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 شكر وتقدير       
 بسم الل  ه، والحمد لل  ه، والصلاة والسلام على رسول الل  ه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه

َئِْن َكفَرْتُمْ ِإن َّ عَذَابِي لَشَدِيد   ﴿: يقول الل  ه تعالى يدَن َّكُْم وَل َئِْن َشكَرْتُمْ لََأزِ نَ رَب ُّكُْم ل  70سورة ابراهيم الآية .﴾ وَِإْذ تََأذ َّ
يقول النبي   (من لا يشكر الناس لا يشكر الل  ه) ملسو هيلع هللا ىلصو

 
بادئين ببدء نشكر الل  ه عز وجل الذي وفقنا بإذنه ويسر لنا سبل الصبر لإتمام هذه المذكرة ونحمد الل  ه سبحانه 
وتعالى على تمكيننا لإتمام هذه المرحلة من مشوارنا الدراسي راجين من المولى عز وجل المزيد من التوفيق 

 .لما يحب ويرضي فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والنجاحات
 

إنطلاقا من العرفان بالجميل، فإنه ليسرنا أن نتقدم لأعز الكلمات وأسمى العبارات الشكر والتقدير إلى أستاذنا 
بير"ومشرفنا الدكتور  العوائق  الذي أمدنا من منابع  علمه كثيرا ولم يبخل علينا بمساعداته رغم كل " العمراوي زو

 .وبهذا نسأل المولى عز وجل أن يجعله ذخرا لوطنه وأن  يحفظه في كل خطوة يخطوها
 

ية وعلوم  كل  رالتسييوشكرا موصول أيضا إلى أساتذتنا الأفاضل، أساتذة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجار
 .باسمه ومقامه ونخص بالذكر كل من الأستاذ بن أحسن  والأستاذ قايدي 

 
منا بالفضل فإننا نشكر كل  الأيادي التي امتدت إلينا من قريب وبعيد في السر والعلن ولو بكلمة طيبة  وإقرارا

 .أو دعاء بالتوفيق
  .وفي الأخير لا يسعنا إلا أن يقول إن ال كمال لل  ه وحده،فإن وفقنا فمن الل  ه وإن قصرنا فمنا ومن الشيطان 

 

يق عمار                                                                بوطر

 بارة أحلام                                                                                  
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 إهداء                              
ناءِ والمجدِ، أحق ُّ ما قال  مواِت والأرِض، ومِْلءَ ما ِشئَت مِن شيءٍ بعدُ، أهَل الث َّ نا لك الحمدُ، مِْلءَ الس َّ رب َّ

ِما منَعَت، ِما أعطَيَت، ولا مُعطَي ل نا لك عبد ، اللهم َّ لا مانَع ل  ولا ينفَُع ذا الجَد ِ منك الجَد ُّ  العبدُ، وكل ُّ

 :جهدي إلىهدي ثمرة أ

الأب العطوف الحنون و (الحاجة)لى مثال الحب والتضحية الأمإعز انسانين يعجز القلم عن وصفها لى أإ 
أرجوا الل  ه أن يمد في عمركم  ومن كان دعاؤهما سر نجاحي اليوم، الذي كانا سندا  لي طوال مشوار الدراسة

 .لترو ثمرة قد عد طول انتظارها وستبقى كلماتكم نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد

 ها ومر الحياة الذي تقاسمت معهم حلو (،شعيب(عبدو)أيوب، عبد الإله)وإخوتي  لى كل أفراد عائلتيإ
وجميع أولادهم وبناتهم  .ي حياتياللتان كانتا سندا لي ف (ريمة،جويدة)لى أخواتي أسئل الل  ه أن يحفظهم وإ

ياء،جنى،عبد المعين)  (سندس،نهى،عبد الصمد،يحيى،جميلة،ودود،زكر

وأخص بالذكر  بعيدمن قريب و  ومعارفي لى كل أصدقائيإي الجهد لإنجاز هذا العمل لى كل من قاسمنإ 
ياض،هيثم،إدريس،عزوز،عبدالغني) يان،ريمة،فلة،إكرامد،محمد،هلال،إلياس،جوا،نبيل،أمير،أنس،ر  ،ر

 ...(إنصاف،نهلة

وجميع من تشرفت  وخميسي الأستاذ بن احسنوأخص بالذكر  ساتذتي المحترمين أهدي هذا العمللى أإ 
 .وجعل كم فخرا لنا.بالدراسة لديهم أقول لهم جزاكم الل  ه خيرا ونفعنا بعلمكم

 

 

 عمار بوطريق                                                                                                                       



 إهداء

 ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك و مجدك على ما أنعمت علي من نعم لا تحصى ،
فلا يطيب الليل إلا بشكرك و لا يطيب النهار إلا بطاعتك ،و لا تطيب اللحظات إلا بذكرك، و لا تطيب 

اللهم صل على من بلغ الرسالة، و أدى الأمانة ،و  .الآخرة إلا بعفوك ، و لا تطيب الجنة إلا برؤيتك 
                                        .نصح الأمة ، نبي الرحمة و نور العالمين سيدنا محمد صلى الل  ه عليه وسلم

                                        :أهدي ثمرة جهدي إلى                                          
إلى منبع كل حب و حنان، إلى من حملتني وهنا على وهن ، إلى من كان حبها مصدر قوتي، و : والدتي 

بيحة"إليك يا أمي الغالية ...ها بلسم جراحي دعاؤها رفيق دربي ، و حنان حفظك الل  ه و رعاك و أطال " ر
 .نورا لنا  عمرك و أدامك

إلى من كلله الل  ه بالهيبة و الوقار، إلى من علمني العطاء بدون إنتظار ،إلى من أحمل اسمه بكل : والدي  
ى كلماتك دررا أهتدي بها في الليل قد حان قطافها بعد طول إنتظار،يتبق  إفتخار ،أرجو من الل  ه أن يمد في

 .حفظك الل  ه و رعاك" يحي"و النهار ،إليك يا أبي 
 حلو الحياة و مرها ،إلى سندي في الحياة ،  إلى من تقاسمت معهم

 (لخضر،عبد السلام،حسان،فيصل)إخوتي
يم " لبنى"إلى من ترقبت نجاحي بكل شغف أختي و حبيبتي    .و زوجها ال كر

 .رحمها الل  ه( منى)أختي إلى روح غاليتي 
 (.مهدي،علي،عبد الرؤوف ،محمد ،منى ،إلين ،ميادة،سرين) إلى كتاكيت العائلة 

 (راشي أمينة)إلى توأم روحي أختي التي لم تلدها أمي 
  مجدى ،شهرزاد، سليمة ،إكرام،بن دحمان أمينة،هاجر) إلى من جمعني بهم القدر و كانوا خير رفقة لي 
 (.،فطيمة، أمانيأسماء, نسرين، حنان

 .إلى كل من وسعته ذاكرتي و لم تسعه مذكرتي فله مني ألف سلام

 بارة أحالم 



 امللخص
للمؤسسات الصغرية املالءة املالية بشأن  املراجحةونظرية  درجييدراسة إىل اختبار فرضيات نظرية التمويل التالهدفت 

بوالية برج بوعريريج  8602للفرتة مؤسسة صغرية ومتوسطة ( 06)استخدام قاعدة البياانت ل خالل  من ازارريةواملتوسطة اجل
كمتغري اتبع   املالءة املالية :لتايلاملستخدمة كااملتغريات  .االحندار اخلطي البسيط واالحندار اخلطي املتعدد وابستخدام أسلويب

  حجم املؤسسة، معدل النمو، األصول االقتصادية، معدل االستثمار، االرتمان التجاري، هامش القدرة على التمويل الذايتو 
حصارية ملعدل العارد على إذو داللة  موجب أثروجد يتمويل التدرجيي نظرية ال خلصت الدراسة إىل أنه وفق .كمتغريات مستقلة

 .يتم أتكيد أتثريها على املالءة املالية ملؤسسات العينةاملتغريات فلم ابلنسبة لباقي أما  على املالءة املالية،االستثمار 
 .واملتوسطة، اهليكل املايل، السياسات التمويليةستدانة، النظرايت املالية، املؤسسات الصغرية اال :الكلمات املفتاحية

 
Abstract 
 
The study aimed to test the hypotheses of the Pecking order theory and the the trade 

off theory on the financial solvency of Algerian SMEs by using the database of (60) small and 

medium SMEs for the period 2018 in the county of Bordj Bou Arreridj and using the simple 

and multiple linear regression methods. The variables used are as follows: Solvency as a 

dependent variable, size of the firms, growth rate, economic assets, investment rate, trade 

credit, margin of self-financing capacity as independent variables. The study concluded that 

according to the Pecking order theory, there is a positive impact statistically significant for the 

rate of return on investment on the financial solvency. As for the rest of the variables, their 

impact on the financial solvency of the sample SMEs was not confirmed. 

Key words: Leverage, Financial theories, Small and medium enterprises, Financial structure, 

Financing policies. 
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 توطئة: أوال

تعترب املؤسسات االقتصادية سواء يف الدول املتقدمة أو الدول النامية احملرك األساسي لعجلة االقتصاد ومن أهم هذه 
املؤسسات نذكر املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إذ تسعى هذه األخرية إىل إعطاء قوة اقتصادية خاصة يف الدول النامية مثل اجلزائر 

اهلائلة اليت توفرها هذه األخرية يف جلب مناصب الشغل  القدرةوكذا  سنوايالصغرية واملتوسطة  هذه املؤسسات عددفنالحظ زايدة 
القيمة املضافة اليت تقدمها يف جماالت الصناعة واإلنتاج وغريها من النشاطات األخرى، فهذا التنوع ومسامهتها يف خلق 

ذ ال نعتربه إالذي أصبح ميثل اجلزء األكرب من اقتصادان  البرتويل عالري اقتصاداالقتصادي اليت تشهده اجلزائر يغنينا نوعا ما عن 
 .دخال اثبتا فهي ثروة زائلة

تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعدة خصائص متيزها عن ابقي املؤسسات األخرى إذ هي سهلة التأسيس وتكون 
التمويل، تليب طلبات الفئة املستهلكة وتكون سلعها ملكيتها حملية وميكن أيضا اعتمادها على املوارد الداخلية يف عمليات 

االستهالكية منخفضة التكاليف وموجهة ألصحاب الدخل املنخفض وكذا تلبية رغبات أصحاب الدخل العايل بصفة منتج، 
ظروف العمل  لديها القابلية لإلبداع واالبتكار وإضافة ملستها اخلاصة مع العمل بكفاءة وفعالية، كما تتميز بسهولة التكيف مع

 .املختلفة وهذا راجع إىل مرونة االدارة
تسهيالت كبرية يف الدعم لى متويل هذه املؤسسات مع إعطاء الدولة اجلزائرية ع نظرا للخصائص املذكورة، عملت

هذا جتاه  بنوكالتعجيزية اليت تضعها ال عراقيلالنتيجة ، من جهة يف متويل هذه املؤسسات صعوبةلكن مع ذلك نشهد اليوم واملرافقة 
عداد ملف االستفادة إطبيعة نشاط هذه املؤسسات أو وجود عوائق مجركية أو عوائق يف ب تعلق األمر ، سواءالنوع من املؤسسات

 .ومن جهة أخرى خلصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة من التمويل سواء كان قرضا ممنوحا من طرفهم أو سيولة
 ٌتعرف أهنا كما مبالكها اخلاصة تلك عن للمؤسسة املالية املوارد بني الفصل يصعب واملتوسطة الصغرية املؤسسات ففي

غري الرمسية  العالقات على املعتمد املؤسسات هذه تسيري طرق إىل إضافة األحيان أغلب يف وغموضها للمعلومة تناظر بعدم
 كل. املتزايد التفاؤل اخلربة نقص بسبب إما األخطاء من للغاية عالية خماطر إىل املؤسسات هذه يعرض مما رشيدة حوكمة وغياب

 .املؤسسات هذه متويل عن االمتناع إىلوابألخص البنوك  الدائنني تدفع العوامل هذه
 التمويلي السلوك لفهم والتطبيقية العلمية الدراسات من العديد ختصيص مت األخرية السنوات ويف األكادميي، اجلانب يف

 الدراسات هذه ركزت. وأورواب املتحدة الوالايت يف وخاصة املتقدمة، البلدان يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات املايل واهليكل
 هيكلها لشرح تسعى اليت النظرايت أمهية وعلى املايل هيكلها وبناء واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل طرق على أساسي بشكل
 .املايل

 الدراسة إشكالية: اثنيا
 :نطالق من التساؤل الرئيسي والذي قمنا بصياغته كالتايلامل االشكالية وذلك ابالسبق ميكن أن نربز مع من خالل ما

 "؟التمويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر تمع السياسيااخلاصة ابلتمويل نتائج النظرية املالية  تطابقما مدى "
 :التاليةوتندرج حتت السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية 
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 واملتوسطة يف اجلزائر؟ الصغرية للمؤسسات تفسري السلوك التمويلي املقارابت النظرية األقرب إىل أي 
 ؟التمويل ملصادر اهلرمي التسلسل مثلى لالستدانة أو نسبةالوصول إىل  املؤسسات هذه تفضل هل 

 فرضيات الدراسة: لثااث
 :من الفرضيات سنذكرها فيما يليملعاجلة إشكالية حبثنا هذا اعتمدان على جمموعة 

  (التبادل)وفق نظرية املراجحة 
 ؛املديونيةجيااب على مستوى إن و يؤثر معدل النمو و  االقتصادية ، مستوى األصولحجم املؤسسة: الفرضية األوىل

 (مويل اهلرميتال)نظرية التمويل التدرجيي وفق 
 مستوى املديونية؛جيااب على ستثمار يؤثر إمعدل اال: نيةاالفرضية الث
 ئتمان التجاري يؤثر سلبا على مستوى املديونية؛اال :ثالثةالفرضية ال

 .هامش القدرة على التمويل الذايت يؤثر سلبا على مستوى املديونية: الفرضية الرابعة

 مربرات البحث: رابعا
  ؛يف اجلزائر واليت تبقى إشكالية مستدامة إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةالرغبة يف التعرف على 
 نقص الدراسات األكادميية يف اجلزائر الرابطة بني نتائج النظرية املالية والواقع التمويلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ 
 ؛واقع اجلزائري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مع املكتسبات املعرفية النظريةمقارنة ال 
  جمال ختصص اإلدارة املالية؛متاشي هذا املوضوع مع 

  البحثأهداف : خامسا

  ؛يف اجلزائر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حمددات ومكوانت اهليكل املايل إبراز 
  ؛حتديد دور النظرية املالية يف تفسري متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  ؛احلقيقي والسلوك التمويلي كل املايلاملسامهة يف مقارنة خمرجات النظرية املالية املفسرة للهي 

 أمهية البحث: سادسا
 : النقاط التالية يفتتجلى أمهية موضوع البحث   

  معني؛املسريين اجلزائريني يف التقيد بسلوك متويلي  اسرتاتيجيةميدانيا على  طالعاال  
  ثة يف هيكل التمويل املالية احلديستدانة ومدى تطبيقها للنظرايت ة املؤسسة على التحكم يف نسبة االمدى قدر  اكتشاف

 ؛اخلاص هبا
  إعادة الرتكيز على إشكالية التمويل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
 حدود البحث: سابعا
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   وذلك اعتمادا على البياانت املتعلقة بعينة الدراسة من ميزانيات مالية  7102تناولت الدراسة الفرتة : الزمنيةاحلدود
 ؛وجداول حساابت النتائج

  املركز  مبعاونة مصلحةمشلت الدراسة جمموعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة لوالية برج بوعريريج : احلدود املكانية
 ؛لسجل التجاري فرع برج بوعريريجالوطين ل

  ىل البياانت األخرىغريات الكمية فقط لصعوبة الوصول إمشلت بعض املت: احلدود املوضوعية. 

 بحثمنهج ال: اثمنا

 لتتماشيهاملنهج التجرييب ، قمنا ابالعتماد على دراستنا من املسطرة األهداف وبلوغ املطروحة التساؤالت على لإلجابة  
كيفية القيام البحث والذي يهتم بتجميع البياانت جملموعة من املؤسسات بغرض التعمق يف الدراسة أكثر ومعرفة   ضوعمو  وطبيعة

 .ملقارنتها بدراسات أخرىحديثة تغريات جديدة والوصول اىل نتائج ابلتحليل واستكشاف م
 صعوابت البحث: اتسعا

 :اجلانب التطبيقي هي من أهم الصعوابت اليت واجهتنا أثناء القيام ببحثنا وخاصة
  املعلومات املتعلقة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة وغريهابعض عدم توفر امليزانيات وكذا سرية. 

   هيكل الدراسة: عاشرا

من أجل اإلملام أكثر مبوضوعنا واإلجابة على اإلشكالية املطروحة، مب تقسيم دراستنا إىل فصلني أساسيني مع مقدمة يف   
ىل فقد مت التطرق أوال إاألساسيني سبة للفصلني البحث ومنهجه واإلشكالية وغريها من العناصر، أما ابلن أمهيةبدايته وضحنا فيها 

مت ذلك الفصل التطبيقي أين توجد الدراسة القياسية وقد  مباشرةة ويليها بيات النظرية للدارساألد الفصل النظري الذي حيتوي على
 :على النحو التايل

طار النظري للهيكل اإلللدراسة ومت تقسيمه إىل مبحثني، تضمن املبحث األول  ةوضع حتت عنوان األدبيات النظري: الفصل األول
تركيبة اهليكل املايل والتطرق أيضا إىل املطلب األول تناولنا فيه ؛ ىل ثالث مطالبواملتوسطة وقد قسم إسسات الصغرية املايل للمؤ 

 املداخل مفهوم اهليكل املايل ومكوانته وحمدداته إذ تعترب من أساسيات حتديد متغريات حبثنا، أما ابلنسبة للمطلب الثاين تطرقنا إىل
لثالث فقد كان حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة من تعريف وأمهية ومميزات واملشاكل ، أما املطلب ااملفسرة للهيكل املايل

أما املبحث الثاين فيحتوى على الدراسات السابقة ابللغتني  واملعوقات اليت تواجهها ومدى مسامهتها يف النسيج الوطين اجلزائري،
داته والنظرايت املالية، وأخريا خامتة فصل فيها ملخص يشمل مجيع األجنبية والعربية اليت تشابه دراستنا وهي اهليكل املايل وحمد

 .العناصر
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ميثل اجلانب التطبيقي أو الدراسة القياسية لعينة دراستنا اليت تتكون من ثالثون مؤسسة صغرية ومتوسطة حيث قسم : الفصل الثاين
على  إىل مطلبني، املطلب األول حيتوي ناهمخدمة وقسالفصل إىل مبحثني، املبحث األول تطرقنا فيه إىل الطريقة واألدوات املست

عينة الدراسة واملتغريات املستخدمة واملطلب الثاين منوذج الدراسة واألسلوب اإلحصائي املعتمد أما ابلنسبة للمبحث الثاين فقد  
   .كان فيه عرض ومناقشة النتائج ومقارنتها مع الدراسات السابقة



 

 الفصل األول
األدبيات النظرية والدراسات السابقة   
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  متهـــــيـــــد

، والذي أصبح من كالسيكيات مالية املؤسسة والذي خلصا 1958منذ ظهور املقال العلمي ملوديغلياين وميلر يف سنة 
فيه بعدم أتثري اهليكل املايل للمؤسسة على قيمتها يف عامل بدون ضرائب، أي أنه ال يوجد هيكل مايل أمثل، أصبح موضوع اهليكل 

 ثني. املايل وهيكل رأس املال للمؤسسة من املواضيع احلديثة واليت أخذت حيزا كبريا من اهتمام الباح
ابلرغم من عدم واقعية فرضيات نظرية اهليكل املايل، إال أهنا كانت مبثابة نقطة االنطالقة يف هذا اجملال مما فتح اجملال أمام 

 أحباث الحقة، تعددت من خالهلا املداخل املفسرة للهيكل املايل وأثره على األداء املايل وعلى قيمة املؤسسة.
ية هيكل رأس املال والذي هو يف احلقيقة ترمجة لطريقة متويل املؤسسة إذ من أهم من خالل هذا املنطلق، جاءت أمه

وظائف اإلدارة املالية للمؤسسة هو السعي حنو احلصول على هيكل مايل يساعدها على جتديد منط هيكل األصول وذلك بتحديد 
ة تعت ر دحددا للاانب األيسر من امليزانية اليت يتحدد على املبالغ املستثمرة يف اقتناء األصول الثابتة واألصول املتداولة. هذه األخري 

إثرها اهليكل املايل للمؤسسة ككل وفقا ملزيج من مصادر التمويل الداخلي واخلارجي واليت يسعى إىل حتقيق أداء مايل مقبول من 
 طرف كل الفاعلني داخل وخارج املؤسسة.

 مبحثني:من أجل تبيان ذلك سنسعى إىل تقسيم هذ الفصل إىل 
 ؛مدخل نظري للهيكل املايل واملؤسسات الصغرية واملتوسطةاملبحث األول: 
 .الدراسات السابقة املبحث الثاين:
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 ملؤسسات الصغرية واملتوسطةاللهيكل املايل و  اإلطار املفاهيمياملبحث األول: 
وغريها من املتغريات وكذا التطرق إىل أهم النظرايت ىل ذكر مفهوم اهليكل املايل مع دحدداته إطرق يف هذا املبحث تسن

دى مسامهتها يف النسيج وم تهااملؤسسات الصغرية واملتوسطة وأمهيالتطرق إىل مفهوم  املالية املفسرة للهيكل املايل ابإلضافة إىل
  اليت تتعرض هلا.املالية ا أهم املشاكل واملعوقات الوطين وكذ

 هليكل املايلا أساسيات حول األول: املطلب
ألمثل مع ذكر خصائص هذا األخري ومكوانته تعريف اهليكل املايل وكذا اهليكل املايل اب ، سنقومطلبهذا امل من خالل

 .قتصاديةالىل دحددات اهليكل املايل للمؤسسات اإالتطرق أيضا و 
 اهليكل املايلومكوانت مفهوم  األول: فرعال

 اهليكل املايل مفهوم :أوال
 اهليكل املايل تعريف -1

 :التعريفات املتداولة نذكر ما يليتعددت التعاريف اخلاصة ابهليكل املايل ومن أهم 
ء ملكية أو اقرتاض وأيضا سواء من مصادر قصرية ا"ميثل مجيع أشكال وأنواع التمويل سو  هيعرف اهليكل املايل أبن التعريف األول:

 1".األجل أو طويلة األجل
، وهو يتضمن التمويل املقرتض، ؤسسةبواسطتها متويل موجودات امل موال اليت متجمموع األ" أبنه فهيميكن تعر كما  التعريف الثاين:

ون من نوعني من التمويل مها: كأي أن اهليكل املايل يت نب األيسر من امليزانية العمومية، ومها يشكالن اجلاوالتمويل املمتلك
والتمويل املمتلك الذي يتضمن رأس  ،املقرتض طويل األجل األجل والتمويلالتمويل املقرتض الذي يتضمن التمويل املقرتض قصري 

 2املال املدفوع واألرابح احملتازة."
 اهليكل املايل األمثل تعريف -2

 ميكن تعريف اهليكل املايل األمثل كالتايل: 
ذلك املزيج من األموال اخلاصة والديون الذي خيفض تكلفة األموال "يعرف اهليكل املايل األمثل للمؤسسة أبنه التعريف األول: 

 3 ىل تعظيم ثروة املسامهني"إويعظم يف نفس الوقت قيمة املؤسسة مما يؤدي 
ذلك اهليكل الذي يعظم القيمة السوقية لألموال اخلاصة من خالل تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة ككل وذلك " كما يعرف أبنه

 4" .ملزيج متويلي خيفض تكلفة التمويل ألقصى درجة ممكنة ختيارامن خالل 

                                                             
 .128ص ،2002 مصر، االسكندرية، الدار اجلامعية، مدخل معاصر يف االدارة املالية، رسيمة زكي قرايقص، عبد الغفار حنفي،1 
 .159ص  ،2010 األردن، ، اثراء للنشر والتوزيع،االدارة املالية املتقدمة دحمد علي ابراهيم العامري، 2
أطروحة دكتوراه، ختصص علوم اقتصادية، جامعة دحمد خيضر، بسكرة،  ،التمويلية على أمثلية اهليكل املايل للمؤسسة االقتصادية اجلزائريةأتثري السياسات  دحمد بوشوشة، 3

 .156، ص 2016اجلزائر، 
 .156، ص 2016، مرجع سابق، دحمد بوشوشة4 
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من تعظيم مستوى رحبيتها ه اخلليط املتاانس من مصادر التمويل، والذي من خالله تتمكن اإلدارة ن"يعرف أب التعريف الثاين:
 1وابلتايل حتقيق هدفها املتمثل يف تعظيم ثروة املالك أو تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد"

ن اهليكل املايل هو تشكيلة أو توليفة األموال اليت تستخدمها املؤسسة يف متويل أصوهلا أبنستخلص  من خالل ما سبق، ميكن أن
 .قصرية أو متوسطة أو طويلة األجل، سواء كانت داخلية أو خارجية على اختالف مصادر احلصول عليها

  خصائص اهليكل املايل  -3
لتحقيق التوازن املناسب بني عاملي العائد واملخاطرة واللذان ميثالن الدعامتان األساسيتان خللق الثروة يف املؤسسة، جيب 

ستخدام األمثل للموارد املتاحة مبا يؤدي إىل حتقيق ىل االيؤدي إحتديد اهليكل التمويلي املناسب لكل مؤسسة والذي من شأنه أن 
 :2النمو والتوسع املستمر من خالل

 حتياجات املالية أبقل التكاليف؛تغطية اال 
 ختفيض املخاطر املالية؛ 
 .متزايدة على األموال املستثمرة مردوديةمعدالت  حتقيق 
 : مكوانت اهليكل املايل اثنيا

 األجلمصادر التمويل قصري  -1
يقصد ابلتمويل قصري األجل ذلك التمويل الذي ال يزيد عن إثين عشر شهرا، وخيص عادة الدورة التشغيلية للمؤسسة 

حتياجات املؤسسة قصرية األجل واحلفاظ على توازهنا املايل على املدى القصري فهو يهدف اواهلدف من هذا التمويل هو تلبية 
  :ىل نوعنيإوينقسم  3ولةاألصول املتدابشكل أساسي إىل تغطية 

 ئتمان التجارياال -أ
مة املؤسسة من املوردين ويتمثل يف قينوع من أنواع التمويل قصري األجل حتصل عليه  على أنه ئتمان التاارياال يعرف

على هذا تعتمد املؤسسات الصناعية و التاارية و أو تستخدمها يف العملية اليت تتاجر فيها واخلدمات املشرتايت اآلجلة للسلع 
بل وقد يكون  ،ألجلائتمان املصريف وغريه من املصادر األخرى قصرية ل بدرجة أك ر من اعتمادها على االاملصدر يف التموي

عادة ما يزيد ري االئتمان التلقائي نظرا ألنه يطلق عليه االئتمان التااخاصة الصغرية منها.  املصدر الوحيد املتاح لبعض املؤسسات
م ، أي أنه عادة ما يكون متاح ابلقدر املالئم ويف الوقت املناسب، تعد هذه واحدة من أهات يف حام النشاطينقص مع التقلبو 

 4جراءات أو تعهدات رمسية.إليها أنه يتم دون مزااي االئتمان التااري، يضاف إ
 
 

                                                             
 .582 ، ص2008، 2ط الوراق للنشر والتوزيع، ،اإلدارة املالية املتقدمةمحزة دحمود الزبيدي، 1 
 .138، ص 2007، عمان، األردن، 1، دار املسرية، طأساسيات اإلدارة املاليةعدانن اتيه النعيمي وايسني كاسب اخلرشة، 2 
 .267 ، ص2008، الدار اجلامعة، املؤسسات املالية البورصة والبنوك التجاريةدحمد صاحل احلناوي، السيد عبد الفتاح عبد السالم،  3
 .77، ص2019، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، اسرتاتيجيات التمويل يف املؤسسات االقتصادية مليكاوي مولود،4 
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 املستحقات طريق عن التمويل -ب
: مثال. سداده يتم مل واليت املؤسسة عليها حتصلت اليت اخلدمات عن الناجتة االلزامية املستحقات جمموعيعرف أبنه 

 متويلية قدرة للمؤسسة يتيحمن مميزاته أنه  .، اخلاملستحقة جوراأل بعض ،االجتماعي الضمان اقتطاعات ،املستحقة الضرائب
وجوب مراعاة  ىلإ ضافةإ املصاحل خمتلف مع مشاكل حدوث اىل يؤدي قد ملا فيه التمادي جيب ال ة وتكلفته جمانية غري أنهإضافي

 .العمال مصاحل
 فاكتورينغ -ج

 مقابل( factor)تسمى فاكتور  خمتصة مؤسسة لفائدة الزابئن على املؤسسة حقوق حتويلتمثل هذا التمويل يف ي
 يتم نأ جيب. التحصيل يف املؤسسة صالحيات مجيع أيخذ فاكتور أن حيث التحصيل عملية تتابع اليت هي خريةاأل هذه ،عمولة

 .الدائن صفة يف التغيري هبذا الزابئن خطارإ
 املصريف: ئتماناالد. 

أييت هذا النوع من و من البنوك ة األجل اليت حتصل عليها املؤسسةيف هذا الصدد القروض قصري  املصريف ئتماناباليقصد 
 انئتماالويتميز  األجل،وذلك من حيث درجة اعتماد املؤسسة عليه كمصدر للتمويل قصري  ،التااري ئتمانلال اتليا ئتماناال

        اخلصم.ستفادة من يف اال املؤسسة احلاالت اليت تفشل فيها يف التااري، ئتماناالاملصريف أبنه أقل تكلفة من 
صعوابت متويل  مناليت تعاين  الدائمة للمؤسساتر لتمويل األصول مصدك  يف أحيان كثرية، يتم استخدام االئتمان املصريف

ئتمان التااري، أكثر مرونة من االىل ذلك أنه إيضاف وهذا خطأ من الناحية املالية  تلك األصول من مصادر متويل طويلة األجل
 1اط.مع تغيري حام النشويتادد عادة بصفة تلقائية لكنه ال يتغري  ذ أييت يف صورة نقدية وليس يف صورة بضاعةإ

 ()مصادر التمويل اخلارجية األجل مصادر التمويل متوسطة وطويل -2
األموال اليت حتصل عليها املؤسسة سواء يف صورة أموال أو أصول واليت عادة ما تكون جمموع  وه األجل:التمويل متوسط  أ. 
ؤسسة حيث تسعى التشغيلي للم االستثمارمتويل وتعت ر وسيلة من وسائل  ترتاوح بني سنتني وسبع سنوات استحقاقهادة م

 .يف تسديد القرض استخدامهاتوليد تدفقات نقدية موجبة ميكن  ىلاملؤسسة من خالله إ
 ىل عشرين سنةإسبع سنوات ومتتد  استحقاقهااليت تفوق مدة  هو التمويل الذي يشمل مجيع األموال األجل:التمويل طويل  ب. 

