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، ولعل من ألهداف املرسومةمبا يتوافق واوذلك  تواجه املؤسسة العديد من القرارات اإلستراجتية اليت حتدد قيمتها

ففي ظل التطور الكبري الذي تشهده السوق التمويلية فقد برزت جمموعة متنوعة  .برز هذه القرارات القرار التمويليأ

  .ستثمارية والتشغيليةحتياجاا اإلإاليت تعمل من خالهلا على تلبية كل واملؤسسة،  أماماملتاحة  ةالتمويليمن البدائل 

حتقيق  إطار، ويف اإلستثمارية حاجااتلبية من أجل ستغالل املؤسسة ملختلف هذه املصادر التمويلية إفجراء    

تعظيم يف  أبرزها تمثلواليت ت ،اخل...؛ وعمالنمالك؛ مسريي: من املرجوة من خمتلف العناصر الفاعلة فيها األهداف

الشروط وهذا يف حدود العائد املطلوب واخلطر  بأفضلاحلصول على املصادر التمويلية  إىلتسعى  فإا ،قيمة املؤسسة

ترتب ي، حبيث املتاحة خمتلف العناصر التمويليةبني من خالل بناء هيكل مايل مناسب يتكون من مزيج  ،ولهاملمكن قب

حيقق للمؤسسة أعلى املايل املثايل الذي  لبغرض الوصول إىل اهليك ةقل تكلفة ممكنأكرب عائد ممكن وأعلى هذا املزيج 

   .قيمة هلا

بني جمموعة من املزايا واملخاطر، ومهما تنوعت هذه املصادر فيمكن ختالف املصادر التمويلية يضع املؤسسة إف   

ستعمال إخنفاض التكلفة ولكن التوسع يف إقتراض وقد تكون امليزة األساسية لإل .قتراضإال ملكية وحصرها بني أمو

تكلفة األموال،  رفععمل على القروض قد ينعكس سلبا على قيمة املؤسسة، وهذا بزيادة املخاطر املالية النامجة عنه ما ي

 إذ، وقد تناولت العديد من الدراسات هذه القضية، ولذلك على املؤسسة العمل على املوازنة بني العائد واملخاطر

 مة املؤسسة، ويعد الرائد يف هذه الدراسات ما تناوله كل من مدجلياين وميلرياهليكل املايل على ق تأثريتناولت مدى 

واليت تعد أساس الدراسات الالحقة، كما ظهرت العديد من النظريات احلديثة اليت حاولت تقدمي تفسري أكثر إقناعا 

  .حول العالقة بني اهليكل املايل وقيمة املؤسسة كنظرية اإلشارة والوكالة

ستعماهلا إوذلك نظرا لسهولة وتعد األرباح احملتجزة من بني أهم املصادر التمويلية الداخلية املتاحة أمام املؤسسة، 

ة وال تتطلب معامالت معقدة وال يستثمارية للمؤسسة كوا تنطوي ضمن حقوق امللكيف متويل احلاجات اإل

ضمانات، ولكنها حمكومة بسياسة تفرض ضرورة حتديد معاملها وهذا من خالل املبادلة بني توزيع األرباح 

يف حجم امللكية يف اهليكل املايل للمؤسسة من خالل األرباح رباح تؤثر فإن سياسة توزيعات األحتجازها، وبالتايل إو

إذا إستغلت  ، كما يترتب عنها فرص منو مهمةتعداه إىل التأثري يف تكلفة التمويليما  ،الداخلة يف تركيبه احملتجزة

   .تستند على األساس العلمي يف عملية إعادة إستثمارها روسةدبطريقة م

وهذا كوا  ،سياسة توزيعات األرباح ذات أمهية بالغة وقرار من القرارات اإلستراجتية اليت تتخذها املؤسسة تعدو

من جهة وحاجاا التمويلية من  هافاملؤسسة تكون يف مواجهة رغبات مستثمريم كل من املستثمرين واملؤسسة، 

اليت يتم إدارا من قبل مسريين على و ،يف املؤسسة والهستثمار أمإاملستثمر عائدا مغريا جراء إذ يتوقع جهة أخرى، 

مبتغيات املستثمرين يف ظل حتقيق وهذا من أجل  وعلى دراية أفضل حبالة املؤسسة ومتطلباا، مستوى من الكفاءة
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ويل ستغالهلا يف متإستفادة من األرباح احملققة وأما املؤسسة فتعمل على اإل .هايللفاعلني ف تضارب خمتلف املصاحل

  .والعمل على النمو وحماولة تعظيم قيمتها السوقية مشاريعها

، فاملستثمر بطبيعته يسعى إىل حتقيق واإلدارةختالف بني رغبات املستثمرين إلوأساس هذه السياسة إمنا يرجع إىل ا

األرباح  لهواليت تعكس بالنسبة  ،األرباح واليت قد تكون من خالل التوزيعات اليت جتريها املؤسسة بشكل دوري

حتجاز األرباح وتأجيل إهناك من يفضل األرباح الرأمسالية واليت تكون نتيجة يف حني ، احملققة من قبل املؤسسة اجلارية

أقل درجة خطورة من غريها من مصادر  ملواليت حت ،ستثمارها من قبل املؤسسةإهذه التوزيعات اليت يتم إعادة 

بالتركيز على العوامل املؤثرة  ت تفسري تأثري سياسة التوزيعات يف قيمة السهم، وقد حاولت العديد من النظرياالتمويل

إعتربت أن حافز التزود اليت ) مBaker et Wurgler )2004 منها نظرية التزود من التوزيعات لـوفيها، 

    .ة أسهم املؤسسةبالتوزيعات من قبل املستثمر خري مفسر لقيم

  :شكاليةاإل طرح  -1

سبق، ونظرا ألمهية سياسة توزيعات األرباح بالنسبة للمؤسسة واملستثمر على حد سواء، كوا بناء على ما 

تعكس أداء املؤسسة وتعمل على تلبية حاجة املستثمر من السيولة الناجتة عن أمواله املستثمرة يف املؤسسة، ميكن 

  :صياغة اإلشكالية املوالية

رباح يف حتديد القيمة السوقية للسهم، يف ظل الظروف اليت تتسم ما هو الدور الذي تلعبه سياسة توزيعات األ  

  بعدم الثبات وعدم التأكد؟

ملعاجلة هذه اإلشكالية والعمل على اإلحاطة باجلوانب اليت تشكل حماور هذا املوضوع عملنا على حتليلها إىل 

  :األسئلة الفرعية التالية 

 ختيار بينها ؟وما هي أهم البنود املكونة له، وأساس اإل باهليكل املايل ؟ عىنيماذا  •

 كيف ميكن تفسري العالقة بني اهليكل املايل وقيمة املؤسسة؟ •

  بسياسة توزيعات األرباح؟املقصود  ما •

كيف تفسر خمتلف تفضيالت املستثمرين لسياسة توزيعات األرباح حتت تأثري خمتلف الظروف املفروضة على  •

  رغباته؟

 :الفرضيات -2

السابق ومن أجل تفسري اإلشكالية وحماولة اإلجابة على التساؤالت السابقة، ميكن طرح يف ضوء العرض 

  :ذكرها فيما يلي أيتختبار صحتها، ويإالفرضيات التالية من أجل مناقشتها و
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 ؛منها أو املطلوبيعترب اهليكل املايل مزيج بني مصادر التمويل املختلفة، إذ يراعى فيها التكلفة والعائد املتوقع  •

  ؛أقل تكلفة لألموال يترتب عنه من خالل تكوين هيكل مايل أمثل، حبيثتها تعمل املؤسسة على تعظيم قيم •

 ؛األرباح احملتجزة يف املؤسسةو، ة على املستثمرينوزعاملاألرباح سياسة التوزيعات هي النسب املقررة من  •

إمنا األرباح وأثرها على القيمة السوقية للسهم، فاملستثمر تتدخل العديد من العوامل يف تفسري سياسة توزيعات  •

  ؛، يف ظل الظروف احمليطة بهولةيالس من حاجاتهرغباته و ليبي يف إطار مايسعى إىل حتقيق أعلى العوائد، وذلك 

 :دراسةالمهية أ -3

املتاحة، فاملصادر التمويلية ستغالل كل الفرص إحميط تؤثر وتتأثر به يفرض عليها ضرورة عمل املؤسسة يف ظل  إن   

الداخلية منها واخلارجية قد ختلق لدى املؤسسة أو متنحها ميزة متكنها من تعظيم قيمتها قدر املستطاع، وهذا يف ظل 

تكلفة متويل أقل ما ميكن ويف حدود نسبة خطر مقبولة، ما حيتم على املؤسسة ضرورة العمل على بناء هيكل مايل 

  .املصادر التمويلية املتاحة خمتلف بنيزج طريق امل أمثل عن

اخلارجية جمموعة من القيود حتول دون القدرة على  التمويل ولكن يف غالب األحيان قد تفرض على مصادر

عموما خاضعة اليت تكون وواملتمثلة أساسا يف األرباح احملتجزة  ستغالهلا، فال يكون أمام املؤسسة إال املصادر الداخليةإ

على التصرف األمثل يف األرباح احملققة وذلك مبحاولة  ةاليت تعمل من خالهلا املؤسس، األرباحلسياسة توزيعات 

     .يف آن واحد وتعظيم قيمتها ينإرضاء املستثمر

  :أهداف البحث -4

حماولة الرفع من كفاءة من أجل  ،من خالل هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على خمتلف بنود اهليكل املايل

إحالل مصدرا بعلى قيمة املؤسسة، وذلك من خالل تغيري تركيبته  هاتأثري مدى ومعرفةستغالل املوارد املالية املتوفرة إ

، كما سيتم التركيز على األرباح احملتجزة مصدر متويلي بشكل كبري دون غريه عتماد علىأو اإل آخرا مكان يمتويل

حماولة معرفة هل أن  عن طريقح وإبراز دورها يف التأثري على القيمة السوقية للسهم، وهذا وسياسة توزيعات األربا

إظهار أمهية ، وكذا قيمة املؤسسة علىسياسة توزيع األرباح جمرد توزيع لفائض األرباح أم أن هلا دور يف التأثري 

 .التوزيعات بالنسبة لكل من املستثمر واملؤسسة

  :أسباب اختيار املوضوع -5

  :ختيار املوضوع، ونذكر منهاإميكن إدراج العديد من األسباب والدوافع املوضوعية اليت أدت إىل 

 ختصص الدراسة اجلامعية يف اإلدارة املالية، وكذا امليل إىل مثل هذه املواضيع؛ •

تنوع املصادر التمويلية املتاحة أمام املؤسسة خاصة يف ظل التطور الكبري يف اال املايل، والرغبة يف معرفة كيفية  •

 ؛املؤسسة هلذه الفرص األمثل من قبل ستغاللاإل
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ا أو أمهية األرباح الناجتة عن نشاط املؤسسة، مما خيلق العديد من التساؤالت حول كيفية التعامل معها إما بتوزيعه •

  ؛جل تعظيم قيمة املؤسسةأحتجازها، وبالتايل معرفة السياسة املالئمة من إ

  ؛ستغالل األمثل هلامعرفة تكلفة األرباح احملتجزة ومكانتها يف اهليكل املايل، وبالتايل العمل على اإل •

ملؤسسة يف اإلعالن عن ثر التوزيعات على القيمة السوقية للسهم، وحماولة بناء قاعدة معرفية تعتمد عليها اأمعرفة  •

  .اسياسة التوزيع األنسب هل

  :البحث منهجية -6

هذا املوضوع الذي يدخل ضمن  بأغراضحبيث تفي  ستخدام العديد من املناهج البحثية،إتستدعي طبيعة املوضوع 

صحة ختبار إوكذا  وحتليل أبعادها وجوانبها املختلفة إلجابة على اإلشكالية املطروحة،ولالدراسات املالية، 

أهم مكونات املوضوع، وشرح  إلبراز حتليليا، النظري يكون املنهج املستعمل وصفيا اإلطارفعند تناول  الفرضيات،

النتائج  أبعاده، عن طريق ومن خالل حتليل ؛األرباحوتوزيعات  ؛املفاهيم اخلاصة باهليكل املايل وقيمة املؤسسة منها

  .إليهااملتوصل 

وهذا   ،نترنتواإلاملقاالت  ؛الكتب ؛املسح املكتيب، عن طريق جمموعة املراجع تقنية ستخدامإ اإلطارويتم يف هذا 

  .يف هذا اال وللوقوف على ما تناولته هذه املصادر نظرة متكاملة وشاملة عن املوضوع ألخذ

الدراسة النظرية جل إسقاط أوهذا من  عتماد على منهج دراسة حالة فيما خيص اجلانب التطبيقي،اإل أيضايتم كما 

ستعمال خمتلف إيتم إذ  ،املفاهيم الواردة يف اجلانب النظريواستعمال  إسقاطمدى  وإبراز على الواقع العملي،

اليت تنشرها على البيانات عتماد وهذا باإل ،تقدير خمتلف متغريات الدراسةوحتساب العالقات واملعادالت والنسب إل

        .التطبيقية يف الدراسة املستغلةمع البيانات واملعلومات املصدر األساسي جل نترنتاإل وكانتاملؤسسات والبورصات، 

 :حدود الدراسة -7

اإلجابة على األسئلة املطروحة يف اإلشكالية املقترحة، وبغية حتقيق أهداف البحث مت وضع حدود وأبعاد بغرض    

على قيمة املؤسسة، ومن مث  وأثرهالتركيز على دراسة اهليكل املايل للمؤسسة مبختلف عناصره للبحث، واملتمثلة يف 

كوا تفرز أبرز عنصر مكون للهيكل يز على سياسة توزيعات األرباح ودورها يف حتديد القيمة السوقية للسهم، الترك

ية املدرجة يف البورصة، إضافة إىل عدد من ختيار جمموعة املؤسسات اجلزائرإ وقد متاملايل وهو األرباح احملتجزة، 

وفقا ملا متدت الدراسة على إحدى عشرة سنة األخرية إ إذختيارها بطريقة عشوائية، إمت واليت املؤسسات األجنبية 

   .توفر من البيانات

  :خطة البحث  -8

وهذا بعد مقدمة عامة تعطي نظرة سريعة حول  فصول أربعة من خالل تناوله متمن أجل معاجلة املوضوع 
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تناول اجلانب يالفصل الرابع ف أما، )ختص اجلانب النظري( تكون نظرية األوىل، فالفصول الثالثة موضوع البحث

  :يلي فيمااخلطة  توضيح، وميكن وبعدها خامتة تلخص ما مت التعرض له يف املوضوع التطبيقي

مت تناول اهليكل املايل، وذلك من خالل إبراز أهم مكوناته خاصة الطويلة األجل منها ملا هلا من تأثري  :األولالفصل 

ف للمصادر يتصن األولتناول املبحث  إذ، أساسيةعلى املؤسسة، وقد مت معاجلة هذا الفصل يف ثالث مباحث 

ستدانة، كما التمويل عن طريق اإل إىل إضافةية امللك أموالالتمويلية املكونة للهيكل املايل للمؤسسة، واملتمثلة يف 

 الثاين، يف حني مت يف املبحث األجلجريي والتمويل قصري أمن التمويل كالتمويل الت أخرى أنواعامت تناول 

ة وهذا من خالل مقارنتها للمفاضلة بني املصادر التمويلية للمؤسس أساساعتبارها إالتركيز على تكلفة التمويل ب

   .املايل للمؤسسة لالعائد املتوقع، وكان املبحث الثالث ملعاجلة أهم احملددات املتحكمة يف تكوين اهليكمع معدل 

يكون التركيز فيه على إبراز تأثري اهليكل املايل على قيمة املؤسسة، وذلك بتناول أهم النظريات اليت  :الفصل الثاين

هذا الفصل إىل ثالث مباحث أساسية، ففي املبحث  هم النتائج اليت خرجت ا، وقد قسمأعاجلت املوضوع و

وخصائصها، ومن مث إىل  ااألول مت توضيح مفهوم قيمة املؤسسة وهذا بعد التطرق إىل املؤسسة وأهم مفاهيمه

رتباطها بالبورصة، إهم آلياا، كما مت ربط مفهوم حتديد قيمة املؤسسة على أساس أعملية حتديد قيمة املؤسسة و

ثر اهليكل املايل على قيمة املؤسسة، يف أأما يف املبحث الثاين فقد مت معاجلة أهم النظريات اليت عاجلت موضوع 

  .اليت عاجلت هذا املوضوع ةاملستجدحني ركز املبحث الثالث على النظريات 

على القيمة السوقية للسهم،  األرباحسياسة توزيعات  تأثري إىلمت من خالل معاجلة هذا الفصل التطرق  :الفصل الثالث

اجلوانب  أهم إىلمت التطرق فيه  األولففي املبحث  أساسيةكما مت كذلك معاجلة هذا الفصل يف ثالث مباحث 

هم أقرار التوزيعات و إىلمفهومها كما مت التطرق  إبراز، وهذا من خالل األرباحالنظرية لسياسة توزيعات 

التوزيعات يف ظل  ةسياسثر أ إىلهم خصائصها، يف حني مت التطرق يف املبحث الثاين أرة فيها والعوامل املؤث

النظريات اليت عاجلت املوضوع وهذا يف ظل ظروف  أهمستعراض وحتليل إفروض السوق الكامل من خالل 

ستعراض أهم إا بأما يف املبحث الثالث فقد مت إسقاط فروض السوق الكامل وهذ ،التام وعدم التأكد التأكد

  .يف هذا اال لنظريات احلديثةلالنظريات يف هذا اال مع تناول 

على مستوى  أسهمهاالتوزيعات على قيمة السهم بتناول جمموعة مؤسسات يتم تداول  ألثرميثل دراسة  :رابعالالفصل 

األرباح على القيمة السوقية للسهم، ) حتجازإ –توزيع ( النقدية ثر سياسة التوزيعات، ومن مث دراسة ألالبورصة

وأهم تأثريات األرباح احملققة على هذه السياسة، ومت معاجلة هذا الفصل يف ثالث مباحث حيث مت التعريف 

  .مبجال الدراسة، مث منهجية الدراسة ويف األخري مت حتليل وتفسري النتائج املتوصل إليها
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  :متهيد

إن املؤسسة ومن خالل هدفها يف احملافظة على تواجدها وإستمراريتـها يف عامل األعمال، أضحى البد عليها 

مراعاة ودراسة العديد من املتغريات اإلستراجتية املتواجدة ضمن حميطها الداخلي واخلارجي، ومن املالحظ أن قضية 

عتبار أن بناء إملا هلا من أمهية بالغة يف التأثري على املؤسسة، فب ستأثرت جبزء مهم من الدراسات املالية،إاهليكل املايل قد 

املصادر  ختيارإواهليكل املايل املناسب من بني التحديات اليت تواجه املؤسسة، نظرا للصعوبات اليت تواجهها يف إجياد 

خمتلف املصادر التمويلية، وهذا يف ، إذ يتوجب عليها التوفيق بني قدراا الذاتية والعرض اخلارجي من املالئمة التمويلية

  .ظل القيود املفروضة

ستمرار نشاط املؤسسة، وملا كانت التكلفة هي الوجه األخر للعائد، كان من ونظرا ألمهية عملية التمويل إل   

مما الضروري على املؤسسة أثناء قيامها ببناء هيكلها املايل احلصول على خمتلف املصادر التمويلية بأفضل الشروط، 

  .اهليكل املايل يكون حمصلة التأثري يف العائد واملخاطر ختيارإأقل تكلفة ممكنة هلذا املزيج التمويلي، ومنه فإن قرار  ققحي

تتمثل يف التكلفة واملخاطر النامجة عنها، وفاملصادر التمويلية املتوفرة أمام املؤسسة تكون وفق شروط وقيود معينة،    

أقل تكلفة أمثل حيقق من خالل تكوين مزيج متويلي وذلك هو حتقيق أعلى عائد ومنها  اهلدف األساسيإضافة إىل 

وسعيا منها لتحقيق ذلك  .ممكنة وبدرجة خطر مقبولة، وهذا لتحقيق هدف املؤسسة النهائي املتمثل يف تعظيم قيمتها

ة واإلحاطة مبجمل جوانبه عليها املفاضلة بني البدائل املختلفة عن طريق دراسة كل بديل دراسة وافية ومعمق

  .كالتكلفة، اخلطر وأيضا العائد املتوقع منها

 التعرضإذ سيتم  ،التمويل وتكلفةدراسة كل من مصادر بهذا الفصل للهيكل املايل، وذلك  يفسيتم التطرق و     

  :  يلي وفق ما أساسية، ثالث مباحثل

  ؛ماهية مصادر التمويل: املبحث األول �

  ؛التمويل تكلفة مصادر: املبحث الثاين �

  .حمددات اهليكل املايل: املبحث الثالث �
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  ماهية مصادر التمويل: املبحث األول 

عملية إجياد املصادر التمويلية املالئمة من أهم أن عتبار إتندرج اخلطة التمويلية ضمن اخلطة العامة للمؤسسة، وب    

ختاذ قرار سليم خيدم خمتلف إفتعدد البدائل التمويلية املتاحة حيتم ضرورة لذا  ها،ستمرارية نشاطإالعوامل احملافظة على 

ختيار مصدر متويلي معني يتم ضمن التوليفة إن عملية إاألطراف العاملة فيها ويسمح خبلق النتائج املرغوبة، وهلذا ف

  :1على املؤسسة يترتب ومن أجل ذلكحيث على أساسهما يتم املفاضلة فيما بينها،  ةخماطر –عائد

  ؛ختيار مستوى املخاطرة الذي يكون باإلمكان حتمله، وذلك لبلوغ مستوى املردودية املطلوبةإ  . أ

 .حتديد مستوى املرونة املالية اليت تسمح للمؤسسة مبواجهة تغريات احمليط   . ب

عتبار وكذا أخذا بعني اإلقدراا يف مواجهة املخاطر، و مع ما يتناسبفاملؤسسة عليها إتباع منهج متويلي معني     

يتم تقسيمها بطرق حيث ضمن حميطها، لذا ميكن التمييز بني العديد من املصادر التمويلية،  حدوثها للتغريات املمكن

حسب هذا األخري و و على أساس املصدر، ؛خمتلفة حسب املفهوم املستعمل يف ذلك، فهناك تقسيم على أساس املدة

 –املؤسسة  :عالقة مباشرة(مصدر متويل داخلي  وخارجي، وكذا ميكن أن جند مصدر متويل مباشر بنيميكن التمييز 

كما ميكن .2)البنوك و املنظمات األخرى تلعب دور الوسيط بني املؤسسة واملدخر( ، أو متويل غري مباشر)املدخر

  . أهم أنواع املصادر التمويلية لتبيانمن خالل هذا املبحث واليت ستعتمد على أساس ملكية األموال،  تقسيمها

 التمويل عن طريق أموال امللكية: املطلب األول

جل متويل خمتلف أستخدامها من قبل املؤسسة من إيعترب التمويل عن طريق أموال امللكية إحدى الطرق املمكن 

متيزها  إذستخدامها، إتتمثل يف رؤوس األموال اليت تقبل حتمل مستويات عالية من اخلطر الناتج عن عموما و. أنشطتها

ذه هستعماالت وتتمثل أهم ا تكلفتها اخلاصة إضافة إىل دورها األساسي يف تكوين املؤسسات وفق النظام الليربايل،

 . 3 األموال يف الرفع من رأس املال أو تدعيمه

: 4تكون ذات مصدر داخلي أو خارجي، وتعرف أموال امللكية خارجية املصدر على أاميكن أن فأموال امللكية 

وتتمثل أهم مصادر التمويل عن طريق . كل مورد مقدم من طرف املسامهني مقابل حق امللكية والذي يدعى بالسهم

التطرق إىل كل عنصر بنوع من التفصيل  األسهم املمتازة واألرباح احملتجزة، وسيتم ؛األسهم العادية :يف أموال امللكية

   .فيما يلي من خالل توضيح املفاهيم األساسية لكل مصدر، مع إبراز أهم خصائصها

  

  

                                                           
1
- Gerard CHARREAUX – FINANCE D’ENREPRISE- Edition Management  Société- 1997- p 146. 

2 - Jacques TEULIE & Patrick TOPSACALIAN– FINANCE –VUIBERT . Paris- 3eme Edition -2000 –p 255. 
3- Gerard CHARREAUX –op cit. - p 150. 
4 - Jacques TEULIE & Patrick TOPSACALIAN– op cit. –p 256. 
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  Common Stock  األسهم العادية   -1

تعترب األسهم العادية من أهم وسائل متويل املؤسسات يف العصر احلديث، خاصة مع التطور الكبري يف جمال       

تداول فيها نعكس على أداء البورصات يف خمتلف أمصار العامل حيث يتم إاإلعالم واالتصال والذي  تكنولوجيات

ستثمارات الكبري والذي يتطلب ناهيك عن حجم اإلأسهم العديد من الشركات إضافة إىل باقي األدوات املالية، 

  .أمواال طائلة قد تعجز البنوك عن توفريها

    :هناك العديد من التعاريف اليت تناولت هذا املفهوم  :تعريف السهم العادي 1-1

كل ستفادة من متالك حائزها جلزء من رأس مال املؤسسة اليت أصدرته مع اإلإ هو عبارة عن ورقة مالية تثبت"  -

  .1"متالك هذه الورقةإاحلقوق وحتمل كل األعباء اليت تنتج عن 

وال تلتزم املؤسسة بتوزيع نسبة أرباح  مسيةإمتثل األسهم العادية مصدر متويل دائم، وهي أوراق مالية حتمل قيمة  "  -

للشركة حلاملي األسهم على أموال ملكية، مما مينح حق امللكية النهائية من خالهلا لتحصل  اتالشركتصدرها ، ثابتة

  .2"العادية، إىل جانب حتمل ما يتبعه من املخاطر وفقا لنسبة املسامهة 

، فهي بذلك جتسد حصة املالك يف املؤسسة، )Equity Securities( تدعى أيضا األسهم العادية بسند امللكية"  -

توزيعات، كما يكون هلم احلق يف احلصول تقرر إجراء ي ماويتم تقاسم األرباح بني حاملي هذه األسهم وذلك عند

  . 3"ال املتبقي يف حال التصفية امل على جزء من رأس

يقسم إىل جمموعة حصص متساوية تدعى كل حصة بالسهم يتم من خالهلا املتاجرة على رأس مال املؤسسة ف

قيمة دفترية ومتثل قيمة  ؛السندمسية وهي املسجلة على إقيمة  حيملسهم العادي عبارة عن مستند ملكية فالامللكية، 

وقيمة سوقية ممثلة يف سعر تداوهلا يف سوق  ؛حقوق امللكية دون األسهم املمتازة مقسوما على عدد األسهم العادية

  .مصدر متويل دائم  للمؤسسةمتثل أوراق مالية طويلة األجل و فهي بذلكاألوراق املالية، 

ستخالص العديد من اخلصائص اليت متيز إمن التعاريف السابقة لألسهم العادية، ميكن : خصائص األسهم العادية 1-2

  :األسهم العادية وندرجها فيما يلي

 ؛السهم العادي عبارة عن أداة مالية طويلة األجل، يتم تداوهلا يف بورصة القيم املنقولة −

د التصفية، نمن موجودات املؤسسة ع حيصل السهم العادي على حصة(سوقية وتصفوية  ؛دفترية ؛مسيةإله قيمة  −

 ؛)األسهم املمتازة على حصصهمأصحاب لتزامات، وحصول وبعد سداد كل اإل

 ؛رتباطه بالنتائج احملققة من املؤسسةنه غري ثابت، إلأستقرار أي يتميز الدخل الذي يدره السهم العادي بعدم اإل  −

                                                           
1
  .82ص – 2004 -3 ط - !  ���ن ا���ا��. د�ان ا������ت ا������� –�����ت ا���ك  –���ش ا���ه�  - 

2 -  ���$%�&�  ���  .22 ص – 2000 - ا��01ع �.�-� �,�–+��ي (ا�'��) ا�' –��% ا��
3 - Frank J.FABOZZI -THE HANDBOOK OF FINANCAIL INSTRUMENTS–John Wiley & Sons .Inc . New Jersey –2002– p 67. 
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مسية مما يعين أن حامل وذلك يف حدود القيمة اإلالسهم العادي هو سند ملكية جلزء من رأس مال املؤسسة،  −

لنتيجة ل تبعا ستفادة من األرباح وحتمل جزء من اخلسارةيسمح له باإل مماالسهم العادي هو شريك يف املؤسسة، 

 ؛1املسامهة يف تسيري املؤسسةكذا احملققة، و

املؤسسة، إال يف حدود حصته من ل عن ديون أأي أن حامل السهم العادي ال يس: خاصية املسؤولية احملدودة −

 .2رأمساهلا

له ممثالن يف املؤسسة املصدرة  ،لتزام بني طرفنيعن إمبا أن السهم يعرب : احلقوق املمنوحة حلاملي األسهم العادية 1-3

  : وتتمثل يف ،لتزامات على املؤسسةإن حقوق املستثمر تعترب كإ، فمن جهة أخرى واملستثمرمن جهة 

يشترك محلة األسهم العادية ملؤسسة معينة يف العديد من احلقوق، وذلك حسب النسبة  :اجلماعيةاحلقوق  1- 1-3

 :3من األسهم، وهيمستثمر كل اليت ميلكها 

 ؛اجلهة احلكومية املخولة ةد موافقنحق تعديل عقد تأسيس املؤسسة، وذلك ع −

 ؛احلق يف وضع وتعديل النظام الداخلي للمؤسسة −

 ؛اإلدارةنتخاب جملس إحق  −

 ؛حق تغيري حجم األسهم العادية املصرح ا −

 ؛حق تفويض إدارة املؤسسة يف بيع األصول الثابتة −

 .أخرى مؤسساتمع  ؤسسةندماج املإحق املوافقة على  −

متنح األسهم العادية حلملتها حقوقا فردية، ميارسها املساهم دون  :احلقوق الفردية اخلاصة بكل مساهم 2- 1-3

 :التقيد مبجموع املسامهني اآلخرين، وتتمثل يف

ستيفاء إفحملة األسهم العادية هم أخر الطوائف يف  :حق املطالبة باملتبقي يف حالة التوزيعات أو التصفية   -

تصفية املؤسسة يكون هلم احلق يف املطالبة باملبالغ املتبقية من ، ففي حالة 4حقوقهم، سواء من أرباح الشركة أو أصوهلا

د دفع حقوق كل من الدائنني والدولة، أما يف احلالة العادية فيكون هلم احلق يف احلصول على نأصول املؤسسة وهذا ع

 .توزيعات إجراء األرباح بعد اإلعالن عن

كتتاب يف األسهم العادية اجلديدة يف أولوية اإلفحامل السهم العادي يكون له احلق  :حق أولوية التملك  -

 .5خنفاض قيمة األسهمإاملصدرة، وذلك حلماية القدرة احلالية للرقابة لدى املسامهني ومن أجل محاية املسامهني من 

                                                           
1
  .83 -82: ص ص - ��+6 $�5 ذآ�2 –ا���ه� ���ش  - 

2
  . 370ص  –ا1$��%ر�� . دار ا�D�� ا�����C –ا�'��) وا1دارة ا������ �.�A$@�ت  –��?< و��= أ;%راوس  - 

3
 -  ���  .23ص  –��+6 $5 ذآ�2  –ا�'(+�� ا�'��.C  –$��� �&�% ��% ا��

4
  .269 ص –��+6 $�5 ذآ�2  –��?< و��= أ;%راوس  - 

5 - Louis C.GAPENSKI–AN INTRODUCTION TO ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT–3rd EDIION–AUPHA-HAP- 

2005 –p 362. 
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ختيار إجل أجتماعات السنوية، وهذا من تتم الرقابة من خالل حق التصويت يف اإل :الرقابة على املؤسسة   -

من تتبع أداء اإلدارة  ونمكـن املسامهتختيار ممثلي املســامهني يف جملس اإلدارة، حيث يإوجتديد املدراء وأيضا 

  .  1وإزاحتها إذا تقرر أا غري كفؤة

وفقا للطريقة املنصوص عليها بعقد تأسيس املؤسسة، فاملساهم يكون له صوت عن كل  :احلق يف التصويت  -

جتماعات أخرى، وميكن للمساهم إأو أي  جتماعات السنوية للجمعية العامة للمسامهنيسهم ميلكه، وهذا خالل اإل

، )Proxy( التفويضة أو يف مناسبات حمددة عن طريق وثيقة معينأن يوكل حقه يف التصويت إىل جهة أخرى ملدة 

جل السماح أن حيصل مرشح على عدد مضاعف من األصوات، من أتوجد أيضا طريقة التصويت اتمع وهذا بكما 

 .2الرقابة جلأختيار ممثلني هلم على مستوى جملس اإلدارة من إألصحاب األسهم القليلة من 

والفردية خاصة يف جمال اإلدارة والتسيري، إذ يكون يتمتع محلة األسهم العادية بالعديد من احلقوق اجلماعية منها و

طالع على خمتلف سجالت املؤسسة ودفاترها لفحصها وتدقيقها، هلم احلق يف متابعة أداء اإلدارة، وهذا من خالل اإل

لب ستخدام الدائم ألموال املسامهني وتعويضا عن األخطار العالية اليت يتعرضون إليها كعدم القدرة على طكمقابل لإل

  . سترداد أمواهلم من املؤسسةإ

ختتلف أنواع األسهم العادية املصدرة من طرف املؤسسة حسب اهلدف من إصدارها، : أنواع األسهم العادية 1-4

املؤسسة حتقيق هدف معني، أما  همن وراءواليت تبغي  امللحةفقد يصادف إصدار نوع معني من األسهم العادية احلاجة 

 :العادية فهيعن أنواع األسهم 

فعند  ،سم حاملها مسجال عليهاإمسية واليت يكون فيها إميكن تقسيم األسهم العادية إىل  من ناحية الشكل -

سم املالك اجلديد يف سجالت املؤسسة جبدول يدعى جدول التنازالت، أما النوع الثاين فهو األسهم إبيعها يتم إدراج 

سم حاملها عليها، فامللكية هنا تنقل مبجرد احليازة الفعلية إالعادية أي حلاملها، ويتم تداوهلا بني املستثمرين دون تدوين 

  .3للسهم

لذا تدعى . اخل..،'ب'، فئة 'أ'ُفئة : ، كاأليتفئات إىلوهناك تقسيم أخر على أساسه يتم تصنيف األسهم  -

، فاملؤسسات الصغرية واجلديدة الراغبة يف احلصول على األموال من )Classified Stocks( األسهم املصنفة

يكون حلاملها احلق يف احلصول  'أ'إىل إصدار األسهم العادية املصنفة، فاألسهم العادية صنف  أمصادر خارجية تلج

، فيكون هلا حق التصويت 'ب'على األرباح، لكن دون حق التصويت ملدة مخس سنوات، أما األسهم العادية صنف 

يرادية ز القوة اإليملدة مخس سنوات، وبالتايل حيوزها املنظمون ولكن يف املقابل ال توزع عليهم األرباح إىل غاية تعز

حيازة املنظمني واملسريين على ف. Founder’s Stocks"4" بأسهم املؤسسني 'ب'صنف للمؤسسة، وتدعى أسهم 

، كما تضمن لباقي )النمو(جل إحكام الرقابة على املؤسسة وخاصة يف مراحلها األوىل أمن  تكون 'ب'أسهم صنف 

                                                           
1
 - Ibid. – pp :361.362. 

2
 -  ���  .26ص  –��+6 $�5 ذآ�2  –ا�'(+�� ا�'��.C  –$��� �&�% ��% ا��

3
  .270ص  –��+6 $�5 ذآ�2  –��?< و��= أ;%راوس  - 

4
 - Louis C.GAPENSKI – op cit – pp: 362  363- . 
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املالحظ أن أغلب لكن املستثمرين عدم سحب األموال من املؤسسة من قبل املسريين فبذلك مينح هلم عنصر األمان، 

  .املؤسسات ال تصنف أسهمها

األسهم العادية لألقسام اإلنتاجية، فاألرباح اليت تعىن ا هذه األسهم : ، منهاأنواع أخرى لألسهم العاديةوهناك 

ختص اليت حتققها هذه األقسام اإلنتاجية فقط، وأيضا األسهم العادية ذات التوزيعات املخصومة، فمن خالل هذا 

حتساب املسامهات املقدمة لشراء األسهم وخصمها من اإليرادات قبل فرض الضريبة، كما يوجد نوع أخر إوع يتم الن

من األسهم العادية وتدعى األسهم العادية املضمونة، فلحاملها احلق يف مطالبة املؤسسة بالتعويض، وذلك يف حالة 

  . 1ةخنفاض قيمة األسهم املصدرة إىل حد معني خالل فترة حمددإ

احلصول على التمويل  وهي واحدة غايةومن خالل هذا العرض جند أن األسهم العادية بكل أنواعها وجدت ل

  .املسطرة مع ضمان مصاحل األطراف الفاعلة فيها وخططها الالزم، مبا يتماشى وحاجة املؤسسة وكذا أهدافها

العادية إحدى الوسائل املستعملة من قبل املؤسسة تعترب األسهم  :تقييم التمويل عن طريق األسهم العادية 1-5

تكتسبها من  ستغلةتمويل املالعتمادها كأحد مصادر إستثماراا، لكن أمهيتها ودرجة للحصول على التمويل الالزم إل

  :خالل ميزاا وعيوا، واليت تتمثل يف

اليت تستفيد منها املؤسسة املصدرة هلذه من أهم امليزات : ستعمال األسهم العادية كمصدر متويليإميزات  1- 1-5

  :يلي األسهم ما

ال تكون املؤسسة جمربة على إجراء توزيعات األرباح على املسامهني مما ال حيمل املؤسسة أي أعباء ثابتة، وبذلك  −

    ؛السندات واألسهم املمتازة ؛القروض ها لدىقل منأالية املطورة اخل كونت

إذ ال  -مدى حياة املؤسسة -فهي مصدر متويلي دائم للمؤسسة ستحقاق معنيإال ترتبط األسهم العادية بتاريخ  −

ولكن ميكنه نقل ملكيتها إىل الغري عن طريق  ،سترداد أموالهإجيوز حلاملها مطالبة املؤسسة املصدرة هلذه األسهم ب

  ؛السوق املايل

خنفاض نسبة القروض بالنسبة لألموال إأي (خنفاض نسبة الرفع املايل إتؤدي زيادة إصدار األسهم العادية إىل  −

  .  ، مما يؤدي إىل رفع القدرة اإلقتراضية املستقبلية للمؤسسة)اخلاصة

تمويل الستعمال األسهم العادية يف إأما عن العيوب املترتبة عن : عيوب التمويل عن طريق األسهم العادية 2- 1-5

  :فهي

رتفاع العائد املطلوب من محلة األسهم العادية، إتكون تكلفة التمويل باألسهم العادية مرتفعة، وهذا راجع إىل  −

ال تعترب كتكاليف  إذوأيضا لعدم خصم توزيعات األرباح على األسهم العادية من النتيجة قبل خضوعها للضريبة 

  ؛...)القروض، السندات(مقارنة باملصادر األخرى واجبة اخلصم قبل الضريبة، مما ال حيقق أي وفرات ضريبية 

                                                           
1
  .51 - 39:ص ص – 2003 –ا1$��%ر�� . ��-�ة ا����رف –ا�D�� ا�&%�CF G ه��) ���) ا�-�آ�ت  –���� إ!�اه�= ه�%ي  - 
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زيادة إصدار األسهم العادية يؤدي إىل دخول مسامهني جدد، مما يفقد املسامهني القدامى التحكم يف الرقابة على  −

  ؛التدخل يف عملية تسيريها من خالل املؤسسة

إصدار وبيع األسهم املمتازة  قد تكون تكاليف عملية إصدار وبيع األسهم العادية مرتفعة مقارنة بعملية −

  ؛والسندات

رتفاع التكلفة إتؤدي زيادة األسهم العادية أو نقص الديون عن ما هو مطبق يف اهليكل املايل املثايل للمؤسسة إىل  −

  .املتوسطة لألموال عما جيب أن يكون عليه

 ؛أن العيوب اليت تتسم ا إال ،األحيان مع أن األسهم العادية متثل مصدرا متويليا ذا أمهية بالغة والغالب يف كثريو  

  .هذه العوامل وأخرى أدت إىل ضرورة اعتماد مصادر متويلية  أخرىكل إضافة إىل أهدافها املسطرة  ؛حاجة املؤسسة

     Preferred Stock   األسهم املمتازة   -2

م، وهذا نظرا للميزات اليت 19تعترب األسهم املمتازة إحدى الصيغ املهمة يف متويل املؤسسات منذ ظهورها يف القرن 

ستثمار إتفعيل جل أومع ما حتمله هذه األسهم من خصائص جديدة، كانت مبثابة تشجيع للمستثمرين من . تتحلى ا

  .أمواهلم وفق هذه الصيغة

مستند ملكية يثبت حلامله ملكية جزء من رأمسال املؤسسة، ويطلق عليها األوراق املالية : مفهوم السهم املمتاز 2-1

من املصادر  لكواو .خصائص السندات واألسهم العادية وذلك جلمعها بني )(Hybrid Securities املهجنة

تكون هلا أولوية احلصول على  ستحقاق حمدد، كماإتاريخ  ال متلكالتمويلية الدائمة بالنسبة للمؤسسة فإا يف الغالب 

وقيمة  ؛دفترية ؛مسيةإلسهم املمتاز قيمة لو. توزيعات األرباح ولكن يف املقابل ال يكون هلا حق التصويت على العموم

  . سوقية

إن جلوء املؤسسة يف كثري من األحيان إىل مثل هذا النوع من التمويل يعود إىل : خصائص األسهم املمتازة 2-2

ستثمار أمواله يف تشجيع املستثمر إلألجل وامليزات اليت ميكن أن تستفيد منها املؤسسة واملستثمر، واخلصائص 

  :املؤسسة خاصة يف ظل أولوية حصوله على األرباح وكذا العائد الثابت، وتتمثل هذه اخلصائص يف

ملطالبة بتوزيعات األرباح ما تشبه األسهم العادية يف كوا مستند ملكية ال تستحق يف تاريخ حمدد، وأيضا عدم ا −

بعد أصحاب الديون،   محلتهامل تقرر اإلدارة ذلك، لكن يف حالة التوزيع لألرباح أو خالل إجراءات التصفية فيأيت

    ؛وقبل حاملي األسهم العادية يف احلصول على العوائد أو املطالبة باملتبقي من أصول املؤسسة

ستدعاء أو حتويلها إىل أسهم عادية، وذلك مىت دعت الضرورة لة لإلتكون األسهم املمتازة مثل السندات قاب −

  :1ستعمال طريقنيإتستدعى األسهم املمتازة من قبل مصدرها ب إذلذلك، 

  ؛شراء األسهم املمتازة مباشرة من السوق املفتوحة •

                                                           
1
 -Frank J.FABOZZI & Pamela P.PETERSON–Financial Management & Analysis–John Wiley & Sons.Inc -2nd edition-2003- 

pp:575-576 
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         .)أسهم عادية مثال(  تبديلها و حتويلها إىل أوراق مالية أخرى •

للمؤسسة مقارنة باملصادر التمويلية األخرى، وذلك ألنه ال يتم خصم التوزيعات من النتيجة تعترب مكلفة  −

 ؛اخلاضعة للضريبة

ال يكون حلملة األسهم املمتازة يف الغالب حق التصويت، لكن يف حاالت عجز اإلدارة عن دفع : حق التصويت −

  . 1ختيار عدد حمدد من أعضاء جملس اإلدارةإلتوزيعات األرباح لفترة حمددة، يصبح هلم احلق يف التصويت وذلك 

نه يف حالة عدم دفع توزيعات األرباح لدورة معينة يؤدي إىل تراكمها، أ، ما يعين تراكميةاألسهم املمتازة  −

   ؛2وبذلك يتوجب دفعها كاملة يف الدورة املقبلة، وذلك قبل دفع التوزيعات حلاملي األسهم العادية

هذا النوع من األسهم املمتازة يتم املشاركة يف األرباح املوزعة مع األسهم  من خاللف ؛املشاركةخاصية  −

  .3العادية

جتاهام إختالف رغبات املستثمرين وإحتياجات املالية للمؤسسة، وأيضا نظرا لتعدد اإل: أنواع األسهم املمتازة 2-3

   : 4ومنهاأدت إىل تنوع  األسهم املمتازة، هذه العوامل وأخرى ، )اخلطر، العائد(

مسية فيكون العائد احملصل عليه ثابت حيث ميثل نسبة مئوية من القيمة اإل: األسهم املمتازة ذات النسبة الثابتة −

 . للسهم

، فكل ثالثة أشهر يتم تعديل التوزيعات مبعدل العائد على سندات اخلزينةاألسهم املمتازة اليت ترتبط فيها  −

  .التغريات احلاصلة على هذه السنداتمعدل عائد كل سهم، وذلك نسبة إىل 

املشاركة واألسهم  ؛غري التراكمية ؛وتوجد أنواعا أخرى من األسهم املمتازة ممثلة يف األسهم املمتازة التراكمية −

  .املمتازة القابلة للتحويل إىل أسهم عادية

واملستثمر، كتجنب التدخل يف إىل جانب ما حتققه األسهم املمتازة من ميزات خمتلفة بالنسبة لكل من املؤسسة 

اجلدد من خالل حق التصويت وغريها من احلقوق األخرى اليت يتمتع ا  نإدارة املؤسسة من طرف املستثمري

إضافة ستحقاقها يف تاريخ حمدد، إأصحاب األسهم العادية، وأيضا املرونة النسبية اليت تتمتع ا خبالف السندات لعدم 

هذا نظرا ورتفاع تكلفتها، إنه ما يعاب عليها أاملختلفة، إال  تلتزاماوال لتسديدها كاإلال تتطلب ختصيص أم لكوا

إىل املخاطر املرتفعة اليت يتعرض هلا املستثمر، مما يؤدي إىل طلب معدل عائد أعلى من السندات، إضافة إىل كون 

  .توزيعات األرباح غري قابلة للخصم قبل فرض الضريبة

        Retained Earnings   األرباح احملتجزة التمويل عن طريق   -3

بالغة وهذا راجع إىل  تهاتعترب األرباح احملتجزة من بني أهم املصادر التمويلية اليت تندرج ضمن أموال امللكية، فأمهي

جزء من حقوق امللكية، " :فاألرباح احملتجزة هي عبارة عن .العديد من اخلصائص اليت ميكن للمؤسسة أن تستفيد منها

                                                           

1 - Ibid – p 577. 
2 - ibid – p 574.    

3
 -  ���  .52ص  –��+6 $�5 ذآ�2  –ا�'(+�� ا�'��.C  –$��� �&�% ��% ا��

4
 - Frank J.FABOZZI – the handbook of financial instruments – op.cit – pp: 285.289 
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الذي تستمده املؤسسة من ممارسة عملياا املرحبة ممثال يف اجلزء املتبقي من أرباح السنة، وذلك بعد ختصيص 

، فاألرباح احملتجزة ال تكون إال عن طريق حتقيق املؤسسة ألرباح من  1"حتياطات املختلفة، والتوزيعات املقررةاإل

، حيث حتدد نسبة األرباح ما يدعى بسياسة توزيعات هو ات املتخذة إزاء هذه األرباحخالل ممارسة نشاطها، والقرار

  . حتجازه يف املؤسسةإاألرباح اليت يتم توزيعها على املالك، واجلزء الذي يتم 

، وتكون ناجتة عن تراكم األرباح غري املوزعة على مالك )ذاتيا(فاألرباح احملتجزة تعترب مصدرا متويليا داخليا

ستثمارات اجلديدة للمؤسسة، أو توزيعها على ستعماهلا يف متويل اإلإستثمارها وإؤسسة، وذلك لغرض إعادة امل

حتياجات املالية طويلة األجل، فاألرباح ستعماهلا ملواجهة اإلإاملسامهني يف حاالت عدم حتقيق املؤسسة أرباح، ويتم 

  . هذا من خالل رفع نسبة أموال امللكية إىل األموال املقترضةتراضية للمؤسسة، وقاحملتجزة تعمل على تقوية القوة اإل

، تهاقيم على ينعكسوعموما تستخدم املؤسسة األرباح احملتجزة يف متويل عمليات النمو والتوسع يف أنشطتها مما 

األرباح لكن يف املقابل تكون أنظار املسامهني موجهة حنو توزيعات األرباح، ففي هذه احلالة تكون لسياسة توزيع 

يفضلون  قد ينذأمهية بالغة، وهذا راجع إىل الدور الذي تلعبه يف التوفيق بني قيمة املؤسسة ورغبات املالك، ال

ستخدام األرباح إ عندنتيجة النمو الذي حيدث يف األسهم،  اليت تكونعلى األرباح املستقبلية و ،التوزيعات احلالية

  .قل نسبيا من تكلفة األسهم العاديةأتكلفتها تعترب إذ املستقبلي للمؤسسة، احملتجزة يف متويل عمليات النمو والتوسع 

أو  فاملؤسسة ومن خالل تطبيق سياسة توزيع األرباح، عليها مراعاة العديد من اجلوانب منها اخلاصة باملؤسسة

  : 2يلي  ، وتتمثل فيمااملالك

متويل توسع  ؛خدمة القروض وسداد أقساطها ؛األرباحالسالمة من الناحية املالية ومدى توفر السيولة ملدفوعات  −

      ؛ستقرار توزيع األرباح على عدد من السنواتإوضمان  ؛حتياجات منوهاإاملؤسسة و

  ؛التشريعات القانونية، والتأكد من عدم خمالفتها ومدى سالمة العملية من الناحية القانونية −

  .توزيعات األرباح  ومدى مراعااالنظام األساسي للمؤسسة، وكيفية حتديده لعملية  −

  :3تتميز األرباح احملتجزة بالعديد من املزايا والعيوب، ميكن إجيازها على النحو األيت :مميزات األرباح احملتجزة 3-1

       : تتمثل يفففيما خيص املزايا ف

  ؛أخرى يةستثمارإ فرص يفستثمار تلك العوائد الكلفة املنخفضة نسبيا، واليت تعادل تكلفة الفرصة البديلة إل −

  ؛ن اإلجراء يكون داخلي، مما يعين ال تكاليف وال معامالتستعماهلا وذلك ألإالسهولة يف احلصول عليها و −

احليلولة دون تدخل مع ستعمال األرباح احملتجزة دون احلاجة إىل أي ضمانات أو رهن ألصول املؤسسة، إيتم  −

 .أي طرف خارجي

   
                                                           

1
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2
 -  ���  .58ص  –��+6 $�5 ذآ�2  –ا�'(+�� ا�'��.C  –$��� �&�% ��% ا��

3
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  :أما عن العيوب فهي

  ؛حتقق أرباح املؤسسات اليت اليف قد ال تتوفر األرباح احملتجزة أمام املؤسسة خاصة يف بداية حياا، أو  −

  ؛ستعمال هذا املصدرإستعمال األرباح احملتجزة إصدار أسهم جمانية للمسامهني، مما يرفع تكلفة إقد يترتب عن  −

سنوات حىت  ةنتظار عدإرر، مما يفرض ضرورة ستخدام األرباح احملتجزة بشكل متكإال يكون بإمكان املؤسسة  −

  .عليها التوجه إىل مصادر أخرى األمر الذي يفرضتكثر األرباح احملتجزة، 

  التمويل عن طريق االستدانة املتوسطة والطويلة األجل: املطلب الثاين

بعد التعرض ملختلف مصادر التمويل عن طريق أموال امللكية، وكذا مميزات كل مصدر مع العيوب الناجتة عن 

ستعمال كل بند من هذه البنود، هناك مصادر متويلية أخرى حتتل أمهية بالغة يف متويل املؤسسات، وخاصة يف ظل إ

اليت تقوم ا املؤسسة، وتتأتى من مصادر خارجية  ستثماراتحمدودية أموال امللكية وعدم قدرا على تغطية كل اإل

فبالنسبة للطويلة . ديون طويلة األجل، ومتوسطة األجل، وقصرية األجل: ستدانة، وميكن أن منيز فيهاوتتمثل يف اإل

  .األجل ميكن أن تصنف ضمنها كل من السندات والقروض الطويلة األجل

 The Bonds   السندات   -1

قتراض األموال وذلك عن طريق إصدار أوراق مالية تدعى بالسندات، فهي تصنف ضمن إميكن للمؤسسة 

ستحقاق باإلضافة إىل العائد، مسية للسند عند اإللتزامات طويلة األجل، ومن خالهلا تلتزم املؤسسة بدفع القيمة اإلاإل

  :وميكن تعريف السند كما يلي

  : السند تعريف 1-1

دخل احلق يف احلصول على له يف مواجهة املنشأة املصدرة و للتداول، إذ يعترب حامله دائناميثل السند صكا قابل " 

سداد  وذلك إىل جانب إعادة دخل الذي حتققه الشركة أو املنشأةلل النظر، دون ةنصف سن كل أو اسنوييدفع ثابت 

  . 1"ستحقاقلسند عند تاريخ اإلا أصل

يتم إصداره من طرف املؤسسة لتغطية حاجاا من األموال، وذلك عن ومنه ميكن القول أنه ميثل سند مديونية، 

وتكون املؤسسة ملزمة بدفع . طريق تعبئة أموال املدخرين، ويتم تداول هذه األوراق على مستوى سوق األوراق املالية

مسية، افة إىل القيمة اإلفوائد دورية حلاملي السندات واليت يف الغالب تكون ثابتة، وحيدد على السند املبلغ اإلمجايل إض

 :  3يف) حامل السندو املؤسسة( لتزامات طريف العقدإوتتمثل أهم . 2املدة وسعر الفائدة

  ؛)كبون( حق حامل السند يف فائدة دورية −

  ؛ستحقاق السندإستحقاق الفوائد، تاريخ إلتزام الطرفني بتاريخ إ −

                                                           
1
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  ؛حتديد القيمة الدفترية للسند −

  .وأولوية محلة السندات يف املطالبة حبقوقهمحتديد الضمانات إن وجدت،  −

  :  1وعلى عكس هذه احلقوق اليت تكون حلاملي السندات، فإنه

  ؛ليس هلم احلق يف حضور اجلمعيات العامة −

  ؛ليس هلم احلق يف التصويت داخل اجلمعيات العامة −

  ؛ليس هلم احلق يف إدارة املؤسسة −

 .)رتفاعاإل( خاطر التضخمملالفوائد تكون يف الغالب ثابتة مما جيعلها عرضة  −

  :تتميز السندات بالعديد من اخلصائص أمهها :أهم خصائص السندات 1-2

متثل نسبة من القيمة ( مسية ويعطي حلامله احلق يف تلقي فائدة ثابتةإ، تكون له قيمة دين السند هو عبارة عن −

مسية، ستحقاق حيث يتحصل حامله على القيمة اإلإىل غاية اإل )..سنوي،سداسي( دوريبشكل ) مسية للسنداإل

  .  2سنة30سنة إىل 2وتتراوح مدته من 

قد كما مسية للسند، ، ميثل نسبة من القيمة اإلاب ثابتلأو العائد املتوقع من السندات يكون يف الغا سعر الفائدة −

  .خلا...يكون أيضا متغري أو عائم

ستبدال السندات إىل أوراق مالية إ، وتعطي هذه اخلاصية املستثمر حق )Convertibility( ستبدالخاصية اإل −

 .عتمادا على نسبة حتويل معينةإ، 3أخرى، واليت عادة تتمثل يف األسهم العادية

، وهو حق املؤسسة يف إعادة شراء السندات املصدرة من )Call Mechanism( ستدعاء السنداتإخاصية  −

، وحيدث ذلك خاصة يف 4ستحقاققبل حلول تاريخ اإل هالتزام املؤسسة بتعويض حامليها لتنازهلم عنإطرفها، مقابل 

من  قلأخنفاض يف سعر الفائدة، مما ميكن الشركة من إعادة إصدار أوراق مالية أخرى بسعر فائدة إالفترات اليت تتسم ب

 .سابقتها

تعترب من احملفزات اليت تربطها الشركة بالسند عند إصداره، إذ  ،)Warrants( خيارات الشراء املضمون −

ستبدال السندات إمنا يكون إتعطي احلق ألصحاب السندات املشاركة يف حقوق امللكية، ولكن ليس عن طريق 

  . متياز يف احلصول على األسهم عند إصدار أسهم جديدة من قبل املؤسسةحلامليها اإل

قتصادي واملايل، وضرورة توفري التمويل الالزم إن مع التطور الكبري احلاصل يف اال اإل: أنواع السندات 1-3

وبالتايل توفري جل تسهيل عمليات تسويقها، أبتكار أنواع خمتلفة من السندات، وهذا من إللمؤسسات، دفعت إىل 

  :األموال الالزمة وأيضا ضمان مصاحل اإلدارة عن طريق عدم التدخل يف إدارة املؤسسة، ومن هذه السندات

                                                           
1
  .381ص  –��+6 $�5 ذآ�2  -��?< و��= أ;%راوس  - 

2
- CHRISTOPHER AGAR – CAPITAL INVESTMENT & FINANCING : A Practical Guide to Financial Evaluation – p 61. 

3
 - frank J.FABOZZI & pamela P.PETERSON – Financial Management & Analysis – op cit.- p 506. 
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ستحقاق، إال أن يف هذا النوع قد ، ففي الغالب يتم سداد أصلها عند حلول تاريخ اإلالسندات القابلة لالستدعاء −

ا فتقوم بإعادة شراءها، وباملقابل تقوم بدفع عالوة حلامليها ستحقاقهإستعجال إترغب املؤسسة املصدرة هلا يف 

  .مقابل تنازهلم عنها

أسهم ( ، ففي هذه السندات يكون حلاملها احلق يف حتويلها إىل أوراق مالية أخرىالسندات القابلة للتحويل −

وهذا عند قرار املؤسسة رفع كتتاب يف السندات القابلة للتحويل ، وتكون األولوية ملسامهي املؤسسة يف اإل)عادية

  . 1رأمساهلا

  :2أما من ناحية خماطر السداد فيمكن أن منيز بني السندات املضمونة والسندات غري املضمونة −

وهي اليت تكون مغطاة برهن على أصول معينة واليت عادة تكون عقارات، مما يعطي : السندات املضمونة •

جز املؤسسة عن اإليفاء مبستحقام وذلك من خالل األصل حمل سترداد أمواهلم يف حالة عإاحلق حلامليها يف 

كرب من قيمة اإلصدار، ليكون هامش أمان لقدرته أالضمان، مما يعين ضرورة أن يكون لألصل املرهون قيمة 

  .على تغطية اإلصدار

وقوة وتكون عبارة عن دين غري مرتبط بأي أصل وإمنا بطبيعة أصول املؤسسة، : السندات غري املضمونة •

  .مركزها االئتماين

  مسي على السند، وإمنا إإضافة إىل هذه األنواع هناك سندات ذات معدل الفائدة العائم إذ ال حيدد سعر فائدة   −

 .تكون مرتبطة مبعدل الفائدة السائد يف السوق النقدي

فهي تباع خبصم على ستحقاق، السندات ذات صفر كبون، وهي السندات اليت ال تدفع هلا فوائد إىل غاية اإل  −

مسية هلا أو مسية، وحيقق املستثمر الفائدة من خالل الفرق بني السعر الذي يدفعه لشرائه السند والقيمة اإلالقيمة اإل

 . 3قيمة البيع

لمستثمرين إال إذا حققت املؤسسة نتائج تسمح بذلك لففي هذه السندات ال يتم دفع فوائد : سندات الدخل  −

أخرى هلذه السندات قد تسمح حلاملها باحلصول على فوائد سنة مل تتحقق فيها أي أرباح،  ، وهناك صيغة)أرباح(

  . 4وذلك من أرباح سنة الحقة

ستعماهلا للسندات كمصدر متويلي، تكون قد إإن املؤسسة ومن خالل : تقييم التمويل عن طريق السندات 1-4

ستفادة من مزايا الرفع املايل، فالفوائد املترتبة عن اإلعملت على احلصول على األموال بأقل تكلفة ممكنة من خالل 

السندات تكون قابلة للخصم قبل الضريبة على عكس العوائد لألسهم العادية واملمتازة، وبذلك تكون املؤسسة قد 

لة بإمكان املسامهني مواص هحتصلت على وفر ضرييب مما يزيد من رحبية املؤسسة، إىل جانب هذه امليزة جند كذلك أن

مما  ،خل أطراف جديدة قد ال توافق آراءهم حول سياسة املؤسسة املسامهني القدامىدتسيري املؤسسة بضمان عدم ت

  .يؤدي إىل صراعات قد تعصف باملؤسسةقد 
                                                           

1  - Jacques TEULIE & Patrick TOPSACALIAN – op cit. –p 312 . 
2
 -  ���  .69 - 68:ص ص –��+6 $�5 ذآ�2  –ا�'(+�� ا�'��.C  –$��� �&�% ��% ا��

3
 - Jacques TEULIE & Patrick TOPSACALIAN – op cit. –p 317. 
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ختيار هذا املصدر التمويلي، إجراء  جسيمةخطار أل عرضةولكن يف مواجهة هذه املزايا جند أن املؤسسة قد تكون 

عتبار للنتيجة ضرورة دفع الفوائد املترتبة عن األموال املستغلة يف آجاهلا احملددة، دون األخذ يف عني اإلوهذا راجع إىل 

  .احملققة من طرف املؤسسة، مما قد يعرضها إىل خماطر اإلفالس ومن مث التصفية

  Long Term Loans   القروض املباشرة طويلة األجل   -2

ستدانة، ميكن للمؤسسة اللجوء إىل خمتلف املؤسسات املالية والبنوك، قصد على غرار السندات ومن قبيل اإل    

ستثماراا، وميكن القول أن هذه املؤسسات املالية تلعب دور الوسيط بني إاحلصول على القروض من أجل متويل 

  ).أصحاب العجز( ومستخدميها) أصحاب الفائض( مدخري األموال

ستثماراا الطويلة إأهم املصادر التمويلية اليت تعتمد عليها املؤسسة يف القيام بحد أفالقروض طويلة األجل تعترب 

دخار وشركات األجل، وتتمثل أهم املؤسسات املالية املاحنة للقروض طويلة األجل يف البنوك التجارية، بنوك اإل

  .منيأالت

ة اليت تتوفر على األموال، واليت تعترب يف وميكن تعريف القروض طويلة األجل على أا عقد يتم بني املؤسسات املالي

تعترب كطالبة هلذه القروض، وفق اليت ستثماراا وإهذه احلالة ماحنة للقرض، واملؤسسات اليت تعاين من عجز يف متويل 

نتقال األموال من املقرض إبنود وشروط يتم حتديدها يف العقد من خالل التفاوض بني الطرفني، حيث تضمن العملية 

 . 1ستحقاقويتعهد من خالله املقترض بدفع الفوائد واملبلغ املقترض عند تاريخ اإل. املقترض إىل

تفاق عليها من قبل الطرفني، ويتعلق نه بالضرورة خيضع موعة من الشروط والضوابط يتم اإلإفالقرض كونه عقد ف

  : 2األمر باجلوانب اآلتية

  ؛ستحقاقهإوتاريخ  همعدل الفائدة املستحق علي؛ قيمة القرض −

  ؛الرهونات املرتبطة بالقرض −

  ؛فترة السماح املرتبطة بالقرض واجلدول الزمين لسداد أعباء القرض −

  .ستخدام اليت خيصص هلا القرضأوجه اإل −

تفاق على هذه الشروط والضوابط هو ضمان احلفاظ على حقوق الطرفني، ومتثل عملية إللواهلدف األساسي 

ستهالكه، إما عن طريق أقساط متساوية يف إحد أهم هذه البنود، وذلك بتحديد كيفيه سداده أو أسداد القرض 

  .كل دوريشستحقاق املتفق عليه، أما الفوائد فيتم سدادها بآجال حمددة، أو بدفعة واحدة عند تاريخ اإل

  :3أمهها تتميز القروض طويلة األجل بالعديد من اخلصائص من : خصائص القروض طوية األجل 2-1

  ؛سنة 20سنوات و  7مدة القرض تتراوح بني −

                                                           
1
 -juliette PILVERDIER- LATREYTE - FINANCE D’ENTREPRISE- 7eme Edition- Economica .Paris- 1999- p 334. 

2
  .387ص  –��+6 $�5 ذآ�2  -��?< و��= أ;%راوس  - 

3
  .76 - 75 :ص ص – ��+6 $�5 ذآ�2 –ا���ه� ���ش  - 
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  ؛)العقارات، األراضي، املباين(ستثمارات توجه لتمويل أنواع خاصة من اإل −

تقوم بتعبئة (تبنيه من قبل مؤسسات متخصصة ) املبالغ الضخمة واملدة الطويلة(تفرض طبيعة القروض املمنوحة  −

  ؛)طويلة األجل، قد ال تقوى البنوك التجارية على مجعهادخارية إ عتماد على مصادرإاألموال الالزمة ب

املخاطر العالية املصاحبة هلذا النوع من التمويل وهذا نظرا لطبيعة هذه القروض، مما يدفع باملؤسسات املقرضة  −

  ؛إىل طلب ضمانات للتخفيف من حدة املخاطر

بتة، أو عن طريق دفعة واحدة وذلك يتم تسديد القروض إما عن طريق دفعات سنوية ثابتة أو أقساط قرض ثا −

   .1وفق تواريخ متفق عليها ، وكذا من خالل تكوين مبالغ لسداد املستحقات لدى مؤسسات مالية أخرى

تم وفق ي هالسرعة واملرونة وذلك لكون هتعترب القروض طويلة األجل مصدر متويلي خارجي، ومن أهم مميزات

تدخل أي وسيط، مما يسرع عملية حصول املؤسسة على التمويل، مفاوضات مباشرة بني املقرض واملقترض دون 

إضافة إىل السهولة والبساطة النسبية إلجراءاا، كما ميكن تغيري الشروط املتفق عليها بشكل مباشر يف حالة حدوث 

افة إىل شأا يف ذلك شأن السندات، إضاملصاحبة هلا رتفاع املخاطر إطارئ يستدعي ذلك، لكن يف املقابل تتميز ب

 .عتمادها على مدى توفر مدخرات كافية، زيادة على ذلك الضمانات املهمة اليت تطلبها املؤسسات املقرضةإ

  القروض متوسطة األجل   -3

باإلضافة إىل القروض طويلة األجل ميكن إدراج نوع أخر من القروض يتميز بأجله املتوسط، ويكون عادة موجها 

، فالبنوك واملصارف يف الغالب تلعب الدور 2وسائل النقل وجتهيزات اإلنتاج بصفة عامة ؛املعدات ؛لشراء اآلالت

تفاق عليها من الطرفني، وتتمثل حتياجات املؤسسة من هذا املصدر التمويلي، وهذا وفق بنود يتم اإلإالكبري يف تلبية 

  :3يتفاق فيما يلاإلهذا أهم جوانب 

ستخدامها إستخدام هذه األموال حبيث ال يتم إ، فالبنوك تعرض شروط تتعلق بكيفية ستخدام القرضإشروط  −

  ؛سترجاع أموالهإب اتفاق عليه، مما يعطي البنك ضمانيف غري الغرض الذي مت اإل

، مما يعين احلفاظ على املالءة املالية للشركة والقدرة على تسديد شروط حتديد سقف املديونية للشركة −

  ؛القروض

  ؛لى تصرفات املؤسسة باملوجوداتقيود ع −

 .قيود على توزيع األرباح على املسامهني −

سترداد أمواله، نظرا خلطر جتميد أمواله إضافة إىل املخاطر إفمن خالل هذه الشروط يعمل البنك على ضمان 

مدا بني األخرى، واملتعلقة عموما بعدم السداد، لذا فهذه القروض عادة ما تكون مصحوبة بضمانات، وتكون 

  . سنوات 7سنتني و

                                                           
1
 - juliette PILVERDIER- LATREYTE- op cit –pp 334-337 . 

