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 املقدمة العامة
 



  املقدمة العامة  

 أ 
 

 :متهيد
الصغرية واملتوسطة  تلعب الصغرية  /م.ص. املؤ)  املؤسسات  االقتصاد   واملتوسطة(املؤسسات  دورا ابرزا يف 
لسنة    بشكل عام، األوريب  االحتاد  أنه وطبقا الحصائيات  نسبته    2011إذ  ما  املؤ.ص.م متثل  من  %99فإن 

املؤسسات وتوظف ما نسبته   املضافة اإلمجالية   %58أبكثر من  كما أهنا تساهم    %66,7إمجايل  القيمة  من 
األوريب. ،  لالحتاد  األول من سنة  (15، صفحة  2015)براق و غريب  السداسي  هناية  اجلزائر ومع  أما يف   .

من    2017 أكثر  تشغل  أهنا  إىل  اإلحصائيات  أشارت  عامل2,6فقد  لتوفري    مليون  خصبا  جماال  جيعلها  مما 
 ( 16، صفحة 2015)براق و غريب ، .مناصب العمل

اهلام يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية فيما حتققه من    مؤ.ص.يتجلى دور املويف ذات السياق،  
على احملدث  التأثري  كذا ذلك  مردود اقتصادي على مستوى كافة القطاعات اإلنتاجية داخل اقتصاد أي بلد، و 

 مستوى املؤشرات االقتصادية الكلية كزايدة معدل االستثمار واالدخار وحتقيق قيم مضافة عالية. ابإلضافة إىل 
من    %80نسبة العاملني فيها ال تقل عن  حصائيات إىل أن  وفري فرص عمل جديدة، وتشري اإلمسامهتها يف ت

وهو ما يؤكد    إمجايل عدد القوى العاملة. مما جيعلها جماال خصبا لتوفري فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر
 على دورها التنموي الكبري خصوصا يف الدول املتقدمة.  

املؤ.ص.م العديد من العراقيل اليت حتد من قدرهتا على   منظومة   تواجهالتطورات اهلامة،    ويف ضوء تلك
والنمو   من  اإلستمرار  به  تتصف  ملا  وهذا  االقتصادية  التنمية  حتقيق  يف  ودورها  ومكانتها  أمهيتها  من  ابلرغم 

املؤسسات ميتاز بضعف  خصائص ومميزات متكنها من بلوغ مستوايت منو جد مرتفعة. إال أن هذا النوع من  
املالئمني   واملناخ  العوامل  توفر  مبدى  واستمراريتها  بقائها  احتمال  سريهن  ما  وهو  الطويل،  األجل  يف  األداء 

هبا قام  اليت  الدراسات   ,Mensfield 1962,Hall 1987, Dunne Robertsلتحديد ذلك. فمن خالل 

samuelson 1989, Audretche1991است احتمال  أثبتت أن  النشأة ضعيف،  اليت  املؤسسة حديثة  مرارية 
ارتباط  املؤسسة وبني حجمها وأق  اموجب  اكما أن هناك  استمرارية  دميتها. هذا ما يؤكد على أن  بني احتمال 

م معرضة خلطر اإلفالس والفشل بنسبة أكرب من املؤسسات كبرية احلجم. كما قامت الشبكة األوربية  .ص.املؤ
ح املؤللبحوث  العوامل    ENSR (European Network For SME Research)م  .ص.ول  بتحديد 

احملددة ملدى استمرارية ومنو املؤسسات حديثة النشأة وهذا على املستويني الكلي واجلزئي، واملتمثلة يف عوائق  
 اخنفاض ويعود  اخلربة التنظيمية واليد العاملة املؤهلة، عراقيل السياسات االقتصادية احلكومية ومشكل التمويل.  
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التمويل يف   املستقبلية، مما  املؤ.ص.حجم  النقدية  تدفقاهتا  التأكد من  ارتفاع معدل فشلها يف ظل عدم  م إىل 
 سيجعل متويل هذا النوع من املؤسسات يتطلب من أصحاب رؤوس األموال حتمل نسبة كبرية من املخاطرة. 

قرارات التمويل وابلتايل اهليكل    لقد برزت العديد من النظرايت والدراسات امليدانية اليت حاولت تفسري
ساس على نتائج اعمال كال  م خصوصا، واليت كانت تقوم يف األؤ.ص.املايل للمؤسسات االقتصادية عموما وامل

ن املستثمرين ميتلكون  ث كانت أعماهلما تقوم على فرضية أ، حي Modigliani et Millerلياين وميلرمن مود
سميته ابملعلومات املتماثلة، ميتلكها املدراء بشأن توقعات مستقبل املؤسسة، وهذا ما مت تاملعلومات نفسها اليت  

أ متماثلة، أي  معلومات  ميتلكون  اخلارجني(  )املتعاملني  واملستثمرين  الداخلني(  )املتعاملني  واملوظفني  املدراء  ن 
ميتلكها  قارنة ابملعلومات اليت  م مفضل عن مؤسساهتغالبا ما ميتلك املدراء معلومات أولكن يف الواقع العملي  

س أأتثري كبري على مفهوم هيكل ر   وهو األمر الذي له تماثلة، املغري  وهذا ما مت تسميته ابملعلومات   املستثمرون،
 ساس يف تطوير نظرية اإلشارة.املال، إذ كانت األ

رتبط فقط حبجمها الصغري  أقل من الطلب، وهذا ال ي  عرضهاوتعود مشكلة حمدودية املوارد املالية إىل أن  
وإمنا أيضا مبشكلة عدم متاثل املعلومات. ويشري عدم متاثل املعلومات هنا إىل حقيقة أن املسري حيتفظ مبعلومات 

ها سلبا. حيث م، مما يؤثر عليأن يصل إليها وهذا حال معظم املؤ.ص.مالية وغري مالية ال ميكن ملدير البنك  
م تكون أكثر غموضا ابلنسبة للمستثمرين والدائنني مما ال ميكنهم من احلكم بشكل صحيح عليها  أن املؤ.ص.

التمويل،إذا ما كانت وضعيتها جيدة أو سيئة مما يؤدي   حالة عدم    حيث أنه يف  ابلضرورة إىل رفع تكاليف 
حىت يتمكن من التعويض   فإنه سيطالب مبعدالت عائد عالية على استثماراته  البنك  ديرتوفر املعلومات لدى م

م إىل افتقارها إىل د سبب تفاقم هذه املشكلة يف املؤ.ص.عن املخاطر النامجة عن عدم شفافية املعلومات. ويعو 
لبعض  ووفقا  األدوات.  هذه  تكاليف  الرتفاع  نظرا  وموثوقة  صادقة  مالية  معلومات  إلنتاج  الالزمة  األدوات 

را على أسس تنافسية، كما هو احلال يف املؤسسات القائمة على  ربَ م  املؤلفني فقد يكون عدم متاثل املعلومات  
سري التكنولوجيا واليت تتبع اسرتاتيجية سرية حلماية حقوق ملكية االخرتاعات واملنتجات املبتكرة. ميكن أيضا تف

ة املطلقة م من خالل طبيعة سلطة املدير واملالك داخلها، حيث يتمتع ابلسلطعدم متاثل املعلومات يف املؤ.ص.
تقريبا وهذا ما يشكل مزجيا من القوة املالية واإلدارية، هذا السلوك يؤثر بشدة على معاجلة ونشر املعلومات، 

 م. ا سيفرض تكاليف الوكالة على املؤ.ص.وابلتايل فعدم متاثل املعلومات هذ
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اليت تتميز    اخلصائصمن  تها  أو عدم شفافي  املقدمة من طرف املؤ.ص.م  يعد غياب املعلوماتوبذلك  
املؤسساتهبا جت  هذه  اخلاصة  لطبيعتها  وهيكنظرا  املعلومات  نظام  و اه  امللكية،  قد  ل  بني  منه  عالقة  تنشأ 

فافية املعلومات املقدمة م والبنوك أتخذ جوهرها من اتفاقية القرض، ولكن تتأثر هذه العالقة بدرجة شاملؤ.ص.
م ترى أبن البنوك متشددة من حيث  نهما. حيث أن املؤ.ص.ارض األهداف بي م للبنوك نظرا لتعمن املؤ.ص.

حجم املعلومات اليت تطلبها واليت ال تراعي خصوصيتها، بينما تؤكد البنوك أن ذلك يعود إىل ضعف اإلدارة يف 
 مرتبطة مع طبيعة القرض املطلوب. إنتاج وتبليغ معلومات شفافة

  بدرجة كبرية من عدم متاثل املعلوماتتاز  املؤ.ص.م مت ويف إطار التجربة اجلزائرية فقد يالحظ أن منظومة  
التمويليةوذلك  عالقاهتا  اإلفصاح    يف  على  االقتصادية  املؤسسات  حيفز  فعال  مايل  سوق  توفر  عدم  بسبب 

دقيق لقوائمها احملاسبية املالية، وهو ما قد يشكل عائقا أمام حصوهلا على القروض البنكية، وما قد الدوري وال
نتائج اإلحصاء االقتصادي األول الذي مت إجنازه من طرف الديوان الوطين لإلحصائيات لسنة  يدعم ذلك هو  

وفر املوارد املالية يعد عامال من مالكي املؤسسات حمل الدراسة يعتربون أن مدى ت%59، تبني أن حوايل2011
كما أن التمويل الذايت يعد أهم مصدر مايل للمؤسسات االقتصادية  مهما يف اختاذ القرارات األولية لالستثمار،  

نسبة   أن  أظهر  اإلحصاء  أن هذا  واملؤ.ص.م بشكل خاص، حيث  تعترب  %3.3عموما  املؤسسات  فقط من 
من املؤسسات االقتصادية تعتمد على التمويل    %83,2بة  القروض كمصدر أساسي للتمويل، يف حني أن نس

عامال قد حتصلت من    259إىل    50فقط من املؤسسات اليت توظف من  %22.1الذايت. إضافة إىل أن نسبة  
 قبل على قروض بنكية. 

 أوال: اإلشكالية

سبق   ما  ضوء  الدراسة حولعلى  إشكالية  عموما   تتمحور  االقتصادية  املؤسسات  اعتماد  عدم  سبب 
العوامل اليت وكذا حول معرفة    بوجه خاص على القروض البنكية،العاملة يف والية سطيف  واملؤ.ص.م اجلزائرية  

التمويل فيها وهذا يف ظل عدم متاثل   بينها وبني  تتحكم يف قرارات  العالقة  الذي مييز  من    البنوك.املعلومات 
 جابة عن اإلشكالية املوالية:خالل حماولة اإل

 اجلزائرية؟ ملؤ.ص.معلى مستواىهل ميكن لنظرية اإلشارة تفسي العوامل احملددة لقرارات التمويل 
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 : فرضيات الدراسة اثنيا

 لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية ميكننا طرح الفرضيات التالية:   

األوىل:   املؤ.ص.مي  H1الفرضية  يف  التمويل  قرارات  تفسري  املعايري كن  على  ابالعتماد  اإلشارة  لنظرية  وفقا  م 
 يات الفرعية التالية:  . تتجزأ هذه الفرضية إىل الفرضاملعايري املتعلقة بسمعة املؤسسةاملتعلقة ابحلجم، 

زايدة حجم إمجايل األصول يعترب كإشارة جيدة مما يؤدي إىل زايدة نسبة  تعترب  H1-1الفرضية الفرعية األوىل:  
 م اجلزائرية.  املقرتضة يف اهليكل املايل للمؤ.ص. األموال

 االقرتاض يف اهليكل املايل.   إشارة إجيابية يف زايدة نسبةكزايدة حجم املبيعات  تعد H1-2الفرضية الفرعية الثانية 

الثانية:   املؤ.ص.مي   H2الفرضية  يف  التمويل  قرارات  تفسري  املعايري كن  على  ابالعتماد  اإلشارة  لنظرية  وفقا  م 
 املتعلقة بسمعة املؤسسة، واملمثلة حبجم قيمة املوردون واحلساابت امللحقة.  

موعة من  جمم وفقا لنظرية اإلشارة ابالعتماد على  كن تفسري قرارات التمويل يف املؤ.ص.مي  H3الفرضية الثالثة:  
 قرتاضية. تتجزأ هذه الفرضية إىل الفرضيات الفرعية التالية:  حيث تعترب كإشارة عن القدرة اال ،النسب

( يعترب كإشارة جيدة عن قدرهتا  1زايدة قيمة نسبة السيولة العامة )أكرب من  إن  H3-1الفرضية الفرعية األوىل:  
يف اهليكل    على الوفاء ابلتزاماهتا قصرية األجل واالستمرار يف نشاطها مما يؤدي إىل زايدة نسبة األموال املقرتضة

 املايل للمؤ ص م اجلزائرية.  

الثانية  الفرعية  ا   H3-2الفرضية  من  إن  )أقل  التسديد  على  القدرة  نسبة  عن  3خنفاض  إجيابية  يعترب كإشارة   )
نسبة   يؤدي إىل زايدة  مما  الذاتية  املوارد  ديوهنا ابالعتماد على  اجلديدة وتسديد  استثماراهتا  متويل  قدرهتا على 

 يكل املايل. االقرتاض يف اهل

زايدة قيمة املردودية املالية للمؤسسة يعرب على قدرهتا على حتقيق األرابح بصفة    H3-3الفرضية الفرعية الثالثة  
 دائمة يف إطار نشاطها وهو إشارة إجيابية يف زايدة نسبة االقرتاض يف اهليكل املايل. 
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 منهجية الدراسة : اثلثا

اعتمدان يف دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي ابتباع أسلوبني متكاملني، يتمثل األول يف اللجوء إىل  
املصادر املكتبية وخمتلف الدراسات عرب الشبكة العنكبوتية من أجل توثيق املداخل العلمية اليت عاجلت موضوع  

لتمويل   مفسر  اإلشارة كمدخل  البنكية.    املؤ.ص.منظرية  قياسية  ابلقروض  دراسة  فهو  الثاين  األسلوب  أما 
بسمعة   املتعلقة  املتغريات  بدراسة  األول  يهتم  تطبيقيني،  منوذجني  تطوير  خالل  من  البانل  بياانت  ابستخدام 
والنتيجة   الرسم  خارج  األعمال  ورقم  األصول  حبجم  ممثال  وحجمها  املوردين  قروض  بقيمة  مقاسة  املؤسسة 

ة على زايدة القدرة االقرتاضية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة. أما  الصافية لألنشطة العادية، كإشار 
النموذج الثاين فيهتم بدراسة جمموعة من النسب املعربة على مسعة املؤسسة كنسبة السيولة العامة ونسبة القدرة  

 رية واملتوسطة حمل الدراسة.  على التسديد واملردودية املالية كإشارة على زايدة القدرة االقرتاضية للمؤسسات الصغ

 الدراسة أمهية : رابعا

 الدراسة فيما يلي:  تتمثل أمهية 

يف  أمهية متغريات الدراسة يف حد ذاهتا، فتمويل املؤ.ص.م يعترب من أهم املواضيع اليت تشغل الباحثني   -
 الوقت الراهن، خصوصا ما تعلق حبصوهلا على التمويل البنكي؛ 

استمرارية املوضوع ودائميته، فموضوع حصول املؤ.ص.م على األموال من املصادر املختلفة يعد عنصرا  -
 ناء عنه ويفرض نفسه ابختالف الزمان واملكان؛ ال ميكن االستغ

االقتصاد   - على  مباشر  أثر  له  تطبيقيا  جانبا  تضم  أهنا  إذ  الوطين  ابالقتصاد  مباشرة  عالقة  للدراسة 
اجلزائري وابلضبط عنصر متويل املؤ.ص.م، وهو ما حفزان على إعداد هذه الدراسة اليت ميكن أن تسمح لنا 

يف    ن اعتماده كإجراءات لتطوير قدرة املؤ.ص.م على التمويل من البنوكبوضع تصورات ومقرتحات ملا ميك
 . ظل عدم متاثل املعلومات الذي يعاين منه االقتصاد اجلزائري

 الدراسة هدف : خامسا

امل التمويل يف  قرارات  تفسري  البحث إىل  نظرية  ؤ.ص.هندف من خالل هذا  اجلزائرية ابالعتماد على  م 
رئيسيني   منوذجني  من خالل  يف  اإلشارة  يتمثل  املتعلقة حبجم  أوهلما  املعايري  بني  العالقة  طبيعة  وحتليل  دراسة 

املضافة   والقيمة  الرسم  خارج  األعمال  ورقم  اجلارية  غري  واألصول  اجلارية  األصول  مبجموع  )املمثلة  املؤسسة 
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فائض   وإمجايل  املؤسسة  لالستغالل  بسمعة  املتعلقة  واملعايري  العادية(   لألنشطة  الصافية  والنتيجة  االستغالل 
اجلزائرية(   م  ص  للمؤ  االقرتاضية  القدرة  على  للداللة  )كمؤشرات  امللحقة  واحلساابت  املوردون  بقيمة  املمثلة 

)للدال  املايل كمتغري اتبع  اهليكل  االقرتاض يف  قرارات كمتغريات مفسرة ونسبة  املؤ.ص.  لة على  م  التمويل يف 
، ابالعتماد على بياانت  2019إىل غاية    2015مؤ ص م خالل الفرتة من    195اجلزائرية( جملموعة مكونة من  
دراسة وحتليل طبيعة العالقة بني نسبة االقرتاض كمتغري اتبع وجمموعة من النسب  البانل. أما اثنيهما فيتمثل يف  

نسب ممثلة يف  املؤسسة  التسديد ونسبة وزن  املعربة عن مسعة  القدرة على  املالءة ونسبة  العامة ونسبة  السيولة  ة 
من   مكونة  جملموعة  مفسرة  اإلمجايل كمتغريات  الرحبية  ومعدل  املالية  واملردودية  املالية  م  مؤ.ص.   164األعباء 

 ابالعتماد على بياانت البانل أيضا.   2019إىل غاية  2015خالل الفرتة من 

 موضوع البحث: أسباب اختيار سادسا 

 ما يلي:  لعدة أسباب واملتمثلة في الدراسةمت اختيار موضوع 

 أسباب ذاتية:  

 الرغبة يف إثراء املعلومات حول موضوع الدراسة والتعمق فيه؛  -

 ؛ نظرا لدراستها ختصص مالية املؤسسة  املؤ.ص.ممعرفية يف جمال متويل  امتالك الطالبة خللفية -

 أسباب موضوعية: 

املعلو إشكالية   - متاثل  عدم  ظل  البنكية يف  ابلقروض  املؤ.ص.م  موضوع متويل  البنوك  وبني  بينها  مات 
 خاصة بعد ظهور أمهية هذا النوع من املؤسسات؛   حديث

 معرفة وضعية العالقة االقرتاضية للمؤ.ص.م اجلزائرية والبنوك؛  -

البنوك   - املؤ.ص.م ومديري  املعلومات بني مديري  يف قرار  السعي للوقوف على مدى أتثري عدم متاثل 
 منح القرض من عدمه.

 : جمال وحدود الدراسة سابعا

 طبقت يف األطر التالية:  جمال وحدود هذه الدراسة قد يف حدود ما أتيح من جهد فإن
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املكانية الدراسة على  احلدود  من: أجريت هذه  بوالية سطيف،    املؤ.ص.م جمموعة  الصناعي  الناشطة ابلقطاع 
التجاري،  حيث   للسجل  الوطين  املركز  من  هبا  اخلاصة  البياانت  على  احلصول  الدراسة مت  بياانت  وقمناجبمع 

من خالل االعتماد على امليزانيات وجدول حساب النتيجة املعلن    املوجودة يف منوذج الدراسة  النسبوحساب  
 ملركز الوطين للسجل التجاري. عنها لدى ا 

الزمانية ابتداءا من سنة  :  احلدود  املالية واحملاسبية خلمس سنوات متعاقبة  البياانت  إىل    2015متكنا من مجع 
سنة   من    2019غاية  من  املؤ.ص.مجملموعة  و   195تتكون  األول  للنموذج  للنموذج    161مؤسسة  مؤسسة 

الثاين. ومعيار اختيار هذه العينة دون غريها هو إمكانية احلصول على املعلومة فقط من والية سطيف، اخذا 
على اعتبار أهنا حتتل املركز املؤ.ص.مبعني االعتبار أن والية سطيف تعد من بني الوالايت الرائدة وطنيا يف جمال 

 اخلامس وطنيا.  

 ة راسات السابقالد: اثمنا

هبا    األوىل: الدراسة   نشره  2001سنة  Leonardo et Claraقام  مت  مقال  عن  عبارة  جامعة    وهي  مبجلة 
Universidad Carlos III de Madrid  بعنوان--the new approaches to the analysis of the 

capital structure of SME´s: empirical evidence from Spanish firms-عينة    أجريت على 
من   للمؤسسات   410مكونة  التمويلي  للهيكل  احملددة  العوامل  لتحديد  اسبانيا  يف  ومتوسطة  مؤسسة صغرية 

امليدانية دراستهما  وارتكزت  اسبانيا،  يف  واملتوسطة  ترتيب    الصغرية  ونظرية  واإلشارة  الوكالة  نظرية  دور  على 
التم املايلمصادر  اهليكل  تفسري حمددات  قام  ويل يف  املايل  . حيث  للهيكل  احملددة  العوامل  بتحديد  الباحثان 

ضمن ثالث جمموعات أساسية وهي املعايري املتعلقة ابحلجم، واملعايري املتعلقة بسمعة املؤسسة واملعايري املتعلقة  
الدراسة على عدم وجود  املقرتضة. أكدت  األموال  بنسبة  املقرض واملقرتض. وعالقتها  بني  العالقة  خبصائص 

 حسب نظرية اإلشارة. اضح بينها وبني نسبة األموال املقرتضة كما كان مفرتضارتباط وا 

الثانية: يف  عنوانب2004سنة  ydriss zianeهبا  قام    الدراسة  الديون  الدراسة  –الفرنسية  املؤ.ص.م:هيكل 
 La structure d’endettement des PME francaises: une étude sur données-ببياانت البانل

panelde -بني  خالل ما  مبجلة.  1998-1991الفرتة  نشره  مت  مقال  عن  عبارة   Revueوهي 

internationale P.M.E.  فيهيكل    متغريات الدراسةمتثلت    الفرنسية.  املؤ.ص.موقد مشلت الدراسة عينة من
  عمر   متغري احلجم ومت قياسه حبجم العمال، قياس،  جمموع الديون املالية مقارنة إبمجايل األصول(الديون أي )
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يتم   يف  املوجود  املعلومات  رأمسال  املؤشر   هذا   ميثل.  للعمر  ممثل  متغري  بواسطة  سنة،  لكل  الشركات،   الشركة، 
  حبقوق   مقارنة  الصافية   النتيجة  أهنا  على  امللكية   حقوق  تعريف   الرحبية يتم   نسبة   خالل  من   املؤسسة  أداء  قياس

ابستخدام منوذج البياانت املقطعية  هليكل الديون  متت الدراسة من خالل دراسة قياسية حتليلية    .امللكية للشركة
البانل( لعينة من    .)بياانت  البنكية  القروض  تكوين  اسرتاتيجية لإلشارة يف  الدراسة إىل أتكيد وجود  توصلت 

مؤ ص م فرنسية وهذا ابالعتماد على مؤشرات أخرى مثل هيكل األصول، التمويل الداخلي، السمعة   2267
 أمام الشركاء التجاريني، والنمو.

 Financing of--حمددات طلب القرض املصريف–وسطة  دراسة متويل املشاريع الصغرية واملت  :الدراسة الثالثة

small and medium entrprises (SMEs) determinats of bank loan application- من إعداد
الوهابالباحثين عبد  كلثوم  الصمد،  عبد  مبجلة  2014سنة    خالد  نشره  مت  مقال  عن  عبارة  وهي 

AfricanJournal of BusinessManagement  ، ماهي العوامل   كما يلي:  طرح إشكالية الدراسةمت حيث
ومتثلت يف أربعة عوامل رئيسية هي رأس املال    اليت حتدد طلب القرض املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؟

للدراسة.   النظري  اجلزء  تضمنه  ما  املعلومات وهذا  العمل وعدم متاثل  واملؤسسة واسرتاتيجية  اجراء البشري  مت 
موظفا( تنتمي لقطاعات   50-1بناءا على حجم املؤسسة من )  530م املختارة البالغ عددها  مسح للمؤ.ص.

االقتصاد. ومت تطوير    364 مجع  خمتلفة من  البحثية يف  للورقة  الرئيسي  اهلدف  للدراسة. ومتثل  استبياان صاحلا 
منوذج قرض مصريف يعتمد على قابلية التطبيق، مث تطوير النموذج ابستخدام طريقة كمية مقرتنة بنتائج اختبار 

االس من  مجعها  مت  اليت  القروض  لطلبات  األولية  البياانت  على  مطبق  افرتاضي  وأشارت  استنتاجي  تبياانت.  
قرض   على  للحصول  بطلب  للتقدم  املؤسسة  مبيل  عالقة كبرية  هلا  ليس  املالك  خربة  أن  إىل  اإلحندار  نتائج 
القروض مرتبطة بشكل سليب   املؤسسة والضماانت وفائدة  التعليمي للمالك وحجم  املستوى  مصريف. كما أن 

أن خطة عمل املؤسسة وقصر مدة العالقة مع مبيل املؤسسة للتقدم بطلب احلصول على قرض مصريف. وتبني  
 البنوك واملصارف ترتبط بشكل إجيايب بتقدم املؤسسة بطلب للحصول على قرض مصريف.   
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 ف للدراسة مع الدراسات السابقةأوجه التشابه واالختال: اتسعا

 أوجه التشابه: 

 ابلنسبة لدراستنا؛ مت إجراء الدراسات السابقة على جمموعة من املؤ.ص.م وكذلك األمر  -

تشاهبت  - لدراستنا، وقد  األمر ابلنسبة  الدراسات وكذلك  االقرتاض كمتغري اتبع يف كل  نسبة  جاءت 
 دراستنا يف بعض املتغريات املفسرة مع الدراسات السابقة.

 أوجه االختالف:  

يف   - العاملة  املؤ.ص.م  من  على جمموعة  دراستنا  إجراء  مت  الدراسة حيث  إجراء  مكان  والية  اختالف 
 سطيف ابجلزائر يف حني مت إجراء الدراسات السابقة يف كل من دولة إسبانيا وفرنسا وليبيا على الرتتيب؛ 

 زمان إجراء الدراسة.اختالف  -

 يكل البحثه: عاشرا

 كما يلي: مرتبة حسب عنوان الدراسة  جاءت هذه الدراسة يف مخسة فصول 

الذي ضم األول  االقتصادية    الفصل  املؤسسات  يف  التمويل  إقرارات  اختيار  ستعراضمن خالل  قرارات 
االقتصادية،   املايل للمؤسسات  التمويلي  و اهليكل  اهليكل  املؤسسات  وكذا  مصادر  التمويل يف  حمددات قرارات 

 االقتصادية.  

يف ظل عدم متاثل  النظرايت املفسرة لقرارات التمويل يف املؤسسات االقتصادية  ضم خمتلف  الفصل الثاين  
التمويلي للمؤسسات االقتصادية.    التطرق فيه إىلاملعلومات ومت   عالقة املؤسسات و النظرايت املفسرة للهيكل 

املعلومات.   احلديثة االقتصادية ابلبنوك وعدم متاثل  التمويل واإلشارة )  والنظرايت  اختيار مصادر  ترتيب  نظرية 
 ظل عدم متاثل املعلومات.  كمدخل مفسر لقرارات التمويل يف  (والوكالة

 حول  عامة مفاهيم ومت التطرق فيه إىلاملؤ.ص.منظرية اإلشارة كمدخل مفسر لتمويل  ضمالفصل الثالث 
 سب نظرية اإلشارة.للمؤ.ص.حمحمددات اهليكل التمويلي و .  ومصادر متويلها.املؤ.ص.م
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الرابع   متويل    ضمالفصل  ومت  املؤ.ص.مواقع  اجلزائر  فيه  في  القانون املؤ.ص.حمتعريف    إىل التطرق  سب 
 متويلها. حمددات قرارات اجلزائريةو للمؤ.ص.ممصادر األموال وكذا  اجلزائري ومراحل تطورها

ومت بالقروض البنكية يف اجلزائر حسب نظرية اإلشارة  املؤ.ص.متفسري قرارات متويل    ضمالفصل اخلامس  
صياغة الفرضيات وبناء منوذج الدراسة وتعريف النموذج اخلاص  مث خمتلف الدراسات السابقة.  مت التطرق فيه إىل

 عرض نتائج الدراسة. وأخريا . ابلدراسة

 عشر: صعوابت البحث  احلادي

واجهتنا العديد من العراقيل إلجناز حبثنا من أمهها نقص املعلومات املتعلقة ابلبياانت املالية واحملاسبية  
، حيث قمنا ابالعتماد على البياانت املستخرجة من املركز الوطين للسجل التجاري نظرا ابملؤ.ص.ماخلاصة 

. إذ أن اجلزائر ال تتوفر على بنك  املؤ.ص.ملعدم وجود مصادر أخرى من شأهنا توفري أحدث البياانت حول 
للمعلومات احملاسبية واملالية ملختلف املؤسسات الناشطة يف خمتلف القطاعات عكس ما هو موجود لدى  

الدول املتقدمة، وقد حتصلنا على هذه املعلومات بعد تعهدان أبن استعماهلا ال ميس مببدأ السرية الذي حيرص  
التجاري على اعتبار أنه لن يتم إظهار أمساء املؤسسات يف نتائج الدراسة امليدانية.   عليه املركز الوطين للسجل

وبعد حتصلنا عليها كانت يف شكلها اخلام، مما استوجب إعادة ترتيب بياانهتا، وتبويبها حسب قطاعها 
التنقيب  االقتصادي حيث أن دراستنا ارتكزت على املؤسسات الناشطة يف القطاع الصناعي وهذا من خالل 

كما واجهتنا صعوابت كبرية يف  عنها يف املواقع االلكرتونية للمؤسسات وهو ما استغرق وقتا وجهدا كبريين.
واستعمال الربامج اإلحصائية واجراء اخلطوات الصحيحة واختيار دراسة احلالة يف جانب االقتصاد القياسي

. النموذج املالئم
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 متهيد
عالقته   بسبب  وذلك  املالية  القرارات  اختاذ  عند  تعقيدا  املفاهيم  أكثر  بني  من  التمويلي  اهليكل  يعترب 

اهليكل املايل لل   مؤسسة املتداخلة مع بعض املفاهيم املالية األخرى، فاختاذ قرارات مالية غري جيدة فيما خيص 
ليس فقط التعرف على   ميكن أن ينتج عنه تكلفة عالية، وعليه من بني املهام اليت تقع على عاتق املدير املايل

مصادر األموال بل أيضا حصوله عليها أبفضل الشروط اليت حتقق إما أكرب عائد ممكن أو أقل تكلفة ممكنة.  
املؤس  أي ميكن  الذي  املثايل  التمويلي  اهليكل  إىل  قيمة  التوصل  تعظيم  وهي  النهائية  أهدافها  حتقيق  من  سة 
الشروط  ؤسسةامل احلصول عليها أبفضل  األموال وحماولة  التعرف على مصادر  إال من خالل  يتأتى  ، وهذا ال 

التكاليف االطالع  وأقل  مع  التمويل  مبصادر  اخلاصة  املعلومات  على كافة  احلصول  حماولة  خالل  على   من 
احلصول علي للمؤسسة،    ها هبدفخصائصها وتكاليف  االستثمارية  والعمليات  اجلارية  االحتياجات  مع  متويل 

 اصة بدوريت االستغالل واالستثمار.  اخل الفعلية لتخطيط بدقة ملعرفة االحتياجاتضرورة ا 

من بني أهم القرارات وأكثرها حساسية ابلنسبة للمؤسسات االقتصادية ومازال ميثل    التمويلويعد قرار  
 جدال واسعا خصوصا فيما يتعلق ابلعوامل املؤثرة فيه، وأتثريه على العائد واملخاطر.  

الفصل إ نتطرق يف هذا  االقتصادية  ىل كل موعليه سنحاول أن  املالية ابملؤسسات  القرارات  مصادر  و ن 
 وذلك بتقسيمه إىل املباحث التالية:  دية وحمددات قرارات التمويل فيها، سسات االقتصامتويل املؤ 

 قرارات اختيار اهليكل املايل للمؤسسات االقتصادية املبحث األول: 

 مصادر هيكل التمويل  :املبحث الثاين

 حمددات قرارات التمويل يف املؤسسات االقتصادية املبحث الثالث: 
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 قرارات اختيار اهليكل املايل للمؤسسات االقتصادية املبحث األول: 

متار  اليت ال  اإلدارة  أن  املؤسسات حيث  اإلدارية يف  العملية  القرارات جوهر  اختاذ  اختاذ تعترب وظيفة  س 
أن ميكن  ال  يوميا  مع    القرار  تبدأ  متجددة  عملية  لألموال  املؤسسة  حاجة  أن  ومبا  اإلدارة.  صفة  هلا  نسند 

بدقة مع حتديد  ان املالية  طالقها يف نشاطها وتستمر ابستمراريتها، يتوجب على املدير املايل حتديد احتياجاهتا 
مبشاريعه املرتبطة  املخاطر  أن أتخذ ابحلسبان كافة  املؤسسة  على  أنه  استخدامها، كما  وكيفية  ا  سبل مجعها، 

لية. على الرغم من عدم وجود منوذج موحد لتشكيل  ما يعرف ابختاذ القرارات املاوأمهها املخاطر املادية. وهذا  
املالية،  والقرارات  التمويل  حول  املفاهيم  خمتلف  إىل  دراستنا  من  اجلزء  هذا  يف  سنتعرض  وعليه  املايل.  القرار 

 واهليكل التمويلي األمثل. 

 املطلب األول: القرارات املالية يف املؤسسات االقتصادية

بتمويل املشاريع من حيث حجم األموال اليت ينبغي استثمارها تشري القرارات املالية إىل القرارات املرتبطة  
الدراسة إىل   اجلزء من  املشروع وعليه سنتطرق يف هذا  املسطرة من طرف صاحب  النهائية  األهداف  لتحقيق 

 تعريف قرار التمويل وأنواع القرارات املالية.

 لتمويل الفرع األول: قرار ا

 أوال: تعريف القرار املايل 
املايل القرار  أنه    يعرف  السيولة  "على  استثمار  إعادة  بني  قرارات كاالختيار  عدة  يشمل  الذي  القرار 
)دابش و مجام ،  ." بني التمويل الداخلي )التمويل الذايت( والتمويل اخلارجي  واالختيارالفائضة وتوزيع األرابح،  

للمؤسسات نظرا لتأثريه يف نشاط املؤسسة ونتائجها، ذلك    االسرتاتيجيةهو من القرارات  و (71، صفحة  2015
 عىن أساسا ابلطريقة اليت يتم هبا املفاضلة بني خمتلف مصادر التمويل لتغطية احتياجات املؤسسة املالية.  ألنه ي  

وحىت حتصل املؤسسة على أنسب مزيج متويلي حيقق أهدافها، ستسعى إدارهتا املالية حنو معرفة خصائص 
 راعى يف ذلك اختالف متطلبات هيكل التمويل من مؤسسة ألخرى.  مصادر التمويل وطرق احلصول عليها، وي  
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ا على قرار املفاضلة بني األموال ورغم تعدد االختيارات التمويلية للمؤسسة، إال أن الرتكيز ال يزال منصبَ 
على عنصرين أساسني يف نشاط املؤسسة، مها  من أتثري    ضة يف التمويل، ملا هلذا التقسيماخلاصة واألموال املقرت 

 ( 46، صفحة 2015)حركايت، العائد واملخاطر.
 يهتم املدير املايل قبل اختاذه للقرار التمويلي وبعده ابلتأكد من أن األموال املطلوبة ميكن:  

 توفريها يف الوقت املناسب؛  -

 توفريها خالل فرتات زمنية متناسبة؛    -

 توفريها أبقل تكلفة ممكنة؛  -

 استثمارها يف اجملاالت األكثر فائدة.   -
القيمة تعظيم  هي  املؤسسة  أهداف  ما كانت  بثالثة    إذا  مرتبط  النتيجة  هذه  حتقيق  فإن  هلا،  السوقية 

األرابح. توزيع  قرار  التمويل،  االستثمار، قرار  قرار  يلي:  فيما  تتمثل  هذه    (aswath, 2006, p. 36)قرارات 
 القرارات متعلقة بعمليات املؤسسة الداخلية )بيئة داخلية( ولكنها ترتبط ابلبيئة اخلارجية للمدير املايل.  

 القرارات املالية أنواع  الفرع الثاين: 
 تتمثل فيما يلي:

 : قرارات التمويلأوال
تعد قرارات التمويل من القرارات املعقدة اليت تتخذها اإلدارة املالية وتتعلق أساسا بكيفية احلصول على   

والقيمة   املالك  ثروة  يعظم  الذي  املال(  رأس  )هيكل  التمويلي  املزيج  اختيار  أي  لالستثمار،  الالزمة  األموال 
تمويل. وفق االفرتاض الذي ينص على  السوقية للسهم. ويتم ذلك بتخفيض تكاليف احلصول على مصادر ال

القيمة   ارتفعت  التمويل كلما  ملصادر  متويلي  مزيج  أفضل  الناجتة عن خلق  التمويل  تكلفة  اخنفضت  أنه كلما 
مصادر   من  نوع  لكل  املثلى  النسبة  حتدد  أن  املالية  اإلدارة  على  جيب  سبق  ما  ضوء  وعلى  للسهم.  السوقية 

،  2006)الزبيدي، دل العائد على االستثمار املتوقع حتقيقه وتكلفة التمويل.التمويل مع األخذ بعني االعتبار مع
 (59-58الصفحات 
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 قرارات االستثماراثنيا: 
القرارات حتدد حجم وتكوين    القرارات اخلاصة حبجم االستثمار، ويف أي نوع من األصول هذه  وهي 

. ونعين  االستثماريةهيكل أو حمفظة أصول املؤسسة. وتعد من بني أصعب القرارات وأمهها نظرا لتعقد العملية  
ية، حبيث يكون االستثمار مقبوال  استخدام رأس املال لتمويل مشروع معني بغية حتقيق أرابح مستقبل ابالستثمار

لقبول   أبنه  القول  ميكن  هنا  ومن  هبا.  التنبؤ  مت  اليت  لألرابح  حتقيقه  مع  هبا  املعمول  الشروط  فيه  توفرت  إذا 
قريشي و  )استثمار معني جيب أن تكون العوائد املنتظرة من هذا املشروع أكرب من تكلفة األموال املستثمرة فيه.

 ( 335، صفحة 2011بن ساسي ، 
 األرابح توزيع قرارات اثلثا: 

األسهم. حلملة  األرابح  بتوزيع  اخلاصة  القرارات  ،  وهي  الوهاب  صفحة  2008)عبد  وتقوم    (21، 
السياسة   االقتصادي وتكون هذه  أو  املايل  األرابح حسب وضعها  أو  توزيع احلصص  املؤسسة ابتباع سياسة 

 كاآليت: 

 توزيع كل األرابح للمسامهني نقدا؛  -

 احتجاز كل األرابح لغرض التمويل الذايت؛   -

املسامهني. - الباقي على  وتوزيع  احملققة  األرابح  احتجاز جزء من  تلجأ إىل  أن  الصياح،  أو  و  )العامري 
 ( 25، صفحة 2003

املدير   على  ينبغي  اليت  املعقدة  القرارات  من  تعترب  التمويل  مصادر  واختيار  ابلتمويل  املتعلقة  فالقرارات 
اختاذ القرار خاصة املايل قبل أن يتخذ قرارا هبذا اخلصوص دراسته دراسة جيدة ومتأنية وبعد ذلك تتم عملية  

 وأنه يرتتب على عمليات اختاذ قرار التمويل جمموعة من النتائج أمهها:

 ؛ حتديد املركز املايل للمؤسسة -1
 ؛ للمؤسسة  االئتماينحتديد املركز  -2
 ؛ حتديد رحبية املؤسسة -3
 ؛ حتديد التزامات املؤسسة -4
 ( 317، صفحة 2014)اللحام، حتديد انفاقها االستثماري أو انفاقها الرأمسايل. -5
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 : عموميات حول التمويل ثايناملطلب ال

، حيث جيب على صاحب املشروع أن يقوم يعد التمويل مهما جدا لكل كيان خاصة يف بداية نشاطه
وعليه سيتم يف هذا اجلزء    ابلبحث عن مصادر متويل مناسبة ملشروعه من أجل الوصول إىل أهدافه املسطرة.  

 .من الدراسة التطرق إىل التمويل من حيث املفهوم وجماالته الرئيسية، أمهيته وكذا أنواعه وخماطره

 وجماالته الرئيسية   الفرع األول: تعريف التمويل 

 أوال: تعريف التمويل  

)بن  ". املال  أعطيته  مبعىن  مولتهو   مالك،  كثر  مبعىن  ولتمت"  إنك  ويقال  ابملال،  اإلمداد  هو  لغة  التمويل"    لغة:
 ( 989، صفحة 1991هادية ، 

 ميكن تعريف التمويل اصطالحا كما يلي:    :اصطالحا
األول:   تعين  التعريف  متويل  فإن كلمة  أكسفورد  قاموس  األموال"وحسب  وي"إدارة  قاموس  ويعرفها  بسرتز  . 

 (aswath, 2006, p. 2)علم دراسة األموال"."للجامعة أبنه Webster’s Dictionaryالتاسع

الثاين:   االقتصادي"."التعريف  ابلنشاط  للقيام  الالزمة  األموال  تدبري  ويعين  للتمويل  عام  معىن  )عبد  هناك 
 ( 165، صفحة 2008احلميد، 

الثالث من  التعريف  األموال  على  احلصول  هو  للربح  اهلادفة  االقتصادية  املنشآت  يف  "التمويل  مصادرها : 
،  2015)العساف و مسحان ،  املختلفة لتوظيفها )استثمارها( يف جماالت معينة لتعظيم قيمة املنشأة السوقية".

 ( 36صفحة 

ال "رابع التعريف  من  :  يتكون  التعريف  وهذا  إليها،  احلاجة  أوقات  يف  ابألموال  اإلمداد  أبنه  التمويل  يعرف 
 العناصر التالية:  

 ؛ حتديد دقيق لوقت احلاجة له  -

 ؛ البحث عن مصادر لألموال -

 ( 21، صفحة 2002)احلاج، . "املخاطر اليت تعرتض أي نشاط يزاوله اإلنسان -
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بعبارة أوسع، التمويل هو ختصيص األموال بني أصحاب الفائض )أموال فائضة( وأولئك  : "امسالتعريف اخل
الذين حيتاجون إليها )أصحاب العجز(. وبشكل أكثر حتديدا كيف ميكن ألصحاب العجز احلصول على هذه  

 (laurece booth & sean cleary, 2013, p. 3)األموال وما هي شروط احلصول عليها".
التمويل هو عملية توفري األموال الالزمة يف حالة  من هذه التعاريف ميكن أن نقول: احلاجة إليها    أبن 

 تطوير أو إمتام املشاريع املوجودة فعال على أرض الواقع.  أو الرغبة يف الرغبة يف جتسيد املشاريع اجلديدة  مثل

 اثنيا: جماالت التمويل الرئيسية 
 جماالت رئيسية للتمويل نوضحها يف الشكل املوايل: ةميكننا أن نفرق بني ثالث 

 : جماالت التمويل الرئيسية ( 1-1)الشكل رقم   

 
Source:(laurece booth & sean cleary, 2013, p. 3) 

يوضح الشكل السابق جماالت التمويل الرئيسية، حيث ميكن أن نالحظ أبن التمويل يوجه إىل خمتلف  
أ يوجه  والعوائد. كما  األرابح  لتحقيق  إدارته  يتم  حيث  التجارية  املالية،  املشاريع  واملؤسسات  البنوك  من  يضا 

 ويوجه التمويل إىل االستثمارات الضخمة مثل شراء األوراق املالية للتداول يف سوق األوراق املالية.   

 نواع التمويلأاثلثا: 

 ميكن النظر للتمويل من عدة زوااي واليت ترصد من خالهلا أنواع التمويل:  
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 :  حسب مدة االستحقاق-1
متويل قصري األجل: ويقصد به األموال اليت ال تزيد فرتة استعماهلا عن سنة ابملبالغ النقدية اليت ختصص   -أ

 لدفع األجور وشراء املواد والتوسع املومسي وغريها.
موضوعه يف الغالب متويل املشرتايت   ،إىل مخس سنوات  ةاألجل: وترتاوح مدته من سن متويل متوسط   -ب

 واملعدات واآلالت. 
سنوات   5متويل طويل األجل: ينشأ من الطلب على األموال لتكوين رأس املال الثابت وتزيد مدته عن   -ت

 (211-210، الصفحات 2012)يوسف، مثل عمليات التوسيع.
 حسب مصدرها:  -2
متويل داخلي: ويكون مصدره من املؤسسة نفسها أو مالكيها، مثل: بيع األصول أو أتجريها أو حجز   -أ

 األرابح...اخل.
البنكي، التمويل التجاري، السندات   االقرتاضمتويل خارجي: ويكون مصدره من خارج املؤسسة مثل   -ب

 ( 26، صفحة 2002)احلاج، ... اخل. 
 حسب استخدامها:   -3
ملواجهة  االستغالل متويل   -أ ترصد  اليت  املعامالت  تلك  إىل  يصنف  قصرية    االحتياطيات:  واملعامالت 

 األجل واليت تتعلق بتنشيط الدورة اإلنتاجية يف املؤسسة. 
اليت يرتتب عنها خلق طاقة إنتاجية االستثمارمتويل   -ب النفقات  : ويتمثل يف األموال املخصصة ملواجهة 

ي إىل  جديدة وتوسيع الطاقة احلالية للمشروع القتناء اآلالت والتجهيزات وما يليها من العمليات اليت تؤد 
 ( 212، صفحة 2012)يوسف، زايدة التكوين الرأمسايل للمشروع. 

 : تنقسم إىل:  حسب معيار امللكية -4
 أموال خاصة: وتقسم إىل نوعني أساسيني:   -أ

على   - املؤسسة  قدرة  عن  وتعرب  االستغاللية  دورهتا  من  املؤسسة  عليها  حتصل  املصدر:  داخلية  أموال 
املصادر اخلارجية ألي ما  اللجوء إىل  بنفسها دون احلاجة إىل  اليت متكنها من متويل نفسها  توليد األموال 

اليعرب عنه ابلتمويل الذايت ومن أمثلتها االهتالكات، املؤوان ويعد هذا النوع    صافية غري املوزعةت واألرابح 
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ليس كايف   أنه  مببالغ كبرية. غري  لالقرتاض  اللجوء  من  املؤسسة  أنه جينب  أساسي وضروري حيث  مكمل 
 لتمويل فرص االستثمارات اليت تتاح للمؤسسة. 

ويتعلق - املصدر:  خارجية  سوق  أموال  بوجود  التمويل  من  النوع  املالية    هذا  األوراق  فيه  تتداول  مايل 
الذي تلجأ إليه املؤسسة كبديل لرفع رأمساهلا دون ك التمويل طويل األجل  األسهم اليت تعد من أهم أنواع 

 .ض. ابإلضافة إىل األسهم املمتازةاللجوء إىل االقرتا 
يف   -ب رغبتها  عند  أو  املؤسسة  عمليات  لتمويل  اخلاصة  األموال  عدم كفاية  حالة  يف  املقرتضة:  األموال 

تلجأ   معني  هدف  طريق  حتقيق  عن  استثماراهتا  لتمويل  املالية  واملؤسسات  للبنوك  االقتصادية  املؤسسات 
طلب احلصول على االقرتاض وقد قسمت مصادر التمويل يف هذا الصدد إىل مصادر قصرية األجل وطويلة  

 (61-56، الصفحات 2019)بقاش و بن دادة ، ومتوسطة األجل.
 وسنتطرق هلذه األنواع ابلتفصيل يف اجلزء املخصص ملصادر التمويل. 

 : أنواع التمويل (2-1)الشكل رقم 

 
 ابالعتماد على ما سبق.  املصدر: من إعداد الطالبة

أنواع التمويل

حسب معيار امللكية 

أموال مقرتضة

أموال خاصة

حسب االستخدام

متويل االستثمار

متويل االستغالل 

حسب املصدر 

خارجي

داخلي

حسب مدة االستحقاق 

طويل األجل

متوسط األجل

قصري األجل 
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 الفرع الثاين: اإلحتياج التمويلي لدورة اإلستغالل واالستثمار.

 حتياج التمويلي لدورة االستثماراالأوال: 
ن املنطقي أن حتتاج املؤسسة إىل متويل أصوهلا الثابتة اليت تظهر يف اجلانب األمين من امليزانية، حيث أمن 

البحث   ونفقات  احملل  شهرة  مثل  معنوية  أو  واملباين،  واألراضي  اآلالت  مثل  مادية  تكون  قد  األصول  هذه 
 (Mourgues, 1999, p. 17)والتطوير، كما قد تكون مالية.

متثل استثمارا، وهذا املفهوم  أم ال عنها تدفقات نقدية سواء تولدومن املنظور املايل فإن أي نفقة تصرف 
إنتاجي )أصول مادية هتتلك   اقتصاداي فنعين ابالستثمار تكوين رأس مال  املفهوم احملاسيب. أما  يعد أمشل من 
تصنيع   هبدف  االستغالل  دورة  ميول  االقتصادية(  قيمتها  اخنفاض  حالة  يف  عنها  التخلي  ويتم  الزمن  مبرور 

 (Hemici & conso , 2002, p. 38)املنتجات.

 حتياج التمويلي لدورة االستغالل االاثنيا: 
تعرف احتياجات دورة االستغالل لدى املؤسسة عادة ابحتياجات رأس املال العامل، وهي اليت تتجدد  

شراء املواد األولية، مث ختزينها    تتمثل يف و   ،بتجدد نشاط املؤسسة خالل كل مرحلة من مراحل دورة االستغالل 
 (sonlik, 2001, p. 57)ابملخزن، مث تصنيع املنتجات التامة الصنع، وأخريا بيعها.

 املطلب الثالث: مفاهيم حول اهليكل التمويلي 

من بني القرارات املهمة املندرجة ضمن السياسة    Financial structureيعد اختيار اهليكل التمويلي  
اهليكل   تؤثر على حتديد  التمويل اخلاصة هبا، كما أن هناك عدة عوامل  املالية للمؤسسة، فهي حتدد مصادر 
املايل املناسب للمؤسسة. وعليه سنتطرق يف هذا اجلزء من الدراسة إىل خمتلف املفاهيم العامة للهيكل التمويلي  

 ، وكذا اهليكل التمويلي األمثل.  تمييز بينه وبني هيكل رأس املالال ابإلضافة إىل

 الفرع األول: اهليكل التمويلي  

النسيب )أو   بتقرير اجلزء  يتعلق  املالية للمؤسسة، فهو  التمويلي يعترب قرارا مهما للسياسة  اهليكل  اختيار 
البعض  الدائمة،  األموال  اخلزينة ورؤوس  قروض  بني  التوزيع  أو  األجل  والطويل  األجل  للتمويل قصري  احلصة( 

ملرونة والبعض اآلخر يفضل التمويل الدائم يفضل اللجوء املنتظم لالقرتاض قصري األجل ألنه مينح مزيدا من ا 
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التمويل مل توجد إال ألنه يوجد احتياجات، ومن املهم توافق نوع   ألنه أقل تكلفة. يف الواقع هذه األنواع من 
 (sonlik, 2001, p. 180)التمويل مع طبيعة واحتياجات االستثمار.

 لتمويلي أوال: تعريف اهليكل ا
 ميكننا تعريف اهليكل التمويلي كما يلي:  

"تشكيلة املصادر اليت حصلت منها املؤسسة على أموال هبدف متويل    يقصد ابهليكل التمويليالتعريف األول: 
العناصر  يتكون منها جانب اخلصوم، سواء كانت تلك  اليت  العناصر  فإنه يتضمن كافة  استثماراهتا". ومن مث 

 ( 527 ، صفحة 2003)اهلندي م.، طويلة األجل أو قصرية األجل.

الثاين:  األموا   التعريف  جمموع  هو  التمويلي  أصولاهليكل  متويل  بواسطتها  مت  اليت  يتضمن    ل  وهو  املؤسسة، 
التمويل املقرتض والتمويل املمتلك ومها يشكالن اجلانب األيسر من امليزانية. أي أن اهليكل املايل يتكون من  

التمويل امل التمويل املقرتض الذي يضمن  التمويل مها  قرتض قصري األجل، والتمويل املقرتض طويل  نوعني من 
املمتلكاألجل والتمويل  احملتجزة.  ،  واألرابح  املدفوع  املال  رأس  يضمن  م.،  الذي  صفحة  2009)العامري   ،
159) 

جانب اخلصوم وحقوق   يشملأبنه هيكل مصادر التمويل    يعرف اهليكل التمويلي للمؤسسة  التعريف الثالث:
، وأنه يتمثل يف  املؤسسة متويل أصول    من خالهلاامللكية يف قائمة امليزانية، كما يعرف على أنه الطريقة اليت يتم  

املتداولة(   )اخلصوم  األجل  املديونية قصرية  يتضمن  والذي  امليزانية،  امللكية من  اخلصوم وحقوق  فقرات جانب 
 . ( 138، صفحة 2007)اخلرشة و النعيمي ،  )اخلصوم طويلة األجل( وحقوق امللكية ديونية طويلة األجلوامل

 capital)وجتدر اإلشارة هنا إىل ضرورة التمييز بني هيكل األصول واهليكل التمويلي وهيكل رأس املال 

structure)  األصول فهيكل   ،Asset Structure  امليزانية من  األمين  اليت  اجلانب  املؤسسة  موارد  أي   ،
األصول اليت    انية أي متويل املوارد أوويشري اهليكل التمويلي للمؤسسة إىل اجلانب األيسر من امليز   ينبغي متويلها، 

والذي يتمثل يف القروض طويلة األجل  ال فيعين التمويل الدائم للمؤسسةأما هيكل رأس امل حتتاج إليها املؤسسة
 واألسهم املمتازة وحقوق امللكية أي أن:  

 األصول = جمموع األصول تركيبة 
 = جمموع اخلصوم ورأس املال تركيبة اخلصوم
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،  1986)توفيق،  = القروض طويلة األجل + األسهم املمتازة + حقوق املسامهني  تركيبة األموال اخلاصة 
 (302-301الصفحات 

هووعليه   للمؤسسة  التمويلي  اهليكل  أبن  نقول  أن  ختتارها    ميكن  اليت  التمويل  مصادر  من  توليفة 
األجل،   طويلة  أو  قصرية  املصادر  هذه  سواء كانت  للميزانية  األيسر  اجلانب  يف  وجنده  أو    مملوكةاملؤسسة. 

 مقرتضة.  

 الفرع الثاين: اهليكل التمويلي األمثل

ضة الذي جيعل تكلفة  األمثل أبنه ذلك املزيج من األموال اخلاصة واألموال املقرت   يعرف اهليكل التمويلي
التمويل املرجحة يف أدىن حد ممكن، وإذا ما جنحت املؤسسة من حتقيق ذلك متكنت من تعظيم ثروة املالكني،  

 ويرتتب على حتديد املؤسسة للهيكل املايل األمثل املزااي اآلتية:  

 ختفيض تكلفة املزيج التمويلي؛  -

 تعظيم العائد على األموال اخلاصة؛ -

 املالكني من خالل زايدة قابلية املنشأة على إجياد فرص استثمارية جديدة. تعظيم ثروة  -
يتبني مما تقدم أعاله أبن اهليكل املايل األمثل يشكل مسألة على قدر كبري من األمهية لإلدارة املالية،     

فبموجب السابقة،  املزااي  حتقيق  منه  تستهدف  أمثل  ماليا  هيكال  حتديد  منها  يتطلب  الذي  معايري    األمر 
املخاطرة، العائد، الكلفة، حتدد احلالة املثالية للهيكل املايل، ومبا أن هذه املعايري تتأثر كثريا ابلتغيري الذي حيدث  
تكون   أن  ابلضرورة  ليست  واليت  املايل،  للهيكل  املثالية  احلالة  على  حتافظ  ابستمرار حىت  البيئية  الظروف  يف 

 (161، صفحة 2009)العامري م.، ثالية وفقا للمتغريات البيئية. نفسها على الدوام ولكنها احلالة امل
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 التمويل مصادر   بحث الثاين:امل

أهم  وعرض  للمؤسسة،  املمكنة  التمويل  مصادر  خمتلف  حتديد  حول  الدراسة  من  اجلزء  هذا  يتمحور 
كما رأينا سابقا فإن معايري تصنيف أموال املؤسسات خمتلفة ومتعددة،  خصائص كل مصدر من هذه املصادر. و 

ونظرا لذلك فقد اعتمدان على معيار جيمع بينها وهو معيار امللكية. على اعتبار أن املزيج التمويلي للمؤسسات 
 االقتصادية يتكون من األموال اخلاصة واألموال املقرتضة كما يلي:   

 األول: األموال اخلاصة ملطلبا

وأهم ما مييزها هو بقاءها ملدة طويلة  اجلارية،  عملياهتاوال اليت حتصل عليها املؤسسة من هي جمموعة األم
 يف خدمة املؤسسة.  

 التمويل الداخليالفرع األول: 

 أوال: التمويل الذايت  

 التمويل الذايت:  تعريف  -1
يلي: الذايت كما  التمويل  تعرف  أهم  ميكن  وابخلهو  املؤسسة  لتمويل  إنشائها مصدر  مرحلة  يف  صوص 

املصادر اخلارجية، وحمفزا جلذب مصادر متويل خارجية عند احلاجة   اللجوء إىل  تقليل  ومنوها، ألنه يساهم يف 
إليها. وميكن تعريفه أبنه '' هو األموال الداخلية للمؤسسة، والصادر عن نشاطها خالل فرتة زمنية معينة، ويتم  

إ أصوهلا".توجيهه  متويل  األموال   .(Coussergus, 1984, p. 23)ىل  لرؤوس  مصدر   " أبنه  أيضا  ويعرف 
هي   أساسية  عناصر  ثالث  من  الذايت  التمويل  ويتكون  نشاطها.  يف  تستخدمه  والذي  املؤسسة  يف  اخلاصة 

 (Dèpallens, 1987, p. 5).خمصصات االهتالك، خمصصات املؤوانت، األرابح احملتجزة

حققته  :  احملتجزةاألرابح   -أ الذي  للتوزيع  القابل  الفائض  من  اجلزء  ذلك  أبهنا  احملتجزة  األرابح  تعرف 
املؤسسة من ممارسة نشاطها يف السنة اجلارية أو السنوات السابقة، ومل يدفع يف شكل توزيعات والذي تعيد  

ويف هذا اجملال تعرف النسبة املئوية لألرابح احملتجزة ابسم  .(134، صفحة  1998)العزيز،  .املؤسسة استثماره
رابح املنشأة اليت حتتجزها نسبة االحتجاز وهي النسبة املكملة لنسبة التوزيع اليت تشري إىل النسبة املئوية من أ

يتيح   ألغراض استثمارها، وأن هذه النسبة تتغري عرب الوقت، وهذا يعين أن ارتفاع نسبة االحتجاز  املؤسسة
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منو األرابح واملقسوم من املستقبل، وهو ليس املصدر الوحيد للنمو، إذ أن ازدايد العوائد على حق امللكية  
 من خالل فرص أفضل الستثمار رأس املال تؤدي إىل ذلك أيضا، ومتثل نسبة االحتجاز ابآليت:

 
 

األرابح احملتجزة بصورة كبرية كمصدر متويل، واألرابح احملتجزة هي التمويل  تعتمد شركات األعمال على  
ابمللكية الداخلي، وهو األقل كلفة من إصدار األسهم العادية، التمويل ابمللكية اخلارجي، ويعد التمويل ابمللكية  

األجل. طويل  متويل  العادية  األسهم  طريق  عن  خارجي  أو  داخلي  م.،  سواء كان  صفحة  2009)العامري   ،
726) 
أو  اإلهتالك:   -ب )تثبيت( مادي  املرتبطة أبصل  االقتصادية  املنافع  "استهالك  املايل  احملاسيب  النظام  عرفه 

يعد االهتالك احتجازا جلزء من الدخل سنواي، حيث وإىل غاية .(11، صفحة  2011)عطية ع.،  معنوي".
إنتهاء العمر االفرتاضي لألصل يكون قد جتمع لدى املؤسسة قدرا من األموال يكفي إلحالل ذلك األصل 
أبصل آخر جديد. ومبا أن قسط االهتالك يعترب احتجازا جلزء من الدخل. فإن صايف الربح الذي يظهر يف  

ميثل صايف التدفق النقدي املتولد من العمليات، إذ ينبغي أن يضاف إليه األموال احملتجزة  قائمة الدخل ال  
 ألغراض االهتالك وهذا ما ميكن صياغته يف املعادلة التالية:  

  ، الصفحات2003)اهلندي م.، صايف التدفق النقدي = صايف الربح بعد الضريبة + قسط االهتالك السنوي.

39-40) 
إضافة إىل االهتالكات تعد املؤوانت أيضا من مكوانت التمويل الذايت للمؤسسة، واستنادا املؤوانت:   -ت

ملبدأ احليطة واحلذر تكون املؤسسات ملزمة بتكوين مؤوانت وتسجيلها بدفاترها احملاسبية. بغض النظر عما 
 خسائر أو أرابح، وهذا حفاظا على صدق وضعية املؤسسة املالية. إذا كانت املؤسسة حتقق 

 مزااي وعيوب التمويل الذايت:  -2

 كغريه من مصادر التمويل للتمويل الذايت مزااي وعيوب نذكرها فيما يلي: 

 لي: تتمثل فيما ي املزااي: -أ

 هو املصدر األول واملستخدم لتكوين رأس املال أبقل تكلفة ممكنة؛   -

نسبة التوزيع. -1نسبة االحتجاز=   
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عند طرح املؤسسة ألسهمها للبيع أو االكتتاب فإن ذلك قد يرسل إشارة سالبة وهو ما يؤثر على مركز   -
املشروع،  التدخل يف إدارة  املسامهني من حق  استفادة بعض  املؤسسة. ابإلضافة إىل  القرارات داخل  اختاذ 

 فهم يفضلون عدم توزيع أرابحهم لعدة سنوات؛   وابلتايل

 عدم توزيع األرابح يعفي املؤسسة من دفع الضريبة على األرابح؛  -

 جذب املوارد املالية اخلارجية مثل احلصول على القروض البنكية.  -

 تتمثل فيما يلي: العيوب:  -ب

ة قد يزيد من تكلفة  اقتطاع أقساط االهتالك املرتفعة وخصوصا يف السنوات األوىل من نشاط املؤسس -
 السلع وهو ما يؤدي إىل زايدة أسعارها؛ 

التمويل الذايت وهو ما يؤدي إىل ختفيض الطلب على   - اخنفاض حجم األرابح املوزعة يؤدي إىل زايدة 
 أسهم املؤسسة وابلتايل اخنفاض قيمتها؛ 

تفويت فرص استثمارية جيدة  يؤدي االعتماد على التمويل الذايت إىل تعطيل توسيع املؤسسة ما يعين   -
هذه   تتطلبها  اليت  الالزمة  املالية  االحتياجات  توفري  على  الذايت  التمويل  قصر  بسبب  للمؤسسات  متاحة 

 االستثمارات؛ 

 (239-238، الصفحات 2012)يوسف، حرمان أصحاب احلقوق من األرابح اليت حققتها املؤسسة. -
 التمويل من عوائد التنازل عن االصول الثابتةاثنيا: 

املؤسسة عن أحد  تنازل  الثابتة موردا داخليا. حيث عند  بيع األصول  املتحصل عليه من  التمويل  يعد 
التنازل على االصول   تدفق نقدي يدخل كمورد متويلي داخلي للمؤسسة. ويعود سبب  أصوهلا تتحصل على 

 مها:   الثابتة داخل املؤسسة لسببني

 التحديث: أي شراء أصول جديدة متطورة خلفا الستثماراهتا املهتلكة. -

 عدم استغالل األصول املباعة: أي أهنا مل تعد ضرورية وال تستخدمها يف نشاطها. -
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املالية هتمل هذا النوع من التمويل نظرا لطابعه االستثنائي وعدم اندراجه   اإلدارة  وجند أن معظم مؤلفات 
املراد  ضمن   األصل  بيع  سعر  يكون  حيث  األحيان،  بعض  يف  موارده  وقلة  للمؤسسات  العادي  النشاط 

 التنازل عنه أقل من قيمته احملاسبية الصافية مما حيول دون اعتباره من مصادر التمويل. 

 الفرع الثاين: التمويل اخلارجي

 األسهم العادية أوال: 

يعترب حامل السهم مالكا أو شريكا أو ؤسسة هو سند يثبت ملكية حصة من امل السهم العاديتعريف:  -1
ة وسيلة التمويل الرئيسية، لذا كان االعتماد  األسهم العادية من وجهة نظر املؤسسثل  . متيف املؤسسة  مسامها

التأسيس، ألن هذ بدء  عند  للشركات خصوصا  الدائم  للتمويل  األسهم  النوع من  ا شبه رئيسي على هذا 
املؤسسة حيمل  ال  األسهم  من  ابلنسبة    النوع  احلال  هو  للغري، كما  أو كلفة  أعباء  املمتازة أي  لألسهم 

واملؤسس استخداموالسندات؛  مقابل  العادية  األسهم  أو حمدد حلملة  اثبت  عائد  أي  بدفع  ملزمة  ها ة غري 
املؤسسة بتوزيعها عندئذ حيصل    ألمواهلم ولكن إذا حققت  محلة األسهم على حصة  أرابحا، واختذت قرار 

من ذلك الربح، وطبعا ال حيصل محلة األسهم العادية على أي عائد يف حالة عدم توزيع األرابح أو يف حالة 
 ( 106، صفحة 2009)عقل، اخلسارة.

 تنقسم األسهم العادية إىل ما يلي:   تصنيف األسهم العادية: -2
هي ذلك النوع الذي نتوقع أن تبقى أسعارها Defensive Stocks  األسهم املدافعة  األسهم املدافعة: -أ

جذابة  وتعد  املال،  ألسواق  احلادة  والتقلبات  األعمال  وتدهور  االقتصادي  ابلركود  تتأثر  وال  مستقرة 
للمستثمرين الراغبني يف احلصول على عوائد مؤكدة. وهناك مفهومان مرتابطان ومتقارابن لألسهم املدافعة 

دافع ال ينخفض ابخنفاض السوق الكلي. والثاين أنه وفقا لنموذج تسعري  أوهلما أن معدل عائد السهم امل
له خماطر   أن  أي  منخفضة.  تكون  بيتا  مبعامل  املقاسة  السهم  هلذا  النظامية  فاملخاطرة  الرأمسالية  األصول 

 نظامية أقل من خماطر عائد السوق.   
الدورية:   -ب ماألسهم  األسهم  من  النوع  وأسعارهذا  أرابح  وتدعى يرتبطمستوى  االقتصادية  احلالة  ع 

مباشرة   Cyclical Stocksابلدورية أسعارها  وتتقلب  االقتصاد  بتغري  التأثر  سريعة  ملؤسسات  تعود  ألهنا 
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 Aggressiveأكرب من معظم األسهم ابزدهار االقتصاد وتدهوره. وتوصف هذه األسهم ابجملازفة  وبدرجة  

stocksكبري أي أن خماطرها عالية.  وعوائدها تتقلب بشكل أكرب وهلا معامل بيتا 
املضاربة:   -ت أسعارها    Speculative stocksأسهم  ارتفاع  يف  أمال  األسهم  هذه  املستثمرون  يشرتى 

ى مستقبال مراهنني على أن ما قد يستجد من معلومات واكتشافات ووسائل إنتاج سوف يؤثر ابألجياب عل
السهم،   سعر  ويزيد  املؤسسة  هذه  منو  قيم  ومتيل  ابملؤسسة.  اخلاصة  التارخيية  البياانت  على  االستناد  دون 

لتقلب بشكل كبري عند استالم معلومات جديدة تتعلق مبستقبل املؤسسة. أما معامل بيتا األسهم وأرابحها ل
 هلذه األسهم فيكون دوما أكرب من الواحد واحتمال اخلسائر وارد. 

)الناجحة(:   -ث الراحبة  والقدمية Blue-chip Stocksاألسهم  الكبرية  للمؤسسات  األسهم  هذه  تعود 
وم معايري  تضع  ما  غالبا  وتقدمي  واملعروفة،  اإلدارة  بكفاءة  ومتتاز  األخرى.  املؤسسات  هبا  تقيم  ؤشرات 

القليل  منتجات خمتلفة مميزة وذات جودة عالية. من مميزات هذه األسهم أسعارها املرتفعة وعائد مقسومها 
والقدرة على دفع مقسوم مستقر لسنوات األداء اجليد والسيئ لفرتة طويلة. مما يسمح هلا ابلنمو يف األمد 

جذابة ال استثمارات  األسهم  من  النوع  هذا  ويعد  املستثمرون.  هلا  يوليها  اليت  الكبرية  الثقة  بفضل  طويل 
للمستثمرين الذين يرغبون يف حتقيق عوائد مستقرة وقابلة للتنبؤ، ابإلضافة إىل أهنا تباع مبضاعف أرابح عايل  

 وهلا بيتا مقاربة للواحد وتستعيد خسائرها يف كثري من احلاالت.
يهدف بعض املستثمرون عند شرائهم هلذا النوع من األسهم أساسا Income Stocksسهم الدخل  أ -ج

إىل احلصول على املقسوم النقدي من األرابح الذي ميثل حافزا هلم أساسيا الستثمارهم فيها ألهنا أقل عرضة 
 يف تقلبات األسعار.  

يف واضح هلا ومازالت قابلة للنقاش  بعد على تعر   االتفاقاليت مل يتم  Growth Stocksأسهم النمو   -ح
 (475-473، الصفحات 2009)العامري م.، واجلدل. 

 مزااي محلة األسهم العادية:  -3

 يتمتع محلة األسهم العادية مبجموعة من املزااي تتمثل فيما يلي:  

حق الرقابة على املشروع: حيث متتلك اجلمعية العمومية للمسامهني سلطة اإلدارة العليا. ومتارس حق  -
 الرقابة على خمتلف أنشطة املؤسسة؛ 
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شراء األسهم العادية اجلديدة اليت  حق األولوية يف االكتتاب: يتمتع محلة األسهم العادية القدامى حبق   -
 تصدرها املؤسسة وهذا حفاظا على مراكزهم يف الرقابة والسيطرة؛ 

تعترب حقا من  - املالية  التزاماهتا  بعد سداد  املؤسسة  اليت حتققها  األرابح  إن  األرابح:  االشرتاك يف  حق 
 حالة توزيع األرابح. درة وهذا يف حقوق املسامهني توزع عليهم ابلتساوي وفقا لعدد األسهم املص

حق نقل ملكية األسهم: ال يتوجب على املؤسسة سداد قيمة السهم إىل حامله يف اتريخ معني وإمنا  -
تبقى األموال املتولدة عن األسهم يف يد املؤسسة حىت يتم تصفيتها أو تنتهي حياهتا اإلنتاجية ألهنا تعد رأس  

،  2005)احلناوي،   ميتلكها يف سوق األوراق املالية.مال املؤسسة. ولكن من حق املساهم بيع األسهم اليت
 ( 348صفحة 

 تتمثل فيما يلي:    قيم األسهم العادية:  -4
االمسية:   -أ االمسيةالقيمة  القيمة  قسيمة    Par Value  تتمثل  على  املثبتة  القيمة  يف  العادية  لألسهم 

السهم ويتم على أساسها تسجيل رأس املال املدفوع، وينص عليها يف عقد التأسيس للمؤسسة. وهي ذات  
ال تكون املؤسسة إصدار أسهم جديدة جيب أأمهية اقتصادية قليلة من وجهة نظر املستثمرين. إذا أرادت  

ألن محلة األسهم مسؤولون أمام الدائنني عن الفرق بني السعر الذي يدفعونه  قيمتها أقل من القيمة االمسية  
 والقيمة االمسية.  

الدفرتية:  -ب الدفرتية    القيمة  القيمة  للمؤسسة    Book Valueحتدد  احملاسبية  السجالت  إىل  ابالستناد 
ه تتغري  املصدرة.  العادية  األسهم  عدد  على  املسامهني  حقوق  قسمة  طريق  عن  حساهبا  القيمة ويتم  ذه 

ابستمرار العتمادها على رحبية املؤسسة واألرابح احملتجزة حيث أهنا تعرب عن نصيب السهم من قيمة رأس  
االمسية   القيمة  يفوق  بسعر  عادية  ألسهم  جديدة  إصدارات  عن  الناجتة  اإلصدار  وعالوات  املدفوع  املال 

 للسهم واالحتياطات واألرابح احملتجزة.
متثل القيمة اليت يتداول هبا السهم العادي يف    Market Valueيمة السوقية  إن القالقيمة السوقية:   -ت

أسواق األوراق املالية وتتمثل ابلسعر الذي حيدده الباعة واملشرتون عند املتاجرة ابألسهم وحتسب عن طريق  
 ضرب سعر السوق للسهم العادي يف عدد األسهم املصدرة. 
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 أن إىل  ذلك يف  السبب ويعود السوقية قيمته عن العادي للسهم احلقيقة القيمة : ختتلفالقيمة احلقيقية -ث
  فهي .  نفسها  السوق  يف   املسامهني  أحكام  نفس  تكون   ال  قد   احلقيقية  القيمة  لتطوير   املستخدمة  األحكام

  احلقيقية   للقيمة  تسميات  عدة  وردت  وقد  .ما  مؤسسة  حول  املالية  املعلومات  حتليل  على  املعتمدة  القيمة
  حتليل   يف  األساسي  الغرض  ويعد.  الصحيحة   والقيمة  النظرية   والقيمة  العادلة  القيمة  املعقولة،  القيمة  منها

  أمناطها  دراسة  مع  السائدة  األسعار  عشوائية  مدى  معرفة  هو  السائد  السوق  بسعر  ومقارنتها  احلقيقية  القيمة
  للسهم   احلقيقية  القيمة   ختتلف  وقد .  أوخمفض  مضخم   تسعري  ذو   السهم  كان  ما  إذا   لتحديد   واملتوقعة   احلالية

 .املؤسسة أداء عن كافية  معلومات توفر  عدم أو األسهم أبسعار التالعب بسبب السوقية قيمته عن
  احلصول   املساهم  يتوقع  اليت  املؤسسة  أصول  بيع  من  املتبقيةاإليرادات    قيمة  يف  تتمثل:  القيمةالتصفوية -ج

 األسهم  ومحلة الدائنني حقوق تسديد بعد االيرادات، تلك قيمة من حيمله الذي العادي السهم مقابل عليها
 األسهم   عدد  على  للمؤسسة  التصفية  قيمة  بقسمة  التصفوية   السهم  قيمة  وتستخرج.  املمتازة

 (479-476، الصفحات 2009)العامري م.، .املصدرة

 املمتازة ألسهم  ااثنيا: 

 تعريف:   -1

 مقسوم عادة  األسهم هذه وحتمل التمتع،  أسهم مصطلح األسهم من النوع هذا  على يطلق "  التعريف األول:
 املمتازة األسهم وجتمع سنة، لكل ا اثبتا مبلغ أو للسهم اإلمسية القيمة من مئوية نسبة   شكل على حمدد أرابح

 ( 159، صفحة 2007)اخلرشة و النعيمي ، ." (السندات) املديونية أدوات مزااي وبني  العادية األسهم مزااي بني

  األويل حني تصفية   االستثمار  رابح، واستعادةاأل  على  احلصول   يف  احلق   هلا  اليت  هي األسهم"  التعريف الثاين:
احلصول  األسهم  محلة  إن.  املؤسسة يف  احلق  هلم  حلديه  وليس  األرابح  من  اثبتة  نسبة  على  املمتازة   قوق م 

 " التصويت.
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 أنواع األسهم املمتازة:  -2

 ميكن تصنيف األسهم املمتازة إىل األنواع الرئيسية التالية:  

  :Cumulative preference sharesالرتاكمية األفضلية أسهم -أ
أي أنه   . أرابح ليسلها  اليت السنوات لتلك األرابح بتوزيعات املطالبة الرتاكمية األفضلية  ألسهم حيث حيق

إذا مل حتقق املؤسسة أرابحا لسنة أو أكثر، سيكون هلذا النوع من األسهم احلصول على أرابح مقارنة 
 للسنوات السابقة إذا حققت املؤسسة أرابحا يف السنوات املقبلة.

تراكمية -ب غي  تفضيلية  ا  NON-Cumulative preference shares:  أسهم  هلا  يف  ليس  حلق 
املطالبة ابملزااي السابقة، أي أنه إذا مل حتقق املؤسسة أي أرابح فإنه ال ميكن حلملة هذه األسهم أن يطالبوا  

 أبي أرابح. 
عندما يكون لألسهم    Redeemable preference shares:  األسهم املمتازة القابلة لالستدعاء -ت

املؤسسة. بشروط متفق   قابلة لالستدعاء ميكن اسرتجاعها خالل عمر  املمتازة فرتة استحقاق اثبتة تصبح 
 (Subramanian & Paramasivan , 2009, pp. 30-31)عليها.

على األسهم املمتازة كمصدر للتمويل    تتمتع املؤسسات اليت تعتمداألسهم املمتازة كمصدر للتمويل: -3
حيق  وال  مبقدار،  حمددة  التوزيعات  وتكون  توزيعات،  قانوان إبجراء  ملزمة  ليست  اهنا  بينها  من  مزااي  بعدة 
حلملة هذا النوع من األسهم التصويت إال إذا كانت املؤسسة متر حبالة حرجة. وتساهم زايدة إصدار األسهم  

املؤسسة قادرة على االقرتاض يف املمتازة يف ختفيض نسبة األم اململوكة، ما جيعل  املقرتضة إىل األموال  وال 
األسهم اليت    استدعاءاملستقبل. أيضا ميكن أن يتضمن قرار إصدار األسهم املمتازة إعطاء املؤسسة احلق يف  

قيمته اإلمسية  وهذا ) شرائهاأي إعادة  )  أصدرهتا قيمة تفوق  وهذا احلق يعترب   .مقابل حصول حامله على 
من   التخلص  طريق  عن  السوق  يف  الفائدة  أسعار  اخنفاض  من  تستفيد  أن  ميكن  حيث  للمؤسسة  ميزة 
ذات  ممتازة  أسهم  أو  منخفض  ذات كوبون  أخرى  بسندات  واحالهلا  إصدارها  سبق  اليت  املمتازة  األسهم 

يوهبا أهنا عالية التكلفة نسبيا، ألهنا تفوق تكلفة االقرتاض وهذا يعود إىل أن معدل ربح منخفض. ومن ع
املؤسسة لن حتقق من ورائها أي وفرات ضريبية ابإلضافة إىل أن   توزيعاهتا ال ختضع للضرائب مما يعين أن 
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هم على املطالبة محلة األسهم املمتازة يتعرضون ملخاطر أكرب من املخاطر اليت يتعرض هلا املقرضون، مما يدفع
 مبعدل أعلى للعائد. أما يف حالة إفالس املؤسسة فيأيت أصحاب األسهم املمتازة يف املرحلة الثانية.  

توزيعات األرابح  مما يعاب أيضا عليها أن محلتها حيتفظون حبقهم مستقبال يف احلصول على مستحقاهتم من 
أ جند  وأيضا  األرابح.  توزيع  فيها  يتم  مل  اليت  يف  للسنوات  احلق  حلملتها  أن  هو  األسهم  هذه  عيوب  من  نه 

التصويت يف املسائل اليت تتعلق بفرض قيود على إجراء التوزيعات، أو يف حالة عدم كفاية األموال اليت ينبغي  
 (538-537، الصفحات 2003)اهلندي م.،  احتجازها الستدعاء السهم املمتاز.

 املطلب الثاين: األموال املقرتضة 

لتمويل   ميكن للمؤسسات االقتصادية أيضا االعتماد على األموال اليت حتصل عليها من املصادر اخلارجية
وتسمى ابألموال املقرتضة اليت تعد كعبئ على عاتقها. وسنتطرق يف هذا اجلزء   احتياجاهتا خالل فرتة من الزمن

 من الدراسة إىل كل من االئتمان التجاري والقروض القصرية والطويلة األجل، إضافة إىل االستئجار والسندات. 

 الفرع األول: اإلئتمان التجاري 

 تعريف االئتمان التجاري  أوال:

اري على أنه" االئتمان قصري األجل الذي مينحه املورد للمشرتي عندما يقوم ميكن تعريف االئتمان التج
أو استخدامها كمادة أولية  (65، صفحة  2016)احلسناوي،  هذا األخري بشراء البضائع بغرض إعادة بيعها". 

والبيع ابلتقسيط الذي مينحه التاجر إىل املستهلك ال  إلنتاج بضاعة مصنعة، ولذلك فإن االئتمان االستهالكي  
يعترب ضمن االئتمان التجاري، ألن الشروط اخلاصة مبنح االئتمان التجاري تنص على بيع البضاعة واملتاجرة  
االئتمان  العامل، واهلدف من  املال  التمويل يف حالة عدم كفاية رأس  النوع من  املشرتي إىل هذا  هبا، وحيتاج 

هو تلبية االحتياجات من مصادر خارجية يف حالة عدم إمكانية احلصول على القروض املصرفية مع  التجاري  
توفر الرغبة عند املورد لبيع البضاعة ابألجل أو الخنفاض كلفة هذا اإلئتمان، وهناك بعض الظروف اليت تساعد 

 ( 221، صفحة 2009)آل شبيب، على منح االئتمان التجاري وهي الظروف املومسية وظروف الطوارئ.
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 أنواع االئتمان التجاري اثنيا: 

أو  الدفع  وأوراق  اجلاري،  أو  املفتوح  احلساب  ومها  رئيسيان  نوعان  التجاري  االئتمان  ضمن  يدخل 
احلساب   أن تشرتي على  إما  لديها خياران،  اليت تشرتي ابألجل  فاملؤسسة  بقيمة  الكمبيالة.  أو حترر  املفتوح 

 هذه البضاعة ورقة جتارية وهي أوراق الدفع أو الكمبيالة. 