وفيما يلي نذكر أهم  2.نتاجية أو تطوير نشاط املؤسسةزايدة اإل ، وكذاستثماراالوجهة لشراء أصول جديدة لزايدة وتكون م
 األجل ومصادر الرفع املايل: طويل مصادر التمويل

 األسهم العادية -1
كحق التصويت يف اجلمعية   ابلعديد من احلقوق املالية وغري املاليةيتمتع  هذا األخريمتثل مستند ملكية حلاملها، 

 والتداول( وحق البيع أيضا اخلسائرواجب املشاركة يف و حق املشاركة يف األرابح )، ؤسسةعلى دفاتر امل االطالع، حق العمومية

                                                             
 .130 ص ،مرجع سابق، رسيمة زكي قرايقص، عبد الغفار حنفي1 
 .192، ص 1997، ، دار املسرية والتوزيع، األردنأساسيات يف االدارة املاليةرضوان وليد العمار،  2 
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 وتكون مسؤولية حامل السهم العادي دحدودة حبصته يف رأس املال ومدة حياة السهم غري منتهية اخل... ،واحلق يف املراقبة واملعلومة
 :أمههاوللسهم العادي جمموعة من القيم 

 رأس متثل واليت التأسيسي، العقد يف عليها منصوص وهي السهم، قسيمة أو الصك على املكتوبة القيمة : هيالقيمة اإلمسية -
 .دحاسبيا تسايله أجل من نظراي املدفوع املال

 العالقة وفق العادية األسهم عدد على مقسومة املمتازة األسهم تتضمن ال اليت امللكية احلقوق قيمة متثل :الدفرتيةالقيمة  -
 : التالية

األسهم املمتازة −  حقوق امللكية

 عدد األسهم العادية
=  القيمة الدفرتية

 تكون وقد رأمسالية، مكاسب فتحقق أك ر القيمة تكون وقد املال، رأس سوق يف السهم تداول سعر متثل :السوقيةالقيمة  -
 .رأمسالية خسائر فتتكبد أقل

 السندات،) والدائنني الغري حقوق تسديد بعد املؤسسة ملوجودات التصفية عملية ابقي من السهم قيمة هي :التصفويةالقيمة  -
 (املمتازة األسهم البنوك، املوردين، العمال، الدولة،

 1هي عبارة عن الثمن الذي يقبل شخص آخر دفعه للحصول على عائد الذي يعطيه السهم املعين. :العائدالقيمة حسب  -
 :نذكر أمهها ، منعيوبكما أهنا الختلو من تتمتع األسهم العادية كمصدر متويلي ابلعديد من املزااي  

 املزااي: أ. 
إىل زايدة نسبة حقوق امللكية إىل القروض يف اهليكل التمويلي، األمر الذي يؤدي إىل زايدة قدرة املؤسسة على تؤدي  -

 .االقرتاض
ابستثناء املؤسسات املدرجة  يسرتدوا قيمة أسهمهم من املؤسسة املصدرة إال عند التصفيةال جيوز حلاملي األسهم العادية أن  -

 إهنا متثل مصدرا متويليا دائما. ، ووفقا للقواعد املنظمة لذلك وابلتايل فيف البورصة
 .2تةاألصول الثابتعت ر األسهم العادية حسب قاعدة، مبدأ التغطية، أنسب املصادر التمويلية لتغطية املتطلبات من  -
 .أرابحا حققت وإن حىت األسهم هذه حلملة التوزيعات إبجراء قانونيا ملزمة غري املؤسسة   -
 املؤسسة، استدانةمن  يقللأو و/جينب  إذ عت ر مكمال للتمويل الذايتي -
 ،حيافظ على التوازن املايل للمؤسسة وال يرفع املخاطرة املالية للمؤسسة وللدائنني أيضا -
 .من خالل التسديد اآلجل لقيمة األسهم املشرتاةاملالية أيخذ بعني االعتبار إمكانيات املساهم  -

 
 

                                                             
 .321-320ص ص  ،2016، 2 ط األردن، عمان، العلمي، عصارإلدار ا ،دارة املالية املعاصرة، اإلدحمود عزت اللخام وآخرون1 

 .57ص  ،2005، مصر، ، الدار اجلامعيةاملشروعات االستثمارية ىدراسة جدو أمني السيد أمحد لطفي، 2 
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 العيوبب. 
 ليس حلامل السهم العادي احلق يف املطالبة بتوزيع األرابح مامل ترغب اإلدارة يف التوزيع وهو حسب عقد االتفاق األويل. 
املؤسسة إذ ال يتحصلون على حقوقهم عند تصفية املؤسسة إال بعد أن حيصل آخر الدائنني يف محلة األسهم العادية  عت ري 

 مجيع الدائنني على مستحقاهتم.
          جملموعة من األسباب منها:ارتفاع التكلفة اليت تتحملها املؤسسة وهو  

 درجة خماطرة املسامهني مرتفعة مما يؤدي هبم إىل طلب عائد مرتفع على ملكيتهم لألسهم. 
 .1 األسهم على عكس فوائد القروض )السندات(وجود وفورات ضريبية على أرابح عدم   

إذ جيب أن تستويف جمموعة من القيود من الناحية التقنية متويلية صعبة عملية  ابألسهم العاديةزايدة رأس املال تعت ر عملية  
 واحملتملني،ثلثي األصوات، االتصال ابملسامهني احلاليني  يتطلب أغلبيةو  القانونية واملالية )قرار من اجلمعية العمومية االستثنائية

 (.اخل
وابلتايل تدين العوائد  الربح املوزع ابعتبار زايدة املسامهنيتشتت و )ابلنسبة للمسامهني القدامى(  تؤدي إىل تشتت احلكم 

 نتياة الخنفاض األرابح احملتازة إلعادة االستثمار.
 دارة بعكس االستدانة. ال متثل آلية النضباط اإل 
 لألسباب التالية: تعت ر إشارة سيئة للمستثمرين وللسوق املايل 

 ، السهم فوق قيمتهابعتبار أن اإلدارة يف رفع رأس املال ترغب  
 وإال ملا قبلت إبشراك مسامهني جدد، تع ر عن عاز املؤسسة على إجياد استثمارات مرحبة 
 قادرة على احلصول على القروض لتسديد فوائد الديون. املؤسسة غري 

 األسهم املمتازة -2
 ثل مستند ملكية حلاملها، يتمتع حامل السهم املمتاز بكافة املزااي واحلقوق اليت يتمتع هبا حامل السهم العادي ما ملمت

يف حالة وجود عالوة  مسيةاإل تهامن قيمأك ر بقيمة سهم املمتازة صدار األإقد يتم  .صداريكن هناك نص خالف ذلك يف عقد اإل
املصدرة يكون أيضا للسهم  والقيمةمسية إلىل القيمة اإ، ابإلضافة صدارإم صدارها بقيمة أقل يف حالة وجود خصإصدار وقد يتم إ

 املمتازة جممعة األرابحفهناك األسهم  . ميكن التمييز بني العديد من األنواع من األسهم املمتازةوقيمة دفرتية املمتاز قيمة سوقية
(Cumulative Preferred Stocks)  اليت حيق حلاملها أن حيصل على عائد السهم يف السنوات اخلسارة جممعا يف سنوات و

هذه األسهم على  وحاملحيصل  .(Participating Preferred Stocks)األرابح وهناك األسهم املمتازة متقامسة األرابح 
 ، وذلك يف حالة وجود فائض ربح كايف بعد القيام ابلتوزيعات املطلوبة.األرابح خبالف النسب احملددة ضافية منإنسبة 

                                                             
 .97ص ،مرجع سابق، مليكاوي مولود1 



 الفصل األول                                                                              األدبيات النظرية للدراسة
 

 
8 

يف اجلمعية العمومية، ولكن قد يكون أن محلة األسهم املمتازة ليس هلم احلق يف التصويت هي القاعدة العامة يٌذكر أن 
ىل إصدار حلملة األسهم املمتازة إبمكانية حتويلها قد يسمح عقد اإل القصوى كماضرورة ستثناء على ذلك يف حاالت الاهناك 

 1ىل أسهم عادية.إأوراق مالية أخرى وبصفة خاصة 
 السندات -3
 االستحقاقفة وعند اتريخ و وملدة معر  اثبت أو متغري دحدد يعرف السند أبنه ورقة مالية تع ر عن دين ملعدل فائدةتعريف:  -3-1

الفوائد سنواي أو كل ستة شهور حسب ما يتفق بدفع  ، تلتزم املؤسسةمقابل دين السند، اإلمسية(القيمة )األساس رجاع املبلغ إيتم 
 عند اتريخ االستحقاق. التعويضيةابإلضافة إىل قيمة السند  عليه وتسمى كوبوانت

مهور العادي أو سواء للاىل فئات خمتلفة إ يف السوق املايل أنواع القروض األخرى بكونه يباع نخيتلف السند ع
، بينما يتم احلصول على القروض املصرفية من مصادر دحددة كما أن حامل السند يستطيع بيعه ومبالغه مرتفعة للمؤسسات املالية
  :2ولكن أمههاىل أي جهة أخرى وهذه ليست كل االختالفات بينها وبني مصادر التمويل الطويل األجل إيف األسواق املالية 

 السندات عبارة عن أوراق مالية يتم بيعها يف السوق املايل مثل األسهم العادية.  
مع عموالت التداول ويطلق على فوائد السندات مصطلح الكوبون والكوبون اجلاري  اممن خالل اكتتاب ع اتباع السندت  

لك حسب الظروف االقتصادية، ويتم إذا مل تبلغ الفائدة السنة، وبعد عملية اإلصدار فإن أسعار هذه السندات تتغري وذ
 إدراج أسعار السندات يوميا يف معظم البورصات واألسواق املالية.

 التمويل ابلسندات وعيوب مزااي -3-2
 أ. املزااي
تكلفة السندات دحدودة حيث ال يشارك محلتها يف األرابح وتتيح استعمال أموال الغري دون إشراكهم يف تسيري اإلدارة وهو  

 منخفضة، إذ أن العائد املتوقع للسند أقل مما هو متوقع للسهم العادي، وهو ما ي رر اخنفاض املخاطر املصاحبة له. ذو تكلفة
 السندات تؤدي إىل زايدة موارد التمويل املتاحة للمؤسسة ابإلضافة إىل املتاجرة وامللكية. 
 .رات ضريبيةو وفمما حيقق للمؤسسة  ختصم الفوائد املدفوعة للسندات من وعاء األرابح اخلاضعة للضرائب 
 التمويل ابلسندات يزيد من مستوى الرفع املايل يف املؤسسة وهو ما يؤثر على السند وابلتايل زايدة الثروة. 

 عيوب التمويل ابلسندات ب.
 هلا اتريخ استحقاق دحدد وعدم قدرة املؤسسة الوفاء ابلتزاماهتا القانونية يعرضها خلطر اإلفالس. 
 ، وهو ما يتطلب من املؤسسة جتميد كم هائل من السيولة لتنفيذ التزاماهتا.1هلا تواريخ استحقاق السندات 
 السندات تنطوي على خماطر مالية.  
 تكلفته اثبتة تتحملها املؤسسة حىت لو حققت خسائر عكس األسهم.   

                                                             
 .323، ص رجعنفس امل1 
 .501-500ص ص ، مرجع سابقي، دحمد علي ابراهيم العامر 2
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 توجد أنواع متعددة من السندات نذكر منها: أنواع السندات:  -3-3
وهي السندات اليت تشرتط املؤسسة املصدرة هلا أن يكون هلا احلق إذا رغبت يف استدعاءها  قابلة لالستدعاء:السندات  -

Call provision  أي إعادة شراءها، وعادة ما حيصل صاحب السند على قيمة تعويضية تفوق القيمة االمسية، تسمى عالوة
وعملية استدعاء السندات هي ميزة للمؤسسة انجتة عن حالة اخنفاض أسعار الفائدة يف Call premium االستدعاء 

قل من أالسوق، فتقوم املؤسسة ابستدعاء السندات مث إعادة اصدار سندات جديدة دحل السندات القدمية ذات معدل كوبون 
 املعدل األول.

هي سندات ختول ألصحاهبا احلق يف احلصول على نسبة و  هلا نفس خصائص األسهم املمتازة ابملشاركة سندات املشاركة:  -
 .1من األرابح احملققة للمشروع إذ جتاوز الفائض احملقق حدا معينا فضال على الفائدة املشروطة على هذه السندات

 وهي السندات اليت تسدد أبسهم يف اتريخ االستحقاق وبشكل تلقائي. السندات اليت تسدد أبسهم:  -
تعطي السندات القابلة للتحويل إىل  هلا نفس خصائص األسهم املمتازة ابملشاركة. السندات القابلة لتحويل ألسهم عادية:  -

أسهم حلاملها احلق يف مبادلتها بعدد دحدد من األسهم العادية عن أي وقت، ويف مقابل هذه امليزة تصدر هذه السندات بسعر 
 2التحويل على أساس ما يسمى مبعدل التحويل وسعر التحويل.ويتم  فائدة أقل من السندات العادية

يشاع هذا النوع من السندات املؤسسة يف ، هلا نفس خصائص األسهم املمتازة ابملشاركة :غريةالسندات ذات الفائدة املت  -
على مواجهة خماطر احلصول على أموال لتمويل نشاطاهتا نظرا لقدرته على جذب املقرتضني ملا يوفره من آلية تدعم قدرهتم 

  3التضخم وتقلب أسعار الفائدة.
هي سندات ال حيصل حاملها على عائد إال يف احلالة اليت حتقق فيها املؤسسة رحبا، إال أن بعض  سندات الدخل:  -

بتعديل هذا النوع من السندات من خالل حصول حامل السند على عائده يف السنة اليت حيقق فيها  قامت املؤسسات
 املؤسسة رحبا وابلتايل حيصل على عائد السنة املاضية والسنة احلالية.

هي تلك السندات اليت تصدرها املؤسسة وتعطي  السندات املصاحبة حلقوق شراء األسهم )حق االكتتاب التفاضلي(:  -
 املها احلق يف شراء األسهم اليت تصدرها املؤسسة، لذلك عادة ما يكون سعر الفائدة على السندات منخفضا. حل

هي السندات اليت تصدرها املؤسسة وتعطي معها احلق حلاملها ضماانت عينية )أصول( سعر فائدهتا  السندات املضمونة:  -
 أقل من سعر الفائدة لسندات األخرى املماثلة.

 وهي السندات اليت تصدرها املؤسسات دون ضماانت عينية. غري املضمونة:السندات   -
ابلرغم من االلتزام القانوين للمؤسسة اجتاه محلة السندات ابلوفاء ابلتزاماهتا املالية يف آجاهلا القانونية، فإن أغلب املؤسسات 

 تلاأ اليها كمصدر متويلي ال ميكن التخلي عنه.

                                                             
 .47ص ،2014 ن،داألر  عمان، الوراق للنشر والتوزيع، ،املشتقات املالية عبد الكرمي أمحد قندوز،1 

 .383، ص 2006، اإلسكندرية، مصر، 1، شركة اجلالل للطباعة، طالتمويل واإلدارة املالية للمؤسساتعاطف وليم أندروس،  2 
 .385-384ص  ص ،نفس املرجع3 
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 التأجري التمويلي -4
للمؤسسة املستأجرة أن تبقي األصل حتت تصرفها، وأن حتصل على التمويل املطلوب، وهو  االستئاارتتيح عملية 

بذلك ميثل أحد أشكال التمويل اخلارجي املتاحة أمام املؤسسة تستطيع املؤسسات اليت حتصل على احتياجاهتا من األصول الثابتة 
اليت تظهر يف امليزانية  الثابتةحيث متتلك املؤسسة يف األحوال االعتيادية املوجودات إما عن طريق شراءها أو عن طريق استئاارها، 

غي أن املهم هو استعمال تلك املوجودات يف العمليات وليس جمرد امتالكها، ومن بني الطرق املمكنة للحصول على العمومية، 
 .ستئااراالتلك املوجودات هو الشراء غري أن هناك طريقة بديلة أخرى عنها هي 

ولقد انتشرت ظاهرة استئاار األصول الثابتة يف كثري من الدول، واملنطق هو أن امتالك هذه األصول يؤدي إىل جتميد 
يف جماالت بديلة. لقد كان  لالستثمارمقدار كبري من األموال اليت كان من املمكن استخدامها إما لتسديد قروض طويلة األجل أو 

على املباين واألراضي ولكنه اليوم أصبح يشمل مجيع أنواع األصول الثابتة للمؤسسة مبا فيما املعدات  فيما سبق يقتصر االستئاار
 1واآلليات والتاهيزات.

 مصادر التمويل الداخلية -3
 الذايتالتمويل  -3-1

 ىل تعريف التمويل الذايت وأنواعه وطريقة حسابه وغريها من العناصر:إسنتطرق يف هذا العنصر 
 التمويل الذايت تعريفأ. 

رأس املال واملوجه  مكافأةيعرف التمويل الذايت على أنه الفائض النقدي احملقق من العمليات اجلارية للمؤسسة بعد توزيع 
للتمويل الذايت  2الرأمسالية وزايدة رأس املال العامل. ستثماراتاال ينفذاملالية املستقبلية من سداد للديون،  حتياجاتاالحنو متويل 

ىل إيهدف إذ ، )األرابح احملتازة وخمصصات االهتالكات واملؤوانت( هدفان أساسيان يتحددان من خالل العناصر املكونة له
، أما التمويل الذايت ألرابح وهو التمويل الذايت للنموتوزيع اذا بواسطة األرابح الصافية بعد التوسيع وتنمية املؤسسة ويتحقق ه

تغطي التآكل املادي  هتالك اليتوذلك من خالل خمصصات اإل راديةاإلة و نتاجيلى الطاقة اإلفهو يهدف للمحافظة عللبقاء 
تدين اخلاصة بملؤوانت ، أما خمصصات اييف النشاط األساس ستثمارلاللتايل ضمان املوارد الضرورية واب تثماراتلالسواملعنوي 

 3ية حيتفظ هبا ملواجهة تدهور األصول.مال عتماداتامؤوانت األخطار والتكاليف فهي األصول املتداولة و 
 طريقة حساب التمويل الذايتب. 

 من القدرة على التمويل الذايت كاآليت: نطالقااالتمويل الذايت حيسب 
 
 

                                                             
 .716-715ص ص  ،مرجع سابقي، دحمد علي ابراهيم العامر 1 

 .311 ص ،2009رية، مصر، د، الدار اجلامعية، االسكن، تقييم األداء املايل ودراسة اجلدوىعبد الغفار حنفي2 
 .261، ص 2011، 2للنشر والتوزيع، عمان، ط دار وائل ،-االدارة املالية –التسيري املايل إلياس بن ساسي ويوسف قريشي، 3 

 1-للسنة ن التوزيعات املدفوعة – للسنة ن قدرة التمويل الذايت =التمويل الذايت 
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 األساسي النشاط طريق عن تتحقق اليت احملتملة املالية املوارد جمموعة كن تعريف القدرة على التمويل الذايت أبنهمي
 1وحيسب وفق طريقتني معروفتني: خارجها من أييت وال حصراي املؤسسة يف يتولد ألنه ذاتيا متويال ويسمى.  للمؤسسة

الفرق بني طريق عن  حساهبا ويتمغري املباشرة  الطريقة من استخداما أقل وهي الطرح طريقة وتسمى الطريقة املباشرة: -1
يف النتائج والتكال إالاحملصلة والتكاليف املسددة الناجتة عن النشاط األساسي للمؤسسة، حيث أننا ال أنخذ بعني االعتبار  النتائج

 :ات واملؤوانت...(. وحيسب كالتايلخمصصات االهتالكأي تدفقات ومهية ) استبعاداملؤثرة فعليا عن اخلزينة أي 
املنتاات املالية ماعدا  +( 752العملياتية األخرى ماعدا )حـساب  االستغالل املنتااتفائض  مجايلإ =التمويل الذايتقدرة 

 665األعباء املالية ماعدا )حساب  –( 652ملياتية األخرى ماعدا )حساب األعباء الع -( 767وحساب  765)حساب 
  الضرائب على النتائج. -( 667وحساب 

 نتياة من حساهبا ويبدأ لسهولتها نظرا استخداما األكثر الطريقة وهي اجلمع طريقة أيضا وتسمى الغري مباشرة: الطريقة  -2
 من خالل الطريقة املباشرة. األصول عن التنازل ومبالغ الومهية اإليرادات امنه مطروحا الومهية املصاريف اإليه مضافا املالية السنة
 :ما يليوحيسب وفق  نقدي دحقق من طرف املؤسسةشبه القدرة على التمويل الذايت بشكل تدفق تبدو 

اسرتجاعات على املؤوانت وخسائر  –هتالكات واملؤوانت وخسائر القيمة النتياة الصافية + خمصصات االقدرة التمويل الذايت= 
فوائض القيمة عن خروج األصول املثبتة غري املالية + فارق التقييم  –القيمة + نواقص القيمة عن خروج األصول املثبتة غري املالية 

 -اخلسائر الصافية عن التنازل عن األصول املالية +فارق التقييم عن أصول مالية فوائض قيمة -عن أصول مالية نواقص قيمة 
 األرابح الصافية عن التنازل عن األصول املالية.

 :ميكن استعمال القدرة على التمويل الذايت وفق العناصر التالية :ذايتالالقدرة على التمويل  خداماتج. است
 .التاديد يف املؤسسة عن طريق خمصصات االهتالكاتو متويل استثمارات التوسع  -
 .تغطية اخلسائر واملخاطر احملتملة عن طريق خمصصات املؤوانت وخسائر القيمة -
 .قروض احلاليةلاتسديد القروض احلالية مينح للمؤسسة قدرة على تسديد  -
رابح عن طريق ختصيص جزء من النتياة الصافية للمسامهني مع العلم أبن سياسة توزيع األرابح يسمح للمؤسسة بتوزيع األ -

 .تؤثر بصفة مباشرة يف التمويل الذايت للمؤسسة
 .متويل التغري يف االحتياج يف رأس املال العامل -
 .وذلك يف استثمارات مرحبة اطاتعادة توظيف االحتيإبوذلك يسمح بنمو املؤسسة  -
 التمويل الذايت عيوبو  مزاايد. 

 للتمويل الذايت عدة إجيابيات نذكر منها: :املزااي 
 مرونة املؤسسة: يضمن االستقاللية التامة للمؤسسة ألن احلصول على هذا املورد ال يعتمد على املسامهني أو البنوك. -

                                                             
 .133-130ص ص ، 2011، ديوان املطبوعات اجلامعة اجلزائر، التسيري املايل حسب الربانمج الرمسي اجلديدمليكة زغيب، ميلود بوشنيقر، 1 
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جم رة على تسديد هذا املورد وال تسديد مصاريف مالية أو عموالت عند التحصل مورد غري مستحق: مبعىن أن املؤسسة غري  -
  ه.علي

مورد جماين: يقلل من املخاطر املالية للمؤسسة املتأتية من احتمالية تدهور النتياة الصافية املرتبطة ابلطبيعة الثابتة للمصاريف  -
 .تبار أنه ينطوي على تكلفة الفرصة البديلةاملالية. لكن جيب القول أبنه مورد غري جماين يف املطلق ابع

يعت ر أكثر مشولية مقارنة ابلفائض اخلام لالستغالل إذ خيتلف عن الفائض الذي يقتصر على تدفق املوارد الداخلية عن الدورة  -
 .التشغيلية

من قدرة املؤسسة على االستدانة وعلى التسديد: ابعتبار أن قدرة على التمويل الذايت تزيد من قدرة املؤسسة على  يرفع -
 .الوفاء ابلتزاماهتا املالية واليت ميكن حساهبا وفق العالقة ديون مالية/القدرة على التمويل الذايت

 .لسيئة اليت تواجهها وذلك بفضل املؤوانت وخسائر القيمةيرفع من قدرة املؤسسة على االستاابة للمخاطر واالحتماالت ا -
يرفع من قيمة حقوق امللكية: إن االحتفاظ ابألرابح كاحتياطات، يرفع من قيمة أسهم املؤسسة مما ميكن املساهم من حتقيق  -

 .زايدة قيمة عند إعادة بيعه لألسهم
 .يت ديون املؤسسة أقل خطورةيقلل من املخاطر املالية للدائنني: جيعل القدرة التمويل الذا -
يسمح للمؤسسة ابلتوسع والنمو: يعت ر املؤشر الوحيد الذي ميكن للمؤسسة من النمو والتوسع ويسمح للمؤسسة ببناء  -

 .اسرتاتيايتها بدون ضغوط
  العيوب 

مشروعات غري  من املمكن أن يؤدي القدرة على التمويل إىل استخدام غري أمثل ملوارد املؤسسة من خالل االستثمار يف -
 مرحبة أو التوسع يف النفقات غري الضرورية. 

ن ميلكون حرية كبرية يف استخدام املوارد يعلى املوارد املتاحة أو السوق املايل جيعل املسري طرف الدائنني عدم وجود رقابة من  -
 .املتاحة

القدرة على التمويل الذايت من املعطيات أكثر منها متغريا ماليا إذ أهنا تتعلق بصفة كبرية ابلقطاع االقتصادي الذي  تعت ر -
 .تنشط فيه املؤسسة، مبعىن أن املؤسسة ال تقرر مبلغها من القدرة على التمويل الذايت

خسائر القيمة وابلتايل فهو ال و  صات املؤوانتخمص ،يعت ر مؤشر دحاسيب وابلتايل ميكن التأثري فيه من خالل املخزوانت -
 يسمح ابملقارنة بني املؤسسات.

من املمكن أن تؤدي رغبة املؤسسة يف رفع القدرة على التمويل الذايت إىل الرفع من األسعار مما قد يسبب يف اخنفاض   -
 .مبيعاهتا

املؤوانت وخسائر القيمة متاحة بصفة دائمة  نعت ر أبن مجيع خمصصات من خالل طريقة حساب القدرة على التمويل الذايت -
 للمؤسسة على الرغم من أن خمصصات للمدى القصري وكثريا ما تصبح واجبة النفاذ.

 التنازل عن األصول -3-2
إذ يستخدم يف أحيان كثرية من أجل احلصول على النقدايت أو  للمؤسسة امتويلي امصدر  االستمارات عن التنازل يعت ر
 نشاطها يف ضرورية تعد مل هناأ ترى واليت القدمية أصوهلا عن املؤسسة تنازل أو بيع نتياة وهو ،االسرتاتياي للمؤسسةإعادة التمركز 

 .أو غري متطابق مع االسرتاتياية اجلديدة للمؤسسة التكنولوجي التقادمأو  االقتصادي العمر يف التقادم نتياة
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 الثاين: حمددات اهليكل املايلفرع ال
 حجم املؤسسة  -1

وقد قدمت هذه الدراسات  ،للمؤسسة قرتاضاالام املؤسسة له أتثري على نسبة حأن ىل إأشارت العديد من الدراسات 
 من بينها: ستدانةواالإجيابية بني حام املؤسسة عدة أسباب لوجود عالقة 

 .Big Too Failوفق مفهوم فالس تنخفض يف املؤسسات ذات احلام الكبري اإل احتماالت -
ثر ميكن كما أهنا متلك أصوال أك  ميسرةبشروط  قرتاضاالاملؤسسات الكبرية إمكانية اللاوء إىل األسواق املالية وتستطيع متلك  -

 استخدامها كضماانت للقروض.
وحام  االقرتاضة ذات داللة احصائية بني نسبة عن وجود عالقة طردي  Gordon(1962)دراسة  تفقد كشف

يف املؤسسات   قرتاضاالعالقة بني حام املؤسسة ونسبة  عن وجود Martin et Scott (1974)كشفت دراسة   كذلك  املؤسسة
 Gaud et (2002) ليها دراسةوهي نفس النتائج اليت توصلت إ يف املؤسسات كبرية احلام قرتاضاالكبرية احلام عن نسبة 

Jani. 

 لالعتمادى خدمة الدين مما جيعلها متيل لديها قدرة أك ر عل ىل أن املؤسسات الكبرية احلام يكونولعل ذلك يرجع إ
بدرجة  قرتاضاالا يكون سببا يف اعتمادها على ىل أهنا تستطيع االقرتاض مبعدل فائدة أقل، ممعلى القروض لدرجة أك ر، إضافة إ
 أك ر عن املؤسسات صغرية اجلحم.

لطردية بني حام املؤسسة ونسبة للعالقة اعن سبب آخر  Titman et Wessels (1988) كذلك كشفت دراسة
الكبرية احلام بقدر من التنويع مما جيعلها تتعرض لدرجة خماطر أقل، وهو ما خيلق عادة ما يتسم نشاط املؤسسة  ، حيثقرتاضاال

، حيث ة األملانيةيف البيئ واالستدانةلوحظ وجود عالقة عكسية بني حام املؤسسة  يف حني األموال املقرتضة. ةلديها الدافع لزايد
 Pompfer et Shapiroوعلى النقيض من ذلك كشف دراسة  لوحظ أمهية التمويل البنكي للمؤسسات الصغرية احلام يف أملانيا

، كما أشارت نتائج دراسة االقرتاضبني حام املؤسسة ونسبة  حصائيةعدم وجود عالقة ذات داللة إ عن (1987)
(1984) Moor etBoquist  1أن حام املؤسسة ال ميثل دحددا جوهراي لالقرتاض داخل اهليكل املايل إىل. 

 مردودية املؤسسة -2
ذ تشري العديد من الدراسات أن املردودية من أهم املغريات اليت تؤثر يف ددات اهليكل املايل إتعت ر املردودية من أهم دح

 ومن بني هذه الدراسات جند: االستدانة
ارتفاع مستوى املردودية إذ أن املايل  اهليكلثر على ؤ تحيث بني أبن مردودية املؤسسة  Brigham (1983) اسةر د  

بسبب  أنه Titman et Wessels (1988) ولقد كشفت دراسة املالية. لتزاماهتاارونة يف تغطية يعطي املؤسسة قدرا كبريا من امل
احملتازة أتيت يف مقدمة مصادر التمويل من حيث اجلاذبية رابح ة املصاحبة إلصدار أسهم جديدة، فإن األارتفاع تكلفة الوكال

أييت التمويل إبصدار أسهم جديدة والذي ينطوي على  مثضريبية وفورات ، ولكن يتولد عنها القروض واليت هلا تكلفة وكالة تتبعها

                                                             
 .408، ص مرجع سابقالياس بن ساسي، يوسف قريشي، 1 
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يت تتميز ابرتفاع معدل ؤسسة العلى ذلك يصبح من املتوقع أن تتاه امل ة وبناءتكلفة وكالة دون أن يرتتب عن ذلك وفورات ضريبي
 .ةعتماد بدرجة أقل على األموال املقرتضىل االإحتااز أرابح ، ويتاح هلا فرص امردوديتها

، حيث كشفت عن وجود عالقة عكسية بني مردودية املؤسسة عادة ذلك Marsh (1982) ولقد أيدت نتائج دراسة
دودية قد يرتبط ، أي أن زايدة مستوى املر على القروض االعتمادؤسسة تتانب ما يرتبط به زايدة املخاطر العملية، وهو ما جيعل امل

 .بدرجة أقل على األموال املقرتضة املؤسسة عتماداتازة وابلتايل رابح احملبه زايدة نسبة األ
 إىل حيث تلاأ املؤسسة أوال (Pecking Order Theory)التدرجيي  لتقاطاالتدعم نتائج هذه الدراسات نظرية و 

، فاملؤسسات األكثر مردودية استثماراهتااألسهم من أجل متويل صدار التمويل الذايت مث بعد ذلك إىل القروض ويف األخري إىل إ
 .تدانةواالسد عالقة عكسية بني املردودية ، ومنه توجمد بشكل أك ر على التمويل الذايتتعت

يف دراستهما  Rajan et Zingales (1995)و Harris et Raviv (1990) نفس النتائج تدعمت أبعمال كل من
عكسية بني املردودية  ىل وجود عالقةإدول انمية حيث خلصت مجيعها  10يف دراسة على للدول األعضاء يف جمموعة السبعة و 

 .واالستدانة
، واملردودية هي عالقة طردية تدانةساالأن العالقة بني  (Trad Off Theory)أو  التبادلبينما جند ضمن نظرية 

ة تؤشر على ذا كانت مردوديتها السابقفإ ،لفوائد ختفض من نتياتها اجلبائيةىل االقرتاض ابعتبار أن افاملؤسسة ذات املردودية متيل إ
 يف الدراسات اليت أجريت بينما .األك ر يف تسديد قروضها االحتمال، فاملؤسسة ذات املردودية اجليدة متلك مردوديتها املستقبلية

من متكونة اليت أجريت على عينة  Ydriss Ziane (2001) جند أن نتائج دراسة فإننا، على املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 املردودية واالستدانة. بني ، قد وجد عالقة سالبةيف فرنسامؤسسة صغرية ومتوسطة  781.861

مؤسسة صغرية  300.000من متكونة أجريت على عينة  اليت Najet (1966) ليهاإوهي نفس النتياة اليت توصلت 
 .عكسية بني املردودية واالستدانة ، حيث وجدت أن هناك عالقةيف فرنسا ومتوسطة

ىل اختالف إقد يرجع  ستدانةواالالعالقة بني مردودية املؤسسة ة حول طبيعة قغري أن اختالف نتائج الدراسة الساب
ىل استخدام مؤشرات إ ختالفاالا تلك الدراسات، وقد يرجع سبب اختالف الفرتة الزمنية اليت متت فيهىل إو أعينات الدراسة 

ىل مزيد من الدراسات لوقوف على إ، إال أن ذلك ال يغىن عن احلاجة االقرتاضمردودية املؤسسة ونسبة خمتلفة لقياس كل من 
 1.واالستدانةبني مردودية املؤسسة  طبيعة العالقة

 الضماانت )هيكل األصول( -3
قياس مستوى يف بني العديد من الدراسات السابقة  ايع ر عن هذه املتغرية أحياان هيكل األصول وقد ملسنا اختالف

 حيث األصولإمجايل ىل إ، ففي قسم من هذه الدراسات يع ر عن حام الضماانت بنسبة األصول الثابتة الضماانت لدى املؤسسة
 يف املؤسسة. قرتاضالاىل الكشف عن أتثري هلذه املتغرية على نسبة إمت التوصل 

                                                             
 .410-409ص ص  مرجع سابق،1 
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عكسية بني نسبة األصول الثابتة إىل جمموع األصول  ىل أن هناك عالقةإ Nadjet (1996) خلصت بعض الدراسات
اخلاصة  على األموال ىل جمموع األصول زاد اعتماد املؤسسةإفكلما زادت نسبة األصول الثابتة  .قرتاضاال(، ونسبة )هيكل األصول

أن املؤسسة اليت يتضمن هيكل أصوهلا  ، Ydriss Zaine (2001)يف حني تشري دراسات أخرى، وقل اعتمادها على القروض
ه ، حيث أنض طويلة األجل يف هيكلها املايل ولذلك ما ي ررهىل استخدام قدر كبري من القرو إنسبة مرتفعة من األصول الثابتة متيل 

، والذي يقضي بضرورة متويل االصول الثابتة من مصادر متويل دائمة سواء أموال خاصة أو قروض التغطية يف التمويلوفقا ملبدأ 
 .ابهليكل املايل قرتاضاالنسبة  رتفاعاطويلة األجل، فمن املتوقع أن يصاحب ارتفاع نسبة األصول الثابتة يف هيكل األصول 

، ختضع بصورة أقل صفة الضمان )األصول الثابتة + املخزوانت( بكون أن األصول ذاتوتدل هذه الدراسة ذلك 
 1يف حالة تعرض املؤسسة للتصفية. ىلظاهرة عدم التناظر يف املعلومات، كما أن تفقد قيمة أقل مقارنة بعناصر األصول األخر 

 متباينة فقد وجدتىل نتائج إى املؤسسات الصغرية واملتوسطة قد خلصت ليف حني أن الدراسات اليت أجريت ع 
(1996) Najet :النتائج التالية 

 االستدانة؛ لعالقة عكسية مع معد 
 عالقة عكسية مع معدل االستدانة القصري األجل؛ 
 الطويل األجل؛ ستدانةاالعالقة طردية مع معدل  

على وجود عالقة طردية بني مستوى الضماانت اليت متلكها املؤسسات   Ydriss Ziane(2001)بينما كشفت دراسة  
 2.لالستدانة ومعدل القروض املالية الصغرية واملتوسطة ومستوى املديونية، على اعتبار أن هذه الدراسة استعملت مقياسا واحدا

 معدل منو املؤسسة  -4
بني معدل النمو ومعدل االقرتاض بينما ختالف نظرية  فالس ونظرية الوكالة على وجود عالقة عكسيةتتفق نظرية اإل

، يتوقع عزوف املؤسسة عن مكانية النمووأمام وجود إ طار نظرية تكلفة اإلفالسففي إلتقاط التدرجيي للتمويل هذه الفرضية. اال
 .تكون شبه معدومة يف حالة التصفيةىل االقرتاض ابعتبار أن قيمة األصول اللاوء إ

ن اختيار منط التمويل اخلارجي صاحل بني املسامهني واملدراء، فإبنظرية الوكالة، ويف حالة وجود تناقض يف امل أما فيما يتعلق 
يتأثر هبذه املتغريات، فوجود إمكانية النمو جيعل مصاحل مجيع األطراف متماثلة مما جيعل من التمويل ابألموال اخلاصة النمط 

 ء.ابملقابل ويف ظل غياب إمكانية النمو تصبح املديونية االختيار اجملدي وذلك لدورها يف هتذيب سلوك املدرا ،املفضل
ن تكاليف الوكالة بني املسامهني واملدينني تكون أعلى كلما كانت إمكانيات النمو فإ Myers (1977)حسب 

بني مستوى املديونية وعليه يتوقع وجود عالقة عكسية ة العاملة. املستقبلية للمؤسسة أك ر مقارنة ابلقيمة احلالية ألصول املؤسس
ذا كانت املؤسسة متول بقروض قصرية األجل أو ني واملدينني ميكن أن تكون أقل إوتكاليف الوكالة بني املسامه .ومعدل النمو

                                                             
، ص ص 2006أفريل  18و17، ملتقى دويل، جامعة ورقلة، يومي متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربيةيوسف قريشي، الياس بن ساسي، 1 

433-434. 
 .411ص  ،مرجع سابق،التسيري املايل االدارة املالية )دروس وتطبيقات(الياس بن ساسي، يوسف قريشي،  2 
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قلل من مشاكل عدم التناظر يف بقروض قابلة للتحويل، ويف نفس الوقت العالقة املتميزة بني املدينني واملؤسسة ميكن أن ت
 املعلومات النامجة عن وجود إمكانيات النمو وابلتايل تشاع على التمويل البنكي.

