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 إهداء
 

رضاه و  بدعائهودعمني سمه بكل إفتخار إلى الذي أعطاني القوة والصبر وعلمني أمور الحياة إلى من أحمل ا
 عني

 والدي الغالي

 من كان دعائها سر نجاحي وتوفيقي إلى أغلى الحبايب  إلى نبع الحنانوإلى سر الوجود إلى 

 اليةغأمي ال

في كل وقت... ووقفوا معي ودعموني... فكانوا العون والسند لي وهم أخوتي إلى الذين كانوا إلى جانبي 
 الغاليين.

 إلنجازاتي. اإلى جميع أفراد عائلتي وأصدقائي ومحبيني الذين ساندوني وفرحو 
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 شكر وتقدير

 

 الحمد هللا حمدا كثيرا طيبا على ما وفقني إليه في إنجاز هذا العمل بفضله ورحمته

التي وافقت على اإلشراف على هذه  مان يوسفياأتقدم بالشكر والتقدير للدكتورة 
 طروحةاأل

 ودعمها ليوعلى توجيهاتها السديدة وصبرها 

 كنتي خير مرشد ومعين فلكي مني كل الشكر والتقدير

كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى كل أساتذتي الكرام الذين تفضلوا بمناقشة 
 األطروحة

 من علمني حرفاوإلى كل 

 إلى كل من قدم يد العون إلنجاز هذه األطروحة.

 

 

 .الطالبة



 قائمة املختصرات

 
 

 راتقائمة المختص
 االسم باللغة العربية األجنبيةاالسم باللغة  الرمز

ADF 
Augmented Dickey-Fuller 

Test 
 فولر الموسع-اختبار ديكي

CI Invested Capital رأس المال المستثمر 

CP Capitaux Propres األموال الخاصة 

D Dettes الديون 

DPA Dividendes Pae Action نصيب السهم من األرباح المحتجزة 

EBIT 
Earning Before 

Interestand Tax  

صافي الربح التشغيلي قبل الفائدة 

 والضريبة

EVA Economic Value Added القيمة االقتصادية المضافة 

PI Profitability Index مؤشر الربحية 

MVA Market Value Added القيمة السوقية المضافة 

NOPAT 
Net Operting Profit After 

Tax 
 صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب

OLS Ordinqry Leqst Sauqre المربعات الصغرى العادية 

RE Résultat d’Exploitation نتيجة اإلستغالل بعد الضريبة 

ROA Return On Assets العائد على األصول 

ROE Return On Equity العائد على حقوق المساهمين 

ROI Return On Investment العائد على االستثمار 

RPA Réserves Par Action نصيب السهم من األرباح الموزعة 

T Tax  معدل ضريبة 

UECM 
Unrestricted Error 

Correction 
 نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد

WACC 
Weighted Average Cost of 

Capital 
 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
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 متهيد

اس الذي يدور حوله األس ابعتبارها االقتصادياملؤسسة االقتصادية حيزا معتربا يف كتاابت وأعمال  احتلت
ها تسعى أي مؤسسة إىل حتقيق أهداف حيث، نشاطه االقتصادي واإلطار الذي ميارس فيه الفرد ،أي اقتصاد

ونظرا  ،أدائها عامة وأدائها املايل على وجه اخلصوص بكفاءة ها مرتبطبقائف نشاطها. واستمراروزايدة رحبيتها 
نه يعك  نتيةة حثني، وذلك أليف املؤسسة فقد تطرق إليه العديد من املسريين والبااملايل ألمهية موضوع األداء 

 املؤسسة. نشاط

حقق من العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة يف جمال الرقابة من أجل الت عملية تقييم األداء املايل منتعترب  إذ
 ادية، حيثوتوسع أنشطة املؤسسات االقتصأمهيتها يف ظل تعقد  ازدادتبلوغها األهداف املراد حتقيقها، واليت 

ة والرحبية يوليعتمد على بعض النسب املالية البسيطة كنسب الس مبسط بشكل األداء املايل يف بدايتهظهر تقييم 
 نشاطها. ىأرابحها ومعرفة مستو من ق تحقالكفاءة املؤسسة و   بقياستقوم املؤشرات  هذهو واملردودية، ...إخل، 

من  منهحاول الباحثون الوصول إىل أدوات حديثة متكعلى العامل،  والتقلبات اليت طرأت نظرا للتطوراتو  
ألداء أن األدوات التقليدية املتعارف عليها أصبحت غري فعالة يف تقييم ا ابعتبار ،القياس اجليد ألداء املؤسسة

على  ارتكازهاو  املايل للمؤسسة كوهنا ال ميكن أن تساهم يف معرفة اإلسرتاتيةية املالية للمؤسسة والتنبؤ ابملستقبل،
ألداء املايل أدوات حديثة لتقييم ا استخداموهذا ما أدى إىل احلاجة إىل  الربح احملاسيب وإمهال الربح االقتصادي،

األدوات اليت مت التوصل هلا هي القيمة االقتصادية املضافة اليت تعتمد يف أساسها على خلق القيمة ومن بني 
 للمؤسسة، حيث تؤثر بشكل إجيايب على أداء املؤسسة املايل.

م ي  قي  وتقاملالية احلديثة اليت تيعد مؤشر القيمة االقتصادية املضافة من أهم املؤشرات ومن هذا املنطلق 
ورته شركة سرتين ط حيث ،الذي يتميز مبراعاته تكلفة رأس املال وتكلفة الفرصة البديلة للمؤسسة األداء املايل

الدولية،  ن املؤسساتواسعا يف كثري م وانتشاراهذا املؤشر قبوال  القى مث وستيوارت يف الوالايت املتحدة األمريكية،
هذا  ظهر فقدوأصبح من أبرز مؤشرات األداء القادرة على إبراز قدرة املؤسسة يف خلق القيمة حلملة األسهم، 

 .لقياس األداء املايل اليت وجهت ملختلف املؤشرات التقليدية االنتقادات نتيةة املؤشر



 مقدمة

 ب
 

مجلة  ختاذااليت تعمل على حتقيق أهداف بعيدة املدى عن طريق ويرتبط هذا األخري ابإلسرتاتيةية املالية 
إىل ترشيد  وقرار توزيع األرابح، والسعي االستثمارمن القرارات املالية اإلسرتاتيةية وخاصة قرار التمويل وقرار 

أهم  دتربز اإلسرتاتيةية املالية كأح، حيث هذه القرارات مبا يتماشى وأهداف املؤسسة والسياسة العامة هلا
  .األساليب العلمية اليت متثل حةر الزاوية يف إعداد وتنفيذ إسرتاتيةية املؤسسة

، قرار توزيع األرابح( ثمارستوخاصة القرارات املتعلقة هبا )قرار التمويل، قرار االتعترب اإلسرتاتيةية املالية إذ 
منظري الفكر املايل نظرا لبعدها اإلسرتاتيةي من جهة،  اهتماماتحيزا مهما ضمن  احتلتمن املواضيع اليت 

فنتائةها تستغرق وقتا طويال وتظهر يف املدى البعيد، مما يصعب تصحيحها أو الرجوع فيها، كما أن عملية صنع 
، تحكم فيهاة عوامل خارجية يصعب البعد الرتباطهاالصعوبة وهذا املالية تبدو يف غاية  وإعداد اإلسرتاتيةية

 مل داخلية متعلقة ابملؤسسة من جهة أخرى.وعوا

فمن خالل قرار التمويل تعمل اإلدارة املالية على تدبري املوارد املالية الضرورية ابلتكلفة والكمية املناسبتني 
 ختاذاويف الوقت املالئم، وميكن التمييز بني قرارات التمويل طويلة األجل والقصرية األجل ومتوسطة األجل، وعند 

أي قرار متويلي معني ينبغي مراعاة بعض اإلعتبارات منها درجة إاتحة مصدر التمويل وكذا درجة مالءمته لطبيعة 
العملية أو النشاط املراد متويله، وكذا تكلفته، حيث انلت هذه األخرية إهتمام العديد من الباحثني يف حقل مالية 

 املؤسسة منذ مخسينات القرن املاضي.

 ستثمارتةه لتحديد اهليكل األمثل حلةم االكونه يأمهية،  عن قرار التمويل  ستثماراال اركما ال يقل قر 
ات استثمار طويل األجل و  استثماراملوارد املالية للمؤسسة وتوزيعها بني  استثمارتعلق بكيفية فهو يداخل املؤسسة، 

ه دراسة اختاذلب سرتاتيةيا ومهما يتطيعد قرارا إ، و قصرية األجل هبدف تعظيم قيمة املؤسسة وتعظيم ثروة املالك
جيدة ومعمقة، ألن هذا القرار نتائةه غري أكيدة ومرتبطة ابملستقبل، األمر الذي جيعله أخطر وأهم قرارات 

 اإلسرتاتيةية املالية.

 أما فيما يتعلق بقرار توزيع األرابح فهو ذلك القرار الذي حيدد نسبة األرابح املراد توزيعها على املسامهني
ا يف التمويل ستعماهلوكيفية توزيعها واتريخ توزيعها وحيدد كذلك النسبة من األرابح احملققة اليت ينبغي إحتةازها ال

تعد من املصادر التمويلية املنخفضة التكلفة مقارنة ابملصادر األخرى، ومن املسائل املعقدة، وهذا لتأثري و الذايت، 
 قرار توزيع األرابح على قيمة املؤسسة من جهة، وإلرتباطه ابلقرارين السابقني من جهة أخرى.   
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فيه املنافسة وحالة  عامل تزايدتيف  التعقيد الذي يصاحب عملية صياغة اإلسرتاتيةية املالية ابإلضافة إىل
عملية سهلة على  تعدأو التمويل أو حىت توزيع األرابح مل  ستثمارفإن القرارات اإلدارية يف جمال االعدم التأكد، 
قة ومعمقة، دراسة دقي للمؤسسة املايل األداء، دون دراسة الذاتيةعلى اخلربة  إلعتمادابلقيام هبا متخذ القرار ل

 ال يكون وليد احلظ أو الصدفة أو نتيةة مؤثرات خارجية لي  للمؤسسة أي أتثري خاصة وأن النةاح والتقدم
د إجراء  بعأي قرار إداري إال اختاذ، ولذلك ال بد هلا من ختطيط نشاطها للفرتة املقبلة، وهذا يعين عدم عليها

 .هلادراسة معمقة 

 اإلشكالية التالية: ومما سبق ميكننا طرح

 القيمة االقتصادية املضافة على اإلسرتاتيجية املالية ملؤسسة صيدال؟ هل تؤثر

 األسئلة الفرعية:

 تؤثر القيمة االقتصادية املضافة على قرار التمويل؟هل  -

 ؟ستثمارهل تؤثر القيمة االقتصادية املضافة على قرار اال -

 قرار توزيع األرابح؟هل تؤثر القيمة االقتصادية املضافة على  -

 الفرضيات:

صيدال  قرار التمويل املعرب عنه ابإلستقاللية املالية ملؤسسةعلى املضافة  االقتصاديةلقيمة ليوجد أثر  -
 خالل سنوات الدراسة؛

ملؤسسة  ستثماراملعرب عنه ابلعائد على اال ستثمارقرار االعلى لقيمة اإلقتصادية املضافة ليوجد أثر  -
 صيدال خالل سنوات الدراسة؛

ول ملؤسسة صيدال صاملعرب عنه ابلعائد على األ ستثمارقرار االعلى يمة اإلقتصادية املضافة لقليوجد أثر  -
 خالل سنوات الدراسة؛

هم من التوزيعات نصيب السعلى قرار توزيع األرابح املعرب عنه بلقيمة اإلقتصادية املضافة ليوجد أثر  -
 ل خالل سنوات الدراسة؛ملؤسسة صيدا
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هم من األرابح احملتةزة نصيب السعلى قرار توزيع األرابح املعرب عنه بلقيمة اإلقتصادية املضافة ليوجد أثر  -
 ملؤسسة صيدال خالل سنوات الدراسة.

 البحثأسباب إختيار موضوع 

عمق يار هذا املوضوع هو طبيعة التخصص، ورغبة الباحثة يف التأدت إىل إختمن أهم األسباب الذاتية اليت 
القيمة  مبوضوع يةإلدارة املالا اهتمام فتمثلت يفيف جمال مالية املؤسسة، بينما فيما خيص األسباب املوضوعية 

وقرار توزيع  ستثمارواإلسرتاتيةية املالية للمؤسسة االقتصادية، بدراسة كل من قرار التمويل واالاالقتصادية املضافة 
 األرابح.

 بحثأمهية ال

وع القيمة ، وأمهية موضاملؤسسة االقتصاديةالدور الذي تلعبه راسة أمهيته من أمهية يكتسب موضوع الد
ا أمهية إعداد االقتصادية، وكذيف تقييم األداء املايل للمؤسسات  احديث اإبعتبارها مؤشر االقتصادية املضافة 

  وزيع األرابح.وكذا ت ستثمارما تتضمنه من قرارات هامة حول التمويل وااليف املؤسسة و  إلسرتاتيةية املاليةا
ملالية يف جمال العالقة بني القيمة االقتصادية املضافة واإلسرتاتيةية اندرة البحوث اليت أجريت يف ابإلضافة إىل 

  .يةة يف اثراء املكتبة اجلزائر للمسامهوذلك  والبحوث تايل ضرورة إجراء املزيد من الدراساتلواب، اجلزائر

 بحثأهداف ال

 هتدف هذه الدراسة إىل:

 رتكيز على طريقة حساهبا؛الو  التعرف على خمتلف املفاهيم املتعلقة ابألداء املايل والقيمة االقتصادية املضافة -
، ستثمارلتمويل واالاالتعرف على أهم القرارات املتعلقة ابإلسرتاتيةية املالية، واملتمثلة يف كل من قرار  -

 وقرار توزيع األرابح؛
 تعرف على مكوانت كل قرار وعالقته بقيمة املؤسسة؛لوذلك ل كل قرار على حدى  حتليل -
حماولة البحث يف مدى أتثري القيمة االقتصادية املضافة على قرارات اإلسرتاتيةية املالية للمؤسسة  -

 االقتصادية.
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 بحثحدود ال

 إىل حدود مكانية وحدود زمانية كالتايل: ميكن تقسيم حدود الدراسة

على إعتبارها من أكرب املؤسسات املكانية: إقتصرت هذه الدراسة على مؤسسة صيدال وذلك احلدود 
 الناشطة يف اجلزائر؛

 .2020إىل  2002ما بني سنة املمتدة : متثلت احلدود الزمانية يف الفرتة احلدود الزمانية

 بحثصعوابت ال

 الصعوابت اليت مت مواجهتها إلجناز هذه الدراسة متثلت يف:من أهم 

 ؛ةاملراجع املتعلقة مبوضوع الدراسة خاصة فيما تعلق ابإلسرتاتيةية املالية للمؤسسة االقتصادي ةقل -
التكرار الكبري املالحظ على املراجع وخاصة العربية منها كوهنا حتمل تقريبا نف  املعلومات ومن نف   -

 يء اجلديد للموضوع؛الش املراجع اليت أضافتور، وقلة املنظ
ا قياسيا بواسطة وإسقاطهصعوابت يف اجلانب القياسي وذلك عند حماولة الربط بني التحليالت النظرية  -

 .األدوات اإلحصائية والرايضية املتاحة

 الدراسات السابقة

 Salaga Jakub; Bartosova Viera; Kicova Eva, Economic Value Added دراسة

as a measurement tool of financial performance, Procedia Economics and 

Finance,  26 (2015) : هتدف هذه الدراسة إىل تقدمي إحدى الطرق املمكنة حلساب مؤشر القيمة االقتصادية
املنهج و ، للشركات يف سلوفاكيا وذلك وفق تشريعاهتا احملاسبية، ابستخدام املنهج التحليلي EVAاملضافة 

الوصفي، ولقد توصلت الدراسة أنه عند حساب الربح االقتصادي وقياسه البد أوال من التميز بني األساس 
النظري للمفهوم وأشكال تطبيقه، يؤدي التفرع املستمر لإلجراءات املمكنة للمؤشرات اجلزئية املكونة للقيمة 

 إىل زايدة صعوبة تقديرها، وعدم دقة نتائةها. EVAاالقتصادية املضافة 

 Sabol Andrija; Sverer Filip, A review of the economic value added دراسة

literature and application, UTMS journal of Economics, Vol 08, N 01, 2017 :
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يعترب مقياس  ة االقتصادية املضافة، إذهتدف هذه الدراسة إىل تقدمي طريقة حتديد وقياس واستخدام مفهوم القيم
ية النظرية تقتصر هذه الدراسة على املراجع الثانوية، مثل الرؤ و األداء املايل الذي يؤكد على تعظيم قيمة املسامهني، 

، توصلت الدراسة أنه يؤدي ترسيخ القيمة EVAابإلضافة إىل نتائج العديد من األحباث التةريبية حول 
املضافة كمتغري إداري إىل تغيري يف ثقافة العمل حنو املزيد من السلوك الرايدي وتوجيه القيم وأيضا االقتصادية 

دعم عمليات اختاذ القرار الالمركزية، جترب القيمة االقتصادية املضافة املديرين بشكل أساسي على إدراك ذلك 
 عندما يستخدمون رأس املال، وعليهم دفع مثنه كما لوكان أجرا.

أمحد صديقي وسعاد فقيقي وخدوجة صربو، أتثري اهليكل التمويلي على القرارات املالية يف  سةدرا
هتدف هذه الدراسة إىل دراسة : 2017، 01، العدد 01 املؤسسة، جملة االقتصاد وإدارة االعمال، اجمللد

العائد على األصول  فعة املالية،العالقة بني القرارات املالية للمؤسسة وهيكلها التمويلي ابإلعتماد على مفهوم الرا
، 2014-2012واملخاطرة نظراي، وذلك بدراسة حالة مؤسسة اآلجر "تيمادنني" أبدرار، خالل الفرتة 

. ولقد توصلت الدراسة إىل أنه ال توجد SPSS 20ابستعمال املنهج الوصفي التحليلي والربانمج اإلحصائي 
ات ي ممثال ابلرفعة املالية والعائد على األصول، ووجود عاللقة ذعالقة ذات داللة إحصائية بني اهليكل التمويل

داللة إحصائية بني الرافعة املالية واملخاطر املالية، وهي عالقة طردية حيث أن ارتفاع القروض يؤدي إىل ارتفاع 
 املخاطر املالية اليت ميكن أن تتعرض هلا املؤسسة.

 Sujata Behera, Does the EVA valuation model explain the market دراسة

value of equity better under changing required return than contant required 

return?, Behera Financial Innovation, Vol 06, N 9, 2020 : هتدف هذه الدراسة إىل
ريات ملطلوب من خالل إجراء أي تغيميكن تطبيقه يف ظل تغري العائد ا EVAاكتشاف ما إذا كان منوذج التقييم 

يف النموذج، ووجدت أنه ميكن تنفيذه يف ظل سيناريو تغيري العائد املطلوب عن طريق استبدال القيمة الدفرتية 
حلقوق امللكية للنموذج احلايل ابلقيمة احلالية لقيمة األرابح املطلوبة أو أرابح السوق العادية، ومت دراسة ما إذا  

يف ظل افرتاض تغيري العائد املطلوب أفضل من منوذج التقييم يف  EVAتفسريية لنموذج التقييم كانت القدرة ال
ظل افرتاض العائد املطلوب الثابت. حيث مت إجراء حتليالت حمتوى املعلومات النسبية من خالل النظر يف عينة 

شركة  88شركة كبرية، و 69سهم من القيمة اجلوهرية لألسهم اليت حتددها مناذج التقييم والقيمة السوقية أل
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مع تغري عائد السوق العادي  EVAشركة صغرية. أظهرت النتائج أن منوذج التقييم القائم على  79متوسطة، و
 مع العائد املطلوب الثابت. EVAتفوق يف أدائه على منوذج التقييم القائم على 

القيمة االقتصادية املضافة يف إدريس احلسن، أثر مؤشر عمر السر احلسن وعبد القادر  دراسة
، 04د ، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية، اجملل-دراسة تطبيقية–مكوانت هيكل متويل الشركات 

هدفت هذه الدراسة إىل بيان أثر القيمة االقتصادية املضافة يف مكوانت هيكل التمويل، : 2020، 13العدد 
ن ، م2017-2008ية لإلتصاالت )سوداتل(، وذلك خالل الفرتة من وذلك بدراسة حالة املؤسسة السودان
، حيث توصلت الدراسة إىل أن هناك ضعفا يف إهتمام املؤسسات السودانية خالل استعمال التحليل اإلحصائي

عامة مبؤشر القيمة االقتصادية املضافة كمؤشر حديث لتقييم األداء، ووجود أثر ذو داللة إحصائية ملؤشر القيمة 
القتصادية املضافة يف تقييم التمويل الذايت للمؤسسة السودانية االتصاالت )سوداتل(، ووجود أثر ذو داللة ا

 إحصائية ملؤشر القيمة االقتصادية املضافة يف تقييم التمويل غري الذايت للمؤسسة السودانية االتصاالت )سوداتل(. 

ايل املضافة كنموذج فعال لتقييم األداء املرشيد بوزرية ومسري حيياوي، القيمة االقتصادية  دراسة
ابملسيلة، جملة العلوم اإلدارية  ALGAL PLUSللمؤسسات االقتصادية دراسة حالة: مؤسسة 

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد مدى قدرة مؤشر القيمة االقتصادية : 2021، 01، العدد 05واملالية، اجمللد 
يف تقييم األداء املايل للمؤسسات االقتصادية من منظور اقتصادي إبعتباره منهةا شامال  EVAاملضافة 

ومتكامال، وقدرته العالية يف ربط الربح التشغيلي للمؤسسة والتكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال، وذلك بدراسة 
وذلك من خالل  ابملسيلة، ولقد إعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي ALGAL PLUSحالة مؤسسة 

وصف الظاهرة املدروسة. ولقد توصلت الدراسة إىل وجود عملية هدم للقيمة أي عدم قدرة املؤسسة يف خلق 
الثروة للمسامهني إبعتبار أن هذه األخرية تعد من األهداف اإلسرتاتيةية اليت تسعى اإلدارة املالية لتحقيقها، وأن 

نح جهات خمتلفة من إدارة املؤسسة مبعلومات هامة جدا، من خالل استخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافة مي
تبيان مسامهة كل عامل من عوامل اإلنتاج يف الدخل املتحقق أو مقدار األجور واملكافآت اليت متنح للعمال نظري 

 مسامهتهم يف حتقيق القيمة.

أمحد شعشوع وأبو بكر بوسامل وعبد اخلالق أودينة، دور األساليب احلديثة للتحليل املايل يف  دراسة
والرفع من القيمة السوقية للمؤسسة دراسة حتليلية مقارنة بني القيمة االقتصادية املضافة تقييم األداء 
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(EVA( واملؤشرات املالية التقليدية )ROI. ROE،)  العدد 09جملة التكامل االقتصادي، اجمللد ،
مة إىل توضيح دور األساليب احلديثة للتحليل املايل يف تقييم األداء ورفع القي هتدف هذه الدراسة: 2021، 01

واملؤشرات  (EVA)السوقية للمؤسسة وذلك من خالل دراسة حتليلية مقارنة بني القيمة االقتصادية املضافة 
(، 2017-2002لة مؤسسة صيدال خالل الفرتة )ا، وذلك بدراسة ح(ROI, ROE) املالية التقليدية

، حيث توصلت الدراسة إىل أنه ال توجد عالقة (SPSS)ولقد مت اإلعتماد على برانمج التحليل اإلحصائي 
الل خ مؤشر القيمة االقتصادية املضافة والقيمة السوقية للسهم ستخدامذات داللة إحصائية بني تقييم األداء اب

 (ROI, ROE)فرتة الدراسة، وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مؤشرات تقييم األداء املايل التقليدية 
والقيمة السوقية للسهم،  وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مؤشرات تقييم األداء املايل )مؤشر القيمة 

 جمتمعة والقيمة السوقية للسهم.  (ROI, ROE)واملؤشرات التقليدية  (EVA)االقتصادية املضافة 

أداة ك  احلالية عن الدراسات السابقة يف أهنا تناولت مؤشر القيمة االقتصادية املضافةإختلفت الدراسة 
، كون ARDLوذج مندراسة قياسية إبستخدام ، إبجراء املالية املتعلقة هبا اتوالقرار  داعمة لإلسرتاتيةية املالية

 ها من قبل مؤسسات األعمال للكشفاستخدامركزت على النسب املالية كمؤشرات ميكن السابقة الدراسات أن 
أن هناك نقصا واضحا يف جمال األحباث والدراسات املتعلقة بتحليل اإلسرتاتيةية  ، كما لوحظعن الوضع املايل

 ص احلاصل يف، األمر الذي دعا إلجراء مثل هذه الدراسة لسد جزء من النقلية للمؤسسات االقتصاديةاملا
 الدراسات اليت تناولت هذا اجملال.

 البحثمنهج 

 اختبارى التساؤالت و حتليل أبعاده واإلجابة عل يف ، ورغبةنظرا لطبيعة املوضوع وبغية اإلملام مبختلف جوانبه
ذا من جهة، هاملنهج الوصفي التحليلي يف معظم أجزاء الدراسة صحة الفرضيات املطروحة، مت اإلعتماد على 

 ستعمالابومن جهة أخرى مت اإلعتماد على منهج دراسة احلالة يف الفصل األخري وذلك إبجراء دراسة قياسية 
 .الذي يهدف إىل الوقوف على الظاهرة حمل الدراسة وحتليلها، ARDLمنوذج 

 البحث هيكل

 اإلملام جبوانب الدراسة مت تقسيمها إىل: بغرض
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رض فيها عبدايتها حتمل متهيدا عاما للموضوع، لتكون املرحلة اليت تليها تجاءت مقدمة يف : مقدمة
ى األسئلة لفرضيات الدراسة كإجابة أولية ع اقرتاحاإلشكالية الرئيسة وخمتلف األسئلة الفرعية للدراسة، كما مت 

 أمهية الدراسة وأهم األهداف اليت تسعى إليها؛ السابقة، إضافة إىل إظهار

 مفهوم التطرق إىل تم فيهسي: حيث نوان: اإلطار املفاهيمي للقيمة االقتصادية املضافةالفصل األول بع
تم سيالثاين  وخلق القيمة هذا يف املبحث األول، بينما يف املبحث هاحلديثة لتقييمو طرق التقليدية الاألداء املايل و 

تم سياملبحث الثالث  ، أما يفلتقييم األداء املايل احديث االتعرف على القيمة االقتصادية املضافة إبعتبارها مؤشر 
حساب القيمة االقتصادية املضافة، وكيفية حساب كل مكون من مكوانهتا، والتعديالت اليت  ةقالتعرف على طري

 يتم إجرائها حلساهبا؛

عرض ماهية  يتميف هذا الفصل س الفصل الثاين بعنوان: اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسات االقتصادية:
بحث الثاين، أما يف مبختلف خصائصها يف املاإلسرتاتيةية يف املبحث األول، والتعرف على اإلسرتاتيةية املالية 

 تم دراسة مقومات اإلسرتاتيةية املالية يف املؤسسة االقتصادية.سياملبحث الثالث ف

تم التعرض يف هذا يس: االقتصاديةالفصل الثالث بعنوان: قرارات اإلسرتاتيجية املالية وقيمة املؤسسة 
صص املبحث الثاين خسييف حني لقرار التمويل وعالقته بقيمة املؤسسة االقتصادية يف املبحث األول،  الفصل
قيمة املؤسسة تم عرض قرار توزيع األرابح وعالقته بسيوقيمة املؤسسة االقتصادية، وكمبحث أخري  ستثمارلقرار اال

 االقتصادية.

قياس أثر القيمة االقتصادية املضافة على اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسات الفصل الرابع بعنوان: 
م يتم تقيالثاين فسي حث، أما املبيف املبحث األول بطاقة فنية ملؤسسة صيدال استعراضتم سيحيث  :االقتصادية

تم إجراء الث فسيأما يف املبحث الثملالية، ا اإلسرتاتيةيةمؤسسة صيدال وذلك بتقييم كل من األداء املايل وقرارات 
  .ARDLمنوذج  ابستعمالدراسة قياسية 

تم اإلجابة سيه من خالل فصول الدراسة، حيث استعراضحوصلة ملا مت  سنقدمقمنا من خالهلا اخلامتة: 
جمموعة  اقرتاحع والتوصيات ممجلة من النتائج  بعرض ئلة املقدمة يف الدراسة، كما سنقوماألسفيها على خمتلف 

آفاق للدراسة املكملة واملدعمة هلا.
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 متهيد

ة واحدة تلو والدقيقة، ونظرايت حديثمنها الوجيزة  ،وثورة املعلومات ،االتصالسرعة  هتيمن عليهيف عامل 
املصطلحات يف األدبيات املالية )األداء املايل، التوريق املايل، املشتقات املالية،  عدد كبري من تدفقو  ،األخرى

لي    منتظر هلا بشغف وآخر ها ماهو، فمناملعطيات الالمتناهيةحتت وابل منهمر من و احملاكاة املالية ...(، 
 .كذلك

 رات قد حاولواتقلبات وتطو  بعدة االيت مر هبا االقتصاد والسوق مرو جند أن الباحثني وعلى مر الفرتات 
ما خيص ومدى أتثريها على املؤسسة، ولعل أبرز توجه هلم كان في ،والراهنة ختلف تغرياهتا السابقةمبمواكبتها 

ة ابلنسبة ل وذلك إبعطاء حتليل ملا يعد من أبرز النقاط اليت كانت تعد مهمأتثريها على جانب األداء املايل
هذه النقطة اليت درست من جانيب تعظيم القيمة وهدمها، وعليه فقد خلصت ، للمؤسسة أال وهي خلق القيمة

 لتحليلها.ة الكمية منها والنظريء جمموعة من املؤشرات واملقايي  أغلب البحوث املوجهة يف هذا اجلانب إىل إعطا

 براز املؤشرات املعمول هبا لقياسوإ ماهية األداء املايل وخلق القيمةسبق سنحاول تبيان  من خالل ما
 لقيت رواجا يف املؤشرات اليتإبعتباره من  ، حيث سنركز يف دراستنا على مؤشر القيمة االقتصادية املضافةاالداء

 تقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية:تم ي على أن قياس القيمة.

 القيمة خلقمفاهيم أساسية حول األداء املايل و املبحث األول: 

 مدخل للقيمة االقتصادية املضافة  املبحث الثاين:

 حساب القيمة االقتصادية املضافة املبحث الثالث:

 
 

 

 



 الفصل األول: اإلطار املفاهيمي للقيمة االقتصادية املضافة.

3 
 

 القيمة خلقاألداء املايل و مفاهيم أساسية حول املبحث األول: 

ميثل القاسم  ، كما أنهيف قراراهتا وخططها ؤسساتاألداء املايل حمورا مركزاي ملعرفة جناح أو فشل املميثل 
إلهتمام ، ألداء املايلل اإلداريةمهية األوهذا ما أبرز  .والتسيرياملشرتك إلهتمام الباحثني واملفكرين يف جمال اإلدارة 

دى خلقها للقيمة م دراسةىل إ اإلدارة حيث تسعى هابإلعتماد علي ىت اليت جتر تحوالالاإلدارة ابألداء ونتائةه، و 
 .هلا و هدمهاأ

 املطلب األول: األداء املايل

لة عات واملؤسسات، فهو سلسافراد واجلمن خالله يتم احلكم على فعالية األيعد األداء األساس الذي م
ات اليت على الرغم من كثرة البحوث والدراسوم هبا اإلدارة لتحقيق هدف معني، من النشاطات املرتبطة اليت تق

 تناولت األداء املايل إال أنه مل يتم التوصل إىل إمجاع حول مفهوم األداء املايل.

 : تعريف األداء املايلأوال

 :ما يلي املايل منها داءهناك العديد من التعاريف اليت تطرقت لتعريف األ

اس مدى مؤشرات مالية لقي استخدامحيث يركز على  املؤسساتاملفهوم الضيق ألداء "ايل ميثل األداء امل
ت حيث أنه الداعم األساسي لألعمال املختلفة اليت متارسها عرب األداء املايل عن أداء املؤسساإجناز األهداف، وي

واليت تساعد لفة ية يف ميادين األداء املختاستثمار بفرص  ؤسسةيد املو املوارد املالية وتز ، ويساهم يف إاتحة ؤسسةامل
 .(45، صفحة 2010)حممد م.،  "على تلبية إحتياجات أصحاب املصاحل وحتقيق أهدافهم

األداء املايل بتعظيم النتائج من خالل حتسني املردودية، إنطالقا من تدنية التكاليف وتعظيم "كما يعرف 
ستوى املتوسط والطويل بغية حتقيق كل من الرتاكم يف الثروة واإلستقرار يف ماإليرادات بصفة مستمرة على املدى 

 .(40، صفحة 2011) الياس و يوسف ،  "األداء

املوارد  ؤسسةعلى أنه األداء الذي يتيح للم" Waddok et Gravesويعرف األداء املايل حسب 
 املختلفة، ويساعد على تلبية إحتياجات أصحاب املصاحل وحتقيق ستثماراملالية الالزمة إلقتناص فرص اال

 .(58، صفحة 2017)خيضر و مرمي،  "أهدافهم
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قيمة وجماهبة  نشاءإنه هو تشخيص الصحة املالية للمؤسسة ملعرفة مدى قدرهتا على أويرى البعض على 
ينة، ، جدول حساابت النتائج، جدول تدفقات اخلز )امليزانية القوائم املالية املستقبل، من خالل اإلعتماد على

 الوضع االقتصادي والقطاع ع ذلك فإنه ال جدوى من عدم مراعاةوم ،(، واملالحقاألموالرؤوس  اتوجدول تغري 
خل التحقق من الدق يعن طر ، يتم إجراء تشخيص األداء ، على هذا األساسيف قياسه الصناعي للمؤسسة

  .(Amaud, 2005, p. 23) ؤسسةاالقتصادي ومعدل منو أرابح امل

املوارد املالية بفعالية وأبعلى كفاءة يف املؤسسة من أجل حتقيق األهداف  استخدام"كما يعرف على أنه 
 "املسطرة مسبقا ابإلعتماد على املعلومات املالئمة وطريقة حتليل علمية وعملية يف بناء مؤشرات ذات داللة

 .(125، صفحة 2016)أنفال، 

 :(35، صفحة 2007)عبد الغين،  الضوء على العوامل التالية هيعرف األداء املايل بتسليط

 العوامل املؤثرة يف املردودية املالية؛ 
 ريين على مردودية األموال اخلاصة؛أثر السياسات املالية املتبناة من طرف املس 
  وحتقيق فوائض من األرابح؛مدى مسامهة معدل منو املؤسسة يف إجناح السياسة املالية 
 .مدى تغطية مستوى النشاط للمصارف العامة 

للمةاالت  وحتديد دقيقالية للمؤسسة "وصف الوضعية املومما سبق ميكن تعريف األداء املايل على أنه 
األطراف دى جناح املؤسسة يف نشاطها و م إنه يعك وبذلك ميكن القول  ىل أهدافها.إستخدمتها للوصول إاليت 

قتضيها وسائل والعمليات واملهارات اليت تإنطالقا من الالبياانت الفاعلة يف املؤسسة ككل، لذلك فهو يعاجل 
 ."بلوغ األهدافل

 أمهية األداء املايل :اثنيا

نظر متعددة،  من وجهات أداء املؤسسةبشكل عام، تنبع أمهية األداء املايل من حقيقة أنه يهدف إىل تقييم 
حديد نقاط القوة تل ملؤسسةلبياانت الذين لديهم مصاحل مالية يف اوبطريقة معينة لتوفري اخلدمات ملستخدمي ا

 ستفادة من البياانت اليت يوفرها األداء املايل لرتشيد القرارات املالية للمستخدمني.واإل ،والضعف يف املؤسسة
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تحقق من ، والنب التالية: متابعة أعمال املؤسسةبشكل خاص يف اجلواكما تنعك  أمهية األداء املايل 
اإلجراءات  اقرتاح، وبيان أسباهبا، و ، وحتديد العقباتسلوكها، ومراقبة حالتها، وتقييم مستوى أدائها وفعاليتها

واملسامهة  ،اهتا وفقا لألهداف العامة للمؤسساتاستثمار و  ات العامة للمؤسسةستخداموترشيد االالتصحيحية، 
 ستمرارية والبقاء واملنافسة.القرارات السليمة للحفاظ على اإل اختاذيف 

 حيث أن األداء املايل ميكن أن حيقق للمستثمرين األهداف التالية:

 صادية واملالية كما يساعد على متابعة الظروف االقتوطبيعته،   ثمر من متابعة ومعرفة نشاط املؤسسةملستميكن ا
 وتقدير مدى أتثري أدوات األداء املايل من رحبية وسيولة ونشاط ومديونية وتوزيعات على سعر السهم.احمليطة، 

 اعل بني البياانت املالية التف يساعد املستثمر يف إجراء عملية التحليل واملقارنة وتفسري البياانت املالية وفهم
 .القرار املالئم ألوضاع املؤسسات ختاذال

ا ألغراض هاستخدامرئيسي لألداء املايل هو احلصول على املعلومات اليت ميكن لذلك فإن املوضوع ال
 من وقت آلخر من خالل مؤشرات األداء املايل استثمارختيار أفضل إالقرارات و  اختاذالتحليل املناسب من أجل 

 .(47-46، الصفحات 2010)حممد م.،  مؤسسةلل

 داء املايل للمؤسسات االقتصاديةالعوامل اليت تؤثر على األ: اثلثا

 ل التايل:جندها ممثلة يف الشكيف املؤسسات االقتصادية من بني العوامل اليت تؤثر على األداء املايل 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول: اإلطار املفاهيمي للقيمة االقتصادية املضافة.

6 
 

 : العوامل اليت تؤثر على األداء املايل يف املؤسسات االقتصادية.01شكل لا

 

 
 & Miller) و (50، صفحة 2010)حممد م.، من إعداد الباحثة ابإلعتماد على املصدر: 

Dess, 1996, p. 37) ،بتصرف. 

منها  ،ومتنوعة داخلية وخارجية أن العوامل املؤثرة على األداء املايل عديدة ،ميكن القول الشكلخال من 
وجد بعض ، كما أنه تكالعوامل اخلارجية  ومنها ما يصعب التحكم فيهكالعوامل الداخلية ما ميكن التحكم فيه  

 خارجية( رغم أهنا تؤثر على األداءعوامل –تني اجملموعتني )عوامل داخلية اهالعوامل يصعب إدراجها ضمن 
 املايل كاقتصادايت احلةم.

 اين: مؤشرات تقييم األداء املايلاملطلب الث

تنعك  عملية تقييم األداء املايل يف شكل جمموعة من املؤشرات اليت تقي  جناح القطاعات االقتصادية 
 هدافها.املؤسسة ألتقييم مدى حتقيق  بواسطتهاوتطورها، حبيث تصبح هذه املؤشرات معايري ميكن 

 

 

األداء 
المالي

العوامل 
الداخلية 

التخطيط 
المالي

الرقابة 
الداخلية

الهيكل 
التنظيمي

الرافعة 
المالية

حجم 
المؤسسة

السيولة

عمر 
المؤسسة

معدل 
النمو

الضمانات

إنتاجية 
المؤسسة

المخاطر

 العوامل الخارجية

االقتصادية  اإلجتماعية  

 والثقافية

 التكنولوجية السياسية والقانونية
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 تقييم األداء املايل : مفهومأوال

إننا ستغالل األمثل للموارد املالية جيب تقييم األداء املايل، وهلذا فللوقوف على مدى قدرة املؤسسة على اإل
 سنحاول تعريف تقييم األداء املايل.

 تعريف تقييم األداء املايل .1

، نه قياس العالقة بني العناصر املكونة للمركز املايل للمؤسسة االقتصادية )األصولأعرف تقييم األداء على ي
واملطلوابت، حقوق املسامهني، النشاط التشغيلي ...اخل(، للوقوف على درجة التوازن بني هذه العناصر، وابلتايل 

  .(83، صفحة 2019)امينة،  حتديد مدى متانة مركزها املايل

فق قياس العمل املنةز ومقارنته ابألعمال املنفذة و يعرف على أنه تقييم األداء  ابإلضافة إىل ذلك فإن
خطة مسبقة الصنع إلجياد نقاط القوة والضعف، ابإلضافة إىل أن تقييم األداء أكثر مشواًل ودقة من قياس أو 

ن أهنا تشرع ، ولكن أيًضا لتحليل النتائج والتأكد مه ال يعين فقط عرض النتائجأو التحكم فيه، ألن رقابة األداء
 . (152، صفحة 2007)مهدي ،  يف تطوير احللول بناًء على األهداف احملددة

طراف اليت هلا عالقة خمتلف األتعترب عملية تقييم األداء املايل للمؤسسة عملية ابلغة األمهية وذلك ملا خيدم و 
 :(38، صفحة 2000)السعيد ف.،  ابملؤسسة وذلك لألسباب التالية

 ؛*يةلنتائج، مما يسمح ابحلكم على الفعاحتديد مستوى حتقيق األهداف من خالل قياس ومقارنة ال 
  ؛†املستخدمة مما يسمح ابحلكم على الكفاءةحتديد األمهية النسبية بني النتائج واملوارد 

 ستخدامحيث أن الفاعلية هي حتقيق األهداف املسطرة وفقا للموارد املتاحة، أما الكفاءة فهي تقوم على اال
 .رض الوصول لألهداف املسطرةغاألمثل للموارد املتاحة ب

                                                           

خمرجات، أي قدرة  تعرب الفعالية عن الدرجة اليت حتقق هبا املؤسسة أهدافها، وقدرهتا على التكيف مع البيئة اخلارجية واحلصول على املدخالت وحتويلها إىل * 
 املؤسسة على إستغالل الفرص املتاحة يف البيئة احمليطة. 

كفاءة    استخدام املوارد البشرية واملادية واملالية واملعلومات املتاحة، واملؤسسة تصبح ذاتتعرب الكفاءة عن عمل األشياء بشكل صحيح، فهي معيار الرشد يف † 
 عالية عندما تقوم ابستثمار مواردها املتاحة يف اجملاالت اليت تعطي أكرب مردودية.

 بينما الكفاءة شرط لبقاء املؤسسة بعد جناحها.حيث أن الفعالية هي أساس النةاح ألهنا جوهر املؤسسة ومرشد ملديرها يف أداء األنشطة املنظمة، -



 الفصل األول: اإلطار املفاهيمي للقيمة االقتصادية املضافة.

8 
 

اف املؤشرات املالية اليت يفرتض أهنا تعك  حتقيق األهد استخداموعليه يقصد بتقييم األداء املايل 
االقتصادية، أو ذلك النظام الذي يساعد اإلداريني على معرفة مدى التقدم الذي حتققه املؤسسة يف حتقيق 

 أهدافها ويف حتديد بعض جماالت التنفيذ اليت حتتاج إىل عناية وإهتمام أكرب.

 داء املايل وذلك وفق الشكل التايل:تصوير إيضاحي لتقييم األوميكن إعطاء 

 : تصوير إيضاحي لتقييم األداء املايل02الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

   

 (39، صفحة 2000)السعيد ف.،  املصدر:

 النتائج واألهداف

 مقياس الفعالية

 تعديل الخطة

 الموارد المستخدمة
 الموارد المخططة

 مقياس الكفاءة

ات ستخدامترشيد اال  

لنتائجا  

 األهداف

 التخطيط 

لتقييما خاصية  تحقيق 
 وظيفية

خاصية  مقاييس مؤشرات
 معيارية

 تنفيذ رقابة
خاصية 
 هيكلية
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ؤسسة عملية رقابية يتم من خالهلا قياس مدى حتقيق امل يعدأن تقييم األداء املايل  الشكل يتضح من خالل
له من أهداف هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمن خالل  األهدافها املالية ومقارنة ما مت حتقيقه مع مكان خمطط

 عملية تقييم األداء املايل ميكن الوقوف على الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة.

 أمهية تقييم األداء املايل .2

ية عملية ألمهية األداء املايل من جهة، وأمه وهذاتقييم األداء املايل يف املؤسسة أبمهية خاصة، حتظى عملية 
 الل النقاط التاليةمن خ أمهية تقييم األداء املايل إيضاحالتقييم ودورها داخل املؤسسة من جهة اثنية. وعليه ميكن 

 :(30-28، الصفحات 2009)نصر، 

  لنتائج امدى قدرة املؤسسة على حتقيق األهداف املخطط هلا، وذلك مبقارنة يظهر تقييم األداء املايل
 حلول هلا مما يعزز من األداء املايل اقرتاحو حنرافات ا مت التخطيط له، وكذا كشف اإلاحملققة مع م
 للمؤسسة؛

 تحقيق جتماعية وذلك بيف التنمية االقتصادية واإل املسامهة عن مدى قدرة املؤسسة على كما يكشف
مما يعود  ،وختصيص املوارد املالية استخدامالتكاليف، وهذا ما ينعك  على كفاءة أعلى العوائد أبقل 

  فائدة على االقتصاد واجملتمع؛لاب
 لتطوير أدائها املايلاإلجراءات الضرورية املؤسسة على حتديد املايل تقييم األداء  عديسا.  

 :(26-25، الصفحات 2018)اندية ، وتكمن أمهيته أيضا يف 

  القرارات  ختاذاالتخطيط والرقابة و  من أجلاإلدارية يف املؤسسة معلومات ملختلف املستوايت تقدمي
 ؛على حقائق علمية وموضوعيةاملستندة 

  ايل وهذا ما يساهم يف حتسني مستوى األداء املىل خلق نوع من املنافسة بني أقسام املؤسسة، إيهدف
 داخل املؤسسة؛

 جلهود لتحقيق عمل على توجيه اتكيفية أداء مهامهم الوظيفية، و و ح عملية تقييم األداء للعاملني توض
  األداء الناجح.
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 خطوات تقييم األداء املايل .3

 عملية تقييم األداء املايل ابخلطوات التالية:ميكن تلخيص 

  إكتساب القوائم املالية السنوية للمؤسسة، حيث أن من أهم خطوات األداء املايل إعداد املوازانت
 ؛ نةخالل فرتة زمنية معيقوائم املالية والتقارير السنوية اخلاصة أبداء املؤسسة التقديرية وال

 ايل...، مؤشرات خمتلفة مثل نسب الرحبية والسيولة والرفع املحتساب تتم عملية تقييم األداء املايل إب
 إختيار األدوات املالية املناسبة للمؤسسة؛ويتم ذلك إبعداد و 

  ملعرفة اإلحنرافات والفروقات ونقاط القوة والضعف لألداء املايل يتم دراسة وتقييم النسب، وذلك
حملققة وما هو خمطط له أو بني أداء املؤسسة النتائج اللمؤسسة، ويتم ذلك من خالل املقارنة بني 
 وأداء مؤسسة أخرى تعمل يف نف  القطاع؛

  على أسباب الفروقات وأثر هذه اإلختالفات على وضع جمموعة من التوصيات، وذلك بعد التعرف
 ؛(52-51، الصفحات 2010)حممد م.،  املؤسسة وكيف يتم معاجلتها؛

 (283، صفحة 2018)عبد الرمحن ،  حتديد املسؤوليات ومتابعة العمليات التصحيحية لإلحنرافات. 

 األداء املايلتقييم مؤشرات : اثنيا

لدرجة  ،ات من األمور الواسعة اإلنتشارساملؤشرات املالية لغرض قياس وتقييم أداء املؤس استخدامأصبح 
بدون  ملعرفة أداء مؤسسة ما ومعرفة مركزها املايل املالية ميكن القول أبنه ال ميكن أن يتم حتليل البياانتأنه 

 هذه املؤشرات.  استخدام

قيق ة، فقد كان هدف املؤسسة حتوهذا بتطور أهداف املؤسس عرب الزمن ولقد عرفت هذه املؤشرات تطورا
 ،لق القيمةات خبرتبط إهتمام املؤسسإأما يف الوقت احلاضر فقد ، ابملردودية االهتمامرابح لينتقل بعد ذلك إىل األ

 توضيح ذلك من خالل الشكل التايل: وميكن .لتحقق أهداف املؤسسة شراتلذلك تطورت املؤ 
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 تطور مؤشرات تقييم األداء املايل: 03الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Pierre, 2005, p. 625)املصدر: 

 عرفة مدىحتليل قوائمها املالية ملتعد مؤشرات األداء املايل من أهم األدوات اليت تعتمد عليها اإلدارة يف 
من و سالمة مركزها املايل ورحبية املؤسسة، لذلك مت تقسيم هذه املؤشرات إىل مؤشرات كالسيكية وأخرى حديثة. 

 بني هذه املؤشرات جند:

 

 النتيجة الصافية ربحية السهم       المردودية المالية 

نتيجة اإلستغالل الفائض اإلجمالي لالستغالل      المردودية 

 االقتصادية

 تدفق خزينة اإلستغالل             التدفق نقدي لالستثمار

 القيمة االقتصادية المضافة

 الربح االقتصادي

 القيمة الحالية الصافية

 العائد الكلي للمساهم القيمة السوقية المضافة

قوة تأثير 

 السوق المالي
مرحلة اإلهتمام 

 بالربح 

مرحلة اإلهتمام 

بالمردودية ما قبل 

1995 

مرحلة اإلهتمام بالقيمة ما بعد 

1995 
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 األداء املايلتقييم : يبني مؤشرات 04الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، بتصرف.(180-115، الصفحات 2008)محزة م.، ابإلعتماد على:  ة: من إعداد الباحثاملصدر

 املؤشرات التقليدية ستخدامايل ابتقييم األداء امل .1

فنةاح  عملية تقييم األداء املايل يف املؤسسة،تعد املؤشرات التقليدية من أهم األس  اليت تقوم عليها 
عملية التقييم يعتمد بدرجة كبرية على دقة ومالئمة هاته املؤشرات وقابليتها على قياس األداء بشكل سليم، 

 تنقسم هذه املؤشرات اىل:و 

 نسب السيولة. 1.1

ات مستحقة عليها من إلتزامتلةأ اإلدارة املالية إىل نسب السيولة للحكم على مدى قدرهتا يف تسديد ما 
زاماهتا يف األجل على الوفاء إيلت ؤسسة، أي قدرة امل(125، صفحة 2008)محزة م.،  يف تواريخ إستحقاقها
، 2019)حسني،  عام ة بشكلؤسسني موعدها. تشري السيولة إىل اليسر املايل الذي تتمتع به املالقصري عندما حي

ا تعتمد ىل أهنإهنا قد تصبح عدمية الفائدة ويرجع ذلك داللة نسب السيولة إال أعلى الرغم من  .(96صفحة 

المالي مؤشرات تقييم األداء  

 نسب التقييم

الكالسيكية مؤشراتال  

 نسب الربحية

 نسب السيولة

 نسب المديونية
 القيمة السوقية المضافة

 القيمة االقتصادية المضافة

الحديثة مؤشراتال  

عائد التدفق النقدي على 
 االستثمار
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. (235، صفحة 2018)مولود،  على األصول واإللتزامات قصرية األجل اليت تتميز ابلتغريات السريعة يف قيمتها
 :(122-121، الصفحات 2018)غادة،  ومن أهم هذه النسب جند

 ملتداولةا : وهو الفرق بني األصول املتداولة واخلصومصايف رأس املال العامل إىل إمجايل األصول. 1.1.1
 ؛يف املؤسسةوالذي يقي  حةم النقدية املتاحة  على إمجايل األصول

ألكثر ات املؤسسة من النقدية واألوراق املالية هي ااستثمار يهتم هبا احملللون ألن : نسبة النقدية. 2.1.1
ا ة من تسييل أصوهل تتمكن املؤسسخاصة إذا مل ابإللتزامات قصرية األجل، فهي اليت يعتمد عليها يف الوفاء سيولة
من  هي تقي  مدي جاهزية املؤسسة. ف(316، صفحة 2000)مفلح،  األخرى إال خبسارة كبرية داولةاملت

  ويتم حساهبا على النحو التايل: د اإللتزامات قصرية األجل الفورية؛النقدية لسدا

= نسبة النقدية
النقدية وما يف حكمها 
 اخلصوم املتداولة

 

       ؛: تقي  عدد مرات تغطية األصول املتداولة لإللتزامات املتداولةاملتداولةنسبة السيولة  .3.1.1

نسبة السيولة املتداولة =
األصول املتداولة
اخلصوم املتداولة

 

اجة على تسديد إلتزاماهتا قصرية األجل دون احل تقي  قدرة املؤسسة: نسبة السيولة السريعة .4.1.1
دة لدى املؤسسة املوجو نقدية ال، أي هي نسبة ختترب مدى كفاية املصادر النقدية والشبه إىل تصفية املخزون

، صفحة 2000)مفلح،  ا من املخزون السلعيجل دون احلاجة إىل تسييل أصوهلملواجهة إلتزاماهتا قصرية األ
314).    

نسبة السيولة السريعة =
املخزون − األصول املتداولة

اخلصوم املتداولة
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 نسب املديونية .2.1

زاماهتا قصرية اهتا، وكذلك قدرهتا على الوفاء ابلتاستثمار على الديون يف متويل  تقي  درجة إعتماد املؤسسة
 .(67، صفحة 2017)عبد القادر و خالد،  الديون كالفوائد وأقساط القروض استخداماألجل؛ الناجتة من 

 :(90-88، الصفحات 2008)منرب،  وأهم نسب هذه اجملموعة هي

ي  هذه و الرفع املايل، وتقأنسبة اإلقرتاض  : وتسمى أيضابة القروض إىل جمموع األصولنس .1.2.1
تطاعة كما تقدم معلومات على إس  ،أموال الغرييف متويل أصوهلا من  املؤسسةسبة املدى الذي ذهبت إليه الن

حتسب بقسمة و  نني للخطر.على إستعاب تراجع األصول الناتج عن اخلسارة دون تعريض حقوق الدائاملؤسسة 
 )جمموع اخلصوم املتداولة وغري متداولة( على جمموع األصول.  ديونجمموع ال

ق امللكية. على حقو  ديوناد هذه النسبة بقسمة الجي: يتم إحقوق امللكيةنسبة القروض إىل  .2.2.1
وض القصرية األجل القر من الغري، واليت تتمثل يف حتصلت عليها املؤسسة كافة األموال اليت   ديونويقصد ابل

 . أما حقوق امللكية فيقصد هبا رأس املال واإلحتياطات واألرابح احملتةزة.والطويلة األجل

 طويلة األجل على جمموع ديوننسبة بقسمة الاليتم حساب هذه : نسبة هيكل رأس املال. 3.2.1
ف طويلة األجل وحقوق امللكية. وتكش ديونمصادر التمويل طويلة األجل )هيكلة رأس املال( اليت تتضمن ال

ر طويلة األجل يف هيكل رأس املال، لذا تعترب مؤشرا للحكم على املخاط ديونهذه النسبة عن األمهية النسبية لل
 املالية شأهنا يف ذلك شأن نسبة التغطية.

 نسب الرحبية .3.1

. (126، صفحة 2018)غادة،  ة ومقدرهتا على حتقيق األرابحمؤسستقي  نسب الرحبية األداء الكلي لل
حممد م.، ) واكبة النمو والتطور العامليمل ؤسسةاملايل، ويؤكد مدى قدرة امل ؤسسةلتحسن أداء املوهي مؤشر 
. وتعترب إحدى املؤشرات الرئيسية اليت يستخدمها املستثمرون احلاليون واملتوقعون ألغراض (60، صفحة 2010

على حتقيق األرابح  ةب مصداقية يف حتديد قابلية املؤسسهي أكثر النساهتم، إبعتبار الرحبية استثمار حتديد مسار 
 :(48، صفحة 2008)فهمي،  ىلإتنقسم نسب الرحبية  .(77، صفحة 2009)وليد،  من األنشطة العادية



 الفصل األول: اإلطار املفاهيمي للقيمة االقتصادية املضافة.

15 
 

ائب مقدار صايف الربح املتحقق بعد الفوائد والضر عن تعرب هذه النسبة  الربح:هامش صايف . 1.3.1
 هلا سيطرة األكثر رحبية، واليت ؤسسةعن كل دينار من صايف املبيعات أو اإليرادات. وأعلى نسبة تشري إىل امل

 املنافسة األخرى. ؤسساتأفضل على التكاليف ابملقارنة مع امل

تعترب هذه النسبة مؤشر ، تعرف مبعدل العائد على األصولو  :ROA العائد على األصول. 2.3.1
أي وليد األرابح. األصول لت استخدامابلنسبة جملموع أصوهلا، وتقي  كفاءة اإلدارة يف  ؤسسةعلى مدى رحبية امل

ة الواحدة من النقديهي نسبة ما أستخدم من أصول للحصول على النتيةة، وابلوحدات متثل ما تعطيه الوحدة 
، صفحة 2012)مبارك،  إمجالية، وحتسب من خالل العالقة التالية األصول الثابتة واألصول املتداولة من نتيةة

52): 

 العائد على األصول= النتيجة الصافية/ جمموع األصول

لى و العائد عأ ويعرف أيضا ابلعائد على القيمة الصافية :ROE العائد على حقوق املسامهني. 3.3.1
، ويستخدم لقياس مقدار الربح املتحقق كنسبة مئوية من حقوق املسامهني العاديني، وابلتايل معدل حقوق امللكية

ة أي هي نسب م.ردود على خماطرهتم يف توظيف أمواهلأمواهلم، كم استثمارالربح الصايف الذي جينيه املستثمرون من 
ة ، وكلما زادت هذه النسبة كلما عربت عن كفاءة اإلدار رحبية الوحدة النقدية املستثمرة من قبل مالك املؤسسة
، صفحة 2008)محزة م.،  ، وحتسب وفق العالقة التاليةاملالية يف إستغالل أموال املالك لضمان عائد مرضي هلم

137): 

 ة /األموال اخلاصةيمعدل العائد على حقوق املسامهني= النتيجة الصاف

 يفيشري هذا املعدل إىل رحبية دينار واحد من األموال املستثمرة  :ROI ستثماراالالعائد على . 4.3.1
 التالية:قة سب وفق العالحيث حي .(138، صفحة 2008)محزة م.،  املؤسسة

 .جمموع األموال املستثمرة /صايف األرابح بعد الضريبة  =ستثمارالعائد على اال
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 التقييم نسب. 4.1

املستثمرين  م بهما يهت وتسمى أيضا بنسب القيمة السوقية، تقدم هذه اجملموعة من النسب تصور عن
 :(150-143، الصفحات 2008)محزة م.،  ة األعمال. أهم هذه النسب هيواملالك داخل مؤسس

وائد صايف الربح بعد الفحتسب هذه النسبة من خالل قسمة  نسبة الربح لكل سهم عادي:. 1.4.1
ة السهم وهذا املؤشر يعك  مستوى رحبي عدد األسهم العادية املصدرة، على-للمالكأي الربح املتاح - والضريبة
 ات داخل االقتصاد الوطين.ستثمار حلركة االال بد وأن تكون هذه النسبة موجهة وابلتايل  الواحد،

ليت يضيفها القيمة ا هذه النسبة توضح ىل القيمة الدفرتية:نسبة القيمة السوقية للسهم إ. 2.4.1
عدد املرات، ب. وحتسب هذه النسبة العادي السوق للسهم العادي مقارنة مبا هو مسةل كقيمة دفرتية للسهم

  حيث تستخرج أوال القيمة الدفرتية للسهم واليت تساوي جمموع حق امللكية مقسوما على عدد األسهم.

داخل  ثمارستتدعم هذه النسبة القرارات املستقبلية إلمكانية اال عائد التوزيعات للسهم:. 3.4.1
، فإن ذلك فإذا كانت قيمة هذه النسبة مرتفعة، احملقق يف السوق ستثمارعلى االاملؤسسة، وذلك مقارنة ابلعائد 

ما هتتم به  ، والعك  صحيح وهوأمواهلم داخل املؤسسة استثمارعادة يعك  الرغبة القوية لدى املستثمرين يف إ
ويتم حساب هذه النسبة بقسمة مقسوم األرابح املدفوعة للسهم العادي على السعر السوقي اإلدارة املالية. 
 للسهم املصدر.

من أساليب  نفرادها كأسلوبإو  هاوشيوع، الرغم من أمهية املؤشرات التقليدية يف تقييم األداء املايل على
وااي من ز  ايلها كمؤشر لألداء املاستخداملدى  القصورن النسب املالية تعاين أ، إال اإلدارة املالية يف تقييم األداء

 يف التايل:هلا أتثري ملحوظ على فاعليتها، وترتبط نواحي القصور  كونعدة قد ي

 ؛الرتكيز على البياانت املستخرجة من القوائم املالية فقط 
  سريها؛لدعمها وتفصعوبة احلكم على املؤسسة بنسبة واحدة، فاألمر يقتضي حساب نسب أخرى 
  إىل صعوبة إجياد معيار موحد كفاءهتا، هذا األمر أدى مستوى   اخنفاضوجود مؤسسات تعاين من

 ؛للمقارنة بني املؤسسات يف القطاع الواحد
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  سنوات لإىل صعوبة املقارنة بني نسبة ومثيلتها تباين األوضاع داخل املؤسسة من سنة ألخرى، أدى
 سابقة يف نف  املؤسسة؛

  مالحظات كالبياانت املرفقة يف القوائم املالية،  ضعف النسب املالية يف إضفاء صورة واضحة عن كل
متها ماليا وهذا نظرا لصعوبة حتديد قي ثر على األداء املستقبلي للمؤسسةمراجعي احلساابت فهي تؤ 
 وعدم التأكد من حدوثها؛

 ضافية يصعب على مستخدمي النسب املالية معرفة مصدر التغيري الذي حيدث غياب املعلومات اإل
أهو انتج عن التغري يف املقام أو البسط أو كالمها، حىت وإن مت معرفة هذا األخري فاألمر  املاليةللنسبة 

 يتطلب معرفة البند الذي حدث فيه هذا التغري؛

كما يصعب أحياان مقارنة النسب اخلاصة ابملؤسسة مع مؤسسات أخرى، فالنسبة اليت تعد مقبولة يف 
 .(20، صفحة 2012)نور الدين و نور الدين ،  رىسة قد ال تكون كذلك يف مؤسسة أخمؤس

 املؤشرات احلديثة ستخدامملايل ابتقييم األداء ا .2

تستخدم هذه املؤشرات لقياس األداء املعرب عنه خبلق القيمة. حيث سنحاول يف هذا اجلزء التطرق ألهم 
 ختاذا كأدوات الوذلك من خالل دراستها وتبنيه ،األكادمييني واملهنيني بنيهذه املؤشرات واليت انلت شهرة كبرية 

 القرارات.

 القيمة االقتصادية املضافة .1.2

 األداء، حيث أيخذ بعني اإلعتبار العائد واملخاطرة ويفر من أهم املؤشرات احلديثة لقياس يعد هذا املؤش
هدف إىل احلال فيما يتعلق ابلديون. حيث ي كما هوأموال امللكية هلا تكلفتها  حقيقة أن الوقت نفسه يظهر 

ظهار الفرق بني مردودية األموال املستثمرة وتكلفتها، فهو بذلك يقي  القيمة املنتةة من طرف املؤسسة. إ
ويستخدم مؤشر القيمة االقتصادية كمرجع أساسي للمؤسسات األوربية الكربى، تقي  بواسطته مدى مسامهتها 

–. (32، صفحة 2016)يوسف و فاتح،  أنه يسمح للمسامهني بتقييم عمل املسريين يف خلق القيمة، كما
 .-وهو األمر الذي سنعمل على توضيحه بشكل من التفصيل يف املبحث القادم
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 القيمة السوقية املضافة. 2.2

  ،بعد معيار القيمة االقتصادية املضافة Stern &Stewardهي املعيار الثاين الذي طرحته شركة املستثمر 
وقية وحقوق املضافة الفرق بني القيمة الس السوقيةاألعمال، ويقصد ابلقيمة  مؤسساتكمعيار للنةاح املايل يف 

حيث . (27، صفحة 2019)اايد، برشنك، و خامن، اوت  . أي الرتاكمي لعوائد رأس املال املساهم بهةامللكي
ثروة املسامهني، ولذلك لحدى األدوات املهمة يف خلق القيمة إاملسوقة  لمؤسسةل اتعترب القيمة السوقية املضافة وفق

 سوقية مضافة موجبة، كوهنا مقياس جوهري يلخصق قيمة حتق هي اليتالناجحة  مؤسساتليد لاجل داءاألفإن 
ن و ارشد ، )عدان ة وقدرهتا على إدارة مواردها هبدف تعظيم ثروة املسامهنيلمؤسساألداء اإلداري والتشغيلي ل

 .(145-144، الصفحات 2008

لألموال يمة اإلمجالية ة والقمؤسسيتم التعبري عن القيمة السوقية على أهنا الفرق بني القيمة االقتصادية لل
 ،واتيف البورصة بقيمتها احملاسبية. يتم حساب القيمة جملموعة من السن ؤسسةمن خالل ربط قيمة امل املستثمرة،

 .(55، صفحة 2007)عبد الغين،  وهي متثل السلسلة التارخيية جملموع القيم احلالية للقيمة االقتصادية املضافة

 تايل:اليتم حساب القيمة السوقية املضافة ك

ية لديون طويلة األجل، حيث تكون مساوية لقيمتها الدفرتية، وهلذا تعترب القيمة السوقابفرض ثبات قيمة 
 ريقة التاليةوالقيمة الدفرتية حلقوق املالكني، لذلك حتسب ابلط ؤسسةالقيمة السوقية ألسهم املمساوية للفرق بني 
 :(145، صفحة 2008)عدانن و ارشد ، 

MVA = MVE – BVE 

MVA : القيمة السوقية املضافة؛ 

MVE  :( ؛سعر السهم× )عدد األسهم  ؤسسةالقيمة السوقية ألسهم امل 

BVE  مؤسسةالدفرتية حلقوق املالكني، كما تظهر يف امليزانية العمومية لل: القيمة. 

، ة وتساعد على زايدة ثروة املسامهنيقيم لقخت ؤسسةن املأاملوجبة تعين  MVAن وطبقا هلذه الصيغة فإ
 يف زايدة ثروة املسامهني ؤسسةالسالبة تعين فشل امل MVAوابلتايل زايدة قيمة رأس املال املستثمر يف حني أن 
 .وابلتايل سوف تنخفض قيمة رأس املال املستثمر
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 CFROI ستثمارمؤشر عائد التدفق النقدي على اال. 3.2

التدفق ائد على القيمة مستقبال، ويعطي ع التأثرييعتمد هذا املؤشر على تعديل العناصر اليت من شأهنا 
 ابلعالقة التالية: ستثمارالنقدي على اال

𝑪𝑭𝑹𝑶𝑰 =
التدفقات النقدية الداخلة لالستثمار معدلة بالتضخم

التدفقات النقدية الخارجة لالستثمار معدلة بالتضخم
 

مر يف األجل الطويل.  ثاملست هبتحديد معدل العائد الذي يتوقع ستثمارويهتم عائد التدفق النقدي على اال
وحمافظ األوراق املالية هذا األسلوب للتنبؤ ابألداء االقتصادي وأسعار األسهم  ستثماركما يستخدم مديري اال

 .(134، صفحة 2001)حممد، هنال، و رمسية،  يف املستقبل

 املطلب الثالث: خلق القيمة

مهية عمال بشكل عام والتغريات اجلذرية ابلفكر املايل بشكل خاص يف تعزيز أسامهت التطورات يف بيئة األ
ن أجل ابلغ من طرف الباحثني م هتمامإبودور اإلدارة يف تعظيم خلق القيمة، وأصبحت هذه األخرية حتظى 

 يمها.ظحتديد مفهوم هلا والبحث عن أهم الطرق واملقايي  اليت ميكن من خالهلا حتديد قدرة املؤسسات على تع

 : مفهوم القيمة أوال

تعد القيمة يف املؤسسة جانبا هاما البد من دراسته من قبل املؤسسة أوال مث أييت بعدها دور األطراف 
اخلارجية، فهي تعد حاليا من أهم النقاط الواجب اإلطالع عليها إلعطاء حكم صحيح حول الوضع الراهن 

ابإلمكان  فهي صعبة ولي  للمؤسسة، هذه القيمة وإن بدت للناظرين هلا يف شكلها النهائي سهلة التقدير
 إعطاء وصف أو قيمة دقيقة تعرب عنها وهذا نظرا ألمهيتها البالغة. 