2
  .74ص  - ��+6 $�5 ذآ�2 –ا���ه� ���ش  - 

3
 - �!��L  �%ر ا�  .481ص  -��+6 $�5 ذآ�2   -;
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عين قدرة البنك تو ؛القابلة للتعبئة :1وميكن التمييز بني عدة أنواع من القروض املتوسطة األجل، فهناك القروض

ستحقاق، نتظار حلول تاريخ اإلإعلى إعادة خصم القرض لدى مؤسسة مالية أخرى واحلصول على السيولة دون 

واليت ال تتوفر على خاصية إعادة اخلصم للقرض، مما يستدعي ضرورة  ؛للتعبئةغري القابلة على عكس القروض 

واليت غالبا  قروض املدة: 2ستحقاق للحصول على األموال، كما ميكن أيضا تقسيمها إىلار حلول تاريخ اإلضنتإ

 ك متخصصفهي مربوطة غالبا بشرط معني ومتنح عادة من قبل بن ،سنوات7قل منأتستحق بعد أكثر من سنة إىل 

واليت  قروض التجهيزاتإىل جانب قروض املدة جند نوع أخر وهي  ،..)بنك التنمية الفالحية، بنك التنمية الريفية(

يف الغالب متثل ضمان للقروض أي احلصول على قروض جتهيزات متوسط األجل بضمان التجهيزات اليت يتم 

  .شراؤها، فالبنك يقوم بوضع حجز عليها يف حالة التخلف عن الدفع

  مصادر أخرى للتمويل:  املطلب الثالث

  :أمهية بالنسبة للمؤسسة ميكن إجيازها فيما يليإىل جانب املصادر التمويلية السابقة الذكر، هناك أنواعا أخرى ذات 

        Short Term Financing   التمويل قصري األجل   -1

تعترب القروض قصرية األجل ذات أمهية بالغة بالنسبة للمؤسسة، وهذا راجع إىل دورها الفعال يف سد احلاجات 

متثل اخلصوم املتداولة مصدر متويل قصري : ستغالل واليت عادة تكون ألقل من سنة، وميكن تعريفها كما يلياجلارية لإل

ن هدف القروض إحتياجات املؤسسة من األصول املتداولة، ومنه فإستخدامها لتمويل إاألجل للمؤسسة، ويكون 

  .3ل اجلاري للمؤسسةستغالالقصرية األجل يتمثل يف متويل احلاجات املؤقتة املرتبطة باإل

ستخدام املؤسسة ألموال الغري، وذلك لتغطية النفقات اجلارية لدورة االستغالل إإذن فالتمويل قصري األجل عبارة عن 

  :قل من سنة، وميكن تقسيم التمويل قصري األجل إىلأعادة تكون  واليت

  ؛ث طبيعتهايمصادر التمويل قصرية األجل من ح .1

  .األجل من حيث شكلهالتمويل قصرية مصادر ا .2

  :ميكن إدراج حتت هذا البند كال من :  مصادر التمويل من حيث طبيعتها 1-1

هو عبارة عن قرض قصري األجل، ويربز من خالل التسهيالت املقدمة من املوردين : ئتمان التجارياإل 1- 1-1

 الضروري علىللمؤسسة يف سداد قيمة املشتريات حتت شروط حمددة ومتثل بذلك املشتريات اآلجلة، ويكون من 

عند السداد يف مدة يكون مرفوقا بفترة حمددة يف الغالب، ومصحوبا خبصومات جتارية متنح  إذ هستفادة مناإلدارة اإل

ن إمعينة، ففي ظل غياب اخلصم التجاري يكون االئتمان التجاري دون تكلفة تذكر، ولكن إذا وجدت اخلصومات ف

  .لتزاماا يف املواعيد احملددةإستخدامه بعدم اإليفاء بإمرتفعة جدا يف حال مل حتسن املؤسسة تصبح  تهتكلف

                                                           
1
  .75ص  - ��+6 $�5 ذآ�2 –ا���ه� ���ش  - 

2
 - �!��L  �%ر ا�  .485 - 482: ص ص –��+6 $�5 ذآ�2   -;

3- juliette PILVERDIER- LATREYTE- op cit. –p 349 
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ع التمويل قصري األجل، إذ ميثل كافة القروض القصرية األجل اليت وهو من أهم أنوا: ئتمان املصريفاإل 2- 1-1

ال ميكن أن  عني، وعموما حيدد سقف مضمانغري بأو  مانضبتتحصل عليها املؤسسة من خمتلف املؤسسات املالية 

وقدرا االقتراضية، خذ بعني االعتبار موعة من العوامل اليت جيب مراعاا مثل املركز املايل للمؤسسة مع األتتعداه، 

ئتمان حتياجات التمويلية للمؤسسة من خالل دراسة تدفقاا النقدية املتوقعة، وميكن متييز نوعني من اإلدون نسيان اإل

  : 1املصريف مها

ئتمان قابل للتجديد لسنة إضافية، وذلك بعد موافقة ئتمان احملدود، أو االعتمادات املفتوحة وفيها يكون اإلاإل −

  .ضستخدامه من القرإشريطة أن يتم سداد ما مت  الطرفني،

إذ يلتزم فيها البنك بتقدمي قروض قصرية األجل على حدها األقصى، فالبنك هنا مطالب : ئتمان املتجدداإل −

  .بتقدمي القرص املتفق عليه يف أي وقت تطلبه املؤسسة

   :وميكن أن جند فيها :التمويل قصرية األجل من حيث شكلها مصادر 1-2

ئتمان اليت ميكن للمؤسسة احلصول عليها من دون وهي كل أنواع اإل: مصادر التمويل من غري ضمانات 1- 1-2

ال يسمح بتجاوزه، وعادة توضع بعض  عنيئتمان، وذلك يف حدود سقف متقدمي أي ضمانات للجهة املاحنة لإل

  :2الشروط لدى منح مثل هذه القروض أمهها

  ؛يف شكل وديعة حتت الطلب) %20 - %10من (ض أن حيتفظ العميل بنسبة من القر −

  ؛ئتماين، أي احلد األقصى الذي مينحه البنك للعميل خالل فترة معينةتفاق على حتديد السقف اإلاإل −

  ؛أن يقوم املقترض بسداد القروض مرة كل سنة على األقل −

احلفاظ على مستوى (شتراط سياسة مالية معينة على املؤسسة من طرف البنك وذلك طوال فترة القرض إ −

 ...)قتراضسيولة معني، عدم التوسع يف اإل

ويف هذا النوع يكون احلصول على املصدر التمويلي قصري : مصادر التمويل قصرية األجل املضمونة 2- 1-2

رتفاع نسبة إاألجل بتقدمي ضمانات معينة، خاصة يف حالة املؤسسات اليت تتميز بضعف يف مركزها املايل وأيضا 

املخاطر املختلفة اليت ميكن أن تواجه البنك، وعادة يكون  ةاض فيها، وهذه الضمانات تطلب ألجل مواجهقتراإل

  .خنفاض يف قيمة الضمانحتمال اإلإ ةقل من قيمة الضمان، حىت ميكن مواجهأ ضالقر

وتدرج ضمن املصادر التمويلية قصرية األجل، فهي متثل أرصدة احلسابات الدائنة املستحقة  :املستحقات 3- 1-2

الضرائب املستحقة  ؛عتبارها كمصدر متويلي عدمي التكلفة ومن أمثلتها األجور املستحقةإوغري املدفوعة، وميكن 

  .والتأمينات املستحقة

  

                                                           
1
 -  ���  .61ص  –��+6 $�5 ذآ�2  –ا�'(+�� ا�'��.C  –$��� �&�% ��% ا��

2
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     Leasing   التمويل التأجريي   -2

وهذا ، ةعتماد على طرق التمويل الكالسيكياألحيان جتد املؤسسة نفسها تتحمل أعباء كثرية عند اإليف كثري من 

فرض ضرورة البحث عن مصدر متويلي يكون أكثر جناعة يف حتمل األعباء ييف ظل حمدودية قدرا التمويلية، مما 

وأخف وطأة على املؤسسة، ومن هنا ظهرت فكرة التمويل التأجريي اليت تعترب حديثة نسبيا، ومع أا حتتفظ يف طياا 

الفاعلة فيها من خالل  مبفهوم القرض، إال أا فرضت منطقا جديدا يف طبيعة العالقة التمويلية الرابطة بني األطراف

  .  خصائصها اليت سيتم التطرق إليها فيما يلي

كل حسب الزاوية اليت  التمويل التأجرييتعددت التعاريف اليت تطرقت ملوضوع : تعريف التمويل التأجريي 2-1

  :ينظر من خالهلا هلذا املفهوم، ومن هذه التعاريف

لتزام هذا األخري إمعدات أو جتهيزات خاصة، مقابل ستعمال إهو عقد يسمح مبوجبها املؤجر للمستأجر ب" -

  .1"ستئجار متتالية خالل مدة العقدإبدفعات 

 ؛أو مؤسسة مالية، أو شركة تأجري مؤهلة قانونا لذلك بوضع آالت عبارة عن عملية يقوم مبوجبها بنكهو " -

معدات أو أي أصول مادية أخرى حبوزة مؤسسة مستعملة على سبيل اإلجيار مع إمكانية التنازل عنها يف اية الفترة 

  .  2"ها، ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأا وتسمى مثن اإلجيارلياملتعاقد ع

بشراء أصل )املؤجر(ل هو أسلوب من أساليب التمويل، يقوم مبقتضاه املمو" :ويعرفه حممد مسري عبد العزيز -

رأمسايل يتم حتديده ووضع مواصفاته مبعرفة املستأجر الذي يستلم األصل من املورد على أن يقوم بأداء قيمة إجيارية 

  . 3"ستخدام وتشغيل هذا األصلإحمددة للمؤجر كل فترة زمنية معينة مقابل 

عقد يربط بني طرفني املؤجر واملستأجر، ومنه فالتمويل التأجريي هو مصدر من مصادر التمويل يكون على شكل 

نتفاع بأصل تعود ملكيته إليه، إىل املستأجر وهذا مقابل دفع أقساط دورية لإلجيار حيث يلتزم املؤجر مبنح حق اإل

  .وملدة حمددة ومتفق عليها، مع إمكانية تنازل املؤجر على األصل لصاحل املستأجر يف اية عقد اإلجيار

صاحب (املؤجر :نه لقيام عملية التمويل التأجريي البد من توفر ثالثة أطراف، وهيأالسابقة جند ومن خالل التعاريف 

وتتوجه العديد من املؤسسات إىل هذا النوع من التمويل، وهذا من . واألصل) املستخدم لألصل(املستأجر ؛)األصل

  .التمويليستعمال هذا املنهج إستفادة من اخلصائص واملزايا الناجتة عن جل اإلأ

حد أهم الطرق التمويلية احلديثة، فهو يتميز بالعديد من أيعترب التمويل التأجريي : خصائص التمويل التأجريي  2-2

  :اخلصائص نوجزها فيما يلي

ستثمار مرة واحدة، وإمنا تقوم بدفع أقساط تسمى تكون املؤسسة املستأجرة غري مطالبة بإنفاق املبلغ الكلي لإل −

  ؛بثمن اإلجيار

                                                           
1
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نتفاع فقط، ستئجار للمؤسسة املؤجرة، أما املؤسسة املستأجرة فلها حق اإلتكون ملكية األصل خالل فترة اإل −

  ؛قتصاديةإفمسامهة املؤسسة املؤجرة تكون قانونية ومالية، أما املستأجرة فتكون مسامهتها إدارية و

ديد عقد اإلجيار وفق شروط يتم تكون املؤسسة املستأجرة يف اية العقد أمام ثالث خيارات، وهي طلب جت −

أو متتنع عن جتديد العقد وشراء  ؛أو شراء األصل بالقيمة املتبقية املنصوص عليها يف العقد ؛تفاق عليها جمددااإل

  ؛األصل

املؤسسة املؤجرة، املؤسسة املستأجرة : تنشأ عادة عالقة بني ثالث أطراف عن طريق التمويل التأجريي وهم −

ختيار األصل لدى املؤسسة املوردة، تقوم املؤسسة إهلذا األصل، فاملؤسسة املستأجرة تقوم بواملؤسسة املوردة 

ستئجاره من املؤسسة إاملؤجرة بشراء األصل من املؤسسة املوردة بناء على طلب املؤسسة املستأجرة اليت تقوم ب

  .املؤجرة

ستعمال هذه الطريقة التمويلية نظرا مليزاا، ولكن قد تكون هناك أسباب إولعل العديد من املؤسسات تتجه إىل 

  :1هامثل هذا النمط التمويلي، ومن أمهنتهاج إأخرى تدفع ا إىل 

  ؛هائستئجار بعض األصول لفترات قصرية بدال من شراإنه من األفضل هلا أجتد املؤسسة  −

ستئجارها مع إتكون األجهزة الدقيقة واملتطورة واليت ختضع لتطور تكنولوجي مستمر، من األفضل للمؤسسة  −

  ؛حق إلغاء العقد خالل مدة حياته

ستئجار على الدخل الدفتري للمؤسسة، حيث ميكن أن تظهر ميزانية املؤسسة ميكن أن تؤثر عمليات اإل −

ثنني معا، حيث جند زيادة الدخل وتقليل قيمة األصول أو اإلل وذلك عن طريق ضفأوكشف إيراداا يف وضع 

وعادة تكون الدفعات يف  .يأن دفعات اإلجيار تعترب مصروفا، بينما يعترب األصل يف هذه احلالة متويال خارج

  ؛، مما يرفع الدخل يف السنوات األوىل)القروض( والفوائد ؛)حالة الشراء( هتالكقل من اإلأالسنوات األوىل 

  .فاق الرأمسايل وغريها من القروضجتنب القيود املفروضة على اإلن −

 قد، خاصة ما يتعلق مبدته وطبيعتهيتنوع التمويل التأجريي بتنوع البنود املدرجة يف الع: أنواع التمويل التأجريي 2-3

ئتمان املعتمد نوع أو شكل اإلال يؤخذ يف احلسبان نوع األصل املستأجر، مما حيدد إذ إضافة إىل مصريه يف اية املدة، 

  :يفالتمويل التأجريي ستئجار، وتتمثل أهم أنواع  حسب أهداف املؤسسة من عملية اإل

 : Sale and Lease Back البيع مث االستئجار 1- 2-3

تقوم املؤسسة ببيع أصل من أصوهلا، حيث تكون يف هذه احلالة املؤسسة  التمويل التأجرييوفقا هلذا النوع من 

هذا األصل ملدة  هاستئجارإتفاقا يقضي بإألصل اراغبة يف احلصول على متويل، مث تعقد يف نفس الوقت مع مشتري 

عمليات  شركات تأمني أو شركات متخصصة يف ؛معينة، وعادة تقوم املؤسسة ببيع هذه األصول سواء لبنوك جتارية
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ستخدامه وذلك مقابل دفع أقساط اإلجيار، وفق التأجري، وتتلقى املؤسسة قيمة أصوهلا املباعة يف حني تبقي األصل إل

  . املتفق عليها مع حق االحتفاظ به يف اية املدة طالشرو

   : Operating Leaseاالستئجار التشغيلي  2- 2-3

ستئجار اخلدمات، وذلك ملا يوفره للمؤسسة من خدمة التمويل والصيانة، فوفقا هلذا النمط يلتزم إويسمى أيضا 

املؤجر بصيانة وخدمة األصول املؤجرة، مع إضافة هذه الكلفة إىل قسط اإلجيار الواجب سداده من قبل املستأجر، 

قتصادي قل من العمر اإلأنه ال يشترط إستهالك قيمة األصول أو تغطيتها كليا، مما يعين أن فترة العقد تكون أكما 

، كما 1لألصللألصل املستأجر، فاملؤجر يسترد قيمة األصل املؤجر من اإليرادات الدورية الناجتة عن التأجري املتكرر 

  :2نقضاء املدة احملددة يف العقد، وقد يكون ذلك بسببإل يتضمن العقد غالبا شرط إلغاء العقد من املستأجر قب

  ؛التقادم التكنولوجي يف األصل بفعل التطور التكنولوجي •

  . نتهاء حاجة املستهلك لألصلإ •

  :  Financing Leaseالتأجري التمويلي 3- 2-3

وال ميكن إلغاء ستئجار التشغيلي، حيث ال توفر خدمات الصيانة ويف هذا األسلوب يكون إختالف كلي عن اإل

  :ويتم التأجري التمويلي وفق اخلطوات اآلتية. 3العقد كما أن قيمة األصل ال بد أن تغطى بالكامل

ستخدامه، وذلك من خالل جمموعة من املعايري والشروط اليت إختيار األصل اليت تكون حباجة إىل إتقوم املؤسسة ب −

  ؛إضافة إىل السعر، والتسليم مع منتجي األصل جيب أن تتوفر يف األصل، مث تعمد إىل التفاوض بشأا

، واليت تقوم ..)منيأبنك، شركة ت( فيما بعد تقوم املؤسسة بالتفاوض مع طرف أخر، ممثال يف املؤسسة املؤجرة −

  ؛تفاق مع املؤسسة املستأجرة بدورها بشراء األصل، وهذا بعد اإل

   .ستئجاراإلجيار، مما يعين الدخول يف تنفيذ عقد اإل لتزام بدفع أقساطواإل املؤجرةستئجار األصل من املؤسسة إ −

من عديد املزايا اليت سبق التطرق إليها فيما سبق، التمويل التأجريي عتماد على تستفيد املؤسسة من جراء اإل

قتراض، إال أن هذا املصدر التمويلي ال خيلو من العيوب، واليت نذكر وخاصة عدم وجود عراقيل كاليت تترتب عن اإل

  :  4منها

  ؛ستفادة املؤسسة من قيمة اخلردة لألصل املستأجرإعدم  −

  ؛قتراضستئجار أعلى من املترتبة عن اإلرتفاع التكلفة، إذ عادة ما تكون تكلفة الفائدة املترتبة عن اإلإ −

  ؛ستئجار بإدخال حتسينات على األصول املستأجرةال تسمح عملية اإل −

  .ستفادة من هذه األصولستئجار دون اإليترتب عنها من دفع أقساط اإلعدم صالحية األصول املستأجرة، وما  −
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  ختيار بني املصادر التمويلية  حمددات اإل   -  3

ستثماراا تأخذ يف احلسبان للعديد من العوامل، فنفس األصل يتم متويله بطرق إأثناء قيام املؤسسة بعملية متويل 

ختلفة، فلهذه العوامل تأثري مهم على املظروف الخمتلفة من طرف جمموعة من املؤسسات أو املؤسسة الواحدة يف ظل 

  :يفأهم هذه العوامل تتمثل ختيار مصدر متويلي دون أخر، وإ

تعترب اخلصائص اليت متيز املصادر التمويلية عن بعضها البعض من أهم العوامل املؤثرة : خصائص مصادر التمويل 3-1

  : 1يههذه اخلصائص  أهمختيار بني خمتلف مصادر التمويل املتاحة أمام املؤسسة، وعلى قرار اإل

ستغالل املصدر التمويلي، فكل من طبيعة ونوع املصدر حيددان مدة إوتعين املدة اليت يتم فيها : مدة االستحقاق −

ستحقاق، فأموال امللكية تعترب مصدرا متويليا دائما إستحقاقه، فكما مت اإلشارة إليه فيما سبق كل مصدر وله مدة إ

ستحقاق حمدد وتكون مرتبطة إىل درجة كبرية مبدة حياة املؤسسة، فاملستثمر يسترد أمواله إما إوعموما ال متلك تاريخ 

ستدعاء األسهم املمتازة وتسديد قيمتها حسب ما ينص عليه إعن طريق بيع حصته أو يف حال التصفية، كما ميكن 

  .القيود على إدارة املؤسسةعقد اإلصدار، وهذا االستدعاء قد يكون لتوفر مصدر أقل تكلفة، أو للتخلص من 

من  ، وذلك حسب نوع القرض وحاجة املؤسسةحمدد ستحقاقإبصفة عامة ترتبط بتاريخ فأما بالنسبة للقروض 

  .ستحقاقهاإ، وينبغي سدادها عند حلول تاريخ األموال

ل على لتزامات، فالدائنون يتمتعون بأولوية احلصومن خالل أولوية الوفاء باإلتتجسد  :احلقوق املالية −

لتزاماا، إستحقاق، األمر الذي قد يؤدي إىل تصفية املؤسسة يف حال عجزها عن تسديد مستحقام يف موعد اإل

ويأيت بعد الدائنني املالك أصحاب األسهم املمتازة مث بعدهم املالك من أصحاب األسهم العادية يف احلصول على 

إىل النتيجة احملققة من طرف املؤسسة،  عودةتحقام دون المستحقام، فعلى عكس الدائنني الذين حيصلون على مس

  .هافاملالك مرتبطني مبا حتققه املؤسسة وسياسة توزيعات األرباح املنتهجة من قبل

حيث يتم التمييز بني نوعني من القروض، غري املضمونة واليت يسمح من خالهلا للمؤسسة  :الضمانات املطلوبة −

ن تقدمي ضمان معني وفق الشروط املتفق عليها، أما املضمونة فتشترط فيها اجلهة املقدمة ستخدام املصدر التمويلي دوإب

  .لألموال تقدمي ضمانات خاصة يف القروض طويلة األجل

تكون اإلدارة من نصيب حاملي األسهم العادية، وذلك من خالل احلقوق اليت  :التدخل يف إدارة املؤسسة −

عن طريق الشروط اليت يفرضوا على املؤسسة ونه أهم حق اإلدارة، إال لديليس يستفيدون منها، ورغم أن الدائنني 

تؤدي إىل خلق بعض القيود على نشاط اإلدارة، ومن املعروف أيضا أن أصحاب األسهم املمتازة ال ميلكون يف الغالب 

  .حق التصويت مما ال يعطيهم احلق يف التدخل يف إدارة املؤسسة

تتعدد القيود املفروضة على العملية التمويلية للمؤسسة واليت حتد من اخليارات املتاحة، مما حيدد : قيود التمويل 3-2

  :2املعامل األولية للمنهج التمويلي الواجب إتباعه من طرف املؤسسة، وميكن إجياد نوعني من القيود هي
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  :وتتمثل هذه القيود يف: القيود الكالسيكية 1- 3-2
ب أن يتم من خالل املصادر املالية الدائمة، جيستخدامات الثابتة األدىن، ويعين أن متويل اإلقاعدة التوازن املايل  −

  ؛مما حيدد اإلختيار بني التمويل الدائم و القروض قصرية األجل

جل أقاعدة احلد األقصى لإلقتراض، حيث جيب أن ال تكون القروض أعلى من األموال اخلاصة، وذلك من  −

  ؛قتراضية للمؤسسةاحلفاظ على القدرة اإل

على أموال  عتماداإ ستثمارااإحيث جيب أن متول املؤسسة جزء معتربا من  قاعدة احلد األدىن للتمويل الذايت، −

  .ذاتية

  :قيود أخرى 2- 3-2
ستثماراا على سبيل إفبعض املؤسسات تكون خاضعة لشكلها القانوين يف متويل : الشكل القانوين للمؤسسة −

  ؛املؤسسات العمومية :املثال

  ؛افة إىل التدفقات النقدية املتوقعة منهاضستثمارات القائمة إحجم املؤسسة وطبيعة اإل −

  .حالة السوق املايل −

ستغالل بعض املصادر التمويلية، لذا سنوضح بعض األسس اليت يتم إعتماد على القيود فقط قد حيد من ولكن اإل

  . عتمادها يف الفصل بني خمتلف املصادر التمويلية فيما يأيتإ

ختيار مصادرها التمويلية بعض املعايري واملؤشرات األساسية إتراعي املؤسسة يف  :ختيار املصادر التمويليةإأسس  3-3

  :1األسس يفستخدامها هلذه األموال، وتتمثل أهم هذه إاليت تؤثر عليها من خالل النتائج اليت حتققها من جراء 

يم رحبية السهم، وهذا راجع إىل ظفالعديد من املؤسسات تضع اهلدف األساسي هلا هو تع: املردودية املالية −

 :بالعالقة التالية هاحيتوضميكن تعظيم املردودية املالية، واليت 

�� � �� ��⁄   

  .اخلاصة األموال:  CP  ؛   النتيجة الصافية RN :    ؛ املردودية املالية Tf:: حيث  •

وتستعمل خاصة للفصل بني مصدرين متويلني من نفس الطبيعة، وسيتم التطرق بالتفصيل هذا املفهوم : التكلفة −

  .يف اجلزء املوايل من هذا الفصل

 .ستدانةمما قد يؤثر على قدرة التمويل الذايت واإل: رتفاع املتوقع للتدفقات النقدية للمؤسسةاإل −

ففي ظل عرض خمتلف املصادر التمويلية اليت قد تتاح أمام املؤسسة، مع حتديد أهم امليزات واخلصائص لكل نوع 

ختيار مصدر معني، واليت قد تكون من أمهها التكلفة املترتبة عنها، فكيف إمنها إضافة إىل أهم العوامل املساعدة يف 

 يتم حتديد تكلفة هذه األموال؟
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  Cost of Capital  تكلفة مصادر التمويل: املبحث الثاين 

ال تتوقف عند العائد املتوقع منها فقط، ولكن هناك  اختيار التمويل للمؤسسة، جند أإالتطرق إىل أهم عوامل  بعد

ختيار بني التكلفة، وتعترب التكلفة العنصر الفاصل يف اإل وعنصر ذو أمهية بالغة كونه ميثل الوجه األخر للعائد أال وه

، وهذا راجع )طويل األجل(املصادر التمويلية املتاحة أمام املؤسسة، وسيتم التركيز على التمويل الدائم  خمتلف

حلقة الوصل بني  هعتبارإستثمارات طويلة األجل للمؤسسة، إضافة إىل العنصر األساسي يف متويل اإل هعتبارإل

  .طويلة األجل وثروة املالك ةستثماريالقرارات اإل

  مفهوم تكلفة التمويل  : املطلب األول

حد املصادر السابقة الذكر أو مزيج منها، وهذه املصادر بالضرورة حتمل أستثماراا إىل إتلجأ املؤسسة يف متويل    

  :تعرف كما يليأن ستخدامها، ولقد تعددت التعاريف اخلاصة بالتكلفة التمويلية، وميكن إاملؤسسة تكلفة لقاء 

  :تعرف تكلفة التمويل على أا: تعريف تكلفة التمويل   -1

  . 1"بل وحماولة تعظيمهااملؤسسة من احملافظة على قيمة ضمعدل العائد األدىن من رأمسال املستثمر والذي ي"  −

هي الكلفة املرجحة لكل مصدر من مصادر : "2وآخرون كما يعرفها الدكتور عبد الستار مصطفى الصياح  −

 طريق مجع كلفة كل مصدر وترجحيها مبا يتناسب مع حصة هذا املصدر من إمجايل رأس التمويل، وذلك عن

  ".ستثماريةال، وعادة تستخدم كمعيار لقبول أو رفض املشروعات اإلامل

هي عبارة عن املتوسط املرجح ملختلف تكاليف مصادر التمويل اليت قامت املؤسسة " :وتعرف أيضا  −

  .3"ستخدامهاإب

ستثماري أو رفضه ال يتوقف فقط على العائد املتوقع منه، بل يعتمد أيضا على إن اإلقبال على قرار إوبالتايل ف

التكلفة املقدرة لألموال املستثمرة، وبالتايل فأمهية تقدير تكلفة األموال ترجع إىل أا عبارة عن احلد األدىن للعائد 

 يتولد عنه عائد يعادل على األقل تكلفة األموال يكون من ستثمار الذي الن اإلإستثمار، وبالتايل فاملقبول على اإل

خنفاض القيمة إاألفضل للمؤسسة رفضه ألنه قد يؤدي إىل تأثري سليب على املؤسسة، وبالتايل ثروة املالك عن طريق 

  .السوقية لألسهم

ستثماري، ولكي تعتمد وينظر البعض إىل تكلفة التمويل على أا سعر اخلصم على التدفقات النقدية للمشروع اإل

عتبار موعة املؤسسة على تكلفة التمويل يف املفاضلة بني اخليارات التمويلية املتاحة أمام املؤسسة جيب األخذ بعني اإل

خصائصها ومميزاا اليت ميكن ؛منها املخاطر املتعلقة بكل مصدر متويلي  ،ختاذ أفضل قرارإمن العوامل اليت تسمح ب

                                                           
1
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 - jean BARREAU & jaqueline DELAHAYE – op cit. –p 168. 
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املؤسسة، لذا فلدراسة تكلفة األموال وتقديرها دورا أساسيا يف تكوين هيكل  قيمة مدى تأثريها علىستفادة منها واإل

 .   مايل أمثل

  مفاهيم خمتلفة حول تكلفة التمويل   -2

ستثمارية، ولكي حتقق هذا املبتغى تعىن املؤسسة بدراسة تكلفة التمويل لتتمكن من املفاضلة بني خمتلف املشاريع اإل

  :1التمييز بني عدد من املفاهيم األساسية املتعلقة ذا العنصر، وهيجيب 

 :Cost Future and Historical  املستقبلية والتكلفة التارخيية التكلفة 2-1

عتبار بطبيعة احلال هي ن التكاليف اليت تؤخذ بعني اإلإف اإلستثماري ختاذ القرارإأثناء قيام املؤسسة بعملية 

ا التكاليف املستقبلية، أي تكاليف رأس املال الذي تعتزم املؤسسة تكوينه، وليس التكلفة السابقة اليت مت احلصول 

يف املاضي، وذلك دف ختفيضها إىل أدىن حد ممكن، ولكن تلعب التكلفة التارخيية دورا مهما يف بناء  ى التمويلعل

  .تقييم األداء الفعلييف لتكلفة وأيضا التنبؤات املستقبلية ل

  : Cost Specific and Combined    التكلفة النوعية والتكلفة املشتركة  2-2

األسهم املمتازة  ؛األسهم العادية: كما عرض يف املبحث السابق تكون املؤسسة أمام عدة مصادر متويلية

ن القرار إ، وبالتايل ف)حمددة( تكلفة نوعيةعن ، فإذا مت أخذ كل عنصر على حدى فتكلفته هنا تعترب ...والسندات

يعتمد على العائد املتوقع منه مقارنة مع تكلفة املصدر التمويلي املستعمل، لكن هذه الطرية فيها مغالطة ونوع من 

دي إىل حدوث إختالالت على مستوى هيكل متويل املؤسسة مما يعرض املؤسسة عتماد على مصدر يؤالتضليل، فاإل

للخطر، إضافة إىل أن املؤسسة تعمل على حتقيق التوازن بني خمتلف املصادر التمويلية يف األجل الطويل، حبيث تؤدي 

  . ن خالل ترجيحها بأوزانإىل تدنية التكلفة إىل أقصى حد ممكن، وهنا يظهر مفهوم التكلفة املشتركة لألموال وهذا م

  : Cost Average and Marginal    التكلفة املتوسطة والتكلفة احلدية  2-3

التكلفة املتوسطة متثل املتوسط املوزون لتكاليف كل عنصر من رأس املال الذي يتم توظيفه، وتكون غاية املؤسسة 

إىل أدين حد ممكن وهذا عن طريق بناء هيكل مايل سليم، ويظل ثابتا على العموم إىل أن تستنفذ املؤسسة كل  هتدنيت

األموال الداخلية، ومن مث يبدأ بالتغري يف حال احلصول على كميات متزايدة من املصادر اخلارجية، أما التكلفة احلدية 

ن أمهيتها تعود لدورها الكبري يف إاليت يتم احلصول عليها، ومن هنا فافية ضفهي عبارة عن التكلفة املتوسطة لألموال اإل

املوازنة الرأمسالية وكذا القرارات املالية، فاملؤسسة لن تقبل أي مصدر متويلي جديد تكون فيه الكلفة احلدية هلا  ضأغرا

ستخدام سعر خصم إذلك عند قل من معدل العائد الداخلي، ما يعين ضرورة أن تكون صايف القيمة احلالية موجبة، وأ

  .تكلفة األموال احلديةبممثل يف هذه احلالة 
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    : Cost Explicit and Implicit   التكاليف الظاهرة والتكاليف الضمنية  2-4

ميكن تعريف التكاليف الظاهرة بأا معدل اخلصم الذي يساوي بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة من 

ة، يافية اخلارجضستثماري، وبني القيمة احلالية للتدفقات النقدية اإلقتراح اإلافية املستخدمة يف متويل اإلضاألموال اإل

، أما التكلفة الضمنية ...نصيب األسهم من األرباح  ؛ة يف مدفوعات الفوائديوتتمثل هذه التدفقات النقدية اخلارج

افية، ومنه فالتكلفة الضمنية هي ضستخدام األموال اإلرات إلفهي تكلفة الفرصة البديلة، واليت تنشأ من تعدد اخليا

  .ستثماريةإل فرصة ضمعدل العائد اخلاص بأف

  العوامل املؤثرة يف تكلفة التمويل   -3

ستثماراا مزجيا من األموال وهو ما يعرف باهليكل املايل، ولكن التركيز إمبا أن املؤسسة قد تستعمل يف متويل 

عتبار أن املصادر القصرية األجل تكون مؤقتة، فتكلفة هذه األموال ختضع إالطويلة األجل بيكون على املكونات 

للعديد من املتغريات اليت تؤثر عليها، وختتلف هذه املتغريات تبعا إىل وجهة النظر اليت يتم على أساسه دراستها، منها 

بينها تعظيم قيمة  واليت من ،يد من األهدافعتبارها تسعى إىل حتقيق العدإمدى قدرة املؤسسة على التحكم فيها ب

  :يتم تقسيمها كما يليلذلك املؤسسة وبالتايل ثروة املالك، و

تؤدي هذه العوامل إىل التأثري على تكلفة األموال مع عدم قدرة املؤسسة : املؤثرات اليت ال تتحكم فيها املؤسسة 3-1

ستغالهلا بأحسن طريقة ممكنة إأثارها السلبية، والعمل على على التدخل فيها، وإمنا تعمل على التخفيف من حدا و

  :1جيابية، وتتمثل أهم هذه العوامل يفلتحقيق أهدافها وهذا يف احلالة اإل

، وتتبع على العموم )سندات ؛قروض( وهي عبارة عن املعدالت اليت تدفع ألصحاب الديون: أسعار الفائدة −

رتفاع إرتفاع تكلفة التمويل وذلك من جراء إرتفاعها إىل إقتصاد الوطين، حيث يؤدي أسعار الفائدة السائدة يف اإل

  .ا على تكلفة األسهم العادية واملمتازةضأسعار الفائدة املدفوعة ألصحاب الديون، كما يكون هلا تأثري أي

ة بالضرورة على وحتدد عن طريق التشريعات الضريبية للدولة، مما يعين عدم قدرة املؤسس :رائبضمعدالت ال −

عتبار عند لكوا تؤخذ يف اإل واضحاالتدخل فيها أو تعديلها، ويكون تأثريها على التكلفة املتوسطة املرجحة لألموال 

رائب منخفضة على مصدر ضصدور تشريعات تقضي بتحديد معدالت  يف حالوكذلك  ،حتساب تكلفة القروضإ

األرباح الرأمسالية عن املعدل املقرر على الربح الدوري، تؤدي  رائب منخفضة علىضمتويلي معني فمثال ذلك حتديد 

  .لية للتمويل باألسهم العادية على حساب املصادر األخرىضحتما إىل ختفيض تكلفة األسهم العادية وبالتايل تعطي أف

وفق أهدافها  وفيها تتمكن املؤسسة يف الغالب من تعديلها والتحكم فيها : اخلاضعة لسيطرة املؤسسة العوامل 3-2

  :2وقدراا، وهي
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من خالل هذه السياسة تعمل املؤسسة على توزيع نسبة معينة من األرباح على املسامهني  :سياسة التوزيعات −

ألرباح غري املوزعة على املسامهني األرباح من اأما الباقي فيتم االحتفاظ به لدى املؤسسة، وميثل الرصيد املتراكم 

ذاتيا مما يفرض عليها اللجوء  استثماراإبة هذه األخرية لدى املؤسسة إىل عجزها عن متويل احملتجزة، ويؤدي تدين نس

جزة ترتفاع تكلفة التمويل على عكس احلالة اليت تكون فيها األرباح احملإإىل مصادر أخرى، هذا األمر يؤدي إىل 

ا يؤدي إىل تدنية تكلفة التمويل للمؤسسة، مهليكل املايل املثايل متوفرة لدى املؤسسة يف حدود النسب الواردة يف ا

  .حتجاز األرباح والذي قد يؤثر بالسلب على املؤسسةإهذا يكون دون املغاالة يف وبشكل كبري، 

املمتازة والسندات ؛ عادة تكون معدالت العائد املطلوب على األسهم العادية :ستثمارية للمؤسسةالسياسة اإل −

هي العناصر املستخدمة يف تقدير تكلفة األموال يف البداية، وبالتايل هذه املعدالت تعكس درجة اخلطر املرتبطة 

فتراض أن املؤسسة متول أصول مماثلة ألصوهلا وهلا نفس درجة املخاطر عن إباألصول املالية للمؤسسة، لذا ميكن  

ستثمار يف أصول جتهت لإلإستثمارية ودث وغريت املؤسسة من سياستها اإلافية، ولكن إن حضطريق األموال اإل

مغايرة ألصوهلا، فهذا ينعكس على العائد املطلوب حسب درجة اخلطر املصاحبة لألصول اجلديدة، وبالتايل تكلفة 

  .تتغري وفقا للتغري احلاصل يف معدالت العائد املطلوبة التمويل

ختالف فاملؤسسات عادة ختطط هليكل مايل أمثل، ونظرا إل :1املالتوجهات املؤسسة بشأن هيكل رأس  −

تكلفة متويل كل عنصر حسب درجة اخلطر، فعند قرار املؤسسة القاضي بإحداث تغيري يف هيكلها املايل فهذا 

  .اضبالضرورة حيدث تغيريا على مستوى التكلفة أي

  تقدير تكلفة التمويل:  املطلب الثاين

التكلفة اإلمجالية املتوسطة للتمويل هي قياس تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل، فهي  تعترب أول خطوة لقياس

إضافة إىل إستعماهلا  ،املصادر األخرىتكلفة ب اخطوة هامة للمؤسسة وذلك من خالل معرفة تكلفة املصدر ومقارنته

التمويلية طويلة األجل، وذلك كوا يتم التركيز على تقدير تكلفة املصادر سيف حساب التكلفة اإلمجالية للتمويل، و

  .تستخدم يف متويل األصول الثابتة

   The Cost of Long-Term Debt   تقدير تكلفة القروض طويلة األجل   -  1

، 2تعرب تكلفة الديون عن معدل العائد املتوقع من قبل الدائنني، وتتميز عملية حساب هذه التكلفة بالسهولة النسبية

ومتثل التكلفة معدل الفائدة املتفق  ،الديون من القروض املصرفية طويلة األجل إضافة إىل السنداتتتكون عموما إذ 

  .عليها بني املقرض واملقترض

  : 3لعالقة اآلتيةل اويتم حساب تكلفة التمويل عن طريق الديون قبل الضرائب وفق
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  ؛تكلفة التمويل بالديون قبل الضريبة أو معدل الفائدة:  
	: حيث •

    ؛متثل الفوائد املدفوعة:  � •

 .قيمة الدين:  � •

عتبار أن املؤسسة تستفيد من ميزة مهمة جراء إلكن هذه التكلفة يف الواقع إمنا تعرب عن تكلفة ظاهرية فقط، فب

ائد املدفوعة على الديون قابلة للخصم قبل اخلضوع للضريبة، يف الوفر الضرييب، كون الفو ةثلتماملستخدامها للديون وإ

عتبار عند حساب تكلفة الديون، وتصبح التكلفة احلقيقية للديون بعد الضريبة وبالتايل فمن الضروري أخذها بعني اإل

 :1كاأليت


 � 	
  �1 � ���  

  ؛تكلفة الدين بعد الضريبة:  
: حيث •

 .معدل الضريبة:  �� •

ستفادة من ميزة الوفر رائب تكون املؤسسة قد متكنت من ختفيض تكلفة التمويل، وذلك باإلضتأثري المن خالل ف

ثر الوفر أالحقا، وميكن توضيح  تجلىقل تكلفة من غريها من املصادر كما سيأفالديون تعترب مصدرا متويليا  ،الضرييب

قتراض مبلغ مايل مقداره إمؤسسة قامت ب فتراض أنإعلى : الضرييب على تكلفة الدين من خالل املثال األيت

             دج، فيكون تكلفة الدين قبل الضريبة عبارة عن 10000 ـدج، مقابل دفع فوائد سنوية مقدرة ب100000

i  =10000/100000؛   i  =10%.  

 Tx  40% =  معدل الضريبة هو أنلكن باعتبار  -

  .Kd  =6%    أي ) Kd  =10% )1 – 40%: تصبح تكلفة الدين هي -

، وبالتايل %6على أمواهلم، بينما تبلغ تكلفة الدين بالنسبة للمؤسسة  %10 ـفاملقرضون يتوقعون عائد مقدر ب 

  .) %4 = 0.1�0.4أو (  %4=  %6 - %10 ـحتصل على وفر ضرييب مقدر ب

، واليت متثل دينا )Perpetual Debt( العالقات السابقة إمنا متثل يف واقع األمر حساب تكلفة الديون املستمرةو

ومن أمثلتها السندات الدائمة  .2طويل األجل يبقى على املؤسسة بشكل دائم، وال يسدد خالل احلياة اإلنتاجية

والقروض طويلة األجل املتجددة، فهي بذلك متثل سعر الفائدة الفعلي للدين أو السند الدائم، وميكن أن تتضمن هذه 

عتبار الدين عبارة عن سند ميكن إذلك حبسب قيمة الدين املستعملة يف تقدير التكلفة، فبالتكلفة العديد من احلاالت و

ايف وهو عبارة عن السعر ضأو بسعر إ ؛بسعر خمصوم ؛مسيإفالسند ميكن أن يكون إما بسعر : مصادفة احلاالت التالية

                                                           
1
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، ويف حالة ثانية عند وجود سعر %10عتبار معدل اخلصم إمسي مضافا إليه نفقات اإلصدار، ففي املثال السابق وباإل

  :، تكون التكلفة يف احلاالت املذكورة كما يلي%10يضاف إىل قيمة السند 

  تكلفة الدين وفق احلاالت املختلفة     :)1-1( اجلدول

  رائبضتكلفة السند بعد ال  رائبضتكلفة السند قبل ال  احلالة

 %6 )=%40-1( %10  %10 =10000/100000  مسيإبسعر  )1

 %6.6)= %40-1( 11.11% %11.11 = 10000/90000  خمصوم بسعر )2

  .5 %  45 = )%40-1(  %9.09 %9.09 =10000/110000  ايفضبسعر إ )3

  من إعداد الباحث :املصدر

لتزاما على املؤسسة جيب إواليت متثل  )Redeemable Debt( هذا بالنسبة للدين الدائم، أما بالنسبة للديون املستردة

الفارق بني الطريقة السابقة واملتمثلة يف الديون املستمرة والديون املستردة يتمثل يف فتسديده خالل فترة زمنية حمددة، 

ستدانته، ويتم دفع هذا املبلغ إما إنه يف الديون املستردة على املؤسسة األخذ يف احلسبان دفع مبلغ الدين األصلي الذي أ

  .ستحقاق الدين، أو عن طريق أقساط متساوية دوريةإدفعة واحدة عند  عن طريق

نه يتوجب على أن حتقق املساواة إحتساب تكلفة التمويل يف هذه احلالة ولنأخذ على سبيل املثال السندات فإفعند 

  :1اآلتية

  ستحقاقالقيمة احلالية لقيمة اإل+ القيمة احلالية للفوائد املدفوعة = القيمة احلالية للسند 

  :               كما ميكن التعبري عنها بالعالقة اآلتية

�� �  ∑ �
�������

�
� � ! "

������#   

  ؛متثل القيمة احلالية للسند:  ��: حيث •

  ؛ستحقاققيمة الدين عند اإل: $ •

 مدة الدين،: � •

  .السنة: %   •

ومنه تكون التكلفة احملصل . والتدفقات النقدية اخلارجةأي جيب أن تتحقق املساواة بني التدفقات النقدية الداخلة 

عليها تعرب عن معدل العائد الذي يساوي بني كل من التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة، واليت متثل تكلفة الديون 

ويل قبل املستردة أو اليت تستحق بعد فترة زمنية معلومة، وميكن من خالل املعادلة السابقة احلصول على تكلفة التم

نه ينبغي خصم الوفر الضرييب الذي تتحصل عليه املؤسسة، إالضريبة، وللحصول على تكلفة التمويل بعد الضريبة ف

 : ستعمال العالقة السابقة وهيإوبالتايل ميكن إجياد التكلفة بعد الضريبة ب

                                                           
1
 - frank J.FABOZZI & pamela P.PETERSON – Financial Management & Analysis – op cit.- p312. 
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 � 	
  �1 � ���  

ستعمال عالقة أكثر إتكلفة الدين دون اللجوء إىل التعقيد املوجود يف املعادلة السابقة، وذلك ب بميكن حسا ولكن

  :                  1تبسيطا، وهي

	
 � &� ! '"()*

+ ,-  '"� )*

. ,/   

  .سعر بيع السند الصايف: *�: حيث •


                          :  ومن خالل العالقة السابقة ميكن إجياد تكلفة الدين بعد الضريبة أي � 	
  �1 � ���  

  :مما  يعين أن العالقة السابقة تصبح بالشكل املوايل


 � �1 � ��� &� ! '"()*

+ ,-  '"� )*

. ,/   

بسعر اخلصم والسعر اإلضايف يسري على الديون  ؛مسيةوما قيل يف حالة الديون املستمرة عند كل من القيم اإل

من القيمة %5عتبار أن تكاليف اإلصدار متثل إفب ،احلاالت السابقة على أساس سباملستردة، مما يعين أن التكلفة حت

 :كما يلي ةسنوات، وبالتايل تكون التكلف 10مسية للسند، وتستحق هذه السندات بعد اإل

  .لقيمتهتكلفة الدين املسترد يف ظل احلاالت املختلفة       :)2 - 1( اجلدول

  رائبضتكلفة السند بعد ال  رائبضتكلفة السند قبل ال  احلالة

  مسيإبسعر  )1
01111�'011111234111

01 ,
'011111534111

6 ,
  �  10.76%   10.76% )1- 40%( = 6.46% 

  بسعر خمصوم )2
01111�'01111

01 ,
'011111534111

6 ,
  � 11.28%  11.28 %  )1- 40%(  =6.77% 

  ايفضبسعر إ )3
01111('01111

01 ,
'011111534111

6 ,
   �  9.23%  9.23% )1- 40%( = 54  % 5.  

  من إعداد الباحث :املصدر

  Cost of Preferred Stock    تكلفة األسهم املمتازة   -2

جل، وتتميز جبمعها بني صفات ستثماراا طويلة األإمتثل األسهم املمتازة إحدى الوسائل املستعملة يف متويل 

السندات واألسهم العادية لذا تدعى باألوراق املالية اهلجينة، ومن أهم الصفات اليت تتشابه فيها والسندات العائد 

مسية للسهم املمتاز، والذي ميثل تكلفة التمويل اخلاصة القيمة اإل عن نسبة مئوية من ةالثابت املترتبة عنها، وهو عبار

 ،واليت تعرب عن معدل العائد املطلوب من قبل املستثمرين، ويصرف هذا العائد للمستثمرين عن طريق توزيعات ا

  .األرباح اليت تقررها اإلدارة

                                                           
1
 -  Mا����N O��P ن وه-�م�L R;  .167 ص –��+6 $�5 ذآ�2  –�&�% �

 * CF�,6 ا�@�%ات ا��! ��$ = %�@.� ���$Zت –ا����� ا��Dا�� 
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على األسهم املمتازة إىل قيمة األسهم، فبذلك تكون تكلفة األسهم املمتازة هي عبارة عن صايف التوزيعات 

ة، وبالتايل ميكن التعبري عن تكلفة األسهم املمتازة ؤسسوتكون قيمة السهم عبارة عن التدفقات الداخلة اليت حتصلها امل

  :                   1بالعالقة املوالية

	@ �  AB
)B

   

  ؛معدل العائد: @	 :حيث •

  ؛األسهم املمتازةاألرباح املوزعة على :  @� •

  .قيمة األسهم:  @� •

لكن من الضروري اإلشارة إىل أن العائد املطلوب من املستثمرين ال ميثل التكلفة الفعلية لألسهم املمتازة اليت 

مسية ، واليت متثل الفارق بني القيمة اإل)Floating Cost(تتحملها املؤسسة، وهذا راجع إىل وجود تكاليف اإلصدار

لألسهم وما مت حتصيله حقيقة جراء بيع هذه األسهم، إىل جانب ذلك فمن املعروف أن توزيعات األرباح ال يتم 

ن عخصمها من األرباح قبل خضوعها للضريبة، مما يزيد يف تكلفة التمويل هلذا املصدر على عكس الفوائد املترتبة 

        :2اإلصدار تعطى بالعالقة اآلتية عتبار لتكاليفند األخذ باإلالديون، لذا تصبح تكلفة التمويل باألسهم املمتازة ع

	@ �  AB
)B��(��   

  .اإلصدارنفقات  fحيث متثل  •

حتساب كل من تكلفة التمويل عن طريق الديون واألسهم إويتضح من خالل العالقة السابقة أن هناك تشابه بني 

أن تكلفة الديون يتم حساا بعد الضريبة، أما تكلفة األسهم : 3ختالف جوهريا ويتمثل يفإاملمتازة، إال أن هناك 

املمتازة فيتم حساا قبل الضريبة، وذلك إلختالف معاملة كل من الفوائد اليت ختصم من اإليرادات اخلاضعة للضريبة 

  . على عكس التوزيعات اليت ال تعامل على هذا املنوال

قتطاع تكاليف اإلصدار، ومنه ميكن إمويل باألسهم املمتازة بعد الضريبة، وبعد لذا فالعالقة السابقة إمنا متثل تكلفة الت

  :4قتطاع النفقات كما يليإستنتاج تكلفة األسهم املمتازة قبل الضريبة وبعد إ

	@* �  �B
��(CD�   

  .تكلفة األسهم املمتازة قبل الضريبة: *EF: حيث •

ستعمال األسهم املمتازة يؤدي إىل ختفيض معدل العائد إن نظرا ألويتم حساب تكلفة األسهم املمتازة قبل الضريبة 

قصد متويل  ةة قامت بإصدار أسهم ممتازمؤسسعتربنا أن إعلى حقوق امللكية وهذا بسبب األعباء الضربية، فإذا 

                                                           
1
 - �!��L  �%ر ا�  .520ص  -��+6 $�5 ذآ�2   -;

2
  .321 ص -2007 -1 ط -دار ا���@�ة اSردن –��%�� CF ا1دارة ا������ ا�����Pة  – ��c 0Tلدر�% آ��)  - 

3
 -  Mا����N O��P ن وه-�م�L R;  .172 ص –��+6 $�5 ذآ�2  –�&�% �

4
 - �!��L  �%ر ا�  . 524 ص –��+6 $�5 ذآ�2   -;
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 ؛%5 متثل مصاريف اإلصداركانت  يف حني دج،2000ـمسية لكل سهم ممتاز مقدرة بإستثماري، بقيمة إمشروع 

  :فتكون ،%40مسية للسهم، الضرائب على أرباح الشركات من القيمة اإل %10والربح املوزع 

@	  %10.52  =                                             :  تكلفة األسهم املمتازة -  �   .GGG��G%
.GGG��(H%� 

*@	   = 17.53%                      :           تكلفة األسهم املمتازة قبل الضريبة -  �  �G.H.%
��(IG%� 

بالنسبة لألسهم املمتازة كعائد أدين جيب حتقيقه، وهذا للحفاظ على  17.53%فاملؤسسة عيها أن تعتمد على تكلفة 

  .معدل العائد على حقوق امللكية بالنسبة للمسامهني العاديني

هلا حتديد مدة زمنية لألسهم املمتازة، فيتم حساب تكلفتها اليتم من خوأما يف حاالت تكون فيها شروط اإلصدار 

حتساا قبل الضرائب وذلك على عكس إنه يتم أحتساب تكلفة الديون، مع ضرورة التأكيد على إبنفس طريقة 

  : 1ستعمال العالقة التاليةإمن خالل ذلك الديون، ويتم 

	@* � &�) !  ')B()*

+ ,- ')B� )*

. ,/   

  .بيع السهم املمتازمتثل سعر : *�: حيث •

  :سنوات، هي10عتبار أن املدة إفمن خالل املثال السابق تكون تكلفة التمويل باألسهم املمتازة، ب

10.76 %= 	@* � &200 ! '.GGG(�JGG
�G ,- '.GGG� �JGG

. ,/   

 Common Stock Cost   تكلفة األسهم العادية   -3

راجع إىل عديد املزايا اليت متنحها لكل من املؤسسة تعترب األسهم العادية من أهم مصادر التمويل للمؤسسة، وهذا 

عتمادها على األسهم العادية تكون يف منأى عن إواملستثمر على حد سواء خبالف املصادر األخرى، فاملؤسسة ب

اء املخاطر املالية خاصة املترتبة عن عدم القدرة على اإليفاء و السداد للديون، لكن يف املقابل تتحمل تكلفة مرتفعة جر

حتياجاا املالية، فاملستثمر يتوقع احلصول على عائد مرضي ممثال يف توزيعات إستعمال أموال املستثمرين يف سد إ

عرب ستعمال أمواله من طرف املؤسسة، وهو ما يإمقابل  ، وكل هذااألرباح إضافة إىل تعظيم القيمة السوقية ألسهمه

  . تكلفة األسهم العادية عن

دية متثل تكلفة الفرصة البديلة للمستثمر، فالعائد املطلوب من املستثمر جيب أن يساوي أو فتكلفة األسهم العا

ستثمار هذه األموال يف مشاريع أخرى، على أن تكون بنفس الدرجة من املخاطر، وبالتايل إيفوق العائد الناتج من 

دم خلصم التوزيعات األرباح املتوقعة على معدل اخلصم املستخ: "2ميكن أن تعرف تكلفة التمويل باألسهم العادية بأا

فهي بذلك إمنا متثل العائد األدىن الذي يطلبه محلة األسهم العادية،  ".األسهم العادية، وذلك لتحديد قيمة السهم

                                                           
1
  .525 ص  –ا���+6 ا�@�!5  - 

2
  .526 ص –ا���+6 ا�@�!5  - 
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ستنتاج معدل العائد املطلوب، ولتحديد قيمة السهم ميكن إوملعرفة قيمة هذا املعدل جيب معرفة قيمة السهم ومن مث 

  : 1ما يليفي وضحاد على منوذج جوردن املعتماإل

�G �  AK
����L� ! AM

����L�M ! N N N ! AO
����L�O  

• ��،�.، N ،��   :    ؛توزيعات األرباح لكل سنة:     حيث

• 	Q  :؛معدل اخلصم 

• �G  :؛سعر السهم يف السوق 

• R  :املدة. 

ن ذلك حتما سيؤدي إىل إ، ف)تصفوية ؛دفترية ؛سوقية ؛مسيةإ(ن السهم العادي له عدة قيم كما سلف ذكره ونظرا أل

التأثري على تكلفة التمويل عن طريق األسهم العادية اجلديدة، وميكن إرجاع سبب ذلك إىل جمموعة من العناصر 

  :2أمهها

  ؛ستثمار الرأمسايل املقترححجم األموال املطلوبة لتنفيذ اإل −

  ؛سعر اإلصدار للسهم الواحد −

  ؛السعر السوقي للسهم −

  ؛األرباح املتوقعة لكل سهم −

  ؛ستثمار الذي مت متويله عن طريق األسهم العاديةالزيادة يف األرباح املتوقع احلصول عليها بعد تنفيذ اإل −

  .كلفة اإلصدار والعموالت، وأيضا عدد األسهم املصدرة −

ن تقديراا ال تتصف بالدقة الكاملة، وحلساب تكلفة التمويل إونظرا ألن كلفة األسهم العادية تعتمد على التنبؤ ف

  :ستعمال إحدى الطرق اآلتيةإلألسهم العادية يتم 

 :The Dividend Valuation Model   طريقة األرباح املوزعة على محلة األسهم العادية 3-1

التوزيعات السنوية لألرباح، ومن من أهم الطرق اليت تستعمل يف قياس العوائد اليت يتحصل عليها املستثمر هي 

ستغالل إخالل هذه األرباح اليت تعرب عن معدل العائد األدىن املطلوب من قبل املستثمر مقابل السماح للمؤسسة ب

ستعمال طريقة األرباح املوزعة اليت تقوم على مبدأ أن سعر السهم هو عبارة إأمواله، يتم قياس تكلفة األسهم العادية ب

الية لكل التوزيعات املستقبلية اليت حيصل عليها كما سبق اإلشارة إليه بعالقة جوردن، وميكن إبراز عن القيمة احل

  :                   تكلفة التمويل باألسهم العادية بطريقة بسيطة من خالل توزيعات األرباح كما يلي

	Q �  A
)S

   

                                                           
1
  .;RD ا���+6 ا�@�!5 - 

2
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   .توزيعات األرباح على األسهم العادية:  � •
• �G : السوقي للسهمسعر.  

• 	Q :معدل العائد املطلوب. 

فتكلفة السهم العادي ممثلة يف قيمة التوزيعات أو العوائد اليت حيصل عليها املستثمر مقابل كل سهم، ولكن يف الغالب 

التوزيعات رتفاع العائد أو إبال تكون التوزيعات اليت حيصل عليها محلة األسهم العادية ثابتة، وتكون توقعات املستثمر 

احملصل عليها مستقبال، وإذا أخذنا منوذج جوردن السابق الذي يعترب أن القيمة السوقية للسهم متثل القيمة احلالية 

  : 1عتبار أن التوزيعات تنمو بشكل مستقر، تصبح القيمة السوقية للسهمإللتوزيعات املستقبلية و

�G �  AS���T�K

����L� ! AS���T�M

����L�M ! N N N AS���T�∞

����L�∞
  

  : كعامل مشترك، تصبح املعادلة  G�ستخراج التوزيعات األوليةإمعدل النمو، وب: Uحيث متثل  •

�G � �G  &���T�K

����L� ! ���T�M

����L�M ! N N N ���T�∞

����L�∞
-   

                            :ومنه ميكن كتابة املعدلة السابقة كما يلي

�G � �G  ∑ ���T��

����L��
∞
� �   

�1  يساوي إىل عتبار أن اموعإوب ! U� �	Q �  U�⁄ ،تصبح املعادلة كما يلي:  

�G � �G V�1 ! U� �	Q �  U�⁄ W   

G�1� :ومع مالحظة أن ! U�� � �G:     ن سعر السهم السوقي هوإ، ومنه ف�� � A
��L( T�  

      :  وبالتايل تصبح تكلفة السهم العادي هي

	Q �  AK
)S

! U  

فتكلفة السهم العادي هو عبارة عن النسبة بني توزيعات األرباح إىل القيمة السوقية للسهم مضافا إليها معدل النمو، 

لكن يف واقع األمر هناك بعض املصاريف اليت ال ميكن إغفاهلا ويتعلق األمر بتكاليف اإلصدار والبيع، فالعالقة السابقة 

ال  كون املؤسسة هذه املصروفات من سعر السهم السوقي،يتعني خصم إذ ية، ال متثل التكلفة احلقيقية لألسهم العاد

عتربنا أن املصروفات متثل نسبة من قيمة السهم، إقل منها، فإذا أقيمة على حتصل على القيمة السوقية للسهم إمنا 

  :                 العالقة املمثلة لتكلفة التمويل باألسهم العادية على النحو املوايل صبحت

	Q �  AK
)S��(�� ! U   

  .التوزيع والضخ ؛البيع ؛متثل نفقات اإلصدار: X: حيث أن •
                                                           

1 - frank J.FABOZZI & pamela P.PETERSON – Financial Management & Analysis – op cit.- p 322 . 
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وهذا فتكلفة األسهم العادية هي عبارة عن قسمة األرباح املوزعة لكل سهم عادي على القيمة الصافية للسهم، 

خبصم  كل املصاريف الالحقة لعملية إصدار األسهم العادية وبيعها من القيمة السوقية للسهم، مضافا إليها معدل 

  .النمو يف األرباح املتوقعة لكل سهم

   : طريقة األرباح املنسوبة إىل سعر السهم   3-2

على قياس  اعتمادإومن خالل هذه الطريقة يتم قياس تكلفة رأس املال وهذا بداللة عائدات األسهم العادية، 

  :1، وميكن حساا بالطريقة اآلتية"نسبة األرباح إىل سعر السهم"

	Q �  Y
)S��(��   

• Z  � Z   .األرباح احلالية للسهم العادي الواحد حيث

وذلك بقسمة الربح اإلمجايل إىل عدد األسهم العادية، ولكن هذه الطريقة  تعترب ويتم حساب الربح احملقق لكل سهم 

بشكل عام غري دقيقة، وذلك ألا ال تعكس التوقعات احلقيقية حلملة األسهم، ومنه فطريقة األرباح املوزعة تعترب 

دم اجلزم بنمو معدل نتقادات كعأفضل من طريقة األرباح املنسوبة إىل سعر السهم، مع أا تواجه بعض اإل

  .التوزيعات، وكذا إجراء التوزيعات

  Cost of Retained Earning   تكلفة األرباح احملتجزة   -  4

حتجازها على مستوى املؤسسة ومل يتم توزيعها على املالك، إمتثل األرباح احملتجزة املبالغ املالية من األرباح اليت مت 

ستعماهلا من طرف املؤسسة يف إ ابليةمن مصادر التمويل الداخلية، فإضافة إىل قفهي إذن ستثمارها إوهذا لغاية إعادة 

متويل مشاريعها يف أي وقت دعت الضرورة لذلك فهي تتميز أيضا بالسهولة يف إجراءاا مقارنة بالسندات واألسهم، 

  .إذ ال تتطلب إجراءات أو تكاليف كبرية

اليت ميكن أن تصادفها املؤسسة هي يف كيفية تقدير تكلفتها، فالبعض  لكن اإلشكالية يف التمويل باألرباح احملتجزة

إحتجاز األرباح اليت تقررها املؤسسة تكون قد فوتت بن إيعتربها أموال جمانية أي ال تكلفة هلا، لكن يف واقع األمر ف

رباح احملتجزة هي تكلفة عتبار تكلفة األإفرصا إستثمارية على املالك، وهذه الفرص قد تدر عليهم بعوائد، لذا ميكن 

نتهاج سياسة توزيع أرباح معينة يترتب عنها إمتثل قيمة العائد املفقود نتيجة لقرار املؤسسة ب إذالفرصة البديلة، 

  : 2حتجاز األرباح ومهاإحتجاز نسبة حمددة من األرباح، وتواجه املؤسسة بديلني لعملية إ

  ؛ستثمار هذه العوائد بأنفسهم خارج املؤسسةإوالذين يلجأون إىل توزيع نسبة معينة من األرباح على املسامهني،  •

 .نتائج أفضلستثمارات خارجية مقابل احلصول على إستثمار املؤسسة للعوائد يف إ •

                                                           
1
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تتميز عملية تقدير تكلفة األرباح احملتجزة بالصعوبة، وهذا كوا تكلفة غري مباشرة ونظرا لعدم وجود تكاليف و

  :ستعمال عدة طرق منهاإوالتوزيع كما يف األسهم، ويتم تقدير تكلفة األرباح احملتجزة ب ونفقات خاصة باإلصدار

 : The Capital Asset Pricing Model(CAPM)  منوذج تسعري األصول الرأمسالية  4-1

  :   1ولتحديد تكلفة األرباح احملتجزة وفق هذا النموذج، جيب إتباع اخلطوات التالية

احلكومية أو أذونات اخلزينة  تختاذ سعر الفائدة على السنداإوهذا ب \ �	]اخلايل من اخلطرحتديد معدل العائد  −

  ؛اخلطر املرتبطة ذه األصول منخفض جدا رعتبابإأساسا ملعدل العائد اخلايل من اخلطر، 

  ؛وتكون قيمة هذا املعامل كمؤشر للمخاطر املصاحبة للسهم ،ةؤسسلسهم امل\[]   تقدير قيمة معامل −

̂	] تقدير معدل العائد املتوقع على مستوى السوق −   ؛أو معدل العائد املتوسط على األسهم يف السوق \

وأخريا تعويض املتغريات السابقة يف معادلة النموذج وهذا لتقدير معدل العائد املطلوب على سعر السهم  −

 :              ما يليكللمؤسسة، 

	Q � 	� ! ]_	̂ � 	�`   

األصول الرأمسالية يعطي تقديرات دقيقة ملعدل العائد املطلوب على السهم، وبالتايل تكلفة األموال فنموذج  تسعري 

 املرتبطة باألرباح احملتجزة، إال أن هذا األسلوب يعرف نوعا من الصعوبة يف تطبيقه وهذا راجع لصعوبة تقدير معامل

 [a\ختيار أساس حتديد معامل العائد إإىل كيفية  ، وأيضا صعوبة تقدير عالوة اخلطر على مستوى السوق، إضافة

  .اخلايل من اخلطر

 The Debt Cost plus Premium منهج معدل العائد على السندات مضافا إليه عالوة اخلطر 4-2

Approach: 

يكون املستثمر يف األسهم العادية أكثر عرضة للمخاطر منه عن أصحاب السندات، لذا يكون العائد املطلوب من 

، وبالضرورة يكون هذا العائد أعلى من العائد املطلوب من أصحاب السندات، ففي ريتناسب مع درجة املخاط قبلهم

هذه الطريقة يتم حتديد تكلفة األرباح احملتجزة عن طريق حتديد معدل العائد على األسهم العادية، ويكون هذا من 

إىل معدل الفائدة الذي تدفعه املؤسسة على ، تضاف 5% %-3: 2خالل حتديد عالوة خطر تتراوح نسبتها بني

     :3قروضها طويلة األجل أو على سنداا، ونوضح ذلك بالعالقة اآلتية

	Q � 	
 ! �bcd e	fgbhg   

فمن البديهي أن تتحمل املؤسسة اليت تتمتع مبستوى خطر مرتفع تكلفة مرتفعة على أسهمها، فوائد مرتفعة وبالتايل 

وعلى العكس من ذلك  مرتفعة على ديوا وكذا عالوة خطر مرتفعة مما يؤثر على تكلفة األرباح احملتجزةتكلفة 

                                                           
1
  .414 - 413 :ص ص –��+6 $�5 ذآ�2  -��?< و��= أ;%راوس  - 

2
 - Davide E.VANCE- FINANCIAL ANALYSIS & DECISION MAKING tools and techniques to solve financial problems and make 

effective business decisions- Mc Graw-Hill- 2003- p147. 
3 - Louis C.GAPENSKI- op cit –p 408. 
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عتبارات إعتبارات تقديرية وعتماد على هذا املنهج يف حتديد التكلفة خيضع إلفاإل .املؤسسات ذات اخلطر املنخفض

  .الالزمةاحلكم الشخصي، مما حيول دون أن تكون التقديرات بالدقة 

  : The Dividend Valuation Model(DVM)أسلوب التوزيعات    4-3

من  ىيكون أعل حبيثستثمارها وحتقيق عائد يكون مرضي للمستثمر إحتجاز األرباح هو إعادة إتكون الغاية من 

يتم إجياد تكلفة ، ومن خالل منوذج التدفقات النقدية املخصومة الذي سبق اإلشارة إليه، العائد على الفرص البديلة

  .األرباح احملتجزة 

نه يتم حتديد تكلفة األرباح احملتجزة إفتراض ثبات األرباح املوزعة، فإفمن خالل  : فرض ثبات األرباح املوزعة −−−−

 :        1ستعمال العالقة املواليةإب

                                             	Q �  A
)S

  

  .تكلفة األسهم العادية يف حالة ثبات توزيعات األرباحوميكن مالحظة أا متثل 

  :ومها حالتنيويف هذه احلالة ميكن التمييز بني   :فرض منو األرباح املوزعة بنسبة ثابتة −−−−

بنفس طريقة حساب تكلفة األسهم العادية،  تم تقدير تكلفة األرباح احملتجزةوي :حالة عدم وجود ضرائب •

 :                                   بالعالقة

	Q �  A
) ! U   

  :2تقدر تكلفة األرباح احملتجزة كما يلي  :يف حالة وجود ضرائب وعموالت •

	Q �  'A
) ! U, �1 � ����1 � %�  

  .متثل نسبة عموالت  t  حيث −−−−

يواجه بعض الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بتحديد قيمة التوزيعات ولكن من املالحظ أن هذا األسلوب ميكن أن 

  .املتوقعة، وأيضا حتديد معدل النمو املتوقع هلذه التوزيعات سنويا

ن يتصفان اذلفاألرباح احملتجزة تتميز بالصعوبة البالغة يف حتديد تكلفتها، على عكس الديون واألسهم املمتازة ال

تفاق مسبقا بشأا، وميكن كذلك القول أن تهما وذلك لكوا ترتيبات تعاقدية يتم اإلبالسهولة النسبية يف تقدير تكلف

األرباح احملتجزة ختص حاملي األسهم العادية، لذا فتكلفتها تعد تكلفة ضمنية تساوي تكلفة التمويل باألسهم العادية، 

حتجازها هو دفع توزيعات نقدية إاملؤسسة غري  وذلك ألا تعترب جزء من األرباح املتاحة للتوزيع، والبديل املتاح أمام

  .للمسامهني

                                                           
1
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ولكن ال تكون تكلفة األرباح احملتجزة مساوية متاما لتكلفة التمويل باألسهم العادية وإمنا أقل منها على العموم، وهذا 

  : 1راجع إىل

  ؛ضريبةاألرباح املوزعة ختضع للضريبة على الدخل بينما األرباح احملتجزة فال ختضع هلذه ال •

ستثمار العوائد اليت يتحصل عليها املسامهني بأنفسهم ختضع لعمولة الوسطاء، وهذا عن طريق دفع إعملية إعادة  •

 . عمولة للوسطاء لشراء أوراق مالية، لكن متويل املؤسسة عن طريق األرباح احملتجزة ال ختسر عمولة الوسطاء

 Weighted Average Cost of Capital (WACC)   التكلفة املتوسطة املرجحة لألموال: املطلب الثالث

بعد التطرق يف املطلب السابق إىل كيفية تقدير تكلفة األموال كل على حدى، نتناول يف هذا املطلب التكلفة 

ستثماراا، حيث ال ميكن أن تعتمد املؤسسة على إاملتوسطة املرجحة مل األموال اليت تستخدمها املؤسسة يف متويل 

 .حد، فهذا األمر يعرضها ملخاطر مجة عالوة على حرماا من بعض املزايا الناجتة عن مصادر متويلية أخرىمصدر وا

  مفهوم التكلفة املتوسطة املرجحة وأمهيتها   -1

، لذا ميكن تعريف التكلفة ..ومصدرها ؛تكلفتها ؛ختتلف األموال اليت تستعملها املؤسسة من حيث حجمها

املتوسط املرجح لتكاليف مكونات اهليكل املايل ملؤسسة، حيث يدخل يف : " 2املتوسطة املرجحة لألموال على أا

، لذا فكل مصدر يكون مرجح "حساب املتوسط مكونات اهليكل املايل وفقا ألوزاا النسبية قياسا حلجم اهليكل ذاته

ل احلصة أو الوزن النسيب هلذا املصدر يف هيكل رأس املال، فاملؤسسة تعتمد بالضرورة على العديد من معينة متث ةبنسب

عتماد أحجام ونسب خمتلفة من هذه املصادر، لذا يتم حساب إستثماراا بإاملصادر التمويلية طويلة األجل قصد متويل 

املؤسسة، وميكن أن تستعمل التكلفة املتوسطة املرجحة تكلفة اخلليط التمويلي كل حسب وزنه يف هيكل رأمسال 

  :3لغرضني أساسني مها

أوهلما هو تقييم أداء املؤسسة، وذلك عن طريق املقارنة بني التكلفة املتوسطة املرجحة ومعدل املردودية لفترات  −

  ؛زمنية سابقة

ف لالتركيز على احلصول على خمتأما الثاين فيتمثل يف وضع منوذج مستقبلي ألداء املؤسسة، وهذا عن طريق  −

 .مصادر التمويل بأدىن تكلفة ممكنة

ستقرار يف هيكل رأس املال مدى اإل: ستعمال األوزان يف حتديد تكلفة التمويل فإا تعتمد على عاملني مهاولكن إل

  :4توسطة املرجحة لألموالالفعلي وعالقة القيم السوقية بالنتائج، وتستعمل عموما العالقة املوالية يف تقدير التكلفة امل

  

                                                           
1
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3
 - Davide E.VANCE— op cit.- p152. 