ت مكانيات النمو العالية يكون لديها احتياجا، املؤسسات اليت متلك إلتقاط تدرجيي للتمويل ظل وجود املقابل، ويفاب
بظاهرة عدم التناظر يف املعلومات مثل  اابملقام األول، خاصة مصادر التمويل األقل أتثر ىل االستدانة متويل كبرية مما يدفعها للاوء إ

 القروض القصرية األجل.
، نذكر منها خاصة عكسية بني معدل النمو واملديونيةوقد كشفت أغلب الدراسات امليدانية السابقة عن وجود عالقة 

، فهي تلاأ إصدار أسهم جديدةحيث الحظا ذلك ابلنسبة للمؤسسات اليت ميكنها   Rajan et Zingales (1995) دراسة
 Gaud et Jani (2002) اىل ذلك كلما كان سعر تداول أسهمها أك ر بفعل وجود معدالت النمو العالية وقد أيدت دراسة

 .ذلك
قة طردية بني معدل النمو ومستوى وعلى العكس من ذلك فهناك الكثري من الدراسات امليدانية السابقة من كشفت عن عال

يؤثر بشكل جوهري يف حتديد قدرهتا على سداد التزاماهتا  ةىل أن معدل منو املؤسسإ  Riellyاالقرتاض يف املؤسسة. حيث يشري
 1.نسبة االقرتاض يف اهليكل املايل املستقبلية، ومن مث حيدد

 طبيعة القطاع -5
 ، حيث كشفت دراسةلى نسبة االقرتاض ابهليكل املايلنوعية القطاع عىل احتمال أتثري تشري العديد من الدراسات إ 

(1977) Shwartz et Aronson حصائية للتباين يف اهلياكل املالية للمؤسسات اليت تنتمي عن عدم وجود عالقة ذات داللة إ
وهو كل ما  ،لقطاعات خمتلفةؤسسات اليت تنتمي لنفس القطاع، بينما كشفت يف ذات الوقت عن تباين يف اهلياكل املالية للم

واليت أوضحت أن طبيعة القطاع تعد دحددا جوهراي هليكل األصول وابلتايل  Ferri et Jones (1979) أكدته دراسة الحقة لـ
ذ كشفت نتائج الدراسة عن أن نسبة األموال اخلاصة يف الصناعات الثقيلة كانت أك ر من مثلها يف الصناعات إاهليكل املايل 

 . اخلفيفة
، فقد أوضحت دراستها عن وجود عالقة طردية بني نتائج متباينة يف الصدد عن  Najet (1996) بينما كشفت دراسة
. ويف حني وجدت عالقة عكسية بني قطاعات الصناعات الغذائية مجاليةدل املديونية اإلدروسة ومعمتغري نوعية كل القطاعات امل

سلع االستهالك اجلاري من جهة ومعدل االقرتاض القصري وقطاعات سلع التاهيز وصناعات  الوسطيةالسلع  والطاقة وقطاعات
وعالقة طردية بني متغري قطاعات البناء واألشغال العمومية وقطاعات التاارة وقطاعات اخلدمات من جهة  رىاألجل من جهة أخ

متغري مجيع لدراسة عن وجود عالقة عكسية بني ومعدل االقرتاض القصري األجل من جهة أخرى. ويف نفس الوقت كشفت ذات ا
 2ليها مؤسسات العينة ومعدل املديونية الطويلة األجل.القطاعات اليت تنتمي إ

 
                                                             

-2010دارة مالية، جامعة منتوري قسنطينة، إكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ختصص  ، مذكرة ماجيستري،حمددات اهليكل املايل للمؤسسة االقتصادية عدوي هاجر، 1 
 .112-111، ص ص 2011

 .435-434ص ص  ،مرجع سابقيوسف قريشي، الياس بن ساسي،  2 
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  التشغيليةاملخاطر  -6
ألن احتمال تعرضها تمويل املقرتض يف هيكلها املايل ذات العوائد التشغيلية املستقرة نسبيا ميكنها أن تزيد من ال املؤسسة

ن عالية جتاه تسديد فوائد تتمتع حبالة أما اهنفإوابلتايل ف ابلتقلب يف العوائد التشغيلية أقل قياسا بتلك اليت تتص للمخاطرة
 1.القروض

 املالحجم البنوك وسوق رأس  -7
ن تطور البنوك يؤثر على أ، حيث مؤسساتلل، يعت ر أحد دحددات اهليكل املايل طور قطاع البنوك، وسوق رأس املالإن ت  

لتمويل ابمللكية يصبح ن ا، فإوأكثر فعالية طورةق رأس املال متعندما تكون أسواأيضا،  .هولة احلصول على التمويل اخلارجيس
 . (Baker et Wurgler, 2000صدار األسهم هلا أثر ابلعائد واملخاطر املصاحبة لالستثمار )ن تكلفة إأ، حيث خيارا جيدا

، عندما تكون تكلفة امللكية منخفضة مىت كانت ظروف لكية بدال من الدينامل أدواتصدار إىل إل متي ؤسساتن املإ  
يرين على زايدة الدين ، مما يشاع املدكية الذي يعكس فرص استثمار عاليةالسوق جيدة وهذا يكون سببا يف ارتفاع عالوة املل

 2.عندما تكون عالوة امللكية مرتفعة، طويل األجل، بدال من امللكية
 رييبالنظام الض -8

دة رأس ماهلا عن طريق طرح ما ابالقرتاض أو بزايإلحصول على األموال الالزمة هلا، ل تؤثر الضريبة يف قرار املؤسسة 
، ألن الفوائد ليل الضريبة املفروضة على املؤسسةىل تقاض األموال، حيث يؤدي هذا األمر إ، فقد أعطت الضريبة ميزة القرت األسهم
 .ة، قبل احتساب الضريبة املستحقةمن أرابح املؤسسع عن القرض، تطرح اليت تدف
مستوى عال ؤسسة ، فعندما حتقق املمؤسسة سوف يؤثر يف قرارات التمويلالتغري يف معدالت الضريبة اهلامشية، ألي إن   

عامل كمصروفات توابعتبار أن فوائد الدين  نسبة الدين زايدةأنه مع  إال من األرابح، فان هذا يصاحب زايدة مبصاريف الضرائب
 Graham .3)1999)، سوف تنخفض مصاريف الضرائب نتياة للوفر الضرييب وال ختضع للضرائب

 معدل الفائدة -9
ئدة عالية، جند أن في الوقت الذي تكون فيه أسعار الفاف يف املؤسسات بعالقة عكسية ر الفائدة ونسبة الدينأسعاتتميز           

املتغريات تقلبا األعمال اليت تعت ر من أكثر  ت الفائدة تكلفة رأس املال مبؤسساتوتعكس معدال، املؤسسات متتنع عن زايدة الدين
 Wisston et)لفة رأس املال ، ومع أن التقلبات يف معدالت الفائدة تصاحبها تغريات كبرية يف تكابلنسبة للمؤسسات

Bergham, 1993)كمقياس ملدى توافر لدور الذي تلعبه هذه املعدالت ا، إال أن األمهية العظمى ملعدالت الفوائد تتمثل يف ،
 4األموال يف السوق.

 

                                                             

 .168ص  ،مرجع سابق دحمد علي ابراهيم العامري،1 
 .370، ص 2011، 2 العدد ،38األعمال ، دراسات العلوم االدارية ، جملد رقم حمددات اختيار اهليكل املايل بشركات  غازي فالح املومين، علي دحمود حسن ،2 
 . 370، ص مرجع سابق، غازي فالح املومين 3 
 .نفس املرجع4 
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 (اخلطر املايل )خطر السداد -10

التذبذب يف صايف األرابح بعد الضريبة أي أن الديون متثل خطرا ماليا للمؤسسة، فتزداد أعبائها اخلطر املايل يف  يتمثل
آجال االستحقاق وإمكانية وقوع املؤسسة يف العسر املايل، وطاملا أن املالية وهنا ترتاوح درجات اخلطر املايل على أساس 

االستحقاق طويل األجل يعطي املؤسسة مزيدا من الوقت حىت ميكن التنبؤ واالستعداد للوفاء هبذه التزامات عكس االستحقاقات 
 1ايل تعرضها لإلفالس املايل.قصرية األجل اليت تكون مواعيدها قريبة وميكن أن تضع املؤسسة يف العسر املايل وابلت

 توجهات اإلدارة املالية -11

يف متويل  2يعتمد اهليكل املايل على سلوك اإلدارة يف توجهها التمويلي مبعىن مدى اعتمادها على القروض طويلة األجل  
 نشاطاهتا، وهو خيتلف من مؤسسة ألخرى وحتكمه مجلة من احملددات، نذكر منها: 

 التمويل املعتمدة )املعتدلة، اجملازفة، املتحفظة(. سياسة -
 حام النشاط. -
 طبيعة النشاط.  -
 

 املالئمة بني طبيعة املصدر وطبيعة االستخدام -12

إن التالؤم ينب زمن استحقاق مصادر األموال املكونة هليكل رأس املال األمثل مع زمن اهتالك استثماراهتا ضروري   
مثايل، فالقاعدة العامة هي أن يتم متويل األصول الثابتة من مصادر طويلة األجل كحقوق امللكية أو القروض مايل لتكوين هيكل 

األدىن، أما القروض قصرية األجل فهي مالئمة لتمويل االستخدامات قصرية املايل الطويلة األجل وهو ما يعرف بقاعدة التوازن 
 مايل مثايل يف حالة تبنيه ملبدأ التغطية يف التمويل.  هيكلاختيار املدير املايل على األجل، لذلك ف

 الرحبية -13

هو إمكانية حتقيق هيكل رأس املال املؤسسة أك ر ربح ممكن وهذا عن طريق تفعيل آلية الرفع املايل يف حدود أقل 
 3ب.الفوائد والضرائتكاليف ممكنة، وإظهار أتثري البدائل التمويلية املختلفة على العوائد يف ظل مستوايت خمتلفة من 

 املرونة -14

البد أن تكون القرارات املالية املتخذة من طرف اإلدارة املالية لينة وتتماشى والتغريات احلاصلة للحاجة للتمويل، أي 
قدرة هيكل رأس املال على زايدة أو ختفيض األموال املفرتضة وخلق جمموعة بدائل وخيارات ومصادر متويل، وهو ما يتيح املرونة 

 الالزمة للهيكل رأس املال. 

                                                             
أوت  20مذكرة ماجستري، ختصص اقتصاد وتسيري مؤسسات جامعة  ،- الشركة الوطنية للبرتو كمياء دراسة حالة: –حتليل املردودية احملاسبية للمؤسسة لطغان حنان، 1 

 .175ص  ،2007سكيكدة،  1955
 .951-938 ص ، ص2006، مؤسسة الوراق، عمان، اإلدارة املالية املتقدمةدحمد دحمود الزبريي، 2 
 .34ص  ،2013، مذكرة ماسرت، جامعة قاملة، مال املؤسسة أثر التمويل ابلسندات علي هيكل رأسعالل يوسف، 3 
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 املالية املفسرة للهيكل املايل للمؤسسات االقتصادية النظرايت الثاين: طلبامل
 .النظرايت احلديثةاملدخل التقليدي و أهم النظرايت املفسرة للهيكل املايل للمؤسسة االقتصادية منها  إىل سنتطرق يف هذا املطلب  

 االجتاه التقليدي  الفرع األول:
 أوال: مدخل صايف الربح

( اثبتة ال تتغري بتغري نسبة الديون Ce( وتكلفة األموال اخلاصة )Cdمدخل صايف أن كل من تكلفة الديون )يفرتض  
(، وابلتايل فإن معدل العائد الذي يطلبه املالك ومعدل الفائدة على الدين لن يتغري kإىل األموال اخلاصة يف هيكل رأس املال )
أن تكلفة الدين أقل من تكلفة األموال اخلاصة بسبب إمكانية التخفيض اجلبائي الناجم  بتغري نسبة الدين داخل اهليكل املايل. ومبا

( وابلتايل ارتفاع يف قيمة k، فإن زايدة االعتماد على االستدانة يف التمويل يرتتب عليها اخنفاض يف تكلفة األموال )1عن الديون
 (.Dة ل)( متثل دالة متناقصk( اثبتني و )Ce( و )Ce. حبيث )2املؤسسة

 :3يقوم مدخل صايف الربح على الفرضيات التالية
 عدم وجود ضرائب أو تكلفة إفالس؛ -
 ام املؤسسة بتوزيع كافة األرابح؛سياسة التوزيعات الثابتة ال تتغري ابإلضافة إىل قي -
سوق مالية كاملة، أي انعدام تكاليف املعامالت املالية وتوفر املعلومات لكل األشخاص وبشكل جماين، ابإلضافة إىل  وجود -

 له أتثري على األسعار؛واحد أنه ال يوجد عون 
 ثبات القيمة الكلية هليكل رأس املال مع إمكانية التغيري يف تركيبته؛ -
 )صايف الربح قبل الفوائد والضرائب( من سنة ألخرى؛ثبات القيمة املتوقعة لصايف ربح العمليات  -
 متاثل توقعات املستثمرين بشأن التوزيع االحتمايل لصايف ربح العمليات. -

 ستدانة وقيمة املؤسسة وفقا ملدخل الربح الصايف.العالقة بني تكلفة رأس املال ونسبة اال (:01الشكل رقم )

 
 .180 ص، 1998 سكندرية،منشأة املعارف، اال ،يف جمال مصادر التمويلالفكر احلديث منري ابراهيم هندي، املصدر: 

                                                             
1 Elie Cohen, Gestion Financière de l'entreprise et développement financier, EDICEF, Economica, 
France,1991,p 236. 

 .95، ص 2005مصر، االسكندرية،  منشأة املعارف، ،الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركاتمنري ابراهيم هندي،  2
 .176، ص1998، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويلمنري إبراهيم هندي، 3 
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 اثنيا: مدخل صايف ربح العمليات
يفرتض مدخل صايف ربح العمليات أن تكلفة الدين اثبتة ال تتغري مع تغري نسبة الدين، أما تكلفة األموال اخلاصة 

نسبة الدين بسبب املخاطر املالية أو ما يعرف يف جمال اإلدارة املالية املتمثلة يف العائد الذي يطلبه املالك فرتتفع مع كل زايدة يف 
نسبة  موال اخلاصة اليت تنام عن زايدةابلرفع املايل. كما يفرتض هذا املدخل كذلك أن زايدة تكلفة األموال بسبب زايدة تكلفة األ

ماد على الديون، لذلك فمن املتوقع أن تظل تكلفة الدين سوف يعوضها اخنفاض بنفس القيمة يف تلك التكلفة نتياة لزايدة االعت
 (.2رقم ). وهو ما يوضحه الشكل 1ة مهما تغريت نسبة الدين وابلتايل تظل قيمة املؤسسة اثبتةتاألموال اثب

 العالقة بني تكلفة رأس املال ونسبة االستدانة وقيمة املؤسسة وفقا ملدخل صايف ربح العمليات(: 02) الشكل رقم

 .185، مرجع سابق، صالفكر احلديث يف جمال مصادر التمويلمنري إبراهيم هندي، املصدر: 
 اثلثا: املدخل التقليدي

( تبعا للتغري يف نسبة ce( وتكلفة األموال اخلاصة )cdيقوم هذا املدخل على افرتاض تغري يف كل من تكلفة االستدانة ) 
االستدانة، مع احلفاظ على فرضية أن تكلفة االستدانة تعد أقل نسبيا من تكلفة األموال اخلاصة إىل جانب الفرضيات العامة 

 ملدخل صايف الربح. وميكن إدراج النتائج اليت توصلت هلا هذه النظرية فيما يلي:
ستدانة إىل اخنفاض يف تكلفة رأس املال، وهذا ما يقود الدائنني إىل يف ظل هذه النظرية تؤدي زايدة اال سلوك الدائنني: -1

ايدة املخاطر املالية اليت تتعرض هلا املؤسسة بفعل زايدة نسبة ز الرفع يف مطالبهم، وعندما تزداد االستدانة يبدأ الدائنون ابلشعور ب
 انة يفرتض أن تتغري حسب حام الدين كما يلي:انة فيطلبون معدالت فائدة مرتفعة، وبصفة عامة فإن تكلفة االستداالستد

 ( تبقى اثبتة.Cdأي أنه ابلنسبة ملستوايت استدانة منخفضة فإن ) '(D/E)>(D/E)>0من أجل  
يبدأ الدائنون ابلشعور بزايدة املخاطر املالية بفعل زايدة حام االستدانة فيطلبون  '(D/E) <(D/E)من أجل  

 معدالت فائدة مرتفعة.
 

                                                             
 .87-86، نفس املرجع، ص ص مطبوعة حمكمة يف مقياس اسرتاتيجية ماليةمليكاوي مولود،  1 
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 العالقة بني تكلفة الدين وحام الدين وفق املدخل التقليدي. (:03) الشكل

 
 .88 ، صمطبوعة حمكمة يف مقياس اسرتاتيجية ماليةمليكاوي مولود،  املصدر:

، حيث أن ارتفاع نسبة االستدانة اليت حتليال لسلوك املسامهني مشاهبا لسلوك الدائننياالجتاه  اقرتح هذي سلوك املسامهني: -2
تنام عنها اخنفاض تكلفة رأس املال، تؤدي ابملسامهني إىل مقابلة هذا االرتفاع يف نسبة االستدانة بتقدير أعلى ملعدل العائد 

غري حام املتنظر من املؤسسة، وابلتايل ارتفاع تكلفة األموال اخلاصة. ميكن عرض تغري تكلفة رأس املال العادي بداللة ت
 الدين كما يلي:

 أي أنه عند مستوايت منخفضة لالستدانة تبقى تكلفة رأس املال العادي اثبتة. '(D/E)>(D/E)>0من أجل  
يبدأ املسامهون برد فعلهم لالرتفاع يف نسبة الدين، فيطالبون مبكافأة متزايدة  '(D/E)>(D/E)>'(D/E)من أجل  

 مبعدل اثبتة.
املسامهون أنه مت جتاوز العتبة احلرجة لنسبة االستدانة، ويبدأون ابلرفع من مطالبهم يعتقد  '(D/E)<(D/E)من أجل  

 بدون توقف مبعدل متغري وفقا للزايدة يف نسبة الدين.
 العالقة بني تكلفة رأس املال العادي وحام االستدانة وفق املدخل التقليدي. (:04الشكل رقم )

 
 .88 ص مرجع سابق، ،يف مقياس اسرتاتيجية ماليةمطبوعة حمكمة مليكاوي مولود،  املصدر:
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 تطور تكلفة رأس املال -3
ملا كانت نسبة االستدانة ترتبط بعالقة طردية مع تكلفة الدين وتكلفة األموال اخلاصة، فإن حتديد نسبة االستدانة املثلى 

وتبلغ القيمة الكلية للمؤسسة قيمتها ( أين تنخفض تكلفة رأس املال إىل حدها األدىن D/E)ىل حد معني إيكون عندما تصل 
للمؤسسة، وذلك ابلرغم من أن زايدة نسبة االستدانة الزالت تساهم يف ختفيض تكلفة رأس املال، إال أن تكلفة األموال  الكلية

كافيا اخلاصة أتخذ يف االرتفاع مبعدالت كبرية، والنتياة أن زايدة االعتماد على االستدانة كمصدر رخيص للتمويل مل يعد  
االرتفاع الكبري يف تكلفة رأس املال العادي، األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل ارتفاع تكلفة رأس  لتخفيض تكلفة رأس املال بسبب

 املال.
 عالقة تكلفة رأس املال وقيمة املؤسسة حبام االستدانة وفق النظرية التقليدية. (:05الشكل رقم )            

 
 .106 ص مرجع سابق، ،الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات منري ابراهيم هندي، املصدر:

 (  Modigliani et Miller, 1958, 1963لياين وميلر )غمودي األول: مدخل الفرع
  Modigliani et Miller, 1958)) وميلرلياين غأوال: منوذج مودي

عبارة عن جمموعة من الفرضيات املتعلقة بسلوك املستثمر ومل أتخذ  1958 سنةكانت نظرية هيكل رأس املال حىت 
بتناول موضوع   Franco Modigliani et Merton Millerحصائية. وحينها قام مناذج ميكن اختبارها ابلوسائل اإلشكل 

 1هيكل رأس املال يف ثوب علمي دقيق:
 Modigliani et Miller (1958)فرضيات  -1

حتصل و  ،اء نظريتهما على مفهوم املراجحةيف بن( MM)نرمز هلما فيما أييت ب  Modigliani et Miller عتمدا
عدا أن هيكل رأس  شيءيتمثالن يف منت النظرية بسهمي مؤسستني متماثلتني يف كل عندما يكون ألصلني متماثلني )هذه األخرية 

ذا سيعمل إ. تلفانسعران خمبمستمد كليا من رأس املال العادي(  ىحدامها يتضمن بعض الدين يف حني أن رأمسال األخر املال إ
، ويستمر أبكثر مما جيب بدافع حتقيق الربحاملستثمرون يف هذه احلالة على شراء األصل املقيم أبقل مما جيب وبيع األصل املقيم 

، ريباأو تق متماثالن متاماأن يكون األصالن آلية املراجحة ابلوجه املذكور  تعمل األصلني وحىتىل حتقق املساواة بني سعري ذلك إ

                                                             
 .146 145ص ص  ،2018، 1ط اجلزائر، دار هومة، االسرتاتيجية والتسيري املايل، مليكاوي مولود،1 



 الفصل األول                                                                              األدبيات النظرية للدراسة
 

 
23 

يف نظرية  شيءأهم و ىل فرضيتهما أن سهمي املؤسستني متماثالن مبا يكفي جلعل آلية املراجحة تعمل إ ستناداا MMهنا يفرتض 
 ( أهنا بينت أمران مهمان:1958موديغلياين وميلر )

مبعىن أن طريقة متويل أصول املؤسسة سواء بواسطة حقوق امللكية أو املايل:  هبيكلها للمؤسسة السوقية القيمة تتأثر ( ال1
 ابالستدانة غري مهمة أي أهنا لن تؤثر على قيمة املؤسسة بل الذي يؤثر على قيمة املؤسسة هو تدفقاهتا النقدية ألصوهلا.

أن املمتلك: مبعىن  املال تكلفة من يرفع املالية الرافعة ارتفاع أي امللكية حقوق/الدين لنسبة خطية دالة هي اململوك املال ( تكلفة2
التكلفة املتوسطة  على احلفاظ أجل من )األرخص( للديون املتزايد االستخدام ابلضبط تعوض بطريقة تزداد امللكية حقوق تكلفة

 ة.اثبتلرأمسال  املرجحة
 1:على ما يلي MMليها إ اتتضمن الفرضيات األولية اليت استند

 ضرائب على املؤسسات واألفراد؛ليست هناك أي   -
تعت ر املؤسسات اليت تواجه خماطر أعمال متماثلة يف فئة خماطر  التشغيلي كماتقاس خماطر األعمال ابالحنراف املعياري للربح   -

 واحدة؛
 لكافة املستثمرين احلاليني ذات التقديرات اخلاصة ابألرابح التشغيلية املستقبلية لكافة املؤسسات؛  -
، وأن أنه ال توجد أي تكاليف للوساطة )السمسرة(ل األسهم والسندات يف أسواق رأس املال مثالية، وهذا يعين يتم تداو   -

 ؛الفائدة الذي تقرتض املؤسسة وفقهأفراد ومؤسسات( االقرتاض على أساس سعر إبمكان كافة املستثمرين )
فة الديون هو سعر الفائدة عدمي املخاطرة مهما كان ، لذلك يكون سعر الفائدة على كاميثل الدين استثمار عدمي املخاطر  -

 حام الدين املقرتض؛
 تكاليف االفالس؛ املسامهني وال توجد ثروة لزايدة دائًما يتصرفون املديرين أن يعين هذاو  الوكالة تكاليف توجد ال  -
 رأس هيكل يف ابلتغريات يتأثر ال التشغيل دخل أن يعين وهذا. البعض بعضهما عن مستقالن االستثمار وقرار التمويل قرار  -

 .املال
، واستنادا ائب على املؤسسات أو على األفرادبدراسة عامل الرفع املايل مفرتضني ابدئ األمر عدم وجود ضر  MMقام 

 2ما يلي: MMىل الفرضيات املبينة أعاله بني إ
( تتوقف قيمته rsu( على أساس معدل عائد اثبت )EBITالتشغيلي )تتكون قيمة املؤسسة من تراكم صايف رحبها 

 :املخاطر اليت تقع املؤسسة ضمنها على فئة
 

 حيث أن:
ىل مؤسسة مماثلة للمؤسسة السابقة قيما عدا أهنا ال تستخدم إ Uىل مؤسسة تستخدم الدين يف حني يشري الدليل إيشري  Lالدليل 

 تقعان ضمن فئة املخاطر األعمال ذاهتا.الدين، على أن هاتني املؤسستني 
- 𝑟𝑠𝑢 .معدل العائد املطلوب على سهم املؤسسة اليت ال تستخدم الدين عندما ال تكون هناك ضرائب : 

                                                             
 .570ص  ،2010، شعاع للنشر والعلوم، سوراي، 1، طالتمويلية االسرتاتيجية القرارات اإلدارة املالية،ترمجة دحمود فتوح، عمر عبد الكرمي،  دارة املالية،اإل جني برغام،آ1 
 .147، ص مرجع سابق ،االسرتاتيجية والتسيري املايل مليكاوي مولود، 2

VL = VU =
EBIT

WACC
= EBIT/rsu 
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- 𝐸𝐵𝐼𝑇: .الدخل التشغيلي قبل الفوائد والضرائب 
- WACC.التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال : 

، وهذا يعين كل التمويل الذي تستخدمه املؤسسةاثبتة مهما كان ش Vللمعادلة أعاله جند أن قيمة املؤسسة  ابلعودة
 : وهذا بدوره يعين أن ،ملايل لديهاأن قيمة املؤسسة مستقلة عن مستوى الرفع ا MMىل فرضيات استنادا إ

 .ل مستقل متاما عن هيكل رأس املالمتوسط التكلفة املرجحة لرأس املا -
 متوسط التكلفة املرجحة لرأمسال املؤسسة سيكون مساواي لتكلفة رأس املال العادي عندما ال تستخدم املؤسسة الدين. -

 تتكون تكلفة رأس املال العادي ملؤسسة تستخدم الدين من: )وهو عامل مثايل يف الغالب( يف عامل تغيب عنه الضرائبإذن، 
 (.𝑟𝑠𝑢تستخدم الدين )تكلفة رأس املال العادي ملؤسسة مشاهبة ال  -
خماطرة يتوقف حامها على الفرق بني تكلفيت الدين ورأس املال العادي للمؤسسة اليت ال تستخدم الدين وحام  الوةع -

 الدين الذي تستخدمه املؤسسة، وميكن التعبري عن ذلك ابستخدام املعادلة التالية:
 

 حيث أن:
D: ؤسسةالقيمة السوقية لدين امل. 
Sسوقية لرأس املال العادي للمؤسسة: القيمة ال. 

 𝑟𝑑التكلفة الثابتة للدين :. 
يد مستوى الدين. مما سبق جند أن إضافة الدين تبني املعادلة أعاله أن تكلفة رأس املال العادي للمؤسسة تتزايد مع تزا

اليت يواجهها محلة ىل زايدة قيمة املؤسسة ألن مزااي استخدام الدين سرتافقها زايدة يف املخاطر إىل هيكل رأس املال لن تؤدي إ
 .تكلفة رأس املال العادي للمؤسسة ىل ارتفاعاألسهم وتؤدي إ

 (.06وفق الشكل رقم )يف حالة انعدام الضرائب  MM وميكن التعبري عن اهليكل املايل للمؤسسة يف منوذج
 الضرائب( انعدام) MM اهليكل املايل للمؤسسة يف منوذج (:06الشكل رقم )                  

 تكلفة التمويل                                                                                               
                                                                                                                                     𝐾𝑐  

 
 

                                                                                                                                      𝐾𝑐  

 
                                                                                                                                       𝐾𝑑 

 
                                                                                                                  D/S 

 .522ص  ،2005 مصر، سكندرية،األكادميية، اال املكتبة ،املايلدراسات يف التمويل والتحليل حسني عطا غنيم،  املصدر:                    

 

rsl = rsu + 𝑅𝑃 = 𝑟𝑠𝑢 + (𝑟𝑠𝑢 − 𝑟𝑑)(𝐷 𝑆⁄ ) 
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 حيث:
 𝐾𝑐  تكلفة األموال اخلاصة.:  
 𝐾𝑑  األموال اخلاصة. ةقيم : 
D/S : ون/القيمة الكلية لألموال اخلاصةالقيمة الكلية للدي. 