 تعريف القيمة .1

أحياان تعين منفعة شيء حمدد و  ، فهي تعين أحيااننيكلمة القيمة هلا معنيني خمتلف  أن Adam Smithيرى 
واألخرى  ستعمالميكننا تسمية األوىل بقيمة االخرى، حيث أبشراء أشياء  ختيار الذي متنحه حيازة هذا الشيءاإل

 .(Claude, 1991, p. 44) ستبدالقيمة اإل
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 هذا اجملال هي ة يفقد إشتمل مصطلح القيمة يف كثري من الدراسات واجملاالت املختلفة، ولعل أقدم نظري
قيمة قائال: "إن حيث عرف ال يف سياق قيمة السلع واخلدمات.اليت حتدد القيمة ته ن يف نظريو لدما قاله ابن خ

واملكتسبات، كلها أو أكثرها إمنا هي قيم األعمال اإلنسانية"، حيث ربط قيمة السلع واخلدمات ابجلهد  داتر املف
  .(26، صفحة 2001)الطيب،  املبذول للحصول عليها، أي أبرز أمهية العمل يف إعطاء قيمة لألشياءالبشري 

ها حتدد إنطالقا من قيمة مجيع التدفقات املالية املقدرة اليت حيققوجند يف الفكر املايل أن قيمة أي أصل 
الل املفهوم ة من خهذا األصل، ومن هذا املنطلق إرتبط مفهوم القيمة ابملؤسسة اليت متثل إطار لقيمة املؤسس

)هواري، تقييم املؤسسة ودوره يف إختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية ابجلزائر )أطروحة دكتوراه(،  والقياس
 .(17، صفحة 2008

إعطاء مفهوم موحد للقيمة وهذا نظرا للتوجهات املختلفة اليت تطرقت هلا، وفيما خيص القيمة يف  يصعب
مة املتبقية، قيمة ىل القيمة الدفرتية والقيسوقية إالاهتا من القيمة استخداما و املؤسسة فيمكن تعريفها حسب نوعه

 ية والقيمة التبادلية، قيمة التصفية. ستعمالشهرة احملل، القيمة اال

 أشكال القيمة .2

)السعيد  (07، صفحة 2019)عبد الكرمي،  أيخذ مفهوم القيمة عدة أشكال ميكن توضيحها فيما يلي
 :(05-04، الصفحات 2009و مسري، 

 هنا أحياان ال كما أة،  ، ويعرب عنها يف احملاسبة ابلتكلفة التارخييوتعين تكلفة إقتناء تثبيت :قيمة احليازة
يمة ون أقل أو أعلى من القأن السعر املدفوع يكذلك أنه يف حالة البيع مثال جند تعك  الواقع، 

 هبا التثبيت املعين؛ املسةل
  :ل تشكيل ختصيص اإلهتالك، أو قب قبل يزانيةاملوهي اليت يظهر هبا األصل يف القيمة اإلمجالية

 املؤونة؛
  :وتسمى حماسبيا ابلقيمة احملاسبية الصافية القيمة الصافية(VNC)  وهي ابقي القيمة اليت تظهر يف

 صل؛هتالكات وخمتلف التخفيضات من القيمة اإلمجالية لعنصر األإلامليزانية وذلك بعد طرح حصص ا
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  :متثل قيمة األصل بعد إهتالكه كليا ولكنه ال زال ذو فائدة أي ميكن اإلستفادة منهالقيمة املتبقية. 
 ؛خروجهصم التكاليف املمكن حتملها عند بعد خ وذلك

  :متثل النفقات الضرورية إلستبدال سلعة معينة بسلعة مكافئة جديدة؛القيمة اجلديدة 
  :ا السعر ، حيث أن هذهي تعبري عن سعر األصل يف السوق أي تقدير السوق لألصلقيمة السوق

 انتج عن العرض والطلب، ويعد هذا املعيار األكثر موضوعية عند تقييم املؤسسات؛
  :)تعين املبلغ الذي ميكن أن يتم من أجله تبادل األصل أو خصوم القيمة احلقيقية )القيمة العادلة

 بني أطراف على دراية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط املنافسة اإلعتيادية؛منتهية 
  القيمة فمتثل النفقات الواجب دفعها حليازة سلع هلا نف  النوعية ونف  األداء، ية: ستعمالالقيمة اال

الذي ترتكز عليه  ، واألساسية ألصل ما غري مرتبطة مبلكيته وإمنا مرتبطة بكيانه التشغيليستعمالاال
 هذه القيمة هو املنفعة؛

  :املستمر لألصول  ستعمالاحملينة لتدفقات أموال اخلزينة املقبلة املنتظرة من االمتثل القيمة قيمة املنفعة
 وخروجها عند هناية مدة منفعتها؛

  :متثل القيمة العليا بني السعر الصايف لألصول وقيمتها النفعية؛القيمة القابلة للتحصيل 
  :وابحلالة اليت  ةهي القيمة اليت سيتم على أساسها بيع أصول املؤسسة كال على حدقيمة التصفية

لى ع ها كأساس للتقييم إال إذا كانت املؤسسة غري قادرةاستخداموهذه القيمة ال ميكن  .هي عليها
 تسويقية أو غريها من األسباب، أيضا منإلعتبارات فنية أو  ، وهذااإلستمرار يف مزاولة نشاطها

 قيمة التصفية هو وقوع خسائر متكررة تتخبط فيها املؤسسة؛ استخدامدواعي 
   :تظهر هذه القيمة عندما متر املؤسسة بصعوابت يف أدائها فتقوم بتصفية بعض القيمة املصفاة

أصوهلا حىت تتمكن من متابعة نشاطها على األقل لفرتة معينة، ابلرغم من أنه ينتج عن هذا تكاليف 
ؤسسة كما املمرتفعة من تسريح للعمال، فسخ للعقود وكل ما ينةر عنها من عواقب وخيمة إال أن 

قل، أ قلنا جتد نفسها مضطرة لبيع هذه األصول، القيمة يف هذه احلالة تكون منخفضة لكن بدرجة
 فهي مبثابة بيع األصول مبفهوم تصفية متزايدة؛

 :هي املبلغ املمكن حتقيقه عند بيع األصول بعد أن أصبح عدمي الفائدة للمالك  قيمة الكسر
احلايل، ويتقرر إخراجه من اخلدمة، علما أن هذه القيمة ختتلف عن قيمة اخلردة اليت تفرتض أن 
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ويف أي غرض حيث أنه يف حالة تقييم مؤسسة لغرض األصل أصبح عدمي النفع ألي مالك جديد 
اية يكون من املفيد ابلنسبة للمشرتي أن يعلم قيمة نفاإلندماج  أو -الكليةاجلزئية أو –اخلصخصة 

 تلك املعدات؛ 
 :يمة عند تقييم خربة، وتتةلى هذه الق وهي القيمة اليت يتم حتديدها عن طريق تقرير قيمة التأمني

 املؤسسات وذلك خالل عملية مراجعة التغطية التأمينية للمباين واملعدات.

 مفهوم خلق القيمة اثنيا:

ع كمعيار ستخدم على نطاق واسالتسعينيات وأ بدايةظهر مفهوم خلق القيمة كمفهوم إسرتاتيةي يف 
ار  خلق قيمة للمالكني أو أصحاب امللكية. ويعين تطبيق هذا املعيألداء اإلدارة يف الوالايت املتحدة. يهدف إىل

ها ختاذالقرار، أي أن مجيع القرارات يتم أن مالكي رأس املال أو املسامهني يتم وضعهم يف قلب عملية صنع ا
 لتعظيم ثروة املالك.

 تعريف خلق القيمة .1

 Alfredليها سابقا ولكن بتسمية أخرى، ويعد ألفرد مارشال لقيمة كما تعرف حاليا مت التطرق إخلق ا

Marchall (1890 من األوائل الذين أشاروا ) له من خالل التطرق لدراسة )الربح االقتصادي( والذي عرفه
 .(Denis , 2000, p. 04 ) نه: "الربح املتبقي املتاح للمسامهني بعد ختفيض تكلفة رأس املال"أعلى 

ا الفكر األكثر حداثة والذي مفهومه أقرب ملفهوم إنشاء القيمة فقد إهتم به عدة ابحثني لعدة سنوات أم
 Williams( واليت أكدها ويليامز 1907-1930) Fisherطويلة ومن أبرزهم جند ما جاء يف دراسة فيشر 

 املستقبل ر األصل والدخل احملتمل احلصول عليه يف( حيث بينا أن املفهوم املايل للقيمة جيمع بني سع1938)
 .(401، صفحة 2017)سعاد و مسيحة، 

ث إذا متكنت ، حين محلة األسهم هم من يتحملون املخاطر فقد زاد اإلهتمام خبلق القيمة هلمعلى إعتبار أ
ابملفهوم ا إن املؤسسات اليت حتقق رحب لك ستستفيد.األخرى كذاملؤسسة من إنشاء قيمة ملسامهيها فإن األطراف 

بح بعد األخذ احملققة للقيمة هي اليت تستطيع حتقيق الر  املؤسسة ، حيث أناحملاسيب قد ال ختلق ابلضرورة قيمة
 .(212-211، الصفحات 2009)حممد ع.،  بعني اإلعتبار تكلفة األموال اخلاصة ابإلقرتاض
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ة ختالف القيمة املراد دراستها، فإحلاق مصطلح خلق ابلقيمن مفهوم خلق القيمة خيتلف إبأىل إنشري 
 .ختالف طبيعة الدراسة وهدفهان القيمة ال أتيت من العدم، كما خيتلف مفهومه إبيؤكد أب

ى الطويل لكي تستمر املؤسسة يف نشاطها على املدخلق القيمة تعين تقدمي منفعة تزيد عن التكلفة، ف
أهدافها  ذا مل حتقق ذلك يتم تقليص نشاطها مما يؤثر على حتقيقوللمةتمع، فإ من خلق قيمة ملسامهيهاهلا البد 

  ستمراريتها.إوابلتايل 

 مبادئ خلق القيمة .2

 :(COB, 2000, p. 45) ومن أمهها جند 

  ن وراء خلق القيمة هو هنج كم: النهج الذي يملؤسساتاصحاب ألحتقيق أقصى قدر من الثروة
 التعاقدي، فهي ملك املسامهني الذين خيتارون قادهتم ومندويب السلطة إلدارة رؤوس أمواهلم.

  املال له مثن: األسهم ليست مصدر بدون مقابل، ألن األسهم هي خللق القيمة، جيب أن نعرف أن رأس
من األصول احملفوفة ابملخاطر تتطلب معدل عائد مرتفع، وإذا مل يكن رأس املال مدفوع على حنو كاف، 

 أخرى من املرجح أن يوفر عائدا أعلى.ادة توزيع رأس املال على أنشطة فإن إع
  داء اليت هي أكرب من تكلفة األموال )األسهم والديون(، فإنه األإذا كانت املؤسسة ليست لديها قدرة

ع تنويع، بل جيب أن تستخدم التدفق النقدي من خالل ما يدفالأو  ستثمارال ينبغي أن تبحث يف اال
 للمسامهني، يف شكل أرابح أو إعادة شراء حصة.

 أهداف خلق القيمة .3

  ة إىل رسم سياسة إضاف املؤسسة املسعرة يف البورصة.هتدف سياسة خلق القيمة إىل تعظيم قيمة أسهم
رابح املستقرة ربط مستوى األب إتباع أساليب التنبؤ، وذلك ، كما أهنا متكن املؤسسة منتوزيع األرابح

 ؛لتنظر إىل املدى البعيد، وهذا ما يساعدها على رسم إسرتاتيةية البقاءيف األجل املتوسط 
  إىل تعظيم قيمتها وذلك لفائدة مالكها وجلميع األطراف املهتمة هتدف جل املؤسسات االقتصادية

دى خلق ملالكها مقاسة مبحيث أن إستمرارية وبقاء املؤسسة مرهون بقدرهتا على حتقيق ثروة  هبا.
 ؛يه خمتلف القرارات حنو ذلك اهلدفلذلك يتعني على مسريي املؤسسات توجالقيمة، 



 الفصل األول: اإلطار املفاهيمي للقيمة االقتصادية املضافة.

24 
 

  إن املؤسسات اليت تتبىن خلق القيمة جتعل من القيمة احملرك واهلدف الرئيسي الذي ترتكز عليه عملية
ح هلا للمؤسسة ككل أو لفروعها وهذا ما يسموهذا حيتم عليها إجراء عملية التقييم الدوري التسيري، 

دمة هدف خلق جه خلن اجلوانب التشغيلية اليومية هي األخرى تو وعليه جند أابلوقوف على قيمتها، 
دمة وحىت عماهلا ميكن تسخريهم يف خالقيمة، ومن مث فكل مديري املؤسسة عند مجيع املستوايت 

، 2010)هواري،  وربط املكافأة خبلق القيمة( ،)من خالل قياس أدائهم بواسطة القيمة خلق القيمة
  .(56صفحة 

 :(7-6، الصفحات 2009)السعيد و مسري، تايل: الوعليه ميكن تلخيصها ك 

 تعظيم قيمة األسهم املشكلة لرأس مال املؤسسة؛ 
 تعديل سياسة توزيع األرابح احملققة؛ 
 رسم إسرتاتيةيات البقاء ملواجهة ما يصادف املؤسسة من مشاكل؛ 
  حد أدىن من التوزيعات على املسامهني؛توليد أو حتقيق تدفقات نقدية كافية لضمان 
  .خلق قيمة للمساهم، أي تعظيم ثروة املالك يف األجل الطويل 

 . ركائز خلق القيمة4

قرتحه ما إ القيمة، وتربز هذه الركائز حسبدوات اليت تساهم يف خلق األوالسياسات و  العوامل وتتمثل يف
Caby & Hirigoyen  (109-92، الصفحات 2021)ملياء و مسية، يف التايل: 

 . احلوكمة ركيزة خللق القيمة1.4

ة حقوق بزايدة متطلبات محاي اإلهتمام هبا لق القيمة حديثة نسبيا، حيث برزكركيزة خل  *تعترب احلوكمة
اإلضرار مبصاحل و  األطراف ذات املصلحة واملسامهني بشكل خاص، وذلك نتيةة تكرار الفضائح املالية واحملاسبية

 األطراف الفاعلة يف املؤسسة.

 

                                                           

ي يتم من خالله ذيقصد ابحلوكمة تلك األمناط وتعديالت، أدوات الرقابة والتحفيزات املتبعة لتقليل تكاليف الوكالة، فحوكمة املؤسسات تعرب عن النظام ال * 
  تلك املؤسسات.توجيه ومراقبة املؤسسات الرحبية، وجمل  اإلدارة هو املسؤول عن حوكمة 
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 . الركائز اإلسرتاتيجية خللق القيمة2.4

ء الصناعي للقيمة الناتج عن األداتتمثل يف خمتلف العوامل واألدوات اليت تؤثر على املكون الصناعي 
هذه الركائز يف  وتتمثل وهو األداء الذي يتم قياسه يف األخري من خالل التدفقات النقدية.والتةاري للمؤسسة، 

ييم هذه والنمو يف رقم األعمال، وتقشكلها األساسي يف: امليزة التنافسية، عمليات النمو الداخلي واخلارجي، 
  ؤسسة.والتةارية على قيمة املنتاجية ارات اإلسرتاتيةية والسياستني اإلأثر القر الركائز يعين حتليل 

 . الركائز املالية خللق القيمة3.4

يل عن خمتلف العوامل والسياسات والعمليات اليت تؤثر على املكون املاالركائز املالية خللق القيمة تعرب 
لى تقليل تتمثل هذه الركائز عندما يكون العمل عحيث  ة.، وذلك بتحليل أثر السياسة املالية على القيمللقيمة

يات الرفع املايل وعمليات عملالكافية لدعم إسرتاتيةيات املؤسسة، يف تكلفة رأس املال واحملافظة على املرونة املالية 
إىل اإلدارة اجليدة للمخاطر املالية، والتوظيف املايل للفوائض عرب أسواق املال احمللية  إضافةإعادة شراء األسهم، 

    والعاملية. 

تسعى  هدف فهيمن املواضيع املهمة يف مجيع املؤسسات، ن خلق القيمة أمن خالل ما سبق يتضح 
عظيم ثروة يكون مرهون بقدرهتا على ت وهذا ،حتقيقه إىل اإلدارة ومجيع مستوايهتا يف املؤسسات االقتصادية

 املسامهني.
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 لقيمة االقتصادية املضافةل مدخل املبحث الثاين:

د به د مارشال ابسم الربح االقتصادي الذي قصيستخدم مفهوم القيمة االقتصادية املضافة من قبل الفر أ
هوم الربح وتكلفة رأس املال. وتطور إىل مف ستثماررأس املال املستثمر مضرواب يف الفارق بني العائد على اال

مان حتقيق ض إىل املتبقي املتاح للمالكني بعد ضمان مكافأة لرأس املال، إذ يفرتض أبن هتدف اإلدارة أساسا
 ربح من كل نشاط يساوي على األقل تكلفة رأس املال الذي ميوله.

 القيمة االقتصادية املضافة ماهيةاملطلب األول: 

مجع أاالقتصادية املضافة من ضمن األساليب احلديثة اليت تعتمد التقييم االقتصادي، حيث تعد القيمة 
سرتاتيةيا لإلدارة إن القيمة االقتصادية املضافة تعترب الفكرة املالية الساخنة اليت ستصبح هدفا حموراي و املفكرين أب

  املالية احلديثة.

هنيني، كما يني واملميانل شهرة كبرية يف أوساط األكادسنحاول يف هذا اجلزء التطرق هلذا املؤشر، الذي 
  واسعا. استعماالرواجا كبريا و  لقي

 : مفهوم القيمة االقتصادية املضافةأوال

تعد القيمة االقتصادية املضافة من بني أهم مؤشرات قياس األداء املايل احلديثة، واليت أعطت صيغة شاملة 
 لسفي والعملي. ملفهوم خلق القيمة، يف جانبيه الف

 لقيمة االقتصادية املضافةالتارخيي لتطور ال .1

مريكي يف ثالثة من أشهر رواد االقتصاد األىل فهوم القيمة االقتصادية املضافة إتعود اجلذور التارخيية مل
 1950منذ بداية العام  Modigliani & Millerو 1930خالل العام  Irving Fisherالقرن العشرون وهم 
أبهنم قدموا املعىن املتكامل ملفهوم الربح االقتصادي يف تقييم الوضع املايل وذلك  1960وحىت هناية العام 

موضوعا مثريا لإلهتمام فإنتشر على  1990وقد أضحى منوذج القيمة االقتصادية املضافة منذ العام  مؤسسةلل
 .Daraban, 2017, p) والبحوث املالية من وجهات نظر خمتلفةنطاق واسع وتناولته العديد من املؤلفات 

هذا املفهوم كمقياس  1989يف العام  Stern & Stewart شركة  اقرتاحبداية ظهور النموذج مع ، وكانت (169
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 مؤسسةلل املضافة متثل األداء الصحيحن القيمة االقتصادية وذلك إبعتبار أوأداء مديريها  ؤسسةلتقييم أداء امل
 .بعد خصم إمجايل تكلفة رأمساهلا املستثمر ؤسسةاملضافة اليت حتققها امل ةألهنا تعك  فقط القيم

يف جملة فورشنت  1990وم القيمة االقتصادية املضافة ألول مرة عام هذا ونشرت الفكرة األساسية ملفه
ىل العمل الذي لواسع إنتشارها اإفكرة و الإذ يعود الفضل يف جناح تلك  املفتاح احلقيقي خللق الثروة"،حتت مقال "
امحد، ) يف أواخر الثمانينات من القرن املاضي ية واإلداريةستثمار للخدمات اال Stern & Stewartقدمته شركة 

كوهنا جاءت بطريقة معدلة حلساب الدخل املتبقي بعد إجراء   وذلك ،(17، صفحة 2017حازم، و حيوار، 
ل احملاسبية يف ما يتعلق بتكاليف اإلنداثر واملخزون والبحث والتطوير من أج البياانتالتعديالت الالزمة على 

ذا املفهوم بعد ذلك بنشر ه ؤسسةبصورة دقيقة، ومن مث قامت امل حتديد صايف األرابح ورأس املال املستثمر
-76، الصفحات 2016)صبيحة و مهدي، سةيل طريقة حسابه كعالمة جتارية خاصة هبا حتت مسمى وت
77)EVA®.  

 EVAluation  إيعداد تقارير مالية دورية يف جملة تصدر بعنوان  Stern & Stewartوتقوم شركة 

 EVAluationسم مقياس القيمة االقتصادية املضافة ومصطلح التقييم إمن عنوان اجمللة حماولة الربط بني  ويتضح
مفهوم القيمة االقتصادية املضافة محلة تسويقية من قبل مؤسسة  أمسىإذ  .(121، صفحة 2010)علي ، 

Stern & Stewart كونه مقياس يستخدم لتقييم األداء والتعديالت املختلفة على صايف الربح احملاسيب للوصول ،
لفة ضمنية، جمانيا وإمنا مورد له تك اس املال املستثمر لي  موردرت هذا املفهوم من كون أن رأاو يإليه. وتبىن ست

املخاطر، من هنا  يف جمال أخر، بذات هااستثمار تتةسد يف الفوائد اليت ميكن ملن يقدمه احلصول عليها يف حال 
املال، فإذا   بعد خصم تكلفة الفرصة البديلة لرأساألرابح الصافية  ستخداميكون تقييم أداء إدارة املؤسسة يتم اب

كان صايف الربح احملقق يساوي تكلفة الفرص البديلة لرأس املال، فإنه ال يتحقق عندئذ أية قيمة مضافة 
وة"، أما إذا كانت األرابح احملققة أقل من تلك التكلفة فيوجد هدر للقيمة "إخنفاض يف للمستثمرين "ثبات الثر 

الثروة"، بينما إذا كان صايف الربح يفوق تكلفة رأس املال فعندئذ حتقق اإلدارة للمساهم قيمة إضافية "زايدة يف 
 (58، صفحة 2012)أسعد،  ةالثروة"، وهو ما يشري إليه الرقم املوجب ملقياس القيمة االقتصادية املضاف
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هتمام مبفهوم القيمة حىت وقتنا احلاضر، وتعددت البحوث واآلراء لتحديد هذا املفهوم، مع بروز اإلإستمر 
يف  ستثماراههم لالجتلق القيمة اليت يربر للمستثمرين إ، هو خؤسسةتفاق عام على أن اهلدف اإلسرتاتيةي للمإ

 رابح، وتصاعد يف قيمتها.للثروات تضمن هلم تراكم لأل خالقة مؤسسات

 القيمة االقتصادية املضافةتعريف  .2

 تعاريف من أبرزها: صادية املضافة عدةعرفت القيمة االقت

ول من ساهم يف بناء مفهوم القيمة االقتصادية املضافة أبهنا: "معيار لألداء أ Bennett Stewartيعترب 
املعدل  لتقدير الربح احلقيقي املرتبط بتعظيم ثروة املسامهني، والذي ميثل الفرق بني الربح التشغيلي الصايفاملايل 

 .(54، صفحة 2018)مولود،  "بعد الضرائب وتكلفة رأس املال اململوك واملقرتض

واليت قامت بتطويره شركة  (RI)ملعيار الدخل املتبقي تعد القيمة االقتصادية املضافة الصورة املعدلة حيث 
(Stern & Steward Co.)،  ،فهو انتج عن غياب احلساابت النهائية اليت تعد وفق املعايري احملاسبية التقليدية

األمر الذي جعل صايف ربح العمليات بعد الضرائب ، ؤسساتاملالقتصادايت التشغيل يف متها وعدم مالء
)محزة  ملؤسساتاالتشويه وال تعرب عن اقتصادايت التشغيل احلقيقية يف  يشوهباكمقادير مطلقة تكلفة األموال  و 

 .(170، صفحة 2008م.، 

روحا ميثل قياسا حماسبيا للدخل مطهذا األخري : "نوع خاص من حساب الدخل املتبقي و اأبهن كما عرفت
)نور و  (مارستثاال× الدخل )معدل العائد املطلوب ويساوي  ستثمارالعائد احملاسيب املطلوب لقياس االمنه 
 .(337، صفحة 2003عالء، 

أو  اإلجراء الذي أيخذ يف اإلعتبار بشكل صحيح خلق القيمةعرف القيمة االقتصادية املضافة على أهنا ت
 .(Pablo , 2001, p. 02) ؤسسةامل تدمريها يف

 ،تآوحتديد األهداف وتقييم األداء وحتديد املكاف ستخداماإلجراء الصحيح ال على أهنا EVAوتعرف 
 .(Matthias , 2004, p. 66) وضع امليزانية الرأمسالية و  ،والتواصل مع املستثمرين
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وعرفت أيضا على أهنا: "مقياس حماسيب ألداء التشغيل اجلاري وهو ميثل الدخل املتبقي بعد حصول 
أمواهلم  ستثمارااملستثمر على احلد األدىن من العائد املطلوب الذي يعوضهم عن املخاطر اليت يواجهوهنا نتيةة 

 (.Spero, 1997, p. 03" )ؤسسةيف امل

فه لتحقيق الربح ال الذي مت توظيرأس املالقيمة االقتصادية املضافة هي الدخل املتبقي بعد طرح تكلفة كل 
ن قبل كفاءة التشغيل وإدارة امليزانية العمومية يف مقياس واحد ميكن الوصول إليه مالتشغيلي، وابلتايل فهو يدمج  

 .(G. Bennett & III, Stern , 1994, p. 73) العاملني

أفضل من مجيع  اليت هي ؤسساتلقيمة االقتصادية املضافة، هي ببساطة طريقة خمتلفة لقياس أرابح املا
راف دية ولغرض إدارة األعمال، ولي  إبتباع األعقي  الربح وفقا للمبادئ االقتصاحيث ت. املقايي  األخرى
 انقًصا رسوم ربط رأس املال( NOPAT)صايف الربح التشغيلي بعد الضرائب  اعلى أهن احتساهباحملاسبية؛ يتم إ

(G. Bennett , Best-Practice EVA, 2013, p. 15). 

اريف رأس لكل وحدة ومص  أرابح العملياتنين القيمة االقتصادية املضافة متثل الفرق بأ Stewartيعترب 
تساعد املدراء ومتخذي القرار ملعرفة ما إذا كانت املشاريع مرحبة  EVAفمعادلة   كل وحدة.  تتحملهااملال اليت 

أم ال من خالل إظهار ما تضيفه القيمة للمؤسسة، فةميع املشاريع اليت ال تزيد يف قيمة املؤسسة ال تستحق 
 .(Michael , 2008, p. 09) أبن تنفذ بغض النظر عن أتثريها على األرابح احملاسبية

املتزايد يف  ، وهي الفرقأبهنا مقياس لألداء املايل للمؤسسةومما سبق نعرف القيمة االقتصادية املضافة 
كلفة رأس الربح التشغيلي الصايف املعدل بعد الضرائب وت أي هي الفرق بنيمعدل العائد على تكلفة رأس املال، 

يها، وميكن التعبري فموال املستثمرة األهي تستخدم أساسا لقياس القيمة اليت تولدها املؤسسة من ف املستثمر.املال 
وذلك بوضع  ةملؤسسها يف األقسام الرئيسة داخل ااستخدامنه ميكن أ، كما يالحظ عنها أيضا ابلربح االقتصادي

  .مضافةنظام حوافز للمديرين على أساس مدى حتقيقهم لقيمة اقتصادية 
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 املؤسسة يفوالفرق بينها وبني الدخل الصايف خطوات تبين القيمة االقتصادية املضافة : اثنيا

علية سيتم ، و متر عملية تبين القيمة االقتصادية املضافة بعدة خطوات، وذلك لضمان األداء اجليد هلا
دخل الصايف يف االقتصادية املضافة والء على هذه اخلطوات وعلى أبرز الفروقات بني القيمة التعرف يف هذا اجلز 

  .املؤسسة

 خطوات تبين القيمة االقتصادية املضافة يف املؤسسة .1

صادية القرار وفق مؤشر القيمة االقت اختاذاملسري يف سرتاتيةية تساعد إ Stern & Stewardكل من وضع  
احملركات األربعة وهي عبارة عن مبادئ  Four Msسم إعليه  وأطلقونظام تسيري للمؤسسة ككل  EVA املضافة
سسة وخلق القيمة من التسيري اجليد للمؤ  اساعد على تبين مؤشر القيمة االقتصادية املضافة كنظام ميكنهأساسية ت

 :(36، صفحة 2014)عمر و حممد ،  حلاملي األسهم وهي

 Measurementالقياس . 1.1

أساسية وضرورية لضمان صحة خمرجات  هيو  EVAقبل حساب تعترب أول خطوة تقوم هبا املؤسسة و  
 ،لدولية املتعارف عليهااوفق املعايري احملاسبية  حبيث جيب إعداد القوائم املالية القيمة االقتصادية املضافة، مؤشر
ذلك بعد  .سسةي تغليب الواقع االقتصادي للمؤ من اللغة احملاسبية إىل اللغة االقتصادية أ البياانت املاليةوترمجة 

 كشهرة احملل ومصاريف البحث والتطوير؛  NOPATإجراء التعديالت املتعلقة حبساب 

 Managementالتسيري . 2.1

عمل داخل وترتيب املهام ومراقبة سريورة الأي العملية اإلدارية داخل املؤسسة من ختطيط وتنظيم وتنسيق 
 ؛(40، صفحة 2011) الياس و يوسف ،  أهداف املؤسسةاملؤسسة وذلك لتحقيق 

 Motivationالتحفيز . 3.1

لق القيمة حلملة وذلك خب هبدف زايدة معدالت اإلنتاج وحتسني األداءتنشيط املوظفني بطريقة إجيابية  أي
القيمة، وهذا ما يؤدي حالة حتسني األداء وخلق يف  ، مكافأهتم وذلكاألسهم، هذا من جهة، ومن جهة أخري

    وزايدة كفاءهتم وفعاليتهم؛النهاية إىل إشباع حاجاهتم يف 
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 Mindsetثقافة املؤسسة . 4.1

وتدريبهم على  ،للموظفني واملسريين، واملسامهني يف املؤسسةمفهوم خلق القيمة  شرح وتوضيحويقصد هبا 
ظام القيمة نعملية تبين لضمان جناح املؤسسة يف  هلذا النظام، وذلكاملؤسسة خلق القيمة وهذا قبل تبين 

 االقتصادية املضافة.

 لدخل والقيمة االقتصادية املضافةالفرق بني صايف ا .2

 ميكن إيضاح الفرق بني صايف الدخل والقيمة االقتصادية املضافة من خالل اجلدول التايل:

 االقتصادية املضافة: الفرق بني صايف الدخل والقيمة 01اجلدول 

 )الربح االقتصادي( القيمة االقتصادية املضافة )الربح احملاسيب( صايف الدخل
 ني.املسامهاهلدف النهائي للمشروع تعظيم ثروة  اهلدف النهائي للمؤسسة تعظيم األرابح. 

ال أتخذ يف اإلعتبار التكاليف من رأس املال )أتخذ 
 يف اإلعتبار فقط تكلفة الديون(

ذ يف اإلعتبار تكلفة رأس املال )عادة تكلفة رأس أتخ
 املال أكرب من تكلفة الدين(.

أتخذ يف اإلعتبار بشكل صارم مجيع القواعد 
احملاسبية )مثال املبادئ احملاسبية املقبولة عموما يف 
 الوالايت املتحدة أو التوجه احملاسيب يف أورواب(.

ل أجتوفر إمكانية لوضع التعديالت الالزمة من 
حتسني حساب الربح االقتصادي عندما تشوه 

 القواعد احملاسبية الواقع االقتصادي.
 (470، صفحة 2014)عامر و ايسر، : املصدر

 القيمة االقتصادية املضافةومميزات  أمهية: اثلثا

وهذا ما املال  سوذلك حبساب تكلفة رأ تعمل القيمة االقتصادية املضافة على خلق القيمة للمسامهني،
 لذلك سنحاول يف هذه النقطة التعرف على أمهية ومميزات القيمة االقتصاديةيعطيها ميزة وأمهية داخل املؤسسة، 

 .املضافة
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 أمهية القيمة االقتصادية املضافة .1

، 2015مر ع.، )ع إبرازاها من خالل النقاط التالية ة ميكنأمهية ابلغاملضافة سي القيمة االقتصادية تكت
 :(119-118الصفحات 

  ستمر مفهوم الدخل املتبقي التحسن احلقيقي وامل ستخدامابيظهر معيار القيمة االقتصادية املضافة
 لثروة املالك؛

  لسوقية ماليني مها تعظيم ثروة املالك وخلق القيمة اتقوم القيمة االقتصادية املضافة على دمج مبدأين
 للمؤسسة، إذ تعتمد هذه األخرية على املدى الذي يتوقعه املستثمرون من األرابح املستقبلية؛

  توسع املتوقعة؛ية وقرارات الستثمار القرارات اال ختاذاملضافة أداة ضرورية الاالقتصادية يعد مؤشر القيمة 
  ؛أصول املؤسسة وقياس أداءها املايل احلقيقييستعمل كمؤشر لتقييم 
  قيمة؛إىل هدف واحد وهو خلق اليعمل مؤشر القيمة االقتصادية املضافة على توحيد أهداف املؤسسة 
  حتديد سعر األسهم؛حيدد سري اإلدارة إبجتاه 
  يث أهنا حتقق ملة األسهم، ححلثروة و حتقق القيمة االقتصادية املضافة التةان  بني القرارات اإلدارية

القرار  ختاذاقاعدتني ماليتني أساسيتني يف عملية  استعمالاملسريين املاليني على ذلك من خالل حث 
 ومها:

محلة  ثروةألي مؤسسة هو زايدة الرئيسي األساسي و اهلدف ن يكون أجيب القاعدة األوىل:  -
  األسهم؛

دي األرابح لتعاملستثمرين مدى توقع تعتمد على  أن قيمة املؤسسة وهيالقاعدة الثانية:  -
  .املستقبلية لتكلفة رأس املال

  استخدامن معند حساهبا مجيع احلقائق واألرقام املتعلقة ابملنافع املتأتية تضع القيمة االقتصادية املضافة 
من وراء  من العوائد الناجتة التكنولوجيا اجلديدة، حبيث حتاول اإلقرتاب إىل احلقيقة قدر اإلمكان

  التكنولوجيا؛ استعمال
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  يمة اقتصادية الذي يضيف قتظهر القيمة االقتصادية املضافة للرؤساء التنفيذين يف املؤسسة النمو
ال تضيف  ية اليتستثمار تخذي القرار بوضع حد للقرارات االن تسمح ملكنها أللمؤسسة، وبذلك مي

 .(19، صفحة 2017)امحد، حازم، و حيوار،  قيمة للمؤسسة

 (Stern& Steward)قتصادية املضافة كمقياس مهم قامت شركة حتلتها القيمة االولبيان األمهية اليت إ

عدة جمموعات  بدراسة على-واالقتصاديةت املالية واإلدارية ستشارامتخصصة يف تقدمي اإلوهي شركة أمريكية -
)عبد احلسني،  يةتىل النتائج األوخلصت هذه الشركة إ، واليت ال تتعامل معها اليت تتعامل معها ؤسساتمن امل
 :(166، صفحة 2008)محزة م.،  و (145، صفحة 2009

 تتبع مجيع إرشادات ونصائح وتعليمات شركة هي و  مؤسسة 31اجملموعة األوىل: تتكون منStern 

& Steward من  %85من  أكربن ختلق ثروة بعد مخ  سنوات أ استطاعت 31 ؤسساتوهذه امل
 ت املنافسة اليت مل تتبع معيار الشركة؛ؤسساامل
  تستخدم أسلوب شركة هي ة و مؤسس 25اجملموعة الثانية: تتكون منStern & Steward  ولكن

عن  %33كرب من أن تكون ثروة أ 25ال ت ؤسساهذه امل استطاعتشكل كامل وقد بلي  
 ات األخرى املنافسة اليت مل تستخدم القيمة االقتصادية املضافة؛ ؤسسامل
  ك مل وبذلمل تستخدم القيمة االقتصادية املضافة  ت واليتمؤسسا 10اجملموعة الثالثة: وتتكون من

 ات املنافسة؛ؤسسعن ابقي امل %1أبكثر من  ن حتقق ثروةؤسسات أتستطع هذه امل
  ن أهنا تبنت القيمة االقتصادية املضافة بدون أة يقال عنها مؤسس 22اجملموعة الرابعة: تتكون من

 ب ؤسساتبشكل مباشر وقد مسيت هذه امل Stern & Stewardو تتعامل مع شركة أتكون اتبعة 
(do-it-yourself. Group) عن ابقي  %26 ت ثروة تزيد بؤسساوبذلك فقد حققت هذه امل
ن قريب وال م و مقياس القيمة االقتصادية املضافة الأ خرى املنافسة اليت مل تتبع معيارات األؤسسامل

 .من بعيد

ة بشكل عام االقتصاديمسامهة املؤسسة  مدى تعرب عنالقيمة االقتصادية املضافة إن وعليه ميكن القول 
، وذلك من فهي جنحت يف حتقيق التكامل بني اإلدارة واملسامهنيوحتقيق الرفاهية له.  يف إمداد اجملتمع ابلثروة،
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، ومن جهة لقيمة السوقية لألسهم هذا منخالل حتفيز اإلدارة على تعظيم القيمة االقتصادية مما يؤدي إىل زايدة ا
  زايدة احلوافز واملكافأة لإلدارة.جهة أخرى، 

 ملضافةمميزات القيمة االقتصادية ا .2

ط، بل للقطاع قلي  للمسامهني ف ةىل تعظيم القيمإ ضافة بكوهنا هتدفيز القيمة االقتصادية املتتم
التضخم، مجيع األنشطة والتكاليف مبا فيها تكلفة الفرصة البديلة و  يف اإلعتبار هاختاذوذلك ال االقتصادي ككل،

لمؤسسة تتحدد جتماعية لحيث أن املسؤولية اإل هلا،تايل حتدد قيمة املؤسسة على أساس القيمة االقتصادية لواب
مد على حتقيق وهذا األخري يعتعلى التنمية املستدامة هلا، وذلك من خالل حتقيق النمو املستمر للمةتمع، بناءا 
 مة االقتصادية للمؤسسة.القي

 هنا أتخذألضات أكثر عدالة، وذلك تتميز بتحقيقها لنظام تعويكما أن القيمة االقتصادية املضافة 
للقيمة ايل فهي أقرب تلس املال املستثمر، وابدار التضخم الذي جيب أن يتضمنه العائد املطلوب لرأعتبار مقابإل

 ؤسسات أداء املوابلتايل فهي األحسن للمقارنة بنيالسوقية من املعايري األخرى اليت تعتمد على الربح احملاسيب، 
 .(06، صفحة 2017)جميد، 

املالية  ها كأساس جلميع عمليات صنع القراراتاستخداميمة االقتصادية املضافة بكوهنا ميكن وتتميز الق
جية فعالة لإلتصاالت الداخلية واخلار ها كوسيلة استخدامووضع اإلسرتاتيةية املالية للمؤسسة، كما ميكن 

 للمؤسسة، ووسيلة فعالة كنظام للحوافز.

على  اإلدارية لمساءلةلتوفر القيمة االقتصادية املضافة بيئة فعالة لتطبيق نظام حماسبة املسؤولية، وجماال 
 ئج املؤسسة، وذلك لتوفريها نظام تقومي األداء قواي.مجيع نتا

أهنا املقياس الوحيد  Stern & Stewartالقيمة االقتصادية املضافة حسب  ؤشركما تعد امليزة األساسية مل
ا يف وصف تعماهلاسالذي يقودان مباشرة إىل قيمة السلعة أو اخلدمة كةوهر للمؤسسة االقتصادية، وابلتايل ميكن 

 .(183، صفحة 2012)أمحد و السعيد،  القرارات اختاذالقيمة بشكل عام يف 

عند ا أتخذ يف اإلعتبار كوهن  املضافة عن املقايي  التقليدية املتعارف عليها يفتميز القيمة االقتصادية وت
عديالت إجراء العديد من التكما أن حساهبا يتطلب حساهبا التكلفة الكلية لرأس املال )املقرتض واململوك(،  
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الربح االقتصادي،  يفوالتسوايت على الربح احملاسيب ورأس املال املستثمر وغريها، واهلدف منها الوصول إىل صا
ال وابلتايل يتم إستبعاد بعض التسوايت احملاسبية اليت ال يرتتب عليها تدفقات نقدية فضال عن تعديالت رأس امل

 .(122، صفحة 2010)علي ،  ؤسسةاملستثمرة ابمل املستثمر لكي يعك  قيمة األصول

 القيمة االقتصادية املضافةاملطلب الثاين: تقييم 

فوائد الزااي و املعددت تتعد القيمة االقتصادية املضافة معيار لتقييم األداء املايل حيث تتسم ابلشمولية، فقد 
طار اإلطالع ذا اإليف هسنحاول  اليت تكتسبها املؤسسة اليت تعتمد مقياس القيمة االقتصادية املضافة، لذلك

امات عديدة إسه تاالقتصادية املضافة كغريها من املؤشرات األخرى حيث قدم مؤشر القيمةعلى مزااي وعيوب 
 جمموعة من املشاكل والصعوابت. تأظهر  اومع تداوهل

 مزااي القيمة االقتصادية املضافة أوال:

لشمولية، فقد أمجعت اب ميزلتقييم األداء املايل اإلسرتاتيةي يت مؤشرإن معيار القيمة االقتصادية املضافة ك
 هذا املعيار من طرف اإلدارة املالية يف املؤسسات حيقق ما يلي: استخدامالبحوث العلمية على أن 

 الفعالية .1

دف ىل فعالية وكفاءة املدراء واملؤسسات، وبصفة أساسية فإن اهلإحيث تشري القيمة االقتصادية املضافة 
 لال أقأهنا تؤدي ابملؤسسة إىل حتقيق املزيد من الفعالية املالية برأمسالقيمة االقتصادية املضافة هو  استخداممن 

أن تظهر القيمة  ناألول ملعيار القيمة االقتصادية املضافة، ولكن ميك دفمن الضروري، والفعالية ليست هي اهل
االقتصادية املضافة ما مقدار القيمة احملققة وما مقدار رأس املال املستخدم لتحقيقها، وهبذه الطريقة ميكن أن 

 ؛(59، صفحة 2018)مولود،  حنكم على الفعالية

 اإلدارة حتفيز .2

ة مرتفعة، حيث بكفاءيعمل مؤشر القيمة االقتصادية املضافة على خلق حافز لدى املدراء لتحقيق عوائد  
شر الربح يعمل كنظام للحوافز بدال من مؤ وتعويضاهتم مبؤشر املدراء  أجورربط  يعد أكثر املقايي  مالئمة يف

نه ما أكس املال املستثمر اخلاص.  رأه ستخدامم أنه مرتفع، وذلك الرغيعطي كفاءة منخفضة الذي ، احملاسيب
ملضافة أن القيمة االقتصادية ا مؤيد. كما يؤكد يدفع ابملديرين إىل حتديد مناطق القصور يف نشاط املؤسسة
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ون أن هذا املؤشر ، سيةدقرارات املسريين املالني وذلك ضمن املعايري األخالقيةاملسامهني الذين ال يتدخلون يف 
يعمل على ختفيض مشاكل  فهو. (61، صفحة 2012)أسعد،  ألجور وربطها ابإلجنازهو األفضل يف حتديد ا

 ؛ؤسسةالوكالة من خالل حتفيز املديرين وتشةيعهم على التصرف كأهنم مالك امل

 بصورة صرحية بتكلفة رأس املال اململوك تعرتف .3

ح املتبقي هو من اإليرادات احملققة وابلتايل فإن الرب ؤسسةحتملتها املأي أنه يتم خصم كافة التكاليف اليت 
 الربح احلقيقي حلملة األسهم؛

 التطبيق قابلية .4

إثنني فقط من  ستعمالاتطبيق على أرض الواقع فهي تتطلب لل تهايبقابلالقيمة االقتصادية املضافة تتميز 
مولود، ) املالية، امليزانية وجدول حساابت النتائج، فهي تسمح بتطبيقها يف الواقع على أي مؤسسة قوائمال

 . (60، صفحة 2018

 تعدد األهداف مة االقتصادية املضافة هناية فوضىيضمن معيار القي .5

ؤسسة ونظرا لتعدد أهداف امل، أهدافهان جل املؤسسات تضع منظومة من املقايي  للتعبري عن إحيث 
يمة إال أن مؤشر القالقرارات،  اختاذدي ذلك إىل تفكك وإحنالل عملية التخطيط و  قياسها، سيؤ ومعايري

حيث  موحد للقراراتكمؤشر شامل   ااستعماهلاالقتصادية املضافة يعمل على إزالة هذه الفوضى، عن طريق 
 ذي وضعاملؤشر الوحيد الترتكز على هدف واحد وهو كيف تطور القيمة االقتصادية املضافة، وذلك بكوهنا 
، صفحة 2008محزة م.، ) لغة مشرتكة بني املوظفني عرب كافة املستوايت والوظائف التشغيلية والرقابة املشرتكة

174). 

 قادات القيمة االقتصادية املضافة: إنتاثنيا

له  تنه وجهأ ايه املتعدد إالا، على الرغم من مز إن مؤشر القيمة االقتصادية املضافة كغريه من املؤشرات
 جمموعة من اإلنتقادات ميكن إظهارها فيما يلي:
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األرابح احملاسبية ورأس ملعاجلة  Stern & Stewartعلى الرغم من أمهية التسوايت اليت إقرتحها كل من .1
شر القيمة يد من تعقيد وتكلفة تطبيق مؤ ، فهي تز ؤسسةاملال املستثمر، إال أن زايدة عددها ميثل عقبة أمام امل

نتقاد رد على هذا اإل Sternن ، علما أحتةم عن تطبيقه ضافة، مما جيعل العديد من املؤسساتاالقتصادية امل
)علي  تعديالت وذلك طبقا لظروف املؤسسة10يتم إجراء يف حدود أبن املؤسسة ال تطبق كل التعديالت، بل 

 .(131، صفحة 2010، 

دي إىل ؤ عادة ما تكون تكلفة األموال املستثمرة اخلاصة أعلى من تكلفة األموال املقرتضة وهذا ما ي.2
لذلك تلةأ اإلدارة عند تطبيق مؤشر القيمة االقتصادية املضافة إىل اإلقرتاض كبديل عن التمويل رتفاع املخاطر، إ

ا ينتج اهليكل املايل، وهذا ماألموال، وابلتايل عدم توازن  استخدامعدم التكافؤ يف اخلاص، وهذا ما يؤدي إىل 
ذات العوائد  اإلدارة للتوجه إىل قبول املشاريعإمكانية الوقوع يف العسر املايل، كما ستعمل أي  التمويل عنه خماطر

املرتفعة اليت ترتافق عادة مبخاطر مرتفعة، ورفض املشاريع ذات العوائد املنخفضة ابلرغم من أهنا حتمل درجات 
 .(61، صفحة 2012)أسعد،  أقل من املخاطرة

لقيم احلالية اعلى  القياس د يعطي فكرة أبنه يعتمد يفقمن هذا املقياس ملصطلح "اقتصادية" تض.3
القيمة ن أبعد أخذ التوقعات املستقبلية للتدفقات النقدية وأثرها على القيمة احلالية، إال  ، وذلكاحلقيقية

اب هذا املقياس كما أن حس  زمنية حمددة فقط.االقتصادية املضافة تقي  القيمة املضافة لثروة املالك يف فرتة 
قيد بتوقيت تدفقها لنتائج دون التيعتمد على البياانت املعتمدة على أساس اإلستحقاق الذي قد يتيح التالعب اب

 .(62، صفحة 2012)أسعد،  نقدا

ناد القيمة االقتصادية املضافة على مفهوم الدخل املتبقي، إال أنه ال يقدم أي منوذج تابلرغم من إس.4
ه يف تسعري األوراق املالية، وذلك على عك  من منوذج خصم الدخل املتبقي بعد تغطية تكلفة استخدامميكن 

 يف سوق األوراق املالية األسهمرأس املال والذي ميثل احللقة املفقودة يف الربط بني البياانت احملاسبية وبني أسعار 
 .(220، صفحة 2015)عمر ع.، 
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 ومعوقات تطبيقها كأداة لتقييم األداء املايل املطلب الثالث: شجرة القيمة االقتصادية املضافة

األداء املايل هم مؤشرات أأحد املعيار األدق حتليال وتفسريا للقيمة، إذ تعد تعترب القيمة االقتصادية املضافة 
ومعوقات  ،حيث سيتم يف هذا املطلب التعرف على شةرة القيمة االقتصادية املضافة وقياس القيمة يف املؤسسة،

   تطبيق القيمة االقتصادية املضافة كأداة لتقييم األداء املايل.

 تصادية املضافة: شجرة القيمة االقأوال

 ،فكرة واضحة وشاملة عن ركائز وإسرتاتيةيات خلق القيمة االقتصادية املضافةتعطي شةرة خلق القيمة 
 ستثمارن تعيد مكاتب االاملعروفة منذ زمن طويل، قبل أ وذلك ابلرجوع إىل طريقة حساب الربح االقتصادي

  من جديد وذلك من خالل تلميعها والرتويج هلا. إكتشافها 

 ضافة: شجرة القيمة االقتصادية امل05الشكل 

 
 (135، صفحة 2021)ملياء و مسية، املصدر: 

 معوقات تطبيق القيمة االقتصادية املضافة كأداة لتقومي األداء املايل: اثنيا

طبيق هذا تن عدد قليل من املؤسسات جنحت يف أرغم إنتشار تطبيق مؤشر القيمة االقتصادية املضافة إال 
من املؤسسات ال تعرف كيف تقوم بتنفيذ  إن العديدحيث قال  Stewartاملؤشر بنةاح، وهو ما أعرتف به 

خلق القيمة 
EVA

معدل العائد على رأس المال 
المردودية االقتصادية/ المستثمر 

ROIC

معدل دوران األصول االقتصادية

الهامش التشغيلي )هامش الربحية 
(بعد الضريبة

االموال : راس المال المستثمر
والديون (   حقوق الملكية)الخاصة 

المالية الصافية
CI

اإلستثمارات الثابتة

اإلحتياج لرأس المال 
العامل

معدل تكلفة رأس المال 
WACC/ CMPC

معدل تكلفة االموال الخاصة

معدل تكلفة الديون 
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عض املؤسسات ولقد أكدت بمزاايه الكاملة جراء تطبيقه، مؤشر القيمة االقتصادية املضافة، لذلك مل تستفد من 
 ,spero, 1999) القيمة االقتصادية املضافة من شأنه أن حيسن األداء املايل يف املؤسسة يق اجليد ملقياسبأن التط

pp. 01-02).  
تصادية مقياس القيمة االقأن هناك العديد من املعوقات اليت تزيد من صعوبة تطبيق  Stewartوقد ذكر 

 ومنها: ؤسساتيف كثري من امل املضافة

 قياس القيمة االقتصادية املضافةسرعة تطبيق املؤسسات مل .1

أن نتائج حساب هذا املقياس ال تظهر بصورة حقيقية كل ما  Briggs &Stratonوجدت مؤسسة 
ؤدي إىل عدم ، وهذا قد يقتصادية املضافة لكل قسم على حدةحيدث يف خمتلف األقسام، يتم حساب القيمة اال

ال يعين عيب أو قصور مقياس القيمة االقتصادية املضافة إمنا سبب ذلك هو السرعة وعدم  الدقة يف قياسه، هذا
 .(Dierks & Ajay, 1997, p. 162) التخطيط اجليد يف تطبيقه

 املؤسسات ملقياس القيمة االقتصادية املضافة كأداة للعمل هبا اختاذعدم  .2

قط هذا املقياس هو حسابه ف تطبيق كل ما حتتاجه من  أنهإعتقادها شائع لدى املؤسسات المن حيث 
 ؛القرارات اختاذولي  تطبيقه داخل املؤسسة يف 

،  لنفقاتمن حةم ا خيفضونرابح احملققة، فإهنم سوف إذا مت ربط مكافأة املديرين حبةم األفمثال، 
إىل عدم مواكبة املؤسسة إىل التطورات واملنافسات يف كالنفقات اخلاصة ابلبحث والتطوير، وهو ما يؤدي 

ك سيشةع بينما إذا مت ربط املكافأة ابلقيمة االقتصادية املضافة، فذلل، وذلك رغم حتقيقها ألرابح حالية، باملستق
رين على إجراء املزيد من األحباث لتطوير املنتةات، وذلك ألن نفقات البحث والتطوير يتم رمسلتها يف املدي

 .(spero, 1999, p. 02) ، وابلتايل ال تؤثر على مقدار نفقات هذه الفرتةحساب هذا املقياس

 مقياس القيمة االقتصادية املضافةتعقيد عملية تطبيق  .3

مييل بعض املدراء إىل تعقيد عملية تطبيق مقياس القيمة االقتصادية املضافة داخل املؤسسة وهذا األمر 
ينعك  على أداء العاملني داخل املؤسسة، وقد يرجع البعض سبب التعقيد إىل كثرة التعديالت اليت يتم إجراؤها 

د حل لذلك، حيث وضع جمموعة من وج Stern & Stewartيف حساب القيمة االقتصادية املضافة، إال أن 
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تأكد من مدى مالئمة التعديالت للمؤسسة، كما أن هناك مؤسسات لات ميكن للمؤسسة القيام هبا لختبار اال
جنحت يف تطبيق هذا املقياس دون القيام أبي تعديالت. لذلك وجب على املدراء ترك األمور اليت من شأهنا 

قد أكد ملضافة، وإظهار مزااي تطبيقها من حتفيزات وعوائد للعاملني، و تعقيد تطبيق مقياس القيمة االقتصادية ا
Stern & Stewart  على فشل تطبيق القيمة االقتصادية املضافة يف حال عدم احلصول على أتييد من اإلدارة

 .(172، صفحة 2007)هالة،  العليا، أو فشل هذه األخرية يف تفسري الغرض من تنفيذ تطبيق هذا املقياس

 عف بعض املدراء يف اإلقناعض .4

قد يواجه تطبيق مقياس القيمة االقتصادية الرفض من قبل العاملني داخل املؤسسة، لذلك وجب على 
املدراء إقناعهم إبظهار مزاايه واجلدوى من تطبيقه، وكذا إظهار نتائج تطبيقه من مكافأة وزايدة يف احلوافز اخلاصة 

 .هبم

 بيعة القيمة االقتصادية املضافةالفهم اخلاطئ لط .5

مقياس القيمة االقتصادية املضافة يف العديد من املؤسسات لقياس الرحبية قصرية األجل   استخداميتم 
اس يركز أيضا ...، إال أن هذا املقيوصايف الربح التشغيلي ستثماركبديل للعديد من املقايي  كالعائد على اال

ضافة تنص يف حساب القيمة االقتصادية املعلى الرحبية يف األجل الطويل، حيث أن معظم التعديالت املقرتحة 
 .(276، صفحة 2002)هباء،  على األخذ يف اإلعتبار املنافع والتكاليف طويلة األجل

 افةالعمال على تطبيق مقياس القيمة االقتصادية املضعدم تدريب  .6

تدريب العاملني على كيفية تطبيق مقياس القيمة االقتصادية املضافة وذلك على ضرورة  Stewartكد يؤ 
كافة املعلومات للعاملني، حيث أن مجيع الوظائف داخل املؤسسة   صاليإدارة فعلى اإللضمان جناح تطبيقها، 

 ، وهذا يعين ربط هذا املقياس مبقايي  التشغيل. تساهم يف حتقيق القيمة حلملة األسهم

برفع معدالت دوران املخزون هبا وختفيض رأس املال  ؤسسةعندما تقوم املدوران املخزون،  معدل ،فمثال
 .(spero, 1999, p. 02) املستثمر فيه، فإن ذلك من شأنه العمل على حتسني القيمة االقتصادية املضافة
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 حساب القيمة االقتصادية املضافةتعدد خطوات  .7

لمبادئ احملاسبية املتعارف طبقا لبعد الضريبة، وذلك التشغيلي وتتمثل هذه اخلطوات يف حتديد صايف الربح 
 Stern & Stewartعليها والذي تظهره القوائم املالية، عقب ذلك يتم إجراء التسوايت اليت حددها كل من 

ساب القيمة ثمر وإجراء التعديالت الالزمة حلىل رأس املال املستإللوصول إىل صايف الربح املعدل، مث يتم الوصول 
 االقتصادية املضافة.

نقطة اإلنطالق ملقياس القيمة االقتصادية املضافة هي املدراء، فيةب عليهم ن أ قا ملا سبق ميكن القولوف
يثة داخل املؤسسة  الطرق احلد استخدامالعمل على ختفيض التكاليف مع زايدة نسبة العائد على املال املستثمر، و 

ياس من خالل تدريبهم ومنح الوقت الكايف هلم لتطبيق مق كل هذا يتطلب تنويع املهاراتكالربجمة اخلطية، و 
 القيمة االقتصادية املضافة، مما ينتج عنه حتسني أداء املدراء وزايدة قيمة املؤسسة االقتصادية. 

األرابح أو ما  يف يستهدف احلد من إجتاه اإلدارة حنو التالعبكما أن مقياس القيمة االقتصادية املضافة 
ة األرابح يف القوائم املالية، خصوصا إذا إعتمد عليه نظام احلوافز واملكافئات يف املؤسسة دار يطلق عليه إ
 االقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول: اإلطار املفاهيمي للقيمة االقتصادية املضافة.

42 
 

 حساب القيمة االقتصادية املضافة: بحث الثالثامل

االقتصادية  سةؤسقيام املمدى التأكيد من  خاللهمن مؤشر يتم القيمة االقتصادية املضافة  قياسيعترب م
دارة إنه جيب على إذلك فل استنادإو ابإلضافة إىل حتفيز املديرين على خلق قيمة للمسامهني،  ،بتطبيق القيمة

 ساهبا. اد الطريقة املثلى حلجيقياس، من خالل إن تعمل على تفعيل تطبيق هذا املأاالقتصادية  ؤسسةامل

لذلك سيتم يف هذا اجلزء التطرق إىل طرق حساب القيمة االقتصادية املضافة، وكيفية حساب كل عنصر 
 من العناصر املكونة هلا، إضافة إىل التعرف على أهم التعديالت املقرتحة لقياسها.  

 : طرق حساب القيمة االقتصادية املضافةاألولاملطلب 

صا املتعلقـة منـها وخصـو  ،الكثيـر من األمـور يف اإلعتباراألخـذ إحتساب القيمة االقتصادية املضافة يتطلب 
عيار ن مكلفـة األموال املستخدمـة واألصـول الرأمسالية والتشغيلية العامـة يف األقسـام والوحـدات اإلنتاجيـة، ألتب

ولكن بعد إجراء التعديالت اليت  *(RIاملعادلة للدخل املتبقي )قيقة الصورة احلثل يف القيمة االقتصادية املضافة مي
 .(.Stern & Steward Co) شركة بوضعهمقامت 

 العمليات اليت حماسبيا أبحد مدخلني، يعتمد األول على أثر EVAحتسب القيمة االقتصادية املضافة 
 إلنتاج والدخل. اعتمد الثاين على نتائج األنشطة اليت تعكسها بياانت املركز املايل، ويبياانت تنعك  يف تغريات 

 العملياتمدخل : أوال

  على أساس التغري لتزامات، ولييتم قياس القيمة االقتصادية املضافة بناءا على التغري يف قيم األصول واإل
، 2012)أسعد،  سسةؤ وابلتايل يف قيمة املوهي تعادل الزايدة أو اإلخنفاض يف حقوق امللكية يف القيم السوقية، 

 ، كما يف الشكل التايل:ؤسسةوتظهر مكوانهتا يف ميزانية امل، (58صفحة 

 

 

                                                           

و جزء منها الذي أ يقاس الدخل املتبقي ابلفرق بني اإليرادات والتكاليف اخلاصة به مع تضمني تلك التكاليف املصاريف املالية الداخلية املرتبطة ابملؤسسة * 
 حيقق املردودية املطلوبة. خلق اإليراد. وتتمثل املصاريف املالية مبعدل حمتسب للفائدة حمدد داخليا من قبل إدارة املؤسسة، ومبا
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 من خالل امليزانية: مكوانت القيمة االقتصادية املضافة 06الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 .(59، صفحة 2012)أسعد، : املصدر

 Matthias) و (Hans-Joachim, 2000, p. 144) القيمة االقتصادية املضافة كما أييت عبارةتعطى 

, 2004, p. 69): 

EVA= (ROIC-WACC)*IC 

 :أن حيث

 ICرأس املال املستثمر؛ : 
 ROICمعدل العائد على صايف املوجودات؛ : 
 WACCاملتوسط املرجح لتكلفة رأس املال :. 

 مدخل األنشطة: اثنيا

لدخل واملثبتة لحتسب القيمة االقتصادية املضافة بشكل تفصيلي لعناصر النشاط املنتةة وفق هذا املدخل 
نظرا  ملضافةساب القيمة االقتصادية احيث يعد هذا املدخل األكثر شيوعا حلحماسبيا يف قائمة الدخل وامليزانية، 

إجراء  على الربح احملاسيب احملقق من األنشطة التشغيلية معفهو يعتمد عند حساهبا لدقته ووضوح خطواته. 
فة رأس املال منها، ويشكل تكل طرحتلغي الفةوة بني املفهومني احملاسيب واالقتصادي للربح، مث اليت  عديالتالت

 الميزانية

سوق 

األوراق 

 المالية

 المستثمرين

المصادر 

حقوق الملكية 

 والديون

WACC :

المتوسط 

المرجح لتكلفة 

 رأس المال

سوق 

الموجودا

 ت

االستخدامات 

العمليات 

 والموجودات

ROIC  :

معدل العائد 

على صافي 

 الموجودات
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)أسعد،  أهدافهمغاايت املستثمرين و  حتقيقو ها من خلق املؤسسةاملضافة اليت متكنت إدارة الناتج مقياسا للقيمة 
 .(59، صفحة 2012

 :(Matthias , 2004, p. 70) وفق هذا املدخل كما يليتعطى عبارة القيمة االقتصادية املضافة ف

EVA= NOPAT – (WACC× IC) 

 :أن حيث

  IC رأس املال املستثمر املستخدم لتمويل املشروع. ويشمل مصادر التمويل ذي التكلفة املختلفة :
 ؛واإللتزامات اليت ال ترتب فائدة)اخلاص واملقرتض(، ويعادل الفرق بني جمموع املوجودات 

 WACCملرجح لتكلفة رأس املال املستثمر؛: الوسط احلسايب ا 
 NOPAT : الضريبة. دربح التشغيل الصايف قبل الفوائد وبع 

 :املضافة كتايلالقيمة االقتصادية  مبسطة حتسب وبطريقة

EVA النتيجة االستغاللية بعد الضريبة =RE- ستثمارأموال اال CE × التكلفة املتوسطة
 WACCاملرجحة لألموال 

 : أن حيث

EVA :  القيمة االقتصادية املضافة أو التدفقات النقدية )يف شكل سيولة( بعد مجيع التحويالت املمكنة
 واحلسومات؛

CE : (Capitaux Engagésمتثل رأس املال امل )والذي يتكون من: أموال خاصة +أقساط  ستثمر
 زينة؛سلفات اخلاإلصدار كقيمة خاصة مرتاكمة + مؤوانت وشبه أموال خاصة + ديون مالية صافية من 

RE ( :Résultat d’Exploitationنتيةة اإلستغالل وهي نفسها النتيةة االقتصادية؛ ) 

WACC (20، صفحة 2009)السعيد و مسري،  : التكلفة املتوسطة املرجحة لألموال. 

 أعباء رأس املال. –ح التشغيلية = األراب EVAأو 
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نه ميكن قياس القيمة االقتصادية املضافة إما من خالل جداء األموال املستثمرة والفرق أيتضح لنا  سبقمما 
الضرائب ومكافأة رأس  عدبالربح التشغيلي صايف بني املردودية املالية والتكلفة املتوسطة املرجحة، أو الفرق بني 

 :(137، صفحة 2015)حممد ر.،  التالية املال املستثمر. وهي بذلك ميكن أن أتخذ إحدى القيم

EVA>0 حتقق فائض عن تكلفة رأس املال املستثمر املطلوب من قبل املسامهني  : فإن املؤسسة
 يف ثروة املسامهني. انجحة وهناك خلق ؤسسةوالدائنني، يف هذه احلالة ميكن القول أن امل

EVA=0 نتةت بقدر ما إستثمرت من أموال، وابلتايل ال حتقق أي قيمة أقد  ؤسسة: فهذا يعين أن امل
 مضافة.

EVA<0 وهو ما  ،: هذا يعين وجود آتكل لثروة املالك نتيةة عدم تغطية تكلفة رأس املال املستثمر
 .اءهاستمراريتها وبقإوهذا ما يهدد ، مما ينتج عنه إخنفاض قيمة أسهم املؤسسة لقيمةيعرف بتدمري ل

ؤسسة ألصحاب يت حققتها املقدار اإلضافة الملمقياس جيد  عد فإن القيمة االقتصادية املضافة توابلتايل
ها يف األقسام الرئيسية داخل املؤسسة، ويف هذه احلالة يتم وضع نظام حوافز استخداماألسهم. كما ميكن 

 للمديرين على أساس ما حيققونه من قيمة اقتصادية مضافة.

 القيمة االقتصادية املضافةطرق زايدة : اثلثا

ر أداة لقياس خلق القيمة يف املؤسسة، حيث هناك ثالثة عناصيعترب مقياس القيمة االقتصادية املضافة 
 تدخل يف حسابه وهي صايف األرابح املعدلة بعد الضريبة وقبل الفوائد، املتوسط املرجح لتكلفة التمويل،أساسية 

مل اإلدارة هذه العناصر وتستعوتغيري يف هذه العناصر يؤثر على القيمة االقتصادية املضافة، رأس املال املستثمر. 
  :(Prasanna , 2011, p. 803)القرارات املناسبة خللق القيمة وذلك كما يلي  ختاذال

س رأ يفبدون ضخ إضافات و  التشغيليزايدة معدل العائد على رأس املال وذلك بتحسني األداء  .1
 ؛املال

 ؛رأس املال اإلضايف يف املشاريع اليت حتقق معدل عائد أكرب من تكلفة رأس املال استثمار .2
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ذلك للحفاظ على نف  قيمة صايف الربح بعد الضرائب، و  ؤسسةحتسني الكفاءة التشغيلية يف امل .3
بتخفيض التمويل احلايل ما أمكن أو/ واإلستمرار يف زايدة صايف الربح بعد الضرائب مع اإلبقاء على 

 حةم التمويل كما هو وذلك بتخفيض التكاليف أو زايدة املبيعات؛
اد املزيج جيذلك إبإسرتاتيةية التمويل، و  ختفيض التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال عن طريق تغيري .4

 التمويلي األمثل.

  القيمة االقتصادية املضافة : حساب متغرياتاملطلب الثاين

 القيمة احملققة احملاسبية لقياس الزايدة يف قوائمتستخدم القيمة االقتصادية املضافة البياانت املستمدة من ال
من طرف املؤسسة، على الرغم من أن معادلة القيمة االقتصادية املضافة أتخذ العديد من الصيغ، لكنها كلها 

 .Stewartوضعها  كز على نف  األفكار األساسية اليتترت

 ثالث متغريات أساسية وهي: صايف األرابح التشغيلية بعد الضرائب، رأسيف حساهبا على  يعتمدحيث 
 .املتوسط املرجح لتكلفة رأس املالاملال املستثمر، 

 CI ورأس املال املستثمر NOPAT صايف الربح التشغيلي بعد الضرائب :أوال

هو يرتكز يف حسابه و  احلديثة يف تقييم األداء املايل، رييعترب مقياس القيمة االقتصادية املضافة من املعاي
لى حدي ععلى صايف الربح التشغيلي بعد الضرائب ورأس املال املستثمر، لذلك سيتم التعرف على كل عنصر 

  فيما يلي.

 NOPAT (نتيجة االستغالل بعد الضريبةحساب صايف الربح التشغيلي بعد الضرائب ) .1

األخذ يف  بربح العمليات مطروحا منه الضريبة ولكن قبلالربح التشغيلي بعد الضريبة، صايف يقصد ب
املتبقي ي إىل الدخل الربح التشغيلاحلسبان تكلفة التمويل، والتكاليف غري النقدية )اإلهتالك( وابلتايل يشري 

Residual Income (492، صفحة 2006)حممد و جالل ،  ةستثمر يف املؤسساملتولد من رأس املال امل.   

يقي  أداء النشاط اإلستغاليل للمؤسسة واملستقل عن  NOPATفصايف الربح التشغيلي بعد الضريبة 
 النشاط خارج اإلستغالل، حيث أن: 
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 ي والنشاطستثمار نشاط اإلستغالل: يتمثل يف النشاط األساسي للمؤسسة، واملرتبط ابلنشاط اال 
 التةاري للمؤسسة؛

  ،نشاط خارج اإلستغالل: ال ميثل أساس نشاط املؤسسة، وهو عبارة عن نشاط إستثنائي غري متكرر
خذ يف اإلعتبار ات اليت جيب أال أتستثمار فنةده مرتبط ببعض العمليات اإلستثنائية كالتنازل عن اال
 ة يف املؤسسة لدورة ما.لتحديد القيمة االقتصادية املضافة الناجتة عن القرارات املالي

 صايف الربح التشغيلي بعد الضرائب من خالل الشكل التايل:ميكن إيضاح طريقة تشكيل 

 NOPAT: طريقة تشكل 07الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 (Denis , 2000, p. 04 ): املصدر

 EBITث يشبه الناجتة عن عملياهتا اجلارية حي بة يقي  أرابح املؤسسةصايف الربح التشغيلي بعد الضري
 وفق املعادلة التالية: Stewartهو شكل معدل وحيدده ف)األرابح قبل الفوائد والضرائب( 

 الضرائب. –مصاريف التشغيل  –= املبيعات NOPATصايف الربح التشغيلي بعد الضريبة 

ل أساسا ميثن الكشوف املالية، إذ وهذا واحد من أسهل التعديالت جلعل البياانت احملاسبية مأخوذة م
 . (58، صفحة 2018)مولود،  األرابح انقص التدفقات النقدية التشغيلية والضرائب

أعباء اإلستغالل بما  رقم األعمال
 فيها االهتالكات

 ضرائب مدفوعة

  نتيجة اإلستغالل بعد 
 NOPATالضريبة 
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وصايف الربح التشغيلي بعد الضريبة يعترب يف حد ذاته مقياسا لقدرة املؤسسة على توليد النقدية من خالل 
ممارسة نشاطها بغض النظر عن هيكلها التمويلي، وقد مت إختيار هذا املقياس لتعبريه عن التدفقات الناجتة عن 

يل )الفوائد( اهليكل التمويلي وتكلفة التمويل للمؤسسة، ويتم إضافة تكلفة التمو العمليات التشغيلية دون النظر إىل 
. حيث يتم (35، صفحة 2011)ايسر و جيهان ،  إىل صايف الربح وصوال لصايف الربح التشغيلي بعد الضريبة

 لة التالية:من خالل املعاد للمؤسسةإستخراج قيمتها من قائمة الدخل 

NOPAT = EBIT × (1-T) 

 حيث: 

EBIT (Earning Before Interest and Tax:) .صايف الربح التشغيلي قبل الفائدة الضريبة 

T (Tax Rate:) .معدل ضريبة الدخل 

، صفحة 2015)حكيم ،  يتم إتباع منهةني عند إحتساب صايف الربح التشغيلي بعد الضريبةحيث 
394): 

 منهج من األسفل إىل األعلى 1.1

 الربح التشغيلي بعد اإلنداثر واإلطفاء

 + الفائدة الضمنية احملسوبة على العقود التشغيلية
 LIFO+ مبلغ الزايدة بسبب إتباع طريقة 

 + الزايدة يف خمصص إطفاء شهرة احملل
 + الزايدة يف خمصص الديون املعدومة

 الزايدة يف نفقات البحث والتطوير+ 
 + الزايدة يف خمصص إطفاء البنود اإلستثنائية
 = األرابح التشغيلية املعدلة قبل الضريبة

 الضرائب النقدية التشغيلية-
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 = صايف الربح التشغيلي بعد الضريبة

 منهج من األعلى إىل األسفل 2.1

 املبيعات

 كلفة البضاعة املباعة-

 التسويقية واإلداريةاملصاريف -

 اإلهتالك-

 + مصاريف الفائدة الضمنية من اخلسائر التشغيلية

 + الزايدة يف حقوق امللكية

 + إيرادات تشغيلية أخرى

 الضرائب النقدية التشغيلية-

 = صايف الربح التشغيلي بعد الضريبة

 CI رأس املال املستثمر .2

ابألصول االقتصادية، واليت تتشكل من مبلغ األموال اخلاصة رأس املال املستثمر ميكن تسميته كذلك 
، صفحة 2017)سعاد و مسيحة،  ومبلغ الديون املقدمة من طرف املقرضني، ومن أجل تقديره هناك طريقتني مها

406): 

 الطريقة األوىل عن طريق اخلصوم أو املوارد؛-

 ات.ستخدامطريق األصول أو االالطريقة الثانية عن -
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 ألوىل عن طريق اخلصوم أو املصادرالطريقة ا. 1.2

رأس املال املستثمر ابلنظر إىل اخلصوم يتمثل يف مبلغ األموال اخلاصة ومبلغ الديون الصافية اليت متثل 
 الوضعية احلقيقية لديون املؤسسة؛

 الصافيةرأس املال املستثمر = األموال اخلاصة + الديون 

 اتستخدامعن طريق األصول أو اال الطريقة الثانية. 2.2

  يف اإلدارة املالية واألكثر سهولة يف التطبيق، حيث أنه يف هذه احلالة فإناستعماالوهي الطريقة األكثر 
غالل ترأس املال املستثمر يتمثل يف املوارد املستخدمة واملقدمة من طرف أصحاب األموال واملتعلقة ابلنشاط اإلس

 يف املؤسسة.

