاملل افق ت مل اق ل س  .ٌ طىكاايفتس ا ل ف اف
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  لوكالة:اأثر تكلفة  -2-3
ا  فقت طقٕٕ اب هنٕطاع. ٕٕ ا ن ٕٕ اإساخٕٕ.ٙاعإقا فٕٕتِافةطقٕ اوت  ٕٕساشال ٕٕطاا98;3ن ٕٕسا املل ملٕن ا  ٕٖ 

ًفلافةاليف فٕ افقٕ ا  ٕباختافقنهط ٕ اختاا ٕ ل افة س ٕ ا لٕة.ارتٕإيفافسٕيف ًكا فإٔطيافقإ ف ااآخ ا نٕتقاعنٕساختافإلىف عٓط
افيف يفلطٚابيفلاملٕعاا ٕطحلافرخٕ  سنارتهٕ فا  ٕقاإلنملطاتٛافقت ملٕةا اإذلاا يفت افةنف  افةن تىاىٛ  افقتصٙت  ةا ٖ 

ا.1يفا  لةاة  ل افة طشمنيابةاة  ليفسافق ال مل 
ًفاا إطقلنافة س ٕ ا افقيفل ٕ ابٕنيافةٕق ا ل ف افقت طق ات رٕطناب هنٕطافقيفلٕطقمل افةا  ٕ اعٕساحطقٕ افق ٕ ٓف  ٖ   

ًفاا فقٕ ا يفرٕلسا فققف ابنياحطا نافسسهتا حطا نافق نقفلا فةٕق تنني.ات ا نا ل ف اإعطىكاحةاا ل.لافق  ٓف
ا.2 لطقمل ا ترتأاف تفرتزاق لق   ساقيف املتاث  كاحطا نافسسهت

ًك نا    ٕٕٕأاب صمهٕٕٕٕطٚا  طبن ٕٕٕٕلناإذلاتٛافةا ٕٕٕٕتىابيفل فٕٕٕٕ افقت طقٕٕٕ ا ٕٕٕٕنا ل فٕٕٕٕ ارتإٕٕٕقفٛافقلفٕٕٕٕطاكابسٕٕٕٕتاافإلىف
ل فٕ افة ف  ٕٕ ا فةيفطب ٕ نا لٕٕطاتٛا  ٕتىا ٕ اافقيفلٕٕطقمل ا ز ٕقاإٕسا ل فٕ افيف ٕافِاق ل س ٕٕ افقٕ ا ٕٕ ىقابطإلإطرت اإذلا 

ًفلافقر   مل  ا.3إذلا ا ملةاازف طافسيفالقفٚافق فرت  افةطقمل افةيفلا  اختافقترتت
افة ٕٕطحلابٕٕنيافةٕٕق   سابفقت ملٕٕة ا م ٕٕ افسسٕٕهتا م ٕٕ افق ٕٕنقفلات ارتمللٕٕط ا ا ن ٕٕ اا ٕٕط ةافقت طقٕٕ اإٕسا  ٕٕطًِ

تثٕٕ ا.ا   يفلٕٕقاإٕقخةا ل فٕٕ افقت طقٕٕ اقنا  ٕٕ اف مللٕٕةافقيفلٕٕت  ناع ٕٕ ا  ملٕٕةابٕٕنيام ٕٕ افسسٕٕهتا م ٕٕ افق ٕٕنقفلاتنف ٕٕهت
ا ًفلافةطقملٕٕ اختا ٕٕةافرتافإٕطلاتسطسٕٕمل اافطى ٕطاتٛا ملٕٕحات ٕٕ فٖافقت طقٕٕ ا يف ٕٕ رتٛت اختافة ٕٕطحلاع ٕٕ افقإ ف  ٕ فافقيف ٕٕطًِ

ا ٕٕةاإٕنهتا يف ٕٕ ابطق شٕٕق اقيف إٕملتافةنف ٕٕ افةيفت  ٕٕ نااا رتإٕطاة ٕٕط هتافق ال ٕٕمل نا تٛاسٕٕ ٘ت فيف يف ٕٕطىقارتهٕٕتا  ٕٕ ٛت
ا لطاتٛا ت  ط تاغأاايفلملزكاب  ٛافقا  كاختافة يفا ة.

  قاف يفل انا   افقت طق ابلملفمل ا  لملةافق .  افقيف ط ق  ابوطارتملهطاف ٕتفرتزافقيف ت رٕمل  ابٕنيافةت ٕةا فقت ملٕةا
ًفلافق اا رتط مل افةت ةاختا ةاعقٚافقيف  ق.قيفاقًناف تفرتزافة.تل اق ت ملةاقلنا يفال افقا ف اساش هنطا  املتا

 ايصادر تكلفة الوكالة: -2-3-1

ا ل ف افقت طق  ًتمل مل ا  ىقاإذلا هًت اتٛا نط٘اث.ث اا طىًا ا:4 يفلاةاختاظملسافقاٙت
 اةٕ.٘اآخٕ  سا ٕقىارتإنٕساإساخٕ.ٙايقٕ ا ٕفةٕق  اب ملٕحاتسٕهتاعطىا–فة لمل افجلزتملٕ اق ل س ٕ نارت نٕقا ملٕطٚافةطقٕ اا*
ٌٙا تفعملٕٕ اعٕٕساا لمليفٕٕسافقلطا ٕٕ اق ل س ٕٕ .اقلنٕٕساختانفٕٕفافقت ٕٕ ا  إٕ اإٕق  فناتقاتنٕٕس يف ضمٕٕيففراقنف ٕٕسامٕٕعافإٕٔطياانٕٕط

ًفل افةطقٕ افقا ف ا ن  اقق ساحٕطرتزفاق.سٕيففطىكاإسايقٕ .ارت نٕقاطا لٕٛت نا حملداتنسا    اةنف يفسافق ال مل نارت ٖت

                                                 
1
ًىنمل افة طشم نات   ح االا-  ًتٍافةطٙاختافق   طلافس ًفااعهتىاع قاف فملراع  اخ ط ن نا مللةافة لمل ا تث ااختا ق قا مللةا ساايفع  طلاى يفت

ًىٛنا ً  ا فةطقمل افق  ملطنا طا  اعلطٛنافس ًفسطلافإلىف ا.47ناُان4226رت  ف اختافقيفلت ةنا  مل افقق
2
ا.457حملقاع ناإب ف ملتافق طا قناا  حاس عاي  اناُاا- 

3
انففافة  ح.ا- 

4
ا.:5 ملةا طب اع. ن ناا  حاس عاي  اناُاا- 
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اإنفط ٕٕٕساب ٕٕٕلةاطميف ٕٕٕ اعنٕٕٕق اا ٕٕٕساإٕٕ.٘اآخٕٕٕ  سا طةٕٕٕطاتنٕٕٕسايفاإٕٕق  فاق ل س ٕٕٕ ا يفا ت ٕٕٕقاا ٕٕٕساشٕٕٕ  طاا لٕٕٕٛت اطا لٕٕٕٛت
ا يفللةا  اافقيفلطقمل اوف ىا.

اثطقٕدابطإلإطرت اق لٕق  ا فةٕ.٘ا ٕتاا* فةق تنمل ا فسيفالقفٚافق فرت  افةطقمل .ارت نقا ملطٚافة س  ابٕطيف افِا ٕقخةا ٕٖ 
 س ٕٕ ا ن ٕٕ اع. ٕٕ اىفتنٕٕتافة س ٕٕ نا  ٕٕ فاإٕطا ٕٕ ىقاإذلا  املٕٕقافة ٕٕل  اناحملٕٕداتنٕٕسا وت ٕٕبافق إٕقابٕٕنيافقٕٕقفتننيا فة

ًكافة س ٕٕ ابطسٕٕيفالقفٚاتإٕتف ت اإىف ا فتإٕٛت اآخٕٕ نارتطقٕٕقفتنٛت اا ٕٕل  افقت طقٕٕ ا  طقٕٕ اإٕسانٕٕٓت .ارتفٕٕنا ٕٕ ااف طقٕٕ ا لٕٕٛت
ًكنا فقاطنمل ابنيافققفتننيا فة.٘. اازى   نافس ذلابنيافققفتننيا فإلىف

ةافةٕٕ.٘ا فقٕٕقفتننياوٕٕطا ٕٕٚاإٕسا قٕٕق ا ملٕٕحافس ٕٕ فٖ.احملٕٕداتنٕٕساإيفادلا لٕٕسا نٕٕط٘اع ٕٕتا ٕٕطعٕٕقٚا طثٕٕةافة  تإٕطلاا*
صمٕ قا إٕطا ٕتاايفت ٕٕحاتٛاصمٕ قاختافة س ٕٕ نارتٕإٛايقٕٕ ا ٕٕقٙاع ٕ اتٛافةٕٕق  اطمفٕناا  تإٕطلاعٕسافس ٕٕ فٖافسخٕٕ  .ا
ً ملنياختا ٕٕٕ فًا ٕٕٕت  هتا  ٕٕٕ اافة  تإٕٕطلاقٕٕٕتا طنٕٕٕ اايفطحٕٕٕ اجللملٕٕٕحافس ٕٕٕ فٖاقةٕٕٕألاإٕٕسا ٕٕٕ فًافةٕٕٕ.٘ا فقٕٕٕقفتننياف ٕٕٕط

اقٕسا  ٕيفعملحاق ل س  .اتاطاإيفا تفرت لا  اافة   تإطلا دلا  ٕيفعحاتقا هٕ ا ف ٕأ طاب ٕلةاصٕلملحانارتٕإٛافق ٕٗت
افقيفتصةاإذلافقاملل اف املامل اق.سيفالطًافة فىا ت  سنا بطقيفطرلا ن  ا ل ف افقت طق اا كاتخ  .

ً  افةيفت  ٕ نا ب ف اعطا اا ٌٛابنيافةنطرتحا فة ط ااسافقيفتف ًكاعلةانٓت ً طا  يابطقر   رت اطاافة س  ا فسيفل ف
ٕٕٕ ا طتلٕٕٕ ا ٕٕٕحافةالٕٕٕط  ابٕٕٕنيافس ٕٕٕ فٖافةيف ٕٕٕقىكارتملهٕٕٕط.ا يفان ٕٕٕيفعملحاتٛاننلٕٕٕ احاملإٕٕ ا طإٕٕ ا ٕٕٕناتٛاا ٕٕٕل  افقت طق  ٌ   ت
اع ٕٕ ا  ات ٕٕتىكاختا ٕٕةافة س ٕٕطلاع ٕٕ افخٕٕيف.ٖاتنتفعهٕٕطنا تٛاا ٕٕقًاف ٕٕ.ٖافقتحملٕٕقابٕٕنيافقعٕٕ رتنياقٕٕملفاف  ٕٕٙت

اختاب ٕٕٕتافسحملٕٕٕطٛا ٕٕٕتافزمفٕٕٕطِاا لملٕٕٕ ٌفلارتل ٕٕٕبنابٕٕٕةا ٕٕٕقا لٕٕٕٛت ًكنا بطقيفٕٕٕطرلارتٕٕٕإٛاحٕٕٕطرتزااز ٕٕٕقاإٕٕسافيفايفملٕٕٕط  افإلىف
افةٕٕٕق  افيفبيف ٕٕٕطىاعٕٕٕسا .ارتفٕٕٕنا إٕٕأاإٕٕسافسحملٕٕٕطٛاضمٕٕٕطٙ  ً  اايفلملٕٕٕزكانا إٕٕةاب ٕٕٕلةاا لْٕٕٕت افسٕٕٕيفالط فق لٕٕٕداعٕٕٕسارتُٕٕٕ 
ا ق ٕقكاق  لٕةناو ٕىناتىٗارتٕإٛا  هفٕساق  لٕةا إةا ً حافقٕ ا يفع ٕبا   ٕتا ٕٗ  ً حاف ع كنات افيفبيف طىاعسافة ط فة ط

ا.1  سٛافةنطرتحافةيفت   اانسا  مل
 تكلفة الوكالة للملكية ال ارجية: -2-3-2

ًتٍافةٕطٙاغٕٕأافقيفٕطٚا ٕٕقايفا يف ٕٕعا ٕقٖا  إٕملتافقامللٕ افق ٕٕت مل اق ل س ٕ اإٕحا ٕٕقٖا ا رتفٕنا ٕٕةا ملٕتىاسٕٕٗت
افقيفلٕٕٕةابٕٕٕنيات ٕٕٕقفٖا ًكا ن ٕٕٕ اا ٕٕٕل  افقت طقٕٕٕ انيفملجٕٕٕ افقيف ٕٕٕطًِ   إٕٕملتاثٕٕٕ  كافةٕٕٕ.٘.ارتلٕٕٕحافنف ٕٕٕطٙافة لملٕٕٕ اعٕٕٕسافإلىف

افةٕٕ ًفلافقٕٕ اإٕسافقعٕٕ رتنينارتٕٕطة.٘ا فتإٕٛت افة س ٕٕ ا فإٕٔطيافقإٕ ف ٌإٕ اختا  ٕٕ   اشٕٕ ٛ  ق   سافقارتٕٕنيافق ٕٕ ع افق.
اإٕق افقيفٕٕزفٚا ا ٕٕ يفاافةٕٕق   ساع ٕٕ افق  ف ٕٕبافةنطسٕٕ  .اقلٕٕسا ٕٕقا إٕطًافق ٕٕ احٕٕٙت شٕٕ هنطا  إٕملتاثٕٕ   تاااطبٕٕةاح ٕٕٙت

ا  إٕملتاا افةٕٕق  ٛ  اعإٕقافقت طقٕٕ اب  إٕملتاثٕٕ  كافةٕٕ.٘ .ارتإٕقاضمٕٕطٙ  نٕٕطرت هتافق ال ٕٕمل اخطصٕٕ ا ٕٕ يفاافةٕٕق   ساب ٕٕ ّ 
اع  اح طقافة.٘. ارتمللطا نفعاع  اااط  افق  وا فقٖا
ان ٕ  ا إةاعٕسا عٕساادمٕطا  ٕف انإسافسسٕهتافق طى ٕ اق ل س ٕ ا%322اسا ه اتخ  ا قاظميف ٕ افةٕق  ٛ 

ً ملنيا ا ٕةافقيفلٕٕطقمل افقنطشٕٕئ اعٕٕ إحايفاضم ٕٕةارتملٕٕسام ٕٕ افسسٕهتاف ٕٕط ًبٕٕطهافقل ملٕ افقاإٕ ابملنلٕٕطا يفلل ٕٕٛت ساع ٕٕ افس
                                                 

1
ا.49حاس عاي  اناُاعهتىاع قاف فملراع ناخ ط ن ناا  اا- 
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او ٕل  افةالٕط  كافسىبملٕ ا فسخ. ملٕ ا ٌ ٕطىكاانٕطرت هتافق ال ٕمل ا  ٕتاإطا  ٕٖ   Theفسيفة.ٙافةق   ساق ٕ عط تاختا

moral hazard problem. 1ا
اختاف مللٕٕةافقيفلٕٕت  نا يفت ٕٕحاتٛا ٌ ٕٕطىكان ٕٕ  افقٕٕق ٛت ًكاختاتسٕٕهتافة س ٕٕ ا  ٕٕ فا ٌ ٕٕطىكان ٕٕ  اا لملٕٕ افإلىف قلٕٕسا

ابٕنيافةٕٕق   سا افة لملٕٕ اناسٛطمفٕ اإٕساحٕقكافق ٕٕ ٓف نإةا ٕٕزااا م ٕ افسسٕٕهتا بطقيفٕطرلاأفٕٕملتا ل فٕ افقت طقٕٕ ا إٗت
اإٕٕساف ٕٕٕطرتزاق  لٕٕٕةاسمل ٕٕٕطعقاع ٕٕٕ ا . ٕٕٕنافة ٕٕٕطحلابٕٕٕنيافقعٕٕٕ رتني ًكا نٕٕٕٓت إيا يفللٕٕٕةااناإٕٕساا لملٕٕٕ افسسٕٕٕهتاإذلافإلىف
ًكا زافااسافةالٕط  افقٕ ا يفلل هٕطاباملٕ افة ٕطشمنيافسإ افقٕ قا ٕقرت هطاق  لٕةاة ٕ ل افة س ٕ  بطقيفٕطرلاا اعلتإطفإلىف

ًبطه ٌ طىكافس ادمٕطاا.ا لطاتٛا2  نيافسىفاا  ااساش نساإقزفٚافة س  اوٕقرتتعطلاناق ٕ ا قإ افقٕق ٛت فقيفلت ةابطقق ٛت
ق   سا فقٕٕ قا ٕٕقا  ٕٕيفالقاتنساختافإلنفٕٕطٗاع ٕٕ الٕٕفةيفٕٕطهاق اFree cash flow ٕٕ ىقاإذلا ا ملٕٕةافقيفٕٕقرتعافقنإٕققاف ٕٕ ا

 اع  افيف افِا  حقافقتسطتةافةالفف اة ل  افقت طقٕ نا ٕقابٕياع ٕ ارتلٕ  نيارتطعيفلطىافة س ا.3انطرت هتافق ال مل 
ًكاع ٕ افسٕيفة.ٙا ًكافإلىف تسطسمليفنياشمطناعقٚاإىخطٙات  فٖا قىاختافة س  بعقٚاإصقفًاتسهت نا فقيفا ملٕةاإسا ٕق

افيف افِافق ا يفتارت اهطااسا  ةافةز ى سا  اافساتفٙ. افة س  اب  باش ّ 
اع ٕٕ ااز ٕٕقاإٕٕساقت طقٕٕ ا طتلٕٕٕ اختا ملٕٕحافة س ٕٕطلاإيفاتٛاسٕٕٕ  هطايفا ايف ٕٕ اع ٕٕ وٕٕطاتٛاا ٕٕل  اف  اف  ٕٕٕٙت

ٌفل ً طعهطاإذلاتس طقاتخ  ا يفلاةاختفيفايفملط ا:4نابةاظملساإ
ٌفلابنففافجلهقافق طىق؛ا- اع  ااز قااسافيفايفملط ًكاختاف  ٙت اًغ  افإلىف
ًبطحٕٕطاسٕٕ اا- ً حا  ٕٕأكافس ٕٕةناجلٕٕيات اختاا ٕٕط ًكافقٕٕقخٙت    ا ٕٕن لفاب ٕٕلةاإصمٕٕطيباع ٕٕ امس يفهٕٕطا فرٕٕملةافإلىف

ً حا ت   افس ة؛ اختاا ط ابقيفااسافققخٙت
ً حاعطقملٕٕٕٕ افةالٕٕٕٕط  ايفلاعتفتٕٕٕٕقاا  ف ٕٕٕٕ اقيفجنٕٕٕٕباحٕٕٕٕق ماا- ًكاختافيفبيف ٕٕٕٕطىاعٕٕٕٕسافيفسٕٕٕٕيفالطًاختاا ٕٕٕٕط ًغ ٕٕٕٕ افإلىف

اختايق ؛ ا  غ ٛت افإلرت.ٍاح ا قتا طٛافة طشمٛت
اااا- ًكاإٕ ملف افسىفاا إٕحايقٕٕ ا ٕٕطٙ  ط إٕ افيفسٕٕيفمل.اناحٕٕ ا قٕٕتا ٕٕطٛاختاا ٕٕ ل افة ٕٕطشمنياإيفا طنٕٕ افإلىف

ًك؛ ااسات ةافقطرتا اع  االيف  طلا  اافإلىف
ً حاا مٕٕٕٕ اا- ً حاق ٕٕٕيفال عاإٕٕٕسافقنإٕٕقافقزفتٕٕٕقاقٕٕٕق هطاحٕٕٕٕ ا قٕٕٕتادلا لٕٕٕسافة ٕٕٕط اختاا ٕٕٕط ًكاختافقٕٕٕقخٙت ًغ ٕٕٕ افإلىف

اقيفجنباىرتحاعتفتقاق ل طشمني؛
ٌ طىكاحجتافة س  اناختاحنياا- ًكاع  ا ٌ طىكا ملل افسسهت.   ملزافإلىف ا   ملزافة طشمنياع  ا

                                                 
1
ا.:6 طٙابق  اع ناف ترلناا  حاس عاي  اناُا- 

2
ا.47عهتىاع قاف فملراع ناخ ط ن ناا  حاس عاي  اناُاا- 

3
ا.;6 طٙابق  اع ناف ترلناا  حاس عاي  اناُا- 

4
ا.;3-:3ُاُاا  حاس عاي  انعهتىاع قاف فملراع  اخ ط ن ناا- 
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افة لملٕٕ ا ٕٕقرتحافة ٕٕطشمنياإذلامط ٕٕ اا ٕٕط هتاإٕساخٕٕ.ٙا إٕحانإٕطٚا اا ٕٕل  افقت طقٕٕ ا إٕٗت  بطقيفٕٕطرلا هًٕٕت
ً ٕٕطيبا رٕٕلساسٕٕ.ا ا  ٕٕ رتطلا فةٕٕق   ساوٕٕطاضمإٕعاا ٕٕطحلافةٕٕ.٘.ا ٕٕ اافق  طبٕٕ احٕٕتفرتزاق لٕٕق   سانابطإلإٕطرت اإذلانإٕطٚا

ا:1 يفلاةاخت
ًقاع  افق لة؛فقيفق ملعافقق - ا 
ا ملتىاع ٕ ااملزفنملٕ افة س ٕ نا ع ٕ انإطٚاف ٕتفرتزافسإ افقٕ قا - ًكااساخ.ٙارتِ   احا ملتىاع  اعلةافإلىف

ًكااحابامل افة طشمني؛    طعقاع  افنر طّافإلىف

ًك؛ -  فق  طب افة طش كاعسا   عاجم فافإلىف

ًفناب تافق نتىاختافق اتىافة ا اناق ل طعقكاختافقيفق ملعافةطرل.ا ا -   يفرلس:إى

 افيفقيفزفٚابطإلرت طها فإلع.ٛاعسافق ملطنطلاب لةاصلملحا ملقا  فاح؛
 .لطقاب تافسرت طٙات افقيف  رتطلافق ا قا  نااإذلافة طشمني ً افقيف هقاب قٚاف
ً مل افق ا  لة  فا ا ل ف افقت طق اق ل لمل اف ط ا:2فسا افق قا  ىقاإذلا هًت

ً  افقٕ ا ٕقرت ا- ً طبٕهفة ط الٕطاطافة ٕط تاإسات ٕةاعلٕةا  اع ٕ اتىفاافقت ملٕةنابطإلإطرت اإذلافجلهٕتىافقٕ ا إٚت
ا ملٕٕتىاايف ٕٕقىكاع ٕٕ افةملزفنملٕٕ نا سملطسٕٕطلافقيففٕٕت تنا  تفعٕٕقا افقت ملٕٕةاإٕساخٕٕ.ٙارتِٕٕ  فةطقٕٕ اقرٕٕ  اسٕٕ ٘ت

افق لةافةاليف ف ؛
اختافة طحل.افزمفطِا- ا ملل افة س  ااسا  فاافقيف طًِ

افق لٕٕةافقلٕٕ ااا ٕٕ  اتٛا ل فٕٕ افقت طقٕٕ ا ٕٕقا  ٕٕةاإذلاFamaا2:;3قلٕٕسارتطإٕطا ف ٕٕقافسىىناختا ٕٕةاسٕٕٗت
ًكا ٕطنادمٕطا ٕ ث اع ٕ ا ً  اتىفاافةٕق   سابطة س ٕطلافة ٕق ًفٗافةطقمل اى ًتٍافةطٙافقل ااناحملدا  لفافس  ا  سٗت
ً ٕ افسىفاانافسإ افقٕ قا ٕقرت هتاإذلا املٕعا افق لة.احملداتٛاا   ط تاسيفيفةأا رتاطاقق  ملل ا  يفاافةق   ساختاسٗت

ا عطقٕبات   اعطتقااسا افق لةافقل ا.ارتٕطق  تا   فٕحا ملليفٕسا بطقيفٕطرلاسٕٖت عل هتا لق   سا رتاطاةطاضمقىااسٗت
افق لٕٕةا اب إٕقافقت طقٕٕ ا إإٕطاتٛا ٕٕ٘ا ب طتٕٕقات ٕٕ نابملنلٕٕطافقٕٕ  تافرخٕٕ ا ٕٕقا إٕةا ملليفٕٕسانا ختا ٕٕ ااف طقٕٕ اإإٕطاتٛا  يفٕٕٚز

افس فطا ا.اا3قمللةاحم سافةق  ٛ 
اأثر تكلفة الوكالة للديو : -3- 2-3

ًكابتصٕفهطافقت مل ٕ اعٕسا  يف افقيفلٕةاختاىفقٕ اف ٕقٖابٕنيافةٕ.٘ا فقٕقفتننياىفرت ٕطااهلٕطاقٕإلىف فةٕ.٘ا افقيف طًِ
ا رتإٕطاة ٕٕ ليفهت اتثٕٕ فاعل ٕٕملطاع ٕٕ اثٕٕ  كافةٕٕ.٘اإذلافقيف ٕٕٖ  نافسإٕ افقٕٕ قا ٕٕ ىقابطقٕٕقفتننياإذلافإٕٔطياإ ٕٕ فافلا ٕٕ٘ا

ًفا ط افق ا   باى   اطاختا ق قا مللةافقيفلت ةافسااة.  تااطا ع عاع ملسابيفل ف افقت طق اق ق ٛت

                                                 
1
ا.;3-:3ُاُاس عاي  اناا  حعهتىاع قاف فملراع  اخ ط ن ناا- 

2
ا.37ناُاانففافة  حا- 

3
ا.34 طٙابق  اع ناف ترلناا  حاس عاي  اناُا- 
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ايظرية  حالي أصوي أكثر ي اطرة يحل أصوي أقل ي اطرة: -2-3-3-1
ً ٕ افةالٕط  كاJensen et Meklingا98;3اجلسن "ييكليلا  ٕقٚا" ا ى افق . ٕ ابٕنيافقٕق ٛت "انا  ٕ احٕٙت

اتٛافخٕٕيف.ٖا فرٕٕمل .لافةالٕٕط  كابٕٕنيافةٕٕ.٘افقٕٕ اظملٕٕساتٛا يفلل هٕٕطا ٕٕ.اإٕسافةٕٕ.٘ا فقٕٕقفتننينا ٕٕ اافقنا  ٕٕ ا إٕٙت
اختا ت ٕٕةاا ٕٕ  عطلا  فقٕٕقفتننيا ٕٕ ىقابٕٕطة.٘اإذلاحمط قٕٕ افسٕٕيفنزفٖاثٕٕ  كافقٕٕقفتننياعٕٕسا   ٕٕعافسٕٕيفالقفٚاتإٕتفٙافقٕٕق ٛت

اع ٕ اعطتٕٕقاتع ٕٕ نافسإٕ افقٕ قا رٕٕ ابطقٕٕقفتننياإيفارت ٕٕ   ا ٕٕ اات إ اخمٕٕط  كاإٕسافقٕٕ اسٕ عافيف فٕٕطٗاع ملهٕٕطاق ل ٕٕٙت
ا.1فة   عطل
اخمٕٕٕط  ا ع ملٕٕٕسانارتٕٕٕإيفاإٕٕطا طإٕٕا ً  ا نعٕٕٕتقاع ٕٕٕ اخمٕٕٕط  كا فٕٕٕٗت ًكابٕٕٕطقيفالعمل اقيفنفملٕٕٕ اف افحٕٕٕطلافسٕٕٕيفالط  افإلىف

ا ًفلافقاطتل ا ٕيفتا ت  هٕطابطيفعيفلٕطىاع ٕ افيف ٕافِنارتٕإٛاحمط قيفهٕطا ٕقا  ٕتاابطقف ٕةاإطادلا لٕةا  ٕ افقٕق ٛت فيفسيفالط
فق ٕٕٕت مل اق  ٕٕٕنقفلا إيفاإٕٕطا إٕٕعايقٕٕٕ ا  ٕٕٕ حاإٕٕسافةيفت ٕٕٕحافزمفٕٕٕطِافقامللٕٕٕ اا ٕٕٕقيفلارتطتٕٕٕقكاتع ٕٕٕ اإٕٕساسٕٕٕطبايفهط.ا

ً  ا ً حافيفسٕيفالط ابطقٕقفتننيافقإقفا .ا لٕطاتنٕساإيفاإطاتسٕف ا نفملٕ ا ٕ اافة ٕط فقاطتل بفقق ٛت ابطقف ةنادمطا  لٕعافقرًٕ 
ً حا ًبٕٕطهاغٕٕأاعطى ٕٕ انارتٕٕإٛافة ٕٕيففملقافقتحملٕٕقا ٕٕتافةٕٕ.٘ا طةٕٕطافقفتفتٕٕقاحمٕٕقىكاسٕٕ فط.اتإٕطاإيفاصٕٕطىٖا نفملٕٕ افة ٕٕط عٕٕسات

افجلٕقىا فقإقفا اع ٕ احٕقاسٕتفا.اارت ةاتى اإذلا  فمل افة س  ن رتٕإٛا طن ٕطاإساف  ٕطت افقنط ٕ ا يفلل ٕسافةا إٛت
ً حابطيفعيفلطىاع  اتاتفٙافة.٘. ا نففافق نااضمقماقتامتا ت ةافة ط

ًكاتخٕٕ  ا يفلإٕةاختاإعٕٕطىكا ًكاختافسٕٕيفة.ٙافقٕٕقفتننياق ٕٕطحلافةٕٕ.٘اصٕٕت ًغ ٕٕ افإلىف  إٕسا هٕٕ اتخٕٕ  ا ٕٕقا  خٕٕ ا
ابٕٕطقيفال ع ًفلافقٕٕ ا نعٕٕتقاع ٕٕ اخمٕٕط  اانالفرٕٕ ا عطتٕٕقاإٕنالفتا إح. ٕٕطاا  ٕٕلملةا مللٕٕةافسصٕٕٙت إٕسافيفسٕٕيفالط

ًفلا نعتقاع ٕ اخمٕط  ات ٕ ا عطتٕقات ذلافةعطق ٕ ابز ٕطىكاا ٕقيفلافقفطتٕقكا ٕ .افسإ افقٕ قا ٕقرتحابطقٕقفتننياإبطسيفالط
اقرٕٕٕلطٛاحإٕٕت هتااإٕٕةن ًفلا ٕٕٕ فاقيف ت رٕٕٕهتاعٕٕٕسا  ٕٕٕ افةالٕٕٕط  افإلإٕٕطرتمل .ات ا إٕٕحا ملٕٕٕتىاااملٕٕٕقكاختاعإٕٕقافقإِٕٕ 

ًكن...تخل ٌ حناالطرتةلاتعرطاافإلىف ًفلافقيفت ا.2فيفسيفالطًنا  ف
ايظرية استثمار أقل يا يجب: -2-3-3-2

ا فسٕٕيف قفىافة س ٕٕ اق.سٕٕيفالطًاإٕٕ ىفااتٛاMyersا99;3ايااايرز ٕٕقٚا" ًفانا  ٕٕطاق  . ٕٕ ابٕٕنيافقٕٕق ٛت "ا  ٕٕت
ً حاإٕٕ.٘افة س ٕٕٕ ايفسٕٕٕمللطاإيفا طنٕٕٕ اا ٕٕٕ رت اع ٕٕٕ افإلرتٕٕٕ.ٍا فق طتٕٕٕقافةيفت ٕٕٕحات ٕٕٕةاإٕٕسا اا ٕٕٕط فةع ٕٕٕتقنا ٕٕٕقا  رترٕٕٕٛت

ا ٕ  باق ٕقفتنني ًبطحهطاسٖت ً  اا م ايفلاصطختا ملل احطقمل اات   اإيفا طن ات اسملطسٕطلاا.3فسيفالط ت احٕ اإ  ٕٓط
ٌعٕٕ اع ٕٕ ام ٕٕٕ ا ًبٕٕطهافةت ًكابز ٕٕطىكافس ًبٕٕطها ٕٕ ىقاإذلاأفٕٕملتافقامللٕٕ افق ٕٕت مل اق  ٕٕنقفلاإيفاإٕطا طإٕ افإلىف ٌ ٕٕحاق   ت

ً طافسسٕٕهتا متا ت  هٕٕطاعٕٕسا   ٕٕعا ًفلالٕٕطاختاحٕٕنيا ٕٕطٛا  ٕٕ أا ٕٕ اافق ٕٕنقفلاعنٕٕقاإصٕٕقف أفٕٕملتاحجٕٕتافيفسٕٕيفالط
ًبطه. ٌ حافس اع  اتسطٍافيفحيففطْاب ملطس اثطبيف اقيفت

                                                 
1
ا.87حملقاع قااحملقاا عف ناا  حاس عاي  اناُاا- 

2
ا.62ُاا  حاس عاي  انتسطا اسهملةا ملط ن اناا- 

3
ا.88حملقاع قااحملقاا عف ناا  حاس عاي  اناُا- 
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اب ٕ باإطا او ل  احطرتزافةالط  كات احٕطرتزافسٕيف قفٙافسصٕٙت ااسافقيفلطقمل اق ت طق ا تااطا  ٖ    فافقنٓت
اختا ٕٕةافة ٕٕ  قمل افقٕٕق ى ً  ا ا ٕٕباع ٕٕ افقيفلت ٕٕةابطقٕٕق ٛت ً حافيفسٕٕيفالط افة ٕٕط كاإٕساحٕٕطرتزا ل ٕٕ افسسٕٕهتاع ٕٕ ا  ٕٕٙت

ً حافس ٕٕةاااطقملٕٕٕ افقٕٕ ا ٕٕٕقا ٕٕ ىقاإذلانإٕٕةافقإٕ  كاإٕٕسام ٕٕ افق ٕٕٕنقفلاإذلام ٕٕٕ ا افة ٕٕٕط يفلافةالٕٕط  كافة  ف ٕٕٕ ات ا  ٕٕٙت
افسسهت.

ٌ ٕحافةيفت ٕحاق إٕ  كاختا ٕةافةالٕٕط  ا  لٕٕفافقيفت اسٕٕ  اق ٕق ٛت اب ٕٕ ت هتافق شٕملقاسمل  إٛت  كا علتإطافةا إٛت
افة س  ااسا  فاافخيفملطًام  افسسٕهتاق ل ٕ ا طاى ٛت ً حاعطقملٕ افةالٕط  ك.ا بنٕطااع ملٕسفة  ف  افق ا قا يف ِ  نارتٕإٛاط

اإسمطا يفلل هطام  افسسٕهتانا  ٕتا ً حاعطقمل افةالط  كافق ا نيف اعسافقيفلت ةاابطقق ٛت  ل ف احطرتزافيفسيفالطًاختافة ط
. ااطا  ل ابيف ثأافسيف قفٙافسصٙت

ا:)باللسبة للارارات التمويلية(يظرية  حالي سلدات قديمة ب خرى جديدة -2-3-3-3
 .حٕٕراتنٕٕساإيفا طإٕ افة س ٕٕ ابإصٕٕقفًاسٕٕنقفلا ق ٕٕقكانا متا ق ٕٕقا ملليفهٕٕطاع ٕٕ اتسٕٕطٍاتهنٕٕطاقٕٕسا  ٕٕقًا
ً ٕٕ ات قت ٕ افق ٕٕنقفلا سٕنقفلاتخٕٕ  ارتٕإٛا ملليفهٕٕطاسٕيفنالفتاقٕٕتا طإ افة س ٕٕ ابإصٕقفًاسٕٕنقفلاتخٕ  ا ٕٕطانفٕفاى

اإسا ز قاعنهطافس ذلات  ا  ٕطنٛت اسٕٖت افة لملٕ اسٛاتصٕلطقافقٕق ٛت نات اإصقفًاسنقفلايفسيف قف طاجبزاااساحاٗت
افسصٕ مل ات إٕ ا افجلق ٕٕقك.ا بطقيفٕطرلا  ٕ حافقٕق ٛت اةاطب ٕ افقٕق ٛت سٕتاا إ هتاإيفادلا لٕسا نٕط٘اإطا لفٕٕناإساتصٕٙت

ً طناختاحٕٕنيا  ٕٕيففملقاتصٕٕلطقاح اااطبٕٕةادمٕٕطا  ٕٕ بافزمفطإٕطاختاتسٕٕ ط افة لملٕٕ اإٕسافةزف ٕٕطافقرٕٕ   مل اخعٕٕ فابٕٕقٛ  إٕٗت
افقنطل ااسا  فافيفسيف قفٙاختا مللةا ت ةافة س  .

ًكاإذلاتنساإيفا ف ه ا ابطقيفال ناعساف قٖافق ٕطٚا املٕعا لقًافإلشط فة س  اص تب ااطقمل انا  قتافة طشمٛت
ع ٕٕ اح ٕٕطقاات  ٕٕ ا مللٕٕ اسٕٕت مل ا  ملٕٕ اق ل س ٕٕ اإٕساخٕٕ.ٙاإ  ٕٕطعهتاسسٕٕطقملبا إٕعاا ٕٕ ليفهتاحٕٕ ا قٕٕتا طنٕٕ 

ا:1فققفتنني.ا يق ااساخ.ٙ
نا - ٌ  ٕٕطلاناق ٕٕ ادمٕٕطا ٕٕ ىقاإذلافزمفٕٕطِا مللٕٕ اتسٕٕهلهتاختافق ٕٕٗت سٕٕلباتإٕتف تاإٕسافة س ٕٕ اختاشٕٕلةا ت

ا تناسٛا ٕزافاإسا ٕ فافيفزمفٕطِاختا مللٕ افة س ٕ ا ٌ  طلافةقرتٓت ات ةااساا  غافقيفت   فافيفزمفطِا لٛت
؛ ا يفلل سافققفتنٛت

صمناق ٕقفت - ًفنافقيفٕٕق ًكافة س ٕ ابإصٕٕقفًا لملٕ احمٕٕق ىكاإسافق ٕٕنقفلافيفسٕيفق اإىف ننياختافة س ٕٕ ناحملٕدا إٕٚت
. ااش سافةرلتن نامثارتج كا  قًا لملطلا  أكااسافقق ٛت افة س ٕ اإذلاى ٕٛت ا ملٕحاى ٕٛت فسإ افقٕ قاضمٕٙت

ًتمسطقمل ا اةاالطسباق ل طشمني؛ افقاقفا اخ طت ا  خع كنا بطقيفطرلاضماعافققفتنٛت

اختا  ٕٕٕفمليفهطافقيفالعٕٕٕمل اقل ٕٕٕبافقت ٕٕٕ نا - ٌإٕٕ ااطقملٕٕٕ ارتٕٕٕإٛافقٕٕٕقفتننيا  غ ٕٕٕٛت تقاتنٕٕٕساعنٕٕٕقاطا إٕٕحافة س ٕٕٕ اختات
اختا  خأاحٕق ما ٕ فاإذلات  ٕ اإقكادملنٕ  اإذلاف ملٕةافقطسٕ مل ااب  ع اغأاتٛافة طشمنيا  غ ٛت رتمل جٕ ٛ 

                                                 
1
ا.:3ناا  حاس عاي  اناُاحملتىاحملقاع قاف طىقاص حا- 
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ً  افق ٕملطن ا فق لٕتما فقيفعٕت   ًكاف املاملٕ اسىفاافة س ٕ اإساخٕ.ٙاأفٕملتاا ٕط ت اافة   رت اقيفةملٕأافق ٕت
   ةافإل  فىفلات  ااسا ملليفهطاف املامل .

ا قٕٕ ق اذمٕٕقافلط ٕٕطاختانا  ٕٕ ا ت ٕٕةافة س ٕٕطلا  يفإٕقاتنٕٕساختا ٕٕةافة ٕٕ  قمل افقٕٕق ىكاق ل ٕٕطشمنيالٕٕطااى ٕٕٛت
ً  ا فقيفلت  ملٕٕ اف عٕٕ كافقٕٕ ا ًفلافيفسٕٕيفالط افإٕٔطيافقإٕ ف ًكافة س ٕٕ ا  ٕٕيفعمل ٛت فة س ٕٕ نارتٕٕإٛافة ٕٕطشمنيابطيف فٕٕطٗاإٕحاإىف

اع ٕٕ افقٕٕنعاختاعإٕتىافقإٕ  ِاتٛا  لٕٕةاع ٕٕ ان إٕةافقإٕ  كاإٕسافقٕٕقفتننياإذلافة ٕٕطشمني.اقٕٕ ق اذمٕٕقافقٕٕقفتننيا  ٕٕ ٛ 
ٌ ٕٕحا ًفلافقٕٕ ا ٕفاا ٕٕط هتااإٕةاسملطسٕٕطلافيفسٕيفالطًا فإلنيفٕٕطناناسملطسٕٕطلا ت    ٕحافة س ٕٕ اإقٕٕملهتاعنٕقافإٕٔطيافقإٕ ف

ً طبمل اق قفتنني ً  ا ًبطهناا طىًافقيفلت ةافجلق قكنا ترتأا اط ا.1فس
اإطاصمٕ قابٕقفخ هط.احملٕدا ح ا ًكابطقيفزفاط ٕطافق ٕطبا انارتٕإهنتا يفٕطب ٛت ااساعقٚاإخ.ٙافإلىف  يف  قافققفتنٛت

ا  إٕةافقيفلٕٕطقمل افقٕٕ ا يفلل تهنٕٕطاعن ٕٕ فاإٕساعنطصٕٕ ا لٕٕطقمل افقت طقٕٕ افقنطلٕٕ اإٕسافحيفٕٕتفاا مللٕٕةافقيفلت ٕٕةاع ٕٕ افقٕٕق ٛت
رتٕٕٕحاا ٕٕقيفلاف ًكا ابيفللمل هٕٕطاإذلافةٕٕ.٘اختاصٕٕت افقٕٕقفتنٛت ٌ ٕٕطىكاا ٕٕٕقٙاعٕٕطىكاإٕطا إٕٚت قفتفتٕٕقنافسإٕ افقٕٕ قا ٕٕ ىقاإذلا

ا ل ف افساتفٙا فزمفطِافقاملل افق ت مل اق ل س   ً فٓط افة.٘ا بطقيفطرلاف ا.فق طتقافةع تقااسا ٖ 
اا ظملسا  الملع ا:2إ طيفاخت ل ف افقت طق اق يفلت ةابطقق ٛت

ً  اق ل س - ًفلافيفسيفالط اع  افقا ف ا  ؛ف  طت اختافقاملل افقنط  اعسا  ثأافقق ٛت
ا فقاملٕٕتىا - ًكا فقيف  ٕٕقاإٕسافقيفزفاهٕٕطابطق ٕٕ ّ  ًفلافإلىف فقيفلٕٕطقمل افقٕٕ ا يفلل هٕٕطام ٕٕ افق ٕٕنقفلاق   طبٕٕ اع ٕٕ ا ٕٕ ف

؛  فق ا يفرلنهطاعاتىافقق ٛت

  لطقمل افإلرت.ٍا إعطىكافقيفناملتاق ل س  . -

انا  ٕٕ ا ق ٕٕقكاختا ق ٕٕقا مللٕٕةا إٛاإىخٕٕطٙا لٕٕطقمل افقت طقٕٕ اإذلا طنٕٕبا لٕٕطقمل افإلرتٕٕ.ٍاتى اإذلا هًٕٕت
ًفلاويفلت ةافسااةا اسامثا ق قافقاملل افق ٕت مل اق ل س ٕ انا ٕقىافق  ٕيفت افق فرت ٕ افةطقملٕ افقٕ قا يف ٕطىٙاعنٕقاافقترتٕت

ا:نيفقيفطقملانيفقر   مل ااحا ملل ا ةااسا ل ف افإلرت.ٍا  ل ف افقت طق .ا ظملسا تاملحايق ااساخ.ٙافق ل 

                                                 
1
ا;3ناُاحملتىاحملقاع قاف طىقاص حناا  حاس عاي  ااا- 

2
ا.42ناُانففافة  حا- 
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 قتراض  لى حاوق الملكية"بين يسبة اال تكلفة التمويل(: العالقة بين 5-2الشكل رقم )
 في ظل "جود الضرائب "تكلفة اإلفالس "تكلفة الوكالة.

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Source: J. Teutié & P. Topsacalian , Op. Cit. , P.331. 

 
 (: العالقة بين قيمة المؤسسة "بين يسبة االقتراض  لى حاوق الملكية6-2الشكل رقم )

 "تكلفة الوكالة.في ظل "جود الضرائب "تكلفة اإلفالس 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
ًىٛاباالمصااادر: ًتٍافةٕٕٕطٙاع ٕٕٕ افسىفاافةٕٕٕطرلاق  ٕٕٕ  طلافق ٕٕٕنطعمل افة ٕٕٕطشم افق طإٕٕ اختافس -2;;3تسٕٕٕطا اسٕٕٕهملةاع ٕٕٕنا ملط نٕٕٕ ناتثٕٕٕ احمٕٕٕقىفلا مللٕٕٕةا

ًىٛنا;;;3 ً  نا طا  اآٙافق مل ناعلطٛانافس افإلىف ًٖنا  مل افيف يف طىا فق  ٚت ًسطق ااط  يفأاختافقيفلت ةا فة ط .64ن4223ُ نا ا.ابيف ٖ 
ا

 ع ملٕٕٕٕسارتٕٕٕٕإٛا ل فٕٕٕٕ افقيفلت ٕٕٕٕةا ٕٕٕٕنالفتابز ٕٕٕٕطىكافق رتٕٕٕٕحافةٕٕٕٕطرلنا   ٕٕٕٕيفل ا ٕٕٕٕ فافيفزمفٕٕٕٕطِاإذلاتٛا اهٕٕٕٕ ا ل فٕٕٕٕ اا
  ل فٕٕٕ افقت طقٕٕٕ ا   فٕٕٕحاب ٕٕٕ  هطا ل فٕٕٕ افقيفلت ٕٕٕةاحمٕٕٕقىكاف مللٕٕٕةافةٕٕٕطرلافساإٕٕةاق يفلت ٕٕٕةاختافة س ٕٕٕ ا  ٕٕٕ فاإٕٕطاافإلرتٕٕٕ.ٍ

A         B 

 

تكهفت 

 انتمويم %

  االقتراضوسبت    

 إنى حقوق انمهكيت    

 تأثير انضرائب

 و تكهفت اإلفالس 

و تكهفت  تأثير انضرائب

 وتكهفت انوكانت اإلفالس

 

 

 أثير انضرائب ت

 

قيمت 

 انمؤسست

 قيمت انمؤسست في ظم وجود انضرائب

  االقتراضوسبت    

 إنى حقوق انمهكيت    

 تأثير تكهفت
 اإلفالس 

 
تأثير 

 تكهفت

 انوكانت 

 

B         A 
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ً ٕٕتاب اعاB اعنٕٕقافقناعٕٕ ا7-4 اهٕٕ اافق ٕٕلةا نٕٕق طا ل فٕٕ افقيفلت ٕٕةاعنٕٕقاحٕٕق طافسىىننا  مللٕٕ افة س ٕٕ افقٕٕ ا لٕٕٛت
اعنقاحق طافس   .

ًفس ا ل ف افإلرت.ٍا  ل ف افقت طق ا يفرحاتنٕساإسافقيفلٕةاإصمٕطىا مللٕةاإطرلاتاإةاق ل س ٕ اا  اساخ.ٙاى
ًفلافقرٕ   مل اإحاافةزف ٕط يفلقىاو يفت افيف افِابفق رتحافةطرل افقٕ قا يف ٕط  اعنٕقاا فق ملٕتقافقنط ٕ افةيفلا ٕ اختافقترتٕت

اعنسا فةيفلا  اختا ل ف افإلرت.ٍا  ل ف افقت طق .
ا ٌن ابنيافقيفل ف اف ق  اق ت طقٕ افة ٕطح  اق يفلت ٕةابطقٕق ٛت ت رطاظملساتٛا يفلقىا مللةافقيفلت ةافسااةابطةتف

 ً افة لملٕ اف ط ا فةيفلا  اختاأفٕملتا ل فٕ افقت طقٕ اق يفلت ٕةامإٗت ملٕ احٕ اختاعٕطدلايفا فةنف  اف ق  اق يفلت ةابطقق ٛت
ٌٛابٕٕٕنياازف ٕٕٕطا  لٕٕٕطقمل ا ًكاتخٕٕٕ  اق يفٕٕٕتف أرٕٕٕحارتملٕٕٕسافة س ٕٕٕ ات افة ٕٕٕيفال  ساق رٕٕٕ    اع ٕٕٕ افقٕٕٕقخة.احملٕٕٕدا  يفٕٕٕ اصٕٕٕت

اح اختاحطق اعقٚا  تىاا فتباع  افققخة ا.ا ظملسا تاملحايق ااساخ.ٙافق لةافقيفطرل:1فقيفلت ةابطقق ٛت
 

 الموازية بينهيكل التمويلي األيثل بال(: تحديد 7-2الشكل رقم ) 
 المصاحبة للتمويل بالديو التكلفة الحدية "الملفعة الحدية 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 

 .73اٙابق  اع ناف ترلناا  حاس عاي  اناُط  المصدر:
ا
aا:ا لطقمل افإلرت.ٍ؛
bا:ا لطقمل احطرتزافيفسيفالطً؛
cا:ا لطقمل احطرتزافةالط  ك؛

                                                 
1
ا.68ٙابق  اع ناف ترلناا  حاس عاي  اناُط ا- 

تكانيف 

 انوكانت 

وسبت االقتراض  وسبت االقتراض

 Qانمثهى 

تكهفت انوكانت 

 نمهكيتنحقوق ا

تكهفت انوكانت 

 نهديون

إجماني تكانيف 

 انوكانت 

a 
b 

c 
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افة لملٕ ناحملٕداتهنٕطاىفقٕ افقيفلطقمل اف ق ٕ اق ت طقٕ اسٕتفاافة ٕطح تاحافق لةافق طبعا ات ا إٗت   اق ٕق ٛت
اإذلا مللٕٕةافقيفلت ٕٕةا ًقاق تصٕٕٙت افة لملٕٕ ابط مللٕٕةافقيفلٕٕت  ننا إٕسامثارت ٕٕملفاإٕسافقرٕٕ   ا حإٕٗت ايفزف ٕٕقكاقن ٕٕ  افقٕٕق ٛت
اختا ٕ ااف طقٕ ا يفلإةاختاأفٕملتا لٕطقمل افقت طقٕ ا فسااةا  تىاازف طاا   مل اق. ٕافِ.اإياتٛاازف ٕطافقيفلت ٕةابطقٕق ٛت

اف ا فقٕٕ ا يفلإٕةاختا لٕٕطقمل افقت طقٕٕ ا إٕٗت ة لملٕٕ انا ٕٕ اافةملٕٕزكا يف ٕٕطىٙاحٕٕق طاإٕحافقز ٕٕطىكاختااعطقٕٕبافقيفلت ٕٕةابطقٕٕق ٛت
افقيفلٕٕطقمل ا اإذلان ٕٕ  افيف ٕٕافِافةا ٕٕ ابط مللٕٕةافقيفلٕٕت  ناعنٕٕقاطا  ٕٕةاجملٕٕٓت انف ٕٕهط.ا إٕسامثاظملٕٕسافقتصٕٕٙت ق ٕٕق ٛت

افة لمل اإذلاتىىناحقا ات ا اٗت اإذلا مللٕةافقيفلت ٕةافساإةاا.Q ٕطافةيفت   اق ت طق استفااق ق ٛت  ع ملٕساظملٕسافقتصٕٙت
اح اختا ةاعقٚا  تىاا فتباع  افققخة.
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 خالصة الفصل:

اإذلاف مللٕٕةافةٕٕطرلافساإٕةابطيفعيفلٕٕطىادمٕٕطاسٕٕ عا   لٕٕقافة س ٕٕ ا رتٕٕعا ٕٕ اافقنا  ٕٕ اإذلافقتصٕٕٙت

ٕٕٕٕ ابٕٕٕٕنيافةزف ٕٕٕٕطافقرٕٕٕٕ   مل ابفقٕٕٕٕا.ٙخٕٕٕٕإٕٕٕساع ٕٕٕٕ افقإٕٕٕ  ِاختا ت ٕٕٕٕةاتصٕٕٕٕت طا ٌن ترت افقرٕٕٕٕ  ا ا املٕٕٕٕعافةتف

ا. فقيفلطقمل افقنطل اعنسا فةيفلا  اختا لطقمل افإلرت.ٍا  ل ف افقت طق 

ٌ ٕٕطىكافق رتٕٕحافةٕٕطرلا بطقيفٕٕطرلا ل فٕٕ ااصم ٕٕةرتٕٕطقترت افقرٕٕ  اا فقامللٕٕ افق ٕٕت مل اق ل س ٕٕ ا   فٕٕحاإٕحا

ان   افق رتحافةطرل.ا ً فٓط اايفنط   ااحاف طافقيف    طلافقر   مل اعطىكاإسٛافقيفلت ةاب قافقر فتبا لٛت

  ٕٕٕٕلحا  ٕٕٕٕتارتتفتٕٕٕٕقافقإٕٕٕ  ِاإٕٕٕسافقٕٕٕٕقخةاف طإٕٕٕحاق رٕٕٕٕ    ادمٕٕٕٕطا  ٕٕٕٕلحابز ٕٕٕٕطىكاصٕٕٕٕطختافقٕٕٕٕ بحاب ٕٕٕٕقا

ا ز ٕٕٕقاعٕٕٕسفقامللٕٕٕ افق ٕٕٕت مل اق ل س ٕٕٕ افةااإٕٕ افسإٕٕ افقٕٕٕ قاصم ٕٕٕةافقرٕٕٕ فتبافةيفٕٕٕطها ل ٕٕٕ افسسٕٕٕهتانا

ًفلافقرٕٕٕ   مل افقنط ٕٕٕ اعٕٕٕسا فقامللٕٕٕ افق ٕٕٕت مل اق ل س ٕٕٕ اغٕٕٕأافةااإٕٕ اوٕٕٕطا  ٕٕٕطىٙافقامللٕٕٕ اف طقملٕٕٕ اق ترتٕٕٕت

ا.فيف افِ

ٌ طىكان   افيف افِا زف قافحيفلطٙافإلرت.ٍا إطا  ٕطح ساإساا اسانطحمل اتخ  ا ا باعس

ٕٕٕٕ ا إإٕٕٕطرت اإذلا لان لٕٕٕٕطقمل  ٕٕٕٕطىكا ل فٕٕٕٕ افسإٕٕٕتفٙا إٕٕٕسامثافزمفٕٕٕٕطِا مللٕٕٕٕ افٕٕٕٕ افقت طق  ٌ ٕٕٕٕ ىقاإذلا دمٕٕٕٕطا 

ًف ٕٕٕٕ ابٕٕٕٕنيافقامللٕٕٕٕ اف طقملٕٕٕٕ اق ترتٕٕٕٕت ٌن لافة س ٕٕٕٕ .ا ختاإٕٕٕتاايقٕٕٕٕ ا يفلٕٕٕٕقىا مللٕٕٕٕةافقيفلت ٕٕٕٕةافساإٕٕٕةابطةتف

ا.  ل ف افقت طق افقر   مل افقنط  اعسافيف افِا بنيافقاملل اف طقمل اق يفل ف افةيفت   اقإلرت.ٍ

طاضمقثٕسا ٕتفرت افة  تإطلاوقلسانا  طلاحق ا احط ق ا ف أاف مللةافقيفلت  ناق ل س  ا

ً هٕٕطا إٕق ا ٕٕ ثأااع ٕٕ ا مللٕٕ افة س ٕٕ  ًك .ةٕٕسا ٕٕتاىفخٕٕةافة س ٕٕ ا خط ابت اإٕطا  ٕٕل ابنا  ٕٕ افإلشٕٕط

ا تامللساختافقف ةافةتفرل ا.  تااطارمطٙ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصن الجالح
 

ٌظريات اإلشارة وتأثريها عمى 
 مىؤسساتلالتىويمي السموك 



 السموك التمويمي لممؤسساتنظريات اإلشارة وتأثريها عمى                 : الجالحالفصن 
 
 

 

 

 

 

74 

 تمهيد:
نظريىىىل اادلىىىيت ا ااىىىك ايد ىىىد اهليكيىىىل ربايىىىا اذيهلىىى  ا ىىىيت  ا   ىىى  ااىىى   علىىىال  ىىى   

يس ح ادعظيم ااقي ل ااسوقيل ال ؤسسل يف ظ  عيتمل ال يعد ىا علىال ااضاتىيتت ااسىوت اادىيتن    ى  

مث اإلقرار اأجبايل  جو  ييهل   يت  أ    تسعال ا ؤسسيتت اللحى  عهىى... جىيتنت نظريىل اإل ىيترة 

لحىىى  يف ا اىىىر ااىىى   ضمااىىىى ايتدىىىوس ا علو ىىىيتي يف ااسىىىلوم ااد ىىىويل  ال ؤسسىىىيتت ع و ىىىيت. ااىىىك ت

   يتصىل تلىا ا دعلقىل ااصىاار ايسىد  د يتالىلرة    يم  ا ى  أ   ىيترج ا ؤسسىل ايت علو يتت ا دوا

أسىىىىىيم جايىىىىىاة أ  سىىىىىهاات   ادواريىىىىىيت ظمهلىىىىىى  ل ىىىىىوع ا سىىىىىد  ري  ااوصىىىىىوا إ  ااقي ىىىىىل ا قيقيىىىىىىل 

 ال ؤسسل.