املفتوح:   -1 فإن احلساب  النوع  هلذا  وطبقا  التجاري.  االئتمان  من  الشائع  النوع  املفتوح  احلساب  يعترب 
الفاتورة وشروط الدفع، وتظهر تلك املديونية يف   جانب اخلصوم من  البائع يقوم إبرسال البضاعة مرفقا هبا 

 ميزانية املشرتي، كما أن هذه القيمة تظهر جبانب األصول يف امليزانية العمومية للبائع. 
قيمة    أوراق الدفع:  -2 يتعهد فيها ابلقيام بسداد  املشرتي بتوقيع ورقة جتارية  النوع أن يقوم  يتطلب هذا 

مزااي للبائع أمهها: االعرتاف الرمسي من    معينة للبائع يف اتريخ حمدد، وتوفر الورقة التجارية من املشرتي عدة
عن  امتناعه  أو  املشرتي  أتخر  حالة  يف  املديونية  تلك  إثبات  يسهل  مما  للبائع،  مبديونيته  املشرتي  جانب 
أن  للبائع  وميكن كذلك  للغري،  بتظهريها  البائع  قيام  طريق  عن  التجارية  الورقة  تداول  ميكن  السداد، كما 

 ( 18، صفحة 2015)براق و غريب ، احلالية من طرف البنوك.خيصمها ويتحصل على قيمتها 

 مزااي االئتمان التجاري اثلثا: 
  بسبب املزااي الكثرية لالئتمان التجاري جعلته مصدر متويل تعول عليه الكثري من اإلدارات املالية لتمويل 

 األعمال هذه املزااي ميكن إمجاهلا فيما يلي:   بعض االستثمارات التشغيلية ملؤسسة

 أهم ميزة لالئتمان التجاري كونه مصدر تلقائي؛  -

ففي حالة ا  - إليه،  املالية عندما حتتاج  اإلدارة  إليه  تلجأ  التجاري، حيث  االئتمان  هبا  يتمتع  اليت  ملرونة 
أن   اإلدارة  تستطيع  املبيعات  املشرتاة  زايدة  الكميات  بزايدة  وذلك  االئتمان  هذا  مقدار  من  تزيد 

 ابألجل.

ترتيبات متويلية بشكل رمسي،   - سهولة احلصول عليه بسبب عدم وجود حاجة لعمل أي إجراءات أو 
)مانح   املورد  مع  للمساومة  حاجة  هناك  املؤسسةوليس  قرار  هو  فالقرار  إىل    االئتمان(  حتتاج  اليت 

 االئتمان التجاري.
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من مصدرا متويليا مهما ابلنسبة لشركات األعمال الصغرية أو تلك اليت دخلت إىل السوق حديثا يض -
واليت مل تتمكن بعد من إظهار مدى قوهتا االئتمانية، مما يتعذر عليها احلصول على ائتمان مصريف يف  

 البنوك التجارية، وهبذا يكون االئتمان التجاري مصدرا متاحا وبيسر. 

حيث يتمتع االئتمان التجاري بقدرة جتديده بشكل مستمر مما يعطيه ميزة االستمرارية يف  االستمرارية،   -
 التوفر ويف االعتماد عليه.

التمويل   - مصادر  أنواع  أكثر  من  يعترب  وهلذا  ابنعدامها  ولرمبا  التجاري ابخنفاض كلفته  االئتمان  يتمتع 
 ( 339، صفحة 2006)الزبيدي، قبوال يف التمويل قصري األجل.

 التجاري كمصدر من مصادر التمويلأسباب استخدام االئتمان رابعا: 
 ميكن حصرها فيما يلي:  

استفادة  الكلفة:   -1 حالة  يف  وخاصة  للتمويل  اعتماده كوسيلة  لدى  تكلفته  اخنفاض  هنا  هبا  ونقصد 
ابإلضافة إىل قبول املوردين ملخاطر أكثر من املؤسسات  املشرتي من فرتة اخلصم املمنوحة يف شروط البيع،  

 املالية )املرونة( فهدفه هو جذب املزيد من العمالء مع احملافظة على العمالء احلاليني.
التمويل أو التشدد  املصدر الوحيد املتاح للحصول على التمويل:   -2 البنوك عن منح  يف حالة عزوف 

 و االستفادة من االئتمان التجاري نظرا لسهولة احلصول عليه. يف شروط منح االئتمان، يتجه العميل حن
فهو ال يتطلب إجراءات روتينية ومتعددة مقارنة ابملصارف. وعادة ما يتم    السهولة يف منح االئتمان: -3

البيع لضمان احلصول على قيمته دون املطالبة   منحه بواسطة وسائل االتصال املتاحة، ويعتمد على فاتورة 
 إلضافة إىل أنه مينح للعميل املرونة أحياان يف أتخر السداد دون حتمل تكاليف جديدة. أبي واثئق، اب

هذا    املرونة: -4 استخدام  احتياج  عند  ابآلجل  البيع  أسلوب  يستخدم  املورد  أن  هنا  ابملرونة  ونقصد 
 ( 227-226، الصفحات 2009)آل شبيب، األسلوب دون أي التزامات جتاه العميل.
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 لفرع الثاين: القروض قصية األجلا

من املعروف أن البنوك واملصارف تعمل على استالم النقود من الزابئن على شكل ودائع مقابل منحهم  
التوفري. كما تقوم   البنوك ابستغالل هذه الودائع من  تسهيالت مصرفية تتضمن: احلساابت اجلارية وحساابت 

 خالل منحها كقروض، وتعد هذه القروض من مصادر التمويل املهمة اليت تلجأ إليها املؤسسات.

 أوال: تعريف القروض قصية األجل 
" أهنا  على  األجل  القصرية  القروض  املؤسسات تعرف  من  لعمالئه  البنك  يقدمها  اليت  القروض  خمتلف 

 (206، صفحة 2011)املغريب، والتجارية". الصناعية 

 واع القروض املصرفية قصية األجل أناثنيا: 
 هناك عدة أنواع من هذه القروض أمهها: 

املتفق عليه مسبقا بني الرصيد املدين يف احلساب اجلاري )السحب على املكشوف( -1 املبلغ  : وهو 
واملؤسسة، حيث ميكن هلذه األخرية )املؤسسة( سحب ما يفوق لديها من رصيد دائن يف احلساب البنك  

 اجلاري.
التجارية -2 األوراق  تتسلمها خصم  اليت  القبض(  )أوراق  التجارية  األوراق  خصم  يعين  هنا  اخلصم   :

م تلك األوراق لدى املؤسسة من زابئنها عند البيع اآلجل هلم. فعندما حتتاج املؤسسة إىل متويل، تقوم خبص
معه   عليه  متفق  فائدة  بسعر  البنك  لدى  األوراق  مبلغ  على  وحتصل  معه،  عليه  متفق  فائدة  بسعر  البنك 

 وحتصل على مبلغ األوراق انقصا استخدام اخلصم نقدا.
على  السلف: -3 املؤسسة  حتصل  حبيث  والبنك،  املنشأة  بني  عليها  االتفاق  يتم  مصرفية  قروض  وهي 

ئدة على جمموع السلفة، سواء مت استقطاع الفائدة عند االستفادة من السلفة، أم عند  القروض وحتسب الفا
التسديد، وسواء مت التسديد بقسط واحد أو عدة أقساط. وغالبا ما تعزز السلفة بورقة دفع حتررها املؤسسة  

 ( 247، صفحة 2003)العامري و الصياح، لصاحل البنك.
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 Long-Term Loansالفرع الثالث: القروض طويلة األجل

 :  القروض طويلة األجل تعريف أوال: 
( سنة،  20( وعشرين ) 7القروض اليت ترتاوح مدهتا بني سبعة )تعرف القروض طويلة األجل على أهنا "

مثل البنوك العقارية ومتنح لتمويل    (Rollande, 2008, p. 217)ويتم منحها عادة من قبل البنوك املتخصصة،
. كما تعد القروض طويلة  " األنشطة والعمليات ذات الطبيعة الرأمسالية، أو بناء املصانع، وإقامة مشاريع جديدة

مبوجبه   يلتزم  عقد  مبثابة  وهو  اخلارجية،  التمويل  مصادر  من  طيلة  األجل  دورية  فوائد  تسديد  على  املقرتض 
)براق سنوات القرض إضافة إىل أصل املبلغ املقرتض ضمن برانمج زمين وآجال يتم االتفاق عليها مع املقرتض.

تكون أعلى وابلنسبة لتحديد الفائدة على القروض طويلة األجل فهي ابلعادة  (46، صفحة  2015و غريب ،  
مما هي عليه يف القروض قصرية األجل. حيث حيدد معدهلا على وفق األسس التالية: إما بتحديد معدل اثبت  
خالل مدة القرض، أو قد يكون معدل الفائدة متغري استنادا للمعدالت املعتمدة من قبل املصارف، حيث يتم  

 ( 354، صفحة 2012)النعيمي و التميمي، االتفاق على حد أدىن وحد أعلى ملعدل الفائدة.
 اثنيا: شروط عقد القروض طويلة األجل 

 يتضمن عقد القرض شروطا تتعلق ابجلوانب التالية:  

 ؛قيمة القرض ومعدل الفائدة املستحق عليه واتريخ االستحقاق -

 ؛ الرهوانت املرتبطة ابلقرض -

 ؛واجلدول الزمين لسداد أعباء القرضفرتة السماح املرتبطة ابلقرض  -

 ( 378، صفحة 2006)اندراوس، أوجه االستخدام اليت سيخصص هلا القرض. -
 اثلثا: أسس وقواعد منح القروض 

 يستند منح القروض البنكية إىل قواعد وأسس مستقرة ومتعارف عليها، وهي:  
االئتمان  - على  الذي حتصل  املقرتض  أن  إىل  البنك  اطمئنان  ذلك  ويعين  البنك،  األمان ألموال  توفر 

 ؛ سوف يتمكن من سداد ما منح له مع الفوائد يف املواعيد احملددة لذلك

الفوائد اليت تنتج إثر منح االئتمان متكن البنك من دفع الفوائد على حتقيق الربح، واملقصود بذلك أن   -
 ؛ الودائع وعلى مواجهة خمتلف املصاريف، وحتقيق عائد على رأس املال املستثمر يف شكل أرابح صافية
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البنك   - لدى  السائلة  األموال  من  قدر كايف  توفر  أي  ابلسيولة،  يتصف  مايل  مبركز  البنك  –احتفاظ 
أو ابال ابلبيع  إما  نقدية  إىل  ميكن حتويلها  اليت  واألصول  املركزيالنقدية  البنك  من  بضماهنا  -قرتاض 

فري قدر مناسب  ملقابلة طلبات السحب دون أتخري، وهدف السيولة دقيق، ألنه يستلزم املوازنة بني تو 
مهمة  البنك  إدارة  على  ويبقى  الرحبية،  حتقيق  هدف  مع  يتعارض  قد  أمر  وهو  للبنك  السيولة  من 

 (47-46، الصفحات 2015)براق و غريب ، املالءمة بني هديف الرحبية والسيولة. 
 Leasingالفرع الرابع: االستئجار

 االستئجار أوال: تعريف 
" أنه  االستئجار على  تعريف  االقرتاض، وقد  ميكن  أو )حيل حمل(  يعوض  الذي  التمويل  أنواع  نوع من 

هو بذلك حيل حمل أي شكل    .(charreaux, 2014, p. 235)(PME)املؤ.ص.م  تطور بشكل كبري لدى  
األصول   قيمة  على  للحصول  االقرتاض  إبمكاهنا  يكون  األصول كأن  على  للحصول  املشروع  يتطلبه  آخر 
حال  بذلك  حاهلا  هبا،  الوفاء  جيب  املستأجر  على  اثبتة  التزامات  وفوائده  االستئجار  قسط  وميثل  املطلوبة. 

لتسديد جيعل املشروع يف موقف مايل حمرج. وعلى الرغم من  أقساط الديون املالية األخرى، وأن عدم اإللتزام اب
نفسه. األصل  شراء  مثن  من  أعل  األصول،  لتأجري  تدفع  اليت  األقساط  إمجايل  صفحة  2011)املغريب،  أن   ،

املؤجر بتقدمي أصل معني هو عبارة عن عقد يلتزم مبوجبه  فFinancial Leaseاالستئجار التمويليأما    (313
حمددة   بتواريخ  حمددة  مبالغ  بدفع  ملستأجر  يقوم  أن  شرط  حمددة.  لفرتة  به  واالنتفاع  الستخدامه  للمستأجر 

 ( 100، صفحة 2006)كراجةوآخرون، للمؤجر.
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 Bondsالفرع اخلامس: السندات

 أوال: تعريف السند 
أبهنا   األجل."تعرف  طويل  متويلها  يف  املؤسسة  تستخدمها  مقرتضة  صفحة  2000)قرقاص،  أموال   ،

بعبارة أخرى فإهنا    ( 456 قيمتها االمسية والفوائد    أوراق ماليةأو  يتعهد م صدرها بسداد  إذنية طويلة األجل، 
 ( 203، صفحة 2011)املغريب، ."املرتتبة عليها يف اتريخ معني 

 اثنيا: مسات السندات 
 للسندات مسات عامة بغض النظر عن اجلهة املصدرة حبيث ميكم حصرها كاآليت: 

 ؛ تصدر السندات بفئات خمتلفة وكل فئة هلا قيمة امسية حمددة -

 ؛ سنة  30-2مجيع السندات هلا اتريخ استحقاق حمدد يرتاوح بني  -

سنوي أو ربع سنوي  للسندات فائدة دورية متثل تدفق نقدي اثبت ومنتظم قد يكون سنوي أو نصف   -
 ؛طبقا التفاقية السند

التميمي،  قابلية السند للتداول جيعله أداة إدارية واستثمارية يف آن واحد. - ، صفحة  2012)النعيمي و 
172) 

 وء إىل التمويل عن طريق السنداتأسباب اللج اثلثا: 
توجد عدة عوامل تدعو املؤسسات إىل اللجوء إىل إصدار السندات كمصدر للتمويل طويل األجل من  

 بينها:  

على  - املتوقع  العائد  من  أقل  السندات  تكلفة  تكون  أن  بشرط  ولكن  املايل  الرفع  مزااي  من  االستفادة 
ى حقوق أصحاب استثمار األموال املقرتضة وهذا من أجل أن يكون هناك فائض يرفع من العائد عل

 ؛ املؤسسة

 ؛ تكلفة السندات حمدودة ال تشارك يف األرابح يف حال حتقق املزيد منها -

امليزة الضريبية حيث تعترب الفائدة املدفوعة للسندات من النفقات اليت حتمل حلساب األرابح واخلسائر   -
 ؛ للوصول إىل الربح اخلاضع للضريبة
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 ؛دارةاستعمال أموال اآلخرين دون إشراكهم يف اإل -

 ؛ زايدة موارد التمويل املتاحة للمؤسسة، حيث ميكن جذب من ال يرغب يف املشاركة يف خماطر امللكية -

توفري املرونة إلدارة املؤسسة فيما يتعلق ابهليكلة املالية من خالل اشرتاط حقها يف استدعاء السندات  -
 ( 42، صفحة 2015)براق و غريب ، .للوفاء

 املطلب الثالث: تكلفة التمويل

هيكل   منه  يتكون  الذي  )التوليفة(  املزيج  تكلفة  يف  التمويل  تكلفة  املكون   التمويلتتمثل  اخلليط  أي 
التمويل طويلة األجل، الذي يتمثل يف االقرتاض طويل األجل، واألسهم املمتازة، وحقوق امللكية اليت   ملصادر 

احملتجزة،   واألرابح  العادية  األسهم  من  واالئتمان و تتكون  املصريف  األجل كاالئتمان  قصرية  التمويل  مصادر 
تؤخذ يف احلسبان عند تقدير تكلفة األموال، ال من بني املصادر اليت يف نظرية التمويل  )ميكن اعتبارها التجاري

 (72-71، الصفحات 2003)اهلندي م.، .(على أساس أهنا مصادر مؤقتة
 The cost of capitalالفرع األول: تعريف تكلفة رأس املال

عائد مطلوب على االستثمار، كما أهنا معيار لألداء املايل، تعرف تكلفة رأس املال أبهنا: "أدىن معدل  
االستثمارية" للمشروعات  معدل خصم  متثل  وكذلك  األموال،  استخدام  مقياس حسن  م.، أي هي  )العامري 

 ( 279، صفحة 2009
 الفرع الثاين: أمهية حتديد تكلفة رأس املال 

األسهإن مجيع   تعظيم ثروة محلة  املنشآت عموما هتدف إىل  املالية يف  املالية  القرارات  املصادر  وتوفري  م 
املصادر أبقل   للمؤسسة توفري هذه  دائما إىل  تسعى  أهنا  املالية، ذلك  اإلدارة  اجلوهرية يف  القرارات  وهو أحد 

آخر   مبعىن  أو  املنشأة،  قيمة  على  إجيااب  ينعكس  مما  إجيالتكاليف،  املؤسسة ينعكس  سهم  سعر  على  يف    ااب 
 السوق املايل، ومن هنا تتجسد أمهية حتديد كلفة رأس املال ابإلضافة إىل املربرات اآلتية: 

النقدية يتم ابالعتماد على كلفة رأس املال كمعدل خصم   • التدفقات  يف اختاذ قرارات املوازنة، فإن خصم 
 ية أو معدل العائد الداخلي.ختصم به التدفقات النقدية وحساب صايف القيمة احلال

املالكني، وال يتحقق ذلك إال ابلعمل على ختفيض   • املسامهني أي  املايل هو تعظيم ثروة  املدير  إن هدف 
 التكاليف ومن أمهها كلفة رأس املال.



 قرارات التمويل يف املؤسسات االقتصاديةالفصل األول: 

29 
 

، ولكن حساب هذه النسبة يتطلب حتليل  من جمموع األموال  إن كلفة رأس املال ابلنهاية هي نسبة مئوية  •
رأ منها طريقة خمتلفة يف حساب مكوانت  ممتلك إىل مقرتض(، ولكل  متعددة من متويل  )وهي  املال  س 

التمويل تتناسب مع تكاليف ذلك املصدر وابلتايل من   التكاليف، وابملقابل فإن كل مصدر من مصادر 
 الضروري اختاذ هكذا قرار املوازنة بني التكاليف واملخاطر املرافقة. 

يعترب من الواجبات اجلوهرية يف اإلدارة املالية، ذلك أن أي مشروع استثماري ال  إن حتديد كلفة رأس املال   •
يضمن عائدا متوقعا يساوي على األقل كلفة متويل ذلك املشروع فإنه يتم رفضه، مبعىن أن كلفة رأس املال 

 يعترب أحد معايري قبول أو رفض املشروعات االستثمارية. 
،  (Tax saving)ادر التمويل كلفة بسبب ميزة الوفرات الضريبية  من املعروف أن االقرتاض هو أدىن مص •

بزايدة   ألنه  املبالغة ابالقرتاض  وعدم  املصدر حبذر وحكمة،  هذا  املالية  اإلدارة  تستخدم  أن  ولكن جيب 
الرفع املايل، مما   املالية، أو خماطر  املخاطر  املنشأة خماطر إضافية وهي  املصدر تتحمل  االعتماد على هذا 
املايل  الرفع  بزايدة  يزداد  املطلوب  العائد  أن معدل  املسامهون، ذلك  يطلبه  الذي  العائد  يؤثر على معدل 

 (340-339، الصفحات 2010)العلي، واملخاطر املرافقة هلا.
 الفرع الثالث: العناصر املؤثرة على تكلفة التمويل

القول   األصول،  أبميكن  هبيكل  مرتبطة  األوىل  األموال،  تكلفة  على  املؤثرة  العوامل  من  نوعني  يوجد  نه 
إما  األجل  طويلة  التمويل  مصادر  تكون  عامة  وبصفة  رأمساهلا.  هيكل  بشأن  املؤسسة  بقرار  مرتبطة  والثانية 

هبا تكون درجة املخاطر أيضا  مقرتضة أو أموال ملكية، ونظرا لتعدد خصائص كل مصدر وحقوقه اليت يتمتع  
متفاوتة، فمثال املقرضني هم أقل تعرض للخطر من محلة األسهم ذلك ألن هلم احلق يف احلصول على عوائد  
األولوية يف احلصول على مستحقاهتم يف حالة  املقرتضة أرابحا. كما أن هلم  املؤسسة  دورية حىت ولو مل حتقق 

األكثر   فهم  األسهم  محلة  أما  محلة  التصفية.  بني  التمييز  جيب  أنه  غري  ابملقرتضني.  مقارنة  للمخاطر  تعرضا 
األسهم العادية واملمتازة فإن كان محلة األسهم املمتازة أكثر تعرضا للمخاطر من الدائنني، إال أهنم أقل تعرضا  

لى األرابح، للمخاطر مقارنة مع محلة األسهم العادية. ألن هلم أولوية على محلة األسهم العادية يف احلصول ع
 أو مستحقاهتم من التصفية يف حالة التصفية. أما محلة األسهم العادية فيتحملون العبء األكرب من املخاطر.  

أما فيما خيص العوامل املرتبطة بقرار املؤسسة بشأن هيكل التمويل فمن املتوقع أن ختتلف تكلفة األموال 
كل عنصر فيه. فقد تقرر املؤسسة مثال االعتماد فقط على وفقا للقرار الذي حيدد العناصر املكونة له ونسبة  
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العادية، أو قد حتدد نسبة مستهدفة لكل عنصر داخل اخلليطـ، وهذا ما يؤثر ابلتايل على   االقرتاض واألسهم 
 (393-392، الصفحات 2005)احلناوي، تكلفة األموال.
 خطوات تقدير تكلفة األموال الفرع الرابع: 

 ميكن تقسيمها إىل اخلطوات التالية:  

 حتديد أنواع األموال الواجب استخدامها لتحقيق هيكل متوازن لرأس املال. -

إظهار   حتديد تكلفة كل نوع من أنواع األموال الالزمة وذلك يف ضوء املقادير املعينة املطلوبة، وسيتم  -
، ونظرا ألن هذا املعدل سيقارن مبعدالت العائد أو سيستخدم حلساب هذه التكلفة على شكل معدل 

القيم احلالية اليت تقوم كلها على أساس صايف املكاسب النقدية بعد الضرائب، فمن األمهية مبكان أن 
 حيسب معدل التكلفة بعد الضرائب أيضا. 

الرتجيح ابأل - املستخدمة حبيث تكون  أما اخلطوة األخرية فهي  وزان لتكلفة كل نوع من أنواع األموال 
 (251، صفحة 1986)توفيق، النتيجة النهائية اليت حنصل عليها هي تكلفة شاملة مرجحة لألموال.

 الفرع اخلامس: حساب تكلفة التمويل 
نعين حبساب تكلفة التمويل الوقوف على تكلفة كل عناصر اهليكل املايل القصرية والطويلة األجل. بدءا 

 حبساب تكلفة األموال اخلاصة، مث تكلفة التمويل املقرتض.  
 أوال: حساب تكلفة األموال اخلاصة  

تمويل ابألرابح احملتجزة  خارجي، وال  لوكتتكون األموال اخلاصة من التمويل ابألسهم العادية وهو متويل مم
داخلي. وكلفة التمويل ابألسهم العادية أعلى من كلفة التمويل ابألرابح احملتجزة ذلك ألن هلا    مملوكوهو متويل  

.  ما عدى تكلفة الفرصة البديلة   تكلفة إصدار أو اكتتاب، يف املقابل جند أبنه ليس لألرابح احملتجزة أي تكلفة
،  2009)العامري م.، حلساب تكلفة التمويل املمتلك تستخدم حلساب تكلفة كل منهما. وهناك مناذج مشرتكة 

 ( 283صفحة 
إىل  يسعون  األسهم  من  النوع  هذا  فحملة  البديلة.  الفرصة  تكلفة  عن  العادية  األسهم  تكلفة  وتعرب 

استثمارات أخرى  احلصول على معدل عائد يساوي أو يفوق معدل   الذي ميكن أن حيصلوا عليه من  العائد 
بديلة هلا نفس الدرجة من املخاطر. ومن هنا ميكن أن نقول أبن تكلفة األسهم العادية هي احلد األدىن ملعدل  
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العائد الذي يطلبه محلة هذه األسهم. وحلساب هذا املعدل يقتضي األمر معرفة سعر السهم السوقي واستنباط  
 ( 403، صفحة 2005)احلناوي، ئد املطلوب.معدل العا

 Dividend discountmodel (DDM): منوذج خصم األرابح املوزعة / منوذج قوردن وشابيو  -1
يستعمل هذا النموذج حلساب تكلفة التمويل املمتلك واليت تتكون يف ضوء هذا النموذج على جزأين:  

املقسوم النقدي مقسوما على القيمة السوقية للسهم، والثاين هو معدل النمو املتوقع يف مقسوم األرابح األول  
 الناجم عن استثمار األموال املمتلكة وفق املعادلة اآلتية: 

) + goP/o= (De K     ............(1-1) 

 حيث أن:  
eKتكلفة التمويل املمتلك 

oD املقسوم النقدي لألرابح 

oPالسعر السائد للسهم يف السوق 
gمعدل النمو املتوقع يف مقسوم األرابح 

أما الطريقة السهلة لتقدير تكلفة التمويل املمتلك ابألسهم العادية فهي استخدام منوذج منو املقسوم مع تكييف  
بنسبة    سوف ينمو  د. حتت االفرتاض أبن مقسوم املؤسسةهذا النموذج ليتضمن تكلفة اإلصدار للتمويل اجلدي

 F) + g-(1o P /1 = De K.....(1-2)وعليه تكون املعادلة كاآليت:  gاثبتة 
 حيث أن: 

F .هي نسبة كلفة اإلصدار لألسهم اجلديدة 
ولكن  نفسها  ستكون  احملتجزة  ابألرابح  املمتلك  التمويل  تكلفة  حلساب  املعادلة  هذه  استخدام  وعند 

هو مقسوم األرابح املتوقع للفرتة القادمة 1Dهو املقسوم املدفوع حاليا، وoDبدون تكلفة اإلصدار. حيث أن  
الرمز   استخدام  أنه مت  املمتلك مباeKمع مالحظة  التمويل  تكلفة  العادية(،    للتعبري عن  )األسهم  اخلارجي  فيه 

 والداخلي )األرابح احملتجزة(، وعليه فإن صيغة التعبري عن تكلفة التمويل املمتلك مبوجب هذا النموذج. 
) + g oP/1= (De K( .........1-3) 

 :  فيما يلي مزااي وسلبيات النموذج وتتمثل 
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االستخدام، لكن ما يعاب عليه أنه ينطبق فقط على تتجلى ميزته األساسية يف بساطته حيث أنه سهل  
املؤسسات اليت تدفع املقسوم مما جيعله عدمي اجلدوى يف العديد من احلاالت. إضافة إىل أن االفرتاض األساسي 
لنمو املقسوم هو نسبة اثبتة وهذا ليس صحيحا دائما. ورغم االستخدام الكبري هلذا النموذج إال أنه يغفل أثر  

 ( 285-284، الصفحات 2009)العامري م.، املقرتض وال يدخل املخاطرة يف حساب التكلفة.التمويل 

هذا النموذج يتكون من العائد  Risk Free Rate Model منوذج معدل العائد اخلايل من املخاطر -2
العائد الذي ميكن أن حيققه املستثمر إذا قام ابستثمار   أمواله يف جماالت خالية من املخاطر أي ما يعادل 

إليه  مضافا  املخاطرة  من  اخلايل  العائد  مبعدل  ويسمى  الدولة،  إبصدارها  تقوم  اليت  السندات  على  املتوقع 
عليه أنه ابلرغم من أتكيده على ضرورة معاجلة املخاطرة يف حساب تكلفة التمويل   يعابعالوة املخاطرة، و

 املمتلك. إال أنه مل يبني صيغة معاجلة املخاطرة. 
األ -3 تسعي  النموذج  : Capital asset pricing model(CAPM)الرأمسالية  صولمنوذج  هلذا 

 (Beta)ئد واملخاطرة السوقية املقاسة مبعامل  مكانة متميزة ذلك ألنه أيخذ بعني االعتبار العالقة بني العا
 عند حساب تكلفة التمويل املمتلك. ويتطلب حساب هذا النموذج تقدير ثالثة معامل وهي:  

 fRمعدل العائد اخلايل من املخاطر 
 fR- mER()عالوة خماطر السوق 

 βمعامل املخاطرة النظامية، معامل بيتا 
 فإن تكلفة التمويل املمتلك:  CAPMوابستخدام منوذج  

β )fR- m+( ERfR  =K   (..................................1-3) 

 :  ما يلي مزااي وسلبيات النموذجومن 
ال  اليت  املؤسسات  على  ينطبق  وأنه  املخاطرة،  بتعديل  قام  مها:  أساسيتان  ميزاتن  النموذج  هذا  ميتلك 

 يكون فيها املقسوم اثبت هذا ما جيعله مفيدا يف خمتلف الظروف الواسعة.  
التقديرات ضعيفة   ويعاب عليه أنه يتطلب تقدير كل من عالوة املخاطرة السوقية ومعامل بيتا، وتكون 

د ما. كما أنه يعتمد على املاضي للتنبؤ ابملستقبل، دون أن أيخذ بعني االعتبار أن الظروف االقتصادية  إىل ح
 (287-286، الصفحات 2009)العامري م.، ميكن هلا أن تتغري بسرعة.
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 اثنيا: حساب تكلفة التمويل املقرتض:  
األجل:   -1 طويل  املقرتض  التمويل  معدل  تكلفة  يف  األجل  طويل  املقرتض  التمويل  تكلفة  تتمثل 

اليت   األعباء  من  القروض  فوائد  أن  ومبا  املقرضة.  للجهة  املؤسسة  تدفعه  الذي  الفعلي  الفائدة 
وفرات ورائها  من  حتقق  املؤسسة  فإن  الدخل،  قائمة  الفائدة   تتضمنها  مقدار  يف  تتمثل  ضريبية 

الضريبة.  معدل  يف  صفحة  2005)احلناوي،  مضرواب  االقرتاض    (394،  صورة  ومهما كانت 
املؤسسة  مباشر  )سندات، أو قرض العملية تدفقات داخلة حتصل عليها  فإنه يرتتب على هذه   )

السندات أو احلصول على   بيع  الفوائد  عند  القرض، كما يرتتب عنها تدفقات خارجة تتمثل يف 
االستحقاق.ونظرا   يتم سداده يف اتريخ  الذي  املقرتض  املبلغ  قيمة  تدفعها سنواي، إضافة إىل  اليت 
تكلفة  لتقدير  الداخلي  العائد  معدل  بفكرة  االستعانة  فيمكن  التدفقات  هذه  تواريخ  لتفاوت 

 ( 565، صفحة 2003)اهلندي م.، االقرتاض.
 اثلثا: التكلفة املتوسطة املرجحة

سبية  تكلفة التمويل هي عبارة عن متوسط التكلفة املرجحة لألموال. ونعين هنا بكلمة مرجحة احلصة الن
مصادر التمويل وزن     اهليكل الكلي للتمويل، ومن مث يكون لكل مصدر منلكل عنصر من عناصر التمويل مث 

 مقابل مصادر التمويل األخرى. وميكن إجراء عملية الرتجيح وفقا للطرق التالية:  معني

القيم • وخاصة  السوق  يف  التمويل  عناصر  من  عنصر  قيمة كل  السوقية:  القيمة  ابستخدام  ة الرتجيح 
 ، حيث تتعرض للتقلبات يف قيمتها السوقية. السوقية لألسهم مبختلف أنواعها

التارخيية يف سجالت  الق • قيمته  التمويل على أساس  املرجحة: وزن كل عنصر من عناصر  الدفرتية  يمة 
 املؤسسة. 

مال  • راس  يف  التمويل  عناصر  من  عنصر  لكل  النسبية  األوزان  التارخيية:  األوزان  ابستخدام  الرتجيح 
 املؤسسة احلايل. 

للتمويل واليت تنوي املؤسسة احلصول عليها أو إضافتها األوزان احلدية: النسبة املئوية للعناصر املختلفة   •
 إىل رأمساهلا.
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 املبحث الثالث: حمددات قرارات التمويل يف املؤسسات االقتصادية

من   العديد  ضوء  يف  وذلك  اختياره  قبل  التمويلي  هليكلها  معني  تصور  بوضع  تقوم  أن  املؤسسة  على 
التمويلي أقل من   االعتبارات اليت تتغري بتغريه. حيث أنه إذا كانت النسبة الفعلية لألموال املقرتضة يف اهليكل 

مان من البنوك واملؤسسات املالية إذا  النسبة املستهدفة سيجعل املؤسسة تلجأ إىل إصدار األسهم أو طلب االئت
رغبت يف توسيع نشاطها. أما إذا كانت الديون أعلى من النسبة املستهدفة فإن التمويل اإلضايف يتم من خالل  

 أموال امللكية.  

عامة   اختيارها  وبصفة  وعند  املؤسسات  على  حتقيق   هاهليكلوجب  االعتبار  بعني  أتخذ  أن  التمويلي 
املالءمة بني املخاطر والعوائد، حيث أن زايدة االعتماد على االقرتاض تؤدي إىل زايدة املخاطر على املؤسسة، 
ومن البديهي أن هذه املخاطر ستنتقل إىل محلة األسهم الذين بدورهم يلجؤون إىل طلب معدالت عائد عالية 

اطر، ابإلضافة إىل اخنفاض أسعار األسهم، ومما سبق نستنتج أن تركيبة اهليكل التمويلي حلماية نفسهم من املخ
 املثلى هي تلك اليت توفق بني العائد واملخاطر بشكل يعظم من قيمة األسهم يف السوق. 

 املطلب األول: احملددات الكمية للهيكل التمويلي

تؤثر   اليت  الكمي  الطابع  ذات  العوامل  من  جمموعة  هليكلها  توجد  اختيارها  عند  املؤسسة  سلوك  يف 
 التمويلي من بينها:  

 أوال: السيولة

أتثري مزدوج على هيكل رأس املال، حيث ميكن أن تكون العالقة بني السيولة    Liquidityإن للسيولة  
ابلتزاماهتا   الوفاء  على  قادرة  جيعلها  مما  عالية  بسيولة  تتمتع  اليت  املؤسسات  حالة  يف  موجبة  االقرتاض  ونسبة 

توفرة للمؤسسات  امل  يف ظل عدم متاثل املعلوماتالقصرية، مما جيعلها قادرة على االقرتاض، من انحية أخرى و
واألسواق املالية فقد تستخدم املؤسسات اليت تتمتع بسيولة عالية تلك السيولة لتمويل خمتلف استثماراهتا، ويف 
ونسبة   السيولة  بني  عكسية  عالقة  وجود  عنه  يرتتب  ما  وهو  لديها  الديون  نسبة  تنخفض  احلالة  هذه 

 (208-207، الصفحات 2019)مليكاوي، الديون.
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وحسب نظرية الرتتيب التفاضلي ملصادر التمويل، توجد عالقة عكسية بني السيولة ونسبة االقرتاض من  
 , Erdur & Kara)منطلق أن توفر السيولة لدى املؤسسات سيقلل من جلوئها إىل طلب التمويل ابالقرتاض.

2015, pp. 27-38) 
يف حني أكدت بعض الدراسات التطبيقية أن املؤسسات اليت تتمتع بسيولة عالية هلا القدرة على الوفاء 

 ابلتزاماهتا قصرية األجل، ما يسهل عليها االقرتاض وابلتايل فالعالقة بينهما موجبة.  

 اثنيا: الدخل

على أموال أصحاهبا، وذلك    Revenueتستطيع املؤسسات التجارية أن تقوم بتحسني عوائدها احملققة  
الثابت  االقرتاض  التمويل عن طريق  مميزات  بني  األصول. ومن  احملقق على  العائد  أقل من  بتكلفة  ابالقرتاض 

كانت املؤسسة ممولة مجيعها    التكلفة هو حتسني العوائد احملققة من طرف أصحاب املؤسسة بشكل أفضل مما لو
املايل  الرفع  نتائج  فإن  املوجودات  على  العائد  من  أعلى  االقرتاض  تكلفة  إن كانت  أما  أصحاهبا،  قبل  من 

 ستكون عكسية، أي أن العائد على حقوق املالك سينخفض. 

 اثلثا: املخاطرة  

 نوعني مها خطر التشغيل وخطر التمويل.  Riskمن منظور اهليكل التمويلي فإن للخطر 

حيث أن خطر التشغيل يرتبط بطبيعة النشاط الذي متارسه املؤسسة وظروفها االقتصادية، ويف حالة ما   
. حيث  كانت هذه املخاطر مرتفعة جيب على املؤسسة أن تعتمد على رأس ماهلا بدل االعتماد على االقرتاض

أن عدم انتظام حجم النشاط سيؤثر على قدرة املؤسسة على تسديد ديوهنا وقد يؤدي ذلك هبا إىل اإلفالس يف 
 حالة ما إذا كانت فوائد القروض وأقساطها أكرب من قدرهتا.  

والذي   املؤسسة  متويل  عمليات  االقرتاض يف  على  االعتماد  زايدة  فينتج عن  التمويل  فيما خيص خطر 
يؤد عن بدوره  عجزها  حال  يف  املايل  الفشل  إىل  ابملؤسسة  يؤدي  والذي  القروض،  فوائد  أعباء  زايدة  إىل  ي 

 تسديدها، وفشل املؤسسة يهدد مصاحل املالكني.  
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 Grouth rateرابعا: معدل النمو 

االقرتاض بشكل  على اعتبار أن ابقي العوامل اثبتة، جند أن املؤسسات اليت تنمو بسرعة تتميز ابستخدام 
كبري، نظرا ألن استخدام التمويل ابألسهم يكلفها كثريا مقارنة ابالقرتاض من البنوك واملؤسسات املالية، غري أن 

القروض. القدرة على تسديد فوائد وأقساط  ،  2019)مليكاوي،  هذا قد يؤدي هبا إىل مواجهة مشاكل عدم 
 (209-208الصفحات 

فيما خيص نظرية الوكالة ملا كانت فرص النمو أكرب كلما زادت تكاليف الوكالة بني املسامهني والدائنني، 
األصول   تكلفة  ارتفاع  تعين  للديون  الوكالة  تكلفة  وملا كانت  االستثمارات،  نقص  أو  األصول  إحالل  بسبب 

مواردهم   على  املالك  يعتمد  أن  املرجح  فمن  املؤسسة  املقرتضة  للديون يف هيكل  أقل  توظيفا  يعين  مما  الذاتية 
( حيث يرى أبن املؤسسات اليت هلا معدل منو عايل متيل على  Myers, S C 1977التمويلي.  وهو ما يؤكده )

تكاليف  األجل هبدف خفض  طويلة  الديون  من  أقل  وبدرجة  أكرب،  بشكل  األجل  قصرية  الديون  استخدام 
ا  هذه  أكد  وقد   . األجل  الوكالة  طويلة  والديون  النمو  معدل  بني  العكسية   Titman et)لعالقة 

Wessels,1988  ) 

مث  أوال،  الداخلي  التمويل  تستخدم  فاملؤسسة  التمويل  ملصادر  التفاضلي  الرتتيب  نظرية  منظور  من  أما 
املؤسس تزيد  أن  يتوقع  الداخلي، وعليه  التمويل  اخلارجي يف حالة عدم كفاية  التمويل  إىل  استدانتها  اللجوء  ة 

خالل فرتة النمو حيث أن املؤسسات اليت هلا فرص منو كبرية تعتمد ابلدرجة األوىل على الديون ألهنا تعد من  
مصدر التمويل اخلارجي األقل عرضة للتباين يف املعلومات وابلتايل فهذه النظرية تنص على وجود عالقة طردية  

 (348-347، الصفحات 2016)بوفليسي، بني النمو واالستدانة.

 Profitabilityخامسا: الرحبية 

يذهب البعض إىل أن املؤسسات اليت حتقق عوائد وأرابح مرتفعة، ال تلجأ إىل االقرتاض بشكل كبري، وال 
جند أي تربير نظري هلذا الرأي، وتشري نظرية الرتتيب التفاضلي يف احدى التفسريات العملية إىل وجود عالقة  

ث أن هذه املؤسسات حتقق أرابح عالية  عكسية سالبة بني رحبية السنوات السابقة ونسبة التمويل ابلدين، حي 
تصبح من خالهلا قادرة على متويل نفسها بنفسها دون احلاجة إىل االقرتاض، إذ ختلق هلا أرابحها مصادر متويل  
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ذاتية ممثلة يف تدعيم أرصدة أرابحها احملتجزة وبذلك تصبح قادرة على متويل احتياجاهتا عند الرغبة يف التوسع  
 ( 143، صفحة 2012)الساعدي، والنمو.

املايل (Barton & Gordon, 1988)وتوصل   والرفع  املؤسسات  رحبية  بني  وجود عالقة عكسية  إىل 
التمويل ابملصادر الداخلية  التمويلي واليت مفادها أن اإلدارة تفضل  تتفق مع تنبؤات النظرية السلوكية للهيكل 

منح  لرغبتها   عقد  يف  املقرضون  يفرضها  اليت  والشروط  القيود  تزايد  من  والتحرر  املالية  ابملرونة  ابالحتفاظ 
 ( 136، صفحة 2015)حركايت، القرض.

 سادسا: حجم املؤسسة 

املؤسسة   حجم  يف    Size of Entrpriseيعد  التوسع  على  قدرهتا  على  تدل  اليت  العوامل  بني  من 
االقرتاض أم ال، حيث أن املؤسسات الكبرية غالبا ما حتصل على االئتمان بسهولة نظرا لثقة البنوك واهليئات  

على عكس   فيها  عليه يف جمال املؤ.ص.ماملالية  يطلق  ما  وهذا  االقرتاض،  عند طلب  اليت جتد صعوبة كبرية 
. ذلك أن املؤسسات الكبرية مشهورة وحتقق أرابح عالية وهلا Financial Gapلية ابلفرق التمويلي اإلدارة املا

حصة سوقية كبرية مما ميكنها من الولوج إىل السوق املايل عن طريق إصدار األسهم والسندات أو االقرتاض من 
ص وابلتايل ال ميكنها احلصول على  اليت ال تتمتع هبذه اخلصائ  املؤ.ص.مالبنوك واملؤسسات املالية، على عكس  

أساسي. بشكل  الذاتية  مواردها  على  االعتماد  على  مرغمة  وتكون  خارجية  مالية  ،  2019)مليكاوي،  موارد 
 ( 210صفحة 

أن  املديونية، حيث  له أتثري إجيايب على مستوى  فاحلجم  املعلومات  متاثل  التوازن وعدم  نظرية  وحسب 
املؤسسات الكبرية هي أكثر تنوعا ما جيعلها قادرة على حتمل نسب الديون املرتفعة، وهو ما يتوافق مع فرضية  

أتثري عكسي على اإلفالس، وهو ما   أن املؤسسات الكبرية لديها املزيد من الديون، كما أن حجم املؤسسة له
أبن حجم املؤسسة له عالقة عكسية مع خماطر اإلفالس، وهو   (Rajan et Zingales 1995)يؤكد نتيجة  

 (343، صفحة 2016)بوفليسي، سبب آخر للعالقة الطردية بني حجم املؤسسة ونسبة االستدانة.

أشار   حيث  (Smith, 1977)كما  املؤسسة،  حبجم  مرتبط  والسندات  األسهم  إصدار  تكلفة  أن  إىل 
أشار  الكبرية، كما  املؤسسة  مع  مقارنة  الصغرية  ابملؤسسات  نسبيا  والسندات  األسهم  إصدار  تكلفة  ترتفع 
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(March,1982)  و(Ferry & Jones, 1979  ) إىل أن املؤسسات كبرية احلجم هلا قدرة أكرب على خدمة
واالقرتاض   التمويلي.الدين  هيكلها  يف  القروض  نسبة  تزيد  أن  املتوقع  من  وابلتايل  أسهل،  )اخلويل،  بشكل 

 ( 183، صفحة 1995

 وعليه نستنتج أن املؤسسات الكبرية وبسبب تنوعها تكون أقل عرضة ملخاطر اإلفالس واملخاطر املالية.

 سابعا: الوفر الضرييب

الكثري من املؤسسات على االقرتاض بسبب أن    Tax Shieldيشجع الوفر الضرييب الناتج عن الفوائد  
احلقيقة للدين تكون أقل عندما تكون الضريبة مرتفعة، وعليه كلما زادت إمكانية احلصول على وفر   التكلفة 

يف   لكن  التمويل.  يف  الدين  على  االعتماد  على  املؤسسة  قدرة  زادت  حتقق  ضرييب كلما  ال  احلاالت  بعض 
املؤسسة أي وفر ضرييب لكوهنا غري مطالبة بدفع الضريبة نظرا حلصوهلا على إعفاء أو لوجود خسائر رأمسالية 

 أدت ابلضرورة إىل اخنفاض رحبيتها، وهنا ال يشجع الوفر الضرييب املؤسسات على االقرتاض. 

 اثمنا: نقطة التعادل التمويلي 

أبهنا مستوى املبيعات الذي يؤدي    Financial Break even Pointلي  تعرف نقطة التعادل التموي
إىل نفس العائد على السهم بغض النظر عن طريقة التمويل، حيث أنه عند مستوى أقل من مبيعات التعادل 
التمويل ابلدين، أما إذا كان مستواها  امللكية ألهنا حتقق أرابحا للسهم أعلى من  يفضل االعتماد على أموال 

)مليكاوي،  .رب من مبيعات التعادل التمويلي، فيفضل التمويل ابالقرتاض ألن هذا حيقق أرابحا أعلى للسهمأك
 وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل املوايل:  (210-207، الصفحات 2019
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 الطريقة البيانية لنقطة التعادل  (: 3-1الشكل رقم )

 
 ( 211، صفحة 2019)مليكاوي، املصدر: 

 املطلب الثاين: احملددات الكيفية للهيكل التمويلي

 توجد جمموعة من العوامل الكيفية واليت تؤثر على القرارات التمويلي داخل املؤسسة من بينها:  

 أوال: املالءمة 

الثابتة مبصادر متويل طويلة األجل واألصول املتداولة   تنص القاعدة العامة على أنه جيب متويل األصول 
هذه بني طبيعة االستخدامات واملصادر    Appropriateمبصادر متويل قصرية األجل. وتعد عملية املالءمة  

من األصول املمولة وسداد االلتزامات    ضرورية جدا إلجياد االرتباط بني التدفقات النقدية املتوقع احلصول عليها
النامجة عن اقتنائها. فاألصول الثابتة تقدم خدماهتا ملدة طويلة وبذلك يتم احلصول على فائض نقدي يتمثل يف  
األرابح احملققة واستهالكات املوجودات الذاتية نفسها، ابإلضافة إىل أن مبدأ املالءمة يقضي بتمويل األصول  

 قصرية األجل حىت ال يؤثر ذلك على هدف رحبية املؤسسة.   قصرية األجل مبصادر



 قرارات التمويل يف املؤسسات االقتصاديةالفصل األول: 

40 
 

 Management and Controlاثنيا: اإلدارة والسيطرة 

اإلدارة  إن كانت  أنه ومثال  الرقابة، حيث  اإلدارة يف  التمويل ابألسهم على مركز وقدرة  يؤثر  أن  ميكن 
املؤسسة ومتتلك ما نسبته كن مركزها ال يسمح هلا بشراء أي  من األسهم، ل  %50متتلك سيطرة تصويتية يف 

أسهم إضافية، فستفضل اللجوء إىل طلب القروض لتمويل استثماراهتا اجلديدة على أن تصدر أسهما عادية،  
،  2019)مليكاوي،  على اعتبار أهنا لو قامت إبصدار أسهم عادية جديدة قد تفقد السيطرة على املؤسسة.  

وهم  املؤ.ص.م( حيث بينت أن مدراء  Sogorb Mira, 2005وهو ما أكدته دراسة ) (212-211الصفحات  
مالكها ال يفضلون فقدان السيطرة على شركائهم وابلتايل جيعلهم ذلك ال يرغبون يف وجود مسامهني جدد مما 

نشاطاهتم.  من جهة   لتمويل  اخلارجي  الداخلي على  التمويل  يفضلون  املؤسسة  جيعلهم  إدارة  تقرر  قد  أخرى 
استخدام التمويل عن طريق امللكية إذا كان مركزها املايل ضعيفا، حيث أهنا ويف هذه احلالة إذا ما قررت اللجوء  

 إىل التمويل ابالقرتاض فقد تعرض نفسها ملخاطر عدم القدرة على السداد وابلتايل اإلفالس.  

عتماد على االقرتاض بشكل مغايل فيه قد يعرض املؤسسة  ما جتب اإلشارة إليه هنا أيضا أن ختفيض اال
 Chisti,K. A)خلطر االستحواذ واالستيالء عليها من مستثمرين آخرين. ويف السياق نفسه توصلت دراسة  

et AL 2013)  إىل عالقة عكسية بني املردودية ونسبة االستدانة فسرهتا أبن املؤسسة ال تريد تعريض نفسها
 للمزيد من املخاطر ألهنا ميكن أن تفقد السيطرة إذا ما فعلت ذلك.  

 اثلثا: املرونة التمويلية 

ابملرونة   ل  Flexibilityونعين  تبعا  املقرتضة  األموال  ختفيض  أو  زايدة  على  املؤسسة  لمتغريات  قدرة 
الرئيسية يف احلاجة إىل األموال، كما تعين تعدد اخليارات املستقبلية املتاحة أمامها خاصة إذا ما تعددت مصادر 

 التمويل املتاحة بشأن احلصول على التمويل. ويتيح توافر املرونة التمويلية املزااي التالية: 

احتاجت املؤسسة إىل التوسع أو االنكماش القدرة على االختيار بني جمموعة من البدائل يف حالة ما   -
 يف جمموع أمواهلا املستخدمة؛  

 القدرة على استخدام األموال املتاحة عند احلاجة؛ -

 زايدة قدرهتا على املساومة مع مصادر التمويل.   -
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 هذا وميكن للمؤسسة أن تفقد مرونتها يف احلاالت التالية: 

من قدرهتا على االقرتاض بشروط معقولة رغم توفر األموال يف  إذا زاد جمموع التزاماهتا وهذه الزايدة حتد   -
 السوق، وقد ال تستطيع االقرتاض مطلقا، األمر الذي جيعلها مظطرة إىل زايدة رأس املال؛

عدم قدرهتا على تقدمي ضماانت للقروض اجلديدة نظرا لتقدميها ضماانت للقروض األوىل اليت كانت  -
 ا على احلصول على االئتمان؛قد حصلت عليها مما حيد من قدرهت

 االلتزام مبوجب اتفاقيات االقرتاض السابقة بشروط قد حتد من قدراهتا على االقرتاض. -

 رابعا: الظروف االقتصادية  

على توسع املؤسسات يف  General economic conditionsقد تشجع ظروف الرواج االقتصادي 
املال. رأس  زايدة  على  االعتماد  من  بدال  نشاطاهتا  خمتلف  لتمويل  االقرتاض  ،  2019)مليكاوي،  عمليات 

 (214-213الصفحات 

إىل أن االختيارات املؤسسة التمويلية تتأثر ابألوضاع   (Autonion et Al, 2008) وقد كشفت دراسة  
االقتصادية السائدة وابلتنظيمات واألعراف املعمول هبا يف الدولة اليت متارس نشاطها فيها. كما أكدوا على أن 

ة  نفس احملددات اليت وردت يف نظرايت اهليكل التمويلي املعروفة تؤثر على مستوى االقرتاض يف اهلياكل التمويلي 
 للمؤسسات بنفس الطريقة ولكن مبستوايت أتثري متفاوتة من دولة ألخرى.  

من   برهن كل  ختتلف   (Collins & Seely, 1983)كما  للمؤسسات  التمويلية  اهلياكل  أن  على 
)حركايت،  ابختالف أماكن تواجدها حيث يؤثر بلد االنتماء أتثريا كبريا على النشاط الذي تنتمي إليه املؤسسة.

 ( 143، صفحة 2015

 Assets Structureخامسا: هيكل األصول 

تلجأ املؤسسات اليت تتميز أصوهلا بتوفري عنصر األمان للمقرض إىل استخدام االقرتاض بصفة عالية يف  
متويل نشاطاهتا، وميكن اعتبار األصول ذات االستخدامات العامة يف العديد من األنشطة مبثابة ضمان جيد 

للقر  اخلاصة ضماان جيدا  االستخدامات  ذات  األصول  متثل  بينما ال  القول أبن  للقروض،  وعليه ميكن  وض. 
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مؤسسات العقارات تتميز بنسب عالية من الرفع املالني فيما تتصف مؤسسات األحباث التكنولوجية بعكس 
 ( 214، صفحة 2019)مليكاوي، هذا. 

وجود عالقة عكسية بني  وهناك العديد من الدراسات اليت تطرقت إىل هذه النقطة فمنها ما توصل إىل  
مستوى الضماانت ونسبة االقرتاض، حيث كلما زادت الضماانت زاد اعتماد املؤسسات على األموال اخلاصة، 
ألن متويل املقرضني لألصول الثابتة يعرضهم ملخاطر أكرب بسبب االخنفاض الشديد الذي تتعرض له قيمة تلك  

 (march, 1982, p. 141)األصول يف حالة التصفية.

إىل أن نسبة االقرتاض تزداد كلما زادت نسبة األصول الثابتة بوصفها   1987وقد توصلت دراسة هندي  
 ( 613، صفحة 2003)اهلندي م.، أكثر األصول مالءمة لتقدميها كضمان للمقرضني.

من  (Titman, 1988) و(  Scott, 1977)ويرى   نسبة كبرية  على  حتوز  اليت  املؤسسات  أن  إىل   ،
األصول الثابتة يف هيكل أصوهلا اليت ميكنها أن تقدمها كضمان للمقرضني، ستلجأ إىل االعتماد على القروض  

 & ,Proença, Raul, Laureano )لتمويل نشاطاهتا نظرا لسهولة احلصول عليه مقارنة ابملصادر األخرى.

Luis , 2014, pp. 182-191) 
القول   التمويلية من أجل وخالصة  املصادر  االقتصادية دائما ما حتتاج إىل جمموعة من  املؤسسات  أن 

وتشابك   تعارض  وإمنا  املالية  املوارد  نقص  يف  املشكلة  تكمن  وال  مشاريعها،  يف  التوسع  أو  استثماراهتا  متويل 
دودية املالية واالستقاللية املالية والنمو والتوازن املايل،  أهداف املؤسسة املالية وابخلصوص األهداف املرتبطة املر 

التوليفة املناسبة من   لذلك تسعى املؤسسات إىل اختيار تركيبة هيكلها املايل بدقة وعناية فائقة للحفاظ على 
عي عنصري األهداف املالية آخذة بعني االعتبار جمموعة من العوامل واملتغريات الكمية والكيفية واليت بدورها ترا 

 العائد واملخاطر وكذا احلفاظ على السيطرة الداخلية للمؤسسة.   

من خالل دراسته امليدانية إىل أن    (شحططا)ومن خالل معاجلة هذه النقطة من الناحية العملية توصل  
تتماشى مع هذه احملددات، حيث مت تسجيل   اعتماد هياكل مالية  البعد عن  العمومية بعيدة كل  املؤسسات 
تناقض بني أداء هذه املؤسسات مبختلف جوانبه وهياكلها املالية. ابإلضافة إىل أن املؤسسات اخلاصة ورغم أن 

امل املؤسسات  من  بكثري  أفضل  أثناء حاهلا  الالزم  ابلقدر  احملددات  هذه  االعتبار  بعني  أتخذ  ال  أهنا  إال  الية 
 ( 186، صفحة 2008)حططاش،  صياغتها للهيكل التمويلي املناسب.
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 الصة الفصل األول خ

على التعرف  مت  الفصل  هذا  يف    من خالل  واملتمثلة  االقتصادية  املؤسسات  يف  املالية  القرارات  خمتلف 
قرارات االستثمار وقرارات التمويل وقرارات توزيع األرابح مع اإلشارة إىل أنواع التمويل حسب مدة االستحقاق 

إىل التطرق  مت  وامللكية. كما  االستخدام  وحسب  املصدر  التمويلي،    وحسب  ابهليكل  اخلاصة  املفاهيم  أهم 
توصلنا إىل أن املؤسسة تلجأ عادة لتمويل نشاطاهتا إىل مصادر خمتلفة سواء كانت قصرية أو طويلة األجل،  و 

ملكية أو عن طريق الدين، وهو ما يسمى اصطالحا برتكيبة اهليكل التمويلي، متييزا عن هيكل رأس املال الذي 
الية هي اختيار التمويل املالئم  رتاتيجية امليشمل مصادر التمويل طويلة األجل، وإن أحد العوامل احملددة لإلس

واملخاطر أبدىن تكلفة،   العائد  بني  التوازن  مما حيقق  منها،  األنسب  واختيار  املتاحة  املصادر  بني  املفاضلة  أي 
وجتدر اإلشارة إىل أنه البد من القيام بتقدير تكلفة األموال من كل مصدر متهيدا للوصول إىل تكلفة إمجالية  

األ األجلميع  حدها  تكون يف  متويل  موال  حمددات  على  التعرف  مت  املؤسسة، كما  قيمة  تعظيم  أجل  من  دىن 
اخل،    ... املؤسسة  ورحبية  واخلطر  والدخل  السيولة  مثل  حمددات كمية  إىل  بتقسيمها  االقتصادية  املؤسسات 

 .. اخل.  وحمددات كيفية مثل املالءمة واإلدارة والسيطرة واملرونة التمويلية وهيكل األصول .

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 الفصل الثاني 
النظريات املفسرة لقرارات التمويل  

يف املؤسسات االقتصادية يف ظل  
 عدم متاثل املعلومات 
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 متهيد

بعدما تطرقنا يف الفصل األول إىل خمتلف املفاهيم املتعلقة ابلتمويل ومصادره وتكلفته واليت هلا أمهية ابلغة  
يف فهم ما سيأيت من نقاش حول النظرايت املفسرة للهيكل املايل وأثره على قيمة املؤسسة. سنستعرض يف هذا 

هليكل التمويلي للمؤسسة حيث ما يزال موضوع  الفصل خمتلف وجهات النظر أو املقارابت اليت قامت بدراسة ا 
حاولت  اليت  الدراسات  من  الكثري  وجود  من  ابلرغم  والتنظري  للدراسة  واسعا  حقال  التمويلي  اهليكل  اختيار 

 التطرق إىل دراسة العالقة بني اهليكل التمويلي وقيمة املؤسسة  
تنظريي مراحل  بعدة  التمويلي  اهليكل  مر  الذلقد  ابلعمل  بداية  مودة،  به  قام  وميلر  ي  لياين 

(Modigliani-Miller  ونظرية اهليكل التمويلي تشهد تطورا ملحوظا. حيث أن النظرايت التقليدية اهتمت )
األول يتعلق  صنفني أساسيني، فالصنف    واليت مت تقسيمها لـابلوصول إىل وجود هيكل متويل مثايل من عدمه  

التمويلي اهليكل  املتعاملني   بدراسة  من  عدد كبري  بوجود  الكاملة  األسواق  وتتصف  األسواق،  ظل كمال  يف 
أما   اإلفالس...   تكلفة  مثل  أخرى  تكاليف  أو  املؤسسات  دخل  على  ضريبة  وجود  وعدم  املالية  ابألوراق 

ال التمويليالصنف  اهليكل  بدراسة  فيتعلق  اب   ثاين  يقضي  والذي  األسواق  بوجود يف ظل عدم كمال  العرتاف 
 والوكالة وهو ما جيعله األقرب للواقع.  لإلفالسضرائب وتكاليف 

السلوك  عن  ينتج  مؤسسة  ألي  األمثل  التمويلي  اهليكل  أن  أكدت  حديثة  نظرايت  بعد  فيما  لتظهر 
أبن املستثمرين ميتلكون    (Modigliani-Miller)لياين وميلر  افرتض مود التمويلي الذي يتبعه مسريوها. وقد  

يت ميتلكها املدراء بشأن توقعات مستقبل املؤسسة وهو ما يعرف ابملعلومات املتماثلة أي أن  نفس املعلومات ال
احلقيقة   الوضعية  حول  املعلومات  نفس  ميتلكون  اخلارجيني  واملستثمرين  املؤسسة  داخل  واملوظفني  املدراء 

أفضل من املستثمرين وهو  للمؤسسة. ولكن يف الواقع جند أن املدراء غالبا ما ميتلكون معلومات عن مؤسساهتم  
ما يعرف بعدم متاثل املعلومات. وهذا اجلانب له أتثري كبري على مفهوم اهليكل التمويلي. هلذا كان حمط أنظار  

لينرت   أمثال  الباحثني  من  وروس   (Lintner)1956العديد  أعماله.  يف  اإلشارة  لنظرية  أول ظهور  الذي كان 
1977(Ross)    للمؤسسات.    نظري لتفسري حمددات اهليكل التمويليالذي حاول اعتماد نظرية اإلشارة كإطار

التمويل حسب األفضلية.    (G. Donaldson)  1961وجورد دوانلدسون   ترتيب مصادر  الذي وضع نظرية 
 اثل املعلومات على اهليكل التمويلي يف املؤسسات االقتصادية. وتدرس هذه النظرايت أثر عدم مت
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 وعليه سنقوم بتقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية:  

 عالقة املؤسسات االقتصادية ابلبنوك وعدم متاثل املعلومات. : املبحث األول

 االقتصادية. النظرايت املفسرة للهيكل التمويلي للمؤسسات : املبحث الثاين

 كمدخل مفسر لقرارات التمويل يف ظل عدم متاثل املعلومات.    النظرايت احلديثة: املبحث الثالث
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 : عالقة املؤسسات االقتصادية ابلبنوك يف ظل عدم متاثل املعلومات املبحث األول

التنمية االقتصادية مهما كانت مقوماته، وتزداد  تعترب البنوك وخمتلف املؤسسات املالية حمركا رئيسيا لعجلة 
أمهية هذه الفكرة يف البلدان النامية، إذ تسعى حكوماهتا بكل جهودها حنو متويل املؤسسات وتوفري التسهيالت 

 .يتضمن هذا اجلزء من الدراسة مدخل عام لعدم متاثل املعلوماتالضرورية إلنشائها. وس 

 لعدم متاثل املعلوماتاملطلب األول: اإلطار املفاهيمي 

املعلومات    سنتطرق املعلومات وشروط احلصول عليها، خصائص  الدراسة إىل مفهوم  يف هذا اجلزء من 
 اجليدة، مكنزمات ومعوقات احلصول عليها.

 الفرع األول: مفهوم املعلومات وشروط املعلومة اجليدة

تكون جيدة  قبل أن نشرع يف تعريف عدم متاثل املعلومات، البد أن نقوم بتعريف املعلومة وشروطها حىت 
 ملستخدميها كاآليت:

 تعريف املعلومات واملصطلحات املرتبطة هبا أوال: 

األول: القواميسإجنليزي  Informationتعين كلمة    التعريف  يف  عنها  البحث  "املعلومات،   عريب-عند  مبعىن 
نظران إىل كلمة   إذا  لكن  اإلعالم".  الوقائع،  احلقائق،  البياانت،  تعين   (Information)املعطيات،  لوجدانها 

 علم املعلومات، أو املعلوماتية". 

، (Knowledge)ككلمة  ( Information)وقد ارتبط معىن كثري من الكلمات دالليا بكلمة  :  التعريف الثاين
و)مبعىن   اإلطالع.  أو  الدراية،  أو  العلم،  أو  وتبادل  Intellectاملعرفة،  والفطنة  والعقل  والذكاء  الفكر  مبعىن   )

(، مبعىن التعرف  Acquaintance( مبعىن االستخبارات. و)Intelligenceاألفكار واليت اشتقت منها كلمة )
و) اإلطالع.  ا Commanuicationأو  تبادل  أو  املبلغة  املعلومة  مبعىن  واآلراء.(،  ،  2013)إبراهيم،  ألفكار 

 ( 14-13الصفحات 

املعلومات هي بياانت مت تنظيمها ومعاجلتها لتكون ذات معىن وقيمة وأكثر نفعا ملستعمليها التعريف الثالث:  
يف اختاذ خمتلف القرارات. وهي بياانت مت إعدادها لتصبح يف شكل أكثر نفعا ملستقبلها حبيث يكون هلا قيمة  
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هي  (162، صفحة  2010)الصباح،  مدركة يف االستخدام احلايل أو املتوقع، أو يف القرارات اليت يتم اختاذها.
الستخدامها  األخرية  هذه  تتضمنه  ما  الستخالص  التحليل  مبرحلة  مرت  وتقارير  بياانت  عن  عبارة  كذلك 

 ( 635، صفحة dspace ،2014)بن ساسي و كماسي ، لغرض معني.

القول   املرتبطة بسياق معني حبيث مت  وعليه ميكننا  البياانت  املعلومات هي عبارة عن جمموعة من  أبن 
 .تسهيل اختاذ القراراتمعاجلتها لغرض 

 خصائص املعلومة اجليدة اثنيا: 
نوعية   أن  إال  لديها،  تتوفر  اليت  املعلومات  من  هائل  مع كم  التعامل  مشكلة  اإلدارة  املعلومات  تواجه 

ذات  معلومات  إىل  حتتاج  فاإلدارة  لذلك  اختاذها،  سيتم  اليت  القرارات  نوعية  على  تنعكس  اليت  هي  املطلوبة 
خصائص معينة ختدم أغراضها، ومن هنا وجب توفر خصائص يف املعلومات جلعلها أكثر جودة وأكثر فائدة،  

 (241، صفحة 2018)مداحي، كن إجياز هذه اخلصائص فيما يلي:ومي

 ؛ حبيث تغطي هذه املعلومات مجيع جوانب املوضوع قيد الدراسةالشمولية:  •
 ؛ حبيث ختلو هذه املعلومات من األخطاءالدقة:  •
 ؛ حبيث تتوفر هذه املعلومات يف الوقت املناسب لإلستفادة منهااملناسبة زمنيا:  •
 ؛املستفيد لتكون ذات فائدة يف التعامل مع هذا املوضوعومتثل واقع عمل الواقعية:  •
 ؛ وتكون كلفة املعلومات أقل من فائدهتاالكلفة:  •
حلظة النقل واإلرسال لشخص ما، واملعلومات اليت يتم    جيب أن يكون للمعلومات هدف يف  اهلدف: •

 ؛إرساهلا إىل األفراد هلا أهداف متعددة
والطريقة:   • هباالشكل  يتم  اليت  فيتسلم    الطريقة  احلاسوب  أما  لإلنسان هي حسية،  املعلومات  تزويد 

 ؛ املعلومات على شكل طاقة
احلماية اليت يتم توفريها ضد اخلطأ يف أنظمة االتصاالت والغرض من ذلك هو   االحرتاس والكفاءة:  •

 ؛ زايدة التأكيد على خلو العمل من اخلطأ 
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والتقديرية: • تقبل  االحتمالية  ال  قد  املتوفرة  اليت   املعلومات  واملعلومات  التارخيية،  الشك كاملعلومات 
 ؛ ختص املستقبل )التقديرية( حتتوي على نسبة من الشك نظرا لالحتمالية اليت ترافقها

اخلسارة   القيمة: • قيمة  أو  املعلومات  احلصول عليها من  اليت ميكن  الفائدة  اإلدارة مقدار  رمبا حتسب 
ر قيمة املعلومات من حيث كميتها وكفاءهتا موضوع الناجتة عن غياب املعلومات، إن احتساب وتقدي

 ؛ مهم ملصمم النظم
 ؛هي عمر املعلومات والذي قد يلعب دورا مهما يف قيمة املعلومات احلداثة:  •
واإلجياز:   • دمج  الدمج  نسبة  على  حتتوي  املنظمة  غري  الطويلة  فالرسائل  املعلومات  هبا كثافة  يقصد 

واجلداول   منخفضة،  أقصر  معلومات  يف  معلومات  أفضل  عادة  توفر  البيانية  واألشكال 
 ( 32-31، الصفحات 2011)الشيباين، وسيلة. 

 معوقات احلصول على املعلومات : اثلثا
 ؛ لقيود التحويالت النقدية واالستريادنظرا صعوبة احلصول على مصادر املعلومات األجنبية  •
 ؛اللغوية وضعف قدرات الرتمجةاحلواجز  •
 ( 187، صفحة 2013)إبراهيم، اجلهل ابلفرص اليت توفرها خدمات املعلومات. •

 الفرع الثاين: عدم متاثل املعلومات 

، بتأصيل عدم  1965شاع مصطلح عدم متاثل املعلومات بصورة كبرية يف جمال احملاسبة والتحويل يف عام  
تضمن  (412، صفحة  2017)رشوان ،  متاثل املعلومات بني البائعني واملشرتين يف سوق السيارات املستعملة.

 .  املعلوماتخماطر عدم التماثل يف مبصطلح "عدم متاثل املعلومات" و  هذا اجلزء من الدراسة التعريف

 تعريف عدم متاثل املعلومات أوال: 
  الطرف   عن   ةيالكاف  ابملعلومات  الصفقة  أطراف  أحد  إملام  عدم"   املعلومات  متاثل   بعدم   يقصد  التعريف األول: 

ويرتتب على ذلك ظهور نوعني من املشكالت اليت .  ميالسل  القرار   اختاذ  من  مينعه  مما  الصفقة  ذهه  يف  اآلخر
تعترب من أهم أسباب اخنفاض كفاءة األسواق املالية، فاملشكلة األوىل حتدث قبل إمتام الصفقة وتسمى مشكلة  

 . "االختيار السيء، بينما حتدث الثانية بعد إمتام الصفقة وتسمى مشكلة خماطر سوء النية 
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أن حالة عدم متاثل املعلومات تعرب عن حالة عدم التأكد. فهي بذلك تعرب ميكن القول أيضا    التعريف الثاين:
عن وضعية املعلومات غري الكفؤة ألن األطراف الداخلية ابملؤسسة )مالك، اداريني...( يفرتض أهنا أكثر علما 

اثل املعلومات بني قصور صيغ التمويل  )العايب، خماطر عدم متمن غريها )األطراف اخلارجية( بوضعية املؤسسة.
 ( 3، صفحة 2016التقليدية وحلول الصناعة املالية اإلسالمية، 

هو "عدم املساواة يف كمية ونوعية املعلومات املتحصل عليها من األطراف املتعاقدة، أي أنه  التعريف الثالث:  
الطرف اآلخر وابلتايل يستغلها لتحقيق مصاحله  ميكن ألحد األطراف أن يكتسب معلومات ليست يف حوزة  

 ( 636، صفحة  dspace ،2014)بن ساسي و كماسي ، الذاتية".

امتالك املقرضني ملعلومات أقل من املقرتضني وجودة  عدم متاثل املعلومات هو  وعليه ميكننا القول أبن  
 الذي ميلك معلومات أكثر.   املقرتض، وهو ما يؤدي إىل حتقيق مصاحل  املرتبطة هبامشاريعهم ودرجة املخاطر  

علومات أكرب من البنك عن وضعيتها املالية احلقيقية، وهو ما جيعل البنك  ملاملؤ.ص.م    إمتالكويف موضوعنا هو  
 متخوفا من منح القروض هلا. 

 اثنيا: األسباب اليت أدت إىل ظهور عدم متاثل املعلومات  

 ( 414-413، الصفحات 2017)رشوان ، تمثل فيما يلي:  ت

عنهم  - حتجبها  اليت  املعلومات  من  واملستفيدين  املستثمرين  لعدم كفاية  يرجع  والذي  املعلومات  نقص 
األرابح احملاسبية  اإلدارة، وهي املعلومات الداخلية، وهم مطالبون ابختاذ قرارات اسرتاتيجية رشيدة عن  

 والقرارات االستثمارية؛ 

تنوع املعلومات اليت تصل إىل املستثمرين أو املستفيدين سواء كانت معلومات داخلية أو أي معلومات  -
 أخرى يتحقق من استخدامها مكاسب غري عادية؛ 

 اختالف حجم املعلومات الداخلية واملعلومات املنشورة للجميع؛  -

ب - ملعلومات  اإلدارة  املنافسون يف  إخفاء  يستخدمها  واليت  والفعلية  احملققة  األرابح  مثل  التنافسية  سبب 
 تعديل اخلطط اإلنتاجية أو القرارات االستثمارية؛



 الفصل الثاين: النظرايت املفسرة لقرارات التمويل يف املؤسسات االقتصادية يف ظل عدم متاثل املعلومات  

51 
 

على  - يشتمل  الذي  اجلديد  املعلومايت  احملتوى  وصول  مبجرد  واملسامهني  املستثمرين  توقعات  تتغري 
 إعالانت عن خطط الربح احملاسيب.  

 خماطر عدم التماثل يف املعلومات  : لثااث
عدم   وجود  ومع  نهايب  مايف  للمؤسسة(   ث ياحلد  )املنظور  الصفقات  من  جمموعة  عن  عبارة  املؤسسة  أن  مبا

  الصفقة   ذيتنف   قبل  ظهر ي   ما  منها  املشاكل   بعض  ظهور  يف   تسببي  أن  شأنه   من   ذلك  فإن  للمعلومات  متاثل
  نجر ي  وما  وذاك  هذا   وكل  ةياالنتهاز   إىل  إضافة  األخالقي(،  الصفقة )اخلطر  ذيتنف  بعد  أو  العكسي(  ارياالخت)

 .العاملي االقتصادي انيالك  هتدد حتا ر  واليت ةياملال لألزمات ظهور من عنه
 وكيفية التغلب عليه:   اخلطر األخالقي -1
تعلق بسلوك الفرد ونيته يف إمتام العقد، إذ هناك من يطلق عليه ابخلطر املعنوي وهو  :  اخلطر األخالقي  -أ

املشكل الذي غالبا ما يظهر بعد إبرام العقد. إذ يتعلق ببعض التصرفات السلبية لألفراد واليت قد يكون هلا 
يفتح   ما  وهو  الوكيل.  طرف  من  مراقبة  تكون  ال  قد  التصرفات  هذه  أن  أتثريات كما  أمام عدة  اجملال 

 االنتهازية. ومنه ميكن أن حندد وضعيتني:  

  مصلحته   قيحتق  على  عمليف  املعلومات   لبعض  ليالوك  جهل  املوكل  ستغلي  نيأ  ةياالنتهاز   حالة -
 .ةيالشخص

  عمل ي  اليت   الظروف  معرفة  لعدم  وذلك  هبا  علمه  رغم  لي الوك  تصرفات  متابعة  ل يللوك  كن مي  ال  اليت  احلالة -
 .مثال  رياخلب ضرهحي الذي اخلربة ملف كحالة،  هايف

األخالقي: -ب اخلطر  على  التغلب  توفري    كيفية  يف  يكمن  األخالقي  اخلطر  مشكلة  على  التغلب  إن 
خالل:   من  وذلك  املوكل  هبا  يقوم  اليت  األنشطة  على  مستمرة  بصفة  ،  املعلومات  صاري  و  )مكرودي 

 ( 121، صفحة 2011
 محلة األسهم ومحلة السندات ابلتعقب املستمر ألنشطة هذه املؤسسات.  قيام  -

محلة   - لتمكني  احملاسبية  بياانهتا  عن  ابإلفصاح  املؤسسات  هذه  تلزم  اليت  احلكومية  التشريعات  سن 
 األسهم من احلكم على أدائها.  
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املؤسسات إذا تبني تورطهم  - بياانت    إنشاء قوانني خاصة تفرض عقوابت رادعة على مديري  يف نشر 
خاطئة عن مؤسساهتم أو تزوير سجالهتا، أو استغالل سلطاهتم الوظيفية للحصول على بياانت داخلية 

 عن مؤسساهتم واستخدامها للتأثري على أسعار األوراق املالية يف السوق لتحقيق لستفادة خاصة.  
 : وكيفية التغلب عليه االختيار العكسي -ت

العكسي -أ   من   سواء  ارياخت  سوء  ولدي  ديرش  ريغ  تصرف  عيني  ما  وهو  السليب  ريااالخت  أو:  االختيار 
  الكفاءة  عدم  عنه   نتج ي  مما   هايمورد  ارياخت  يف   ملؤسسةا   أو  اإلدارة  يف  لوكالئهم  ارهمياخت  يف   األسهم  أصحاب

 ني ب  العالقة  هذه  تكون  وقد  األسهم؛  محلة  ثروة  وتعظمإجيابية    لنتائج  قهايحتق  يف    املتاحة  املوارد  استثمار  يف
  تود   اليت  السلعة  متابعة   يف   املؤسسة   قصرت   فإن    ،اابئع  ابعتباره  املورد   ني وب    ايمشرت   ابعتبارها  املؤسسة
 املورد   يف  ثقتها  ستفقد  املؤسسة  فإن  وابلتايل  لسلعته  هري تسع  يف  املبالغة    للمورد  كنمي  فإنه  هايعل  احلصول

  فإنه   األقل  السعر  ذو  املورد  ارياخت  على  ستعمل  املؤسسة  أن  وابعتبار  ،مصلحته  قي لتحق  سعىي  الذي
اجلودة  السلع  موردي   على  ليستح يس ،  ع  املرتف  بسعرها  عهاي ب  ذات  و كماسي  ساسي  ،  dspace)بن 

 ( 638-637، الصفحات 2014
مما ال شك فيه أنه يف حالة توفر املعلومات الكافية  كيفية التغلب على مشكلة االختيار العكسي:   -ب

املالية   السوق  إىل  سيدخلون  األموال  أصحاب  فإن  املالية،  األوراق  إبصدار  قامت  اليت  املؤسسات  عن 
وسيدفعون القيمة االقتصادية احلقيقية للورقة املالية )وليس متوسط القيمة يف حالة عدم متاثل املعلومات(،  

املؤسسا يعرفون  كما ستدخل  املدخرين  أن  اعتبار  املالية، على  أوراقها  لتطرح  األسواق  اجليدة إىل هذه  ت 
القيمة االقتصادية احلقيقية هلذه األوراق، األمر الذي سينعكس يف النهاية على زايدة املعامالت داخل هذه 

التغلب عليها   األسواق وهو ما يؤدي إىل حتسني أدائها، ومن منطلق تعريف مشكلة االختيار العكسي فإن
خالل:   من  وهذا  السوق  يف  املتعاملني  جلميع  الكافية  املعلومات  بتوفري  ،  يكون  صاري  و  )مكرودي 

 ( 119-118، الصفحات 2011
مؤسسامتتخصصة يف عملية مجع وإنتاج وبيع املعلومات التفصيلية اليت متيز بني املؤسسات اجليدة  إنشاء  -

ومؤسسة    Standar and poorوغري اجليدة ومن املؤسسات اليت تعمل يف هذا الشأن هي مؤسسة  



 الفصل الثاين: النظرايت املفسرة لقرارات التمويل يف املؤسسات االقتصادية يف ظل عدم متاثل املعلومات  

53 
 

Moodys   األمريكية املتحدة  وبيع    Fitchومؤسسة    ابلوالايت  وحتليل  جبمع  هتتم  واليت  اإلجنليزية، 
 . معلومات عن ميزانيات املؤسسات واستثماراهتا

املالية  - األسواق  داخل  للبيع  املالية  أوراقها  تطرح  اليت  املؤسسات  تلزم  اليت  احلكومية  التشريعات  سن 
وا  الصحيحة عن أرابحها وخسائرها، أصوهلا  املعلومات  بنشر  نفسها، وذلك  لتزاماهتا،  ابإلفضاح عن 

دوليا. عليها  املتعارف  احملاسبية  للمعايري  تطبيقا  ،  وذلك  صاري  و  الصفحات 2011)مكرودي   ،
على املؤسسات اليت تبيع    (SEC)فعلى سبيل املثال تفرض الوكالة الفدرالية األمريكية    (118-119

وبكشف معلومات دقيقة عن حجم مبيعاهتا إضافة إىل أصوهلا املالية يف السوق ابإللتزام مببادئ موحدة  
قيمة أصوهلا وأرابحها، ولكن يف احلقيقة مل يشتغل هذا اإلجراء ابلقدر الكايف، وخري دليل على ذلك  

ابلرغم من احتالهلا   2001يع الطاقة يف سنة  األمريكية املتخصصة يف توز   Enronهو اهنيار مؤسسة  
من قبل املرتبة السابعة من حيث األمهية يف الوالايت املتحدة األمريكي، إذ بعد التحرايت اليت قامت 
املؤسسة   هذه  أن  تبني  شركائها  مع  املؤسسة  أبرمتها  اليت  املالية  الصفقات  حول  الفدرالية  الوكالة  هبا 

ت حبذف مبلغ هام من الديون والعقود املالية من ميزانيتها، وهو ما ابشرت صفقات معقدة بينما قام
 ( 5، صفحة 2021)ساملي و صحراوي ، أدى إىل تغليط املستثمرين املاليني يف قراراهتم.

 املؤسسات والبنوك مشكلة عدم متاثل املعلومات بني متطلبات الضماانت والعالقة بني  املطلب الثاين: 

البنكية من بني املصادر الرئيسية لتمويل املؤسسات االقتصادية، حيث لديها القدرة على   تعد القروض 
توليد معلومات أعلى وأفضل من الوسطاء املاليني اآلخرين حيث تعد العالقة الوثيقة اليت تربط البنك ابملؤسسة  

 اليت تربز عند اإلقراض.  أداة جد مفيدة يف حل مشكلة عدم متاثل املعلومات

إىل أن متطلبات الضماانت تنخفض مع زايدة وطول  (Voordeckers & Stejvers, 2006)توصل  
مدة العالقة بني البنك واملؤسسة املقرتضة، حيث أن املؤسسات اليت ترغب يف االقرتاض وتتوفر على عالقات  

ف لذلك  صرامة.  أقل  ضمان  متطلبات  لديهم  األمد  طويلة  العالقةمصرفية  املؤس  االقرتاضية  إن  بني  سة  القوية 
 املدير يف التقدم بطلب للحصول على قروض بنكية.  -والبنك ستزيد من رغبة املالك
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ميكنها    (Bonfim & Daniel, 2002)يشري   البنوك  مع  سابقة  هلا عالقات  اليت  املؤسسات  أن  إىل 
 (AW, September 2014, pp. 719-720)استعادة الوصول إىل هذه البنوك.