 BFREوبعبارة أخرى، عبارة عن األصول الثابتة الصافية زائدا اإلحتياج يف رأس املال العامل لإلستغالل 

 :وحيسب هذا األخري كما يلي

 لإلستغالل حتياج يف رأس املال العامل: اإل08الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثة.املصدر: 

 

إلحتياج يف رأس املال العامل لإلستغالل ا BFRE   

املخزوانت: 
بضاعة، مواد 
أولية، منتوجات 
 اتمة الصنع.

ديون اإلستغالل: 
موردين، ديون 
جبائية واجتماعية، 
تسبيقات من 
العمالء، مدينون 
.آخرين لإلستغالل  

: مدينو اإلستغالل
عمالء، تسبيقات 
مدفوعة ملوردين، 
ديون أخرى 
 لإلستغالل.
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 تكلفة رأس املالحساب : اثنيا

 لى تكلفة رأس املال وطريقة وقواعد حسابه.التعرف ع يف هذا اجلزء سيتم

 تعريف تكلفة رأس املال 1.1

 لفائدة علىرأس املال وهي تتضمن ا ستخدامال التكلفة اليت تتحملها املؤسسة يقصد بتكلفة رأس املال
مصادر التمويل أي كلفة مجيع  ،(492، صفحة 2006)حممد و جالل ،   اصةموال اخلاألوتكلفة القروض 

ون اهتا، وهي تكلفة األموال اخلاصة )حقوق امللكية( وتكلفة الدياستثمار اليت تستخدمها املؤسسة يف متويل 
ني. فإذا كان العائد مع استثماراملتوسطة والطويلة األجل. ومتثل تكلفة رأس املال احلد األدىن للعائد املطلوب من 

ي أقل من تكلفة مصادر متويله، فيةب عدم تنفيذ هذا املشروع لكونه غري جمدي اقتصاداي، استثمار من مشروع 
وإال سيتعرض املشروع خلسائر ومن مث ختفيض لقيمته. من هنا تتضح األمهية الكبرية هلذه التكلفة ودورها احملوري 

  .(58، صفحة 2018)مولود،   ية والتمويلية يف املؤسساتار ستثميف صناعة القرارات اال

تعد تكلفة رأس املال املستثمر هي املكون األكثر أمهية يف مقياس القيمة االقتصادية املضافة. ويتم إحتساب 
اب لرأس املال، وهي تتطلب إحتستكلفة رأس املال من خالل الوصول إىل معدل التكلفة املتوسطة املرجحة 

شفاف وموثوق ألن هناك طرقا خمتلفة لقياس تكلفة رأس املال وحتديدا التمويل ابألسهم. وهي ليست عائدا 
مطلواب، وإمنا هي متوسط مرجح للتكلفة وللعائد املطلوب. ويتم إحتساب معدل التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس 

 :(511، صفحة 2008)محزة م.،  املال من خالل املعادلة التالية

WACC=KCP ×CP/(D+CP) +KD×(1-IS) ×D/(D+CP) 

 حيث أن:

WACCالتكلفة املتوسطة لرأس املال؛ : 

KCPتكلفة األموال اخلاصة؛ : 

KDتكلفة اإلستدانة؛ : 

IS.معدل الضريبة : 
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دل الفائدة اعتبارها معهناك عدة طرق لتقدير تكلفة األموال اخلاصة املشروطة من املسامهني، حيث ميكن 
مولود، ) لألموال اخلاصة وذلك بنسبة النتيةة الصافية لألموال اخلاصةمضافا إليه نسبة املخاطرة، أو معدل العائد 

توسط ملايف املقابل، يتم احلصول على النسبة املئوية لتكلفة رأس املال من خالل أخذ  .(59، صفحة 2018
  ال للديون ورأس مال األسهم.لتكلفة الدين بعد رأس امل املرجح

ة لتكلفة جيب حساب القيمة املتوسط ،حلساب القيمة اإلمجالية لتكلفة رأس املال إنهعليه ميكن القول و 
والوفر  ،ن جهةمهذا األموال اخلاصة وتكلفة الديون أخذا بعني اإلعتبار األوزان النسبية لكل منهما يف رأس املال 

املال هي  أن التكلفة الوسطية املرجحة لرأس حيثالضرييب الناتج عن التمويل عن طريق الديون من جهة اثنية. 
 هنا النسبية.مضروبة يف أوزا ؤسساتجمموع تكلفة األموال اخلاصة وتكلفة الديون بعد الضريبة على أرابح امل

 معدل-1) ×الوزن النسيب هلذا املصدر(  ×)تكلفة القروض كلفة املرجحة املتوسطة لألموال=تال
 ×الوزن النسيب هلذا املصدر( + )تكلفة حقوق امللكية × املمتازة  )تكلفة األسهم احلدي( +الضريبة 

 الوزن النسيب هلذا املصدر(

( على أهنا العائد اإلمجايل الذي جيب WACCميكن تفسري التكلفة الوسطية املرجحة لرأس املال )ه نوم
على أصوهلا احلالية للحفاظ على قيمة أسهمها. وهو أيضا العائد املطلوب من قبل املستثمرين  ؤسسةأن حتققه امل

. ؤسسةامل حبيث يكون له نف  املخاطر التشغيلية اليت تتحملها ؤسسةي ينةز من قبل املاستثمار على أي مشروع 
فيه، فهذا هو معدل  ستثمار االي ترغب يفاستثمار بتقييم التدفقات النقدية ألي مشروع  ؤسسةلذا، إذا رغبت امل
 .(03، صفحة 2020)حممد ا.،  هاستخداماخلصم الذي يتم 

 قواعد حساب تكلفة رأس املال .2.1

ى، ) محزة و عيس توجد أربعة قواعد جيب أخذها بعني اإلعتبار عند حساب تكلفة رأس املال وهي
 :(156-155، الصفحات 2019

  جيب حساب تكلفة رأس املال بعد خصم الضرائب، متاما كما يتم حساب التدفقات النقدية الصافية
 أي بعد الضرائب أيضا؛
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  حيث على املؤسسة عند حساهبا لتكلفة رأس املال أن تستعمل القيم السوقية،  ابستعمالاحلساب
املتوقع على  فهذه التكلفة متثل العائد احلايلالقيم السوقية للديون والسندات ولي  القيم الدفرتية، 

كما تتيح ح،  لرتجيل، وهذا ألن القيمة الدفرتية أو احملاسبية ليست مناسبة األوراق املالية للمؤسسة
ها. ومع ذلك وغري  ستثمارظروف السوق احلالية من خماطر االللمستثمرين احلصول على عائد يعك  

لقيمة الدفرتية ا استعمال ميكنفإذا تعسر حتديد القيمة السوقية إلحدى مركبات هيكل رأس املال، فإنه 
 ؛لتقدمي تكلفة رأس املال

 معدالت  ستخدامامسية مع التدفقات النقدية اإلمسية. يف العموم، فإنه جيب تطابق أسعار الفائدة اإل
العائد أو التكاليف اإلمسية مبا يتطابق مع التدفقات النقدية اإلمسية املستعملة يف التدفقات النقدية 
احلرة. ففي وجود تضخم كبري، ميكن حساب التدفقات النقدية احلقيقية بسعر اخلصم احلقيقي، لكن 

جود هذا النوع من التضخم، فإن معدالت التضخم العالية عادة ما تكون متقلبة جدا، وابلتايل يف و 
اإلمسي مع سعر  لتدفق النقديالتقلب يف حساب التدفقات النقدية احلقيقية، لذا فإنه جيب حساب ا

 والعك ؛  امسيخصم 

 ة معينة، ل فرتة زمنييكون كهدف للمؤسسة للوصول إليه خال جيب وضع تكلفة حمددة لرأس املالل
كون قد حددت ، ت، فإذا إحتاجت املؤسسة إىل متويليل حتديد اهليكل املايل األمثل للمؤسسةاوابلت

األرابح احملتةزة، وذلك  استعمالأو  إقرتاضأو مصدر التمويل إما إصدار أسهم أو طرح سندات، 
   مبا يتناسب مع أهدافها املستهدفة.

الفصل  س املال يفأس املال حلساب تكلفة ر أكل عنصر من عناصر ر   ىل حساب تكلفةإسيتم التطرق 
 الثالث. 

 : تعديالت القيمة االقتصادية املضافةالثالثاملطلب 

إجراء عدد كبري من التعديالت والتسوايت اليت تشرتك يف أتثريها  Stern & Stewardقرتحت شركة إ
 وهذا لتسهيل حساب القيمة االقتصادية املضافة. ستثماركلفة االتعلى صايف األرابح وعلى 

 



 الفصل األول: اإلطار املفاهيمي للقيمة االقتصادية املضافة.

54 
 

 حلساب القيمة االقتصادية املضافةالتعديالت املقرتحة : أوال

تتمثل الفكرة األساسية ألسلوب القيمة االقتصادية املضافة يف اإلعتماد على الربح االقتصادي ولي  الربح 
ن حساب الربح أرتفاعا وهبوطا تبعا للربح االقتصادي هلا، والواقع ؤسسة إاملاحملاسيب، حيث تتحرك قيمة 

تتطلب إجراء حيث ، (492، صفحة 2006)حممد و جالل ،   ليست عملية يسرية ؤسسةاالقتصادي للم
تعديال يتوجب إجراؤها  160واليت تفوق  Stern Stewart & Coأوصت هبا شركة العديد من التعديالت 

 ،(NOPAT)(، وصايف األرابح التشغيلية بعد الضرائب Invested Capitalعلى كل من رأس مال املستثمر )

الت ال القيمة االقتصادية املضافة من تعديمقياس اليت تستخدم  ؤسساتولكن يف واقع احلال ما تقوم به امل
 وذلك جتنبا للتعقيد.تعديالت  15إىل  5تتةاوز من 

فإنه جيب ة يف حساب القيمة االقتصادية املضافبعني اإلعتبار  ها املؤسسةلتحديد التعديالت اليت تؤخذ
 تطبيق القواعد التالية:

 املادية: جيب أن يكون التعديل له أثر مادي؛ 
 التحفيز: جيب أن يكون للتعديل أثر يف صنع القرار؛ 
  البياانت الالزمة إلجراء هذه التعديالت؛توفر البياانت: حيث جيب توفر 
 .السهولة والبساطة: حيث جيب أن تتصف ابلسهولة والبساطة 

 هذه القواعد تساعد على تقليص كمية البياانت الالزمة، وتسهل عملية حساب القيمة االقتصادية املضافة.

 سنحاول تقسيم أهم التعديالت كالتايل:ومنه 

 تعديالت على قائمة الدخل .1

بنود إىل العض ب ضافةالتعديالت إبجراء بعض التغيريات على عناصر قائمة الدخل، وذلك إب هذه هتتم
 :وهيرأس املال املستثمر يف قائمة املركز املايل 
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 تكلفة البحث والتطوير .1.1

السنة اليت أنفقت هبا.  من الربح يف ختفض ، فهيوفقا للمعايري احملاسبية فإن هذه النفقات تعترب مصروف
ولكون أن هذه النفقات ليست هلا قيمة مستقبلية ميكن اإلستفادة منها، لذا يعاد إضافتها إىل كل من صايف 

 .(132، صفحة 2008)عدانن و ارشد ،  الربح التشغيلي بعد الضريبة وإىل رأس املال

 ان إعتبارهالتنبؤ ابألسعار املستقبلية لألسهم أكثر مايب على جيأثر إ طويرالبحث والترمسلة تكاليف ل
دي إىل زايدة على املدى الطويل مما يؤ  مؤسسةللترتبط ابلقيمة السوقية  امصروفا يف قائمة الدخل، وكذلك فإهن

 والتالعب.منع العديد من حاالت الغش كما أهنا تساعد على املبيعات من عام إىل أخر.  

  إطفاء الشهرة. 2.1

تؤدي النفقات غري النقدية مثل الشهرة إىل تشويه رأس املال، ونظرا ألن القيمة االقتصادية املضافة تركز 
ت الشهرة لذلك جيب إضافة جممع إطفاءااملستثمرة يف املؤسسة، على قياس العائد النقدي املتولد من النقدية 

ي املال املستثمر، وكذا إضافة إطفاء الشهرة عن العام احلايل إىل صايف الربح التشغيلعن السنوات السابقة إىل رأس 
 .(494، صفحة 2006)حممد و جالل ،  بعد الضرائب

عنها يتم اإلفصاح نه إ، والناجتة عن عملية اإلقتناء فؤسسةفيما يتعلق ابلشهرة غري املسةلة يف دفاتر املأما 
 من خالل إضافتها إىل قائمة املركز املايل وذلك حىت تعك  التكلفة الفعلية لإلقتناء من وجهة نظر املسامهني.

 الفروق الضريبية. 3.1

من ضرائب، وما سددته فعال، ولكن من وجهة النظر االقتصادية فإن  ؤسسةويقصد هبا ما تتحمله امل
تلك اليت سددت فعال، وليست تلك اليت ستدفع الحقا.  الضرائب اليت يتوجب طرحها من اإليرادات هي

وملعاجلة هذه الفروق يتم إضافة الضرائب املستحقة إىل رأس املال املستثمر وإضافة الزايدة يف الفروق الضريبية إىل 
 .(493، صفحة 2006)حممد و جالل ،  صايف الربح التشغيلي بعد الضرائب
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 هالك األصول الثابتةستإ .4.1

ا ت أحياان إبستبعاد بعض أصوهلا الثابتة، ورمبا أن القيمة الدفرتية لألصل ختتلف عن قيمتهتقوم املؤسسا
 Stern Stewartالسوقية فإن ذلك يؤدي إىل أرابح أو خسائر تنتج عن بيع األصول، وقد إقرتحت الشركة 

&Co ه األرابح بتسةيل هذ واخلسائر، ويف حال قيام املؤسسةح خبصوص هذا الشأن عدم تسةيل هذه األراب
 واخلسائر فإنه جيب أن يتم إستبعادها من قائمة الدخل.

 تعديالت على قائمة املركز املايل .2

 أهم التعديالت من هذا النوع ما يلي:

 جرد املخزون .1.2

فإنه يضاف الزايدة يف  (Fifo وأ Lifo) نظرا إلختالف املؤسسات يف تقييم املخزون حسب طريقة
 †(Fifoتخدم )تس مبؤسسة مقارنةذه الطريقة يف تقييم املخزون تستخدم ه إذا كانت املؤسسة *(Lifoاإلحتياطي )

  .(132، صفحة 2008)عدانن و ارشد ،  يف تقييم املخزون

 واخلسائر املؤقتة )غري العادية(األرابح . 2.2

هذه من أكثر الفقرات إرابكا عند معاجلتها حماسبيا. إذ قد ختفي هذه الفقرة األداء غري اجليد تعد 
وعليه ختصم األرابح من صايف الربح التشغيلي بعد الضرائب وتضاف اخلسائر الرأس مالية غري العادية  ،مؤسسةلل

 إىل هذا الصايف.

 بعد التعديل صور القيمة االقتصادية املضافة: اثنيا

دة ئها، جتدر اإلشارة إىل أن القيمة االقتصادية املضافة ميكن أن أتخذ عالتعديالت اليت يتم إجرا اء علىبن
 :(169، صفحة 2007)هالة،  يف صور تتمثل 

 

                                                           

 طريقة حماسبية لتقييم املخزون السلعي وفق ما يرد أخرا خيرج أوال. * 
 طريقة حماسبية لتقييم املخزون السلعي وفق ما يرد أوال خيرج أوال. † 
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 األساسية القيمة االقتصادية املضافة .1

 املالية؛البياانت اليت توضحها القوائم دون إجراء أي تعديالت على وهي اليت حتسب 

 لقيمة االقتصادية املنشورةا .2

ي اليت هومثل هذه القيمة  ،تعديال على البياانت الواردة يف القوائم املالية 12وهي اليت حتسب بتطبيق 
 ؛السنوي للمؤسسات يف ترتيبها Stern & Stewart شركةتعتمد عليها 

 للمؤسسة القيمة االقتصادية املضافة املالئمة .3

 .اهل وحتسب عن طريق إجراء بعض التعديالت على القوائم املالية واليت تراها املؤسسة مالئمة

 يمة االقتصادية املضافة احلقيقيةالق .4

مع  ،التعديالت املالئمة على البياانت املستخرجة من القوائم املالية لموحتسب عن طريق القيام بكا
قتصادية القيمة اال، وميثل مقياس ؤسسةالتكلفة الدقيقة لرأس املال لكل قسم من أقسام امل استخداممالحظة 

  ؛املضافة هنا أفضل وأدق مقياس لألرابح االقتصادية

 شكل التايل:وميكن متثيل صور القيمة االقتصادية املضافة من خالل ال
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 : صور القيمة االقتصادية املضافة09الشكل 

 

 

 

 

 

 

 (Hans-Joachim, 2000, p. 149)املصدر: 

مما سبق يتضح أنه ال يوجد مفهوم خاص وحمدد ملقياس القيمة االقتصادية املضافة، وأن تنوع التعديالت 
يت تناسبها لاالقتصادية املضافة يرتك جماال لكل مؤسسة للقيام ابإلجراءات احتت إختالف مسميات القيمة 

سرتاتيةية وسياساهتا احملاسبية، وهذا ما ميكن إعتباره أحد عيوب هذا املقياس اليت قد وتتماشى مع خططها اإل
بتطبيق نف  ال ة إيستثمار تستطيع املقارنة بني البدائل اال تعيق حتقيق اهلدف املرجو منه، حيث أنه قد ال

 ا، إضافة إىل أن كثرة التعديالت قد تزيد من تكلفة التطبيق مما حيد من مزاايه.التعديالت على كل منه
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 خالصة الفصل األول

يمة، حيث مت الق قساسية حول األداء املايل وخلاأللمفاهيم ل التطرق يف املبحث األول من هذا الفصل مت
مدى جناح  جمموعة من املؤشرات اليت تقي  الذي تنعك  عملية تقييمه يف صورة ،مفهوم األداء املايل استعراض

 .هاحبيث تصبح هذه املؤشرات مبثابة معايري ميكن بواسطتها تقدير مدى قيامها بتحقيق أهداف ،املؤسسة وتطورها
 أهدافها وأشكاهلا.و قيمة التعرف على خلق الوكذا مؤشرات األداء املايل التقليدية واحلديثة، وأهم عيوهبا، كما مت 

مفهوم القيمة التعرف على نشأة و  ، من خالللقيمة االقتصادية املضافةا ويف إطار املبحث الثاين مت معاجلة
ان تكلفة الواقع االقتصادي أي أيخذ يف احلسي ؤشر يغلبهذا املإذ أن ، االقتصادية املضافة، وأمهيتها ومميزاهتا

عامل من عوامل اإلنتاج اليت جيب أن ختصم كغريها من تكاليف عوامل اإلنتاج وهي تكلفة رأس املال وهو 
 يدية وأهممن عيوب املؤشرات التقلنطالقا إ هذا املؤشربه  الشيء املضاف يف جمال تقييم األداء املايل الذي جاء

 .واإلنتقادات املوجهة له املزااي إبرازمن خالل  تقييمه ومت .حساب تلك التكلفةعدم عيب وهو 

ايف الربح ، وكيفية حساب كل من صحساب القيمة االقتصادية املضافةعلى كيفية  العملمت خري أما يف األ
ود القوائم املالية نالتعديالت الالزمة على بعض ب إيضاح، وكذا التشغيلي بعد الضريبة وتكلفة رأس املال املستثمر

  التعرف على صورها بعد إجراء التعديالت املناسبة لكل مؤسسة.، و لتطبيق القيمة االقتصادية املضافة

عتباره أهم إب املايل ومؤشراته، والتطرق إىل مقياس القيمة االقتصادية املضافةعلى األداء بعد أن مت التعرف 
قرتحة نشأته وتعريفه وكذا أهم التعديالت املابلوقوف على  وذلكلقياس األداء املايل للمؤسسة، مقياس حديث 

 راسةدابه، سننتقل يف الفصل التايل لعرض اإلسرتاتيةية املالية للمؤسسات االقتصادية، بحلسابه، وكيفية حس
 خمتلف اجلوانب املتعلقة هبا.
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 متهيد

ا االقتصاد التغريات اليت يعرفهتواجه املؤسسات يف الوقت الراهن العديد من التحدايت، خاصة يف ظل 
املؤسسة ، إذ تعمد اءوحتقيق النمو والبق جملاهبة هذه التحدايت،إسرتاتيةيات  انتهاجالعاملي، وهذا ما يفرض عليها 

تلك الوسيلة  ها ألي قرار، فاالسرتاتيةية العامة هياختاذديد إسرتاتيةية عامة، أتخذها بعني اإلعتبار عند إىل حت
للوصول إىل الغاايت واألهداف يف شكل خطة موحدة، تربط مجيع أجزاء املؤسسة، وتكون شاملة املستخدمة 
 ت املتكاملة واملتةانسة ابملؤسسة.جلميع النشاطا

رية ادارة عن امللكية يهتمون بتقييم الرحبية ودراسة إمكانية إستمر ةد أن املسامهني يف ظل إنفصال اإلفن
املستقبلية  واملستثمرون فنةدهم مهتمني ابلتنبؤ ابألوضاعه، كذلك الدائنون ط فياملؤسسة يف احمليط الذي تنش

، واإلقراض للمؤسسة مارستثقرارات اال ختاذللمؤسسة، خاصة فيما يتعلق بيسرها املايل ورحبيتها مبا يسمح هلم اب
 .وهذا ما يفرض على املؤسسة وضع إسرتاتيةية مالية

سةم اإلسرتاتيةية املالية يف املؤسسة يهدف إىل تقدير وتوفري املوارد املالية، وتوظيفها مبا ين اختاذحيث أن 
وملا هلذه  إلدارهتا،ومبا حيقق كفاءة األداء ابلنسبة مع رسالة املؤسسة وأهدافها اإلسرتاتيةية بشكل عام، 

يستوجب جمموعة  لبه من مبالغ طائلة،من أتثري على رحبية املؤسسة وتوجهها يف السوق، وما تتط سرتاتيةيةاإل
 ستثمارمن اإلجراءات التحليلية للمعلومات املتعلقة بوضع املؤسسة املايل وقراراهتا السابقة يف ما يتعلق بشأن اال

ومصادر التمويل اليت توفرها القوائم املالية اليت تتضمن قدرا هائال من املعلومات املفيدة ماليا وإسرتاتيةيا خاصة 
 دعم نتائج حتليلها بنتائج التحليل اإلسرتاتيةي للمؤسسة. إذا مت

 والتعرف على مراحل إعدادها، وأهم القراراتإبراز ماهية اإلسرتاتيةية املالية ق سنحاول من خالل ما سب
 تقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية: حيث سيتم .املتعلقة هبا

 ماهية اإلسرتاتيجيةاملبحث األول: 

  للمؤسسة االقتصادية اإلسرتاتيجية املالية الثاين:املبحث 

 االقتصادية لمؤسسة: مقومات اإلسرتاتيجية املالية لاملبحث الثالث
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 ملبحث األول: ماهية اإلسرتاتيجيةا

أهداف  سرتاتيةي احلديث، الذي يعمل على حتقيقؤسسة االقتصادية على التسيري اإلتبىن مقومات امل
وذلك من خالل وضع إسرتاتيةيات تتناسب ووضعية املؤسسة داخليا وخارجيا، مع املؤسسة طويلة املدى، 

ت اليت ا، ومن جهة أخرى، الفرص والتهديداألخذ يف عني اإلعتبار نقاط قوة وضعف املؤسسة هذه من جهة
 تواجهها.

 ملطلب األول: مفهوم اإلسرتاتيجيةا

وتطوير  يف املؤسسة، واليت تعتمد على إنشاء تعد إسرتاتيةية املؤسسة من العمليات الدورية واملستمرة
طبيق جعية للقرارات االسرتاتيةية القائمة على نتائج تقبلية جديدة من خالل التغذية الر إسرتاتيةيات مست

 سرتاتيةيات حمددة.إ

 أوال: تعريف اإلسرتاتيجية

ها منذ عدة استخدامإقتصر واليت  Strategosتستمد كلمة اإلسرتاتيةية جذورها من الكلمة اليواننية 
لدى  ستخدام، إال أهنا إمتدت بعد ذلك إىل جمال الفكر اإلداري وصارت مفضلة االعلى العمليات احلربيةقرون 
ت األخرى املهتمة بتحليل بيئتها وحتقيق املبادرة والرايدة يف جماالت عمال وغريها من املؤسسااأل ؤسساتم

  .(22، صفحة 2009هيم ن.، )ابرا نشاطها

ر و ظهى إىل أد: سياسية، إجتماعية، اقتصادية، منها ل مصطلح اإلسرتاتيةية إىل ميادين متعددةو دخب
بغرض  تخذتإرتبط ابلقرارات اليت  هاوجهات نظر خمتلفة حول مفهوم اإلسرتاتيةية، إذ يرى البعض أن مفهوم

عظيم قرارات هامة ومؤثرة تتخذها املؤسسة لت"أهنا  ها علىفيتعر  ميكن حتقيق أهداف معينة، ومن هذه الزاوية
ا تفرضه البيئة عليها من مفرص لوضع أفضل الوسائل حلمايتها نتيةة قدرهتا على اإلستفادة مما تتيحه البيئة من 

ةية، وكذلك الوحدات اإلسرتاتيلمؤسسة، ومستوى اإلسرتاتيةية الكلية لتتخذ على مستوى فهي هتديدات، 
 . (11، صفحة 1999)حممد أ.،  "لى مستوى الوظائفع

ستقبل، مع حشد يف امل ؤسسةوتعرف أيضا على أهنا عبارة عن رؤية بعيدة املدى ملا جيب أن تكون عليه امل
 .(270، صفحة 2001)عبد السالم،  املوارد الالزمة لذلك يف إطار البيئة اليت تعمل فيها
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 ،طويلة األجل للمؤسسة أن اإلسرتاتيةية هي إعداد األهداف والغاايت األساسية Chandlerويرى 
 .(08، صفحة 2001)انصر،  هذه األهداف لتحقيق العمل وختصيص املوارد الالزمة وإختيار خطة

. ميكن سةؤسبشكل مشرتك لتحقيق أهداف امل عملةجمموعة الوسائل واإلجراءات املستتعرف أبهنا كما 
 ,Chiha, 2010) مؤسسةن للاملباشرين وغري مباشري املنافسنيموجهة ضد بعض  عندما تكونن تكون سرية أ

p. 134). 
اليت  عملية تنمية وصيانة العالقة بني املؤسسة والبيئة: "اإلسرتاتيةية متثل Philip Kotler حسب تعرف

تعمل فيها من خالل تنمية أو حتديد غاايت وأهداف وإسرتاتيةيات وخطط تنموية حملفظة األعمال وكل 
، 2002 األزمات،)عبد السالم، اإلدارة اإلسرتاتيةية وإدارة  "العمليات واألنشطة اليت متارسها هذه املؤسسة

 .(64صفحة 

ط أسلوب التحرك املرحلي ملواجهة الفرص والتهديدات اليت يفرزها احمليوميكن تعريفها أيضا على أهنا: "
 وذلك ابألخذ يف احلسبان نقاط القوة والضعف الداخلية للمؤسسة، من أجل حتقيق غاايت وأهداف املؤسسة"

 .(18، صفحة 2014)حممد ر.، 

 ذة من طرفاملتخ واملناهج يب واخلططجمموعة السياسات واألسالهي  إن اإلسرتاتيةيةهبذا ميكن القول 
للقرارات  ، وموجهةاألهدافوسيلة لتحقيق تلك هلم  اصبح بعد تبنيهتل ،املؤسسة إنطالقا من أهدافها األساسية

وقفها التنافسي وملواطن التطوير املستمر مل حنومواردها  إطار توجيهيف  ،املؤسسة ية واملستقبلية اليت تتخذهااملصري 
 ال إىل حتقيق أهدافها.و من خالل التكيف مع احمليط الذي تنشط فيه، وص ،قوهتا

 : خصائص اإلسرتاتيجيةاثنيا

هم هذه لخيص أميكن تتتعدد خصائص اإلسرتاتيةية وختتلف أمهيتها إبختالف العالقة مع املؤسسة، 
 :(23، صفحة 2009)ابراهيم،  اخلصائص فيما يلي
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 جمموعة من القرارات .1

األساسية  تقرارات، منها القرارات اإلسرتاتيةية اليت تعرب عن التوجها تتكون اإلسرتاتيةية من عدة
 تخذ على املستوىت هذه األخرية ابلقرارات اليتمستقبلية هلا، وقرارات روتينية، وتتعلق للمؤسسة وحتدد أفاق 

 التشغيلي للمؤسسة وتكون بصفة يومية داخل املؤسسة؛ 

 الشمولية .2

كون عن الوضع املستقبلي الذي تريد املؤسسة الوصول إليه، وعليه فإنه جيب عليها أن تاإلسرتاتيةية  تعرب
 ؛املؤسسةجوانب لكل شاملة 

 ختصيص املوارد .3

 على ختصيص موارد املؤسسة حسب األهداف املراد حتقيقها.تعمل اإلسرتاتيةية 

 جهة لنظام مفتوحمو  .4

فيما  ، تتكون هذه األخرية من أنظمة حتتية تعملنظام مفتوح موجود يف بيئة خارجيةعبارة عن املؤسسة 
دراسة ومتحيص لى تأيت اإلسرتاتيةية بتصورها املستقبلي فتعمل علبينها بطريقة متكاملة لتحقيق أهداف أساسية، 

 اته وتوجهاته مبا يضمن حتقيق هذا التصور؛يئجز  هذا النظام مبختلف

 الوضوح واإلقناع .5

قة، وكذا بصيغة واضحة وذلك لتطبيقها بصورة فعالة ودقيجيب أن تكون اإلسرتاتيةية واضحة األهداف، 
 من العمال، أو تعرضها مع أهداف املؤسسة؛دون أي مقاومة 

 حمددة من حيث املراحل .6

:  إعدادها وهييف متر بثالث مراحل يقول أبن اإلسرتاتيةية إجتاههناك يف هذه النقطة ف هناك إختالف
أن عملية الرقابة  عتبارإ: الصياغة والتطبيق، على ومها ول أبهنا متر مبرحلتنيالصياغة، التطبيق والرقابة، وجهة تق

كون ضمنية تالتطبيق، أي أن عملية الرقابة  مستوى الصياغة وعلى ة، بل تتم على مستوىال تتم كمرحلة أخري 
 كل مرحلة؛  يفمستمرة و 
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 أسلوب املشاركة .7

اإلسرتاتيةية،  فيما خيصبشكل جيد وانجح جيب إشراك كل الكفاءات وإستشارهتم لصياغة اإلسرتاتيةية 
 ختاذلعليا اباإبنتمائهم للمؤسسة، مث تقوم اإلدارة وكذا حتسيسهم  ،وذلك لعدم مواجهة أي مقاومة يف تطبيقها

 القرارات املناسبة فيما خيص اإلسرتاتيةية املالئمة للمؤسسة؛

 إلزامية الوقت .8

تعد اإلسرتاتيةية وتطبق يف الوقت املناسب واملالئم للمؤسسة، حيث أن الوقت مهم جدا يف اإلسرتاتيةية، 
 أو تنفيذها سيلغي اجلدوى من إعدادها، وهذا نظرا للبيئة الغري مستقرة؛ األن أي أتخري يف إعداده

 املرونة .9

، فاملتابعة ذلك مراإلسرتاتيةية ليست عملية اثبتة وصلبة بل عملية مرنة تستدعي التغيري مىت لزم األ
دثت وذلك حسيناريوهات مالئمة هلذه التغريات، تطبق مىت  عدةاملستمرة للمحيط تستدعي من املؤسسة حتضري 

 .تقليل من األخطار املرتقبةلل

 مراحل القيام ابإلسرتاتيجية اثلثا:

ة إال متناسقة فال ميكن تقدمي مرحلة على أخرى، وال تنةح املرحلة الثانيعد اإلسرتاتيةية عملية مستمرة و ت
 بنةاح املرحلة السابقة وهكذا.

 حتليل البيئة .1

ضبط متغريات البيئة و يعترب التحليل اإلسرتاتيةي املكون األساسي لإلسرتاتيةية، فهو املسؤول عن دراسة 
لقوة الداخلية الفرص اخلارجية وعناصر االتسويقية، حيث تسعى املؤسسة من خالله إىل املالئمة والتوفيق بني 

 .(06، صفحة 2020)فاتح ،  ات اخلارجية وعناصر الضعف الداخليةظل التهديدذلك يف و  ؤسسةابمل

 مرحلة التخطيط اإلسرتاتيجي .2

تشتمل هذه املرحلة على حتديد الرؤية اإلسرتاتيةية ورسالة املؤسسة، وحتديد األهداف والغاايت الطويلة 
  للمؤسسة.كما هتتم بتحديد البديل اإلسرتاتيةي وإختيار اإلسرتاتيةية املناسبة األجل،  
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 التنفيذ .3

علية من خالل فمتثل تلك العملية اليت من خالهلا يتم حتويل اإلسرتاتيةيات والسياسات إىل تصرفات 
ظيمي وابلتايل فإن وضع اإلسرتاتيةية موضع تنفيذ يتطلب وجود هيكل تنتنمية الربامج واملوازانت واإلجراءات، 

النظم املطبقة يف املؤسسة )نظم األجور، ونظم ئمة اإلسرتاتيةية للسياسات التنظيمية، كما أن ، مالمالئم
يةية وإدارة )عبد السالم، اإلدارة اإلسرتات تنفيذ اإلسرتاتيةيةاملعلومات، نظم اإلتصال...( تتالئم ومتطلبات 

  .(78، صفحة 2002األزمات، 

 مراجعة وتقييم اإلسرتاتيجية .4

ديل وتطوير توضع اإلسرتاتيةية ملواجهة وتعحبيث  ،وهي عبارة عن اخلطوة األخرية من مراحل اإلسرتاتيةية
لية التقييم وهذا ملعرفة م، فتخضع اإلسرتاتيةيات لعاملستقبل والذي يتميز بوجود عوامل داخلية وخارجية إبستمرار

 .(07، صفحة 2020)فاتح ،  للمؤسسةبها مع التغريات اليت حتدث يف البيئة الداخلية واخلارجية مدى تناس

 وميكن إيضاح مراحل طرح اإلسرتاتيةية يف الشكل التايل:

 ابإلسرتاتيجية القيام: مراحل 10الشكل 

 

 

 

 

 (49، صفحة 2014)عادل ، املصدر: 

 

 

 

-التشخيص اإلستراتيجي داخلي 
 خارجي

 إختيار بديل إستراتيجي تنفيذ اإلستراتيجية المختارة تقييم اإلستراتيجية المتبعة

ضبط بدائل إستراتيجية 
اوتقييمه  

مجموعة األهدافإعداد   

إعادة تكييف اإلستراتيجية 

 حسب النتائج المحققة



 الفصل الثاين: اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسات االقتصادية.

67 
 

 املطلب الثاين: أمهية ومستوايت اإلسرتاتيجية

ا يكمن يف كما أن جوهره،  تعد اإلسرتاتيةية مزجيا من األهداف والغاايت اليت تسعى املؤسسة لبلوغها
طرق يف هذا وتتميز أبمهية ابلغة يف املؤسسة. لذلك سيتم الت. األنشطة أبسلوب خمتلف عن املنافسنيإختيار أداء 
 أمهية ومستوايت اإلسرتاتيةية داخل املؤسسة.اجلزء إىل 

 : أمهية اإلسرتاتيجيةأوال

ذلك من خالل تعامل املؤسسة بفعالية مع بيئتها املتغرية و ، وضمان يح اإلسرتاتيةية حتسني أداء املؤسسةتت
 :(35، صفحة 1996)أمحد،  ما يلي

 واإلمكانياتالتخصيص الفعال للموارد  .1

تساعد اإلسرتاتيةية املؤسسة على توجيه جهودها بشكل جيد يف املدى البعيد، كما تساعدها يف حتسني 
مواردها وإمكانياهتا بطريقة فعالة ومبا يضمن إستغالل نقاط القوة والتغلب على نواحي الضعف يف  استخدام
 املؤسسة.

 اتيجيةالقرارات اإلسرت  اختاذوضوح الرؤية املستقبلية و  .2

وهذا ما جيعل داث، واإلستعداد ملختلف األحتتطلب صياغة اإلسرتاتيةية دقة كبرية يف التنبؤ ابملستقبل 
تأثري على اإلسرتاتيةية للمؤسسة التخطيط املسبق للمستقبل للتطبيقها سبب منو املؤسسة، كما تتيح اإلدارة 

  مستقبلها بشكل خاص.فرض نوع من السيطرة على خمتلف األنشطة، وابلتايل 

 يدعم املركز التنافسقيق النتائج االقتصادية اجليدة و حت .3

،  ات التكنولوجيةمواكبة التغري متكنها من و  ،املؤسسة يف ظل الظروف التنافسيةكانة اإلسرتاتيةية م تقوي
 ور السوق.أمتساع سيطرهتا الفكرية على ساعد املؤسسة على اإلستفادة من مواردها املتنوعة نظرا إلت كما
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 عاب وفهم عناصر املتغريات البيئيةيإست .4

ئتها إسرتاتيةية املؤسسة من فهم حميطها، وذلك مبعرفة املتغريات االقتصادية واإلجتماعية املستقبلية لبيمتكن 
وحتةيم وهتا نب املخاطر، ودعم نقاط قكنها إستغالل الفرص املتاحة وجتإعتمادا على وضعها احلايل، وابلتايل مي

 ها.نقاط ضعف

 : مستوايت االسرتاتيجيةاثنيا

مستوايت اإلسرتاتيةية إبختالف حةم املؤسسة، ويتفق أغلب الباحثني على تقسيمها إىل ثالث  ختتلف
مستوايت )اإلسرتاتيةية الشاملة، إسرتاتيةية وحدات األعمال، واإلسرتاتيةيات الوظيفية(، نستعرض مفهومها  

 :كما يلي

 اإلسرتاتيجية الشاملة .1

لعام ات، واملوارد املتاحة للمؤسسة، فهي تعك  اإلجتاه ااإلسرتاتيةية وفق الفرص والتهديدتصاغ هذه 
  ومتشعبة ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:معقدة إعدادها عملية أن حيث للمؤسسة، 

  ؛ابملؤسسةوضع اخلطط اإلدارية اخلاصة 
 لمؤسسة،لية، لتوفري التعاضد وتقوية الوضعية التنافسية ستثمار التنسيق بني خمتلف األعمال اال 
 ية وتوزيع موارد املؤسسة فيها.ستثمار وضع األسبقيات اال 
ذا املستوى اإلسرتاتيةيات ه تتعدىتم صياغة هذه اإلسرتاتيةية من طرف اإلدارة العليا للمؤسسة، و يو 

)حممد  ةوالتوسع، اإلنكماش والرتاجع، واإلسرتاتيةية املركبستقرار والثبات، النمو فنةد مثال إسرتاتيةيات اإل
 .(19، صفحة 2007س.، 

 إسرتاتيجيات وحدات األعمال .2

ختتلف إسرتاتيةية املؤسسة إبختالف وحدات األعمال يف املؤسسة، حيث تتكون املؤسسة من جمموعة 
ريات احمليط اخلاصة هبا إستنادا إىل متغ اإلسرتاتيةيةوتنفيذ تتوىل هذه األخرية صياغة  إذمن وحدات األعمال، 

 وذلك يف ظل الظروف واملوارد املتاحة هلا.، اخلاص هبا
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ق دارة العليا لوحدة األعمال مع التنسياإل تقع مسؤولية إعداد وصياغة اإلسرتاتيةية على عاتق مدراء
ستوى اإلسرتاتيةيات اليت ميكن تطبيقها يف هذا امل أهم العليا للمؤسسة. ومن بنيتكامل مع اإلدارة املل و امكال

وتطوير حبوث التسويق،  ،جند اإلسرتاتيةية التنافسية )اهليمنة ابلتكاليف، التميز، الرتكيز(، وإسرتاتيةيات التعاون
 .(28، صفحة 2020)زكراي،  وحتليل األوضاع البيئية إلقتناص الفرص وتوخي خماطر البيئة اخلارجية

 اإلسرتاتيجيات الوظيفية .3

 دراء وحداتمتعد هذه االسرتاتيةية من قبل رؤساء ومدراء اجملاالت الوظيفية ومساعديهم ابلتنسيق مع 
وهذا ما يتطلب  ،(103، صفحة 2000)أمحد س.،  حيث تتعدد اجملاالت الوظيفية داخل املؤسسةاألعمال، 

وعملية  ستثماروضع املوازانت والنظم وسياسات االفهي هتتم باملوارد املتاحة،  استخداملتنظيم وجود صيغ علمية 
   داخل وظائف املؤسسة.إلعطاء إنتاجية عالية ختصيص التدفقات النقدية 

مج اليت تبني  إبعتبارها الوظيفة املسؤولة عن التعامل مع اخلطط أو الربا ،تكتسي اإلسرتاتيةية الوظيفية أمهية
ليات ها لتنفيذ العماستخدامكيفية احلصول على األموال الالزمة من خمتلف املصادر )داخلية وخارجية(، و 

 .(38، صفحة 2017ئشة، )عا الضرورية للمؤسسة، وتوزيع األرابح الناجتة على مسامهي املؤسسة

إلسرتاتيةيات ا وميكن تلخيص هذه ،على املستوى الوظيفي أكثر من إسرتاتيةية ما تبين املؤسسات عادة
 الشكل التايل: يف
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 الوظيفي يف املؤسسات أهم اإلسرتاتيجيات على املستوى: 11الشكل 

  
 (53، صفحة 2014)عادل ، املصدر: 

 املطلب الثالث: مبادئ اإلسرتاتيجية ومعيقاهتا

لى عدة ع ، لذلك فهي تبىنللوصول إىل هدف معني اتيةية على أهنا خطة طويلة املدىتعرف اإلسرت 
لتحقق أهدافها، كما أهنا تواجهها صعوابت يف إعدادها وتنفيذها. لذلك سيتم يف هذا اجلزء التعرف على مبادئ 
 اإلسرتاتيةية ومعوقاهتا.مبادئ 

 : مبادئ اإلسرتاتيجيةأوال

 Liddelمنهم "حاول بعض الباحثني و ، ومع ذلك اثبتة لبناء إسرتاتيةية يف املؤسسةيصعب وضع مبادئ 
Hart2009يم، )ابراه " أن يضع مبادئ أساسية لإلسرتشاد هبا يف صياغة اإلسرتاتيةية، نوردها كما يلي ،

 :(27-26الصفحات 

إستراتيجيات المؤسسة على المستوى 
الوظيفي

قية اإلستراتيجية التسوي

استراتيجية البحث 
والتطوير

إستراتيجية الريادة في 
التكنولوجيا

إستراتيجية التبعية 
التكنولوجية إستراتيجية اإلنتاج 

والعمليات

إستراتيجيات الشراء

إستراتيجية الشراء من
مصادر متعددة

إستراتيجية المصدر 
الموازي

إستراتيجية الشراء من
مصدر واحد

إستراتيجية الموارد 
البشرية

نظام المعلومات

اإلستراتيجية المالية
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 أن تتكيف الغاايت مع الوسائل املتاحة لبلوغها؛ 
  أخذ إجتاهات عمل تكتيكية واليت تؤدي إىل مزيد من البدائل احملققة لعدد كبري من األهداف

 املوضوعة؛
  ال يعين ،لتنبؤاأن تتكيف اخلطط املوضوعة مع احلاالت املستخدمة واليت مل يتم إستيعاهبا يف عملية 

 فقدان التوجه اإلسرتاتيةي املرسوم، هذا
  ا نف  الطرق السابقة يف املنافسة، وتنظيمه استخداممن الضروري جتديد األساليب واملوارد وعدم

 ل تكييفها مع الوضع الراهن واملستقبلي؛يونشرها بطرق عديدة لتسه
 ؤسسة إىل ات تؤدي ابملستثمار كانت هذه اال  ات ذات املقاومة القليلة خاصة إذاستثمار اإلجتاه حنو اال

 ؛األهداف املراد حتقيقها
  عندما تكون املؤسسة يف حالة عمل متعدد اإلجتاهات، فمن الضروري جتنب إستغالل مجيع مواردها

 .موقع واحديف خدمة 
 : معيقات اإلسرتاتيجيةاثنيا

 نقاط التاليةلخصها يف الاإلعداد، ن تصادف اإلسرتاتيةية بعض املشاكل والقيود سواء أثناء التنفيذ أو
 :(68، صفحة 2009)ابراهيم، 

 التعقيد والصعوابت يف اإلعداد .1

ج علومات اليت تتحصل عليها من داخل وخار ابملو ، أبهداف وسياسات املؤسسة إرتباط اإلسرتاتيةية
يكون ل لذلك هتدف املؤسسات إىل تطوير نظام معلوماهتاا ومعقدا، جيعل من عملية إعدادها أمرا صعب ،املؤسسة

 اإلسرتاتيةية؛إبمكاهنا الوصول إىل أقصى درجة من فعالية 

 إمكانية نقص مرونتها .2

ليت قد اتنتقد اإلسرتاتيةية أبهنا اثبتة وغري مرنة، وهذا ما يصعب عليها اإلستفادة من الفرص عادة ما 
ثناء عملية إعداد أ اإلعتباربعني  مأخوذةكوهنا غري املؤسسة،  تتاح هلا أثناء عملية تنفيذ اإلسرتاتيةية يف 

  فوائد املؤسسة؛ اإلسرتاتيةية، وهذا ما يقلل من 
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 إمكانية املعارضة عند التنفيذ .3

ون أن هناك كوقد تكون جزئية أو كلية،  تعد من أهم الصعوابت اليت تواجه عملية تطبيق اإلسرتاتيةية، 
رجهم عن حماولة للتغيري تضرهم، ألهنم يشعرون أبهنا ختوأي الراهن، يريد إبقاء الوضع بل من ال يريد التغيري، 
 ؛ابلنسبة هلم، إضافة إىل أهنم خائفني من التغيريإطارهم املألوف 

 إزدايد حدة املنافسة .4

ح وجودة املنتج فقط بل تعددت لتشمل كل أنشطة املؤسسة، ويتضمل تعد املنافسة مقتصرة على السعر 
 يةا وضع إسرتاتيةية ذات كفاءة عالمن خالل ظهور منافسني جدد إبستمرار، وهذا يفرض على اإلدارة العلي

 وبعيدة املدى ملعاجلة وضع املؤسسة وأسواق خمتلفة؛

 ندرة املوارد املتاحة .5

 كتشفةمع نقص املوارد الطبيعية املأهم مشكلة تواجه املؤسسة وهي الندرة، كون أن عدد السكان يف تزايد 
 د؛بني الدول وبني املؤسسات على املوار إىل ظهور صراعات  أدىو  جعل املؤسسات يف معضلة كبرية، اوهذا م

 لطاقةا .6

وضع إسرتاتيةيات تضمن من خالهلا توفري ما حتتاجه من موارد لضمان بقائها  على املؤسسات
 وإستمراريتها.

 ذه الصعوابتأن ه كماصعوبة يف التنفيذ،  ، أن وجود صعوبة يف اإلعداد يؤدي إىل ومما سبق يتضح لنا
خذها بعني أتعلى املؤسسة أن تسعى إىل التخفيف منها أو بل جيب لي  من املمكن القضاء عليها متاما، 
 اإلعتبار يف خمتلف املراحل اإلسرتاتيةية. 
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 للمؤسسة االقتصادية سرتاتيجية املاليةاملبحث الثاين: اإل

 ،ة ووحدات األعمالاملؤسس على مستوى سرتاتيةيةللخيارات اإلاملالية  اثرتبني اإلسرتاتيةية املالية األ
دف إليه هو . ولعل أهم ما هتاملؤسسة إلكساهبا ميزة إسرتاتيةيةمع أهداف فهي تركز على مواءمة اإلدارة املالية 

تنافسي املوارد املالية بطريقة تعزز األداء وحتسن الوضع ال استخداممن خالل  ، وذلكتعظيم القيمة املالية للمؤسسة
 ىل جمموعة من القرارات.وهو ما ميكن حتقيقه ابإلستناد إ ،للمؤسسة

 سرتاتيجية املاليةالنظرية لإلاخللفية املطلب األول: 

وضع اخلطوط العريضة على املدى الطويل للتسيري املايل، من خالل حتديد  حتاول اإلسرتاتيةية املالية
 زمة لتحقيق هذه األهداف.اللللمؤسسة وحتديد املوارد املالية ااألهداف اإلسرتاتيةية 

 : تعريف االسرتاتيجية املاليةأوال

 املالية عدت تعريفات نوجز بعضها فيما يلي:عرفت اإلسرتاتيةية 

وضح أن أبهنا التطبيقات املالية املتعلقة ابإلسرتاتيةية العامة للمؤسسة، فهي ت املالية تعرف اإلسرتاتيةية
ظيم القيمة العامة يف املستوى األعلى، فهي هتدف إىل تع اخليارات املالية تكون منسةمة مع خيارات اإلسرتاتيةية

املوارد املالية  ستخدامتعزيز األداء املايل وحتسني الوضع التنافسي للمؤسسة، ابالسوقية للمؤسسة، من خالل 
 .(31، صفحة 2018)مولود،  تاحة للمؤسسةامل

ع يتم دراسة اإلسرتاتيةية املالية بعناية خاصة، حىت ال تقداخل املؤسسة، ونظرا ألمهية اجلوانب املالية 
العديد من املؤشرات  كما هتتم اإلسرتاتيةية املالية بفحص،  املؤسسة يف إشكالية املوازنة بني السيولة والرحبية احملققة

تنفيذ  على جمموعة من النسب املالية اليت تعزز قدرة املؤسسة على وتعتمد يف ذلك ،الرحبيةو اخلاصة ابملديونية 
  .(31، صفحة 2018)مولود،  سرتاتيةيتها العامةإ

يف حدوده  سرتاتيةية املتفحصة واحملددة لإلطار العام الذي ميكنتلك اإل على أهنا اإلسرتاجيية املالية وتعرف
، صفحة 2005 )مؤيد، أفضل القرارات املالية اليت تساعد املؤسسة على تنفيذ إسرتاتيةيتها الشاملة اختاذ
196). 
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يتم تعريف اإلسرتاتيةية املالية على أهنا جمموعة متماسكة ومرتابطة من األهداف واملعايري والقواعد كما 
 تيةية املالية من مكونني أساسيني مها:املالية، حيث تتكون اإلسرتا

 مجع األموال اليت حتتاجها املؤسسة ابلطريقة األنسب )قرارات التمويل(؛ 
 وتوزيع األرابح ستثماروإدارة توظيف هذه األموال داخل املؤسسة، مبا يف ذلك قرارات اال (Veronika 

 .(87، صفحة 2019، 
عامة للمؤسسة، هنا إسرتاتيةية وظيفية وهو ما جيعلها ختضع لإلسرتاتيةية الأتعرف اإلسرتاتيةية املالية على و 

ة العالقات ، إسرتاتيةية التمويل وإسرتاتيةية توزيع األرابح وإسرتاتيةيستثماروهي تشمل كل من إسرتاتيةية اال
 .(Jaroslav , 2009, p. 02 ) القانونية

 ستثمارتتبىن قرارات اال اليت ،اإلسرتاتيةية املالية متثل احملفظة املكونة للخطة اإلسرتاتيةية للمؤسسةكما أن 
اتيةي والتكتيكي يز بني التخطيط اإلسرت يمن الضروري التمو والتمويل املثلى واملطلوبة لتحقيق أهداف املؤسسة. 

 والتشغيلي حيث أن:

 ؛اإلجرائيتيةية هي مسار طويل املدى سرتااإل 
 التكتيكات هي خطة وسيطة مصممة لتلبية أهداف اإلسرتاتيةية املتفق عليها؛ 
 فقا لتكتيكات احملددة و  ؤسسةاألنشطة التشغيلية هي وظائف قصرية األجل مطلوبة لتحقيق أهداف امل

 وخطط إسرتاتيةية.
 ةية، وتقرر اإلدارة الوسطى التكتيكات ومتارس اإلدارةالعليا تقرر اإلسرتاتي إن اإلدارةوغىن عن القول 
 .(Robert , 2009, p. 13) اخلطية السيطرة التشغيلية

جل تؤثر ة األقرارات مالية مهمة وطويل اختاذاإلسرتاتيةية املالية هي إسرتاتيةية تؤدي إىل فإن ومما سبق 
 قرارات والبعيد للمؤسسة، وتتضح اإلسرتاتيةية املالية من خالل القرارات املالية املتمثلة يفعلى املستقبل املتوسط 

وقرارات التمويل وقرارات توزيع األرابح، ويعترب القرار إسرتاتيةي لي  لكونه يتعلق ابألجل الطويل  ستثماراال
اليت تعترب كل قراراهتا سسة، فتسيري اخلزينة و أمهيته وأتثريه على مردودية املؤ  إىلفقط وإمنا هو إسرتاتيةي ابلنظر 

 أيخذ الطابع اإلسرتاتيةي نظرا ألمهيتها وأتثريها على مردودية املؤسسة. كما أن التوازن ،مرتبطة ابألجل القصري
 جل القصري يتعلق ابلقرارات اإلسرتاتيةية اليت إختذهتا املؤسسة يف األجل الطويل.املايل يف األ
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 سرتاتيةية املالية من خالل الشكل التايل:اإلميكن توضيح تعريف 

 سرتاتيجية املالية يف املؤسسة: اإل12لشكل ا

 
 (Iwona, 2011, p. 09): املصدر

 : البعد املايل لدورة حياة املؤسسةاثنيا

قيود احمليط الوضعية املالية و حتياجات مالية خاصة، تفرضها من حمطات حياة املؤسسة تقابلها إ كل حمطة
 :(55-54، الصفحات 2011) الياس و يوسف ،  املايل والتةاري

 مرحلة اإلعداد والتصميم .1

وهي مرحلة أتسي  املؤسسة، تتحمل فيها املؤسسة عادة مصاريف التأسي  واألحباث، واليت يطلق عليها 
 خاصة يف املؤسسات اليت تعتمد على تكنولوجيات متطورة؛املصاريف اإلعدادية 

 

 

اإلستراتيجية المالية

ارإستراتيجية اإلستثم

خلق هيكل األصول

اإلستثمار في األصول 
الثابتة

اإلستثمار في األصول 
المتداولة

إستراتيجية التمويل

هيكل رأس المال

سياسة الديون 

إستراتيجية توزيع 
االرباح

تقسيم االرباح

سياسة توزيع االرباح
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 نطالقمرحلة اإل .2

ة يف لكل من املبيعات واإلنتاج، وتكون النتائج واملردودي منوا معتدال وغري مستقر اتعرف املؤسسة فيه
ىل إللةوء سة يؤدي ابملؤسخنفاض حةم اإلنتاج. هذا ما إأغلب األحيان سالبة بسبب ثقل املصاريف الثابتة و 

 ستغالل.مصادر التمويل اخلارجية ملواجهة مصاريف اإل

 مرحلة النمو .3

متصاص إتشهد املؤسسة منوا متسارعا يف حةم املبيعات واإلنتاج، وحتسن يف النتائج واملردودية بسبب 
ات ار ستثمالتكاليف الثابتة الناتج عن وفورات احلةم، كما تتزايد قدرة املؤسسة على التمويل الذايت ملقابلة اال

 BFRاملال العامل  رأس حتياج يفاملتزايدة. تبقى املؤسسة منشغلة بتحقيق التوازن املايل، ابلتسيري الفعال لإل

 ستدانة يعد خيارا حتميا ملسايرة النمو؛ىل اإلإةوء للوا

 مراحل النضج .4

شهار تزداد تكاليف اإلفستقرار والتباطؤ، بعد تشبع السوق مبنتوج املؤسسة احلايل، مييل معدل النمو حنو اإل
حتياجات اض تدرجيي لإلخنفإوالرتويج دون التأثري على املردودية، إذ تواصل املؤسسة يف حتقيق نتائج إجيابية مع 

ىل توظيف إىل احلفاظ على الوضع احلايل أطول مدة ممكنة، فيسعى املسؤول املايل إاملالية. تسعى املؤسسة حينها 
 غري املباشر يف األسواق املالية؛ ستثمارات إضافية واالاستثمار السيولة املرتفعة يف 

 مرحلة الزوال .5

ىل إهي بداية النهاية وأخر حلقة يف حياة املؤسسة بنشاطها احلايل، إذ ينخفض بشدة رقم األعمال، يدفع 
نةم العمال، مما ي ات وتسريحستثمار السعي للبحث عن تصاميم جديدة للمنتج، وتنتهي بعملية التنازل عن اال

 عنه بعض التكاليف اخلاصة اليت ترفع من منحى التكاليف.
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 : البعد املايل لدورة حياة املؤسسة13الشكل 

 

 

 

 

 

 

 (73، صفحة 2011و يوسف ، ) الياس املصدر: 

 مرحلة النمو مرحلة النضج مرحلة الزوال
مرحلة 
 االنطالق

مرحلة اإلعداد 
 والتحضري

مراحل دورة 
 حياة املؤسسة

ضعيف واتبع 
للنقص يف 
املشاريع 
 االستثمارية

ضعيف واتبع 
للنقص يف 
املشاريع 
 االستثمارية

معقول مقارنة 
 بقيمة املؤسسة

مرتفع مقارنة 
 ةاملؤسس بقيمة

مرتفع ومرتبط 
 بتطوير اهلياكل

 القاعدية

احلاجة إىل 
التمويل 
 اخلارجي

أعلى من 
احلاجات 
 التمويلية

 مرتفع ابملقارنة
مع احلاجات 

 التمويلية

ضعيف 
ابملقارنة مع 
احلاجات 
 التمويلية

سالب أو 
 ضعيف

سالب أو 
 ضعيف

التمويل 
 الداخلي

 توجد ال ال توجد ضعيف جدا يف حالة ارتفاع مرتفع
القدرة على 
 دفع التوزيعات

 (146، صفحة 2019)عبد الكرمي،  املصدر:

 الزمن

رقم 

 األعمال

 الزوال التباطؤ النضج النمـــــــو الميالد

 مرحلة النمو
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 سرتاتيجية املاليةمبادئ اإل: اثلثا

 تيةية املالية مبةموعة من املبادئ، نوجزها يف اجلدول التايل:تتميز اإلسرتا

 : مبادئ اإلسرتاتيجية املالية.02اجلدول 

 شرحها املبادئ
 املبادئ املتعلقة برأس املال/ امللكية

 1س املال املطلوب/ رأس املال اخلارجي عن رأن ال تقل نسبة أجيب  لتمويلاعدة اق

 .ؤسسةجيب متويل األصول الثابتة حبقوق امللكية، ألهنا دائمة ومرتبطة ابمل لتوازنقاعدة ا
 يتضمن حقوق امللكية ورأس املال اخلارجي طويل األجل. ثابت، والذيالال املس أميكن متويل األصول الثابتة بر 

 املبادئ املتعلقة بعالقة اإليرادات/ املخاطر
 .ة للحفاظ على السيولةألموال املشاركة يف املؤسسة مناسبجيب أن تكون قيمة وهيكلة رؤوس ا مبدأ السيولة املالية
مبدأ مستوى املخاطرة 

 املناسب
 .تعين احلفاظ على كمية مناسبة من حقوق امللكية يف املؤسسة احلماية ضد املخاطر املفرطة

 .قيمة املؤسسةمن  حبيث تكون تكلفة رأس املال أقل تمويلالاجلمع بني مصادر  يشري إىل ضرورة مبدأ فعالية التمويل

ارات الرئيسية يف القر  خارجية علىعند املستوى املعقول، حىت ال تكون هناك سيطرة يعين احلفاظ على مستوى الديون  ةاملالي يةستقاللمبدأ اإل
 املؤسسة.

 .بيئة املؤسسة وإعطاء تقييم إجيايب علىاك إدر بواسطته د هيكل التمويل الذي يتم يدحتيعين  الرؤية املثلى للتمويل مبدأ
 القرار املايل اختاذمبادئ 

 مبدأ األاننية
ذا القرار مدفوعون مبصاحلهم املالية وأيخذون يف اإلعتبار الفوائد املفقودة اليت سيحصلون عليها إ اختاذاملستثمرون، أثناء 

 أخذوا مبادرات أخرى.
 يفضل املستثمرون املبادرات ذات معدالت العائد األعلى واملخاطر األقل. مبدأ النفور من املخاطر

 تعظيم معدل العائد وتقليل املخاطر. بية، مع السعي لتحقيقها ستثمار لبناء احملفظة االيشكل األساس  مبدأ التنويع
 .إقناعو كون لديهم قوة تفاوض ت ، أي أنىل قبول املعاملة من قبل األطراف املعنيةإيعين احلاجة  مبدأ ثنائية املعامالت

 مبدأ اإلشارات
لى الوضع املايل ابية أو تؤثر سلبا عجيقد تكون إتعترب إشارات االقتصادية األخرى  الل املؤسساتاملعلومات املرسلة من خ

 .للمؤسسة ياحلايل واملستقبل

 مبدأ كفاءة السوق
ةيبون مجيع املعلومات اهلامة ويست يف الوصول إىليفرتض أن سوق رأس املال فعال. املشاركون يف السوق متساوون 

 لإلشارات على الفور.
 يركز صنع القرار االقتصادي على اإلختيار بني مستوى املخاطر واملخاطر املتوقعة. اخلطرمبدأ معدل 

 مبدأ قيمة األفكار
تضمن األفكار املتوسطة متوسط األرابح بينما يتم احلصول على أرابح كبرية من خالل تنفيذ األفكار اجلديدة اليت تنطوي 

 أيضا على مستوايت خماطر أعلى.
 مستقبل األنشطة، ومع ذلك فإهنا تنطوي على نفقات أعلى. مرونة أعلى وفرص معززة إلختيار يتألف من  ختيارمبدأ اإل

 من املفيد اإلستفادة من خربة اآلخرين هذا ال يعين أنه جيب نقل احللول اجلاهزة.أثناء النشاط التةاري  مبدأ السلوك

 مبدأ الوقت هو املال
صول على هلا قيمة أعلى بسبب فرص احل سب. األموال املستلمة يف وقت مناسبنااملال له قيمة خمتلفة يف الوقت امل

 خنفاض املخاطر وقوة شرائية أعلى.، وإستثمارإيرادات إضافية على اال

 (Iwona, 2011, p. 11) املصدر:
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 نواعهاأسرتاتيجية املالية و جماالت وسريورة اإل املطلب الثاين:

سة حتقيقه على املتعلقة ابجلانب املايل، واليت تريد املؤستعرب اإلسرتاتيةية املالية عن الغاايت والتوجهات 
االت سنتعرض من خالل هذا املطلب إىل جمإذ  وهي حتاول عادة تعظيم قيمة املؤسسة.املدى الطويل واملتوسط، 

  ا.إىل أنواعه وكذا ،وسريورة عمل اإلسرتاتيةية املالية

 : جماالت اإلسرتاتيجية املالية أوال

، 2004)مصطفى،  و (33-32، الصفحات 2018)مولود،  هتتم اإلسرتاتيةية املالية ابجملاالت التالية
  :(492صفحة 

مويل، مصادر هيكل الت والتمويل وذلك لتحديد وتطوير ستثماراإلسرتاتيةية يف جمال اال اخلطط رسم .1
 ات األموال وتوزيع األرابح؛استخدامالتمويل، 

األخطاء.  املخاطر، وعدم تكرارزمة لتةنب الالتدابري ال ختاذال ، وذلكوالتمويل ستثماردراسة قرارات اال .2
 ابلعمليات التالية:ويتم ذلك من خالل القيام 

  ابلواقع العملي؛دراسة اجلدوى ومطابقتها 
  ية ومقارنتها ابملستهدف منها؛ستثمار القرارات االنتائج دراسة 
 سة البدائل اإلسرتاتيةية والفرص والتهديدات اليت تواجه املؤسسة وعالقتها مبصادر درا

 التمويل؛
 رافات اإلحن دراسة نتائج نشاط املؤسسة ومقارنتها مبا هو خمطط ومستهدف، وحتليل

 والضعف يف املؤسسة.بط نقاط القوة وض
 خالل: من لكويتم ذ .والتمويل ستثماريف جمال االللمؤسسة تقييم املوقف احلايل للبيئة الداخلية  .3

  على  هاثري وأت ه،وضعف وحتديد نقاط قوتهخصائص هيكل التمويل احلايل حتليل ودراسة
 والتمويل؛ ستثماريةية يف جمال االالبدائل اإلسرتات

  ة لتنميتها يةيمن رؤية إسرتاتهذه األخرية  تاجهوما حت ،مصادر التمويل لعالقة بنيادراسة
 ؛ستثمارواإلستفادة منها لدعم قرارات التمويل واال
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  ية وأثر ذلك على حتديد البدائل اإلسرتتية ،املركز املايل وما به من نقاط قوة وضعفدراسة
 واإلختيارات من بينها؛

 وهو ما يتطلب دارسة وحتليل: ،ستثماريف جمال اال تقييم املوقف احلايل للبيئة اخلارجية .4
  قدرة املالية وواضح على ال له أتثري قوي ذلكعلى إعتبار أن سيولة املنافسني و املركز املايل

حيث أن املوقف  ،إستةابة مصادر التمويل إلحتياجات املؤسسةمدى و  ،لمؤسسةل
 ية؛وحتديد البدائل اإلسرتاتيةله أتثري على إختيار للمنافسني  املايلو  يستثمار اال

  يدات ها وهتداستثمار خصائص وإمكانيات مصادر التمويل وما يرتبط هبا من فرص ميكن
 تتطلب كفاءة التعامل معها وأتثري ذلك على اخليارات اإلسرتاتيةية أمام املؤسسة؛

 اليت توفرها البيئة اخلارجية للمؤسسة ومدى قدرة هذه األخرية على التحرك  ستثمارجماالت اال
ات هديديها والتعامل مع القيود والتية فستثمار داخل وبني هذه اجملاالت لتوظيف الفرص اال

 املرتبطة هبا؛

به  إنتهيوما  ةوبناءا على اخلطوات السابقوالتمويل:  ستثمارالبدائل اإلسرتاتيةية الوظيفية يف جمال اال .5
التحليل من حقائق ميكن أن يتم وضع عدد من اإلسرتاتيةيات الوظيفية البديلة يف كل من جمال 

 والتمويل. ستثماراال
 : سريورة اإلسرتاتيجية املاليةاثنيا

 :(Belletanté, 1991, p. 257) ما يليبعة مراحل رئيسة ميكن إجيازها فياتيةية املالية أبر متر اإلسرت 

ملؤسسة إستنتاج إلتزامات ادف منه إكتشاف نقاط القوة والضعف، و التشخيص العام للمؤسسة: واهل .1
 تطويرها، أي تشخيص الوضع اإلسرتاتيةي للمؤسسة؛الفرص املتاحة واليت ميكن و 

ار التوجه العام ، إذ ختتاملستحدثةإختيار املديرية العامة لألسواق اجلديدة واملنتةات والتكنولوجيات  .2
 للتطور؛

ليل املايل دورا يلعب التحا لتحقيق هذه اإلسرتاتيةية، فاستعماهلتقدير وإختيار الوسائل الواجب  .3
 إجنازها؛ ات املزعومستثمار رحلة إذ يقيم االأساسيا يف هذه امل
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الية املالئمة املوارد امل حتديدتعك  اإلسرتاتيةية العامة اخلاصة ابلبحث و  فهيما املرحلة األخرية أ .4
 زايدة رأس املال(. ،)إقرتاضاملالية وحتقيق الرتكيب التقين للعمليات 

 : أنواع اإلسرتاتيجية املاليةاثلثا

 :(10، صفحة 2020)فاتح ،  تتمثل أنواع اإلسرتاتيةية املالية يف

 إسرتاتيجية هيكل التمويل .1

 املؤسسة يفبتدبري موارد التمويل طويلة اآلجل للمؤسسة، ويتكون هيكل التمويل ختتص هذه اإلسرتاتيةية 
 ؛جل، والديون طويلة األمن أموال امللكية واليت تتضمن رأس املال اململوك واإلحتياطات واألرابح احملتةزة

 إدارة األصولإسرتاتيجية  .2

 ت إدارة األصول سواء كانت أصوال طويلة اآلجل أو قصرية اآلجل؛متتد مسؤولية الوظيفة املالية إىل جماال

 إسرتاتيجية توزيع األرابح .3

تعترب األرابح عنصرا هاما إلستمرار أعمال املؤسسة، وهلذا فإن اآلمر يتطلب ضرورة وضع إسرتاتيةية حتدد 
 حىت ميكنها اإلستمرار يف أداء نشاطها. هبا املؤسسة كأرابح حمتةزةحةم األرابح اليت حتتفظ 

 سرتاتيجية املاليةاملطلب الثالث: أمهية وأهداف اإل

ألهنا  ،تعترب اإلسرتاتيةية املالية املرتكز الذي تقوم عليه اإلسرتاتيةيات واألهداف اليت حتددها املؤسسة
وعة من وذلك من خالل جمم السيولة،إىل تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة وتوفري احلةم األمثل من  تسعى

    القرارات اإلسرتاتيةية.