 حيت ا      ا ي ا ااكص  اادعرض إ  نظرييتت اإل يترة      ا: سه

 المتماثلة؛غير مدخل المعلومات  -3-1

 أثر سياسة التوزيعات على قيمة المؤسسة؛ -3-2

 معدل العائد على األصول. -3-3
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 . Asymmetric Informationمدخل المعلومات غير المتماثلة -3-1
  حميت اىىل تكسىىىك اذيهلىى  ا ىىيت  ال ؤسسىىىيتت عىى   ريىى  ا علو ىىىيتت اذبيىىد اعىىد اااراسىىيتت أىىىاي يت أي ىىيت إ 

ايىى و اااراسىىيتت تكىىضض أا ا ىىاران  أصىىحيتب ا لهليىىل ال ؤسسىىل   ىى  ا ؤسسىىل   ىى  يىىم  يترجيىىيتا دىىوارة  ىى  يىىم  ا
ظمدلهلوا  علو يتت  يتصل ع   صيتئص  ؤسسيتهتم  ارصييت االسد  يتريل  ي و ا علو ىيتت ريىك  دىوارة  ى  يىم  ىيترج 

 .1 ااك إذا توارت يسدطيع يؤالن ا سد  ري  اادوص  إ  ااقي ل ا قيقيل ال ؤسسلسل. ا ؤس
  أجم االقىضاض علىال أسىعيتر ا سىيم   تدعل  ارتييتت ي ا ا ا   اارئيسيل اأار إصاار ا سيم الاياة

 أسيم جاياة.  اي يت إذا كيتند ا ؤسسيتت تدلع  ريقل اندقيتئيل اد وي   شيتريعييت أىت تص  إ  ع ليل إصاار
 :(أثر االلتقاط التدريجي لمصادر التمويلالعالقة بين االستثمار والهيكل المالي) -3-1-1

ا سىىىىيتس يف اسىىىدياان اذيهلىىىى  ااد ىىىىويل  ك ؤ ىىىر ال علو ىىىىيتت اااا ليىىىىل   7711Rossيعىىىا سمىىىىوذج ر س 
ارات االسىد  يتر. أيى  يدوقىع أا ا دواارة ااس ا ايري   ريك ا ديتأل ال سىد  ري  ااىيترجييف يف ظى  ااىضاض الىيتت قىر 

ا ايري  ظمهل  أا يسدكيا ا إذا كيتا تقييم ااسوت األ رات ا يتايىل ال ؤسسىل اىأعلال  ى  قي ديىيت ا قيقيىل  ايىا أ ىم قىا 
 يهظىىىر ا سىىىد  ر ا ال سىىىدوييتت ا رتكعىىىل الىىىايوا    يعىىىيتقلوا  ىىى  قلىىى  سىىىوت ا ىىىيتا إذا  ىىىيت تعرتىىىد ا ؤسسىىىل ا اىىى س

 ؤسسىىل.  دبىىيت أا ا ؤسسىىيتت ذات الىىو ة ا هيك ىىل ترتكىىع اييىىيت اادهلىىيتاي  ا ايىىل ا اىى س الرتكىىيتع جىىو ة اكا ىىيترة 
عها أ   سدوس الايوا اىاا  ىاير  يى و ا ؤسسىيتت اى  يقلىا ا ا ؤسسىيتت ذات الىو ة ا رتكعىل ااصىاار ا  يىا  ى  

أ  اارحبيىل   اىيف نسىلل ااىايوا ااايوا. ا اا ايتاه وذج يدهلأ اوجو  ع قىل ارتلىيتط إصمىيتني اىيف كى   ى  قي ىل ا ؤسسىل 
إ  أقىىوت ا لهليىىل   أي ىىيت  جىىو  ع قىىل ارتلىىيتط إصمىىيتني اىىيف كىى   ىى  قي ىىل ا ؤسسىىل   سىىدوس ااىىايوا ايتذيهلىى  ا ىىيت  
 اأد ىىيتا تعىىرض ا ؤسسىىل ا اىى س  أا اا يىىيت ة يف ج انالعقىىيتبأ اإلاىى س  ىى   ىىأ يت زبكىىيد  سىىدوس ااىىايوا  كىى ا 

 2زبكيد اأد يتا أا ث اإلا س.
يف نظريىىل أىىوا ااسىىلوم ااد ىىويل  ال ؤسسىىيتت  يتقىىا " Myers & Majluf 7791 ومااايلي  مااايرز"  اهلىى

ظىىىى  تكيتعىىىى  قىىىىرارات ااد ويىىىى   االسىىىىد  يتر الحىىىىا  ىىىى  عىىىىان ككىىىىيتنة ااقىىىىرارات االسىىىىد  يتريل ااهيت ىىىىل عىىىى  عىىىىان سبيتاىىىى  
سبيتاىىىىى   "  ىىىىى   ىىىىى ا إسىىىىىقيتط ااىىىىىضاضDonaldeson 7797 دونالدساااااو علىىىىىال اقضاأىىىىىيتت " عد ىىىىىاي  ا علو ىىىىىيتت. 

ااع قل ايف قرار  االسد  يتر  ااد وي  عها يت يدواار ااس ا ايري   علو ىيتت  يتصىل عى  قي ىل أصىوا ا علو يتت  ليهيت 
ا ؤسسىىىل ايسىىىد  ديتأىىىل ال سىىىد  ري  ااىىىيترجييف. أيىىى  يدوقىىىع أا يىىىؤ   عىىىان سبيتاىىى  ا علو ىىىيتت إ  تقيىىىيم ا سىىىيم 

اىىاا ا ىىايري  إذا كىىيتا اىىاييم  علو ىىيتت  ا ليىىل تىىااعيم  ااعيت يىل ال ؤسسىىل علىىال رمىىو  ىىيت ا  ىى  قلىى  ااسىىوت   عليىى
الع ىى   اقىىيت  صىىلحل سلىىل ا سىىيم ااقىىاا ال اىىا م سىىو  ظمدهعىىوا عىى  إصىىاار أسىىيم عيت يىىل جايىىاة أىىىت  اىىو ترتىى  

و ا   ا سون تقييم أسعيتر ا سيم قىا يصى  إ  ا ىا ااى   يسىدطيع عهىعلال ذاا راد ااكرص االسد  يتريل الياة
                                                           

1
 .212  ص2177  إاران الهشر  اادوزيع  ا  لهلل ا ر نيل اذيتمشيل  2ايتي  تيم   ليت ئ اإل ارة ا يتايل  ط - 

2
 .91-97 يتا ااير عل  ااو    رجع سل  ذكرو  ص ص   - 
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دمىيت يسىكر عى   سىيتئر   ا  أا يسدحوذ ا علال  يت يو أك ر  ى  صىيتيف ااقي ىل ا يتايىل ال شىر ع الايىاا الا سد  ر  
 اىىو كيتنىىد صىىيتيف قي دىىى ا يتايىىل  يدح ليىىيت سلىىل ا سىىيم ااقىىاا ال  يىىو  ىىيت صمعىى  اإل ارة تىىراد ا شىىر ع الايىىا أىىىت

 شىىر ع الايىىا دبصىىيت ر ا  ىىواا ريىىك أنىىى ظمهلىى  ال ؤسسىىل ذبهىى  أيتاىىل قصىىور االسىىد  يتر  ىى   ىى ا سبويىى  ا . وجلىىل
اااا ليىىىل الا راىىىيتح ايتدجىىى ةأ أ  ااىىىايوا  يتايىىىل  ىىى  ااطىىىر أ  أىىىىت ااىىىايوا ااطىىىرة ايتعدليتريىىىيت أقىىى  تىىىأارا ايتاسىىىوت  ىىى  

   .1ا سيم ااعيت يل
تك ىى  ااد ويىى  ااىىاا ل  الا راىىيتح ايتدجىى ة  االأدييت يىىيتت  أقسىىيتط االيىىد مأ عىىيت ة  ىىيت يت ؤسسىىيتت اىى اا ا
 ىيت  تلجأ إ  ااد وي  اايترج  إال إذا كيتا ااد وي  اااا ل  ريك كيت .  تدليص أاعيت  يى و ااهظريىل يفالد وي    ال 

 :2يل 
 تك   ا ؤسسيتت االعد يت  علال  صيت ر ااد وي  اااا ليل  ااك تدحا  ايت رايتح ايتدج ة  خمصصيتت االيد م؛ -
  اادوقعىىيتت اشىىأا ااكىىرص االسىىد  يتريل   كىى ا ت ىىع ا ؤسسىىيتت نسىىليت  سىىدياال الدوزيعىىيتت يىىدم  تىىعييت اسىىدهيت ا إ -

توقعيىىىيت الدىىىااقيتت ااهقايىىىل ا سىىىدقلليل  يىىى ا يعىىى  أا ا ؤسسىىىيتت تراعىىى  عهىىىا ربايىىىا نسىىىلل ا راىىىيتح ا وزعىىىل أا تهلىىىوا 
 ا رايتح ايتدج ة  االيد كيتت كيتايل الد وي  يف ااظر   ااعيت يل؛

هىى  أ  تاىىىكات  كيتجذىىل. يىى ا اا لىىىيتت يعىى  أا ا راىىىيتح تدلىىع ا ؤسسىىل سييتسىىىل ايتادىىل اشىىأا توزيعىىىيتت ا راىىيتح ادج -
ايتدج ة إتيتال إ  أقسيتط االيد م  ا ؤ نيتت قا ت يىا أ  تقى  عى  االأدييتجىيتت االسىد  يتريل. اعهىا أىا ث اىيتئد 
 يف ا رايتح ايتدج ة اسىو  يسىديان يف تسىايا أعلىيتن ااىايوا أ  االسىد  يتر اىيت  رات ا يتايىل ااقيتالىل الدسىوي   أ ىيت يف
أيتاىىل ااعجىى  اىىاا ا ؤسسىىيتت سىىو  تدوجىىى إ  اسىىدياان اادىىااقيتت ااهقايىىل ا ديتأىىل أ  ايىىع جىى ن  ىى  ا  رات ا يتايىىل 

 ااقيتالل الدسوي ؛
أا ا ؤسسىىيتت ااىىك اىىايييت أرايتأىىيت حمدجىى ة عيتايىىل يدوقىىع أا تقلىى   يىىع ااكىىرص االسىىد  يتريل ذات صىىيتيف قي ىىل أيتايىىل  -

 حمدج ة ايدوقع أا تراد اعد ي و ااكرص؛ يتايتأأر ذيت  وجلل  أ يت ا ؤسسيتت ااك ايس 
م دمدىىيتزة أ  سىىهاات إذا  ىىيت اتىىطرت ا ؤسسىىل إ  ااد ويىى  ااىىيترج   تلىىاأ ااصىىاار  يىىوا  يتايىىل  ىى  ااطىىر مث أسىىي-

 . مث أسيم عيت يل ك  ذ أ ك. قيتالل الدحوي 
 :3يتب أشمييت يرجع اعد يت  ا ؤسسيتت إ  االادقيتط اادارصم   صيت ر ااد وي  ل لل    ا سل

إصىىاار أسىىيم عيت يىىل  ىى  قلىى  ا ؤسسىىيتت  يتصىىل ااهلىى رس  هيىىيت يىىدم تكسىىكو كأ لىىيتر سىىيذل  ىى  قلىى  ا سىىد  ري  يف  -
 ااسوت  ا  ر اا   يؤ   إ  ازمكيتض أسعيتر ا سيم ا يتايل؛

                                                           
1
 .92 يتا ااير عل  ااو    رجع سل  ذكرو  ص  - 

2
 .12-12أسيت ل سيي  عل  يييتجهل   رجع سل  ذكرو  ص ص  - 

3
 أنظر: - 

 ؛17حم ا علاو حم ا  صطكال   رجع سل  ذكرو  ص  -
 .12أسيت ل سيي  عل  يييتجهل   رجع سل  ذكرو  ص -
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قيتالىىىىل أ  زيىىىىيت ة أ  نقصىىىىيتا يف اادوزيعىىىىيتت اىىىىى حمدىىىىوس إع  ىىىى    ايتادىىىىيت  ال ظمهلىىىى  اسىىىىدياان أ ىىىىواا اادوزيعىىىىيتت   -
 االأدييتجيتت ااد ويليل يف أيتال عان ككيتيل ا رايتح ايتدج ة الد وي  ا طلوب؛

 ازمكىىىىيتض  صىىىىيتري  إصىىىىاار ااسىىىىهاات عىىىى   صىىىىيتري  إصىىىىاار     صىىىىيتري  إصىىىىاار األراىىىىيتح ايتدجىىىى ةعىىىىان  جىىىىو  -
 ا سيم ااعيت يل؛

إصىاار سىهاات يىؤ   إ   إصاار أسيم عيت يل جاياة ي يا ااع ن اا رييب علال سلىل ا سىيم ااعيت يىل  يف أىيف -
  ار ترييب ال ؤسسل     مث  يتاهليييت؛

ااسىىيطرة علىىال ا ؤسسىىل  ىى   ىى ا تاىىك   اإل ارة يىىؤ   إ  اقىىااا ا ىى م ا ىىيتاييف إصىىاار أسىىيم عيت يىىل جايىىاة  -
 ييهل  ا لهليل  أقوت اادصويد.

ايىىىل  نسىىىلل  يىىىوا اىىى اا تلجىىىأ ا ؤسسىىىيتت إ  اأدجىىىيتز جىىى ن كلىىىك  ىىى  ا راىىىيتح ا أدكىىىيتظ اهسىىىلل  لهليىىىل عيت
 هيك ل     أ يت ربسيف ااطيتقل االقضاتىيل ذىيت السىدياا ييت يف سبويى  ا شىيتريع االسىد  يتريل ا رحبىل   ا االجىون إ  
إصىىاار أسىىيم عيت يىىل جايىىاة إال ك ىى ذ أ ىىك عهىىا يت يهلىىوا يهىىيتم  شىىيتريع  رحبىىل جىىاا  ال ظمهلىى  تأجيليىىيت يف نكىىس 

 يت  سعرة اأك ر دميت صم .يسي ااوقد أ  عها يت يرس  اير  ا ؤسسيتت أا أ
اىك    يتصىل تلىا اأ  تاىكات  كيتجذىل ايتادىل اشىأا توزيعىيتت ا راىيتح ادجهى ك يت أا ا ؤسسل تدلع سييتسىل 

 قي ىىل اادوزيعىىيتت. اىىاذا  ىىيت أ ىى  يف ا سىىليتا اأد ىىيتا أىىا ث تقلىى  يف ا راىىيتح  يف ااكىىرص تهطىىو  علىىال إنقىىيتص يف
ع يع  أا ا رايتح ايتدج ة إتيتال إ  خمصصيتت االيد م  ا ؤ نىيتت قىا االسد  يتريل ا ديتأل  ااا اليتت سييتسل اادوزي

ت يىىىا أ  تقىىى  عىىى  االأدييتجىىىيتت االسىىىد  يتريل. اىىى اا الاىىىا  ىىى  تىىىر رة تهلييىىى  إ ارة ا ؤسسىىىل اسييتسىىىدييت يف توزيىىىع 
 ا رايتح  ع ااكرص االسد  يتريل ا ديتأل.

ادىىااقيتت ااهقايىىل اايترجىىل  اىىاا ا ؤسسىىل اكىى  أيتاىىل  جىىو  اىىيتئد يف اادىىااقيتت ااهقايىىل اااا لىىل  قيترنىىل ايت
 ىىىهل  اسىىىد  يترات  ؤقدىىىل أ  تقىىىون ادوزيىىىع ا راىىىيتح أ  اسىىىض ا  جىىى ن  ىىى   يفسىىىدحدكا ايتاكىىىيتئد يف صىىىورة نقايىىىل أ  

أسىىىىي ييت ا داا اىىىىل أ  سىىىىاا   يىىىىوا علييىىىىيت. أ ىىىىيت إذا كيتنىىىىد اادىىىىااقيتت ااهقايىىىىل اااا لىىىىل أقىىىى   ىىىى  اادىىىىااقيتت ااهقايىىىىل 
يى و ا يتاىل سىدقون ايتسىدياان اىيتئد ااهقايىل اىايييت أ  قىا تقىون اليىع جى ن  ى  اسىد  يتراهتيت اايترجل  اىاا ا ؤسسىل يف 

 .1ا ؤقدل أ  قا تلجأ إ  االقضاض اايترج  أ  أىت إصاار أسيم عيت يل جاياة
ااىضض  و جيليىيتو   يلىر أا كى   ى   :المعلومات المستقاة من نسا  المديونياةأو  نظرية اإلشارة -3-1-2

 اإل ارة ظمدلهلىىيتا نكىىس ا علو ىىيتت اااا ليىىل عىى   سىىدقل  ا ؤسسىىل   أ  أا يهىىيتم سبىىيتا  ال علو ىىيتت  ىىيت  ا سىىد  ري 
  أيىىىى  تدىىىىوار اىىىىاس ا ىىىىايري   علو ىىىىيتت ال تدىىىىوار تىىىىيف. اهلىىىى  يىىىى ا االاىىىىضاض ريىىىىك صىىىىحيحاىىىىيف ا قرتىىىىيف  ا قض 

يتر  عيتئىاا إصميتايىيت سىو  تقلى  ال سد  ري  ا اا يوجا عان سبيتا  ال علو ىيتت. ايت ؤسسىيتت ااىك تدوقىع اىرص اسىد  
اهلىى  يهكىىر  ا سىىد  ر ا ا ىىيتايوا  ا ىىاران   إ اريىىيت ا صىىوا علىىال  يىى  اىىاال  ىى  ايىىع ا سىىيم الحصىىوا علىىال ااد ويىى 

                                                           
1
 .29  ص  رجع سل  ذكرو ي  جيتار ع  نل   - 
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  ايت ؤسسىىىيتت ااىىىك تدوقىىىع ظر اىىىيت أسىىىوأ يف ا صىىىوا علىىىال عيتئىىىا إصمىىىيتني اإلصميتايىىىل ا دوقعىىىل  ااعهلىىىس صىىىحيح ايتاهدىىىيتئ 
ال  ى  ا صىوا علىال ااد ويى  عى   ريى  االقىضاض  ذاىا  ى  أجى  أا يسىيم  هيتس  سو  تلجأ إ  ايع أسيم اا

آ ر ا يف ااسيتئر ا دوقعل ايق  ااطر  ك اا تدجهى  ا ؤسسىل آاىيتر ااىاي  ااسىلليل يف ظىر    ى  يى ا ااهىوع. أ ىيت 
طىىىرح ي ىىىل أقىىى  ال ؤسسىىىل ااىىىك تيف أىىىيتا سبيتاىىى  ا علو ىىىيتت اىىىاا ر  اعىىى  ا سىىىد  ري  سىىىيهلوا سىىىللييت  ذاىىىا ادحايىىىا ق

سىيم طمكىد  ى  ا    قي ل أك ر ال ؤسسل ااك تطرح سهاات.  اهيتن عليى ااا نظريل اإل ىيترة تقىوا أا  ىرح أسي يت
 1قي ل ااسيم   رح اااي  سو  يراع    قي ل ا ؤسسل.

أ يت اي يت يدعل  حبجىم االقىضاض اىاا يى و ااهظريىل تكىضض أا ا سىد  ري   ى   ىيترج ا ؤسسىل يىر ا أا نسىلل 
 رتكعل ال ؤسسل  ؤ ر علال نوعيل   قارة أك ر ذيت علال ربقي  ا رايتح كو ىيت سبدلىا أصىوال ظمهلى  تقىاظمييت  االقضاض ا

ك ىىى يتا ال قرتىىىيف. يف أىىىيف أا ا ؤسسىىىيتت ذات نسىىى  االقىىىضاض اا ىىىعيكل ال تسىىىدطيع تقليىىىا ا ؤسسىىىيتت ذات 
ا يىيت رة كىل االقىضاض ذىيت اسىل  عيت ى  ا ايونيل ااعيتايل اسىل  قىارهتيت ايتىا  ة علىال االقىضاض   ا دىى  الرتكىيتع تهلل

. أ ىىيت ايتاهسىلل اعيت ىى  ا يىيت رة ايتاهسىىلل ال ؤسسىيتت ذات ا ايونيىىل ا علىال اىىاا يهىيتم ع ليىىل دمىيت يعرتىىييت إ  اإلاى س
 كيتتىىلل  ىىيت اىىيف تهللكىىل االقىىضاض  نسىىلل ا ايونيىىل ااىىك تقىى  ايترتكىىيتع تهللكىىل االقىىضاض  ايتادىىيت  يقىى  اأد ىىيتا إاىى س 

ايتعدليتريىىيت أجىىر ا سىىيتس ذىى و ااهظريىىل  أي ىىيت أا يهىىيتم ع قىىل  7711ROSSجىىات  راسىىل ر س ا ؤسسىىل.  قىىا   
  ر يل ايف قي ل ا ؤسسل ال قارة أك ر علال ربقي  ا رايتح  سدقل أ  نسلل ا ايونيل.

 ىىىى  ا ؤسسىىىىيتت  هيك ىىىىل الىىىىو ة  ل أنىىىىواع  جىىىىو  ا اىىىى Noe 7799 علىىىىال يىىىى ا ا سىىىىيتس يكىىىىضض نىىىىو  
ك  أيتال اادوازا تقلى  كى  يى و ا نىواع ا شىر ع ذ  صىيتيف ااقي ىل ا يتايىل ا وجلىل  الو ة. ال   دوسطل الو ة   عيتاي

اهل  يصار ااهىوعيف  هيك ىل  عيتايىل الىو ة  يونىيت يف أىيف تصىار  دوسىطل الىو ة أسىي يت جايىاة.  دبىيت أا ااىايوا 
ؤسسىل  هيك ىل الىو ة سىديديتر حميتكىيتة   اىاا ا ا ؤسسل  قيترنل ايت سيم ااعيت يىل تعد ر أق  أسيتسيل ايتاهسلل اهوعيل

. أ ىيت ا ؤسسىل  دوسىطل ا ؤسسل عيتايل الو ة  ا  يو يت سىدقون اىأعلال  ى  قي ديىيت ا قيقيىل  قيترنىل اأسىي ييت ااعيت يىل
الىىو ة رريىىم  لىىو  يو ىىيت  ىى  ا يىىيت رة إال أ ىىيت سىىديديتر إصىىاار أسىىيم عيت يىىل  ا  يو ىىيت سدسىىعر اأقىى   ىى  قي ديىىيت 

سسل عيتايل الىو ة اسىديديتر إصىاار  يىوا   ىيت أقى  أسيتسىيل اهوعيىل ا ؤسسىل  ى  ا سىيم ااعيت يىل ا قيقيل. أ يت ا ؤ 
 .2    مث حميتكيتة ا ؤسسل  هيك ل الو ة

  يشك نو  إ  أا  دوسى  جىو ة ا ؤسسىيتت ااىك تصىار  يونىيت يدوقىع أا يهلىوا أعلىال يف أيتاىل اادىوازا  ى 
هلأ ااه وذج اىر  اعى  سىيتا   سىعيتر ا سىيم إاىيتا اإلعى ا عى  إصىاار .     مث يد  ي هتيت ااك تصار أسي يت عيت يل

 ة  ك يت يدهلأ ار  اع   وج   سعيتر ا سيم عها اإلع ا ع  إصاار ااايوا.اأسيم عيت يل جاي

                                                           
أ  أ ر أىل 2119-7779أار ييهلى  رأس ا ىيتا علىال ا  ان ا ىيت  الشىركيتت ا سىيتشمل ااعيت ىل ااصىهيتعيل يف ا ر ا ال وا  رايتع  علا اارس  يهيتناة   -1

 .12-17  ص ص 2111 كدوراو  السكل يف ااد وي  كليل اااراسيتت اإل اريل  ا يتايل ااعلييت جيت عل ع يتا ااعرايل الاراسيتت ااعلييت ع يتا  ا ر ا 
2
 .99 يتا ااير عل  ااو    رجع سل  ذكرو  ص - 
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 اهيتن علال ذاا توص  نظريل اإل يترة اأنى صم  علال ا ؤسسل أا ال تسديان ا ىا ا قصىال  ى  االسىداانل  
 1يت ال.ك يت أ صد نظريل ا ل

 ااهديجل يهيت أا ااد وي  ايتاىاي   ى  ا  هلى  أا يىؤ   إ  ااديكيى   ى   شىهللل االسىد  يترات ريىك ااهلكىؤة 
 االسد  يترات ااكيتئ ل  ايتاديت  يؤ   إ  زيىيت ة قي ىل ا ؤسسىل. ك ىيت  إا علىال ا ؤسسىيتت االأدكىيتظ دبقىارة اسىداانل 

قدصىىىيت يل عيتايىىىل. ك ىىىيت صمىىى  علىىىال ا ؤسسىىىيتت عىىىان اأدييت يىىىل تسىىىديا ييت عهىىىا يت تطىىىرأ  شىىىيتريع جايىىىاة ذىىىيت جىىىا س ا
اادوسع يف اسدياان ااد وي  ايتااي   اارض اسدياان ا قارة علال االسداانل االأدييت يىل يف أىيتالت ا يتجىل اد ويى  

 إتيتيف.
يعدى ر االذبىيتو رمىو ا يىيت رة  ى  ااعوا ى  ا ي ىل ااىك تىؤار يف ع ليىل ااديطىي   االتجاه نحو المخاطرة: -3-1-3
يتاىىل  ازبىىيتذ ااقىىرارات علىىال  سىىدوس ا ؤسسىىل. ايتذبىىيتو ا ىىاير رمىىو ا يىىيت رة يىىؤار يف ع ليىىل إعىىاا  ا وازنىىل اادقايريىىل  اارق

  تع ا عيتيك  كى اا تقيىيم ا  ان  اقىيت ذى و ا عىيتيك. ك ىيت يىؤار علىال ااقىرارات االسىد  يتريل  اادشىايليل ااىك يديى ييت 
يىيت رة  ى  قلى  ا سىد  ري    ديى   ااقىرارات  ىيترج ا ؤسسىل يىؤار علىال  ا اير  ا   ا ؤسسل. أي يت االذبىيتو رمىو ا 

كيكيىىل تقيىىيم يىىؤالن ا اىىرا  ا سىىد  يترات  ا  رات ا يتايىىل اايتصىىل ايت ؤسسىىيتت.  تكىىضض  عظىىم اااراسىىيتت  االحىىوث 
دجهىىىى  أا رييتاليىىىل ا ىىىىايري  ايتاوأىىىاات االقدصىىىىيت يل  ا سىىىد  ري   يترجيىىىىيت ال ديىىى   ااقىىىىرارات ع و ىىىيتأ  ىىىى  ااهىىىوع ا 

ال يىىىىىيت رة. يىىىىى ا االاىىىىىضاض يىىىىىؤ   إ  تكسىىىىىك سىىىىىلوم  ديىىىىى   ااقىىىىىرارات اطريقىىىىىل  عيهىىىىىل عهىىىىىا ازبىىىىىيتذيم القىىىىىرارات 
االسد  يتريل عها  تع ا عيتيك الرقيتال علال يؤالن ا ايري  ك يت اىى تىأاك علىال ااه ىيتذج ا كضتىل اهليكيىل ازبىيتذ ااقىرارات 

 2    أشمييت سموذج تسعك ا صوا اارأمسيتايل.
اأا ااداكات يف نسىلل  لهليىل اإل ارة  7711leland et Pyle يت ا علال ذاا تهلأ ك     اي نا  اي   اعد

األسيم ااعيت يل ال ؤسسل تعهلس ااداكات يف ااقي ىل ااسىوقيل ال ؤسسىل.  تكسىك ذاىا أا ا سىد  ري  يكضتىوا أا 
يهلىىوا  هللكىىيت ال ىىايري  ااىى ي  ال يرريلىىوا يف  .   ىى   هظىىور اادهويىىع قىىاجيىىاا اادىىااقيتت ااهقايىىل ا دوقعىىل اإل ارة تعلىىم

رب   ا ييت ر االأدكيتظ اهسلل عيتايل    ا سيم ااعيت يل ال ؤسسل. ا ا ااا ا ايري  ااييم أيتا  ا أدكىيتظ اهسىلل  
اى اا  كلكة    ا سيم إذا كيتنوا اق  يدوقعىوا تىااقيتت نقايىل  سىدقلليل عيتايىل ايتاهسىلل القي ىل ااسىوقيل ال ؤسسىل.

ريىىىك أا ذاىىىا ال يهطلىىى  علىىىال  اار ىىىيا يعدىىى ر  لهليىىىل ا ىىىايري   ىىى  ا سىىىيم  اىىىي  ال قىىىل يف رحبيىىىل ا ؤسسىىىل ايت سىىىد  ر
 .3ا سيم ا عيت   راؤييت    قل  ا ؤسسل  ا  لوكل ال سيتشميف اايترجييف

                                                           
1
 .71رس ا نور   يرانيل    رجع سل  ذكرو  ص  - 
يت رة  أارو علال ااع قىل اىيف ااعيتئىا  ا يىيت رة  ىع  راسىل ذبريليىل علىال ااهلويىد  ةلىل ايتيتسىلل  اإل ارة  اادىأ يف  يايرا    االذبيتو رمو ا ك يتا اااي  اا  -2

 .7777  كليل اادجيترة  جيت عل ااقيتيرة   صر  سهل  17ااعا  
3
 .91 يتا ااير عل  ااو    رجع سل  ذكرو  ص  - 
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اذيهلىى  ا ىىيت   ك ىىيت ظمهلىى  أي ىىيت اسىىدياان اذبىىيتو اإل ارة إ  ذبهىى  ا يىىيت رة ك ؤ ىىر يىىدم  ىى    اىىى ربايىىا
ااىىىدحهلم  ااسىىىيطرة علىىىال إ ارة ا ؤسسىىىل  ا  ا ؤسسىىىل. اعىىىيت ة  ىىىيت تىىىرتل  اذبيتيىىىيتت اإل ارة اعهصىىىري  أسيتسىىىييف  ال 

ااك تدشدد ايييت  لهليل ا سيم ااعيت يل تقون عيت ة ااصاار أسيم عيت يىل ادلليىل  ااهللكةايت ؤسسيتت   اا يتو ا ييت رة.
 يف يىىى و ا يتاىىىل سىىىيق   ا ىىىيتاييف علىىىال إ ارة ا ؤسسىىىل.اأدييتجيتهتىىيت ا يتايىىىل  ا  ىىىر ااىىى   سىىىييكد  ىىى  سىىىيطرة ا ىىى م 

 أي ىىيت يع ىى   1اعد ىىيت  ا ؤسسىىل علىىال االقىىضاض اد ويىى   شىىيتريعييت  ت يىىا نسىىلل أقىىوت ا لهليىىل ا  واىىل ذىى و ا شىىيتريع.
 رجيتا اإل ارة علال ذبهي  ا  م خميت ر اسدياان قر ض زائاة ع  ا يتجل  ا ل  صيت يم.

ا ؤسسيتت ااصاكة يك ىلوا ذبهى  إصىاار ا سىيم ااعيت يىل أىىت يدسى  ذىم      نيتأيل أ رس   ااا   م
ااسيطرة ااهليت لل علال إ ارة ا ؤسسل. ك يت أ م  ااقوا عيت ة  ى   سىدقل   ؤسسىيتهتم أيى  يدوقعىوا  هليتسى  كلىكة 

ت قىا ذمىا    اسدياان ااراع ا يت . ا اا ايم عيت ة علال اسدعاا  ا ييت ة نسى  االقىضاض. إال أنىى يف اعىد ا ىيتال
 ىى م ا ؤسسىىيتت ااصىىاكة أك ىىر ربكظىىيت  ىى  إ ارة ا ؤسسىىيتت ااهللىىكة    ايتادىىيت  ال يهلىىوا  سىىدعاا اقلىىوا  رجىىل أكىى ر 

 .2   ا ييت ر ايت صوا علال قر ض إتيتايل
ريىىك أا اعىىد اااراسىىيتت  االحىىوث ا اي ىىل تىىرس أا يىى ا االاىىضاض اي ىىيت يدعلىى  ايتالذبىىيتو رمىىو ا يىىيت رة اىىيس 

واق   ااظر  . اقا أظيرت نظريل ا وقى  أا ا اىرا   ا ؤسسىيتت يدصىراوا ك حلىيف ال يىيت رة صحيحيت يف ك  ا 
عهىىىا يت يشىىىعر ا أا ااعيتئىىىا أقىىى   ىىى   سىىىدوس اذىىىا  أ  نقطىىىل  رجعيىىىل  عيهىىىل   ك ىىىيت أا نكىىىس ا اىىىرا   ا ؤسسىىىيتت 

دىيت  يوتىح ااكىرت .  ااشىهل  اا3يدصراوا ك دجهلىيف ال يىيت رة عهىا يت يشىعر ا أا ااعيتئىا أعلىال  ى   سىدوس اذىا 
 ايف االذبيتو رمو ا ييت رة يف ظ  ك     ااهظريل اادقليايل  نظريل ا وق .

                                                           
1
 .179  ص 7779اإل ارة ا يتايل  ااد وي   اااار اليت عيل  اإلسهلهاريل   صر  حم ا صيتحل ا هيت      - 

2
 .179  ص نكس ا رجع - 

3
 يسر  أسيف  ليكل    ر ااد وي  ااسلوك  يف تكسك ااقرارات ا يتايل  ةلل كليل اادجيترة اللحوث ااعل يل  جيت عل ااقيتيرة   صر . - 
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تع ىىىىا ا ؤسسىىىىيتت ال ائريىىىىل إ   االلتقاااااط التاااادريجي لمصااااادر التموياااال والمؤسسااااات الج ائريااااة: -3-1-4

دعىىىاي ت ا سىىىدقلليل يف رأس ا ىىىيتا أ  اأدجىىىيتز جىىى ن  ىىى  أرايتأيىىىيت يف  ىىىهل  اأدييت يىىىيتت أ  أراىىىيتح حمدجىىى ة  واجيىىىل اا
 واجيىىىل ا يىىىيت ر ايتد لىىىل أ  سبويىىى  ااكىىىرص االسىىىد  يتريل ا رتقلىىىل. أ  أىىىىت زيىىىيت ة االسىىىدق ايل ا يتايىىىل ال ؤسسىىىيتت دبىىىيت 

 .ي ا  يت يس ال ايتاد وي  اا اي يس ح ذيت اقر ض  سدقل 
يىل اأدييتجيتهتىيت ااد ويليىل  سىدقل  ال ظمهلى  ا ؤسسيتت ال ائريل إ  تهلىوي  ااد ويى  ااى اي  ىا  تلل لونإا  

اعدلىىيترو اعد ىىيت  يىى و ا ؤسسىىيتت علىىال نظريىىل االادقىىيتط اادىىارصم   صىىيت ر ااد ويىى    ا يىى و ا  ىىكة تدطلىى   جىىو  
سوت  يتايل نشطل تداا ا ايى ا سيم  ااسهاات  ك يت تدطل  أال تهلىوا يهىيتم قيىو ا علىال ا ؤسسىل يف ااىا وا إ  

ديىىيتر اىىيف إصىىاار أسىىيم عيت يىىل أ  إصىىاار سىىهاات.  قلىى  ذاىىا صمىى  أا يهلىىوا اىىاس ا ؤسسىىل ااسىىوت ا ىىيت   اال 
ك صار ااي  ا عد يت  علال ااد وي  اايترج    يى ا اىا رو يدطلى  أال تهلىوا يهىيتم أرايتأيت حمدج ة قيتالل ا سد  يتر  
 .1قيو ا علال توزيعيتت ا رايتح

 ا رييتاليىىىىل يىىى و ا ؤسسىىىىيتت تعدىىى ر  ؤسسىىىىيتت ايىىى و ا دطللىىىيتت ايسىىىىد  ديتأىىىل أ ىىىىيتن ا ؤسسىىىيتت ال ائريىىىل  
. ك ىىيت أا ع و يىىل زب ىىع اهل ىىك  ىى  ااقيىىو  ااىىك تكرتىىييت ااا اىىل خبصىىوص قىىرارات ااد ويىى   اأدجىىيتز ا راىىيتح  توزيعيىىيت

ااسىوت ا ىيت  يعىا ريىىك نشى   اىيس أ ىيتن ا ؤسسىىل أريىل ااىا وا  ااىر ج إ  ااسىىوت أ  إصىاار سىهاات أ  أسىىيم. 
ااد ويىى  ا ديتأىىل ال ؤسسىىيتت تهلىىوا يف  ىىهل  قىىر ض  صىىرايل   ىى ونل اأصىىوا ايتادىىل  ىى  ا عظىىم  صىىيت ر  ايتادىىيت  

                                                           
1
 .71و  صحم ا علاو حم ا  صطكال   رجع سل  ذكر  - 

  رجل
 اادك ي 

 يت رة دجه  ال ي

 حم  ال ييت رة

 حميتيا ال ييت رة

 ااهيتت 

 اادك ي 

  دجه  ال ييت رة

 حم  ال ييت رة

 ال هطقل ا رايتحأ

 -ال هطقل ااسيترةأ   ااهيتت 

 الموق  للمخاطرةنظرية  للمخاطرة النظرية التقليدية

 ونظرية الموق  (: الفرق بين االتجاه نحو المخاطرة في ظل كل من النظرية التقليدية1-3الشكل رقم )

 ك يتا اااي  ااايرا      رجع سل  ذكرو  المصدر:
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  ىىى  مث ال يهلىىوا أ ىىىيتن ا ىىىاير ا ىىىيت   صىىيت ر سبويىىى  خمدلكىىىل ال كيتتىىىلل   ىى ا عقىىىو    ر ىىىل يف  ىىهل  اتكيتقيىىىيتت قىىىرض
 .ايهييت
 أثر سياسة التوزيعات على قيمة المؤسسة.  -3-2

لى  ا راىيتح ايتدجى ة اىاس قي ىل ا ؤسسىل  كو ىيت ايتىا  ا سيتسى   لعلىال تلع  سييتسىل اادوزيعىيتت   را ييت ىيت  
   دميت يوار ذيت  صار سبوي  ذاي تعد ا عليى ادلليل اأدييتجيتهتيت ااد ويليل  سدقل .ا ؤسسل
 يعد ر " و جلييتو"  " يلر" أاىرز  ى  تعىرض اسييتسىل اادوزيعىيتت. اى اا سىهحيت ا  هيتقشىل أاهليترشمىيت اشىأ يت  

 ا اي ل ا دعلقل اسييتسل اادوزيعيتت. أيم ااهظرييتتيت  علال أا نقون يف ا  ك اعرض  وجيل ذ االندقيت ات ا 
 .()نظرية ال عالقة لتوزيعات األرباح"ميلر" في سياسة التوزيعاتوويهة نظر "موديلياني"  -3-2-1

 ىيت يطلى  عليىى اهظريىل يعدقا " و جلييتو"  " يلر" أا قرار توزيع ا رايتح ال أار اى علىال قي ىل ا ؤسسىل  يىو  
اقي ىل ا ؤسسىل تدحىا  اهلكىيتنة قىرارات االسىد  يتر  أ   Dividend irrelevance Theoryعىان   ن ىل اادوزيعىيتت 

 اقىىا أ ىى  " يلىىر"  " و جليىىيتو" ايتاضاتىىيتت ااسىىوت ااهليت لىىل  يتصىىل . 1تدحىىا  اقىىارة ا صىىوا علىىال توايىىا ا راىىيتح
 : 2تلا ا د  لل يف  يت يل 

 ايتار ا  ا  طمدلكوا يف  ريقل أصوذم علال ا  واا  ال يف  هل  ا رايتح ؛يدص  ا سد  ر ا  -
أ   سىىد  ر ال ظمهلهىىى اادىىأاك يف سىىوت رأس ا ىىيتا الأسىىعيتر ا سىىيم يف ااسىىوتأ   أنىىى ظمهلىى   ىىران  ايىىع  -

  ك ىىىىيت ال توجىىىىا تهللكىىىىل ال عىىىىيت  ت أ  تىىىىرائ . أ ىىىىيت ت ا يتايىىىىل اهل يىىىىيتت  ي ىىىىيت صىىىىار أج يىىىىيتا  را
 رأس ا يتا اي   ديتأل ايتجمليتا ؛ا علو يتت ع  سوت 

  ط  االسد  يتر  اادوزيعيتت ايتد لل     ر  ا ؤسسل  علو ل  قا يت ؛ -

 ؛ اسهااتتوجا تهللكل ا صاار  أ  ال تدهللا ا ؤسسل أ   صر ايتت عها إصاارييت األسيم  ا ال -

 سييتسل االسد  يتر ال ؤسسل ايتادل ال تداك. -

اىىىر ة ا ىىى م  قليىىى  إجىىىران اادوزيعىىىيتت تد  ىىى  يف قي ىىىل ا سىىىيم   يلىىىر" علىىىال أا"  يقىىىون اهلىىىر " و جليىىىيتو"   
ااعيت يل يف سوت رأس ا يتا    ااك تعهلس ا رايتح ااك ربققد   ا ااكضة. اىاذا  ىيت قىررت ا ؤسسىل توزيىع جى ن  ى  
تلىىا ا راىىيتح اىىاا ااقي ىىل ااسىىوقيل السىىيم اعىىا إجىىران اادوزيعىىيتت سىىو  تىىهيكد اىىهكس قي ىىل اادوزيعىىيتت ااىىك أصىى  

 .3عليييت ااسيم

                                                           
1
 -Husam-Aldin, Nizar Al-Malkawi, Determinants of Corporate Dividend Policy: An Application of the Tobit 

Model,Journal of Economic & Administrative Sciences, Vol. 23, No. 2, The college of Business & Economics, 

UAE University, December 2007. 
قيترنىل اىيف ا حم ا عل  ااك    ااع قل ايف توزيعيتت ا رايتح  ااعوائا ااسوقيل ريك ااعيت يل األسيم   اس تأارييت العد ا داىكات:  راسىل  ياانيىل   ؤي -2

 ن.2119يى/7129   رك  االحوث  اادواي   اإل يترات ااعرايل ا دحاة  717  ااعا  29ااعرات  ا ر ا  ةلل آايتت اقدصيت يل  اجمللا 
3
 . 227  ص.يها     رجع سل  ذكرو  إاراييم هك  - 
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 عليى اىاا قي ىل ااسىيم قلى  إجىران اادوزيعىيتت تد  ى  يف ااقي ىل ا يتايىل السىيم اعىا إجىران اادوزيعىيتت   ىيتايت  
 لدوزيعيتت   ا ااكضة.  ظمهل  اادعلك ع  ذاا ايتاع قل ااديتايل: ااقي ل ا يتايل اإايييت 
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 علال اادوا  ؛ t   t+1  ا ااكضتيف  : سب   سعر ااسيم ااسوق  Pt   Pt+1أي : 
       kt  سب    عاا ااعيتئا ااسيتئا يف ااسوت   ا ااكضة :t ؛ 
       Dt    دوزيعيتت ا ااوعل يف  يتيل ااكضة اا: سبt. 
ايتاع قىل  t ايتاديت  ظمهل  اادعلك ع  قي ل  ؤسسل تعد ا يف سبويلييت كلييت علال أقوت ا لهليىل يف ااايىل ااكىضة  
 ااديتايل:
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 علال اادوا ؛ t  t+1 تيف: قي ل ا ؤسسل ااسوقيل يف ااكض  Vt   Vt+1أي : 
           n .عا  أسيم ا ؤسسل : 
اايىىل ااكىىضة تد  ىى  يف ااقي ىىل  ظمهلىى  ااقىىوا أا ااقي ىىل ااسىىوقيل  ؤسسىىل تعد ىىا كليىىل علىىال أقىىوت ا لهليىىل يف ا 

ا يتايىىىل الدوزيعىىىيتت ااىىىك ضمصىىى  علييىىىيت ا ىىى م ااقىىىاا ال يف  يتيىىىل ااكىىىضة   ىىىيتايت إاييىىىيت ااقي ىىىل ا يتايىىىل القي ىىىل ااسىىىوقيل 
ااسىىىىىىوقيل األسىىىىىىيم الايىىىىىىاة يف  يتيىىىىىىل ااكىىىىىىضة     طر أىىىىىىيت  هيىىىىىىيت ااقي ىىىىىىل ا يتايىىىىىىل القي ىىىىىىل ال ؤسسىىىىىىل يف  يتيىىىىىىل ااكىىىىىىضة
 الاالسد  يترات الاياةأ.

اىىاذا كيتنىىد ا ىىوار  ا يتايىىل ال ؤسسىىل تد  ىى  يف ا راىىيتح ايتققىىل  ىى ا ااكىىضة   ايتإلتىىيتال إ   دحصىى ت ايىىع  
 :  1 يترات ااك تقررت يف ااايل ااكضة ااا ا سيم الاياة  اقدصرت اسدياا يتهتيت علال اادوزيعيتت  االسد

  يترات ااصيتايل + اادوزيعيتت. ا رايتح ااصيتايل + اا ييت ة يف رأس ا يتا الإصاار أسيمأ= االسد  
 أ :  

 
ttttt

BPnIDn 
1

 

 : سب   االسد  يترات ااصيتايل. It: سب   ا رايتح ااصيتايل   Btأي : 
   هى رمص  علال أا: 

                                                           
1
 -  A. Capiez , Op. cit. , P.168. 
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ل ااسىىوقيل ال ؤسسىىل يف ااايىىل ااكىىضة  سىىدقلل عىى  اادوزيعىىيتت ا ااوعىىل يف ااكىىضات ااسىىيتاقل  ايتادىىيت    ايتاقي ىى 
دعلى  اقى  ايت راىيتح ااصىيتايل  االسىد  يترات ااصىيتايل ايتققىل   عىاا ااعيتئىا ااسىيتئا يف ااسىوت يف ت ااكضات اا أقل   

 ااكضة ا يتايل.
 سل. عليى ااا سييتسل اادوزيعيتت ال أار ذيت علال قي ل ا ؤس 
اك  سوت اعيتا   ال ضمديتج ا سد  ر ا الدوزيعيتت ادواك ااسيوال اا ز ل  ا  يهلدكىوا ااعىيت ة ايىع أسىي يم  

علىىىىال أراىىىىيتأيم علىىىىال أيتذىىىىيت  ايتادىىىىيت  ال يوجىىىىا أ  سىىىىل  يىىىىااع ا ؤسسىىىىيتت إلجىىىىران توزيعىىىىيتت   ايتاسىىىىعر ااىىىى   يلقىىىى
اارجىىىىوع إ  أاىىىىر يىىىى و ااسييتسىىىىيتت علىىىىال    إذ تسىىىىدطيع  اىىىىع توزيعىىىىيتت ايتاطريقىىىىل ااىىىىك تهيتسىىىىلييت   ا دبعىىىىاالت أعلىىىىال

ك ىىىيت أا ا سىىىد  ر ظمهلهىىىى  ا سىىىد  ري . ادىىىوار اىىى اا ااسىىىيوال ااىىىك ربديتجيىىىيت يف سبويىىى  قراراهتىىىيت االسىىىد  يتريل  االقىىىضاض.
  .اسدياان ااكيتئد    اادوزيعيتت يف  ران أسيم ا ؤسسل

يىا  ى  االندقىيت ات  ااىك كىيتا  ى  اقا تعرتىد نظريىل  و جيليىيتو   يلىر العا: نظرية عصفور في اليد -3-2-2
أشمييت االندقيت  اا    جى ا اضاض اا   قيت د عليى ااهظريل  اا   يكيا أا ا ؤسسىل تع ى  يف ظى  ا هيتاسىل ااديت ىل  
دمىىيت يسىىى ح ايتسىىىدهديتج  كىىىيت و اسىىىدق ا سييتسىىل االسىىىد  يتر عىىى  سييتسىىىل اادوزيعىىىيتت  ااىى   عىىىا ااىىىضاض  اسىىىدهديتج ريىىىك 

ا  ىواا ا ى  عى  عىان تىوار ا علو ىيتت ايتاقىار ااهلىيتيف ل يىع ا دعىيت ليف يف ااسىوت  اسل  عان  ر نل عرض اقع  
ا يتايل اهل  ظمهل  تصىور  ىاس ر ىا ااقىرارات االسىد  يتريل  نيتييىا عى  عىان  وتىوعيل ااىضاض عىان  جىو  تهلىيتاي  

 سبوي  أ  ترائ .
اادوزيعىىيتت  أاريىىيت علىىال  اىى اا قىىيتن جىىور ا اصىىييتريل أاهلىىيتر جايىىاة قىىان  ىى    ذىىيت تكسىىكا جايىىاا اسييتسىىل 

هليتر ي و ااهظريل إ   جو  ع قل ايف توزيعيتت ا رايتح  أسىعيتر ا سىيم يف اااقي ل ااسوقيل ال ؤسسل. أي  تشك أ
ااسىىوت ا يتايىىل  ادوزيعىىيتت ا راىىيتح تىىؤار يف نسىىلل ااعيتئىىا ا دوقىىع  ىى  قلىى  ا سىىد  ري  .  قىىا اهيىىد أاهلىىيتر يىى و ااهظريىىل 

 :1علال االاضاتيتت ااديتايل
 ؛رأمسيتايل أ  توزيعيتت أرايتح يت   ا سيم ال ريلل سوان كيتند أرايتأ ال زب ع  اا ي  ا سد  ري   -
  عاا ااعيتئا علال االسد  يترات ايتاد  ك ا  عاا ااعيتئا ا طلوب ايتاد  ظم   تهللكل ااد وي  ايت لهليل؛ -

 سبوي   قضض  يترج ؛ تعد ا إ ارة ا ؤسسل يف سبوي  اسد  يتراهتيت علال أقوت ا لهليل اق   أ  ال يوجا -

                                                           
1
 .   رجع سل  ذكرو ؤيا حم ا عل  ااك   - 
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 عىىاا سمىىو ا ؤسسىىل ايتاىىد  ظم ىى  نسىىلل ا راىىيتح ايتدجىى ة  ىى  اإليىىرا ات   ىىر ايت يف  عىىاا ااعيتئىىا ا دوقىىع علىىال  -
 االسد  يتر؛

  عاا ااعيتئا ا طلوب علال االسد  يتر يهلوا أك ر     عاا ااه و؛ -

 نسلل ا رايتح ا وزعل علال سلل ا سيم ايتادل ال تداك؛ -

   ىى   عىىاا ااصىىم التهللكىىل ااد ويىى أ   إال اانىىى ال ظمهلىى  ربايىىا قي ىىل ذات  عىى  اسىىعر أا  عىىاا ااه ىىو أقىى -
 ااسيم.

 تعطىىال ايتاع قىىل ايىىل اديىىيتر ال  ىىيتئ   ىى  اادوزيعىىيتت.   اىى  سمىىوذج جىىور ا ايتاقي ىىل ااسىىوقيل تعىىيت ا ااقي ىىل ا يت  
 ااديتايل:
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 :  عاا سمو اادوزيعيتت. gأي   
  ااجران اعد اادعاي ت علال ي و ااع قل رمص  علال ااع قل ااك قا ييت جور ا   يتاك  ك يت يل : 
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 : اادوزيعيتت السهل ا   ؛Div1أي  
 keعاا ااعيتئا ا طلوب علال ااسيم ااعيت       ر  ا سد  ر؛  : 
 gدوزيعيتت؛:  عاا ااه و اا يتاد ال 
 تعطال ايتاع قل:ااذا  يت قيت د ا ؤسسل ايتأدجيتز ج ن    ا رايتح ا   ا دوقع أا توزيعيتت ااسيم  

  Div1=Div0(1+g)=Ex(1-m) 
 : رحبيل ااسيم ااواأا؛E: أي   
        m.نسلل ا رايتح ايتدج ة السيم ااواأا : 
دبعىاا سمىو يعىيت ا سمىو رحبيىل ااسىيم يف كى  اىضة دمىيت يىؤ   إ     rدبعىاا عيتئىا يعيت  اسد  يترييت ي و ا رايتح   
 .r x mا قاار 
 يدكىى  جىىور ا  ىىع  جيىىل نظىىر  و جيليىىيتو   يلىىر يف عىىان تىىأاك سييتسىىل توزيىىع ا راىىيتح علىىال ااقي ىىل ااسىىوقيل   

 سىىيت ييت  عىىاا ااعيتئىىا  kاألسىىيم يف أيتاىىل  اأىىاة اقىى   يىى  عهىىا يت يهلىىوا  عىىاا ااعيتئىىا ا طلىىوب علىىال االسىىد  يتر 
    سعر ااسيم يف ااسوت يف رحبيل ااسيم  قسو يت علال  عاا ااعيتئىا ا طلىوب دأي  ي  rعلال االسد  يتر  ا دوقع
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اىىى اا اىىىاا ااقي ىىىل ااسىىىوقيل السىىىيم تعدىىى ر حمصىىىلل اقىىىرارات  ااىىى   يعهلىىىس ا يىىىيت رة ااىىىك تدعىىىرض ذىىىيت يىىى و اارحبيىىىل.
 .1االسد  يتر  ايس اقرارات ااد وي 

يهلىوا اسييتسىل توزيىع ا راىيتح تىأاك  اتىح علىال ااقي ىل  k ر  ى  قي ىل أصىار أ  أكى rاهلى  عهىا يت تهلىوا قي ىل  
اىىاا ااقي ىىل ااسىىوقيل السىىيم سىىو  تىىهيكد  ىىع اا يىىيت ة يف  rأكىى ر  ىى  قي ىىل  kاىىاذا كيتنىىد قي ىىل  .ااسىىوقيل األسىىيم

  أ  تىىىىىهيكد ااقي ىىىىىل ااسىىىىىوقيل السىىىىىيم  ىىىىىع االزمكىىىىىيتض يف نسىىىىىلل اادوزيعىىىىىيتت ا د  لىىىىىل  mقي ىىىىىل ا راىىىىىيتح ايتدجىىىىى ة 
يت ة اىىىاا ااقي ىىىل ااسىىىوقيل السىىىيم سىىىو  ترتكىىىع  ىىىع زيىىى rقي ىىىل  أصىىىار  ىىى  kأ ىىىيت إذا كيتنىىىد قي ىىىل   (m-1)قي ىىىلايتا

 ا رايتح ايتدج ة  ي ا  هطق .  ظمهل  توتيح اتكيتت  جيل نظر جور ا   و جيلييتو   يلر ك يت يل :
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الا داىىك ااىى   يعهلىىس سييتسىىل توزيىىع ا راىىيتح يف ااع قىىل ااسىىيتاقلأ   m  يت ىىيت مل تظيىىر نسىىلل ا راىىيتح ايتدجىى ة 
قىى  ارحبيىىل  إسمىىيت ا  سييتسىىل توزيىىع ا راىىيتحال تدىىأار ا Pااقي ىىل ااسىىوقيل السىىيم  ايىى ا يعىى  اىىأا E,kيف أىىيف ظيىىرت 

 .2ااسيم   عاا ااعيتئا ا طلوب علال االسد  يتر التهللكل ااد وي أ
اىىك تهطىىو  ااهلى  اال ىىد   اىىيف ااهظىريديف يلىىا  يف تصىىور كى   هي ىىيت الع قىىل اىيف ااىى     أيتاىىل عىان اادأكىىا 

عىىىيتت علييىىىيت توزيعىىىيتت ا راىىىيتح  ايؤكىىىا جىىىور ا أا ا سىىىد  ري  يف ظىىى  ظىىىر   عىىىان اادأكىىىا ظميلىىىوا إ   صىىىم اادوزي
 نديجىىىل اىىى اا سىىىو  يك ىىىلوا  دبعىىىاا  صىىىم التهللكىىىل ااد ويىىى أ ي يىىىا  ىىى  سىىىهل   ىىىرس  واجيىىىل ا يىىىيت ر ايتد لىىىل.