ىل االقرتاض تاه حنو االخنفاض بلاوء املؤسسة إميكن مالحظة أن التكلفة الكلية ال ت (06رقم ) من خالل الشكل 
ىل أن زايدة االستدانة ذات األموال اخلاصة ويرجع ذلك إ تكلفةدحل حقوق امللكية حىت وإن بدت تكلفة الديون أقل من  وإحالهلا

األموال اخلاصة وابلتايل زايدة تكلفتها بنفس مقدار النقص يف التكلفة بسبب تكلفة منخفضة من شأنه أن يزيد من خماطر 
نه ميكن التعبري عن احلقيقة الثانية سسة كما هو دون تغيري وابلتايل فإاالستدانة حبيث يبقى متوسط تكلفة األموال املستثمرة يف املؤ 

 مويل سواء كانت أموال خاصة أو أموال مقرتضة.: ال ختتلف قيمة املؤسسة والتكلفة الكلية ابختالف مصادر التMMل 
 ( Modigliani et Miller, 1963) وميلر موديغلياينمنوذج  اثنيا:

 املؤسسات: قيمة املؤسسة يف ظل وجود الضرائب على MMمنوذج  -1
عدم وجود ضرائب على املؤسسات أو على األفراد، لكنهما  1958 سنةيف النموذج األول الذي نشر  MMافرتض 

وبوجود الضرائب على املؤسسات  ،ىل النموذجدخال فيها الضرائب على املؤسسات إبنشر مقالة اثنية أ 1963قاما يف سنة 
ة للخصم من ء القابل، حيصل ذلك ألن الفائدة تعد من األعباىل زايدة قيمة املؤسسةدين يؤدي إىل أن استخدام الإ MMتوصل 

 1يف النموذج ما يلي: MM يرىو ، ىل املستثمرينبح التشغيلي يذهب إ، مما يعين أن قسما أك ر من الر الربح اخلاضع للضريبة
ىل قيمة املزااي الناجتة عن استخدام ة مؤسسة مماثلة ال تستخدم الدين إضافة إن قيمة املؤسسة تستخدم الدين تساوي قيمأ -

حتققها املؤسسة نتياة استخدام الدين واليت حتسب بضرب قيمة دين  رات الضريبية اليتو قيمة الوف إالالدين، وهذه األخرية ما هي 
 :ن ذلك ابستخدام املعادلة التاليةاملؤسسة مبعدل الضريبة على أرابحها. وميكن التعبري ع

 
قيمة املؤسسة اليت تستخدم الدين أك ر من قيمة املؤسسة  جيعلدخال الضرائب على املؤسسات و إواملهم يف هذا كله ه

، وطاملا أن هذه القيمة االضافية تزداد مع ازدايد حام الدين فهذا يعين أن قيمة T.Dاملماثلة اليت ال تستخدم الدين مبقدار 
 .( من الدين%100املؤسسة مكوان كليا )املؤسسة تصبح عند أعظم مستوى هلا عندما يكون رأمسال 

دخال إيفرتضان أن كافة التدفقات النقدية دائمة ميكن حساب قيمة املؤسسة اليت ال تستخدم الدين بعد  MMوألن 
 أثر الضرائب على املؤسسات عليها لتصبح ابلشكل التايل:

 
 تتكون تكلفة رأس املال العادي ملؤسسة تستخدم الدين من: -1-1
 (.𝑟𝑠𝑢)تكلفة رأس املال العادي ملؤسسة مشاهبة ال تستخدم الدين  -

                                                             
 .148ص  ،نفس املرجع 1 

VL = VU + 𝑇.D 

 

𝑆 = 𝑉𝑢 = 𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝑡)/𝑟𝑠𝑢 
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عالوة خماطر يتوقف حامها على الفرق بني تكلفيت الدين ورأس املال العادي للمؤسسة اليت ال تستخدم الدين وحام الدين  -
 وميكن التعبري عنها ابملعادلة التالية: عليها.تستخدمه املؤسسة ومعدل الضريبة  يالذ

 

 :(07من خالل الشكل ) وميلر يف وجود الضرائب موديغلياينوميكننا متثيل منوذج 
 )وجود الضرائب( MM اهليكل املايل للمؤسسة يف منوذج: (07)الشكل رقم                   

 تكلفة التمويل                                                                                               
                                                                                                                                     𝐾𝑐  

 
 

                                                                                                                                      𝐾𝑐  

 
                                                                                                                                       𝐾𝑑 

 
                                                                                                         D/S 

  157p.  , 4e édition, Masson, Paris, 1995,Elément de gestion financière, Alain Capiez.املصدر:      
 حيث:

 𝐾𝑐  األموال اخلاصة.تكلفة :  

 𝐾𝑑  األموال اخلاصة. ةقيم : 
D/S : ون/القيمة الكلية لألموال اخلاصةالقيمة الكلية للدي. 

 : قيمة املؤسسة إبدخال الضرائب على األفراد Millerمنوذج 
 قدم  Miller، غري أنيتطرقا للضرائب على األفراديف منوذجهما الثاين الضرائب على املؤسسات ومل  MMأدخل 

منوذجا مطورا عمل فيه على دراسة آاثر الرفع املايل بوجود الضرائب على املؤسسات والضرائب على األفراد، ينبغي علينا قبل البدء 
 1النموذج تعريف املتغريات التالية:بعرض 

𝑇C.معدل الضريبة على أرابح املؤسسات : 
TS: .معدل الضريبة على دخل األسهم 
TDالضريبة على دخل السندات. : معدل 

 وميكن حساب قيمة مؤسسة ال تستخدم الدين ابستخدام املعادلة التالية:

                                                             
 .149، ص نفس املرجع1 

rsl = rsu + (rsu − rd)(1 − 𝑡) 𝐷 𝑆⁄  

 

VU=[EBIT(1-TC)(1 − TS)]/rsu(1 − TS) 
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 احلديثة املفسرة للهيكل املايل الثاين: النظرايتالفرع 
  املراجحة : نظريةأوال

 مضمون وفرضيات النظرية -1
يف نظريتهما أن القيمة السوقية للمؤسسات ال تعتمد على هيكل  1958سنة  Modigliani et Millerافرتض 

إىل أن استخدام التمويل  وبعد إدخال الضرائب توصال 1963ويف النظرية املصححة سنة  ابفرتاض غياب الضرائب،رأمساهلا 
املقرتض يف هيكل رأس املال من شأنه أن يؤدي إىل زايدة قيمة املؤسسة، وأنه بزايدة استخدام الرافعة املالية تزداد قيمة املؤسسة 

دخل الضريبية الناجتة عن طرح الفائدة من الوعاء الضرييب ل الوفوراتر، إذ تتأثر قيمة املؤسسة بشكل مباشر بقيمة بشكل مستم
املؤسسة متااهلني األنواع األخرى لتكاليف التمويل املقرتض واليت تؤدي إىل اخنفاض قيمة املؤسسة واملتمثلة بتكلفة العسر املايل 

 والوكالة واإلفالس.
ابحتساب تكلفة التمويل  MMوهبذا فإن أهم ما مييز نظرية املراجحة هو إدخال بعض التعديالت على النظرية املصححة ل

الضريبية، إذ تفرتض هذه النظرية أنه ميكن إعادة النظر بنسب الديون املثلى من  للوفوراتض وموازنتها مع القيمة احلالية املقرت 
نظرية املراجحة على أهنا  عرفتستثمارية للمؤسسة و خالل التبادل بني تكاليف ومنافع التمويل املقرتض وأثر ذلك يف اخلطط اال

وأتثريات  MMصف هذه النظرية أبهنا جتمع بني آراء تو ريبية للدين وتكلفة اإلفالس، كما الض الوفوراتنظرية توازن بني 
الضرائب وتكاليف اإلفالس والعسر املايل، مبتعدين عن الرأي التقليدي القائم على أساس حاالت السوق الغري التامة، وأن أسواق 

 رأس املال هي أسواق ذات أداء جيد.
قرتاض قدر اإلمكان على اعتبار أن االقرتاض اليت تنص على أنه إبمكان املؤسسة اال MMوهكذا وخبالف نظرية 

الضريبية  الوفوراتعتدال يف استخدام التمويل املقرتض ابلرتكيز على يؤدي إىل زايدة قيمة املؤسسة، فإن نظرية املراجحة ت رر اال
 1والتكاليف اإلضافية للتمويل املقرتض.

 طريقة احلساب -2
فإن قيمة املؤسسة املرفوعة تساوي قيمة مؤسسة ممولة ابمللكية بشكل كامل مضاف  MMية املصححة ل حسب النظر 

 2الضريبية كما يف املعادلة التالية: الوفوراتهلا 
 
 

 حيث:
𝑉Lاملؤسسة املرفوعة؛ ة: قيم 
VUاملمولة ابمللكية بشكل كامل؛ : قيمة املؤسسة 

𝑇𝐷.الوفر الضرييب : 
                                                             

 .250-249مرجع سابق، ص ص  االقتصادية، سرتاتيجيات التمويل يف املؤسساتامليكاوي مولود، 1 
 .251-250نفس املرجع، ص ص 2 

𝑉L = VU + TD 
 

𝑉𝐿 = [
𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝑇)

𝑊𝑎𝑐𝑐
] + 𝑇𝐷 
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وبشكل معاصر تصبح قيمة املؤسسة وفق نظرية املراجحة تساوي قيمة املؤسسة املمولة ابمللكية مضافا هلا القيمة احلالية 
 وضحه املعادلة التالية:الضريبية مطروحا منها القيمة احلالية لتكاليف اإلفالس أو العسر املايل والوكالة وفقا ملا ت تللوفورا

 
 حيث:

PV(TD)القية احلالية للوفرات الضريبية؛ : 
PV(Bankruptcy costs) :القيمة احلالية لتكاليف اإلفالس؛ 

PV(Financial Distress costs):  املايل؛القيمة احلالية لتكاليف العسر 
PV(Agency costs).القيمة احلالية لتكاليف الوكالة : 

 فالس أتثري االستدانة يف ظل تكلفة اإل -3
 كلفة االفالس  ممفهو  -1-3   

 أيضا يعرفها .استحقاقهاعلى دفع االلتزامات املالية يف مواعيد  ؤسسةكلفة االفالس أبهنا عدم قدرة امل  Beaverيعرف 
Stiglitz  اين أبهنا أقصى ، كما يعرفها امليدالفوائد(ثابتة حلاملي السندات )عن االلتزامات ال ؤسسةدخل املحتدث عندما يقل أبن

، واليت حتدث نتياة الستمرار حالة العسر املايل ؤسسةفالس املرحلة األخرية ضمن دورة حياة امل، وميثل اإلدرجات فشل املؤسسة
 1ىل األسباب التالية:إ ؤسساتفالس املحالة إ Pinches ويعزي

دارة أساليب ملتوية يف حتقيق الرحبية عندما ال تستطيع حتقيق تدفق نقدي داخلي فوري من مشاريعها اإل أوال: استخدام
 االستثمارية.
 نشغاالهتم مبناصبهم اخلاصة.الكفاءة اليت حتدث نتياة ترك اإلداريون اجليدون مناصبهم أو ا اثنيا: عدم

  .املرونة املالية اثلثا: فقدان
لب إىل دحكمة اإلفالس املفلسة بتقدمي ط : أي عندما تبدأ املؤسسةول طوعيىل نوعني: النوع األاإلفالس إ Gup2 يقسم

اء لتقدمي : وهذه احلالة حتدث عندما يضغط الدائنون املدر جراءات الالزمة، والنوع الثاين هو غري طوعيإبشهار إفالسها واختاذ اإل
 .فالسدحكمة اإلطلب إىل 

، وكلف غري مباشرة وتتضمن ابلكلف القانونية، والكلف اإلداريةىل كلف مباشرة واملتمثلة تتقسم تكلفة اإلفالس إ
، تلك اجلهود اليت م ببعض اجلهود ملنع حالة التدهورجمموعة من الصعوابت اليت تصاحب حالة االفالس واليت تعيق املدراء من قيا

 فالس.القانونية اليت تتبعها دحكمة اإل ات والتعقيداتقد تقضي عليها التأخري 
 
 

                                                             
 .241 ص مرجع سابق، دحمد علي ابراهيم العامري،1 

 .241 ص ،نفس املرجع2 

VL=VU+PV(TD)-PV(Bankruptcy costs)-PV(Financial Distress costs)-PV(Agency costs) 
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 أساليب التنبؤ ابإلفالس -3-2
 :1986 ألتمانمؤشر  -

( شركة تعرضت لإلفالس 33) منها شركة (66بتحليل عينة تتكون من ) Edward Altmanاملايل  قتصادياالقام 
التحليل التمييزي حصائي يدعى )سب املالية وأسلوب إللن، جامعا بني التحليل التقليدي مل تتعرض لإلفالس( مازالت 33)و

MDA)  لنسبة املالية لتحديد أي ذا كانت غايته استخدام ااالحصائي ابحتساب وزن كل متغري، إ بويقوم هذا األسلو
 .املؤسسات قد تواجه حالة اإلفالس

 Altmanذات األداء الضعيف، فقد طور  عن املؤسسات ومتييزهاألداء اجليد ذات اولغرض تشخيص املؤسسات 
املزدهرة من  والذي حاول فيه الكشف عن املؤسسات فالس.للتنبؤ ابحتمالية حدوث اإل Z مقياسمنوذجه الذي أطلق عليه 

ة ذا تراوحت قيمفإنه يتنبأ إبفالس الشركة أما إ 1.81كانت أقل من   فإذا، Zفالسها بتحديد القيمة مبؤشر الشركات اليت يتوقع إ
Z ( وأن الشركة يف هذه 2.99-1.81بني )( واليت تدل على عدم التأكد من احلالة املالية احلالة تقع يف املنطقة املضللة )الرمادية

 ( فأهنا ال تتعرض لإلفالس.2.99أك ر من ) Zللشركات أما اذا بلغت قيمة 
فالس ومث قامت مبعاجلة اليت مرت حبالة اإل فتظهر املؤسسات املماثلةيف املقارنة بني املؤسسات  Z Scoreوتستخدم 

ميكن أن تقوم به هذه املؤسسة لتانب  وما، عرضت لإلفالس بسبب أدائها الضعيفاليت كانت انجحة وت ، واملؤسساتمشكالهتا
يت ميكن واملسامهة أيضا يف التعرف على أي النسب املالية وأي البياانت املالية ال األخرى اإلفالس ابملقارنة مع املؤسسات

 األخرى واليت تعمل يف القطاع نفسه. مها ملعاجلة احلالة أسوة ابملؤسساتاستخدا
 X2 ,X1 X3.....Xn,ن متغريات الدراسة هي عبارة عن النسب املالية املستخدمة يف النموذج واليت يرمز هلا بـإ

 1:صياغة النموذج على النحو التايل نسبة ماليةوبتحديد معامل كل 
 أن:حيث 

 

W1, W2,W3, Wn  =معامالت التميز أو الدالة التمييزية. 
X1, X2, X3, Xn = املتغريات املستقلة. 

Z =( أو مقياس عاممؤشر شامل). 
 ستخدم ألتمان جمموعة من النسب املالية يف دراسته على النحو اآليت:ا

X1:  ؛مجايل املوجوداتإالعامل/رأس املال  
X2 :؛امجايل املوجودات أحملتازة األرابح 
X3: /؛مجايل املوجوداتإصايف الدخل 
X4:  ؛الدين إلمجايلالقيمة السوقية للملكية/القيمة الدفرتية 
X5: /؛مجايل املوجوداتإاملبيعات 

، فقد استخدم يف تطبيقات عديدة واملتمثلة يف حتليل االئتمان مقياسا مفضال وأكثر استخداما Z Scoreيعد مقياس 
 .وحتليل االستثمار وحتليل التدقيق والتحليل القانوين وحتليل الربح ..... اخل

                                                             
 .244ص  مرجع سابق،1 

Z=W1 X1+W2 X2 + W3 X3 +…..+Wn Xn                  
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  نظرية الوكالة اثنيا:
 مضمون النظرية وفرضياهتا -1

أبن املؤسسة ليست حيث بينا  Jensen at Meckling (1976)لنظرية الوكالة إىل الباحثان  النظري األساس يعود
يكون  جمموعة من العقود بني أصحاب املصلحة حبيث لكل طرف هدف معني غالبا ما لكنهاو  هتدف إىل الرحبية علبة سوداء

تفرتض هذه النظرية وجود مصاحل خاصة  حيث ،خاصة ابلنسبة للمالك، املدراء والدائننيمتناقضا مع أهداف األطراف األخرى 
 .1دفعهم إىل سلوك يكون مغايرا فيما لو كانوا مسامهنيت مبدراء املؤسسة

 ىل شخص آخر يسمى الوكيله يقوم شخص يدعى املوكل ابللاوء إعقد مبوجب أبهناعالقة الوكالة لقد عرف الباحثان و 
أو املسامهني واملدراء أو ملالك تتاسد هذه العالقة بني ا فمثالوفيما يتعلق ابملؤسسة،  همن أجل القيام مبهمة معينة نيابة عنه وابمس

ال أن عالقة املوكل والوكيل تتميز ابلتعارض حيث حياول كل منهما تعظيم منفعته إ سلطتهمسريون حيث يتم التنازل عن جزء من ملا
فعالقة الوكالة ينام عنها نوعان وبصفة أعم،  .ضارب املصاحل واألهدافعلى حساب اآلخر مما جيعل من عالقاهتما مصدر للت

 أخرى.من جهة  دائننيواملسامهني من جهة، وبني املسامهني وال ينمن تضارب املصاحل، بني املسري يان أساس
هدف هذه النظرية هو تقدمي خصائص التعاقد األمثل اليت ميكن أن تعقد بني املوكل والوكيل معتمدة يف ذلك على املبدأ 

 مصلحته اخلاصة قبل املصلحة العامة. الذي مؤداه أن كل عون اقتصادي يبحث عن تعظيم النيو كالسيكي
 ىل تضارب املؤسسة احلديثة ميكن أن يؤدي إتقرتح نظرية الوكالة اليت جاء الباحثان أن فصل امللكية عن السيطرة يف

اليت ن وكالة التسيري إكان املسري ال حيوز شخصيا على كامل حقوق امللكية يف املؤسسة، ف  فإذا ،املسامهني واملسريينبني صاحل امل
تنام عن هذه الوضعية عادة ما تكون مصدر لتكاليف الوكالة. أسباب التضارب يف املصاحل ميكن أن تكون على شكل دحاولة 

 .نشاطه، مع حتمله شخصيا للمسؤوليةمالية لصاحله ابعتبار أنه ال يستفيد من العوائد الكلية ل مالية وغريثروة  لالوكيل حتوي
ن كانت التصفية أكثر لى استمرار نشاط املؤسسة، حىت وإأن يكون انجتا عن حرص املسري الدائم ع أيضااخلالف ميكن 

ذا كان سري متثل هي األخرى عامل للخالف إستثمار املفرط من جانب املفظاهرة اال فائدة من املنفعة من وجهة نظر املسامهني.
، لكن يف من املفرتض أن يقوم املدراء ابلعمل وفق مصاحل موكليهمإذ  جدىفقات املالية املتاحة هو األاملسامهون يرون أن توزيع التد

ليف الوكالة واليت ميكن ىل دحاولة تعظيم ثرواهتم الشخصية، هذه الوضعية تولد تكاليف تسمى بتكاالواقع عادة ما يلاؤون إ
 ىل ثالث أنواع:تصنيفها إ

ف تعظيم منفعته، أي التكاليف دن أن تسيري الوكيل منسام مع هاليت يتحملها املوكل من أجل التحقق م تكاليف املراقبة: 
 اليت تنام عن تتبع ورصد الوكيل لدفعه أبن يعمل لتحقيق مصلحة موكله؛

جمسدة يف املصاريف اليت يقوم هبا الوكيل من أجل التدليل على نوعية سلوكه للموكل، من خالل املؤشرات  تكلفة الربهنة: 
 اليت يظهرها الوكيل للموكل واليت يع ر له من خالهلا على حتسني التسيري؛

                                                             
 .381 صمرجع سابق، ، التسيري املايل االدارة املالية ) دروس وتطبيقات(الياس بن ساسي، يوسف قريشي،  1 
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ليت تنام عن استحالة ممارسة ي اقبة العائد احلدي هلذا التوكيل، أواليت تظهر عندما تتااوز تكاليف املرا التكاليف الباقية: 
 ة شاملة لتسيري الوكيل.مراقب

ليها كأداة فعالة يف فض تكاليف وكالة األموال اخلاصة ألن هذه األخرية تولد تقارب كن النظر إستدانة يف املؤسسة ميفاال  
ايدة يف حصة االستدانة زايدة املراقبة طار االستدانة ذات الطبيعة البنكية، ينام عن الز إففي  واملسريين،يف املصاحل بني املسامهني 

 1من قبل البنك لنشاط تسيري الوكيل.
مكانيات االستثمار غري األمثل من جانب املسري نظرا ألن ذلك يؤدي دفع الفوائد يف آجال دحددة إىل ختفيض إكذلك   

ىل خماطر من بينها خماطر فقدان منصب إمن شأنه ختفيض التدفق املايل املتاح وابلتايل فطبيعة عقد االستدانة من شأنه أن يؤدي 
 استاابة ملطلب البنك.املؤسسة ذا ما حدثت تصفية إعمل املسري 

ىل التقليل وبشكل فعال من تكاليف وكالة األموال اخلاصة املرتبطة بتضارب االستدانة تؤدي إ ذا كانتإيف نفس الوقت،   
 املصاحل بني املسامهني واملدينني وابلتايل مصدرا لتكاليف وكالة من صنف آخر.

 املوردين، وقد حتدث الصراعات بني الدائنني واملسامهني أو بني املسامهني وأصحاب املصلحة اآلخرين مثل العمالء،  
يتمثل هذا املبدأ يف ع ملبدأ عدم التناظر يف املعلومة، البنك( واملؤسسة ختضالعالقة اليت تنشأ بني املقرض ). املوظفني واملنافسني

 اعتبار وجود تباين يف املعلومات من حيث املستوى والنوعية بني األعوان االقتصاديني وهذا طوال فرتة عالقة القرض.
هود اليت تبذل من قبل ( نفسه يف وضع استحالة التحقق التام من اجلذه الفرتة قد جيد البنك )املوكلأثناء هوعليه ف  

ن خماطر عدم التأكد ابلنسبة للمقرض تعرف إبمكانية أن تقوم املؤسسة إ، فاملؤسسة )الوكيل( بسبب انعدام املعلومة، يف هذه احلالة
بشكل يعظم قيمة االستثمار على حساب املخاطرة، هذه  طرة مما مت تقديرهبتحويل رؤوس األموال املقرتضة لغاايت أكثر خما

 املقرضني(.ة املكافئة التعاقدية للمدينني )' املرتبطة بطبيعالوضعية تطرح مشكلة 'إحالل األصول
تناظر يف وابلتايل ميكن أن جيد املقرض نفسه أمام حالة حتويل جزء من عوائد االستثمار من قبل املؤسسة بسبب عدم ال  

ذا كان سببها يعود فعال إىل ظرف غ ر مالئم أو إىل سلوك إاملعلومة، لذلك حياول املقرض يف حالة صعوابت التسديد البحث فيما 
 ل املؤسسة.وصويل من قب

 وهذا قصاء،يالت عن طريق عقلنة املقرتضني وإمكانية االىل العمل بتعداهر ميكن أيضا أن تدفع املقرضني إكل هذه الظو   
غرية واملتوسطة يف السوق ما يفسر وجود مثل هذه الوضعيات من دحاوالت العقلنة للقروض املهمة نسبيا املمنوحة للمؤسسات الص

 2.املايل
 
 
 

                                                             
 .382، ص مرجع سابق، الياس بن ساسي، يوسف قريشي1 
 .383 ، صرجعنفس امل2 
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 نظرية اإلشارة  اثلثا:
 مضمون وفرضيات النظرية -1

، وتستند هذه النظرية على مفهوم انعدام التناظر أو التماثل يف املعلومة Rossىل إ 1نظرية االشارةيف إجياد يرجع الفضل   
، مع رة عن حقيقة املؤسسة حلظة إصدارهااليت تتميز هبا األسواق املالية، إذ أن املعلومات اليت تنشرها املؤسسات ليست ابلضرورة 

خاصة وفعالة متيزها عن  (Signaux)إشارات  فتنطلق هذه النظرية من أنه ابستطاعة مدراء املؤسسات األحسن أداء اصدار
 ل املؤسسات الضعيفة.بشارات يف أهنا صعبة التقليد والنشر من قغريها من املؤسسات األقل أداء، وتتمثل خصوصية هذه اإل

 2مها: أساسيتني شارة عل فكرتنيتعتمد نظرية اإل
املدراء يف مؤسسة ما هتيئة معلومات ال تكون متوفرة لدى : حيث أنه إبمكان علومة غري موزعة يف األسواق املاليةنفس امل -

 املستثمرين.
 .ال تدرك وال تفهم بنفس األسلوب والطريقةذا كانت تلك املعلومات منشورة ومتوفرة لدى اجلميع، فإهنا وحىت إ -

املسامهني واملستثمرين( لف املتعاملني مع املؤسسة )شارة تتمثل يف الصورة اليت حياول املسريون اعطاءها ملختهذه اإل  
صدار أوراق اللاوء إىل إ شارة متعددة نذكر منها: هيكل رأس املال، سياسة توزيع األرابح،واإل للمردودية والتوقعات املستقبلية،

 مالية معقدة. وهذه النظرية تقرتح منوذجا حياول عكس جودة املؤسسة عن طريق هيكلها املايل.
كل   ، فاملستثمرون يقسمونمؤسسة ما على أساس هيكلها املايلاول أن يعكس نوعية تقرتح هذه النظرية منوذجا حي  

، أحسن أداء من املؤسسات اليت A، حبيث أن املؤسسات اليت تنتمي للصنف BوA ىل صنفني:املؤسسات املوجودة يف السوق إ
( يسمى *D)أجل تصنيف املؤسسات يف اجملموعتني حيدد املستثمرون يف السوق مستوى من االستدانة  ومن .Bتنتمي للصنف 

والعكس ابلنسبة  *D( هلا القدرة على االستدانة أعلى منAاملديونية احلرجة، حبيث أن املؤسسات ذات النوعية اجليدة )
 .B ملؤسسات اجملموعة

يت يبشر مستقبلها بنتائج ال كل املايل للمؤسسة مفادها أنه يف حالة املؤسسةنتياة هذه النظرية فيما خيص اختيار اهلي  
ىل تعظيم ال من خالل االستدانة مما يؤدي إ، والبحث عن وسيلة لزايدة رأس املصدار وبيع أسهم جديدةجيدة، فإنه جيب جتنب إ

 أخرى.قيمة السهم من انحية وتدنية متوسط التكلفة املرجحة لرأس املال من انحية 
قع هلا مستقبل غري مناسب اللاوء إىل زايدة رأس املال عن طريق إصدار وبيع كما ميكن القول أبنه على املؤسسات املتو   

نه تفضل املؤسسات املتوقع أن س ومشاركة املستثمرين اجلدد يف أي خسائر متوقعة. ومنه فإفالأسهم جديدة لتانب حدوث إ
عن املتوقع أن يكون هلا مستقبال سيئا تفضل التمويل  ريق االستدانة، يف حني أن املؤسساتط يكون هلا مستقبال جيدا التمويل عن

 .طريق الرفع يف األموال اخلاصة
 :تتنبأ نظرية اإلشارة مبا يلي م متاثل املعلومة،يف سياق عد  

 .سسة املعنيةقيمة املؤ  عىل رفإصدار أوراق الدين هو إشارة موجبة يف السوق يؤدي إ -
 ىل خفض قيمة املؤسسة املعنية.أوراق امللكية هو إشارة سلبية يف السوق ما يؤدي إ إصدار -

                                                             
1 G. Charreaux, théorie financière et stratégie financière, Revue française de gestion, 2006, n° 160, p p. 109-
137. 

 .171-170ص ص ، مرجع سابق االسرتاتيجية والتسيري املايل، مليكاوي مولود،2 
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  نظرية التمويل التدرجيي رابعا:
 مضمون النظرية وفرضياهتا -1

 والذي Dolandson (1961) التدرجيي وذلك بعد نتائج االلتقاطنظرية   Myers et Majluf (1984)اقرتح
التدرجيي للتمويل على مبدأ  االلتقاطنظرية  ترتكزتفضل األموال املتولدة داخليا بدل استخدام األموال اخلارجية،  ةالحظ أن اإلدار 

وتفضل الديون  تفضيل عنصر األمان على عنصر املخاطرة، وهذا يعين أهنا متنح األفضلية للتمويل الداخلي على التمويل اخلارجي.
ل األوراق املالية اهلاينة مقارنة ابألسهم العادية، ووفقا للنظرية جيب أن يكون املصدر األول ضوتف لللتحويعلى السندات القابلة 

للتمويل لدى املؤسسة هو التمويل الداخلي وآخر مصدر هو األوراق املالية اخلاصة ابمللكية. فعدم متاثل املعلومات بني املدراء 
 هو ما يؤدي للرتتيب اهلرمي.واملستثمرين 

 رية التمويل التدرجييظمناذج ن -2
 Williamson (1988)وذج من 2-1

قدرة دحدودة على التفكري راف التعاقد )مسامهون، مسريون واملدينون( هلم رشاد دحدود )أن أطWilliamson  يفرتض
تغيري رى التعاقد معها تستطيع األطراف األخ ، فانطالقا من األطراف اليت متانتهازيون..( وهم يف واقع األمر .اخل ،واحلساب

 .ليصب يف هناية األمر يف مصلحتها سلوكها
صدر التمويل لذي يتم فإن درجة خصوصية األصل املراد متويله يلعب دورا كبريا يف اختيار نوع م Williamsonفحسب 

ال استعماالت دحدودة من قبل قلة من إأصل ليس له بتمويل استثمار يف شكل أصل خاص )فعندما يتعلق األمر  إليهاللاوء 
جراء إاتم بني املؤسسة وحاملي رؤوس األموال حىت ميكن ذلك من  غرياملؤسسات وليس له سوق اثنوي متطور( يكون دحل عقد 

 تكييف هلذا العقد الحقا.
نة من فعالية من االستداصدار أسهم حبيث ال يكون حبام كبري( يبدو أكثر عن طريق إإىل الرفع من رأس املال )فاللاوء 

، يكون ذلك مقبوال أكثر من قبل املسامهني طويرذا كان االستثمار اخلاص هو مشروع حبث وتإ، فمثال أجل القيام هبذه التعديالت
 نطالقا من أنه ال يولد املردودية املنتظرة يف املواعيد املقدرة.اأكثر منه من قبل املقرضني 

ح ابلقيام هبذه التعديالت القبلية ابعتبار أن الفوائد جيب أن تدفع حسب خمطط الدفع ن االستدانة ال تسمابملقابل فإ
إذا كان ، وابلتايل فإجراءات التصفيةىل إاليت بدوهنا نصل يسدد يف مواعيد استحقاقه املقدرة، ، تسديد أصل القرض فاملستهد

 ىل املطالبة بتكاليف متويل عالية.إدفعهم ، فاملقرضون يضعون يف احلسبان هذه املخاطر وهو ما ياالستثمار خاصا
، األكثر مالئمةستدانة اليت تعت ر شكل من أشكال التمويل خاص، تكون االتعلق األمر بتمويل أصل غري  إذاأما 

، وابلتايل حسب حملتمل أن يولد عوائد بشكل منتظم، ابعتبار أن هذا االستثمار من االت القيام بتعديالت قبلية ضئيلةواحتما
Williamson 1 ن درجة اخلصوصية تظل العامل احملوري الذي يفسر أخريا منط التمويل وابلتايل اهليكل املايل.فإ 

 

                                                             
 .393-392ص ، ص مرجع سابقالياس بن ساسي، يوسف قريشي، 1 
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 Myers (1990)منوذج   2-2
تعظيم ثروة املؤسسة أو كما يصطلح على تسميتها  وه ن اهلدف الرئيسي للمدراءأ Myers  (1990)منوذج يبني

 :حتسب ابلعالقة التالية واليت’ Corporate wealth ابإلجنليزية

 

 (.01)انظر اجلدول رقم  كما هي مبينة يف امليزانية املالية املختصرة التالية
 متثيل الفائض التنظيمي وثروة املؤسسة(: 1اجلدول رقم )

 اخلصوم األصول
PVA:  القيمة احلالية لألصول املتواجدة مع األخذ يف

  .األصول ذهاملنتظرة هل Cash-flowsاالعتبار التدفقات 
+PVGOالقيمة احلالية للفرص االستثمارية :. 
-PVTAXالقيمة احلالية للضرائب :. 

Dالديون :.  
Eاألموال اخلاصة :.  
Sلقيمة احلالية للفوائض التنظيمية.: ا 

متع خباصية الدميومة ابعتبار ت، اليت ال تف النامجة عن األجور العالية جداالفائض التنظيمي يعكس القيمة احملينة للتكالي
ىل املؤسسة على أساس أهنا حتالف إفينظر غري منتظم،  الفوائدذا كان سداد الدين أو دفع إفيضها ختأن املقرضني ميكنهم فرض 

عادة توزيع العالوات على املستخدمني( يف هذه إأي سلطته على وال اخلاصة والفوائض التنظيمية )يبحث عن زايدة حام األم
 1.اللاوء اىل متويل خارجيذا كان من الضروري إستدانة الرفع يف رأس املال يفضل على االاحلال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .393ص  نفس املرجع، 1

W = E + S 
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 طار املفاهيمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر الثالث: اإل طلبامل
الصغرية واملتوسطة مع ذكر دورها وأمهيتها يف االقتصاد اجلزائري وكذا ىل التعريف ابملؤسسات إسنتطرق يف هذا املبحث 

 .أهم املشاكل املالية اليت تقع فيها هذه املؤسسات
 طار املفاهيمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة األول: اإل فرعال

 أوال: تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة
متمثلة  العديد من املؤشرات واملعايري اليت تشكل األساس الذي تقوم عليه تعريفات املؤسسات الصغرية واملتوسطة، توجد

 ، لذلك ال يوجد تعريف شامل وعام هلاملستخدمة وحام سوق املؤسسة وغريهيف عدد العمال وحام رأس املال والتكنولوجيا ا
 ولة.سنقوم بذكر أهم التعريفات املتدا .متفق عليه

 تعريف االحتاد االورويب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -1
د تعريف جياإقتصادي موحد، على اىل بناء فضاء إطار سياستها الرامية إورويب يف حتاد األعملت الدول األعضاء يف اإل

 6وروبية بتاريخ األقرتحت اللانة ااملتوسطة يتالءم مع اخلصائص االقتصادية لكل الدول األعضاء، موحد للمؤسسات الصغرية و 
حتاد بداية من جانفي كامل دول اإل  واليت عممت على ،(2003/361CEطار التوصية رقم )إتعريفا هلا يف  2003ماي 

 .(2رقم )ايري اليت تظهر يف اجلدول تعريف املؤسسات املصغرة، الصغرية واملتوسطة وفقا للمعمت اختيار ، وقد 20051
 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة األوروبية تعريف: (2جدول رقم )

 أو جمموع امليزانية رقم األعمال عدد العمال البيان
 مليون أورو 2أقل من  مليون أورو 2أقل من  10قل من أ املؤسسات املصغرة
 مليون أورو 10أقل من  مليون أورو 10أقل من  50قل من أ املؤسسات الصغرية
 مليون أورو 43أقل من  مليون أورو 50أقل من  250أقل من  املؤسسات املتوسطة

Source : Marteau et Combasson (2008) : La reprise des PME: Projet, Concrétisations et Expériences, éd 
Lavoisier, Paris, p. 54. 