 : أمهية اإلسرتاتيجية املاليةأوال

 :(120، صفحة 2016)هناء،  ميكن تلخيص دوافع جلوء املؤسسة إىل تبين إسرتاتيةية مالية إىل ما يلي
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 احمليطة كوسيلة ملواجهة مستجدات اإلسرتاتيجية املالي .1

عامليا، حيث بعدا رها على إثاملؤسسات  تسبكتإ ،والتغريات االقتصادية ظرا للتطورات اليت يعرفها العاملن
يةية مالية وملواجهة هذه الوضعية جيب على املؤسسة تبين إسرتات ،مع هذه التغرياتم لب عليها التأقأصبح يصع

 ية؛ستثمار يكفل تدعيم املشاريع االالتسيري اجليد ألمواهلا مبا املؤسسة فعالة، تضمن هبا 

 إلسرتاتيجية املالية كأداة للنموا .2
يف إختيار  طريقة معينةيتحقق النمو نتيةة جمموعة من القرارات اإلسرتاتيةية، حيث أنه لكل مؤسسة 

   اإلسرتاتيةية املالئمة؛
 خللق القيمة املالية يف املؤسسة اإلسرتاتيجية املالية كآلية .3

ر خلق إىل حتقيق العوائد النقدية، فهذه األخرية تعترب جوهختصيصها للموارد املالية هتدف املؤسسة من 
األمثل  خدامستة لألنشطة اخلالقة للقيمة، ومتكينها من االحيث تساهم النسب املالية إبعطاء كفاءالقيمة، 

 للموارد املالية يف إطار إسرتاتيةية معينة؛
 تنافسية من منطلق حتسني األداءة اإلسرتاتيجية املالية وحتقيق ميز  .4

مستمر  تعديل مل إدارهتا أماعللمؤسسة، وهذا ما جيمن املعلوم عدم ثبات البيئة الداخلية واخلارجية 
  .غريات حميطهاتو إلختياراهتا اإلسرتاتيةية خالل مراحل تنفيذها إلسرتاتيةيتها، وهذا حسب مقتضيات 

 املالية: األهداف الرئيسية لإلسرتاتيجية اثنيا

 التالية:األهداف  سرتاتيةية املالية إىل حتقيقخالل بناء اإلمن ارة املؤسسة هتدف إد

 تعظيم قيمة املؤسسة .1

الل أتثريها تؤثر على قيمة املؤسسة من ختعد حمصلة القرارات املالية، فهذه األخرية تعظيم قيمة املؤسسة 
كيز املؤسسة وحةم املخاطر اليت تتعرض هلا هذه القرارات، وقد أصبح الرت على حةم العائد الذي يتوقع أن حتققه 

أحد اليت يبقي على إدارة املؤسسة إجنازها كعلى هدف تعظيم قيمة املؤسسة كأحد أهم األهداف اإلسرتاتيةية 
ما جيعل هذه القيمة تتأثر  ، وهذا(147حة ، صف2019)عبد هللا،  اإلسرتاتيةية املاليةاحملاور الرئيسية يف 
 ابلعناصر التالية:
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 العائد املتوقع عن السهم؛ 
 األرابح املوزعة على املسامهني؛ 
 التوقيت الذي حيصل فيه املستثمرون على العائد؛ 
 سعر اخلصم يف السوق؛ 
  القيمة السوقية و تفاعها إىل زايدة تلقائية يف قيمة السهم توقعات املستثمرين، حيث سيؤدي إر

 للمؤسسة.

 السيولة .2

 :(34، صفحة 2018)مولود،   يتمحور مفهوم السيولة حول

 األموال عند احلاجة إليها مع إمكانية احلصول عليها بتكلفة معقولة ملواجهة اإللتزامات توفري 
 عند إستحقاقها؛

 ة؛إىل نقد جاهز خالل فرتة قصرية مع تفادي اخلسائر املعترب  القدرة على حتويل بعض األصول 
 جليد ن مؤشرات األداء اأ، حيث يولة أمهية كبرية داخل املؤسسة وذلك يف املدى القصريللس

ره ، ولعل أبرز ما يوفمهدد بسبب نقص السيولةال قيمة هلا يف حال كان وجود املؤسسة 
 تعاملة معهاامل بني املؤسسة واألطراف اخلارجية: تعزيز الثقة جند عنصر السيولة من ميزات

رتاض؛ ضطرت املؤسسة لإلقإ؛ جتنب تكلفة األموال العالية إذا ما (ملستثمرين)املقرضني وا
الوفاء ابإللتزامات عند إستحقاقها؛ مواجهة اإلحنرافات غري املتوقعة يف التدفقات النقدية؛ 

 مواجهة متطلبات اإلنتاج التشغيلي.

لناجتة عن عدم اضرورية لوفاء املؤسسة إبلتزماهتا وتفادي مشكالت خطر اإلفالس والتصفية لة وتعد السيو 
ألرابح زايدة السيولة عن احلاجة قد يؤدي إىل ختفيض ا كما أنأو يف نف  الوقت،  توفر السيولة لفرتة قصرية 

 ات ذات عوائد منخفضة.استثمار نتيةة توظيف املؤسسة جلزء من أمواهلا يف 
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 الرحبية .3

ها ي أمر ضروري لبقائها وإستمرارها وغاية يتطلع إليهدفا أساسيا جلميع املؤسسات، فه الرحبيةتعد 
 ستخداما، حيث أهنا تستعمل لقياس كفاءة اإلدارة يف ؤسسةاملستثمرون ومؤشر يهم الدائنون عند تعاملهم مع امل

 ستخدامو االيوجه ابلدرجة األوىل حن اإلدارة املالية يف املؤسسةا من حبوزهتا، لذا جند أن جهدا كبري املوارد املوجودة 
مكن حتقيقه ال تقل قيمته عن العائد امل ، حيثألصحاهبااألمثل للموارد املتاحة هبدف حتقيق أفضل عائد ممكن 

ا يف هات البديلة اليت تتعرض لنف  الدرجة من املخاطرة، وتعمل اإلدارة املالية على حتقيق هدفستثمار على اال
 وقرارات التمويل. ستثمارإجراء تفاعل رشيد بني قرارات اال لمن خالالرحبية 
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 االقتصادية لمؤسسةمقومات اإلسرتاتيجية املالية لاملبحث الثالث: 

أهنا جمموعة من القرارات اليت تسمح بتحقيق األهداف املالية للمؤسسة، تعترب اإلسرتاتيةية املالية 
دم املوازنة بني جانيب عوألمهيةاإلسرتاتيةية املالية البد من دراستها بعناية فائقة حىت ال تقع املؤسسة يف إشكالية 

 .السيولة والرحبية احملققة

 رئيسية لإلسرتاتيجية املاليةالعناصر املطلب األول: ال

 مصادر التمويل،املالية و  الكشوف، تتمثل يف كل من ناصر أساسيةعاإلسرتاتيةية املالية من أربع  تبىن
 ات األموال وتقييم املؤسسة، حيث سيتم التعرف على هذه العناصر من خالل هذا املطلب. استخدام

 : الكشوف املالية ومصادر متويل اإلسرتاتيجية املالية أوال

ملايل يف عمله، إذ أن املؤسسة اتعترب الواثئق املالية واحملاسبية املصدر احلقيقي للمعلومات اليت حيتاجها احمللل 
تبني  ماك  مطالبة إبعداد هذه الواثئق سواء بناء على النصوص القانونية أو متطلبات تفرضها املبادئ احملاسبية.

  حول مصدر التمويل املتاحة للمؤسسة. القرار ختاذاب سيولة املؤسسة مما يسمح له

 إكتساب رأس املال لتنفيذ اإلسرتاتيجية .1

ية، الديون، حيث غالبا ما يتطلب التنفيذ الناجح لإلسرتاتيةو اصة اخلموال األيتكون رأس مال املؤسسة من 
سب للمؤسسة يكل املايل املنااهلأموال إضافية إىل جانب صايف الربح من العمليات وبيع األصول، كما أن إختيار 

 .(08، صفحة 2021)هشام ،  جيعل تنفيذ اإلسرتاتيةية أمرا انجحا

هتا على على ديون كافية وذلك لزايدة عائدا أس املال حيتويه جيب أن يكون هيكل ر من املتعارف عليه، أن
 .وابلتايل زوال املؤسسة خطر اإلفالس إىلعرض املؤسسة ترة الديون قد ، لكن كثستثماراال

 يف الوقت املناسبو  للحصول على التمويل املناسب التالية القيام ابلعملياتالبد على اإلسرتاتيةيني لذا 
 :(Urmila K, 2021) وذلك لتنفيذ اإلسرتاتيةية

 إختيار هيكل رأس املال الصحيح؛ 
 شراء رأس املال وقروض رأس املال العامل؛ 
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 حتياطات والفائض كمصادر للتمويل؛اإل استعمال 
  املقرضني والبنوك واملؤسسات املالية.العالقة مع حتسني 

 املالية )امليزانيات املتوقعة( الكشوف .2

 يعد حتليل البياانت املالية املتوقعة مفتاحا لتنفيذ اإلسرتاتيةية املالية، وهذا لكونه يسمح للمؤسسة بفحص
حيث تعرف  قدية املستقبلية.والتدفقات الن يرادات والتكاليفتائج املتوقعة للعمليات املختلفة، والتنبؤ بتأثري اإلالن

واألرصدة النقدية  النقدية الداخلية واخلارجيةامليزانية التقديرية على أهنا: "ورقة عمل تستخدم لتخطيط التدفقات 
 .(131، صفحة 2008)عدانن و ارشد ، التحليل والتخطيط املايل اجتاهات معاصرة،  عرب مدة زمنية حمددة"

عة وذلك يف املتوقكما يسمح كل من جدول حساابت النتائج وامليزانية املتوقعة حبساب النسب املالية 
طريقة إنفاقها إذ تعد امليزانية املالية مستند يوضح مصادر التمويل و إطار تنفيذ اإلسرتاتيةيات املختلفة للمؤسسة. 

غالب ، و ةعلى أهنا ختصيص خمطط ملوارد املؤسسة بناء على توقعات مستقبليحيث ينظر إليها ، لفرتة زمنية معينة
أكثر  أن الفرتة الزمنية للميزانية ميكن أن ترتاوح من يوم واحد إىلما يتم إعتماد سنة يف امليزانية، على الرغم من 

  .(20، صفحة 2010ربانمج الرمسي اجلديد، )مليكة و ميلود، التسيري املايل حسب ال من عشرة سنوات

يف األساس امليزانية املالية هي طريقة لتحديد ما جيب القيام به إلكمال تنفيذ اإلسرتاتيةية بنةاح. ميكن 
 النظر إليها على أهنا ختصيص خمطط ملوارد املؤسسة بناء على توقعات املستقبل.

 أنواع امليزانية املالية. 1.2

 :(Urmila K, 2021) خمتلفة من امليزانيات املالية منهاهناك أنواع 

 امليزانية النقدية؛ 
 ميزانيات التشغيل؛ 
 ميزانيات املبيعات؛ 
 ميزانيات الربح؛ 
 ميزانيات املصنع؛ 
 امليزانيات الرأمسالية؛ 
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 ميزانيات املصروفات؛ 
 ميزانيات األقسام؛ 
 امليزانيات املتغرية؛ 
 ميزانيات مرنة؛ 
 .امليزانيات الثابتة 

 صعوابت مالية، تكون امليزانيات مهمة بشكل خاص يف توجيه تنفيذ اإلسرتاتيةية. عندما تواجه املؤسسة

 مشاكل إعداد امليزانية املالية. 2.2

 :(10، صفحة 2021)هشام ،  بعض املشاكل اليت تواجه إعداد امليزانية املالية

  ؤسسة؛أو نقصها قد يسبب مشاكل للم، كما أن كثرة امليزانية إعداد امليزانية املفصلة مرهق ومكلفإن 
  ذاته؛ هدف يف حدأن يصبح إعداد امليزانية املالية هدف للمؤسسة، بينما هي أداة وليست ميكن 
  الكفاءة وذلك إذا كانت معدة فقط على أساس  إىل نقص يفميكن أن يؤدي اإلعداد السيئ للميزانية

 معلومات سابقة دون القيام بتقييم دوري للظروف واملعايري؛
  من طرف اإلدارة العليا، حيث تقوم هذه األخرية لدكتاتورية لامليزانيات كأداة  استخدامعادة ما يتم

 إبعداد كل شيء لذلك وجب عليها إشراك املرؤوسني يف إعداد امليزانيات.

 يف اإلسرتاتيجية املالية  املؤسسةات األموال وتقييم قيمة استخدام: اثنيا

م قيمة املؤسسة االقتصادية من العناصر الرئيسة يف اإلسرتاتيةية املالية للمؤسسة يتعد إدارة األموال وتقي
  .االقتصادية

 األموال استخدام .1

يذ اإلسرتاتيةية. عملية تنفيف املوارد  استخدامتعد إدارة األموال أمرا مهما وذلك ألنه يتعلق بكفاءة وفعالية 
صول صة القرارات اليت تتعلق ابألخا ستثماراألموال مع قرارات اال استخدامخطط وسياسات على مل عحيث ت
 .-جيب التخلص منهاأي األصول اليت سيتم شراؤها واليت –
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 :(Urmila K, 2021) ما ترتبط القرارات اليت تتعلق إبدارة األموال بعادة 

 ؛ستثماراال 
 حيازة األصول الثابتة؛ 
 األصول املتداولة؛ 
 القروض والسلفات؛ 
 قرارات توزيع األرابح؛ 
 .العالقات مع املسامهني 

إذ مل يتم  الية.إىل زايدة النفقات الرأس مإذ يؤدي تنفيذ املشاريع يف إطار إسرتاتيةيات التوسع والتنويع 
األمثل  خدامستغري فعالة مما يؤدي إىل أقل من االالية كل صحيح، فقد تكون النفقات الرأمسالتخطيط بش
 للموارد.

 تقييم قيمة املؤسسة .2

يعد تقييم قيمة املؤسسة أمرا مهما أيضا يف تنفيذ اإلسرتاتيةية املالية ألن املؤسسة قد تستحوذ على مؤسسة 
يث يتم حأخرى يف ظل التنويع أو التةديد مبوجب إسرتاتيةية التخفيض، مثال حتدث أالف املعامالت كل عام 

يد القيمة ع هذه احلاالت، من الضروري حتدفيها شراء أو بيع املؤسسات يف الوالايت املتحدة حيث أنه يف مجي
 لتنفيذ اإلسرتاتيةيات بنةاح. للمؤسسةأو النقدية املالية 

  :(Urmila K, 2021) وهي ميكن جتميع مجيع طرق تقييم قيمة املؤسسة يف ثالث مناهج رئيسية

  لقيمة جمموع ميثل صايف ايتم حتديد قيمة املؤسسة من خالل صايف الثروة أو حقوق املسامهني، حيث
 اإلضايف املدفوع واألرابح احملتةزة؛األسهم العادية ورأس املال 

 الل التدفقات اب املؤسسات من خقبلية اليت قد جينيها أصحيعتمد املنهج الثاين على الفوائد املست
 ؛النقدية املتوقعة

 :أما املنهج الثالث حيدد السوق قيمة املؤسسة من خالل ثالث طرق شائعة 
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إسناد قيمة املؤسسة إىل سعر بيع مؤسسة مماثلة ولكل وحدة من طاقتها، إذا حدثت صفقة  -
 مماثلة مؤخرا؛

قسم سعر نهذه الطريقة،  ستخدامالطريقة الثانية تسمى طريقة نسبة السعر إىل األرابح، ال -
سط ضرب هذا الرقم يف متو نالعائد السنوي للسهم و السوق لألسهم العادية للمؤسسة على 

 الدخل الصايف للمؤسسة خالل السنوات اخلم  املاضية؛

هذه الطريقة، يتم ضرب عدد األسهم القائمة يف سعر  ستخداماألسهم املعلقة والطريقة  -
 السوق للسهم وإضافة العالوات.

 خطوات وضع االسرتاتيجية املالية :املطلب الثاين

هذه  ستثماراما يتعلق مبصادر التمويل وكيفية يف العادة خيارات املؤسسة فيترسم اإلسرتاتيةية املالية 
 األموال، وكذا قرارات املؤسسة حول األرابح.

 قواعد إعداد اإلسرتاتيجية املالية: أوال

 .Iwona, 2011, p) عتبار القضااي التاليةبعني اإلعند إعدادها أن أتخذ اإلسرتاتيةية املالية جيب 

09): 

 ضرورة عك  توقعات وتطلعات املسامهني وخاصة يف اإلدارة املستمرة لألداء املايل؛ 
  تطلبات تايل تعك  ملجل، وابمن األهداف قصرية وطويلة األمتطلبات اخلطط املالية لتعك  كل

 الكاملة لتحقيق تلك األهداف؛املوارد 
  هيكل  نضج املؤسسة قد يكون له أتثري علىضرورة مراعات أتثري أسطوانة احلياة. على سبيل املثال

   رأس املال األنسب، وكذلك املستوى املايل للمؤسسة.

تتدخل  حيث .ابلغ الصعوبةو  معقدلي  ابألمر السهل بل هو سرتاتيةية املالية للمؤسسة إعداد اإل إذ أن
قاء املؤسسة مت  ب كذا شخصية متخذ القرار، وهذه اإلسرتاتيةيةفيه جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية و 

فرض نوع من املرونة يف ية اليت تيف ظل تغريات احمليط الدائمة والتطورات التكنولوج . وذلكوتطورها يف املستقبل
مؤسسة، ومهما  واخلارجي للقلم مع متغريات احمليط الداخلي ن تتأكنها أحىت مي ،سرتاتيةيةالقرارات اإل اختاذ



 الفصل الثاين: اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسات االقتصادية.

90 
 

األساسيني التالني يف  عتبار املبدأينن أتخذ بعني اإلسسة فإنه يستوجب أسرتاتيةية املتبعة من قبل املؤ كانت اإل
 جمال التسيري املايل:

 مبدأ السيولة .1

يف  ؤسسة إبلتزماهتااء املالكافية لوفحيث يقع على عاتق اإلدارة املالية يف األجل القصري توفري السيولة 
 .(24، صفحة 2000)مفلح،  ض املخاطر اليت تواجهها املؤسسةستحقاقها لتخفيموعد إ

 مبدأ الرحبية .2

نها من موارد املؤسسة حبيث متك استعمالب وتنظم يف األجال الطويلة حيب على اإلدارة املالية أن ترت
ات البديلة يف نف  ثمار ستعن تلك اليت ميكن حتقيقها يف اال تقل هذه العائدات أالتعظيم أرابح املسامهني، على 

 اهتاستثمار امقياسا عاما لكفاءة املؤسسة يف إستغالل  ستثمارملخاطرة، حيث ميثل العائد على االاويف نف  ظروف 
 .(52، صفحة 2011) الياس و يوسف ، 

ملؤسسة بسيولة كبرية ظ احتفاابقني يعترب صعبا نوعا ما، فعند إوهنا ميكن القول أبن حتقيق املبدأين الس
هذه  استثمارع ولكن يف املقابل ميكنها أن تضيلتزاماهتا فإنه سوف حتافظ ابلفعل على قدرة التسديد ملواجهة إ

ات الطويلة ستثمار السيولة يف اال استثمارتاحة ذات مردودية جيدة، أما عند ية ماستثمار سيولة يف حتقيق فرص ال
قصرية لتزماهتا ن الوفاء إبجل املرحبة فإنه سوف حتقق رحبية ولكن يف املدى الطويل حيث ميكن أن تعةز عاأل
، وبذلك وجب على املؤسسة العمل (04، صفحة 2016)حممد ب.،  جل، وهو ما سيؤثر على مسعتها األ

 . السيولة والرحبيةعلى املوازنة بني 

 : مراحل وضع اإلسرتاتيجية املاليةاثنيا

 اإلسرتاتيةية املالية مير ابملراحل التالية: إن وضع
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 : مراحل وضع اإلسرتاتيجية املالية14الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثة.املصدر: 

 بقة هلا.املرحلة املوالية إال إذا مت إعداد املرحلة السا دعداال ميكن أن يتم إ تيب حيثابلرت تتم هذه املراحل 
 حيث سيتم تفصيل كل مرحلة يف التايل:

  التشخيص املايل .1

 لالتشخيص املايل أول خطوة يقوم هبا واضع اإلسرتاتيةية املالية، إذ يعرف التشخيص املايل أبنه حتلييعد 
اط القوة إستخراج نقجمموعة من األدوات واملؤشرات املالية، وذلك من أجل  ستخدامالوضعية املالية للمؤسسة اب

  (40، صفحة 2011) الياس و يوسف ، والضعف، وكذا حتديد الفرص والتهديدات اليت تواجه املؤسسة 

 الداخلي ، التشخيص املايلما يتضح من خالل التعريف أن املؤسسة تقوم بنوعني من التشخيص املايل
ل املؤشرات وقياس األداء املايل من أج تقوم به من أجل إكتشاف نقاط القوة والضعف، وذلك بدراسة خمتلف

 .وضع إسرتاتيةية مالية فعالة

جي يف احمليط اخلار  وتشخيص مايل خارجي من خالل حتليل الفرص والتهديدات املمكن مواجهتها
ديدة، اجل اقسو األاملتاحة أمام املؤسسة يف أسواقها احلالية أو يف  ستثمارللمؤسسة، عن طريق دراسة فرص اال

 التشخيص املايل

 التنفيذ واملراقبة

 التخطيط املايل

 اإلختيار املايل
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واملايل، دراسة فرص التمويل اخلارجي الذي ميكن أن حتصل عليه ستقرار النقدي افسني جدد، عدم اإلودخول من
  املؤسسة ودراسة تكلفته...

 خطوات التشخيص املايل .1.1

 :(13-11، الصفحات 2001)انصر،  املايل ابخلطوات التاليةمير التشخيص 

 التحليل بدقةحتديد هدف . 1.1.1

ريه الوصول إليه ومدى أمهية هذا اهلدف وأتثمن الضروري جدا أن حيدد احمللل املايل اهلدف الذي ينبغي 
 على املؤسسة؛

 حتديد الفرتة الزمنية للتحليل املايل .2.1.1

 يف هذه املرحلة يتم حتديد البعد الزمين للتحليل املايل، أي حتديد سنوات الدراسة؛

 التحليل املناسبإختيار أسلوب  3.1.1

أسلوب النسب املالية وكذا األساليب االقتصادية وغريها، إذ يقف احمللل يف  تتعدد هذه األساليب، فمنها
 يتخذ البديل املناسب؛هذه املرحلة أمام جمموعة من البدائل وعليه أن 

 لتالئم التحليل املختارإعداد وتبويب القوائم  4.1.1

عملية التحليل،  زاوية التحليل املايل واليت تستعمليف هذه املرحلة يتم التبويب السليم للقوائم املالية من 
وائم املالية، من خالهلا يستطيع توفري الدقة والوضوح والبساطة يف القوكل هذا يعتمد على خربة احمللل املايل واليت 

 التحليل املايل؛من أجل حتقيق هدف 

 ل إىل اإلستنتاجاتالتوص. 5.1.1

 تزام ابملوضوعية؛التحيز الشخصي واإللتتم عملية اإلستنتاج من قبل احمللل املايل يف إبداء رأيه بعيدا عن 

 صياغة التقارير .6.1.1

  ات اليت تتناسب مع النتائج املتحصل عليها.قرتاحعملية التحليل وذكر اال نتائجلنقل  وذلك
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 من خالل الشكل التايل: ميكن متثيل خطوات التشخيص املايل

 : خطوات التشخيص املايل15الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 (129، صفحة 2016)نور الدين و احلاج، : املصدر

ليل اهليكل املايل لتح ،سسة يعتمد على معطيات مالية سابقةللمؤ  التشخيص املايلميكن القول إن وعليه 
التشخيص املايل و  يف نف  القطاع. احلةم وتعمل أخرى هلا نف  معطياهتا مبؤسسة مقارنةو  ،نتائةهاو  للمؤسسة

الداخلي يتم من خالل عملية التةزئة اإلسرتاتيةية، وهذه األخرية تتم بتفكيك املؤسسة إىل جمموعة من األنشطة 
 املتةانسة، وامللبية لنف  اإلحتياجات.

 . دراسة عناصر حميط املؤسسة2.1

بعد قيام املؤسسة بعملية التةزئة اإلسرتاتيةية جملموع أنشطتها، يتم التعرف على نقاط القوة والضعف يف 
كية، احلالية والدينامياملؤسسة، بينما يتم التعرف على التهديدات والفرص من خالل دراسة العناصر الساكنة 

)نور الدين و  لتنظيم أدائها، ويتم ذلك من خال، واليت تؤثر على قرارات املؤسسة و واملستقبلية يف حميط املؤسسة
  : (130، صفحة 2016احلاج، 

 

 ال

 

  معالجة

 الحسابات 

  جمع المعطيات

 المالية

  جمع المعلومات

حول النشاط 

 والمنافسين

دراسة النشاط 

 والمردودية

دراسة التوازن 

 المالي

 تحديد مواطن القوة

 تحديد مواطن الضعف

االستفادة 

من الفرص 

 المتاحة

تجنب 

 التهديدات

 رسم االستراتيجية المالية

 جدول حسابات النتائج 

 األرصدة الوسيطية 

 نسب المردودية 
 

 الميزانية 

 رأس المال العامل 

  احتياج رأس المال

 العامل

 النسب والنتائج 

 التنبؤ بالمستقبل المجهول

 تحليل الماضي المعلوم
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 التعرف على آاثر احمليط الكلي. 1.2.1

بيئية، القانونية. التكنولوجية الجتماعية الثقافية، لعوامل السياسية، االقتصادية، اإلوذلك ابلتعرف على ا
وم وغدا على هيكل أثرها املعترب اليهبدف حتديد التوجهات الكبرية واهليكلية هلذه العوامل املختلفة، وحتديد 

 املؤسسة املطبقة على مستوى عاملي، دويل أو جهوي. القطاع، أو السوق وإسرتاتيةية

 حتليل نقاط القوة واحلركة التنافسية. 2.2.1

هديدات اليت الفرص والت حتليل احمليط التنافسي للميادين أو قطاعات النشاطات إىل الكشف عن يهدف
النمو والتطوير واحلصول على ميزات تنافسية دائمة. ويتم حتديد خمتلف أنواع املنافسة وهيكل  نياتتقيد إمكا
 املنتةات.اسطة حةم البائعني واملشرتين وكذلك من خالل جتان  أو عدم جتان  السوق بو 

 حتليل الطلب ومالئمة العرض .3.2.1

ال بد على املؤسسات دراسة تطورات الطلب يف األسواق ذات التغريات الدائمة، وذلك لفهم رغبات 
لى منو وأداء ع إن مالئمة العرض مع رغبات السوق تنعك  وإحتياجات الزابئن لتفادي تراجع عرض املؤسسة.

ؤسسة، وهلذا جيب دراسة مدى مالئمة العرض من خالل حتليل: القطاع أو ميدان النشاط اإلسرتاتيةي للم
ولوجيا، واإلنعكاسات نلتكاليف، دائرة أو شبكة التوزيع، التمويل التكخصائص ووضعية القطاع، طبيعة وهيكلة ا

 جتماعية.اإل

إن اهلدف من هذا التحليل هو حتديد قدرة املؤسسة على التكيف مع احمليط والتحكم يف العوامل املفتاحية 
 والكفاءات األساسية من جهة أخرى.للنةاح من جهة، وقدرهتا على توليد املوارد اإلسرتاتيةية 

 يار املايلاإلخت .2

التهديدات اليت والفرص و ملؤسسة من جهة بعد القيام ابلتشخيص املايل، والتعرف على نقاط قوة وضعف ا
يفرضها احمليط من جهة أخرى، يتم إختيار اإلسرتاتيةية املالية، عن طريق إعادة املؤسسة إىل سوق موارد التمويل، 

ملؤسسات ا ني، املنافسني، دراسة إمكانية القيام بعمليات جتميع، إنقاضيإزاء حالة املسامهني، املصرفإعادة النظر 
سسة املالية منسةما ومتوافقا مع اإلسرتاتيةية العامة للمؤ واإلندماجات...، وجيب أن يكون إختيار اإلسرتاتيةية 

 يف املستوى األعلى.



 الفصل الثاين: اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسات االقتصادية.

95 
 

 التخطيط املايل .3

عداد ي يركز على األموال، فهو يساعد املؤسسة يف اإلاملايل نوع من أنواع التخطيط الذ يعترب التخطيط
ة أو طويلة قصري املالية للمؤسسة سواء كانت هذه اإلحتياجات ذ يتضمن ختطيط اإلحتياجات إ ،للمستقبل
ما املختلفة أبقل التكاليف وأيسر الشروط، كصادر امل، فهو يركز على عملية احلصول على األموال من األجل

ين، و سامي، )حكمت، ز  أبقل املخاطروهذه األموال مبا حيقق أعلى العوائد للمؤسسة  استثماريركز على كيفية 
 .(21، صفحة 2018

لعملية التخطيط  إنطالقإذ يعترب التخطيط املايل الذي يتم على مستوى الوظيفة املالية للمؤسسة، قاعدة 
)حممد  لمؤسسةلاألخرى يف املؤسسة، وذلك إلرتباط مجيع الوظائف األخرى ابلوظيفة املالية ائف لباقي الوظ
كمي ملختلف التعبري اليعترب ويتةسد التخطيط املايل يف خمطط التمويل، الذي . (12، صفحة 2016ب.، 

 املستقبل ومصادر يفاليت سيتم متويلها  اتستخداماالإذ يوضح خمتلف  القرارات املالية املتخذة من طرف املؤسسة،
التسيري كذا ل و يف املدى الطوي املؤسسة ، فهو يضمن منواتستخداماالاألموال اليت سيتم بواسطتها تغطية هذه 

 الطويل.املدى األمثل ملواردها املالية يف 

سنوات. ويشمل هذا املخطط جمموع  5 إىل 3عموما ملدة ترتاوح بني وعادة ما يتم إعداد خمطط التمويل 
تياجات واملوارد التقديرية. ويتوافق هذا املخطط مع اإلسرتاتيةية املالية: أنواع االحتياجات، حيدد أفضل اإلح

 رفع رأس املال، قروض جديدة...(.)طرق التمويل اليت ميكن أن تطبقها املؤسسة 

 ميكن متثيل خمطط التمويل يف اجلدول التايل:
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 : خمطط التمويل03اجلدول 

 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  خمطط التمويل
 اتستخداماال
 ات الدائمةستثمار اال
 ات املادية ستثمار اال
 ات غري املاديةستثمار اال
 ات املاليةستثمار اال

 إحتياجات رأس املال العامل
 ارتفاع اإلحتياجات من رأس املال العامل

 اإلحتياجات املتعلقة ابلتمويل
أصول ابلقروض و تسديد الفوائد املتعلقة 

 القروض
 العوائد املوزعة على الشركاء

     

      Aات الدائمة ستخدامجمموع اال
 املوارد الدائمة

 املوارد الداخلية
 قدرة التمويل الذايت
 اتستثمار التنازل عن اال

 املوارد اخلارجية
 رفع رأس املال
 القروض

     

      Bجمموع املوارد الدائمة 
 ات ستخداملال مدى تغطية املوارد

B-A 
     

      الرصيد املتجمع للموارد الفائضة
 (14، صفحة 2016)حممد ب.، املصدر: 
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 بعد إعداد خمطط التمويل يتم إعداد القوائم املالية التقديرية وتقدير املدة املأخوذة يف التقدير ابلدورة.

 التنفيذ واملراقبة .4

يتم فيما بعد تقييم لبعد قيام املؤسسة بعملية التخطيط املايل للموارد والتوظيفات املستقبلية يتم تنفيذه، 
شاف اإلحنرافات وإكتفعليا وذلك للحكم على أداء املؤسسة  إجنازهوحتليل اإلحنرافات بني ما كان متوقع وما مت 

مان وذلك للحفاظ على الصحة املالية للمؤسسة وضوحتديد أسباب حدوثها. ليتم إجراء التصحيحيات الالزمة 
 بقائها وإستمراريتها.

  يف املؤسسات االقتصادية سرتاتيجية املاليةوقضااي اإلاملطلب الثالث: قرارات 

ملالية والتخطيط اهتتم اإلسرتاتيةية املالية ابجلانب املايل للمؤسسة، وذلك مبا يتعلق بتحديد اإلحتياجات 
كما   .ع األرابحوتوزي ستثمارها وهذا ما يتمحور أساسا حول قرارات التمويل، االاستخدامنب لسبل توفريها وجوا

 .أن املؤسسة تواجه بعض التحدايت يف إعدادها لإلسرتاتيةية املالية

 اإلسرتاتيجية املالية  : قراراتأوال

 وتتضمن القرارات الرئيسية اليت تقع داخل نطاق اإلسرتاتيةية املالية اآليت: 

 قرار التمويل .1

عن ملؤسسة، ، حيث له أثر كبري على أداء امن أهم القرارات اإلسرتاتيةية يف املؤسسة قرار التمويل يعترب
الل السعي اهتا. وذلك من خاستثمار لتمويل  من املوارد املالية الداخلية واخلارجية مزيج متويلي استخدام طريق

، 2016ابر، )ص إىل احلد األدىن تقليل تكلفة رأس املالللوصول إىل اهليكل املايل األمثل الذي يسعى إىل 
  .(98صفحة 

ملؤسسة وعلى اله إنعكاسات على أداء عتباره قرارا إسرتاتيةيا كما أن قرار التمويل يعد قرارا مصرياي، إب
 .، وذلك لتأثريه املباشر على تكلفة رأس املال وقيمة املؤسسةدرجة املخاطرة املالية
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 ستثمارقرار اال .2

فهو القرار  .دة االقتصادية املتولدة من التخصيص األمثل للموارد النادرةالرشاعلى  ستثماريقوم قرار اال
، ويرتتب ثمارستوكذا نوع األصول اليت تكون موضوع اال، الذي يهدف إىل حتديد مبلغ األموال اليت تستثمر

 ون معروفة بدقةال تكية ستثمار على هذا القرار خماطر على املؤسسة، كون أن النتائج املستقبلية للمشاريع اال
  .(49، صفحة 2017)حممد ب.، 

راسة وكذا داملربح ألموال املؤسسة وخاصة من خالل املشاريع طويلة األجل،  ستخدامفهو يتضمن اال
ط العوائد ابملخاطر ذات برب، لذلك يتم تقييم املشاريع ابلعوائد املستقبلية للمشروعات التنبؤاملخاطر لصعوبة 

 اطرة.خمقيمتها السوقية هتتم ابملشاريع ذات أقصى عوائد وأقل فاملؤسسات من أجل تعظيم الصلة، 

  توزيع األرابح  قرار .3

مقدار األرابح و  ذلك القرار الذي حيدد نسبة الربح الذي سيتم توزيعه على املسامهني يعترب هذا القرار أبنه
مة السوقية لسهم دير املايل يف تعظيم القيامل، والذي حيقق رغبة لتمويل منو املؤسسة على املدى الطويل احملتةزة
  .(55، صفحة 2017)حممد ب.،  منو املؤسسةاملوازنة بني التوزيعات و حتقيق ، و املؤسسة

ب كم من األرابح سيتم دفعها كأرابح وكم جي–التساؤل إذ يرتكز قرار توزيع األرابح على اإلجابة على 
ابح على املسامهني توزيعات األر حبيث جيب على املؤسسة أن حتقق التوازن بني  -النمو؟ لتحقيق اإلحتفاظ به 

  ومتطلبات حتقيق منو املؤسسة.

وقرار  ستثماراإلسرتاتيةية كقرار التمويل واال القرارات املالية اختاذعلى ترتكز اإلسرتاتيةية املالية حيث 
اطر ، وكذا إدارة منو املخاملال العامل والتدفقات النقديةارة رأس إدك  أخرى أن هناك قرارات، كما توزيع األرابح

، 2021هشام ، ) سنوجز هذه القرارات فيما يلي قرارات اإلسرتاتيةية املالية.يراها بعض الباحثني على أهنا 
 :(Urmila K, 2021) (08-07الصفحات 

 إدارة رأس املال العامل .1

 داولة واخلصومتامل جلوانب املتعلقة إبدارة األصولإدارة كل افهو يشار إليها عادة إبدارة األصول املتداولة، 
 .(229، صفحة 2008)محزة م.،  القرار اختاذاملتداولة من ختطيط وتنظيم ورقابة و 
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 .العامل مهمة للغاية ألهنا ميكن أن تزيد من ثروة املسامهني، إذا متت إدارهتا بكفاءةتعد إدارة رأس املال و 
شوف، فواتري، السحب على املكتشمل مصادر رأس املال العامل اإلئتمان التةاري، القروض املصرفية، خصم ال

 .ذلك وما إىل

 إدارة التدفق النقدي .2

قيق التوازن ، حيث تسعى اإلدارة املالية إىل حتاملالية املؤسسة وتقليل التكاليفتتضمن إدارة السيولة يف 
ليضمن  ه نقديةاهتا مبقدار من النقدية واملوجودات شباستثمار ية، وهذا ما يلزمها أن حتتفظ يف بني السيولة والرحب

حيث أن زايدة اإلحتفاظ  ،(185، صفحة 2008)محزة م.،  هلا السيولة ويف نف  الوقت يضمن هلا الرحبية
 لدعم السيولة يلزم املؤسسة إىل زايدة اإلحتفاظ ابلنقدية كمكون ضمن مكوانتابملكوانت النقدية والشبه نقدية 

رتبطة مت السيولة وابلتايل ما مت التخطيط له من أهداف زاد ستثمار، وكلما زاد هذا االداخل املؤسسة ستثماراال
 ، وأيضا تقليل الضرائب.بذلك

 إدارة النمو واملخاطرة .3

مات ذات مجيع املعلو  إذ أن مجعالنمو مكلف ألنه يستهلك رأس املال، وابلتايل جيب إدارته بعناية،  
جيب التأكد  نهكما ألي  ابجملان،   األمرأمر حتمي لتةنب القرارات السيئة هذا  ستثماراالالصلة لتقييم فرص 

 ختاذامن املخاطر، وجيب إحتساب مجيع املخاطر حىت ال تكون املؤسسة يف وضع غري متوقع أبدا، وجيب 
 .يف هذا الصدد بعناية اإلسرتاتيةيةالقرارات 

 القضااي الرئيسية لإلسرتاتيجية املالية: اثنيا

إىل أنه ال ميكن حتقيق النةاح اإلسرتاتيةي من خالل جمموعة من القواعد واألولوايت اليت اإلشارة  رجتد
لرئيسية اليت في الواقع، هناك بعض القضااي افويف مجيع األوقات.  ؤسساتطبق على قدم املساواة على مجيع املت

 : ومن هذه القضااي جند املالية. إسرتاتيةيتهات يف بناء ؤسساتواجهها امل

 اإلدارة من أجل القيمة .1

توفر اإلدارة من أجل القيمة إسرتاتيةية اإلدارة املتكاملة ونظام الرقابة املالية الذي يهدف إىل زايدة قيمة 
 من خالل التخفيف من حدة صراعات الوكالة، حيث تكشف عن قرارات زايدة القيمة للعاملني، املسامهني
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وذلك  مهني.ر طريقة لربط التعويض عن النتائج اليت حتقق قيمة للمسامراقبة قرارات املديرين وتوفوتتيح سهولة 
، 2019)حيدر محودي، سةاد حممد، و زينب هادي،  عن طريق ربط التعويضات والرتقية بقيمة املسامهني

 ؤسسة.ملاملدى الطويل يف ا ة توليد النقد علىهتتم اإلدارة من أجل القيمة بتعظيم قدر إذ  .(500صفحة 

على توليد  قدرة املؤسسة تتعلق مبدىاليت  األموال من العملياتيتم حتديد خلق القيمة من خالل حيث 
التكاليف البيع، و تكلفة اإلنتاج ، إيرادات املبيعاتعن طريق رئيسي يف خلق القيمة. الساهم املهي النقدية، ف

 رأس املال، تثماراستكلفة  على خلق القيمة من خالل يؤثرفهو  يف األصول ستثماراالأو  العامة أو غري املباشرة.
مزيج  بتحديدن ذلك ويكو  تكلفة التمويلصول املتداولة، أو ختفيض ختفيض األيف األصول الثابتة،  التصرف

 .رأس املال يف األعمال التةارية بني الديون وحقوق امللكية

 تطوير إسرتاتيجية التمويل .2

حيث تتأثر اتيةية. ودعم التطورات اإلسرت  حتديد كيفية متويل املؤسسةإىل  يف مجيع املؤسسات راءاملدحيتاج 
 ، حيث أنه جيب أن:هلاالعامة  ابألهداف( و عامة أو خاصةملؤسسة )الكية هذه القرارات مب

  تتطابق اإلسرتاتيةيات املالية والتةارية؛ 
 (18، صفحة 2021)هشام ،  للمؤسسة لعمل مع املخاطر املاليةموازنة خماطر ا جيب. 

 ألصحاب املصلحةالتوقعات املالية  .3

ى خمتلف إدراك التأثري املايل علإىل  راءحيتاج املدالتوقعات املالية ألصحاب املصلحة، حيث ختتلف  
ضا إىل فهم كيف حيتاجون أيو يتابعوهنا أو خيططون ملتابعتها.  لإلسرتاتيةيات اليت ، وذلكأصحاب املصلحة

رتاتيةيات على النةاح مع اإلس ؤسسةاحلد من قدرة املو  ،اإلسرتاتيةيات جناحإهلذه التوقعات أن متكن من  ميكن
 .(18، صفحة 2021)هشام ،  األخرى
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 خالصة الفصل الثاين

ملدى ملا جيب إبعتبارها رؤية بعيدة ا إىل ماهية اإلسرتاتيةية يف املبحث األول من هذا الفصل التطرقمت 
رف على أمهية ، والتعا، ومراحل إعدادهمفهومها وخصائصها دراسةوذلك ب، أن تكون عليه املؤسسة يف املستقبل

)اإلسرتاتيةية  إىل ثالث مستوايت قسمنإذ تختتلف إبختالف حةم املؤسسة،  ومستوايهتا اليتاإلسرتاتيةية 
 .هاقومت إبراز مبادئها ومعوقات تطبي الشاملة، إسرتاتيةية وحدات األعمال، واإلسرتاتيةيات الوظيفية(،

النظرية  ةعلى اخللفي مت التعرف إذ، اإلسرتاتيةية املالية للمؤسسات اإلقتصاديةالثاين  زءكما أستعرض يف اجل
هتدف إىل حتقيق  يثح ،إىل أمهيتها وأهدافها عرض، كما مت التوجماالت سريورهتا، لإلسرتاتيةية املالية ومبادئها

 .ن بينهماز القيمة للمؤسسة، وتوفري السيولة وحتقيق الرحبية وذلك بتحقيق التوا

عرفة مصادر التمويل املتمثلة يف مالعناصر الرئيسة لإلسرتاتيةية املالية  دراسةتم فأما يف املبحث الثالث 
تنطلق  خطوات وضع اإلسرتاتيةية املالية إذ معاجلةكما مت   .ات تلك األموالاستخدامو  والكشوف املالية املتوقعة

التعرف على  خر متويف جانب أ من التشخيص املايل إىل اإلختيار والتخطيط املايل وصوال إىل التنفيذ واملراقبة.
قرارات التمويل وقرارات و  ستثماريف قرارات اال إذ ترتكز على القرارات املالية املتمثلةة املالية إلسرتاتيةيقرارات ا

 .توزيع األرابح

ملتعلقة هبا يف جل اجلوانب ا، والتطرق إىل اإلسرتاتيةية املالية للمؤسسات االقتصادية دراسةبعد أن مت ال
للمؤسسات  املالية اإلسرتاتيةيةقيمة املؤسسة و العالقة بني عرف على سيتم يف الفصل التايل الت ،هذا الفصل
  .اإلقتصادية

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

: قرارات الفصل الثالث
سة قيمة املؤسو اإلسرتاتيجية املالية 

 االقتصادية
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 متهيد

املالية املؤسسة  ما يتعلق بتحديد إحتياجاتللمؤسسة، وابألخص هتتم اإلسرتاتيةية املالية ابجلانب املايل 
مويل وتوزيع التو  ستثمارو ما يتمحور أساسا حول قرارات االها وهاستخداموالتخطيط لسبل توفريها وجوانب 

 .األرابح

ة املسامهني، والذي يتمثل يف تعظيم ثرو ملؤسسة يف اتعظيم قيمة املؤسسة من األهداف األساسية  يعتربو 
تعظيم عتمد ياملسامهني وإستمرار إسستثمارهم يف املؤسسة، إذ رتفاع قيمة املؤسسة يؤدي إىل زايدة ثروة إحيث أن 
إستمرار املؤسسة  مبا يضمنوقرارات توزيع األرابح، ية والتمويلية ستثمار القرارات اال اختاذعلى لمؤسسة القيمة ل

  يف ممارسة أنشطتها املختلفة.

إىل تعظيم قيمتها السوقية، وال يتحقق هذا اهلدف إال بواسطة هتدف عظم املؤسسات اليوم حيث أن م
، قرار ستثماروقرار االجمموعة من القرارات املالية املتخذة من قبل اإلدارة املالية، وهذه القرارات هي قرار التمويل 

 توزيع األرابح.

وذلك  ،تسليط الضوء على قرارات اإلسرتاتيةية املالية على ما سبق سنعمل يف هذا الفصلمن خالل 
حيث سيتم  .العالقة بني قيمة املؤسسة وقرارات االسرتاتيةية املالية، والتعرف على ةبدراسة كل قرار على حد

 التالية:تقسيم هذا الفصل إىل املباحث 

 قرار التمويل وقيمة املؤسسة االقتصاديةاملبحث األول: 

 وقيمة املؤسسة االقتصادية ستثمارقرار الال املبحث الثاين:

 قرار توزيع األرابح وقيمة املؤسسة االقتصاديةاملبحث الثالث: 
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 قرار التمويل وقيمة املؤسسة االقتصاديةاملبحث األول: 

ارات املتعلقة إبختيار فهو يتعلق ابلقر ، أهم قرارات اإلسرتاتيةية املالية يف املؤسسة قرار التمويل أحد ربيعت
ديد من املصادر التمويلية قصرية وطويلة األجل، وكذا حتالتمويل هيكل التمويل يف املؤسسة، أي حتديد نسبة 

 .ةاخلاصة ابملؤسس ن أو مبصادر امللكيةابلتمويل ابلديو للمؤسسة، وذلك ناسب املزيج التمويلي امل

إذ يعد إختيار اهليكل املايل من القرارات احلامسة اليت تؤثر على قيمة املؤسسة وما يتبعها من أتثري على 
ثروة املسامهني، لذلك قامت العديد من النظرايت بتفسري كيفية أتثري هيكل رأس املال على قيمة املؤسسة، إال 

  .حول مدى أتثري اهليكل املايل على قيمة املؤسسةوجود إختالف بني تلك النظرايت أنه لوحظ 

أثر قرار  راسةد تكونعلى ماهية قرار التمويل ومصادر متويل املؤسسة، لاملبحث سنعمل يف هذا وعليه 
 .يف العنصر األخري على قيمة املؤسسةالتمويل 

 التمويل قرارل اإلطار العاملب األول: املط

يث يعرف حيعد التمويل ركيزة املؤسسة يف توفري مستلزماهتا اإلنتاجية، وتسديدها ملستحقاهتا ونفقاهتا، 
 )أمحد ب.، متويل املنشآت على أنه توفري املبالغ النقدية الالزمة إلنشاء أو تطوير مشروع عام أو خاص

فهو املمارسات اليت يتم بواسطتها احلصول على التمويل من خمتلف املصادر  ،(24، صفحة 2008االقتصادية، 
 ها بكفاءة وفعالية.استخداملتوفري اإلحتياجات املالية، و 

 قرار التمويل فهومم :أوال

لك سنقدم جمموعة املتخذ، لذحيظى قرار التمويل أبمهية ابلغة، إذ أن جناح املؤسسة يعتمد على نوعية القرار 
 .ريف لقرار التمويل والعوامل املؤثرة فيهمن التعا

 التمويل قرار تعريف .1

 ات.ستثمار ة لالموال الضرورياأل كيفية اليت تتحصل هبا املؤسسة علىالتمويل ابلبحث يف ال *خيتص قرار
 ستثمارلةوء إىل اإلستدانة. يرتبط هذا القرار إرتباطا وثيقا بقرار االفهل جيب عليها إصدار أسهم جديدة أو ال

                                                           

ها، أما اختاذ القرار فهو إلجناز األهداف اليت يبتغينقصد ابلقرار حكم أو إختيار بني بديلني أو أكثر، فهو فعل خيتاره متخذ القرار إبعتباره أنسب وسيلة  * 
 عملية ذات خطوات متتابعة، حيث يعرب عن جمموعة من التصرفات املتتابعة اليت مير هبا متخذ القرار حلل مشكلة ما.
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للمؤسسة  ي وتكلفة متويله. ومبا أن املوارد املاليةستثمار ألنه ستكون هناك مقارنة بني معدل مردودية املشروع اال
ة وتقلص ية اليت تضمن هلا مردودية مرتفعة مع تكلفة منخفضستثمار حمدودة، فيةب عليها أن ختتار املشاريع اال

 .(03، صفحة 2018)حممد،  من أخطار اإلفالس

الذي  Optimal Financial Structureتتعلق قرارات التمويل بتحديد وصياغة هيكل التمويل األمثل "
 .(15، صفحة 2008)محزة م.،  "يتحقق من خالل املزيج األمثل ملصادر متويل املؤسسة

ني القرار الذي يتعلق أبنواع ومصدر األموال وكيفية احلصول عليها واملوازنة ب" أبنه ويعرف القرار التمويلي
 .(65، صفحة 2020)زوينة ،  "هيكل رأمسال أمثل صول علىيف سبيل احل أنواعها املختلفة

رية وحتديد مصادر األموال قصهو عملية إختيار املزيج أكثر مالئمة للتمويل طويل وقصري األجل، "و
 .(124، صفحة 2017)امال،  "وطويلة األجل وفق البدائل التمويلية املتاحة تكلفتها وأتثري على املدى الطويل

ات ستثمار مما سبق يتضح أن قرار التمويل هو: عملية حتديد كيفية احلصول على األموال الالزمة لتمويل اال
كلفة التمويل، من مصادر التمويل املتاحة واملناسبة مع حتديد قيمة مبلغ، ت ىثليد املزيج أو تشكيلة التوليفة املوحتد

 طريقة التمويل، ابإلضافة إىل نوع التمويل املناسب.

ومنه قرار التمويل هو اإلختيار بني خمتلف أشكال األموال املتاحة أمام املؤسسة، وتصنف هذه القرارات 
طويلة وقصرية األجل، إذ أن قرار التمويل جيب أن حيافظ على األقل على القيمة اجلارية للمؤسسة إىل قرارات 

عتبار خذ بعني اإلقرار التمويل األ اختاذاليني عند وهذا يتطلب دراية ابألسواق املالية، وهلذا يتوجب على املدراء امل
لفة ، حيث ميثل العائد مقدار الزايدة عن كأنه يرتتب على كل منها عائد وخماطرو  ،أن مصادر التمويل متعددة

 التمويل، أما املخاطر هي خماطر مالية.

 العوامل املؤثرة يف قرار التمويل .2

بعني اإلعتبار  ه، واليت جيب أخذهااختاذ يف جمموعة من العوامل اليت هلا دور أساسي إىل قرار التمويل ضعخي
 (65، صفحة 2020)زوينة ،  وتتمثل هذه العوامل يف:، فهي تغريه يف حال إستدعت الضرورة هاختاذيف 

 



 الفصل الثالث: قرارات اإلسرتاتيجية املالية وقيمة املؤسسة االقتصادية. 

106 
 

 املالئمة .1.1

ل حيث أن مالئمة مصادر التمويها، استخدامجمال  مع تتحقق مبالئمة مصادر التمويل وتوافقها وهي
 قرار التمويل.  اختاذها وإنفاقها أمرا ضروراي جيب مراعاته عند استخداموجماالت 

 ملؤسسةية السيولة النقدية يف اوضع .2.2

 املؤسسة يف على دراية حبالة السيولة النقديةأن يكون ، و وجب على متخذ القرار إدراك وضع املؤسسة املايل
خماطر و طويلة األجل لتةنب ضغط السيولة املؤسسات تبحث إبستمرار عن مصادر متويل ف، وسياسة إدارهتا

 .مستقبال اإلفالس

 القيود املفروضة على املؤسسة .3.1

ات توزيع األرابح ، كقيود قرار وجب على متخذ القرار التمويلي دراسة وحتليل القيود املفروضة على املؤسسة
  على مصادر التمويل األخرى. والقيود املفروضة املطبقة داخل املؤسسة،

 املزااي الضريبية .4.2

ؤثرة على مل، إذ أهنا تعد من أهم العوامل اخذ بعني اإلعتبار املزااي الضريبيةاألعلى متخذ القرار التمويلي 
لتكلفة جح ختفض من املتوسط املر ن مصادر التمويل اخلارجية حتقق وفرات ضريبية القرار التمويلي، حيث أ

 .(437، صفحة 2017)عدانن، سعدون، اسامة ، و شقريي،  األموال

 التكلفة املختلفة ملصادر التمويل .5.2

جيب على متخذ القرار التمويلي مراعاة تكلفة مصادر التمويل املختلفة اليت ميكن إعتمادها يف متويل 
 الدينار الواحد من كل مصدر.املؤسسة والوقوف على تكلفة 

 التمويل قرارأنواع : اثنيا

 سسات تتصف إدارهتا ابجلرأة، وأخرىؤ ختتلف إدارة املؤسسات من مؤسسة إىل أخرى، حيث أن هناك م
املالئم، واملفاضلة بني  يالتمويل كل واحدة لتشكيل هيكلها  ذي تتبعهالتمويل ال قرارتلف خيلذلك تعد حمافظة، 
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راجع اإلدارة املالية تشري م، إذ (291، صفحة 2006)حممد م.،  املتاحة )ممتلكة أو مقرتضة(مصادر التمويل 
 التمويل وهي:  وجود ثالث أنواع من قراراتوالتمويل إىل

 ات التمويل املتحفظةقرار  .1

إعتماد رار حيث يتم وفق هذا القوهو قرار التمويل الذي يتم إتباعه عندما تكون إدارة املؤسسة متحفظة، 
درة املؤسسة ق إخنفاضإحتمال جزء من األصول املتداولة، وذلك لتةنب مصادر التمويل طويلة األجل يف متويل 

ا ينعك  على عايل التكلفة مم ولكنه، حدخيفض املخاطر إىل أقصى تباع هذا القرار فا ،على تسديد إلتزاماهتا
  تدنية العائد.

 التمويل املتحفظة قرارات: 16الشكل 

 أصول اثبتة
 

 أموال دائمة
 
 

 أصول متداولة
 ديون قصرية االجل

 من اعداد الباحثةاملصدر: 

 التمويل اجملازفة قرارات .2

ة األجل يف ، حيث تعتمد على مصادر التمويل قصري اليت تتميز ابجلرأة إتباع هذا القرار من قبل اإلدارةيتم 
إذ تتميز هذه  ل،جالتمويلية األخرى طويلة األابملصادر مقارنة  منخفضةمتويل األصول الثابتة، كوهنا ذات تكلفة 

  رتفاع العائد وزايدة املخاطر يف نف  الوقت.القرارات إب
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 التمويل اجملازفة قرارات: 17الشكل 

 أصول اثبتة
 

 أموال دائمة
 

 ديون قصرية االجل
 أصول متداولة

 من اعداد الباحثةاملصدر: 

 التمويل املثلى أو املطابقة قرارات .3

توقيت  رة مالءمةالذي يقضي ابلضرو  ،لتزام احلريف مببدأ املقابلةقوم على اإلقرار الذي يال ا ذلكويقصد هب
 ه تقوم إدارة املؤسسةيله، وعليستحقاق األموال املستخدمة يف متو دية املتولدة من األصل مع توقيت إالتدفقات النق

داولة ابلديون قصرية ألصول املتبتمويل األصول الثابتة ابألموال الدائمة وا ، وذلكتباع سياسة مثلى يف التمويلإب
 .لرحبيةاجيعل خماطر التمويل يف حدود معينة وحيافظ على مستوى معني من  ، حيث أن إتباع هذا القرارجلاأل

 التمويل املطابقة قرارات: 18الشكل 

 أصول اثبتة
 

 أموال دائمة
 

 ديون قصرية االجل أصول متداولة

 من اعداد الباحثةاملصدر: 

 املطلب الثاين: مصادر متويل املؤسسات

شاطها، لذا فهي تبحث عن املصادر اليت تتالئم مع ن داخلية وخارجية،خمتلفة مصادر متويلية  للمؤسسات
 عملية إختيار مصادر التمويل مهمة وضروريةخاصة به، وهذا ما جعل  وخصائص حيث أن لكل مصدر تكلفة

  يف املؤسسة.

 هم مصادر التمويل املتاحة للمؤسسة:وشكل التايل يوضح أ
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 : مصادر التمويل املتاحة أمام املؤسسات19الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (350، صفحة 2009)عدانن و أرشد، املصدر: 

 ميكن تقسم مصادر التمويل إىل ثالثة مصادر: 

 مصادر متويل قصرية األجل؛ 
 مصادر متويل متوسطة األجل؛ 
 .مصادر متويل طويلة األجل 

 وتكلفتها مصادر التمويل قصرية األجل: أوال

مصادر ذه هتلك اإللتزامات اليت جيب سدادها خالل مدة زمنية ال تزيد عن سنة واحدة، وتتمثل أهم  هي
 اإلئتمان التةاري، واإلئتمان املصريف.يف 

 الهيكل المالي

األرباح 
 المحتجزة

حتياطاتإلا  

األسهم 
 اإلعتيادية

األسهم غير 
 التراكمية

 األسهم التراكمية

المقترضالتمويل   التمويل الممتلك 

جلالخصوم قصيرة األ جلالخصوم طويلة األ   حقوق الملكية األسهم الممتازة 

القروض طويلة 
 األجل

 السندات

لسندات غير ا
 الموثقة

 السندات الموثقة

 الذمم الدائمة

 المستحقات

 االئتمان المصرفي

 األوراق التجارية
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 اإلئتمان التجاري .1

لتمويل من وجهة يعترب مصدرا ل فهوميثل تلك املوارد اليت تستطيع املؤسسة شراءها ابآلجال من املوردين، 
ضائع اليت مت شراءها مقابل الب ن املدفوعات املستحقة على املؤسسة عرصيد الدائننييعرب عن  حيثنظر املشرتي. 

 تياجات املؤسسةحترتبط عملية شراء إ ابملرونة إذ ويتميز هذا املصدر التمويلي ،من املوردين دون سداد قيمتها
 .(330، صفحة 2001)حممد، هنال، و رمسية،  مبستوى املبيعات املتوقعة

يد من شراء فإذا كانت املؤسسة تستفا للتمويل. الذي يقدمه املوردون مصدرا آلييعترب اإلئتمان التةاري 
 ؤسسةآليا إبزدايد حةم مشرتايت امل التمويل يزدادهذا ، فإن ابألجال وفق شروط معينة من موردهاموادها األولية 

 لزايدة مبيعاهتا وإنتاجها. عاتبا

 اإلئتمان التةاري ثالثة عناصر وهي: تضمني

 وهو اخلصم الذي مينح للمشرتي يف حال قام ابلسداد خالل فرتة زمنية معينة؛اخلصم النقدي: . 1.1

وهي الفرتة الزمنية اليت جيب السداد خالهلا حىت تتمكن املؤسسة من اإلستفادة من  فرتة السداد:. 2.1
 يوم؛ 20ىل إ 10اخلصم النقدي، وتكون يف العادة قصرية حيث ترتاوح بني 

ستفادة دم اإلاد الفاتورة وذلك يف حالة عوهي الفرتة الزمنية اليت ميكن أن متر قبل سد سماح:فرتة ال. 3.1
 .(44، صفحة 2018)غادة،  من اخلصم النقدي

 :التةاري املقدم من قبل املوردين إىلمن وجهة نظر املشرتي )املؤسسة( ميكن تقسيم اإلئتمان 

 Cost-Free Trade Créditائتمان جتاري جماين  .1

 قررت املؤسسة السداد خالل فرتة السماح واإلستفادة من اخلصم النقدي.ما إذا ويكون يف حال 

 Costly Trade Créditائتمان جتاري ذو تكلفة  .2

حلالة تكون اة السداد بعد هناية فرتة السماح أي هناية فرتة االئتمان، ويف هذه ويكون عندما تقرر املؤسس
حيث يتم حساب التكلفة  ، (44، صفحة 2018)غادة،  تكلفة اإلقرتاض هي تكلفة عدم اإلستفادة من اخلصم

 كتايل:
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𝟑𝟔𝟓 ×تكلفة االئتمان التجاري= معدل اخلصم النقدي 

 فرتة التمتع ابالئتمان−فرتة اخلصم

ي حتمل القرار وحتديد فيما إذا كان من اجملد اختاذير املايل حساب هذه التكلفة قبل لذلك جيب على املد
 تكلفة التمويل أو هناك بديل أخر أقل تكلفة.

 االئتمان املصريف .2

 هذا النوع وتلةأ املؤسسات إىل وهي تلك القروض قصرية األجل اليت تتحصل عليها املؤسسة من البنوك،
من اإلئتمان لتمويل إحتياجاهتا املومسية لألموال اليت قد تتمثل يف الزايدة املومسية يف املخزون السلعي وحساابت 

 .(106، صفحة 2008)أمحد،  القبض

سة من األول أقل تكلفة يف حالة عدم إستفادة املؤسن املصريف ابإلئتمان التةاري جند أ مبقارنة اإلئتمان
اخلصم النقدي املصاحب لإلئتمان التةاري وأكثر مرونة؛ إذ أنه أييت يف صورة نقدية ولي  بضاعة أو مواد. ومن 
انحية أخرى ميكن أن يعترب اإلئتمان املصريف أقل مرونة؛ ألنه قد ال يتةاوب مع الزايدة أو النقصان يف حةم 

 .(360، صفحة 2017)عبد القادر و خالد،  ؤسسةنشاط امل

 :(334-332، الصفحات 2001)حممد، هنال، و رمسية،  وتنقسم القروض املصرفية إىل نوعني

 القروض غري املكفولة بضمان. 1.2

مبعىن أن يسمح  ،تفاق بني البنك واملؤسسة على فتح إعتماد للمؤسسةاإليف هذا النوع من القروض يتم 
 ىل أموال وملدة زمنية حمددة بشرط أال تزيد الكمية املقرتضة عن مبلغالبنك للمؤسسة أن تقرتض كلما إحتاجت إ

 معني يف أي وقت خالل هذه الفرتة.

 ، ومن أهم هذه الشروط:وعادة ما تضع البنوك عدة شروط عند منحها هذا النوع من القروض

 شرط الرصيد املعوض؛ 
 شرط قيام العميل بسداد قرضه مرة واحدة على األقل كل سنة؛ 
 .شرط إتباع سياسة مالية معينة طوال فرتة القرض 
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 القروض املكفولة بضمان .2.2

على القرض.  ايف بعض احلاالت يقوم البنك بطلب ضماانت معينة تلتزم املؤسسة بتقدميها قبل حصوهل
ات ذات املركز املايل الضعيف أو يف حالة املؤسس ى طلب ضمان للقرض يف حالة املؤسساتوحيرص البنك عل

 اليت تكون نسب اإلقرتاض لديها مرتفعة.

ع تبعا ألسلوب دف فإنه ميكن التحكم فيها املصرفية اليت حتصل عليها املؤسسةوابلنسبة لتكلفة القروض 
 ىل أن طريقة دفع الفائدة تؤثر على التكلفة الفعلية ألموال اإلقرتاض.يرجع ذلك إالفائدة على القرض. و 

مقدار الفائدةاملعدل الفعلي للفائدة = 
 مقدار األموال املتحصل عليها فعال من القرض

 وتكلفتها مصادر التمويل متوسطة األجل: اثنيا

يتم و  ول،سواء يف صورهتا النقدية أو أصمنها املؤسسة على األموال يقصد هبا تلك املصادر اليت تتحصل 
ةات يف مدة تزيد تصول الثابتة لتطوير املناأل لتمويل من أجل القيام بعملية توسع يفاللةوء إىل هذا النوع من ا
يث يتم حويتميز هذا التمويل أبنه يستحق التسديد بعد فرتة تزيد عن سنة، سنوات،  عن سنة وتقل عن سبعة
ومن أهم مصادر التمويل متوسطة  املتحصل عليها خالل هذه السنوات. خالل األرابحسداد قيمة الدين من 

 األجل جند:

 القروض املتوسطة األجل .1

وهي عبارة عن مبالغ مالية حتصل عليها املؤسسة من البنوك التةارية أو البنوك املتخصصة هبدف شراء 
 ،مضمونة أبصول املؤسسة أو أي ضماانت أخرىأصول تساعد املؤسسة يف زايدة اإلنتاج، وتكون هذه القروض 

 شكل تدفع قيمة القرض يفحيث وتقرتن مبةموعة من الشروط حتددها املؤسسة املاحنة هبدف ضمان حقها، 
رية دل الفائدة يف القروض القصمعدل الفائدة يف هذا النوع من القروض يكون أعلى من معو أقساط للبنك، 

 .(72، صفحة 2020)زوينة ،  خليها عن أمواهلا لفرتة أطولجل وذلك هبدف تعويض البنوك لتاأل
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 التمويل عن طريق اإلستئجار .2

ترتيب تنقل مبوجبه للمؤجر احلق يف  أبنه: " 17التمويل التأجريي حسب املعيار احملاسيب الدويل يعرف 
، 2007)خالد،  "أصل لفرتة زمنية متفق عليها مقابل دفعة أو سلسلة دفعات تستحق على املستأجر  استخدام
 ستئةار أبنه عقد يلتزم مبوجبه املستأجر بدفع مبلغ حمدد مبواعيد متفق عليها ملالكاإل، كما يعرف (47صفحة 

لكية األصل ، وميكن أن يتم حتويل ماملستأجر لفرتة معينة اخلدمات اليت يقدمها األصل من عهاألصل لقاء إنتفا
ل من األصول افع أصمن احلصول على من . وميكن اإلستئةار املؤسساتعند هناية العقد أو ال يتم ذلكاملستأجر 

 األجل.يصنف اإلستئةار من هذا املنطلق كواحد من مصادر التمويل قصري دون إمتالكه، إذ 

لكل عقد إستئةار طرفان: املستأجر واملؤجر اللذان يتفقان على بنود عقد اإلجيار. ومن أهم البنود اليت و 
 يشملها العقد:

 املدة األساسية للعقد واليت ال ميكن خالهلا إلغاؤه؛ 
 ار الدورية وتوقيتها؛جيقيمة دفعة اإل 
 اجلهة اليت  اية العقد، وحتديدأية خيارات تتعلق بتةديد العقد أو شراء التةهيزات يف هن

، 2018ادة، )غ تتحمل نفقات الصيانة والتأمني والضرائب املرتبطة ابألصل املستأجر
 .(61صفحة 

 ستئةار أمهها اإلستئةار التمويلي، واإلستئةار التشغيلي.هناك عدة أنواع لعقود اإل

 ستئجار التشغيلياإل. 1.2

البنوك واملؤسسات  وممارستهأو التأجري التشغيلي يعترب نوع من أنواع التأجري قصري األجل تقوم إبدارته 
صول اإلنتاجية، حباجته من األاملالية املتخصصة يف هذا اجملال، ويهدف إىل تزويد املستأجر عن طريق التأجري 

 ةنية حمددحمددة وفرتة زميكون التأجري لغاية وذلك دون أن يكون هناك داع لشرائها من قبل املستأجر، على أن 
 .(78، صفحة 2003)طاهر، 

 ستئةار على قيام املؤجر بتنفيذ عمليات الصيانة خالل الفرتة املتفق عليها، ويفوغالبا ما ينص عقد اإل
 .(73، صفحة 2002)نور الدين و اسالم ،  الغالب تكون تكلفة الصيانة حمسوبة ضمن قسط اإلجيار
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 ومن التعريف يتضح أن له جمموعة من اخلصائص نوجزها فيما يلي:

  قصرية نوعا ما؛التشغيلي مدة عقد التأجري 
 إن عقد التأجري التشغيلي ال ينتهي ابلتمليك؛ 
 إمكانية قيام املستأجر إبلغاء عقد اإلجيار يف أي وقت؛ 
 .يعترب التأجري التشغيلي نظام أتجريي أكثر منه متويلي 

 ستئجار التمويلياإل. 2.2

ة عالقة تعاقدية مبقتضاها يقوم مالك األصل حمل العقد مبنح املؤسسة املستأجر ميثل أو التأجري التمويلي 
ع هذه األقساط جممو حيث . دورايمقابل أقساط مالية تدفع عينة محق اإلنتفاع من أصل معني خالل فرتة زمنية 

، صفحة 2017)عبد القادر و خالد،  املالية يغطي قيمة األصل ابإلضافة إىل حتقيق عائد مناسب للمؤجر
388) . 