4
 - ibid.- pp: 152- 153 . 
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ij�� � _k�0%` ! Vk
d
W ! lk@d@ ! k@�d@�m ! Vkndn ! kQdQW   

  األموال اانية  ت الديون  ،  ،     ت األسهم املمتازة    ،األسهم العادية  .ت              


k@،k: حيث -،k� …   ؛متثل األوزان النسبية لكل مصدر: …

- d
،d@،dQ  :،متثل تكلفة كل مصدر 

-  kndn، k@�d@� . تكلفة التمويل والوزن النسيب لإلصدار اجلديد من األسهم املمتازة والعادية: 

 مداخل حساب التكلفة املتوسطة املرجحة   -2

 : عند إعتماد الترجيح يتم االعتماد على أحد املداخل اآلتية يف حساب التكلفة املتوسطة املرجحة

 :Historical Weight  مدخل األوزان الفعلية أو التارخيية 2-1

الفرض األساسي هلذا املدخل هو أن مكونات اهليكل املايل احلايل تعترب أمثلية ومستقرة، لذا يترتب عنه ضرورة 

 ةاملكونة لكل عنصر من عناصر هيكل رأمسال املؤسسة، مما يعين أن حصول املؤسس ةاحملافظة على احلصة النسبية احلالي

عتمادها إاملكونة هليكل رأس املال وبنفس النسب، فاملؤسسة وأثناء  رب أن يكون من نفس العناصجيعلى متويل إضايف 

وذلك إما عن طريق القيمة على هذا املدخل يف ترجيح تكلفة أمواهلا تصادف خيارين لطريقة تقييم مصادر التمويل 

  :الدفترية أو السوقية، وفيما يلي شرح لكل من الطريقتني

 : Book Value)( تكلفة األموال على أساس القيمة الدفترية   - أ

عتماد على القيمة الدفترية املرجحة لتقدير تكلفة األموال فهذا يعين إجياد احلصة النسبية لكل عنصر من أثناء اإل

حسب القيمة املسجل ا يف سجالت املؤسسة، واملالحظ هنا ميزة السكون اليت تطغى على هذا مصادر التمويل كل 

املدخل، ويتم حساب تكلفة األموال يف هذه احلالة عن طريق إجياد املتوسط احلسايب املرجح باألوزان، وذلك كما 

  :يلي

k��� � k�d� ! k.d. ! N N N ! k�d����k   أي    � ∑ k�d�
�
p �   

 :) Market Value(السوقية  ةكلفة األموال على أساس القيم  - ب

ل رأمسال املؤسسة، وذلك يكملختلف العناصر املكونة هل )اجلارية( عتماد على القيمة السوقيةيتم وفق هذا املدخل اإل

عن طريق حتديد أوزان وحصص كل عنصر، وتعترب عملية تقدير أوزان العناصر التمويلية على أساس القيمة السوقية 

السوقية للعناصر التمويلية قيمة كل بأكثر مالئمة من القيمة الدفترية وذلك لكوا أكثر جتسدا للواقع، ويقصد القيمة 

  .ض هذه العناصر إىل تقلبات يف قيمتها السوقيةمصدر يف السوق حيث تتعر
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  : )Target Weights(  مدخل األوزان املستهدفة 2-2

فتراض ثبات مكونات هيكل رأمسال املؤسسة من إ، هو )الفعلي( نتقادات املوجهة للمدخل السابقإن من أهم اإل

حيث النسب والعناصر، إذ يف كثري من األحيان يكون على املؤسسة تغيري املصادر التمويلية من جانب املكونات أو 

 لهذا املدخ وفقنتقاد فستقرارها من حيث التكلفة، وجاء هذا املدخل لتخطي هذا اإلإالنسب مما قد يؤدي إىل عدم 

سسة بوضع هيكل رأمسال مستهدف تسعى قدر املستطاع لتحقيقه، وبالتايل تعتمد املؤسسة على أوزان نسبية تقوم املؤ

  .حمددة لكل عنصر متويلي

وأهم مميزات التكلفة احملسوبة على أساس األوزان املستهدفة ثباا إال إذا تغري هيكل رأمسال املستهدف، ولكن هذا قد 

ستثمارية، ومقارنتها مع معدل ستعمال هذه التكلفة يف تقييم املقترحات اإلإند يشكل خطرا على املؤسسة وخاصة ع

  .1رتفاع التكلفة الفعلية لألموالإستثمار يف ظل العائد املتوقع على اإل

 : Marginal Cost of Capital (MCC)   املدخل احلدي للترجيح 2-3

األموال، ومنه فاألوزان احلدية متثل النسبة املئوية للمصادر التكلفة احلدية هي عبارة عن تكلفة الوحدة اإلضافية من 

التمويلية املختلفة اليت ترغب املؤسسة يف إضافتها إىل رأمساهلا، وعلى العموم تستعمل هذه الطريقة عند زيادة رأس 

التمويلية  ختلفت املصادرإإذا ما  خرآقتراح إىل إمن ن تكلفة التمويل ستختلف إقتراح فاملال، ويف ظل هذا اإل

املستخدمة أو أوزان هذه املصادر، فالتكلفة احلدية سواء للديون أو أموال امللكية تتغري، مما يعين تغري التكلفة احلدية 

، وعند هذه النقطة تبدأ تكلفة األموال يف (break-point) لألموال، وهذا التغيري هو ما يدعى بنقطة االنكسار

، بتكلفة أعلى من تكلفة األرباح )أموال ملكية خارجية(على متويل خارجي ةاملؤسسعتماد إرتفاع وهذا نتيجة اإل

  .2احملتجزة

   : وميكن توضيح ذلك من خالل الرسم البياين املوايل 

  التكلفة احلدية خمتلف مستويات رأس املال       :)1- 1( الشكل

  

Source : frank J.FABOZZI & pamela P.PETERSON–Financial Management & Analysis–op cit.- p331. 
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ن املدخل احلدي أعتبار إموال امللكية، وبأن التكلفة احلدية للديون أقل ما يكون مقارنة بأ من الشكل حيث نالحظ

قييم تللكثر دقة أس املال بطريقة أس املال املختار، فهو بذلك يعطي تكلفة رأهيكل ر رىل قيم حقيقية لعناصإيستند 

ل، وهذا ما يؤدي بالضرورة اىل تعظيم ثروة املالك، ويتم ذلك من ضفختيار األإبني املشروعات مما يسمح ب لةضواملفا

مجع األموال  على املؤسسةفستثمار يف املشروع إىل غاية تساوي التكلفة احلدية للتمويل مع اإليراد احلدي، اإلخالل 

حه يوضميكن تيف التكلفة احلدية للتمويل تساوي الزيادة يف اإليراد احلدي، وهذا ما  ةستثمارها إذا كانت الزيادإو

  :الرسم البياين املوايلباالعتماد على 

 الشكل (1-  2):     مستويات االستثمار والتكلفة احلدية

 

Source : frank J.FABOZZI & pamela P.PETERSON–Financial Management & Analysis–op cit- p334 . 

ستغالل األموال املتاحة وهذا إىل أن تتساوى التكلفة احلدية للتمويل مع اإليراد إفالشكل يفترض أنه بإمكان املؤسسة 

إذ سينعكس على  جيابية على املؤسسةإضري ألن ذلك سيكون له نتائج احلدي، فمادام العائد يطغى على التكلفة فال 

العائد اإلجيايب الذي ستحققه املؤسسة، أما يف احلالة العكسية فمن األفضل للمؤسسة االمتناع عن استخدام هذه 

  .املصادر التمويلية

تكلفة األموال  فختالإختالف هيكل رأس املال املستخدم، وإ: 1ختالف التكلفة احلدية إىل عاملنيإويعود أساسا    

   .ر هيكل رأس املاللكل عنصر من عناص
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  حمددات اهليكل املايل: املبحث الثالث

مصادر التمويل املختلفة مهمة بالنسبة للمؤسسة لكن األمر ال يتوقف عند هذا احلد،  علىتعترب عملية التعرف 

ترتب على املؤسسة أن حتاول بقدر املستطاع أن حتصل يستثمارية، فنظرا للتداخل بني خمتلف القرارات التمويلية واإل

ها بناء اهليكل املايل األنسب هلا ة من، وهذا حماولستثماراا بأفضل شروط ممكنةإعلى خمتلف املصادر التمويلية لتمويل 

  .مبا يتماشى وأهدافها املسطرة وقدراا، لذا يعترب اهليكل املايل أحد التحديات اليت تواجه املؤسسة

  مفهوم اهليكل املايل: املطلب األول

  تعريف اهليكل املايل   -1

  ".قل تكلفة ممكنةأذلك املزيج من األموال الذي يترتب عنه : " 1يعرف اهليكل املايل بأنه -

ختيارها من قبل املؤسسة لتغطية إعلى أنه توليفة مكونة من جمموع مصادر التمويل اليت مت : "كما ميكن تعريفه -

  .2"وتتكون من العناصر املكونة جلانب اخلصوم يف امليزانية العموميةستثماراا، إ

ستثماراا، واليت إإذن فاهليكل املايل هو عبارة عن اخلليط من األموال اليت تستعملها املؤسسة يف متويل خمتلف 

ليت مت احلصول عيها يف تتمثل يف مجيع أشكال وأنواع التمويل من أموال ملكية إىل الديون القصرية والطويلة األجل، وا

، فكما سبق اإلشارة إىل أن تكلفة إستخدام هذه األموالناجتة عن دنيا ظل أفضل الشروط، هذا إضافة إىل تكلفة 

ستثمارية، فاملؤسسة تسعى للوصول إىل هيكل مايل مثايل والذي حيقق األموال تستخدم للمفاضلة بني املشاريع اإل

  .هدفها املتمثل يف تعظيم قيمتها

نه جيب التفرقة بني مفهومني أساسني، ومها اهليكل املايل أويرى كال من األستاذين احلناوي وفريد مصطفى 

، فأما املفهوم األول واملتمثل يف اهليكل املايل فيقصد به املصادر التمويلية (Capital Structure) وهيكل رأس املال

، 3اليت تعتمد عليها املؤسسة يف متويل أصوهلا املختلفة، أما هيكل رأس املال فيقصد به التمويل الدائم للمؤسسة ةاملختلف

وهذا األخري يتكون عادة من مصادر التمويل طويلة األجل اليت متثل التمويل الدائم للمؤسسة واملكونة أساسا من 

ستبعاد لكل شكل من أشكال الديون القصرية األجل، لذا إمع  أموال امللكية إضافة إىل الديون طويلة األجل، وذلك

  .ميكن القول أن هيكل رأس املال إمنا هو جزء من اهليكل املايل

  حمددات اهليكل املايل    -2

تصادف املؤسسة لدى رغبتها يف تبين هيكل مايل معني العديد من العوامل اليت حتدد معامل هذا اهليكل، وأهم البنود 

الداخلة يف تركيبه وفق تصور حمدد للمؤسسة هلذا اهليكل، إذ تؤدي تغري هذه العوامل إىل التأثري على اهليكل املايل 
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احلذر يف عملية ختطيط اهليكل املايل، مما يتوجب ضرورة إعادة النظر فيه وتغريه هو األخر، لذا على املؤسسة أن تراعي 

  :1حتاجت املؤسسة إىل متويل إضايف، وذلك من خالل املوازنة بني اخلطر والعائد، ومن أهم هذه احملدداتإكلما 

ستخدام القروض، حيث إوتشري إىل درجة اخلطورة املرتبطة بالعمليات التشغيلية للمؤسسة و: خماطر النشاط −−−−

  .رتفعت خماطر النشاط وجب ختفيض نسبة التمويل بالديونإكلما 

رتفاع املخاطر املالية بالضرورة يؤدي إىل إلتزاماا، فإوترتبط مبدى قدرة املؤسسة على سداد : املخاطر املالية −−−−

  .عتماد على التمويل بالديونتدنية اإل

م األسباب اليت تدفع املؤسسة للتمول بالقروض، مما يسمح حد أهأحيث يكون : املوقف الضرييب للمؤسسة −−−−

ن حتصل أهلا باحلصول على وفر ضرييب، األمر الذي خيفض من العبء الضرييب على املؤسسة، ولكن قد حيدث و

هتالك املعجل، أو ترحيل اخلسائر لألمام أو اخللف من وعاء الضريبة إلااملؤسسة على إعفاء ضرييب وذلك من جراء 

  .مزاياه األساسية ىحدقتراض كمصدر للتمويل إلسنوات، وهذا يؤدي إىل فقدان اإللعدة 

خنفاض درجة الرفع التشغيلي، إيف حال ) قتراضاإل( ستخدام الرفع املايلإفاملؤسسة بإمكاا : الرفع التشغيلي −−−−

  .رجة خماطر النشاطخنفاض دإرتفاع يف الرفع التشغيلي، وهذا راجع إىل إل من املؤسسات اليت تتميز بضفأبشكل 

ستخدام القروض بشكل كبري، كما أن إفاملؤسسات اليت تتميز بسرعة منوها تعتمد على التمويل ب: معدل النمو −−−−

قتراض، لكن يف املقابل عتماد على اإلجع املؤسسات على زيادة اإلشرتفاع تكاليف التمويل باألسهم مقارنة بالدين يإ

  .ستعماهلا هلذا املصدرإعتمادها على القروض مما يقلل درجة إكرب جراء أقد تواجه هذه املؤسسات خماطر 

خنفاض األسعار السوقية لألسهم والسندات إرتفاع أسعار الفائدة وإؤدي ي: أحوال وظروف سوق رأس املال −−−−

  .حتياجاا التمويليةإإىل تراجع املؤسسة عن اللجوء إىل سوق األوراق املالية للحصول على 

  : 2امل أخرى أمههاإضافة إىل عو

ستثمارات على متويل اإلاملؤسسة ، حيث تعمل ةإذ يؤثر هيكل األصول على املصادر التمويلي: هيكل األصول −

غلب أصوهلا قصرية األجل فإا تعتمد على املصادر أطويلة األجل عن طريق األموال الدائمة، وأما عندما تكون 

  .القصرية األجل

 :ل التمويل، وهذا يرتبط بأمرين مهائختيار وساإوذلك عن طريق تأثريهم املباشر على : جتاهات رجال اإلدارةإ −

  .أما األمر الثاين فهو درجة اخلطر ؛التحكم والسيطرة على إدارة املؤسسة

فأراء املقرضني لطاملا كانت تلعب دورا هاما يف حتديد اهليكل املايل للمؤسسة، فاملقرض  :نيجتاهات املقرضإ −

  .سترداد أموالهإقتراض، وذلك ألجل حفظ مصاحله واملتمثلة يف ضمان لزيادة غري الطبيعية يف نسب اإلايرفض  غالبا ما

  :3كما ميكن أن جند أيضا
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  .يف ظل الظروف املتغرية أحتياجات اليت تنشمن خالل قدرة املؤسسة على تكييف هيكلها املايل مع اإل: املرونة −

درجة عالية  مستخداإستقرار يف املبيعات من إللمؤسسة اليت تتمتع بنمو وحيث ميكن : ستقرار املبيعاتإمنو و −

  .لتزامااإمن الرفع املايل، وذلك ألا لن تواجه صعوبات يف الوفاء ب

 ،على األموال من املصادر املختلفة قدرا يف احلصوليؤثر بدرجة كبرية على  ؤسسةفحجم امل: ؤسسةحجم امل −

  .وذلك لتوفر ضمانات ميكن أن تغطي هذه املصادر يف حال العجز عن السداد

   تكوين هيكل مايل مناسب للمؤسسة   -3

تعمل املؤسسة على تكوين هيكل مايل يسمح هلا بتعظيم عوائدها، وهذا من خالل حماولتها تقليص تكلفة التمويل 

تعظيم  من أجلستغالل هذه األموال، إوذلك يف إطار قدرا على مواجهة املخاطر الناجتة عن  ،إىل أدين مستوى ممكن

  .ثروة املالك وقيمة املؤسسة، لذا فاهلياكل املالية ختتلف من قطاع إىل أخر ومن مؤسسة ألخرىكل من 

  :تباين اهلياكل املالية بني املؤسسات 3-1

ختالف املؤسسات ختتلف هياكلها املالية وهذا بسبب إنه بأمن خالل ما مت عرضه من حمددات للهيكل املايل يتبني 

  .عتمادها على أنواع خمتلفة من مصادر التمويل أو من خالل تأثري احملددات السالفة الذكرإ

 )frank J.FABOZZI & Pamela P.PETERSON (فحسب 
1

تنتمي إىل نفس القطاع ن الصناعات اليت إف،  

ستعمال القروض أكثر من إمؤسسات معينة إىل  نات هيكل رأمساهلا، حيث يكون ميلقد تتشابه إىل حد ما يف مكو

عتمادا على القروض وتتجه يف إقل أأخرى اليت تعتمد على أموال امللكية، فمثال تكون مؤسسات الكومبيوتر واألدوية 

درجة املخاطر املرتفعة اليت متيز هذه الصناعات  إىلستثماراا إىل األسهم العادية، وهذا راجع بدرجة كبرية إمتويل 

لتزامات إنتاجية ضخمة، على العكس إجتاهات البحث العلمي ما يفرض عليها واليت تتصف بالدورية، كما ختضع إل

وهلا متثل صن أقتراض وذلك ألأكرب نسبيا على اإل شركات الطريان واملنافع العمومية واليت تعتمد بشكلذلك من 

ستقرار النسيب مما جيعلها قادرة على دفع خدمة ضمان جيد لتلك القروض ومن ناحية أخرى تتصف مبيعاا باإل

جل أستعمال النسب املختلفة من إالديون، فاملؤسسة هنا تكون مطالبة باملتابعة املستمرة لديوا، وذلك عن طريق 

نسبة هذا بإستعمال لى درجة أمان الدين وأيضا من جهة أخرى الصعوبات احلالية اليت تواجه املؤسسة، والتعرف ع

  :2تغطية الفوائد وخدمة الديون، واليت تعتمد على ثالث عوامل أساسية

  ؛قتراضنسبة اإل −

  ؛معدل الفائدة على القروض −

 .معدل رحبية املؤسسة −
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على مستوى نفس الصناعة، حىت ختالف نوع الصناعة أو إأخرى وذلك بفاهلياكل املالية ختتلف من مؤسسة إىل    

مايل مناسب هلا، لكن ما هي العوامل الواجب عن هيكل لتدخل جمموعة من العوامل يف حتديده، فكل مؤسسة تبحث 

  توفرها يف اهليكل املايل املناسب للمؤسسة؟

  : نسب هيكل مايلأبناء   3-2

، وأيضا عدم تهاهيكل مايل، هذا األخري الذي يكون له دور فاعل يف تعظيم قيمل ضفأتعمل املؤسسة على حتقيق 

اإلضرار مبصاحل املالك، ولتحقيق هذا اهليكل املايل جيب أن يتم التخطيط السليم له، مع مراعاة كافة العوامل احملددة له 

  :1هم السمات املميزة هلذا اهليكل املايل هيأواألطراف الفاعلة يف املؤسسة، ف

قتراض، مع عتمادها على اإلإلتزاماا عند إفاملؤسسة عليها مراعاة قدرا على الوفاء ب: القدرة على الوفاء بالدين .1

  ؛جتنيب املالك أي خماطر مالية إضافية

 تصاف اهليكل املايل بالقابلية للتغري وتعديل املصادر التمويلية وهذا تبعا للتغريات الناجتة عن احلاجةإوهو  :املرونة .2

  ،إىل األموال أو يف تكلفتها

  ؛دين حد ممكنأحتقيق من خالل اهليكل املايل املعتمد أعلى العوائد املمكنة مع تدنية تكلفة األموال إىل  :الرحبية .3

  . على إدارة املؤسسة والرقابة السيطرةوذلك عن طريق تقليل املخاطر املمكنة لفقدان  :الرقابة .4

  حتليل الرفع: املطلب الثاين

رتباطهما الوثيق ختيار هيكل رأمساهلا على كل من الرفع املايل والتشغيلي وذلك إلإبشكل كبري يف  ةاملؤسستعتمد 

مبفهومي العائد واخلطر، فاملؤسسة عند حصوهلا على أموال بتكلفة منخفضة فاملخاطر اليت تتعرض هلا من جراء 

  .ستغالل هذه األموال أكرب وبدءا سيتم التطرق ملفهوم الرافعةإ

    Leverage  مفهوم الرافعة   -1

ستخدامها، فمن الناحية اللغوية تعين تأثري أو إلك العديد من املعاين وذلك حسب ميإن مصطلح الرفع أو الرافعة 

ستعمال قوة صغرية، وتعين التأثري الكبري لكلمة أو فعل إأما من الناحية الفيزيائية فتعين رفع األوزان الثقيلة ب ؛فاعلية

عتماد املؤسسة على إولكن الرفع يف املؤسسة بصفة عامة يكون نتيجة  .2املكانة على باقي األفراد شخص صاحب

أدوات إنتاج ومصادر متويل ذات تكاليف ثابتة ما ينتج عنها كل من الرفع التشغيلي واملايل والكلي، وعموما يكون 

م العادية، ويف املقابل يؤدي إىل زيادة املخاطر فمن جهة يساهم يف زيادة عائد محلة األسه: 3للرفع تأثريين متضادين

رتفاع اليت يتعرضون هلا، وهو ما يعين أن الزيادة يف العائد تؤدي إىل إرتفاع يف القيمة السوقية للسهم ولكن أيضا اإل

خنفاض يف القيمة السوقية، وهنا يكون محلة األسهم العادية يف مواجهة العالقة بني العائد إيف املخاطر يؤدي إىل 
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رتفاع كل من إالرافعة يؤدي إىل  زيادةواملخاطر حيث تصحب الزيادة يف العائد زيادة يف املخاطر، وهو ما يعين أن 

وبالتايل فمقدار ودرجة الرافعة يف هيكل خنفاض يف العائد واملخاطرة، إخنفاض يؤدي إىل وكذلك اإل ،العائد واخلطر

رأمسال املؤسسة والذي يتكون من مزيج من أموال امللكية والديون طويلة األجل، يكون له تأثري ذا أمهية على قيمة 

  .املؤسسة وهذا عن طريق العائد واملخاطر

  Operating Leverage  الرفع التشغيلي   -2

التكاليف الثابتة التشغيلية للمؤسسة أساس وجود الرافعة التشغيلية واليت تكون تعترب   :مفهوم الرفع التشغيلي 2-1

أساسا ناجتة عن أساليب اإلنتاج املنتهجة من طرف املؤسسة، ويعرب مفهوم الرفع التشغيلي عن مدى حساسية الربح 

ة الثابتة من أجل تعظيم ة التشغيليستخدام املتاح للتكلفاإل: 1التشغيلي للتغري يف املبيعات، لذا ميكن تعريفها على أا

  .تغريات اليت حتصل باملبيعات يف الربح التشغيليتأثري ال

وهذا يعين أنه قد يؤدي تغري صغري يف املبيعات إىل تغري كبري يف الربح، ولكن قبل ذلك جيب التطرق إىل مفهوم ذو 

  .عالقة قوية بالرفع التشغيلي ممثال يف خماطر األعمال

تعترب خماطر األعمال من أهم العوامل اليت تعمل على حتديد تركيبة هيكل رأس املال، وتتميز   :خماطر األعمال 2-2

ختالفها من مؤسسة إىل أخرى سواء على مستوى نفس القطاع أو يف قطاعات خمتلفة، بل وعلى مستوى املؤسسة إب

د الذي يكمن يف التوقعات املتعلقة بالعوائد املستقبلية دالة لعدم التأك:"2نفسها عرب الزمن، وميكن أن تعرف على أا

، فهي بذلك عبارة عن ربح العمليات "ستثمارها لرأس املال يف األصول املختلفةإللمؤسسة واليت يتوقع أن تنجم عن 

   :3ستقرار وهذا حسب الظروف اليت تكتنف نشاط املؤسسة، وميكن متثيلها بالصيغة املواليةاليت تتميز بعدم اإل

�qr� � �q�j� ��eb%�s⁄   

  ؛ستثمار املؤسسةإالعائد املستقبلي على : ��qr: حيث •

• �q�j�  :؛صايف الربح التشغيلي بعد الضريبة  

• ��eb%�s  :رأس املال. 

ستخدام التمويل إوميكن القول إن خماطر األعمال هي درجة املخاطرة الكامنة يف أسهم املؤسسة فيما إذا مل يتم 

  .4املقترض من قبلها

  :5وهناك العديد من العوامل املؤثرة عليها وتتمثل يف 
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رتفاع خماطر األعمال وقد يرجع هذا إالتغري يف حجم الطلب على منتجات املؤسسة، فهذا التقلب يؤدي إىل  −

  ؛قتصادياملنتجات البديلة واحلالة أو الوضع اإل ؛التقلب إىل املنافسة

  ؛رتفاع خماطر األعمالإ أسعار بيع املنتجات، فالتغري يؤدي إىلالتغري يف  −

خالت، فكلما كانت املؤسسة يف حالة عدم التأكد من تكلفة مدخالا كانت أكثر عرضة دالتغري يف أسعار امل −

  ؛ملخاطر األعمال

  ؛مرونة الطلب على منتجات املؤسسة −

 .نسبة التكاليف الثابتة إىل التكاليف الكلية −

تتحدد وفق نشاط املؤسسة أو اال الذي متارس فيه نشاطها من جهة، ومن جهة أخرى  رالعوامل السابقة الذكإن 

ستراجتياا املختلفة تعمل على التحكم يف هذه العوامل إىل أقصى إظروف احمليط الذي تتواجد ضمنه املؤسسة، ووفق 

  .حد ممكن، وهذا ألجل احلد من هذه املخاطر

  : )DOL : Leverageof Operating  Degree(الرفع التشغيلي درجة قياس   2-3

يب يف أرباح التشغيل على التغري النسيب يف حجم سميكن قياس الرفع التشغيلي وذلك عن طريق قسمة التغري الن

  :   1ستعمال العالقةإب) DOL (املبيعات حيث ميكن احلصول على درجة الرفع التشغيلي 

�ts � uvwxC%
uy%   

• z{|r�%:  ؛    نسبة التغري يف الربح التشغيلي:   حيث z}%  :نسبة الغري يف املبيعات.  

بعدد مرات الرفع التشغيلي، وميكن صياغة املعادلة السابقة  يف األرباح وهذا يعين أن كل تغري يف املبيعات يقابله تغري

  :2على حنو أخر، وذلك عند مستوى معني من املبيعات كما يلي

�ts � y�)(Y~�
y�)(Y~�(�~

   

  سعر بيع الوحدة:  �و    ؛  عدد الوحدات املباعة: { :حيث •

  .التكاليف الثابتة:  ��و     ؛  التكلفة املتغرية للوحدة:  �� •

العائد بعد كل ومن املعادلة السابقة ميكن مالحظة أن درجة الرفع التشغيلي متثل نسبة العائد قبل التكاليف الثابتة إىل 

  .من التكاليف الثابتة واملتغرية

بتداء من نقطة إفالرفع التشغيلي كما سبق ذكره يبقى موجودا طاملا كانت هناك تكاليف ثابتة تشغيلية، ولكن 

  .خنفاض يف الرفع التشغيليإرتفاع يف حجم املبيعات إالتعادل يصاحب كل 
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دث على مستواها يؤثر على الرفع التشغيلي، وذلك يف ظل بقاء ن التغري الذي حيإأما بالنسبة للتكاليف الثابتة ف

رتفاع يف درجة الرفع التشغيلي، مما يعين إالعوامل األخرى على حاهلا، وبالتايل أي زيادة يف التكاليف الثابتة تؤدي إىل 

  .التغري يف صايف ربح العمليات الناتج عن التغري يف املبيعات

     Financial Leverage   الرفع املايل   -3

بفعل األعباء الثابتة اليت تتحملها املؤسسة  نشأإىل جانب التطرق للرافعة التشغيلية، واليت ت  :مفهوم الرفع املايل 3-1

من جراء النشاط اإلنتاجي هناك الرفع املايل، وتعمل كما هو احلال يف الرفع التشغيلي على حتسني الربح يف ظل ثبات 

ستفادة املؤسسة من املديونية، وذلك من إتكاليف بعض النفقات واملتمثل هنا يف القروض، فهي بذلك تعكس مدى 

تغالل العالقة بني تكلفة املديونية ومردودية األصول، وهذا ألنه ميكن أن يعرف الرفع املايل على أنه جمموع سإخالل 

ي ذستثماراا والإقتراض كأحد مصادر متويل عتماد املؤسسة على اإلإالقروض إىل جمموع األصول، وهذا يف حال 

صايف ربح  يف معنيلتغري يف صايف الربح بعد الضريبة من جراء تغيري ا:" 1نهأنتج عنه تكاليف ثابتة، ويعرفه هندي على ي

  ".واملتمثلة يف فوائد القروض وتوزيعات األسهم املمتازة ثابتةالالية املتكاليف المن وجود الرفع املايل نشأ العمليات، وي

عتمادها على التمويل مبصادر ذات تكلفة ثابتة واملتمثلة إتنشأ املخاطر املالية يف املؤسسة نتيجة   :املخاطر املالية 3-2

يف القروض واليت تكون تكاليفها الثابتة عبارة عن الفوائد املدفوعة، إضافة إىل توزيعات األسهم املمتازة واليت تعترب من 

اصة ال تتعرض عادة إىل حتياجاا على أمواهلا اخلإالتكاليف املالية الثابتة، وبالتايل فاملؤسسة اليت تعتمد يف متويل 

  .املخاطر املالية

ن منشأ األخطار املالية يكون نتيجة لقرارات إستثمار يف األصول، فعن قرارات اإل أفإذا كان خطر األعمال ينش

ستخدام هذا املصدر يؤدي إىل حدوث تقلبات يف إمتويلية وذلك حاملا يدخل يف تركيبة رأس مال املؤسسة القرض، ف

من خالل التذبذبات على مستوى صايف الربح بعد الضريبة، فوجود هذه التكاليف الثابتة يؤدي إىل  عائد املسامهني

خنفاض يف زيادة يف العائد املتاح للمالك بنسبة أكرب من نسبة الزيادة يف صايف الربح بعد الضريبة، ولكن يف حال اإل

، وبالتايل قد يؤثر على قدرة املؤسسة على الوفاء خنفاض العائد املتاح للمالكإصايف ربح العمليات فهذا يؤدي إىل 

  .إىل خماطر اإلفالس ر التزاماا مما جيإب

عتماد املؤسسة إوبالتايل فاملخاطر املالية هي عبارة عن اخلطر اإلضايف الذي يتحمله محلة األسهم العادية يف ظل 

  .قياسه بالتغري يف األرباحستثماراا، ويتم إعلى القروض إىل جانب أموال امللكية يف متويل 

عتبار الرفع إب : Degree of Financial Leverage ( DFL)]: درجة الرفع املايل[قياس الرفع املايل   3-3

 ستعمالإوذلك عن طريق  هو عبارة عن حماولة تعظيم حصة السهم نتيجة التغريات احلاصلة يف األرباح التشغيلية املايل
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                              :1الرفع املايل عند تغري معني يف صايف ربح العمليات، كما يليميكن قياس درجة القروض، و

        �Xs � uv)�%
uvwxC%  

  .نسبة التغري يف العائد على السهم:  %��}z ؛      -مرة - درجة الرفع املايل: Xs�: حيث •

 : 2درجة الرفع املايل، وذلك عند مستوى معني من صايف ربح العملياتستعمال العالقة التالية يف حساب إكما ميكن 

                                                            �Xs � uvwxC%
uvwxC%(p(�A� [�(CD\⁄ �  

عدد األسهم حتساا بقسمة األرباح الصافية بعد الفائدة والضريبة على إيتم  \��} ] فحصة السهم من الربح

أن التغري النسيب يف حصة األرباح لكل سهم نتيجة التغري يف األرباح  ناالعادية املصدرة واملباعة، فسبق وأن ذكر

التشغيلية جيب أن يكون أكرب من التغري النسيب يف الربح التشغيلي، وهنا يكمن مفهوم الرفع املايل مما يعين أن درجة 

د الصحيح، وميكن معرفة أثار الرفع املايل على حصة السهم من الربح عند تركيبات الرفع املايل تكون أكرب من الواح

متويلية خمتلفة، وذلك من أجل إختيار أفضل تركيبة ممثلة يف هيكل رأس املال حبيث تعظم عوائد املالك إضافة إىل 

  :تعظيم قيمة املؤسسة، وذلك يف حدود قدراا التمويلية، والشكل املوايل يوضح ذلك

  يف ظل معدالت رفع خمتلفة���}�حصة السهم من الربح  ��r|}�والربح التشغيلي  العالقة بني   : )3 - 1( الشكل

 

  .282 ص –مرجع سبق ذكره  -التمويل وإصالح خلل اهلياكل املالية -مسري حممد عبد العزيز: املصدر

وذلك بزيادة الربح التشغيلي  ،السهم العادي من الربحمن الشكل يتضح أن الرافعة املالية تؤدي إىل زيادة يف حصة    

   .حيث حتقق أعلى العوائد يف ظل اإلعتماد بشكل كبري على اإلقتراض للمؤسسة

  :3تتمثل أهم اآلثار للرفع املايل يف  :ستعمال الرفع املايلإاآلثار املترتبة عن  3-4

  ؛االقتصاديتعظيم األرباح واخلسائر للمسامهني، وذلك حسب الوضع  −
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  ؛ستخدام القروضإزيادة اخلطر املايل للمؤسسة، وهذا بسبب أعباء خدمة الدين املترتبة جراء  −

كرب أرتفاع نسبة املديونية تعين عائدا متوقعا إقتراحات التبادل بني العائد واخلطر، حيث إيقوم اهليكل املايل على  −

  .يل مابني العائد واخلطرضيقوم على عالقة التف ةنسب املديونية املالئم بني ختيارإلاكرب أيضا، وأوخطرا 

  إختيار هيكل رأس املال: املطلب الثالث

يلعب الرفع دورا فعاال يف اختيار هيكل رأس املال املناسب للمؤسسة، وهذا وفقا لقراراا، وأيضا لتفصيالا 

  .واألهداف املسطرة

    Breakeven Analysis حتليل التعادل   -1

الرفع التشغيلي أو املايل أو حىت الكلي مبفهوم آخر ذو عالقة ذه املفاهيم وهو حتليل التعادل، يرتبط مفهوم 

الثابتة منها أو املتغرية، إذ متتاز التكاليف الثابتة  ءفتحليل التعادل يقوم على ضرورة التفرقة بني أنواع التكاليف سوا

  .بثباا مع  تغري حجم اإلنتاج، على عكس التكاليف املتغرية اليت تتغري وفق حجم اإلنتاج إما بالزيادة أو النقصان

ده عن ققحجم املبيعات والربح يهدف إىل حتديد حجم اإلنتاج لذي ال حت؛ فتحليل التعادل أو حتليل التكاليف

، إضافة إىل تقدير الربح عند كل مستوى ممكن للمبيعات، وهذا حيدث عند نقطة 1املؤسسة ال ربح وال خسارة

التعادل، ونقطة التعادل هنا ال متثل التشغيلية أو املالية، إمنا نقطة التعادل الكلية واليت حتدد عندها حجم املبيعات اليت 

 :وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل املوايل. الية، وكذا التكاليف املتغريةتغطي كافة التكاليف الثابتة التشغيلية وامل

  حتديد نقطة التعادل       : )4 - 1( الشكل

 

  .114 ص –مرجع سبق ذكره  –الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات  –منري إبراهيم هندي : املصدر

فمن الشكل يتبني أن عند نقطة التعادل تكون األرباح التشغيلية مساوية متاما للتكاليف التشغيلية الكلية واليت ال 

حتقق عندها املؤسسة ال ربح وال خسارة، ولكن قبل نقطة التعادل تتحمل املؤسسة خسائر وهذا كون التكاليف أكرب 
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للمؤسسة، إذ حتقق بالنسبة نقطة التعادل واليت تكون منطقة أمان من األرباح احملققة على عكس القيم اليت تكون بعد 

  .فيها املؤسسة عوائد تغطي كافة التكاليف

  :  1ستعمال العالقة التاليةإوميكن حساب نقطة التعادل رياضيا ب

} � � � �� ! } � ��    �� } � �� �� � ���⁄   

من أجل إختيار املصادر التمويلية املالئمة للمؤسسة، وهذا بناء على األرباح  لستعمال حتليل التعادإكما ميكن 

عتماد على الديون عن طريق اإلأو العادية  باألسهماحملققة واليت تتمثل يف حصة السهم من الربح، أما يف ظل التمويل 

عتبار لطريقة األخذ بعني اإل فنقطة التعادل هنا تعكس حجم املبيعات اليت تؤدي إىل نفس العائد على األسهم دون

  : 2التمويل، وميكن حتديد نقطة التعادل بالعالقة املوالية

���� � V�(�����������W�0(���
� � V�(�����������W�0(���

� � ����   

العائد على السهم عند إستعمال :  ��v}؛   ستعمال األسهمإالعائد على السهم عند : ��A}: حيث •

  .متثل عدد األسهم القائمة� و   ؛  الدين

  :وميكن توضيحها من خالل الشكل البياين املبني أدناه كما يلي

  نقطة التعادل    : )5- 1( الشكل

  

Source : Richared A.BREALEY et all - FUNDAMENTALS CORPORATE FINANCE - 3
rd 
Edition - Mc 

Graw –Hill -2001- p 563.  

عتماد على نه من األفضل للمؤسسة اإلإقل من مبيعات التعادل فأنه يف ظل مبيعات أمن خالل الشكل ميكن القول 

على القروض،  دعتماالتمويل بأموال امللكية، وذلك كوا حتقق أرباحا لألسهم أعلى من األرباح احملققة من جراء اإل

عتماد على تحقق من جراء اإلتلسهم من األرباح واليت افحصة  تعادلمبيعات يفوق مبيعات ال ىأما يف ظل مستو

عتماد على التمويل ي اإلضالديون يف التمويل تكون أعلى منها إذا مت التمويل بأموال امللكية، فمصلحة املؤسسة تقت

  .بالديون

                                                           
1
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ربطناها مع ن نقطة التعادل تتغري يف ظل تغري جمموعة من العوامل، فإذا أومن خالل ما سبق ميكن أن نستنتج 

رتفاع نقطة التعادل، وهذا راجع إحدمها يؤدي بالضرورة إىل أرتفاع إرتفاعهما معا أو إن إالتكلفة الثابتة واملتغرية ف

إىل زيادة حجم املبيعات الواجب بيعها للتمكن من تغطية الزيادة يف التكاليف، ومنه فنقطة التعادل يف عالقة طردية مع 

يؤدي إىل  بإرتفاعهملتغرية والكلية، وعلى العكس من ذلك جند سعر بيع الوحدة والذي كل من التكاليف الثابتة وا

كون نقطة تقل ميكن من تغطية التكاليف، فأخنفاض نقطة التعادل وهذا نتيجة لزيادة اإليرادات، مما يعين بيع حجم إ

  .التعادل على عالقة عكسية مع سعر بيع الوحدة

  :  )املضاعف( الرفع الكلي   -2

إن زيادة مبيعات املؤسسة يف ظل وجود رفع تشغيلي بالضرورة تؤدي إىل زيادة الدخل الصايف قبل الفائدة 

والضريبة حسب ما هو معروف، ولكن هذه الزيادة يف الدخل قبل الفائدة والضريبة ويف وجود رفع مايل تؤدي 

مد على هذا املزيج من الرفع التشغيلي واملايل كرب يف حصة السهم من الربح، وهلذا فاملؤسسة تعتأبالضرورة إىل زيادة 

: 1ثر التغري يف املبيعات على حصة السهم من الربح وهو ما يدعى بالرفع الكلي، وميكن تعريفهأجل تعظيم أمن 

  .يثر التغري يف املبيعات على رحبية السهم العادأجل تعظيم أستخدام التكاليف الثابتة املالية منها والتشغيلية، وهذا من إ

ميكن قياس الرفع الكلي عن طريق قياس تأثري التكلفة الثابتة يف رحبية السهم العادي، وذلك  :قياس الرفع الكلي 2-1

  :                          2يةوالستعمال العالقة املإب

�%s � uv)�%
u�%   

  .املبيعاتالتغري النسيب يف : %�z    ؛ درجة الرفع الكلي     : s%�: حيث •

  :3ستعمال العالقة اآلتيةإيمكن فعتماد على مستوى معني من املبيعات، أما يف حالة اإل

�%s � y�)(Y~�
y�)(Y~�(�~(x*   

ن الرفع الكلي من خالل املعادلتني السابقتني يظهر مدى قوة تأثري التكاليف الثابتة التشغيلية واملالية على إومنه ف

يعترب من بني أهم املزايا اليت يقدمها الرفع الكلي إضافة إىل توضيح العالقات املختلفة بني كل من رحبية السهم، حيث 

  .الرفع التشغيلي واملايل

 أنعتماد املؤسسة على درجة عالية من الرفع التشغيلي إىل إيؤدي  :العالقة بني الرفع املايل والتشغيلي والكلي 2-2

ت مرتفع، مما قد يؤثر على األرباح قبل الفائدة والضريبة، بينما يكون تأثري نقطة التعادل ستكون عند حجم مبيعا

رفع : 4يؤدي إىل إطالق على كل من الرفع املايل والتشغيلي االرفع املايل على السهم بفعل التغري يف املبيعات، وهذا م
                                                           

1
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وملا كان الرفع الكلي هو عبارة عن   .املايلرحلة األوىل بالنسبة للرفع التشغيلي، ورفع املرحلة الثانية بالنسبة للرفع امل

  :  األثر املشترك للرفع التشغيلي واملايل، فيمكن التعبري عن الرفع الكلي بالعالقة

��� � �q� � ���   

  املفاضلة بني هياكل رأس املال البديلة   -3

ومن مث قيمة  تعظيم ثروة املالكإىل عتمادها على هيكل مايل حمدد دف من وراء ذلك إإن املؤسسة ومن خالل 

قتراض، واليت ستخدام املصادر التمويلية منخفضة التكلفة وخاصة اإلإاملؤسسة ككل، مما يعين حماولة جتنب التوسع يف 

رتفاع املستقبلي يف تكلفة التمويل، مما يؤثر على املؤسسة، لذا تزيد من املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة، وأيضا اإل

ستراجتياا إلة بينها مبا يوافق ضليها دراسة كل البدائل التمويلية املتاحة أمامها وحماولة خلق أسس للمفافاملؤسسة ع

الرفع  ؛عتماد على جمموعة من األسس منها العائد املتوقع حلملة األسهم العاديةلة باإلضاملنتهجة، وعموما يتم املفا

  .واخلطر

عبارة عن صايف الربح املتبقي وهذا بعد سداد الفوائد والضريبة، وأيضا  فالعائد املتوقع حلملة األسهم العادية هو

لة بني هياكل رأس املال ضستعمال هذا املفهوم كأساس للمفاحصول أصحاب األسهم املمتازة على التوزيعات، وإل

. 1ا هذه الرحبيةاملؤسسة، جيب الوقوف على رحبية السهم العادي وكذا املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هل ماملتاحة أما

  .ل لرحبية السهم يف ظل مستويات خمتلفة لصايف ربح العملياتضفأرح شومن خالل الشكل املوايل ميكن 

  رحبية السهم يف ظل مستويات خمتلفة لصايف ربح العمليات     :) 6 - 1( الشكل

  
  .145 ص –مرجع سبق ذكره  –الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات  –منري إبراهيم هندي  :املصدر         

فمن خالل الشكل ميكن تقسيم املنحىن إىل ثالث أقسام وفق مستويات خمتلفة لصايف ربح العمليات وأثرها على رحبية 

 ؛1البديل: تكون مرتبة كما يليرحبية السهم ن إ، فK قل منأالسهم، ففي ظل مستويات صايف ربح العمليات 

ويرجع هذا الترتيب أساسا أفضلية العوائد الناجتة عند التمويل بالقروض، األسهم املمتازة مث  2البديل ؛ مث3البديل

   .فيكون من األفضل للمؤسسة االعتماد على الرفع املايلالعادية على التوايل، 
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  2البديل ؛ مث1البديل ؛3البديلن الترتيب يصبح إ، فK.N :ولكن عندما تكون صايف ربح العمليات بني النقطتني

، ومن 1، البديل2، البديل3البديل: يكون الترتيب كما يليN  وبعد النقطة وهذا راجع إلرتفاع املخاطر املالية،

، هذه النقاط تزودنا مبعلومات مفيدة حول )2أ ، 1أ(و )1أ ، 3أ( املالحظ من الشكل وجود نقطيت تقاطع بني كل من

  .، وهذه النقاط يف واقع األمر متثل نقاط التعادل)رحبية السهم من وجهة نظر( لة بني البدائل املتاحةضاملفا

لة بني هياكل رأس املال املختلفة على أساس رحبية السهم، وهذا يف ظل ضتربز املفااملوايل ومن خالل الشكل 

رحبية  مستويات خمتلفة لصايف رحبية العمليات، لكن هذا التحليل منقوصا مادام مل يتعرض للمخاطر اليت تتعرض هلا

السهم، وكما سبق التطرق إىل أنواع املخاطر سواء املالية أو التشغيلية، حيث يتأثر العائد الذي حيصل عليه املالك، 

عتماد املؤسسة يف متويل أصوهلا على مصادر التمويل ذات إكما تتأثر درجة املخاطر اليت يتعرض هلا هذا العائد بدرجة 

ختالف إعن طريق الرفع املايل كما سبق اإلشارة إليه، وكذا ختتلف درجة الرفع املايل ب إماالتكلفة الثابتة، وهذا 

تربط بينهما عالقة طردية فبالضرورة  إذمستوى صايف ربح العمليات، ويتم من خالل املوازنة بني العائد واملخاطر، 

  :وايلكرب والعكس، ونوضح ذلك من خالل الشكل املأيترتب عن العائد املرتفع خماطر 

  العالقة بني العائد، املخاطر والرفع املايل     :) 7 - 1( الشكل

  

  .404 ص - مرجع سبق ذكره - عبد العزيز النجار: املصدر
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  :الفصل األول الصةخ

جل حتقيق أهدافها اإلستراتيجيــة أختيار هيكلها املايل، وهذا من إتعتمد املؤسسة على جمموعة من املعايري يف 

ختاذ القرار، وكذا التداخل الكبري بني خمتلف القرارات عتبار املؤسسة مركزا إلتعلق بتعظيم قيمتها، فنظرا إلوخاصة ما 

قتصاد احلر اليت تتخذها املؤسسة، خاصة منها بالقرارات االستثمارية وعالقتها الوثيقة بالقرارات التمويلية ويف ظل اإل

دراسة ومقارنة هذه البدائل وذلك فيما تسمح ا إمكاناا وعمال  وتوفــر البدائل التمويلية، تعمد املؤسسة إىل

  .على تغطية حاجاا

عتماد عليها كما سبق التطرق وتلعب التكلفة هنا دورا رئيسيا يف حتديد جمموعة املصادر اليت ميكن للمؤسسة اإل

أدىن ما ميكن، مما يسمح هلا بتعظيم إليه، فاملزيج التمويلي الذي دف املؤسسة إىل تكوينه ال بد أن تكون تكلفته 

  . عوائدها

ولكن املؤسسة ومن خالل تركيبة األموال اليت تعتمد عليها تسعى بالتأكيد لتعظيم العوائد املتوقعة، وأيضا 

مدى تأثري اهليكل املايل على قيمة املؤسسة،  لستمرار يف نشاطها و حماولة تعظيم قيمتها، وبالتايل ميكن التساؤل حواإل

  .و هو ما سنتناوله يف الفصل الثاين
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  :متهيد

تعظيم القيمة السوقية  أنا الشك فيه ممتسعى لتحقيقها خالل فترة حياا، و األهدافتسطر املؤسسة جمموعة من 

  .يف املؤسسةالفاعلة  األطرافلكافة  األساسي ستمراريتها، فهو مبثابة احلافزإبرز مقومات أللمؤسسة من بني 

، تعكس حالة املؤسسةميكن أن أهم العناصر اليت  املال رأساملتداولة يف سوق  األجلاملالية الطويلة  األدوات متثلو

تعمل إذ البعيد،  اهادمب يزتتم بإعتبارهاوذلك املال  رأسهيكل  باألحرى أومكونات اهليكل املايل،  أهمكوا تشكل 

على جيايب إ تأثريإحداث  بغية والعائدتم فيه املوازنة بني اخلطر ي والذيمثل، أمايل املؤسسة من خالهلا على بناء هيكل 

  على القيمة السوقية للمؤسسة؟ تأثريهل للهيكل املايل  ؛القيمة املستقبلية للمؤسسة، ولكن السؤال املطروح

يتم التركيز على العالقة اليت تربط اهليكل املايل بالقيمة السوقية للمؤسسة، وهذا عن طريق سعاجلة هذا الفصل ملو

  :، واملتمثلة يفرئيسيةثالث عناوين  تناولعن طريق  املوضوعالنظريات اليت عاجلت هذا  إىلالتطرق 

 وقيمتها؛ املؤسسة: املبحث األول �

 ؛اهليكل املايل على قيمة املؤسسة تأثريل ةفسرامل األساسيةالنظريات : املبحث الثاين �

 .اهليكل املايل على قيمة املؤسسة تأثريل وتفسريهاالنظريات املعاصرة : املبحث الثالث �
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اة و قيمتهاملؤسس: ولاألاملبحث   

قادرة على  وشركاتقتصادي متكامل، مكون من جمموعة مؤسسات إبناء نسيج  ضرورةالواقع احلايل  يفرض

العمل على  ضرورة ى هذه املؤسساتحيتم عل األمر الذيقتصاد الليربايل، ستمرار واملنافسة خاصة يف ظل هيمنة اإلاإل

 قتصاديةاملؤسسة اإل خصائص أهمإىل  سيتم التطرق، ويف البدء السوقية تعظيم قيمتهاحماولة احلفاظ وومن مث  ؛بناء

  .ومميزاا

  ةاإلطار املفاهيمي للمؤسس: املطلب األول

  املؤسسة االقتصاديةخصائص ومفهوم    -1

 اهلائل، وهذا نتيجة للتطور عرب الزمن هاعلي تعاقبتج تطور وتراكم للمفاهيم اليت ايعترب املفهوم احلايل للمؤسسة نت

  .البشريةاملوارد  إىل إضافة، اإلنتاج وسائلخمتلف الذي حصل يف 

  :مفهوم املؤسسة 1-1

املتعلقة  النشاطات، وبالتايل جمموعة اإلنتاجي النشاطالوحدة االقتصادية اليت متارس  أاعلى  ةاملؤسسعتبار إميكن 

متارس جمموعة من  إمنا فاملؤسسة إذا، 1املسطرة واألهدافجل حتقيق الغايات أراء وختزين وبيع، وهذا من شبه من 

وميثل الفرق بني تكلفة  .من جراء بيعه للمستهلك عائداتجل خلق منتوج ذو قيمة تعمل على حتقيق أالعمليات من 

  .املنتج وسعر بيعه، الربح الذي تتحصل عليه املؤسسة

معه يف مراحل حياته  تتشابهإذ احلي،  كائنأي وعلى العموم تكون للمؤسسة دورة حياة مثلها يف ذلك مثل 

ومن مث  ؛مؤسسة جديدة نشأةليت ينتج عنها نبثاق اواإل التأسيسمرحلة : 2يف أن تلخص هذه املراحل ميكناملختلفة، و

  .مرحلة التدهور واملوت وأخريامرحلة ترميم اهليكل التنظيمي  ؛الترميم والسيطرة ؛)النمو( تليها مرحلة التجميع

ستمرار، إيكون دليال على تطورها وتغريها ب إمنا، بعضها أوفاملؤسسة من خالل مرورها على هذه املراحل اخلمسة 

للمرحلة العمرية اليت متر ا،  ومالكيها اإلداريمراعاة الطاقم  مما حيتم ضرورةقيمة هلا،  وبناء حتقيق ىعلوذلك عمال 

  .بالنفع وإياهايعود عليهم  أمثليا ستغالالإستغالهلا العمل على إو

 ؛املالكني ؛العمال كل من ممثلة يف ،خارجية أوسواء داخلية  األطراففاملؤسسة عبارة عن جتمع موعة من 

 رأس كأسواق األطرافعلى الربط بني هذه  األسواقتعمل خمتلف إذ . واملوردين الزبائنالديون،  أصحاب ؛الدولة

   .اخل...العمل أسواقاملال، 
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 :1قتصادية فيما يليامليزات للمؤسسة اإل أهموتتمثل  

 عليها واجبات؛ ويفرضقانونية مستقلة، مما يعطيها حقوق  شخصيةمتلك املؤسسة  �

 حتديد أهدافها وسياستها وكذا أساليبها يف العمل؛ �

 ؛عمالة ؛ستمرار من خالل قدرا على توفري متويل كايفواإل ألجلهاالوظيفة اليت وجدت  أداءالقدرة على  �

 على التكيف مع الظروف املتغرية؛ أيضاوالقدرة 

 اإلنتاجقتصادي للمجتمع، من خالل مسامهتها الفعالة يف يف النسيج اإل أساسيةقتصادية إتعترب املؤسسة كوحدة  �

 .ومنو الدخل الوطين

  :2فيما يلي إبرازهاميكن  شترك املؤسسات يف جمموعة من اخلصائص،ت  :ؤسسة االقتصاديةملا خصائص 1-2

سلع لا إنتاجيف  ةواملتمثلللمؤسسة  األساسيةمن خالل الوظيفة وذلك  ؛جتماعيةإقتصادية وإاملؤسسة وحدة  �

بيعها،  بغرضعلى شكل سلع وخدمات يف السوق  تعرض ، واليتخمرجات إىلخالت دواخلدمات عن طريق حتويل امل

فاملؤسسة  أخرىومن ناحية املعلومات الالزمة،  إىل إضافة اإلنتاجعلى خمتلف عوامل يتم اإلعتماد هذه العملية وإلمتام 

رية شموارد بوال، ملا رأسمن  :تفاعلة يف تكوينهاملا األطرافبل هي جمموعة من  ،من طرف واحد تتشكلال 

 ضرورة يفرضقتصادي، والذي اهلدف اإل إىل إضافةجتماعي إ، ما يرسم معامل هدف واإلدارينيكالعمال والتقنيني 

هذه أفراد ف التإخ معجتماعية، النفسية واإل؛ يف احلاجات املادية أساسااملختلفة، واليت تتمثل  األفرادسد حاجات 

 .فيها واحدكل  من طرف ةاملسطراألهداف  إىل إضافة ؛ثقافة كل فرد ؛اموعة من حيث املؤهالت احملصل عليها

ح العمليات اليت تقوم ا املؤسسة، مما حيتم عليها بمن رأساسا  تتأتىواليت  ؛املؤسسة وحدة لتوزيع املداخيل �

ورسوم للدولة،  ضرائب ؛على الديون فوائد ؛واتب للعمالرالفاعلة فيها، وذلك عن طريق ال األطراف مكافأة ضرورة

 .اخل...على مالكي املؤسسة األرباحوتوزيعات 

من هويتها وثقافتها ضعتبارها متتلك تارخيا وتقاليد تدخل إوب ؛ختاذ القراراتومركز إل إنسانيةؤسسة جمموعة ملا �

ا مييزها عن ممالفاعلة يف املؤسسة،  األطرافيت تتقامسها خمتلف لا األفكارقوانني وجمموعة من  إىل إضافةالتنظيمية، 

ختاذ جمموعة من القرارات يف إري بسهولة، كما يتم يتغلغريها من املؤسسات، وعموما تكون هذه امليزات غري قابلة ل

ختاذ القرارات ، ما جيعل منها مركزا إلاإلنتاجو، وهذا من خالل عملية التنظيم اليت تكتنفها ظروفلاملؤسسة حسب ا

 .املختلفة مستوياايف 

 بيئةالرغبات الالمتناهية للمستهلكني يف ظل  إلشباعخمتلف السلع واخلدمات  إنتاجعلى  أيضاؤسسة ملتعمل اكما  �

 البيئةتقبل هذه درجة التهديدات، وهذا حسب أو  ؛لفرصلمصدرا كذلك  البيئةحمدودة املوارد، كما قد تكون هذه 

نظاما  متثل بإعتبارهاللفرص وجتنب التهديدات،  األمثلستغالل التفاعل معها وهذا باإل ضرورة يفرض، مما املنتجا
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من عالية درجة  علىكفء  إداريعتماد على طاقم اإل بضرورةاخلارجية، وهنا جيب التنويه  بالبيئة ويتأثرمفتوحا يؤثر 

 .   ستقالليةاإل

  أشكاهلاهم أاملؤسسة و أهداف   -2

يف صياغتها املسطرة، واليت ختتلف  أهدافهاحتقيق  إىلونوعها  شكلهامهما كان  الناشطةى خمتلف املؤسسات عتس

  .وشكلهاعليها  املفروضةالقيود  ؛نشاطهاطبيعة ؛ ، وهذا حسب رغبات مالكيهاأخرى إىلمن مؤسسة 

   :املؤسسة أهداف 2-1

اهلدف من العوامل  نأعتبار إقتصادية، بإلاملراد حتقيقها عرب خمتلف املدارس ا لألهدافظرة املؤسسة فت نلختإلقد 

وحدانية اهلدف، واملتمثل  مبدأكالسيكي والنيوكالسيكي يقوم على لالفكر ا أن كانسلوك املؤسسة، فبعد لاملوجهة 

يل يف هاتني لاليت كان يقوم عليها التح لألسسيف تعظيم الربح احملقق من املؤسسة، والذي يعترب كنتيجة حتمية أساسا 

، لكن هذا اهلدف يعد اقلمغ اعتبارها نظامإباخلارجية على املؤسسة  البيئة تأثري وإمهالاملدرستني كالعقالنية املطلقة، 

  .روالتغري املستم البيئةستقرار إالعقالنية احملدودة وعدم عوامل عديدة منها  إىلمنه واقعية، وهذا راجع  أكثرنظري 

 األهدافؤسسة بتحديدها موعة من مل، فااألهدافمن نادى بتعدد  أول (P. Drucker)وقد كان دريكر

 أساسية أهدافستمرارية والنمو يف السوق، وقد خلصها يف مثانية يساعدها على اإل أن نهشأها، من قوالسعي وراء حتقي

 ؛األداءمستويات  ؛واردملا ؛ربتكااإل ؛الرحبية ؛اإلنتاجية ؛حصة السوق :ؤسسة، وتتمثل يفملا نشاطور عليها حيتم

    .1جتماعيةعتناء بالعمل واملسؤولية اإلاإل

بالتوسع وزيادة  أو، أصوهلاالنمو يف  أومستوى معني من النمو، وهذا من خالل الزيادة  قفاملؤسسة قد تسعى لتحقي

 بأكربوالبيع  لإلنتاجتها لك عن طريق حماولوذ األعمالحتقيق مستوى معني من رقم  اهلدف العمالة، كما قد يكون

ستقاللية يف السوق، بينما قد يكون هذا دف السيطرة على السوق، مما يعطيها السلطة واإلوإمنا يكون كمية ممكنة، 

  .للمؤسسة األساسيستمرار هو اهلدف واإل البقاء

   :2إىلاملنظمة  أهدافتقسم  أنكما ميكن 

  :يف األهدافهذه  أهموتتمثل : االقتصادية األهداف  1- 2-1

ستعمال جزء من هذه إمن خالل ستمرار والنمو، دى كفاءة املؤسسة ودافعا لإلملعتباره معيارا إحتقيق الربح ب −

ستعمال إتملة، كما يتم حملاملنافسة ومواجهة املخاطر ا أمام، وهذا ما مينحها القوة للصمود رأمساهلايف رفع  األرباح

 .األرباحسياسة توزيعات  عن طريق املالكنييف توزيعها على  األرباحهذه 
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 ويكونعن طريق تصريف منتجاا للمستهلكني،  هذا، وبات اتمعلتعمل املؤسسة على تلبية خمتلف متطكما  −

 .اإلنتاجملواردها، من خالل حسن التخطيط لعملية  األمثلستخدام اإل أو اإلنتاجاملؤسسة عقلنة  على

  .السوقية عن طريق تعظيم قيمتهاذلك منافسيها، و أمامعلى حتسني صورا أيضا تعمل املؤسسة كما  −

  :، وتتمثل يفأفرادهاوبني  املؤسسة بالعالقات بني األهدافوترتبط هذه  :جتماعيةاإل األهداف  2- 2-1

ختالف املؤسسات إوختتلف ب ،عاملني فيها مقابل جهودهم املبذولةلا لألفراد األجورمستوى مقبول من  ضمان �

املقدمة  واألجور اإلنتاجيةة سوق العمل، فعلى املؤسسة من خالل العمليات كحر إىل إضافةوالنظام االقتصادي 

خمتلف  يف أيضاادية واملالية هلم، ويتجسد هذا ملا اإلمكاناتبتوفري  معيشتهمى حتسني مستوى لتعمل ع أنلعماهلا 

جتماعية يف إلق عالقات مهنية وخل مالئمتوفري جو  ضرورة إىل إضافةاملقدمة للعمال، واملرافق االجتماعية،  التأمينات

  .املؤسسة

 تكوينبالعمل على  أو، اإلشهارستعمال إاملستهلكني ب أذواقعلى  بالتأثريستهالكية جديدة، وهذا إ أمناط إقامة �

   . هاوالتأثري فيأ تمعستهالكية ملختلف طبقات اإعادات 

السليب على  التأثري إىلمن قبل املؤسسة  إحداها إمهالاليت حددها يؤدي  األهداف أن (P. Drucker) ويرى

  .، فهي ذات ترابط وثيق فيما بينهااملتبقية األهداف

يف حد  املنظمة أهداف األمرال تعكس يف واقع  األهدافهذه  أن) Harch et Cyert(يف حني يرى كال من   

  .1املفاوضةيتم حتديدها بواسطة  إذذين يسيطرون على املؤسسة، لا األعضاء أهدافمتثل  وإمناذاا، 

 ؛الفاعلة يف املؤسسة، واملتمثلة يف املسريين األطراف أهدافعلى التوفيق بني خمتلف  اإلدارةعمل  ضرورةوهذا يعين 

  .اخل...واملقرضنياملالك  ؛العمال

  :املؤسسات أشكال  2-2

وذلك بفعل العديد من العوامل، لذا ميكن التمييز بني جمموعة من التقسيمات  شكلهاختتلف املؤسسات من حيث 

ها عتمد فيإ يتال الزاوية وذلك من حيث أنواععدة  إىليمكن تقسيم املؤسسات فقتصادية، اإل األدبياتها تاليت تناول

  : غالبا يت تكونعملية التقسيم، وال على

 القانوين؛ الشكلحسب  �

 طبيعة امللكية؛حسب  �

 قتصادي؛حسب الطابع اإل �

 .حسب احلجم �
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قتصادي الذي متارسه، اإل للنشاطيتم تصنيف املؤسسات حسب هذا املعيار تبعا : قتصاديحسب الطابع اإل 1- 2-2

 :1أمههاوميكن التمييز بني جمموعة من املؤسسات 

 أويف هذا القطاع، ومنها الصناعات الثقيلة  السائدةف الصناعات لمنها خمتضاملؤسسات الصناعية؛ حيث تندرج  �

ممثال يف  آخرجانبها جند نوعا  إىلمهارات وكفاءات عالية،  إىل إضافةكبرية  أموالستخراجية، واليت تتطلب رؤوس الا

  .اخلفيفة أوالصناعات التحويلية 

النبايت  اإلنتاجعلى توفري كل من  عي، وتعمليت عموما تم باجلانب الفالحي والزرالاملؤسسات الفالحية؛ وا �

  .السمكي اإلنتاج إىل إضافةواحليواين، 

  .املؤسسات التجارية؛ وتم بالعمليات التجارية كتجارة اجلملة وغريها �

  .اخل...منيأالت ؛املؤسسات املالية؛ واليت تقوم بالعمليات املالية كالبنوك �

  .مستهلكنيلل مؤسسات اخلدمات؛ وتم بتقدمي خدمات معينة �

ختالف النظام إ، فبدورا مهما يف حتديد نوع املؤسسة للمشروعتلعب اجلهة املالكة  : 2تبعا لطابع امللكية 2- 2-2

 :منهاجند ، وتبعا مللكيتها املؤسسة شكليف البلد الذي تتواجد فيه املؤسسة خيتلف  السائدقتصادي اإل

، وذلك حسب أفرادجمموعات  أو ألفرادملكيتها  أساسا؛ وتعود (Private Firms) املؤسسات اخلاصة �

  .هذه املؤسسة تشكيلالقانوين الذي يعتمد فيه على  الشكل

يف ملكية املؤسسة بني القطاع العام  شتراكاإل؛ ويف هذا النوع يتم (Mixed Firms) املؤسسات املختلطة �

  .لكل طرفسلفا ، وفق حصص حمددة والقطاع اخلاص

 يفرض؛ وتكون املؤسسة يف هذا النوع مملوكة من قبل الدولة، مما (Public Firms) املؤسسات العمومية �

 إالال تتم فعملية إغالقها أو بيعها حدودا على تصرفات املسؤولني عنها وفقا لسياسة الدولة ومبا خيدم مصلحة اتمع، 

وذلك من خالل حتقيق وتنفيذ ما حتدده العامة،  األهدافحتقيق  وإمناالربح  األساسيمبوافقة الدولة، وال يكون هدفها 

  .لسد حاجات اتمع إنتاج أعلىاخلطة املرسومة، وذلك بتحقيق 

، متوسطة وصغرية ؛مؤسسات كبرية إىلاحلجم  أساسوميكن تصنيف املؤسسات على  : 3حسب احلجم 3- 2-2

رب عملية تقدير حجم املؤسسة نسبية، ختتلف من تففي هذا التصنيف يتم التركيز على حجم املؤسسة فقط، ولكن تع

على حسب رقم  أواملال املستثمر،  رأسحجم : املعايري املستخدمة يف هذا التصنيف أهم، وتتمثل آخر إىلبلد 

 .تحديد حجمهالالعاملني يف هذه املؤسسة  األفرادعلى عدد أيضا عتماد ، كما يتم اإلاألعمال

 ؛س املالأالقانوين للمؤسسة ذو عالقة وطيدة بالنواحي املالية كر الشكليعترب : القانوين الشكلحسب  4- 2-2

عنصر  كأهمتتواجد فيها املؤسسة  اليترب القوانني اليت حتكم الدولة ت، وتعالنشاط، وغري املالية كنوع الشركاءمسؤولية 
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قتصاد، لمؤسسات اليت تتواجد على مستوى اإلة لـالقانوني وتتعدد األشكالالشكل القانوين للمؤسـسة، يتحكم يف 

 :نوعني حمددين مها يفوميكن حصرها 

 تعد أهمبني مكونيها، و الشخصيةرتكاز على الثقة باإل تأسيسها؛ ويتم عموما األشخاص شركات 1- 4- 2-2

 : 1احملاصةو ، التوصية البسيطةالتضامن شركات: أشكاهلا

، املشروعيف ملكية  يشتركون أكثر أو شخصانمن طرف  تأسيسهااليت يتم  الشركةومتثل  :التضامن شركات �

 رأمساهلاميكن زيادة  تأسيسهاسهولة  إىل فإضافةغري حمدودة،  فيها الشركاءمسؤولية  إذ تكونوهذا قصد حتقيق الربح 

عتمادها على العالقات إفيها متساوية، لكن  الشركاءتكون حصص  أن يشترطجدد، وال  شركاءعن طريق دخول 

 أيغري قابلة للتداول  الشركاء، كما تكون حصص الشركاءقد خيلق نوعا من تداخل يف الصالحيات بني  الشخصية

  .الشركاءمبوافقة مجيع  إاليكون  ال أخرريك عن حصته لصاحل طرف ش لتناز

من  أكثر أو شخص، وبني املتضامنني الشركاءمن  أكثر أوريك شوهي اليت تعقد بني : التوصية البسيطة شركات �

 رأسبقدر  إالها املؤسسة ليت تتحملاملال، وال يلتزمون من اخلسارة ا رأسالذين يقدمون جزء من  ناملوصو الشركاء

  .املوصني بالشركاءخاصة  يضرحتيال، مما قد لإلتكون جماال  أا إالاملال الذي دفعوه، فهي بسيطة يف تكوينها 

معقدة بل حتتاج فقط  إجراءاتالسهولة النسبية يف تكوينها، حبيث ال تتطلب  األشخاص شركاتمزايا  أهمفمن 

زيادة القدرة املالية مما قد يسهل احلصول على  إىل الشركاء تضامن، كما قد يؤدي لتأسيسها هئشركاعقد  إىل