مفهوم املؤسسات الصغرية ورويب على ثالثة معايري رئيسية لتحديد حتاد األعتماد اإلا (2) رقمت اجلدول ر بياانتظه
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل رسم  األورويب حتادأولتها دول اإل بصورة جلية األمهية القصوى اليت واملتوسطة، مما يظهر

 وبصورة واضحة احلدود الفاصلة بينها وبني املؤسسات االخرى.
 تعريف املشرع اجلزائري -2

توحاة من تعريف عدة لتحديد مفهوم هذه املؤسسات كانت يف جمملها مساجلزائر كغريها من الدول دحاوالت  عرفت
 2001ديسم ر  12املؤرخ يف  18-01 رقمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ىل أن مت اصدار القانون التوجيهإ، ورويباالحتاد األ

                                                             
جامعة زاين عاشور، اجللفةـ  ،01-34والعلوم االنسانية، العدد االقتصادي  جملد احلقوق ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة كبديل فعال لتحقيق التنمية االقتصادية عيسى قروش، 1

 .171اجلزائر، ص 
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عرف املؤسسة الصغرية واملتوسطة مهما  الذي محل يف طياته تعريفا رمسيا هلذه املؤسسات ضمن املادة الرابعة اليت تنص على أن ت
 :1كانت طبيعتها القانونية أبهنا

 واخلدمات؛نتاج السلع أو/إمؤسسة  -
 شخصا؛ 250ىل إ 1تشغل من  -
 ال يتااوز رقم أعماهلا السنوي ملياري دينار أو ال يتااوز جمموع حصيلتها السنوية مخسمائة مليون دينار؛ -
 .تستويف معايري االستقاللية -

 الصغرية واملتوسطة انطالقا من القانون التوجيهي أعاله كما هو يف اجلدول اآليت: الفصل بني املؤسسة املصغرة، مت
 18-01املتوسطة حسب قانونتصنيف املؤسسات الصغرية و  (:3) رقماجلدول 

 )دج( احلصيلة السنوية )دج( رقم األعمال السنوي عدد العمال نوع املؤسسة رقم املادة
 مليون 10 مليون 20 09.-01 مصغرة 07
 مليون 100 مليون 200 49-10 صغرية 06
 مليون 500-100 مليار2 –مليون  200 250-50 متوسطة 05

 .6-5 ص ص ،2001ديسم ر  15الصادرة يف  77اجلريدة الرمسية رقم  املصدر:

بقاء معيار عدد العمال على إىل الضعف، مع إمت رفع معيار قيمة رقم األعمال واحلصيلة السنوية  ،2017يف بداية سنة 
-17والصغرية واملتوسطة حسب القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  لتصبح املؤسسات املصغرة، حاله،
 على النحو التايل: 2017يناير  10املؤرخ يف  02

 18-01 حسب قانون يف اجلزائر تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة(: 4) اجلدول رقم          
 احلصيلة السنوية)دج( رقم األعمال السنوي)دج( عدد العمال نوع املؤسسة رقم املادة

 مليون 20 مليون 40 09.-01 مصغرة 10
 مليون 200 مليون 400 49-10 صغرية 09
 مليار 1-200 مليار4 –مليون  400 250-50 متوسطة 08

 .6-5 ص ص 2017يناير  11الصادرة يف  02اجلريدة الرمسية رقم  املصدر:
 
 
 
 
 

                                                             
اج يف الرتبية وقضااي ر ، جملة السبراز استعداد املؤسسات الصغرية و املتوسطة كبديل اقتصادي يف بعث عملية التنمية واالستدامةإحنو طيب بودرهم،  عبد الباسط هويدي،1 

 .108 ، اجلزائر، ص2018، 05اجملتمع، العدد 



 الفصل األول                                                                              األدبيات النظرية للدراسة
 

 
37 

 خصائص ومميزات املؤسسات الصغرية واملتوسطة اثنيا:
معرفة خصائصها اليت تنفرد هبا، وجتعلها يف ساحة املنافسة مع من خالل تظهر أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 1:يلينظريهتا من املؤسسات الك رى، خنتصرها فيما 
أغلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات طالع دحلي، مما جيعل أثرها االقتصادي على سكان املنطقة بصفة  احمللية: لكيةامل -

 ...اخل.،التنمية احمللية، الدخل مباشرة، على غرار مناصب العمل،
رؤوس األموال  إن صغر املشروعات املتناسب مع حام سهولة التأسيس واالعتماد على املوارد الداخلية يف التمويل: -

لتمويل اخلارجي سواء من خالل رأمساله الشخصي أو من خالل اا ملستثمر جتسيد مشروعه، يسهل على االالزمة لالستثمار
الوطين للتأمني عن ، الصندوق وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابىل اهليئات الداعمة لالستثمار كالإ، أو اللاوء التمويل البنكي)

 .البطالة، أو الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر(
، منخفضة املستهلكني من سلع وخدمات بسيطة يقوم هذا النوع من املؤسسات بتوفري طلبات تلبية طلبات املستهلكني: -

سية من أجل تلبية رغبات نتاج بصفة رئيىل اإلإ، خبالف أن املؤسسات الكبرية متيل ضالتكاليف تناسب ذوي الدخل املنخف
 ، مقارنة مع ذوي الدخل الضعيف.ملستهلكني ذو الدخل العايل نسبياا

ىل إبتكار واإلبداع يف منتااهتا وهذا راجع سات يف الكثري من األحيان على االتعتمد هذه املؤس :القابلية لإلبداع واالبتكار -
ىل تعويض هذا النقص إبجراء تعديالت وحتسينات يف املنتج إ، هلذا فهي تلاأ متتلك قدرات إنتاجية كبريةأن هذه املؤسسات ال 

 للرفع من جودته والبحث عن اجلديد وتشايع العمال على االقرتاح وإبداء الرأي مما خيلق مناخا مساعدا على االبتكارات.
هولة جناز يف وقت قصري نسبيا وسة من خالل القدرة على األداء واإلتتحقق هذه الكفاءة والفعالي :الكفاءة والفعالية -
ىل أتثري الدوافع الشخصية ألصحاب إملوارد البشرية واملادية، إضافة ، نظرا لصغر املشروع والتحكم يف اصال ابلعمالء واملوردينتاال

 املؤسسة.
ىل الطابع ابألساس إ ، ويرجع ذلكتكيف مع ظروف العمل املختلفةال املؤسسات الصغرية واملتوسطةستطيع ت :مرونة اإلدارة -

، كما يالحظ أن هذه املؤسسات أكثر قدرة على تقبل التغري العاملني وبساطة اهليكل التنظيميغري الرمسي يف التعامل مع العمالء و 
 ورمسية العالقات وتدرجها. ختاذ القرارايت تكثر فيها مراكز وتبين سياسات جديدة، على عكس املؤسسات الكبرية ال

املتوسطة أبهنا ال تستعمل مستوى عال من التكنولوجيا تتميز املؤسسات الصغرية و  مستوى التكنولوجيا املستعملة: خنفاضا -
 ، وهذا تناسبا مع البساطة النسبية يف املشاريع اخلاصة هبذا النوع من املؤسسات.من املوارد البشرية املؤهلة لذلكو 

 قتصادي اجلزائريالصغرية واملتوسطة يف النسيج اال اثلثا: دور وأمهية املؤسسات
قتصادي وسنذكر فيما يلي أهم العناصر اليت تساهم هبا املتوسطة دورا هاما يف النسيج االتلعب املؤسسات الصغرية و   

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الناتج الوطين احمللي

                                                             
، اجمللة املغاربية لالقتصاد واملنامجنت، العدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة وآليات دعمها خماض التحول االقتصادي يف اجلزائربن منصور جنيم، مغراوي دحي الدين عبد القادر، 1 

 .169-168، ص ص 2018، 5
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 2019غاية نوفمرب ىل إمجايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العدد اإل -1
  2019ىل غاية إميثل العدد االمجايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة (: 5اجلدول رقم )             

 %النسبة املئوية  املؤسسات الصغرية واملتوسطةعدد  املؤسسات الصغرية واملتوسطةنوع  
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة 1

 

 5628 573 659 شخص معنوي
 43,70 128 512 طبيعيشخص 

 20,80 759 243 مهن حرة
 22,90 369 268 نشاطات حرفية

 99,98 701 171 1 (1)اجملموع 
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية 2

 
 0,02 244 شخص معنوي

 0,02 244  2اجملموع 
 100.00 945 171 1 اجملموع الكلي 

 .Bulletin PME (2019)عتمادا على اعداد الطلبة إمن املصدر: 
عدد االمجايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بلغ ال 2019غاية نوفم ر  أنه وإىل (5اجلدول رقم )نالحظ من خالل   

املؤسسات الصغرية  ، أما%99.98مؤسسة، حيث كانت السيطرة املطلقة للقطاع اخلاص بنسبة  1.171.945ىل إاجلزائر 
 مجايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.من العدد اإل %0.04مؤسسة أي  244واملتوسطة التابعة للقطاع العام فبلغ عددها 

 .2019وفيما يلي شكل يوضح املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب امللكية إىل غاية جوان 
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق معيار امللكية. تقسيم: (08الشكل رقم )

 .(3رقم )عتمادا على اجلدول امن اعداد الطلبة  املصدر:

بلغت نسبة املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب  2019نه وإىل غاية جوان ( أ08الشكل رقم )نالحظ ومن خالل   
  .شخص معنوي %44شخص طبيعي و %56ىل إامللكية 

 

شخص طبيعي
56%

شخص معنوي
44%

2019املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب امللكية اىل غاية جوان 
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 من حيث العدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر تطور -2
  2019.-2005ميثل اجلدول املوايل تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة من   

 .2019إىل  2005وسطة من تتطور املؤسسات الصغرية وامل (:6اجلدول رقم )

 عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة السنوات
2005 342 788 
2006 376 767 
2007 410 959 
2008 519 526 
2009 570 838 
2010 607 297 
2011 659 309 
2012 711 832 
2013 777 818 
2014 852 052 
2015 943 569 
2016 1 022 621 
2017 1 060 289 
2018 1 093 170 
2019 171  945 
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عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة

عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 .2019-2005اجلزائر خالل الفرتة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف (: 09الشكل رقم )

 .(6رقم )طلبة ابالعتماد على اجلدول عداد الإمن  املصدر:                                   
املتوسطة، حيث انتقلت من املستمر لعدد املؤسسات الصغرية و ( نالحظ النمو 09) من خالل الشكل رقم

ىل إرجاع الزايدة يف تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة إ، وميكن 2019سنة  1.171.945ىل إ 2005سنة  3.427.88
جراءات قتصادية، من خالل خمتلف اإلوتطوير هذا القطاع يف الساحة اال السياسة االقتصادية اليت تبنتها الدولة هبدف ترقية

 .القتصاد الوطينتفعيل دورها يف اىل تنمية هذا النوع من املؤسسات و إالتحفيزية اليت هتدف 
 2019توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب احلجم لسنة  -3

 .توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب عدد العمال فيها( 07رقم )اجلدول  سنوضح يف  
 توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب احلام (:7) اجلدول رقم
 (%) املئويةالنسبة  العدد أنواء املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 97 787 136 1 عمال( 10مؤسسات مصغرة )توظف أقل من 

 2,6 471 30 عامل( 49و10بني ما مؤسسات صغرية )توظف
 0,4 688 4 عامل( 249و 50بني ما مؤسسات متوسطة )توظف

 100 945 171 1 اجملموع
Source : Ministère de Développement Industriel et Promotion de l’Investissement, Bulletin d’information 

statistique de la PME, p. 08. 

ث أهنا حي ،ايل املؤسسات الصغرية واملتوسطةمجإمن  %97، بلغت نسبة املؤسسات املصغرة 2019يف هناية سنة   
  %0,40املؤسسات املتوسطة بنسبة أخريا و  ،%6,2قتصادي الوطين، تليها املؤسسات الصغرية بنسبة الهتيمن بقوة على النسيج ا

 (.10) يف الشكل رقم حكما هو موض
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 تقسيم املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب طبيعتها: (10) الشكل رقم

 .(7رقم )تماد على اجلدول عداد الطلبة ابالعإمن املصدر: 
 2019توسطة حسب قطاع النشاط لسنة توزيع املؤسسات الصغرية وامل -4

 قتصاديرية واملتوسطة حسب النشاط االاجلدول تقسيم املؤسسات الصغ هذا سنوضح يف  
 .توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب كل نشاط(: 8اجلدول رقم )

 قطاع النشاط
املؤسسات الصغرية 

 اخلاصةواملتوسطة 
املؤسسات الصغرية 

 اجملموع يةمعمو الواملتوسطة 
 النسبة املئوية

(%) 
 1,12 368 7 93 275 7 الزراعة

 0,46 035 3 3 032 3 املناجمالطاقة و 
81 العمومية واألشغالالبناء   275 15 188 290 28,54 

 15,48 128 102 73 055 102 الصناعة
 54,41 996 358 60 936 358 اخلدمات
 100 817 659 244 573 659 اجملموع

Source : Ministère de développement Industriel et promotion de l’investissement Bulletin d’information 

statistique de la PME P :10 

املتوسطة بني خمتلف قطاعات جود يف توزيع املؤسسات الصغرية و نالحظ بوضوح التباين املو  (8رقم ) من اجلدول  
هذا يدل على التسهيالت  %54,41ت ينشط يف قطاع اخلدمات بنسبة حيث أن أكثر من نصف هذه املؤسساالنشاط، 

أي  %28,54األشغال العمومية بنسبة  املرتبة الثانية قطاع البناء و الكبرية اليت جيدها املستثمرين يف هذا النشاط، حيل يف
يت ابقي القطاعات الصناعة وهذا يشاع على قيام العديد من املقاوالت اخلاصة يف هذا الشأن، مث أت ،مؤسسة 188.275

 .%0,46أخريا قطاع الطاقة واملناجم بـو  %1,12اعة الزر  %15,48بــ

%97, مؤسسات مصغرة

,  مؤسسات صغيرة 
2.60%

%4, مؤسسات متوسطة
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 مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التشغيل -5
يعد قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أك ر القطاعات املستقطبة لليد العاملة ومن أك ر املسامهني يف خلق فرص   

 الشغل واجلدول املوايل يوضح ذلك:
 .(2013-2004مناصب الشغل يف قطاع املؤسسات الصغرية يف اجلزائر بني ) : تطور تعداد(9جدول رقم )

عدد السكان  السنوات 
 املشتغلني

 مناصب الشغل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

املؤسسات  املؤسسات اخلاصة 
 العمومية

 اجملموع
نسبة مسامهة املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة يف 

 %التشغيل 
2004 7 798 412 766 678 71 826 838 504 10,75% 
2005 9 492 508 1 081 573 76 283 1 157 856 12,20% 
2006 10 109 645 1 190 986 61 661 1 252 647 12,39% 
2007 9 968 906 1 298 253 57 146 1 355 399 13,60% 
2008 10 315 000 1 487 423 52 786 1 540 209 14,93% 
2009 10 544 000 1 494 949 51 635 1 546 584 14,67% 
2010 10 812 000 577 030 48 656 1 625 686 15,04% 
2011 10 661 000 1 676 111 48 086 1 724 197 16,17% 
2012 11 423 000 1 800 742 47 375 1 848 117 16,18% 
2013 11 196 000 1 869 363 46 132 1 915 495 - 

Source : Ministère de développement Industriel et promotion de l’investissement Bulletin d’information 

statistique de la PME 2013, p. 13. 

الذي ميثل تطور تعداد مناصب الشغل يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ( 9اجلدول رقم )من خالل 
بنسبة تقدر  2012إىل  2004تطور كبري يف تزايد مناصب الشغل من سنة  ونالحظ 2013اىل  2004للفرتة املمتدة من 

ويف  11423000بعدما ازداد التعداد السكاين للمشتغلني حيث بلغ  2012واستمر هذا التطور حىت سنة   %50أبكثر من 
اخلاصة يوضح مناصب الشغل يف كل من املؤسسات  (11رقم )والشكل  1915495ىل بلغ عدد مناصب الشغل إ 2013

 والعمومية:
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-2004طور تعداد مناصب الشغل يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة )ت (:11) الشكل رقم
2013) 

 
 .(9عداد الطلبة اعتمادا على اجلدول رقم )إمن  املصدر:

 مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القيمة املضافة -6
ابختالف طبيعتها القانونية وجماالت  1ة للقيمة املضافةاملنتايعد قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أهم القطاعات 

 .طة يف القيمة املضافة يف اجلزائريما يلي سنوضح مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسفنشاطها و 
إىل  2004واملتوسطة يف اجلزائر حسب قطاع النشاط من سنة تطور القيمة املضافة للمؤسسات الصغرية  (:10) اجلدول رقم

 مليون دوالر أمريكي الوحدة:                                                                                                  .2011
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 الشكل القانوين

 1173,71 1015,19 926,37 711,75 704,19 639,63 579,72 578,88 الزراعة
البناء واألشغال 

 العمومية
458,67 505,42 610,07 732,71 869,99 1000,05 1071,75 1262,57 

 1049,77 988,03 914,36 863,57 830,57 765,23 597,78 503,87 النقل 
 137,59 122,37 98,58 84,04 71,71 62,36 57,23 50,69 خدمات املؤسسة

 121,43 114,39 105,45 91,18 80,75 74,85 69,62 62,64 واإلطعامالفندقة 
 231,85 197,53 187,55 164,16 152,13 134,9 126,48 119,24 الصناعة الغذائية
 2,60 2,59 2,55 2,53 2,38 2,55 2,72 2,68 صناعة اجللود 
 1444,63 1279,47 1151,62 1003,2 833 717,96 668,13 607,05 التجارة والتوزيع

Source : Ministère de développement Industriel et promotion de l’investissement Bulletin d’information 

statistique de la PME 2009-2011, p. 57. 

                                                             

( وهي القيمة اليت يضيفها منتاو السلع NDPأو الصايف ) (GDPاملضافة يرتبط مفهومها عموما ابحلساابت القومية، وتعين عموما الناتج احمللي اإلمجايل ) القيمة1 
 مات املادية األخرى.ز واخلدمات إىل قيمة املواد اخلام واملشرتايت من املستل
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( نالحظ أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تساهم يف خلق القيمة املضافة وهي يف تزايد من 10) من خالل اجلدول رقم
، الصناعات الغذائية( بينما ال تساهم الفروع األخرى النقلأخرى وذلك يف جمموعة من األنشطة )الزراعة والبناء، سنة إىل 
يف  هامانقول أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تؤدي  ق( ومن خالل ما سبطعام وخدمات املؤسسات وصناعة اجللداال )الفندقة،

 قتصاد الوطين. اال
 تطور قيمة الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات -7

 سنوضح يف اجلدول املوايل تطور قيمة الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات   
 مليون دوالر الوحدة:           .تطور الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات (:11اجلدول رقم )

 %التغري  2019 ولالسداسي األ 2018السداسي األول  العناصر
 %4,30- 146 22 141 23 صادرات
 %6,57- 964 18  298 20 واردات

 11,93% 3182- 2844- امليزان التجاري
Source : Ministère de développement Industriel et Promotion de l’Investissement, Bulletin d’information 
statistique de la PME, 2019, p. 29. 

( تطور قيمة الصادرات والواردات خارج قطاع احملروقات وكذا امليزان التااري، نالحظ من خالل 11) ثل اجلدول رقممي
إىل اعتماد اجلزائر على  ( وهذا راجع%4,30-بنسبة ) 2019-2018لنسبة لسنيت اجلدول اخنفاض معدل الصادرات اب

( ووصلت قيمة %6,75-اردات فقد اخنفضت أيضا بقيمة )اقتصاد احملروقات أي الريع البرتويل بنسبة كبرية جدا، أما ابلنسبة للو 
ىل النقص الكبري الذي وهذا راجع إ 18964بقيمة  2019سنة مليون دوالر واخنفضت  20289إىل  2018الواردات سنة 

على الواردات بنسبة كبرية جدا، أما ابلنسبة للميزان التااري فقد سال عازا يف   واالعتمادجمال اإلنتاج احمللي  تشهده اجلزائر يف
 والشكل املوايل يوضح ذلك: على التوايل 3182-و  2844-بقيمة  2019و2018كل من 

 .تطور الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات (:12) الشكل رقم

 
 .(11إعداد الطلبة ابالعتماد على اجلدول رقم )من املصدر: 
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 رابعا: املشاكل واملعوقات املالية اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
يف خمتلف أحناء احلصول على التمويل الالزم أحد أهم املعوقات اليت تواجه تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يعت ر 

األمر الذي يؤثر سلبا على منوها وفعاليتها يف التنمية  ،التمويل تتضاعف يف الدول النامية مقارنة ابلدول املتقدمة إشكاليةو  ملالعا
االقتصادية خاصة يف دولة كاجلزائر أين تنعدم مصادر التمويل البديلة تقريبا عدا التمويل البنكي وما ميليه هذا األخري من قيود 

شكالية متويل املؤسسات إرجاع إوعلى هذا األساس ميكن  ي التوسعيستثمار الستغاليل أو ايل االصعوابت سواء فيما خيص التمو و 
 1:العناصر التالية ة عوامل نلخص منهادىل تشابك عإالصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 

أتيت مسألة الضماانت يف مقدمة األولوايت االئتمانية لدى املؤسسات التمويلية يف اجلزائر خاصة  يف طلب الضماانت: بالغةامل  -
مما جيعل ليل وضعيتها املالية وصعوبة حت املالية ، وذلك نتياة لضعف مالئتهامع املؤسسات الصغرية واملتوسطة عندما تتعامل

إعداد دراسة جدوى املشاريع جادة  ىلإات  من أصحاب هذه املؤسسن افتقاد الكثري. إتنطوي على خماطر كبريةقراضها إعملية 
جند البنوك تتحفظ يف تقدمي التمويل الالزم هلا  لك، لذاملايل اخل رة التنظيمية واإلدارية يزيد احتماالت وقوعها يف الفشل وضعف

األمر ، متناوهلا نظرا إلمكانياهتا احملدودةعادة ما تشرتط ضماانت عقارية أو عينية على القروض واليت غالبا ما ال تكون يف إذ 
ىل زايدة دحدودية التمويل ابلقروض البنكية، وهو ما يعت ر إجحافا يف حق صغار املستثمرين ويشكل عائقا أمام أي إالذي يؤدي 

  2.مبادرة إلنشاء أو توسيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة
املتوسطة يف الدول النامية ومنها اجلزائر من تعاين املؤسسات الصغرية و  جراءات احلصول على القروض وتعقدها:إطول مدة   -

ددة ، فاملشروع مطالب بتقدمي مستندات متعاجب املرور عليها عند طلب القروضتعقد وتعدد الواثئق املطلوبة واملراحل الو 
الناحية العلمية، زايدة على طول الفرتة ئتمانية وشخصية قد يصعب توفرها يف تلك املؤسسات من اوااللتزام مبعايري دحاسبية و 

 3الزمنية اليت تتطلبها دراسة ملفات القروض مما جيعلها تضيع كثريا من وقتها للحصول على التمويل الالزم.
املتوسطة من روض املمنوحة للمؤسسات الصغرية و تعت ر سياسة سعر الفائدة املطبقة على الق رتفاع تكاليف االقرتاض:ا  -

ىل أمهية القرض البنكي كمصدر متويلي خارجي جند أن ارتفاع إاجه تطور هذه املؤسسات، فبالنظر ئيسية اليت تو املعوقات الر 
من أهم العوامل املؤثرة على دحدودية التمويل به  )العموالت، الضماانت( عنصر التكلفة املتضمنة لسعر الفائدة وعناصر أخرى

التاارية يف اجلزائر ليست مؤهلة بعد للقيام إبجراءات ختفيض سعر الفائدة ومسايرة البنوك  .حلام املطلوب والشروط املالئمةاب
حيث الزال عملها قاصرا على ممارسة الوظيفة التقليدية والقيام بدور الوسيط ، التطورات اليت تعيشها البنوك يف الدول املتقدمة

                                                             
أطروحة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التاارية وعلوم التسيري، جامعة العريب بن مهيدي أم  ،املؤسسات الصغرية و املتوسطةدور البدائل احلديثة يف متويل مساح طلحي، 1 

 .121-118ص ص  البواقي،
ل: املؤسسات الصغرية واملتوسطة كرهان جديد للتنمية ، امللتقى الوطين الرابع حو دراسة صعوابت متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة حالة اجلزائر ،مليكة زغيب ونعيمة غالب 2

 .12-11ص ص ،2008أفريل  14-13، سكيكدة، 1955أوت  20يف اجلزائر، جامعة 
3 Menna Khaled, La Problématique de financement des PME en Algérie, Colloque International: 
Gouvernance et développement de la PME, Alger, Juin 2003, p. 16. 
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سطة وتطوير مثيالهتا من املتو إنشاء املؤسسات الصغرية و ا أمام وهو ما يشكل عائقا كبري  بني املقرتضني واملقرضني لألموال
 1 .، وذلك لعدم أتكد أصحاهبا من حتقيق العوائد اليت تضمن هلم تغطية خدمات القروض واسرتجاع الضماانتاملؤسسات

إن عدم ختصيص اجلزائر لبنك أو مؤسسات  غياب املؤسسات املتخصصة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة:  -
ؤدي أبصحاب هذه صصة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة كما هو عليه احلال يف الدول اجملاورة كتونس واملغرب، يمتخ

سسة ىل املقرضني التقليديني وهذا ما يرتتب عنه صعوبة تقييم وتقدير املخاطر النامجة عن نشاطات هذه املؤ إاملؤسسات للتوجه 
ة ودفع معدالت فائد ىل حتميلها عبء رهن ضماانت عينيةإضافة ف عن متويلها. ابإلىل العزو إمن طرف البنوك مما يؤدي هبا 
لمؤسسات التمويلية املتخصصة أن توفر لابحلام املناسب ويف اآلجال املالئمة. ميكن  نسيابهوامرتفعة حتد من مرونة التمويل 

 2.وجهىت تلعب الدور املنوط هبا على أكمل ح،  طرق منحهانيمصادر التمويل وحتس
لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر االهتمام ابملتابعة الدفرتية  ملييعكس الواقع الع ضعف نظام الرقابة واملتابعة:  -

ستخدام التمويل يف غري ما خصص املتوسطة ارية و على حساب املتابعة امليدانية، مما يعين ترك اجملال ألصحاب املؤسسات الصغ
 استحقاقها. أو أوان هدار للتمويل وإنذار بعدم قدرة هؤالء على سداد قروضهم حالإ، وهو ما ميثل له

ليت تواجه املتوسطة يف اجلزائر تعد من أهم وأبرز املشاكل االتمويلية للمؤسسات الصغرية و  مما سبق نستنتج أبن العملية
احمللي مع متطلبات احمليط االقتصادي اجلديد، ففي ىل ضعف تكيف النظام املايل إهذا النوع من املؤسسات، واليت ترجع أساسا 

صطدام كل اىل إجراءات دعم مايل وتشايع لالستثمارات والشراكة جند الواقع يشري إلوقت الذي تتحدث فيه احلكومة عن ا
 3.تلك التصورات ابلتعقيدات ذات الطابع املايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Mohamed Yazid Boumghar, La relation PME banque un essai de compréhension, Colloque International: 
Gouvernance et Développement de la PME, Alger, Juin, 2003, p. 18. 
2 Mouloud Sadoudi, La problématique du financement de la PME en Algérie, Colloque International Sur : les 
Exigences de la mise à niveau des PME dans les pays arabes, Université Hassiba Benbouali de Chlef, Avril 
2006, p.16. 

ت أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة متطلبا ، امللتقى الدويل حول:إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربيةأشرف دحمد دوابة، 3 
 .15، ص 2006أفريل  18-17الشلف، حسيبة بن بوعلي،
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 الدراسات السابقة املبحث الثاين:
 األول: الدراسات السابقة ابللغة العربية  املطلب

ختيار اهليكل املايل بشركات األعمال دراسة ا"حمددات بعنوان  (2011)دراسة غازي فالع املومين وعلي دحمود حسن   
 .حتليلية لشركات قطاع اخلدمات املدرجة يف بورصة عمان"

اخلطي حندار اال أسلوبىل تبيان أثر العوامل اخلاصة ابملؤسسة والسوق يف اهليكل املايل ابستخدام إالدراسة  هدفت
وقد اعتمدت الدراسة على جمموعة  لهيكل املايل، واملتمثل يف إمجايل الديون إىل إمجايل األصوللاملتعدد، وذلك ابستخدام مقياس 

داللة إحصائية  والدراسة وجود أثر ذنتائج أظهرت  .2007-1996للفرتة من املؤسسات اخلدمية املدرجة يف سوق عمان املايل 
احلام، هيكل األصول، العائد على األصول، معدل النمو حيث أن حام  هي على التوايل؛بني العوامل اخلاصة ابملؤسسة و 
ان ملعدل العائد على األصول أثر اهليكل املايل يف حني ك علىذو داللة إحصائية  يااجياب اأثر  مااملؤسسة وهيكل األصول كان هل

 اهليكل املايل، أما معدل النمو فكان له أثر إجيايب يف اهليكل املايل. علىسليب 
"أتثري السياسات التمويلية على أمثلية اهليكل املايل للمؤسسات بعنوان  (2016) دراسة دحمد بوشوشة، أطروحة دكتوراه  

 ."-املؤسسات اجلزائريةدراسة عينة من -االقتصادية اجلزائرية
 منو املؤسسة، مستوى الضماانت، املردودية، : حام املؤسسة،التالية عملت هذه الدراسة على تبيان أثر احملددات املالية

 7عتماد عينة متكونة من املنهج الوصفي التحليلي وقد مت ا طبيعة القطاع، على اهليكل التمويلي للمؤسسات وذلك إبتباع
توصلت هذه الدراسة إىل أن أهم سياسات  .2013-2010للفرتة من  مؤسسات غري مدرجة 3البورصة و مؤسسات مدرجة يف

، وقد توصل الباحث إىل أنه توجد سياسة متويلية إبمكاهنا حتقيق سياسة االستدانةمتويل املؤسسة تتمثل يف: سياسة التمويل الذايت، 
هيكل مايل أمثل، تؤثر السياسة التمويلية املعتمدة على اهليكل املايل من خالل قتصادية اجلزائرية مما حيقق متويل شامل للمؤسسة اال

ىل سيطرة الديون على األموال إمثلية اهليكل املايل، والنظام املايل يف اجلزائر القائم على النظام البنكي يؤدي خالل أبحتسني أو اإل
 اخلاصة يف تكوين هيكلها املايل.