ا أراد املستأجر وإذ، عك  عقد التأجيل التشغيليستئةار أبنه ال ميكن إلغاؤه يتميز هذا النوع من اإلإذ 
فعل ذلك، فعليه أن يدفع ما تبقى من قيمة العقد دفعة واحدة. وإذا ختلف املستأجر فإن ذلك من شأنه أن 

ميكن للمستأجر و يتحمل املستأجر صيانة األصل، وكذلك نفقات التأمني والضرائب؛ كما أنه يؤدي إىل إفالسه؛  
عبد القادر و خالد، ) جتديد العقد لفرتة إضافية إبجيار منخفض أو شراء األصل يف هناية مدة العقد أن خيتار بني

 .(388، صفحة 2017

الفائدة الذي دل جيار املستقبلية خمصومة مبعإبعتبارها القيمة احلالية لدفعات اإلستئةار د تكلفة اإلحتدو 
ة. متثل تكلفة ت الفرتة الزمنيقرتضت مبلغا مماثال لقيمة اآللية ولذاإذا إ جيب أن تدفعه املؤسسة إىل املصرف

جيار ألن خطر دفعات اإلجيار من وجهة نظر املؤجر مماثل خلطر اض معدل اخلصم املناسب لدفعات اإلقرت اإل
 ةدفعات تسديد القرض من وجهة نظر املصرف. تؤخذ هنا تكلفة اإلجيار بعد احلصول على التكلفة الفعلي
لإلجيار، أي بعد إستبعاد الوفر الضرييب الذي خيفض تكلفة اإلجيار. كذلك جيب األخذ بعني اإلعتبار أن دفعات 

نة. هذا ر الضرييب ال تتم اإلستفادة منها إال يف أخر السادة، أي يف بداية السنة، ولكن الوفاإلجيار تدفع مقدما ع
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ن هذه الدفعة )التدفق ر الضرييب الناتج عاخلارج( والوف فق النقدير )التديعين أن هناك فرتة أتخري بني دفعة اإلجيا
 .(68، صفحة 2018)غادة،  النقدي الداخل(

 حيث أن الوفر الضرييب يساوي:

 دفعة التمويل التأجريي.× الوفر الضرييب= معدل الضريبة 

 وتكلفتها مصادر متويل طويلة األجل: اثلثا

ء لتغطية اإلنفاق الالزم لشراء األصول الثابتة ومتويل اجلز حاجة املؤسسات للتمويل طويل األجل  نشأت
فيما يلي و  بعد فرتة زمنية تزيد عن السنة الواحدة،إذ أن هذا التمويل يستحق الدفع  الدائم من األصول املتداولة،

 :(128-120، الصفحات 2008)أمحد،  ادر التمويل طويلة األجل مص عرض ألهم أنواع

 األسهم العادية .1

م مالك ر أن محلة األسهم ه، وإبعتباأبنه حصة يف ملكية إحدى املؤسسات ميكن تعريف السهم العادي
لتزاماهتا لوفاء بكل إابعلى أية عائد قبل أن تقوم املؤسسة فإهنم ال حيصلون  كلاملؤسسة املصدرة لتلك األسهم، لذ

 احلكومة والدائنني ومحلة األسهم املمتازة. إجتاه

لتصويت، حق حق ا يتمتع محلة األسهم العادية ابلعديد من احلقوق، تتمثل بصفة أساسية فيما يلي:
 فية.، القيمة الذاتية، قيمة التص*كتتاب، القيمة اإلمسية، القيمة الدفرتية، القيمة السوقيةاملشاركة، حق اإل 

، 2001)حممد، هنال، و رمسية،  أسلوبني خمتلفني مها ستخدامميكن حساب تكلفة األسهم العادية اب
 :(343صفحة 

 

 

                                                           

 حيث أن: * 
 هي القيمة املنصوص عليها يف عقد أتسي  املؤسسة، وعلى أساسها يتم توزيع األرابح كنسبة مئوية منها. القيمة اإلمسية:

 وهي اليت يتم التعامل هبا يف السوق املالية )البورصة(، وتعترب قيمة كثرية التذبذب ابملقارنة ابلقيمة اإلمسية اليت تظل اثبتة. القيمة السوقية:و
 ي القيمة اليت يستحقها السهم من واقع السةالت احملاسبية للمؤسسة.فهالقيمة الدفرتية: أما 
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 أسلوب التوزيعات املخصومة. 1.1

لسهم هي ل. فحسب هذا النموذج فإن القيمة احلقيقية يسمى أيضا منوذج القيمة احلالية لألرابح املوزعة
مويل املمتلك . يف ضوء هذا النموذج، إن تكلفة التالقيمة احلالية لألرابح املوزعة املتوقع احلصول عليها مستقبال

ضمن تكلفة ، مع تكييف النموذج ليتمقسوما على القيمة السوقية للسهمتتكون من جزأين أوهلما هو ربح السهم 
و معدل النمو املتوقع ألرابح السهم الناجتة عن استثمار األموال ، أما اجلزء الثاين فهاإلصدار للتمويل اجلديد

 ا األسلوب:العالقة التالية حلساب تكلفة األسهم العادية طبقا هلذ استخداموميكن  .وذلك إبفرتاض ثباهتا املمتلكة

األرابح املوزعة املتوقعة لكل سهم تكلفة األسهم العادية= 

القيمة السوقية للسهم(𝟏−تكلفة إصدار السهم)
+ الزايدة املتوقعة يف األرابح املوزعة  

 للسهم

هذا األسلوب ال أيخذ بعني اإلعتبار املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا األسهم، مما أدى إىل ظهور أسلوب 
يعرف  سلوب، وهذا األيهتم بدراسة العالقة بني عائد السهم واملخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا هذا العائدأخر 

 ، وهو ما سنعرضه يف ما يلي.CAPMب منوذج تسعري األصول الرأمسالية 

 تسعري األصول الرأمساليةأسلوب . 2.1

ني معدل العائد بحيتل هذا النموذج مكانة كبرية يف حساب تكلفة التمويل ابألسهم العادية، حيث يوازن 
املطلوب من السهم العادي )تكلفته( وبني خماطرته، فهو يفرتض أبن املساهم ميلك حمفظة مالية متنوعة. والعوائد 

صبح املخاطرة نتيةة هذا التنويع تعلى األصول ال تتحرك بنف  االجتله وال بنف  الوقت وال بنف  املقدار. 
 لتغريات يف السوق بشكل عام.الوحيدة املتبقية هي املخاطرة املرتبطة اب

)سويسي،  نها، بنظر لعدة عوامل، متكلفة التمويل ابألسهم العادية بداللة املخاطرة الذي تتضمنهاتتحدد 
 :(114، صفحة 2007

صدرة لألوراق املالية املطبيعة املخاطر املرتبطة ابالستثمار، من خماطر تشغيلية مرتبطة بنشاط املؤسسة -
 وخماطر مالية؛
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لتأكد، املدى البعيد كلما زاد اخلطأ وحالة عدم ااملدة الزمنية املأخوذة لتقدير التدفقات، فكلما كانت يف -
 وهو ما يؤدي إىل زايدة عالوة املخاطر.

 يعطى منوذج تسعري األصول الرأمسالية كما يلي:

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑅𝑓 + (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓). [𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑚, 𝑅𝑖)/𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)] 

 حيث أن: 

iR : عائد السهم للمؤسسةi؛ 

mR؛: عائد للمحفظة اليت تضم مجيع املؤسسات أو عائد السوق 

fR.معدل العائد لألصل بدون خماطرة : 

E ،Var وCov  ،التباين والتباين املشرتك على الرتتيب.متثل التوقع 

 ، تصاغ كتايل:βمن الصيغة السابقة ميكن استخراج املخاطر النظامية أو خماطر السوق 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑚, 𝑅𝑖)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
 

ة، كما ينطبق على املؤسسات اليت ال يكون فيها منو أرابح السهم يتميز هذا األسلوب بتعديل املخاطر 
 ؤسسات.اثبتا. وبذلك، فإن النموذج يطبق على نطاق واسع من امل

 ازةاألسهم املمت .2

تشابه بني تعريف كل من السهم العادي والسهم املمتاز، إال أن حامل السهم املمتاز يتمتع مبيزتني  يوجد
يف حالة  ةل على نصيبه من ممتلكات املؤسسأساسيتني ال يتمتع هبا حامل السهم العادي، ومها حقه يف احلصو 

تصفيتها قبل أن حيصل املسامهون العاديون على نصيبهم من تلك املمتلكات، وحقه يف احلصول على عائد 
 ة كافية لتحقيق ذلك.تكون األرابح اليت حتققها املؤسس سنوي بشرط أن

 :(344، صفحة 2001هنال، و رمسية،  )حممد، ميكن التعبري عن تكلفة األسهم املمتازة ابلعالقة التالية
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األرابح السنوية  املوزعة للسهم الواحد خالل السنة تكلفة األسهم املمتازة=

السعر السوقي للسهم املمتاز(𝟏−نفقات إصدار األسهم املمتازة)
 

 السندات .3

لقيمة  احلصول على ايف ، ويعطي احلق حلاملهمديونية طويل األجل تصدره املؤسسةالسند أبنه مستند  يعترب
ن ستحقاق، ابإلضافة إىل احلق يف احلصول على معدل فائدة دوري يتمثل يف نسبة ماإلمسية للسند يف اتريخ اإل

 القيمة اإلمسية.

ة من اتريخ ة حمدد، أي كل فرت قق حلامله فائدة اثبتة ودوريةمديونية، حيتعد السندات أوراق مالية متثل حق 
  ، حيث حيصل حامله على القيمة اإلمسية.اإلستحقاقاإلصدار حىت اتريخ 

السندات عن غريها من مصادر التمويل األخرى  هبا ميزتتوجد العديد من اخلصائص والسمات اليت ت
 :(58، صفحة 2011) الياس و يوسف ،  ميكن توضيح أمهها فيما يلي

  تحدد وفقا له املصدرة له كما ت ؤسسةلتزامات املإيعترب عقد السند مستندا قانونيا تتحدد وفقا له
 حقوق محلة السندات؛

  تفاق السند؛إالبد من وجود وكيل ميثل طرف اثلث يف 
 عليه مسبقا؛ تفاقىل أسهم عادية وذلك وفقا ملعدل التحويل الذي يتم اإلميكن حتويل السندات إ 
  تفاق السند ذلك كما يف حالة إستحقاقه إذا تضمن إتدعاء السند قبل اتريخ سإكما ميكن

 خنفاض أسعار الفائدة على السندات عما كانت عليه وقت إصدار هذه السنداتإ

ة ؤسسها املالعالقة بني نسبة كل املصروفات اليت تتحمل ستخدامحتسب تكلفة التمويل إلصدار السندات اب
 :نأىل صايف املبالغ اليت يتم حتصيلها من اإلصدار، أي إللحصول على األموال اخلاصة ابلسند 

إمجايل التكاليف السنوية للسندتكلفة التمويل ابلسندات = 
 متوسط االستثمار خالل املدة

 يتحكم يف تكلفة التمويل عامالن مها:
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 إلصدار  ةؤسسليت تتحملها املمجايل التكاليف السنوية للسند حيث تتكون من النفقات اإ
 السندات، واليت تشمل رسوم اإلصدار ورسوم الرهوانت وغريها من النفقات.

 خالل مدة اإلصدار، ويتم احلصول عليها بقسمة القيمة الصافية إلصدار السند  ستثمارمتوسط اال
 . (269، صفحة 2007)فتحي،  مسية للسند واملدفوعة يف هناية املدةمضافا إليها القيمة اإل

 األرابح احملتجزة .4

ة كةزء سسؤ تعترب أحد املصادر اهلامة للتمويل طويل األجل، وتظهر هذه األرابح يف امليزانية العمومية للم
 من حقوق امللكية واليت تعترب بدورها أيضا أحد املصادر اهلامة واألساسية للتمويل طويل األجل.

رتاض أو بيع ة لشراء أصول جديدة دون احلاجة لإلقؤسسوابلتايل متثل األرابح احملتةزة بديال متويليا أمام امل
ات من متويل عمليات النمو لديها وذلك يف ظل ظروف معينة كصعوبة ؤسسأسهم عادية إضافية، حيث متكن امل

األرابح  ويت واملشاركة يف السيطرة، وإذا كانتبيع األوراق املالية، وعندما يريد املالك جتنب زايدة حقوق التص
ستبدال إعن طريق  قرتاضات أيضا من ختفيض عبء اإلؤسساحملققة مرتفعة وكافية ملقابلة النمو، وأهنا متكن امل

 هذه القروض تدرجييا ابألرابح احملتةزة.

 :(282-281، الصفحات 2007)فتحي،  ميكن التعبري على تكلفة األرابح املوزعة كما يلي

 فرتاض عدم وجود ضرائب وعموالت تصبح:إعلى 

األرابح املتوقعة للسهمتكلفة األرابح احملتجزة=

القيمة السوقية للسهم(𝟏−تكلفة إصدار السهم)
+الزايدة املتوقعة يف األرابح املوزعة 

 للسهم

 وجود ضرائب وعموالت تصبح: ويف حال

األرابح املتوقعة للسهماألرابح احملتجزة=تكلفة 

القيمة السوقية للسهم(𝟏−تكلفة إصدار للسهم)
+ )الزايدة املتوقعة يف األرابح املوزعة 

 نسبة العمولة(-1الضريبة( )نسبة -1للسهم( )
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 أثر قرار التمويل على قيمة املؤسسة املطلب الثالث:

ذلك لاملؤسسة من اجلوانب اهلامة لتقدير قيمة املؤسسة، و تعترب دراسة العالقة بني قرار التمويل وقيمة 
وحظ وجود إختالف إال أنه لقامت نظرايت اهليكل املايل بدراسة وحتليل العالقة بني قرار التمويل وقيمة املؤسسة، 

 العالقة بني اهليكل املايل وقيمة املؤسسة. يفبني تلك النظرايت 

 املختلفةختيار بني مصادر التمويل اإل: أوال

هو:  و  يلكيفية إختيار مصادر التمو املؤسسة وهذا ما جيعلها تطرح تساؤل حول   متتعد مصادر التمويل أما
 كيف يتم إختيار املصدر املناسب من مصادر التمويل املختلفة خاصة الطويلة األجل؟

 مصادر التمويلإعتبارات إختيار  .1

)فتحي،  ة نوضحها فيما يليدر التمويل املالئماإختيار مصعند بعض اإلعتبارات  على املؤسسات مراعاة
 :(286، صفحة 2007

 التكلفة .1.1

 ، وإختيار املصدر األقل تكلفة؛على تكلفة كل مصدرن يكون تركيز املؤسسات أجيب  حيث

 ؤسسةرحبية امل .2.1

من نسبة الفوائد  علىؤسسة فيها أنسبة رحبية املحيث من األفضل إختيار املصادر التمويلية اليت تكون 
 املصادر؛ املدفوعة على هذه

 أسعار الفوائد السائدة .3.1

 إذ جيب جتنب املصادر التمويلية ذات التكلفة املرتفعة نتيةة لتذبذب هذه األسعار يف السوق املالية؛

 مكوانت رأس املال .4.1

  ؛يف هيكلها التمويلي املختلفة ن توازن بني نسب مصادر التمويلأللمؤسسات من األفضل 
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 ؤسسةطبيعة نشاط امل. 5.1

لى إصدار ة جمربة عؤسس، فقد تكون هذه املؤسسةضوء عمل املجيب مراعاة حالة األصول الثابتة يف  إذ
األسهم بدال من السندات، خاصة إذا كانت ال متتلك الكثري من هذه األصول لرهنها، أو لبيع بضاعتها كالبنوك 

 املثال.على سبيل 

 قواعد حتكم إختيار مصادر التمويل .2

لف ، وفيما يلي عرض ملختن القواعد تتحكم يف عملية إختيار مصادر التمويلهناك جمموعة م أنكما 
 :(243، صفحة 2017)زهوين، وصفية فايزة، و مسري،  هذه القواعد

 قاعدة التوازن املايل األدىن .1.2

 جيب متويل ة، فمثالب أن متول بواسطة املوارد الدائمات الثابتة جيستخدامهذه القاعدة على أن االتنص 
، صفحة 2011) الياس و يوسف ،  بديون متوسطة أو طويلة األجل أو عن طريق التمويل الذايتات ستثمار اال

ئ يف مهها العةز املفاجىل عدة مشاكل أالقرار التمويلي قد يؤدي إ اختاذ الل هبذه القاعدة عند. واإلخ(301
 خنفاض حاد يف رأس املال العامل.اخلزينة وإ

 ستقاللية املالية(قاعدة اإلستدانة العظمى )اإل .2.2

ن التعبري البنكية( جيب أال تفوق األموال اخلاصة، وميك اتعتمادأن جمموع الديون املالية )إبستثناء اإل تعين
سف ، ) الياس و يو  ن أتخذ عدة أشكالستقاللية املالية واليت ميكن أنسبة اإل ابستعمالعن هذه القاعدة 

 :(302، صفحة 2011

 ةستقاللية املالية= األموال اخلاصة /الديون املاليإلا

 الواحد.لتزام هبذه القاعدة يوجب أن تكون هذه النسبة أكرب من اإل

 اإلستقاللية املالية= الديون املالية/ األموال اخلاصة

 اإللتزام هبذه القاعدة يوجب أن تكون النسبة أعاله أقل من الواحد
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 اإلستقاللية املالية= األموال اخلاصة /املوارد الدائمة

دى النصف تتعالتقيد هبذه القاعدة جيب أن ال يؤثر قرار التمويل على النسبة أعاله، أي ال من أجل 
(1/2.) 

ن ا وأاهلا اخلاصة تفوق جمموع ديوهنستقاللية املالية أي أن أمو هتدف هذه القاعدة إىل منح املؤسسة اإل
 حتياجاهتا املالية أكثر من مقرضيها.يف املؤسسة يف إتظل مسامهة مالك األسهم 

 قاعدة القدرة على السداد .3.2

للمؤسسة جيب أال تفوق ثالث أضعاف قدرهتا على التمويل ترتكز هذه القاعدة على أن الديون املالية 
 الذايت السنوي املتوسطة املقدرة، ويستعمل متخذ القرار املايل النسبة التالية كأداة تساعده على املراقبة.

 القدرة على السداد= الديون املالية /القدرة على التمويل الذايت

أن تكون  سة ودائنيها واليت تقل عن ثالث سنوات وهلذا جيبتعرب هذه النسبة عن املدة املتوسطة بني املؤس
درهتا على التمويل ق ابستعمالستطاعة املؤسسة على تغطية جممل ديوهنا بة أقل من ثالثة، فهي ترتجم مدى إالنس

 يل التوقف عن دفع الديون يف آجالحتمال عدم القدرة على السداد وابلتامؤشر على زايدة إالذايت، وذلك 
ثل حتمال اإلفالس، كما قد تؤثر هذه النسبة على مسعة املؤسسة جتاه القروض فهي متإتفاع إستحقاقها وابلتايل إر 

 ابلنسبة إليهم قدرة املؤسسة على السداد.

 احلد األدىن للتمويل الذايت قاعدة .4.2

متويل كون ي ية ابلنسبة للمؤسسة أي أنستثمار  تنويع مصادر متويل املشاريع االىلهتدف هذه القاعدة إ
يتسىن  ستدانة وهذا حىتاتية للمؤسسة، وما تبقى يكون ابإللث األموال الذمشاريع املؤسسة على األقل بث

) الياس  يمار ستثديون مقارنة مبردودية املشروع االبتعاد عن مجلة املخاطر كزايدة مصاريف خدمة الللمؤسسة اإل
 .  (302، صفحة 2011و يوسف ، 
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 اثنيا: النظرايت املفسرة لتأثري اهليكل املايل على قيمة املؤسسة 
ل نظرية و مع بداية اخلمسينات عندما ظهرت أ بدأت الدراسات حول اهليكل املايل ابلتبلور بشكل علمي
غلبها ايت، حيث تنصب أتلتها ابقي النظر  املايل، مثيف هذا اجملال اليت أصبحت تعرف ابلنظرية التقليدية للهيكل 

 س املال وابلتايل تعظيم قيمة املؤسسة.انية وجود هيكل مايل أمثل، يؤدي إىل تدنية تكلفة رأعلى إمك
 اهليكل املايل يف ظل كمال األسواقنظرايت  .1

يفرتض هذا املدخل كمال األسواق، حيث من أهم املقارابت اليت درست عالقة اهليكل املايل بقيمة 
رية مودكلياين النظرية التقليدية ونظاملؤسسة يف ظل كمال األسواق: نظرية صايف الربح وصايف ربح العمليات، 

 وميلر يف ظل غياب الضريبة.
 نظرية صايف الربح، صايف ربح العمليات .1.1

 نظرية صايف الربح  .1.1.1
غري نسبة اإلقرتاض، كية اثبت ال يتغري بتقرتاض وحقوق امللة كل من اإلتفرتض نظرية صايف الربح أن تكلف

معدل العائد  ال يرتتب عنه إخنفاض أو إرتفاع يف قرتاض يف هيكل رأس مال املؤسسةفإرتفاع أو إخنفاض نسبة اإل
ادية ع قرتاض أقل من تكلفة إصدار أسهمأو املالك، وطاملا أن تكلفة اإلن الذي يطلبه املقرضو  ستثمارعلى اال

)منري  ؤسسة ابلتبعيةرتفاع يف قيمة املجديدة، فإن زايدة نسبة اإلقرتاض يرتتب عليها إخنفاض يف تكلفة األموال وإ
 .(166، صفحة 2003، 
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 ستدانة وقيمة املؤسسة وفقا ملدخل صايف الربحتكلفة رأس املال ونسبة اإل العالقة بني: 20 الشكل
 قيمة املؤسسة                             تكلفة األموال%                                   

 قيمة املؤسسة                   
 تكلفة حقوق امللكية               

 تكلفة األموال       
  

 قرتاضتكلفة اإل 
            100              100   
 نسبة القروض إىل حقوق امللكية%            نسبة القروض إىل حقوق امللكية%        

 (180، صفحة 2003)منري ، املصدر: 
 نظرية صايف ربح العمليات .2.1.1

أساسي هو أن  فرتاضى إ، تقوم هذه النظرية علةوأيضا النظرية التقليديعلى عك  نظرية صايف الربح 
ض أيضا أن تكلفة رغم أنه يفرت  ، وذلكاملؤسسةالتكلفة الكلية لألموال تكون اثبتة أاي كانت نسبة املديونية يف 

قرتاض، نسبة اإلدة يف ة سرتتفع مع كل زايقرتاض بينما تكلفة امللكياثبتة ال تتغري مع تغري نسبة اإل قرتاضاإل
قرتاض وما يصاحبها من زايدة املخاطر يؤدي إىل مطالبة أصحاب األسهم ة اإلويستند هذا املدخل على أن زايد

، الصفحات 2001)حممد، هنال، و رمسية،  بزايدة معدل العائد املطلوب مما يؤدي إىل زايدة تكلفة امللكية
436-437). 
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ستدانة وقيمة املؤسسة وفقا ملدخل صايف ربح اإل : العالقة بني تكلفة رأس املال ونسبة21 الشكل
 العمليات

 قيمة املؤسسة                    تكلفة األموال%          
 تكلفة حقوق امللكية            

 املؤسسةقيمة  
                          

 متوسط تكلفة األموال             
 قرتاضتكلفة اإل                          

 100 100 
 نسبة القروض إىل حقوق امللكية            نسبة القروض إىل حقوق امللكية%               

 .(185، صفحة 2003)منري ، املصدر: 
 The traditional theoryالنظرية التقليدية  .2.1

يزة من قرتاض مثلى تتحقق عند تشكيلة ممل ينشأ عند نقطة إتسلم هذه النظرية بوجود هيكل مايل أمث
الديون واألموال اخلاصة جتعل التكلفة املتوسطة املرجحة للتمويل عند حدها األدىن، لتكون القيمة السوقية 

تمويل اخلاصة رتفاع تكلفة اليزة من الرفع املايل، إضافة إىل إوذلك عند مستوايت ممللمؤسسة يف حدها األعلى 
نبيلة و جبار، ) مع كل زايدة يف هذه املستوايت وذلك نتيةة زايدة درجة اخلطر املايل اليت يتعرض هلا املالك

 .(246، صفحة 2017
اهليكل التمويلي األمثل يتحقق عندما تكون تكلفة األموال أقل ما ميكن أي عندما طبقا هلذه النظرية، فإن 

 تكون قيمة املؤسسة أكرب ما ميكن.
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 ستدانة وفق النظرية التقليديةة التمويل وقيمة املؤسسة حبجم اإل: عالقة تكلف22 الشكل
 تكلفة األموال                                 املؤسسةقيمة                   

 امللكيةتكلفة حقوق  
             املؤسسةقيمة                

 
  

  متوسط تكلفة األموال             
 قرتاضتكلفة اإل
 100 100   
 سبة القروض إىل حقوق امللكية%ن       نسبة القروض إىل حقوق امللكية%       

 .(187، صفحة 2003)منري ،  املصدر:
 نظرية مودكلياين وميلر يف ظل غياب الضريبة  .3.1

اليت تعرتف بوجود هيكل متويلي أمثل، أكد مودكلياين وميلر يف دراستهم سنة  خالفا للنظرية التقليدية
مة املؤسسة ن قي، وأاملايل، مما يؤكد عدم وجود هيكل مايل أمثلأن تكلفة رأس املال مستقلة عن اهليكل  1958

 مستقلة عن هيكلها املايل.
دورها تتوقف اهتا، وهذه باستثمار تتمثل يف قيمة  املؤسسةفةوهر هذه النظرية يقوم على أساس أن قيمة 

هما كانت التشكيلة اليت مث فم على العائد املتوقع من ورائها واليت تتأثر ابملخاطر اليت قد يتعرض هلا العائد، ومن
كونة هلا سواء مت ملات استثمار يمة الكلية لالتكون رأس املال فالقيمة الكلية للمؤسسة البد وأن تتساوى مع الق

 تتوقف على قرارات املؤسسةات من قروض أو من أموال ملكية، وهذا يعين أن قيمة ستثمار متويل هذه اال
ربا أنه لو تشاهبت تفإن مودكلياين وميلر إع فرتاضات اليت وضعوهامن منطلق اإلي  قرارات التمويل، و ول ستثماراال

، الصفحات 2018)مولود،  واحدةشركتان يف كل املظاهر فيما عدا هيكل رأمساهلا فإن القيمة السوقية هلما تكون 
145-147).  
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 سواقظل كمال األ: نظرية مودكلياين وميلر يف 23 الشكل
 تكلفة األموال%

SK 

 
AK 
 

DK 
D/S     

 (109، صفحة 2006) مليكة، املصدر:   
 نظرايت اهليكل التمويلي يف ظل عدم كمال السوق .2

خال بعض دمت إنتقادات اليت وجهت للنظرايت السابقة حول عدم واقعية فرض كمال السوق، نظرا لإل
التكاليف )كتكلفة اإلفالس والوكالة( لبيان التأثريات احملتملة عند أخذ هذه املتغريات يف احلسبان على تكلفة 

 األموال والقيمة السوقية للمؤسسة.
 يف ظل وجود الضرائبنظرية مودكلياين وميلر: قيمة املؤسسة . 1.2

يف إطار األسواق غري الكاملة قدم مودكلياين وميلر حتليال متميزا أثبتا فيه أنه يف حالة خضوع دخل 
 املؤسسة للضريبة، فإن القيمة السوقية ملؤسسة مستدينة تساوي القيمة السوقية ملؤسسة مماثلة تعتمد كليا يف متويل

 رتاض.قالضريبية النامجة عن اإل فة إىل القيمة احلالية للوفوراتاهتا على األموال اخلاصة، ابإلضااستثمار 
حيث يؤكد مودكلياين وميلر أنه ال ينبغي أن يزيد أو يقل الفرق بني القيمة السوقية للمؤسسة املقرتضة، 
 ةواملؤسسة غري املقرتضة، عن القيمة احلالية للوفورات الضريبية، وإذا حدث العك ، فإن عملية املراجحة كفيل

 إبعادة التوازن بني املؤسستني.
كنة، ويف هذه قرتاض مماهليكل الذي تكون فيه أكرب نسبة إوعليه فإن اهليكل التمويلي األمثل هو ذلك 

، 2006) مليكة،  احلالة سوف تنخفض تكلفة األموال إىل أدىن حد ممكن والشكل اآليت يوضح ذلك
 : (113-112الصفحات 
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 : تكلفة األموال وقيمة املؤسسة يف ظل مدخل مودكلياين وميلر24الشكل 
 تكلفة األموال%                              قيمة املؤسسة                

    KS               
 

   
 TD  

 D/S D/S 
 .(113، صفحة 2006) مليكة، املصدر: 

     الس اهليكل املايل يف ظل وجود تكلفة اإلف .2.2
كلما زادت قيمة الديون، زادت صعوابهتا املالية، ألهنا تؤثر بشكل أو آبخر على فرص دميومة املؤسسة 

ؤسسة عن سداد حالة عةز املي وبقاءها، بسبب حتملها لتكاليف ابهظة تؤدي إىل ختفيض قيمة املؤسسة، فف
 ستحقاقها. يتخذ الدائنون إجراءات قانونية من شأهنا أن تؤدي إىل إعالن إفالس املؤسسةإلتزاماهتا يف تواريخ إ

 .(246، صفحة 2003)منري ، 
الوفر  خنفاض التكلفة الفعلية لألموال املقرتضة بسببزايدة نسبة اإلستدانة تؤدي إىل إمما سبق جند أن 
ئد تفاع معدل العار  ظهور تكلفة اإلفالس، وابلتايل إىلهذه النسبة بعد نقطة معينة يؤدي إالضرييب، غري أن زايدة 

شكل خنفاض القيمة السوقية للمؤسسة. والالتمويل، ومن مثة إىل زايدة تكلفة الذي يطلبه املالك، مما يؤدي إ
 وايل يوضح اهليكل املايل األمثل حسب نظرية اإلفالس بوجود الضرائب:امل
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: العالقة بني قيمة املؤسسة ونسبة الرفع املايل حسب نظرية اإلفالس يف وجود 25الشكل 
 القيمة السوقية                                                                الضرائب

 لتكاليف اإلفالس القيمة احلالية 
 
 

  
 القيمة احلالية للوفورات

  الضريبية
 قيمة املؤسسة غري

  املستدينة
           L          Y                X                   

 
Source: (Pascal & Georges , 2009, p. 449). 

خنفاض يمة املؤسسة، حبيث يفسر ذلك إىل إرتفعت معها قاإلستدانة إنالحظ من الشكل أنه كلما إرتفعت 
، أين تبدأ Xتكلفة األموال بفضل الوفورات الضريبية، وعدم وجود تكلفة اإلفالس، إىل أن تصل إىل النقطة 

لكن بنسبة خنفاض تكلفة األموال، و تواصل قيمة املؤسسة إرتفاعها بسبب إ خماطر اإلفالس يف الظهور، حبيث
موال، رتفاع تكلفة األتبدأ قيمة املؤسسة يف اإلخنفاض، بسبب إ Yأقل من ذي قبل، وعند وصوهلا إىل النقطة 

األمثل  وتفسري ذلك أن قيمة تكاليف اإلفالس أصبحت تفوق قيمة الوفورات الضريبية، وعليه فإن اهليكل املايل
واليت تكون تكلفة األموال عندها  Yظل وجود تكاليف اإلفالس، تتحدد يف النقطة قرتاض املثلى( يف )نسبة اإل

 .(254، صفحة 2003)منري ،  يف حدها األدىن
 اهليكل املايل يف ظل التيارات املالية اجلديدةنظرايت . 3

ما يعرف بنظرية الوكالة وذلك إلنفصال اإلدارة عن املالكني، ونظرية اإلشارة،  ار برزيف إطار هذا التي
 حيث ميكن إبراز أثرهم على اهليكل املايل يف التايل:
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  نظرية الوكالة. 1.3
بني املسريين  د سواءتقوم هذه النظرية على العالقات بني املتدخلني يف املؤسسة ممثلة يف شكل عقو 

بدأ النيوكالسيكي املو الدائنني، فهي تقدم خصائص التعاقد األمثل بني املوكل والوكيل، على أساس واملسامهني أ
، 2018ود، )مول ن كل عون اقتصادي يبحث على تعظيم مصلحته اخلاصة قبل املصلحة العامةالذي مفاده أ
  .(168صفحة 

هداف األطراف املتداخلة يف املؤسسة، وغالبا ما تكون متناقضة وهذا ما ينةر وفقا هلذه النظرية تتعدد أ
 عنه ما يعرف بتكلفة الوكالة.

 كالة على القيمة السوقية للمؤسسة: أتثري تكلفة الو 26 الشكل
 أتثري الضرائب           قيمة املؤسسة              

 أتثري الضرائب وتكلفة االفالس              
 

 أتثري الضرائب وتكلفة            
 اإلفالس وتكلفة الوكالة          

                                     
                                 D/C    Y          X   
                                C0D/ 0نسبة الدين إىل امجايل األموال اخلاصة                            

 .(425، صفحة 2011)الياس و يوسف، املصدر: 
فضت خنستدانة داخل هيكل رأس املال، حيث إتب عليها إخنفاض نسبة اإلن تكلفة الوكالة يرت أ نالحظ
من  الضرييب مع كلن تكون هذه األخرية هي اليت يتعادل عندها الوفر بشرط أ Xىل النقطة إ Yمن النقطة 

 تكلفة اإلفالس والوكالة.
  نظرية اإلشارة .2.3

ية إذ أن و التماثل يف املعلومات اليت تتميز هبا األسواق املالالنظرية على مفهوم عدم التناظر أ تستند هذه
ستطاعة مدراء قة، فتنطلق هذه النظرية من أنه إباملعلومات اليت تنشرها املؤسسات ليست ابلضرورة حقيقية وصاد
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)مولود،  اإصدار إشارات خاصة وفعالة متيزها عن غريها من املؤسسات األقل أداء احسن أداءاملؤسسات األ
 .(170، صفحة 2018

، (Mark et Sheric)هذا جيعل املديرين يف موقف أفضل لقابليتهم على توقع التدفقات املستقبلية، ويشري 
إىل أن نسبة الدين إىل حق امللكية تنقل املعلومات للمستثمرين لسببني، السبب األول يتعلق ابألزمات حيث 

ة صعوابت مالي إىل ري إىل تعرض املؤسسةدهم معلومات تشمن زايدة نسبة املديونية إذا كانت عن راءيتةنب املد
، هلذا يكون املفلسة إىل عقوابت إصدار الدين وابلتايل تؤدي إىل إفالس املؤسسة، وبذلك يتعرض مديرو املؤسسة

عادة الدين، على إ يكونوا على قناعة لقابلية املؤسسة للمديرين حافز قوي على إرسال إشارة صحيحة بعد أن
مستوايت عالية  ات اليت ترغب يفإىل املستقبل املايل اجليد للمؤسسة، كاملؤسسوهذا يعين أن زايدة الدين إشارة 

من الدين عندما تتوقع أهنا حتقق تدفقات نقدية من الوفورات الضريبية، أما السبب الثاين، إذا أصدرت اإلدارة 
ية، وهذه إشارة قة مقيمة أبكثر من قيمتها احلقين أن أسهم املؤسسللمستثمريعلومة املهذه تشري األسهم العادية 

ة يف السوق، وأن إصدار األسهم اجلديدة هي ملشاركة املستثمرين سلبية تؤدي إىل إخنفاض سعر سهم املؤسس
 .(96-95، الصفحات 2014)عادلة و عبد اخلالق ،  اجلدد يف اخلسارة
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 وقيمة املؤسسة االقتصادية ستثمارقرار االاملبحث الثاين: 

 لعديد منفهي تؤثر بشكل كبري يف امن املواضيع املهمة يف جمال اإلدارة املالية،  ستثمارتعد قرارات اال
وجب على  ستثمارتؤثر على قرار االها، وهناك العديد من العوامل اليت ختاذالقرارات اليت تقوم املؤسسة اب

ة ال ميكن ا أو خارجيإذ قد تكون هذه العوامل داخلية ميكن التحكم فيهاملستثمرين أخذها بعني اإلعتبار، 
التحكم فيها، يف هذا الصدد تستعمل العديد من املعايري املالية لتقييمه، وذلك هبدف التنبؤ إبمكانية رحبية 

  من عدمه. ستثماراال

  .اديةوعالقته بقيمة املؤسسة االقتص ستثماراال الل هذا املبحث على قرارعرف من خوعليه سيتم الت

 ستثماراال قراراملطلب األول: مفاهيم عامة حول 

فهو ميثل يف من أصعب القرارات وأكثرها حساسية،  *ستثمارومهما كان شكل اال ستثماررار االق عدي
 اثنية فإنه يعد شكال من أشكال توزيع الدخل القومي، جهة، ومن عملية ختصيص املوارد، هذا من جهةجوهره 

  ومستند على أس  صحيحة.أن يكون قرار سليم  ضرورة وهذا ما يفرض عليه

 ستثمار: مفهوم قرار االأوال

 وذلك يف التايل:وأنواعه  ستثمارإىل كل من تعريف قرار اال سنتعرض

 ستثمارتعريف قرار اال .1

ن بني بديلني ميعطي أكرب عائد ي استثمار إختيار بديل  يهدف إىلذلك القرار الذي  ستثماريعد قرار اال
عدة مراحل تنتهي ختيار براسات اجلدوى اليت تسبق عملية اإل، واملبين على جمموعة من ديني على األقلاستثمار 

)عبد املطلب،  يستثمار الاإبختيار قابلية هذا البديل للتنفيذ يف إطار منهةي معني وفقا ألهداف وطبيعة املشروع 
 . (38، صفحة 2006

                                                           

ك الفرتة الزمنية قصد ليعرب االستثمار عن ختلي املستثمر عن أمواله يف حلظة معينة ولفرتة زمنية معينة، وربطها أبصل أو أكثر من األصول اليت حيتفظ هبا يف ت * 
اع مستقبلي ية مبنفعة حالية حتقق عن طريق اإلستهالك هبدف احلصول على منفعة مستقبلية أكرب حتقق إشباحلصول على تدفقات مالية مستقبلية. أو هو تضح

 عن طريق زايدة الدخل مث اإلستهالك.
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وعني من يف ن ؤسسةأموال امل استثمارأبنه يشري إىل ختصيص املوجودات من خالل "هناك من يعرفه 
 .(105، صفحة 2018)حممد و عمر،  "املوجودات املالية واملوجودات املادية املتداولة والثابتة

ية ستثمار ل البدائل االيالعملية اليت يتم من خالهلا حصر ودراسة وحتل ي تلكستثمار القرار اال اختاذومنه يعد 
 فة. عائد وأقل تكلب بناءا على البديل الذي حيقق أكربالقرار املناس اختاذ، واملوازنة بينها و املتاحة

 ستثمارأنواع قرار اال .2

قرار  اذاخت حسب ظروفوذلك حسب عدد البدائل املتاحة، و  وختتلف ستثمارأنواع قرار اال دتتعد
 :(82-80، الصفحات 2013)الغايل،  ي كاأليتستثمار يف التحليل اال، واألساليب املعتمدة ستثماراال

 وفقا لعدد البدائل املتاحة ستثمارقرارات اال. 1.2

  :(44، صفحة 2006)عبد املطلب،  وهي ستثمارالنوع، منيز ثالث أصناف لقرار االحسب هذا 

 ستثمارقرارات أولوايت حتديد اال. 1.1.2

عود عليه من عائد مدى ما يالبديل األفضل بناء على إبختيار  ي يف هذه احلالةستثمار القرار اال اختاذويتم 
وضوعية لرتتيب للمعايري املطبقا  ستثمارأو منفعة خالل فرتة زمنية معينة، ومن مث يقوم برتتيب أولوايت اال

ية طبقا ستثمار اال ته فإنه سيقوم برتتيب البدائلهو الذي حيكم تفصيال ستثمارن عائد االأعترب أ، فإذا األولوايت
 هلذا املدخل. 

أولوايت يب ترترغبة وهدف متخذ القرار، ومن مث بناءا على  ستثماروإختيار أولوايت اال يتم حتديدإذ 
  .ستثماراال

 ستثمارقرارات قبول أو رفض اال. 2.1.2

ون أمواله يف نشاط معني أو اإلحتفاظ هبا د ستثماريف هذه احلالة يكون املستثمر أمامه بديل واحد ال
 ختيار أمام املستثمر حمدودة جدا.، وهذا القرار جيعل فرص اإلاستثمار
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 املانعة للتبديل ستثمارقرارات اال. 3.1.2

حدى ، ولكن يف حالة إختيار املستثمر إستثمارالعديد من فرص اال متخذ القرار ميكون أماهذا النوع يف 
 .ىخر األات اطالنش ر نشاط أخر، فالنشاط مينع تبادلختيامن إ هميكنال معني، فإن ذلك هذه الفرص يف نشاط 

رة وعدم ظروف التأكد واملخاطية )ستثمار القرارات اال اختاذوفقا لظروف ية ستثمار القرارات اال. 2.2
 (التأكد

دى لالقرارات يف ظروف التأكد حيث تكاد تنعدم املخاطرة، وذلك راجع لتوفر املعلومات  اختاذميكن 
املعلومات  قلةة يف ظل يستثمار القرارات اال اختاذ، أما يف ظروف املخاطرة فيتم املستقبل ونتائةه متخذ القرار حول

اج إىل خربة عالية وحتت ستثمارأن حتدث يف جمال االو دم التأكد قل أما القرارات اليت تتم يف ظروف ع ،املتوفرة
القرار  ختاذم الالتقدليب على درجة مرتفعة من ودقة كبرية يف إجراء دراسات اجلدوى االقتصادية وتطبيق أسا

 .(105، صفحة 2021)أمحد ش.،  يستثمار اال

 ي املتبع ستثمار وفقا لنوع التحليل االية ستثمار القرارات اال. 3.2

ية تعتمد على التحليل الوصفي فقط وهذه قليلة احلدوث يف عامل اليوم، أو قرارات استثمار قرارات  توجد
ب على القرارات اقع العملي يغلولكن الو  ،على التحليل الكمي فقط وهي أيضا ليست ابلكثرية احلدوث تعتمد
 األخذ ابلتحليل الوصفي والكمي معا. يةستثمار اال

 : اخلطر والعائداثنيا

عرف عليه يف ما سيتم الت، وهذا املؤسسةيف  ستثماراالتعد دراسة العالقة بني العائد واخلطر جوهر قرارات 
 .هذا اجلزء

  العائد  .1

رحبية فهي تعرب أما الخالل فرتة زمنية معينة،  ستثماريعد العائد جمموع املكاسب أو اخلسائر الناجتة عن اال
د ميثل التكاليف، وهذا يعين أن العائوائد وأقل أكرب قدر ممكن من العتقدم ألصول اليت ات يف استثمار عن اال

إستخراج  النسب املالية فيتم ستخدام، حيث ميكن قياس العائد اباملال األصليمقدر األموال املضافة إىل رأس 
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، صفحة 2009)دريد، ابألسهم  اإلحتفاظ، العائد على حقوق امللكية وعائد ستثمارنسبة العائد على اال
153) .  

 اخلطر .2

وقع ردودية املتاملتوقع أو هو درجة التغري يف العائد مقارنة ابمل يعترب اخلطر إحتمال الفشل يف حتقيق العائد
، 2009)دريد،  احلصول عليها، ومصادر اخلطر متعددة وتصنف إىل مصادر داخلية ومصادر خارجية

 :(164-160الصفحات 

 اخلطر اخلارجي. 1.2

وهو اخلطر املتأيت من البيئة احمليطة ابملؤسسة، وخاصة االقتصادية وتكون بعيدة عن أتثري قرارات اإلدارة 
 أمهها التغري يف أسعار الفائدة التضخم واإلنكماش...يف املؤسسة، ومصادرها متنوعة 

 اخلطر الداخلي. 2.2

املديونية واالئتمان التةاري املمنوح وهي مصادر اخلطر اليت تظهر من داخل املؤسسة، وأمهها خطر 
 ...للعمالء، ودرجة السيولة اليت تتمتع هبا املؤسسة

 عالقة العائد ابخلطر .3

ر القرار ما ودرجة حتليلها جوهة بني العائد واخلطر عالقة طردية، وهذا ما جعل املبادلة بينهتعد العالق
ال ميكن دراسة  ، حيث أنهاملتغريينبني نهما من تالزم يهذه العالقة الطردية ب نشأتي، وبشكل عام ستثمار اال

 .(359، صفحة 2008)محزة م.،  العائد مبعزل عن حتديد اخلطر

 يستثمار املقومات األساسية للقرار اال اثلثا:

، 2018)مولود،  بد أن يستند إىل ثالث أس  هيي انجحا، الستثمار ألجل أن يكون القرار اال
 :(123-121الصفحات 
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 سرتاتيجية مالئمةإعتماد إ .1

والذي يتشكل  ية للمستثمرستثمار التفضيالت اال ايت املستثمر، وذلك من خالل منحىنتعتمد على أولو 
قت نفسه ميل هذا حتدد يف الو  والسيولة واألمان، هذه التفضيالت جتاه كل من الرحبيةوتفضيالته إمن رغباته 

ووفقا ملنحىن  تماعية.جة اإلاملنحىن فضال عن عوامل ذاتية خاصة ابملستثمر مثل العمر، الوظيفة، الدخل احلال
 ي ابإلمكان تصنيف املستثمرين إىل ثالثة أصناف:ستثمار التفضيل اال

 جدا لعنصر املخاطرة؛ الذي يكون حساسا املستثمر املتحفظ: 1.1

 الذي يعطي األولوية ملسألة الرحبية ما جيعل حساسيته للمخاطرة متدنية؛ املستثمر املضارب:. 2.1

 وهو املستثمر الرشيد الذي يهتم بكل من العائد واملخاطرة بشكل متوازن. املستثمر املتوازن: .3.1

 ستثمارقرار اال اختاذاإلسرتشاد ابألسس العلمية يف  .2

حديد اهلدف تلالقرار  اختاذعلى املستثمر أن يوظف أوال املنهج العلمي يف  ،أن يكون القرار رشيدا قصد
ية، ستثمار لبدائل االراسة اجلوانب املالية لالقرار، حتليل ود ختاذهتيئة البياانت واملعلومات املالئمة الو ، ستثمارمن اال

ملبادئ واملعايري  بعني اإلعتبار ا أن أيخذ يستثمار القرار االوكذا على متخذ ي األفضل. ستثمار وإختيار البديل اال
 :القرار، ومن أهم هذه املبادئ ختاذكأساس ال

 ية؛ستثمار مبدأ تعدد اخليارات اال 
 مبدأ املالئمة؛ 
 مبدأ اخلربة والكفاءة؛ 
 ية.ستثمار مبدأ تنويع املخاطر اال 

 مراعاة العالقة بني العائد واملخاطر .3

رجة ود ستثمارن االمي مبتغريين أساسيني مها: العائد املتوقع ستثمار املستثمر يربط قراره االبديهي أن من ال
عرف مسبقا كل من ي أن يستثمار ى املستثمر قبل أن يتخذ قراره االية، وهلذا علستثمار املخاطرة املرافقة لألداة اال

 العائد املتوقع ودرجة املخاطرة. 
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 اهاختاذوخماطر  يةستثمار ارات االالقر  اختاذمراحل املطلب الثاين: 

بتنفيذ ي وتنتهي مار ستثي بعدة مراحل، تنطلق من التفكري يف املشروع االستثمار القرار اال اختاذمتر عملية 
 ه متر بعدة صعوابت. اختاذكما أن عملية القرار،  

 يستثمار القرار اال اختاذمراحل : أوال

 لعناصراع حول أهم امجي وترتيبها، إال أن هناك إستثمار القرار اال اختاذتعددت اآلراء حول مراحل عملية 
 وهي التالية:

 التفكري يف املشروع .1

ادية ية تلوح للمستثمر يف جمال معني يف أحد األنشطة االقتصاستثمار تبدأ فكرة املشروع بوجود فرص 
، 2008)طالل،  ةازها يف العناصر التاليجيي من عدة مصادر واليت ميكن إستثمار املتنوعة، وتتأتى فكرة املشروع اال

 :(31-29الصفحات 

 قوائم وكشوفات التةارة واملوارد الطبيعية احمللية املتاحة؛ 
 اإلمكانيات البشرية املتاحة؛ 
 بتكارات التكنولوجية؛كل الصناعي القائم والتطورات واإلاهلي 
  واملشاريع السابقة واملؤجلة؛خطط وبرامج التنمية 
 جتارب الدول األخرى؛ 
 .النشرات والتقارير 

 (50-48، الصفحات 2006)عبد املطلب،  دراسة اجلدوى املبدئية .2

تعترب هذه الدراسة كنظرة عامة للمشروع من مجيع جوانبه، حيث يهدف متخذ القرار من خالهلا إىل 
 تفصيال له.و  أو قبوله، وذلك ابإلنتقال إىل دراسة أكثر تعمقا هلتخلي عناب قرار حول املشروع وذلك التوصل إىل



 الفصل الثالث: قرارات اإلسرتاتيجية املالية وقيمة املؤسسة االقتصادية. 

138 
 

يص الوقت الذي قلتتربز أمهيتها يف كوهنا هتدف إىل  لدقة، إذ، ال تتطلب التفصيل واسة سطحيةافهي در 
ف واجلهد املبذول يف ، وتقليل التكاليشروعقد تثبت يف هنايتها رفض املالتفصيلية اليت  أتخذه دراسة اجلدوى

 دوى املشروع.، واليت قد تثبت يف هنايتها عدم جدراسة اجلدوى التفصيلية دون اللةوء إىل دراسة اجلدوى املبدئية

ر عوامل تواف مدى احلاجة إىل منتةات املشروع، ومدى إيضاحدوى املبدئية هتدف إىل كما أن دراسة اجل
 ستثمارر حةم وتكلفة االديتق تركيز خاص يف الدراسة التفصيلية، حتديد املراحل اليت حتتاج إىلاإلنتاج األساسية، و 

 .التكاليف املقدرة للدراسة التفصيلية للةدوىاملطلوب، كما توضح معلومات حول 

 دراسة اجلدوى التفصيلية .3

كثر للمعلومات أتعترب هذه املرحلة إمتداد ملرحلة دراسة اجلدوى األولية، بتعمق وتدقيق وتفصيل وحتليل 
، ما بينها، إذ متثل جمموعة من الدراسات املتنوعة واملتكاملة فيالتوصل إليها يف املرحلة السابقةمت  واألفكار اليت

 .(86، صفحة 2013)الغايل،  تمويلية، واجلدوى املاليةاجلدوى التسويقية والفنية، الفهي تتعلق بدراسة كل من 

 التقييم املايل واالقتصادي للرحبية ا .4

ق املعايري ل إىل مرحلة التقييم املايل واالقتصادي للرحبية التةارية وفانتقيتم اإل، بعد إمتام املرحلة السابقة
املوضوعية اليت تستخدم يف التقييم، واليت تعتمد على التدفقات النقدية وتتضمن العديد من الطرق واألساليب 

سرتداد ومعيار املعايري غري املخصومة )فرتة اإل ااستخدامواملخاطرة، أكثرها شهرة و يف ظل التأكد، عدم التأكد 
إضافة  ستثماراحلالية والعائد الداخلي على اال املعدل املتوسط للعائد( واملعايري املخصومة )أسلويب صايف القيمة

، 2013غايل، )ال اىل معيار مؤشر الرحبية(، ويف ظروف عدم التأكد واملخاطرة )حتليل احلساسية وشةرة القرار(
 .(87صفحة 

 يستثمار القرار اال اختاذ .5

يتم ذلك من خالل نتائج املرحلة السابقة وذلك إبقرار البديل الذي ينتج عنه أفضل النتائج من حيث 
 .(51، صفحة 2006)عبد املطلب،  تنفيذ املشروع ة العددية، ومن مث أتيت مرحلة بدأالقيم
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 مرحلة التنفيذ .6

وتتم إبعداد  ،ي، وتتم هذه املرحلة بواسطة اإلدارة أو جلنة خاصةستثمار القرار اال اختاذوهي أخر مرحلة يف 
، صفحة 2021)أمحد ش.،  موازنة رأمسالية للمشروع ليتم من خالهلا ضبط ورقابة ومراجعة عملية التنفيذ

112). 

 ي، مراحل متسلسلة ومتكاملة، حبيث ال ميكن اإلنتقال إىل مرحلة دونستثمار القرار اال اختاذتعترب مراحل 
 ي للمؤسسة ذو أكرب عائد وأقل تكلفة. استثمار إمتام املرحلة اليت تسبقها، وهذا لضمان أفضل قرار 

 يستثمار رار االالق اختاذصعوابت  اثنيا:

 ي من أصعب القرارات يف املؤسسة ما يلي:ستثمار القرار اال اختاذمن بني األسباب اليت جتعل 

 كليا على التنبؤات؛  هعتمادإ-

اجليد متماشيا مع أنشطة املؤسسة وأهدافها وسياستها وميكن توضيح ذلك   ستثمارمراعاة أن يكون اال-
 :(49، صفحة 2006)عبد املطلب،  كما يلي

 ال ية، و ستثمار ات االقرتاحوذلك لالمن مراحل دراسات اجلدوى  أصعب التقديراتد يعد إعدا
ذه التدفقات اة دقة هتكمن الصعوبة يف إعداد تقديرات ملختلف التدفقات النقدية بل يف مراع

ختالف القيمة الزمنية للنقود مع مرور الزمن، كما توجد جوانب أخرى وهذا راجع إل مبرور الزمن،
أو تقديرات هلا بدقة كالتطور التكنولوجي، الظروف واألوضاع االقتصادية يصعب وضع قيم 

 املنتظرة خالل الفرتة اليت تتضمنها دراسة اجلدوى االقتصادية؛
 ية من جهة، وأهداف وسياسات املؤسسة من جهة ستثمار إن عملية التنسيق بني القرارات اال

وسة قد غري املدر  ستثمارسياسة اال ريقة واضحة هذا يعين أنأخرى صعب إذا مل تكن معلنة بط
 تتعارض مع هذه األهداف وهو ما يؤدي للتأثري على مستقبل املؤسسة.
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 وعالقتها بقيمة املؤسسة يةستثمار املطلب الثالث: تقييم القرارات اال

لذلك سيتم ية ستثمار طرق املفاضلة بني البدائل االتعدد بصعوبة إختياره وهذا راجع ل ستثمارقرار االيتميز 
وهذا  وقرارات التمويل يتأثران ببعضهما البعض ستثماراال اتقرار كال من ، كما أن  طرقالتعرف على هذه الأوال 

  بقيمة املؤسسة. مارستثعلى عالقة قرار اال، ليتم التعرف يف النقطة املوالية النقطة الثانيةما سيتم إبرازه يف 

 يةستثمار طرق املفاضلة بني البدائل اال :أوال

ية أمام املؤسسة، وكذا ختتلف النتائج من فرصة ألخرى وهذا راجع ستثمار ختتلف وتتنوع الفرص اال
 البدائل ن الطرق للمفاضلة بنيإلختالف درجة املخاطرة املرتبطة هبا، لذلك يعتمد املستثمر على جمموعة م

 ية لرتتيبها وتقيمها.ستثمار اال

 ية كما يلي:ستثمار ميكن تصنيف طرق تقييم البدائل اال

 ات يف ظروف املستقبل األكيدستثمار طرق تقييم اال .1

 ية من بينها:ستثمار العديد من الطرق للمفاضلة بني البدائل اال استخداميتم 

 يت تتجاهل القيمة الزمنية للنقودالطرق ال. 1.1

 يف هذا اإلطار ميكن التمييز بني الطرق التالية:

املستثمر  تستند هذه الطريقة على األرابح احملاسبية مقارنة ابملبلغطريقة املعدل العائد احملاسيب: . 1.1.1
 وفق العالقة التالية:

 .متوسط تكلفة االستثمارمعدل العائد احملاسيب= متوسط ربح احملاسيب/ 

ملعدل املرجعي أعلى من اأما معيار القبول أو الرفض فهو أن يبلغ معدل العائد احملاسيب احملسوب مستوى 
، صفحة 1999)منري،  يستثمار الذي حتدده اإلدارة والذي يعترب احلد األدىن للقبول أو الرفض البديل اال

338). 
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األموال اليت  سرتدادقة على الفرتة الزمنية الالزمة إلتعتمد هذه الطريسرتداد: طريقة فرتة اإل. 2.1.1
، (285، صفحة 2009)دريد،  القرار بذلك اختاذو  ستثماري كأساس عند قبول االستثمار أنفقها املشروع اال

 (ستثمارة االدفقات النقدية اخلارجة )تكلفو هي الفرتة الزمنية الالزمة لتعادل التدفقات النقدية الداخلة مع التأ
أقل  واملشروع وقد تعتمد مدة معيارية أ سرتجاع تكلفةأي هي املدة الالزمة إل .(96، صفحة 2018)غادة، 
 مدة. 

 :(125، صفحة 2018)مولود،  يليسرتداد كما اب فرتة اإلوعلى ذلك يتم حس

 األصلي/ التدفقات النقدية السنوية الثابتة. ستثمارقيمة االسرتداد= فرتة اإل

القرارات، جيعل هذه القرارات غري سليمة نظرا ألن هذه الطريقة  ختاذهذه الطريقة كأساس ال استخدامإن 
 :(206)مجيل ، بدون سنة نشر، صفحة  هتمل أمورا جوهرية أمهها

 منا حتقيق عائد منه؛سرتداد هذا اإلنفاق، وإاق الرأمسايل لي  إنفاهلدف من اإل 
 ختالفات يف تتابع املكاسب النقدية السنوية اليت تتحقق خالل تتةاهل هذه الطريقة معدل اإل

 الفرتة؛ 
 سرتداد.ة اإلنقدية اليت قد تتحقق بعد فرت تفشل هذه الطريقة يف أن أتخذ يف احلسبان املكاسب ال 

 تقييم أتخذ يف احلسبان القيمة الزمنية للنقودطرق  .2.1

 ميكننا أن منيز الطرق التالية:

 ريقة ملعاجلة بعض العيوب يف ظرفمت تطوير هذه الط: VANطريقة القيمة احلالية الصافية  .1.2.1
)عهود،  معتبار القيمة الزمنية للنقود كوهنا تستخدم سعر اخلصذ هذه الطريقة بعني اإلسرتداد حيث أتخة اإلفرت 

مطروحا منها تكلفة  0. ويقصد هبا جمموع التدفقات النقدية الصافية املخصومة للحظة (232، صفحة 2014
 ليها القيمة املتبقية للمشروع بعد التحينياملشروع مضاف إ

 املعادلة التالية: ستخدامحيث ميكن التعبري عن القيمة احلالية الصافية اب

VAN= ∑ 𝑺𝒊

(𝟏+𝒊)𝒏
− 𝑰𝟎

𝒏
𝒊=𝟏 
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 : القيمة املتبقية للمشروع بعد التحيني.VR: تكلفة املشروع، 0I، : التدفقات النقدية الصافيةiS: أن حيث

 : هي حيث قاعدة القرار

  إذا كانVAN>0 فان املشروع يقبل؛ 
  إذا كانVAN≤ 0 .فإن املشروع يرفض 

تتضمن جتاهل  حيثسرتداد نتقادات املوجهة لفرتة اإلبعد اإلسرتداد املخصومة: طريقة فرتة اإل. 2.2.1
من خالل خصم  عتبار القيمة الزمنية للنقودتطوير هذه الطريقة لتأخذ بعني اإلالقيمة الزمنية للنقود، من هنا مت 

 سرتداد املخصومة.تج عنه فرتة اإل، وهذا ما ينك التدفقات بتكلفة رأس مال املؤسسةتل

 ستثمارة كلفة االالسنوات املطلوبة لتغطيهنا عدد داد املخصومة على أسرت بناء عليه فإنه يتم تعريف مدة اإلو 
عدانن و ) عن طريق صايف التدفقات النقدية املتحققة من خالل عمر املشروع واملخصومة بكلفة رأس املال

 .(225، صفحة 2009أرشد، 

 : (228، صفحة 2009)عدانن و أرشد،  هنايعاب على هذه الطريقة أ

 تعظيمها؛و  سيؤدي إىل زايدة قيمة املؤسسة ستثمارة ومتينة للقرار فيما إذا كان االال توفر مساحة كافي 
 يتطلب تقدير كلفة رأس املال حلساهبا؛ 
 سرتداد.ة بعد فرتة اإلات النقدية املتحققيهمل التدفق 

 ةا أي نسبة القيمة احلالية مقارنيقصد به عائد كل وحدة نقدية مضحى هبمؤشر الرحبية: . 3.2.1
 بتكلفة املشروع.

 يتم حساهبا وفق العالقة التالية:  

0IP=VA/I 

 : تكلفة املشروع.0I، : القيمة احلاليةVA: مؤشر الرحبية، IPحيث: 

 .(101، صفحة 2018)غادة،  حاالت لدليل الرحبيةميكن التمييز بني ثالث 

 ارة؛ال حيقق ال ربح وال خس ستثمار، هذا يعين أن االدليل الرحبية يساوي الواحد إذا كانت قيمة 
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 حيقق رحبا؛ ستثمارأكرب من الواحد، هذا يعين أن اال إذا كانت قيمة دليل الرحبية 
  حيقق خسارة.  ستثمارن االقيمة دليل الرحبية أقل من الواحد، هذا يعين أإذا كانت 

)محزة  ية وهيستثمار ه للمفاضلة بني املقرتحات االاستخدامعلى هذا األسلوب بعض القصور عند يظهر 
 :(433، صفحة 2008م.، 

 ات النقدية؛التدفق استثمارية فإن هذه الطريقة تفرتض إعادة مثل أسلوب القيمة احلالية الصاف 
 تفرتض ثبات كلفة التمويل )معدل اخلصم املستخدم( طوال فرتة حياة املشروع؛ 
 ي.ستثمار املسامهة االقتصادية للمشروع اال ال توضح بشكل واضح 

للتدفقات  القيمة احلاليةيقصد به ذلك املعدل الذي يساوي بني طريقة معدل العائد الداخلي: . 4.2.1
عل صايف خر هو معدل اخلصم الذي جيالرأمسايل. مبعىن أ ستثماراال النقدية من املشروع والقيمة احلالية لتكلفة

 .(274، صفحة 2017)عبد القادر و خالد،  لصفرحلالية للتدفقات النقدية مساواي لالقيمة ا

 التعبري عنها وفق املعادلة التالية:حيث ميكن 

K= ∑
𝑪𝑭𝒊

(𝟏+𝑰𝑹𝑹)𝒊
+

𝑺𝑽

(𝟏+𝑰𝑹𝑹)𝒏
𝒏
𝒊=𝟎 

 1= السنة وترتاوح بني  i= التدفقات النقدية السنوية من املشروع، CF، ستثمار= تكلفة االKحيث: 
 = قيمة اخلردة.SV= معدل العائد الداخلي،  IRR= عدد سنوات عمر املشروع،  n ،nىل إ

، 2009)عدانن و أرشد،  ن يتعارض معدل العائد الداخلي والقيمة احلالية الصافية عندماأميكن 
 :(253صفحة 

 ة التدفقات موجبة؛قدي األول من املشروع سالبا وبقييكون التدفق الن 
  ية معتمدة على بعضها البعض؛ستثمار شاريع االاملتكون 
  أكثر من صايف قيمة حالية واحدة.ميتلك املشروع 
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 ات يف ظروف عدم التأكدستثمار طرق تقييم اال .2

تخذ القرار من ت متكن مستحالة التنبؤ ابألحداث املتوقعة لعدم توفر بياانتشري حالة عدم التأكد إىل إ
شكلة عدم محتماالت لتكرار حدوث هذه الظروف مستقبال. ميكن تلخيص أساليب مقرتحة ملعاجلة حتديد اإل

 التأكد وأثرها على التدفقات النقدية كما يلي:

 حتليل احلساسية. 1.2

يستخدم لقياس مدى أتثري التغريات اليت حتدث على املكوانت األساسية لعناصر التدفقات النقدية الداخلة 
دية عرب عمر قوعناصر التدفقات النقدية اخلارجة، ومن مث التعرف على األثر النهائي على صايف التدفقات الن

ي للمشروع، ومن العائد الداخلو معدل ى القيمة احلالية الصافية أاملشروع، وهو ما يتيح لنا قياس درجة التأثري عل
 .(126، صفحة 2018)مولود،  و رفض املشروع بعد قياس أتثري تلك التغرياتالقرار بقبول أ اختاذمث 

 حنراف املعياريت النقدية واإلالقيمة املتوقعة لصايف التدفقامعدل . 2.2

يار القيمة املتوقعة ي، ولكون معستثمار ة لصايف التدفقات النقدية على اإلنفاق االيتم قسمة القيمة املتوقع
الية للمخاطرة حتمنتيةة عدم موضوعية التوزيعات اإل ختيار خاطئلصايف التدفقات النقدية قد يؤدي إىل إ

راف املعياري قائما حنشاد مبعيار اإلسرت رتبط ابلظروف املختلفة، فيضل اإلحتمال املونسبتها وإختالف نسبة اإل
والذي يتم حتديده إبجاد الفرق بني القيمة املتوقعة لصايف التدفقات النقدية وقيمة صايف التدفقات حتت كل 

ي للمةموع الرتبيعستخراج اجلذر حلدوث وإلظروف املتوقعة مع ترجيح مربع اإلحنراف إبحتمال اظرف من ا
، 2018)مولود،  خنفاض درجة املخاطرةراف كان ذلك مستحبا للداللة على إحنالناتج، وكلما إخنفض هذا اإل

 .(127صفحة 

 ستثمارة بني قرارات التمويل وقرارات االالعالق: اثنيا

ل والتفاع از هذا التأثريإذ ميكن إبر  فهما يتأثران ببعضهما البعض،بقرارات التمويل  ستثمارترتبط قرارات اال
 كما يلي:  همابين
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 ستثمارأتثري قرار التمويل على قرار اال .1

لى حةم التدفقات ععلى صايف القيمة احلالية لتدفقات النقدية، أي أو رفضه  ستثماريتوقف قرار قبول اال
 ستثماروعلى تكلفة األموال اليت تستخدم يف متويله، ومنها يظهر أثر قرار التمويل على قرار االالنقدية املتولدة عنه، 

  .(146، صفحة 2017)حممد ب.، 

ا، فبينما جند أنه هاستخدامتتفاوت مصادر التمويل من حيث التدفقات النقدية اإلضافية املرتتبة على إذ 
سهم أن التمويل عن طريق األ إذ التمويل ابألرابح احملتةزة أي تدفقات نقدية خارجة، استخدامال يصاحب 

العادية أو املمتازة يرتتب عنه تدفقات نقدية خارجة تتمثل يف تكلفة اإلصدار واخلصومات اليت حيصل عليها 
كم األموال املقرتضة وفورات ضريبية ميكن إعتبارها يف حمشرتو تلك األسهم وعلى العك  من ذلك يتولد عن 

 .(405، صفحة 1999)منري،  التدفقات النقدية الداخلة

يتأثر ابلتدفقات النقدية اإلضافية اليت تصاحب طريقة التمويل املستخدمة مما  ستثمارقرار االحيث أن 
رين حيث غري أن هذا لي  هو النمط الوحيد للتفاعل بني القرا ستثمارعلى قرارات اال ري قرارات التمويليظهر أتث

، صفحة 1999)منري،  ية ويتمثل هذا الدور يفستثمار القرارات اال اختاذتلعب تكلفة األموال دورا مهما يف 
405): 

 ف على صايف ية والتعر ستثمار النقدية للمشروعات اال ية للتدفقاتمعدل اخلصم إلجاد القيم احلال
 القيمة احلالية لكل متغري ودليل رحبيته؛

  تستخدم بطريقة مباشرة يف حساب القيم احلالية للتدفقات النقدية يف طريقة صايفتكلفة األموال 
 وبطريقة غري مباشرة كمعيار يف طريقة معدل العائد الداخلي؛ ،القيمة احلالية

 ة األموال حةر الزاوية ابلنسبة لإلدارة املالية فهي توجهها حنو تعظيم حقوق امللكية تشكل تكلف
 بقبول املشروعات اليت عوائدها أكرب من تكلفة األموال املستخدمة يف متويلها.

 على قرار التمويل ستثمارأتثري قرار اال .2

بة  مصادر التمويل اليت ستعتمد عليها ونسعلى املؤسسة وضع هيكل مايل مستهدف، حتدد من خالله 
للمؤسسة  ية املستقبلية، فإذا كان اهليكل املايلستثمار ات االقرتاحعلى أن تلتزم به عند متويل االكل مصدر، 
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يلة من ي بنف  هذه التشكاستثمار  اقرتاححقوق امللكية فينبغي متويل أي  %60قروض،  %40يتكون من 
 .(409، صفحة 1999)منري،  األموال

صدار أسهم عادية جديدة إاإلعتماد ابلكامل على  -لسبب أو أخر–ويف حالة ما أضطرت املؤسسة 
بة حقوق يث ترتفع نسن تشكيلة اهليكل املايل تتغري حبإف قرتاحي، وكنتيةة لتنفيذ هذا االستثمار اال قرتاحلتمويل اال

 قرتاض.نسبة اإلامللكية، وتنخفض 

غا إضافيا يتمثل يف لولكي حتافظ املؤسسة على اخلليط املستهدف للهيكل املايل، فإن عليها أن تقرتض مب
، صفحة 1999)منري،  يستثمار اال قرتاحمللكية فقط يف متويل االحدثه اإلعتماد على حقوق االفرق الذي أ

409). 

اليت يتكون ادر التمويل مصي ما تغيري يف تشكيلة استثمار  قرارترتب على تنفيذ  إذا إنهوعليه ميكن القول 
للمؤسسة  إلقرتاضيةامنها اهليكل املايل بسبب زايدة نسبة حقوق امللكية، فسوف يرتتب عن ذلك زايدة يف الطاقة 

 قرتاحلفة املبدئية لالتحدد قيمته ابلتكويصبح من املتوقع قيام املؤسسة ابلتخطيط للحصول على قرض إضايف ت
، 2017مد ب.، )حم قرتاض إىل حقوق امللكيةحقوق امللكية مضروبة يف نسبة اإل وهي تعادل قيمة الزايدة يف

 .(147صفحة 

متويل تماد يف عويل بشكل آخر حيث أنه قد يؤدي اإلعلى قرارات التم ستثمارإبراز أتثري قرارات االميكن 
 يف اهليكل املايل رتفاع نسبة القروضي على القروض فقط إىل إخنفاض نسبة حقوق امللكية، وإستثمار اال قرتاحاال

ملستقبل نتيةة يف احلصول على قروض يف اقرتاض لدى املؤسسة وابلتايل الصعوبة نسبة اإل مما يؤدي إىل إرتفاع
أدى تنفيذ هذا القرار  ابلتايلستقاللية املالية للمؤسسة، و دالت فائدة أكرب نظرا إلخنفاض اإلمطالبة املقرضني مبع

 رتفاع يف تكلفة التمويل يف املستقبل.ي إىل إستثمار اال

 على قيمة املؤسسة ستثماراثلثا: أثر قرار اال

قرارات متعلقة بتوسعها الداخلي أو اخلارجي، واليت يكون هلا أثر مباشر على قيمتها. تتخذ املؤسسة عدة 
لتهديدات. ومواجهة اوذلك إلستغالل الفرص يف شكل إندماج أو إستحواذ أو حتالف، فالقرارات اخلارجية تكون 

الية يف ول أوراقها املتداإذ توفر عملية اإلندماج والتحالف خاصية احلةم الكبري للمؤسسة، وهذا ما يزيد من 
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نويع حمفظة تكذا . و هدف قرار التوسعشكل أكرب، وهو ما يرفع من قيمة املؤسسة وابلتايل حتقيق السوق ب
كما تساهم   .الطلب على األوراق املالية للمؤسسة وابلتايل زايدة قيمتها يزيد منخيفض املخاطر و مما  اتستثمار اال

عمليات املؤسسة يف زايدة قيمة املؤسستني املتحالفتني إذا ما متت وفق دراسة دقيقة، بفضل إستفادة كل منهما 
مبزااي األخرى إال أن قيمة املؤسستني قد تنخفض يف بداية التحالف بسبب بعض املشاكل التسيريية )هواري، 

، صفحة 2008والت االقتصادية ابجلزائر )أطروحة دكتوراه(، القرار يف إطار التح اختاذتقييم املؤسسة ودوره يف 
233.) 