 تمويلي : النظرايت التقليدية املفسرة للهيكل الاملبحث الثاين

من بني أهداف اإلدارة املالية واليت تسعى املؤسسات االقتصادية لتحقيقها هي تعظيم ثروة املالك اليت 
تؤدي ابلضرورة إىل تعظيم قيمتها السوقية. وهذا يتأتى مبجموعة من األدوات اليت جيب تسيريها بكفاءة مثل 

األمثلية يف جانيب األصول واخلصوم، وهو ما يعين إجياد تركيب التكاليف حتقيق  األمثل أبقل  التمويلي  اهليكل  ة 
والذي حيقق أعلى العوائد، ولقد برزت منذ مخسينيات القرن املاضي جمموعة من النظرايت اليت تفسر اهليكل  

 التمويلي للمؤسسات واليت سنتطرق هلا يف هذا اجلزء من الدراسة.  
 ظل كمال األسواق  يفالنظرايت التقليدية املفسرة للهيكل التمويلي األول:  املطلب

وجود  عدم  ظل  يف  للمؤسسات  التمويلي  للهيكل  املفسرة  النظرايت  الدراسة  من  اجلزء  هذا  يتضمن 
ربح  صايف  ومدخل  الربح  صايف  مدخل  يف  املداخل  هذه  وتتمثل  اإلفالس،  تكاليف  وجود  وعدم  ضرائب 

 لياين وميلر. ات، واملدخل التقليدي، ومدخل مودالعملي
 لربح الصايف، نظرية الربح التشغيلي )صايف ربح العمليات( : نظرية االفرع األول 

  Net income theoryمدخل صايف الربح  أوال:

االقرتاض،  نسبة  بتغري  يتغري  ال  اثبت  امللكية  وحقوق  االقرتاض  تكلفة  أن  املدخل  هذا  أصحاب  يرى 
الن التمويليفارتفاع هذه  للمؤسسة ال يرتتب عنه ابلضرورة اخنفاض أو ارتفاع يف    سبة أو اخنفاضها يف اهليكل 

من تكلفة إصدار   أقلمعدل العائد على االستثمار الذي يطلبه املقرضون أو املالك، وطاملا أن تكلفة االقرتاض  
تكلفة   يف  اخنفاض  عليها  يرتتب  )االقرتاض(  الرخيصة  التمويل  مصادر  نسبة  زايدة  فإن  عادية جديدة،  أسهم 

 ( 166، صفحة  2003)اهلندي م.، رتفاع يف قيمة املؤسسة ابلتبعية. األموال وا 
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 (: العالقة بني تكلفة األموال وبني نسبة االقرتاض )مدخل صايف الربح(1-2الشكل رقم)

 
 ( 180، صفحة 2003)اهلندي م.، املصدر: 

املقرتضة واخنفضت  األموال  قيمة  تنخفض كلما زادت  األموال  تكلفة  السابق أبن  الشكل  نالحظ من 
الرغم من ثبات تكلفة   قيمة األموال اخلاصة. أي كلما زادت نسبة االقرتاض إىل األموال اخلاصة. وهذا على 

األموال يؤدي إىل ارتفاع األسهم والسندات عند مستوايت خمتلفة من االقرتاض. مما يعين أن اخنفاض تكلفة  
ن أفضل هيكل متويلي يف ظل هذا املدخل هو اهليكل الذي يتضمن أكرب  يمة السوقية للمؤسسة. وابلتايل فإالق

على هذا املدخل هو افرتاضه أن تكلفة االقرتاض وتكلفة األسهم يعاب  نسبة ممكنة من األموال املقرتضة. وما  
 وال تتغري بتغري نسبة االقرتاض داخل اهليكل املايل.  العادية )مقدار العائد املطلوب( اثبتة

 Net operating income approach (NOI)مدخل الربح التشغيلي )صايف ربح العمليات( اثنيا: 

على عكس مدخل صايف الربح، يقوم هذا املدخل على افرتاض أساسي هو ثبات تكلفة األموال الكلية  
، وأيضا يفرتض أن تكلفة االقرتاض اثبتة ال تتغري بتغري نسبة االقرتاض مهما كانت نسبة املديونية يف املؤسسة

هذا  ويستند  االقرتاض،  نسبة  يف  زايدة  مع كل  سرتتفع  املالك(  يطلبه  الذي  العائد  )أي  امللكية  تكلفة  بينما 
بزاي األسهم  أصحاب  مطالبة  إىل  يؤدي  املخاطر  زايدة  من  يصاحبها  وما  االقرتاض  زايدة  أن  على  دة  املدخل 

املطلوب مما يؤدي إىل زايدة تكلفة امللكية، ومن انحية أخرى فإن زايدة تكلفة امللكية يعوضها   العائد  معدل 
املنخفضة   التكلفة  ذو  املصدر  هذا  على  االعتماد  زايدة  من  انتج  االقرتاض  تكلفة  يف  القيمة  بنفس  اخنفاض 

 ( 437-436، الصفحات 2005)احلناوي،  . نسبيا، وهلذا فمن املتوقع أن تظل تكلفة األموال الكلية اثبتة



 الفصل الثاين: النظرايت املفسرة لقرارات التمويل يف املؤسسات االقتصادية يف ظل عدم متاثل املعلومات  

56 
 

 (: العالقة بني تكلفة األموال وبني نسبة االقرتاض )مدخل صايف ربح العمليات( 2-2الشكل رقم)

 
 .( 185، صفحة 2003)اهلندي م.، املصدر: 

منحىن تكلفة األموال يف ظل مدخل صايف ربح العمليات الذي يشري إىل ثبات  يوضح الشكل السابق  
تكلفة التمويل ابالقرتاض. كما يوضح وجود عالقة طردية بني نسبة االقرتاض وتكلفة التمويل ابألسهم العادية  

العادية بسبب  )األموال اخلاصة(. وابفرتاض أن الزايدة يف تكلفة األموال اليت تنجم عن ارتفاع تكلفة األسهم  
زايدة نسبة االقرتاض سوف يعوضها اخنفاض مماثل يف هذه التكلفة نتيجة لزايدة االعتماد على مصادر متويل  
رخيصة )االقرتاض(. فإن من املتوقع أن تظل تكلفة األموال اثبتة مهما تغريت نسبة االقرتاض. مما يعين عدم  

ال بغض النظر عن نسبة االقرتاض فإن تكلفة األموال وجود هيكل متويل مثايل. فسواء اقرتضت املؤسسة أم  
 تظل اثبتة مما يرتتب عليه ثبات قيمة املؤسسة. وهذا هو جوهر هذا املدخل. 

 Traditional Approachاملدخل التقليدي )النظرية التقليدية(:الفرع الثاين: 
أمثل، وذلك من خالل استخدام  تعرتف هذه النظرية أبنه ميكن للمؤسسات أن تصل إىل هيكل متويلي  

االقرتاض بشكل معقول، واالستفادة من مزااي الرفع املايل. مما يؤدي إىل زايدة القيمة السوقية للمؤسسة، لكنها  
املرتبطة   املخاطرة  بني درجة  التوازن  احملافظة على  ولكنها أشارت إىل ضرورة  املعقولة،  االقرتاض  مل حتدد كمية 

واالنتف الديون،  وجود  بزايدة  يهدد  سوف  املعقول  حدها  عن  الديون  زايدة  أن  حيث  مبزاايها.  اع 
 ( 100-97، الصفحات 2016)احلسناوي، املؤسسة.
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 (: العالقة بني تكلفة األموال ونسبة االقرتاض )املدخل التقليدي(3-2الشكل رقم)

 
 .( 187، صفحة 2003)اهلندي م.، املصدر: 

تكلفة   أبن  السابق  الشكل  من خالل  اخلاصة نالحظ  تبقى    األموال  بينما  الديون،  نسبة  بزايدة  تتزايد 
تكلفة االقرتاض اثبتة. إال بعد بلوغها نسبة كبرية. حيث أنه ويف البداية كانت التكلفة املرجحة للتمويل تتناقص  
يف مقابل أن نسبة الديون تتزايد، وتفسري ذلك أنه على الرغم من أن تكلفته ترتفع تدرجييا إال أنه يضل مصدرا  

تكلفة   النقطة  أقل  إىل  الوصول  لكن عند  العادية.  األسهم  املرجحة ابالرتفاع.  λمن  املتوسطة  التكلفة  تبدأ   ،
. إذن ميكن القول أن اهليكل التمويلي األمثل يقع عند النقطة األموال اخلاصةويتعزز هذا االرتفاع بزايدة تكلفة  

λ. 
 الضريبةلياين وميلر يف ظل غياب نظرية مود الفرع الثالث:

مدخل صايف ربح العمليات هو املدخل املقبول واعتربا أن قيمة املؤسسة    أن مودلياين وميلر اعترب الباحثان  
هذا  عليها  يركز  اليت  االفرتاضات  بني  ومن  الضريبة.  غياب  وهذا يف ظل  املايل  هبيكلها  مرتبطة  وغري  مستقلة 
  املدخل إضافة إىل الفرضيات السابقة الذكر هي: وجود سوق كفء لرأس املال، واملؤسسات ميكن وضعها يف 

 على أساس درجة املخاطر اليت ينطوي عليها النشاط.  Risk classesجمموعات 
يقوم هذا املدخل على أساس أن قيمة املؤسسة تساوي قيمة استثماراهتا واليت تتوقف بدورها على العائد  
املتوقع من ورائها وتتأثر ابملخاطر اليت يتعرض هلا العائد. إذن مهما كانت تشكيلة رأس املال فإن قيمة املؤسسة  

نة هلا بغض النظر عن طريقة متويلها سواء كانت الكلية البد وأن تتساوى مع القيمة الكلية لالستثمارات املكو 
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قرارات  على  وليس  االستثمار  قرارات  على  تتوقف  املؤسسة  قيمة  أن  أي  ملكية.  أموال  أو  قروض 
 ( 443-442، الصفحات 2005)احلناوي،  التمويل.

لياين وميلر إقناع املهتمني ابإلدارة املالية بوجهة نظرمها فقد اعتمدا على فكرة املوازنة أو  وحىت يضمن مود
بني املؤسسة اليت تعتمد ابلكامل على حقوق امللكية يف متويل استثماراهتا، وبني املؤسسة   Arbitrageاملراجحة 

امللكية. القروض وحقوق  مؤسستني متساويتني يف كل    حيث مثال إن كان هناك  اليت تعتمد على خليط من 
شيء ما عدا أن األوىل تعتمد يف متويلها على حقوق امللكية كليا، أما الثانية فتعتمد على خليط من القروض  

لقيمة السوقية للمؤسسة الثانية أكرب نظرا الخنفاض تكلفة األموال لديها. فإنه ميكن للمستثمر  وا  وحقوق امللكية
ال املؤسسة  يف  أسهم  ميلك  املؤسسة  الذي  أسهم  من  نسبة  شراء  بغرض  إضايف  مبلغ  ويقرتض  يبيعها  أن  ثانية 

العائد  نفس  املتوقع أن حيقق من جراء ذلك  الثانية. ومن  املؤسسة  ميتلكها يف  اليت كان  النسبة  تعادل  األوىل 
امل هذه  املستثمرين  ابقي  اكتشف  ما  وإذا  إضافية.  خماطر  دون  أقل  وابستثمار  قبل  من  حيققه  يزة  الذي كان 

فسوف حياولون االستفادة منها، األمر الذي يؤدي إىل استمرار اخنفاض القيمة السوقية ألسهم املؤسسة الثانية  
النهاية. يف  قيمتهما  تتساوى  أن  إىل  األوىل  املؤسسة  ألسهم  السوقية  القيمة  م.،  وارتفاع  ،  2003)اهلندي 

 ( 646 -645الصفحات 
 يف ظل عدم كمال األسواق النظرايت التقليدية املفسرة للهيكل التمويلي الثاين:  املطلب

سبق  فيما  مود  تناولنا  نظرايت  اليت خمتلف  لالنتقادات  ونظرا  به ضرائب،  توجد  عامل ال  يف  وميلر  لياين 
بعض   إدخال  املطلب  هذا  يف  سيتم  السوق،  فرض كمال  واقعية  عدم  حول  هلا  التكاليف، كتكلفة  وجهت 

والقيمة   األموال  تكلفة  على  احلسبان  يف  املتغريات  هذه  أخذ  عند  احملتملة  التأثريات  وبيان  والوكالة  اإلفالس 
 السوقية للمؤسسة. 

واآلن سنتطرق ملختلف نظرايهتما يف ظل وجود الضريبة وأتثري االقرتاض على قيمة املؤسسة. وسنتعرض  
 مة املؤسسة يف ظل وجود الضريبة، مث يف ظل وجود تكاليف اإلفالس والوكالة.أوال إىل أتثري االقرتاض على قي

 : أتثي االقرتاض على قيمة املؤسسة يف ظل وجود الضرائب الفرع األول
إ موديف  قدم  الكاملة  غري  األسواق  دخل طار  حالة خضوع  يف  أنه  فيه  أثبتا  متميزا  حتليال  وميلر  لياين 

ال القيمة  فإن  للضريبة،  مماثلة تعتمد كلية يف  املؤسسة  السوقية ملؤسسة  القيمة  سوقية ملؤسسة مستدينة تساوي 
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النامجة عن االقرتاض   التمويل الستثماراهتا على األموال اخلاصة، ابإلضافة إىل القيمة احلالية للوفرات الضريبية 
 حسب املعادلة التالية:

VT = VU + TD 

 حيث: 
VT املقرتضة : القيمة السوقية للمؤسسة 
VU   القيمة السوقية ملؤسسة غري مقرتضة : 
TD  القيمة احلالية للوفرات الضريبية : 

وعليه فإن اهليكل التمويلي األمثل هو ذلك اهليكل الذي تكون فيه أكرب نسبة اقرتاض ممكنة، ويف هذه 
ذلك:   يوضح  اآليت  والشكل  ممكن  حد  أدىن  إىل  األموال  تكلفة  تنخفض  سوف  ،  2006)زغيب،  احلالة 

 ( 113-112الصفحات 
 لياين وميلرخل مود(: تكلفة األموال وقيمة املؤسسة يف ظل مد4-2الشكل رقم)

 
 .( 113، صفحة 2006)زغيب، املصدر: 

لياين وميلر أنه ال ينبغي أن يزيد أو يقل الفرق بني القيمة السوقية للمؤسسة املقرتضة، واملؤسسة  يؤكد مود
إبعادة  املراجحة كفيلة  عملية  فإن  العكس،  حدث  وإذا  الضريبية،  للوفرات  احلالية  القيمة  عن  املقرتضة،  غري 

املؤسستني، مبعىن إذا كان هناك مؤسستني متماثلتني يف كل   التمويلي هلما، التوازن بني  اهليكل  شيء ما عدا 
املقرتضة   للمؤسسة  السوقية  القيمة  للمؤسسةأ   Aوكانت  السوقية  القيمة  من  حقوق    Bعلى  على  تعتمد  اليت 

السوقية   القيمة  بني  التوازن  املالية كفيلة أبن حتقق  الرافعة  اليت تنطوي على  املراجحة  فإن عملية  فقط،  امللكية 
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إبجراء تغيري يف هيكلها للحصول على قروض من أجل حتقيق    Bر لقيام املؤسسة  للمؤسستني، وابلتايل ال مرب 
 االستفادة للمالك من مزااي الرافعة املالية.

التكاليف، كتكلفة اإلفالس،  لذا فإن زايدة نسبة االقرتاض عن حدود معينة سيؤدي إىل ظهور بعض 
يطلبها   اليت  التكلفة  ابرتفاع  ترتجم  واليت  الوكالة،  للمخاطر.وتكلفة  جتنبا  واملسامهني  املالك  من  )زغيب،  كل 

 ( 113، صفحة 2006
   The theory of bankruptcy costsالسيف ظل وجود تكلفة اإلف : اهليكل التمويلي الفرع الثاين 

على فرص دميومة املؤسسة  كلما زادت قيمة الديون، زادت صعوابهتا املالية، ألهنا تؤثر بشكل أو آبخر  
يف حالة  (Belghiti, 2006, p. 17)وبقاءها، بسبب حتملها لتكاليف ابهظة تؤدي إىل ختفيض قيمة املنشأة،

عجز املؤسسة عن سداد التزاماهتا يف تواريخ استحقاقها )الفوائد، أصل الدين(، يتخذ الدائنون إجراءات قانونية  
األموال   من تعتمد يف متويلها على  اليت  املؤسسة  املؤسسة، كل هذا خيص  إفالس  تؤدي إىل إعالن  أن  شأهنا 

قيمة   إبرجاع  ملزمة  غري  فقط،  اخلاصة  األموال  على  متويلها  يف  تعتمد  اليت  املؤسسة  أما  واالستدانة،  اخلاصة 
تتعر  مما ال جيعلها  ذلك،  تقرر هي  إذا مل  التوزيعات  دفع  اإلجراءات.األسهم وحىت  ملثل هذه  )اهلندي م.،  ض 

 ( 246، صفحة 2003
حبيث تتمثل تكاليف اإلفالس يف تكاليف مباشرة تتمثل أساس يف املصاريف اإلدارية، القانونية، أو تلك  

النامجة عن بيع األصول االقتصادية أبقل من قيمتها، وتكاليف غري   مباشرة تتمثل يف اخنفاض أرابح اخلسائر 
 (R.castainias, 1983, p. 617)املؤسسة لعدة أسباب مثال عدم متكنها من احلصول على متويالت...اخل.

 نظرية تكلفة اإلفالس يف وجود الضريبة:  
تكلفة رأس املال، ألهنا مصدر متويل  مما سبق جند أن االعتماد على االستدانة من شأنه أن خيفض من  

منخفض التكلفة، كذلك بفضل ميزة الوفرات الضريبية، هذا هو األثر اإلجيايب لالستدانة على قيمة املؤسسة،  
السداد،  بسبب خماطر عدم  الظهور  اإلفالس يف  تكلفة  تبدأ  معينة،  نقطة  االستدانة إىل  أنه عندما تصل  إال 

 يطلبها كل من املسامهني واملقرضني. وترتجم ابرتفاع التكلفة اليت 
 على الدور املهم الذي تلعبه تكاليف اإلفالس يف اختاذ قرار االستدانة. Taggartكما يشري 
يشري   زاد    Brigham et Gapenskiكما  تزداد كلما  هلا،  املصاحبة  والتكاليف  اإلفالس،  أن خماطر 

 األمثل حسب نظرية اإلفالس بوجود الضرائب:   الشكل املوايل يوضح اهليكل التمويلياالقرتاض. و 
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 (: العالقة بني قيمة املؤسسة ونسبة الرفع املايل حسب نظرية اإلفالس يف وجود الضرائب5-2الشكل رقم )

 
Source:( Barneto & Gregorio, 2009, p. 449) 

إىل  ذلك  يفسر  حبيث  املؤسسة،  قيمة  معها  ارتفعت  االستدانة  ارتفعت  أنه كلما  الشكل  من  نالحظ 
النقطة   ،  Xاخنفاض تكلفة األموال بفضل الوفورات الضريبية، وعدم وجود تكلفة اإلفالس، إىل أن تصل إىل 

ت األموال، أين  تكلفة  اخنفاض  بسبب  ارتفاعها  املؤسسة  قيمة  تواصل  حبيث  الظهور،  يف  اإلفالس  خماطر  بدأ 
النقطة   بنسبة أقل من ذي قبل، وعند وصوهلا إىل  ارتفاع    Yولكن  املؤسسة يف االخنفاض، بسبب  قيمة  تبدأ 

ا  الوفورات  قيمة  اإلفالس أصبحت تفوق  تكاليف  قيمة  أن  األموال، وتفسري ذلك  فإن  تكلفة  لضريبية، وعليه 
التمويلي النقطة    اهليكل  املثلى( يف ظل وجود تكاليف اإلفالس، تتحدد يف  واليت    Yاألمثل )نسبة االقرتاض 

 ( 254، صفحة 2003)اهلندي م.، دها يف حدها األدىن.تكون تكلفة األموال عن
 : أتثي تكلفة الوكالة الفرع الثالث

عندما تلجأ املؤسسة إىل االقرتاض قد ينص عقد االقرتاض على ضرورة الرجوع إىل املقرضني قبل اختاذ 
توزيع   قرارات  أو  أصول جديدة  شراء  قرارات  مثل  عليهم،  تؤثر  أن  ميكن  اليت  القرارات  لبعض  املؤسسة  إدارة 

نصوص عليها يف العقد يصبح حمتما  األرابح ... اخل، وحىت يتأكد املقرضون من أن اإلدارة مل ختل ابلشروط امل
تعرف   ما  تنشأ  وهنا  عنهم.  وكيل  بواسطة  أو  أبنفسهم  سواء  املؤسسة  داخل  جيري  ما  مبراقبة  القيام  عليهم 
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الوكالة   ينقلون   Agency Costبتكاليف  ما  عادة  املقرضني  فإن  اإلفالس  لتكلفة  ابلنسبة  احلال  هو  وكما 
عدل الفائدة على األموال اليت يقرضوهنا، ما يضطر املالك إىل رفع معدل  تكلفة الوكالة إىل املالك، وهذا برفع م

املؤسسة   قيمة  اخنفاض  إىل  يؤدي  ما  األموال  تكلفة  ارتفاع  هي  والنتيجة  املطلوب.  االستثمار  على  العائد 
اإلدارة تسعى إىل حتقيق  النحو هو أمر مقبول ذلك أن  املقرضني على هذا  املعتقد أن تصرف    السوقية. ومن 

مصاحل املالك ال مصاحل املقرضني. غري أن ما جتدر مالحظته أن شرط التعاقد الذي يعطي للمقرضني احلق يف  
وضع قيود على قرارات اإلدارة ستمتد تكلفته من املصروفات القانونية واإلدارية لتشمل تكلفة اخنفاض الكفاءة  

لتخلي عن شرط الشرط الذي يعطي للمقرضني  يف إدارة العمليات بسبب تلك القيود. ويف هذا الصدد إذا مت ا 
احلق يف فرض قيود على قرارات املؤسسة سيؤدي إىل زوال تكاليف الوكالة، إال أنه قد يدفع هبم )املقرضني( إىل  

 طلب معدل فائدة مرتفع جدا قد يفوق تكلفة الوكالة.
الية لالقرتاض إىل حقوق إن ظهور تكاليف الوكالة إىل جانب تكاليف اإلفالس سيؤثر على النسبة املث

 امللكية أي أنه سيؤثر على مكوانت اهليكل التمويلي.  
 (: قيمة املؤسسة يف ظل خضوع املؤسسة للضريبة وجود تكلفة الوكالة واإلفالس. 6-2الشكل رقم )

 
 ( 673، صفحة 2006)اهلندي م.، املصدر: 

على   Bإىل  Aيشري الشكل السابق إىل أن النسبة املثالية لالقرتاض إىل حقوق امللكية قد اخنفضت من  
النقطة   يراعى أن هذه  الوكالة Bأن  النامجة عن االقرتاض مع تكلفة كل من  الضريبية  الوفورات  تتعادل عندها 

الضري الوفرات  تكون  النقطة  هذه  االقرتاض  نسبة  تبلغ  أن  وقبل  أما  واالقرتاض.  التكاليف  تلك  من  أكرب  بية 
 ( 672-671، الصفحات 2003)اهلندي م.، بعدها فيحدث العكس.
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 : ميلر وتكلفة اإلفالس والضريبة الشخصية على الدخلالفرع الرابع

ميلر عام   فيه أبنه ال يوجد أي أتثري    1977قدم  قال  املؤسسة،  للجدل هليكل رأس مال  مثريا  منوذجا 
لالقرتاض على قيمة املؤسسة، وهو ما يتناقض مع موقفه السابق. حيث أنه اعرتض على أمهية تكلفة اإلفالس 

ات اليت تؤكد  وتكلفة الوكالة بوصفهما متغريين يلعبان دورا يف التأثري على هيكل رأس املال. حيث أن الدراس
من قيمة املؤسسة السوقية( أجريت على املؤسسات الصغرية والفردية    %30على ارتفاع قيمة تلك التكاليف )

أسفر اإلفالس على تصفيتها. أما فيما خيص املؤسسات الكبرية فإن معظم الدراسات تؤكد صغر حجم هذه  
السوقية. وتتناقص هذ%  5.3التكاليف ويبلغ متوسطها   قيمتها  املؤسسة. حىت أهنا من  النسبة بزايدة حجم  ه 

احلاالت إىل   بعض  تكاليف    %1.7وصلت يف  التكاليف هي  أن هذه  املؤسسة. يضاف إىل ذلك  قيمة  من 
 فعلية لإلفالس.  

كما يؤكد ميلر ضآلة حجم تكاليف اإلفالس النامجة عن االقرتاض مقارنة ابلوفرات الضريبية الناجتة عن 
القروض واليت على   الوفرات يف ظل  فوائد  املال. ولكن هل هناك وجود ملثل هذه  ضوئها يتحدد هيكل رأس 

وجود ضريبة شخصية على دخل املستثمر؟ يف رأي ميلر أنه إذا كان قرار هيكل رأس املال يقوم على مقارنة  
ال  للتشكيلة  النسيب  الثبات  ظاهرة  تفسري  ميكن  فكيف  لالقرتاض،  الضريبية  الوفرات  مع  اإلفالس  يت  تكاليف 

 يتكون منها هيكل رأس املال عرب الزمن ابلرغم من التغري الذي يطرأ على معدالت الضريبة؟ 

عام   ميلر  دراسة  العشرينات    1963كشفت  يف  األصول  صايف  إىل  القروض  نسبة  متاثل  عن 
إىل  أما يف الفرتة الثانية وصل  %11و  %10واخلمسينيات، رغم أن معدل الضريبة بلغ يف الفرتة األوىل ما بني  

ونظرا ألن الوفرات الضريبية لالقرتاض تزداد مع معدل الضريبة، كان من املتوقع أن ترتفع نسبة األموال   52%
 املقرتضة يف اخلمسينات وهو ما مل حيدث.

املال  التحليل نقطتني جوهريتني مها: أن أتثري تكلفة اإلفالس على قرار تشكيل هيكل رأس  ويثري هذا 
النقطة الثانية فهي التشكيك يف أتثري الوفرات الضريبية لالقرتاض ومنه التشكيك يف    ضئيل وميكن جتاهله. أما

 ( 374-673، الصفحات 2003)اهلندي م.، أثر االقرتاض على قيمة املؤسسة السوقية.
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القول   التمويلي على  وخالصة  املزيج  يعتقد  أنه قد اثر جدل واسع حول أتثري  األموال، حيث  تكلفة 
قيم  فيه  وترتفع  أدانها  إىل  األموال  تكلفة  عنده  تنخفض  أمثل  متويلي  هيكل  يوجد  أنه  التقليديون  ة  املفكرون 

لياين وميلر هذا الرأي، حيث يعتقدان أنه يف ظل عدم وجود ضريبة ال يؤثر  املؤسسة إىل أقصاها. ويرفض مود
وع  األموال  تكلفة  على  التمويلي  أكد اهليكل  وقد  الربح،  مدخل صايف  مع  يتفق  ما  وهة  املؤسسة.  قيمة  لى 

لياين  ضريبة على دخل املؤسسة فريى مود لياين وميلر على ذلك ابستخدام فكرة املراجحة. أما يف ظل وجودودم
وميلر أن قيمة املؤسسة اليت يتضمن هيكلها املايل القروض، تفوق قيمة مؤسسة مماثلة يتكون هيكلها املايل من 
األموال اخلاصة فقط. ولكنهما يصران على أن الفرق بني قيمة املؤسستني ال ينبغي أن يقل أو يزيد عن قيمة  
الوفرات الضريبية. ويف حالة ما كان دخل املستثمر خيضع لضريبة شخصية على الدخل ومعدهلا على دخله من  

زااي االقرتاض أو اختفائها متاما. ألنه القروض يفوق معدهلا على دخله من األسهم العادية يؤدي إىل اخنفاض م
ببلوغ حالة التوازن تتساوى الوفرات الضريبية النامجة عن فرض ضريبة على دخل املؤسسة مع الضريبة الشخصية  

 اإلضافية اليت يدفعها املستثمرون عندما حيولون جزء من استثماراهتم من األسهم إىل سندات. 

امل دخل  على  الشخصية  الضريبة  تعد  على  وال  االقرتاض  أتثري  يضعف  الذي  الوحيد  املتغري  هي  ستثمر 
قيمة املؤسسة السوقية، إذ يوجد أيضا تكلفة اإلفالس والوكالة. ويف ظل وجودمها من احملتمل أن يكون هناك  
هيكل مايل مثايل، ويتحدد مبستوى االقرتاض الذي تتساوى عنده مزااي االقرتاض املتمثلة يف الوفرات الضريبية  

 العيوب النامجة عنه واملتمثلة يف تكلفة اإلفالس والوكالة. غري أن ميلر يعرتض فكرة وجود مثل هذا اهليكل.  مع 

 في مناذج اهلياكل املاليةاملؤ.ص.م: املطلب الثالث

تعلق املؤ.ص.متتميز   فيما  الكبرية  االقتصادية  املؤسسات  عن  هبا  تنفرد  اليت  اخلصوصيات  من  بالعديد 
ابهليكل التمويلي اخلاص هبا، وهو ما أدى ابملهتمني ابإلدارة املالية إبعطائها حيزا خاصا هبا ضمن أحباثهم، من  

وسنتطرق يف هذا اجلزء من الدراسة إىل خصوصية اهلياكل املالية   عليها.خالل اسقاط النظرايت الكالسيكية  
 إسقاط النظرايت الكالسيكية عليها.  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة إضافة إىل 
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 ؤ.ص.م: خصوصية اهلياكل املالية للمالفرع األول

ن خصائص يف الغالب هي ما جتعلها غري قادرة على احلصول على األموال من  املؤ.ص.مم إن ما تتميز به 
املالية   املوارد  بني  التحكيم  مبجرد  ارتباطا  أقل  املايل  االختيار  إشكاليتها يف جمال  أن  اخلارجية. حيث  املصادر 

ة كوهنا صغرية ومتوسطة  املتاحة واليت تعد نتاجا جملموعة من املعوقات التقنية واملؤسساتية، هذا إضافة إىل خاصي
 مما خيلق الفرق املايل. 

كنظام إال يف منتصف السبعينات، ومنذ ذلك  املؤ.ص.ممن الناحية التارخيية مل تبدأ األحباث اليت تعترب  
احلني مل يعد ينظر إليها على أهنا الشكل املصغر للمؤسسات الكبرية. وأول الدراسات اليت متت يف هذا اجملال 

ال للمؤسسات أخذ أصحاهبا  املايل  السلوك  لتفسري  منها  تصلح  اليت  والبحث يف  األصل  املوجودة يف  نظرايت 
 الصغرية واملتوسطة.  

 )إسقاط النظرايت الكالسيكية( ؤ.ص.مللممناذج اهلياكل املالية  الفرع الثاين:

سنجد أن أهم فريضة هي وجود السوق املايل يف حالة    1958لياين وميلر عام  ابنطالقنا من منوذج مود 
بعني  أتخذ  ال  النظرية  فهذه  واملتوسطة،  الصغرية  املؤسسات  مع  منسجم  غري  يعد  األمر  وهذا  اتمة،  منافسة 

 للمؤسسة.  التطور على اهليكل التمويلياالعتبار أثر احلجم أو درجة 

لدراسة للمؤسسات   يف حتليلهما1996عام    Colot et Michel ابلنسبة  الوكالة  نظرية  ملدى صالحية 
األ متثل  ال  أهنا  إىل  توصال  واملتوسطة  التمويليالصغرية  اهليكل  لتفسري  األحسن  الصغرية   داة  للمؤسسات 

واملتوسطة، ابلرغم من حيازة هذه النظرية على القدرة التفسريية اهلائلة يف معاجلة إشكاليات املؤسسات الصغرية  
 واملتوسطة.  

الرأي مثل  وهو  االختصاصيني  من  العديد  عليه  دافع  أو   Ang(1991,1992)الذي 
Charreux(1984) .النظرية تقوم عليها هذه  اليت  الفرضيات  ترفض  امليدانية  الدراسات  بعض  أن    ابلرغم من 

املنفعة اخلاصة بكل واحد منهم، وأهنم   بتعظيم دالة  الذي يسمح  واليت تفرتض أن األعوان يتحركون ابلشكل 
 لى استطالع آاثر عالقات الوكالة على القيمة املستقبلية لذممهم املالية بشكل عقالين ودون جمازفة. قادرون ع
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حالة   مقارنة املؤ.ص.مويف  أكرب  حبجم  تكون  املعنوية  واملخاطر  املعلومات  متاثل  عدم  فمشاكل 
فيم املدينني  تردد  يولد  مما  امللكية  الشفافية وهيكل  انعدام  بسبب  الكبرية  يتعلق ابلقروض طويلة  ابملؤسسات  ا 

 األجل ووجود خماطر عالية فيما يتعلق إبحالل األصول.  

الوكالة املؤ.ص.متلجأ   مشاكل  تقليل  يتم  أنه  ومبا  سيولتها،  استخدام  بدل  األجل  قصرية  القروض  إىل 
بتقدمي الضماانت وعلى هذا األساس فاملؤسسات اليت متتلك حصة عالية من االستثمارات تستطيع احلصول  

 لى التمويل اخلارجي بشكل أسهل. ع

يف   التماثل  عدم  فرضية  من  األوىل  مناذجها  انطلقت  فقد  التمويل  مصادر  ترتيب  لنظرية  ابلنسبة  أما 
النماذج تقوم على مبدأ أن املسريين يعملون ملصلحة املالك   املعلومات حبيث أن الشروحات اليت قدمتها هذه 

مث مت التخلي عن مبدأ عدم متاثل املعلومات دون التخلي عن مبدأ املوجودين على حساب املالك املستقبليني،  
الرتتيب. وعلى العكس من ذلك فإن النماذج اليت هدفها تدنية تكاليف التعاقد يف وضعية عدم التأكد تصل  

)بن ساسي و قريشي ، التسيري  إىل ترتيب للتمويل خيتلف عن تلك اليت مت الوصول إليها يف النماذج السابقة.
 ( 402 – 401، الصفحات 2006املايل دروس وتطبيقات، 

تستهدف نسبة استدانة معينة،  املؤ.ص.م أن    Buckland et al(  1989)وقد الحظ ابكالند وآخرون  
دة عن االعتبارات النظرية املألوفة.  وأن أي نسبة استدانة أخرى تعترب غري حمددة حسب خصائص املؤسسة وبعي

ملؤسسات صغرية ومتوسطة حول  مسريا  97ابستجواب  Cooley et Edward(1983)وقد قام كويل وإدوارد  
املستقبلية   املتعلق ابملردودية  التأكد  الدراسة أن عدم  اليت تدفعهم لالستدانة كمصدر للتمويل، وبينت  العوامل 
من أهم العوامل، يف حني أن القيود املفروضة على املؤسسة من قبل اجلهات املقرضة تعترب العامل األقل أمهية، 

ة االستدانة األقل ارتفاعا هي مؤسسات متثل فيها املردودية عنصرا داال ومعربا، وتبني أن املؤسسات ذات نسب
بينما املؤسسات ذات االستدانة املرتفعة هلا مستوى مهم لرقم األعمال. كما أن تكاليف اإلفالس تكون تكون  

 Dipchand(1977)وقد مت أتكيد ذلك جتريبيا يف الدراسة اليت قام هبا ديبشاند وجورج  املؤ.ص.ممرتفعة يف  

et George  من مكونة  عينة  املباشرة   48على  اإلفالس  تكاليف  أن  إىل  توصال  ومتوسطة،  صغرية  مؤسسة 
عالقة ذات داللة بني  Warner(1977)أما ابلنسبة للمؤسسات الكبرية فلم جيد وارنر %. 40.6مرتفعة بنسبة 

 القيمة السوقية للمؤسسات الكبرية وتكاليف اإلفالس املباشرة.
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، فإن أثر كل من الضرائب McConnel et Pettitن خالل ما سبق، وحسب ماك كوانل وبوتيت  م
املثلى للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تكون    أن نسبة الديون يف اهليكل التمويلي  وتكاليف اإلفالس يؤداين إىل

 ( 192، صفحة 2015)براق و غريب ، أقل مقارنة بنسبة الديون يف اهليكلة املالية املثل للمؤسسات الكبرية.
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 املفسرة للهيكل التمويلي يف ظل عدم متاثل املعلومات احلديثة : النظرايتلثالثا بحثامل

لبعض  إدخاهلا  هو  ميزها  ما  أبرز  ولعل  التمويلي  للهيكل  املفسرة  احلديثة  النظرايت  من  العديد  ظهرت 
الفرضيات الواقعية على العكس من النظرايت احلديثة. ويف هذا اجلزء من الدراسة سنستعرض ثالث نظرايت  

اإل نظرية  الوكالة،  شارةحديثة هي كل من  التمويل.    ونظرية  ونظرية  اليت ترتيب مصادر  الفرضيات  إعطاء  مع 
الصغرية   املؤسسات  على  احلديثة  النظرايت  هذه  إلسقاط  األخري  العنصر  وخصصنا  نظرية،  عليها كل  قامت 

 واملتوسطة.  

املعلومات   متاثل  عدم  التمويل يف ظل  لقرارات  مفسر  اإلشارة كمدخل  نظرية  األول:   Signalاملطلب 

theory 

 الفرع األول: ظهور نظرية اإلشارة  

حيث قام بدراسة لعينة    . 1956سنة    Linterلقد كان أول ظهور ملفهوم نظرية اإلشارة يف أعمال لينرت  
صناعية ذات مسعة كبرية، وقام إبجراء مقابالت مع املسريين الرئيسيني هلذه الشركات والذين    مؤسسة  28من  

املسريين   أن  توصل من خالل دراسته إىل  األرابح. حيث  توزيع  املؤسسة حول سياسة  قرارات  هلم أتثري على 
االستقرار والنمو املستمر  يدركون أبن املسامهني يفضلون توزيع اثبت ومستقر لألرابح والذي يعترب إشارة على  

 للشركة. 

ملستثمرين   املصدرة  اجلديدة  العادية  األسهم  بيع  يف  ترغب  لن  املؤسسات  فإن  اإلشارة  نظرية  وحسب 
ويتوقع   قوية،  منافسة  تواجه  اليت  املؤسسات  بعكس  األرابح.  يف  القدامى  املستثمرين  يشاركوا  ال  جدد، حىت 

الكني يتجهون حنو بيع أسهمهم اجلديدة ملستثمرين جدد يشاركوهنم مسريوها حتقيق خسائر يف املستقبل، فإن امل
خسائرهم. فهذه هي وجهة النظر الشائعة بني املستثمرين. فهم ينظرون للمؤسسات اليت تصدر األسهم أبهنا 

 ( 118، صفحة 2016)معيزة م.،  إشارة إىل أن توقعات املؤسسة عن مستقبلها سلبية. 

وتقوم نظرية اإلشارة على إفرتاض مفاده أن املسريين يف املؤسسات ميتلكون معلومات حول مؤسستهم  
الصدد جند أن   املستقبلية ملؤسساهتم. وهبذا  النقدية  املستثمرين، مما يعين أهنم على دراية ابلتدفقات  أكثر من 
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املخاطر وحت من ختفيف حدة  متكنهم  إشارات  دوما عن  يبحثون  ابلتأكيد املستثمرين  وهذا  أكرب،  عوائد  قيق 
 استنادا إىل صحة اإلشارات اليت يتلقوهنا.

فوفق هذه النظرية فإن املدير أو املسري الذي يقرتض لتمويل مشروع استثمار عايل املخاطرة سوف يؤدي  
يكون حكيما   أن  عليه  وابلتايل  اإلفالس  إىل  ابملؤسسة  ذلك  أدى  ما  إذا  وظيفته خاصة  فقدان  إىل  به  ذلك 

 ,Vernimmen)ويستبعد االعتماد على األموال املقرتضة إذا كان غري متأكد من مردودية املشروع اجلديدة.

2005, p. 660) 
عن  تعرب  أو  صادقة كاملة  املالية  األسواق  يف  املدرجة  ملؤسسات  تنشرها  اليت  املعلومات  ليست كل 

للمؤسسات، ولكن إبمكان املؤسسات اليت لديها أداء جيد أن تقوم إبصدار إشارات خاصة  الوضعية احلقيقية  
" بقاعدة  يعرف  ما  وهذا  األقل  األداء  ذات  املؤسسات  من  تتميز عن غريها  أهنا  فعالة، كما  متاثل  هبا،  عدم 

ميزة لتلك  ، واخلاصية امل1964يف مقاهلما سنة    Myers and Majluf" اليت قام بشرحها كل من  املعلومات
املالية،   اهليكلة  أمثلتها:  الضعيف، ومن  األداء  ذات  املؤسسات  تقليدها من طرف  أنه يصعب  اإلشارات هو 
سياسة مكافآت رأس املال، اللجوء إىل أوراق مالية معقدة أو إىل شروط خاصة يف خمتلف السياسات املالية 

 وغريها...  

 رية اإلشارة تستند إىل فكرتني مها:  إىل أن نظ Myers and Majlufوقد أشار الباحثان 

نفس املعلومة غري موزعة يف مجيع االجتاهات: ذلك أنه إبمكان املسري يف مؤسسة معينة هتيئة معلومات  -
 غري متوفرة لدى املستثمر. 

والطريقة. - األسلوب  بنفس  تفهم  لن  أهنا  إال  املنشورة،  املعلومات  توفر  صفحة  2006)دادن،  رغم   ،
112 ) 

 الفرع الثاين: منوذج النظرية

 منوذج هذه النظرية يعكس نوعية املؤسسات على أساس هيكلها املايل كاآليت: 

 . Bأحسن أداءا من  Aحيث أن   Bو Aيوجد يف السوق صنفني من املؤسسات   -

 . D+مستوى املديونية احلرجة يف السوق هو   -
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 . D+هلا القدرة على االستدانة أعلى من   Aاملؤسسات ذات النوعية الرفيعة  -
املسريون هلم معلومات عن مؤسساهتم أفضل من املستثمرين اخلارجيني. وهذا التباين يف املعلومات يؤثر  

روف أن املؤسسة تلجأ إىل التمويل ابالقرتاض عندما  يف حتديد الرتكيبة املثلى للهيكل املايل، حيث أنه من املع
تتنبأ بظروف مستقبلية مشجعة، أو عندما تتوقع ظروفا سيئة فإهنا تفضل اللجوء إىل التمويل عن طريق إصدار  
الظروف  عن  توقع  وجود  يعين  العادية  لألسهم  جديد  إصدار  أن كل  يعين  ال  ذلك  أن  غري  جديدة.  أسهم 

 ح األمر أبن املؤسسة ترغب يف احلفاظ على طاقتها االقرتاضية.   السيئة، إذ ميكن أن يرج

التمويلي  فاهليكل  أو    وعليه  بشكل  تعرب  أن  ميكن  واليت  عنها  تصدر  اليت  ابإلشارات  مرتبط  للمؤسسة 
 ( 182، صفحة  2015)براق و غريب ، آبخر عن الظروف املستقبلية للمؤسسة. 

 ية اإلشارة وعدم متاثل املعلوماتنظر الفرع الثالث: 

أن لدى كل  افرتض كل من مود وميلر  أو مسريين،  لياين  إذا كانوا مستثمرين  النظر عما  بغض  األفراد 
ميتلكون معلومات متطابقة حول الوضعية املستقبلية للمؤسسة وهذا ما ندعوه " ابلتماثل املعلومايت". لكن يف  
احلقيقة ال ميكن أن يتحقق ذلك إال يف حاالت اندرة ذلك أن املسريين دائما ما ميتلكون معلومات معلومات  

 ( 518، صفحة  2010)برغام، املستثمرين وهو ما نسميه "بعدم متاثل املعلومات". أفضل من

وجند أن املؤسسات اليت حتتاج إىل متويل تصبح جمربة على التصريح مبكانتها املالية اليت ميكن أن نعرف  
تسديد   على  قادرة  ما كانت  إذا  خالهلا  هبا من  تكسب  اليت  الوسائل  بني  ومن  احملدد.  الوقت  يف  التزاماهتا 

املؤسسة ثقة املمولني هي سياسة توزيع األرابح اليت تعد كإشارة على وضعية املؤسسة.ابعتبار عدم وجود متاثل  
ابلنسبة  يف املعلومات بني املسريين واملسامهني. فمثال إذا توقع املستثمرون زايدة نسبة توزيعات األرابح للسهم  

ملؤسسة ما، وبعد فرتة قامت املؤسسة بتوزيع نفس النسبة املتوقعة، فإن هذه املعلومات لن تغري يف سعر السهم  
فهذا حتما سيؤدي إىل   متوقعة  اليت كانت  النسبة  التوزيعات عن  نسبة  إذا زادت  أما  املعلومات،  لتماثل  نظرا 

املستثمرين   أن  والعكس صحيح. ذلك  السهم،  توزيعات أكثر من حتقيق  إرتفاع سعر  احلصول على  بفضلون 
 زايدة يف األرابح الرأمسالية. 
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لياين وميلر انقشا هذا األمر يشكل خمتلف، إذ يرون أبن املؤسسات تكون جمربة على قطع  غري أن مود
استقرارها أو  األرابح  زايدة  من شأنه  هذا  أن  لإلدارة  تبني  ما  إذا  زايدهتا  أو عدم  األسهم  أرابح  يف    توزيعات 

املستقبل. وهو ما يعين أن ردة فعل املستثمرين اجتاه التغري يف سياسة التوزيعات ال حتدده تفضيالت املستثمرين  
للمؤسسة. التوزيعات  سياسة  عن  املعلنة  املعلومات  حيدده  وإمنا  الرأمسايل،  األرابح  ،  لتوزيعات  غريب  و  )براق 

 ( 230، صفحة 2015

 الفرع الرابع: نظرية اإلشارة ابستخدام االقرتاض

متاثل  التمويلي يف ظل عدم  املؤسسة  تفسري سلوك  اليت حاولت  الدراسات  العديد من  هناك  أن  وجند 
 املعلومات بني األطراف الداخلية واخلارجية، ومن بني هذه الدراسات جند:  

ظرية اإلشارة وذلك بعد : يعترب روس هو أول من قام بوضع منوذج يوضح فيه ن1977عام Rossمنوذج روس •
، والذي استخدم فيه نسبة االقرتاض يف اهليكل التمويلي يف ظل ثبات قرار  1961ياين وميلر سنة لمنوذج مود

 (Sevérin, 2002, p. 26)االستثمار كمؤشر على نوعية املؤسسة.

بتمديد منوذج روس وذلك إبدخال اإلعالانت املتعلقة بسياسة توزيع    1980عام    Kalayكما قام كالي   •
السوق  إىل  معلومات  ارسال  يف  دور  هلا  األسهم  أرابح  توزيعات  لكون  املالية  اهليكلة  إىل  إضافة  األرابح، 

 املالية.

بتفسري سبب دفع    1979عام    Bhattacharyaوأيضا قام ابتشاراي   • قام  بتطوير منوذج روس أيضا حيث 
املؤسسة ألرابح األسهم رغم أن العبئ الضرييب كبري، حيث يفرتض ابتشاراي أن مصادر املعلومات ليست 
املستثمرين   املؤسسة، وابفرتاض أن  موثوقة متاما، إذ أنه ال ميكن استخدامها بشكل كامل يف حتديد رحبية 

مات غري كاملة عن رحبية املؤسسة، وأن معدل الضريبة املفروضة على أرابح السهم اخلارجيني ميتلكون معلو 
أعلى من معدل الضريبة على األرابح الرأمسالية، فإن هذا النموذج يظهر أبنه من األفضل القيام إبشارة من  

 املرتفع.  املؤسسة لرفع أرابح أسهم املستثمرين عوضا عن التكلفة احلدية لتلقي الدخل اخلاضع للضريبة

من خالل منوذج توازن األصول املالية إبدخال تكلفة املعلومات، واليت   1987سنة    Mertonمنوذج مريتون   •
وإصدار  إنتاج  تكلفة  يف  فتتمثل  الثانية  أما  البياانت،  معاجلة  يف  األوىل  املركبة  تتمثل  مركبتني،  من  تتكون 

حس املعلومات  تكلفة  متثل  ابملؤسسة.  املتعلقة  أيخذ  املعلومات  والوكالة، كما  اإلشارة  تكلفة  مريتون  ب 
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التدفقات يف حالة  املضاف يف  االستحداث  ملعدل  مشاهبة  املعلومات كأهنا  تكلفة  اإلعتبار  بعني  النموذج 
 حيث:    mλsB -s λr } + –m {Rsr = B–S Rالالأتكد. يعطى منوذج مريتون كاآليت: 

SR العائد يف التوازن لألصلS 

R معدل الفائدة بدون خماطرة 

s= B بيتا لألصلS   ويعطىCOV (RS‚𝑅𝑀)

VAR (RM)
 =SB 

mR  العائد يف التوازن حملفظة السوق 

sλ.تكلفة املعلومة املتوسطة لكل األصول يف السوق 

)براق و  إبدخال تكلفة املعلومات.ونالحظ أن منوذج مريتون هو امتداد لنموذج تسعري األصول الرأمسالية  
 ( 231-230، الصفحات 2015غريب ، 

 وسنتطرق إىل هذه النماذج ومناذج أخرى ابلتفصيل يف الفصل الثالث.

الوكالة كمدخل مفسر لقرارات التمويل يف ظل عدم متاثل املعلومات:   الثاين: نظرية   Agencyاملطلب 

Theory 

 تعريف الوكالة الفرع األول: 

فالوكالة هي عالقة تنشأ بني فردين أو أكثر عندما يتصرف أحدمها )الوكيل(    1973سنة    Rossحسب  
 (Ross , 1973, p. 134)كممثل حلساب الطرف اآلخر وهو األصيل أو املوكل.

إذ   1976سنة jensen et mecklingوحسب جنسن وماكلينغ   لتعريف روس  تعريفا مشاهبا  فقدما 
بتكليف   األصيل(  )املوكل،  أشخاص  عدة  أو  شخص  من خالله  يقوم  عقد  أهنا  على  الوكالة  لعالقة  ينظران 
شخص آخر وهو العون أو الوكيل ابلعمل حلسابه اخلاص أو ابمسه، وهي اخلدمات اليت حتمل يف طياهتا تفويضا 

 (jencen & meckling, 1976, p. 5 )ابختاذ القرار.
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آخر  شخصا  املوكل،  ويدعة  ما  شخص  يكلف  عندما  تقوم  الوكالة  عالقة  أبن  نقول  أن  ميكن  وعليه 
مناسبة  يراها  اليت  القرارات  اختاذ  يف  احلق  إعطاءه  مع  ما،  مشروع  أو  ما  فكرة  على  ابلعمل  الوكيل،  ويدعى 

 ابلنيابة عنه. 

عند   جنده  ما  وهو  مشوال  أكثر  أخرى  تعاريف  هذا    Bratt et Zeckauserوهناك  يوسعان  حبيث 
التعريف، ويعتربان أبن الوكالة تنشأ مبجرد ارتباط حالة طرف مبا يقوم به طرف آخر، فاألول هو العون الذي 

العون وهو األصيل. املتخذ من قبل  يتأثر ابلقرار  الذي   .Mourgues, 1999, p)يقوم ابلعمل، والثاين هو 

271) 

الطالبة  املؤسسة  تنشأ بني إدارة  الوكالة ميكن هلا أن  القول أن عالقة  فإنه ميكننا  التعريف  وحسب هذا 
 للقرض، وبني املقرض مبجرد استالمها ملبالغ مالية تستثمرها هبدف حتقيق األرابح. 

 الوكالةالفرع الثاين: أركان 

 تتضمن أربعة أركان أساسية وهي:  

هو من يقع منه تفويض التصرف إىل غريه، أي هو األصيل الذي يفوض التصرف يف شيء ما املوكل:  -
إىل شص آخر. ويشرتط فيه أن يكون مالكا للشيء الذي يوكل فيه، وأن يكون كامل األهلية وبلغ  

 سن الرشد. 
هو من يقوم ابلتصرف يف شيء ما )مؤسسة ...(، لغريه مبقتضى عقد الوكالة، ويشرتط فيه أن   الوكيل: -

 يكون معروفا، وممن يصح فيهم التصرف وأن يكون عاقال.
 وهي التعبري عما يفيد الرضا بني العاقدين ابلوكالة وهي القبول واإلجياب. صيغة التوكيل: -

،  2015)انصر ع.، يه سواء كان بيعا أو شراءا أو إجارة.هو الشيء الذي وكل ف  املوكل فيه )احملل(: -
 ( 104-103الصفحات 

 الفرع الثالث: فرضيات الوكالة 

 تتمثل فيما يلي:  
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 يتمتع أطراف الوكالة ابلرشادة النسبية، كما أن تصرفاهتم مؤسسة على تعظيم منافعهم الذاتية؛  -

 دوال أهداف املوكل والوكيل غري متوافقة، كما أن هناك قدرا من التعارض يف منافع بينهما؛   -

بقاء  - للطرفني يف  هناك حاجة مشرتكة  فإن  الوكالة،  أهداف طريف  دوال  تعارض يف  ابلرغم من وجود 
 العالقة أو مؤسسة قوية يف مواجهة املؤسسات األخرى؛ 

 من املوكل والوكيل فيما يتعلق مبوضوع الوكالة؛ هناك عدم متاثل يف املعلومات لدى كل  -

والقيام  - القرارات  بعض  اختاذ  من  ميكنه  للوكيل  الالمركزية  من  قدرة  توافر  سبق ضرورة  ما  على  يرتتب 
 ببعض التصرفات دون الرجوع للموكل؛

التعاوين الذي يعظم منفعة طرف ا  - لوكالة، لألصيل الرغبة يف تعميم عقود للوكالة تلزم الوكيل ابلسلوك 
 (174، صفحة  2015)براق و غريب ،  وحيول دون تصرف الوكيل على حنو بضر مبصاحل املوكل.

 (: تعريف الوكالة7-2الشكل رقم )

 
 املرجع: من إعداد الباحثة ابالعتماد على ما سبق.

 الفرع الرابع: مشاكل الوكالة 

متطابقة   غري  واملسامهني  املسريين  أهداف  أن  أمهها  أساسية  إفرتاضات  عدة  من  الوكالة  نظرية  تنطلق 
ابلضرورة، كما أهنما غري متساواين يف احلصول على املعلومة املتعلقة ابملؤسسة وحميطها. وهذا ما جيعل املؤسسة  

ال نظرية  املعاصرة يف  الدراسات  تبلغ ذروهتا تواجه حالة صراع حمتمل، وقد أوضحت  الوكالة  أن مشكلة  وكالة 
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واليت تعود أساسا إىل عدم قدرة املوكل على مالحظة أداء الوكيل بصفة مباشرة،  عدم متاثل املعلومات،  بسبب  
وهذه  املوكل،  ميتلكها  اليت  املعلومات  من  أكثر  املؤسسة  عن  الوكيل  ميتلكها  اليت  املعلومات  أن  على  عالوة 

ة املالية. حيث أن سعي أطراف الوكالة وراء تعظيم مصاحلهم الشخصية من شأنه أن  املشكلة تقل بتوفر السيول
يؤثر سلبا على قيمة املؤسسة حيث أن كل طرف يعرتف أبن رفاهيته الشخصية تعتمد على دميومة املؤسسة  

املؤسسة. قيمة  من  تقلل  سلبية  أفعال  اختاذ  على  له حافز  الوقت  نفس  يف  ،  ولكن  و غريب  ،  2015)براق 
 ( 176صفحة 

ويظهر أتثري عدم متاثل املعلومات على محلة األسهم بشكل واضح عندما يقوم املسريون مبحاولة التأثري  
املعلومات   قيمتها، أو بتسريب بعض  تقييمها أبكثر من  املالية إما من خالل  السوق  األسهم يف  على أسعار 

أفعاهلم سلبية  املغلوطة. هذه   مما جيعل ردود  السوق  املتعاملون يف  يكتشفها  ما  الالأخالقية سرعان  التصرفات 
للغاية على أسعار األسهم مما يؤدي حبملة األسهم إىل خسائر ابهضة أكثر من تلك العوائد اليت مت حتقيقها من 

 ( 7، صفحة  2015)الفضل، جراء املمارسات الالأخالقية للمسريين وهو ما حيطم مسعة املؤسسة. 

 الفرع اخلامس: تكاليف الوكالة 

 أوال: تعريف تكاليف الوكالة

متثل تكاليف الوكالة مصاريف إضافية يتحملها املستثمرون سواء كانوا دائنني أو مالك، من أجل الرقابة  
لتغطية املصاريف اإلضافية. وميكن أن نشري إىل العالقة  على أمواهلم املستثمرة، مما جيعلهم يطالبون بعوائد أعلى  

ابلنسبة  األمر  والعكس صحيح. كذلك  الوكالة،  وتكلفة  املالية  اهليكلة  يف  اخلاصة  األموال  نسبة  بني  الطردية 
املرتبطة ابملقرتضني. الوكالة  تزيد تكاليف  املالية فكلما زادت  اهليكلة  املقرتضة يف  ،  2016)معيزة م.،  لألموال 

 ( 155صفحة 

 اثنيا: أنواع تكاليف الوكالة

املؤس املصاحل على مستوى  املؤسسة عدة أنواع من هبدف تفادي حدوث أي تعارض يف  سة، تتحمل 
 التكاليف: 
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الرقابة:   -1 هامش تكاليف  من  للحد  وهذا  الوكيل،  أعمال  ملراقبة  املوكل  يتحملها  اليت  املصاريف  هي 
تالعبه، كأن يطلب من املسريين أن يعدوا تقارير دورية، يف شكل تقارير حماسبية مدققة عن نشاطهم، تسلم  

 للمسامهني، فهذه األتعاب اليت تدفع للمحاسبني وكذا الوقت املهدور يف إعدادها تسمى بتكاليف الرقابة. 
التربير)التعهد(:  -2 ملوك  تكاليف  الوكيل كضمان  يبذهلا  اليت  األموال  لصاحله، كتهي  يعمل  أبنه  عهده له 

املؤسسة  هذه  مع  يبقى  أبن  التوظيف    مثال  )فرصة  األخرى  املؤسسات  من  عمل  عروض  تلقى  وإن  حىت 
 الضائعة(.

هي التكاليف اليت تنشأ عند استحالة تطبيق رقابة كاملة على أعمال الوكيل، فرغم  التكاليف الباقية:   -3
،  2015)حركايت،  والتربير، إال أن اختالف املصاحل بني املوكل والوكيل تبقا دائما.اللجوء إىل كل من الرقابة 

 ( 105صفحة 
الوكالة لالقرتاض  وهناك أيضا ما يعرف   املؤسسة مل ختل بتكاليف  املقرضون من أن إدارة  يتأكد  حىت 

توزيعات   جديدة،  أصول  شراء  قرار  مثل  مصاحلهم  على  أتثري  هلا  يكون  قرارات  ابختاذ  بينهما  العقد  بشروط 
األرابح، فإهنم جيدون أنفسهم جمربين على متابعة ما جيري داخل املؤسسة أبنفسهم، أو بواسطة وكيل عنهم.  

البداية من خالل رفع  هذا ما حيملهم تكالي املالك منذ  الوكالة لالقرتاض، ميكن نقلها إىل  ف تدعى تكاليف 
ويضيف   يقرضوهنا.  اليت  األموال  على  الفائدة  على    FAMAمعدل  اإلصرار  إبمكاهنم  ذلك  إىل  إضافة  أنه 

)اهلندي م.،  وهي وضع كل طرف شروطا يف عقد االقرتاض حتقق له احلماية.Me first-ruleقاعدة "أان أوال"  
 ( 24، صفحة 2003

 Pecking Order Theoryاملطلب الثالث: نظرية ترتيب مصادر التمويل 

حيث    1961أول من وضع نظرية ترتيب مصادر التمويل عام    G. Donaldsonيعترب جورد دوانلسون  
ابل األفضلية  التمويل حسب  مصادر  ترتيب  فيها  للمؤسسة. وضح  م.،  نسبة    ( 114، صفحة  2016)معيزة 

وهذا من خالل الدراسة اليت قام هبا على عينة من املؤسسات األمريكية كبرية احلجم. حيث الحظ أبهنا تفضل  
التمويل الداخلي على التمويل اخلارجي وذلك عن طريق احتجاز نسبة من صايف األرابح واستعماهلا يف متويل  

التمويل   مصادر  أن  بفكرة  جاء  ومنها  اجلديدة.  االستثمارية  أفضليتها  الفرص  حسب  ترتب  األجل  طويلة 
للمؤسسات ويرجع هذا التفضيل لتكاليف املعامالت اليت ختلق تفاوات يف تكاليف مصادر التمويل املتاحة. أما 

http://scholar.google.com/scholar?q=pecking+order+theory&hl=ar&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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Myres etMujluf    املؤسسات تظهر تدرجا يف استخدامها ملصادر   1984فقد جاء يف دراستهما عام أن 
التم استخدام  أوال  تفضل  أهنا  حيث  التمويل  التمويل،  على  واالحتياطات(  احملتجزة  )األرابح  الداخلي  ويل 

اخلارجي وهذا لعدم توفره على تكاليف أو معارضة كما هو احلال عند إصدار السندات واألسهم العادية. أما  
يف حالة عدم كفاية املصادر الداخلية حينها تلجأ املؤسسات لالقرتاض عن طريق إصدار سندات الدين، قم  

ال  األسهم السندات  إصدار  إىل  تلجأ  وأخريا  العادية،  األسهم  من  تكلفة  أقل  أسهم كوهنا  إىل  للتحويل  قابلة 
 ( 118، صفحة 2015)حركايت، العادية.

التمويل يعود    Myers et Majlufويرى   أن أهم ما يدفع املؤسسات إىل التدرج يف استعمال مصادر 
بني اإلدارة واألطراف اخلارجية يف سوق األسهم. حيث أنه منطقيا فإن   عدم التماثل يف املعلوماتأساسا إىل  

حني  التمويل الداخلي ال يطرح مشكلة عدم التماثل يف املعلومات الذي يكون مكلفا يف أغلب األحيان. يف  
اليت   السيئة  اإلشارات  املناسب  اإلصدار  سعر  إىل صعوبة حتديد  إضافة  عليه  يرتتب  العادية  األسهم  أن طرح 

رين سيسود  حيملها هذا اإلجراء لسوق رأس املال. حيث أنه ويف ظل عدم متاثل املعلومات بني املديرين واملستثم
تب عنه اخنفاض يف أسعار األسهم املتداولة يف مقيمة أبكرب من قيمتها وهو ما يرت   اعتقاد أبن أسهم املؤسسة

السوق. أما إن قامت املؤسسة إبصدار ديون لتمويل استثماراهتا فإن ذلك لن يؤدي إىل اخنفاض سعر األسهم  
 (myers & majluf, 1984, pp. 219-220 )وهو ما يتوافق مع مصلحة محلة األسهم احلاليني.

إن نظرية ترتيب مصادر التمويل ال تعرتف بوجود هيكل متويل أمثل، بسبب عدم متاثل املعلومات وعدم 
 ثبات نسب االقرتاض الفعلية يف اهليكل التمويلي مع مرور الزمن.  

لنموذج   املعدلة  النماذج  هبا    Donaldsonمت طرح بعض  احمليطة  والبيئة  املؤسسات  مميزات  تنوع  لتالئم 
الذي ينطلق من تنبؤات نظرية عدم متاثل املعلومات وإضافة نظرية املوازنة الساكنة،  Myersوذج  ومن بينها من 

يقرتح   األسهم مرتفعة    Myersوعليه  أسعار  أو  قليلة  املعلومات  متاثل  تكاليف عدم  إذا كانت  إصدار أسهم 
ا  العادل يف  لسوق. مما يعين أنه  بشكل غري عادي، حيث أهنا قد تكون مقيمة أبكثر من قيمتها أو بسعرها 

على املؤسسات األخذ بعني االعتبار التمويل طويل األجل. عكس ما هو موجود يف نظرية الرتتيب التفاضلي 
ملصادر التمويل الذي ال يتضمن نسبة استدانة مستهدفة يف حني أن هذا النموذج املعدل ينص على إمكانية  

 تياجاهتا املستقبلية.أن يكون للمؤسسة هيكل مايل مستهدف مرقت من أجل اح
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ملصادر    2005سنة  Fama et Frenchواقرتح   التفاضلي  الرتتيب  نظرية  املؤسسات يف ظل  توازن  أن 
على   املوزعة  القسائم  قيمة  بتخفيض  تقوم  أن  املؤسسات  فإنه جيب على  واملستقبلية. وابلتايل  احلالية  التمويل 

م املزيد  املالية، مع إصدار  رافعتها  الوكالة منخفضة. ويف  املسامهني وختفيض  تكاليف  تكون  األسهم عندما  ن 
ذات الوقت تعمل املؤسسة على زايدة حجم األرابح احملتجزة لزايدة قدرهتا االقرتاضية. أي أن هذا النموذج هو 
للمؤسسة   متويلي  هيكل  بوجود  النموذج  هذا  ويعرتف  املصادر(.  أفضلية  وترتيب  )املوازنة  النظريتني  بني  مزيج 

ياجاهتا املستقبلية. أي أن نظرية املوازنة تنص على هيكل متويلي أمثل يؤدي إىل رفع قيمة املؤسسة  لتغطية احت
التمويل تؤدي   يف حني أن نسب االستدانة املستهدفة املؤقتة يف النموذج املعدل لنظرية ترتيب أفضلية مصادر 

 ( 120-119، الصفحات 2015، )حركايتإىل ختفيض تكاليف التمويل.

ما جيب اإلشارة له هو أن نظرية ترتيب مصادر التمويل مل تضع نسبة مستهدفة من الديون وابلتايل ال 
الزمن   عامل  على  ترتكز  أهنا  عليها  يعاب  وما  ظروفها.  مؤسسة  لكل  أن  حيث  للرفع،  مناسبة  درجة  حتدد 

أنه   إال  الناجع،  التمويلي  القرار  والوكالة  الختيار  اإلفالس  تكلفة  أن أيخذ ابحلسبان  املايل  املدير  ينبغي على 
احتمال   يصبح  حمدد  حد  بعد  السندات  إصدار  يف  االستمرار  للمؤسسة  ميكن  ال  أنه  يعين  ما  والضرائب. 

 ,ROSS, Jeffry , & FRED, 2002 )اإلفالس عنده كبريا يدعو إىل إصدار أسهم عادية بدل السندات.

p. 439) 
 املؤ.ص.م املطلب الرابع: إسقاط النظرايت احلديثة على 

 Colotet(  1996)ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ونظرية الوكالة، فقد توصل كولوت وميشال  

Michel  إىل أن هذه املؤسسات ال تعترب أحسن أداة لتفسري اهليكلة املالية هلا وهو ما توصل إليه أيضا كل من
 .  Ang( 1991)وأنق 1984Charreaux) )شارو 

يف   أكرب  حبجم  املعلومات  يف  التماثل  عدم  مشكل  وهذا  املؤ.ص.ممويكون  الكبرية،  ابملؤسسات  قارنة 
الشفافية املالية وهبيكل ا  مللكية، وهو ما يولد ترددا ابلنسبة للمقرضني فيما يتعلق ابلقروض طويلة  راجع لعدم 

األجل، كما أن املؤسسات الصغرية جدا تلجأ إىل القروض قصرية األجل بدل استعمال السيولة املتوفرة لديها،  
 وتقلل من تكاليف الوكالة بواسطة تقدمي الضماانت.  
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سرييت   الوكالSuret(  1984)حسب  تكاليف  فإن  اب،  تؤدي  بدل  ملؤ.ص.مة  ابلديون  التمويل  إىل 
األسهم، ابعتبار أن تكاليف املراقبة تكون كبرية يف هذه املؤسسات، ودخول مسامهني جدد يؤدي إىل زايدة  

التكاليف، ولتفاديها فإن   التمويل ابلقروض بدال من إصدار أسهم، وهو ما املؤ.ص.مهذه  تقوم ابللجوء إىل 
 .   Roll(1983)توصل إليه أيضا رول 

ن خالل  املؤ.ص.مم اختبار قابلية تطبيق نظرية الوكالة يف     Londstom(1993)كما حاول لوندستوم  
مؤسسة سويدية ووجد أبن نظرية الوكالة غري قادرة على إعطاء تفسري لطبيعة العالقات   207عينة مكونة من  

بني املستثمرين واملالك املسري. وابلتايل فهي ال تسمح بتفسري اهليكلة املالية املختارة من قبل املؤسسات الصغرية 
وا  املستثمرين  بني  العالقات  ونوعية  أبن كمية  لوندستوم  ويعترب  تكاليف  واملتوسطة،  لتخفيض  عامال  ملؤسسة 

 الوكالة. 

فيما يتعلق بنظرية الرتتيب السلمي اليت تفرتض أن املؤسسة تعتمد على ترتيب معني لتمويلها انطالقا من  
التمويل الداخلي إىل التمويل اخلارجي، ويف التمويل اخلارجي فإن املؤسسة تفضل التمويل ابلديون مث األصول  

 القابلة للتحويل وأخريا التمويل إبصدار األسهم. 

ماير   أكد  تعتمده    Myers et Majluf(  1984)وماجليف  فقد  أن  جيب  الذي  الرتتيب  أبن 
الوصول إىل  املؤ.ص.م اإلعتبار إمكانية  املستثمرين، بل جيب األخذ بعني  بتفضيالت  يتعلق  لتمويل نفسها ال 

فإن   ذلك  رغم  اإلفالس.  خماطر  تعاظم  نتيجة  اقراضها  يف  البنوك  تعرتض  اليت  والشكوك  املالية  األسواق 
 املؤسسات اليت تولد أرابحا أكثر تلجأ إىل التمويل ابلقروض بنسب أقل.  

ت العديد من الدراسات من التأكد من صحة جممل هذه النظرايت املالية يف حالة املؤسسات كما حاول
( نورتون  قام  فقد  واملتوسطة،  من    Norton(  1991الصغرية  أكثر  مع  مؤسسة    100ابلتحقيق  مسري  حالة 

س، الوكالة وعدم  صغرية ومتوسطة يف الوالايت املتحدة األمريكية، وخلص إىل أن العناصر املرتبطة بتكلفة اإلفال
متاثل املعلومات ال تفسر اهليكلة املالية هلذه املؤسسات، يف حني أن معظم قرارات املسؤولني تبدو متطابقة مع 
الداخلية  التمويل  مبصادر  بداية  يكون  التمويل  أن  أي  السلمي،  الرتتيب  أساس  على  التمويل  منوذج  نتائج 

 ومصادر التمويل اخلارجية.  
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هبا قام  دراسة  سنة    ويف  من    2010"غريب محزة"  مكونة  ومتوسطة جزائرية    438لعينة  مؤسسة صغرية 
أبن  وجد  املالية،  هيكلتها  على  املؤسسات  هذه  منها  تعاين  اليت  التمويل  إشكالية  أثر  معرفة  هبدف 

الوحيد  املؤ.ص.م الشخص  ذات  املؤسسات  تتفق  السلمي، كما  الرتتيب  نظرية  مع  متويلها  يف  تتفق  اجلزائرية 
،  2015)براق و غريب ،  املسؤولية احملدودة مع نظرية الوكالة، وكذا نظرية التوازن يف شركات التضامن.    وذات

 ( 194-193الصفحات 

نه قد ظهرت عدة نظرايت حديثة لتفسري سلوك اهليكل التمويلي للمؤسسة، وهذا بسبب  وخالصة القوأل
تكاليف الوكالة وزايدة احتمال اإلفالس نتيجة االلتزامات ابلقروض، إضافة إىل تكلفة حصول املديرين  ظهور  

على معلومات أكثر عن مستقبل املؤسسة. فنظرية الوكالة قد جاءت نتيجة لتعارض املصاحل بني اإلدارة واملالك 
كن أن يؤثر على أهداف اإلدارة. وأصحاب املصاحل، حيث يسعى كل طرف إىل تعظيم منافعه، األمر الذي مي 

وتفرتض نظرية اإلشارة أن املديرين ميلكون معلومات أفضل من املستثمرين اخلارجيني واليت هلا أتثري كبري على  
ابألموال   التمويل  تستخدم  الطبيعية  األوقات  يف  املؤسسات  أن  تفرتض  املؤسسة، كما  يف  املال  رأس  هيكل 

 اخلاصة أكثر من االقرتاض.

ال مث  ويف  ومن  وصادقة،  حقيقية  ابلضرورة  ليست  املؤسسات  تنشرها  اليت  املعلومات  أن  جند  واقع 
املؤسسات  اجليد على إصدار إشارات خاصة وفعالة متيزها عن  األداء  الشركات ذات  املاليني يف  يعتمداملدراء 

 ذات املستوى األقل أداءا.   

أن املؤسسة تفضل التمويل الداخلي عن أما نظرية ترتيب مصادر التمويل حسب األفضلية فتنص على  
التمويل اخلارجي لعدم توفره على تكاليف، ولعل أهم سبب يدفع املؤسسات إىل التدرج يف استعمال مصادر  
التمويل هو عدم التماثل يف املعلومات الذي يكون مكلفا جدا يف أغلب األحيان، أيضا هذه النظرية ال تعرتف  

 لعدم متاثل املعلومات. بوجود هيكل متويلي مثايل نظرا 

 
 
 



 الفصل الثاين: النظرايت املفسرة لقرارات التمويل يف املؤسسات االقتصادية يف ظل عدم متاثل املعلومات  

81 
 

 الفصل الثاين  خالصة
التمويل للهيكل  املفسرة  النظرايت  إىل خمتلف  الفصل  هذا  مودتطرقنا يف  نظرية  من  بدءا  وميلر ي،    لياين 

بعدم وجود أثر للهيكل املايل على قيمة املؤسسة استنادا إىل جمموعة من    انتقر   ونظرية صايف ربح العمليااتللتان
. وحسب كل  عملية املراجحة بني املؤسسات اليت تنتمي لنفس شرحية املخاطرة  وظهور   غري الواقعية  الفرضيات

استدانة يف   من نظرية صايف الربح والنظرية التقليدية فإن تركيبة اهليكل التمويلي األمثل تكون عند أعظم مستوى
 اهليكلة املالية. كما مت إسقاط هذه النظرايت على املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

وجود  أكدت كلها  واليت  الواقعية  الفرضيات غري  بتعديل  قامت  اليت  النظرايت  إىل خمتلف  تطرقنا  كما 
لياين وميلر بعد  رية مود أعلى قيمة. متثلت يف نظ هيكل متويلي أمثل يؤدي إىل رفع القيمة السوقية للمؤسسة إىل

 إدخال عنصر الضريبة وتكاليف اإلفالس وتضارب املصاحل. 
بينها نظرية اإلشارة  مث   النظرايت احلديثة من  و دور  اليت أدخلت عنصرا مهما أال وهتطرقنا إىل خمتلف 

وما يسببه عدم متاثل املعلومات حيث أن للمسريين معلومات أكثر من األطراف   املعلومات يف اهليكل التمويلي 
اليت ترسلها   احلقيقة للمؤسسة، وجيب على األطراف اخلارجية حتليل اإلشارات  الوضعية  فيما خيص  اخلارجيني 

نص على أن  املؤسسات حىت يقللوا من عدم متاثل املعلومات. إضافة على نظرية الرتتيب مصادر التمويل اليت ت
املؤسسات تقوم برتتيب مصادر التمويل بدءا من املصادر الداخلية مث املصادر اخلارجية مع األخذ بعني االعتبار 
عنصر املخاطرة بتفضيل مصادر التمويل األقل خماطرة مث األكثر خماطرة. كما تطرقنا إىل نظرية تكاليف الوكالة 

كما مت إسقاط هذه النظرايت على املؤسسات الصغرية    املؤسسة.  اليت تنشأ نتيجة فصل اإلدارة عن امللكية يف 
 واملتوسطة.  

 



 

 
 

 

 

 الفصل الثالث 
اإلشارة كمدخل مفسر  نظرية  

لتمويل املؤسسات الصغرية  
 واملتوسطة 
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 متهيد:

االقتصاد بشكل عام،  املؤ.ص.متلعب   دولة  و   دورا ابرزا يف  الصناعة ألي  لنشأة  األساسية  الركيزة  متثل 
واعتمادها على املواد اخلام احمللية يف أغلب األحيان، كما  وقلة استثماراهتا الرأمسالية وارتفاع عوائدها التشغيلية  

اخلاص. القطاع  قبل  من  تسري  ألهنا  ذلك  االقتصادية  الظروف  مع  والتكيف  اإلنتاج  تنويع  على  قادرة   أهنا 
بقدرة عالية   املؤ.ص.متتميز   .ويتجلى ذلك من خالل ما حتققه من مردود اقتصادي كبري داخل اقتصاد أي بلد

ب نسبة كبرية من اليد العاملة مبستوايت مهارية خمتلفة، هذا ما يؤدي إىل معاجلة مشكل البطالة،  على استيعا
القول ميكن  املؤسسات  وعليه  هذه  على    أبن  حموراي  دورا    .وحتاولجتماعيواال  قتصادي،االستويني  املتلعب 

من   النوع  هذا  وتطوير  لنشأة  املناسب  االقتصادي  املناخ  توفري  املتقدمة  املوظف  الدول  متثل  ألهنا  املؤسسات 
اجلزائري   الوطين  االقتصاد  واقع  ظل  ويف  العاملة،  لليد  مصادر   عدممشكل  ن  املؤ.ص.ممتعانيالرئيسي  كفاية 

التمويل الذايت اليت خيصص اجلزء األكرب منها لتغطية مصاريف إنشائها، مما جيعلها تلجأ إىل مصادر خارجية 
تراها كافية  البنوك واليت بدورها ترفض إقراضها يف معظم األوقات مقدمة مربرات وأسباب  مثل االقرتاض من 

هذ إن كانت  أتكدها  عدم  بينها  من  أمواهلا  منح  تكاليف  لرفض  لسداد  عوائد كافية  ستحقق  املؤسسات  ه 
 القروض ومبلغ القرض.  

ختلف أهدافها جيب أن تعتمد على مصادر خمتلفة لتمويل مشاريعها واليت تتكون من  املؤ.ص.مملتحقق  
املصادر الداخلية واخلارجية، لكن جيب عليها مراعاة تكاليف التمويل عند اختيار اهليكل التمويلي اخلاص هبا.  

اجلزائرية وواقع متويلها وعالقتها ابلبنوك اجلزائرية  املؤ.ص.مليهسنخصص هذا اجلزء من الدراسة لدراسة واقع  وع
 وهذا بتقسيمه إىل املباحث التالية: 

 ملؤ.ص.ممفاهيمعامةحوالاملبحث األول: 

 املؤ.ص.م مصادر متويل  :املبحث الثاين

 سب نظرية اإلشارة للمؤ.ص.حمحمددات اهليكل التمويلي املبحث الثالث: 
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 املؤ.ص.محول املبحث األول: مفاهيم عامة 

" مشهور ويتم استخدامه بشكل كبري يف خمتلف أحناء العامل ويتم استخدامه  املؤ.ص.مرغم أن مصطلح "
للمؤسسات   اثبت  تعريف  وضع  حول  اآلراء  تعددت  قد  أنه  إال  القوانني  وخصائصها  يف  واملتوسطة  الصغرية 

للدول   االقتصادي  التطور  درجة  ابختالف  املرتبطة  االعتبارات  بسبب  واحمللي  الدويل  املستوى  على  وأمهيتها 
يعترب مبثابة حتدي نظرا الختالف املعايري اليت يتم االعتماد  ملؤ.ص.ماملتقدمة والنامية. إن وضع تعريف خاص اب

ابإل املؤسسات.  تقسيم  يف  نقطة  عليها  إىل  املبحث  هذا  يف  سنتطرق  وعليه  التغيري.  بسرعة  متيزها  إىل  ضافة 
اجلزائري املؤ.ص.حمصعوبة تعريفها مع عرض تعاريف   االقتصاد  اجلزائري، وواقعها ومسامهتها يف  القانون  سب 

 منذ االستقالل إىل يومنا هذا.

 تعريف املؤسسة االقتصادية املطلب األول: 

اخلوض يف تعريف   وإبراز املؤ.ص.مقبل  االقتصادية بصفة عامة  املؤسسة  التطرق إىل مفهوم  أوال  يجب 
 ، لعدة اعتبارات نذكر منها:  ويصعب إجياد تعريف موحد وجامع للمؤسسة االقتصاديةاهم تصنيفاهتا. 

 التطور املستمر الذي شهدته املؤسسة االقتصادية يف أساليب تسيريها وتنظيمها يف أشكاهلا القانونية؛  -

قطاعات  ا  - عدة  بظهور  وذلك  التكنولوجي  التطور  بسبب  االقتصادية  املؤسسة  نشاطات  وتنوع  تساع 
أماكن متباعدة من  آن واحد، ويف  نشاطات خمتلفة يف  تقوم بعدة  ونشاطات جديدة، وظهور مؤسسات 

 العامل كما هو احلال عليه يف الشركات متعددة اجلنسيات؛ 

ة االقتصادية حيث ختتلف نظرة املؤسسة يف الفكر االشرتاكي عنها  اختالف األيديولوجيات واملدارس الفكري -
 ( 27، صفحة 2006)قريشي إ.، يف الفكر الرأمسايل مثال. 

 الفرع األول: تعريف املؤسسة االقتصادية 

األول:   النشاط  التعريف  اليت متارس  االقتصادية  الوحدة  به، من  "املؤسسة هي  املتعلقة  والنشاطات  اإلنتاجي 
 ختزين وشراء وبيع، من أجل حتقيق األهداف اليت وجدت املؤسسة من أجلها." 
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الثاين:  لإلنتاج    التعريف  الالزمة  واملادية  البشرية  املوارد  فيها  تتجمع  اليت  االقتصادية  الوحدة  أبهنا  وتعرف   "
 ( 25-24، الصفحات 2006  )صخري،االقتصادي."

