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 مقدمةال
 

 
تطور النظرية المالية مع تطور الفكر االقتصادي عبر التاريخ، إذ أف تطور النشاط يتزامف 

االقتصادي ساىـ في تأسيس العديد مف النظريات المالية، فالفكر المالي ينبع أساس مف استخالص 

 الميداني لسموؾ األعواف االقتصادييف و تداخؿ األنشطة االقتصادية فيما بينيا.

التقميدية أوؿ نظرية أسست منيج عممي في تفسير السموؾ االستثماري و التمويمي، و تعتبر النظرية 

رغـ توجيو ليا انتقادات الذعة بخصوص بعد فرضياتيا عف الواقع االقتصادي و المالي، تـ توالت 

ية نظريات متعددة حاولت بعضيا سد الثغرات الموجودة في النظرية التقميدية مف أمثمتيا نظرية النيوكالسيك

و البعض األخر حاوؿ أف يستنبط مف الواقع الميداني تفسيرا مختمؼ لمسموؾ المالي لممستثمر، لكف في 

جميع الحاالت ال تخمو إي نظرية مف انتقاد، ما يعكس صعوبة تحديد معايير موحدة و شاممة في تفسير 

 سموؾ المالي لممستثمريف.

ادي مع اتساع حجـ األسواؽ المالية و حركة و نظرا لقدـ الدراسات و سرعو تطور النشاط االقتص

رؤوس األمواؿ، شممت الدارسات الخاصة بنظرية المالية مختمؼ جوانب نشاط المؤسسة و السوؽ، بحيث 

 قامت بتدقيؽ في كؿ جوانب سير و عمؿ المحيط المالي و مدى تأثير ذلؾ عمى المؤسسة، لذلؾ  

لمنظرية المالية ىي متعددة و متشعبة مما يصعب كما إف البحوث النظرية و الدراسات التجريبية 

عممية تبويبيا، و يتوقؼ ذلؾ عمى طبيعة المؤسسات، حجميا، ماىي االختيارات التمويمية المتاحة ليا، 

مستوى النشاط االقتصادي و الجانب المدروس المالي منو أو تسيري...، غير أف الدارس ليذه النظريات 

يخية إلى النظرية التقميدية، النظرية النيوو كالسيكية، نظرية الوكالة و يالحظ تقسيميا مف ناحي التار 

 االشارة، و اخيرا النظريات البديمة لقرارات التمويؿ )نظرية التوازف ، التمويؿ السممي و غيرىا(. 
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أف اليدؼ مف ىذا المقياس ىو تحميؿ مختمؼ النظريات األساسية لمالية المؤسسة، و ىذا لموصوؿ 

محفزات و محددات القرارات التمويمية و االستثمارية لممؤسسة، بحيث نتعرض ألىـ العوامؿ إلى فيـ 

 المؤثرة عمى القرارات اختيار ىيكمة مناسبة لرأس الماؿ،  ىيكمة ممكية، تسيير المخاطر ...إلخ.

و  سنحاوؿ في ىذه المطبوعة التدقيؽ في النظريات المالية المرتبطة بالقرارات المالية لممؤسسة

 نتعرض لبعض النظريات مالية السوؽ نظرا لتعددىا و تشعبيا، و التي تستدعي مطبوعة خاصة بيا فقط.

 نحاول من خالل ىذه المطبوعة التركيز )حسب متطمبات شرح النظرية( عمى الجوانب التالية:

 .توضيح الفرضيات التي بنية عمييا النظرية المالية المدروسة 

  بو النظرية في تفسير السموؾ المالي أو نشاط السوؽ.المنطؽ المالي الذي جاءت 

 .تفسيرات النظرية لمقرارات المالية الخاصة  بقرار اإلستثمار و التمويؿ 

  تفسيرات النظرية المالية لممخاطر المالية )مثال: خطر اإلفالس أو التعثر المالي، خطر سعر

 الفائدة......إلخ( 
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)النظرية الداعمة ألمثميو  لنظرية المالية المقاربة التقميديةعامة و : مفاىيم 1المحور 
 ىيكمة التمويل، أمثميو االستدانة(

 
 . مفاىيم:1

دية و استثمارىا في تحقيؽ الموارد النق المالية ىي دراسة اساليب   تعريف النظرية المالية: 1.1
المحيط بيا: البنوؾ ، البورصة،  كما تخص االدارة المالية لممؤسسة مع مختمؼ األطراؼمشاريع مربحة، 

 المساىميف....إلخ.
 و ىنا يجب التميز بيف: 

 و تمويالتيا. ياو ىي تسيير المالي لمؤسسة، لالستثمارات مالية المؤسسة:
و ىي دراسة سير و عمؿ األسواؽ الكبرى أيف يمكف لممؤسسة االستثمار في األوراؽ  مالية السوؽ:

 المالية.
 المالي في المؤسسة:أولويات المسير  2. 1
 البحث عف القيمة، بيدؼ اتخاد القرار لشراء أو البيع. - 
 يجب عمى المسير التحكـ في المحاسبة كي يتمكف مف تقدير المخاطر و الفرص. -

 أىداف النظرية المالية: 3. 1

، تقييـ األصوؿ ة بحوث نظرية في مجاؿ نشاط السوؽتشكمت النظرية المالية انطالقا مف عد
 و التي تيدؼ إلى:  المالية ....

اعطاء الصبغة الرسمية عمى تنظيـ السوؽ المالي و المنتجات المالية المستثمر فيو كا: األسيـ  -
 السندات و مشتقات األوراؽ المالية.

 VOLATILITEفيـ المخاطر الحقيقية لألصوؿ المالية و مؤشرات الخطر المتعمؽ بتطاير  -
 سعر السيـ. 

 الخيارات الحقيقية و الخيارات المالية لممؤسسة. الربط بيف -
 تحميؿ القرارات االستراتيجية  لممؤسسة. -
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)النظرية الداعمة ألمثميو ىيكمة التمويل، أمثميو  لنظرية المالية المقاربة التقميدية. 2
 االستدانة(

معيف لالستدانة إف التحميؿ النظري ليذه المقاربة يرتكز عمى وجود ىيكؿ مالي أمثؿ عند مستوى 
يحقؽ تكمفة ادنى لرأس الماؿ و يعظـ قيمة المؤسسة في وسط عدـ وجود ضريبة بواسطة ميزة أثر الرافعة 

 المالية و بمجرد تجاوز ىذا المستوى يتحقؽ عكس ذلؾ.
 عرض النظرية. 1. 2
 لقد حددت عدة فرضيات ليذه النظرية و ىي:  الفرضيات االساسية لنظرية: 1. 1. 2

المؤسسة بتوزيع كمي لمنتائج  أي ال وجود لألرباح المحتجزة و بالتالي تمغي أثر توزيع االرباح  تقـو  -
 عمى قيمة المؤسسة و رسممة االرباح المعاد استثمارىا في السوؽ..

 تجانس التوقعات المستقبمية لممستثمريف بشأف توزيع األرباح. -

ستثمار، أي تساوي مخاطر المشاريع ثبات الخطر الذي تتعرض اليو المؤسسة و ثبات حجـ اال -
 االستثمارية و نوعية السندات المطروحة لالكتتاب. 

ثبات العائد السنوي المتوقع مف سنة إلى اخرى، و مف ثما قيمة المؤسسة تساوي الى الربح مقسـو  -
 عمى معامؿ التحييف.

ر ىذه العممية عمى يمكف لممؤسسة إعادة شراء األسيـ بواسطة االستدانة أو العكس، دوف أف تأث -
 ىيكمة راس الماؿ.

عدـ وجود ضريبة أو تكاليؼ اإلفالس و ال وجود لتكمفة اإلصدار أو تكمفة المعامالت، ألف ىذه  -
 التكمفة تختمؼ مف مؤسسة الى أخرى، و تتوقؼ عمى حجـ المؤسسة و قيمة اإلصدار.

  دور الرافعة:  2. 1. 2
دور ميـ في تخفيض التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس  و تفترض ىذه المقاربة أف لمرافعة المالية

 الماؿ المكوف مف:
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تكمفة االستدانة المجزئة إلى جزأيف : األوؿ يتمثؿ في ثابت خاص بمعدؿ مردودية السوؽ دوف  -
خطر والثاني يتمثؿ متغير خاص بتكمفة اإلضافية الناتجة عف تزايد االستدانة و مف ثـ خطر 

 اإلفالس.

 الخاصة و ىو بدوره مكوف مف جزء ثابت و متغير حسب مستوى االستدانة.تكمفة األمواؿ  -

أف الرافعة المالية ىي العالقة التي تربط بيف تكمفة االستدانة و مردودية االمواؿ الخاصة. بحيث 
 تتميز 

تكمفة االستدانة بالثبات، بينما تتوقؼ مردودية األمواؿ الخاصة عمى حجـ و نمط االستدانة. كما 
 1 في العالقة التالية:يتضح 

B = Re A – I D ,  = Re (D+C) – I D 

      و منو  
 

  
        

 

  
 – 

  

  
 

Rc = Re + (Re – i)  
  

 

 Reالنتيجة الصافية المحاسبية,  Bمردودية المواؿ الخاصة،   Rcحيث : 

 D  ,A ,  الديوف Cاألمواؿ الخاصة  المردودية االقتصادية بعد الضريبة,  

 تكمفة االستدانة بعد الضريبة. i مجموع األصوؿ, 

 و عميو، يمكف استنتاج أف مردودية األمواؿ الخاصة = مردودية االقتصادية + الرافعة المالية.

  و بتالي، تمثؿ الرافعة المالية الفرؽ بيف المردودية االقتصادية لممؤسسة و تكمفة االستدانة، 

 تكمفة االستدانة بعد الضريبة. -االقتصادية أثر الرافعة = المردودية 

إف زيادة االستدانة يؤدي تدريجيا إلى انخفاض تكمفة رأس الماؿ كنتيجة الفتراض قمة تكمفة االستدانة 
مقارنتا بتكمفة األمواؿ الخاصة، رغـ أف ىذه األخيرة تتزايد بتزايد االستدانة )خطر اإلفالس(، إلى أف ىذه 

كمفة اإلجمالية لرأس الماؿ، إلى أف األولى تبقى رخيصة و تساىـ ،مع تزايد االستدانة، في التقميؿ مف ت
 تصؿ نسبة االستدانة حد معيف بعده تعود ىذه التكمفة لالرتفاع. 

                                                           
1
 BOUARE.M, Les facteurs explicatifs du comportement d’endettement : tests empiriques 

sur des entreprises tunisiennes, mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme de 

maitrise en finance, université internationale de Tunis, Tunis 2009/2010,  P 10. 
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و بالتالي تكوف التكمفة المرجحة لرأس الماؿ في مستوياتيا األدنى عند ىيكمة تمويؿ معينة تتعاظـ فيو 
 قيمة المؤسسة، و يمكف إظيار ذلؾ في الشكؿ التالي:

 ة رأس المال و مستوى االستدانة: عالقة تكلف1الشكل 
  تكلفة رأس المال

      
  تكلفة االموال اخلاصة      

 تكلفة راس املال          
 
 

 تكلفة االقرتاض         
 

  مستوى االستدانة
 
SEDER SALIM, étude sur la structure du capital des PME المصدر:        
Algériennes : perspectives de la banque, Mémoires de magister en science de gestion, 
option finance, ESC, 2003-2004, Alger, P 43. 

و كذلؾ تفترض ىذه النظرية أف معدؿ العائد الذي يطمبو المساىموف و الدائنوف يتزايد مع تزايد 
المالي الناجـ عف اإلفراط  نسبة االقتراض، لذلؾ يجب االستعماؿ المناسب لالستدانة بيدؼ تقميص الخطر

في االستدانة و الذي يتزايد حسب اىمية المديونية في الييكؿ المالي لممؤسسة، و عميو نستنتج اف تكمفة 
عند   رأس الماؿ ليست مستقمة عف الييكؿ المالي لممؤسسة و يمكف تحقيؽ ىيكؿ مالي امثؿ لممؤسسة

 مستوى أمثؿ لالستدانة بحيث نصؿ إلى أعظـ قيمة لممؤسسة عند تحقيؽ أدنى قيمة لتكمفة رأس الماؿ.  
نظاميف لتقييـ المؤسسة، األوؿ انطالقا  Durand Davidتحت إطار ىذه النظرية وضع دفيد دورف 

أو ما  (NOI) 1 الفوائد . و الثاني مف الربح الصافي قبؿ تسديد(NI)مف الربح الصافي بعد تسديد الفوائد 
 :يعرؼ بنظرية مدخؿ صافي الربح و مدخؿ صافي ربح العمميات

 تقييم المؤسسة في النظرية: 2. 2
 :(NI)تقييم المؤسسة انطالقا من الربح الصافي بعد تسديد الفوائد  1. 2.2

تفترض ىذه النظرية ثبات كؿ مف تكمفة رأس الماؿ و تكمفة االستدانة ميما تزايدت استدانة   
المؤسسة، وبما أف العائد عمى االستثمار المطموب مف الدائنيف أقؿ منو مف طرح األسيـ فإف التكمفة 
                                                           
1
 Ibid. P 7-8.  
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صبح أفضؿ المتوسطة المرجحة تتراجع مع تزايد االستدانة مما يؤدي إلى تزايد قيمة المؤسسة. لدى ي
%. غير أف  100ىيكؿ لممؤسسة ىو الييكؿ الذي يحوي عمى أكبر نسبة لالستدانة و لو وصؿ إلى  

ىذه النظرية غير واقعية و ال يمكف تجاىؿ خطر اإلفالس و تزايد العائد المطموب مف قبؿ المساىميف 
   بتزايد االستدانة.

 .NIمة المؤسسة حسب : عالقة نسبة االستدانة بتكمفة رأس المال و قي2الشكل 

 معدؿ التكاليؼ      القيمة      قيمة المؤسسة
      

 
  تكمفة االمواؿ الخاصة 

 
 تكمفة راس الماؿ

 كمفة االقتراض 
 

 
 نسبة االستدانة       نسبة االستدانة

 .SEDER SALIM, OP.CIT, P 43المصدر: 
 :NOI)تسديد الفوائد )تقييم مؤسسة انطالقا من الربح الصافي قبل  2. 2. 2

تقضي ىذه النظرية بثبات قيمة المؤسسة ميما تزايدت نسبة االستدانة حيث أف زيادة ىذه االخيرة ليس 
ليا تأثير عمى تكمفة القروض و لكف ينشأ عنو ارتفاع تكمفة األمواؿ الخاصة، أي وجود عالقة تزايد 

لمالية، غير أف ىذه الزيادة سوؼ لف يكوف ليا طردية بيف األمواؿ الخاصة و االستدانة، بسبب المخاطر ا
أثر عمى التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس الماؿ نظرا ألنيا تعوض بانخفاض بنفس القيمة جراء زيادة 
االعتماد عمى تمويؿ باالستدانة ذات التكمفة المنخفضة نسبيا )مع افتراض ثبات ىذه النسبة(. لذلؾ فإف 

حة يترتب عميو عدـ وجود ىيكمة رأس الماؿ المثمى و تبعية ثبات قيمة ثبات التكمفة المتوسطة المرج
 المؤسسة.

و تعمؿ االستدانة عمى تحسيف مردودية األمواؿ الخاصة و تسعيرة األسيـ في البورصة بواسطة أثر 
 الرافعة المالية . 

 الشكل الثالث في الصفحة الموالية
 تقيم النظرية. 3. 2
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التقميدية لـ يربطوا بيف ارتفاع تكمفة التمويؿ المصاحبة لمزيادة في نسبة  إف أنصار النظرية
 االقتراض، و التكاليؼ المصاحبة الحتماؿ اإلفالس، كما يعاب أيضا عمى ىذه النظرية فيما يمي:

 .NOIحسب  : عالقة نسبة االستدانة بتكمفة رأس المال و قيمة المؤسسة3الشكل 
 معدؿ التكاليؼ               القيمة            

 
 تكمفة االمواؿ الخاصة

 
 

 
 قيمة المؤسسة

 تكمفة راس الماؿ
  تكمفة االقتراض

 
 نسبة االستدانة      نسبة االستدانة

 BOUARE, Mariam, op.cit. P 8المصدر: 
عرض بسيط  رغـ أنيا تقر بوجود ىيكمة التمويؿ المثمى، إال أنيا ال تحدد مستوى االستدانة اؿ -

لمواقع و تجاىؿ محددتيف أساسيتيف و ىما قياس الخطر و األثر الجبائي، إذ تتجاىؿ النظرية أثر 
 ,1الزيادة المفرطة لالستدانة المؤدي إلى خطر اإلفالس

أمثؿ لممؤسسة،" أذ أف تطبيقات التمويؿ التي تستند إلييا النظرية التقميدية لتمويؿ توضح عدـ وجود  -
  2تفضيؿ لمستوى معيف لالستدانة و بالتالي تتبني المؤسسات ىيكمة تمويؿ متنوعة" 

 بأنيا ال ترتكز عمى أساس نظري متيف بؿ ىي نتاج تطبيقات و استنتاجات تجريبية. -
 

  

                                                           
1
  Rigar Mohamed, les pratiques de financement des entreprises Marocaines, travaille publier 

par l’université Cadi ayyad collection de la faculté des sciences juridiques économiques et 

sociales Marrakech, série : thèses et mémoires, N°11 , 2003 , Maroc, P 127. 
2
 M. Dubois ; « les déterminants de la structure financière », Thèse de doctorat en sciences de 

gestion, Grenoble mai 1984. Travaille non publier. 
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 النظرية نيو كالسيكية :2المحور 
 .  F. Modigliani et M. Miller (M et M)نظرية مود يمياني و ميمر 

 

إف االسس الذي بنيت عميو مختمؼ النظريات المالية في تفسير سموؾ المالي لممؤسسة يرتكز 
عممية لتفسير عمى النظرية التقميدية لمودقمياني و ميمر، بحيث شكمت ىذه األخيرة سابقة في ارساء نظرية 

االرتباط الموجود بيف قرارات التمويمية في السوؽ و تأثيرىا عمى قيمة المؤسسة و مف ثما تكمفة مصادر 
التمويؿ، إلى أنيا لـ تأخذ بعيف االعتبار و جود اختالؿ في وظائفيا و االختالفات الموجودة في 

مما سمح بظيور عدة نظريات   خصائص محيط المؤسسات و مدى تأثير ذلؾ عمى قرارات المالية ليا،
تيدؼ لتفسير تأثير ىذه العوامؿ عمى سيرورة السموؾ المالي لممؤسسة. و مف بيف ىذه العوامؿ: جباية 
الفردية أي جباية االشخاص الطبعييف و  تكاليؼ االفالس ) التي سوؼ نعالجيا في نظرية التوازف(، 

 ة الوكالة و االشارة(...إلخ.تضارب المصالح بيف األطراؼ الممولة لممؤسسة )نظري

 عرض النظرية. .5
عف طريؽ العالماف مود يمياني و ميمر، و التي  1958لقد كاف أوؿ ظيور ليذه النظرية في 

تناولت عرض الختيارات المستثمريف في السوؽ المالية و عممية التحكيـ الموازنة ألسعار األوراؽ المالية 
 في السوؽ.

و الذي أكد عمى استقاللية  1958إف الطرح الذي جاء بو العالماف قد مر بمرحمتيف، األولى في 
جاء متقارب مع  1963ىيكمة التمويؿ عف تكمفة رأس الماؿ و مف ثما قيمة المؤسسة أما الثاني في 

 النظرية التقميدية و فيو تـ إدراج األثر الضريبي عمى المؤسسة. 
 عمى الفرضيات التالية:لقد بنيت ىذه النظرية 

 و المنافسة التامة، أي: تكامؿ األسواؽ المالية 
 توفر و مجانية المعمومة،  -
 ال وجود لعدـ تناسؽ أو التماثؿ في المعمومات بيف مختمؼ األعواف االقتصادييف،  -
 تصرؼ عقالني لممستثمريف. -
 تحديد األسعار وفؽ الطمب و العرض دوف تدخؿ. -
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  األوراؽ المالية األسيـ و السندات.ال يوجد سوى نوعيف مف 

 .ال توجد تكمفة اإلفالس و يتـ تجاىؿ أثر الضريبة عمى المؤسسة 
  .ثبات النمو، كؿ التدفقات ثابتة 
 .ال وجود لسياسة حجز األرباح بالمؤسسة 
 .إف تصرفات مسيري المؤسسة توافؽ مصمحة المساىميف 
  وكؿ  1التي ينطوي عمييا النشاط، يمكف تصنيؼ المؤسسات إلى مجموعات حسب درجة الخطر

أي أف كؿ أشكاؿ التمويؿ ىي  المؤسسات في نفس المجموعة معرضة لنفس درجة الخطر.
متساوية في السوؽ المالية، اذ أف فوارؽ مردودية تعمد إلى تصحيح فوارؽ الخطر في السوؽ, و 

 عميو:
  دييف اقتراض و اقراض يمكف لألعواف االقتصاكؿ الديوف مرسممة بمعدؿ فائدة دوف خطر، و

 بمعدؿ ثابت و بدوف حدود قصوى .
   معدؿ رسممة األمواؿ يمكف لألعواف االقتصادييف المساىمة في السوؽ دوف قيود، أي أف

الخاصة متعمؽ بحجـ و بنوع الخطر الذي تنتمي إليو المؤسسة. وكؿ تبايف في مردودية السيـ 
 داخؿ نفس المجموعة يرجع لعامؿ الحجـ.

 .1958الداعمة الستقاللية ىيكل التمويل  (M et M)نظرية  .6
عكس نظرية التقميدية، فيي تفترض أف الييكؿ المالي المتبني مف قبؿ المؤسسة ليس لو أىمية، 

)محايد( عف قيمة المؤسسة،  إذ قاـ العالماف بتبياف أف طبيعة )مكونات( ىيكؿ التمويؿ لممؤسسة مستقؿ
جود ضرائب. وأف قيمتيا ترتبط أساسا بسياستيا االستثمارية و في وسط سوؽ راس الماؿ فعاؿ و عدـ و 

 مردوديتيا.
 2 و مف ثما وضع العالماف مقترحيف التالييف:

في إطار تصنيؼ معيف لمخطر االقتصادي و االستغاللي، قيمة المؤسسة مستقمة عف الييكؿ  األول:
عامؿ التحكيـ سوؼ يؤدي إلى تساوي بيف قيمتي المؤسستيف المستدينة و الغير  المالي ليا، و أف 

                                                           
1
، اٌفىش اٌذذ٠ش فٟ ١٘ىً ر٠ًّٛ اٌششوبد، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، داس ِٕشأح  فٟ وزبثٗ إثشا١ُ٘ إٌٙذٌٜمذ أوذ اٌذوزٛس ١ِٕش   

أْ رذذ٠ذ فئخ اٌخطش ٟ٘ ػٍٝ أعبط ِخبؽش األػّبي اٌزٟ رمبط ثفبئغ  . 103، ص 2002اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ،  ِظش، 

العزغالي ١ٌٚظ ثٕز١جخ اٌظبفٟ ثؼذ اٌؼش٠جخ، ثّؼٕٝ أْ فئخ اٌّخبؽش اٌزٟ رٕزّٟ إ١ٌٙب اٌّؤعغخ ١ٌظ ٌٙب ػاللخ اٌظبفٟ ٌ

 ث١ٙىً سأط اٌّبي، أٞ ال ػاللخ ٌٙب ثبٌّخبؽش اٌّب١ٌخ اٌزٟ رؼضٜ إٌٝ اٌزشى١ٍخ اٌزٟ ٠زىْٛ ِٕٙب ٘زا ا١ٌٙىً.
2
 . 144ب٠خ إٌٝ غ ٠111ّىٓ اٌزٛعغ أوضش فٟ ٔفظ اٌىزبة، ِٓ اٌظفذخ   



ٚ اٌغٛق إٌظش٠خ اٌّب١ٌخ ٌٍّؤعغخ  

 

 
22 

مستدينة بسبب أليات السوؽ، إذا كانت قيمة المؤسسة المستدينة أكبر مف المؤسسة الغير مستدينة. و 
تحدد ىنا قيمة المؤسسة برسممة العائد المحقؽ مف قبؿ أصوليا، دوف اإلخذ بعيف االعتبار كيفية توزيع 

 ذه األرباح بيف الدائنيف أو المساىميف.ى

: قرارات االستثمار مستقمة عف قرارات التمويؿ، أي معدؿ المردودية لألصوؿ )المطموب عمى الثاني
االستثمار( في أي اقتراح استثماري ) مؤسسة مدينة أـ ال( ىو معدؿ التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس 

الية ليس ليا أثر عمى قيمة المؤسسة(، و الذي ال يتأثر بييكمة بمعنى أف الرافعة المالمكوف لو ) الماؿ
 التمويؿ ، و الموضح في العالقة التالية:

   
 

   
    

 

    
   

 Rcمعدؿ مردودية األمواؿ الخاصة  Rd \ معدؿ مردودية الديوف \ معدؿ مردودية األصوؿ  Raحيث:  

 و يمكف استنتاج معدؿ المردودية لممساىميف انطالقا مف ىذه المعادلة  السابقة كما يمي: 
       

 

  
        

مف خالؿ ىذه المعادلة نستنتج أف معدؿ المردودية المطموب مف قبؿ المساىميف يتزايد مع تزايد  
، لكف كيؼ إذ يمكف تفسير  D/Cخاصة االمواؿ ال \باألمواؿ الخاص الديوف  مقارنةمستوى االستدانة 

 ثبات التكمفة المرجحة لممؤسسة و عدـ تأثير الرافعة المالية عمى قيمة المؤسسة ؟ 
ىذا االرتفاع في نسبة المردودية المطموبة مف قبؿ المساىميف كنتيجة لتزايد مستوى االستدانة يكوف 

مطموبة مف قبؿ الدائنيف و تأثيرىا عمى تكمفة مقترف بتزايد مستوى الخطر، و بتالي تتزايد المردودية  ال
 رأس الماؿ:

                  
 

   
    

 

    
   

ترتكز اإلشكالية المستعممة عمى ألية التحكيـ في االسواؽ المالية لتحقيؽ التوازف. أي وجود عالقة 
.( و عمؿ السوؽ المالي. إذ اف أليات السوؽ بيف مالية المؤسسة ) اختيار التمويؿ و تقييـ المؤسسة..

 بواسطة التحكيـ تضمف عودة التساوي بيف قيـ األصوؿ أي قيمة المؤسسات المستدينة و الغير مستدينة.

وعمى الرغـ  مما قدمت ىذه النظرية مف إضافات إال أنيا واجيت عدة انتقادات فيما يخص  
قدـ مف قبؿ ىذه النظرية مبسط و ال يراعي المتغيرات الفرضيات التي بنيت عمييا، كما أف الطرح الم

 المتعمقة ب:
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 :تأثيرات متعددة لممحيط المالي عمى السموؾ المالي لممؤسسة، مف بينيا 
 إمكانية طرح الضريبة عمى نشاط المؤسسة مف النتيجة و االستفادة مف االقتصاد في الضريبة. -
 تنوع انماط التمويؿ و معدالت الفائدة المطبقة.  -
عدـ كماؿ األسواؽ المالية المؤثرة عمى سيرورة التحكيـ المعدؿ لقيمة المؤسسة المستدينة و   -

 الغير مستدينة.
 :تأثير السموؾ المالي لممؤسسة و المستثمريف عمى حيادية ىيكؿ تمويميا، بحيث 

و أف تحميؿ مود يمياني و ميمر يرتكز عمى افتراض ثبات التدفقات المالية السنوية لممؤسسة  -
التي عمى أساسيا تحسب التكمفة المتوسطة المرجحة لراس الماؿ، لكف أي تغير في ىذه 

 التدفقات مف شئنو أف يؤثر عمى كؿ التحميؿ. 
أف اليدؼ مف قرارات التمويؿ ليس دائما تعظيـ قيمة المؤسسة و لكف أيضا تقميؿ تكمفة راس  -

 الماؿ.  
ية عدـ وجود ضرائب عمى أرباح المؤسسة، عمى إزالة فرض 1963و  لذلؾ عمد العالماف  في 

وعميو تـ تخمي عف إقرار حيادية ىيكؿ التمويؿ ليصبح مف مصمحة المؤسسة تعظيـ استدانتيا االستفادة 
مف مزايا اقتصاد في الضريبة، و مف ثما تصبح قيمة المؤسسة المستدينة أكبر مف قيمة المؤسسة الممولة 

 باألمواؿ الخاصة فقط.
  : 1963الداعمة ألمثميو ىيكمة التمويل ) أمثميو االستدانة( (M et M)نظرية  .7

بالمستثمر حوؿ  المتعمقةالخاصة بالمؤسسة و  1و يتعمؽ اإلمر ىنا بدراسة أثر إدراج الجباية
االستدانة و األمواؿ  –اختياراتو لنمط التمويؿ، إذ يختمؼ األثر الجبائي لمصادر الرئيسية لمتمويؿ 

كانت التكمفة المالية المدفوعة عف االستدانة ليا قابمية الطرح الجبائي مف نتيجة ، بحيث إذا -الخاصة
المؤسسة، فإف ذلؾ ال ينطبؽ عمى األرباح المحولة لممساىميف، و مف ثما فإف وجود عدـ التناسؽ أو 

كبر مف التماثؿ بيف المعالجة الجبائية لالستدانة و األمواؿ الخاصة يجعؿ مف قيمة المؤسسة المستدينة أ
قيمة المؤسسة الغير مستدينة، و الفارؽ يكمف في قيمة الحالية لالقتصاد في النفقات المالية المحققة مف 

 االستدانة بدال مف األمواؿ الخاصة.    

                                                           
1
. أْ ِفَٙٛ اٌججب٠خ )شبًِ( ٠خزٍف ػٓ ِفَٙٛ اٌؼش٠جخ )اٌجضء( ِٓ إٌبد١خ اٌزم١ٕخ، ٌىٓ رّضً اٌؼش٠جخ اٌذظخ اٌٙبِخ فٟ  

 اٌذظ١ٍخ اٌججبئ١خ.
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VE = VN + (D x t) 

   أي قيمة المؤسسة المدينة تكوف أكبر مف قيمة المؤسسة الغير مدينة بمبمغ الديوف في معدؿ الضريبة.

إف ىذا الطرح يجعؿ قيمة المؤسسة مرتبطة بمستوى استدانتيا بالنظر إلى خصوصية التحميؿ 
الجبائي لممؤسسة، و عميو مف مصمحة المؤسسة تعظيـ استدانتيا لالستفادة مف االقتصاد الجبائي الناتجة 

مة، فيي تحدد عف قابمية الطرح الجبائي لتكاليؼ االستدانة، و تصبح ىيكمة التمويؿ لممؤسسة غير مستق
 مباشرة قيمة المؤسسة. 

ار اثر الييكؿ المالي عمى إف إضافة عامؿ الضريبة ليذا النموذج كاف بمثابة محاولة أولية إلظي
  رأس الماؿ، و يتبيف ذلؾ في العالقات التالية :تكمفة 

                  
 

   
    

 

    
         

                   
 

  
 أيضا 

 .     أي تزايد مردودية األمواؿ الخاصة كنتيجة لتزايد مستوى الخطر ب
 تقييم النظرية. .8

لدراسة األسواؽ المالية، لذلؾ كانت ىذه لقد أولت الدراسات التي سبقت ىذه النظرية أىمية بالغة 
مكونات الييكمة التمويمية، كما حددت النظرية سابقة مف حيث تبياف العالقة التي تربط قيمة المؤسسة و 

 تكمفة رأس الماؿ كمرجع لمعدؿ التحييف في عممية تقييـ مردودية االستثمارات.

 أضؼ إلى ذلؾ، أف ىذه النظرية حققت إضافات اساسية متمثمة في :
عممت عمى حؿ مشاكؿ تقييـ المؤسسات و اختيار المشاريع االستثمارية ضمف اطار السوؽ  -

 المالي. 
 تحديد العالقة التي تربط بيف قيمة المؤسسة و مكونات ىيكمة األصوؿ، بحيث أوضحت أمكانية  -

تحديد قيمة المؤسسة الغير مستدينة المساوية لقيمة األمواؿ الخاصة  انطالقا مف نسبة مردودية 
 .األمواؿ الخاصة و تدفقات االستغالؿ

Ve = Fe / Ra=Vc 
 Ve يمة المؤسسة :، ق Vcحيث،  قيمة األمواؿ الخاصة =



ٚ اٌغٛق إٌظش٠خ اٌّب١ٌخ ٌٍّؤعغخ  

 

 
25 

إلى أف أعيب عمى ىذه النظرية أف عممية إعادة التوازف بواسطة ألية التحكيـ و اعادة التوازف يمكف 
أف تفشؿ في ظؿ عدـ كماؿ السوؽ، و مف ثما سوؼ يحدث تفاوت بيف قيمة المؤسسة المستخدمة 

 1االستدانة و غير مستخدمة ليا، و ذلؾ لألسباب التالية:

  القائؿ بأف االشخاص و المؤسسات يمكنيـ االقتراض بنفس معدؿ الفائدة ىو غير االفتراض
 صحيح مف الناحية العممية، ألف المؤسسة بحجميا يمكف أف تقترض بمعدالت فائدة أقؿ.

 أي أف  معرضوف لنفس درجة الخطر، ليس صحيح أف كؿ المؤسسات و المستثمريف في السوؽ
كؿ أشكاؿ التمويؿ متساوية في السوؽ المالي ألف المسؤولية المحدودة لممؤسسات تقمؿ مف حجـ 
مخاطر االفالس بينما تعرض االشخاص إلى امكانية فقداف ثرواتيـ الشخصية أي التعرض 

 لدرجة خطر أكبر. 
 أمر غير واقعي. 2افتراض عدـ وجود تكمفة التحويؿ 

عة المنطؽ التحميمي التقميدي  باقتراحيا أف العوامؿ المحددة لييكمة لقد شكمت ىذه النظرية قطي
التمويؿ المثالية ال يمكف أف تكوف إال في دراسة أثر العناصر األخرى المؤثرة في المؤسسة كالضرائب و 

االعواف االقتصادييف،  اإلفالس و عدـ وجود تناسؽ أو التماثؿ معموماتي في السوؽ بيف المستثمريف و
ما فتح المجاؿ أماـ العديد مف الدراسات الالحقة، التي أخذت بعيف االعتبار في تحميميا عدـ دقة ىذا 

 التقديرات المستقبمية و عدـ كماؿ السوؽ أي وصؼ السموؾ الحقيقي لممؤسسات مع واقعيا.
 

  

                                                           
1
 .341، ص 2002ثزظشف، ِذّذ طبٌخ اٌذٕبٚٞ، جالي إثشا١ُ٘ اٌؼجذ، االداسح اٌّب١ٌخ، اٌذاس اٌجبِؼ١خ، ِظش،   

 
2
 اٌزذ٠ًٛ رىب١ٌف االطذاس.ٔمظذ ثزىٍفخ   
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دراج عاملنظرية الوكالة : 3المحور   .تناسق أو التماثل في المعموماتعدم ال وا 
 

وجود تناسؽ )تماثؿ( في المعمومات بيف مختمؼ األعواف  التحميؿ إلى رفع فرضية ييدؼ ىذا
، و الذي أدى إلى ظيور نظريتيف أساسيتيف في البحث دوف تكمفة كالسيكية نيو  مف نظريةاالقتصادييف 

العالقة عف السموؾ التمويمي لممؤسسة المتمثمتيف في نظرية الوكالة و االشارة، بحيث ركزتا عمى تفسير 
بيف اختيار نمط تمويؿ لممؤسسة و تضارب المصالح بيف مختمؼ األعواف المتدخميف في الحياة 

 االقتصادية و المالية لممؤسسة.
 :عرض نظرية الوكالة .2

تفترض ىذه النظرية أف السوؽ غير كامؿ، أف االىداؼ المستقبمية لممسيريف و المساىميف في 
متع كالىما بنفس مستوى إطالع عمى المعمومات المتعمقة تمويؿ المؤسسة غير متجانسة و ال يت

 بالمؤسسة.
، إذ حدد Jensen et Meckling 1976و تعود النظرية لكؿ مف الباحثيف جونسف و ما كميف 

و األطراؼ األخرى المساىمة في تمويميا، فيـ  العالقة الموجودة بيف المساىميف و مسيري المؤسسة
عقد بموجبو الشخص المفوض يمجئ إلى شخص أخر يدعى العميؿ أو  يعرفوف ىذه العالقة عمى أنيا

 1وظيفة معينة، إذ ينشأ عنيا تفويض القرارات لموكيؿ أو العميؿ. المفوض لتجسيد باسمو
ىذا التفويض يؤدي إلى تبايف في مستوى االطالع عمى المعمومات الخاصة بالمؤسسة و تضارب 

ليا )المسيريف، المساىميف و المقرضيف(، و الذي قد يؤدي إلى المصالح بيف األطراؼ الممولة و مسيرة 
تراجع الثقة و تدىور المقدرة التمويمية و االستثمارية لممؤسسة. لذلؾ يعمد كؿ طرؼ مموؿ و مسير ليا 

 عمى وضع أليات مف شأنيا ضماف مصالحو داخؿ المؤسسة و طمأنة األطراؼ األخرى.
ساسية لسياسة المالية لممؤسسة، مثؿ سياسة توزيع أضافة إلى ذلؾ، أصبحت المكونات األ

األرباح...،  كوسائؿ موجية لحؿ مشاكؿ الوكالة و المنشئة لتكاليؼ ثقيمة تحد مف المقدرة عمى االستدانة 
لممؤسسة، لذلؾ يجب أف تنصب ىذه السياسة )و التي يجب أف يعتمدىا المسير لإلرضاء المساىميف( 

التنظيمية )تكاليؼ الوكالة( و تحسيف التناسؽ أو التماثؿ المعموماتي داخؿ عمى محاولة تقميص التكاليؼ 
 المؤسسة و تعظيـ القيمة السوقية لألسيـ. و تتحدد الييكمة التمويمية لممؤسسة في ىذه الحالة عمى أساس:

                                                           
1
 M. Albouy et P. Dumontier, la politique des dividendes des entreprises, PUF, 1992, p 154. 
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 ئج:تحكيـ بيف تكاليؼ الوكالة و مزايا االستدانة. و يمكف مف التحميؿ السابؽ الوصوؿ إلى ثالثة نتا
  ،ترابط قرارات االستثمار مع قرارات التمويؿ، إذ أف بعض قرارات التمويؿ قد تحد مف االستثمار

 وىو ما سنعالجو الحقا.
  1؟خمؽ مشكؿ تحديد األىداؼ لممسيريف، فيؿ يجب تعظيـ القيمة السوقية لممؤسسة أـ لممساىـ 
 ب التنظيمي ليا لتشمؿ أيضا توسع مجاؿ االىتمامات المالية لممؤسسة، بحيث تتداخؿ مع الجان

دراسة ىيكمة ممكية المؤسسة و مجمس إدارة المؤسسة، و نظاـ التعويضي لممسيريف، ألف كؿ ذلؾ 
 لو تأثير مباشر عمى السياسة المالية. 

في ىذا السياؽ، تحميؿ عالقات الوكالة يسمح بتبرير التنوع و التعقيد في اختيار ىيكؿ التمويؿ كنمط 
تأثير العالقات التعاقدية التي تربط مختمف األعوان االقتصاديين إذ توضح النظرية  لحوكمة المؤسسة،

المساىمين في تمويل المؤسسة و تكاليف الوكالة عمى السياسة المالية لممؤسسة ومن ثما اختيار 
 ىيكل التمويل. 
 عالقة تكاليف الوكالة بمختمف األعوان االقتصاديين المساىمين في تمويميا. 2.1
 :عالقة الوكالة بالمسيرين و المساىمين 1.1.1

ينشأ عف تضارب المصالح بيف المسيريف و المساىميف، خاصة إذا كاف ىذا المسير ال يممؾ أغمبية 
 األسيـ بالشركة، تكاليؼ الوكالة نتيجة لسببيف أساسييف وىما:

  رغبات األطراؼ األخرى  لتحقيؽتخوؼ المساىميف مف انجرار و رضوخ مسير )اإلدارة( المؤسسة
 )الدائنيف و العامميف(، بما يخدـ أيضا مصالحيـ الذاتية، وىذا التخوؼ يعود لثالثة أسباب و ىي:

 انفصاؿ إدارة المؤسسة عف مالكييا، خاصة المؤسسات الكبرى. -
كثرت عدد األشخاص حاممي أسيـ المؤسسة، فيـ يجيموف بعضيـ البعض و ال توجد بينيـ  -

 ـ مف تنسيؽ المراقبة عمى إدارة المؤسسة.اتصاالت تمكني
يعمد الكثير مف المساىميف إلى تنويع حقيبتيـ المالية لتقميؿ األثار الناجمة عف سوء تسيير  -

 مؤسسة معينة، لذلؾ فإنيـ ال يولوف أىمية لمراقبة تصرفات اإلدارة.

                                                           

 
1
ٌزٛػ١خ اٌجذي اٌمبئُ دٛي رٕبعك رؼظ١ُ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ ٌغُٙ، رؼظ١ُ صشٚح اٌّغب١ّ٘ٓ ٚ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ ٌٍّؤعغخ، ٠ّىٓ   

ا١ُ٘ إٌٙذٜ، اٌفىش اٌذذ٠ش فٟ ١٘ىً ر٠ًّٛ اٌششوبد، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، داس ِٕشأح اٌّؼبسف اٌشجٛع إٌٝ وزبة د. ١ِٕش إثش

 .15 – 1، ص2002ثبإلعىٕذس٠خ،  ِظش، 
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 ا بمحاولتو تعظيـ تصرؼ الوكيؿ )المسير أو اإلدارة( بما ال يتماشى مع مصمحة المساىميف، ىذ
ثروتو الخاصة بو عمى حساب المؤسسة )زيادة اآلجر، استيالؾ الخاص لسمع و الخدمات...إلخ ، 
الشيء الذي يؤدي الى نشوء  تضارب المصالح بينو و بيف المساىميف. و يمكف توضيح ىذه 

 التصرفات في النقاط التالية:
 الطرق:  البحث عن إبقاء استمرارية نشاط المؤسسة ميما كانت  . أ

أف تنوع المحفظة المالية لمساىمي المؤسسة قد تمكنيـ مف تقميؿ المخاطر الناتجة عف افالس 
المؤسسة، لكف ال ينطبؽ ذلؾ عمى مسيري المؤسسة، إذ ترتبط مدخراتيـ و مرتباتيـ في اإلدارة و 

ر استثمارات ذات مستقبميـ الوظيفي أساسا عمى استمرارية نشاط المؤسسة، لذلؾ قد يعمدوف إلى: اختيا
مخاطر ضئيمة أو يتنافسوف في البحث عف مشاريع ذات مردودية مرتفعة و بمخاطر نوعا ما مقبولة تكوف 
في صالح المساىميف، أو محاولتيـ تنويع نشاط المؤسسة، مع قمت خبرتيـ في ىذا المجاؿ، بتوظيؼ 

عمى استقرار التدفقات النقدية رغـ األرباح المحتجزة و الحد مف االقتراض، لما لألخير مف تأثير عكسي 
إمكانية المؤسسة االستفادة مف الرفع المالي، لممحافظة عمى استقرار التدفقات المالية ومف ثما ضماف 

 استمرارية النشاط.

كما أف اعتماد مسيري المؤسسة بعض أساليب اإلىتالؾ المتزايد و اعتماد أسموب فترة االسترداد 
قد يؤدي إلى تناقص األرباح الموزعة عمى  1ستثمارية المحققة لنتائج السريعة،لممفاضمة في المشاريع اال

 الشركاء و مف ثـ القيمة السوقية لألسيـ بما ال يمبي تطمعاتيـ المالية اتجاه األمواؿ المستثمرة في المؤسسة  
 و زيادة ثروتيـ.  
 تعظيم توزيع المكافآت و الحوافز:   . ب

كاف مف المساىميف( تعظيـ ثروتيـ عمى حساب المؤسسة أو يحاوؿ مسيري المؤسسة )و اف 
المساىميف اآلخريف، و ذلؾ بعدة طرؽ نذكر منيا، ال عمى سبيؿ الحصر، استخداـ سيارة المؤسسة 
لممنفعة الشخصية، استغالؿ الخاص لعماؿ المؤسسة، اختيار المشاريع متميزة بقمة العمر و لو كانت بأقؿ 

 دارة و االستفادة مف المكافآت و الحوافز.ربحية لإلظيار كفاءتو اإل
إضافة  إلى ذلؾ، محاولة المسير االستثمار في مشاريع إضافية بطرح أسيـ لمتداوؿ، مف أجؿ 
اعتباريف، األوؿ تتناسب طرديا المكافآت و الحوافز مع توسع حجـ نشاط المؤسسة، و ثاني مرتبط 
                                                           

 
1
 خبطزب ٚ أْ ِذح أفبق ٔشبؽ اٌّغ١ش داخً اٌّؤعغخ ٚ اٌّشرجؾ ثبٌّذح ثمبءٖ ف١ٙب، رخزٍف ػٓ اٌّغب١ّ٘ٓ.  
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ؿ المقرضيف، و التي تنعكس سمبا عمى القيمة بمحاولة التخمص مف عبء و الشروط المفروضة مف  قب
السوقية لألسيـ و عمى المساىميف، إذ قد يفيـ مف ىذا اإلصدار أنو نتيجة لعدـ التناسؽ أو التماثؿ في 

، أف المؤسسة تنتيز فرصة تعاظـ قيمة السيـ في الفترة الحالية عف قيمتو السوقية الحقيقية المعمومات
يؤدي إلى تردد المكتتبيف عف اقتناء األسيـ في السوؽ و مف ثما تدني لطرح األسيـ في السوؽ، مما 

 القيمة السوقية الجديدة. 
 التشيير بسمعتو )المسير أو اإلدارة( الجيدة عمى حساب المؤسسة:  . ت

و  المجتمعيحاوؿ المسير بواسطة المساىمة في مشاريع تخدـ البيئة و تحسف مف سمعتيـ اتجاه 
عيـ مشاريع اجتماعية لعماؿ الشركة، ضماف والء العماؿ لإلدارة، و الذي ينعكس الجماعات المحمية أو تد

 سمبا عمى ثروة المساىميف و يحد مف قدراتيـ التحكمية و الردعية لممسير.

 محاولة السيطرة عمى المؤسسة:  . ث
 يعمد مسير بواسطة القروض، في حالة كونيـ مف المساىميف، رغبتف منيـ في االنفراد بسيطرة عمى

 تسيير المؤسسة، إلى: 
  إما زيادة حصتيـ في المؤسسة عمى المساىميف غير مدراء في المؤسسة، وذلؾ بتوزيع نقدي

لألرباح باستعماؿ القروض، بينما تدفع أرباحيـ في شكؿ أسيـ مجانية تدعـ سيطرتيـ عمى 
 الجمعية العامة لممؤسسة. 

 ر مغري لشراء أسيـ باقي المساىميف أو إقصاء باقي المساىميف لممؤسسة عف طريؽ اقتراح سع
 يسدد بقروض، و ىنا يتضح جميا اختالؼ أىداؼ المسير )الوكيؿ( عف أىداؼ المساىميف. 

 و لتجنب ذلؾ مف الضروري أف يضع المساىميف أليات المراقبة و التفويض، و ذلؾ ب: 
  المساىميف.و ضع نظاـ تحفيزي و مراقب مف شأنو الحد مف السموؾ المضر بمصمحة 
  .اختيار نظاـ لموكالة يتيح التقرب أكثر لممعمومات و تحقيؽ تناسؽ معموماتي أفضؿ 

ينشئ عف ىذه االعتبارات، توظيؼ آليات الرقابة و التفويض تعرؼ بتكاليؼ الوكالة عمى حقوؽ 
وف فيو. الممكية، تمنع مسير المؤسسة مف تصرؼ )لجوء الى االستدانة أو توزيع االرباح( عكس ما يرغب

في المقابؿ يضع ىو )المسير( أليات مف شأنيا طمأنة المساىميف عف تسيير المؤسسة، أي ايجاد عقد أو 
 صيغة مناسبة لالستعماؿ العقالني ألشكاؿ التمويؿ. و تتمثؿ ىذه التكاليؼ في:
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  تكاليف الرقابةles couts de contrôle ، الممارسة مف قبؿ المساىميف عمى الوكيؿ، بـ يضمف
 تناسبيا مع أىدافيـ و القضاء عمى السموؾ االنتيازي لموكيؿ، باالعتماد عمى المعمومات المحاسبية، 

 نظاـ رقابة التسيير، إحداث المراجعة الداخمية و مشاطرة المسيريف لألرباح الموزعة.
 تكاليف تبرئة الموكمين d’obligation  les couts ىذه التكاليؼ تنشئ بقرارات مف قبؿ الموكؿ ،

)مسير( وىذا لتبرير نوعية القرارات المتخذة وتقنع المالكيف باحتراـ رغبات المساىميف كطمب خبرة 
 خارجية مستقمة، حيث تكوف قرارات اإلنفاؽ عمى عبء المؤسسة.

 التكاليف المتبقيةles couts résiduels, ف أف تتحمميا المؤسسة نتيجة ، وىي الخسائر التي يمك
لسوء تسيير الوكيؿ، أي ىو االعتراؼ بعدـ قدرة المساىميف عمى االطالع، متابعة و مراقبة كؿ 

 تصرفات المسير لذا يجب اخذ بعيف االعتبار الخسائر التي قد تنجر عف ذلؾ.
 1كما يمكف تصنيؼ ىذه التكاليؼ في تكاليؼ اإلقناع و اإللزاـ و ىي:

  و ىي الحوافز المالية، البحث عف المسيريف إكفاء و متميزيف في سوؽ العمؿ  اإلقناع:تكاليف
 لتوفير دافع ذاتي لتحسيف تسيير المؤسسة.

 الرقابة عمى تصرفات االدارة، التيديد باالستغناء عف خدمات  تكاليف اإللزام و االكراه: و ىي
 االدارة، الحيمولة عف سيطرة عف المؤسسة. 

أف تعدد و ثقؿ ىذه األعباء عمى المؤسسة يؤدى إلى تراجع نصيب المساىميف مف األرباح ، مما 
يدفع ىؤالء لمبحث عف بديؿ مف شأنو تقميؿ ىذه التكاليؼ، و ىذا بتوظيؼ االستدانة كنمط لييكمة 

 التمويؿ. 
مما يدفع بمسيري  إذ أف زيادة نصيب ىذه األخيرة مف شأنيا رفع التكاليؼ و زيادة مخاطر اإلفالس،

المؤسسة إلى تحسيف تسييرىا و التحكـ الدقيؽ في السياسة االستثمارية ، لممحافظة عمى مناصب شغميـ  
 Jensen et 1976و تقميؿ مف االنفاؽ الغير ضروري أو االمتيازات الخاصة )جونسف و ما كميف 

Meckling)  بدال مف إىدارىا )جونسف و ستيمز  و إرغاـ المسيريف عمى االستثمار األمثؿ لفائض الخزينة
Jensen 1986 et Stulz 1990 .) 2  

                                                           

    

١ِٕش إثشا١ُ٘ إٌٙذٜ، اٌفىش اٌذذ٠ش فٟ ١٘ىً ر٠ًّٛ اٌششوبد، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، داس ِٕشأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ،  ِظش،  

.  21 – 22، ص2002
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2
 Ydriss ZIANE, , LA STRUCTURE D’ENDETTEMENT DES PETITES ET MOYENNES 

ENTREPRISES FRANCAISES : UNE ETUDE SUR DONNEES DE PANEL. M.O.D.E.M, 
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 و عميو، تمعب ىنا االستدانة بشكؿ غير رسمي دور ىاـ مف ناحيتيف:
مؤشر معموماتي عمى قدرة االستثمارات )المبادر بيا مف قبؿ المسير( عمى تغطية  مف جية ىي 

خاصة إذا لـ يستطع المساىميف تقدير الدقيؽ عمى األقؿ تعويضات القروض )األعباء و الفوائد(، 
كضابط لتصرفات المسير و  لمردودية ىذه المشاريع بسبب افتقارىـ لممعمومات الكافية، و مف جية أخرى

محفز دائـ لنشاطو، بحيث يتجنب أف يرى المساىموف أف المؤسسة في وضعية يستحسف تصفيتيا عمى 
دانة نمط لتوافؽ مصالح المساىميف مع المسيريف ال كف ال االستمرار في النشاط. و عميو تصبح االست

تحؿ االستدانة إلى جزء مف تكاليؼ الوكالة ، بسب الزيادة المتزامنة لخطر اإلفالس و قمة مستوى التناسؽ 
 أو التماثؿ المعموماتي.
 :عالقة الوكالة بالمسيرين و المقرضين  2 .1.1

ات المساىميف، لكف قد يحاوؿ مقرضي األمواؿ مف الطبيعي أف تنحاز اإلدارة )المسير( إلى رغب
حماية مصالحيـ بفرض قيود عمى القرارات المالية المتخذة مف قبؿ المسيريف أو رفع معدالت  1لممؤسسة 

الفائدة كتعويض مسبؽ عف الخسائر المحتممة في القيمة السوقية لسنداتيـ جراء مثال زيادة المخاطر 
. الشيء الذي يفرض قيود عمى التصرفات المالية لممؤسسة ) مف ثما الناتجة عف اإلسراؼ في االستثمار

 عمى ثروة المساىميف( و ينشأ تكاليؼ خارجية إضافية تعرؼ بتكاليؼ الوكالة لمقروض. 
المقرضيف قبؿ اتخاذ قرارات  إلىإف عقود االستدانة قد تتضمف بنود تفرض عمى المسير الرجوع 

، كقرار توزيع األرباح، قرار االستثمار ومنح المكافآت لممسيريف، و التمويؿ مف شأنيا المساس بمصالحيـ
 يشترط فييا التسديد المسبؽ لمقروض في حالة االخالؿ بشروط العقد. 