إذ  ،لمؤسسةل ابجلانب األمين من امليزانية احملاسبية )جانب األصول(جند أن القرارات الداخلية تتعلق و 
ات املؤسسة يف مزاولة نشاطها، أو األصل االقتصادي من وجهة نظر مالية والذي يعرب عن استخدامختص 
 .(29، صفحة 2017)هالل وسام،  ال العامل لإلستغاللاملس واإلحتياجات يف رأتة الثاباألصول 

عائد ملدة تفوق السنة. وذلك من خالل حيازة أصول جديدة إىل حتقيق  ستثماريهدف املسريين من اال
أو تدفقات  عن األصل االقتصادي، أو حىت جتديد الطاقة اإلنتاجية، بغية حتقيق عوائد و التنازل عن بعضهاأ

لى ع نظر اجلمهور املستثمر حول وضعية املؤسسة واحلكمكما أن وهو ما يؤثر على قيمة املؤسسة،  انجتة عنه، 
ار يف إطار التحوالت )هواري، تقييم املؤسسة ودوره يف إختاذ القر  يؤثر على قيمتها يف البورصة تدفقاهتا املستقبلية

 .(216-215، الصفحات 2008االقتصادية ابجلزائر )أطروحة دكتوراه(، 
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 قرار توزيع األرابح وقيمة املؤسسة االقتصاديةاملبحث الثالث: 

من أهم نظرايت اإلدارة املالية نظرا لعالقاهتا املباشرة ابملسامهني، كما تعد من توزيع األرابح  تعد نظرايت
ل اإلدارة املالية حقو ، سوق املالعلى سعر السهم يف  هاإلنعكاساجلدل القضااي اليت ما زالت ختضع للكثري من 

ة )أرابح  أرابح موزعما بني رابح بقرار تقسيم صايف دخل املؤسسةوتتعلق سياسة توزيع األ .ات املاليةستثمار واال
 .أرابح حمتةزةو على املسامهني السهم( 

 وعليه سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل قرار توزيع األرابح وعالقته بقيمة املؤسسة االقتصادية.

 املطلب األول: مفاهيم عامة حول قرارات توزيع األرابح

تتضمن  ي هالقرارات وهي قرارات توزيع األرابح، و وعا اثلثا من ن ستثمارارات التمويل وقرارات االقر  رافقت
سهم العادية، وزمن من محلة األعلى املسامهني ستوزع كافة األمور اليت حتدد النسبة املئوية لألرابح النقدية اليت 

 .(49، صفحة 2008)محزة م.،  توزيع هذه األرابح

 قرار توزيع األرابح مفهوم: أوال

  زيع األرابح.حتكم قرار تو  سنتعرف يف هذا اجلزء على قرار توزيع األرابح يف املؤسسة واحملددات اليت

 تعريف قرار توزيع األرابح .1

ك وبني إحتةاز تلك ع األرابح على املالبشأن املفاضلة بني توزي توزيع األرابح يف قرار املؤسسة قرارمثل تي
 .(666، صفحة 1999)منري،  هااستثمار األرابح بغرض إعادة 

 ياساتها. فهي تعترب من أهم الساستثمار رابح دفع أو حةز األرابح إلعادة توزيع األ إذ تتضمن قرارات
 سعر سهم املؤسسة على هذه القرار املباشر مع املسامهني من جهة ولتأثريرتباطها التمويلية يف املؤسسة نظرا إل

. وتعترب السياسة املثلى لتوزيع األرابح هي تلك اليت تضع (208، صفحة 2011)حممد ق.،  من جهة اثنية
عدانن، سعدون، اسامة ، و ) قيمة السهم يف السوقتوازانت بني التوزيعات احلالية والتوزيعات املستقبلية لتعظيم 

 .(455، صفحة 2017شقريي، 
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رار توزيع أرابحها ق اختاذتعرف سياسة توزيع األرابح على أهنا: "املمارسة اليت تضبط إدارة املؤسسة يف كما 
ى مدار دورهتا بعها املؤسسة علعلى املسامهني، واليت حتدد من خالهلا قيمة ومنط التوزيعات النقدية اليت تت

 (.110، صفحة 2017ية" )سفيان، ستثمار اال

ل لتوزيع األمثزايدة ثروة املسامهني، حيث يسعى قرار او يف تعظيم  مهية قرار توزيع األرابح من دورهتتضح أف
عظم سعر سهم نمو املستقبلي الذي يىل إحداث التوازن بني كل من التوزيعات احلالية واللألرابح بصفة أساسية إ

 .(208، صفحة 2008)أمحد،  ، وابلتايل تعظيم ثروة املسامهنياملؤسسة

بني و ميكن إعتبار أن قرارات توزيع األرابح هي القرارات املتعلقة ابخليار بني اإلحتفاظ ابألرابح  منهو 
ح اليت هي تقسيم األراب ىتوزيعها وإصدار أسهم جديدة لتغطية حاجيات املؤسسة من األموال، أو بعبارة أخر 

سيا للتمويل هذه األرابح مصدرا رئي إذ تعترب ،والتشغيل ستثمارحتققها املؤسسة أو اإلحتفاظ هبا ألغراض اال
 الداخلي.

 األرابحقرارات توزيع حمددات  .2

شغل فكر مدراء رابح، غري أن ما يختفيض نسبة توزيع األ إىل إسرتاتيةيةتتةه معظم الدراسات املعاصرة 
توزيع ض نسبة ألن ختفيالرضا،  لتحقيق-األسهممحلة –املسامهني املؤسسات هي املقدار املطلوب توزيعه على 

ددات أساسية لوجود حموذلك سياقها وعمقها التحليلي، يف الكثري من الدراسات والتحسينات األرابح حتتاج 
 .(621، صفحة 2008)محزة م.،  اآليتيف جيازها إواليت ميكن  ،حتكم التغيري يف توزيع األرابح

  املتوقعة؛مستوى األرابح 
 األمناط السابقة لتوزيع األرابح؛ 
 النقد املتاح؛ 
 و زايدهتا؛أسعار السوقية احلالية توجهات اإلدارة ابحلفاظ على األ 
  و املضاعف؛أة السهم أو ما يسمى مبكرر األرابح ي رحبإىلنسبة سعر السهم يف السوق 
  السهم يف السوقالقابلية التسويقية للسهم معربا عنها حبركة أو سرعة تداول. 
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 توزيع األرابح قرار: أنواع اثنيا

يع األرابح زمة لدفع توز عند إعداد قرار توزيع األرابح على املؤسسة أن تعمل على توفري األموال الال    
لتوزيعات النقدية اتعظيم ثروة املسامهني يف املؤسسة، حيث أن هناك شكالن أو نوعني من توزيعات األرابح مها: و 
 التوزيعات يف شكل أسهم.و 

 التوزيعات النقدية .1

 ثالثة أنواع هي: وتنقسم إىل

 نسب اثبتة من األرابح قرار توزيع .1.1

ن األرابح. يف شكل نسبة م للمسامهني يف املؤسسة من األرابح نقدا على دفع توزيعات يقوم هذا القرار
عن طريق تقسيم توزيعات األرابح النقدية لكل سهم على صايف الربح لكل سهم  وميكن حساب هذه النسبة
 عادي من األرابح احملققة.

ينة، فإن أو حققت خسارة يف فرتة مع إخنفضت أرابح املؤسسةهي أنه إذا  املشكلة يف تطبيق هذا القرار
ابح يعات األر ن توز خسائر. وألبتوزيع أرابح إذا حققت  ابح ستنخفض، أو قد ال تقوم املؤسسةتوزيعات األر 

 املستقبلية، فإن هذا سيؤثر بشكل سليب على سعر سهمها يف السوق. ومع تعترب كمؤشر على أحوال املؤسسة
 اسة غري حمبذةياليت تستخدم سياسة النسبة الثابتة يف توزيعات األرابح إال أن هذه الس أن هناك بعض املؤسسات

 .(314-313، الصفحات 2009)فايز، 

 قرار توزيع مبلغ نقدي اثبت .2.1

وى األرابح الذي مست يتم توزيع مبلغ نقدي اثبت على املسامهني وذلك بصرف النظر عن ا القراروفق هذ
 كل سنة.  حتققه املؤسسة

ن هذا املبلغ النقدي الثابت يعترب مبلغا مستقرا من توزيعات السهم الواحد وال خيتلف من فرتة حيث أ
قات احملن ترفض خفض توزيعات أرابحها حىت يف أو  إىل فرتة زمنية أخرى، وابلتايل فإن معظم املؤسساتزمنية 

 .(218 ، صفحة2008)أمحد،  املالية اليت تتعرض هلا
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بت وميكن قرار بتنفيذ سياسة توزيع مبلغ اث اختاذيد من األسباب اليت تدفع املؤسسات حنو توجد العد
 :(219، صفحة 2008)أمحد،  توضيحها إبجياز فيما يلي

 يرتتب على هذه السياسة عدم وجود املعلومات اخلاطئة؛ 
  يف حالة إتباع هذه السياسة عنها يف ظل التوزيعات النقدية املتقلبة؛تزداد درجة التأكد 
  ،وعلى الرغم من أنه ال توجد أدلة علمية على وجود عالقة بني كل من توزيعات األرابح وأسعار األسهم

 سعار األسهم.رتفاع أإإال أن البعض يعتقد أنه يرتتب على إتباع سياسة توزيع مبلغ نقدي اثبت 

 قرار توزيع أرابح منتظمة منخفضة ومتزايدة .3.1

بزايدة هذه التوزيعات  ةلغ منخفضة، وتقوم املؤسساة ولكن مببعلى دفع توزيعات أرابح اثبت يقوم هذا القرار
 ري يف املؤسساتاسة مستخدمة بشكل كبحني حتقق أرابح أعلى من أرابحها العادية يف فرتة زمنية معينة. هذه السي

 اليت تواجه تذبذابت مومسية يف أرابحها.

، وكذلك ةدخل اثبت يزيد من ثقتهم يف املؤسس تعطي املسامهني فإن املؤسسة هذا القرار ستخدامواب
 ،2009فايز، ) يف أرابحها يف األوقات اجليدة األرابح تسمح هلم مبشاركة املؤسسة تعطيهم زايدة يف توزيعات

 .(314صفحة 

 التوزيعات يف شكل أسهم .2

 :ىلإنقسم هذا النوع من التوزيعات ي

 التوزيعات على شكل أسهم جمانية .1.2

يث بدال من إعطائهم توزيعات نقدية، حاجملانية  جمموعة من األسهم وفق هذا النوع يتم إعطاء املسامهني
ذا بنسبة ما ميتلكه هذا األخري من أسهم يف املؤسسة ويرتتب على هيتحدد نصيب كل مستثمر من هذه األسهم 

يمة السوقية قترتفع الإىل هذه السياسة عندما القرار إخنفاض القيمة السوقية للسهم، لذلك تلةأ املؤسسات 
، صفحة 2008)منرب،  ا تناقص عدد املستثمرين الراغبني يف شراء أسهمهاللسهم بدرجة كبرية ختشى منه

722). 
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 ختفيض القيمة اإلمسية للسهم. 2.2

نها رأس املال، سهم اليت يتكون معدد األ ةضاعفوذلك مل ،ىل ختفيض القيمة اإلمسية للسهمتلةأ املؤسسة إ
  النهايةيف تتفق هذه السياسة مع سياسة التوزيعات اجملانية على أهنا هتدفوهو ما يطلق عليه بتةزئة األسهم، إذ 

، صفحة 2008 )منرب، لصغار املستثمرين ، مبا جيعل قيمة السهم متاحةىل ختفيض القيمة السوقية للسهمإ
725). 

 راء األسهم العاديةإعادة ش. 3.2

 ؤدي إىلاء ياإلجر  وهذا ،إىل إعادة شراء أسهمها العادية اليت أصدرهتا حيانيف بعض األ ؤسسةقد تلةأ امل
فقد  ،عبارة عن سهم سبق إصداره مث أعيد شراؤه إبحدى الطرق ذه األخريةهخلق ما يسمى ابألسهم النقدية، و 

من خالل  لسهمشراء هذا اقد يتم سهم اليت يرغبها، و يشرتى من سوق مفتوحة حيث يتاح ألي مستثمر شراء األ
ن لية إعادة الشراء إذا كابصفة عامة حتدث عمو  ،حمددقصات لعدد من األسهم بسعر ما يسمى بعروض املنا

 .(204، صفحة 2002)عبد الغفار،  سعر السهم السوقي أقل من قيمته احلقيقية االقتصادية

 القتصادية ااملطلب الثاين: أمهية وعالقة قرار توزيع األرابح بقرارات اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسة 

ة ابإلسرتاتيةية قيعد قرار توزيع األرابح قرار مهم وإسرتاتيةي يف املؤسسة، فهو مرتبط بكل القرارات املتعل
لى عالقة ىل أمهية قرار توزيع األرابح يف اإلسرتاتيةية املالية، وكذا عإيف هذا املطلب  املالية. حيث سيتم التطرق

 تيةية املالية.هذا القرار ابلقرارات األخرى لإلسرتا

 أوال: أمهية قرار توزيع األرابح ضمن اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسة

، الصفحات 2017ن، )سفيا تربز أمهية قرار توزيع األرابح يف اإلسرتاتيةية املالية من خالل النقاط التالية
273-274): 

 ابح لإلسرتاتيةية املالية املسطرة، على اخليار بني اإلحتفاظ ابألر  يعمل جمل  إدارة املؤسسة، وفقا
ية، وبني توزيعها على املسامهني يف شكل نقدية حاضرة. حيث يعمل ستثمار وضخها يف الدورة اال

يل يف نف  وقرار التمو  ستثمارقرار توزيع األرابح أو إحتةازها على حتقيق املوازنة بني قرار اال
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لي ر عبارة عن احللقة الفاصلة بني قيمة األرابح احملققة حمل التوزيع والنمو املستقبالوقت، فهذا القرا
 الناتج عن إحتةاز األرابح؛

  ختتار املؤسسة عند عملية حتصيل أرابحها من أنشطتها أن توزعها كلها على األطراف املسامهة
املؤسسة،  ويالت الذاتية يفه وإدراجه مع التماستثمار يف إنتاجها، أو اإلحتفاظ جبزء منها إلعادة 

من هنا تربز أنواع توزيعات األرابح على املسامهني وذلك إبختالف سياسة التوزيع من مؤسسة 
ذهب ها، وأخرى تاستثمار ألخرى، فهناك مؤسسات تتةه حنو اإلحتفاظ بكل األرابح وإعادة 

. غري أنه مارستثاالإىل الوسطية وذلك من خالل توزيع جزء واإلحتفاظ ابجلزء الذي حتتاجه يف 
هناك مؤسسات تفضل إقتسام األرابح املتحققة يف احلاضر على األطراف املشاركة يف حتقيقها 

 ها من قبل املسامهني أبنفسهم؛استثمار على أن تتم عملية إعادة 
 ال املفاضلة بنيية، يف حستثمار يعترب قرار توزيع األرابح قرارا للموازنة الرأمسالية يف القرارات اال 

 ات؛ستثمار ية املتاحة من خالل دراسة اجلدوى الشاملة لالستثمار البدائل اال
  تعمل جل السيناريوهات اليت يتضمنها قرار توزيع األرابح على التأثري يف معدل العائد على األسهم

وعلى منو املؤسسة، وعلى قيمتها السوقية، وبذلك سيكون قرار توزيع األرابح متزان بقرار اإلقرتاض 
 القرارات التمويلية. ضمن

 اثنيا: عالقة قرارات توزيع األرابح بقرارات اإلسرتاتيجية املالية األخرى

ل قرارات توزيع ، وهذا ما يطرح تساؤل هستثمارختتلف خصوصية توزيع األرابح بني وظيفيت التمويل واال
 اي، أم هو قرار قائم حبد ذاته؟استثمار األرابح يعد قرارا متويليا أو قرارا 

 ياستثمار . قرارات توزيع األرابح كقرار 1

وع التضحية ابلسيولة احلالية قصد احلصول على إيرادات مستقبلية تفوق رأس املال املشر  ستثماريعد قرار اال
يث ي إبختيار املؤسسة للمشاريع اليت تضمن بقاء وإستمرارية املؤسسة، حستثمار ي، إذ يهتم القرار االستثمار اال

، الصفحات 2008)عبد الوهاب،  ت اليت هلا أتثري فعلي على املدخالت املستقبلية لألمواليتكون من القرارا
44-93). 
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اي، إذ ستثمار اإذا إعتمدت قرارات توزيع األرابح على النقدية الناجتة عن العمليات التشغيلية فإنه يعد قرارا 
قرار حاسم  اذاختمن  بدال يةاستثمار وهذا ما يعك  مشكلة  املتاحة للمؤسسة،ية ستثمار يؤثر على الفرص اال

على املؤسسة أن  ية قد يفرضاستثمار ملواجهتها، وابلتايل فإن البحث عن حلول لسياسة توزيع األرابح كمشكلة 
اجتة عن التشغيل ذلك اجلزء املتبقي من النقدية الن استخدامية املتاحة، و ستثمار تنتظر حىت تقرر إختيار الفرص اال

، الصفحات 2007، )فتحي يف املؤسسة ستثماريف عملية توزيع األرابح وذلك بعد إستيفاء كافة متطلبات اال
338-339) . 

ة سة إحتةاز أرابحها ألن لديها فرصاي، إذا قررت املؤساستثمار إذن فإن قرار توزيع األرابح يعد قرارا 
 يف مشاريع مرحبة. ستثمارمناسبة لال

 . قرارات توزيع األرابح كقرار متويلي2

لمؤسسة، ولكن داخلي ل التمويل، إذ يعترب مصدر متويلي يعد قرار عدم توزيع األرابح من إسرتاتيةيات
يف حال رغبة املؤسسة زايدة التوزيعات عن طريق مصادر خارجية لتمويل هذه التوزيعات، قد يعرضها ملشكل 
متويلي، يتمثل يف إدراج مصدر متويلي جديد يف هيكلها املايل املعد سلفا، حيث أن هذا التغيري يغري التكلفة 

سفيان، ) دارة املالية للمؤسسة أن تعد هيكل رأمسال متسم ابملرونةاملرجحة لرأس املال، وهذا ما يفرض على اإل
 .(274، صفحة 2017

)فتحي،  ليةوالتمويل تتضح من خالل العالقة التا ستثمارإن اإلرتباط بني سياسة توزيع األرابح وقرارات اال
 :(340، صفحة 2007

طلوبة األموال امل–توزيعات األرابح= )النقدية الناجتة عن التشغيل+ مصدر التمويل اخلارجي( 
 .ستثمارلال

حيث توضح لنا هذه العالقة أن عملية توزيع األرابح، ماهي إال حمصلة للفرق بني ما هو متاح هلذه 
قدية ، أما إذا كانت النستثمارلعمليات اال نقدية )داخلية أم خارجية( وبني ما حتتاجه من أموالمن املؤسسة 

 أو تزيد عنها، فال حاجة للتمويل اخلارجي كمصدر واإلجتاه لتمويل ستثمارالداخلية كافية لتغطية مطالب اال
 عملية التوزيع.
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 . قرارات توزيع األرابح كقرار قائم حبد ذاته3

مثل ابقي القرارات  األرابح يعد قرار قائم حبد ذاته، مثلهني أن قرار توزيع ييعترب الكثري من املدراء واخلرباء املال
 ( وله أمهيته ودوره يف املؤسسة.ستثماراملالية األخرى )قرار التمويل، قرار اال

 على قيمة املؤسسة قرارات توزيع األرابحالنظرايت املفسرة لتأثري : لثاملطلب الثا

ابلعديد تأثر توزيع األرابح ت قراراتن أتوزيع األرابح، حيث  قرارتوجد العديد من النظرايت اليت انقشت 
بية. ة، كلفة مصادر التمويل األخرى والتفضيالت الضريية املتاحة أمام املؤسسستثمار من العوامل مثل الفرص اال

 نبثقت العديد من النظرايت ومن أهم هذه النظرايت جند:إوابلتايل فقد 

 Walter’s Modelنظرية والرت أوال: 

. ؤسسةح والقيمة السوقية ألسهم امليعد من أول النماذج النظرية اليت انقشت العالقة بني توزيع األراب
عدل العائد و ميف املؤسسة أ ستثمارعلى اال حيث أن أساس هذا النموذج هو العالقة بني معدل العائد املتوقع

سة توزيع أن حتقق سيا موال، إذ ميكن للمؤسسةاملرجحة لأل الداخلي ومعدل العائد املطلوب من املالك أو الكلفة
)محزة  د املطلوبة وبني معدل العائيف املؤسس ستثماربني معدل العائد املتوقع على اال مثلى وفق شكل العالقة

 .(627، صفحة 2008م.، 

 :(360، صفحة 2006)حممد و جالل ،  يفرتض هذا النموذج ما يلي

 طريق  أموال إضافية سواء عن استخدامطريق األرابح احملتةزة، وال يتم ات عن ستثمار يتم متويل اال
 قرتاض أو إصدار أسهم جديدة؛اإل

 كل من معدل العائد الداخلي )معدل العائد املطلوب( وتكلفة رأس املال اثبتة ال تتغري؛ 
 حتةازها كلها؛إإما أن يتم توزيعها ابلكامل فورا أو أن يتم  للمؤسسة كل األرابح املتاحة 
 مستمرة ولن تنقضي. واألرابح ابإلضافة إىل أن املؤسسة ال تتغري التوزيعات 

دم وجود متويل يعين ع سيتم متويلها من األرابح احملتةزة. هذا ات املؤسسةاستثمار إفرتض والرت أن لقد 
 .(635، صفحة 2008)محزة م.،  ل مبصدر ملكيةاليت متو  خارجي، أي أن تطبيقه سيتم فقط على املؤسسات
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أي  ناثبت وهذا غري منطقي حيث أ ستثمارعائد املتوقع على االن معدل الكما أن النموذج إفرتض أ
، 2008)محزة م.،  ارستثم يف معدل العائد املتوقع على االن يصاحبها تغرياملؤسسة البد وأات استثمار زايدة يف 
 .(635صفحة 

ليت تتعرض هل املخاطر ايكون النموذج قد جتا ،عدل العائد املطلوبإبفرتاض النموذج ثبات م هنفإأخري 
 .(636، صفحة 2008)محزة م.،  وأتثريها على القيمة السوقية للسهم الواحد هلا املؤسسة

 M&Mلياين وميلر( ظرية عدم مالئمة التوزيعات )مود جناثنيا: 

وقف قيمة وقية للمؤسسة أو ثروة املالك، حيث تتن سياسة التوزيعات لي  هلا أتثري على القيمة السيري أ
ولكي يربر   .(379، صفحة 2006)حممد و جالل ، ستثمارأرابحها واليت تنةم من عملية اال على املؤسسة

، 2017)عدانن، سعدون، اسامة ، و شقريي،  فرتضا ما يليوميلر وجهة نظرمها فقد إ كل من مود جلياين
 :(455صفحة 

 و ضرائب شخصية على الدخل؛عدم وجود ضرائب على املؤسسة أ 
 عدم وجود نفقات للتعامل يف األسهم )مثل عموالت الوسطاء(؛ 
 لي  للرافعة املالية أثر على تكلفة رأس املال؛ 
 ة؛ نف  املعلومات حول مستقبل املؤسسللمدراء واملتعاملني 
 يف تكلفة األموال اململوكة؛ ثرلي  لتقسيم الربح بني اإلحتةاز والتوزيع أ 
 نفاق الرأمسايل مستقلة عن التوزيعات؛إن سياسة ختطيط اإل 

 فرتاضات ال تقوم على أرض الواقع.ن الواضح أن هذه اإلم

 اثلثا: نظرية عصفور يف اليد

األرابح، كرب من ع نسبة أات اليت تقوم بتوزي املؤسسيف ستثمارن يفضلون االطبقا هلذه النظرية فإن املستثمري
ل وقت ممكن للعائد يف أق ن يفضلون دائما احلصول على عوائد نقدية يف شكل توزيعاتحيث أن املستثمري

نتظار للحصول على تلك التوزيعات مستقبال بعد مرور فرتة زمنية طويلة حيث تزداد درجة عدم التأكد وعدم اإل
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-210، الصفحات 2008)أمحد،  لقادمةاخلاصة بتوقيت ومقدار حصوهلم على التوزيعات خالل األعوام ا
211). 

بزايدة درجة عدم ه نض ثبات سعر اخلصم، فالواقع يشري إىل أفرتاذا النموذج يصبح من غري املالئم إوفقا هل
دم التأكد، ع ن املستثمر يتةنب املخاطرة فسوف يطلب معدل عائد أعلى كلما زادت درجةالتأكد ونتيةة أل

، 2006)حممد و جالل ،  ومبعىن أخر فإن معدل اخلصم املالئم سوف يزداد كلما زادت نسبة األرابح احملتةزة
 كما يوضح الشكل التايل ذلك:  .(376صفحة 

 العالقة بني معدل اخلصم ونسبة األرابح احملتجزة: 27الشكل 

 

 

  

 

 

 

 

 

 .(377، صفحة 2006)حممد و جالل ،  املصدر:

 رابعا: منوذج التفضيل الضرييب

تثمرين رمبا يفضلون ن املسفع املنظرين والباحثني للتفكري أبهناك ثالثة أسباب ذات عالقة ابلضريبة تد
 الكبرية وهي: لىالقليلة عالتوزيعات النقدية 

 

 معدل الخصم

 نسبة األرباح المحتجزة
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ن ضريبة األرابح الرأمسالية تكون أقل من ضريبة األرابح املوزعة )فمثال يف أمريكا فإن احلد األعلى .أ1
( وابلتايل فإن املستثمرين األثرايء الذين %39بينما ضريبة األرابح املوزعة هي  %20لضريبة األرابح الرأمسالية 

ها يف ستثمار األرابح وإعادة ة حبةز ايعات قد يفضلون قيام املؤسسعظم التوز ميلكون معظم األسهم ويستلمون م
ضريبة يتم إستبدال العوائد اجلارية ذات ال رابح إىل زايدة سعر السهم إذة نفسها حيث يؤدي إحتةاز األاملؤسس

 .(212، صفحة 2011)حممد ق.،  األعلى ابلعوائد الرأمسالية ذات الضريبة األقل

إن الضرائب املستحقة على العوائد الرأمسالية ال تدفع إال يف حالة قيام املستثمر ببيع السهم، ومبا أن .2
القيمة الزمنية للنقود جتعل من تكلفة الدينار املدفوع كضريبة مستقبال أقل من تكلفة الدينار املدفوع كضريبة يف 

 .(465، صفحة 2009)عدانن و أرشد، اإلدارة املالية املتقدمة،  الوقت احلاضر

إذا مت اإلحتفاظ بسهم معني من قبل املستثمر حىت وفاته فإن الورثة لن يدفعوا ضريبة أرابح رأمسالية .3
و أرشد، اإلدارة املالية  )عدانن السهمألن قيمة السهم يف اتريخ الوفاة ابلنسبة هلم هي مبثابة تكلفة حصوهلم على 

 .(465، صفحة 2009املتقدمة، 

 نظرية اإلشارة وعدم متاثل املعلوماتخامسا: 

يث هذه ح سياسة توزيع األرابح كإشارة ترسلها املؤسسة يف األسواق املالية تعرب هبا عن وضعيتها، تعد
توزيع  سياسةف .وخاصة بني املسريين واملسامهني ،الفكرة مبنية على عدم متاثل املعلومات بني عناصر السوق املالية

أن تصرح ا لكسب ثقة املمولني، فاملؤسسة اليت تبحث عن متويل البد هلوسيلة تستعملها املؤسسة األرابح تعترب 
 ناسبني. غ امل تسمح هلا بتسديد ما عليها من إلتزامات يف الوقت وابملبلواليت ،مكانتها املالية اليت تتمتع هباعلى 

علق املعلومات لدى املستثمرين حول ما يتعلى تؤثر  ، فهيتنقل التوزيعات معلومات إىل األسواقإذ 
بسياسة توزيعات أرابح السهم املتوقعة للمؤسسة على سعر السهم. فإذا توقع املستثمرون زايدة نسبة توزيعات 
أرابح السهم ابلنسبة ملؤسسة ما، وبعد فرتة قامت املؤسسة بتوزيع نف  النسبة املتوقعة، فإن املعلومات يف هذه 

غريا ملموسا يف سعر السهم نظرا لتماثل املعلومات. أما إذا زادت نسبة التوزيعات عن النسبة احلالة لن حتدث ت
و أن سيحصل لو أن الزايدة كانت أقل من املتوقع أ سهم، والعك رتفاع سعر الاملتوقعة، فإن ذلك سيؤدي إىل إ

ىل أن معظم املستثمرين يفضلون . يرجع السبب يف ذلك إ(92، صفحة 2018)حممد ق.،  التوزيعات إخنفضت
  قيق زايدة يف األرابح الرأمسالية.احلصول على توزيعات أكثر من حت
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، وبصفة منفصلة عن القرارات األخرى ةالقرارات املالية كل قرار على حدعلى الرغم من أنه يتم دراسة  
ات حتدد حةم ر ستثماإال أنه البد من معرفة أن هذه القرارات الثالثة مرتبطة ومتداخلة فيما بينها، حيث أن اال

التوزيعات وذلك من خالل األرابح املتوقعة مستقبال، كما أن قرارات توزيع األرابح تؤثر على حةم األموال 
 يمة املؤسسةقاملؤسسة من خالل حساب األرابح احملتةزة، وهذا ميتد أثره إىل التأثري على  اململوكة يف هيكل متويل

 .(389، صفحة 2008)عاطف، 
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 لثخالصة الفصل الثا

لى قرار ع مفاهيم عامة حول قرار التمويل حيث مت التعرف دراسة املبحث األول من هذا الفصل يفمت 
 يث أنه بعد التطرقحمتحفظ إىل جمازف ومثايل،  ، إذ خيتلف من قرار متويلوأنواعه التمويل والعوامل املؤثرة فيه

عرف على تكلفة  املتاحة وتتبدأ هذه األخرية يف البحث عن مصادر التمويل إذ حتياجات املالية للمؤسسة، اإل إىل
وذلك  ،املفاضلة بني مصادر التمويل املختلفةوعليها أن تراعي طرق ، لتمويل إحتياجاهتا املالية كل مصدر

القة قرار التمويل ع رزت العديد من النظرايت اليت تفسرلتحقيق هدفها العام وهو تعظيم قيمة املؤسسة، حيث ب
 .بقيمة املؤسسة

قرار  عاجلةممت ، حيث قيمة املؤسسةوعالقتها ب ستثمارقرارات االكما أستعرض يف املبحث الثاين 
القرار  اختاذة ، ومراحل عمليستثماروالتعرض ألنواعه، واملقومات األساسية لقرار اال وذلك بتعريفه، ستثماراال
صعوابت اليت تواجه ، وكذا الي وتنتهي بتنفيذ القرارستثمار ي، إذ تنطلق من التفكري يف املشروع االستثمار اال

، التأكدعدم ة كيد عنها حالاألظروف املستقبل إذ ختتلف يف حالة  ستثمارقييم قرار االتعملية إعداده، وطرق 
 .وأثر هذا األخري على قيمة املؤسسة، ستثمارالتمويل وقرار االالعالقة بني قرار  وكذا التقدمي

مفهومه  ، وذلك بدراسة خمتلف جوانبه منقرار توزيع األرابح طرحفتم  أما يف اجلزء األخري من هذا الفصل
 ،وإىل أمهية وعالقة هذا األخري بقرارات اإلسرتاتيةية املالية للمؤسسة االقتصاديةإىل أنواع قرار توزيع األرابح، 

 اوأثره ة هلذا القرارالنظرايت املفسر التعرف على وكذا  ،ي، أم قرار قائم حبد ذاتهاستثمار أهو قرار متويلي أو  معرفةو 
 االقتصادية. على قيمة املؤسسة

، يمة املؤسسةوعالقتها بق اإلسرتاتيةية املالية للمؤسسات االقتصادية قرارات بعد أن مت التعرف على
القيمة االقتصادية ية ألثر قياساسة ر دوالتطرق إىل جل اجلوانب املتعلقة هبا يف هذا الفصل، سيتم يف الفصل التايل 

 ملالية. اإلسرتاتيةية اعلى  املضافة

 

 



 

 
 

 

 

 

 

الفصل الرابع: قياس أثر القيمة 
االقتصادية املضافة على اإلسرتاتيجية 

 املالية للمؤسسات االقتصادية
 

 

 

 



 الفصل الرابع: قياس أثر القيمة االقتصادية املضافة على اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسات االقتصادية.

162 
 

 متهيد

ةية اإلطار النظري للقيمة االقتصادية املضافة واإلسرتاتيةية املالية، وأهم قرارات اإلسرتاتي بعد أن تطرقنا يف
وضوع كان من وقرار توزيع األرابح، ونظرا لألمهية اليت يكتسبها امل ستثماراملالية املتمثلة يف قرار التمويل وقرار اال

ري القيمة االقتصادية مدى أتث اختبارهم ربط اجلانب النظري ابجلانب التطبيقي، حيث سنحاول يف هذا الفصل امل
، بتطبيق منوذج 2020إىل  2002للفرتة املمتدة من  تيةية املالية ملؤسسة صيدال، وهذااملضافة على اإلسرتا

إدخال البياانت املتعلقة وذلك بتقدير النموذج من خالل  ،(ARDL)ء الزمين املوزع الذايت لإلبطا اإلحندار
 .Eviews10برانمج  مبتغريات الدراسة يف

 وقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية:

 املبحث األول: تقدمي مؤسسة صيدال

  م مؤسسة صيدالياملبحث الثاين: تقي

ملؤسسة  املضافة على اإلسرتاتيجية املاليةاملبحث الثالث: دراسة قياسية ألثر القيمة االقتصادية 
  صيدال
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 صيدال املبحث األول: تقدمي مؤسسة

يعترب جممع صيدال من املؤسسات الرائدة يف جمال صناعة األدوية يف اجلزائر، وذلك نظرا للنتائج اهلامة 
 احملققة يف السوق اجلزائرية.

 صيدال املطلب األول: تعريف مؤسسة

من رأس  %80دينار جزائري، ميثل  2500.000000ذات أسهم برأس مال قدره صيدال مؤسسة 
عن طريق البورصة إىل املستثمرين من  1999املتبقية قد مت التنازل عنها يف سنة  %20ماهلا ملك لدولة وال 
 املؤسسات واألشخاص.

)مؤسسة صيدال، ري البشتكمن مهنة صيدال يف تطوير إنتاج وتسويق املواد الصيدالنية املوجهة لإلستهالك 
2021). 

 أوال: نشأة وتطور مؤسسة صيدال

تعترب مؤسسة صيدال من املؤسسات االقتصادية واإلنتاجية اليت أنشأت عن طريق إعادة هيكلة املؤسسة 
ا املؤسسة هب العمومية االقتصادية، وعليه تكون مؤسسة صيدال اترخييا أتسست على مراحل خمتلفة مرت

 :(2021)مؤسسة صيدال،  الصيدالنية اجلزائرية

بناءا على بعض اهلياكل اليت ورثتها  PCAالصيدالنية املركزية اجلزائرية املؤسسة ت سأتس 1963يف سنة -
اجلزائر من احلقبة اإلستعمارية يف جمال اخلدمات الصحية، وتتمثل هذه اهلياكل يف جمموعة من املخازن العمومية 

 القدمية لتخزين األدوية؛

عهدت الدولة للصيدلية املركزية مهمة إحتكار إسرتاد وتصنيع، تسويق املنتةات  1969يف سنة -
ة اخلاصة ابلطب، وهذا بناءا على أمر رائسي أوكلها هذه املهام، ويف إطار مهمتها اإلنتاجية أسست الصيدالني
 وحدة لإلنتاج ابحلراش؛ 1971سنة 
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بناءا  ENPPحتولت الصيدلية املركزية اجلزائرية إىل املؤسسة الوطنية لإلنتاج الصيدالين  1982يف سنة -
، لتصبح بعد ذلك حتت وصاية وزارة الطاقة والصناعات 1982، املؤرخ يف أفريل 82/161على املرسوم 

 الكيميائية والبرتوكيميائية، حتت إسم مؤسسة صيدال؛

أصبحت صيدال مؤسسة عمومية اقتصادية ذات إستقاللية يف التسيري، وهذا وفقا  1989يف سنة -
بحت مؤسسة صالصيدالنية، وألقانون إستقاللية املؤسسات، كما هلا إحتكار إنتاج وتوزيع األدوية واملنتةات 

 خاضعة ملراقبة صندوق املسامهة البرتوكيمياء وصيدلة؛ ذات أسهم، ولكنها بقيت

مسحت التغريات اليت أجريت على قانون املؤسسة مبشاركة صيدال يف العمليات الصناعية  1993يف سنة -
أيضا  ة أو فرع اتبع هلا، وقد متوالتةارية اليت من شأهنا خدمة هدفها اإلجتماعي، سواء إبنشاء مؤسسة جديد

يف هذا العام اإلصالح املايل لصيدال حيث حتملت الدولة ديوهنا وخسائرها يف إطار اإلصالح املايل ملؤسسات 
 القطاع العام؛

مت حتويل رأس مال املؤسسة إىل ملكية الشركة القابضة للصيدلية والكيمياء، كما مت  1997يف سنة -
ا أدى لتحويلها إىل جممع صناعي، وقد إجته اجملمع يف هذه السنة إىل إنتاج املضادات إعادة هيكلة املؤسسة مم

كما إرتفعت املبيعات   %16احليوية ابملدية، كما عرف تطور فعاليته يف عدة جماالت، حيث سةلت زايدة بنسبة 
 ؛1996وذلك مقارنة بنسبة لسنة  %24بنسبة 

اإلجتماعي، ابلتوجه إىل عمليات البحث األساسي يف قام جممع صيدال بتطوير هدفه  1998يف سنة -
 جمال الطب اإلنساين والبيطري؛

عرضت أسهم جممع صيدال للبيع يف بورصة اجلزائر، حيث قدرت قيمة السهم الواحد  1999يف مارس -
 دينار جزائري، وكانت أول تسعرية ألسهم املؤسسة؛ 800

 ، متخصصة يف تصنيع التحاميل؛BOITICبعة لفرع مت إفتتاح وحدة إنتاج يف ابتنة ات 2002يف سنة -

حتصلت صيدال على شهادة اإليزو واليت أكدت جمهودها يف حتقيق اجلودة الكاملة  2003ويف سنة -
ودليل ذلك فوزها ابجلائزة األوىل للةودة على املستوى الوطين يف اليوم الوطين الثاين للتقيي  املنظم من طرف 

 وزارة الصناعة؛
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 2006أفريل  16مت إنشاء مصنع األنسولني يف قسنطينة اتبع لفرع فارما، ويف اتريخ  2005يف سنة -
 مت إفتتاحه من طرف رئي  اجلمهورية؛

مؤسسة   145مؤسسة أخرى من بني  54مت إختيار اجملمع الصناعي صيدال مع  12/03/2006يف -
 كربى من أجل خوصصة وإستكمال فتح رأس ماهلا؛

 ؛%59صيدال من حصتها يف رأس مال مؤسسة سوميدال إىل حدود رفعت  2009سنة -

من رأس مال مؤسسة إيبريال، كما رفعت من حصتها يف رأس مال  %20قامت بشراء  2010سنة -
 ؛%44.51إىل  %38.75مؤسسة انفكو من 

 ؛%60رفعت صيدال حصتها يف رأس مال إيبريال إىل حدود  2011سنة -

يف إدماج فروعه األيت ذكرها عن طريق اإلمتصاص: أنتيريتيكال، رع جممع صيدال اس 2014جانفي -
 فارمال وبيوتيك.

 (2021)مؤسسة صيدال،  اثنيا: مهام وأهداف مؤسسة صيدال

 .املهام1

 تتمثل يف: :. املهام األساسية1.1

 إنتاج مواد خمصصة لصناعة الدواء؛-

 للمضادات احليوية؛إنتاج األساس الفعال -

اإلهتمام أكثر ابملهام التةارية كتوزيع وتسويق منتةات اجملمع عرب كامل الرتاب الوطين لتغطية السوق -
 الوطين والسعي إلخرتاق األسواق الدولية؛

 سة؛يإجراء البحوث التطبيقية وتطوير األدوية اجلن-

 تتمثل يف:: .املهام الثانوية2.1

 لتغليف؛إنتاج منتةات التعبئة وا-
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 عبور ونقل السلع؛-

صيانة ذاتية لتةهيزات اإلنتاج والعمل على تطوير التقنيات املستعملة يف اإلنتاج من أجل ضمان النوعية -
 ورفع الطاقة اإلنتاجية؛

 تقدمي اخلدمات )التشكيل أو الرتكيب والتحليل(.-

 . األهداف2

 حيث تتمثل أهداف مؤسسة صيدال يف: 

 ؛حتقيق األمن الدوائي-

 مليون دوالر سنواي؛ 600تقليص اإلسترياد لألدوية اليت تقارب ما قيمته -

 اإلرضاء الكلي والدوائي للزبون وهذا بوضع سياسة تسيري للنوعية واجلودة تدرجييا؛-

 تنويع قائمة املنتةات؛-

ذات مسعة عاملية سواء عن طريق عقود شراكة أو إتفاقية  لشراكة من خالل مشاريع مع خمابرتطوير ا-
 التصنيع؛

 املطلب الثاين: التنظيم العام ملؤسسة صيدال

 يتم يف هذا اجلزء تقدمي اهليكل التنظيمي ملؤسسة صيدال، والقيام بشرحه.

 أوال: اهليكل التنظيمي ملؤسسة صيدال

قيق فاعل مع بعضها البعض وذلك لتحيتكون اهليكل التنظيمي ملؤسسة صيدال من عدت وظائف تت
 أهداف املؤسسة، والشكل التايل يوضح اهليكل التنظيمي ملؤسسة صيدال.
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 : اهليكل التنظيمي ملؤسسة صيدال28الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (227، صفحة 2020)حسن،  املصدر:

 :(232-228، الصفحات 2020)حسن،  يتكون اهليكل التنظيمي ملؤسسة صيدال مما يلي

 الرئيس المدير العام

 مديرية الشؤون الصيدالنية

 مديرية التدقيق الداخلي

 مديرية إدارة البرامج

 األمين العام

 مديرية العمليات

 مديرية ضمان الجودة
بالمديةمركز المضادات الحيوية  فرع انتيبيوتكال  

 فرع فارمال

 وحدة عنابة

 وحداة الدار البيضاء

 وحدة قسنطينة
 مديرية أنظمة اإلعالم

 فرع بيوتيك

 وحدة الحراش

جسر قسنطينةوحدة   

 وحدة شرشال

 وحدة باتنة

 مصنع سوميديال

إيبيرالمصنع   

 وحدات البيع

 مديرية التطوير الصناعي والشراكة

 مديرية المالية والمحاسبة 

 مديرية المشتريات

 مديرية الممتلكات والوسائل العامة

 الوحدة التجارية المركزية وسط

 الوحدة التجارية لشرق باتنة

 الوحدة التجارية للغرب وهران

 مديرية اإلعالم واإلتصال

 مديرية اإلستراتيجية والتنظيم

 مديرية الشؤون القانونية

 مديرية التكوين

 مديرية الموارد البشرية

 مديرية التسويق والمبيعات

 مركز البحث والتطوير

 مركز التكافؤ الحيوي
 عالقة هرمية

 عالقة وظيفية
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 .الرئيس املدير العام1

 يل اجملمع يفركزيني ومن مهامه متثاملسؤول األول عن تسيري اجملمع وتوجيه القرارات إىل املديرين امل وهو
 الداخل واخلارج وإبرام عقود الشراكة مع املخابر واملؤسسات احمللية واألجنبية؛

 .األمني العام2

 وهو املسؤول الثاين عن تسيري املؤسسة من خالل توليه مهمة التنسيق؛

 احل الوظيفية.املص3

تتوىل مهمة مراقبة التسيري، واملراجعة الداخلية جلميع حساابت املؤسسة وكذا . مديرية التدقيق: 1.3
 عمليات التحليل املايل؛

تقوم إبعاداد دفاتر شروط املشاريع اجلديدة، ابإلضافة إىل وضع اخلطط . مديرية إدارة الربامج: 2.3
 لتأهيل الوحدات اإلنتاجية؛

تقوم مبراقبة مدى تطابق املوارد املنتةة يف صيدال مع املوارد األصلية وكذا ية ضمان اجلودة: . مدير 3.3
 العمل على ترقية اجلودة؛

تعترب مهزة الوصل بني مؤسسة صيدال ووزارة الصحة، تتوىل مهمة  . مديرية الشؤون الصيدالنية:4.3
 اإلعالم الطيب ومراجعة ملفات صنع األدوية؛

 تقوم إبعداد اخلطط والسياسات يف جمال اإلعالم اآليل وإعداد الربامج؛ظمة اإلعالم: . مديرية أن5.3

مهمتها السهر على تطوير أساليب اإلنتاج ابإلعتماد على مديرية التطوير الصناعي والشراكة:  6.3
 التكنولوجيا احلديثة، وكذا ترقية الشراكة مع املخابر العاملية؛

اسبة واملالية تقوم بتسيري ووضع اإلسرتاتيةية املالية، وكذا تسيري امليزانية، احملبة: . مديرية املالية واحملاس7.3
والعمليات التمويلية على املدى الطويل واملتوسط، وكذا املسامهة يف تسيري املوازنة ومتابعة حمفظة األوراق املالية 

 عرب السوق املايل، وإعداد القوائم املالية؛
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 تقوم إبدارة عملية الشراء؛ . مديرية املشرتايت:8.3

تقوم بتسيري وصيانة العتاد واملمتلكات العامة للمؤسسة، . مديرية املمتلكات والوسائل العامة: 9.3
وكذا إعداد ميزانية املؤسسة كما تعمل على تطبيق امليزانيات املمنوحة للمصاحل اخلارجية وضمان متابعتها 

 وتقييمها؛

تعمل على تطوير التقنيات اجلديدة لإلعالم واإلتصال لكل نشاطات . مديرية اإلعالم واإلتصال: 10.3
 املؤسسة؛

تعمل على إعداد الدراسات املرتبطة بتحديد األهداف . مديرية اإلسرتاتيجية والتنظيم: 11.3
 اإلسرتاتيةية للمؤسسة وتسهر على متابعة تنفيذها؛

 هتتم بكل القضااي القانونية اليت هتم اجملتمع؛ونية: . مديرية الشؤون القان12.3

: تعمل على إعداد اإلحتياجات التكوينية ووضع تنفيذ برامج تكوين األفراد . مديرية التكوين13.3
 العاملني واملخصصة لتنمية معارفهم وحتسني مستوايهتم؛

اجملمع واألفراد  زة الوصل بني إدارةتسيري املوارد البشرية، فهي مه تتوىل. مديرية املوارد البشرية: 14.3
 العاملني من جهة وبني اإلدارة والنقاابت من جهة أخرى؛

تعمل على مهمة التسويق ابلدرجة األوىل، كما تعمل على دراسة . مديرية التسويق واملبيعات: 15.3
 البيعية؛و السوق قصد إدخال حتسينات على منتةات املؤسسة، وتوجيه املؤسسة يف سياستها اإلنتاجية 

مهمتها التنسيق بني خمتلف الوحدات واملصانع اإلنتاجية للمؤسسة، وهلا . مديرية العمليات: 16.3
 عالقة مع مديرية املشرتايت والتسويق واملبيعات. 

 اثنيا: الوحدات التجارية

 :يتضم مؤسسة صيدال ثالث وحدات جتارية، تعمل على تسويق وتوزيع األدوية واملواد الصيدالنية وه
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 .الوحدة التجارية املركزية وسط 1

، هبدف ختزين وتوزيع كل منتةات مؤسسو 1995أوت  12تعد أول وحدة جتارية للمؤسسة، أنشئت يف 
 عامال؛ 160صيدال، مقرها ابحلراش، وتشغل أكثر من 

 .الوحدة التجارية شرق ابتنة2

 عامال؛ 50، مقرها ابتنة وتشغل 1999أتسست عام 

 التجارية للغرب وهران.الوحدة 3

عامال، كما ميتلك اجملمع وحدة جتارية يف اجلنوب لكنها مازلت يف  40، تشغل 2000أتسست سنة 
  طور اإلجناز، ويقع مقرها يف ورقلة.

 املطلب الثالث: فروع مؤسسة صيدال

 :(2021)مؤسسة صيدال،  تتكون مؤسسة صيدال من ثالث فروع إنتاجية، ميكن تقدميها كما يلي

 أوال: فرع أنتيبيوتيكال

، 2005يتمثل هذا الفرع يف مركب املضادات احليوية الواقعة مبدينة املدية ويبلغ رأمساهلا يف سنة 
عامال، إذ يعترب أكرب فرع لدى املؤسسة من حيث معايري احلةم  1374دج ويشغل 1.187.500.000

وية ات ضخمة من بينها مبىن لتصنيع األداستثمار ذلك جنده يتوفر على هياكل و )عدد العمال، رأس املال(. ل
ابلتةزئة عن طريق تقنية التخمري ابإلضافة إىل مبىن إنتاج مواد أولية ابلتةزئة عن طريق الرتكيب الكيميائي 

ائلة البنسلني عللمنتةات املخمرة، كما يتوفر على مبنيني آخرين لإلنتاج أحدمها خمصص ملنتةات صيدالنية من 
 .1988واآلخر ملنتةات غري البنسلني، وتعود بداية اإلنتاج هبذا املركز إىل سنة 

 اثنيا: فرع فارمال

 918مليون دج ويشغل  200، 2005ويبلغ رأمساله يف سنة  02/02/1998أتس  هذا الفرع يف 
صيدالين ومهندس. وهلذا الفرع أكثر من ثالثني سنة خربة يف جمال اإلنتاج الصيدالين،  130عامال منهم أكثر من 

األمر الذي يكسبه حتكما يف هذا اجملال، وللقيام أبنشطته تتوفر هذه املؤسسة على ثالث وحدات إنتاج هي: 
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وحدة دار البيضاء، وحدة قسنطينة ووحدة عنابة، ويقوم هذا الفرع إبنتاج أصناف األدوية التالية: جعب، مراهم، 
 مساحيق...إخل.

 اثلثا: فرع بيوتيك 

 1127، وتوظف 2005مليون دج سنة  590، برأمسال قدره 02/02/1998مت أتسي  هذا الفرع يف 
جتماعي هلذا الفرع ابحلراش اجلزائر مهندسا، يتواجد املقر اإل 80ر من صيدالين وأكث 20عامال منهم أكثر من 

 العاصمة، ويتوفر على ثالث وحدات إنتاج ممثلة يف وحدة جسر قسنطينة ووحدة احلراش ووحدة شرشال. 

 : (2021)مؤسسة صيدال،  ولقد ظهرت فروع جديدة متثلت يف

 .فرع سوميدال1

، واجملمع %59نطقة الصناعية واد السمار، وهو انتج عن الشراكة بني جممع صيدال بنسبة امليقع يف 
، وتضم ثالث أقسام: قسم %4.55بنسبة  PHINALIPEو %36.45الصيدالين األوريب بنسبة 

 متخصص إلنتاج املنتةات اهلرمونية، قسم صناعة السوائل، قسم لصناعة أشكال اجلرعات الصلبة.

 .فرع إيبريال2

، %40هي مؤسسة ذات أسهم انجتة عن شراكة بني القطاعني العام واخلاص بني جمموعة صيدال بنسبة 
اجلزائر املتخصصة يف املواد الغذائية بنسبة  FLACH، %40)اإلمارات العربية املتحدة( بنسبة  JALVARو
 ة )حقن وأشكال جافة(، تغليف األدوية، توفري خدمة تغليفف إىل حتقيق صناعة األدوية اجلنيس، هتد20%

 ومراقبة اجلودة بناء على طلب املنتةني احملليني. 

 رابعا: األفاق املستقبلية ملؤسسة صيدال

 :(2021)مؤسسة صيدال،  من أهم األفاق املستقبلية ملؤسسة صيدال جند

خاصة بعالج دواء السرطان ابلشراكة مع مؤسسة كويتية قصد تلبية الطلب  إجناز وحدة إلنتاج أدوية-
 الكبري على هذا النوع من الدواء لتقليص من حةم الواردات؛
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إنشاء مصنع األنسولني ابلشراكة مع اجملمع الدانيماركي بغية توسيع مؤسسة صيدال لألنسولني من أجل -
 ماليني قارورة؛ 5اليا حبوايل ضمان تلبية الطلب احمللي املتنامي واملقدر ح

 مليار دينار جزائري على املدى املتوسط؛ 40مليار دينار جزائري إىل أكثر من  25رفع رقم أعماهلا من -

حتسني تغطية السوق الوطنية لألدوية، من خالل إسرتاتيةية ترمي إىل تقليص الواردات وذلك بتطوير  -
ة املنتةات إىل أشكال أخرى، حيث أنه حاليا يتم إنتاج قائمصناعة صيدالنية انجحة وتوسيع تشكيلتها من 

دواء لتغطية احلاجيات بشكل أفضل واإلنفتاح على جمال طب السرطان  180حمدودة تتشكل من حوايل 
 والبيوتكنولوجيا.
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 املبحث الثاين: تقييم مؤسسة صيدال

 ضافةهذا اجلزء قياس القيمة االقتصادية املمؤسسة حمل الدراسة، سنحاول يف لبعد تقدمي بطاقة فنية ل
ر رار التمويل، قراقيم قرارات اإلسرتاتيةية املالية بدراسة كل من ، وتقيوذلك لتقييم األداء املايل ملؤسسة صيدال

 ملؤسسة صيدال. ، قرار توزيع األرابحستثماراال

 القيمة االقتصادية املضافة ستخداماملطلب األول: تقييم األداء املايل ملؤسسة صيدال اب

سيتم خالل هذه املرحلة من الدراسة تقييم األداء املايل ملؤسسة صيدال، وذلك حبساب القيمة االقتصادية 
املضافة إبعتبارها طريقة حديثة للتقييم، حيث أن الدراسات السابقة أثبتت حمدودية أغلب الطرق التقليدية يف 

موال ة األموال موضع التحليل، فالقيمة االقتصادية املضافة أخذت بتكلفة األالتقييم، كوهنا ال أتخذ عنصر تكلف
 بعني اإلعتبار يف احلساب. إذ حتسب وفق العالقة التالية:

EVA= (ROCI-WACC) ×CI 

 حيث أن:

 EVA: القيمة االقتصادية املضافة؛ 

 ROCIالعائد على رأس املال املستثمر؛ : 

 WACC التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال؛ : 

 CI.رأس املال املستثمر : 

ب احسم تييث ح ةالتالياملراحل ومن العالقة السابقة فإنه يتم حساب القيمة االقتصادية املضافة وفق 
 سرجحة لرأس املال كمرحلة أوىل، مث حساب العائد على رأس املال املستثمر بعد حساب رأالتكلفة املتوسطة امل

 املال املستثمر، وأخريا سيتم حساب القيمة االقتصادية املضافة ملؤسسة صيدال يف هذا اجلزء من الدراسة.

 أوال: حساب التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال

 كما مت اإلشارة سابقا، فإن التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال حتسب وفق العالقة التالية:

WACC=KCP ×CP/(D+CP) +KD×(1-IS) ×D/(D+CP) 
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 حيث أن:

WACCالتكلفة املتوسطة لرأس املال؛ : 

KCPتكلفة األموال اخلاصة؛ : 

KDتكلفة اإلستدانة؛ : 

IS.معدل الضريبة : 

 من طرف املسامهني()املعدل املطلوب  .حساب تكلفة األموال اخلاصة1

 عالقة التالية:للا وفقملؤسسة صيدال ابلقيمة السوقية سب تكلفة األموال اخلاصة احيتم 

 .N/31/12/ سعر السهم يف  = توزيعات السهم الواحدKCPتكلفة األموال اخلاصة 

 : تكلفة األموال اخلاصة ملؤسسة صيدال           الوحدة: دج04اجلدول 

توزيعات السهم  البيان

 الواحد

سعر السهم في 

31/12/N 

 تكلفة األموال الخاصة

2002 24 430 5.58% 

2003 24 380 6.32% 

2004 20 345 5.80% 

2005 20 360 5.56% 

2006 23 440 5.23% 

2007 11 400 2.75% 

2008 35 380 9.21% 

2009 35 385 9.09% 

2010 35 520 6.73% 

2011 35 715 4.90% 

2012 40 620 6.45% 

2013 40 450 8.89% 

2014 40 560 7.14% 

2015 40 640 6.25% 

2016 40 600 6.67% 

2017 45 660 6.82% 

2018 40.5 635 6.38% 
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2019 25 580 4.31% 

2020 25 552 4.53% 

 من إعداد الباحثة ابإلعتماد على القوائم املالية ملؤسسة صيدال.املصدر: 

خالل  تذبذب عرف معدل العائد املطلوب من طرف املسامهنينالحظ من خالل نتائج اجلدول أعاله أن 
وهذا راجع لضآلة توزيعات السهم ، 2007سنة  هأقل قيمة ل بني ارتفاع واخنفاض، حيث عرفا لدراسةا سنوات

توزيعات السهم  ، وذلك راجع إلرتفاععود لإلرتفاع يف السنة املواليةلي ،يف هذه السنةالواحد وارتفاع سعر السهم 
 .الواحد

 .حساب تكلفة اإلستدانة 2

تتمثل تكلفة الديون يف أسعار الفائدة على خمتلف القروض طويلة االجل، فهي متثل حقوق أصحاب 
 وحتسب وفق العالقة التالية:األموال اخلارجية وذلك بعد استبعاد الوفرات الضريبية، 

 معدل الضريبة(-1*)الديون املاليةاملالية / =املصاريف Kdتكلفة اإلستدانة 

 اإلستدانة ملؤسسة صيدال           الوحدة: دج: تكلفة 05اجلدول 

 الديون المالية المصاريف المالية البيان

 تكلفة اإلستدانة الصافية

 Kdتكلفة اإلستدانة 

=المصاريف المالية /الديون 

 معدل الضريبة(-1المالية*)

2002 283680504 1847590318 10.75% 

2003 267953160 2170232409 8.64% 

2004 379887812 2595149396 10.25% 

2005 255011836 3086963140 5.78% 

2006 223700807 2712313428 5.77% 

2007 205807857 2612086364 5.52% 

2008 273387343 2550734409 7.50% 

2009 573684371 2509161829 16.00% 

2010 261601048 8620504681 2.46% 

2011 201298040 5741800974 2.84% 

2012 225135653 6341404297 2.88% 

2013 221326017 5008200603 3.58% 

2014 157011457 8488726951 1.50% 
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2015 132453560 7773819494 1.38% 

2016 177710456 11397228496 1.26% 

2017 164840374 13318697612 1.00% 

2018 254951764 12971323612 1.59% 

2019 343123098 12464710757 2.23% 

2020 154762522 12054977890 1.04% 

 من إعداد الباحثة ابإلعتماد على القوائم املالية ملؤسسة صيدال.املصدر: 

بعد حساب كل من تكلفة األموال اخلاصة وتكلفة اإلستدانة نقوم األن حبساب التكلفة املتوسطة املرجحة 
 لرأس املال، وذلك وفق العالقة التالية:

WACC=KCP ×CP/(D+CP) +KD×(1-IS) ×D/(D+CP) 

 : التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال ملؤسسة صيدال        الوحدة: دج06اجلدول 

 البيان

تكلفة 

األموال 

 الخاصة

 األموال الخاصة

تكلفة 

االستدانة 

 الصافي

 االستدانة الصافية

التكلفة 

المتوسطة 

المرجحة 

 لرأس المال

2002 5.58% 5396898937 10.75% 1847590318 6.90% 

2003 6.32% 5455505165 8.64% 2170232409 6.98% 

2004 5.80% 5665062698 10.25% 2595149396 7.20% 

2005 5.56% 5771991416 5.78% 3086963140 5.63% 

2006 5.23% 5906738853 5.77% 2712313428 5.40% 

2007 2.75% 6143335023 5.52% 2612086364 3.58% 

2008 9.21% 7257107387 7.50% 2550734409 8.77% 

2009 9.09% 9789871730 16.00% 2509161829 10.50% 

2010 6.73% 11785525448 2.46% 8620504681 4.93% 

2011 4.90% 13795482543 2.84% 5741800974 4.29% 

2012 6.45% 14746506012 2.88% 6341404297 5.38% 

2013 8.89% 16748436102 3.58% 5008200603 7.67% 

2014 7.14% 17590664386 1.50% 8488726951 5.31% 

2015 6.25% 20465934577 1.38% 7773819494 4.91% 

2016 6.67% 27464009197 1.26% 11397228496 5.08% 

2017 6.82% 27931531058 1.00% 13318697612 4.94% 

2018 6.38% 19796410397 1.59% 12971323612 4.48% 

2019 4.31% 21776278416 2.23% 12464710757 3.55% 
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2020 4.53% 22234554787 1.04% 12054977890 3.30% 

 من إعداد الباحثة ابإلعتماد على القوائم املالية ملؤسسة صيدال. املصدر:

خالل  تذبذب تعرفأعاله أن التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال  اجلدول نالحظ من خالل نتائج
سنة ألخرى، وهذا  منهذه النسبة اخنفاض  تعرف 2020اىل سنة  2016ه منذ سنة إال انسنوات الدراسة، 

يدل على أن معدل العائد الذي ميكن أن يتوقعه املمتلكني واملقرضني يف إخنفاض، بعبارة أخرى تكلفة الفرصة 
 األموال يف مؤسسة صيدال تنخفض من سنة إىل أخرى.  استثمارللمستثمرين ملواجهة خماطر 

 اثنيا: حساب معدل العائد على رأس املال املستثمر

 العائد على رأس املال املستثمر ابلعالقة التالية:حيسب معدل 

رأس املال  /بعد الضريبة وقبل الفوائد معدل العائد على رأس املال املستثمر = النتيجة العملياتية
 .املستثمر

 . حساب رأس املال املستثمر1

 ميكن حسابه وفق العالقة التالية:

 .رأس املال العاملات + اإلحتياج يف ستثمار رأس املال املستثمر= اال

 : رأس املال املستثمر ملؤسسة صيدال     الوحدة: دج07اجلدول 

 رأس المال المستثمر اإلحتياج في ر م ع اتستثماراال البيان

2002 11633239070 -3170239532 8462999538 

2003 3951726039 4129297054 8081023092 

2004 4331210771 4398223885 8729434656 

2005 4975363658 4334066147 9309429805 

2006 4766522945 4388680796 9155203741 

2007 4595924031 5013906984 9609831015 

2008 5665952524 5459290025 11125242549 

2009 7536352675 7657708757 15194061432 

2010 13212823632 5027424912 18240248544 

2011 11161030681 3711629696 14872660377 

2012 11454745445 3948169922 15402915367 
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2013 11308739240 5766541014 17075280254 

2014 13003229373 8505760838 21508990212 

2015 15767186134 7213756052 22980942186 

2016 30441796483 4098604266 34540400749 

2017 33959354457 3349689254 37309043711 

2018 24830612573 5422337990 30252950563 

2019 26773207679 6360336615 33133544294 

2020 25802976943 6622999648 32425976590 

 : من إعداد الباحثة ابإلعتماد على القوائم املالية ملؤسسة صيدال.املصدر

عناصر القيمة االقتصادية املضافة، وهو  بعد حساب رأس املال املستثمر، سوف نتمكن من حساب أحد
 العائد على رأس املال املستثمر وذلك يف النقطة املوالية.

 . حساب معدل العائد على رأس املال املستثمر2

يتم حساب معدل العائد على رأس املال املستثمر وفق العالقة السابقة، حيث يتم إستخراج النتيةة 
 قا لسنوات الدراسة، واجلدول التايل يلخص عملية حسابه. العملياتية من حساابت النتائج وف

 : معدل العائد على رأس املال املستثمر ملؤسسة صيدال   الوحدة: دج08اجلدول 

 البيان
النتيجة العملياتية بعد 

 الضريبة وقبل الفوائد
 رأس المال المستثمر

معدل العائد على 

 رأس المال المستثمر

2002 458779221.4 8462999538 5.42% 

2003 836245495.3 8081023092 10.35% 

2004 1062277730 8729434656 12.17% 

2005 700612521.7 9309429805 7.53% 

2006 987929057.4 9155203741 10.79% 

2007 1143714811 9609831015 11.90% 

2008 1708103462 11125242549 15.35% 

2009 2909948415 15194061432 19.15% 

2010 1336473426 18240248544 7.33% 

2011 2125488588 14872660377 14.29% 

2012 2042650158 15402915367 13.26% 

2013 2386583418 17075280254 13.98% 

2014 1311176283 21508990212 6.10% 

2015 1161384676 22980942186 5.05% 
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2016 1695446620 34540400749 4.91% 

2017 1198995761 37309043711 3.21% 

2018 1048038255 30252950563 3.46% 

2019 806168796.3 33133544294 2.43% 

2020 266831497.5 32425976590 0.82% 

 : من إعداد الباحثة ابإلعتماد على القوائم املالية ملؤسسة صيدال.املصدر

عرف تذبذب خالل سنوات  رأس املال املستثمر أن معدل العائد علىيظهر من خالل اجلدول أعاله 
، كما أن معدل العائد على رأس 2009رتفاع وإخنفاض، حيث بلغ ذروته سنة إبني  2020-2002الدراسة 
، وهذا راجع لإلرتفاع 2020اىل غاية  2014منذ سنة مستمر مر ملؤسسة صيدال عرف إخنفاض املال املستث

يف رأس املال املستثمر. وهذا يدل على أن املؤسسة مل تعد ختلق القيمة للمسامهني بنف  املعدل، وذلك بسبب 
 أمواهلا إلنتاج العائدات. استخدامعدم قدرهتا على 

 اثلثا: حساب القيمة االقتصادية املضافة ملؤسسة صيدال

بعد حساب كل من العائد على رأس املال املستثمر والتكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال، فإن قيمة 
 مؤشر القيمة االقتصادية املضافة تكون موضحة يف اجلدول التايل: 

EVA= (ROCI-WACC) ×CI 

 : القيمة االقتصادية املضافة ملؤسسة صيدال     الوحدة: دج09اجلدول 

 البيان

العائد على معدل 

رأس المال 

 المستثمر

التكلفة 

المتوسطة 

المرجحة لرأس 

 المال

رأس المال 

 المستثمر

القيمة 

االقتصادية 

 المضافة

2002 
5.42% 6.90% 8462999538 -

125084641.7 

2003 10.35% 6.98% 8081023092 272350151.1 

2004 12.17% 7.20% 8729434656 434185775.6 

2005 7.53% 5.63% 9309429805 176055170.8 

2006 10.79% 5.40% 9155203741 493629748.5 

2007 11.90% 3.58% 9609831015 800162366.1 

2008 15.35% 8.77% 11125242549 732826684.3 

2009 19.15% 10.50% 15194061432 1314363338 
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2010 7.33% 4.93% 18240248544 438001398 

2011 14.29% 4.29% 14872660377 1487295181 

2012 13.26% 5.38% 15402915367 1214544650 

2013 13.98% 7.67% 17075280254 1077466720 

2014 6.10% 5.31% 21508990212 170005920.6 

2015 5.05% 4.91% 22980942186 33153573.28 

2016 
4.91% 5.08% 34540400749 -

59853275.51 

2017 
3.21% 4.94% 37309043711 -

644235590.4 

2018 
3.46% 4.48% 30252950563 -

308329957.4 

2019 2.43% 3.55% 33133544294 -371046732 

2020 
0.82% 3.30% 32425976590 -

803984926.5 

 : من إعداد الباحثة ابإلعتماد على القوائم املالية ملؤسسة صيدال.املصدر

اىل غاية  2003من سنة  موجبةيالحظ من خالل اجلدول السابق أن القيمة االقتصادية املضافة كانت 
، راسةالدمن سنوات  وزايدة الثروة ملسامهيها خالل هذه خلق قيمة ، أي أن مؤسسة صيدال إستطاعت2015

اية منذ هذه السنة اىل غمل تستطع خلق قيمة ملسامهيها، حيث انه هناك هدم للقيمة  2016إال انه منذ سنة 
، وهذا راجع إلرتفاع التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال واخنفاض معدل العائد على رأس املال املستثمر، 2020

 وبذلك ميكن القول ان األداء املايل ملؤسسة صيدال عرف تدهور خالل مخ  سنوات األخرية لدراسة.

 املالية ملؤسسة صيداليم قرارات اإلسرتاتيجية ياملطلب الثاين: تق

 : تقييم قرار التمويل ملؤسسة صيدالأوال

 اجلدول التايل: يفملؤسسة صيدال  ،D/CPقرار التمويل واملتمثل يف اإلستقاللية املالية  ميكن تلخيص متغري

 الوحدة: دج    غريات قرار التمويل ملؤسسة صيدال: مت10اجلدول 

 D CP D/CP البيان

2002 5562701925 5396898937 1.03 

2003 6225742196 5455505165 1.14 

2004 6882486919 5665062698 1.21 

2005 8102905174 5771991416 1.40 
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2006 7888778386 5906738853 1.34 

2007 7999112009 6143335023 1.30 

2008 10088493253 7257107387 1.39 

2009 10601555286 9789871730 1.08 

2010 16465662514 11785525448 1.39 

2011 13482488325 13795482543 0.98 

2012 15274639481 14746506012 1.04 

2013 13351137269 16748436102 0.79 

2014 13997040018 17590664386 0.79 

2015 14455966242 20465934577 0.71 

2016 18926527459 27464009197 0.69 

2017 20387413532 27931531058 0.73 

2018 19777933564 19796410397 0.99 

2019 18657900460 21776278416 0.86 

2020 18452995689 22234554787 0.83 

 على البياانت املالية ملؤسسة صيدال. من إعداد الباحثة بناءاملصدر: 

أن نسبة الديون املالية إىل رؤوس األموال اخلاصة )نسبة اإلستقاللية  10من خالل اجلدول رقم نالحظ 
  2010إىل  2002سنة تذبذب بني ارتفاع واخنفاض، ونالحظ انه من  تعرفاملالية( خالل سنوات الدراسة 

وهذا يدل على توجه املؤسسة إىل طلب قروض خارجية، بينما يف السنوات من الواحد  أكربكانت هذه النسبة 
اصة يف متويل أمواهلا اخل استعمالوهذا راجع لتوجه مؤسسة صيدال إىل اإلخنفاض  املوالية بدأت هذه النسبة يف

 .اهتااستثمار 

إال أهنا يف سنوات  ،على الرغم من التذبذب الذي عرفته نسبة اإلستقاللية املالية بني اإلرتفاع واإلخنفاض
 سة صيدالوهذا يعين أن مؤسإبستقاللية مالية،  متتع املؤسسة أيأقل من الواحد إخنفضت إىل األخرية الدراسة 
، وهذا ما يعطيها قدرة احلصول على قروض إضافة دون تقدمي ضماانت مرهقة الذايتسياسة التمويل  حنويتتةه 

 هلا، أو سيطرة خارجية على القرارات الرئيسية يف املؤسسة.