 ."العوامل احملددة هلياكل متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية" بعنوان (2016) دراسة بوسليفي جنمة  
ختيار اهليكل املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية ديد جمموعة العوامل املؤثرة يف اتوصلت الدراسة إىل حت

حندار املتعدد لفحص العالقة استخدام االوقد مت  2014-2012 مؤسسة جزائرية للفرتة بني (82ابستخدام قاعدة بياانت ل )
بني املتغريات املستقلة )احلام، املردودية، الضماانت، النمو، الشكل القانوين( ونسبة االستدانة اإلمجالية بوصفها متغريا اتبعًا، 

ة التمويل التسلسلي ستدانة، وهذا ما يتفق مع نظريأظهرت النتائج وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني املردودية واال
، فاملؤسسات اليت تتميز ابرتفاع معدل مردوديتها ومتتلك القدرة على احتااز األرابح تعتمد على التمويل الذايت مما يؤدي التدرجيي

 ستدانة.اىل اخنفاض نسبة االستدانة هبا وأما بقية املتغريات فليس هلا أثر على اال
  "إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني النظرية والتطبيق" دكتوراه بعنوانطروحة أ ،(2019) دراسة حنفي أمينة  

 رأس املال، الرحبية، :اآلتية قامت الباحثة بتبيان إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك ابستخدام املتغريات
-2018للفرتة من  موعة من املؤسسات االقتصاديةالضماانت كمتغريات مستقلة وحام القروض كمتغري اتبع واعتمدت على جم
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وقد توصلت الدراسة إىل أن: متغري املردودية له عالقة  حندار اخلطي املتعددعن طريق توزيع استبيان واستخدام منوذج اال 2019
طردية ذات ىل وجود عالقة إتوصلت  لككذ  قرتاضمتغري رأس املال له عالقة طردية مع حام اال عكسية مع حام القروض،

 قرتاض.بني حام الضماانت وحام اال %99داللة احصائية عند درجة ثقة 
 : الدراسات السابقة ابللغة األجنبية املطلب الثاين

 .ستدانة املؤسسات"انظرية التمويل التسلسلي وحمددات "نظرية التوازن و بعنوان:  (Adair et Adaskou, 2015)دراسة   
ىل اختبار فرضيات نظرية التمويل التسلسلي ونظرية التوازن بشأن إدراسة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الفرنسية هدفت 

للفرتة مؤسسة صغرية ومتوسطة فرنسية  2370استدانة املؤسسة )املتغري التابع(، مث مت استخدام منوذج على قاعدة البياانت ل 
الدراسة إىل أنه وفق نظرية التبادل يصبح االئتمان التااري إشارة للدائنني الذين ليس لديهم  (. خلصت2002-2010املمتدة 

معلومات خاصة عن املؤسسة واحلصول على االئتمان يعتمد على الضماانت. كما توصلت إىل وجود عالقة سالبة بني االستدانة 
ق مع نظرية التمويل التسلسلي، يف حني أن العالقة بني االستدانة واملردودية وعالقة موجبة بني االستدانة والنمو، وهو ما يتواف

 وعمر املؤسسة وكذلك حامها مل يتم حتديد طبيعتها فيما يتعلق بكلتا النظريتني.
حمددات هيكل رأس املال )دراسة عن الشركات الصناعية بعنوان:  (,Gharaibeh et Al-Najjar 2007(دراسة   

 األردنية(.
 امية من خالل دراسةإىل تسليط الضوء على خيارات التمويل املتاحة للمؤسسات يف الدول النهدفت الدراسة 
الشركة، نسبة النمو،  حامعوامل منها: الرحبية، الضرائب، ، وقد تبني أن خيارات التمويل تتأثر بعدة املؤسسات الصناعية األردنية

مؤسسة  68متت الدراسة على  وبنية املوجودات، السيولة، األرابح املوزعة.نسبة النمو، نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية، 
الرحبية،  وقد خلصت الدراسة اىل أن خيارات التمويل تتأثر بعدة عوامل منها: 2000إىل 1996من  صغرية ومتوسطة يف الفرتة

بة املوجودات والسيولة واألرابح املوزعة. أثبتت املؤسسة، نسبة النمو، نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية، نسالضرائب، حام 
املؤسسات تقوم بتعديل هيكل أثبتت أن هذه  املؤسسات الصناعية األردنية كماا لدى دحدد مسبقمايل وجود هيكل أيضا الدراسة 

 .ا التمويليةالتمويل حسب احتياجاهت
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  خالصة الفصل
متهيدا للدراسة التطبيقية، مت الرتكيز يف هذا الفصل على اجلوانب النظرية للهيكل املايل، النظرايت املالية املفسرة وكذا             

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث مت التطرق إىل خمتلف مفاهيم اهليكل املايل وأهم دحدداته ومكوانته ومت أيضا التطرق إىل 
كما مت أيضا التعرض اىل ملفاهيم حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة   ية املفسرة للهيكل املايل للمؤسسات االقتصادية،النظرايت املال

 قتصادي اجلزائري.وخصائصها ومميزاهتا وكذا دورها يف النسيج اال
السابقة مبوضوع دراستنا من وأخريا عرضنا أهم الدراسات السابقة اليت تتماشى وموضوع حبثنا وكذا عالقة الدراسات          

 خالل توضيح حام العينة ومتغريات الدراسة وكذا األسلوب املعتمد يف عملية التحليل.



 

 الفصل الثاين
اهليكل املايل للمؤسسات الصغرية 

 واملتوسطة يف اجلزائر 
مقارنة بني نتائج النظرية املالية وواقع )

 (املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 -دراسة تطبيقية-
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 متهيد 

األول   الفصل  يف  تطرقنا  املبعد  املفاهيم  املايل وحمدداته،  إىل جمموع  إىل تعلقة ابهليكل  املفسر   ابإلضافة  هلذا  النظرايت  ة 
الدراسات السابقة    كما ركزان علىالوطين،  قتصاد  االمفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومدى مسامهتها يف    إىل أيضا  و   األخري

والعربية األجنبية  الفصل  سنقوم    . ابللغتني  هذا  من  يف  النظري  اجلانب  الإبسقاط  لله املنظرايت  نتائج  واقع  فسرة  على  املايل  يكل 
اال من  املؤسسات  عينة  على  تطبيقية  دراسة  إبجراء  وذلك  اجلزائرية  برج    (60)قتصادية  والية  يف  سنة    بوعريريج مؤسسة  خالل 

 ماد على قوائمها املالية. عتابال 2018

منوذج  املستخدمة يف الدراسة القياسية أي    من الطريقة تناول من خالل هذا الفصل كل  نلإلملام أكثر ابلدراسة التطبيقية  
املختارة الدراسة   الدراسة  و   والعينة  منهجية  يف  تتمثل  واليت  املعتمدة  األدوات  إىل  سنتطرق  الدراسة كما  بياانت  مجع  مصادر 

السابقة وعلى هذا األساس  ومناقشة نتائج ومقارنتها مع الدراسات  ك، سنقوم بعرض نتائج  بعد ذلاملعتمد،  األسلوب اإلحصائي  و 
 ىل مبحثني كالتايل: إمت تقسيم هذا الفصل  

 . واألدوات املستخدمة املعتمدة  ة الطريق املبحث األول: 

 . مناقشة النتائجو  عرض  املبحث الثاين:
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 واألدوات املستخدمة املعتمدة  الطريقة  املبحث األول: 

سنقوم بتسليط الضوء على جوانب الدراسة واملتمثلة يف    االقتصادية الدراسة القياسية لعينة من املؤسسات    يفقبل الشروع 
 . الدراسة  عينة الدراسة وكذا جمموعة األدوات اإلحصائية املستخدمة يف

 الطريقة املستخدمة  املطلب األول: 

يف  يتمثل  األول  الفرع  فرعني،  إىل  املطلب  هذا  وعينة   تبيان   سنتطرق يف  ي   منوذج  الثاين  والفرع  طريقة مجع    بني الدراسة 
 املعطيات. 

 منوذج الدراسة املقرتح  األول:  الفرع 

 ضي ارت ف أوال: منوذج الدراسة اال

)الشكل  يبني   )  (13رقم  التابع  املتغري  بني  االفرتاضية  من  املديونيةالعالقة  بكل  مقاسا  األصول (  املؤسسة،    حجم 
       االئتمان التجاري.و  معدل االستثمار االقتصادية،  

 . حمدداهتا وفق النظرايت املالية و  مستوى املديونية   بني  االفرتاضية العالقة : (13) الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 : من تصور الطلبة املصدر

 

 

 نظرية املراجحة 

 نظرية التمويل التدرجيي 

املؤسسة حجم   

 املديونية 
صول االقتصادية األ  

 معدل االستثمار 

 االئتمان التجاري 

 املتغري التابع ة املتغريات املستقل
+ 

+ 

+ 

- 

 معدل النمو 

هامش القدرة على  
 التمويل الذات 

+ 

- 
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 اثنيا: منوذج الدراسة الرايضي 

كمتغري اتبع،    (TD)متغريات الدراسة واليت تتمثل يف نسبة املالءة املالية  املعادلة اليت تبني عالقة الرايضي  يوضح النموذج  
  ، االئتمان التجاري (ROI)معدل العائد على االستثمار  ،(AGE)  ، عمر املؤسسة(Taille)واملتغريات التالية: )حجم املؤسسة 

(AC)  ضماانت  ،(Gar)النمو معدل   ،  (Crois)الذات التمويل  على  اهلامش   ، (MAF)مستقلة وتتم كتابة  ( كمتغريات   ،
 : النموذج الرايضي وفق الصيغة التالية

 

 : أن حيث
βالنموذج؛  : معلمات 

: 𝜀𝑡 التقدير. خطأ 
 متغريات الدراسة  حتديد اثلثا: 

لل املفسرة  للنظرايت  األول  الفصل  يف  دراستنا  خالل  وابالعتماد من  املايل  اليت    أيضا   هيكل  السابقة  الدراسات  على 
تابع  تتماشى وموضوع حبثنا قمنا بتحديد متغريات دراستنا على النحو التايل: املتغري التابع واملتغريات املستقلة اليت تؤثر على املتغري ال 

 )نسبة املالءة املالية أو االستدانة(.  
 املتغري التابع: املالءة املالية  •

الطويل، وختتلف  املتوسط و لتزامات النقدية املطلوب سدادها على املدى  ة على الوفاء ابال قدرة املؤسسمتثل نسبة املالءة  
املالية حيث   املالءة  السيولة  السيولة عن  القصرييقتصر مفهوم  األجل  الوفاء    ، على  املؤسسة على  بقدرة  املالية  املالءة  تعىن  فيما 

املتغري التابع لدراستنا حيث  وهو    إىل إفالسها يف النهاية   املالية ويؤدي عدم توفر املؤسسة على املالءة    ابستحقاقاهتا يف أي حلظة
أما فيما خيص دراستنا احلالية   سيتم قياس نسبة املالءة املالية كما استخدم هذا األخري يف عدة دراسات سابقة ذكرانها سابقا، 

 يلي:  
 

 ونرمز له على النحو التايل:  

 : أن حيث
TD: نسبة املالءة املالية ، 
CP: رؤوس األموال اخلاصة ، 

AT:  .إمجايل األصول 
 

𝑇𝐷 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒) + 𝛽2(𝐴𝐺𝐸) + 𝛽3(𝑅𝑂𝐼) + 𝛽4(𝐴𝐶) + 𝛽5(𝐺𝑎𝑟)

+ 𝛽6(𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠) + 𝛽7(𝑀𝐴𝐹) + 𝜀𝑡 

 

 إمجايل األصول/ ة املالءة املالية= رؤوس األموال اخلاصةنسب

TD =  CP/ AT 
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 املتغريات املستقلة  •
 : وهي  املستقلة  اعتمدان على جمموعة من املتغريات دراستنا يف 
 عترب حجم املؤسسة من املتغريات اليت قد تؤثر على مستوى مديونيتها ابعتبار أن املؤسسة الصغرية  : يحجم املؤسسة  -1

حجم   متغري  ويشري  لالستدانة،  االمكانية  نفس  متلك  ال  قد  فهناك    والكبرية  االقتصاد،  يف  ومكانتها  املؤسسة  أمهية  إىل 
املؤسسات حسب   اليت متكن من تصنيف هذه  املعايري واملؤشرات  اختلف يف عدد  وقد  مؤسسات صغرية، متوسطة وكبرية 

م  رقم األعمال وحجإذ خلصنا إىل أنه هناك ثالثة معايري مهمة وهي؛ املبيعات،  ،  واليت مت شرحها يف اجلانب النظري   حجمها
، ويف دراستنا هذه اعتمدان  أو غريمهامتوسط املبيعات    أو   عتبار متوسط إمجايل األصول ، وهناك من أيخذ بعني االاألصول 

 على ما يلي: 
 

 ونرمز له كاآلت: 

 حيث: 
Taille ،حجم املؤسسة : 

Log:  ،اللوغاريتم النيبريي 
CA (n):  .)رقم األعمال للسنة )ن 

 ستثمار أو للمقارنة بني كفاءة هو مقياس األداء الذي يستخدم يف تقدير مستوى كفاءة اال معدل العائد على االستثمار: -2
أشارت عدة دراسات سابقة إىل وجود عالقة بني معدل العائد على االستثمار واملالءة املالية أي نسبة    عدد من االستثمارات،

 : وفق الصيغة التالية  االستدانة وقد استخدمنا يف دراستنا نسبة صايف الربح إىل إمجايل األصول
 
   

 ونرمز له ابللغة األجنبية مبا يلي: 

 حيث: 
ROI :  ،معدل العائد على االستثمار 

BN:   ،صايف الربح 
AT:  .إمجايل األصول 

 نوع من أنواع التمويل قصري األجل حتصل عليه املؤسسة من املوردين، يتمثل يف قيمة املشرتايت اآلجلة    االئتمان التجاري: -3
للسلع اليت تتاجر فيها أو تستخدمها يف العملية الصناعية، استخدم هذا املتغري أيضا يف عدة دراسات، ويف دراستنا قمنا حبسابه  

   كالتايل: 

 حجم املؤسسة = لوغاريتم )رقم األعمال(
 

Taille = log (CA(n)) 

 العائد على االستثمار=صايف الربح/إمجايل األصول   معدل 

ROI = BN/AT 
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 : رمز له مبايلي ون

 حيث: 
AC :  االئتمان التجاري ، 
DF: ردين و ديون امل ، 
DC: حقوق الزابئن ، 
DT:  إمجايل الديون . 

استخدمت عدة دراسات عنصر الضماانت كمتغري مهم يؤثر على نسبة املالءة املالية، واعتربت   : ضماانت )هيكل األصول( -4
 صايف األصول املادية دون غريها من املعنوية هي الضمان اجليد للمؤسسة، وقد قمنا بصياغة العالقة كالتايل: 

 

 : ه كالتايل ونكتب

 حيث: 
Gar  : ،الضماانت 

APN:   ،صايف األصول املادية 
AT:  مجايل األصول إ. 

 كما ذكران سابقا يف جمموع الدراسات فقد كان ملعدل النمو أمهية يف التأثري على نسبة االستدانة، وقدمت اختيار   :النمو معدل  -5
 كعنصر هام حلساب معدل النمو دون غريه من املتغريات ويف دراستنا حيسب كالتايل:    خارج الرسمرقم األعمال  

 

 

 :  كالتايل   ونكتب

 حيث: 
Crois :  النمو  معدل . 

CA HT : خارج الرسم. األعمال  رقم 
 اعتربت الدراسات السابقة القدرة على التمويل الذات كعنصر مهم ألنه كلما زاد متويل املؤسسة   القدرة على التمويل الذايت:  -6

 ذاتيا كلما اخنفضت نسبة مديونتها ويف دراستنا اعتمدان يف حسابه على اهلامش على التمويل الذات كما يلي: 

 

 حقوق الزابئن / إمجايل الديون -االئتمان التجاري = ديون املوردين

AC = DF -  DC/ DT 

 ضماانت = صايف األصول املادية/إمجايل األصول 

Gar = APN/AT 

معدل النمو = 
 رقم األعمال خارج الرسم للسنة )ن(  – رقم األعمال خارج الرسم للسنة )ن-1(

(1-رقم األعمال خارج الرسم للسنة )ن 
 

𝐂𝐫𝐨𝐢𝐬 =  
𝐂𝐀 𝐇𝐓(𝐧) − 𝐂𝐀 𝐇𝐓(𝐧 − 𝟏)

𝐂𝐀 𝐇𝐓(𝐧 − 𝟏)
 

 اهلامش على التمويل الذايت = القدرة على التمويل الذايت/القيمة املضافة لالستغالل 
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 ونكتب: 

 حيث: 
MAF :  ،اهلامش على التمويل الذات 
CAF:  ،القدرة على التمويل الذات 

VAEx:  .القيمة املضافة لالستغالل 

   وعينة الدراسة  جمتمعالفرع الثاين:  

الدراسة يف   واليت هي ابألساسالصغرية واملتوسطة  االقتصادية  املؤسسات  يتمثل جمتمع  بوعريريج  برج  مؤسسات    لوالية 
مليار دينار جزائري أو ال    4ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  و شخص    250إىل    1تشغل من  واليت  إلنتاج السلع أو/واخلدمات  

 . مبعىن أهنا ال تنتمي إىل جممع االستقاللية مليار دينار جزائري وجيب أن تستويف معايري  1يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية 

، بعد االحتكام  اقتصادية صغرية ومتوسطة  مؤسسة 120من   متكونةأولية  ة عين ا احلصول على يف بداية الدراسة، استطعن
خالل عملية مجع العينة  .  موضوع دراستنا   يتطلبها لعدم توفر املعلومات اليت    نصف العينة األوىل  إىل املعايري املذكورة آنفا، مت إقصاء 

حرصنا على معرفة عمر املؤسسة والذي شكل متغريا مهما يف جمموعة من الدراسات السابقة لكن مل تتوفر هذه املعلومة يف أغلب  
اليت قلصت    19مؤسسات العينة، وميكن إرجاع عدم متكننا من مجع هذه املعلومة املهمة إىل الوضعية الصحية اخلاصة بوابء كوفيد  

   ا من قدرتنا على البحث على املعلومة املرغوبة. كثري 

مؤسسة تتوفر    60عينة مكونة من  ، مت احلصول على  بعد إمتام مرحلة مطابقة معلومات العينة ملعايري الدراسة القياسية 
القياسية،   البياانت اليت ختدم دراستنا  اتبعة لوالية برج بوعريريج    اقتصاديةمؤسسة    60جمتمع دراستنا من  تتكون عينة  فيها مجيع 

لعدم  وهذا راجع    2018( لسنة  وجدول حساابت النتائج  امليزانيات )  القوائم املالية حيث مت مجع البياانت واملعطيات املتمثلة يف  
  ابملركز الوطين   ابالستعانةوقد مت احلصول على هذه املعطيات من طرف أصحاب املؤسسات وكذا    توفر ميزانيات السنوات األخرى

   للسجل التجاري فرع والية برج بوعريريج وقد مت التحفظ على أمساء وأرقام السجالت أخذا مببدأ السرية يف املعلومات. 

 تصنيف عدد مؤسسات الدراسة حسب احلجم: املعيار املعتمد رقم األعمال   -1

خالل  )   من  رقم  األعمال  مت    ( 12اجلدول  رقم  معيار  على  اعتمدان  وقد  احلجم  الدراسة حسب  مؤسسات  تصنيف 
عينة دراستنا من   تكونت  العمال، حيث  السنوية وعدد  احلصيلة  املعلومات مثل  بعض  توفر  لعدم  ذلك  إىل  السبب    24ويرجع 

مليون    400رقم أعماهلا    مؤسسة صغرية مل يتجاوز   32مليون دينار جزائري و  40مؤسسة مصغرة حيث ال يتجاوز رقم أعماهلا  
 مليار دينار جزائري.  4مليون و 400حيث كان رقم أعماهلا بني  ةمتوسط  مؤسسات 4دينار جزائري، و

 

𝑴𝑨𝑭 =  
𝑪𝐀𝐅

𝐕𝐀𝐄𝐱
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 تصنيف مؤسسات الدراسة حسب احلجم (: 12اجلدول رقم )
 عدد املؤسسات  نوع املؤسسة 

 24 دج(  مليون  40 رقم األعمال السنويمصغرة )
 32 دج(  مليون  400 السنويرقم األعمال صغرية )

 4 دج(  مليار 4 –مليون  400 رقم األعمال السنويمتوسطة )
 60 اجملموع 

 . الدراسة ؤسساتمل جدول حساابت النتائج من إعداد الطلبة ابالعتماد على  املصدر: 

 االقتصادي تصنيف عدد مؤسسات الدراسة حسب القطاع  -2

) ميثل   رقم  وجود    ( 13اجلدول  فنالحظ  فيه  تنشط  الذي  القطاع  حسب  الدراسة  مؤسسات  بني    50تصنيف  مؤسسة 
   مؤسسات يف القطاع الزراعي.  5مؤسسات يف قطاع البناء واألشغال العمومية و  5الصناعة واخلدمات و

 تصنيف مؤسسات الدراسة حسب القطاع االقتصادي  (: 13اجلدول رقم ) -3

 عدد املؤسسات  نوع النشاط 
 26 الصناعة 
 24 اخلدمات 

 5 البناء واألشغال العمومية  
 5 الزراعة 
 60 اجملموع 

 الدراسة.  ملؤسسات القوائم املاليةعداد الطلبة ابالعتماد على إمن   املصدر: 

 املعطيات لخيص وت  مصادر املعلومات: الفرع الثالث

 أوال: مصادر مجع املعلومات 
 مت االعتماد على مجع املعلومات على ما يلي: 

 . املصادر األولية 1
القوائم املالية    يف  أساسا   اليت اعتمدان عليها يف إعداد اجلانب التطبيقي من الدراسة واليت تتمثل صادر  تتمثل يف مجيع امل 

البياانت اليت مت احلصول عليها من  ، ابإلضافة إىل  للمؤسسات املعتربة يف الدراسة   2018لسنة  )ميزانية وجدول حساابت النتائج(  
 . املركز الوطين للسجل التجارياملعلومات املتحصل عليها من  وكذا بعض املؤسسات االقتصادية 
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 الثانوية   املصادر . 2
واملذكرات واجمللدات واملواقع االلكرتونية اليت ختدم حبثنا واهلدف من ذلك    قاالت الكتب وامل   بعض لقد مت حبث ومراجعة  

الدراسات   يف  والنظر  املعلومات  من  الكايف  الكم  مجع  الطرق  السابقة  هو  على  التعرف  وكذا  أكثر  والنظرايت  املفاهيم  لتوضيح 
 . ومقارنة نتائجها   السليمة والصحيحة واملنهجية لكتابة الدراسة

 طيات. تلخيص املع 3

واختبار    من  الدراسة  هدف  حتقيق  وبعض  قمنا  فرضياهتا  أجل  املالية  قوائمها  بعض  تتوفر  مل  اليت  املؤسسات  حبذف 
بتحليل القوائم املالية  وعلى هذا األساس قمنا   مثل عمر املؤسسة اليت مل نتمكن من إجياده   املؤشرات والنسب املستخدمة يف دراستنا 

   .2018 لسنة ريج ي ية صغرية ومتوسطة لوالية برج بوعر ادمؤسسة اقتص 60 املتحصل عليها وهي للعينة النهائية 

 أدوات الدراسة  املطلب الثاين: 

   وخطوات التحقق من فرضياهتم.  سنتطرق يف هذا املطلب إىل األساليب االحصائية املعتمدة يف الدراسة القياسية 

 األسلوب اإلحصائي املعتمد   :األول الفرع 

ا أسلويبمت  على  دراستنا  يف  وحتديد  و البسيط  اخلطي    االحندار  العتماد  الدراسة  فرضيات  الختبار  أتثاملتعدد  ري  نسبة 
 . SPSSمت استخدام برانمج   التابع وقداملتغريات املستقلة على املتغري 

   :البسيط   أوال: االحندار اخلطي

(  Yحندار البسيط الختبار الفروض حول العالقة بني متغري اتبع ) يستخدم النموذج اخلطي ذي املتغريين، أو حتليل اال 
( يف شكل انتشار مث التحديد ابلنظر ما إذا  XY(، ويبدأ االحندار البسيط عادة برسم جمموعة قيم )Xومتغري مستقل أو مفسر ) 

 . تغريين ية وتفسريية بني امل كانت هناك عالقة خط

 بواسطة العالقة:  Xعلى  Yعالقة خطية نقوم بتقدير خط االحندار   Yو Xمبا أن العالقة بني املتغريين طريقة احلساب:  •

 

 : أن حيث

 a:   اثبت االحندار أو اجلزء املقطوع من احملورY ؛ 

b :  ميل اخلط املستقيم أو معامل االحندار(Y/X )  أو (X /Y .) 

 

Ŷ = 𝑎 + 𝑏𝑋 
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 كما يلي:   b  و  aحتسب القيمتان 

 

 

 . (X/Y)يف معادلة تقدير خط االحندار   𝑋𝑅نعوض بقيمة معلومة للمتغري املستقل ولتكن   Ŷ𝑅إلجياد قيمة مقدرة جديدة  

 

 رتباط )طردي أو عكسي(؛ إشارة معامل االحندار تدل على نوع اال -
 مبقدار وحدة واحدة. Xاملناظرة للتغري يف  Yميل اخلط ميثل كمية التغري يف   -

 حندار اخلطي املتعدد اال : اثنيا

( وإثنني أو أكثر من املتغريات  Yيستخدم حتليل االحندار اخلطي املتعدد الختبار الفروض عن العالقة بني متغري اتبع ) 
 كالتايل:   مبتغريين مستقلنيوميكن كتابة منوذج االحندار   ..……,X1,X2املستقلة،

 

استخداما  يعترب  األكثر  األساليب  من  املتعدد  اخلطي  االحندار  القياسية   أسلوب  الدراسات  يف    يف  دقة  تضمن  واليت 
يف التنبؤ بتغريات املتغري  االحندار اخلطي املتعدد  يستخدم  االستدالل يف إجياد العالقات السببية للظواهر املثرية للبحث العلمي.  

أو    يتم استخدام االحندار اخلطي املتعدد لشرح العالقة بني متغري اتبع مستمر   ذ إلة،  التابع الذي يؤثر فيه عدة متغريات مستق
 ، ومتغريان مستقالن أو أكثر، ميكن أن تكون املتغريات املستقلة مستمرة أو متقطعة. أكثر 

 املعادلة اخلطية لالحندار اخلطي املتعدد هي:  طريقة احلساب: •
 

 حيث أن: 
𝛼 .قيمة اثبتة = 

𝛽1 ميل اإلحندار =Y  على املتغري املستقل األول؛ 
𝛽2 ميل اإلحندار =Y  على املتغري املستقل الثاين؛ 
𝑋1 املتغري املستقل األول؛ = 
𝑋2 = .املتغري املستقل الثاين 

بعد احلصول على نتائج معادلة االحندار املتعدد جيب علينا أن نبني هل هذه املعادلة مقبولة إحصائيا أي معنوية  
 إحصائية مع التنويه أبن املعنوية تكون لكل معامل على حدى. 

𝑎 =  
Ʃ𝑦 − 𝑏Ʃ𝑥

𝑛
 

 

𝑏 =  
𝑛Ʃ𝑥𝑦 − (Ʃ𝑥)(Ʃ𝑦)

𝑛Ʃ𝑥2 − (Ʃ𝑥)2
 

 

Ŷ = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑅 
 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋2 + 𝛽4𝑋3 + ⋯ + 𝜀𝑡 

 

𝑌i =  b0 + b1X1 + b2X2 + ui 
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 التحقق من فرضيات االحندار اخلطي  خطوات   : اثلثا

توفر جمموعة من الفرضيات قبل بداية حتليل  ن االحندار اخلطي البسيط واملتعدد التأكد م  أسلويب يشرتط يف استخدام 
 ، وهذه الفرضيات هي: النموذج إىل نتائج مغلوطة  تطبيق إذ بغياب هذه الفرضيات قد يؤدي    ،عرض النتائج ومناقشتها 

 ؛ التأكد من خطية الظاهرة املدروسة  .1
 ؛ طبيعيا توزيعا  اءاألخطو   املتغريات توزيع من  التأكد  .2
 ؛ املستقلة املتغريات  بني خطي متعدد  ارتباط  وجود عدم  من  التأكد  .3
 ؛ )البواقي(   وجود ارتباط ذات لألخطاء  عدم  من  التأكد  .4

البسيط   ابالحندار  اخلاصة  الفرضيات  هذه  من  ابلتحقق  الدراسة  ملتغريات  الوصفية  اإلحصاءات  عرض  بعد  سنقوم 
 املتعدد. واالحندار اخلطي 

 ومناقشة النتائج  : عرض املبحث الثاين 

املبحث     توفرها يف  سنتطرق يف هذا  الواجب  الشروط  من  التأكد  إىل  البداية  بعد ذلك    أسلوبيف  مث  اخلطي  االحندار 
ومقارنتها  مناقشة نتائج حبثنا    ، تليها ط واالحندار اخلطي املتعدد االحندار اخلطي البسي  اخلاصة بنماذجالدراسة    نتائجعرض  سنقوم ب 

 الدراسات السابقة.  نتائج مع 
 الدراسة  عرض اإلحصاءات الوصفية ملتغريات  : األول املطلب 

عرض اإلحصاءات  و   ىل التعرف على مفهومي وفرضيات كل من االحندار اخلطي البسيط واملتعددتطرقنا يف هذا املطلب إ
 االحندار البسيط للمتغري التابع مع مجيع املتغريات املستقلة. الوصفية للمتغريات والقيام بتحليل 

 : عرض إحصاءات املتغري التابع واملتغريات املستقلة األول الفرع 

املوايل ميثل ملخص هذه  سنتطرق يف هذا الفرع إىل عرض إحصاءات املتغري التابع وكذا املتغريات املستقلة واجلدول 
 اإلحصاءات. 

 متغريات الدراسة إحصائيات  -1

معدل العائد على   ، (Taille)حجم املؤسسة  إحصاءات الدراسة جلميع املتغريات املستقلة ( 14اجلدول رقم ) ميثل 
  (Crois) النمو  ،(MAF) ، اهلامش على التمويل الذات(Gar) ضماانت  ،(AC) االئتمان التجاري ،(ROI) االستثمار 

 . 2018مؤسسة صغرية ومتوسطة للسنة   60ل   (TD)املتغري التابع وهو املالءة املالية وكذا 
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   حصاءات متغريات الدراسةا (: 14)  اجلدول رقم

 TD Taille ROI AC Gar MAF Croiss رقم املؤسسة
01 0,04 7,20 0,02 0,34 0,40 0,45 -0,95 
02 0,19 8,12 0,00 0,39 0,11 0,31 0,42 
03 0,39 8,41 0,04 0,08 0,28 0,49 -0,03 
04 0,24 6,48 0,00 0,21 0,14 23,10 -0,98 
05 0,31 7,76 0,03 0,26 0,02 0,04 0,45 
06 0,25 7,54 0,01 0,12 0,00 0,14 1,55 
07 0,21 7,32 -0,04 0,26 0,29 0,96 -0,85 
08 -0,26 6,88 -0,47 0,26 0,06 3,02 -0,88 
09 0,02 7,70 0,01 0,14 0,72 0,58 1,40 
10 0,38 6,11 0,04 -0,14 0,26 0,19 -0,39 
11 -0,07 7,14 -0,07 0,29 0,05 2,10 -0,81 
12 0,30 8,18 0,02 0,02 0,30 0,49 -0,04 
13 0,10 7,12 0,00 0,07 0,29 0,13 -0,20 
14 0,39 6,66 -0,05 0,00 0,02 1,11 -0,05 
15 0,13 8,25 0,03 0,34 0,10 0,62 2,93 
16 0,21 7,10 -0,01 0,38 0,67 0,20 -0,65 
17 0,38 8,19 0,03 0,08 0,03 0,30 -0,30 
18 0,22 7,29 0,03 0,09 0,43 1,97 -0,04 
19 0,62 7,28 0,02 -0,17 0,56 0,24 0,16 
20 0,56 7,32 0,09 -0,22 0,06 0,57 11,69 
21 0,26 8,18 0,05 0,44 0,05 0,36 1,19 
22 0,29 7,58 0,05 0,53 0,30 0,30 1,10 
23 0,26 8,33 0,07 -0,14 0,06 0,52 2,68 
24 0,30 7,15 0,04 -0,15 0,04 0,71 -0,26 
25 0,09 8,58 0,01 0,02 0,15 0,49 -0,05 
26 0,10 8,83 0,00 -0,34 0,16 0,32 0,16 
27 0,47 7,63 0,01 0,16 0,72 0,60 1,19 
28 0,20 8,50 0,03 -0,09 0,24 0,35 -0,06 
29 0,19 8,46 0,02 -0,13 0,43 0,79 -0,07 
30 0,17 8,80 0,03 0,19 0,01 0,57 0,28 
31 0,42 7,91 0,07 0,01 0,12 0,61 1,22 
32 0,13 9,11 0,08 0,17 0,31 0,83 1,45 
33 0,77 8,21 0,03 0,32 0,07 0,33 -0,11 
34 -0,09 6,43 - 0,11 -0,06 0,38 8,78 0,42 
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35 0,73 7,48 0,03 0,58 0,09 0,55 0,13 
36 0,18 7,80 0,05 -0,30 0,09 0,57 0,16 
37 0,04 8,37 0,01 -0,08 0,21 0,59 - 0,18 
38 0,10 8,58 0,01 -0,09 0,71 0,39 0,93 
39 0,16 8,47 0,03 -0,03 0,01 0,46 -0,03 
40 0,90 8,12 0,08 -2,06 0,07 0,55 -0,31 
41 0,10 7,49 0,10 - 0,23 0,07 0,85 -0,15 
42 -0,02 7,17 -0,03 -0,01 0,38 0,67 -0,30 
43 0,02 8,60 0,04 0,03 0,40 0,93 -0,06 
44 0,28 8,08 - 0,05 0,03 0,37 6,70 -0,51 
45 0,60 7,08 0,01 -0,37 0,00 0,40 -0,03 
46 0,80 8,55 0,04 -0,59 0,02 0,46 0,06 
47 0,16 8,36 0,01 0,01 0,04 0,30 -0,23 
48 0,13 7,72 0,02 -0,01 0,05 0,65 -0,07 
49 0,14 8,10 0,06 -0,19 0,00 0,41 0,98 
50 0,13 8,19 0,02 -0,09 0,03 0,34 0,80 
51 0,15 8,21 0,04 -0,11 0,03 0,40 -0,01 
52 0,28 7,73 0,02 0,71 0,31 0,22 1,09 
53 0,09 8,15 -0,05 0,05 0,33 1,97 0,03 
54 0,54 7,97 0,01 - 1,32 0,09 0,18 0,22 
55 0,23 8,43 0,05 -0,02 0,17 0,32 0,04 
56 0,23 7,29 0,08 - 0,22 0,08 0,32 -0,62 
57 0,13 6,54 -0,00 0,19 0,31 0,60 2,47 
58 0,01 7,52 -0,00 0,79 0,04 0,02 -0,07 
59 0,36 8,76 0,05 -0,08 0,36 0,60 0,05 
60 0,34 7,94 0,02 - 28,01 8,75 0,34 -0,02 

 . Excelعتمادا على خمرجات برانمج امن إعداد الطلبة  املصدر: 

 اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة   -1

يف  ا نتائج    تظهر  املبينة  اإلحصائي  ) لوصف  رقم  املالءة  (  14اجلدول  التابع  للمتغري  ب  ابلنسبة  نسبة  أعلى  املالية 
دينار(    0,89( حيث نالحظ أن هناك بعض املؤسسات متحكمة جيدا يف مديونتها أي كل دينار من األصول يقابله )89%)

أي أن هناك مؤسسات ميكن أن تقع يف خطر التوازن املايل إذ أن حجم    ( 0,26-من األموال اخلاصة، أدىن نسبة للمتغري ب )
 (.  0,24( ومتوسط حسايب يساوي )0,22ابحنراف معياري ) الديون جتاوز حجم األصول، 
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   ملتغريات الدراسة اإلحصاءات الوصفية(: 15اجلدول رقم )

 

 املتغريات 
 

 حجم العينة 
 

 نسبة أقل  
 

 االحنراف املعياري  احلسايب  املتوسط نسبة أكرب  

 60 -0,26 0,89 0,24 0,22 ( TD)املالءة املالية 
 60 6,11 9,11 7,66 0,67 (Taille)حجم املؤسسة 

 60 -0,46 0,10 0,01 0,07 (ROI)معدل العائد على االستثمار 
 60 -28,01 0,78 -0,46 3,64 (AC) االئتمان التجاري

 60 0,0005 8,75 0,34 1,12 (Gar)ضماانت 
 60 0,024 23,10 1,20 3,19 (MAF) اهلامش على التمويل الذات

 60 -0,97 11,69 0,43 1,69 (Crois) النمو
 .  SPSSعتماد على خمرجات برانمجعداد الطلبة ابالإمن   املصدر: 

رقم أعمال املؤسسات  أن    وهذا يدل على  (9,11ما ابلنسبة للمتغريات املستقلة فكانت أعلى نسبة حلجم املؤسسة ) أ
حسايب  ( ومتوسط  0,67راف معياري )ابحن     (6,11وأدىن نسبة )  ،من املبيعات   دج   9,11مبعين كل دينار مستثمر يقابله  كبري  

وهذا يدل على وجود    (%10أظهر أيضا الوصف اإلحصائي ملتغري معدل العائد على االستثمار أبعلى نسبة )  ،( 7,66)يساوي 
املالية موجبة مع حتقيق   السنة  وهذا يشكل خطرا على املؤسسات من    ( %-46وأدىن نسبة ب )  على االستثمار، عائد  نتيجة 

املالية كانت سالبة أي دون وجود عائد على   السنة  فنتيجة  العوائد  احلالة،   االستثمارحيث  )  يف هذه  معياري  (  0,07ابحنراف 
تعتمد يف متويل  بعض املؤسسات  مما يعين أن    ( %78أعلى نسبة )، نالحظ أبن  االئتمان التجاري   فيما خيص(.  0,01ومتوسط )

أي أن حقوق    (-28,01وأدىن نسبة ب )  ى املوارد قصرية األجل وهذا يشكل خطرا على مديونية املؤسسة، لدورة استغالهلا ع
املوردين، ديون  من  أكرب  )  الزابئن  مرتفع  معياري  )  ( 3,64ابحنراف  نسبة    ،( -0,46ومتوسط  أبعلى  الضماانت  متغري  يليها 

إذ تعترب ضماانت يف حالة    االقرتاضقتصادية كبرية مما يساعدها يف عملية  ال  املؤسسات لديها أصو بعض  مما يعين أن  (  875%)
املؤسسات على قدر صغري من األصول املادية  بعض  يعين احتواء    ( %0,05)  تقدر ب  هلا  وأدىن نسبةعدم القدرة على السداد  

منخفض،  ضماانهتا  معدل  ألن  االقرتاض  على  احلصول  عليها  يصعب  مما  )  الثابتة  معياري وصل  0,34مبتوسط  واحنراف  ىل  إ( 
(1,12 ) . 