و يعمد المقرضيف بفرض مراقبة عمى نشاط المؤسسة، لتأكد مف التزاـ المؤسسة بشروط العقد، ما 
التكاليؼ يحاوؿ المقرضيف تحميؿ جزء منيا إلى  ينشئ تكاليؼ إضافية لموكالة، ولمتقميؿ مف ىذه

المساىميف عف طريؽ رفع معدالت االقراض، و التي بدورىا ترفع مف معدؿ المردودية المطموبة مف قبؿ 
المساىميف بسبب زيادة مخاطر اإلفالس، و الذي ينعكس كميا عمى ارتفاع تكمفة رأس الماؿ و انخفاض 

 قيمة المؤسسة.
 :بالمساىمين و المقرضينعالقة الوكالة  3 .2.1

                                                                                                                                                                                     

Université Paris X Nanterre, P 1-58, article  publie sur site internet du 05/11/2012. Email : 

y.ziane@u-paris10.fr,. p 08. 
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يمكف توضيح ىذه العالقة مف خالؿ التدقيؽ في تحميؿ المؤسسات التي يكوف فييا مسيريف ىـ مالكي 
ىذه العالقة تخمؽ تضارب المصالح بينيما و مف ثـ تكاليؼ خارجية  1المؤسسة و عالقاتيـ بالمقرضيف،

لممؤسسات الصغيرة و عدـ التناسؽ أو التماثؿ المعموماتي خاصية الخطر المرتفع  ، بسبب مرتفعة لموكالة
 و المتوسطة.

 إف تخوؼ المقرضيف مف ىذه المؤسسات و عدـ امتالكيـ لمعمومات كافية عف نوعية المشاريع 
 ، قد ينتج عنو أثريف:الرشيداالستثمارية المستثمرة، تساعدىـ في أتخاد القرار 

 ئدة مرتفعة في سوؽ التمويؿ المصرفي، تمكنيا مف : محاولة المقرضيف فرض معدالت فاقبمي
االسترجاع السريع لألمواؿ و تقمؿ مخاطر القروض الممنوحة. الشيء الدافع بالمؤسسات ذات االستثمارات 
القميمة المخاطر إلى اإلحجاـ عف اقتناء ىذا النوع مف القروض )التمويؿ في السوؽ المصرفي(، بينما تمقى 

قبؿ المؤسسات ذات مخاطر مرتفعة، و ىنا يصبح المقرضيف أماـ طمب معظمو ىذه األخيرة قبوؿ مف 
مف مؤسسات ذات الخطر المرتفع، مما ينتج عنو أثر عكسي، بحيث يعمد المقرضيف إلى تطبيؽ سياسة 

  .ترشيد القروض و عدـ منح ديوف إلى المؤسسات المشبوىة أو المفتقر لمعمومات كافية عنيا
 وىي الناتجة عف تصرفات المسيريف المالكيف بعد تحصيؿ القروض الممنوحة مف بعدي :

 المقرضيف، 
إذ أف قرار منح القروض مف المقرضيف يكوف عمى أساس معطيات تفترض استقرار المسحوبات أو 
  الدخوؿ الخاصة بالمسيريف، لكف سيطرة ىؤالء عمى ممكيتيا في المؤسسات الصغيرة، يمكف أف يسيؿ

د أو زيادة في مسحوباتيـ النقدية بواسطة تخفيض في برنامج االستثمار لممؤسسة أو بتمويؿ جديد مف تبدي
شأنو رفع المخاطر و تراجع قيمة القرض. كما يمكف أف تكوف ىذه المسحوبات في شكؿ عيني زيادة عف 

ؼ إلى ذلؾ، أنو المسحوبات النقدية، مف شئنيا مضاعفة عائداتيـ مف المؤسسة عمى حساب الدائنيف. أض
مالكيف باالستثمار في مشاريع  -بمجرد الحصوؿ عمى األمواؿ مف المقرضيف يمكف أف يجازؼ المسيريف

 ذات مخاطر مرتفعة مف شأنيا تعظيـ السريع لعائداتيـ.

أف مف نتائج عدـ التناسؽ أو التماثؿ المعموماتي لممقرضيف أتجاه المؤسسات الصغيرة، ذات ممكية 
تنازعات الوكالة، وذلؾ بوضع شروط مسبقة في  لمسيريف، فرض قيود و أليات تحد مفيسيطر عمييا ا

عقود القرض تحد مف تصرفات المالكيف في مجاؿ االستثمار و توزيع األرباح أو اشتراط إمكانية مراجعة 

                                                           
1
 ٚ ٟ٘ خبط١خ رز١ّض ثٙب اٌّؤعغبد اٌظغ١شح ٚ اٌّزٛعطخ.  
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ات و بالنسبة ليذه المؤسس، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليؼ الوكالة عمى القروض   1الدورية لشروط القرض
 شروط تمويؿ قاسية مف القرضيف.اشتراط 
 تكاليف الوكالة و السموك التمويمي. .3

أن اختيار ىيكل توضيح  ( Jensen et Meckling 1976لقد حاوؿ كؿ مف )جونسف و ما كميف 
 تمويل معين يكون في المؤسسة بالشكل الذي يتيح تقميل تكاليف الوكالة، بواسطة تعظيم مستوى 

 مف شأنيا : إلى تشكيل ىيكمة تمويل مثالية االستدانة لموصول
  .تقميؿ تضارب المساىميف والمقرضيف عمى توزيع العائد المحقؽ خالؿ الدورة 
  وسيمة لضبط تصرفات المسيريف بطريقة تمنع التحويؿ ال شرعي لثروة المساىميف لحسابيـ

 الشخصي.
 تكاليؼ و القروض السنوية.إلزاميـ )المسيريف( عمى تحقيؽ عائد لالستغالؿ كافي لتسديد ال 
 .تدعيـ رقابة المسيريف كنتيجة لتسميط رقابة إضافية مف قبؿ البنوؾ 

تشكيؿ التكمفة الظاىرية لالستدانة، سمطة رقابة اساسية و مبسطة عمى توازف مسيري المؤسسة غير 
يري فروعيا المالكيف، إذ أدركت المؤسسات الكبيرة  أو الجماعات أىمية ذلؾ بفرض االستدانة عمى مس

كما أف لنمط التمويؿ تأثير عمى اختيار االستثمار بسبب اختالؼ  ودي و تحفيزي(،   الرئيسية )بشكؿ
 2التأثير التحفيزي لمختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى المسيريف في المؤسسة. 

أضؼ إلى ذلؾ، أف تكاليؼ الوكالة لممقرضيف الناتجة عف فرض قيود أو بنود تعاقدية، ال تقتصر 
التكاليؼ االدارية و التعاقدية، و لكف تتضمف تكاليؼ ناتجة عف تراجع مستوى فعالية القرارات  عمى

العممية لممؤسسة بسبب القيود المفروضة مف قبميـ،  وعميو قد يحاوؿ المساىميف تقميؿ ىذه الشروط و مف 
رات، لكف قد يدفع ثـ تكاليؼ الوكالة لممقرضيف، مف أجؿ منح مرونة أكبر لممسيريف في اتخاد القرا

ويمكف  المقرضيف عمى فرض معدالت فائدة مرتفعة تكوف أكبر مف تكاليؼ الوكالة المقدر تحمميا سابقا.
 توضيح العالقة بيف مستوى االستدانة و تكاليؼ الوكالة في شكؿ التالي: 

 : عالقة معدل االستدانة و معدل المردودية المطموب من المساىمين 4الشكل 
 الوكالةتكاليف     

 
 تكاليؼ الوكالة الكمية

                                                           
1
ٌزٌه ٠ّىٓ أْ رٍؼت اٌمشٚع اٌمظ١شح ا٢جً دٚس فٟ رم١ًٍ ِشىً ػذَ اٌزٕبعك أٚ اٌزّبصً اٌّؼٍِٛبرٟ ٚ رم١ًٍ رىب١ٌف   

 اٌٛوبٌخ ٌٍمشٚع.
2
 Pierre Vernimmen, Finance d’entreprise, 5 éditions, DALLOZ, France, 2002, P 638. 
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 تكاليؼ الوكالة لالستدانة

 
 

 تكاليؼ الوكالة لألمواؿ الخاصة
 
 

 اإلمثمية   مستوى االستدانة                
 BOUARE Mariam, op.cit. Page 19 المصدر:

لممسيريف إال أف وسيمة التمويؿ باالستدانة في شكؿ طرح سندات لالكتتاب ال يمنحو المساىميف 
إذا  كانت تكاليؼ الرقابة أو الوكالة مرتفعة جدا أو لالستفادة مف توظيؼ اضافي لألمواؿ، الذي مف شأنو 
تغطية التكاليؼ المالية لالستدانة و تحقيؽ فائض يعود عمييـ، لكف  يتوقؼ أثر ىذا النوع مف التمويؿ 

 عمى الحالة المالية لممؤسسة:
 ففي المؤسسات ذات ربحية : 

وسيمة  (Jensen 1986 et Stulz 1990يعتبر المجوء لالستدانة حسب )جونسف و ستيمز  
لتصحيح سموؾ المسيريف التمويمي، بحيث يوظؼ المساىموف االستدانة لكبح توظيؼ المسيريف فوائض 
الخزينة في مشاريع ذات مردودية أقؿ مف تكمفة رأس الماؿ و مف ثـ الحفاض عمى كفاءة مؤسستيـ. لكف 
ىذا السموؾ يخمؽ تضارب المصالح بيف المقرضيف و المساىميف، ألف التزايد المستمر لمستوى االستدانة 
يدفع المسيريف إلى المخاطرة في مشاريع ذات مخاطر مرتفعة لتغطية خدمات الديوف، ىذه المشاريع في 

يا عمى المقرضيف الحاليف حالة نجاحيا قد تنعكس إيجابيا عمى ثروة المستثمريف بتحقيؽ عائد مرتفع و سمب
كنتيجة لتدني قيـ حقوقيـ في السوؽ، ذلؾ أف تمويؿ مشروع جديد بخطر أعمى مف المشاريع السابقة 

إال في حالة إصدارىا  بواسطة إصدار سندات جديدة، قد يمقى عزوؼ المكتتبيف عف شراء ىذه السندات
 ة لمسندات الحالية مما يضر بالمقرضيف.بمعدؿ فائدة مرتفع، و في ىذه الحالة تتراجع القيمة السوقي

أضؼ إلى ذلؾ، أف تحقيؽ عائد مرتفع مف المشاريع ذات خطر عالي يكوف لصالح المساىميف فقط 
و ال يستفيد مف ىذا العائد المقرضيف ألف عائدىـ ىو معدؿ الفائدة المحدد مسبقا، لكف عمى عكس ذلؾ 

ية المؤسسة فإف جزء مف ىذه الخسائر تحمؿ عمى عاتؽ إذا الت ىذه المشاريع إلى الخسارة و تبعيا تصف
 المقرضيف القدامى و الجدد. 
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أيضا، يمكف أف يحاوؿ المساىموف استغالؿ المقرضيف بشكؿ أخر، و ىذا بمحاولة إعادة ىيكمة 
عناصر اصوؿ المؤسسة بتعويض االستثمارات ذات مخاطر ضئيمة باستثمارات ذات مخاطر و مردودية 

عرض المقرضيف لتحمؿ الخسائر في حالة افالس ىذه المشاريع دوف إمكانية االستفادة مف مرتفعة، مما ي
  المردودية في حالة نجاحيا.

أف ىذا تضارب في المصالح بيف المقرضيف و المساىميف قد يحد مف نجاعة االستدانة في تحفيز  
التنازع عمى تقاسـ التدفقات المسيريف، و لذلؾ يقترح بعض الباحثيف حموؿ أخرى مف شأنيا إزالة ىذا 

 1 النقدية لممؤسسة، متمثمة في:

  اقتراح توزيع عادؿ بيف مختمؼ االطراؼ الممولة لممؤسسة أو بواسطة طرح اوراؽ مالية تدمج بيف
 مميزات االستدانة و االمواؿ الخاصة.

  ( اقترح كؿ مف برنيا، أمير، ىيوجف و سونبيBernea, Amir, Haugen et Senbet 1985)  نظاـ
 optionsيمزج بيف مخطط التحفيز االداري، تنازؿ لممسيريف عف أسيـ بأسعار تفضيمية كعائد 

stock  .و توزيع جزئي االرباح كحؿ إلبقاء الرقابة عمى المسيريف في المؤسسة 
  1988و ناراناف  1987اقترح ىيوجف و سونبي (Haugen et Senbet 1987 ou Naranan ) أف

يجب اف يكوف بإصدار األسيـ الممزوجة أو المشتقة كالسندات القابمة لتحويؿ، حؿ مشكؿ الوكالة 
ناراناف  بحيث تحوؿ ىذه السندات دوف وجود سيولة في الموارد في حوزة المسيريف، لكف حسب

1988 Naranan .يجب أف تكوف عممية تحويؿ ىذه السندات فعمية 
  :أما في المؤسسات ذات قابمية لإلفالس 

يحاوؿ المسيريف إقناع الدائنيف عف العدوؿ عف تصفية المؤسسة و ىذا بواسطة المفاوضات الغير 
رسمية أو التسوية القانونية لإلفالس، و في حالة نجاح ذلؾ، ىذه اإلجراءات المكمفة، و التي تعكسيا تغير 

شيء الذي يؤدي في طبيعة دفعات السداد لمقروض، تعطي إشارة لممستثمريف عف وضعية المؤسسة، ال
إلى تغيرات ميمة عمى مستوى االستغالؿ و إعادة الييكمة المالية لممؤسسة، ومف ثما يتوقؼ مصير 
المؤسسة عمى مدى ثقة المستثمريف في قدرتيا المستقبمية عمى تجاوز ىذه العقبات المالية و طبيعة 

 Harris et 1990رافيؼ في  المعمومات المحولة ليـ مف قبؿ المسيريف، و لذلؾ أكدا كؿ مف ىاريس و

                                                           
1
 Voir ; FATIMATA LY-BARO, Op.cit. P 31 -35. 
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Raviv 1  أف المؤسسات األكثر استدانة  ىي التي ليا قابمية عالية لإلفالس و تمتمؾ تثبيتات معتبرة أو
 تتميز بقمة تكاليؼ إفالسيا. 

 2 و يمكف اختصار أثار السموؾ التمويمي حسب الحالة المالية لممؤسسة  فيما يمي:

يتوقؼ أثر االستدانة عمى حصة التي يحوزىا المسير  في حالة مؤسسة مربحة و ليا مستقبل، . أ
 في رأس ماؿ المؤسسة أو أىمية التدفقات النقدية لالستغالؿ مقارنة بتكمفة االستثمار:

  تتزايد قيمة المؤسسة كمما تزايدت حصة المسيريف فييا بسبب التحفيزات اإلضافية عمى تسيير
 المؤسسة. 

  ،تراجع المصاريؼ الخاصة بالمسيريف و تزايد مخاطر يرافؽ عممية طرح السندات لالكتتاب
 إحالؿ االصوؿ باستثمارات ذات مخاطر عالية. 

  تحسف تحكـ المؤسسات لتكاليؼ الوكالة و ذلؾ عندما تكوف االستدانة خارجة عف االطراؼ
المساىمة في المؤسسة، فإف أي إشارة ألزمة مالية قادمة، يمكف لجميع االطراؼ إعادة التفاوض 

 الشروط. عمى
  أف االستثمار في مشاريع مختمفة يرفع مف ثروة المساىميف و يزيد مف مخاطر عدـ تحقيؽ

 التدفقات المالية.
 .أف ميزة المساىميف في رفع مواردىـ يتوقؼ نسبيا عمى رشادة استعماؿ التدفقات النقدية 

 ينتج عف ذلؾ:في حالة كانت المؤسسة في وضعية إفالس:  . ب

 فائدة لالستدانة بالقيمة السوقية و التكاليؼ المالية مع تراجع قيمة تصفية تراجع كؿ مف معدؿ ال
 المؤسسة.

 .ال يؤثر حجـ المؤسسة عمى احتماؿ اإلفالس و نسبة التغطية المنتظرة 
  إف تكاليؼ اإلفالس، التي تتراجع مع انخفاض في قيمة تصفية المؤسسة، ليس ليا أثر عمى

 الييكمي لممؤسسة.احتماؿ تحقيؽ إعادة التنظيـ 
   .تتضاءؿ إمكانية إعادة التنظيـ لممؤسسات األكثر استدانة بسبب ثقؿ األعباء المالية 

                                                           
1
 Ibid. P 33. 

2
 Ibid. P 34. 
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يتضاءؿ أثر تكاليؼ الوكالة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ألف ىذه األخيرة  عمى العموم،
دة بسبب محدودية كؿ مسيرة مف قبؿ مالكييا، كما أف حرية و أثر التصرؼ لممسيريف الغير مالكيف محدو 

 مف موارد المؤسسة و إمكانياتيا لالستدانة بسبب تخوؼ المقرضيف منيا.   
و عميو، تخص نظرية الوكالة أساسا المؤسسات الكبرى، لذلؾ فإف تضارب المصالح غير وارد كثيرا 
و غير مكمؼ في المؤسسات الصناعية الجزائرية. لطبيعة نسيجيا الصناعي  المكوف اساسا مف 
المؤسسات عمومية و مؤسسات خاصة صغيرة و المتوسطة، بينما قد تشكؿ سياسة اإلشارة اىمية 
لممتعامميف الجزائرييف في حالة رغبتيـ رفع رأس ماؿ مؤسستيـ، بحيث قد تشكؿ إشارات إيجابية موجية 

 لمبنوؾ أو لمسوؽ المالية.
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 التماثل في المعمومات.: نظرية االشارة و إدراج عامل عدم التناسق أو 4المحور 
 

إف نظرية االشارة تحمؿ عواقب عدـ التناسؽ أو التماثؿ و تكامؿ المعمومة بالنسبة لجميع أطراؼ 
 المؤسسة: المساىميف، المسيريف و المقرضيف، ىذه الوضعية ينشأ عنيا تضارب المصالح بيف األطراؼ 

 المطمعة و قميمة االطالع.
 . عرض النظرية: 1

، الذي ارتكز في وضع ىذه النظرية Stephen Ross 1977تعود ىذه النظرية لمباحث ستيفاف روس 
 عمى فكرتيف:

  ال تتقاسـ جميع االطراؼ المعمومات المتعمقة بالمؤسسة ، بحيث يممؾ المسيريف معمومات دقيقة
 عف المؤسسة ليست بحوزة المستثمريف.

  لممعمومة، فإف ىذه األخيرة ال تفيـ و ال تترجـ بنفس حتى و أف افترضنا حيازة جميع االطراؼ
الطريقة مف قبؿ المستثمريف )المساىميف و المقرضيف(. أي وجود عدـ تناسؽ أو تماثؿ في 

 حصوؿ و قراءة المعمومات الخاصة بالمؤسسة.

 و لتوضيح تأثير عدـ وجود تناسؽ معموماتي عمى قرار المالي في المؤسسة حدد في نموذجو 
 1 ة مف الفرضيات التالية:مجموع

 ال تأثير لمخطر عمى المستثمريف.  -

 ال وجود لتكاليؼ االفالس، لتكاليؼ الوكالة و ال لضرائب.  -

 وجود ترابط بيف قرارات االستثمار و قرارات التمويؿ.  -

 تحويؿ المعمومات إلى السوؽ يكوف حسب طبيعة التمويؿ.  -

المستثمريف أف المسيريف بحوزتيـ معمومات عدـ وجود التناسؽ في المعمومات، بحيث يعمـ   -
 مميزة عف كفاءة المؤسسة.

إف وجود عدـ التناسؽ في المعمومات يؤدي إلى نتائج سمبية عمى المؤسسة، بسبب سوء التقدير لقيمة 
 المؤسسة مف قبؿ المستثمريف، حيث يترتب عنو ما يمي:  

                                                           
1
 Voir, Ginglinger Edith, Le financement des entreprise par les marchés de capitaux, ED : 

PUF, 1991, France, P 55. 
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تردد المسيريف في رفع رأس الماؿ بسبب تدني القيمة السوقية لألوراؽ المالية، و مف ثما فقداف   -
إمكانيات انتياز فرص االستثمار المربحة بسبب مصادر التمويؿ، إي عدـ اعتماد سياسة استثمارية 

 مثالية.
ضرر الوضعية أو أتخاد المؤسسة قرار رفع رأس الماؿ رغـ ىذه الظروؼ، و في ىذه الحالة تت  -

 المالية لممساىميف الحاليف.
كما أنو مف المعروؼ أف المؤسسة تمجأ إلى االستدانة في حالة رغبتيا في اخفاء معمومات عف 
حالتيا المالية، و عميو يصبح عمى المسيريف، باإلضافة لمجانب المالي، مراعات الجانب المعموماتي في 

معموماتية لممؤسسة لتدقيؽ حالة المؤسسة و محاولة إقناع  اتخاد القرارات المالية، وىذا بوضع سياسة
 المتدخميف في السوؽ بنجاعة قرار استثمارىـ في االوراؽ المالية لممؤسسة.

 إف االشكالية العامة ليذه النظرية تمكف في  تحفيز المسيريف عمى ايصاؿ معمومات بمؤشرات 
سسة، بحيث أف اإلحجاـ عف ذلؾ  يؤدي واضحة لمسوؽ مما يسمح بالتقدير الحقيقي لوضعية المؤ 

 إلى عواقب سيئة عمى المؤسسة.
و كحؿ لمشكؿ عدـ التناسؽ في المعمومات، تعمد االطراؼ المطمعة ) مسيري المؤسسة( عمى 
إيصاؿ المعمومات لألطراؼ قميمة االطالع )المساىميف، المقرضيف( بواسطة اإلشارة، إذ تمعب ىذه االخيرة 

 دوريف: 
لية، مما ينعكس عمى ا، أي طمأنة المؤسسات الكفؤة المستثمريف عف وضعيتيا المماتياألول معمو 

زيادة الطمب عمى أوراقيا المالية ، و ىو المرجو مف قبؿ المسيريف و المساىميف الحاليف إلجراء عممية 
ممستثمريف جديدة لرفع رأس الماؿ. كما تمـز المؤسسات الغير كفؤة عمى ايصاؿ نفس المستوى المعموماتي ل

 و بمصداقية خوفا مف العواقب المالية الوخيمة في حالة الغش أو التكتـ. 
، بإظيار تميز المؤسسة عف غيرىا، ذلؾ أف مسيري المؤسسات ذات فعالية و كفاءة الثاني تحفيزي

يعمدوف لنشر معمومات حوؿ المؤسسة بشكؿ يتيح لممستثمريف تميز مؤسستيـ عف باقي المؤسسات الغير 
فعالة أو الرديئة لالستقطاب المستثمريف. ىذا الشكؿ الدقيؽ لنشر المعمومات قد يدفع بالمؤسسات الغير 

 فعالة إلى محاولة حدو حذو المؤسسات الفعالة في نشر المعمومات.



ٚ اٌغٛق إٌظش٠خ اٌّب١ٌخ ٌٍّؤعغخ  

 

 
40 

و لتجنب ىذا التقميد، يقـو مسيري المؤسسات الكفؤة عمى اختيار إشارات فعالة، صعبة التقميد،  
ـ تحفيزي لممكتتبيف و إقصائي لممؤسسات الغير كفؤة، تحاوؿ المؤسسة مف خاللو بث بحيث يوضع نظا

 اشارات فعالة تستقطب المستثمريف، غير أف ىذه االخيرة مكمفة.
 . وسائل االشارة المالية: 2

تتعدد االشارات المالية التي ترسميا المؤسسة إلى محيطيا بيدؼ إظيار مدى فعالية ادائيا و ازدىار 
مستقبميا، منيا سياسة توزيع االرباح، طبيعة ىيكمة التمويؿ، المجوء الى االوراؽ المالية القابمة لمتحويؿ، 

لمساىميف، اشتراط بند في عقد الممؤسسة في حالة ما إذا كانت مسيرة مف قبؿ تنوع الحقيبة المالية 
 السندات.
إذ برغـ مف أف عممية توزيع االرباح تخفض مف طاقة التمويؿ الذاتي لممؤسسات إلى انيا تعتبر  

عف صحة الوضعية المالية لممؤسسة، فيي بذلؾ تطمئف المساىميف عف قدرات الربحية  1إشارة غير رسمية
 سسة.لممؤسسة و مدا ثقة المسيريف في مستقبؿ المؤ 

كما تعتبر سياسة االستدانة أيضا اشارة فعالة، اذ أف مسيري المؤسسة المتفائميف حوؿ مستقبؿ الجيد 
لممؤسسة يحاولوف أقناع المستثمريف عف كفاءة المؤسسة و يعمدوف إلى تمويؿ باالستدانة لقدرتيـ عمى 

بذلؾ. دوف أف نتجاىؿ اىمية خطر تحقيؽ مردودية مستقبمية قادرة عمى تغطية االلتزامات المالية المتعمقة 
اإلفالس الذي يتزايد بتزايد االستدانة. بينما يفضموف في حالة تشاؤميـ، لجوء لرفع رأس الماؿ مف أجؿ 
تقاسـ الصعوبات المالية المحتممة مع مساىميف جدد أو قد يكوف الدافع وراء ذلؾ رغبتيـ في المحافظة 

 عمى طاقة االستدانية المستقبمية.   
ؼ الى ذلؾ اشارة اخرى متمثمة في العقود التحفيزية كطرح سندات قابمة لتحويؿ، التي يضعيا يضا

 اصحاب رؤوس االمواؿ لتحفيز المسيريف عمى التصرؼ بما يخدـ مصالحيـ، أي:
 .التصريح بالمعمومات التي ىي بحوزتيـ و التي ال يمكف لممموليف االطالع عمييا 

  مصالح المساىميف و المقرضيف، و بما يعظـ قيمة المؤسسة.توظيؼ ىذه المعمومات بما يخدـ 

 مف خالؿ نموذجو إلى النتائج التالية: روسلقد توصؿ 

 .تكمفة رأس الماؿ مستقمة عف قرارات التمويؿ، فيي ثابتة و ال تحتوي عمى الخطر 
                                                           
1
 Voir l’analyse de BHATTACHARAYA  1979 , journal of economics, printemps 1979 , 

BHATTACHARAYA 1980 , Quarterly  journal of economics,  N° 95, 1980 et KALAY 1980, 

journal of financial and quantitative analysis, 15-4, 1980.   
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 عندما ترفع  يتزايد خطر االفالس مع تزايد االستدانة: و ىو ما يتماشى مع النظرية التقميدية ، لكف
المؤسسة مستوي استدانتيا فإف ذلؾ إشارة عف كفاءتيا: مما ينشئ ارتباط ايجابي بيف قيمة 

 المؤسسة و مستوى استدانتيا.

لكف لكي تكوف اإلشارة فعالة يجب أف تعكس ىذه االخيرة  مصداقية المعمومات الخاصة بالمؤسسة 
المؤسسات الغير كفؤة بإرساؿ إشارات خاطئة عف لألطراؼ الغير مطمعة، بمعنى اخر يجب أف ال تقوـ 

مدي فعاليتيا، لكي تكوف االشارة ذات مصداقية و غير مكمفة لممؤسسات الفعالة مقارنتا بالمؤسسات غير 
 1 الفعالة.

 2.  تطبيقات النظرية عمى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: 3

تكامال مع نظرية الوكالة، فإف نظرية اإلشارة تعتبر البنوؾ المموؿ الرئيسي لممؤسسات الصغيرة و 
المتوسطة، بحيث مف مصمحة األطراؼ الداخمية تحويؿ جزء مف المعمومات الخاصة بالمؤسسة إلي 

بة المالية و تنوع الحقي  (Ross, 1977)البنوؾ كإشارة عمى فعاليتيا، و تعتبر كؿ مف ىيكمة التمويؿ 
كمصدر لممعمومة موجو لممقرضيف لتقميؿ مف عدـ التماثؿ في  (Leland et Pyle, 1977) لممسيريف

المعمومات بيف الطرفيف و تحسيف إمكانيات المؤسسات ذات فرص استثمارية جيدة مف تحقيؽ تمويؿ 
 بشروط تفضيمية.  

 االشارة بواسطة ىيكل التمويل: 1 .4
المؤسسة تمييز ىذه االخيرة عف باقي المؤسسات مستعمال  يحاوؿ المسير 1977حسب روس 

مستوى االستدانة كإشارة عمى نوعية المؤسسة التي يديرىا، ذلؾ أف الرفع مف مستوى االستدانة ىو دليؿ 
عمى جودة المشاريع االستثمارية و قدرتيا عمى تحقيؽ مردودية عالية كفيمة بإرضاء المستثمريف الراغبيف 

المؤسسة، و عدـ القدرة عمى ذلؾ لضعؼ مردودية المشاريع، تخوفا مف الوقوع في في االستثمار ب
االفالس، ىو دليؿ عمى ضعفيا، مما يجعؿ مف مستوى االستدانة مؤشر عمى كفاءة المؤسسة و دافعا 

 إلزالة تخوفات المقرضيف اتجاه ىذه االخيرة.
 االشارة بواسطة درجة تورط المسير في المؤسسة: 2 .5

                                                           
1
 Pierre Cahuc, La nouvelle microéconomie, ED : la découverte, 1993, Paris,   

2
 Voire,  Ydriss ZIANE, Email : y.ziane@u-paris10.fr, Op.cit. P 10.  

mailto:y.ziane@u-paris10.fr
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-عمى دور درجة التورط المالي لممسير Leland et Pyle (1977) 1 كؿ مف لوند و بيؿلقد أكدا 
المساىـ في تمويؿ المشاريع االستثمارية لممؤسسة  في ارساؿ اشارة لممقرضيف عمى كفاءة المؤسسة. ألنو 
مف غير العقالني أف يتصرؼ المسير و يخاطر في مؤسسة غير مربحة أو مصيرىا االفالس، و عمى 

قانونية لممؤسسة معيار لتقييـ مدى ارتباط المسيريف ىذا االساس تصبح ىيكمة الممكية و الطبيعة ال
المساىـ مع مصير  -يزيد مف تدعيـ ذلؾ ىو ارتباط مصير الثروة الشخصية لممسير بالمؤسسة. و ما

 المؤسسة كحالة مؤسسة التضامف أو عدـ محدودية مسؤوليتو اتجاه ديوف المؤسسة.
 تطور النظرية: .6

مف خالؿ دراستنا يمكف اف نستنتج توجيو النظرية نحوى اعتبار ىيكمة التمويؿ وسيمة لإلشارة إلى 
، يقوـ مسيرو المؤسسات بتغيير في Ross 1977مدى كفاءة وفعالية المؤسسة، إذ حسب نظرية روس 

التدفقات المالية ىيكؿ التمويؿ، بواسطة المجوء المعتبر لالستدانة، مف أجؿ التأثير عمى نظرة االسواؽ 
المستقبمية لممؤسسة و مف ثـ تحسيف سمعتيا وتجنب سوء تقدير قيمتيا. بتعبير أخر معالجة مشكمة قمة 

 التوظيؼ المالي الناتج عف عدـ وجود التناسؽ أو التماثؿ المعموماتي.

يؿ اقتراح توجو ثاني يرتكز عمى تحم 2 1984في   Myers et Majlufلكف حاوؿ  مايرز و ماجموؼ 
، بحيث استخمص الباحثاف أف اختيار نمط التمويؿ يكوف أساسا عمى معيار عدـ تماثؿ أو الييكؿ المالي

لقيمة االمواؿ  يؤثر عمى تقييـ االسواؽ المالية تناسؽ المعمومات بيف االطراؼ الممولة لممؤسسة، و الذي
  3ى نظرية التمويؿ السمميعمى ذلؾ في وضع نظرية جديدة تسم 1984يرتكز مايرز الخاصة لممؤسسة، و 

إف استعماالت نظرية االشارة بالنسبة لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة جد محدود، ألف ىذه االخيرة 
ال تممؾ امكانية الدخوؿ في السوؽ المالية لمتمويؿ أو تكوف ىذه االمكانية  في حدود جد ضيقة، و مف ثـ 

كس تمقي نظرية التمويؿ خيار إرساؿ اإلشارة لمسوؽ غير وارد في القرارات المالية لممسيريف، عمى الع
الالحؽ، قبوؿ واسع مف الباحثيف في تفسير السموؾ التمويمي  المحورالسممي، و التي سوؼ نعالجيا في 

 لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 
                                                           
1
 Voir, robert Cobbaut, théorie financière, 4 édition, ED : ECONOMICA, France, 1997,  P 

419 – 421. 
2
 S.C. Mayers et N.S. majulf, « corporate financing and investment decision when firms have 

information that investors do not have », journal of financial economics, N° 13, 1984. 
3
 La théorie hiérarchique de financement. 
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 1 .:  نظرية التوازن )إزالة فرضية عدم وجود اإلفالس و الوكالة(5المحور 
 

إحدى الفرضيات تؿ و األخرى، المبني عمييا النظرية لقد توالت عدة بحوث كاف الغرض منيا إزالة 
ومف بينيا فرضية عدـ وجود اإلفالس  ،النيو كالسيكية، مع االحتفاظ باألساس الذي بنيت عميو النظرية

المالي و وجود تماثؿ أو تناسؽ معموماتي بيف المستثمريف و المقرضيف. إف إزالة ىذه الفرضيات قد شكؿ 
 محدد جديد 

 في تحديد ىيكمة التمويؿ، بحيث أصبح عمى المؤسسة وضع ىيكمة تمويؿ مثالية مف شأنيا تعظيـ قيمة 

 المؤسسة، وذلؾ بتحقيؽ توافؽ بيف: 

 ، االقتصاد الضريبي لالستدانة و تكاليؼ اإلفالس الناتجة عف المستوى المرتفع لالستدانة. أوال

األثر اإليجابي لالستدانة عمى تكاليؼ الوكالة لألمواؿ  ، أثار االستدانة عمى تكاليؼ الوكالة، أيثانيا
الخاصة ، ألف االستدانة المالية ىي وسيمة لمتوفيؽ بيف أىداؼ المساىميف و مسيري المؤسسة، و األثر 
السمبي عمى تكاليؼ الوكالة لمديوف، ألف االستدانة المفرطة ينشئ عنيا تضارب المصالح بيف المقرضيف 

 و تضارب المصالح في نظرية الوكالة(.)وى. و المستثمريف

 عرض نظرية التوازن )نظرية التمويل بالتحكيم أو التسوية(: .2

ترتكز في ىذه النظرية الداعمة ضمنيا لمتوزيع األمثؿ لالستدانة و األمواؿ الخاصة )ىيكمة التمويؿ(، 
انعكاسات االستدانة عمى تحميميا عمى أساس محاولة تعظيم قيمة المؤسسة مع األخذ بعين االعتبار 

، بحيث تبحث عف تسوية ىيكمة المستثمرين بعد إزالة فرضية عدم وجود خطر االفالس و الوكالة
التمويؿ حسب المزايا و تكمفة األمواؿ الخاصة و االستدانة. و مف ثما تحديد توافؽ أمثؿ بيف تكمفة خطر 

المرتبطة بقابمية الطرح الجبائي لتكاليؼ  اإلفالس، الوكالة و القيمة الحالية لالقتصاد في الضرائب
 االستدانة.

و لذلؾ تؤكد ىذه النظرية عمى وجود نقطة توازف متمثمة في نسبة المثالية لالستدانة، تتحقؽ عندما 
 يتساوى ىامش الربح المحقؽ مف االستدانة اإلضافية و تكمفتيا اليامشية.

                                                           
1
 La théorie de financement par Compromis ou d’arbitrage statique ; (The static Trade-off  

theory, STT)   
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 تحميل خطر االفالس. 2.1
يؤدي إلى تفضيؿ االستدانة كمصدر لتمويؿ، لالستفادة مف مزايا  إف النشاط المستمر لممؤسسة قد

االقتصاد في الضرائب، لكف في نفس الوقت اإلفراط فييا ينشئ عنو تراكـ األعباء و ارتفاع تكاليؼ 
المالية المتعمقة بتكاليؼ خدمات الديوف، تكاليؼ مرتبطة باإلعسار المالي بما فييا تكاليؼ تصفية 

رد تحقيؽ عوائد مستقبمية أقؿ مما ىو منتظر، سوؼ تعجز المؤسسة عف تسديد االستدانة. و بمج
 مستحقاتيا. 

ىذه  الصعوبات المالية تجعؿ مف المؤسسة عاجزة عف تحقيؽ فائض، الذي يحد مف إمكانية 
استفادتيا مف االقتصاد في الضرائب، و يصبح اقتصاد المؤسسة في الضريبة محدود باحتمالية اإلفالس 

يدة مع االستدانة، كما أنيا سوؼ تزيد مف تخوؼ المستثمريف  و الذي ينعكس عمى القيمة السوقية المتزا
 لألوراؽ المالية المستدينة، و بتالي: 

 :ىي مساوية إلى قيمة المؤسسة

القيمة  -قيمة المؤسسة الممولة كميا بواسطة األموال الخاصة + القيمة الحالية لالقتصاد في الضرائب 
 لتكاليف الصعوبات المالية،الحالية 

أي أف التحكيـ بيف االقتصاد في الضرائب و تكاليؼ الصعوبات المالية ىو المحدد لييكؿ األمثؿ 
 .Baxter 1 1967لتمويؿ باكستر 

 أضؼ إلى ذلؾ أف المؤسسة، و أف لـ تصؿ إلى مرحمة التوقؼ عف الدفع، تتحمؿ تكاليؼ إضافية 

و المتمثمة أساسا في مصاريؼ اجتناب اإلفالس، مصاريؼ مقممة لقيمة المؤسسة في السوؽ، 
الموثؽ، المحامي و أساسا تكاليؼ مرتبطة بفقداف ثقة العمالء و مورديف و الموظفيف في المؤسسة، و 

 التي تتوقؼ قيمتيا عمى حجـ المؤسسة.

في شكؿ تكاليؼ مباشرة ناتجة عف  MALECOTE 1984و تتجسد ىذه األعباء حسب ماليكوت 
ة المؤسسة  و تكاليؼ غير مباشر ترجع إلى تدني شروط و مستوى التسيير. كما يبينيا الجدوؿ تصفي
 التالي:

 

                                                           
1
 Voire,  Ydriss ZIANE, OP.CIT, P 1-58, article  publie sur site internet du 05/11/2012. Email 

: y.ziane@u-paris10.fr,  

mailto:y.ziane@u-paris10.fr
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 1 : تكاليف العجز عن السداد.1الجدول 
 تكاليف غير مباشرة تكاليف مباشرة طبيعة التكمفة

 تكاليف أولية
 التكاليؼ اإلدارية

 تكاليؼ إعادة التنظيـ
 تكاليؼ مالية )عالوة الخطر(

 تكاليؼ السمعة
 )المصداقية المالية و التجارية(

 تكاليف تابعة
 تكاليؼ الوكالة

 تكاليؼ إعادة التنظيـ
 تكاليؼ بيع اإلجباري لألصوؿ

 تكاليؼ الفرصة البديمة
 )خسائر متعمقة بقروض جبائية(

 أف اإلخذ بعيف االعتبار ليذه التكاليؼ قد ينشئ عنو أثريف: 

بحيث أف األخذ في السابؽ بفرضية عدـ وجود تكاليؼ االفالس يقضي الى  األول عمى المقرضين:
أف الفوائد المقدمة لدائني المؤسسة غير متضمنة لمعدؿ الخطر، لكف مف الضروري األخذ بعيف االعتبار 
عدـ إمكانية تحقيؽ المؤسسة لتدفقات النشاط الكافية لتغطية مستحقات خدمات الديوف، و بسبب ىذه 

عمد دائنو المؤسسة إلى المطالبة بمعدؿ فائدة يتناسب مع المخاطر الناجمة عف تكاليؼ المخاوؼ ي
اإلفالس أو يقرروف إحجاـ عف تقديـ تمويؿ ليا، مما يكبح قدرة المؤسسة عمى تعظيـ استدانتيا لالستفادة 

 مف االقتصاد في الضرائب.
 خاطر اإلفالس لممالكيف بواسطة رفع إذ كنتيجة لمحاولة المقرضيف تحويؿ م الثاني عمى المستثمرين:

معدؿ العائد المطموب عمى السندات أو رفع معدالت الفائدة عمى القروض، يعمدوف بدورىـ إلى رفع معدؿ 
عائدىـ المطموب مف المؤسسة لمتقميؿ مف مخاطر اإلفالس. ويمكف توضيح ىذا التحميؿ في الشكؿ 

 التالي:
 في الصفحة الموالية 5الشكل رقم 

 Pمف خالؿ الشكؿ يتبيف ارتفاع معدؿ المردودية المطموب مف قبؿ المساىميف انطالقا مف النقطة 
كنتيجة لتزايد خطر اإلفالس. و ليذه االعتبارات يتقمص تدريجيا مستوى االستدانة األمثؿ بتزايد تكاليؼ 

 اإلفالس. 

                                                           
1
 IBID. P 8. 
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ير مستدينة مضاؼ إلييا و في ىذا المضموف، قيمة المؤسسة المستدينة تساوي قيمة المؤسسة الغ
اقتصاد في الضريبة الناتج عف طرح التكاليؼ المالية لكف مخفضة بالقيمة الحالية لتكاليؼ اإلفالس، و 

 يمكف توضيح العالقة بيف قيمة المؤسسة و نسبة االستدانة إلى األمواؿ الخاصة في الشكؿ التالي:

 1  طموب من المساىمين: عالقة معدل االستدانة و معدل المردودية الم 5الشكل 
 الخطر و معدل المردودية المطموب من

 قبل المساىمين       المعدؿ المردودية المطموب بوجود تكاليؼ اإلفالس
 

 المعدؿ المردودية المطموب في غياب تكاليؼ اإلفالس
 

     P 
 

 مستوى المردودية المغطى لمخاطر االستغالؿ 
 مستوى المردودية المغطى لعامؿ الزمف 

 
       X          االستدانة / اإلموال الخاصة

 .ىو مقابؿ خطر االستثمار 
  ىذه المردودية في مقابؿ تعويض المساىميف عف تخمي عف استغالؿ امواليـ مف أجؿ تغطية احتياجات حالية

 لممؤسسة.

 2.الخاصة و قيمة المؤسسة: عالقة معدل االستدانة / األموال 6الشكل 
 قيمة المؤسسة                      
  تكاليؼ اإلفالس      

 
  أثر الضرائب          

 قيمة االقتصاد               
     في الضرائب       أثر الضرائب و تكاليؼ اإلفالس  
 

 ؤسسة ممولة كميا باألمواؿ الخاصةقيمة الم                                                         
 

 Y           X           االستدانة / األموال الخاصة
                                                           
1
 SIDER SALIM : Etude sur la structure du capital des PME algériennes : perspectives de la 

banque, magister en sciences de gestion, option finance, école supérieure de commerce, 

2003 / 2004. De HINDY,M,I 1997, P 252. 
2
 LOC.CIT. P 255 -   
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معدؿ االستدانة  Yىذا الشكؿ يوضح تأثر االقتصاد في الضرائب بتكاليؼ اإلفالس، إذ تمثؿ النقطة 
 عند تحقيؽ أعمى قيمة لممؤسسة ثـ تبدء في التراجع بسبب خطر اإلفالس. 

ثما تصبح ىيكمة التمويؿ المثالية لممؤسسة غير مستقمة و مرتبطة بالتحكيـ بيف مستوى و مف 
المحتممة الواجب  1االستدانة الذي يحقؽ اقتصاد في الضرائب لنفقات المالية و تكاليؼ االفالس و الوكالة

مكانية تغطيتيا، مما ينتج عف ذلؾ أف المؤسسات التي تحظى بثقة المقرضيف ىي التي تممؾ أكبر ا
 2 لتحقيؽ األرباح أو التي ليا أصوؿ قابمة لتحويؿ إلى سيولة في أسرع وقت.

 تحميل تكاليف الوكالة: 2 .4

يمكف التمييز بيف ثالثة انواع مف تكاليؼ الوكالة، األولى تكاليؼ ناتجة عف تجنيد المساىميف لوسائؿ 
مف شأنيا التأكد مف تناسب قرارات تسييرية لممسيريف مع رغبات المساىميف، يقابميا  3قانونية و محاسبية

نوع ثاني مف التكاليؼ تصدر مف المسيريف عمى حساب المؤسسة الغرض منيا طمأنة المساىميف عف 
ص ىذا التناسب في االىداؼ )إحداث مصمحة لممراجعة الداخمية مثال(، أما النوع الثالث مف التكاليؼ فيخ

إخفاؽ المساىميف في فرض رقابة صارمة عمى المسيريف )تالعب باألمواؿ أو خسائر ناتجة عف سوء 
 التسيير( 

إف تعدد تكاليؼ الوكالة و كبر حجميا قد ينعكس سمبيا عمى نتائج المالية لممؤسسة، لذلؾ تمعب 
لمحققة مف توظيؼ ىذه االمواؿ ىذا االثر، لمميزة الجبائية ا  دور في التقميؿ مف 4االستدانة كنمط لمتمويؿ

في اطفاء التكاليؼ مف جية، و مف جية أخرى دراسة تأثير اختيار االستدانة في التوفيؽ بيف مصالح 
االطراؼ الممولة لممؤسسة، أي األثر اإليجابي لالستدانة في التوفيؽ بيف أىداؼ المساىميف و مسيري 

اإلثر السمبي لالستدانة المفرطة عمى تضارب المؤسسة بواسطة تكاليؼ وكالة لألمواؿ الخاصة، و 
 ما ينشئ عنيا مف  تكاليؼ الوكالة لمديوف. ، و المصالح بيف المقرضيف و المستثمريف

                                                           
1
 ٛلف ػٍٝ رىب١ٌف اٌٛوبٌخ ث١ٓ اٌّغب١ّ٘ٓ ٚ اٌّغ١ش٠ٓ.أْ اٌزٛص٠غ ١٘ىٍخ سأط اٌّبي ث١ٓ اٌذ٠ْٛ ٚ األِٛاي اٌخبطخ ٠ز  

2
فٟ ِؼظُ األد١بْ رذمك اٌّؤعغبد اٌظغ١شح ٚ اٌّزٛعطخ ٘زٖ اٌششٚؽ ػٍٝ ػىظ ِٓ رٌه فٟٙ رز١ّض ثبسرفبع خطش   

 اإلفالط.

 
3
وئثشاَ ػمذ إٌضاِٟ ٌٍّغ١ش ٌذٞ اٌّٛصك، أٚ ٌجٛء ٌّشاجغ ِذبعج١خ صب١ٔخ اػبفزب ٌٍّشاجؼخ اٌمب١ٔٛٔخ، ثٍجٛء ٌّشاجغ   

 اٌذغبثبد. 
4
فئْ أِبَ طؼٛثخ اثشاَ ػمٛد رذذد ثزذل١ك ٚػبئف إٌفؼ١خ فٟ اٌّؤعغخ ٌٍّغ١ش٠ٓ ٚ   Jensen, 1986دغت جٛٔغٓ    

ػٍٝ أٔٙب ّٔؾ ٌذً ٔضاع اٌٛوبٌخ ثّب أٔٙب رٍضَ اٌّغ١ش٠ٓ ػٍٝ رٛص٠غ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ  اٌّغب١ّ٘ٓ، ٚ ٠ّىٓ أْ ٠ٕظش ٌالعزذأخ 

. 
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  1 تطور تحميل نظرية: .5
قد بيف أف زيادة استدانة المؤسسة لو   F. Modigliani et M. Millerميمرإذا كاف نموذج مود يمياني و 

أثر إجابي عمى قيمتيا، فإف رفع فرضية كؿ مف العامؿ الجبائي و اإلفالس مف النظرية يجعؿ مف زيادة 
االستدانة أثر عكسي عمى قيمة المؤسسة بسبب وجود خطر عدـ القدرة عمى السداد لممؤسسة، و تصبح 

التحفيز المحقق من االقتصاد في الضريبة و تكاليف  ىيكمة التمويل المثمى مرتبطة بالتحكيم بين
  اإلفالس.

لكف االستنتاجات المتعمقة بإدراج الجباية في النظرية متشعبة، فإذا ما أخدنا فقط عامؿ الضريبة عمى 
المؤسسة، فإف قيمة المؤسسة المستدينة أعمى مف قيمة المؤسسة الغير مستدينة، لكف تتبايف النتائج إذا ما 

 بعيف االعتبار النقاط التالية:أخذنا 

 جباية المستثمرين و اإلىتالكات: إمكانيات أخرى لمطرح الجبائي مثل 1. 2
أف أىمية تأثير الطرح الجبائي لتكاليؼ االستدانة عمى قيمة المؤسسة قد دفع بعدة باحثيف لمبحث عف 

ستثمريف و التخفيضات الجبائية إمكانيات أخرى الطرح الجبائي، أي وجوب األخذ بعيف االعتبار جباية الم
األخذ بعيف االعتبار الجباية  1977الغير مرتبطة باالستدانة مثؿ اإلىتالكات ، بحيث حاوؿ ميمر في سنة 

المطبقة عمى األشخاص الطبيعييف، أي إظيار طبيعة و خاصية األنظمة الجبائية المطبقة عمى فوائض 
تميز بثقؿ عبئيا عمى المداخيؿ المتأتية مف حقوؽ االستدانة القيمة المحققة مف قبؿ المستثمريف، و التي ت

مقارنة بإيرادات امتالؾ حقوؽ الممكية، الشيء الذي يجعؿ مف ميزة االقتصاد في النفقات المحقؽ مف 
دوف مغزى بإدراج جباية األشخاص الطبيعييف، دوف إمكانية تجاىميا، ألف ذلؾ سوؼ يعيد تأكيد  االستدانة

اختالؼ ىيكؿ التمويؿ لممؤسسات. كما بينا، أف تخفيضات الجبائية )بسبب اإلىتالكات  مبدأ عدـ أىمية
والمؤونات(  مستقمة عف مستوى استدانة المؤسسة و المقممة لألثر الجبائي اإليجابي لممصاريؼ المالية 

 عمى قيمة المؤسسة.

مكونات األصول و معدل االختالف في ىيكل التمويل الموجود بين القطاعات )وجود تأثير ل 1.1. 2
 .المردودية االستغالل عمى االستدانة(

                                                           
1
  Voire,  Ydriss ZIANE, Op.cit. P 1 – 58. 
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أتاحت أيضا ىذه النظرية توضيح االختالؼ في ىيكؿ التمويؿ الموجود بيف القطاعات، بحيث أكد 
بعد دراسة حقيقية لتطبيقات فرضيات ميمر في  ،) 1980Angelo et Masulisأنجيمو و مازوليس )كؿ مف 

الضرائب و تكاليؼ اإلفالس و الوكالة، وجود تأثير لمكونات األصوؿ و معدؿ الواقع المبني عمى قانوف 
المؤسسات المالكة أساسا لمتثبيتات المعنوية يجب أف 1 مردودية االستغالؿ عمى االستدانة، بحيث أف:

تستديف أقؿ مف المؤسسات التي تحوز عمى تػثبيتات مادية. أيضا المؤسسات ذات مردودية عالية تمجئ 
أكثر لالستدانة، ذلؾ أف المؤسسات الحائزة أساسا عمى أصوؿ معنوية و الناشطة في قطاعات ذات خطر 

الية مثال( تستديف أقؿ، لصعوبة منح ضمانات و ارتفاع احتماؿ افالسيا، و مرتفع ) قطاع ذو تكنولوجيا ع
عمى العكس تستديف أكثر المؤسسات المالكة لألصوؿ مادية و مضمونة نسبيا. كؿ ذلؾ يؤكد وجود 
 مستوى أقصى لالستدانة خاص بكؿ مؤسسة دوف الخروج عف مستوى القطاع الذي تنشط فيو المؤسسة. 

 لناتج عن االنتماء لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة:التأثير ا 2.1.  2

إف الدراسات التطبيقية ليذه النظرية عمى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بينت أف ارتفاع تكاليؼ 
االفالس في ىذه المؤسسات ىو عامؿ يقمؿ مف ميزة االقتصاد في الضرائب، إذ حسب الباحث ألثمف 

ALTMAN  1984 20بة معتبرة ال يمكف إىماليا ، حيث تصؿ ىذه التكاليؼ تمثؿ ىذه التكاليؼ نس  %
عمى أف فقط التكاليؼ المباشرة تمثؿ  1990في  WEISSمف قيمة المؤسسة قبؿ إفالسيا، ليؤكد وايس 

% مف قيمة المؤسسة سنة قبؿ افالسيا، بينما بالنسبة لممؤسسات المصغرة فإنو في العادة يفقد 20تقريبا 
 ؿ المستثمرة.المساىميف جؿ األموا

عمى أرباح الشركات  2كما أف استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مف المعدؿ المخفض لمضريبة
، التغيرات المرتفعة لالستثمارات و عدـ دقة تقدير األرباح المحققة ليذه المؤسسات يقمؿ مف ميزة 

 االقتصاد في نفقات المالية. 

 مستوى االستدانة في المؤسسات الصغيرة.عالقة حجم تكاليف االفالس و  3.1. 2

                                                           
1
 FATIMATA LY-BARO, structure financière de l’entreprise, ED : ECONOMICA, France, 

2002, P 18.  
2
ِغ اإلشبسح إٌٝ أْ اٌّؤعغبد اٌّغزف١ذح ِٓ ٘زا اٌّؼذي ٠جت أْ رىْٛ ِؤعغخ طٕبػ١خ ٚ خبػؼخ دغت ؽجؼزٙب    

 اٌمب١ٔٛٔخ )ٌششوخ أِٛاي( ٌؼش٠جخ ػٍٝ أسثبح اٌششوبد.
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أكد، بواسطة البحوث التطبيقية، عمى العالقة السمبية بيف  Castanias 1983 1ذلؾ أف كستانياس 
مستوى االستدانة و خطر اإلفالس في المؤسسات الصغيرة عندما تكوف تكاليؼ اإلفالس مرتفعة، بينما 

أف نتائج كستانياس ليست صحيحة إال في   Bradley, Jarell et Kim 1984أكد برادلى، جاراؿ و كيـ 
 Uحالة قمة تكاليؼ االفالس، و تكوف ىذه العالقة سمبية مؤقتا في الحالة العكسية، و ينتج عف ذلؾ شكؿ 

 في حالة توضيح عالقة االستدانة بالخطر.
 تقيم نظرية التوازن. .6

 ف ىذه النظرية تتمثؿ في:إف االستنتاجات التي يمكف أف نستخمصيا م

قيمة المؤسسة المستدينة تساوي قيمة المؤسسة الغير مستدينة مضاؼ إلييا اقتصاد في الضريبة  -
 الناتج عف طرح التكاليؼ المالية لكف مخفضة بالقيمة الحالية لتكاليؼ اإلفالس.

 وجود مستوى معيف لالستدانة تتوافؽ عميو المؤسسات التي تنشط في نفس القطاع. -

 نخفاض االستدانة لممؤسسات ذات مردودية مرتفعة و منتمية لنفس القطاع.ا -

ىناؾ عالقة عكسية بيف خطر االستغالؿ ) االفالس( و مستوى االستدانة لممؤسسة. عمى عكس ما  -
 جاءت بو نظرية مودقمياني و ممير.

عمى قيمة كؿ إعالف عف تغير في ىيكمة المؤسسة بواسطة الرفع مف االستدانة لو أثر إيجابي  -
 المؤسسة، في حالة كاف مستوى االستدانة أقؿ مف المستوى المثالي. 