". عصاافور فااي اليااد  قىىا أ لىى  جىىور ا علىىال يىى ا ااه ىىوذج " اادوزيعىىيتت ااقريلىىل عىى  اادوزيعىىيتت االعيىىاة يف ا سىىدقل 
يشىىك إ  أنىى ا يىيت ة  رجىىل عىان اادأكىا  نديجىىل   ى  مث يصىلح  ى  ريىىك ا  ئىم ااىضاض الىىيتت سىعر ااصىم   اىيتاواقع 

 ا ا سىىد  ر يدجهىى  ا يىىيت ر اسىىو  يطلىى   عىىاا عيتئىىا أعلىىال كل ىىيت زا ت  رجىىل عىىان اادأكىىا   دبعىى  آ ىىر اىىاا 
 ك يت يوتح ذاا ااشهل  ااديت :  .3 عاا ااصم ا  ئم سو  ي  ا  كل يت زا ت نسلل ا رايتح ايتدج ة

                                                           
1
اا نظيت يل: ااع قل ايف توزيعيتت ا رايتح  ااعوائا ااسوقيل ريك ااعيت يل األسيم   اس تأارييت ارحبل ااشركل  أج ييت  خميت رهتيت علا ااهيتصر إاراييم نور   - 

  ا  لهلىىل ااعرايىىل 17  ااعىىا  71 راسىىل  ياانيىىل  قيترنىىل اىىيف ااشىىركيتت ااعيت ىىل ااعراقيىىل  ا ر نيىىل  ةلىىل جيت عىىل ا لىىا علىىا ااع يىىر: االقدصىىيت   اإل ارة  اجمللىىا 
 .2112ااسعو يل  

2
    رجع سل  ذكرو.علا ااهيتصر إاراييم نور - 
 .219  ص  رجع سل  ذكرو   حم ا صيتحل ا هيت    ج ا إاراييم ااعلا -3
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ى يف ظىى  أيتاىىل عىىان اادأكىىا اىىاا سييتسىىل اادوزيعىىيتت سىىو  تىىؤار علىىال ااقي ىىل ااسىىوقيل نسىىدهد  دمىىيت سىىل  أنىى
علىىال اادوزيعىىيتت ادا اىىاال  ىى  تأجيليىىيت ا صىىوا لوا احسىى    اىى  أا ا سىىد  ري  سىىو  يك ىى السىىيم. اىىيس يىى ا

ريىىىك ا ؤكىىىا الحصىىوا علىىىال ا راىىىيتح اارأمسيتايىىل ااهيت ىىىل عىىى  سمىىىو اادوزيعىىيتت    ىىى  مث ارتكىىىيتع سىىىعر ااسىىيم يف ا سىىىدقل  
أي ىىىيت. اىىى اا ظمهلىىى  ااقىىىوا " أا اادوزيعىىىيتت يف يىىىا ا سىىىد  ر ادا أا ىىى   ىىى  ا راىىىيتح اارأمسيتايىىىل ااىىىك سىىىيحققييت يف 

 .1ا سدقل   إذ أا ا سدقل  ريك  ؤكا"
 أثر المعلومات الضريبية:  -3-2-3

 :2يفإا اااراسيتت ا واايل اكهلر " و جليل "  " يلر" رك ت علال اندقيت  ارتيف أسيتسي 
ا علو يتت أوا اادوزيعيتت  ايت سد  ر ا  رتلطوا ايت علو يتت ااك يصارييت ا ىاير ا  اريدعل  ايتسد ر  يت  اا

ااذا كيتند نسلل اادوزيعيتت ااكعليل أك ر    نسلل اادوزيعيتت ا دوقعىل اىاا ذاىا أوا اادوقع اليا  سدقل  ا ؤسسل. 
كد سعر ااسىيم اىو أا نسىلل اادوزيعىيتت ااكعليىل ازمك ىد يضت  عليى ارتكيتعيت يف سعر ااسيم  ااعهلس  سو  يهي

 ااسىل  يف ذاىا أا  عظىم ا سىد  ري  يك ىلوا ا صىوا علىال توزيعىيتت أك ىر ع  ااهسلل ا دوقعل ااس ا سىد  ري . 
الأىىا " ىو جليل "  " يلىىر" أا ا علو ىيتت ال تىىؤار اقى  علىىال  سىىدوس  ى  ربقيىى  زيىيت ة يف ا راىىيتح اارأمسيتايىل. اهلىى  

 .علىىال تاىىك يىى ا ا سىىدوس  أي ىىيت ا ىىد    عىىاالت اادوزيىىع اىىيف ا ؤسسىىيتت ا هد يىىل اىىهكس ااقطىىيتع  إسمىىيتعىىيتت اادوزي
أي  ير ا أا ا ؤسسيتت عيت ة  يت تهلوا  رري ل علال قطع اادوزيعيتت أ  عان زييت هتيت إذا  يت تلىيف اى  ارة أا يى ا  ى  

ث  تهلىىوا اادوقعىىيتت ا ديتأىىل اىىاس ا سىىد  ري  عىى   ىىأنى زيىىيت ة ا راىىيتح أ  اسىىدقرارييت يف ا سىىدقل . اىى اا عهىىا يت ضمىىا
 ؤ      جيتن  ا سىد  ري  كا ىيترة علىالسييتسل اادوزيعيتت إلأاس ا ؤسسيتت أعلال ع يت ضماث ايتاكع  ااا ذاا ي

                                                           
1
 .217  ص حم ا صيتحل ا هيت    ج ا إاراييم ااعلا   رجع سل  ذكرو  - 

2
 -  A. Capiez , Op. cit. , P.169. 

 .333المصدر: محمد صالح الحناوي، يالل إبراىيم العبد، مريع سبق ذكره، ص 

 نسلل ا رايتح ايتدج ة

  عاا ااصم

 (: العالقة بين معدل الخصم ونسبة األرباح المحتج ة2-3الشكل رقم )
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أا ر  اعى  ا سىد  ري  ذبىيتو ااداىك   ذى ا يىرس  و جليىيتو   يلىر .أا إ ارة ا ؤسسل تدوقىع ربسىهيت يف ا راىيتح ا سىدقلليل
ل اادوزيعيتت ال يدحىا  ادك ىي ت ا سىد  ري  الدوزيعىيتت عى  ا راىيتح اارأمسيتايىل.  اهلى  ضمىا و اشىهل  أكى ر يف سييتس

 ؛1ا علو يتت ا علهل ع  سييتسل اادوزيعيتت ال ؤسسل
 ىىيت ضمصىى  عليىىى  ىى  ال؛ ايتا ىىريلل علىىال   ىى  ا سىىد  رايدعلىى  اىىأار ااع يىى  ااهىىيتت  عىى  اا ىىرائ  أ ىىيت اد ىىر

 تؤار علال سييتسل اادوزيعيتت. أرايتح رأمسيتايلتوزيعيتت أ   يت ضمققى    أ

أي  أكا  و جيلييتو   يلر أا أاىر ااع يى  ظمهلى  أا يعطيهىيت تكسىكا اداىك سىعر ااسىيم اعىا إعى ا ا ؤسسىل 
ع  سييتسل اادوزيعيتت اايتصل  يت  ااك    ا  هل  أا ذبى ب نوعىيت  عيهىيت  ى  ااع ى ن أ  ا سىد  ري  ااى ي  يك ىلوا 

سلي  ا  يتا يوجىا  سىد  ر ا يك ىلوا ا صىوا علىال ااىا   يف  ىهل  توزيعىيتت عى  ا صىوا  تلا ااسييتسل. اعلال
 أراىيتحعلال أرايتح يف ا سدقل   ايه يت يوجا  سد  ر ا علال ااهقيد يك ىلوا إعىيت ة اسىد  يتر ا  ىواا الحصىوا علىال 

 .2ع  إجران توزيعيتت علييم يف ا سدقل 
اأدجيتز ا راىيتح  إعىيت ة اسىد  يترييت  اىاا يى و ااسييتسىل اى   ااذا  يت تلهد ا ؤسسل سييتسل توزيعيتت تقون علال

تهيتسىى  أ اذىىا ا سىىد  ري  ااىى ي  يرريلىىوا يف ا صىىوا علىىال اادوزيعىىيتت  قىىا يىىااعيم ذاىىا إ  ااىىديلص  ىى  كىى  أ  
رريىىم رب ىى  تهلىيتاي  ااس سىىرة ااىىك عىىيت ة  ىىيت  -اعىد  ىىيت اىىاييم  ىى  أسىيم  ذاىىا ادىىااك اأدييتجىىيتهتم ا يتايىل األ ىىواا

 علىىال ااعهلىىس  إذا تلهىىد ا ؤسسىىل سييتسىىل توزيعىىيتت تق ىى  ادوزيىىع أريلىى   -ل علىىال ااصىىكقيتت ااصىىاكةتهلىىوا  رتكعىى
  اذىىا ااىى ي  يرريلىىوا يف إعىىيت ة اسىىد  يتر أ ىىواذم ااىىا   علىىال ا سىىيتشميف   اىىاا يىى و ااسييتسىىل قىىا تلىىا  ريىىك   ئ ىىل 

ا ديتعىىى   هيىىىيت أصىىىوذم علىىىال   ا صىىىوا علىىىال أاىىىيتح رأمسيتايىىىل يف ا سىىىدقل   يىىىو  ىىىيت يعىىىرض يىىىؤالن ا سىىىد  ري  اىىىلعد
  ىىوا  د  لىىل يف اادوزيعىىيتت   ىى  مث  اىىع اا ىىرائ  ا قىىررة علييىىيت ايتإلتىىيتال إ  صىىعوال إعىىيت ة اسىىد  يتر يىى و ا  ىىواا 

 .  3اي يت اعا

ا سىىىد  ر ا عىىىيت ة إجىىىران توزيعىىىيتت  هيك ىىىل عىىى  قيىىىيتن ا ؤسسىىىل اىىىاجران توزيعىىىيتت  ىىى  جيىىىل أ ىىىرس  يك ىىى  
 :4ااديتايل يرجع ذاا األسليتب    اهس   رتكعل

ا كر تىىىىل علىىىىال ااىىىىا    ىىىى   عىىىىيت ة  ىىىىيت زب ىىىىع ا راىىىىيتح اارأمسيتايىىىىل إ   عىىىىاالت تىىىىريليل أقىىىى   ىىىى  اا ىىىىرائ  -
اادوزيعىىيتت  اىى اا عىىيت ة  ىىيت يرريىى  ا سىىد  ر ا يف قيىىيتن ا ؤسسىىل اىىاجران توزيعىىيتت  هيك ىىل  اأدجىىيتز نسىىلل 
عيتايل    ا رايتح إلعيت ة اسد  يترييت ايت ؤسسل ااىرض زيىيت ة ااه ىو    ى  مث ارتكىيتع قي ىل ا سىيم ايتإلتىيتال إ  

 اا وع  عاالت تريليل أق ؛

                                                           
1
 .271-297  ص ص  رجع سل  ذكروحم ا صيتحل ا هيت    ج ا إاراييم ااعلا   - 

2
 .271  ص نكس ا رجع  - 

3
 .277-271  ص ص نكس ا رجع  - 

4
 .272ص   كس ا رجع ن - 
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علال ا رايتح اارأمسيتايل إ  أا يدم ايع ااسيم   يو  يت يعى  أا اا ىريلل سىو  تىااع يف  ال تكرض اا رائ  -
 ا سدقل    ايتاديت  ااا ااقي ل ا يتايل ذيت سدهلوا  هيك ل؛

أنىىىى إذا سبلىىىا  ىىىيص  ىىىيت سىىىي يت أ  أك ىىىر أىىىىت  ايتتىىىى اىىىاا  -ااىىىو. ن. أ  ىىى   –تدىىىيح قىىىوانيف اعىىىد ااىىىا ا  -
 .ئ ا رايتح اارأمسيتايل تعكال    اا را

 ر  اىىاذا كىىيتا  عىىاا اا ىىريلل علىىال اادوزيعىىيتت يكىىوت  عىىاا اا ىىريلل علىىال ا راىىيتح اارأمسيتايىىل اىىاا ا سىىداىى اا  
يك ىى  أا ضمصىىى  علىىىال نصىىيلى  ىىى  أراىىىيتح ا ؤسسىىل يف صىىىورة أراىىىيتح رأمسيتايىىل  ااعهلىىىس إذا كىىىيتا  عىىاا اا ىىىريلل علىىىال 

 اادوزيعيتت أق      عاا اا ريلل علال ا رايتح اارأمسيتايل. 
 يت ىعيت  ايهىىيت  ايت سيتشميف ااواقعيف يف  رضمل  رتكعل اا رائ  يك لوا  ران أسيم ا ؤسسيتت ا ق  توزي ايتاد 
ع الدوزيعىىيتت.   ىى  يهىىيت ىسيتت ا ك ىىر  اىىىم ا ؤسىىىران أسيىىىو  ىىىواوا رمىىىرائ  أقىى  يدحىىىوا ا ىىى  طم عىىى  اا يىىىا سيتشميىى

 علال قي دى ااسوقيل. ذما أا اسييتسل اادوزيعيتت تأاك علال جيتذايل ااسيم  ايتاديت 

اأنىىىى يف ظىىى  ا ىىىد   اا ىىىريلل علىىىال ا راىىىيتح اارأمسيتايىىىل  اا ىىىريلل علىىىال  7711 اقىىىا أ ىىىيتر "ارنىىىيتا" سىىىهل  
اادوزيعيتت ال عاا اا ريلل علال ا رايتح اارأمسيتايل أق   ى   عىاا اا ىريلل علىال اادوزيعىيتتأ   ااقي ىل ااسىوقيل  ؤسسىل 

ااسوقيل  ؤسسل دميتالل ذبر  توزيعيتت اهليتال ا رايتح ا دواىاة   ىيتايت إاييىيت  ال أرايتأييت ا دوااة تسيت   ااقي ليتربدج  ك
 .1ااقي ل ا يتايل الكرت ايف اا ريلل ا سدحقل علال اادوزيعيتت  اا ريلل ا سدحقل علال ا رايتح اارأمسيتايل

ااى   ظميى    يعض  " يلر"  "  وا " اأنى ظمهل  أا يهلوا الأدجيتز ا رايتح جيتذايدى يف ظ  ااهظيتن اا ىرييب 
ا راىيتح اارأمسيتايىل  اادوزيعىيتت. ريىىك أ  ىيت يؤكىااا علىىال  جىو  أيى  تىىريلل ظمهلى  ال سىد  ر أا ضمقىى   ىيت  يى ة تىىريليل 

. ا ى  ا عىر   أنىى  ى  اىيف ا  ايىيت ااىك 2دسىيت   ا  ىر ايتاهسىلل اىى يف ااهييتيىليعلال ااعيتئا ا د    يف اادوزيعيتت حبي  
 ر  ى  ا راىيتح  ايتادىيت  يهىد   نصي  ا سد لالايتدج ة يو تأجي  ساا  اا ريلل عدحق     جران ا رايتح تظمهل  أا 

حبيىى  يقىىون ا سىىد  ر اىىيتقضاض  . أ ىيت ا يىى  اا ىىريليل ادد  ىى  يف ااقىىرض ااشيصى السىىيم عهيىيت زيىىيت ة ااقي ىىل ااسىىوقيل
اادوزيعىيتت ا دوقعىل علىال أا  للى   ى  ا ىيتا تهلىوا ااكوائىا ااىك يىااعييت ا سىد  ر عى  يى ا ااقىرض  سىيت يل سبيت ىيت اقي ىل 

يقون ادوجيى ا  واا ا قضتل إ  اسد  يتر يدواا عهى عيتئىا  ىيت   ى  ا يىيت ر    ى  ا ؤسسىيتت ا عكىيتة  ى  اا ىرائ  
أ   ؤسسىىيتت اادىىأ يف.  يف ظىى  يىى و ااع ليىىل سيحصىى  ا سىىد ر علىىال توزيعىىيتت زبصىىم  هيىىيت ااكوائىىا ا سىىدحقل عليىىى 

 تريلل.أ   عا ن   أ  ا  يااع اا ريلل   عيتناهكس ااقي ل.     مث يصلح 
 التوزيعات.  قاالقتراحات الجديدة بشأ  طر  -3-2-4

إ ىىيتر نظىىر  جايىىا أ جىىا ع قىىل اىىيف سييتسىىل اادوزيعىىيتت  كىى   ىى  تهللكىىل ااوكيتاىىل  ا علو ىىيتت  تىىاا   يهىىيتم  
  يتريل   ظمهل  إاراز أيم  رتهل اتى اي يت يل :  ااقرارات االسد

                                                           
1
 . 292-297يها     رجع سل  ذكرو   ص ص. إاراييم هك  - 
2
 .291ص.  نكس ا رجع  - 
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 ات وعالقتها بتكلفة الوكالة:  سياسة التوزيع -3-2-4-1
 ع  ئيىىىىيت اايتتىىىىعيف  رتكعىىىىل   توزيعىىىىيتت لىىىى م" اادلىىىىيتي  اىىىىيف ا ؤسسىىىىيتت ااىىىىك تطر اسىىىىر "ر زيىىىى "  "أسىىىىضا 

  ىىى  جيىىىل  ا سىىىيتشميف يفال ىىىرائ  ايتاهسىىىلل     سييتسىىىل توزيعىىىيتت اع قىىىل ااوكيتاىىىل اىىىيف ا ىىىايري   ا سىىىيتشميف ااىىىاا لي
يعيتت ااك تؤ   إ   اع توزيعىيتت  رتكعىل زبكىد  ى  ااقىارة علىال ااد ويى  اايترجييف    جيل أ رس. اسييتسل اادوز 

دهلىىرر ا يىىيت ة رأس ا ىىيتا يىىؤ   إ  إصىىاار ااسىىهاات اداطيىىل أيتجيىىيتت االسىىد  يتر.  ايتادىىيت  يع ىى  ا رتكىىيتع االااىى اي   
عىاا اادوزيعىيتت ا اير علال زبكيد تهللكل ااوكيتال ال ىد    صىيت يم  ىع ا سىيتشميف ااىيترجييف.   ى  يهىيت ذمىا أا  

 .1 د اياة ا شميل يف تهللكل ااوكيتال اال 
ا سىىىىيتشميف  ا قرتىىىىيف دمىىىىيت يدطلىىىى  ربايىىىىا  ريقىىىىل  اىىىىع اادوزيعىىىىيتت يف عقىىىىو  اىىىىيف ك ىىىىيت توجىىىىا ع قىىىىل  كيتاىىىىل  

االقىىىىضاض. إال أا يهىىىىيتم  ىىىى  يىىىىرس أا  عىىىىاا ااعيتئىىىىا علىىىىال سىىىىهاات ا ؤسسىىىىيتت ااىىىىك ال تعد ىىىىا اشىىىىهل  كلىىىىك علىىىىال 
ار اىيتإلع ا عى  تايىك يف سييتسىل اادوزيعىيتت  اعهلىس  عىاا ااعيتئىا علىال ا سىيم. أ ىيت ايتاهسىلل االقضاض نىيت را  ىيت يدىأ
سبويلييت علال االقضاض اه و اادوزيعيتت يلع    را  عد را علىال ااسىهاات اهلى  اىيس اىيت جم يف ال ؤسسيتت ا عد اة 

 اا   يؤار اى علال ا سيم.
اىىر إعىىيت ة توزيىىع ا ىىوار . ادوزيعىىيتت  رتكعىىل تع ىى  علىىال  يهىىد  عىى  سييتسىىل اادوزيعىىيتت أاىىري    أاىىر اإلعىى ا  أ 

ربوي  ار ة ا قرتيف رمو ا سيتشميف  ايه يت توزيعيتت  هيك ل تؤ   إ  ااعهلىس  اىاذا كىيتا يى ي  ا اىري  يسىكاا يف 
نكىس االذبىيتو ايتاهسىىلل األسىيم اسىيهد  عىىهيم ااعهلىس ايتاهسىلل السىىهاات.   ى  يهىيت ظمهلىى  ال سىيتشميف جلى  ا راىىيتح 

ايه ىىىيت ازمكىىىيتض ا راىىىيتح ااهىىىيتت  عىىى  ازمكىىىيتض يف    ة  عىىىاا ااعيتئىىىا علىىىال ا ؤسسىىىل اواسىىىطل زيىىىيت ة اادوزيعىىىيتتعىىى  زيىىىيت
 .2 رتلطل اأشميل االقضاضيؤالن اادوزيعيتت يؤ   إ  ااسيترة ايتاهسلل ال سيتشميف  ا قرتيف اهل   سيترة 

 تىؤ   إ  زيىيت ة  عىاا يفيف ااىيترجي  ا سىيتشميف أ كا ظمهل  ااقوا أا ع قىل ااوكيتاىل اىيف ا سىيتشميف ااىاا لي 
 إ  زبكيد  عاا اادوزيعيتت.تؤ   ع قل ااوكيتال ايف ا سيتشميف  ا قرتيف ايه يت اادوزيعيتت 

 سياسة التوزيعات ونظرية اإلشارة: -3-2-4-2
تلىىيف أا  سىىدوس ا علو ىىيتت ايتاهسىىلل اعيترتىى    ىىيتايب رؤ س ا  ىىواا يف ااسىىوت  نظريىىل اإل ىىيترة أ  ا ؤ ىىر 

  ريىىك  د يتاىى    اطىىيتايب ا  ىىواا ااىى ي  يىىم  ا ىى  ا ؤسسىىل ع و ىىيت ضمىىوز ا علىىال  علو ىىيتت اهل يىىل  نوعيىىل أك ىىر ا ىىيت
 .3   عيترت  ا  واا

ااسىوت ى يف  أىت يدم ااديصيص ا     ال وار  صم  أا يعو  اادوازا يف ا صوا علال ا علو يتت إ  أيتاى 
 ا يت .

                                                           
1
- A. Capiez , Op. cit. , P.170. 

2
 - Ibid. , P.170. 

3
 - J. Teulié & P. Topsacalian , Op. cit. , P.342. 
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ا ااسىوت دبعىيتيك يىدم  قيترنديىىيت دبؤ ىرات  دعلقىل ايتاصىحل ا يتايىىل.  ايت ؤسسىل تقىون ادقىاذ يى و ا علو ىىيتت أىو  
  اع اادوزيعيتت يو أأا ي و ا ؤ رات. ا اا صمى  أا يىدم إرسىيتا يى ا ا ؤ ىر اصىورة  اتىحل  ى   ى ا ا كىيتظ 

 .1علال  سدوس اادوزيعيتت  اطريقل  اتحل. ي ا اا   يؤ   إ  ربسيف أ ان ا ؤسسل يف ا سدقل 
ؤ ىىر ال ظمهلهيىىيت أا تىىؤ   ع ليىىيت علىىال ااوجىىى ا ك ىى  إال إذا  تىىعد عقواىىيتت كيتايىىل    ئ ىىل إا نظريىىل ا  

 علال ك     يلع   علو يتت  يت ذل.
 معدل العائد على األصول. -3-3

 عاا ااعيتئا علال ا صوا أ  االسد  يتر    أك ر ااهسى  ا يتايىل ع و ىيت  اارحبيىل  صوصىيت أشميىل    ىيت يعد ر  
 ا ا عىىاا يف  عظىىم اااراسىىيتت اادجريليىىل ااىىك تهيت اىىد  واتىىيع تقيىىيم ا  ان  اادحليىى  يىىاا علىىال ذاىىا اسىىدياان يىى

 ا يت  ال ؤسسيتت  إذ اعد ر يف  عظم ا أييتا ا قييتس اارئيس  إلذميتز ا ؤسسيتت  تكوقييت.
ظم    عاا ااعيتئا علال ا صوا   ااعيتئا ايت عاا اهل   يهيتر  سد  ر يف ا صوا ااد ااهظىر عى  ااطريقىل   

ا صوا  ايو ا اا يعهلس ككيتنة ا نشىطل اادشىايليل  االسىد  يتريل يف ا ؤسسىل ك ىيت يعىا  ى  ي و اك مت  يت سبوي  ا
 أك ر  قيتييس اارحبيل   عيتيك ا  ان  يوعيت.

 : Return on Assetsتعري  معدل العائد على األصول -3-3-1
ت  ويلىىل  قصىىكة ا جىى  يىىل االسىىد  يترا يعىر  أي ىىيت ايتسىىم  عىىاا ااعيتئىىا علىىال االسىىد  يتر.  يىىو  قيىىيتس ارحب 

. أ ىيت ارتكيتعىى ايىاا علىال ككىيتنة ع  إنديتجيل االسىد  يترات ايت ؤسسىل   ياا ازمكيتض ي ا ا عاا علال تيف ا ؤسسل
سييتسىىىيتت ا ؤسسىىىل االسىىىد  يتريل  اادشىىىايليل.  يىىىو أي ىىىيت علىىىيترة عىىى  نسىىىلل صىىىيتيف ااىىىا   ا دىىىيتح ال ىىى م إ  ة ىىىوع 

 ا صوا.
ال يهلىىىوا كىىىيت   دبجىىىر  االعد ىىىيت  علىىىال أجىىىم  الااكعيتايىىىل اارحبيىىىلأ Effectivenessااكعيتايىىىل   ىىى  مث ايت دلىىىيتر  

ااىىا    إسمىىيت يهلىىوا  ىى   ىى ا راىى  ااع قىىل اىىيف ااىىا    أجىىم االسىىد  يتر ا وظىى  يىى و ااع قىىل يعىى ر عهيىىيت ايتاعيتئىىا 
  يعطال ايتاع قل ااديتايل: .2علال االسد  يتر

 
 

دبعلو ل اوريل ريك ربليليىل أىوا ا  ان اارحبى  القسىم أ  ا ؤسسىل كهلى   ي و ااع قل ايتلليف  ا قي يف  ت   
 اهلهيىىيت زبكىى  يف إعطىىيتن صىىورة  اتىىحل عىى  ااع قىىيتت ا دليت اىىل اىىيف ا ليعىىيتت  اادهلىىيتاي   رأس ا ىىيتا ا سىىد  ر  تىىأاك  

  واتع اال  إا  جات.  ر ذاا    ا  ور اا ر ريل ادصحيح.  يعدك   هي يت علال  سدوس اارحبيل
                                                           

1
 - www.vernimmen.net/ftp/dividend.bdf , 29/05/2004. 

االيليىل دبايهىل اهاىيتز   رسىىيتال يىونس علىا ا  يىا ادىيتا  إ هليتنيىل اسىدياان  عىاا ااعيتئىا علىال االسىد  يتر يف تقيىيم أ ان ااوأىاات االقدصىيت يل ااصىهيتعيل  -2
 .71  ص 7779جسدك يف ايتيتسلل  كليل االقدصيت   جيت عل قيتريونس   يت

 =  عاا ااعيتئا علال ا صوا
 صيتيف ااا  

 إ يت  ا صوا
 أ9-2........... ال

http://www.vernimmen.net/ftp/dividend.bdf
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 Dupont تنظاا  دي بونايف اادحلي  ا يت  ايتسىم  (ROA) عاا ااعيتئا علال ا صوا أي يت ك يت يعر   

System  نسىىلل اشىىركل    اونىىد الإأىىاس ااشىىركيتت ااهلي ييتئيىىل ا  ريهليىىلأ اارائىىاة يف اسىىدياان يىى ا ا عىىاا كىىأ اة
 اادحليى  ا ىيت   ى   ىهللى اادىااق   ىيت الرقيتال  تقييم ا  ان. ك يت قيت د ادطويرو أي يت  أي  تهلع قىوة يى ا ااهظىيتن يف

 .1يظيرو    تكصي ت العهيتصر ا هلونل اى أىت يص  إ  ااصيال ااهييتئيل  ي   عاا ااعيتئا علال ا صوا
كيتاىل  يو يليف تىأاك قىرارات اإل ارة يف يعا ي ا ااهظيتن أ اة  ي ل  اعيتال ال راقلل ااد ويليل يف ا ؤسسيتت. ا 

اإل يتايىىل ال ؤسسىىل    ظمهلىى  اإل ارة  ىى  ربايىىا  هىىيت   ااصىىعوايتت يف أ ان ا ؤسسىىل  ازبىىيتذ ا سىىدوييتت علىىال اارحبيىىل 
ج ريىىيت  ىى  أيتصىى  تىىرب نسىىلديف يىىيت ديف تدعلىى  إأىىااشميت  ROA يدهلىىوا نظىىيتن ااىىى اإلجىىرانات اادصىىحيحيل اا ز ىىل. 

 .2ايتارحبيل  تدعل  اا يتنيل ايتادشاي   شميت نسلديت ييت ش ااراح    راا ا صوا
 يتاع قل ااديتايل: يعطال ا 

 
 
كىىى   يهىىىيتر  ىىى    عىىى تقىىىيس يىىى و ااهسىىىلل  قىىىاار ااىىىراح  .لالىىى ن ا  ا  ىىى  ااع قىىىل ااسىىىيتاق نسااابة ىاااامح الاااربح: -

ا ليعىىيتت  دلقىىال كىىا   اعىىا  ىىرح اادهلىىيتاي   ا صىىر ايتت. ايت راىىيتح ااصىىيتايل تسىىيت   ا ليعىىيتت  طر أىىيت  هيىىيت إ ىىيت  
 هليتاي  اإل اريلأ. اادهليتاي التهليتاي  اإلنديتج  تهليتاي  االيع   ااد

 تهل ىىى  أشميىىىل يىىىيت ش ااىىىراح يف أنىىىى يىىى    اإل ارة دبقيىىىيتس يعد ىىىا عليىىىى يف تكسىىىك ااع قىىىل اىىىيف أسىىىعيتر االيىىىع  
  ازمكيتض ي و ااهسلل ياا علال أا اادهليتاي  ااس ا ؤسسل  رتكعل أ  أا أسعيتر االيع اايييت  هيك ل.  اادهليتاي 

ا ليعىىيتت ا واىىاة أ  ااهيت ىىذل اواسىىطل كىى   يهىىيتر  سىىد  ر يف  يىىو علىىيترة عىى  عىىا   نىىيتنك :معاادل دورا  األصااول -
ا صوا. ايو يقيس ككيتنة ا ؤسسىل يف إ ارة أصىوذيت ادحقيى  ا ليعىيتت.  علىال يى ا ا سىيتس اىاا ارتكىيتع يى ا ا عىاا 

علىىال االسىىدياان ا   ىى  ال وجىىو ات ا ديتأىىل.  ل الاىىل علىىال االسىىدياان ااهلىى ن األصىىوا يف  لىى  ا ليعىىيتت أ   الاىى
يف يى ا ا عىاا ادلىا إ ىيترة علىال تىع  االسىدا ا  صىوا ا ؤسسىل اصىورة جيىاة أ  هل  إذا كيتا يهيتم ازمكىيتض ا

 .3أا يهيتم زييت ة ريك   ررة يف أجم تلا ا صوا
  ايعىىو  ااسىىل  يف ذاىىا إ  تىىاو  عىىاا ا  عىىاا ااعيتئىىا علىىال ا صىىوا  هيك ىىيت اهىىيتن علىىال ذاىىا إذا كىىيت 

 صوا أ  كليي يت  عيت. اىاذا كىيتا يىيت ش ااىراح  هيك ىيت  ايعىو  ذاىا إ  تىاو ييت ش ااراح أ  تاو  عاا   راا ا
ا ليعيتت أ  ارتكيتع اادهليتاي .  ظمهل  ال ليعيتت أا تهلوا  هيك ل ادىاو ااهل يىل ا ليتعىل اسىل  ازمكىيتض ااطلى  أ  

                                                           
1
  أ  رسيتال  يتجسىدك2117-7771 نيل الحم ا عانيتا أاو اذيجيتن  أار ا د   ا جم علال ااعيتئا علال ا صوا يف ااشركيتت ا سيتشمل ااعيت ل ا ر  - 

 .22  ص 2111د  ا ر ا  يقسم ااد وي   ا صيتر   كليل االقدصيت   ااعلون اإل اريل  جيت عل آا اال
2
 .791ل  ذكرو  ص حم ا أظم  ع ت ا يااو   رجع س - 

3
 .22-22حم ا عانيتا أاو اذيجيتن   رجع سل  ذكرو  ص ص  - 

 =  عاا ااعيتئا علال ا صوا
 صيتيف ااا  

 صيتيف ا ليعيتت
 أ7-2........... ال

 صيتيف ا ليعيتت

 إ يت  ا صوا
X 
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  ي  اإلندىىيتج  أسىىليتاى  ىى  تكحىىص تهلىىيتااىىي هل  ربىىر اعىىان تهيتاسىىيل ااسىىلعل ايتاهوعيىىل  ااسىىعر. أ ىىيت ارتكىىيتع اادهلىىيتاي  
 تهلىىىىيتاي  ا ليعىىىىيتت  اادهلىىىىيتاي  اإل اريىىىىل   قيترندي ىىىىيت  ىىىىع اادهلىىىىيتاي  ا عييتريىىىىل    ىىىى  مث ربايىىىىا  صىىىىار اادجىىىىيت ز يف 

أ ىىيت إذا كىىيتا  عىىاا   راا ا صىىوا  دىىانييت  ايعىىو  ااسىىل  يف ذاىىا إ  تىىاو  اادهلىىيتاي   ازبىىيتذ اإلجىىرانات ا هيتسىىلل.
 .1أ  ات ...أ ت    عاات الآالصواا ليعيتت أ  إ   جو  اسد  يترات ايتئ ل يف ا 

 ئا علال ا صوا يف ااشهل  ااديت :يت ظمهل  إاراز  هلونيتت  عاا ااع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .791حم ا أظم  ع ت ا يااو   رجع سل  ذكرو  ص  - 

 ااهقا

 أسيتايتت  ايهل

 خم  ا

 أ رات  يتايل

ا صوا 
 ا داا ال

ا صوا 
 اا يتادل

ة وع 
 ا صوا

 ا ليعيتت

 حا رايت 

 ا ليعيتت

تهللكل 
 ا ليعيتت

 االيد م

  صيتري  االيع

  صيتري  إ اريل

 ااكيتئاة علال ااايوا

 ن تهللكل اال يتعل

 تريلل ااا  

 ا ليعيتت

ييت ش  .ا
 ااراح

ا.   راا 
 ا صوا

ROA x 

: 

: 

+ 

- 

 ROAلمعدل العائد على األصول (: مخطط دي بونت 3-3الشكل رقم )

 181ع ت الميداني، مريع سبق ذكره، ص  المصدر: محمد أيمن
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يليف ال ن ااسكل     ااشهل   هلونيتت نسلل يىيت ش ااىراح   أ  ا راىيتح ااصىيتايل علىال ا ليعىيتت.  ا راىيتح  
يت تدهلىىىوا  ىىى  إ ىىىيت  تهلىىىيتاي  ل  أ ىىىيت تهللكىىىل ا ليعىىىيتت اا ىىىااصىىىيتايل تسىىىيت   ا ليعىىىيتت  طر أىىىيت  هيىىىيت تهللكىىىل اال ىىىيتع

   تهلىيتاي  االيىع   اادهلىيتاي  اإل اريىل.  يلىيف الى ن ااعلىو   ى  ااشىهل   هلونىيتت  عىاا   راا ا صىوا  أ  ا صهع
ا ليعىىيتت إ  إ ىىيت  ا صىىوا  ايكصىى  إ ىىيت  االسىىد  يترات إ  رأس  ىىيتا  دىىاا ا  اسىىد  يترات رأمسيتايىىل. ك ىىيت يلىىيف 

 .1ااهظيتن عهيتصر ا صوا ا داا ال    نقا  أسيتايتت  ايهل  خم  ا  أ رات  يتايل قيتالل الداا ا ي ا
يعدى ر  عىىاا ااعيتئىا علىال ا صىوا  ى  أك ىر ا ؤ ىرات ا يتايىل  قىىل  أىمياة معادل العائاد علاى األصاول: -3-3-2

واا ا سىىد  رة  ا ىى  ا ؤسسىىل   ىى ا يف تقيىىيم أ ان ا ؤسسىىيتت   يشىىك يىى ا ا عىىاا إ  رحبيىىل ااىىايهيتر ااواأىىا  ىى  ا  ىى
ايو يعد ر ا عييتر اارئيس  الحهلىم علىال إذمىيتز ا ؤسسىل   قىا انل قىد أشميىل يى ا ا عيىيتر  ى  تىع  ا قىيتييس ا  ىرس 
الرحبيل ك عاا ييت ش ااراح     اا   ال يهلك  الحهلم علال ا  ان    نى يعهلس ااراح ا دواىا عى  ا ليعىيتت اقى  

ل ذاهتىىيت.  ذىى ا اىىاا أشميىىل  عىىاا ااعيتئىىا علىىال ا صىىوا جىىيتنت  ىى  راطىىى اىىيف ا راىىيتح ايتققىىل  يدجيتيىى  أجىىم ا ؤسسىى
 .2 أجم ا ؤسسل   يتقدييت ا ديتأل  ذاا الدعلك ع  أ ان ا ؤسسل اشهل  أك ر  وتوعيل  أك ر  قل

 هلىىم  ذبىىار اإل ىىيترة إ  أا ربقيىى  أقصىىال  رجىىيتت االسىىدكيت ة  ىى   عىىاا ااعيتئىىا علىىال االسىىد  يتر يف ةىىيتا ا 
اإل ارة يف كيكيىل إجىران اادحلىي ت  اادكسىكات اا ز ىل علال أ ان ا ؤسسيتت يهل   ايتاارجل ا    يف ككيتنة   ييترة 

ادحايىىا ا سىىليتب اارئيسىىيل ااهليت هىىل  ران ظيىىور االرمرااىىيتت يف  عىىاا ااعيتئىىا علىىال االسىىد  يتر يف ا ؤسسىىل. اىىيتاداكات 
   تع ي ييت ااراسل ربليليل  قيقىل ربىا   ى    ذىيت ا سىليتب اارئيسىل يف  عاا ييت ش ااراح أ    راا ا صوا ال اا 

   يى ا ا سىعال اى  يدحقى   عيتلىل االرمرااىيتت ريىك ا رريواىلااك أ ت إ  ظيور تلا ااداكات  ازبىيتذ اادىاااك ا  ئ ىل 
 .3إال يف ظ   جو  إ ارة ككؤة

يف  ييت  عىىىاا ااعيتئىىىا علىىىال ا صىىىوا ظمهلىىى  ال ؤسسىىىل أا ربسىىى   ىىى   سىىىدوس رحبيديىىىيت  ىىى   ىىى ا اسىىىدياا  
ا هلىىم علىىال أ ائيىىيت   ااىى   اىىو مت اسىىدياا ى اصىىورة  قيقىىل  ىى  قلىى  اإل ارة   هلىى  ربايىىا اجملىىيتالت ااىىك تسىىللد يف 
تىىاو  سىىدوس اارحبيىىل  يف كىىوا ا ؤسسىىل تعىىيتو اعىى   ىى  تىىاو  سىىدوس رحبيديىىيت ايت قيترنىىل  ىىع  عىىاالت ااعيتئىىا ا  ىىرس 

 نل.ا سديا ل ك عييتر ال قيتر 
     ايف ااعوا   ا ؤ يل إ  زبكيد  عاا ااعيتئا علال ا صوا ذما: 

 ال ن ا  ا    ع قل  عاا ااعيتئا علىال ا صىوا اليىيت ش يفيل تكالي  اإلنتاج والمصاري  اإلدارية والبيعية: -
عهىىا يت يىى  ا  أجىىم . ااىىر ااداىىك يف أجىىم تهلىىيتاي  اإلندىىيتج  ا صىىيتري  اإل اريىىل  االيعيىىل علىىال رحبيىىل ا ؤسسىىلأ ااىىراحأ

 ااعيتئىا علىال ا صىوا  ااعهلىس.   اىاا ذاىا يىؤ   إ  ازمكىيتض  عىاا يىيت ش ااىراح     ى  مث  عىااي و اادهليتاي 
                                                           

1
 .791حم ا أظم  ع ت ا يااو   رجع سل  ذكرو  ص  - 

2
 .21حم ا عانيتا أاو اذيجيتن   رجع سل  ذكرو  ص  - 

3
 .27رو  صيونس علا ا  يا اديتا   رجع سل  ذك - 
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 ىن  سىدوس ذىيت  ى  أا اا تلجأ اإل ارة إ   عيتلل ذاا االرتكيتع يف اادهليتاي    راقلديىيت  ااع ى  علىال زبكي ىييت إ  
  اذىىار يف ا ىىوا    ا ىىا  ىى  اإلندىىيتج اادىىيتا   ا ديىىيتر  ىى ي  ا هدجىىيتت  ىى ا  راىىع إنديتجيىىل ااعيت ىى  أ  اداىىل  ا ىىا  ىى

 عىىا    رات اإلندىىيتج ااىىك زبكىىد اادهللكىىل إ  ا ىىا ا  ىن. ك ىىيت ظمهلىى  زبكىىيد ا صىىيتري  اإل اريىىل اديكىىيد عىىا  
يف اإل اريىيف ا وظكيف اإل ارييف    اذل ااهلدلل ايتادوسع يف اسىدياان ادالت ا يتسىلل  راىع  ىؤي ت   قىارات ااعىيت ل

علىىىىىال خمدلىىىىى  ا سىىىىىدوييتت ايتتلىىىىىيتعيم يف   رات اادىىىىىاري  اإل ار   ا ىىىىىا  ىىىىى  اإلنكىىىىىيتت االىىىىى     اادظىىىىىيتير  علىىىىىال 
ريىىك ا هىىد    ا كر  ىىيتت  اادجييىى ات ا هلدليىىل  ا ىىا  ىى  اإلنكىىيتت علىىال  سىىيتئ  االندقىىيتا  ااسىىكر ااىىاا ل   ااىىيترج 

سسىل اىرا  اادهظىيم اادسىويق  ال ؤ يتري  االيىع  اىي هل  زبكي ىييت تر يا اسدي م ا وا  ا هلدليل ... أ ىيت ايتاهسىلل  صى
 .1  ايتإلتيتال إ  تا  ااهكقيتت  تر ياييت إ  ا ا ا  هل اأياا  ال ليعيتت صم  ربقيقييت

يت اديىيت تقلىيص أجىم  صم  اادهليى إ  أ ر علىال  رجىل عيتايىل  ى  ا شميىل  أال  يىو أا إ ارة ا ؤسسىل عهىا حم 
ييىىىيت  راقلىىىل  ايتسىىىد رار  ىىىاس تىىىأار جىىىو ة ا هدجىىىيتت  ىىى ا اإلجىىىران   ذاىىىا أىىىىت تدكىىىيت س   صمىىى  علتهلىىىيتاي  اإلندىىىيتج

  شهللل ازمكيتض أجم ا ليعيتت ااهيتجم ع  تاو  سدوس جو ة ا هدجيتت.
يدىىىأار  سىىىدوس رحبيىىىل ا ؤسسىىىل دبقىىىاار  ىىىيت يلىىىيتع  ىىى  إندىىىيتج  ىىى ا اىىىضة  يتايىىىل. أيىىى  يىىىهيكد  حجااام المبيعاااات: -

أجىىىم ا ليعىىىيتت  ااعهلىىىس.  ظمهلىىى  ربسىىىيف  سىىىدوس رحبيىىىل ا ؤسسىىىل   ىىى  مث  عىىىاا  سىىىدوس رحبيىىىل ااوأىىىاة ايتزمكىىىيتض 
ااعيتئىىا علىىال ا صىىوا ا يىىيت ة ا ليعىىيتت  ىى   ىى ا ربسىىيف نوعيىىل ا هدجىىيتت  زبكىىيد سىىعر االيىىع  اتلىىيتع سييتسىىل االيىىع 

تىىيتال إ  إليتادجى   ااقيىىيتن حب لىىل  عيتئيىىل ا عىى ا عىى  ااسىىلعل ا طىورة   تطىىوير سييتسىىيتت تسىىوي   تىىر ي   هيتسىىلل  ا
 ىىىييت  ىىع ااظىىر    ااعوا ىىى  ااسىىوقيل   ايتإلتىىيتال إ   راسىىىل  يتربايىىا تشىىهليلل ا ليعىىيتت ااواجىىى   رأيىىيت يف ااسىىوت سب

 .كيكيل زييت ة أجم ا ليعيتت ع   ري   هح ايتك ات الع  ن  ادحكي يم علال  ران ك ييتت أك ر    ا هدجيتت
ك  رريواىل يف الى ن اا ىيتو  ى  ريىإا ظيىور ارمرااىيتت  حجم االستثمار الموظ  ودرياة الفعالياة فاي اساتخدامو: -

 عىاا   راا ا صىوا يىاا علىال  جىو  أأىا أ ىري  شمىيت  إ ىيت أا تهلىوا يف ع قل  عاا ااعيتئا علال ا صوا  ا د    
ا وار  االقدصيت يل ا ديتأىل ال ؤسسىل ريىك  سىدالل اسىدا ال كىيت    ك ىيت يهلاى   أ  أا يهىيتم زيىيت ة  ت ىييم يف تلىا 

  اىىي هل  ااىىديلص  ىى  د ا شىىهللل تدعلىى  ايت صىىوا اا يتادىىلر    يىى ا يعدىى ر تلايىىاا ال ىىوار  االقدصىىيت يل. اىىاذا كيتنىىا ىىوا
سىىىد  يترات اشىىىهل   ع ىىى  أ  آالت  ذبييىىى ات تسىىىل   يتقىىىل إنديتجيىىىل ايتئ ىىىل تدجىىىيت ز اادقىىىايرات ااواقعيىىىل الطلىىى  اال

اىرأس ا ىيتا ااعيت ى   اىي هل  ال ؤسسىل أا زبكىد ا يت   ا سدقلل  يف ااسوت اليعيىيت  أ ىيت إذا كيتنىد ا شىهللل تدعلى  
   أجم االسد  يتر ايى ادطلي  نظيتن  راقلىل ال يى  ا  تعىاي  سييتسىل االيىع ادجى   /أ  تسىريع ربصىي  ا سىيتايتت 

 .2ا ايهل   االأدكيتظ ايت سدوس ا     الهقا

                                                           
1
 .792حم ا أظم  ع ت ا يااو    رجع سل  ذكرو  ص  - 

2
 .792  ص  نكس ا رجع - 
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 ااكعيتايىل يف نشىيتط  ع و يت ظمهل  تلييص أيم أسليتب أشميل  عاا ااعيتئىا علىال ا صىوا ك قيىيتس الهلكىيتنة  
 :1ا ؤسسل  إ ارهتيت اي يت يل 

 ضم  ا ؤسسل علال  تع  ط   ويلل  قصكة ا ج   ذاا ادحقيقييت؛ -
 يوار قيتعاة سلي ل اع ليل ازبيتذ ااقرار ايو أقيقل  رقم  ايس  قييتس الدي يف؛ -

 ظمهل       اى تقييم االسد  يترات ا يتايل  ااكرص االسد  يتريل ا سدقلليل؛ -

أيى  يهلىوا ا طلىوب تقيىيم تقييم أ ان ا اران   صوصيت يف ا ؤسسىيتت ااىك تطلى   كيىون اا  رك يىل يسيتعا يف  -
 أ ان  اران ا راك  ك  علال أاو اايل تقاذ ا هليتاآت؛

يعهلىىس يىى ا ا قيىىيتس ااداىىكات ااىىك أىىااد ايتاسىىوت  أاىىرت علىىال ا ؤسسىىل   ىى  ااداىىكات يف اارحبيىىل  ا سىىعيتر   -
 يتاي ؛ يعد ر  عييتر اكد اادهل

 رييتاليت  يت ضميت ا ا اران ااضكي  علال ا يتجل الرقيتال علال ا ليعيتت  ا صر ايتت اع قدييت اهسىلل يىيت ش ااىراح  
 اهلهيم ال يعطوا نكس االيد يتن  يتجل اارقيتال علىال االسىد  يترات يف ا صىوا. اهلى  ا ؤسسىيتت ااىك تطلى   ىا   

م ااوظىىىىيتئ   ىىىىاير االسىىىىد  يترات يىىىىو حميت اىىىىل زبكىىىىيد  عىىىىاا ااعيتئىىىىا علىىىىال ا صىىىىوا ادقيىىىىيم ا  ان تقىىىىر أا أأىىىىا أيىىىى
ا االسىىىد  يترات ااكيتئ ىىىل يف أاالسىىىد  يتر ايت صىىىوا إ  ا ىىىا ا هيتسىىى   ااسىىىل   ران ذاىىىا أا ا ىىىاران يىىىاركوا جيىىىاا 

علىىال ا صىىوا  ايتادىىيت   ا صىىوا  ىى   ىىأ يت زبكىىيد  عىىاا   راا ا صىىوا ااىى   يشىىهل  جىى نا ييت ىىيت يف  عىىاا ااعيتئىىا
 ىيت أا زبكىيد ا صىوا ااكيتئ ىل يعى  ااشى ن ااهل ىك إذ تصىلح يهىيتم أ ىواا إتىيتايل حمىررة   ديتأىل يؤار عليىى سىلليت  ك

 ا سدياان    قل  اإل ارة اشهل  أا  .
 ى  ا  أىا أا قىيم  عىاا ااعيتئىا علىال ا صىوا  العوامل المؤثرة على معدل العائاد علاى األصاول: -3-3-3

ل نكسىىييت   ىى   ؤسسىىل إ  أ ىىرس يف ااصىىهيتعل نكسىىييت   ظمهلىى  ر  تدلىىيتي   ىى  صىىهيتعل إ  أ ىىرس يف االيذىىل االقدصىىيت ي
اال د ايتت يف قيم  عىاا ااعيتئىا علىال ا صىوا  سىلوم  عىاا ااعيتئىا علىال ا صىوا عى ر ااى    إ  عىيت ليف رئيسىييف 

 شميت:  سدوييتت ااراع اادشايل  أ   يت يس ال ا ييت رة اادشايليل     رة أييتة ا هد .
تعد ا ا ييت رة اادشايليل ال ؤسسل اشهل  رئيسى  علىال ييهلى   : Operating Riskالمخاطرة التشغيلية -

اادهللكىل ااىى   طمدلىى  اىيت د    ليعىىل ا ؤسسىىل  نىوع ااصىىهيتعل ااىىك تع ى  اييىىيت ا ؤسسىىل   ا قصىو   يهلىى  اادهللكىىل 
 يو كيكيل توزيع اادهليتاي  ااهلليل ايف تهليتاي  ايتادل  تهليتاي   داكة.

اان  هل ىى  األصىىوا اارأمسيتايىىل   ىى  ااصىىهيتعيتت اا قيلىىل  ك ىىيت يىىو ا ىىيتا يف اىىلعد ااصىىهيتعيتت تد يىى  ايتسىىدي 
صهيتعيتت ا ايا  ااصل   صىهيتعل ااىهك .  يىهعهلس اادوسىع يف ا صىوا اارأمسيتايىل علىال ييهلى  اادهلىيتاي  اادشىايليل 

  اا يتادىل ال ؤسسل ااك تع   ت   ي و ااصهيتعيتت  إذ يضت  علىال اادوسىع يف ا صىوا اارأمسيتايىل زيىيت ة يف اادهلىيتاي

                                                           
1
 .21حم ا عانيتا أاو اذيجيتن   رجع سل  ذكرو  ص  - 
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االيد كىىيتت   صىىيتري  ااصىىييتنل  ا صىىيتري  اا يتادىىل ا  ىىرس ااىىك تىىرتل  ايتقدهىىيتن ا صىىوا اارأمسيتايىىل  اىى اا  زيىىيت ة  ىىع
يدوقىىىع أا تىىى  ا  نسىىىلل اادهلىىىيتاي  اا يتادىىىل الدهلىىىيتاي  ا داىىىكة كل ىىىيت زا  اادوسىىىع يف ا صىىىوا اارأمسيتايىىىل  اا يىىىيت ة يف نسىىىلل 

يف ا يىىىيت رة داىىىكة سب ىىى  زيىىىيت ة يف  رجىىىيتت ااراىىىع اادشىىىايل    يضتىىى  علييىىىيت زيىىىيت ة اادهلىىىيتاي  اا يتادىىىل إ  اادهلىىىيتاي  ا 
 .1اادشايليل ال ؤسسل أي  تصلح ا رايتح اادشايليل أك ر أسيتسيل الداكات يف أجم ا ليعيتت

اعها  سدوييتت عيتايل نسلييت الراع اادشايل  تصىلح ا راىيتح  ىاياة ا سيتسىيل الداىكات يف أجىم ا ليعىيتت   
يف أجىم ااىراح اادشىايل    ذاىا  ا نسىلل اادهلىيتاي   -اهسلل أكى ر–أا اا ييت ة يف ا ليعيتت تؤ   إ  زييت ة  حبي 
 ىى  اادهلىىيتاي  ااهلليىىل  رتكعىىل نسىىلييت  إذ أا زيىىيت ة أجىىم ا ليعىىيتت يضتىى  علييىىيت ازمكىىيتض  ل ىىوس يف  دوسىى  اا يتادىىل 

 أك ر    ااوأاات ا ليتعلالا هدجلأ.اادهللكل ااهلليل ال هد  اسل  توزيع اادهليتاي  اا يتادل علال عا  
 يعد ا  اس االزمكيتض يف  دوس  اادهللكىل نديجىل اا يىيت ة يف أجىم ا ليعىيتت علىال أجىم اادهلىيتاي  اا يتادىل  

 يف نسىىىلل اادهلىىىيتاي  اا يتادىىىل الدهلىىىيتاي  ا داىىىكة  اهلل ىىىيت كيتنىىىد نسىىىلل اادهلىىىيتاي  اا يتادىىىل ال داىىىكة أعلىىىال زا  أاىىىر ااداىىىك 
اادهللكىىل ال هىىد   علىىال ا راىىيتح اادشىىايليل   عهىىا يت يىىهيكد أجىىم ا ليعىىيتت يىىهيكد  أجىىم ا ليعىىيتت علىىال  دوسىى 

ااىىىراح اادشىىىايل  اهسىىىلل أكىىى ر األسىىىليتب ااسىىىيتاقل نكسىىىييت.   ىىى  يهىىىيت ن أىىىا أا اا يىىىيت ة يف نسىىىلل اادهلىىىيتاي  اا يتادىىىل 
علىال ا صىوا ا ااعيتئىا الدهليتاي  ا داكة تشهل  زييت ة يف  سىدوس ا يىيت رة اادشىايليل  ذبعى  ا راىيتح اادشىايليل   عىا

أك ر ت ا ايت  أق  اسدقرارا   دبيت أا ا رايتح اادشايليل تشهل  قي ل االس  يف  عيت ال  عاا ااعيتئىا علىال ا صىوا اانىى 
يدوقىىع  عىىاا ااعيتئىىا علىىال ا صىىوا أا يهلىىوا يف ا ؤسسىىيتت ااىىك تع ىى  دبسىىدوييتت عيتايىىل  ىى  ااراىىع اادشىىايل   أك ىىر 

 .2   دبسدوييتت  هيك ل نسلييت    ااراع اادشايل ت ا ايت  هى يف ا ؤسسيتت ااك تع
زبدلى  االسىضاتيجييتت ااىك تهديجيىيت اإل ارة اىيت د     رة  : Product Life Cycleدورة حياة المنتج -

أيىىيتة ا هىىد . اكىى   رألىىل تقىىاذ ا هىىد    راأىى  ااه ىىو ا لهلىىرة يىىدم عىىيت ة اادوسىىع يف اإلنكىىيتت اارأمسىىيت   اإلنكىىيتت علىىال 
   ادسيي  قلوا ا هد  تدوسع ا ؤسسل أي يت يف اإلنكيتت علال ااض ي    ا يتت ااع  ن  ريكييت  ى  ويراالح   اادط

ااهكقىيتت اا ز ىىل ادع يىى  أصىىل ا ؤسسىل يف ااسىىوت.  اادوسىىع يف ااهكقىىيتت ا يدلكىىل  ىع تىىاو ا ليعىىيتت يىىؤ   إ  راىىح 
ل تقىاذ ا هىد .  اى اا يدوقىع  عىاا ااعيتئىا تشايل   داا   قا ربق  ا ؤسسل  سىيتئر يف ااسىهوات ا     ى   رألى

علىىال ا صىىوا أا يهلىىوا  دىىانييت يف يىى و ا رألىىل   قىىا يأ ىى  قي ىىل سىىيتالل.  عهىىا يت تدحسىى  ا ليعىىيتت يف  رألىىل ااه ىىو 
يدحسىى  ااىىراح اادشىىايل   يدحسىى   عىىاا ااعيتئىىا علىىال ا صىىوا. أيىى  يدوقىى   عىىاا ااه ىىو يف  عىىاا ااعيتئىىا علىىال 

لال عاة عوا   أشمييت أجم اإلنكيتت علال تطوير ا هد   تر صمى ايتإلتيتال إ   ىاس اادوسىع ا صوا يف ي و ا رألل ع
اا ز ىىل  واجيىىل اا يىىيت ة ا دوقعىىل يف ا ليعىىيتت ا سىىدقلليل.  يىىؤ   اإلنكىىيتت  اارأمسىىيت  ا يىىيت ة ااطيتقىىل اإلنديتجيىىل ال ؤسسىىل

                                                           
ر نيىل  ع ىيتا   عل ا   اليت7  ااعا  21حم و  اا يلل  ااع قل ايف  عاا ااعيتئا علال ا صوا  ا ييت رة اادشايليل   راسيتت العلون اإل اريل  اجمللا  -1

 .7121/  واا 2111ا ر ا  جيتنك  
2
 .نكس ا رجع - 
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علىال ا صىوا   ايتادىيت  ضمىا  ى  تسىيترع  عىاا ااه ىو قي ل ا قيتن يف  عيت ال  عىاا ااعيتئىا اارأمسيت  حبا ذاتى إ  زييت ة 
يف  عىىاا ااعيتئىىا علىىال ا صىىوا يف يىى و ا رألىىل. أ ىىيت يف  رألىىل ااه ىى    اىىاا  عىىاا ااعيتئىىا علىىال ا صىىوا يدحسىى  

   ربسى  ككىيتنة ا ؤسسىل إلنكىيتت اارأمسىيت  يف يى و ا رألىلشهل   ل وس  ذاا اسل  ااديكيد ااهللك يف أجم اا
لال اادهليتاي    االسدكيت ة     ي ات ا جم ااهللك  تراكم   رات ا ؤسسىل.  يف ا رألىل ا  ىكة يف أأهليتن اارقيتال ع
ليعىيتت اشىهل   ل ىوس يف  عاا ااعيتئا علىال ا صىوا اسىل  ازمكىيتض ا   أ تضاجع ا رايتح االرماار   أييتة ا هد  ال

 .1سهوات ا  كة    ي و ا رألل   قا يأ    عاا ااعيتئا علال ا صوا قي ل سيتالل السي يت يف ااي و ا رألل

                                                           
1
 . رجع سل  ذكرو   حم و  اا يلل - 
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 خالصة الفصل:
علىىىال عهلىىىىس ااهظريىىىىيتت ااسىىىيتاقل ايد ىىىىد نظريىىىىيتت اإل ىىىيترات اىىىىيتيتدوس ا علو ىىىىيتي ااىىى   ربااىىىىى سييتسىىىىيتت  

      ا اادحليى  ااسىيتا   ا ؤسسل سوان ا دعلقل اسييتسيتت ااد وي  أ  سييتسيتت توزيع ا رايتح أ  رحبيل ا ؤسسل.
 ئ  ااديتايل:ظمهل  ااوصوا إ  ااهديت

يف ظىى  الىىيتت قىىىرارات االسىىد  يتر   ايت ؤسسىىيتت ذات الىىىو ة ا رتكعىىل تك ىى  اسىىىدياان ااىىايوا يف سبويليىىيت  أ ىىىيت  -
 ا ؤسسيتت ا هيك ل الو ة ادك   االعد يت  علال إصاار أسيم عيت يل؛

اد ويى  إ  اأ .  ال تلجى ة ااد ويى  ااىاا ل يف أيتال تكيتع  قرارات االسد  يتر  ااد وي    ايت ؤسسيتت تك   عيت -
إذا كىىيتا ااد ويىى  ااىىاا ل  ريىىك كىىيت   أيىى  تقىىون أ ال ااصىىاار  يىىوا  يتايىىل  ىى  ااطىىر مث أسىىيم  إال ااىىيترج 

 دمديتزة أ  سهاات قيتالل الدحوي  مث أسيم عيت يل ك  ذ أ ك؛

أسىىى  نظريىىىل اإل ىىىيترة الىىىايوا ا صىىىاار أسىىىيم عيت يىىىل ع قىىىل عهلسىىىيل ايهيىىىيت  اىىىيف قي ىىىل ااسىىىيم  أ ىىىيت إصىىىاار  -
 هاات الى ع قل  ر يل ايهى  ايف قي ل ااسيم؛ااس

رييتاليىىل ا ىىايري  ايت ؤسسىىيتت  ا سىىد  ري  ااىىيترجييف  ىى  ااهىىوع ا دجهىى  ال يىىيت رة دمىىيت يىىؤار يف سىىلوكيم ادقيىىيم  -
 االسد  يترات  ا  رات ا يتايل اايتصل ايت ؤسسيتت؛

ر أا ااد ويى  ايتاىايوا  ى  ا  هلى  ك يت أنى ال صم  علىال ا ؤسسىل اسىدياان ا ىا ا قصىال  ى  االسىداانل ايتعدلىيت -
أا يىىىؤ   إ  ااديكىىىيد  ىىى   شىىىهللل االسىىىد  يترات ريىىىىك ااهلكىىىؤة  االسىىىد  يترات ااكيتئ ىىىل  ايتادىىىيت  زيىىىيت ة قي ىىىىل 

 ا ؤسسل؛

. اهلى  يى ا ريىك  اقعى  اكى  أيتاىل عىان اسييتسل اادوزيعيتت اقي ىل ا ؤسسىل يف ظ  ظر   ااسوت ااديتن ال ع قل -
علىىىال دبىىىر ر ااىىى     ك ىىىيت أا اا ىىىريلل علىىىال   ىىى  ا سىىىد  ر سىىىدؤار علىىىال سييتسىىىل اادأكىىىا يطلىىى  ا سىىىد  ر عيتئىىىاا أ

 اادوزيعيتت  يف تك يليم اهليكيل ا صوا علال ااا  ؛

   جيل أ رس يعهلس  عاا ااعيتئا علىال ا صىوا ككىيتنة ا نشىطل اادشىايليل  االسىد  يتريل يف ا ؤسسىل   ى  مث  -
 عيتت. اس تاو رحبيدييت. ا  ر اا   يؤار يف سييتسل اادوزي

  ادكسىىك ااسىىلوم رريىىم كىى   ىىيت سىىل  إال أنهىىيت ذمىىا أا يهىىيتم  ىى  نىىيت س اىىأا ا داىىكات ا يتايىىل  أىىاييت ال تهلكىى
أيىىى  قىىىيتن ااتىىىيتال  داىىىكات أ ىىىىرس ظمهلهيىىىيت اادىىىأاك علىىىال قىىىرار ااد ويىىى  تد  ىىى  يف ا داىىىىكات  ااد ىىىويل  ال ؤسسىىىيتت

 اادهظي يل  اإل اريل. ي ا  يت سهحيت ا تهيت اى يف ااكص  ا وا .
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 تمهيد:

  غرر   عة رر  األخرر ن ني تررعيف إىلررأل ذ  األخررع باررم اريىلت ررع   ت رر ايف  اآلونرر ظهرر يف   

تفسرر  اةسررالك اةتيرررلتاس ةايعتسررعيف  اتررر ن قن ني تررعيف ارياتاررعإ واتإا ن ا عة ررر  ة سررأل و ررر  ع 

 رر ه احملرر إن ةارر ا  اةتيلتررؤ   ا عتسرر  ه بررؤ قن   ررعك  ت رر ايف ت ي ي رر  تررلا  تاااررأل    ررؤ ا ا 

ذإا ترر    ررؤ ا   ررؤ اةت ي يررس وب ةرر  ا عتسرر  . و ه    ررؤ األلررللاةسرر ة ن واةت لتررج و ملررس ا عتسرر 

 مي ن ذجيعإ ىلالا  ب  هع وبم    ؤ اةتيلتؤ بع عتس .واريترتات مل   واأل  اف 

ةررعةس تررر معول  رررن خرررالل  رررعا اةفارررؤ إرر ز  رررعة ا ت ررر ايف وذبررر ا  اةاالاررر  ب  هرررع وبرررم 

 خالل ىل ا تن قتعت م: ا   ؤ اةتيلتاس  ن

 المتغيرات التنظيمية؛ -4-1

 المتغيرات اإلدارية؛ -4-2
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 المتغيرات التنظيمية. -4-1
اةت لترج  هرع    رؤ ا ا  ر ه    رؤ األلرلله إو ا  هيرع   ار ا  اةتيلترؤ خعلر   تااب ا ت  ايف اةت ي ي ر   

أى ىلررن  ررعة ا ت رر ايف بررؤ جيررب قخررع ع و ملرس ا عتسرر .   ررأ  رر  قن اةسررالك اةتيررلتاس ةايعتسررعيف ةر       رر
 بام اريىلت ع  ىل   ازبعذ ا ا  اةتيلتؤ.