ذلك تفاين  إىليسهل من عملية تسيري املؤسسة، زد قد ختصاص كل منهم يف مهمة معينة إأن  إىل إضافة، القروض

  .للمؤسسة نتائج حسنةقد حيقق  ، األمر الذيالتضامنيةبسبب املسؤولية  األعماليف  وإخالصهم الشركاء

املسؤولية غري  جانب إىل، الشركاءحد أوفاة  أونسحاب إلكن قد تكون حياة املؤسسة مهددة باخلطر يف حال 

حدوث  إىلقد يؤدي  الشركاءتعدد  كما أن، واليت قد ختلق ختوف لدى الشركاء من املخاطرة للشركاءاحملدودة 

  .منازعات تعود بالسلب على املؤسسة

نه أميزاا  أهميعد النوع الثاين للمؤسسات حسب التصنيف القانوين، حيث تعد من : األموال شركات 2- 4- 2-2

اليت تكون فيها املسؤولية املطلقة على ديون  األشخاص شركاتعكس  ى، فعلالشخصي لألثرعتبار بعني اإل تأخذال 

عن  الشريكل أال يسمن املؤسسات ن يف هذا النوع إاخلاصة، ف األموال إىل الضرورةاملؤسسة واليت قد متتد يف حال 

 : 2يلي ما لنوعى هذا اعل املأخوذةامليزات والعيوب  أهماملؤسسة، ومن  رأمساليف حدود حصته من  إالديون املؤسسة 

  :يف شركات األموال مزاياأهم تتمثل 

  ؛املؤسسة رأمسالمن  الشريكاملسؤولية احملدودة، واليت تتحدد بقيمة حصة  −

  ؛القروضجانب السرعة يف احلصول على  إىلالسهولة الكبرية،  −
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  ؛ستقرارإ أكثرتكون حياة املؤسسة  −

  .ستخدام ذوي املهارات والكفاءات العاليةإ إمكانية −

  :يلي فيما تناوهلا، فيمكن شركات األموال عيوبأما عن 

  ؛كثرة عدد املسامهني إىلنتيجة تعدد الرقابة، وذلك راجع  اإلدارية واملشاكلالبريوقراطية  −

  ؛ديدة على هذا النوع من املؤسساتشالرقابة احلكومية ال −

عدم  إىللكفاءات الالزمة عتماد على مسريين من غري مالك املؤسسة لتوفرهم على املهارات وايؤدي اإل −

  .املؤسسة، وذلك لغياب حافز امللكية بشؤونهتمام اإل

  :، منهااألموال شركاتوهناك العديد من املؤسسات اليت تندرج حتت تصنيف 

 إذ، واألموال األشخاص شركاتويعترب هذا النوع من املؤسسات خليط بني : ذات املسؤولية احملدودة الشركات �

مسؤولني عن ديون املؤسسة كل  ويكون فيها عدد الشركاء حمدود، ،أكثر أو شريكنيتتكون هذه املؤسسات من 

يكمن يف العدد احملدود من  األشخاص شركاتبينها وبني  الشبه، فوجه  املؤسسة رأمسالواحد مبقدار حصته من 

يف حصر املسؤولية عن ديون  لفهو يتمث الاألمو شركاتمع  تشاهاوهو املتمثل يف  األخرالوجه  أما، الشركاء

حصص متساوية، لكن ال يتم  إىلاملؤسسة مقسم  رأمسالاملؤسسة، كما يكون  رأمساللكية يف ملاملؤسسة، مبقدار ا

  .صكوك قابلة للتداول شكلمتثيلها على 

التوصية البسيطة، فهي  شركاتحد بعيد  إىلبه شوت األموال شركاتتعترب من : باألسهمالتوصية  شركات �

 فالشركاءؤسسة، ملا رأمساليف  أسهماميلكون  شركاء، ومن املتضامنني الشركاءمن  أكثر أوريك شتتكون من 

 أم إالوتسيري املؤسسة،  إدارةمتتعهم باخلربة والكفاءة الالزمة يف  إىل إضافةغري حمدودة،  ممسؤوليتهتكون  املتضامنني

 ناملوصي، والذي تكو الشريك إىلمن هذا النوع اللجوء ضعليهم  يفرضلالزمة، مما ا األموالال يتوفرون على 

  .قابلة للتداول أسهمك موعة ليكون ما إذاملسامهة  شركةبه كثريا املساهم يف شمسؤوليته حمدودة، فمركزه ي

هذا النوع  بإمكانتكوينها، كما يكون  إجراءاتويعد هذا النوع من املؤسسات سهل وبعيد نسبيا عن التعقيد يف 

عدم تدخل  إىل إضافة، األشخاص شركاتيف  كرب مما يتم حتصيلهأ األموالمجع مقدار من  أواحلصول  املشروعاتمن 

العالية، وهذا نظرا لقدرا على توفري هذه  اإلداريةالكفاءات  ببعض املشاريعاحلكومة يف رقابتها، كما تتمتع مثل هذه 

على عكس  هائشركاحد أهذه املؤسسة مبجرد وفاة حياة  تنتهي ال، وإجناحهاالكفاءات واليت تلعب دورا كبريا يف 

  . 1التوصية البسيطة شركات
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فتقار وحمدودية ، وهذا نظرا إلالضخمةقتصادية اإل املشاريعمن ضولكن مثل هذه املؤسسات ال ميكنها الدخول 

املوصني على املؤسسة، واليت قد  الشركاءتؤثر مسعة حيدث وقد كما املصادر التمويلية اليت ميكنها احلصول عليها، 

  .خروجها من السوق إىلتؤدي 

مالكيها، فهي بذلك  شخصيةعن  ةمعنوية مستقل شخصيةاملسامهة على  شركاتتقوم : 1املسامهة شركات �

، مما الضخمة األموالنظرا لقدرا العالية يف جتميع رؤوس  األموال شركاتبذاا، ويطلق عليها  قائمةوحدة قانونية 

حصص  إىلمال هذه املؤسسات مقسما  رأسقتصادية الكبرية، ويكون عموما قتحام امليادين اإليفسح هلا اال إل

ها، ويترتب عن هذه امللكية حقوق يلكااملؤسسة يكون من م أسهمحصة سهم، وبالتايل فحامل  لمتساوية متثل ك

راءها من ش أوببيعها  إماا القابلية للتداول وذلك اميز أهميف الفصل السابق، ومن بني  إليهاوواجبات سبق التطرق 

  .املال رأسسوق 

التوقيع من قبل  أوىل، حيث يتم يف مرحلة ؤسسات املرور مبجموعة من املراحلملمثل هذه ا إنشاءويتطلب 

 إىل إضافة التأسيس وبإجراءاتوحيتوي على البيانات اخلاصة م،  يوضح، والذي االبتدائياملؤسسني على العقد 

كتتاب طريقة اإل توضيحومدا، كما يتم  تأسيسهامن  الغرض ؛سم للمؤسسةإختيار إحتديد نظام املؤسسة، وذلك ب

يتم تقدمي طلب للوزارة الوصية، مث يف مرحلة الحقة يتم طرح  إذ، األرباحع وكيفية توزي ؛إداراكيفية  ؛رأمساهلايف 

يتم تعيني  إذ، للحضورمع دعوة كل املسامهني  التأسيسيةك عقد اجلمعية لكتتاب العام، ويتم بعد ذاملؤسسة لإل أسهم

  .املسامهة شركة تأسيسعن  اإلعالن وأخرياحمافظ احلسابات،  إىل إضافةخالهلا،  اإلدارةجملس 

جتذاب مدخرات املستثمرين، وهذا نظرا لصغر قيمة إقدرا العالية على  هووما مييز هذا النوع من املؤسسات 

 وأيضاالقليلة  األموالرؤوس  ألصحابفزات حملا أهمتعترب من بني  إذ، وتداوله السهم وكذلك سهولة التنازل عنه

  .ستثمارية الكربىاإل املشاريع، مما يؤهلها للدخول يف والفنية احملدودة اإلدارية اإلمكانات ألصحاب

 أمههاجمموعة من العوامل،  إىلستقرار وهذا راجع املؤسسات من هذا النوع بدرجة عالية من اإلكذلك وتتميز 

عليها  تفرض قدراا املالية أن، كما باألشخاصال ترتبط  إذما بعد حياة مؤسسيها  إىلحياة املؤسسة اليت قد تدوم 

حد ممكن  أقصى إىلجل تدنية التكلفة أمن خالل كفاءات مؤهلة، وهذا من  اإلدارةالعلمية يف  األصولعتماد على اإل

  .املسطرة األهدافحتقيق  ألجل

 إما، ويتم رأمساهلاوالتوسع الذي يتم عن طريق زيادة  ،اإلدارةهذه املؤسسات باملرونة من ناحية  أيضاوتتميز 

ستعماهلا، وتكون هذه إجل أمن  األرباححتجاز إعن طريق  أو، )سندات ؛أسهم( لية جديدةما أوراق بإصدار

  .مباشرة قروضمما يسهل عملية حصوهلا على  األخرىاملؤسسات حمل ثقة كبرية لدى البنوك واملؤسسات املالية 

، فتكوين املعقدة اإلجراءات إىل إضافةب نفقات كبرية جدا لمثل هذه املؤسسات يتط تأسيسن إولكن يف املقابل ف

، وهذا من عليها من طرف احلكومة املفروضةديدة شلرقابة الإضافة ل، مثل هذه املؤسسات يتطلب ترخيصا من الدولة
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على نتيجة  أوال ضرييبزدواج إل ختضعالناجتة عنها  األرباح أن كمااملستثمرة من التالعبات،  األموالجل محاية أ

   .األرباحللمساهم بعد توزيع  الشخصي العائداملؤسسة مث على 

  حتديد قيمة املؤسسة: املطلب الثاين

جل أمن  هذااليت تسعى املؤسسة لتحقيقها، و األهداف أهمرب هدف تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة من بني تيع

من العوامل، ى العديد لوذلك كونه يتوقف ع ومباشر واضحمفهوم القيمة ليس  أن إالستمراريتها، إاحملافظة على 

  .هالداخلة يف حتديد واملفاهيم

 مفهوم قيمة املؤسسة   -1

ستخدام هذا إمن وراء  ةمستقبلي عوائداحلق يف احلصول على  أومعني،  أصلتعرب القيمة عن مبلغ يدفع مقابل 

املالية، واحلسابات  القوائم إعداد ألغراض األصولتقييم  (IVSC) يةليم الدويتقلنة معايري اجل، وقد عرفت األصل

راغبني يف عقد  وبائعتر شتقييم بني مليف تاريخ ا أصل لميكن يف مقابله تبادمبلغ تقديري " :يلي املرتبطة ا كما

 إمتامعلى  إكراهرية وبدون وجه حلمطلق ا مع ،صفقة، ويف ظل سوق حمايد حبيث يتوافر لكل منهما املعلومات الكافية

   .1"الصفقة

سندات وكذلك الديون  ؛عادية وممتازة أسهممن  :املالية أصوهلاف لاملؤسسة يتم من خالل تقييم خمتفتحديد قيمة 

ستخدام إيف حال عدم تداوهلا فيتم تقييم املؤسسة ككل وحدة واحدة ب أماية متداولة، لما أوراقهذا يف حال كوا 

  .أيتي ها فيمايلإ شارةإلجمموعة من الطرق سيتم ا

 موقع املؤسسة ؛توقيت تقدير القيمة ؛قتصادية الكليةاإل البيئةوتؤثر العديد من العوامل على قيمة املؤسسة مثل  

قد  حتديد قيمة املؤسسةمن عملية  الغرض أنكل ما سبق جيدر بالذكر  إىل إضافة، لألصل لاحملتمستخدام وكذلك اإل

يف  أوجزها قد، و2للقيمة عدة مفاهيم أن إىل، ولقد ذهب الدكتور طارق عبد العال محاد تهاعلى قيم أيضاؤثر ي

من عملية حتديد قيمة املؤسسة واليت تتمثل عموما  األغراضختالف وتعدد إ إىل، ويرجع ذلك أساسيةرة مفاهيم شع

ستحواذ، كما قد تكون اإل أوندماج عملية اإل لغرضوكذلك قد تكون  األعمالاملالية، ختطيط  القوائم إعداديف 

، لذا واإلفالسالتنظيم  إعادةيف حاالت  أو، حول امللكية أومنها  القضائية إماعملية تقييم املؤسسة بسبب املنازعات 

  :ؤسسة فيما يليملقيمة ا مفاهيم أهمميكن حتديد 

نتقال إاليت من خالهلا تسمح بؤسسة يف السوق ملتقييم، وتعرب عن قيمة الطرق ا أهموتعترب من  :القيمة السوقية −

  .نقديةلبالقيمة ا أيضا، كما تعرف البائع إىل املشتريامللكية من 

                                                           
�$ ���� ا��*.Qة -P	رق ��$ ا��	ل �9	د -1$R> ت	دة ه�'/� ا�.�آ	وإ� #��L�-ا� ����	ا�$ار ا�� .��  . 28ص  -2008 -ا�B'*$ر
   .  12ص  -ا���67 ا��	;5 -2
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 األصولالقيمة الدفترية موع تمثل فما بالنسبة للمؤسسة أفة التارخيية، لتكلعموما ا لومتث :القيمة الدفترية −

ما يدعى حبقوق امللكية، فبالتايل هذا املفهوم هو  أومنقوصا منها القيمة الدفترية للخصوم، مما ينتج عنها القيمة الصافية 

  .ميال للجانب احملاسيب أكثر

  .؛ وتعرب عن قيمة اإليرادات املستقبلية الناجتة عن املؤسسة(Investment Value) ستثماريةالقيمة اإل −

ل الزيادة يف قيمة املؤسسة الكلية عن قيمة حملهرة اشحيث متثل ؛ (Good Will Value) هرة احمللشقيمة  −

يف ميزانيتها، وبالتايل تكون غري قابلة للوزن  مباشرةللمؤسسة واليت ال تظهر  اإلضافية، فهي بذلك متثل القيمة 1أصوهلا

  .غري املادية األصولمتثل نوعا من إذ والقياس، 

تقييم املؤسسة،  أو؛ فقيمة التصفية تعترب ظرفا يتم من خالله حتديد (Liquidation Value) قيمة التصفية −

لتزاماا، وقد إكل  وأداء أصوهلااملؤسسة، وهذا ببيع كل  أعمال إاءما مت  إذااملبلغ الصايف املمكن حتقيقه  لواليت متث

  :2الظروف اليت يتم فيها التصفية نوعني من التصفية مها تفرض

  للبيع؛ البائع ضطرارإوهو املبلغ الصايف احملصل يف حال البيع الفوري، مع : اإلجباريةالتصفية  •

 البائع، ويكون خالهلا املشتري إلجيادمدة معقولة  إتاحةوهو املبلغ الصايف احملصل يف حال : تصفية املنظمةلا •

  .راءشيف ال تهرغب مع غري جمرب املشتريللبيع لكن  مضطر

للقيم  األخرى األنواع إىل إضافةلتقدير القيمة من بني القيم السابقة،  شيوعا األكثروتعترب القيمة السوقية للمؤسسة 

القيمة و ؛التبادلية أو القيمة االستعمالية؛ اإلحاللقيمة  ؛الدكتور طارق عبد العال محاد، كقيمة النفاية أوردهااليت 

  كيف تتم عملية حتديد قيمة املؤسسة؟هو هنا مني، ولكن املهم أالقابلة للت

 طرق حتديد قيمة املؤسسة   -2

  :أمههاوحتديد قيمة املؤسسة، ومن  إجيادتستعمل العديد من الطرق يف 

؛ وتعتمد هذه الطريقة على (Les Méthodes Comptables ou Patrimoniales) الطريقة احملاسبية 2-1

 األرباحامليزانية بعد رصد  عتمادا علىإ لألصولحتديد القيمة الصافية  اخالهلستخدام امليزانية يف التقدير، ويتم من إ

  :3اآلتيةستعمال العالقة إ، وذلك بدقة كثرالتعديالت أل بعض وإجراء

           . ونقل خطر ومؤونات ديون  – لألصل احلقيقية القيمة = لألصل املصححة الصافية القيمة     

جمموعة من التعديالت يف امليزانية، عن طريق معاجلة جمموعة من البنود املتعلقة  إجراءهذه القيمة بعد  إجيادويتم   

عتبارا من إالواجبة الدفع، فاملؤسسة تقيم  األرباحتوزيعات  إىل إضافةاملعنوية، املخزونات واملؤونات  األصولا مثل 

 األصولن قيمة املؤسسة تكون مساوية موع إالل هذه الطريقة ف، فمن خاإلنتاجيةالعوامل الداخلة يف عملياا  أهم

                                                           
1
 - Jean ALBERT COLLOMB- FINANCE D’ENTREPRISE- ED ESKA Paris – 1999 - p157. 

2
  . 19ص  -��67 ��5 ذآ�P- 2	رق ��$ ا��	ل �9	د - 

3
-  Jean BARREAU & Jaqueline DELAHAYE- op cit – p 302. 
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 إجياد أساسامليزانية وتعترب يف قيم امليزانية،  إدراجهاعتبار للتعديالت الواجب بعني اإل األخذاملكونة هلا، وهذا بعد 

  .قيمة املؤسسة وفق هذه الطريقة

يف  األرباحالطريقة السابقة مل القدرة على حتقيق  أن رعتباإب؛ (Good Will Method) هرة احمللشطريقة  2-2

قيمة  حسابوفق هذه الطريقة يتم لذا ف، البشرية لألصولعتبار بعني اإل تأخذال أا املستقبل من قبل املؤسسة، كما 

  :عدة مراحلب املرور، وهذا بعد املؤسسة كما يلي

 :املواليةعتماد على املعادلة اإلب، وذلك 1هرة احمللش عائد إجياد �

�� �  �� ��� 	′
���  ���
� ����
���⁄   

            .املردودية: ��     ؛         نتيجة االستغالل:  �� •

 ن املردودية ختتلف بني ما تعرفه املؤسسة وما يطلبهإف ،ستثماراإل تعترضاليت  األخطار بعضولكن نظرا لوجود 

    :هرة احملل كما يليش عائداملستثمرين، لذا يصبح 

���� 	� �	 �
�� �  ���
� �����
������ � ��′ �   

• ��   .املردودية املتوقعة من املستمرين: ′

 ذلك يتمهرة احملل، وشجل احلصول على قيمة أهرة احملل وذلك من ش عائدمث يتم يف مرحلة ثانية حتسني  �

 : اآلتيةستعمال املعادلة إب

�	 �
�� � ���� 	� �	 �
�� � �1 � �1 � ����   �⁄     

  .معدل التحيني:  �         ؛      املدة: � •

ستعمال إعموما يتم  هناختيار معدل التحيني، وإومها : أساسيتني مشكلتنيولكن يف هذه املرحلة قد تواجهنا  

 للمشكلبالنسبة  أمااليت قد تواجه املؤسسة،  لألخطارعتبار بعني اإل أخذانسبة معينة  إليه مضافااملال  رأستكلفة 

، ويف إضافيةقادرا على خلق قيمة  األصلمتثل الفترة اليت يكون فيها اليت الثاين فهو ممثال يف حتديد مدة التحيني، و

 :2اآلتيةهرة احملل، واليت تعرب عنها املعادلة شعتمادا على إيتم حتديد قيمة املؤسسة  أخريةة لمرح

!����� 	� �′�������
"� � ���
� ��� ������� ���
#� � �	 �
��   

  .تكملة للطريقة السابقة، وهذا عن طريق عملية التصحيح إالهي  هذه الطريقة ما أنوما يستخلص مما سبق   

                                                           
1
 - ibid.- p 305 . 

2
 - ibid.- p 306. 
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قيمة  أن مبدأعتماد على ه الطريقة يتم اإل

ى لتدفقات علاملتوقعة، وتعرب هذه ا النهائية

  :1ستعمل العالقة املوالية يف حتديد القيمة

!�����   

  .دل العائد املتوقع

  .للمؤسسةمة الديون االبتدائية 

خمتلف  أوواء قيمة املؤسسة عند اية املدة 

معدل معني  إضافةكلفة التمويل، هذا بعد 

.  

ـ ن قبل املؤسسـة، و  تحـدد عـن    تيتال

  :2اآلتيةاملراحل تتبع  طريق 

  

يف صعوبة مع النقدية املستقبلية من جهة، 

يف يها عتماد علاإلن املدة اليت يتم أخاصة و

املبنية  فتراضاتواإل اآلراءعلى جمموعة من 

قواعد علمية وعملية  ىترتكز علاليت  يب

  : املوالية ب

1
 - Norbert GUEDJ- FINANCE D’ENTREPRISE : les

2
 - Jean BARREAU & Jaqueline DELAHAYE- op cit

.

.

.

��������������������������������������������

ي هذه الفف ؛ (Cash Flow) ريق التدفقات النقدية

النهائالية لتدفقاا النقدية املستقبلية والقيمة حلة للقيمة ا

ستثمارية، وتستعمواإل ستغالليةية الناجتة عن العمليات اإل

!����� �  ∑ %&
�'()�&

�*+' � ,-.
�'()�. � /'

معدل ال:  �؛          Pالتدفقات النقدية للسنة :  01 

قيمة ال:  '/    ؛   nالقيمة املتبقية عند السنة :  �2! 

خصومة عند اية املدة، ويتم خصم سواء قمل املؤسسة ا

يف الغالب تكلفة يستعملعتماد معدل خصم حمدد وإة ب

.املستثمرين إليههلا، ومبا يتطلع  عرضة تكون املؤسسة 

من قب املعمول ا (Free Cash Flow)قدية املتاحة 

عن طر إجيادهاستثمارية، وميكن اإل أوستغاللية ؤسسة اإل

لتدفقات النقديلعلى التوقعات  أساسهالطريقة تقوم يف 

ذي حيد من دقة هذه الطريقة خالا األمراية املدة، ند 

  .البا ما تكون حمدودة

  حتديد قيمة املؤسسة

قيمة املؤسسة حمدودة الدقة، كوا تبىن على  إجياد أو 

األساليبستخدامه موعة من إمن خالل وهذا قيم، 

األساليب إحدىالتقييم ال خترج عن كوا تعتمد على 

                      

: les règles du jeu - Éditions d’Organisation Paris- 2eme édition

op cit- p 307. 
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التقييم عن طريق  2-3

املؤسسة تكون مساوية لل

جمموع التدفقات النقدية الن

• 

• 

قيمة املؤ إضافةوجيب 

التدفقات النقدية الناجتة ب

اليت تك واألخطاريتناسب 

وتعترب التدفقات النقدية

املؤس أنشطةطريق خمتلف 

هذه الطري أنعتبار إوب

حتديد قيمة املؤسسة عند 

غالبا حتديد قيمة املؤسسة 

ومداخل حتدي آليات  -  3

تعترب عملية حتديد  

على كفاءة املقيم،أساسا 

التقي آليةن إمقبولة، وهلذا ف

                                            

édition- 2001- p 471. 


ل ا      •������� ا�

ا�ه�
آ�ت+   •

ا������ت ا������= •

ا �����ت رأ∆  -  •

(��زل '& ا�%+     •

ا��*��رات-   •

ا������ت ا������ ا��= •
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عتبار بعني اإل األخذواخلصوم مع  األصولعتماد على ميزانية املؤسسة، وهذا من خالل القيام مبعادلة قيم اإل 3-1

 .دقة أكثرب التقييم جلأالتعديالت من  ببعضختالف بني القيمة الدفترية هلا والقيمة السوقية، مما يستدعي القيام لإل

، وهذا 1سلفا واليت تكون قيمتها معروفةيتم املقارنة بني املؤسسة حمل التقييم مع مثيالا من املؤسسات  3-2

 أعماهلانسبة من رقم  أواحملققة،  ألرباحهابالنسبة  مضاعفستخدام إقيمة، ومن مث يتم لطرق حتديد ا إحدىستعمال إب

قيمة املؤسسة  أومؤسسة متثل قيمتها ثالث مرات رحبها الصايف السنوي،  أنقول نن أ، ك(CAHT) الضريبةخارج 

 .الضرائبصايف خارج لمن رحبها ا %100هي 

وقد تستعمل التدفقات النقدية املستقبلية للمؤسسة بعد خصمها، وهي ما تعرف بالتدفقات النقدية املخصومة  3-3

نه ال يهم املنتج الذي تنتجه أهو  اآلليةالذي تقوم عليه هذه  األساسي والغرضالقيمة احلالية،  إىلوهذا للوصول 

من  عائدسيحصل على  أنهالراسخ يتمثل يف عتقاده إفإن املالية للمؤسسة  األوراقحيمل طاملا ن املستثمر املؤسسة، أل

 :2اآلتيةاملراحل  إتباعوتعتمد هذه الطريقة على  ،ستثماره يف املستقبلإ

التنبؤ بالتدفقات، وحتديد قيمة  حتديد مدة لعملية إىل أاملؤسسة تلج أن إال ؛بالتدفقات النقدية املستقبليةالتنبؤ  −

 ؛املؤسسة وهذا لعدم قدرا على التنبؤ ا طيلة حياة املؤسسة

 ؛ختيار املدة والكيفية اليت يتم ا تقدير القيمة املستمرة للمؤسسةإ −

 .املال رأس ةتكلفصم املناسب والذي غالبا ما يكون خلمعدل ا إجياد −

املالية للمؤسسة اليت يتم تداوهلا على مستوى  لألوراقف القيم السوقية لطريقة من خالل مجع خمتلوتتم هذه ا 3-4

املالية تعكس بدقة  األوراققيم  أنما يعين  السوق،كفاءة  مبدأتقوم هذه الطريقة على إذ ، 3املالية األوراقبورصة 

  .ة للسوق املايلييف حال الكفاءة العال القيمة احلقيقية للمؤسسة

 :مداخل التقييم 3-2

هتمام بالعديد من اجلوانب املتعلقة باملؤسسة حمل التقييم، وذلك من خالل حتديد قيمة املؤسسة اإل إجراءاتتتطلب 

  .تعريف القيمة إىل إضافةمجع خمتلف املعلومات املتعلقة ا، حتليلها وهذا بعد فهم طبيعة املهمة 

للمؤسسة، وقد صنفها الدكتور طارق  ومالئمامدخل للقيمة يكون مناسبا  أوعتماد منهج إب إالولكن كل هذا ال يتم 

من كل منهج ض، واألصولومنهج  ؛منهج السوق ؛منهج الدخل :وهي أساسيةعبد العال محاد يف ثالث مناهج 

من خالهلا يتم دراسة هذه واليت ، 4ستخدامها عند حتديد قيمة مؤسسة ماإاملقيم  بإمكانتوجد جمموعة من الطرق 

  .فغالبا ال يتم تطبيقها كلها يف عملية تقييم ،هلا األنسبوتطبيق  املداخل

                                                           
1
 - ibid.- p 311. 

   . 31ص  -��67 ��5 ذآ�P- 2	رق ��$ ا��	ل �9	د -2
   .30ص  -ا���67 ا��	;5 -3
   .43ص  -ا���67 ا��	;5 -4
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ميكن قياسه كغريه من ستثمارا إيقوم هذا املنهج على تقييم حصة امللكية اليت تعترب  :منهج الدخل 1- 3-2

 ةقتصادياإلف من بسط ومقام، فالبسط ميثل املنافع لمؤ رياضينهج عبارة عن كسر ملن هذا اإستثمارات، وعموما فاإل

 ل إمنادخلال، وبالتايل فمنهج املا رأسحلصة امللكية ويعكس تكلفة  باملطلو العائداملستقبلية، بينما يعكس املقام معدل 

متالك قتصادية املتوقعة إلالية للمنافع اإلحلما تساوي جمموع القيم ا قيمة حصة ملكية أن فتراضإقيمة على لحيسب ا

  .تلك احلصة

قتصادية تدفق املنافع اإل :1املتمثلة يف، وأساسيةمتثل دالة لثالث متغريات  إمناوقيمة املؤسسة وفق منهج الدخل 

مراعاة املخاطر  ضرورةمنو املؤسسة على املدى القصري والبعيد، مع  إمكانية إىل إضافةغالبا متثل بالتدفق النقدي،  يتلوا

اخلصم، فقيمة املؤسسة ختتلف وفقا  لاملتوقعة والذي يعكسه معد األوقاتستالم املنافع باملبالغ ويف إباملرتبطة 

، بينما تربط عالقة عكسية بني القيمة ودرجة األخريةقتصادية املتوقعة ومعدل منو هذه ختالف مستوى املنافع اإلإل

  .املطلوب العائدرتفاع معدل إ إىل بالضرورةرتفاع املخاطر يؤدي إف، املخاطرة

طريقة التدفق  ؛(DCF) طريقة التدفق النقدي املخصومميكن ذكر نهج ملمن هذا اضالطرق اليت تنطوي  أهمومن بني 

طريقة التدفق ، )وردنجمنوذج ؛ األسهم أرباحالفترة الواحدة؛ منوذج خصم  إيرادات( (CCF) النقدي املرمسل

  .الزائدة اإليراداتطريقة إضافة إىل ، (ECF) الزائدالنقدي 

صعوبة  إىل إضافةستمرارية املؤسسة إقتصادية، خاصة يف ظل الصعوبة مبكان التنبؤ بتدفق املنافع اإلولكن من 

  .ؤخذ على هذا املدخلت اليتبني أهم اجلوانب وهي من  املناسب،عدل اخلصم التوصل لتحديد دقيق مل

قيمة املؤسسة تتحدد من خالل مقارنتها مبؤسسات  أنهلذا املدخل  األساسي املبدأيعترب : منهج السوق 2- 3-2

 األخريةحتديد قيمة هذه  أواملالية يف البورصة،  أوراقهاعن طريق تداول  إما واليت تتحدد ،معيارية ذات قيم معلومة

  .مقدما

ها من خالل مؤثر يف القيمة اليت يتم احلصول علي أهموتعترب املعلومات املالية املستخدمة من حيث نوعيتها وكميتها 

نسب واملعايري املستخدمة يف تقدير قيمة لستخراج جمموعة من اإوذلك بالعمل على ، 2عتماد على هذا املدخلاإل

 إذكمية وحدها كافية لعايري املال تكون هذه ا غالبا، لكن اخل...الدخل قائمة ؛نطالقا من امليزانية العموميةإاملؤسسة 

تساعها، وكذا خدمات املنتج، إومدى منوها و اإلدارةنوعية من خالل ليتوجب العمل على دراسة خمتلف اجلوانب ا

  .دقة الالزمةلجل حتديد قيمة املؤسسة باأوهذا من 

   :3ستعمال العالقةإهذه القيمة ب إجيادجل حتديد القيمة، وميكن أحمددة من  مؤشراتويعتمد هذا املدخل على 

!����345678) � 9: 1;<87
1=;=>7)7;?

8@>*3 A B��������345678)C � /�D�345678)   
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 ؛   مؤسسة املقارنة:  "��� ؛ ....القيمة الدفترية ؛الدخل الصايف ؛املبيعات: ��������B: وقد متثل 

"�DE��� : حمل التقييماملؤسسة.  

السهولة النسبية يف تطبيقه،  ىل جانبإيعتمد على بيانات فعلية ممثلة يف كونه  امليزة األساسية هلذا املدخلو

اهلني مما قد  باألمر احلصول على املعلومات نه يف الواقع ال يعتربأ إال، فتراضاتإوعتماده على تنبؤات إاملالحظ عدم و

عتبار بعني اإل أخذهعدم كذلك  يعاب عليه أخرىاملقارنة وبالتايل التقييم هذا من جهة، ومن جهة  إجراء مينع

  .املؤسسة إيرادات أوبيعات ملمهمة كالنمو املتوقع يف ا لفرضيات

الصافية بعد خصم  اأصوهلعلى قيمة  عتماداإنهج يتم حتديد قيمة املؤسسة مليف هذا ا :األصولمنهج  3- 3-2

يف امليزانية العمومية واليت تكون فيها خمتلف البنود مسجلة بالقيم الدفترية، مما  عرضهلتزاماا، وهذا من خالل ما يتم إ

  .لتزامااإ أواملؤسسة  ألصولالقيمة السوقية، سواء  إىلجل الوصول أرورة القيام بسلسلة من التعديالت من ض يفرض

  رتباطها بالبورصةإ أساسقيمة املؤسسة على : املطلب الثالث

املالية املصدرة من قبل املؤسسة واليت يتم تداوهلا على مستوى البورصة، خري معرب عن القيمة  األوراقتعترب قيمة 

املالية يف البورصة، و  أوراقهافمنها اليت يتم تداول  ؤسسات تكون على نوعنيملفاحد بعيد،  إىلالسوقية للمؤسسة 

هناك  أناملستقبلية املتوفرة، كما احلالية واملعطيات والتوقعات  إىلستنادا إقيمها ى حتديد لالسوق ع آليةتعمل 

  :كما يليعلى هذا األساس ؤسسة ملتتحدد قيمة ا أنميكن بذلك املالية يف البورصة، و أوراقهامؤسسات ال يتم تداول 

   املالية يف البورصة أوراقهاقيمة املؤسسة اليت تتداول    -1

ن إ، فوأمهية شيوعا األكثرعتبار القيمة السوقية إمداخل وطرق حتديد قيمة املؤسسة وب إىلتطرق للقد سبق ومت ا

من حتديد قيمة نطالقا إوهذا  ،تهاغة يف حتديد قيملبا أمهيةاملالية هلذه املؤسسة تكون ذات  لألوراقالقيم السوقية 

  .األصولقيمة  إىلستساوي  بالضرورةخصومها واليت 

 حلظة التقييم ل عليها من خالل القيم السوقيةوحبقوق امللكية اليت يتم احلص اقييم املؤسسة، بدءوبالتايل عند ت

 رأمسالونفس الطريقة بالنسبة لباقي مكونات هيكل ، املال رأساليت يتكون منها العادية املتداولة  األسهمموع 

يف البورصة، وتكون القيمة الدفترية للديون خري معرب عن  أيضايف حالة تداوهلا ) سندات ؛ممتازة أسهم( املؤسسة

    .1، وكذا القيمة احلالية هلاالفائدة ألسعاريف احلسبان للتغريات املمكنة  األخذقيمتها، مع 

ه القيمة السوقية هلذعتماد على اإلممثل للقيمة السوقية للمؤسسة، وهذا من خالل  أهمالعادية  األسهموتعترب 

  .ؤسسةملا أداءواليت تعكس  األسهم
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  :حتديد القيمة السوقية للسهم  1-1

على  أواليت تقررها املؤسسة،  األرباحاملتوقعة من خالل توزيعات  عوائدهمرتفاع إالعادية  األسهميتوقع محلة 

على قيمة املؤسسة  باإلجيابذلك، وهو ما ينعكس  أمكن إنحماولة تعظيمها  معالقيمة السوقية هلا  خنفاضإعدم  األقل

 نظراوعتبار القيمة السوقية للسهم م على حد سواء املالك واملؤسسة، إ، وبوهذا ما حيسن صورا يف السوق ككل

 األطرافحتظى مبكانة هامة لدى كل  األسهمية تقييم لعمن إفللمالك،  إضافية عوائدتحقيق الدائمة لمحاولة لل

عبد الغفار حنفي ورمسية زكي قرياقص  األستاذينواليت خصها احملددة هلا  املهتمة، وتتم من خالل جمموعة من العوامل

  :   1هي أساسيةعناصر  أربعةيف 

القيمة احلالية، فهذا  أساسالصافية املتوقعة تعترب  األرباحن نظرا أل :عالقة القيمة السوقية للسهم برحبيته 1- 1-1

جيايب على إ أثر إلحداث بالضرورةالصافية احملققة من املؤسسة يف الفترات املقبلة تؤدي  األرباحالزيادة يف  أنيعين 

 زيادةوجود عالقة خطية بني املتغريين السابقني األمر بيفسر وزيادة الطلب عليها، جراء وهذا  ألسهمهاالقيمة السوقية 

ميكنها من مواجهة املخاطر املؤثرة على قيمة قد مما  األرباحستقرار يف صايف اإل حتقيق وعملها على اإلدارةكفاءة  على

  .أسهمها

تربط عالقة عكسية بني القيمة احلالية للسهم و زمن حتقق : األرباحالقيمة احلالية للسهم وزمن حتقق  2- 1-1

فترة حتقيق  قصرالقيمة احلالية للسهم، والعكس يف حال  خنفاضإ إىل األرباحالربح، حيث تؤدي طول مدة حتقيق 

  .األرباح

تكون نقدية، و إىل األصوليعرب عن السيولة مبدى القدرة على حتويل  :القيمة احلالية للسهم والسيولة 3- 1-1

 مة احلالية للسهمالقي شهدالسيولة تيف تزايد كل بني القيمة احلالية للسهم والسيولة عالقة طردية، فمع  الرابطةالعالقة 

  .رتفاعاإ

تبني املالية  القوائمالعالقة والنسب املستخرجة من  نإ: تلتزامااإل أداءالقيمة احلالية للسهم والقدرة على  4- 1-1

جل ألتزاماا عند حلول إ أداءحق امللكية، واليت تعرب عن مدى قدرة املؤسسة على  ؛واملديونية األصولحجم 

جيايب على قيمة السهم، وعلى إ األثر، وبذلك كلما كان املعدل كبريا كان )املديونية/األصول إمجايل(ستحقاقها إ

ستثمارات املرتقبة، على اإل األمان شهام ختفيض إىللتزاماا، مما يؤدي إالعكس متاما يف حال عدم قدرا على الوفاء ب

  .يف القيمة السوقية للسهم خنفاضإ إىلالذي يؤدي  األمر

السوقية للسهم، وذلك من خالل املعلومات اليت توفرها للمستثمرين  ةالقيمبورصة دورا مهما يف حتديد لعب الوت

، 2، ومن حيث كميتها ونوعيتهاواإلفصاح الشفافيةمعلومات على درجة عالية من  إىلن مثل هذه العملية حتتاج أل

تعمل على  ألاكفاءة البورصة وتطورها، وذلك  لضمان األساسية الدعائم ىحدإوتعترب املعلومات خاصة املالية منها 
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التعبري  وضمانالتخصيص الكفء للموارد املالية،  ضمانلستثمارية وهذا إفرص  قاملدخرين وخل أموال وتعبئةتوجيه 

دورا هاما يف التعبري اجليد للسهم، وهذا دون  ، وقد تلعب الظروف احمليطة بالبورصةعن وضعية املؤسسة اجليد للسهم

التحليل الفين، وما ينتج عنها من  إجراءمن خالل  يتم دراسة هذه الظروفو إغفال امليول الشخصية للمستثمرين ،

  .قتصاديةاإل والبيئةجتاه املستقبلي للسوق متكن من التنبؤ باإل مؤشرات

ة، ؤعلى مستوى البورصة الكف إالقد ال يكون  ،شفافيتهامدى و الالزمة سرعةالنتقاهلا بإولكن دقة هذه املعلومات و

بتعاد ، وهذا مبحاولة التكيف مع املخاطر واإللألسهماجليد  سعيريويعمل على الت التأكدمن تقليل حاالت عدم ضمما ي

  .جة من طرف املؤسسةعتبار لسياسة التوزيعات املنتهبعني اإل األخذ ضرورةمع  ،رجتال والتحيز عند التقييمعن اإل

  : األسهمالنماذج املستخدمة يف تقييم  1-2

قيمة السهم متثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية  أنتدفقات نقدية يف املستقبل، مما يعين  األسهمتنتج عن 

التوزيعات املتوقعة والتغريات يف سعر بيع : 1مها أساسنياملتوقعة، وعموما تتكون هذه التدفقات املتوقعة من عنصرين 

  .يف حتديد قيمة السهم العادي أساسنييعتربان كمدخلني إذ السهم، 

 Dividend)األرباحما يدعى خبصم توزيعات  أو: األسهملتقييم  كأساسالتوزيعات املتوقعة  1- 1-2

Discount Model)التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة،  إىلقيمة السهم تساوي  أنهو  األسهملتقييم  األساس إن ؛

واليت حتددها سياسة التوزيعات  (Cash Dividend)األرباح توزيعات  ؛حيصل على نوعني من التدفقاتفاملستثمر 

الذي ، و (Capital Gains)املصدر الثاين يكون نتيجة الفرق يف السعر السوقي للسهمأما املتبعة من قبل املؤسسة، 

ستالمها، وبالتايل فقيمة السهم تعتمد على القيمة احلالية لتوزيعات إاملتوقع  األرباحكون نتيجة التنازل عن توزيعات ي

منوذج  أهم، م1938والذي قدم من طرف وليامز عام   (DDM)األرباحخصم توزيعات  ، ويعد منوذجاألرباح

  :2لتحديد قيمة السهم، والذي حيدد كما يلي

! �  FG
�'(H� � FI

�'(H�I � J � F∞

�'(H�∞ �  ∑ F.
�'(H�.

∞�+'   

  ؛متثل القيمة السوقية للسهم العادية:  ! •

• K  : ؛املخاطر ضوءستثمار يف السهم يف املطلوب على اإل العائدمعدل  

  .التوزيعات املتوقع احلصول عليها:  / •

  :كما يلي قدار منو التوزيعات املتوقعةملاالت، وهذا تبعا حلنموذج جمموعة من اليف هذا ا منيزو 

فاملستثمر ن املؤسسة تدفع توزيعات ثابتة، وبالتايل إف الفرضمن خالل هذا  :يف حالة التوزيعات الثابتة سهمقيمة ال �

ن قيمة السهم إمنو يتبع هذه احلالة، وبالتايل ف ل يكون هناك معدالنه أتوزيعات مما يعين ليتوقع تغري يف قيمة هذه ا ال

         : ـستكون مساوية ل
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! � / L⁄   

مؤسسة ما،  أسهمراء شاملستثمر على  إقداميعود سبب   :قيمة السهم يف حالة التوزيعات ذات معدل النمو الثابت �

، ويسمى هذا النموذج املؤسسةتوقعه بنمو توزيعات  أيتوقعاته اليت تقوم على حصوله على توزيعات متزايدة  إىل

واملتمثلة  1فتراضاتاإلرتكز على جمموعة من إ لذا القيمة احلقيقية للسهم، إلجياداه بن الذيو م1963 بنموذج جوردن

 ن هذه التوزيعات تنمو مبعدل ثابتأاحلالية متجنبا للمخاطرة، و األرباحعلى توزيعات  لل احلصوضستثمر يفملا أنيف 

(g)  تزداد بطول مدة التنبؤ فيما خيص هذه  التأكدحالة عدم  أن إىل ضافةباإلقل من معدل اخلصم، أوبنسبة

  : املوالية الرياضيةالتوزيعات، وقد مثل هذا النموذج وفق الصيغة 

! �  FM�'(N�
O�N   

كل مرحلة من مراحل حياا يف متر املؤسسة بدورة حياة ختتلف  : يتسم بالثباتالقيمة السهم يف حالة النمو الذي  �

منوا سريعا،  أرباحهاهد شت احملققة وبالتايل التوزيعات ومعدل منوها، ففي مرحلة النمو األرباح منهامعظم معطياا، 

 النضوجقتصادية، مث تدخل مرحلة معدالت النمو اإل ؤنتقالية وذلك نتيجة لتباطيف املرحلة اإل تتباطأ األخريةوهذه 

نمو يصنف يف لنتقالية فمعدل القصر الفترة اإلقتصاد الوطين، ونظرا منو اإل لبنفس معد األرباحيت يكون فيها منو لوا

وتعرف مبرحلة النمو الطبيعي، وتكون املرحلة الثانية هي مرحلة النمو غري  (g1)األساسية مرحلتني، مرحلة النمو 

  :2الصيغة املواليةوفق ميكن حتديد قيمة السهم  ومنه، (g2)الطبيعي

! �  FM�'(NG�
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P1 � :'(NG
'(H ?�Q � :'(NG
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ويعتمد هذا املدخل يف حتديد القيمة للسهم : (Price Ratios) نسب السعر كمدخل لتحديد القيمة 2- 1-2

  :ن هذا املدخل هيالطرق اليت تكو أهم، ومن مبؤشراتوهذا من خالل ربطها  األسعار السوقية لألسهمعلى 

قة العتماد على العباإل املضاعفويتم حساب هذا : (Price / Earning ratio) رحبيته إىلنسبة السعر  �

 :3املوالية

  B R⁄ �  B! RBS⁄   

• B!  :؛         قيمة السهم      RBS:   رحبية السهم.  

سهم، فاملستمر يقيم السهم بناء على لمعدل النمو يف رحبية ا إىلكونه ميثل دالة  أمهيةذا  املضاعفويعترب هذا 

B رتفاع إاملؤسسات اليت تتميز ب أسهمن واحمللل يعرفورحبية، ليف ا والنممعدالت  R⁄  ا أعلىمنو  أسهم 

(Growth Stocks) خنفاضإباملؤسسات اليت تتميز  أسهم، بينما تعرف B R⁄ ا أبسهم القيمةأ(Value Stock) ،

                                                           

- C����اد ا��D $Wوأر C���*ا� U�.131ص  -��67 ��5 ذآ�2 -�$+	ن <	 1
  

.131ص  -�67 ا��	;5ا�� - 2
  

3
 - Norbert GUEDJ- op cit- p 469. 
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عتبار بعني اإل األخذك كمتوسط نسبة تارخيية مع لوذ ،املضاعفهذا  لستعماإللسهم يتم  ةاحلقيقيتحديد القيمة لو

  : 1ستعمال العالقةإمعدل منو متوقع، ب أساسرحبية السهم املتوقعة على 

! � B R⁄  A  RBS�1 � #�   

 األسهمالنقدية الناجتة عن  تالتدفقاتعترب  :(Price-Cash Flow Ratio) التدفق النقدي إىلنسبة السعر  �

 فبعضالنقدي للسهم،  قالتدف إىلالسهم  حتساب نسبة سعرإ من خالل، وذلك األسهمبالغة عند تقييم  أمهيةذات 

 التدفق النقدي إىلنسبة السعر  فمؤشرداللة من صايف الربح،  أكثرنقدي لالتدفق ا مؤشر أناحملللني يعتقدون 

(P/CFPs)  ا تعكس التدفق النقدي الفعلي، مما يعين  األرباحلنوعية  كدالةيكون  أنميكناكودالة ملعدل  أ

  : 2بالعالقة إجيادها، وميكن األرباحالنمو يف 

 B T0BS⁄ ���
 � B! T0BS                                ⁄   

!:            يلي ومنه فالقيمة تتحدد كما � �B! T0BS⁄ � A T0BS�1 � #�  

ى مقياس لتعتمد ع أا إىلهذه النسبة  أمهيةوترجع : (Price-Book Ratio)3القيمة الدفترية إىلنسبة السعر  �

من قيمته الدفترية،  بأكثربيع السهم  بضرورةني لاحملل بعضدى لعتقاد إفي ضسهم الواحد، مما يلحماسيب لثروة ا

تكلفتها  إىلالعادية من قبل املؤسسة، وهذا نسبة  األسهملقدرة خلق الثروة حلملة  مؤشرهي  إمناوهذه النسبة 

 :يلي ن القيمة احلقيقية للسهم تتحدد كماإالتارخيية، وبالتايل ف

UK !�����U!� � �R��
�V � B�������	 W��K� X��D�� � ���� W��K⁄   

B                             : أن أي U!⁄ � B! U! Y ! � �B U!⁄ � A U!�1 � #� ⁄  

  املالية يف البورصة أوراقهاقيمة املؤسسة اليت ال يتم تداول   -2

وتتحدد قيمة هذه املؤسسات وفق جمموعة من الطرق، واليت مت التطرق هلا يف العناصر السابقة من هذا الفصل، 

  :من بينها أخرىعلى طرق كذلك د اعتمإلاكما ميكن 

رحبيته ملؤسسة مثيلة،  إىلنسب سعر السهم  إجيادذا املفهوم واملتمثل يف هل التعرضوكما سبق : الرحبية مضاعف 2-1

               : 4اآلتيةعتماد على املساواة املقارنة مع املؤسسة حمل التقييم، وذلك من خالل اإل وإجراء

B! RBS⁄ � B!Z RBSZ⁄   

  ؛ملؤسسة مثيلة الضريبةمتثالن على التوايل قيمة السهم السوقية، ورحبية السهم بعد : B!،RBS ـف •

  .للمؤسسة حمل التقييم الضريبةعد بمتثالن قيمة حقوق امللكية، وصايف الربح املتوقع : B!Z ،RBSZو •

                                                           
1- C����اد ا��D $Wوأر C���*ا� U�   .148ص   -��67 ��5 ذآ�2 -�$+	ن <	
  . 150ص  –ا���67 ا��	;5  -2
   .151 -150 :ص ص -ا���67 ا��	;5 -3

4
 - A. FARBER, M.P .LAURENT, K.OOSTERLINCK, H.PIROTTE - FINANCE- Pearson Education -2emeEdition - 2008-p 116.  
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 الضريبةيف الربح املتوقع بعد  األخريهذا  ضربالرحبية بالنسبة للمؤسسة املثيلة، يتم  مضاعف إىلما مت التوصل  فإذا  

  .تقدير للقيمة السوقية حلقوق امللكية إىلللمؤسسة حمل التقييم، مما يوصلنا 

  :1يف واملتمثلةاملقارنة،  إجراءتوفر عدة ظروف متكن من  يشترط األسلوبتطبيق هذا  عتبار أنإبو

 العائدمبعدل  املضاعفهذا  لتأثرما، وهذا  تتأثررحبيته  إىلوهذا لكون نسبة السعر : متاثل النمو واملخاطر �

 .معدل منو التوزيعات تأثري، دون تبيان العائدهلا هذا  يتعرضباملخاطر اليت  يتأثرالذي يطلبه املالك، والذي بدوره 

ة، وذلك عتبارها مثيلالصناعة ال يكفي إل نفس إىلنتماء املؤسسة إن إه فئفحسب فرانكس وزمال: الرحبية لمتاث �

املخزون، مما قد  أو تالكهباإل األمرتعلق  إذااحملاسبية املتبعة، سواء  إجراءاا إىل إضافةختالف دخلها احملاسيب إل

ا، واملخاطر قد رحبيته، فتماثل مؤسستني من حيث التوزيعات ومعدل منومه إىلختالف يف نسبة السعر إ إىليؤدي 

احملاسبية واليت تؤثر على  اإلجراءاتختالف يف املؤسستني، لكن جمرد اإل يتساوي القيمة السوقية لسهم إىليؤدي 

 .رحبيته إىلختالف يف نسبة سعر السهم إ إىلرحبية املؤسسة قد تؤدي 

هرة ش إليها مضافااملؤسسة  ألصولعتماد هذه الطريقة يتم حتديد القيمة احلالية إوب: 2املؤسسة أصولتقييم  2-2

طرح  إىل إضافةلتزامات اليت تواجهها املؤسسة، الصافية من اإل ةالتدفقات النقدية املتوقع احملل، وهذا عن طريق خصم

، إليه اإلشارةالتدفق النقدي املتاح كما سبق  إىلوجد، للوصول  إنال العامل امل رأسهتالك والزيادة يف كل من اإل

  .مصاريف البحث والتطوير إىل إضافة

ستثماري والقيمة احلالية املتولدة عن إقتراح التفريق بني القيمة احلالية إلنه جيب إفحسب الدكتور هندي ف

ستثمارات القيمة احلالية لإل إىل إضافة ،القائمة تستثمارااإلالية للتدفقات النقدية من حل، واليت تعين القيمة ااألصول

 أنستثمارات مرحبة حيتمل تنفيذها مستقبال، ويعترب كذلك إنقدية من لالقيمة احلالية للتدفقات ا إىل زيادة ،القائمة

القيمة احلالية  إىل إضافة، القائمة اإلنتاجتتكون من التدفقات النقدية خلطوط  إمنا القائمةستثمارات القيمة احلالية لإل

  : اآلتية، وقد صاغ املعادلة إليهانتهاء احلاجة إعند تم التنازل عنها ياليت س لألصول

 اإلنتاجالقيمة احلالية للتدفقات النقدية من خطوط ([= األصولتتولد عن  أنالقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقع 

صايف القيمة احلالية للتدفقات  +]القائمةستثمارات القيمة احلالية لإل)/ يت ال تكون هناك حاجة هلالالقيمة ا+ القائمة

  .ستثمارية املستقبليةإلا تتولد عن الفرص أنالنقدية املتوقع 

املتولد عن (Free Cash Flow)وتتمثل يف تقدير التدفق النقدي املتاح: القائمةية للمنتجات لالقيمة احلا •

  .املؤسسة ألصوليرادية للقدرة اإل داجلي التقديرجل أ، وهذا من النشاط

، (Good Will) هرة احمللشمتثل  فإاه ئالفحسب فرانكس وزم: ستثماريةفرص اإللصايف القيمة احلالية ل •

  .ستثمارية مستقبليةإوذلك كوا تعكس القدرة املتوقعة للمؤسسة يف خلق فرص 

                                                           
�CD S ه�'& <���& ا�.�آ	ت -�*�� إ;�اه�# ه*$ي -1$Rا� �'I514 - 510 :ص ص -��67 ��5 ذآ�2 -ا� .   
   .524 - 515: ص ص -ا���67 ا��	;5 -2
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 ألصوليف حتديد القيمة احلالية  أساسيومتثل متغري : (Residual Value) املتبقية لألصولقيمة احلالية لا •

ال اية  إىل خبصم التدفقات النقدية بعد فترة التنبؤ إجيادهانه ميكن أ (Rappaport)1املؤسسة، ويرى رابابورت

  : ملعادلة التاليةا عتمادا علىإتدفق النقدي بعد فترة التنبؤ هو تدفق نقدي مستمر، وهذا لعتبار اإوهذا ب

  املطلوب العائدمعدل / التدفق النقدي املستمر=  القيمة املتبقية

نه ميكن أ (Rappaport)2 يرىكما  .إليهاالطرق اليت سبق التطرق  إحدى عتماد علىيتم اإلتقدير قيمة امللكية ول

  :اغتها يف املعادلة املواليةي، واليت ميكن صأساسيةاب قيمة املؤسسة، وذلك من خالل تقدير ثالث مكونات سح

  ؛ؤالتنبفترة  أثناءية للتدفق النقدي من العمليات لالقيمة احلا =     قيمة املؤسسة •

  ؛القيمة املتبقية  +                   •

  .املالية األوراققيمة   +                   •

املؤسسة،  ألصولستعمال طريقة القيمة السوقية واملتمثلة يف القيم السوقية إحتديد قيمة املؤسسة عن طريق  إن

وهو ما  ألصوهلاموع احلسايب للقيم السوقية لتزامات، يعمل كون قيمة املؤسسة قد تزيد عن امطروحا منها كل اإل

 إضافةالرحبية  ؛هرة احمللشعديدة ك أسباب إىل، والذي مرده  (Synergistic effect) التفاعل املتبادل بأثريعرف 

تعكس القيمة  نشطةتوفر سوق  كضرورةالعديد من الصعاب  األسلوبهذا  تعترضطبيعة عمليات املؤسسة، كما  إىل

 املاضييف  األرباحلتحيق  إمهاله، مع  مشاة أصولالسوقية لعدم وجود  األصولوصعوبة حتديد قيم  لألصولاحلقيقية 

  .3واملستقبل

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                           

   .222ص  - ��67 ��5 ذآ�A$�- 2& ا�)*$�� ا��	���: <R/�& و<�L# ا-�)# وا��*$ات -�� $�R	�X ا�R*	وي  -1
  .  220 - 219 : ص ص -ا���67 ا��	;5 -2
   .216ص  - ا���67 ا��	;5  -3
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  اهليكل املايل على قيمة املؤسسة لتأثرياملفسرة  األساسيةاملداخل : املبحث الثاين

وهذا حد ممكن،  دينأ إىلاملايل  هايكلهلتكلفة مصادر التمويل املكونة  ختفيضحماولة  إىلملا كانت املؤسسة تسعى 

ومن  .القروضستغالل هذه املصادر وخاصة إعلى حق امللكية، يف ظل املخاطر النامجة عن  العائدجل تعظيم أمن 

األموال جمموع ": 1، والذي يعيناألمثل يلاملخاطر، ظهر مفهوم اهليكل املوا العائدخالل العمل على املوازنة بني 

، وقد "حد ممكن أقصى إىلما ميكن، مما يرفع قيمة املؤسسة  دينأ لتمويلافة لديون اليت تكون عندها تكلاصة واخلا

  .اهليكل املايل على قيمة املؤسسة تأثرينظريات لت عديد الواتن

يف املدخل التقليدي، مدخل  أساسا، واملتمثلة املوضوعجمموع املداخل اليت تناولت هذا  أن إىل اإلشارةوجتدر 

  :  2املتمثلة يف، واألساسية الفرضياتحججها على جمموعة من  أقامتمليات، قد صايف الربح ومدخل صايف ربح الع

  العادية؛ واألسهم القروض اومه األموالؤسسة يف سياستها التمويلية على نوعني من ملتعتمد ا −

تغيري هذا اخلليط التمويلي عن طريق  إمكانيةاملال ثابتة ال تتغري، مع  رأسهيكل  يتضمنهاتكون قيمة العناصر اليت  −

عادية، لا األسهمجزء من راء شستخدام حصيلتها يف إسندات جديدة، و بإصدارتغيري درجة الرفع املايل، وهذا 

  ستحقاقها؛إبقيمتها وهذا قبل موعد ) السندات( القروضوسداد  جديدة أسهمكما ميكن للمؤسسة بيع 

  ؛األرباحنسبة من  أيحتجاز إي بعدم ضسياسة التوزيعات املنتهجة تق أن أياحملققة،  األرباحيتم توزيع كافة  −

  متساوية لدى كل املستثمرين؛  املشروعاملتوقعة من  التشغيل أرباححتماالت إتكون  −

  للمؤسسة، وعدم توقع منوها؛ التشغيل أرباحثبات  −

تكون ثابتة  األعمالخماطر  أن فتراضهاإيف التحليل املقدم من قبل هذه املداخل، مع  الضرائبغياب  إىل إضافة −

  .املال واملخاطر املالية رأسومستقلة عن هيكل 

  Traditional Approach   املدخل التقليدي   -1

ومنه على قيمة املؤسسة، وهذا من خالل  األموالاهليكل املايل على تكلفة  تأثريمن بني املداخل اليت حاولت تفسري 

واململوكة  املقترضة األمواليف اهليكل املايل للمؤسسة، فالتوفيق بني  املقترضة لألموال الرشيدستعمال اإلتركيزها على 

  .على حقوق امللكية العائدزيادة معدل  إىلالذي يؤدي  األمر، مستوياا دىنأإىل  األموالتكلفة  ختفيضيعمل على 

مثل، وهذا أنظور يقر بوجود هيكل مايل ملن هذا اإ، فواإلفالسوتكاليف الوكالة  الضرائبففي ظل غياب كل من 

 قتراضاإل، يف ظل مستويات معقولة من )القروض( املنخفضةعتماد على املصادر التمويلية ذات التكلفة اإل جراء 

سوقية لحتقق القيمة ا وبالضرورةمستوياا،  دىنأتكلفة التمويل الكلية عند  لالذي جيع األمر، )مثلأمستوى (

  .حد هلا أقصىللمؤسسة 

                                                           
1
  -  Jean BARREAU & Jaqueline DELAHAYE-  op cit - p172. 

2
 - !�  .215 - 214: ص ص –��67 ��5 ذآ�2  - ا�����& وإ�Mح A/& ا�)�	آ& ا��	��� -��R$ ���� ��$ ا��!
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يف اهليكل املايل، ميكن  ةاحلاصلالتغريات  إىلنسبة ) قيمة املؤسسة( املال رأسن تغريات تكلفة إوتبعا هلذا املدخل ف

  :1وهي أساسيةثالث مراحل  إىلتقسم  أن

من  ةاحملصل، وتكون املزايا االقتراضثبات تكلفة  إىل إضافةالكلية ثابتة نسبيا  األموال، تكون تكلفة أوىليف مرحلة  �

الكلية  األموالتكلفة  خنفاضإويتوقع من خالل  ،لكيةامل أموالكرب من الزيادة يف تكلفة أايل مليف اهليكل ا قتراضاإل

 .رتفاع يف قيمتها ، وهذا كلما زادت نسبة الرفع املايلاإلللمؤسسة 

 تأثري أينه ال يكون بعدها إدرجة معينة من الرفع املايل، ف إىلتصل املؤسسة  أننه ومبجرد إيف مرحلة ثانية، ف أما �

 رجع أساسا إىلكية واليت تلامل أموالالزيادة يف تكلفة  أن إىلهذا  أساساعلى قيمة املؤسسة، ويرجع  ضقترالإليذكر 

 تأثري أينه ال يكون إف قتراضاإلمن أو املدى عند هذا املستوى و .قتراضاإلعن اخلطر املايل، تلغي املزايا الناجتة 

 .للهيكل املايل على القيمة السوقية للمؤسسة

ن إف مبا يفوق احلدود املعقولة، املعتمد من قبل املؤسسة يف هيكلها املايل قتراضاإلوخالل مرحلة ثالثة، وبتزايد  �

 األمرتفوق هذه املزايا،  )األسهمتكلفة ( املطلوبة من قبل املالك العوائد، نظرا لكون أمهيتهاية تفقد ضقترااملزايا اإل

 املوايل الشكلل الومن خ. ينعكس بالسلب على القيمة السوقية للمؤسسة ، مااألموالرتفاع تكلفة إ إىلالذي يؤدي 

   :خمتلف املراحل السابقة حيوضميكن ت

  وفق املدخل التقليدي األمثلاهليكل املايل     :)1 - 2( الشكل

  
.663p  –2002 -itEd 

eme
5-Paris  Ed DALOZ-D’entreprise Finance -Pierre VERNIMMEN: Source  

إذ نالحظ من خالل الشكل إخنفاض تكلفة التمويل مع التوسع يف اإلعتماد على القروض يف اهليكل املايل للمؤسسة، 

ستدانة إىل إرتفاع تكلفة بعدها يف اإل ةوهذا إىل غاية نقطة حمددة واليت متثل اهليكل املايل األمثل، إذ تؤدي الزياد

   .رتفاع املخاطرإجة يإىل إلغاء تكلفة التمويل بامللكية ملزايا الرفع املايل نتذلك التمويل، ويرجع 

فإنه العادية،  لألسهمالقيمة السوقية  إىل إضافةالقيمة السوقية للمؤسسة متثل القيمة السوقية للديون  أنعتبار إوب

  :هيكلها املايل كما يلي إىليكون متثيل قيمة املؤسسة نسبة 

                                                           
  . 359 - 355: ص ص - 2003 - �
�. ا�$ار ا��	���� - ا��R/�& ا��	�C �/�.�و�	ت ا��$�$ة: اBدارة ا��	��� -�� $�R	�X ا�R*	وي و�AZون -1
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  النظرية التقليدية وقيمة املؤسسة    ):2 - 2( الشكل

  

   . 174 ص - 2010 - 1ط - األردن إثراء -املالية املتقدمة اإلدارة - العامري إبراهيمحممد علي  :املصدر

درجة  إىل والذي مردهالعادية،  األسهمكلفة تقل من أ قتراضاإلتكلفة  أنعتبار إالسابقني، وب الشكلنيفمن خالل 

، وبالتايل (WACC) تدنية تكلفة التمويل إىل يؤدي القروضعتماد على يت يتحملها الطرفان، فزيادة اإللاملخاطر ا

  .ثر الرفع املايلأرتفاع يف القيمة السوقية للمؤسسة، وهذا بفعل اإل

رتفاع مستوى املخاطر اليت يتحملها املسامهون، إ إىليكل املايل هل، يف االقروضستعمال إستمرار يف ولكن يؤدي اإل

سامهني، ملطلوبة من املا العائد، مما يؤثر يف معدالت )اإلفالس( املالية لتزاماتاإل أداءخاصة خطر عدم القدرة على 

تدهور قيمة املؤسسة،  إىلرتفاع واليت تؤدي باإل األموالتكلفة  ينعكس علىاملخاطر، مما  يف زيادةمع الواليت ترتفع 

حد هلا، وينعكس ذلك على املؤسسة  دينأتكون التكلفة عند  قتراضاإلمعني من نسبة  لجما أومستوى ولكن عند 

  .للمؤسسة األمثلاهليكل املايل ما ميثل ا ذن تكون عند قيمتها العظمى، وهأاليت تصادف و

  Net Income Approach    ربحالمدخل صايف    -2

صايف ربح العمليات بعد  وأسلوبصايف الربح  ألسلويب عرضهمن خالل  David DURANDلقد كان 

بني  اآلراءختالف إكبريا يف  أثرا ،يف تكوين هيكلها املايل القروضعتمادها على إ جراء لتقييم املؤسسة م1952

  .1اهليكل املايل على قيمة املؤسسة تأثرياملفكرين حول مدى 

ستقالهلما عن إاخلاصة، و واألموالهلذا املدخل يتمثل يف ثبات كل من تكلفة الديون  األساسي رضفاللعل و

املطلوب من قبل  العائديف اهليكل املايل ال يترتب عنه تغيري يف معدل  قتراضاإلتغيري نسبة  أنمما يعين  ،2اهليكل املايل

يف  القروضستخدام إالزيادة يف بللخطر  إدراكهماملستثمرين ال يتغري  أن، وهذا معناه )، مالكمقرضني(املستثمرين

  .اهليكل املايل

                                                           
1- T�	��� Cور���� زآ CI*9 ر	IG- ��$ ا� ���	دارة ا��Bا CD ��	�� &A$�- 2182ص  -��67 ��5 ذآ� .  
�C/�/R> &A$-  S ��	���: اBدارة ا��	���  -�*�� إ;�اه�# ه*$ي -2$Rا� C;8 ا����ا��'.��  . 623ص  - 2006 -  6 ط  -ا�B'*$ر
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ن التصرف العقالين هو حماولة إ، ف(Ke) العادية األسهمقل من تكلفة تكون عموما أ (Kd)قتراضاإلتكلفة  أنومبا 

 ختفيض إىل بالضرورة، والذي يؤدي القروضستخدام إزيادة تكلفة وهذا عن طريق  األقلالرفع من حصة املصدر 

  .وبالتايل تتحقق النتيجة احلتمية واملتمثلة يف رفع قيمة املؤسسة (WACC) لألموالالتكلفة الكلية 

مثل يعظم من قيمة أنه يقر بوجود هيكل مايل أفاملالحظ من خالل هذا التحليل املقدم من رواد هذا املدخل، 

على  واضحثر اهليكل املايل حسب هذا املدخل أحد هلا، ف دينأفيه عند  األموالاملؤسسة، وهذا عندما تكون تكلفة 

  :املوايل الشكلحتليل هذا املدخل من خالل  توضيحقيمة املؤسسة، وميكن 

واهليكل املايل وفق مدخل صايف الربح األموالالعالقة بني تكلفة      ):3 - 2( الشكل

 

  .219 ص - مرجع سبق ذكره -املاليةالتمويل وإصالح خلل اهلياكل  -حممد مسري عبد العزيز :املصدر

 إىلالعادية، تؤدي  األسهمقل تكلفة من أعتبارها مصدر إب القروضعتماد املؤسسة على إنه بزيادة أ يوضح فالشكل  

 بشكلعتماد أثناء اإل أقصاها، واليت تبلغ باإلجيابمما ينعكس على قيمة املؤسسة (WACC)  تكلفة التمويل ختفيض

  .ستثماراا، وهذا يف غياب املخاطر املاليةإيف متويل  القروضكلي على 

عن املخاطر املالية  وتغاضيه، اإلفالسلتكلفة  إغفالههلذا املدخل ممثلة يف  األساسية الضعفنقطة  أن 1ويعترب هندي

  .رفع تكلفة حقوق امللكية إىلتؤدي  أن املفروضالناجتة عن الرفع املايل، واليت من 

   Net Operating Income Approach(NOI)   العمليات مدخل صايف ربح   -3

ن مؤيدي هذا املدخل يساندون وجهة النظر املنادية بالقطيعة املوجودة بني إخلني السابقني، فدعلى عكس امل

 تتأثرالقرارات التمويلية وال عن ن قيمة املؤسسة مستقلة متاما إاهليكل املايل وقيمة املؤسسة، فحسب هذا املدخل ف

  .بالتغريات يف اهليكل املايل

                                                           
  . 627ص  –ا���67 ا��	;5   -1
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 القروضالنظر عن نسبة  ض، وهذا بغ1لألموالوهو ثبات التكلفة الكلية  أساسي ضويقوم هذا املدخل على فر

عتماد إويف ظل زيادة  الكنيحسب هذا املدخل، ولكن امل أيضاثابتة  القروضتكلفة  أنعتبار إب املكونة للهيكل املايل

  .هلا يتعرضونرتفاع املخاطر اليت ، وهذا نتيجة إلالعائداملطالبة بزيادة  الضروري، يكون من القروضاملؤسسة على 

عتماد املؤسسة على املصادر إرتفاع تكلفة التمويل الكلية، ولكن إ إىل نيكلاملطلوب من املا العائدوتؤدي زيادة معدل 

اهليكل  ألثر عرضةثر الزيادة يف تكلفة التمويل، وبالتايل فقيمة املؤسسة ال تكون أ إلغاء إىلالكلفة يؤدي  املنخفضة

  .املايل

ميكن حتديدها كذلك من خالل كما  ،وقروضها أسهمهاقيمة املؤسسة عن طريق مجع قيمة كل من  إجيادوميكن 

وهذا يف ظل معدل خصم ، قتراضواإلتكون من املهم تقسيمها بني امللكية ال ، حيث التشغيليخصم صايف الدخل 

 .2ال تتغري كذلك) تكلفة التمويل أو(ن معدل اخلصم إثابتة ف األعمال، فكلما كانت خماطر األعمالمرتبط مبخاطر 

    :التايل الشكلما سبق من خالل  توضيحوميكن 

   صايف ربح العمليات  وقيمة املؤسسة وفق مدخليلاهليكل املا     ):4 - 2( الشكل

  

  .354 ص - مرجع سبق ذكره - التحليل املايل للمشروعات اجلديدة :اإلدارة املالية - صاحل احلناوي وآخرونحممد  :املصدر

وتكلفة التمويل، ومع الزيادة  قتراضاإلعلى ثبات كل من تكلفة  القائمة فروضهفمن خالل هذا املدخل، ويف ظل 

مثل، فقيمة املؤسسة أن التحليل وفق هذا املدخل ال يرحب بفكرة وجود هيكل مايل إخطي يف تكلفة امللكية ف بشكل

املؤيدة ما جاء به  األعمالالعديد من الكتاب هذا التوجه، ومن بني  أيدثابتة وقد  األموالتكلفة  أنتظل ثابتة طاملا 

  .لياين وميلرجكل من مد

  

                                                           
1- T�	��� Cور���� زآ CI*9 ر	IG- ��$ ا� ���	دارة ا��Bا CD ��	�� &A$�- 2198ص  -��67 ��5 ذآ�

 .  
2- !�220ص  -�67 ��5 ذآ��2 - ا�����& وإ�Mح A/& ا�)�	آ& ا��	��� -��R$ ���� ��$ ا��!