التعاريف الشاملة"التعريف الثالث:   هيعميل اقتصادي، أو هيكل عضوي، أو نظام.  املؤسسة االقتصادية  من 
عند اعتبارها كعميل اقتصادي فهي مؤسسة تقوم بنشاط ذو طابع صناعي أو جتاري أو مايل، ويدخل ذلك  

اإلنتاج والتموين، والبيع   تتكونوالتوزيع والتمويل... وعنضمن عمليات  اعتبارها كهيكل عضوي فهي  من    د 
مستخدمني ووحدات أو اقسام ومصاحل ترتبط ببعضها البعض بشكل متكامل. أما عند اعتبارها كنظام فهذا  
أجزائها  خمتلف  بني  والتبادالت  العالقات  أساس  على  قائمة  متكاملة  إليها كوحدة  النظر  ميكن  أنه  يعين 

 ( 13-12، الصفحات 2008)خوين و حساين ، ومكوانهتا.

االقتصادية املؤسسة  أبن  نقول  ان  ميكن  التعاريف  هذه  مزج    من  بعملية  تقوم  اقتصادية  وحدة  هي 
 عناصر اإلنتاج إلخراج سلع وخدمات، هذه األخرية تقوم بتصريفها عن طريق البيع يف األسواق. 

 الفرع الثاين: تصنيف املؤسسات االقتصادية 

ابجلانب   إما  األخرية  هذه  تتعلق  املعايري.  من  جمموعة  على  ابالعتماد  االقتصادية  املؤسسات  تصنف 
  للمؤسسة، أو حسب طبيعتها االقتصادية، أو اعتمادا على حجمها. القانوين

 تصنيف املؤسسات حسب املعيار القانوينأوال: 
تقسم املؤسسات حسب هذا املعيار إىل مؤسسات خاصة ميتلكها القطاع اخلاص، ومؤسسات عمومية  

ميكن أن تكون ملك للدولة أو خمتلطة ميتلكها ابملناصفة شريكني الشريك األول يتمثل يف احلكومة والشريك  
ا  هلذا  الثاين  الشكل  أجنبيا.  أو  حمليا  سواء كان  اخلاص  القطاع  يف  فيتمثل  معيار الثاين  على  يعتمد  لتصنيف 

واليت متثل أبسط أشكال امللكية، حيث يكون املشروع ملكا لشخص واحد   املؤسسات الفردية امللكية ويضم  
هو مالكه ومديره واملستفيد من مداخيله يف نفس الوقت. ونظرا لتطور هذا النوع من املؤسسات أصبح مالك  

ات املالية وهو ما جيعل جزءا من عوائد االستثمار توجه تلقائيا املشروع يقوم ابالقرتاض من البنوك وخمتلف اهليئ
هلذه   القانوين  الشكل  أبن  نالحظ  التعريف  هذا  ومن  املستثمر.  املال  رأس  على  اخلارجيني كفائدة  للممولني 

وهي املؤسسات اليت تضم شريكني فما فوق يساهم  الشركات  يضم    ا. كماملؤ.ص.ماملؤسسات يتالئم وإنشاء  
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منهم جبزء من املال أو اجلهد، واقتسام ما ينشأ من أرابح. وجتدر اإلشارة إىل أن العالقة بني الشركاء  كل واحد  
 ( 5-3، الصفحات 2016)معيزة م.، . جيب أن تكون مبنية على الصراحة واإلفصاح

 تصنيف املؤسسات حسب الطبيعة االقتصاديةاثنيا: 
 وينتج عن هذا التصنيف ما يلي:   

الثقيلة كاحلديد   -1 الصناعات  مثل  الصناعي  الطابع  ذات  املؤسسات  يف  تتمثل  الصناعية:  املؤسسات 
أي   التحويلية  أو  اخلفيفة  والصناعات  لنشاطها،  عالية  ومهارات  ضخمة  أموال  رؤوس  وتتطلب  والصلب 

 الغذائية. 
 اإلنتاجي الزراعي سواء كان حيواين أو نبايت.  املؤسسات الفالحية: هي املؤسسات ذات الطابع  -2
 املؤسسات التجارية: هي املؤسسات ذات الطابع التجاري أي القيام بعملية توزيع السلع واخلدمات.  -3
 املؤسسات املالية: تقوم ابلنشاط املايل كالبنوك ومؤسسات التأمني...   -4
)خوين  حية ومكاتب اخلربات...مؤسسات اخلدمات: تقدم اخلدمات كمؤسسات النقل والعيادات الص -5

 ( 14، صفحة 2008و حساين ، 
 اثلثا: تصنيف املؤسسات تبعا للحجم 

ومؤسسات كبرية.   متوسطة  ومؤسسات  صغرية  مؤسسات  إىل  التصنيف  هلذا  وفقا  املؤسسات  وتقسم 
 سنتطرق هلا يف املطلب املوايل.  املؤ.ص.موهناك العديد من املعايري اليت يتم االعتماد عليها لتصنيف 

 الفرع الثالث: خصائص املؤسسات االقتصادية 

إال أن املؤسسة االقتصادية    هاعدة تعاريف للمؤسسة االقتصادية، ورغم اختالف  كما رأينا سابقا فهناك 
 : تتمثل فيما يليتكاد تشرتك يف بعض اخلصائص متيزها عن غريها من املؤسسات 

 ؛تتمتع املؤسسة االقتصادية بشخصية قانونية مستقلة ترتتب عليها جمموعة من الواجبات واملسؤوليات -1

 ؛ اليت وجدت من أجلها القدرة على أداء الوظيفة -2

إمكاانهتا -3 احمليطة هبا يف حدود  الظروف  والتكيف مع  البقاء  ، صفحة  2006)صخري،  .القدرة على 
25 ) 
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 ومعايي تصنيفها املؤ.ص.متعريفاملطلب الثاين: صعوبة 

املؤسسات جعل مفهومها غامضا ومثريا  النوع من  هلذا  أعطيت  اليت  الكثرية  التعاريف  أن  القول  ميكن 
للجدل يف الوسط الدويل واحمللي وذلك أن بعض الدول تتخذ رقم األعمال معيارا لتقسيمها أما بعضها اآلخر 

دولة. يف حني ترى جلنة   75تعريف يف    50فيتخذ معيار عدد العمال. وأحصت بعض الدراسات أن أكثر من  
األمم املتحدة للتنمية الصناعية أنه ال يوجد تعريف دويل متفق عليه ويستحيل للدول النامية إجياد تعريف لكثرة  
وجدت   ولو  حىت  دولية  مبقارانت  القيام  يصعب  ما  وهذا  هبا.  الرمسي  غري  ابلقطاع  العاملة  املنشآت 

لذلك سنحاول يف هذا اجلزء استعراض أهم التعاريف املوضوعة  (423، صفحة  2006)بونوة،  اإلحصائيات.
 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف العديد من الدول، مع التطرق لتعريفها حسب القانون اجلزائري. 

 الفرع األول: صعوبة التعريف 

ويعود السبب الرئيسي  ملؤ.ص.مف خاص ابمن بني أهم الصعوابت اليت تواجه الباحثني هي حتديد تعري 
في اجلزائر جيب عرض أهم املؤ.ص.ميف ذلك إىل اختالف املعايري املستخدمة، وقبل التطرق إىل تعريف 

الصعوابت اليت تواجه الباحثني يف حتديد تعريف واضح، وخمتلف املعايري املستخدمة يف وضع تعريف شامل  
 متفق عليه. واليت تتمثل فيما يلي:  

 أوال: اختالف درجة النمو

النمو  مستوايت  واختالف  الدويل  االقتصاد  متيز  اليت  اإلنتاج  لقوى  التنمية  تكافؤ  عدم  يف  ويتمثل 
)املؤسسات   االقتصادية  اهلياكل  وزن  إىل  ابإلضافة  بلد،  يف كل  املستخدم  التكنولوجي  التطور  ومستوى 

بلد متطو  أو أي  الياابن  أو  أملانيا  واملتوسطة يف  الصغرية  فاملؤسسة  بلد االقتصادية(،  تعترب كبرية يف  ر صناعي 
 انمي كاجلزائر وموريتانيا.  

 اثنيا: تنوع األنشطة االقتصادية 

الصناعية  املؤسسات  فمثال  آلخر  فرع  من  ومييزها  املؤسسات  أحجام  االقتصادية  األنشطة  تنوع  حيدد 
آلخر الختالف ختتلف عن املؤسسات التجارية واخلدمية، وختتلف أيضا تصنيفات هذه املؤسسات من قطاع  



 الفصل الثالث: نظرية اإلشارة كمدخل مفسر لتمويل املؤسسات الصغية واملتوسطة

88 
 

استثماراهتا  الصناعية حتتاج إىل رؤوس أموال ضخمة إلقامة  املؤسسات  املال واحلاجة للعمالة، حيث أن  رأس 
والتوسع فيها، كما حتتاج إىل يد عاملة كثرية مؤهلة ومتخصصة، األمر الذي ال يطرح يف املؤسسات التجارية أو 

 لنسبة للمستوى التنظيمي. املؤسسات اخلدماتية بنفس الدرجة، وكذلك األمر اب

 ختالف فروع النشاط االقتصادي ااثلثا: 
ابجلملة   التجارة  إىل  ينقسم  التجاري  فالنشاط  الفروع،  من  عدد كبري  إىل  اقتصادي  نشاط  يتفرع كل 
الصناعة  مؤسسات  إىل  بدوره  االقتصادي  النشاط  وينقسم  واخلارجية.  الداخلية  التجارة  إىل  أو  والتجزئة، 

و  املؤسسات االستخراجية  منها  الصناعية،  الفروع  من  عددا  تضم  منها  وكل  التحويلية،  الصناعة  مؤسسات 
تنتمي إليه من حيث كثافة   الذي  النشاط  النسيج وغريها. وختتلف كل مؤسسة حسب فرع  الغذائية وصناعة 

 اليد العاملة وحجم االستثمارات الذي يتطلبه نشاطها.
 رابعا: العوامل السياسية والتقنية 

وحدودها، والتمييز بني املؤسسات حسب رؤية واضعي املؤ.ص.مأن حيدد هذان العامالن مفهوم    ميكن
بقطاع   ومؤسساهتا  الدولة  اهتمام  مدى  معرفة  خالل  من  وهذا  التنموية،  واالسرتاتيجيات  السياسات 

العاملؤ.ص.م أما  طريقها.  تعرتض  اليت  الصعوابت  ملواجهة  القطاع  هلذا  تقدمها  اليت  التقين، واملساعدات  امل 
قابلية لإلندماج يؤدي   املؤسسات، فحينما تكون هذه األخرية أكثر  اإلندماج بني  فيظهر من خالل مستوى 
ذلك إىل توحد عملية اإلنتاج ومتركزها يف مصنع واحد، وابلتايل يتجه حجم املؤسسة إىل الكربن بينما تكون  

يؤد  املؤسسات،  من  عدد كبري  إىل  جمزأة  اإلنتاجية  صغرية العملية  مؤسسات  عدة  ظهور  إىل  ذلك  ي 
 ( 16-15، الصفحات 2015)براق و غريب ، ومتوسطة.

 الفرع الثاين: معايي تعريف املؤسسات الصغية واملتوسطة 

إن عدم وجود تعريف موحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة متفق عليه يقودان إىل االسرتشاد مبجموعة  
املعايري ختتلف ابختالف   هذه  أن  إىل  التنويه  املؤسسات، وجيب  من  النوع  هلذا  تعريف  املعايري يف حتديد  من 

ومن   للدول.  التكنولوجي  والتطور  الصناعي  التقدم  ومدى  االقتصادية  لتعريف  األوضاع  احملددة  املعايري  بني 
 نذكر:  املؤ.ص.م
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 أوال: معيار العمالة  

دولة   استخدامه من  املؤسسة وخيتلف  لتحديد حجم  تستخدم  اليت  املعايري  املعيار من أشهر  ويعد هذا 
 ألخرى، ومن التصنيفات املشهورة اليت تعتمد على هذا املعيار تصنيف "بروتش وهيمنز" كاآليت:  

 مؤسسات أسرية أو حرفية: وهي اليت يعمل هبا أقل من عشرة عمال؛   -
 عامل؛   49عمال إىل  10يت يعمل هبا ما بني مؤسسات صغرية: وهي ال -
 عامل؛   99عامل إىل  50مؤسسات متوسطة: وهي اليت يعمل هبا ما بني   -
 عامل. 100مؤسسات كبرية: وهي اليت يعمل هبا أكثر من  -

وما يعاب على هذا املعيار هو أن عدد العمال ال يعترب العامل الوحيد حلجم املؤسسة، فمثال ميكن أن متتلك  
مؤسسة ما رأس مال كبري ميكنها من شراء آالت متطورة ختفض استخدام العمالة يف عملية اإلنتاج، يف حني  
أن مؤسسة أخرى مثيلة هلا ال متتلك رأس ماال كبريا ميكنها من شراء تلك اآلالت مما جيعلها تعتمد على حجم 

املؤسسة األوىل يف هذه احلالة مؤسسة صغرية   والثانية متوسطة. هلذا ال ميكن االعتماد عمالة أكرب. مما جيعل 
 على هذا املعيار لوحده. 

 اثنيا: معيار رأس املال  

هو أيضا من املعايري الشائعة لتصنيف املؤسسات نظرا لسهولة استخدامه، إضافة إىل كونه يعترب من بني  
تلف معيار رأس املال من دولة  حمددات الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة، وأييت يف املرتبة الثانية من حيث األمهية. خي

السابق وهذا   املعيار  للمؤسسة متاما كما يف  احلقيقي  احلجم  لن حيدد  التعريف  لوحده يف  ألخرى واستخدامه 
إىل   املختلفة  الدول  الصرف وضرورة حتويل عمالت  أسعار  املؤسسات الختالف  بني  املقارانت  إجراء  لتعذر 

 عملة واحدة.
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 لسنوي اثلثا: معيار رقم األعمال ا

املؤسسات وأمهيتها وتصنيفها من   قيمة  واملهمة يف حتديد  اليت  احلديثة  املعايري  أهم  املعيار من  يعد هذا 
حيث احلجم ويرتبط أكثر ابملؤسسات الصناعية، ابإلضافة إىل أنه يساعد على قياس مستوى نشاط املؤسسة  

اع. ويستخدم بكثرة يف االحتاد األوريب والوالايت وقدراهتا التنافسية ابملقارنة مع املؤسسات العاملة يف نفس القط
 املتحدة األمريكية.  

املؤسسة وزايدة األسعار   تقلبات حميط  بسبب  يتغري سنواي  األعمال  أن رقم  املعيار  يعاب على هذا  ما 
 وحدة املنافسة وخضوع املبيعات يف كثري من األحيان إىل التغريات املومسية. 

 رابعا: املعيار القانوين 

املستثمر فيها وطبيعة   املال  االعتبار كال من طبيعة وحجم رأس  بعني  للمؤسسة  القانوين  الشكل  أيخذ 
متويلها يف حتديد حجم املؤسسة. فشركات األموال غالبا ما يكون رأمساهلا كبري مقارنة مع شركات األشخاص. 

التوصية البسيطة ومؤسسات    كل من املؤسسات الفردية وشركات التضامن وشركاتاملؤ.ص.موغالبا ما تشمل  
 املهن احلرة واحلرفية الصناعات الغذائية واحملالت التجارية، مكاتب السياحة والشحن وورشات الصيانة. 

 خامسا: املعايي النوعية

املؤسسة نعتربها مؤسسة صغرية أو متوسطة أو كبرية،   اليت مىت ما توفرت يف  املعايري  ومتثل جمموعة من 
 فرها كلها بل يكفي توفر بعضها، ومن أمهها:  وليس من الضروري تو 

 املعيار التنظيمي؛ -
 معيار االستقاللية املالية؛ -
 معيار احلصة السوقية؛  -
 معيار التقدم التكنولوجي؛ -
 معيار تنظيم اإلنتاج.  -



 الفصل الثالث: نظرية اإلشارة كمدخل مفسر لتمويل املؤسسات الصغية واملتوسطة

91 
 

من حيث   املؤسسات  على خصائص  املؤسسة  تعرف  تركز يف حتديد  أهنا  املعايري  هذه  على  يؤخذ  وما 
واإلدارة،   بني  امللكية  الفاصلة  احلدود  بدقة  توضح  أهنا ال  هذا  املؤ.ص.مغري  فإن  الكبرية، وعليه  واملؤسسات 

 ( 5-3، الصفحات 2018)صحراوي، التصنيف يبقى نسبيا وخيتلف من بلد آلخر. 

 ومعوقاهتاسب الدول واملنظمات وخصائصها املؤ.ص.حم املطلب الثالث: تعريف 

بلد إمكانيات   م.ص .املؤتتنوع تعاريف   بلد، وحيث أن لكل  اليت يعتمدها كل  التصنيف  بتنوع معايري 
متقدم   بلد  احلجم يف  أو متوسطة  تعد صغرية  اليت  املؤسسة  أن  معينة ميكن أن جند  اقتصادية  وموارد وظروف 

من التعاريف يف بعض الدول املتقدمة والنامية تعترب كبرية يف دول العامل الثالث. وهلذا وجب التطرق إىل جمموعة  
 وبعض املنظمات كما يلي: 

 الفرع األول: التعاريف املختلفة للمؤسسات الصغية واملتوسطة 

 أوال: تعريف االحتاد األورب 

للمؤ ص م يف سنة   تعريفا موحدا  األوريب  االحتاد  األوربية وضع  املفوضية  توصيات  .  1996بناءا على 
، حيث مت اعتماد تعريف آخر من قبل اجمللس األوريب الذي رفع عتبات تعريفها  2003وتغري هذا التعريف سنة  

 كاآليت: 

املتوسطة: تضم أقل من     50قدر أقل من أو يساوي  عامل، حتقق رقم أعمال سنوي م  250املؤسسة 
مليون أورو سنة    27مليون أورو )  43(، إمجايل األصول ال يتعدى  1996مليون أورو يف سنة    40مليون أورو )

1996 .) 

  مليون7)  أورو   مليون10سنوي ال يزيد عن  أعمال  رقم  ،حتققعامال  50  من  أقل  املؤسسة الصغرية: تضم
 (. 1996سنة أورو مليون5) أورو مليون10يتعدى ال األصول ،إمجايل(1996سنة يف أورو

من   أقل  تضم  املصغرة:  يفوق  10املؤسسة  ال  سنوي  أعمال  رقم  حتقق  إمجايل    2عمال،  أورو،  مليون 
 مليون أورو. 2األصول ال يتعدى 
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من ملكية  %25يشرتط االحتاد األوريب يف هذا التعريف أن تكون املؤسسة مستقلة )ال يكون أكثر من  
دائمة يف   بصفة  مشغلة  العمالة  تكون  أن  يشرتط  ملؤسسة كبرية(، كما  مملوكا  التصويت  أو حقوق  املال  رأس 

 املؤسسة.  

حد من معيار إمجايل األصول وما ميكن استنتاجه أن هذه التعاريف تستخدم معيار عدد العمال مع وا 
 إال من خالل عدد العمال.   1996أو رقم املبيعات. ابإلضافة إىل أن املؤسسات املصغرة مل تكن معرفة يف سنة 

رقماألعمال  رفع  من  أكرب  بنسبة  رفعها  مت  امليزانية  ألصول  املالية  العتبات  أن  ذلك  إىل  أضف 
مع سنة ب  أين ،  1996السنويباملقارنة  املتوسطة  املؤسسة  يف  رفعها  األصول،  %52.25  نسبةمت  ابلنسبة إلمجايل 

 . فقط25%بـنسبة  فيحني مت رفعها ابلنسبة لرقم األعمال السنوي

اليت  إيطاليا  مثل  التعديالت  بعض  أدخل  التعريف، وبعضها  هذا  األعضاء  الدول  اعتمدت معظم  وقد 
قامت  ولكن  الصناعي،  القطاع  يف  التعريف  نفس  القطاع    تعتمد  يف  العمالة  ملعيار  القصوى  احلدود  بتعديل 

 عامال للمؤسسة املتوسطة.  95عامال للمؤسسة الصغرية، و 20اخلدمي، فاحلدود هي 

مث نتيجة لظهور تعدد التعريفات وعدم اتساقها حيث يستخدم بنك االستثمار األوريب تعريفا، ويستخدم  
ا أدى إىل التأثري السليب على التنافس بني املؤسسات. مما أدى  صندوق االستثمار األوريب تعريفا مغايرا، وهو م

يراعي التغريات االقتصادية، وجاء هذا االقرتاح ابلتشاور مع أربعني دولة    2001إىل اقرتاح تعريف جديد سنة  
داخل االحتاد األوريب وحماولة االستفادة من االقرتاحات اخلارجية عرب طرح انشغاالهتا عرب صفحتها ابألنرتنيت.  

احات وجتمع املعلومات  وقد مت هبذا الصدد إنشاء اإلدارة العامة للمشروعات وهي هيئة تتوىل التوفيق بني االقرت 
 املتعلقة ابملؤسسات الصغرية.  

ابتداءا من   املفعول  بتعريف جديد وموحد وساري  التشاور  ، يستجيب  2005جانفي  1وقد خرج هذا 
بتمويل   املخاطر  املال  رأس  لشركات  السماح  أو  اخلاصة،  ابألموال  التمويل  لتسهيل  اجلديدة  للمتطلبات 

. ابإلضافة إىل تعديل عتبات عدد العمال والعتبات املالية لالستفادة من  دون أن يفقدها ذلك صفتهااملؤ.ص.م
)العايب ، إشكالية متويل املؤسسات االقتصادية: دراسة حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة    كل أنواع الدعم.

 ( 165-163، الصفحات 2011يف اجلزائر، 
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 اثنيا: تعريف الوالايت املتحدة األمريكية:  

هبذا  مهتمة  هيئة  أو  بنك  أو  منظمة  رؤية كل  حسب  األمريكية  املتحدة  الوالايت  يف  التعاريف  تتعدد 
 القطاع، ودوره االقتصادي واالجتماعي، وكذا التصنيفات املختارة وأمهيتها، وفيما يلي بعض التعاريف:  

"هي كل مؤسسة مستقلة يف امللكية واإلدارة وتستحوذ على نصيب    :تعريف البنك االحتياطي الفدرايل
 حمدود من السوق" ومت وضع هذا التعريف على أساس تقدمي املساعدات هلا.  

األمريكية الصغرية  املشروعات  إدارة  لتحديد    :تعريف  عليها  تعتمد  اليت  املعايري  من  جمموعة  وضعت 
املؤسسة الصغرية هبدف تسهيل تقدمي خمتلف املساعدات احلكومية واإلعفاء اجلزئي من الضرائب وهذه املعايري  

 هي: 

 استقاللية اإلدارة وامللكية؛  -
 حمدودية نصيب املؤسسة من السوق؛   -
العمال عن   - عدد  يزيد  للمؤس250ال  ابلنسبة  وأعامل  الصغرية  يتجاوز  سة  بعض    1500ال  عامل يف 

 األحيان؛ 
 ماليني دوالر؛ 9إمجايل األموال املستثمرة ال يتجاوز  -
 مليون دوالر؛   4.5ال تزيد القيمة املضافة عن  -
 ألف دوالر. 450ال تتعدى األرابح الصافية احملققة خالل العامني املاضيني  -

: عرفها هذا القانون كاآليت: "هي املؤسسة اليت يتم امتالكها وإدارهتا بطريقة مستقلة حيث  1953تعريف قانون 
ال تسيطر على جمال العمل اليت تنشط يف جماله. واستند يف ذلك على معياري حجم املبيعات وعدد العمال 

 ووضع حدودا لذلك كاآليت: 

 مليون دوالر؛   املؤسسات اخلدمية والتجارة ابلتجزئة: من واحد إىل مخسة -
 مؤسسات التجارة ابجلملة: من مخسة إىل مخسة عشرة مليون دوالر؛ -
 املؤسسات الصناعية: عدد العمال مائتني ومخسني عامال أو أقل".   -
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اللجنة   هذه  "تعرف  األمريكية:  االقتصادية  التنمية  املعايري املؤ.ص.ممتعريف جلنة  من  على مجلة  عتمدة 
 منها: 

 استقالل اإلدارة وأن يكون املدير هو املالك للمشروع؛   -
 أن يتم توفري رأس املال عن طريق شخص أو عدد حمدود من األشخاص؛   -
 حجم األعمال املنفذة أو حجم النشاط السنوي خيضع حلدود عليا".  -

رهتا بشكل مستقل وتكون غري مسيطرة يف جمال عملها  تعريف هيئة املشروعات الصغرية: "مؤسسة ملكيتها وإدا 
 وغالبا ما تكون صغرية احلجم فيما يتعلق ابملبيعات السنوية وعدد العاملني مقارنة ابملؤسسات األخرى".

تعاريف أخرى: وهناك تعريف آخر للمؤ ص م يف الوالايت املتحدة األمريكية يعتمد على ثالثة مؤشرات مالية  
 هي: 

 ات أقل من مائة ومخسني ألف دوالر؛ قيمة املبيع -
 قيمة املؤسسة يف السوق أقل من مليون دوالر؛  -
 قيمة السهم يف السوق املالية أكرب من دوالر واحد. -

، الصفحات  2008)خوين و حساين ،  " كل الوحدات املستقلة واليت يصل رأمساهلا إىل عشرين مليون دوالر".
24-26 ) 

 اثلثا: تعريف دول جنوب شرق آسيا:  

التايل  التعريف  إىل  توصلت  املؤسسات،  حول  آسيا  شرق  جنوب  دول  هبا  قامت  اليت  الدراسة  بعد 
 معتمدة على معيار عدد العمال: 

 عمال؛  10تكون املؤسسة أسرية إذا كان عدد عماهلا أقل من  -
 عامال؛ 49و 10تكون املؤسسة صغرية إذا كان عدد عماهلا يرتاوح بني  -
 عامال؛  99و  50املؤسسة املتوسطة يرتاوح عدد عماهلا بني  -
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،  2015)براق و غريب ،  عامل فهي مؤسسة كبرية.   100كل مؤسسة يكون عدد عماهلا أكرب من   -
 ( 19صفحة 

 رابعا: تعريف اململكة املتحدة:  

بشكل كبري يف االقتصاد الربيطاين. ويتجلى ذلك من خالل الدور احليوي الذي تلعبه  املؤ.ص.متساهم  
يف تعزيز البحث والتطوير، وخلق وظائف جديدة، وزايدة املنافسة، وخلق منتجات جديدة، وزايدة اإلنتاجية،  

للمؤ   تعريف واحد  يوجد  املال وما إىل ذلك. وال  أو رأس  العمال  ملعيار عدد  وفقا  يتم تعريفها  ص م حبيث 
العامل أو كليهما، ومع ذلك، فإن التعريف املستخدم على نطاق واسع هو الذي يستخدم حجم القوة العاملة  

موظًفا وتصنف على    250على أهنا أي مؤسسة هبا أقل من  املؤ.ص.مكمعيار. على هذا األساس، يتم تعريف  
 النحو التايل:

 عمال؛   9إىل  1املصغرة: من  -
 عامل؛   49إىل  10الصغرية: من  -
 (Chachi & Abul , 2004, pp. 57-58 )عامل. 249إىل  50املتوسطة: من  -

 الفرع الثاين: خصائص املؤسسات الصغية واملتوسطة 

تشرتك  املؤ.ص.مابلرغم من اختالف وتنوع األنشطة واختالف القوانني والتنظيمات يف دول العامل إال أن  
 يف بعض اخلصائص ميكن أن نوجزها فيما يلي: 

 أوال: اخلصائص اإلجيابية للمؤسسات الصغية واملتوسطة 

 : نذكر منها اخلصائص املرتبطة ابمللكية واإلدارة -
 تكون ملك لفرد أو عائلة؛ املؤ.ص.مامللكية الفردية أو العائلية، حيث أن أغلبية  -
يكون   - حيث  م  ص  للمؤ  العائلية  أو  الفردية  للملكية  حتمية  وهي كنتيجة  ابإلدارة،  امللكية  ارتباط 

القرارات   اختاذ  استقاللية ومرونة وسرعة يف  يكسبها  ما  هلا هذا  املسري  املؤسسة هو  وقدرهتا على صاحب 
واخنفاض   به  املعمول  التنظيم  بساطة  عليه  يرتتب  مما  عوائد  أكرب  حتقيق  املستجدات. هبدف  مع  التكيف 

 التكاليف التسويقية؛ 
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 راكز للتدريب للعاملني فيها نظرا لصغر حجمها وختصيص النشاط هبا؛  املؤ.ص.مم تعد  -
األ - أفراد  أحد  أو  املالك  أن  منطلق  من  والتنظيم  اإلدارة  اإلدارية سهولة  ابلوظائف  يقوم  من  هو  سرة 

 اخلمسة.  

تتعامل   - األسواق:  يف  ابلتعامل  املرتبطة  واخلدمات املؤ.ص.مماخلصائص  السلع  وسوق  العمل  ع سوق 
 وسوق رأس املال وسوق املواد األولية.  

أن   - وجند  العمل.  وطلب  عرض  العمل،  بسوق  نعين  العمل:  أو  املؤ.ص.مسوق  مؤقتة  عمالة  توظف 
ون من أفراد األسرة واألقارب، ابخلصوص املؤسسات اليت تعمل يف قطاع الفالحة وجتارة التجزئة  مومسية وتك

 واخلدمات.  
مميزات   - ومن  واخلدمات  السلع  وطلب  عرض  به  نعين  واخلدمات:  السلع  هذه املؤ.ص.مسوق  في 

ت الكبرية، وتوفر نوعية  األسواق هي أهنا تتعامل فقط يف األسواق احمللية احملدودة اليت ال تصل إليها املؤسسا
خاصة من السلع واخلدمات اليت تليب رغبات وأذواق ومواصفات املستهلكني. ابإلضافة إىل قيامها بعملية 

 املناولة ابلتعاقد مع مؤسسات كبرية، كذلك تتميز حبرية الدخول واخلروج من النشاط.  
متو  - واملايل، وفرص  النقدي  السوق  به كل من  املال: ويقصد  السوق املؤ.ص.ميل  سوق رأس  في هذا 

قليلة حيث أهنا تعتمد على مواردها الذاتية كاملدخرات الشخصية أو املرياث، أو تقوم بطلب قروض بنكية  
 أو تلجأ إىل االستدانة من األسواق املالية. 

السلع واإلنتاج: تعتمد   - األولية ومستلزمات  املواد  املستورداملؤ.ص.مسوق  او  املنتجة حمليا  املواد  ة  على 
وبكميات   منتظمة  بصفة غري  وطلب كميات  املوردين  قروض  إىل  األحيان  من  وتلجأ يف كثري  اخلارج  من 
التعاقد من  فيها  يتم  اليت  املنتوج ابستثناء احلاالت  اإلنتاجية وجودة  العمليات  انتظام  يؤثر على  حمدودة مما 

 الباطن. 

 اثنيا: اخلصائص السلبية للمؤسسات الصغية واملتوسطة 

 قابل توجد بعض اخلصائص السلبية للمؤ ص م نوجزها فيما يلي: يف امل
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أكثر عرضة لالحنالل والفشل خاصة يف السنوات األوىل املؤ.ص.م معدالت الوفاة والفشل عالية: تعد   -1
مؤ ص م حديثة النشأة    1000من نشأهتا، حيث أظهرت بعض الدراسات يف الدول املتقدمة أنه من بني  

  18مؤسسة ال تبقى ألكثر من 500سنوات يف حني أن حوايل   10مؤسسة فقط تبقى ألكثر من  200فإن 
 خسائر مالية.  شهرا وتعود أسباب ذلك إىل الفشل أو

هو صعوبة حصوهلا على التمويل الالزم، وإذا حصلت عليه  املؤ.ص.مالضعف املايل: من أكثر ما يعيق   -2
 فغالبا ما تكون تكلفته مرتفعة.  

ال تستطيع إنتاج كميات كبرية من السلع فهي ال  املؤ.ص.مارتفاع تكاليف اإلنتاج واإلدارة: نظرا ألن   -3
جم، كما أهنا تتحمل تكاليف إدارية غري مرتبطة مباشرة حبجم اإلنتاج فهي  تستطيع االستفادة من وفرات احل

 مصاريف اثبتة تزيد من تكاليف اإلنتاج الكلية، ما يؤثر على أسعار السلع واخلدمات اليت تنتجها. 
سلبيا حبالة الكساد أو التضخم، فيمكن أن يهدد الكساد املؤ.ص.مالتأثر سلبيا حبالة االقتصاد: تتأثر   -4

 وجودها، كما يهدد التضخم مواجهتها للمنافسة من املؤسسات الكبرية.   أكثرستمر لسنتني أو امل
لها أمهية  ملؤ.ص.مالضعف السياسي والقانوين للمؤ ص م: إن وجود مجعيات ونقاابت مهنية خاصة اب -5

السياسي للتأثري ابلقوانني ومحاية مصاحل  الضغط  )بوروبة،  ها.كبرية يف حتديد حاجاهتم اخلاصة، كما متارس 
 ( 22-20، الصفحات 2018

 الفرع الثالث: املعيقات واملشاكل اليت تواجه املؤسسات الصغية واملتوسطة

أو  املؤ.ص.متواجه   متويلية  أو  إدارية  سواء كانت  اجلوانب  خمتلف  يف  واملشاكل  املعيقات  من  العديد 
تسويقية ... اخل هذه الصعوابت حتد من قدرهتا على املسامهة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية نوجزها فيما 

 يلي:  

 أوال: املشاكل اإلدارية والتنظيمية
مؤسسته  إدارة  يتوىل  من  هو  املالك  أن  أسس    مبا  على  االرتكاز  دون  الشخصية  اجتهاداته  على  بناءا 

ن قصور اخلربات اإلدارية اليت ختتلف متاما عن أمناط اإلدارة  املؤ.ص.ممعلمية صحيحة فمن املنطقي أن تعاين  
احلديثة اليت أتخذ مبفهوم التخصص الوظيفي وتفويض السلطات وتقسيم العمل والالمركزية يف اختاذ القرارات.  

تو  على  أيضا  فمثال  اإلدارية  اإلجراءات  وبطء  اجلزائرية كطول  ابحلكومة  تتعلق  اليت  املشاكل  من  العديد  جد 
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سنوات   4أو    3مرحلة قبل احلصول على ترخيص إقامة مصنع. ابإلضافة إىل    30صاحب املشروع أن يتخطى  
 مرتبطة إبجراءات تكوين املؤسسة.   

 املشاكل املتعلقة ابلعقار الصناعياثنيا: 
سواء أي   ملؤسسته  ودائم  مناسب  مكان  إجياد  يف  صعوبة كبرية  جيد  املؤسسة  او  املشروع  صاحب  أن 

التحتية   للبىن  الدولة  توفري  عدم  إىل  ابإلضافة  موقعها.  مالئمة  عدم  أو  انعدامها  أو  العقارات  أسعار  الرتفاع 
ها مزرية، مما جيعل البحث ان عقار املهيأة إلقامة مناطق صناعية ابإلضافة إىل أن املوجودة منها يف اجلزائر حالت

مناسب للمشروع يقع على عاتق صاحب املشروع ذاته والذي يكلفه جتميد جزء كبري من رأمساله بسبب ارتفاع  
 أسعار العقارات.  

 اثلثا: املشاكل التمويلية
ناسب هلا،  عند نشأهتا وتشغيلها هي توفري رأس املال املاملؤ.ص.ممن بني أهم وأول املشاكل اليت تواجه  

وانشاء  الفائدة  أسعار  املشكل كتخفيض  هذا  من  للحد  احملاوالت  من  ابلعديد  اجلزائرية  الدولة  قامت  وقد 
  2مليار دينار جزائري، وصندوق دعم التنافسية برأمسال قدره    301صندوق دعم االستثمارات برأس مال قدره  

مليار دينار جزائري. ولكن   30ربأمسال املؤ.ص.ممليار دينار جزائري، ابإلضافة إىل صندوق ضمان استثمارات 
 مازال مشكل التمويل قائما لألسباب التالية:  

 نقص منح التمويل طويل األجل ومركزية منح القروض؛  -
 نقص املعلومات املالية؛   -
 غياب الشفافية يف تسيري منح القروض؛  -
 عدم موضوعية شروط وقيود منح التمويل للقطاع اخلاص؛ -
الرتفاع املخاطر وختوفها من عدم قدرهتا على تسديد ما عليها يف  البنوك عن متويل املؤ.ص.مإحجام   -

 املواعيد احملددة؛  
 رابعا: املشاكل التسويقية 

 يمكن إبرازها فيما يلي: ابملؤ.ص.مهناك عدة مشاكل تسويقية خاصة 
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حليا او جهواي بسبب نقص املنافذ التسويقية  املؤ.ص.مم اقتصار النظام التسويقي على تسويق منتجات   -
 وضعف القدرات املادية للمنتجني؛ 

االفتقار إىل املعلومات اخلاصة ابألسواق احمللية واخلارجية بسبب نقص اخلربات، ما يؤدي إىل اخنفاض  -
 لى مواجهة جودة البضائع املستوردة؛ جودة املنتجات املصنعة حمليا وعدم قدرهتا ع

صعوابت احلصول على املواد اخلام ابلكميات واألسعار املناسبة، حيث أهنا ال تستطيع شراءها ابجلملة   -
اإلنتاج وعدم   السوق أبسعار مرتفعة مما يؤدي منطقيا إىل رفع تكلفة  الشراء من  وختزينها مما يدفع هبا إىل 

 . القدرة على املنافسة يف األسواق
 خامسا: املشاكل اجلبائية 

يواجهها    تعد اليت  العراقيل  أهم  من  الضرائب  اجلديدةمشكلة  املشاريع  لتكاليفأصحاب  وهذا   ها، 
أناملرتفعةو   اإلضافية املمكن  من  حياته.   اليت  بداية  يف  الفشل  إىل  بنشاطهم  الضرائب    تؤدي  فارتفاعأسعار 

  قد . و دون إعطائها فرصة استثمارية سواء كانت وطنية أو أجنبيةت والتقدير اجلزايف ألرابح هذه املؤسسات حال
إىل   املشروع  بصاحب  األحيان  بعض  يف  تسديدهاإعالإنفالسه  يؤدي  على  قدرته  لعدم  هذا نتيجة  أن  ،كما 

الرغبة حالة  يف  علىاملؤسسة  قيدا  يشكل  قد  البنوك،مما  الدين  من  االقرتاض  التهرب    يف  إىل  هبا  يؤدي 
 ( 5-4، الصفحات 2017)رزاز و بن عمروش ، الضرييب. 

 يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةاملؤ.ص.مالفرع الرابع: أمهية 

على صعيد جملس التعاون لدول اخلليج ف تلعب دورا هاما يف اقتصاد أي بلداملؤ.ص.مميكن أن نقول أبن 
وهي تشكل    2022مؤسسة يف هناية الربع األول من عام  752560فقد بلغ عدداملؤ.ص.م يف السعوديةالعربية  
املؤسسات  %  99,5نسبة   عدد  إمجايل  ،  من  صفحة  2022)منشآت  و( 14،  يف    33.  مؤسسة  ألف 

و سنة  13الكويت،  إلحصائيات  وفقا  قطر  يف  مؤسسة  ،  ، 2019ألف  إمساعيل  و   ، طلحة   ، املنعم  )عبد 
صفحة  2019 سنة  أما  (11،  احصائيات  آلخر  طبقا  فإنه  األوريب  االحتاد  عدد    2018يف  بلغ  فقد 

وتوظف  24.85املؤ.ص.م وتوظف  مؤسسة  عامال،94.87مليون  بـ    مليون  القيمة    %52,2وتساهم  من 
حسب    (Eropean Court of Auditors , 2022, p. 7)املضافة األمريكية  املتحدة  الوالايت  ويف 

املؤ.ص.م  فقد  2020احصائيات سنة   بنسبة  31,7بلغ عدد  املؤسسات،  %  99,9مليون مؤسسة  من إمجايل 
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 ,SBA Office of Advocacy)من إمجايل املوظفني.%  47,1مليون موظف بنسبة    60.6وتوظف حوايل  

2020, p. 1)  املصرح  املؤ.ص.م، فقد بلغ عدد  2019أما يف اجلزائر وابلضبط يف هناية الثالثي الثاين من سنة
لوزارة املؤ.ص.م والصناعة    2019وهذا حسب نشرايت املعلومات االقتصادية لسنة  مؤسسة،    945 171 1هبا  

 . التقليدية

الباحثني إبيضاح أمهية   العديد من  اهتم  التنمية  املؤ.ص.مهذا وقد  تلعبه يف حتقيق  الذي  اهلام  ودورها 
 االقتصادية واالجتماعية واليت تتمثل فيما يلي:  

قدرهتا على توفري مناصب وفرص العمل حيث تشري التقديرات إىل أن تكلفة فرصة العمل الدائمة يف   -
  3000إىل    900تكلف ما بني  املؤ.ص.مألف دوالر، يف حني أنه ويف    15املؤسسات الكبرية تقدر حبوايل  

 دوالر، مع استيعاب خمتلف التخصصات واملسامهة يف امتصاص البطالة؛ 
دعم  - اسرتاتيجيات  تطبيق  عند  اإلنتاجية  القاعدة  توسيع  يف  فعالة  جد  أداة  احمللي كوهنا  الناتج  دعم 

الدول  يف  خصوصا  املدفوعات  ميزان  هيكل  اختالل  عالج  يف  يساهم  ما  الواردات،  واحالل  الصادرات 
 ؛ النامية

مبادئ   - من  مبدأ  وهو  واألغنياء  الفقراء  طبقة  بني  اهلوة  وتقريب  للثروات  العادل  التوزيع  يف  املسامهة 
 اإلسالم؛ 

اعتبار   - مبستلزمات املؤ.ص.مميكن  الدولية  الشركات  فيها  مبا  الكبرية  الصناعات  لتزويد  هامة  وسيلة 
يسي، وهو ما يساهم يف حتقيق  من املكون الرئ  %75اإلنتاج، حيث تشكل يف بعض الصناعات أكثر من  

 التنمية؛ 
 بمثابة النواة الرئيسية للمؤسسات الكبرية مستقبال، حيث تتطور وتنمو مبعدالت مرتفعة؛  املؤ.ص.متعد  -
 تساعد على االبداع واالبتكار يف جمال العمل نتيجة عدم وجود معوقات بريوقراطية يف اختاذ القرار؛ -
امل - وطلبات  احتياجات  تلبية  يف  أذواق تساهم  مع  يتناسب  مبا  املنتجات  تنويع  طريق  عن  ستهلكني 

 ( 61-60، الصفحات 2019)شاهني،  املستهلكني.
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 املؤ.ص.م متويل املبحث الثاين: 
من مجلة من املشاكل تواجهها عند انطالقتها وبداية نشاطها، ختتلف هذه املشاكل من    املؤ.ص.متعاين  

البحث عن مصادر متويل كافية ومناسبة يف ظل   املشاكل هي  قطاع آلخر ومن دولة ألخرى، ومن بني هذه 
متويلها    حمدودية البدائل املتاحة أمامها نتيجة حجمها الصغري )نقص الضماانت( وارتفاع معدالت اخلطر عند 

 من جهة أخرى مما جيعل البنوك تتجنب تزويدها ابلقروض.  

ملباشرة    املؤ.ص.م حتتاج   والالزمة  الثابتة  األصول  خمتلف  ابقتناء  يتعلق  فاألول  التمويل،  من  نوعني  إىل 
س املال العملية اإلنتاجية أو توسيعها، مثل املباين، األراضي، املعدات واألدوات... اخل، والثاين مرتبط بتمويل رأ

 العامل بغرض الوفاء ابالحتياجات النقدية للتشغيل.  

املالية من مصادر داخلية كأرابحها احملتجزة والفوائد على  ميكن للمؤ ص م ان حتصل على احتياجاهتا 
املمنوحة،   التجارية  التسهيالت  البنوك أو  اليت تطلبها من  القروض  االستثمارات، أو من مصادر خارجية مثل 

امل إليه، كالتمويل  وخمتلف  موجها  يكون  الذي  النشاط  حسب  التمويل  طبيعة  وختتلف  هلا،  الداعمة  نظمات 
 الصناعي، التجاري، الزراعي...اخل.

أمهية   من  الرغم  من   املؤ.ص.موعلى  مجلة  تواجه  أهنا  إال  واالجتماعي  االقتصادي  الصعيدين  على 
نح هلا، ألن  ا على سداد القروض البنكية اليت مت  الصعوابت عند البحث احتياجاهتا التمويلية، نظرا لعدم قدرهت

إرجاع   وميكن  الصناعات،  هذه  تواجهها  اليت  املرتفعة  الفائدة  أسعار  إىل  قصرية، ابإلضافة  تكون  السداد  فرتة 
إىل عدة أسباب من بينها ارتفاع خماطر عدم السداد، حيث أن  املؤ.ص.ماحلذر الذي مييز العالقة بني البنوك و 

ختشى   قدرة  البنوك  وسهولة  املؤ.ص.معدم  وسرعة  أصوهلا  قلة  بسبب  عاتقها  على  اليت  الديون  سداد  على 
تعرضها لتقلبات السوق. والسبب الثاين أنه عادة ما ال يكون لدى اجلهاز املصريف معلومات كافية عن نشاط  

بعدم  يعرف  ما  وهو  واضحة  ميزانيات  أو  حماسبية  سجالت  على  توفرها  عدم  بسبب  املؤسسات  متاثل    هذه 
التكاليف املالية املرتبطة إبقراض   والذي ال جيعل منها نشاطا مرحبا    املؤ.ص.ماملعلومات. ابإلضافة إىل ارتفاع 

 ( 196-195، الصفحات  2013)حسن،  للجهاز املصريف.
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 : املؤ.ص.مدور البنوك التقليدية يف متويل  املطلب األول: 

على املصادر الذاتية أو االقرتاض من األهل واألصدقاء لتنطلق يف مشاريعها،   املؤ.ص.مغالبا ما تعتمد  
حيث ّأن االقرتاض من البنوك التقليدية يفرض عليها قيود تفوق قدرهتا مثل الضماانت... وهلذا ميكن القول أن 

الكايف الذي  من نشاطها هو حصوهلا على التمويل حلة األوىلوخصوصا يف املر املؤ.ص.ممن بني أكرب معيقات  
 يضمن تقدمها يف نشاطها واستمراريته.  

 : خصائص البنوك التقليدية الفرع األول

املصرفية   غري  التمويلية  املؤسسات  عن  متيزها  اليت  اخلصائص  من  مبجموعة  التقليدية  البنوك  تتمتع 
 واملنظمات احلكومية خصوصا من انحية منح التمويل للمؤ ص م من بني هذه اخلصائص نذكر ما يلي:  

عل - تساعد  اليت  املال  رأس  وكفاية  املايل  واإلفصاح  امللكية  إلظهار  واضحة  قواعد  الرشيدة  وجود  اإلدارة  ى 
 للمخاطر؛

توفر البنية األساسية الالزمة لتقدمي الدعم املايل للمؤ ص م عرب نطاق واسع، إذ تتعدد فروع البنوك وتنتشر   -
 ؛ املؤ.ص.معرب األقاليم املختلفة، مبا ميكن البنوك من الوصول إىل أكرب عدد ممكن من 

والنظم   - الداخلية  ابلرقابة  اخلاصة  النظم  من  توفر  كبري  عدد  بتنفيذ  القيام  من  متكنها  اليت  احملاسبية 
 ( 188-187، الصفحات 2015)النازور، املعامالت؛

متويل   استغالهلا يف  ما مت  فإذا  البنوك،  اخلصائص هي عامة جندها يف كل  القول أبن هذه  وعليه ميكن 
 متويل هذا النوع من املؤسسات.ت ، وهبذا ستحد من مشكال.مص.املؤ

 : اخلدمات التمويلية اليت تقدمها البنوكالفرع الثاين 

واليت ال ميكن توفريها إال من خالل   املؤ.ص.مهناك بعض اخلدمات التمويلية اليت ميكن أن تستفيد منها 
 البنوك التقليدية وتتمثل فيما يلي:  

 العامل، مما يتوافق وهيكل خصوم البنوك التجارية؛ قروض قصرية األجل لتمويل رأس املال  -
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القروض املتكررة، ونعين هبا فتح حساب ائتمان جديد مبجرد انتهاء مدة القرض وسداد االلتزامات، ولكن   -
 بشرط أن يتوافق حجم القرض املطلوب مع التدفقات االئتمانية للعميل؛

ملكشوف من دون ضماانت وتالءم السحب على املكشوف والتسهيالت االئتمانية للسحب على ا  -
 ؛ لتمويل املؤسسات املتناهية الصغرمتطلبات متويل التعامالت اليومية للمؤ ص م وتصلح 

 خصم األوراق التجارية.  -
ابلنظر إىل هذه اخلصائص واخلدمات التمويلية ذهبت بعض الدراسات إىل جعل البنوك حمل انتقاد  

وهذا الوصف غري ابلتمويل.   املؤ.ص.ما ال ترغب يف إمداد واهتام، حيث أن بعض الدراسات وصفتها أبهن
مناسب وإمنا ميكن القول أبن عدم مالءمة طبيعة البنوك التقليدية ملنح االئتمان للمؤ ص م يعود للقواعد 

 ( 189، صفحة 2015)النازور، واألسس املرتبطة مبنح االئتمان هلا.
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 (: دور البنوك يف جمال اإلقراض الصغي واملتوسط 1-3الشكل رقم )

 
 .217املصدر: عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص. 

البنوك لنتائج ملموسة    أولت  وحتقيقها  دوراهنا  لسرعة  نظرا  م  للمؤ ص  اهتماما كبريا  األخرية  اآلونة  يف 
ونظرا   البنوك.  تقدمها  اليت  األموال  على  مناسبة  رحبية  وحتقيقها  متويلها  مرونة  فضال عن  قصرية  فرتات  خالل 

عملياهتا عل نتائج  تنعكس  اليت  املصرفية  األنشطة  أهم  بني  من  االئتمان  يستوجب العتبار  ما  البنوك  رحبية  ى 
ال  حجما  واملتوسطة  الصغرية  القروض  حمفظة  تشكل  حيث  متطور،  أبسلوب  املخاطر  إدارة  بعملية  القيام 
يستهان به من احملفظة اإلمجالية هلذه البنوك، وابلتايل يقوم كل بنك بوضع اسرتاتيجية خاصة وسياسات متعددة 

تيجية للبنك والدور الذي جيب أن يقوم به يف هذا اجملال عمال  وضحا األهداف االسرتا املؤ.ص.ممللتعامل مع  

ال حتديد أهداف اسرتاتيجية يف جم
اإلقراض الصغري واملتوسط 

وضع آليات وأساليب عملية 
هدافوتطبيقية متعددة لتحقيق األ

يمها متابعة نتائج التنفيذ وتقي
بصفة دورية 

وضع آليات وتوفري العديد من 
البدائل ملواجهة نواحي القصور 

ونقاط الضعف

التعرف على نقاط القوة وتدعيمها 
فلتحقيق معدالت النمو املستهد

فة إعادة تقييم الوضع احلايل بص
مستمرة للوقوف على مدى جناح 

اآلليات واألساليب البديلة يف
ير حتقيق األهداف وتعديل وتطو 

تلك األهداف
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من   العديد  إىل  ميتد  ولكن  احلد  هذا  عند  البنوك  دور  يقتصر  وال  املشروعات  هلذه  الالزم  التمويل  توفري  على 
 اخلدمات املرتبطة بذلك واليت تؤيت بثمارها اجليدة جلميع األطراف.  

والو  البنك ابلتحديد  تتسم خطة  أن  آليات وجيب  العملي، ووضع  للتحقيق  قابلة  أهداف  ضوح ووضع 
قطاع   واحتياجات  ظروف  مع  وتتناسب  األهداف  هذه  حتقيق  احلميد،  . املؤ.ص.متكفل  ،  2008)عبد 

 ( 218-217الصفحات 

 املؤ.ص.م املطلب الثاين: مصادر متويل 

الصغرية   املؤسسات  واستمرار ومنو  إنشاء وتشغيل  واملؤثرة على  املتحكمة  العوامل  أهم  التمويل من  يعد 
واملتوسطة، ينطبق هذا على كل الدول بغض النظر عما إذا كانت متقدمة او انمية، وميكن هلذه املؤسسات أن  

 حتصل على خمتلف احتياجاهتا التمويلية من عدة مصادر تتمثل فيما يلي:  

 الفرع األول: مصادر األموال اخلاصة 

البحث إىل مصادر األموال اخلاصة اب يتم   ملؤ.ص.مسنتطرق يف هذا اجلزء من  اليت  الداخلية واخلارجية 
 االعتماد عليها لتمويلها كاآليت: 

 أوال: مصادر األموال اخلاصة الداخلية

 الشخصية، والتمويل الذايت: تضم مصادر التمويل اخلاصة الداخلية للمؤ ص م املدخرات 

يف بداية نشاطها إىل أموال طويلة األجل لتمويل أصوهلا الثابتة    املدخرات الشخصية: حتتاج املؤ.ص.م -1
يف ذلك على مدخراته الشخصية،    صاحب املؤسسة  كاألراضي واملباين وخمتلف اآلالت اإلنتاجية، ويعتمد

صغرية  مؤسسات  يف  ابالستثمار  املخاطرة  ميكنهم  ال  اخلارجيني  املستثمرين  أن  هو  ذلك  يف  والسبب 
ومتوسطة حديثة النشأة إال يف حالة توفر معلومات كافية وضماانت على أن مالك املشروع ملتزم مبشروعه  

ببساطة والتخلي عن االلتز  العمل  الكافية وغري مستعد لرتك  الضماانت  توفر  امات جتاه دائنيه. مع ضرورة 
املشروع على حتقيق أرابح تضمن للمستثمرين   املشروع. وقدرة  استثمارها يف  اليت مت  لتغطية حجم األموال 
اخلارجيني العوائد املتفق عليها. كذلك قدرة املستثمرين على اسرتجاع أمواهلم يف املواعيد احملددة. وما جتدر  
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إ أن  اإلشارة  هو  فإنه   املؤ.ص.مليه  املالك  نظر  وجهة  من  أنه  إىل  الشروط، ابإلضافة  هذه  على  تتوفر  ال 
يفضل االعتماد على مدخراته دون اللجوء ألموال الغري لتجنب احساسه ابملخاطرة، أو عدم رغبته مبشاركة 

 ( 105ة ، صفح2016)معيزة م.، اآلخرين سيطرهتم على مشروعه.
التمويل الذايت: ويقصد به "األموال املتولدة من العمليات اجلارية للمؤسسة أو من مصادر عرضية دون   -2

وتنفيذ   ديوهنا  لسداد  الالزمة  املالية  احتياجاهتا  تغطية  من  املؤسسة  ميكن  ما  خارجية،  مصادر  إىل  اللجوء 
 ( 117، صفحة 2019)مليكاوي، استثماراهتا وزايدة رأس ماهلا. 
 اثنيا: مصادر األموال اخلارجية 

على دخول األسواق املالية وخصوصا عند املراحل األوىل لنشأهتا نظرا الرتفاع   املؤ.ص.منظرا لعدم قدرة  
املخاطر هبا ستتوجه إىل جهات متويل أخرى كاالقرتاض من األهل أو األصدقاء أو اللجوء إىل مؤسسات رأس 

 املال املخاطر، كما سنوضحه فيما يلي:  

ر التمويل غري الرمسية كما يلي: "هو التمويل  : ميكننا تقدمي تعريف خمتصر ملصاداملصادر غي الرمسية  -1
بذلك غري  الدولة". وهي  والرمسي يف  القانوين  النظام  إطار  تعمل غالبا خارج  يتم من خالل قنوات  الذي 

 ( 106، صفحة 2016)معيزة م.، موحدة وختتلف من دولة ألخرى حسب عادات وتقاليد كل جمتمع.
واألقارب: -أ األصدقاء  من  الذين    االقرتاض  األشخاص  معظم  لدى  الكايف  املال  يتوفر  ال  ما  عادة 

يرغبون بفتح مشاريع جديدة صغرية، وبذلك يضطرون إىل البحث عن مصادر أخرى للتمويل رغم أن هذا  
جتماعية يعد ممارسة غري صحيحة عند انطالق املشروع نظرا لوجوب عدم اخللط بني العمل والعالقات اال

والعائلية حيث أن االقرتاض من األصدقاء واألقارب يؤدي إىل خلق عالقات مالية شخصية تتعارض مع  
اختاذ   أو  النصح  التدخل ابلعمل عن طريق حماولة  إىل  تؤدي ابلضرورة  والعمل  املشروع  استقاللية صاحب 

ذا ما أراد صاحب املشروع أن  قرارات بشأن العمل حلماية مصاحلهم، لكنه يبقى ضروراي يف بعض األحيان إ
 ( 64-63، الصفحات 2002)العطية، حيقق نتائج مرغوب هبا.

اإلقراض املرابني:   -ب بفوائد مرتفعة جدا على مستوى سوق  قروضا  يقدمون  الذين  األشخاص  نعين هبم 
النقود، ما مييز  الرمسي. وهناك من يطلق عليهم اسم جتار  تقييم االستثمارات غري  العالية يف  هم هو خربهتم 

األمر الذي جيعلهم قادرين على حتمل خماطر متويل املؤسسات الصغرية حديثة النشأة، يفضل املرابني عادة  
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بـ   االستثمار يقدر  اليت حتقق عائد على  تتميز مبعدالت منو عالية، أي تلك  اليت  املؤسسات  % 30متويل 

النش للمؤسسات حديثة  قروض  فأكثر  تقدمي  يطلبوهنا عند  اليت  العالية  الفائدة  يفسر معدالت  ما  أة، هذا 
وعالقاهتم  ومعلوماهتم  توظيف خرباهتم  للمرابني  ميكن  فإنه  الدراسات  إحدى  هذا وحسب  األجل.  قصرية 

 ( 107، صفحة 2016)معيزة م.،  املميزة على مستوى املؤسسات اليت يقومون بتمويلها.
واالستثمار:   -ت االدخار  تناوب  الذين  مجعيات  األفراد  من  جمموعة  يضم  ادخار  نظام  عن  عبارة  وهي 

يشرتكون يف خصائص موحدة على أساس املستوى االجتماعي أو العقائدي أن على أساس املهنة، والذين  
الستفادة من املبالغ اجملمعة من طرف  يتفقون على اتريخ حمدد لالجتماع وحتصيل مدخرات األعضاء مث يتم ا 

 كل عضو بطريقة دورية.  

إذن تتجلى أمهية هذه اجلمعيات يف زايدة حجم التمويل الشخصي ألصحاب االستثمارات خصوصا يف  
 ( 107، صفحة 2016)معيزة م.، الدول النامية، أين تنشط هذه اجلمعيات بكثرة نظرا لضعف النظام املايل.

الرمسية: -2 لتمويل    املصادر  املهم  الوسائل  احدى  إىل  نتطرق  أن  العنصر  هذا  خالل  من  سنحاول 
املخاطر.    املؤ.ص.م املال  رأس  وهي  العامل  أال  املال  رأس  بني  Le Capital Risqueوتعد شركات  من 

اليت من املعروف عنها غالبا أهنا جتد صعوبة كبرية يف    املؤ.ص.ماآلليات احلديثة لتمويل املؤسسات السيما  
عدم  وحالة  فيها  املالية  املخاطر  ارتفاع حجم  بسبب  املالية  واألسواق  البنوك  من  احتياجاهتا خاصة  متويل 

رأس املال املخاطر الدعم املايل والفين الضروري    في شركاتاملؤ.ص.م التأكد احمليطة مبستقبلها، وابلتايل جتد  
 اليت حتمل أمل النمو مستقبال.  املؤ.ص.ملالستمرار، حيث أن هذه الشركات تقوم بتمويل 

 مفهوم رأس املال املخاطر  -أ

املخاطر فحسب   املال  لرأس  تعاريف  فإنه    (Dupocage et Rivaud Danset, 2006)توجد عدة 
تعاريف   ثالث  األقل  على  واملفهوم  توجد  الواسع  واملفهوم  الدقيق  املفهوم  هي  املخاطر  املال  لرأس  ممكنة 

 املطلق.

الدقيق يف  املفهوم  قيمة  أكرب  لتحقيق  التكنولوجيا  جمال  يف  النشأة  حديثة  املؤسسات  متويل  يف  املشاركة   :
 املستقبل.  
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 مبمارسة نشاطها واستمراريته. : تدعيم رؤوس األموال اخلاصة للمؤسسات واليت تسمح هلا املفهوم الواسع 

: هو أسلوب متويل للمؤسسات الوليدة واملبدعة واليت تكون حباجة لرأس مال لتمويل منتوجها املفهوم املطلق
 ومنوها. 

االقتصادية سنة   والتنمية  التعاون  منظمة  املال   1966حسب  رأس  أبنه  يعرف  املخاطر  املال  رأس  فإن 
افق وتدير املؤسسات حديثة النشأة غري املدرجة يف البورصة هبدف دعم  املدفوع عن طريق شركات تستثمر وتر 
 (Ngongong, 2017, p. 3)مردودية االستثمار يف هذه املؤسسات.

الذين يسعون إىل حتقيق أرابح رأمسالية   ميثل رأس املال املخاطر األموال اليت يستثمرها خرباء االستثمار 
ويتميز  كبري  املؤسسة.  احلصول على حصة من ملكية  لتحمل نسب خماطرة جد عالية، مع  استعدادهم  ة مع 

رأس املال املخاطر ابلقيمة املضافة اليت يقدمها إىل املشاريع املرغوب االستثمار فيها، واملتمثلة يف عدة وظائف  
وتقدمي والتخطيط  املؤسسة  ملنتوجات  والرتويج  اإلدارة  يف  املشارك  يف تتضمن  استحضار خربهتم  أو  النصيحة   

 العمل أو خربائهم يف الصناعة أو يف اجملال املايل.  

إدارة   اإلداري واحلصول على مقاعد يف جملس  الفريق  تطوير  املخاطر على  املال  يساعد أصحاب رأس 
ر يف مئات املؤسسة، نظرا لقدرهتم على إضافة قيمة بسبب خربهتم الواسعة اليت اكتسبوها من خالل االستثما

 املؤسسات. 

ويعد هذا النوع من التمويل مهما جدا ابلنسبة للمؤسسات الواعدة ابلنمو واليت تفتقر إىل مصادر متويلية  
بسبب نسبة املخاطرة العالية املرتبطة أبعماهلم وعدم توفرهم على ضماانت كافية. وميكن متويل املؤسسات برأس  

أل منوها  مراحل  خمتلف  يف  املخاطر  على  املال  احلصول  هو  املخاطر  املال  رأس  ألصحاب  النهائي  اهلدف  ن 
 األرابح. 

اخلاصة،   امللكية  وحقوق  الفين  املصطلح  خللط  نظرا  واسعا  جدال  املخاطر  املال  رأس  تعريف  أاثر  وقد 
يف  فهناك البعض من املستثمرون الذين يرونه على أنه نوع من أنواع حقوق امللكية والذي يقوم ابالستثمار فقط 

مراحل بداية عمل املشروع، بينما يعرفه آخرون ابالستثمار يف أي مرحلة من مراحل التشغيل وليس فقط يف  
 ( 177-176، الصفحات 2019)مليكاوي، البداية.
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 اخللفية التارخيية لراس املال املخاطر  -ب

يربط أصحاب رأس املال املخاطر أعماهلم بقصة كريستوفر كولومبس يف القرن اخلامس عشر والذي أراد 
ملك   أتييد  الفكرة  هذه  تلق  ومل  اهلند،  إىل  للوصول  أوراب  من  الشرق  االجتاه حنو  من  بدال  الغرب  السفر حنو 

التمويل الالزم لرحلته دخلت رحالت    الربتغال الذي رفض متويل رحلته، ولكن ما إن قررت امللكة ايزابيال توفري
 كريستوفر كولومبس التاريخ من أوسع األبواب، وعليه ميكن القول أبن مفهوم رأس املال ليس جبديد.  

وقد بدأ قطاع رأس املال املخاطر احلديث يف اختاذ منط خاص خالل فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية،  
، يف الو م أ وأطلق عليها اسم املؤسسة األمريكية  1946إذ أتسست أول مؤسسة رمسية لرأس املال املخاطر سنة 

ARD   ة األمريكية، وكانوا مجيعا وراء أتسيس مث سار عدد من الدول األوربية والشرق آسيوية على هنج التجرب
 قطاع راس املال املخاطر.

بصورة   املخاطر  املال  فرصة مشاركة شركات رأس  للجمهور  األويل  الطرح  الستينات أاتحت عملية  ويف 
أكثر فاعلية يف خلق وأتسيس مؤسسات جديدة، وهبذا أصبح رأس املال املخاطر سوقا جذااب جيذب العائالت 

 رايء. واألفراد األث

ويف السبعينات استمر سوق رأس املال املخاطر يف منوه يف معظم اوراب، أما يف الو م أ فقد عاىن قطاع  
تغري حقيقي يف سنة   فقد  العامة وغريها، ومع ذلك  السوق  املخاطر من مشكالت  املال  عندما    1975رأس 

 كات رأس املال املخاطر. اختذ الكوجنرس األمريكي قرارا ابستثمار جزء من أموال املعاشات يف شر 

شهدت فرتة الثمانينات استعراضا للنموذج اجلديد لرأس املال املخاطر، إذ مت اكتشاف مصادر جديدة 
للتمويل مثل صندوق املعاشات وغريها من الصناديق املالية املتعلقة ابملؤسسات، وتعد الو م أ حاليا أكرب سوق 

كة املتحدة. وإدراكا لكون هذا النوع من التمويل ميثل حافزا حيواي يف لرأس املال املخاطر يف العامل تليها اململ
تنمية العديد من الصناعات اجلديدة، فهو يشكل عامال يف منو االقتصاد وحتقيق الثروة، بدأت دول خمتلفة من  

التكنول وسائل  أحدث  إىل  للوصول  تسهيالت  قدمت  اليت  املاحنة  اهليئات  دعم  على  النامية  الدول  وجيا بينها 
 ( 13-12، الصفحات 2004)وزارة املالية املصرية ، اخلاصة هبذا الشأن.

 تصنيف رأس املال املخاطر  -ت
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الفرنسية للمستثمرين للنمو   فيما    AFICحسب اجلمعية  تتمثل  املخاطر  املال  توجد مخسة أنواع لرأس 
 يلي:  

كال من رأس املال واخلربات  Seed Capitalرأس املال املبدئي: يوفر املستثمرون يف رأس املال املبدئي   -
 للمشاريع اليت مت تتجاوز بعد مرحلة البحث والتطوير.   

االستث - املال  راس  يف  املستثمرون  يوفر  االستثماري:  املال  على  Venture Capitalماريرأس  التمويل 
 شكل أموال خاصة أو شبه خاصة للمؤسسات الناشئة أو لتلك اليت تكون يف مرحلة بداية النشاط.  

النمو   - املستثمرون يف رأس مال  يوفر  النمو:  التمويل على شكل أموال   Grouth Capitalرأس مال 
شراء حصص  إعادة  أو  املؤسسة  تطور  متويل  إىل  وهتدف  أقلية،  شكل  يف  وعادة  خاصة  شبه  أو  خاصة 

 املسامهني. واملؤسسة الشريكة تقدم آفاق منو كبرية.  
من اكتساب غالبية رأس مال   Buy Outشراء: تتكون عمليات انتقال رأس املال  –انتقال رأس املال   -

العمليات شيوعا هي شراء رافعة  املؤسسة من خ البنكي وأكثر  املال والتمويل  التمويل برأس  املزج بني  الل 
 .  Leveraged buy outمالية 

املال   - رأس  حتويل  يف  املستثمرون  يوفر  املال:  رأس  ابألموال   Turnaround Capitalحتويل  التوفري 
اليت تواجه صعوابت، واملدراء لديهم فرصة ووس التدابري اليت تسمح  اخلاصة للمؤسسات  التنفيذ لوضع  ائل 

 (Ngongong, 2017, p. 4)ابلعودة إىل حتقيق األرابح.
 أمهية رأس املال املخاطر  -ث

تعد وظيفة االبتكار يف راس املال املخاطر مهمة جدا وأمرا جد حيوي للمؤسسات العاملة يف األسواق 
دراسات   من  وابلرغم  أنه  حيث  جديدة،  وخدمات  منتجات  ابتكار  من  متكينها  من خالل  وذلك  التنافسية 

ا  ملستقبل. لذلك جند  اجلدوى للمؤسسات إال أنه ال ميكنها القضاء على مجيع املخاطر وجيب أن تراهن على 
ذات اإلمكانيات   املؤ.ص.مأن مؤسسات رأس املال املخاطر ترغب يف متويل االبتكار إىل حد كبري. حيث أن  

وصعوبة   الذايت،  متويلها  عدم كفاية  بينها  من  املعوقات  من  مجلة  تواجه  االبتكار  على  واحملفزة  للنمو  العالية 
 طر.  احلصول على االقرتاض واستحالته يف حالة املخا
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ابإلضافة إىل أن تدخل شركات رأس املال املخاطر بتقليل املخاطر املالية للمستثمرين من خالل انشاء 
أموال متنوعة من أجل رايدة األعمال عن طريق التدخل يف األموال اخلاصة وإنشاء عقود تتضمن اجلوانب غري 

 ات االستثمارات ...  املالية مثل التدخل وتقدمي املشورة والتكنولوجيا وخمتلف املقرتح

من   شبكة  ومع  االقتصادي  القطاع  يف  اخلربات  خمتلف  تقدمي  على  الشركات  هذه  أيضا  تعمل  كما 
املضافة  القيمة  ذات  اخلدمات  العديد من  االستفادة من  للمشاريع من  تسمح  أن  املتقدمة ميكن  االتصاالت 

 (Dai, 2002, p. 19)العالية.

على   -3 م  ص  للمؤ  املالية  االحتياجات  مصادر  توفري  يف  االعتماد  خالل  من  الرمسية:  شبه  املصادر 
فرعية،   نظم  أو  برامج  عدة  خالل  من  رمسية،  غري  أساليب  على  اقراضها  ويف  الرمسية  التمويل  مؤسسات 

اجملموعات،   احمللية.كإقراض  التنمية  وصناديق  التعاونية،  املالية  ع.،  واملؤسسات  صفحة  2013)خبابة   ،
208 ) 

 الفرع الثاين: مصادر األموال املقرتضة 

وسنتطرق يف هذا اجلزء من الدراسة إىل خمتلف املصادر املوجهة لتمويل االحتياجات التشغيلية عن طريق  
 مصادر التمويل قصرية األجل، واالحتياجات االستثمارية مبصادر متويل طويلة ومتوسطة األجل.  

 أوال: االئتمان التجاري 

لتمويل   هاما جدا  مصدرا  علىاملؤ.ص.موتعد  وهذا ابحلصول  دفع   ،  أي أتخري  املوردين،  من  القرض 
،  2002)العطية،  املبالغ املستحقة على البضاعة املشرتاة منهم )الشراء على احلساب(، ملدة زمنية متفق عليها.

 ( 66صفحة 

 ي بشراء البضاعة إلعادةائتمان قصري األجل مينحه املورد للمشرتي عندما يقوم املشرت   وميكن القول أنه
التعريف يستبعد من    بيعها، طويل األجل ومتوسط األجل الذي   االئتمانالتجاري كال من    االئتمانوهذا 

 ( 355، صفحة 1986)توفيق،  مثل البيع ابلتقسيط.  واالئتمان االستهالكيهبائعو األصول الثابتة،  حمين
أنه   املختلفة من مواد أولية وغريها من وميكن أيضا تعريفه على  املنشأة بشراء حاجياهتا  قيام  عبارة عن 

 ( 32، صفحة 2002)احلاج،  التجهيزات اإلنتاجية من منشأة أخرى ابلدين. 
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 املصريف اثنيا: االئتمان 
يقصد ابالئتمان املصريف القروض قصرية األجل اليت حتصل عليها املنشأة من البنوك، وأييت هذا النوع من  
االئتمان يف املرتبة الثانية بعد االئتمان التجاري وذلك من حيث درجة اعتماد املنشأة كمصدر للتمويل قصري  

االئتمان التجاري يف احلاالت اليت تفشل فيها املنشأة من  األجل، ويتميز االئتمان املصريف أبنه أقل تكلفة من  
االستفادة من اخلصم، كما يعترب مصدرا مقبوال لتمويل األصول الدائمة يف املنشآت اليت تعاين من صعوابت يف  
متويل تلك األصول من مصادر طويلة األجل، ويضاف إىل ذلك أنه أكثر مرونة من االئتمان التجاري إذ أييت  

ة نقدية وليس يف صورة بضاعة، غري أنه أقل مرونة منه من انحية أخرى ذلك أنه ال يتغري تلقائيا مع  يف صور 
 ( 9-8، الصفحات 2003)اهلندي م.، تغري حجم النشاط.

 عقود حتويل الفاتورة اثلثا: 

إن من بني أدوات التمويل املعاصرة هي شراء أو خصم الذمم، حيث تقوم مؤسسة متخصصة يف هذا 
وتسمى   أوراق Factorالنشاط  حساابت  بشراء  اخلدمة  هذه  عندها  تتوفر  اليت  التجارية  البنوك  إحدى  أو   ،

يوما. وتتيح هذه   120إىل    20القبض والعمالء املوجودة حبساابت املؤسسة، واليت ترتاوح مدة استحقاقها بني  
انتظار اتريخ االستحقاق لتحصيل   العملية للمؤ ص م احلصول على نقدية جاهزة ومستمرة دون احلاجة إىل 
ديوهنا من العمالء. وتلجأ املؤسسات ذات رأس املال احملدود أو تلك اليت حتقق إيرادات متدنية إىل نظام عقد 

الفاتورة   يتفق وامكانيا  Factoringحتويل  اليت تقضي بصعوبة احلصول على ألنه  هتا احملدودة يف ظل ظروفها 
 ( 111-110، الصفحات 2008)بوراس،  التمويل.

الفاتورة:   -1 املستندات والفواتري  تعريف عقد حتويل  تعبئة  أداة  الفاتورة أبنه "  تعريف عقد حتويل  ميكن 
 اتريخ االستحقاق من خالل االتفاق بني أطراف التعاقد". وحتصيل جزء من قيمتها قبل 

وعليه فإن عقد حتويل الفاتورة ليس قرضا أو تسديدا للديون أو التزامات إضافية للمؤسسة ابلرغم من أنه  
وتتحمل   املدينة  الذمم  بشراء  تقوم  املتخصصة  املالية  املؤسسة  أن  يعين  مما  العامل،  املال  لرأس  التمويل  يوفق 

 ( 164-163، الصفحات 2019)مليكاوي، قدرة العمالء على التسديد. مسؤولية



 الفصل الثالث: نظرية اإلشارة كمدخل مفسر لتمويل املؤسسات الصغية واملتوسطة

113 
 

الفاتورة:    املؤ.ص.م  متويل -2 حتويل  اجتاه  بعقد  ديوهنا  من  تتخلص  أن  م  ص  للمؤ  التقنية  هذه  تتيح 
زابئنها بتحويل ديوهنم إىل مؤسسة مالية متخصصة يف شراء الفواتري كليا أو جزئيا، وبذلك تتخلص من عبئ 
قصري   التمويل  توفري  يف  الفاتورة  حتويل  عقد  دور  هنا  ويتجلى  حلقوقه،  وحتصيلها  ومتابعة  تسيري  عمليات 

  األجل للمؤ ص م.
 : يتضمن عدة خدمات نذكر منها: خدمات عقد حتويل الفاتورة -3
: حيث يعد هذا النوع من العقود أداة متويل للمؤسسات املتنازلة كليا أو جزئيا  التمويل املباشر واملرن -أ

عن حقوقها اجتاه زابئنها للمؤسسة املتخصصة بسعر يدفع نقدا عند اتريخ االستحقاق، أو مسبقا يف صورة  
مصرف  جاهزة. عملية  نقدية  إىل  اآلجلة  الديون  معها  تتحول  بشكل  الديون،  تعبئة  على  مبنية  حقيقية  ية 

ائتمان قصري األجل يف حساب جار، ويف  الفواتري خط  املتعاقدة مع حمول  ولتحقيق هذا يفتح للمؤسسة 
 %80ا يعادل صورة تسبيق ألجل بناءا على الفواتري املتنازل عنها، حبيث ميكن أن تصل نسبة التمويل إىل م

مباشرة يف   %90إىل   اخلدمة وتصب  التمويلي من  اجلانب  املقبولة، تشكل  الفواتري  الثابتة يف  احلقوق  من 
اجلانب الدائن من احلساب اجلاري للمنتمي مع خصم املصاريف من عموالت وفوائد. كما ميكن تعجيل  

املمولة للمؤسسة  شيك  بتسليم  احملدد  الوقت  يف  تسديده  أو  الثمن  لفائدهتا دفع  إذين  سند  إبصدار  أو   ،
جيعلها حتوز على ورقة جتارية قابلة للتعبئة لدى البنوك، على حنو يسمح هلا ابحلصول على أموال متكنها من  
ممارسة نشاطها. وعليه ميكن استعمال هذه التقنية كمصدر احتياطي ملواجهة نفقات االستغالل، حيث أنه  

يد ديون زابئنها طويلة نسبيا. إن آلية عقد حتويل الفاتورة تعد قوية  يالئم املؤسسات اليت تكون فرتات تسد
ضعف   مع  املالية  األنظمة  يف  خاصة  أمهية  وهلا  املعروفة،  وغري  العالية  املخاطر  ذات  للمؤسسات  ابلنسبة 
املباشر  الشراء  طريق  عن  العامل،  املال  لرأس  الالزم  التمويل  م  ص  للمؤ  يوفر  التجارية. كما  القوانني 

ينمو ابملوازاة مع منو حجم  للح الذي  الوحيد  التمويلي  املصدر  الفاكتور. فهو  املستحقة من طرف  ساابت 
 املبيعات، ويوفر تقارير مفصلة ومنظمة تسمح ابإلدارة اجليدة للتدفقات النقدية.  

: يضمن الفاكتور التحصيل من العميل وبذلك فهو جينب  الوقاية والضمان ضد خماطر عدم السداد  -ب
التنفيذ هو تقنية لتأمني االئتمان املؤسس ة خطر عدم املالءة واإلعسار. ومن وجهة نظر عملية فإن حسن 

وضمان احلقوق احملولة. يقوم من خالهلا املنتمي إببالغ مؤسسة حتويل الفواتري اليت يتعاقد معها عن نوعية  
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ال   الذي  األقصى  احلد  لتحديد  زبون  عن كل  مفصل  بتقرير  إفادهتا  مع  منح  مدينيه،  عند  جتاوزه  ميكن 
معهم  التعامل  يتم  الذين  الزابئن  لوضعية كل  جمانية  بدراسة  الفواتري  حتويل  مؤسسة  تقوم  االئتمان. كما 

 واالطالع على مراكزهم املالية.  
: ابإلضافة إىل الدور االئتماين املتمثل يف متويل دورة االستغالل يقوم الفاكتور تسيي حساابت الزابئن -ت

الزابئن، أي تسيري تفصيالت الدفع والتحصيل من دارة ومتابعة للفواتري عن طريق تقدمي    بتسيري حساابت
املدينني   املتبقية، إضافة إىل مواجهة  والتسديدات  اخلاصة ابلفواتري  للتسديدات  يومي عام ومفصل  كشف 

 املتخلفني عن الوفاء إبجراءات املتابعة القضائية.
النمو ملا بعقد حتويل الفاتورة:    املؤ.ص.ممزااي متويل   -4 يعد هذا العقد من بني الدوافع القوية لتحقيق 

اإلداري  التسيري  من  فعلي  وبشكل  واملتوسطة  منها  الصغرية  السيما  للمؤسسات  إعفاء  من  عليه  يرتتب 
هبذه  املرتبطة  والتمويل  والضمان  التسيري  تكاليف  ابقتصاد  هلا  يسمح  مما  الزابئن،  حلساابت    واحملاسيب 

صيغ   ابقي  مثل  سلفا  حمدد  متويل  سقف  يعرف  ال  ابملرونة كونه  يتميز  الفاتورة  حتويل  فعقد  احلساابت. 
الذي حيدد  التمويل األخرى لتعبئة الديون التجارية اليت تقرتن عادة خبط متويل حمدد سلفا. فالقيد الوحيد 

ري املقبولة من طرف الفاكتورينغ،  سقف التمويل هو نطاق الضمان املمنوح لبائع الفاتورة حبسب عدد الفوات
 حبيث يتعني على ابئع احلقوق التجارية احلصول على قبول مسبق بشأن كل زبون على حدة.  

كما تتمثل أهم نتائجه يف الدعم املايل ابلنسبة للمؤسسة، ذلك أن التنازل عن كل الفواتري أو جزء منها 
حساب   زوال  أو  اخنفاض  مباشرة  عنه  يرتتب  للزابئن،  املايل  ابملركز  االشغال  من  املؤسسة  تعفي  للفاكتورينغ 

املا لرأس  احلاجة  تراجع  إىل  يؤدي  مما  املؤسسة،  ميزانية  من  مصاريف  الزابئن  ملواجهة  الضروري  العامل  ل 
 االستغالل املتجددة.  

وهي كذلك توفر ضماان حلسن التنفيذ كون الفاكتورينغ تلتزم اجتاه املؤسسة بتعجيل تسديد ما حترره من  
هذا  ويعد  احملددة،  اآلجال  يف  السداد  عدم  أو  الزبون  إفالس  أو  إعسار  خماطر  عاتقها  على  وأتخذ  فواتري، 

طر عدم الوفاء يف غاية األمهية ابلنسبة للمؤ ص م اليت ال متلك وسائل كافية لتحصيل فواتريها  اإلعفاء من خما
اليت   التحصيل  وكالة  من  جيعل  مما  احلقوق،  هذه  وفاء  عن  التخلف  عبء  خزينتها  تتحمل  وال  اخلارج،  من 
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إل تفتقر  اليت  للمؤسسات  التصدير  عمليات  لتنمية  وسيلة  الفاتورة  حتويل  نظام  قوية  يضمنها  إدارية  مكانيات 
 قصد تصريف منتجاهتا يف اخلارج.  