مي رررن ت رررعول    رررؤ  ا  ررر  ا عتسرررعيف  رررن خرررالل تلوررر    فهرررلم ا ا  ررر  و فهرررلم  هيكلللل المةكيلللة: -4-1-1
 .ق  اف كؤ  ن ا عة م وا   ا  ن اةفاؤ ب  هيع ت تج  ن اختالفاةس ة ن بعىلت ع  ق

ا ا  رر   ررس ا ررت   اةتياررس كيررع قملررع ا ررت   ا ةعة رر  دبررلا إ ا عتسرر . قو  ررس نسرر    ررع  مفهلل ا المةكيللة: -أوال
 :1ومي ن تلو مهع  ن جعن مميا ه اةشخص قو ا عتسعيف  ن قتهس  عتس   ا   . 

ميا هرررع إرررخص قو  عتسررر  قو ثيلىلررر   سرررت ي تن قو ثيلىلررر   ا  ررر   رررس نسررر    رررن قترررهس ا عتسررر  قن ا -
ه قو ثيلىلرر  ا تاعىلرر تن  ررن  رر  ا  ا عتسرر  ه قو ثيلىلرر   ررن ا ررلظفم ه قو عتسرر  رر  ا  ا   فاررا   ررن 

  ا    اةاع ام ةألتهس؛  ا ثيلىل   لظفم  ن ىلعئا  وا  ن قو 
ا ا  رر   ررس ىلرر إ  ررن ا اررص ا  فرر إن اةررال ميا هررع ق رر اإ ري ت تيررلن ذ  بايررهس اةرر ا . وجيررب قن ت ترر   -

ا عتسر . وار  ت رلن ا ا  ر  إاخا ر  قو خع ج ر ه  ر ن كعنرأل   رن قترهس  %5ىلرن   ر هس  ا    كؤ ا  
إاخا رر   رر ن ا ررعة م  ررس قىليررع    ا عتسرر ه ق ررع ذذا كعنررأل خع ج رر   ع ررعة م  ررس  ررن خررع   ا عتسرر . 

بأملع نس   األتهس ا يالك   رن ا رؤ  ر  ا  ا عتسر   Insider Ownershipومي ن تا تف ا ا    اة اخا   
اةررعتن ه قو  رر  ا  ع  ا عتسرر  تررلا  كررعنلا  ررلظفممي ررن تا تفهررع بأملررع  ا  رر  ق ررس قىليررقو  لظف هررع. كيررع 

 تا  لن ق يؤ األإا .
ه ررعك  عتسررعيف قلررمع ع  ررن ىلعئارر  وا رر ن وذإا عررع  ررن نفرر  اةاعئارر  ه  ررعا اة ررل   ررن ا ا  رر  ري ت غررب   

سر  ذذ قن قلرمع  ا عت هعتسر   رعك نير ن تلترج وتةرل    ا  ألبلجلإ إ كع  جر إ   ا عتسرعيف  رل وةرل كعنر
 رل يار   ةاتيلترؤ اريتت ان  واةتيلتؤ بعة تلن ىلاى قن تتس اتتخ ام األتهس كذايف اةاعئا  اةلا  ن ت غ لن   

 .2 الق ا ا   ىلن ط تت اةتيلتؤ خمعط  اةتيلتؤ ىلن ط تت اة تلن قك   ن خمعط  كعنأل   ذنو 

                                                 
  اة  ررلك   سررع    رر   امررسه قكرر  ا ا  رر  اةاعئا رر    اة  ررلك وإرر كعيف اةتررأ م ىلاررى خمررعط  األتررهس وىللائرر  ع   بل لرر  ىليررعن و اع نتهررع بالائرر  وخمررعط - 1

ه 2002 تعة   عجست    اةاارلم ا عة ر  وا ار    ه كا ر  ارياتارعإ واةاارلم اتإا تر ه جع ار  اة  رلكه األ إنه  وإ كعيف اةتأ م اةال  ا  تهع غ  ىلعئا  ه
 .30ص 

ةاشر كعيف ا سررع  ه إ اترر     ان ر  ىلاررى اةشرر كعيف ىلاررى اتررتات مل   ا   ررؤ اةتيررلتاس تررلن  ذبر ا  س تررع مه تررأك  ت عتر  تاررلئ تررا  اةفعئر ن  ذمسعىل رؤ - 2
اااررررلم ه قط و رررر  إكتررررل اة   اةتيلتررررؤه كا رررر  اة  اتررررعيف اةاا ررررعه جع ارررر  اةسررررلإان ة1999-1990ا   جرررر    بل لرررر  ىليررررعن ةافرررررتن  ررررع بررررم  اةارررر عىل  

 .57ه ص م2002 ر/1423واةت  لةلج عه 



 مؤسساتالسموك التمويمي لم املؤثرة يف التنظيمية واإلداريةاملتغريات : الرابعالفصن 
 

 

 

 

 

 

103 

ك  ا ا    اةاعئا   قو ت ك   ا ا  ر  بأتر ي ثيلىلر   ا  ر  وا  وج  با  اة ع  م نتعئج ذجيعب   خبالص تأ 
 ن األإخعص ىلارى قإا  ا عتسرعيفه  ه رعك  رن وجر  ىلالار  ذجيعب ر  برم ا ا  ر  اةاعئا ر  وقإا  ا عتسر . كيرع وجر  

عيف   رأ ري يرلا ا تفرع   ار ل اةاعئر    ا عتسر هآخ ون قن   عك ىلالار  التر  برم ت ك ر  ا ا  ر  وقإا  ا عتسرعيف
اةال ترتك    هع ا ا   ه وبع اعبؤ   ن اة ا  تاتا ون قن ةايا    اةاعئا   با  اةسرا  عيف وة  هرع ذن وجر يف  هرس 

و ن ق هع قن قلمع  ا عتسعيف اةاعئا   تفيالن اترتخ ام  رلظفم  رن نفر  اةاعئار  وبعةترعأ  ر ن قىليرع   .اا ا 
اةرتا رر ه واةرر  جه كيررع قنرره نررعإ ا  ررع تعخررع برر قي األىليررع   ررن غرر  اةاعئارر  ت ررلن  ررس األوةلترر  واأل يررا     اةتا ررم و 

اةاعئارر    اةارر ا ايف اريترررتات مل   وا ع رر  وت ررلن قغاررب ا لااررج اةاا ررع   اتإا ن ةايعتسررعيف  شرر لة   ررن ا ررؤ ق رر اإ 
 .1اةاعئا  نفسهع

 إ   ا عتسرررر   غررر  قنررره و رررج تلترررج ا عتسرررعيف   األىليررررعل وا شرررع تجه وا عجررر  ذ  ذإخرررعل قطررر اف جررر 
ه و رعا تا ر   ا ار   ع ر  كيا    ن  اعإ  اةتيلتؤه ق  ث ىل إ ك    ن ا سع م ذبياهس  عتس  وا ر ن

 س قن  ا    كؤ وا     هس   فاا  تش ؤ ج  ا وة ال  ن ثيل   رعة األترهس. كيرع قن نسر   ك ر ن  ر هس غر  
 .ب ري ىل هس ن بتلك ؤ غ  س ريزبعذ اةا ا ايف ع ا  تإا ن اتت يع اعس ه و تعبا  قىليع سه ةعةس تال ل 

 ررعة س  Jensen & Meckling 1976ج سررن و   ا رر ج  رر هس لرر ف ك رر   ررن ارياتاررعإتم ةررعةس  
لن قتيررررع برررر إا ن األتررررهس   ا عتسررررعيف غرررر  اةاعئا رررر  ذ  ثيررررلىلتم ه األيلىلرررر  األو  سب ررررؤ  ارررر  األتررررهس وتال رررر

 ررر   هرررس با ررر   اررر  األترررهس دا سرررع م ه وة اترررع األيرررلىلتم ا ارررلق نفسرررهعه  ه ق رررع األيلىلررر  اة عنا عتسررر داتإا ن 
 .2كعةتالتأله ا الل ىلاى ىللائ  اريتت يع ه اةتأك    ىليا   ازبعذ اةا ا ايف اريتت يع ت  واةتيلتا     ا عتس 

ذ  تل ر  اة غ رعيف وترتتب ىلاى ا ا    اة اخا    لائ  ىل ن   هع قن  ا    ا   ا  ةألتهس مي ن قن ترعإي  
 ىلارررى ا يررر  واأل ررر اف برررم اتإا ن وا رررعة م ألن ا ررر  ا   رررس  رررعة م. وبعةترررعأ  رررعا مي رررن قن ترررعك  بشررر ؤ ذجيرررعي

 سررع مه و ررن    ت كرر  ا ا  رر     ترر  ىلرر إ اا ررؤ  ررن اه كيررع قن  تررعإن ا ا  رر  ةررنإا ن مي ررن قن تررعإي ذ ا عتسرر 
وبعةترعأ ربسررم األإا  و ررعا ترر ا   برر و ة   عتسرر  واةرال سب  رره  ررن اةا ررعم دبهع ررهذىلةرع  ا رر ت  اةسرر ة ن اةال  رر    ا

 ةتما ت  اامته ىلاى  سع   اام  با   ا سع م.  با  األ  عن قو  ل اريحن ع   .ىلاى األ بعز
ا  تفارر  ألن  ررعة ا ا  رر  ةايعتسرر  ن ترر ون قن  تررعإن ا ا  رر  تررعإي ذ  ت اجررج   األإا  ا ررعأ غرر  قن آخرر ت 

ارر  تاةررس ا ررع   وا ررت ةررنإا ن   اةتارر فه ةررعا  هررس ارر  ري عررتس ب تررعإن كرر ون ا سررع م ه بررؤ ارر  ت كرر  ىلاررى ق ررل  
قخرر ى   ررؤ اةتلتررج   ا ارر  اةسررلا   قو اتبرر ا    اةتارر  ج واتررتخ ام اةت  لةلج ررعه دباررة آخرر  قن  تررعإن ا ا  رر  

                                                 
 .28ه ص   جج ت ت ذك ة   سع       امسه  - 1
 .25ىلهلإ ىل   ا ف ظ ىلاس  اعون  ه   جج ت ت ذك ةه ص  - 2
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اريترت ال  اةسر ة ن قو ا ا ايف ا ختاف  كيع قملع رب   ن ا تيعة ر   ر وث تاةس نلىلع  ن ا اعن  وا  ت    ازبعذ اة
Takeover

1. 
حب رررأ  ه  ا ا  ررر   رررل نسررر   ا ا  ررر   رررن ا رررؤ إرررخص  ارررم قو ثيلىلررر   ا  ررر  رررودبرررع قن ا فهرررلم اةارررعم ةرتك 

  اةتاا رؤ  رن وجرلإ   ا عتس  بفاعة ر  ه ارع ترعإي ذتستة ج  عا اةشخص قو  عة األيلىل    اا   وت ي س اتإا ن 
ذإا ايف انتهع تررر ه  ررر ن وجرررلإ  عةرررس وا ررر  ىلارررى األارررؤ ةررره  اررر  ك ررر ن  رررن  ا  ررر  ا عتسررر  اررر  ترررعإي ذ  ا فرررع  

ت رررتج ىلرررن ت ك ررر  ا ا  ررر   سرررت ي تن ةررر تهس اةررر وا ج واةاررر  ن ةاي اا ررر  واةسررر ة ن ىلارررى   رررأ   ررر  اررر ا ايف اتإا ن.ا عىل
 .2اتإا ن

ارع تاةرس ة عة  ر  ا  ك تر    ا ا  ر  بأملرع  سر ة  ىلا هرع  رن ا رؤ ا رعة مه وتللف ا عتس  اةال ت ت    هع  
بأملررع  عتسرر   سرر ة  ىلا هررع ا ا  رر  ا  ك ترر    ق ررع ا عتسرر  اةررال تاررؤ   هررع ا سررت ي تن زفرر ايف الترر    اا رر  اتإا ن. 

تار  ىلر م وجرلإ   اا ر   اعةر   و رس  Free riderاأل   اةعي تعإي ذ  ظهرل   شر ا  تسريى بعةا رعإن ا ر ن  ذإا تع.
ةايرر  ا  بسرر ب ىلرر م ت ك رر  ا ا  رر ه وبعةتررعأ ىلرر م وجررلإ قإررخعص ةرر تهس  ا  رر  ك رر ن وكع  رر  ترر  اهس   اا رر  وذإا ن 

. و ررن      ررع  ا  اا رر  اةفاعةرر   ررن ا ررؤ ا ررعة م تررعإي ذ  اخت ررع  ا رر  ا  ا سرر ة تن ةالترررتات مل عيف اةررال ا عتسرر 
 .3ق  ا هس إون ق  اف ا الكتسعىل  س   ربا ت 

 ع عتسررعيف اةرررال ت ت ررر   ا  تهرررع   إررخص وا ررر  قو ثيلىلررر  زررر إن  ررن األإرررخعص تفيرررؤ اريذبرررعة ذ  
اريارتا  ىلاى  ترعإن  ارلق ا ا  ر ه بر خلل إر كع  جر إ خرع ج م وذةرس ةتمل رب اةت افر  ا  تفار  ةالكعةر  ا  ت ةر  

 بعة ل  األخ   ن اةتيلتؤ.
تتاارت اةسر ة ن دبتعبار  اةايرؤ واخت رع  ا ر  ا  واألىليرع  اآلخر تن   اتإا ن واتإا ن اةاا رعه   يطرة:مفه ا السل -ثانيا

 كيع تتيين اةس ة ن ووج اخلةط واريترتات مل عيف و تعباتهعه وترتك  اةس ة ن بعزبعذ اةا ا ايف.
ن اةال تلجره اةاالارعيف كيع مي ن تا تف اةس ة ن قتيع بأملع اخت ع  األ  اث واةتم س  عه  هس تاس اةال  

 .4اةاع   واةس عتعيف ا هي  ةنإا ن وبعةتعأ   ن اةس ة ن  س اةالن اةال زبتع  اتإا ن اةاا ع
ه   ن ا س ة تن  س ا   ا  اةرعتن ميع ترلن   تر   االةر    ا عتسر  نعة غس  ن قن ا عة م  س ا سع ل وب 

 ىليعل ا   ا  ة سأل   اا   سبع ع.ةتما ت ق  ا هس  ن خالل ق لال ا سع مه ألن ق

                                                 
 .26ه ص إ ىل   ا ف ظ ىلاس  اعون  ه   جج ت ت ذك ة ىلهل  - 1
 .33 امسه   جج ت ت ذك ةه ص    سع      - 2
 .34نف  ا  جج ه ص  - 3
 .31ه ص نف  ا  جج  - 4
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بر ق اة رع  لن ق و خالل  رتن اة يعن  عيف   اةل. م.  وا  نشةأل ىليا   اةس ة ن واريتت ال  ىلاى ا عتسعيف 
ةايا ررررعيف اريتررررت ال  واةسرررر ة نه   ررررأ تتارررر   قو تا وررررأل ا   ررررؤ ا ررررعأ وا عتسررررعيف اةررررال  ب  اترررر  اةاالارررر  بررررم

 خااأل ذ  قن:
وت رلن ذةرس  ارملبع بع تفرع   هب ترعإن نسر    ر تلن تهعتالم     بايا   اريتت ال   ايس ا عتسعيف ا سته -

 قتاع  قتهيهع؛
   عك ىلالا  ىل س   بم نس     تلن   ا عتسعيف وا تيعل  عز ىليا   اريتت ال . -

  أ ب  أل اة  اتعيف قن ا عتسعيف تارلم ب ترعإن نسرب  ر تلن تهع بشر ؤ  امرلل    رعل إرال  ع بأملرع 
ةال تفررع   خرر تن اررع ترر  ج قترراع  قتررهيهعبايا رر  اريتررت ال  قو اةسرر ة ن  ررن ا ررؤ  عتسررعيف قو قإررخعص آ سررته    

شرر ا  قتررهيهع  ررن اةسررلق ةتلااررعيف اةسررلق بتمسررن اةاعئرر  ىلاررى قتررهس ا عتسرر .  ررعا بعتوررع   ذ  ا ررعم ا عتسرر  ب
 ة    األتهس ب   قلمع  ا ا    اة ئ س م بع عتس .عغحب أ ت اى 

ةتفسرر  اةاالارر  بررم ا   ررؤ اةتيررلتاس  Harris & Raviv 1988 ة منررلذ   ررع ت  و ا  ررف  ررعا  ررع قكرر
و  ع ترررعيف اةسررر ة ن ىلارررى ا عتسررر   اتيررر ا ىلارررى ا ررررتا   فرررعإة قن اتإا ن ا سرررعوة  ةايعتسررر  ا سرررته    ةاسررر ة ن 

فررل   وا تيررعل  ع هررع مي  هررع قن تررعك  ىلاررى نررل  زعوةرر  اةسرر ة ندتا ئ ىلةررع  ةشرر ا  ا عتسرر ه   ررع ان وك ررؤ قو  
 رررن خرررالل بعترررتخ ام وترررعئؤ  ت لىلررر  ةاياعو ررر ه   رررأ تسرررتة ج اتإا ن اةترررأك  ىلارررى نرررل  ونت ملررر  زعوةررر  اةسررر ة ن 

 .1اخت ع  اترتات مل   ةاياعو   تتلاف ىلاى األ بعز احملتيا   ن و ا  اةس ة ن وا  ع ج اةشخا   ةا اعب 
تررر ا  ةاياعو ررر    رررأ تفررررت  قن اةت ررر ايف ااررر ن األجرررؤ   وت كررر  اة يرررلذ  ىلارررى  ترررعإن اة ا اررر  ا عة ررر  كل 

ا   ررؤ ا ررعأ تاترر  وترر ا   يررعإن ةاسرر ة ن ةتأك  ررع ىلاررى تل تررج    ررؤ ا ا  رر ه وبعةتررعأ تتلاررج قن تررعك  ارر ا  ا   ررؤ 
 اةتيررلتاس ىلاررى نررعتج قلررلايف ا عتسرر ه و ررن   يرر إ  ررن اةررعي تررتم س    ررلا إ ا عتسرر . وىلا رر  تسررتة ج اتإا ن

ةسرر ة ن ونت ملتهررع.  رر ذا  حملعوةرر  اإرر ؤ اتررتخ ام ذىلررعإن تشرر  ؤ ا   ررؤ اةتيررلتاس   األجررؤ اةاارر  ةاتررأك  ىلاررى قي 
 رن األلرلايف   ملرع تسرتة ج   %50كعن اخت رع   سرتلى اةر تلن   تفارع ب  جر  كع  ر  ة سري  ةرنإا ن برعةتم س   

 تلن  ررن ا تلاررج قن تررعإي ذ   ررعز ىلرر و  ىلةررع  ةاسرر ة ن. واةا رر   ع سررتلتعيف ا  خفيرر  ةارر اع ورر  قترر  زعوةرر  
 .2إ ا  ا عتس . ق ع ا ستلتعيف ا تلتة  ةا تلن ا  تسف  ىلن ىل م ربا ت قت  نت مل 

 :3وتتاخص ت  ل ايف اة يلذ    اة تعئج اةتعة  
تتلارج قن ترر إاإ قترراع  األتررهس ةايعتسرعيف ا سررته    ةاسرر ة ن با رر   ا  ر  ىلرر   اةاةررع  اة ررعج ه ق ررع    -

  عة  ىل   اةاةع  غ  اة عج   ان ي ث قي ت     اةسا ؛
                                                 

 .77مجعل ب ت  ىلاى اخللأه   جج ت ت ذك ةه ص  - 1
 .78ص  هنف  ا  جج - 2
 .79-78نف  ا  ججه ص ص  - 3
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تتلاج ا تفع  قتراع  األترهس ىلارب   رع ان اةتفرلت  غر  اة عجمر ه برؤ ار  ت رلن اري تفرع  ك ر ا   ا تلترط  -
    عة   عز   ع ان اةتفلت  د  أ تفل  ا  ع   بعة اعب  ؛

اةتفرلت  وة رن ب  جر  قارؤ   ا تلترط ىلرن ىلر   تتلاج قن ت ت  قتاع  األتهس با   اتىلرالن ىلرن   رع ان  -
 اةاةع ؛

 تتلاج قن تاع ب   ع تعيف اة اعب  ت  ايف   ا   ؤ اةتيلتاس د تعإن إ ج  اة  ج اةتيلتاس   ا تلتط ؛ -

تتلارررررج قن ت رررررلن اة ترررررعإن   إ جررررر  اة  رررررج ا رررررعأ زررررر وإن    عةررررر  ىلررررر و  اةاةرررررع ايف اة عجمررررر  بع اع نررررر   -
    ع ترررعيف اةتفرررلت  قو ا عتسرررعيف ا سرررته    ةاسررر ة ن باررر و  اةاةرررع ايف غررر  بع عتسرررعيف ا سرررته    

 اة عجم ؛

ذذا كعن ة ى ل ع  ا ست ي تن اىلتاعإ بأن غعة  تهس تلف تارليف ةارعف   ترت اتإا ن األ يرؤ   تلارج قن  -
 ه    ةاسررر ة ن باررر و  اةاةرررع ايفت ررلن  تلترررط  ترررعإن  سرررتلى اةررر تلن ىلعة رررع   يرررع برررم ا عتسرررعيف ا سرررت

 ؛قك    ن ا عتسعيف     ع تعيف اةتفلت  اة عجم 

تلاررررج قن ترررر خف   تلتررررط  سررررتلى  Proxy Fights  ا عتسرررعيف ذايف اخلرررر ن     ع تررررعيف اةتفررررلت   -
 اة تلن بع عتسعيف اةال ربتفظ ذإا عع بعة اعب  بع اع ن  بتاس اةال تفل  ا  ع سلن   هع بعة اعب .

 ررن اةالا ررؤ اةررال تااررب إو ا  هيررع    تاترر  سرر ة عس ىلاررى ا عتسرر   غ رر  ا ررالك اة ررعام اري تفررعل بق ررع 
ىليا   اةتخة ط ألنلا  األ لال اةال مي ن ةايعتس  قن سبلل قىليع ع ه   يرع نار ف قن ا ا ورم ري ت رلن  رس  رت 

قن ا عتسر  اةتالتأل   اخت ع  اتإا ن وكعا ا رعل بعة سر   ةايرالك  رن  ار  األترهس ا يترع نه ةرعةس  رن   رع نر ى 
ةل  ااأل ىلاى ق لا ع ىلن ط تت اة ائ م و ا  األتهس ا يتع ن   ن ت ة ن ا الك اة رعام ىلارى اتإا ن ترت اى كيرع 

 .1تعأ تشتأل ىليا   اةتالتأل ةنإا ن س وري ياؤ تشتأل   قتهس ا عتس  و تعإن ىل إ ا عة م. وبعة
تلترراأل   اريارررتا  بشرر ؤ ارر  مي اهررع  ررن تسرر ت   غرر  قن  ررعا ري يرر ث إائيررع بعىلت ررع  قن ا عتسرر  ةررل 

األ ر   اةفلائ  قو قلؤ اة تن   ن ا ا وم ت ستلةلن ىلاى قللل ا عتسر  وبعةترعأ  ر ن ا رالك  رس اةرعتن  سر ون.
اةعي تعإي ذ  ا تيعل تا   ا عتس  ةن الس نت مل   ترعإن اةر تلن بع   رؤ ا رعأ. قو قتيرع اترتخ ام اةر تلن   

ه و رن    عةت ررعة ف   خفير  نسرر  ع  Reservation Value ا   اررلق ا ا  ر  اخلع ج رر  با ير  ا ت عط رر  ذىلرعإن إر
اةال تتمياهع ا يع   احملتيؤ اةعي ميتاس قتهس ا ست ي تن با ي  ا ت عط   ىلعة    تتلارج قن ت تر . وبعةترعأ تتمر إ 

  اةررعي جيرب قن ت  اره ا يررع   وا فرع  ا تيررعل بررم ا تفرع  اةسرا Trading off   رؤ اةتيلترؤ األ  ررؤ بع لا نر  
 ت ات  اةا ي  ا اع ب ةتياس ا عتسعيف ا سته    ةاس ة ن.

                                                 
 .49 جج ت ت ذك ةه  مج ؤ جعب  ىلالون  ه   - 1
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ذورررع   ذ  ذةرررس قن ا   رررؤ اةتيرررلتاس اررر  ترررعك    نت ملررر    ع ترررعيف اةسررر ة ن  رررن خرررالل ترررأك ة ىلارررى تل ترررج  
أك ة ىلاررى تل تررج اةترر  اعيف اة ا ترر    يررع األلررلايف   يررع بررم قىليررع  اتإا ن وا سررت ي تن اخلررع ج مه قو  ررن خررالل ترر

   اةس  ايف قو اة تلن.ابم  ا  األتهس و 
وىليل ع مي ن اةالل قن    ؤ ا ا    قو اةس ة نه دبارة  ر ى ت كر  األترهس   تر  ىلر إ اا رؤ  رن ا رالكه  

 ترر  وتاررؤ  اهررع   لرر  قو انتشررع  ع   ترر  ىلرر إ ك رر   ررن ا ررالك تررلف تسررهس    اعة رر  اة اعبرر  ىلاررى اةارر ا ايف اتإا
 اريىلتيعإ ىلاى اة تلن واةا  .

 ررررن اةف رررر ن اة  ته ررر  ا سررررتا ن   قإ  اتإا ن  عإا ررررع قن اةت لتررررج تااررررؤ  التن يللللج والللللة الم  سللللة: -4-1-2
ا خررعط ن و ررن   تترر     لرر  قكرر  ةالىلتيررعإ ىلاررى اةارر و . قي قن اةاالارر  بررم اةت لتررج واةارر و  ىلالارر  ط إترر   ررج 

األخ ى. و ن جه  قخر ى  ر  قن قإ  اةسرالك اةتيرلتاس قىلةرى ق  ر  ك ر ن  ملرس ا عتسر  بعىلت رع ة ك عيف اةالا ؤ 
 ق   ا اعت   ا ستخ      اةت لتج.

تل ترررج و تاررر  اتررررتات مل   اةت لترررج  هيررر  جررر ا ةايعتسرررعيف اةرررال تةيررر  ةا يرررل واةتلترررجه  التن يلللج: -4-1-2-1
رومةلل   ه   ا  ررههررلم اةت لتررج خباررعئص  تارر إن ألنشررة  ا عتسرر ت ط  ف  خمعط  ررع ىلاررى زفيرر    تملررعيف  تلا نرر . وترر

بأنرره  رر ى ا هررع ايف اةررال سبتا هررع ا عتسرر  وقنرره مي ررؤ   كرر  اةرر خلل   نشررعط د  ررتج/ تررلق  واةررعي تتةاررب  تررعإن 
اةرال  وتا ف اةت لتج قتيرع ب لنره لرف  ا ر ن تر ا   بار إ اةسراج و/قو اخلر  عيف ا ختافر  ا  اتع ا تل  ن   ا عتس .

 .1ت تملهع ا عتس  وبا إ األتلاق ا ختاف  اةال زب  هع
 رر  قألن ىلعئرر ايف  هو ررن   ورر   قن اريتررت يع    قلررام قاررؤ خمررعط ن  ررن اريتررت يع    قلررؤ وا رر   اررط

األلام ا  تفا  مي ن قن تال  ىلن اةاعئ ايف ا  خفي   ن األلؤ اة عينه ةعةس ت   ق  ر  اةت لترج   ا عتسرعيف 
  وجرلإ  ر ص جعابر  إاخرؤ اةار عىل  تشرملج ا عتسر  ىلارى اةر خلل   هرع  رن خرالل ذطرالق قىليرعل ج تر ن    عة

 .  عا األ   تتةاب  ن ذإا ن ا عتس  ذجيعإ زفي  قىليعل  تلا ن .  قتلاق ج ت ن مل تت ع    ع تعباع
 :2ق هع هات مل عيف اة يل لتج ق   قنلا  اترت توتلج  ىل ن ط ق ةات لتج   ا عتسعيف بعىلت ع  اترتات مل   اة

تةات ىلا هرع   بار  األ  رعن اريتررتات مل   ا  كر ن. و رس تشر  ذ  اةتةرل   رع  ا تراتيلية التن يج المترابط: -أوال
و ا  ا  ررتج واةسررلق احملاررسه ة  هررع ت اررى  ررج ذةررس وررين ا رر وإ اةلاتررا  اةررال تايررؤ   هررع ا عتسرر . كيررع قن ذوررع   

اةسرراج واخلرر  عيف ا عة رر   ررن   ررأ اةت  لةلج ررعه اةسررلقه ا سررتها لنه ا ررلايف  ترراج وخرر  عيف ج ترر ن تتشررعبه  ررج
اةتل تجه وا ا    واخل ايف اتإا ت  تا  نلىلع  ن اةت لتج ا رتابط. وقتيع اة خلل اةت ي يس اةلاتج   نشرعطعيف تر ت ط 

يب ارلن  رتابةر  ذذا كعنرأل ت عألىليرعل ت ر تا  ت لتج  ررتابط. بش ؤ قو بآخ  بعةايؤ األتعتس قو ا ه ين ةايعتس 
                                                 

ا تر  ه طع   زسن   ال ه  سرم إره ن  سرمه اتررتات مل   اةت لترج واألإا  ا رعأ : إ اتر     ان ر      شرأن ىل اا  دا  شرأن اةاع ر  ةاار عىلعيف اج - 1
 .2003ه اجع ا  األ إن  ه ىليعنه األ إنه  3ه اةا إ 30إ اتعيفه اةاالم اتإا ت ه األا  

 نف  ا  جج. - 2
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طا رررعيف قترررلاق  تشرررع   وتسرررتخ م قنييررر  تل ترررج  تيعكاررر  قو تسرررتخ م تا  رررعيف اتنترررع  نفسرررهع قو تسرررت ي  اة مرررأ 
 اةاايس نفسه.

ه وتتملسر  ب ورع   تراج وخر  عيف تسريى قتيرع اريتررتات مل   ا ختاةر و  ا تراتيلية التن يلج ييلر المتلرابط: -ثانيا
  عيف ا عة ر   رن   رأ اةت  لةلج رع واةسرلق قو غ  رعه وكرعةس اةتلترج   ثرعرييف ج تر ن زبتارف ىلرن اةسراج واخلر

و غررررس قن اةتررررآ    ررررن اة ررررلا س اةف  رررر   ري تشرررررتك بأترررر  ىلالارررر  وظ ف رررر  قو  هع ترررر   ررررج اةايررررؤ األتعتررررس ةايعتسرررر .
اةت لترج غر  ا ررتابطه ذري  واةت ي ي   واتإا ت  وغ  ع ت لن قك     عة  اةت لتج ا رتابط ووا فع قو  ا و ع    عة 

.   ررأ ربررعول ذإا ن ا عتسرر  قن زباررت قن األترر ع  ا عة رر   ررس األترر ع  األك رر  إرر لىلع   ررؤ  ررعا اة ررل   ررن اةت لتررج
ىليررعل  غررر  ا رتابةررر  واةايرررؤ  ررن قجرررؤ وورررج باررر  تتشررر ؤ  ررن اةا تررر   رررن األرررع  ج داألزفيرر  قىليرررعل  ت لىلررر  ه 

ا  اتار ام ىلارى  رن اةالائر  ربارؤ ىلا هرع ا عتسر  جر  ةتأك     ن   عك اةا تر  إ جعيف اري ت عط   كؤ ثيلىل . وبع
   ؤ  عا اة ل   ن اةت لتج.

سرررتهاس اة هرررعئس تاررر  ت لىلرررع ذن تلجررره ا عتسررر  ألإا  ىليا رررعيف بعذبرررعة ا  ا لللتراتيلية التكاملللل ال مللل د : -ثالثلللا
 رعي اةايرؤ اآلخر  بشر ؤ كفرع. كيرع قن ه ذذ تارلم بتل  ر  قىليع رع حب رأ قن كرؤ ىليرؤ  رن تارس األىليرعل تىليلإتع

وتررر ى جرررلن  قن  .اةت ع رررؤ اةايرررلإي تترررأتى  رررن ارينررر  ع  برررم ا عتسرررعيف اةرررال تايرررؤ     ا رررؤ ذنتعج ررر   تاعا ررر 
اترررتات مل   اةت ع ررؤ اةايررلإي تيررةاج   هررع ا عتسرر  دبمله تهررع قو دبل ىل هررعه وقتيررع قنرره    ررعة اريترررتات مل   تسرراى 

 ت اكتسع   عتسعيف قخ ى   ا ععع اةتل تا  .ا عتس  ذ  اة يل ىلن ط ت

ه قو تار  اة شرعطعيف ا عة ر  ةايعتسر  وتش  ذ  تةرلت  نشرعطعيف تت رع    رج ا تراتيلية التكامل األفقي: -راب ا
  ياررر   رررع بشررر ؤ   عإررر .   رررأ تسررراى ا عتسررر   رررن خرررالل  رررعة اريتررررتات مل   ذ  اة يرررل  رررن خرررالل اكتسرررع  

ةايؤ. ومي ن قن تت ل  ا عتس  ق ا ع ذ    تملرعيف ج تر ن وتسرتخ م اةتار  ج قو  عتسعيف   ع س    نف  خط ا
ترأك   هرس ىلارى ا  تملرعيف اةتسلتت قو اخل ن اتإا ت  وا عة   واةتسه اليف األخ ىه   اةلاأل اةرعي ري ت رلن  رع قي 

 ا لجلإن.

  يل  رع ريتررتات مل    برعةت لتج  رن خرالل ىلر ن طر ق ووترعئؤ وقإر عل تاتير  ع   ورل  وتالم ا عتسرعيف
 :1اةت لتج ا ستخ    و س

تتس ذةس  ن خالل اريىلتيرعإ ىلارى ا رلا إ اة اخا ر  ا لجرلإن كأترعس تنشرع   التط ير الداخةي ال ض  : -
ىليؤ ج ت . و ن اة ع    اة يلذج     ن  عا ا ر خؤ ةات لترج ت ىليره ىليا ر  زبةر ط لر ي  وواورم  ت كر  

ةلج رر  ةايعتسرر  و  لررهع ةتةررلت  ىليررؤ ج ترر  ىلاررى قتررعس  سررتي ه وذن اتررتا ا  مج ررج اة فررع ايف اةت  ل 
   ؤ  عة اريترتات مل   تاتيس اعبا عيف ت  لةلج   وت ي ي   خعل .

                                                 
 طع   زسن   ال ه  سم إم ن  سمه   جج ت ت ذك ة. - 1
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تارر   رررعة اةة تارر  ناةررر  ا ت ررع  ألغارررب اة مررلث اةرررال ولررفهع برررع  لا ارياتارررعإ  االكتسللاو واالنلللدما : -
ت  اةر اخاسه   رأ تشر  اريكتسرع  ذ  إر ا  اةا عىلسه بس ب و  ن اة  عنعيف ىلن اريكتسع  ا عتع ةاتةل 

  عتس  ىلع ا   االه وقنه مي ن وبس ىل  قن ت ل  ا عتس  ويسن  ن ا ي  اتت يع  ا سع م.

ذن ا شررر و  ا شرررتك  ررل األإان األك رر   ال  رر  و  ونررر   المشللاريج المشللتركة والتاالفللات اال للتراتيلية: -
ألإان ترلف تار    هير  بشر ؤ  ت اتر   رج ارينفترعز وظرع  ن خلات ا لا  عيف  ن اةال لا  عيف. وقن  رعة ا

اةال ررر ه وذملرررع   اةلارررأل ذاتررره تاررر  قلررراب قإوايف اةت لترررج كاهرررع وقااهرررع  هيرررع. ومي رررن قن ت رررلن ا شرررع تج 
خ ص اةلكعةررررر  اا شررررررتك   رررررن خرررررالل مجاررررر   رررررن األإررررر عل   رررررؤ اريربرررررعإايف ا عة ررررر ه  ارررررلق اري ت رررررع ه تررررر  

  شر  ذ  اةت سر اعيف اةرال تارلم   هرع ا عتسرعيف  الل اةتمرعةف اريتررتات ملسق ع اةت لتج  ن خ واةش  عيف.
وتال ررظ ىلررعإن     ررؤ  ررعا اة ررل   ررن اةتمعةفررعيف قن ذىلررعإن  هبرر بط الا ررع ةتشرر  ؤ إرر ك  تيررع     تاعون رر 

ا   ارر  واةتةررل   ختاررف اةل رر ايف اةت ي ي رر  وررين ا شرر و  ا شرررتك تارر   ررن األ ررل  ا  غلبرر  وا هيرر   ررن 
 ؤ ربسم كفع ن و عىلا   اةتخة ط اريترتات ملس.قج

اةت لتج تااؤ  رن ا خرعط ن و رن    قناةف  ن اة  ته   ا ستا ن   قإ  اتإا ن واةال  عإا ع ذةس ت اى و ج 
تتررر     لررر  قكررر  ةالىلتيرررعإ ىلارررى اةاررر و  قي قن اةاالاررر  برررم اةت لترررج واةررر تلن ىلالاررر  ط إتررر   رررج ك رررعيف اةالا رررؤ 

 األخ ى.
ى ا سرتلى اة ير ي   رعك  برط برم إا رج اةت لترج وبرم    رؤ اةتيلترؤ وبرم تارع    ارعف اتإا ن  عا وىلا

وا الك. قي قنه  ع كعنأل خمعط  اةلظ ف  ةاي ت تن تااب ت لتاهع ب فرع ن   احملفيرعيف اةشخار    رسه   نره ت رلن 
ةرعي تاارؤ ا خرعط ن ه ةرعا تتلارج اعتسر  ة ى ا  ت تن  ع   ةتاا ؤ خمعط  اةلظ ف  بة ق قخ ى   هع ت لتج نشرعط ا 

قن ت لن إ ج  اةت لتج   األنشة    ا عتسعيف اةرال تسر ة  ىلا هرع ا ر ت تن قكر    هرع   ا عتسرعيف اةرال تسر ة  
 .1ىلا هع ا الك

 فهلم  ملس ا عتس  ىلاى ا تيعم واتج    ايرس اة مرلث ا تااار    يسةا   الة الم  سة: -4-1-2-2
عة رر  و ررل احملعترر    بعىلت ررع  قن  ملررس ا عتسرر  تاترر  ق رر  ا اررعت  األتعتررر     ا إا ترر  و اتاتاررعإت  و اريلاورر ج ع ب

تارررر  ف ا عتسررررعيف. وتا رررر   ملررررس ا عتسرررر  ا ررررلا إ ا تع رررر  ةايعتسرررر  حب ررررأ تررررعك   ررررعة ا ررررلا إ ىلاررررى نشررررعطهع 
 .2ارياتاعإي وا  عع ىلاى اريتتفعإن  ن اة  ة  احمل ة   ع بفاعة   قك  

بعىلتيرعإ اةا تر   رن اة  اترعيف ىلا ره خعلر  تارس اةرال ت عوةرأل  لاور ج خمتافر  وني ا أل     ملس ا عتسر   
  رررؤ ااتارررعإتعيف ا ملرررس واتنترررع ه اةرتكررر  اةاررر عىلسه واة حب ررر ه واةت ررر  اةت  لةرررلجس بعتورررع   ذ  ىليا رررعيف اة مرررأ 

                                                 
 .66زي  ىل  ة زي   اةفىه   جج ت ت ذك ةه ص  - 1
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ه ق رررررع قك   رررررع إررررر لىلع ملرررررس ا عتسررررر واةتةرررررلت    ا عتسرررررعيف ذري قنررررره ري تلجررررر   فهرررررلم واوررررر  و ا رررررعس  ل ررررر   
  رررأ تاررر   ملرررس  ذمجرررعأ األلرررلله و ارررلق ا سرررع مه وىلررر إ اةارررع امه ولرررع  ا   ارررعيفه... واترررتخ ا ع  هرررل

واةرال  رن ا تلارج اريترتفعإن   هرع  ةايعتسر  ب ر  اة ير  ىلرن  ار   عوا يالكر  األللل ىلن  ار ا  األ رلال ا تع ر  
 يررل  ق رر  جررعنيب ا   ان رر  بعة ع ررؤ وت اسررس ذ  اسرريم قلررلل  عإترر   ايلترر وتشرر ؤ ث ه  اةايا ررعيف ا سررتا ا  

 .1وقخ ى غ   ايلت 
قي ا سرتمت ةايسرع م  رن قلرلل  وتا   ملس  الق ا سع م ىلن  ا ا  األ رلال اة اخا ر  ةايعتسر ه

ق ررع لرررع  احملتملرر ن. وتشررريؤ  قس ا ررعل واري ت عط ررعيف واأل برررعز  ؛ا عتسرر  بارر  خاررس اريةت ا رررعيف ا سررتما  ىلا هررع
قي ا  ار  اةيررع     جر ول  سررعبعيف اة ترعئج واةررعي تار  ىلررن ذمجررعأ  ا   ارعيف   رر ل ىلارى  ملررس نشرعط ا عتسرر ه

وىلر إ اةارع ام   شر      اعيف ا عتس  خالل اةس   ا عة   خمال ع   هع ا  إوإايف وا سيل عيف ىل هع ة ف  اةفرتن.
ا رررلظفم إاخرررؤ اةفررر   اة ئ سرررس ةايعتسررر  و  وىلهرررع   ملعتررر  كرررؤ تررر    ه قي ىلررر إذ   ملرررس ا   رررؤ اةت ي يرررس  رررع

 .2 عة  
ه ذ ع إاخا ع ىلن ط تت ىليؤ اتت يع ايف  قمسعة ر  ج تر نه قو ا عتسعيف قن ربات منلا    مليهع وتستة ج 

ألو رر  خع ج ررع ىلررن ط تررت ارينرر  ع  واةتياررس  رر ال. واة يررل اخلررع جس ىلررعإن  ررع ت ررلن  فيررال ألنرره اةلترر ا  األترر   وا
  رررأ قن إررر ا   عتسررر  جرررع  ن بت ي يهرررع وذإا عرررع و لظف هرررع واررر  اعع اتنتعج ررر  واةتسرررلتا   واةتيلتا ررر  تاتررر  قك ررر  
ترررهلة  وقارررؤ خةرررل ن  رررن ىليا ررر  ب رررع  ا  عكرررؤ اةت ي ي ررر  وا خةةرررعيف اريترررت يع ت  وتررر  تب اةةعارررعيف اة شررر ت   رررن 

 ج ت .
يى بعاتارعإتعيف ا ملرسه قي تارس اةل رل ايف اة عذبر  ىلرن ع تسرايعتسعيف ك  ن ا ملس اريتتفعإن ارومي ن ة 

 يؤ ةاةعاعيف ا تع ر    اتنترع  واةار عن  واةتل ترج واةتخر تن واةتيلترؤه ارع ترعإي األتت الل ارياة تعإن   ا ملسه و 
سرعيف  ر  ا عت  رع   رعن  ك ر   رن األ ذ  و ل ايف  ع     اةت عة ف    ا   ذةس ذجيعبع ىلاى األ برعز. غر  قن رع

اة  رر ن رباررت  ارر رييف  برر  قاررؤ  ررن  ارر رييف اةرر ب  ةرر ى ا عتسررعيف لرر  ن ا ملررسه وتارر ى اةسرر ب   ذةررس ذ  
 .3ع جياؤ ىليا   ذإا عع قك   لالب ا تعإن اة  وا اط   إاخؤ اةت ي س اتإا ي ةايعتسعيف ذايف ا ملس اة    

م  ملرس ا عتسر  وبرم خمرعط   ن جهر  قخر ى كشرفأل اة  ر   رن اة  اترعيف ىلرن وجرلإ ىلالار  ىل سر   بر
تارس ا خرعط  ب  جر  قارؤ و رن س نشعطهع بار    رن اةت لترج تتار   ةات السه  ع عتسعيف اة   ن اةال ىلعإن  ع تتس
ه  ت افر  اةار  نا عتسرعيف  ور    ا   رؤ اةتيرلتاسه ىلارى خرالف  ت لن ة تهع اة ا ج ة تعإن نس   األ لال ا ارت 

                                                 
 .23ه ص زي  ىل نعن قبل ا  ملع ه   جج ت ت ذك ة  - 1

2
 - Mohammad Al-Shiab & Abdussalam Abu-Tapanjeh, Ownership Structure and Firm Performance: The Case 

of Jordan, Jordan Journal of Business Administration, Volume 1, No. 2, University of Jordan, 2005. 
 .27-25ه ص ص زي  ىل نعن قبل ا  ملع ه   جج ت ت ذك ة  - 3



 مؤسساتالسموك التمويمي لم املؤثرة يف التنظيمية واإلداريةاملتغريات : الرابعالفصن 
 

 

 

 

 

 

111 

س ا عتسرعيف ىلرعإن  رع ت رلن   تفار  بشر ؤ تفيرؤ  اره اريىلتيرعإ ب  جر  قكر  ىلارى ذل ا  األتهس واةسر  ايف ةتار
 .1اةا و    اةتيلتؤ

  رأ قن قتراع  قترهس ا عتسرعيف وقتيع  ملرس ا عتسر  قكر  ىلارى ىلالار  تل تارعيف األ برعز باعئر  اةسرهسه 
ا عتسررعيف ك رر ن ا ملررس.   لرر  ن ا ملررس تتررأك  بررعةت  ايف اةررال تةرر ق ىلاررى تل تاررعيف األ بررعز قك رر   ررن قترراع  قتررهس

قن إا  ا اال عيف اةال يارؤ ىلا هرع ا سرت ي ون   ا عتسرعيف لر  ن ا ملرس قكر    هرع   ا عتسرعيف ك ر ن  وذةس
وبعةتعأ   ن   و   ا ملس ت ص ىلاى قن ا عتس  ل  ن ا ملس ت لن ق بع هع احملعتر    وتر  اععع اة ا تر   .2ا ملس

ال      تفس  اةاعئ  اةسرلاس ةسرهيهع  اع نر  بع عتسر  ك ر ن ا ملرس. وكرعةس قن  ن اة شعطعيف اةتش  ا   قك    
ا عتسررعيف لرر  ن ا ملرررس ت ررلن قك ررر  ىل ورر  ةاتاررف    رررن ا عتسررعيف ك ررر ن ا ملررسه اررع ترررعإي ذ   تررعإن  ال  ررر  

 .3ق بع هع احملعت    وت  اععع اة ا ت    تفس  اةالائ  اةسلا   ألتهيهع
 ملس ا عتس  ة  ج  قن با  اة  اترعيف اع رأل اةت لتج و بم الل قن   عك ىلالا  وك ا  واع ت ت مي ن اة

ه كيررع قن قإ  Kim & Sorensen 1986با ررعس اةت لتررج بلاتررة   ملررس ا عتسرر    ررؤ إ اترر  كرر س وتل نسررن 
 :4اةسالك اةتيلتاس ةايعتسعيف قىلةى ق    ك  ن  ملس ا عتس   ن  واتع ىل ن كعآليت

 ن ةرر تهع ت لتررج قكرر  وبعةتررعأ ا تيررعل قاررؤ ةن ررالسه كيررع قن ةرر تهع ارر  ن قكرر  ىلاررى قن ا عتسررعيف اة  رر -
 ىلالا  ط إت  بم  ملس ا عتس  واةا و ؛  عك  لن ق ا عل وبعةتعأ  ن ا تلاج قن تإخلل قتلا

قن  ملس ا عتس  ةه ىلالا     ؤ األللل ه   أ قن ا عتسرعيف اة  ر ن ت رلن ةر تهع قلرلل كعبتر  قكر   -
عةتعأ  تلاج قن ت لن ة تهع ا و  طلتا  قك   با   ا عتسعيف لر  ن ا ملرس و رن   رع نتلارج ىلالار  وب

 ط إت  بم  ملس ا عتس  واة تلن طلتا  األجؤ؛

قن ا عتسعيف ل  ن ا ملس ت  لن ة تهع إتلن اا ن األجرؤ قك ر  بسر ب ت افر  ا ارع اليف اةاعة ر  اةرال  -
ا   ا  ر  دقترهس ىلعإتر   قو إترلن طلتار  األجرؤ دتر  ايف  وت جرج تتمياهرع ا عتسرعيف اةار  ن ىل ر  ذلر 

ذةس ة    اط ري تفرع  ت افر  ا ارع اليف وذمنرع قتيرع ةارالب  اةر خلل   قترلاق ا رعل وكرعا بسر ب ت ك  ر  
 األللل؛

                                                 
 .54ه ص   جج ت ت ذك ةذمسعىل ؤ تلن  ذب ا  س تع مه  - 1
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  : س إ اغي ه قك  اة يل وا ملس وإ ج  اة  ج ا عأ ىلاى احملتلى ا اال عيت ةات  اعيف اة ا ت   ن اة شعطعيف اةتش  ا    واأل بعز احملعت    ان زي  ىلا - 3

 .2008هثا  اة ش  اةاايسه  جع ا  اة لتأله ت تي   3ه اةا إ 15إة ؤ  ن األ إن اةع  اةا عىل ه األا  اةا ب   ةااالم اتإا ت ه األا  
 .66زي  ىل  ة زي   اةفىه   جج ت ت ذك ةه ص  - 4



 مؤسساتالسموك التمويمي لم املؤثرة يف التنظيمية واإلداريةاملتغريات : الرابعالفصن 
 

 

 

 

 

 

112 

كايع  اإ  ملس ا عتس  ا ف  ىل م سبعكؤ ا اال عيف دقي  اإيف ا اال عيف ىلرن ا عتسر  ةر ى ا سرت ي    -
  اإ تفي اه ةايا    ىلاى اةا و ه قي قن   عك ىلالا  ىل س   بم ا ملس واة تلن؛ وبعةتعأ

قن ا عتسعيف ك  ن ا ملس ت لن  س ة ا ىلا هع بلاتة    ت تن زرت م وة    الك و رن   ت رلن ت افر   -
 اةلكعة  ةا تلن قاؤ وبعةتعأ نتلاج ىلالا   لج   بم  ملس ا عتس  واة تلن طلتا  األجؤ.