 .  
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   1Modigliani & Miller Approach (M&M)   لياين وميلرجمدخل مد   -4

، وذلك من خالل حبوثهما اليت تناولت عالقة (NOI) لياين وميلر مدعما ومساندا ملدخلجلقد جاء مدخل مد

  :اهليكل املايل بقيمة املؤسسة، واليت جاءت على مرحلتني

، وهو أرباحهاعلى  مفروضة ضرائبعتربا املؤسسة متواجدة يف عامل دون إ، م1958عام  أوىلففي مرحلة  •

  .والوكالة اإلفالسستبعادمها لتكاليف إمع  قام عليه حتليلها، األساسي الذي الفرض

 أرباحعلى  املفروضة الضرائب ألثرعتبار بعني اإل وأخذا األمر، تداركا م1963يف مرحلة ثانية ويف سنة  أما •

  .املؤسسة

 السابقة فتراضاتاإل إىل إضافة األساسية فتراضاتاإلعتماد على جمموعة من باإل األوىلوقد مت التحليل يف املرحلة 

   :أمههااملؤسسات، ومن  أرباحعلى  الضرائب ض، وخاصة عدم فرالذكر

كمال السوق ما يعين توفر كافة  فرضيةفالنموذج يعتمد على  ؛املال لرأسسوق كفء  ظل التعامل يف −

 ،إمكانية تعامله يف األوراق املالية حبريةمع  للمعامالت ، دون تكلفة تذكرناملستثمرياملعلومات املطلوبة من قبل 

 شروطستفادته من نفس إ إمكانية إىل إضافةراء والبيع باحلجم والكمية اليت يرغب فيها، شخالل ال وهذا من

  ؛تصاف املستثمر بدرجة عالية من الرشدإ، مع للمؤسسات قتراضاإل

، مما (Risk Classes) النشاطيتم تصنيف املؤسسات إىل جمموعات حسب درجة املخاطر اليت ينطوي عليها  −

املتوقعة بنفس صفات املخاطر للمجموعة،  اإليراداتمتيزت  إذاجمموعة خماطر معينة  إىلاملؤسسة تنتمي  أنيعين 

  ؛نفس املخاطر إىل تتعرضاملؤسسات العاملة يف نفس جمال الصناعة  أن (M&M) فترضإوقد 

  .للمؤسسة التشغيليتوقعات املستثمرين حول القيمة املتوقعة للدخل  تتشابه −

ستثماراا، إقيمة املؤسسة تتمثل يف قيمة  أنعتبار إهو  (M&M)التحليل الذي قام عليه مدخل  أساسلقد كان 

ال ختتلف عن قيمة  أنقيمة املؤسسة جيب  أنستثمارات، مما يعين حتديد قيمة هذه اإل أساسواملخاطر مها  العائدن أو

  :يلهماليتني يف حتضطرح ق إىلما  أدى وهو ماها املايل، لؤسسة يكملقيمة ا تأثرعدم  األمر الذي يفسرستثماراا، إ

كل من القيمة السوقية للمؤسسة  أن روميللياين جقتراح يرى مدمن خالل هذا اإل ؛Proposition1 :األوىلية ضالق

للقيمة السوقية للمؤسسة ممثال يف قدرة  الرئيسي، ويكون احملدد البعض بعضهماوهيكلها املايل مستقالن متاما عن 

يت تنتمي لسب ودرجة اخلطر بالنسبة للمجموعة اايتن األرباحاخلصم هلذه  ل، ويكون معداألرباحعلى توليد  أصوهلا

التمويل، وهذا ما عرب عنه  تقراراستثمار ال على يمة السوقية للمؤسسة تعتمد على قرارات اإلاملؤسسة، فالق إليها

 ."جتزئتهاحجم البيتزا غري مرتبط بكيفية " : 2بقوله ،(Merton MILLER)مريتون ميلر

                                                           
1
 -See :  Franco Modigliani; Merton H. Miller - The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment- The 

American Economic Review, Vol. 48, No. 3. (Jun., 1958), pp. 261-297. 
2 - Pierre VERNEMMEN- FINANCE D’ENTREPRISE- Edition  DALLOZ Paris - 5 eme  édition -2002- p 665. 
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M&M 1 : « The market value of any firm is independent of its capital structure.and is 

given by capitalizing its expected return at the rate pk appropriate toits class ». 

            :وبالتايل يكون حتديد قيمة املؤسسة كما يلي

[ � [3 � [\ � � L]   

 وقيةساليم قال تكون مساوية موع القيمة السوقية للمؤسسة أن أي .متثل التكلفة: Lو  ؛ النتيجة: � : حيث متثل

القيمة السوقية  إجيادستعمال متوسط التكلفة املرجحة يف إ أيضاميكن كما  .للديون يم السوقيةق، مضافا هلا اللألسهم

 :2للمؤسسة، كما يلي

[ � K7 A ^_
^_(^`

� K\ A ^`
^`(^_

   

قيمة املؤسسة تعتمد على ربح  وإمنااهليكل املايل ال يؤثر على قيمة املؤسسة،  أن يتضحفمن خالل املعادلتني السابقتني 

اهليكل  تشكيلةمستقلة متاما عن تكون ن تكلفة التمويل إلياين وميلر فج، وحسب مداألصولالعمليات املتوقع من 

على قيمة املؤسسة وثروة  التأثرياملعتمدة، وبالتايل فالرفع املايل حيادي  قتراضاإلبنسب  تتأثرال  أا أياملايل، 

  .ثابتة تكلفة التمويلتكون هذا املدخل  لذا وفقاملسامهني، 

 إحاللفكرة املراجحة، فاملراجحون يعملون على  إىل مدجلياين وميلر أية، جلضصحة هذه الق إثباتجل أومن 

، فما هي النظر عن هيكلها املايل ضنفس جمموعة اخلطر وهذا بغ إىلالتوازن يف القيم السوقية للمؤسسات املنتمية 

  املراجحة؟

تنتميان لنفس جمموعة املخاطرة، وتتماثالن  ملؤسستنيختالف القيم السوقية إأن  إىل (Arbitrage) املراجحةتشري 

ختالف يف القيمة السوقية يكون مؤقتا، وهذا كون عملية هذا اإلإن يف كل شيء فيما عدا تركيبة اهليكل املايل، ف

  .التوازن للمؤسستني بإعادةاملراجحة كفيلة 

 وضحاوقد ، 3شخصيةستبدال املستثمر الرافعة املالية للمؤسسة برافعة إ إمكانية فتراضإففكرة املراجحة تقوم على 

حقوق ( خمتلط) ب(مكون فقط من حقوق امللكية، بينما يكون يف الثانية) أ(لألوىلذلك مبؤسستني يكون اهليكل املايل 

  .األوىلكرب من أالقيمة السوقية للمؤسسة الثانية  أن فتراضإو األخرىيف كافة املواصفات  التشابهمع ) قروض+ملكية

 أموال قتراضإبيف هذه املؤسسة، ويقوم  األسهميقوم ببيع حصته من  األعلىفاملستثمر يف املؤسسة ذات القيمة 

 العائد، مع التوقع بتحقيق نفس األقلاحملصلة يف املؤسسة ذات القيمة  األموال، ليستثمر الشخصيعلى حسابه  إضافية

حذو  إىل ناملستثمريبباقي الذي يؤدي  األمرقل، أستثمار إكان حيققه من قبل ولكن ب من جراء ذلك مقارنة مع ما

القيمة  خنفاضإ إىل بالضرورةستفادة منها، ومثل هذا التصرف يؤدي ستغالل هذه امليزة واإلإيل وهذا ببنفس الس

                                                           
1
 - Franco Modigliani; Merton H. Miller- The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment-op cit- p 268. 

2
 - Jean BARREAU & Jaqueline DELAHAYE- op cit - p 183. 

.634 ص -��67 ��5 ذآ�C/�/R> &A$�- 2 ��	��: اBدارة ا��	���  -�*�� إ;�اه�# ه*$ي -3
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) أ(املؤسسة ألسهمالقيمة السوقية  شهد، ويف املقابل تأسهمهامن  املعروضجراء زيادة ) ب(املؤسسة ألسهمالسوقية 

  .غاية تساوي قيمة كل من املؤسستني إىل الوضعرتفاعا نتيجة لزيادة الطلب عليها، ويستمر هذا إ

، يف )ب(و) أ(متاثل كل من املؤسستني  فتراضإاملوايل، مع  املثاللفكرة املراجحة من خالل  أكثر توضيحوميكن 

  .الف يف اهليكل املايلتخإيء مع تواجدمها يف نفس جمموعة املخاطر، مع شكل 

  ) %5 الفائدةمعدل  ؛ ون 80000 القروض(فكرة املراجحة  يوضحمثال      ):1-2( جدول

  )ب(املؤسسة   )أ(املؤسسة   

  RE                                                20 000  20 000نتيجة االستغالل

  FFI                                         0  4 000 (%5)مصاريف مالية

  RN                                                  20 000 16 000النتيجة الصافية

  DIV=RN                                        20 000  16 000املوزعة األرباح

  Ks                                           10%  12% اخلاصة األموالتكلفة 

  Vs = DIV / Vs                             200 000  133 333اخلاصة األموالقيمة 

  Vd = FFI / Kd                            0  80 000املقترضة األموالقيمة 

  V = Vs+Vd                                                 200 000  213 333قيمة املؤسسة

WACC = RE / V  10%  9.4%  
  Vd /Vs                                                0%  60%      الرفع املايل

.664 p -op cit -Pierre VERNEMMEN : ourceS  

مر ثكل مست أن روميل، ويرى مدجلياين )أ(تفوق قيمة املؤسسة ) ب(ن قيمة املؤسسة إفحسب املدخل التقليدي ف 

مع نفس احلجم من  إضافيةيتحمل خماطرة  أن، دومنا )أ(املؤسسة أسهمراء شكرب وذلك بأ عوائدحتقيق  بإمكانه

  :كما يلي املستثمرة، األموال

، )1333=13333×%1( ما يعادل أي، )ب(يف املؤسسة  )%1( مساهم ميلك حصة مقدارها أن ضفبفر

  :يتاملستثمرة يقوم باأل األموالنطالقا من نفس احلجم من إ عوائدهفبهدف تعظيم 

معادلة للرافعة املالية يف  شخصيةمبلغ مايل مكونا بذلك رافعة  يقترض، مث )ب(يف املؤسسة األسهميع حصته من بي

 ، ويستثمر املبلغ احملصل%5 ـمقدر ب فائدة، وذلك بسعر )ون800 =%60 × 1333( أي )ب( املؤسسة

  ).أ( املؤسسة أسهمراء ش، يف )ون2133= 1333+800(

 أرباحتوزيعات : ـصايف مقدر ب سنوي عائدويكون املستثمر من جراء عملية املراجحة، قد متكن من احلصول على 

  .)ون 173) =40=%5×800( مصاريف مالية -ون 213= %10×2133() أ(

، وهذا يف ظل نفس )%1×16000 أو %12×1333( ون 160سنوي مقداره  عائديتحصل على سبعدما كان 

نتهاج نفس السلوك، مما يؤثر على قيمة إعلى الباقني  جع املستثمرينشالذي ي األمراملستوى من املخاطرة، 
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 إىل أسهمهابزيادة الطلب على ) أ(رتفاع يف قيمة املؤسسة إ، مع أسهمهايف ظل زيادة بيع  خنفاضباإل) ب(املؤسسة

  :املوايل الشكلمن خالل  ذلك توضيح، وميكن )ب(و) أ(غاية تعادل يف قيمة كل من املؤسستني

  الضرائباملال يف ظل غياب  رأس، تكلفة األسهماملتوقع من  العائد      ):5 - 2( الشكل

  

Source : André FARBER,  M.P .LAURENT,  K.OOSTERLINCK, H.PIROTTE - op cit - p 192 .  

يكون  أنتغري قيمتها ال ميكن  أن أيقيمة املؤسسة ال ترتبط يكلها املايل،  أنوبالتايل فمدجلياين وميلر جيدان 

ن تكلفة أحسب التدفقات النقدية ملوجوداا املادية، و وإمناوامللكية،  قتراضاإلجراء تقسيم تدفقاا النقدية بني 

رفع املايل، لستعمال اإزداد إا مبالنسبة لقيمة املؤسسة مهما تغري اهليكل املايل ومه ءيشتبقى ثابتة، ونفس ال األموال

إن مدجلياين وميلر عن درجة اخلطر ف أماعبارة عن دالة يف الرفع املايل،  أاعلى عكس وجهة النظر التقليدية اليت ترى 

املستثمر  وبإقدام، )ب(يف اهليكل املايل للمؤسسة  القروضستعمال إوذلك من خالل تساوي اخلطر من  يؤكدان ثباا

  ).الشخصيفع املايل رال( لنفس املخاطرة يتعرضنه إمبلغ من املال ف الغرضهلذا  قتراضهإو )أ(املؤسسة أسهمراء شعلى 

املطلوب  العائدمعدل  أنقتراح املقدم من مدجلياين وميلر، يعتربان يف هذا اإل؛ Proposition 2 :ةالثاني قضيةال   

نفس جمموعة اخلطر،  إىلمماثلة وتنتمي  أخرىاملطلوب ملؤسسة  العائديعادل معدل  قتراضاإلملؤسسة تعتمد على 

، قتراضاإلاملخاطر املالية الناجتة عن  لتعويض إضايف عائد إىل باإلضافةيف هيكلها املايل،  قتراضاإللكنها ال تعتمد على 

عتماد املتزايد على ، يف ظل اإلاألموالامللكية تزداد بنسب كافية للمحافظة على ثبات تكلفة  أموالن تكلفة إوبالتايل ف

يف تكلفة الذي يلغي الزيادة  األمرمصدر رخيص نسبيا،  األخريةعتبار هذه إيف اهليكل املايل للمؤسسة، وب القروض

 :  1قتراح الثاين الذي قدماه، وقد صاغ كل من مدجلياين وميلر املعادلة املوالية، واليت تعرب عن اإلاألموال

K7 � a��� � �a��� � K\� A ^`
^_

  

  :البياين املوايل بالشكلستعانة قتراح ميكن اإلهذا اإل ولتوضيح

  

                                                           
1
 - Franco Modigliani; Merton H. Miller- The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment-op cit- p271. 
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  الضرائبيف غياب  (M&M)ـ الثانية ل الفرضية     ):6 - 2( الشكل

  

  .179ص  -  مرجع سبق ذكره - حممد على إبراهيم العامري :املصدر

 األسهمعلى  العائدواملخاطر، فمعدل  العائدعلى املبادلة بني  قائمة الفرضيةهذه  أن إىلبرز كل من بريلي ومايرز أفقد 

  .األسهم إىلمتناسب مع نسبة الديون  بشكليزداد 

واقعية، وخاصة فيما تعلق بتماثل الرافعة  غري أسسلياين وميلر على جاليت قدمها مد فتراضاتاإلولكن تقوم معظم 

كمال السوق لقيام عملية  ضفر إىل إضافة، هذا من جهة اآلثاروالرافعة املالية للمؤسسة من حيث  الشخصيةاملالية 

ختالف يف قيم املؤسسة إ إىليؤدي  لها يف حالة عدم كمال السوق، مماشاملراجحة، حيث تسجل عملية املراجحة ف

تبتعد  فهي بذلك، ضرائب ضختالف هيكلها املايل، هذا يف ظل عدم وجود تكلفة للمعامالت وعدم فرإحسب 

  .الضرائبد ولياين وميلر يف وججستدركه الباحثان، والذي نتج عنه النظرية املصححة ملدإالذي  األمركثريا عن الواقع 

M&M 1  : « the expected yield of a share of stock is equal to the appropriate 
capitalization rate pk for a pure equity stream in the class, plus a premium related to 
financial risk equal to the debt-lo-equity ratio times the spread between pk and r » 

  2 الضريبةوجود  ظلجلياين وميلر يف مدخل مد   -5

 ،"تصحيح: املال رأسدخل املؤسسة وكلفة  ضرائب" بعنوان م1963 لياين وميلر يفجملد املنشورجاء البحث 

"Corporate Income Taxes and the Cost of Capital :a correction " إليهلتصحيح ما ذهب 

 وذلك من خالل إسقاط هذا الفرض، وحاوال ربطه على دخل املؤسسة ضرائبعدم وجود  ضالباحثان يف فر

   .الضرائبعلى قيمة املؤسسة يف ظل وجود  أثرهدراسة وباهليكل املايل 

                                                           
1
 - ibid. – p 271. 

2 - See : Franco Modigliani and Merton H. Miller- Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction -The American 

Economic Review, Vol. 53, No. 3 (Jun., 1963), pp. 433-443. 
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اليت يتحصل عليها املالك  العوائد أوعلى عكس التوزيعات ، الضرييب للتخفيضاملصاريف املالية قابلة  أن عتبارإبو

اململوكة يف  األموالستخدام الديون على إ األفضلنه من أ إىلتوصل الباحثان قد ف، الضريبة ضبعد فر تأيتواليت 

  .املؤسسة أرباحعلى  املفروضة للضرائبخذ بعني االعتبار أ إذاتكوين اهليكل املايل للمؤسسة، 

ملكية ستفوق يف  وأموالاملؤسسة اليت تعتمد يف هيكلها املايل على مزيج مكون من ديون  أنستخلصا كنتيجة إو

  .امللكية أموالقيمتها قيمة املؤسسة اليت تعتمد كلية على 

يقل عن القيمة  أوال يزيد  أنهذا الفرق بني القيمة السوقية للمؤسستني جيب  أنولكن يف املقابل يؤكدان على 

التوازن بني قيميت  بإعادةنقصانه تكون عملية املراجحة كفيلة  أويف حالة زيادته  أمااحملققة،  الضريبيةرات واحلالية للوف

     :التايل الشكلمن خالل  إليهوميكن متثيل ما توصال . املؤسستني

  الضرائباملال يف ظل وجود  رأستكلفة      ):7 - 2( الشكل

  

Source : Michel ALBOUY- Décisions Financières et création de valeur - Economica Paris - 2eme édition – 
2003 - p 347. 

 األموالقيمة املؤسسة اليت يتكون هيكلها املايل من  إىلومنه تكون قيمة املؤسسة املعتمدة على الديون تساوي 

 الضريبيةقيمة املؤسسة املستفيدة من املزايا ميكن متثيل  أن حيث، الضريبيةرات وقيمة الوف إليها مضافااململوكة فقط 

  :     بالعالقة

[ � [7 � [\ A �b   

• [\ A �b  :الضريبيةرات ومتثل القيمة احلالية للوف.  

جيابية إتكون ميزة  ضريبيةرات و، واليت تنتج عنها وفالضريبة عقتطاإن عملية خصم املصاريف املالية قبل إوبالتايل ف

 أدىحسب تفسري كل من مدجلياين وميلر، وبالتايل فكلما زادت املؤسسة يف رفع نسب الديون يف هيكلها املايل، 

املالية الناجتة عنها، مما يسهم يف رفع قيمة املؤسسة مقارنة  لألعباءبفعل اخلصم املتزايد  األموالتكلفة  خنفاضإ إىلذلك 

  .بفعل الرافعة املالية ، وهذالكيةامل أموالعتماد الكلي على حبالة اإل



������א�
����������א�����و�����א���������������������������������������������������������א�
	��א�����  � א�

 
89 

هو  األمثلاهليكل املايل  أنعتبارا إبدقة، ولكن  األمثللياين وميلر مل يتم حتديد اهليكل املايل جومن خالل حتليل مد

ن خصم املصاريف املالية ع الناجتة الضريبيةرات وستفادة من الوفقدر من الديون، وذلك لتعظيم اإل بأكربالذي يعتمد 

ستمرار يف اإل وبالتايل، األموالتكلفة ل التخفيض املتواصليعين  قتراضاإلاالستمرار يف  أن أي، الضريبةقتطاع إقبل 

  .تعظيم قيمة املؤسسة

املالية  واألعباء، وخصم التكاليف الضرائبوري هنا هو حول معدل اخلصم املستعمل يف ظل وجود والتساؤل احمل

 ونوضحاملطلوب من املالك،  العائدمعدل  أوالتكلفة املتوسطة املرجحة  أوستعمال تكلفة الدين إهل ب احملققة، لألرباح

  :1كل هذا من خالل املعادلة املوالية

�X � ��1 � �b� � � A K\ A [\   

• � A K\ A  .معدل الضريبة: �b   ؛  متثل القيمة السوقية للديون:  \]

• �X :قبل الفائدةالربح : �   ؛  الربح بعد الضريبة.  

بينما اجلزء الثاين  من املعادلة، األوليف اجلزء  مقترضةيف مؤسسة غري املطلوب من املالك  العائدستخدام إحيث يتم 

     .االقتراضستعمال تكلفة إخصم ب فيتم

   2Miller Model    منوذج ميلر   -6

بعد وهذا تصحيح وجهة نظرمها فيما خيص اهليكل املايل وقيمة املؤسسة،  إىلياين وميلر جعمد كل من مد أنبعد 

 األموال إىل إضافةاملؤسسة املعتمدة على الديون  أنفيه إىل ، والذي توصال الضرائبعدم وجود  فرض إسقاطأن مت 

ملكية، وهذا نتيجة  أموالاململوكة يف تكوين هيكلها املايل تفوق يف قيمتها قيمة املؤسسة املعتمدة فقط على 

  .الضريبيةرات وللوف

قيمة املؤسسة  أن أكدعاد ومليلر، " وضرائبديون " حتت عنوان املنشوراملقال  ل، ومن خالم1977لكن يف عام

لعامل  إدخاله إىل، ويرجع السبب يف ذلك ضريبيةرات ومستقلة متاما عن هيكلها املايل، وهذا حىت يف ظل وجود وف

احملصل  أو األرباح الفوائداليت يدفعها املستثمر سواء على  ،(Personal Taxes) الشخصية الضرائبممثال يف  أخر

  .احملصل عليها من املؤسسة الضريبيةرات وثر الوفأ إلغاءفهي تعمل على عليها من خالل التوزيعات، 

اهليكل املايل  تشكيلحمدود جدا على  تأثريمها أنعترب إوالوكالة، و اإلفالسميلر يف حتليله لكل من تكلفة  أمهلوقد 

من القيمة السوقية للمؤسسة،  %5.3 3ـال تتجاوز نسبة ال حبيث وأكد أا صغريةميكن جتاهلها، حبيث  مؤسسةلل

ن التكاليف املتوقعة وتككما  ،عتربها تكاليف فعليةإ قد، وأجريتجمموعة من الدراسات اليت  إىلمستندا يف ذلك 

وهذا ما . عند تقديرها قبل سبع سنوات %1مل تتجاوز  أابينت دراسة  إذاهليكل املايل،  تشكيلعند  أمهية أكثر

                                                           

.  374 ص -6 ��5 ذآ�7��2 - ا��R/�& ا��	�C �/�.�و�	ت ا��$�$ة: اBدارة ا��	��� -�� $�R	�X ا�R*	وي و�AZون -  1
  

2
 - See : Merton H. MILLER - Debt and Taxes- The Journal of Finance, Vol. 32, No. 2, (May, 1977), pp. 261-275. 

3
 - ibid- p 263. 
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عتربت أن قرار اهليكل املايل يتم بعيدا عن مقارنة تكلفة الوكالة إواليت  Titman; Wessels1وافقته دراسة كل من 

  .على قيمة املؤسسة القروضواإلفالس مع الوفورات الضريبية، مما يعين حيادية أثر 

الذي يرتكز عليه منوذج ميلر،  األساسعتماد على العالقة املوالية واليت تعترب نه يتم اإلإولتقدير قيمة املؤسسة ف

 :2تعرف العالقة كما يليميكن أن و

[7;\ � [7 � P1 � �'�)d��'�)_�
�'�)e� Q A /   

 .على دخل املؤسسة على التوايل والضريبة، األسهم، على دخل الفوائدعلى  الشخصية الضريبةمتثل :  �F؛�7؛�8

ن العالقة إ، فالشخصيعلى املؤسسة وعلى الدخل  ضرائب ضفر نه ال يتمأ ضارتفإوب فمن خالل املعادلة السابقة

            :السابقة تصبح كما يلي

                            [7;\ � [7 � 0 A / Y [7;\ � [7    

اهليكل املايل،  تشكيلبقرارات  تتأثرلياين وميلر، وبالتايل فقيمة املؤسسة ال جملد األوىلالنظرية  إىلوهذا ما يقودنا 

، للضريبةللمستثمر  الشخصياملؤسسة دون الدخل  خضوعيقال عن  للضرائباملؤسسة  خضوعوما يقال عن عدم 

ختالفا يف إختلق  الضريبيةرات وقيمة الوف أن يأالباحثان يف نظريتهما املعدلة،  إليهفالعالقة تصبح نفسها اليت توصل 

حققت القيمة  القروضعتماد على زاد اإل ماهيكلها املايل، وبالتايل كل تشكيلةالقيمة بني مؤسستني ختتلفان يف 

  .مبقدار الوفورات الضريبية احملققة رتفاعاإالسوقية للمؤسسة 

نه ميكن التمييز بني إللمستثمر، ف الشخصيدخل املؤسسة وال أرباحعلى  الضريبةولكن يف ظل وجود كال من 

  : 3السابقة الذكر األخرى فتراضاتاإل إىل جانب األرباححتجاز كل إ ضفروهذا يف ظل ، جمموعة من احلاالت

 األسهمعلى دخل  الضريبةن إ، فاألسهم، وعدم رغبة املستثمرين يف بيع األرباحتوزيعات  إجراءففي حالة عدم  �

  : تكون معدومة، وبالتايل تكون قيمة املؤسسة كما يلي

[7;\ � [7 � P1 � �'�)d�
�'�)e�Q A /   

ن ذلك سينعكس على قيمة املؤسسة، مما يوحي إ، ف �Fقل من قيمةأ �8كانت قيمة  إذايف حالة  أنمما يعين 

  .موال امللكية، والعكس صحيحأعتماد على رورة اإلضب

نه يكون إالسندات، ف عائدعلى  الشخصية للضرائبمساوية  األسهم عائدعلى  الشخصية الضرائبوحينما تكون  �

  .املؤسسة أرباحعلى  ضرائبلياين وميلر يف ظل وجود جمد إليهنفس التحليل الذي توصل 

                                                           
1
 - Sheridan TITMAN; Roberto WESSELS- The Determinants of Capital Structure Choice - The Journal of Finance, Vol. 43, No. 1. 

(Mar., 1988), pp. 1-19. 
2 - Stephen A.ROSS, Randolph. W.WESTERFIELD, Jeffrey F.JAFFE - Corporate Finance- Mc Graw Hill Irwin Edition - 6th Edition 
- 2002- p 445.  

�CD S ه�'& <���& ا�.�آ	ت -�*�� إ;�اه�# ه*$ي -3$Rا� �'I279 - 270 :ص ص -ذآ�67��2 ��5  -ا� 
 .  



������א�
����������א�����و�����א���������������������������������������������������������א�
	��א�����  � א�

 
91 

 الشخصيعلى الدخل  الضريبةقل من أ األسهمحلملة  الشخصيعلى الدخل  املفروضةريبة ضوقد حيدث وتكون ال

رتفاع يف إلحامليها من ا لتعويضملي السندات كبريا ايكون صايف الدخل حل أننه جيب إفوبالتايل لة السندات، محل

 ميكنال حبيث  مساوية للصفر الضريبيةرات وتكون فيها الوف إذ، وجود حالة التوازن إىلري ميلر ش، حيث يالضرائب

    :غاية تساوي كل من إىل قتراضاإلعتماد على يف اإللمؤسسة تعظيم قيمتها السوقية، وتنتج عن زيادة املؤسسة ل

�1 � �8��1 � �7�  � �1 � �F�   

ملختلف املستثمرين، وهذا من خالل  الضريبية الشرحيةويعتمد اهليكل املايل املثايل للمؤسسة يف مكوناته على 

راء شستطاعت املؤسسة تلبية رغبات املستثمرين يف إ إذا إاليتم هذا اهليكل املثايل  أنال ميكن  إذستثمارية، قدرام اإل

ؤسسة ملالعالقة بني قيمة ا توضيحوميكن  .على دخل املؤسسة الضريبةقل من معدل أ لضريبة ختضعالسندات واليت 

    :املوايل الشكلعتمادا على إايل ملوهيكلها ا

  الشخصيعلى دخل املؤسسة والدخل  ضرائبثر الرفع املايل على قيمة املؤسسة بوجود أ     ):8 - 2( الشكل

  

Source : Stephen A.ROSS, R.W.WESTERFIELD, J. F.JAFFE - Corporate Finance- op cit – p 446. 

 بشأنه أثريتبعدم حصول املستثمرين على توزيعات، والذي  فتراضهإيف هذا التحليل هو  األساسيولكن العيب 

على وجود  أكدتاليت  DeAngelo and Masulis 1ذلك فقد جاءت دراسة  إىل إضافة، التحفظاتالعديد من 

 إىل، الشخصيعلى دخل املؤسسة وعلى الدخل  الضرائبللمؤسسة يف ظل وجود  داخلي وحيد مثلأهيكل مايل 

نه تبعا أكما برهنا ، الصناعة اليت تنتمي هلا املؤسسة إىلوالذي مرده  ،الضريبةختالف الذي يكون يف نسبة جانب اإل

ستثمارات واالهتالكات دور نواتج اإلحالل يف مقابل امليزات تلعب التخفيضات املرتبطة باإل أنللظروف ميكن 

  .أجروهاالدراسة اليت  ه من خاللئوزمال Gay 2وهذا ما مل يتقبله الضريبية املرتبطة باملديونية، 

  
                                                           

1
 -DeAngelo, H., and R.W. Masulis, "Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation," Journal of 

Financial Economics 8 ,(Mars 1980), pp. 3-29. 
2
 -Gay B. Hatfield, Louis T.W. Cheng, and Wallace N. Davidson, THE DETERMINATION OF OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE: THE 

EFFECT OF FIRM AND INDUSTRY DEBT RATIOS ON MARKET VALUE- Journal Of Financial And Strategic Decisions -Vol 7 ,N 3, 
Fall 1994. 
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   The PIE Model  منوذج الفطرية    -7

و متثل يف املؤسسة خمتلف  أجزاء إىل) املؤسسة( بيه املؤسسة بالفطرية، حيث تقسم الفطريةشيف هذه النظرية يتم ت

  .ختلفت كيفية تقسيمهاإ، وتكون الفطرية ثابتة مهما )عادية أسهم( ملكية أموالاحلقوق من ديون، 

ن هذه إه فئوزمال Rossحسب ف، 1والدائننيبتقسيمات املسامهني  يتأثريتغري وال  الPIE ـ ن حجم الإوبالتايل ف

ن قيمة املؤسسة حسب هذا النموذج إملكيتها، وبالتايل ف إىل مديونيتهالنسب  ختيار املؤسسةإتعرب عن  إمناالنظرية 

  :2حتقق وفق العالقة املوالية

! � / � W   

ميكن متثيل  إذالعادية،  ألسهمهاالقيمة السوقية  إليهاافا ضقيمة املؤسسة متثل القيمة السوقية لكل من ديوا م أن أي

  :للهيكل املايل للمؤسسة كما يليPIE  ـقيمة املؤسسة من خالل منوذجني من ال

  للهيكل املايل PIEـ منوذجني من ال     ):9 - 2( الشكل

  

Source : Stephen A.ROSS , R.W.WESTERFIELD, J. F.JAFFE - Corporate Finance -  op cit – p 391. 

كرب ما أ PIE ـلل اإلمجاليةاملال اليت جتعل القيمة  رأس إىلختيار نسبة الديون إوبالتايل فلتعظيم قيمة املؤسسة عليها 

هي قيمة كل من الديون وامللكية، مثل  إمناقيمة املؤسسة  أنعتبار إميكن، ولكن قد تظهر تساؤالت خاصة يف ظل 

فقط،  عوائدهمهتمام بتعظيم تعظيم قيمة املؤسسة ككل بدال من اإلهتمامام حنو إ األسهم أصحابتوجيه  ضرورة

 .3املسامهني أرباحامللكية اليت تعظم  إىلجانب حتديد نسبة الديون  إىل

عتمادها إعلى دخل املؤسسة، تظهر جليا العالقة بني قيمة املؤسسة و ضريبةالسابق، وعند فرض  الشكلمن خالل 

  :املوايل الشكلمن خالل  األمر ريفسميكن تعلى الديون، و

 

  

                                                           
  . 200 ص -��67 ��5 ذآ��R�- 2$ �/] إ;�اه�# ا��	��ي -1

2
 - Stephen A.ROSS, Randolph. W.WESTERFIELD, Jeffrey F.JAFFE - Corporate Finance-  op cit - p 390. 

3
 - ibid.- p391. 
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  ضرائبللمؤسسة يف وجود  املايلهيكل لل )PIE (فطرية ـمنوذجني من ال     ):10 - 2( الشكل

  
  .202 ص -مرجع سبق ذكره - العامري إبراهيمحممد على  :املصدر

عتمادها إمقارنة ب، الضرائبكرب من أتدفع جزء  أاعتماد على امللكية فقط املؤسسة وباإل أن الشكلمن خالل  يتضح

ختفيف العبء  إىل القروضعتماد على امللكية، حيث يؤدي اإل إىل إضافة القروضعلى مزيج متويلي مكون من 

التدفقات النقدية، وبالتايل ملحوظ رتفاع إ إىل، ويؤدي األسهمحاملي  وضعى املؤسسة، مما حيسن من لع الضرييب

، قدر املستطاع املدفوعة الضرائب بتخفيضوذلك  تهاظم من قيمختيار هيكل مايل يعإعلى املؤسسة  الضروريفمن 

  : بالعالقةمتثل املؤسسة فقيمة لذا 

! � !� � g8 A /   

  : 1تعطى كما يلي ميكن أنفاحلقوق اليت يتم دفعها من التدفقات النقدية  PIEـ فحسب نظرية ال

 Tالضرائب     +  D حاملي السندات إىلمدفوعات  +  Eاألسهم حاملي  إىلمدفوعات  =  CF التدفقات النقدية

  .L مدفوعات احملامني    +

اليت تتغري مع تغري اهليكل املايل، وفالقيمة السوقية للمؤسسة تعتمد على القيمة السوقية لكل من الديون وامللكية، 

، يف (L ,T)السوقيةتقابل كل زيادة يف املستحقات السوقية يقابله نقص يف املستحقات غري  PIEـ فحسب نظرية ال

  .ختيار اهليكل املايل الذي يعظم املستحقات السوقيةإة، اليت يتم فيها ؤكف أسواقظل 
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   املداخل املعاصرة: املبحث الثالث

  Trade -Off Theory     نظرية التبادل   -1

على قيمة املؤسسة،  التأثريحيادية اهليكل املايل يف  إىلواليت توصال فيها  م1953ملدجلياين وميلر األوىلبعد النظرية 

وقد ، األوىلكتصحيح ملا جاء يف النظرية  م1963 سنة ، جاءت النظرية الثانيةالضرائبوهذا طبعا يف ظل غياب 

للهيكل املايل للمؤسسة، وهذا  املشكلةقيمة املؤسسة ترتفع كلما زادت نسبة الديون  أن النظرية املصححة أوضحا يف

املصاحبة  األخطاريف التحليل ملختلف  إمهاهلمااليت تستفيد منها املؤسسة، مع مالحظة  الضريبيةرات واتج عن الوفن

  .األموالوتكلفة  رتفاع يف تكلفة هذا املصدرإنجم عنها ي، واليت قتراضلإل

هذا النقص يف النظرية املصححة ملدجلياين وميلر، وهذا عن طريق  ستدراكإلوبالتايل فقد جاءت نظرية املبادلة 

  .جانب تكاليف العسر املايل إىلوهذا ة الحقة، لمث تكلفة الوكالة يف مرح اإلفالسلتكلفة  أوىلدمج يف مرحلة 

 إعادةل ، وهذا من خالاملقترضالتوازن بني تكلفة ومنافع التمويل  أوعلى التبادل أساسا وتعتمد نظرية املبادلة 

للدين،  الضريبيةرات ونظرية توازن بني الوف أاوستون نظرية التبادل على قد عرف النظر بنسب الديون املثلى، ف

  .1اإلفالسوكلف 

تكاليف  بإضافةهذه النظرية قد كملت النقص يف النظرية الثانية ملدجلياين وميلر،  أنيرى بريلي ومايرز بينما 

 بأافيصف النظرية  Jim أمااجليد،  باألداءتتميز  األسواق أنعتبار األخذ بعني اإلمع والعسر املايل،  اإلفالس

، كما يشري الضريبيةرات ووتكلفة الوكالة والوف اإلفالسخالل التبادل بني تكلفة من  معاصرة، تصف اهليكل املايل

Brigham & Gapenski الية لكل من كلفة حليف القيمة ا يتمثل لياين وميلرجالنقص املوجود يف نظرية مد أن إىل

  . 2العسر املايل والقيمة احلالية لتكلفة الوكالة

ستطاع لرفع ملقدر ا الضريبيةرات وستفادة من الوفاملصححة، واليت تلح على اإل (M&M) فعلى عكس نظرية

رات والتوازن بني الوف ضرورة، فنظرية التبادل ترى قتراضاإلقيمة املؤسسة وذلك عن طريق التوسع يف عملية 

الذي يعظم من قيمة املؤسسة،  األمثلاهليكل املايل  إىل، وهذا للوصول املقترضللتمويل  اإلضافيةتكلفة لوا الضريبية

، ويضيف )(The Target Capital Structure نه ميثل اهليكل املايل املستهدفأGapenski  3والذي يرى فيه 

 أا إال، األمثلكمي للهيكل املايل  بشكلن مل تكن نظرية التبادل حتدد إونه أ Brigham & Gapenski 4كل من 

فمخاطر األعمال املرتفعة حتتم على املؤسسة ختاذ قرار اهليكل املايل، إمن هلا السالمة يف ضت مبؤشراتتزود املؤسسة 

ضرورة ختفيض األموال املقترضة، كما أن االعتماد على أصول ملموسة مع طرق إنتاجية منطية ترفع من القدرة 

                                                           
213ص  –��67 ا��	;5 ا� -1

 .  
   .214 -213: ص ص -ا���67 ا��	;5 -2

3
 - Louis GAPENSKI- Introduction to Accounting and Financial Management –op cit- p 396. 
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رتفاعها يرفع من الشرحية الضريبية إقتراضية للمؤسسة، إىل جانب مستوى الرحبية احملققة من طرف املؤسسة فاإل

  .قتراضهلا بالتوسع يف اإل للمؤسسة مما يسمح

  :1، أمههااألساسية فتراضاتعلى جمموعة من اإل بنيتفهذه النظرية على غرار باقي النظريات  

فهي بذلك تستجيب للضرائب على دخل املؤسسة، والضرائب الشخصية  ؛متيز أسواق رأس املال باألداء اجليد −

  ؛على دخل املستثمرين

تدرجيي حيث  بشكلمستهدفة ومثلى، وذلك  (D/V) القيمة إىلنسبة مديونية  إىلتعمل املؤسسة على الوصول  −

ستقرار موجوداا وخططها إ، دون املساس بقتراضاإلمن خالل املبادلة بني تكاليف ومنافع  هاميكن حتديد

نسب  إىلالوصول  أي األرباحبالنسبة لتوزيعات  الشيءستثمارية مما يساهم يف تعظيم قيمة املؤسسة، ونفس اإل

   ؛دفع مستهدفة من قبل املؤسسة

، املالية عدد من اهلياكل املالية املستهدفة واليت حتقق توازن بني تكلفة ومنافع الرافعة وضعاملؤسسة  بإمكان −

تكون  أوتكاليف  أيال تنجم عن تعديل اهليكل املايل للمؤسسة تعترب أنه قيمة املؤسسة، كما من وبالتايل تعظم 

  ؛جتاهلهابنسب منخفضة ميكن 

املوجودات : جمموعة من العوامل منها إىل، وهذا راجع أخرى إىلاملثلى من مؤسسة  قتراضاإلختتلف نسب  −

  .اإلدارةيالت ضتفو التكنولوجيا املستخدمة ؛الضريبةمعدل  ؛التدفق النقدي ؛امللموسة وغري امللموسة

ستثمارية، التمويل للحصول على الفرص اإلستثمار، حيث يتخذ قرار عن قرار اإل لمنفص لال يكون قرار التموي −

  . (M&M)ـ ل األوىلالنظرية  فترضتهإوهذا على عكس ما 

تدخل العديد من العوامل اليت بياكل املالية املستهدفة، وهلاملؤسسة تكوين جمموعة من ا بإمكانوبالتايل فمادام 

، األعمالخماطر  خنفاضإيف ظل  إالال يكون  هذادرجة، و أقصى إىل القروضستفادة من تتحكم فيه واليت تسمح باإل

ملوازنة بني من أجل ا هذاكل اليت متلكها، و األصولنوعية وحجم  إىل إضافة الضرائبرتفاع يف معدالت وكذا اإل

  .والوكالة اإلفالس، والقيمة احلالية لكل من العسر املايل، تكلفة الضريبيةرات والقيمة احلالية للوف

     Costs of Financial Distress   املايلتكلفة العسر    -2

، للدائننيلتزامات املالية باإل اإليفاءمواجهة صعوبة يف  إمكانية أوتعرب حالة العسر املايل عن عدم قدرة املؤسسة، 

ن العسر املايل باهظ التكلفة، وألميكن القول أن ، لذا اإلفالسحالة  إىلستمرار هذه احلالة قد تؤدي باملؤسسة إن أو

ن تعظيم قيمة إللعسر املايل، فقيم احلالية لوا الضريبيةرات وعلى مدى املوازنة بني القيم احلالية للوف قائمةنظرية التبادل 

 :  2التوازن، وميكن توضيح ذلك باملعادلة التاليةإحالل هذا املؤسسة يعتمد على مدى 

! � !� � B!gb � B!h%F   

                                                           
215 -214: ص ص -��67 ��5 ذآ��R�- 2$ �/] إ;�اه�# ا��	��ي -1

 .  
2
 - Richard BREALEY ;Stewart MYERS- PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE- Mc Graw-Hill companies- 7th Ed- 2003- p 497. 
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• B!gb  :؛ الضريبيةرات والقيمة احلالية للوف لمتث  B!h%F  :القيمة احلالية لتكلفة العسر املايل؛  

تعد كما ، تنتج عنه تكاليف  إذ يف هيكلها املايل القروضايل يف املؤسسات اليت تعتمد على ملوحتدث حالة العسر ا

 .املؤسسة يفاملعتمدة  قتراضاإلالعسر املايل مبجموعة من العوامل، منها نسبة  ويتأثر .حد املخاطر اليت دد املؤسسةأ

للعسر املايل، على عكس املؤسسات اليت تتزايد نسبة  عرضةقل أتكون فاملؤسسة اليت يكون هلا هيكل مايل مستهدف 

املرتفعة  للفوائدالعجز عن الدفع  إمكانية إىل إضافةحتمال حدوث العسر املايل، إستمرار، مما يزيد من إبفيها  قتراضاإل

القيمة احلالية لتكلفة العسر  يف رتفاععلى اإلرتفاع املخاطر، ما ينعكس إنتيجة  وهذا الديون أصحاباملطلوبة من 

  .القيمة السوقية للمؤسسة خنفاضإاملايل، وبالتايل 

ستراجتيات، وذلك للتخفيف من تكاليف العسر ختاذ جمموعة من اإلإجل مواجهة هذه احلالة ألذا على املؤسسة من 

ختتلف تبعا هلا تكاليف العسر املايل، فاملؤسسة ذات  أصوهلاختالف وتنوع إ، فاملؤسسات على اإلمكاناملايل قدر 

على عكس  بعضهاامللموسة ميكنها التخلص من حالة العسر املايل والتقليل من تكلفتها، وهذا بالتنازل عن  األصول

  .غري ملموسة أصوهلاغلب أليت تكون املؤسسات ا

ومعدل خصم،  لألموالكتكلفة ستخدامها إ، يتم (��TT)لألموالالتكلفة املتوسطة املرجحة  أنعتبار إوب

    :1من خالل العالقة اليت سيتم توضيحهالة بني اهلياكل املالية املختلفة للمؤسسة، وضويعتمد عليه يف املفا

��TT � '
'(i L� � i

'(i LF�1 � gj�   

• k  : امللكية أموال إىلمتثل نسبة الديون.  

عتماد على احملققة نتيجة اإل الضريبيةرات وبفعل الوف يف البداية ينخفض ����TTن إفحسب نظرية التبادل ف

املثلى واليت تعظم عندها القيمة  قتراضاإلنسبة واهليكل املايل املستهدف  إىليف اهليكل املايل تدرجييا للوصول  القروض

زيادة ذلك لرتفاع نتيجة ظهور تكلفة العسر املايل، ويف اإل ����TT يبدأالسوقية للمؤسسة، مث يف مرحلة ثانية 

 األقلعتماد على املصدر باإلوذلك  للمؤسسة اإلضافيةستثمارية لتمويل الفرص اإل ، وهذاالديون عن النسبة املثلى

  .واليت متثل تكلفة العسر املايل إضافيةتكلفة  حتمل املؤسسة إىليؤدي حتما  األمر، هذا القروضتكلفة واملتمثل يف 

   Agency Theory  تكلفة الوكالة   -3

 هاالفاعلة في األطرافاملصاحل بني  تضارب، وخاصة يف ظل األهدافاملؤسسة احلديثة تقوم على تعدد  أصبحت

ولقد جاءت نظرية الوكالة لترسي ، 2مما سينعكس حتما على تشكيل اهليكل املايل، )املقرضني ؛املسريين ؛املالك(

  .يف املؤسسة الناشطة األطرافمن حل الصراعات بني خمتلف ضقواعد التعاقد املثلى، واليت ت

                                                           
1
 - Michel ALBOUY- DECISIONS FINANCIERES ET CREATION DE VALEUR- op cit -p 339. 

2
 -Michael C. Jensen ; William H. Meckling- Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure- 

Journal of Financial Economics, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. 
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متثل مصاريف  امنإواملسريين، فهي بالتايل  واملقرضنيتكلفة الوكالة نتيجة الصراعات احملتملة بني املالك  شأوتن

يف املؤسسة، ويتم هذا عن طريق  املستثمرة أمواهلمقبة اها هو مرئ، واهلدف من ورا)دائنني ؛مالك( للمستثمرين إضافية

وهذا بالتنازل عن جزء من سلطام، فكل من املوكل  جل متابعة قرارات املؤسسة،أتوكيل طرف ينوب عنهم من 

  .1إضافيةالذي خيلق تكلفة  األمر والوكيل حياول تعظيم منفعته، مما جيعل العالقة اليت تربطهما مصدرا للتناقض

متالكهم معلومات عن القيمة إ إىل باإلضافةاملسريين  أن إىل Myers and Majluf  2 ولقد ذهب كل من

  .للمؤسسة، فهم حريصون على تعظيمها ويعملون على خدمة مصلحة املستثمرين القدامى للمؤسسةاحلقيقية 

 أوبني املالك واملسريين،  املايل للمؤسسة، سواء كانت هذه الوكالة لختيار اهليكإ لىوتنعكس تكاليف الوكالة ع

قد ختلق حالة عدم متاثل املعلومات بني كل من  ستثماراإلكية يف متويل لامل أموالستعمال إ، ففي حال واملقرضنياملالك 

ستحواذ الوكيل على كافة املعلومات إدرجة قصوى من تكلفة الوكالة، ففي ظل ) املستثمر( والوكيل) املالك( املوكل

  .نعكس سلبا على قيمة املؤسسةسي حتما ظرفالهذا ، األخريهذا  عن املؤسسة وعدم قدرة املوكل على مراقبة

رتفاع إ إىلالذي يؤدي  األمر ،3املالك إىلالناجتة عن الوكالة  اإلضافيةالتكاليف  الدائننيينقل  أنومن الطبيعي 

 ىهلا، مما يؤثر عل يتعرضونرتفاع املخاطر اليت إاملستثمرة يف املؤسسة، خاصة يف ظل  أمواهلماملطلوب على  العائد

على أن العالقة الرابطة بني الرفع املايل  Harris & Raviv 4، حيث أكد وبالتبعية على قيمة املؤسسة األموالتكلفة 

           .   جيابية، وهو ما يوافق معظم البحوث اليت متت قبلهمإوقيمة املؤسسة وفق هذا النموذج 

 :املوايل الشكل لالعالقة اليت تربط اهليكل املايل بتكلفة الوكالة من خال توضيحوميكن 

  وتكاليف الوكالة األمثلاهليكل املايل        ):11- 2( الشكل

  

.443p  –op cit  - Jacques TEULIE & Patrick TOPSACALIAN : ourceS  

                                                           

1 -Stephen A.ROSS- THE ECONOMIC THEORY OF AGENCY : THE PRINCIPAL’S PROBLEM- American Economic ASSOCIATION, 
Vol. 63, No. 2 (MAY., 1973), pp. 134-139. 
2 - MYERS.C.S ; MAJLUF.N.S- CORPORATE FINANCING AND INVESTEMENT WHEN FIRM’S HAVE INFORMATIONS THAT 
INVESTORS DO NOT HAVE- JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS- VOL 13- 1984- pp187-221. 

653ص  -��67 ��5 ذآ�C/�/R> &A$�- 2 ��	��: اBدارة ا��	��� -�*�� إ;�اه�# ه*$ي -3
 .  

4
 - Milton Harris ; Artur Raviv-The theory of capital structure-The  Journal of Finance, Vol 46, No 1,(Mars1991) p305. 
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 إىل الوكالةتكلفة  ختفيضللمؤسسة هو الذي ميكنها من  األمثلاهليكل املايل  أن يتضح الشكلوبالتايل فمن خالل 

املثالية يف اهليكل  قتراضاإلنسبة  ختفيضسوف يعمل على  ظهور تكاليف الوكالة يف املقابل فإن حد ممكن، لكن دينأ

  .احملققة، وذلك يف ظل نظرية التبادل الضريبيةرات وتتوازن مع الوف أواملايل، واليت تتساوى 

 األطرافدون مراعاة لباقي  الشخصيةوتزداد تكلفة الوكالة بسعي كل طرف يف املؤسسة وراء تعظيم مصاحله 

يف تكاليف الرقابة تتمثل تكاليف الوكالة أن   1Jensen & Meklingكل من  أبرزؤسسة، وقد مليف ا ألخرىا

لتزام لتربير القرارات املتخذة من طرف الوكيل، الوكيل من طرف املوكل، وكذلك تكاليف اإلأداء ومتابعة  للتأكد

  .وتعرب التكاليف املتبقية عن تكاليف الفرص البديلة

  Bankruptcy Costs   اإلفالستكاليف    -4

البنود املكونة هليكلها املايل، وخاصة يف احلاالت اليت  كأحد القروضكلما ظهرت  اإلفالستواجه املؤسسة خطر 

تدعي بتكاليف  إضافيةالذي ينجم عنه تكاليف  األمر، أجاهلامستحقاا املالية يف  أداءتكون املؤسسة عاجزة عن 

 آجالاملالية يف  التزاماإدفع  عدم قدرة املؤسسة على أاعلى  اإلفالستكلفة  Beaver 2، ويعرفاإلفالس

  .درجات فشل املؤسسة  أقصىمتثل  أاستحقاقها، كما يراها امليداين على إ

درجة  إىل ضئيلة بأايف حتليلهما، وذلك كوما يريان  اإلفالسستبعدا تكلفة إمن مدجلياين وميلر  لك أنرغم 

ذات  اإلفالستكلفة  أندراسات الحقة ت نال تؤثر على اهليكل املايل للمؤسسة، لكن بي وبالتايل فهي  إمهاهلاميكن 

 التأثري من مثو ����TT  يف التكلفة املتوسطة املرجحة بتأثريهاعلى اهليكل املايل للمؤسسة،  التأثريدور بارز يف 

كما  .قيمة املؤسسة ضاخنفإ الذي يؤدي إىل األمرفع تكلفة التمويل، تتر اإلفالسزيادة تكلفة بعلى قيمة املؤسسة، ف

  .رتفاع تكلفة اإلفالسإتؤدي الزيادة يف األموال املقترضة إىل 

 املباشرةالتركيز على التكاليف  إىل دراساتال ضبعيف  ضآلتهابسبب  اإلفالستكلفة  إمهالويعود السبب يف 

، اإلفالسلعملية  أساسااملصاحبة  املباشرةلقانونية، دون تقدير التكاليف غري ا، اإلداريةتكاليف ل، واملتمثلة يف الإلفالس

واليت تنعكس سلبا  األداءكفاءة  ضخنفاإ إىل إضافةحتول دون حالة التدهور،  إجراءاتختاذ إواليت تعيق املدراء من 

   .املؤسسة أرباحعلى 

، اإلفالسجم التكاليف الناجتة عن دقيق حل، وذلك بغية حتديد املوضوعهذا  تتناولتعددت الدراسات اليت ولقد 

 ستعمال طرق ملتوية لتحقيق الرحبيةإ: أمههاجمموعة من العوامل  إىلPinches 3 حسبها أساسا يعود سبباليت و

عن  اإلعالن إىل بالضرورةتؤدي  األموروكل هذا يف ظل عدم املرونة املالية، هذه  األداءعدم الكفاءة يف  إىل زيادة

، ويعترب الدائنني ضغطغري طوعية واليت تتم حتت  أوبطريقة طوعية  إماتكون  Gup، واليت حسب اإلفالسحالة 

                                                           
1
 -Nathalie MOURGUES- FINANCEMENT ET COUT DU CAPITAL DE L’ENTREPRISE- ECONOMICA Paris - 1993- pp :271-272. 

241ص  -��67 ��5 ذآ��R�- 2$ �/] إ;�اه�# ا��	��ي -2
 .  

  . 241ص  –ا���67 ا��	;5  -3
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حتمال حدوث حالة االفالس لدى املؤسسات، والذي إالنماذج املستخدمة يف التنبؤ ب أهممن  Altman 1منوذج 

  .  Z scoreـيدعى ب

 العائدرتفاع إ املالك، والذي يظهر من خالل إىلهلذه التكلفة  املقرضنينقل  جراءمن  اإلفالستكلفة  تأثريويكون 

حتمالية حدوث حالة إ ع، واليت تكون يف عالقة طردية م)املطلوب الفائدةرتفاع معدل إ( القروضاملطلوب على 

وحدهم،  اإلفالساملطلوب من طرف املالك كوم يتحملون تكلفة  العائدرتفاع معدل إ نما يسفر عهو ، واإلفالس

رات وستفادة املؤسسة من وفإ االقتراضنه يترتب على زيادة إاملؤسسة، ف أرباحعلى  ضرائب ضولكن يف ظل فر

ظهور تكلفة  إىل القروضالزيادة يف  تؤديولكن عند نقطة معينة  .رتفاعا يف قيمة املؤسسةإمما حيدث  ضريبية

املوازنة بني ينعكس بالسلب على تكلفة التمويل ومن مث قيمة املؤسسة، كون تكلفة التمويل تتوقف على  ،  مافالساإل

ستعانة للفكرة ميكن اإل أفضل ولتوضيح، قتراضاإلالناجتة عن عملية  اإلفالسوتكلفة  الضريبيةرات وكل من الوف

  :املوايل بالشكل

  اإلفالسوتكلفة  الضرائبكل من  تأثري      ):12 - 2( الشكل

      
    .253 - 252 :ص ص -مرجع سبق ذكره - الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات - منري إبراهيم هندي :املصدر

رات وعندما يكون الفرق بني القيمة احلالية للوف األمثل قتراضاإلوبالتايل فحسب نظرية التبادل يكون حجم 

 األمثلاهليكل املايل  يكون، وعند هذه النقطة يتحدد أنما ميكن  أقصى اإلفالس، والقيمة احلالية لتكلفة الضريبية

 إىليؤدي باإلرتفاع تغيري يف حجم الديون  أين إف ة هلا، وبعدهاقيمة سوقي أقصىه الذي حتقق عندوللمؤسسة 

ما يرفع من تكلفة التمويل، وهو  اإلفالسوالقيمة احلالية لتكلفة  الضريبيةرات والفرق بني القيمة احلالية للوف خنفاضإ

  .وبالضرورة فإنه يقلص من قيمة املؤسسة

  :التايل بالشكلنه ميكن متثيل العالقة بني قيمة املؤسسة، وهيكلها املايل وفق نظرية التبادل إسبق ف اومن خالل م

  

  

  

                                                           
1
 -Edward ALTMAN- Financial Ratios, Discriminate Analysis and the prediction of corporate Bankruptcy- JOURNAL OF 

FINANCE- VOL 23,N°4( septembre1968),pp 589-609. 
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  نظرية التبادل       ):13 - 2( الشكل

  
Source: Stephen A.ROSS , R.W.WESTERFIELD, J. F.JAFFE - Corporate Finance- op cit – p 432. 

الواقع يف كثري من  أن إالكل من النظرية التقليدية ونظرية مدجلياين وميلر،  أفكارهذه النظرية قد مجعت بني  أنومع 

يالحظ كما ستفادة منها، وأمهية اإل الضريبيةرات وهذه النظرية خاصة فيما تعلق بالوف إليهتوصلت  خالف ما األحيان

صعوبة التقدير الدقيق  وكذا، هيكلها املايليف تكوين  وتأثري أسعار الفائدة ايلملاهليكل ا للتكلفة تعدي إمهاهلا كذلك

 األمرقتراض املثلى، ستخراج قيمة اإلإرات الضريبية من قبل املؤسسة، لغرض املوازنة بينها وولقيمة التكاليف و الوف

  .تفسريا كثرأ أخرىجتاهات إستدعى ظهور إالذي 

  Pecking Order Theory   لتقاطنظرية اإل   -5

 أجراهااليت  الستينات، أوائليف  عن دراسة) مصادر التمويل أفضليةنظرية ترتيب  أو( لتقاطمتخضت نظرية اإل

Donaldson.G ، لتقاط نظرية اإلملدة طويلة جاءت  يكل املايل للمؤسساتهلسادت نظرية التبادل يف جمال ا أنبعد ف

ستعماهلا إ،  واألسهم أوالسندات  إصدارختيار بني دور املدير يف حتديد اهليكل املايل للمؤسسة من خالل اإل أمهيةتربز 

لتمويل الداخلي على اللجوء لستخدام املؤسسة إ تفضيلمتمثلة يف  أساسيةمبالحظة  تيف تكوين اهليكل املايل، وخرج

  .املصادر اخلارجية إىل

، وأسسهاالتمويلية للمؤسسة  التفضيالت مناقشةهذه النظرية، وذلك من خالل  فيما بعد وطور S. Myers 1وجاء 

اليت ركز  فتراضاتاإل أهممثايل، لذا كانت  أووجود هيكل مايل مستهدف من املؤسسة  ضرورةفكرة  عارضحيث 

  :هي Myers عليها

ستخدام التمويل اخلارجي، فالديون إكان ال بد من  وإذا، )احملتجزة األرباح( يل املؤسسة للتمويل الداخليضتف −

  .أخريالعادية فتكون كحل  األسهم أماللمؤسسة،  األولتكون يف مثابة اخليار 

وذلك كونه  ،Hierarchyمال هرمي  رأسعبارة عن هيكل  بأالتقاط نظرية اإلGitman ويف هذا الصدد يصف 

  .   2التمويل عن طريق امللكية األخريمث يتبعها التمويل بالدين، ويف  األرباححتجاز إب يبدأ
                                                           

1
 - Myers ,C. STEWART – THE CAPITAL STRUCTURE PUZZLE- JOURNAL OF FINANCE- VOL 39,N°3( 1984).   

   . 250 ص -��67 ��5 ذآ��R�- 2$ �/] إ;�اه�# ا��	��ي -2
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  : 1وتقوم هذه النظرية على جمموعة من األبعاد اليت حتددها، واليت نوجزها فيما يلي

  ؛)هتالكصصات اإلخماحملتجزة، األرباح(الداخلي لعتماد على مصادر التموييل املؤسسة  اإلضتف −

 األرباحسد ( ستثمارية املتاحةن الفرص اإلبشأمستهدفة، متاشيا وتوقعاا  األرباحتبين املؤسسة نسب توزيعات  −

  ؛)ستثمارية املتاحةهتالك للحاجة التمويلية للفرص اإلوخمصصات اإل احملتجزة،

  ؛ثابتة بعيدة عن املفاجآت أرباحنتهاج سياسة توزيعات إ −

ستثمارية املتاحة، يكون على املؤسسة للفرص اإليف حال عجز التمويل الداخلي عن سد احلاجات التمويلية  −

سندات قابلة للتحويل  إصدارسندات، مث يكون احلل التايل عن طريق  أو مباشرة بقروض إماستدانة، اللجوء لإل

  .املؤسسة أماممتاح  أخريالعادية تكون كخيار  واألسهم، أسهم إىل

عتماد على مفهوم عدم متاثل املعلومات باإللتقاط سبب ظهور نظرية اإل Myers et autres  2فسروقد   

Asymmetric information بالعمالء، املخاطر وقيم مؤسستهم من  أفضلاملسريين على دراية  أن، مما يعين

  .املال تامة وتتسم بكفاءة عالية رأس أسواق أنعلى  Myers أكدذلك  إىل إضافةاملستثمرين، 

من ناحية، ومن ا بقرارات التمويل، دومنا حتديد خليط مايل مستهدف هذ تمكوا  إىلهذه النظرية  أمهيةوتعود 

يف لاهلرم التمويلي كوا ال تستلزم تكا رأسعلى  وضعتهااحملتجزة، واليت  لألرباحمكانة  إعطاء أخرىناحية 

من  وتأيتاملال،  رأسجتنبها معامالت سوق  إىل إضافةمعقدة،  إجراءاتتتطلب  كما العتمادها، إمعامالت عند 

 األسهم، على عكس من املالكني ةضالعادية، وقد ال تواجه معار األسهمقل تكلفة من أاليت تكون  القروضبعدها 

  .العادية واليت تكون يف قاعدة اهلرم

لتقاط تعترب على نظرية اإل Sunder 3   Myers &حيث أكد، ةجانب ذلك تفسري سلوك املؤسس إىلوقد حاولت   

بني  من خالل العالقة الرابطةوهذا  ،Éric MOLAY 4وهو ما أكده   التمويلي للمؤسسة أحسن وصفا للسلوك

يل بني املصادر التمويلية، وهذا من خالل توفري ضية هلا، وذلك بالتفضقتراإلاحتقيق الرحبية يف املؤسسة وتوسع القاعدة 

عملية التمويل من مصادر  إىل حباجة، حيث ال تكون األرباححتجاز نسبة من إعن طريق  الطارئةة للظروف لويالس

وجود هيكل مايل  تفترضستثمارية، على عكس نظرية التبادل اليت تغطية حاجاا اإل إمكانيةخارجية يف حال 

احملتجزة حاجاا التمويلية  األرباحقل من الرحبية، واليت ال تليب أاليت حتقق مستوى  ةيف حال املؤسس أمامستهدف، 

مث نسيب يف تكلفته، لا خنفاضلإلوعتماده إلسهولة  أولكحل  قتراضباإل إماتسعى لعملية التمويل اخلارجي، وهذا  فإا

كما اليت قد تصادفها خاصة من املالك،  وللمعارضةرتفاع تكلفتها ، وهذا إلأخري لعادية كح أسهم إلصدارجوء لال

  .ة يف ظل عدم متاثل املعلومات، خاصللمستثمرين مالية كإشارةجديدة  أسهم إصدارعترب ي

                                                           
�CD S ه�'& <���& ا�.�آ	ت -�*�� إ;�اه�# ه*$ي -1$Rا� �'I302 - 301 ص -��67 ��5 ذآ�2 -ا�.   

2
 - MYERS.S ;R.BREALEY ;F.ALLEN - PRINCIPE DE GESTION FINANCIERE- PEARSON- 8th Edition – 2006- p 521. 

3 -Lakshmi Shyam-Sunder, Stewart C. Myers - Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure- 
Journal of Financial Economics - 51 (1999).pp 219-244. 
4 -Éric MOLAY  - La structure financière du capital :tests empiriques sur le marché français - Finance Contrôle Stratégie – 
Volume 8, n° 4, décembre 2005, pp. 153–175. 
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لتقاط تكون أكثر ديناميكية، عتماد نظرية اإلإأن املؤسسة ويف ظل  Copeland & Weston1ويرى كل من    

أن  Myers & Majluf 2مثل يف أي وقت ضمن املدى املستهدف، وقد خلص كل من أليكون هلا هيكل مايل 

ن اهليكل املايل إعتماد مدخل اإلشارة فإكوا مقيمة بأعلى من قيمتها، وبإصدار األسهم العادية ال يكون إال يف حالة 

  .ستمراريةإيكون أكثر دينامكية و

ختيار القرار التمويلي إلتقاط أا تركز كثريا على عامل التوقيت يف ولعل العيب األساسي املأخوذ على نظرية اإل   

لكل من تكلفة الوكالة، اإلفالس والضرائب، األمر الذي حيد من نه على املسري األخذ بعني االعتبار أاملناسب، إال 

عتماد على حتمال اإلفالس، مما حيتم اإلإرتفاع إقتراض، خاصة يف ظل ستمرار يف عملية اإلقدرة املؤسسة يف اإل

  .  3األسهم العادية بدال من السندات

 املعامالتلتكاليف الوكالة و إدراجهحد املسامهني يف هذا النموذج، وهذا من خالل أ Williamson 4وقد كان 

تتم تعديالت من خالل  أنجيب  إذاملتعاقدة،  لألطرافنتهازية العالية ادة احملدودة واإلشللر فتراضهإيف حتليله، مع 

املراد متويله،  األصلدرجة خصوصية  أيضاعترب إستمرار العالقة على املدى البعيد، وإجل أالديون فيها من  ةمسامه

  . العامل املؤثر يف قرار اهليكل املايل أا، مما يعين أخرعتماد مصدر متويلي دون إيف  أساسيكعامل 

  Asymmetric Theory    املعلومات لنظرية عدم متاث   -6

واليت  (M&M)نظرية  نقائصبنيت على  إذلتقاط، لتفسري نظرية اإل أساسيةلقد جاءت هذه النظرية كدعامة 

لتقاط ، على عكس نظرية اإلالضريبيةرات وستفادة من مزايا الرفع املايل، وهذا قصد االستفادة من الوفإلركزت على ا

  .هلا اإلشارةاحملتجزة، ملا هلا من مزايا سبق  باألرباح أكثر هتمتإاليت 

كل من املستثمرين  أن ضتفتر إذالسوق التامة وتوفر املعلومات،  مبدأتقوم على  (M&M)كما كانت نظرية 

فيما خيص توقعات  Symmetric Information ما يعرف بتماثل املعومات أوواملالكني ميلكون نفس املعلومات، 

  .مستقبل املؤسسة

 األخرى األطرافل عن املؤسسة، من باقي ضفأاملسريين ميلكون معلومات  أنولكن الغالب يف الواقع 

 التأثري إىل، وتؤدي هذه احلالة من عدم التماثل يف املعلومات متاثل املعلوماتعدم ، وهو ما يطلق عليه ب)املستثمرين(

  .الذي حتدثه يف اهليكل املايل التأثريعلى قيمة املؤسسة، وهذا جراء 

                                                           

. 256 ص -��67 ��5 ذآ��R�- 2$ �/] إ;�اه�# ا��	��ي -
1
  

2
 - MYERS.C.S ; MAJLUF.N.S – op cit – pp :187-221. 