يتزايد معدؿ االستدانة بتقادـ المؤسسة و تزايد قيمة الضمانات الممنوحة لممقرضيف، لكف يتراجع  -
 بتراجع االرباح.

إف دراسة تطبيقات ىذه النظرية في الواقع لعدة سنوات مف قبؿ عدة باحثيف، أدى إلى التشكيؾ في 
أف الضريبة ىي متعددة و مؤكد  تطبيقيا عمى  Millerمدى  ناجعتيا، ومف أمثمة ذلؾ ما خمص إليو ميمر 

المؤسسة، بينما اإلفالس ىو نادر، و يؤكد أنو إذا كانت ىذه النظرية صحيحة فإف مستوى االستدانة  
لممؤسسات يجب أف يكوف في مستويات عميا، غير أنو في الواقع ما ىو مالحظ أف المؤسسات ذات 

 ي االقتصاد في الضريبة الناتج عف االستدانة.مردودية مرتفعة ال تستديف كثيرا و تزىد ف

                                                           
1
 Fatimata, OP.CIT. P 13. 
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أضؼ إلى ذلؾ، جوبيت ىذه النظرية بانتقاضات لذعو مف قبؿ الباحثيف و دافعيف عف النظرية 
ويمش، و الذيف أكدوا عمى عدـ وجود ىيكمة رأس  Myers  ،Fama ،Walchالتمويؿ السممي كا مايرز 

د التناسؽ أو التماثؿ في المعمومات بيف األعواف بعدـ وجو الماؿ مثالية، و ارتباط قرار التمويؿ 
 تفضيؿ تمويؿ معيف عمى االخر.الذي ينعكس عمى  االقتصادييف،
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 : التعمق في تحميل نظرية التوازن )التحكيم( و استيداف مستوى6المحور 
 1 معين لالستدانة )التحكيم السكوني و الديناميكي(. 

 

أف الدراسات المختمفة التي تناولت نظرية التوازف )التحكيـ( خمصت إلى أف المؤسسة تحاوؿ دائما 
المحافظة عمى ىيكمة تمويؿ معينة باستيداؼ مستوى معيف لالستدانة  الذي يحقؽ االستفادة مف االقتصاد 

أنو توجد ىيكمة رأس  1980Angelo et Masulisالضريبي و تقميؿ خطر االفالس، بحيث بيف الباحثاف 
الماؿ وحيدة في حالة ادراج أثر اقتصاديات الضريبة الغير مرتبطة باالستدانة مثؿ اإلىتالكات و القرض 

 الضريبي المرتبط باالستثمارات.

لكف السؤاؿ الذي يطرح ىنا ىؿ تتماثؿ مستويات ىيكمة التمويؿ لممؤسسات؟ و في حالة تماثميا ما 
ىذه المؤسسات؟ و ىؿ تستيدؼ المؤسسة عدة مستويات لالستدانة و بصفة  ىو العامؿ الذي يربط بيف

 مستمرة؟  

 2التحكيم السكوني )االثر القطاعي(  .2
لقد بينت الدراسات المندرجة ضمف نظرية التوازف أف لطبيعة القطاع، ىيكمة االصوؿ و مستوى 

التكنولوجيا العالية المتميزة بارتفاع الخطر تأثير عمى سموؾ التمويمي لممؤسسات، إذ أف المؤسسات ذات 
االصوؿ المعنوية و التي تنفؽ امواؿ معتبرة في البحث و التطوير تكوف في العادة أقؿ استدانة، في 

 المقابؿ المؤسسات الحائزة عمى أصوؿ مادية  تكوف أكثر استدانة.

مى مستوى االستدانة، ييكؿ االصوؿ و معدؿ مردودية النشاط االستغاللي لممؤسسة تأثير عكما أف ل
بحيث أف المؤسسات التي تتميز بارتفاع االصوؿ المعنوية بيا تكوف أقؿ حاجة لالستدانة مقارنتا مع التي 
تسيطر االستثمارات المادية عمى اصوليا، و أف المؤسسات التي تحقؽ أعمى مردودية يجب أف تمجئ 

 أكثر لالستدانة.

                                                           
1
  La théorie de financement par ratio-cible, théorie de cible d’endettement ;    

2
 Voir, FATIMATA LY-BARO, structure financière de l’entreprise, ED : ECONOMICA, 

France, 2002, P 18-19. 
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يا، إال أف المسيريف في المؤسسة يحاولوف عدـ تجاوز رغـ تبني كؿ مؤسسة لمعدؿ استدانة خاص ب
ما ىو معموؿ بو مف قبؿ المؤسسات المنافسة التابعة لنفس القطاع و التقيد بو، و يعمدوف إلى محاولة 

محاولة  استيداؼ نفس ىيكمة التمويؿ بتسوية مستويات االستدانة و الذي يعرؼ بالتحكيـ الحركي، لكف
بسبب ما ينشئ عنو مف تكاليؼ و ضرورة احتراـ  ير ممكف في بعض الحاالت،االلتزاـ بيذا المستوى غ

 غير اف ىذا ال يمنع وجود االثر القطاعي لالستدانة.اجاؿ االستحقاؽ، 

 :1و عميو وضعت نظرية التمويؿ بالتوازف السكوني مجموعة مف االستنتاجات التالية 

مستدينة مضاؼ إلييا اقتصاد في الضريبة قيمة المؤسسة المستدينة تساوي قيمة المؤسسة الغير  -
 الناتج عف طرح التكاليؼ المالية لكف مخفضة بالقيمة الحالية لتكاليؼ اإلفالس.

 وجود مستوى معيف لالستدانة تتوافؽ عميو المؤسسات التي تنشط في القطاع نفسو. -

 انخفاض االستدانة لممؤسسات ذات مردودية مرتفعة و منتمية لنفس القطاع. -

عالقة عكسية بيف خطر االستغالؿ ) االفالس( و مستوى االستدانة لممؤسسة. عمى عكس ىناؾ  -
 ما جاءت بو نظرية مودقمياني و ممير.

كؿ إعالف عف تغير في رأس الماؿ بواسطة الرفع مف االستدانة لو أثر إيجابي عمى قيمة  -
 المؤسسة، في حالة كاف مستوى االستدانة أقؿ مف المستوى المثالي. 

يد معدؿ االستدانة بتقادـ المؤسسة و تزايد قيمة الضمانات الممنوحة لممقرضيف، لكف يتراجع يتزا -
 بتراجع االرباح. 

إف البحوث التي تعمقت في نظرية التوازف )التحكيـ( السكوني بينت أف المؤسسة تبحث دائما عف 
تسوية ديناميكية  استيداؼ عدة مستويات لالستدانة و عمى مراحؿ،  مما ساىـ في استخالص وجود

 لمستويات االستدانة. 

 2. التحكيم الديناميكي أو التسوية الجزئية.2

يمثؿ التحكيـ الديناميكي محاولة توجيو المؤسسة نحو استيداؼ مستوى معيف لالستدانة الذي يحقؽ 
ىيكمة تمويؿ مثالية بشكؿ متزايد و ديناميكي، نظرا لعدـ استقرار مستويات التوازف المثالي لمتمويؿ وىيكمة 

لييكمة التمويؿ المثالية.        رأس الماؿ، اي استيداؼ المؤسسة لتسويات جزئية لمستوى االستدانة المحققة
                                                           
1
 IBID, P 20. 

2
 رخض ٘زٖ إٌظش٠خ أعبعب اٌّؤعغبد اٌىجشٜ.   
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اف قرارات االستثمار و التمويؿ ىي قرارات متتابعة و  Jalilvand et Harris 1984و يعتبر الباحثاف 
 .1متزامنة، و اف المؤسسة تحاوؿ تحقيؽ القيمة المستيدفة عمى المدى الطويؿ 

إف تحقيؽ التسوية الجزئية يتـ أوال بتحديد القيمة المستيدفة لكؿ مصدر مف مصادر التمويؿ عمى 
حدى، ثـ يميو البحث عف الوسائؿ اإلضافية لموصوؿ إلى تحقيؽ القيمة المثالية المستيدفة،  و عميو يجب 

صادر التمويؿ التمييز بيف تسويتيف الخاصة و التكميمية، حيث االولى تخص تسوية كؿ مصدر مف م
عمى حدى، بينما الثانية تيدؼ إلى تغطية كؿ االحتياجات بشكؿ عاـ لموصوؿ إلى تحقيؽ مستوى التسوية 

 المستيدفة. 

 و يمكف توضيح التسوية الجزئية لمقيمة المستيدفة لالستدانة في العالقة التالية:

Δ At = Δ LDt + Δ SDt - Δ LIQAt + Δ CPt + ( Et – Divt ) 
 تغيرات ديوف الطويمة االجؿ ،  Δ LDt،  تغيرات اصوؿ المؤسسة  Δ Atحيث،  

( Et – Divt )تخفيضات عمى االرباح Δ SDt  ،تغيرات الديوف القصيرة االجؿ 

Δ LIQAt  ،تنازالت االصوؿ  Δ CPt   .تغيرات رفع رأس الماؿ 

ؿ عدـ كماؿ غير أف محاولة المؤسسة القياـ بتسويات جزئية و تكميمية قد يكوف صعب في ظ
السوؽ، و الذي يؤثر عمى بموغ مستوى االستدانة المستيدؼ و سرعة التسوية بالشكؿ الذي يجعؿ لكؿ 
مؤسسة سرعة تسوية خاصة بيا وفؽ حجميا، و مثاؿ عمى ذلؾ وجود تأثير لمعدؿ الفائدة و تقمبات 

تقوـ بتنظيـ عممياتيا  تسعيرة االسيـ في السوؽ عمى السموؾ التمويمي لممؤسسة. ذلؾ أف ىذه االخيرة
التمويمية حسب معدالت الفائدة في السوؽ، فتقـو بتسبيؽ طرح السندات  في السوؽ عندما تشعر باالرتفاع 

 المستقبمي ألسعار الفائدة في السوؽ، مما ينشأ عنو تراكـ مؤقت لمسيولة.

طيدة بتقمبات أسعار كذلؾ بيف الباحثوف أف اختيار المؤسسة بيف طرح االسيـ و السندات لو عالقة و 
الفائدة في السوؽ، فكمما قامت المؤسسة بتحقيؽ سريع لممستوى المستيدؼ مف االمواؿ الخاصة، كمما 
حققت قيمة سوقية مرتفعة في البورصة ، وعميو تميؿ المؤسسة لتفضيؿ تسوية باقي احتياجاتيا التمويمية 

 بواسطة رفع رأس الماؿ. 

                                                           
1
 Voir,  robert Cobbaut, OP.CIT, p 421 – 424. 
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، إذ لنسبة االستدانة موعة مف الفرضيات المؤكدة تجريبيامف ىذا التحميؿ يمكف استخالص مج
 مف قبؿ المؤسسة عالقة بمستوى الخطر، النظاـ الجبائي، مردودية المؤسسة، و ينشأ عف ذلؾ:المستيدفة 

 تبني المؤسسات المنتمية لنفس القطاع نفس نسبة االستدانة. -
 تقمص مستوى االستدانة بزيادة عمر المؤسسة. -
الكبرى تسوية سريعة ألىدافيا التمويمية مف االستدانة الطويمة االجؿ مقارنة  تحقيؽ المؤسسات -

 بالمؤسسات الصغيرة.
أف لمنسبة المستيدفة أثر معتبر عمى االختيارات التمويمية لممؤسسات،  1لقد بينت الدراسات التجريبية 

و تقوـ المؤسسات التي إذ تحدد ىذه االخيرة تمويالتيا بناء عمى ىذه النسبة عمى المدى المتوسط، 
تجاوزت ىذا الحد بتقميص استدانتيا و استثماراتيا، لكف إذا ما أدرجنا اعتبارات نظرية التمويؿ اليرمي فأف 

يجب أف تكوف مرتبطة بالفارؽ بيف نسبة االستدانة  1تغيرات نسبة االستدانة ما بيف فترة ف و فترة ف+
 تغيرات أخرى متمثمة في: الحقيقية و النسبة المستيدفة، بيد أف ىناؾ م

 :تربطيا عالقة سمبية مع تغيرات مستويات االستدانة حسب النظرية ،  فإذا ما  مردودية النشاط
 تجاوزت المؤسسة نسبة االستدانة المستيدفة و حققت مردودية مرتفعة تتيح ليا تشكيؿ تمويؿ ذاتي

 معتبر، لذى  تحاوؿ توظيفو في  اطفاء ىذه االستدانة.
  لو عالقة ايجابية مع تغيرات مستويات االستدانة حسب النظرية، بحيث تمجأ  سسة:نمو المؤ

 المؤسسة إلى رفع مستوياتيا االستدانية لتمويؿ نشاطيا التوسعي بعد نفاذ التمويؿ الذاتي.

 الذي يربطو عالقة ايجابية مع تغيرات مستويات االستدانة، كنتيجة لمعالقة السمبية بيف الحجم :
 ليؼ التحويؿ، االصدار و عدـ التناسؽ المعموماتي.  الحجـ و تكا

ىذه العناصر يمكف أف تحد مف امكانية التسوية إلى نسبة المستيدفة و تعمؿ عمى استمرارية الفرؽ بيف 
االستدانة الحقيقية و المستيدفة. و يمكف أيضا أف يكوف ىذا الفارؽ عف نسبة المستيدفة حسب ما بينو 

                                                           
1
 Voir, Cécile Carpentier, Jean-Marc Suret, Stratégies de financement des entreprises 

françaises : 

Une analyse empirique, Montréal, Mars 1999, article téléchargé sur  internet, 2011. Page  9 

(1- 38). 
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رتبط باالختالفات الزمنية بيف السيولة العامة و احتياجات االمواؿ لالستثمار، و م 1998 (Goffin) قوفف 
 المتمثمة في:

  احتياجات رأس الماؿ العامؿBFR،  حيث كؿ تراجع الحتياجات رأس الماؿ العامؿ يمكف أف
 يحفز المؤسسة عمى تخفيض مستوى الموارد الطويمة االجؿ.

  ايجابي مع معدؿ االستدانة.نسبة االستثمار، و الذي يرتبط ارتباط  
  أىم الدراسات الحديثة لنظرية التوازن )التحكيم(. .4

 و يمكف عرض أىـ البحوث في نظرية التوازف )التحكيـ( السكوني و الديناميكي في الجدوؿ التالي:
 



ٚ اٌغٛق إٌظش٠خ اٌّب١ٌخ ٌٍّؤعغخ  

 

 
57 

                                                           
1
ػٍٝ أٔٙب إٌغجخ اٌّغزؼٍّخ فٟ   PRICE BOOK RATIO (PBR)أٚ market to book (MTB )رؼشف ٔغجخ  

ٚ ٘زا ثّمبسٔخ ل١ّزٙب اٌّذبعج١خ ِغ ل١ّزٙب اٌغٛل١خ، ٚ رذذد اٌم١ّخ اٌّذبعج١خ ػٍٝ أعبط اٌزىٍفخ  اٌّؤعغخرذذ٠ذ ل١ّخ 

ٌٍغُٙ أوجش ِٓ  Le PBRاٌزبس٠خ١خ أٚ اٌم١ّخ اٌّذبعج١خ، ث١ّٕب رذذد اٌم١ّخ اٌغٛل١خ ثم١ّخ سأط ِبٌٙب فٟ اٌجٛسطخ، ٚ ٠ىْٛ 

  ش ِٓ ِشدٚد٠خ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌّغب١ّ٘ٓ اٌٛادذ ػٕذِب رىْٛ ِشدٚد٠خ االِٛاي اٌخبطخ أوج

ػذد االعُٙ( / ِج االطٛي × / اٌم١ّخ اٌغٛل١خ ٌٍّؤعغخ   أٚ )عؼش اٌُٙ اٌغٛلٟ  ٚ ٔغجخ 4ٟ٘ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌٍّؤعغخ 

 اٌظبف١خ.      

(Cours × nombre de titres) / Actif net 

 

 

 أىم الدراسات لنظرية التوازن السكوني و الديناميكي : 2  الجدول
 الباحثون موضوع البحث و االستنتاجات

استنتج توجو المؤسسات األمريكية إلى سموؾ تمويمي يستيدؼ مستوى معيف لالستدانة عمى 
سرعة التسوية بطيئة، يشكؿ التمويؿ القصير االجؿ جزء كبير في المدى الطويؿ. لكف يتميز ب

تتأثر سرعة التسوية بمتغيرات اقتصادية كمية مثال  مستويات السابقة ألسعار االسيـ و   العجز،
 معدالت الفائدة، لكؿ مؤسسة قيمة مستيدفة خاص بيا.

 Taggart 1977 دراسة 

حاوؿ دراسة حزمة مف التمويالت عند الرغبة في القياـ باستثمار ميـ في السوؽ البريطانية، بيف 
تتخذ حسب الفارؽ بيف مستوى االستدانة المثالي عمى المدى الطويؿ و أف قرارات التمويؿ 

 مستوى السابؽ ال تخاد القرارات.

 Marsh 1982 دراسة 
 

لتسوية الجزئية ألىداؼ  équations  simultanéesاعتمدا عمى نموذج المعادالت االنية 
خارجية مستيدفة ) مستوى االستدانة القطاعي مثال(، اعتمادا عمى عينة المؤسسات االمريكية 
الحظ سموؾ تسوية أو مطابقة بيف المؤسسات ألرباح الموزعة، القروض، تغيرات االمواؿ 

سعار االسيـ و الخاصة الخارجية و المتاحات، بحيث تتأثر سرعة التسوية بمعدالت الفائدة و أ
 حجـ المؤسسة. كما استنتج وجود ارتباط بيف قرارات التمويؿ و التوزيع االرباح و االستثمار.

 Jalilvand et Harrisدراسة 
1984 

باستعماؿ نموذج مقارنة: بينا أنو توجد عالقة عكسية بيف مردودية المؤسسة و االستدانة، كما أف 
 تدانة.لمتغير المردودية تأثير داؿ عمى االس

Rajan et Zingales 
(1995) 

مف  $ 1، تستعمؿ  $ 0.25تقريبا كمما قامت المؤسسة بزيادة رأسماليا ب  FFلقد استنتجا 
االرباح في تغطية االستدانة و بتالي لممؤسسات مستويات مستيدفة االستدانة عمى المدى 
الطويؿ تحاوؿ الرجوع إلييا. و حاولوا التأكد مف سيرورة الرجوع إلى المستوى المستيدؼ 

 Lintnerلالستدانة وذلؾ باالعتماد عمى نموذج التسوية الجزئي المستوحى مف نموذج 
مكاف تغير سنتيف لالستدانة أف يمتص جزئيا االختالؼ الموجود بيف ، بحيث بإ(1956)

االستدانة المستيدفة لممؤسسة و االستدانة الحالية المقاسة بنسبة الفوائد المسددة عمى القيمة 
 المحاسبية لألصوؿ.

 ىي دراسة ترتكز في تحديد نسبة االستدانة المستيدفة انطالقا مف عوامؿ تفسيرية كالنسبة   
market-to-book1 المردودية، معدؿ االستثمار المادي أو، رقـ االعماؿ ، 

Fama et French (1997, 
FF et Opler et Titman 

(1996a 
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استنتجا أف المؤسسة تتخذ قراراتيا التمويمية بشكؿ يسمح ليا بموغ مستوى االستدانة المستيدؼ، 
مجوء لالستدانة لكما بيف أيضا أف المؤسسات التي حققت في اآلونة االخيرة أرباح ليا قابمية 

مقارنتا برفع رأس الماؿ، أضؼ إلى ذلؾ ىناؾ عوامؿ اخرى مؤثرة عمى ىذا االختيار : 
 ية السابقة،مردود

, et le ratio market to book يـ ارتباط ايجابي لطرح االسيـ.ل 
لقد بينا أف لممؤسسة قابمية لالستدانة في حالة كانت ليا مردودية و  مستوي االستدانة الحالي 

،  Fama et French ادنى مف المستوى المستيدؼ. و استعمال نفس النموذج المطبؽ مف قبؿ 
 انة كاف مغاير.لكف تقدير االستد

Opler et Titman (1996) 
 

لقد أكدا عمى صحة نموذج التسوية الديناميكية أيف تحدد النسبة المستيدفة و/ أو سرعة التسوية 
 .Rajan et Zingales 1995المتغيرات المحددة مف قبؿ    بواسطة

Frank et Goyal 
2000 

ماداـ االنحراؼ في المستوى المستيدؼ لـ بينو أنو ليس مف المثالي أف تقـو المؤسسات بتسويات 
يتجاوز الحد االعمى أو االدنى لالستدانة، في ىذا النموذج بسبب تكاليؼ التحويؿ )تكاليؼ 

 االصدار( فإف االفضمية تكوف لتمويؿ الذاتي القصير االجؿ.

Fisher, Henkel et 
Zechner (1989), 
Leland (1994) et 

Goldstein, Ju et Leland 
(2001). 

مع التأكيد عمى الدور الميـ لتأثيرات مضموف المحيط التأسيسي عمى تكاليؼ التسوية، كمثاؿ 
Miguel et Pindado 2001  بينوا أف قمة تكاليؼ التسوية لممؤسسات االسبانية مقارنة

بمؤسسات األسواؽ األميركية راجع إلى سيطرة التمويؿ البنكي في اسبانيا. و أكدا عمى وجود 
وؾ ديناميكي لمتسوية الجزئية لمستوى االستدانة المستيدؼ و المحدد بطريقة داخمية في سم

 المؤسسة.

Ozkan 2001   في السوؽ
االنجمزية و في السوؽ 

 االسبانية
Miguel et Pindado 

2001 

لقد بينوا أف المؤسسات تقـو بتسوية ىيكميا المالي  لممستوى المثالي لالستدانة بطرح سندات عندما 
تكوف نسبة االستدانة أقؿ مف نسبة االستدانة المستيدفة، و عمى العكس تقمص في االستدانة 

و  Fama et French (2002)عندما تكوف أعمى مف ىذه النسبة. ىي دراسة مشابية ألبحاث 
-market ي ترتكز في تحديد نسبة االستدانة المستيدفة انطالقا مف عوامؿ تفسيرية كنسبة   الت

to-book، .المردودية، معدؿ االستثمار المادي أو، رقـ االعماؿ 
لقد قاموا بدراسة المتغيرات لنسبة االستدانة عند قياـ المؤسسات بزيادة رفع رأس الماؿ أو اعادة 

 شراء أسيميا في السوؽ

Hovakimian et al. 

(2001), 

رغـ االقرار بأف االعتبارات  المتبناة مف قبؿ المسيريف و التي تخص قابمية الطرح الجبائي 
لتكاليؼ المالية و تبخر االرباح أو تكاليؼ االفالس تجعميا أكثر مالئمة مع نظرية نسبة 

 االستدانة المثالية أو نظرية التوازف )التحكيـ( الديناميكي.
إلى أنيـ بينو أيضا عمى أساس دراسة السوؽ االوربية، أف المسيريف حذريف اتجاه اثار قرارتيـ 
التمويمية مف تبخر أرباحيـ أو تراجع طاقة االستدانة، و الذي يتيح التميز بيف عدة مصادر 
لمتمويؿ. أي بطريقة غير مباشرة، ىذه المالحظات تشكؿ اثبات غير مباشر لنظرية التمويؿ 

Graham et Harvey 
(2001). Bancel et 

Mittoo (2004) 
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 كخالصة عف المراجع التالية :  باحثمف اعداد ال المصدر :

Eric MOLAY, UN TEST DE LA THEORIE DU FINANCEMENT HIERARCHISE  SUR 
DONNEES DE PANEL FRANCAISES, Université de Nice-Sophia Antipolis (CRIFP – IAE 
Nice), Version : mai 2006, article télécharger sur internet, 2011. Page (1- 24). 
Et Philippe Gaud et Elion Jani, Déterminants et dynamique de la structure du capital 
des entreprises suisses : une étude empirique, Avril 2002, article téléchargé sur internet, 
2011. Page (1- 32). ET Cécile Carpentier, Jean-Marc Suret, OP.CIT. Page (1- 38). 

 
 انتقادات نظرية التمويل بالنسبة لممستيدف )نظرية التوازن(.  .5

ميدانية لتقييـ  إف فكرة اختيار المؤسسات لمتمويؿ حسب النسبة المستيدفة ىي ناتجة عف دراسات
ىيكؿ التمويؿ في وسط قطاعي ،أي يشمؿ معطيات لممؤسسات تابعة لنفس القطاع، لكف مف بيف 
االنتقادات الموجية ليذه النظرية تجاىميا لتراجع مستوى االستدانة لممؤسسة في حالة تحقيقيا لمردودية 

 . مرتفعة، مما قد يفند وجود استيداؼ تسوية معينة االستدانة بالمؤسسة
أضؼ إلى ذلؾ، عدـ تمييز النظرية بيف االمواؿ الخاصة الداخمية الناتجة عف تجميد االمواؿ أي 
الزيادة الغير فعمية و االمواؿ الخارجية الناتجة عف الرفع الفعمي لرأس الماؿ، و ىو ما بينتو نظرية 

 التمويؿ السممي. 

 مي.الير 

لكف مع التأكيد عمى وجود انحرافات دائمة عف نسبة االستدانة المستيدفة بسبب ميوؿ التمويؿ 
 الذاتي و وجود سموؾ انتيازي.

بيف أف التمويؿ لممؤسسات االوربية ىو متناسؽ مع فرضية وجود تسوية لنسبة االستدانة فيما 
 بينيـ.

Gaud (2003) 

أكدو عمى أثر شروط السوؽ عمى تسوية رافعة االستدانة، بحيث أف ارتفاع مدة سنة  لنسبة  
book-to-market  يتبعيا مباشرة تقميؿ لالستدانة في السنة المقبمة، و بالتالي ترتكز

 انةالتسوية القصيرة االجؿ مقارنة بتسوية الطويمة االجؿ عمى سوؽ السندات أو االستد
تمكنوا مف صياغة الديناميكية لنظرية التمويؿ باالعتماد عمى مالحظات الطويمة االجؿ 

نة سمحت ىذه الدراسة مف تحديد العالقة الموجودة بيف مستوى االستدا باالستدانة المستيدؼ، كما
 و رأس الماؿ عمى المدى الطويؿ

[Hennessy et Whited 
(2004)]. Frank et 

Goyal (2004) 
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)التحكيـ( المستيدؼ و نظرية  غير أف ىناؾ بعض الدراسات حاولت الربط بيف نظرية التوازف
حيث تمكنا مف التقريب مف  ،fama et french 1997التمويؿ السممي، منيا دراسة فاما و فرنش  

النظريتيف، إذ بينا أوال اف ىيكؿ التمويؿ لممؤسسة ىو موجو اساسا بمستوى االستدانة المستيدؼ و لكف 
الفوارؽ الظرفية بيف مستوى االستدانة الفعمي و المستيدؼ يمكف أف يفسر بالنتائج المستخمصة مف نظرية 

نحراؼ ىيكؿ التمويؿ عف نسبة المستيدفة يمكف أف يكوف التمويؿ اليرمي، و مف ثما بيف الباحثوف أف ا
 1 ناتج مثال عف احتياجات تمويؿ االستثمارات أو نمو المؤسسة.

  

                                                           
1
 COLOT olivier, BUGHIN Christiane, CROQUET Mélanie, Ratio cible d’endettement et 

comportement financier de grandes entreprises non cotées : une étude empirique 

belge, centre de recherche WA Rocque,  université de Mons Hainaut, Belgique, 2007, P 6. 
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 1 اليرمينظرية التمويل   :7 المحور
 لمتمويل أو نظرية ترتيب أفضمية مصادر التمويل( السممي)نظرية التسمسل 

 
 

و الذي بيف فيو  Donaldson (1963) في تعود فكرة ىذه النظرية لمبحث الذي قاـ بو دونالدسوف 
االختالؼ الموجود بيف المسيريف و المساىميف في أولوية اختيار مصادر تمويؿ االستثمارات، إذ  يميؿ 

لمقيود التمويمية  مف جية عدـ التعرضالمسيريف لمتمويؿ بالتمويؿ الذاتي عف باقي مصادر التمويؿ بغية 
التي قد يفرضيا عمييـ المساىميف و المقرضيف، و التي تحد مف حرية تصرفاتيـ المالية بالمؤسسة، و مف 

و مف ثـ رأس ماؿ المؤسسة. بينما يفضؿ المساىميف  سوقية لالسيـجية أخرى  تجنب تدني القيمة ال
 السوؽ أعمى مف تكمفة االستدانة لممؤسسة. التمويؿ باالستدانة إذا كانت فرص توظيؼ امواليـ المتاحة في

 .2عرض النظرية  .1
 تمكف كؿ مف العالماف، إذ 1984في شكميا النظري إلى في سنة   Donaldson دونالدسوف لـ تتبمور فكرة 

، مرتكزيف عمى 3مف وضع  نظرية التمويؿ السممي  MAYERS ET MAJLIF مايرز و ماجموؼ 
 الفرضيات السموكية التالية:

 وجود تناسؽ أو تماثؿ معموماتي عف المؤسسة و عف فرص االستثمار.عدـ  -
 انتقاؿ المعمومة مكمؼ و كؿ مشاريع االستثمار ىي قابمة لتحقيؽ. -
 تفاعؿ قرارات االستثمار مع قرارات التمويؿ. -
 افتراض وجود ترتيب سممي لمصادر تمويؿ االستثمارات. -
المسطرة مف قبؿ مسيري المؤسسة. لكف أف عممية تمويؿ االستثمارات تكوف حسب االىداؼ  -

 يتصرؼ بما يالئـ مصمحة المساىميف الحالييف.
 ال يقـو المساىميف الحالييف بتغيير حقيبتيـ المالية حسب القرارات المتخذة مف المسيريف. -

                                                           
1
 la théorie de financement Hiérarchique ou Packing- Order-theory POT, Plusieurs travaux  de 

mayers  1990 ; cooney et kalay 1993, korajczyk et al 1992, bayless et Chplinsky 1996 ; 
2
ٌمذ فشق اٌذوزٛس ١ِٕش إثشا١ُ٘ إٌٙذٜ فٟ وزبثٗ اٌّزوٛس عبثمب ث١ٓ ٔظش٠خ ػذَ رّبصً اٌّؼٍِٛبد ٚ ٔظش٠خ رشر١ت أفؼ١ٍخ   

ِظبدس اٌز٠ًّٛ، إٌٝ أْ اٌجذٛس اٌّٛجٛدح فٟ اٌىزت االخشٜ ال رشد ٘زا اٌزمغ١ُ ٚ رؼزجش ػذَ اٌزٕبعك اٌّؼٍِٛبرٟ وفشػ١خ 

 ٌغٍّٟ.فٟ ٔظش٠خ االشبسح ٚ ٔظش٠خ اٌز٠ًّٛ ا
3
 اٌزٟ رأرٟ أ٠ؼب فٟ ع١بق اٌفشػ١بد اٌزٟ ٚػؼذ ػ١ٍٙب ٔظش٠خ االشبسح.  
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لقد بيف الباحثاف أف ىيكمة التمويؿ لممؤسسة لـ تعد موضوع لمتحكيـ بيف مزايا االستدانة و تكاليؼ  
أنو ليس االفالس و الوكالة، بؿ أصبحت ترتيب سممي يحدد مف قبؿ مسيري المؤسسة. أو بمعننا أخر 

ف مسيري ، ألعمى المؤسسة الحفاض عمى مستوى معين من االستدانة لتحقيق ىيكل تمويمي األمثل
الخارجي فإنيـ يمجئوف المؤسسة يميموف إلى االعتماد أوال عمى التمويؿ الذاتي، ثـ إذا لـز اإلمر التمويؿ 

إلى: األوراؽ المالية األكثر ضماف، السندات العادية، السندات القابمة لتحويؿ إلى أسيـ و أخيرا طرح 
 األسيـ.

 GRAHAM ET HARVEY 2001, Pinegar et) 1 كما بينت أيضا الدراسات التجريبية ليذه النظرية

wilbricht 1989)   47% مف المؤسسات تعتبر مرونة المالية كعامؿ اساسي لقرار التمويؿ، و  59أف  %
منيا يعترفوف بالمجوء لالستدانة لعدـ كفاية التمويؿ الذاتي و يؤكدوف تخوفيـ مف المجوء إلصدار االسيـ 

 ألوراقيـ.  عندما يشعروف بسوء تقييـ السوؽ 
و يرجع سبب ىذا التفضيؿ إلى وجود عدـ التناسؽ أو التماثؿ في المعمومات بيف األعواف 
االقتصادييف، إذ أف األعواف الداخميف لممؤسسة ىـ عمى مستوى لالطالع أحسف مف المستثمريف 

المالية  الخارجيف، ذلؾ أف وجود تخوؼ و عدـ االطالع الدقيؽ ألصحاب مصادر األمواؿ عمى الوضعية
الحقيقية لممؤسسة، يدفع بيـ إلى فرض مبالغ إضافية أو/و قيود عمى التمويؿ، مما يؤدي بالمسير إلى 
تفضيؿ ترتيب معيف لمصادر التمويؿ المتاحة لو، بدال مف البحث عف تحقيؽ ىيكمة تمويؿ مثالية مف 

 شأنيا تعظيـ قيمة المؤسسة.
في تحديد أولوية الترتيب لمصادر التمويؿ، إذ يمكف  كما أف لألىداؼ المسطرة مف قبؿ المسير دور

أف يكوف اليدؼ عمى أساس محاولتو تعظيـ ثروة المالكيف أو محاولة تبني ترتيب معيف لمصادر التمويؿ 
 يتناسب مع مصمحتو الشخصية. و عميو يفضؿ الترتيب التالي: 

تفضؿ الموارد الداخمية عف  : محاولة المسيريف تحقيؽ أىداؼ المالكيف، لذلؾفي الحالة األولى
الخارجية أي تفضيؿ التمويؿ الذاتي أوال، ثـ تفضيؿ االستدانة بدال مف األمواؿ الخاصة، مع تفضيؿ 

 االستدانة األقؿ خطر.

                                                           
1
 Voir, INESS EL FARISSI, Rachid M’RABET,  La décisions financières de Long terme, 

Edition ECONOMICA,  Paris, 2011, P 300. 
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ض أجر مرتفع مقابؿ فعالية : فإف المسير يحاوؿ تعظيـ منافعو الشخصية بفر أما في الحالة الثانية
اإلمكاف مف السمع و الخدمات مف المؤسسة. أف محاولة المسيريف تحقيؽ ىذه المالي و االنتفاع قدر أدائو 

المكاسب ينشئ عنيا تفضيميـ لمتمويؿ بواسطة األمواؿ الخاصة بدال مف االستدانة ، نظرا لما يفرضو 
المقرضيف مف قيود عمى التصرفات المالية لممسيريف لمحفاض عمى استرجاع أمواليـ، و عميو تكوف 

مويؿ كالتالي: التمويؿ الذاتي، رفع رأس الماؿ، االستدانة، غير أف حرية التصرؼ لممسيريف أفضمية الت
 1 يمكف أف تكوف مقيدة مف قبؿ المساىميف.

و أنو  ،غير أنو في كال الحالتيف يبقى التمويؿ الذاتي ىو المفضؿ مقارنة بمصادر التمويؿ الخارجية
)الحالة االولى(، 2مف المفروض أف يكوف سموؾ المسيريف يتماشى مع مصمحة المؤسسة و المساىميف 

لذلؾ يفضؿ المجوء لالستدانة بدال مف طرح االسيـ لمميزة المحققة مف تجنب تدني قيمة أوراؽ ممكية 
 في السوؽ. المؤسسة كنتيجة لبث اشارة سالبة عف المؤسسة في حالة إصدارات إضافية لالسيـ

و يتحدد مستوى التمويؿ الذاتي بالمؤسسة عمى أساس المردودية المحققة خالؿ الدورة بتجميد جزء 
مف االرباح الموزعة و تراكميا في المؤسسة، لذلؾ يعكس ىذا الترتيب السممي لمتمويؿ و جود عالقة 

ة التمويؿ الذاتي عكسية بيف تحقيؽ مردودية مرتفعة و مستوى االستدانة الحالي، كما أف المتالؾ المؤسس
 الكافي ميزات متعددة: 

  تسمح مف تجنب لجوء االستدانة الخارجية و ما ينشئ عنيا مف مصاريؼ مالية تثقؿ عبئ
 المؤسسة. 

 .ال ينشئ عف ىذا النوع مف التمويؿ رفع مخاطر االفالس عكس التمويؿ بواسطة االستدانة 

 سيريف )نظرية الوكالة(.تجنب تضارب المصالح بيف المقرضيف و المستثمريف و الم 

  تجنب االثار السمبية الناتجة عف رفع رأس الماؿ، إذ يصاحب في العادة عممية زيادة في رأس
 الماؿ تراجع تسعيرة أسيـ المؤسسة في البورصة.

                                                           
1
 Myers S. C., Majluf N. (1984), Corporate Financing and Investment  Decisions when Firms 

Have Information that Investors Do Not Have, Journal of Financial Economics 13, 187-221. 
2
 ٘زا اٌزذ١ًٍ لذِٗ اٌجبدضبْ وبؽبس اعبعٟ ٌٕظش٠خ ٚ اٌزٞ دغجّٙب ٠زظشف اٌّغ١ش٠ٓ فٟ اٌّؤعغخ ٌظبٌخ اٌّبٌى١ٓ.   
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إف عدـ التناسؽ المعموماتي لو  اثار غير مرغوب فييا تؤثر في الطمب عمى التمويؿ الخارجي، و 
 1مجئ المؤسسات أوال إلى تمويؿ استثماراتيا عف طريؽ التمويؿ الذاتي ثـ يميو:لتجنب ىذه االثار ت

 في حالة عدـ وجود تكاليؼ االفالس، فإف المسيريف يميموف لمتمويؿ االستداني الطويؿ االجؿ 
 عمى حساب رفع رأس الماؿ، بيدؼ تجنب التصريح بالمعمومات الممتازة لمسوؽ. 

 س، فإف المؤسسة تفضؿ رفع رأس ماليا لتمويؿ استثماراتيا أو أما في حالة وجود تكاليؼ االفال
 مف أجؿ تقميص االستدانة. 

 2 لقد اتاحت نظرية التمويؿ السممي تحديد السموؾ التمويمي التالي:

  عندما يصبح تمويؿ المشروع االستثماري يفوؽ التدفقات المالية لممؤسسة و تعجز ىذه االخيرة
 عف 

دوف تعريض المؤسسة لمخطر، فإف عمييا التوقؼ عف االستثمار و لو اصدار اضافي لالستدانة 
 كانت ىذه المشاريع مربحة.

  في حالة غياب اصدار مضموف االستدانة، فاف أي اصدار لسندات و االسيـ العادية في السوؽ
 ينشئ عنو تراجع لتسعيرة االوراؽ المالية في السوؽ، و الذي يكوف أثره أكبر عمى االسيـ. 

 تج عف نظرية التمويؿ السممي غياب اصدار لالسيـ،  لكف ال تقـو بيا المؤسسة إلى في ال ين
حالة كاف سعر االصدار مرتفع نوعا ما لتجنب الحاؽ الضرر بالمساىميف الحالييف،  أو ليس 

 بحوزة المسيريف لمعمومات يرغبوف في اخفائيا عف السوؽ.
  ستموؿ مباشرتا بواسطة رفع رأس الماؿ في يجب تجنب االستثمار في مشاريع مربحة اذا كانت

فترة سوء تقييـ لممؤسسة مف قبؿ السوؽ، و في الحالة العكسية أي تجاوز التقييـ الفعمي لممؤسسة، 
فعمى المسيريف أيضا تجنب رفع رأس الماؿ دوف تخصيص لمشروع معيف، إذا لـ تتوفر لدييـ 

انو اشارة سمبية تيدؼ المؤسسة مف وراء طاقة لمتمويؿ الذاتي، ألف اصدار االسيـ يترجـ عمى 
 ىذا الرفع تمويؿ احتياجات المالية االستغالؿ بدال مف استثمار في مشاريع مربحة. 

  في حالة ما حققت المؤسسة موارد مالية معتبرة اكبر مما ىو ضروري، فإف المؤسسة تعمد إلى
ة شراء االسيـ أو تقميص توزيع ىذا الفائض عمى المساىميف في شكؿ أرباح استثنائية، اعاد

                                                           
1
 Voir, Éric MOLAY, La structure financière du capital : tests empiriques sur le marché 

français, Finance Contrôle Stratégie – Volume 8, n° 4, décembre, 2005, p. 153 – 175. 
2
 Voir, Eric MOLAY, IBID, P 2-3. 



ٚ اٌغٛق إٌظش٠خ اٌّب١ٌخ ٌٍّؤعغخ  

 

 
65 

استدانة المؤسسة. و مف ثما وجود عالقة طردية بيف تحقيؽ فوائض مالية )خسائر( و تقميص 
 االستدانة )رفع مستوى االستدانة(.

  ،تتبع المؤسسة سياسات ثابت بشأف توزيعاتيا لألرباح بتجنب تخفيضات مفاجئة لألرباح الموزعة
عمى كفاءتيا، كما تضع المؤسسة نسب مستيدفة لتوزيع االرباح لما يشكمو ىذا التوزيع مف اشارة 

بناء عمى التوقعات بشأف فرص االستثمارية المتاحة و التدفقات النقدية المستقبمية، غير أنيا ال 
 يجب أف تقوـ بتوزيع االرباح في حالة اضطرارىا لبيع اصوليا لتوفير السيولة االزمة.

  افعة المثمى بؿ أصبحت تظير كنتيجة لقرارات مالية سابقة.لـ تعد الرافعة المالية تمثؿ الر 
 :و يمكف عرض أىـ الدراسات الحديثة في السموؾ التمويمي السممي في الجدوؿ التالي

 الدراسات الحديثة لمتمويل اليرمي لممؤسسة :3الجدول 
 الباحثون طبيعة الدراسة و االستنتاجات

لقد قاموا بتجارب زمنية )بتسمسؿ تاريخي( لنظريات البديمة لييكؿ رأس الماؿ أي مقارنة التمويؿ السممي و 
مؤسسة امريكية خالؿ الفترة  157التمويؿ بالتوازف )التحكيـ(المستيدؼ، انطالقا مف قاعدة بيانات ؿ 

صحة    Shyam-Sunder et Myers (1999) ، و التي استنتج مف خالليا  1989 – 1971
 التمويؿ بالتوازف )التحكيـ(المستيدؼ. نظرية التمويؿ السممي عمى التطبيقات التجريبية بدال مف نظرية 

[Shyam-
Sunder et 

Myers 
(1999) 

، مع تأكيد عمى أف Shyam-Sunder et Myers 1999 انتقدوا النموذج النظري و استدالؿ ؿ 
لـ تقدـ النتائج معمومات النموذج التجريبي يشكؿ اختبار فعمى لمتمويؿ السممي و تقسيـ لمموارد الخارجية.  

عف ترتب مصادر التمويؿ ، لكف أكدا عمى الحفاظ عمى نسبة االستدانة في مستويات المثالية و في ىذه 
 سندات عممية اصدار لالسيـ.الحالة لتمويؿ العجز، يجب أف تتبع عممية اصدار ل

Chirinko 
et Singha 
(2000) 

، قاما بتطبيؽ Shyam-Sunder et Myers (1999) مف أجؿ تثميف المجيودات التي قاـ بيا
 1990و تمديدىا إلى غاية  1989 – 1971في نفس الفترة  157 مقابؿ   768النتائج عمى عينة أوسع 

سع لبعض المؤسسات لمتمويؿ الخارجي، لكف في المتوسط يموؿ و بينت الدراسة االستعماؿ الوا .1998 –
العجز بواسطة رأس الماؿ مقارنتا باالستدانة، لقد أكدت أيضا عمى صحة تطبيؽ فرضيات التمويؿ السممي 

عمى  المؤسسات الكبرى الغير معرضة ألثار عدـ التناسؽ المعموماتي بسبب التغطية الواسعة مف 
 المحمميف.

Frank et 
Goyal 

(2003 ) 
 

، بحيث ادرج 1999 – 1971مؤسسة  في الفترة الممتدة بيف  1700شممت الدراسة عينة مكونة مف 
 كمتغيرة ميمة في تفسير سبب رفض نظرية التمويؿ السممي. 1الباحثاف طاقة االستدانة

عمى العكس فعندما ال تواجو المؤسسات صعوبات متعمقة بطاقتيا عمى االستدانة تعمد إلى طرح سندات ، 
مف ذلؾ تقـو بطرح االسيـ، و لتوضيح الطاقة عمى االستدانة قاـ الباحثاف باستعماؿ مؤشر االستدانة 

بالنسبة لممؤسسات الكبرى بينما أخذا بعيف االعتبار  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات نسبة نمو عالية 
 التي تعتبر غير مؤشرة و تموؿ عجزىا بواسطة طرح االسيـ.

Lemon et 
Zender 
(2004) 
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 كخالصة عف المراجع التالية : الباحثمف اعداد  المصدر :

بأف اصدار االسيـ لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة Frank et Goyal (2003) نتجا عمى خالؼ و است
 ليس لو عالقة بمشكؿ التناسؽ المعموماتي و لكف لو ارتباط بطاقة االستدانة.

اطر المؤسسة لقد دافع الباحثاف عمى فكرة، انو  في ظؿ عدـ وجود التناسؽ المعموماتي  المتعمؽ بمخ
الشيء الذي يؤدي بالمؤسسة إلى تفضيؿ طرح االسيـ   يظير مشكؿ عدـ القدرة عمى انتقاء المؤسسات،

 la volatilité des بدال مف السندات، بسبب ارتفاع المخاطر مف جراء عامؿ تبخر تسعيرة السندات 
titres ( أو حقيبة مالية لتقمبات العامة نعني بتبخر تسعيرة ورقة مالية ىو حساسية تسعيرة سيـفي السوؽ ،

 .(1 لتسعيرات في البورصة
تأويؿ ذلؾ، يرتكز عمى و جود فرضية أف حساسية التبخر في تسعيرة لسندات تنشئ عف الفوارؽ في 

بالتغيرات في تدفؽ السيولة، و بالتالي فإف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التناسؽ المعموماتي الخاص 
تطرح االسيـ لتمويؿ عجزىا في السيولة بدال مف السندات، إذا كانت تتميز بعدـ ذات مستوى عالي لنمو 

تناسؽ معموماتي متعمؽ بالخطر المالي )سندات( أقؿ مف عدـ التناسؽ المعموماتي الخاص بقيمة المؤسسة 
 )االسيـ(.

 
 
 

Halov et 
Heider 
(2004) 

 
 
 
 
 
 

 النتائج:قاموا ببحوث حديثة عف السوؽ االوربي مؤكديف بعض 
بينوا فكرة مصمحة المسيريف في االبقاء عمى نوع مف المرونة المالية ، أو طاقة عمى االستدانة بما يمنحيـ 
سيولة في االختيار بيف مختمؼ موارد التمويؿ. و التي تعتبر بمثابة تأكيد غير مباشر عمى نظرية التمويؿ 

 السممي،
التي قد تنجر عف قراراتيـ التمويمية، فيما يتعمؽ بتقميص  كما أكدا أيضا ، أف المسيريف حذريف مف االثار

تبخر  أرباحيـ أو طاقتيـ عمى االستدانة، و كما يؤخذ بعيف االعتبار الطرح الجبائي لممصاريؼ المالية،
،  تكاليؼ االفالس، ىذه االعتبارات تجعؿ نتائج مناسبة أكثر مع نظرية التمويؿ بالتوازف االرباح

 )التحكيـ(المستيدؼ.

Graham 
et Harvey 
(2001). 

Bancel et 
Mittoo 
(2004) 

تعتبر المرونة المالية أو الطاقة عمى االستدانة عامؿ مؤثر عمى قيمة االستدانة في الواليات المتحدة 
مقارنتا األمريكية و فرنسا، إذ بيف الباحثاف أف المؤسسات الفرنسية ال تتأثر بنسبة االستدانة المستيدفة 

 بالمؤسسات األمريكية.
وعميو، االىمية التي تولييا المؤسسات االكثر توزيعا لألرباح لممرونة المالية، تومؤوا إلى أف التمويؿ 

 السممي ليس ناتج عف عدـ التناسؽ المعموماتي.

Brounen 
et al. 

(2004), 
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JEAN-MICHEL SAHUT, Finance d’entreprise et finance de marchés, Edition LAVOISIER, 
France, 2007, Page (43- 65) Et Philippe Gaud et Elion Jani, OP.CIT, Page (1- 32). 
 

 1 التسمسل اليرمي لمتمويل وسيمة لتقميل من تكاليف التعاقدية لممؤسسة. .2
يحاوؿ المسيريف عف طريؽ تبني نمط التمويؿ اليرمي أو السممي التقميؿ مف تكاليؼ المالية التعاقدية 

، و 2لمصادر التمويؿ مف أجؿ تعظيـ قيمة المؤسسة explicitesو الجمية أو الفعمية   implicitesالضمنية 
اعتراؼ الطرفيف بفائدة ىذا  نقصد بالعقد الضمني ىو اتفاؽ بيف متعاقديف يتوقؼ استمرار احترامو بمدى

ال  بو و بما أنو ال يمكف تحديد تكمفة معقولة لو فإف عدـ االمتثاؿ 3وىو ما يكفي لتحديد شروطو العقد،
فصمو عف العقد يؤدي بشكؿ منيجي لتصفية المؤسسة، ولكف يؤدي النخفاض قيمتيا، كما أنو ال يمكف 

: في عقود بيع السيارات، تعتبر الجودة اؿ عف ذلؾالجمي الفعمي أو الحقيقي )عمؿ، بيع، تمويؿ(. مث
العالية لمبضائع المباعة، توقيت التسميـ أو التأميف خدمات ما بعد البيع )قطع غيار( مف أنواع العقود 

 .Shapiro et Titman (1985) et Maksimovic et Titman (1991)تعريؼ كؿ مف الضمنية، 
الضمنية مبمغا يتناسب مع المجيود المبذوؿ لموفاء بو، يكوف مرتفع تشترط المؤسسة لاللتزاـ بالعقود 

نوعا ما لتعظيـ قيمة المؤسسة، كما يتوجب عمييا المحافظة عمى مصادر االمواؿ سيمة الولوج 
و تكوف أيضا بأقؿ  تمجأ إلييا في الوقت المناسب لاللتزاـ بالعقود الضمنية المرتبطة بنشاطيا، )االستدانة(.
اختيار ىيكمة تمويؿ قميمة االستدانة كضماف عمى الوفاء ظيـ قيمة المؤسسة، لذلؾ يجب عمييا تكمفة لتع

بالتزاماتيا، و ذلؾ بتبني نمط تمويمي ىرمي يفضؿ أوال رفع رأس الماؿ عف االستدانة و التمويؿ الذاتي، 
 تمجئ إليو في الوقت المناسب. 

تحديد السياسة المالية لممؤسسة ألف ليا أولوية أما بالنسبة لمعقود الجمية فال تمعب دور ميـ في 
غير أف الباحث  ،(Cornell et Shapiro, 1987)التسديد مقارنة بالتزامات المقرضيف و المساىميف 

بيف أف ىذه العقود مرتبطة بأصوؿ خاصة تجعؿ منيا عقود غير مكتممة،  Williamson (1988) 4ويميامس

                                                           
1
 Voir,  Ydriss ZIANE, Op.cit. P 22. 

2
، إر لبَ ثذساعخ اٌؼاللخ اٌّٛجٛدح ث١ٓ CORNELL,A. SHAPIRO (1987٘زٖ اٌذساعخ ث١ٕٙب وٛسٔبي ٚ شبث١شٚ )  

  اخز١بس ّٔؾ ٌز٠ًّٛ االعزضّبساد ٚ ادزشاَ ػمٛد اٌؼ١ّٕخ ٌٍّؤعغخ.
3
 BOUARE Mariam, OP.CIT, P 20, de B.CORNELL,A. SHAPIRO, « Corporate stakeholders 

and corporate finance », Financial Management, 1987. 
4
أطً خبص ٘ٛ راد اعزؼّبي ِذذٚد فٟ اٌّؤعغخ أٚ ٠خض ػذد ل١ًٍ ِٓ اٌّؤعغبد، ١ِض ١ٍ٠ٚبِظ ث١ٓ خظٛط١خ   

الطٛي اٌّبد٠خ، سأط اٌّبي اٌجششٞ، اعزضّبساد خبطخ ثجؼغ اٌضثبئٓ االعزضٕبئ١١ٓ ٚ اٌّىبْ اٌجغشافٟ، خظٛط١خ ثؼغ ا

   أ٠ؼب اٌؼالِخ اٌزجبس٠خ اٌخبطخ ثبٌّؤعغخ. 



ٚ اٌغٛق إٌظش٠خ اٌّب١ٌخ ٌٍّؤعغخ  

 

 
68 

لذلؾ يعمد المتعاقديف عمى تغيير سموكيـ بعد امضاء العقود بفعؿ انتيازية و محدودية رشادة االعواف 
معتبرة ) تكمفة الرقابة، الجمركة، و خاصة اضافية  حوكمةاالقتصادييف، ما يخمؽ لممؤسسة تكاليؼ 

ويؿ قادر عمى تكاليؼ تفاوض عمى مالئمة العقد( يجب تحمميا، و لمواجيتيا عمى المؤسسة تبني تم
تحقيؽ ىذه التسويات باقؿ تكمفة، وىذا بتفضيؿ رفع رأس الماؿ عف االستدانة في تمويؿ االستثمارات 

 الخاصة، أي  عمى المؤسسة اعتماد نفس الترتيب اليرمي لمصادر التمويؿ.
أضؼ إلى ذلؾ ميوؿ المسيريف، في حالة وجود تفويض لمقرار إلى رفع رأس الماؿ بدال مف 

نة، ألف ىذا النوع مف التمويؿ ال يشكؿ قيود عمى السياسة االستثمارية و ليس لو طابع تعاقدي االستدا
 واجب االداء في تاريخ معيف.

تطبيقاتو عمى المؤسسات الصغيرة و  . السموك التمويمي )السممي( اليرمي لممؤسسة و 3
 المتوسطة.