مرحلة  التمويل وهي يف  على  احلصول  إمكانية  هلا  يوفر  الفاتورة  فإن عقد حتويل  م  للمؤ ص  وابلنسبة 
اإلنشاء دون انتظار احلساب اخلتامي للسنة األوىل من الدخول يف النشاط، إذ أنه إببرام العقد يكون بوسعها  

قرض البنكي عند تنفيذ إحدى الصفقات، مما يسمح هلا بتحسن خزينتها وختفيض مصاريف  االعتماد على ال
نواة لسلسلة من التطورات اإلجيابية تسمح  املؤ.ص.مالتسيري، وينشأ عن احلالة اجلديدة اليت تؤول إليها خزينة  

املدى القصري، وحتسني  هلا بتسديد فواتريها نقدا، وبشروط بيع أفضل متكنها من تقليص مصاريفها البنكية على
من   املزيد  إلقامة  اهتماماهتا  توجيه  على  يساعدها  ما  والطويل  املتوسط  املدى  يف  االقرتاض  على  قدرهتا 

 (171-167، الصفحات 2019)مليكاوي، االستثمارات املنتجة. 

 والشكل املوايل يوضح جمموع القروض املتعلقة بعقد حتويل الفاتورة:  

 (: حجم قروض عقد حتويل الفاتورة 2-3الشكل رقم )

 
source:(international-factoring-statistics, 2020) 
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 الوحدة: مليون يورو لسبع سنوات(: حجم التمويل بعقد حتويل الفاتورة يف العامل 1-3اجلدول رقم )

 البيان 2013 2014 2015 2016
 إفريقيا 23.123 21.094 18.721 20.393
 آسيا 634.441 648.716 596.633 555.550

 أوراب  1.353.742 1.462.510 1.556.977 1.592.988
طالشرق األوس 5.000 8.498 8.028 7.583  
أمريكا مشال  89.419 103.501 100.530 95.072  
 جنوب أمريكا  101.412 103.124 86.826 104.396

 اجملموع  2.208.372 2.347.513 2.367.790 2.375.967
 

 البيان 2017 2018 2019 التغي
 إفريقيا 21.671 22.174 24.562 %10,8
 آسيا 657.189 695.562 687.594 1,1-%
 أوراب  1.701.939 1.829.142 1.976.239 %8,0
طالشرق األوس 8.019 8.840 9.937 %12,4  

 مشال أمريكا  92.392 90.101 86.742 3,7-%

8.9%  جنوب أمريكا  117.088 121.248 132.031 

 اجملموع  2.598.298 2.767.067 2.917.105 %5,4
Source:(international-factoring-statistics, 2020) 

أن االعتماد على   FCIحيث نالحظ من الشكل واجلدول أعاله والذي مت احلصول عليهما من موقع  
سنة   منذ  مستمر  تزايد  يف  الفاتورة  حتويل  بعقد  غاية    1995التعامل  مع   ،2019وإىل  العامل  بلدان  يف كافة 

مالحظة أن حجمه قليل يف قارة إفريقيا )وابلتحديد يف مصر وتونس وجنوب إفريقيا وجزر موريشيوس( مقارنة  
مع ابقي دول العامل، وتعد أوراب والو م أ هي األكثر استخداما لعقد حتويل الفاتورة يليها الشرق األوسط وآسيا 

 مث إفريقيا.  
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 ت واملؤسسات املتخصصة يف متويل املؤسسات الصغية واملتوسطةقروض اهليئااثلثا: 

هناك جمموعة من القروض متنحها جهات حكومية وغري حكومية للمؤ ص م قد تكون هذه اجلهات 
ويف   USSBAمتخصصة يف تقدمي القروض للمؤ ص م مثل إدارة املشروعات الصغرية يف الوالايت املتحدة 

 ( 171، صفحة 2008)عبد احلميد، اهلند وأندونيسيا والياابن.

 )البورصات(   ماملؤ.ص.سوق رابعا: 

تتدرج   أن  جدا  املرغوب  أن    املؤ.ص.ممن  الرمسي، حيث  التمويل  إىل  الرمسية  غري  التمويل  آليات  من 
اليت هلا توجهات تنموية قد تصل إىل درجة تستغين فيها عن رأس املال املخاطر، لعدة أسباب من املؤ.ص.م

بينها رغبة اجلهات اخلارجية املوفرة لرأس املال واملشاركة يف ملكيتها يف تصفية استثماراهتا من هذه املؤسسات 
من   جديدة  جمموعة  يف  استثمارها  هذاملؤ.ص.موإعادة  ويف  للنمو،  تصبح  القابلة  املرحلة  السابقة  املؤ.ص.مه 

ويتم هذا من خالل طرح أسهمها يف   التخلي عن وضعها كملكية خاصة.  شركات عامة انضجة عن طريق 
البورصة أو الطرح املبدئي لألسهم على اجلمهور. وهنا يكون من الضروري توفري مصدر متويل جديد أال وهو 

همها اليت ال تتوافق يف غالب األحيان مع شروط السوق  يكون خمصصا لتداول أس  املؤ.ص.مسوق املال لقطاع  
يضم   سوق  أو  لتحقيق  املؤ.ص.مالرئيسي،  للبورصة،  الرئيسي  السوق  قواعد  من  تشددا  أقل  بقواعد  الواعدة 

 ( 212، صفحة 2013)حسن، األهداف املنشودة للمؤسسات واالقتصاد القومي.

إىل هذه البورصة يعطيها مزااي عديدة تتمثل    املؤ.ص.ممزااي دخول بورصة املشروعات الصغرية: إن دخول  
 فيما يلي:  

 توفري االحتياجات املالية أبقل التكاليف ودون قيود؛   -
 إمكانية تطور ومنو املشروع ابستمرار؛  -
 التخلص من التبعية للبنوك واملصارف؛  -
 الشهرة؛ -
 نب انقطاع دورة اإلنتاج.  االستقاللية املالية وجت -
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يف   تتوفر  لن  املزااي  هذه  من ا   املؤ.ص.مولكن  النوع  هذا  توفر  لعدم  نظرا  النامية  الدول  يف  ملوجودة 
قامت   حيث  فرنسا  مثل  م  ص  للمؤ  بورصة  إبنشاء  املتقدمة  الدول  من  العديد  قامت  وقد  فيها.  البورصات 

خاص   سوق  الث  وأطلقت   ابملؤ.ص.م إبنشاء  السوق  اسم  املنظمة  عليه  السوق  من  تقسيم  أو  جزء  فهي  اين، 
املتوسطة احلجم(، وتشرتط لدخوهلا أن تطرح   السوق. كما مت يف    %10)اخلاصة ابملؤسسات  من رأمساهلا يف 

افتتاح بورصة للمشروعات الصغرية واملتوسطة مبصر، لتكون األوىل من نوعها يف الشرق األوسط    2007يوليو  
ببورصة ومسيت  إفريقيا،  ملدة    ومشال  تكون  هبا  التداول  ومدة  واإلسكندرية،  القاهرة  لبورصيت  اتبعة  وهي  النيل 

 (127-126الصفحات  ،2015)النازور، ساعة واحدة يوميا.

 يف ظل عدم متاثل املعلومات املؤ.ص.ماملطلب الثالث: العالقة بني البنوك و 

أن حتصل على القروض البنكية من البنوك، ويف املقابل تفسر البنوك عدم   املؤ.ص.ممن الصعب على  
منحها لالئتمان هلذا النوع من املؤسسات بسبب املخاطر اليت ينطوي عليها قرار منح االئتمان هلا إضافة إىل  

قادة   بني  السوق. وهناك عدة حواجز  متيز هذا  اليت  املعلومات  متاثل  البنوك  وم  املؤ.ص.م مشكلة عدم  ديري 
البنكي.   التمويل  على  والطلب  العرض  بني  التوافق  تعزز  ال  واليت  املصاحل  وتضارب  االتصال  مشاكل  بسبب 

يف التوفيق بني سياسة البنك واهتمامات صاحب   املؤ.ص.موتكمن املشكلة األساسية للعالقات بني البنوك و 
قدرة   على حتليل  املصرفيني  يرتكز  سداملؤ.ص.ماملؤسسة حيث  وما على  املالية.  نتائجها  من خالل  ديوهنا  اد 

إىل   نظرا  حديثا  إنشاءها  مت  اليت  م  ص  للمؤ  االئتمان  منح  عن  حتجم  البنوك  ان  هو  هنا  إليه  اإلشارة  جتدر 
أبن البنوك حيكمون عليها فقط   املؤ.ص.مافتقارها للمعلومات املالية واالقتصادية. وهنا تنشأ وجهة نظر لدى  

حكمة البنك فيما يتعلق بعدم منح االئتمان للمؤ Mauge, 1983اسبية احملققة. ويربر  من نتائجها املالية واحمل
ص م من خالل حقيقة أنه "اتجر قانونيا مطلوب منه إدارة مؤسسته بطريقة حكيمة ومستنرية". وجيب على 

يولة كافية  البنك ان يضمن رحبية أعماله اخلاصة قبل كل شيء، إذ جيب عليه التأكد من قدرته على توليد س
اليت قدم هلا  املؤسسة  القانونية يف حالة إفالس  املسؤولية  أنه يتحمل  املودعني، حيث  ملواجهة طلبات سحب 
البنوك صارمة   من طرف  املستخدمة  املخاطر  تكون طرق حتليل  ما  غالبا  ولذلك  بشكل غري صحيح.  قرضا 

ة احتمالية املخاطر. وهنا تطرح مشكلة  وتعتمد على معلومات موحدة مثل تسجيل النقاط اليت هتدف إىل زايد
. ويشكو املدراء من نقص املعرفة  املؤ.ص.مأن التقييم املعياري للمخاطر ال يسمح ابلدراسة الكافية إلمكانيات 
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قطاع   تطور  بشأن  البنوك  البنوك  املؤ.ص.ملدى  أبن  يبدو  وهنا  مشاريعها.  جودة  تقييم  على  قدرهتا  وعدم   ،
قصري  أرابح  حتقيق  إىل  األمهية  تسعى  جزئيا  األجل  قصرية  النظرة  هذه  تفسر  املخاطر،  من  خالية  االجل  ة 

املنخفضة للقروض طويلة األجل مقارنة ابلقصرية األجل يف اهليكل التمويلي للمؤ ص م. ويف الواقع يتيح منح  
الل املراجعة  الديون قصرية األجل للبنوك ممارسة أكثر تكرارا وابلتايل أكثر سيطرة على هذه املؤسسات. ومن خ

املدى   املعلومات، فضال عن عدم وجود اسرتاتيجية طويلة  البنك من عدم متاثل  يقلل  القرص  الدورية لشروط 
 (Janssen & Wtterwulghe;, p. 8)هو ابلتأكيد نتيجة لعدم وجود هدف النمو. و   املؤ.ص.مللعديد من 

الشواهد تشري إىل استمرار   الصغرية واملتوسطة، فإن  املؤسسات  الرغم من االعرتاف أبمهية قطاع  على 
معاانة هذه املؤسسات من عدم كفاية احلصول على املنتجات واخلدمات املالية اليت تعترب عامال حيواي لتحقيق  

مؤ  استقصاءات  ذلك  يف  مبا  العاملية،  االستقصائية  الدراسات  ويف  مناخ  منوها.  وتقييمات  األعمال  سسات 
الدويل، تشري   البنك  اليت جيريها  التمويل هي أكرب عقبة ماثلة أمام منوها ،  املؤ.ص.ماالستثمار  إىل أن تكلفة 

وعلى الرغم من ازدايد حدة هذه احلصول على التمويل  احلصول على التمويل ميثل عقبة رئيسية أخرى  وترى أن  
في أية بيئة بتصنيف قيود التمويل كعقبة “رئيسية” ماثلة أمام  املؤ.ص.مت قيام  يف البلدان النامية فإن احتماال

البلدان املنخفضة الدخل، يعين ذلك أن حنو نصف   الثلث تقريبا عن الشركات الكبرية ويف  النمو تزيد مبقدار 
 .الشركات الصغرية تتعرض لقيود شديدة بسبب صعوابت التمويل

بياانت هذه االستقصاءات    التمويل اخلارجي بدرجة  وتوضح  املؤسسات تستخدم فعليا  أيضا أن هذه 
أقل من املؤسسات الكبرية. فعلى سبيل املثال، حىت على الرغم من أن التمويل املصريف يعترب بصفة منتظمة أهم  
املصريف يف   للتمويل  الكبرية  املؤسسات  استخدام  احتماالت  الصغرية، فإن  للشركات  اخلارجي  للتمويل  مصدر 

 يف املائة عن املؤسسات الصغرية والشكل املوايل يوضح ذلك:   150ذ االستثمارات اجلديدة تزيد بنسبة تنفي
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 (: النسبة املئوية للمؤسسات اليت تستخدم التمويل يف تنفيذ استثمارات جديدة 3-3الشكل رقم )

 
 ( 14الدويل، صفحة ) مؤسسة التمويل الدولية جمموعة البنك املصدر:

وترصد هذه الدراسات بشكل واضح أن فجوة التمويل املصريف هذه ابلنسبة للمؤ ص م تعود إىل نقص  
بسبب القيود املالية يزيد بنسبة الثلثني عنه ابلنسبة  املؤ.ص.مالعرض، وأفادت أن التاثري السليب على منو 

 للمؤسسات الكبرية.
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 املالية اليت تؤثر سلبا على املؤسسات الصغية بدرجة أكرب من أتثيها على املؤسسات الكبية : القيود ( 4-3)الشكل رقم

 
 ( 13) مؤسسة التمويل الدولية جمموعة البنك الدويل، صفحة : املصدر

إىل  املؤ.ص.محتتاج   تفتقر  ألهنا  خاصة  بصفة  املصرفية  اخلدمات  لتنفيذ  إىل  الالزمة  النقدية  التدفقات 
بنفس قدرة املؤسسات الكبرية على الوصول إىل األسواق الرأمسالية إىل جانب    استثمارات كبرية، وهي ال تتمتع 

غالبا إىل املوظفني املؤهلني القادرين على أداء املهام والوظائف املالية. وابلتايل، ميكن أن تؤدي القروض  افتقارها 
وابإلضافة إىل   .ن االستثمار يف توسيع النشاط بدون فقدان امللكية املؤ.ص.ممة األجل إىل متكني  البنكية الطويل

ذلك، فإن القروض القصرية األجل وقروض رأس املال العامل تساعد هذه املؤسسات على حتقيق النمو بصورة  
مالت املصرفية إىل حتسني  تدرجيية متصاعدة. وأخريا، ميكن أن تؤدي خدمات اإليداع املصريف ومنتجات املعا

 .كفاءة التشغيل ومتكني هذه املؤسسات من إسناد الوظائف املالية إىل مصادر خارجية
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ومن شأن القروض طويلة األجل أن تتيح للمؤ ص م االستثمار الرأمسايل الالزم للتوسع االسرتاتيجي يف  
صعوبة احلصول على هذا   املؤ.ص.مجه  أنشطة األعمال، مثل عمليات البحث والتطوير أو شراء املعدات، وتوا 

النوع من القروض بسبب عدم كفاية السجالت املالية أو عدم توفر األصول الكافية يف شكل ضماانت، على 
الرغم من قيام بعض البنوك بتقدمي قروض غري مضمونة للمؤ ص م استنادا إىل حركة التدفق النقدي بدال من  

التمويل طويل األجل الضماانت، إال أهنا تكون ذات آجال اس تحقاق أقصر يف أغلب األحيان. لذلك فإن 
 غالبا ما يكون من بني االحتياجات للمؤ ص م.

العقود  بعض  إلجناز  املصرفية  واألدوات  املنتجات  على  تعتمد  أن  أيضا  واملتوسطة  الصغرية  للمؤ  ميكن 
قد إلكمال هذه الطلبية، حيث  فمثال يكون لدى املؤسسة طلب توريد حمتمل من عميل لكنها حمتاجة إىل الن

والوفاء   العمال  أجور  ودفع  واملستلزمات  املواد  لشراء  للمؤسسة  األجل  قصري  رأمسال  تقدمي  للبنوك  هنا  ميكن 
التمويل التجاري يف حالة توفره، فمثال   ابلتزامات العمالء، ابإلضافة إىل انه ميكن أن ميتد توفري املساعدة إىل 

ية التصدير أن تقدم للعمالء شروطا أفضل للدفع بعد فتح خطاب االعتماد ألن  ميكن للمؤ ص م القائمة بعمل
 البنك يدفع للمؤسسة مبوجب توثيق البيع كما يقدم إئتماانت للمؤسسة.  

أخريا هناك احتياجات تشغيلية مهمة للمؤ ص م ميكن للبنوك تلبيتها عرب املنتجات غري االقراضية اليت  
هذه  تقوم  أن  وميكن  االستشارية،  اخلدمات  وخمتلف  البنكية  املعامالت  ومنتجات  واالدخار  اإليداع  تتضمن 

 ف املالية للبنك.  من القيام بصورة فعالة إبسناد الوظائ املؤ.ص.م األدوات واملنتجات بتمكني 

بتزويد   - اإليداع واإلدخار: تقوم  املالية األساسية ملساعدهتا يف   املؤ.ص.ممنتجات خدمات  اإلدارة  أبدوات 
تنظيم اإليرادات واملدخرات، ابإلضافة إىل أن صناديق االستثمار التعاوين تتيح هلا فرصة احلصول على أرابح  

 رأس املال الفائض.
البنكية - املعامالت  تسهيل حصول  منتجات  من خالل  وتندرج    م املؤ.ص.:  املتاح واستخدامه،  النقد  على 

اخلدمات اآللية لصرف األجور وحتصيل املدفوعات وبطاقات االئتمان وتغيري العملة يف فئة أدوات العمالت 
 البنكية واملؤدية بصورة مباشرة إىل خفض تكلفة أنشطة األعمال وتبسيط العمليات املعقدة. 
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م   - للمؤ ص  ميكن  االستشارية:  اخلدمات  بياانت منتجات  إعداد  يف  االستشارية  املساعدة  من  االستفادة 
طلب  يف  قدرهتا  يعزز  بدوره  هذا  هلا،  املناسبة  التمويل  أدوات  واختيار  العمل  ووضع خطط  موثوقة  مالية 

 ( 14-12) مؤسسة التمويل الدولية جمموعة البنك الدويل، الصفحات احلصول على االئتمان.

 الفرص املصرفية املتاحة أمام املؤسسات الصغية واملتوسطة:  

ويصعب   التكاليف  وابهضة  ابملخاطر  حمفوفة  سوق  أبهنا  م  ص  للمؤ  التقليدية  البنوك  نظرة  متثلت 
خدمتها، ولكن هناك شواهد متزايدة تشري إىل عثور البنوك على حلول فعالة ملعاجلة هذه اإلشكالية مثل حتديد  

. وابلنسبة هلذه البنوك  ملؤ.ص.ما املخاطر االئتمانية وختفيض تكاليف العمليات وحتقيق الرحبية يف خدمة قطاع  
تلبيته مؤشرا على وجود فرصة لتوسيع نطاق   تتم  الذي مل  املالية  املؤسسات على اخلدمات  أصبح طلب هذه 

 نصيبها يف هذه السوق وزايدة أرابحها.  

قطاع   يف  فرص كبرية  وجود  تلمس  أهنا  إىل  البنوك  من  الكثري  تقارير  توضح املؤ.ص.م وتشري  حيث   ،
قصائية من دراسات متعددة إىل أنه بدال من جتاهل أو اجتناب هذا السوق فإن البنوك قد بدأت  بياانت است

 ,Beckكشرحية للمعامالت املرحبة. من بينها الدراسة االستقصائية اليت قام هبا  املؤ.ص.مفعال يف استهداف  

Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt, and Maria S. Martínez Pería (2008)بنكا    91ت  واليت مشل
املصريف للمؤ ص م  45يف   التمويل  بعنوان  البنوك قدمت    بلدا انميا ومتقدما،  العامل، أن هذه  تصورات  حول 

 يقدم سوقا كبرية ذات آفاق جيدة.  املؤ.ص.ممؤكدة على أن سوق 

أي  مثال  أ  م  الو  متثل  ففي  نسبته  م  املؤ.ص.م ن  املعنية  %  98ا  اإلدارات  بدأت  املؤسسات  جمموع  من 
 ، ومنذ ذلك احلني زاد عدد قروض األعمال الصغرية.1994عام املؤ.ص.متتبع مسار إقراض املؤ.ص.م إبقراض

العقدين   مدى  على  املتقدم  العامل  يف  الصغرية  األعمال  مؤسسات  إقراض  يف  الكبري  التوسع  يكون  رمبا 
اخلاصة أبن   األسباب  أحد  يف    30املاضيني  والتنمية  التعاون  منظمة  يف  )املتقدمة(  البلدان  من  فقط  املائة  يف 

وي قارن ذلك   .الصغرية واملتوسطة   امليدان االقتصادي هي اليت تشري إىل وجود فجوة يف متويل ديون املؤسسات
يف املائة من البلدان )النامية( غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املشاركة  70بنسبة  

سوق  إزاء  العامل  حول  البنوك  تفاؤل  من  الرغم  وعلى  احلكومية  السياسة  خبرباء  معين  للمنظمة  استقصاء  يف 
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النتائج تشري إىل أن الفرصة الساحنة، من حيث الطلب الذي مل تتم  املؤسسات الصغرية وامل توسطة، فإن هذه 
 تلبيته، رمبا تكون أكرب حجما يف البلدان النامية.

اخلاصة   املصرفية  الصناعة  أن  النامية  البلدان  املتبقية يف  الديون  تعكس فجوة متويل  هي    ملؤ.ص.مابرمبا 
البلدان املنخفضة وامل البنوك أكثر إحجاما عن املخاطرة. ويف  حىت أقل ن ضجا يف  توسطة الدخل حيث كانت 

يزال   الصغرية واملتوسطة وأكثر ديناميكية، ما  املصرفية للمؤسسات  اليت تعترب واحدة من أكرب األسواق  اهلند، 
مليار دوالر فقط، أي أقل من    88إمجايل حافظة القروض الوطنية القائمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يبلغ  

يف املائة  74تفسر أسباب أن  املؤ.ص.ممليار دوالر ولعل مرحلة حداثة نشأة سوق    95مثيله يف اتيوان البالغ  
كأكرب سبب ملشاركتها يف خدمة "  الرحبية املتصورة بشأن فئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة "  من البنوك تصنف

 ( 17) مؤسسة التمويل الدولية جمموعة البنك الدويل، صفحة  املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
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 2008-2005للفرتة  (: القروض األمريكية للمؤ ص م5-3الشكل رقم)

 
 ( 18) مؤسسة التمويل الدولية جمموعة البنك الدويل، صفحة املصدر: 

 املعلومات اليت متيز العالقة بني البنوك واملؤسسات:درجة عدم متاثل 

مشكلة ندرة املوارد املالية وحمدوديتها نظرا ألن العرض عليها أقل من الطلب،   املؤ.ص.مغالبا ما تواجه  
وهذا ال يرتبط فقط حبجمها الصغري وإمنا أيضا مبشكلة عدم متاثل املعلومات. ويشري عدم متاثل املعلومات هنا  

أن الوكيل حيتفظ مبعلومات مالية وغري مالية ال ميكن ملدير البنك أن يصل إليها وهذا حال معظم   إىل حقيقة
يؤثر عليا سلبا. حيث أن  م.ص.املؤ تكون أكثر غموضا ابلنسبة للمستثمرين والدائنني مما ال    املؤ.ص.م، مما 

رفع   إىل  يؤدي ابلضرورة  مما  سيئة  أو  وضعيتها جيدة  ما كانت  إذا  عليها  بشكل صحيح  احلكم  من  ميكنهم 
تكاليف التمويل. حيث أنه يف حالة عدم توفر املعلومات لدى املدير فإنه سيطالب مبعدالت عائد عالية على  

تمكن من التعويض عن املخاطر النامجة عن عدم شفافية املعلومات. ويعود سبب تفاقم هذه  استثماراته حىت ي
يف   الرتفاع    املؤ.ص.ماملشكلة  نظرا  وموثوقة  صادقة  مالية  معلومات  إلنتاج  الالزمة  األدوات  إىل  افتقارها  إىل 

على أسس تنافسية، كما    را ربَ تكاليف هذه األدوات. ووفقا لبعض املؤلفني فقد يكون عدم متاثل املعلومات م  
هو احلال يف املؤسسات القائمة على التكنولوجيا واليت تتبع اسرتاتيجية سرية حلماية حقوق ملكية االخرتاعات  
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من خالل طبيعة سلطة املدير واملالك   املؤ.ص.م واملنتجات املبتكرة. ميكن أيضا تفسري عدم متاثل املعلومات يف  
ة تقريبا وهذا ما يشكل مزجيا من القوة املالية واإلدارية، هذا السلوك يؤثر  داخلها، حيث يتمتع ابلسلطة املطلق

على   الوكالة  تكاليف  سيفرض  هذا  املعلومات  متاثل  فعدم  وابلتايل  املعلومات،  ونشر  معاجلة  على  بشدة 
 (Chtourou, 2013, pp. 24-26).م.ص.املؤ

من بني اخلواص اليت تتميز    املؤ.ص.ميعد غياب املعلومات أو عدم شفافية املؤسسات املقدمة من قبل  
بني  املؤ.ص.مهبا   وتنشأ عالقة  امللكية،  وهيكل  املعلومات  نظام  اجتاه  اخلاصة  لطبيعتها  والبنوك  املؤ.ص.م نظرا 

شفافية  بدرجة  العالقة  هذه  تتأثر  ولكن  القرض،  اتفاقية  من  جوهرها  من    أتخذ  املقدمة  املعلومات 
ترى أبن البنوك متشددة من حيث حجم    املؤ.ص.مللبنوك نظرا لتعارض األهداف بينهما. حيث أن  املؤ.ص.م

املعلومات اليت تطلبها واليت ال تراعي خصوصيتها، بينما تؤكد البنوك أن ذلك يعود إىل ضعف اإلدارة يف إنتاج  
القر  طبيعة  مع  مرتبطة  شفافة  معلومات  املطلوب.  وتبليغ  يف  ض  املعلومات  نظام  عدة  م  املؤ.ص.مويعاين  ن 

تقييم   املايل يف  السوق  املالية واحملاسبية ابإلضافة إىل ضعف  اإلدارة من عرض معلوماهتا  نقائص نظرا لتخوف 
 .Vernier, 2005, p)هذا النوع من املؤسسات مما يصعب من القدرة على معرفة وضعية نشاطها احلقيقية.

5) 
وسائل قليلة جدا للتبليغ واإلشارة عن وضعيتها احلقيقية، ذلك أهنا ال تستخدم مناذج    املؤ.ص.ممتتلك  

التنبؤ املتوسط والطويل األجل، وغذا توفر ذلك فإنه يكون مرتبط بنوعية الفريق اإلداري املنتج هلا، لذلك مت 
غري شفافة وغري كافية بل وغري مقنعة نظرا لضعف كفاءة التسيري .ماملؤ.ص اعتبار املعلومات املقدمة من طرف  

 اإلداري.

ويظهر عدم متاثل املعلومات بني البنك واملؤسسة من خالل طبيعة عقد القرض، حيث أهنا وكما رأينا يف  
من  معني  حد  يشرتط  املقرض  فإن  وعليه  وضعيتها،  عن  أكرب  معلومات  متتلك  املؤسسة  إدارة  فإن  السابق 

غالبا   املؤ.ص.معلومات اليت متكنه من إجراء تقييم مايل واقتصادي الستخدام األموال املقرتضة. يف حني أن  امل
)العايب، خماطر عدم متاثل املعلومات ما توفر فقط قوائمها املالية وهي بذلك توفر احلد األدىن من املعلومات.

التمويل   املالية اإلسالمية،  بني قصور صيغ  الصناعة  البياين    ( 275، صفحة  2016التقليدية وحلول  وشكل 
 املوايل يوضح ذلك: 
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 دولة أوربية  19(: املعلومات املتوفرة للبنوك ابنتظام حسب حجم املؤسسات )ابملائة( يف 6-3الشكل رقم )

 

source(Observatoire des PME européennes, 2003, p. 26) 

ما  و  أن  حيث  للبنوك  املقدمة  واملعلومات  املؤسسة  حجم  بني  إجيابية  عالقة  هناك  أن  الشكل  يوضح 
كما نالحظ أبن املصدر الرئيسي للمعلومات هو امليزانية    ال تقدم أي معلومات للبنوك.  املؤ.ص.م يقارب ثلث  

املسددة، الفواتري غري    مصادر املعلومات األخرى مثل  املؤ.ص.موجدول حساب النتيجة، بينما قليال ما تقدم  
 . واملعلومات حول املخزون
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 حسب نظرية اإلشارة املبحث الثالث: حمددات اهليكل التمويلي للمؤسسات الصغية واملتوسطة

البنوك   بني  التمويلية  العالقة  على  وأثره  املعلومات  متاثل  عدم  عنصر  إىل  سبق  فيما  تطرقنا  بعدما 
الدراسة حمددات اهليكل التمويلي للمؤ ص من حيث أن هذه العوامل ، سنناقش يف هذا اجلزء من  م.ص.املؤو 

 البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة.  تؤثر على

 املطلب األول: حمددات اهليكل التمويلي للمؤسسات الصغية واملتوسطة

تظهر العديد من الدراسات أن من بني أهم هذه احملددات هي حجم املؤسسة وعمرها، وملكيتها )هل  
النتائج يف    .(Beek, Kunt, & Demirguc, 2004, p. 1)مملوكة لألجانب أم ال(هي   وقد مت ذكر نفس 

 .Kira, 2013, p)يف شرق إفريقيا على وجه اخلصوص. ماملؤ.ص.على    ( Kira,2013)الدراسة اليت اجراها  

63) 
القطاع  مؤسسات  تواجه  لذلك  ونتيجة  للتمويل،  هامة  حمددات  وعمرها  املؤسسة  ملكية  تعترب  حيث 
اخلاص قيودا أكثر صرامة من تلك اليت تواجهها املؤسسات األجنبية واملؤسسات الكبرية وتتمثل هذه احملددات  

 فيما يلي:  

 أوال: حجم املؤسسة

حيث كلما كرب حجم املؤسسة كلما زاد رأمساهلا وأصوهلا الثابتة، وتصبح بشكل عام تتمتع بفرص أكرب 
للحصول على التمويل بسبب توفرها على ضماانت كافية لضمان احلصول على القروض، ابإلضافة إىل ذلك  

 Bigsten)كل من    ميكن للمؤسسات الكبرية أن متول نفسها بنفسها يف سوق رأس املال حيث أظهرت دراسة

& Al, 2003)  و(Beck & Demiguc-kunt, 2006)   أن حجم املؤسسة يعد منبني اهم العوامل احملددة
 (BOUHADIBA, 2015, p. 47)للهيكل التمويلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.

أنه أشار على أن الطلب على اإلئتمان (  Bigsten & Al, 2003)وجند يف نتائج الدراسة اليت أجراها  
مرتبط حبجم املؤسسة بشكل كبري، بينما يتحول عرض االئتمان إىل املؤسسات اليت تتوقع حتقيق أرابح مرتفعة،  

أبن   قال  الوصول  املؤ.ص.محيث  يف  الصعوابت  من  املزيد  تواجه  أن  املرجح  نظرا    من  املصريف  التمويل  إىل 



 الفصل الثالث: نظرية اإلشارة كمدخل مفسر لتمويل املؤسسات الصغية واملتوسطة

129 
 

 .Bigsten, A. & et autres , 2003, p)العتبارها ذات ربح متوقع منخفض مقارنة ابملؤسسات الكبرية.

26) 
 اثنيا: عمر املؤسسة

من بني األدوات اليت تستخدمها البنوك يف ختفيف عدم متاثل املعلومات عند دراسة طلبات القروض هي  
متاثل  قل  املؤسسة كلما  البنك مع  تعامل  والبنك، حيث كلما طالت مدة  املؤسسة  بني  العالقة  طول وجودة 

يشري   ذلك  على  عالوة  ارتب   (Uchid Udell & Yamoui, 2012)املعلومات.  وجود  نشاط  إىل  بني  اط 
البنوك و  االئتمان بني  البنوك وإنتاج معلومات مهمة يف عالقة  القول أنه كلما  م  .ص.املؤوكالء  ، وهبذا ميكن 

و  البنوك  بني  العالقة  املؤسسة، حيث  املؤ.ص.مكانت  انتاجها من هذه  يتم  اليت  املعلومات  أطول كلما زادت 
حمدو  عالقة جد  هلا  واليت  اجلديدة  املؤسسات  أبن  املالية، يبدو  الناحية  من  تقييدا  أكثر  أصبحت  ابلبنوك  دة 

املؤسسات   لدى  يكن  أنه مل  إىل  املؤسسات، ابإلضافة  ملراقبة هذه  الكايف  الوقت  هلم  ليس  الدائنني  أن  حيث 
 (Uchida, H & et autres, 2012, p. 5)الوقت الكايف لبناء عالقة على املدى الطويل مع املقرضني.

 اثلثا: ملكية املؤسسة

السهل   يكون من  فإنه  النامية وتكون مملوكة لألجانب ابألغلبية  البلدان  املؤسسة يف  يكون مقر  عندما 
عليها احلصول على التمويل الالزم الستثماراهتا حيث أن األموال ال أتيت ابلضرورة من بلد النشاط، وميكن أن 

البلدان  أتيت من مؤسسات مالية يف   اخلارج، إال أن هناك مشكلة هنا تكمن يف صعوبة حتويل رأس املال إىل 
النامية، حيث اختربت هذا اجلانب )أتثري امللكية على قيود التمويل يف البلدان النامية( العديد من الدراسات، 

الدراساتن دراسة   5ع يف  مؤسسة تق1993حيث قام بدراسة عينة مكونة من  (Kira, 2013)  ومن بني هذه 

لتمويل   احملددات  أهم  أن أحد  افريقيا، وتوصل إىل  الواقع  املؤ.ص.مبلدان يف شرق  املؤسسة، ويف  هي ملكية 
 (Kira, 2013, p. 63)اململوكة حمليا قيودا أكثر صرامة من تلك اليت ميلكها األجانب. املؤ.ص.متواجه 
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 رابعا: جنس القائد 

املؤسسة،    (Janssen & Guyot, 2007)يعترب   لنمو  احملددة  العوامل  أهم  املدير هو أحد  أن جنس 
فرض شروط   إىل  متيل  ما  غالبا  املالية  املؤسسات  وأن  األسرة،  توجها حنو  أكثر  النساء  أن  إىل  يشريان  حيث 

يدعم  (Guyot, Janssen, & Lohest, 2007, p. 9)قاسية جدا على رائدات األعمال لضمان قروضهن.  
، وأشار إىل أن العديد من الثغرات متنع النساء يف البلدان النامية (Stevenson, 2010)هذه املالحظة أيضا  

املشاريع  يف تقييم  من الوصول إىل االئتمان واملعلومات وغريها من الفرص. كما جتد املؤسسات املالية صعوابت  
النساء تسريها  لذلك  في دول  املؤ.ص.ميف    اليت  املخاطر،  أهنا عالية  ويعتربون  إفريقيا،  األوسط ومشال  الشرق 

يتعاملن مع قروض إئتمانية ابهضة الثمن، ويف بعض األحيان جيدون أنفسهم ببساطة خارج سوق االئتمان، 
التعاون  منظمة  قبل  من  األعمال  سيدات  تصنيف  مت  حيث  رمسية،  غري  متويل  مصادر  إىل  يلجأن  ما  وعادة 

والتنمية.االقتصادي ك للنمو  أجراها (Stevenson, 2010, p. 9)مصدر غري مستغل  اليت  الدراسة  وحاولت 
(vaughn, 2011)  ،شرح جتارب رائدات األعمال اللوايت يقمن إبدارة مؤسسات عالية النمو يف اململكة املغربية

إ  الدراسة  هذه  وأشارت  طموحات،  يعتربن  يف  واللوايت  األعمال  رائدات  صور  لتحسني  حاجة  هناك  أن  ىل 
احلواجز   العديد من  وتؤثر  النسائية،  التجارية  األعمال  تطور ومنو  أمام  اآلن عقبة  متثل إىل غاية  اجملتمع، واليت 
الثقافية واإلجتماعية على مشاركتهم يف النشاط االقتصادي وتطوير أعماهلم على الرغم من العديد من اجلهود  

ة من طرف مجعيات رائدات األعمال يف العديد من دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا لتأكيد مكانتها،  املبذول
من خالل املؤمترات الداعمة يف اململكة املغربية ولبنان ومصر، إال أن نسبة رجال األعمال الذكور ال تزال أكثر  

 (Vaughn, 2011, p. 16)بثالث مرات من النساء.

 خامسا: الرحبية

تعرف رحبية املؤسسة على أهنا قدرهتا على حتقيق صايف ربح مرض فيما يتعلق برأس املال املستخدم، ويف  
الواقع تنقسم اآلراء حول العالقة بني الرحبية ومستوى الدين، حيث أن بعض املؤلفني يذهب إىل أن املؤسسات  

العوا  الديون. عند تساوي ابقي  اليت اليت حتقق رحبية أكرب لديها نفور من  مل األخرى يكون لدى املؤسسات 
حتقق رحبية أكرب مزيد من التمويل الذايت وابلتايل يكون لديهم نفور من الديون. وعلى العكس من ذلك، وفقا 
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قدرة   من  ستزيد  املؤسسة  خماطر  تقييم  يف  السابقة  الرحبية  تستخدم  اليت  البنوك  فإن  اإلشارة  نظرية  ملؤيدي 
 ية. االقرتاض للمؤسسات األكثر رحب

 سادسا: منو املؤسسات الصغية واملتوسطة

ومع ذلك تظهر فروق   م.ص.املؤ( يعترب النمو قوة دافعة يف نشاط عدد كبري من Ziane, 2004) وفقا لـ
تكاليف  أو  اإلفالس  لنظرية  وفقا  حيث  امللحوظ،  النمو  ملستوى  وفقا  املؤسسات  بني  إحصائية  داللة  ذات 

مصدر للصراعات ما يؤدي إىل اخنفاض مستوى املديونية، وعلى العكس من  الوكالة فإن احتماالت النمو هي  
على   واحلفاظ  للتمويل  فعالة  وسيلة  الديون  أن  على  التمويل  ملصادر  التفاضلي  الرتتيب  فرضية  تنص  ذلك 

 السيطرة ملالك املؤسسة.

 سابعا: تكوين األصول 

تقدمه   الذي  الضمان  مستوى  عن  األصول  مزيج  إنه  يعرب  املال،  رأس  صايف  توفر  حيث  من  املؤسسة 
عنصر مهم يف قرار االئتمان للمؤ ص م اليت لديها مستوايت عالية من األصول امللموسة قادرة على احلد من 
أمهية  ترتجم  األخرى،  العوامل  ابقي  تساوي  مع  لذلك  الوكالة.  وتكاليف  املعلومات  متاثل  عدم 

 (.DECHEBA, s.d)األصول.

 حسب نظرية اإلشارة  ماملؤ.ص. : قرارات التمويل يف املطلب الثاين

الفائدة   إىل  ابإلضافة  القرض  قيمة  سداد كل  على  املؤسسات  البنكية  القروض  بواسطة  التمويل  يلزم 
على  يده  وضع  إىل  ابملقرض  يؤدي  أن  ميكن  ذلك  يف  املقرتض  وفشل  االستحقاق،  اتريخ  عند  به  املرتبطة 
املؤسسة يعد إشارة جيدة وشهادة على  الديون لدى  ارتفاع مستوى  املؤسسة والتصرف فيها، ومع ذلك فإن 
األداء اجليد هلا، حيث ويف الواقع فإن ارتفاع مستوى الديون يزيد من خماطر اإلفالس وهو ما يشجع املديرين  

اهتم، حيث أن املدراء الواثقون من على األداء بشكل أفضل من أجل احلد من هذه املخاطر وزايدة قيمة مؤسس
 (Nahas, s.d., pp. 9-10)جناح مشاريعهم بشكل كبري يلجؤون إىل الديون وهو ما يعترب إشارة جيدة.
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دراسة   التايل  Joseph E. Stiglitz; Andrew Weissوحسب  ابلتساؤل  بدأت   Why isاليت 

credit rationed?والسبب الرئيسي  1981هو نقطة البداية للتفكري الذي طرحه الباحثان عام    حيث كان .
متاثل   لعدم  ختضع  املايل  الدين  عالقة  أن  حيث  واملقرتضني.   املقرضني  بني  املصاحل  تضارب  هو  حسبهما 

 املعلومات من املقرتض وزايدة املخاطر للمقرض، وحدد الباحثان أصل مصدر عدم متاثل املعلومات كما يلي: 

املرت - املخاطر  هو  املعلومات  متاثل  لعدم  األول  غري  املصدر  البنوك  حتمي  حيث  متويله،  املراد  ابملشروع  بطة 
املطلعة على املعلومات نفسها من خالل تطبيق سعر الفائدة املرتفع كإجراء صارم حلماية نفسها عندئذ يتم  

املوثوقة.   املؤسسات  التمويل على  املؤسسات احملفوفة ابملخاطر يف  الدائنون تفضيل  املطاف يقوم  ويف هناية 
ات السيئة مع وجود خماطر عالية من التخلف على السداد، وهو ما بني أن سعر الفائدة أداة بتمويل املؤسس

على   النقطة  هذه  الباحثان  وشرح  االئتماين.  السوق  دخول  يف  ترغب  اليت  املؤسسات  الختيار  فعالة  غري 
استخ البنك  يتطلب من  بذلك  والقيام  اجليدين،  املقرتضني  الصعب حتديد  " من  التايل:  دام أجهزة  النحو 

أجهزة   أحد  مبثابة  دفعه  يف  املقرتض  يرغب  الذي  الفائدة  معدل  يكون  قد  الفحص،  أجهزة  من  متنوعة 
الفحص، حيث أن أولئك الذين يرغبون يف دفع أسعار فائدة مرتفعة يدركون أن مشاريعهم أكثر خطورة،  

مرتفعة فائدة  أبسعار  لالقرتاض  استعداد  على  فهم  معروف.  " لذلك  الظاهرة  االختيار  هذه  خماطر  ابسم  ة 
املختلفة.   التمويل  بني مشاريع  فعال  التمييز بشكل  املقرضون يف  يواجهها  اليت  الصعوبة  العكسي وتعكس 

البنك، ومع ذلك فإن ارتفاع  وخلص الباحثان إىل أن زايدة أسعار الفائدة تؤدي إىل زايدة مباشرة يف دخل  
التخلف عن الفائدة ميكن أن يؤدي إىل خماطر  املؤسسات   معدل  املقرتضني. ويتم اخراج  السداد من قبل 

الفائدة.   ارتفاع يف سعر  البنكية  األقل خطورة من سوق االئتمان مع كل  وابلتايل فإن رفض منح القروض 
 سيكون أكثر مالءمة لتعظيم ربح املقرض.  

السبب الثاين لعدم متاثل املعلومات هو خطر استبدال األصول. حيث يرتبط عدم اليقني املرتبط بعقد الدين  -
السوق   يف  الفائدة  سعر  تذبذب  بني  مباشرة  تنشأ عالقة  القرض.  طالب  وسلوك  الطلب  من جودة  بكل 

كون حافزا للتخلي عن  ابفرتاض مقرتض حمايد للمخاطر فإن الزايدة يف أسعار الفائدة ستوسلوك املقرتض.  
من  خطورة  أكثر  مشروعا  احلالة  هذه  يف  املقرتض  يبدأ  خطورة،  األكثر  املشاريع  لصاحل  املشاريع  بعض 
استبدال   ملخاطر  الدائنني  يعرض  مما  ائتماهنا  على  املؤسسة  أساسه  على  حصلت  الذي  األصلي  املشروع 
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تقدمني للقروض من أجل احلفاظ على األصول، يف ظل هذه االفرتاضات من األفضل للبنك أن يراقب امل
املعلومات.   متاثل  عدم  من  للحد   .Josephe, Stiglitz, & Andrewweis, 1981, p)املؤسسات 

393) 

أكثر خطورة من املؤسسات الكبرية عندما يتم أخذ جودة املعلومات    املؤ.ص.مابلنسبة للمصرفيني تظل  
أنه 1995الصغرية واملتوسطة يف عام    مؤسساتأظهرت دراسة أجراها املرصد األورويب لل  املتداولة بعني االعتبار.

فإهنم يرتددون يف القيام بذلك ألسباب  مؤسستهم،حىت عندما يكون املديرون قادرين على تقدمي معلومات عن 
أن املشكلة الرئيسية يف  Binks, Ennew et Reedوحسب رأي    نتاجاهتم.إبضريبية أو تنافسية أو ذات صلة  

املعلومات  توافر  إىل  ولكن  إىل حجمها،  مباشرة  تعزى  ال  واملتوسطة  الصغرية  للشركات  التمويل  إىل  الوصول 
أحد األسباب اليت   املسريينالالزمة لتقييم مشاريعها. تعترب التكاليف الباهظة إلنتاج املعلومات، ابلنسبة هلؤالء  

املعلو  سياق  املتماثلةتربر  هذ  Neubergerو  Lehmannالحظ  .  مات غري  التماثل  درجة عدم  تعتمد    هأن 
 علىخصائص املقرتض مثل الشكل القانوين للشركة وعمرها. 

األخالقية  املخاطر  تتمثل يف  املصريف  التمويل  املعلومات مشكلتني يف  التماثل يف  يطرح عدم  الواقع  يف 
يتطلب شكال من أشكال املراقبة من قبل  واملتوسطة لعقد التمويل، مما  الناجتة عن عدم امتثال املؤسسة الصغرية  

ابإلضافة إىل عدم متكن البنك من مالحظة بعض املعلومات اليت تسمح مبنح القرض  املقرض بعد منح القرض. 
التموي يطلبون  الذين  لألفراد  احلقيقية  القدرة  تقييم  يف  مما خيلق صعوابت  ابلعقد  ذات صلة  تكون  قد  ل  واليت 

 كيف يكون رد البنوك على هذا الوضع؟  وجودة مشروعهم وهذا ما يدفع لطرح السؤال التايل:  

دون  أن البنوك تسعى لتحقيق أرابح قصرية األجل وخالية من املخاطر    Levrattoو  Belletanteيرى  
يف  هلا.    اهليكل التمويليروض طويلة األجل يف  ، وهو ما يفسر احلصة املنخفضة للقم .ص.املؤأن تتفهم وضعية  

وهذا مينحهم القدرة   بشكل متكرر.  ؤسساتالواقع، يسمح منح القروض قصرية األجل للبنوك مبراقبة هذه امل
 . املعلومات اثلعلى مراجعة شروط القرض بشكل دوري، وابلتايل تقليل عدم مت

البنك واملؤسسة من   بني  بني  أفضل  تكوين عالقة  املعلومات من خالل  متاثل  تقليل حدة عدم  وميكن 
انحية، ووجود مناخ ثقة تعزز عالقة العمل من انحية أخرى. وابلتايل فإن وجود عالقة بني الطرفني أمر أساسي  

بل بني    ؤسسةبني البنك وامل. فإن العالقة الرئيسية ليست  Udellو  Bergerوحسبلنجاح روابطهم التجارية.  
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أن هذه العالقات ال  فيعتربون  Veneziaو  Kanatasو  Greenbaumو   Sharpeأمااملصريف ورجل األعمال.  
تقلل من تكاليف التمويل. وملعاجلة ذلكيقرتحون أن على البنك استغالل املعلومات الداخلية الناشئة عن عالقة  

 السوق.  يفةعروضةامل أعلى من املتوسط وثيقة من أجل فرض أسعار فائدة مرتفعة أو حىت

أخرى انحية  مبعلومات  d'Auriaيعتقد  ،من  البنك  تزود  األجل  طويلة  االئتمان  عالقات  أن  وآخرون 
أن املقرتضني،   عتقدان، اللذان يUdellو  Bergerووضعها املايل. وهذا ما أكده    ؤسساتأفضل عن آفاق امل

يدعمها   األطروحة  هذه  أقل.  فائدة  معدالت  يدفعون  مصرفهم،  مع  أطول  عالقات  لديهم  ، Meyerالذين 
األخري خيفض أسعار الفائدة ويقلل يف  هذا  البنك، فإن  و   املؤ.ص.مالذي ينص على أنه مع نضوج العالقة بني  

 كثري من األحيان الضماانت املطلوبة على القروض. 

 ة ملا يلي:  تويل أمهية خاص ؤص معند حتديد شروط االئتمان املصريف للمو ت أن البنوك تظهر األدبيا

 حجم املؤسسة ونتائجها املالية؛  -

 السمات الشخصية للمقرتض والتزامه الشخصي؛ -

 جودة عالقة العمل اليت يتم احلفاظ عليها مع املؤسسة؛  -

 (Bouchikhi, 2015, pp. 31-33)توفر املعلومات حول نشاط املؤسسة.  -

رأمسال   هبيكل  املتعلقة  النظرايت  من  العديد  التمويل  جمال  التجريبية يف  الدراسات  من  العديد  اختربت 
يث  املؤ.ص.حميف أدبيات هيكل متويل  ومت االستشهاد بنظرية اإلشارة    في ظل عدم متاثل املعلوماتاملؤ.ص.م

، حيث أشار إىل بتطوير منوذج إشارة حمفز يوفر نظرية لتحديد هيكل رأس املال للمؤسسة (Ross, 1977)قام 
البنكية كأهم مصدر لتمويل   التمويل الداخلي والقروض  قبل اللجوء إىل إصدار  املؤ.ص.مأمهية االعتماد على 

األسهم، هذه السياسة التمويلية من شأهنا إعطاء إشارة إجيابية للمستثمرين حول قيمة املؤسسة، وقد مت التأكيد 
املاليعلى وجود   السياسات  النوع من  التمويل  املؤ.ص.مة يف  مثل هذا  واليت متتاز ابعتمادها بشكل كبري على 

ال ميكن احلكم على السلوك التمويلي أنه  عبد الوهاب  دادن اقرتح  يف حني. الداخلي مقارنة ابلتمويل اخلارجي
وأخرى ملؤسسة ما اعتمادا على نظرية معينة، ذلك أن املؤسسة يف ديناميكية مستمرة، إذ أهنا تتطور بني مرحلة  
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يؤدي إىل   الذي  األمر  التمويلي خيتلف مع مستوايت تطورها ومنوها،  فإن سلوكها  لذلك  من مراحل حياهتا، 
 عدم امكانية االسناد إىل نظرية معينة يف تفسري السلوك املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
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 خالصة الفصل الثالث

التطرق الفصل إىل    مت  االقتصادية بشكل عام. مث تطرقنا إىل  ي تعر يف هذا  املؤسسات  صعوبة تعريف  ف 
مع إبراز أهم خصائصها واملعيقات نظرا لتعدد املعايري املعتمد عليها يف تعرفيها يف خمتلف أحناء العامل    املؤ.ص.م

 اليت تواجهها، ابإلضافة إىل مسامهتها يف حتقيق التنمية االقتصادية واإلجتماعية.  

جزأين رئيسيني متثل اجلزء األول    واليت قمنا بتقسيمها إىل  املؤ.ص.مخمتلف مصادر متويل  مث تطرقنا إىل  
التمويل اخلارجية واليت    يف الذايت، ومصادر  الشخصية والتمويل  املدخرات  مصادر األموال اخلاصة واملتمثلة يف 

رابني ومصادر رمسية واملتمثلة  قمنا بتقسيمها بدورها إىل مصادر غري رمسية كاالقرتاض من األهل واألصدقاء وامل
املخاط املال  رأس  الثاين  يف  اجلزء  أما  التجاري ر.  االئتمان  يف  واملتمثلة  املقرتضة  األموال  مصادر  يف  فتمثل 

متويل   يف  املتخصصة  اهليئات  قبل  من  املمنوحة  القروض  وخمتلف  الفاتورة  حتويل  وعقود  املصريف  واالئتمان 
ومب واملتوسطة.  الصغرية  متويل  املؤسسات  مصادر  من  تعد  البنكية  القروض  أن  إىل    املؤ.ص.ما  التطرق  وجب 

 في ظل عدم متاثل املعلومات. املؤ.ص.مالعالقة بني البنوك و 

اجلزء األخري من هذا الفصل مت التطرق إىل حمددات اهليكل التمويلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  يف  
وملكي املؤسسة  وعمر  املؤسسة  حجم  يف  إىل  واملتمثلة  ابإلضافة  اخل   ... القائد  وجنس  املؤسسة،  التطرق  ة 

السابقة وحتليل نتائجها.    حسب نظرية اإلشارة ابستعراض جمموعة من الدراسات  املؤ.ص.م لقرارات التمويل يف  
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 متهيد:

على مستوى أغلب االقتصادايت األخرية اهتمام العديد من الباحثني  يف اآلونة    املؤ.ص.مموضوع    شغل
وانعكس هذا من خالل الكم الكبري من البحوث اليت تتناول  العاملية وكذلك األمر ابلنسبة لالقتصاد اجلزائري،  

القيمة   البطالة وحتقيق  والقضاء على  التشغيل  احملوري يف  لدورها  نظرا  املؤسسات، وهذا  النوع من  دراسة هذا 
وت الوطين  االقتصاد  يف  االقتصادية  املضافة  األهداف  حتقيق  يف  هاما  دورا  تلعب  أهنا  أي  الصادرات،  نمية 

واالجتماعية للجزائر. حيث وضعت اجلزائر مجلة من السياسات واإلجراءات املشجعة منها حاضنات املشاريع  
للمؤسسات   خمصصة  صناعية  مناطق  لتطوير  شركات  وأتسيس  الشباب  مشروعات  تنمية  وصناديق  الصغرية 

 ملتوسطة.  الصغرية وا 

وتنفرد   الالزم،  التمويلي  اهليكل  حتديد  عليها  وجب  نشاطاهتا  مبختلف  املؤسسة  تقوم  املؤ.ص.م  وحىت 
الكبرية   املؤسسات  عن  متيزها  اليت  اخلصوصيات  من  من  مبجموعة  جمموعة  على  تعتمد  أن  هلا  ميكن  حيث 

ي  اخلاصة  تكلفته  له  منها  مصدر  أن كل  ومبا  واخلارجية،  الداخلية  اهليكل  املصادر  مبحددات  يعرف  ما  نتج 
 .أن تراعيها عليها التمويلي اليت جيب

اليت تعاين منها   املشاكل  التمويل نظرا حملدودية  املؤ.ص.م  ومن بني  اجلزائرية هي مشكلة احلصول على 
التمويل  مصادر  أهم  بني  من  تعد  اليت  اخلاصة  األموال  بعدم كفاية  واملرتبطة  هبا  اخلاصة  التمويلية  القدرات 
وتذهب حصة األسد منها لتغطية مصاريف اإلنشاء مما يدفع هبا إىل اللجوء إىل املصادر اخلارجية واملتمثلة يف  

ضعف  القر  مشكل  من  تعاين  جيعلها  ما  اجلزائر،  يف  املتوفر  اخلارجي  الوحيد  املصدر  ألهنا  نظرا  البنكية  وض 
 مناسبا.  مستوى الرضى بني الطرفني مع تقدمي كل طرف لألسباب واملربرات اليت تدفعه الختاذ املوقف الذي يراه 

متويل   الفصل لدراسة واقع  اجلزائاملؤ.ص.م  وعليه فقد خصصنا هذا  التطرق للمباحث يف  ر من خالل 
 التالية: 

 ومسامهتها يف االقتصاد اجلزائريحسب القانون اجلزائري املؤ.ص.م : تعريف املبحث األول

 متويلهاحمددات قرارات و للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةمصادر األموال : املبحث الثاين
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 ومسامهتها يف االقتصاد اجلزائري   اجلزائريسب القانون  ح املؤ.ص.م املبحث األول: تعريف 

على وجه اخلصوص كان يعاين من إمهال شبه    املؤ.ص.م ميكن القول أبن القطاع اخلاص ككل وقطاع  
اتم يف اجلزائر سواء من الناحية التنظيمية أو القانونية أو املالية واإلدارية ...اخل، هذا ما مل يتح له الفرصة الثمينة  

 نمية االقتصادية اجلزائرية، حيث كانت الدولة تويل أكرب اهتماماهتا لقطاع املؤسسات الكبرية.  ليلعب دوره يف الت

وأمهيتها من طرف التقرير اخلاص بربانمج تنمية الصناعات الصغرية املؤ.ص.م  كانت أول مبادرة لتعريف  
من   أقل  وتشغل  قانوان  مستقلة  إنتاج  وحدة  "كل  أهنا  على  عرفها  والذي  رقم    500واملتوسطة  وحتقق  عامل، 

من   أقل  تتجاوز    15أعمال  ال  واستثماراهتا  دج،  اآلتية:    10مليون  األشكال  احدى  وأتخذ  دج  مليون 
ذاتيا،   املسرية  املؤسسات  املختلطة،  الشركات  الوطنية،  املؤسسات  فروع  احمللية،  للجماعات  التابعة  املؤسسات 

 املؤسسات اخلاصة".  

األول   امللتقى  يف  اخلفيفة  الصناعات  وتنمية  للهندسة  الوطنية  املؤسسة  قبل  من  أخرى  مبادرة  تليها 
من   أقل  تشغل  مؤسسة  "كل  أهنا  على  عرفتها  وقد  واملتوسطة،  الصغرية  رقم    200للصناعات  وحتقق  عامل 

 مليون دج".  10أعمال أقل من 

امللتقى لتعريفها من خالل  الثالثة  احملاولة  اجلبلية كما يلي: "كل    وقد كانت  املناطق  تنمية  الوطين حول 
شكل  إما  وأتخذ  املستقل  ابلتسيري  تتمتع  صغري،  حجم  ذات  صناعية  خدمات  وحدة  أو  و/  إنتاج  وحدة 

 مؤسسة خاصة أو عامة وهذه األخرية هي مؤسسات حملية )بلدية ووالئية(". 

الت اقتصادية وتتبىن إصالحات هيكلية  ولكن ومع بداية تسعينات القرن الفارط بدأت اجلزائر تشهد حتو 
عميقة، بعدما أبدت رغبتها يف االنضمام ملنظمة التجارة العاملية والشراكة األورومتوسطية. وهو ما جعلها تويل  

األمر الذي    من خالل هذه التحوالت دورا كبريا للقطاع اخلاص يف املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية،
)خوين و  .  1992سنة  املؤ.ص.م  م إىل غاية وضع وزارة خاصة هبا مسيت بوزارة  املؤ.ص.انعكس على تطور  

 ( 34-33، الصفحات 2008حساين ، 
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 سب القانون اجلزائري ح املؤ.ص.م تعريف املطلب األول: 

يف اجلزائر ضمن االهتمامات التنموية للجهات الوصية، وعلى كل  املؤ.ص.م  مل تكن    2001قبل سنة  
يف  املؤ.ص.م  املستوايت؛ تنظيمية، قانونية، ومالية...إخل، وهو يدخل ضمن هتميش السلطات العمومية لقطاع  

الفرتة ما عدا  املؤسسات خالل هذه  التنموية، مما أدى إىل عدم حتديد تعريف دقيق هلذه  بداية اسرتاتيجياهتا 
 ( 5، صفحة 2011)هوام و شاوي ،  عض احملاوالت.ب

الصغرية واملتوسطة، ويف سنة    2001ولكن يف ديسمرب    املؤسسات  بتعريف  قام  قانون توجيهي    2017صدر 
 . 2001جاء املشرع بتعريف معدل لكن مل يكن فيه تغيري جوهري مقارنة بتعريف سنة 

 .2001لسنةسب القانون التوجيهي ح املؤ.ص.متعريف الفرع األول: 

لرتقية   التوجيهي  القانون  رقم  م  املؤ.ص.حسب  املادة  مؤسسة  املؤ.ص.م  عرفت    4يف  أهنا كل  على 
 إنتاجية مهما كانت طبيعتها القانونية واليت تتوفر فيها الشروط التالية:  

 عامل؛   250إىل  1تشغل من  -
  500( دج، أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية  2ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي مليارين ) -

 مليون دج؛  
 ( 5، صفحة 2001،   18-01)القانون التوجيهي رقم تستويف معايري االستقاللية.   -

رقم   املواد  يف  جاء  لتعريف    7و  6و  5وقد  تفصيل  السابق  القانون  نفس  ثالث  املؤ.ص.م  من  إىل 
 جمموعات هي املؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة كما يلي:  
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 . 2001لسنة حسب القانون التوجيهي  املؤ.ص.م(: تصنيف 1-4اجلدول رقم )

 معيار االستقاللية  جمموع احلصيلة السنوية رقم األعمال السنوي  عدد العمال البيان

  مليون دج 10تتجاوز ال  مليون دج  20أقل من  عمال 09عامل إىل 01من  الصغية جدا 

تستويف معايري 
 االستقاللية 

 مليون دج 100ال تتجاوز  مليون دج 200اليتجاوز  عامل 49عمال إىل  10من  الصغية 

مليون دج   200حمصور بني  عامل  250عامل إىل  50من  املتوسطة 
 دج  ونملي 2000و

مليون دج   100حمصورة بني 
 دج  ونملي 500و

 .18-01القانون التوجيهي رقم من إعداد الباحثة ابإلعتماد على املصدر: 

عامال، ورقم اعماهلا    250إىل  50من خالل اجلدول السابق فإن املؤسسة املتوسطة هي اليت تشغل من  
مليون دج.     500و  100مليون دج أو حصيلتها السنوية حمصورة بني    2000و  200السنوي يكون حمصورا بني  

مليون    200عامال، ورقم اعماهلا السنوي ال يتجاوز    49إىل  10ابلنسبة للمؤسسة الصغرية فهي اليت تشغل من  
عمال،    9إىل    1مليون دج. أما املؤسسة املصغرة فهي اليت تشغل من   100دج أو حصيلتها السنوية ال تتجاوز  

 مليون دج.  10تتجاوز ال مليون دج أو حصيلتها السنوية  20قم اعماهلا السنوي يكون أقل من ور 

 مع استيفائها ملعايري االستقاللية.

اعتمد يف وضع تعريف   اجلزائري  القانون  التعريف هو أن  م  املؤ.ص.ما ميكن مالحظته من خالل هذا 
عدد   هو  نقدي  غري  ومعيار  السنوية،  واحلصيلة  السنوي  األعمال  رقم  معيار حجم  مها  نقديني  معيارين  على 

تسيري   طريقة  عن  فيعرب  النوعي  املعيار  أما  املؤسسة.  داخل  معايري م  املؤ.ص.العمال  تستويف  أو  جيب  حيث 
 االستقاللية يف التسيري.   

ضع حدود زمنية لتصنيف املؤسسات، حيث إذا ابتعدت وقد جاء يف املادة الثامنة من نفس القانون و 
تفقد صفتها كمؤسسة صغرية ومتوسطة إال إذا    ال م  املؤ.ص.أي مؤسسة يف اتريخ اقفال حصيلتها عن حدود  

 تكررت هذه الوضعية خالل سنتني ماليتني متتاليتني.  

 . 02-17سب القانون التوجيهي اجلديد رقمح  املؤ.ص.متعريف الفرع الثاين: 
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للمادة   التوجيهي    05طبقا  القانون  القانونية، على  املؤ.ص.م  تعرف    02-17من  مهما كانت طبيعتها 
  04شخص، ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي   250إىل    01مؤسسة إنتاج السلع و/أو اخلدمات تشغل من  ":أهنا

السنوية   حصيلتها  تتجاوز  ال  جزائري،  دينار  وتستو   01ماليري  جزائري،  دينار  معايري مليار  يف 
 (6-5، الصفحات 2017)القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ."االستقاللية

 كما هو موضح يف اجلدول املوايل: املؤ.ص.م  واستنادا لنفس القانون فإنه ميكن تلخيص تعريف 

 . 02-17حسب القانون التوجيهي املؤ.ص.متصنيف (: 2-4اجلدول رقم )

معيار  جمموع احلصيلة السنوية  رقم األعمال السنوي عدد العمال  البيان
 االستقاللية 

  مليون دج 20ال تتجاوز  مليون دج  40أقل من  عمال 09عامل إىل 01من  الصغية جدا 

تستويف معايري 
 االستقاللية 

 مليون دج 200ال تتجاوز  مليون دج 400اليتجاوز  عامل 49عمال إىل  10من  الصغية 

مليون دج   400حمصور بني  عامل  250عامل إىل  50من  املتوسطة 
 مليار دج 04و

  01مليون دج و 200حمصورة بني 
 مليار دج

 .02/ 17القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغية واملتوسطة رقم  من إعداد الباحثة اعتمادا على: املصدر

 من نفس القانون فإنه جتدر اإلشارة إىل ما يلي: 12و  11وحسب املادتني 

إذا صنفت مؤسسة ضمن فئة معينة وفق عدد عماهلا، ويف أخرى وفق رقم أعماهلا أو جمموع حصيلتها،   -
 جمموع احلصيلة السنوية يف تصنيفها؛ تعطى األولوية لرقم األعمال أو 

عندما تسجل مؤسسة عند اتريخ إقفال حصيلتها فارقا ابلنسبة للحد املذكور يف القانون، فإن هذا ال  -
 إال إذا استمرت هذه الوضعية ملدة سنتني متتاليتني. املؤ.ص.م يفقدها أو يكسبها صفة 

بني ما جاء به القانون التوجيهي األول املؤ.ص.م أنه ال يوجد أي اختالف جوهري يف تعريف    ما الحظناه هو
القصوى ملعيار رقم   التصنيف، مع اختالف يف احلدود  املعايري يف  الثاين، فكالمها استخدم نفس  به  وما جاء 
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عما كانت   02-17األعمال السنوي واحلصيلة السنوية من حيث املبالغ؛ حيث ارتفعت يف القانون التوجيهي  
 ، وذلك بسبب اهنيار قيمة الدينار وتغري أسعار الصرف. 18-01وجيهي عليه يف القانون الت

 يف االقتصاد اجلزائري  املؤ.ص.م: مسامهة املطلب الثاين

املفرتض أن   التنمية  املؤ.ص.م  من  الكبري يف حتقيق  بلد وهذا لوزهنا  اقتصاد أي  تساهم بشكل كبري يف 
االقتصادية واالجتماعية وقدرهتا على خلق الثروة ومناصب الشغل ... ومن خالل هذا البحث سنحاول إبراز  

اخلاملؤ.ص.م  مسامهة   الداخلي  الناتج  يف  ملسامهتها  التطرق  خالل  من  اجلزائري  االقتصاد  يف  ام،  اجلزائرية 
 والتشغيل والقيمة املضافة، والصادرات.  

 التشغيل  يف  املؤ.ص.ممسامهة الفرع األول: 

هو قدرهتا على توفري فرص العمل وامتصاص البطالة وذلك بتوفري مناصب املؤ.ص.م  إن من أهم ما مييز  
مسامهة   نوضح  أن  وميكن  واملعاهد،  اجلامعات  وخرجيي  العمل  عن  العاطلني  للشباب  يف  م  املؤ.ص.عمل 

 التشغيل كما يلي: 

(.                      2019نوفمرب -2006)ة اجلزائرللفرت  فيومناصب الشغلاملؤ.ص.م : تطورعدد (3-4)اجلدول رقم
 الوحدة: مؤسسة/عامل. 

م. ص. املؤعدد السنوات   مناصبالشغل  
2004 312.959 838.504 

2005 342.788 1.157.856 

2006 376.767 1.252.647 

2007 410.959 1.355.399 

2008 519.526 1.540.209 

2009 587.494 1.546.584 

2010 619.072 1.625.686 

2011 659.309 1.724.197 

2012 711.832 1.848.117 

2013 777. 816 2.001.892 

2014 852.053 2.157.232 

2015 934.569 2.371.020 

2016 1.022.621 2.540.698 

2017 1.060.289 2.601.958 
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  املؤسسات ( لوزارة 2019نوفمرب -2006للفرتة ) االقتصادية املعلومات نشرايت على اعتمادا ، طالبةال إعداد املصدر: من
 . واملناجمالتقليدية، وزارة الصناعة  والصناعة واملتوسطة الصغية 

يالحظ من خالل اجلدول السابق، أن العدد اإلمجايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تزايد  
ليصل يف   2006مؤسسة خالل سنة  312.959(، حيث ارتفع من 2019نوفمرب -2004مستمر خالل الفرتة )

إىل   اجلدول،  هذا   خالل  مؤسسة.من   1.171.945إىل    2019نوفمرب   يف    وابلرجوع  املستخدمة  النشرايت 
الدور نالحظ  حيث    الشغل،  مناصب   توفري  وكذا   البطالة  امتصاص  يفاملؤ.ص.م    تلعبه  الذي  اهلام  إعداده، 

منوا 2019سنة    إىل2006  سنة  منإجيابية    زايدة  نالحظ مبعىن  عدد    سنة  من  متزايدا   ،  ارتفع  ألخرى، حيث 
من   العمل  سنة  838.504مناصب  شغل خالل  نوفمرب    2006منصب  يف    2.818.736إىل    2019ليصل 

 منصب عمل. وهذا كله يعود لالهتمام الذي أولته الدولة هلذه املؤسسات، خصوصا يف الفرتة األخرية.  

التشغيل يف اجلزائر ضئيلة جدا إذا  يف م املؤ.ص.( فإن نسبة مسامهة 2011وحسب دراسة )سامية عزيز، 
البداية كما هو معروف مع   البطالة، وإن كانت  ما قورنت مع دول أخرى، لكنها تبقى مسامهة يف امتصاص 
إعادة هيكلة املؤسسات العمومية من خالل توزيع االستثمارات الكبرية إىل استثمارات صغرية، مسحت إبنشاء  

ة اليت حلت حمل املؤسسات الكبرية لتغطية الطلب املتزايد على العمل، العديد العديد من الوحدات االقتصادي
بتوفريها ملناصب شغل يف فرتات قصرية وبتكاليف منخفضة مما جيعلها تساهم يف التخفيض من حدة البطالة يف 

حملدثة  املدن الداخلية وحتسني مداخيلها، كما تساهم يف التكوين والتأهيل. حيث إذا نظران إىل هذه املناصب ا 
األكثر أمهية يف حتقيق وإنشاء  القطاع اخلاص هو  القانوين، جند أن  املؤسسات وفقا للمعيار  واحملققة يف هذه 

 ( 92، صفحة 2011)عزيز،  مناصب الشغل يف اجلزائر.

ومايو،   )بوقفة  دراسة  مع  يتوافق  ما  أضافا2018وهو  حيث  شه  (  العام  القطاع  عدد  أن  اخنفاض  د 
واملناصب   النشاط،  اليت بقيت يف  املؤسسات  التوافق بني خلق مناصب عمل يف  نتيجة عدم  األجراء  العمال 

 ( 21، صفحة  2018)بوقفة و مايو، املفقودة نتيجة غلق أو ختفيض العمالة يف مؤسسات أخرى.

2018 1.093.170 2.690.246 

 2.818.736 1.171.945 2019نوفمرب
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 الناتج الداخلي اخلاميف   املؤ.ص.ممسامهة الفرع الثاين: 

للدولة   اجلغرافية  احلدود  داخل  انتاجها  يتم  اليت  واخلدمات  السلع  اخلام جمموعة  الداخلي  الناتج  يشمل 
 :خالل فرتة زمنية معينة. وميكن مالحظة تطور الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر كمايلي

 يوضح الناتج الداخلي اإلمجايل حسب القطاعات (4-4رقم )اجلدول 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 الوحدة: مليار دج

 % القيمة  % القيمة  % القيمة  % القيمة  % القيمة  % القيمة  القطاع 

 16,41 816,8 17,55 760,92 19,2 749,86 20,44 704,05 21,59 651,0 21,80 598,65 مسامهة القطاع العام

 83,59 4162,02 82,45 3.574,07 80,8 3.153,77 79,56 2.740,06 78,41 2364,5 78,2 2146,75 مسامهة القطاع اخلاص

 100 4.978,82 100 4.334,99 100 3.903,63 100 3.444,11 100 3015,5 100 2745,4 الناتج الداخلي اإلمجايل

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة القطاع 

 14,22 1.313,36 13,9 1.187,93 11,7 893,24 12,01 793,38 15,23 923,34 15,02 827,53 مسامهة القطاع العام

 85,78 7.924,51 86,1 7.338,65 88,3 6.714,19 87,99 5.813,02 84,77 5.137,46 84,98 4.681,68 مسامهة القطاع اخلاص

 100 9.237,87 100 8.527 100 7.634,43 100 6.606,40 100 6.060,8 100 5.509,21 الناتج الداخلي اإلمجايل

  الصغية  املؤسسات ( لوزارة 2015-2004للفرتة ) االقتصادية املعلومات نشرايت على اعتمادا ، طالبةال إعداد املصدر: من
 . الصناعة واملناجمالتقليدية، وزارة  والصناعة واملتوسطة

الداخلي اإلمجايل خارج قطاع احملروقات  الناتج  املستمر يف  االرتفاع  السابق نالحظ  من خالل اجلدول 
مليار دج على   9.237,87مليار دج إىل    2745,4، حيث ارتفع من  2015إىل غاية    2004خالل الفرتة من  

التوايل. كما نالحظ أن نسبة مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج الداخلي تفوق كثريا نسبة مسامهة القطاع العام 
 %. 80بنسبة تفوق 
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أن هلذا النوع  م  املؤ.ص.نستنتج مما سبق وعلى اعتبار أن القطاع اخلاص يف اجلزائر مكون يف غالبيته من  
ة يف دعم الناتج الداخلي اخلام خارج احملروقات يف اجلزائر مما يوجب على الدولة  من املؤسسات أمهية ابلغة وكبري 

 االهتمام هبا وانشاء خمتلف الربامج واهليئات الداعمة هلا. 

 القيمة املضافة يف   املؤ.ص.ممسامهة الفرع الثالث: 

املضافة مببالغ م  املؤ.ص.تساهم   القيمة  تشكيل  للدولة يف  أو اتبعة  إذا كانت خاصة  النظر عما  بغض 
 معتربة كما يوضحه اجلدول املوايل:  

 الوحدة: مليار دج(2018-2013ل الفرتة )(: يوضح تطور القيمة املضافة خال 5-4اجلدول رقم )

2015 2014 2013 Secteur juridique 

% Valeur % Valeur % Valeur 

14,22 1313,36 13,9 1187,93 11,70 893,24 Part duPublic dansla VA 

85,78 7924,51 86,1 7338,65 88,30 6741,19 Part du Privé dans la VA  

100 9237,87 100 8526,58 100 7 634,43 Total 

2018 2017 2016 Secteur juridique 

% Valeur % Valeur % Valeur 

12,51 1362,21 12,775 1291,14 14,23 1414,65 Part duPublic dans la 

VA 

87,49 9524,41 87,225 8815,62 85,77 8529,27 Part du Privé dans la VA  

100 10886,62 100 10106,8 100 9943,92 Total 

Source:(Ministère du Développement industriel , 2020, p. 28) 
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( 2018-2013(: يوضح يوضح تطور القيمة املضافة خالل الفرتة )1-4الشكل رقم )   

 
Source:(Ministère du Développement industriel , 2020, p. 28) 

املعلن   36نالحظ من خالل اجلدول السابق الذي مت التحصل عليه ابإلضافة إىل نشرة املعلومات االقتصادية رقم  
 ما يلي:    29يف الصفحة رقم  2020عنها يف أفريل لسنة 

من   2018إىل غاية    2013إجيااب يف رفع القيمة املضافة حيث شهدت ارتفاعا مستمرا منذ سنة  م  املؤ.ص.تساهم  
إىل    893,24 دج  مقارنة    1362,21مليار  معتربة  بنسبة  املضافة  القيمة  خلق  يف  تساهم  فهي  التوايل.  على  دج  مليار 

نشاطات   فروع  إن  العمومية.  والبناايت  م  املؤ.ص.ابملؤسسات  الزراعي،  القطاع  هي  املضافة  القيمة  يف  مسامهة  األكثر 
 واألشغال العمومية وقطاع النقل واملواصالت.  
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 ت الفرع الرابع: مسامهتها يف الصادرا

 اجلزائرية حسب القطاعات املؤ.ص.م (: يوضح توزع  6-4اجلدول رقم )

 % النسبة  2019 %  النسبة 2018 قطاع النشاط

 0,63 7481 0,63 7168 قطاع الزراعة

 اهليدروكربوانت، الطاقة،

 املنامجواخلدمات ذات الصلة 

2985 

 

0,26 3066 0,26 

 15,94 170 190 16,21 185137 العمومية البناايت واألشغال 

 8,69 693 103 8,75 99938 الصناعات التحويلية 

 51,48 375 614 51,32 585983 اخلدمات

 23,01 554 274 22,83 260652 األنشطة احلرفية 

 100 339 193 1 100 863 141 1 اجملموع 

Source:(Ministère du Développement industriel , 2020, p. 13) 

 .الوحدة: مليون دوالر2019و 2018(: يوضح تطور الصادرات اجلزائرية لسنيت 7-4اجلدول رقم )

 % بـالتطور  2019 2018 البيان

 14,29- 823,54 35 41797,32 الصادرات 

Source:(Ministère du Développement industriel , 2020, p. 30) 

بتوزع   اخلاص  اجلدول  من  أن  م  املؤ.ص.نالحظ  القطاعات  قطاع  املؤ.ص.م  حسب  يف  بكثرة  ترتكز  اجلزائرية 
فقطاع البناايت واألشغال %   22,83من جمموع املؤسسات، يليه قطاع األنشطة احلرفية بنسبة  %51,32اخلدمات بنسبة  
مع ضعف كبري يف القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية، وهذه القطاعات )اخلدمات %  16,21العمومية بنسبة  

الد قابلة للتصدير يف األسواق  ولية، وهذا ما يفسر ما نالحظه اجلدول  واألنشطة احلرفية والبناايت( ال تقدم منتوجات 
لسنيت   الصادرات  بتطور  سنة    2019و  2018اخلاص  قدرت  اجلزائرية  الصادرات  أن  مليون  41797,32بـ  2018حيث 

 . %14,29، أي أهنا اخنفضت بقيمة 823,54 35إىل  2019دوالر يف حني اخنفضت سنة 
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 للمؤسسات الصغية واملتوسطة اجلزائرية املقرتضة: مصادر األموال اخلاصة واألموال ثاينال بحثامل

الوطين لإلحصائيات   الديوان  الذي أجنزه  إىل أن 2011عام    ONSتوصل اإلحصاء االقتصادي األول 
يف اجلزائر يتمثل يف التمويل الذايت أوال، تليه القروض البنكية اثنيا، وأخريا خمتلف املؤ.ص.م أهم مصدر لتمويل  

فقط من املؤسسات %3,3ن طرف األجهزة احلكومية. وقد أشارت االحصائيات إىل أن  املساعدات املقدمة م
من املؤسسات متوسطة احلجم قد  %22,1تعتمد على القروض البنكية كمصدر أساسي للتمويل، يف حني أن  

و بنكية.  قروض  على  قروض    %23,1حتصلت  على  حتصلت  وأن  هلا  سبق  قد  احلجم  املؤسسات كبرية  من 
 من املؤسسات تعتمد على التمويل الذايت.  %83,2نفس االحصائيات إىل أن نسبة بنكية. وتشري

استفادت   أن    %5وقد  حيث  احلكومية،  املايل  الدعم  أجهزة  من  اجلزائرية  االقتصادية  املؤسسات  من 
الشباب 65,7% وتشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  إطار  يف  احلكومي  املايل  الدعم  من  استفادت  قد  منها 

ANSEJو لالستثمارات22,3%.  والوطنية  الوكالة  إطار  يف  املايل  الدعم  من  قدم  ANDIاستفادت  وقد   .
وابقي    ،من املؤسسات االقتصادية %  5,9دعم مايل لـ  ANGEMجهاز الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  

بـ  املقدرة  البطالة %  6,1النسبة  على  للتأمني  الوطين  الصندوق  قروض  إطار  يف  مايل  دعم  على  فقد حتصلت 
CNAC.(ONS, pp. 27-28)     التمويل اجلزائرية تفضل االعتماد على  املؤسسات  القول أبن  وعليه ميكن 

الذايت وال تلجأ إىل التمويل ابلقروض البنكية بنسب كبرية. وما ميكن استنتاجه هو أن مصادر التمويل اخلاصة  
 ومية.  اجلزائرية هي األموال اخلاصة والقروض البنكية واملساعدات املقدمة من اجلهات احلكم ملؤ.ص.اب

 : مصادر األموال اخلاصةاملطلب األول

البحث إىل مصادر األموال اخلاصة اب يتم م  ملؤ.ص.سنتطرق يف هذا اجلزء من  اليت  الداخلية واخلارجية 
 االعتماد عليها لتمويلها كاآليت: 

 : مصادر األموال اخلاصة الداخلية الفرع األول

 املدخرات الشخصية، والتمويل الذايت: تضم مصادر التمويل اخلاصة الداخلية للمؤ ص م 
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 الشخصية املدخراتأوال: 

واملباين    الثابتة كاألراضي  أصوهلا  لتمويل  األجل  طويلة  أموال  إىل  نشاطها  بداية  يف  املؤسسات  حتتاج 
املستثمرين   أن  هو  ذلك  يف  والسبب  الشخصية،  مدخراته  على  ذلك  يف  ويعتمد  اإلنتاجية،  اآلالت  وخمتلف 

ال   توفر  اخلارجيني  حالة  يف  إال  النشأة  حديثة  ومتوسطة  صغرية  مؤسسات  يف  ابالستثمار  املخاطرة  ميكنهم 
معلومات كافية وضماانت على أن مالك املشروع ملتزم مبشروعه وغري مستعد لرتك العمل ببساطة والتخلي عن  

مت استثمارها يف املشروع.  االلتزامات جتاه دائنيه. مع ضرورة توفر الضماانت الكافية لتغطية حجم األموال اليت  
املستثمرين   قدرة  املتفق عليها. كذلك  العوائد  اخلارجيني  للمستثمرين  املشروع على حتقيق أرابح تضمن  وقدرة 

ال تتوفر على هذه الشروط، املؤ.ص.م  على اسرتجاع أمواهلم يف املواعيد احملددة. وما جتدر اإلشارة إليه هو أن  
الغري لتجنب  ابإلضافة إىل أنه من وجهة   اللجوء ألموال  فإنه يفضل االعتماد على مدخراته دون  املالك  نظر 

مشروعه. على  سيطرهتم  اآلخرين  مبشاركة  رغبته  عدم  أو  ابملخاطرة،  م.،  احساسه  صفحة  2016)معيزة   ،
105 ) 

 اثنيا: التمويل الذايت 

إىل   اللجوء  دون  عرضية  مصادر  من  أو  للمؤسسة  اجلارية  العمليات  من  املتولدة  "األموال  به  ويقصد 
مصادر خارجية، ما ميكن املؤسسة من تغطية احتياجاهتا املالية الالزمة لسداد ديوهنا وتنفيذ استثماراهتا وزايدة 

 ( 117، صفحة 2019)مليكاوي، رأس ماهلا. 