تيررس    ان رر  ا عتسرر  جررعن مه اجعنررب ا رر تن وتتي ررؤ   األلررلل واجعنررب اةرر ائن  هيكللل األللل  : -4-1-3
ا   ان ر   سرب إ جر  تر لةتهع قي  سرب  وتتي ؤ   اخلالم. وتتي رؤ األلرلل    لجرلإايف ا عتسر  وتسرملؤ  

ارؤ تر لة  ذ  األك ر  تر لة  . ن األ ئا  ن اةال تست  اهع ةاللرلل ذ  تر لة      رعل اة شرعط اةارعإي ةايعتسر دم
 وت اسس ذ  اسيم:

اةرال ت اررى بع عتسر  ةفرررتن طلتار    ررأ ري مي رن ربلتاهررع ذ  ترر لة  األلرلل اة عبترر  تتي رؤ اةاسررس األول   
هرع ا عتسر  ىل ر  ا ا لت   ن  اع تف ذىل اإت  إ ات ذري با    و   رتن طلتا   ن اتتايع ع   ا عتس ه وتيس اةا س

ه   أ عتاس   اةس لايف األو   ن اةتأت     إ ؤ ذطفع ايفه وإه ن احملرؤ قو اريترس اةتملرع ي   رأ ذنشعئهع
سب رؤ ا يرر  احملررؤ اةتملرع ي ومسارر  ا عتسرر    اةسرلق. واةارر س اة عبترر  ا عإتر ه قي اريتررت يع ايف اة عبترر  اةرال ت اررى حبررل ن 

 1...وايفه  ا ايف ناؤه قإوايف   تبهوقإ ا عتس  ةفرتايف ت ت  ىلن اةس    ن ق اوس و  عين و ا ايف
ق ررع اةاسررس اة ررعين   تي ررؤ   األلررلل ا ت اوةرر  اةررال ت اررى حبررل ن ا عتسرر  ةارررتن قاررؤ  ررن ترر   وبعةتررعأ  هررس 

ب ررررر   ذىلرررررعإن ب اهرررررع قو  خ ونرررررعيف ترررررلا  اةرررررال اإررررررتعع ا عتسررررر ذ  اةسررررر لة   رررررن اريترررررت يع ايف. وتيرررررس ا قاررررر   
. واةع س ا  ت   اةال سب رؤ  الارع ىلارى اة ر   رن قو ا  تملعيف اةال قنتملتهع ا عتس ريتتخ ا هع   اةايا   اتنتعج   

ترر  ايف  سررع   وترر  ايف اةتلظ ررف واة بررعئن وقو اق اةارر   واةارر س اةسررعئا  اةررال سب ررؤ  ررع سبا رره ا عتسرر   ررن ق ررلال 
 .2جع  ن تلا    ل  وق ا عتس  قو   إ ؤ  سعبعيف جع ت  ة ى اة ت  قو اة  س

 ررعك ىلالارر  بررم    ررؤ األلررلل واةةعارر  اريتررت اعب   ةارر تلن   ا عتسرر ه  ا رر  ع ت ررلن نسرر   األلررلل و    
اة عبترر  ذ  ذمجررعأ األلررلل   تفارر .  ررعا تارر  قن اةت ررعة ف ت ررلن   تفارر  قتيررع بسرر ب  ملررس ت ررعة ف اري ررتالك. 

إر ت ن ا سعتر   ألي ت ر  لرر     و رعا قتيرع تار  قن ا عتسر  تتيتررج ب  جر   ا ار  تشر  ؤ   تفار  وقن ق بع هررع 
ا   اررررعيف.    ررررعة ا عةرررر  ت ررررلن اةتيلتررررؤ بررررعريارتا  ىلررررع ال ة تررررعإن اةتااررررب وىلرررر م اريتررررتا ا    األ بررررعز ا تع رررر  
ةايسع م كيع جياؤ ا عتسعيف اةتيلتا   ترتإإ   ذا ا    ؤ  عة ا عتسعيف ذري وين   وإ و ا  ةرةال تسرع س 

 . 3ا عتس  وربيؤ نتعئمله اةسا      تعإن خة  تااب ق بعز 

                                                 
 .18ه ص 2004  ع ك ةسالسه اةتس   ا عأه إتلان ا ة لىلعيف اجع ا  ه بن ىل  لنه اج ائ ه  - 1
 .20-19ه ص صنف  ا  جج - 2
 .620زي  قمين ىل يف ا   اينه   جج ت ت ذك ةه ص  - 3
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وبعةتررعأ اةةعارر  اريتررت اعب   ةالارررتا  ت ررلن قاررؤ ىل رر  ع ت ررلن نسرر   األلررلل اة عبترر    ا عتسرر  ىلعة رر  اررع 
ثيررل  األلررلل  ت ررلن ألخرر ى  سررب  ملررس األلررلل اة عبترر   ررن زبتاررف  ررن  عتسرر  جياررؤ نسرر   ا  تلن رر  ا  اررى 

 .1اةتش  ؤ ا  خفي  واةا     تفا    ا عتسعيف ذايف إ ج   ا ا 
وتعك     ؤ األللل ىلاى  اعإ  اةتيلتؤ بال ن خمتاف .  ع عتسعيف اةال تتي   بأن قلرل ع اة عبتر  تار    

ةفررررتن طلتاررر ه خعلررر     عةررر  قن اةةارررب ىلارررى   تملععرررع  عكررر  ذ   ررر  ك ررر  ه تسرررتخ م اةاررر و  طلتاررر  األجرررؤ 
ا عتسرعيف اةرال ت رلن غعة  ر  قلرل ع  ت اوةر  واةرال تتلارف ا يتهرع ىلارى ا  فلة  بييعنعيف  ا  ر  ب  جر  ك ر ن. ق رع 

اتررتي ا  ربا ررت ا عتسرر  ةأل بررعز تاتيرر  باررف  قتعترر   ىلاررى اةارر و  اارر ن األجررؤ. وذن كعنررأل تسررتخ م اةارر و  
 .2طلتا  األجؤ ب  ج  ز وإن

سرر  اةررال سبتاررس وغرر  س ذ  قن ا عت Mayers & Majluf 1984وةارر  قإررع  كررال  ررن  ررعت   و ررعجا ف
قللري ري مي ن تا ميهع كييعن ةايا وم ت لن ةر تهع اةر ا ج ألن تاتير  ب  جر  قكر  ىلارى األ رلال ا ارتور .  ارل 
ىلي يف ا عتسر  ذ  ذلر ا  قترهس   وارأل ت رلن   ره قتراع  األترهس   تفار ه  ر ن ا سرت ي  ار  تاتار  برأن قلرلل 

  ذ  ا فرررع  اةا يررر  اةسرررلا   ةألترررهس برررعة غس  رررن قنررره اررر  ت رررلن ا عتسررر  ت رررع    تا  يهرررعه ارررع ترررعإي   اة هعتررر
 .3اىلتاعإة خعطةع بس ب ناص  ع ة ته  ن  اال عيف ىلن ا عتس 

ة ررس تتمل ررب ا ررالك ا فررع  اةا يرر  اةسررلا   ةألتررهس واةررعي مي ررن قن تةاررت ىلا رره ت افرر  اةلكعةرر   اررلق و 
ا ا  رر ه  ارر  تفيررالن اريارررتا  بيرريعن األلررلل ذذ  ررن إررأن اةيرريعن قن جياررؤ ت افرر  اةلكعةرر  ةاارر و  قاررؤ  ررن 

  ا   ان ررر  كعنرررأل   رررعك  غ رررر  ت افررر  اةلكعةررر   ارررلق ا ا  ررر ه ةرررعةس كايرررع كعنرررأل نسرررر   األلرررلل ا ايلتررر  ىلعة ررر  
ةايا ورررم   ذىلةرررع  ا عتسررر  اةررر تلنه و   رررعة ا عةررر  جيرررب قن ت رررلن اة  رررج ا رررعأ قىلارررى وةرررل قن جررر  ا ك ررر ا  رررن 

 .4قللل ا عتس  كعن  ايلتع   ن  عة األللل ت لن دب عب  تاا ؤ ذوع   خعط ن ذىلسع  ا  ت م
 سلف ت تفج ت اف  اةلكعة  اع ت  ج ا ا ورم ةلورج إر وط ق ع ذذا مل تلج  قللل مي ن تا ميهع كييعن 

ترتتررب ىلا هررع   اة هعترر  ا تفررع  ت افرر  اريارررتا  وذبرر  ا عتسرر   اهررع قن  ررن األ يررؤ اريىلتيررعإ ب  جرر  قكرر  ىلاررى 
 .5 الق ا ا   

                                                 
1
 - Hisham Gharaibeh & Basil Al-Najjar, Determinants of Capital Structure: Evidence from Jordanian Data, 

Jordan Journal Business Administration, Volume 3, No2, University of Jordan, 2007. 
 .415ه ص   جج ت ت ذك ة زي  لعف ا  عويه  - 2
 ,48ذمسعىل ؤ تلن  ذب ا  س تع مه   جج ت ت ذك ةه ص - 3
 .ججنف  ا    - 4
 .582ه ص 1997اة ا  اجع ا   ه اتت    ت ه  ا ه   خؤ ربا اس  اعل ه  –    ذب ا  س    يه اتإا ن ا عة    - 5
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وبرررررم   اإ اري تيرررررعم   اآلونررررر  األخررررر ن برررررعة بط برررررم    رررررؤ اةتيلترررررؤ ةايعتسررررر  المتغيلللللرات اإلداريلللللة: – 4-2
 عتسرر . وت جررج  ررعا اري تيررعم   ااريترررتات مل  ه   ررأ تررتس اة يرر  ذ  ارر ا  اةتيلتررؤ كأ رر  اةارر ا ايف اريترررتات مل   

 :1ا ت ات  بعة بط بم اترتات مل   ا عتس  وت عتتهع ا عة   ذ  ت  م
ه وقإ  اتإا ن ا عة ر   رل اةرعي اري تيعم ا ت ات  دبفهلم خات اةا ي  كيا رع  ةالخت رع  برم اريتررتات مل عيف ا تع ر  -

 تهتس ب  ف   تا ت  اةا ي ؛
ه ب ررج ارينرر  ع مل     ررؤ ذىلررعإن ا   ارر ه اة ا ارر  ا عة رر  تسررتخ م كررأإان اترررتات مل     ك رر   ررن اةارر ا ايف اريترررتات  -

 ا عتس  ةنإا نه...
  احمل ةرر ه ا   ررؤ اةت ي يررسه  ررع اةرر بط بررم اةسررالك اةتيررلتاس ةايعتسرر  واترررتات مل تهع  ررن   ررأ اة  ةرر ومي    

 األ  افه ناعط اةالن واةيافه...
تاررر  اريترررتات مل    رررن ا لاوررر ج اةرررال نعةرررأل ا تيرررعم ك ررر   رررن اة رررع  م   ثرررعل اتإا ن  :اال لللتراتيلية -4-2-1

 ره وورج  يال ىلرن ا تيرعم إرعغاس ا لاارج اةا عإتر    اتإا ايف اةاا رع تف ر  س اةرع   اةر ائس دبرع جيرب قن ت رلن ىلا
 عتسرععس   ا سرتا ؤ. األ رر  اةرعي  ررتس ويرتس ىلاررى ا ا  رم بتسر   األىليررعل اةسراس اةرر يو  ة  رع  اترررتات مل عيف 

 يار ل اة ملرعز واةفشرؤ   اعل ن ت اؤ  عتسععس ذ  ووج قو   عن  ق يرؤ ت ارع ةات ر  ا علرؤ   اة  ةر  اخلع ج ر .
 سرن ذإا عرع  رع  رن خرالل ذىلر اإ وع ةر    رع  ا عتسر  ةتة  رت تتلاف ىلاى  ع تت اه ا عتس   ن اتررتات مل عيف ه و 

وت ف ررع اخت ع  ررع اريترررتات ملس بة تارر  لررم م .  يررع تت ارره  ررعة ا عتسررعيف  ررن اترررتات مل عيف يرر إ باررل ن اعطارر  
 ا ل  ع هع قو  شاهع   إن ع األىليعله و ن   رع مي رن اةارلل برأن اريتررتات مل عيف ت كر  ىلارى لر عغ  الاىلر  ىلع ر  

 سعىل    ذ ع  غ   ا عتس  اة ئ  ه ةعا  هس عتس بتم ت  اذبعة و ستا ؤ ا عتس .ت
 ررررن اة ع  رررر  اةا لترررر  اإررررتاأل كايرررر  اريترررررتات مل    ررررن اة ايرررر  اة لنعن رررر   اترررررتات مللس  ت ريلللل : -4-2-1-1

Strategoesالك    ررن يتررؤ   اةررال تارر  اةاعئرر  قو  ررن ا ررعإن اةاررلايفه   قلرر مأل تارر  ا هررع ايف اةسرر  لةلج   واةسرر
 رررعا اةررر و . ق رررع اآلن  اررر  قلررر مأل   هعجرررع وط تاررر  ةاتف ررر  واةسرررالك ةنإا ترررم واع ترررس األىليرررعل ة  جررر  قملرررع 

  قملع خةر  زر إن قو   ار  ةاي رعو ن ا تليف جل   اتإا ن قو  ع تسيى بعتإا ن اريترتات مل   اةال تتم إ  فهل هع 
اريتررررتات مل   بأملرررع نسرررت قو منرررط قو وتللرررف  ما رررت اةفلائررر  اةت ع سررر  .ترررتس دبلج هرررع خررر ا  اخلارررس قو ا  ع سرررم ةت

 سررع  ةترر  ت ارر ا ايف ا عتسرر  ىلرر  تع  هررع ا عوررس واةررعي ارر  تسرتإرر  برره ةتم ترر  تلجههررع ا سررتا اس وذةررس بتت ررج 
عتسررر  قي وربا رررؤ اةت ررر ايف اة ئ سررر     تع  هرررع اةا رررعإي قو اتإا ي اة رررعتج ىلرررن ق ررر اث خع ج ررر   ع ررر    ب ةررر  ا 

  .2ارينة ع  اةاعم ىل هع
                                                 

 .67 ص زي  ىل  ة زي   اةفىه   جج ت ت ذك ةه - 1
  ج    تلق اة لتأل ةألو اق ا عة ر ه قط و ر    ا ات مل   ىلاى قإا  اةش كعيف اة لتت نلاف جه  ا ة يه قك  ا لا    بم اةرتك ب اةت ي يس واريترت  - 2

 .40ه ص2008إكتل اة اةفاسف    اتإا نه كا   اة  اتعيف اتإا ت  وا عة   اةاا عه جع ا  ىليعن اةا ب   ةا  اتعيف اةاا عه ىليعنه األ إنه   ت ان 
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قو با رررع ن قخررر ى تاررر ف اتررررتات مل   األىليرررعل بأملرررع خةررر  طلتاررر  األجرررؤ تتخرررع ع ا عتسررر  اعىلررر ن ريزبرررعذ  
اةارر ا ايف  ررن وااررج رب ترر  ع  هيتهررع ا عة رر  وا سررتا ا   ه وتاررلم ىلاررى رب ترر  نةررعق ا  تملررعيف واألتررلاق اةررال تتاع ررؤ 

ه ت برم وظعئفهرع اتإا تر  ا ختافر     عه واةتفلق اةت ع سس اةعي تتيتج بهه وقكر  اةتلا ر عه واتتخ ا عيف ا لا إ ا تع
ل ذ  ق رر ا هع ل دبررع ياررت سبعتررس ا عتسرر  إاخا ررع حب ررأ مي  هررع اةتررأااس  ررج ب ةتهررع اخلع ج رر  واةللرروقنشررة  قىليع ررع 

 .1وغعتععع األتعت   بش ؤ  تلا ن
  رررر  ك رررر ن بعة سرررر   ةايعتسرررر   هررررس لررررل عع   ا سررررتا ؤ وذبسرررر   وذبرررر   اتإررررع ن ذ  قن ةالترررررتات مل   ق 

ه  هررس اةايا رر  اةررال ترررتس  ررن خال ررع لرر عغ   عةررر  ارينسررملعم واةت   ررف اةرررال ةتاررل اعع   اةسرراس ةتما ررت ق ررر ا هع
 ررب تاتيرر  ع ا عتسررعيف اذبررعة ب ةتهررع. وبعةتررعأ  رر ن اريترررتات مل    ررس ا  ةاررت اةررعي تررتس دبلج رره رب ترر  إرر ؤ اةرتك

 اةت ي يس ا  عتب ةت ف رع  رعة اريتررتات مل   ذ  جعنرب ا تيع هرع ب شر  وتل ترج ا رلا إ. وب رع  ىلا ره  ر ن اريتررتات مل  
 :2ا  ا تيأل بعحملعو  اةتعة   ري تيه  ذري با  قن ت لن ذإا ن ا عتس 

تة ررت   ررعإا ذإا ن اة يترر  واة تررعة ه دباررة اة رر   اةرر ئ    ررن وجررلإ ا عتسرر    األتيررج.  ع عتسررعيف اةررال  -
اريترتات مل   وت لن  يتتهع و تعةتهع واوم  مي ن قن ربات  ع ع قك   ن تاس ا عتسعيف اةرال ري تة رت 

   ؤ تاس ا  عإا؛
 رل جيرب قن ترتس ذةرس.  عأل ر اف  رس اة ترعئج اة هعئ ر  ا ةاررل   ر اف اة ئ سر  ه قي  رع جيرب ذ رع ةه األ -

إن اةرررال تتيع ترررهع ا عتسررر  حب رررأ ترررعإي ربا رررت األ ررر اف ذ  اةتللرررؤ ذة هرررع  رررن خرررالل األنشرررة  ا تاررر 
 ربا ت ا عتس  ة تعةتهع؛

  اررر  رب تررر  األ ررر اف طلتاررر  األجرررؤ تارررلم اتإا ن اةاا رررع وبعةتارررعون  رررج  وورررج اريتررررتات مل عيف وتةلت  رررعه -
 ر  اةررال اتإا ايف األخر ى بلورج وتةررلت  ثيلىلر   رن اة رر ائؤ اريتررتات مل   ربرر إ ا عتسر   رن خال ررع اة  ف

ربا رررت  ترررعة  ا عتسررر  وق ررر ا هع اىلتيرررعإا ىلارررى ا  ررر ن اةت ع سررر   اةرررال سبا هرررع و رررت  اة رررعيف اة  ةررر   رررع ترررتس 
 اة اخا   واخلع ج  ؛

ووررج اةس عتررعيف واتجرر ا ايفه اةررال ت إرر  ذ  اةالاىلرر  األتعترر   واةاع رر  ةتلج رره ىليا رر  ازبررعذ اةارر ا ايف    -
تا تر   ترعة  ا عتسر  وق ر ا هع واتررتات مل ععع.  عةس عترعيف  رس خمتاف اتإا ايف اةلظ ف   وبة تا  تيرين 

 ىل ع ن ىلن آة عيف ةت ف ع اريترتات مل عيف؛

                                                 
ة ىلاررى األإا  اريترررتات ملس إ اترر  تة  ا رر  ىلاررى إرر كعيف اةرر  عنعيف إررعك  ت كررس األ ررم ذمسعىل ررؤه اةتةررعبت بررم اريترررتات مل   وا   ررؤ اةت ي يررس وقكرر   - 1

 .46ه ص2000/2001األ إن  ه  تعة   عجست ه اسس ذإا ن األىليعله كا   ارياتاعإ واةاالم اتإا ت ه جع ا  آل اة  أله ىليعنه األ إنه 
 .47-45نلاف جه  ا ة يه   جج ت ت ذك ةه ص ص - 2
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  اريترررررتات مل عيف   مي ررررن اتإرررع ن ذ  ق ررررس اة رررر ائؤ اريتررررتات مل   ا تي ارررر الةلللداال اال للللتراتيلية:-4-2-1-2
سعيف ةايت  ايف اة  ة   احمل ة   رعه واةرال تا ر  ا ملل    واريترتات مل عيف اة  عىل   وذةس ب ع  ىلاى ت   ذإا ن ا عت

 إ ج  ا خعط ن واةاعئ  اةال تا اهع  عة اتإا ايف.
 عريترتات مل عيف ا ملل    تأخع قإ عري  تا إن   هع اةتلترج: اةت ي ر  ةاسرلق قو ةاسراا ه واةت لترج ةاسرلق 

اري تيررعم حنررل اةيرر وف اخلع ج رر  و بةهررع قو ةاسرراا ه قو كا هيررع  اررعه وغعة ررع  ررع عررتس  ررعة اريترررتات مل عيف بتملتررؤ 
و رن ق هرع  ر  اتررتات مل عيف  بي وف ا عتس  اة اخا   كيع عتس ب لا س اريبت رع  واةتمل تر  واريترتي ا    اةت ر .

 اة يل اةتلتا  ه اترتات مل عيف اةت ع ؤه اترتات مل عيف اةت لتج.
  ب ةرر  تتاررف بعريتررتا ا  اة سرريبه  هررس  ريترررتات مل عيف اة  عىل رر   تاملررأ ذة هررع ا عتسررعيف اةررال تايررؤاق ررع 

تايررؤ بعذبرررعة آخررر  تتارررف بتمل  هرررع ةايخرررعط نه وذةرررس بعترررتخ ا هع ةررر ف  اريتررررتات مل عيف ا عة ررر  إون ت  ررر . ةرررعا 
و ررررن ق ررررس   هررررعا اة ررررل   ررررن ا عتسررررعيف ري تهررررتس بع  ررررعإ ن بررررؤ ت تيرررر   رررر وث اةت  رررر    تسررررتمل ب ةرررره      رررره.

  ىلاررى   تملررعيف  ا  رر  قو قتررلاق زرر إنه تاررف   بارر  خةررلط اتنتررع ه إ ررج بارر  ترررتات مل عيف اة  عىل رر  اةرتك رراري
اةل ررررر ايفه ذتارررررعف اةتاع رررررؤ  رررررج باررررر  ا  تملرررررعيف قو األترررررلاق قو اةايرررررال ه زعوةررررر  ا فرررررعل ىلارررررى اةت رررررعة ف قو 

 زبف يهعه...
 ي يرررس مل تتفررت ىلايرررع  و ف ررر و اةت يرر س ىلارررى تا تررف وا ررر   اررةا  ا   رررؤ اةت الهيكللل التنظيملللي: -4-2-2

  أل  ررن   ررأ تلة تهررع وىلياهررع وة رر هس مج اررع تشرر ون ذ  قن ا   ررؤ جهررعيف اة يرر  اةررال اررو  ررعك تفررعويف   و 
 .ا عتس اةت ي يس  ل وت ا  وقإان ةتما ت ق  اف 

  ذ  قن ا   ررررؤ اةت ي يررررس تارررر  اةة تارررر  اةررررال تررررتس  ررررع تاسرررر س قنشررررة  ا عتسرررر  Stonerوتشرررر   تررررتلن   
ذ  قن ا   رررؤ اةت ي يرررس تلورر  ويررر إ ىلررر ن ق ررل   رررس ك ف ررر  تل ترررج  Robbinsوتشررر   وب رر  وت ي يهررع وت سررر اهع. 

ا هررعم واةلاج ررعيفه وا سررةلل اةررعي تت ررج ةرره كررؤ  لظررفه وقإوايف اةت سرر ت اة مس رر  وقمنررعط اةتفعىلررؤ اةلاجررب ات عىلهررع 
 .1وتة  اهع

ايف واألاسررعم اةت ي ي رر  اة اخا رر  تارر ف بأنرره اتطررع  اةررعي يرر إ اتإا   مفهلل ا الهيكللل التنظيمللي: -4-2-2-1
ا ختافررر    ا عتسررر  وتتمارررت  رررن خالةررره ارينسررر ع  اةررر ا ت وا ررر يس ألنشرررة  ا عتسرررعيف وقىليع رررعه كيرررع تشررريؤ 

   ف اةلللل ذ  األ  اف ا  تل  .اتج ا ايف اةال تيين اةت س ت بم األاسعم واةل  ايف اتإا ت  
س ىلاى قنه اة  ع  قو اتطع  اةرعي مي رن  رن خالةره ةايعتسرعيف قن  ا  ني  اةتاا  تلن ذ  ا   ؤ اةت ي ي 

سبع س قنشةتهع ا ختاف   ن خالل ت ي س  مسس تا   اةاالاعيف برم ا سرتلتعيف اتإا تر  وقاسرع هع. وىلارى اجعنرب 
                                                 

 ؤ اةتأك  ا ت عإل بم ا   ؤ اةت ي يس ونيس ا اال عيف اتإا ت   عةر  إر كعيف اةترأ م ا سرملا    ترلق ىليرعن ا رعأ  ه   تع س  سعن طلا عه ربا - 1
ه ص 2002/2003ه  ترررعة   عجسررت ه اسررس ذإا ن األىليرررعله كا رر  ارياتارررعإ واةااررلم اتإا ترر ه جع اررر  آل اة  ررأله ىليرررعنه األ إنه 2001 ررل ىلررعم 

28. 
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اررم اجعنررب اتنسررعين اةررعي تأخررع ب  اآلخرر   رر ن اة يرر ن اةسررالك   تيرر ف بارر ا آخرر    إ اترر   ررعا ا فهررلم تتي ررؤ 
  مسرررس تا ررر  ىلالاررععس اريجتيعىل ررر  وقإوا  رررس اةرررال ميع ترررلملع  اريىلت ررع  ق  ررر  إو  األ ررر اإ واجيعىلرررعيف   ت يرر س غررر

 .1إاخؤ اةت ي س و  ىلالاععس  ج اتإا ن
 :2 ن  عا اةتا تف    قن ةاه  ؤ اةت ي يس خاعئص ىل ن ق هع 

 ة مسررس ب ررؤ  ررع تتااررت بايررؤ ا عتسرر  إ جرر  اة مس رر ه قي  رر ى اريىلتيررعإ ىلاررى اةتلك ررت واةتسررمل ؤ ا
 ررن الاىلرر  وت عتررعيف وذجرر ا ايف ةت يرر س وورر ط اةسررالك اتنسررعين و ررت ا اررعت  احملرر إن   ةررلائ  
اةايررررؤ وتاا يعترررره واةررررال تتيررررين  اررررلق وواج ررررعيف اةاررررع ام.   ايررررع كررررعن اريىلتيررررعإ ىلاررررى  ررررعة 

 بعةتاا   واة مس  ؛ اةالانم واتج ا ايف ةتأإت  األىليعل   ا عتس  قك  اتاف ا   ؤ
  إ جرررر  اةتاا رررر ه وتشرررر  ذ  إ جرررر  منررررل ا عتسررررعيف وتلترررراهع  ررررن خررررالل  تررررعإن ىلرررر إ اةل رررر ايف

اةت ي ي ررر  وا سرررتلتعيف اتإا تررر  واةرررال ترررعإي بررر و  ع ذ   ترررعإن  ملرررس ا   رررؤ اةت ي يرررسه ارررع تاررر  
كررر  ازبرررعذ طرررلل خرررط اةسررراة  اةرررعي سبررر   رررن خالةررره مج رررج اريتارررعرييف  رررن وذ  اتإا ن اةاا رررع    

 اةا ا ايف وبعةتعأ لالب  اةت س ت بم قج ا  اةت ي س ك ؤ؛

  إ جرررر  ا  ك ترررر ه وتا رررر   رررر ى ت كرررر   لااررررج ازبررررعذ اةارررر ا ايف   ا سررررتلتعيف األىلاررررى  ررررن ا   ررررؤ
ه وبعةس تا   ن اةسيعيف األتعت   ا ا ن ىلن ط  ا  تاي س ا   رؤ اةت ي يرسه   رأ اةت ي يس

  عن     ذ  إ ج  ىلعة    ن ا  ك تر ه ب  يرع تاررتن تاري س ا   رؤ سب ؤ ا عتسعيف ذايف ا  عكؤ ا 
اةايلي بع  ؤ ذ  اةال  ك ت ه ق ع ق س وتعئؤ اةتا ف ىلاى إ ج  ا  ك ت   هس ربا رؤ اةارال  عيف 

 ا ي ل   ةااع ام   ا ستلتعيف اتإا ت  ا ختاف   ن ا   ؤ اةت ي يس؛

  وتل ترررررج اةتخاارررررعيف ىلارررررى اة شرررررعطعيف اة ئ سررررر   إ جررررر  اةتخارررررصه وتررررر ت ط بتاسررررر س األىليرررررعل
ةايعتسرر ه حب ررأ تررتس رب ترر  ا هررعم وا سررةلة عيف ة ررؤ وظ فرر   ررن اةلظررعئف اةررال زبتاررف كررؤ   هررع 
ىلرررررن األخررررر ى  سرررررب األ  ررررر    ايرررررع  اإ ىلررررر إ اةتخاارررررعيف   ا عتسررررر  ت لىلرررررأل اةلظرررررعئف 

يلىلرر   ررن اةتخاارر   وكررعةس األنشررة    هررع حب ررأ ت ررلن كررؤ إررخص  سررةلري ىلررن  هيرر  قو ث
ا هررعم.  رر ذا كعنررأل إ جرر  اةتخاررص ىلعة رر   رر ن كررؤ ىلع ررؤ  ررن اةاررع ام تاررلم بررأإا   هررعم زرر إنه 

أإا   هرعم  ت لىلر  وذايف نةررعق وذذا كعنرأل إ جر  اةتخاررص  ت ن ر  نسر  ع  رر ن اةارع ام تال رلن برر
 واتج.

                                                 
 .23-22يه   جج ت ت ذك ةه ص ص نلاف جه  ا ة   - 1
 .33-31إعك  ت كس األ م ذمسعىل ؤه   جج ت ت ذك ةه ص ص - 2
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 ال  ا  ع  ن اةت ير سه ن  ت  ايف اة  ة  احمل ة  تف   ىلاى ا عتس  إذ أن اع الهيكل التنظيمي: -4-2-2-2
 اارر  ا اال ررعيف وترر ىل  اةت  رر    ىل علرر  اة  ةرر   اإ  ررن  عةرر  ىلرر م اةتأكرر  واةررال تسررهس   رب ترر  إرر ؤ اةت يرر سه 

 كؤ اةت ي ي   ذ  نلىلم  ع:ع . وىلا ه مت تا  ف ا  و ستلى اة مس  ه وط  ا  اتإ اف ا ةال 
وتاررر ف قتيررع برررعة يلذ  اة  وا اطررس قو ا   رررس اةرررعي . تاا  ترر ومي رررؤ وجهرر  اة يررر  اة هيكللل التنظلللية ا لللي: -أوال

تاتيرر  ىلاررى تل تررج اةلظررعئف بررم ا سررتلتعيف اتإا ترر ه وذةررس برتك رر  اةتخةرر ط وووررج اريترررتات مل عيف   ايرر  ا رر م 
اةت ي يرررسه كيرررع ت رررعط  رررعة اتإا ن  هيررر  اتإررر اف ا  عإررر  ىلارررى اتإا ايف األإت اةرررال تتلجرررب ىلا هرررع ت ف رررع تارررس 

  رررأ ت عترررب  رررعا اةت يررر س اة  ةررر  ا سرررتا ن اخلةرررط واريتررررتات مل عيف و ارررع ةألنييررر  واةارررلائ  اة ع رررعن   ا عتسررر . 
نسرر  عه   ررأ تررتس ب ررع    عكررؤ منة رر  ةتما ررت اريتررتا ا    اةت يرر س وت ررلن قىليررعل ا ررلظفم  وت   رر  ري ذبرر ا    هررعه 

اةت ير س  تخاارلن م األ ر اإ و  رعك   ك تر  ىلعة ر . ق ر اإ  رعا و  عك إ جر  ىلعة ر   رن ا ا ع تر  واة مس ر    اةتاع رؤ بر
 .1ه   ؤ   إ تا ف سبع ع  هيته وا  ف األتعتس  ن اةت ي س ه  ع بش ؤ إا ت

 :2تتي    عا اة ل  جبيا   ن اخلاعئص ق هع 
ل اةتم ترر  اةرر ا ت أل رر اف ا عتسرر ه  هررس ق رر اف   تلبرر  و ا و رر  جي ررج اةاررع ام واةررال مي ررن اةللررل  -

 ذة هع  ن خالل اتج ا ايف واةالاىل  احمل إن و ت تساسؤ  ام وب نع ج     ز إ؛
تاسرر س اةايررؤ ىلاررى قتررعس اةتخاررص ا هرر  واريذبررعة ذ  اةتخاررص اةرر ا ت ه حب ررأ  ررتص كررؤ اسررس قو  -

 وظ ف  بأإا   هي  ز إن؛

 رررؤ ا   رررعن  س ذ  اةارررال  عيف   ا عتسررر   رررس لرررال  عيف  تاااررر  بعةلظ فررر ه وسب رررؤ ا عتسررر  ذايف ا   -
ت ك   اةساة  واة اعب  ه وبعةتعأ و ت نةعق اتإ اف   هع.   أ تتس اةت س ت بم اةلظعئف وبم األاسرعم 

  ن خالل اة ئ   ا  عإ .

 :3غ  قنه مل  ؤ  ن مجا   ن ارينتاعإايف واةال سب األ  

 اة ي ن اآلة   ةننسعن؛ -

     ا عتس ؛ىل م ذىلةع  قي اىلت ع  ةات ي يعيف غ  اة مس  -

 ىل م ا  ته ىلاى اتت اع  اةت  لةلج ع؛ -

 اةتيسس بعألنيي  واةالانم بش ؤ كع ؤ؛ -

 ىل م تةلت  اترتات مل عيف تتيعإى  ج  ع  ل ج ت ؛ -

 ري تسعىل  ىلاى تةلت  األ  اإ؛ -

                                                 
 .28نلاف جه  ا ة يه   جج ت ت ك ةه ص  - 1
 .26 ص إعك  ت كس األ م ذمسعىل ؤه   جج ت ت ذك ةه - 2
 .28نلاف جه  ا ة يه   جج ت ت ك ةه ص  - 3
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 ت ك   اةساة    جه  وا  ن قو   إ وا  . -

اةرررال تاتررر  اةت يررر س نيع رررع    ني تررر  اةررر يسدا ن مي رررؤ وجهررر  اة يررر  ا  ت ررر    اتإ هيكلللل التنظلللية ال ضللل  : -ثانيلللا
و سررب  ررعا اة يررلذ   رر ن ا عتسرر  ك يررعم تت ررلن  ررن ثيلىلرر   ررن  . فتل ررع تتفعىلررؤ  ررج اة  ةرر  احمل ةرر    األتيررج

 هرل ت عترب اة  ةر  األنيي  اةف ىل   ا رتابة   س اة يعم اةفر  وا اال رعيف واةارلى اة شر ت  واة يرعم ارياتارعإي ا رعأ. 
ا ستا نه وميتع  بع  ون  اةاعة   ة ت عتب  رج اةت ر    اة  ةر ه وميترع  قتيرع ب  جر  ىلعة ر   رن اةت سر ت. و رل ت ير س  غ 

ةرر . إ جرر  اة مس رر  واةتخاررص   خفيرر  و  رره  شررع ك  ك رر ن بع اال ررعيف بررم قىليررع  اةت يرر س    اررت ة تملررعو   ررج اة 
 .1ؤ ذ  اةال  ك ت    ازبعذ اةا ا  حب أ مي

تر  ا   ررؤ اةت ي يررس اةايرلي  ررن ا  عكررؤ اةرال تاررلم ىلاررى قترعس ا شررع ك  واةتمررعو  اة  رع  بررم اة يتررع  وتا 
ه    ىلاى اة اعبر  اةعات ر   رن خالةرهوا  يوتم واة  ج  اةاعة    ن اريتاعرييف األ ا   واةايلإت  ىلاى    تلا  واةرتك

تلج هررعيفه ةررعا  هررل قك رر   عىلا رر    اة  ةرر  ا  ك رر  اةررال و  ررعك ا تيررعم بت ررعإل ا اال ررعيف قك رر   ررن ذىلةررع  وذلرر ا  اة
 .2تارتن بت  ايف  ت   ن   ا عتس  قو ىل   ع ت لن ا هيعيف غ  ز إن و تمل إن وغ   وت    

 وتتي   ا   ؤ اةت ي يس اةايلي جبيا   ن اخلاعئص: 
عتسررررعيف لررررال  عيف ازبررررعذ  تررررعإن إ جرررر  اةال  ك ترررر ه   ررررأ ميرررر    سررررةلةل ا سررررتلتعيف اتإا ترررر  األاررررؤ بع  -

اةا ا ايف ا ختاف  ه  لاجه  اةي وف اةال مي ن قن تتار    رع اةت ير سه واةرعي تسراى إائيرع ذ  اةترأااس قو 
 اةت  ف  ج اة  ة  اةال تايؤ  ع و سعت ن  ت  اعع؛

ا ايف واةالاىلرر  ا  ونر  اةرال تتيترج  ررع اةت ير س  اعبار  اةيرر وف اة  ة ر  تسرهس   ا فرع  إ جرر  اةتا ر  برعتج   -
 اة مس   ودباة آخ  ا فع  إ ج   مس   اةت ي س؛

 اا  ىل إ ا ستلتعيف اتإا ت  اةال تت لن   هع اةت ي سه ت ملس ىل هع اا     اه اةت ي يس؛ -

ا تفع  إ ج   ر ا ن اةتفعىلرؤ وا شرع ك  برم ق ر اإ اةت ير سه ةاي ونر  اةرال تتيترج  رع و ترعإن ا  رؤ حنرل اةال  ك تر   -
 اةا ا ايف؛   ازبعذ

 اتسع  نةعق اتإ اف نت مل  ةاا  ىل إ ا ستلتعيف اتإا ت ه واا  ا   ؤ اةت ي يس. -

تت ررلن ا   ررؤ اةت ي يررس اخلررعص دب ييررعيف األىليررعل  ررن  التراكيللا الةني يللة لةهيكللل التنظيمللي: -4-2-2-3
اةت ي يرس ه   رأ مي  هرع مخس  ت اك ب ب  لت . ومي ن ة ؤ  عتس  قن زبتع  ىل إ  ن  عة اةرتاك ب ة  ع     اهع 

ذوع   ىل عل  ب  لت  ذة هرع قو  رع هع   هرع  سرب ا عجر  قو ا لارف. وا عتسرعيف اةفاعةر  زبارت ت ابةرع برم قج ائهرع 

                                                 
 .31 ةه ص ه   تع س  سعن طلا عه   جج ت ت ذك - 1
 .27إعك  ت كس األ م ذمسعىل ؤه   جج ت ت ذك ةه ص  - 2



 مؤسساتالسموك التمويمي لم املؤثرة يف التنظيمية واإلداريةاملتغريات : الرابعالفصن 
 

 

 

 

 

 

120 

ا  لنرر   ررع ة  جرر  قملررع ري ت رر  ىل ارر ا وا رر ا إون األخررع   ا سرر عن اةالااررب ا رتت رر  ىلاررى كع رر  اةا علرر  اة   لترر  
 :2اك ب   وتتي ؤ  عة اةرت  .1األخ ى

اةايرر  اريترررتات مل  ه و ررس ايرر  ا رر م اةت ي يررس  ارر   اةسرراةعيف واةاررال  عيف قو  ررع تةاررت ىلا رره بررعتإا ن اةاا ررعه  *
و ررس ذةررس اجرر   ا سررةلل ىلررن ربا ررت اة تررعئج اةررال وجرر يف  ررن قجاهررع ا عتسرر   ررن خررالل زبةرر ط وت يرر س وتلج رره 

 اةايؤ إاخؤ ا عتس  ك ؤ؛
ن مج رج اةارع ام اةرعتن تال رلن برأإا  األىليرعل اة ئ سر   ةايعتسر  ترلا  كعنرأل ذنتعج ر  نلان اةايا عيفه وتت لن   *

قو خ   ررر  ه وت رررلن  رررعري  اةارررع ام اتإا ن اةررر ن ع   اعىلررر ن ا   رررؤ اةت ي يرررس قو  رررع تسررريى ب رررلان اةايا رررعيفدنلان 
 اةتش  ؤ ؛

عين اةرعي تارس  سرتلى اتإا ن اةاا رع واةرعتن اةت ف عتلن   ا ستلى اةلتطه وتاا   س    ا  ا سرتلى اتإا ي اة ر*
تال ررلن بت ف ررع قوا رر  وتاا يررعيف اتإا ن اةاا ررع  ررن خررالل األ رر اإ اةاررع ام    سررتلى اتإا ن اةرر ن ع وا تي ارر    نررلان 

 اةايا عيف؛
ه   رؤ ذإا ن اريتتشع تلن ا سعن ونه و س ا لظفلن اةعتن تا  لن اخلر  عيف غر  ا  عإر ن ذ  با ر  قجر ا  ا عتسر  *

 اةاالاعيف اةاع   واريتتشع ايف اةاعنلن  ؛
اة     اةف   ه و س ا لظفلن احملاالن اةعتن تال لن بعألىليعل اتإا ت  وبتاي س األنيير  ا تااار  برعةتخة ط اة مسرس  *
  ع تش الن اة     اةف   ؛ اتإ اف ىلاى اةايؤه و عري  غعة عو 
احملتررلى اةررعي تيررس  ررعة األج ا داةرتاك ررب اة   لترر   اخليسرر  اةسررعبا  اةررعك ه  هوسب ؤ اتطررع  اةاررعم قواألت تلةلج رر  *

واةال تتش ؤ   هرع ا   رؤ اةت ي يرسه ك يرعم وا ر  تشريؤ ىلارى ىلر ن قنيير    ىل ر  تايرؤ مج اهرع ةتما رت األ ر اف 
 اةاع   ةايعتس  ك ؤ.

 ومي ن تلو   ذةس   اةش ؤ اةتعأ: 

                                                 
 .34إعك  ت كس األ م ذمسعىل ؤه   جج ت ت ذك ةه ص  - 1
 نف  ا  جج. - 2
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اررلل قن   ررعك ىلالارر  بررم ا   ررؤ اةت ي يررس وقإا  ا عتسرر  اةررعي تشرريؤ األإا  ا ررعأ. وب ررع  ىلا رره مي ررن اة 
خعلر  قن اةت ير س ا   رعن  س  اريس  و ن   وجلإ ىلالا  بم منط ا   ؤ اةت ي يرس و   رؤ اةتيلترؤ   ا عتسر .

وا اط ر  واةتخارص وا  ك تر ... وة ن تال ة ا  ون ه كيع قنره تتسرس ب  جر  ك ر ن  رن اة مس ر  واة   ة س يات اة فع ن 
 تررر  واةتفعىلرررؤ    رررم قن اةت يررر س اةايرررلي  اررريس ة رررس يارررت ا  ونررر  واريبت رررع  وتتسرررس ب  جررر  ك ررر ن  رررن اةال  ك

 وقىليعئه. ا ت عإل بم قج ائه
تشرر ؤ اة  ةرر  نيع ررع كا ررع قكرر   ررن نيررعم ا عتسرر  اةررعي تاترر  نيع ررع كعنلتررع   يررال  بيئللة الم  سللة: -4-2-3

م اة  ةس اخلع جس واةال تيس مج ج األ  اث وا ت  ايف اةسعحب     اس ا عتس . ودبع قن ة ؤ  عتسر  إر ال ةا يع
ع ري تسرررتة ج قن تايرررؤ دباررر ل ىل هرررعه وىلا هرررع قن عرررتس وطعبارررع ا ررر ا  رررع ىلرررن ا عتسرررعيف األخررر ى ورررين  اة  ةررر    ملررر

   .بأ  اف ا عتسعيف األخ ى ب ف  إ ج  ا تيع هع بأ  ا هع ا ستا ا
 عة  ةررر  اة اخا ررر   رررس كرررؤ  رررع جيررر ي إاخرررؤ ذطرررع  ا عتسررر  وترررعك    اة رررلا س اةف  ررر  واتج ائ ررر  ىلارررى قإا  

ه قىليع رررعه   ررررؤ اةرررر يس واتجرررر ا ايف واةاررررلانم اخلعلرررر  بع عتسرررر  وطرررر ق قإا  األىليررررعل واةتا  ررررعيف ا سررررتخ      هررررع
عرييف وقتررال  اةا ررعإن ونيررعم ا ررلا   واألجررل  وتشرريؤ قتيررع اةرتك ررب اةت ي يررس اة مسررس وغرر  اة مسررس وقمنررعط اريتارر

 ايا رررر  ربا ررررؤ ا ارررر  ن  واةفاسررررف  اتإا ترررر  اةسررررعئ ن   ا عتسرررر ه ذوررررع   ذ  ثيلىلرررر  اةايررررؤ اة مس رررر  وغرررر  اة مس رررر .
اةال تايرؤ   هرع اة  ة  اريترتات مل   ةايعتس  تات   هي   ن قجؤ  هس   يع ذذا كعنأل  لا إ ا عتس  وا  اعع تالئس 

 (: التراكيا الةني ية الستة ملتم ة1-4الشكل رقة )

 اة    
 اةف    

 نلان اةايا عيف

 ا سعن ون 

 اةاي  اريترتات مل  

 األت تلةلج  
 اتطع  اةاعم ةاه  ؤ

 33المصدر: شاكر تركي األمين إ ماعيل، مرجج  ةق ذكره، ص

 اةت ف عتلن
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 لهع وع ت اععه وقن  عة ا لا إ واةا  ايف مي ن تلت اهع بة تا  تااب تاا ر  ع  ر ف خارت  ر ص ج تر ن   بف
 :1اة  ة  احمل ة . ومي ن ربا ؤ ا ا  ن اريترتات مل    ن خالل ات ع  ا  ا ؤ اةتعة  

 :تررررررتس رب ترررررر  ا اررررررعإ  ا تع رررررر   ررررررن إاخررررررؤ وخررررررع   ا عتسرررررر  واةررررررال ترررررر ىلس  تللللللدقيق المصللللللادر
ات مل عععه ومي ررن إ ررج ا اررعإ  ربررأل ق بررج ثيلىلررعيف  ررس ا اررعإ  ا عإترر ه ا اررعإ  اة شرر ت ه اترررت 

 ا اعإ  ا عة  ه ا اعإ  غ  ا ايلت ؛
 :ترررتس تةرررلت   ارررعإ  ا عتسررر   رررن قجرررؤ خارررت اررر  ايف   خمتارررف األنشرررة  و   تقيلللية القلللدرات

ن قن تف رر     هرس وولررف ىليا ر   برط األنشررة   رج بايررهع اةر ا ه  تما ررؤ تاسرا  اةا يرر  مي ر
  عة األنشة  واة وابط؛

 :و س اةار  ايف اةرال تار   ذ  عن ر  ا عتسر    ا  ع سر  وذىلةرع  ا ير   تاديد القدرات الل هرية
 ةا الإ و  خات اةف ص؛

 :رررأ ترررتس تا ررر س اةاررر  ايف اجل  تررر  بعترررتخ ام ا اع نرررعيف و رررس كالكررر  قنرررلا :  تاةيلللل المقارنلللة  
 ا اع ن   ج ا عتسعيف اة ائ ن؛و   اةا عىل ه تع   عه  ن خالل  اعت

 : مي رررن قن تترررأك  ا اررر  ن اريتررررتات مل   ةايعتسررر  دبررر ى كرررلن ا ارررعإ  واةاررر  ايف  تقيلللية التللل از
 وو  ايف اةايؤ  تلا ن ؛

 :وترررتس ذةرررس  رررن خرررالل ذجررر ا  تا ررر س ة ارررعط اةارررلن واةيررراف واةفررر ص  تاديلللد األمللل ر الرايسلللة
اة ملررررررعز ا هيرررررر  وذةررررررس  رررررر ف رب ترررررر   رررررر ى ق  رررررر     وىللا ررررررؤSWOTواةته ترررررر ايف دربا ررررررؤ 

اريتررررتات مل   ا عة ررر  ونارررعط اةاررررلن   هرررع و ررر ى اعبا تهرررع ةاتاع ررررؤ  رررج اةت ررر ايف ا علرررا    ب ةرررر  
 األىليعل.

اخلع ج رر   تارر  اةالا ررؤ واةيرر وف اةررال تاررج خررع   ا عتسرر  وربرر ط  ررع وتررعك  ىلاررى  سررتلى منل ررع  ق ررع اة  ةرر 
اتاررررعإت  واريجتيعىل رررر  واةس عترررر   واةاعنلن رررر  وتررررعك  كررررعةس ىلاررررى اترررررتات مل ععع وقنييتهررررع وتةل  ررررع كررررع ت  ايف اري

وقنشةتهع اة اخا  .  عة  ةر  تار م ا رلا إ ةايعتسر  ىلارى إر ؤ  ر خاليف قتعتر   ةايا رعيف اتنترع  إاخرؤ ا عتسر  
  ة  ارر  اةاالارر  بررم و ررن   ةتمل ررع برر و  ع ذ  ترراج وخرر  عيف تارر  هع ىلاررى إرر ؤ   تملررعيف ذ  اة  ةرر  اخلع ج رر .

ا عتسرر  واة  ةرر  تتي ررؤ   تارر ئ اة  ةرر  اخلع ج رر  ا ررلا إ وتررلا   اةفرر ص وت رر  اةته ترر ايف. واةفرر ص   ررع  ررس اةيرر وف 
 .2ا لات     ؤ ا ت ع  اة وة  خل  عيف ا عتس ه ق ع اةته ت ايف  هس اةي وف غ  ا لات     ؤ ا  ع س 

                                                 
   ذإا ن إ اترر  ربا ا رر  ةلااررج اةشرر كعيف اةارر عىل     األ إنه  تررعة   عجسررت  ه ترر ون وة رر  نررلت انه  تةا ررعيف اتإا ن اريترررتات مل   واألإا  ا عتسررس - 1

 .29ه ص2001األىليعله كا   اة  اتعيف اةاا عه اجع ا  األ إن  ه ىليعنه 
 .51-50نلاف جه  ا ة يه   جج ت ت ذك ةه ص ص  - 2
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ثع ع   اةارعإن واترج حب رأ ت رلن تأك  رع غر    عإر  ىلارى ا عتسر   وربتلي اة  ة  اخلع ج   ىلاى   لنعيف
مج ررج ا عتسررعيف   تاررس اة  ةرر . و ررن ق هررع ا  لنررعيف اةس عترر   وارياتاررعإت  واةت  لةلج رر . ومي ررن ىلاررى وذمنررع ىلررعم 

 :1  كيع تاسPESTربا ؤ تأك   عة ا  لنعيف دبع تا ف بتما ؤ د
 عمجررررر  ىلرررررن تررررر خؤ ا  ل ررررر  واةس عترررررعيف اةرررررال تررررر يس قىليرررررعل اةترررررأك ايف اةس عتررررر  / اةاعنلن ررررر ه ن

ا عتسرررررررعيف وتشررررررريؤ ىلارررررررى تررررررر  ؤ ا  رررررررعل ارررررررعنلن اري ت رررررررع ه ارررررررلانم  عتررررررر  اة  ةررررررر ه وت عتررررررر  
 اةي ائبه....؛

  اةتأك ايف ارياتاعإت ه ت تج  ن ط  ا  ارياتاعإ و لا إةه وتشيؤ ىلاى ت  ؤ ا  رعل اة رعتج اةارل س
 سه اة ةعة ه واة خؤ ا تعزه...؛اتمجعأه قتاع  اةفلائ ه اةتيخ

  اةتأك ايف اريجتيعىل   اة اع   ه  س تأك ايف نعبا   ن خاعئص األتيرج اةرعي تايرؤ   ره ا عتسر ه
وتشررريؤ ىلارررى تررر  ؤ ا  رررعل اخلارررعئص اة مي  ا  ررر  ةاسررر عنه  سرررتلتعيف تل ترررج اةررر خؤه اةت ررر    

 قتعة ب ا  عنه واذبع عيف اةايؤه  ستلى اةتاا سه....؛

 واآلرييف  و ررس اةترررأك ايف اة عمجرر  ىلررن اةتةرررل  اةسرر تج   ثررعرييف األجهررر ن ايف اةت  لةلج رر ه اةتررأك
وطرررر ق اتنتررررع  وذجرررر ا ايف اةايررررؤه وتشرررريؤ ىلاررررى ترررر  ؤ ا  ررررعل اة مررررأ واةتةررررلت ه اريكتشررررع عيف 

 واريخرتاىلعيف ا  ت  ه وت ىل  انتاعل اةت  لةلج عه واري تيعم وإىلس اةت  لةلج ع وغ  عه....؛

 رأ س ىللا رؤ اة  ةر  اخلع ج ر   رل ىلالار  األىليرعل  رج ىلارس ترأك  اة  ةر   يف اة  ة   ىلاى ا  رعنهاةتأك ا 
ىلارى ا  ررعن واةررعي مي ررن تا تفره ىلاررى قنرره اةااررس اةررعي ت مرأ   اةاالارر  بررم اتنسررعن واة عئ ررعيف 

ث كتارل اةترأك ايف كرؤ  رع تا  ره كاير  تالث.ا    وبم اة  ة   ن  ع  و رلا  وتر ا . وتشريؤ  رعة 
وت يرررن إو  ا عتسرررعيف   تاا رررؤ اةتارررلث اة  ةرررس  رررن خرررالل  ا رررلا  وتارررلث ا  رررعة وتارررلث اةرتبررر .

ذىلرعإن تارري س ا  تملررعيف ه وتارر تؤ ىليا ععررع اتنتعج ر  وذىلررعإن تارري س ا اررعنج واآلرييف اتنتعج رر  
 وا  تملعيف اةاعبا  تىلعإن اةتا  ج وغ  ع  ن اةلتعئؤ ا ةالب  ةايمع ي  ىلاى اة  ة .

ا لا    بم  رلاطن اةيراف واةارلن   ا عتسر   رج اةفر ص  حنل ربا ؤ اة  ة   لاة     ن تلجه ا عتس  و 
واةته ت ايف   اة  ة  ةتستف   ا عتس   رن اةفر ص اةرال ت تملهرع اة  ةر  وتتفرعإى ع تر اعع. وتتير   رن خرالل ربا رؤ 

ه واة  ةر  اخلع ج ر  سب اهرع هرع نرلا س اةيراف ونرلا س اةارلنسب ااة  ة  اة اخا   واخلع ج   ةايعتس ه قن اة  ةر  اة اخا ر  
 اةته ت ايف واةف ص.

                                                 
 .26 ت ون وة   نلت انه   جج ت ت ذك ةه ص  - 1
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 خاللة الفصل:

  ن اةتما ؤ اةسعبت مي ن اةلللل ذ  اة تعئج اةتعة  :

  ررعك ىلالارر  بررم    ررؤ ا ا  رر  واةتيلتررؤ بعةرر تلنه  ألررمع  ا عتسررعيف ذايف اةاعئارر  اةلا رر ن  -

ا  رر .    ررم قنرره    عتسررعيف األىليررعل اةررال تتي رر  تفيررالن اةتيلتررؤ بعةرر تلن ىلررن اةتيلتررؤ بع 

بت ل  ا ا    ه  رتك  ا ا      ت  ىل إ اا رؤ  رن ا سرع م مي رن  رن ربسرم قإا  ا ر ت  وبعةترعأ 

 عتسرر ه  ررعا ترر ا   برر و ة ىلاررى األ بررعز. وتفيررؤ ا عتسرر  اريذبررعة حنررل اريارررتا  اربسررم قإا  

 ىلاى  تعإن  الق ا ا   ؛

ه برم تارع    ارعف اتإا ن وا رالك ى   عك  ابط بم اةت لتج وبم    ؤ اةتيلترؤ و  ن جه  قخ -

ةررعا تتلاررج قن ت ررلن إ جررر  اةت لتررج   األنشررة    ا عتسررعيف اةرررال تسرر ة  ىلا هررع ا رر ت ون قكررر  

   هع   ا عتسعيف اةال تس ة  ىلا هع ا الك؛

ترررتات مل  ه   ررأ تررتس اة يرر  ذ  ارر ا   اإ اري تيررعم بررعة بط بررم    ررؤ اةتيلتررؤ ةايعتسرر  وبررم اري -

 اةتيلتؤ كأ   اةا ا ايف اريترتات مل   ةايعتس .



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصن اخلاوس
 

حتمين اهليكن املالي 
 مىؤسسات حمن الدراسةل
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 تمهيد:

بعد تناولنا ألهم العوامل املؤثرة يف السلوؾ التمويلي للمؤسسات والنظريات اليت تناولػ    

اض الػػػس السػػػلوؾ املوضػػػوع بااتهػػػارأ يعػػػد أساسػػػاا يف أدل ا،دارة املالاػػػقت  ا ػػػق تػػػ ث  ا  ػػػ   هػػػ ا

الدراسػػق الػػس بعػػس املؤسسػػات  التمػػويلي للمؤسسػػقت لػػ لو سػػنااوؿ إسػػااط أهػػم  وا ػػ  هػػ أ

هور ػق وأ ػرغ  ػ  مدر ػق يف منهػا مؤسسػات مدر ػق يف ال متنواػقجلزائريقت حاػ    ا تاػار اانػق ا

 الهور ق وحماولق تفس  سلوكهما التمويلي املنتهج لتمويل مشاريعهما ا ستثماريق.