رغـ ، Myers et Majluf (1984)إف اإلطار العاـ ليذه النظرية الذي جاء بو ماجولؼ و مايرس 
ارتباطو بالمؤسسات الكبرى، يمكف أف يوسع ويشمؿ المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب ما اشار إليو 

ف إذ تتماثؿ مصادر تمويؿ االستثمارات لكال نوعيف م ،(Scherr et al., 1993)شاير و أؿ في 
المؤسسات، إال أف االستدانة تشكؿ المورد الخارجي االساسي لممؤسسات الصغيرة بالنظر لعدـ امكانية 
ولوج عدد كبير منيا لسوؽ المالية و ازدراء المكتتبيف لقيمة االوراؽ المالية لممؤسسة في حالة اصدارىا مف 

ف تدني  قيمة ممكية المؤسسة، جية، و مف جية أخرى يحوؿ ىذا النمط مف التمويؿ في نظر المسيريف م
 و الذيف يشكموف في العادة المالكيف الكمييف ليا.

أضؼ إلى ذلؾ ارتفاع التكاليؼ الناتج عف عدـ التماثؿ المعموماتي لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
ى مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، بسبب االثر الواضح لتبايف تكاليؼ بيف المصادر الداخمية و الخارجية عم

ىذه المؤسسات، أي وجود عالقة عكسية بيف حجـ عدـ تناسؽ المعموماتي و حجـ المؤسسة، كما أف ىذه 
العالقة  صحيحة التطبيؽ لمتفرقة بيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فيما بينيا) مؤسسة مصغرة، 

 صغيرة ، متوسطة(. 
المتوسطة،  أف مسيري ىذه  و مف جممة ما أتت بو نظرية التمويؿ اليرمي لممؤسسات الصغيرة و

المؤسسات يولوف أىمية خاصة لمتمويؿ اليرمي، بأولوية التمويؿ الذاتي ثـ االستدانة و أخيرا رفع رأس 
الماؿ، لما يحققو مف تقميؿ في تكاليؼ التمويؿ و مف ثما  تعظيـ لقيمة المؤسسة. غير أف تطبيؽ ىذه 
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ببعض االنتقادات، و الموضحة في الجدوؿ يا المتوسطة واجيتالنظرية عمى المؤسسات الصغيرة و 
 التالي:

 : البحوث البديمة لتمويل اليرمي لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة.4  الجدول

 طبيعة الدراسة و االستنتاجات الباحثون

Holmes et 
Kent 

(1991) 

المؤسسات الكبيرة: لفتا االنتباه إلى نوعيف مف االختالفات بيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و 
مف جية ال تممؾ أغمبية  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة امكانية رفع رأس الماؿ مف المموليف 
الخارجييف. و مف جية أخرى، وجود تبايف في السموؾ تسيير بيف المؤسستيف، بحيث يتميز سموؾ 

فع رأس الماؿ(، عكس مسيري المؤسسة بقوة نفور مف تدني قيمة ممكية المؤسسة )ر  -التمويؿ لمالكي
 المؤسسات الكبرى إذ ىناؾ فصؿ بيف التسيير و الممكية.

Ang (1991) 

عمد الباحث استنادا ليذه االختالفات عمى اقتراح ىيكمة ىرمية بديمة لمصادر تمويؿ االستثمارات: 
اؿ مسيري المؤسسة، و في االخير االستدانة. و عميو فإف االمو  -مالكيالتدفؽ النقدي، مساىمات 

باالستدانة لعدـ تعرضيا ىي المفضمة عمى التمويؿ الخارجي مسيري المؤسسة،  -الصادرة عف مالكي
 لعدـ التناسؽ المعموماتي.

لكف يبقى ىذا النوع مف التمويؿ صعب التقدير بسبب درجة تداخؿ بيف قيمة المؤسسة و ممكية 
مف التقييـ الفعمي عبر  المسير، أضؼ إلى ذلؾ وجود مساىمات ضمنية في شكؿ مكافئات تقمؿ

 مسيري المؤسسة. -الزمف لحجـ التمويؿ المقدـ مف مالكي

Cosh et 
Hugues 
(1994) 

أكدا عمى وجود تمويؿ ىرمي خاص بالمؤسسات ص و ـ، إذ يرفع عدـ التناسؽ المعموماتي مف 
تمويؿ مستوى صعوبة تقدير المخاطر الفردية و الجماعية ليذه المؤسسات. و بالتالي اقترحا ال

برنامج  لمواصمة les actifs liquidesأفضمية االصوؿ المتداولة اليرمي ؿ ـ ص ـ التالي: 
أفضمية االستدانة القصيرة االجؿ، خاصتا القروض ما بيف المؤسسات و السحب  االستثمار، 

عمى المكشوؼ، أفضمية رفع رأس الماؿ الداخمي عف الخارجي، استعماؿ المكثؼ لممشتريات 
 و االعتماد االيجاري.بالقروض 

 Ydriss ZIANE, Op.cit. P 40 - 41مف اعداد الباحث عف  المصدر:
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 التحكيم بين نظرية التوازن و نظرية التمويل اليرمي  :8 المحور
 في تحديد قرار التمويل لممؤسسات.

  
السممي تشكؿ كؿ مف نظريتا التمويؿ بالتوازف )التحكيـ السكوني و الحركي( و نظرية التمويؿ 

التي تعتبر كامتداد لنظرية االشارة، اإلطار النظري المسيطر و الحديث في تفسير قرار التمويمي 
لممؤسسة، فبالرغـ مف تبايف النظريتيف مف حيث االعتراؼ بوجود ىيكؿ التمويؿ المثالي، إلى أف كؿ 

حاوؿ النظرية االولى نظرية تقدـ تفسير واقعي لمقرار التمويمي لممؤسسة حسب نظرة مختمفة، بحيث ت
الوصوؿ الى مستوى االستدانة االمثؿ المستيدؼ بتحكيـ االمثؿ بيف االقتصاد الضريبي و تكاليؼ 
االفالس و الوكالة، بينما تقدـ النظرية الثانية تفسيرا لقرار التمويمي عمى أساس وجود عدـ التناسؽ 

عمى تفضيؿ السممي لمصادر التمويؿ في المعموماتي بيف مختمؼ االطراؼ الممولة لممؤسسة، و المؤثر 
 المؤسسة دوف محاولة تحقيؽ ىيكؿ تمويؿ مثالي.

فمف جية وضعت نظرية التمويؿ بالتوازف )التحكيـ( ترجيح لميزات الجبائية المحققة مف تكاليؼ 
االستدانة مع تكاليؼ االفراط في االستدانة و تكاليؼ تضارب المصالح بيف المساىميف و المقرضيف. و 

 مف جية اخرى بينت نظرية التمويؿ اليرمي الفرؽ االساسي بيف التمويؿ الذاتي و التمويؿ الخارجي. 
لكف يعود إثبات شرعية او صحة كؿ مف النظريتيف إلى مشكؿ خاص بواقع دراسة التجريبية لعينة 

ؾ اثباتات البحث. فالعديد مف الدراسات التجريبية حاولت اثبات تفوؽ نظرية عف االخرى و قدمت لذل
واقعية قوية جعمت مف إمكانية انكار صحة تحميميا لقرار التمويمي لممؤسسة غير ممكف، لكف دوف أف 

 تتمكف مف التفوؽ النيائي، لذلؾ ارتأينا توضيح أوجو مقاربة و االختالؼ لنظريتيف، و امكانية توافقيما.
 تباينات بين النظريتين:. 1

و التوافقات بيف النظريتيف مف خالؿ دراسة نظرية مقارنة بيف يمكف أف نوضح مجموعة مف التباينات 
 1تحميؿ محددات القرار التمويمي المعتمد مف قبؿ النظريتيف و المتمثمة في النقاط التالية: 

 كمما تزايد حجم المؤسسة كمما تزايدت طاقة االستدانة: 1.1

                                                           
1

 Mélanie Croquet, La structure de financement des entreprises belges évoluant بتصرف عن  

sur Euronext Bruxelles. Une étude exploratoire, Centre de Recherche Warocqué, 

WORKING PAPER : 2009/2, article téléchargé sur internet, 2011, P 5 (1 - 26)  
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متنوعة تمكنيا مف الحد مف تبخر تنظر نظرية التوازف عمى أف المؤسسات الكبرى تتمتع بأنشطة 
تدفقاتيا المالية و تقمؿ أيضا مف احتمالية االفالس و مف ثما يتسنى ليا رفع مستواىا االستداني )اشي و 

، كما تتمتع أيضا ىذه المؤسسات بإمكانية  .« Achy & Rigar (2005, p. 11) « too big to failريقار
االستفادة مف تقميؿ تكاليؼ تمويؿ القروض البنكية مقارنتا بالمؤسسات الصغيرة نظرا لضآلة احتمالية 

 .Sheel (1994) افالسيا المالي شؿ
 غير أف نظرت نظرية التمويؿ اليرمي لمحجـ تختمؼ، فيي ترى بوجود عالقة عكسية بيف الحجـ و  

 Achy & Rigarاالستدانة في ىيكمة التمويؿ بسبب عدـ التناسؽ المعموماتي، فحسب اشي و ريقار مستوى

(2005, p. 11)  أكثر و أدؽ عف وضعيتيا المالية مقارنتا  يرى أف المؤسسات الكبيرة تبث معمومات
عمى طرح  بالمؤسسات الصغيرة، و الذي  يطمئف المكتتبيف عمى اقتناء أسيـ المؤسسة و يشجع المؤسسة

أوراؽ المساىمة بدال مف االستدانة، و بتالي يصبح الحجـ مقياس عكسي لممعمومة مبث مف المؤسسة 
 لممستثمريف االجانب و مشجع عمى رفع رأس الماؿ بدال مف االستدانة.

 وجود فرص نمو لدى المؤسسة يؤثر ايجابا عمى مستوى االستدانة: 2. 1

توفر فرص النمو المعتبرة في المؤسسة حسب نظرية التوازف يعمؿ عمى توفيؽ بيف مصالح  
، و يزيد مف احتماؿ مخاطرة (Jung et al., 1996, p.164)المساىميف و المسيريف داخؿ المؤسسة 

ة المسيريف في مشاريع غير مربحة )أنظر تحميؿ ذلؾ في نظرية الوكالة(، و عميو يتراجع مفعوؿ االستدان
في ضبط القرار االنتيازي لمسيري المؤسسة ، مما يرفع مف مخاوؼ المموليف بالمؤسسة عمى االمواؿ 
المقترضة و يزيد مف تكاليؼ الوكالة  و تكمفة التمويؿ البنكي. و عميو ال تميؿ المؤسسات إلى رفع 

 الجديدة بالنسبة لمبنوؾ.مستوى استدانتيا بسبب صعوبة التمويؿ االستداني لتدني قيمة تصفية االستثمارات 
عمى عكس مف ذلؾ ترى نظرية التمويؿ اليرمي ميوؿ المؤسسة لمتمويؿ باالستدانة عند عدـ كفاية   

التمويؿ الذاتي ، كنتيجة العتبار ىذه االولى الوسيمة االقؿ تأثر بمشكؿ عدـ التناسؽ المعموماتي مقارنتا 
 .المؤسسة لالستدانة لجوءبإصدار االسيـ، أي ايجابية  عالقة فرص النمو و 

 وجود عالقة سمبية بين مستوى االستدانة و تزايد المردودية: 3. 1

ترى نظرية التمويؿ بالتحكيـ أف ارتفاع مردودية المؤسسة حافز ليا عمى الرفع مف مستوى    
االستدانة لقدرتيا عمى التسديد، ضماف اضافي لممقرضيف و لالستفادة القصوى مف االقتصاد الضريبي 
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عة و لجوئيا لتكاليؼ االستدانة. و ىو ما بينتو ايضا نظرية االشارة، أف المؤسسة بتحقيقيا مردودية مرتف
 لالستدانة ترسؿ اشارة ايجابية عف صحتيا المالية، مما يشجعيا غمى رفع مستوى استدانتيا.

غير أف نظرية التمويؿ اليرمي ترى غير ذلؾ، فيي ترى في ارتفاع مردودية المؤسسة عامؿ عمى    
ؿ عمى العكس مف ذلؾ زيادة طاقتيا لمتمويؿ الذاتي مما يقمؿ مف لجوئيا لتمويؿ الخارجي االستداني، ب

تعمد إلى محاولة تجنب التمويؿ الخارجي بيدؼ احتفاظ بسرية معموماتيا االدارية و قدراتيا االنتاجية و 
 عدـ انتشارىا.
 ممموسية االصول )غالبية االصول المادية( تزيد من الطاقة االستدانية لممؤسسة: 4. 1

ة في المؤسسة توافقا بيف نظرية التوازف و التمويؿ يشكؿ وجود التثبيتات المادية العادية الغير المميز 
اليرمي، حوؿ تأثيرييا االيجابي عمى زيادة مستوى استدانة المؤسسة، فيي تمثؿ في النظرية االولى 
ضماف حقيقي لممقرضيف مما يسيؿ اقتناء القروض البنكية، بينما ترى الثانية عمى أنيا مقممة لحساسية 

 معموماتي في المؤسسة و مف ثما تسيؿ عممية االستدانة.المموليف لمشكؿ التناسؽ ال
الرتفاع معدالت الضريبة تأثير ايجابي عمى زيادة مديونية المؤسسة شرط عدم وجود  5. 1

 تخفيضات جبائية معتبرة غير مرتبطة باالستدانة:
في اطار نظرية التوازف، الرتفاع معدالت الضريبة عامؿ ايجابي عمى تشجيع زيادة مستوى االستدانة 
لممؤسسات، بالنظر لقابمية الطرح الجبائي لتكاليؼ االستدانة، غير أف ىذه الميزة قد تتالشى في حالة 

 De) لممؤسسة الضريبي  وجود تخفيضات جبائية معتبرة غير مرتبطة باالستدانة. المسببة النخفاض الوعاء

Angelo & Masulis, 1980) سمبي بطريقة غير مباشرة  ، إلى أف نظرية التمويؿ اليرمي ترى وجود ارتباط
بيف الجباية و المردودية، فالرتفاع معدالت الجبائية تأثير عمى تراجع مردودية المؤسسة و مف ثما بث 

 مبي عمى قدرة المؤسسة عمى االستدانة.اشارة سالبة عف الحالة المالية و الذي لو تأثير س
 توجد عالقة ايجابية بين توفر التدفق النقدي في المؤسسة و زيادة االستدانة: 6. 1

 بدراسة محددات ىيكمة رأس الماؿ  باالستعانة Tang  & Jang  (2007)لقد قاـ تونؽ و جونؽ 
 و المتمثؿ في نسبة التدفؽ النقدي عمى مجموع االصوؿ و   « proxy »1بمقياس خاص بتكاليؼ الوكالة 

مجموع االصوؿ(، أكدا عمى  \بعد مقارنتيا مع نسبة االستدانة الطويمة االجؿ )ديوف طويمة االجؿ 

                                                           
1
أوذ ػٍٝ أٔٗ وٍّب صادا اٌزذفك إٌمذٞ فٟ اٌّؤعغخ وٍّب رجب٠ٕذ ِظبٌخ اٌّغ١ش٠ٓ ٚ اٌّغب١ّ٘ٓ  Jensen (1986  (جٛٔغٓ  

 فٟ اٌّؤعغخ، ٚػ١ٍٗ اعزذأخ ِشرفؼخ رؼًّ ػٍٝ فشع ػغؾ ػٍٝ اٌّغ١ش٠ٓ ٌزٛافك ِغ اٌّغب١ّ٘ٓ. 
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وجود عالقة ايجابية بيف التدفؽ النقدي و االستدانة، ألنيا تمثؿ الحؿ لتقميؿ تكاليؼ وكالة االمواؿ 
تدفؽ نقدي ُمعتبر لطرفيف. عكس نظرية التمويؿ اليرمي التي ترى في وجود الخاصة و تقرب مصالح ا

 عامؿ عمى تقميؿ التمويؿ الخارجي و االبقاء عمى عدـ التناسؽ المعموماتي.
 كمما تزايدت تكاليف الضيق المالي )االفالس( كمما تراجعت مستويات االستدانة: 7. 1

يؤثر الضيؽ  Friend & Lang (1988) و فريند و لنؽ  Bradley & al. (1984)فحسب برادلي ز أؿ 
المالي سمبيا عمى مستوى االستدانة لممؤسسات، و ىو ما أكده تجريبا كراوس و ليتزنبرؽ و سكوت و كيـ 

Kraus  & Lintzenberger (1973), Scott (1976)  Kim (1978) ،و ىذا ما أفضت إليو نظرية التوازف ،
تعرضيا إلى ذيؽ مالي، زيادة االقتراض خوفا مف التوقؼ عف الدفع و مف  إذ تتجنب المؤسسة، في حالة

ثما االفالس، كما أف المقرضيف في حالة قبوليـ بإقراض اضافي طويؿ المدى يمزموف المؤسسة عمى 
 تحمؿ معدالت مرتفعة لرأس الماؿ مما يرفع مف احتمالية افالس المؤسسة.

 مرتفع كمما تراجعت مستويات االستدانة: 1كمما كان الخطر العممياتي 8. 1

لقد أكدتا كؿ مف النظرتيف عمى أنو كمما تميزت المؤسسة بارتفاع سرعة تبخر عائداتيا لالستغالؿ 
المحتمؿ، و الذي ينعكس سمبا )الخطر العممياتي( كمما أرتفع معدؿ المطموب مف المقرضيف مقابؿ الخطر 

أنو في حالة ارتفاع مستوى تبخر عائدات  التمويؿ اليرمي عمى مستوى االستدانة، بحيث بينت نظرية
االستغالؿ فإف ذلؾ يعني ارتفاع مستوى تبخر نتيجة المؤسسة قبؿ الضرائب و الذي ينعكس عمى امكانية 

عمى يد  ن ت هاستفادتيا مف االقتصاد الضريبي المرتبط بالطرح الجبائي لتكاليؼ االستدانة. كما بينت 
أف المؤسسات المعرضة لتبخر نتائجيا تعمد إلى تكويف     Gaud &  Jani  (2002, p. 13)قود و جاني

احتياطي في شكؿ أصوؿ قابمة لمتحويؿ لتجنب مشاكؿ تدني االستثمارات في المستقبؿ، و مف ثما يؤثر 
 ذلؾ عمى حاجتيا لزيادة استدانتيا.

 :رصة( و القرار االستدانيتكمفة التمويل االستداني )معدالت الفائدة و تسعيرات البو  9. 1
تعتبر الفترات التي يتخمميا تدني مستويات الفائدة في السوؽ مف المحفزات التي تدفع بالمؤسسة الكبيرة 

كما قد  لرفع مستوياتيا االستدانية بيدؼ انتياز الفرصة لمتقميؿ مف حممت االسيـ بحقوؽ االستدانة. 
توظؼ االستدانة في اعادة  شراء االسيـ عندما تكوف شروط السوؽ مواتية )خاصتا عند انخفاض أسعار 

                                                           
1
 خ. ٠ّضً اسرفبع ِخبؽش رجخش ِذاخ١ً االعزغال١ٌ   le risque opérationnelاٌخطش اٌؼ١ٍّبرٟ   
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وجود قرار استداني متزايد بطرح السندات  et Becker  Wurgler (2002)الفائدة(، إذ بيف وارقمر و بيكر
 1ر مشجع.إلعادة شراء االسيـ عندما تتراجع اسعار االسيـ  و/أو محيط السوؽ غي

غير أف ذلؾ، ال ينطبؽ عمى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، إذ أف مستوياتيا االستدانية رغـ تأثرىا 
بمعدالت الفائدة المطموبة مف المقرضيف تبقى محدودة، لعدـ امكانية المجوء لمسوؽ المالية و ووفؽ 

إال أف ذلؾ في ويؿ و المتوسط، اتفاقيات أو عقود متفؽ عمييا بيف المؤسسة و المقرضيف عمى المدى الط
 الحالتيف يبقى مرىوف بمدى بموغيا لطاقتيا االستدانية و القدرة عمى التسديد.

 : النظرة االيجابية أو السمبية لعالقة محددات القرار التمويمي الداخمية و مستويات االستدانة.5الجدول 

 يل اليرمينظرية التمو  نظرية التوازن محددات االساسية لييكمة التمويل
 سمبية ايجابية الحجـ

 موجبة سالبة فرص النمو
 موجبة موجبة ممموسية االصوؿ )التثبيتات(

 سالبة موجبة معدؿ الخضوع الضريبي
 \ سالبة الميزات الجبائية الغير مرتبطة باالستدانة 

 \ موجبة تكاليؼ الوكالة 
 \ سالبة تكاليؼ الضيؽ المالي )االفالس(

 سالبة سالبة خطر االستغالؿ
 سالبة موجبة المردودية

 \ موجبة و مع تدني تكاليؼ لإلفالس  ارتفاع قيمة تصفية المؤسسة
 سالبة موجبة تزايد نسبة التدفؽ النقدي 

 موجبة \ أىمية عدـ تناسؽ المعموماتي 
 موجبة موجبة االستثمار )نسبة نمو االصوؿ(.

بتصرؼ عف الباحثمف اعداد  المصدر :     
OP. CIT, P 11 et TAHAR RAJHI, OP.CIT, P 281 – 306  Mélanie Croquet 

 2انحراف عن النسبة المستيدفة و نظرية التمويل السممي )امكانية التقارب(:. 2

                                                           

1
 FAKHFAKH Hamadi, BEN ATITALLAH Rihab, Les déterminants de la structure du 

capital des firmes tunisiennes : une étude à travers la théorie de Market Timing, 

Tunisie, article téléchargé sur internet, 2011, P 1- 45. 
2
 ,Philippe Gaud, Choix de Financement des Firmes Européennesػ4ٓ  بتصرفِٓ إػذاد اٌجبدش   

Faculté des Sciences Économiques et Sociales, Université de Genève, UNI-MAIL, Genève 4, 

33) –, Mars 2003. (1  Philippe.Gaud@hec.unige.ch mail :-ESUISSE.  

mailto:Philippe.Gaud@hec.unige.ch
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 Titman et Wessel, 1988)لقد بينت الدراسات الخاصة بتحديد ىيكؿ التمويؿ حسب نظرية التوازف  

; Rajan et Zingales, 1995 Booth et al. ; 2001), ،  أف المؤسسة تحاوؿ دائما الوصوؿ إلى ىيكمة
التمويؿ المثالية التي تحقؽ االستفادة مف االقتصاد الضريبي و تقميؿ خطر االفالس و الوكالة، باستيدافيا 

المستوى لالستدانة يختمؼ مف مؤسسة إلى أخرى ، كنتيجة  لمستوى معيف لالستدانة، إال أنيـ بينو أف ىذا
يتميز بتذبذبو عبر الزمف، لذلؾ   لتأثره بخصائصيا كالحجـ، فرص النمو، قيمة تصفية المؤسسة...إلخ، و

فالمؤسسة ممزمة بالقياـ بعدة تسويات لمستويات االستدانة بشكؿ متزايد و ديناميكي، بيدؼ إعادة تسوية 
 ية المثالية، نظرا لعدـ استقرارىا.ىيكمتيا التمويم

لكف الدراسات حوؿ قرار التمويؿ بالتحكيـ الديناميكي تبقى ناقصة، في ظؿ تبايف سرعة تحقيؽ   
التسوية بيف االسواؽ، و عدـ تحديد العوامؿ المؤثرة عمى سرعة التسوية، كما أنيا بنيت عمى فرضية  

 بيا مارش و جاليمفند و ىاريسلتعمؽ في الدراسات التي قاـ مسبقة بوجود مستوى مستيدؼ لالستدانة، مقابؿ ا

Marsh (1982), Jalilvand et Harris (1984),  و التي لـ توضع عمى استنتاجات مسبقة الستيداؼ ،
مستوى االستدانة، قممت مف نتائج ىذه البحوث في صالح نظرية التوازف. ىذه البحوث االخيرة، بما فييا 

الحظت أف وجود فائض في االستدانة لدى المؤسسات قد ،  (Mackie Mason, 1990)دراسة ماكي ماسف
 يقمؿ احتماؿ اصدار السندات مقارنتا باألسيـ، كما أوضحت دراسة ىوفكيمياف و ابمر و تيتمف

Hovakimian, Opler et Titman (2001)    أف تسوية المؤسسات توجو اساسا إلعادة شراء االوراؽ المالية
 .صداراتبدال مف اال

أضؼ إلى ذلؾ، أف المؤسسات قد تضطر لتغيير ىيكميا المالي و انحرافيا عف نسبة االستدانة   
 la performanceالمستيدفة، ألسباب متعمؽ بأداء  السوؽ و األداء االستغاللي أو العممياتي )

opérationnelleاليؼ )عالوة (، إذ تعبر االولى عف رغبة المؤسسة في االستفادة مف التبايف في تك
الخطر( مصادر التمويؿ في السوؽ المالي، و الذي ينشأ كنتيجة لجزئية )مجزئة( أسواؽ رأس الماؿ و 
اختالؼ مستويات التناسؽ المعموماتي بيا. بحيث تضع سياسة مالية ترمي إلى طرح االسيـ عند ارتفاع 

ؿ بالتوقيت(،  أو يحاوؿ المسيروف تسعيرتيا السوقية و إعادة شرائيا عند انخفاض االسعار)نظرية التموي
قدر االمكاف ، في حالة ما إذا كانت السوؽ غير مالئمة و التي تتزامف مع رقابة شديدة مف المستثمريف، 
رفع مستويات االستدانة لدفع خطر فقداف السيطرة عمى المؤسسة، كؿ ذلؾ يظير إمكانية انحراؼ 

تعمقة بأداء السوؽ. غير أف ليذا االخير تأثير مغاير المؤسسة عف نسبة االستدانة المستيدفة ألسباب م
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عمى نظرية التمويؿ اليرمي، بحيث يمكف لممؤسسة أف تفضؿ اصدار االسيـ في الظروؼ الجيدة لمسوؽ 
 مف أجؿ تحسيف طاقتيا االستدانية القصوى المستقبمية.   

فالعديد مف الدراسات حاولت  أما بالنسبة ألثر االداء االستغاللي او العممياتي عمى ىيكؿ التمويؿ،
ىذا االداء عمى ىيكؿ رأس الماؿ، إذ كمما كاف لممؤسسة مردودية أكبر كمما كاف االقتصاد  تحميؿ أثر

الضريبي عمى تكاليؼ االقتراض أكبر و تراجع احتماؿ خطر االفالس، و لذلؾ خمصت نظرية التوازف 
 ي مف االستدانة. عمى أف المؤسسات ذات مردودية عالية تستيدؼ مستوى عال

تجاوز مستويات لكف قد تتبنى المؤسسات قرار تمويمي يعتمد عمى تجميد االرباح برغـ مف عدـ 
 Fisher, Henkel etإذ بيف كؿ مف فيشر و ىينكؿ و زيشنر وقولدستيف و جو و ليمند القصوى لالستدانة،

Zechner (1989), Leland (1994) et Goldstein, Ju et Leland (2001)  ليس مف المثالي أف تقـو  أف
المؤسسة بتسوية انحرافيا عف النسبة المستيدفة مادامت لـ تتجاوز مستوياتيا االستدانية حدودىا القصوى 
أو الدنيا، و في ىذه الحالة تؤدي تكاليؼ التحويؿ إلى تفضيؿ التمويؿ الذاتي عمى المدى القصير بدال مف 

يدفة قد يكوف نتيجة مثال نقص في فرص النمو، الذي ال االستدانة، ىذا االنحراؼ عف النسبة المست
 يتطمب تمويؿ خارجي و قمت االيراد المحقؽ مف التخمي عف مستوى االستدانة المستيدؼ .

إلى حد  ، Shyam Sunder et Myers (1999)يعكس ىذا القرار، كما بينو شياـ سوندر و مايرس
ير لمنمط الظرفي الستدانة المؤسسة مقارنتا بنظرية كبير نظرية التمويؿ اليرمي، التي تقدـ أحسف تفس

التوازف. فبطبع نظرية التمويؿ اليرمي تتنبأ بأف المؤسسات المربحة التي ىي بحاجة لتمويؿ تستعمؿ 
االستدانة لتمويؿ نموىا، بينما المؤسسات الغير مربحة يمكف ليا أف تنتيز توفر شروط جيدة لمسوؽ لطرح 

  .االسيـ
 Hovakimian, Hovakimian et Tehranian ما خمص إليو ىوفاكيماف و تييرنياف يضاؼ إلى ذلؾ،

عندا دراسة تأثير المردودية عمى طرح االسيـ، أف المؤسسات تجمع بيف الفرضيتيف، تفضؿ   (2003)
التمويؿ الذاتي لكف ليا مستوى االستدانة المستيدؼ، إذ أف المؤسسات التي ليا مردودية منخفضة و بمغت 

دود القصوى االستدانة تقوـ بطرح االسيـ عند رغبتيا في التمويؿ الخارجي، بينما المؤسسات ذات الح
مردودية عالية فال تمجئ لالستدانة بما أنيا تتوفر عمى التمويؿ الذاتي، برغـ مف أف االستدانة تمثؿ ليا 

حيث التأثير السمبي  المورد الرئيسي، كؿ ىذا التحميؿ يجعؿ مف إمكانية التميز بيف النظريتيف مف
 لممردودية عمى مستوى االستدانة أمر صعب و غير دقيؽ.
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دراسات محددات االستدانة في نظريتا التمويل بالتوازن )التحكيم( و التمويل اليرمي و ارتباطيا . 3
 بالمتغيرات الداخمية و الخارجية:

بط  التغيرات في االستدانة يشكؿ ىذا الجدوؿ عرض لبعض الدراسات النظرية و التطبيقية  التي تر 
مع تبياف الدراسات   بمجموعة مف المتغيرات الداخمية و الخارجية و المحددة لمقرار االستداني لممؤسسة.

 تناقض في نتائج البحوث النظرية و التطبيقية. رغـ وجود المؤكدة لنتائج البحوث النظرية،
 الداخمية و خارجية:الدراسات الخاصة بعالقة االستدانة بالعوامل 6الجدول 

 حسب نظريتا التمويل بالتحكيم و التمويل اليرمي
 الذراساث الخاصت بعالقت االستذانت بالعىامل الذاخليت حسب نظريتا التمىيل بالتحكيم و التمىيل الهرمي

 دراساث المؤكذة تجريبيا دراساث نظريت طبيعت عالقت االستذانت بالمتغيرة المذروست

ث١ٓ اٌذجُ ٚ اٌطبلخ ػٍٝ  ٚجٛد ػاللخ ا٠جبث١خ

 االعزذأخ )ْ د د(
/ Achy & Rigar, Sheel (1994) 

رشرفغ ؽبلخ االعزذأخ ثزضا٠ذ ِشدٚد٠خ اٌّؤعغخ  

 )ْ د د(

ross,  leland et 

pyle, heinkel, 

balzenko, john, 

poitevin, ravid 

et sarig 

Toy et Al 1974, SURET 1981 ET 

Gagnon et Al 1986, Titman &  

Wessels  (1988), Nekhili (1994), 

Rajan & Zingales (1995), Gaud & Jani 

(1997) ; Hovakimian et al. (2004), 

Huang & Song (2006), etc. 

 رزشاجغ ؽبلخ االعزذأخ ثزضا٠ذ اٌّشدٚد٠خ

 )ْ د ٖ(
Chang, 

Dubois 1987, Achy & Rigar (2005) ;  

Nekhili, 1994 ;  Mulkay  &  Sassenou, 

1995 ;  Biais  et  al., 1995 ; Bédué, 

1997 ;  Titman &  Wessels, 1998 ;  

Carpentier  &  Suret, 1999 ;  Booth et 

 al., 2001 ; Huang & Song, 2006, 

Colot & Croquet, 2007, etc.). 

 رشرفغ االعزذأخ ثزذٟٔ فشص إٌّٛ

 )ْ د د ػىغٙب ْ د ٖ(

Jensen et 

mackling 1976 

et stulz 1980 

Kim et Sorensen 1986, TITMAN ET 

Wessel, Dubois  (1985), Shuetrim  et  

al. (1993), De  Jong  &  Van Dijk 

(1998), 

Kremp &  Stöss  (2001), Adedeji  

(2002), Tang  &  Yang  (2007). s 

1988, 

رزضا٠ذ االعزذأخ ِغ رضا٠ذ اسرفبع ل١ّخ رظف١خ 

 ٚ ِغ رذٟٔ رىب١ٌف اإلفالط )ْ د د(  اٌّؤعغخ

Williamson 

1988 et Harris 

1990 

Bradley et al 1984, Long et Maltiz 

1985, Titman et Wessels 1988, 

chaplinsky et Niehaus 1990, 

 رزضا٠ذ االعزذأخ ِغ أ١ّ٘خ عّؼخ اٌّغ١ش٠ٓ
Hirshleifer et 

thakor 1989 
/ 

االعزذأخ ٚ اٌّشدٚد٠خ ٌىٓ رٛجذ ػاللخ عٍج١خ ث١ٓ 

٠شرفغ ِغزٜٛ االعزذأخ ِغ رضا٠ذ ٔغجخ اٌزذفك 

 إٌمذٞ ٚ اٌزٞ ٠ظؼت رذذ٠ذٖ. )ْ د د(

Chang, Jensen 

et stulz 1990 
/ 

رشرفغ االعزذأخ ثأ١ّ٘خ ػذَ رٕبعك اٌّؼٍِٛبرٟ ٚ 

 ٚجٛد ػاللخ عٍج١خ ث١ٓ االعزذأخ ٚ اٌزذفك إٌمذٞ

 )ْ د ٖ(

Mayers et 

majluf 1984 
/ 
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ِشرفغ وٍّب رشاجؼذ  وٍّب وبْ اٌخطش اٌؼ١ٍّبرٟ

 )ْ د د( ٚ  )ْ د ٖ( ِغز٠ٛبد االعزذأخ.
 

Prowse (1990), Homaifar et al. 

(1994), Barthala et al. (1994), Gaud & 

Jani (2002). 

الهرميحسب نظريتا تمىيل بتحكيم و التمىيل االستذانت بالعىامل الخارجيت الذراساث الخاصت بعالقت   

 تجريبياالمؤكذة دراساث  دراساث نظريت طبيعت عالقت االستذانت بالمتغيرة المذروست

٠ٛجذ اسرجبؽ ا٠جبثٟ ث١ٓ االعزذأخ ٚ رضا٠ذ ل١ّخ 

 اٌّؤعغخ

Harris et raviv 1990, 

Stultz 1990, Hirshleifer 

et thakon 1989 

Lys et sivarakishnan 1988, 

Cornett et TRavolos 1989, 

Dann et al 1989 

٠ٛجذ اسرجبؽ ا٠جبثٟ ث١ٓ االعزذأخ ٚ ادزّبي ػذَ 

 اِىب١ٔخ اٌزغذ٠ذ ٌٍّؤعغخ.

Harris et raviv 1990, et 

Ross 1977 
/ 

ٚ أ١ّ٘خ ٔظ١ت   ٠ٛجذ اسرجبؽ ا٠جبثٟ ث١ٓ االعزذأخ

 اٌّغب١ّ٘ٓ فٟ سأط ِبي اٌّؤعغخ.

leland et pyle 1977,  

Harris et raviv 1990, 

Stultz 1988 

Kim et Sorensen 1986, 

agrawal et Mandelker 1987, 

AMIhud et al 1990, 

ٚ  ػىظ ِٓ رٌه، ٠ٛجذ اسرجبؽ عٍجٟ ث١ٓ االعزذأخ

 أ١ّ٘خ ٔظ١ت اٌّغب١ّ٘ٓ فٟ سأط ِبي اٌّؤعغخ.
/ 

Friend et hasbrouck 1988, 

fRIEND et lang 1988 

ٚ ٔغجخ رغط١خ   ٠ٛجذ اسرجبؽ عٍجٟ ث١ٓ االعزذأخ

 االػجبء اٌّب١ٌخ
Harris et raviv 1990 / 

ادزّب١ٌخ ٔجبح  ٚ  ٠ٛجذ اسرجبؽ عٍجٟ ث١ٓ االعزذأخ

 (OPA)ػشع ششاء ٌٍجّٙٛس 
/ Palepu 1986 

عف:    بتصرف الباحثمف إعداد المصدر:   

Mélanie Croquet, La structure de financement des entreprises belges évoluant sur 

Euronext Bruxelles. Une étude exploratoire, Centre de Recherche Warocqué, WORKING 

PAPER : 2009/2, article téléchargé sur internet, 2011, P 5 (1 - 26). Et      TAHAR RAJHI, Les 

déterminants de l’endettement des entreprises : revue tunisienne d’économie et de gestion 

RTEG N° 14 vol. X décembre 1995, centre d’études, de recherches et de publications. P 281 – 

306. 
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 بعض النظريات أو دراسات إضافية متعمقة بتحديد القرار التمويمي لممؤسسة: 9المحور 

 
عرض بعض الدراسات التي تمثؿ امتداد لبعض النظريات أو دراسات  المحورنحاوؿ مف خالؿ ىذا 

بمقارنة و مقاربة  المحورإضافية متعمقة بتحديد القرار التمويمي لممؤسسة. ثـ ارتأينا أف نختـ ىذا 
 النظريتيف الحديثتيف االساسيتيف لتفسير القرار التمويمي لممؤسسة.

 .1ؤسسة. دراسة القرار التمويمي و استراتيجية الم1
يمكف أف تساىـ استراتيجية المؤسسة في تفسير ىيكمة التمويؿ، فكؿ واحد منيما يؤثر عمى االخر، 
بحيث يمكف أف تخضع ىيكمة التمويؿ لعدة متغيرات مرتبطة باستراتيجية المؤسسة الرامية لمتأثير عمى 

عمى عكس مف ذلؾ قد قرار المنافسيف في ظروؼ تتميز بمرونة الطمب و العرض، مدى شدة المنافسة، 
 تؤثر ىيكمة التمويؿ عمى استراتيجية و نتائج المؤسسة.

بميغ بيف صناعات ناتجة عف عدـ التوازف  وجود اختالؼ Bradley, Jarrell et Kim 1984لقد بيف 
  et Lewis 1986 , 1988في سوؽ المنتجات و شدة المنافسة و المؤثرة عمى ىيكمة التمويؿ، كما بيف 

Bradley  باستعماؿ المسئولية المحدودة و تكاليؼ االفالس أف الرفع مف االستدانة مف شأنو الزيادة
 المتوازية لممستوى المثالي النتاج المؤسسة.

فإف ارتفاع مستوى االستدانة يزيد في الرغبة عمى زيادة انتاجية المؤسسة ،  1986فحسب الباحثاف 
غطية مطالب حاممي السندات )االستدانة( نظرا بيدؼ تحقيؽ مكاسب مف شأنيا إزالة مخاوؼ و ت

لمحدودية مسؤولية المساىميف في المؤسسة، كما بينا أيضا أنو بوجود تكاليؼ افالس ثابتة فعمى المؤسسة 
رفع مستوياتيا االنتاجية إذا ما لجئت إلى االستدانة،  و ىو ما يتعارض مع وجوب تقميص في حجـ 

  س.االستدانة لتقميؿ احتمالية االفال
و بتالي فإف ارتفاع مستويات االستدانة يؤدي إلى زيادة مستوى االنتاجية، غير أنو إذا تفاقمت 
االستدانة فإف المؤسسة تتجو إلى االفالس، و في ىذه الحالة ال يصبح لحجـ االستدانة أىمية بالنسبة 

اجية بانتياز فرص لممساىميف بؿ امكانية تفادي ذلؾ، و أحسف سبيؿ لتجنب ىذا المصير ىو زيادة االنت

                                                           
1
  Voir, Iness EL FARISSI, Rachid M’RABET, OP.CIT,  P 305- 306. 
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كف يجب االشارة في االخير إلى أف ىذا التحميؿ يخص أكثر لانخفاض التكاليؼ أو شروط الطمب. 
 المؤسسات في طور النمو دوف غيرىا.

 Market Timing Theory Of Capital ». دراسة )نظرية( القرار التمويمي حسب توقيت السوق 2

Structure » 1 

التمويؿ بالتوازف )التحكيـ(المستيدؼ و التمويؿ اليرمي مف اطار أساسي بديؿ رغـ ما تشكمو نظريتا ب
يحاوؿ اعطاء تفسير ليذا القرار عمى  2لممؤسسة، إلى أنو ظير حديثا توجو أخر لتفسير قرار التمويمي

أساس اعتبارات متعمقة بتوقيت أو زمف السوؽ، بحيث تقوـ المؤسسات بطرح االسيـ عندما تكوف شروط 
 السوؽ مواتية لذلؾ، و تعيد شرائيا في الحالة العكسية.

 Baker etو يعود الفضؿ في ظيور ىذا التوجو إلى الدراسة التي قاـ بيا كؿ مف باكر و أورقمر  
Wurgler (2002)  أومأ إلى اف المؤسسة ال تمجئ كثيرا لالستدانة في الفترات المالئمة عندما ، بحيث

يكوف التقييـ جيد لالسيـ في السوؽ و نسبة مرتفعة )أي أكبر مف الواحد( لقيمتيا السوقية مقارنتا بالقيمة 
 ،  و يمكف تحميؿ قرار التمويمي بتوقيت السوؽ عمى أساس توجييف: 3الدفترية 

: يتبف القرار العقالني لألعواف االقتصادييف، أف تكاليؼ عدـ التناسؽ المعموماتي متقمبة خالؿ االول 
، عدة بحوث حاولت شرح نظرية التمويؿ بتوقيت السوؽ عمى أنيا قرار ديناميكي لنظرية التمويؿ 4الزمف

 Hinloopenدي ىاف و  1996ويانغ  Dierkens 1991 Helwege 1992)لوكاس وماكدونالدز  اليرمي، 

 تسمط الضوء عمى أىمية مشكؿ عدـ تماثؿ المعموماتي. ، ىذه البحوث   (2000، وجنسوف 1999

قرار ال عقالني لألعواف االقتصادييف، و تقوـ المؤسسات بطرح االسيـ عندما تكوف يفترض   الثاني:
 Becker et Wurglerباكر و أورقمر بينا  السوؽ مواتية لذلؾ، و تعيد شرائيا في الحالة العكسية، إذشروط 

                                                           
1
 Extrait de FAKHFAKH Hamadi, BEN ATITALLAH Rihab, Les déterminants de la 

structure du capital des firmes tunisiennes : une étude à travers la théorie de Market 

Timing, Tunisie, article téléchargé sur internet, 2011, P 1- 45. et Philippe Gaud, Choix de 

Financement des Firmes Européennes, Faculté des Sciences Économiques et Sociales, 

Université de Genève, UNI-MAIL, Genève 4, SUISSE. E-mail : 

Philippe.Gaud@hec.unige.ch , Mars 2003. (1 – 33). 
2
 ,et (Alti 2005)  Wurgler (2002), Welch (2004), Kayhan et Titman (2004) (2003)ثذٛس وً ِٓ   

Lemmon  
3
 PRICE BOOK RATIO (PBR)أٚ market to book (MTB )ٔغجخ   
4

4 ٚ ٟ٘ رىب١ٌف ٔبرجخ ػٓ ٔزبئج غ١ش ِشجٛح ٌطشح Les coûts de la sélection adverseرىب١ٌف اٌؼىغ١خ ٌالخز١بس   

االعُٙ فٟ اٌغٛق ثغجت ػذَ اٌزٕبعك اٌّؼٍِٛبرٟ ٚ ِٓ صّب رخٛف ِٓ ؽج١ؼخ اٌّؤعغخ اٌظبدسح االٚساق اٌّب١ٌخ، وٕز١جخ 

 ٌؼذَ لذسح اٌّىززت رمذ٠ش ِغزٜٛ أداء اٌّبٌٟ ٌٍّؤعغخ ٚ فؼب١ٌزٙب. 

mailto:Philippe.Gaud@hec.unige.ch
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أف الييكمة المالية لممؤسسة ليس نتاج اختيار عقالني لنسبة االستدانة المستيدفة بؿ ىي تراكـ  (2002)
 ي:لقرارات متخذة في السابؽ حسب محيط السوؽ، و الذي يترتب عنو القرار التال

 طرح االسيـ عندما يكوف التقويـ السوقي السيـ المؤسسة مرتفع و/أو محيط السوؽ مواتي. -

طرح السندات و إعادة شراء االسيـ عندما يكوف تراجع اسعار االسيـ  و/أو محيط السوؽ غير  -
 مشجع.

, MTBمف ىيكؿ التمويؿ الحالية ىي مبررة تاريخيا بنسب  %70إف النتائج المتوصؿ إلييا بينت أف 
، أف ىيكمة التمويؿ ىي محصمة إلرادة  Becker et Wurgler (2002)باكر و أورقمر و مف ثما استنتجا 

  متتالية لإلصدار و الشراء حسب توقيت السوؽ. كما يدعـ ىذه النتائج دراسة قاـ بيا قراىاـ و ىارفي
Graham  et Harvey (2001 ينتيزوف نوافد متاحة في  مستنديف عمى استبياف، إذ استنتجا أف المسيريف

البورصة إلصدار االسيـ، و بينا أف قرار اصدار االسيـ ىي مرتبطة باإلبقاء عمى المرونة المالية 
لممؤسسة، بحيث تتيح ىذه االخيرة مف االحتفاظ بطاقة استدانية يمكف استغالليا في االوقات الصعبة التي 

 قد تنشئ عف السوؽ.
عدة بحوث كاف اليدؼ مف  Baker et Wugler (2002) باكر و أورقمر لقد تمت الدراسة التي قاـ بيا

ورائيا تحديد المقاييس المعتبرة لتوقيت السوؽ في التأثير عمى قرارات التمويؿ لممؤسسة، و التي يمكف 
 عرضيا في الجدوؿ التالي:

 توقيت السوق.أىم الدراسات النظرية التمويل ب: 7 الجدول
 و االستنتاجاتالدراسات  الباحثون اليدف
دراسات 
الخاصة 

أىمية ب
نظرية 
التمويل 
بتوقيت 
 السوق
 

Huang et 
Ritter (2005 

 

 – 1964لقد قاما بفحص نماذج لسالسؿ زمنية، بيدؼ اختبار محددات التمويؿ في الفترة   
، و استنتجا أف المؤسسات االمريكية تقـو بتمويؿ جزء ميـ مف عجزىا التمويمي 2001

بواسطة االمواؿ الخاصة  الخارجية عندما تكوف تكمفتيا متدنية، بينما تفضؿ المؤسسات ذات 
فرص النمو ضعيفة التمويؿ بواسطة االستدانة، لكنيا تنتيز أيضا فرصة تدني تكمفة التمويؿ 

 صة لطرح االسيـ.باألمواؿ الخا
Fama et 
French 
(2002) 

لقيمتيا السوقية اقترحا أف المتغيرة التي تقيس قرار التمويؿ بالتوقيت  ىي متوسط المرجح 
( و التي ترتبط سمبيا مع نسبة االستدانة المقاسة بالقيمة  MTB)نسبة  مقارنتا بالقيمة الدفترية

 Wurgler   (2002.)مت إلييا بيكر و ورقمرىذه النتيجة تؤكد النتائج التي توصالسوقية، 
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Hovakimian, 
Opler et 

Titman  
(2001) 

 Huang et Ritter 2005,  Bie et Haan 2004, Welch)توصموا كميـ بما فييـ 
إلى إظيار أف المؤسسات تصدر االسيـ بعد ارتفاع تسعيرة اسيميـ في السوؽ،  ، .(2004

 بتوقيت السوؽ.و ىو ما يتمشى مع نظرية التمويؿ 

دراسات 
الخاصة 

استمرار ب
القرار 
التمويل 
بتوقيت 
السوق 
عمى 
المدى 
 الطويل

Bie Baker 
et Wurgler 
(2002) et 

Haan 2004, 
Welch 2004 

خمص الباحثوف لقد حاولوا التأكد مف اشكالية استمرار ىذا القرار عمى المدى الطويؿ،  بحيث 
رأس الماؿ ىو دائـ و مستمر، إذ قد تصؿ إلى عشر إلى أف تأثير توقيت السوؽ عمى ىيكؿ 

سنوات. تأثير التوقيت عمى ىيكؿ رأس الماؿ يثير تساؤال واضحا وىي: ما ىو استمرار تأثير 
 توقيت عمى ىيكؿ رأس الماؿ؟

 
أف استمرارية العمؿ بتوقيت السوؽ يتنافى مع نظرية التمويؿ  ،Alti (2005) أكدا إلى جاف 

ف ذلؾ يعني أف المؤسسات ال تبالي بتسوية مستوى استدانتيا في بتحكيـ المستيدؼ، أل
السنوات القادمة، و عميو تصبح ىيكمة التمويؿ نتاج عف تراكمات ماضية لإلغراءات سوؽ 

 االسيـ.
Alti 

(2004), 
Hovakimian, 

 Leary et 
Roberts 
(2005) 

بينوا  أىمية القرار التجريبي لمتسوية السريعة لمتمويؿ باالستدانة  المستيدؼ مقارنتا ب نظرية 
التمويؿ بتوقيت السوؽ، إلى أنيـ أكدوا عمى أف طرح االسيـ يتزامف مع الفترات المالئمة، أيف 

مرتفعة، غير أف تأثير ىذه النسبة عمى قرار التمويؿ  Market To bookتكوف نسب  
 تدانة يبقى ضعيؼ و عمى المدى القصير.باالس

دراسات  
الخاصة 
بالعوامل 
التي قد 
تؤثر عمى 
تبني 
تمويل 
بتوقيت 
 السوق.

Baker et 
Wurgler 
(2002) 

متغير الذي يمتقط التفاعؿ بيف قيمتيا السوقية مقارنتا بالقيمة اعتمدوا لقياس قرار التوقيت ال
، فحسبيـ يغطى العجز في التمويؿ بواسطة طرح ( و الفجوة التمويمية  MTBالدفترية )نسبة 

)نسبة  قيمتيا السوقية مقارنتا بالقيمة الدفتريةاالسيـ عندما تحقؽ المؤسسات نسب مرتفعة ل
MTB )، غير أف ىذه النسبة جوبيت بعدة انتقادات مف قبؿ ,Lemmon et Zender 

2003, Kayhan et Titman 2004 2, Bie et Haan 2004 et Hovakimian 
2005. 

Alti (2005) 

برىف عمى أف قرار طرح االسيـ و تطورىا يتأثر بعوامؿ اخرى التي تمس بسياسة التمويؿ، 
مرتفعة يمكف ليا  MTBعمى سبيؿ المثاؿ  المؤسسات التي  ليا فرص النمو معتبرة و نسب 

استعماؿ التمويؿ بواسطة االمواؿ الخاصة بيدؼ المحافظة عمى مرونة المالية. لكف أكد عمى 
 أف أثر التوقيت يصبح ضئيؿ ابتداء مف السنة الثانية التي تمي دخوؿ البورصة.

 FAKHFAKH Hamadi, BEN ATITALLAH Rihab, Op.cit.  P 1- 45 عف  الباحثالمصدر: مف اعداد 

يمكف أف تشكؿ شروط السوؽ المالي عامؿ بميغ لتفسير ىيكمة المالية لممؤسسة، فحسب ىذه النظرية 
فإف ليذه الشروط تأثير عمى مستوى االستدانة عمى المدى الطويؿ. إذ تشيد المؤسسات التي طرحت 
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ت التي تمي اسيـ في السوؽ عندما توفرت الشروط المالئمة لذلؾ تراجع لمستوى االستدانة خالؿ السنوا
عممية االصدار،  عكس  المؤسسات ذات استدانة عالية  و التي لـ تقـ بإصدارات معتبرة خالؿ السنوات 

عندما قاموا بدراسة  Frank et Goyal (2004) فرنؾ و قوياؿالسابقة، و ىي نفس النتائج التي خمص إلييا 
عالقة مستوى االستدانة برأس الماؿ عمى المدى الطويؿ، بتأكيدىـ لتأثير شروط السوؽ عمى تسوية 

 .االستدانة
و عميو أصبحت ىيكمة التمويؿ نتاج عف قرار انتيازي لمسيري المؤسسة الذيف يقوموف بإصدار 

نة أو اعادة شراء اسيـ المؤسسة في حالة لالسيـ في توقيت ارتفاع تسعيرة السوقية و يعمدوف لالستدا
ىي نتاج صياغة ديناميكية لنظرية التمويؿ اليرمي و التي يؤثر فيو سمبيا أي تراجع التسعيرة السوقية. 

market to book (MTB )نسبة قيمتيا السوقية مقارنتا بالقيمة الدفترية )المعموماتي عمى نسبة  عدـ التناسؽ
نتاج  Hennessy et Whited (2004)(، غير أف ىناؾ مف يعتبرىا PRICE BOOK RATIO (PBR)أو 

صياغة ديناميكية لنظرية التمويؿ بالتوازف )التحكيـ( المستيدؼ،  بالتركيز عمى التسويات القصيرة االجؿ 
 . 1عمى المدى الطويؿ في سوؽ االقتراض

النظرية و مقارنتيا بنظريات بديمة كما يمكف توضيح محددات القرار التمويمي لممؤسسة الخاصة بيذه 
 لتمويؿ في الجدوؿ التالي:

 محددات القرار التمويمي في نظرية التمويل حسب توقيت السوق: 8الجدول 
 سوقالنظرية التمويل بتوقيت  نظرية التوازن نظرية التمويل اليرمي محددات االساسية لييكمة التمويل

 \ موجبة سالبة المردودية
 \ سالبة موجبة الحجـ

 \ موجبة موجبة ىيكمة االصوؿ
 \ سالبة موجبة فرص النمو

 سالبة \ \ تغير أسعار االسيـ
 سالبة \ \ فعالية السوؽ المالي
 سالبة موجية سالبة معدالت الفائدة

 FAKHFAKH Hamadi, BEN ATITALLAH Rihab, Op.cit.  P 13- 14 المصدر:

 المحيط التأسيسي لممؤسسة و الشروط االقتصادية:تأثيرات . دراسة قرار التمويل و 3

                                                           
1
 Voir, Eric MOLAY, OP.CIT. Page (1- 24). 
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يتمثؿ المحيط التأسيسي في مجموعة مف التنظيمات و القوانيف الموضوعة لتحقيؽ المصمحة العامة، 
و المتمثمة أساسا في الجباية، شروط السوؽ، تكاليؼ التحويؿ...إلخ. و يظير ىذا التأثير عمى المدى 

ة مدة زمنية معتبرة لتحديد تأثيرات شروط السوؽ و المحيط عمى الطويؿ، لذلؾ يجب أف تشمؿ الدراس
 القرار التمويمي.
عرض الدراسات الداعمة لدور المحيط التأسيسي في تحديد قرار التمويمي لممؤسسات في و يمكف 
  الجدوؿ التالي:

 

 لممؤسسات: عرض الدراسات الداعمة لدور المحيط التأسيسي في تحديد قرار التمويمي 9الجدول 
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 Philippe Gaud et Elion Jani,. Page (1- 32)كخالصة:  الباحثمف اعداد  المصدر :
لقد أكدت البحوث أنو ال يمكف إىماؿ دور المحيط التأسيسي و تأثيره عمى محددات القرار التمويمي 

الذي بيف أنو مف المحتمؿ Nakamura et Nakamura (1982, note 31)  في المؤسسة، مف بينيا بحوث
الزمني لالستدانة في الواليات المتحدة األميركية ىو كنتيجة لعوامؿ مرتبطة باالقتصاد الكمي،  أف االرتفاع

 منيا الجباية، التضخـ، تكمفة التمويؿ، الدورة االقتصادية...إلخ.
أف ليذه العوامؿ تأثير أيضا عمى سرعة التسوية لنسبة المستيدفة حسب نظرية التمويؿ بالتوازف 

، فحسب العديد مف الدراسات لدوؿ المتقدمة محيط التأسيسي في تعديؿ تكاليؼ التسويةأي دور ال)التحكيـ(

                                                           

  
1
، ٟٚ٘ ِؼط١بد ِغزؼٍّخ فٟ االدظبء اٌم١بعٟ راد ّٔؾ رغٍغٍٟ صِٕٟ. ٚ données de panelلبػذح ث١بٔبد ثب١ًٔ    

 ِىٛٔخ ِٓ ِشب٘ذاد ِزىشسح ػٓ االفشاد ٚ اٌّؤعغبد.