فعال وله أثر  هأنمؤسسة صيدال لسنوات الدراسة  تتبعهقرار التمويل الذي نا احلكم على أن نوعليه ميك
 ، وهذا ما يعزز الثقة يف مؤسسة صيدال.ايب عليهاجيإ
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 ملؤسسة صيدال ستثمار: تقييم قرار االاثنيا

 ROAاألصول ) والعائد على ستثمارواملعرب عنها ابلعائد على اال ستثمارميكن تلخيص متغريات قرار اال

; ROI وذلك من خالل اجلدول التايل:(، ملؤسسة صيدال 

 العائد على االستثمار= صايف األرابح بعد الضريبة / جمموع األموال املستثمرة

 العائد على األصول= النتيجة الصافية/ جمموع األصول

 الوحدة: دج    ملؤسسة صيدال ستثمار: متغريات قرار اال11اجلدول 

 ROI ROA البيان

2002 2.10% 1.54% 

2003 9.12% 7.09% 

2004 4.52% 3.51% 

2005 3.89% 3.01% 

2006 5.03% 3.82% 

2007 7.82% 5.81% 

2008 9.73% 7.11% 

2009 16.45% 12.36% 

2010 5.40% 3.90% 

2011 10.55% 7.55% 

2012 9.32% 6.55% 

2013 12.22% 8.83% 

2014 5.67% 4.68% 

2015 4.05% 3.28% 

2016 3.88% 3.25% 

2017 3.34% 2.85% 

2018 3.58% 2.97% 

2019 2.32% 1.96% 

2020 0.55% 0.47% 

 على البياانت املالية ملؤسسة صيدال. من إعداد الباحثة بناءاملصدر: 

يعرف تذبذب بني إرتفاع وإخنفاض  (ROI) ستثمارالعائد على اال أن 11نالحظ من اخلالل اجلدول رقم 
عرف  2020إىل  2018، إال أنه يف السنوات األخري من الدراسة من سنة 2009حيث وصل إىل ذروته سنة 
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ملؤسسة صيدال غري متوازنة على العموم، والسبب يرجع أساسا  ستثمارإخنفاض، وهذا ما يدل على أن سياسة اال
 لتدهور النتائج السنوية.

الل فرتة أصوهلا خ استثماركما نالحظ أن مؤسسة صيدال قادرة على حتقيق نتائج صافية إجيابية من 
، ورغم التذبذب املسةل (ROA)إنعكست إجيااب على معدل العائد على األصول  2020-2002الدراسة 

، إال 2020وإنعدمت سنة  2009ت الدراسة حيث وصلت إىل ذروهتا سنة ابني اإلرتفاع واإلخنفاض يف فرت 
أهنا بقيت ضمن احلدود املرغوب فيها لدى مسريي املؤسسة، وهذا يعك  فعالية هذه املؤسسة يف توظيف 

 أصوهلا واحلصول منها على عوائد مناسبة. 

 : تقييم قرار توزيع األرابح ملؤسسة صيدالاثلثا

واملمثل بنسبة  ةاملوزع ميكن تلخيص متغريات قرار توزيع األرابح املعرب عنه بنصيب السهم من األرابح
رابح احملتةزة املعرب عنها بنسبة األونصيب السهم من األرابح احملتةزة  عدد األسهم املصدرةالنتيةة املوزعة إىل 

 من خالل اجلدول التايل: (، ملؤسسة صيدالDPA ; RPA)إىل عدد األسهم املصدرة 

 الوحدة: دج    قرار توزيع األرابح ملؤسسة صيدال: متغريات 12اجلدول 

 DPA RPA البيان

2002 24 24 

2003 24 24.229 

2004 20 25.623 

2005 20 23.055 

2006 23 31.748 

2007 11 76.215 

2008 35 97.86 

2009 35 252.5 

2010 35 75.22 

2011 35 171.05 

2012 40 156.52 

2013 40 225.81 

2014 40 107.78 

2015 40 74.38 

2016 40 110.92 
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2017 45 92.62 

2018 40.5 76.92 

2019 25 54.35 

2020 25 54.35 

 .وبورصة اجلزائر على البياانت املالية ملؤسسة صيدال من إعداد الباحثة بناءاملصدر: 

إرتفاع مستمر يف نصيب السهم من األرابح املوزعة خالل أغلب  12نالحظ من اخلالل اجلدول رقم 
أنه عرف إخنفاض خالل السنتني األخريتني ويرجح ذلك إلخنفاض نتيةة املؤسسة، نتيةة سنوات الدراسة إال 

الظروف االقتصادية اليت يعرفها العامل إثر جائحة كوروان، فاملؤسسة تنتهج سياسة تشةيعية للمسامهني من خالل 
 تقدمي توزيعات سنوية على األرابح.

، إال 2016ح احملتةزة منذ بداية الدراسة إىل غاية كما نالحظ تذبذب كبري يف نصيب السهم من األراب
 نتائج السنوات األخرية.  ، وهذا يرجع إىل إخنفاض 2020ية أنه عرف إخنفاض مستمر منذ هذه السنة إىل غا

  ARDL وصف منوذج اإلحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزعاملطلب الثالث: 

، وذلك بعرض ألهم ARDLيف هذا اجلزء سيتم التعرف على منوذج اإلحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع 
 املتطلبات النظرية له، وإبراز مزاايه وذلك على النحو التايل.

اليت و مكانة هامة يف السنوات األخري كوسيلة لدراسة عالقات التكامل املشرتك،  ARDLإكتسب منوذج 
، وهم يؤكدون Shinand and Sun (1998), Pesaran (1997), pesaran et Al (2001)طورها كل من 
 مفيدة بشكل خاص يف قدرهتا على التعامل مع التكامل املشرتك بني املتغريات حمل الدراسة ARDLأن مناذج 
 الزمنية متكاملة من نف  الدرجة.، حيث ال يشرتط أن تكون السالسل (154، صفحة 2019)عمري، 

منوذج اإلحندار الذايت ابإلبطاء املبين يف إطار  (Bound test)احلدود  اختبارأن  pesaran andويالحظ 
ند ات خلصائص السالسل الزمنية ما إذا كانت مستقرة عختبار الزمين املوزع، أنه ال يويل أمهية قصوى كباقي اال

األول، أو مزيج بينهما، ولكن الشرط الوحيد الذي يركز عليه هذا النوع من  املستوى، أو متكاملة عند الفرق
 .(118، صفحة 2020)زهرة،  أنه ال تكون السلسلة الزمنية من الفرق الثاين ختباراال
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 ARDLأوال: مميزات منوذج 

 ختباراات التكامل املشرتك املتعارف عليها، يالحظ إشرتاط أن تكون السالسل الزمنية املراد اختبار  من
ح حمدودية ة، وهذا يوضعالقة التكامل املشرتك بينهما متكاملة من نف  الدرجة ويف غري مستوايهتا األصلي

حندار الذايت  منوذج اإلبديل كمنهج للتكامل املشرتك يتمثل يف اختبارات. لكن هناك ختبار اال هذه استخدام
ات ختبار ، والذي يقدم مجلة من املنافع مقارنة ابالPesaran and Shinلصاحبه  ARDLلإلبطاء املوزع 

 :(121-120، الصفحات 2020)زهرة،  األخرى، واليت تتةسد يف

 الصغرية؛يعترب هذا النموذج هو نسبيا أكثر قوة يف العينات -

( أي 1أو الرتبة ) I(0)( أي 0يستخدم هذا األسلوب بغض النظر عما إذا كان اإلحندار من الرتبة )-
I(1)  أو يف حالة اخلليط بينهما، منوذجARDL  يكون غري فعال يف حالة ما إذا كانت أحد السالسل الزمنية

 .I(2)( أي 2متكاملة من الرتبة )

عدد كايف من فرتات اإلبطاء  اختاذالعام إىل اخلاص من خالل  إطار منذجة من ARDLيطبق منوذج -
من اإلحندارات بغرض احلصول على طول فرتة  k(p+1)للحصول على عملية توليد البياانت. وهو يقدر عدد 

 اإلبطاء املثلى لكل متغري.

 هي أقصى فرتة إبطاء ميكن أن تستخدم؛ p -حيث: 

- K  املعادلة.هو عدد املتغريات الداخلة يف 

 .AIC OU SIC OU HQCالنموذج على معايري إحصائية خمتلفة مثل:  اختبارويتم 

 ات التكامل املشرتك من مشكلة النمو الداخلي، يفختبار إضافة إىل ذلك، تعاين النماذج التقليدية ال-
لى املشاكل اليت قد ع التمييز بني املتغري التابع واملتغريات التفسريية والقضاء ARDLحني تستطيع طريقة منوذج 

تطرأ بسبب وجود اإلرتباط الذايت والنمو الداخلي. كما يستطيع هذا النموذج تقدير العالقة قصرية األجل وطويلة 
 األجل يف آن واحد، كما يقدم تقديرا غري متحيز وذي كفاءة.
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 ARDLمنوذج اإلحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع اثنيا: تقدمي 

يف مناذج السالسل الزمنية، قد توجد فرتة معينة طويلة نسبيا يف متغريات صنع القرار االقتصادي والتأثري 
 Xبسبب التغريات يف املتغري املستقل  Yالنهائي يف متغري السياسة، وبصيغة أخرى إن التعديل يف املتغري التابع 

يا فإن املتغريات بني اإلستةابة والتأثري كافية طويلة نسبتتوزع على نطاق واسع عرب الزمن فإذا كانت املدة الفاصلة 
التوضيحية املتباطئة جيب تضمينها يف النموذج. هذا، وتكون إحدى طرائق بناء مناذج اإلستةابة الديناميكية 

مناذج اإلبطاء يف ذلك، حيث إن  استخدامكمتغريات توضيحية أي يكون   Xبتضمني املتغريات املتباطئة ل 
مناذج اإلبطاء يكون بتضمني سلسلة من متغريات اإلبطاء التوضيحية لضمان عملية التعديل وفق  األساس يف

 : (53، صفحة 2019)بوالكور،  النموذج البسيط التايل

t+ uq -txp+ …+ a2-tx2+ a1-tx1+ a tx0= atY 

 tYن يعرب السلوك الديناميكي من خالل اإلعتماد على القيمة السابقة للمتغري الداخلي أي وميكن أ
 : AR (p) Autorégressive Modelويتمثل بنموذج اإلحندار الذايت  Yيعتمد على القيم السابقة 

tɛ+ p -tYp+ …+ ß2-tY2+ ß1-tY1= ßtY 

مبعىن آخر أن الطريقة اإلضافية أو البديلة الحتواء املركبة الديناميكية يف السلوك االقتصادي تكون من 
خالل تضمني متغريات داخلية متباطئة إىل جانب املتغريات اخلارجية توضيحية. يف حني يف دراسات السالسل 

غريات الداخلية واخلارجية املتباطئة كمت الزمنية تكون مناذج اإلحندار الديناميكية متضمنة كال من املتغريات
، 2019)جلويل و مقران،  من املتغريات التوضيحية ابلنموذج التايل Kتوضيحية. وميكن التعبري يف حالة وجود 

 : (03صفحة 

+ …+ 2-tx2+ a1-tx1+ a 1-tx0+ ap -tYp+ …+ ß2-tY2+ ß1-tY1+ ß 0= ßtY

tɛ+ q -txpa 

حيث  .ARDLوتعرب هذه املعادلة عن الشكل األساسي لنموذج اإلحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع 
 ؛ والنموذج هو منوذج إحندار ذايت، مبعىن أن املتغري-التشويش األبيض–حد اخلطأ العشوائي  tɛمتثل كل من: 

Yt  هو مفسر )جزئيا( بواسطة القيم املبطأة للمتغري نفسه، كما أن لديه مكوانت إبطاء موزع، وذلك يف شكل
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نفسها من هيكل منوذج اإلبطاء املوزع.   tx، وأحياان يتم إستبعاد القيمة Xإبطاءات متتالية للمتغري التفسريي 
: متغري الزمن )اإلجتاه t(؛ txبطاء للمتغري )عدد فرتات اإل Y: رتبة املتغري p: ميثل احلد الثابت؛ 0ßكما أن 

. وهذ النوع من النماذج مستند إىل تقدير منوذج  ARDL(p,q)ـبالزمين(. وميكن التعبري عن املعادلة إختصارا 
 .Unrestricted Error Correction (UECM)تصحيح اخلطأ غري مقيد 

وعدد  Yمكون من متغري اتبع  k,…,q2,q1ARDL (p,q(وبصورة أمشل تكون الصيغة العامة لنموذج 
K  من املتغريات التفسرييةk…,X2, X1X (123، صفحة 2020)زهرة،  على الشكل التايل: 

∑ ß2𝛥𝑋1𝑡−1
𝑞1
𝑖=0 + ∑ ß3𝛥𝑋1𝑡−𝑖

𝑞2
𝑖=0 … ++∑ ß1𝑖𝛥𝑌𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1= c+ tYΔ

tɛ+ 1-ktxk+ …+ a2-tx3+ a1-tx2+ a 1-tY1+ a ∑ ß𝑘𝛥𝑋𝑘𝑡−𝑖
𝑞𝑘
𝑖=0 

 حيث أن:

Cاحلد الثابت؛ : 

Δالفرق من الدرجة األوىل؛ : 

Kعدد املتغريات؛ : 

p فرتة إبطاء املتغري التابع :Y؛ 

k…q2,q1q فرتات إبطاء املتغريات التفسريية :k…X2X1, X على التوايل؛ 

ß𝑘...2ß ،1ßمعامالت العالقة قصرية األجل؛ : 

k…a2,a,aطويلة األجل؛ : معامالت العالقة 

tɛ.حد اخلطأ العشوائي : 

 من خالل فرضيتني: ARDLعالقة التكامل املشرتك وفق منوذج  اختبارويتم 

0H فرضية العدم، عدم وجود تكامل مشرتك )عالقة توازنية طويلة األجل( بني املتغريات، واليت تتمثل :
 يف: 
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= 06 = a5 = a 4= a 3= a 2= a1 a 

1H :الفرضية البديلة، وجود تكامل مشرتك بني املتغريات، واليت تتمثل يف : 

0 ≠6 a ≠5 a ≠ 4a ≠ 3a ≠ 2a ≠1 a 

 ARDLاثلثا: مراحل تطبيق منوذج 

لتأكد من أن متغريات لوذلك اإلستقرارية  ختبار، البد من القيام ابARDLبنمذجة منوذج قبل القيام 
الدراسة متكاملة من الدرجة األوىل أو عند املستوى أو مزيج بينهما، وال يوجد متغري مستقر من الدرجة الثانية، 

 :(256-255، الصفحات 2020)رانية،  وبعد التأكد من ذلك يتم تطبيق املراحل التالية

صحيح اخلطأ غري تفرتة اإلبطاء املثلى للفروق األوىل لقيم املتغريات يف النموذج  اختباراملرحلة األوىل:  
ختلف لتحديد املاألربعة املعايري  ابستعمالمتةه إحندار ذايت غري مقيد وذلك  ابستعمالوذلك  (UECM)املقيد 

 هذه الفرتة:

 Final prediction Error (FPE) (1969)معيار خطأ التنبؤ النهائي:  -

 Akaike (AIC) (1973)معيار معلومات أكياكي:  -

 Schwarzمعيار معلومات شوارز:  -

 Hannan and Quinn (h-q) (1979)معيار معلومات حنان وكوين:  -

 قيمة من املعايري اإلحصائية املقدرة أعاله.ويتم إختيار الفرتة املالئمة اليت متلك أقل 

(، ولتحديد النموذج OLSصغرى اإلعتيادية )بطريقة املربعات ال (UECM)تقدير منوذج  املرحلة الثانية:
( والذي يتمثل General to Spécifieالنموذج الذي ينتقل من العام إىل اخلاص ) اختباراملالئم يتم إتباع إجراء 

اخلاصة به أقل من الواحد الصحيح )غري  tتكون القيم املطلقة إلحصاء يف إلغاء متغري الفروق األوىل ألي متغري 
 معنوي( وذلك بشكل متتايل.
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 ختبارااملعنوية املشرتكة ملعامالت مستوايت املتغريات املبطئة لفرتة واحدة بواسطة  اختباراملرحلة الثالثة: 
(Wald Test)  وإحصاء(F)  إدراج و اليت هلا توزيع غري معياري والذي ال يعتمد بضعة عوامل منها حةم العينة

 متغري اإلجتاه يف التقدير.

قيمة باحملسوبة ملعامالت املتغريات التوضيحية املبطئة لفرتة واحدة  (F)مقارنة إحصائية  املرحلة الرابعة:
ه توزيع غري ل ختباربيسران وآخرون، ونظرا ألن االاحلرجة )اجلدولية( املناظرة واحملسوبة من قبل  (F)إحصائية 
 :ختبارحصاء هذا االقيمتني حرجتني إلن هناك معياري فإ

وتفرتض أن كل املتغريات مستقرة يف قيمتها  (Upper Bound Test)قيمة احلد األدىن  -
 ؛I(0)األصلية )أو يف املستوى( مبعىن أهنا متكاملة من الرتبة صفر أي 

وتقرتض أن املتغريات مستقرة يف الفروق األوىل  (Lower Bound Test)قيمة احلد األعلى  -
 .I(1)مبعىن أهنا متكاملة من الرتبة واحد أي 

 ويكون قرار املقارنة كالتايل:

اجلدولية(: نرفض فرضية العدم  Fاحملسوبة( أكرب من احلد األعلى لقيمة ) Fإذا كانت قيمة ) -
ي وجود أونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة 

 عالقة توازنية طويلة األجل؛

اجلدولية(: فإننا نقبل فرضية  Fاحملسوبة( أقل من احلد األدىن لقيمة ) F)إذا كانت قيمة  -
ية ك بني متغريات الدراسة أي غياب عالقة توازنالعدم اليت تنص على عدم وجود تكامل مشرت 

 طويلة األجل؛

: النتائج اجلدولية( F) تقع بني احلدين األدىن واألعلى لقيمةاحملسوبة(  Fإذا كانت قيمة ) -
القرار فيما إذا كان هناك تكامل مشرتك بني  اختاذلقدرة على تكون غري حمددة يعين عدم ا

 املتغريات.
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ةية املالية ملؤسسة صيدال عن طريق حساب القيمة االقتصادية املضافة وتقييم اإلسرتاتيبعد حتليلينا لألداء 
دراسة، وقرار التمويل، قرار توزيع األرابح، وتقدمي منوذج ال ستثماراملالية للمؤسسة وذلك بتحليل كل من قرار اال

 .ميكن أن نقوم بدراسة العالقة بني متغريات الدراسة وذلك يف املبحث املوايل
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ؤسسة مل املبحث الثالث: دراسة قياسية للعالقة بني القيمة االقتصادية املضافة واإلسرتاتيجية املالية
 صيدال

من خالل هذا اجلزء سيتم قياس العالقة بني القيمة االقتصادية املضافة واإلسرتاتيةية املالية ملؤسسة صيدال، 
فرضيات  ختبار، ومن مث بناء منوذج الARDLمنوذج اإلحندار الذايت للفةوات الزمنية املوزعة  ستخداموذلك اب

 .Eviews10الدراسة، وقياس وتفسري أثر املتغري التابع للمتغري املستقل، وذلك ابإلستعانة بربانمج 

 : اإلجراءات املنهجية لدراسة احلالةاملطلب األول

دراسة ينبغي حتديد متغريات الدراسة، مث إبراز النموذج املالئم لذلك، إلجراء القياس اإلقتصادي هلذه ال
، من خالل 2020إىل غاية  2002وبعد ذلك التطرق إىل املسارات اليت سلكتها كل هذه املتغريات بداية من 

أس  كمية  ىدراسة العالقة بني القيمة االقتصادية املضافة واإلسرتاتيةية املالية للوصول إىل تقييم علمي مبين عل
 .Eviews10وقياسية، وذلك ابإلستعانة بربانمج 

 : مجع املعطيات والتعريف مبتغريات الدراسةأوال

 .التعريف مبتغريات الدراسة1

: يتمثل يف القيمة اإلقتصادية املضافة، الذي ميثل مقياس لألداء، إذ حيسب قيمة الثروة املتغري املستقل
املال.  خيتلف هذا املقياس عن غريه من املقايي  بكونه يقي  تكلفة رأس املضافة للمسامهني يف املؤسسة، حيث
 ومت حساهبا وفق الصيغة الرايضية التالية:

EVA= (ROCI-WACC) ×CI 

 حيث:

WACC التكلفة املرجحة لرأس املال؛ : 

ROCI العائد على رأس املال املستثمر؛ : 

CI .رأس املال املستثمر : 

ب ما جاء يف بعض وميكن توضيح ابعادها حس: يتمثل هذا املتغري يف اإلسرتاتيةية املالية، املتغري التابع
 من خالل اجلدول التايل:الدراسات 
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 : أبعاد اإلسرتاتيجية املالية حسب ما جاء يف بعض الدراسات السابقة13اجلدول 

 قرار توزيع األرابح قرار االستثمار قرار التمويل  الدراسة 
الباحث: عبد دراسة 

الكرمي خريي بعنوان: 
"أثر صنع القرارات 
املالية على قيمة 

املؤسسات 
 االقتصادية اجلزائرية"

نسبة إمجايل الديون -
 إىل األموال اخلاصة؛

نسبة الديون القصرية -
 إىل األموال اخلاصة؛

نسبة الديون الطويلة -
 إىل األموال اخلاصة.

العائد على -
اإلستثمار )النتيةة 

ية إىل جمموع الصاف
رؤوس األموال اخلاصة 
 واخلصوم غري اجلارية(؛

املردودية االقتصادية -
 )النتيةة االقتصادية اىل
جمموع األصول 

 االقتصادية(؛
 املردودية املالية )نسبة-

النتيةة الصافية إىل 
 األموال اخلاصة(.

نصيب السهم من -
 التوزيعات؛

نصيب السهم من -
 األرابح احملققة؛

هم من نصيب الس-
 األرابح احملتةزة.

دراسة الباحث محزة 
غريب بعنوان "حمددات 
السياسة املالية 
للمؤسسات الصغرية 

دراسة –واملتوسطة 
 حالة اجلزائر".

 حةم املؤسسة؛-
 املردودية؛-
 الضماانت؛ -
 النمو؛-
 الشكل القانوين.-

 اإلستدانة؛-
 تكلفة التمويل.-

أرابح السنوات -
 السابقة؛

 الصافية.اإلستدانة -

دراسة حممد بوهايل 
وعمر لعبين بعنوان: 
أثر القرارات املالية 

التغري يف األموال -
 اخلاصة؛

 التغري يف األصول غري-
 اجلارية؛
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على منو املؤسسات 
دراسة حالة مؤسسة –

مطاحن األغواط 
-2012للفرتة 

2017. 

 التغري يف اخلصوم غري-
 اجلارية؛
التغري يف اخلصوم -

 اجلارية.

ري يف األصول التغ-
 اجلارية.

دراسة حممد ملني 
علون ولطفي شعباين 
بعنوان: دور اهليكل 
املايل يف اختاذ 
القرارات املالية 

ابملؤسسات 
االقتصادية دراسة 
حالة: مؤسسة دابغة 

 . -جيجل–اجللود 

 االستقاللية املالية؛-
 االستدانة اخلارجية؛-
 الرافعة املالية. -

متوسط األصول -
ن إمجايل الثابتة م
 األصول؛

 األصول اجلارية. -

 نتيةة املؤسسة.-

 من إعداد الباحثة بناء على الدراسات السابقة.املصدر: 

قرار التمويل وقرار ب االسرتاتيةية املالية ابملتغريات التالية: مت التعبري عنحسب الدراسات السابقة فقد 
 ، قرار توزيع األرابح.ستثماراال

 .D/CP قرار التمويل ابإلستقاللية املاليةحيث مت التعبري عن  -

 . ROA والعائد على األصول ROI ستثمارابلعائد على اال ستثمارومت التعبري عن قرار اال -

، ونصيب السهم من األرابح DAPوالتعبري عن قرار توزيع األرابح بنصيب السهم من التوزيعات  -
 .RPAاحملتةزة 
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 الدراسةمصادر احلصول على بياانت  .2

مت اإلعتماد يف مجع البياانت اخلاصة ابلدراسة التطبيقية على القوائم املالية ملؤسسة صيدال املنشورة يف 
 اإللكرتوين للةنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وقعامل، و (2021)مؤسسة صيدال،  موقعها اإللكرتوين

(COSOB ،2021)COSOB(2021)اجلزائر،  ، كما مت اإلعتماد على املوقع اإللكرتوين لبورصة اجلزائر ،
 .2020-2002وذلك للفرتة من 

 ية املاليةسرتاتيجغريات اإل: دراسة وحتليل السالسل الزمنية للقيمة االقتصادية املضافة ومتاثنيا

ولية لفحص مصداقية ات األختبار الفرضيات، مت تطبيق بعض اال اختبارحتليل النتائج و قبل الشروع يف 
 وجودة البياانت وذلك كما يلي:

 : متغريات الدراسة14اجلدول 

المتغيرات 

 والسنوات
EVA 

االستقاللية 

 المالية

D/CO 

 العائد على

 ستثماراال

ROI 

العائد على 

 االصول

ROA 

نصيب 

السهم من 

 التوزيعات

DPA 

نصيب 

السهم 

من 

االرباح 

المحتجزة 

RPA 

2002 
-

125084641.7 
1.03 2.10% 1.54% 24 24 

2003 272350151.1 1.14 9.12% 7.09% 24 24.229 

2004 434185775.6 1.21 4.52% 3.51% 20 25.623 

2005 176055170.8 1.40 3.89% 3.01% 20 23.055 

2006 493629748.5 1.34 5.03% 3.82% 23 31.748 

2007 800162366.1 1.30 7.82% 5.81% 11 76.215 

2008 732826684.3 1.39 9.73% 7.11% 35 97.86 

2009 1314363338 1.08 16.45% 12.36% 35 252.5 

2010 438001398 1.39 5.40% 3.90% 35 75.22 

2011 1487295181 0.98 10.55% 7.55% 35 171.05 

2012 1214544650 1.04 9.32% 6.55% 40 156.52 

2013 1077466720 0.79 12.22% 8.83% 40 225.81 

2014 170005920.6 0.79 5.67% 4.68% 40 107.78 

2015 33153573.28 0.71 4.05% 3.28% 40 74.38 

2016 
-

59853275.51 
0.69 3.88% 3.25% 40 110.92 

2017 
-

644235590.4 
0.73 3.34% 2.85% 45 92.62 
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2018 
-

308329957.4 
0.99 3.58% 2.97% 40.5 76.92 

2019 -371046732 0.86 2.32% 1.96% 25 54.35 

2020 
-

803984926.5 
0.83 0.55% 0.47% 25 54.35 

 (.12، 11، 10، 09اجلداول )على  داد الباحثة بناء: من إعاملصدر

 سيتم التطرق يف هذا اجلزء إىل اخلصائص اإلحصائية ملختلف متغريات الدراسة كما يلي:

 : بعض اخلصائص اإلحصائية ملتغريات الدراسة15اجلدول 

 Mean Median MAX MIN SD CV متغيرات

EVA  3.26E+08  2.48E+08 1.49E+09 
-

8.04E+08 
 6.56E+08  0.144730 

D/CP 1.038421 1.030000  1.400000  0.690000 0.247684 0.151556 

ROI  0.063158 0.050000  0.160000 0.010000 0.039589  0.813360 

ROA  0.048158  0.040000 0.120000 0.005000 0.027949  0.814904 

DPA 31.44737 35.00000 45.00000 11.00000 9.508614 
-

0.463120 

RPA 92.37632 76.21500 252.5000 23.05500 66.92711 1.070786 

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على مخرجات المصدر

يتضح من خالل اجلدول أعاله  أن مؤسسة صيدال حتقق قيمة اقتصادية مضافة يف معظم سنوات الدراسة 
على قمة أ، أما 2.48E+08 ، والوسيط قدره 3.26E+08إذ أن متوسط القيمة االقتصادية املضافة يساوي 

، ويتضح أن 6.56E+08 ، إبحنراف معياري قدر ب8.04E+08-، وأدىن قيمة 1.49E+09له هي 
والعائد ، 0.247684وإحنراف معياري  1.038421املؤسسة تتمتع إبستقاللية مالية على العموم مبتوسط 

 ائد على األصول قدر، بينما الع0.039589وإحنراف معياري  0.063158 مبتوسط قدره  ستثمارعلى اال
سياسة توزيع أرابح ، كما أن املؤسسة تعمد على 0.027949وإحنراف معياري  0.048158مبتوسط 

رابح من األ وذلك من أجل كسب ثقة املسامهني. كما أن نصيب السهم 31.71053تشةيعية مبتوسط  قدره 
وهذا يرتجم األرابح املعتربة اليت حتتةزها مؤسسة صيدال واليت تعرب عن حقوق  92.37632احملتةزة بلغ 

 املسهمني غري املوزعة.
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 : منوذج الدراسةاملطلب الثاين

واليت طورها   ARDLسوف نستخدم يف هذه الدراسة منهةية اإلحندار الذايت للفةوات الزمنية املوزعة 
، 2019)بوالكور،  Shinand and Sun (1998), Pesaran (1997), pesaran et Al (2001)كل من 
 .(52صفحة 

ريات، وهذه املنهةية ختتلف عن ابقي منهةيات القياس حيث يهدف إىل دراسة العالقة ما بني املتغ
االقتصادي يف أهنا ال تشرتط أن تكون كل املتغريات مستقرة من نف  الدرجة، إذ ميكن إعتمادها إذا كانت 

 املتغريات:

 كلها مستقرة عند املستوى؛ -
 كلها مستقرة عند الفرق األول؛ -
، صفحة 2019)جلويل و مقران، ق األول. أو بعضها مستقر يف املستوى والبعض مستقر يف الفر  -

02). 
هذه املنهةية يف حال السالسل الزمنية القصرية، فضال عن إمكانية احلصول على  استخدامكما ميكن 

ن واحد، وتشرتط هذه املنهةية عدم وجود متغريات مستقرة من الدرجة آتقديرات املدى القصري والطويل يف 
 احلدود الذي يقي  عدم وجود عالقة التكامل املشرتك. اختبارالثانية. وقرار التكامل املشرتك يعتمد على 

 دراسة اإلستقرارية أوال:

د ت مستقرة عنتستعمل بدون الرتكيز على ما إذا كانت املتغريا ARDLكما سبق الذكر أن منهةية 
الفرق األول أو عند املستوى، ولكن علينا التأكد أبن املتغريات غري مستقرة عند الفرق الثاين، يف هذا اإلطار يتم 

، حيث خنترب الفرضية العدمية لوجود جذر الوحدة ADFاملوسع  فولر-ديكيجذر الوحدة  اختباراإلعتماد على 
 ختبارة اليتم رفض الفرضية العدمية إذا كانت القيمة املطلقة احملسوبوابلتايل عدم سكون السلسلة الزمنية، حبيث 

 أكرب من القيمة املطلقة احلرجة. فولر-ديكي

 Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)فولر املوسع -.نتائج اختبار ديكي1

ل من ك  ، حيث مت إجراءه علىفولر على متغريات الدراسة–ديكي  اختباراجلدول التايل يوضح نتائج 
 احلد الثابتابستخدام  %5عند مستوى معنوية  (First Difference)والفرق األول  (level) املستوى
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Interceptالقاطع واإلجتاه العام ، Trend and interceptوبدوهنما ، None إذ أنه يف حالة استقرار املتغري ،
ملية عندما تكون وتتوقف الععند املستوى ال يتم اللةوء إىل اختبار استقراره عند الفرق األول أو الفرق الثاين 

 .%5االحتمالية أقل من 

 %5للسكون عند مستوى داللة  (ADF)فولر املوسع -ديكي اختبار: 16اجلدول 

 بإستخدام المتغير

 المستوى

Prob القرار 

 الفرق األول

Prob قيمة  القرار

 المحسوبة

قيمة 

 الجدولية

قيمة 

 المحسوبة

قيمة 

 الجدولية

EVA 

االتجاه 

 والقاطع

-

1.946109 
-3.690814 0.5898 

غير 

 مستقرة

-

6.624434 

-

3.710482 
0.0003 

 القاطع مستقرة
-

1.263461 
-3.040391 0.6225 

-

5.896210 

-

3.052169 
0.0002 

 بدونهما
-

1.261371 

-

1.961409 
0.1828 

-

6.008999 

-

1.962813 
0.0000 

D/CP 

االتجاه 

 والقاطع

-

2.152916 

-

3.759743 
0.4787 

غير 

 مستقرة

-

6.934383 

-

3.710482 
0.0002 

 القاطع مستقرة
-

0.669536 

-

3.052169 
0.8291 

-

7.076545 

-

3.052169 
0.0000 

-

7.207582 

-

1.962813 
0.0000 

 بدونهما
-

0.712810 

-

1.962813 
0.3928 

ROI 

االتجاه 

 والقاطع

-

3.107467 

-

3.690814 
0.1340 

غير 

 مستقرة

-

7.365112 

-

3.710482 
0.0001 

 القاطع مستقرة
-

2.681723 

-

3.690814 
0.0963 

-

7.370143 

-

3.052169 
0.0000 

 بدونهما
-

0.912139 

-

1.962813 
0.3069 

-

7.541950 

-

1.962813 
0.0000 

ROA 

االتجاه 

 والقاطع

-

3.055335 

-

3.690814 
0.1456 

غير 

 مستقرة

-

7.236856 

-

3.710482 
0.0001 

 القاطع مستقرة
-

2.582387 

-

3.040391 
0.1146 

-

7.234222 

-

3.052169 
0.0000 

 بدونهما
-

0.944884 

-

1.962813 
0.2935 

-

7.380893 

-

1.962813 
0.0000 

DPA 

االتجاه 

 والقاطع

-

1.701610 

-

3.690814 
0.7081 

غير 

 مستقرة

-

5.188316 

-

3.710482 
0.0036 

 القاطع مستقرة
-

1.818531 

-

3.040391 
0.3602 

-

5.066083 

-

3.052169 
0.0010 

 بدونهما
-

0.456752 

-

1.961409 
0.5027 

-

5.231832 

-

1.962813 
0.0000 

RPA 

االتجاه 

 والقاطع

-

2.471132 

-

3.690814 
0.3360 

غير 

 مستقرة

-

7.225313 

-

3.710482 
0.0001 

 القاطع مستقرة
-

2.648525 

-

3.040391 
0.1021 

-

7.014146 

-

3.052169 
0.0000 

 بدونهما
-

0.638651 

-

1.962813 
0.4256 

-

7.234902 

-

1.962813 
0.0000 

 .(07، 06، 05، 04، 03، 02املالحق ): من إعداد الباحثة بناء على املصدر

يف  (EVA)ملتغري القيمة االقتصادية املضافة  (t)يالحظ من اجلدول أعاله أن القيمة املطلقة احملسوبة 
، لذلك I(0) ملستوىا عند ةستقر وابلتايل فهي غري م ،من القيمة احلرجة املطلقة اجلدولية قلأاالختبارات الثالثة 
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 ولاالختبار استقرارية هذا املتغري عند الفرق األ ال بد من اجراء االختبار عند الفرق األول وأظهرت نتائج هذا
I(1) . 

 ADF اختباراجملدولة يف  ةقيملاملقدرة أكرب من القيمة احلرجة املطلقة ل (t)لوحظ أن القيمة احملسوبة و 
، العائد على األصول (ROI) ستثمار، العائد على اال(D/CP)عند أخذ الفرق األول لكل من اإلستقاللية املالية 

(ROA) ونصيب السهم من التوزيعات ،(DPA) ،رابح احملتةزة نصيب السهم من األ(RPA) يعين ذلك أهنا ،
، وابلتايل يتم رفض فرضية العدم اليت تنص على أن السلسلة الزمنية غري مستقرة، وينتج %5معنوية إحصائيا عند 

 . I(1)وىل أن السلسلة مستقرة، وابلتايل فإن املتغريات متكامالت من الدرجة األ

 ، تبني سكون السالسل الزمنيةللسكون (ADF)فولر املوسع -ديكي اختباروعليه من خالل نتائج 
  . وابلتايل مبا أن املتغرياتأي بعد أخذ الفرق األول I(1)ملتغريات التابعة للدراسة عند الرتبة وا للمتغري املستقل

كلها متكاملة من نف  الدرجة حبد اثبت، وكذا ال يوجد أي منها مستقر من الدرجة الثانية، إذا هذا يسمح 
 الذي لديه قدرة عالية على التعامل مع سالسل زمنية من درجات تكامل خمتلفة.  ARDLإبمكانية تطبيق منوذج 

 أليت.اة وذلك على النحو يتم حتديد منوذج لكل فرضيونظرا لتعدد املتغري التابع س ومما سبق

 األوىلبناء النموذج املتعلق ابلفرضية اثنيا: 

نه القيمة اإلقتصادية املضافة وقرار التمويل املعرب عمن خالل هذا اجلزء سنعمل على دراسة العالقة بني 
 ابإلستقاللية املالية ملؤسسة صيدال خالل سنوات الدراسة.

 ARDL.تقدير منوذج 1

هبدف الكشف عن العالقة بني املتغري املستقل يف النموذج قيد الدراسة املمثل يف القيمة االقتصادية املضافة 
EVA واملتغري التابع قرار التمويل املمثل ابإلستقاللية املالية. سيتم تقدير منوذج ،ARDL  الذي بدوره حيدد

 وتظهر النتائج يف اجلدول اآليت:. Akaikeفرتات اإلبطاء املثلي تلقائيا إبعتماد على معيار
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 ARDL: نتائج تقدير منوذج 17اجلدول 
Maximum dependent lags : 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): EVA 

Fixed regressors : C 

Number of models evalulated : 20 

Selected Model : ARDL (4, 4) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

DCP (-1) -1.040052 0.508515 -2.045274 0.0962 

DCP (-2) 0.178045 0.345317 0.515600 0.6281 

DCP (-3) 2.690745 0.735985 3.655976 0.0147 

DCP (-4) -0.785240 0.517890 -1.516230 0.1899 

EVA -6.07E-12 1.25E-10 -0.048462 0.9632 

EVA (-1) -1.82E-10 1.29E-10 -1.416391 0.2158 

EVA (-2) -4.38E-10 1.48E-10 -2.961325 0.0315 

EVA (-3) 4.60E-10 1.74E-10 2.637302 0.0461 

EVA (-4) -5.64E-10 1.81E-10 -3.118711 0.0263 

C 0.233117 0.490832 0.474942 0.6548 

R-squared 0.937013 Mean dependent var 0.996667 

Adjusted R-squared 0.823635 S.D. dependent var 0.254605 

S.E. of regression 0.106924 Akaike info criterion 

-

1.398684 

Sum squared resid 0.057163 Schwarz criterion 

-

0.926651 

Log likelihood 20.49013 Hannan-Quinn criter. 

-

1.403712 

F-statistic 8.264539 Durbin-Watson stat 1.458425 

Prob (F-statistic) 0.015800    

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

هي  AICأن أفضل فرتات إبطاء ابإلعتماد على منوذج  ARDLمنوذج  اختبارأظهرت نتائج 
ARDL(4.4)  منوذج مت تقيمه.  20من بني 

 نكما تشري املعطيات اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله معنوية وجودة النموذج الذي مت تقديره، فم
تمويل التغريات اليت حتدث على قرار النالحظ أن متغري القيمة االقتصادية املضافة يفسر  R)2(خالل قيمة 

 (F)قيمة نالحظ أن و ، تدخل ضمن هامش اخلطأ على العموم %7وتبقى  (%93)االستقاللية املالية( بنسبة )
ج للنموذ  ةاإلحصائي ةاملعنوي شري إىل( وهذا ي0.015800اليت بلغت ) (Prob)( وبقيمة 8.264539البالغة )
 املدروس.
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باط ات القياسية ملعرفة فيما إذا كانت هناك مشكلة إرتختبار وللتعرف على مدى إجتياز النموذج املقدر ال
ذايت من عدمها، حيث يتضح من اجلدول السابق خلو النموذج من هذه املشكلة على أثر قيمة دوربن واتسن 

(D.W) ( سيتم 1.458425البالغة حنو ،)ات التشخيصية.ختبار إجراء جمموعة من اال 

 يةات التشخيصختبار .اال2

 إىل التايل: ات القياسية فإن النتائج تشري يف هذا اجملالختبار لغرض احلكم على قدرة النموذج يف إجتياز اال

 Breusch-Godfrey corrélation LM test اختبار.1.2

من مشكلة اإلرتباط الذايت إىل خلو النموذج  18 من خالل معطيات اجلدول رقم ختباريشري هذا اال
( وابلتايل 0.05( وهي أكرب من املستوى املعنوية )0.0567بلغت ) Prob chi-square (2)ن قيمة نظرا أل

 قبول فرضية العدم اليت تشري إىل عدم إرتباط البواقي إرتباطا ذاتيا.

 Breusch-Godfrey corrélation LM test اختبار: نتائج 18اجلدول 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.401433     Prob. F(2,3) 0.3717 

Obs*R-squared 7.245212     Prob. Chi-Square(2) 0.0567 

 .Eviews10 : من إعداد الباحثة بناء على خمرجاتاملصدر

  Heteroskedasticity Test: ARCH اختبار.2.2

البواقي تعاين من مشكلة إختالف التباين من عدمه، حيث أظهرت  ابلتعرف هل ختباريسمح هذا اال
( 0.3406قد بلغت ) ختباراخلاصة هبذا اال Prob chi-square (1)أن قيمة  19النتائج يف اجلدول رقم 

شكلة م( وبذلك نقبل فرضية العدم اليت تشري إىل جتان  البواقي وعدم خلو النموذج من 0.05وهي أكرب من )
 عدم التةان  يف التباين.

 ARCH اختبار: نتائج 19اجلدول 

Heteroskedasticity Test : ARCH 

F-statistic 0.832500     Prob. F(1,12) 0.3795 

Obs*R-squared 0.908241     Prob. Chi-Square(1) 0.3406 

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر
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 التوزيع الطبيعي للبواقي اختبار.3.2

جودة وكفاءة  وذلك إلختبار اقي يتم توزيعها طبعيا من عدمهملعرفة ما إذا كانت البو  ختباريهدف هذا اال
 الل الشكل رقمإذ يالحظ من خ، بني قرار التمويل واملتغري املستقل القيمة االقتصادية املضافة النموذج املقدر

(، وهذا ما يعك  0.05وهي أكرب من )( 0.533459بلغت ) ختبار، أن القيمة اإلحتمالية هلذا اال29
لنموذج االعدم أي أن بواقي النموذج تتبع التوزيع الطبيعي، وهذا مؤشر جيد على جودة وكفاءة قبول فرضية 

  للعالقة بني املتغري التابع واملتغري املستقل.

 التوزيع الطبيعي للبواقي اختبار: نتائج 29الشكل 
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Series: Residuals

Sample 2006 2020

Observations 15

Mean       2.97e-16

Median  -0.016577

Maximum  0.097465

Minimum -0.093837

Std. Dev.   0.063899

Skewness   0.228102

Kurtosis   1.657364

Jarque-Bera  1.256745

Probability  0.533459 

 
 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

 ARDLإستقرارية منوذج  اختبار.4.2

ات ختبار اهبدف التأكد من مدى خلو بياانت الدراسة املستخدمة من التغريات اهليكلية ال بد من إتباع 
 (COSUM of Squares)أخرى مناسبة ومنها اجملموع الرتاكمي للبواقي واجملموع الرتاكمي ملربعات تلك البواقي 

جل مع األ ت ومدى إنسةام املعلمات طويلةات لبيان التغريات اهليكلية يف البياانختبار إبعتبارها من أهم اال
من ضين ختبار لمات املقدرة إذا ما وقع اخلط البياين لالاملعلمات قصرية األجل، إذ يتحقق اإلستقرار اهليكلي للمع

 .(، واألشكال التالية توضح ذلك0.05أو داخل احلدود احلرجة وعند املستوى )
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 CUSUMاإلستقرار الهيكلي للنموذج وفقا إلحصائية  اختبار: نتائج 30الشكل 
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CUSUM 5% Significance 
 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على مخرجات لمصدرا

 CUSUMSQاإلستقرار الهيكلي للنموذج وفقا إلحصائية  اختبار: نتائج 31الشكل 
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CUSUM of Squares 5% Significance 
 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

املستخدم مستقر هيكليا عرب الفرتة  ARDLيتضح من خالل الشكلني أن املعامالت املقدرة لنموذج  
مد طأ يف األاخلحمل الدراسة مما يؤكد وجود إستقرار بني متغريات الدراسة وإنسةام يف النموذج بني تصحيح 

رجة عند ين املذكورين هلذا النموذج داخل احلدود احلختبار القصري والطويل، حيث وقع الشكل البياين إلحصاء اال
 .%5مستوى معنوية 

 احلدود لتكامل املشرتك اراختب.3

 ختباراالتكامل املشرتك بطريقة  اختبارفمن الضروري تقصي عمل  (ARDL)بعد أن مت تقدير منوذج 
ة حساب إحصائيمن ، ومنه يتضح ختباريوضح نتائج هذا اال 20، واجلدول رقم (The Bound Test)احلدود 

(F) ( وهي أكرب من6.423840اليت توضح أهنا كانت بقيمة )  مبوجب ذلك فإن هذه كل احلدود العليا ،
القة توازنية طويلة وابلتايل فهي أتكيد على وجود ع فرض العدم وقبول الفرضية البديلة،النتائج أتيت داعمة لرفض 

األجل بني القيمة االقتصادية املضافة من جهة كمتغري مستقل، وقرار التمويل )اإلستقاللية املالية( كمتغري اتبع 
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رى، وبعد التأكد من وجود تكامل مشرتك سنتعرض إىل قياس العالقة يف األجل القصري واألجل من جهة أخ
 الطويل  يف النقاط الالحقة.

 منهجية احلدود ستخدامالتكامل املشرتك اب اختبار: نتائج 20اجلدول 

ARDL Error Correction Regression 

Dependent Variable : D(DCP) 

Selected Model : ARDL (4, 4) 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Sample : 2002 2020 

Included observations : 15 

ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D (DCP (-1)) -2.083550 0.394794 -5.277557 0.0033 

D (DCP (-2)) -1.905505 0.467530 -4.075688 0.0096 

D (DCP (-3)) 0.785240 0.297033 2.643612 0.0458 

D(EVA) -6.07E-12 7.34E-11 -0.082706 0.9373 

D (EVA (-1)) 5.42E-10 1.42E-10 3.811241 0.0125 

D (EVA (-2)) 1.04E-10 9.58E-11 1.087423 0.3265 

D (EVA (-3)) 5.64E-10 1.22E-10 4.619507 0.0057 

CointEq (-1)* -0.043499 0.008374 -5.194240 0.0035 

R-squared 0.892397 Mean dependent var 

-

0.038000 

Adjusted R-squared 0.784793 S.D. dependent var 0.194797 

S.E. of regression 0.090367 Akaike info criterion 

-

1.665351 

Sum squared resid 0.057163 Schwarz criterion 

-

1.287724 

Log likelihood 20.49013 Hannan-Quinn criter. 

-

1.669373 

Durbin-Watson stat 1.458425  

* P-value incompatible with t-Bounds distribution. 

F-Bounds Test 

Null Hypothesis: No levels 

relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 6.423840 10% 3.02 3.51 

K 1 5% 3.62 4.16 

  2.5% 4.18 4.79 

  1% 4.94 5.58 

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر
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 .تقدير التوازن يف األجل القصري4

تقدير العالقة يف األجل القصري الذي من خالله يتم  (ECM)جيري من خالل منهةية تصحيح اخلطأ 
إضافة حد تصحيح اخلطأ واملتباطئ ملدة سنة واحدة إبعتباره متغري تفسريي، إذ يقي  حد تصحيح اخلطأ سرعة 
التكييف لإلختالل يف األمد القصري وذلك إىل التوازن يف األمد الطويل، فإذا كانت معلمة حد تصحيح اخلطأ 

الل األجل بني املتغريين املطلوب معرفة عالقتها، ومن خ قصريةة دل ذلك أن هناك عالقة توازنية سالبة ومعنوي
 السابق حنصل على نتائج العالقة قصرية األجل ابآليت: 20رقم  اجلدول

( %1( وهي سالبة ومبعنوية أقل من )-0.043499جند أن قيمة معامل تصحيح اخلطأ بلغت ) حيث
قاللية القيمة االقتصادية املضافة وقرار التمويل )اإلستالقة التوازنية قصرية األجل بني مما يؤكد على وجود الع

( من اإلختالالت %4.34، إذ يتضح من خالل قيمة املعلمة اخلاصة بتصحيح اخلطأ، فإن حوايل )املالية(
 شهر ابإلمكان تصحيحه يف مدة، (t-1)قصرية األجل يف قرار التمويل املمثل ب )اإلستقاللية املالية( يف املدة 

 لغرض إعادة التوازن يف األمد الطويل يف حال حدوث أي تغري يف املتغري املستقل.

 .تقدير التوازن يف األجل الطويل5

موجبة وهذا ما يدل على وجود عالقة ، أن نتائج املعلمات املقدرة أدهنا 21 يتضح من خالل اجلدول رقم
ر القيمة شاملضافة وقرار التمويل يف األمد الطويل، أي كلما إستعملت املؤسسة مؤ طردية بني القيمة االقتصادية 
 ذلك إىل حتسن قرار التمويل يف املؤسسة. االقتصادية املضافة أدى

 : نتائج املعلمات املقدرة21اجلدول 
Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

EVA 1.68E-08 1.86E-07 0.090353 0.9315 

C 5.359178 71.28394 0.075181 0.9430 

EC = DCP - (0.0000*EVA +5.3592) 

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على مخرجات المصدر

 الثانيةبناء النموذج املتعلق ابلفرضية اثلثا: 

نه ابلعائد على املعرب ع ستثماربني القيمة اإلقتصادية املضافة وقرار اال العالقةمن خالل هذا اجلزء ندرس  
 ملؤسسة صيدال خالل سنوات الدراسة. ستثماراال
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 ARDL.تقدير منوذج 1

هبدف الكشف عن العالقة بني املتغري املستقل يف النموذج قيد الدراسة املمثل يف القيمة االقتصادية املضافة 
EVA سيتم تقدير منوذج ستثماراملمثل ابلعائد على اال ستثمارالتابع قرار اال، واملتغري .ARDL  الذي بدوره

 . وتظهر النتائج يف اجلدول اآليت:Akaikeحيدد فرتات اإلبطاء املثلي تلقائيا إبعتماد على معيار

 ARDL: نتائج تقدير منوذج 22اجلدول 
Included observations : 16 after adjustments 

Maximum dependent lags : 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): EVA 

Fixed regressors : C 

Number of models evalulated : 20 

Selected Model : ARDL (3, 2) 

Note: final equation sample is larger than selection sample 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

ROI (-1) 0.247697 0.249699 0.991983 0.3471 

ROI (-2) -0.499935 0.226366 -2.208524 0.0546 

ROI (-3) -0.243472 0.119247 -2.041746 0.0716 

EVA 5.84E-11 9.67E-12 6.046227 0.0002 

EVA (-1) -2.60E-11 1.98E-11 -1.312241 0.2219 

EVA (-2) 3.83E-11 1.70E-11 2.246887 0.0513 

C 0.073784 0.017409 4.238314 0.0022 

R-squared 0.911458 Mean dependent var 0.065000 

Adjusted R-squared 0.852429 S.D. dependent var 0.041150 

S.E. of regression 0.015808 Akaike info criterion 

-

5.156992 

Sum squared resid 0.002249 Schwarz criterion 

-

4.818984 

Log likelihood 48.25593 Hannan-Quinn criter. 

-

5.139683 

F-statistic 15.44104 Durbin-Watson stat 1.840206 

Prob (F-statistic) 0.000281  

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

selection. 

 .Eviews10من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  املصدر:

هي  AICأن أفضل فرتات إبطاء ابإلعتماد على منوذج  ARDLمنوذج  اختبارأظهرت نتائج 
ARDL(3.2)  منوذج مت تقيمه.  20من بني 
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كما تشري املعطيات اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله معنوية وجودة النموذج الذي مت تقديره، فمن 
نالحظ أن متغري القيمة االقتصادية املضافة يفسر التغريات اليت حتدث على قرار االستثمار  R)2(خالل قيمة 

البالغة  (F)وقيمة  ،اخلطأ على العموم( والباقى يدخل ضمن هامش %85.24)العائد على االستثمار( بنسبة )
 اليت تشري إىل اجلانب املعنوي اإلحصائي للنموذج املدروس.( 0.000281) (Prob)( وبقيمة 14.44104)

 ات التشخيصية للنموذج ختبار .اال2

 التايل:ىل ال إفإن النتائج تشري يف هذا اجملات القياسية ختبار لغرض احلكم على قدرة النموذج يف إجتياز اال

 Breusch-Godfrey corrélation LM test اختبار.1.2

اإلرتباط الذايت إىل خلو النموذج من مشكلة  32 من خالل معطيات اجلدول رقم ختباريشري هذا اال
( وابلتايل 0.05( وهي أكرب من املستوى املعنوية )0.2642بلغت ) Prob chi-square (2)ن قيمة نظرا أل

 اليت تشري إىل عدم إرتباط البواقي إرتباطا ذاتيا.قبول فرضية العدم 

 Breusch-Godfrey corrélation LM test اختبار: نتائج 23اجلدول 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.698547 Prob. F(2,7) 0.5289 

Obs*R-squared 2.662052 Prob. Chi-Square(2) 0.2642 

 .Eviews10من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  املصدر:

  Heteroskedasticity Test: ARCH اختبار.2.2

 البواقي تعاين من مشكلة إختالف التباين من عدمه، حيث أظهرتهل ابلتعرف على  ختباريسمح هذا اال
( 0.8737قد بلغت ) ختباراخلاصة هبذا اال Prob chi-square (1)أن قيمة  24 النتائج يف اجلدول رقم

( وبذلك نقبل فرضية العدم اليت تشري إىل جتان  البواقي وعدم خلو النموذج من مشكلة 0.05وهي أكرب من )
 عدم التةان  يف التباين.

 ARCH اختبار: نتائج 24اجلدول 

Heteroskedasticity Test : ARCH 

F-statistic 0.021932 Prob. F(1,13) 0.8845 

Obs*R-squared 0.025264 Prob. Chi-Square(1) 0.8737 

 .Eviews10من إعداد الباحثة بناء على مخرجات : المصدر
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 التوزيع الطبيعي للبواقي اختبار.3.2

( وكانت 0.995574بلغت ) ختبارأن القيمة اإلحتمالية هلذا اال ،32 يالحظ من خالل الشكل رقم
على  أي أن بواقي النموذج تتبع التوزيع الطبيعي وهذا مؤشر جيدفرضية العدم  نقبل( وابلتايل 0.05أكرب من )

ري املستقل القيمة االستثمار( واملتغجودة وكفاءة النموذج للعالقة بني املتغري التابع قرار االستثمار )العائد على 
 .االقتصادية املضافة

 التوزيع الطبيعي للبواقي اختبار: نتائج 32الشكل 
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Series: Residuals

Sample 2005 2020

Observations 16

Mean       1.30e-17

Median   0.000171

Maximum  0.024903

Minimum -0.025739

Std. Dev.   0.012245

Skewness  -0.000451

Kurtosis   3.115357

Jarque-Bera  0.008872

Probability  0.995574 

 

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

 ARDLإستقرارية منوذج  اختبار.4.2

ربعات ات اجملموع الرتاكمي للبواقي واجملموع الرتاكمي ملاختبار إتباع بغرض دراسة إستقرارية النموذج مت 
 ات لبيان التغريات اهليكلية يف البياانتختبار أهم االا من إبعتبارمه (COSUM of Squares)تلك البواقي 

ومدى إنسةام املعلمات طويلة األجل مع املعلمات قصرية األجل، إذ يتحقق اإلستقرار اهليكلي للمعلمات 
(، واألشكال 0.05من أو داخل احلدود احلرجة وعند املستوى )ين ضختبار ما وقع اخلط البياين لالاملقدرة إذا 
 ذلك. التالية توضح
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 CUSUMاإلستقرار اهليكلي للنموذج وفقا إلحصائية  اختبار: نتائج 33الشكل 
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CUSUM 5% Significance 
 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على مخرجات المصدر

 CUSUMSQاإلستقرار اهليكلي للنموذج وفقا إلحصائية  اختبار: نتائج 34الشكل 
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 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

املستخدم مستقر هيكليا عرب الفرتة  ARDLيتضح من خالل الشكلني أن املعامالت املقدرة لنموذج  
مد األ  النموذج بني تصحيح اخلطأ يفحمل الدراسة مما يؤكد وجود إستقرار بني متغريات الدراسة وإنسةام يف

رجة عند ين املذكورين هلذا النموذج داخل احلدود احلختبار والطويل، حيث وقع الشكل البياين إلحصاء االالقصري 
 .%5مستوى معنوية 

 احلدود لتكامل املشرتك اختبار.3

احلدود  باراختالتكامل املشرتك بطريقة  اختبارتقصي عمل  نعمل على، (ARDL)بعد أن مت تقدير منوذج 
(The Bound Test) ،ومنه يتضح حساب إحصائية ختباريوضح نتائج هذا اال 25 واجلدول رقم ،(F)  اليت
، مبوجب ذلك فإن هذه النتائج أتيت كل احلدود العليا( وهي أكرب من  6.373551توضح أهنا كانت بقيمة )

داعمة لرفض فرض العدم وقبول الفرضية البديلة وابلتايل فهي أتكيد على وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني 
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متغري اتبع من ( كستثمارالعائد على االاالستثمار )القيمة االقتصادية املضافة من جهة كمتغري مستقل، وقرار 
 ل الطويلل القصري واألجمن وجود تكامل مشرتك سنتعرض إىل قياس العالقة يف األج وبعد التأكد .جهة أخرى

 يف النقاط الالحقة.

 منهجية احلدود ستخدامالتكامل املشرتك اب اختبار: نتائج 25اجلدول 
ARDL Error Correction Regression 

Dependent Variable : D(ROI) 

Selected Model : ARDL (3, 2) 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Sample : 2002 2020 

Included observations : 16 

ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D (ROI (-1)) 0.743407 0.233540 3.183214 0.0111 

D (ROI (-2)) 0.243472 0.103819 2.345150 0.0437 

D(EVA) 5.84E-11 8.43E-12 6.929940 0.0001 

D (EVA (-1)) -3.83E-11 1.51E-11 -2.530636 0.0322 

CointEq (-1)* -1.495710 0.309400 -4.834220 0.0009 

R-squared 0.915769 Mean dependent var 
-

0.002500 

Adjusted R-squared 0.885139 S.D. dependent var 0.042190 

S.E. of regression 0.014299 Akaike info criterion 
-

5.406992 

Sum squared resid 0.002249 Schwarz criterion 
-

5.165558 

Log likelihood 48.25593 Hannan-Quinn criter. 
-

5.394628 

Durbin-Watson stat 1.840206  

* P-value incompatible with t-Bounds distribution. 

F-Bounds Test 
Null Hypothesis: No levels 

relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 6.373551 10% 3.02 3.51 

K 1 5% 3.62 4.16 

  2.5% 4.18 4.79 

  1% 4.94 5.58 

 .Eviews10 : من إعداد الباحثة بناء على خمرجاتاملصدر

 .تقدير التوازن يف األجل القصري4

 السابق حنصل على نتائج العالقة قصرية األجل ابآليت: 25 من خالل اجلدول رقم
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وهي سالبة ومبعنوية أقل من  (1.495710-أن قيمة معامل تصحيح اخلطأ بلغت ) حيث نالحظ
)العائد  ستثماراال وقرارقتصادية املضافة اال القيمة( مما يؤكد على وجود العالقة التوازنية قصرية األجل بني 1%)

( من %49.57، إذ يتضح من خالل قيمة املعلمة اخلاصة بتصحيح اخلطأ، فإن حوايل )(ستثماراالعلى 
، ابإلمكان (t-1)( يف املدة ستثمار)العائد على اال املمثل ب ستثماراإلختالالت قصرية األجل يف قرار اال

 لغرض إعادة التوازن يف األمد الطويل يف حال حدوث أي تغري يف املتغري املستقل أشهر 6مدة  تصحيحه يف
 .القيمة االقتصادية املضافة

 .تقدير التوازن يف األجل الطويل5

موجبة وهذا ما يدل على وجود عالقة ، أن نتائج املعلمات املقدرة 26 يتضح من خالل اجلدول رقم
أي كلما  ( يف األمد الطويل،ستثمار)العائد على اال ستثماروقرار اال طردية بني القيمة االقتصادية املضافة

 سسة. يف املؤ  ستثمارذلك إىل حتسن قرار اال ىإستعملت املؤسسة مؤشر القيمة االقتصادية املضافة أد

 : نتائج املعلمات املقدرة26اجلدول 

Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

EVA 4.73E-11 5.11E-12 9.252166 0.0000 

C 0.049331 0.003635 13.57162 0.0000 

EC = ROI - (0.0000*EVA + 0.0493)  

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

 الثالثةبناء النموذج املتعلق ابلفرضية رابعا: 

لعائد على األصول املعرب عنه اب ستثماريمة اإلقتصادية املضافة وقرار االبني الق نعاجل يف هذا اجلزء العالقة
 ملؤسسة صيدال خالل سنوات الدراسة.

 ARDL.تقدير منوذج 1

هبدف الكشف عن العالقة بني املتغري املستقل يف النموذج قيد الدراسة املمثل يف القيمة االقتصادية املضافة 
EVAاملمثل ابلعائد على األصول. سيتم تقدير منوذج  ستثمار، واملتغري التابع قرار االARDL  الذي بدوره حيدد

 وتظهر النتائج يف اجلدول اآليت:. Akaikeفرتات اإلبطاء املثلي تلقائيا إبعتماد على معيار
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 ARDL: نتائج تقدير منوذج 27اجلدول 

Included observations : 18 after adjustments 

Maximum dependent lags : 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): EVA 

Fixed regressors : C 

Number of models evalulated : 20 

Selected Model : ARDL (1, 0) 

Note: final equation sample is larger than selection sample 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

ROA (-1) -0.080994 0.149478 -0.541842 0.5959 

EVA 3.80E-11 6.00E-12 6.345118 0.0000 

C 0.040399 0.007622 5.300526 0.0001 

R-squared 0.762210 Mean dependent var 0.049722 

Adjusted R-squared 0.730504 S.D. dependent var 0.027890 

S.E. of regression 0.014479 Akaike info criterion 
-

5.481279 

Sum squared resid 0.003144 Schwarz criterion 
-

5.332884 

Log likelihood 52.33151 Hannan-Quinn criter. 
-

5.460818 

F-statistic 24.04041 Durbin-Watson stat 1.634241 

Prob (F-statistic) 0.000021  

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

selection. 

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

هي  AICأن أفضل فرتات إبطاء ابإلعتماد على منوذج  ARDLمنوذج  اختبارأظهرت نتائج 
ARDL(1.0)  منوذج مت تقيمه. 20من بني 

وتشري املعطيات اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله معنوية وجودة النموذج الذي مت تقديره، فمن خالل 
لعائد انالحظ أن متغري القيمة االقتصادية املضافة يفسر التغريات اليت حتدث على قرار االستثمار ) R)2(قيمة 

البالغة  (F)وقيمة  ،والباقى يدخل ضمن هامش اخلطأ على العموم (%76.22)( بنسبة على األصول
( تشري إىل اجلانب املعنوي اإلحصائي للنموذج 0.000021بلغت ) (Prob)( وبقيمة 24.04041)

 املدروس.

 يةات التشخيصختبار .اال2

 ىل التايل:إ ات القياسية فإن النتائج تشري يف هذا اجملالختبار لغرض احلكم على قدرة النموذج يف إجتياز اال
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 Breusch-Godfrey corrélation LM test اختبار.1.2

من مشكلة اإلرتباط الذايت إىل خلو النموذج  28 من خالل معطيات اجلدول رقم ختباريشري هذا اال
( وابلتايل 0.05املستوى املعنوية )( وهي أكرب من 0.0915بلغت ) Prob chi-square (2)ن قيمة نظرا أل

 قبول فرضية العدم اليت تشري إىل عدم إرتباط البواقي إرتباطا ذاتيا.

 Breusch-Godfrey corrélation LM test اختبار: نتائج 28اجلدول 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.352310 Prob. F(2,13) 0.1343 

Obs*R-squared 4.783111 Prob. Chi-Square(2) 0.0915 

 .Eviews10من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  املصدر:

  Heteroskedasticity Test: ARCH اختبار.2.2

رت تعاين من مشكلة إختالف التباين من عدمه، حيث أظه هل ابلتعرف على البواقي ختباريسمح هذا اال
( 0.5189قد بلغت ) ختباراخلاصة هبذا اال Prob chi-square (1)أن قيمة  29النتائج يف اجلدول رقم 

( وبذلك نقبل فرضية العدم اليت تشري إىل جتان  البواقي وعدم خلو النموذج من مشكلة 0.05وهي أكرب من )
 عدم التةان  يف التباين.

 ARCH اختبار: نتائج 29اجلدول 

Heteroskedasticity Test : ARCH 

F-statistic 0.376311 Prob. F(1,15) 0.5488 

Obs*R-squared 0.416048 Prob. Chi-Square(1) 0.5189 

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

 التوزيع الطبيعي للبواقي اختبار.3.2

( وكانت 0.152731بلغت ) ختبار، أن القيمة اإلحتمالية هلذا اال35 يالحظ من خالل الشكل رقم
عليه هذا و هذا ما يعك  قبول فرضية العدم أي أن بواقي النموذج تتبع التوزيع الطبيعي، ( و 0.05أكرب من )

املؤشر جيد على جودة وكفاءة النموذج للعالقة بني املتغري التابع قرار االستثمار )العائد على األصول( واملتغري 
  املستقل القيمة االقتصادية املضافة.
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 التوزيع الطبيعي للبواقي اختبار: نتائج 35الشكل 
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Series: Residuals

Sample 2003 2020

Observations 18

Mean      -8.24e-18

Median  -0.004771

Maximum  0.034632

Minimum -0.015998

Std. Dev.   0.013600

Skewness   1.093741

Kurtosis   3.475170

Jarque-Bera  3.758149

Probability  0.152731 

 
 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

 ARDLإستقرارية منوذج  اختبار.4.2

ي ملربعات تلك اجملموع الرتاكم اختباراجملموع الرتاكمي للبواقي و  اختبارنعمل يف هذه النقطة على دراسة 
ومدى  تات لبيان التغريات اهليكلية يف البياانختبار ا من أهم االإبعتبارمه (COSUM of Squares)البواقي 

جل مع املعلمات قصرية األجل، إذ يتحقق اإلستقرار اهليكلي للمعلمات املقدرة إذا إنسةام املعلمات طويلة األ
(، واألشكال التالية توضح 0.05من أو داخل احلدود احلرجة وعند املستوى )ن ضيختبار ما وقع اخلط البياين لال

 ذلك.

 CUSUMاإلستقرار اهليكلي للنموذج وفقا إلحصائية  اختبار: نتائج 36الشكل 
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 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

 



 الفصل الرابع: قياس أثر القيمة االقتصادية املضافة على اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسات االقتصادية.

214 
 

 CUSUMSQاإلستقرار اهليكلي للنموذج وفقا إلحصائية  اختبار: نتائج 37الشكل 
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 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

املستخدم مستقر هيكليا  ARDLأن املعامالت املقدرة لنموذج  السابقني يتضح من خالل الشكلني 
صحيح اخلطأ يف  النموذج بني تإستقرار بني متغريات الدراسة وإنسةام يفعرب الفرتة حمل الدراسة مما يؤكد وجود 

ود ين املذكورين هلذا النموذج داخل احلدختبار مد القصري والطويل، حيث وقع الشكل البياين إلحصاء االاأل
 .%5احلرجة عند مستوى معنوية 

 احلدود لتكامل املشرتك اختبار.3

 The)احلدود  اختبارالتكامل املشرتك بطريقة  اختبارعمل  نتقصى (ARDL)بعد أن مت تقدير منوذج 

Bound Test)ومنه يتضح حساب إحصائية ختباريوضح نتائج هذا اال 30 ، واجلدول رقم ،(F)  اليت توضح
، مبوجب ذلك فإن هذه النتائج أتيت داعمة كل احلدود العليا( وهي أكرب من  21.11749أهنا كانت بقيمة )
مة وقبول الفرضية البديلة وابلتايل فهي أتكيد على وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني القيلرفض فرض العدم 

هة أخرى، )العائد على األصول( كمتغري اتبع من ج ستثماراالقتصادية املضافة من جهة كمتغري مستقل، وقرار اال
 النقاط يفصري واألجل الطويل قوبعد التأكد من وجود تكامل مشرتك سنتعرض إىل قياس العالقة يف األجل ال

 الالحقة.
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 منهجية احلدود ستخدامالتكامل املشرتك اب اختبار: نتائج 30اجلدول 

ARDL Error Correction Regression 

Dependent Variable : D(ROA) 

Selected Model : ARDL (1, 0) 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Sample : 2002 2020 

Included observations : 18 

ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

CointEq (-1)* -1.080994 0.127574 -8.473457 0.0000 

R-squared 0.808412 Mean dependent var 
-

0.000833 

Adjusted R-squared 0.808412 S.D. dependent var 0.031072 

S.E. of regression 0.013600 Akaike info criterion 
-

5.703502 

Sum squared resid 0.003144 Schwarz criterion 
-

5.654037 

Log likelihood 52.33151 Hannan-Quinn criter. 
-

5.696681 

Durbin-Watson stat 1.634241  

* P-value incompatible with t-Bounds distribution. 