لكن  هل ذلو سنااوؿ إاطاء تادمي هل أ املؤسسات والتعريػ  بنشػامهما الػس مسػتوغ 

 .حس  العنا ر التالاق يف ذلو. ا  تصاد ومدغ إسهامهما

 مؤسسات مدرجة في البورصة. -5-1

 مؤسسات غير مدرجة في البورصة. -5-2

 .عناصر ميزانيات المؤسسات محل الدراسةوتحليل عرض  -5-3
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 مؤسسات مدرجة في البورصة. -5-1
ق األوراؽ املؤسسػػات اجلزائريػػق جتػػوض لربػػق التمويػػل اػػن مريػػلػػهعس حمػػل  ػػ ل  اجلزائػػر أ ػػها  بور ػػق 

يعػػػد  مػػػ  حاػػػ  املالاػػػق الػػػ   يػػػولر التمويػػػل الػػػسـز للعملاػػػات ا سػػػتثماريق وحػػػ. بتكلفػػػق أ ػػػل يف بعػػػس ا ػػػا ت. 
ت ومػؤ را املؤسسػق ر ػق اجلزائػر كيلاػق  ديػدة للتمويػل اداؿ وسلسلق األوراسي من أوائل املؤسسات اليت د ل  بو 

إبراز أهػػم  شػػامانم مػػن اػػرض وتاػػدمي هػػ أ املؤسسػػات بػػميكػػن  لػػ لو جلديػػدة للمصػػاات الي ائاػػق رويهػػق.اجلزائريػػق ا
  سؿ ه ا العنصر.

 مجمع صيدال. -5-1-1
بور ػػػق اجلزائػػػر والػػػيت تتماػػػز  رو ػػػق يف ىل الػػػيت   تسػػػع ها يف مػػػن بػػػس املؤسسػػػات األو يعتػػػا  مػػػ   ػػػاداؿ  

 ين املخصػػل لسسػػتعماؿ الهشػػر  أسػػعارهات كمػػا أ ػػه مػػن أهػػم املؤسسػػات الومناػػق واإلتكػػر الرئاسػػي ل  تػػاج الصػػاد
الاػػه ا ف ابتػػداء بإ شػػاء الصػػادلاق املركزيػػق  هػػو مػػر  مػػ   ػػاداؿ بعػػدة مراحػػل حػػ. و ػػل إىل مػػاحاػػ   وا اػػواين.

إىل  16/62/6775ملاػػػػوف دج يف  466مػػػػن  هرلػػػػ  رأ الػػػػكمػػػػا خػػػػهد  ػػػػسؿ ذلػػػػو    و تامػػػػا  صمػػػػ   ػػػػاداؿ.
. يسػتويف دج للسػهم حػ236 تاػدر بػػ باامػق ا اػق ملاوف سهم 66أ   23/65/6776يف دج  ملاوف 2366

 ؛(COSOBاجملم  الشروط اليت وضعتها جلنق تنظام ومرا هق العملاات الهور اق ) 
. ختػػػػتل باسػػػػت اد املنتصػػػػات 6747الصػػػػادلاق املركزيػػػػق  و ػػػػ  مرسػػػػـو رئاسػػػػي مػػػػؤرخ يف سػػػػنق  أ شػػػػ  : 1نشأأأأ  ال

. كمػػا   6756ا، تػػاج أ شػػ   وحػػدة إ تػػاج بػػا راش سػػنق الصػػاد  اق ذات ا سػػتعماؿ الهشػػرغ. ويف إمػػار مهمػػق 
ظهػػػػرت  األ ػػػػ ة(. وبعػػػػد إاػػػػادة هاكلػػػػق هػػػػ أ 6753مث  6756خػػػػراء وحػػػػد  باوتاػػػػو ولارمػػػػاؿ الػػػػس مػػػػرحلتس )

   6766. ويف 22/62/6762املػػػػػؤرخ يف  62/646املؤسسػػػػػق الومناػػػػػق للصػػػػػنااق الصػػػػػاد  اق ولاػػػػػا للمرسػػػػػـو 
)الػػػػ   كػػػػاف تابعػػػػا للشػػػػركق الومناػػػػق للصػػػػنااات  ANTIBIOTICادات ا اويػػػػق إدمػػػػاج مركػػػػ  املديػػػػق ، تػػػػاج امل ػػػػ

 ( هل أ املؤسسق.SNICالكاماائاق 
ومتثلػػ  مهمػػق املؤسسػػق الومناػػق لصػػنااق املػػواد الصػػاد  اق يف إ تػػاج وتوزيػػ  األدويػػق واملستا ػػرات الطهاػػػق  

 والكواخ ت با،ضالق إىل متوين السوؽ اجلزائريق بصفق كالاق ودوريق.
  إاادة هاكلق املؤسسق الومناق للصنااق الصاد  اقت حا  استفادت ه أ األ ػ ة مػن  6767ويف سنق  

( الػيت أ ػها  SAIDALمرحلق استاسلاق املؤسساتت ه ا ما  تج انه ماسد املؤسسق ا، تا اق لألدويق  اداؿ )
ملؤسسػػات الومناػػق األوىل لتصػػه  خػػركق مػػن بػػس ا ا تػػ تمؤسسػػق اموماػػق ا تصػػاديق متلػػو حريػػق التسػػا ت كمػػا أ ػػا 

 ذات أسهم هدلها احتكار إ تاج وتوزي  األدويق وإخهاع السوؽ الومناق ان مريق منتصات ذات  وااق االاق.

                                                           
1 - www. Saidalgroup.com ,15/04/2066. 
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مػػػرأت تياػػػ ات الػػػس الاػػػا وف األساسػػػي للمؤسسػػػق راػػػ  مكنتهػػػا مػػػن املشػػػاركق يف كػػػل  6771ويف سػػػنق  
 6774لاما بانها ان مريق إ شاء خركات أو لروع  ديػدة. ومنػ  سػنق العملاات الصناااق أو التصاريق اليت ترتهط 

 من رأس املاؿ املؤسسق. % 666 ادلق  -أ ها  متلو املؤسسق العموماق الااب ق كمااء 
وضػػػػػع  املؤسسػػػػػق اطػػػػػط ،اػػػػػادة اهلاكلػػػػػق الػػػػػ   أدغ إىل  ويػػػػػل املؤسسػػػػػق إىل  مػػػػػ   6775ويف سػػػػػنق  

. وهػو مػا يعػرؼ بػه حػ. 63/63وذلو  و   ااد موثق ر ػم  62/62/6776 نااي. و د   ذلو لعس يف 
 ا ف    اسم "اجملم  الصنااي  اداؿ".

يعتمػد اسػتمرار  شػاط أ  مؤسسػق الػس مػدغ  ديػدها لألهػداؼ ا سػ اتاصاق والعمػل : أهداف المجمع ومهامأ 
 الس  اااها من  سؿ توضا  املهاـ امللااة الس مستوغ الوحداتت أو الفروع.

  ػػاـ اجملمػػ  الصػػنااي  ػػاداؿ بتسػػط  اػػدة أهػػداؼ تتماخػػس مػػ  متطلهػػات السػػوؽ اإللػػي والػػدوي :1ألهأأدافا ~
 وتتمثل ه أ األهداؼ لاما يلي:

توسػػا  املنتصػػات ذات ا سػػتهسؾ الواسػػ  مثػػل أدويػػق أمػػراض الالػػ ت السػػكرت أمػػراض العاػػوفت األدويػػق  - 
 ؛دة لسلتهابات وامل ادات ا اويقامل ا

 ؛االاق اجلودة وب سعار تنالساقأدويق بنوااق  تادمي - 
 مشاري  خراكق م  مؤسسات واابر أ نهاق ؛ إ امق - 
 د وؿ األسواؽ اجتار اق. - 
ىل تعزيػػػز مكا تػػػه ومو فػػػه يف سػػػوؽ األدويػػػق مػػػن  ػػػسؿ ا تهػػػاج إكمػػػا يهػػػدؼ اجملمػػػ  الػػػس املػػػدغ الطويػػػل  

دائم الػػس مرا هػػق  ػػودة و وااػػق املنػػتجت  هػػل ت أثنػػاء وبعػػد اسػػ اتاصاق  ديػػدة تاػػـو الػػس العمػػل املتكامػػل وا ػػرص الػػ
 التصنا .

 للمصم  ادة مهاـ تتمثل يف:  المهام: ~
   إ تػػػاجت اسػػػت اد وتصػػػدير املػػػواد الصػػػاد  اق والكاماويػػػق يف خػػػكل مػػػواد أولاػػػق أو منتصػػػات  صػػػ

 مصنعق أو تامق الصن   صد ا ستعماؿ الهشر  أو الهاطر ؛
   اتاصاق  ناااقت مالاق وتسويااق؛     سااسق اامق واس 
  تطوير اجلودة؛ 
  الها  يف اجملاؿ الطيب و نااق األدويق؛ 
 إ شاء مؤسسات أو لروع  ديدة والاااـ بكل العملاات املسئمق للوض  ا  تمااي؛ 
 إدارة اإلالظ املالاق؛ 

                                                           
1 - Saidal info, Groupe SAIDAL, N

0
7, 1

er
 trimestre 1998, P.08. 
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 . مرا هق اس اتاصاق الفروع وتطور اجملم 

مػػػ   ااػػػق األهػػػداؼ املسػػػطرة ومرا هػػػق تنفاػػػ  املهػػػاـ جلػػػ  إىل وضػػػ  هاكػػػل حػػػ. يتسػػػ  للمص: الهيكأأأل الينييمأأأي ~
التنظػػػام اجلاػػػد واإلكػػػم ي ػػػهط يسػػػهل املاػػػق الر ابػػػق الػػػس الفػػػروع و  راػػػ تنظامػػػي يتناسػػػ  مػػػ  هػػػ أ األهػػػداؼت 

 للمصم . والشكل التاي يوض  اهلاكل التنظامي للمصم :  
 ي صيدال ( : الهيكل الينييمي للمجمع الصناع1-5الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 66/65/2666: وثااق إاسماق  ادرة ان  م   اداؿ يف المصدر 
 عالقة وظيفية                             

 

 عالقة هرمية                             

 مديريق املوارد الهشريق

 SG األمين  العام

  لاق ا،اسـ

 PDGالرئيس المدير العام 

 اقمديريق تسا  اإلفظق وا س اتاصاات املال

 مديريق التسويق و ا،اسـ الطيب

 مديريق التطوير الصنااي و الشراكق 

 مديريق ت مس النوااق واألاماؿ الصاد  اق

 مديريق املرا عق والتالال وال كا 

 (UCCالوحدة التصاريق للوسط )

 (UCBالوحدة التصاريق للشرؽ )
 

 (UCOالوحدة التصاريق لليرل )

 

 (CRD) مركز الها  والتطوير

 

 فرع أنييبيوتيكال
ANTIBIOTICAL  

 

 فرع فارمال
PHARMEL 

 

 

 فرع بيوتيك
BIOTIC 

 مرك  امل ادات ا اويق 

 وحدة الدار الها اء

  وحدة  سنطانق

 وحدة انابق

 وحدة  سر  سنطانق

 وحدة ا راش

 وحدة خرخاؿ
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 شرح الهيكل الينييمي للمجمع: 
 يشتمل اهلاكل التنظامي الس  واس من العس ات. العالقات: ~
ـت كمػا أ ػا تسػم  بتاسػام وتربط بس اتل  الفروعت وكل من الرئاس املدير العاـ واألمس العا عالقات وظيفية: -

تنظامػػػي حسػػػ  املنتصػػػاتت لصمعػػػ  الوحػػػدات املتشػػػاحق ا، تػػػاج يف لػػػرع واحػػػد  ظػػػرا لتعػػػدد الوحػػػدات ا، تا اػػػق 
  وع من األدويق(. 663واملنتصات )حواي 

( مػػن  هػػق CRDو UCO ؛UCB؛UCCوتػػربط بػػس اتلػػ  املػػديريات ووحػػدات اجتػػدمات) عالقأأات هرميأأة: -
 والرئاس املدير العاـ من  هق أ رغ. وبس األمس العاـ

   المديريات: ~
اللػػػػوائ   را ػػػػداػػػػن إوؿ األ سػػػػ وؿاملمػػػػا أ ػػػػه ك الس هػػػػـر باملؤسسػػػػقت  يو ػػػػد بػػػػو  :PDGالأأأأرئيس المأأأأدير العأأأأام  -

والاػػػػراراتت كمػػػػا اتمػػػػ  مػػػػ  املػػػػديرين و لػػػػس ا،دارة للهاػػػػ  يف التطػػػػورات اجلاريػػػػق يف املؤسسػػػػق ودراسػػػػق املشػػػػاكل 
 السزمق. والها  ان ا لوؿ

 ميثل ها ق استشاريق تتوىل مهمق التنساق وهي تسااد الس اختاذ الارار. :SGاألمين العام -
 ان ا،اسـ والنشر. املس ولقهي اهلا ق  خلية اإلعالم: -
هػػي ها ػػػق وظافاػػق تتػػوىل مهمػػق التػػد اق والتنظػػػام اجتػػاص بالعمػػل بنػػاء الػػس الاػػػرارات  مديريأأة المأأوارب البشأأرية: -

 تاصاات املسطرة من  هل ا،دارة العلاا.وا س ا
تاػػـو هػػ أ املديريػػق بػػالتخطاط املػػاي ووضػػ  ا،سػػ اتاصاات  مديريأأة تسأأيير المحفيأأة وايسأأيراتيجيات الماليأأة: -

ورات ػاملالاػػقت وكػػ ا متابعػػق حمفظػػق األوراؽ املالاػػقت و تػػو  هػػ أ املديريػػق الػػس مصػػلاق الهور ػػق والػػيت تاػػـو  تابعػػق تطػػ
ر ػػػم ت  مػػػن حاػػػ  الكماػػػق certificats des actionsم ػادات األسهػػػػعق خهػػػػور ق ومرا ػػػػم يف الهػػػػسهػػػار األػأسعػػػ

 وذلو بعد كل  لسق تداوؿ يف الهور ق.ت اسم ولا  املساهم  ت الشهادة
 من مهامها:  مديرية اليسويق واإلعالم الطبي: -

 العمل الس تطوير ا، تاج وتر اق  ورنا؛  -
 دة ؛ وض   طوط مرا هق اجلو  -
 وض  اس اتاصاق التسويق وا،اسـ الطيب وتطهااها؛  -
 مندوبس مهاس اا الاطر الومين؛ تنصا   -
 ." Saidal infoأ هار  اداؿ " و" اداؿ  ريدة " إاداد اجمللتس  -

تعمػػػل الػػػس  سػػػس أسػػػالا  ا، تػػػاج وتر اػػػق الشػػػراكق لتعزيػػػز مكا تهػػػا يف  مديريأأأة اليطأأأوير الصأأأناعي والشأأأرا ة: -
 واؽ.األس
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تعمػػل الػػس مرا هػػق ومطاباػػق املػػواد املنتصػػق يف  ػػاداؿ مػػ  معػػاي   مديريأأة تأأ مين النوعيأأة واألعمأأال الصأأيدينية: -
 إمار.  166اجلودةت وك ا السهر الس تر اق اجلودة. وملا هلا من أمهاق لإف ادد مستخدماها 

 واملرا عق الدا لاق والتالال املاي.مهمتها مرا عق حسابات اجملم   مديرية المراجعة واليحليل والير يب: -
   .ثق لروع وأرب  وحدات للخدماتيتكوف اجملم  الصنااي  اداؿ من ثس الفروع والوحدات:~ 
 وتتمثل يف:   : الفروع -

 ؛  ANTIBIOTICALلرع امل ادات ا اويق  -
 ؛ PHARMELلرع لارماؿ  -
 .BIOTICلرع باوتاو  -

 وحدات للخدمات هي: 2ميتلو اجملم  الصنااي  اداؿ  الوحدات:-
مهمتهػا تتمثػل يف تسػويق  6774مارهػا باإلمديػق ا ػراش ت أ شػ   سػنق  (: UCCالوحد  اليجاريأة للوسأ) ) -

وتوزيػػ  األدويػػق واملػػواد الصػػاد  اق املنتصػػق مػػن مػػرؼ  مػػ   ػػاداؿ وتلػػو املنتصػػق مػػن مػػرؼ الشػػركاء كمػػا أ ػػا تو ػػه 
 166ملاػوف وحػدة باػ  ت تتعامػػل مػ  أكثػر مػػن  262ن تصػػل إىل ا، تػاج حسػ  متطلهػات السػػوؽ وهلػا  ػدرة ختػزي

 زبوف ما بس  واص واموماس.
و يػػػق.  66وت ػػػمن تيطاػػػق أكثػػػر مػػػن  6777ت سسػػػ  سػػػنق  (: UCBباتنأأأة ) -الوحأأأد  اليجاريأأأة للشأأأر   -

 .اامس 36وتشيل 
احاػػػػق اليرباػػػػق تعمػػػػل الػػػػس تيطاػػػػق الن.  2666أ شػػػػ   اػػػػاـ  (: UCOوهأأأأران ) -الوحأأأأد  اليجاريأأأأة لل أأأأر   -

 اامل(. 26 ختل  منتصات  م   اداؿ. أما التوزي  يف اجلنول لاتكفل به لرع أ تاهاوتاكاؿ ) تشيل 
مػػػن مػػػرؼ الصػػػادلاق املركزيػػػق  6753ياػػػ  باإلمديػػػق بػػػا راشت أ شػػػ  يف  (:CRD مر أأأز البحأأأط واليطأأأوير )  -

 4إىل  3التصػػػنا . هػػػ أ الوحػػػدة تصػػػن  سػػػنويا مػػػن اجلزائريػػػق. ويسػػػاهم يف مرا هػػػق إ تػػػاج و اػػػل املػػػواد الػػػيت تػػػد ل يف 
 ياـو بدراسق حا اات السوؽ الس مستوغ الاطر الومين.و (. Génériqueمنتصات  ناسق )

اجملم  بر ا ا متوسط املدغ  ستيسؿ ااتمد من أ ل ضماف الت  لم م  اإلاط اجلديد  الموارب البشرية: ~
 مج الس انصرين أساساس:ما اته ومواردأ الهشريق. ويركز ه ا الا ا

 ؛والثاالق ،مارات اجملم  والفروعت متوسط ومويل املدغ من أ ل رل  مستويات املعرلق تكوين  ص  - 
 يسم  بتافاز العماؿ للو وؿ إىل األهداؼ املسطرة. (GRHوض   ظاـ تسا   للموارد الهشريق ) - 

 .2666- 2662واجلدوؿ التاي يهس تطور اماؿ اجملم   سؿ الف ة 
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 .2010-2002عمال المجمع خالل الفير  عدب (: تطور 1-5الجدول رقم)
 السنوات                             

 2010 2009 2002 أصناف العمال

 6616 6736 6226 ا،مارات
 2616 2616 6342 أاواف التاكم
 314 464 546 أاواف التنفا 

 4405 4687 3563 المجموع
Source : Rapport du conseil d'administration, 2010,Groupe Industriel Saidal,SPA, 

septembre 2011. 

 : ولعل التمثال الهااين ا   يوض  بشكل أل ل باا ات اجلدوؿ أاسأ
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الشكل رقم )5-2(: تطور عدد عمال المجمع خالل

الفترة )2010-2002(

اإلطارات أعوان التحكم  أعوان التنفيذ
 من إاداد الهاح  .المصدر : 

 ISOااي  اداؿ  هاخرة العمل ولق معاي  خهادة التـز اجملم  الصن 6777يف  ايق سنق  نيام الجوب : ~
(International organization for standardization:لثسثق موا   متمثلق يف ) 

  ولق معاار ( مركز الها  والتطويرISO 9001؛ ) 
  ولق معاار( وحدة اإلالال املكثفق جبسر  سنطانق باوتاوISO 9002؛) 

 ولق( معاار  مرك  أ تاهاوتاكاؿ باملديقISO 9002.) 

. الشاملقوتعتا ه أ العملاق  اطق الهدايق ملسار التاسس املستمر وه ا يف إمار التسا  ان مريق اجلودة  
الس املستوغ  يدام ح ورأه ا األسلول ساساهم يف بااء اجملم  يف املادمق الس مستوغ السوؽ الومين و 
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حلق النهائاق ملسعس الت كاد ال   خرع لاه سنق للمر  2666الدوي. و د  صل السداسي األوؿ من سنق 
 ويلاق من  هل مكت  التد اق  24إىل  65حا    الت كاد الس أربعق موا    سؿ الف ة املمتدة من ت  2666

" الدوي ت وكا    تائج تااام املرحلق األوىل اليت  اـ حا  AFAQ ASCERTاملعتمد من  هل "ألاؾ أسرت 
" للها  يف من  خهادة ا،يزو  AFAQ Franceحا  تس  للصنق ها ق الت كاد " آلاؾ لر سا املد اوف إااباق ت 

 .2666واليت أالن انها لعس يف  ايق الفصل األوؿ من سنق  6772إ دار  7666/7662
إ دار  7666العمل  عاي  خهادة ا،يزو  2662لكن اجملم  مل يكت  ح ا لاط بل باخر يف سنق  
2666. 

 كما يلي:  2662تاام أاماؿ وإجنازات اجملم  يف  اؿ الها  والتطوير لسنق   : ط واليطويرالبح ~

 ادة مشاري  للها  بالشراكق م  الوكالق الدولاق للطا ق ال ريق ؛ ا طسؽ 
 .وض  هاكل  ديد ملركز الها  والتطوير 

لس العلمي لاد   تطوير أما املاق التطوير ت لموا لق للتو اهات ا س اتاصاق للمصم  وتو اات اجمل 
ت حا املنظمق د دويق أساساق أخاكمنتج   22منتج للمدغ الاص  واملتوسط والطويل ت منها  74 ائمق من 

 العاملاق للصاق.

يف خػػػكل  6744سػػػنق يف مػػػا     أ شػػػرويبأأأة:  (NCA)المؤسسأأة الجديأأأد  للمصأأأبرات الجزائريأأأة  5-1-2
يف ألػ  دينػار  زائػر . مث  ولػ  إىل خػركق ذات أسػهم  166 ػدرأ ت برأ ػاؿ SARLخركق ذات مس ولاق حمػدودة 

الػػػػس  ػػػػرار  الي ائاػػػػق يف الػػػػ  حديديػػػػق إ تػػػػاج املصػػػػاات ق  شػػػػامها الػػػػساملػػػػ  يف بدايػػػػ . حاػػػػ 2661مػػػػارس 
د ل مػػػ  بدايػػػق تػػػاملشػػػملت ل كا ػػػ  رويهػػػق آ ػػػ اؾ معرولػػػق  ػػػرىأيػػػن  ملصػػػاةت املرباػػػاتت املػػػوا  و  هػػػات ا الطمػػػامم

رلاػػق املصػػاات يف الػػ  معد اػػق إىل  ايػػق  6762لواكػػه سػػنق  أوؿ اصػػ   امل العصػػائر حاػػ  أ تصػػالثما انػػات اػػ
 .1التعلا  يف ال  الكرتوف تأين بدأ  ايق الثما اناتت

ا كومػػق آ ػػ اؾ  أ شػػ تتعلامػػق ا ػػارت بسػػههها الصػػنااق الي ائاػػقت حاػػ   بدايػػق التسػػعاناتت   إ ػػداريف 
 األمػر الػ   دلػ مسػتاال  لصػنااق التاويلاػقت  ػا  عػل العمػل يف هػ ا اجملػاؿ خػههكهػ ة الػس املصػاات أو ا ضػريهق

 العمػل يف املصػاات وال كاػز الػس العصػائر الطهاعاػقت وهػي الصػنااق الػيت مل إ ػاء إىلا،دارة م  بدايق األلفاق ا الاػق 

 .الس ه ا األساساملؤسسق هاكلق حا  خرع يف إاادة  تمتسها ه أ ال ريهق الكه ة
ا هػ عل ضػروريات وهػو مػا حاا  الشركق  سهق منو كه ة  ا  عل ضخ املزيد مػن السػاولق أمػرا 2005 سنق يف

 ا أكثػرت إضػالق إىل الػنظم الهنكاػق أو مػا يعػرؼهتعزيػز سػاولتل اهػإىل العمل مع«  ندوؽ ا ستثمار ا،لرياي»داو ت

ماػػ  املػػوارد الهشػػريق.  ػػا  عػػل الشػػركق بعػػد . كمػػا املػػ  الػػس إمػػسؽ اطػػط للتكػػوين  ػػاص جببالت مانػػات الهنكاػػق

                                                           
1 - Notice d'information NCA-Rouiba SPA,2011. 
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مػن أحػدث املصػا   املػزودة بػالنظم املعلوماتاػق ا ديثػقت إضػالق إىل مػا م ا متلو واحدذلو من أكثر الشركات تطورا 
 .خال و ه  متامس للعمل امل

 .PETخرا  يف إ تاج وتوزي  تشكالق من العصائر املشكلق  يف اهوات بسستاكاق  2666يف 
ألػػ  سػػهم باامػػق ا اػػق  626بإ ػػدار  2666رأس مػػاؿ الشػػركق ارتفااػػات اػػدة آ رهػػا يعػػود إىل خػػهد 

 ػػػػررت لزئػػػػق  2662دج.  ػػػػ  أف اجلمعاػػػػق العامػػػػق  ػػػػ  العاديػػػػق يف 627673666دج للسػػػػهم لاصػػػػه  6666
أسػػػهم  66دج للسػػػهم أ  كػػػل سػػػهم ياابػػػل 666دج للسػػػهم إىل 6666الاامػػػق ا  اػػػق للسػػػهم بتخفا ػػػها مػػػن 

  ديدة.
 ػػنااق  رائػػدة يفعتػػا تملصػػنعي اصػػائر الفواكػػه  ديػػدات حاػػ   تتمو ػػ  رويهػػق حالاػػا يف  مػػق اهلػػـر التنالسػػي

 666ماػػدرة رػػواي  2666و 2665حّااػػ   فػػزة يف املهاعػػات بػػس اػػامي . حاػػ  الكرتػػوف العصػػائر املعلهػػق يف
 ل  مػػن الػػيت بػػ  ظػػرا للمصهػػودات ت وهػػو ر ػػم  تػػاز2662وف الهػػق سػػنق اػػمل 266لػػاوزت رويهػػق اتهػػق إذ باملائػػقت 

 .مرؼ ما م العمل
مػػػن أسػػهمها لسكتتػػػال. حػػػدؼ  %23اسػػػتطاا  الشػػركق د ػػػوؿ بور ػػػق اجلزائػػر بطػػػرح  2661يف سػػنق 

 .الس مصدر متويلي  ديد يواك  تطور الشركق ا صوؿ

 .2666يف سنق  ISO 7662تعتا أوؿ مؤسسق  زائريق  صل  الس خهادة ا،يزو : 1الجوب 
 .2665يف  62666ل  املؤسسق الس خهادة إيزو كما حص

لنظػػػػػاـ األمػػػػػن اليػػػػػ ائي. والشػػػػػروع يف املاػػػػػق  ااػػػػػق  22666  العمػػػػػل ولػػػػػق معػػػػػاي  إيػػػػػزو  2662يف 
 .24666إسهامات املؤسسق يف التنماق املستدامق حس  معاي  إيزو 

 اجلدوؿ التاي: اامل موزاس حس  257حواي  2662بلغ ادد اماؿ املؤسسق سنق الموارب البشرية: 
 2012عدب عمال المؤسسة الجزائرية الجديد  للمصبرات ال ذائية سنة ( : 2-5الجدول رقم )

  (%)النسبة العدب الصنف
 6617 35 ا،دارة

 2416 623 التصارة والتسويق والها  والتطوير
 42 275 اهلندسق وا، تاج

 666 257 اجملموع
 المصدر: من إعداب الباحط

 يف اجلدوؿ التاي: 2661-2664ز تطور امالق املؤسسق للف ة ميكن إبرا

                                                           
1 - Notice d'information NCA-Rouib, Art Cit. 
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 2013-2006( : تطور عدب عمال مؤسسة رويبة للفير  3-5الجدول رقم )
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات
ادد 
 267 257 226 266 167 272 246 245 العماؿ

 المصدر: من إعداب الباحط.
 بلػغ حاػ  2662- 2665 للفػ ة ادد العمالػق يف املؤسسػق  تاصػق تزايػد  شػامها هناؾ ارتفاع متزايد يف

وميكػػػن اػػػرض تطػػػور امالػػػق . 2661اامػػػل سػػػنق  267لاػػػد و ػػػل اػػػدد العمػػػاؿ إىل . ملاػػػوف الهػػػق سػػػنويا 266
 املؤسسق اجلزائريق اجلديدة للمصاات الي ائاق يف الشكل التاي:

 .2013-2006بة للفير  (: تطور عدب عمال مؤسسة روي3-5الشكل رقم )

عدد العمال
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 المصدر: من إنجاز الباحط

 
امدت املؤسسق اجلزائريق اجلديدة للمصاات الي ائاق إىل وض  هاكل تنظامي يتناس   الهيكل الينييمي:

 يعتا من النوع املتفرع. وميكن ارض اهلاكل التنظامي للمؤسسق يف الشكل التاي. وأهدالها.
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 (: الهيكل الينطيمي لمؤسسة رويبة4-5الشكل رقم )
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Source: Notice d'information NCA-Rouib, Art Cit. 
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ػ  ػػػػػاؿ ياػػػػػدر بػػػػػأر ذات سػػػػػهم باألخػػػػػركق  تػػػػػاتع :سسأأأأأة اليسأأأأأيير الفنأأأأأدقي  سلسأأأأألة ايوراسأأأأأي مؤ  -1-3 -5
ت ػػم أربػ  وحػػدات لند اػق هػي لنػػدؽ األوراسػي بالعا ػػمقت لنػدؽ الهسػتاف باملناعػػقت لنػدؽ املهػػر   .ملاػار دينػار613

 بور لقت ولندؽ رمي بهين اهاس.
ت لت  أبوابه للزبػائن يف  يعتا  واة ه أ املؤسسق يصن  ضمن لندؽ فند  األوراسي: ت 6753مػا   2مخس جنـو

)املكتػػػػ   ONCCوأ ػػػػ ا  ALTOURمث ألتػػػػور   SONATOURحاػػػػ  كػػػػاف تابعػػػػا للمؤسسػػػػق الومناػػػػق سػػػػو اتور 
 الومين للمؤمترات واإلاضرات(.

 ػػ  الفنػػدؽ وضػػعاته الاا و اػػقت و ػػوؿ إىل مؤسسػػق اموماػػق ا تصػػاديق )خػػركق ذات  6776لافػػر   62يف 
 .1دج للسهم666666سهم باامق ا اق  درها  266ملاوف دج  زأ إىل  26س ماؿ ا تمااي  درة أسهم( برأ

املتعلق بتسا  األمواؿ التصاريق للدولقت    ويل ملكاػق أسػهم الفنػدؽ إىل  23-73و ات س املرسـو ر م 
انا املالاػػق اػػن مريػػق دمػػج ملكاػػق الشػػركق الااب ػػق للخػػدماتت كمػػا  امػػ  املؤسسػػق برلػػ  رأ اهلػػا يف إمػػار داػػم  ػػدر 

دج 666666سػػهم  ػػاين باامػػق ا اػػق 62466ملاػػار دج بإ ػػدار  613لػػرؽ إاػػادة التااػػام ل تفػػ  إىل مسػػتوغ 
 للسهم.

 سػنق بدايػق يف تاػرر اجلزائػر بور ػق تنشػاط إىل والرامػي الدولػق مػرؼ مػن املسػطر اجتو صػق لا ػامج وتنفاػ ا

ملاػوف سػهم باامػق ا اػق  612العاـت أ  مػا يعػادؿ  لسكتتال % 20 ماؿ املؤسسق بنسهق من رأس  زء مرح  1999
املػاي. حاػ    اػرض هػ أ األسػهم لسكتتػال  الراخػد املهمػق مؤسسػق ح أ تكفل  حا  للسهم دينار 250 تادر بػ

دج للسهم. و د سعر سػهم األوراسػي ألوؿ 266بسعر إ دار  درأ  6777 ويلاق  63 واف إىل 63للف ة من 
 .2666 لافر 62 بتاريخ اجلزائر بور قمرة يف 

الػهسد هلػ أ املؤسسػق  سلسػلق بعػد ضػم ثسثػق لنػادؽ جبنػول إىل ػوؿ لنػدؽ ا وراسػي  2666يف  ػا في و 
يف إمػار اطػط تطػوير الوحػدات الفند اػق لاطػاع السػااحق الػ   خػرع   .تنظػام حمفظػق خػركق  سػتور إاادة إماريف 

 وهي: .مجاعها سلسلق األوراسيلاه من  هل السلطات العموماق لتشكل 
ان ماػر و يػق  ردايػق الػس مريػق اجلنػول الكهػ . يصػن  ضػمن  كم256يا  الس بعد فند  البسيان بالمنيعة: 

 من أمجل واحات اجلنول. 2ـ 64262جنـو يشيل مساحق تادر ل 1لنادؽ 
جنػػػـو تشػػػيل مسػػػاحق  1تاػػػ  هػػػ أ املؤسسػػػق يف مركػػػز و يػػػق ور لػػػق.  ػػػنف  ضػػػمن لنػػػادؽ  فنأأأد  المهأأأري بورقلأأأة:

 .2ـ 23676
كم ان ماػر و يػق بشػار. هػ أ الوحػدة الفند اػق دخػن    226تا  ه أ املؤسسق الس بعد  فند  ريم ببني عباس:

 .2ـ 22625164. حا  تشيل مساحق إمجالاق تادر بػ 6764وأ  بناؤها بد وؿ  6751يف 
                                                           

1 - Rapport du gestion du conseil d'administration portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2010,novembre 

2011. 
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 مؤسسات غير مدرجة في البورصة. -5-2
للمؤسسػات اجلزائريػق  ػ  مدر ػق يف بور ػق اجلزائػر ارت ينػا أي ػا ا تاػار مؤسسػتس  و ػا أف اليالهاػق العظمػس 

لدراسق سلوكهما التمويلي ومدغ ت ث أ الس أداء ه أ املؤسستس مها مؤسسػق ا، نػ  ومشػتااته بالشػل  والشػركق 
 اجلزائريق لأل ابا  ألفا باي  بيردايق.

مارهػا ا  تمػااي مؤسسػق وحاػدة الوحػدة هػي  :(E.C.D.E) مؤسسة اإلسمنت ومشيقات  بالشلف -5-2-1
ر ػثػػوإ 16/66/6762 املػػؤرخ يف 123 - 62   و ػػ  املرسػػـو ر ػػم  أ شػػحػػي داديػػق مريػػق وهػػراف الشػػل . 

  ولػػػػػػػ  إىل مؤسسػػػػػػػق اموماػػػػػػػق ا تصػػػػػػػاديق بتػػػػػػػػاريخ ت( S.N.M.C)إاػػػػػػػادة هاكلػػػػػػػق الشػػػػػػػركق الومناػػػػػػػق ملػػػػػػػواد الهنػػػػػػػػاء 
 1.ملاوف دج 66ي  درأ برأس ماؿ ا تمااي مهدئ ت67/66/6767

بنسػػػػػهق   (BMC)ملاػػػػػار دج بعػػػػػد  ػػػػػوؿ ملكاتهػػػػػا إىل املالػػػػػو العمػػػػػومي  2ارتفػػػػػ  رأس مػػػػػاؿ املؤسسػػػػػق إىل 
بشػػركق تسػػا   RMCاػػوض  2666يف سػػنق و  .RMCإىل تشػػااد ومػػواد الهنػػاء  6777الػػ    ػػوؿ سػػنق  666%

الوحاػد للمؤسسػقت  ػ  أ ػه  ػوؿ إىل لاصػه  املالػو  SGP GICAمسامهات "املركػ  الصػنااي ل  نػ  اجلزائػر " 
 2وأ ها  املؤسسق لراا تابعا له. GICA م   نااي ل  ن  اجلزائر  

ملاػار  3ت مث 2661ملاػار دج سػنق  1تياػ ات اديػدة حاػ  ارتفػ  إىل أي ا ارؼ رأ اؿ املؤسسق كما 
 .2665ملاار دج سنق  41226. لاستار اند 2663دج سنق 

 AFAQمػن مػرؼ  2666إ ػدار  ISO 7666سسػق الػس خػهادة ا،يػزو من  هق أ رغ  صل  املؤ 

ACERT  مػػن مػػرؼ  2664ت مث أااػػد تااامهػػا يف ألريػػل 2661الفر سػػاق يفAFAQ AFNOR    الػػدوي الػػ
 .3سنوات أ رغ 1 اـ بتمديدها  2667ت ويف  واف 2667   بتصديدها ح. سنق 

 تتكوف أساسا من: مميلكات المؤسسة:
 ملاوف من سنويا؛ 2سلي بادرة إ تا اق تادر بػ   مصن  ا، ن  بواد 
  أراضي وحمست لػSNVI ZI سلي؛  ساباا بواد 

 ارت متنراس ت اس  ا ت تاماموف؛   ااط با  ا، ن  )اازف( يف واد  

  أراضيTechno Béton ZI سلي؛  ساباا بواد 

 :ييف الشكل التا هاوضا  املسامهات مواق من أي ا متتلو املؤسسق كما 

                                                           
1  - Rapport du gestion du conseil d'administration portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2012. 
2  - Idem. 
3  - Idem. 
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 : مميلكات مؤسسة ايسمنت ومشيقات  بالشلف (5-5) الشكل رقم 
 

 
 
 

                                                                                           

 

 
با،سػااط الػس حالػق مؤسسػق  صػناااق العرباػقااخور مزيريػق تبػن  ا لػق  ػدورت املرا عػق الها اػق كػ داة لتاسػس األداء الها ػي للمؤسسػات ال :المصدر    

ت معهػد العلػـو ا  تصػاديق -حالػق اجلزائػر-تامللتاػس الػدوي الثالػ  حػوؿ دايػق الها ػق وحماربػق الفاػر يف الػدوؿ الناماػقاجلزائر –ا  نػ  ومشػتااته بالشػل  
 .62/63/2666-61والـو التسا ت املركز اجلامعي مخاس ملاا قت يومي 

هكتػارا ت حاػ  تيطػي اجلػزء  26سػلي ت بػ  الػس مسػاحق حػواي   تتمثل يف مصن  ا، ن  بواد :وحد  اإلنياج
 CPJ CEMويناصػر  شػامها أساسػا يف  ػنااق ولػارة ا، نػ  املركػ   سػلي.  اليػر  للمنطاػق الصػناااق لػواد

II/A42,5. :وتهلغ  درنا ا، تا اق يف 
  كلانكرCLINKER  :6666666 من سنويا؛ 
   إ نػCPJ CEM II/A 42,5 2  ملاػوف مػن سػنويا موزاػق الػس  طػي إ تػاج مسػتالس  ػدرة كػل منهمػا

 ملاوف من سنويا.

    أ ه بعد إاادة الت هال  سن   درنا ا، تا اق ل  ها :

  كلانكرCLINKER  :2ملاوف من سنويا؛ 
   إ نCPJ CEM II/A 42,5 212 ملاوف من سنويا 

ؤسسػق يف ثسثػق أ ػناؼ إمػارات ت متخصصػست وتنفاػ يس ميكػن توضػا  تطػورهم يتوزع اماؿ امل الموارب البشرية:
 يف اجلدوؿ التاي: 2662-2663للف ة 

 2012-2005(: تطور عمال مؤسسة اإلسمنت مشيقات  بالشلف للفير  4-5الجدول رقم )
 الوحدة اوف

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الصنف
 636 634 646 647 656 646 635 611 إطارات

 225 226 226 224 226 226 226 216 ميخصصون
 564 447 446 465 466 324 322 332 تنفيذيون
 1171 1045 1041 1082 1106 926 919 918 المجموع

Source: Rapport du gestion du conseil d'administration portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2012. 
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 ارض تطور اماؿ املؤسسق يف الشكل التاي: وميكن
 2012-2005(: تطور عدب عمال مؤسسة اإلسمنت ومشيقات  حسب الصنف للفير  6-5الشكل رقم )

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
السنوات

إطارات متخصصون  تنفيذيون
 المصدر: من إنجاز الباحط.

 سحظ أف  الهاق اماؿ املؤسسق  ػسؿ لػ ة الدراسػق هػم تنفاػ يوف حاػ  ميثلػوف أكثػر مػن ثسثػق أضػعاؼ 
 ق.ا،مارات يف املؤسس

 : *ALEA PIPE*  المؤسسة الجزائرية لصناعة األنابيب -5-2-2
حصل  مػؤ را الػس خػهادة اجلػودة املتمثلػق يف  ا ديد والصل  يف اجلزائرمن أهم مؤسسات  نااق تعتا 

ISO 9001  وخهادة  ودة املنتصات اله ولاقAPI-Q1  السػعي للتسػصال يف املوا ػفق  إىلبا،ضالقISO 14001  ت
 اجتا ق بنظاـ الراايق الصااق والسسمق . ISO 18001ا يف موا فق و تسصاله

الشػػػركق الومناػػػق للاديػػػد  إىل  ALFA PIPEتعػػػود  شػػػ ة املؤسسػػػق العموماػػػق ا  تصػػػاديق اجلزائريػػػق  :النشأأأ  : أوي
ق ت ولاػد بػدأت هػ أ الشػػركئػر يف ماػداف  ػنااق ا ديػد والصػل الػيت تعتػا أوؿ خػركق أسسػتها اجلزا  SNSوالصػل  

 ALTUMELو SOTUABL شػػػامها بعػػػد ا سػػػتاسؿ وأ ػػػ ت يف التوسػػػ   صو ػػػا بعػػػد إاػػػادة تػػػ مام الوحػػػدتس
مػ  مؤسسػق   6752اػاـ  إىل 6746سنوات مػن اػاـ  م اء وثااق التعاوف التاين لثسثومت  املاق الت مام بعد إ

VOLLOVEC  بيرض املساادة يف التسا  التاين. 
خػػػػػػركق أ شػػػػػػ   اػػػػػػدة خػػػػػػركات  إىل SNSومناػػػػػػق للاديػػػػػػد والصػػػػػػل  ويف إمػػػػػػار إاػػػػػػادة هاكلػػػػػػق الشػػػػػػركق ال

ANABIBاتصػق يف إ تػاج األ اباػ   ختلػ  أ وااهػا با،ضػالق  ت ويػل املنتصػاتابا  و ي الشركق الومناق لأل . وه
لطلػػ  الػػدا لي واجتػػار ي الػػس لواتلػػ  لهاػػزات الػػر  كنتاصػػق  زوايػػا األ اباػػ  الفسحاػػقاملنتصػػات املسػػطاق و  إىل

ويف إمػار ا، ػسحات ا  تصػاديق وبعػد إ ػدار الاػا وف . يف الاطاع الهػ وي قوالصل  يف ه أ الف ة  ا  ا ديد
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والػػيت  "املؤسسػػق العموماػػق ا  تصػػاديق أ اباػػ   "متػػ  إاػػادة هاكلػػق الشػػركق حػػ. أ ػػها  تسػػمس  66/66: ر ػػم
 دات و هي :لدولق حا  تفرا  انها ادة وحلاستال   صلس إدارة  اص و رأس ماؿ تاب  

  تهسق  –وحدة أ ابا  الياز– TGT. 
  وهراف   -وحدة الصفائ  املفتوحق النا لق للماء– TON. 
  الر ايق   –وحدة األ ابا  الصي ةPTS . 
  الر ايق   –وحدة األ ابا  الكه ة- GTR 
   برج بواريريج   –وحدة أ ابا  و لهازات الر- TMIA. 

  وحػػػػدة األ اباػػػػ  ا لزو اػػػػق بيردايػػػػقTUSGH   ت و الػػػػيت  ػػػػارت بعػػػػد ذلػػػػو تسػػػػمس املؤسسػػػػق
 .PIPE GAZا  تصاديق اجلزائريق لأل ابا   النا لق للياز  

 : مديريات مشكلق جملم  أ ابا  هيإىل  تاسام ه أ الوحدات  2666ويف إمار إاادة اهلاكلق لسنق 
  مديريق  ردايقPIPE GAZ       
  مديريق الر ايق  TUPELONGITUDINAL د  وت م وحGTR   وPTS 

 . مديريق ثالثق ت م كل من تهسق ت وهراف ت برج بواريريج 

بػػػػػػػػػرأس مػػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػػػدرأ  6752أمػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػن مؤسسػػػػػػػػػتنا حمػػػػػػػػػل الدراسػػػػػػػػػق لاػػػػػػػػػػد   إ شػػػػػػػػػاؤها بيردايػػػػػػػػػق سػػػػػػػػػنق 
باملنطاػػق الصػػناااق (  HOCHدج ( و ػػد   إجنػػاز هػػ أ الوحػػدة الػػس يػػد الشػػركق األملا اػػق )  5066606660666)

كمػا . اػامس 747 تشػيلو  ت مربػ مػ  21666مسػاحق  كلم اػن وسػط الو يػق وت بػ  الػس 66بنورة واليت تهعد 
أف  إىلت و ػػد مػػرت هػػ أ الوحػػدة بعػػدة مراحػػل سػػنوات بعػػد تسػػلامها للمشػػروع 66دة  امػػ  بتاػػدمي مسػػاادة هلػػا ملػػ

 أ ها  مؤسسق ا تصاديق مستالق واليت سوؼ  وضاها لاما يلي :
  ـ61/66/6761بتاريخ  24لر اق ر م تها حس  اجلريدة ا:   إاادة هاكل6761 ولما  63يف 
  إ شاء ورخق التيلا  بالزل  يف إمار توسا   شامها . 6764يف سنق   : 
   وحدتس مها : إىلا اسم  وحدة  ردايق  6772يف سنق 

o  وحدة األ ابا  واجتدمات الاااديقISP  اامل. 176واليت كا   ت م حواي 
o  وحدة اجتدمات املختلفقUPD   اامل. 136واليت كا   ت م حواي 

  إ شاء ورخق ا ديد للتيلا  اجتار ي لأل ابا   ادة الهولاتاسف . 6771ويف سنق   

  ضػػػم الوحػػػدتس اجلديػػػدتس  ظػػػرا لفشػػػل التسػػػا  يف وحػػػدة اجتػػػدمات املختلفػػػق وبعػػػدما  6772ويف سػػػنق  
 .  ا لزو اق واجتدمات الاااديقباحالتها الساباق أ ها  تسمس وحدة األ ا إىلأاادت الوحدة 
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  اموماػق  ا تصػاديق: وبعد إاادة اهلاكلق للمصمواق أ ها  الوحػدة اهػارة اػن مؤسسػق ـ2666ويف سنق
* تابعػق إداريػا جملمػ  األ اباػ  سػتالق مالاػا و م * PIPE GAZ* مػل اسػم مؤسسػق األ اباػ  النا لػق لليػاز 

GROUP ANABIB *   

  ؤسسػػق  األ اباػػ  الػػس خػػهادة اجلػػودة العالاػػق  ـ :  صػػل  م 2666 ػػا في  26يفISO 9001  والػػس
  APIQ 1خهادة املعهد األمريكي اله وي 

  املختصػق بعػد إاطػاء مسحظػات الػس اجلهػق ـ :    لديد ه أ الشهادة من مرؼ  2661أوت  63يف
ق يف ا لتػػزاـ مػػا اػػ  تياػػ أ يف املؤسسػػق للماالظػػق الػػس هػػ أ الشػػهادة و امػػ   را هػػق مػػدغ د ػػق املؤسسػػ

 ح أ املسحظات بعد سنتس اند لديد الشهادة يف املرة الثا اق .

  لكػػػرت املؤسسػػػق  2664يف سػػػنق : *PIPE GAZ  *   يف مشػػػروع الشػػػراكق مػػػ  مؤسسػػػق أ اباػػػ   ػػػاز
 لزيادة رأس ماهلا . *  * ALFA TUSبالر ايق 

  كل التػػػاي يوضػػػ  ا ػػػدماج خػػػركق الشػػػو خػػػركق أ اباػػػ  اليػػػاز مػػػ  ألفػػػا تػػػاس  ا ػػػدماج  ـ:  2665يف سػػػنق
 .أ ابا  الياز م  ألفا  تاس

 (: اندماج شر ة أنابيب ال از مع ألفا تيس7-5الشكل رقم )
 
 

 
 
 
 
 

 المؤسسةوثيقة من المصدر: 
 

يكػوف ا، تػاج لاهػا ق وحػدة إ تا اػق بالدر ػق األوىلت بيردايػ *  ALFA PIPE *وتعتا وحدة أ اباػ  اليػاز 
 لػػ  املسػػتثمرين الصػػيار  سػػتيسؿ الف ػػست واملهمػػست  صػػد  إىلـ العاػػود كمػػا تسػػعس حسػػ  الطلهاػػات و إبػػرا

تاػـو هػ أ املؤسسػػق بصػنااق األ اباػ  اجتا ػق بناػل اإلرو ػات  ا ػق الهػػ وؿ  الػتخلل منهػا وتػول  السػاولق املالاػق .
ق واملتمثلػػق يف لفػػائ  ا ديػػد اجتػػاـ األ اباػػ  اجتا ػػق بناػػل املاػػاأ ت اػػن مريػػق  ويػػل املػػادة األولاػػ إىلواليػػاز ت إضػػالق 

اد مػػن أملا اػػا أو   سػػتا بالدر ػػق األوىل والػػيت  صػػل الاهػػا إمػػا مػػن  مػػ  ا ديػػد و الصػػل  با صػػار أو اػػن مريػػق 
 .لر سا أو الااباف

 * SIDER*خركق سادار  خركق األ ابا 

 *  ALFA PIPE* الشركق اجلزائريق لصنااق األ ابا  

 ALFA TUSا تاس ألف لرع خركق أ ابا  الياز

*  * 
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ألػ  مػن ت وأمػا الصػالاق لتهلػغ  626ا، تا اػق حػواي  ناتهلغ  در حا  تشتيل املؤسسق بطا تها الكاملق 
 61 إىلأمتػار  65ملػم ومولػه مػن  6423 إىلملػم  366من ت وي اوح حصم األ هول املصػنوع مػن أل   666
 ش اجتا ػق باطػاع الػر  ...اإلرو ات ت لهي تتعامل م  كل من سو ا مراؾ و سػو لياز وحمػاور الػر أما يف  اؿ  م .

 من احتاا ات السوؽ الومناق. % 46اخلت حا  تاـو بتيطاق حواي 
اامػػل مػػا يعػػين امتصػػاص  ػػزء مػػن الهطالػػق  716الػػدا لي لهػػي تسػػاهم يف تشػػيال حػػواي الػػس الصػػعاد و 

ت س و ر ػػاؿ األمػػن الػػدا لي للمؤسسػػقاملو ػػودة الػػس مسػػتوغ املنطاػػق ت والتشػػيال يشػػمل مجاػػ  املسػػتويات كسػػائا
 ....  اخل املهندسس ين ت العماؿ دا ل الورخات واملس  

دورا لعػا  يف  شػر السػمعق ا سػنق الػس مسػتوغ  ػودة منتصػات زالػ  تلعػ  لسأما الس الصعاد الدوي 
واملهػا الػس التسػصال يف خػهادة  APIQ1و   ISO 9001املؤسسػات الومناػق  ا ػق بعػد  صػلها الػس خػهاد  

مػػن  ػػسؿ العمػػل الػػس  ااػػق متطلهػػات  ظػػاـ ا،دارة الها اػػق واملرا عػػق الها اػػق مػػ  تنفاػػ ها لنظػػاـ  62666ا،يػػزو 
 .HSEااق والسسمق الها اق الراايق الص

 الهيكل الينييمي :  
وهػػ ا مػػن أ ػػل  لػػ  املسػػؤولاات وكػػ ا توزيػػ  املهػػاـ؛تتصلػػس أمهاػػق اهلاكػػل التنظامػػي للمؤسسػػق يف  ديػػد ات

ت با،ضػالق واأل شػطق مػن  هػق أ ػرغاملساادة الس الر ابق والتنظام مػن  هػق و التسػا  ا سػن ملختلػ  العملاػات 
ق بػػس اتلػػ  الوظػػائ  لهلػػوغ األهػػداؼ ت وسػػنااوؿ مػػن  ػػسؿ دراسػػق اهلاكػػل التنظامػػي ملؤسسػػق حماولػػق التنسػػا إىل

التطػػرؽ ملختلػػ  املػػديريات والػػدوائر  و املصػػا  املكو ػػق  هلػػا  املوضػػاق   *  ALFA PIPE *األ اباػػ  النا لػػق لليػػاز 
 الس  الناو التاي :

ت يعمػل الػس التنسػاق بػس املس وؿ ان إسػ اتاصاانا العامػقت وهو أالس سلطق يف املؤسسق   الرئيس المدير  العام:
مجاػػػ  املػػػديريات لتاااػػػق األهػػػداؼ العامػػػق ت يصػػػدر األوامػػػر ويتخػػػ  الاػػػرارات السزمػػػق وهػػػو الوا ػػػل بػػػس املؤسسػػػق 

 و مواق أ ابا  التابعق هلا إداريا.
  : ت ـز للمؤسسػق وامسئهػاالػدا لي الػسوهو الشػخل املخػتل بتػول  األمػن مساعد المدير العام لألمن

الػس التعػرؼ الػس أ  د اػل للمؤسسػق ت لػه مجاػ  الوسػائل الػيت  مس وؿيسهر الس تطهاق  وااد األمن ت 
متكنػه مػن ذلػػو ت مػ  تفػويس مػػن  هػل ا،دارة العامػػق باختػاذ الاػرارات اجتا ػػق  صػاؿ املػه ولػػه لريػق امػػل 

 يساادأ الس الاااـ ح أ الوظائ ؛تاب  له 
  اػػق للصػػودة وهػػو الػػ   يسػػهر الػػس تطهاػػق كػػل املوا ػػفات العاملالعأأام لمراقبأأة الجأأوب  : مسأأاعد المأأدير

امػػات الوا ػػ  تاػػاـ يف املؤسسػػق ت  را هػػق مػػدغ تطهاػػق املػػديريات املختلفػػق للتعل الػػس مجاػػ  األامػػاؿ الػػيت
 العمل مؤهلق للاااـ ب لو العمل؛ ااـ بعملها ت وا رص الس أف يكوف ماراتإتهااها للا
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  اػػن مرا هػػق املػػديريات املختلفػػق يف املؤسسػػق ومػػدغ  املسػػ وؿوهػػو  المأأدير العأأام لمراقبأأة اليسأأيير :مسأأاعد
 تطػار الػيت ميكػػن أف تنػتج انهػػااح امهػا لتاااػق أهػػدالها وتتهػ  ا ترالػات أثنػػاء حػدوثها للتالاػل مػػن األ 

  ا ق اإلاسهق العامق واملالاق؛
 :ا تصا ػػه مجاػػ  املعػػامست الاا و اػػق املتعلاػػق باملؤسسػػق   وهػػو الػػ   مػػن مسأأاعد المأأدير العأأام القأأانوني

الا ػايا املرلواػق يف اجلديدة ت اػتل رػل املنازاػات و  كالعاود املامق م  املؤسسات األ رغ ت ا، شاءات
 ؛األ رغ أو م  املؤسسق و موظفاها اإلكمق سواء م  املؤسسات

  : مساعد المدير العام للمراجعة 
 المديريات:

 وهلا دور مهم يتمثل يف:ت الفنيةالمديريا : 

 فات املواد األولاق و ط  الياار ؛ ديد موا  -

 الس مستوغ ا  ت أو وسائل النال؛تعمل الس تصلا  األاطال  -

تاـو بإ تاج بعس أ واع  ط  الياار اجتا ق بالطلهاات املادمػق للمؤسسػق تكمػا أ ػا مسػؤولق اػن مجاػ   -
دائػػرة  تالتيلاػػ و دائػػرة ا، تػػاج  املديريػػق الػػس تشػػملو  .نتصػػات املؤسسػػقاملاػػات الر ابػػق ل ػػماف  ػػودة م

 ومصلاق الا ق.دائرة ر ابق النوااق  تالصاا ق

  :تماااػػق منهػػا ا   ا ػػق ا،داريػػق و نػػتم هػػ أ املديريػػق  ختلػػ  خػػؤوف العػػاملس  مديريأأة المأأوارب البشأأرية 
وال  اػػػق والتافاػػػز  تلاػػػالت هت التكػػػوين س اتلػػػ  املاػػػات )التوظاػػػ تا،خػػػراؼ الػػػحاػػػ  تاػػػـو بالسػػػهر و 

كمػػا تاػػـو بإاػػػداد   (تالػػاأ ال ػػماف ا  تمػػاايوالعطػػل والوضػػعاق ا  تماااػػػق املكالػػيت وتوزيػػ  األ ػػور و 
ط العمػل  ػرص أي ػا الػس ربػالياابػات و...اخل. و دؿ دورا ػم و معػاليت تتعلق بتطور اػدد العمػاؿ و  التاارير

 صلق من اتل  املديريات األ رغ.س املعلومات اإللو الس أساذؤسسق أكثر ل كثر و بامل
 تعتػػا هػػ أ املديريػػق  ثابػػق الوسػػاط بػػس املؤسسػػق و املػػورد حاػػ  تاػػـو بالتفػػاوض مػػ  هػػ ا : مديريأأة اليمأأوين

ت  طػػ  الياػػارلتوريػػد مػػا  تػػاج إلاػػه ) مػػواد أولاػػقت مػػو  تاأل ػػ  سػػواء كػػاف حملاػػا أو أ نهاػػا ... اخل (  اد ولػػواـز
تعمػل الػس التسػا   املختلفػق للمؤسسػق كمػا ديػد ا حتاا ػات العامػق و اد بػرامج التمػوين و لو بعد إاػدوذ

   .حر ها  الس التسا  األمثل  للمازو ات إىلإضالق  تا ست اد وكل ما يتعلق حا ا سن لعملاات

 هػػػا ي  مػػػا  ػػػورف بف  املهػػػا حسػػػاس  واػػػا مػػػا إذا و أللػػػتعػػػد مػػػن املػػػديريات الرئاسػػػاق وذ :مديريأأأة الماليأأأة
مػن  ػسؿ  لاػل   ت وذلوحس  مهاعتهالاقت واإلاسهاق ت إذ نتم  ختل  العملاات املااملديريات األ رغ

التسػػػػصاست  كمػػػػا تاػػػػـو بإاػػػػداد اتلػػػػ  الػػػػدلاتر و ت  اتلػػػػ  ا سػػػػابات ومرا هػػػػق مجاػػػػ   التصػػػػر ات املالاػػػػق
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املالاػػػق   ديػػػد الوضػػػعاق ا كلػػػه حػػػدؼ هػػػات و مرا هتهػػػلااػػػاـ بإاػػػداد اتلػػػ  املازا اػػػات و ا إىلت إضػػػالق اقاإلاسػػػه
 لاها.ومتابعق س  النشاط  للمؤسسق

 : ت حاػ  تاػػـو بالتفػاوض مػػ   هػ ا األ ػػ  تػا  ثابػق الوسػػاط بػس املؤسسػػق والزبػوفتعو  المديريأة  اليجاريأأة
ذلػػو بعػػد ا مػػسع  ت...اخلالو ػػ رامهػػا معػػه لامػػا لػػل الطلهاػػاتت السػػعر و الػػس  الصػػفاات الػػيت تريػػد إب

 إىلت إضػػالق كػػا اػػدد  كػػن مػػن الطلهاػػاتت كمػػا تعمػػل الػػس تلهاػػق أودراسػػته العػػرض املاػػدـ مػػن مرلػػه الػػس
ريات هػػ ا بالتنسػػاق مػػ  اتلػػ  املػػديجت و التسػػويق املرتهطػػق بػػاملنتالهاػػ  و ا هتمػػاـ بكػػل مػػا يتعلػػق  بعمالاػػات 

 األ رغ.