 الباحثون الدراسات و االستنتاجات

بينا أىمية تكاليؼ التحويؿ )تكاليؼ االصدار(  لممؤسسات الصغيرة و التي تموؿ نفسيا في 
 العادة بقروض قصيرة االجؿ، كما أكدا أىمية خاصية المؤسسة في تحديد مستوى االستدانة

Titman et 
Wessels 1988 

 .مع الظروؼ التأسيسية الخاصة بكؿ بمد بينا ضرورة ربط ىذه التعاليـ
، نظرا لتحققيا  G7  تعتبر مف أبرز الدارسات التي شممت دراسة مستوى التمويؿ لممؤسسات ؿ 

 مف مدى صالبة التعاليـ النظرية و التطبيقية األمريكية خارج واليات  المتحدة االمريكية.

Rajan et 
Zingales 1995 

الكمية الموسعة لقرار التمويؿ باالستدانة لعينة موسعة مف المؤسسات أكدت الدراسة االقتصادية 
االلمانية و الفرنسية بكؿ االحجاـ، أىمية  التسوية الديناميكية لمستوى االستدانة و  الظروؼ 

 التأسيسية الخاصة بكؿ بمد.

(Kremp et al. 
1999). 

 
ستعمؿ : الحجـ، المردودية، سمحت النتائج مف تأكيد أىمية أربع متغيرات تفسيرية التي ت

الضمانات، مؤشرات النمو. لكف قوبمت ىذه النتائج باالنتقادات تعمقت بتخصيص النتائج و 
 اختيار المقاييس المعتمد عمييا.

 données بمداف في طريؽ النمو باستعماؿ قاعدة بيانات بانيؿ  10قاموا بدراسة االستدانة ؿ 
de panel1 محيط التأسيسي  ، رغـ تبايف divergences institutionnelles  ليذه البمداف

إلى أف ىذه المتغيرات كانت ميمة، كما تـ تحديد و تحميؿ عدة اختالفات في المحيط التأسيسي 
 عمى ضوء النظريات المالية ، إال النظاـ الجبائي، قانوف االفالس، تمركز رأس الماؿ.

(Booth et al. 
2001). 

 

مع تبيانيـ لدور بينا وجود القرار الديناميكي لمتسوية الجزئية لمستوى االستدانة المستيدؼ، 
)المحيط التأسيسي(  سيادة تمويؿ بنكي في اسبانيا في تقميؿ مف تكاليؼ التسوية لممؤسسات 

 االسبانية مقارنة بالسوؽ االمريكية.

Miguel et 
Pindado 2001 
 في السوق االسبانية
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ات التابعة لنفس القطاع بيف الدوؿ كنتيجة لتأثيرات المحيط التأسيسي و تختمؼ سرعة التسوية لممؤسس
  الشروط االقتصادية.
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 : نظرية المالية و سياسة توزيع األرباح10المحور 
 
 مفاىيم أساسية في سياسة توزيع األرباح:  .2

عندما تقرر المؤسسة توزيع األرباح، فيي تقرر اليا تعويض مقدمي األمواؿ، لكف ىذا القرار قد يقيد 
سياسة االستثمار و التمويؿ لممؤسسة. و بإمكاف المؤسسة االختيار بيف العديد مف أشكاؿ توزيع األرباح، 

شكؿ نقدي، باألسيـ، إعادة شراء األسيـ الذي يشكؿ بديال عف الشكميف إذ يمكنيا تعويض المساىميف في 
السابقيف، فاالختيار بيف ىذه الطرؽ الثالث ليس باألمر السيؿ عمى المؤسسة، التي يجب عمييا احتراـ 

 عدة عراقيؿ مفروضة مف المساىميف مف جية، و شروط إعادة التمويؿ في السوؽ مف جية أخرى.
 األرباح: مفيوم سياسة توزيع 2.1

سياسة توزيع األرباح ىي قرار مالي يقضي بتحديد نصيب مف األرباح الواجب إعادة استثماره في 
المؤسسة )قيمة التمويؿ الذاتي( و النصيب الموزع عمى الشركاء، ىذا القرار يخص فقط تخصيص نتيجة 

ؿ خصوـ المؤسسة و موجودات الدورة الحالية و الدورات السابقة، ما يميزه عف قرار التمويؿ الذي يشمؿ ج
 المساىميف. 

لذلؾ تعتبر سياسة توزيع األرباح المصدر االوؿ لممساىميف قبؿ فوائض القيمة الممكف تحقيقيا مف 
التنازؿ عف األسيـ في السوؽ، و عميو فيجب أف تيدؼ ىذه السياسة إلى تعظيـ ثروة المساىميف أي 

 تعظيـ القيمة السوقية ألسيـ المؤسسة.
 وذلؾ المؤسسة، حققتيا التي األرباح في التصرؼ سياسة توزيع األرباح عمى أنيا: "كيفية تعرؼو 

 أشكاؿ مف شكؿ بإتباع المساىميف عمى توزيعيا أو المؤسسة، في استثمارىا إعادة ثـ ومف إما باحتجازىا
 .1أسيـ" طريؽ عف أو نقدي شكؿ في إما وذلؾ التوزيعات المختمفة، 

 ىذه وتأخذ الفترة، خالؿ المحقؽ الربح مف أو المحتجزة األرباح رصيد مف األرباح توزيع يتـ
 واألىداؼ المؤسسة لظروؼ تبعا األشكاؿ ىذه بيف بالمفاضمة المؤسسات وتقـو مختمفة أشكاال التوزيعات
 .معيف شكؿ تباعإ مف تحقيقيا المرجو

                                                           
عبد الكريـ بوحادرة، أثر اختيار الييكؿ المالي عمى قيمة المؤسسة: دور سياسات توزيع األرباح في تحديد القيمة السوقية  1

-2011، -قسنطينة–لمسيـ، مذكرة ماجستير في اإلدارة المالية، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة منتوري 
 .108ـ، ص 2012
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 أسباب توزيع األرباح و الوقت المحدد لذلك: 1 1 .2
 أسباب توزيع األرباح:  . أ

لكي نتمكف مف توزيع األرباح يجب أف يكوف رصيد حساب النتائج لممؤسسة موجب، بعد طرح كؿ 
 ااٍللتزامات القانونية و التأسيسية و خسائر السنوات السابقة، و الذي يحسب كما يمي:

 خسائر المرحمة -= أرباح السنة + األرباح المجمعة األرباح القابمة لمتوزيع 

 مخصصات ااٍلحتياطات ااٍلجبارية و التأسيسية. -

ىذا الرصيد، الذي ىو جزء مف التمويؿ الذاتي ال يمكف لممؤسسة ااٍلحتفاظ بو كمية لتمويؿ 
 ٍاحتياجاتيا، إذ يجب توزيع جزء منو في شكؿ أرباح عمى الشركاء و ذلؾ لألسباب التالية:

المستثمرة مف قبؿ المساىميف، و في حالة عدـ توزيعو تعتبر ىذه األرباح بمثابة تعويض عف األمواؿ  -  
 فإف ذلؾ يؤدي إلى  ٍانييار السيـ في البورصة نتيجة اٍلىتزاز ثقة المستثمريف  بالمؤسسة.

ىذا التوزيع قد يحفز المساىميف عمى عدـ بيع األسيـ، و تحفيزىـ عمى ااٍلكتتاب عند زيادة رأس  -  
 الماؿ.

ح و ااٍلستثمار في نفس الوقت، فيذا يمثؿ دليال عمى صحة الحالة المالية في حالة توزيع األربا -  
 .لممؤسسة، التي ٍاستطاعت تمويؿ العمميتيف

 و ىو معرفة متى يمكف توزيع األرباح و متى يتـ العدوؿ عف ذلؾ: وقت توزيع األرباح: . ب
 1 :ال يمكن توزيع األرباح في الحاالت التالية 

 لخسائر معتبرة في السنوات السابقة.في حالة تحقيؽ المؤسسة  -
عندما تكوف ىذه السنة جد صعبة مف حيث المردودية و ااٍلستغالؿ، ألف توزيع األرباح ال يتـ ٍاال بعد  -

وقؼ حسابات السنة المالية، و الذي يكوف في الشير الرابع مف السنة الجارية، الشيء الذي يتيح 
 ة )حالة تدىور أـ ال(،معرفة ٍاتجاه الحالة المالية لمسنة الجاري

 عندما تقرر المؤسسة القياـ بٍاستثمارات معتبرة.  -

                                                           

   Vizzavona Patrice , Gestion financière, 9 
e
 Edition , Ed: Berti , Alger ,1999 ,p 393.

1
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عندما تشيد المؤسسة نموا معتبرا، يؤدي ٍالى ٍارتفاع رقـ أعماليا، و بالتالي زيادة ٍاحتياجاتيا مف رأس  -
 ؿالماؿ العامؿ، ىذا األخير يجب أف يموؿ  بموارد دائمة، و أي توزيع لألرباح قد يؤدي ٍالى ٍاختال

 توازف المؤسسة و مف ثـ التوقؼ عف الدفع.
 بينما يمكن أن تقوم المؤسسة بتوزيع األرباح في الحالتين: 

 حالة غياب إمكانية تعرض المؤسسة ٍالى ٍاختالؿ مالي كنتيجة إلحدى الحاالت المذكورة سابقا،  -
بتوزيع األرباح لتشجيع بدافع ٍاستراتيجي، عندما تنوي المؤسسة القياـ بزيادة رأس الماؿ، وذلؾ  -

 المساىميف عمى ااٍلكتتاب.

 أشكال األرباح الموزعة: 2 1 .2
كما تعرضنا لذلؾ سابقا يوجد ثالثة اشكاؿ مف التوزيعات، فيمكف أف تكوف في شكؿ نقدي أو 

 باألسيـ أو إعادة شراء األسيـ الذي يشكؿ بديال عف الشكميف السابقيف.

و ىو التوزيع االكثر شيوعا، مرة واحدة أو بتسديدات متعددة، و قد تقوـ التوزيعات النقدية لألرباح:  . أ
المؤسسة بتوزيعات اضافية أو استثنائية عف التوزيعات المنتظمة، إال أنيا تتفادى ذلؾ بسبب 

 تخوفيا مف عدـ القدرة عمى االلتزاـ بنفس مستوى التوزيع مستقبال. 

 : التوزيعات العينية لألرباح -ب
بتوزيعات النوعية، بحيث تقوـ إدارة المؤسسة بإجراء توزيعات بضاعة أو عقار أو  وتسمى أيضا

استثمار وىذا عوضا عف التوزيعات النقدية، بحيث تمجأ المؤسسات إلى ىذا النوع مف التوزيعات في 
حالة العسر المالي، وعدـ توفر السيولة الالزمة، ولكف ىذا النوع مف التوزيع غير مرغوب فيو لدى 

مساىميف، بحيث أف التوزيع النقدي ىو الذي يتيح قدرا أكبر مف الحرية لممساىميف في إشباع ال
 .1رغباتيـ

وىو التسديد المسبؽ لجزء مف األرباح لممساىميف، ىذا القرار التسبيق عن األرباح الموزعة:  . ب
ىذه الممارسة  يتخذ مف مجمس االدارة أو مف مديرية المؤسسة، دوف الزامية موافقة الجمعية العامة،

 ىي نادرة مف قبؿ المؤسسات المسعرة.
                                                           

حالة –رشيد حفصي، دراسة وتحميؿ تأثير سياسة توزيع األرباح عمى أداء أسيـ المؤسسات المدرجة في السوؽ المالي  1
 .42، ص 2016، 02، المجمة الجزائرية لمدراسات المحاسبية والمالية، العدد -سوؽ دبي المالي
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و ىي مف التوزيعات االستثنائية، إذ تمنح المؤسسة االختيار  توزيعات األرباح في شكل اسيم: . ت
لممساىميف بيف حصوليـ عمى توزيع في شكؿ نقدي أو عمى شكؿ أسيـ، و يتخذ ىذا القرار مف قبؿ 

 الجمعية العامة السنوية و المشار إليو في القانوف التأسيسي لمشركة.

الوقت االحتفاظ بيذه األمواؿ، إال أف ذلؾ تسمح ىذه الطريقة لممؤسسة بتوزيع النتيجة و في نفس 
 يؤدي إلى تحوؿ الثروة مف المساىميف المفضميف لتوزيعات النقدية إلى المساىميف المفضميف لمتوزيعات

 باألسيـ. 
و ىي طريقة أخرى لتوزيع األمواؿ عمى المساىميف، إذ بإمكاف المؤسسة إعادة شراء األسيم:  . ث

يا في اصوليا أو الغائيا و ذلؾ يعرؼ بتقميص رأس الماؿ. تسمح إعادة شراء أسيميا و االحتفاظ ب
ىذه العممية  بإعادة األمواؿ لممساىميف لكف ال يمكنيا تعويض األرباح الموزعة، إذ يتميز االوؿ 

 بالشكؿ الظرفي بينما الثاني فيو دائـ. 

 طرؽ إلعادة شراء األسيـ:  4يمكف لممؤسسة اتباع 

 ا في إعادة شراء أسيميا مف كؿ مستثمر،االعالف في السوؽ عف نيتي -

 %(، 20اقتراحيا إلعادة شراء عدد محدد مف األسيـ بتسعيرة أعمى مف السوؽ )عادة  -

المزايدة بالطريقة اليولندية ، أيف تضع  المؤسسة مجموعة مف االسعار المستعدة إلعادة شراء  -
تحديد التسعيرة، فتقـو المؤسسة اسيميا. اذ يقترح المساىموف عدد األسيـ المستعديف لبيعيا مع 

باختيار التسعيرة االدنى، ىذه الطريقة ىي الطريقة المعروفة بالمباشرة، لذلؾ تفضؿ المؤسسة 
 التفاوض مع المساىـ ذو االغمبية.  

 إف الدافع وراء ىذه العممية ىو:
ؽ( مف تسديد جبائي ألف عممية إعادة  الشراء ىي أقؿ كمفة )في الجزائر منعدمة إف جرت في سو  -

 األرباح و النتيجة نفسيا.
تحوؿ القيمة الذي يكوف مف المساىـ الذي يرفض بيع اسيمو بسبب المراقبة و الذي يقبؿ بالبيع  -

 بسعر أعمى مف قيمة أسيمو في السوؽ.
 ليذا عمدت العديد مف الدوؿ إلى منع ىذا االجراء أو اخضاعو لنفس الضريبة كتوزيع األرباح.  
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 )اشتقاق األسيم(: السيمتجزئة  -ه

يعتبر اشتقاؽ األسيـ بديال آخر لتوزيع األرباح النقدية، فعند قياـ المؤسسة بيذا اإلجراء ينتج عف 
كؿ سيـ أسيـ إضافية، األمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد أسيـ المؤسسة مف خالؿ تخفيض القيمة 

األسيـ مرونة في التداوؿ ولخمؽ زيادة في االسمية لمسيـ، ويتـ استخداـ ىذا البديؿ عادة إلعطاء 
الطمب عمى األسيـ، وذلؾ مف خالؿ أف زيادة عدد األسيـ في رأس ماؿ المؤسسة مف خالؿ تمؾ 
العممية يؤدي إلى تخفيض توزيعات السيـ الواحد عند ثبات مبمغ التوزيعات، أو إلى ثبات توزيعات 

 .1السيـ الواحد مع زيادة مبمغ التوزيعات اإلجمالية

 توزيع األرباح عمى شكل حصص أرباح السيم )عكس تجزئة السيم( -و

 األسيـ لحممة األساسي الموقع عمى التأثير دوف األسيـ تجزئة السيـ أرباح حصص تشبو
 عمى سيحصؿ سيـ 100 حامؿ فإف ،%5 السيـ أرباح حصص كانت إذا :المثاؿ سبيؿ عمى الحالييف
 النقدي، شكميا في األرباح بتوزيع المؤسسة تقـو أف فعوض .تكمفة بدوف إضافية أسيـ (5) خمسة
 .2لممساىميف إضافية أسيـ بمنح تقـو فإنيا

 
 3قياس توزيع األرباح:  2 .2

 يمكف االعتماد عمى طريقتيف في قياس األرباح الموزعة مف المؤسسة عمى المساىميف: 
  مردودية السيم : 1 2 .3

سعر السيـ في السوؽ. و ىو مقياس معبر  \و ىو بمقارنة المبمغ السنوي لألرباح الموزعة لكؿ سيـ 
 بالنظر ألىمية حساب األرباح الموزعة في المردودية الكمية لمسيـ و التي تساوي إلى: 

 المردودية الكمية لمسيـ = مردودية السيـ + القيمة المضافة.

                                                           
 .41رشيد حفصي، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
غربي حمزة، السياسات المالية لممؤسسة، مطبوعة دروس، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة محمد  2

 .28ـ، ص 2016-2015، -المسيمة–بوضياؼ 
3
 Voir, YAHI NESRINE, Les déterminants de la distribution de dividendes des 

entreprises privées algériennes, écoles supérieur de commerce d’Alger, 2005 – 2006, p 13 – 

62. 
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و التي تقارف مبمغ األرباح الموزعة مع نتيجة المؤسسة، و ىي نسبة نسبة توزيع األرباح:  2. 2 .3
شائعة االستعماؿ في تحميؿ سياسة توزيع األرباح، إذ تستعمؿ في تقييـ قيمة السيـ المستقبمية بعد تقدير 

نسبة توزيع  – 1نسبة توزيع األرباح، كما توظؼ في حساب نسبة حجز األرباح )التي تساوي إلى 
و تستعمؿ في تقدير النمو المستقبمي لألرباح، بحيث أف المؤسسات المتميزة بنسبة حجز  األرباح(،   

األرباح مرتفعة يتزايد لدييا معدؿ نمو األرباح مقارنة بالمؤسسات ذات معدؿ الحجز المتدني. و اخيرا 
سة نموا يتماشى معدؿ توزيع األرباح مع دورة حياة المؤسسة، إذ ينطمؽ مف الصفر عندما تعرؼ المؤس

 مرتفعا و يتزايد تدريجيا في مرحمة النمو بتزايد األرباح و يتراجع عند فترة التقمص. 
 سياسة توزيع األرباح و آثارىا عمى قيمة المؤّسسة و المساىمين:  .4

نحاوؿ في ىذه النقطة عرض بعض تأثيرات دوف التفصيؿ فييا نظرا لعدـ ارتباطيا الوثيؽ 
ت غير المسعرة في البورصة وبالتالي أىمية تأثيرات سياسة توزيع األرباح بدراستنا، التي شممت المؤسسا

 عمى قيمة ىذه المؤسسات تكوف ضعيفة.

 : أنواع سياسة توزيع األرباح 1. 2
 إيجازىا كالتالي: سيتـ السيـ، أرباح توزيع لسياسة أنواع عدة توجد

 سياسة الفائض في توزيع األرباح: 1.  1. 2
 أرباحيا مف المتبقي المبمغ بتوزيع تقوـ المؤسسة فإف السيـ، أرباح توزيع في الفائض لسياسة طبقا
 السياسة ليذه وتبعا .الذاتية األمواؿ تكمفة مف أكبر عائدىا معدؿ يكوف التي استثماراتيا تمويؿ بعد
 أرباح بتوزيع تقـو أغمبيا فأ حيث لممساىميف، واضحة غير تكوف لمتوزيع القابمة األرباح نسبة فإف

 ثقة درجة وجود عمى ذلؾ تفسير ويمكف الستثماراتيا، الذاتي التمويؿ إلى حاجتيا نتيجة منخفضة
 1 .مستثمرييا و المؤسسة بيف عالية
 سياسة توزيع أرباح السيم الثابتة: 2. 1. 2
 األرباح استقرار عدـ ظؿ وفي ولكف ثابتة، دفع نسبة اعتماد يتـ حيث التوزيع سياسة أنواع أبسط تعد

 عمى يؤثر قد الذي األمر ألخرى فترة مف بالتقمب سيتميز والذي التوزيعات، مبمغ عمى فإنو سينعكس
 .2األسيـ أسعار

                                                           
 .28مرجع أعاله، ص  1
 .110عبد الكريـ بوحادرة، مرجع سبؽ ذكره، ص  2
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 سياسة توزيع أرباح السيم المستقرة: 3. 1. 2
 وافقتيا إذا إال النسبة ىذه في الزيادة يتـ وال سمفا، محددة تكوف التوزيعات نسبة ختيارا أف وتعني
 الجديد المستوي ىذا عمى المحافظة عمى القدرة إمكانية حوؿ التأكد ظؿ في وىذا األرباح في زيادة
 أوقات في حتى التوزيعات نسبة مف التخفيض عدـ قاعدة عمى تقوـ الطريقة فيذه التوزيعات، مف

 .1ابيوتذبذ بتقمبيا السماح دوف التوزيعات مف مستيدفة نسبة عمى تقـو بالتالي فيي المالية، األزمات
 سياسة توزيع أرباح السيم مع العالوة: 3. 1. 2
 المؤسسة توزعيا التي العادية األرباح توزيع أساس عمى العالوة مع السيـ أرباح توزيع سياسة تقـو
  .العاـ نياية في إضافية أرباح توزيع إلى إضافة عادة
 تعطييا فيي متقمبة، السنوية أرباحيا تكوف عندما اإلجراء ىذا إلى األعماؿ مؤسسات تمجأ ما عادة
 مستقرة أرباح بتوزيع المؤسسة تقـو الحالة، ىذه مثؿ وفي ـ.السي أرباح توزيع إجراءات في مرونة
 األرباح، تحسنت ما إذا السنة نياية في إضافية عالوة عمى التصريح وباإلمكاف منخفضة، لكنيا
 ىذا مثؿ يضفي حيث المنخفض، المستقر باإلجراء واالستمرار العالوة تمؾ بإلغاء المرونة فميا وبذلؾ
 .2السوؽ في السيـ سعر عمى إيجابيا ينعكس مما نقدية أرباح بتوزيع االستمرارية صفة اإلجراء

 دراسات تأثيرات سياسة توزيع األرباح عمى قيمة المؤسسة: 2 .4
 Miller :3و ميمر  Modiglianiموديقمياني  دراسةنظرية حيادية سياسة توزيع األرباح  1 2. 2

حسب الباحثاف تعتبر سياسة توزيع األرباح مجرد قرار مالي بسيط و ال يوجد سبيؿ دائـ ألنشاء 
القيمة مف قرار مالي بسيط، فبالنسبة ليما ال يفضؿ المساىـ الحصوؿ عمى دخمو في شكؿ توزيع نقدي 

 المالية و لكف تمثؿ فقط تجزئة ألرباحو. لألرباح أو فائض لمقيمة، فيذه ال تمثؿ ارتفاعا في ذمتو
كما اكدا عمى أف سياسة توزيع األرباح يجب أف ال تؤثر عمى قرار االستثمار و التمويؿ لممؤسسة، 
فيجب تحميميا عمى أنيا سياسة متبقية أيف تحدد محدداتيا بعد تحديد سياسة االستثمار و تحديد مصادر 

  ىميف بعد تغطية جميع االلتزامات.تمويميا. أي يتـ تسديد األرباح لممسا

                                                           
 .109مرجع أعاله، ص  1
 .29غربي حمزة، مرجع سبؽ ذكره، ص  2
بريش عبد القادر و بدروني عيسى، محددات سياسة توزيع األرباح في المؤسسات الخاصة الجزائرية، األكاديمية  3

 .13ـ، ص 2013، جواف 10لمدراسات االجتماعية واإلنسانية، أ/ قسـ العمـو االقتصادية والقانونية، العدد 
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قد طرحت سؤاليف: لماذا تقـو المؤسسات بتوزيع  (Modigliani et Miller)إف نظرية موديمياني و ميمر 
 :1؟ و ىؿ تؤثر  سياسة توزيع األرباح  عمى قيمة المؤسسة ؟  وذلؾ وفقا لمفرضيات التالية  األرباح

 ممكف ىو إعادة ااٍلستثمار في المؤسسة نفسيا.بالنسبة لكؿ مساىـ فٍاف أفضؿ ٍاستثمار  -
 ٍاف معدالت الضرائب الشخصية لكؿ مساىـ ال تؤخذ بعيف ااٍلعتبار .  -
 يمثؿ السوؽ نوعا مف الفعالية. -

بأف توزيع األرباح بيف ااٍلحتياطات وتقديميا لممساىميف في  لقد أوضح كؿ مف مودقمياني و ميمر
شكؿ أرباح موزعة ليس لو أي أثر في سوؽ فعاؿ عمى تسعيرة األسيـ و عمى قيمة المؤسسة، و عمى 

 :2ثروة المساىـ . ويرجع سبب عدـ تأثر قيػمة السػيـ ٍالى 

يقابميا تمويؿ ذاتي مرتفع، و  أف التوزيع الضئيؿ لألرباح يؤدي إلى انخفاض قيمة السيـ ولكف -
 الذي يرفع مف قيمة السيـ )زيادة فائض القيمة(.

بينما التوزيع الواسع لألرباح ينجر عنو تحسيف حالي في قيمة السيـ، ولكف يدفع المؤسسة ٍالى  -
 ااٍلستدانة مف الخارج، والذي لو أثر عمى قيمة السيـ.
ستخداـ األمثؿ لمموارد المختمفة المتاحة وليس وقد أوضحا أف قيمة المؤسسة تتوقؼ عمى مدى اال

الكيفية التي يتـ مف خالليا التعامؿ مع األرباح، وأكدا أف كفاءة االستثمارات ىي المحدد الرئيسي لثروة 
 المساىميف )قيمة المؤسسة(.

وجادؿ مودقمياني وميمر أف قيمة المؤسسة تتحدد بقوة ربحيا األساسية ومخاطرة أعماليا فقط، 
 ستنتجا العالقة التالي:فا

      
              

    
 

 سعر السيـ الحالي والمستقبمي عمى التوالي،    و    حيث 
 : تكمفة األمواؿ الخاصة.  
 : تمثؿ عدد األسيـ القديمة والجديدة عمى التوالي،   و    
 : يمثؿ مبمغ االستثمار.  

                                                           
1
 DUPALLENS. G. gestion financière d’entreprise, 11

e
 édition, Ed: Dalloz , Paris, 1997, p 

835.  
2
  Piget Patrick, LOC.CIT. P 461 .     
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 : يمثؿ األرباح الصافية لمسنة. 
العالقة أف القيمة الجديدة لألسيـ القديمة ىي عبارة عف القيمة الحالية لقيمة يظير مف خالؿ ىذه 

األسيـ القديمة وقيمة األسيـ الجديدة مضافا إلييا القيمة الحالية لألرباح ومطروح منيا القيمة الحالية لمبمغ 
 االستثمار.

وبالتالي فإف قيمة السيـ  ففي ىذه العالقة ىناؾ غياب لتأثير سياسة توزيع األرباح عمى قيمة السيـ
 مستقمة عف سياسة توزيع األرباح، وما ىو محقؽ في فترة فيو كذلؾ بالنسبة لجميع الفترات.

يتضح مما سبؽ أف سياسة توزيع األرباح أو نوعية التمويؿ ليست ىي المؤثرة عمى ثروة المساىـ 
نما مدى كفاءة المسير في اختيار االستثمارات المربحة المثمى.  وا 

 : Shapiro و شابيرو Gordonنموذج قوردن  2 2. 2
و يقضي بضرورة أف تقوـ المؤسسة بتوزيعات عالية لألرباح مف أجؿ تقدير احسف لممؤسسة في 

 السوؽ، إذ تشكؿ األرباح المدفوعة و معدالت نمو األرباح عوامؿ أساسية في تقييـ السيـ:

P0 = (Dt / K) + g 

 ،tاألرباح الموزعة في الفترة  Dt، 0قيمة السيـ في الفترة   P0حيث: 
 K  ،معدؿ مردودية المطموب في السوؽg .معدؿ نمو األرباح 

لألمواؿ  Kاصبحا كبيريف، كمما كانت قيمة السيـ اكبر مف اجؿ نفس التكمفة  gو  Dtو بالتالي كمما 
الخاصة. و عميو فالمؤسسة التي ترغب في تحسيف قيمة اسيميا عمييا أف تقوـ  بتوزيع مرتفع لألرباح و 

كؿ  gاالحتفاظ بمعدؿ نمو توزيع األرباح في مستوى مرتفع، أي اف تسعيرة السيـ في السوؽ تتزايد بقيمة 
 سنة.

نفس برنامج االستثمار و ىيكمتيا و لكي تحافظ المؤّسسة عمى نفس مستوى لتوزيعات األرباح و 
 المالية عمييا مراجعة سياستيا التمويمية بقياميا بزيادة رأس الماؿ لتعويض ارتفاع األرباح الموزعة.

 1 عواقب سياسة توزيع األرباح عمى المؤسسة و المساىمين: 3. 2
تعمؿ سياسة توزيع األرباح المطبقة في المؤسسة عمى تقدير النتائج و احتياجات التمويؿ الذاتي في 
المستقبؿ، كما تقرر االولويات بالتحكيـ بيف األرباح الموزعة و التمويؿ الذاتي، مع ضماف الحد األدنى 
                                                           
1
 Roland GILLET, Jean-piérre JOBARD, Patrick NAVATTE, Philippe RAIMBOURG, 

finance, 2 
e
 édition, DALLOZ, France, 2003, P 177-181. 
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األرباح ، إما ببموغ نسبة "مف الدخؿ لممساىميف. لذلؾ تحاوؿ المؤسسة مف خالؿ سياستيا لتوزيع األرباح
% )حسب الدوؿ( و المحافظة عمى ذلؾ مف أجؿ منحيا نوع مف  50إلى  20الربح"  \الموزعة 

 االستقرار. أو محاولة الزيادة المنتظمة في األرباح الموزعة  و لو بنسبة ضئيمة، و ىي الطريقة االنسب.

 لمؤسسة مف حيث: لسياسة توزيع األرباح أثر عمى ثروة المساىـ و قيمة اإف 

  كمما كاف مستوى توزيع األرباح بالمؤسسة ضئيؿ كمما ٍارتفع فائض القيمة )المحقؽ مف بيع األوراؽ
المالية(، ومف ثـ زيادة قيمة األسيـ. باإلضافة ٍالى ذلؾ تفرض معظـ األنظمة المالية في العالـ 

أنو يمكف لتنظيـ الجبائي أف لدرجة ضرائب ثقيمة عمى األرباح الموزعة مقارنة بفوائض القيمة، 
، و ىذا ىو يجعؿ مف األرباح الموزعة الوسيمة االكثر كمفة في تمبية احتياجات السيولة لممساىميف

 الدافع  ٍالى تفضيؿ ااٍلحتفاظ باألرباح في المؤسسة.
  ٍاف مستوى األرباح الموزعة يعتبر وسيمة لمسيري المؤسسة لالستعالـ  عف حالة المؤسسة في

، بحيث ال تقوـ المؤسسة بزيادة األرباح الموزعة (La théorie de Signaux)نظرية ااٍلشارة السوؽ 
إال إذا تأكدت مف إمكانية المحافظة عمى ىذه النسبة لتوزيع في المستقبؿ و العكس صحيح، و 
بالتالي حدوث تغيير أو ٍاستقرار في مستوى األرباح الموزعة ، يشير لممتعامميف في السوؽ عف 

فاؽ المستقبمية لممؤسسة.  و عمى عكس ذلؾ يعتبر بعض الكتاب أف زيادة األرباح الموزعة ىي  اآل
دليؿ عف عدـ قدرة المؤسسة عمى  ٍايجاد مشاريع ٍاستثمارية ذات مردودية مقبولة، و بالتالي تفضؿ 

 توزيع ىذه األرباح.

، لكف في نفس الوقت وعميو، تنشأ عف سياسة توزيع األرباح عواقب و ضغوطات عمى المؤسسة
تعتبر كإشارة لمسوؽ عف تحكـ المؤسسة في محيطيا و احتراميا لمالكييا، مما يترتب عميو اعطاء صبغة 

 جيدة ألسيـ المؤسسة و تسييؿ لعممية توزيع األرباح المستقبمية و منح استقرار في ممكيتيا.   

السابقة  أو استنتاجا مف السنوات و يمكف أف نستشؼ عف سياسة توزيع األرباح المعمف عمييا صراحة
 انتياج المؤسسة و المساىميف لقرار مالي معيف:

  ،تحاوؿ المحافظة عمى استقرار ممكيتيا بتوزيع منتظـ لألرباح عمى المساىميف، مما فالمؤسسة
ينشئ ضغوط كبيرة عمى خزينة المؤسسة، لكف يمكف لممؤسسة تفكير في توزيع األسيـ المجانية بدال مف 
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توزيع األرباح، إال أف ذلؾ يترتب عميو زيادة رأس الماؿ كؿ سنة، إمكانية تدىور قيمة السوقية لالسيـ 
 نتيجة عدـ توزيع األرباح و تزايد عدد األسيـ المتداولة في السوؽ. 

  فيفضموف التوزيع المنتظـ لألرباح لحاجتيـ الماسة إلى ذلؾ، لدرجة انيـ في أما المساىمين
ستعدوف لمتخمي عف اسيميـ ما لـ تحقؽ ليـ ربحا مستقرا أو توزيعا لمربح في شكؿ اسيـ بعض الحاالت م

مجانية، مما يترتب عميو عدـ استقرار في ممكية المؤسسة. و في المقابؿ التوزيع الياـ لالسيـ يقمؿ مف 
 إمكانية تبخر قيمة السيـ و بالتالي التعظيـ مف قيمة المؤسسة.

أف تقوـ المؤسسة بتوزيع عاؿ لألرباح مف أجؿ ااٍلسراع في حركة تنقؿ و عمى العموـ مف األفضؿ 
رؤوس األمواؿ، ثـ القياـ بزيادة رأس الماؿ مف أجؿ ترؾ حرية ااٍلختيار لممساىميف في ااٍلكتتاب أـ ال، و 

    .1الذي يكوف حسب التنبؤات المستقبمية لمردودية ٍاستثمارات المؤسسة 

  :توزيع األرباحاسة يساخرى ل نظريات. 3

 نظرية العصفور في اليد: 1. 3

( وجاءت كانتقاد لنظرية  (Myron Gordon & John Litnerتنسب ىذه النظرية إلى كؿ مف
(Modigliani et Miller) التي قامت عمييا النظرية األولى أال وىي وجود عالقة بيف سياسة توزيع ،

موكة، وتشير ىذه النظرية إلى أف سياسة توزيع األرباح األرباح ومعدؿ العائد المطموب عمى األمواؿ المم
ليا تأثير مباشر عمى القيمة السوقية لممؤسسة مف خالؿ تأثيرىا في سعر السيـ السوقي وىذا مف خالؿ 
أف معدؿ العائد المطموب عمى األمواؿ الممموكة ينخفض بارتفاع توزيعات األرباح، وىذا راجع إلى أف 

حوؿ حصوليـ عمى المكاسب الرأسمالية المتحققة مف األرباح المحتجزة أقؿ مف درجة تأكد المستثمريف 
درجة تأكد حصوليـ عمى التوزيعات، حيث تزداد درجة المخاطرة نتيجة ارتفاع حالة عدـ التأكد المصاحبة 
عادة استثمارىا، مما يعني تفضيؿ المستثمريف لتوزيع األرباح عمى تحقيؽ مكاسب  الحتجاز األرباح وا 

أسمالية في المستقبؿ، كوف األرباح الموزعة في الوقت الحاضر أكثر تأكدا مف احتمالية الحصوؿ عمى ر 
 .2مكاسب رأسمالية في المستقبؿ

                                                           
1
  Vermimmen. Pierre, Politique Financiers de l’Entreprise, Encyclopédie de gestion, tome 

3, sous la direction Patrick Jeffre et Yves Simon, Ed : Economica , Paris ,1989, p 2151 
 .43رشيد حفصي، مرجع سبؽ ذكره، ص  2
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 نظرية التفضيل الضريبي: 2. 3

طبقا ليذه النظرية يفضؿ المستثمروف االستثمار في تمؾ المؤسسات التي تقـو بتوزيع نسبة أقؿ مف 
وجود ضرائب بنسبة أعمى عمى األرباح الموزعة مقارنة باألرباح الرأسمالية. فحسب  األرباح، وذلؾ نتيجة

أنو في حالة وجود الضرائب فإف المستثمر  (Weston & Brigham 1993كؿ مف ويستوف وبرقياـ )
يفضؿ إعادة استثمار األرباح بدؿ مف الحصوؿ عمييا، وبالتالي يفضؿ المؤسسات التي توزع أقؿ نسبة 

باح لتخفيض قيمة الضرائب التي يدفعيا، وتوزيع نسبة أقؿ مف األرباح يعني إعادة استثمار نسبة مف األر 
كبيرة منيا في أنشطة المؤسسة مما يؤدي إلى زيادة معدؿ نمو أرباحيا، وطبقا لنموذج جوردوف 

(Gordon) .فيذا يؤدي إلى ارتفاع ثروة المستثمر 

الرأسمالية ال تدفع إال مرة واحدة وىي عند بيع السيـ، فبأخذ القيمة فالضرائب المستحقة عمى األرباح 
الزمنية لمنقود والتي تتناقص قيمتيا مع مرور الوقت فإف قيمة الدينار الحالي أكبر مف قيمة نفس الدينار 

السيـ في المستقبؿ، وىذا يجعؿ األرباح الرأسمالية أقؿ تكمفة مف أرباح السيـ، كما أف في حالة االحتفاظ ب
حتى وفاة المساىـ فإف الورثة ال يدفعوف ضريبة عمى األرباح الرأسمالية في حالة ما إذا قاموا ببيع السيـ، 

 ذلؾ أف سعره السوقي عند وفاة المساىـ يعد كتكمفة شرائو وبالتالي ال يوجد فرؽ القيمة.

ز األرباح بدؿ توزيعيا وبناء عمى ىذه األسباب فإف المساىميف يفضموف المؤسسات التي تقوـ باحتجا
ويكونوف مستعديف لدفع سعر أعمى لشراء أسيـ تمؾ المؤسسات التي ال توزع األرباح. إلى ىنا فإف 
المؤسسة إذا أرادت توزيع الثروة عمى المساىميف، فإنيا سوؼ تمجأ إلى إعادة شراء األسيـ تجنبا لتحميؿ 

السيـ نتيجة الضريبة الزائدة. وكصورة واقعية ليذا  المساىميف تكمفة زائدة في حالة ما قامت بتوزيع أرباح
فقد لوحظ زيادة في شراء األسيـ بدؿ توزيع األرباح ابتداء مف سنوات الثمانينات وىذا ما أشرات إليو 

 .20011، وفرانش 2000وستيفف وويبساف  1995دراسة كؿ مف أالف ومشيمي 

 نظرية تكاليف الصفقات: 3. 3

ؿ تكاليؼ عند توزيعيا ألرباح السيـ، كما أف المساىـ كذلؾ يمكنو أف المؤسسة يمكنيا أف تتحم
يتحمؿ تكاليؼ عند استثمار أموالو التي تحصؿ عمييا في شكؿ توزيعات ألرباح السيـ، ومع ذلؾ فالكثير 
مف المؤسسات والمساىموف يبقوف أوفياء لتوزيع أرباح السيـ وتمجأ المؤسسات إلى زيادة التمويؿ الخارجي 
                                                           

 .14بريش عبد القادر وبدروني عيسى، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
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طية احتياجات استثماراتيا. وتكاليؼ الصفقات في حالة المجوء إلى التمويؿ الخارجي ىي تكاليؼ توزيع لتغ
 أرباح السيـ، فاألرباح يمكف استعماليا لتغطية تكاليؼ الصفقات عند المجوء إلى إصدارات جديدة.

ؼ التي يمكف أف نظرية تكاليؼ الصفقات لتوزيع أرباح السيـ تستبؽ االستثمارات وتبحث في التكالي
تتحمميا المؤسسة نتيجة التمويؿ الخارجي في حالة ما إذا قامت المؤسسة بزيادة نسبة توزيع أرباح السيـ، 
فتكاليؼ الصفقات تشمؿ كؿ التكاليؼ الناتجة عف المجوء إلى التمويؿ الخارجي كتكاليؼ االكتتاب، 

 تكاليؼ اإلدارة، والنفقات القانونية كالضرائب وغيرىا..

رية تكاليؼ الصفقات لسياسة توزيع األرباح تقترح عمى المؤسسة باستطاعتيا االعتماد عمى نظ
أرباحيا في تمويؿ استثماراتيا وتمجئ إلى توزيع األرباح في حالة عدـ وجود فرص استثمارية مواتية، 

مف خالؿ  فالمؤسسات األكثر لجوءا إلى التمويؿ الخارجي تسعى إلى تعظيـ القيمة السوقية لممساىميف
" فإف الرافعة المالية Rozeff 1982تكمفتو المنخفضة مقارنة بالتمويؿ باألرباح المحتجزة، وحسب روزالؼ "

 ودرجة النمو ىما العامميف المذيف يفسراف لجوء المؤسسة إلى التمويؿ الخارجي.

بيعة الحاؿ والعامؿ اآلخر الذي يمكف أف يفسر لجوء المؤسسة إلى التمويؿ الخارجي ىو الحجـ،فبط
المؤسسات األقؿ حجما يكوف مساىمييا غير راضيف عمى لجوء المؤسسة إلى التمويؿ الخارجي عكس 
المؤسسات ذات الحجـ الكبير. وضياع إمكانية مراقبة المؤسسة ىو أكبر مشكؿ يواجو مساىمي 

النسبة ليا مقارنة المؤسسات ذات الحجـ الصغير نتيجة زيادة التمويؿ الخارجي، والذي يكوف أكثر تكمفة ب
 مع المؤسسات ذات الحجـ الكبير.

وبالتالي فتوزيع أرباح السيـ في المؤسسات الصغيرة يكوف أكثر تكمفة منو في ذات الحجـ الكبير، وىذه 
مؤسسة وىذا ما أكدتو النتيجة يمكف استخالصيا مف العالقة الموجبة بيف نسبة توزيع أرباح السيـ وحجـ ال

 Redding, 1997, and Fama and French, 2001. 1)ؽ وفاما وفرانش""روديندراسة كؿ مف 

 النظريات التقميدية لقرار توزيع األرباح في المؤسسات: .4
تعكس سياسة توزيع األرباح مدى الصحة المالية لممؤسسة، لذلؾ تحاوؿ ىذه االخيرة المحافظة عمى 

بمحاولة منح استقرار لمتوزيع في ظؿ تطور  استقرارىا لتجنب كؿ سوء فيـ لطريقة توزيعيا لألرباح، و ىذا
 غير مستقر لممردودية مف جية و تقمبات احتياجات التمويؿ لممؤسسة مف جية أخرى .

                                                           
 .16-15مرجع أعاله، ص ص  1
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النقطة المرجعية في تحميؿ تطور األرباح الموزعة، إذ تـ  LINTNER 1956تشكؿ دراسات لينتر 
 وسع في اوروبا و الواليات المتحدة االمريكية. تطوير مفيوـ استقرار األرباح الموزعة انطالقا مف ابحاثو لتت

اعطاء نظرة عف التفسيرات النظرية نماذج توزيع األرباح دوف التوسع  المحورسنحاوؿ مف خالؿ ىذا 
 فييا لتبياف قرار المؤسسات في التوفيؽ بيف توزيع األرباح و تمويؿ المؤسسة. 

، و الذي تـ LINTNERترتكز نماذج توزيع األرباح عمى النموذج االساسي لمتسوية الجزئية ؿ لينتر 
، لكف النموذج االوؿ ييتـ بتوزيع األرباح 1987في  Marchو مارش  Mertonتوسيعو مف قبؿ ميرتف 

 لمؤسسة معينة، بينما الثاني يدرس توزيعات األرباح لمجموعة مف المؤسسات.

 نموذج التسوية الجزئية، دراسة لينتر:  1. 4
، أف 1فريؽ مف  مسيري المؤسسات األمريكية في الخمسينات 28الحظ لينتر في دراسة اجراىا عمى 

أغمب المؤسسات تقوـ بتخصيص النتيجة في توزيع األرباح ثـ تبقي الباقي عمى  شكؿ تمويؿ ذاتي، إي 
تثمار و تمويؿ المؤسسة، و ذلؾ نتيجة لرغبة ممحة اف سياسة توزيع األرباح  مستقمة عف قرار االس
 لممؤسسة في المحافظة عمى استقرار دفع األرباح.

و استنتج كذلؾ مف الدراسات اف المؤسسات تحدد معدؿ توزيع "ىدؼ" و الذي يتغير حسب درجة 
المؤسسات  نموىا، بحيث تقوـ المؤسسات التي تكوف  في حالة جيدة بتوزيع مرتفع لألرباح، بينما تكتفي

 التي ىي في طريؽ النمو بمعدؿ توزيع ضعيؼ. 
كما الحظ أف مسيري المؤسسة يولوف أىمية لمتغير في الحجـ بدال مف قيمة األرباح الموزعة، أي أف 

قرار التوزيع األعمى لمربح مقارنة بالسنة الماضية ىو أىـ مف االكتفاء بنفس القدر مف الربح الموزع.     
عمى المؤسسة تجنب توزيع مستوى مرتفع لألرباح الغير ممكف االستمرار فييا، ولذلؾ و بمعنى أخر، أف 

 عمييا تبني مستوى توزيع مستيدؼ عمى مدى الطويؿ.
اما االستنتاج الثالث ىو أف مسيري المؤسسة يحاولوف " تمميس " عممية توزيع األرباح بسبب عدـ 

وزيع قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في حجـ األرباح دقة نمو النتائج، و ذلؾ بتجنب وضع معدؿ ثابت لمت
الموزعة )تغيرات عنيفة، تراجع او فقداف(. و ىو شيء غير مستحب مف المستثمريف و المسيريف. و لذلؾ 
تمجأ المؤسسات  إلى سياسة استقرار توزيع األرباح، و ترتكز عمى أقممت مبمغ األرباح الموزعة مع نمو 
                                                           
1
 Voir, J.Linter, <<distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings 

and taxes>> American economic  review, vol 46, N2, Mai 1956. 
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ف االسراع في ذلؾ، أي عمى المدى البعيد و باألخذ بعيف االعتبار ارباحيا الصافية و ذلؾ  دو 
 خصوصيات المؤسسة. 

يمثؿ الربح  Dو لشرح نمو األرباح الموزعة في إطار سياسة استقرار األرباح )تسوية جزئية(، نعتبر 
الموزع المتعمؽ بتطبيؽ المعدؿ المستيدؼ عمى النتيجة الصافية، أي الربح الموزع ليذه السنة ال يساوي 
لربح الموزع  لمسنة الماضية مضافا إليو مجموع الفرؽ بيف الربح الموزع المستيدؼ و الربح الموزع في 

سوية جزئية لمربح الموزع و ال تصبح كمية السنة الماضية، فالزيادة تشمؿ فقط جزء مف ىذا الفرؽ، أي ت
إال إذا استمر نمو مردودية المؤسسة. و عميو، يتجنب مسيرو المؤسسة اتخاذ قرارات  يكونوف مجبريف 
عمى تغييرىا مستقبال، و يجبروف عمى الغاء الزيادة في توزيع األرباح، و التي تعتبر اشارة سالبة بالنسبة 

 لسوؽ.
إلى أف  "Lintner  1956"لينتنرو لتوزيعات أرباح السيـ، توصؿ مف خالؿ عدة مالحظاتو 

المسيريف يفضموف ثبات توزيعات أرباح السيـ، وال يتـ تغييرىا إال إذا كاف مف الضروري القياـ بذلؾ، كما 
توصؿ كذلؾ إلى أف أرباح المؤسسة تعتبر محددا رئيسيا ألرباح السيـ، ويقوـ المسير بالتعديؿ الجزئي 

 السيـ تماشيا مع أرباح المؤسسة وأرباح السيـ السابقة، كما تبينو العالقة الموالية: ألرباح 
                         

 حيث:
 : ىي قيمة أرباح السيـ لمسنة والسنة الماضية عمى التوالي.    و     

 : معدؿ توزيع أرباح السيـ. 
 : النتيجة الصافية لمسنة.  
 : ىي ثوابت موجبة. و   

 : تعني تردد المسير في تغيير توزيع األرباح.aقيمة موجبة لػ 
: تعني أف قيمة األرباح الموزعة ال تتغير مباشرة بعد تغير أرباح المؤسسة إال بعد cقيمة صغيرة لػ 
 ما يستمر ىذا التغير.

تؤثر في إف محاولة فيـ المغز الخاص بتوزيع أرباح السيـ ىو فيـ قرارات التسيير التي مف شأنيا أف 
الذي قاـ بسمسمة مف المقابالت " Lintner  1956"لينتنرمحددات تغير سياسة توزيع األرباح، فحسب 

 1953إلى  1946سنوات مف  7مؤسسة صناعية أمريكية، أيف تتبع توزيع أرباحيا لمدة  28مع مسيري 
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ونسبة التوزيعات المستيدفة، وتوصؿ إلى أف المؤسسات تحدد سياسة توزيع أرباحيا تبعا ألرباحيا الجارية 
كما وجد أف المؤسسات تقوـ بتعديؿ نسب توزيع أرباحيا طبقا ليذه النسبة، وأف ىذه النسب المستيدفة 

 تختمؼ مف مؤسسة إلى أخرى ومف فترة إلى أخرى.
بتطوير نموذج التعديؿ الجزئي لمتغير في " Lintner  1956"لينتنربناء عمى ىذه النتائج قاـ 

وىذا النموذج يعكس ثقة المسيريف في   (i)وباختالؼ المؤسسات(t)  عبر الزمف( ΔDوزيعات )مستوى الت
أف المستثمريف يكرىوف المستويات الشاذة ألشكاؿ توزيع أرباح السيـ، ومف ثـ التركيز عمى التغير في 

 : (ΔDi,t)مستويات األرباح الموزعة 
            [    

         ]        
 حيث: 

 : التغير في مستويات توزيع أرباح المؤسسة بيف سنتيف متتاليتيف.                    
    

 : مبمغ األرباح الموزع فعال.          
 (.i: يمثؿ نسبة التوزيع المستيدفة لممؤسسة )  
 (.t( في المحظة )iيمثؿ الربح الجاري لممؤسسة )     
وىو متعمؽ بالفرؽ بيف توزيعات السنة الماضية (، i: يمثؿ معامؿ التعديؿ الخاص بالمؤسسة )  

 والتوزيعات الحالية.
 : قيمة ثابتة وتكوف في الغالب موجبة لتعكس رغبة المسيريف في عدـ تخفيض قيمة التوزيعات.  

 : خطأ التقدير.    
في العديد مف الدراسات وكميا خمصت إلى واقعية  "Lintner  1956"لينتنرولقد تـ اختبار نموذج 

 النموذج. 

 Babiak:1 و بابياك  Famaنموذج فاما  2. 4
، بحيث اكدا عمى صحة النتائج 1و سع الباحثاف نموذج لينتر بإدراجيما لمربح الصافي في المعادلة

النتائج و أف نتائج لينتر المتوصؿ إلييا مف قبؿ لينتر فيما يخص التكيؼ المتصاعد لألرباح الموزعة مع 
 تعطي احسف تفسير مقارنة بنماذج أخرى.

                                                           
1
 Voir, E.F.Fama et babiak, "dividend policy an empirical study ", journal of the American 

statistical association, vol 63, December 1968. 
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، و بالتالي عمال  B t-1 لكف أكدا فاما و بابياؾ عمى أف ىذا النموذج يمكف اف يحسف بإضافة الربح
عمى توسيع النموذج بإضافة الربح الصافي، إال أنيـ لـ ييمموا أىمية العوامؿ األخرى المحددة لألرباح 

 سياسة االستثمار و التمويؿ.الموزعة ك
 
 )استراتيجية مزدوجة(:  GALESNE و قالسنCABBAUT دراسات كابو  3. 4

بيف كابو و قالسف اف تحديد األرباح الموزعة ليس بسيطا كما حدده نموذج لينتر، بحيث اكدا عمى 
كابو باختبار مدى ضرورة اعتبار االستثمار و التمويؿ في تثبيت قيمة لألرباح الموزعة، و لذلؾ قاـ 

صحة استنتاجات لينتر عمى المؤسسات الفردية، و اعترض خاصية عدـ الحجز ألرباح الموزعة 
لممؤسسات، و استنتج انيا يمكف اف تمجأ إلى  لسياسة حجز األرباح اذا ما رأت امتيازا في برنامجيا 

استراتيجية مزدوجة في توفيؽ االستثماري ومنو تعقد عممية التمويؿ الخارجية. و عميو تطبؽ المؤسسات 
 بيف احتياجات التمويؿ و متطمبات توزيع األرباح.

أما قالسف فقد قاـ بتطبيؽ ثالثة متغيرات ىيكمية )االستثمار، االستدانة و تكمفة رأس الماؿ( عمى 
مف أجؿ تحديد فرضية تطبيؽ استراتيجية مزدوجة في المؤسسات Babiak و بابياؾ  Famaنموذج  فاما 

تأخذ بعيف االعتبار احد العوامؿ الثالث في توزيع األرباح،  45مؤّسسة مف  15نسية. و استنتج أف الفر 
 45مف  7أي تطبؽ استراتيجية مزدوجة، و بينا أيضا التأثير الكبير لالستثمار عمى توزيع األرباح )

 مؤّسسة(.