 : مصادر األموال اخلاصة اخلارجية الفرع الثاين 

قليال ما تلجأ املؤسسات الص م اجلزائرية إىل األموال اخلاصة اخلارجية، وذلك العتمادها على املصادر  
 األخرى املتاحة لديها. ومن بني هذه املصادر نذكر ما يلي:  

 أوال: رفع رأس املال 
ا  الشركات  يف  أما  احلصص،  أو  لألسهم  االمسية  القيمة  ميثل  اخلاصة  الشركات  يف  املال  رأس  لعمومية إن 

على   اتفاق  يوجد  ال  واليت  احمللية  اجلماعات  أو  الدولة  قبل  من  املقدمة  والعينية  النقدية  املسامهات  فيمثل 
اجلزائري    101إرجاعها. ويعرب عنه ابحلساب رقم   املايل  النظام احملاسيب  املال  SCFيف  بقيمة رأس  وجيعل دائنا 
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وحسب     (41، صفحة  2009)عطية ع.،  عليه.  املثبت يف عقد أتسيس الشركة كما يبني كل تغري حيدث
من القانون التجاري فإنه يزيد رأمسال املؤسسة إما إبصدار أسهم جديدة أو إبضافة قيمة لألسهم    687املادة  

املادة   أو   688املوجودة. وحسب  نقدا  إذا قدمت  القيمة  اجلديدة مسددة  األسهم  فتصبح  القانون  نفس  من 
االحتياط   بضم  وإما  الشركة،  من  األداء  ومستحقة  املقدار  معينة  ديون  مع  عالوات  ابملقاصة  أو  األرابح  أو 

  689اإلصدار أو مبا يقدم من حصص عينية، وإما بتحويل السندات ابمتيازات أو بدوهنا. وقد جاء يف املادة  
من نفس القانون انه ال تقرر زايدة رأس املال إبضافة القيمة االمسية لألسهم إال بقبول املسامهني ابإلمجاع، ما  

االحتياط   إبحلاق  ذلك  حتقق  إذا  اإلصدار.  عدا  عالوات  أو  األرابح  املادة  أو   ، اجلزائري  التجاري  )القانون 
أنواع األسهم  ومن  (177، صفحة  1993،  08-93، من املرسوم التشريعي رقم    3ومكرر   2مكرر  563

 :  ما يلياملمثلة لرأس مال الشركة حسب القانون التجاري اجلزائري 

 العادية األسهم  -1

التجارايجلزائريعرف   املادة    القانون  متثل    42مكرر    715يف  اليت  األسهم  العادية كاآليت"  األسهم 
انتخاب  يف  واحلق  العامة  اجلمعيات  يف  املشاركة  يف  احلق  ومتنح  جتارية  رأمسال شركة  من  ووفاء جزء  اكتتاابت 

ء منها، وقانوهنا األساسي أو تعديله ابلتناسب  هيئات التسيري أو عزهلا أو املصادقة على كل عقود الشركة أو جز 
القانون ومتنح كذلك عالوة على ذلك  أو مبوجب  األساسي  قانوهنا  الذي حبوزهتا مبوجب  التصويت  مع حق 

." منها  وجزء  احملققة  الصافية  الفوائد  توزيع كل  العامة  اجلمعية  تقرر  عندما  األرابح  حتصيل  )القانون احلق يف 
املادة    ، اجلزائري  التشريعي    42مكرر    715التجاري  املرسوم  صفحة  1993،  08-93من  ومنه  (39، 

نستنتج أن السهم العادي هو مستند ملكية له قيمة إمسية هي القيمة املدونة على قسيمة السهم، وقيمة دفرتية  
تتمثل يف قيمة األموال اخلاصة، تتضمن قيمة السهم اإلمسية زائد جمموع االحتياطات واألرابح احملتجزة مقسومة  

ق املصدرة. وقيمة سوقية وهي  العادية  املال. وقد ذكر نفس على عدد األسهم  السهم يف سوق رأس  بيع  يمة 
 القانون أيضا كل حقوق حاملي هذا النوع من األسهم.  
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 شهادات االستثمار وشهادات احلق يف التصويت: -2

األسهم   وجتزئة  املال  رأس  زايدة  مبناسبة  التصويت  يف  احلق  وشهادات  االستثمار  شهادات  تصدر 
القانون التجاري اجل على أهنا "متثل    62مكرر    715يف املادة    شهادات االستثمارزائري  املوجودة. وقد عرف 

املصدرة،   الشركة  قيمتها االمسية مساوية للقيمة اإلمسية لسهم  قيمتها جيب أن تكون  اليت  شهادات االستثمار 
فتمثل "حقوقا أخرى غري احلقوق املالية   شهادات احلق يف التصويتحقوقا مالية، وهي قابلة للتداول". أما  

االستثمار. يساوي شهادات  التصويت بعدد  تصدر شهادات احلق يف  أن  )القانون املرتبطة ابألسهم". وجيب 
 ( 203، صفحة  1993، 08-93من املرسوم التشريعي  42مكرر  715التجاري اجلزائري ، املادة 

 األشكال املختلفة لرفع رأس املال اثنيا: 

التأثري على هيكل    املال ومن حيث  الفعلية يف رأس  املال من حيث اإلضافة  تتباين أشكال رفع رأس 
 املؤسسة املايل، ومنيز بني األشكال اآلتية:  

املال نقدا:   -1 الصيغ، وهذا نظرا ملزاايه واليت من  رفع رأس  بباقي  استعماال مقارنة  الصيغة األكثر  ميثل 
إىل  إضافة  االقرتاض،  على  قدرهتا  وزايدة  للمؤسسة  املالية  االستقاللية  ورفع  النقدية،  السيولة  توفري  بينها 

 اليت يرسلها للسوق للداللة على املالءة املالية اجليدة للمؤسسة. اإلشارة االجيابية 
وهي املسامهات العينية اليت تكون يف شكل قيم معنوية أو مادية أو مالية تدرج  فع رأس املال عينا:  ر  -2

ضمن أصول املؤسسة، ابملقابل يتم إصدار أسهم بدون حقوق تفضيلية يف االكتتاب للمسامهني القدامى، 
 ا االقرتاضية.تزيد هذه العملية من األموال اخلاصة دون التأثري على اخلزينة وتزيد يف طاقته

بتم رفع رأس املال بدمج االحتياطات املرتاكمة مضافا هلا نتيجة  رفع رأس املال بدمج االحتياطات:   -3
بكنه يسمح  واخلزينة،  األموال  يزيد مستوى  النوع ال  االقتضاء، هذا  التخصيص عند  والنتيجة رهن  الدورة 

هيكل إلعادة  اجملال  ويفتح  اخلاصة  األموال  يف  التوازن  اإلجراء  إبعادة  هذا  ويشكل  القانوين،  االحتياطي  ة 
 من طرف املسريين لألطراف اخلارجية حول مستقبل الشركة ومنوها يف املستقبل. إشارة ثقة مرسلة
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وذلك من أجل حتفيز الدائنني على حتويل ديوهنم إىل أسهم من أجل رفع رأس املال بتحويل الديون:   -4
ؤسسة ماليا. وهذا لن يؤثر على رأس املال العامل للمؤسسة وال  ختفيض نسبة مديونيتها مما يسمع إبنعاش امل

 ( 12-11، الصفحات 2015)حركايت، على خزينتها.

: ليس هلا صفة األموال اخلاصة من الناحية احملاسبية ألهنا تعد أمواال مقرتضة، ولكن  اثلثا: األموال شبه اخلاصة
هلا بعض الصفات اليت تعطيها قابلية التحول إىل أموال خاصة. وجند الكثري من بنود امليزانية يف جانب اخلصوم  

 هلا خصائص شبيهة ابألموال اخلاصة. اليت 

 ة للمؤسسات الصغية واملتوسطة اجلزائرية الثاين: مصادر األموال املقرتض املطلب

 Bonds: السنداتالفرع األول

هناك العديد من التقسيمات للسندات وختتلف أشكاهلا ولقد ميز القانون التجاري اجلزائري بني األنواع 
 التالية للسندات: 

 سندات املسامهة أوال: 

من القانون التجاري لشركات املسامهة أن تقوم إبصدار    73مكرر    715أجاز املشرع اجلزائري يف املادة  
أبهنا سندات دين تتكون أجرهتا من جزء اثبت يتضمنه    74مكرر    715سندات مسامهة. كما عرفها يف املادة  

العقد وجزء متغري حيسب إستنادا إىل عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو نتائجها وتقوم على القيمة االمسية للسند،  
القانون يف املادة    أما اجلزء   715املتغري فيكون له موضوع تنظيم خاص ت وضح حدوده بدقة. وقد أجاز نفس 

حرية تداول هذه السندات. كما أشار نفس القانون إىل أن سندات املسامهة ال تكون قابلة للتسديد    75مكرر
انتهاء أجل ال ميكن أن يقل عن  الشركة أو مببادرة منها بعد  الشروط    5  إال يف حالة تصفية  سنوات حسب 

 املنصوص عليها يف عقد اإلصدار. 
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 سندات االستحقاق اثنيا: 

الدين   حقوق  نفس  الواحد  لإلصدار  ابلنسبة  ختول  للتداول،  قابلة  سندات  هي  االستحقاق  سندات 
واليت   سنتني  منذ  املوجودة  املسامهة  لشركات  إال  إبصدارها  يسمح  وال  االمسية.  القيمة  لنفس  أعدت ابلنسبة 

اليت تستفيد من   املسامهة بصفة منتظمة، واليت يكون رأمساهلا مسددا بكامله. أو تلك  موازنتني صادق عليها 
 ضمان الدولة هلا أو من أشخاص معنويني يف القانون العام أو من ضمان من شركات تستويف بعض الشروط.

 سندات االستحقاق القابلة للتحويل إىل أسهم اثلثا: 

جلزائري لشركات املسامهة املسامهة املوجودة منذ سنتني واليت أعدت موازنتني صادق عليهما  أجاز املشرع ا 
من اصدار سندا    114مكرر    715املسامهون بصفة منتظمة واليت سددت رأمساهلا ابلكامل، أجاز هلا يف املادة  

استحقاق قابلة للتحويل إىل أسهم، ختضع لألحكام املنصوص عليها يف سندات االستحقاق. ومل جيز القانون 
 التحويل إال بناءا على رغبة احلاملني وفقط حسب شروط وأسس التحويل احملددة يف عقد إصدار السندات.

 سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب ابألسهم رابعا: 

من القانون التجاري اجلزائري على جواز إصدار سندات استحقاق ذات   126مكرر    715ادة  نصت امل
سندات  إلصدار  املطلوبة  الشروط  تستويف  اليت  املسامهة  شركات  طرف  من  ابألسهم  اكتتاب  قسيمات 

شركة االستحقاق. وأوضحت الفقرة املوالية أن قسيمات االكتتاب هذه قد متنح حق االكتتاب يف أسهم تقوم ال
)القانون التجاري اجلزائري ،  إبصدارها بسعر أو أبسعار خمتلفة وفقا للشروط واآلجال احملددة يف عقد اإلصدار.

 ( 212-206، الصفحات 1993،  08-93من املرسوم التشريعي  42مكرر   715املادة 
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  Financial Lease التمويلي:االستئجار الفرع الثاين: 

 عريفه تأوال: 

أبنه" تعريفه  الستخدامه  ميكن  للمستأجر  معني  أصل  بتقدمي  املؤجر  مبوجبه  يلتزم  عقد  عن  عبارة  هو 
،  2006)كراجة،  ."واالنتفاع به لفرتة حمددة. شرط أن يقوم ملستأجر بدفع مبالغ حمددة بتواريخ حمددة للمؤجر

 ( 100صفحة 

 أنواعهاثنيا: 

 على أساس بنود العقد املتفق عليها بني املؤجر واملستأجر ميكن التمييز بني نوعني أساسيني مها:  

املتعلق ابإلعتماد   1996جانفي  10املؤرخ يف  09-96من األمر  02حسب املادة اإلجيار التشغيلي:   -1
يف حالة ما إذا مل حيول لصاحل املستأجر كل أو تقريبا كل عقد االجيار التشغيلي )العملي(    االجياري يدعى

احلقوق وااللتزامات واملنافع واملساوئ واملخاطر املرتبطة حبق ملكية األصل املمول واليت تبقى لصاحل املؤجر 
نفقاته. على  الرمسية،  أو  صفحة  1996)اجلريدة  التشغيلي   (25،  االستئجار  متيز  هامة  خاصية  ومثة 

ابإلضافة إىل أنه يوفر للمؤسسة خدميت التمويل والصيانة،  وهي أنه ليس ابلضرورة أن يتم استهالك قيمة  
ة من املستأجرين كإجيار  األصول أو تغطيتها ابلكامل، مبعىن أنه من املمكن أن يكون إمجايل األموال املدفوع

غري كافية لتغطية التكلفة الكلية لألصول املستأجرة، ونتيجة لذلك وغالبا ما تكون فرتة عقد االستئجار أقل  
من العمر االقتصادي املتوقع لألصول املستأجرة وتبعا لذلك يكون من املتوقع أن يسرتد املؤجر قيمة األصول 

التأجري املتكرر لألصول إىل أطراف أخرى خالل   حمل االستئجار من اإليرادات الدورية الناجتة من  املتتالية 
انتهاء فرتة االستئجار األوىل. ومثة خاصية   العمر اإلنتاجي  هلذه األصول، أو من خالل بيع األصول بعد 
اإللغاء ويعين ذلك   ما تضمن لشرط  التشغيلي غالبا  اإلجيار  أن عقود  التشغيلي هي  االستئجار  متيز  اثلثة 

 ( 389، صفحة 2006)اندراوس، أحقية املستأجر يف إلغاء العقد قبل التاريخ احملدد النتهائه. 
)الرأمسايل(:    -2 التمويلي  املؤجر اإلجيار  األصل  قيمة  إطفاء كامل  مبوجبه  يتم  الذي  التأجري  ذلك  هو 

التأجري   هذا  ويسمى  العقد،  فرتة  تغطي  خالل  عليها  املتفق  اإلجيار  دفعات  إمجايل  ألن  الرأمسايل  ابإلجيار 
 كامل تكلفة األصل مع عائد مناسب على رأس املال املستثمر. 
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ومن خصائص عقد االجيار الرأمسايل أهنا ترتاوح بني املتوسط والطويل األمد، كما أهنا غري قابلة لإللغاء،  
أقساط اإلجيار بغض النظر إن هو استمر يف استغالل األصل أم   وهذا يعين أن املستأجر ملزم قانوان بتسديد 

ال، وال ميكن له أن يبطل العقد من جانب واحد إال يف حالة قيامه بسداد كامل القيمة املتفق عليها يف العقد. 
العادية.   االقرتاض  عقود  الشأن يف  هو  اإلفالس كما  إعالن  لعقوبة  يتعرض  فإنه  السداد  ختلفه عن  ويف حالة 

إلضافة إىل ذلك فإن املستأجر عادة ما يكون مسؤوال عن خدمات الصيانة والتأمني والضرائب املستحقة يف  اب
حالة وجودها، وهلذه األسباب غالبا ما يسمى االجيار التمويلي ابإلجيار الصايف. كما يتميز إبطفاء كامل قيمة 

 ( 19، صفحة 2015)حركايت،  األصل خالل فرتة العقد.

 : دور البنوك يف متويل املؤسسات اجلزائريةاملطلب الثالث

يف  التغريات  بفعل  تتأثر  البنوك  االستقالل حيث كانت  منذ  بعدة حتوالت  اجلزائري  املصريف  النظام  مر 
الوطين، االقتصاد  هلا  تعرض  اليت  األزمات  نتيجة  أو  للبالد  العامة  االقتصادية  قبل    السياسات  أنه  حيث 

االستقالل كان النظام املصريف اجلزائري متفرعا عن النظام املايل الفرنسي وكانت العمليات املتاحة موجهة لتلبية  
مطالب االقتصاد الفرنسي. وبعد اسرتجاع السيادة الوطنية ورثت اجلزائر عن املستعمر منظومة مصرفية عاجزة 

لقلة املوارد املالية من جهة وهجرة اإلطارات املؤهلة واملختصة من  عن خدمة احتياجات االقتصاد الوطين، نظرا  
هذا ما دفع ابملسؤولني اجلزائريني إىل التفكري إبنشاء شبكة مصرفية وطنية عن طريق وضع جمموعة  جهة أخرى.  

 من اإلجراءات واآلليات اجلديدة اليت تستجيب ملتطلبات خمططات االقتصاد الوطين.  

 دور القروض البنكية يف متويل املؤسسات االقتصادية: : الفرع األول

ميتاز النظام البنكي واملايل اجلزائري ابلوساطة املالية )اقتصاد استدانة(، نظرا ألن البنوك واملؤسسات املالية 
تعترب املمول األول والرئيسي ملختلف النشاطات االقتصادية عامة واملؤسسات االقتصادية خاصة، وعليه ميكن  

بار أن أهم مصادر التمويل اخلارجية للمؤ ص م اجلزائرية هي القروض البنكية وهذا ما ميكن مالحظته فيما  اعت
 يلي:  

 القروض املوجهة إىل االقتصاد حسب اآلجال أوال: 

 :  2019يوضح اجلدول املوايل قيمة القروض املوجهة إىل االقتصاد حسب اآلجال إىل غاية سبتمرب 
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 (: يوضح القروض املوجهة إىل االقتصاد حسب اآلجال         الوحدة: مليار دج8-4اجلدول رقم )

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان

 959,8 2 687,1 2 298,0 2 914,2 1 710,6 1 608,7 1 423,4 1 قروض قصرية املدى  

 820,5 7 289,3 7 582,0 6 995,7 5 566,6 5 895,9 4 732,9 3 قروض متوسطة طويلة املدى

 780,3 10 976,3 9 880,0 8 909,9 7 277,2 7 504,6 6 156,3 5 جمموع القروض

 ( 12، صفحة  2019اجلزائر، )املوقع االلكرتوين لبنك املصدر: 

 (: يوضح توزيع القروض إىل االقتصاد حسب اآلجال 2-4الشكل رقم)

 
 ( 12، صفحة  2019)املوقع االلكرتوين لبنك اجلزائر، املصدر: 

من اجلدول والشكل السابقني نالحظ أن إمجايل القروض املوجهة لالقتصاد عرفت تطورا بوترية بطيئة من  
، وهو ما يؤكد أن البنوك هي املمول اخلارجي الرئيسي لالحتياجات املالية 2019إىل غاية سبتمرب    2013سنة  

 املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.  
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قروض   عن  عبارة  هي  لالقتصاد  املوجهة  القروض  من  األسد  أن حصة  هو  أيضا  مالحظته  ميكن  وما 
متوسطة وطويلة األجل، واليت عادة ما تكون موجهة لتمويل االستثمارات التوسعية أو اجلديدة، وحسب النشرة 

غالبيت تعود يف  منها  االستثمارية  القروض خاصة  هذه  فإن  للبنك  الثالثية  يتم  اإلحصائية  اليت  القروض  إىل  ها 
إلنشاء   احلكومية  الدعم  أجهزة  طريق  عن  قطاع  م  املؤ.ص.منحها  خارج  االقتصادية  التنمية  دعم  أجل  من 

 احملروقات. 

 القروض املوجهة إىل االقتصاد حسب القطاع  اثنيا: 

  2019يوضح اجلدول املوايل جمموع القروض املوجهة إىل االقتصاد حسب القطاعات إىل غاية سبتمرب 

 الوحدة: مليار دج         لقطاع(: يوضح القروض املوجهة إىل االقتصاد حسب ا9-4اجلدول رقم )

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان

 568,8 5 943,6 4 311,3 4 952,2 3 688,2 3 382,3 3 434,0 2 القطاع العام 

 211,0 5 032,2 5 568,3 4 957,1 3 588,3 3 121,7 3 722,0 2 القطاع اخلاص 

 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 اإلدارة احمللية

 780,3 10 976,3 9 880,0 8 909,9 7 277,2 7 504,6 6 156,3 5 جمموع القروض 

 ( 13، صفحة 2019)املوقع االلكرتوين لبنك اجلزائر، املصدر: املصدر: 

 .13، ص2019، ديسمرب 48، رقم 2019االلكرتوين لبنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية، املوقع 
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 (: يوضح القروض املوجهة إىل االقتصاد حسب القطاعات 3-4الشكل رقم )

 
 ( 13، صفحة  2019)املوقع االلكرتوين لبنك اجلزائر، املصدر: 

املوجهة  القروض  من  أكثر  العام  للقطاع  املوجهة  القروض  أن  السابقني  والشكلني  اجلدول  من  نالحظ 
أصبح العكس ولكن يبقى    2019، ولكن يف سنة  2018إىل سنة    2013للقطاع اخلاص خالل السنوات من  

 ة جدا.  الفرق بينهما طفيفا طول الفرتة فيما خيص القروض املوجهة لإلدارة احمللية فنسبتها قليل

 اثلثا: نسبة اعتماد املؤسسات الصناعية والتجارية على القروض البنكية 

 2019-2013للفرتة من  نسبة اعتماد املؤسسات الصناعية على القروض البنكية(: 10-4اجلدول رقم )
ديسمبر   البياانت بـ مليار دج

2013 
مارس 
2014 

جوان 
2014 

سبتمبر 
2014 

ديسمبر  
2014 

مارس 
2015 

جوان 
2015 

 جوان
2016 

سبتمبر 
2016 

سبتمبر 
2019 

 0,60 0,27 0,46 0,27 0,20 0,32 0,30 0,22 0,23 0,21 مؤسسات القطاع العام 

 0,62 0,76 0,31 0,25 0,30 0,57 0,38 0,58 0,48 0,16 مؤسسات القطاع اخلاص

نسبة املؤسسات اليت وجدت صعوبة يف احلصول على  
 قطاع عام القروض البنكية 

0,36 --- --- --- --- --- 0,10 0,10 --- 0,44 

نسبة املؤسسات اليت وجدت صعوبة يف احلصول على  
 قطاع خاص القروض البنكية 

0,10 --- --- --- --- --- 0,16 0,23 --- 0,76 
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Source: Enquête sur la situation et les perspectives dans l’industrie, ONS 

ان   نالحظ  السابق  اجلدول  خالل  البنكية  ومن  القروض  على  اجلزائر  يف  الصناعية  املؤسسات  اعتماد  نسبة 
اخرى حيث نالحظ   اىل  فرتة  متفاوتة من  اهنا  الوطين لإلحصائيات  الديوان  يوفرها  اليت  االحصائيات  حسب 

. يف  0,27نسبة على التوايل ومبتوسط    وأكربكأقل    0,60و0,20ابلنسبة ملؤسسات القطاع العام قد تراوح بني  
كأقل وأكرب نسبة على التوايل ومبتوسط    0,76و  0,12د ابلنسبة ملؤسسات القطاع اخلاص ترتاوح بني  حني جن
 مما يشري اىل تباين كبري بني هاتني النسبتني.0,391

كما نالحظ ان متوسط نسبة املؤسسات اخلاصة اليت حتصلت على قروض بنكية تفوق نسبة املؤسسات التابعة 
حسب  يعد  مما  العام  القروض    للقطاع  على  الصناعية  املؤسسات  العتماد  اجيايب  مؤشر  الدراسة  هذه  نتائج 

 البنكية. 

ت  العام او اخلاص واليت قد استفاد ومما ميكن مالحظته ايضا ان املؤسسات حمل الدراسة سواء التابعة للقطاع  
 من قروض بنكية مل جتد صعوبة يف احلصول عليها، حسب النتائج الدراسة املعلنة.

 (: نسبة اعتماد املؤسسات التجارية على القروض البنكية4-4الشكل رقم )

 
Source: Enquête sur la situation et les perspectives dans le commerce, ONS 

 
 مت حساب املتوسط اهلندسي للنسب بعد حذف أربع مشاهدات متطرفة وهذا بعد مالحظة التباين الكبري يف النسب لعدد قليل من املشاهدات 1
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نسبة اعتماد املؤسسات التجارية يف اجلزائر على القروض البنكية حسب  ومن خالل الشكل السابق نالحظ ان  
االحصائيات اليت يوفرها الديوان الوطين لإلحصائيات اهنا متفاوتة من فرتة اىل اخرى كما اهنا أتخذ اجتاه عام  

بـأكثر  اين قدرت    2019اىل الثالثي الثالث من سنة    2012متناقص خالل الفرتة من الثالثي الثالث من سنة  
 ابملائة ملؤسسات جتارة اجلملة وجتارة التجزئة على التوايل.  5ابملائة وحوايل  42من 

ومما ميكن تسجيله ايضا من خالل نفس التقرير ان أغلبية املؤسسات التجارية حمل الدراسة سواء التابعة 
اهنا مل جتد صعوابت بنكية  استفادة من قروض  التجزئة واليت قد  او  القروض   لتجارة اجلملة  يف احلصول على 

 البنكية، حسب النتائج الدراسة املعلنة.

الوطين  الديوان  لدراسات  املعلنة  النتائج  حول  املسجلة  املالحظات  خالل  من  اليه  التنبيه  جيب  ومما 
ودقيقة   مفصلة  تكن  مل  املعلنة  النتائج  هذه  ان  اعتبار  على  وهذا  بتحفظ  مالحظات  تبق  اهنا  لإلحصائيات، 

 . أكربيسمح لنا ابلوصول اىل استنتاجات ذات مصداقية  ابلشكل الذي

 من البنوك اجلزائرية:  املؤ.ص.مإشكالية متويل  : الفرع الثاين 

عند عدم كفاية املوارد املالية للمؤ ص م اجلزائرية جتد نفسها جمربة على اللجوء إىل طلب قروض بنكية،  
ولكن ويف كثري من األوقات ترفض البنوك أن تتعامل مع هذه املؤسسات، وهو ما جعل األمر ال حيتمل ابلنسبة  

تثماراهتا وهو ما يؤدي بطبيعة احلال  للمؤسسات ذات نسب النمو املرتفعة األمر الذي جيربها على ختفيض اس
 إىل ختفيض مستوايت التشغيل.  

والبنك العمومي يف اجلزائر ال تتعدى عالقة رمسية تتصف ابلسلبية وعدم  م  املؤ.ص.وطبيعة العالقة بني  
 التعاون مما جردها من أداء دورها الفعال خاصة مع قلة البنوك اخلاصة.  

 عرب مراحل منوهاملؤ.ص.م طبيعة عالقة البنوك ابأوال: 

 ميكن متييز مرحلتني أساسيتني مها:  
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البنوك اب -1 اليت تلجأ إليها  اجلديدة:  م  ملؤ.ص.عالقة  املصادر  البنكية هي أول  القروض  م  املؤ.ص.تعترب 
املؤسسات  من  الشرحية  هذه  مع  تتعامل  البنوك  أن  إال  مشاريعها،  إلنشاء  الالزم  التمويل  على  للحصول 

 مبنتهى احليطة واحلذر على اعتبار أن مستوايت املخاطرة فيها عالية لألسباب التالية: 
مردوديتها  - على  سلبا  يؤثر  ما  وهو  املخاطر  من  جلملة  معرضة  فإهنا  جديدة  املؤسسة  تكون  ،  عندما 

 وابلتايل على البنك؛
 ساس التقديرات فقط؛الدراسة املعمقة اليت يقوم هبا البنك عادة ما تكون على أ -
 عدم توفر هذه املؤسسات على ضماانت كافية، مع عدم قدرهتا على إثبات قدراهتا؛ -
 غياب مؤسسات حكومية خمتصة يف متويل هذا النوع من املؤسسات يف مرجلة اإلنشاء؛ -
 & Eric )فإن جل هذه املؤسسات تفشل يف غضون مخس سنوات من انشائها.  حسب االحصائيات -

Flament, 2004, p. 20) 
اليت تكون يف مرحلة م  املؤ.ص.تفضل البنوك أن تتعامل مع  يف مرحلة النمو:  ملؤ.ص.م  عالقة البنوك اب -2

 النمو والتوسع عن تلك اليت تكون يف مرحلة اإلنشاء للعديد من األسباب نذكر أمهها: 
، األمر الذي يسمح بدراسة  م .ص.املؤوجود معطيات مالية وحماسبية اترخيية لدى البنك عن نشاطات   -

حتديد وقياس خطر منح القرض بدقة ، األمر الذي جيعل البنك قادرا على  الوضعية املالية احلقيقية للمشروع
املعطيات  على  تعتمد  واليت  اإلنشاء  طور  يف  املؤسسات  عكس  على  احلقيقية،  املعطيات  إىل  ابالستناد 

 التقديرية؛ 
تسيري   - حول  معلومات كافية  على  احلصول  على  البنك  حلساابهتا املؤ.ص.م  قدرة  تسيريه  من خالل 

امل مع  عالقاهتا  نوعية  حتديد  وعلى  االئتمانية اجلارية،  سياساهتا  على  التعرف  وابلتايل  والعمالء،  وردين 
 واالقراضية؛ 

 (Nakamura, 1999, p. 48)للبنك هي معلومات واقعية.املؤ.ص.م املعلومات اليت تقدمها  -

 :  املؤ.ص.محمدودية مسامهة البنوك يف متويل اثنيا: 

تزال   اجلزائرية للعديد من  م  املؤ.ص.ما  البنوك  البنكية من طرف  القروض  اجلزائرية تعاين للحصول على 
 وتتمثل فيما يلي:  من منظور املؤسسةاألسباب 
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جيعل   - مما  الكبرية  املؤسسات  وهي  الدولة  مؤسسات  متويل  على  دوما  اجلزائري  البنكي  النظام  يعمل 
 على اهلامش وال حتصل على الدعم املايل؛ ماملؤ.ص.

 يل البنوك متويل القطاع التجاري ألنه قليل املخاطرة على عكس القطاع الصناعي؛ تفض -
 األمر الذي جيعل البنوك حتجم عن متويلها؛  املؤ.ص.منقص الضماانت لدى  -
االجل ختوفا   - الطويل  التمويل  من  بدال  م  للمؤ ص  األجل  قصري  التمويل  ملنح  البنوك  من عدم جلوء 

 ي يصعب من قدرهتا على احلصول على القروض طويلة األجل؛ قدرهتا على التسديد، األمر الذ
 قلة الشفافية يف تسيري عمليات منح القروض ودراسة امللفات املقدمة لطلب منح القروض؛ -
وتقييم   - األحيان  من  املشاريع العتبارها شرطا شكليا يف كثري  دراسة جدوى  اخلربة يف جماالت  نقص 

توفر البنوك اجلزائرية على اآلليات الكافية للتحليل الدقيق للمخاطر املخاطر النامجة عن منح القروض لعدم  
 املرتبطة ابلقروض؛ 

 حمدودية صالحية الوكاالت البنكية يف منح القروض لعدم االستقاللية النسبية واملركزية يف منحها؛ -
 عدم توافق اإلصالحات البنكية مع برامج اإلصالحات الوطنية االقتصادية؛  -
متويل   - يف  املتخصصة  البنوك  متويلها املؤ.ص.م  غياب  وحتسني  مشاكلها  على  التعرف  تستطيع  واليت 

 ( 44، صفحة  2018)صحراوي، .ومتابعتها

 فيما يلي:  م املؤ.ص.تتمثل أسباب مشكلة متويل من منظور البنك 

تفتقر إىل اخلربة التنظيمية واإلدارية واليت تعد  م  املؤ.ص.ضعف اخلربة التنظيمية: ترى البنوك أبن معظم   -
غري  االستخدام  إىل  ابملؤسسات  احلاالت  من  يف كثري  يؤدي  اخلربة  ضعف  أن  حيث  التمويل،  من  أهم 

 ؛ شل املايلالعقالين للموارد املالية وهو ما ينجر عنه مشاكل مالية ميكن أن تصل إىل الف
واملتوسطة:   - الصغرية  للمؤسسات  القروض  منح  عن  املرتتبة  العالية  دراسة  التكلفة  تكلفة  هبا  ونقصد 

الثابتة اليت يتحملها  التكاليف  املشاريع وتقييمها، يف مقابل أهنا حتصل على قروض صغرية ال تتماشى مع 
 البنك؛

 الضماانت الكافية لتغطية قيمة القرض؛ لعدم توفرها علىملؤ.ص.م ارتفاع درجة املخاطر احمليطة اب -
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التأخر عن السداد يف اآلجال احملددة، ابإلضافة إىل عدم التصريح ابلنشاط الفعلي للمؤسسة، حيث   -
 تكون تقديرية؛ املؤ.ص.م أن الدراسات املقدمة من قبل 

 وجود فرص أقل خماطرة أمام البنوك مما جيعلها تستغين عن منح القروض للمؤ ص م؛  -
 ما يعيق الدورة االقتصادية؛  على نوع واحد من النشاطات وهواملؤ.ص.م إقبال  -
 عدم الفصل بني الذمة املالية للمؤسسة والذمة املالية لصاحب املؤسسة؛  -
عدم االستغالل األمثل للموارد املالية املتاحة حيث أن اللجوء إىل االستدانة يؤدي إىل زايدة رأس املال  -

 دون أن تؤدي إىل التأثري ابإلجياب على رحبية املؤسسة.   

 اجلزائرية:  املؤ.ص.مل يف حمددات قرارات التموي: ابعاملطلب الر 

اجلزائرية وهذا ابالعتماد على م  املؤ.ص.أييت هذا اجلزء من الدراسة لتوضيح حمددات قرارات التمويل يف  
 كما يلي:   السابقة اليت تطرقت إىل هذا املوضوعالتجريبية نتائج جمموعة من الدراسات 

حمددات سياسة متويل املؤسسات بعنوان:  أمحد حاب  ومصعب دعاس  الدراسة اليت قام هبا  الدراسة األوىل:
اجلزائرية للفرتة  :  االقتصادية  اجلزائرية  الصناعية  املؤسسات    حيث هدفت ،  2015-2012دراسة عينة من 

اجلز  الصناعية  للمؤسسات  املايل  اهليكل  اختيار  يف  املؤثرة  العوامل  جمموعة  حتديد  إىل  ابستخدام  الدراسة  ائرية 
املتغيات مؤسسات صناعية جزائرية، ومت استخدام اإلحندار املتعدد لتحديد العالقة بني    10لـ  قاعدة بياانت  

املردودية   املستقلة املؤسسة ومعدل حجم    املتمثلة يف معدل  منو  الضماانت ومعدل  االقتصادية ومعدل حجم 
 .  واملتمثل يف نسبة االستدانةواملتغي التابعاملؤسسة وحجم املخاطر العملية.

مصدرين   بني  تتنوع  االقتصادية  املؤسسات  أمام  املتاحة  التمويل  مصادر  أن  الدراسة  افرتضت  وقد 
االست وأموال  امللكية  أموال  مها  افرتضت أبن أساسيني  املؤسسة. كما  مال  رأس  هيكل  يشكالن  واللذان  دانة 

 هيكل رأس مال املؤسسات اجلزائرية يتأثر بعوامل خاصة ممثلة يف املتغريات املستقلة للدراسة.  

وأبرزت الدراسة العالقة اليت تربط بني هذه العوامل هبيكل رأس املال وفقا للدراسات امليدانية يف أنه من  
وجود واملخاطر    املتوقع  االقتصادية  املردودية  من  وكل  التابع  املتغري  بني  إحصائية  داللة  ذات  عكسية  عالقة 
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العملية للمؤسسات، ومن املنتظر وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة 
 املتمثلة يف الضماانت، معدل منو املؤسسة، حجم املؤسسة.  

ا  توصلت  واملردودية  وقد  االستدانة  نسبة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عكسية  عالقة  وجود  إىل  لدراسة 
املؤسسة.   وحجم  الضماانت  مستوى  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  وعدم  للمؤسسة،  االقتصادية 

ن حيث نوع توفر شرط الداللة اإلحصائية إال أنه مل تتوافق الفرضية مع النتائج مابلنسبة لباقي املتغريات فقد  
العملية.   املخاطر  املؤسسة وحجم  منو  االستدانة ومعدل  نسبة  بني  بينت وجود  العالقة  املتعدد  اإلحندار  نتائج 

إحصائية   داللة  ذات  عكسية  التمويلي عالقة  اهليكل  على    بني  مالحظته  مت  ما  وهذا  املؤسسة،  ومردودية 
املؤسسات اجلزائرية اليت تعتمد بشكل كبي على األموال اخلاصة وال تلجأ إىل التمويل اخلارجي )البنكي(  

تؤكد هذه النتيجة نظرية التمويل السلمي وابلتايل إال إذا كان التمويل الداخلي ال يغطي احتياجاهتا املالية. 
 .  تعترب هي األقرب لتفسي السلوك التمويلي للمؤسسة اجلزائرية

لعوامل املؤثرة على اهليكل  ا بعنوانسعيدة محادي وبالل شيخي   الدراسة اليت قام هبا كل منالدراسة الثانية: 
حيث    -2018إىل    2016دراسة حالة القطاع اخلاص الصناعي للفرتة من  –للمؤسسة اجلزائرية    التمويلي

للمؤسسات الصناعية اجلزائرية يف القطاع اخلاص    التمويلي العوامل املؤثرة يف اهليكل  هدفت الدراسة إىل حتديد  
مؤسسة، وعلى اعتبار مستوى املديونية متغري اتبع وابقي املتغريات    94ابستعمال مناذج البانل لعينة مكونة من  

 مستقلة ومتثلت فيما يلي:  

 حجم املؤسسة والذي مت قياسه بلوغاريتم جمموع األصول؛ -
 األصول امللموسة / جمموع األصول؛ملموسية األصول =  -
 الرحبية = الربح التشغيلي اإلمجايل/ إمجايل األصول؛  -
 االقتصاد الضرييب غري املتعلق ابملديونية = جمموع االهتالكات واملؤوانت / جمموع األصول؛ -
 خصوصية األصول = املوجودات غري امللموسة / جمموع األصول؛ -
 .  EBEالديون/ الربح التشغيلي اإلمجايل خطر اإلفالس = الفائدة على القروض و  -

 لتقدير النموذج.   STATA 11ومت استعمال برانمج  
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له درجة عالية من املعنوية ويسمح  هو منوذج اآلاثر الثابتة و أن النموذج املستخدم  وبينت نتائج الدراسة  
ما قبول فرضيات االحندار اخلطي يف  بتفسري تغريات املتغري التابع بداللة تغري املتغريات املستقلة، ويليب إىل حد  

، واملتغري األكثر أتثريا يف مستوى املديونية هو الضماانت، والنظرية  ظل معطيات البانل ابستخدام اآلاثر الثابتة
األوىل  وهو ما يتوافق مع نتائج الدراسة املالية اليت فسرت النتائج املتحصل عليها هي نظرية الرتتيب السلمي. 

 .  هبا )دعاس، حاب(اليت قام 

الثالثة هبا  الدراسة  قام  جملخ:  بشيشيو  سليم  بعنوان  وليد  التمويلي ،  اهليكل  املؤسسات    حمددات  يف 
التعرف   حيث هدفت الدراسة إىل VARدراسة حتليلية قياسية ابستخدام أشعة االحندار الذايت : االقتصادية

امل املؤثرة على اهليكل التمويلي يف مؤسسة  ديد العو يف املؤسسة االقتصادية وحت  على حمددات اهليكل التمويلي
ابستخدام منوذج قياسي. واحتوى منوذج الدراسة على الرفع املايل   2016-2010األجر بربج صباط قاملة للفرتة  

فتمثلت يف    املتغيات املستقلةالذي مت حسابه بقسمة جمموع الديون على جمموع األصول، أما    كمتغي اتبع
 نسبة الرحبية، وهيكل األصول، واملردودية االقتصادية واملالية.  سبة السيولة و ن

وحمددات أخرى، وتوصلت الدراسة إىل أن حمددات اهليكل التمويلي تنقسم إىل حمددات كمية وأخرى كيفية،   
ا و  هي  األصول  وهيكل  واالقتصادية  املالية  واملردودية  والرحبية  التمويلي السيولة  اهليكل  على  املؤثرة    لعوامل 

الطويل املدى  قوي على  يؤثر أتثري سليب  هبا  اخلاص  األصول  أن هليكل  الدراسة، حيث  دون    للمؤسسة حمل 
 لطويل ومنعدم على املدى القصري.  يف حني أن أتثري ابقي املتغريات ضعيف جدا على املدى ا  املدى القصري

الرابعة هبا  :  الدراسة  قام  اليت  توفيقالدراسة  اجمليدورفاع  عبد  بعنوان  قدي  حنو  ،  التمويلي  االجتاه  حمددات 
املؤسسات.  لدى  هبدف    االستدانة  التفحصية  االستقصائية  الدراسات  ضمن  الدراسة  هذه  اندرجت  حيث 

مؤسسة    35ـاالثبات امليداين لتفسري نظرية كل من التوازن ونظرية التمويل اهلرمي إلشكالية التمويل ابالستدانة ل
اولة إعطاء وذلك بواسطة دراسة ترابط حمددات النظريتني مع سلوكها االستداين مع حمصغرية ومتوسطة جزائرية  

تفسري ألثر االستدانة على املؤسسة. احتوى منوذج الدراسة على املتغري التابع ممثال يف نسبة االستدانة، وجمموعة  
النمو، هيكل األصول، الضماانت،  من املتغريات املستقلة ممثلة يف حجم املؤسسة، التمويل الذايت، املردودية، 

االعتماد ع املالية، واخلطر. ومت  برانمج  الشروط  النموذج ابستخدام  تقدير  الصغرى يف  املربعات  -Eلى طريقة 

views  متثلت يف أن التغري اإلجيايب ملستوى االستدانة للمؤسسات  . وقد خرجت الدراسة مبجموعة من النتائج
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ادها مقرون حبجمها وتزايد وترية منوها دون أتثري للشروط املالية على سلوكها االستداين. ابإلضافة إىل أن اعتم
التمويلي %43على االستدانة كبري ويشكل حنو   السلوك  الدراسة إىل أن  من جمموع خصومها، كما توصلت 

للمؤسسة يتالءم مع نظرية التمويل اهلرمي. هذه النتائج تتوافق مع نتائج الدراسات األخرى اليت مت التطرق هلا  
 يف هذا اجلزء من الدراسة.  

 وعليه ميكن تلخيص هذه الدراسات يف اجلدول املوايل:  

 (: يوضح ملخص الدراسات السابقة 11-4اجلدول رقم )

 نتائج الدراسة  املتغيات املستقلة  املتغي التابع عنوان الدراسة

حمددات سياسة متويل  
املؤسسات االقتصادية  

دراسة عينة  : اجلزائرية
مناملؤسسات الصناعية 

-2012اجلزائرية للفرتة 

2015 

معدل املردودية االقتصادية،   نسبة االستدانة 
  ،معدل حجم الضماانت

، ومعدل  ومعدل منو املؤسسة
وحجم املخاطر حجم املؤسسة، 

 .العملية

لمؤسسة،  وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني نسبة االستدانة واملردودية االقتصادية ل
وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى الضماانت وحجم املؤسسة. ابلنسبة لباقي 
املتغريات فقد توفر شرط الداللة اإلحصائية إال أنه مل تتوافق الفرضية مع النتائج من حيث نوع  

دار املتعدد  العالقة بني نسبة االستدانة ومعدل منو املؤسسة وحجم املخاطر العملية. نتائج اإلحن
 اهليكل املايل ومردودية املؤسسة  بينت وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني 

العوامل املؤثرة على اهليكل  
:  املايل للمؤسسة اجلزائرية

دراسة حالة القطاع اخلاص  
  2016الصناعي للفرتة من 

 -2018إىل 

حجم املؤسسة، ملموسية   مستوى املديونية
، االقتصاد  الرحبيةاألصول، 

املتعلق  الضرييب غري 
،  خصوصية األصول ،ابملديونية

 طر اإلفالسخ

النموذج املستخدم هو منوذج اآلاثر الثابتة وله درجة عالية من املعنوية ويسمح بتفسري تغريات  
قبول فرضيات االحندار اخلطي يف  املتغري التابع بداللة تغري املتغريات املستقلة، ويليب إىل حد ما 

ملديونية هو ظل معطيات البانل ابستخدام اآلاثر الثابتة، واملتغري األكثر أتثريا يف مستوى ا
 الضماانت

حمددات اهليكل املايل يف  
–املؤسسات االقتصادية 
دراسة حتليلية قياسية  

ابستخدام أشعة االحندار  
 -VARالذايت 

السيولة ونسبة الرحبية،  نسبة  الرفع املايل
وهيكل األصول، واملردودية  

 االقتصادية واملالية

حمددات اهليكل التمويلي تنقسم إىل حمددات كمية وأخرى كيفية، وحمددات أخرى، والسيولة  
والرحبية واملردودية املالية واالقتصادية وهيكل األصول هي العوامل املؤثرة على اهليكل املايل  

سة، حيث أن هليكل األصول اخلاص هبا يؤثر أتثري سليب قوي على املدى للمؤسسة حمل الدرا
الطويل دون املدى القصري يف حني أن أتثري ابقي املتغريات ضعيف جدا على املدى الطويل  

 ومنعدم على املدى القصري.
حمددات االجتاه التمويلي حنو  

 االستدانة لدى املؤسسات.
املؤسسة، التمويل الذايت،  حجم  نسبة االستدانة 

املردودية، النمو، هيكل  
األصول، الضماانت، الشروط  

 املالية، واخلطر 

التغري اإلجيايب ملستوى االستدانة للمؤسسات مقرون حبجمها وتزايد وترية منوها دون أتثري  
شكل  للشروط املالية على سلوكها االستداين. ابإلضافة إىل أن اعتمادها على االستدانة كبري وي

 من جمموع خصومها  %43حنو 

 النظرية املالية: نظرية التمويل اهلرمي 
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 : من إعداد الطالبة ابالعتماد على ما سبق.املصدر

القول   متويل  وملخص  حمددات  استنتاج  ميكن  سبق  ما  على  يف  م  املؤ.ص.واعتمادا  تتمثل  اجلزائرية 
إجياد   واليت مت  الدراسات  بني هذه  املشرتكة  املؤسسة،  احملددات  االستدانة وهي حجم  نسبة  بينها وبني  عالقة 

اجلزائرية  م  املؤ.ص.ابإلضافة إىل أن النظرية املالية اليت تتبعها    وهيكل أصوهلا، والضماانت ومعدل منو املؤسسة.
 يف سلوكها التمويلي هي نظرية التمويل اهلرمي، أي أهنا ال تلجأ إىل التمويل اخلارجي إال يف حالة عدم كفاية

أمواهلا اخلاصة، مع ضرورة التأكيد على أن مصادر التمويل اخلارجية للمؤ ص م اجلزائرية ممثلة فقط يف التمويل  
 البنكي نظرا لغياب نشاط السوق املالية.  
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 خالصة الفصل الرابع 

تعريف   إىل  الفصل  هذا  يف  لسنة  املؤ.ص.م  تطرقنا  التوجيهي  القانون  اعتمد2001حسب  ه  في   والذي 
معيارين نقديني مها معيار حجم رقم األعمال   عدة معايري متثلت يف   على م  املؤ.ص.وضع تعريف    املشرع عند

فيعرب عن   النوعي  املعيار  أما  املؤسسة.  داخل  العمال  نقدي هو عدد  السنوية، ومعيار غري  السنوي واحلصيلة 
تسيري   التسيري.   حيث م  املؤ.ص.طريقة  يف  اإلستقاللية  ملعايري  استيفائها  على ضرورة  أكد  فيما خيص  أما    أنه 

هلا سوى فيما تعلق ابحلدود القصوى    ه فلم خيتلف كثريا يف تعريف  2017يهي اجلديد لسنة  تعريف القانون التوج
التعريف خملعايري  من  أيضا  حاولنا  املؤ.ص.م.  مسامهة  مدى  إبراز  الفصل  هذا  الوطين   الل  االقتصاد  يف 

حيث أنه كان    اتوابلتحديد مسامهتها يف كل من التشغيل، والناتج الداخلي اخلام، والقيمة املضافة، والصادر 
 .  هلا دور كبري يف زايدة عدد العمال ورفع قيمة املؤشرات االقتصادية

اب اخلاصة  األموال  مصادر  إىل  التطرق  أيضا  الداخلية ملؤ.ص.م  مت  اخلاصة  األموال  خمتلف  يف  واملتمثلة 
الضوء على مشاكل متويلها ابلقروض   املقرتضة، مع تسليط  الذي ر اعتبالبنكية ابواألموال  اخلارجي  املصدر  ها 

اليت نظرا لغياب  املؤ.ص.م  تلجأ له   السابقة  الدراسات  اجلزائرية. مث قمنا ابستعراض جمموعة من  البورصة  دور 
اجلزائرية لنصل يف األخري إىل أهنا تتبع نظرية التمويل اهلرمي، حيث أهنا املؤ.ص.م  تطرقت إىل حمددات متويل  

تل وال  اخلاصة  األموال  الداخلية،  تعتمد على  املصادر  اخلارجي إال يف حالة عدم كفاية  الدين  إىل  توصلنا جأ 
هلا، والضماانت ومعدل  حجم املؤسسة، وهيكل أصو اجلزائرية متمثلة يف  م  املؤ.ص.ن حمددات متويل  أيضا إىل أ

 . وهذا حسب نتائج الدراسات السابقة  منو املؤسسة

وهبذا نتجه إىل دراسة احلالة يف اجلزء املوايل من الدراسة )الفصل اخلامس( من خالل حماولة دراسة حالة  
 عينة من املؤ.ص.م يف والية سطيف وإسقاط ما مت دراسته يف الفصول النظرية على الواقع العملي.  

 

 

 



 

 
 

 

 الفصل اخلامس
تفسري قرارات متويل املؤسسات  

الصغرية واملتوسطة بالقروض 
حسب   سطيفوالية البنكية يف 

 نظرية اإلشارة
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 متهيد:

متويل   موضوع  خالل    املؤ.ص.ميعد  من  ابلغا  اهتماما  انلت  اليت  املواضيع  بني  من  البنكية  ابلقروض 
الدراسات   نتائج هذه  واختلفت  املتقدم،  العامل  اقتصادايت  والتطبيقية، خصوصا يف  النظرية  الدراسات  خمتلف 
قياسها  وأساليب  الدراسة وطرق  لعناصر  املمثلة  املتغريات  الدراسة، واختالف  اجناز   ابختالف مكان وظروف 

من طرف  بعد إبراز خمتلف املداخل النظرية املفسرة للهيكل التمويلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  احصائيا. و 
الفصل  هذا  جاء  التطبيقي  جانبها  يف  األطروحة  موضوع  والستكمال  املعلومات،  متاثل  عدم  ظل  يف  البنوك 

 . توسطةملإلسقاط األبعاد النظرية ملوضوع البحث على بعض املؤسسات الصغرية وا 

يف والية سطيف ابعتبارها تنشط يف خمتلف القطاعات، وعليه سنحاول    املؤ.ص.مالدراسة على    وستتم
نستخدم   أن  الدراسة  من  اجلزء  هذا  منيف  العمل  جمموعة  الواقع  يف  للتجريب  وخنضعها  على  املتغريات  ي 

في اجلزائر لالقرتاض من  املؤ.ص.متفسريها ملدى جلوء    علىدرس مدى أتثري قدرة هذه املتغريات  نو ،  املؤ.ص.م
،  2019إىل    2015البنوك التجارية يف ظل عدم متاثل املعلومات بينهما، خالل الفرتة الزمنية املمتدة من سنة  

وأسلوب   الصغرى  املربعات  تقنية  ابستخدام  املتعدد  االحندار  منوذج  نظرا  ابستعمال  املقطعية  الزمنية  البياانت 
 ملالئمة هذه األساليب لطبيعة بياانت الدراسة.  

 سنقوم بتقسيم هذا الفصل إىل العناصر التالية:  وللوصول ألهداف الدراسة 

 التذكري بنتائج الدراسات السابقة   املبحث األول:

 صياغة الفرضيات واختيار املتغريات املفسرة  املبحث الثاين:

 تقدير النموذج وحتليل النتائج املبحث الثالث:
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 املبحث األول: التذكي بنتائج الدراسات السابقة 

م خاصة مع بداية عشرية تسعينات القرن الفارط واليت  الدراسات اليت اهتمت بتمويل املؤ.ص. تنوعت  
ميزهتا موجة التحرير االقتصادي وختلي الدول عن املؤسسات الكبرية وجتزئتها إىل مؤسسات صغرية ومتوسطة  
هذه األخرية تتميز بندرة املوارد املالية اليت تعيقها عن ممارسة نشاطها االستغاليل بصفة عادية، ويرى العديد من  

متويل  البا إشكالية  حول  األحباث  تزايد  أن  اإلطار  هذا  يف  تعداد  املؤ.ص.م  حثني  تزايد  عن  نتج  وعوائقها 
 مؤسسات هذا القطاع وتزايد دورها يف زايدة الناتج الداخلي اخلام. 

يعد مجع الدراسات السابقة واالطالع عليها من بني أهم اخلطوات اليت ميكن من خالهلا ضمان العمل  
س منهجية  إىل  وفق  ابإلضافة  الدراسة ليمة،  أهداف  لتحقيق  الدراسات  تلك  ومنهجية  أبفكار  االستعانة 

مع   إليها  املتوصل  النتائج  مقارنة  إىل  ابإلضافة  السابقة  الدراسات  عندها  وقفت  اليت  اجلوانب  واستكمال 
 نتائجها.  

االقتصادية يف ظل عدم   املؤسسات  تناولت متويل  اليت  السابقة  الدراسات  ولقد قمنا جبمع جمموعة من 
 متاثل املعلومات حيث سنعرضها ابختصار كما يلي:  

 املطلب األول: استعراض الدراسات األجنبية السابقة

البنوك الكندية يف متويل املؤسسات ( واليت كانت تتمحور حول دور  1997دراسة مارغوليس )الدراسة األوىل: 
املرتفعة، ومن   الرحبية  املؤسسات ذات  البنوك تفضل متويل  الدراسة إىل أن  الصغرية واملتوسطة، حيث توصلت 
املعلوم أن عالقة الرحبية ابملخاطرة عالقة موجبة، على اعتبار أن املؤسسة تتوقع عائد أعلى من العوائد املتوقعة 

أن حجم املؤسسة ال ميكنها من حتقيق الضماانت اليت تفرضها البنوك وهو ما يؤدي إىل  من طرف البنوك، ومبا  
عدم حصوهلا على التمويل البنكي نظرا لعدم متاثل املعلومات بني املؤسسة والبنك وهذا ما يؤدي ابلبنوك إىل  

يز املؤسسات الكبرية ، ومن بني اخلصائص اليت مت تفضيل متويل املؤسسات الكبرية بدال من الصغرية واملتوسطة
عن نظريهتا الصغرية واملتوسطة نقص درجة عدم متاثل املعلومات بينها وبني البنوك بسبب قواعد اإلفصاح املايل  

اليت تستخدمها كضماانت ارتفاع قيمة أصوهلا  السوق ابإلضافة إىل  يوفرها  . وظهر جليا من خالل هذه  اليت 
 على القروض البنكية هي:  املؤ.ص.م ل الدراسة أن العوامل املؤثرة يف قدرة حصو 
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 الضماانت املتوفرة؛  -
 حجم املؤسسة؛  -
 املردودية املالية؛  -
 مدى توفر املعلومات حول نشاط املؤسسة.   -

كما توصلت الدراسة إىل أن للتوزيع اجلغرايف للمؤ ص م أثر على إشكالية التمويل، إذ أن املناطق اليت 
تتواجد فيها نسبة كبرية من املؤسسات مقارنة ابلبنوك تعاين مؤسساهتا من مشاكل يف التمويل أكرب من  

 املناطق اليت يكثر فيها عدد البنوك ويقل فيها عدد املؤسسات.  

ا بني    1998دراسة برغر وأودل عام  لثانية:  الدراسة  اجراء دراسة مقارنة  الدراسة حول  حيث متحورت هذه 
وقد توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج نوجزها فيما  ملؤ.ص.م  ا مصادر التمويل اخلاصة ابملؤسسات الكبرية و 

 يلي:  

االئتمان للمؤسسة، حيث كلما قل حجم   - املؤسسة يف قرار منح  املؤسسة كلما تضاءلت يؤثر حجم 
 فرصتها يف احلصول على القروض البنكية؛ 

يؤثر حجم املؤسسة وعمرها عكسيا على نسبة االعتماد على االئتمان التجاري، حيث كلما قل حجم  -
 املؤسسة وعمرها كلما زاد جلوئها إىل طلب مهلة للسداد من املوردين؛ 

ذايت، وهذا الرتفاع درجة املخاطرة من وجهة يؤثر حجم املؤسسة على نسبة االعتماد على التمويل ال -
 نظر البنوك اليت ترى أن حجم املخاطرة ال يتناسب مع قدرة املؤسسة على الوفاء ابلتزاماهتا جتاه البنوك.  

ا هبا    لثالثةالدراسة  قام    ( clara cardone-riportella and leonardo cazorla-papis  ،2006)واليت 
اخلاص ابملؤ املقارابت  ن  بعنوا املال  رأس  لتحليل هيكل  وم    اجلديدة  اإل-ص  املؤسسات   The-سبانيةدراسة حالة 

new approaches to the analysis of capital structure of sme’s: empirical evidence 

from spanish firms.، هدفت هذه الدراسة إىل حتديد العوامل احملددة للهيكل املايل للمؤسسات الصغرية  
اإلشارة والوكالة يف تفسري حمددات اهليكل  ةنظري كل من  واملتوسطة يف اسبانيا، أين ارتكزت دراستهما على دور

الصغرية املايل، املؤسسات  متويل  وقرارات  املال،  رأس  هيكل  نظرايت  من  للدراسة كل  النظري  اجلزء  تضمن 
مؤسسة صغرية ومتوسطة تنتمي إىل  13200جراءه على عينة مكونة من  واملتوسطة، أما اجلزء التطبيقي فقد مت إ
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على   احلصول  ومت  اإللكرتوين،  ابلربيد  إرساله  مت  استبيان  توزيع  خالل  من  للشركات،  اإلسباين    410الدليل 
استبيان صحيح فقط. وقد مت اختبار صحة جمموعة الفرضيات حيث مت حتديد العوامل احملددة للهيكل املايل  

 قة املقرتحة بينها وبني نسبة األموال املقرتضة، والشكل املوايل يوضح ذلك: والعال

 ( متغيات الدراسة 1-5الشكل رقم)

 
source: clara cardone-riportella and leonardo cazorla-papis, The new approaches to 

the analysis of capital structure of sme’s: empirical evidence from spanish firms. 

الصغرية   التمويلي للمؤسسات  اهليكل  الباحثني قد قاما بتجميع حمددات  الشكل نالحظ أن  ومن هذا 
يف ثالث جمموعات أساسية وهي املعايري املتعلقة ابحلجم، املعايري املتعلقة بسمعة املؤسسة، واملعايري  واملتوسطة  

 املتعلقة خبصائص العالقة بني املقرض واملقرتض.  

 وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج متثلت فيما يلي:  
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تبلغ  املؤ.ص.م  نسبة   - املالك  غري  من  تسيريها  يتم  حمل  %  11.48اليت  املؤسسات  جمموع  من  فقط 
أغلبية   أن  أي  وظائف  املؤ.ص.م  الدراسة،  بني  واضح  فصل  يوجد  ال  وابلتايل  املالكني  طرف  من  تسري 

املقرتضة كما األموال  نسبة  وبني  بينها  واضح  إرتباط  وجود  وعدم  والتسيري،  حسب    امللكية  مفرتض  كان 
 نظرية اإلشارة. 

استحااملؤ.ص.متتميز   - هي:  مميزات  من  بثالث  النوع  هذا  اعتماد  االصدار،  أسواق  استخدام  لة 
الوظيفتني. كل   بني  الفصل  بعدم  يتميز  والتسيري  للملكية  هيكل  وجود  البنكية،  القروض  على  املؤسسات 

مها:   مهمتني،  نتيجتني  على  تنطوي  املميزات  أفضل  زايدة  هذه  ترتيب  نظرية  وأن  املعلومات،  متاثل  عدم 
 مها املالئمتان إلجراء هذه الدراسة. مصادر التمويل نظرية اإلشارة

التالية: "كلما كان احلجم أكرب كلما   - النظرية  العالقة  البياانت ال يؤكد  يتعلق ابحلجم فإن حتليل  فيما 
 . "زادت نسبة االقرتاض

من   - أقل  بدرجة  تتمتع  للوظائف  األعلى  التخصص  ذات  والرقابة:الشركات  امللكية  مبتغري  يتعلق  فيما 
 ه توجد عالقة سلبية. االقرتاض، أي أن

داللة   - ذات  ليست  أهنا  من  الرغم  على  التمويل  مصادر  أفضل  ترتيب  لنظرية  ابلنسبة  الشيء  نفس 
 احصائية يف منوذج االحصاء.

تتميز  أ - اليت  الشركات  أن  االشارة إىل  واملقرتض، جتدر  املقرض  بني  العالقة  يتعلق خبصائص  فيما  خريا 
 .مل مع عدد أكرب من املؤسسات املاليةبدرجة أعلى من االقرتاض هي اليت تتعا

الرابعة   هبا  الدراسة  قام  يف  عنوانبydriss zianeاليت  الديون  ببياانت –الفرنسية  املؤ.ص.م:هيكل  الدراسة 
 La structure d’endettement des PME francaises: une étudesur données de-البانل

panelمتثلت    الفرنسية.  املؤ.ص.م. وقد مشلت الدراسة عينة من  1998-1991ناولت الدراسة الفرتة ما بني  ت
الدراسة الديون أي )  متغريات  املالية مقارنة إبمجايل األصول(فيهيكل  الديون  متغري احلجم ومت قياسه  ،  جمموع 
 املعلومات  رأمسال  املؤشر  هذا   ميثل.  للعمر  ممثل  متغري  بواسطة  سنة،   لكل   الشركات،  عمر   قياسحبجم العمال،  

  النتيجة   أهنا  على  امللكية  حقوق   تعريف  يتم    الرحبية   نسبة  خالل  من   الشركة  أداء  قياس  يتم     الشركة،   يف  املوجود
ابستخدام هليكل الديون  متت الدراسة من خالل دراسة قياسية حتليلية    .امللكية للشركة  حبقوق  مقارنة  الصافية
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املقطعية  من البياانت  البانل(وذج  بياانت  .)بياانت  الدراسة من قاعدة  املستخدمة يف هذه  البياانت  مت استخراج 
dlsque pour l’analyse économique    وحساابت وامليزانيات  احملاسبية  املعلومات  على  حيتوي  الذي 

ل لتحديث    781781ـالنتائج  وفقا  فرنسية  اسرتاتيجية    .1999مؤسسة  وجود  أتكيد  إىل  الدراسة  توصلت 
مؤ ص م فرنسية وهذا ابالعتماد على مؤشرات أخرى مثل  2267لإلشارة يف تكوين القروض البنكية لعينة من 

 ويل الداخلي، السمعة أمام الشركاء التجاريني، والنمو.  هيكل األصول، التم

واليت    2014سنة  Christine Chevallier et Anthony Miloudiالدراسة اليت قام هبا  الدراسة اخلامسة:  
املاال النمو والرحبية  هدفت إىل دراسة حمددات هيكل رأس  امللموسة وفرص  املؤسسة واألصول  ملمثلة يف حجم 

للمؤ ص م الفرنسية اليت تستخدم تكنولوجيا عالية وفقا لنظرية ترتيب مصادر التمويل. ومت إجراء دراسة قياسية  
من   مكونة  عينة  على  البانل  بياانت  الفرتة  5916بنموذج  خالل  ومتوسطة  صغرية   2010-2005مؤسسة 

الد املؤسسة على احلصول على  توصلت  الثابتة تلعب دورا أساسيا يف مدى قدر  راسة إىل أن حجم األصول 
املؤسسة، كلما أعطى ذلك ضماان أكرب   الثابتة يف  انه كلما زاد حجم األصول  اعتبار  البنكية، على  القروض 

سسة وحجم القروض  كما توصلت إىل وجود عالقة طردية بني حجم املؤ   للبنوك لتمويل استثماراهتا ابلقروض.
تنعكس بشكل إجيايب على االقرتاض املؤ.ص.م  طويلة االجل يف هيكلها املايل. كما أن فرص حتقيق النمو يف  

 بشكل عام وعلى القروض طويلة االجل. 

يف   اإلشارة  طريق  االسرتاتيجية عن  أمهية  على  تؤكد  الدراسات  هذه  يف  املؤ.ص.م  كل  النقص  بسبب 
املعلومات،   يف  ابالشفافية  اخلاصة  املعلومات  يف  متاثل كبري  عدم  وجود  إىل  يؤدي  الذي  بني  ملؤ.ص.م  األمر 

أغلبية   ان  اعتبار  على  وهذا  اخلارجيني  واملستثمرين  املالكني املؤ.ص.م  املالكني  من طرف  تسيريها  يتم  عائلية 
اظ على السيطرة والذين ال يفضلون عادة فتح رأمسال املؤسسة للتداول هبدف عدم إشراك مسامهني جدد واحلف

وضمان بقاء العائد احملقق حكرا على املالكني القدامى، وهو ما يعد مؤشرا جيدا على قيمة املؤسسة يف حالة 
 إقدامها على زايدة نسبة األموال املقرتضة.  
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 املطلب الثاين: استعراض الدراسات العربية السابقة

األ هبا  وىلالدراسة  قام   :Bouzid BouhadibaبعنوانL’effet du partage de l’information sur 

les contraintes definancement des PME de la région de MENA   حيث هدفت    2015عام
م  االئتمانية على قيود متويل املؤ.ص.   الدراسة إىل دراسة أثر مشاركة املعلومات االئتمانية من خالل السجالت

مهمة مفادها أن أن سجالت االئتمان يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وانطلقت الدراسة من فرضية  
من جهة واملقرضني  املؤ.ص.م  تقلل من قيود التمويل الناجتة عن عدم متاثل املعلومات يف عالقة االئتمان بني  

أن   هو  الدراسة  هذه  إلجراء  والدافع  أخرى،  جهة  هاملؤ.ص.م  من  يف  يف  أكرب  صعوابت  تواجه  املنطقة  ذه 
التمويل اخلارجي مقارنة   بياانت ملؤ.ص.م  ابالوصول إىل  العامل. استخدمت هذه الدراسة  يف مناطق أخرى يف 

بني عامي   الدويل  البنك  املنطقة هبدف    5000تتعلق أبكثر من    2010و  2005من  مؤسسة تعمل يف هذه 
االئتماين  التحقق   التسجيل  مؤسسات  أتثري  وصول  من  دون  حتول  اليت  احلواجز  لألموال  املؤ.ص.م  على 

 اخلارجية.  

الدراسة   هذه  نتائج  حتسني  وأشارت  على  تعمل  واخلاصة  العامة  االئتمان  سجالت  مؤسسات  ان  إىل 
من خالل جعلها أق غموضا يف نظر املاحنني اخلارجيني يف عالقة االئتمان. املؤ.ص.م  املعلومات املتاحة عن  

نموذج التجرييب ترى أنه عندما يكون االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص مرتفعا يف بلد ما، فإن ونتائج تقدير ال
التمويل.   إىل  الوصول  دون  اليت حتول  احلواجز  شدة  من  يقلل  إىل  وجود سجل خاص  الدراسة  أن  وتوصلت 

اليت تكون جودة بياانهتا املالية موثوقة وترسل إشارات للجهات املاحنة لالئتمان حول إدارهتا اجليدة  املؤ.ص.م  
 )حتمل شهادة دولية( جتد عقبات اقل مقارنة من نظريهتا اليت ال تبذل هذا اجلهد.  

 Financing-ريف حمددات طلب القرض املص–:دراسة متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة  عنوانب:  ثانيةالدراسة ال

of small and medium entrprises (SMEs) determinats of bank loan application   من
الباحثني   الوهابإعداد  عبد  الصمد، كلثوم  عبد  مت    خالد  الدراسةحيث  إشكالية  يلي:  طرح  ماهي كما 

الصغرية واملتوسطة؟ املصريف للمؤسسات  القرض  اليت حتدد طلب  ومتثلت يف أربعة عوامل رئيسية هي    العوامل 
النظري   اجلزء  تضمنه  ما  وهذا  املعلومات  متاثل  وعدم  العمل  واسرتاتيجية  واملؤسسة  البشري  املال  رأس 

الضماانت اليت تطلبها البنوك على قرارات املالك    كل من  من املرجح أن تؤثرأنه    للدراسة.وقد افرتضت الدراسة
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الناشئة سيؤثر على تقدم الشركة  املؤسسةمصدر متويل  وأنى قروض مصرفية.)املدير( للتقدم بطلب احلصول عل
وخربته وخطة عمل املؤسسة  من املرجح أن املستوى التعليمي للمالك    . وأنهبطلب احلصول على قرض بنكي

القروض   وفوائد  قروض مصرفية. وحجمها  على  احلصول  على طلب  م    يؤثر  للمؤ ص  مسح  اجراء  مت  حيث 
البا عددها  املختارة  )  530لغ  من  املؤسسة  حجم  على  من   50-1بناءا  خمتلفة  لقطاعات  تنتمي  موظفا( 

 استبياان صاحلا للدراسة.  364االقتصاد. حيث مت مجع 

ومتثل اهلدف الرئيسي للورقة البحثية يف تطوير منوذج قرض مصريف يعتمد على قابلية التطبيق، مث تطوير  
األولية لطلبات النموذج ابستخدام طريقة كمية مقرتنة بن البياانت  افرتاضي مطبق على  استنتاجي  اختبار  تائج 

 مت مجعها من االستبياانت. القروض اليت 

وأشارت نتائج اإلحندار إىل أن خربة املالك ليس هلا عالقة كبرية مبيل املؤسسة للتقدم بطلب للحصول  
مصريف.   قرض  مرتبطة  على  القروض  وفائدة  والضماانت  املؤسسة  وحجم  للمالك  التعليمي  املستوى  أن  كما 

املؤسسة وقصر مدة   بشكل سليب مبيل املؤسسة للتقدم بطلب احلصول على قرض مصريف. وتبني أن خطة عمل
 العالقة مع البنوك واملصارف ترتبط بشكل إجيايب بتقدم املؤسسة بطلب للحصول على قرض مصريف.  

ال أمري :لثةثاالدراسة  مسعود  معيزة  هبا  ابلقروض بعنوان قام  التمويل  حمددات  لتفسي  اإلشارة كمدخل  نظرية 
الصغية واملتوسطة يف ظل ظروف   للمؤسسات  املعلوماتاالستثمارية  عينة من  -عدم متاثل  دراسة حالة 

 حيث طرح اإلشكالية التالية: -في اجلزائراملؤ.ص.م

االستثما  ابلقروض  التمويل  حمددات  تفسر  أن  اإلشارة  لنظرية  ميكن  مدى  أي  للمؤسسات إىل  رية 
 الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر؟  

الدراسة   فرضيات  لنظرية  وقام ابختبار  وفقا  املايل كما جاءت  اهليكل  الرتكيز على حمددات  من خالل 
 اإلشارة كما يلي: 

 هناك عالقة طردية بني قيمة رقم األعمال وقيمة األموال املقرتضة يف اهليكل املايل للمؤ ص وم.  -

 طردية بني قيمة قروض املوردين وقيمة األموال املقرتضة يف اهليكل املايل للمؤ ص وم. هناك عالقة  -

 هناك عالقة طردية بني قيمة النتيجة الصافية وقيمة األموال املقرتضة يف اهليكل املايل للمؤ ص وم.  -
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 مت تلخيص فرضيات البحث ومتغرياته يف الشكل املوايل:  

 متغيات الدراسة والعالقة املفرتضة بينها (: 2-5الشكل رقم )

 

 ( 125، صفحة 2016)معيزة م.، املصدر: 

  حماور الدراسة ومشلت  .  2012-2010يف اجلزائر، خالل الفرتة    املؤ.ص.مجمموعة من  متت الدراسة على  
من تطوير    كال  النظري  و   املؤ.ص.ممعوقات  املؤسسةاإلطار  وحجم  املايل  اهليكل  بني  إىل   للعالقة    إضافة 

املعلومات.   متاثل  عدم  ظروف  ظل  يف  واملتوسطة  الصغرية  للمؤسسات  املايل  اهليكل  دراسة وأخريا  حمددات 
حول   اجلزائر  املؤ.ص.مميدانية  للسجل    يف  الوطين  املركز  من  النتيجة  وجدول  امليزانيات  على  احلصول  ومت 

النتائج نوجزها التجاري، وقد مت تقدي البياانت بطريقة املربعات الصغرى. وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من  ر 
 فيما يلي:  

السمعة  - املؤسسة،  منها حجم  املؤشرات  من  العديد  على  تتم ابالعتماد  أن  ميكن  اإلشارة  إسرتاتيجية 
 أمام الشركاء التجاريني، مدى قدرة املؤسسة على حتقيق نتائج إجيابية؛ 

الوصول إىل عالقة طردية بني قيمة القروض املالية وقيمة قروض املوردين، مما يشري إىل احتمال اعتبار   -
قيمة قرض املورد وابلتايل مسعة املؤسسة أمام الشركاء التجاريني كمؤشر على القدرة االقرتاضية للمؤ ص م يف  

 ويل أصوهلا؛ اجلزائر مما يؤدي إىل التوسع يف استعمال القروض املصرفية يف مت

املالية وكل من   - القروض  قيمة  الدراسة أيضا إىل عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني  توصلت 
النتيجة الصافية وقيمة رقم األعمال يف حني أنه من املفرتض أن تكون هناك عالقة طردية على اعتبار أنه  

هتا على احلصول على القروض. يف  كلما حققت املؤسسة نتيجة صافية أكرب كلما أدى ذلك إىل زايدة قدر 
نفس الوقت مت التوصل إىل أنه كلما زاد حجم املؤسسة كلما أدى ذلك إىل زايدة قدرهتا االقرتاضية، واقرتح 
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إىل اللجوء إىل القروض البنكية لتمويل  املؤ.ص.م  الباحث تفسريا هلذه النتائج متثل يف انعدام رغبة مسريي  
 وارد الداخلية. استثماراهتم واعتمادهم على امل

 Décision bancaire sousبعنوان  Adouka Lakhdar et autresالدراسة اليت قام هبا:  الدراسة الرابعة

asymétrie informationnelle متويل  2015سنة دراسة  هو  املقالة  هذه  من  اهلدف  كان  حيث 
حيث ومن أجل دراسة أمهية وأتثري عدم متاثل املعلومات يف اختاذ القرار  في ظل عدم متاثل املعلومات،املؤ.ص.م

مؤسسات صغرية ومتوسطة ممولة من البنك الوطين اجلزائري    04بشأن منح االئتمان مت دراسة عينة مكونة من  
وحاولت  والتشغيلية  االستثمارية  االعتمادات  خمتلف  من  املؤسسات  هذه  استفادت  حيث  معسكر،  بوكالة 

وأظهرت الدراسة أن البنوك وعند حتديدها لشروط اسة شرح خصوصيات كل حالة وقرار البنك يف كل مرة.الدر 
االئتمان البنكي للمؤ ص م تويل أمهية خاصة حلجم املؤسسة ونتائجها املالية، واخلصائص الشخصية للمقرض  

مع املؤسسة وقبل كل شيء توفر  واملقرتض والتزامه الشخصي وكذلك جودة عالقة العمل اليت يتم احلفاظ عليها 
 املعلومات.  

وفقا   التابع  ابملتغري  وعالقتها  املستقلة  الدراسة  متغريات  تلخيص  حناول  السابقة  الدراسات  ومن خالل 
 للجدول املوايل: 

 (: يوضح متغيات الدراسات السابقة1-5اجلدول رقم )

 التابع املتغي  / عالقتها حبجم القروض تغي املستقل امل الدراسة 
،  املردودية املالية، حجم املؤسسة ، الضماانت املتوفرة  1977دراسة مارغوليس عام 

التوزيع ، مدى توفر املعلومات حول نشاط املؤسسة
 اجلغرايف للمؤ ص م 

 
 طردية

 حجم املؤسسة  1998دراسة برغر وأودل عام 

 

كلما قل حجم املؤسسة كلما تضاءلت فرصتها يف احلصول على  
 القروض.

 عمر املؤسسة وحجمها 

 
يؤثر عمر وحجم املؤسسة عكسيا على نسبة االعتماد على االئتمان 
التجاري حيث كلما قل حجم املؤسسة، كلما زاد جلوءها إىل طلب 

 مهلة للسداد من املوردين.
 حجم املؤسسة 

 

 

املخاطرة من  نسبة االعتماد على التمويل الذايت الرتفاع درجة يؤثر على 
 وجهة نظر البنوك.
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Clara cardone riportella 

et leonardo cazorla 

papis 

2006 
 
 

 

حجم  ، حجم املبيعات،  عدد املوظفني متغريات احلجم:
 األصول 

 العالقة وفقا لنظرية الوكالة، واإلشارة وترتيب مصادر التمويل: 
 موجبة 
 

 للنظرايت الثالثالعالقة موجبة وفقا  متغري مسعة املؤسسة 
العالقة موجبة ابلنسبة لنظرييت الوكالة واإلشارة وسالبة لنظرية ترتيب   فصل امللكية عن التسيري 

 مصادر التمويل 
 موجبة  العالقة بني املقرض واملقرتض 

Christine Chevallier et 

Anthony Miloudi 
 2014سنة 

،  فرص النمو، حجم املؤسسة، حجم األصول الثابتة
 الرحبية 

 طردية حبجم القروض يف اهليكل املايل

Ydrisse Ziane  موجبة  احلجم، عمر املؤسسة، نسبة الرحبية 
Bouzid Bouhadiba  

2015 
مشاركة املعلومات االئتمانية من خالل السجالت  

 االئتمانية
العالقة موجبة، حيث أن مشاركة املعلومات االئتمانية يزيد من فرص 

 على القروض البنكية.املؤ.ص.محصول 
،  مصدر متويل املؤسسة الناشئة،  الضماانت املطلوبة خالد عبد الصمد وكلثوم عبد الوهاب

،  خطة عمل املؤسسة، خربة املالك، ملستوى التعليميا
 دة العالقة قصر م، فوائد القروض، حجم املؤسسة

 كلها سلبية ما عدا حجم املؤسسة وقصر مدة العالقة 
 

 
 عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية  رقم األعمال  معيزة مسعود أمري 

 عالقة طردية قروض املوردين
 من املفرتض طردية  النتيجة الصافية
 عالقة طردية رقم األعمال 

 : من إعداد الطالبة. املصدر

السابق نالحظ أن املتغريات املستقلة للدراسات السابقة ختتلف من دراسة ألخرى، حيث  من اجلدول  
معيار  منها  للمؤسسة  املالية  القوائم  من  املستخرجة  واحملاسبية  املالية  البياانت  على  الدراسات  بعض  اعتمدت 

غريات نوعية واليت  ... اخل، كما جند أن بعض الدراسات اعتمدت على متحجم األصول، منو املؤسسة، الرحبية
استبيان كما هو احلال ملتغريات خصوصية العالقة بني املقرض واملقرتض،   مت احلصول على بياانهتا من خالل 

 خربة املالك ومستواه الدراسي، مسعة املؤسسة..... 
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 املبحث الثاين: صياغة الفرضيات واختيار املتغيات املفسرة 

بتكوين الدراسة  من  اجلزء  هذا  يف  مت   سنقوم  واليت  الدراسة  بنموذجي  اخلاصة  الفرضيات  من  جمموعة 
املبحث   يف  ذكرانها  وقد  لنا  سبق  واليت  واألجنبية  العربية  السابقة  امليدانية  الدراسات  على  ابالعتماد  بناءها 

ل الدراسة. ابإلضافة إىل اختيار املتغريات اخلاصة بدراستنا  حم  املؤ.ص.مالسابق من أجل اختبارها على جمموعة  
، حيث أنه إذا علمنا أن هيكل التمويل ألي مؤسسة يعرب على املزيج التمويلي املوجه لتمويل األصول  تعريفهاو 

التمويلي هو املزيج بني األموال طويلة األجل املمثلة يف األموال اخلاصة والقروض طويلة   الدائمة، فإن اهليكل 
 األجل، وعليه ستكون فرضيات الدراسة ومتغرياهتا كما يلي: 

 وبناء مناذج الدراسة  املطلب األول: صياغة الفرضيات

املطلب   الدراسة  بسنقوم من خالل هذا  السابقة بناءا  ومناذجها  صياغة فرضيات  الدراسات  نتائج  على 
 اليت تعرضنا هلا يف املبحث السابق: 

 : فرضيات الدراسة الفرع األول 

من خالل هذه الدراسة امليدانية سنقوم ابلرتكيز على حمددات اهليكل التمويلي للمؤ ص م وفقا ملا جاء 
يف  املؤ.ص.م  يف نظرية اإلشارة نظرا ملالءمتها للمحيط املؤسسايت يف االقتصاد اجلزائري حيث جند أن أغلب  

ميتاز   االقتصادي  احمليط  أن  اشراك مسامهني جدد، إضافة إىل  دوما جتنب  ذات طابع عائلي، وحتاول  اجلزائر 
واملتعاملني االقتصاديني اخلارجيني؛ على  املؤ.ص.م  مالكي /مسريي  بدرجة كبرية من عدم متاثل املعلومات بني  

بشكل دوري، األمر الذي يصعب على املستثمرين  اجلزائرية غري ملزمة ابإلفصاح احملاسيب  املؤ.ص.م  اعتبار أن  
 اخلارجيني معرفة القيمة السوقية الفعلية للمؤسسة.  