 وميكن ارض اهلاكل التنظامي للمؤسسق يف الشكل التاي:
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 المديرية 
 اليجارية 

بائر  
 اليسويق

الدائر  
 اليجارية

 مديرية 
 اليموين 

بائر  
 الشراء

 مديرية
 المالية  

بائر  
المحاسبة 

 العامة

بائر  الميزانية 
 والمراقبة

بائر  
 الخزينة

 مديرية
 الموارب البشرية 

بائر  اإلبار   
 العامة

بائر  
  المسيخدمين

بائر  اإلعالم 
 اآللي 

 المديرية 
 اليقنية

 بائر  
 الي ليف 

بائر  إنياج 
 األنابيب

بائر  مراقبة 
 النوعية 

 مصلحة 
 البرمجة 

 بائر  
 الصيانة 

 الرئيس المدير العام

مساعد المدير العام 
 المكلف باألمن 

مساعد المدير العام 
 المكلف بالمراجعة 

مساعد المدير العام 
 كلف بضمان الجوب  الم

مساعد المدير العام 
 المكلف بمراقبة اليسيير 

 مساعد قانوني 

 (: الهيكل الينييمي لمؤسسة األنابيب الناقلة لل از8-5الشكل رقم )
 

  المصدر: وثيقة من مصلحة المسيخدمين بالمؤسسة
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تشتمل املازا اق اادة الس  ا هس أساساس  عرض عناصر ميزانيات المؤسسات محل الدراسة: -5-3
تمثل استخدامات لاأل وؿ . أما ومصادرهاللمؤسسق اجتصـو متثل متاصست املوارد املالاق لاأل وؿ. و اجتصـو 
 .املوارده أ 
تتمثل يف مجا  اليت ت ويشتمل الس األمواؿ اجتا ق ميثل اهلاكل املاي أل  مؤسسق الخصوم:جانب  -5-3-1

ت با،ضالق إىل ا حتااماات  يف خكل مسامهات  اديق أو ااناقاألمواؿ اليت  صل الاها املؤسسق من املسامهس
املؤسسق من املارضس. وتناسم إىل الديوف  متثل تلو األمواؿ اليت  صل الاهاوالديوف اليت  واألرباح اإلتصزة.

مويلق ومتوسطق األ ل وهي اليت تزيد ل ة اس دادها ان سنق. أما الديوف  ص ة األ ل لتكوف ل ة اس دادها أ ل 
 من سنق.

بالنسهق للمصم  جند أف األمواؿ اجتا ق ت اوح  سهتها يف هاكله التمويلي بس  مجمع صيدال: -5-3-1-1
ت  ا يدؿ تتمت  اجملم  بنوع من ا ستاسلاق املالاق متكنه من ا صوؿ الس التمويل ان مريق % 33% و26

 ا   اض لتلهاق احتاا اته املالاق مستاهس.
كما  سحظ أ ه بالنسهق لديوف اجملم  لتتنوع بس ديوف مويلق ومتوسطق األ ل وديوف  ص ة األ ل  

%. ه ا ال   يفسر مهاعق  شاط املؤسسق 16األ  ة يف حدود  حا  تتاارل  سهتهما يف السنوات الثسث
الصنااي وا ستثمارات ال خمق اليت تاـو حا يف  اؿ الصنااق الصاد  اقت  ا ميكنه من متويل أ وله الثابتق ان 

 مريق أمواله الدائمق.
 ي:يف اجلدوؿ التا 2662-2666وميكن ارض تطور  ا   اجتصـو بالنسهق للمصم  للف ة  

 2012-2008خصوم المجمع الصناعي صيدال للفير  جانب (: تطور 5-5الجدول رقم )
بج1000الوحد    

 النسبة % الديون   األجل النسبة % الديون ط األجل النسبة % األموال الخاصة السنوات
2008 5265665 41.70 3116552 14.89 1153257 43.41 

2009 7567652 48.01 3124126 12.43 576655.91 39.56 

2010 66563323 41.72 5637171 30.51 1541515 27.77 

2011 61573261 50.57 1145575 21.05 1147651 28.38 

2012 62222316 53.90 1124155 20.68 65727.5 25.42 

 (.11، 8، 5، 1بناء على المالحق ) المصدر: من إنجاز الباحط
ويلاق  ديدة من  سؿ التنوي  بس مصادر التمويل بس أمواؿ من اجلدوؿ  ستنتج أف اجملم  يته  سااسق مت 

امللكاق والديوف مويلق واملتوسطق والاص ة األ ل. األمر ال   لفس له من تكلفق التمويل ويسم  له بتاااق 
 اوائد أالس الس ا ستثمار إذا ما استيل  ه أ األمواؿ يف استثمارات تدر اوائد تفوؽ تكلفق التمويل.
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 سحظ بالنسهق ملؤسسق رويهق أف األمواؿ  المؤسسة الجزائرية الجديد  للمصبرات ال ذائية: -5-3-1-2
%  ا يدؿ الس ااتمادها يف هاكل متويلها الس أمواؿ الي  بنسهق معتاةت 24% و14اجتا ق ت اوح  سهتها بس 

حصوهلا الس ا   اض مستاهس بسه   األمر ال   يؤد  إىل ارتفاع املخامر املالاق مستاهس ومن مث ادـ إمكا اق
 اخنفاض  درنا ا ئتما اق.

أما بالنسهق للديوف لتختل   سهق جلوئها إىل الديوف مويلق ومتوسطق األ لت والديوف  ص ة األ ل.  
لعند ارتفاع  سهق الديوف مويلق ومتوسطق األ ل تنخفس معها  سهق الديوف  ص ة األ ل.  ا يدؿ الس ااتمادها 

 التمويل الدائم يف متويل أ وهلا الثابتق وير   ذلو لطهاعق  شاط املؤسسق. الس
 وميكن ارض تطور  صـو مؤسسق رويهق  سؿ ل ة الدراسق يف اجلدوؿ التاي: 

 2012-2009خصوم المؤسسة الجزائرية الجديد  للمصبرات ال ذائية للفير  جانب (: تطور 6-5الجدول رقم )
بج1000الوحد    

 النسبة % الديون   األجل النسبة % الديون ط األجل النسبة % األموال الخاصة السنوات
2009 55312.5 42.38 522224 31.33 6..256 26.29 

2010 5261731 46.64 16154. 26.21 1.441. 27.15 

2011 5416517 40.07 5535457 30.43 5751715 29.50 

2012 5657555 36.52 55756.. 25.14 56.7.71 38.34 

 (.12، 2بناء على المالحق ) المصدر: من إنجاز الباحط
يف  ق لطهاعق  شامهات من  سؿ التنوي أف السااسق التمويلاق ملؤسسق رويهق تعد مسئممن اجلدوؿ  ستنتج  

 التكلفق املرتفعق.ذو ختل  مصادر التمويل وادـ ا  تصار الس التمويل ب مواؿ امللكاق   يهاكلها التمويل
بالنسهق جتصـو سلسلق األوراسي لنصدها تتشكل أي ا من أمواؿ امللكاق  سلسلة األوراسي: -5-3-1-3

% من هاكلها التمويلي  ا يفسر 36ك    أمواهلا اجتا ق متثل حواي   2666-2666والديوف. لفي الف ة 
ويلق األ ل يف  تاصق ارتفاع الديوف م 2666% سنق 16مهاعق  شامها اجتدميت لكنها اخنف   إىل ما دوف 

 %.16السنتس األ  تس. أما الديوف  ص ة األ ل واملو هق لنشاط استيسؿ املؤسسق للم تتصاوز 
 وميكن ارض تطور  صـو سلسلق األوراسي  سؿ ل ة الدراسق يف اجلدوؿ التاي: 
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 2011-2008سلسلة األوراسي للفير   خصومجانب (: تطور 7-5الجدول رقم )
بج1000الوحد    

 النسبة % الديون   األجل النسبة % الديون ط األجل النسبة % األموال الخاصة لسنواتا
2008 3..1715 50.94 551.512 20.05 5176174 29.01 

2009 2255621 50.00 5317456 18.45 3525515 31.55 

2010 2.44521 45.76 3.14367 34.51 5175312 19.74 

2011 2341411 29.88 674.115 55.66 5117511 14.45 

 (.9، 6، 3بناء على المالحق ) .المصدر: من إنجاز الباحط
من اجلدوؿ  ستنتج أ ه ر م مهاعق  شاط املؤسسق اجتدميت إ  أ ا سصل  ارتفااا يف الديوف مويلق  

يؤد  إىل  األ ل يف السنوات األ  ة  ا يزيد من املخامر املالاق اليت ميكن أف تتعرض هلا املؤسسق مستاهست  ا
 ادـ الادرة الس الولاء بالتزامانا يف حالق اخنفاض معد ت العائد مستاهس.

بالنسهق ملؤسسق ا، ن  ومشتااتهت لنصد أ ا تعتمد خهه كلاا  مؤسسة اإلسمنت ومشيقات : -5-3-1-4
لتمويل بالديوف %ت  ا يدؿ الس تو ه املؤسسق تو لن  اامر ا76الس األمواؿ اجتا ق يف متويلها لاوزت 

%. ومن مث لهناؾ استاسلاق تامق للمؤسسق تزيد من  درنا ا ئتما اق اليت 1 ا ق مويلق األ ل اليت تهاس دوف 
 ميكن استيسهلا مستاهس من أ ل ا صوؿ الس  روض مويلق ومتوسطق األ ل يف حالق التوس .

 التاي:وميكن ارض تطور  صـو املؤسسق  سؿ ل ة الدراسق يف اجلدوؿ  
 2012-2008مؤسسة ايسمنت ومشيقات  للفير   خصومجانب (: تطور 8-5الجدول رقم )

بج1000الوحد    

 النسبة % الديون   األجل النسبة % الديون ط األجل النسبة % األموال الخاصة السنوات
2008 351133.7 90.14 13433 0.22 3231..7 9.64 

2009 355.21.6 87.60 63562.96 1.95 226511. 10.44 

2010 27171131 72.26 156155. 16.98 4144152 10.76 

2011 22114512 70.61 651411 1.45 52355522 27.95 

2012 21344266 92.47 545566 2.21 3731321 5.32 

 (.7، 4بناء على المالحق ) المصدر: من إنجاز الباحط
سااستها التمويلاق با اتماد أكثر الس التمويل من اجلدوؿ السابق  ستنتج أ ه بإمكاف املؤسسق تعديل  

بالاروض مويلق ومتوسطق األ ل لسستفادة من مزايا الرل  املاي يف  ااق اوائد أالس م  اإلالظق الس  وع من 
 ا ستاسلاق املالاق.

ظرا لعدـ بالنسهق للمؤسسق الومناق لصنااق األ ابا ت و  صناعة األنابيب:الجزائرية لمؤسسة ال -5-3-1-5
 2666إ  أ ه يف سنق  با دما ها م  ألفا تاس تولر باا ات كالاق انها  سؿ ل ة الدراسق  تاصق إاادة هاكلتها
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ا ستاسلاق املالاق اليت الس %  ا يدؿ 36046سصل   سهق مرتفعق لألمواؿ اجتا ق يف هاكلها التمويلي حواي 
ميكن استيسهلا مستاهس يف ا صوؿ الس ديوف إضالاق لتمويل تتمت  حا ه أ املؤسسق ومن مث  درة ائتما اق 

 الفرص ا ستثماريق املمكنق.
 وميكن ارض تطور  صـو املؤسسق الومناق لصنااق األ ابا  يف اجلدوؿ التاي: 

 2012-2011لصناعة األنابيب للفير   الجزائريةالمؤسسة  خصومجانب (: تطور 9-5الجدول رقم )
بج1000الوحد    

 النسبة % الديون   األجل النسبة % الديون ط األجل النسبة % األموال الخاصة واتالسن
2011 2571245 58.61 55...23 18.48 5456.5. 22.90 

2012 3735.21 6.32 55566 0.04 27745717 93.64 

 (.13، 10بناء على المالحق ) المصدر: من إنجاز الباحط
 
ا ستثمارات وتاام بتكلفق  من ثسثق انا ر أساساق هياادة زا اق اامليتكوف يف و  جانب األصول: -5-3-2

املخزو ات ياام ازوف املواد  ا تنائها ت أ  بسعر الشراء م الا إلاه كل املصاري  امللااق أو تكلفق إ تا ها.
ت أما املهاخرة ل  تاجاملهاخرة و    واللواـز بتكلفق الشراء ت بانما تاام املنتصات بتكلفق ا، تاج اليت ت م املصاري 

ا اوؽ تاام ا اوؽ باامتها ا  اق ت وتشكل املؤو ات للااوؽ  املخر ات لهي ماامق بتكلفق وحدة الاااس.
 املشكوؾ لاها.

ت أ ه  ياسم  ا   2666لكن م  د وؿ اجلزائر إىل استخداـ النظاـ اإلاسيب املاي اجلديد من  سنق  
زئس األ وؿ الثابتق واأل وؿ اجلاريق. ل لو سنااوؿ تااام  ا   األ وؿ أ وؿ املازا اق أل  مؤسسق إىل  

 لاط. 2662-2667للمؤسسات حمل الدراسق للف ة 
بالنسهق للمصم  الصنااي  اداؿ جند أف األ وؿ الثابتق ت اوح  سهتها بس  مجمع صيدال: -5-3-2-1

لاصوؿ الس ديوف يف املستاهل. لكن ه أ %  ا يعين و ود أ وؿ ثابتق ميكن استعماهلا ك ماف ل24% و14
النسهق تهدو ضعافق ر م مهاعق  شاط املؤسسق ا، تا ي. لكنها تدؿ الس و ود رأس ماؿ اامل دائم مو   

 وؿ اجلاريق. ييطي  زء من األ
 وميكن ارض تطور أ وؿ اجملم  يف اجلدوؿ التاي: 
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 2012-2009ال للفير  أصول المجمع الصناعي صيدجانب (: تطور 10-5الجدول رقم )
بج1000الوحد    

 النسبة % األصول الجارية النسبة % األصول الثابية السنوات
2009 54.1... 26913 54615651 6297. 

2010 52353534 46911 51725264 12932 

2011 55565725 479.3 56556.47 1.975 

2012 5525.573 43916 51212325 11944 

 .(21، 15، 14بناء على المالحق ) طالمصدر: من إنجاز الباح
 
أي ا بالنسهق للمؤسسق اجلزائريق اجلديدة  المؤسسة الجزائرية الجديد  للمصبرات ال ذائية: -5-3-2-2

وهي تناس   شاط  2667% سنق 36051للمصاات الي ائاقت لاد سصل  أ وهلا الثابتق أالس  سهق هلا 
 ه أ األ وؿ ك ما ات للاصوؿ الس  روض يف املستاهل. املؤسسق الصنااي.  ا يعين إمكا اق استخداـ

 وميكن ارض تطور أ وؿ املؤسسق  سؿ ل ة الدراسق يف اجلدوؿ التاي: 
 2012-2009أصول المؤسسة الجزائرية الجديد  للمصبرات ال دائية للفير  جانب (: تطور 11-5الجدول رقم )

بج1000الوحد    

 النسبة % ألصول الجاريةا النسبة % األصول الثابية السنوات
2009 5152143 15912 5553142 45931 

2010 5615.14 1195. 52455.6 44955 

2011 374.275 17945 375715. 4.913 

2012 37317.7 17922 5..5.52 4.961 

 (.22، 16بناء على المالحق ) المصدر: من إنجاز الباحط
% يسئم 62063حواي  2666لثابتق للمؤسسق سنق ارتفاع  سهق األ وؿ اسلسلة األوراسي:  -5-3-2-3

 شاط املؤسسق اجتدماقت حا  أف استخدامها للديوف مويلق األ ل كاف حدؼ تشااد لنادؽ وإاادة نا تها. 
 .2666-2666واجلدوؿ التاي ياز تطور األ وؿ للسنتس 

 2011-2010أصول سلسلة األوراسي للفير  جانب (: تطور 12-5الجدول رقم )
بج1000لوحد  ا  

 النسبة % األصول الجارية النسبة % األصول الثابية السنوات
2010 1124215 66912 35513.7 22941 

2011 5.357.. 53951 5.2.574 51951 

 .(23، 18، 17بناء على المالحق ) المصدر: من إنجاز الباحط
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ابتق للمؤسسق حا  سصل  هناؾ اخنفاض يف  سهق األ وؿ الث مؤسسة اإلسمنت ومشيقات : -5-3-2-4
ه ا يعكس مدغ ااتماد املؤسسق يف متويلها الس األمواؿ اجتا ق.  2662% سنق 24037أالس مستوغ هلا 

وك ا ادـ تناس  ه أ النسهق و شاط املؤسسق يف السنوات الساباق لكن م  ارتفااها يكوف من األل ل هلا 
  ا  اق هلا اوائد أالس يف املستاهل.  استخداـ الدوف مويلق األ ل يف متويل بعس ا ستثمارات

 وميكن ارض تطور أ وؿ املؤسسق  سؿ ل ة الدراسق يف اجلدوؿ التاي: 
 2012-2009أصول مؤسسة اإلسمنت ومشيقات  للفير  جانب (: تطور 13-5الجدول رقم )

بج1000الوحد    

 النسبة % األصول الجارية النسبة % األصول الثابية السنوات
2009 57215743 23931 35571113 61911 

2010 .163212 3193. 36771416 13915 

2011 .775766 559.4 25133455 55976 

2012 51116.21 4691. 37216121 12945 

 (.20، 19بناء على المالحق ) المصدر: من إنجاز الباحط
 
با دما ها  ا ،اادة هاكلتهاو ظر  بالنسهق هل أ املؤسسق: المؤسسة الجزائرية لصناعة األنابيب -5-3-2-5

أ ا   تكفي ح. لتيطاق التزامانا ه  يف أ وهلا الثابتق  ا يعين ت يهدو لنا بوضوح ا خنفاض الكم  ألفا تاس
%. أ  76الطويلق األ ل. األمر ال   يعرضها إىل اامر مالاق كه ة مستاهس. لاأل وؿ اجلاريق تتصاوز  سهتها 

إىل املؤسسق األـ. وبالتاي ادـ متكن املؤسسق من التولاق بس التمويل مويل األ ل أف أ وهلا كلها  ول  
 وا ستثمارات مويلق األ ل.

 وميكن ارض تطور أ وؿ املؤسسق يف اجلدوؿ التاي: 
 2012-2010صناعة األنابيب للفير  الجزائرية لمؤسسة الأصول جانب (: تطور 14-5الجدول رقم )

بج1000الوحد    

 النسبة % األصول الجارية النسبة % األصول الثابية تالسنوا
2010 337755 6911 253.242 .2942 

2011 34126. 5961 31.5517 .5921 

2012 151155 5965 25115565 .592. 

 (.37، 36بناء على المالحق ) المصدر: من إنجاز الباحط
اابلػق التمويػل الػدائم باأل ػوؿ الثابتػقت من كل ما سهق  ستنتج أف املؤسسات حمل الدراسق تنتهج سااسق م

 ػػػػا  ػػػػالظ هلػػػػا الػػػػس مهػػػػدأ ا سػػػػتااا اق املالاػػػػقت اػػػػدا مؤسسػػػػيت ا، نػػػػ  ومشػػػػتااته ومؤسسػػػػق  ػػػػنااق األ اباػػػػ .
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 خالصة الفصل:

 
جنػػد أف املؤسسػػات حمػػل الدراسػػق  تػػل مكا ػػق  اػػدة يف اتلػػ  الاطااػػات  قسػػه ػػا 

تنواػػػ  بػػػس مؤسسػػػات د لػػػ  بور ػػػق اجلزائػػػر الػػػيت تنتمػػػي إلاهػػػا. كمػػػا أف هػػػ أ املؤسسػػػات 

وأ رغ مل تتمكن من د وهلا. وما ميازها أ ا كلها تعتمػد الهاػ  والتطػوير يف تطػوير منتصانػا 

 اكتسال خهادات ا،يزو املختلفق.املها الس و 

مهاعػػػػق ا تاػػػػار هاكػػػػل تنظامػػػػي يتناسػػػػ  و مػػػػن  هػػػػق أ ػػػػرغ  اػػػػاـ هػػػػ أ املؤسسػػػػات ب

 ها اإلددة.أهدال  شامها ت  ا يسم  هلا بتاااق

تنويػػ   الهاػػق املؤسسػػات يف مصػػادر متويلهػػات لسسػػتفادة مػػن مزايػػا اخنفػػاض التكلفػػق. 

 ئمق للافاظ الس مهدأ ا ستااا اق.اوك ا ماابلق التمويل الدائم با ستخدامات الد

وسنااوؿ مػن  ػسؿ الفصػل املػواي دراسػق السػلوؾ التمػويلي هلػ أ املؤسسػات  ػسؿ 

 ل ة الدراسق.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 السادسالفصن 
 

تقييي قرارات التىوين 
 لمىؤسسات حمن الدراسة
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 تمهيد:
بعدددددمي املدددددميا يت مت ادددددها يتذدددددر س يتواله تددددده أددددد   يتذمي يت ددددد   يتذدددددر اعاددددد   ددددد   تددددد  

  إناده  يت د يت يت يف جمدهاه، خهص  جملد  صدامييتا يتذد ع يعدمي  يتئدمييت مت اها يتجلزيتئري  يف قطهوههت

 ة يف جمدها يتذعصدهئر،  مت اد  يتت ودش   تداملهاش بهذتد  ،يتذصاميالنا    مت اد    يةد  يتذريتئدمي

 ...  ا   يتأل  يت ي، 

يتذرفدد   ددووه ا املاددا  يتذملددريت يتا يتذال ي ادد  أدد   يت مت اددها  دد  خدد ا ادد     دد   دد  

يتذرفدد  يت ددهل  يتذرفدد  يتذاتدداا ي   دد يت يتذملددمي ة و دديت يتذال يدد  يتذدد يت    عددميا يتذعهئددمي يتذك دي بتددملاش، 

 و يت يتألص ا يف ووهصر تي:

 للمؤسسات. الكليتقدير درجة الرفع  -6-1
 .تقدير التمويل الداخلي – 6-2
 .معدل العائد على األصول -6-3
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 .للمؤسسات الكليتقدير درجة الرفع  -6-1
إن   جدددد  يتذرفدددد  يتذك ددددي اددددميا و دددديت  ددددميل اادددد  يتذعهئددددمي و دددديت  ملدددد   يت  كادددد  ذاادددد  يتذددددرب  باددددة  يتوالدددده  

و دديت يتذاكددهذا  يتذةهبادد .  راددهل   جدد  يتذرفدد  يتذك ددي ، يددا    ال  اددهل   جدد  يتذرفدد  يت ددهل    جدد  يتذرفدد   يت مت اددها
  ي.يتذاتاا
اعددد    جددد  يتذرفددد  يت دددهل وددد  يت  دددهأر يت هذاددد  يتذدددر تكددد   ن ااعدددر  أددده يت مت اددد  ناا ددد  الرفعععع المعععالي: -6-1-1

  يت  صه   يتذال ي  ذيتا يتذاكهذا  يتذةهبا  يف مت ي هه.ويتواله ته 
،  يتددال  و دديت جهندد  يتوصدد   تةدد  يتأاكدد  يت ددهل ألع  مت ادد   :عععرع عصاصععر الهيكععل المععالي-6-1-1-1

 ا يتوهص   يتذميي ن أ ي     ا  ط  يتألج   يتذميي ن قص ة يتألج .يتأل  يت
االة  يف مجا  يتأل  يتا يتذر حتصد  و اهده يت مت اد   د  يت ادهشك يف  دك   األموال الخاصة: -6-1-1-1-1

 ... اهشها نملميي     واوا  ، بهتضهف  إىل يتال ااهأاها  يتأل بهح يتحملا زة
 يف يتجلمي ا يتذاهل:  اها حم  يتذمي يت   لمت ذ يتأل  يتا يتوهص  تك  ور  اط   

 2012-2008(: تطور األموال الخاصة للمؤسسات محل الدراسة للفترة 1-6الجدول رقم )
(دج1000الوحدة )  

 السصوات                          
 2012 2011 2010 2009 2008 المؤسسة

 52202316 51573261 55563303 7567650 5055525 مجمع صيدال
 5452656 5254652 5143203 5505175 / الجزائرية ة الجديدة للمصبرات المؤسس

 / 1025253 1722513 1166415 0775236 سلسلة األوراسيمؤسسة التسيير الفصدقي 
 13022144 11332551 12323305 06571374 05550072 ومشتقاته بالشلف  مؤسسة اإلسمصت

 0206713 1623126 / / / األنابيبالجزائرية لصصاعة مؤسسة 
 (.13إلى  1د الباحث بصاء على المالحق )من المصدر: من إعدا

 :ن  ظ    يتجلمي ا  نش
    د  مند   د   دو   يتوهص  مبعدميالا  اوهقصد  فملدمي  دهمي يف يتأل  يتا يت من   يتبهذواة  جملل  صامييتا توهك اط  

ها   مت نددددد  تددددد   يتذزيددددده ة  يتجعددددد  إىل يتذولددددد  يف يتال ااهأاددددد %13,43 ددددد يتل  0227إىل  دددددو   0226
 د ذ   ياده   %2,34بوادة   0250إىل  دو   0255ته     و  .   ق  ناة   همييتواهئر  يتذاكهذا 

 اه   يتجملل  ذ ولهي     يت  دهأر يت لكود     ال داا ا  ااا باة  يتال افهع يف يتال ااهأاها.     مث 
 ر  يتذاكهذا ؛يتذفرص يت ا قع  فا صص جزء    ناهئ ش يتحملململ  ذ  ااهأاها     مت ن  يتواهئ
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   بهذواددة  ذ لمت ادد  يتجلمييددمية ذ لصدد يتا يتجلزيتئريددNCA ، فهوددهك ا بدد ل يف مندد  يتأل دد يتا يتوهصدد  فملددمي    يةدد
-0252  قدددد  ناددددة   دددد   ددددو   %05,26بواددددة   0252إىل  0227 ددددهميا  و دددديت اادددد   دددد   ددددو  

.  دددددد ذ  تدددددد يت يتذاادددددد  نددددددهاا ودددددد  ايدددددده ة يف يتذواا دددددد  يتذصددددددهفا   يتال ااهأاددددددها %6,57بواددددددة   0255
  يت  صصها؛

 ،يادده ا بدد به يف مندد  يتأل دد يتا يتوهصدد ،  افملددمي  ددهمي بهذواددة   مت ادد  يتذااددا  يتذفوددميقي   ادد   يتأل  يت ددي 
غدد    دده  دد  ش اريتجعدده  %54,17بواددة   0252إىل  0227  و اددس  دد  ش  و دديت يت افهودده  دد   دد

 ؛0255ئر  و  ناا   ذاوملاق خاه .0255-0252يف يتذاو  يت  يتذا  

  وش   تاملهاش بهذت   بهذواة   مت ا  يتتECDE،   فملمي    ش  و يت يت افدهع ذم د يتا يتوهصد   د   دو
 0250إىل  0255،   ه  ق  ناة  فملمي  د  ش  د   دو   %07,27بواة   0227إىل  و   0226
 ت يت يتذاا  نهاا و  اا  يف يتذواا   يتذصهفا  ذ لمت ا  أ   يتذفرتة؛ .%3,22بواة  

 ألنهبادد  بهذواددة  ذ لمت ادد  يتجلزيتئريدد  ذصددوهو  يتALFA PIPE،   دد  ش يتأل دد يتا يتوهصدد  اريتجعدده  ةدد يت  دد 
 باة  اريت   يتواهئر  باة    س يت ها يت ر  . %24,46بواة    0250إىل  و   0255 و  

  تك  ا ضا  ذذ     خ ا يتذتك  يتذاهل:
 2012-2008(: تطور األموال الخاصة للمؤسسات محل الدراسة للفترة 1-6الشكل رقم )
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مجمع صيدال رويبة سلسلة األوراسي مؤسسة اإلسمنت  مؤسسة األنابيب
 من إنجاز الباحث المصدر:
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متةدد  ا دد  يتأل دد يتا يتذددر حتصدد  و اهدده يت مت ادد   دد  يت ملرضددك.  اوملادد  إىل  الععديو :إجمععالي  -6-1-1-1-2
  ددده يتذدددميي ن قصددد ة يتألجددد  فاكددد ن فدددرتة يتذدددميي ن أ ي ددد    ا  دددط  يتألجددد   تدددي يتذدددر ازيدددمي فدددرتة يت دددرت يت ته وددد   دددو . 

 يت رت يت ته  ق      و .
 يتجلمي ا يتذاهل:ها حم  يتذمي يت   يف  مت ا ي ن يت تك  ور  اط    

 2012-2008تطور ديو  المؤسسات للفترة (: 2-6الجدول رقم )
دج(1000المبالغ )  

 السصوات        

 المؤسسة
2008 2009 2010 2011 2012 

 50115620 51260266 54243441 5242533303 52266271 مجمع صيدال

 0577422 0026316 5345406 5310502  رويبة

  5402206 2453351 1166415 0664355 ة األوراسيسلسل

 0647521 51747152 55550220 177205604 0162250 مؤسسة اإلسمصت

 12237714 0464635 1455221   مؤسسة األنابيب

 (.13إلى  1أنظر المالحق )من  المصدر: من إنجاز الباحث
 

    يتجلمي ا يتذاهبق ن  ظ  نش:
  0227يت افهوده  ةد يت  د   دو   ل  ادس  دهميمجدهل يتذدميي ن يف ااد   ا بد  ن إجنمي بهذواة  جملل  صامييتا 

ناا دد  يت افددهع يتذادد فها   وا جددها حمادد ب   اددةمله   ةددر  دد   دد   ددريتا  %33015 دد يتل  0252إىل 
 .0250إىل  0255    %6,27بواة  غ    ه    ش اريتجعه خ ا يتذاو يتا يت  يتذا  

   إىل  0252 و دديت ناددة   دد   ددو   ش ا ب بدد   اددس  دد  يت افهوددها  شبهذواددة   مت ادد    يةدد  فملددمي  دد
  ذذ  باة  ازيتيمي  ي ن يت    ي ؛ %25,21  يتل  0255 و  

   بهذواة  ذا ا   يتأل  يت ي فملمي    ش  ي ن يت مت ا  يت افهوده  ازيتيدمييت  ادس  د  ش  و ديت نادة   د   دو
 يت  يددد ن ناا ددد  يت افدددهع يتذدددميي ن يتتددده   مت ادددها يتذملدددر    ددد %40,77 ددد يتل  0255إىل  دددو   0252
 يت    ي ؛

 د   دو   أه بهذواة   مت ا  يتت وش   تاملهاش ، فهوهك ا ب به يف جمل   ي  ه فملمي    ش  و يت يت افهوه 
 ؛يت  ا ف ال افهع يتذملر    نظريت %571,31  يتل 0252إىل  و   0227
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   خزيوددد  ناا ددد  يت افدددهع  0250إىل  0255بهذوادددة   مت اددد  يتألنهباددد ، فهودددهك يت افدددهع يف  ي  ددده  ددد   دددو
 .%5256,56فملمي ب غ   يتل  يت  ا ف يتوص    يتذميي ن 

  تك  ا ضا  ذذ     خ ا يتذتك  يتذاهل:
 

 2012-2008(: تطور ديو  المؤسسات للفترة 2 -6شكل رقم )ال
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مجمع صيدال رويبة سلسلة األوراسي مؤسسة اإلسمنت  مؤسسة األنابيب
 المصدر: من إنجاز الباحث.

 
،  ( 52-5  يتذملدددر   إىل يتذال يدد  يت لا ددد   يتذع قددد تكدد  قاه دددهه بواددة  نسععبة الرفعععع المعععالي: 6-1-1-1-3

   ه يتذواة  يتذر حتمي  يت  هأرة يت هذا  ذ لمت ا . فهد   يتذوادة  ادميخ   ةه درة يف  ادهل يت  دهأرة يت هذاد   يت افهوهده 
نادددة  يتذرفددد  يت دددهل ذ لمت ادددها حمددد  يتذمي يت ددد  ذ فدددرتة اطددد    يتجلدددمي ا يتذادددهل يةدددك يدددمت ع إىل يت افدددهع يت  دددهأرة يت هذاددد . 

0226-0250. 
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 2012-2008ر نسبة الرفع المالي للمؤسسات محل الدراسة للفترة (: تطو 3-6الجدول رقم )
 السصوات   

 المؤسسة
2008 2009 2010 2011 2012 

 2064 2076 5022 5026 5022 مجمع صيدال

 5052 5032 5052 5014  رويبة

  0013 5057 5022 2074 سلسلة األوراسي

 2026 2020 2016 2052 2055 مؤسسة اإلسمصت

 52060 2055    بيبمؤسسة األنا

 المصدر: من إنجاز الباحث
 

    يتجلمي ا جنمي  نش:
  فملدمي  د  ش نادة   0252 اس اا ده ا يتذ يت دمي ذادو   بهذواة  جملل  صامييتا ، ناة  يتذرف  يت هل  ا ب ب

 ع  ن يتجمللدددد  ال يالادددد  بهال ددددامل ذا  يت هذادددد  ، غدددد    دددده يتسفاددددش إىل  دددده   ن يتذ يت ددددمي ذ اددددواك  5,22
 ه يميا و يت ا جش يتجملل  وح  ااطا   ي نش ب   يتذش يتوهص ؛يتألخ اك مم

   ددد  قالددد  أددده يف  دددو   ، فاا ددده ا نادددة  يتذرفددد  يت دددهل  ياددده يتذ يت دددمي  ادددس ب ادددشبهذوادددة   مت اددد    يةددد  
تدد   يتذواددة  اعاد   ملة ذدد  بهواةدده  يت مت اد  إناهجادد  تكوهدده ااطاد   ي  دده ودد  أريددق  5,52 د يتل  0250

  ص أه يتذةهبا ؛

 خمي اددد  ذكوهددده ذوادددة  ذا اددد   يتأل  يت دددي،  هندددش نادددة  يتذرفددد  يت دددهل قريةددد   ددد  يتذ يت دددمي بهواةددده  يت مت اددد  به
 ممه يميا و يت يت افهع يت  هأر يت هذا  ذ لمت ا ؛ 0,13 اس ب اش  0255يت افعش  ة يت ذاو  

   0255بهذواددة   مت ادد  يتت وددش   تدداملهاش ، فاعادد  يتذواددة  ضددعاف   اددس  دد  ش  و دديت ناددة  أدده  ددو 
 ؛ممه يميا و يت يتواله  يت مت ا  يتذتةش يتذك ي يف مت ي هه و يت    يتأه يتوهص  2,20  يتل 

   تدي اعاد  نادة   ةد ة غد   52,60 د يتل  0250 دو   شبهذواة   مت ا  صوهو  يتألنهبا ، فملمي  د 
ناددد  و دددز ممددده يدددمت ع إىل يت افدددهع يت  دددهأرة يت هذاددد    ددد  مث إ كه يت  ا فددد وه يددد  ناا ددد  يت افدددهع نادددة  يتذدددميي ن 

 اامييمي  ي  ه يف يت ااملة .و  يت مت ا  

  تك  ا ضا  ذذ     خ ا يتذتك  يتذاهل:
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 2012-2008(: تطور نسبة الرفع المالي للمؤسسات محل الدراسة للفترة 3-6الشكل رقم )
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مجمع صيدال رويبة سلسلة األوراسي مؤسسة اإلسمنت مؤسسة األنابيب

 
 المصدر: من إنجاز الباحث

 
ر يتذعهئمي و يت  ملد   يت  كاد    ةاد  ملميياه    ال اراهل   ج  يتذرف  يت هل وح ة الرفع المالي:درج -6-1-1-2

 يتذاه .
بواة  يتذعهئمي بعمي يتذف يتئمي  يتذاريتئ  إىل ومي  يتأل ده .  يتجلدمي ا  تك  قاه هه ربحية السهم : -6-1-1-2-1

 .0250- 0226يتذاهل يةك اط    ةا  يتذاه  ذ لمت اها حم  يتذمي يت   ذ فرتة 
 2012-2008(: تطور ربحية السهم للفترة 4-6الجدول رقم)

دج(1000لوحدة )ا  

 السصوات
 2012 2011 2010 2009 2008 المؤسسة

 205554 200242 205520 200653 205107 مجمع صيدال

 200062 200052 201252 205102  رويبة

  202742- 202566 205161 205027 سلسلة األوراسي

 1551660 1440525 0741222 1626751 1455221 مؤسسة اإلسمصت

 17237 371142- 077552-   مؤسسة األنابيب

 المصدر: من إنجاز الباحث
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    يتجلمي ا ن  ظ  ن :
  0227  دو  ذاده يترةاد  ذ قالد بهذواة  جملل  صامييتا حيملق  ةا   ملة ذ  ذك   ا ب ب   اس  ملق  و يت 

فملدددددمي  هندددددش  ذدددددش قالددددد   ددددده      ممددددده يادددددل  ذدددددش بأل كهناددددد  ا ايددددد  ذم بدددددهح  اددددداملة    065,3 ددددد يتل 
 ؛0252 و     552,0

  125,2أده  قالد بهذواة   مت ا    ية  فملمي  هنش  ةا   هلهه  ياه  ا ب ب ،  ادس  د  ش  و ديت   
 باة  ناهئ هه يتتجيهبا ؛ 0252 و  

   0252 دو     566 قالد  و ديت  شبهذواة  ذا ا   يتأل  يت ي فكهنش  ةا  يتذاه   ازيتيمية  اس  د 
 ؛  74 بملال  0255خاهئر  و   شذكوهه اريتجعش     

 فددددرتة خددد ا هذوادددة   مت ادددر يتت ودددش   تددداملهاش   مت اددد  يتألنهباددد  فملدددمي س ودددر  ناهئ هلددده يتذصدددهفا  ب
ة   مت ادد  يتت وددش   تدداملهاش، باولدده  دد  ش  مت ادد   نهبادد  بهذوادد يتذددر  هنددش   به دده  ا ب بدد  ،يتذمي يت دد 

     اعا  ضعاف .1723722فملمي  ململش   به ه بملال   0250خاهئر أ   يتذفرتة ومييت  و  

 ك  ور   ةا  يتذاه  ذ لمت اها يت اعرة يف يتذة  ص  يف يتذتك  يتذاهل: ت
 2012-2008تطور ربحية السهم للمؤسسات المسعرة في البورصة للفترة (:4-6الشكل رقم )
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مجمع صيدال رويبة  سلسلة األوراسي
 المصدر: من إنجاز الباحث

 
ه دددددا مييت  تكددددد   ادددددهل يتذعهئدددددمي و ددددديت  ملددددد   يت  كاددددد  ب العائعععععد علعععععى حقعععععو  الملكيعععععة: -6-1-1-2-2

(. ذكددد  نعددد  وددد   ملددد   يت  كاددد  به دددا مييت  يتذملالددد  يتذميفرتيددد   ع جملددد ع يتأل ددد يتا يتوهصددد  بادددة  50-5 يتذع قددد 
 صع ب  املميير يتذملال  يتذا قا  جللا  يت مت اها حم  يتذمي يت  .

 0250-0226رتة ط   يتذعهئمي رمل   يت  كا  ذ فاو    يتجلمي ا يتذاهل يع 
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 2012-2008لمؤسسات محل الدراسة للفترة حقو  الملكية ل(: تطور العائد على 5-6الجدول رقم )
 السصوات

 المؤسسة
0226 0227 0252 0255 0250 

 205572 205272 202713 200715 205625 مجمع صيدال

 205022 205051 205651 202772  رويبة

  205551- 202064 200227 200322 سلسلة األوراسي

 202662 205275 202755 205135 205467 مؤسسة اإلسمصت

 202571 205337-    مؤسسة األنابيب

 المصدر: من إنجاز الباحث
 

    يتجلمي ا ن  ظ  ن  عميا يتذعهئمي و يت  مل   يت  كا :
   نظدريت07,15 د يتل  0227بهذواة  جملل  صامييتا يعا   ا ب ل  اس      و يت  اا ل ذش  و % 

  ل ناهئا يتجملل ؛ا بباة   ذعمي  يت املريت  تاك    س  ها يتجملل   اريتج    يتء ت يت يتألخ 
   56,15 دد يتل  0252بهذواددة   مت ادد    يةدد ، فملددمي  دد  ش  و دديت  اددا ل ذ عهئددمي و دديت يت  كادد   ددو %

 %؛50 حته ا يتحملهفظ  و يت  عميا وهئمي و يت يت  كا   ااملر ذ او يتا يتألخ ة وومي  اا ل 

  ال ذكودددش  ددد    عدددمي 0252-0226بهذواددة  ذا اددد   يتأل  يت دددي فملدددمي  ددد  ش  عددميال  امله بددده ذ ادددو يتا
 ( يتأل ر يتذ ع يميا و يت يتذرتيتج  يف   يتء يتذا ا  ؛55,51 ع   0255 هذةه  و  

  بهذواة   مت اد  يتت ودش   تداملهاش فملدمي  د  ش  عدميال  رتيتجعده ذفدرتة يتذمي يت د  ذاصد  إىل      ادا ل ذدش
 ؛0250%  و  6,62

  0250%  و  5,71بهذواة   مت ا  يتألنهبا  فا  ش  عميال   جةه أل ا  رة ذكوش ضعا  جمييت. 

  تك  ا ضا  ذذ     خ ا يتذتك  يتذاهل:
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 2012-2008(: تطور معدل العائد على حقو  الملكية للفترة 5-6الشكل رقم)
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مجمع صيدال رويبة سلسلة األوراسي مؤسسة اإلسمنت  مؤسسة األنابيب
 المصدر: من إنجاز الباحث

 
 لددده ي ضدددوهه يتجلدددمي ا ،  ( 53-5تكددد   ادددهعه بهذع قددد    حسعععار درجعععة الرفعععع المعععالي:-6-1-1-2-3

 يتذاهل.
 2012-2008ع المالي للمؤسسات خالل الفترة (: درجة الرف6-6الجدول رقم )
 السصوات           

 المؤسسة
2009 2010 2011 2012 

 5000 2047 5055 2035 مجمع صيدال

 5051- 5005 2047  رويبة

  5056 5020 2057- سلسلة األوراسي

 5005 2030 5005 3042- مؤسسة اإلسمصت

 5023    مؤسسة األنابيب

 باحثالمصدر: من إنجاز ال
    يتجلمي ا ن  ظ  ن   ج  يتذرف  يت هل:

 ،ذكدد  بملاددش  0227 ددو   2,35  جدد  يتذرفدد  يت ددهل      اددا ل أدده  دد  ش فملمي بهذواددة  جمللدد  صددامييتا
     يت لك   ن ياعر  أه يتجملل ؛ممه يميا و يت يت  هأرة يت هذا  يتذريف ا ب ل ذ او يتا يت  يتذا  
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  ، بادة  اريتجد  5051  0250ذرفد  يت دهل نادة   دهذة  ذادو  فملمي    ش   جد  يتبهذواة   مت ا    ية )
  ةا  يتذاه  يتذطفاف ؛  يتذعهئمي و يت  مل   يت  كا  

  ؛0255  0252بهذواة  ذا ا   يتأل  يت ي فملمي  ململش   ج   ف   هل   جة         يتذ يت مي ذاور 

   ياده  ادس  هندش   د   د  بهذواة   مت ا  يتت وش فملمي  ململش   ج   ف   ا ب ب  خ ا فدرتة يتذمي يت د 
 ؛0250  0252يتذ يت مي ذاور 

   ؛0250بهذواة   مت ا   نهبا    ذ   ململش   ج   ف   هل   جة  ذاو 

 عددد   ،و  دد ع  يف دد  يتذ يت ددمي    ددد إىل  يت افهودده  جدد  يتذرفدد  يت ددهل   دد  مث تكدد  يتذملدد ا  نددش  إذيت  ددد  ش   
إذيت  اادد    دد  يف يتذعهئددمي و دديت  ملدد   يت  كادد . باولدده  نددش إذيت  ددمي   ع اادد  يف  ةادد  يتذادده  ،   ل ذذدد  إىلذذدد  
  جدد  يتذرفدد  يت ددهل إىل  قدد   دد  يتذ يت ددمي فددألن  ع اادد  يف  ةادد  يتذادده  يرتادد  ووددش اادد   قدد  يف يتذعهئددمي و دديت  شيتسفادد

 يت هل ذاو   ه.اك  يتأباة  اريتج  ناة  يتذميي ن إىل  مل   يت  كا  يف وه ة  ه يواا  مل   يت  كا .  ت يت 
. فك لددده يتوالدددميا يت مت اددد  يف مت ي هددده و ددديت و ددديت  ملددد   يت  كاددد  ادددش فدددألن ذ قدددرتيت  اددد    و ددديت يتذعهئدددمي و   

 يتالقرتيت    ةر   له يت اف  يتذعهئمي و يت  مل   يت  كا   يتذعك .
 .0250-0226    ج  يتذرف  يت هل ذ لمت اها خ ا يتذفرتة يتذاهل يةك اط    يتذتك 

 .2012-2008للفترة  (: تطور درجة الرفع المالي6-6الشكل رقم)
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مجمع صيدال رويبة سلسلة األوراسي مؤسسة اإلسمنت  مؤسسة األنابيب
 المصدر: من إنجاز الباحث

 .الرفع التشغيلي – 6-1-2
حتادددد    جدددد  يتذرفدددد  يتذاتدددداا ي ذمي يت دددد    ددددر يت ددددا مييت     يتا يتتنادددده  ذيتا يتذاكددددهذا  يتذةهبادددد  و دددديت  ةادددد  

صد ا . غ   نوه نع   يت ةاعها يف يتذع ق  برق  يتألولها ذعدمي  يتر(5-5يتذاه .  تك   اهعه به ا مييت  يتذع ق  
 و يت يتذكلاها    يت يتخا ف   مييتا يتذملاهس.
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 تك  ور  اط   يتذواا   يتذصهفا    ا   يت مت اها يف يتجلمي ا يتذاهل: الصتيجة الصافية: 6-1-2-1
 .2012-2008(: تطور نتيجة المؤسسات للفترة 7-6الجدول رقم )

دج(1000الوحدة )  

 السصوات           

 المؤسسة
2008 2009 2010 2011 2012 

  0275535 5055222 0653222 5106425 مجمع صيدال

 571726 566220 033413 550523  رويبة

  353651- 550350 607745 527004 سلسلة األوراسي

 1551660 1440525 1504305 1755577 1455221 مؤسسة اإلسمصت

 17237 371142- 077552-   مؤسسة األنابيب

 (.35إلى  24حق ) من أنظر المال المصدر: من إنجاز الباحث
 

 ن  ظ    يتجلمي ا  نش:
  ناهئ ش    يتء  خ ا فرتة يتذمي يت  ؛ يف بهذواة  جملل  صامييتا ومي   ج   يت املريت 
 بهذواة   مت ا    ية   ياه توهك ا ب ل يف ناهئ هه يتحملململ  باة  ومي  يت املريت  يتأل يتء؛ 

 ملددددددددق خادددددددده ة افدددددددد     ددددددددي ايدددددددده ة و دددددددديت  دددددددد ن ناهئ ددددددددش غدددددددد   ادددددددداملرة فملددددددددميبهذواددددددددة  ذا ادددددددد   يتأل  يت 
 ؛0255    و  353651222

  ؛ و يه   اه     1بهذواة   مت ا  يتت وش   تاملهاش اةمي     يتجلمي ا ناهئ ش  ااملرة ن وه  ه   يتل 

 بملالدد   0250 نددش  ملددق ناا دد  إجيهبادد   ددو   بهذوادة   مت ادد  يتألنهبادد  فملددمي  هنددش ناهئ ددش  دد ةا   يتئلده إال
1723722.   

تكد  ودر  اطد    قد  يتألولدها   تة  مجا   ةاعها يت مت ا  خ ا يتذدمي  ة.  عمال:تطور رقم األ -6-1-2-2
 ذ لمت اها حم  يتذمي يت   يف يتجلمي ا يتذاهل.
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 2012-2008(: تطور رقم أعمال المؤسسات للفترة 8-6الجدول رقم )
 دج(1000الوحدة )

 السصوات

 المؤسسة
2008 2009 2010 2011 2012 

  51322055 50352022 55677610 55005532 مجمع صيدال

 3550325 2411215 1776253 0661771  رويبة

  525272 5537552 505266 502223 سلسلة األوراسي

 6601206 7436302 6214147 7226466 22732 مؤسسة اإلسمصت

 5500666 0570742 2207232   مؤسسة األنابيب

 (.35إلى  24أنظر المالحق ) من  المصدر: من إنجاز الباحث
 

ول  ه ن  ظ ومي  يت داملريت  يف  قد  يتألولدها ذ لمت ادها حمد  يتذمي يت د  خد ا فدرتة يتذمي يت د  ممده يدميا و ديت 
 ناهئ هه. ء ت   يت مت اها، ممه   ر   ةه و يتا ب ل يف   يت

 تك  ور  اط     ج  يتذرف  يتذاتاا ي ذ لمت اها يف يتجلمي ا يتذاهل. درجة الرفع التشغيلي: -6-1-2-3
 2012-2008ور درجة الرفع التشغيلي للمؤسسات للفترة (: تط9-6الجدول رقم )

 السصوات           

 المؤسسة
2009 2010 2011 2012 

  6027 52062- 57004 مجمع صيدال

 2051 5045- 1015  رويبة

  4052 2052- 1077- سلسلة األوراسي

 5051 5056 5073  مؤسسة اإلسمصت

 2047- 1057-   مؤسسة األنابيب

 إنجاز الباحث المصدر: من
 اع    جد  يتذرفد  يتذاتداا ي . ن  ظ  ن   ج  يتذرف  يتذاتاا ي ذ لمت اها غ   ااملرة خ ا فرتة يتذمي يت    

و ددديت  ن  ع ايددده ة يف يت ةاعدددها ادددمت ع إىل يتسفددده  يف ناا ددد  يتال ددداا ا.  بهذادددهل جيددد  و ددديت  وودددمي ه اكددد ن  دددهذة 
 د  حتدمي  د    در يتذرفد  يتذاتداا ي و ديت  بد  يتذعل ادها ،   د  مث يت مت ا  يت اةمييتا يتذاكهذا  يتذةهبا  باكدهذا   ااد ة 

 و يت  ر ة يت  ك. 
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  ج  يتذرف  يتذاتداا ي   جةد  ، تد يت يدميا و ديت  ن  ع ايده ة يف يت ةاعدها  د ف ادمت ع إىل وومي ه اك ن   ه  
 ايه ة يف ناا   يتال اا ا.  ت يت نظريت السفه  يتذاكهذا  يتذةهبا  ذميل يت مت ا .

 (.0250-0226ذفرتة  يف يت اط     ج  يتذرف  يتذاتاا ي كية يتذتك  يتذاهل  

 2012-2008(: تطور درجة الرفع التشغيلي لقترة 7-6الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إنجاز الباحث
 
 درجة الرفع الكلي. -6-1-3
  يتذادده .  حتادد  يددا   اددهل   جدد  يتذرفدد  يتذك ددي بددهجلل  بددك   ددر يتذرفدد  يت ددهل  يتذرفدد  يتذاتدداا ي و دديت  ةادد  

 :(02-5 بهذع ق  

  تك  ور  اط     ج  يتذرف  يتذك ي ذ لمت اها يف يتجلمي ا يتذاهل:

 النسبة
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 2012-2008(: تطور درجة الرفع الكلي للمؤسسات محل الدراسة للفترة 10-6الجدول رقم )
 السصوات           

 المؤسسة
2009 2010 2011 2012 

  3033 55076- 7063 مجمع صيدال

 2001- 0020- 0007  رويبة

  5073 2052- 2053 سلسلة األوراسي

 0002 2040 0025  مؤسسة اإلسمصت

 2050-    مؤسسة األنابيب

 المصدر: من إنجاز الباحث
     
 فددد    دددي   جةددد .  ددد  ادددمت ر بتدددك  إجيددده  و ددديت  ةاددد  و ددديت   جددد   يتحملهفظددد ه ا حتددد  ادددهامت  ن يت ن  دددظ       

 و يت  مل   يت  كا .يت مت ا      مث و يت يتذعهئمي 
  تك   بريتا اط     ج  يتذرف  يتذك ي يف يتذتك  يتذاهل: 

 
 2012-2008(: تطور درجة الرفع الكلي للمؤسسات للفترة 8-6الشكل رقم )
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مجمع صيدال رويبة سلسلة األوراسي مؤسسة اإلسمنت مؤسسة األنابيب

 
 المصدر: من إنجاز الباحث
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 تقدير التمويل الداخلي. -6-2
ادها   قادها يتالتدا ك( ذ ال يد ، وه ة  ه افا  يت مت اها يتذال ي  يتذمييتخ ي  يتأل بهح يتحملا زة، يتال ااهأ

 تكددد  ودددر  اطددد   يتذال يددد  يتذدددمييتخ ي   ال ا  ددد  إىل يتذال يددد  يتوددده جي إال إذيت  دددهن يتذال يددد  يتذدددمييتخ ي غددد   دددهف.
 ذ لمت اها حم  يتذمي يت   يف يتجلمي ا يتذاهل.