 :Wolter 1962نموذج ولتر   4. 4

يعد نموذج ولتر مف بيف النماذج النظرية التي ناقشت العالقة بيف توزيع أرباح السيـ والقيمة  
السوقية ألسيـ المؤسسات، حيث توصؿ إلى أف سياسة توزيع أرباح السيـ سوؼ تؤثر عمى القيمة 

لية لألرباح السوقية لمسيـ والتي ىي عبارة عف مجموع القيمة الحالية لتوزيع أرباح السيـ والقيمة الحا
 الرأسمالية كما يمي:

                                                                                                                                                                                     
1
 1946مؤسسة( بين سنة  392اللذان قاما بدراسة على عينة من المؤسسات )" Fama and Babiak 1968)"فاما وبابياك)على سبيل المثال   

 ".Lintner  1956"لينتنروكانت النتيجة موافقة لنموذج  1964و 
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 حيث: 

 : ىو السعر السوقي لمسيـ. 

 : التوزيع السنوي ألرباح السيـ. 

 : معدؿ العائد المتوقع عمى االستثمار. 

 : معدؿ العائد المطموب مف طرؼ المساىميف.  

 : نصيب السيـ مف الربح اإلجمالي لممؤسسة لمسنة. 

أعاله أنو عندما يكوف معدؿ العائد المتوقع عمى االستثمار أكبر مف معدؿ يتضح مف العالقة 
العائد المطموب فإف زيادة حجز األرباح ليا أثر إيجابي عمى القيمة السوقية لمسيـ، وعندما يكوف العكس 

كال فإف توزيع األرباح ىو األمثؿ لتعظيـ سعر السيـ ومنو القيمة السوقية لممؤسسة، وفي حالة التساوي ف
 السياستيف ال يكوف ليما أي أثر عمى القيمة السوقية لمسيـ )حيادية سياسة توزيع األرباح(.

 : Goffin 1970نموذج الدخل الدائم، نموذج قوفان  5. 4

 و يعتبر قوفاف أف تسوية األرباح الموزعة تتوقؼ عمى تقديرات المسيريف لنتيجة المؤسسة، إي يرتكز 

األرباح  ال يتوقؼ فقط عمى العائد الحالي و إنما يتوقؼ أيضا عمى العائد الدائـ النموذج عمى أف توزيع 
الذي يمغي المكونات الظرفية أو العرضية االيجابية أو السمبية. كالتي تمس االستغالؿ او خارج 
االستغالؿ. بمعني أف ارتفاع األرباح الموزعة يجب اف يكوف بسبب عوامؿ دائمة و ليس عرضية. و لذلؾ 
تحاوؿ المؤسسة تجنب التغيرات الغير مستقرة لتوزيعاتيا لألرباح، و تقوـ بتوزيع طبيعي و دائـ و ليس 

 عرضي.

 النظرية الحديثة و قرار توزيع األرباح:. 5

إف الدراسات النظرية المشار إلييا سابقا ال يمكف أف تفسر قرار المؤسسات في توزيع األرباح إال إذا 
 أخذت  بأخذ بعيف االعتبار عدة عوامؿ أخرى ليا تأثير عمى قرارات توزيع األرباح في المؤسسة. 
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ي توزيعيا و مف بيف ىذه العوامؿ نجد العامؿ الجبائي، بحيث أف كؿ مؤّسسة تولي اإلىتماـ ف
لألرباح الضريبة المطبقة عمى المساىميف، لدرجة أنو يمكف لمتنظيـ الجبائي أف يجعؿ مف األرباح الموزعة 

 الوسيمة االكثر كمفة في تمبية احتياجات السيولة لممساىميف.
و يؤثر أيضا تضارب المصالح )الوكالة( عمى قرار توزيع األرباح، اذ أف الضغط عمى المسيريف قد 

إلى تغير مستوى األرباح المدفوعة، نتيجة التفويض الممنوح مف طرؼ المساىميف)الذيف يكونوف في  تؤدي
 العادة غير مسيريف( لمسيري المؤسسة. ما يجعميـ ينحازوف في قراراتيـ   لمصمحتيـ أو لممقرضيف .

ات األرباح في يمكف أف يؤدي توزيع األرباح دور اإلشارة لمسوؽ، لذلؾ تولي المؤسسات أىمية لتسديد
تأثيرىا  عمى األسيـ في السوؽ، و في نفس الوقت تسعى إلى وضع حدود و مراقبة لممعمومات المسوقة 
لممساىميف مف أجؿ المحافظة عمى السمعة الجيدة لممؤسسة، ألف المستثمريف ىـ بحاجة إلى معمومات 

 تمكنيـ مف تقدير العائد الممكف أف تحققو اوراقيـ المالية. 
 ة توزيع األرباح و التأثيرات الجبائية: سياس 1 .5

 إف االختالؼ في الخضوع الضريبي المطبؽ عمى األرباح و فائض القيمة، يدفع كؿ مستثمر الذي
ييدؼ إلى تعظيـ دخمو بعد الضريبة إلى أف يحكـ بيف تحصيؿ نفس المبمغ في شكؿ ارباح او فائض 

ة اعمى مف فائض القيمة، فانو بطبيعة الحاؿ يميؿ القيمة. فإذا ما كانت األرباح الموزعة تخضع لضريب
المستثمر، مف اجؿ اشباع  رغباتو مف السيولة، إلى تفضيؿ التنازؿ عف األسيـ في السوؽ بدال مف قبض 

 األرباح الموزعة.
أثر توزيع األرباح عمى قرار المستثمريف، بحيث اىتـ  Selwyn،1و سيموف   Farrar لقد درس فارار

بحالتيف، االستثمار في مؤّسسة توزع مجموع األرباح أو االستثمار في مؤّسسة أخرى تحجز مجمؿ 
ارباحيا. و استنتجا أنو إذا كاف المستثمر يرغب في تعظيـ قيمة مردوديتو بعد الضريبة فعميو االحتفاظ 

ي رأس ماؿ المؤسسة و عمى ىذه االخيرة أف ال تقوـ بأي توزيعات بدخمو عمى شكؿ فائض قيمة ف
 لألرباح. إال أف ىذه الدراسة اعتمدت عمى التحميؿ في ظروؼ التأكد، أيف ال يممؾ المستثمر امكانيات 

 أخرى.

                                                           
1
 Voir, Farrar D, Selwyn L, “taxes, corporate financial policy and return to investor”, national 

tax journal, December, 1967. 



ٚ اٌغٛق إٌظش٠خ اٌّب١ٌخ ٌٍّؤعغخ  

 

 
106 

فيعتبراف بأف االشخاص الطبعييف يممكوف عدة امكانيات Scholes   1و شولس   Millerبينما ميمر
ضوع األرباح الموزعة لمضريبة، منيا االكتتاب في التأميف عمى الحياة، االستدانة مف لمتيرب مف خ

 2الحساب الشخصي.
عمى سياسة توزيع األرباح، فاذا ما قاـ  "الزبائن"إف ادراج الضريبة يمكف أف يخمؽ ما يعرؼ بأثر 

لكف يبيع السيـ بقيمة الزبوف ببيع سيمو بعد فصمو عف قسيمة الربح، فانو يحصؿ عؿ األرباح الموزعة 
بأف تراجع قيمة السيـ يمكف أف تكوف مساوية لقيمة  Elton et Gruber3 متدنية، و لذلؾ بيف التف و قيبار 

األرباح الموزعة، و عميو، و باعتبار وجود الفرؽ في الخضوع الضريبي بيف فائض القيمة و توزيع 
األسيـ قبؿ فصميا عف قسيمة الربح، ثـ شراء األرباح، فإنيما ينصحاف المساىميف بوجوب التنازؿ عف 

 األسيـ بدوف قسيمة. 
 المحتوى االعالمي لسياسة توزيع األرباح )نظرية االشارة(: 2. 5

بإمكاننا تقدير خطر األسيـ انطالقا مف نوعيف مف المعمومات، االولي تخص معمومات عف 
الوضعية االقتصادية الحالية، أما الثانية فتتعمؽ بالقدرات الربحية المستقبمية لممؤسسة، و عميو انطالقا مف 

مردودية المستقبمية ىذه المعمومات يتبيف لنا أىمية عممية توزيع األرباح في تقديـ نظرة لمسوؽ عف ال
لممؤسسة، لما تمثمو ىذه األرباح مف تسديد نقدي فوري يضفي مصداقية فعمية لممؤسسة و في نفس الوقت 

 يسوؽ معمومة ايجابية عف المؤسسة دوف الحاجة إلى تقديـ معمومات حساسة لفائدة المنافسيف.  
لممستثمريف عف المردودية و تقـو المؤسسات الراغبة في الحصوؿ عمى تمويؿ بتوصيؿ معمومات 

المستقبمية لمؤسساتيـ مف اجؿ اف يتمكنوا مف التقدير الصحيح لصحة وضعية المؤسسة. بواسطة نشر 
 المعمومات المالية و المحاسبية السنوية و تنظيـ جمسات لتحميؿ الوضعية المالية لممؤسسة.

سابات المالية لممؤسسة و غير أف ذلؾ غير كاؼ لممستثمريف بسبب االشتباه في مصداقية الح  
ابتعاد البرامج االستثمارية عف الواقع، لذلؾ تعمد إلى بث اشارات أكثر مصداقية  كتوزيع األرباح، فيقـو 

                                                           
1
 Voir, Miller et Scholes, « dividends and taxes », journal of financial economics, volume 6,  

décembre, 1978. 
2
أٙب ػش٠جخ شخظ١خ ِٕفظٍخ ػٓ اٌّؤعغخ،  ػٍٝ ػشٚسح اػزجبس ججب٠خ اٌّغزضّش٠ٓ ػMiller 1977ٍٝ ٌمذ اوذ ١ٍِش  

ثغجت ؽج١ؼخ إٌظبَ اٌخبص ٌفٛائغ اٌم١ّخ، ٘زٖ اٌؼش٠جخ  رىْٛ فٟ اٌؼبدح اصمً ػٍٝ ِذاخ١ً اٌغٕذاد ِمبسٔخ ثبٌّذاخ١ً 

 اٌّشرجطخ ثبِزالن األعُٙ.
3
 Etude prouvé par, Elton et Gruber, "Marginal stockholder tax rates and the clientele 

effect ", review of economics and statistics, février 1970. 
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المسيروف بتوزيع األرباح بمقدار يمكف أف يمتزموف بو مستقبال، كي ال تترجـ ذلؾ مف طرؼ  المستثمريف 
 التغيرات السالبة لتوزيع لألرباح.  عمى أنو تدىور في مردودية المؤسسة في حالة

كما أف المؤسسات الراغبة في رفع رأس الماؿ و جذب األمواؿ عمييا اقناع المدخريف بقدراتيا 
عمى االستثمار في مشاريع مربحة، لذلؾ فيي تعمؿ عمى تبياف قدراتيا في توزيع التدفقات المالية الماضية 

 ا المستقبمية. في شكؿ ارباح لتأكدىا مف مردودية مشاريعي

  S. BHATTACHARYAىذا الميكانيـز لإلشارة بواسطة سياسة توزيع األرباح شرحو بياتاشاريا 

 في نموذجو: "بأف تسديد األرباح الموزعة يرسؿ اشارة عف التدفقات المستقبمية لممؤسسة في  1 1979

يمكف أف يكوف مكمفا إطار عدـ التناسؽ المعموماتي في السوؽ، و أف التسديد المباشر لألرباح 
 لممساىميف". 

كما ربطت العديد مف الدراسات بيف توزيع األرباح و بدائؿ أخرى لتوظيؼ ىذه األمواؿ، ومف 
المذاف ربطا  بيف توزيع األرباح و االستثمار و  ROC 1985و روؾ  Millerأمثمة ذلؾ، دراسة ميمر 

ة عف استعماؿ التدفؽ النقدي لدفع األرباح عوض الذي استعمؿ فيو كتكمفة لإلشارة الفرصة البديمة الناتج
 استثمارىا في مشاريع مربحة. 

المذاف ربطا بيف توزيع األرباح و إصدار األسيـ  Williams و ويميامس John و دراسة جوىف
بدال مف االستثمار، فنظرا إلى  أف المؤسسة ذات مردودية تقـو بتوزيع مرتفع لألرباح و ترسؿ اشارة 

ف إصدار األسيـ، بينما المؤسسة االقؿ مردودية فيي مضطرة لمقياـ باإلصدار لتعويض بإجحاميا ع
مع الباحث امباريش  1987فقدانيا لسيولة نتيجة التوزيع المرتفع لألرباح. لتتطور ىذه الدراسة في 

Ambarish  .و يربط بيف توزيع األرباح و إصدار األسيـ و االفراط أو التفريط في االستثمار 

 1فحاوال الربط بيف توزيع األرباح و االستدانة كإشارة، Savig 1991 و سافيج Rovidروفيد  أما
فبالنسبة ليما القدرة عمى االستدانة تقدـ اشارة مساوية لتوزيع األرباح، فكالىما يعني التزاـ مسيري 

 المؤسسة بتسديد، منتظـ، ونقدي. 

                                                           
1
 Quintart A, et Zisswiller. R, la théorie de la finance, presses universitaires de France, 

deuxième édition, 1990 P 279 ET suivantes. 
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 :1980سنة Kalay) نموذج اإلشارة وأرباح السيم )نموذج كالي  1. 2. 5

يسمح نموذج اإلشارة لممسير باستعماؿ أرباح السيـ، االستثمار أو االستدانة إلعالـ المستثمريف  
بالوضعية المالية لممؤسسة. وفي كؿ إشارة يتحمؿ المسير تكاليؼ، لكف ىذه التكاليؼ تكوف مرتفعة 

 الوضعية السيئة مقارنة بذات الوضعية الجيدة.بالنسبة لممؤسسات ذات 

 Bhattacharya"ميمر وروك وبتاشاريا" نماذج اإلشارة المعروفة ىي التي حددىا كؿ مف 
(1979),  Miller et Rock 1985 ،" فالفكرة الرئيسية في جميع ىذه النماذج ىي أف المسير يعدؿ

الحالية أو المستقبمية المحتممة لممؤسسة، فارتفاع أرباح مف أرباح السيـ بغية اإلشارة عف الوضعية المالية 
 السيـ يعني أف المسير يتوقع تحسف في التدفقات النقدية، وانخفاضيا يعني العكس.

يمكف تفسير اإلشارة المراد توصيميا مف خالؿ توزيع أرباح السيـ بمشكمة الخطر المعنوي، بدوف ىذه 
نوعية المؤسسة، حيث يصبح تقييميـ مبني عمى حدسيـ لمقيمة اإلشارة فالمستثمروف يعجزوف عف تقييـ 

 المتوسطة لممؤسسة.

" )حتى يمكف التفريؽ بينيما(، فعمى B" عف قيمة مؤسسة "Aومف أجؿ ىذا فمعزؿ قيمة مؤسسة "
المسير أف يجد طريقة تمكنو مف ذلؾ، فيتخذ قرارات مالية في بداية الفترة ويسعى إلى تأكيد اإلشارات 

وتجنب الخطر المعنوي. فالنظاـ المثير لالىتماـ مف طرؼ المسيريف والمعروؼ مف طرؼ  المالية
 المستثمريف ىو كما يمي:

              (             

   
 

  
           

 مع:

M.عائد المسيريف :  

 عمى الترتيب. 1وفي المحظة  0: قيمتي المؤسسة في المحظة   ،    

                                                                                                                                                                                     
1
 Mehdi NEKHILI,  WALI SIALA Afifa, CHEBBI NEKHILI Dhikra, Free cash-flow, 

gouvernance et politique financière des entreprises françaises, octobre 2008, 

Correspondance : mehdi.nekhili@univ-reims.fr ; Faculté de Sciences économiques, Sociales 

et de Gestion, Téléchargé sue internet. Septembre 2014. 
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( أكبر مف النتيجة   الجزاء الذي يتحممو المسير إذا كانت أرباح السيـ الموزعة في بداية الفترة ):  
 .       المحققة 

فحسب ىذا النموذج، ال يقوـ المسيروف بزيادة أرباح السيـ إال إذا كانوا متأكديف مف أف وضعية 
ف العكس، فإف المسيريف سوؼ يتحمموف المؤسسة المستقبمية سوؼ تتحسف وتستمر في ذلؾ، ألنو إذا كا

الجزاء الذي ال يكوف في صالحيـ. وبذلؾ فإف المسيريف يفضموف توزيع نسبة منخفضة مف أرباح السيـ 
وال يتـ الزيادة إال إذا كاف ىناؾ تغير فعاؿ في المؤسسة والذي سوؼ يستمر في المستقبؿ، كما أف ىذه 

ف كانت التدفقات النقدية منخفضة، وبالتالي فإف أي  النسبة تسمح لممسيريف بالحفاظ عمييا حتى وا 
انخفاض في ىذه النسبة فيذا يدؿ عمى أف ىناؾ انخفاضا مستمرا في التدفقات النقدية المستقبمية لممؤسسة 

 والتي تعتبر معمومة سيئة بالنسبة لمسوؽ المالية.

 نموذج ميرتون ومارش وتكاليف المعمومات: 2. 2. 5

 تشتمؿ عمى المعمومات تكمفة أف المالية األصوؿ لتوازف  Merton(1987ميرتوف ) نموذج يفترض
 تتمثؿ فيي الثانية المركبة أما البيانات، ومعالجة جمع تكمفة في األولى المركبة تتمثؿ ف.أساسيتي مركبتيف

صدار إنتاج تكمفة في  لتكاليؼ معكوسة صورة التكاليؼ ىذه تعطي .المؤسسة طرؼ مف المعمومات وا 
 .التأكد عدـ حالة في االستحداث طريقة عمى النموذج ىذا يقـو كما والوكالة اإلشارة نموذج

 :يمي كما "ميرتون" نموذج يصاغ

         [    ]            
 r أما التوازف، حالة في السوؽ محفظة عائد    وتمثؿ التوازف، حالة في S األصؿ عائد   تمثؿ

،                          حيث األصؿ بيتا    وتمثؿ مخاطرة، بدوف العائد معدؿ فيي
 أصوؿ لكؿ لممعمومات المتوسطة التكمفة   ، و  Sفيي تكمفة المعمومة في حالة التوازف لألصؿ    أما 

 السوؽ.

 لوصؼ تطور "ميرتون" لنموذج كتعميـ Merton&Marsh( 1987ومارش ) ميرتوف نموذج يعتبر
 .1السوؽ لمحفظة وكذلؾ لممؤسسة السيـ أرباح

                                                           
 .33غربي حمزة، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
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  سياسة توزيع األرباح و تضارب المصالح )نظرية الوكالة(: 3. 5

تمعب سياسة توزيع األرباح دور في توفيؽ بيف تضارب المصالح بيف ممولي المؤسسة، فعممية 
بواسطة المجوء إلى السوؽ، التوزيع ترفع مف احتياجات  التمويؿ الخارجي التي تحاوؿ المؤسسة أف تغطيو 

ىذا ما يجمب أنظار المستثمريف و يضعيا تحت المراقبة، و بطبيعة الحاؿ يؤدي إال انضباط مسيري 
 المؤسسة و التقميؿ مف تكاليؼ الوكالة.

و عميو تشكؿ عممية توزيع األرباح ميكانزيما ضمنيا يسمح لممساىميف  بمراقبة تسيير المسيريف 
قرارىـ في مصمحة المؤسسة. ذلؾ أنو بسبب السياسة االستثمارية لممؤسسة، تعمؿ  لممؤسسة و معرفة مدى

عممية توزيع األرباح عمى دفع المسيريف إلى البحث عف مصادر األمواؿ  التي تحفظ ليـ نفس السياسة 
االستثمارية، و لتحصيؿ ىذه األمواؿ اإلضافية يجب عمييـ وضع اجراءات مراقبة و مراجعة حسابات 

  1سسة. المؤ 

فاذا ما كانت المؤسسة تعرؼ صعوبات مالية، فاف اي عممية لتوزيع األرباح يمكف اف تترجـ عمى 
انيا تحويؿ لمثروة مف المقرضيف الى المساىميف، ما يفسر طبيعة شروط الحماية التي يفرضيا المقرضوف 

 في عقود إصدار السندات، و التي تضع قيودا عمى توزيع األرباح. 

أنو عندما  (La Porta et al,2000)ذج الوكالة لتوزيع األرباح عند البورتا وآخروف ويبيف نمو 
يمتمؾ المساىموف حقوقا أكبر فإنيـ يستطيعوف استخداـ قوتيـ لمتأثير في سياسة توزيع األرباح، ويستطيع 
المساىموف تمقي حقوؽ أكبر حيث تفترض نظرية الوكالة أف المساىموف يفضموف خيار توزيع أرباح السيـ 

 أكثر مف األرباح المحتجزة.

كرىوف توزيع ىذه التدفقات النقدية عمى المساىميف في شكؿ أرباح أثبتت الدراسات أف المسيريف ال ي
السيـ عندما تكوف الفرص االستثمارية قميمة، كما يمكف لممؤسسة أف تمجأ إلى االقتراض لتوفير السيولة 

 Malitz and Sefcik 1994)ومف ثـ توزيع أرباح السيـ وفقا لما توصؿ إليو كؿ مف "ماليتز وسفسيؾ" 
.( 

                                                           
1
 Voir, BEN ARAB Mounira et BEN SEDRINE NADIA, l’effet de la relation d’agence sur 

la politique de dividende des entreprises tunisienne cotées, revue tunisienne d’économie et 

de gestion RTEG N°22 Vol. XXII décembre 2005, centre de publication universitaire. 
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خفضت درجة حماية المساىميف )انعداـ القوانيف أو عدـ تطابقيا بشكؿ أمثؿ(، يسمح ىذا فكمما ان
لممسيريف باستعماؿ مياراتيـ في السيطرة عمى المؤسسة واستعماليا لمصمحتيـ الشخصية، وفي ىذه الحالة 

نتيجة  يستطيع المسيروف كسب الشيرة عف طريؽ توزيع أرباح السيـ عمى المساىميف الذيف يظنوف أنيا
 ,Lopez-de-Silanes (,La Portaالجيد المثالي لممسيريف حسب )البورتا و لوباز وفيشني(

Shleifer and Vishny 2000) وتوزيع أرباح السيـ يؤدي إلى تخفيض تكاليؼ الوكالة عف طريؽ ،
ـ (، أو بالتأثير عمى القيJensen 1986تخفيض التدفقات النقدية المتاحة لدى المسيريف )جونسف 

 .(Easterbrook، 1984السوقية لممؤسسة )رفعيا( مما يكسب تفاؤؿ المساىميف )ايستربروؾ 

لتخفيض تكاليؼ الوكالة والصفقات يمجأ المسيروف إلى البحث عف النسبة المثمى مف توزيعات أرباح 
ا . تـ اختبار ىذ(Easterbrook، 1984السيـ التي تسمح ليـ بالوصوؿ إلى ىذا اليدؼ )ايستربروؾ 

باستعماؿ طريقة المربعات الصغرى، فإنو كمما زادت   ) Rozeff)1982 النموذج مف طرؼ روزوؼ 
نسبة امتالؾ المسيريف لألسيـ كمما انخفضت تكمفة الوكالة نتيجة انخفاض الضغوط عمى المسير، ومنو 

ؤسسة يجعمو نقص االعتماد عمى أرباح السيـ لتخفيض ىذه التكمفة، كما أف امتالؾ المسير ألسيـ الم
 .1يفضؿ الزيادة في أجره بدؿ توزيع أرباح السيـ
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حيث تتوقع أف أسعار المتداولة  ،الحديثة ماليةال إف فرضية الكفاءة المعموماتية ىي حجر الزاوية في
تعكس المعمومات األساسية لمشركات المدرجة في البورصة، وتنص عمى أف سعر الورقة المالية يمثؿ في 

 (.1965أي وقت تقديرا جيدا لقيمتو األساسية )فاما، 

إلى إنشاء تمؾ  ةبيعالطبمف قبؿ المستثمريف العقالنييف أف يؤدي  اتاستخداـ الدقيؽ ليذه المعمومأف  و 
فإذا تأثر العرض والطمب فقط بالمعمومات الدقيقة  ،بيف القيمة الحقيقية لمورقة وسعرىا في السوؽ التساوي

 ، فإف سعر التداوؿ يعكس بشكؿ فعاؿ القيمة األساسية لمورقة. بالمؤسسة وذات الصمة

أخطاءىـ مف خالؿ آلية وجود مستثمريف غير عقالنييف، سيتـ تصحيح حالة مف ناحية أخرى، في 
عمى سبيؿ و بالنسبة لألسيـ،  ،التحكيـ أو التوازف التي ستضمف تقارب األسعار نحو القيمة األساسية

بطبيعة الحاؿ، فإف تدفؽ  ،المثاؿ، فإف القيمة األساسية تساوي القيمة المستحدثة ألرباح األسيـ المستقبمية
 وفقا لممعمومات المتوفرة لدييـ. ايتوقعو  األرباح غير معروؼ ومف المناسب لممستثمريف أف

وبالتالي، مف أجؿ تحديد القيمة األساسية لمسيـ، يفترض أف يستخدـ المستثمر المعمومات المتاحة عمى  
 .النحو األمثؿ، أي أف يتنبأ بعقالنية بأرباح مستقبمية

 17كفاءة المعموماتية. ففي في واقع األسواؽ المالية، ال تزاؿ العديد مف الحاالت غير مبررة لفرضية ال
، وىي شركة فرنسية لتصنيع معدات Alcatel شركة  السيـ، تقيقر سعر 1998أيموؿ / سبتمبر 

. أعمف سيرج تشوروؾ، الرئيس التنفيذي لشركة ألكاتيؿ  %38.4االتصاالت السمكية والالسمكية، بنسبة 
، "تحذير األرباح" مشيرا إلى أف األ رباح كانت أقؿ أىمية مما توقعو في وقت متأخر مف ذلؾ اليـو

 المحمموف.

 .٪ مف قيمتو 55سبتمبر، بعد ستة أياـ مف إعالف "تحذير األرباح"، فقد السيـ بالفعؿ  23في   

( إلى ىذا التقيقر اليائؿ في سعر الكاتيؿ ال يمكف تفسيره مف خالؿ أساسو 1999ويشير كاروز وتكسير )
ا رد الفعؿ مبالغ فيو عند اإلعالف ويرجع إلى سموؾ محاكاة حسب الباحثيف، أف ىذف ،التطور لمشركة

 .بعض المستثمريف

، فإف االنخفاض 2011خالؿ عاـ  Air France-KLM إذا نظرنا إلى سوؽ األوراؽ المالية لشركةو 
مميار يورو، وىو ما يعادؿ قيمة سبع نسخ  1.79، بمغت قيمتيا السوقية 2011أغسطس  23مذىؿ في 

،  A380 طائرة ، بما في ذلؾ طائرتيف مف طراز 274وتمتمؾ المجموعة  .A380 صمف طائرة إيربا
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-Air Franceمميوف يورو. وتبمغ قيمة أسطوؿ شركة الخطوط الجوية  500تبمغ قيمتيا وحدىا حوالي 
KLM 11  أضعاؼ القيمة السوقية لألسيـ 6مميار يورو، وىو ما يعادؿ. 

  يورو، ما يعادؿ انييار 3.97ب  2011ديسمبر  31التداوؿ في  Air France-KLM أنيت أسيـ
لـ يسبؽ لو مثيؿ لألوراؽ المجموعة فرانش اليولندية مدرجة في بورصة  ،2011في عاـ   ٪ 70.85
 .باريس

 :األسس النظرية لفرضية الكفاءة. 2

افتراض كفاءة تعتمد النظرية المالية في المقاـ األوؿ عمى افتراضات النموذج النيوكالسيكي، بما في ذلؾ 
 السوؽ. ىذا يشير إلى أف رد فعؿ المستثمريف عمى المعمومات فوري.

  :. تعريف الكفاءة المعموماتية1.2

في سوؽ فعاؿ، المنافسة بيف المستثمريف عدوانية لمغاية بحيث تتكيؼ األسعار عمى الفور مع المعمومات 
 ده العائد والمخاطرة.في أي لحظة يتـ تداوؿ األدوات المالية بسعر يحدفالجديدة. 

( يشير إلى أنو في سوؽ كؼء، في أي وقت فإف السعر الفعمي لمورقة يكوف وفؽ تقدير جيد 1965) فاما
 لقيمتيا األساسية.

وبحسب التعريؼ، فإف المعمومات المستقبمية ال يمكف التنبؤ بيا وتغير أسعار كؿ أصؿ مالي يكوف 
"( لمعوائد في األسواؽ المالية. في الواقع، يستند مفيـو randomwalkعشوائي. ىذا ىو أصؿ العشوائية )"

(، عمى أف سعر األصوؿ المالية يتقمب بشكؿ 1965الكفاءة عمى الحجج التي نص عمييا سامويمسوف )
( حيث أف أسعار التداوؿ تتبع المسار العشوائي، Bachelier 1900عشوائي. وقدـ ىذا المفيـو )
التنبؤ بيا استنادا إلى إجراءات الماضية. في أطروحتو المعنونة "نظرية  والتطورات المستقبمية ال يمكف

المضاربة"، يقترح الباحث أنو لكؿ عممية مدرجة، ىناؾ العديد مف المشتريف أكثر مف البائعيف. وبالتالي، 
 يجب عمى المضاربيف أف ال يؤمنوا في لحظة معينة ال بارتفاع وال باالنخفاض.

السوؽ المالي يكوف فعاؿ إذا تعكس األسعار، بشكؿ كامؿ وفي جميع األوقات،  (، فإف1970حسب فاما )
 جميع المعمومات المتاحة.        

E(Pj ,t |⌀t)= (1 + E(rj ,t +1|⌀t)Pt 

E(,):  التوقع الرياضي ;    Pj, t : t  تاريخفي    j +1و   rj, t +1 :   t   ; سعر الورقة  t  ; نسبة المردودية بين
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⌀t :tالمعمومة المتاحة من المفترض ان تعكس في السعر و في تاريخ   
ىي المردودية E(rj ,t +1|⌀t)( عمى فكرة المعمومات المتاحة 1970في ىذا التعريؼ، يصر فاما )

المتوقعة وفؽ المعمومات. إذا كانت األسعار تعبر بشكؿ كامؿ عف جميع األحداث التي حدثت حتى تاريخ 
t(، يمكف لعدة شروط أف 1970األصؿ مرتبط فقط بالمعمومات الجديدة. وفقا لفاما ) ، فعندئٍذ تغيير سعر

 تساىـ في وجود سوؽ فعاؿ. ىذه كافية ولكنيا ليست بالضرورة أساسية لكفاءة السوؽ:

  عقالنية المستثمرين: 1.1. 2

يسعى إلى يعتبر العامؿ االقتصادي كعقالني إذا تمكف مف تفسير المعمومات الواردة بشكؿ صحيح و 
تعظيـ المنفعة المتوقعة. وفقا ليذا التعريؼ، فإف ىدؼ المستثمر العقالني ىو تعظيـ المنفعة المقصودة 
مف خالؿ اتخاذ القرارات الصحيحة. يفترض مفيوـ العقالنية أف جميع العوامؿ قادرة تماًما عمى التصرؼ 

 بدقة ميما كانت طبيعة المعمومات التي تمتمكيا.

عالف عف خبر جيد غير متوقع، يجب عمى المستثمريف العقالنييف شراء الورقة )أو االحتفاظ عندما يتـ اإل
 بيا(، ويجب أف يعظموا مف مكاسبيـ المحتممة ألي مستوى مف المخاطر.

   مجانية معمومات وحرية تدفقيا:  2. 1. 2

حصوؿ عمى عندما تعمف شركة ما عف معمومة، يجب أف يكوف جميع المستثمريف قادريف عمى ال
ىذه المعمومات دوف تكبد تكاليؼ إضافية. إذا لـ يكف األمر كذلؾ، فعندما ال تكوف المعمومات مجانية، قد 
ال يتفاعؿ المستثمروف مع المعمومات ألف الربح المحتمؿ لممعاممة قد يكوف أقؿ مف التكمفة اكتساب 

تسـ بالكفاءة حيث يجب عمى جميع المعمومات. إف مفيوـ التدفؽ الحر لممعمومات ضروري أيضا لسوؽ ي
المستثمريف االستفادة مف نفس المعمومات في ظؿ ظروؼ مماثمة، مما قد يؤدي إلى رد فعؿ فوري. 
وبالتالي، بغض النظر عف حجـ أسيـ شركة )حامؿ صغير أو حامؿ كتمة(، يجب عمى جميع المستثمريف 

 لتي يمتمكونيا.الحصوؿ عمى جميع المعمومات المتعمقة باألوراؽ المالية ا

تسمح لممستثمريف بالتصرؼ بحرية في السوؽ المالي. في  غياب تكاليف المعامالت: 3. 1. 2
الواقع، يؤثر وجود تكاليؼ المعامالت عمى أرباح المستثمريف، وال يتخذ المستثمروف إال القرار بالتصرؼ 

ف عدـ وجود تكاليؼ المعامالت مف إذا كانت المكاسب المحتممة أكبر مف تكاليؼ المعامالت. وبالتالي، فإ
شأنو االىتماـ بجميع المعمومات، حتى الصغيرة منيا، التي مف المحتمؿ أف تؤثر عمى أسعار األوراؽ 

 المالية.
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يجب أف يكوف ىناؾ عدد كبير مف المستثمريف في  تعدُّد المستثمرين وتوفُّر السيولة: 4. 1. 2
لقياميـ بالصفقات، فمع تعدد المستثمريف وغياب السيولة فإف ذلؾ السوؽ، وبالمقابؿ توفُّرالسيولة الالزمة 

 ينعكس سمبًا عمى الصفقات المنعقدة في السوؽ مما ينقص مف كفاءة ىذا السوؽ.

بناءا عمى نوعية ىذه المعمومات التي يمكف تقسيميا : . أشكال وصيغ الكفاءة المعموماتية2.2
 :أنواع مف الكفاءة إلى ثالث مجموعات، يمكف التمييز بيف ثالثة

 تمثؿ المعمومات التاريخية حوؿ األسعار مثؿ: سعر الفائدة، سعر  : فالمجموعة األولى من المعمومات
 .الصرؼ، معدؿ نمو المؤسسة...الخ

 فتضـ باإلضافة إلى المعمومات الماضية حوؿ األسعار : من المعمومات أما المجموعة الثانية
المعمومات المتاحة لمجميور، والمتعمقة بالشؤوف الدولية أو الظروؼ التنبؤات التي تقوـ عمى تمؾ 

االقتصادية لمدولة، وكذا التقارير المالية والتحميالت التي يمكف لمجميور االطالع عمييا، والمتعمقة 
 .باستراتيجية، ومستقبؿ المؤسسات

 احة لمعامة والخاصة، فتضـ باإلضافة إلى المعمومات المت :أما المجموعة الثالثة من المعمومات
المعمومات التي قد تكوف متاحة لفئة معينة مثؿ إدارة المؤسسة، و كبار العامميف فييا أو تمؾ التي 
يمكف أف يتوصؿ إلييا مكاتب الفحص واالستشارة، باإلضافة إلى المعمومات المتعمقة باألرباح ورقـ 

 .األعماؿ المستقبمييف
( يمكف تقسيـ الكفاءة إلى (Robert (1967 , )Fama 1978-1970وانطالقًا مف أعماؿ 

 اعتماد ًا عمى نوعية المعمومات المتاحة في السوؽ لممتعامميف.  ثالثة صيغ
تقتضي الصيغة الضعيفة لمكفاءة أف السعر الحالي لألصؿ   الصيغة الضعيفة لمكفاءة: 1.2.2

لسعره في الماضي، و عميو و حسب  المالي مستقؿ كميًا عف مجموعة المعمومات الماضية المحددة
الصيغة الضعيفة لمكفاءة فإنو ال يمكف أف نستعمؿ المعمومات الماضية حوؿ األصوؿ المالية، مثؿ: 
النتيجة، األرباح الموزعة، تطور رقـ األعماؿ، تطور الطمبيات، المعمومات الماكرو اقتصادية...الخ، 

 سعر. لتحديد السعر الحالي، أو التطور الحاصؿ في ال
تقتضي الصيغة المتوسطة لمكفاءة أف أسعار األسيـ في الصيغة المتوسطة لمكفاءة:   2.2.2

لحظة معينة ال تعكس فقط التغيرات السابقة التي طرأت عمى أسعار تمؾ األسيـ، بؿ تعكس كافة 
لمعمومات فيما المعمومات المتاحة لمجميور، أو التنبؤات التي تقوـ عمى تمؾ المعمومات، سواء تمثمت تمؾ ا
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نشر عف الشؤوف الدولية، أو الظروؼ االقتصادية في الدولة أو ظروؼ الصناعة أو المؤسسة بما في ذلؾ 
 .التقارير المالية وغيرىا مف التقارير والتحميالت التي تتاح لمجميور

تعمقة إذا في ظؿ الصيغة المتوسطة لمكفاءة فإف األسعار الحالية تعكس كؿ المعمومات المتاحة والم
 باألسعار الماضية. 

 وبناءا عمى ما سبؽ فإف توفر الصيغة المتوسطة لمكفاءة في السوؽ المالي يترتب عميو: 
   أف سعر كؿ أصؿ مالي متوفر في ىذا السوؽ يعكس قيمتو الحقيقية: أي عدـ وجود أي فارؽ

 بيف قيمة األصؿ وسعره نظرًا ألف األسعار تعكس كافة المعمومات المتاحة.

  السوؽ إلى الواردة المعمومات كافة تعكس األسعار تكوف عندما :لممضاربة فرصة أي وجود ـعد 
 .المضاربة عمميات نتيجة أرباح تحقيؽ يمكنو مستثمر ال أي فإف

 المالي باألصؿ المتعمقة المعمومات توضح أف يمكف المستقبمية بالحوادث المتعمقة التوقعات. 

 سعر يعكسيا التي المعمومات تكوف بأف لمكفاءة القوية الصيغة تقتضي  :لمكفاءة القوية الصيغة 3.2.2
 المنشورة المعمومات أي والخاصة، لمعامة والمتوفرة المتاحة المعمومات جميع ىي السوؽ في السيـ

 إدارة مجمس أعضاء مثؿ معينة لفئة متاحة تكوف قد التي المعمومات إلى تمؾ إضافة لمجميور، والمتاحة
 مف األساسييف المحمميف إلييا يصؿ أف يمكف التي المعمومات إلى إضافة فييا، العامميف كبار أو المؤسسة
  .التحميؿ أدوات خالؿ

 األسعار ألف صفرًا، الحالة ىذه في ستكوف العادية غير لألرباح المتوقعة القيمة أف يعني ما وىذا
 .لقيمتيا تماماً  معادلة األحواؿ ىذه مثؿ في تكوف فيو المتداولة المالية لألوراؽ السوؽ في السائدة

 :اكتشاف انحرافات )الخمل أو المفارقات( في األسواق المالية 3. 

 :تأثير الدورة والخمل المتعمق بخصائص الشركات 1.3
يعد خمؿ الدورة إحدى أوؿ الحاالت التي تـ اكتشافيا في األسواؽ المالية. ىذا الخمؿ يمثؿ عدـ 

 انحراؼ نياية األسبوع ونياية العاـ.الكفاءة مؤقتة. نذكر 
(. في وقت الحؽ ، درس فرانش 1962تـ تقديـ حالة االنحراؼ نياية األسبوع مف قبؿ أوزبورف )

سمبي . والحظ أف متوسط المردودية يكوف  1977-1953( مردودية األوراؽ المالية في الفترة 1980)
يجابيا بقية األسبوع. في السوؽ الف الضوء عمى ىذا  1992)رنسي، سمط ىاموف وجكيمة )يوـ االثنيف وا 
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( ىذه النتيجة مف خالؿ إظيار أف 2007الخمؿ. وفي اآلونة األخيرة، أكدت كؿ مف فينيسيا وشابيرا )
العائدات خالؿ األياـ التي تمي عطمة نياية األسبوع أقؿ مف تمؾ األياـ األخرى مف األسبوع. أظير 

بوع الذي يختمؼ باختالؼ طبيعة المستثمريف. كما أظير تحميؿ التداوؿ الباحثوف أيًضا تأثير نياية األس
اليومي أف المستثمريف يزيدوف مف عمميات الشراء والبيع بعد عطالت نياية األسبوع، ويزداد ميميـ إلى 
البيع أكثر مف ميميـ لمشراء. عمى النقيض مف ذلؾ، يميؿ المينيوف إلى إجراء معامالت أقؿ في بداية 

 ع وتقمص عوائد البيع والشراء بشكؿ متناسب تقريًبا.األسبو 
(. يشار إلى ىذه الظاىرة أيضا باسـ 1976أخذ االنحراؼ نياية العاـ مف طرؼ غوزاؼ وكيني )

( أظيروا أف أسيـ الشركات تسجؿ عوائد أعمى في 1983تأثير جانفي. ىؤالء الباحثوف وكذلؾ كيـ )
ف السنة. تفسير ليذه الظاىرة ىو تأثير الضرائب. في الواقع، خاصة خالؿ األسبوعيف األوليف م و جانفي

تؤدي الخسائر الرأسمالية المستثمريف إلى تحقيؽ خسائرىـ في نياية العاـ مف أجؿ الحد مف دخميـ 
الخاضع لمضريبة. وبالتالي، يعتبر شير ديسمبر موعًدا نيائيًا لممستثمريف حتى يتـ تحقيؽ خسائرىـ خالؿ 

 ر إلى أف معظـ التداوؿ خالؿ شير ديسمبر مرتبط بتحقيؽ األوراؽ المالية الخسارةالعاـ. ىذا يشي
(Odean ،1998b ،Heino ،2011 ومع ذلؾ ، يتـ اكتشاؼ ىذا  الخمؿ في البمداف التي ال تتوافؽ .)

يؿ فييا السنة المالية مع السنة التقويمية مثؿ بريطانيا العظمى أو أستراليا. التفسير الذي قدمو التمو 
السموكي ىو أف المستثمريف يروف نياية العاـ لحظة توازف وبداية العاـ كبداية جديدة )المحاسبة العقمية( 

 (.1999)شيمر ، 
تـ الكشؼ عف التخمالت األخرى المتعمقة بخصائص الشركات. ىذه ىي الحاالت الخمؿ التي ال 

ى افتراض الكفاءة. وتشمؿ ىذه النماذج يمكف تفسيرىا مف قبؿ النماذج األساسية الكالسيكية القائمة عم
(. وتشمؿ ىذه 1965( ولنتنر )1964( لشارب )MEDAFنموذج السوؽ ونموذج تقييـ األصوؿ المالية )

 (.Book to Marketالحاالت الخمؿ تأثير الحجـ وتأثير كتاب السوؽ)
 

( 1981بانز )تأثير الحجـ ىو الخمؿ األكثر درسا مف قبؿ كؿ مف الممارسيف والمنظريف. أظير 
( تتحقؽ أداًء إيجابي لألوراؽ المالية ذات القيمة السوقية األدنى. ىذا التأثير يفسر 1992وفاما وفرانش )

عمى النحو التالي: انخفاض القيمة السوقية تعني مخاطر عالية لممستثمر. فكمما كانت الشركة أصغر، 
 طموب مف قبؿ المستثمريف.زادت مخاطر عدـ السداد، وبالتالي ارتفاع معدؿ العائد الم
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، وجود عالقة سمبية بيف ربحية الشركات  1975-1936( ، خالؿ الفترة 1981وقد أظير بانز )  
أسممتيا السوقية. نتائج الدراسة تظير أنو بناًء عمى نموذج تقييـ األصوؿ ر المدرجة في بورصة نيويورؾ و 

المالية، الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة تسجؿ عوائد أعمى مف تمؾ الشركات ذات القيمة السوقية 
٪ مف الشركات ذات القيمة  10( أظيرا أف 1992، فاما وفرانش ) 1990-1963الكبيرة. خالؿ الفترة 

الشركات ذات القيمة السوقية  ٪ مف10٪ أعمى مف 0.74ربح شيري قدره قية الصغيرة متوسط السو 
(. باإلضافة إلى سوؽ الواليات المتحدة، يتـ تمييز تأثير الحجـ في 1981األعمى، والتي تؤكد عمؿ بانز)

 ( ، والسوؽ الكندي.1991أماكف أخرى كالسوؽ الفرنسي ىاموف وآخروف ) 
وجدوا  1985) .واألخريف ) Rosenberg( بواسطة Book to Market) تمت دراسة تأثير

(. ىذه النسبة تساوي النسبة بيف Book to Marketعالقة إيجابية بيف ربحية األوراؽ المالية ونسبة )
 القيمة الدفترية والقيمة السوقية لألسيـ.

                نسبة
  القيمة الدفترية
القيمة السوقية

 

 Book to( أنو باإلضافة إلى تأثير الحجـ ، فإف نسبة )1991وقد أظير فاما وفرانش ) 
Market( تعتبر أيًضا عاماًل توضيحًيا لعوائد السوؽ: الشركات التي لدييا نسبة عالية مف نسبة )Book 

to Market(تسجؿ ارتفاًعا متوقًعا. نفس النتيجة توصؿ إليو تشاف وآخروف )ليابانية ( في السوؽ ا1991
 Book toالعوائد عمى األوراؽ المالية ونسبة )، مما أدى إلى وجود عالقة إيجابية بيف متوسط 

Market.) 
( ىذه العالقة في سوؽ المممكة المتحدة. وفقا لفاما 2001ومع ذلؾ، لـ يؤكد ليفيس وليودياكيس )

( مرتبطة بعالوة Book to Market(، فإف مردودية العالية لألوراؽ المالية مقارنة ب )1993وفرانش )
. بالنسبة MEDAFالمقاس لممخاطر النظامية لنموذج  βالمخاطرة. ىذه األخيرة تضاؼ إلى معامؿ 

(، تعتمد المردودية المتوقعة لألوراؽ المالية عمى خصائص الشركات وليس عمى 1997لدانياؿ وتيتماف )
 المخاطر النظامية.

(، توصال فاما وفرانش Book to Marketحجـ و ) في أعقاب تسميط الضوء عمى مفارقات
( إلى استنتاج مفاده أف مردودية الورقة المالية ليست مرتبطة فقط بأداء السوؽ، ولكف بعوامؿ 1993)

( ببناء نموذج متعدد 1993األخرى ليا عالقة بخصائص الشركات. في ىذا السياؽ، قاـ فاما وفرانش )
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لسوؽ وىما عامالف إضافياف لمخطر يتعمقاف بحجـ الشركة ونسبة    العوامؿ يضيفاف فيو إلى مردودية ا
(Book to Market) .  إف فائض العائد لمحفظةp :يساوي 

Rp.t - Rf.t= p βp Rm.t – Rf.t )+ sp SMBt +  hp HMLt p.t 

 :حيث
Rm.t – Rf.t ) : .منحة السوؽ, وىو فائض العائد لممحفظة السوؽ مقارنة بالعائد خالي مف المخاطر 

SMB  صغير أقل كبير(Small Minus Big) :  ىي عالوة القيمة السوقية ، وىو الفرؽ في العائد بيف
 ؛المحافظ ذات قيمة سوقية ضعيفة ومحافظ ذات قيمة سوقية مرتفعة 

(High Minus Low HML منخفض()مرتفع أقل (عالوة المرتبطة بنسبة:Book to Market ، )
 ؛" المرتفعة و المنخفضة Book To Marketوىذا ىو الفرؽ بيف مردودية المحافظ ذو نسبة "

p p, hp  ىي معامالت الحساسية لألشكاؿ المختمفة لممخاطر. 
 Book toإللتقاط المخاطر المتعمقة بحجـ ونسبة ) HMLو  SMBيتـ تكويف متغيرات و 

Market .)SMB  .ىو الفرؽ بيف مردودية المحافظ ذات األحجاـ الصغيرة والمحافظ ذات األحجاـ الكبيرة
(. وبالمثؿ، فإف Book to Marketنفس نسبة )ىذه المحافظ ذات األحجاـ المتطرفة لدييا في المتوسط 

HML ( ىو الفرؽ في عوائد المحافظ االستثمارية ذات نسبةBook to Market العالية والمحافظ ذات )
 (المنخفضة. ىذه المحافظ، التي تـ تشكيميا عمى أساس نسب Book to Marketنسبة )

(Book to Market القصوى ، ليا نفس متوسط ).الحجـ 
( شرًحا أفضؿ لعوائد األسيـ. وتشيد الدراسة التي أجراىا 1993يقدـ نموذج فاما وفرانش )

Molay  (2000 عمى صحة ىذا ) النموذج في السوؽ الفرنسية. ويبيف الباحث أف مردودية األوراؽ
(. ومع ذلؾ، فإف Book to Marketالمالية تعتمد سمبًا عمى عامؿ الحجـ وبشكؿ إيجابي عمى نسبة )

 يبقى المتغير األكثر أىمية.  خطر السوؽ
 :فائض التقمبات وحجم المعامالت 2.3

في سوؽ فعاؿ، نظريا تقمبات األسعار ينبغي أف تتطور ضمف ىوامش معقولة. يشير جيرفاز 
( إلى أف تقمبات أسعار األسيـ تكوف أكبر مف افتراضات كفاءة السوؽ. تؤكد نتائج ىذه 2001وأودياف )

( ، و ىو أوؿ مؤلؼ يسمط الضوء عمى وجود تقمبات مفرطة 1989،  1981الدراسة عمى عمؿ شيمر )
( إلى أف تقمب أسعار األسيـ مرتفعة  لمغاية وال يمكف ربطو إلى 1981ي األسواؽ المالية. خمص شيمر )ف
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معمومات جديدة عف األرباح المستقبمية. ووفقًا لصاحب الدراسة، فإف ىذا التقمب المفرط في أسعار األسيـ 
المستثمريف مف خالؿ  ع إلى رد فعؿمقارنة باألساسيات يمثؿ تحديًا لفرضيات الكفاءة المعموماتية. فيو راج

؛ جالسر و ويبر Shiller  ،Barberis and Thaler 2003 1989معمومات بدوف أساسيات حقيقية )
( ، التقمب المرتفع لألسعار سببو وجود المستثمريف الغير 2000)  Shleifer(. وفقا ؿ  2007، 

صعب تصحيحيا مف قبؿ المستثمريف العقالنييف الذيف يرتكبوف  أخطاء في تقييـ األصوؿ و لتي ي
 العقالنييف.

ال يمكف تفسيره وفؽ فرضية كفاءة  وبالتالي، فالفائض في التقمبات ىو مف المفارقات التي
المعمومات. و ذلؾ نتيجة لوجود أخطاء في تقييـ األصوؿ مف قبؿ مستثمريف غير عقالنييف. الفائض في 

 المتداولة مف قبؿ المستثمريف "الناشطيف". حجـ المعامالت تعكس أىمية األوراؽ المالية 
ولكف ىذا الحجـ ال يبرر بالمعمومات األساسية المتعمقة بالشركات المدرجة. وترجع التقمبات المفرطة في 
أسعار األوراؽ المالية وارتفاع حجـ المعامالت إلى المعتقدات غير المتجانسة لبعض المستثمريف الغير 

 عقالنييف.
إذا كاف رد فعؿ المستثمريف يتماشى مع تنبؤات بشكؿ شبو   :المفرط فعل الضعيف وظواىر رد ال 3.3

المنتظـ مف فرضية الكفاءة المعموماتية، إذف يجب التوقع لردة فعؿ كاممة وفورية لممعمومات التي مف 
 Clements etالمفترض أف تحدث في يـو اإلعالف. ومع ذلؾ ، فإف نتائج الدراسات الميدانية ال سيما )

al. 2009 ،  Truong 2011 ال تدعـ ىذه الفرضية وتثبت وجود عوائد غير طبيعية خالؿ األشير )
 التي  تمي  اإلفصاح عف المعمومات.

 :رد فعل ضعيف عمى المعمومات 1.3.3 
( قاما بدراسة رد فعؿ المستثمريف بعد الحدث. وأشاروا إلى عوائد غير 1968بوؿ وبراوف )   

شركة أمريكية، األمر الذي يثبت  261 ( األولى التي أعقبت إعالف أرباح ؿ60طبيعية في األياـ الستيف)
بالنسبة إلعالنات  ( بترتيب األسيـ وفًقا لدرجة الصدفة1989استمرار تأثير اإلعالف. قاـ برنارد وتوماس )

األرباح األخيرة. حيث، تـ إنشاء محفظتيف، األولى تتألؼ بالكامؿ مف األوراؽ المالية لمشركات التي 
أعمنت عف أخبار جيدة، والثانية تتكوف مف األوراؽ المالية لمشركات التي نشرت األخبار السيئة. تظير 

عالف، كاف لدى محفظة األخبار الجيدة متوسط النتائج أنو خالؿ األشير الستة التي أعقبت تواريخ اإل
أعمى مف محفظة األخبار السيئة. تظير ىذه النتائج أف المعمومات يتـ التقميؿ مف شأنيا في وقت العائد 
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اإلعالف ويتـ دمجيا تدريجيا في الدورات. وفقا لمباحثيف، فإف اتجاه سوؽ األوراؽ المالية )"إعالف 
تمت دراستو يتوافؽ مع رد فعؿ ضعيؼ لممعمومات والتي يتـ تصحيحيا االنجراؼ"( بعد الحدث الذي 

 تدريجًيا بعد الحدث.
إذا أعمنت الشركة عف أرباحيا وكانت ىذه األخيرة ىي أعمى بكثير مف المتوقع ، يستجيب 
المستثمروف ليذه المعمومة جيدة ولكف رد فعميـ غير كاؼ ألنيا ال تشمؿ جميع المعمومات المكشوفة في 

سوؽ. خالؿ الفترات التي تمي اإلعالف، يتـ تصحيح ىذا الخطأ تدريجيًا وسعر السيـ يتبع اتجاه متزايد ال
الوصوؿ إلى المستوى الذي كاف يجب أف يصؿ إليو في وقت الحدث. المستثمروف الذيف يشتروف  حتى

وبالمثؿ، إذا كانت السيـ مباشرة بعد اإلعالف سيستفيدوف مف ىذا االتجاه ويحققوف عوائد غير طبيعية. 
الشركة تعمف عف أرباح التي ىي أقؿ مما ىو متوقع، فإف سعر السيـ في اتجاه نزولي، التي تعكسيا 

 انخفاض سعر السيـ خالؿ األشير التي تمت الحدث.
يقدـ الشكؿ عرًضا تخطيطًيا لمحتوى رد الفعؿ الضعيؼ عمى المعمومات )أخبار سارة( متبوًعا 

 :كما نوضح تفاعؿ السوؽ كما تنبأت بو فرضية كفاءة المعمومات باتجاه ما بعد الحدث.
 عرًضا تخطيطًيا لمحتوى رد الفعل الضعيف عمى المعمومات )أخبار سارة( :7الشكل 

 متبوًعا باتجاه ما بعد الحدث 

 
 

ونتيجة لذلؾ، يتفاعؿ المستثمروف مع المعمومات التي تـ الكشؼ عنيا لمسوؽ، ولكف رد فعميـ 
كاٍؼ وقت اإلعالف. خالؿ األشير التالية، تدمج المعمومات في األسعار بطريقة تدريجية، مما يظؿ غير 

 يخمؽ االتجاه بعد الحدث.
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في حيف ركزت معظـ الدراسات عمى رد الفعؿ الضعيؼ لممستثمريف وفؽ المعمومات، فقد ركزت دراسات 
 جيدة أو السيئة(.أخرى عمى مدى رد الفعؿ الضعيؼ اعتماًدا عمى طبيعة األخبار )ال

( اتجاًىا في األسعار بعد اإلعالف عف األخبار الجيدة واتجاًىا أكثر قوة 2003يجد تشاف ) و
لألخبار السيئة. يقترح االباحث أف المستثمريف يتفاعموف ببطء مع األخبار السيئة. ىذا يؤكد وجود رد فعؿ 

( التي تظير 1978) Charesد دراسة أقؿ وضوحا عند اإلعالف عف األخبار السيئة. ىذه النتيجة تؤك
أف العوائد غير الطبيعية تكوف أعمى بعد اإلعالف عف انخفاض األرباح. وفقا لسواميناثاف ولي وىونج 

(، تنعكس األخبار السيئة في أسعار األسيـ بشكؿ أبطأ مف األخبار الجيدة. توصؿ 2000وآخروف )
Kirchler (2009نتيجة مشابية مف خالؿ العمؿ عمى )  بيانات ميدانية. في تجربتو، فإف القيمة

األساسية لمورقة المتفاوض عمييا يتـ مالحظتيا بوضوح مف قبؿ األشخاص. يشرح الباحث تفاقـ رد الفعؿ 
الضعيؼ يكوف أكبر في األسواؽ اليابطة بسبب عدـ رغبتيـ في بيع أسيميـ الخاسرة. في الواقع، فإف 

ية لألوراؽ المالية الموجودة في حوزتو وحيازتو لمماؿ. إذا وافؽ ثروة كؿ شخص متمثمة في القيمة السوق
 المشاركوف عمى البيع بأسعار منخفضة وقريبة مف القيمة األساسية، فإف ثروتيـ تتقمص.