موجهة  تكون  املؤسسة  تنتهجها  اليت  اإلشارة  اسرتاتيجية  أن  إىل  تشري  اإلشارة  نظرية  أن  اعتبار  وعلى 
د سوق مايل كفء ميتاز ابنعدام  واليت تقوم على فرض وجو للمستثمرين اخلارجيني واملتمثلني يف املسامهني اجلدد  

تكاليف املعامالت مما يسمح للمؤسسة إبصدار اسهم دون حتمل تكاليف لإلصدار، إال أنه ال توجد مؤ ص  
اسرتاتيجية اإلشارة موجهة للمستثمرين اخلارجيني واملتمثلني يف  رية مدرجة يف البورصة، األمر الذي جيعل  ئم جزا 

األصول اجلارية واألصول غري اجلارية    ض االستثمارية، كما ميكن اعتبار قيمة البنوك التجارية على منحها القرو 
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اخلارجيو  حميطها  يف  املؤسسة  نشاط  حجم  على  املؤسسةكدليل  طرف  من  احملقق  السنوي  األعمال  .  رقم 
املوردين   قروض  قيمة  إىل  إليها  ابإلضافة  ينظر  اليت  اخلصوم  هيكل  حميطها  يف  يف  املؤسسة  مسعة  على  كدليل 

 .  وقدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا أمام املوردين ارجياخل

مثل   اخلارجيني،  املستثمرين  أمام  اجليدة  املؤسسة  مسعة  على  معربة  النسب كنسب  بعض  اعتبار  ميكننا 
نسبة السيولة العامة اليت تؤكد على قدرة املؤسسة على الوفاء ابلتزاماهتا قصرية األجل وأهنا قادرة على االستمرار 

اطها إذا ما كانت قيمتها أكرب من الواحد. ونسبة قدرة التسديد اليت تعرب عن قدرة املؤسسة على متويل  يف نش
الذاتية، ابإل مواردها  ديوهنا ابالعتماد على  اجلديدة وتسديد  نسب استثماراهتا  املالية  ةضافة إىل  وهلذا .  املردودية 

 : ميكننا طرح الفرضيات التالية

األوىل:   يف    H1الفرضية  التمويل  قرارات  تفسري  املعايري املؤ.ص.م  ميكن  على  ابالعتماد  اإلشارة  لنظرية  وفقا 
املؤسسة.   بسمعة  املتعلقة  املعايري  ابحلجم،  االقرتاضية  املتعلقة  القدرة  عن  املعايري كإشارة  هذه  تعترب  حيث 

 اهليكل املايل. تتجزأ هذه الفرضية إىل الفرضيات للمؤسسات مما يؤدي إىل التغري يف نسبة األموال املقرتضة يف
 الفرعية التالية: 

يعترب كإشارة جيدة عن قدرهتا على تقدمي ضماانت  صول  األإمجايل  زايدة حجم  H1-1الفرضية الفرعية األوىل:  
 اجلزائرية.  للمؤ.ص.م مما يؤدي إىل زايدة نسبة األموال املقرتضة يف اهليكل املايل كافية 

 زايدة حجم املبيعات هو إشارة إجيابية يف زايدة نسبة االقرتاض يف اهليكل املايل.  H1-2انيةالفرضية الفرعية الث

الثانية:   يف    H2الفرضية  التمويل  قرارات  تفسري  املعايري وفقا  املؤ.ص.م  ميكن  على  ابالعتماد  اإلشارة  لنظرية 
كإشارة عن   ا املعيارعترب هذيحيث    ة، واملمثلة حبجم قيمة املوردون واحلساابت امللحقةاملتعلقة بسمعة املؤسس

 القدرة االقرتاضية للمؤسسات مما يؤدي إىل التغري يف نسبة األموال املقرتضة يف اهليكل املايل.  

الثالثة:   يف  ميكن    H3الفرضية  التمويل  قرارات  املعايري املؤ.ص.م  تفسري  على  ابالعتماد  اإلشارة  لنظرية  وفقا 
املتعلقة بسمعة املؤسسة، واملمثلة مبجموعة من النسب حيث تعترب هذه املعايري كإشارة عن القدرة االقرتاضية 

ذه الفرضية إىل الفرضيات للمؤسسات مما يؤدي إىل التغري يف نسبة األموال املقرتضة يف اهليكل املايل. تتجزأ ه
 الفرعية التالية: 
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األوىل:   الفرعية  )أكرب من  H3-1الفرضية  العامة  السيولة  نسبة  قيمة  قدرهتا  1زايدة  يعترب كإشارة جيدة عن   )
على الوفاء ابلتزاماهتا قصرية األجل واالستمرار يف نشاطها مما يؤدي إىل زايدة نسبة األموال املقرتضة يف اهليكل  

 لمؤ ص م اجلزائرية.  املايل ل

( يعترب كإشارة إجيابية عن قدرهتا  3اخنفاض نسبة القدرة على التسديد )أقل من    H3-2الفرضية الفرعية الثانية
على متويل استثماراهتا اجلديدة وتسديد ديوهنا ابالعتماد على املوارد الذاتية مما يؤدي إىل زايدة نسبة االقرتاض 

 يف اهليكل املايل. 

الثالثة الفرعية  بصفة H3-3الفرضية  األرابح  قدرهتا على حتقيق  يعرب على  للمؤسسة  املالية  املردودية  قيمة  زايدة 
 دائمة يف إطار نشاطها وهو إشارة إجيابية يف زايدة نسبة االقرتاض يف اهليكل املايل. 

 : مناذج الدراسة الفرع الثاين

امل البياانت  على  بناءا  الدراسة  مناذج  تقدير  التجاري مت  للسجل  الوطين  املركز  من  عليها  تحصل 
الصغرية واملتوسطة بوالية سطيف   الصناعي، ومت استخدام مناذج االحندار للمؤسسات  القطاع  واليت تنشط يف 

املتغري   بني  احملتملة  العالقة  للتعبري عن  املقطعية  الزمنية  السالسل  بياانت  منهج  على  املتعدد ابالعتماد  اخلطي 
 وتعرض األشكال املوالية النماذج الوصفية للعالقة بني متغريات الدراسة.  ريات املفسرة التابع واملتغ

 (: النموذج األول3-5الشكل رقم )

 املتغيات املفسرة 

 املتغي التابع 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالبة املصدر: 

 نسبة االقرتاض  

 وحتسب كما يلي:  

 الديون املالية/ إمجايل اخلصوم

معربا عنها بـ قيمة    مسعة املؤسسة:
 املوردين واحلساابت امللحقة  

معربا عنها بكل من: حجم املؤسسة:  

 جمموع األصول   -

 رقم األعمال خارج الرسم -
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 (: النموذج الثاين4-5الشكل رقم )

 املتغي التابع                                                            املتغيات املفسرة

 

    

 

 

 

 من إعداد الطالبة. املصدر: 

 الفرع الثالث: عينة الدراسة 

يوفر   الذي  التجاري،  للسجل  الوطين  املركز  من  الدراسة  هذه  يف  املستعملة  البياانت  على  احلصول  مت 
العينة اخلاصة ابلدراسة  اختيار  املؤسسات يف والية سطيف وقد مت  النتيجة جلميع  امليزانيات وجدول حساب 

 وفق املعايري التالية: 

 مليار دينار؛  2ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  -
 ؤسسات الناشطة يف القطاع الصناعي فقط؛  امل -
من   - السنوات  حساابهتا خالل  عن  اإلعالن  مت  اليت  املؤسسات  على  سنة    2015االعتماد  غاية  إىل 

 ؛2019
 عدم األخذ بعني االعتبار كل امليزانيات وجداول حساب النتائج اليت متتاز بنقص يف املعلومات؛ -
 حذف البياانت املتطرفة.   -

 مؤسسة للنموذج الثاين.   161مؤسسة للنموذج األول و 195يف النهاية مت احلصول على بياانت 

 

 

 نسبة االقرتاض  

 وحتسب كما يلي:  

 الديون املالية/ إمجايل اخلصوم

نسبة  معربا عنها بـ:   مسعة املؤسسة:نسب  
العامة،  القدرة على التسديد، ونسبة السيولة

 نسبة املردودية املالية

 



 الفصل اخلامس: تفسي قرارات متويل املؤسسات الصغية واملتوسطة ابلقروض البنكية يف والية سطيف حسب نظرية اإلشارة 

186 
 

 املطلب الثاين: اختيار متغيات الدراسة 

املؤ.ص.م  ابالعتماد على ما جاء يف مضمون نظرية اإلشارة وآخذين بعني االعتبار اخلصائص اليت متيز  
بعد حتديد فرضيات الدراسة، سنقوم برتمجتها يف شكل متغريات ملدى أتثري نظرية اإلشارة يف تفسري  اجلزائرية و 

لاملؤ.ص.م  متويل   بناءها وفقا  البنكية، حيث مت  تتسم  اليدانية  املدراسات  لاجلزائرية ابلقروض  سابقة مما جعلها 
نسبة  ابملوضوعية.   يف  متمثل  اتبع  متغري  من  مكون  األول  النموذج  أن  أساس  على  البياانت  جبمع  قمنا  وقد 

( متغريات مفسرة متمثلة يف كل من قيمة قروض املوردين واحلساابت اجلارية، قيمة األصول  7االقرتاض وسبعة )
األصول غري قيمة  قيمة  اجلارية،  اجلارية،  وقيمة    املضافة  والقيمة  االستغالل  فائض  إمجايل  قيمة  األعمال،  رقم 

( االقرتاض وستة  نسبة  متمثل يف  متغري اتبع  الثاين مكون من  النموذج  أن  الصافية. وعلى أساس  (  6النتيجة 
يد ونسبة وزن األعباء  املالءة، ونسبة القدرة على التسدمتغريات مفسرة متمثلة يف نسبة السيولة العامة، ونسبة  

يف   املختصني  األساتذة  من  ابلعديد  االستعانة  وعند  ولكن  اإلمجايل،  الرحبية  ومعدل  املالية  واملردودية  املالية 
االقتصاد القياسي فقد مت تنبيهنا إىل أن النموذج لن ينجح ألن عدد درجات احلرية لن تسمح بتطبيقه بسبب  

قمنا   ا ابملتغريات اآليت ذكرهاواليتلي على جمموعة من املتغريات واكتفينقلة عدد السنوات، لذا وجب علينا التخ
 حسب حالتني أساسيتني نستعرضهما فيما يلي:   هابتقسيم

 وىل : احلالة األول الفرع األ

 أوال: اختيار املتغي التابع

الغري يف متويل  مدى اعتماد املؤسسة على القروض أو أموال  DTFتقيس نسبة االقرتاض ونرمز هلا ابلرمز 
 احتياجاهتا، ويتم حسابه وفقا للعالقة التالية: 

 نسبة االقرتاض = الديون املالية / إمجايل اخلصوم
 مع: الديون املالية = القروض والديون املالية + خزينة اخلصوم

 

 اختيار املتغريات املفسرة: 

 .  Fونرمز هلا ابلرمز  لحقةوسيتم قياسها من خالل قيمة املوردين واحلساابت املمسعة املؤسسة: 



 الفصل اخلامس: تفسي قرارات متويل املؤسسات الصغية واملتوسطة ابلقروض البنكية يف والية سطيف حسب نظرية اإلشارة 

187 
 

الرسمASSوسيتم قياسه من خالل جمموع األصول    حجم املؤسسة: ونرمز له ابلرمز    ، ورقم األعمال خارج 
CA  . 

 ثانية احلالة ال: ثاينالفرع ال

خالهلا من  ابلقيمة  ب ب  سنقوم  املبالغ  على  وابالعتماد  املالية،  النسب  على  ابالعتماد  الدراسة  منوذج  ناء 
 الصافية 

 أوال: اختيار املتغي التابع

حيث سنبقي على نفس املتغري التابع واملتمثل يف    ،ابلنسب املاليةسنقوم من خالهلا ببناء منوذج الدراسة  
 نسبة االقرتاض.  

 وتتمثل فيما يلي:  : فسرةاملتغيات املاثنيا: اختيار 

ويتم من خالهلا تقييم مدى قدرة املؤسسة على الوفاء ابلتزاماهتا   RLGنرمز هلا ابلرمز    :نسبة السيولة العامة
 قصرية األجل واالستمرار يف نشاطها وحتسب كما يلي:

 نسبة السيولة العامة = األصول اجلارية / اخلصوم اجلارية 
 

التسديد:   على  القدرة  ابلرمز  نسبة  هلا  اجلديدة  CRونرمز  استثماراهتا  متويل  على  املؤسسة  قدرة  عن  تعرب 
 وتسديد ديوهنا ابالعتماد على مواردها الذاتية، وحتسب كما يلي: 

 الديون املالية الصافية/ قدرة التمويل الذايت نسبة القدرة على التسديد = 
 مع:

 املوجودات وما مياثلها   –الديون املالية الصافية = الديون املالية 
لتمويل الذايت = النتيجة الصافية لألنشطة العادية + خمصصات االهتالكات واملؤوانت وخسائر  قدرة ا

 على خسائر القيمة واملؤوانتاسرتجاع  –القيمة 
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 وحتسب كما يلي:   RFونرمز هلا ابلرمز  املردودية املالية:

 اخلاصة املعدلة املردودية املالية = النتيجة الصافية لألنشطة العادية / األموال  
 النتيجة الصافية   –حيث: األموال اخلاصة املعدلة = رؤوس األموال اخلاصة 

 النموذج الرايضيتقدير الفرع الثالث: 

بعد اختيار املتغريات نقوم ابختبار فرضيات البحث ابستخدام البياانت املالية واحملاسبية للمؤ ص م حمل  
السابقة   الدراسات  على  للنموذجني  الرايضية  الصيغة  حتديد  يف  االعتماد  مت  ولقد  اختيار الدراسة  مت  حيث 

 النموذجني الرايضيني التاليني:  

i+ εCA3+ α SSA2F + α1+α0 = α iDTF 

 .195إىل  1ميثل عدد املؤسسات من  iحيث أن 

 هي القيمة املتبقية iεو

i+ ε RF3+ α CR2RLG + α1+α0 = α iDTF 
 

 .161إىل  1ميثل عدد املؤسسات من iحيث أن 

 هي القيمة املتبقية iεو

 خطوات تقدير مناذج بياانت البانلالفرع الرابع:  

 من أجل إعداد دراستنا القياسية سنعتمد على اخلطوات التالية:  

 اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة. -

 االرتباط بني املتغريات التفسريية للدراسة. -

 اختبارات االستقرارية ملتغريات النموذج.  -

 اختبارات التجانس.   -

 تقدير النماذج الثالثة لبانل.  -
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 من خالل اختباري فيشر وهومسان.  املفاضلة بني النماذج الثالثة لبانل  -

 التحليل االحصائي واالقتصادي لنتائج التقدير اخلاصة ابلنموذج املناسب.  -

 املبحث الثالث: نتائج الدراسة 

متويل   إعداد دراسة حول  اجلزء  بينها وبني  املؤ.ص.مسيتم يف هذا  التماثل  بوالية سطيف يف ظل عدم 
املمتدة من   الفرتة  اتباع كل    2019إىل غاية    2015البنوك خالل  يتم  البانل مع مراعاة أن  ابستعمال بياانت 

اختبار التجانس . حيث سيتم إجراء التحليل الوصفي، ومصفوفة االرتباط و خطوات الدراسة القياسية السليمة
االستقراريةو  لكال اختبارات  سيكون  وهذا  للدراسة،  املالئم  النموذج  واختيار  الثالثة  النماذج  تقدير  مث   ،  

 .  النموذجني

 ل )ابملبالغ اإلمجالية( املطلب األول: نتائج الدراسة للنموذج األو 

من خالل هذا اجلزء من الدراسة خمتلف نتائج الدراسة اخلاصة ابلنموذج األول والذي مت من  سنستعرض  
  واملتمثلة يف قيمة املوردين وقيمة خالله دراس العالقة بني املتغري التابع واملمثل بنسبة االقرتاض واملتغريات املفسرة  

حيث سنتطرق إىل التحليل الوصفي لنموذج الدراسة ومصفوفة االرتباط بني املتغريات واجراء  األصول،    إمجايل
 مث تقدير النماذج الثالثة واختيار النموذج املالئم.  ، االستقراريةالتجانس واختبار اختبار 

 الفرع األول: التحليل الوصفي جملموعة الدراسة للنموذج األول )ابملبالغ اإلمجالية الصافية( 

 حتصلنا على النتائج التالية:  E-views10ابالعتماد على برانمج 

 : التحليل الوصفي ملتغيات الدراسة(2-5)اجلدول رقم 

 القيمة القصوى  القيمة الدنيا  االحنراف املعياري املتوسط املتغيات
DTF 0,13 0,26 0 5 

F 6,25 ×107 2,48×108 0 3,98×109 

ASS 4,61 ×108 1,14×109 0 1,64×1010 

CA 2,95×108 8,32×108 0 9,38×109 

 .Eviews10املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات 

يوضح اجلدول السابق اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة حيث يبني كل من املتوسط والوسيط والقيمة  
 .القصوى وأدىن قيمة واالحنراف املعياري للمتغريات
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 االرتباط بني املتغيات التفسييةالفرع الثاين: 

االرتباط   أزواج  بتحديد  نقوم  أن  التفسريية  املتغريات  بني  االرتباط  مصفوفة  اختبار  خالل  من  ميكننا 
عند تقدير  املمكنة بني هذه املتغريات، وابلتايل نتأكد من خلو النموذج من أهم املشاكل اليت ميكن أن حتدث  

البانل. إذ أن معامالت االرتباط املتعدد تكون ذات صلة  ابالحندار اخلاص بكل متغري مستقل    منوذج بياانت 
وعند  القياسي،  االقتصاد  برامج  استخدام  طريق  عن  حساهبا  يتم  واليت  التفسريية  املتغريات  لباقي  ابلنسبة 

 حتصلنا على النتائج التالية:  E-views10استخدامنا لربانمج 

 : مصفوفة االرتباط بني متغيات النموذج (3-5)اجلدول رقم 

Correlation    

t-Statistic 

Probability DTF ASS CA F 

DTF 1.000000    

 -----    

 -----    

     

ASS 0.080411 1.000000   

 2.516400 -----   

 0.0120 -----   

     

CA 0.057344 0.619899 1.000000  

 1.791670 24.64248 -----  

 0.0735 0.0000 -----  

     

F 0.023153 0.504898 0.439440 1.000000 

 0.722399 18.24567 15.25977 ----- 

 0.4702 0.0000 0.0000 ----- 
 

 . Eviews10املصدر: من خمرجات برانمج 

 بني املتغريات التفسريية توضح النتائج التالية:  طمن اجلدول أعاله نالحظ أن مصفوفة االرتبا

 وجود عالقة ارتباط موجبة بني كل املتغريات؛  -
وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني نسبة االقرتاض ورقم األعمال حبيث قدر معامل االرتباط  -

 ؛ 0.057بينهما بـ 
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وجود عالقة ارتباط موجبة بني املتغري التابع نسبة االقرتاض واملتغري املفسر املوردون واحلساابت امللحقة   -
 0,023وقدر معامل االرتباط بينهما بـ

التابع نسبة االقرتاض واملتغري املفسر قيمة إمجايل األصول   - وقدر  وجود عالقة ارتباط موجبة بني املتغري 
 . 0,080معامل االرتباط بينهما بـ

 اختبارات االستقرار لبياانت البانلالفرع الثالث: 

الز  السالسل  استقرارية  بدراسة  نقوم  أن  أوال  علينا  يتوجب  البانل  بياانت  مناذج  واملقطعية  لتقدير  منية 
واختبارات  األجل  طويلة  العالقات  دراسة  إىل  بعدها  ننتقل  مث  الدراسة،  بنموذج  اخلاصة  املتغريات  ملختلف 
من   جمموعة  استخدام  طريق  عن  ذلك  يتم  حبيث  التفاضل،  درجة  نفس  هلا  اليت  للمتغريات  املتزامن  التكامل 

 بانل.  االختبارات املطورة لتحليل وفحص جذر الوحدة لبياانت ال

ا اجراء اختبار استقرارية السالسل الزمنية واملقطعية من خالل االعتماد على خمتلف االختبارات  نوجيب ه
، هبدف الكشف عن خواص  Fisher-ADF, IPS, LLCاألكثر استخداما وشيوعا واملتمثلة يف اختبارات  

السالسل الزمنية للمتغريات املدروسة لنموذج البانل، حبيث قمنا بتطبيق هذه االختبارات على كل متغرية على  
 حدى وتوصلنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول املوايل:  

 لدراسة استقرارية معطيات البانلFisher-ADF, IPS, LLC: نتائج اختبارات (4-5)اجلدول رقم 

 I(0)عند املستوى  نوع االختبار  البيان

Level 

عند التفاضل األول  
I(1)1st Difference 

 
 نسبة االقرتاض

LLC -29,6362 

 (0,000) 

-344,780 

(0,000) 

IPS -3,0 

)0,000( 

-  

ADF 333,520 

(0,000) 

439,760 

(0,000) 

 
 املوردون واحلساابت امللحقة 

LLC -37,4365 

(0,000) 

-119,339 

(0,000) 

IPS -1,1 

(0,000) 

-  

ADF 525,584 

(0,000) 

650,770 

(0,000) 

 LLC 127.901- 1761.43- 
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 (0,000) ((0,000 إمجايل األصول  

IPS 18,5484- 

(0,000) 

-  

ADF 512,385 

(0,000) 

775,471 

(0,000) 

 
 رقم األعمال خارج الرسم 

LLC -37,8664 

(0,000) 

-129,787 

(0,000) 

IPS -5,9 

(0,000) 

-  

ADF 455,687 

(0,000) 

819,772 

(0,000) 

 . Eviews10املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج 

، بينما تعرب القيم اليت بني قوسني على (Statistic)مالحظة: القيم األوىل يف اجلدول توضح اإلحصائية  
 قيمة االحتمال لكل إحصائية.  

من خالل النتائج اليت تظهر يف اجلدول السابق نالحظ بوضوح غياب جذور الوحدة على مستوى مجيع  
 متغريات الدراسة عند املستوى، وعند التفاضل وهو ما يشري إىل استقرارية هذه املتغريات.  

 التجانس  اختبار:  الفرع الرابع

إن اجراء اختيار مواصفات النموذج )متجانس أم ال( مهم جدا لتحديد هيكلة بياانت البانل، ومن أجل 
على إشكالية هل تصلح البياانت املتاحة لتقدير مناذج بياانت    جييب (Hsiao,1986)ذلك فإن اختبار هاسيو  

راسة يف معادالت متجانسة. يقرتح  ابنل التقليدية، وهي اليت تسمح بتجميع املعامل املفسرة لسلوك متغريات الد
الفرضيات   تبسيط هذه  البياانت من عدمها، وميكن  بتحديد مدى جتانس  تسمح  تسلسلية  فرضيات  هاسيو 

 (157، صفحة 2021)الداودي ، بولرابح ، و خويلد ، كما يلي: 

 الفرضية املركبة األوىل:   -

0H  ابنل متجانس كلية : 

1H: اإلنتقال إىل الفرضية املركبة الثانية 

 الفرضية املركبة الثانية:  -

0H   االنتقال إىل الفرضية املركبة الثالثة : 
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1H ابنل غري متجانسة كليا : 

 الفرضية املركبة الثالثة:  -

0H    ابنل متجانس كلية : 

1Hابنل متجانس جزئيا : 

 اختبار التجانس للنموذج: نتائج (5-5)اجلدول رقم 

Hypotheses F-Stat P-Value 

H1  6.479293  5.83E-42 

H2  2.565757  9.00E-14 

H3  8.385425  4.3E-104 

 .E-views10املصدر: من خمرجات برانمج  

 : نتائج اختبار التجانس ملتغري املوردون واحلساابت امللحقة(6-5)اجلدول رقم 

Hypotheses F-Stat P-Value 

H1  10.16572  5.2E-132 

H2  4.164419  1.63E-40 

H3  9.041665  5.8E-112 

 .E-views10املصدر: من خمرجات برانمج  

 ل تبار التجانس ملتغري جمموع األصو نتائج اخ: (7-5)اجلدول رقم

Hypotheses F-Stat P-Value 

H1  7.730920  1.3E-105 

H2  2.931650  2.64E-23 

H3  8.460327  4.0E-105 

 . E-views10املصدر: من خمرجات برانمج 

 نتائج اختبار التجانس ملتغري رقم األعمال : (8-5)اجلدول رقم

Hypotheses F-Stat P-Value 

H1  7.550286  1.9E-103 

H2  2.592123  1.73E-18 

H3  8.957013  5.5E-111 

 . E-views10املصدر: من خمرجات برانمج 

 من خالل اجلداول األربعة السابقة نالحظ ما يلي:  

للنموذج:   - التجانس  رقماختبار  اجلدول  خالل  من  هاسيو   (5-5)نالحظ  اختبار  لنا  يوضح  الذي 
وتوافق القيمة االحتمالية إلحصائية فيشر قيمة أقل من درجة املعنوية  للتجانس أن الفرضية الثانية هي األهم  

، مما يدل على وجود اختالف كلي يف بياانت ابنل، أي أن كل من معامالت قروض املوردين وقيمة  % 5
قمنا إبجراء  أكثر  وللتفصيل  البعض.  بعضها  خمتلفة عن  الدراسة  للمؤسسات حمل  األعمال  ورقم  األصول 

 تغري على حدى لكي نكشف عن مصدر عدم التجانس.  التجانس لكل م

امللحقة:   - املوردين واحلساابت  قروض  للمتغري  التجانس  اجلدول رقم  اختبار   ( 6-5)نالحظ من خالل 

يوجد  ال  أنه  لنا  يوضح  والذي  امللحقة  واحلساابت  املوردين  قروض  ملتغري  التجانس  اختبار  يوضح  الذي 
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حمل   املؤسسات  بني  قيمتها جتانس كلي  توافق  واليت  الثانية  الفرضية  إحصائية  إىل  ابلنظر  وهذا  الدراسة 
 .  %5االحتمالية قيمة أقل من

الذي يوضح اختبار   (7-5)اختبار التجانس للمتغري جمموع األصول: نالحظ من خالل اجلدول رقم   -
حمل الدراسة وهذا    التجانس ملتغري جمموع األصول والذي يوضح لنا أنه ال يوجد جتانس كلي بني املؤسسات

 .  %5ابلنظر إىل إحصائية الفرضية الثانية واليت توافق قيمتها االحتمالية قيمة أقل من 

رقم   - اجلدول  من خالل  نالحظ  األعمال:  رقم  للمتغري  التجانس  اختبار    (8-5)اختبار  يوضح  الذي 
سسات حمل الدراسة وهذا يوجد جتانس كلي بني املؤ   ال  التجانس ملتغري رقم األعمال والذي يوضح لنا أنه

 .  %5من  قلأ ابلنظر إىل إحصائية الفرضية الثانية واليت توافق قيمتها االحتمالية قيمة

 واملفاضلة بينها  : نتائج النماذج األساسية للبياانت الزمنية املقطعيةامسالفرع اخل

البياانت  استخدام حزم  استغالهلا، من خالل  النسب، أتيت مرحلة  البياانت وحساب خمتلف  بعد مجع 
الزمنية   العادية  Panel Dataاملقطعية  الطريقة  هي،  رئيسية  أشكال  ثالثة  يف  أتيت  اليت   ،common 

constantالثابت األثر  العشوائي    fixed effects،  وطريقة  األثر   randomوطريقة 

effectsابستخدامربانجمالتحليالإلحصائيEviews10 بني وللمفاضلة  التالية:  النتائج  إىل  التوصل  مت  .وقد 
 النماذج سنعتمد على اجلدول املوايل:  

 : يوضح اإلطار العام للنماذج واالختبارات(9-5)اجلدول رقم 

Fixed effect model Common effect model Common effect model 

Random effect model Fixed effect model Random effect model 

HUSMAN TEST 

H0: select RE (p>0.05) 

H1: select FE (p<0.05) 

CHOW TEST 

H0: select CE (p>0.05) 

H1: select FE (p<0.05) 

LM-test 

H0: select CE (p>0.05) 

H1: select RE (p<0.05) 

 ابالعتماد على املراجع املختلفة.  طالبةاملصدر: من إعداد ال

 أوال: نتائج النماذج األساسية للبياانت الزمنية املقطعية 

 تتضمن مراحل التقدير ما يلي:  

لربانمج   البياانت  حتميل  اكسيل،  ملف  يف  البياانت  ترتيب  مث  الثالثة  النماذج  خصائص  -Eتوصيف 

views.وابالعتماد على برانمج  ، تقدير معلمات النموذج املستخدمEviews10  :حتصلنا على النتائج التالية 
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 الثالثة. : معلمات منوذج الدراسة املقدرة ابستخدام النماذج (10-5)اجلدول رقم 

 DTFاملتغري التابع: ميثل نسبة االقرتاض اليت تساوي الديون املالية / إمجايل اخلصوم
 975جمموع مشاهدات البانل:             2019T=5           N= 195-2015الفرتة:

 التأثيات العشوائيةمنوذج  منوذج التأثيات الثابتة منوذج االحندار التجميعي  املتغيات التفسيية 

Constante 0.00001 

-5.544085 

0.1293 

1.518335- 

0.0009 

3.341726- 

 F 0.0640املوردون واحلساابت امللحقة

1.853961- 

0.0006 

3.462919- 

0.0007 

3.383499- 

 ASS 0,0000جمموع األصول

7.678525 

0.0024 

3.046449 

0.0000 

5.265989 

 CA 0.0028الرسمرقم األعمال خارج 

3.000537- 

0.8071 

0.244296- 

0.2884 

1.062167- 

 975 975 975 عدد املشاهدات 

R-Squared 0.062368 0.696918 0.029845 

Adjusted R- squared 0.059471 0.620075 0.026848 

Prob ( F- statistic) 0.000000 0.000000 0.000002 

 .Eviews10املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على نتائج التقدير وخمرجات 

  

 
 . t.statisticومتثل القيمة الثانية يف اجلدول القيمة اإلحصائية لـ   tمتثل القيمة األوىل قيمة احتمالية إحصائية 1
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 املفاضلة بني النماذج للبياانت الزمنية املقطعية اثنيا: 

 F-Ficherإجراء اختبار فيشر  -1

بني    ابملفاضلة  االختبار  هذا  التجميعي  يقوم  االحندار  الثابتة    PRMمنوذج  التأثريات    FEMومنوذج 
 :  جند أن(9-5)من جدول اإلطار العام للنماذج رقم  و حيث أنه 

0H:فرضية العدم عندما يكون منوذج اإلحندار التجميعي هو املالئم حيث أن  خنتارP> 0,05  . 

1H:الفرضية البديلة عندما يكون منوذج التأثريات الثابتة هو املالئم حيث أن  خنتارP< 0,05  . 

 واظهرت النتائج اخلاصة به ما يلي:   

 نتائج إختبار فيشر( 11-5)اجلدول رقم: 

Prob d.f Statistic Effect test 

0.0000 (194,777) 8.385425 Cross-section F 

0.0000 194 1101.120462 Cross-section Chi-square 

 . E-views10املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج 

خنتار الفرضية البديلة أي أن منوذج التأثريات الثابتة هو    ( 4)ومن امللحق رقم    وعليه ومن اجلدول السابق
 .  P< 0,05املالئم وهذا ألن 

 : اجراء اختبار هومسان  -2

ابالعتماد على اخلطوات السابقة، وبعد األخذ ابلتأثريات الفردية يف النموذج البد من فحص طبيعة هذا 
فيما إذا كانت تتبع أثرا عشوائيا )منوذج    αiللمعلمة    املستخدمةاألثر، حبيث جيب التعرف على نوع التأثريات  

 مركبات اخلطأ( أو حتديدي )منوذج التأثريات الثابتة( وعليه:  

 .جمموعة من احلدود الثابتة اخلاصة بكل وحدةαiوالذي يعترب Fixed Effects:منوذج التأثريات الثابتة

 .ضمن عنصر اخلطأ العشوائي املركبαiوالذي يعتربRandom Effects:منوذج التأثريات العشوائية 

الذي مت شرحه مسبقا ملعرفة أي من النموذجني    Hausmanجراء اختبار  فاضلة بني النموذجينبإميكن امل
 حبيث:  يعد األكثر مالئمة لتقدير النموذج 
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0H هي فرضية العدم عندما يكون منوذج التأثريات العشوائية هو املالئم حيث أن :P> 0,05  . 

1H هي الفرضية البديلة عندما يكون منوذج التأثريات الثابتة هو املالئم حيث أن :P< 0,05  . 

ملوايل يوضح  من أجل حتديد النموذج املالئم هلذه الدراسة، واجلدول ا Hausmanوابلتايل سنقوم إبجراء اختبار  
 :Eviews10النتائج املتحصل عليها من خالل هذا االختبار ابالعتماد على برانمج 

 Hausmanنتائج اختبار : (12-5)اجلدول رقم

 P-Value (Chi-Square.Statistic)قيمة االختبار

5.122259 0.1631 

 . Eviews10املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج 

يساوي    2Xأن االحتمال املرفق بتوزيع    (5)ومن امللحق رقم  (  12-5)من خالل اجلدول السابق رقم    نالحظ
 ومنوذج التأثريات العشوائية هو األفضل.  العدمية إذن نقبل الفرضية  0,05وهو أكرب من 0.1631

 عرض نتائج ومعلمات النموذج األفضل )منوذج اآلاثر العشوائية( : اثلثا

-2-1)ومن املالحق رقم  (10-5)الختبار املعنوية اإلحصائية للمعلمات املقدرة ومن خالل اجلدول رقم  

األفضل،    (3 هو  أنه  تبني  والذي  العشوائية  اآلاثر  منوذج  بينها  ميكننا من  الثالثة  النماذج  نتائج  يعرض  الذي 
احملسوبة   للقيم  املرفقة  االحتماالت  قيم  أن  جند  اجلدول  هذا  من  وانطالقا  أنه  من  T-Statisticحيث  أقل 

ابلنسبة للمتغريين املفسرين قيمة قروض املوردين وقيمة إمجايل األصول، وابلتايل  %5مستوى املعنوية اإلحصائية  
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني هذه املتغريات املستقلة واملتغري التابع. أما فيما خيص املتغري املفسر قيمة  

ن مستوى املعنوية اإلحصائية  أكرب مT-Statisticرقم األعمال جند أن قيم االحتماالت املرفقة للقيم احملسوبة  
 وابلتايل ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري املفسر رقم األعمال واملتغري التابع. 5%

التحديد   معامل  نستعمل  املقبول  للنموذج  الكلية  املعنوية  فيشر    2Rالختبار  يف  Fواختبار  تظهر  واليت 
وهي ضعيفة جدا   0.029845يف النموذج مقدرة بـ    2Rد  اجلدول السابق أيضا، حيث أن قيمة معامل التحدي

التغريات اليت حتصل يف احلصول على القروض    %0,29وعليه فإن املتغريات املفسرة تفسر أو تتحكم يف   من 
البنكية، مما يدل على أن هناك ارتباط ضعيف بني زايدة نسبة االقرتاض يف اهليكل املايل للمؤ ص م واملتغريات 

 ابقي النسبة فيمكن أن تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج ومتضمنة يف حد اخلطأ.   املفسرة. أما



 الفصل اخلامس: تفسي قرارات متويل املؤسسات الصغية واملتوسطة ابلقروض البنكية يف والية سطيف حسب نظرية اإلشارة 

198 
 

وهي أقل من    0.000002وقيمة احتماليتها تساوي    F = 9.957054إن قيمة إحصائية فيشر احملسوبة  
 وعليه فإن النموذج له معنوية.   0,05

أ نقول  أن  ميكننا  سبق  البانل  نمما  بياانت  تصلح مناذج  ال  التحديد    التقليدية  معامل  قيمة  أن  حيث 
 تجانس. ضعيفة جدا، كما أن البياانت غري متجانسة. وعليه منر مباشرة لتقدير منوذج ابنل اخلطي غري امل

 واختباراته التشخيصية تقدير منوذج ابنل اخلطي غي املتجانس:الفرع السادس 

 أوال: تقدير منوذج التأثيات املتغية  

 اجلدول املوايل منوذج ابنل اخلطي غري املتجانس: يوضح 

 التأثيات املتغية نتائج منوذج  (:13-5)اجلدول رقم 

 االحتمال  tإحصائية  املعامل  املتغي 

 0.0006 3.462919- 0.004279- املوردون واحلساابت امللحقة 

 0.0024 3.046449 0.017097 جمموع األصول 

 0.8071 0.244296- 0.000324- رقم األعمال

C -0.254193 -2.310401 0.0211 

R-squared 0.696918 

Adjusted R-squared 0.620075 

F- statistic 9.069353 

Prob (F- statistic) 0.000000 

 . Eviews10املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج 

والذي يوضح نتائج منوذج ابنل غري (  6)وامللحق رقم  (  13-5)رقم    نالحظ من خالل اجلدول السابق -
املتجانس )منوذج التأثريات املتغرية( أن هناك أتثري معنوي لنسبة االقرتاض على املتغريات املرتبطة حبجم 
املؤسسة ومسعتها، حيث تساهم املتغريات املفسرة يف تفسري التغريات اليت تطرأ على املتغري التابع بقيمة  

69,69  .% 
 موجبة وذات داللة إحصائية. لنسبة لقيمة الثابت فهي اب -
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أن هذا سليب مع داللة    أتثريوجود   - يدل على  مما  امللحقة،  املوردون واحلساابت  قيمة  ملتغري  إحصائية 
 املتغري يفسر املتغري التابع. 

وجود أتثري إجيايب مع داللة إحصائية ملتغري جمموع األصول، مما يدل على أن هذا املتغري يفسر املتغري  -
 التابع. 

مما يدل على أن هذا املتغري ال يفسر املتغري دون داللة إحصائية ملتغري رقم األعمال،  سليب    أتثريوجود   -
 التابع. 

خيتلف أتثري متغريات احلجم ومسعة املؤسسة على نسبة االقرتاض داخل املؤسسة، وهذا راجع إىل وجود  -
 . اختالفات

 لنموذج التأثيات املتغية  االختبارات التشخيصيةاثنيا: 

التشخيصية لبواقي  بعد تقدير النموذج املناسب وقبل مناقشة   نتائجه جيب أن نقوم إبجراء االختبارات 
 التقدير اليت ينبغي أن تكون نقية فيما يلي: 

 اختبار التوزيع الطبيعي:   -1

 التوزيع الطبيعي  (:5-5)الشكل رقم 

 
 .E-views10املصدر: من خمرجات برانمج 

من خالل الشكل السابق نالحظ أن البواقي ال تتبع التوزيع الطبيعي، ألن القيمة اإلحتمالية إلحصائية  
، مما يدل على أن التوزيع (3)أكرب متاما من    Kurtosisكذلك جند أن قيمة التفرطح    ،%5جاك بريا أقل من  

 يتجمع ميني املنوال مقارنة ابلتوزيع الطبيعي.  
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 اختبار ثبات تباين األخطاء:   -2

 ثبات التباين : نتائج اختبار (14-5)اجلدول رقم 

     
     Method df Value Probability 

     
     Bartlett 3 159.8023 0.0000 

Levene (3, 971) 5.441843 0.0010 

Brown-Forsythe (3, 971) 5.415932 0.0011 

     
 . Eviews10املصدر: من خمرجات برانمج      

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن تباين األخطاء غري متجانس، حيث يتضح من إحصائية اختبار 
(Levene  أن القيمة االحتمالية أقل من )مما يثبت وجود اختالف يف تباين األخطاء. % 5 

 االرتباط الذايت بني األخطاء:   -3

 : نتائج االرتباط الذايت بني األخطاء( 6-5)الشكل رقم 

 

 . Eviews10املصدر: من خمرجات برانمج 

الذايت بني األخطاء وهذا وذلك  االرتباط  االرتباط  السابق أنه توجد مشكلة  نتائج اجلدول  يتضح من خالل 
 .%5وقيمة احتماليتها اليت تقل عن  Qابلنظر إلحصائية  
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 االرتباط اآلين بني األخطاء:   -4

 : نتائج االرتباط اآلين بني األخطاء(15-5)اجلدول رقم 

    
    Test Statistic   d.f.   Prob.   

    
    Breusch-Pagan LM 28603.47 18915 0.0000 

Pesaran scaled LM 49.81233  0.0000 

Pesaran CD 6.626861  0.0000 

    
 .E-views10املصدر: من خمرجات برانمج     

 Pesaranنالحظ من خالل اجلدول السابق وجود مشكلة االرتباط اآلين بني األخطاء ابلنظر إىل إحصائية  

Scaled LM 5وهي أقل من  (0.0000)واليت تظهر قيمتها االحتمالية %  . 

 ألجل معاجلة املشاكل القياسية.   SURوعليه ومما سبق نستخدم طريقة املعادالت غري املرتبطة ظاهراي 

 إعادة تقدير منوذج التأثيات املتغية املرجحةاثلثا: 

ابعتبار  ظاهراي  مرتبطة  األخطاء غري  بطريقة  الصغرى  املربعات  مقدار  ترجيح  بعد  النموذج  تقدير  نعيد 
 (.  Period SURالزمن )

 : منوذج التأثيات املتغية املرجحة (16-5)اجلدول رقم

 . E-views10املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج 

ددات حجم املؤسسة ومسعتها ، أن هناك أتثري حمل( 7)وامللحق رقم    يظهر من النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله 
التغريات %  92,09على نسبة االقرتاض يف املؤسسات حمل الدراسة. حيث تفسر املتغريات املفسرة نسبة   من 

االقرتاض وم نسبة  بني  العالقة  لتفسري  نسبة مقبولة جدا  التابع، وهي  املتغري  تغريات حجم ومسعة  االمجالية يف 
   املؤسسة. كما جاءت النتائج مبا يلي:

 االحتمال   tإحصائية  املعامل   البيان

C 0.004673- 0.148697- 0.8819 

R-squared 0.920970 

Adjusted R-squared 0.803635 

F-statistic 7.849077 

Prob(F-statistic) 0.000000 
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 وجود عالقة سالبة وعدم وجود داللة إحصائية ابلنسبة لقيمة الثابت.   -

وهناك  - املؤسسات.  لبعض  إحصائية  داللة  دون  عالقة  هناك  وجدان  فقد  املفسرة  للمتغريات  ابلنسبة 
إحصائية   داللة  وذات  إجيابية  وعالقة  املؤسسات  لبعض  إحصائية  داللة  وذات  عكسية  عالقة 
بني   معتربة  اختالفات  وجود  إىل  راجع  على حدى،  مؤسسة  بكل  اخلاص  التأثري  وهذا  للبعضاآلخر، 

 ؤسسات، أي عدم وجود التجانس بينها. هذه امل

االحتمالية   - لقيمتها  فهي مقبولة نظرا  للنموذج  الكلية  للمعنوية  تقل عن  ابلنسبة  اليت  فيشر  إلحصائية 
5% . 

 االختبارات التشخيصية لبواقي تقدير النموذج احملسن رابعا: 

 اختبار التوزيع الطبيعي:  -1

نعيد اختبارات تشخيص بواقي التقدير كما   SURبعد تقديران لنموذج التأثريات املتغرية املرجح بطريقة  
 يلي:  

 

 : اختبار التوزيع الطبيعي بعد تقدير النموذج احملسن( 7-5)الشكل رقم 

 

 .Eviews10املصدر: من خمرجات برانمج 

حسب إحصائية جاك بريا    وهذا   ال تتبع التوزيع الطبيعي  مازالت  نالحظ من الشكل السابق أن البواقي
 (.3)، كما أن قيمة التفرطح أكرب متاما من 0,05اليت جاءت أقل من 
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 اختبار ثبات التباين:  -2

 : اختبار ثبات التباين (17-5)رقم  اجلدول

Method Df Value Probability 

Bartlett 4 86.76626 0.0000 

Levene (4, 970) 0.966304 0.4251 

Brown-Forsythe (4, 970) 0.776641 0.5404 

 . Eviews10املصدر: من خمرجات برانمج 

اختبار  إحصائية  من  يتضح  حيث  متجانس،  األخطاء  تباين  أن  نالحظ  السابق  اجلدول  خالل  من 
(Levene أن القيمة االحتمالية )األخطاء.وجود اختالف يف تباين عدم مما يثبت  %5من  أكرب 

 اختبار االرتباط اآلين:   -3

 بعد تقدير النموذج احملسن االرتباط اآلين: نتائج اختبار (18-5)اجلدول رقم 
 

Test Statistic   d.f.   Prob.   

Breusch-Pagan LM 26860.98 18915 0.0000 

Pesaran scaled LM 40.85352  0.0000 

Bias-corrected scaled LM 16.47852  0.0000 

Pesaran CD 0.922634  0.3562 

 . Eviews10املصدر: من خمرجات برانمج 

السابق   اجلدول  القيمة   عدمنالحظ من خالل  األخطاء وذلك ألن  بني  اآلين  االرتباط  وجود مشكلة 
 .%5من  أكرب Pesaranاالحتمالية إلحصائية اختبار

 خامسا: مناقشة نتائج النموذج األول 

التأثريات املتغرية املرجحة  (16-5)اجلدول رقم  نتائج  تشري   أن املتغريات املفسرة اليت الذي يوضح منوذج 
من التغريات االمجالية يف املتغري التابع، وهي نسبة مقبولة جدا  %  92,09يتضمنها النموذج األول تفسر نسبة  

املؤسسة.  االقرتاض ومتغريات حجم ومسعة  نسبة  بني  العالقة  النموذج    لتفسري  نتائج  وجود  ويتضح من خالل 
هذه النتيجة تشري إىل  و 0,0006عند مستوى معنوية  عالقة عكسية بني نسبة االقرتاض وقيمة قروض املوردين  

هو ما يشري إىل  %  0,4يرتتب عنه اخنفاض يف نسبة االقرتاض بـ    %1مقدار  أن زايدة قيمة قروض املوردين بـ  
تعود   سالب  أثر  عن  وجود  عبارة  هي  املوردين  قروض  أن  إىل  عليها أسبابه  وجب  املؤسسة  ذمة  يف  ديون 

سدادها، وزايدة حجمها )أي قروض املوردين( ميكن أن جيعل مدير البنك يتخذ قرارا بعدم منحه للقرض هلذه  
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كلما قل حجم املؤسسة وعمرها كلما زاد جلوئها إىل طلب  ىل أنه ميكن تفسري ذلك على أنه  إاملؤسسة. إضافة  
مؤسسة، أي ما نسبته    82حيث أن عدد املؤسسات املصغرة يف منوذج دراستنا هو    مهلة للسداد من املوردين

الدراسة  42% للمؤسسات حمل  اإلمجايل  العدد  السابقة  ؛من  الدراسات  نتائج  النتيجة مع  مثل   وتتوافق هذه 
  ول. كما توصلت إىل وجود عالقة طردية بني نسبة االقرتاض وقيمة جمموع األص(1998دراسة )برغر وأودل،  
يرتتب عنه    % 1هذه النتيجة تشري إىل أن زايدة قيمة جمموع األصول بـ مقدار  و 0,0024عند مستوى معنوية  

بـ   االقرتاض  نسبة  تطلب  %1,70زايدة يف  البنوك  أن  أسبابه إىل  تعود  أثر موجب  يشري إىل وجود  ما  ، وهو 
تتمثل    أمواهلا يف حالة افالس املؤسسةضماانت عينية من املؤسسات الطالبة للقرض من أجل ضمان اسرتجاع  

املؤسسة الضماانت يف أصول  يتوافق مع  .هذه  السابقة    مجيع  وهو ما  مثل دراسة  العربية واألجنبية  الدراسات 
وأودل،  1977)مارغوليس،   )برغر  ) 1998(، ودراسة   ( Cardone et Cazorlaspapis, 2006(، ودراسة 

( )   (Chevallier et Miloudi, 2014ودراسة  ورفاع،    (Bouhadiba, 2015ودراسة  )قدي  ودراسة 
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني قيمة رقم االعمال ونسبة االقرتاض . (2013

وهو ما ال يتفق مع بعض الدراسات، حيث أنه من املفرتض أن تكون هناك عالقة طردية على اعتبار أنه كلما  
وميكن أن نفسر ذلك أبنه طاملا أن ى املؤسسة كلما أدى ذلك إىل زايدة قدرهتا االقرتاضية،  زاد رقم األعمال لد

املؤسسة تعمل بشكل جيد وحتقق رقم أعمال فإن املسري سيعتمد على األموال الداخلية ولن يرغب يف اللجوء 
 (.  2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )معيزة،  .إىل القروض البنكية

الوعليه   نتائج  القول أبن  األولميكننا  متغريات    نموذج  ترسلها  اليت  لإلشارة  إجيايب  أثر  وجود  إىل  تشري 
 . حجم املؤسسة ومسعتها للبنوك يف رفع نسبة االقرتاض يف اهليكل التمويلي للمؤ ص م
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 )ابلنسب املالية( لنموذج الثايناملطلب الثاين: نتائج الدراسة ل

   (التحليل الوصفي جملموعة الدراسة للنموذج الثاين )ابلنسب املاليةالفرع األول: 

 : التحليل الوصفي ملتغيات الدراسة (19-5)اجلدول رقم 

 القيمة القصوى  القيمة الدنيا  االحنراف املعياري املتوسط املتغي 
DTF 0,12 0,26 0 5 

RLG 2,11 11,81 0,03 260,02 

CR 0,83 42,83 768.93- 370,84 

RF 2,30 28,19 150.16- 679,03 

 . E-views10مخرجات برانمج من إعداد الطالبة ابإلعتماد على املصدر: 

املتوسط   من  ويضم كال  الثاين،  للنموذج  الدراسة  ملتغريات  الوصفي  التحليل  السابق  اجلدول  ميثل 
واالحنراف املعياري والقيمة الدنيا، والقيمة القصوى، ونالحظ من خالله أن نسبة وزن األعباء املالية كبرية جدا 

 ابلنسبة للمؤسسات حمل الدراسة.  

 املتغيات  الفرع الثاين: مصفوفة االرتباط بني

 مصفوفة االرتباط (: 20-5)اجلدول رقم 

Correlation    

t-Statistic    

Probability DTF RLG CR RF 

DTF 1.000000    

 -----    

 -----    

     

RLG -0.027597 1.000000   

 -0.782328 -----   

 0.4343 -----   

     

CR -0.019575 0.001436 1.000000  

 -0.554802 0.040697 -----  

 0.5792 0.9675 -----  

     

RF -0.037551 -0.007489 -0.001806 1.000000 

 -1.064852 -0.212234 -0.051185 ----- 

 0.2873 0.8320 0.9592 ----- 

 . E-views10برانمج  خمرجات من إعداد الطالبة ابالعتماد على املصدر: 
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من   سالبة  نالحظ  التابع  واملتغري  املستقلة  املتغريات  بني مجيع  االرتباط  معامل  قيمة  أن  السابق  اجلدول 
 -r >1< 1وتقع قيمتها يف اجملال

نالحظ من اجلدول السابق أن قيمة معامل االرتباط بني نسبة االقرتاض ونسبة السيولة العامة تساوي   -
يعين  -0,027597 نسبةمما  بني  سالبة  ارتباط  أهنا   وجود عالقة  أي  العامة،  السيولة  ونسبة  االقرتاض 

 .  عالقة عكسية

نالحظ من اجلدول السابق أن قيمة معامل االرتباط بني نسبة االقرتاض ونسبة القدرة على التسديد   -
على   -0.019575تساوي   القدرة  ونسبة  االقرتاض  نسبة  بني  سالبة  ارتباط  عالقة  وجود  يعين  مما 

 التسديد، أي أهنا عالقة عكسية.  

االقرتاض   - نسبة  بني  االرتباط  معامل  قيمة  أن  السابق  اجلدول  من  املاليةنالحظ  تساوي    واملردودية 
، أي أهنا عالقة دية املاليةواملردو مما يعين وجود عالقة ارتباط سالبة بني نسبة االقرتاض    -0.037551

 عكسية.  

 استقرارية السالسل الزمنية الفرع الثالث: 

يتوجب علينا أوال أن نقوم بدراسة استقرارية السالسل الزمنية واملقطعية ملختلف املتغريات اخلاصة بنموذج  
االعتما ،  الدراسة خالل  من  واملقطعية  الزمنية  السالسل  استقرارية  اختبار  اجراء  مها  خمتلف  وجيب  على  د 

اختبارات   الكشف  Fisher-ADF, IPS, LLCاالختبارات األكثر استخداما وشيوعا واملتمثلة يف  ، هبدف 
عن خواص السالسل الزمنية للمتغريات املدروسة لنموذج البانل، حبيث قمنا بتطبيق هذه االختبارات على كل  

 متغرية على حدى وتوصلنا إىل النتائج املبينة يف اجلدول املوايل:  

 ل لدراسة استقرارية معطيات البانFisher-ADF, IPS, LLC(: نتائج اختبارات 21-5اجلدول رقم )

 I(0)عند املستوى  نوع االختبار  

Level 

عند التفاضل األول  
I(1)1st Difference 

 LLC 26.5001-1 نسبة االقرتاض

 (0,000) 

30.3163- 

(0,000) 

IPS -3,2 E+14 

(0,000) 

-  

 
 ، بينما تعرب القيم اليت بني قوسني على قيمة االحتمال لكل إحصائية.(Statistic) القيم األوىل يف اجلدول توضح اإلحصائية   متثل كل مالحظة: 1
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ADF 287.849 

(0,000) 

395.728 

(0,000) 

 -LLC 144.205 نسبة السيولة العامة  

(0,000) 

113.904- 

(0,000) 

IPS 7.6E+10- 

(0,000) 

-  

ADF 498.486 

(0,000) 

665.316 

(0,000) 

 -LLC 58624.4 نسبة القدرة على التسديد 

(0,000) 

17972.8- 

(0,000) 

IPS 1.6E+15- 

(0,000) 

-  

ADF 309.135 

(0,000) 

427.926 

(0,000) 

 -LLC 748.483 املردودية املالية  

(0,000) 

132.436- 

(0,000) 

IPS -4.5 E+13 

(0,000) 

- 

ADF 609.280 

(0,000) 

811.862 

(0,000) 

 . E-views10املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج 

تطابق    Fisher-ADFوIPSو  LLCتشري النتائج املوضحة يف اجلدول السابق بعد تطبيق االختبارات  
إىل   تشري  حيث  بينهم  مستوى  غياب  فيما  على  الوحدة  املستوى  جذر  عند  املتغريات  قيمة مجيع  أن  حيث 
عند الدرجة، أي أهنا تكشف  ومنه فإن النموذج مستقر  0.05أي أقل من  0.000احتمال لكل مناذج تساوي 

 . لنفس املتغريات عند التفاضل األول استقرار هذه املتغريات. وابلتايل ميكن االستغناء عن اختبار االستقرارية

 اختبار التجانس الفرع الرابع:  

 : نتائج اختبار التجانس (22-5)اجلدول رقم 

Hypotheses F-Stat P-Value 

H1  0.281614  1.000000 

H2  0.226140  1.000000 

H3  1.065452  0.296285 

 .Eviews10املصدر: من خمرجات برانمج 
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الذي يوضح لنا اختبار هاسيو للتجانس أن الفرضية الثانية هي األهم اجلدول السابق  نالحظ من خالل  
كلي   جتانس، مما يدل على وجود  %5من درجة املعنوية    أكربوتوافق القيمة االحتمالية إلحصائية فيشر قيمة  

بياانت ابنل، أي أن كل من معامالت   القدرةيف  العامة ونسبة  السيولة  املالية   نسبة  التسديد واملردودية    على 
 خمتلفة عن بعضها البعض. غري للمؤسسات حمل الدراسة

 واملفاضلة بينهانتائج مناذج البياانت الزمنية املقطعية  :امسالفرع اخل

 أوال: نتائج مناذج البياانت املقطعية 

 الثالثة. (: معلمات منوذج الدراسة املقدرة ابستخدام النماذج 23-5اجلدول رقم )

 DTFاملتغري التابع: ميثل نسبة االقرتاض اليت تساوي الديون املالية / إمجايل اخلصوم 

 805: جمموع مشاهدات البانلT=5           N= 161  2019-2015الفرتة:

 منوذج التأثيات العشوائية  منوذج التأثيات الثابتة منوذج االحندار التجميعي   املتغيات التفسيية 

Constante 0.0000 

5.773391 

0.0000 

5.5834011 

0.0000 

5.291797 

 RLG 0.1312نسبة السيولة العامة 

1.511093- 

0.8730 

0.159917- 

0.4464 

0.761809- 

 CR 0.0000نسبة القدرة على التسديد 

18.29434 
0.0000 

9.313417 

0.0000 

14.19480 

 RF 0.4012املردودية املالية 

0.839863- 

0.4270 

0.794846 

0.9804 

0.024527- 

 805 805 805 عدد املشاهدات 

R-Squared 0.299526 0.647317 0.194836 

Adjusted R- squared 0.296902 0.557633 0.191821 

Prob ( F- statistic) 0.000000 0.000000 0.000000 

 . Eviews9املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على نتائج التقدير وخمرجات 

 
 t.statisticالثانية يف اجلدول القيمة اإلحصائية لـ  كل القيم متثل  1
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 اثنيا: املفاضلة بينها  

 وهومسان كما يلي:   من خالل إجراء اختبار فيشر

 اختبار فيشر: -1

 واظهرت النتائج اخلاصة به ما يلي:  

 : نتائج إختبار فيشر(24-5)اجلدول رقم

Prob d.f Statistic Effect test 

0.0000 (160,641) 3.950676 Cross-section F 

0.0000 160 552.380603 Cross-section Chi-square 

 . E-views10املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج 

التأثريات أي أن منوذج    بديلةالالفرضية  خنتار  (11)وامللحق رقم  (  23-5)رقم  وعليه ومن اجلدول السابق  
 .  P< 0,05هو املالئم وهذا ألن  الثابتة

 :  اجراء اختبار هومسان  -2

 :Eviews10واجلدول املوايل يوضح النتائج املتحصل عليها من خالل هذا االختبار ابالعتماد على برانمج 

 Hausman(: نتائج اختبار 25-5اجلدول رقم )

 P-Value (Chi-Square.Statistic)قيمة االختبار

0.0000 39.804492 

 . Eviews10املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج 

 قلوهو أ  00000,يساوي    2Xأن االحتمال املرفق بتوزيع    (12)من اجلدول السابق ومن امللحق رقم    نالحظ
 هو األفضل.   الثابتةومنوذج التأثريات لبديلة إذن نقبل الفرضية ا  0,05من 

 التأثيات الثابتة( عرض نتائج ومعلمات النموذج األفضل )منوذج اثلثا: 

 ( 10-9-8)رقم  واملالحق  (22-5رقم )الختبار املعنوية اإلحصائية للمعلمات املقدرة ومن خالل اجلدول  

منوذج  ت  يتال بينها  من  الثالثة  النماذج  نتائج  الثابتةعرض  أنه    التأثريات  حيث  األفضل،  هو  أنه  تبني  والذي 
أقل من مستوى املعنوية  T-Statisticوانطالقا من هذا اجلدول جند أن قيم االحتماالت املرفقة للقيم احملسوبة  
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التسديدابلنسبة  %5اإلحصائية   القدرة على  بين   ،ملتغري نسبة  هوبني  وابلتايل هناك عالقة ذات داللة إحصائية 
 املتغري التابع. 

لباقي %5كرب من مستوى املعنوية اإلحصائية  أT-Statisticأن قيم االحتماالت املرفقة للقيم احملسوبة  و  
األخرى املفسرة  املالية  املتغريات  واملردودية  العامة  السيولة  نسبة  يف  ذات  ليس  وابلتايل  ،  واملتمثلة  عالقة  هناك 

 واملتغري التابع.  ها وبني داللة إحصائية بين

التحديد   املقبول نستعمل معامل  للنموذج  الكلية  املعنوية  فيشر    2Rالختبار  واليت تظهر يف    Fواختبار 
جدا مقبولة  وهي  0.647317يف النموذج مقدرة بـ    2Rالتحديد  اجلدول السابق أيضا، حيث أن قيمة معامل  

من التغريات اليت حتصل يف احلصول على القروض    %64,73وعليه فإن املتغريات املفسرة تفسر أو تتحكم يف  
بني زايدة نسبة االقرتاض يف اهليكل املايل للمؤ ص م واملتغريات   قويالبنكية، مما يدل على أن هناك ارتباط  

 املفسرة. أما ابقي النسبة فيمكن أن تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج ومتضمنة يف حد اخلطأ.  

من    قلوهي أ0.000000وقيمة احتماليتها تساوي  F = 7.217757فيشر احملسوبة  إن قيمة إحصائية  
 وعليه فإن النموذج له معنوية.   0,05

 التقدير  ألخطاء الطبيعي التوزيع اختباررابعا: 

 : فيما يلي يتم اختبار التوزيع الطبيعي ألخطاء التقدير يف منوذج التأثريات الثابتة كما يوضحه الشكل املوايل     

 ختبارالتوزيعالطبيعيألخطاءالتقدير نتائج إ(: 8-5الشكل رقم )

 

 . E-views10املصدر: من خمرجات برانمج 

من القيمة اجلدولية،    كربوهي أ =JB)149707,1)احملسوبة  القيمة  أن  نالحظ  السابق  الشكل  نتائج  خالل  من
 . الطبيعي التوزيع  تتبعال  لنموذج بواقيا نوعليه فإ%  5من  أقل وهو( (Prob= 0.0000االحتمال أن كما
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 ( Waldاختبار معنوية املعامل يف املدى القريب )اختبار خامسا: 

 . املفسرة على املتغري التابع يف املدى القريبوذلك الختبار إمكانية انعدام أثر املتغريات 

 Waldختبارنتائج إ: (26-5)اجلدول رقم

Wald Test:   

Equation: Untitled  

    
    Test Statistic Value Df Probability 

    
    F-statistic  0.329101 (2, 641)  0.7197 

Chi-square  0.658201  2  0.7196 

    
        

Null Hypothesis: C(2)=0, C(3)=0  

Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(2) -0.002362  0.014773 

C(3)  0.006806  0.008563 

    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 . Eviews10،ابالعتمادعلىمخرجاتطالبةمنإعداد ال: املصدر

نرفض فرضية العدم أي نقبلها، وهذا يعين  يعين انه ال ميكن ان >Prob  0.05نالحظ من اجلدول ان قيمة   
 .تنعدم املعامل الثالثةأن هذين املتغريين غري مؤثرين وميكن حذفهما من النموذج  

 : مناقشة نتائج النموذج الثاين سادسا 

يف النموذج مقدرة   2Rتشري نتائج النموذج املالئم )منوذج التأثريات الثابتة( إىل أن قيمة معامل التحديد  
التغريات اليت %  64,73وهي مقبولة جدا وعليه فإن املتغريات املفسرة تفسر أو تتحكم يف  0.647317بـ   من 

ارتباط   هناك  أن  على  يدل  مما  البنكية،  القروض  على  احلصول  يف  االقرتاض يف حتصل  نسبة  زايدة  بني  قوي 
املفسرة. واملتغريات  م  للمؤ ص  املايل  االقرتاض  اهليكل  نسبة  توصلت إىل وجود عالقة طردية بني  ونسبة  كما 
معنوية   مستوى  عند  التسديد  على  بـ و 0,0000القدرة  األصول  قيمة جمموع  زايدة  أن  إىل  تشري  النتيجة  هذه 

إىل   وهو ما يشري إىل وجود أثر موجب تعود أسبابه%،  5,84يرتتب عنه زايدة يف نسبة االقرتاض بـ  % 1مقدار 
ما جيعلها   وهو  الذاتية  مواردها  على  البنكية ابالعتماد  ديوهنا  تسديد  على  قادرة  الدراسة  املؤسسات حمل  أن 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية  عدمإىل نتائج الدراسة كما أشارت .قادرة على احلصول على التمويل البنكي
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ونسبة االقرتاض، حيث أنه من املفرتض أن تكون هناك عالقة طردية على اعتبار أنه    نسبة السيولة العامةبني  
. كما أشارت أيضا إىل عدم وجود عالقة  ؤسسة كلما أدى ذلك إىل زايدة قدرهتا االقرتاضيةتسيولة املكلما زاد

، حيث كان من املفرتض أن تكون عالقة طردية إذ أن  القرتاض واملردودية املاليةذات داللة إحصائية بني نسبة ا 
اليت حتق املؤسسة  متثل عوائد  املالية  النتيجة  قاملردودية  الطالبة هذه  وتفسر  االستثمار يف مشروع معني،  ها من 

 االقرتاض من البنوك واالكتفاء مبواردها الذاتية. بعدم رغبة املؤسسات حمل الدراسة يف 

النتائج املالية تشري إىل وجود أثر إجيايب لإلشارة اليت ترسلها    نموذج الثاينوعليه ميكننا القول أبن نتائج ال
 . للبنوك يف رفع نسبة االقرتاض يف اهليكل التمويلي للمؤ ص م اجليدة احملققة من طرف املؤسسة
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 لفصل اخلامس خالصة ا

متويل   تفسري  يف  اإلشارة  نظرية  لدور  قياسية  دراسة  الفصل  هذا  البنكية،  املؤ.ص.م  تضمن  ابلقروض 
األول جاء   فالنموذج  اإلمجالية  ابستخدام منوذجني،  م  195من    كونة لعينة مابملبالغ  الثاين    مؤ ص  والنموذج 

  2015تشتغل يف القطاع الصناعي، خالل الفرتة من سنة    مؤ ص م  161جاء ابلنسب املالية لعينة مكونة من  
سنة   غاية  الصغرى 2019إىل  املربعات  طريقة  ابستخدام  املتعدد  االحندار  منوذج  ابستخدام  ألسلوب   ،  وفقا 

 نوجزها ابختصار فيما يلي:  من النتائج وأسفرت الدراسة إىل جمموعة البياانت الزمنية املقطعية

ابلنسبة للنموذج األول ومن خالل اختبار هاسيو للتجانس وجود عدم جتانس  أظهرت نتائج الدراسة   ✓
ما   وهو  العشوائية(،  التأثريات  )منوذج  املالئم  للنموذج  التحديد  معامل  مع ضعف  الدراسة،  لبياانت  كلي 

اخلطي غري املتجانس، من خالل تقدير منوذج التأثريات املتغرية ومنوذج  جعلنا نتوجه إىل تقدير منوذج ابنل  
وهو ما أظهر وجود عالقة عكسية بني نسبة االقرتاض وقروض املوردين، وعالقة  التأثريات املتغرية املرجحة،

قيمة رقم   بني  ذات داللة إحصائية  األصول، وعدم وجود عالق  وقيمة جمموع  االقرتاض  نسبة  بني  طردية 
 طردية.  ن عالقة عمال ونسبة االقرتاض، حيث كان من املفرتض أن تكو األ

ومقبول   ✓ قوي  التحديد  ومعامل  متجانسة  البياانت  أن  الثاين  للنموذج  ابلنسبة  الدراسة  نتائج  أظهرت 
الثابتة(، وأظهر هذا األخري   التأثريات  املالئم )منوذج  عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية  جدا للنموذج 

ن نسبة السيولة العامة واملردودية املالية مع نسبة االقرتاض. وأظهرت وجود عالقة طردية بني نسبة  بني كل م 
 االقرتاض ونسبة القدرة على التسديد.  

متغريات حجم   ترسلها  اليت  لإلشارة  إجيايب  أثر  وجود  إىل  تشري  الدراسة  نتائج  القول أبن  ميكننا  وعليه 
النتيجة املتوصل   التمويلي للمؤ ص م، إال أن هذه  املؤسسة ومسعتها للبنوك يف رفع نسبة االقرتاض يف اهليكل 

واختبار   حمل شك  تبقى  أو إليها  الدراسة  حمل  املؤسسات  بياانت  صدق  مدى  بينها  من  أسباب  لعدة  نظرا 
 اجلزائرية ككل، السيما ما تعلق منها بطريقة متويلها ونتائجها املالية احملققة.  
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عاجلت هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي أحد املواضيع املهمة ضمن ختصص مالية املؤسسة، من  
اجلزائرية الستخدام التمويل ابلقروض البنكية، ومتت  املؤ.ص.م  خالل حماولة دراسة العوامل احملددة ملدى جلوء  

ؤ ص م وهي نظرية اإلشارة من خالل  احدى أهم النظرايت املفسرة للهيكل التمويلي للمالدراسة وفقا ملبادئ  
اإلشكالية   على  العواملالتالية:  اإلجابة  تفسي  اإلشارة  لنظرية  ميكن  على    هل  التمويل  لقرارات  احملددة 

 ص م اجلزائرية؟ مستوى املؤ.

من خالل اإلشارة إىل قرارات التمويل يف املؤسسات االقتصادية    التطرق لعنصرالفصل األول  لقد مت يف  
عناصر التمويلي  تتعلقب  عدة  اهليكل  ومصادر  االقتصادية،  للمؤسسات  املايل  اهليكل  اختيار  حمددات و قرارات 

االقتصادية.   املؤسسات  يف  التمويل  الثاين  أما  قرارات  فيهللفقد  الفصل  التطرق  لقرارات  مت  املفسرة  نظرايت 
النظرايت املفسرة للهيكل    من خالل التطرق إىلمويل يف املؤسسات االقتصادية يف ظل عدم متاثل املعلومات  الت

نظرية ترتيب  و عالقة املؤسسات االقتصادية ابلبنوك وعدم متاثل املعلومات.  و التمويلي للمؤسسات االقتصادية.  
مت  كما  لتمويل يف ظل عدم متاثل املعلومات.  اختيار مصادر التمويل واإلشارة والوكالة كمدخل مفسر لقرارات ا 

الثالث  يف   لالفصل  لتمويل  التطرق  اإلشارة كمدخل مفسر  أوال إىل  املؤ.ص.منظرية   مفاهيمعامةحولبالتطرق 
ومت حمددات اهليكل التمويلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب نظرية اإلشارة.ها و مصادر متويلو املؤ.ص.م،

سب القانون املؤ.ص.حمتعريف  من خالل التطرق ل   في اجلزائراملؤ.ص.مواقع متويل    التطرق إىلالفصل الرابع  يف  
تطورها.   ومراحل  على  اجلزائري  األموال  والتعرف  اجلزائريةو مصادر  واملتوسطة  الصغرية  حمددات  للمؤسسات 

اال  متويلها. قرارات   للدراسة  خصصناه  فقد  األخري  الفصل  جلوء  لتحد   حصائية أما  ملدى  احملددة  العوامل  يد 
بوالية سطيف للفرتة من  املؤ.ص.م  يف اجلزائر للقروض البنكية من خالل دراسة قياسية جملموعة من  املؤ.ص.م  

عتمدان فيها على امليزانيات وجداول حساب النتيجة املستخرجة من املركز الوطين  حبيث ا 2019إىل غاية  2015
للدراسة.   منوذجني  لتطوير  التجاري  األولللسجل  النموذج  اإلمجالية(  تناول  بني    )ابملبالغ  بني  العالقة  دراسة 

. أما  تغريات مفسرةنسبة االقرتاض كمتغري اتبع وقيمة كل من قروض املوردين وجمموع األصول ورقم األعمال كم
النموذج الثاين )ابلنسب املالية( فقد تناول دراسة العالقة بني نسبة اإلقرتاض كمتغري اتبع ونسبة كل من السيولة  

 العامة والقدرة على التسديد واملردودية املالية كمتغريات مفسرة. 
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ة عن اإلشكالية املطروحة،  ولقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج واليت متثل يف نفس الوقت إجاب
 نوجزها فيما يلي: 

النظري  ابجلانب  املتعلقة  السابقة  النتائج  والدراسات  النظرية  املسامهات  خمتلف  على  اطالعنا  خالل  من   :
 نوجزها فيما يلي:  ابلقروض البنكية ميكننا اخلروج مبجموعة من النتائج املؤ.ص.م التطبيقية حول متويل 

قيمة   - على  التمويلي  اهليكل  أتثري  مدى  حول  متضاربة  نتائج  وجود  إىل  النظرايت  من  العديد  تشري 
القيمة  الذي يعظم  األمثل  التمويلي  النظرايت إىل وجود ما يعرف ابهليكل  املؤسسة، حيث أشارت بعض 

لعالقات  السوقية للمؤسسة إىل أقصى حد، يف حني تؤكد نظرايت أخرى على عدم وجود هذا النوع من ا 
 وأن قيمة املؤسسة حمددة حبجم نشاطها وليس هبيكلها التمويلي.  

السابقة   - الدراسات  خالل  هذه من  أن  جليا  اتضح  م  ص  للمؤ  املايل  اهليكل  حمددات  تناولت  اليت 
املؤسسات ال تشرتك فيما بينها بنسبة حمددة من املزيج التمويلي من األموال املقرتضة واألموال اخلاصة، بل  

يف    ختتلف بعضها  مع  تشرتك  أهنا  إال  بلد،  يف كل  املتاحة  التمويل  وصيغ  طبيعة  حسب  آلخر  بلد  من 
تفضيلها يف االعتماد على املوارد الذاتية يف التمويل كمصدر رئيسي ومهم قبل اللجوء إىل املصادر اخلارجية  

 اجلزائرية.  املؤ.ص.م ا على ابالعتماد أوال على القروض البنكية مث اللجوء إىل اإلصدار، وهذا ما ينطبق أيض
مؤ.ص.م،  من خالل الدراسات اليت تطرقت إىل دور نظرية اإلشارة يف تفسري حمددات اهليكل املايل لل -

تتم ابالعتماد على   أن  اإلشارة ميكن  اسرتاتيجية  أن  اتضح  املؤشرات  فقد  املؤسسة  العديد من  مثل حجم 
املؤسسة   ومسعة  مثال،  األعمال  ورقم  األصول  املوردين،  ممثال إبمجايل  بقروض  ممثلة  التجاريني  الشركاء  أمام 

 ومدى قدرة املؤسسة على حتقيق نتائج إجيابية.  

التطبيقي: اليت مت إجراؤها على جمموعة من  النتائج املتعلقة ابجلانب  القياسية  الدراسة    املؤ.ص.م من خالل 
 مت التوصل إىل النتائج التالية:  2019إىل  2015خالل الفرتة من 
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 نتائج الدراسة للنموذج األول:  

أن املتغريات املفسرة إىل  الذي يوضح منوذج التأثريات املتغرية املرجحةالدراسة للنموذج األول  نتائج  تشري  
النموذج األول تفسر نسبة   التابع، وهي نسبة مقبولة  %  92,09اليت يتضمنها  املتغري  التغريات االمجالية يف  من 

املؤسسة ومسعة  ومتغريات حجم  االقرتاض  نسبة  بني  العالقة  لتفسري  الفرضية    جدا  مع  يتوافق  ما  األوىل وهو 
H1  وفقا لنظرية اإلشارة ابالعتماد على املعايري املتعلقة املؤ.ص.م  مويل يف  ميكن تفسري قرارات التاليت تفيد أبنه

ابحلجم، املعايري املتعلقة بسمعة املؤسسة. حيث تعترب هذه املعايري كإشارة عن القدرة االقرتاضية للمؤسسات مما 
 .  يؤدي إىل التغري يف نسبة األموال املقرتضة يف اهليكل املايل

النموذج   نتائج  املوردين  ويتضح من خالل  عند  وجود عالقة عكسية بني نسبة االقرتاض وقيمة قروض 
معنوية   مقدار  و ،  0,0006مستوى  بـ  املوردين  قروض  قيمة  زايدة  أن  إىل  تشري  النتيجة  عنه    % 1هذه  يرتتب 

أن قروض املوردين هي    هو ما يشري إىل وجود أثر سالب تعود أسبابه إىل%0,4اخنفاض يف نسبة االقرتاض بـ  
عبارة عن ديون يف ذمة املؤسسة وجب عليها سدادها، وزايدة حجمها )أي قروض املوردين( ميكن أن جيعل  

كلما قل حجم املؤسسة وعمرها    نهذلكفإ  إضافة إىل،مدير البنك يتخذ قرارا بعدم منحه للقرض هلذه املؤسسة
يف منوذج دراستنا هو  املصغرة  حيث أن عدد املؤسسات    كلما زاد جلوئها إىل طلب مهلة للسداد من املوردين

الثانية وعليه يتم رفض الفرضية  ،  من العدد اإلمجايل للمؤسسات حمل الدراسة%42مؤسسة، أي ما نسبته    82
H2   وفقا لنظرية اإلشارة ابالعتماد على املعايري املتعلقة  املؤ.ص.مميكن تفسري قرارات التمويل يف اليت تفيد أبنه

القدرة   املعيار كإشارة عن  امللحقة حيث يعترب هذا  املوردون واحلساابت  قيمة  املؤسسة، واملمثلة حبجم  بسمعة 
  اهليكل املايل. االقرتاضية للمؤسسات مما يؤدي إىل التغري يف نسبة األموال املقرتضة يف

عند    إىل وجود عالقة طردية بني نسبة االقرتاض وقيمة جمموع األصول  ومن جانب آخر، فقد مت التوصل
يرتتب عنه زايدة يف  %1هذه النتيجة تشري إىل أن زايدة قيمة جمموع األصول بـ مقدار  و 0,0024مستوى معنوية  

بـ   البنوك تطلب ضماانت ، وهو ما يشري إىل وجود أثر  %1,70نسبة االقرتاض  موجب تعود أسبابه إىل أن 
للقرض من أج الطالبة  املؤسسات  إعينية من  أمواهلا يف حالة  اسرتجاع  املؤسسةل ضمان  تتمثل هذه  ،  فالس 

زايدة حجم  اليت تنص على أن  H1-1الفرضية الفرعية األوىل  وهو ما يتوافق مع    .الضماانت يف أصول املؤسسة
يعترب كإشا األصول  األموال  إمجايل  نسبة  يؤدي إىل زايدة  مما  تقدمي ضماانت كافية  قدرهتا على  رة جيدة عن 

 املقرتضة يف اهليكل املايل للمؤ ص م اجلزائرية.  
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ونسبة  كما   االعمال  رقم  قيمة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  عدم  الدراسة  نتائج  أظهرت 
االقرتاض وهو ما ال يتفق مع بعض الدراسات، حيث أنه من املفرتض أن تكون هناك عالقة طردية على اعتبار 

ميكن أن نفسر ذلك أبنه  و أنه كلما زاد رقم األعمال لدى املؤسسة كلما أدى ذلك إىل زايدة قدرهتا االقرتاضية،  
طاملا أن املؤسسة تعمل بشكل جيد وحتقق رقم أعمال فإن املسري سيعتمد على املوارد الداخلية ولن يرغب يف  

زايدة حجم املبيعات اليت تنص على أن    H1-2الفرضية الفرعية الثالثة  وعليه نرفض  .اللجوء إىل القروض البنكية
 رتاض يف اهليكل املايل. هو إشارة إجيابية يف زايدة نسبة االق

 نتائج الدراسة للنموذج الثاين:  

يف النموذج مقدرة   2Rتشري نتائج النموذج املالئم )منوذج التأثريات الثابتة( إىل أن قيمة معامل التحديد  
من التغريات اليت   % 64,73وهي مقبولة جدا وعليه فإن املتغريات املفسرة تفسر أو تتحكم يف    ،0.647317بـ  

يف  االقرتاض  نسبة  زايدة  بني  قوي  ارتباط  هناك  أن  على  يدل  مما  البنكية،  القروض  على  احلصول  يف  حتصل 
ميكن تفسري  ليت مفادها أنه  ا H3الثالثة  وهو ما يتوافق مع الفرضية    اهليكل املايل للمؤ ص م واملتغريات املفسرة.

التمويل يف   النسباملؤ.ص.م  قرارات  حيث تعترب هذه   املالية  وفقا لنظرية اإلشارة ابالعتماد على جمموعة من 
 املعايري كإشارة عن القدرة االقرتاضية للمؤسسات مما يؤدي إىل التغري يف نسبة األموال املقرتضة يف اهليكل املايل 

ونسبة القدرة على التسديد عند مستوى معنوية  كما توصلت إىل وجود عالقة طردية بني نسبة االقرتاض 
يرتتب عنه زايدة يف نسبة    %1بـ مقدار    املؤسسة على التسديد قدرة  هذه النتيجة تشري إىل أن زايدة  و 0,0000

بـ   الدراسة قادرة   وهو ما يشري إىل وجود أثر موجب تعود أسبابه%،  5,84االقرتاض  املؤسسات حمل  إىل أن 
التمويل  على  احلصول  على  قادرة  ما جيعلها  وهو  الذاتية  مواردها  على  البنكية ابالعتماد  ديوهنا  تسديد  على 

نسبة القدرة على التسديد يعترب    رتفاعاليت مفادها أن ا H3-2الفرضية الفرعية الثالثة  وهوما يتوافق مع    ،البنكي
كإشارة إجيابية عن قدرهتا على متويل استثماراهتا اجلديدة وتسديد ديوهنا ابالعتماد على املوارد الذاتية مما يؤدي  

 إىل زايدة نسبة االقرتاض يف اهليكل املايل. 