 2012-2008(: تطور التمويل الداخلي للمؤسسات للفترة 11-6الجدول رقم )
دج1000الوحدة   

 السصوات

 مؤسسةال
8002 8002 8000 8000 8008 

 4934445 9339453 4339955 5394394 9953433 مجمع صيدال

 449994 333353 453345 594999  رويبة

  934494- 9453543 4439493 353993 سلسلة األوراسي

 3953945 3495355 3349934 45939435 3333943 مؤسسة اإلسمصت

 954435 9439945 933345-   مؤسسة األنابيب

 المصدر: من إنجاز الباحث
 

 ن  ظ    خ ا يتجلمي ا  نش:
  بهذواة  جملل  صامييتا حيافظ بواة   ةد ة  د  يتأل بدهح يف صد  ة يت ااهأادها    بدهح حما دزة،  ادس جندمي   ده

تدددددد    غدددددد    دددددده  دددددد  ش اريتجعدددددده يف يتذاددددددواك يتألخ اددددددك. 0252إىل  ددددددو   0226اازيتيددددددمي  دددددد   ددددددو  
 ه يف مت ي  فرص يت اةله ي   اه    ااملة ؛يت  صصها تك  يت اا أ

   دد   0227بهذواددة   مت ادد    يةدد  فملددمي  دد  ش   به هدده يتحملا ددزة  يتال ااهأاددها ازيتيددمييت  ةدد يت  دد   ددو  
 ؛0250غ    ه    ش اريتجعه  و   0255 و  

  ددو     9453543555بهذواددة  ذا ادد   يتأل  يت ددي فملددمي  دد  ش  و دديت قالدد  أدد   يت  صصددها  دد يتل 
 ؛9544كوش  روهن  ه     خاه ة ذاو  ذ 9545

   بهذواة   مت ا  يتت وش جنمي  ن ت   يت  صصها  ا ب بد  يتذملالد   د   دو  ألخدرل غد    ده اعاد   رافعد
تدد يت  دده يفاددر يتوالدده  يت مت ادد  و دديت    يتأدده يتوهصدد  يف  ،0227 ددو     45939435222ن ودده  دده 

 سفه  ناة  يتذرف  يت هل  مله ن  به مت اها يتألخرل؛مت ي  يتذفرص يتال اةله ي  يت اه    ااملة ،   ياه يت

   بهذواددة   مت ادد  يتألنهبادد  فملددمي  دد  ش يت  صصدددها  يتال ااهأاددها  يتأل بددهح يتحملا ددزة( قالدد   ددهذة   دددو
 ذكوهه  روهن  ه  ململش ناهئا إجيهبا  ذ اواك يتألخ اك؛ 0252
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  تك  ا ضا  ذذ     خ ا يتذتك  يتذاهل:
 2012-2008لتمويل الداخلي للمؤسسات محل الدراسة للفترة (: تطور ا9-6الشكل رقم)
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مجمع صيدال رويبة سلسلة األوراسي مؤسسة اإلسمنت مؤسسة األنابيب

 
 المصدر من إنجاز الباحث

 
ال افددددهس بواددددة    كادددد  وهذادددد   ناددددة   يدددد ن تكدددد  يت مت اددددها  دددد  يتإن يت ا ددددها جددددزء  ةدددد   دددد  يتأل بددددهح 

 يت ددداا ا   يت دددا مييت هه يف مت يددد  يت تددده ي  يتال ددداةله ي  يت رةددد     و فاددد   ددد   ددد  ه حتادددك يتذطهقددد  يتالقرتيتضدددا  أددده
  ء إىل يتالقرتيت     إصمييت    ه  وه ي  جمييمية.  ن يتذ  يتذفرص يتال اةله ي  يت اه  . 

 معدل العائد على األصول. -6-3
،  ع يعكددد   فدددهءة  ا، يتذعهئدددمي به عدددميا ذكددد   يوددده   اددداةلر يف يتألصدددتةددد   عدددميا يتذعهئدددمي و ددديت يتألصددد ا 

 ددد    ةدددر  ملدددهيا  يتذرةاددد    عدددهي  يتأل يتء  دددا وه.  حياددد  يتألنتدددط  يتذاتددداا ا   يتال ددداةله ي  يف يت مت اددد   لددده يعدددمي 
  ع ناة  صهيف يتذميخ  إىل جمل ع يتال اةله يتا. (.7-1بهذع ق   

يعدددد  وددد  يتجلهندددد  يتألتدددد   ددد   ازيتنادددد  يت مت ادددد .  ع  ددد  يت ددددا مييت ها يتأل دددد يتا يف  حجعععم األصععععول: -6-4-1
 يت امييت ذ  يتذر يك ن ولرته  ق      و . يت مت ا    يتء يتألص ا يتذةهبا  يتذر يف   ولرته يتذاو     يتألص ا

  تك  ور  اط    ص ا يت مت اها خ ا فرتة يتذمي يت   يف يتجلمي ا يتذاهل:
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 2012-2008(: تطور حجم األصول للمؤسسات خالل الفترة 12-6الجدول رقم )
دج1000الوحدة   

 السصوات       

 المؤسسة
8002 8002 8000 8000 8008 

 93339955 93933334 93944433 99933593 43335959 مجمع صيدال

 5595555 5543333 9339435 9333533  رويبة

  45333359 3343353 3345543 3399334 سلسلة األوراسي

مؤسسة 
 اإلسمصت

93395454 99439345 94333393 53499539 93449535 

 99533339 9393993 9953595   مؤسسة األنابيب

 (.23إلى  14المالحق ) من  أنظر المصدر: من إنجاز الباحث
 

 :شن  ظ    يتجلمي ا  ن
 بهذواة  جملل  صامييتا توهك ن وه    يتال املريت  يف اط    ص ذش خ ا فرتة يتذمي يت  ؛ *
 ؛0255% يف  و  32      ص أه خ ا فرتة يتذمي يت     ةر    يفبهذواة   مت ا    ية  توهك يت افهع  ة   *
  ص أه يت افهوه  ازيتيمييت خ ا فرتة يتذمي يت  ؛ بهذواة  ذا ا   يتأل  يت ي         *
بهذواددة   مت ادد  يتت وددش  دد     دد   صدد أه يت افهودده  ازيتيددمييت خدد ا فددرتة يتذمي يت دد  إال  نددش  دد   يتسفهضدده ناددةاه  *

 ؛0250 و  
 بهذواة   مت ا   نهبا  توهك ا ب ل يف      ص أه خ ا فرتة يتذمي يت  ؛ *

 رتة يتذمي يت   يف يتذتك  يتذاهل: تك  ور  اط    ص ا يت مت اها خ ا ف
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 2012-2008(: تطور أصول المؤسسات للفترة10-6الشكل رقم )
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مجمع صيدال رويبة سلسلة األوراسي مؤسسة اإلسمنت  مؤسسة األنابيب
 المصدر: من إنجاز الباحث

 تك  ور  اط    عميا يتذعهئمي و يت يتألص ا يف يتجلمي ا يتذاهل: معدل العائد على األصول: -6-4-2
 2012-2008(: تطور معدل العائد على األصول للفترة 13-6الجدول رقم )

 السصوات             

 المؤسسة
8002 8002 8000 8000 8008 

  3133 5149 49193 3144 مجمع صيدال

 5139 5139 3145 5143  رويبة

  4195- 4194 44139 44195 سلسلة األوراسي

 3143 3134 3135 49143 49194 مؤسسة اإلسمصت

 5149 95134- 3134-   مؤسسة األنابيب

 لباحثالمصدر: من إنجاز ا
 

 : نش ن  ظ    يتجلمي ا
  ن  عددميا يتذعهئددمي و دديت يتألصدد ا يف ا بدد ل  اددالر ذكوددش   جدد   اددس  دد   جنددمي بهذواددة  جمللدد  صددامييتا 

ممده يدميا و ديت  0252%  و  2,30،   ه  ق  ناة     ش 0227%  و  50,14 و يت  اا ل ذش 
  ن يتجملل   ملق ناهئا إجيهبا  اال  ذش بااطا  يتذازيت هاش؛

   ذكد   د  يت   دظ  ندش يف  دو  2  ية  حته ا يتحملهفظ  و يت  عميا وهئمي  ااملر  د يتل بهذواة   مت ا ،%
 %؛6,32    أفرة ن وا   ملق    خ أه  عميا وهئمي و يت يتألص ا ناةاش  0252
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    0227 0226% ذادور 55بهذواة  ذا ا   يتأل  يت ي فملمي    ش  عميا وهئدمي و ديت يتألصد ا يفد 
  جدديددميا و دديت اريت ممدده 0255يت  يتذادد   اددس  دد   ناددة   ددهذة   ددو   غدد   نددش اريتجدد  بصددف   ةدد ة ذ اددو يتا

 ؛  يتء يتذا ا  

  ممده يدميا و ديت 6بهذواة   مت ا  يتت وش فو مي  ن  عميا يتذعهئمي و يت يتألص ا  رافعه ن وه  ه يا ه ا ،%
 يتأل يتء يتجلامي ذ لمت ا  يال  باوملاق ناهئا ذااطا  يتذازيت ههته؛

 ال يعدد  2,50ذكوددش صددا  جددمييت  0250  جدد  ذاددو   بهذواددة   مت ادد   نهبادد   ململددش  عددميا وهئددمي %
 بصف  جامية و  حتا    يتء يت مت ا .

  تك  ور  اط    عميا يتذعهئمي و يت يتألص ا يف يتذتك  يتذاهل:
 2012-2008(: تطور معدل العائد على األصول للفترة 11-6الشكل رقم )
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مجمع صيدال رويبة سلسلة األوراسي مؤسسة اإلسمنت  مؤسسة األنابيب
 المصدر: من إنجاز الباحث

 
ضدددددع  إناهجاددددد  يتال ددددداةله يتا مي و ددددديت يتألصددددد ا يدددددميا و ددددديت ممددددده  دددددةق ناددددداواا  ن يتسفددددده   عدددددميا يتذعهئددددد

 .   ه يت افهوش فاميا و يت  فهءة  اه ها يت مت ا  يتال اةله ي   يتذاتاا ا .به مت اها
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 خالصة الفصل:
 
 ممه  ةق تك  يتذ ص ا إىل يتذواهئا يتذاهذا :  

ش توددهك يت افددهع يف ناددة  يتذرفدد  يت ددهل ذ لمت اددها حمدد  يتذمي يت دد ، به دداةوهء  مت ادد  يتت ودد -

  تدداملهاش بهذتدد   ممدده يددميا و دديت يت افددهع يت  ددهأر يت هذادد  يتذددر ااعددر  أدده تدد   يت مت اددها 

  بهوص ص  مت ا  يتأل  يت ي يتذر اعا   مت ا  خمي ا ؛

حته ا يت مت اها يتحملهفظ  و يت   ج   ف  قرية     يتذ يت دمي يتذصدوا   د  ال يكد ن تودهك  -

 كا ؛ا     ة  ذاا   ةا  يتذاه  و يت يتذعهئمي رمل   يت  

فد  اتداا ي   يتواله  يت مت اها و يت    يتا يتتناه  ذيتا يتذاكهذا  يتذةهبا  ناا ووش   جد   -

  جةددد  ممددده يدددميا و ددديت  ن  ع ااددد  يف  ةاعدددها يت مت ادددها يوددداا وودددش ااددد    ددد  يف  ةاددد  

 يتذاه ؛

حتافظ يت مت اها جبزء  ة       به هده يف  دك  يت ااهأادها    بدهح حما دزة، إضدهف  إىل  -

اعالدمي و ادش يت مت ادها يف مت يد  يتذفدرص  ، يتذد ع ك ذاتكا  يتذال ي  يتذ يت  قاها يتالتا

 يتال اةله ي  يت اه    ااملة ؛

حتملددق يت مت اددها  عددميا وهئددمي و دديت يتألصدد ا  ملةدد ا و دديت يت دداةله يتهته، يددميا و دديت  فددهءة  -

 يت مت اها يتال اةله ي   يتذاتاا ا .



 
 

 
 
 
 

 اخلامتة
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تكتسيييياسة مويييياسسلوييييلمسملسييييمللسسملتاييييلدملاسأسمة وسيييي أسم اتديييي ةداسة  يييياس  يييي  سأسةة سم ةم  سمة ل يييياس
سييملاسملءييل سأمليي سة يي ستلملعالايياسملييبستيياراساييام مأسملتالدييطس ا ييسسة لييةاسمة وسييااسلييسل س يي  أس ييس سمل  مويياسل

  جسملعملا يياسلمل  مويياثسا يياسلستنيي ه سملنظاديي أسملييبستن هليياس ييسمسمةلوييلمسسييتسخمتملييتسا    تييملسر  أتايي ةسأمليي سمةنيي
سمةلولمسأسوتاسفدل سة رسس ظاداسهمثننيسأسة مواسا لاث

سق اياسمة وسياسأس يطسمفيعممسأي دسه يلةسملءيام  ارملسمللسسملتالدملاسسرعالااهمةعنلنسففاسملفدطسمأله سس
س يييطسأييي دس ستسيييلة ساست ييينيسة يييملسأمليييسهسد ييي رسسةسة موييياسةثييياسمويييتا مدسملقييياهمساييياسم  كيييطسمةييي  سلملا وسيييا

أس  كمل ييي سملتايييلدملاسأنييي سلدييي ة سسعييي  ستعاييي سمة وسييياسسةسمويييتا مدسملافيييسسمةييي  سساملءيييام  و اهرسملسيييلمسملتييي د 
هبيي رسلديي ة سريي أس ريياسملعامل يي أسهس ايي سة ييملسأسا ليياسمليياهم سسملع  يي سأمليي سم وييت ا  سأييتستكملفيياسملتالدييطسريي لقاهمث

سلزد ة سملافسسملتلغ ملاثس ل تسث رتاتعا سسةسموت  م سملتك ل تسمةتغ  سرتك
ت ينيسةنسلتكملفياسملتالديطسققيلمسمةملك ياسأالاياسخة ياسلسيتلىسملافيسسمةي  سسMMستس  اسةخاىسهاس س

سثلملا وسااسمألساسملسهسجيعطسملق ااسملسلا اسلملا وساسسستقملاسأتس  كمل  سملتالدملا
ت ييي ة سةهسملتيييلملناسلسسيييتسخالليييملسة موييياسةسييي سملفديييطسمل ييي حتاسمةسيييا سمل دييي سم  كيييطسمةييي  سأس يييطس ظادييياسمل

 ظاد أسم  كطسمة  سرإوق طسفيامسأي دسه يلةسويام  سأملي سة ري سسمة وسي أسا ياسدنيتجسأن ي سهفياسوياد سه يسمس
 لافسسمةي  سفياسمةلمل ياسر ن ي هستسخال سسثتك ل تسلإلفالسسهتك ل تسملل  لاسر  أتا ةسأمل سملقاهمسأسم  كطسمة  

ملن جتاسأتسخد سفلم ي سملقياهمسسيتسملي خطسم  ويسسسمللفل مأسملءاد  اسا اسلملا وساستاتفسسرزد ة جيعطسملق ااسملسلس
لملءاد اسستس  ااسهستس  اسةخاىسم تف مستك ل تسم فالسسهتك ل تسملل  لاسد ةهسسةسم تفي مستكملفياسمألسيلم سهسيتس

ر ةلمل يياسريينيسملق ايياسمل ل يياسلمللفييل مأسسهر لتيي  سدتديي ةس  كييطسملتالدييطسمألس ييطسثمثسمزمفيي مسملق ايياسملسييلا اسلملا وسييا
سملق ااسمل ل اسمةتلاعاسلتكملفاسم فالسسهتكملفاسملل  لاثلءاد  اسملن مجاسأتسم اعممسهرنيسم

سييتسخييال سةثيياسسأسملفدييطسمل  ليياسلستنيي ه س ظاديي أسم ثيي   سهتاث  يي سأمليي سملسييمللسسملتاييلدملاسلملا وسيي أا
سالديطسه يسمسم لتقي طسملتي  جياسةدي ة سملتالديطسهسعي  سملع  ي سأملي سمألريل ثحمتلىسمةعمللسي أسمةت اياسأسايام مأسملت

ت ينيسسيتسخيال س ظادياسم ثي   سلملي دلنسةنس ري م سةوي  سأ ةدياسأالاياسأكسي اسر نيملسهرينيسا اياسملسي  اسةسي سسري م س
اديي سسيييتسملسيين مأسفملييملسأالايياسباةديياسر نييملسهريينيسا ايياسملسيي  ثسايي سة ييملس سجييي سأمليي سمة وسيياسموييتا مدسمليي سمأل

سةسملتافيي مسسييتسسلييكملاسم وييت ا  مأسايي سملكفيي  سم وييت م اسر أت يي  سةنسملتالدييطسر ليي دلنسسييتسمةاكييتسةنسديي ةهس
لكييتسأسمللماييسسذميي سةنسمة وسيي أسأيي ة سسيي ستفءييطسملتالدييطسسهم وييت ا  مأسملف  ءيياسهر لتيي  سلديي ة سا ايياسمة وسيياث

دييطسم ي   اسس سسكمس يي نسملتالديطسمليي مخملاسايي س ي راسا يياستقييلدسملي مخملاسأساام مايي سملتالدمل يااسه ستملىليياسسةسملتالس
ةه سرإريييي م سةدييييلنسخ ل يييياسسييييتسم ةيييياسسمثسةويييي  سدمتيييي ل سةهسويييين مأسا رمليييياسلملتدلدييييطسمثسةويييي  سأ ةديييياس اييييالكسةخيييي س

سلملتالدطث
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ةنسس ه يهتاث   سأمل سملسيمللسسملتايلدملاسلملا وسي أاسسا سمة ل ا ةتغ مأسهمةلولدسرةدء سأسملفدطسملامرسس
اسريطس ري سسيتسةخييسسرعينيسم أت ي  سستغيي مأسلتفسي سملسيمللسسملتايلدملاسلملا وسيي أتغي مأسمة ل ياسهاي   س ستكفيياسمة

فع يزسمةملك ياسأسديي سأي ةسامل ييطسسس ييطس  كيطسمةملك يااسهملسيي ةا سهم  كيطسملتنظ اياسهم وييعمت ىل ااثثثسهسةم دياستنظ ا يا
 ايي ستعيي ساييام مأسملتالدييطسسييتسة يي سسسسريي م سمألويي  ثسريي  سسييتاييعممسسييتسمةسيي  نيسديي فسسر ة وسيياسر  جتيي  سرمييلسم 

سملقام مأسم وعمت ىل اسلملا وساث
ململ يييطسىل  ييي سملتة  قييياثسا ييياستنييي ه سملفديييطسم ييي ساسمللس ملفديييملنيسم ييي ساسهملسييي ةسسفقييي سخدديييسةسييي 

ثسهأسملفديييطسمل  يي لسمخت    ييي س وييق طسة يي س تيي  جسمر  ييي سملنظيياهسأسم  كييطسمةيي  سلملا وسيي أسحميييطسمل  مويياسملييب
ساهبي رسسويق طسة ي سمرلم ي سملنظادياسأملي سمر  ي سملتة  قياملس ةسستق   ساام مأسملتالدطسلملا وساسحمطسمل  موياس

لملا وسي أسحميطسمل  موياسر ويت ن  سس وسياسم منياسهسليتق تملسر لليملتسملافيسسمةي  سسمتءاسستسخال  سم تف مسة  يا
بيييارس يييس سمة وسييي أسر  أتاييي ةسة  ييياسأملييي سملقييياهمسأس    مل ييي سسدمييي سدييي  سأملييي سملس  وييياسملتالدمل ييياسمةت عييياسسيييت

ملتالدمل يييااسمألسييياسمليييسهسدييي ةهسسةسم تفييي مسمةاييي باسمة ل ييياسمليييبستتعيييامس ييي س يييس سمة وسييي أسهر  ديييل سس وسيييياس
سمأله مويياسملييبستعتييةسس وسيياسخ س يياسهسييتسمثسمليي سسييتسايي  ا سم  تا   يياسسسييتق الثسةسيي سر لنسيي اس اييعم سة  يياسملافييس

مألثيياسملتلييغ ملاسسييتسمللمايي اسفا ثيياسأمليي ساييا سمة وسيي أسأمليي سم ت يي  سو  ويي أستلييغ مل اس كن يي سسييتس فيي مس
سملسهسحي ثملسملتغ سأس ق اسملس  سأمل سملتغ سأسأ   سمةملك اث

ستس  اسةخاىاستكلدتسمة وس أسلملتالدطسملسميتسهبي رس لديطسملفيا سم ويت ا  داسمةت اياسسسيتق السةهنس
م اييعممسةهسسريي م سةويي  ثس ييسمس يي تجسأييتسملكفيي   سم وييت ا  داسهملتلييغ مل اسلملا وسيي أسهديينعكاس مل يي سململىلييل سسةس

سسع  سملع   سأمل سمألرل ثأس
سر لنس اسلملفاو  أسمةفسا س ثك ل اسمل  مواسفك  اس ت  جسمخت     س ا سدملا: اختبار الفرضيات:
سفقيي . التمييويبل لبمسا ييات ى يمتلييا ال ييو يا "يوجييت ورييور  لييرق لبين ييا وييي  ال ييبو   "الفرضيييا الىليي : 
ملبستن هلاسملسمللسسملتالدملاسر ل  مواسرينيسسيتسدقياسرل يلةسأالاياسر نيملسهرينيسا اياسمة وسياسهرينيسمختملفاسملنظاد أس

سستسدنفاسه لةس س سملعالااث
ففيياس ييطسمفعمويي أسملسييلمسملتيي داسهاسيي سمةيي خطسملتقمل يي هستيينافمستكملفيياسملتالدييطسب ةيي سموييتا ساسس

مة وساسملقاهمسأن سا سسعقل اسا اسدعت سأنملسم تف مسأسملق ااسملسلا اسلملا وسيااسلكيتسسكمسسي سجتي هلأس يسمس
ملي سفسييلرستييزةمةستكملفيياسملتالدييطسرزديي ة سملافييسسمةيي  سدميي سديي ةهسسةسمزمفيي مسأسا ايياسمة وسيياثسلييسل سدل يي س  كييطس

س ااسمة وساسأن سةأظ سا ااس  ثسس  سةس طسدتد ةسأن س ستكلنستكملفاسملتالدطسةاطسس سميكتسها
ملق ايياسملسييلا اسلملا وسيياسسسييتقملاسأييتس  كمل يي سملتاييلدملاسألنستكملفيياسسسMMسييتس  يياسةخيياىاسهاسيي س

ملتالديطسققييلمسمةملك يياس يي سأالايياسخة ياسباةديياسسييسسملامفعيياسمة ل يياثسةهسةنستكملفياساقييلمسمةملك يياستاتفييسسلتاييت سسع يي س
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دييطسريي لقاهماسهكليي سلزديي ة سمةايي با سمة ل يياس ت ىليياسساييال سملقيياهمسحمييطسمللفييل مأسملن مجيياسأييتسمزمفيي مستكملفيياسملتالس
ساقلمسمةملك اث

ةس سأسا لاسسوق طسمفعمو أسملسلمسملتي داسخ رياسمةتعمليعسرعي دسه يلةسملءيام  ثسفإ يملسدل ي س  كيطسسي  س
دي سملءياد  اسهملتكي ل تسةس طسميكتسمللرل سسل ملسر  أتا ةسأمل سملقاهمسأسملتالدطسستسخيال سملق يعسمةلمل ياسرينيسمةزم

ملن جتاسأنملسهمةتا ملاسأستكملفاسم فالسسهتكملفاسملل  لاثسلكتسستس  اسةخاىسهاس س ظاداسم ث   سميكيتسملقيل سةنس
ست ييي مسسييي سدسيييا سر  لتقييي طسملتييي  جياسةدييي ة سملتالديييطثسةهسأسا لييياستف أيييطسايييام مأسملتالديييطسسسةمة وسييي أستعاييي س

أسأي ة سملتالديطسملي مخملااسه ستملىلياسسةسملتالديطسم ي   اسس سسكمس ي نسملتالديطسهاام مأسم وت ا  استفءيطسمة وسي 
مليي مخملاسايي س يي راسا يياستقييلدسةه سرإريي م سةدييلنسخ ل يياسسييتسم ةيياسمثسويين مأسةهسةويي  سدمتيي ل سا رمليياسلملتدلدييطسمثس

سةو  سأ ة س االكسةخ ثسهستسمثس سدل  س  كطسس  سةس طستسع سمة وساسلمللرل سسل ملث
ملس  اأس ظاد أستن ةهسرانسمةتغ مأسمة ل اسها   س ستكفاسلتفس سملسيمللسسملتايلدملاسلملا وسي أسا سة 

ريييطس سرييي سسيييتسسوييي فاسستغييي مأسةخييياىساييي سس ل ييياسميكن ييي سملتييياث سأسايييام سملتالديييطسدةمليييعسأمل  ييي سرييي ةتغ مأسملتنظ ا ييياس
سريل اسم  كيطسملتنظ ايااسم ويعمت ىل ااثثثهم ةم داستتا طسففاس  كطسمةملك ااسملتنلديساساىلي سمة وسيااس  كيطسمأل

سهر لت  سث  أسرداس س سملفاو اث
وتنيييول اليواايييد المهيييتال لليليييد التموييييد  ويييي  رواايييد االييييا اييييد الر ييي  الميييالل  اليييو ر س" الفرضييييا اليا ييييا:

ةنسملسيمللسست ينيسسيتسخيال سمل  موياسملنظادياسس"الضريبل ... ىروااد غير االيا اييد التنويي   كيليد المبلييا  ...
سملتالدملاسلملا وس أستتدك سف ملسألمسطسأ  اسميكتستدن ف  سسةسألمسطسس ل اسهألمسطسا سس ل اث

ف لعلمسييطسمة ل يياستتا ييطسأسملافييسسمةيي  سملييسهسدنييتجسأنييملسةثييادتسستءيي ةدتسم تفيي مسأسملق ايياسملسييلا اسلملا وسيياسس
 مسأسملق اييياسملسيييلا اسلملا وسييياسرسييي  س  يييل ستكييي ل تسم فيييالسسهتكييي ل تسرسييي  سمللفيييل مأسملءييياد  اساسهمزمفييي

ملل  ليياثسهملافييسسملتلييغ ملاسملييسهسدكييلنسلييملستيياث مسسجي ر يي سأمليي سريي أس ريياسملعامل يي أسهسييتسمثسا ايياسمة وسيياسملسييلا اسأس
مة وسيي أسلتمل  يياسسا لياسمليياهم سةهسملعكيياثسةدءيي سملتالديطسملييسميتاسر أت يي   سسديي  مس  ي مسلملتالدييطسأيي ة سسيي ستملىلياسسل ييمل

مات    ا سملتالدمل اسأس لدطسملفا سم وت ا  داسمةت ااثسسوي فاسسةسسعي  سملع  ي سأملي سمألريل سمليسهسدكياسسي ىسس
س ف   سمأل لةاسملتلغ مل اسهم وت ا  داسأسمة وساث

ملييي سأالاييياسةسييي سملعلمسيييطساييي سمة ل يييااسفتتا يييطسفتتنيييلمسرييينيسألمسيييطستنظ ا ييياسهألمسيييطسسةم دييياثسف  كيييطسمةملك ييياسأ
ر لتالدييطسر لييي دلنس ييلنسةنستا يييزسمةملك يياسأسدييي سأيي ةسامل يييطسسييتسمةسييي  نيسحيفييزسمة وسييياسسةسم جتيي  سرميييلسم ايييعممثس
هملتنلدييسسأسمأل لييةاس ل ييملسدقملييطسسييتسم يي باسملييبستتعييامس يي سمة وسيياثسه ييسمس  كييطسمألرييل سر أت يي   سحميي ةمسلملة ايياس

ةم دياسمةتا ملياسأسم ويعمت ىل اسر أت ي  سايام مأسملتالديطسسيتسة ي سملقيام مأسم  تا   اسلملا وسياثسسوي فاسسةسملعلمسيطسم 
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م وعمت ىل ااسهم  كطسملتنظ ااسمليسهسدلويسسخد دي سهفيعسة ي مرسمة وسياسلملاسي  اسأسملق ق ي ثسهر ةياسمة وسياس
سهر لت  سث  أسرداس س سملفاو اثسمحمل ةاسهب ث

بليلييد التمييويبل  ييل جييال لبييير ال ييبو  التمييويبل لبمسا ييات وف يير اليوااييد المهييتال لس" الفرضيييا الياليييا:
دتاثاسرع د سستسمةتغي مأسة ي سملافيسسسمرزم اداةنسملسمللسسملتالدملاسلملا وس أست نيسستسخال سمل  مواس ".الجاائريا 

ث ييي أسهر لتييي  سثسمةييي  سهملافيييسسملتليييغ ملااسملتالديييطسمليييسميتاس  كيييطسمألريييل اساىلييي سمة وسيييااسم  كيييطسملتنظ ايييااثثث
سرداس س سملفاو اث

ال وراريييل المسا يييات اهيييد التراايييا اليواايييد المف يييرل لب يييبو  التميييويبل رنيييت اختييييار س" :الراويييياالفرضييييا 
ت ييينيسسييتسخييال سمل  مويياسمة  م  ييياسةنسمة وسيي أسمرزم اديياسحميييطسمل  مويياستسييتا دسم ايييعممسأس".  كيلبلييا المييالل

اسسوي فاسسةسمحمل فظياسأملي سة  ياسسق للياسسيتسملافيسسملتليغ ملاسملافيسسمةي  س    مل  سملتالدمل اسهب رسم وتف ة سسيتسسزمدي 
ساىتس سدكلنس ن سستاث س   سلتغ س ق اسملس  سأمل سملع   سلقلمسمةملك اث

سييتس  يياسةخيياىاستكييلدتسملتالدييطسملييسميتسملييسهسدسييااس يي سرتالدييطسملفييامسم وييت ا  داسمةت ايياسسسييتق الثسس
سأمل سمألرل سسق ل سد  سأمل سملكف   سم وت ا  داسهملتلغ مل اسلملا وس أثهةدء سملق ق  سةع  سأ   س

سسو فاسسةس لنس س سمة وس أستءسس  كالستنظ ا  سخ ر سهب سدسااس  سرتدق عسة  مف  سمةسةا ثس
ا سة ملسأساق قياسمألسياسديت سسامأي  س يس سملعلمسيطسرليكطسوياالسفقيااسه ستل ي سمويعمت ىل اسفعمل ياسل  موياسس

سثةدء سهر لت  سث  أسرداس س سملفاو امةفسا سلملسمللسسملتالدملاثسسملعلمسط
س  النتائج:

سها سةوفاأسمل  مواسأمل سملنت  جسملت ل ا:
 :الجا ب النلرق 

تعا سمة وسي أسسةسمويتا مدسملافيسسمةي  سهملافيسسملتليغ ملاسايىتسدتسي س ي س فيسسسعي  سملع  ي سأملي ساقيلمس -
عيي  سأ  يي سةأمليي سه ييسمسسملتالدييطسكمأسملتكيي ل تسمل  رتيياسلتدق يعسأملي سسديي ة سس يي مةملك ياسسييتسخييال سمأتا ة

سزد ة س ق اسملس  ؛م  ت  سكمأسملتك ل تسمل  رتاسلسم أتا ةسأمل سةةهمأ
اس سمة خطسملتقمل  هسدل  س  كطسس  سةس يطسدتدقيعسأني سملنقةياسمليبستكيلنسف  ي ستكملفياسملتالديطسأني س -

هأس ييطسمفعمويي أسملسييلمسملتيي دسسMM يي ثسةسيي ساسيي سةةىنسا ايياس يي سها ايياسمة وسيياسأنيي سةأظيي سا ايياس
 ؛هأسأ دسخ  سستسملءام  سملق ااسملسلا اسلملا وساسسستقملاسأتس  كمل  سملتالدملاس

وسياستاتفيسسسيسسملق اياسملسيلا اسلملا سسجيعيطمليلفاسملءياد سأسأ دستسلة سملءام  سأمل سة ر سسمة وسي أاسس -
مل سلد ة س س اسم ايعممستزمدي سماتاي  سم فيالسسهسي سددي ا ملسهستس  ا اسةخاىسدعت سأثسلد ة سملافسسمة  

دمي سدي ةهسسةسلدي ة ستكملفياسمألسيلم سهسيتسمثسمزمفي مسا اياسمة وسياثسسو فاسسةستكملفاسملل  لياسساستستك ل ت
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هأسوييل سكليي سدتديي ةس  كييطسملتالدييطسمألس ييطسر ةلمل يياسريينيسملق ايياسمل ل يياسلمللفييل مأسملءيياد  اسملن مجيياسأييتس
 هتكملفاسملل  لا؛سهرنيسملق ااسمل ل اسلملتكملفاسمةتلاعاسلإلفالسم اعممس

أسا ليييياستف أييييطساييييام مأسم وييييت ا  سهملتالدييييطساسف ة وسيييي أستفءييييطسأيييي ة سملتالدييييطسمليييي مخملاسثسه ستملىليييياس -
سكمس  نسملتالدطسمل مخملاسا س  راسا استقلدسةه سرإر م سةديلنسخ ل ياسسيتسم ةياسسس سلملتالدطسم    ا

 ل سةهسون مأسا رملاسلملتدلدطسمثسةو  سأ ةداس االكسةخ ؛مثسةو  سدمت 

 ايي سة ييملس سجييي سأمليي سمة وسيياسموييتا مدسمليي سمألاديي سسييتسم وييت م اسر أت يي  سةنسملتالدييطسر ليي دلنسسيييتس -
مةاكتسةنسد ةهسسةسملتاف مسستسسلكملاسم وت ا  مأسا سملكف  سهم وت ا  مأسملف  ءاسهر لتي  سلدي ة س

 ا ااسمة وسا؛

 اهرسملسلمسملت دس سأالااسلس  واسملتللدع أسرق ااسمة وسياسثسلكيتس يسمساي سهماعياسففياسا لياسسأس ط -
أيي دسملتا يي سدةمليي سمةسييت ااسأ  يي مسةأمليي سليياه سملييزستاس ايي سةنسملءيياد اسأمليي سةخييطسمةسييت ااسوييت ثاسأمليي س

 و  واسملتللدع أسهأستفء مل  سلك ف اسملدل سأمل سمل خط؛

  يي سأمليي سمألرييل س فيي   سمأل لييةاسملتلييغ مل اسهم وييت ا  داسأسمة وسيياسسييتس  يياسةخيياىسدعكيياسسعيي  سملع -
 هستسمثسس ىست حتس ق ت  ثسمألساسملسهسد ثاسأسو  واسملتللدع أث

 نيي سسأالايياسريينيس  كييطسمةملك يياسهملتالدييطسر ليي دلناسفارييد  سمة وسيي أسكمأسملع  مليياسمللمايي  سدفءييمللنس -
اسفع يزسألأاي  سمليبستتا يزسرتنيلمسمةملك ياة يملسأسس وسي أسمسملتالدطسر ل دلنسأتسملتالدطسر ةملك ياثسأسايني

مةملك اسأسد سأ ةسامل طسسيتسمةسي  نيسميكيتسسيتسملسينيسةةم سمةي داسهر لتي  سملسينيسمألةم سلملا وسيااس يسمس
سدنعكاسر ه  سأمل سمأل ر سثسهتفءطسمة وساسم جت  سرملسم اعممسأمل سلد ة ساقلمسمةملك ا؛

اسلسمسدتلايسسرنيستع  مسسد حلسم ةم  سهمةالساسرنيسملتنلدسسهرنيس  كطسملتالدطسهسستس  اسةخاىس ن سس مر -
ةنستكييلنسة  يياسملتنلدييسسأسمأل لييةاسأسمة وسيي أسملييبسدسيي ةاسأمل  يي سمةيي داهنسة ييةسسن يي سأسمة وسيي أس

 ملبسدس ةاسأمل   سمةالس؛

ا يياسدييت سملنظيياسسةساييام سملتالدييطسسسلمةسم  تايي دسريي لاراسريينيس  كييطسملتالدييطسلملا وسيياسهريينيسم وييعمت ىل اا -
 ؛ اا سملقام مأسم وعمت ىل اسلملا وسا

 الجا ب التطبيقل:

 ن سسم تف مسأس س اسملافسسمة  سلملا وس أسحميطسمل  مويااسر ويت ن  سس وسياسم منياسهسليتق تملسر لليملتس -
مأله مويياسملييبسسدميي سديي  سأمليي سم تفيي مسمةايي باسمة ل يياسملييبستتعييامس يي س ييس سمة وسيي أسهر  دييل سس وسييا

 تعتةسس وساسخ س ا؛
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محمل فظيياسأمليي سة  يياس فييسسااد يياسسييتسمللمايي سملدييد اساييىتس سدكييلنس نيي سسحمييطسمل  مويياسمليي ه سمة وسيي أس -
 تاث س   سلتغ س ق اسملس  سأمل سملع   سلقلمسمةملك ا؛

سل  ياسدمي سدي  سسمأتا ةسمة وس أسأمل سةةهمأسم  ت  سكمأسملتكي ل تسمل  رتياس يتجسأنيملسة  ياس فيسستليغ ملا -
 أمل سةنسةهستغ سأسس  ع أسمة وس أسدنتجسأنملستغ سة ةسأس ق اسملس  ؛

ملتفظسمة وس أس ز س   سستسة ر ا  سأسثكطسمات  ب  أسهة ر سسحمتىليز اسسوي فاسسةسةاسي طسم  يتالسس -
 لتلك طسملتالدطسملسميتستعتا سأمل ملسأس لدطسملفا سم وت ا  داسمةت ااسسستق ال؛

قييييعسمة وسيييي أسسعيييي  سأ  يييي سأمليييي سمألرييييل سسق ييييل سأمليييي سموييييت ا  ما اسديييي  سأمليييي س فيييي   سمة وسيييي أسمل -
 م وت ا  داسهملتلغ مل اث

 التوصيات:

 واه  سمل داسة  اسأستاث سمةتغ مأسملتنظ ا اسهم ةم داسأسملسمللسسملتالدملاسلملا وس أ؛ -

ال دسسيييسس لييي ب  اسخ رييياسوملسيييملاسسام عييياسرعيييمسمة وسييي أسحميييطسمل  موييي أسل   ييياسملافيييسسمةييي  سايييىتستيييت -
 مأله مواسهس وساسم مناسهسلتق تملسر للملتثثث؛

سام عيياسرعييمسمة وسيي أس وييتا مس أسملافييسسملتلييغ ملااساييىتس ستيي ثاسرلييكطسوييمل سأمليي س ق يياسمة وسيياس -
 ر  دل سجماسسر  م سهس وساسمأل  ر  ؛

 وسيي أسسيييتسملق يييعس تييي  جسميكيييتسمةسع  يي سأملييي سمألريييل سة يييةسسيي سميكيييتسايييىتملييا سأملييي س عيييطسسعييي  سمل -
  كن  سستستغة اسملتزمس ا ؛

 م ةالا سستس ت  جس س سمل  مواسميكتسسث   سرعمسم ثك ل  أسمر دا سر ل  موا:البهث: آ اق 

 م اتد ةدا؛وس أسا سلملس داسهأالات  سر   كطسمة  م ةممةتغ مأس -

 م اتد ةدا؛وس أسا سلملسر   كطسمة  ملتنظ ا اسهأالات  سمةتغ مأس -

ةةم سسملسيينيسملتالدييطسأييتسبادييعسم وييت م اسهملتالدييطسأييتسبادييعسملسييلمسمة ل يياسهةه  سأاسريينيسسق   يية مويياس -
 مة وس أسم اتد ةداسمرزم ادا؛

 ثمللسسملتالدملاسلملا وس أسمرزم اداملنظاد أسمل د اسأسم ةم  سمة ل اسأستفس سملسسس  اس -



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائىة املراجع
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 العربية:اللغة المراجع ب 
I- :الكتب 

 ؛4994والتوزيع ، القاهرة، أبو الفتوح علي فضالة ، اذلياكل التمويلية ، دار الكتب العلمية للنشر  -4

، 4( مفنينياهيأ أساسنينيية مقينينييأ اادوات ادلالينينية، مرتنينية زلمنينين فتنينيوح و  نينيرون، ط4ام، اإلدارة ادلالينينية أجنينيب بر نيني -2
 ،2242شعاع للنشر والعلوم، حلب، سورية، 

حسنينينينيب عننينينينيا  ننينينينييأ، دراسنينينينيات ل التموينينينينيل الت لينينينينيل ادلنينينينيا  ودراسنينينينية  نينينينيال رأس ادلنينينينيال العامنينينينيل أساسنينينينييات  -3
 ؛م2225هني 4425االستثمار ومكوين وإدارة زلافظ ااوراق ادلالية، ادلكتبة ااكادميية، القاهرة ، مصر، 

 ؛4996، ااردن،ء للنشر والتوزيع، عمان، دار  فا4زياد رمضان، أساسيات ل اإلدارة ادلالية، ط -4

مصنينير، ة، ، القنينياهر ادلالينينية، مكتبنينية اإلشنينيعاع الفنينينية التموينينيل وإ نينيلح  لنينيل اذلياكنينيل، مسنينيحم زلمنينين عبنينين الع ينيني  -5
 ؛4997

 ، دار زهنينينيران للنشنينينير والتوزينينينيع،4عبنينينين ادلعننينينيي أرشنينينيين، حسنينيني  علنينينيي  رينينينيوش، أساسنينينييات اإلدارة ادلالينينينية، ط -6
 .2243 -4434ادلملكة ااردنية اذلامشية، 

 .2244، إثراء للنشر والتوزيع، ادلملكة ااردنية اذلامشية، 2دئ اإلدارة ادلالية، طفاي  ميأ، مبا -7

 ؛2224مبارك لسلوس، التسيحم ادلا ، ديوان ادلنبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجل ائر،  -8

، مكتبنينينية العبيكنينينيان، الرينينينياض، السنينينيعودية، 2زلمنينينين أمينينينين عنينيني ت ادلينينينينات، اإلدارة التمويلينينينية ل الشنينينيركات، ط -9
 ؛2224

 ؛4995اإلدارة ادلالية والتمويل، النار اجلامعية، اإلسكننرية، مصر،  -زلمن  احل احلناوي : -42

   ، ننسنينينية ادلالينينينية( ، النينينينار اجلامعينينينيةحتلينينينيل ومقينينينييأ ااسنينينياأ والسنينينيننات  منينينين ل اذل -
 ؛4998،  ، مصراإلسكننرية

ا  القنينيرارات، النينينار زلمنينين  نينياحل احلننينياوي، جنينيلل إبنينيراهيأ العبنينين، اإلدارة ادلالينينية منينين ل القيمنينية واختنيني -44
 ؛2227اجلامعية، اإلبراهيمية، اإلسكننرية، مصر ، 

 ؛2242، إثراء للنشر والتوزيع، ااردن، 4زلمن علي إبراهيأ العامري، اإلدارة ادلالية ادلتقنمة،ط  -42

، اإلسنينيكننرية، مصنينير،  ل حتليلنينيي معا نينير، النينينار اجلامعينينيةمنينين –اإلدارة ادلالينينية  -مننينيحم إبنينيراهيأ هننينيني:  -43
 ؛4997

، ينينينينينيل، منشنينينيني ة ادلعنينينينينيار  ، اإلسنينينينينيكننريةالفكنينينينير احلنينينينينينيص ل رلنينينينيال مصنينينينينيادر التمو  - 
 ؛4998، رمص
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II- األطروحات: 

امساعينينينيل ينينينيونه إبنينينيراهيأ ينينينيامب، منينيني ثحم سياسنينينية معنينينيوا سنينينيعر الفائنينينينة علنينيني  اسنينيني امي ية اذليكنينينيل التمنينينيويلي  -44
لفنيني ة منينيا بنينيب لللشنينيركات ادلسنينيادة، دراسنينية مينانينينية علنيني  الشنينيركات الصنينيناعية ادلنرجنينية ل بور نينية عمنينيان ل

، أطروحنينينينية دكتنينينينيوراو ل التموينينينينيل، كلينينينينية النراسنينينينيات العلينينينينيا، جامعنينينينية السنينينينيودان للعلنينينينيوم 4992-4999
 ؛2222هني/4423التكنولوجيا، و 

بسام زلمن اا ا، أثر الرافعة ادلالية ومكلفة التمويل علني  معنينل العائنين علني  االسنيتثمار دراسنية منبيقينية  -45
ة ماجسنينيتحم  ل إدارة ااعمنينينيال، كلينينية الت نينيارة، اجلامعنينينية علنيني  شنينيركات ادلسنينيادة العامنينينية بفلسنينينب، رسنينيال

 ؛2225لمية،   ة ، فلسنب، اإلس

تينيل جنينيابر علوننينية، بننياء وهيكلنينية رأس منينيال الشنيركات ادلسنينيادة العامنينية الفلسنينينية  نينيحم ادلالينينية، أطروحنينية  -46
ودان، السنينينينينيني دكتنينينينينيوراو ل اإلدارة ادلالينينينينينية والتموينينينينينيل، كلينينينينينينية النراسنينينينينيات العلينينينينينيا، جامعنينينينينينية النيلنينينينينيب، تاورينينينينينية

 م؛2224-هني 4425

عانينينينيود عبنينينينين احلفنينينينييظ علنينينيني   صنينينينياونة، هيكنينينينيل ادللكينينينينية وأثنينينينيرو ل حتنينينينينين هيكنينينينيل رأس ادلنينينينيال ل الشنينينينيركات  -47
ااردنية ادلسادة، أطروحة ضمن متنلبات دكتوراو فلسفة ل التموينيل، كلينية النراسنيات اإلدارينية وادلالينية 

 ؛2224لعليا، جامعة عمان، ااردن، ا

 ، حنو نظرية لتفسحم السلوك التمويلي للشنيركات ل مصنير، أطروحنية دكتنيوراو، زلمن عبنو زلمن مصنف -48
 ؛4997عب مشه، القاهرة، مصر، قسأ إدارة ااعمال، كلية الت ارة، جامعة 

زلمن ولينين فرينين انينان، بننياء  نيو ج للتنبنيش بالفشنيل ادلنيا  للشنيركات ادلسنيادة العامنية ااردنينية العاملنية ل  -91
أطروحنينية دكتنينيوراو فلسنينيفة ل ا اسنينيبة، كلينينية النراسنينيات اإلدارينينية وادلالينينية العلينينيا،  قننينياعي التنيني مب والبننينيوك،

 ؛2228جامعة عمان العربية للنراسات العليا،ادلملكة ااردنية اذلامشية،   ار 

زلمنينين عبنينين اذلنينيادي  نينيب ، مقينينييأ امثنينيار االسنينيتثمارية والتمويلينينية واالقتصنينيادية السنينيت نام أسنينيلوب  زلمنينيود -02
 ؛4988ية، أطروحة دكتوراو ، كلية الت ارة ، جامعة عب مشه، القاهرة ، مصر، ادلتاجرة عل  ادللك

موفنينير رفنينياعي عبنينين النينيران هناننينينة، أثنينير هيكنينيل رأس ادلنينيال علنيني  ااداء ادلنينيا  للشنينيركات ادلسنينيادة العامنينية  -09
(، أطروحنينينينينينية دكتنينينينينينيوراو، فلسنينينينينينيفة ل التمويل،كلينينينينينينية النراسنينينينينينيات 2226-4996الصنينينينينينيناعية ل ااردن  

 ؛2227لية العليا،جامعة عمان العربية للنراسات العليا،عمان، ااردن،اإلدارية وادلا

ننينيوا  جانيني  ادلننينيحمي، أثنينير ادلواءمنينية بنينيب ال كينينيب التنظيمنينيي واالسنيني امي ية علنيني  أداء الشنينيركات الكوينينينية  -00
ادلنرجة ل سوق الكويت لألوراق ادلالية، أطروحة دكتوراو الفلسفة ل اإلدارة، كلية النراسات اإلدارينية 

 ؛2228دلالية العليا، جامعة عمان العربية للنراسات العليا، عمان، ااردن، ح يران وا
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III- :الرسائل 

أسنينينيامة سنينينيايل علنينينيي هياجننينينية، أثنينينير زلنينينيندات هيكنينينيل رأس ادلنينينيال علنينيني  ااداء ادلنينينيا  للشنينينيركات الصنينينيناعية  -23
(، رسنينينينينينينيالة ماجسنينينينينينينيتحم ل التموينينينينينينينيل وادلصنينينينينينينيار ، كلينينينينينينينية 4999-4992ادلسنينينينينينينيادة العامنينينينينينينية ل ااردن  

 ؛2224اد والعلوم اإلدارية، جامعة  ل البيت، عمان ، ااردن، االقتص

تنينيال بنينينير علنينيي اخلنينيو  ، زلنينيندات اذليكنينيل التمنينيويلي للمنشنينيطت الصنينيناعية بالقننينياعب العنينيام واخلنينياص،  -24
 ؛4995رسالة ماجستحم ل إدارة ااعمال، كلية الت ارة، جامعة عب مشه، القاهرة، مصر، 

كيبنية اذليكنيل ادلنيا  للشنيركات الصنيناعية ادلنرجنية ل سنيوق عمنيان ادلنيا  رامب زلمن ان القننيامب، أثنير مر  -25
، رسنينيالة ماجسنينيتحم ل التموينينيل، كلينينية النراسنينيات اإلدارينينية 2225-2222ل القيمنينية السنينيوقية لألسنينياأ 

 ؛2227وادلالية العليا، جامعة عمان العربية للنراسات العليا، عمان ، ااردن، 

االسنينيني امي ية وااداء ادلشسسنينينيي دراسنينينية حتليلينينينية لواقنينينيع الشنينينيركات  زينينينينون ولينينينين ننينينيويران، متنلبنينينيات اإلدارة -26
الصنينينينيناعية ل ااردن، رسنينينينيالة ماجسنينينينيتحم ل إدارة ااعمنينينينيال، كلينينينينية النراسنينينينيات العلينينينينيا، اجلامعنينينينية ااردنينينينينية، 

 ؛2224عمان، 

شنينينينينينياكر مركنينينينينينيي اامنينينينينينيب إمساعينينينينينينيل، التننينينينينينيابر بنينينينينينيب االسنينينينينيني امي ية واذليكنينينينينينيل التنظيمنينينينينينيي وأثنينينينينينيرو علنينينينينيني  ااداء  -27
 ي دراسنينية منبيقينية علنيني  شنينيركات النينهانات ااردنينينية، رسنينيالة ماجسنيتحم، قسنينيأ إدارة ااعمنينيال،  االسني امي

 ؛2222/2224كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة  ل البيت، عمان، ااردن، 

زلمن عننان أبو اذلي اء، أثر ا تل  احل نيأ علني  العائنين علني  اا نيول ل الشنيركات ادلسنيادة العامنية  -28
(، رسنينينيالة ماجسنينينيتحم ، قسنينينيأ التموينينينيل وادلصنينينيار ، كلينينينية االقتصنينينياد والعلنينينيوم 2224-4992ااردنينينينية  

 ؛2224اإلدارية، جامعة  ل البت، ااردن، 
منينينينيرام أدينينينينيب أسنينينينيلمبو ، دراسنينينينية حنينينينيول اسنينينينيت نام النسنينينينيب ادلالينينينينية ل التنبنينينينيش بتعثنينينينير شنينينينيركات الصنينينينيناعات  -01

، كلينية االقتصنياد، جامعنية دمشنير،  الغذائية العامة ل سوريا حالنية منبيقينية، رسنيالة ماجسنيتحم ل ا اسنيبة
 ؛2225اجلماورية العربية السورية، 

مانن سامي حسان طواها، حتليل الت ثحم ادلتبادل بب اذليكنيل التنظيمنيي ونظنيأ ادلعلومنيات اإلدارينية حالنية  -02
، رسنينينينيالة ماجسنينينينيتحم، قسنينينينيأ إدارة 2224شنينينينيركات التنينينيني مب ادلسنينينيني لة ل سنينينينيوق عمنينينينيان ادلنينينينيا  حنينينيني  عنينينينيام 

 ؛2222/2223صاد والعلوم اإلدارية، جامعة  ل البيت، عمان، ااردن، ااعمال، كلية االقت

ميسنينياء مننينيحم مل نينيأ، أثنينير ادللكينينية العائلينينية ل البننينيوك وشنينيركات التنيني مب علنيني  سلنينياطر ااسنينياأ وعوائنينينها ل  -09
بور نينينية عمنينينيان ومقارنتانينينيا بعوائنينينينين وسلنينينياطر البننينينيوك وشنينينينيركات التنينيني مب النينيني  ملكيتانينينينيا  نينينيحم عائلينينينية، رسنينينينيالة 
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لحممنينينينينيوك، ااردن، اجسنينينينينيتحم ل العلنينينينينيوم ادلالينينينينينية وادلصنينينينينيرفية، كلينينينينينية االقتصنينينينينياد والعلنينينينينيوم اإلدارينينينينينية، جامعنينينينينية ام
 ؛2222

ينينينيونه عبنينينين احلمينينينين بتنينينيال، إمكانينينينية اسنينينيت نام معنينينينل العائنينينين علنينيني  االسنينينيتثمار ل مقينينينييأ أداء الوحنينينينات  -00
االقتصنينينينيادية الصنينينينيناعية الليبينينينينية ،نيننينينينية بنغنينينينيازي، رسنينينينيالة ماجسنينينينيتحم ل ا اسنينينينيبة، كلينينينينية االقتصنينينينياد، جامعنينينينية 

 ؛4995قاريونه، 

IV- :الدوريات والملتقيات 

سنينينيليأ حنينينيناد، منينيني ثحم ادل نينينياطرة النظامينينينية وح نينينيأ الشنينينيركة وننينينيوع القننينينياع علنينيني   دعنينينياء فنينينيوزي شنينينينبية، فنينينياي  -33
دراسنينية منبيقينينية علنيني  بور نينية عمنينيان، دراسنينيات ، العلنينيوم  ،العلقنينية بنينيب موزيعنينيات ااربنينياح وعوائنينين ااسنينياأ

 ؛222-224، ص ص2242، اجلامعة ااردنية، عمان ، ااردن، 4، العند 37اإلدارية، اجمللن 

، حتلينينينينيل أسنينينينياليب دتوينينينينيل ادلشسسنينينينيات االقتصنينينينيادية دراسنينينينية حالنينينينية اجملمنينينينيع ز ينينينينيب مليكنينينينية،  نينينينيلب نعيمنينينينية -34
الصنينينينينيناعي العمنينينينينيومي لل لينينينينينيب ومشنينينينينينيتقامي، ادللتقنينينينيني  النينينينينينو  حنينينينينيول سياسنينينينينينيات التموينينينينينيل  وأثرهنينينينينيا علنينينينينيني  

 اسة حالة اجل ائر والنول النامية؛االقتصاديات وادلشسسات در 

  ا تنينيوا ادلعلومنينيات للتنينينينفقات زهنينيران زلمنينين علنينيي درا منينينية، أثنينير النمنينيو واحل نينينيأ ودرجنينية الرفنينيع ادلنينيا  علنينيني -35
النقنينينية منينين النشنينياطات التشنينيغيلية  وااربنينياح ا اسنينيبية: دلينينيل منينين ااردن قننينياع الصنينيناعة، اجمللنينية العربينينية 

، ص 2228،رلله النشنير العلمنيي،  جامعنية الكوينيت، سنيبتم   3، العند 45للعلوم اإلدارية، اجمللن 
 ؛394-375ص

 امي ية التنوينينينيع وااداء ادلنينينيا  : دراسنينينية مينانينينينية ل طنينينياهر زلسنينينين منصنينينيور، حسنينينيب شنينينيانة حسنينينيب، اسنينيني -36
، 3، العنينينيند 32وم اإلدارينينية، اجمللنينين منشنيني ة عراقية ادلنشنيني ة العامنينية للصنينيناعات اجللنينينينية(، دراسنينيات، العلنيني

 ؛324-294، ص ص2223اجلامعة ااردنية، عمان، ااردن، 

دلنظمنينيات قننينياع ااعمنينيال العنينيام عنينيادل منيني وك زلمنينين ،    أثنينير التوسنينيع ل االقنيني اض علنيني  القيمنينية البيعينينية  -37
 ؛4998، يوليو  23- دراسة منبيقية(  ،  فاق جنينة، السنة العاشرة ، العند

عاشنينيور م يرينينير ،بنينين ناقلنينية قنينينور، ادلراجعنينينية البيسينينية كنيني داة لت سنينيب ااداء البيسنينيي للمشسسنينيات الصنينينيناعية  -38
دللتقنيني  النينينو  الثالنينيص ، ااجل ائنينير –باإلسنينيقاط علنيني  حالنينية مشسسنينية االمسننينيت ومشنينيتقامي بالشنينيل   العربينينية

، معانينينين العلنينينيوم االقتصنينينيادية وعلنينينيوم -حالنينينية اجل ائنينينير-حنينينيول ااينينينية البيسنينينية وزلاربنينينية الفقنينينير ل النينينينول النامينينينية
 ؛24/25/2242-23التسيحم، ادلرك  اجلامعي مخيه مليانة، يومي 

أ ومنينينا العلقنينية بنينيب موزيعنينيات ااربنينياح والعوائنينين السنينيوقية  نينيحم العادينينية لألسنينياعبنينين النا نينير إبنينيراهيأ ننينيور،  -39
م ثرها برحبية الشركة وح ماا وسلاطرهتا اللنظامية: دراسة مينانية مقارننية بنيب الشنيركات العامنية العراقينية 
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