مما يدل    (%231أظهرت نتائج الوصف االحصائي أيضا ابلنسبة ملتغري اهلامش على التمويل الذات أعلى نسبة ) كما  
أي عدم    (%2,4وأدىن نسبة )  املؤسسات على متويل نفسها ذاتيا دون االعتماد على مصادر متويل خارجية،بعض  على قدرة  

العينة  قدرة مؤسسات   من  أوأخرى  للتمويل سواء طويل  االستدانة كمصدر  إىل  واللجوء  الذات  التمويل  أو قصري    على  متوسط 
  ( %116,9)وبلغت  أعلى نسبة  والذي شهد  متغري النمو    ، لدينا أخريا  . ( 1,20وسط )( ومت3,19ابحنراف معياري )  األجل،
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مما  (  %-97وأدىن نسبة )  على زايدة مبيعاهتا،هذا يدل  و   املؤسسات يرتفع بشكل كبري سنة بعد سنةبعض  أي أن رقم أعمال  
 . (1,69( واحنراف معياري )0,43ط )مبتوس أخرى يعين اخنفاض مبيعات مؤسسة 

 التحقق من شروط االحندار اخلطي   :الثاين  الفرع 
 ختبار التوزيع الطبيعي للبياانت  أوال: ا

 اختباري اختبار التوزيع الطبيعي لبياانت املتغريات املستقلة واملتغري التابع ابالعتماد على  (16)   رقماجلدول    يبني
(Kolmogorov-Smirnov وShapiro-Wilk). 

 ختبار التوزيع الطبيعي للبياانت ا (: 16اجلدول رقم )
 القوانني اإلحصائية         

   املتغريات

Kolmogrov-Smirnov Shapiro-Wilk 
 Signification قيمة املعامل  Signification املعامل قيمة  

 0,134 0,009 0,938 0,005 (TD)املالءة املالية 
 0,123 0,024 0,970 0,149 (Taille)حجم املؤسسة 

 0,263 0,000 0,564 0,000 ( ROI)معدل العائد على االستثمار 

 0,443 0,000 0,177 0,000 (AC) االئتمان التجاري

 0,378 0,000 0,228 0,000 ( Gar)ضماانت 

 0,398 0,000 0,301 0,000 ( MAF) اهلامش على التمويل الذات

 0,246 0,000 0,507 0,000 (Crois) النمو

 SPSSمن إعداد الطلبة ابالعتماد على نتائج برانمج  املصدر: 
استخدام   ثقة    سيمرينوف( -)كوجملروفويلك( و-ختباري )شابريوامت  الدراسة ومبستوى  ملتغريات  الطبيعي  التوزيع  لبيان 

  قل أ  احملسوبة للمتغريات  (Sig)  االحتمالية   قيمة الألن    ال تتبع التوزيع الطبيعي  املتغريات أغلب  أن    ينبينت نتائج االختبار ،  95%
وهي أكرب من  أكرب    0.149بلغت    احملسوبة للمتغري   (Sig)قيمة    ابعتبار أن  (Taille)  حجم املؤسسةابستثناء متغري    %5من  

5%. 
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 رتباط : مصفوفة االالفرع الثالث

 ستقلة أوال: حتليل مصفوفة االرتباط للمتغريات امل

  يصبح   وابلتايل  النموذج  يف   املستقلة   املتغريات   من   العديد  إدخال   عند   املتعدد   اخلطي   االرتباط  مشكلة   تنشأ   أن   احملتمل   من 
  الكتشاف   طرق  عدة  توجد  يف املقابل،  .الظاهرة  نفس   تقيس  وكأهنا   تصبح  إذ   التابع   املتغري  على  الفردية  أتثرياهتا  فهم  الصعب  من

  ابستخدام   املستقلة   املتغريات   من   زوج   كل   بني  االرتباط   معامالت  أوالا   سنفحص   دراستنا،   يف.  املتعدد   اخلطي   االرتباط   مشكلة 
  إىل   يشريوالذي    VIF  التباين  تضخم  عامل  ابختبارات  سنقوم  ،أيضا  .0.8والذي ال جيب أن مستوى معامالته    بريسون  اختبار
  4 من  أقل  VIF  مؤشر  يكون  عندما   عامة،  كقاعدة.  متعددة  خطية   عالقة  وجود   خالل   من املتغري  تباين   تضخيم  هبا   يتم  اليت  النسبة 
املستقلة.    متعدد   خطي   ارتباط  وجود  عدم  على  دليل   فهذا املتغريات  ابني  ) جلدول  ميثل  للمتغريات    ( 17رقم  االرتباط  مصفوفة 

 . SPSSاملستقلة قيد الدراسة ابالعتماد على نتائج برانمج 

   . رتباطملخص مصفوفة معامالت اال : (17اجلدول رقم )

   النمو

(Crois ) 

اهلامش على 
 التمويل الذات

(MAF ) 

ضماانت 
(Gar ) 

  التجاري االئتمان 

(AC ) 

معدل العائد على 
االستثمار 

(ROI ) 

حجم املؤسسة  
(Taille) 

 

حجم املؤسسة   1     
(Taille) 

    1 0.333** 
معدل العائد على 

االستثمار 
(ROI ) 

  االئتمان التجاري 0,041-  0,029- 1   

(AC ) 

ضماانت  0,13 0,002- **0,975- 1  
(Gar ) 

 1 -0,030 0,043 -0,226 -0,339** 
اهلامش على 
 التمويل الذات

(MAF ) 
 (Crois) النمو 0,021 0,242 0,035 0,044- 0,135- 1

 من طرفني.   0.01**االرتباط معنوي عند مستوى داللة  
 . SPSSمن إعداد الطلبة اعتمادا على خمرجات برانمج املصدر: 

املستقلة غري مرتبطة فيما بينها بداللة أن معامالت االرتباط  املتغريات  أغلب  إىل أن  (  17اجلدول رقم ) تشري بياانت  
وجود ارتباط خطي بني املتغريين االئتمان  ابستثناء   0.05غري دالة معنواي عند مستوى كما أهنا   املعيارية 0.8ومل تتجاوز  منخفضة
 وحجم املؤسسة ومعدل االستثمار.   (Gar) والضماانت  (AC) التجاري 
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 VIFختبار عامل تضخم التباين ااثنيا: 

 VIF اختبار عامل تضخم التباين (: 18اجلدول رقم )

 املتغريات 
 املتعددة  احصائيات العالقة اخلطية 

Tolérance  عامل تضخم التباينVIF 
 0,803 1,245 (Taille)حجم املؤسسة 

 0,818 1,222 ( ROI)معدل العائد على االستثمار 

 0,048 20,850 (AC) االئتمان التجاري

 0,048 20,818 ( Gar)ضماانت 

 0,860 1,163 ( MAF) اهلامش على التمويل الذات

 0,924 1,082 (Crois) النمو
 .SPSSعداد الطلبة اعتمادا على خمرجات برانمج  إمن  املصدر: 

عدم وجود ارتباط خطي متعدد بني املتغريات املستقلة حيث أشارت نتائج عامل  إىل  ( 18بياانت اجلدول رقم ) تشري 
 االستثمارمعدل العائد على  ،(Taille)حجم املؤسسة :  لمتغريات املستقلة ل 4اليت كانت نسبها أقل من  VIFتضخم التباين 

(ROI)اهلامش على التمويل الذات ، (MAF)،  النمو (Crois) ووجود ارتباط خطي بني املتغريين االئتمان التجاري (AC)، 
 .4أكرب من    عامل تضخم التباينحيث كانت قيمة  (Gar) ضماانت 

  اثلثا: عرض نتائج االحندار البسيط
ىل حتليل نسبة املتغري التابع واملتمثل يف املالءة املالية مع مجيع  إسنتطرق يف هذا الفرع  ،  ت دراستنا ا من أجل اختبار فرضي

 . يف عملية التحليل   SPSSاملتغريات املستقلة ابستخدام منوذج االحندار اخلطي البسيط واالعتماد على خمرجات برانمج 
 على حجم املؤسسة    نسبة املالءة املالية حتليل احندار   -1

اجلدول    يبني  .ستخدام منوذج االحندار اخلطي البسيطقمنا اباملالءة املالية  جم املؤسسة على  حل  األثر   عالقة   اختبار   بغرض
 .النتائج املتحصل عليها  (19رقم ) 

 .نسبة املالءة املالية على حجم املؤسسةحتليل احندار   (: 19) اجلدول رقم
 القيم  اإلحصاءات 

 -t 0.296اختبار   قيمة
 R 0.056رتباط معامل اال

 R² 0.003التحديد  معامل
 Sig 0.769  القيمة االحتمالية

 . SPSSمن إعداد الطلبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر: 
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أما قيمة معامل    0,056بني نسبة املالءة املالية وحجم املؤسسة هو    ( R)رتباط  أن معامل اال(  19)   جلدول رقمايبني  
من  %    0,3  إذ يعين أبن ،  جدا وهي نسبة ضعيفة   0,003والذي يعرب عن القوة التفسريية للنموذج يقدر ب    ( R²)التحديد  
املؤسسة،    التغريات  حجم  طرف  من  تفسر  املالية  املالءة  متس  أن  اليت  االحتماليةكما  من    0,769  تساوي   القيمة  أكرب  وهي 

 مبعىن أن العالقة غري دالة معنواي.   0,05مستوى الداللة 

 معدل العائد على االستثمار حتليل احندار نسبة املالءة املالية على   -2
ابستخدام منوذج االحندار اخلطي    معدل العائد على االستثمار حتليل نسبة املالءة املالية على    ( 20رقم )اجلدول  ميثل  

 . البسيط 
 معدل العائد على االستثمار حتليل احندار نسبة املالءة املالية على  (: 20)  اجلدول رقم

 

 

 

 

 . SPSSمن إعداد الطلبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  : راملصد
ر  يقد  (R)يتبني أن معامل االرتباط بني نسبة املالءة املالية ومعدل العائد على االستثمار    (20اجلدول رقم ) من نتائج  

للنموذج ب    يةالذي ميثل هو أيضا القوة التفسري   (R²)ويقدر معامل التحديد    هناك ارتباط قوي بني املتغريينأن  أي    0,434ب
ومنه نستنتج أبن العالقة    0,05وهي قل من مستوى الداللة    %  0,1قدرت  ف   القيمة االحتمالية، أما ابلنسبة ملستوى  0,188

 دالة معنواي. 
 حتليل احندار نسبة املالءة املالية على االئتمان التجاري    -3

 ميثل اجلدول املوايل حتليل نسبة املالءة املالية على االئتمان التجاري ابستخدام منوذج االحندار اخلطي البسيط

 حتليل احندار نسبة املالءة املالية على االئتمان التجاري (: 21) اجلدول رقم

 

 

 

 

 . SPSSمن إعداد الطلبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر: 

 القيم  اإلحصاءات 
 t 3,669قيمة اختبار 

 R 0,434رتباط معامل اال
 R² 0,188التحديد  معامل

 Sig 0.001القيمة االحتمالية  

 القيم  اإلحصاءات 
 t -0,756قيمة اختبار 

 R 0,099رتباط معامل اال
 R² 0,010 التحديد معامل

 Sig 0,453القيمة االحتمالية  
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  0,099يقدر ب   ( R)اخلطي بني نسبة املالءة املالية واالئتمان التجاري  االرتباطأن معامل   (21اجلدول رقم ) يبني  
والذي ميثل مدى الدقة يف تقدير املتغري التابع )نسبة املالءة املالية(، أما ابلنسبة   0,010يقدر ب   (R²)وأن معامل التحديد 

 وابلتايل فالعالقة غري دالة معنواي.  453, 0فقد قدرت ب   املعنوية ملستوى 

 حتليل احندار نسبة املالءة املالية على الضماانت  -4
 الضماانت ابستخدام منوذج االحندار اخلطي البسيط  ميثل اجلدول املوايل حتليل نسبة املالءة املالية على

 حتليل احندار نسبة املالءة املالية على الضماانت  (: 22)  اجلدول رقم
 

 

 

 
 

 . SPSSمن إعداد الطلبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر: 
  ، 0,026  قدرت  (R)يظهر أن االرتباط بني نسبة املالءة املالية وحجم الضماانت    (22اجلدول رقم ) من إحصائيات  

قدر معامل التحديد  كما    وهي نسبة ضعيفة جدا  ، من تغريات املالءة املالية  %  2,6إال  ال يفسر  ن حجم الضماانت  أب   مما يعين 
(R²)   العالقة غري معنوية مما يدل على أن  0,843فقدرت ب  املعنوية ، أما ابلنسبة ملستوى %0,1ب  . 

 حتليل احندار نسبة املالءة املالية على اهلامش على التمويل الذايت   -5

 اهلامش على التمويل الذات ابستخدام منوذج االحندار اخلطي البسيط  ميثل اجلدول املوايل حتليل نسبة املالءة املالية على

 املالية على اهلامش على التمويل الذات حتليل احندار نسبة املالءة  (: 23)  اجلدول رقم

 

 

 

 

 . SPSSمن إعداد الطلبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر: 

 القيم  اإلحصاءات 
 t 0,199قيمة اختبار 

 R 0,026 رتباطمعامل اال
 R² 0,001التحديد  معامل

 Sig   0,843القيمة االحتمالية  

 القيم  اإلحصاءات 
 t -0,962قيمة اختبار 

 R 0,125رتباط معامل اال
 R² 0,016التحديد   معامل

 Sig 0,340القيمة االحتمالية  
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،  0,125قدر ب  (R)أعاله أن االرتباط بني نسبة املالءة املالية واهلامش على التمويل الذات   ( 23اجلدول رقم ) يبني  
 . 0,340قدرت ب  املعنوية ، ومستوى 0,016ويقدر معامل التحديد الذي ميثل القوة التفسريية للنموذج 

 معدل النمو  حتليل احندار نسبة املالءة املالية على  -6

 ابستخدام منوذج االحندار اخلطي البسيط   معدل النمواهلامش على  حتليل نسبة املالءة املالية علىميثل اجلدول املوايل  

 . النمو معدل  على حتليل احندار نسبة املالءة املالية  (: 24) اجلدول رقم

  

 

 

 

 . SPSSمن اعداد الطلبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر: 

وأن    0,161ر ب  قد  (R)أن معامل االرتباط اخلطي بني نسبة املالءة املالية ومعدل النمو    ( 24اجلدول رقم ) يوضح  
أما ابلنسبة ملستوى داللة  من تغريات املالءة املالية،  % 2,6  أي أن معدل النمو يفسر   0,026قدر ب    (R²)معامل التحديد  

 . 0,219قدرت بف  Sigاملعنوية

 املتعدد حندار اخلطي املطلب الثاين: حتليل اال 

 تقدير منوذج االحندار  :الفرع األول 

ال ميكن إدراج مجيع  أبنه    ، يتضح لناVIFلمتغريات املستقلة واختبار  لاالرتباط  معامالت  على أساس نتائج مصفوفة  
سنقوم ابالحندار اخلطي ابلنموذجني  املتغريات املستقلة يف منوذج واحد لوجود ارتباطات متعددة بني بعض املتغريات املستقلة وعليه  

 التاليني:  

 . املتغريات املستقلة للنموذج األول: حجم املؤسسة، االئتمان التجاري، النمو؛ 1

 معدل العائد على االستثمار، ضماانت، اهلامش على التمويل الذايت.   الثاين:. املتغريات املستقلة للنموذج  2

 مع التذكري أبن املتغري التابع يبقى دائما نفسه وهو املالءة املالية يف كال النموذجني. 

 القيم  اإلحصاءات 
 t 1,243قيمة اختبار 

 R 0,161رتباط معامل اال
 R² 0,026التحديد  معامل
 Sig 0,219االحتمالية   القيمة
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املالية لعينة من  واملتعلق ابلعوامل املؤثرة على املالءة  حندار املتعدد اال يقدير منوذجت نتائج   (25اجلدول رقم ) يلخص  
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: 

 . للنموذج األول حتليل االحندار املتعدد (: 25جدول رقم ) 

 نتائج النموذج األول 
 t Sig.Testاختبار  Bقيمة   املتغريات املستقلة 

 0,017 0,391 0,697 (Taille)حجم املؤسسة 
 0,006- 0,781- 0,438 (AC) االئتمان التجاري

 0,022 1,248 0,217 (Crois) النمو
R²  
F 

DW 
Sig 
R 

0,039 
0,767 
2,291 
0,517 
0,20 

 نتائج النموذج الثاين  

 t Sig.Testاختبار  Bقيمة   املتغريات املستقلة 

معدل العائد على االستثمار  
(ROI ) 

1,294 3,456 0,001 

 0,005 0,217 0,829 (Gar)ضماانت 
 التمويل الذاتاهلامش على 

(MAF ) 
0,002- 0,225- 0,823 

R²  
F 

DW 
Sig 
R 

0,19 
4,375 
2,211 
0,008 
0,436 

 . SPSSمن إعداد الطلبة اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر: 

هي  و  (0,767)ىل احملسوبة تساوي إ   Fجند أن قيمة   ومن خالل النموذج األول،  أعاله،  ( 25اجلدول رقم )ابلنظر إىل 
قيمة    Fمن    أقل أن  أبنه   Sig   (0,517)اجلدولية، كما  القول  االوابلتايل ميكن  املستقلة  يوجد  للمتغريات  معنوي  متعدد  حندار 
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على املتغري التابع وهو املالءة    (Crois) النموو   (AC) االئتمان التجاري ،(Taille) حجم املؤسسة وهي كل من  للنموذج األول 
 . ( TD)املالية 

ا يعين أن  مموهي ضعيفة جدا   0,039يالحظ أن القوة التفسريية ملعامل التحديد املعدل بلغت   R²عند النظر إىل قيمة  
 . تضمنها النموذج األولمن التغري يف املالءة املالية ميكن تفسريه من خالل املتغريات املستقلة جمتمعة اليت  % 3,9

قيم    ،أخريا البالغة  واليت هي أكرب من    2,291والبالغة    Durbin-Watson (DW)ختبار  اتشري  اجلدولية  القيم 
   . بواقي(خطاء )المن مشكلة االرتباط الذات لأل  ال يعاينحندار منوذج االمما يؤكد أبن  1.449

اجلدولية، كما أن قيمة    Fمن    أكرب هي  و   ( 4,375) احملسوبة تساوي    Fأبن قيمة  أيضا  نالحظ  ابلنسبة للنموذج الثاين  
معنوي  يوجد احندار متعدد    وابلتايل ميكن القول أبنه  0,05( وهي أقل من مستوى الداللة  0,008)   تساوي  Sigاالحتمالية  

 هلامش على التمويل او   (Gar) االئتمان التجاري  ،(ROI) العائد على االستثمار وهي كل من  لثاين للمتغريات املستقلة للنموذج ا 
(MAF)  على املتغري التابع وهو املالءة املالية(TD ) . 

من التغري  %  19مما يعين أن    0,19يالحظ أن القوة التفسريية ملعامل التحديد املعدل بلغت    R²عند النظر إىل قيمة  
 . تضمنها النموذج الثاين يف املالءة املالية ميكن تفسريه من خالل املتغريات املستقلة جمتمعة اليت 

قيم    ،أيضا  البالغة    2,221والبالغة    Durbin-Watson (DW)ختبار  اتشري  اجلدولية  القيم  أكرب من  واليت هي 
 . بواقي(مما يؤكد أبن منوذج االحندار ال يعاين من مشكلة االرتباط الذات لألخطاء )ال 1.449

يصبح احندار بسيطا ابعتبار أنه لدينا متغري واحد مستقل  منوذج االحندار  نتوصل إىل أن    نموذج الثاينمن خالل نتائج ال 
 الشكل املوايل: يؤثر يف التغري احلاصل يف املتغري التابع للدراسة وابلتايل أيخذ النموذج  

 منوذج الدراسة: 
 

 

 مناقشة نتائج الدراسة ومقارنتها مع الدراسات السابقة   املطلب الثالث: 

 .سنتطرق يف هذا املطلب إىل اختبار فرضيات الدراسة مث مناقشتها ومقارنتها مع الدراسات السابقة 
 الفرع األول: مناقشة نتائج الدراسة  

 اليت استمدت منها. مع مقارنتها ابملرجعية النظرية  الفرع اختبار فرضيات الدراسةسنعرض يف هذا 

 

 

𝑻𝑫 = 𝟎, 𝟐𝟑𝟒 + 𝟏, 𝟐𝟗𝟒(𝑹𝑶𝑰) + 𝜺𝒕  
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 حسب نظرية املراجحة )التبادل(أوال: 

 اختبار الفرضية األول  -1
حلجم    جيابيا إأن هناك أتثريا  ومن خالل النموذج األول،    ، (25)  اجلدول رقم  املتعدد املبينة يفأظهرت نتائج االحندار  

بوحدة واحدة فإن    (Taille)  ، فعندما يزداد حجم املؤسسة ( B=0,017) املؤسسة على املالءة املالية حيث بلغت قيمة املعامل  
  Sig  االحتمالية  قيمةال ىل  إ إال أنه مل يكن له داللة إحصائية حيث ابلنظر    ( 0,017) مبعدل    يزداد   (TD)   مستوى املالءة املالية

 بني حجم املؤسسة ومستوى املالءة املالية.  اء على ذلك فإنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية نوب ( 0,697)هلذا املتغري جندها  

ملستوى األصول   اجيابيا  أتثرياأن هناك    ( 25) اجلدول رقم  الظاهرة يفللنموذج الثاين  املتعدد  أظهرت نتائج االحندار  كما  
)ضماانت( املالية   (Gar)  االقتصادية  املالءة  املعامل    ( TD)  على  قيمة  بلغت  معدل  (B=0,005)حيث  يزداد  فعندما   ،

داللة إحصائية حيث    وهو ذو (0,005) مبعدل    نقصاألصول االقتصادية )ضماانت( بوحدة واحدة فإن مستوى املالءة املالية ي 
بني  طردية  اليت تنص على وجود عالقة    الفرضيةرفض  وابلتايل يتم    (0,829) هلذا املتغري جندها    Sig  اإلحصائية  قيمة الابلنظر إىل  

 مستوى األصول االقتصادية )ضماانت( ومستوى املالءة املالية. 

 الفرضية الثانية  اختبار -2

االحندار   نتائج  األول  املتعدد  أظهرت  خالل للنموذج  رقم   من  اجيابيا  ( 25)  اجلدول  أتثريا  هناك  النمو    ملعدل   أن 
(Crois)    املالية املالءة  املعامل    (TD)على  قيمة  بلغت  يزداد (B=0,022) حيث  فعندما  فإن  بوحدة واحدة    النمو  معدل  ، 

أي أن املتغري    ( 0,217) هلذا املتغري جندها    Sig  االحتمالية قيمة  الابلنظر إىل  ، و ( 0,022)مبعدل    مستوى املالءة املالية يزداد
ومستوى    ية بني معدل النموواليت تنص على وجود عالقة طرد   الثانية للدراسة  فرضية ال  حتقق عدم حصائية وابلتايل يتم  إمعنوية   بدون

 املالءة املالية. 

 )اهلرمي( حسب نظرية التمويل التدرجيي اثنيا: 

 لثة اختبار الفرضية الثا -1

الثاين  ( 25)   اجلدول رقم   املدرجة يف املتعدد  أظهرت نتائج االحندار   العائد على    ريا إجيابيا أن هناك أتث  للنموذج  ملعدل 
املالية   (ROI)  االستثمار  املالءة  املعامل    ( TD)  على  قيمة  بلغت  يزداد (B=1,294)حيث  فعندما  على    ،  العائد  معدل 

هلذا املتغري جندها    Sig  االحتمالية  قيمةال ابلنظر إىل  ، و (1,294)مبعدل    فإن مستوى املالءة املالية يزدادبوحدة واحدة  االستثمار  
العائد على  عالقة طردية بني معدل  الفرضية واليت تنص على وجود    قبول وابلتايل يتم    حصائية إأي أن املتغري ذو معنوية   ( 0,001)

 ومستوى املالءة املالية.  االستثمار 
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 رابعة اختبار الفرضية ال  -2

نتائج االحندار   التجاري   أن هناك أتثريا سلبيا   واخلاصة ابلنموذج األول   (25)  اجلدول رقميف  املبينة  أظهرت    لالئتمان 
(AC)   املالية املالءة  املعامل    ( TD)  على  قيمة  بلغت  يزداد    ،( B=-0,006)حيث  التجاري فعندما  االئتمان  بوحدة    معدل 

  أكرب جندها    0,438وعند مقارنة القيمة االحتمالية واملقدرة ب    ،( 0,006-) مبعدل    فإن مستوى املالءة املالية ينخفضواحدة  
الفرضية واليت تنص على وجود عالقة عكسية بني االئتمان التجاري ومستوى املالءة    رفضوابلتايل يتم    0.05من مستوى الداللة  

 املالية. 

 امسة اختبار الفرضية اخل -3

أن هناك أتثريا سلبيا للهامش على    ( 25)  اجلدول رقم يف  املبينة    اخلاصة ابلنموذج الثاين  املتعدد أظهرت نتائج االحندار  
الذات  املالية   (MAF)  التمويل  املالءة  املعامل    ( TD)  على  قيمة  بلغت  يزداد معدل  (B=-0,002) حيث  فعندما  اهلامش  ، 

التمويل الذات   Sig  االحتمالية   قيمة ال ابلنظر إىل  ، و (0,002-) مبعدل    لية ينخفضبوحدة واحدة فإن مستوى املالءة املا  على 

املتغري جندها   املتغري    ( 0,823) هلذا  أن  إ  دون أي  وجود  قبول    يتم  الوابلتايل    حصائيةمعنوية  على  تنص  واليت  عالقة  الفرضية 
 ومستوى املالءة املالية.  عكسية بني معدل اهلامش على التمويل الذات 

اليت توصلت هلا  نتائج ال تلخيص ميكن  اليت قمنا هبا،  االحندار اخلطي البسيط واملتعدداختباري نتائج  من خالل 
 : كاآليتدراستنا  

 حسب نظرية املراجحة )التبادل(  -
وجود أتثري سليب  ، كما أن هناك حلجم املؤسسة على املالءة املالية اجيايبعدم وجود أتثري ابعتبار غري حمققة  : الفرضية األول -

وعدم وجود أتثري إجيايب لألصول االقتصادية على املالءة    )ضماانت( على املالءة املالية االقتصادية صول لألذو داللة إحصائية 
 ؛ املالية كما مت افرتاضه من خالل دراستنا 

 . على املالءة املالية  النمو ملعدل عدم وجود أتثري إجيايب ابعتبار   غري حمققة الفرضية الثانية:  -
 درجيي: ترية التمويل الظحسب ن -
 ؛ على املالءة املالية ثري إجيايب ذو داللة إحصائية ملعدل العائد على االستثمارأت  ابعتبار وجود  حمققةالفرضية الثالثة:  -
 ؛ على املالءة املالية الئتمان التجاري ل ذو داللة إحصائية  وجود أتثري سليب  ابعتبارحمققة  غري  الفرضية الرابعة:  -
 . على املالءة املالية عدم وجود أتثري سليب للهامش على التمويل الذاتابعتبار  غري حمققة  الفرضية اخلامسة:  -
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 نتائج الدراسة: ميكننا تلخيص  ( 14رقم ) من خالل الشكل 
 . ملخص نتائج الدراسة )أتثري املتغريات املستقلة على املتغري التابع( (: 14الشكل رقم ) 

 
 

 

 
 . من إعداد الطلبة اعتمادا على نتائج الدراسة  املصدر: 

 مع الدراسات السابقة الفرع الثاين: مقارنة نتائج الدراسة 
مع تبيان شكل األثر للمتغريات املستقلة وأمساء الباحثني  نتائج الدراسات السابقة  ألهم ملخص رض يف هذا الفرع  سنع

 . أهم نتائج الدراسات السابقة ( 24اجلدول رقم )وسنة البحث. يوضح 
 ملخص نتائج الدراسات السابقة  (: 27)  اجلدول رقم

 الدراسات السابقة  األثر  املتغريات املستقلة 

 (Taille)حجم املؤسسة 
+ 

Gordon (1962)  

 Martin et Scott (1974) 

Gaud et Jani (2002)  

Titman et Wessels (1988)  

- 
Pompfer et Shapiro (1987) 

Boquist et Moor (1984) .  