ونسبة    نسبة السيولة العامةعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني  إىل  نتائج الدراسة  ت  كما أشار   
ؤسسة كلما  تسيولة املاالقرتاض، حيث أنه من املفرتض أن تكون هناك عالقة طردية على اعتبار أنه كلما زاد

زايدة قيمة اليت مفادها أن  H3-1الفرضية الفرعية األوىل  وعليه نرفض    .أدى ذلك إىل زايدة قدرهتا االقرتاضية
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نسبة السيولة العامة يعترب كإشارة جيدة عن قدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا قصرية األجل واالستمرار يف نشاطها 
 مما يؤدي إىل زايدة نسبة األموال املقرتضة يف اهليكل املايل للمؤ ص م اجلزائرية.  

داللة إحصائية بني نسبة االقرتاض واملردودية  أيضا إىل عدم وجود عالقة ذات    توصلت الدراسةكما    
املالية، حيث كان من املفرتض أن تكون عالقة طردية إذ أن املردودية املالية متثل عوائد املؤسسة اليت حتقها من 
النتيجة بعدم رغبة املؤسسات حمل الدراسة يف االقرتاض من  االستثمار يف مشروع معني، وتفسر الطالبة هذه 

زايدة قيمة املردودية املالية للمؤسسة  H3-3لثالثةالفرضية الفرعية ا وعليه نرفض  كتفاء مبواردها الذاتية.  البنوك واال 
يعرب على قدرهتا على حتقيق األرابح بصفة دائمة يف إطار نشاطها وهو إشارة إجيابية يف زايدة نسبة االقرتاض 

 يف اهليكل املايل. 

 الدراسة:   اقرتاحات

 من خالل نتائج هذه الدراسة ميكننا صياغة االقرتاحات التالية: 

وجوب إجياد آليات جديدة تقلل من عدم متاثل املعلومات بني املؤ.ص.م اجلزائرية والبنوك وذلك من   •
املعلومات خمتلف  تضم  مثال  بياانت  قاعدة  إنشاء  اجلزائرية كتعدادها    الدقيقة  خالل  ابملؤ.ص.م  اخلاصة 

 وبياانهتا املالية السنوية؛  وقطاع نشاطها 
ملء استمارة معلومات خاصة هبا داخل قاعدة  )وجوب إجبار املؤ.ص.م على التصريح ببياانهتا سنواي   •

وذلك من خالل سن قوانني وتشريعات ردعية لكل من يقوم ابلتصريح مبعلومات مغلوطة قد    مثال(  البياانت
 إىل اختاذ قرار خاطئ؛ آخر له مصلحةتؤدي مبدير البنك أو أي شخص طبيعي أو معنوي 

بتطوير   • إما  املصريف  القرض  طالب  عن  هامة  معلومات  توفر  اليت  االئتماين  االستعالم  أنظمة  تطوير 
داخل املصارف أو اللجوء إىل مصادر معلومات ائتمانية خارجية مثل وكاالت االستعالم   مركزايت املخاطر

 ؛االئتماين
الت • متويل واحدة يف  العمل على زايدة عدد منصات  توجد إىل منصة  أنه وحاليا ال  إذ  اجلماعي  مويل 

يف   املؤ.ص.م  لتمويل  هاما  مصدرا  تكون  أن  ميكن  واليت  اجلزائرية  الفرنسية  اننفيسيت  منصة  وهي  اجلزائر 
 ؛  اجلزائر

بتحفيز اجلهات املمولة كالبنوك على تقدمي متويل بشروط    ؤ.ص.مناسبة للمحماولة توفري بيئة متويلية م •
 . مع تقدمي الدعم االستشاري ومعايري مناسبة
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 الدراسة:   آفاق

املعلومات   االقتصادية يف ظل عدم متاثل  املؤسسات  املوضوع »قرارات متويل  نظرية    –أثناء دراسة هذا 
الصغرية   املؤسسات  لتمويل  مفسر  البنكيةاإلشارة كمدخل  ابلقروض  مهمة  -واملتوسطة  جوانب  فيه  بدت   »

ومسائل حبثية تستدعي من الباحثني االقتصاديني التطرق لدراستها وحتليلها ويف هذا السياق ميكن توسيع هذا 
البحث مستقبالً وإجناز حبوث مكملة ملختلف جوانب موضوعنا، لذلك تبادر يف أذهاننا بعض املواضيع اليت  

 :  تكون إشكاليات أحباث أخرى من بينها نراها جديرة ألن
والبنوك   • املؤ.ص.م  بني  املشاركة  على  القائمة  التمويلية  العالقات  يف  وأتثريه  املعلومات  متاثل  عدم 

 ؛اإلسالمية

طرف   • من  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  منظومة  متويل  قرارات  يف  وأتثرياته  املعلومات  متاثل  عدم 
 . حالة منصة متخصصة يف التمويل اجلماعيمنصات التمويل اجلماعي، دراسة 
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 للنموذج األول نتائج منوذج اإلحندار التجميعي : يوضح(1)امللحق رقم 

 

Dependent Variable: DTF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/14/22   Time: 09:21   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 195   

Total panel (balanced) observations: 975  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.312121 0.056298 -5.544085 0.0000 

F -0.002313 0.001248 -1.853961 0.0640 

ASS 0.027285 0.003553 7.678525 0.0000 

CA -0.003299 0.001100 -3.000537 0.0028 
     
     R-squared 0.062368     Mean dependent var 0.105363 

Adjusted R-squared 0.059471     S.D. dependent var 0.176349 

S.E. of regression 0.171025     Akaike info criterion -0.689923 

Sum squared resid 28.40124     Schwarz criterion -0.669892 

Log likelihood 340.3373     Hannan-Quinn criter. -0.682300 

F-statistic 21.52909     Durbin-Watson stat 0.533196 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 : يوضح نتائج منوذج التأثيات الثابتة للنموذج األول(2)امللحق رقم 

 

Dependent Variable: DTF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/14/22   Time: 09:24   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 195   

Total panel (balanced) observations: 975  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.144917 0.095445 -1.518335 0.1293 

F -0.004279 0.001236 -3.462919 0.0006 

ASS 0.017097 0.005612 3.046449 0.0024 

CA -0.000324 0.001326 -0.244296 0.8071 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.696918     Mean dependent var 0.105363 

Adjusted R-squared 0.620075     S.D. dependent var 0.176349 

S.E. of regression 0.108698     Akaike info criterion -1.421328 

Sum squared resid 9.180470     Schwarz criterion -0.429818 

Log likelihood 890.8975     Hannan-Quinn criter. -1.044022 

F-statistic 9.069353     Durbin-Watson stat 1.630100 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 : يوضح نتائج منوذج التأثيات العشوائية للنموذج األول(3)امللحق رقم 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/14/22   Time: 09:24   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 195   

Total panel (balanced) observations: 975  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.240322 0.071916 -3.341726 0.0009 

F -0.003846 0.001137 -3.383499 0.0007 

ASS 0.022735 0.004317 5.265989 0.0000 

CA -0.001218 0.001147 -1.062167 0.2884 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.132584 0.5980 

Idiosyncratic random 0.108698 0.4020 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.029845     Mean dependent var 0.036270 

Adjusted R-squared 0.026848     S.D. dependent var 0.110308 

S.E. of regression 0.108817     Sum squared resid 11.49771 

F-statistic 9.957054     Durbin-Watson stat 1.302446 

Prob(F-statistic) 0.000002    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.055926     Mean dependent var 0.105363 

Sum squared resid 28.59638     Durbin-Watson stat 0.523673 
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 : يوضح نتائج إختبار فيشر للنموذج األول (4)امللحق رقم 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 8.385425 (194,777) 0.0000 

Cross-section Chi-square 1101.120462 194 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: DTF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/14/22   Time: 09:27   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 195   

Total panel (balanced) observations: 975  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.312121 0.056298 -5.544085 0.0000 

F -0.002313 0.001248 -1.853961 0.0640 

ASS 0.027285 0.003553 7.678525 0.0000 

CA -0.003299 0.001100 -3.000537 0.0028 
     
     R-squared 0.062368     Mean dependent var 0.105363 

Adjusted R-squared 0.059471     S.D. dependent var 0.176349 

S.E. of regression 0.171025     Akaike info criterion -0.689923 

Sum squared resid 28.40124     Schwarz criterion -0.669892 

Log likelihood 340.3373     Hannan-Quinn criter. -0.682300 

F-statistic 21.52909     Durbin-Watson stat 0.533196 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 : يوضح نتائج اختبار هومسان للنموذج األول (5)امللحق رقم 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 5.122259 3 0.1631 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     F -0.004279 -0.003846 0.000000 0.3715 

ASS 0.017097 0.022735 0.000013 0.1158 

CA -0.000324 -0.001218 0.000000 0.1787 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: DTF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/14/22   Time: 09:29   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 195   

Total panel (balanced) observations: 975  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.144917 0.095445 -1.518335 0.1293 

F -0.004279 0.001236 -3.462919 0.0006 

ASS 0.017097 0.005612 3.046449 0.0024 

CA -0.000324 0.001326 -0.244296 0.8071 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.696918     Mean dependent var 0.105363 

Adjusted R-squared 0.620075     S.D. dependent var 0.176349 

S.E. of regression 0.108698     Akaike info criterion -1.421328 

Sum squared resid 9.180470     Schwarz criterion -0.429818 

Log likelihood 890.8975     Hannan-Quinn criter. -1.044022 

F-statistic 9.069353     Durbin-Watson stat 1.630100 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 منوذج التأثيات املتغية: يوضح (6)امللحق رقم 

 

Dependent Variable: DTF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/14/22   Time: 09:47   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 195   

Total panel (balanced) observations: 975  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.254193 0.110021 -2.310401 0.0211 

CROSSID=1 0.053457 0.071050 0.752394 0.4520 

CROSSID=2 0.308741 0.068805 4.487219 0.0000 

CROSSID=3 0.127458 0.068901 1.849856 0.0647 

CROSSID=4 0.126436 0.069089 1.830049 0.0676 

CROSSID=5 0.019198 0.068818 0.278968 0.7803 

CROSSID=6 0.201251 0.068825 2.924107 0.0036 

CROSSID=7 0.012162 0.068859 0.176620 0.8599 

CROSSID=8 0.141850 0.075989 1.866722 0.0623 

CROSSID=9 0.051682 0.070511 0.732966 0.4638 

CROSSID=10 0.232069 0.069389 3.344451 0.0009 

CROSSID=11 0.082871 0.071104 1.165492 0.2442 

CROSSID=12 -0.004831 0.069319 -0.069688 0.9445 

CROSSID=13 0.414627 0.069759 5.943732 0.0000 

CROSSID=14 0.053901 0.068831 0.783087 0.4338 

CROSSID=15 -0.006196 0.072103 -0.085935 0.9315 

CROSSID=16 0.053367 0.068885 0.774725 0.4387 

CROSSID=17 0.235214 0.069150 3.401488 0.0007 

CROSSID=18 0.187080 0.070404 2.657220 0.0080 

CROSSID=19 -0.021172 0.070513 -0.300256 0.7641 

CROSSID=20 0.097322 0.068826 1.414034 0.1578 

CROSSID=21 0.182009 0.068899 2.641688 0.0084 

CROSSID=22 0.453226 0.068827 6.585045 0.0000 

CROSSID=23 0.363956 0.069065 5.269771 0.0000 

CROSSID=24 0.015007 0.068846 0.217982 0.8275 

CROSSID=25 0.093970 0.069459 1.352890 0.1765 

CROSSID=26 0.179099 0.068783 2.603843 0.0094 

CROSSID=27 -0.084692 0.076436 -1.108016 0.2682 

CROSSID=28 0.085585 0.071010 1.205248 0.2285 

CROSSID=29 0.029327 0.068896 0.425671 0.6705 

CROSSID=30 0.253561 0.072928 3.476840 0.0005 

CROSSID=31 0.233172 0.068855 3.386413 0.0007 

CROSSID=32 0.050829 0.073777 0.688958 0.4911 

CROSSID=33 0.369632 0.070280 5.259447 0.0000 

CROSSID=34 0.027225 0.069248 0.393151 0.6943 

CROSSID=35 0.020666 0.068986 0.299572 0.7646 

CROSSID=36 0.007934 0.068908 0.115144 0.9084 

CROSSID=37 0.162959 0.069650 2.339699 0.0196 

CROSSID=38 -0.013956 0.071248 -0.195877 0.8448 

CROSSID=39 -0.036532 0.069663 -0.524414 0.6001 

CROSSID=40 0.026785 0.069136 0.387424 0.6985 

CROSSID=41 0.006372 0.068771 0.092657 0.9262 

CROSSID=42 0.384918 0.069538 5.535342 0.0000 

CROSSID=43 0.030516 0.069352 0.440011 0.6601 

CROSSID=44 0.024330 0.069417 0.350485 0.7261 

CROSSID=45 0.319913 0.069306 4.615964 0.0000 

CROSSID=46 0.075579 0.069047 1.094610 0.2740 

CROSSID=47 0.169357 0.068782 2.462234 0.0140 
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CROSSID=48 -0.008615 0.070961 -0.121410 0.9034 

CROSSID=49 0.033223 0.072867 0.455941 0.6486 

CROSSID=50 0.245449 0.072202 3.399455 0.0007 

CROSSID=51 0.422815 0.070234 6.020100 0.0000 

CROSSID=52 0.036431 0.069456 0.524521 0.6001 

CROSSID=53 0.048568 0.068855 0.705361 0.4808 

CROSSID=54 0.566663 0.071167 7.962396 0.0000 

CROSSID=55 0.027244 0.069270 0.393304 0.6942 

CROSSID=56 0.647552 0.069299 9.344310 0.0000 

CROSSID=57 0.032640 0.068976 0.473211 0.6362 

CROSSID=58 0.005934 0.068957 0.086054 0.9314 

CROSSID=59 0.030642 0.069472 0.441070 0.6593 

CROSSID=60 -0.008467 0.072030 -0.117547 0.9065 

CROSSID=61 0.146742 0.070741 2.074348 0.0384 

CROSSID=62 0.238585 0.070874 3.366333 0.0008 

CROSSID=63 0.084221 0.068935 1.221733 0.2222 

CROSSID=64 -0.032560 0.071395 -0.456057 0.6485 

CROSSID=65 0.012959 0.069060 0.187649 0.8512 

CROSSID=66 0.229425 0.070611 3.249130 0.0012 

CROSSID=67 0.144179 0.069189 2.083834 0.0375 

CROSSID=68 0.099469 0.069097 1.439548 0.1504 

CROSSID=69 0.265879 0.068766 3.866431 0.0001 

CROSSID=70 0.326770 0.069495 4.702089 0.0000 

CROSSID=71 0.015933 0.068908 0.231226 0.8172 

CROSSID=72 -0.025349 0.073276 -0.345934 0.7295 

CROSSID=73 0.030416 0.068874 0.441608 0.6589 

CROSSID=74 0.150107 0.068833 2.180744 0.0295 

CROSSID=75 0.119886 0.071199 1.683828 0.0926 

CROSSID=76 0.218637 0.068845 3.175771 0.0016 

CROSSID=77 0.025958 0.069385 0.374110 0.7084 

CROSSID=78 -0.036022 0.070218 -0.512997 0.6081 

CROSSID=79 0.084354 0.068861 1.224992 0.2209 

CROSSID=80 0.057136 0.068827 0.830145 0.4067 

CROSSID=81 0.030646 0.069473 0.441115 0.6593 

CROSSID=82 0.089222 0.069060 1.291956 0.1968 

CROSSID=83 -0.009757 0.071876 -0.135742 0.8921 

CROSSID=84 0.072093 0.068806 1.047768 0.2951 

CROSSID=85 0.027049 0.070402 0.384204 0.7009 

CROSSID=86 0.002715 0.070356 0.038593 0.9692 

CROSSID=87 -0.009219 0.068818 -0.133957 0.8935 

CROSSID=88 0.128202 0.069215 1.852235 0.0644 

CROSSID=89 0.008749 0.068801 0.127158 0.8988 

CROSSID=90 0.128652 0.068869 1.868072 0.0621 

CROSSID=91 0.155523 0.069547 2.236234 0.0256 

CROSSID=92 0.089154 0.069185 1.288633 0.1979 

CROSSID=93 0.193153 0.068957 2.801073 0.0052 

CROSSID=94 0.016725 0.068891 0.242778 0.8082 

CROSSID=95 0.015378 0.069108 0.222516 0.8240 

CROSSID=96 0.236843 0.069155 3.424799 0.0006 

CROSSID=97 0.274879 0.069720 3.942641 0.0001 

CROSSID=98 0.090394 0.069143 1.307342 0.1915 

CROSSID=99 0.347842 0.071192 4.885967 0.0000 

CROSSID=100 0.022132 0.069772 0.317210 0.7512 

CROSSID=101 0.008123 0.069289 0.117226 0.9067 

CROSSID=102 -0.012054 0.069272 -0.174010 0.8619 

CROSSID=103 0.017122 0.068954 0.248315 0.8040 

CROSSID=104 0.026821 0.070438 0.380775 0.7035 

CROSSID=105 0.044100 0.070300 0.627316 0.5306 

CROSSID=106 0.132719 0.069570 1.907712 0.0568 

CROSSID=107 0.002414 0.068833 0.035070 0.9720 

CROSSID=108 0.029992 0.068776 0.436077 0.6629 

CROSSID=109 0.017061 0.073450 0.232276 0.8164 
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CROSSID=110 -0.016576 0.069036 -0.240106 0.8103 

CROSSID=111 0.039186 0.068901 0.568738 0.5697 

CROSSID=112 -0.020691 0.069352 -0.298353 0.7655 

CROSSID=113 -0.008831 0.068963 -0.128058 0.8981 

CROSSID=114 0.048750 0.070517 0.691316 0.4896 

CROSSID=115 0.009148 0.068834 0.132894 0.8943 

CROSSID=116 0.040695 0.069930 0.581932 0.5608 

CROSSID=117 0.171377 0.068789 2.491345 0.0129 

CROSSID=118 0.285212 0.070038 4.072231 0.0001 

CROSSID=119 0.185389 0.069336 2.673759 0.0077 

CROSSID=120 -0.002328 0.069006 -0.033742 0.9731 

CROSSID=121 0.005050 0.068766 0.073442 0.9415 

CROSSID=122 -0.045981 0.072908 -0.630667 0.5284 

CROSSID=123 0.113445 0.069219 1.638934 0.1016 

CROSSID=124 -0.014668 0.072094 -0.203460 0.8388 

CROSSID=125 0.049118 0.068887 0.713029 0.4760 

CROSSID=126 0.030885 0.069246 0.446016 0.6557 

CROSSID=127 0.012127 0.069011 0.175725 0.8606 

CROSSID=128 0.004970 0.068777 0.072263 0.9424 

CROSSID=129 0.243823 0.069412 3.512710 0.0005 

CROSSID=130 0.337448 0.072172 4.675607 0.0000 

CROSSID=131 0.357876 0.068963 5.189421 0.0000 

CROSSID=132 0.166909 0.070393 2.371106 0.0180 

CROSSID=133 0.137843 0.069018 1.997207 0.0462 

CROSSID=134 0.247019 0.069120 3.573760 0.0004 

CROSSID=135 0.023123 0.075758 0.305218 0.7603 

CROSSID=136 0.034346 0.069226 0.496144 0.6199 

CROSSID=137 0.018692 0.068805 0.271673 0.7859 

CROSSID=138 0.008018 0.068825 0.116499 0.9073 

CROSSID=139 0.023083 0.069149 0.333815 0.7386 

CROSSID=140 0.208817 0.069102 3.021865 0.0026 

CROSSID=141 0.043185 0.069045 0.625465 0.5318 

CROSSID=142 0.038185 0.069475 0.549613 0.5827 

CROSSID=143 0.625571 0.072823 8.590252 0.0000 

CROSSID=144 0.448877 0.068840 6.520577 0.0000 

CROSSID=145 0.014253 0.075031 0.189962 0.8494 

CROSSID=146 0.298141 0.070461 4.231298 0.0000 

CROSSID=147 0.014283 0.068842 0.207479 0.8357 

CROSSID=148 0.011960 0.068826 0.173775 0.8621 

CROSSID=149 -0.069318 0.073992 -0.936841 0.3491 

CROSSID=150 0.033537 0.071207 0.470977 0.6378 

CROSSID=151 -0.019129 0.069224 -0.276340 0.7824 

CROSSID=152 0.041188 0.068834 0.598359 0.5498 

CROSSID=153 0.067238 0.073213 0.918391 0.3587 

CROSSID=154 0.027945 0.068768 0.406368 0.6846 

CROSSID=155 -0.001212 0.068799 -0.017623 0.9859 

CROSSID=156 0.531974 0.069121 7.696228 0.0000 

CROSSID=157 -0.017747 0.071577 -0.247949 0.8042 

CROSSID=158 0.110651 0.071171 1.554705 0.1204 

CROSSID=159 0.096759 0.069213 1.397994 0.1625 

CROSSID=160 -0.016436 0.070621 -0.232743 0.8160 

CROSSID=161 0.137367 0.071180 1.929853 0.0540 

CROSSID=162 0.008154 0.069703 0.116980 0.9069 

CROSSID=163 0.099701 0.068774 1.449693 0.1475 

CROSSID=164 0.031413 0.069418 0.452525 0.6510 

CROSSID=165 0.382813 0.069974 5.470823 0.0000 

CROSSID=166 0.031188 0.068843 0.453031 0.6507 

CROSSID=167 0.012906 0.070096 0.184121 0.8540 

CROSSID=168 0.401920 0.069593 5.775263 0.0000 

CROSSID=169 0.016295 0.068886 0.236553 0.8131 

CROSSID=170 0.018963 0.068989 0.274869 0.7835 

CROSSID=171 0.441956 0.068870 6.417276 0.0000 
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CROSSID=172 0.001888 0.070665 0.026714 0.9787 

CROSSID=173 0.030588 0.069548 0.439808 0.6602 

CROSSID=174 0.054466 0.071016 0.766944 0.4433 

CROSSID=175 0.109640 0.072938 1.503208 0.1332 

CROSSID=176 0.016760 0.069555 0.240956 0.8097 

CROSSID=177 0.010597 0.068898 0.153801 0.8778 

CROSSID=178 0.139767 0.068924 2.027828 0.0429 

CROSSID=179 -0.029456 0.070080 -0.420313 0.6744 

CROSSID=180 0.010875 0.068809 0.158053 0.8745 

CROSSID=181 0.435316 0.068906 6.317536 0.0000 

CROSSID=182 0.009457 0.068847 0.137364 0.8908 

CROSSID=183 0.470999 0.069766 6.751107 0.0000 

CROSSID=184 0.015282 0.074523 0.205060 0.8376 

CROSSID=185 0.404713 0.072771 5.561493 0.0000 

CROSSID=186 0.015696 0.068936 0.227681 0.8200 

CROSSID=187 0.142752 0.069263 2.061011 0.0396 

CROSSID=188 0.279882 0.069841 4.007443 0.0001 

CROSSID=189 0.020606 0.069011 0.298591 0.7653 

CROSSID=190 0.139687 0.068778 2.030987 0.0426 

CROSSID=191 0.047132 0.072958 0.646022 0.5185 

CROSSID=192 0.038425 0.068821 0.558331 0.5768 

CROSSID=193 0.148331 0.069451 2.135770 0.0330 

CROSSID=194 0.028901 0.069408 0.416392 0.6772 

F -0.004279 0.001236 -3.462919 0.0006 

ASS 0.017097 0.005612 3.046449 0.0024 

CA -0.000324 0.001326 -0.244296 0.8071 
     
     R-squared 0.696918     Mean dependent var 0.105363 

Adjusted R-squared 0.620075     S.D. dependent var 0.176349 

S.E. of regression 0.108698     Akaike info criterion -1.421328 

Sum squared resid 9.180470     Schwarz criterion -0.429818 

Log likelihood 890.8975     Hannan-Quinn criter. -1.044022 

F-statistic 9.069353     Durbin-Watson stat 1.630100 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحق 

230 
 

 : يوضح إعادة تقدير منوذج التأثيات املتغية املرجحة(7)امللحق رقم 

 

Dependent Variable: DTF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/14/22   Time: 09:51   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 195   

Total panel (balanced) observations: 975  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.004673 0.031426 -0.148697 0.8819 

(CROSSID=1)*F -2.93E-05 0.086159 -0.000340 0.9997 

(CROSSID=2)*F -0.043874 0.033590 -1.306147 0.1923 

(CROSSID=3)*F -0.086319 0.161212 -0.535438 0.5927 

(CROSSID=4)*F -0.038946 0.223469 -0.174279 0.8617 

(CROSSID=5)*F 0.051809 0.167283 0.309711 0.7569 

(CROSSID=6)*F -0.066164 0.098479 -0.671861 0.5021 

(CROSSID=7)*F 0.000822 0.117981 0.006971 0.9944 

(CROSSID=8)*F -0.008105 0.067881 -0.119406 0.9050 

(CROSSID=9)*F -3.20E-05 0.108929 -0.000294 0.9998 

(CROSSID=10)*F -0.259837 0.074031 -3.509850 0.0005 

(CROSSID=11)*F 0.064873 0.345121 0.187970 0.8510 

(CROSSID=12)*F -0.000298 0.032964 -0.009051 0.9928 

(CROSSID=13)*F 0.028235 0.244574 0.115445 0.9082 

(CROSSID=14)*F 0.012736 0.115896 0.109896 0.9125 

(CROSSID=15)*F -0.000444 0.092860 -0.004785 0.9962 

(CROSSID=16)*F -0.001809 0.477701 -0.003786 0.9970 

(CROSSID=17)*F -0.020187 0.005991 -3.369785 0.0008 

(CROSSID=18)*F -0.395027 0.204426 -1.932366 0.0540 

(CROSSID=19)*F 0.075583 0.571245 0.132313 0.8948 

(CROSSID=20)*F -0.193856 0.069986 -2.769912 0.0059 

(CROSSID=21)*F -0.262819 0.141127 -1.862288 0.0633 

(CROSSID=22)*F -0.065127 0.040890 -1.592723 0.1120 

(CROSSID=23)*F 0.063891 0.246054 0.259662 0.7953 

(CROSSID=24)*F 0.002157 0.118648 0.018182 0.9855 

(CROSSID=25)*F -0.028156 0.007785 -3.616881 0.0003 

(CROSSID=26)*F -0.202610 0.649691 -0.311855 0.7553 

(CROSSID=27)*F 1.02E-05 0.006258 0.001633 0.9987 

(CROSSID=28)*F -0.010765 0.103778 -0.103727 0.9174 

(CROSSID=29)*F -0.008138 0.021013 -0.387307 0.6987 

(CROSSID=30)*F 0.255255 0.303554 0.840890 0.4009 

(CROSSID=31)*F -0.008211 0.023665 -0.346972 0.7288 

(CROSSID=32)*F 0.000144 1.319979 0.000109 0.9999 

(CROSSID=33)*F -0.034567 0.008365 -4.132180 0.0000 

(CROSSID=34)*F -0.000528 0.040693 -0.012974 0.9897 

(CROSSID=35)*F 0.008130 0.018186 0.447057 0.6551 

(CROSSID=36)*F 0.040074 0.080241 0.499415 0.6178 

(CROSSID=37)*F -0.113241 0.166726 -0.679205 0.4974 

(CROSSID=38)*F 8.88E-06 0.007226 0.001229 0.9990 

(CROSSID=39)*F -4.82E-07 0.023585 -2.04E-05 1.0000 

(CROSSID=40)*F 0.003554 0.033070 0.107478 0.9145 

(CROSSID=41)*F -2.75E-05 0.038436 -0.000716 0.9994 

(CROSSID=42)*F -0.021925 0.007193 -3.048010 0.0025 

(CROSSID=43)*F -0.000367 0.078837 -0.004657 0.9963 

(CROSSID=44)*F 0.091822 0.231358 0.396884 0.6917 

(CROSSID=45)*F -0.003234 0.006305 -0.512898 0.6083 

(CROSSID=46)*F -0.022651 0.064215 -0.352743 0.7245 

(CROSSID=47)*F -0.045107 0.045113 -0.999872 0.3180 
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(CROSSID=48)*F -1.58E-05 0.009228 -0.001707 0.9986 

(CROSSID=49)*F 3.47E-05 0.005921 0.005863 0.9953 

(CROSSID=50)*F -0.044478 0.295275 -0.150633 0.8803 

(CROSSID=51)*F -0.369300 0.053900 -6.851532 0.0000 

(CROSSID=52)*F -0.003059 1.499750 -0.002040 0.9984 

(CROSSID=53)*F -0.016556 0.008588 -1.927821 0.0546 

(CROSSID=54)*F 0.011231 0.008448 1.329442 0.1845 

(CROSSID=55)*F 0.000144 0.124385 0.001156 0.9991 

(CROSSID=56)*F 0.026486 0.047380 0.559016 0.5765 

(CROSSID=57)*F -0.044185 0.139280 -0.317236 0.7512 

(CROSSID=58)*F 0.000977 0.009775 0.099919 0.9205 

(CROSSID=59)*F 0.000787 0.053163 0.014801 0.9882 

(CROSSID=60)*F 0.649494 42.40832 0.015315 0.9878 

(CROSSID=61)*F -0.021563 0.007233 -2.981397 0.0030 

(CROSSID=62)*F -0.086503 0.018204 -4.751851 0.0000 

(CROSSID=63)*F -0.204263 0.267558 -0.763436 0.4457 

(CROSSID=64)*F -0.078297 44.17572 -0.001772 0.9986 

(CROSSID=65)*F -0.000957 0.050879 -0.018807 0.9850 

(CROSSID=66)*F -0.071946 0.084380 -0.852638 0.3944 

(CROSSID=67)*F 0.026414 0.031941 0.826965 0.4088 

(CROSSID=68)*F -0.250684 0.041969 -5.973143 0.0000 

(CROSSID=69)*F -0.036086 0.056832 -0.634950 0.5258 

(CROSSID=70)*F -0.252412 0.100724 -2.505990 0.0126 

(CROSSID=71)*F 0.000448 0.096230 0.004655 0.9963 

(CROSSID=72)*F -0.593534 47.90487 -0.012390 0.9901 

(CROSSID=73)*F -0.056020 0.187290 -0.299110 0.7650 

(CROSSID=74)*F 0.001077 0.097199 0.011077 0.9912 

(CROSSID=75)*F -0.096768 0.099296 -0.974540 0.3304 

(CROSSID=76)*F -0.109163 0.033912 -3.219040 0.0014 

(CROSSID=77)*F -0.005031 0.247881 -0.020296 0.9838 

(CROSSID=78)*F 0.000379 0.180472 0.002101 0.9983 

(CROSSID=79)*F -0.091015 0.139944 -0.650365 0.5158 

(CROSSID=80)*F -0.110040 0.054401 -2.022749 0.0438 

(CROSSID=81)*F 0.000656 0.071303 0.009197 0.9927 

(CROSSID=82)*F -0.488967 0.157578 -3.103012 0.0021 

(CROSSID=83)*F 0.718657 49.13844 0.014625 0.9883 

(CROSSID=84)*F -0.083882 0.081566 -1.028391 0.3044 

(CROSSID=85)*F -0.001491 0.129018 -0.011556 0.9908 

(CROSSID=86)*F -0.000132 0.008508 -0.015501 0.9876 

(CROSSID=87)*F 0.000961 0.065318 0.014706 0.9883 

(CROSSID=88)*F 0.000672 0.017953 0.037444 0.9702 

(CROSSID=89)*F 8.61E-05 0.033722 0.002554 0.9980 

(CROSSID=90)*F 0.049499 0.037677 1.313781 0.1897 

(CROSSID=91)*F 0.026050 0.016491 1.579659 0.1150 

(CROSSID=92)*F 0.001470 0.008363 0.175798 0.8605 

(CROSSID=93)*F -0.034321 0.016543 -2.074664 0.0387 

(CROSSID=94)*F 0.002548 0.064401 0.039561 0.9685 

(CROSSID=95)*F 0.000128 0.078646 0.001624 0.9987 

(CROSSID=96)*F -0.296294 0.124989 -2.370549 0.0182 

(CROSSID=97)*F 0.023176 0.187837 0.123385 0.9019 

(CROSSID=98)*F -0.098248 0.784184 -0.125287 0.9004 

(CROSSID=99)*F 0.043379 0.006269 6.919636 0.0000 

(CROSSID=100)*F -0.040372 0.183460 -0.220059 0.8259 

(CROSSID=101)*F 0.000110 0.021658 0.005087 0.9959 

(CROSSID=102)*F 0.003145 0.149533 0.021029 0.9832 

(CROSSID=103)*F 0.002510 0.282663 0.008881 0.9929 

(CROSSID=104)*F -0.000102 0.005240 -0.019542 0.9844 

(CROSSID=105)*F -0.001439 0.025795 -0.055796 0.9555 

(CROSSID=106)*F 0.016498 0.006723 2.454122 0.0146 

(CROSSID=107)*F 0.000197 0.039549 0.004992 0.9960 

(CROSSID=108)*F 0.001757 0.119986 0.014641 0.9883 

(CROSSID=109)*F 0.829633 88.54366 0.009370 0.9925 
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(CROSSID=110)*F 0.001072 0.066403 0.016145 0.9871 

(CROSSID=111)*F -0.048349 0.046684 -1.035658 0.3010 

(CROSSID=112)*F -2.76E-05 0.006688 -0.004120 0.9967 

(CROSSID=113)*F 0.003057 0.044300 0.069013 0.9450 

(CROSSID=114)*F -0.002257 0.199866 -0.011294 0.9910 

(CROSSID=115)*F 0.000358 0.076297 0.004690 0.9963 

(CROSSID=116)*F 0.001663 0.382461 0.004348 0.9965 

(CROSSID=117)*F 0.041198 0.119797 0.343899 0.7311 

(CROSSID=118)*F -0.025997 0.073420 -0.354082 0.7235 

(CROSSID=119)*F -0.159977 0.118299 -1.352312 0.1771 

(CROSSID=120)*F -0.001032 0.081650 -0.012644 0.9899 

(CROSSID=121)*F 0.001138 0.167740 0.006787 0.9946 

(CROSSID=122)*F -3.62E-05 0.004899 -0.007387 0.9941 

(CROSSID=123)*F 0.064854 0.176925 0.366561 0.7141 

(CROSSID=124)*F -9.08E-05 0.008419 -0.010779 0.9914 

(CROSSID=125)*F 0.007263 0.013075 0.555463 0.5789 

(CROSSID=126)*F -0.014523 0.055693 -0.260763 0.7944 

(CROSSID=127)*F 0.007835 0.853073 0.009185 0.9927 

(CROSSID=128)*F -0.003481 0.058275 -0.059737 0.9524 

(CROSSID=129)*F -0.034464 0.153421 -0.224639 0.8224 

(CROSSID=130)*F 0.038785 0.006366 6.092532 0.0000 

(CROSSID=131)*F -0.029252 0.035841 -0.816158 0.4149 

(CROSSID=132)*F 0.502640 0.225611 2.227911 0.0265 

(CROSSID=133)*F 0.190754 0.107561 1.773446 0.0769 

(CROSSID=134)*F 0.018571 0.007149 2.597749 0.0097 

(CROSSID=135)*F -0.107059 48.59505 -0.002203 0.9982 

(CROSSID=136)*F -0.024012 0.111736 -0.214896 0.8300 

(CROSSID=137)*F 0.010645 0.028739 0.370408 0.7113 

(CROSSID=138)*F 1.62E-05 0.085951 0.000189 0.9998 

(CROSSID=139)*F 0.000125 0.021083 0.005908 0.9953 

(CROSSID=140)*F -0.359606 0.167769 -2.143461 0.0327 

(CROSSID=141)*F 0.014263 0.188780 0.075551 0.9398 

(CROSSID=142)*F 0.119641 0.218935 0.546469 0.5851 

(CROSSID=143)*F -0.002005 0.006740 -0.297428 0.7663 

(CROSSID=144)*F -0.036273 0.164757 -0.220163 0.8259 

(CROSSID=145)*F 0.517891 94.83414 0.005461 0.9956 

(CROSSID=146)*F 0.202600 0.231651 0.874593 0.3823 

(CROSSID=147)*F 0.004724 0.516028 0.009154 0.9927 

(CROSSID=148)*F -0.001054 0.119596 -0.008811 0.9930 

(CROSSID=149)*F 0.314107 54.91394 0.005720 0.9954 

(CROSSID=150)*F -0.001685 0.038431 -0.043849 0.9650 

(CROSSID=151)*F 0.003278 0.038139 0.085951 0.9315 

(CROSSID=152)*F 0.410205 0.331278 1.238252 0.2164 

(CROSSID=153)*F -183.7342 89.78404 -2.046401 0.0414 

(CROSSID=154)*F -0.003144 0.020435 -0.153842 0.8778 

(CROSSID=155)*F 0.000940 0.121744 0.007722 0.9938 

(CROSSID=156)*F -0.056020 0.057464 -0.974874 0.3302 

(CROSSID=157)*F 0.016682 90.54644 0.000184 0.9999 

(CROSSID=158)*F -0.012531 0.009353 -1.339795 0.1811 

(CROSSID=159)*F 0.010329 0.070382 0.146762 0.8834 

(CROSSID=160)*F 5.63E-05 0.008574 0.006570 0.9948 

(CROSSID=161)*F 0.177288 0.194385 0.912044 0.3623 

(CROSSID=162)*F 1.33E-05 0.004955 0.002685 0.9979 

(CROSSID=163)*F -0.018446 0.070934 -0.260045 0.7950 

(CROSSID=164)*F 2.51E-05 0.038092 0.000659 0.9995 

(CROSSID=165)*F -0.140981 0.007618 -18.50683 0.0000 

(CROSSID=166)*F -0.045186 0.087384 -0.517095 0.6054 

(CROSSID=167)*F 4.94E-06 0.005119 0.000965 0.9992 

(CROSSID=168)*F -0.024601 0.005044 -4.877396 0.0000 

(CROSSID=169)*F -0.001427 0.161265 -0.008846 0.9929 

(CROSSID=170)*F 0.020665 0.519555 0.039775 0.9683 

(CROSSID=171)*F -0.051384 0.037685 -1.363517 0.1735 
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(CROSSID=172)*F -2.17E-05 0.007363 -0.002947 0.9976 

(CROSSID=173)*F 0.000185 0.041174 0.004491 0.9964 

(CROSSID=174)*F -0.000369 0.050296 -0.007343 0.9941 

(CROSSID=175)*F 124.2936 78.69095 1.579516 0.1150 

(CROSSID=176)*F -8.45E-05 0.014264 -0.005921 0.9953 

(CROSSID=177)*F -0.000185 0.049718 -0.003713 0.9970 

(CROSSID=178)*F 0.412712 0.375670 1.098605 0.2726 

(CROSSID=179)*F 0.003648 0.166891 0.021857 0.9826 

(CROSSID=180)*F -0.001054 0.196688 -0.005358 0.9957 

(CROSSID=181)*F 0.080172 0.154417 0.519191 0.6039 

(CROSSID=182)*F -0.001904 0.313252 -0.006077 0.9952 

(CROSSID=183)*F -0.008970 0.149500 -0.060001 0.9522 

(CROSSID=184)*F 0.424016 898.6853 0.000472 0.9996 

(CROSSID=185)*F -356.4950 100.6730 -3.541120 0.0004 

(CROSSID=186)*F -3.23E-05 0.051419 -0.000628 0.9995 

(CROSSID=187)*F -0.016736 0.047251 -0.354199 0.7234 

(CROSSID=188)*F -0.197743 0.269265 -0.734381 0.4632 

(CROSSID=189)*F -0.001581 0.164627 -0.009601 0.9923 

(CROSSID=190)*F -0.067329 0.062798 -1.072150 0.2843 

(CROSSID=191)*F -0.000103 0.005610 -0.018380 0.9853 

(CROSSID=192)*F -0.030779 0.035445 -0.868372 0.3857 

(CROSSID=193)*F -0.042482 0.078654 -0.540108 0.5894 

(CROSSID=194)*F -0.000245 0.049533 -0.004936 0.9961 

(CROSSID=1)*ASS 0.001032 0.110453 0.009345 0.9925 

(CROSSID=2)*ASS 0.231798 0.166688 1.390610 0.1651 

(CROSSID=3)*ASS 0.333543 0.343052 0.972280 0.3315 

(CROSSID=4)*ASS 0.019846 0.088324 0.224700 0.8223 

(CROSSID=5)*ASS -0.041310 0.433685 -0.095253 0.9242 

(CROSSID=6)*ASS -0.182455 0.303648 -0.600875 0.5483 

(CROSSID=7)*ASS -0.001678 0.214338 -0.007827 0.9938 

(CROSSID=8)*ASS 0.012052 0.098544 0.122302 0.9027 

(CROSSID=9)*ASS 0.000876 0.145246 0.006032 0.9952 

(CROSSID=10)*ASS 0.090479 0.077297 1.170541 0.2425 

(CROSSID=11)*ASS -0.061508 0.329018 -0.186945 0.8518 

(CROSSID=12)*ASS 0.000424 0.018512 0.022899 0.9817 

(CROSSID=13)*ASS -0.114130 0.209133 -0.545731 0.5856 

(CROSSID=14)*ASS -0.222857 0.362548 -0.614697 0.5391 

(CROSSID=15)*ASS -0.000726 0.109473 -0.006632 0.9947 

(CROSSID=16)*ASS -0.019786 0.911385 -0.021709 0.9827 

(CROSSID=17)*ASS 0.052733 0.211226 0.249654 0.8030 

(CROSSID=18)*ASS 0.036444 0.386069 0.094398 0.9248 

(CROSSID=19)*ASS -0.099150 0.748292 -0.132502 0.8947 

(CROSSID=20)*ASS 0.624646 0.163219 3.827036 0.0002 

(CROSSID=21)*ASS 0.072505 0.276899 0.261847 0.7936 

(CROSSID=22)*ASS 0.191590 0.104643 1.830895 0.0679 

(CROSSID=23)*ASS -0.031326 0.194944 -0.160693 0.8724 

(CROSSID=24)*ASS -0.000904 0.114112 -0.007924 0.9937 

(CROSSID=25)*ASS -0.009459 0.068019 -0.139060 0.8895 

(CROSSID=26)*ASS 1.012875 0.477941 2.119246 0.0347 

(CROSSID=27)*ASS 0.000210 0.004240 0.049517 0.9605 

(CROSSID=28)*ASS 0.255071 0.428452 0.595331 0.5520 

(CROSSID=29)*ASS 0.060572 0.274035 0.221039 0.8252 

(CROSSID=30)*ASS -0.160363 0.206457 -0.776739 0.4378 

(CROSSID=31)*ASS 0.018017 0.014858 1.212592 0.2260 

(CROSSID=32)*ASS -0.000469 3.785729 -0.000124 0.9999 

(CROSSID=33)*ASS 0.033498 0.004931 6.793226 0.0000 

(CROSSID=34)*ASS 0.000852 0.084701 0.010061 0.9920 

(CROSSID=35)*ASS -0.008055 0.072258 -0.111477 0.9113 

(CROSSID=36)*ASS -0.010158 0.073209 -0.138759 0.8897 

(CROSSID=37)*ASS -0.161773 0.671009 -0.241090 0.8096 

(CROSSID=38)*ASS 0.000269 0.003655 0.073510 0.9414 

(CROSSID=39)*ASS 9.01E-05 0.033903 0.002658 0.9979 
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(CROSSID=40)*ASS -0.006825 0.102965 -0.066288 0.9472 

(CROSSID=41)*ASS 0.000752 0.172973 0.004350 0.9965 

(CROSSID=42)*ASS 0.074853 0.035496 2.108779 0.0356 

(CROSSID=43)*ASS -0.001147 0.142342 -0.008058 0.9936 

(CROSSID=44)*ASS -0.093097 0.243883 -0.381730 0.7029 

(CROSSID=45)*ASS 0.061540 0.057682 1.066874 0.2867 

(CROSSID=46)*ASS 0.146892 0.332393 0.441923 0.6588 

(CROSSID=47)*ASS 0.012499 0.052897 0.236297 0.8133 

(CROSSID=48)*ASS 0.000191 0.147353 0.001299 0.9990 

(CROSSID=49)*ASS 0.000286 0.005146 0.055504 0.9558 

(CROSSID=50)*ASS 0.047358 0.222643 0.212707 0.8317 

(CROSSID=51)*ASS 2.749105 0.928791 2.959876 0.0033 

(CROSSID=52)*ASS 0.002727 1.605807 0.001698 0.9986 

(CROSSID=53)*ASS 0.011842 0.731705 0.016184 0.9871 

(CROSSID=54)*ASS 0.033552 0.005097 6.582397 0.0000 

(CROSSID=55)*ASS 0.000543 0.185201 0.002929 0.9977 

(CROSSID=56)*ASS 0.107278 0.040642 2.639564 0.0086 

(CROSSID=57)*ASS 0.036938 0.115851 0.318837 0.7500 

(CROSSID=58)*ASS 0.018573 0.194879 0.095303 0.9241 

(CROSSID=59)*ASS -0.001237 0.766802 -0.001614 0.9987 

(CROSSID=60)*ASS -0.000214 0.119741 -0.001786 0.9986 

(CROSSID=61)*ASS 0.119224 0.129179 0.922935 0.3566 

(CROSSID=62)*ASS -0.504570 0.115404 -4.372191 0.0000 

(CROSSID=63)*ASS 0.084033 0.061744 1.360991 0.1743 

(CROSSID=64)*ASS -0.000437 0.129400 -0.003377 0.9973 

(CROSSID=65)*ASS 0.001867 0.186421 0.010017 0.9920 

(CROSSID=66)*ASS 0.077181 0.078664 0.981154 0.3271 

(CROSSID=67)*ASS 0.047923 0.122131 0.392391 0.6950 

(CROSSID=68)*ASS 0.187389 0.031506 5.947634 0.0000 

(CROSSID=69)*ASS -0.130873 0.413502 -0.316499 0.7518 

(CROSSID=70)*ASS 0.248392 0.087257 2.846672 0.0047 

(CROSSID=71)*ASS -0.000169 0.264064 -0.000640 0.9995 

(CROSSID=72)*ASS 0.000364 0.003330 0.109198 0.9131 

(CROSSID=73)*ASS 0.071780 0.256452 0.279896 0.7797 

(CROSSID=74)*ASS 0.156042 0.240820 0.647962 0.5174 

(CROSSID=75)*ASS 0.514773 0.400397 1.285657 0.1993 

(CROSSID=76)*ASS 0.954478 0.287438 3.320644 0.0010 

(CROSSID=77)*ASS 0.005708 0.250677 0.022769 0.9818 

(CROSSID=78)*ASS -0.004345 0.670550 -0.006480 0.9948 

(CROSSID=79)*ASS 0.027398 0.154766 0.177026 0.8596 

(CROSSID=80)*ASS 0.094257 0.095447 0.987537 0.3240 

(CROSSID=81)*ASS -0.001456 0.113039 -0.012879 0.9897 

(CROSSID=82)*ASS 0.345761 0.127782 2.705856 0.0071 

(CROSSID=83)*ASS 0.000873 0.144127 0.006059 0.9952 

(CROSSID=84)*ASS 0.252953 0.205055 1.233586 0.2181 

(CROSSID=85)*ASS 0.001593 0.113979 0.013976 0.9889 

(CROSSID=86)*ASS 0.001563 0.139888 0.011170 0.9911 

(CROSSID=87)*ASS 0.001814 0.284967 0.006367 0.9949 

(CROSSID=88)*ASS -0.106649 0.215115 -0.495777 0.6203 

(CROSSID=89)*ASS -0.002391 0.253539 -0.009429 0.9925 

(CROSSID=90)*ASS -0.293649 0.311500 -0.942693 0.3464 

(CROSSID=91)*ASS -0.014378 0.010660 -1.348678 0.1782 

(CROSSID=92)*ASS 0.001930 0.040641 0.047493 0.9621 

(CROSSID=93)*ASS 0.046623 0.066399 0.702166 0.4830 

(CROSSID=94)*ASS -0.003295 0.244698 -0.013465 0.9893 

(CROSSID=95)*ASS 0.000343 0.081538 0.004204 0.9966 

(CROSSID=96)*ASS 0.950212 0.337862 2.812430 0.0052 

(CROSSID=97)*ASS 0.031443 0.136965 0.229572 0.8185 

(CROSSID=98)*ASS 0.063408 0.479989 0.132104 0.8950 

(CROSSID=99)*ASS 0.001475 0.003784 0.389707 0.6970 

(CROSSID=100)*ASS -0.016349 0.332090 -0.049231 0.9608 

(CROSSID=101)*ASS 0.000273 0.004971 0.054895 0.9563 
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(CROSSID=102)*ASS -0.002398 0.125355 -0.019130 0.9847 

(CROSSID=103)*ASS -0.009082 0.859111 -0.010571 0.9916 

(CROSSID=104)*ASS 0.000299 0.005335 0.056083 0.9553 

(CROSSID=105)*ASS -0.000807 0.039759 -0.020307 0.9838 

(CROSSID=106)*ASS 0.000160 0.005949 0.026853 0.9786 

(CROSSID=107)*ASS 0.001022 0.382648 0.002670 0.9979 

(CROSSID=108)*ASS -0.039280 0.192925 -0.203605 0.8388 

(CROSSID=109)*ASS 0.000352 0.003670 0.095825 0.9237 

(CROSSID=110)*ASS 0.000239 0.004315 0.055493 0.9558 

(CROSSID=111)*ASS 0.000340 0.005000 0.067907 0.9459 

(CROSSID=112)*ASS 0.000255 0.033591 0.007587 0.9939 

(CROSSID=113)*ASS -0.069737 0.529483 -0.131707 0.8953 

(CROSSID=114)*ASS 0.001743 0.176101 0.009896 0.9921 

(CROSSID=115)*ASS -0.000325 0.122660 -0.002653 0.9979 

(CROSSID=116)*ASS -0.001843 0.354276 -0.005201 0.9959 

(CROSSID=117)*ASS 0.076279 0.157004 0.485842 0.6274 

(CROSSID=118)*ASS 0.438051 0.557575 0.785636 0.4326 

(CROSSID=119)*ASS 0.120210 0.061667 1.949344 0.0520 

(CROSSID=120)*ASS 0.001418 0.094897 0.014941 0.9881 

(CROSSID=121)*ASS -0.001470 0.230019 -0.006389 0.9949 

(CROSSID=122)*ASS 0.000288 0.002970 0.097113 0.9227 

(CROSSID=123)*ASS -0.010842 0.145425 -0.074553 0.9406 

(CROSSID=124)*ASS 0.000335 0.003441 0.097372 0.9225 

(CROSSID=125)*ASS -0.158970 0.158998 -0.999824 0.3180 

(CROSSID=126)*ASS 0.133525 0.333456 0.400429 0.6891 

(CROSSID=127)*ASS -0.007043 0.802248 -0.008779 0.9930 

(CROSSID=128)*ASS 0.011232 0.054300 0.206848 0.8362 

(CROSSID=129)*ASS 0.831660 0.425241 1.955737 0.0512 

(CROSSID=130)*ASS 0.000328 0.004766 0.068891 0.9451 

(CROSSID=131)*ASS -0.001595 0.041647 -0.038306 0.9695 

(CROSSID=132)*ASS -0.392797 0.181242 -2.167250 0.0308 

(CROSSID=133)*ASS -0.321210 0.391440 -0.820584 0.4124 

(CROSSID=134)*ASS 2.43E-05 0.007981 0.003047 0.9976 

(CROSSID=135)*ASS 0.000349 0.004747 0.073537 0.9414 

(CROSSID=136)*ASS 0.786671 1.404016 0.560301 0.5756 

(CROSSID=137)*ASS -0.178363 0.252764 -0.705653 0.4808 

(CROSSID=138)*ASS -0.001121 0.171565 -0.006537 0.9948 

(CROSSID=139)*ASS 0.000770 0.115099 0.006690 0.9947 

(CROSSID=140)*ASS 0.502995 0.131321 3.830259 0.0001 

(CROSSID=141)*ASS -0.030758 0.496479 -0.061953 0.9506 

(CROSSID=142)*ASS 0.002421 0.107174 0.022594 0.9820 

(CROSSID=143)*ASS 0.034570 0.004297 8.044319 0.0000 

(CROSSID=144)*ASS 0.210668 0.113341 1.858708 0.0638 

(CROSSID=145)*ASS 0.000359 0.005820 0.061722 0.9508 

(CROSSID=146)*ASS -0.185363 0.226359 -0.818889 0.4133 

(CROSSID=147)*ASS -0.006436 0.771904 -0.008338 0.9934 

(CROSSID=148)*ASS 0.000522 0.310214 0.001682 0.9987 

(CROSSID=149)*ASS 0.000253 0.003156 0.080267 0.9361 

(CROSSID=150)*ASS 0.003038 0.242093 0.012549 0.9900 

(CROSSID=151)*ASS -0.049389 0.657728 -0.075091 0.9402 

(CROSSID=152)*ASS -0.224864 0.347083 -0.647868 0.5174 

(CROSSID=153)*ASS 0.011035 0.003155 3.497823 0.0005 

(CROSSID=154)*ASS 0.021740 0.173487 0.125311 0.9003 

(CROSSID=155)*ASS -0.000681 0.244577 -0.002785 0.9978 

(CROSSID=156)*ASS -0.093636 0.210429 -0.444977 0.6566 

(CROSSID=157)*ASS 0.000806 0.065312 0.012341 0.9902 

(CROSSID=158)*ASS -0.502935 0.210823 -2.385577 0.0175 

(CROSSID=159)*ASS -0.045242 0.092209 -0.490651 0.6239 

(CROSSID=160)*ASS -0.000852 0.106700 -0.007988 0.9936 

(CROSSID=161)*ASS -0.119326 0.468415 -0.254745 0.7991 

(CROSSID=162)*ASS -0.001728 0.231455 -0.007465 0.9940 

(CROSSID=163)*ASS 0.020445 0.082299 0.248420 0.8039 
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(CROSSID=164)*ASS 0.003736 0.070212 0.053209 0.9576 

(CROSSID=165)*ASS 0.182543 0.031788 5.742439 0.0000 

(CROSSID=166)*ASS 0.020125 0.077981 0.258074 0.7965 

(CROSSID=167)*ASS 0.001693 0.068543 0.024705 0.9803 

(CROSSID=168)*ASS 0.030289 0.004049 7.480507 0.0000 

(CROSSID=169)*ASS 0.001501 0.154476 0.009720 0.9922 

(CROSSID=170)*ASS -0.035272 0.484562 -0.072791 0.9420 

(CROSSID=171)*ASS 0.116341 0.217439 0.535050 0.5929 

(CROSSID=172)*ASS 0.001222 0.158943 0.007691 0.9939 

(CROSSID=173)*ASS -0.000773 0.101934 -0.007579 0.9940 

(CROSSID=174)*ASS 0.001865 0.049880 0.037397 0.9702 

(CROSSID=175)*ASS 0.019571 0.005658 3.458891 0.0006 

(CROSSID=176)*ASS 0.008611 0.665133 0.012947 0.9897 

(CROSSID=177)*ASS -0.001000 0.151627 -0.006593 0.9947 

(CROSSID=178)*ASS -0.189718 0.343765 -0.551881 0.5813 

(CROSSID=179)*ASS -0.002785 0.053429 -0.052118 0.9585 

(CROSSID=180)*ASS 0.000394 0.167987 0.002347 0.9981 

(CROSSID=181)*ASS -0.290910 0.128602 -2.262093 0.0242 

(CROSSID=182)*ASS 0.002280 0.354568 0.006430 0.9949 

(CROSSID=183)*ASS 0.348719 0.657351 0.530491 0.5961 

(CROSSID=184)*ASS 0.000344 0.004018 0.085629 0.9318 

(CROSSID=185)*ASS -0.349776 0.139264 -2.511612 0.0124 

(CROSSID=186)*ASS 0.000263 0.107808 0.002437 0.9981 

(CROSSID=187)*ASS 0.008548 0.088586 0.096494 0.9232 

(CROSSID=188)*ASS 0.172437 0.319244 0.540144 0.5894 

(CROSSID=189)*ASS 0.000981 0.117073 0.008376 0.9933 

(CROSSID=190)*ASS -0.212384 0.387679 -0.547835 0.5841 

(CROSSID=191)*ASS 0.000417 0.005116 0.081413 0.9352 

(CROSSID=192)*ASS -0.053664 0.074021 -0.724977 0.4689 

(CROSSID=193)*ASS 0.229915 0.135153 1.701151 0.0897 

(CROSSID=194)*ASS 0.000324 0.034153 0.009482 0.9924 

(CROSSID=1)*CA -0.000702 0.071660 -0.009797 0.9922 

(CROSSID=2)*CA -0.175370 0.167708 -1.045692 0.2963 

(CROSSID=3)*CA -0.251174 0.212191 -1.183716 0.2372 

(CROSSID=4)*CA 0.019126 0.144329 0.132517 0.8946 

(CROSSID=5)*CA -0.004393 0.332322 -0.013218 0.9895 

(CROSSID=6)*CA 0.253250 0.255814 0.989976 0.3228 

(CROSSID=7)*CA 0.001271 0.224546 0.005661 0.9955 

(CROSSID=8)*CA -0.000584 0.088490 -0.006598 0.9947 

(CROSSID=9)*CA 6.31E-05 0.115562 0.000546 0.9996 

(CROSSID=10)*CA 0.149731 0.121080 1.236632 0.2170 

(CROSSID=11)*CA 0.002680 0.006032 0.444324 0.6571 

(CROSSID=12)*CA 8.11E-05 0.006564 0.012352 0.9902 

(CROSSID=13)*CA 0.110224 0.202285 0.544895 0.5861 

(CROSSID=14)*CA 0.213765 0.384361 0.556156 0.5784 

(CROSSID=15)*CA 0.001067 0.112298 0.009505 0.9924 

(CROSSID=16)*CA 0.024389 0.513098 0.047533 0.9621 

(CROSSID=17)*CA -0.029212 0.228986 -0.127570 0.8986 

(CROSSID=18)*CA 0.336541 0.473690 0.710467 0.4778 

(CROSSID=19)*CA 0.026808 0.246198 0.108889 0.9133 

(CROSSID=20)*CA -0.445229 0.125826 -3.538441 0.0005 

(CROSSID=21)*CA 0.185969 0.202970 0.916238 0.3601 

(CROSSID=22)*CA -0.110511 0.108642 -1.017196 0.3097 

(CROSSID=23)*CA -0.004842 0.017455 -0.277391 0.7816 

(CROSSID=24)*CA -0.000864 0.117450 -0.007359 0.9941 

(CROSSID=25)*CA 0.033275 0.071468 0.465589 0.6418 

(CROSSID=26)*CA -0.836994 0.492170 -1.700620 0.0898 

(CROSSID=27)*CA 0.735797 127.8215 0.005756 0.9954 

(CROSSID=28)*CA -0.253824 0.460572 -0.551106 0.5819 

(CROSSID=29)*CA -0.050793 0.252735 -0.200974 0.8408 

(CROSSID=30)*CA 556.9557 1114.621 0.499682 0.6176 

(CROSSID=31)*CA 0.000893 0.005673 0.157379 0.8750 



 املالحق 

237 
 

(CROSSID=32)*CA 0.000645 2.703877 0.000239 0.9998 

(CROSSID=33)*CA 0.019926 0.006952 2.866357 0.0044 

(CROSSID=34)*CA -0.000101 0.090221 -0.001120 0.9991 

(CROSSID=35)*CA 0.002989 0.068644 0.043544 0.9653 

(CROSSID=36)*CA -0.025695 0.067721 -0.379420 0.7046 

(CROSSID=37)*CA 0.277132 0.760041 0.364628 0.7156 

(CROSSID=38)*CA -8.60E-07 0.006150 -0.000140 0.9999 

(CROSSID=39)*CA 0.000162 0.026044 0.006238 0.9950 

(CROSSID=40)*CA 0.004066 0.097903 0.041527 0.9669 

(CROSSID=41)*CA 2.46E-05 0.203367 0.000121 0.9999 

(CROSSID=42)*CA -0.045622 0.043637 -1.045482 0.2964 

(CROSSID=43)*CA 0.001741 0.099837 0.017434 0.9861 

(CROSSID=44)*CA 0.008774 0.144090 0.060894 0.9515 

(CROSSID=45)*CA -0.044588 0.062746 -0.710610 0.4777 

(CROSSID=46)*CA -0.125273 0.282028 -0.444184 0.6572 

(CROSSID=47)*CA 0.037698 0.072330 0.521187 0.6025 

(CROSSID=48)*CA 0.000114 0.150934 0.000754 0.9994 

(CROSSID=49)*CA 0.614027 22.95331 0.026751 0.9787 

(CROSSID=50)*CA -0.884871 54.32490 -0.016288 0.9870 

(CROSSID=51)*CA -2.611029 0.987769 -2.643360 0.0085 

(CROSSID=52)*CA 0.000654 0.161661 0.004045 0.9968 

(CROSSID=53)*CA 0.004239 0.775156 0.005469 0.9956 

(CROSSID=54)*CA 0.000638 0.006714 0.094999 0.9244 

(CROSSID=55)*CA -0.000408 0.263040 -0.001553 0.9988 

(CROSSID=56)*CA -0.101091 0.061243 -1.650663 0.0996 

(CROSSID=57)*CA 0.001058 0.005375 0.196852 0.8440 

(CROSSID=58)*CA -0.019822 0.210479 -0.094178 0.9250 

(CROSSID=59)*CA 0.000829 0.752508 0.001102 0.9991 

(CROSSID=60)*CA 0.000537 0.122881 0.004374 0.9965 

(CROSSID=61)*CA -0.097400 0.133909 -0.727358 0.4674 

(CROSSID=62)*CA 0.627976 0.138909 4.520769 0.0000 

(CROSSID=63)*CA 0.112649 0.269354 0.418220 0.6760 

(CROSSID=64)*CA 0.000669 0.119207 0.005610 0.9955 

(CROSSID=65)*CA -0.000780 0.147056 -0.005306 0.9958 

(CROSSID=66)*CA 0.001379 0.005822 0.236824 0.8129 

(CROSSID=67)*CA -0.065443 0.136753 -0.478551 0.6325 

(CROSSID=68)*CA 0.021183 0.005574 3.800740 0.0002 

(CROSSID=69)*CA 0.182216 0.397173 0.458784 0.6466 

(CROSSID=70)*CA -0.009408 0.005361 -1.754756 0.0801 

(CROSSID=71)*CA 5.52E-05 0.280737 0.000196 0.9998 

(CROSSID=72)*CA 0.024366 7.699019 0.003165 0.9975 

(CROSSID=73)*CA -0.017622 0.198832 -0.088628 0.9294 

(CROSSID=74)*CA -0.150118 0.174528 -0.860136 0.3902 

(CROSSID=75)*CA -0.429311 0.353438 -1.214671 0.2252 

(CROSSID=76)*CA -0.866080 0.287135 -3.016282 0.0027 

(CROSSID=77)*CA -0.001108 0.140335 -0.007897 0.9937 

(CROSSID=78)*CA 0.004265 0.778369 0.005479 0.9956 

(CROSSID=79)*CA 0.069815 0.060879 1.146773 0.2522 

(CROSSID=80)*CA 0.007277 0.064224 0.113302 0.9098 

(CROSSID=81)*CA 0.001114 0.071165 0.015648 0.9875 

(CROSSID=82)*CA 0.138834 0.066714 2.081051 0.0381 

(CROSSID=83)*CA -0.000657 0.170236 -0.003860 0.9969 

(CROSSID=84)*CA -0.178675 0.247394 -0.722229 0.4706 

(CROSSID=85)*CA 4.65E-05 0.005062 0.009195 0.9927 

(CROSSID=86)*CA -0.001134 0.129065 -0.008786 0.9930 

(CROSSID=87)*CA -0.002295 0.292607 -0.007842 0.9937 

(CROSSID=88)*CA 0.116805 0.235120 0.496788 0.6196 

(CROSSID=89)*CA 0.002785 0.262191 0.010622 0.9915 

(CROSSID=90)*CA 0.259069 0.312674 0.828560 0.4079 

(CROSSID=91)*CA 0.005574 0.006059 0.919813 0.3582 

(CROSSID=92)*CA 0.002806 0.041530 0.067576 0.9462 

(CROSSID=93)*CA -0.008217 0.066944 -0.122737 0.9024 
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(CROSSID=94)*CA 0.001890 0.250914 0.007534 0.9940 

(CROSSID=95)*CA -0.000143 0.100743 -0.001415 0.9989 

(CROSSID=96)*CA -0.697025 0.270972 -2.572312 0.0105 

(CROSSID=97)*CA -0.040966 0.120577 -0.339748 0.7342 

(CROSSID=98)*CA 0.018695 0.144098 0.129739 0.8968 

(CROSSID=99)*CA 0.001260 0.006166 0.204354 0.8382 

(CROSSID=100)*CA 0.055619 0.217194 0.256083 0.7980 

(CROSSID=101)*CA -7.17E-05 0.020588 -0.003484 0.9972 

(CROSSID=102)*CA -0.000246 0.013461 -0.018285 0.9854 

(CROSSID=103)*CA 0.007491 0.677996 0.011048 0.9912 

(CROSSID=104)*CA 0.000122 0.006981 0.017497 0.9860 

(CROSSID=105)*CA 0.002604 0.034486 0.075513 0.9398 

(CROSSID=106)*CA 0.000136 0.006661 0.020406 0.9837 

(CROSSID=107)*CA -0.000921 0.413475 -0.002228 0.9982 

(CROSSID=108)*CA 0.040716 0.250064 0.162822 0.8707 

(CROSSID=109)*CA -0.772057 82.39342 -0.009370 0.9925 

(CROSSID=110)*CA -0.001019 0.065556 -0.015548 0.9876 

(CROSSID=111)*CA 0.046987 0.043455 1.081280 0.2802 

(CROSSID=112)*CA 1.40E-05 0.033602 0.000416 0.9997 

(CROSSID=113)*CA 0.067096 0.546083 0.122869 0.9023 

(CROSSID=114)*CA 0.000849 0.043978 0.019300 0.9846 

(CROSSID=115)*CA 0.000323 0.109946 0.002938 0.9977 

(CROSSID=116)*CA 0.000542 0.138089 0.003925 0.9969 

(CROSSID=117)*CA -0.103965 0.146866 -0.707890 0.4794 

(CROSSID=118)*CA -0.393833 0.499846 -0.787908 0.4312 

(CROSSID=119)*CA 0.031399 0.073088 0.429608 0.6677 

(CROSSID=120)*CA -0.000199 0.083172 -0.002389 0.9981 

(CROSSID=121)*CA 0.000828 0.135199 0.006122 0.9951 

(CROSSID=122)*CA 0.333200 90.23526 0.003693 0.9971 

(CROSSID=123)*CA -0.045099 0.089426 -0.504316 0.6143 

(CROSSID=124)*CA -6.54E-05 0.005918 -0.011049 0.9912 

(CROSSID=125)*CA 0.145246 0.145299 0.999637 0.3181 

(CROSSID=126)*CA -0.119583 0.295481 -0.404706 0.6859 

(CROSSID=127)*CA 0.000330 0.049532 0.006668 0.9947 

(CROSSID=128)*CA -0.009108 0.073499 -0.123919 0.9014 

(CROSSID=129)*CA -0.792910 0.466905 -1.698226 0.0903 

(CROSSID=130)*CA -511.2427 87.78319 -5.823925 0.0000 

(CROSSID=131)*CA 0.046465 0.040679 1.142235 0.2541 

(CROSSID=132)*CA 0.002047 0.006274 0.326215 0.7444 

(CROSSID=133)*CA 0.169671 0.435166 0.389899 0.6968 

(CROSSID=134)*CA 0.001831 0.005571 0.328685 0.7426 

(CROSSID=135)*CA 0.485945 78.24886 0.006210 0.9950 

(CROSSID=136)*CA -0.782521 1.500690 -0.521441 0.6024 

(CROSSID=137)*CA 0.172615 0.241449 0.714910 0.4751 

(CROSSID=138)*CA 0.001399 0.181199 0.007722 0.9938 

(CROSSID=139)*CA -0.000615 0.120830 -0.005087 0.9959 

(CROSSID=140)*CA -0.173233 0.057716 -3.001442 0.0029 

(CROSSID=141)*CA 0.018543 0.329574 0.056263 0.9552 

(CROSSID=142)*CA -0.105426 0.146285 -0.720688 0.4715 

(CROSSID=143)*CA 13.19424 46.59909 0.283144 0.7772 

(CROSSID=144)*CA -0.161052 0.183386 -0.878214 0.3804 

(CROSSID=145)*CA 0.016010 57.72693 0.000277 0.9998 

(CROSSID=146)*CA 0.009255 0.013980 0.662065 0.5083 

(CROSSID=147)*CA 0.002512 0.332105 0.007565 0.9940 

(CROSSID=148)*CA 0.000703 0.357501 0.001966 0.9984 

(CROSSID=149)*CA -0.297143 51.66656 -0.005751 0.9954 

(CROSSID=150)*CA -0.001783 0.294208 -0.006059 0.9952 

(CROSSID=151)*CA 0.049212 0.661063 0.074444 0.9407 

(CROSSID=152)*CA -0.144014 0.279058 -0.516073 0.6061 

(CROSSID=153)*CA -183.6276 89.77185 -2.045491 0.0415 

(CROSSID=154)*CA -0.018662 0.180094 -0.103621 0.9175 

(CROSSID=155)*CA 0.000164 0.168342 0.000974 0.9992 
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(CROSSID=156)*CA 0.179207 0.191437 0.936113 0.3498 

(CROSSID=157)*CA -0.000552 0.071486 -0.007717 0.9938 

(CROSSID=158)*CA 0.516355 0.215192 2.399505 0.0169 

(CROSSID=159)*CA 0.039833 0.111424 0.357487 0.7209 

(CROSSID=160)*CA 0.001227 0.114201 0.010746 0.9914 

(CROSSID=161)*CA -0.034119 0.309136 -0.110368 0.9122 

(CROSSID=162)*CA 0.002084 0.236843 0.008799 0.9930 

(CROSSID=163)*CA 0.001047 0.035627 0.029387 0.9766 

(CROSSID=164)*CA -0.003911 0.048707 -0.080305 0.9360 

(CROSSID=165)*CA -0.071428 0.036650 -1.948910 0.0520 

(CROSSID=166)*CA 0.024001 0.063455 0.378236 0.7055 

(CROSSID=167)*CA -0.001439 0.071246 -0.020195 0.9839 

(CROSSID=168)*CA 0.006667 0.004109 1.622492 0.1055 

(CROSSID=169)*CA 5.81E-05 0.029404 0.001976 0.9984 

(CROSSID=170)*CA 0.014072 0.232807 0.060447 0.9518 

(CROSSID=171)*CA -0.049847 0.207286 -0.240473 0.8101 

(CROSSID=172)*CA -0.000992 0.173198 -0.005728 0.9954 

(CROSSID=173)*CA 0.000888 0.100931 0.008794 0.9930 

(CROSSID=174)*CA -0.001276 0.007209 -0.176947 0.8596 

(CROSSID=175)*CA -0.019600 0.006496 -3.017175 0.0027 

(CROSSID=176)*CA -0.008441 0.672117 -0.012558 0.9900 

(CROSSID=177)*CA 0.001442 0.171248 0.008420 0.9933 

(CROSSID=178)*CA -0.116236 0.104142 -1.116132 0.2650 

(CROSSID=179)*CA 1.50E-05 0.164964 9.11E-05 0.9999 

(CROSSID=180)*CA 0.000879 0.092073 0.009547 0.9924 

(CROSSID=181)*CA 0.279133 0.120722 2.312199 0.0213 

(CROSSID=182)*CA -0.000203 0.065448 -0.003107 0.9975 

(CROSSID=183)*CA -0.328884 0.569184 -0.577816 0.5637 

(CROSSID=184)*CA 2.04E-05 0.007026 0.002902 0.9977 

(CROSSID=185)*CA 0.492824 0.178527 2.760493 0.0060 

(CROSSID=186)*CA 2.36E-05 0.077298 0.000306 0.9998 

(CROSSID=187)*CA 0.014204 0.090122 0.157612 0.8748 

(CROSSID=188)*CA 0.017577 0.222363 0.079048 0.9370 

(CROSSID=189)*CA 0.000734 0.093155 0.007877 0.9937 

(CROSSID=190)*CA 0.296329 0.382441 0.774837 0.4389 

(CROSSID=191)*CA -4.05E-06 0.005584 -0.000725 0.9994 

(CROSSID=192)*CA 0.082853 0.085083 0.973789 0.3308 

(CROSSID=193)*CA -0.190765 0.081935 -2.328257 0.0204 

(CROSSID=194)*CA 0.000212 0.030045 0.007068 0.9944 
     
     R-squared 0.920970     Mean dependent var 0.105363 

Adjusted R-squared 0.803635     S.D. dependent var 0.176349 

S.E. of regression 0.078146     Akaike info criterion -1.975765 

Sum squared resid 2.393839     Schwarz criterion 0.943682 

Log likelihood 1546.185     Hannan-Quinn criter. -0.864809 

F-statistic 7.849077     Durbin-Watson stat 2.330882 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 نتائج االحندار التجميعي للنموذج الثاين : يوضح (8)امللحق رقم 

 

Dependent Variable: DTF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/14/22   Time: 10:49   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 161   

Total panel (balanced) observations: 805  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.062618 0.010846 5.773391 0.0000 

RLG -0.016683 0.011040 -1.511093 0.1312 

RF -0.005880 0.007001 -0.839863 0.4012 

CR 0.099289 0.005427 18.29434 0.0000 
     
     R-squared 0.299526     Mean dependent var 0.107465 

Adjusted R-squared 0.296902     S.D. dependent var 0.186551 

S.E. of regression 0.156425     Akaike info criterion -0.867523 

Sum squared resid 19.59951     Schwarz criterion -0.844214 

Log likelihood 353.1780     Hannan-Quinn criter. -0.858571 

F-statistic 114.1703     Durbin-Watson stat 1.215220 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 

 يوضح نتائج منوذج التأثيات الثابتة للنموذج الثاين: : (9)امللحق رقم 

 

Dependent Variable: DTF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/14/22   Time: 10:51   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 161   

Total panel (balanced) observations: 805  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.072365 0.012961 5.583401 0.0000 

RLG -0.002362 0.014773 -0.159917 0.8730 

RF 0.006806 0.008563 0.794846 0.4270 

CR 0.058445 0.006275 9.313417 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.647317     Mean dependent var 0.107465 

Adjusted R-squared 0.557633     S.D. dependent var 0.186551 

S.E. of regression 0.124077     Akaike info criterion -1.156194 

Sum squared resid 9.868199     Schwarz criterion -0.200545 

Log likelihood 629.3683     Hannan-Quinn criter. -0.789185 

F-statistic 7.217757     Durbin-Watson stat 2.199498 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 : يوضح نتائج منوذج التأثيات العشوائية للنموذج الثاين (10)امللحق رقم 

 

Dependent Variable: DTF   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/14/22   Time: 10:52   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 161   

Total panel (balanced) observations: 805  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.068207 0.012889 5.291797 0.0000 

RLG -0.009097 0.011941 -0.761809 0.4464 

RF -0.000178 0.007244 -0.024527 0.9804 

CR 0.077423 0.005454 14.19480 0.0000 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.087476 0.3320 

Idiosyncratic random 0.124077 0.6680 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.194836     Mean dependent var 0.057564 

Adjusted R-squared 0.191821     S.D. dependent var 0.141153 

S.E. of regression 0.126895     Sum squared resid 12.89801 

F-statistic 64.60954     Durbin-Watson stat 1.732666 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.283849     Mean dependent var 0.107465 

Sum squared resid 20.03814     Durbin-Watson stat 1.115270 
     
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحق 

242 
 

 لثاين : يوضح نتائج اختبار فيشر للنموذج ا(11)امللحق رقم 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 3.950676 (160,641) 0.0000 

Cross-section Chi-square 552.380603 160 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: DTF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/14/22   Time: 10:54   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 161   

Total panel (balanced) observations: 805  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.062618 0.010846 5.773391 0.0000 

RLG -0.016683 0.011040 -1.511093 0.1312 

RF -0.005880 0.007001 -0.839863 0.4012 

CR 0.099289 0.005427 18.29434 0.0000 
     
     R-squared 0.299526     Mean dependent var 0.107465 

Adjusted R-squared 0.296902     S.D. dependent var 0.186551 

S.E. of regression 0.156425     Akaike info criterion -0.867523 

Sum squared resid 19.59951     Schwarz criterion -0.844214 

Log likelihood 353.1780     Hannan-Quinn criter. -0.858571 

F-statistic 114.1703     Durbin-Watson stat 1.215220 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 : يوضح نتائج اختبار هومسان للنموذج الثاين (12)امللحق رقم 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 39.804492 3 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     RLG -0.002362 -0.009097 0.000076 0.4388 

RF 0.006806 -0.000178 0.000021 0.1260 

CR 0.058445 0.077423 0.000010 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: DTF   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/14/22   Time: 10:55   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 161   

Total panel (balanced) observations: 805  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.072365 0.012961 5.583401 0.0000 

RLG -0.002362 0.014773 -0.159917 0.8730 

RF 0.006806 0.008563 0.794846 0.4270 

CR 0.058445 0.006275 9.313417 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.647317     Mean dependent var 0.107465 

Adjusted R-squared 0.557633     S.D. dependent var 0.186551 

S.E. of regression 0.124077     Akaike info criterion -1.156194 

Sum squared resid 9.868199     Schwarz criterion -0.200545 

Log likelihood 629.3683     Hannan-Quinn criter. -0.789185 

F-statistic 7.217757     Durbin-Watson stat 2.199498 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 امللخص: 
جاءت هذه الدراسة البحثية هبدف حتليل العوامل املفسرة إلشكالية حمدودية جلوء املؤسسات الصغرية واملتوسطة للقروض البنكية لتمويل 

لعينة مكونة من   اإلشارة  التحليل على نظرية  ارتكز هذا  االستثمارية، وقد  مؤسسة للنموذج    161مؤسسة للنموذج األول و   195احتياجاهتا 
. ولقد مت استخدام أسلوب بياانت البانل وأظهرت نتائج الدراسة ابلنسبة للنموذج األول وجود عالقة 2019إىل   2015الثاين خالل الفرتة من 

لة إحصائية  عكسية بني نسبة االقرتاض وقروض املوردين، وعالقة طردية بني نسبة االقرتاض وقيمة جمموع األصول، وعدم وجود عالقة ذات دال
ن  بني قيمة رقم األعمال ونسبة االقرتاض، حيث كان من املفرتض أن تكون عالقة طردية. كما أظهرت نتائج الدراسة ابلنسبة للنموذج الثاين أ

املالية مع نسبة االقرتاض. وأظهرت وجود عالقة   العامة واملردودية  السيولة  طردية بني عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني كل من نسبة 
ريات حجم نسبة االقرتاض ونسبة القدرة على التسديد. وعليه ميكننا القول أبن نتائج الدراسة تشري إىل وجود أثر إجيايب لإلشارة اليت ترسلها متغ

ل شك واختبار نظرا  املؤسسة ومسعتها للبنوك يف رفع نسبة االقرتاض يف اهليكل التمويلي للمؤ.ص.م، إال أن هذه النتيجة املتوصل إليها تبقى حم
 لعدة أسباب من بينها مدى صدق بياانت املؤسسات حمل الدراسة السيما ما تعلق منها بطريقة متويلها ونتائجها املالية احملققة. 

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ عدم متاثل املعلومات؛ نظرية اإلشارة؛ القروض البنكية؛ اهليكل التمويلي.الكلمات املفتاحية: 

Summary: 

This research study came with the aim of analyzing the explanatory factors for the problem of 

limited use of small and medium-sized enterprises to bank loans to finance their investment needs. The 

results of the study showed for the first model that there is an inverse relationship between the borrowing 

rate and the suppliers’ loans, and a direct relationship between the borrowing percentage and the value of 

total assets, and the absence of a statistically significant relationship between the value of the turnover 

and the borrowing ratio, as it was supposed to be a direct relationship. The results of the study for the 

second model also showed that there was no statistically significant relationship between the general 

liquidity ratio and financial profitability with the borrowing ratio. It showed a positive relationship 

between the borrowing rate and the ability to repay. Accordingly, we can say that the results of the study 

indicate that there is a positive effect of the signal that the institution’s size and reputation variables send 

to banks in raising the borrowing rate in the organization’s financing structure. However, this result 

remains questionable and tested due to several reasons, including the extent of the validity of data The 

institutions under study, especially those related to their financing method and their achieved financial 

results. 

Keywords: small and medium enterprises; information asymmetry; Signal theory; bank loans; financing 

structure. 

 

Résumé: 

Cette étude de recherche est venue dans le but d'analyser les facteurs explicatifs du problème de recours 

limité des petites et moyennes entreprises aux prêts bancaires pour financer leurs besoins 

d'investissement.Les résultats de l'étude ont montré que pour le premier modèle, il existe une relation 

inverse relation entre le taux d'emprunt et les crédits fournisseurs, et une relation directe entre le 

pourcentage d'emprunt et la valeur de l'actif total, et l'absence de relation statistiquement significative 

entre la valeur du chiffre d'affaires et le taux d'emprunt, car il était censé être un relation directe. Les 

résultats de l'étude pour le deuxième modèle ont également montré qu'il n'y avait pas de relation 

statistiquement significative entre le ratio général de liquidité et la rentabilité financière avec le taux 

d'endettement. Il a montré une relation positive entre le taux d'emprunt et la capacité de remboursement. 

Ainsi, on peut dire que les résultats de l'étude indiquent qu'il y a un impact positif du signal que les 

variables de taille et de réputation de l'institution envoient aux banques dans l'augmentation du taux 

d'emprunt dans la structure de financement de l'organisation, mais ce résultat reste discutable et testé en 

raison à plusieurs raisons, dont l'étendue de la validité des données Les institutions à l'étude, en particulier 

celles liées à leur mode de financement et leurs résultats financiers atteints. 

Mots clés : petites et moyennes entreprises ; asymétrie de l'information; Théorie du signal ; prêts 

bancaires; structure de financement. 