F-Bounds Test 
Null Hypothesis: No levels 

relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 21.11749 10% 3.02 3.51 

K 1 5% 3.62 4.16 

  2.5% 4.18 4.79 

  1% 4.94 5.58 

 .Eviews10 الباحثة بناء على خمرجات: من إعداد املصدر

 .تقدير التوازن يف األجل القصري4

 السابق حنصل على نتائج العالقة قصرية األجل ابآليت: 30خالل اجلدول رقم  من

( مما %5ومبعنوية أقل من )وهي سالبة، ( 1.080994-جند أن قيمة معامل تصحيح اخلطأ بلغت ) إذ
)العائد على  مارستثالقيمة االقتصادية املضافة وقرار االيؤكد على وجود العالقة التوازنية قصرية األجل بني 

( من اإلختالالت %8.09، إذ يتضح من خالل قيمة املعلمة اخلاصة بتصحيح اخلطأ، فإن حوايل )األصول(
مدة ، ابإلمكان تصحيحه يف (t-1)ل( يف املدة املمثل ب )العائد على األصو  ستثمارقصرية األجل يف قرار اال

 لغرض إعادة التوازن يف األمد الطويل يف حال حدوث أي تغري يف املتغري املستقل. ونصف شهر
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 .تقدير التوازن يف األجل الطويل5

موجبة وهذا ما يدل على وجود عالقة ، أن نتائج املعلمات املقدرة 31 يتضح من خالل اجلدول رقم
تعملت )العائد على األصول( يف األمد الطويل، أي كلما إس ستثمارالقيمة االقتصادية املضافة وقرار االطردية بني 

 يف املؤسسة.  ستثمارذلك إىل حتسن قرار اال ضافة أدىاملؤسسة مؤشر القيمة االقتصادية امل

 : نتائج املعلمات املقدرة31اجلدول 

Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

EVA 3.52E-11 5.37E-12 6.548655 0.0000 

C 0.037372 0.003707 10.08252 0.0000 

EC = ROA - (0.0000*EVA + 0.0374) 

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

 الرابعةبناء النموذج املتعلق ابلفرضية خامسا: 

ه بنصيب القيمة اإلقتصادية املضافة وقرار توزيع األرابح املعرب عن نعمل على دراسة العالقة بنييف هذا اجلزء 
 السهم من التوزيعات ملؤسسة صيدال خالل سنوات الدراسة.

 ARDL.تقدير منوذج 1

هبدف الكشف عن العالقة بني املتغري املستقل يف النموذج قيد الدراسة املمثل يف القيمة االقتصادية املضافة 
EVA،  واملتغري التابع قرار توزيع األرابح املمثل بنصيب السهم من التوزيعاتDPA سيتم تقدير منوذج .ARDL 

 . وتظهر النتائج يف اجلدول اآليت:Akaikeمعيار الذي بدوره حيدد فرتات اإلبطاء املثلي تلقائيا إبعتماد على

 ARDL: نتائج تقدير منوذج 32اجلدول 

Included observations : 18 after adjustments 

Maximum dependent lags : 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): EVA 

Fixed regressors : C 

Number of models evalulated : 20 

Selected Model : ARDL (1, 0) 

Note: final equation sample is larger than selection sample 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

DPA (-1) 0.679770 0.192241 3.536029 0.0030 

EVA 1.61E-09 2.79E-09 0.577300 0.5723 
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C 9.672506 6.590643 1.467612 0.1629 

R-squared 0.454619 Mean dependent var 31.86111 

Adjusted R-squared 0.381902 S.D. dependent var 9.606685 

S.E. of regression 7.552700 Akaike info criterion 7.032699 

Sum squared resid 855.6490 Schwarz criterion 7.181094 

Log likelihood -60.29429 Hannan-Quinn criter. 7.053161 

F-statistic 6.251866 Durbin-Watson stat 2.354691 

Prob (F-statistic) 0.010599  

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

selection. 

 .Eviews10من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  املصدر:

هي  AICأن أفضل فرتات إبطاء ابإلعتماد على منوذج  ARDLمنوذج  اختبارأظهرت نتائج 
ARDL(1.0)  مه.يمنوذج مت تقي 20من بني 

خالل  نه، فمتقدير وتشري املعطيات اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله معنوية وجودة النموذج الذي مت 
احملتسبة بلغت  F)(ل  )Prob(( وبقيمة 6.251866البالغة ) )(F( وقيمة %45.46البالغ حنو ) R)2(قيمة 
 ( اليت تشري إىل اجلانب املعنوي اإلحصائي للنموذج املدروس.0.010599)

 يةات التشخيصختبار .اال2

 ىل التايل:إ ات القياسية فإن النتائج تشري يف هذا اجملالختبار لغرض احلكم على قدرة النموذج يف إجتياز اال

 Breusch-Godfrey corrélation LM test اختبار.1.2

من مشكلة اإلرتباط الذايت إىل خلو النموذج  33من خالل معطيات اجلدول رقم  ختباريشري هذا اال
( وابلتايل 0.05املستوى املعنوية )( وهي أكرب من 0.3091بلغت ) Prob chi-square (2)ن قيمة نظرا أل

 قبول فرضية العدم اليت تشري إىل عدم إرتباط البواقي إرتباطا ذاتيا.

 Breusch-Godfrey corrélation LM test اختبار: نتائج 33اجلدول 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.975322 Prob. F(2,13) 0.4030 

Obs*R-squared 2.348500 Prob. Chi-Square(2) 0.3091 

 .Eviews10من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  املصدر:
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  Heteroskedasticity Test: ARCH اختبار.2.2

البواقي تعاين من مشكلة إختالف التباين من عدمه، حيث أظهرت  هلابلتعرف  ختباريسمح هذا اال
( 0.3583قد بلغت ) ختباراخلاصة هبذا اال Prob chi-square (1)أن قيمة  34النتائج يف اجلدول رقم 

( وبذلك نقبل فرضية العدم اليت تشري إىل جتان  البواقي وعدم خلو النموذج من مشكلة 0.05وهي أكرب من )
 عدم التةان  يف التباين.

 ARCH اختبار: نتائج 34اجلدول 

Heteroskedasticity Test : ARCH 

F-statistic 0.783436 Prob. F(1,15) 0.3901 

Obs*R-squared 0.843822 Prob. Chi-Square(1) 0.3583 

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

 التوزيع الطبيعي للبواقي اختبار.3.2

( وكانت 0.670351بلغت ) ختبار، أن القيمة اإلحتمالية هلذا اال38 يالحظ من خالل الشكل رقم
قبول فرضية العدم أي أن بواقي النموذج تتبع التوزيع الطبيعي وهذا مؤشر جيد على ( وابلتايل 0.05أكرب من )

زيعات( واملتغري املستقل التو  النموذج للعالقة بني املتغري التابع قرار توزيع األرابح )نصيب السهم منجودة وكفاءة 
  القيمة االقتصادية املضافة.

 التوزيع الطبيعي للبواقي اختبار: نتائج 38كل الش
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Series: Residuals

Sample 2003 2020

Observations 18

Mean      -8.26e-16

Median   0.181525

Maximum  16.67008

Minimum -15.56763

Std. Dev.   7.094526

Skewness  -0.016050

Kurtosis   4.032236

Jarque-Bera  0.799907

Probability  0.670351 
 

 .Eviews10من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  املصدر:
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 ARDLإستقرارية منوذج  اختبار.4.2

الرتاكمي ملربعات  اجملموع اختباراجملموع الرتاكمي للبواقي و  اختبارق ذج نطببغرض دراسة إستقرارية النمو 
 تات لبيان التغريات اهليكلية يف البياانختبار ا من أهم االإبعتبارمه (COSUM of Squares)تلك البواقي 

جل مع املعلمات قصرية األجل، إذ يتحقق اإلستقرار اهليكلي للمعلمات ومدى إنسةام املعلمات طويلة األ
(، واألشكال 0.05من أو داخل احلدود احلرجة وعند املستوى )ن ضيختبار ما وقع اخلط البياين لال املقدرة إذا

 التالية توضح ذلك.

 CUSUMاإلستقرار اهليكلي للنموذج وفقا إلحصائية  اختبار: نتائج 39الشكل 
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 .Eviews10من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  املصدر:

 CUSUMSQاإلستقرار اهليكلي للنموذج وفقا إلحصائية  اختبار: نتائج 40الشكل 
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 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر
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املستخدم مستقر هيكليا عرب  ARDLأن املعامالت املقدرة لنموذج أعاله يتضح من خالل الشكلني  
حيح اخلطأ يف تصالفرتة حمل الدراسة مما يؤكد وجود إستقرار بني متغريات الدراسة وإنسةام يف النموذج بني 

ود ين املذكورين هلذا النموذج داخل احلدختبار مد القصري والطويل، حيث وقع الشكل البياين إلحصاء االاأل
 .%5احلرجة عند مستوى معنوية 

 احلدود لتكامل املشرتك اراختب.3

 ختباراالتكامل املشرتك بطريقة  اختبارفمن الضروري تقصي عمل  (ARDL)بعد أن مت تقدير منوذج 
، ومنه يتضح حساب إحصائية ختباريوضح نتائج هذا اال 35 ، واجلدول رقم(The Bound Test)احلدود 

(F) ( وهي أصغر من كل 1.167832اليت توضح أهنا كانت بقيمة )مبوجب ذلك فإن والدنيا احلدود العليا ،
هذه النتائج أتيت داعمة لقبول فرض العدم ورفض الفرضية البديلة، وابلتايل فهي أتكيد على عدم وجود عالقة 

نصيب السهم ري مستقل، وقرار توزيع األرابح )توازنية طويلة األجل بني القيمة االقتصادية املضافة من جهة كمتغ
 ستعراضاغري اتبع من جهة أخرى، وبعد التأكد من عدم وجود تكامل مشرتك فإنه ال ميكن من التوزيعات( كمت

 وقياس العالقة يف األجل القصري واألجل الطويل  بني هذين املتغريين.

 منهجية احلدود ستخدامالتكامل املشرتك اب اختبار: نتائج 35اجلدول 

F-Bounds Test 
Null Hypothesis: No levels 

relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 1.167832 10% 3.02 3.51 

K 1 5% 3.62 4.16 

  2.5% 4.18 4.79 

  1% 4.94 5.58 

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

 لفرضية اخلامسةاب بناء النموذج املتعلقسادسا: 

بني القيمة اإلقتصادية املضافة وقرار توزيع األرابح املعرب عنه بنصيب السهم من األرابح  ندرس العالقة
 احملتةزة ملؤسسة صيدال خالل سنوات الدراسة.
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 ARDL.تقدير منوذج 1

هبدف الكشف عن العالقة بني املتغري املستقل يف النموذج قيد الدراسة املمثل يف القيمة االقتصادية املضافة 
EVA واملتغري التابع قرار توزيع األرابح املمثل بنصيب السهم من األرابح احملتةزة ،RPA سيتم تقدير منوذج .

ARDL الذي بدوره حيدد فرتات اإلبطاء املثلي تلقائيا إبعتماد على معيارAkaike يف اجلدول  النتائج. وتظهر
 اآليت:

 ARDL: نتائج تقدير منوذج 36اجلدول 

Included observations : 15 after adjustments 

Maximum dependent lags : 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): EVA 

Fixed regressors : C 

Number of models evalulated : 20 

Selected Model : ARDL (4, 1) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

RPA (-1) 0.580918 0.421518 1.378159 0.2055 

RPA (-2) -0.242210 0.269913 -0.897363 0.3957 

RPA (-3) -0.007009 0.195962 -0.035765 0.9723 

RPA (-4) 0.477519 0.204167 2.338862 0.0475 

EVA 1.21E-07 4.25E-08 2.852756 0.0214 

EVA (-1) -7.53E-08 5.94E-08 -1.268029 0.2404 

C 14.85432 34.41522 0.431621 0.6774 

R-squared 0.739054 Mean dependent var 110.5495 

Adjusted R-squared 0.543344 S.D. dependent var 63.85893 

S.E. of regression 43.15351 Akaike info criterion 10.67213 

Sum squared resid 14897.80 Schwarz criterion 11.00255 

Log likelihood -73.04097 Hannan-Quinn criter. 10.66861 

F-statistic 3.776278 Durbin-Watson stat 1.907657 

Prob (F-statistic) 0.043669  

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

selection. 

 .Eviews10من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  املصدر:

هي  AICأن أفضل فرتات إبطاء ابإلعتماد على منوذج  ARDLمنوذج  اختبارأظهرت نتائج 
ARDL(4.1)  يمه.يمنوذج مت تق 20من بني 
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وتشري املعطيات اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله معنوية وجودة النموذج الذي مت تقديره، فمن خالل 
احملتسبة بلغت  F)(ل  Prob)(( وبقيمة 3.776278البالغة ) )(F( وقيمة %73.90البالغ حنو ) R)2(قيمة 
 ( اليت تشري إىل اجلانب املعنوي اإلحصائي للنموذج املدروس.0.043669)

 للنموذج يةات التشخيصختبار .اال2

 ىل التايل:إ ات القياسية فإن النتائج تشري يف هذا اجملالختبار لغرض احلكم على قدرة النموذج يف إجتياز اال

 Breusch-Godfrey corrélation LM test اختبار.1.2

اإلرتباط الذايت من مشكلة إىل خلو النموذج  37من خالل معطيات اجلدول رقم  ختباريشري هذا اال
( وابلتايل 0.05( وهي أكرب من املستوى املعنوية )0.1473بلغت ) Prob chi-square (2)ن قيمة نظرا أل

 قبول فرضية العدم اليت تشري إىل عدم إرتباط البواقي إرتباطا ذاتيا.

 Breusch-Godfrey corrélation LM test اختبار: نتائج 37اجلدول 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.028767 Prob. F(2,6) 0.4129 

Obs*R-squared 3.830328 Prob. Chi-Square(2) 0.1473 

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

  Heteroskedasticity Test: ARCH اختبار.2.2

البواقي تعاين من مشكلة إختالف التباين من عدمه، حيث أظهرت  هلابلتعرف  ختباريسمح هذا اال
( 0.7283قد بلغت ) ختباراخلاصة هبذا اال Prob chi-square (1)أن قيمة  38النتائج يف اجلدول رقم 

( وبذلك نقبل فرضية العدم اليت تشري إىل جتان  البواقي وعدم خلو النموذج من مشكلة 0.05وهي أكرب من )
 يف التباين. عدم التةان 

 ARCH اختبار: نتائج 38اجلدول 

Heteroskedasticity Test : ARCH 

F-statistic 0.104303 Prob. F(1,12) 0.7523 

Obs*R-squared 0.120638 Prob. Chi-Square(1) 0.7283 

 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر
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 التوزيع الطبيعي للبواقي اختبار.3.2

( وكانت 0.216884بلغت ) ختبار، أن القيمة اإلحتمالية هلذا اال41 يالحظ من خالل الشكل رقم
هذا مؤشر جيد على و ، وعليه نقبل فرضية العدم أي أن بواقي النموذج تتبع التوزيع الطبيعي، (0.05أكرب من )

واملتغري  حملتةزة(السهم من األرابح اجودة وكفاءة النموذج للعالقة بني املتغري التابع قرار توزيع األرابح )نصيب 
 املستقل القيمة االقتصادية املضافة.

 التوزيع الطبيعي للبواقي اختبار: نتائج 41الشكل 
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Series: Residuals

Sample 2006 2020

Observations 15

Mean       1.42e-15

Median  -2.117935

Maximum  82.27338

Minimum -47.66378

Std. Dev.   32.62098

Skewness   1.019784

Kurtosis   3.854995

Jarque-Bera  3.056783

Probability  0.216884 

 
 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

 ARDLإستقرارية منوذج  اختبار.4.3

اجملموع  اختبارنطبق هبدف التأكد من مدى خلو بياانت الدراسة املستخدمة من التغريات اهليكلية 
ا من أهم إبعتبارمه (COSUM of Squares)اجملموع الرتاكمي ملربعات تلك البواقي  اختبارالرتاكمي للبواقي و 

لمات قصرية جل مع املعطويلة األت ومدى إنسةام املعلمات ات لبيان التغريات اهليكلية يف البياانختبار اال
من أو داخل ين ضختبار ما وقع اخلط البياين لالاألجل، إذ يتحقق اإلستقرار اهليكلي للمعلمات املقدرة إذا 

 (، واألشكال التالية توضح ذلك.0.05احلدود احلرجة وعند املستوى )
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 CUSUMاإلستقرار اهليكلي للنموذج وفقا إلحصائية  اختبار: نتائج 42الشكل 
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CUSUM 5% Significance 
 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

 CUSUMSQاإلستقرار اهليكلي للنموذج وفقا إلحصائية  اختبار: نتائج 43الشكل 
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CUSUM of Squares 5% Significance 
 .Eviews10: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر

املستخدم مستقر هيكليا عرب الفرتة  ARDLيتضح من خالل الشكلني أن املعامالت املقدرة لنموذج  
مد األ  النموذج بني تصحيح اخلطأ يفحمل الدراسة مما يؤكد وجود إستقرار بني متغريات الدراسة وإنسةام يف

ود احلرجة عند النموذج داخل احلد ين املذكورين هلذاختبار االل، حيث وقع الشكل البياين إلحصاء القصري والطوي
 .%5مستوى معنوية 

 لتكامل املشرتكلاحلدود  اختبار.4

 The)احلدود  اختبارالتكامل املشرتك بطريقة  اختبارعمل  نتقصى (ARDL)بعد أن مت تقدير منوذج 

Bound Test)ومنه يتضح حساب إحصائية ختباريوضح نتائج هذا اال 39 ، واجلدول رقم ،(F)  اليت توضح
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عند كل املستوايت، مبوجب ذلك فإن والدنيا ( وهي أصغر من احلدود العليا 1.546874أهنا كانت بقيمة )
هذه النتائج أتيت داعمة لقبول فرض العدم ورفض الفرضية البديلة يف كل املستوايت،  وابلتايل فهي أتكيد على 

ع صادية املضافة من جهة كمتغري مستقل، وقرار توزيعدم وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني القيمة االقت
األرابح )نصيب السهم من األرابح احملتةزة( كمتغري اتبع من جهة أخرى، وبعد التأكد من عدم وجود تكامل 

 .ذين املتغريينابني ه ة يف األجل القصري واألجل الطويلوقياس العالق استعراضمشرتك ال ميكن 

 منهجية احلدود ستخدامالتكامل املشرتك اب اختبار: نتائج 39اجلدول 

F-Bounds Test 
Null Hypothesis: No levels 

relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 1.546874 10% 3.02 3.51 

K 1 5% 3.62 4.16 

  2.5% 4.18 4.79 

  1% 4.94 5.58 

 .Eviews10من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  املصدر:

 املطلب الثالث: مناقشة النتائج

إستقرار املتغري املستقل )القيمة االقتصادية املضافة(  ADF اختبارأظهرت نتائج إستقرارية املتغريات، وفق 
، العائد على األصول(؛ مارستث)العائد على اال ستثمارواملتغريات التابعة )قرار التمويل )اإلستقاللية املالية(؛ قرار اال

 لقرار توزيع األرابح )نصيب السهم من األرابح املوزعة، نصيب السهم من األرابح احملتةزة(( عند الفرق األو 
I(1) وعدم وجود أي متغري مستقر من الدرجة الثانية، وهذا ما مسح بتطبيق منوذج ،ARDL الذي بدوره ،

 ة السالسل الزمنية ذات درجات إستقرار خمتلفة؛يتميز بقدرته يف دراس

مسحت دراسة النموذج األول بدراسة العالقة بني القيمة االقتصادية املضافة وقرار التمويل )اإلستقاللية  كما
، فهو ذو داللة معنوية عند ARDL(4.4)دراسة عند درجة إبطاء لاملالية(، حيث تبني أنه منوذج مناسب ل

نموذج أظهر أنه ال يعاين من مشكلة اإلرتباط الذايت، وعدم معاانة لات التشخيصية لتبار خ(، فبإجراء اال5%)
حلدود يف النموذج األول ا اختبارالبواقي من مشكل إختالل التباين كما أنه يتميز بتوزيع طبيعي للبواقي، وأظهر 

، حيث املالية( التمويل )اإلستقالليةر قصرية األجل بني القيمة االقتصادية املضافة وقراو  طويلة إىل وجود عالقة
يف  اصحيحهتيتم من اإلختالالت قصرية األجل يف قرار التمويل املمثل ب )اإلستقاللية املالية(  %4.34أن 
 ة يفالقيمة االقتصادية املضافلغرض إعادة التوازن يف األمد الطويل يف حال حدوث أي تغري يف  شهرمدة 
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ها وبني قرار نعالقة طردية بين هناك أحيث ستعمال القيمة االقتصادية املضافة ايب إلجيإأثر ، ووجود املستقل
حبوايل  يؤدي إىل حتسن قرار التمويل %5حبوايل ، إذ أن تطبيق مؤشر القيمة االقتصادية املضافة التمويل
اليت أثبتت وجود  (2020القادر، )عمر و عبد وهذا ما يتوافق مع دراسة ، داخل مؤسسة صيدال 5.359%

 اختبارأبرز ما التمويل الذايت والتمويل ابإلستدانة، كمكوانت اهليكل املايل عالقة بني القيمة االقتصادية املضافة و 
CUSUM & CUSMSQ  إلستقرارية النموذج أن متغريات الدراسة مستقرة، ووجود إنسةام يف النموذج بني
 لقصري والطويل؛تصحيح اخلطأ يف األمد ا

)العائد  ستثمارأظهرت نتائج دراسة النموذج الثاين بدراسة العالقة بني القيمة االقتصادية املضافة وقرار االو 
(، %5، فهو ذو داللة معنوية عند )ARDL(3.2)دراسة عند درجة إبطاء ل(، أنه منوذج مناسب لستثمارعلى اال

ي من أنه ال يعاين من مشكلة اإلرتباط الذايت، وعدم معاانة البواقلنموذج أظهر لات التشخيصية ختبار فبإجراء اال
ذج الثاين إىل وجود احلدود يف النمو  اختبار ميز بتوزيع طبيعي للبواقي، وأبرزمشكل إختالل التباين كما أنه يت

إذ أن (، تثمارس)العائد على اال ستثمارقصرية األجل بني القيمة االقتصادية املضافة وقرار االطويلة و عالقة 
من اإلختالالت قصرية األجل يف قرار االستثمار املمثل ب )العائد على االستثمار( يتم تصحيحها  49.57%
شهر لغرض إعادة التوازن يف األمد الطويل يف حال حدوث أي تغري يف القيمة االقتصادية املضافة، أ 6يف مدة 
ثمار ضافة حيث أن هناك عالقة طردية بينها وبني قرار االستايب إلستعمال القيمة االقتصادية املجيأثر إووجود 

يؤدي إىل حتسن قرار  %5)العائد على االستثمار(، إذ أن تطبيق مؤشر القيمة االقتصادية املضافة حبوايل 
 & CUSUM اختبار، وأبرز صيدال داخل املؤسسة %4.93حبوايل  ستثمار )العائد على االستثمار(اال

CUSMSQ  إلستقرارية النموذج أن متغريات الدراسة مستقرة، ووجود إنسةام يف النموذج بني تصحيح اخلطأ
 يف األمد القصري والطويل؛

 ستثمارنستنتج من نتائج دراسة النموذج الثالث لدراسة العالقة بني القيمة االقتصادية املضافة وقرار االو 
، فهو ذو داللة معنوية عند ARDL(1.0)عند درجة إبطاء دراسة ل)العائد على األصول(، أنه منوذج مناسب ل

نموذج أظهر أنه ال يعاين من مشكلة اإلرتباط الذايت، وعدم معاانة لات التشخيصية لختبار (، إبجراء اال5%)
احلدود يف النموذج  ختباراالبواقي من مشكل إختالل التباين كما أنه يتميز بتوزيع طبيعي للبواقي، وأظهرت نتائج 

العائد على ) ستثمارقصرية األجل بني القيمة االقتصادية املضافة وقرار االو  طويلة الث إىل وجود عالقةالث
من اإلختالالت قصرية األجل يف قرار االستثمار املمثل ب )العائد على األصول(  %8.09حيث أن  ،األصول(
القيمة يف  حدوث أي تغريلغرض إعادة التوازن يف األمد الطويل يف حال  شهر ونصفيف مدة  اتصحيحه ميكن



 الفصل الرابع: قياس أثر القيمة االقتصادية املضافة على اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسات االقتصادية.

227 
 

القة ايب إلستعمال القيمة االقتصادية املضافة حيث أن هناك عجيووجود أثر إ، املستقل االقتصادية املضافة يف
طردية بينها وبني قرار االستثمار )العائد على األصول(، إذ أن تطبيق مؤشر القيمة االقتصادية املضافة حبوايل 

، وأبرز صيدالداخل مؤسسة  %3.73يؤدي إىل حتسن قرار االستثمار )العائد على األصول( حبوايل  5%
إلستقرارية النموذج أن متغريات الدراسة مستقرة، ووجود إنسةام يف  CUSUM & CUSMSQ اختبار

 النموذج بني تصحيح اخلطأ يف األمد القصري والطويل؛

أبرزت نتائج دراسة النموذج الرابع والنموذج اخلام  لدراسة العالقة بني القيمة االقتصادية املضافة وقرار 
 التوزيعات( )نصيب السهم من األرابح احملتةزة( على التوايل، أنه منوذج مناسبتوزيع األرابح )نصيب السهم من 

(، %5على التوايل، فهو ذو داللة معنوية عند ) ARDL(4.1)و ARDL(1.0)دراسة عند درجة إبطاء لل
لبواقي انموذجني أظهرت أنه ال تعاين من مشكلة اإلرتباط الذايت، وعدم معاانة لات التشخيصية لختبار إبجراء اال

يدين لدراسة العالقة تايل فهذان النموذجني جلمن مشكل إختالل التباين كما أنه يتميز بتوزيع طبيعي للبواقي واب
 احلدود يف النموذج الرابع والنموذج اخلام  إىل عدم وجود تكامل اختباربني متغريات الدراسة، وأظهرت نتائج 

ذجني دراسة العالقة الطويلة والقصرية األجل بني متغريات النمو مشرتك بني متغريات الدراسة وابلتايل ال ميكن 
ة ال يؤثر على قرار سيف املؤساملضافة وعليه فإن تطبيق مؤشر القيمة االقتصادية  النموذج الرابع والنموذج اخلام 

 .داخل مؤسسة صيدال توزيع األرابح
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 خالصة الفصل الرابع

حاولنا يف هذا الفصل جتسيد أهم ما مت التطرق إليه يف الفصول النظرية على أرض الواقع، من خالل دراسة 
لى كل من قرار التمويل عاملالية وذلك بتأثريها ملؤسسة صيدال على اإلسرتاتيةية أتثري القيمة االقتصادية املضافة 

عتبارها أهم األول تقدمي بطاقة فنية ملؤسسة صيدال إب املبحثحيث مت يف  ، قرار توزيع األرابح.ستثماروقرار اال
 .مؤسسة رائدة يف اجلزائر

مة االقتصادية املضافة، عن طريق القي قييم أدائها املايلالثاين مت تقييم مؤسسة صيدال، بت بينما يف املبحث
وة ملسامهيها ر ، فقد متكنت من خلق ثحيث أظهرت نتائج الدراسة أبن مؤسسة صيدال تتمتع أبداء مايل جيد

يث تبني أن حومت تقييم اإلسرتاتيةية املالية للمؤسسة وذلك بتقييم كل من قرار التمويل يف جل سنوات الدراسة، 
ريق دراسة كل من عن ط فيها غري متزنة عموما ستثماربينما قرارات االمؤسسة صيدال تتمتع إبستقاللية مالية، 

ق تقدمي تشةيعية عن طري، كما أن مؤسسة صيدال تتبع سياسة والعائد على األصول ستثمارالعائد على اال
 ملواجهة التهديدات.توزيعات على األرابح سنوية، كما أهنا تعمل على إحتةاز جزء من األرابح وذلك 

، حيث ARDLسية للعالقة بني متغريات الدراسة، وذلك بتطبيق منوذج تضمن الفصل الثالث دراسة قيا
ستقل واملتغري التابع توصلت إىل أن املتغري املإستقرارية السالسل الزمنية جلميع املتغريات و  ختبارقامت الباحثة اب

، وابلتايل مت حتقيق أول شرط لتطبيق منوذج اإلحندار الذايت ذو الفةوات الزمنية املبطئة عند الواحد انمستقر 
ARDL األجل بني ة وقصري ازنية طويلة ، وبعد ذلك مت تقدير النموذج. وتوصلت الباحثة إىل وجود عالقة تو

 رابح.، بينما ال توجد عالقة بينه وبني قرار توزيع األستثماراملتغري املستقل وكل من قرار التمويل وقرار اال
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التعرف  ي، حيث متلتطبيقعناصره بشقيه النظري وا استعراضبعد دراستنا للموضوع من خمتلف جوانبه، و 
نتقل بعد تابح لتحقيق األر اإلهتمام بلى األداء املايل وخمتلف مؤشرات قياسه ومراحل تطورها حيث إنتقلت من ع

صادي والتخلي ابلتقييم االقتذلك إىل اإلهتمام ابملردودية، أما يف الوقت احلاضر فقد إرتبط إهتمام املؤسسات 
، لذلك تطورت املؤشرات لتحقق أهداف املؤسسة، ومن أبرز املؤشرات اليت تقي  عن التقييم احملاسيب لألداء

إبعتباره  ةعرفت إهتمام كبري خالل الفرتة األخري خلق القيمة للمسامهني جند القيمة االقتصادية املضافة، اليت 
تعترب  ، فهيStern & Stewart شركة على يد احيث مت تطويره، املعيار الذي جيب أن يستخدم لتقييم األداء

شر أبنه مقياس ال يعتمد ويتميز هذا املؤ  ،املايل لتقدير الربح احلقيقي املرتبط بتعظيم ثروة املسامهني لألداءار معي
لفارق اعلى احملاسبة من خالل اهلوامش والنتائج واألرصدة الوسيطية، بل يقي  النتيةة االقتصادية من خالل 

 الوسطية املرجحة لرأس املال.بني رأس املال املستثمر والتكلفة 

 تعترب اإلسرتاتيةية املالية املرتكز الذي تقوم عليه ابقي اإلسرتاتيةيات واألهداف اليت حتددهايف حني 
إلسرتاتيةية فهي تبىن على جمموعة من القرارات املالية ذات الطبيعة ا ،ملؤسسةاملؤسسة ألهنا تسعى إىل تعظيم قيمة ا

وهذه حملددة، اوذلك لتحقيق األهداف  ، قرار توزيع األرابحستثمارالتمويل، قرار االاملتمثلة يف كل من قرار 
لة أساسا يف واملتمث املوضوعة من طرف اإلدارة العامة للمؤسسة عى إىل تدعيم أهداف اإلسرتاتيةيةتساألهداف 
 .خلق القيمة

 ها:وإمجاال هلذه الدراسة حناول تسليط الضوء على أهم النتائج املتوصل إلي

 كنذه املؤشرات مبثابة معيار مييتم تقييم األداء املايل من خالل جمموعة من املؤشرات، إذ تعترب ه -
ه املؤشرات ، وعادة ما تكون هذبواسطته قياس مدى كفاءة وفاعلية اإلدارة املالية للمؤسسة على حتقيق أهدافها

 العامة هلا؛مرتبطة ابإلسرتاتيةية اليت تتبعها املؤسسة وكذا السياسة 

ذلك بتعظيم و ومجيع مستوايت املؤسسة االقتصادية  املالية خلق القيمة هدف تسعى إليه اإلدارة يعد -
 ثروة املسامهني؛

تعترب القيمة االقتصادية املضافة واحدة من أهم مؤشرات األداء املايل وقياس القيمة، وذلك ألخذها  -
مسامهني، واليت عن تكلفة الفرصة البديلة لل ، الذي يعربحساهبا بعني اإلعتبار تكلفة رأس املال املستثمر عند

 جتاهلتها املؤشرات التقليدية؛
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على الرغم من مزااي القيمة االقتصادية املضافة، إال أهنا تتأثر بشكل كبري أبي تغري قد مي  التكلفة  -
قد حيدث  دقيقا لتةنب أي إحنرافحتديد هذه األخرية حتديدا املتوسطة املرجحة لرأس املال، ما يتطلب ضرورة 

 على هذه القيمة؛

مؤشر القيمة االقتصادية املضافة أهداف املؤسسات وذلك بوضع لغة مشرتكة بني املسريين  وحد -
 واملسامهني من خالل خلق القيمة للمؤسسة؛

و ما يطلق أيهدف مؤشر القيمة االقتصادية املضافة إىل احلد من توجه اإلدارة حنوي التالعب ابألرابح -
 ؛يف القوائم املالية عليه اإلدارة ابألرابح

م إىل ثالث مستوايت ، وهي تنقستعرب اإلسرتاتيةية عن رؤية بعيدة املدى ملا هتدف املؤسسة إىل حتقيقه -
    ة، إسرتاتيةية وحدات األعمال، اإلسرتاتيةية الوظيفية؛لاإلسرتاتيةية الشام

اإلسرتاتيةية املالية للحصول على املوارد املالية الالزمة لتمويل نشاطاهتا تسعى املؤسسة من خالل  -
حمليط ا اهتا، واإلستغالل األمثل ملختلف املوارد اليت حتتاجها لضمان البقاء واإلستمرارية والنمو يفاستثمار و 

 االقتصادي الذي تنشط فيه؛

 قرار التمويل، اتيةية يف املؤسسة واملتمثلة يفتبىن اإلسرتاتيةية املالية على جمموعة من القرارات اإلسرت  -
 ، قرار توزيع األرابح؛ستثمارقرار اال

ويلة، متوسطة أو مصادر التمويل ط استعماليتمثل قرار التمويل يف مجيع القرارات املتعلقة بتقييم أثر  -
على قيمة املؤسسة ورحبيتها، إذ ختتلف األحباث حول وجود هيكل مايل أمثل وعالقته بقيمة  قصرية األجل
 املؤسسة؛

تتنوع القرارات املالية يف املؤسسة بني قرار جمازف وقرار متحفظ وقرار مثايل وذلك إبختالف طبيعة  -
 إدارة املؤسسة؛

ر هلذا سة، وأتكيدها على وجود أتثري مباشعلى قيمة املؤس ستثمارحول أتثري قرار االتعدد الدراسات  -
 القرار على قيمة املؤسسة؛

ألرابح ع احد املصادر التمويلية للمؤسسة، ميكن بواسطتها املفاضلة بني توزيتعترب سياسة توزيع األرابح أ -
 ها؛استثمار على املسامهني أو إحتةاز تلك األرابح هبدف إعادة 
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 مللكية؛منخفضة مقارنة مبصادر التمويل األخرى، إبعتبارها مصدر متويل ابتميز األرابح احملتةزة بتكلفة ت -

رب ملالك يعطي أرحيية وثقة أك وهذا ماتعمل مؤسسة صيدال على التوجه حنوي سياسة التمويل الذايت  -
 جينبها السيطرة اخلارجية على قراراهتا الرئيسية؛و املؤسسة، ودائين 

 ستثمار، حيث عرف كل من العائد على االستثمارمتوازنة يف قرارات االتعمل املؤسسة على سياسة غري  -
 والعائد على األصول إخنفاض خالل سنوات الدراسة األخرية؛

يف   وذلك من خالل قيامها بتوزيعات على األرابحللمسامهني، اسة تشةيعية يستتبع مؤسسة صيدال  -
  كل سنوات الدراسة؛

ة قصرية األجل بني القيمة االقتصاديطويلة و النموذج األول إىل وجود عالقة  اختبارأظهرت نتائج  -
واألجل  جل الطويليف األ بني هذين املتغريين طرديةووجود عالقة ، ر التمويل )اإلستقاللية املالية(املضافة وقرا
 .ل مؤسسة صيدالداخ افة يؤدي إىل حتسن قرار التمويلمؤشر القيمة االقتصادية املض استعمالحيث أن ، القصري

قرار لى أثر للقيمة االقتصادية املضافة عثبت صحة الفرضية األوىل اليت تنص على وجود األمر الذي ي
  ملؤسسة صيدال خالل سنوات الدراسة؛ املعرب عنه ابإلستقاللية املاليةالتمويل 

صادية املضافة بني القيمة االقتقصرية األجل و  طويلة أظهرت نتائج دراسة النموذج الثاين إىل وجود عالقة -
واألجل  طويليف األجل ال ذين املتغريينابني ه طرديةعالقة ووجود (، ستثمار)العائد على اال ستثماروقرار اال
 .ؤسسةداخل امل ستثماريربز عنه حتسن قرار االالقيمة االقتصادية املضافة  استعمالحيث أن ، القصري

 ستثمارقرار االة على قتصادية املضافلقيمة االأثر لوعلية تثبت صحة الفرضية الثانية اليت تنص على وجود 
  ؤسسة صيدال خالل سنوات الدراسة؛مل ستثمارلعائد على االاملعرب عنه اب

القتصادية اقصرية األجل بني القيمة طويلة و لى وجود عالقة عنستنتج من نتائج دراسة النموذج الثالث  -
واألجل  طويليف األجل ال ذين املتغريينابني ه طرديةعالقة و )العائد على األصول(،  ستثماراملضافة وقرار اال

 .سةداخل املؤس ستثمارالقيمة االقتصادية املضافة ينتج عنه حتسن قرار اال استعمالإذ أن ، القصري

 ستثمارقرار االلى علقيمة االقتصادية املضافة أثر لتثبت صحة الفرضية الثالثة اليت تنص على وجود  منهو 
  ملؤسسة صيدال خالل سنوات الدراسة؛ املعرب عنه ابلعائد على األصول
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ح لدراسة العالقة بني القيمة االقتصادية املضافة وقرار توزيع األرابأبرزت نتائج دراسة النموذج الرابع  -
النموذج،  متغريات مشكلة عدم وجود تكامل مشرتك بنييعاين من ن النموذج ، أ)نصيب السهم من التوزيعات(

 . (قرار توزيع األرابح )نصيب السهم من التوزيعاتثر على ال تؤ القيمة االقتصادية املضافة  وعليه فإن

قرار توزيع األرابح لى علقيمة االقتصادية املضافة لوعليه نرفض الفرضية الرابعة اليت تنص على وجود أثر 
 ملؤسسة صيدال خالل سنوات الدراسة؛املعرب عنه بنصيب السهم من التوزيعات 

النموذج اخلام  لدراسة العالقة بني القيمة االقتصادية املضافة وقرار توزيع األرابح مسحت نتائج  -
ريات مشرتك بني متغعدم وجود تكامل  أن النموذج يعاين من مشكلة، نصيب السهم من األرابح احملتةزة()

لقيمة االقتصادية ا وعليه صرية األجل بني متغريات النموذجالدراسة وابلتايل ال ميكن دراسة العالقة الطويلة والق
 .ثر على قرار توزيع األرابح )نصيب السهم من األرابح احملتةزة(املضافة ال تؤ 

قرار توزيع األرابح لى علقيمة االقتصادية املضافة لنرفض الفرضية اخلامسة اليت تنص على وجود أثر بذلك و 
 ت الدراسة؛املعرب عنه بنصيب السهم من األرابح احملتةزة ملؤسسة صيدال خالل سنوا

 أمام ما مت التوصل إليه من نتائج نقرتح ما يلي:

للمؤشرات  فهي مكملة يف احلكم على األداء املايل للمؤسسات االقتصادية ديثةاحلاملؤشرات  استخدام -
 ؛ىالتقليدية فال غىن ألحدها عن األخر 

العمل على عرض مؤشر القيمة االقتصادية املضافة يف القوائم املالية للمؤسسات وذلك ملا له من دور   -
 معرفة وضعية املؤسسة؛كبري يف 

رابح، حيث وقرار توزيع األ، ستثمارعلى اإلدارة املالية للمؤسسة إدراك العالقة بني قرارات التمويل واال -
 وكذا على قرار توزيع األرابح؛ ستثمارأن إعداد هيكل التمويل يف املؤسسة يعتمد على قرار اال

تدريب املسريين والعاملني على كيفية تطبيق مؤشر القيمة االقتصادية املضافة يف مجيع مستوايت اإلدارة  -
 ؛للحصول على أفضل النتائج

 واضح ودقيق لإلسرتاتيةية املالية للمؤسسات االقتصادية؛حماولة إعطاء تعريف  -

م لرغابفهي تعمل على أساس قرارات مالية متحفظة على مؤسسة صيدال أن تتةرأ يف مصادر متويلها  -
 ؛رمها من مزااي الديونحت ه القراراتأن هذ من حتقيقها إستقاللية مالية إال
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حقق قيمة توأكثر رحبية وهذا ل واضحة ومتزنة استثمارعلى إدارة مؤسسة صيدال أن تعمل على قرارات  -
 أكرب.

ها من أمه املبنية على القيمة واليتعلى اإلدارة املالية مبؤسسة صيدال التحول حنو األساليب احلديثة  -
 قيمتها؛مؤشر القيمة االقتصادية املضافة وذلك لتقييم 

ب املتعددة ييم اجلوانتقيف دور القيمة االقتصادية املضافة إجراء املزيد من البحوث املستقبلية إلكتشاف  -
 ؛هم يف القطاعات االقتصاديةاألس يف أسعارتفسري التقلبات لألداء املايل، و 

املالية للمؤسسات االقتصادية وذلك لوجود نقص   ةاإلسرتاتيةي العمل على تكثيف الدراسات حول -
 كبري من األحباث يف هذا اجملال؛

إبختيار  أو ،على مؤسسات خمتلفة النشاط أو على قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة دراستناتطبيق  -
 تناوهلا الدراسة.تمتغريات مل 
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 . املقاالت2

(. عالقة هيكل التمويل برحبية الشركة. جملة 2014حامت انصح عادلة ، و ايسني بدران عبد اخلالق . ). 1
 .110-81(، 37)العدد 10االقتصادية، اجمللد العلوم 
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)العدد 05لد ، اجمل-العدد اإلقتصادي-. جملة دراسات -2009-2012( للفرتة ENSPاآلابر )
02 ،)29-57. 
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81-100. 
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 .67-57(، 27)العدد2017االقتصادية. جملة دراسات اقتصادية، اجمللد 

 لدون. جملة العلوم االنسانية، العدد االول.(. نظرية القيمة عند ابن خ2001داودي الطيب. ). 13

(. دور اإلدارة املالية يف صنع القرارات املالية 2017. رضا زهوين، خري الدين وصفية فايزة، و بوعافية مسري. )14
-237(، 01)العدد 01قرار التمويل، قرار االستثمار، توزيع األرابح. جملة العلوم االدارية واملالية، اجمللد 
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(. جملة ميالف للبحوث 2014-1999االقتصادية: دراسة حالة ديون جممع صيدال اجلزائري )

 .267-241(، 01)العدد 03والدراسات، اجمللد 

شرات قياس أداء لبمؤسسات من منظور خلق القيمة. جملة (. دراسة حتليلية ملؤ 2010سويسي هواري. ). 16
 .70-55(، 07)العدد 07الباحث، اجمللد 

(. دور األساليب احلديثة للتحليل املايل يف 2021شعشوع أمحد، بوسامل أبو بكر، و أودينة عبد اخلالق. ). 17
صادية املضافة القيمة االقت تقييم األداء والرفع من القيمة السوقية للمؤسسة دراسة حتليلية مقارنة بني

(EVA( واملؤشرات املالية التقليدية )ROI. ROE جملة التكامل االقتصادي، اجمللد .)العدد 09(
01 ،)247-262. 
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(. أتثري اهليكل التمويلي على القرارات املالية يف 2017صديقي امحد، فقيقي سعاد، و صربو خدوجة. ). 18
 .95-77(، 01)العدد 01عمال، اجمللد املؤسسة. جملة االقتصاد وادارة اال

(. قياس وحتليل النةاح 2019. طاهر حممد اايد، صاحل العسكري برشنك، و نوري كاكه محه خامن. )اوت 19
املايل وفق املؤشرات املالية احلديثة دراسة تطبيقية يف سوق أبوظيب املايل. جملة دراسات اقتصادية، اجمللد 

 .43-30(، 38)العدد 13

قية. دراسة نظرية تطبي-(. دور حوكمة الشركات يف تعظيم قيمة املنشأة 2009احلميد مطاوع حممد. ) عبد. 20
 .235-199(، 03)العدد  21جملة آفاق جديدة، اجمللد 

(. مدى مالئمة القيمة االقتصادية املضافة لقياس جناح 2003. عبد الناصر نور، و الدين السبيت عالء. )21
-335(، 02)العدد 30املسامهة األردنية. جملة دراسات العلوم اإلدارية، اجمللد الشركات الصناعية 

349. 

(. مؤشرات األداء املايل اإلسرتاتيةي دراسة تطبيقية مقارنة بني 2007عطية موحي اجلبوري مهدي . ). 22
، Journal of University of Babylon. 2002مصريف الرافدين واملصرف التةاري للعام 

 .270-251(، 01)العدد 14 اجمللد

(. 2019. على الزبيدي حيدر محودي، عطية اجلنايب سةاد حممد، و معيوف الشريفي زينب هادي. )23
ات املدرجة دراسة تطبيقية يف عينة من الشرك-دور اإلدارة القائمة على القيمة يف النمو املستدام للشركات 

، Global Journal of Economics and Businessيف سوق العراق لألوراق املالية. 
06(03 ،)496-513. 

دراسة لنموذج القيمة االقتصادية املضافة كأداة مكملة ألدوات تقومي أداء الشركات  .(2010) .أ ,. علي 24
 journal of accounting and ."دراسة تطبيقية"الصناعية والتعديالت املقرتحة إلحتساهبا 

financial studies, 05(11), 118-136. Récupéré sur 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=744 
مع العوائد غري  EVAو ROA(. مدي إختالف العالقة لكل من 2015عيد اجلعيدي عمر . ). 25

ورصة دراسة تطبيقية على الشركات املدرجة يف ب-العادية لألسهم وأتثري العالقة بنوع القطاع واحلةم 
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اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، اجمللد الثالث والعشرون)العدد االول(، . جملة -عمال
208-232. 
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(، 91)العدد 22االقتصادية املضافة يف ظل تباين حةم املنشأة. جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد 

70-89. 

(. تقييم املداخل املبنية على القيمة كمحاولة 2011) كمال السيد ايسر، و حممود عبد احلميد جيهان ..  28
)العدد 02. اجمللة العلمية للبحوث والدراسات التةارية، اجمللد -دراسة تطبيقية-لتطوير التقارير املالية 

03 ،)20-45. 

(. موجهات القيمة االقتصادية املضافة يف املصارف العراقية دراسة 2017حمسن حممد الغاليب جميد. ). 29
 .18-01(، 26تطبيقية. جملة الكوث للعلوم االقتصادية واالدارية)العدد

(. انعكاس تكامل الدخل احملاسيب والقيمة االقتصادية 2014حممد اجلنايب عامر، و نوري حممد ايسر. ). 30
-467(، 75)العدد 20املضافة على قرارات املستثمرين. جملة العلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد 

499. 

(. املداخل املقرتحة لقياس وتقومي األداء املايل والتشغيلي واالسرتاتيةي 2002. حممد حسن منصور هباء. )31
 .283-265(، 01)العدد 39يف منشأت األعمال احلديثة. جملة كلية التةارة للبحوث العلمية اجمللد 

خدام مؤشر القيمة االقتصادية (. است2017. حممد خليل امحد، هاشم حممد حازم، و أمحد ساالر حيوار. )32
املضافة يف تقومي نتائج ممارسات إدارة األرابح )دراسة تطبيقية على شركو آسيا سيل لالتصاالت(. 

ZANCO Journal of Humanity Sciences 32-15(، 04)العدد 21، اجمللد. 

 تقييم االداء  املايل (. دور استخدام نسب التحليل املايل يف2018. حممد سليمان رشوان عبد الرمحن. )33
لقطاع البنوك واخلدمات املالية املدرجة يف بورصة فلسطني. جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية، اجمللد 

 .296-272(، 02)العدد 05
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(. إنشاء القيمة يف املؤسسة وفق مؤشر القيمة االقتصادية 2017معاليم سعاد، و بوحفص مسيحة. ). 34
 .412-399(، 30)العدد 09جملة العلوم االنسانية واالجتماعية، اجمللد . EVAاملضافة 

( يف 2016-1970(. حمددات اإلدخار العائلي يف اجلزائر خالل الفرتة )2019نور الدين بوالكور. ). 35
 .64-45، 09. جملة العلوم االحصائية، العدد ARDLإطار منوذج 

التشخيص املايل أداة لرسم اإلسرتاتيةية املالية للمؤسسة.  (.2016. وكال نور الدين، و خليفة احلاج. )36
 .140-126(، 01)01االفاق للدراسات االقتصادية، 

 األطروحات. 3

(. تشخيص واقع القطاع السياحي اجلزائري ومسامهته يف التنمية االقتصادية ابجلزائر 2020إدير رانية. ) .1
( )أطروحة دكتوراه(. كلية العلوم االقتصادية والعلوم التةارية وعلوم 2017-2000خالل الفرتة )
 .02: جامعة لونيسي علي البليدة -اجلزائر-التسيري، البليدة 

(. دور اإلدارة ابلقيم يف خلق القيمة ابملؤسسة االقتصادية دراسة لعينة من 2017سام. ). أرحاب هالل و 2
)أطروحة دكتوراه(. كلية العلوم االقتصادية والتةارية وعلوم التسيري،  2015و 2011املؤسسات للفرتة ما بني 

 : جامعة غرداية.-اجلزائر-غرداية 

ية يف البنوك االسالمية من أجل معمل خصم يف ظل ستثمار ت االالقرارا اختاذ(. 2013بن ابراهيم الغايل. ). 3
الضوابط الشرعية دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري )أطروحة دكتوراه(. كلية العلوم االقتصادية وجتارية 

 وعلوم التسيري، بسكرة: جامعة حممد خيضر.

اسة حالة السوقية للمؤسسة االقتصادية در (. القرارات املالية وفعاليتها يف تعظيم القيمة 2017بنية حممد. ). 4
)أطروحة دكتوراه(.   2015-2010عينة من الشركات املدرجة يف السوق املايل السعودي خالل الفرتة 

 : جامعة حيي فارس.-اجلزائر-كلية العلوم االقتصادية والتةارية وعلوم التسيري، املدية 

للبنوك اإلسالمية يف ظل االزمات املالية )أطروحة دكتوراه(.  (. قياس األداء املايل 2016بوجالل أنفال. ). 5
 .1كلية العلوم االقتصادية والتةارية وعلوم التسيري، سطيف: جامعة فرحات عباس سطيف 
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دراسة -(. التسيري احلديث للكفاءات يف املؤسسة كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية 2020بوزانق حسن. ). 6
نة )أطروحة دكتوراه(. كلية العلوم االقتصادية والتةارية وعلوم التسيري، ابت -حالة اجملمع الصناعي صيدال

 : جامعة احلاج خلضر.-اجلزائر-

(. أتثري السياسة التمويلية على أمثلية اهليكل املايل للمؤسسة االقتصادية اجلزئرية 2016. بوشوشة حممد. )7
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 : جامعة حممد خيضر.-اجلزائر-بسكرة 
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-اجلزائر-عنابة  لتسيري،)أطروحة دكتوراه(. كلية العلوم االقتصادية وعلوم ا -دراسة قياسية-حالة اجلزائر 

 : جامعة ابجي خمتار.

(. اثر اإلدارة اإلسرتاتيةية على كفاءة وفعالية األداء )دراسة قطاع 2010حنفي حممد نور تبيدي حممد. ). 9
االتصاالت السودانية( )أطروحة دكتوراه(. قسم إدارة األعمال مدرسة العلوم اإلدارية، جامعة اخلرطوم: 

 السودان.

(. االبداع احملاسيب وأتثره ابالسرتاتيةية املالية للمؤسسة دراسة عينة من املؤسسات 2014.خالدي عادل . )10
)اطروحة دكتوراه( . كلية العلوم  2014اىل 2011للفرتة  SBF250الفرنسية املدرجة مبؤشر 

 جامعة حيي فارس. :-زائراجل-، املدية -قسم علوم التةارية-االقتصادية والعلوم التةارية وعلوم التسيري 

(. أثر صنع القرارات املالية على قيمة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية)اطروحة 2019خريي عبد الكرمي. ) .11
 دكتوراه(. كلية العلوم االقتصادية وجتارية وعلوم التسيري، مسيلة: جامعة حممد بوضياف.

 يف املؤسسات االقتصادية حنو إرساء منوذج للغنذار (. قياس وتقييم األداء املايل2007. دادن عبد الغين. )12
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 تغريات اإلحصائية ملتغريات اإلحصائية. امل: 01امللحق 
 EVA DCP ROI ROA DPA RPA 

 Mean  3.26E+08  1.038421  0.063158  0.048158  31.44737  92.37632 

 Median  2.48E+08  1.030000  0.050000  0.040000  35.00000  76.21500 

 Maximum  1.49E+09  1.400000  0.160000  0.120000  45.00000  252.5000 

 Minimum -8.04E+08  0.690000  0.010000  0.005000  11.00000  23.05500 

 Std. Dev.  6.56E+08  0.247684  0.039589  0.027949  9.508614  66.92711 

 Skewness  0.144730  0.151556  0.813360  0.814904 -0.463120  1.070786 

 Kurtosis  2.165900  1.685802  2.949483  3.333037  2.092476  3.315018 

       

 Jarque-Bera  0.617112  1.440036  2.096945  2.190692  1.331204  3.709406 

 Probability  0.734507  0.486744  0.350473  0.334424  0.513964  0.156499 

       

 Sum  6.20E+09  19.73000  1.200000  0.915000  597.5000  1755.150 

 Sum Sq. Dev.  7.75E+18  1.104253  0.028211  0.014061  1627.447  80626.29 

       

 Observations  19  19  19  19  19  19 

 .Eviews10من إعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر: 
 .EVAللمتغري  للسكون (ADF)فولر املوسع -ديكي اختبار: 02امللحق 

 جتاه والقاطعاال
Null Hypothesis: EVA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.946109  0.5898 

Test critical values: 1% level  -4.571559  

 5% level  -3.690814  

 10% level  -3.286909  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 القاطع

Null Hypothesis: EVA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.263461  0.6225 

Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  

 10% level  -2.660551  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 

 .Eviews10: خمرجات رداملص

 بدوهنما
Null Hypothesis: EVA has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.261371  0.1828 

Test critical values: 1% level  -2.699769  

 5% level  -1.961409  

 10% level  -1.606610  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 االجتاه والقاطع

Null Hypothesis: D(EVA) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.624434  0.0003 

Test critical values: 1% level  -4.616209  

 5% level  -3.710482  

 10% level  -3.297799  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 القاطع

Null Hypothesis: D(EVA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.896210  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.886751  

 5% level  -3.052169  

 10% level  -2.666593  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 
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 .Eviews10: خمرجات املصدر
 بدوهنما

Null Hypothesis: D(EVA) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.008999  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.708094  

 5% level  -1.962813  

 10% level  -1.606129  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 Eviews10: خمرجات املصدر
 .D/CPللسكون للمتغري  (ADF)فولر املوسع -ديكي اختبار: 03امللحق 

 جتاه والقاطعاال
Null Hypothesis: DCP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.152916  0.4787 

Test critical values: 1% level  -4.728363  

 5% level  -3.759743  

 10% level  -3.324976  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 القاطع

Null Hypothesis: DCP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.669536  0.8291 

Test critical values: 1% level  -3.886751  

 5% level  -3.052169  

 10% level  -2.666593  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات رداملص
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 بدوهنما
Null Hypothesis: DCP has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.712810  0.3928 

Test critical values: 1% level  -2.708094  

 5% level  -1.962813  

 10% level  -1.606129  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10 : خمرجاتاملصدر
 جتاه والقاطعاال

Null Hypothesis: D(DCP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.934383  0.0002 

Test critical values: 1% level  -4.616209  

 5% level  -3.710482  

 10% level  -3.297799  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 القاطع

Null Hypothesis: D(DCP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.076545  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.886751  

 5% level  -3.052169  

 10% level  -2.666593  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات رداملص
 بدوهنما

Null Hypothesis: D(DCP) has a unit root  

Exogenous: None   
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Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.207582  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.708094  

 5% level  -1.962813  

 10% level  -1.606129  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 .ROIللسكون للمتغري  (ADF)فولر املوسع -ديكي اختبار: 04امللحق 

 جتاه والقاطعاال
Null Hypothesis: ROI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.107467  0.1340 

Test critical values: 1% level  -4.571559  

 5% level  -3.690814  

 10% level  -3.286909  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 القاطع

Null Hypothesis: ROI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.681723  0.0963 

Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  

 10% level  -2.660551  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 

 .Eviews10: خمرجات رداملص
 بدوهنما

Null Hypothesis: ROI has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
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     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.912139  0.3069 

Test critical values: 1% level  -2.708094  

 5% level  -1.962813  

 10% level  -1.606129  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 جتاه والقاطعاال

Null Hypothesis: D(ROI) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.365112  0.0001 

Test critical values: 1% level  -4.616209  

 5% level  -3.710482  

 10% level  -3.297799  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 القاطع

Null Hypothesis: D(ROI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.370143  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.886751  

 5% level  -3.052169  

 10% level  -2.666593  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 بدوهنما

Null Hypothesis: D(ROI) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.541950  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.708094  

 5% level  -1.962813  

 10% level  -1.606129  
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     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 .ROAللسكون للمتغري  (ADF)فولر املوسع -ديكي اختبار: 05امللحق 

 جتاه والقاطعاال
Null Hypothesis: ROA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.055335 0.1456 

Test critical values: 1% level  -4.571559  

 5% level  -3.690814  

 10% level  -3.286909  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

and may not be accurate for a sample size of 18 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 القاطع

Null Hypothesis: ROA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.582387 0.1146 

Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  

 10% level  -2.660551  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

and may not be accurate for a sample size of 18 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 بدوهنما

Null Hypothesis: ROA has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.944884 0.2935 

Test critical values: 1% level  -2.708094  

 5% level  -1.962813  

 10% level  -1.606129  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
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and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 جتاه والقاطعاال

Null Hypothesis: D(ROA) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.236856 0.0001 

Test critical values: 1% level  -4.616209  

 5% level  -3.710482  

 10% level  -3.297799  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 القاطع

Null Hypothesis: D(ROA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.234222  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.886751  

 5% level  -3.052169  

 10% level  -2.666593  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 بدوهنما

Null Hypothesis: D(ROA) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.380893  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.708094  

 5% level  -1.962813  

 10% level  -1.606129  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر



 املالحق

261 
 

 .DPAللسكون للمتغري  (ADF)فولر املوسع -ديكي اختبار: 06امللحق 
 جتاه والقاطعاال

Null Hypothesis: DPA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.701610  0.7081 

Test critical values: 1% level  -4.571559  

 5% level  -3.690814  

 10% level  -3.286909  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 القاطع

Null Hypothesis: DPA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.818531 0.3602 

Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  

 10% level  -2.660551  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

and may not be accurate for a sample size of 18 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 بدوهنما

Null Hypothesis: DPA has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.456752  0.5027 

Test critical values: 1% level  -2.699769  

 5% level  -1.961409  

 10% level  -1.606610  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 جتاه والقاطعاال
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Null Hypothesis: D(DPA) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.188316  0.0036 

Test critical values: 1% level  -4.616209  

 5% level  -3.710482  

 10% level  -3.297799  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 القاطع

Null Hypothesis: D(DPA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.066083  0.0010 

Test critical values: 1% level  -3.886751  

 5% level  -3.052169  

 10% level  -2.666593  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 بدوهنما

Null Hypothesis: D(DPA) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.231832  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.708094  

 5% level  -1.962813  

 10% level  -1.606129  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 RPAللسكون للمتغري  (ADF)فولر املوسع -ديكي اختبار: 07امللحق 

 جتاه والقاطعاال
Null Hypothesis: RPA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  
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Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.471132  0.3360 

Test critical values: 1% level  -4.571559  

 5% level  -3.690814  

 10% level  -3.286909  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 القاطع

Null Hypothesis: RPA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.648525  0.1021 

Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  

 10% level  -2.660551  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 بدوهنما

Null Hypothesis: RPA has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.638651  0.4256 

Test critical values: 1% level  -2.708094  

 5% level  -1.962813  

 10% level  -1.606129  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 جتاه والقاطعاال

Null Hypothesis: D(RPA) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.225313  0.0001 
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Test critical values: 1% level  -4.616209  

 5% level  -3.710482  

 10% level  -3.297799  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 القاطع

Null Hypothesis: D(RPA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.014146  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.886751  

 5% level  -3.052169  

 10% level  -2.666593  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: خمرجات املصدر
 بدوهنما

Null Hypothesis: D(RPA) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.234902  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.708094  

 5% level  -1.962813  

 10% level  -1.606129  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 17 

 .Eviews10: مخرجات ردالمص
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 .2020ميزانية السنة املالية : 08امللحق 
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 .2020: حساب النتائج للسنة املالية 09امللحق 
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 .2019ميزانية السنة املالية : 10امللحق 
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.2019: حساب النتائج للسنة املالية 11امللحق 

 
 .2018املالية ميزانية السنة : 12امللحق 
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 .2018: حساب النتائج للسنة املالية 13امللحق 
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 .2017ميزانية السنة املالية : 14امللحق 
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 .2017: حساب النتائج للسنة املالية 15امللحق 

 
 .2016ميزانية السنة املالية : 16امللحق 
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 .2016: حساب النتائج للسنة املالية 17امللحق 
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 .2015ميزانية السنة املالية : 18امللحق 
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 .2015: حساب النتائج للسنة املالية 19امللحق 
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 .2014ميزانية السنة املالية : 20امللحق 
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 .2013ميزانية السنة املالية : 21امللحق 
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 .2013: حساب النتائج للسنة املالية 22امللحق 

 
 .2012ميزانية السنة املالية : 23امللحق 
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 .2012: حساب النتائج للسنة املالية 24امللحق 
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 .2011ميزانية السنة املالية : 25امللحق 
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 .2011: حساب النتائج للسنة املالية 26امللحق 

 
 .2010ميزانية السنة املالية : 27امللحق 
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 .2010: حساب النتائج للسنة املالية 28امللحق 
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 .2009ميزانية السنة املالية : 29امللحق 
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 .2009: حساب النتائج للسنة املالية 30امللحق 

 
 .2008ميزانية السنة املالية : 31امللحق 
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 .2008: حساب النتائج للسنة املالية 32امللحق 

 



 املالحق

285 
 

 .2007ميزانية السنة املالية : 33امللحق 
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 .2007: حساب النتائج للسنة املالية 34امللحق 

 
 .2006ميزانية السنة املالية : 35امللحق 
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 .2006: حساب النتائج للسنة املالية 36امللحق 
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 .2005ميزانية السنة املالية : 37امللحق 
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 .2005: حساب النتائج للسنة املالية 38امللحق 

 
 .2004ميزانية السنة املالية : 39امللحق 
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 .2004: حساب النتائج للسنة املالية 40امللحق 
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 .2003ميزانية السنة املالية : 41امللحق 
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 .2003: حساب النتائج للسنة املالية 42امللحق 

 
 .2002ميزانية السنة املالية : 43امللحق 
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 183 ................................ .: متغريات قرار توزيع األرابح ملؤسسة صيدال12اجلدول 
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 فهرس المحتويات

 ........................................................................................... إهداء
 .......................................................................................شكر وتقدير

 أ............................................................................................مةمقد

 1.........................................الفصل األول: اإلطار املفاهيمي للقيمة االقتصادية املضافة
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 4........................................................................... اثنيا: أمهية األداء املايل
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 10 ................................................................ اثنيا: مؤشرات تقييم األداء املايل

 19 ................................................................... املطلب الثالث: خلق القيمة

 19 .............................................................................أوال: مفهوم القيمة

 22 ....................................................................... مفهوم خلق القيمةاثنيا: 

 26.................................................املبحث الثاين: مدخل للقيمة االقتصادية املضافة

 26 ................................................ املطلب األول: ماهية القيمة االقتصادية املضافة

 26 ........................................................... أوال: مفهوم القيمة االقتصادية املضافة

 30 ............ اثنيا: خطوات تبين القيمة االقتصادية املضافة والفرق بينها وبني الدخل الصايف يف املؤسسة

 31 ..................................................... اثلثا: أمهية ومميزات القيمة االقتصادية املضافة
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 35 ................................................. املطلب الثاين: تقييم القيمة االقتصادية املضافة

 35 ............................................................. أوال: مزااي القيمة االقتصادية املضافة

 36 ........................................................ اثنيا: إنتقادات القيمة االقتصادية املضافة

 38 ..... تطبيقها كأداة لتقييم األداء املايلاملطلب الثالث: شجرة القيمة االقتصادية املضافة ومعوقات 

 38 ........................................................... أوال: شةرة القيمة االقتصادية املضافة

 38 ............................. اثنيا: معوقات تطبيق القيمة االقتصادية املضافة كأداة لتقومي األداء املايل

 42...............................................قيمة االقتصادية املضافةاملبحث الثالث: حساب ال

 42 ........................................ املطلب األول: طرق حساب القيمة االقتصادية املضافة

 42 ......................................................................... أوال: مدخل العمليات

 43 .......................................................................... دخل األنشطةاثنيا: م

 45 ....................................................... اثلثا: طرق زايدة القيمة االقتصادية املضافة

 46 ...................................... املطلب الثاين: حساب متغريات القيمة االقتصادية املضافة

 CI .................... 46ورأس املال املستثمر  NOPAT أوال: صايف الربح التشغيلي بعد الضرائب

 51 ................................................................. اثنيا: حساب تكلفة رأس املال

 53 ............................................ املطلب الثالث: تعديالت القيمة االقتصادية املضافة

 54 ........................................ أوال: التعديالت املقرتحة حلساب القيمة االقتصادية املضافة

 56 .................................................اثنيا: صور القيمة االقتصادية املضافة بعد التعديل

 59...........................................................................خالصة الفصل األول

 60.........................................الفصل الثاين: اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسات االقتصادية

 62..............................................................املبحث األول: ماهية اإلسرتاتيجية

 62 ............................................................ املطلب األول: مفهوم اإلسرتاتيجية
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 62 ....................................................................... أوال: تعريف اإلسرتاتيةية

 63 .................................................................... اثنيا: خصائص اإلسرتاتيةية

 65 ................................................................ اثلثا: مراحل القيام ابإلسرتاتيةية

 67 ................................................... الثاين: أمهية ومستوايت اإلسرتاتيجية املطلب

 67 ........................................................................ أوال: أمهية اإلسرتاتيةية

 68 .................................................................... اثنيا: مستوايت االسرتاتيةية

 70 .................................................. املطلب الثالث: مبادئ اإلسرتاتيجية ومعيقاهتا

 70 ....................................................................... أوال: مبادئ اإلسرتاتيةية

 71 ..................................................................... اثنيا: معيقات اإلسرتاتيةية

 73..........................................املبحث الثاين: اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسة االقتصادية

 73 .............................................. املطلب األول: اخللفية النظرية لإلسرتاتيجية املالية

 73 ................................................................. أوال: تعريف االسرتاتيةية املالية

 75 ............................................................ اثنيا: البعد املايل لدورة حياة املؤسسة

 78 ................................................................. اثلثا: مبادئ اإلسرتاتيةية املالية

 79 ..................................... املطلب الثاين: جماالت وسريورة اإلسرتاتيجية املالية وأنواعها

 79 ................................................................. أوال: جماالت اإلسرتاتيةية املالية

 80 ................................................................. اثنيا: سريورة اإلسرتاتيةية املالية

 81 ................................................................... اثلثا: أنواع اإلسرتاتيةية املالية

 81 .............................................. املطلب الثالث: أمهية وأهداف اإلسرتاتيجية املالية

 81 ................................................................... أوال: أمهية اإلسرتاتيةية املالية

 82 ....................................................... اثنيا: األهداف الرئيسية لإلسرتاتيةية املالية
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 85.................................املبحث الثالث: مقومات اإلسرتاتيجية املالية للمؤسسة االقتصادية

 85 ............................................ املطلب األول: العناصر الرئيسية لإلسرتاتيجية املالية

 85 ............................................ أوال: الكشوف املالية ومصادر متويل اإلسرتاتيةية املالية
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 89 ............................................... املطلب الثاين: خطوات وضع االسرتاتيجية املالية

 89 ............................................................ أوال: قواعد إعداد اإلسرتاتيةية املالية

 90 ............................................................ اثنيا: مراحل وضع اإلسرتاتيةية املالية
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 امللخص

هدفت هذه الدراسة إىل معاجلة دور مدخل القيمة االقتصادية املضافة يف دعم اإلسرتاتيةية املالية 
، 2020إىل  2002للمؤسسات االقتصادية، وذلك بدراسة حالة مؤسسة صيدال خالل الفرتة املمتدة من سنة 

 .Eviews10، وابلتطبيق على برانمج ARDL منوذج اإلحندار الذايت لإلبطاء املوزعابستخدام 

توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني القيمة االقتصادية املضافة وكل من قرار التمويل 
املعرب عنه ابالستقاللية املالية وقرار االستثمار املعرب عنه ابلعائد على االستثمار والعائد على األصول ملؤسسة 

 ني القيمة االقتصادية املضافة وقرار توزيع األرابح املعرب عنهصيدال، وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية ب
بكل من نصيب السهم من األرابح املوزعة ونصيب السهم من األرابح احملتةزة، وأن مؤشر القيمة االقتصادية 

 حيسن كل من قرار التمويل وقرار االستثمار بينما ال يؤثر على قرار توزيع األرابح.

 قيمة االقتصادية املضافة، اإلسرتاتيةية املالية، قرار التمويل، قرار االستثمار، قرارالالكلمات املفتاحية: 
 .ARDLتوزيع األرابح، منوذج 

Abstract: 

This study aimed to address the role of the economic value-added approach in 

supporting the financial strategy of economic institutions, by studying the case of 

Saidal Firm during the period 2002 to 2020, using the Autoregressive Distributed 

Lag Model (ARDL), using the Eviews10 software. 

The study concluded that there is a statistically significant relationship between 

the economic value added and each of the financing decision expressed in financial 

independence and the investment decision expressed in return on investment and 

return on assets for Saidal Corporation, and an insignificant statistical relationship 

between the economic value added and the profits distribution decision expressed 

by both Share of dividends and share of retained earnings, moreover, the economic 

value added improves both the financing decision and the investment decision, while 

it don’t affect the the profits distribution decision. 

Keywords: Economic Value Added, Financial Strategy, Financing decision, 

Investment decision, Dividend distribution decision, ARDL. 

 