3 - Stephen A.ROSS, Randolph. W.WESTERFIELD, Jeffrey F.JAFFE - Corporate Finance -  op cit- p439 
4 - OLIVER E.WILLIAMSON- Corporate Finance and Corporate Governance- The journal of finance - vol 43 ,N° 3, (jul.1988) . 
pp :567-591  
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 نإوزمالءه ف Noe 1حسب فاهليكل املايل للمؤسسة،  تشكيلوتلعب حالة عدم متاثل املعلومات دورا هاما يف 

 ىقتراض املثلتعتمد بشكل كبري على عدم متاثل املعلومات، إذ ترتبط نسبة اإلستعمال الديون إقرارات التمويل ب

  .بالتوزيع الزمين للمعلومات غري املتماثلة

بالنسبة للمؤسسة يف ظل عدم متاثل املعلومات، وذلك  أمهيةلتقاط تكون ذات نظرية اإل أن إىل Myersولقد توصل   

  .احلاجة أقصىالعادية عند  باألسهمنتهاء إاحملتجزة، و باألرباحبدء ) هرمي(عتماد هيكل مايل سلميإمن خالل 

    Signaling Theory    اإلشارةنظرية  -7

ن املعلومات اليت يتم نشرها من قبل املؤسسة ال إاملالية، ف األسواقوازاة مع عدم متاثل املعلومات اليت متيز باملو

 إصدارهي اليت تستطيع  أداء األحسنمدراء املؤسسة  أنحقيقية وصادقة، فهذه النظرية تؤكد على  بالضرورةتكون 

 اإلشارات، وما مييز هذه األقل األداءخاصة وفعالة، متيزها عن غريها من املؤسسات ذات  (Signals) إشارات

 .2عيفضال األداءت ذات االصعوبة يف تقليدها من املؤسس

نظرية عدم متاثل  إىلستنادا إاملعلومات اخلاصة باملؤسسة قد ال تكون متوفرة لدى اجلميع، وهذا  أنالقول  ميكنو

معلومات ال يدركها  يئةميكنهم كما باملؤسسة  ل باملعلومات اخلاصةضفأيكون املسريين على علم  إذاملعومات، 

واليت يعملون من خالهلا على توجيه املستثمرين حنو التفاؤل بتحسن التدفقات املستقبلية للمؤسسة أو  املستثمرون

ن كانت إبنفس الطريقة و فهمها يتم ال األحيانيف كثري من لكن و األمر الذي يسمح خبلق قيمة هلم، تقليل املخاطر،

  .ومنشورةمتوفرة 

، أو إصدار سندات أو إعادة شراء األسهم األرباحاملال، توزيعات  رأسكوصف لتكلفة  إما اإلشارةوتكون هذه   

   .3اليت تعترب كدليل على قدرة املؤسسة على توليد السيولة، لكن اإلشكال يبقى يف مدى صدق هذه اإلشاراتو

وقيمة   ،املؤسسةمستقبل ن شأب اإلدارةفجوهر النظرية يقوم على توفر معلومات للمستثمرين عن توقعات 

مستوى املديونية إمنا   4Rossفحسب ، )األسهمالدين، ( تكوين هيكلها املايل بوخاصة فيما تعلق جبان مشاريعها،

السوق تعكس التدفقات النقدية املتوقعة  إىل إشاراتترسل  إمنافهي بذلك  متثل إشارة تعكس حالة املؤسسة،

  .للمؤسسة

 أسهم إصدارعتماد املؤسسة على إفغالبا ما يكون وبذلك فهي حتاول التعبري عن املؤسسة من خالل اهليكل املايل، 

، وهذا لتقلص سعر صة مبستقبل املؤسسة تكون سلبيةاالتوقعات اخل أنعلى  كإشارةستثماراا إجديدة يف متويل 

                                                           
1
 -Cautam GOWAMI ,Thomas NOE,and Michel REBELLO- Debt Financing Under Asymmetric Information- The  journal of 

finance- vol 50,N° 2,(june.1995).pp :633-659. 
2 - MYERS.C.S ; MAJLUF.N.S- - op cit- pp.187-221. 
3 -Paul Asquith and David W. Mullins, Jr- Signalling with Dividends, Stock Repurchases, and Equity Issues- Financial 
Management, Vol. 15, No. 3 (Autumn, 1986), pp. 27-44. 
4
 -Stephen A. Ross-The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach- The Bell Journal of 

Economics, Vol. 8, No. 1. (Spring, 1977), pp. 23-40. 
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 أنعتبار إاملؤسسة، وب أمامالتمويلية املتاحة  البدائلتوفر خاصة عند  .1على قيمتها السوقية التأثريالسهم وبالتايل 

 فاإلدارةتقلص من درجة املخاطرة،  أومغري،  بعائداليت تنعكس عليه  اإلشاراتللبحث عن  دائمااملستثمر يسعى 

  .أسهمهايف  خنفاضاإمما حيدث مع املستثمرين اجلدد،  اخلسائر مشاركة إىلدف  إمناذا التصرف 

تعمل على جتنب  إمنا األخريةمستقبل املؤسسة، فهذه  بشأن املبشرةوعلى العكس من ذلك يف ظل التوقعات 

  .املتاحة األخرىعتماد على املصادر التمويلية وتعمل على اإلجديدة،  أسهم إصدار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

1 - Paul Asquith and David W. Mullins, Jr - op cit- p 41. 
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  : الفصل الثاين خالصة

ختيار اهليكل املايل األمثل للمؤسسة معقدة، وحتتاج إىل دراية عميقة باألمور املتعلقة ذه إيتضح أن عملية مما سبق 

 ختيارإقر مبحدودية معرفتنا حول اهليكل املايل للمؤسسة، وكيفية أو م1984يف مقاله عام   Myersالعملية، فقد علق 

  .طريقة التمويل

تفقوا على وجود هيكل مايل إعليها التحليل قد  أقاموااليت  واألسس، أصحااختالف توجهات إفاملداخل على 

نظريتهما، وأقرا بأن املؤسسة اليت تستعمل الرفع  صحح مدجلياين وميلر أنميكن املؤسسة من حتسني قيمتها، فبعد 

جاء تكون قيمتها أفضل من املؤسسة اليت ال تعتمد على القروض وهذا بفضل الوفورات الضريبية احملققة، إضافة إىل ما 

، لكن تتفق متاما نظريات أخرى تقوم على دعائم مغايرةهناك كانت وبه ميلر من الضريبة على الدخل الشخصي، 

يكون نتيجة املوازنة بني ما حتققه املؤسسة من  إمنا األمثلاهليكل املايل  أنمعها يف النتيجة، فقد أكدت نظرية التبادل 

  .واإلفالسالسليب لكل من تكاليف الوكالة  والتأثري، ضريبيةوفورات 

املسامهة يف  ل املصادر التمويليةضفأعتبارها بإ، للقروضبالغة  أمهيةعطي تجممل هذه النظريات كانت  أنواملالحظ 

تسمح بتعظيم القيمة السوقية للمؤسسة، إذ متثل نسبة املقبولة اليت دود احل إذا ما إستغلت يفرفع قيمة املؤسسة، 

  .عتبار لكل من تكاليف اإلفالس والوكالةاض املثلى، وهذا أخذا بعني اإلقتراإل

لتقاط كانت قد وضعت التمويل الداخلي يف قمة اهلرم التمويلي، خاصة يف ظل التأييد الذي القته لكن نظرية اإل

األرباح احملتجزة يف ستعمال من كل من نظرية اإلشارة وعدم متاثل املعلومات، فبالتايل تكون اإلدارة أكثر تفضيال إل

  .ستثماريةمتويل فرصها اإل

  فهل يكون لسياسة توزيعات األرباح تأثري على القيمة السوقية ألسهم املؤسسة ؟ 
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  :متهيد

عتبار أن سياسة التوزيعات إمنا متثل إفب ،احلديثة املالية للمؤسسة اإلدارةدورا هاما يف  األرباحتلعب سياسة توزيعات    

عملية املوازنة بني ولذلك فإن لكنها يف املقابل تواجه ضرورة إجراء توزيعات، ويف حقيقتها قرار متويلي بدرجة أوىل 

واحلفاظ على قيمة  لتلبية رغبة املستثمرينوهذا  حتجاز األرباح والتوزيعات متثل أصعب القرارات اليت تواجه املؤسسةإ

على اخلروج بنتيجة  تهذا املوضوع وعمل تعاجلاليت جتاهات هور جمموعة من اإلظ إىل أدىالذي  األمر، املؤسسة

  .حول أمهية تأثري التوزيعات على القيمة السوقية للسهماجلدل بقي قائما  أن إالائية، 

ية اهليكل ضبق ابيههشسياسة التوزيعات بالنسبة للمؤسسة وت أمهيةت احلديثة اليت ركزت على اخاصة يف ظل الدراس

أو من  ،ز األرباح أو توزيعهاحتجاإنتهاجها من قبل املؤسسة سواء بإحماولة إبراز السياسة املثلى الواجب املايل، و

  .واليت تعمل على تعظيم قيمة أسهم املؤسسة إن أمكن خالل املزج بينها وفق نسب حمددة

  :مباحث أساسية ةذا الفصل من خالل التعرض لثالثه معاجلة وسيتم

  النظري لسياسة توزيعات األرباح؛اجلانب  : املبحث األول �

  ظل فرض السوق الكامل؛ سياسة التوزيعات وأثرها على القيمة السوقية للسهم يف  :املبحث الثاين �

  .سياسة التوزيعات يف ظل إسقاط فرض السوق الكامل  :املبحث الثالث �
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  اجلانب النظري لسياسة توزيعات األرباح: املبحث األول

إعطاء تفسري منطقي  ذا تناولت العديد من البحوث هذه القضية، حماولةكانت سياسة التوزيعات مبثابة اللغز هللقد 

  .هلا مبا يتماشى وواقع املؤسسات يف هذا الشأن

  األرباحمفهوم سياسة توزيعات : األولاملطلب 

  املفهوم     -1

أحد  رباحاأليكون حتقيق إذ إىل حتقيق أهدافها، السنوية الدورة  أثناءتسعى املؤسسة من خالل العمليات احملققة 

يف  أو حىت أخرى إىلمن مؤسسة  األرباحوختتلف عملية التصرف يف هذه  .جناحهامن مؤشرات  أهم أهدافها ومؤشر

  .املنتهجة من قبلها األرباحختالف سياسة توزيعات إ إىل أساسااملؤسسة ذاا خالل دوراا املتعاقبة، وهذا يرجع 

 إمااملؤسسة، وذلك  االيت حققته األرباحكيفية التصرف يف  أاتعرف على ميكن أن  األرباحفسياسة توزيع 

التوزيعات  أشكالكل من ش بإتباعتوزيعها على املسامهني  أوستثمارها يف املؤسسة، إ إعادةحتجازها ومن مث إب

 أنشطةوحتويله من  األموالمن  الزائدبدفع  وتقضي، اخل.....أسهمعن طريق  أونقدي  شكليف  إماوذلك  ؛1املختلفة

  .لدفع هذه التوزيعاتهذه العملية هو توفر السيولة الالزمة  إلمتامروري ضرط شوك .2املسامهني إىلاملؤسسة 

ستثمارية إاملستثمرين، وهذا من خالل خلق فرص  جتاهاتإعلى  التأثريوتلعب سياسة التوزيعات دورا بارزا يف 

ستثمارية ويزيد يف رغبتهم يف لرغبام، مما يؤثر على ميوهلم اإل املالئمةسياسة التوزيعات إنتهاج مغرية و عوائدذات 

 التأثري، كما قد تؤثر هذه السياسة على اهليكل املايل للمؤسسة وذلك من خالل لرغبام واتيةامل املؤسسة أسهمقتناء إ

  .عنصري السيولة والتدفقات النقديةدرجة توفري كل من  إىل إضافة، إليه اإلشارةيف تكلفة التمويل كما سبق 

هذه  ؛احملتجزة األرباحعن  أساسامعدل النمو الذي تساهم فيه السياسة املنتهجة من قبل املؤسسة واليت تنتج  إىل إضافة

املوزعة مستقبال مما  األرباحاليت ينتج عنها الزيادة يف و ؛النمو والتوسع أغراضيف  أساسا تستغلها املؤسسة اليت األخرية

نتهاج سياسة توزيعات مثلى متكنها من التوسع إحتمية  أماميؤثر على القيمة السوقية للسهم، فاملؤسسة تكون 

التوزيعات احلالية والدور الذي تلعبه يف  أمهية إمهال، وهذا دون ألسهمهامستقبال وذلك حملاولة تعظيم القيمة السوقية 

  .ات املستثمرينختيارإعلى  التأثري

  األرباحتوزيع  سياسات    -2

 أهدافتوزيعها، وذلك حسب  أو األرباححتجاز إيتم  فإما :سينيئيجانبني ر إىل األرباح سياسات توزيع نشقت

  .، كما قد متزج املؤسسة بينهما يف ظل نسب متفاوتةوظروف املؤسسة

                                                           


	 ا����� -� � ���� ����ت ا������ وا�دارة ا������ -����. 390ص  -2008 -ا�	ار ا�#�!"��  ! � - أ
1
  

2
 - justin PETTIT – STRATEGIE CORPORATE FINANCE :applications in valuation and capital structure - John Willy & Sons. Inc. 

New Jersey - 2007- p 161. 
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متثل مصدرا مهما  إمنااحملتجزة  األرباحن إ، فاألولفكما سبق الذكر يف الفصل ): عدم التوزيع( حتجازاإل 2-1

احملتجزة  األرباحستثماراا واليت تستعمل خاصة يف عمليات النمو والتوسع، وتتحدد نسبة إجل متويل أللمؤسسة من 

حتجاز كل إي بض، والذي يقاإلدارةوفقا لسياسة التوزيعات املنتهجة من قبل املؤسسة، وذلك حسب ما يقرره جملس 

 مطلقا األرباححتجاز إعدم  أويوزع الباقي،  أنحتجازها على إم تنسبة حمددة فقط ي أواحملققة يف الدورة،  ألرباحا

   . ، ومبا خيدم كل من املؤسسة واملستثمريناليت متر ا املؤسسة الظروف تقتضيهوهذا وفقا ملا 

فهي  ،األرباحمن الباقية نسبة التقرر توزيع  فإا األرباححتجاز نسبة من إبىل جانب قرار املؤسسة إو: التوزيع 2-2

توزيع معينة سياسة نتهاج إ إىل يضطرهاحماولة تعظيم ثروة املالك، مما  إىل إضافةحتاول توفري التمويل الكايف  إمنابذلك 

  :تكون كما يلي أنميكن 

 :Policy  Dividend as a passive Residual 1 الفائض أوسياسة التوزيع املتبقي  1- 2-2

) احملتجزة األرباح( عتماد كبري على املصادر التمويلية الداخليةإتكون ذات  ابأنتهاج املؤسسة هلذه السياسة إ يربر

والذي يطلق عليه  األرباحمن املتبقي من الذي حيتم دفع التوزيعات  األمرستثمارية اجلديدة، يف متويل املشاريع اإل

، حيث جديدة أسهموبيع  إصدارعلى تفادي عمل العند إعتماد هذه السياسة هو املؤسسة يكون هدف الفائض، و

 األرباحاملؤسسة الدورية، مع دفع الدخل الضروري من  أرباحتعمل هذه السياسة على مواجهة التقلبات يف 

  .حماولة بناء الثقة مبستقبلها إىل إضافةللمسامهني 

ستثمارية والعائد املطلوب من بني العائد املتوقع من الفرص اإلهذه الطريقة املقارنة إستغالل ويتم من خالل 

وهذا  األرباحكرب قدر من أحتجاز إن املؤسسة واملستثمرين يفضلون إف أعلى كون العائد املتوقع املالكني، ففي حال

 إمناقيمة التوزيعات  أن، والعكس صحيح مما يعين أعلىينتج عنها عائد سستثمارية اليت جل متويل هذه الفرص اإلأمن 

 أنالقول  إىل نااملتاحة، وبالتايل حاجات املؤسسة التمويلية، هذا يقود ستثماريةتكون مرهونة بالعائد على الفرص اإل

يف  التوزيعاتعموما تتميز إذ  ،ستثمارية املرحبةبعد نفاذ كل الفرص اإل إالال يكون وفق هذه السياسة  األرباحتوزيع 

  .ستقراراإلبعدم هذه السياسة 

        : Stables dividend policy  2 سياسة التوزيع املستقرة 2- 2-2

 األرباحوافقتها زيادة يف  إذا إال، وال يتم الزيادة يف هذه النسبة سلفاختيار نسبة التوزيعات تكون حمددة إأن وتعين 

القدرة على احملافظة على هذا املستوي اجلديد من التوزيعات، فهذه الطريقة تقوم  إمكانيةحول  التأكدوهذا يف ظل 

املالية، فهي بالتايل تقوم على نسبة مستهدفة  األزمات أوقاتعلى قاعدة عدم التخفيض من نسبة التوزيعات حىت يف 

  .من التوزيعات دون السماح بتقلبها وتذبذا

                                                           

. ذآ�+ -!*�	 �() إ��اه�� ا�"�!�ي -1�  . 435ص  -!��/ 

	 ا����� -2� � ���� �
. ذآ�+ -���  . 400 - 399: ص ص  -!��/ 




א�	���א�����  



























































����  א���ز�����و����א�����

 
110 

نذكر  أسباب، وهذا لعدة بالنسبة للمؤسسات األفضللتوزيعات املستقرة هي سياسة ا أنوجيمع معظم املاليني على 

  :منها

 ؛أسهمها أسعاررتفاع إ إىلتؤدي  إذ، أسهمهاتكون هذه السياسة يف مصلحة املؤسسة ومحلة  −

ن التوقعات النقدية من التوزيعات، على عكس سياسة توزيع الفائض، واليت ختلق حالة أاملستثمرين بش تأكد −

خنفاض يف إرتفاع تكلفة امللكية وبالتايل إ إىلن التدفقات النقدية من التوزيعات مما يؤدي أشديدة بش تأكدعدم 

 ؛أسهمها أسعار

 إىلختفيض التوزيعات، واليت يف جوهرها تعين نظرة املستثمرين  إىلن املؤسسة ال متيل إف اإلشارةبنظرية  أخذا −

 إىل إشارةباملكاسب يف املستقبل، فتخفيض التوزيعات  اإلدارةعلى تنبؤ  إشارة أاالتغري يف التوزيعات على 

خنفاض كذلك، على العكس من باإل أسهمها أسعارالذي ينعكس على  األمرخنفاض املكاسب يف املستقبل، إ

لى بتحقيق مكاسب كبرية يف املستقبل، مما ينعكس ع اإلدارةذلك يف حال الزيادة يف التوزيعات اليت تعين تنبؤ 

 .باالرتفاع أسهمها أسعار

  : Constant payout ratio dividend policy  سياسة التوزيعات ذات النسبة الثابتة 3- 2-2

نه إف األرباحستقرار إل عدم ظعتماد نسبة دفع ثابتة، ولكن ويف إسياسة التوزيع حيث يتم  أنواعبسط أتعد 

  .1األسهم أسعارالذي قد يؤثر على  األمر ألخرىسينعكس على مبلغ التوزيعات، والذي سيتميز بالتقلب من فترة 

الدكتور  أمجلها، واليت األهدافبلوغ جمموعة من  إىلعتمادها على هذه السياسة إوتسعى املؤسسة من خالل 

خنفاض جتنب اإل: 2، وتتمثل يفواألولوية األمهيةحيث رئيسية متفاوتة من  أهدافالعامري يف مخسة  إبراهيمحممد علي 

 ؛مستقبال دفع التوزيعاتاريع ذات صايف قيمة حالية موجبة، وهذا من أجل احلفاظ على قدرة املؤسسة يف يف املش

 إضافة ؛األرباححتجاز إالسليب املترتب عن  األثرعلى جتنب حجب التوزيعات وهذا لتجنب  أيضاكما تعمل املؤسسة 

هدف نسبة  إدامةنتهاج هذه السياسة على إوتعمل كذلك املؤسسة من خالل  ؛جديدة أسهمجتنب احلاجة لبيع  إىل

  .هدف دفع التوزيعات وإدامةامللكية  إىلالديون 

     دفع التوزيعات آلية   -3

من خالل مجع املعلومات املتوفرة عن القدرة املالية وذلك املؤسسة،  إدارةيعد قرار التوزيعات من صالحيات جملس 

طموحات اليت تتطلع لتحقيقها مستقبال، ناهيك عن رغبات املستثمرين املختلفة حول ال إىل إضافةللمؤسسة 

 األرباح لياآتتحدد يف ضلها  بذلكالعوامل املتحكمة يف حتديد نسبة التوزيعات، و أهمالتوزيعات واليت تعد من 

                                                           
1-  (����
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املستثمر،  أوكبرية سواء بالنسبة للمؤسسة  أمهيةذا  امرأستثمارها، فمقدار التوزيعات يعد إاحملتجزة واليت قد يعاد 

  .املالية للمؤسسات لألمورالعارفني واملتتبعني  إىل إضافة

احملققة من قبل املؤسسة احملدد الرئيسي ملقدار  األرباحتعد   :Amount of dividend مقدار التوزيعات 3-1

 املسؤول اإلدارةستقرار يف هذه النسبة قدر املستطاع، ويكون جملس حتقيق اإل إىلتسعى  اإلدارة أنالتوزيعات، رغم 

  .ختفيضها حسب ما تقتضيه الظروف أو يقرر رفعهاميكن أن  كماعن حتديد نسبتها، األول 

    : 1، وتتمثل يفاألسهمحاملي  إىلمقدار التوزيعات احملولة من املؤسسة  حديدلت أساسنيستخدام معدلني إويتم عموما 

  سعر السهم السوقي / القيمة السنوية من التوزيعات احملولة للسهم=  مردودية السهم

 مقياس لدرجة اخلطرمبثابة  يعد عند بعض املستثمرين (dividend yield)أو غلة التوزيعات  فمردودية السهم  

املؤسسة اليت يكون فيها مردودية  إىليتجه املستثمر ف، وبالتايل حول وضعية املؤسسة وشبكة توضيحية للمستثمر

  :املعدل الثاين فيمثل أما. السهم عالية

  األرباح/  األرباحتوزيعات =  نسبة التوزيعات

 يف الفترات تستعمل يف الغالب للتنبؤ بالتوزيعات هي أداةف ،عترب من أهم النسب املستعملة من قبل احملللنيوت

إذ حيظى التنبؤ بالنمو يف األرباح املستقبلية باألمهية البالغة من طرف احملللني مقارنة بالتوزيعات، وخري ما ، املستقبلية

رتفاع إهذه النسبة ينبأ ب رتفاعإستثماره من األرباح احملققة، فإحتدد به هو نسبة األرباح احملتجزة واليت متثل اجلزء املعاد 

  .يف معدل منو األرباح

تركيز املؤسسة على حيث يعترب يعترب هذين املعدلني من أهم املقاييس املستعملة يف حتليل سياسة توزيعات األرباح، و

    .ؤثر على عملية تداول أسهمها وكذا على تركيبة مسامهيهااملحتقيق مستوى معني من هذين املعدلني 

  : التوزيعات دفعل لزمينالسلم ا 3-2

املؤسسة املعنية، فالتوزيعات يتم  أسهمنوع من احلراك على مستوى  إحداث إىلقد تؤدي عملية التوزيعات 

خاصة بالنسبة  - اإلعالنالتواريخ ذات الصلة ذا  أهمعنها، لذا منيز  اإلعالنمن تاريخ  أسابيعتسليمها بعد عدة 

  :يليكما  - للمؤسسة املدرجة يف البورصة

مقدار التوزيعات وتاريخ تسليمها، فهذا  اإلدارةوفيها حيدد جملس  :Declaration date اإلعالنتاريخ  1- 3-2

ختفيضها، وباملقابل يتم توثيقه على مستوى البورصة  أوبالغة كونه قد يتم فيه رفع نسبة التوزيعات  أمهيةاليوم يعد ذا 

  .عنه يف خمتلف الوسائل املعنية واإلعالن

                                                           
1
 - Aswath DAMODARAN- FINANCE D’ENTREPRISE theorie et pratique- de boeck .Bruxelles- 2eme édition- 2006- pp :892-898

 




א�	���א�����  



























































����  א���ز�����و����א�����

 
112 

ستحقاق احلصول على ويعترب هذا التاريخ مبثابة تاريخ إل :Ex-dividend date تاريخ التوزيعات السابق 2- 3-2

ما مت شراء السهم من قبل املستثمر قبل هذا التاريخ يكون له احلق يف احلصول على التوزيعات، لكن  إذافالتوزيعات، 

هو صاحب احلق يف احلصول على التوزيعات  األصليبعده فيكون املالك  أويف حال شراء السهم عند هذا التاريخ 

حيدد عموما و، )بعد الضريبة( خنفاض سعر السهم بقيمة التوزيعات الصافيةإضرورة  يف هذه احلالة مما يفرض ،املقررة

  .هذا التاريخ بيومني قبل تاريخ التسجيل

من تاريخ التوزيعات السابق بغلق سجالا  أيامتقوم املؤسسة بعد  :Date of record تاريخ التسجيل 3- 3-2

 أسهماليت ستحصل على التوزيعات، ويكون كل املستثمرين املسجلني يف السجالت كحملة  األسهماخلاصة بتحويل 

، لألسهملعمليات الترحيل عند حتويل امللكية  املؤسسة هلم احلق يف احلصول على التوزيعات، وبسبب الوقت املطلوب

قبل ذلك  أماستالم التوزيعات احلالية، إقبل يومني من تاريخ السجل حرمان صاحبها من  األسهمنه ينجر عن شراء إف

ن البائع هو الذي يكون مطالب بدفع قيمة هذه يف الوقت أل أسهمهال يقلق حيال تسجيل  أنفاملشتري  عليه 

  .1التوزيعات يف حال مل يستلمها

، وعموما يكون بعد اإلدارةمن قبل جملس  األخرويتم حتديده هو  :Payment date تاريخ الدفع 4- 3-2

وميكن متثيل خمتلف  .العادية األسهممحلة  إىلبدفع التوزيعات  اإلدارةثالثة من تاريخ السجل، وتلتزم فيه  أو أسبوعني

  :هذه التواريخ من خالل الشكل املوايل

  التوزيعاتالسلم الزمين لدفع     : )1- 3(الشكل 

  

  . p 896 - citop  -Aswath DAMODARAN : Source 

  DRIPS   ستثمار التوزيعاتإ إعادةخطط    -4

وقد ستثمار التوزيعات، إ إلعادةخطط  بإنشاءخالل السبعينيات من القرن املاضي معظم املؤسسات الكبرية قامت 

اإلصدارات اجلديدة من األسهم، ويكون للمستثمر من يضم نوعني من اخلطط وذلك إما بضم األسهم القدمية أو 

ستعمال التوزيعات يف إالعمل على رفع ملكيته يف املؤسسة ب أوستمرار يف تلقي التوزيعات خالل النوعني اخليار بني اإل

  .2جديدة أسهمقتناء إ

                                                           
1-  (����
. ذآ�+ –�	�8ن ��6� ا�5"��) وأر4	 23اد ا��   .461ص  - !��/ 

2
 - Michael C.EHRHARDT & Eugene F.BRIGHAM- CORPORATE FINANCE A focused Approach - 2nd édition - pp :519-520. 
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ستثمارها يف هذه إ إلعادةستقطاب التوزيعات من خالل تقدمي عروض خمتلفة إتقوم العديد من املؤسسات مبحاولة و  

 أوجديدة للمؤسسة وهذا بدون تكلفة معامالت  إضافية أسهمقتناء إفرص  إتاحةاملؤسسات، وذلك من خالل 

اللجوء  إىلمن قبل املستثمرين دون احلاجة  أسهمهاقتناء إبتكلفة متدنية، هذا من جهة كما تسمح بعض املؤسسات ب

 يف السوق تهاتعزيز قيميف و أسهمهاتفعيل تداول على من خالل هذه اخلطط  تعمل املؤسسةو  ، الوسطاء املاليني إىل

  . 1املايل

  األرباح توزيعاتقرار  :املطلب الثاين

 وأهدافهاعلى شكل معني من التوزيعات، وذلك مبا يتماشى  األرباحعملية توزيعات  إجراءتعتمد املؤسسة خالل 

ختاذها من قبل املؤسسة كوا تتداخل مع إاليت يتم  تالتوزيعات من أهم القراراإذ يعد قرار املستقبلية ورغبة مالكيها، 

  .ستثمارية منها والتمويليةكاإل خرىاألقرارات جمموعة من ال

 قرار التوزيعات   -1

هذا القرار يتخذ مع فإن لذا ، املثلى يقيد مبجموعة من احملددات األساسية هلاإن احلديث عن سياسة التوزيعات    

األخذ بعني االعتبار للمستثمرين وتفضيالم بني احلصول على التوزيعات أو األرباح الرأمسالية، وهذا يف ظل الفرص 

على املؤسسة عمل ت الذيستهدف املايل امليكل اهل أما العامل اآلخر فيتمثل يف املؤسسة،  أمامستثمارية املتاحة اإل

فقرار التوزيعات يربط جمموعة من األطراف حمدداته،  أهمحتقيقه، والذي غالبا تكون تكلفة التمويل اخلارجي من بني 

ن قرار التوزيعات يتم ممارسته بطرق إ، ومع ذلك فبالنسبة هلم املسامهني والسوق وذلك ألمهيتها الكبرية ؛كاملؤسسة

  .تبىن على أسس رياضية دقيقة تعتبارها كقراراإشكلية فقط، حبيث ال ميكن 

 يشترك ويرتبط بشكل كبري مع قرارات اهليكل املايل وإمناويف الواقع ال يكون قرار توزيعات األرباح مستقل متاما، 

عدم متاثل املعلومات السائدة، والذي ينتج عنه تأثري  رتباط إىل حالةستثمارات، ويعود أساسا هذا اإلوقرارات متويل اإل

ستثماراا أو التذبذب يف توزيعات إعتماد املؤسسة على إصدار أسهم جديدة يف متويل إسليب على قيمة السهم يف ظل 

 .2األرباح

تاحة ستثمارية املعملية التخطيط، حيث يتم الوضع يف احلسبان للفرص اإل أثناءوقرار التوزيع حتما سيتم 

بالتحكم يف توحي جيابية إ إشاراتيبعث  إمنان التوزيعات أبش اإلدارةن قرار إوالتدفقات النقدية التشغيلية، وبالتايل ف

ن التوزيعات تكون مرهونة بشكل كبري بالقرارات أفالقرارات املتخذة من املؤسسة بشالقرارات التمويلية يف املؤسسة، 

  .واآلفاق والتطلعات املستقبلية هلا املنتهجة من قبلاملتخذة يف املاضي، والسياسات 

  

                                                           

1 - Richard BREALEY ;Stewart MYERS- PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE - op cit – p 434. 
2
 - Michael C.EHRHARDT & Eugene F.BRIGHAM- op cit- pp : 522-523. 
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 أشكال التوزيعات   -2

  : ختتلف أشكال التوزيعات املنتهجة من قبل املؤسسة وهذا حسب ما متليه ظروف املؤسسة، وتتمثل أمهها يف

  : Cash dividend   التوزيعات النقدية 2-1

دفع مباشر من قبل املؤسسة حلملة  أيالنقد املدفوع من صايف الدخل، وبالتايل فهو ميثل  إىلفعادة تشري التوزيعات 

 األشكال أكثركجزء من سياسة التوزيعات، فالتوزيعات النقدية تعترب  أوعتبارها كتوزيعات إميكن  إذ، األسهم

 ،األعمالللمسامهني، وفق مراحل منتظمة من  شيوعا، فغالبا ما تقوم مؤسسات املسامهة بدفعها بشكل مباشر ومنتظم

  .1وتتم هذه التوزيعات يف الغالب أربع مرات يف السنة لدى شركات املسامهة

  : Stock dividend   أسهمالتوزيعات يف صورة  2-2

ال  إذللمسامهني وذلك بدال من التوزيعات النقدية،  أسهميعتمد هذا الشكل غري النقدي للتوزيعات على دفع 

نتهاج هذه السياسة هو إاملرجوة من النتائج  أهم، ولعل من بني 2يكون هلذا الشكل من التوزيعات قيمة حقيقية

املالية املتداولة املصدرة من  األدواتتغيري يف حجم ونوع  إحداثتغيري يف اهليكل املايل للمؤسسة، وذلك عرب  إحداث

  .ألسهمهاخنفاض القيمة السوقية إ ثر جوهري واملتمثل يفأ إىل إضافةقبل املؤسسة، 

 األسهمبني احلسابات املكونة حلقوق محلة  األموالما يالحظ على هذه العملية كوا متثل حتويل برز أولعل من 

ستالمه هلذه التوزيعات مل إاملساهم ب أن، مما يعين 3من الناحية احملاسبية األموالستخدام هذه إالعادية، وذلك بدال من 

خنفاض بنفس نسبة التوزيعات، مع من القيمة، فبعد دفع التوزيعات ينعكس ذلك على قيمة السهم باإليستلم شيء 

اليت يتحصل عليها يف  األرباحنسبة ملكيته يف املؤسسة، وبالضرورة  إىل إضافة، ميتلكها اليت األسهمعدم تغري قيمة 

  .احملصلة من املؤسسة األرباححال ثبات 

 أوالها، أساسيتنييف منفعتني  إجيازها، ميكن 4األرباحهذا الشكل يف توزيع  إتباعراء وللمؤسسة عدة منافع من ج

بدال من التوزيع النقدي ميكن على املسامهني  األسهمن عملية توزيعات إهي حمافظة املؤسسة على النقد، وبالتايل ف

 األرباحجل تعظيم أاحملتجزة وهذا من  األرباحستثماراا من خالل إستخدامها يف متويل إل األموالاملؤسسة من توفري 

توزيعات، ففي ظل هذه  إجراءالنفسي السليب املمكن على املستثمرين يف حال عدم  األثرجتناب إاملستقبلية، وهذا مع 

 املستقبلية من األرباحاملشاركة يف  إمكانيةاملستقبلية للمؤسسة، وتوسع  األفاقالسياسة قد توحي للمستثمرين بتحسن 

  .اليت ميتلكوا األسهمخالل زيادة عدد 

                                                           

. ذآ�+ -!*�	 �() إ��اه�� ا�"�!�ي -1�437 - 436: ص ص -!��/ 
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خنفاض يف اإل أناملال املدفوع دون مسامهات جديدة من املسامهني، كما  رأساملنفعة الثانية فتكمن يف زيادة  أما   

  .سعر السهم يساهم يف تنشيط عملية التداول يف السوق

 أسبابتستعمله املؤسسة لثالث  إمناالشكل من التوزيعات  اهذ أن Aswath DAMODARAN 1 أوضحوقد 

خاصة يف احلاالت اليت تواجه فيها املؤسسة صعوبات مالية، واليت حتول دون لتضليل املسامهني  داةأرئيسية، فهي متثل 

توزيعات  إجراءعن  اإلعالنستقرار، مما حيتم عليها باإل املاضية توزيعات نقدية يف ظل متيز توزيعاا إجراءقدرا على 

 إضافية، كما قد تتخذ منه بعض املؤسسات كتوزيعات لتغطية عجزها عن إجراء توزيعات نقدية أسهمعلى شكل 

تلتزم املؤسسة مبواصلة  إذمهمة،  أرباحاالتوزيعات املستقرة، خاصة يف الفترات اليت حتقق فيها املؤسسة  إىل إضافة

 إمناهذه التوزيعات  بإجراءمتها املتوقعة مستقبال، بالتايل فاملؤسسة هذه التوزيعات، مما يعين نيتها يف رفع قي إجراء

، األسهماملؤسسات اليت يكون لديها صنفني من  وأخرياالسوق املايل،  إىل حول وضعيتها جيابيةإ إشاراتترسل 

  .أسهمتوزيعات  ن طريقكون عيالثاين ف أما، يهلإتلتزم بدفع توزيعات مستقرة س يذوال األولالصنف 

      : Stock split   جتزئة السهم 2-3

 األساسيصغرية دون املساس باملركز  أجزاء إىلتقسيم الفطرية  مبدأيتشابه هذا الشكل مع سابقه يف قيامهما على 

عالية جدا، مما يفرض ضرورة العمل  بأسعاراملؤسسة يف السوق  أسهم تسعري، وتتم هذه العملية يف حال 2للمسامهني

، وكون هذه العملية ال تؤثر إىل جتزئة األسهم، ويتم هذا من خالل اللجوء األسهمالسوقية هلذه  األسعارعلى ختفيض 

  .اانية األسهمعلى قيمة املؤسسة من الناحية النظرية، فهي بذلك تتشابه وتوزيع 

ن يكون أالعادية اليت ميتلكها كل مساهم، وتتم هذه العملية ب األسهممن خالل زيادة عدد  األسهموتتم عملية جتزئة 

جديدة، مما يسمح بتعزيز القابلية  أسهميستبدل بثالث  أوثالث  إىلالقدمية يساوي  األسهمسهم واحد من مثال 

  .التسويقية وحتفيز نشاط السهم يف السوق

  :3املؤسسات للشكلني السابقني يف التوزيعات، وتتمثل يف إلتباعهندي ثالث مربرات  إبراهيممنري  ختذ الدكتورإوقد 

ختاذها من إاليت يتم  هذه القرارات إىلقد ينظر املتعاملون يف السوق املايل   : على القيمة السوقية للسهم التأثري −

تنطوي على حمتوى معلومايت على  أاعتبار إمالية ملستقبل مبشر للمؤسسة، ب إشارة أاقبل املؤسسة على 

 ؛باإلجياب ألسهمهاحتما على القيمة السوقية  رسيؤثهذا وللمستثمرين،  إبالغهمستقبلها ترغب يف 

قد ينتج على القرار املتخذ من قبل املؤسسة، زيادة يف التوزيعات النقدية الكلية  : على مقدار التوزيعات التأثري −

تبقى املؤسسة على القيمة املطلقة لنصيب السهم من التوزيعات  أنن النادر ، لكن مراليت حيصل عليها املستثم

 ؛ختاذ القرارإقبل 

                                                           
1
 - Aswath DAMODARAN - op cit- p 993. 

2
 - Michael C.EHRHARDT et Eugene F.BRIGHAM- op cit - p 524. 
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يتمكن املستثمر يف ظل زيادة عدد األسهم اليت ميتلكها جراء السياسة املتبعة، ويف ظروف   :احلاجز النفسي إزالة −

هذه السياسة ختفف من احلاجز النفسي ن إقل ضغطا من بيع كمية من األسهم اليت ميتلكها، وبالتايل فأنفسية 

 .جديدة أسهمشراء  أو أسهمهالذي ينتاب املستثمر سواء لبيع 

  :Reverse stock splits    األسهمعكس جتزئة  2-4

دال سهمني قدميني بسهم واحد بستإاملؤسسة، حبيث يتم على سبيل املثال  أسهموتعرب عن عملية ختفيض يف عدد 

 األسهمتغيري عدا عدد  أيال حيدث  مسية للسهم، فعلى مستوى اهليكل املايل للمؤسسةتتضاعف القيمة اإل إذجديد، 

  .تضاعف القيمة السوقية للسهم ، ناهيك عنالذي ينقص

  :1فيما يلي إجيازهاهذا النوع بدافع جمموعة من املربرات والدوافع، وميكن  إىلاملؤسسة  أتلجو

قد متكن  األسهمللسهم، فعكس جتزئة  دىنأسعر  األحياناملالية يف كثري من  األوراقيفرض التعامل يف سوق  −

 ؛األدىنعن احلد  أسهمهارفع قيمة املؤسسة من 

العمل على توفري السيولة،  إىل إضافةيف حماولة املؤسسة لتقليص تكاليف املعامالت  األخركما يتمثل السبب  −

 ؛املؤسسة ألسهمعلى القيمة السوقية  باإلجيابوهو ما ينكس 

احلصص الصغرية بالقوة عن طريق  أصحاباملسامهني  إخراجصغار املالك، حيث تعمل املؤسسة على  إزاحة −

 ؛دون املستوى احملدد إىلتؤول حصصهم  إذ، األسهمعكس جتزئة 

  :Stock Repurchase    األسهمشراء  إعادة 2-5

 األسلوبدام هذا خستإ األخريةالبديل الثاين للتوزيعات النقدية، حيث شاع يف السنوات  األسهمتعد عملية شراء 

 أوجل حتويل جزء أ، وهذا من وأصدرااليت سبق  أسهمهاشراء جزء من  إىلبشكل كبري، فمعظم املؤسسات تتجه 

ى مستوى املؤسسة على شكل عل األسهميتم االحتفاظ ذه  أناملسامهني، على  إىلكل التدفقات النقدية املتاحة 

حذفها  إمكانيةمع  ،2إضايفمتويل  إىلاجة املؤسسة حبيعها يف حال  إعادة بغية) Treasury stocks( اخلزينة أسهم

ختفيض عدد  إىليعمد احملللون  ألسهمهااملال، حيث مبجرد شراء املؤسسة  رأسمتعلق بتخفيض هنا  األمرائيا فيكون 

  .3يف حتليلهم املتداولة هلا األسهم

التوزيعات  عىناملسامهني، وهو ما حيمل نفس م إىلتقوم بتحويل السيولة  إمنا أسهمهاؤسسة عند قيامها بشراء املف

خنفاض يف قيمة السهم إنه سينجر عنها إعتماد املؤسسة على هذا الشكل من التوزيعات فإالنقدية، حيث يف حال 

                                                           
1
 - H.Kent BAKER- DIVIDENDS AND DIVIDEND POLICY- John Wiley & sons . Inc- New Jersey- 2009 - p 442. 

2 - R.BREALEY ; S.MYERS ; F.ALLEN – PRINCIPES DE GESTION FINANCIERE- op cit – p 442. 
3 - Pierre VERNIMMEN- op cit - pp :787-788. 
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 األسهمن إبدال من التوزيعات النقدية، ف األسهمقدار حصته من التوزيعات، ولكن يف حال ختصيص السيولة لشراء مب

  .ثروة املالك بسياسة التوزيع تتأثرنفس قيمتها ويف كلتا احلالتني ال بتبقى 

توزيعات  إجراء املؤسسةما تقرر عند هنإن، ف.و 10هم سقيمة كل  كانت، وسهم 80ـ متالك مساهم لإفمثال عند  

، أما يف حال قرار )80×1+10×80(ن .و 880ثروة املستثمر تساوي إىل تصبح قيمة  سهم،/ن.و 1قيمتها  نقدية

يف ) 80×1( ن.و 80تستخدم جمموع هذه التوزيعات  افإاملؤسسة إجراء توزيعات عن طريق إعادة شراء أسهمها، 

، )توزيعات 1+10(  ن.و 11واليت تكون قيمتها مساوية إىل  )سهمأ 8( أسهمهقرر املستثمر بيع  فإذاشراء أسهمها، 

نفس القيمة  إىل، أما يف حال إعراضه عن البيع فتساوي )11×72+11×8( ون 880إىلي وثروته ستساإن ف بالتايل

    .وهو ما يعين عدم تأثر ثروة املستثمر بسياسة التوزيع املنتهجة) ون11×80(أيضا 

 األرباحاملتداولة، مع بقاء مستوى  األسهمحصة السهم من الربح سترتفع بعد نقص عدد  أنولكن املالحظ 

املؤثرات  إىل إضافةرائب ضغياب ال يتم حتت فرضجيايب على قيمة السهم، وكل هذا إ تأثريثابت، مما يكون له 

  .األخرى

ستحواذ على املؤسسة هو حماولة مواجهة عمليات اإل ألسهمها الدوافع وراء شراء املؤسسة أهموقد تكون من بني 

ستفادة قدر املستطاع من عمل املؤسسة على تعديل هيكلها املايل والعمل على اإل إىل إضافةخارجية،  أطرافمن قبل 

حماولة جل أوذلك يف احلدود املعقولة، وكل هذا من حاولة رفع نسبة املديونية إىل األموال اخلاصة مبمزايا الرفع املايل 

الذي حيد من املعروض  األمرمن التداول  أسهمهااملؤسسة، والذي يكون عن طريق سحب جزء من  أسهمرفع قيمة 

، فهذا من قيمته احلقيقية بأقلالسهم يسعر  أنحمتوى معلومايت على  أومالية  إشاراتون عبارة عن كت منها، كما قد

  .1اجيابيا على رحبية السهم وبالتبعية على قيمته أثرايترك  األمر

 أسهم أااملعاد شراؤها من قبل املؤسسة املصدرة هلا تعرف على  فاألسهم:  األسهمشراء  إعادة عملية 1- 2-5

بذلك،  أسهمهامحلة  بإعالمتقوم  أنها يكان من الواجب عل أسهمهاشراء  إعادةاخلزينة، فعندما تنوي املؤسسة 

حتقق ذلك من  أنمدا، وميكن للمؤسسة  إىل إضافةاملبلغ املخصص هلذه العملية ب ما تعلقيف ساسيأبشكل  خاصةو

  : اآلتيةالطرق  إحدى إتباعخالل 

من  أسهمهاشراء  إعادةعن رغبتها يف  اإلعالنوتعتمد فيه املؤسسة على  ؛(Tender Offer) العطاءات أسلوب

ثالثة،  أسبوعني أوعادة املتعلق ا املختلفة وهذا وفق كمية وسعر حمددين، وتكون مدة العرض  اإلعالمخالل وسائل 

 السوق املفتوحةالثاين فيكون من خالل  األسلوب أما، اإلعالنمن القيمة السوقية للسهم عند  أعلىالسعر فيكون  أما

(Open Market)كان هدفها  إذا األسلوبهذا  إىل، وتلجأ املؤسسة وذلك بالشراء مباشرة من بيوت السمسرة ؛

  .2هو توزيع الفائض من التدفقات النقدية على املسامهني األساسي

                                                           
1

. ذآ�+ -ا�<=� ا�*	�> 3) !#�ل ! �در ا������ -!��5 إ��اه�� ه5	ي - �  . 394 - 391: ص ص -!��/ 

2
 - justin PETTIT – op cit- pp :181-183. 
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 أن  J. Brennan، V. Thakorختيار طريقة إلجراء التوزيعات، فقد الحظ كل من أما عن ميول املؤسسة إل

التوزيعات الصغرية، يف حني يسيطر أسلوب العطاءات على ستعمال املؤسسة للتوزيعات يكون أكثر يف حال إ حتمالإ

 .1نصيب هام من التوزيعات، كما يكون كوسيط يف حاالت يكون فيها أسلوب السوق املفتوحة هو املفضل

العطاءات، خاصة فيما خيص وقت تنفيذ عملية  أسلوبمرونة من  أكثرالسوق املفتوحة  أسلوب أن ظواملالح

 بأسلوبتكلفتها املنخفضة مقارنة  إىل إضافةختاذ قرارات الشراء، إحرية يف  أكثرتكون املؤسسة  إذالشراء، 

وفق  األسهمالسوق املفتوحة الذي يتم فيه شراء  أسلوب، على عكس إضافيةم عنه تكاليف جتن ذيالعطاءات، وال

  .القيمة السوقية هلا

، فاملساهم أسهمهاشراء  إلعادة تكون مستعدة عندها اليت األسعاروقد تعتمد املؤسسة على حتديد جمموعة من 

 األسعار ويعرض عليها الكمية اليت يرغب يف بيعها، وختتار املؤسسة العروض ذ األسعارالراغب يف البيع عند هذه 

التفاوض  إىلاملؤسسة كذلك  أ، كما قد تلجةاملستبقا األسهمي تكون عندها مستعدة لشراء عدد من ذالواملنخفضة 

  .2الرئيسني األسهممباشرة مع محلة 

 Pierreتناوهلا  حسب ما  أسهمهاشراء  إعادة إىلاليت تدعو املؤسسة  األسباب أهمولعل من بني 

VERNIMMEN 3فيما يلي، واملتمثلة :  

املسامهني  إىل األموالحتويل هذه  إىل باإلدارةستثمارية اليت ينتج عنها عائد مقبول، مما يدفع غياب الفرص اإل −

 ؛بأنفسهمستثمارها إجل أمن 

 ؛جيابية للمستثمرينإ إشارةمن قيمتها، مما يبعث  بأقلتسعر  األسهم أن اإلدارةعتقاد إ −

 ؛ستفادة من الرفع املايل وامليزات الضريبيةحماولة تعظيم اإل −

منها يف حال التوزيعات  األسهمشراء  إعادةقل يف حالة أامليزات الضريبية املمكن حتقيقها، فالضرائب تكون  −

   ؛النقدية

على  أونتهاج املؤسسة هلذا الشكل من التوزيعات سواء على املؤسسة إالذي ينتج عن  األثركما ميكن مالحظة 

  :لييفيما  اآلثاراملسامهني، وتتجلى هذه 

للمسامهني، وهذا من خالل امليزة الضريبية اليت  الرأمساليةعلى العوائد  باإلجيابينعكس  األسهمشراء  إعادةقرار إن 

قل منه يف حال التوزيعات أ الرأمسالية األرباح، حيث يكون يف الغالب معدل الضريبة على الرأمسالية األرباحتتمتع ا 

 إمكانيةم، مما يعطي للمستثمر هبعد بيع الس إالال تتحقق  الرأمسالية األرباحفالضريبة على  أخرىالنقدية، ومن ناحية 

كون فيها نوع من املرونة، يهذه السياسة إن من ناحية ثانية ف أمامر الذي يسهم يف ختفيض قيمتها الفعلية، األ تأجيلها

                                                           

1 - Michael J. Brennan; Anjan V. Thakor - Shareholder Preferences and Dividend Policy- The Journal of Finance, Vol. 45, No. 4. 

(Sept., 1990), pp. 993-1018. 
2 - R.BREALEY ; S.MYERS ; F.ALLEN - PRINCIPES DE GESTION FINANCIERE  - op cit – p 442.  
3- Pierre VERNIMMEN- op cit - pp  789-790: . 
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حتياجام من إد بيعها واحلصول على صعلى املؤسسة ق لألسهمملن حيتاج السيولة، وهذا بعرضهم  إالحيث ال متنح 

  .يف حال عدم حاجته للسيولة بأسهمهحتفاظ املساهم اإل فبإمكانعكس من ذلك السيولة، على ال

، ويتجلى الرأمسالية األرباحعلى العكس من  التأكدعملية التوزيعات النقدية تتصف بقدر كبري من  أنولكن املالحظ 

الذي يؤثر بالسلب على بقية  مراألمما ينبغي،  أعلىهذا يف السعر الذي قد تدفعه املؤسسة والذي قد يكون 

  . 1املترتبة عن هذه السياسة باآلثارجانب جهل املسامهني  إىلاملستثمرين، 

ستفادة امللكية مما يعزز اإل إىلرتفاع نسبة املديونية إثر فيكون يف هيكلها املايل، وذلك بأ أهمن إبالنسبة للمؤسسة ف أما

الذي يزيد من رحبية السهم،  األمررتفاع نسبة امللكية، إلسابقة تتميز بكانت الفترة ا إذامن مزايا الرفع املايل، هذا 

يولد خماطر مالية للمؤسسة، قد تعصف متاما  األمرن هذا إرتفاع يف نسبة املديونية من قبل، فإولكن يف حال تسجيل 

 .ألسهمهابالقيمة السوقية 

  العوامل املؤثرة يف سياسة التوزيعات: املطلب الثالث

، واليت إليهااليت تسعى للوصول  األهداف تجلىسة واليت من خالهلا تسسياسة التوزيعات اخلطة العامة للمؤتعكس     

تتحكم جمموعة من العوامل يف الواقع العملي على قرار حتديد سياسة إذ ، أسهمهاتكون يف مقدمتها تعظيم قيمة 

  .التوزيعات املثلى للمؤسسة

 خصائص توزيعات األرباح -1

  :2هر يف معظم املؤسسات ومنهاظاليت توتتصف سياسة توزيعات األرباح مبجموعة من اخلصائص 

املؤسسة، لذا احملققة من قبل عتمادا على األرباح إيتم صرف التوزيعات : هلا نفس ميل األرباح التوزيعات 1-1

حتدد من خالهلا   بدراسة الطريقة اليت (J.Lintner)وقد قام جون لتنرهناك العالقة تربط بني هذين املتغريين، 

الذي يتم حتويله للمسامهني، إذ توصل إىل أن املؤسسة حتدد نسبة مستهدفة من التوزيعات  املؤسسة مبلغ التوزيعات

 .عتماد على مستوى األرباح احملققة، واليت قد تشهد تغريات يف قيمتها بفعل التغري يف تطور مستوى األرباحباإل

مع تقلص يف التغريات على  والتوزيعات األرباحبني  تأخرفقد الحظا    (Fama et Babiak)بياكأما فاما وبا

مستوى التوزيعات مقارنة باألرباح عرب عدة مراحل، وكان ذلك إثبات ملا توصل إليه لتنر أن التغريات على مستوى 

    .التوزيعات إمنا تكون حمصلة للتطورات احلاصلة يف األرباح

ويعود هذا اخلوف تعديالت على قيمة التوزيعات،  إجراءغالبا املؤسسات ال حتبب فكرة  :ستقرةالتوزيعات م 1-2

تغطية توزيعات أعلى يف قدرا على عدم من تعديل قيمة التوزيعات إىل جمموعة من العوامل، منها ختوف املؤسسة من 

 .ختفيض التوزيعاترد فعل السوق نتيجة اإلعالن عن العمل على جتنب الفترات املستقبلية، و

                                                           


. ذآ�+ -ا�<=� ا�*	�> 3) !#�ل ! �در ا������ -!��5 إ��اه�� ه5	ي -�1 . 398ص  -!��/ 
  

2
 - Aswath DAMODARAN - op cit - pp : 905-900 . 
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ما تفرضه عموما تتبع سياسة التوزيعات موقع املؤسسة من دورة حياا و :التوزيعات تتبع دورة حياة املؤسسة 1-3

  .ستثماريةإ متطلباتمن 

وهذا نظرا لعمل املؤسسات على  :من األرباح احملققة من قبل املؤسسة سالسةتطور أكثر بتتميز التوزيعات   1-4

 هرت العديد من األحباث أن التوزيعات أقل تغريا من األرباحظواحلفاظ دائما على مستواها، وقد أالرفع من توزيعاا 

  .    احملققة من قبل املؤسسة، كوا تتحكم يف التوزيعات على عكس األرباح

عتبار أن التوزيعات تتبع يف الغالب التغري يف األرباح احملققة، فهي إب :ختالف سياسة التوزيعات عرب الدولإ  1-5

ختتلف كذلك من دولة إىل أخرى ويرجع السبب يف ذلك إىل عدد من العوامل، كالتغري يف مستويات النمو بالنسبة 

       .عرب الدولعلى التوزيعات واألرباح الرأمسالية للمؤسسات، إضافة إىل التغري يف مستويات الضرائب املفروضة 

 األرباح اتقيود سياسة توزيع  -2

جمموعة من القيود اليت تتحكم يف السياسة املنتهجة، ومن خالل حتديد نسبة  إىل األرباحختضع عملية توزيعات 

  :هذه القيود يف أهمنتهاجه، وتتمثل إاملوزعة واحملتجزة والشكل الذي يفضل  األرباح

  :القيود يفوتتمثل أهم هذه  :قيود عامة 2-1

، وذلك من خالل شرط عدم األرباححيث عادة ما يفرض الدائنني قيودا على توزيعات : عقود احلماية 1- 2-1

سترداد إما مل تتمكن املؤسسة من تغطية التزاماا، وهذا حىت حتفظ مصاحلهم ويضمنون  لألرباحتوزيعات  إجراء

  .ستثمروها يف املؤسسةإاليت  أمواهلم

الكافية لتغطيتها، وبالتايل فمع  ةالسيولالتوزيعات النقدية هو توفر  إلجراء األساسييعترب الشرط : السيولة 2- 2-1

املرحلة العمرية اليت متر ا املؤسسة قد  أناملوزعة، كما  األرباحلدى املؤسسة تزيد باملقابل نسبة  األخريةرتفاع هذه إ

  .عملياا إلمتامسيولة كبرية  إىلتؤثر على هذا العامل، فاملؤسسات اليت تكون مثال يف مرحلة النمو حتتاج 

دورا كبريا يف حتديد سياسة التوزيعات املنتهجة من قبل  األرباحستقرار إكما تلعب درجة : األرباحستقرار إ 3- 2-1

بشكل كبري، على العكس من  أرباحهاتوزيع  إىلال متيل  أرباحهاستقرار يف املؤسسات اليت تتميز بعدم اإلفاملؤسسة، 

عدم القدرة  إىليعرض املؤسسة  قد األرباحستقرار يف املستقرة، وهذا لكون عدم اإل األرباحذلك املؤسسات ذات 

 إىليؤدي  األرباحستقرار يف السوق املايل، فاإل إىلاملالية اليت ترسلها  اإلشاراتسلبية  إىل إضافةلتزاماا إعلى مواجهة 

  .يف التوزيعات رارستقاإل

على  باإلجيابالكبري، مما ينعكس  التأكدستقرار يف التوزيعات حالة يعكس اإل: ستقرار يف التوزيعاتاإل  4- 2-1

   .   إليها تجذب املستثمرينسصورة املؤسسة، واليت 
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تعمل  قد على سياسة التوزيعات، وبالتايل تأثريهاكما قد تلعب جمموعة من القيود اخلارجية : العوامل اخلارجية 2-2

  : 1هذه العوامل يف أهم، وتتمثل على تغيري معاملها

احملافظة على  ألجلوهذا  األرباححتجاز املزيد من إقتصاد تستدعي حالة التضخم اليت مير ا اإل :التضخم 1- 2-2

  .ستثماراتاإل إحاللجل عمليات أالقدرة االيرادية للمؤسسة، وهذا من 

ظروف املنافسة ضرورة معرفة املؤسسات املنافسة يف  قضيت: السياسات اليت تتبعها املؤسسات املثيلة 2- 2-2

  .حتمل مربر هلا إمناوإتباعها وذلك كون هذه السياسة  األمورهذه  إحدىهم توجهاا، فالتوزيعات أالصناعة و

، حيث متنع التآكلالقانوين للمؤسسة من  الرأمسالوذلك من خالل احلفاظ على : القيود القانونية 3- 2-2

 إلجراء أرباحعملها على محاية املقرضني من خالل ضرورة حتقيق  إىل إضافةاملال القانوين،  برأسالتشريعات املساس 

  .لتزامااإافة املؤسسة لك أصولتوزيعات ضمانا لتغطية 

حتجاز إالدوافع اليت حتملها على  أهماملؤسسة  أمامستثمارية املتاحة تعد الفرص اإل: ستثمار املتاحةفرص اإل 4- 2-2

 األمرستثمارها وحتقيق معدل منو معترب يسمح بزيادة العوائد املستقبلية املتوقعة، وهذا إ إعادة ألجل، وهذا األرباح

  .أسهمهايعمل على رفع قيمة 

رتفاع إل ظحمدد ومؤثر على سياسة التوزيعات املنتهجة، خاصة يف  أهمتعد امليزات الضريبية : الضرائب 5- 2-2

  .الرأمسالية باألرباحمقارنة  معدل الضريبة على التوزيعات النقدية

جمموعة من العوامل الداخلية هي احملدد الرئيسي لسياسة  أوحد واكون يكما قد  :العوامل الداخلية 2-3

  :التوزيعات، ومنها

ن هذا إعبارة عن تكلفة ثابتة، ف أساساتكون  اإلصدارتكلفة  أنعتبار إفب: وتكلفة املعامالت اإلصدارتكلفة  1- 2-3

ن إلعمولة السمسرة وغريها، فواملتضمنة  تكلفة املعامالت إىل إضافةرتفاع، سينعكس على تكلفة امللكية باإل األمر

ستثمارية، وبالتايل ستخدامها يف متويل عملياا اإلإجل أمن  األرباححتجاز تعترب كمحفز للمؤسسة إل إمنا األمورهذه 

  .التكاليف على املستثمرينحدة ختفف من 

لية للمؤسسة، خاصة يف ظل حتياجات املاالعوامل احملددة لإل أهمحد أيعترب مقدار النمو املتوقع : معدل النمو 2- 2-3

سات اليت تكون يف طور النمو تعاين بشكل كبري من سجية، فاملؤررتفاع تكلفة احلصول على املصادر اخلاإصعوبة و

احملتجزة يف متويل عمليات  األرباحستغالل إ، مما حيتم عليها دفع توزيعات ضئيلة للمسامهني والعمل على اإلشكالهذا 

  .النمو

املؤسسة وسيولتها املفسرين لقرار التوزيعات، فاملؤسسات غالبا ما تتوجه إىل إجراء التوزيعات حجم  وقد يكون   

النقدية نظرا لتميز األسواق املالية بعدم الكمال، والذي ينتج عنها تكاليف صفقات جراء التعامل يف أسهم املؤسسة 
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متالك املؤسسات التوزيعات غالبا ما مييلون إل عفائهم من الضرائب علىنظرا إلإضافة إىل أن املستثمرين املؤسسون و

  . 1قد تعمل أيضا هذه املؤسسات على ختصيص مبالغ كبرية للتوزيعاتكما الكبرية اليت تقوم بدفع التوزيعات، 

على املستقبل املبشر للمؤسسة، فاملستثمرون يف طياته عن التوزيعات  اإلعالننطوي ي: حمتوى املعلومات 3- 2-3

االجيايب على  أثرهيف املستقبل، فيكون له  ألرباحمن املؤسسة على حتقيقها  كإشارةعن التوزيعات  اإلعالنيعتربون 

  .قيمة السهم

املؤسسة عدم  إدارةقد يفضل املالك احلاليني للمؤسسة الراغبني يف السيطرة على : الرغبة يف السيطرة 4- 2-3

يفقدهم مكانتهم نتيجة الزيادة  أننه أالذي من ش األمرثماراا، ستيف متويل املؤسسة إل األسهم إصداراالعتماد على 

 .توزيعات، وهذا لتوفري التمويل الكايف الستثماراا إجراءوعدم  األرباححتجاز إيف عدد املسامهني، لذا يفضلون 
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 - Lee S. Redding - Firm Size and Dividend Payouts - JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION 6,(1997),pp : 224–248 - 
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   على قيمة السهم يف ظل فروض السوق الكامل   وأثرهاسياسة التوزيعات : املبحث الثاين

على مفاضلة املؤسسة بني توزيعات نقدية حالية ومعدل منو مستقبلي، ويعد هذا  األرباحتقوم سياسة توزيعات 

إضافة إىل اجلزء من النقدية الذي سيتم حتويله إىل  على قيمة السهم تأثري إحداث إمكانيةوهذا يف ظل  أمهيةالقرار ذا 

  :يلي افيم أمهها إبراز، حيث تناولت العديد من النظريات هذا اجلانب، وميكن املالك

  اليت عاجلت القضيةالنظريات  أوىل :األولاملطلب 

  Residual Theory of Dividend   نظرية الفائض للتوزيعات -1

، وذلك من خالل املقارنة بني العائد الناتج هتمت ذا املوضوعإالنظريات اليت  أوىللقد كانت نظرية الفائض من 

من قبل  التوزيعات ستثمارعملية إالناتج عن العائد من طرف املؤسسة، و استثمارهإ عادةإلاألرباح حتجاز إعن 

ستثمارية الفرص اإل تفوقتوفرها على نقدية جراء ، لكن قد تكون حالة املؤسسة هي احملدد الرئيسي وذلك املستثمر

ستثمارها إجل إعادة ، فاملؤسسة هنا تعمد إىل توزيع نسب عالية من األرباح على املستثمرين وهذا ألأمامها املتاحة

تتوفر على  اليت، وتكون هذه احلالة ميزة الصناعات الناضجة ولكي ال تفوت عنهم فرصا إستثمارية متاحة بأنفسهم

  .ه السياسة عموما املستثمر الذي مييل إىل املؤسسات ذات توزيعات األرباح العاليةضئيلة للنمو، وجتذب هذ صفر

ن اخليارات املتاحة تكون إستثمارية املتاحة، لذا فؤسسة مستوى نقدية ضئيل مقارنة بالفرص اإلاملولكن قد حتقق 

ع ارتفاإل إضافة إىلحتقق عوائد مرتفعة ذلك يف مقابل  ،األرباححتجاز كل إ أو األرباحبتوزيع نسب ضئيلة من  ماإ

   .يفضل األرباح الرأمساليةتكون هذه السياسة وجهة املستثمر الذي ، ونتيجة تأجيل التوزيعات أسعار أسهمهايف 

 إعادةكان العائد املتوقع من  إذا، األرباح زحتجاإستثمر عموما حسب هذه النظرية ال يكون لديه مانع من املف

ذات عوائد مغرية املؤسسة  أمامستثمارية إ ا، وبالتايل ففي حال توفر فرص1من العائد املطلوب من قبله أكربها ستثمارإ

يف حال وعلى املسامهني،  هعيتوزأما الفائض أو املتبقي من هذه األرباح فيتم احملتجزة يف متويلها،  األرباحتستعمل  فإا

تستعمل لتوزيع  إمنا سياسةهذه ال أنتوزيعات، مما يعين  يأال جتري  فإامن هذه األرباح فائض  أيعدم توفر 

، للمؤسسة ستثماريةتتوقف بدرجة كبرية على القرارات اإل فهي بذلك إمنا، بعد متويل إستثماراا األرباحالفائض من 

   : 2هي أساسيةتعتمد على نقاط  أنن سياسة التوزيعات وفق هذه النظرية ميكن إوبالتايل ف

ستثماري، والذي يتحدد من خالل التكلفة املتوسطة املرجحة اإل لإلنفاق األمثلالعمل على حتديد املستوى  −

 ؛ستثمارية املتاحةاملال والفرص اإل لرأس

 ؛ستثماريةامللكية املكونة له لتغطية النفقات اإل ألموال، وذلك بتحديد النسب املثلى األمثلحتديد اهليكل املايل  −
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ستخدامها يف تغطية نسب التمويل املمتلك املكونة إ، ما يزيد من األسهماحملتجزة عن  األرباحخنفاض تكلفة إ −

 .األمثلللهيكل املايل 

التغري يف  إىليؤدي بالضرورة هذا األمر إن ف ،أخرى إىلاحملققة من سنة  واألرباحستثمارية ونظرا لتغري الفرص اإل

 أنحتقق هذا املسعى عليها فاملؤسسة من أجل أن ستقرار التوزيعات، إاملوزعة، ولكون املستثمر يرغب يف  األرباح

، ومن خالل هذه املعطيات أكثر أوستثمارية املتاحة خالل اخلمس سنوات الالحقة والفرص اإل أرباحهاتقدر كل من 

لتوزيعات مث حتدد املؤسسة بعد ذلك نسبة انسبة التوزيعات وقيمة التوزيعات خالل هذه املدة،  إجيادتعمل على 

   .1املستهدفة

 تالقراراتعتمد على  إمنا، ات األرباحن قيمة السهم وفق هذه النظريات ال تتعلق بقرارات توزيعإوبالتايل ف

  .، واليت تؤدي إىل زيادة ثروة املالك وحتقق مستوى منو للمؤسسةستثمارية املولدة للرحبيةاإل

  Walter’s Model   منوذج والتر -2

سياسة  وتكلفة التمويل يفالذي يلعبه معدل العائد الداخلي  األساسيالدور توضيح يعتمد منوذج والتر على 

  : 2فتراضات ، وهييم القيمة السوقية للسهم، وقد بين هذا النموذج على جمموعة من اإلظا تعأالتوزيعات اليت من ش

 ؛احملتجزة فقط األرباحستثماراا على إعتماد املؤسسة يف متويل إ −

 ؛وتكلفة التمويل) معدل العائد املطلوب( ثبات كل من معدل العائد الداخلي −

 ؛حتجازها كلهاإ أو األرباحتوزيع كل  إماواحدة، وهي  ات أرباحعتماد سياسة توزيعإيتم  −

 ؛ستمرارية املؤسسةإوالتوزيعات و األرباحكل من مستوى ثبات  −

  :3فتراضات السابقةمة السوقية للسهم يف ظل اإلوقد صاغ والتر معادلة حيدد فيها القي
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  توزيعات السهم؛: �   ؛  متثل سعر السهم:  �: حيث •

  ؛تكلفة التمويل:  ���� •

  ؛)معدل العائد املطلوب( معدل التمويل الداخلي : �� •

  .السهم رحبية:  � •

                                                           
1
 - Michael C.EHRHARDT et Eugene F.BRIGHAM- op cit - p 517. 