 :رد الفعل المفرط عمى المعمومات )"رد الفعل المبالغ فيو"(  2.2.3
عيؼ عمى المعمومات، عمى العكس في حيف أف الدراسات المذكورة أعاله أثبتت وجود رد فعؿ ض

 1985مف ذلؾ، أشارت بعض الدراسات إلى المبالغة في رد الفعؿ عمى المعمومات )دي بودنت وتيمر ، 
(. وفقا لدي بوندت وتيمر 2012، الوىايناني ، 2009، كميمنتس وآخروف ،  1995، مي ،  1987، 
ية أداء جيد خالؿ فترة سابقة ويكوف أداءىا أقؿ ( '' وجود رد الفعؿ المفرط إذا حققت األوراؽ المال1985)

في الفترة  عمى الفترات الالحقة والعكس صحيح. اىتـ الباحثوف باألوراؽ المالية في بورصة نيويورؾ
سنوات يتـ  3تمتد كؿ فترة  ،فترة 16حيث تـ تقسيميا إلى  1982إلى ديسمبر  1926الممتدة مف يناير 

لمتبقية لكؿ ورقة المالية. المحافظ األفضؿ أداًء ىي الفائزة، والمحافظ أقؿ الربحية افييا احتساب متوسط 
 ورقة مالية.  35كؿ مف ىذه المحافظ تتكوف مف  ،أداًء ىي الخاسرة

خالصة ىذه الدراسة ىو أف المحافظ الفائزة ''أفضؿ أداًء'' في الماضي تؤدي إلى توليد عوائد  
أعمى. اعتبر الباحثوف ىذه النتائج متناسقة مع فرضية رد الفعؿ أقؿ والمحافظ الخاسرة تؤدي إلى عوائد 

المفرط ومنو وجود خمؿ يتعمؽ بالكفاءة. ويتبع ظاىرة رد الفعؿ المفرط انعكاس في المردودية عمى مدى 



ٚ اٌغٛق إٌظش٠خ اٌّب١ٌخ ٌٍّؤعغخ  

 

 
123 

طويؿ األجؿ. في ظؿ ىذه الظروؼ، تظير استراتيجية معاكسة تتمثؿ في االحتفاظ باألسيـ الخاسرة وبيع 
 حة مما يتولد عنو عوائد إيجابية غير طبيعية.األسيـ الراب

 : . التفسيرات العقالنية لظاىرة رد الفعل الضعيف4
، Bossaert and Plott ،2000 ،Lesmond et al. ،2004حسب بعض الباحثيف )

Chordia et al. ،2009 رد الفعؿ الضعيؼ ىو نتيجة إلى عدـ سيولة األوراؽ المالية و وجود تكاليؼ )
( ، يتـ تفسير ىذا الخمؿ مف خالؿ المشاكؿ المنيجية. ىذه الحجج 1998المعامالت بالنسبة لفاما )

( ىي جزء مما يسمى التفسيرات 4.2( والمشاكؿ المنيجية )4.1المتعمقة بالعيوب األسواؽ المالية )
 "العقالنية".

 : عيوب األسواق المالية 1.4
عيؼ لممعمومات، والمدافعيف عف فرضية الكفاءة بعد تسميط الضوء عمى ظاىرة رد الفعؿ الض

طرحوا تفسيرات متعمقة بالمشاكؿ البنية المجيرية لألسواؽ المالية، مثؿ عدـ توفر السيولة المالية وتكاليؼ 
 المعامالت الكبيرة.

تعكس السيولة بشكؿ عاـ القدرة عمى الشراء أو البيع بسرعة الكميات الكافية مف األوراؽ المالية 
 ليؼ منخفضة لمعامالت. بتكا

( "سيولة الورقة المالية إذا كاف يمكف شراؤىا أو بيعيا بسرعة، 1997وآخروف) Biaisوفقا ؿ 
 بتكاليؼ معامالت معتدلة، وبسعر معقوؿ".
(، "يمكف تعريؼ السيولة بأنيا السيولة التي يستطيع بيا 2010وكما يشير بارنتو وجريجوريو )

أي وقت دوف تأخير وبتكمفة أقؿ". ووفقًا لمباحثيف، فإف أي سوؽ بدوف المستثمر تبادؿ أصؿ معيف في 
سيولة ال يمكف أف يؤدي وظيفتو ألف العدد الصغير لممعامالت يخمؽ تقمبات مفرطة ويرفض بالضرورة 

 فرضية الكفاءة المعموماتية.
 :المشاكل المنيجية 2.4  

راسات وقت الحدث ودراسات وقت الطرؽ المستخدمة لمكشؼ عف المردودية الغير طبيعية ىي د
تعتمد طريقة دراسة الحدث عمى حساب العوائد الغير طبيعية بعد الكشؼ عف المعمومات و  التقويـ.

ىو الفرؽ بيف العائد الممحوظ والعائد المتوقع. يتـ  i"( لمورقة ARالمتعمقة بالشركة. )"عائد الغير طبيعي، 
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 i( عف طريؽ تجميع العوائد الغير طبيعية لمورقة CAR)الحصوؿ عمى العائد غير الطبيعي التراكمي 
   t : خالؿ فترة حدث

 
:CAR العائد غير الطبيعي التراكمي ،:AR  عائد الغير طبيعي. 

 : تفسيرات منطقية لمرد الفعل الضعيف الناجم عن المعمومات10 الجدول

 التفسير المفيوم

 
المشاكؿ            

 البنية
 المجيرية

 
 األوراؽسيولة 
 

 إف رد الفعؿ الضعيؼ لممعمومات يكوف أكثر وضوحا
لألوراؽ المالية أقؿ سيولة نتيجة لإلعالنات الشركات، العرض والطمب 
عمى األوراؽ المالية غير السائمة يولد رد فعؿ ضعيؼ عمى المعمومات، 

 تمييا توجو معيف بعد ىذا الحدث.

 تكاليؼ المعامالت
تدفؽ التبادالت وتمنع األسعار مف الوصوؿ إلى تكاليؼ المعامالت تبطئ 

التوازف. بعد إعالنات الشركة، وارتفاع تكاليؼ المعامالت تمنع االسعار 
 مف التكيؼ التاـ وبسرعة إلى القيمة األساسية.

 
 مشاكؿ المنيجية

الطرؽ المختمفة المستخدمة )طريقة الدراسة الحدث والوقت التقويـ( أعطت 
 ئج مختمفة. وكذلؾ تغييرفي بعض األحياف نتا

طريقة تقدير العوائد المتوقعة )نموذج نظري أو شركة المراقبة أو محفظة 
السيطرة( غالبا ما ينطوي عمى عوائد مختمفة غير طبيعية. ىذا ىو أصؿ 

 إلعادة الشؾ في وجود رد فعؿ ضعيؼ لممعمومات.

تستند بشكؿ أساسي إلى مفاىيـ المعمومات  فرضية كفاءة المعموماتيةو كخالصة لممحور فإن 
األساسية والعقالنية المستثمريف. بعد الكشؼ عف الفرضيات األساسية وكذلؾ األشكاؿ المختمفة مف 
الكفاءة المعموماتية، ووصؼ الخروقات الرئيسية التي حددتيا األدبيات المالية، مع التركيز عمى ظاىرة رد 

 ات. فعؿ الضعيؼ لممستثمر عمى المعموم

ىذا الرد الفعؿ الضعيؼ في وقت اإلعالف يتبعو اتجاىًا معيف بعد الحدث يعكس التعديؿ 
التدريجي ألسعار األوراؽ المالية عمى القيمة األساسية، وبالتالي وجود عوائد غير طبيعية إثراألحداث التي 

 تضـ عدة شيور.
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لضعيؼ لممعمومات ىو خمؿ ال مف وجية نظر المدافعيف عف المالية التقميدية، فإف رد الفعؿ ا
يشكؾ في فرضية الكفاءة المعموماتية. ظاىرة رد الفعؿ الضعيؼ ، كما يتجمى في العمؿ الميداني ، ليست 

 سوى المالحظة التي ترجع إلى مشاكؿ  البنية المجيرية والمنيجية. 

في ردود الفعؿ.  ( ، ىناؾ العديد مف ردود الفعؿ الفرعية لممعمومات مثؿ اإلفراط1998)  Famaحسب 
 وىو يرى أف ىذيف الخمميف يقابالف بعضيما بعضا وفي العموـ يتجاوب السوؽ بشكؿ صحيح.

أدى استمرار االنحرافات إلى ظيور تيار فكري ثاٍف: التمويؿ السموكي. مف خالؿ التخمي عف نموذج 
يوـ العقالنية يحدىا ويحقؽ البدييي العقالني، التمويؿ السموكي يقدـ التفسيرات التي تستند أساسا عمى مف

 عقالنييف تماما. تكويف األسعار في ظؿ وجود مستثمريف غير
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  CAPM أو    MEDAF 

 نموذج تسعير األصول الماليةنظرية  :12المحور 
 

 

تعتبر نظرية المحفظة المالية مف أىـ النظريات المالية المعنية بتوليفات األصوؿ، وضع ىذه       
. تتناوؿ 1952النظرية ىاري ماركويتز  االقتصادي األمريكي الحائز عمى جائزة نوبؿ في االقتصاد عاـ 

 مف األصوؿ،  ىذه النظرية أثر المخاطرة واالرتباط والتنويع في العائد المتوقع عمى مجموعة
ظيرت خالؿ فترة الستينات مف القرف الماضي بعض االسيامات الرئيسية لنظرية المحفظة و مف       

، فيمثؿ ىذا النموذج اإلمتداد الجوىري لنظرية المحفظة ،CAPMأىميا نموذج تسعير األصوؿ الرأسمالية 
عائد المطموب بالمخاطرة يساعد في الوصوؿ إلى العائد المطموب مف األصؿ الذي يربط معدؿ ال

األساس ليذا النموذج فقد قدـ شارب ىذا النموذج ألوؿ مرة لتقييـ  1963تعد دراسة شارب  النظامية، 
اإلستثمار في األصوؿ المالية غير أف دراسات عديدة أجريت مف قبؿ األخريف إلستخداـ ىذا النموذج في 

 .1972و دراسة حمادة  1966راسة موسيف و د 1965المجاالت المالية األخرى منيا دراسة لنتر 
 . أساسيات نموذج تسعيير األصول الرأسمالية: 1
 تعريف النموذج:  1. 1

يعرؼ نموذج تسعير األصوؿ الرأسمالية بأنو نظرية الموازنة بيف العائد و المخاطرة، حيث يقـو    
. وال يستخدـ عمى إيجاد الحد األدنى لمعائد المطموب عمى اإلستثمار الذي يعوض المستثمر عف المخاطر

 .βالتي تقاس بالمعامؿ  1النظامية المخاطرة الكمية ولكف فقط جزًء منيا وىي ما يسمى بالمخاطر النموذج
تبرز أىمية ىذا النموذج في أنو يجمع سوية ما بيف المخاطرة النظامية و العائد المطموب في آف 
واحد، و بذلؾ فإف ىذا النموذج قدـ األساس الكمي لقياس المخاطرة بدال مف التقديرات الشخصية 

 كثر موضوعية.لممستثمريف، و بالتالي يجعؿ أساس التقييـ لمقرارات المالية أ

                                                           
المخاطرة لورقة مالية الذي تسببو عناصر تؤثر عمى السوؽ ككؿ، وبالتالي ال  ذلؾ الجزء مف المخاطر النظامية ىي  1

التخمص منو مف خالؿ التنويع ألنو يؤثر عمى كؿ الشركات تقريبًا في نفس الوقت. ومف بيف ىذه العناصر ىناؾ  يمكف
االرتفاع في أسعار الفائدة، مثاًل، إلى انخفاض في أسعار  يؤدي ،النقدية عار الفائدة والسياسات المالية والتضخـ وأس
 السندات.
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مف بيف المجاالت المالية التي حاولت الدراسات استخداـ ىذا النموذج فييا ىي قرارات المفاضمة بيف 
اليياكؿ المالية أي المفاضمة بيف سياسات التمويؿ المقترض عمى أساس المخاطرة و العائد، وتقدير تكمفة 

ي )المفاضمة بيف المشروعات اإلستثمارية التمويؿ)معدؿ العائد المطموب( و قرارات اإلنفاؽ اإلستثمار 
 المقترحة(.

 افتراضات النموذج: 2. 1

بني نموذج تسعير األصوؿ الرأسمالية عمى عدة افتراضات حوؿ المستثمريف و فرص المحفظة 
 :كالتالييمكف اجماليا 

 يتجنب المستثمروف المخاطرة لذلؾ فانيـ يختاروف االستثمارات ذات المخاطر المنخفضة  . أ
يمكف تقسيـ االصوؿ الفردية )االوراؽ المالية( بصورة غير محددة ىذا يعني اف المستثمر   . ب

 يستطيع شراء أي كمية مف األسيـ التي يرغب فييا 
 ىناؾ معدؿ خاؿ مف المخاطرة يستطيع المستثمروف مف خاللو االقراض و االقتراض لألمواؿ. . ت
 عدـ وجود ضرائب و تكاليؼ لممعامالت المالية. . ث
 رة الزمنية ىي واحدة لعمـو المستثمريف.الفت . ج
 معدؿ العائد الخالي مف المخاطرة واحد. . ح
 المعمومات مجانية و متاحة لجميع المستثمريف. . خ
جميع المستثمريف يتوقعوف نفس العائد المتوقع لإلستثمارات و االنحراؼ المعياري و التبايف  . د

 المشترؾ.

ضع معظميا لتغيرات طفيفة مف دوف التأثير عمى بالرغـ مف أف ىذه االفتراضات غير واقعية فقد خ
 الخواص األصمية لمنموذج كما أف االفتراضات األربعة األخيرة قد أضيفت مف قبؿ شارب و ألكسندر. 

 (βمخاطرة النموذج: )معامل بيتا 3. 1

المخاطرة ليست سوى تضحية بالقميؿ المضموف نظير الحصوؿ عمى الكثير المحتمؿ ، ليست        
ضربة حظ , أو حدث غير منظـ، و إنما المخاطرة ىي مقياس نسبي لمدى تقمب العائد ) التدفقات النقدية 

يحدد نطاؽ تحممو ( الذي سيتـ الحصوؿ عميو في المستقبؿ، و التي مف خالليا يبني المستثمر توقعاتو و 
 لممخاطر بحيث يختار الوضع الذي يعظـ مف العائد وال يتجاوز المستوى المقبوؿ لمخطر.
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اإلمتداد الجوىري لنظرية المحفظة، و معامؿ بيتا  CAPMيمثؿ نموذج تسعير األصوؿ الرأسمالية        
β  ىو جوىر نموذج تسعير األصوؿ الرأسمالية و قد أصبح واضحا أف معامؿ بيتا ىو القياس اإلحصائي

لممخاطر النظامية لذلؾ فإف المخاطرة التي يأخذىا بعيف اإلعتبار ىي ليست المخاطرة الكمية و ال 
لمخاطر المخاطر الخاصة بؿ ىي ذلؾ الجزء مف المخاطرة الكمية و التي ال يمكف تجنبيا و ىي ا

النظامية و التي تنسب إلى التقمبات او التذبذب في الظروؼ اإلقتصادية العامة و التي تشترؾ فييا جميع 
المؤسسات العاممة في اإلقتصاد الوطني، تتعرض المؤسسات التي تستعمؿ الرافعة المالية في تمويؿ جزء 

افيا مف األعباء و اإللتزامات و ىي مف أصوليا لقدر أكبر مف التقمب في عوائدىا ألنيا تتحمؿ قدرا إض
األعباء المالية و ىذا قياسا بمؤسسات أخرى ال تستعمؿ الرافعة المالية، و عندما يؤثر الييكؿ المالي في 

سوؼ  βدرجة تقمب العوائد فإف ذلؾ يعني أنو يؤثر في حجـ المخاطرة لتمؾ العوائد و أف معامؿ بيتا 
ي، و بالتالي فمف المتوقع أف يكوف معامؿ بيتا لمؤسسة التي تعتمد يختمؼ تبعا لمتغير في الييكؿ المال

 عمى حقوؽ الممكية فقط أقؿ مف معامؿ بيتا لمؤسسة تعتمد عمى مزيج مف حقوؽ الممكية و القروض.

 :       βتبيف المعادلة التالية كيفية حساب معامؿ بيتا 

 

السوؽ و متوسط عائد األصؿ  التبايف المشترؾ بيف متوسط عائد COV(Rm ;Ra)حيث يمثؿ 
 المالي و يحسب بالمعادلة التالية:

 

 .t( في الزمف A: معدؿ عائد السيـ ) RA,tحيث أف:         
                  RM,t ( معدؿ عائد السوؽ :M في الزمف )t. 

                        n. عدد المشاىدات المتوفرة  : 
                E(RA)   القيمة المتوقعة المرجحة لعائد السيـ :A .خالؿ الفترة المدروسة 
                E(RM)   القيمة المتوقعة المرجحة لعائد السيـ :M .خالؿ الفترة المدروسة 
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تبايف متوسط عائد السوؽ أو يقصد بو مخاطرة الكمية لمسوؽ و يحسب  VAR(Rm)و يمثؿ 
 المعادلة التالية:

 
الستثمار ما فبإمكاف المستثمر معرفة تقمبات عوائد االستثمار مقارنة بمعامؿ  باستخداـ معامؿ 

( لمسوؽ مف أجؿ ذلؾ يجب حساب معامؿ بيتا السوؽ )mβ و التي تحسب بالمعادلة التالية: 
إف التبايف المشترؾ 

لمحفظة السوؽ يساوي 

 تباينيا ألف:    

في جميع  mβو بالتالي 

1الحاالت يساوي إلى:      
)var(

)var(


Rm

Rm
m 

 حاالت :مف خالؿ ما سبؽ يمكف تفسير مخاطرة اإلستثمار مقارنة بمخاطرة السوؽ وفؽ ثالث 
: تتقمب عوائد اإلستثمار بنفس درجة تقمب عوائد السوؽ وبنفس االتجاه، وتكوف درجة    =1معامؿ   -

 المخاطرة النظامية لإلستثمار مساوية لدرجة مخاطرة السوؽ.
ئدات اإلستثمار بمقدار أقؿ مف درجة تقمب عائد السوؽ ( : تتقمب عا1أقؿ مف الواحد ) معامؿ  -

 . Défensiveويكوف االستثمار أقؿ خطرا مف السوؽ ويكوف االستثمار دفاعيا 

- 1  .تتقمب عائدات الورقة بمقدار أكبر مف درجة تقمب السوؽ، وتكوف أكثر خطرا مف السوؽ :
 .Agressive:  ويطمؽ عمى ىذا االستثمار باليجومي

 مثال تطبيقي:

 ، موضحيف في الجدوؿ الموالي:M(، وعائد السوؽ Aإذا كاف عائد أصؿ مالي ) 

 

 

 
     

  

ar(Rm)                          

                         

,

2

v

n

RER

n

RERRER
RRCOV

MM

MMMM
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 وىذا دليؿ عمى أف التغير في حركة أسعار السوؽ يتـ في نفس اتجاه القيمة السوقية ) معدؿ عائد السيـ(.
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: Aالمالي في األصؿ( لالستثمار فيكوف معامؿ )
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 وبنفس االتجاه. Mيتقمب بنفس درجة تقمب عائد السوؽ Aىذا يعني أف عائد االستثمار في األصؿ المالي 

 MEDAF أو  CAPMمعادلة نموذج تسعير األصول المالية   4. 1
 المعادلة التالية صيغة التعبير الرياضي عف نموذج تسعير األصوؿ الرأسمالية :تمثؿ 

100050)( MRE
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يتبيف مف ىذه المعادلة بأف ىذا النموذج يتكوف مف جزئيف ىما: معدؿ العائد الخالي مف الخطر 
Rf  و عالوة المخاطرة التي تساويβ[E(Rm)-Rf]  و يمثؿ الجزء[E(Rm)-Rf]  عالوة مخاطرة السوؽ

فيو معامؿ المخاطرة النضامية، و بناءا عمى ما تقدـ  βو يسمى أيضا بسعر المخاطرة،  أما معامؿ بيتا 
فإف استخداـ ىذا النموذج يتطمب التقدير أو الحساب لثالث مؤشرات ىي معدؿ العائد الخالي مف 

ت الخزينة التي ال تزيد مدة استحقاقيا و الذي عادة ما يكوف مساوي لمعدؿ العائد عمى أذونا Rfالخطر
الذي يمثؿ معامؿ  βو كذلؾ معامؿ بيتا E(Rm)عف سنة و متوسط معدؿ العائد لمحفظة السوؽ 

 المخاطرة المنتظمة.
 مثال تطبيقي: 

وعالوة مخاطرة السوؽ  Rf=4 ,5المعمومات التالية معدؿ عائد خالي مف الخطر  لدينا
[E(Rm)-Rf]=8,5 :فما ىو معدؿ العائد المتوقع لألصوؿ المالية الموضحة في الجدوؿ التالي 

 

 

 

 

 العائد المنتظر Bêta معامؿ      األصوؿ

ABC 3,69 4,5 + 3,69 (8,5) = 35,865 % 

DEF 0,64 4,5 + 0,64 (8,5) = 9,940 % 

GHI 1,64 4,5 + 1,64 (8,5) = 18,440 % 

JKL 1,79 4,5 + 1,79 (8,5) = 19,715 % 
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 DEFمف خالؿ الجدوؿ يتبيف أف المستثمر إذا أراد اختيار اإلستثمار األقؿ مخاطرة فيو األصؿ 

ىو أفضؿ استثمار يدر  ABCو لكف يحقؽ عائد قميؿ بالنسبة لإلستثمارات األخرى، أما األصؿ المالي 
عائد أكبر و في المقابؿ ىو األكثر مخاطرة فإذا كانت سياسة المستثمر ىجومية يختار ىذا اإلستثمار و 

 لكف يتحمؿ مخاطرة أكبر مف اإلستثمارات األخرى. 
 : 2مثال تطبيقي 

ما ىو معدؿ العائد الذي يجب أف تحصؿ عميو مف ىذه المؤسسىة بعينيا لكي تكافأ عمى 
( 1.7المخاطرة التي تتحمميا ؟ تذكر أف االستثمار في تمؾ المؤسسة بعينيا )والتي يبمغ معامؿ البيتا فييا 

يعد في حد ذاتو مجازفة أكبر مف االستثمار في سوؽ األوراؽ المالية بشكؿ عاـ ) ويبمغ معامؿ البيتا 
 %12.5(. كما أف معدؿ عائد محفظة السوؽ ىو 1.0 لمحفظة السوؽ

 E(R)=Rf+β[E(Rm)-Rf] 
 E(R) = 5% + 1.7 ( 12.5% - 5%) 

 E(R)= 5% + 1.7 ( 7.5%) 
 E(R)= 5% + 12.75%= 17.75% 

، فيجب عميؾ أف تحصؿ عمى األقؿ ىذه المؤسسةونستنتج مف ذلؾ أنو إذا استثمرت في 
ذا شعرت أف تمؾ الشركة لف تعود عميؾ بيذا النوع مف العائد، 17.75 فينبغي % عائد عمى استثمارؾ، وا 

 عميؾ التفكير بجدية في االستثمار في أوراؽ مالية أخرى.

 الشكل البياني لمنموذج: 5. 1

 يطمؽ عمى الشكؿ البياني لنموذج تسعير األصوؿ الرأسمالية تسمية خط سوؽ اإلستثمار 

(security markey line SML)  يمثؿ الشكؿ التالي المخطط البياني لمنموذج، حيث يقيس المحور
  βالعمودي لمشكؿ معدؿ العائد المطموب بينما يقيس المحور األفقي معامؿ بيتا

 SMLخط سوق اإلستثمار  CAPM: الشكل البياني لل 8الشكل 
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يتبيف مف الشكؿ بأف معدؿ العائد المطموب ىو دالة متزايدة لمعامؿ بيتا الذي يعكس المستوى 
المناسب مف المخاطرة النظامية فإذا كاف معامؿ بيتا ألصؿ معيف يساوي الصفر فيذا يدؿ عمى أف 

ؿ أما إذا كاف معامؿ بيتا ألصؿ معيف يساوي واحد فإف معد Rfاألصؿ ىو خاؿ مف الخطر و يساوي 
العائد المطموب لو ينبغي أف يساوي معدؿ العائد المتوقع لمحفظة السوؽ ألف مخاطرة األصؿ تساوي 

 مخاطرة محفظة السوؽ.

 استخدامات نموذج تسعير األصول المالية. 2

اإلستخداـ الرئيسي لنموذج تسعير : حساب تكمفة التمويل )معدل العائد المطموب( 1. 2
الرأسمالية ىو حساب تكمفة التمويؿ التي تمثؿ في نفس الوقت معدؿ العائد المطموب عمى حؽ  ؿاألصو 

الممكية، فيو النموذج المفضؿ في حساب ىذه المؤشرات المالية، و يعود السبب في ذلؾ إلى أف 
 المؤشرات المحسوبة بموجبو تتضمف مخاطرة الظروؼ اإلقتصادية العامة و ىذا ال يوجد في غيره مف
األساليب أو النماذج األخرى لقياس تمؾ المؤشرات المالية و ال يمكف تجنب ىذه المخاطر بالتنويع ليذا 
ينبغي أف تستحوذ عمى اىتماـ كبير مف قبؿ اإلدارة و يتوجب معرفة درجة تمؾ المخاطرة و تحقيؽ العائد 

 الذي يعوض المقدار الذي تتحممو المؤسسة منيا.
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عند المفاضمة بيف اليياكؿ المالية فإنو مف البدييي اختيار  اكل المالية:المفاضمة بين اليي 2. 2
ذلؾ الييكؿ المالي الذي يحقؽ أقؿ معدؿ لتكمفة التمويؿ، أو ذلؾ الييكا المالي الذي يحقؽ أكبر فرؽ 
موجب بيف معدؿ العائد المتوقع و المطموب، لذا تقتضي عممية المفاضمة بيف اليياكؿ المالية البديمة 

ياس معدؿ العائد المتوقع و المطموب لكؿ ىيكؿ مف اليياكؿ كما تقتضي المخاطرة النضامية ق
المصاحبة لمعدؿ العائد المطموب ، و طالما الموازنة بيف العائد و المخاطرة ىي األساس الصحيح 

 ة لذلؾ.لممفاضمة بيف اليياكؿ المالية فإف نموذج تسعير األصوؿ الرأسمالية ىو النموذج األكثر مالئم

اإلستخداـ الثالث لنموذج تسعير األصوؿ الرأسمالية ىو في مجاؿ  قرارات اإلنفاق اإلستثماري: 3. 2
قرارات اإلنفاؽ اإلستثماري، ألف قرار قبوؿ أو رفض اإلقتراح اإلستثماري يتوقؼ عمى صافي القيمة 

خدـ في التمويؿ و يعاب عمى الحالية لمتدفقات النقدية لذلؾ اإلقتراح و تكمفة األمواؿ التي سوؼ تست
الطريقة التقميدية في حساب صافي القيمة الحالية أنيا ال تأخذ أثر المخاطرة بعيف اإلعتبار و جاء نموذج 
تسعير األصوؿ الرأسمالية ليصمح ذلؾ الخمؿ، و يتـ حساب صافي القيمة الحالية بيذا النموذج موزونا 

 بالمخاطرة باألتي:
التدفؽ النقدي المتوقع

لمطموبا   معدؿ العائد 
 القيمة الحالية 

 يتـ حساب معدؿ العائد المطموب انطالقا مف نموذج تسعير األصوؿ الرأسمالية

القيمة الحالية اإلستثمار األصمي  صافي القيمة الحالية 

 انتقادات نموذج تسعير األصول الرأسمالية: . 3

عمػى الػرغـ مػف األىميػة القصػوى لمنمػوذج فػي تحديػد العالقػة بػيف العائػد والمخػاطرة بمعادلة        
رياضية خطية بسػيطة، ورغػـ أنػو اليزاؿ مسػتخدمًا حتػى يومنػا ىػذا فػي تقيػيـ أداء المحػافظ الماليػة وتحديػد 

جػو النموذج العديػػد مػػف اإلنتقػػادات النظريػػة األساسػػية ، و معػدؿ العائػد المطمػوب وقيػاس تكمفػة التمويػؿ وا
 فيما يمي أىـ اإلنتقادات:

 ( يفتػػػرض(CAPM   أف المسػػػتثمريف يمكػػػف أف يقرضػػػوا أو يقترضػػػوا بمعػػػدؿ الفائػػػػدة الخػالي مػف
المخػاطر، اإلقػراض بمعػدؿ الفائػدة الخػالي مػف المخػاطر ىػو أمػر واقعػي وموجػود فػي الحقيقػة، 
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وؿ أف يقػـو المسػتثمروف وذلػؾ عنػدما يقػـو المسػتثمر بشػراء أذونػات الخزينػة، ولكػف مػف غيػر المعقػ
 باإلقتراض بػنفس المعػدؿ.

  إف افتراض عدـ وجود تكاليؼ لمصفقات سوؼ يجعؿ الورقػة الماليػة الموجػودة فوؽ خط سوؽ
األوراؽ المالية تكوف جذابة وسوؼ يػتـ شػراؤىا حتػى تصػؿ إلػى خػط سػػوؽ األوارؽ الماليػػة، 

حتػػى الوصػػوؿ إلػػى نقطػػة التػوازف مػف جديػد، ولكػف ىػذه وسػػوؼ يحقػػؽ المسػػتثمروف أرباحػػُا 
األربػاح لػف تكػوف صػافية فيمػا إذا كػاف ىنالػؾ تكػاليؼ لمصػفقات، بمعنػى أف ىذه الورقػة لػف تعػود 
إلػى خػط سػوؽ األوراؽ الماليػة مػف جديػد، وىذا يعني وجود العديد مف خطوط سوؽ األوراؽ 

 .وحيد المالية وليس خط

 (يعتبر(CAPM نموذجًا لفترة استثمار واحػدة، فػإذا اختمفػت فتػرة اإلسػتثمار المقترحػة مػف قبػؿ
المسػػتثمريف فيػذا يعني وجػود العديػد مػػف خطوط سوؽ األوراؽ المالية، والكثير مف خطػوط خػط 

حػد مؤسسػي النمػوذج خصػائص الورقػة وذلػؾ لػنفس الورقة المالية، ولقػد حػاوؿ جػاف موسػيف أ
( إال أف التعقيػدات الرياضػية حالت دوف 1966اقتراح نموذج لفترات استثمار متعػددة فػي العػاـ )

 ذلؾ.

 (يفتػػرض(CAPM عػػدـ وجػػود ضػػرائب، وكمػػا ىػػو معمػػـو فالضػػرائب تختمػػؼ بػػيف األشػػػخاص
، وسوؼ تؤدي ىػذه اإلختالفػات إلػى تبػايف واضػح والشػػػركات، وكػػػذلؾ بػػػيف األشػػػخاص أنفسػػػيـ

 .بػيف تقػديرات المسػتثمريف لخػط سػوؽ األوراؽ المالية

كما توجد العديد مف اإلنتقادات األخرى بخالؼ افتراضات النموذج، حيث لـ يأخذ النموذج بعيف      
 اإلعتبار المشكالت التالية:

 أظيػػػػػػرت بعػػػػػػض اختبػػػػػػارات (CAPM)  أف أسػػػػػيـ الشػػػػػػركات ذات القيمػػػػػػة السػػػػػػوقية المنخفضة
 تحقؽ معدؿ عائد أعمى مف تمؾ الشركات ذات القيمة السوقية العالية و ىذا أمر غير طبيعي. 

  مف أىـ اإلنتقادات  1977و التي أكدىا في عاـ  1972يعتبر انتقاد ريتشارد روؿ في عاـ
بالنسبة ألي عينة مشاىدات مف العوائد ستكوف ىنالؾ مجموعة مف الحدود لمنموذج و ىو أنو 

الكفؤة، و بالتالي فإذا تـ حساب معامؿ بيتا بيف ىذه العوائد و بيف عائد أي ورقة مالية ستكوف 
 عالقة خطية حتى إف لـ تكف ىذه المشاىدات مف العوائد ىي محفظة السوؽ.
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  استخداـ النموذج  1972النموذج إال أنو عاد و انتقد عاـ يعتبر بالؾ أحد الباحثيف الذيف أيدوا
لمؤشر السوؽ كدليؿ عمى محفظة السوؽ و أكد أنو البد مف استخداـ محفظة السوؽ الحقيقية مف 

 أجؿ اإلختبار الصحيح لمنموذج.
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 نموذج تقييم االصول المالية بالتحكيمنظرية أو  :13المحور 

 

 . التطور التاريخي لنظرية:  1

 ىو أوؿ مف اقترح نموذج تقييـ األصوؿ )نظرية المضاربة( (1990باشوليي ) . أ

ىذا النموذج  و يقـو بتصميـ نموذج تقييـ اخر يحسب القيمة  Scholesو  Blackيستخدم   . ب
 المستقبمية لألصؿ عمى أساس سعر الفائدة.

 يقوموف بإنشاء نموذج آخر يعتمد عمى رياضيات معقدة rossو  rubinsteinكوكس ،  . ت

والكف ظيرة ىنا مشكمة ، كؿ ىذه النماذج ال تشرح بأي حاؿ مصادر االختالفات في قيـ األصوؿ 
 وال يقدـ أي معمومات عف العوامؿ التي تحدد تقمب عائد األصوؿ ,

لتصحيح المشكؿ بواسطة جاؾ ترينور   ادخال نموذج النموذج تقييم االصول المالية بالتحكيم . ث
( ، وجاف موسيف 1965( ، وجوف لينتنر )1964، وليـ شارب ) 2( 1962،  1961)
( بشكؿ مستقؿ ، واستمرار عمؿ ىاري ماركويتز المبكر في التنويع والنظرية الحديثة 1966)

 لالقتصاد.

، قرر  ول الماليةيشار إلى أنو ال يوجد اختبار قوي لمتحقق من صحة نموذج تقييم االص . ج
 ( لتطوير نموذج التقييـ عف طريؽ نموذج التحكيـ1976ستيفف روس )

( دراسة ميدانية من أجل التحقق من صحة نموذج تقييم االصول 1980أجرى روس ورول ) . ح
 ، و اظيار وجود اربع عوامؿ اقتصادية تتدخؿ في النموذج المالية بالتحكيم

 (2008و النقاش عمى مر السنيف )حتى عاـ اثار  ىذا النموذج الكثير مف الجدؿ   . خ

( تطبيؽ نموذج تقييـ االصوؿ المالية بالتحكيـ عمى سوؽ أسيـ 2001حاوؿ عطا اهلل ) . د
باكستانية. ووجد أف تضخـ وسعر صرؼ وميزاف تجاري وأسعار نفط ىي مصادر تقمب قيـ 

 أصوؿ نموذج تقييـ االصوؿ المالية بالتحكيـ .
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 . عرض نموذج:2

نموذج وتشتت في  األخطاء تقييـ االصوؿ المالية بالتحكيـ ىو نموذج قائـ عمى مالحظة  إف نموذج
في المؤسسة تستطيع أف المؤثرة و تصحيحيا، ويرى أف متغيرات MEDAF  تسعير األصوؿ الرأسمالية

في قتصاد كمي االعوامؿ يعمؿ عمى إضافة ، فيي  نموذج تسعير األصوؿ الرأسماليةحسف قدرة تنبؤية لتت
  تقدير االمؿ الرياضي لممردودية السوؽ.

   : نموذج تسعير األصول الرأسماليةانتقادات فرضيات  1.2

  عمى سعر سيـ.: أي معاممة دوف تأثير يمكف لممستثمر شراء أو بيع أي سيـ عدـ صحة أنو
 ذات حجـ معيف ليا تأثير عمى سعر سيـ.

 )جميع مستثمريف لدييـ محفظة ماركوفيتش  )خطأ 

  قتراض بدوف حدود )خطأ(االيمكف لممستثمر 

 :تحكيمالباألصول المالية فرضيات نموذج تقييم  2. 2

 ال يتضمف نموذج أي عوامؿ تفضيؿ لممستثمر 

 ال توجد تكمفة ضريبية أو تكمفة معامالت 

 يمكف لألفراد تشكيؿ محافظ متنوعة 

 فرص التحكيـ ليست متاحة في كؿ وقت  

 . مميزات ىذا نموذج: 3
نموذج تسعير األصوؿ ل βبيتا  استقرارغرض مف إدخاؿ عوامؿ اقتصاد كمي ىو مكافحة عدـ ال

 , لكف ىذا ال يعني بضرورة أف نموذجيف متعارضاف الرأسمالية

عمى و العرض طمب النموذًجا اقتصادًيا لمتوازف )بيف  نموذج تسعير األصوؿ الرأسماليةأف اذا يعتبر 
نموذج يصؼ  حقيقةالفي ف،  اإحصائي نموذجاييـ االصوؿ المالية بالتحكيـ نموذج تقفإننا نعتبر  صؿ( ؛األ
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نموذج تقييـ   بينماكمتغير توضيحي و  اساسي وحيد، األوراؽ المالية محفظة ال تسعير األصوؿ الرأسمالية
  المؤثرة عمى مردودية األصوؿ المالية. قتصادية االعوامؿ ال يحدد االصوؿ المالية بالتحكيـ 

صوؿ عمى سموؾ األىو رد فعؿ  βحساسية ال، معامؿ  نموذج تسعير األصوؿ الرأسماليةفي  
سوؽ و ربحية المتوقعة لمحفظة الربحية الفرؽ بيف الساوي ت عالوة الخطرفإف و عميو سوؽ، المحفظة ال
الية الخصوؿ األ مفجزًءا و عميو يمكف لممستثمر أف يستثمر في مخاطر ، ال الخالية مفصوؿ المالية األ
مشكؿ رئيسي ىو انو  مف مستحيؿ ال لكف  سوؽ ،المحفظة لخرى الباقي في األصوؿ األ مخاطر وال مف

 ،حقيقيةال تعكس قيمتيا صوؿ في سوؽاألمحفظة سوؽ أو معرفة ما إذا كانت قيمة الحقيقي لتمثيؿ 

نموذج مبني عمى الألف  تدرج في نموذج تقييـ االصوؿ المالية بالتحكيـ ، فإف محفظة سوؽ الو  
 ، أي:عوامؿ اقتصادية ، ويسير وفًقا لقانوف سعر واحد

 اصميف متشابييف ليما نفس سعر 

  تعديؿ أسعار )إف وجود عديد مف أسعار شراء / بيع يدفع عامؿ اقتصادي ى اختيار أكثر

 أسعار تفضياًل ليـ ، ومف خؿ تعديؿ أسعار سمع سوؼ تتقارب نحو قيمة واحدة(

( عمى مبدأ عدـ تحكيـ. وبعبارة أخرى، ال توجد عممية مربحة بدوف مخاطر. 1976)يستند روس 
لتوضيح وجية نظره ىنا ىو متى لعممية تحكيـ: ففي شير كانوف أوؿ )ديسمبر( اشترت المؤسسة برميؿ 

دوالًرا. يمكننا أف نرى ذلؾ بفضؿ عممية مراجحة ىذه حققت  120دوالًرا، ثـ باعتو بسعر  97نفط بسعر 
 دوالًرا. 23كسًبا قدره م

فقا لنظرية نموذج تقييـ االصوؿ المالية بالتحكيـ، ال توجد مثؿ ىذه فرص، حيث يمعب و  و
نموذج أي احتماؿ لتحكيـ دوف خطر، و عميو حسب حس القضاء عمى أو توازني بدور منظـ  الترجيح

مف الخطر، و عميو قد تتعرض ، كؿ عممية تحكيـ تتـ بوجود نسبة معينة تقييـ االصوؿ المالية بالتحكيـ
 دوالر الخطر الذي أخذتو المؤسسة. 23و بالتالي تغطي  .المؤسسة لمخسائر إذا ما تراجع سعر البرميؿ

 . منيجية نموذج:   4
 :عمىتستند افتراضات نموذج تقييـ االصوؿ المالية بالتحكيـ 

  :االصوؿ المالية بالتحكيـأف عديد مف عوامؿ اقتصادية تؤثر عمى ربحية أصوؿ نموذج تقييـ * 
 (.Fذي يؤثر عمى جميع أصوؿ )ال. عامؿ تنظمي ، 1 
 (ξ. عامؿ غير تنظمي )2
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" ، ذي xيتنبأ مستثمروف بسموؾ عامؿ ، اي دراسة  عامؿ ذي تـ تضمينو في معدؿ عائد لألصؿ "* 
خطط ليا يعتبر مربًحا ، مف ناحية أخرى ، فإف أحداث غير متوقعة ستؤدي ى سموؾ عوامؿ غير م

 وتؤثر عمى ربحية
إف ربحية أصؿ تساوي ربحية متوقعة لألصوؿ بإضافة ى ربحية غير متوقعة ، وىي جزء مف حركة * 

 غير مخطط ليا لمعامؿ مشترؾ ومحّدد.
  عالقة تكوف عمى شكؿ تي 

Rit =Ei+bi1fi1+ibi2fi2+…+bikfik+ξit 

R ربحية أصوؿ تي تحسب خؿ فترة :t )محققة(  r ب: معامؿ حساسية، أو متوقع: ربح متوقع ، 
 F  عامؿ اقتصادي :k  ،Ξربحية غير متوقعة : 

 تتمثؿ عوامؿ اقتصادية في تضخـ, سعر صرؼ ,دخؿ خاـ......
تفترض اف في محفظة تحكيـ ، أف تكوف جميع أصوؿ خالية مف مخاطر وثروات مسبقة فعميو  * 

 تصبح عالقة :يجب اف تكوف  ذات ربحية صفر, و بقياـ بتعديالت رياضية 
                                Ei=µ0 +βikµ 

μ  يمثؿ متجو قسط مخاطرة عمى عامؿ بعدk ، isk  ىو قسط مخاطرة مف عامؿk ذي يساويال 

Ek = Ek - μ0            ،Ek  ىي ربحية محفظة مقابؿ عامؿk  

 :يالتالو ىكذا يمكف كتابة عالقة عمى شكؿ 

Ei=µ0 +Σβik(Ek-µ0 ) 

بإضافة ى عالوة مخاطرة  μ0إف ربحية متوقعة ألصؿ ما تساوي ربحية أصوؿ خية مف مخاطر * 

 ى عامؿ مشترؾ مختمؼ iعمى أساس عوامؿ حساسية أصؿ 

فيما يتعمؽ بيذا نموذج، ال يوجد سوى عالوة ,  campمفيوـ عالوة مخاطرة ىنا يتغير مقارنة مع 

و الكف  في  نموذج تقييـ االصوؿ  محفظة سوؽ ،مخاطرة واحدة لوجود مصدر واحد لممخاطر، و ىي 

 المالية بالتحكيـ  لديو عديد مف عالوات وفقا لعدد عوامؿ مستعممة
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 . مزاية نموذج:  5

  انو نموذج يستخدـ مفيوـ تحكيـ اكثر مالءمة لمتقييـ مف مفيـو توازف 

  عمى وظائؼ افتراضات إما عمى ربحية أصوؿ نموذج تقييـ االصوؿ المالية بالتحكيـ  أو
 مرافؽ لألفراد ىي أضعؼ بكثير مف نموذج سابؽ

   أف محفظة سوؽ ال تظير ، وبتي ال توجد مشاكؿ تي يحممياcamp 

 . نقائص: 6

  ال يتـ تحديد عوامؿ تي تؤثر عمى أصوؿ في نموذج )أساسي( ، يجب عمى مستثمر
 تحديدىا بنفسو وتي تتطمب تقنية وصبر

 يتغير تأثير عامؿ ما بمرور وقت 

 يتطمب حسابات ثقيمة ليست في متناوؿ  جميع.
 ولكف بشكؿ خاص صعوبة تحديد نتائج  بدقة تامة 

 فمذلؾ تـ ادخاؿ تعديالت في نموذج تحكيـ مما ادى إلى ظيور : 
 . نموذج تحكييم توازني: 7

في خطوة أولى ، كاف ىدؼ ىو تحميؿ ما ىي فرضيات إضافية الزمة لمحصوؿ عمى تقريب افضؿ 
، بصرؼ نظر عف نموذج معتبر ،و بإضافة ى افتراضات تقميدية لنموذج تحكيـ ، يجب   دقيقة، بطريقة 
سوؽ مي تي يتـ نظر فييا متوازنًا وفعًا ، ويجب أف يكوف لدى أفراد وظائؼ سموؾ منفعة أف يكوف 
دأ فنالحظ  أف بعض مزايا نسخة سابقة مف نموذج تحكيـ مذكور سابقًا مثؿ عدـ استخداـ مب تقميدية.

 توازف وافتراضاتيا ضعيفة حوؿ وظائؼ منفعة تختفي.

( ، تعتمد نتائج عمى افتراضات تي تـ توصؿ ييا حوؿ إمكانيات 1983ومع ذلؾ ، وفقا لتشامبرليف )
قضاء عمى مصادر مخاطر مختمفة وعوامؿ مشتركة وعامؿ محدد ، عندما يحاوؿ أحد أف يبني مف 

وىذا ما يسمى محفظة حد أدنى مف تبايف )كمما حققنا  مجموعة أصوؿ محفظة مع أصغر خطر ممكف ،
 إدارة أفضؿ لممخاطر  كمـ ستكوف نتيجة دقيقة (
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خضع ىذا نموذج لعدة اختبارات وتحميالت ميدانية وفًقا لتقنيات مختمفة لمدة عشر سنوات تقريًبا ، 
يـ  تي تواجو مشكمة تحديد ونتائج مختمطة. مثؿ اختبارات ميدانية لؿ نموذج تقييـ االصوؿ المالية بالتحك

 محفظة سوؽ ، بينت اختبارات ميدانية مشاكؿ عدد عوامؿ وكذلؾ  كيفية تحديدىا.

 . طرق استخدام نموذج تحكيم: 8

في سياؽ نموذج تحكيـ ، تشتمؿ إدارة محفظة عمى تحديد قيـ معامالت حساسية بيتا لمختمؼ عوامؿ 
وتقدير عائد متوقع عمى محفظة و دراسة مدى ربحية مشتركة لممحفظة تي يرغب شخص في بنائيا ، 

 محفظة.

أبسط  طريقة، ، ىو تمركز وفؽ عوامؿ مشتركة ، مف خؿ تشكيؿ حقائب أساسية مع بيتا لمعوامؿ  .1
مشتركة غير عامؿ الغية مدروس ، مع معامؿ حساسية لمعامؿ مدروس متساوي لواحد ، ومخاطر محددة 

ه محافظ أساسية مختمفة. ىذا توزيع يعتمد عمى ربحية متوقعة. تكوف ىي أقؿ. ثـ يتـ توزيع ثروة بيف ىذ
 أوزاف محافظ أساسية مختمفة مساوية لمعامالت حساسية تي سبؽ عرضيا.

عد إنشاء محافظ أساسية وتحديد عوامؿ اقتصادية ، لوضع نفسو عمى عوامؿ اقتصادية تي تكوف  .2
أثيرىا إيجابيا عمى ربحية ، ، عامؿ اقتصادي أىـ أقساط مخاطر مرتفعة أو مف محتمؿ أف تنمو إذا كاف ت

 ىو إنتاج صناعي ، وىو يقابؿ عامؿ مشترؾ أوؿ ذي يمثمو أحد أوراؽ أساسية. 

 

 نظريات الفشل المالي: 14المحور 

 

 .  مفاىيم حول الفشل المالي:1

 مفيوم الفشل المالي: 1. 1
 العسر المالي:أ. 
 سيؤدي مما مواعيدىا في المستحقة التزاماتيا مواجية عمى  المؤسسة قدرة عدـ المالي بالعسر يقصد 
 النقدية الخصومات عمى الحصوؿ فرص فوات الخيار،أيضا حرية فقداف إلى القريب المستوى عمى بيا
 مما مناسب غير وقت في األصوؿ و االستثمارات بعض تصفية إلى فتؤدي البعيد المستوى عمى أما،

 و لمدائنيف خسائر مف عمييما  يترتب ما و المؤسسة وتصفية كاإلفالس  كبيرة خسائر إحداث في يتسبب
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يعني حالة عدـ توفر السيولة أو النقد الجاىز  مجممو في المالي فالعسر وبالتالي المستثمريف،  و المورديف
نوعيف مف و ىنا نميز بيف  الغير، تجاه بالتزاماتيا الوفاء و بالسداد المؤسسة قدرة و ىو ما يعكس عدـ

 العسر :
 يحدث عندما تكوف المؤسسة غير قادرة عمى تسديد التزاماتيا  في األجؿ   :الفني المالي العسر

الموقؼ النقدي و ليس الموقؼ المالي، لذا يطمؽ عميو باإلعسار في القصير ، أي أف المشكمة 
 المؤقت ، ويمكف التغمب عميو بوجود إدارة فعالة و رشيدة .

 يحدث عندما تكوف المؤسسة غير قادرة عمى تسديد كافة  القانوني ( :  لحقيقي )المالي ا العسر
التزاماتيا المستحقة، و في ىذه الحالة تكوف القيمة الحقيقية  إلجمالي أصوؿ  المؤسسة أقؿ مف 
 إجمالي الخصـو ، و عادة ما يؤدي ىذا النوع  مف اإلعسار إلى إعالف إفالس المؤسسة و تصفيتيا 

 التعثر المالي : ب. 
 مف لعدد الخسائر تراكـ و السيولة نقص لحالة المؤسسة فيو تتعرض الذي الوضع في يتمثؿ

 مع التكييؼ عمى قدرتيا عدـ إلى أيضا ذلؾ يرجع كما خاطئة، مالية و إدارية لقرارات كنتيجة السنوات
 لمدة خسائر حققت إذا ماليا متعثرة المؤسسة أف القوؿ يمكف وبالتالي نشاطيا، تنظـ التي والقرارات القوانيف
لممؤسسة  المالي بالتوازف مخؿ انخفاض إلى والمتتابعة المتحققة الخسائر تشير متتالية، حيث سنوات ثالثة

 )ىيكمة الميزانية(. 
  الفشل المالي: ت.
 بداية عمى لمداللة التعبير ىذا استخدـ مف أوؿ يعد الذي Beaver بالباحث الفشؿ مصطمح ارتبط 
 كؿ تغطية عف عوائدىا عجز المؤسسة بفشؿ نعني حيث ، إفالسيا إشيار إلى المؤسسة وصوؿ مرحمة

 الماؿ رأس عمى عائد تحقيؽ عمى اإلدارة قدرة عدـ و الماؿ رأس تمويؿ كمفة ضمنيا مف والتي التكاليؼ
 منو متقدمة مراحؿ في يؤدي التعثر كاف لما و ، االستثمارات لتمؾ المتوقعة المخاطر و يتناسب المستثمر

 عف عبارة ىو فالفشؿ استفحالو، قبؿ الالزمة الحموؿ ووضع مسبباتو عف البحث عدـ حالة في الفشؿ إلى
استحقاقيا أي في حالة عدـ سداد الديوف أو  موعد يأتي عندما التزاماتيا دفع عمى المؤسسة قدرة عدـ

 ليس فيو األرباح المستحقة  لحممة األسيـ الممتازة،فوائدىا أو عدـ سداد حسابات البنوؾ أو عدـ سداد 
 الزمنية المراحؿ عبر وتتفاعؿ تفاعمت التي والعوامؿ األسباب مف العديد عف ناجـ ولكف المحظة نتاج

 المالي توازنيا استعادة أو ، التزاماتيا سداد عمى مقدرتيا عدـ مف المؤسسة عمييا التي الحالة إلى وتؤدي
  . التشغيمي و النقدي و
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إف خطر اإلفالس يبدأ عند وقوع المؤسسة في أزمة خزينة ناتجة عف فقداف السيولة ،  اإلفالس: ث.
حيث تظير غير قادرة عمى تسديد التزاماتيا تجاه دائنييا، فتمجأ إلى استخداـ قروض جديدة لتغطية ىذا 

ي بيا إلى اإلفالس في المدى العجز في الخزينة ىذا في المدى القصير وباستمرار ىذه الظاىرة يؤد
  الطويؿ.