 (ROI)ستثمار معدل العائد على اال
 

- 

Marsh (1982) 

Harris et Raviv (1990) 

Rajan et Zingales (1995) 

 Ziane (2001) 

Najet (1966) 

Adair et Adaskou (2015)   

 (Gar)الضماانت 
 

- 
Najet (1996) 

Ziane (2001) 

+ Adair et Adaskou (2015) 

 - (Croiss) معدل النمو 
Myers (1977) 

 Rajan et Zingales (1995)  

Gaud et Jani (2002) 

+ Adair et Adaskou (2015)  

 Adair et Adaskou (2015) - (AC)التجاري   االئتمان

 Adair et Adaskou (2015) - ( MAF)اهلامش على التمويل الذايت 

 ..نتائج الدراسات السابقة   حتليلمن إعداد الطلبة من خالل املصدر: 
 . )عالقة طردية(   املوافق كلما زادت نسبة املالءة املاليةكلما زاد املتغري املستقل   )+(:

 . )عالقة عكسية(   املالءة املاليةزاد املتغري املستقل املوافق كلما اخنفضت نسبة  كلما   (:-)

 املديونية  نظرية التمويل التدرجيي 
+ 

 معدل االستثمار 

 املتغري التابع املتغريات املستقلة 
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 ومبقارنة نتائج الدراسات السابقة مع نتائج دراستنا توصلنا إىل:  (24اجلدول رقم )ابلنظر إىل   

 (Taille) حجم املؤسسة  -
ونسبة املالءة املالية وهي نفس النتائج اليت توصل إليها  بني حجم املؤسسة  طردية  وجود عالقة  عدم  صلت دراستنا إىل  تو 

من  الدراسات    ،ابملقابل.  Pompfer et Shapiro (1987), Boquist et Moor (1984)   كل   Gordonتوصلت 

(1962) Martin et Scott (1974), Gaud et Jani (2002), Titman et Wessels (1988)    نتائج عكسية إىل 
 بني حجم املؤسسة ونسبة املالءة املالية.  طردية  وجود عالقة  أنحيث بينت 

 (ROI) ستثمار معدل العائد على اال -
النتائج  على خالف  بني معدل العائد على االستثمار ونسبة املالءة املالية وهي    طردية توصلت دراستنا إىل وجود عالقة  

التالية:  إليها    ت توصل  اليت    Marsh (1982), Harris et Raviv (1990), Rajan et Zingales (1995)الدراسات 

Ziane (2001), Najet (1966), Adair et Adaskou (2015). 

 (Gar) الضماانت -
وهي نفس النتائج اليت توصل    وجود عالقة طردية بني حجم الضماانت ونسبة املالءة املالية عدم  توصلنا يف دراستنا إىل  

الباحثني إىل وجود عالقة عكسية بني حجم الضماانت  هؤالء  حيث توصل    Najet (1966), Zaine (2001)نتائج كل من  
 ونسبة املالءة املالية. 

 (Croiss) معدل النمو  -
دراستنا   نتائج  مع  عدم  لى  عأظهرت  دراستنا  توافقت  املالية حي  املالءة  ونسبة  النمو  معدل  بني  طردية  عالقة  وجود 

Myers (1977), Rajan et Zingales (1995), Gaud et Jani (2002)    عالقة إىل وجود  الباحثون  توصل  حيث 
 . Adair et Adaskou (2015)الدراسات التالية: وذلك عكس نتائج   عكسية بني حجم الضماانت ونسبة املالءة املالية 

 (AC) االئتمان التجاري
وهي نفس النتائج اليت توصل إليها    نسبة املالءة املالية على الئتمان التجاري  ل وجود أي أثر سليب  عدم تشري دراستنا إىل  

 Adair et Adaskou (2015).الباحثان  

 ( MAF) اهلامش على التمويل الذايت  -

نسبة املالءة املالية وهي نفس النتائج اليت توصل  على    أثر سليب هلامش على التمويل الذات وجود  عدم    دراستنا   ت ر أظه
 . Adair et Adaskou (2015)إليها الباحثان 
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 خالصة الفصل: 
يف هذا الفصل اإلجابة على فرضيات الدراسة وكان ذلك بعد التطرق إىل اجلوانب األساسية للدراسة واملتمثلة يف   حاولنا 

كل من الطريقة وأدوات مجع املعلومات وكذا اإلشارة إىل أهم متغريات الدراسة مع حتديد منوذجا هلا واألسلوب اإلحصائي املعتمد  
 يف حتليلها. 

 فرضيات واستخالص النتائج التالية: مت اختبار ال ، يف األخري

 حسب نظرية املراجحة )التبادل(  -
كما أن هناك وجود أتثري سليب ذو    الفرضية األوىل: غري حمققة ابعتبار عدم وجود أتثري اجيايب حلجم املؤسسة على املالءة املالية، -

داللة إحصائية لألصول االقتصادية )ضماانت( على املالءة املالية وعدم وجود أتثري إجيايب لألصول االقتصادية على املالءة  
 املالية كما مت افرتاضه من خالل دراستنا؛ 

 غري حمققة ابعتبار عدم وجود أتثري إجيايب ملعدل النمو على املالءة املالية.  الفرضية الثانية:  -
 حسب نظرية التمويل التدرجيي  -
 الفرضية الثالثة: حمققة ابعتبار وجود أتثري إجيايب ذو داللة إحصائية ملعدل العائد على االستثمار على املالءة املالية؛  -
 وجود أتثري سليب ذو داللة إحصائية لالئتمان التجاري على املالءة املالية؛ م عدحمققة ابعتبار  غري الفرضية الرابعة:  -
 . الفرضية اخلامسة: غري حمققة ابعتبار عدم وجود أتثري سليب للهامش على التمويل الذات على املالءة املالية -
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األمثل  اااستخدام ر تتما تتطور ر دداهاا و وهذا ميالنمو وازدهار نشاطاهتا تسعى املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل 
وابعتبار االستدانة هي امللجأ الوتيد الذي ميكن . للموارد املالية املتاتة، من دموال خاصة وق روض طورلة ومتوسطة األجل

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االستم راررة لصغ ر تجماا ولعدم قدرهتا على التمورل الذايت، ومن خالل حبثنا هذا دردان التط رق 
يت تؤث ر على مستوى االستدانة واهليكل املايل وذلك مبقارنة النتاهج التطبيقية مع النظ رايت املالية احلدرثة من إىل دهم اجلوانب ال

 :خالل اإلجاتة على التساؤل ال رهيسي املوايل

 "؟ائرالتمويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلز  تمع السياسيااخلاصة ابلتمويل نتائج النظرية املالية  تطابقما مدى "

 :فاق البحث كما رليآاالقرتاتات ودخريا ، نتاهج البحث، ذك ر الف رضيات ناميكنومن خالل التساؤل ال رهيسي 

 نتائج البحث: أوال

 النتائج النظرية -1
 رعرب اهليكل املايل عن التوليفة دو تشكيلة األموال اليت تستثم ر من دجل حتقيق عواهد؛ - د

تنوع النظ رايت املالية اليت ختدم موضوع اهليكل املايل، فاناك من رؤرد وجود هيكل مايل دمثل مثل املدخل التقليدي   - ب
لياين وميل ر كما روجد العدرد من النظ رايت املالية احلدرثة رغومدخل صايف ال رتح، ودخ رى عكس ذلك مثل نظ رريت مود

 ؛..(نظ ررة الوكالة، نظ ررة اإلشارة نظ ررة التمورل التدرجيي، نظ ررة امل راتجة،) مثل
 تجم املؤسسة،) دشارت العدرد من الدراسات إىل وجود عوامل مؤث رة على اهليكل املايل للمؤسسات االقتصادرة مثل - ت

 ؛...(معدل النمو طبيعة القطاع، تجم الضماانت، العم ر،
 اه ري؛األكث ر عددا وهيمنة يف النسيج االقتصادي اجلز تعترب املؤسسات االقتصادرة  - ث
 .تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة من مشكل التمورل عن ط ررق مؤسسات الق رض - ج

 اختبار الفرضيات -2

 :توصلت نتاهج دراستنا إىل ما رلي 
 (:التبادل)تسب نظ ررة امل راجحة 

ابعتبار عدم وجود أتثري اجيايب حلجم املؤسسة على املالءة املالية، كما دن هناك وجود أتثري  غري حمققة: الف رضية األوىل - د
االقتصادرة  على املالءة املالية وعدم وجود أتثري إجيايب لألصول( ضماانت)سليب ذو داللة إتصاهية لألصول االقتصادرة 

 ؛على املالءة املالية
 .م وجود أتثري إجيايب ملعدل النمو على املالءة املاليةابعتبار عد غري حمققة: الف رضية الثانية - ب

 :تسب نظ ررة التمورل التدرجيي
 ابعتبار وجود أتثري إجيايب ذو داللة إتصاهية ملعدل العاهد على االستثمار على املالءة املالية؛ حمققة: الف رضية الثالثة - د
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 ابعتبار وجود أتثري سليب ذو داللة إتصاهية لالهتمان التجاري على املالءة املالية؛ حمققةغري : الف رضية ال راتعة - ب
 .ابعتبار عدم وجود أتثري سليب للاامش على التمورل الذايت على املالءة املالية غري حمققة: الف رضية اخلامسة - ت

 قرتاحاتاال :انياث

 :كالتايل لملة من االقرتاتات  ميميكننا تقدمن خالل نتاهج حبثنا 

 ألن دغلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة مالكاا تنقصام اخلرية والكفاءة؛ اإلداريض رورة تعزرز الدعم النقدي ابلدعم  - د
 فتح اجملال للمؤسسات الصغرية واملتوسطة للدخول يف األسواق دون دي ع راقيل؛  - ب
 من املؤسسات املالية مع وجود دراسة دقيقة لكل هيكل مايل قبل الش روع يف املنح؛ االقرتاضتسايل عمليات   - ت
 االستعانة ابخلرباء واملختصني يف جمال االدارة املالية الختيار التوليفة املناسبة هليكل املال اخلاص تكل مؤسسة؛  - ث
 .كوهنا فعالة يف عمليات االستدانةض رورة استخدام النظ رايت املالية   - ج

 آفاق الدراسة: اثلثا

ميكن استغالهلا من دجل حتسني املع رفة االكادميية إلشكاالت املؤسسات الصغرية واملتوسطة آفاق دخ رى  ملوضوع البحث
 :نذك ر مناايف تالدان 

 أتثري املتغريات الكيفية على ت ركيبة اهليكل املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -1
 .املايل للمؤسسات اجلزاه ررةدور السوق اجلزاه ررة يف حتسني اهليكل  -2
 .دراسة عدد مؤسسات دكرب تشمل معظم جاات الوطن من دجل تطبيق نتاهجاا تشكل دوسع يف اجلزاه ر -3
 .الفصل تني املؤسسات الصغرية واملتوسطة تىت تكون نتاهج الدراسة دكث ر انسجاما -4
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 :قائمة املراجع
 ةاملراجع ابللغة العربي :أوال
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عينة ومتغريات الدراسة(: 01)امللحق رقم   

 رقم املؤسسة رؤوس األموال اخلاصة امجايل األصول رقم األعمال صايف الربح ديون املوردين حقوق الزابئن
3809781,65 17940645,45 1326480,45 15731900 64958718,11 2528087,32 01 
8712273,19 17132904,46 182691,25 133144422,5 37011362,46 6965136,78 00 

59591,26 5684177,8 5980062,64 254110331,4 137578683,8 54055866,28 00 
506974,18 21104458,55 -196924,25 2987494,11 138322625,1 3254744,22 00 
496629,43 10323384,36 1592851,39 57060834,38 57579835,45 17529288,01 00 

2075540,58 5371867,79 232815,66 34355713,77 35263732,32 8658682,49 00 
5218654,08 27912670,15 -4727321,51 20868315 132922067,5 27746679,05 00 
10819969,2 38286409,94 -61870705,8 7645051,13 131898040,2 -34799525,5 00 
9704252,1 24977554,57 1264228,39 50072978,82 125471103,2 2899063,07 00 
861706,17 384600 250680,82 1291500 7161859,19 2696016,74 10 
275740,98 13698083,84 -6363953,58 13866974,38 93661855,93 -6363953,58 11 

38302083,27 40158906,95 3785915,47 152363934,3 182627226,8 54625185,68 10 
669978,91 2291016,3 -151688,7 13038272,45 38114515,64 3874284,37 10 
448842,41 422281,54 -447013,51 4539407,95 9847968,13 3874284,4 10 

76923074,45 172198785,6 9180600,62 177480000 323830425,6 40678800,36 10 
12814603,13 68005405,52 -2147408,56 12679865,68 222928202 47727648,39 10 
66577535,55 78192836,27 8443665,91 155887646,7 258826203,6 98883178,05 10 
3594525,05 5288500 1246392,58 19313151 46852652,99 10527832,67 10 
9216576,51 6634606,02 746412,93 19225161,1 39949416,85 24688790,85 10 
10055045,41 6572893,28 3740000,14 20999837,24 43827024,4 24617797,4 00 
52073556,65 100215861,9 8017663,01 149646383,4 154457079 40685037,66 01 

158616,46 17356133,95 2271513,62 38173460,17 45869280,76 13335055,74 00 
21917498,01 9123986,29 8789205,3 212019711,6 128429017 33392221,37 00 
2058617,56 119142,9 848963,02 13976331,67 19578432,38 5867174,13 00 
72600265,18 81788958,51 4918908,3 382310117 493498014 44231501,22 00 
415605139,8 154864441,4 4489707,04 677891361,9 933301813,8 89060097,13 00 
19384181,23 30153595,96 1487708,27 42914916,73 131982418,2 62490738,5 00 
106036712,2 79866497,61 14141700,46 318539230,1 539476087 110581700,5 00 
80368768,35 32292104,93 16375145,92 290324180,8 741607206,1 144375145,9 00 
119387282,2 164425196 20406049,22 633490787,8 293074354,5 48852182,59 00 

1000000 1189833,2 3115531,81 80774391,25 43345168,51 18210883,81 01 
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2112402,18 96748473,8 52188154,94 1292631093 662912042 86704412,44 00 
1201492,6 4631620,61 1897598,62 161673308,7 70508189,62 54575821,07 00 

1700542,38 887255,74 -2109335,13 2705285 19093662,46 -1729233,12 00 
3277179,78 8492560,72 999189,93 30354475,02 33934938,26 24794941,96 00 
50480109,8 21611190,36 5719552,21 62488126,51 125344007,6 22709454,37 00 
235505586,6 193578027,9 4258510,47 235595847,6 624687726 22903359,78 00 
103469990,1 36973943,08 7407955,48 377145142,8 894480682 87225532,75 00 
8181100,34 1041605,6 9232833,27 293260070 309428743 48711782,84 00 
5759226,34 987748,27 5112404,43 133181566,2 63111867,84 56587819,19 00 
14256739,84 1984101,07 7185029,85 30840064,68 71245907,62 7215029,85 01 

2012377 1511890 -1356785 14917190 39375795 -656655 00 
14213205,66 38406176,2 77473220,72 396751205 2025433942 39708375,89 00 
33501341,23 50841590,77 -111201422 119995318,7 2101237423 589020049,4 00 
5179010,66 155082 342779,56 11921182,5 34013149,77 20404100,38 00 
41334675,66 14209542,27 10881558,54 353417918,2 285660612,5 228539971,2 00 
14323475,22 16470556,8 1581495,66 231125039 214008396,9 33471679,24 00 
56902627,65 54620025,37 6211573,72 52204245,55 277873831 36507473,27 00 
49689583,44 14689258,7 13239646,83 126068861,4 207816113,6 28239646,92 00 
26570121,25 12588582,43 3531718,81 155330531,2 187823453,3 23531718,81 00 
32932635,92 16696589,32 6558272,28 162971511,2 180146959,1 26558272,28 01 
1670633,43 26526479,1 965582,78 53620814,91 48989331,05 13812732,71 00 
3679539,44 5861991,24 -2838195,62 141838691,3 56751296,95 5101035,41 00 
20974411,79 1055240,49 601727,37 93183539,06 43097093,87 23359126,09 00 
56166756,64 54291850,04 7467380,55 271509349,3 158402238,6 36745231,83 00 
2406770,36 191680,22 1197407,17 19479760 14972552,75 3397407,17 00 
953596,37 13705914,04 -73013,22 3472192,4 79669192,49 10219609,03 00 

9404348,33 50908955,74 -72295,1 33005551,13 53141290,78 551180,56 00 
74468780,19 39963096,07 76720102,5 575871243,7 1436735782 519591509,6 00 
1000247075 10817023,55 960690,46 86781025,73 59571114,33 20155718,25 00 
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(اتبع)عينة ومتغريات الدراسة  (:01)امللحق رقم   

(1-ن)رقم األعمال  (ن)رقم األعمال    رقم املؤسسة صايف األصول املادية القدرة على التمويل الذايت القيمة املضافة لالستغالل 
345015858,1 15731900 9990154,21 4475714,99 26215940,47 01 
93514359,03 133144422,5 8440036,07 2606420,31 3933335,26 00 
263008466,1 254110331,4 24679591,17 12192062,41 38401818,34 00 
140164376,9 2987494,11 85247,17 1969249,25 19371975,87 00 
39329549,13 57060834,38 4214483,63 159851,39 882478,64 00 
13491154,76 34355713,77 2514668,25 352815,66 20000 00 
140437574,8 20868315 11870514,72 11336543,51 38402876,84 00 
61847657,66 7645051,13 21527259,9 64966781,78 7670603,14 00 
20825056,8 50072978,82 10798962,82 6227043,03 90905472,09 00 
2118910,26 1291500 1291500 250680,82 1842526,46 10 
72427955,67 13866974,38 32077703,33 67306590,52 4386073,78 11 
158893010,3 152363934,3 29159190,02 14316201,17 54061706,82 10 
16245597,48 13038272,45 7150798,4 894069,1 11077281,95 10 
4794650,09 4539407,95 839354,61 927526,33 160170,94 10 
45154000 177480000 14751750,77 9180600,62 31796851,98 10 

36284257,4 12679865,68 10648766,3 2147408,56 149339502,9 10 
224286324,3 155887646,7 30228607,06 9155315,96 8781363,61 10 
20107418,6 19313151 8970278,55 17656516,25 20288265,01 10 
16549128,9 19225161,1 3090149,49 746412,93 22436194,5 10 
1654381,82 20999837,24 8538347,16 4870000,14 2643190,98 00 
68451371,05 149646383,4 19583080,23 6988075,45 7466566,28 01 
18203632,77 38173460,17 8518363,07 2534846,95 13775590,29 00 
57919381,26 213019711,6 16878026,52 8844328,14 8194488,55 00 
18810197,19 13976331,67 1718692,33 1222809,02 767692,47 00 
404035754 382310117 35721584,07 17462312,15 76158603,86 00 
585597512 677891361,9 70153891,82 22246900,9 152673301 00 

19640376,22 42914916,73 3418354,91 2046808,27 95686689,08 00 
337526333,7 318539230,1 61113902,35 21376401,49 129174221,1 00 
312609200,4 290324180,8 68005914,74 53773679,19 318739217,2 00 
494321472,2 633490787,8 37487576,44 21301081,13 9300718,37 00 
36386037,6 80774391,25 5067115,7 3115531,81 5043000 01 
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526865009,8 1292631093 86447220,23 71582863,76 204301861,5 00 
181118456,3 161673308,7 10615060,16 3530905,4 5024904,63 00 

1898950 2705285 488710,38 4290274,51 7259009,77 00 
26820191,74 30354475,02 1831096,16 999189,93 3108378,81 00 

54024687 62488126,51 9987512,45 5719552,21 11040294,32 00 
287948679,5 235595847,6 67324143,13 39579936,43 130181874,8 00 
195224023,4 377145142,8 133651018,2 52364877,3 635359973 00 
303292803,4 293260070 21132887,51 9731465,75 3012959 00 
191784471,3 133181566,2 11632859,59 6401327,59 4405514,35 00 
36396017,98 30840064,68 10170226,49 8692603,38 5143387,31 01 

21163400 14917190 2954361 1982815 14841220 00 
421163999,4 396751205 288412226,1 267958208,4 804933370,2 00 
244225676,6 119995318,7 30084128,99 201425216,3 771110711,4 00 
12316159,67 11921182,5 854453,43 342779,56 75450,62 00 
334662390 353417918,2 27684313,91 12806250,33 6113830,69 00 

300583025,8 231125039 23640522,32 7202772,32 8540165,02 00 
56170260 52204245,55 12168883,58 7911573,72 14197841,26 00 

63762795,57 126068861,4 11216220,09 4562593,43 196078,43 00 
86189941,22 155330531,2 10257054,86 3531718,81 5419012,03 00 
164760958,7 162971511,2 16748321,4 6719387,66 6078501,37 01 
25595770,4 53620814,91 4299446,43 965582,78 15342548,95 00 
137067729,4 141838691,3 2493597,49 4923680,5 18791414,63 00 
76185726,35 93183539,06 8866230,23 1638981,12 3828858,38 00 
261214314 271509349,3 23626843,76 7467380,55 26857158,26 00 
51238620 19479760 3684431,82 1197407,17 1163736,37 00 
1000000 3472192,4 2877911,97 1735053,12 25061274,12 00 

35545991,14 33005551,13 2995230,92 72295,1 2052400 00 
547128924 575871243,7 177364175,4 107023617,8 521634476 00 

88224658,77 86781025,73 7207052,21 2428353,59 521500333,2 00 
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متغريات النموذج املستخدم (:00) امللحق رقم  

 

 TD Taille ROI AC Gar MAF Croiss املؤسسةرقم 
01 0,04 7,20 0,02 0,34 0,40 0,45 -0,95 
00 0,19 8,12 0,00 0,39 0,11 0,31 0,42 
00 0,39 8,41 0,04 0,08 0,28 0,49 -0,03 
00 0,24 6,48 0,00 0,21 0,14 23,10 -0,98 
00 0,31 7,76 0,03 0,26 0,02 0,04 0,45 
00 0,25 7,54 0,01 0,12 0,00 0,14 1,55 
00 0,21 7,32 -0,04 0,26 0,29 0,96 -0,85 
00 -0,26 6,88 -0,47 0,26 0,06 3,02 -0,88 
00 0,02 7,70 0,01 0,14 0,72 0,58 1,40 
10 0,38 6,11 0,04 -0,14 0,26 0,19 -0,39 
11 -0,07 7,14 -0,07 0,29 0,05 2,10 -0,81 
10 0,30 8,18 0,02 0,02 0,30 0,49 -0,04 
10 0,10 7,12 0,00 0,07 0,29 0,13 -0,20 
10 0,39 6,66 -0,05 0,00 0,02 1,11 -0,05 
10 0,13 8,25 0,03 0,34 0,10 0,62 2,93 
10 0,21 7,10 -0,01 0,38 0,67 0,20 -0,65 
10 0,38 8,19 0,03 0,08 0,03 0,30 -0,30 
10 0,22 7,29 0,03 0,09 0,43 1,97 -0,04 
10 0,62 7,28 0,02 -0,17 0,56 0,24 0,16 
00 0,56 7,32 0,09 -0,22 0,06 0,57 11,69 
01 0,26 8,18 0,05 0,44 0,05 0,36 1,19 
00 0,29 7,58 0,05 0,53 0,30 0,30 1,10 
00 0,26 8,33 0,07 -0,14 0,06 0,52 2,68 
00 0,30 7,15 0,04 -0,15 0,04 0,71 -0,26 
00 0,09 8,58 0,01 0,02 0,15 0,49 -0,05 
00 0,10 8,83 0,00 -0,34 0,16 0,32 0,16 
00 0,47 7,63 0,01 0,16 0,72 0,60 1,19 
00 0,20 8,50 0,03 -0,09 0,24 0,35 -0,06 
00 0,19 8,46 0,02 -0,13 0,43 0,79 -0,07 
00 0,17 8,80 0,03 0,19 0,01 0,57 0,28 
01 0,42 7,91 0,07 0,01 0,12 0,61 1,22 
00 0,13 9,11 0,08 0,17 0,31 0,83 1,45 
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00 0,77 8,21 0,03 0,32 0,07 0,33 -0,11 
00 -0,09 6,43 - 0,11 -0,06 0,38 8,78 0,42 
00 0,73 7,48 0,03 0,58 0,09 0,55 0,13 
00 0,18 7,80 0,05 -0,30 0,09 0,57 0,16 
00 0,04 8,37 0,01 -0,08 0,21 0,59 - 0,18 
00 0,10 8,58 0,01 -0,09 0,71 0,39 0,93 
00 0,16 8,47 0,03 -0,03 0,01 0,46 -0,03 
00 0,90 8,12 0,08 -2,06 0,07 0,55 -0,31 
01 0,10 7,49 0,10 - 0,23 0,07 0,85 -0,15 
00 -0,02 7,17 -0,03 -0,01 0,38 0,67 -0,30 
00 0,02 8,60 0,04 0,03 0,40 0,93 -0,06 
00 0,28 8,08 - 0,05 0,03 0,37 6,70 -0,51 
00 0,60 7,08 0,01 -0,37 0,00 0,40 -0,03 
00 0,80 8,55 0,04 -0,59 0,02 0,46 0,06 
00 0,16 8,36 0,01 0,01 0,04 0,30 -0,23 
00 0,13 7,72 0,02 -0,01 0,05 0,65 -0,07 
00 0,14 8,10 0,06 -0,19 0,00 0,41 0,98 
00 0,13 8,19 0,02 -0,09 0,03 0,34 0,80 
01 0,15 8,21 0,04 -0,11 0,03 0,40 -0,01 
00 0,28 7,73 0,02 0,71 0,31 0,22 1,09 
00 0,09 8,15 -0,05 0,05 0,33 1,97 0,03 
00 0,54 7,97 0,01 - 1,32 0,09 0,18 0,22 
00 0,23 8,43 0,05 -0,02 0,17 0,32 0,04 
00 0,23 7,29 0,08 - 0,22 0,08 0,32 -0,62 
00 0,13 6,54 -0,00 0,19 0,31 0,60 2,47 
00 0,01 7,52 -0,00 0,79 0,04 0,02 -0,07 
00 0,36 8,76 0,05 -0,08 0,36 0,60 0,05 
00 0,34 7,94 0,02 - 28,01 8,75 0,34 -0,02 
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 اإلحصاءات الوصفية ملتغريات الدراسة(: 00)امللحق رقم 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TD 60 -,263836560 ,896627250 ,24947635182 ,223197094684 

Taille 60 6,1110945 9,1114750 7,807406530 ,6750480957 

ROI 60 -,4690798000 ,1008483200 ,012286648528 ,0737744696149 

AC  60 -28,0128750000 ,7892093700 -,461552864795 3,6407702898707 

Gar 60 ,0005671550 8,7542490000 ,347555546964 1,1210822470774 

MAF 60 ,024136737 23,100464000 1,20632770592 3,199077228461 

Croiss 60 -,9786858000 11,6934640000 ,432564837858 1,6953991870614 

Valid N (listwise) 60     

 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي للبياانت(: 00)امللحق رقم 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TD ,134 60 ,009 ,938 60 ,005 

Taille ,123 60 ,024 ,970 60 ,149 

ROI ,263 60 ,000 ,564 60 ,000 

AC  ,443 60 ,000 ,177 60 ,000 

Gar ,378 60 ,000 ,228 60 ,000 

MAF ,398 60 ,000 ,301 60 ,000 

Croiss ,246 60 ,000 ,507 60 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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 مصفوفة معامالت اإلرتباط(: 00)امللحق رقم 

Correlations 

 Taille ROI AC  Gar MAF Croiss 

Taille Pearson Correlation 1 ,333
**
 -,041 ,013 -,339

**
 ,021 

Sig. (2-tailed)  ,009 ,754 ,922 ,008 ,872 

N 60 60 60 60 60 60 

ROI Pearson Correlation ,333
**
 1 -,029 -,002 -,226 ,242 

Sig. (2-tailed) ,009  ,826 ,989 ,082 ,063 

N 60 60 60 60 60 60 

AC  Pearson Correlation -,041 -,029 1 -,975
**
 ,043 ,035 

Sig. (2-tailed) ,754 ,826  ,000 ,745 ,792 

N 60 60 60 60 60 60 

Gar Pearson Correlation ,013 -,002 -,975
**
 1 -,030 -,044 

Sig. (2-tailed) ,922 ,989 ,000  ,820 ,738 

N 60 60 60 60 60 60 

MAF Pearson Correlation -,339
**
 -,226 ,043 -,030 1 -,135 

Sig. (2-tailed) ,008 ,082 ,745 ,820  ,304 

N 60 60 60 60 60 60 

Croiss Pearson Correlation ,021 ,242 ,035 -,044 -,135 1 

Sig. (2-tailed) ,872 ,063 ,792 ,738 ,304  

N 60 60 60 60 60 60 

 

 VIF عامل تضخم التباين (:00)امللحق رقم 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Taille ,803 1,245 

ROI ,818 1,222 

AC  ,048 20,850 

Gar ,048 20,818 

MAF ,860 1,163 

Croiss ,924 1,082 
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سةعلى حجم املؤس املالءة املالية نسبةحتليل احندار  (:00)امللحق رقم   

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Taille
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TD 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,059
a
 ,003 -,014 ,224721448360 

a. Predictors: (Constant), Taille 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,010 1 ,010 ,202 ,655
a
 

Residual 2,929 58 ,050   

Total 2,939 59    

a. Predictors: (Constant), Taille 

b. Dependent Variable: TD 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,097 ,340  ,286 ,776 

Taille ,019 ,043 ,059 ,450 ,655 

a. Dependent Variable: TD 
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 معدل العائد على االستثمارحتليل احندار نسبة املالءة املالية على  (:00)امللحق رقم 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 ROI
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TD 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,434
a
 ,188 ,174 ,202800171932 

a. Predictors: (Constant), ROI 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,554 1 ,554 13,465 ,001
a
 

Residual 2,385 58 ,041   

Total 2,939 59    

a. Predictors: (Constant), ROI 

b. Dependent Variable: TD 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,233 ,027  8,789 ,000 

ROI 1,313 ,358 ,434 3,669 ,001 

a. Dependent Variable: TD 
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 حتليل احندار نسبة املالءة املالية على االئتمان التجاري (:00)امللحق رقم 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 AC 
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TD 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,099
a
 ,010 -,007 ,224011754414 

a. Predictors: (Constant), AC  

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,029 1 ,029 ,572 ,453
a
 

Residual 2,911 58 ,050   

Total 2,939 59    

a. Predictors: (Constant), AC  

b. Dependent Variable: TD 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,247 ,029  8,461 ,000 

AC  -,006 ,008 -,099 -,756 ,453 

a. Dependent Variable: TD 
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 حتليل احندار نسبة املالءة املالية على الضماانت (:10)امللحق رقم 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Gar
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TD 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,026
a
 ,001 -,017 ,225035877369 

a. Predictors: (Constant), Gar 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,002 1 ,002 ,040 ,843
a
 

Residual 2,937 58 ,051   

Total 2,939 59    

a. Predictors: (Constant), Gar 

b. Dependent Variable: TD 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,248 ,030  8,137 ,000 

Gar ,005 ,026 ,026 ,199 ,843 

a. Dependent Variable: TD 
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 حتليل احندار نسبة املالءة املالية على اهلامش على التمويل الذايت (:11)امللحق رقم 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 MAF
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TD 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,125
a
 ,016 -,001 ,223337343856 

a. Predictors: (Constant), MAF 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,046 1 ,046 ,926 ,340
a
 

Residual 2,893 58 ,050   

Total 2,939 59    

a. Predictors: (Constant), MAF 

b. Dependent Variable: TD 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,260 ,031  8,430 ,000 

MAF -,009 ,009 -,125 -,962 ,340 

a. Dependent Variable: TD 
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 معدل النمو حتليل احندار نسبة املالءة املالية على (:10)امللحق رقم 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Croiss
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TD 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,161
a
 ,026 ,009 ,222172463924 

a. Predictors: (Constant), Croiss 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,076 1 ,076 1,545 ,219
a
 

Residual 2,863 58 ,049   

Total 2,939 59    

a. Predictors: (Constant), Croiss 

b. Dependent Variable: TD 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,240 ,030  8,114 ,000 

Croiss ,021 ,017 ,161 1,243 ,219 

a. Dependent Variable: TD 
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 .حتليل االحندار املتعدد جملموعة من املتغريات املستقلة على املالءة املالية (:10)امللحق رقم 

 :النموذج األول

 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 AC , Croiss, 
Taille 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: TD 
 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,199
a
 ,039 -,012 ,224529377648 

a. Predictors: (Constant), AC , Croiss, Taille 
 

 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,116 3 ,039 ,767 ,517
a
 

Residual 2,823 56 ,050   
Total 2,939 59    

a. Predictors: (Constant), AC , Croiss, Taille 
b. Dependent Variable: TD 
 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,105 ,339  ,309 ,758 

Taille ,017 ,043 ,051 ,391 ,697 

Croiss ,022 ,017 ,164 1,248 ,217 

AC  -,006 ,008 -,102 -,780 ,438 

a. Dependent Variable: TD 
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 .حتليل االحندار املتعدد جملموعة من املتغريات املستقلة على املالءة املالية (:10)امللحق رقم 

 :النموذج الثاين

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 MAF, Gar, ROI . Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: TD 
 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,436
a
 ,190 ,146 ,206204240498 

a. Predictors: (Constant), MAF, Gar, ROI 
 

 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,558 3 ,186 4,375 ,008
a
 

Residual 2,381 56 ,043   
Total 2,939 59    

a. Predictors: (Constant), MAF, Gar, ROI 
b. Dependent Variable: TD 
 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,234 ,031  7,657 ,000 

ROI 1,294 ,374 ,428 3,465 ,001 

Gar ,005 ,024 ,026 ,217 ,829 

MAF -,002 ,009 -,028 -,225 ,823 

a. Dependent Variable: TD 
 

 

 

 