2
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 قيم الائية من التوزيعات الثابتةسعر السهم السوقي ميثل القيمة احلالية لكل من  أن إىلفاملعادلة تشري 
�

����
 ،

 الرأمسالية األرباحوالقيم احلالية لقيم الائية من 
	
���� ����⁄

����
ثر كل من أهر جليا من خالل املعادلة ظي إذ، 

، أحتجاز على القيمة السوقية للسهم، وميكن توضيح ذلك من خالل املثال املوايل لثالث شركات اإل أوالتوزيعات 

  :1ب و ج

  سياسة التوزيعات وقيمة السهم وفق منوذج والتر  : )1-3( جدول

مستوى   

  النمو
��   ����   �   

  التوزيعات

0% 

  التوزيعات

40%  

  التوزيعات

80%  

  التوزيعات

100%  

  100  110  130  150  10  0.1  0.15  مرتفع  أ

  100  100  100  100  10  0.1  0.10  عادي  ب

  100  96  88  80  10  0.1  0.08  منخفض  ج

  .364 ص -مرجع سبق ذكره - التحليل املايل ملشروعات األعمال: االدارة املالية -حممد صاحل احلناوي وال فريد مصطفى :املصدر

من تكلفة التمويل،  أعلى واليت يكون فيها معدل العائد الداخليومن خالل هذا املثال ففي املؤسسات النامية   

ليتم  األرباححتجاز كل إمن خالل  أسهمهاستثمارية مرحبة للمؤسسة متكنها من تعظيم قيمة إ اما يعكس فرصوهو 

ياسة ، واليت متثل حسب والتر سلينتج عنها معدل عائد أعلى مما هو مطلوب من قبل املستثمرين ،مارهاثستإ إعادة

  .التوزيع املثلى ملؤسسات النمو

سياسة  تأثريالذي يستبعد  األمربينما تتساوى يف املؤسسات العادية كل من تكلفة التمويل ومعدل العائد الداخلي، 

وعلى  مما يعين عدم وجود سياسة توزيعات مثلى هلذه املؤسسات حسب والتر، التوزيعات على القيمة السوقية للسهم،

ستثمارية مرحبة كون تكلفة إفرص  أياملؤسسات ذات معدالت النمو املنخفضة، واليت ال تكون هلا العكس من ذلك 

تقضي بتوزيع اليت سياسة التوزيعات املثلى يف مثل هذه املؤسسات تكون من معدل العائد الداخلي، ف أعلىالتمويل 

  .بأنفسهمستثمارها من قبل املستثمرين إ إعادة، ليتم األرباحكل 

فتراضات السابقة اإلمنوذج والتر قدم تفسريا لعالقة التوزيعات بالقيمة السوقية للسهم، وذلك يف ظل  أنومع 

احملتجزة فقط يف متويل  األرباحعتماد املؤسسة على إفتراضات قد تكون غري واقعية، فبعض هذه اإل أن إالالذكر 

ستثمارية كل من السياسة اإل أمثليةنه دليل على عدم أيم قيمة ثروة املالك ، كما ظستثماراا ال ميكن املؤسسة من تعإ

  .إحداها أو، األرباحتوزيعات  وللمؤسسة 

تكلفة التمويل ثابتة تكون  أنعتبار إفتراض ثبات كل من معدل العائد وتكلفة التمويل غري واقعي، فبإ أنكما 

  .على قيمة املؤسسة وأثرهابذلك تغاضت عن املخاطر 

                                                           
1
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  التام التأكدل ظسياسات التوزيع يف : املطلب الثاين

تقوم النظريات اليت تعمل يف ظل التأكد التام على جمموعة من األسس واملتمثلة أساسا يف توفر كل املعلومات 

وتتمثل أهم هذه  .ماراا دومنا وجود أي أخطارثستإاملعرفة املسبقة للمؤسسة ألرباحها وللمؤسسة، هذا إىل جانب 

  :النظريات يف

  (M&M) 1  وجهة نظر مدكلياين وميلر -1

قيمة السهم بسياسة  تأثرليؤكدا دعمهما للنهج القائل بعدم  م1961جاء مدكلياين وميلر من خالل مقاهلما عام 

 :تهما املسماة، وذلك من خالل نظريحتجازاإلتوزيع أو الإما من خالل  ةاملنتهجة من قبل املؤسس األرباح توزيعات

  .  Dividend Irrelevance Theory التوزيعات مالئمةعدم 

وبالتايل ، األعمالخماطر  تأثري إىل إضافةعلى توليد الرحبية  أصوهلاتتحدد بقدرة  إمناقيمة املؤسسة  أنبرزا أفقد 

 إما األرباحهو احملدد لقيمة هذه املؤسسة، على عكس طريقة التصرف يف هذه  األصول إدارةيكون الدخل املتولد من 

  .على قيمة املؤسسة تغيريحتدث أي توزيعها، واليت ال  أوحتجازها إب

  :واملتمثلة يف األساسيةفتراضات مدكلياين وميلر يف حتليلهما على جمموعة من اإلكل من عتمد إلقد و

 ؛عتبار املستثمر رشيدإ −

كافة  إتاحة إىل إضافةيتصف فيه املستثمرون بالرشد التام، حيث مال كاملة،  رأستعمل املؤسسة يف ظل سوق  −

 ؛يف السوق األسهميف سعر  التأثرياملعلومات مع عدم وجود تكلفة للمعامالت، وعدم قدرة مستثمر واحد على 

 الرأمسالية؛ األرباحال ختتلف عنها يف التوزيعات على  أا أوفترضا عدم وجود ضرائب، إكما  −

 ؛ستثمارية تتميز بالثباتإاملؤسسة لسياسة  إتباع −

املستقبلية  واألسعارنه ميكن للمستثمرين التنبؤ بالتوزيعات إالتام، ف التأكدويف ظل عمل املؤسسة يف ظروف  −

 ؛مالئمة لكل املؤسسات يف السوق، مع عدم وجود خماطروجود تكلفة متويل واحدة  إىل إضافة، لألسهم

 .واإلدارةمستقبل املؤسسة نفسها عند املستثمرين  تكون املعلومات املتاحة عن −

احملققة خالل الدورة، وذلك من  األرباحيف السوق تعكس  األسهمقيمة  أن إىلوخيلص كل من مدكلياين وميلر 

توزيعات  بإجراءخالل العائد املطلوب من املستثمرين والذي يتميز بالثبات، وبالتايل ففي حال قرار املؤسسة القاضي 

 إجراءيف حال عدم  أماتنخفض بنفس قيمة التوزيعات اليت حصل عليها هذا املستثمر،  ألسهمهان القيمة السوقية إف

 األرباحبسياسة توزيع  يتأثراحملتجزة، ومادام املستثمر ال  األرباحالتوزيعات فهذا يعين زيادة ثروة املالك مبقدار 

املستقبلية،  الرأمساليةاحلالية على املكاسب  األرباحل لتوزيعات يكون لديهم تفضي إذ الاملنتهجة من قبل املؤسسة، 

  .ختيار سياسة التوزيعات اليت تالئمهاإاملؤسسة  إمكانيف  يكونف
                                                           

1
-  See : Merton H. Miller; Franco Modigliani - Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares - The Journal of Business, 

Vol. 34, No. 4. (Oct., 1961), pp. 411-433. 
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ن إختالفها فإيف حالة ونه أ إىلاملستثمرين من كل من مدكلياين وميلر ثبات العائد املطلوب  فتراضإأساس ويعود 

 إىلالذي يؤدي  األمرذات العائد املرتفع،  األسهمقتناء إذات العائد املنخفض بغية  األسهماملستثمر سيقوم ببيع 

ذات العائد  األسهممن ذلك على العكس  ،ذات العائد املنخفض نتيجة زيادة املعروض منها األسهمر اسعأخنفاض إ

هذا  عتربختالفات بني العوائد، ويختفاء اإلإغاية  إىل، وتستمر هذه العملية أسعارها ا يفعارتفإقق املرتفع واليت حت

 باإلمكانفيكون ختالف لدرجة اخلطر بني املؤسسات، وبالتايل إالتحليل نتيجة فرض مدكلياين وميلر بعدم وجود 

  :1يلي وفق ماقياس العائد 

�� � �� � ��� � ��� �⁄   

  األسهم؛العائد جلميع :  �� •

  ؛التوزيعات:  � •

• ��  .واية الفترة على التوايلسعر السهم يف بداية الفترة :  ��،

العوائد  إىل إضافة اليت جتريها املؤسسة على املسامهني، املعادلة من خالل التوزيعات يفتحدد ي إمنافالعائد املطلوب 

��� الرأمسالية � ���.  

توزيعات واحلصول على التمويل  إجراء إمكانيةبرز الفروض اليت يقوم عليها منوذج مدكلياين وميلر هو أولعل من 

 إضافةالتوزيعات  إجراءفتراض ثبات قيمة املؤسسة قبل وبعد إ إىلستثمار املثالية، وهذا راجع الالزم ملواجهة سياسة اإل

 إمناقيمة السهم  أنفرض مدكلياين وميلر الذي يوضح  وإلثباتتتعرض هلا،  أنملخاطر املمكن احملصلة وا األرباح إىل

ملكية فقط، وقد  أموالمؤسسة يتكون هيكلها املايل من : 2أنتنخفض فقط مبقدار التوزيعات احملصل عليها، نفترض 

  :، وبالتايل يكون *P عادية جديدة تباع بسعر أسهم إصداريتم متويلها عن طريق  أنتوزيعات على  إجراءقررت 

  *N×D = ∆N× P                               )  سعر البيع ×اجلديدة  األسهم =القدمية األسهمالتوزيعات على (

التعبري عنها كما  يكون من املمكن التوزيعات، وبالتايل إجراءتتساوى قبل وبعد  أا أيوكون قيمة املؤسسة ثابتة، 

  :يلي

   *N×P =( N+ ∆N) × P                                    )       األسهم اجلديدةقيمة = القدمية  األسهمقيمة (

   *N×D = ∆N× P                                                                               : ورأيناوكما سبق 

 ⟹  N×P - N× P* = N×D                                        
⟹   P – P*= D  

 P=D∆ ⟹  

                                                           


. ذآ�+ -ا��*(�� ا����) ���Fو��ت اE���ل: ا�دارة ا������ -��3	 �*! @>A !	 C��D ا�*�5وي و�B8ل -�. 382 - 381:ص ص  -!��/ 
1
  


. ذآ�+ -ا�<=� ا�*	�> 3) !#�ل ! �در ا������ -!��5 إ��اه�� ه5	ي -�. 322ص  -!��/ 
 2
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، M&Mكل من  رأيالتوزيعات اليت جتريها املؤسسة، وهو ما يدعم  إىلالتغري يف سعر السهم يساوي متاما  أن أي

، (Van HORNE) تؤثر على ثروة املالك ال على قيمة املؤسسة، ولعل فان هورن  إمناالتوزيعات  أنوهو ما يعين 

القيمة السوقية للسهم يف بداية  أنعتبار إ ، وذلك من خاللM&Mكل من  إليهاحد مؤدي النتيجة اليت توصل أ

تتمثل يف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتولدة عنها خالل الفترة واملتمثلة يف التوزيعات، واملمكن متثلها  إمناالفترة 

   :1باملعادلة كما يلي

                   �� � ��� � ��� �1 � ���⁄    

 أسهم إصداراململوكة فقط، وقررت  األموالاملؤسسة تقوم يف متويلها على  أنعتبار إاملعطيات السابقة، وب وبأخذ

  :، تصبح املعادلة السابقة كما يليnعادية جديدة عددها 

#�� � [#�� ��# � $��� � $��] �1 � ���⁄   

القيمة احلالية لكل من التوزيعات اليت حيصل عليها  إىلالقدمية يف بداية الفترة تساوي  األسهمقيمة  أنمما يعين 

#�، والقيمة احلالية لالسهم القدمية يف اية الفترة ��# املالك القدامى يف اية الفترة � $��� � $��ما أ، 

ستثمارية، مما التوازن بني التمويل املتاح للمؤسسة والفرص اإلإحداث منا تعمل على إاجلديدة فقيمتها  لألسهمبالنسبة 

اجلديدة تصبح  األسهمن قيمة إالعادية، ف األسهماحملققة وبيع  أرباحهاعتماد املؤسسة يف متويلها على إل ظيعين ويف 

  :2كاآليت

$�� � % � �& � #���   

  ؛ستثمارات املقرر متويلهاقيمة اإل:  % •

  ؛احملققة خالل الفترة األرباح:  & •

القدمية  األسهممتثل القيمة احلالية للقيمة السوقية لكل من  إمناالقدمية يف بداية الفترة  األسهمقيمة  أنيعين  وهو ما

ذلك  إبرازاحملققة خالل الفترة، مع خصم قيمة االستثمارات اليت مت تنفيذها وميكن  األرباح إىل باإلضافةواجلديدة، 

  :من خالل املعادلة

#�� �
�'�(�)*+�,

��-.
   

العوامل املؤثرة على قيمة السهم، ومن مث القيمة الكلية  كأحدويتضح جليا من خالل املعادلة غياب التوزيعات   

  :الباحثان من خالل الشكل املوايل إليهللمؤسسة، وميكن تلخيص كل ما توصل 

  

  

                                                           
1- Jaque TUEILLE ET Patrique TOPSACALIANE- op cit - p 454 . 
2 -Ibid.- p 455. 
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  األرباحتساوي القيمة احملولة للمسامهني اجلدد وتوزيعات     ):2- 3( الشكل

  

.449 p -op cit – PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE -MYERS. ;S BREALEY .R : ourceS  

الذي يؤثر على  األمرجديدة،  أسهموبيع  إصدار إىل أتلج فإان املؤسسة لتغطية التوزيعات النقدية إوبالتايل ف

  .التوزيعات، على عكس القيمة السوقية للمؤسسة واليت تبقى ثابتة إجراءالقيمة السوقية للسهم بعد 

يتشابه كثريا وما جاءت به نظرية الفائض، وهذا بتركيزها على  M&Mالطرح الذي تناوله  أن املالحظومن 

ة من عن سياسة التوزيعات املنتهج مبنأىمن قيمة السهم، وذلك  تعظماليت ستثمارية ختاذ القرارات اإلإل األسس أفضل

  .قبل املؤسسة

  Gordon Model    وجهة نظر جوردن -2
1  

ختالفه مع إسياسة التوزيعات على القيمة السوقية للسهم، ف لتأثريالنماذج املفسرة  أهميعترب منوذج جوردن من   

جوردن  أقامة للسهم، وقد يثر واضح على القيمة السوقأن لسياسة التوزيعات أيعتقد ب إذجوهري  M&Mمنوذج 

  :  فتراضات واملتمثلة يفمنوذجه على جمموعة من اإل

 ؛ستثمارااإعتماد املؤسسة على حقوق امللكية فقط يف متويل إ −

 ؛مارات املؤسسةثستإثبات معدل العائد املتوقع على  −

 ؛دخل املستثمر للضرائب ودخل املؤسسة  كل من عدم خضوع −

 :مع  gثبات معدل منو املؤسسة −

                                                           

1 - See : M. J. Gordon -  Dividends, Earnings, and Stock Prices -  The Review of Economics and Statistics, Vol. 41, No. 2, Part 1 

(May, 1959), pp. 99-105. 
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   )EB:ستثمارات املؤسسةإ معدل العائد املتوقع على: 0/احملتجزة،   األرباح(                     ^k g=EB × 

 ؛كرب من معدل النموأستثمار معدل العائد املطلوب على اإل −

 .املوزعة األرباحثبات نسبة  −

القيمة احلالية لعدد ال ائي  إىلالقيمة السوقية للسهم تساوي  أنن منوذج جوردن يقوم على إف اإلشارةا سبق موك

  :1من التوزيعات، وذلك كما يلي

� �
�*

���-�
�

�1

���-�1
� 2 2 2 �

�3

���-�3
� ∑

� 3

���-�3
(��
(5∞   

  :ما يلي إىلحيث ميكن حتويل املعادلة السابقة لتصبح تساوي 

� �
 �*

�-6�
   

تصبح املعادلة السابقة  (EB-1)مضروبة يف النسبة املئوية للتوزيعات  (r)متثل رحبية السهم  إمناالتوزيعات  أنومبا 

  :كما يلي

� �
	��7,�

�-6�
  

8: ولدينا � 9& :   :اآليتك، وبالتايل تصبح املعادلة ;�

� �
	��7,�

�-7,:-;�
  

  :املعادلةستثمار مع معدل العائد املتوقع تصبح ساوي معدل العائد املطلوب على اإلوبالتايل فعند ت

� �
	��7,�

�-7,:-�
 

.
�  � �

	

-
   

ثر حيادي على أذات  ات، فتكون سياسة التوزيعM&M وهنا يف هذه احلالة قد تتالقى وجهة نظر جوردن مع 

ستثمار ال لقرارات التمويل، وهذا ختضع للتغريات يف قرارات اإل إمناقيمة السهم يف هذا احلالة  أنقيمة السهم، مما يعين 

  .ستثمارحتت شرط تساوي معدل العائد املطلوب واملتوقع على اإل إالال يكون 

ستثمار فيمكن متييز عن معدل العائد املتوقع على اإل) تكلفة التمويل( ختالف معدل العائد املطلوبإيف حالة  أما

معدل العائد املطلوب، وهذه احلالة عموما متيز املؤسسات  من أدىنعدة حاالت، فحينما يكون معدل العائد املتوقع 

غري مرغوب فيه متاما من طرف املالك، وذلك لكوا ستضيع عليهم فرصا  األرباححتجاز إيكون فيها  إذاهلابطة 

  .األرباححتمية توزيع كافة  أماماملؤسسة تكون ، فأفضلستثمارية خارج املؤسسة تعود عليهم بعوائد إ

                                                           
1- @>A ! 	��3 ل�B8ا�*�5وي و C��D 	�*!- ل: ا�دارة ا���������Eت ا��و�F�� (ا���� ��)*�
. ذآ�+ -ا��  . 370ص  -!��/ 
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من تكلفة التمويل، واليت عموما متيز املؤسسات ذات  أعلىيف احلالة اليت يكون فيها معدل العائد املتوقع  أما  

، فيكون من صاحل احملتجزة األرباحبزيادة  ألسهمهاتزيد فيها القيمة السوقية إذ املستويات العالية من نسب النمو، 

ادة إستثمارها يف املؤسسة، إال أن املبالغة يف إحتجاز األرباح املستثمر واملؤسسة إحتجاز نسب معتربة من األرباح إلع

  .قد تؤثر سلبا على القيمة السوقية للسهم وبالتبعية على املؤسسة

يف القيمة السوقية  ثر سياسة التوزيعاتأن أ، بشM&M ختالف يف وجهات النظر بني جوردن وومن هنا يربز اإل

  .للسهم

  التأكدل عدم ظسياسة التوزيع يف : املطلب الثالث

هم النتائج اليت مت التوصل أالتام، وذلك بتناول  التأكدل ظو جوردن يف  M&M دراسة كل من إىللقد مت التطرق 

  .التأكدل عدم ظسياسة التوزيع يف  إىلوفيما يلي سيتم التطرق ولكن الواقع غري ذلك ، إليها

 وجهة نظر مدكلياين وميلر -1

سياسة  تأثري، وذلك بعدم التأكدمن نتائج وهذا حىت يف ظل عدم  إليهيصر مدكلياين وميلر على ما توصال 

 Home-made)تشكيل سياسة التوزيع اليت تناسبه  بإمكانهاملستثمر  أنالتوزيعات على قيمة السهم، وهذا حبجة 

dividend policy) حتياجاته من الدخلإلعن تلك اليت تنتهجها املؤسسة وهذا وفقا  النظر، بغض.  

املؤسسة  أسهمقتناء إنه حتما سيتجه حنو إتوزيعات تزيد عن حاجة املستثمر ف إجراءما تقرر املؤسسة دفعن

، من السيولة حتياجات املستثمرستخدام هذا الفائض من الدخل، والعكس يف حالة عدم تغطية هذه التوزيعات إلإب

، وكل لغريه اليت ميتلكها األسهمجزء من عن ويكون هذا بالتنازل  ،حتياجاتسد هذه اإل إىلالذي يتجه بالضرورة و

  .الضرائب وتكلفة املعامالتكل من فتراضات السابقة كاملنافسة التامة، غياب هذا يبقى يف ظل اإل

اليت تنتهجها تلك التقيد ب إىليكون لنفسه سياسة توزيعات خاصة به دون احلاجة  أنوبالتايل فاملستثمر ميكنه 

ختيار إاليت ميتلكها، وبناء على ذلك فاملؤسسة ميكنها  األسهمشراء وبيع  إمكانيةمن خالل  يتم له ذلكاملؤسسة، و

 األسهمقيمة لسياسة ال تؤثر على ن هذه ا، وهذا نظرا ألهاالتقيد برغبات مستثمري اسة التوزيعات اليت تالئمها دونسي

يكون نتيجة تقدمي خدمة خاصة هلذا املستثمر حبيث ال يكون قادر على  إمنا األثريف  فاألصلاليت ميتلكها املستثمرون، 

    .1احلصول عليها دون مساعدة من املؤسسة، وهذا ما ال يتوفر يف سياسة التوزيعات

 أن إىلتوصال  فقد ،(Clientele Effect)العميل  بتأثريفمن خالل مناقشة مدكلياين وميلر ملا سبق وما يعرف 

تنتهج سياسة توزيعات حمددة حبيث جتذب املستثمرين الذين يفضلون هذه السياسة، بينما يتنازل  أناملؤسسة عليها 

                                                           

. ذآ�+ -ا�<=� ا�*	�> 3) !#�ل ! �در ا������ -!��5 إ��اه�� ه5	ي -1�  .330ص  -!��/ 
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 تتأثرنه ال إف التأكديف حاالت عدم حىت ، وبالتايل فاليت حبوزم األسهماملستثمرون الذين ال تروقهم هذه السياسة عن 

  .ستثماريةبالقرارات اإل وإمناثروة املالك بالقرارات التمويلية 

مال تام  رأسفتراضات اليت بين عليها النموذج غري واقعية، وصعبة التحقق فتوفر سوق ن اإلإف األمرولكن يف واقع 

  :1واليت سنوجزها فيما يلي األخرىباقي اجلوانب  إىل إضافةفرض نظري حبت،  األمرهو يف واقع  إمنا

 الرأمساليةرض على التوزيعات والعوائد فت إمنافرض عدم وجود ضرائب بعيد كل البعد عن الواقع، فالضريبة  إن −

 ؛للمستثمرين لكن وفق معدالت خمتلفة

عموالت (بتكاليف معامالت ) عادية أسهم(مالية جديدة  أوراق إصدارنه عادة ما ترتبط عملية أكما  −

 ؛تكون مكلفة خاصة بالنسبة للعمليات الصغرية) السمسرة

ستثمارها يف مؤسسات إجل أاملالية، مما جيعلهم يفضلون التوزيعات من  حمافظهمتنويع  إىلقد مييل املستثمرين  −

، مما يرفع معدل اخلصم التأكديف ظروف الذي يدحض فرضية تساوي معديل اخلصم والعائد  األمر، أخرى

منخفضة عن  أسهمهاالذي جيعل من قيمة  األمر ،)األرباححتجاز إ( لدى الشركات املفضلة للتمويل الداخلي

 .املؤسسات اليت جتري توزيعات

 التأكدحل ملشكل عدم قد تكون مبثابة  التأكدعدم  ظروفل ظسياسة التوزيعات يف  أنذلك  إىليضاف  −

املستقبلية غري  الرأمسالية األرباحنتظار إالذي جيعلهم يفضلون التوزيعات احلالية على  األمربالنسبة للمستثمرين، 

، ويف هذا باإلجياباملؤسسات اليت جتري التوزيعات  ألسهمسينعكس على القيمة السوقية  األمر، هذا األكيدة

 .كل من مدكلياين وميلر إليهوجهة نطر خمالفة ملا ذهب 

  The Bird in the hand    وجهة نظر جوردن ولنتر -2

سياسة التوزيعات على  بأثرعتقدان ي، حيث التأكديف حالة عدم  (M&M)يعارض كل من جوردن ولنتر مدخل 

ثر التوزيعات على القيمة السوقية للسهم، أثبت جوردن يف مرحلة سابقة حيادية أهذا بعدما والقيمة السوقية للسهم، 

  .التام التأكد ظروفل ظيف 

سم منوذج عصفور يف اليد، إعليها  أطلق إذ (M&M)نتقادات املوجهة ملدخل وقد بنيت هذه النظرية على اإل   

 إضافة، التأكدتفسريا للدور الذي تلعبه سياسة التوزيعات يف حتديد قيمة السهم يف ظل ظروف عدم  أكثروالذي يعد 

 إىليكون دائم السعي  فإنهنظرا لكونه يتصف بدرجة عالية من الرشد، و .يتحملها املستثمر أناملخاطر اليت ميكن  إىل

 إىلاملستقبلية، وهذا راجع  الرأمسالية األرباحتفضيل التوزيعات املتوقعة على  إىلالذي يدفعه  األمرجتنب هذه املخاطر، 

  .الرأمسالية األرباحمن  تأكدا ثروأكقل خطورة أ أاالتوزيعات املتوقعة على  إىلنظرة املسامهني 
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خصم املكاسب املستقبلية  إىليدفع باملستثمرين  األمر، هذا التأكدعتبار التوزيعات ختفض من حالة عدم إفب

واليت تتصف بدرجة مرتفعة من  الرأمسالية األرباحللمؤسسة وفق معدل خصم منخفض مقارنة مبا يكون عليه يف حالة 

  .1كادةعدم األ

 إمنابذلك  فإاتوزيعات  إجراءمتناع املؤسسة عن إرتفاع يف قيمة السهم، ولكن عند إ إىلسيؤدي حتما  األمرهذا 

  :2خنفاض، ويتحدد معدل العائد يف هذه احلالة كما يليوهذا ما يؤثر على قيمة السهم باإل التأكدتزيد من حالة عدم 

  معدل النمو) + السوقيسعر السهم  /التوزيعات املتوقعة= ( معدل العائد املتوقع

جل جتنب املخاطر، لذا ميكن أوهذا من  أعلىن املستثمر يطلب معدل عائد إف التأكدنه بزيادة درجة عدم إفبذلك ف

  :3اآلتيةقيمة السهم وفق املعادلة  إجياداحملتجزة، وبذلك ميكن  األرباحمعدل العائد يتناسب طرديا مع  أنالقول 
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معدل اخلصم يف  أن إىل باإلضافة، )احملتجزة معدومة األرباح( األرباحوهذا يف حال سياسة تقضي بتوزيع كل 

)�(كرب من سابقه أالفترة القادمة يكون  < 2 2 <  �=  < ��(.  

 ن، وتوزيع الباقي فيكون ماألرباحنة من يحتجاز نسبة معإنتهاج سياسة توزيعات تقضي بإما قامت املؤسسة ب فإذا

 إعادةاحملتجزة مضروبة يف معدل العائد وذلك يف حال  األرباحتنمو التوزيعات مبعدل منو معني يعادل  أناملتوقع 

  : 4التوزيعات يف العام الثالث ستكون أنستثمارها، مما يعين إ

�= � ��1 � 8�    
.

�     �> � ��1 � 8�=
   

تصبح معادلة سعر السهم  ،جل حتديد قيمة السهمأمن  ..K1 .K2ومنه وخبصم تيار التوزيعات مبعدالت خصم 

  :كما يلي
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منه يف حالة  أعلىسيكون  األرباححتجاز جزء من إمتوسط معدل اخلصم يف حالة  أنفمن خالل ما سبق يتضح 

جوردن ولتنر، وهو دور سياسة  إليهالذي توصل  األمرالذي ينعكس على قيمة السهم وهو  األمر، األرباحتوزيع كل 

  .التوزيعات يف حتديد قيمة السهم

ن التوزيعات، أبش والزمن التأكديقوم عليه منوذج جوردن ولتنر هو العالقة الرابطة بني درجة  أبدم ولعل أهم

منوذج  أمام، ولكن يف حالة جتاهل هذه العالقة نصبح التأكدت زادت درجة عدم ستحقاق التوزيعاإفكلما طال تاريخ 

  .5زيعات على قيمة السهموثر التأالتام، والذي يؤكد على حيادية  التأكدجوردن يف حال 
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  فرض السوق الكامل إسقاطسياسات التوزيعات يف ظل : املبحث الثالث

تفاعل فيه تعتبار أن املؤسسة تعمل يف ظل حميط إاألعمال، وذلك بإن فرض السوق الكامل غري واقعي يف عامل 

  :هر هذه التأثريات من خاللظالعديد من األطراف األخرى، ويكون تأثريها على املؤسسة واضحا وت

  فرض عدم وجود ضرائب إسقاط: األولاملطلب 

ثر أن الفرق واضح بني إمبا سيتم معاجلته يف هذا العنصر ف وأخذايف الفصل السابق،  إليهمن خالل ما مت التطرق 

ن إقتراض فاملؤسسة، ففي حال اإل أرباحقتراض وسياسة التوزيعات، هذا فيما خيص الضريبة على الضريبة يف حال اإل

بعد فرض الضريبة على  كونترات الضريبية على عكس حالة التوزيعات، واليت وثر الضريبة واضح من خالل الوفأ

  .إليهتلف عنه يف حال الضريبة على دخل املستثمر وهو ما سيتم التطرق خي األمراملؤسسة، لكن  أرباح

وذلك  الرأمسالية األرباحضريبة على  أوضريبة على التوزيعات  إمان سياسة التوزيعات ينتج عنها ولكن نظرا أل

  :يأيت، وبالتايل يفرض حالتني يتم حتليلهما فيما األرباحجزء من  أوحتجاز كل إالذي يقضي ب اإلدارةقرار  حسب

  ثر التوزيعات يف حال تباين معدل الضريبةأ -1

  : The Tax preference theory  نظرية التمييز الضرييب 1-1

فرض بعيدا  األمرعلى فرض التواجد يف عامل دون ضرائب، والذي يعترب يف واقع  (M&M)لقد قام حتليل كل من 

يرتكز  ا ــوقدما منوذج  Lintzenberger & Ramaswany واقع العملي، وقد جاءــكل البعد عن ال

القيمة  تعظيمن أكانت وجهة نظر جوردن ولتنر تقر ب فإذاالضريبة على تفضيالت املستثمر،  تأثري إبرازعلى  أساسا

  .لى النقيض متامان نظرية التمييز الضرييب قامت عإ، فاألرباحتوزيعات  إجراءالسوقية للسهم يكون عن طريق 

اسة يمتثل الس واليت، األرباححتجاز إيكون عن طريق  إمناتعظيم القيمة السوقية للمؤسسة  أنالنظرية ترى  ذهفه

تفضيل سياسة التوزيعات  إىلتوافق بذلك رغبات املستثمرين اليت متيل  إذمن طرف املؤسسة،  إتباعهااملثلى الواجب 

  :1، وهياألسبابمجلة من  إىل، وقد يرجع هذا التفضيل األرباحكرب نسبة من أحتجاز إبقاضية ال

قل من الضريبة املفروضة على الدخل من التوزيعات، مما أمعدالت ضريبية  إىلعادة  الرأمسالية األرباحخضوع  −

زيادة  إىلالذي يؤدي  األمرستثمارها، إ إلعادةمن قبل املؤسسة  األرباححتجاز تفضيل املستثمرين إل إىليؤدي 

 أقل؛مع اخلضوع ملعدالت ضريبية  همهاسأرتفاع قيمة إالنمو وبالتايل 

القيمة احلالية هلا ستكون  أنغاية بيع السهم مستقبال، مما يعين  إىل الرأمسالية األرباحفرض الضريبة على  تأجيل −

 عن معدهلا الفعلي؛ منخفضة
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من الضرائب، وميكن  املتوىفملالكها أسهم ة عن الناجت الرأمسالية األرباحقوانني بعض الدول تعفي  أنكما  −

 :من خالل الشكل املوايل الرأمسالية واألرباحتوضيح الفرق بني معدالت الضريبة على التوزيعات 

 الرأمسالية األرباحمعدل الضريبة على التوزيعات ومعدل الضريبة على    : )3 - 3( الشكل

  

  .216 ص -مرجع سبق ذكره -املالية واإلدارةالتمويل  أساسيات - عبد الغفار حنفي :املصدر

التوزيعات، هذا  إىلقل نسبة أعلى العموم يكون  الرأمسالية األرباحمعدل الضريبة على  أنيتضح  أعالهمن الشكل 

للمؤسسات اليت  مهلوميكون على التوزيعات النقدية، وبالتايل ي الرأمسالية لألرباحلدى املستثمرين  تفضياليعطي  األمر

، األسهمهو بيع  الرأمسالية األرباحوهذا خاصة يف ظل السبب امللزم للضريبة على  األرباححتتجز نسب عالية من 

بيع  تأجيلرات الضريبية احملققة من خالل والوف تعظيم بإمكانهوكون هذه العملية خاضعة لرغبة املستثمر يكون 

  .يف حال حتققها قل من معدهلا الفعليأوالذي تكون  األسهم

  :Farrar & Selwyn    وجهة نظر فارار وسلوين 1-2

اهرة تدعى بضلة ظوالتوزيعات ينتج عنها  الرأمسالية األرباحالتباين يف معدالت الضريبة املفروضة على  إن

حيقق عائد قبل الضريبة  أنالسهم الذي حيصل على التوزيعات جيب  أنواليت تعين  ،Dividend Tilt  1التوزيعات

نفس درجة املخاطر، وهذا  إىل، حبيث تنتميان أرباحهاحتجاز إتقوم على  أخرىيزيد عنه يف حال سهم مؤسسة 

نطالقة كل من إاحملتجزة، ومن هنا كانت  واألرباح الرأمسالية األرباحلتعويض الفرق الناتج عن معديل الضريبة على 

  .فارار وسلوين

ذلك فقد تناولت دراسة كل من إنطالقا من و ،الدخل املتولد بعد الضريبة تعظيم إىلسعى يثمر املست أنعتبار إفب

ثر النظام الضرييب على سياسة التوزيعات، وهو ما ينعكس على قيمة السهم وميكن توضيح ذلك من أفارار وسلوين 

  :2خالل املثال املوايل
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 ،%46سسة ؤالضريبة على دخل امل معدل نأاملؤسسة ممولة بالكامل عن طريق حقوق امللكية، و أنفتراض إل ظففي 

  :، يكون لدينا%35بينما الضريبة على دخل املستثمر فتمثل 

  أثر النظام الضرييب على سياسة التوزيعات   : )2 -3( جدول

  األرباححتجاز كل إ  األرباحتوزيع كل   

  1  1  صايف ربح العمليات

  0.46  0.46  املؤسسة أرباحالضريبة على 

  0.44  0.44  صايف الربح بعد الضريبة

  0  0.44  اإلمجاليةالتوزيعات 

  0  0.19  الضريبة على التوزيعات

  0.44  0.35  التوزيعات الصافية

  .356 ص -مرجع سبق ذكره - الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل - منري إبراهيم هندي  :املصدر

تقليص  إىلاملؤسسة تؤدي  أرباحالضريبة على  إىل إضافةن ضريبة الدخل للمستثمر إف من خالل ما سبق وبالتايل

حتجاز إاملؤسسة، لكن يف حالة  أسهمالذي ينعكس بالسلب على قيمة  األمراملخصصة للمستثمرين،  األموالحجم 

يف التنازل عنها  لثمتواملة حدوث الفعل امللزم هلا غاي إىلوذلك  الرأمسالية األرباحالضريبة على  تأجيلنه يتم إف األرباح

جاذبية  بأكثراملؤسسة  أسهمالذي سيظهر  األمر، الرأمسالية األرباحببيعها، مما خيفض من معدل الضريبة الفعلي على 

  .رتفاع يف قيمتها السوقيةإوبالتايل سيحدث 

  :وجهة نظر برنان 1-3

متداد لدراسة فارار إثر سياسة التوزيعات على القيمة السوقية للسهم حيث كانت ألقد حاول برنان دراسة 

  :1يف ةعتمد برنان يف حتليله على جمموعة من الفروض واملتمثلإوسلوين، ولقد 

يتساوى معدل العائد بعد الضريبة الذي يولده السهم،  أنا أتغري القيمة السوقية للسهم بطريقة يكون من ش −

 وهذا بغض النظر عن سياسة التوزيعات املنتهجة من قبل املؤسسة، وقد علق فرانكس وزمالئه على هذا الفرض

، ال على العائد إنفاقهنه معقول، وسندهم يف ذلك كون املستثمر يهتم بالعائد بعد الضريبة الذي سيتم أ على

 ؛قبل الضريبة

 األخذيكون واحد، وهذا دون  أنمعدل العائد املطلوب بعد الضريبة من قبل املستثمر ينبغي  أنكما يضيف  −

 ؛األخطارنفس  إىلتعرضها  إىل إضافةعتبار لسياسة التوزيعات املنتهجة وهذا يف ظل متاثل املؤسسات بعني اإل
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قيمة الضريبة  إىلوهذا راجع  األرباحخنفاضا يف حال توزيع املؤسسة لكل إستعرف القيمة السوقية للسهم  −

 إبراز، وميكن أرباحهاعلى العكس من ذلك املؤسسات املثيلة اليت حتتجز جزء من  .املرتفعة اليت تترتب عنها

 :1املثال التوضيحي املوايل بإدراجوجهة نظر برنان 

 القيمة السوقية للسهمأثر سياسة التوزيعات على    : )3 -3( جدول

  أرباحهامؤسسة توزع كل   مؤسسة ال جتري توزيعات  

  12.5  12.5  رحبية السهم

  71.43  100  اآلنالقيمة السوقية للسهم 

  71.43  112.5  القيمة السوقية للسهم بعد عام

  12.5  0  توزيعات متوقعة

  5  0  %40ضريبة على التوزيعات 

  0  12.5  رأمسالية أرباح

  0  2  %16 الرامسالية األرباحض على 

  7.5  10.5  صايف الدخل بعد الضريبة

  %10.5 =7.5/71.43  %10.5 =10.5/100  معدل العائد بعد الضريبة

  .357 ص - مرجع سبق ذكره -الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل -منري إبراهيم هندي -  :املصدر

 أنمتاثل كل الظروف، مع معدل العائد يف كلتا املؤسستني متساوي وهذا يف ظل  أنيتضح  فمن املثال السابق

ختالف يف القيمة السوقية إينتج عنه  إمناختالف يف هذه السياسة سياسة التوزيعات املنتهجة من قبلها خمتلفة، فاإل

من قبل حامل سهم املؤسسة  رات الضريبية احملققةوالقيمة احلالية للوف إىل أساسالسهمي املؤسستني، والذي يعود 

حالة التوازن واليت تستدعي  إحاللجل أمرا ضروريا وهذا من أ، وهذا حسب برنان يعد لألرباححتجازا إ األكثر

     .األوىل يف املؤسسة اعدل العائد بعد الضريبة املتولد عنه ملثيلهساواة ممجل ألخنفاض قيمة سهم املؤسسة الثانية إ

هم وهذا يف ظل معدل ضريبة منخفض سسياسة التوزيعات على القيمة السوقية لل بأثرن برنان يقر إوبالتايل ف

  .عنه عن التوزيعات الرأمسالية لألرباح

  :Miller & Sholes   لر وشولزيوجهة نظر م 1-4

ل معدالت ضريبية خمتلفة على ظ، وخاصة يف األرباححتجاز إلقد كان ميلر وشولز مع وجهة النظر القائلة جباذبية 

 Tax Dodgeستخدام املستثمر حليل ضريبية إ إمكانيةعلى يف حتليلهما والتوزيعات، ولكنهما ركزا  الرأمسالية األرباح

  .متكنه من حتقيق ميزة ضريبية على العائد
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يف حال وزيادة القيمة السوقية للسهم،  إىل إضافةسداد الضريبة  تأجيليترتب عليه  األرباححتجاز إ أنعتبار إفب

قتراض مبلغ من املال حبيث تكون الفوائد املدفوعة تساوي إالقيام ب فبإمكانهتفضيل املستثمر احلصول على التوزيعات 

ستثمارها حبيث يتولد عنها عائد خايل من إ إىلاملقترضة  األموالالتوزيعات املتوقع احلصول عليها، كما يوجه هذه  إىل

ا د املدفوعة على القرض، مضرائب على التوزيعات وذلك كوا تغطي الفوائ أيعدم دفع  إىل فباإلضافة، 1خاطرامل

احملققة،  الرأمسالية األرباححيققها املستثمر وهي زيادة  أخرىجانب ميزة  إىلوعاء الضريبة يكون معدوما،  أنيعين 

من خالل ( ستثمار القرضإالناجتة عن  الرأمسالية رباحهناك األاحملققة من البداية جند  الرأمسالية األرباحفزيادة على 

   .)املؤسسة أسهمشراء 

، مما يفرض ضرورة توخي احلذر من قبل املستثمر وهذا من األسلوبولكن املشكل يكمن يف املخاطر املصاحبة هلذا 

مني أستثمار يف شركات التخايل من اخلطر، مثل اإل القرض حبيث يترتب عنه عائد أصلستثمار إخالل العمل على 

الذي حيقق  األمرستحقاق، عند حلول تاريخ اإل إالواليت يترتب عنها فوائد مركبة واليت ال يتم دفع الضرائب 

  .ال على التوزيعات رأمسالية أرباحللمستثمر نفس امليزة الضريبية يف حال حصوله على 

  والتوزيعات الرأمسالية األرباحيف ظل تساوي معدل الضريبة على  األرباحاسة التوزيعات يس تأثري -2

ل تساوي ظامليزة الضريبية الناجتة عن دفع الضرائب، فحىت يف  أساسا إىلقد يعود  األرباححتجاز إتفضيل  إن

 األثر إىل، وذلك راجع األرباححتجاز إن املستثمر قد يفضل إالتوزيعات ف أو الرأمسالية األرباحمعديل الضريبة على 

عملية دفع الضرائب نتيجة  تأجيلكون  إىل إضافةمة السوقية للسهم، هذا من جهة يجيايب الذي حتدثه يف القاإل

خنفاض يف قيمتها احلالية ، وهذا بسبب اإلباألسهمحتفاظ يقلل من معدهلا الفعلي كلما طالت فترة اإل األرباححتجاز إ

  .للمستثمرينبالنسبة للسهم، والذي حتما سيكون ذا جاذبية  فع حتما من القيمة السوقيةسريالذي  األمر

، مع فرق ن فرض النظم الضريبية املتباينة يبقى ساري املفعولإحىت يف ظل تساوي معدالت الضريبة ف هنإومن هنا ف

  .األرباححتجاز إخنفاض بسيط يف مزايا إجوهري هو 

املستثمرون ( عض املستثمرين من الضرائبب إعفاءمنها  أخرىختالف قد تفرضه ظروف وليس هذا فقط فهذا اإل

كبرية ملعدالت الضريبة هذا  أمهيةوالتوزيعات، لذا ال يولون  الرأمسالية األرباح، وبالتايل فعندهم تتساوى )املؤسسون

ا ستثماراإجانب كون بعض املداخيل قد تكون معفاة من الضريبة، مثل التوزيعات اليت حتصل عليها املؤسسة من  إىل

من التوزيعات تكون معفاة من الضريبة مما خيفض من معدل الضريبة الفعلي  80% ـ، فأخرىمال مؤسسة  رأسيف 

  .2على التوزيعات

إمنا تكون القيمة احلالية لصايف الدخل بعد الضريبة  أنبسبب  األرباححتجاز إهو تفضيل  األساسولكن قد يكون 

  .ينعكس باإلجياب على القيمة السوقية للسهم األمر الذييف صاحل األرباح الرأمسالية، 
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   عدم وجود تكلفة اإلصدار، تكلفة املعامالت: إسقاط فروض : املطلب الثاين

تواجه املؤسسة يف الواقع العملي جمموعة من العوامل اليت قد تزيد من تكاليفها، أو قد حتسن من أدائها أو حىت قد 

    :املايل، ومن أهم هذه العوامل اتؤثر يف تركيبة هيكله

  اإلصدارتكلفة   -1

قيام  (M&M)، فحسب اإلصدارالذي قامت عليه النظريات السابقة هو غياب تكلفة  األساسييعترب الفرض 

بالغ  امرأغفال أعادية جديدة بنفس قيمة التوزيعات، حيث  أسهم بإصدارتوزيعات ميكن تعويضه  بإجراءاملؤسسة 

الذي  األمرثابتة التكاليف المن  أساسا، واليت تكون (Flotation costs) اإلصدارواملتمثل يف تكاليف  األمهية

 أسهم إصدارعملية  أنالصغرية، هذا من جهة كما  اإلصداراتالسهم خاصة يف حال  إصدارمن تكلفة  زيدسي

غري مبشرة عن مستقبل املؤسسة بالنسبة للمستثمرين، ما ينعكس على قيمة السهم  أخباراجديدة حتمل يف طياا 

  .خنفاضهاإ إىلويؤدي حتما 

  تكلفة املعامالت  -2

تكوين املستثمر لسياسة التوزيع  بإمكانيةموقفهما من سياسة التوزيعات يف املؤسسة  (M&M)لقد برر كل من 

حسب احلاجة، يف ظل فرض عدم وجود تكلفة للمعامالت  األسهمشراء  أوالتنازل وهذا من خالل  ،اليت تناسبه

بيع  أومقابل شراء  ولكن الواقع على العكس من ذلك متاما، فاملستثمر يترتب عليه يف كل مرة دفع تكاليف املعامالت

العملية،  الذي ينعكس على تكلفة هذه األمرعامالت هي من التكاليف الثابتة ة امل، وزيادة على ذلك فان تكلفاألسهم

  .نتهاجه لسياسة خاصة بهإاملؤسسة لسياسة توزيعات بدل  إتباعمما جيعل املستثمر يفضل 

هلذه املعامالت مما  أدىنغالبا ما يوضع حد  إذجمموعة من القيود املفروضة على هذه املعامالت،  إدراككما ميكن 

العوامل النفسية  إىل إضافةة تزيد عن حاجته، شراء كمي أوتزيد عن رغبته  أسهمالتنازل عن  إىلقد يضطر املستثمر 

  .اليت قد تؤثر على رغبات املستثمر

رتفاع تكاليف املعامالت غالبا ما تؤدي إىل زيادة العائد املستقبلي املتوقع من قبل املستثمرين، إوميكن القول أن 

رتفاع أسعار األسهم، وإن إستثمارام كما ستؤدي حتما إىل إوهذا من أجل تعويض هذه التكاليف الناجتة عن 

من أجل تفاديها والتخفيف من حتفاظ باألسهم قدر املستطاع رتفاع هذه التكاليف يفرض على املستثمرين اإلإ

  . 1خنفاض حجم التداول يف السوق املايلإحتفاظ إضافة إىل ينتج عنه طول فترة اإل تأثريها، مما

  

                                                           
1
 -Michael J. Barclay ; Eugene Kandel & Leslie M. Marx - The Effects of Transaction Costs on Stock Prices and Trading Volume - 

JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION 7, (1998) ; pp :130–150. 
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من خالل حبثهما إىل مشاركة كل من الوكالة وحوكمة  Michaely & Robertsلقد خلص كل من 

عتبار أن نظرية الوكالة تقوم يف ظل غياب امليكانزمات إ، فب1الشركات يف حتديد سياسة التوزيعات اخلاصة باملؤسسة

إمنا تتواجد لتلغي مشاكل الوكالة، فاملالك يفضلون التوزيعات العالية من أجل  تفالتوزيعاالفعالة حلوكمة الشركات، 

إذ تتمثل أساسا يف احمليط القانوين من املسريين، وحتدد العديد من العوامل احلوكمة  األموالاحلد من فرص تبذير 

نتزاع حبماية قانونية جيدة يستغل هذا املوقف إلاملالئم وحقوق املالك، فاملستثمر املتواجد ضمن الدول اليت تتمتع 

ستثمارية حقيقية، وقد أظهرت العديد من إفتقار املؤسسة إىل فرص إالتوزيعات من املؤسسة، وهذا خاصة يف ظل 

الدراسات أن أفضل محاية قانونية للمالك تقود إىل أعلى مستوى من توزيعات األرباح، إضافة إىل عامل أخر واملتمثل 

 أنس اإلدارة وتكوينه وعملية تعويض املدراء، فهذه العوامل إمنا ختلق جوا للمناقشة حول احلوكمة واليت ميكن يف جمل

  .2تكون كمكمل لسياسة التوزيعات، لذا تعترب احلوكمة من أهم العوامل احملددة لسياسة التوزيعات أوتعوض 

  Clientele Effect   تأثري العميل -4

معظم املسامهني يفضلون احلصول على أرباح رأمسالية بدال من التوزيعات النقدية احلالية، ن إبسبب عامل الضريبة ف

ختالف املوجود بني قيمة الضرائب املستحقة على كل من التوزيعات واألرباح وهذا كما سبق ورأينا راجع إىل اإل

نتهاج سياسة توزيعات أكثر إضرورة  قل يف األرباح الرأمسالية، لذا فاملؤسسة تكون أمامأالرأمسالية، واليت تكون 

  .جاذبية للمستثمرين

ختالف إىل التباين يف معدالت الضريبة املفروضة، لذا فتفضيالت املستثمرين تكون خمتلفة، ويرجع أساس هذا اإل

 ينشأ ما يسمى بتأثري العميل ، فقرار املؤسسة القاضي بإجراء توزيعات أو إعادة شراء أسهمها إمنا يرضي نوع معني

من املستثمرين يف حني يعارض رغبات آخرين، وهذا يعترب كدليل على أن سياسة التوزيعات ال تكون مثالية بالنسبة 

  . لكل املستثمرين

عتبار املستثمر رشيد، فهو بذلك يسعى جاهدا إىل ختفيض قيمة الضرائب املدفوعة، هذا األمر سيدفع به إوإذا مت 

احملتجزة واليت حتقق له هذا  األرباح إىلإىل تفضيل سياسة التوزيعات اليت يترتب عنها أقل قيمة للضرائب، وغالبا مييل 

املؤسسات اليت تكون هلا  أسهمقتناء إاملستثمر  بإمكانت نه ويف غياب تكلفة املعامالإذلك ف إىل وإضافةاملبتغى، 

   .هلذا يسعى املستثمرون إىل تنويع حمافظهم املاليةسياسة توزيعات تالئمه، 

وعلى ذلك يكون التأثري الوحيد للمؤسسة من جراء انتهاج سياسة معينة هو اجتذاب عميل خاص ومعني، ينشد 

وى املقرر من التوزيعات، يف حني يترتب عن تغيري هذه السياسة اجتذاب نوع هذه السياسة املتبعة من املؤسسة واملست

  .أخر من العمالء

                                                           

1 - H.Kent BAKER  -  op cit- p 62. 
2
 - ibid.- pp :  447-462 . 
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، تغيري املؤسسة اليت يستثمر فيها قد ختلو من احلكمة وتتصف بعدم الكفاءة واملرونة إىلجلوء املستثمر  أنغري 

  :1ويرجع سبب ذلك إىل

 وجود تكلفة املعامالت أو نفقات السمسرة؛ −

 خضوع املستثمر الراغب يف بيع أسهمه للضريبة على األرباح الرأمسالية؛حتمالية إ −

ستثمار باملؤسسة اجلديدة اليت طبقت سياسة توزيعات حتمالية وجود قصور يف عدد املستثمرين الراغبني يف اإلإ −

 قيمة خنفاض يفإجديدة، األمر الذي قد يفرض على اإلدارة رفض تغيري سياسة التوزيعات، الذي قد ينتج عنه 

   ؛أسهمها

  التوجهات احلالية : املطلب الثالث

 التدفقات النقدية املتاحة، دورة حياة املؤسسة والتوزيعات -1

التوزيعات ببساطة متثل الفائض  أننظرية الفائض، واليت تقترح  إىلنظرية التدفقات النقدية املتاحة راجع  أصل نإ

 أيجيب على املؤسسة الدفع على شكل توزيعات  أخرىبعبارة  أوستثمارية للمؤسسة، اإل تالقرارامن النقدية عن 

التوزيعات  أنستنفاذ كل املشاريع ذات القيمة احلالية املوجبة، وحمتوى هذه النظرية هو إزيادة يف النقدية تبقى بعد 

ؤسسة حتاول ن املإ، لكن يف الواقع فأخرى إىلختتلف من سنة  أنستثمارية للمؤسسة ميكن حتياجات اإلاملرتبطة باإل

  .مستقرة أرباحة على توزيعات ظاحملاف

جل التغلب أويقوم النموذج احلديث للتدفقات النقدية املتاحة على أن املؤسسات تقوم بدفع التوزيعات وهذا من 

على مشاكل الوكالة، واليت تنتج عن الفصل بني امللكية والرقابة خاصة يف املؤسسات الكبرية، واليت يف غالب األحيان 

ين فيها املستثمر من عدم القدرة على رقابة كل النشاطات اإلدارية حيث يعمل املسريون يف مشاريع ال تالئم اعي

  .2تطلعات املستثمرين

مع حمدودية الفرص احلاالت اليت حيوز فيها املسريين على مبالغ كبرية من التدفقات النقدية،  ؛ومن أمثلة ذلك

ستغالل هذه األموال يف مشاريع تنعكس بالسلب على قيمة املؤسسة، إمر الذي قد يدفع باملسريين إىل ستثمارية، األاإل

فقد متتد من األنشطة غري الضرورية إىل التملك والتوسع غري املربر، ولعل حل هذا املشكل يكون بتقليص النقدية 

احلل األساسي  عدتالتوزيعات  أنيرى  jensenن إفنظرية التدفقات النقدية املتاحة  إىلاملتاحة للمسريين، وبالرجوع 

   .3للوصول إىل هذه الغاية
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2
 - H.Kent BAKER- op cit - p 146. 

3 - Ibid. –p 146. 
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ن الزيادة يف قيمة التوزيعات النقدية جيب أن يرفع إعتماد على نظرية التدفقات النقدية املتاحة، فنه باإلإوبالتايل ف

املسريين للنقدية املتاحة، وعلى  ستغاللإمن قيمة املؤسسة، وهذا من خالل ختفيض املشاكل احملتملة اليت قد تنتج عن 

  . ية للسهمالسوقالقيمة ثر سليب على مستوى أتوى التوزيعات حيدث سن ختفيض مإالعكس من ذلك ف

على مفهوم (The Firm Life Cycle Theory of Dividend )للتوزيعات  سةتقوم نظرية دورة حياة املؤسو

اخليار املثايل  األخريستثمار مرحبة، ويكون يف إفرص  إلجياداملؤسسة ناضجة، وقابليتها لتوليد نقدية تتجاوز قابليتها  أن

  .املؤسسة هو توزيع التدفقات النقدية املتاحة على شكل توزيعات أمام

واسعة نسبيا، ولكن يف ستثمارية إن املؤسسة الناشئة تواجه فرصا إووفقا لنظرية دورة حياة توزيعات املؤسسة ف

الذي يدفع ا  األمرالغالب ال تكون مرحبة كفاية لتقبل مواجهة حاجاا التمويلية من خالل النقدية املتولدة داخليا، 

صون نقدية املؤسسة من خالل منع التوزيعات عن  إىلسيؤدي  األمرلمصادر التمويلية اخلارجية، هذا لاللجوء  إىل

رتفاع يف معدل إستثمارية املتاحة، مع املؤسسة للنضج تقل الفرص اإلرة زمنية وعند حتقيق املسامهني، ولكن بعد فت

، ومن هنا أكثرتوليد نقدية  إىلالذي يؤدي باملؤسسة  األمرخنفاض يف املخاطر النظامية، إجانب  إىلمنوها ورحبيتها 

  .التوزيعات إجراءاملؤسسة يف  تبدأ

خنفاض كل من إيف دفع التوزيعات عندما يتوقع  تبدأاملؤسسة  أنتوضح نظرية دورة حياة املؤسسة للتوزيعات على 

 إىلمن املؤسسة  إشارةتعترب  إمنايف كون التوزيعات  اإلشارةمعدل منوها ورحبيتها يف املستقبل، وهذا يعارض نظرية 

والشكل املوايل يوضح خمتلف مراحل حياة املؤسسة .1معدل منوهاون حتسن كل من رحبيتها أالسوق املايل بش

  :والتوزيعات اليت ترافقها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 - Ibid. – p  201 . 
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  حتليل دورة حياة املؤسسة وسياسة التوزيعات    : )4 - 3( الشكل

  

ضعيف بالقياس مع 

 تناقص املشاريع

بالقياس مع ضعيف 

 تناقص املشاريع

معقولة مقارنة بقيمة 

 املؤسسة

مرتفعة 

مقارنة بقيمة 

 املؤسسة

مرتفع، لكن 

القوة   قيود من

 اإلنتاجية

احلاجة إىل 

 التمويل اخلارجي

من احلاجات  أعلى

 التمويلية

مرتفع مقارنة مع 

 احلاجات التمويلية

ضعيف مقارنة مع 

 احلاجات التمويلية

 أوسالب 

 ضعيف

 أوسالب 

 ضعيف
 التمويل الداخلي

 ال توجد ال توجد ضعيفة جدا يف ارتفاع مرتفعة
القدرة على دفع 

 التوزيعات

الزوال: 5م منو إىل النضج: 4م  منو مرتفع: 3م   
تطور : 2م

 سريع
االنطالق: 1م  مراحل النمو 

.903 p -op cit -Aswath DAMODARAN: Source  

معرفة مدى   ستثمارية، ميكنعند حماولة قياس قدرة املؤسسة على دفع التوزيعات، وتقييم نوعية مشاريعها اإل

برفع  إما ستمرار املؤسسة يف حتويل الثروة إىل املسامهني من خالل سياسة التوزيعات املنتهجة حاليا وذلكإإمكانية 

أو ختفيضها، ويكون الفاصل يف هذه احلالة ممثال يف التدفقات النقدية املتاحة إضافة إىل مدى  للمسامهني السيولة احملولة

  :لذا تصادفنا أربع سيناريوهات ممكنة، ميكن تلخيصها يف املصفوفة املوالية. ستثماريةتوفر الفرص اإل
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  حتليل سياسة التوزيعات   : )5 - 3( الشكل

   ستثمارات سيئةإ  ستثمارات حسنةإ

  

  مرونة يف مجع السيولة

  

رفع التوزيعات وختفيض 

  ستثماراتاإل
  FCFE< الثروة احملولة 

ستثمار يف ختفيض التوزيعات واإل

  مشاريع نوعية

  

  ستثماراتختفيض التوزيعات واإل

  

  FCFE> الثروة احملولة 

    ROE     العائد على حقوق امللكية
.951 p -op cit -Aswath DAMODARAN : Source 

نتهاج سياسة إستثمارية عند تقرير فاملؤسسة عليها مراعاة كل من التدفقات النقدية املتاحة إىل جانب الفرص اإل   

فتكلفة التمويل أو العائد املطلوب من املستثمرين جيب أن يكون أقل من العائد املتوقع على  معينة، توزيعات

ستثمارها من قبل املؤسسة وكذا ضرورة العمل على تكوين خزينة إحتجاز هذه األرباح وإعادة إستثمار، ليتم اإل

ما ينعكس على قيمة سهم لتزاماا،  إة مثالية للمؤسسة حتول دون تسجيل أي عجز على مستواها ومتكن من مواجه

 .املؤسسة 

  الوكالة -2

ففي ظل النصوص القانونية اليت تعمل على مراقبة وقت إعالن جملس اإلدارة عن التوزيعات، ومبالغها واإلجراءات 

رتباط املؤسسة بشكل كبري يف قرارات توزيعات األرباح باملقرضني وأصحاب األسهم املمتازة، إالواجب إتباعها، و

  .   كان من الضروري إجياد املعدل املسموح به من التوزيعات

ن الدائنني واملسريين يسعون لتفضيل التمويل الداخلي كونه ميكنهم من حفظ النقدية يف إتبعا لنظرية الوكالة فو

 بأحسنمهامهم يكون  أداءن إرا لكون املسريين يف معظم احلاالت ال يكونون هم مالكي للمؤسسة فونظ ،1املؤسسة

يبحثون عن تعظيم  األحيانن املسريين يف كثري من نظرا ألغري ذلك املالك، لكن احلال  ألهدافحال يف ظل موافقتهم 

  .تكاليف الوكالة واليت يعمل من خالهلا املالك على مراقبة مسريي املؤسسة أهنا تنشإذ من مصاحلهم الشخصية، 

التوزيعات يف حاالت الصعوبات املالية ميكن  إجراء أن أوضحمن خالل دراسته حيث  Kalayولقد تناول كاالي 

 إجراءية تقيد عمل أنط احلماية اليت جيب رحتويل الثروة من الدائنني حنو املالك، حيث حلل ش إىليؤدي  أن

                                                           
1
 - Pascal QUIRY et Yann LE FUR- FINANCE D’ENTREPRISE- DALOZ  Paris- 2010- p 876. 
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 األرباحتوزيعات  إجراءن إستثمارية معينة فإنه يف خضم سياسة أفوضح  Easterbrook  ستربروكإ أماالتوزيعات، 

  .  1األخريةاملصادر التمويلية الالزمة لتنفيذ هذه  إجياد إىليعين دعوة للمسريين  إمنا

أن نوعني من تكاليف الوكالة هي املفسر األساسي لسياسة التوزيعات، واملتمثلة يف  Easterbrookكما وضح 

مشاركة املسريين، كما أعرب على أن بقاء املؤسسة يف  البغض منتكاليف الرقابة على املسريين إضافة إىل تكلفة 

تكون متاحة بأقل تكلفة ممكنة،  السوق املايل إمنا تضمنه توزيعات األرباح، وذلك لكون تكلفة الرقابة على املسريين

  .2كما ميكن أن تستخدم كذلك يف تقييم املخاطرة اليت يتحملها كل من املسريين واملستثمرين

املؤسسة،  وأداءسياسة التوزيعات قد تشكل طريقة تسمح للمسامهني مبراقبة قرارات املسريين  أنومما سبق يتبني 

قتراض، املال وخاصة عند اإل رأسيكون على املسريين مواجهة سوق  التوزيعات وإجراءاملال  رأسففي حاالت رفع 

واليت يتم فيها مراجعة وتدقيق القرارات املالية والتشغيلية املتخذة من قبل املستثمرين من طرف خرباء بنوك 

ثر بالغ أفرض يجتاهاا املستقبلية، مما إستثمار وبعد ذلك دراسة الوضع املايل للمؤسسة و، وهذا لتغطية اإل3ستثماراإل

يف حال عدم  أسهمهاببيع  أواملؤسسة  إصداراتمتناع عن شراء ، وهذا سواء باإلاإلدارةللمستثمرين يف قرارات 

  .كذلك من خالل التصويت أوموافقة القرارات املتخذة لتطلعام، 

من   ة، كما تلعب دورا رقابيا على املسريينتسهم يف ختفيض تكاليف الوكال األرباح توزيعات إنميكن القول 

للحصول على غايتهم من التمويل والذي قد يفرض عليهم العديد من  إليهاملال، والذي يسعون  رأسخالل سوق 

  .القيود خاصة يف حال الديون، واليت تستلزم قدرا عاليا من الفعالية

  اإلشارةالتوزيعات ونظرية  -3

املال خمتلفة، فطاليب  رأسوطالبيها يف سوق  األموالاملعلومات املتوفرة لدى عارضي  أنعلى  اإلشارةتقوم نظرية 

  .النوعية أوسواء من الناحية الكمية  األخريةمن املعلومات عن هذه  أعلىلكون مستوى مي األموال

املعلومات نطالقا من إوذلك ، 4تصال اليت تربط املؤسسة واملستثمرينوسائل اإل إحدى األرباحتعترب توزيعات و

، املنافسنيمن  ستغالهلاإقدر املستطاع  تجنبالمع فيما خيص مستقبل املؤسسة املستثمرين  إىليتم حتويلها اليت املالية 

رتفاعا، وستؤدي إرتفاع التوزيعات إمنا حيمل يف طياته أخبارا مبشرة عن األرباح املستقبلية للمؤسسة واليت ستسجل إف

هذه املعلومات إىل التأثري إجيابا على كمية التداول وقيمة أسهم املؤسسة، أما احلالة العكسية فستؤدي إىل نتائج 

  .  معاكسة متاما

                                                           
1
 - Mondher BELLALAH- FINANCE MODERNE D’ENTREPISE- ECONOMICA Paris - 2eme édition- 2003- pp : 130-131. 

2 - Frank H. Easterbrook - Two Agency-Cost Explanations of Dividends - The American Economic Review, Vol. 74, No. 4 

(Sept.,1984) ,  pp. 650-659. 

���ت ا������ وا�دارة ا������ -�5<) �
	 ا�H<�ر -��
. ذآ�+ - أ�. 232ص  -!��/ 
3
  

4
 - Pascal QUIRY et Yann LE FUR- op cit - p 875. 
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مبشرة للمستثمرين  دالالت ه منملحتا مل ، وذلكاملوزعة األرباحستقرار يف مستوى حتقيق اإل إىلاملؤسسة  تسعىو

املوزعة  األرباحال يعرب ختفيض مستوى كما  ،لألرباحستقرار يف حتقيقها عن مستقبل املؤسسة والذي سيتميز باإل

 تكون قدلكون عملية التخفيض هذا نظرا و ،معلومات غري مبشرة عن النتائج املستقبلية للمؤسسة علىبالضرورة 

الوقوع يف فخ تفسري  ةجيب أن تتجنب املؤسس يف املقابلجديدة، و ستثماراتإ اجة للتمويل من أجلاحل نتيجة

  .أسهمها ، الذي قد ينعكس سلبا على قيمة وتداولستثمارية املتاحةاملرتفعة بالندرة يف الفرص اإل تالتوزيعا

Li & Zhaoلقد قام كل من 
من خالل دراستهما بتحليل العالقة بني سياسة التوزيعات ونوعية احمليط املعلومايت  1

وقد توصال إىل أن املؤسسات األكثر خضوعا الناجتة عن سياسة التوزيعات املنتهجة من قبل املؤسسة،  واإلشاراتهلا، 

ها أو رفعها، كما أا توزع مبالغ حتماال إلجراء التوزيعات أو البدء فيإقل أملشاكل عدم متاثل املعلومات تكون 

  .ةضئيل

 Bhattacharyaكما توصل    
2
من  املتوقعةرحبية من خالل حبثه إىل أن التوزيعات تعمل كإشارة بالنسبة لل 

واليت يتولد عنها تدفقات نقدية وذلك خالل فترتني زمنيتني خمتلفتني، واليت تستعمل يف دفع ، ستثماريةاملشاريع اإل

ولكن اإلشكال يكون يف حال عدم قدرة هذه التدفقات على تغطية مبلغ التوزيعات، يف هذه . التوزيعات املعلن عنها

وهذا يف ظل عدم توفر لتلبية هذه األموال،  املرحلة الثانية ال يكون أمام املؤسسة إال اللجوء إىل املصادر اخلارجية

  .معلومات كافية للمستثمرين حول رحبية املؤسسة والتوزيعات

  The Catering Theory of dividends نظرية التزود للتوزيعات  -4

خنفاض نسبة توزيعات إمن أجل تفسري  م 2002سنة  Baker et Wurglerجاء البحث الذي أجراه كل من 

ستخدما جمموعة من املؤشرات واليت ترتكز أساسا على تكاليف إ، حيث 3الواليات املتحدة األمريكيةاألرباح يف 

الوكالة، عدم متاثل املعلومات، تأثري العميل واحلافز النفسي للمستثمر بالتزود من التوزيعات، وقد توصلت نتائجهما 

  .حنو دفع التوزيعاتضطرابات يف امليل قتراح أن حافز التزود يعترب أفضل مفسر لإلإل

ن املؤسسات تليب طلبات املستثمرين الذين يتميزون بالرشادة احملدودة، من األنواع املختلفة إفووفقا هلذه النظرية 

هذا من أجل رفع سعر السهم فوق قيمته كل حتقيق مستوى منو يف األسهم، و ، إضافة إىل العمل علىلتوزيعاتل

  .األصلية

، إضافة إىل أن السلوك لوجية للمستثمر تلعب دورا أساسيان اخلصائص البسيكوإاملايل احملفز فووفقا هلذا السلوك    

  .ثر املراجحةأغري العقالين للمستثمر يقيد 

                                                           
1
 -Kai Li and Xinlei Zhao  - Asymmetric Information and Dividend Policy  - Financial Management • Winter 2008 • pp :  673 –

694. 
2
 -Sudipto Bhattacharya-Imperfect Information, Dividend Policy, and "The Bird in the Hand" Fallacy - The Bell Journal of 

Economics, Vol. 10, No. 1. (Spring, 1979), pp. 259-270. 
3 - H.Kent BAKER- op cit- p215. 
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حافز التزود ميكن أن يساعد يف تفسري سياسة التوزيعات،  أنبعض املؤشرات على  مLong 1978وقد قدم 

ذات التوزيعات  األسهمذات التوزيعات النقدية ختتلف عنها يف  األسهم أسعارمنفعة املسامهني من  أنحيث وجد 

 Poterba(1986) ,Hubbardعترف كل من إهذه التوزيعات يف القيمة، كما ، حبيث تتساوي أسهمعلى شكل 

et Michaely(1997) ضطرابات، لذا تتجلى أمهية عجز النظريات التقليدية لسياسة التوزيعات يف تفسري هذه اإلب

   .1حتمال حافز التزود كأساس لدفع التوزيعات النقديةإتوزيعات النقدية كخاصية حمفزة للمستثمر، وال

منوذجهما على مبدأ  انظرية التزود للتوزيعات، حيث بني) مBaker et Wurgler )2004لقد طور كل من 

عتمدا يف ذلك على ثالث إوعدم دفع التوزيعات، وقد  تصنيف املستثمر للمؤسسات على أساس دفع التوزيعات

  : 2فتراضات أساسيةإ

بناء على األسباب البسيكولوجية والتنظيمية، فطلب املستثمر على األسهم ذات التوزيعات املدفوعات غري  −

 عرب الزمن؛ ةوخمتلف معلومة

ع طلب هذا املستثمر مبعزل عن سعر دافعي التوزيعات وضفشلت يف  M&Mيعتربان أن عملية املراجحة لـ  −

 ومانعي التوزيعات؛

  .ن يزودون طلبات املستثمرين من التوزيعات بعقالنية، وهذا عن طريق دفع هذه التوزيعاتويعتقدان أن املسري −

على  إضافيةدفع مبالغ  إىل أوالذي يلج راملستثمتكون نتيجة لطلب  األرباحقرارات توزيعات  أننطالقا من إف

التزود يقوم على قيام  نظريةهذه التوزيعات، فجوهر  إجراءضرورة  أمامدافعي التوزيعات، فيكون املسري  أسهم أسعار

  .ده خالل الفترة اجلاريةياملسري بإعطاء املستثمر ما ير

فنظرية تعتمد على اجتاه املسري إىل البدء يف إجراء التوزيعات مىت قام املستثمر بدفع أسعار عالية على أسهم    

املؤسسات اليت تقوم بدفع التوزيعات، وإحجام عن إجراء التوزيعات كلما كان ميل املستثمر إىل املؤسسات اليت ال 

إال أن التوزيعات مرتبطة بشكل كبري بقيمة السهم ولكن  Baker et Wurglerتوزع األرباح، إذ توصل الباحثان 

  .جتاهات وأوقات خمتلفةإيف 

  

  

  

 

                                                           
1
 -Ibid.- p 216. 