يعتبر ألثماف  أوؿ مف استخدـ تعبير اإلفالس و قد أطمؽ ىذا المصطمح المؤسسات التي أفمست و 
التي وضعت إما تحت الحراسة القضائية   أو منحت الحؽ في إعادة تنظيـ المؤسسة بموجب أحكاـ 

 قانوف اإلفالس المعموؿ بيا . 
أنو  إعالف قانوني بأف المؤسسة  في محنة مالية و ال تستطيع مقابمة حقوؽ كما يعرؼ أيضا عمى 

الغير لدييا، و أنو يتعيف وضعيا  تحت أشراؼ المحكمة، غي حيف تناوؿ البعض األخر مصطمح 
اإلفالس عمى أنو التصفية الفعمية وفقا لمنصوص القانونية التي تختمؼ مبرراتيا مف جولة إلى أخرى، وقد 

 التصفية إجبارية بناءا  عمى طمب المقرضيف أو اختيارية بناءا غمى طمب المالؾ .تكوف ىده 

 أسباب الفشل المالي: 2. 1
 : كما يمي وىي رئيسية أسباب بخمسة المالي الفشؿ أسباب نمخص أف لنا يمكف
 : اإلدارية األسباب أ. 

 بيف الصراعات وكذلؾ المؤسسات في العامميف باختيار المتعمقة اإلدارية باألخطاء المتعمقة األسباب وىي 
 اإلدارية المعمومات نظـ وغياب والمعنوي المادي لمدعـ متكاممة إدارية نظـ وجود وعدـ العامميف ىؤالء

 . المناسب الوقت في المعمومات توفر التي الحديثة
 الموارد توفر كعدـ  األسباب التي تؤدي إلى إفالس المؤسسة  تعد مف أىـ  : المالية األسبابب. 

 عف الناتجة المتراكمة الخسائر إلى باإلضافة المطموب التمويؿ عمى الحصوؿ في وفشميا لممؤسسة المالية
 اإليفاء عمى المؤسسات تمؾ قدرة عدـ في تساىـ قد والتي بصورة صحيحة التكاليؼ نظـ احتساب عدـ

 . اآلخريف تجاه بالتزاماتيا
 :التسويقية األسبابت. 
 المستيمكيف بأذواؽ يتعمؽ فيما صحيحة بصورة األسواؽ دراسة بعدـ المتعمقة األسباب وىي
 منتجات عف لمترويج األسواؽ تمؾ حجـ صغر إلى باإلضافة الشرائي سموكيـ وتطور وتفصيالتيـ
 . لممؤسسة السوقية الحصة تقميؿ إلى يؤدي مما الشديدة المنافسة و المؤسسة

 : اإلنتاجية األسباب ث.
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 المعيب اإلنتاج مف عالية نسب ظيور إلى تؤدي التي اإلنتاجية بالعمميات المتعمقة األسباب وىي
 أقساـ قدرة عدـ إلى باإلضافة ، بيعو عمى القدرة عدـ يؤدي مما مختبريا الفاشؿ أو الجيد غير أواإلنتاج
 المستخدمة اآلالت قدـ نتيجة اإلنتاج تكاليؼ تقميؿ الى يؤدي مما كبيرة بكميات التصنيع عمى اإلنتاج
 صيانتيا . تكاليؼ ارتفاع إلى أيضا تؤدي والتي

 الخارجية األسبابج. 
 ومنيا عوامؿ  المؤسسة عمى تؤثر والتي وسيطرتيا اإلدارة إرادة خارج تكوف التي األسباب وىي : 

 القوانيف وتغير المتسارعة التكنولوجية والتغيرات العمالت صرؼ أسعار في الحادة والتقمبات التضخـ
 األسباب. مف وغيرىا اإلقميمية واألزمات والحروب متوقع غير بشكؿ الحكومية
 
 المؤشرات التي تدل عمى الفشل المالي: 3. 1

ىناؾ العديد مف المؤشرات التي تدؿ عمى الفشؿ المالي منيا مؤشرات داخمية ومنيا مؤشرات 
 خارجية، حيث يمكف إيجازىا فيما يمي:

  عائد مناسب عمى األمواؿ المستثمرة في المؤسسة.الفشؿ في تحقيؽ 

   االختالؿ في التوازف المالي لممؤسسة ) أي مؤشرات تظير عمى مستوى ىيكؿ الميزانية
المؤسسة(: انخفاض في رأس الماؿ العامؿ، مديونية ثقيمة جدا و ال تتناسب مع حجـ األمواؿ 

ما يخص الخزينة، ارتفاع محسوس في الخاصة )العمؿ عمى زيادة الرفع المالي ( ، صعوبات في
 حجـ الديوف قصيرة األجؿ .

  تباع الوسائؿ التقميدية في إنجاز مياميا عدـ قدرة البعض المؤسسات عمى مسايرة التطور التقني وا 
التي قد تنصؼ بانخفاض كفاءتيا وفعاليتيا في بعض األحياف خاصة في  ظؿ ظروؼ المنافسة 

 الشديدة.

   التي تستخرج تحميؿ القوائـ المالية عمى فترات متتالية .تقمب النسب المالية 

  . التقميؿ مف أىمية مشاكؿ التوسع واالنتشار 

  التوقؼ عف الدفع و تكرار التأجيؿ في تسديد مستحقاتيا و الخسائر المتتالية التي قد تصيب
 المؤسسة وما يترتب عمى ذلؾ مف نقص في السيولة  .
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  .تغيير متكرر في الطرؽ والسياسات المحاسبية أو مدقؽ حساباتيا 

  . تعرض موجودات الشركة الخاضعة لمرىف لمحجز مف الدائنيف 

  . إعداد موازنات وتوقعات مستقبمية عمى افتراضات غير معقولة 

  . نقص أو نفاد المخزوف السمعي وعدـ القدرة عمى الوفاء بااللتزامات 

  واعيد وفاء االلتزامات ومواعيد التدفؽ النقدي ) أي تسديد المورديف و عدـ التزامف بيف م
 التحصيالت المتأتية مف الزبائف ال تتزامف مع مواعيد الدفع أو االلتزاـ ( .

  استثمار المؤسسة في األصوؿ الثابتة بدرجة أكبر مف األصوؿ المتداولة مما ينجـ عنو صعوبة
 تحويميا إلى نقد بالسيولة المطموبة.

 :تصنيف نماذج التنبؤ بالفشل المالي .2

 خصوصاً  لمتعثر، المبكر الكشؼ في المستخدمة األدوات أىـ مف المالي بالفشؿ التنبؤ نماذج ُتعد
 المتحدة الواليات في الباحثوف الميمة، نشط المالية النسب مف مجموعة إلى استناداً  األساس في ُبنيت أنيا
 يمكف التي المؤشرات تحديد إلى ىادفة دراسات إجراء في الماضي القرف مف الستينيات بداية منذ

لممحاسبيف   األميركي المعيد مف بتشجيع وذلؾ المالي، الفشؿ باحتماالت التنبؤ في بيا االسترشاد
 مسؤولية مدى حوؿ وقتيا احتدـ الذي الجدؿ لحسـ وذلؾ ، SECالبورصات  و ىيئة AICPAالقانونييف  

 بالمساىميف كبيرةً  تتزايد ممحقة أضرارا أخذت التي الشركات إفالس حوادث في الحسابات مدقؽ
   .و غيرىـ  والمقرضيف
 واتخاذ المالي، لمتعثر المبكر الكشؼ عمى المؤسسات مساعدة شأنو مف النماذج ىذه استخداـ إف
تباع التصحيحية اإلجراءات  وُتجنب مستقباًل، اإلفالس في الوقوع المؤسسات تجنب جديدة مالية سياسات وا 
 .  المؤسسات ىذه إفالس عف الناجمة المشكالت االقتصاد
 لدراسة األصمية في صغتو ىو كما تطبيقو يمكف ال  النماذج مف أي أف عميو التأكيد يجب وما
 في مختمفة الدراسة موضوع المؤسسة تكوف أف الحتماؿ وذلؾ الظروؼ، كؿ وفي المالي التعثر احتماالت
 كانت التي البيئية الظروؼ أو النشاط طبيعة عف بيا المحيطة البيئية الظروؼ في أو نشاطيا طبيعة
ذا ما تـ تطبيؽ ىذه النماذج في  خالليا النموذج  مف ُبني الدراسة التي شممتيا التي بالعينة محيطة ، وا 

تنتمي إليو ىذه عينة مف المؤسسات الجزائرية فيستمـز  تدعيـ ىذه الدراسة بدراسة اقتصادية لمقطاع التي 
 المؤسسات.
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تنقسـ نماذج التنبؤ بالفشؿ المالي لممؤسسات إلى نماذج كمية، نماذج نوعية ونماذج مختمطة )    
 كمية ونوعية(.

 : تصنيف نماذج التنبؤ بالفشل المالي 9الشكل 

 
 :ليا الزمني التسمسؿ حسب مرتبة النماذج ىذه بعض الجدوؿ يظير

 ليا الزمني سلمالتس حسب مرتبة المالي بالفشل التنبؤ نماذج بعض:  11 جدولال
 الباحث السنة الباحث السنة
1966 BEAVER 1982 TAFFLER 
1968 ALTMAN 1983 BOOTH 
1970 MEYER & PIFER 1984 FUlMER 
1971 WILCOX 1984 ZMIJEWSKI 
1971 LEV 1985 CAMPISI 
1972 DEAKIN 1985 ZAVGREN 
1974 ALTMAN & MCGOUGH 1986 CASEY 
1974 BLUM 1987 SHERRORD 
1975 LIBBY 1990 KOH 
1975 SINKEY 1992 HART 
1976 ARGENTI 1992 PAZ 
1977 MOYER 1993 EDWARDS 
1977 TAFFLER & TISSHOW 1997 WARD and FOSTER 
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1980 OHLSON 1999 LENNOX 
1981 KIDA 1999 KOH and TAN 
1981 VEAZY 2002 SHIRATA 

 
  :النماذج الكمية 1. 2

ىي األبحاث والدراسات التي تعتمد عمى البيانات الكمية في بناء نماذج التنبؤ بفشؿ المؤسسات  وذالؾ 
 مف  خالؿ استخداـ النسب المالية المستخرجة مف القوائـ المالية في نماذج إحصائية لمتنبؤ بالفشؿ المالي.

 متغير تابع )مؤشر الفشؿ ( .  Yو:   متغيرات مستقمة )النسب المالية (.    x1 .x2 .x3 …..xnحيث: 

 و تنقسـ ىذه النماذج الكمية بدورىا إلى صنفيف : 

 
 
 نماذج كمية منفردة )متغير وحيد(: 1. 1. 2

 :  Beaver   1966من أشيرىا نموذج بيفر 
قد لجأ بيفر إلى استخداـ وانتقاء ، عنوانيا ) التحميؿ المالي كمؤشر لمفشؿ (، 1966تمت الدراسة في 

نسب  6نسبة مالية ، اختار منيا  30نسب مالية مميزة لألداء سميت بالنسب المالية المركبة حيث درس 
مؤسسة  79مؤسسة فاشمة و  79اعتبرىا قادرة وبدقة عمى التنبؤ بالفشؿ واحتماؿ اإلفالس، عينة الدراسة 

(،النسب المالية التي اعتمدىا بيفر في  1964 – 1954ة) ناجحة مماثمة  لممؤسسات الفاشمة ، الفتر 
 صياغة نموذجو  ىي:
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مبدأ عمؿ ىده الدراسة يقـو عمى أساس مقارنة قيـ المتوسطات ليذه النسب المالية كؿ عمى حدى ، 
بيف كؿ مف مجموعة الشركات الناجحة ومجموعة الشركات الفاشمة والحكـ عمييا مف حيث قدرتيا عمى 

التي استخدميا بيفر في نموذجو قدرتيا عمى التنبؤ بالفشؿ قبؿ  6بالفشؿ وقد أظيرت المتغيرات التنبؤ 
وقوعو بخمس سنوات، وخرج بالنتائج التي أجراىا إلى أف أفضؿ وأىـ النسب في التنبؤ بالفشؿ عمى 

 الترتيب ىي : 
 ( إلى مجموع الديوف.CAFنسبة التدفؽ النقدي )صافي األرباح أو  •

النسبة مدى قدرة المؤسسة عمى تسديد التزاماتيا وكمما كانت مرتفعة كمما ضمنت المؤسسة  تعكس ىذه
القدرة عمى التسديد،بينما العكس يشير إلى حالة مف حاالت الضعؼ والتي قد تقود إلى احتماؿ تعرض 

 المؤسسة لمفشؿ بسبب عدـ قدرتيا عمى التسديد.
 (. REالموجودات )نسبة صافي الربح قبؿ الضريبة إلى مجموع  •

 تربط ىذه النسبة بيف الربح المتحقؽ مف العمميات االستغاللية وما تممكو المؤسسة مف الموجودات . 
 أىم االستنتاجات التي توصل إلييا بيفر :

 تممؾ المؤسسات الفاشمة نقدية أقؿ مف المؤسسات غير الفاشمة . -
نة مع المؤسسات الناجحة، وذلؾ خالفًا لالعتقاد تميزت المؤسسات الفاشمة بانخفاض مخزونيا بالمقار  -

 السابؽ حيث كاف يعتقد أف المخزوف السمعي في المؤسسات الفاشمة أعمى منو في المؤسسات الناجحة .
 تميزت المؤسسات الناجحة باالستقرار االتجاىات لدييا وانخفاض االنحرافات عف خط االتجاه العاـ.  -
 بانخفاض قدرتيا عمى مواجية التزاماتيا وبارتفاع ىذه االلتزامات .تميزت المؤسسات الفاشمة  -
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تـ استخراج متوسطات النسب المالية لخمس سنوات وذلؾ مف خالؿ الحسابات الختامية  مثال تطبيقي :
 لمؤسستيف )أ(الفاشمة و)ب(الناجحة وذلؾ الستخداميا لمتنبؤ بالفشؿ واحتماؿ التصفية .

 
 المؤسسة الناجحة )ب( ) أ ( المؤسسة الفاشمة فرالنسب المالية لنموذج بي

CAF / 250 % 65 مجموع الديوف% 
 %18 %4.2- نتيجة عممياتية / مجموع األصوؿ 

 %40 %73 نسبة الديوف / مجموع األصوؿ
 %35 %21 األصوؿ نسبة صافي رأس الماؿ العامؿ/ مجموع

 1<  2.4 1>  0.9 نسبة التداوؿ
 0.9 0.21 نسبة التداوؿ السريعة

  تحميل النتائج:
ضعيفة  0.9نسبة التداوؿ  أداؤىا التشغيمي ضعيؼ وفقا لنتائج النسب المالية، المؤسسة )أ( :

%  ىي نسبة مجموع الديوف 73تعكس  صعوبة القدرة عمى تسديد ما عمييا مف التزامات قصيرة األجؿ، 
بمصادر مقترضة و بما أف نسبة % مف موجودات المؤسسة تموؿ 73إلى مجموع الموجودات ،أي أف 

% فإف ىذه العوامؿ مجتمعة تشير بوضوح إلى أف المؤسسة سوؼ 65التدفؽ النقدي إلى الديوف منخفضة 
تتعرض إلى حالة مف حاالت العسر المالي الناتجة مف تضخـ الديوف وتدىور سيولة المؤسسة ومستوى 

مؤسسة متعرضة لمفشؿ إما بشكؿ إجباري عندما األداء المرتبط بالربحية كاف ضعيفا جدا، ولذلؾ فإف ال
يطمب الدائنوف ذلؾ، أو بشكؿ اختياري عندما تالحظ إدارة المؤسسة أف عموـ أدائيا التشغيمي ضعيؼ 

 ومتدىور، مما يعني دخوليا في مرحمة اإلفالس، ويظير ذلؾ مف متوسط النسب .
تميزت بالتحسف في األداء، وضعية السيولة جيدة مف خالؿ نسبة التداوؿ و بسبة  :المؤسسة )ب(

السيولة السريعة، وكذلؾ نسبة المديونية إلى الموجودات وقدرة المؤسسة عمى توليد النقد كانت جيدة جدا 
رة في % مما يبعد احتماؿ تعرضيا لمفشؿ لقدرتيا الكبي 250حيث بمغت نسبة التدفؽ النقدي إلى الديوف 

% ، كؿ ىذه 18تعظيـ موقؼ السيولة فييا وحقيؽ جيد لمربحية مف خالؿ معدؿ العائد غمى االستثمار 
 المتغيرات تجعؿ أداء المؤسسة يتميز بالقوة واالستمرارية .

  كؿ النماذج تعتمد عمى نفس الطريقة .
 من أشيرىا  نماذج كمية مجتمعة )أسموب متعدد المتغيرات ( : 2 1. 2
 : Altman 11968, 1977, 1995وذج ألتمان نم أ. 
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بجمع  المتغيرات في نموذج تنبئي واحد، باستخداـ أسموب التحميؿ التمييزي  1968قاـ ألتماف في 
مؤسسة  33مؤسسة صناعية ،  66(، عينة الدراسة Z-scoreالخطي متعدد المتغيرات أو ما يعرؼ )

نسب مالية اعتبرت أفضؿ  5قد تـ ترجيح وانتقاء  نسبة مالية، 22مؤسسة فاشمة ، واستخدـ  33ناجحة و
 النسب المميزة لألداء التي يمكف أف تنبئ بالفشؿ .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   X1.نسبة صافي رأس الماؿ العامؿ إلى مجموع األصوؿ : 
   X2 : . نسبة األرباح المحتجزة إلى مجموع األصوؿ 
   X3 . نسبة قدرة التمويؿ الذاتي إلى مجموع األصوؿ : 

X4  . نسبة القيمة السوقية لألسيـ إلى القيمة الدفترية لمجموع الديوف : 
   X5. نسبة صافي المبيعات إلى مجموع األصوؿ : 

Z =0.012X1 + 0.014X2 +0.033X3 +0.006X4 +0.010X5 

 Z فئات : 3: مؤشر الفشؿ مف خالؿ قيمتو نستطيع تصنيؼ المؤسسات محؿ الدراسة إلى 
 2.99فييا  Zوىي فئة المؤسسات الناجحة أو القادرة عمى االستمرار وذلؾ إذا كانت قيمة  الفئة األولى:

 فأكثر.
 . 1.81فييا أقؿ مف  Zفئة المؤسسات الفاشمة التي يحتمؿ إفالسيا وذلؾ إذا كانت  قيمة  الفئة الثانية:
ثـ تحتاج إلى دراسة فئة المؤسسات التي يصعب فييا إعطاء قرار حاسـ بشأنيا و مف  الفئة الثالثة:

 . 2.99وأقؿ مف  1.81مف Z تفصيمية، وذلؾ لما تكوف قيمة 
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إف عدـ تطبيؽ نموذج ألتماف في صيغتو األصمية في المؤسسات المدرجة في  : 1977ألتمان 

بتطوير نموذجو إلى  1977السوؽ المالي والتي ال يتوفر ألسيميا أسعار سوقية، لذلؾ قاـ ألتماف في 
Zeta  مؤسسة فاشمة  53و ىو ما يعرؼ بالجيؿ الثاني لممؤسسات في القطاع الخاص، عينة الدراسة

نسب مالية واستبدؿ  5نسبة مدروسة تـ انتقاء  28(، 1975 – 1969مؤسسة ناجحة، الفترة ) 58و
لصيغة القيمة السوقية لألسيـ بالقيمة الدفترية ليا، ونتج عف ذلؾ تعديالت في معامالت التمييز وكانت ا

 :كما يمي 

Z= 0.717X1 +0.847X2+0.3107X3+ 0.420X4  + 0.998 X5                               

 وأكبر:المؤسسة مستمرة وناجحة وغير معرضة لمفشؿ. 2.9قيمة برصيد
 وأقؿ:المؤسسة معرضة  لمخاطر الفشؿ. 1.23قيمة برصيد

 
عينة المؤسسات الصناعية، وقد تكوف النماذج السابقة أللتماف اعتمدت عمى :  1995ألتمان 

( أرصدة مختمفة Zنماذج ىذه المؤسسات غير مناسبة لممؤسسات غير الصناعية، وبالفعؿ سجؿ نموذج )
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 ,Altmanلبعض المؤسسات الخاصة والمؤسسات الغير الصناعية مما دفع ألتماف وىارتزؿ، وبيؾ ) 
Hartzell, Peck  مـ النموذج الجديد بعد حذؼ المتغير  ، وقد ص1995( إلى تعديؿ النموذج سنة

لمتقميؿ مف األثر الصناعي المحتمؿ، حيث أف معدؿ دوراف األصوؿ في المؤسسات غير الصناعية أعمى 
 منو في المؤسسات الصناعية ذات الكثافة الرأسمالية، وتتمثؿ صيغة النموذج في العالقة التالية:

Z= 0.656X1  + 0.326X2 + 0.672X3  + 0.105X4                         

 وأكبر:المؤسسة مستمرة وناجحة وغير معرضة لمفشؿ. 2.6برصيد Zقيمة 
 وأقؿ:المؤسسة معرضة  الحتماالت الفشؿ. 1.1برصيد   Z قيمة

 

 
احد أىـ نماذج التنبؤ  1981يمثؿ نموذج كيدا الذي تـ وضعو في عاـ  :Kida 1981نموذج كيدا ب. 

شركة  20بالفشؿ المالي الذي يعتمد عمى الشكؿ الرياضي لمنسب المالية لعينة مف الشركات مكونة مف 
 شركة فاشمة. 20ناجحة و

 ا يمي:بني ىذا النموذج عمى خمسة متغيرات مستقمة مف النسب المالية حيث تحدد قيمة التابع كم
Z= 1.042X1  + 0.42X2 + 0.461X3  + 0.463X4  + 0.271X5 

 X1. )نتيجة عممياتية عمى مجموع األصوؿ ) مردودية اقتصادية : 
X2  .) األمواؿ الخاصة عمى مجموع الديوف ) نسبة الرفع : 
X3 . )األصوؿ الجارية عمى الخصـو الجارية ) السيولة العامة : 
X4 .) المبيعات عمى مجموع األصوؿ )نسبة النشاط : 
X5 .) قيـ متاحة عمى ديوف قصيرة األجؿ )الخزينة اآلنية : 

( بمقدار Zتعتبر نقطة الفصؿ بيف المؤسسات الفاشمة والناجحة ىي الصفر، حيث إذا كانت قيمة ) 
  سالب تصنؼ المؤسسة عمى أنيا فاشمة والعكس صحيح.
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مؤسسات مدرجة في السوؽ األوراؽ  6تطبيؽ نموذج كيدا لمتنبؤ بالفشؿ المالي ؿ مثال تطبيقي:
 المالية العراقية تعمؿ في قطاع الصناعة.

المتوسط 
X5  

 سنوات(5)

 المتوسط 
X4  

 سنوات(5)

المتوسط 
X3  

 سنوات(5)

 المتوسط
X2  

 سنوات(5)

المتوسط 
X1  

 سنوات(5)
 المؤسسات

 العراقية لألعمال اليندسية 0,017- 0,941 5,064 0,447 0,099
 اليالل الصناعية 0,766- 1,058- 2,410 0,316 0,113-
 بغداد لممشروبات الغازية 0,090 0,957 13,322 1,182 0,165
 الكيندي النتاج المقاحات واألدوية البيطرية 0,080 0,942 15,750 0,427 0,063
 الكيماوية العصريةالصنائع  0,024 0,795 49,304 0,448 0,014
 بغداد لصناعة مواد التغميف 0,014- 0,984 55,696 0,170 0,260

( لمتمييز بيف الشركات الناجحة )القادرة عمى االستمرار( والشركات الفاشمة التي Zاستخراج قيمة الدالة ) 
 تعرضت لمفشؿ المالي )غير القادرة عمى االستمرار(.

 المؤسسات Zقيمة  امكانية االستمرار الترتيب

 العراقية لألعمال اليندسية 2,946 قادرة عمى االستمرار 5
 اليالل الصناعية 0,016- غير قادرة عمى االستمرار 6
 بغداد لممشروبات الغازية 7,229 قادرة عمى االستمرار 4
 الكيندي النتاج المقاحات واألدوية البيطرية 7,955 قادرة عمى االستمرار 3
 الصنائع الكيماوية العصرية 23,299 االستمرارقادرة عمى  2
 بغداد لصناعة مواد التغميف 26,224 قادرة عمى االستمرار 1

Z= 1.042X1+ 0.42X2 + 0.461X3  + 0.463X4  + 0.271X5 
Z= 1.042(-0.017)1  + 0.42(0.941)2 + 0.461(5.064)3 + 0.463(0.447)4 + 

0.271(0.099)5 

Z=2.946 
 :النوعيةالنماذج  2.2

ىي األبحاث والدراسات التي تعتمد عمى البيانات النوعية )الوصفية( في بناء نماذج التنبؤ بفشؿ 
نموذج جوف أرجنتي  المؤسسات  وذالؾ مف  خالؿ وصؼ مظاىر الفشؿ المالي ومراحمو ومسبباتو مثؿ:

Argenti 1976 ،نموذج دونولد ىمبرؾ وريشارد دافنيDonald, Richard  ، ميمر وبيتردراسة  
Meller and Peter ، دراسة ليتنافLaitinen . 
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  :Argenti 1976نموذج جون أرجنتي  * 
( وىو يجمع بيف أسموب التحميؿ المالي وأسموب تحميؿ A-scoreيعرؼ ىذا النموذج بنموذج)

 ويعطي الكمية، المؤشرات مف أكثر الوصفية أو النوعية المؤشرات  أو المتغيرات عمى ويركز المخاطر،
 والنظـ الداخمية الرقابة نظاـ في القصور أو الضعؼ ولنواحي أىمية بالغة لمقرارات اإلدارية النموذج ىذا

 األداء ضعيفة اإلدارة كانت إذا أنو ىو عميو النموذج يركز وأنو ما .المنشأة في المستخدمة المحاسبية
 في كالتوسع األخطاء مف واحداً  سترتكب كما إنيا لمتغيير،  تستجيب ولف المحاسبي النظاـ ستيمؿ فإنيا

 .المقترضة التمويؿ مصادر عمى االعتماد في التوسع أو ناجحة، غير بمشاريع التورط أو العمؿ،
 حدوث إلى تقود التي العيوب بحدوث تبدأ متالحقة بمراحؿ الفاشمة المنشأة تمر النموذج ىذا وحسب
 ممثالً  الفعمي الفشؿ حدوث إلى تؤدي باستفحاليا والتي الفشؿ، أعراض ظيور عمييا يترتب التي األخطاء
 .اإلفالس أو بالتصفية

 حيث النسبي، وزنيا مع تتناسب عالمة الفشؿ إلى المؤدية الثالث المراحؿ مف مرحمة لكؿ وتعطى
 12 و لألعراض  ، 45 ولألخطاء ، 43 وزف لمعيوب،  ُأعطي
 اآلتي: الجدوؿ في كما وذلؾ الفرعية، عناصرىا إلى السابقة الثالثة العناصر Argenti حمؿ  وقد

 لممؤسسة الفعمية االلعالمة
 المدروسة

الوزن النسبي في 
 المرحمة العناصر الفرعية)المؤشرات( النموذج 

 أتوقراطية اإلدارة.- 1 10  

 العيوب

 الجمع بين منصب رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام. - 2 8  
 اإلدارة التنفيدية .تدني الكفاءة لدى  - 3 6  
 تدني الكفاءة لدى اإلدارة المالية . -4 5  
 خمل في النظم الرقابة الداخمية . - 5 3  
 خمل في النظام المحاسبي بشكل عام . - 6 3  
 خمل في نظام التعيين والترفيع والتدريب . - 7 3  
 تدىور معنويات العاممين . - 8 3  
 دوران العاممين . ارتفاع معدل - 9 2  
( فأكثر 10 الخطر عالمة  المجموع 43  ( 
 تزايد مضطرد في حجم الديون . - 1 18  

 األخطاء
 توسع كبير وغير مبرر في نشاط المؤسسة . - 2 15  
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 الدخول في مشاريع كبيرة تفوق طاقة  المؤسسة . - 3 12  
( فأكثر 15 الخطر عالمة  المجموع 45  ( 
 مؤشرات مالية سيئة . - 1 5  

 األعراض
 اإلفؤاط في إجراءات المحاسبة . - 2 4  
  

تغيير متكرر في السياسات المحاسبية ومدقق حسابات  - 3 3
 المؤسسة .

 المجموع 12  
( فأكثر 20 الخطر عالمة  المجموع الكمي  100  ( 

 والمعيار حسب ىذا النموذج لتقييـ حالة المؤسسة يكوف كما يمي :
*يكوف احتماؿ الفشؿ ضعيفا )حالة جيدة لممؤسسة( إذا كاف مجموع العالمات الفعمية لممؤسسة يقؿ عف 

18 . 
 . 35وأقؿ مف  18*يوجد احتماؿ معقوؿ لمفشؿ إذا كاف مجموع العالمات الفعمية أكبر مف 

 وأكثر . 35* يكوف احتماؿ الفشؿ قويا إذا كاف مجموع العالمات الفعمية 
 النماذج المختمطة ) النوعية و الكمية ( : 3. 2

ىي األبحاث والدراسات التي تعتمد عمى البيانات الكمية والنوعية معا لتكويف نماذج التنبؤ بفشؿ 
المؤسسة عمى اعتبار أنيما يكمالف بعضيما، واستخداميما معا يعطي صورة أوضح لمتمييز بيف المؤسسة 

ع كـ النماذج بكثرة في البنوؾ التجارية لتقييـ الوضعية المالية الناجحة والفاشمة، ويستخدـ ىذا النو 
لممؤسسات الطالبة لمقرض ومنيا النماذج التي تعتمد عمى الطرؽ اإلحصائية  و النماذج التي تعتمد عمى 
 برامج المعموماتية وعـو الذكاء االصطناعي  كاألنظمة الخبيرة ونماذج الشبكات العصبية االصطناعية .

 النماذج  المعتمدة عمى الطرق اإلحصائية : 1. 3. 2

 (:Crédit-Manنموذج رجال القرض )أ. 
ظير ىذا النموذج في الواليات المتحدة األمريكية، ويقصد بو رجاؿ أخصائيوف في دراسة القروض 
البنكية يقوموف باتخاذ قرار منح القروض اعتمادا عمى مبدأ أساسي ىو إضافة بعض المؤشرات 

التنظيمية  إلى جانب المؤشرات المالية، و التي يتـ مقارنتيا مع نسب مثالية محددة مسبقا، االقتصادية 
بطريقة إحصائية بعد دراسة تحميمية معمقة، باإلضافة إلى إعطاء كؿ عامؿ أو مؤشر أىمية نسبية خاصة 

 لمتقييـ.بو تحدد قيمتو مف خالؿ تجربة مسيري القروض ، ليتـ في األخير تنقيط كؿ مؤسسة مرشحة 
 ويتـ تحديد قيمة النقطة المعطاة لممؤسسة بناء عمى ثالثة عوامؿ ىي: 
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العامؿ اإلنساني )الشخصي(: يتمثؿ في تقييـ كفاءة المسيريف، ونوعية التسيير، وطبيعة العالقة  -
 % . 40المستخدميف داخؿ المؤسسة، وىذا العامؿ ذو أىمية نسبية مقدارىا 

مكانة المؤسسة وموقعيا في القطاع االقتصادي الذي تنتمي إليو، يبيف  العامؿ االقتصادي: -
 % . 20ووضعيا التنافسي ومدى تأثيره عمى نشاطيا، وىذا العامؿ ذو أىمية نسبية مقدارىا 

العامؿ المالي: يتمثؿ ىذا العامؿ في دراسة الوضعية المالية لممؤسسة ومقارنتيا بالقطاع الذي  -
% .  40المالية المختمفة، وىذا العامؿ ذو أىمية نسبية مقدارىا تنتمي إليو مف خالؿ قوائميا 

%،  10عمما أف المعيار الخاص بمالءة المؤسسة عمى المدى القصير أي السيولة يقدر ب   
%، معيار  10المعيار الخاص بمالءة المؤسسة عمى المدى الطويؿ أي المديونية  يقدر ب  

 % .  10يقدر ب  %، معيار المر دودية 10النشاط يقدر ب 
 كما يمي: Nويقتصر تحميؿ الوضعية المالية لممؤسسة وفؽ ىذا النموذج عمى حساب قيمة العالمة 

                           

نسية الخزينة اإلجمالية   حيث أف:            قيـ جاىزة   قيـ  قابمة   لمتحصيؿ 
ديوف قصيرة األجؿ

 

   المالءة    
أمواؿ  خاصة
 مجموع الديوف

  

   دوراف قروض الزبائف   
     

زبائف  أوراؽ القبض
 

  دوراف المخزونات   
سعر تكمفة المبيعات السنوية
إجمالي المخزوف بسعر التكمفة

 

  نسبة  التمويؿ الخاص    
أمواؿ خاصة

االستثمارات الصافية
 

 فإف الوضعية المالية لممؤسسة سيئة . N<100 و إذا كانت:
 فإف الوضعية المالية لممؤسسة جيدة . N≥100:  أما إذا كانت

يتميز نموذج رجاؿ القرض بالشمولية لكونو يدرس مختمؼ  جوانب المؤسسة الطالبة لمقرض، وال 
دقة وجودة يقتصر عمى العامؿ المالي فقط  بؿ يشمؿ أيضا العامؿ الشخصي واالقتصادي مما يزيد  مف 

عممية التصنيؼ، كما أنو يقدـ صيغة رياضية تستخدـ بشكؿ مباشر مف طرؼ البنؾ لمحصوؿ عمى قيمة 
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. و مف جانب أخر توجد بعض الصعوبة في تطبيؽ ىذا النموذج تتمثؿ في عدـ  توفر كؿ  Nالعالمة 
 المعمومات المتعمقة إما بالعامؿ الشخصي أو المالي لدى البنؾ .

لقرض يقوـ عمى الموازاة بيف التحميؿ المالي والبيانات النوعية، كما يقدـ معادلة فنموذج رجاؿ ا
 قيمة النقطة المعطاة لممؤسسة كما يمي: Kرياضية  لتصنيؼ المؤسسات، ومنو 

 

 نموذج نقاط المخاطرة : ب. 

المالية مف أجؿ قياس مخاطرة القرض وجب توفر المعمومات الكافية حوؿ المؤسسة الطالبة لمقرض، 
منيا والنوعية، ومعالجتيا استخدمت عدة طرؽ إحصائية مف بينيا نموذج نقاط المخاطرة الذي يعتمد في 

العمر...، وذلؾ بتخصيص  نشاط المؤسسة، عمى مجموعة كبيرة مف المعايير النوعية مثؿ نوعية الزبوف،
ة المؤسسة ليصؿ في األخير لكؿ معيار مف المعايير المستعممة سمـ تنقيط يحدد مف خاللو مستوى نقط

إلى نقطة   تقديرية لممؤسسة مساوية لمجموع نقاط المعايير المستعممة ، ويتـ اتخاذ القرار بناءا عمى تمؾ 
النقطة التقديرية. وتتوقؼ مدى كفاءة ىذا النموذج في تقدير مخاطرة القرض بالنسبة لمبنوؾ التجارية عمى 

تقييـ المخاطرة، فميس لكؿ المعايير نفس الوزف في تقدير  أىمية المعيار في معياريف ىاميف ىما:
المعمومة وتكمفتيا إذ أف توفر المعمومة يعد  المخاطرة لذلؾ يجب ترتيبيا واختيار األكثر دقة ، توفر

صعب، والحصوؿ عميو مكمؼ لذلؾ يجب دائما مقارنة المعمومة بتكمفتيا التي يكوف البنؾ مستعدا لدفعيا 
ئدة. بعد اختيار المعايير النوعية التي يتـ عمى أساسيا تقييـ المؤسسة مع إضافة بعض حتى تكوف ليا فا

العناصر المالية إلثراء التحميؿ، فإنو يتطمب إنشاء سمـ تنقيط لكؿ معيار مختار لمدراسة وذلؾ مف أجؿ 
 حساب النقطة النيائية لكؿ مؤسسة والتي تحسب كما لذيمي :

   النقطة    
مجموع النقاط

لمدروسةا عدد المعايير 
 

 فإف المؤسسة عاجزة . X > Nالمؤسسة سميمة، أما إذا كانت  X ≤ Nحيث إذا كانت 
حدود منح القرض  التي يتـ  الحصوؿ عمييا باالعتماد عمى نقطة المؤسسة ومصفوفة لبعض  Xوتمثؿ 

 القيـ، وبالتالي يمكف أخد أضعؼ قيمة أو اختيار تقدير لتمؾ القيـ . 
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نقاط المخاطرة يعتمد عمى إنشاء سمـ تنقيط لكؿ معيار مختار لمدراسة وذلؾ مف أجؿ حساب فنموذج 
 النقطة النيائية لكؿ مؤسسة وعمى أساسيا يتـ التصنيؼ واتخاذ القرار.

 نموذج التنقيط المالي: 2. 3. 2
المالي يعتبر ىذا النموذج كمي أكثر منو كيفي، وىو مف أىـ الطرؽ التي طورت مف أجؿ التقويـ  

فالتنقيط المالي ىو عبارة عف إعطاء  لألىمية االئتمانية لممقترضيف سواء عمى المدى الطويؿ أو القصير،
 نقطة تركيبية تمخص بصفة مشفرة جودة قرض أحد المصدريف. 

ىو ينقسـ إلى تنقيط مالي داخمي يقوـ بو أشخاص متخصصيف داخؿ البنوؾ التجارية، وتنقيط مالي  و
بو وكاالت محمية ودولية متخصصة تسمى بوكاالت التنقيط، بفضؿ ىذا النموذج يمكف خارجي تقوـ 

 فالتنقيط المالي يقدـ أفضؿ ترتيب المؤسسات حسب درجة خطورتيا باالعتماد عمى النقطة النيائية.
معمومة لممستثمريف خاصة في األسواؽ المالية، كما لو دقة كبيرة في تحديد مخاطرة القرض، حيث أف 

قطة النيائية لعممية التنقيط المالي ىي خالصة لعدة جوانب متعمقة بالزبوف، عمى أساسيا يتـ اتخاذ الن
ف كاف الزبوف جديد عمى البنؾ، كما أف ىذا النموذج يمكف برمجتو  القرار الدقيؽ و الموضوعي حتى وا 

شارات وأرقاـ متفؽ عمييا عالميا مف طرؼ جميع  أليا، وىو سيؿ االستعماؿ نتيجة الحتوائو عمى رموز وا 
 المتعامميف مف بنوؾ و مستثمريف وعمالء، 

كما أنو يعطي نتائج دقيقة في وقت قياسي، مع العمـ أف وكاالت التنقيط ال تبدي أال رأيا حوؿ جودة 
الديوف وال تعني بأي حاؿ مف األحواؿ اقتراحا لمبيع أو لمشراء، كما أنيا ال تقوـ بتقييـ كؿ المصدريف بؿ 

يطمبوف منيا ذلؾ فقط. أما عمى مستوى البنوؾ التجارية  فإف القياـ بالتنقيط المالي مكمؼ جدا  المذيف
 ويتطمب الماؿ والميارات الالزمة والمعمومة الدقيقة. 

 :يعطى لمسندات عالمة أو نقطة أو تصنيؼ، يدؿ عمى  مثال نظام تنقيط أو تصنيف السندات
ى التسديد السند مف طرؼ مصدرىا في تاريخ استحقاقيا، وىذا جودتيا و جودة السند تكمف في القدرة عم

  Rating( أٚ )Agences de Notation)وكاالت التصنيؼ أو التنقيط تدعى  يتـ عند إصدار السند.

Agencies( ٚأ )Classification . ):ومؤسسات خاصة أشيرىا 
MOODY’S  ٚ ،STANDARD POOR’S، ٚ ،FITCH   RATINGS، 

 AAA  ،BBB   ،CCC. ٚ رٛعغ ٘زا إٌظبَ ٚ أطجخ   A،B ،C  ، Dٚ  إٌظبَ األِش٠ىٟ ٠ٕمؾ ة 

 4 ...   ،AAA   ِٓ أػٍٝ جٛدحAA   ِٓ ٚأػٍٝ جٛدحA . 
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 نموذج الجمعية الفرنسية لمديري ورؤساء االئتمان: 3. 3. 2
( عاـ A .F.D.C.C)تـ إعداد ىذا النموذج مف طرؼ الجمعية الفرنسية لمديري ورؤساء االئتماف 

مؤسسة سميمة، تعتمد ىذه الدالة  1000مؤسسة عاجز و  1000، انطالقا مف عينة تتكوف مف 1995
 نسب مالية وتكتب عمى الشكؿ التالي:  6عمى 

                                             

                

   حيث :       
مصاريؼ مالية

   
   ،      

  أمواؿ دائمة
مجموع الخصـو

  ،    
  

    
  ،       

 قيـ جاىزة قيـ قابمة لمتحصيؿ
ديوف  قصيرة ابأجؿ

 

                      
الخزينة

رقـ األعماؿ باألياـ
    ،     

  

باألياـ  
 

 : S تصنؼ المؤسسة حسب قيمة 
 فالمؤسسة غير جيدة أي مديف ذو خطر مرتفع . (S < -1 ) إذا كانت

 فالمؤسسة مشكوؾ فييا أي مديف تحت المراقبة . ( S < 2 ≥1- )إذا كانت 

 فالمؤسسة  جيدة أي مديف في وضعية مرضية .  (S ≥ 2 )إذا كانت 

  النماذج المعتمدة عمى برامج المعموماتية و الذكاء االصطناعي: 4. 2
استنادا إلى ما سبؽ ىناؾ نماذج أخرى تعتمد برامج متخصصة وخبيرة تسمى باألنظمة الخبيرة، 
ونماذج تعتمد عمى الذكاء االصطناعي المستوحى مف تنظيـ العقؿ البشري وكيفية أدائو تسمى 

 بالشبكات العصبية االصطناعية.
التقنيات المتطورة لحؿ المشاكؿ وتقديـ تعتبر طريقة األنظمة الخبيرة مف  األنظمة الخبيرة: 1. 4. 2

النصائح في مجاؿ أو تخصص معيف، ومف بينيا المشاكؿ التي تطرح عمى مستوى تصنيؼ المؤسسات 
 إلى ناجحة وفاشمة.

تعد النظـ الخبيرة نتاج العقؿ اإلنساني، أي مزج بيف التكنولوجيا التي تستند عمى حقوؿ عديدة كاليندسة و 
بيقات عديدة في إدارة األعماؿ، أي أف ىذه النظـ ليا دور ميـ في تقديـ حموؿ والرياضيات وكذلؾ تط

لمشكالت عديدة باالستناد عمى المعرفة، حيث تميزت ىذه النظـ في تنفيذ أسموب األعماؿ مف خالؿ 
 تغيير طريقة الفرد غي حؿ المشكالت، بالنظاـ الخبير يعد بمثابة نظاـ لو قدرة عالية عمى إنتاج األفكار
المبدعة و الحموؿ العممية لممشاكؿ الصعبة والمعقدة فضال عف أنو نظاـ يستخدـ لتوثيؽ المعرفة والخبرة 

فالتكنولوجيا الحديثة أمكنت مف  اإلنسانية، ودعـ عمميات صنع القرارات شبو المييكمة وغير المييكمة.
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خالؿ جعؿ الحاسوب يتسـ إحداث تغيرات جذرية لزيادة كفاءة وفاعمية برمجيات الحاسوب، وذلؾ مف 
بصفة الذكاء و محاولة محاكاة السموؾ البشري  عندما يواجو مواقؼ تحتاج التخاذ قرار ما وىو ما يسمى 

 بالذكاء االصطناعي و التي تمثؿ النظـ الخبيرة أىـ تطبيقاتو .   
حؿ المشكالت  فالنظاـ الخبير ىو برنامج حاسوبي مصمـ يستند عمى معرفة وتفكير اإلنساف الخبير في 

أو اتخاذ قرار معيف، أي أنو يرتكز عمى جمع معرفة وخبرة المختصيف في مجاؿ معيف لتترجـ في شكؿ 
برنامج قادر عمى التفاعؿ في حؿ المشكالت، حيث يتصرؼ إف صح التعبير كما يتصرؼ اإلنساف 

معرفة وخبرة اإلنساف الخبير عند موجية ظرؼ يتطمب اتخاذ قرار ما، وبالتالي فيو عممية دمج لذكاء و 
 بالنظـ والبرامج المستخدمة في الحاسوب. مثؿ :

-  (Taxadiversor. في مجاؿ المراجعة المحاسبية ) 
- (Finex . في مجاؿ التحميؿ المالي ) 
- ( Event . في تشخيص النمو االقتصادي لممؤسسة ) 

يظير دور الخبراء في دمج  استخدامات األنظمة الخبيرة في تقييم قدرة المؤسسة عمى االستمرارية:  
خبرة وميارة المحاسبيف و مدققي الحسابات في برامج حاسوبية وتحويميا إلى نظاـ خبير، حيث يمكف 
توظيفيا واستخداميا الختيار أحسف الحموؿ لممشاكؿ المطروحة واتخاذ القرارات المتعمقة بيا، وعميو 

صحيح االنحرافات المحتممة عف المبادئ أصبحت النظـ الخبيرة أداة تعمؿ عمى مراقبة ، تحميؿ وت
والسياسات المحاسبية المتعارؼ عمييا، ومف أبرز تطبيقاتيا في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ  تشخيص 

 الوضع المالي لممؤسسة وتقييـ قدرتيا عمى االستمرارية .
دية تمنعيا يقوـ المدقؽ باتخاذ قرارات االستمرارية عندما تعاني المؤسسة مف الفشؿ أو صعوبات ما

مف االستمرارية في نشاطيا، وىي قرارات تستخدـ األنظمة الخبيرة المبنية عمى القواعد واألنظمة الخبيرة 
( والشبكات العصبية والنماذج اإلحصائية أو مزيج مف اثنيف  Fuzzy Expert Systems الضبابية)

رارات في عمؿ المدققيف، وإلصدار أو ثالث مف ىذه التقنيات، وتعتبر قرارات االستمرارية مف أصعب الق
 الحكـ عمى قدرة المؤسسة عمى االستمرارية يتوجب عمى المدقؽ ما يمي:

 معرفة أسباب المشاكؿ التي تؤثر عمى قدرة المؤسسة عمى االستمرار في نشاطيا وسداد التزاماتيا  -
 .تقييـ خطط اإلدارة المستقبمية لمتعامؿ مع ىذه المشاكؿ والبدائؿ المتاحة ليا -
إصدار حكـ االستمرارية عمى أساس مدى خطورة المشاكؿ ومدى كفاية خطط اإلدارة المستقبمية  -

 في التعامؿ معيا.
( الذي Going Concern Expertومف األنظمة الخبيرة في تقدير قرارات االستمرارية نظاـ )

(، يتضمف النظاـ معمومات عف مقاييس األداء المالي، بيئة عمؿ المؤسسة GCEيحمؿ االسـ التجاري )
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( حقيقة مف واقع بيئة العمؿ، وقد تـ تطوير النظاـ 80 وخطط اإلدارة ممثمة بمائة قاعدة استنتاج مالية و)
بيئة الحقا ليحتوي معمومات عف الوضع المالي العاـ، األحداث الفعمية التي تواجييا، األحداث الطبيعية ل

الصناعة التي تعمؿ بيا المؤسسة ، طبيعة نشاطيا واألسواؽ التي تتعامؿ معيا، وضع الصناعة الحالي 
( البرمجية LISPوالتغيرات التي حصمت عمى مر الزمف، ىذا وقد تمت برمجة النظاـ باستخداـ لغة )

ءا عمى المدخالت  التي ويمكف أف يصدر أحكامو عمى االستمرارية مف خالؿ البيانات المخزنة فيو أو بنا
 يزودىا بو المستخدـ النيائي.

( المستخدمة قرارات االستمرارية  Hybrid Expert Systemsومف األنظمة الخبيرة اليجينة )
(،ويحتوي ىذا النظاـ عمى GCA( والذي يحمؿ االسـ التجاري) Going Concern Advisorنظاـ )

د والنماذج اإلحصائية، حيث أف التنبؤ بفشؿ المؤسسة في مزيج مف األنظمة الخبيرة المبنية عمى القواع
المستقبؿ يمكف أف يتـ باستخداـ النماذج اإلحصائية، أما خطط اإلدارة المستقبمية فيمكف معالجتيا  

 باستخداـ النظـ الخبيرة. 
المعرفة  مف مزايا النظاـ الخبير أنو يعتبر أداة ذكية تساعد متخذي القرارات، كما أنو يعمؿ عمى تمثيؿ

واستخداميا، فيو يعمؿ عمى عمميات االستنباط واالستنتاج في حيف تعمؿ الطرؽ األخرى عمى تمثيؿ 
نظاـ مرف يتكيؼ مع متطمبات الحموؿ لممشاكؿ المطروحة   البيانات وعمى التكرار، إضافة إلى ىذا فيو

عدؿ  أو يضيؼ معمومات عمى مستو طؿ قطاع، إذ يتيح الفرصة الفرصة  لميندس النظاـ الخبير بأف ي
 تتالءـ مع المميزات الجديدة لمقطاع.

تعتبر ىذه الطريقة مف بيف الطرؽ الحديثة نسبيا في مجاؿ  الشبكات العصبية االصطناعية: 2. 4. 2
التنبؤ بفشؿ المؤسسات، وىي تدخؿ ضمف مجاؿ الذكاء االصطناعي المستوحى مف تنظيـ العقؿ البشري 

 تسمح بتخويف المعمومات مف تجارب سابقة واستعماليا لحؿ مشاكؿ حالية.وكيفية أدائو، حيث أنيا 
تعرؼ الشبكات العصبية االصطناعية عمى أنيا نظاـ حسابي مكوف مف عدد مف وحدات و 

المعالجة المترابطة فيما بينيا، تتصؼ بطبيعتيا الديناميكية والمتوازنة في معالجة البيانات الداخمة إلييا. 
ىي إال عناصر حسابية تسمى العصبونات أو العقد والتي ليا خاصية عصبية، مف حيث  ىذه الوحدات ما

أنيا تقـو بتخزيف المعرفة العممية والمعمومات التجريبية لتجعميا متاحة لممستخدـ وذلؾ عف طريؽ ضبط 
 األوزاف .
  :لقد تطبيقات نماذج الشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ بفشل المؤسسات االقتصادية

أعطت الشبكات العصبية   حموال ذات كفاءة عالية لمعديد مف التطبيقات في مجالت مختمفة، وكانت ليا 
تطبيقات كثيرة في التنبؤ بفشؿ المؤسسات، وفي األونة األخيرة زادت موجة االىتماـ بيا وأصبحت محؿ 

عية  أصبح مف األساليب بحت لمدارسيف والباحثيف، حيث أف أسموب الدالة التمييزية الخطية والتربي
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وجد الباحثاف  1990التقميدية في مجاؿ تصنيؼ المؤسسات مقارنة بأسموب الشبكات العصبية، ففي عاـ 
( أف أسموب الشبكات العصبية تعطي نتائج أفضؿ مف Surkan et Singleton سيركاف وسانقميتوف )

ة في السنوات المالية وبالتالي التنبؤ بفشؿ التحميؿ التمييزي التقميدي في التنبؤ المستقبمي لتقويـ الخطور 
 المؤسسات.

( في نفس  السنة بتطبيؽ ىذا النموذج  في مجاؿ التنبؤ Odom et Sharadaكما قاـ أودـ وشراد )
( مؤسسة عاجزة باستخداـ 65( مؤسسة سميمة و )64بعجز المؤسسات انطالقا مف عينة تحتوي عمى )

% ، بينما استخدمت نفس 81.81صنيؼ صحيح بنسبة ( نسب مالية، وتوصال إلى نسبة ت05)
 % .74.88المعطيات في التحميؿ التمييزي فكانت النتيجة 

طبقت نماذج الشبكات العصبية االصطناعية في العديد مف المجاالت منيا تسيير المحافظ والتنبؤ 
(، أسواؽ العممة باإلفالس، منح القروض، أسواؽ البورصة ) استخداـ  ، تقييـ فرضية تكافؤ السوؽ 

الصعبة )تقدير معدالت الصرؼ( وأسواؽ السندات )تنقيط السندات (، إضافة إلى التنبؤ باإلفالس، لكف 
 المجاؿ األكثر استخداما ليذا النموذج ىو مجاؿ تسيير المحافظ االستثمارية.

 مزايا ىذا النموذج: 
  تقدير معامالت الشبكة مف أجؿ أف التعمـ الذاتي تتمثؿ ىذه الخاصية في إجراء يتـ عف طريؽ

تقـو الشبكة بالمياـ الموكمة إلييا بطريقة مثمى، حيث تكوف بذلؾ نظاما يتعمـ بنفسو ويستنبط القوانيف 
المناسبة  التي تسمح بحؿ المشاكؿ وىناؾ نوعاف مف التعمـ ىما: تعمـ غير مراقب تقوـ فيو الشبكة بتقييـ 

أصناؼ تـ اختيار معايير التقسيـ لوحدىا، وما عمى المستعمؿ إال  المدخالت التي تعرض عمييا إلى عدة
فرض عدد األصناؼ التي يريد الحصوؿ عمييا، وتعمـ مراقب يقدـ لمشبكة مدخالت ويفرض عمييا 
مخرجات يراد الحصوؿ عمييا، حيث تعمؿ ىذه الشبكة عمى الوصوؿ إلى القيمة المثمى لألوزاف التي 

خرجات المطموبة  وذلؾ باالعتماد عمى تقنيات تقميؿ الخطأ وتستعمؿ ىنا تمكنيا مف حساب  قيمة الم
 نوعيف األولى لمتعمـ الثانية لالختبار.

  الالخطية : تتمكف الشبكات العصبية مف إيجاد العالقات غير الخطية بيف المتغيرات وأخذىا بعيف
 االعتبار  في إعطاء النتائج.

 ة االستخداـ وتوفر الجيد والوقت الالزميف  لمتحميؿ طريقة الشبكات العصبية االصطناعية سيم
 عكس الطرؽ اإلحصائية الكالسيكية حيث أنيا ال تتطمب كفاءة في الرياضيات واإلعالـ اآللي واإلحصاء.

 .ال تؤثر قمة المعطيات كثيرا عمى نتائج التحميؿ العصبوني 
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 ة والظروؼ المحيطة الحالية يتميز النموذج العصبوني بقدرتو عمى التكيؼ مع التطورات الحاصم
التي بإمكانيا أف تفقده فعاليتو في التمييز مع مرور الزمف، وبالتالي فإف إصالح الشبكة العصبونية ليس 
باألمر الصعب، يكفي فقط إعادة إدخاؿ قاعدة أمثمة جديدة لمحصوؿ عمى المعايير المميزة الجديدة لتعميـ 

 الشبكة.
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