2
 -MALCOLM BAKER & JEFFREY WURGLER - A Catering Theory of Dividends - THE JOURNAL OF FINANCE • VOL. LIX, NO. 3 • 

JUNE 2004- pp :11 -25 
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  :الثالث  خالصة الفصل

بتفاعل العديد من اآلراء اليت متخضت عنها جمموعة من تطور عشوائي، وإمنا إن سياسة التوزيعات مل تكن نتيجة 

البعض حول دور سياسة توزيعات األرباح يف حتديد القيمة النظريات، واليت كانت يف جمملها متناقضة مع بعضها من 

  .متيز كل نظرية وإىل إفتراضات تستند إليهااليت كانت األمر راجع إىل بعض العوامل السوقية للسهم، و

نقائص النظرية السابقة هلا، وتعتمد يف حتليلها على األسس اليت متيز البيئة اليت وقد كانت كل نظرية تقوم على 

  .فيها، وترتكز إىل النظريات اليت سبقتها تتعايش

ن األحباث احلديثة طورت نظريات جديدة أكثر إ، فM&Mفبعد ما جاءت به نظرية عدم مالئمة التوزيعات لـ 

هذه  أمهيةالغالب يصب حول  الرأيعلى اهلدف من ورائها، ولكن  إمجاعتفسريا لسياسة التوزيعات، لكن دومنا 

عتبارها قرار دوري متكرر بشكل منظم خالل حياة إ إىل إضافةلغ املدفوعة يف التوزيعات، السياسة، وذلك بسبب املبا

  . ت التمويليةاستثمارية والقرارت اإلااملؤسسة، ناهيك عن التفاعل بينها وبني القرار
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  :متهيد

من املمكن سياسة توزيعات األرباح، واليت اصة بخلااجلوانب النظرية تطرق ألهم المن خالل اجلزء النظري  مت
للتنبؤ مبستقبلها،  األساسية ؤشراتمن امل مؤشروأيضا لمؤسسة ل اجلارية حالةلالعوامل املفسرة ل أهم أحدك عتبارهاإ

اليت  لألمهيةونظرا  النظريات املفسرة ألثر سياسة توزيعات األرباح على القيمة السوقية للسهم،كما مت التعرض ألهم 
سي هلذا البحث رئيخالل التساؤل ال منيكتسيها املوضوع كان من املهم ربط اجلانب النظري باجلانب العملي، ف

إجراء دراسة تطبيقية يتم يف هذا الفصل سياسة التوزيعات يف التأثري على القيمة السوقية للسهم سواملتمثل يف بيان دور 
 وهذا يف ظل الواقع الذي يكتنفه عدم التأكد، إضافة لكون الثابت الوحيد على جمموعة مؤسسات مدرجة يف البورصة

 .هو التغري املستمر فيه

  :كالتايلمباحث أساسية  ةثالث من خاللفصل معاجلة هذا اليتم سو

  ؛التعريف مبجال الدراسة: املبحث األول �
  ؛منهجية الدراسة: املبحث الثاين �
  .وحتليل النتائجعرض : املبحث الثالث �
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    التعريف مبجال الدراسة:  املبحث األول

دراسة دور هذا من أجل سيتم من خالل هذه الدراسة التطبيق على جمموعة مؤسسات مدرجة يف البورصة، و
ع هذه والتعريف مبجمالبدء بسهم، وبذلك يكون من املهم السوقية للقيمة العلى يف التأثري سياسة توزيعات األرباح 

  .وبورصة اجلزائر بشكل أوىف البورصة إىل مفهومإضافة اليت تشملها الدراسة، املؤسسات 

 التعريف باملؤسسات قيد الدراسة: املطلب األول

  املؤسسات اجلزائرية -1

متداولة يف  أسهمالدراسة على مؤسستني جزائريتني، وذلك لتوافقهما وفترة الدراسة وكوما متتلكان  قتصرتإ
  .فندق االوراسيمؤسسة تسيري كل من جممع صيدال و تتمثالن يفبورصة اجلزائر، و

  :Groupe pharmaceutique SAIDAL   1جممع صيدال  1-1

حتكار الدولة إمبوجب مرسوم رئاسي تعمل على ضمان  م1969مت إنشاء الصيدلية املركزية اجلزائرية عام 
الوحدة  إنشاءمت  اإلنتاجيةوظيفتها  إطارصناعة وجتارة املواد الصيدالنية ذات االستعمال البشري، ويف  ؛ستريادإل

  على مرحلتني، BIOTIC  et PHARMALشراء وحديت ب هااميق وذلك من خالل، م1971للحراش يف اإلنتاجية
الصيدالنية، حيث كان  للمنتجاتتكوين املؤسسة الوطنية  م1982فريل أل 82/161 األمرويف مرحلة الحقة مت وفق 

واملنتجات املماثلة والعمل على متوين السوق بكميات  األدويةحتكار السوق الوطنية لصناعة وتوزيع إيقع على عاتقها 
  .لتصبح صيدالاملؤسسة مت تغيري تسمية م 1985وخالل سنة  كافية ومنتظمة،

وهي من بني ، م1998هيكلة املؤسسة االقتصادية العمومية صيدال عام  إعادةنشأ امع الصناعي صيدال نتيجة 
أسهمها  إدراج مت األخريةهذه  للتأميناتليانس أاالوراسي و إىل إضافة، حاليا املؤسسات اجلزائرية املدرجة يف البورصة

   .)م2011( اجلارية سنةانطالقا من اليف البورصة 

 رأمساهلاميثل إذ كتتاب العام، لإل) أسهم( املؤسسة رأمسالمن  %20طرح  م1999فيفري  15من  بتداءإف
الكمية فلكل سهم ، دج  250مسية إسهم بقيمة  10.000.000 يعادلما أي دج،  2.500.000.000االجتماعي 

دج  800سهم بقيمة جارية  2.000.000ما يعادل  أياملؤسسة،  رأمسالمن  %20متثل املعروضة من األسهم 
  .للسهم

ويقع مقرها يف الدار البيضاء باجلزائر العاصمة، ومتلك ثالث فروع هلا يف كل من باتنة ووهران باإلضافة إىل 
  .العاصمة اجلزائر
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Entreprise de Gestion Hôtelière EL AURASSI 1  وراسياألفندق  مؤسسة تسيري 1-2
 :  

وزارة السياحة والثقافة وكانت  إشرافحتت  م1975ماي  2فتتح يف أجنوم،  5وراسي املصنف ضمن فندق األ
املؤسسة  تلتها ، مثم1977غاية  إىل  (SONATOUR)ملؤسسة الوطنية للسياحة والفندقةتقوم بعملية تسيريه ا

من طرف املكتب الوطين لالجتماعات  وأخريا، م1979غاية  إىل (ALTOUR)احة والفندقة ياجلزائرية للس
  رقم األمرمؤسسة التسيري الفندقي مبوجب  تأسيس، ويف نفس السنة مت م1983غاية  إىل  (ONCC)واملؤمترات

املؤسسة  إىلمت تغيري الشكل القانوين للمؤسسة لتتحول  م1991فيفري  12ويف  ،م1983فريل أ 2لـ   83-226
 SPA EGH El  سمإمليون دينار، حتت  40 ـمال مقدر ب برأس أسهممؤسسة ذات وهي االقتصادية العمومية 

Aurassi.  

التامة من طرف الدولة عرب خمتلف النصوص القانونية و التنظيمية حول اخلوصصة يف إطار سياسة التفرغ الشامل و
 ختريتأ م21/02/1998املنعقدة يف وحسب قرار جملس املسامهة للدولة يف دورا  ،أو اجلزئية للمؤسسات العمومية

من   اليت فتحت رأمساهلا ودخلت يف البورصة بأسهم ؤسسات العموميةامل ؤسسة تسيري فندق األوراسي من بنيم
جوان  15من ومت  .سهم 1.200.000 ـما يقدر بأي ،  20% ـرأمساهلا االجتماعي املفتوح للجمهور و املقدر ب

 لقرار ملخص إعالمي و خمطط لالتصال متعلق بعرض عمومي لبيع فندق األوراسي وهذا تنفيذا  ادأعد جويلية15إىل 

  .املذكور طبقا لألحكام املتواجدة و النظام العام لديوان املراقبة وحراسة البورصة م1999جويلية 

سهم موقعة  2.001.237 ، وكانتاحملصلة يف العرض العمومي عدد األسهم الصادرة يف السوقجتاوزت النتائج 
كل هذه النتائج أدت باملؤسسة إلعادة النظر يف التجزئة املعلن عليها يف خدمة . بأغلبية ساحقة من املسامهني الصغار

دخلت مؤسسة االوراسي يف و، عياالجتمامن رأمساهلا  %20املسامهني الصغار املفضلني و هذا يف حدود نسبة 
دج للحصة، و هذا طبقا لقرار ديوان املراقبة  400على أساس مبلغ مبدئي قدره  م14/02/2000 ابتداء منالبورصة 

 دج حسب 265 وتوقف إىل يف قيمة السهم خنفاضاإعرف فندق األوراسي منذ هذا التاريخ وقد  ،و حراسة البورصة
ملحوظ من عام إىل  الدورية املسجلة واليت تعد مشجعة و منو و هذا رغم النتائج ،  م 31/01/2005حتديد السعر يف

مردودية خال من الضرائب   مبعدل م2003تسجيل أرباح معتربة لسنة من مكنت هذه الوضعية للمؤسسة و، آخر
 .%3تجاوز معدال إجيابيا نسبته يمن املؤسسات املالية ال  دداحملبينما معدل التوظيف  % 5.7 بنسبة

يف  .و تسعى مؤسسة تسيري فندق األوراسي إىل املضي قدما حنو رفع مردودية خدماا و حتسني صورا التجارية
بعدد مسامهني وسهم، /دج 250مسية إسهم بقيمة  6.000.000دج متثل  1.500.000.000بـ  رأمساهلايقدر حني 

  .مساهم 9590 ـمقدر ب
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  :األجنبيةاملؤسسات   -2

  :ومت دراسة جمموعة من املؤسسات األجنبية واملتمثلة يف   

2-1   1
ALCOA : 

بشكل واملواد املصنعة من األملنيوم  ألملنيوما إنتاج خمتصة يف) بنسلفانيا(مؤسسة أمريكية ، م1888يف  إنشاؤهامت 
الطائرات؛ املركبات؛ النقل  صناعة تستعمل خاصة يفاليت من عوائد املؤسسة، و %80تشكل حوايل حيث  أساسي

إذ يتحدد سعرها  عن طريق بورصة لندن للمعادنداوهلا ت من السلع اليت يتم تعترب مادة األملنيومو، .... التجاري والبناء
ولكن بنسبة  دولة عرب العامل 31 على مستوى هاتواجد املؤسسة سجلتو، عن طريق العرض والطلب على هذه السلعة

مساهم ميلكون  325000 ملؤسسةبلغ عدد مسامهي ا يف حني ، %27ـوأوربا ب ،%50أكرب يف أمريكا واليت متثل 
  .(AA)حتت صنف درجة يف بورصة نيويوركاملأسهم هذه املؤسسة و ،مليون سهم 1062 ما يقارب

2-2    TEXAS INDUSTRIES 2 : 

وتعترب كل  ،الرمل واحلصى ؛االمسنت أساسا يف ةاملتمثلمواد البناء و إنتاجخمتصة يف  ،)تكساس( أمريكيةمؤسسة 
ما  وهلا ،م1951 منذر عمل يف هذا اال فورنيا األمريكيتني أهم أسواق هذه املؤسسة، وهلا مشوايمن تكساس وكل

   .بورصة نيويورك على مستوىسجلة وامل مليون سهم 27.7مساهم بعدد أسهم يفوق  1644يقارب 

2-3    ADTRAN 3 : 

املؤسسة  أسهميتم تداول وسهم،  مليون 62تفوق  همسأهلا مؤسسة أمريكية تعمل يف جمال خدمات االتصاالت، 
  .نيويورك بورصةعلى مستوى 

2-4  LAFARGE 4 : 

احلصى واخلرسانة واجلبس، مت تكوينها سنة  ؛االمسنت:مواد البناء والتشييد  إنتاجمؤسسة فرنسية خمتصة يف 
املؤسسة مدرجة يف بورصة  أسهمو، إنتاجيموقع  1963عرب  دولة عرب العامل 78، وتتواجد على مستوى م1884
  .سهم مليون 286087 ـب م2010در عددها يف حيث يق، م1923ويتم تداوهلا على مستواها منذ  باريس

  

   

                                                           
1
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  البورصة: املطلب الثاين

الذي يسهل على املؤسسة  األمرالطرق اليت تعمل على تعبئة املدخرات وتوجيهها،  أهم إحدىتعترب البورصة 
باستخدام أدوات مالية تتميز بآجال استحقاق وذلك احلالية واملستقبلية  حتصيل التمويل الالزم ملختلف استثماراا

  .بعيدة املدى

 ماهية البورصة  -1

يتم مبوجبه اجلمع بني البائعني وق مفتوحة غري شخصية، سبأنه عبارة عن  )البورصة( يعرف سوق األوراق املالية   
أو ألصل مايل معني، حيث يتمكن بذلك املستثمرين من بيع وشراء عدد من  املالية واملشترين لنوع معني من األوراق

 .1األسهم والسندات داخل السوق إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة يف هذا اال

  2إنشاء البورصة وأهداف أمهية -2

 ،صةخأداة شفافة يف سبيل تبين نظام اخلص متثل كوا دولة ما اقتصادنظام بورصة يف  اعتمادأهم مزايا  منإن 
 .كل مؤسسةلإلدارية اواملالية و االجتماعية من اجلوانب الوضعية احلقيقيةكشف نتفيها  واالخنراط اعتمادهابمجرد ف

أو للشركات  ،اجلهوية االقتصاديةالدولة املعنية أو للتجمعات  القتصادالعامة كما يعكس واقع البورصة أيضاً احلالة 
تستمد األسواق املالية أمهيتها من وجودها ومن الدور املتعدد األوجه واجلوانب الذي تقوم به، فهي و. العاملية العمالقة

أداة فعل غري حمدودة يف االقتصاد القومي، تؤثر يف خمتلف جوانب النشاط االقتصادي وجماالته ويف الوقت عينه تتأثر 
 . به، مما حيدث بالتايل آثاراً جديدة

ق املالية دوراً بالغ األمهية يف جذب الفائض يف رأس املال غري املوظف وغري املعبأ يف كما تلعب أسواق األورا
االقتصاد القومي، وحتوله من مال عاطل خامل إىل رأمسال موظف وفعال يف الدورة االقتصادية، وذلك من خالل 

اليت يتم طرحها يف أسواق  عمليات االستثمار اليت يقوم ا األفراد أو الشركات يف األسهم والسندات والصكوك
باإلضافة إىل ذلك تعمل أسواق األوراق املالية على توفري املوارد احلقيقية لتمويل املشروعات من خالل  ،األوراق املالية

  .طرح األسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من هذه األسهم والسندات اململوكة للمشروع

سيما صغار املستثمرين، كما ومداخيل سليمة أمام األفراد وال قنوات فضالً عن ذلك توفر أسواق األوراق املالية
أا أداة رئيسية لتشجيع التنمية االقتصادية يف الدول وحتقق مجلة من املنافع االقتصادية منها منافع احليازة والتملك 

األسواق على متابعة التغريات متثل حافزاً للشركات املدرجة أسهمها يف تلك و ،واالنتفاع والعائد االستثماري املناسب
 إذ احلاصلة يف أسعار أسهمها ودفعها إىل حتسني أدائها وزيادة رحبيتها مما يؤدي إىل حتسن أسعار أسهم هذه الشركات

                                                           
1
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وكلما كانت أسواق األوراق املالية فعالة كلما كانت أكثر قدرة . تعترب املكان األمثل لتحديد قيمة هذه املؤسسات
   .ستقرار االقتصادي للدولة رسالتها احليوية يف دعم وتوطيد اإلعلى حتقيق 

  1مها أساسني سوقني إىل سوق األوراق املالية قسمتو -3

مؤسسات  بإجيادهاوهي تلك السوق اليت تتكفل  :أو سوق اإلصدار Primary Marketالسوق األويل  �
حلساب  األوىلللمرة  أصدرتمالية متنوعة  أوراقامتخصصة يف جمال التمويل، تعرض فيه على عموم اجلمهور 

وهذا قصد احلصول على التمويل الالزم لتنفيذ احتياجاا  اقتصادية أو شركات معينة خاصة أو حكوميةمؤسسات 
  .االستثمارية

، ويتم التعامل فيها باألوراق املالية بعد ما يدعى بسوق التداول أو :Secondary Marketالسوق الثانوي  �
فيها، وهذا التعامل يكون منظما عن طريق البورصة، أو غري منظم وذلك عن طريق البنوك أو مساسرة  كتتاباإل

  : يقسم السوق الثانوي إىل أربعة أسواقكما  األوراق املالية،
  . سوق يتكون من السماسرة العاملني بالسوق املنتظمة −
  . سوق يشمل السماسرة غري األعضاء يف السوق ولكن هلم احلق يف التعامل يف األوراق املالية −
سوق يتكون من بيوت السمسرة من غري أعضاء األسواق املنظمة وهلم احلق يف التعامل يف األوراق املسجلة  −

  . بتلك األسواق
ستبعاد السماسرة لتخفيض إدف منها سوق يتم التعامل فيها مباشرة بني الشركات الكربى واليت يكون اهل −

  . نفقات الصفقات الكربى

  : وتشمل السوق الثانوي أيضاً على نوعني من األسواق مها

ويدار هذا املكان ) البورصات(تتميز بوجود مكان حمدد يلتقي فيه املتعاملون بالبيع أو الشراء  :األسواق املنظمة −
تعامل يف األوراق املالية أن تكون تلك األوراق مسجلة ويشترط ال. بواسطة جملس منتخب من أعضاء السوق

 . بتلك السوق

يتعلق على النوع من األسواق بكل املعامالت اليت جترى خارج البورصات، ويطلق : ق غري املنظمةاسواأل −
إطاره  عليها بالسوق املوازي، تتوىل إمتام عملياته مجيع شركات السمسرة وال يوجد هلا مكان حمدد تتم يف

  . عمليات املبادلة

توافر  يه بعض السمات واملواصفات منها، ينبغي أن تتوافر فأا جيدةسوق األوراق املالية  يعرب عنلكي و
يف السوق احلصول على املعلومات حول حجم وأسعار  فاعلنيستطاعة الإيكون ب حبيث ،املعلومات والبيانات
ى بيع القدرة عل اليت ختلقو ،توفر السيولةإضافة إىل ضرورة  يف وقتها وبدقة تامة) البيع والشراء(التعامالت السابقة 

وجود عدد كبري من البائعني  ولعل أهم عامل إلستمرار هذه السوق يتمثل يف ،وشراء األصول بسرعة وسهولة
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، وجيب أن تضمن ترين احملتملني الراغبني يف إجراء املعامالت بأسعار تزيد أو تقل عن سعر السوق اجلاريواملش
  .اخنفاض كلفة التعامالتالسوق 

 أنواع البورصات واألوراق املالية  -4

كلما  هناك أنواع عديدة من البورصات متارس نشاطها يف الدول املختلفة ويالحظ أنه كلما كانت الدولة متقدمة   
  :ازدادت وتنوعت البورصات العاملة فيها وميكن أن تفرق بني ثالثة أنواع من البورصات

الكبري ستهالك االوهي سوق منظم تتركز فيها املبادالت التجارية اخلاصة باملنتجات الطبيعية ذات  :بورصة البضائع �
حيث يتعامل فيهـا  ،باجلملةستراتيجية اإل وهي مكان تباع فيه املواد و السلع .اخل ..كالنب والقطن، القمح والسكر

  .والدولية هلذه املنتوجات وفيها تتحدد األسعار احمللية .ج عدة مراتتعلى أساس العينات من املنتجات وقد يباع املن

وتسمى بورصة البضائع بالبورصة التجارية وتعترب أقدم عهد من البورصات األخرى إذ أنها تؤسس تسيري من 
 :جارة يف املكان الذي تتواجد فيه، وجبدر بالذكر على أنه يتم االتفاق عند عقد الصفقة على ما يليطرف غرفة الت
 بالنسبة للدفع، )التاريخ أو الفترة وطريقة الشحن( بالسبة للتسليم، )نوعيتها، كميتها، سعر الوحدة( بالنسبة للسلعة

 ).نقدا أو على دفعات(

بالنسبة ملادة النب هي ، بول يينغنسبة ملادة الشعري هي بورصة ليفربال :احلايل هووأشهر بورصات البضائع يف الوقت 
 .بالنسبة ملادة السكر هي بورصة شيكاغو، لفربول، كنساس سييت، بورصة لندن وباريس ونيويورك

ي سوق منظمة هلا وجود مادي يف قاعات هبورصة الذهب واملعادن النفيسة  :بورصة الذهب والعملة الصعبة �
، إختالفا كبرياخاصة حيث تتم املفاوضات حول املعادن النفيسة من قبل أعوان الصرف وختتلف أسعار هذه املعادن 

 .ختالف طرق احلصول عليها وشحنها والتأمني عليها ودرجة الشوائب فيهاإبسبب وهذا 

أما بورصة العملة الصعبة اليت تسمى أيضا سوق الصرف فهي سوق عاملية يتم فيها تبادل العمالت، كما يتم حتديد    
وهي سوق تلغي أي تدخل خارجي فهي تنظم نفسها بنفسها  ،أسباب ارتفاعها أو اخنفاضهاوأسعار صرفها 

  .سا 24/سا24واملتعاملون فيها ينشطون طيلة أيام األسبوع وخالل مدة 

أو  املالية هي عبارة عن نظام يتم مبوجبه اجلمع بني البائعني واملشترين لنوع معني من األوراق :بورصة القيم املنقولة �
أيضا سوق منظمة يلتزم فيها املتعاملون  كما متثل ،بعبارة أخرى هي من األسواق اليت يتم فيها عرض األموال وتداوهلا

تعامل فيها حيث تقوم على إدارا هيئة تتوىل اإلشراف على مراعاة هذه القوانني المبراعاة القوانني واللوائح اليت تنظم 
   .واللوائح

حتويلها إىل نقود تسييلها أو فإنها متنح هلم سهولة  ،األوراق املالية إىل جانب حتقيقها عائدا مناسبا للمستثمرينو
املالية نواع األوراق أما بالنسبة أل ،إذ من املمكن بيعها يف البورصة واحلصول على عائد من النقود ،عند احلاجة
 :أنواعإىل ثالثة  هافيتصنيمكن ف البورصة املسجلة يف




�א�	���א��א��  














































�������א������������������������� دא����

 
157 

 ؛أوراق املسامهة -

  ؛أوراق اإلقتراض -
  ؛األوراق املشتقة -

   :1تنقسم عمليات البورصة سواء يف البيع أو الشراء إىل عمليات عاجلة وعمليات آجلة :عمليات البورصة -5

وتتميز بأنها تتم فورا فيجري دفع الثمن واستالم األوراق املالية موضوع الصفقة حاال أو  :العمليات العاجلة �
اليت من شأا أن تعني بكل  خالل فترة وجيزة جدا، جيب أن تتضمن أوامر البورصة يف العمليات العاجلة العناصر

وضوح الصفقة كبيان نوع وصفة الورقة املالية وكمية األوراق املالية املطلوبة أو املعروضة وحتديد السعر الذي يرغب 
  .املتعامل يف البورصة أن ينفذ أوامره مبوجبه

يعمد املضاربون يف البورصة وأما أسعار األوراق املالية فيحددها قانون العرض والطلب نظرا لتوفر حرية املنافسة، 
بيعها عند حتسن السوق للحصول على الربح الناتج عن بيعها مرة ثانية يتم إىل شراء األوراق املالية بالسوق العاجلة و

لى الفوائد لدى بقاء هذه األوراق حبوزم وعلى األرباح لدى بيعها وبإمكام أيضا مجع اهلدفني معا فيحصلون ع
  .جمددا عند حتسن أسعارها

تتميز العمليات اآلجلة يف أنّ دفع الثمن وتسليم األوراق املالية ال يتمان لدى عقد الصفقة بل : العمليات اآلجلة �
يف كل شهر مرة، وكذلك قبل آخر جلسة من  تدعى موعد التصفية وجترى هذه التصفية عادةوبعد فترة تعني مسبقا 

جلسات البورصة حيث تسوى الصفقات ائيا بني املتعاملني يف سوق األوراق املالية بيعا وشراء، ويتم دفع الثمن 
وتسليم األوراق املالية فعليا خالل عدة أيام من تاريخ التصفية وملا كان دفع الثمن وتسليم األوراق املالية يف العمليات 

شترطت على املتعاملني يف إآلجلة يتم بعد فترة خيتلف بدءها حسب االتفاق املعقود بني الطرفني، فإن أنظمة البورصة ا
  .السوق اآلجلة تقدمي تأمني مايل حىت إبرام الصفقة ائيا بشكل ال يلحق الضرر بأحد املتعاقدين

نظراً حلجم  ،البورصات يف العامل على اإلطالقتعترب البورصات التالية من أهم  :أهم البـورصات العاملية -6
  :التعامل فيها وكذا تأثريها على اإلقتصاد والتجارة وسوق التداول يف البورصات العاملية

ومسيت ببورصة وول ستريت نسبة للشارع املتواجدة فيه بنيويورك  ":وول ستريت " بورصة نيويورك أو  �
وهي اليت تدير كافة  ،من اإلنتاج القومي اخلام األمريكي % 50شارع وول ستريت ومتثل هذه البورصة سوقاً حلوايل 

ك وكذا مؤشر نازدا )DJIA(املمثل للشركات الكربى  DAW JONESمؤشر داوجونز  يعتربو ،اإلقتصاد األمريكي
هذه تعترب و .أهم املؤشرات السائدة يف التداول NASDAQاملمثل لقطاعات التكنولوجيا و املعلوماتية واإلتصال 

  .البورصة من أقدم البورصات

                                                           
1
�� ��� ذآ�� –أ#"� ! راس  - ��  .106 -104: ص ص - 




�א�	���א��א��  














































�������א������������������������� دא����

 
158 

تتمثل هذه السوق بشكل رئيسي يف بورصة باريس، حيث يتم تداول األوراق : سوق األوراق املالية يف فرنسا �
السوق الفرنسي  ومن مميزات، sociétés de bourseاملالية عن طريق شركات أعضاء البورصة الذين يطلق عليهم 

، مرسيليا، هو أنه سوق واحد يشمل البورصات الفرنسية اليت تنتشر يف املدن الفرنسية باريس، بوردو، ليل، ليون
تتم يف و ،تنانت ونانسي، وهذه البورصات متثل نظاما متكامال ختضع لنفس السلطات، ولنفس القواعد ونشر البيانا

، وهذا النظام ميكن كل CACهذه السوق املتاجرة باألوراق املالية حتت نظام إلكتروين مركزي يعرف باسم كاك 
  .الية يف كل أحناء فرنسا ويف وقت واحد أعضاء شركات البورصة من املتاجرة يف أوراق امل

البد أن يكون اهلدف من االستثمار يف أي جمال كان توقع مردود اجيايب على شكل أرباح نقدية أو رأمسالية أو 
  : ستثماره بعوائد على شكلإحىت معنوية، وبالنسبة لالستثمار يف األوراق املالية فإن املستثمر يتوقع أن يعود عليه 

   ؛أرباحتوزيعات  -
  ؛مكاسب رأمسالية عن طريق بيع األسهم بأسعار أعلى من أسعار الشراء -
   ؛يف شكل توزيعات زائدا مكاسب رأمسالية -

ولكن ال يشكل هذا العائد من  ،بيعهاالتنازل عنها أو صايف قيمة الشركة يف حالة من  حصتهوقد حيصل على 
توزيعات على العكس من ذلك و ،حتديد األسعار املناسبة لألسهمعتبار يف حالة اليت تؤخذ يف اإل األساسية العناصر

   :رتفاع ما يليخنفاض أو اإلمن العوامل الرئيسة اليت تؤثر يف حركة أسعار األسهم باإلو. األرباح واملكاسب الرأمسالية

رتفعت إالتوقعات اخلاصة باألرباح والتوزيعات واملكاسب الرأمسالية، فكلما كانت تلك التوقعات متفائلة كلما   −
   .أسعار األسهم وكلما كانت تلك التوقعات متشائمة كلما اخنفضت أسعار األسهم

ودائع املصرفية ستثمار يف األصول قليلة املخاطر مثل الستثمار يف ااالت البديلة وخاصة اإلعوائد اإل  −
وكلما قل إقبال الناس على شراء األسهم  ،رتفاع معدل اخلصمإرتفعت العوائد أدى ذلك إىل إفكلما . والسندات

األسهم نتيجة تفضيل  أسعار ا يفرتفاعإالعكسية فإا ستشهد الة احلأما يف . خنفاض أسعارهاإأدى ذلك إىل 
   .املستثمرين هلا 

التقلب  درجة عالية منب تتميزتقلب األداء االقتصادي العام وأداء الشركات، ففي األوضاع اليت وستقرار إمدى   −
  .خنفاض أسعار األسهمإمما يؤدي إىل  ،يتردد املستثمرون يف شراء األسهمبالتايل اخلسارة و تحتماالإيف األداء ترتفع 

مباشر يف حركة أسعار  العوامل املهمة اليت تؤثر بشكليعترب من إذ ستقرار واألمن الذي يسود املنطقة، حالة اإل  −
ستقرار يف حركة أسعار األسهم، إستقرار أدى ذلك إىل األسهم، فكلما ساد الدولة أو املنطقة نوع من األمن واإل

  .ستقرار، حيث تنخفض األسعار نتيجة خروج املستثمرينإوحيدث العكس فيما لو شهدت املنطقة نوعا من عدم 

نتشار روح إاملكاسب أو العكس ب حتقيق نتشار روح التفاؤل يفإمن احلالة النفسية للمستثمرين ب كما تلع  −
 حتقيق فعندما تتملك الناس روح التفاؤل يف دورا كبريا يف التقلب يف أسعار األسهم، التشاؤم واخلوف من اخلسائر
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أعلى ويف فترة وجيزة هو  شراء بقصد البيع بسعراملكاسب الرأمسالية تسود املضارية يف سوق األوراق املالية ويكون ال
 .األساس

رتفاع وأن كل من يشتري سوف ويتملك أغلبية املتعاملني يف السوق إحساس عام بأن األسعار سوف تواصل اإل
إىل مستويات أعلى وأعلى وقد  األسعارشتعال محى الشراء والبيع ورفع إويؤدي ذلك إىل  ،جيد من يبيع له بسعر أعلى

وحاملا يدرك الناس أن األسعار قد وصلت إىل مستويات عالية ال  على تلك احلالة وصف احلماس غري العقاليب أطلق
خنفاض وحياول الكل أن يبيع قبل اآلخرين لتفادي اخلسارة تتناسب مع األرباح والتوزيعات املتوقعة تتجه األسعار لإل

  . يار األسعارإمما يؤدي إىل 

قيامها وأساسا  أركانمن  أساسياوركنا  روح سوق األوراق املالية املنظمة والشفافية اإلفصاحكل من ويعترب    
  .أدوااجذب فئات املستثمرين حنو  إىلا مبا يؤدي  ستمرار جناحها وتطورها، وركيزة لتدعيم الثقةإل

تفاعل  إجيادالبيع والشراء بغرض املعلومات اليت تتعلق بتداول األوراق املالية وخاصة أوامر  الشفافية هي إعالنف
من حيث أحجامها واألسعار اليت تربم  بني قوى العرض والطلب، و إعالن املعلومات املتعلقة بالصفقات اليت تربم فعال

اإلفصاح فهو إعالن كل املعلومات اهلامة عن شركات املسامهة العامة  أما ،جتاهات السوقإا حىت يعرف املتعاملون 
ومتكن املستثمر يف شركة  شراء ورقة مالية معينة وتقدير السعر املناسب أوختاذ قرارات بيع إاملستثمر على  اليت تساعد

  . الشركة اليت يستثمر فيها معينة من احلكم على مدى اجلدارة والرتاهة اليت تدار ا

  بورصة اجلزائر :املطلب الثالث

م ودخلت حيز 1987قتصادية اليت أعلن عنها اإلصالحات اإل تعود فكرة إنشاء بورصة األوراق املالية يف إطار
ستقاللية املؤسسات العمومية وصناديق إعن تعلن قتصادية إويف نفس الوقت صدرت قوانني  ،م1988التطبيق عام 

وبذلك حتولت الشركات  ،لمؤسسات العمومية بني صناديق املسامهةلجتماعي اإلال مقسم رأس حيث  ،املسامهة
  .م 1988قانون التجاري املكمل بقوانني عام الشركات أسهم تساير أحكام العامة إىل 

  :1مرت بورصة اجلزائر باملراحل اآلتية: املراحل األساسية إلنشاء بورصة اجلزائر -1

اختذت احلكومة يف هذه املرحلة إجراءات بعد أن حتصلت معظم املؤسسات : م1992 -1990: املرحلة األوىل -
ومن مجلة هذه اإلجراءات إنشاء مؤسسة تسمى  ،إنشاء صناديق املسامهةكما مت أيضا احلكومية على استقالليتها 

ت هذه ولقد تأسس ،إىل حد كبري مهمة البورصة يف الدول املتقدمة بهمهمتها تش ،S.V.Mشركة القيم املنقولة 
 08ويديرها جملس اإلدارة املتكون من  ،دج 320000ـقدر رأس ماهلا ب إذ الشركة بفضل صناديق املسامهة الثمانية

  :وقد عرفت هذه الفترة إصدار املراسيم التنفيذية التالية ،سامهةاملكل عضو ميثل أحد صناديق  ،مثانية أعضاء
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  .مل على تنظيم العمليات على القيم املنقولةعي ،م1991ماي   21الصادر يف  169رقم  مرسوم تنفيذي �
يوضح أنواع وأشكال القيم املنقولة وكذا شروط اإلصدار من طرف شركات  91-177مرسوم تنفيذي رقم �

  .رأس املال

حرجة نامجة عن ضعف رأس ماهلا االجتماعي  مبرحلة لقد مرت هذه الشركة: م1999- م 1992املرحلة الثانية  -
دج كما مت تغيري امسها  932000 رفع رأمساهلا إىل متم 1992والدور غري الواضح الذي جيب أن تلعبه، ويف فيفري 

غري أن البورصة مل تشتغل باملرة حيث  قبالرغم من كل ما سبو، .B.V.Mوأصبحت تسمى بورصة القيم املتداولة 
وقد مت وضع األساس التشريعي لبورصة القيم املتداولة يف اجلزائر يف غضون عام  ،اعترضت انطالقتها مجلة من الصعوبات

املتمم واملعدل ألمر املتضمن قانون التجارة  م25/04/1993املؤرخ يف  08- 93م مبقتضى املرسوم التشريعي رقم  1993
  .سوق القيم املتداولةاملتعلق ب م1993ماي  23ملؤرخ يف ا 10- 93واملرسوم التشريعي رقم 

- 93ومبوجب هذين املرسومني التشريعيني مت تكريس انطالق عملية تأسيس بورصة اجلزائر حيث نص املرسوم األخري   
منحت هلا من  وقد ،على إنشاء هيئة ممثلة للسلطات العمومية تتكفل مبهمة تنظيم ومراقبة البورصة وعملياا 10

  .الصالحيات ما جعل أي نشاط بورصي مرهون بوجود هذه اهليئة

  :من خالل هيئتني ومها رتسري بورصة اجلزائ: اإلطار التنظيمي لبورصة اجلزائر - 2

 COSOBجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة   2-1
يتجلى دور جلنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة يف : 1

 :توليها مهمة تنظيم سوق القيم املنقولة و مراقبتها بالسهر خصوصا على

   ؛محاية املستثمرين يف القيم املنقولة -
  ؛حسن سري سوق القيم املنقولة و شفافيتها -

يعينون بقرار من   ستة أعضاء، سنوات )04 (رئيس يعني مبرسوم رئاسي لعهدة مدا أربع  :و تتكون اللجنة من 
        :زودت اللجنة بسلطات   لتمكينها من القيام مبهامها،  و .سنوات  )04 (وزارة املالية ملدة 

، يتم نشرها يف اجلريدة الرمسية حيث مبوافقة الوزير املكلف باملالية بسن أنظمة   اللجنة  تقوم:  سلطة التنظيميةال* 
 : ختص و

اللجوء العلين  القيم املنقولة من خالل إصدارواجبات اإلعالم اليت تتعني على الشركات املصدرة القيام ا عند  −
  ؛الدخول يف البورصة أو عمليات العرض العمومي ؛لإلدخار

      ؛قواعد مهنية مطبقة على الوسطاء يف عمليات البورصة −
   ؛التداول و املقاصة اليت ختص القيم املنقولة املسجلة يف البورصةشروط  −
     ؛حافظي السندات/   القواعد اليت ختص ماسكي احلسابات −
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  ؛التوصيل على السندات/ القواعد اليت ختص تسيري نظام الدفع  −
     ،تسيري حافظة القيم املنقولة −

  :   تسمح هذه السلطة للجنة بالتأكيد خصوصا من  :  التحقيقاالحترام واملراقبة و  سلطة* 

  ؛األحكام القانونية و التنظيمية اليت حتكم السوق ؛حترام املتدخلني يف السوقإ −
  ؛متثال الشركات اليت تطلب اللجوء العلين لإلدخار لواجبات اإلعالم اليت ختضع هلاإ −
  ؛حسن سري السوق −

ينتخبان ) 02(من رئيس و عضوين غرفة تأديبية و حتكيمية مكونةينشأ ضمن اللجنة     :سلطة التأديب و التحكيم*   
  .يعينهما وزير العدل) 02(ضمن أعضاء اللجنة، و قاضيني 

إخالل باإللتزمات املهنية و األدبية اخلاصة بالوسطاء يف عمليات  ختتص الغرفة بدراسة كل  : يف اال التأدييب −
  ؛و التنظيمية املطبقة عليهموكذا كل خمالفة لألحكام التشريعية ، البورصة

تقين يترتب على تفسري القوانني و التنظيمات اليت حتكم  نزاع ختتص الغرفة بدراسة كل :التحكيم يف جمال −
  : بني حيدث الذيو  ؛سري سوق البورصة

  ؛عمليات البورصة الوسطاء يف •
  ؛القيم عمليات البورصة و شركة إدارة بورصة الوسطاء يف •
  ؛همنالبورصة و زبائعمليات  الوسطاء يف •
 ؛عمليات البورصة و الشركات املدرجة الوسطاء يف •

 ،دج 4752000.00 ـبيقدر رأمساهلا وهي شركة ذات أسهم  : SGBVM  1القيم املنقولة  تسيريشركة   2-2
تقوم بتسيري ،   م1993ماي  23املؤرخ بـ  10- 93وفقا للمرسوم التشريعي  م1997ماي  25أنشئت بتاريخ وقد 

املعامالت اليت جترى حول القيم املنقولة يف البورصة يتمثل رأمساهلا يف األسهم املخصصة لوسطاء يف عملية البورصة 
تب يف قسط من رأس املال هذه الشركة كما أا تتلقى تعتمادا فعليا إال بعد أن يكإوال يصبح اعتماد أي وسيط 

  : ويتمثل األعضاء املؤسسون هلا يف ،رصةعموالت من العمليات اليت جترى يف البو

  ؛ CNMA, CNEP, CPA, BNA,BADR,BEA,BDL: البنوك الوطنية  −
 ؛CAAT, SAA, CCR, CAAR: شركات التأمني −

 ؛UNION BANK  :بنك خاص  −

  :ومن بني مهامها

  :فيما يلي صوصباخل وذلك، بسن تقنيات هلموذلك تقوم هذه اللجنة بتنظيم سري سوق القيم املنقولة :  الوظيفة القانونية
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  ؛ستثمارها يف عمليات البورصةإرؤوس األموال اليت ميكن  −
  ؛عتماده الوسطاء يف عمليات البورصة والقواعد املهنية اليت تطبق عليهمإ −
  ؛لتفاوض بشأا وشطبها وتعليق حتديد أسعارهالقبول القيم املنقولة  −
  ؛العروض العمومية لشراء القيم املنقولة −
  ؛عمليات املقاصةتنظيم  −

تتأكد هذه اللجنة من أن الشركات املقبول تداول قيمها يف السوق املالية تتقيد باألحكام التشريعية و :وظيفة الرقابة
يف جمال القيم املنقولة وعقد اجلمعيات العامة وتشكيل أجهزة اإلدارة والرقابة وعمليات نشر  ،والتنظيمية السارية عليها

  .قانونية

واملتعلقة  ،ملعاقبة كل خمالفة متعلقة باحلقوق املهنية للوسطاء COSOBلـ فهي املؤهلة  :تأديبية والتحكميةالوظيفة ال
كذلك بكل اللوائح والقواعد التشريعية والتنظيمية، أما فيما خيص التحكيم فهذه الغرفة مؤهلة للفصل يف خمتلف الرتاعات 

  .التقنية النامجة عن سوء فهم القوانني والقواعد املتعلقة بعمل البورصة
    COSOB. يات البورصةوحتدد قواعد حساباا يف الالئحة اليت تصدرها جلنة تنظيم ومراقبة عمل

بنك ، البنك اجلزائري اخلارجي، بنك التنمية احمللية: القيم املنقولة تسيريشركة  أهم املسامهني يف رأمسال ميثلو
 - الصندوق الوطين لألدخار و التوفري، البنك الوطين اجلزائري، القرض الشعيب اجلزائري، الفالحية  الفالحة و التنمية

  .بنك

  :ميكن التمييز بنيو  :1بورصة اجلزائر شروط اإلدراج يف -3

  :يف ميكن حصرهاو ؛شروط خاصة بالقيم حمل طلب اإلدراج 3-1

  ؛البد أن تكون هذه القيم املنقولة مصدرة من طرف شركة ذات أسهم −
  ؛البد من حتديد قيمة كل سهم −
إذا كانت األوراق املالية اليت تسند إليها   ميكن قبوهلا يف سوق السندات إالالقيم اليت تزيد يف رأس املال ال −

  ؛مقبولة يف التسعرية
وآخر أجل يوم دخوهلا بالتفاوض  ،حامل على األقل 100األفراد جيب أن توزع على على األسهم املعروضة  −

  ؛يف البورصة
  ؛القرض السندي املصدر من طرف الدولة ليس له حد أدىن ال يف عدد األسهم وال يف عدد املالك −

  :شروط خاصة باملؤسسة حمل طلب اإلدراج 3-2

  ؛مليون دينار 100احلد األدىن لرأس املال  −
  ؛من رأس ماهلا يف شكل قيمة منقولة على األقل %20إصدار  −
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  ؛قبل طلب الدخول إىل البورصة األخريتني سنتنيلنشر الوضعية املالية ل −
  ؛رصةتقدمي مجلة من املعلومات حتددها جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البو −
 ؛يف البورصة أن تكون هذه املؤسسة قد حققت أرباح خالل الدورة السابقة لتاريخ إيداع طلب الدخول −

شركة تسيري بورصة القيم يف حالة قيامها بتحويالت أو التخلي عن بعض األصول قبل دخوهلا إىل  مإعال −
  ؛البورصة

  ؛تقدمي تقرير عن تقييم أصوهلا من طرف خبري حماسيب −
  ؛دليال عن وجود هيئة الرقابة الداخلية باهليكل التنظيمي هلاأن تقدم  −

 : 1تتشكل بورصة اجلزائر من قسمنيو   -4

جند يف مقصورة  حالياو ،هذا القسم على سندات رأس املال و سندات الدين  يتم التداول يف :قسم القيم املنقولة 4-1
  :الرمسية مخس شركات مسجلة يف التسعرية  القيمشركة تسيري بورصة 

  ؛ )و أليانس للتأمينات   جممع صيدال، مؤسسة تسيري فندق األوراسي(لألسهم  شركات ثالث -
 .)تصاالت اجلزائر و دحليإسونلغاز، ( ثالث مؤسسات للسندات  -

سا  9بدءا من الساعة  تبدأ حصة التداولإذ . ثنني و أربعاءإالقيم املنقولة مرتني يف األسبوع و ذلك كل   تداول  يتم 
  :حسب املراحل الزمنية التالية ذلكد، و 00سا  12د صباحا و تنتهي قبل الساعة 30و

  املراحل الزمنية حلصة التداول يف قسم القيم املنقولة على مستوى بورصة اجلزائر    ):1 -4( اجلدول

  البيان  احلصة

  النداء االلكتروين لوسطاء عمليات البورصة   د 20سا و  9

  احلصةافتتاح   د 30سا و  9

  إدخال األوامر آليا من طرف العمالء املفاوضني على حمطات التداول   د 15سا و  10

  األوامر للمراجعة  طبع دفاتر  د 30سا و  10

  ) حساب التثبيت، التوزيعات( معاجلة األوامر املسجلة   د 40سا و  10

  معاجلة صفقات الكتل   د 50سا و  11

  عرض و نشر النتائج  د 05سا و  11

  إقفال احلصة           د  15سا و  11  

-www.sgbv.dz -املصدر: من إعداد الباحث وباالعتماد على املعلومات املستمدة من املوقع الرمسي لبورصة اجلزائر 
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املالية و اليت ترمي إىل إعادة إطار اإلصالحات املبذولة من طرف وزارة    يف:  قسم سندات اخلزينة العمومية  4-2
يل دور البورصة بصفة خاصة، مت إدراج عالسوق املايل يف عملية متويل اإلقتصاد الوطين بصفة عامة و تف اإلعتبار إىل

  . م2008فرباير  11سندات اخلزينة العمومية يف بورصة اجلزائر يف 

سنة حيث يتم تداوهلا عن  15سنوات و  10سنوات،  7تتنوع سندات اخلزينة املدرجة بني سندات ذات اآلجال و
      .حصص يف األسبوع 5مبعدل وذلك  ،طريق الوسطاء املاليني املعتمدين و شركات التأمني املتخصصة يف قيم اخلزينة

د، و تتم حسب املراحل  00سا  12د صباحا و تنتهي قبل الساعة  00سا  9بدءا من الساعة   تبدأ حصة التداول و
    :التاليةالزمنية 

  املراحل الزمنية حلصة التداول يف قسم سندات اخلزينة العمومية على مستوى بورصة اجلزائر   : )2 -4( اجلدول

  البيان  احلصة

 تقدمي دفاتر السندات لرمسيني املقصورة الذين يقومون مبراجعتها   د 15سا و  9د إىل  00سا  9
  فتتاح حصة التداول إ  د  15سا و  9
إدخال أوامر البورصة آليا من طرف العمالء املفاوضني لـوسطاء عمليات   د 00سا  10د إىل  15سا و  9

  البورصة 
  تعليق مرحلة إدخال األوامر   د  00سا  10
و مراجعتها من طرف وسطاء عمليات البورصة  األوامرنشر   د  15سا و  10د إىل  00سا  10  

  طرف العمالء املفاوضني و حتديد أسعار اإلقفالمن   معاجلة األوامر املصادقة   د 25سا و  10
  على السندات املسعرة  القيام بعمليات الكميات الكبرية   د  50سا و  11د إىل  35سا و  10
 عرض ونشر النتائج، إمضاء كشوف منشورات التبادالت و التعويض  د 00سا  11د إىل  50سا و  11

املؤمتن املركزي على (  Algérie Clearingجتهيز و حتويل ملفات املعلومات لـ   د 00سا  12د إىل  00سا  11
  )السندات

-www.sgbv.dz -املصدر: من إعداد الباحث وباالعتماد على املعلومات املستمدة من املوقع الرمسي لبورصة اجلزائر 

   :أوامر الشراء و أوامر البيع ويتم هذا بإحدى الطريقتني تم التداول يف البورصة مبواجهةيو

الشراء و البيع و ذالك خالل فترة  واجهة أوامريومي مبسعر   بتحديد التسعري بالتثبيت  يسمح :طريقة التثبيت .1
  :ـطريقة التسعرية بالتثبيت تسمح ب .سعر توازين إىلحمددة للوصول  زمنية 

  ممكن من الصفقات؛ عدد كرب أحتقيق  −
  توازن؛  التخفيض من الال −
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  لألسعار؛  يسمح بأقل تذبذب −
  تعني سعر الوحدة الذي تتداول عليه القيم؛  −

 .صاحل خالل كل مدة حصة التداولالوحيد الهو  −

  :طريقة التسعرية املستمرة  .2

  ؛والذي يشكل العديد من أسعار التوازن ،الشراء و البيع وامرأل متواصلة مواجهةيتمثل يف  −
. املستمرة جتميع كل األوامر، غري أنه مبجرد ما يتفق بائع و مشتري حول السعر، يتم التبادل ةالتسعرييتم يف  −

 ؛فتتاح إىل إقفال البورصةاإلستمرار من إتتم التبادالت بو

تتم مواجهة األوامر عن  ، حيث"التثبيت االلكتروين"إن الطريقة املتبعة يف التسعري ببورصة اجلزائر هي التسعري بـ
     .طريق جهاز اإلعالم اآليل

سوق البورصة اجلزائري هو سوق عاجلة، يعين أنه على املشتري دفع املبالغ املتعلقة بطلب الشراء الذي قدمه  إن   
لتأكد على وسطاء عمليات البورصة او ،بصورة فورية و على البائع أن ميتلك السندات املتعلقة بطلب البيع الذي حوله
 .من أن مقدم الطلب ميتلك السندات أو املبالغ لتغطية العملية اليت يريد القيام ا

التسليم احملدد من طرف /يتم تزامن تسليم األوراق املالية وتسديد األموال و ذلك حسب أجل التسديد
COSOB .حيدد هذا األجل بـ وT +3 وأيام عمل بالنسبة للقيم املنقولة ، T +1  أيام عمل بالنسبة لسندات اخلزينة

  .( Algérie Clearing )و هذا منذ إنشاء املؤمتن املركزي على السندات 

. يف حالة تعذر تسليم السندات يف اآلجال يعترب الوسيط يف عمليات البورصة و القيم يف حالة عجز عن التسليم
  .املنقولة غري املسلمةميكن لشركة تسيري بورصة القيم اللجوء إيل إعادة شراء القيم و

 17املؤرخ يف  04-03طبقا للقانون ) اجلزائرية للتسوية (  همت تأسيسفقد   املؤمتن املركزي على السندات أما     

  :التالية، و لقد أصبح مكلفا بالعمليات م2003فيفري 

فيه ميركز حفظ فتتاح وإدارة احلسابات اجلارية للسندات لصاحل ماسكي احلساب احلافظني املنخرطني إ −
تنفيذ العمليات على السندات اليت تقررها الشركات  السندات بتسهيل عملية توصيلها بني الوسطاء املاليني

 ؛)....رفع رأس املال ؛دفع أرباح السهم(  املصدرة

− ( International Securities Identification Number ) ISIN لعملياته و  السندات املقبولة  ترميز
 ؛املقياس الدويلذلك حسب 

 ؛نشر املعلومات املتعلقة بالسوق −
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والعمليات األخرى على  ،التوصيل/يف ختفيض تكلفة وآجال عمليات الدفع   و قد ساهم تأسيس هذه اهليئة  −
  ؛.....)الفوائد، ممارسة احلقوق ،حتصيل ربح األسهم(السندات 

املتعلق  م1993 ماي 23املؤرخ يف  واملتمم املعدل 93/10ولقد حدد املرسوم التشريعي رقم     
حتكار مقارنة إعمليات البورصة و الذي منحهم    القانون األساسي لوسطاء   ،املنقولة   القيم  ببورصة

تنظيم و مراقبة    يتم تنظيم و مراقبة نشاط وسيط عمليات البورصة من طرف جلنةو  ،يف البورصة املنقولة   القيم
  . السوق، كما خيضع ملوافقتها

الذين مت    مباإلمكان ممارسة نشاط وسطاء عمليات البورصة من طرف أشخاص طبيعيني أو شركات ذات أسهو 
  :وحتصي حاليا الساحة املالية اجلزائرية ستة وسطاء يف عمليات البورصة متثل البنوك العمومية التالية  ،قبوهلم لدى اللجنة

، بنك، بنك التنمية احمللية  -ياط حتالصندوق الوطين للتوفري و اإل اجلزائري،اجلزائري، البنك الوطين   اخلارجي   البنك
       .اجلزائري، بنك الفالحة و التنمية الريفية   القرض الشعيب

املعدل و  10-93رقم    املايل احملدد باملرسوم التشريعي ستثماربتقدمي اإلوتتمثل مهام الوسيط يف البورصة اجلزائرية    
  : م1993ماى  23املتمم و املؤرخ يف 

  حلساب املرسل؛  تشغيل القيم املنقولة أو قيم املنتجات املالية −
  حلساب زبائنها؛  التفاوض على الصفقة  −
  ؛حمفظة السندات أو  التسيري مبوجب حوالة −
    ؛نشاط املماثلة −
  ؛السعي التجاري املرتبط بإحدى النشاطات املذكورة أعاله  −
توسع نشاط وسطاء عمليات البورصة إىل ميادين جديدة كضمان حسن إجناز العمليات املالية، جملس و قد  −

 .اخل....املستثمرين
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  منهجية الدراسة: املبحث الثاين

 إىل إضافةختبار معلمات الدراسة سيتم من خالل هذا املبحث شرح خمتلف اخلطوات املنتهجة، إلتسهيل عملية    
وطرق احلصول على املعلومات الالزمة وكيفية  النموذج املعتمد يف بيان العالقة بني خمتلف املتغريات قيد الدراسة

  . عتماد عليه لفهم العالقة بني املتغرياتالذي مت اإل اإلحصائيمعاجلتها، كما سيتم شرح النموذج 

قة بني خمتلف هذه العناصر وفقا لكل مؤسسة على وسيتم دراسة جمموعة من املتغريات، عن طريق حماولة إبراز العال
  :حدى من أجل إختبار الفرضيات املوالية

 األرباح احملققة؛ توجد عالقة بني التوزيعات و −

 توجد عالقة بني األرباح احملققة والسعر السوقي للسهم؛ −

  .توجد عالقة بني التوزيعات والسعر السوقي للسهم −

   بياناتالومعاجلة طرق مجع  :املطلب األول 

يف بورصة  اليت يتم تداوهلاكل املؤسسات من عليها اليت مت إجراء الدراسة اجلزائرية تتكون جمموعة املؤسسات     
مؤسستني ومها جممع صيدال وفندق األوراسي  يف ة أساساواملتمثل، خالل العشر سنوات األخريةبشكل مستمر اجلزائر 
بداية تداول ( وأليانس للتأمينات، )م2007خروجها من التداول سنة (كل من الرياض سطيف  ستبعادإبعد وهذا 
الدراسة على مدى  فترةمتتد و مدرجة يف البورصة، مؤسسات أجنبية أربعإضافة إىل  ،)م2011املؤسسة من  أسهم

املتوفرة  والبيانات معطياتلل عتبارأخذا بعني اإل، وهذا م1999بدءا من سنة وذلك  األخريةاإلحدى عشرة  سنواتال
وحماولة املقارنة بني بغية القيام بدراسة إحصائية حتليلية للنتائج احملصل عليها،  ،بالدراسة عن املؤسسات املعنية
وقد مت ، نعكاساا على أسعار أسهم املؤسسةإمن خالل سياسة التوزيعات و جنبيةاألؤسسات املاملؤسستني الوطنيتني و

األرباح  ؛املوزعةاألرباح نصيب كل سهم من فيما خيص وذلك عتماد على البيانات املالية للمؤسسات املعنية اإل
من خالل الفرق بني األرباح احملققة لكل سهم  هاستنتاجإاألرباح احملتجزة لكل سهم فقد مت  أماسهم، كل احملققة ل

للسهم خالل  ي األخذ باملتوسط احلسايب للسعر السوقوالتوزيعات النقدية لكل سهم، يف حني أسعار األسهم فقد مت
  .الدراسة تتوافق وأهداف، وقد مت مجع املعلومات، تصنيفها وحتويلها مبا السنة

، وحتويلها ستغالل هذه البياناتإيف معاجلة و Excel 2007 و   SPSS 17 برناجمي ومت االعتماد على كل من   
  .وحتليلها نتائج معربة ميكن تفسريها إىللتوصل وهذا من أجل امبا يتوافق وغرض الدراسة  وتكييفها

 : التالية املصادرعتماد على اإلب الالزمة إلمتام الدراسة البيانات مجع متو   

 ؛التقارير السنوية للمؤسسات املعنية بالدراسة -
  ؛بالدراسةوالنشرات الصادرة عن البورصات اليت أدرجت فيها أسهم املؤسسات املعنية  تقاريرال -
 ؛وزيارة مواقع كل من املؤسسات والبورصات اليت أدرجت فيها نترنتاإل -
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  ملخص عن بيانات املؤسسات املدروسة :املطلب الثاين 

، ىحدعلى  ةاملساعدة يف إجراء الدراسة من خالل اجلداول املوالية لكل مؤسسوميكن تلخيص أهم املعطيات    
والسعر ) التوزيع/ حتجازاإل(النقدية تتطلبه الدراسة من عناصر، وهذا بالتركز على سياسة التوزيعات  وفقا ملاوذلك 

  .، وقد متت العملية بعد مجع البيانات وتصنيفهاالسوقي للسهم

اليت و ،املؤسساتذه اخلاصة املالية أو البيانات  قيد الدراسة، ملؤسساتعلى اسواء معربة عتماد على رموز وقد مت اإل
  :تتمثل يف

 أهم البيانات املعتمد عليها يف الدراسة     ):3 -4( اجلدول

  بيانال  الرمز  
1  SAI جممع صيدال  

2  AUR  فندق االوراسي  

3 ALC  ALCOA  
4 TXI  TEXAS INDUSTRIES  
5 ADTN  ADTRAN  
6  LR  LAFARGE  
7  ANNEE السنة 

8   BPA  السهم/ الربح 

9  DPA السهم/ التوزيعات 

10  RRC السهم/األرباح احملتجزة 

11  P A السعر السوقي للسهم 

  من إعداد الباحث :املصدر   

  SAI  صيدال   - 1

مؤسسة صيدال من بني أهم املؤسسات اجلزائرية اليت يتم تداول أسهمها على مستوى بورصة اجلزائر، وتشهد وتعترب    

باملؤسسة واليت تتمثل يف تلخيص ألهم البيانات اخلاصة  املوايلاجلدول حتقيق نتائج اجيابية إذ تتطور باستمرار، ويف 

األرباح احملققة والتوزيعات لكل سهم ومتوسط السعر السوقي ألسهمها لكل سنة، وقد اقتصرت الدراسة على مدة 

  .م، أخذا بعني االعتبار للبيانات املتوفرة 2009إىل  1999سنة من تداول أسهم املؤسسة يف البورصة وذلك 
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  SAIـالبيانات املالية ل    ):4 -4( اجلدول

ANNEE BPA DPA RRC P A 
1999 72,18 36 36,18 809,642 

2000 27,11 20 7,11 776,304 

2001 37,987 40 -2,013 705,577 

2002 18,733 9 9,733 452,187 

2003 48,229 24 24,229 432,381 

2004 45,623 20 25,623 348,5 

2005 43,055 20 23,055 348,666 

2006 54,748 23 31,748 401,346 

2007 87,215 11 76,215 410 

2008 132,86 35 97,86 400,714 

2009 256 35 221 385,441 

  www.cosob.org ؛www.saidalgroup.dz ؛ www sgbv.dz :من إعداد الباحث باالعتماد على :املصدر

  -  4،16،19: أنظر املالحق -

  AURمؤسسة تسري فندق االوراسي    -2

ومن بني املؤسسات األوىل اليت مت إدراج املؤسسات اجلزائرية،  أهمكذلك من األوراسي كما تعترب املؤسسة الفندقية   

 أهموتتمثل أسهمها للتداول على مستوى بورصة اجلزائر، كما تشهد املؤسسة تطورا ملحوظا مع مرور السنوات، 

  :بياناا فيما يلي

  AURـالبيانات املالية ل     ):5 -4( اجلدول

ANNEE BPA DPA RRC PA 
1999 29,080 19 10 250.00 

2000 29,005 20 9 389,348 

2001 33,135 22 11 342,500 

2002 41,647 25 17 244,138 

2003 50,312 30 20 257,000 

2004 59,416 35 24 268,784 

2005 78,810 40 39 285,500 

2006 113,277 45 68 371,447 

2007 114,650 47 68 402,826 

2008 124,871 49 76 424,509 

2009 138,000 50 88 450,000 

   www.cosob.org ؛ www sgbv.dz ؛www.el-aurassi.com :من إعداد الباحث باالعتماد على :املصدر

  -5،16،20:أنظر املالحق -
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3-    ALCOA )ALC ( 

ALC اجلدول (4- 6):    البيانات املالية لـ    

ANNEE BPA DPA RRC PA 
1999 0.3 0.101 0.199 20.26 

2000 1.83 0.50 1,33 13.13 

2001 1.06 0.60 0,46 12.46 

2002 0.59 0.60 -0,01 11.69 

2003 1.09 0.60 0,49 13.84 

2004 1.50 0.60 0,9 15.21 

2005 1.41 0.60 0,81 15.30 

2006 2.59 0.60 1,99 16.80 

2007 2.98 0.68 2,3 19.30 

2008 -0.09 0.68 -0,77 14.60 

2009 -1.23 0.26 -1,49 12.70 

2010 0.25 0.12 0,13 13.26 

  -  3،7: أنظر املالحق - .www.alcoa .comمن إعداد الباحث باالعتماد على  :املصدر

 

4-    TEXAS INDUSTRIES)TXI (   

 TXI البيانات املالية لـ     : )7 -4( اجلدول

ANNEE BPA DPA RRC PA 
1999 4.18 0.225 3.95 32.35 

2000 3.15 0.30 2.85 32.30 

2001 1.24 0.30 0.94 33.43 

2002 2.38 0.30 2.08 35.43 

2003 -1.15 0.30 -1.45 34.44 

2004 1.69 0.30 1.39 35.32 

2005 5.12 0.30 4.82 40.62 

2006 0.35 0.30 0.05 19.96 

2007 3.94 0.30 3.64 26.98 

2008 3.14 0.30 2.84 30.02 

2009 -0.64 0.30 -0.94 28.98 

2010 -1.40 0.30 -1.70 27.39 

   - 1،9: أنظر املالحق -www.txi.comن إعداد الباحث باالعتماد على م :املصدر
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5-  ADTRAN  )ADTN ( 

ADTN اجلدول (4- 8):       البيانات املالية لـ   

ANNEE BPA DPA RRC PA 
1999 1.33 0.00 1.33 32.37 

2000 3.13 0,00 3,13 53.18 

2001 0.45 0,00 0,45 23.60 

2002 0.65 0,00 0,65 22.88 

2003 0.80 1.15 -0,35 25.72 

2004 0.93 0.32 0,61 27.68 

2005 1.33 0.34 0,99 24.42 

2006 1.07 0.36 0,71 24.73 

2007 1.13 0.36 0,77 24.32 

2008 1.24 0.36 0,88 20.00 

2009 1.19 0.36 0,83 20.08 

2010 1.82 0.36 1,46 28.99 

  www.adtran.comمن إعداد الباحث باالعتماد على  :املصدر

6- LAFARGE )LR (  

LR اجلدول(4- 9):      البيانات املالية لـ      

  
  
  
  
  
  
  
  

  -  8: أنظر امللحق -  .www.lafarge.com:من إعداد الباحث باالعتماد على :املصدر

  

  

 

  

ANNEE BPA DPA RRC PA 
2000 6,80 2,20 4,60 70,127 

2001 5,97 2,30 3,44 83,389 

2002 3,52 2,30 0,99 77,327 

2003 4,92 2,30 2,39 50,517 

2004 5,16 2,40 2,52 60,726 

2005 6,39 2,55 3,59 64,748 

2006 7,86 3,00 4,56 83,749 

2007 11,05 4,00 6,65 102,596 

2008 8,27 2,00 5,67 77,291 

2009 2,77 2,00 0,57 47,398 

2010 2,89 1,00 1,79 47,130 
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  النموذج اإلحصائي املعتمد عليه: املطلب الثالث

 دارـحناإل دراسة من واهلدف ،الدراسة هذه فرضيات صحة ختبارإل البسيط اخلطي حنداراإل منوذج ستخدامإ مت   

 التابع املتغري على يطرأ الذي التغري تفسري يف تساعد واليت التابع، واملتغري املستقلة املتغريات بني العالقة إجياد هو
 :تقسيم متغريات الدراسة حسب كل حالة إىلوميكن  املستقلة، املتغريات قيم يف للتغري تبعا

  متغريات الدراسة    :)10 -4( اجلدول

    (y) املتغريات التابعة (x) املتغريات املستقلة  احلالة

  أ
   (RRC)السهم من األرباح احملتجزةنصيب      (BPA)  نصيب السهم من األرباح احملققة - 1أ

  (DPA) نصيب السهم من األرباح املوزعة    (BPA) نصيب السهم من األرباح احملققة - 2أ

  (PA) سعر السهم السوقي  (BPA)     احملققة األرباحنصيب السهم من   ب

  ت
  (PA) سعر السهم السوقي -1ت  (RRC)  نصيب السهم من األرباح احملتجزة

  (PA) سعر السهم السوقي -2ت  (DPA) من األرباح املوزعةنصيب السهم  

  من إعداد الباحث :املصدر

حندار البسيط وذلك حسب كل فمن خالل املتغريات السابقة الذكر واملؤسسات املعنية بالدراسة يتم دراسة اإل

احملققة كمتغري مستقل، دراسة العالقة بني نصيب السهم من األرباح  -أ- حالة ويف كل مؤسسة، إذ يتم يف احلالة 
ب السهم من األرباح احملتجزة يف يكمتغري تابع، وذلك من خالل نص) حتجاز، التوزيعاإل(بسياسة توزيعات األرباح 

  .مرحلة أوىل، ومن مث مع نصيب السهم من األرباح املوزعة يف مرحلة ثانية

ققة يف سعرها السوقي، وهذا للوقوف على تأثري نصيب السهم من األرباح احملفسيتم دراسة  - ب–املرحلة  يف أما
  .مدى تفسري األرباح احملققة من قبل املؤسسة لقيمتها السوقية

سيتم التركيز على دور  - ت–فبعد التطرق ملدى أثر األرباح احملققة يف القيمة السوقية للسهم، ومن خالل املرحلة 
    .   حتجازأثر كل من التوزيع واإلسياسة التوزيعات يف حتديد قيمة السهم السوقية، وهذا بدراسة 

ستسمح مبعرفة التوجه العام للظاهرة ، واليت البسيط حندار من الشكلمعادلة اإلالدراسة على  عتماد يفوسيتم اإل   
  :سواء كانت طردية أو عكسية بني املتغريين التابع واملستقل، وتأخذ هذه املعادلة الشكل املوايل

� �� ���   

  املتغري التابع؛ يعرب عن: � حيث •
  .فهو املتغري املستقل يف املعادلة حسب كل حالة: �أما  •

متوسط التغري يف املتغري التابع نتيجة تغري  �حندار، إذ تقيس فهي عبارة عن معامالت اإل �، �بينما كل من   
  .املتغريينحندار مبعرفة العالقة اليت تربط وحدة واحدة يف املتغري املستقل، وتسمح لنا معادلة اإل
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  :1ى بالعالقة التاليةوالذي يعط، Rرتباط املتغري التابع باملتغري املستقل من خالل معامل االرتباط إويتم معرفة مدى   

� � � ∑ 
 � –∑ 
 .  ∑ �
��� ∑ 
���∑ 
����� ∑ ����∑ ����

   

��� تكون R حيث أن قيمة � � � ، من طريف اال Rقتربت قيمة إرتباط قويا كلما نه يكون اإلأمما يعين ، ��
، رتباط بني املتغريين التابع واملستقلإقتراب قيمتها من الصفر والذي يعين عدم وجود إعلى العكس من ذلك يف حال 

  . فإا تدل على نوع العالقة بني املتغريين طردية كانت أو عكسية Rأما إشارة 
نه يستعمل هلذا الغرض معامل التحديد إيف املتغري املستقل، فوملعرفة نسبة التغري احلاصل يف املتغري التابع نتيجة التغري   
R
  .االرتباط معاملمربع والذي ميثل ، 2

 اجلدولية (t)احملسوبة مع  (t)، حيث يتم مقارنة (t)ختبار ستيودنت إعتماد على ختبار معنوية العالقة، فسيتم اإلوإل   
 تعدد املتغريا: k متثل حجم العينة؛ :  n(  n-k-1ودرجة حرية  %5، مبستوى داللة )19،20أنظر امللحقني (

العالقة ذات أمهية إحصائية، كما ندعم ذلك من  أناجلدولية تبني  (t)احملسوبة أكرب من  (t)فإذا كانت ، )املستقلة
  .  (F)ختبار فيشرإخالل 
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   لنتائجحتليل ا عرض و:املبحث الثالث

عتماد على ، وباإلSPSS 17ستغالل خمرجات إمن خالل اجلانب التطبيقي وهذا ب املواليةالتوصل إىل النتائج مت   
  .البيانات السابقة لكل مؤسسة 

  املؤسسات اجلزائرية: املطلب األول

 :صيدال -1

  :كما يلي SPSS 17نامج رستخدام بإتتمثل النتائج املتحصل عليها ب

 :رباح احملققةالعالقة بني سياسة التوزيعات واأل  . أ

  SAI لـ أثر نصيب السهم من االرباح احملققة يف سياسة التوزيع املنتهجة     ):11- 4(اجلدول

  R  R
2  Adjusted 

R Square 
�   �   F t  

  20.430  417.40  19.710-  0.932  0.977  0.979  0.989  األرباح احملتجزة - 1أ

  1.496  2.237  19.704  0.068  0.11  0.199  0.446  توزيعات األرباح - 2أ

 SPSS  17من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات :املصدر

 األرباح إىلاحملتجزة يرجع  األرباحمن التغري يف  %97.9ما نسبته  أنميكن القول من خالل النتائج احملصل عليها  •
احملتجزة  األرباحتغري يف  إحداث إىلاحملققة بوحدة واحدة يؤدي  األرباحالتغري يف  أناحملققة من قبل املؤسسة، حيث 

 األرباحرتفاع إ إىلاحملققة بوحدة واحدة ستؤدي  األرباحالزيادة يف  أنجتاه، مما يعين وحدة ويف نفس اإل 0.932 ـب
عن  أسفرت، واليت (t)ختبار ستيودنت إ عتماد علىيتم اإلولتحديد مدى قوة العالقة وحدة،  0.932 ـاحملتجزة ب

t=20.43  وهي تفوقt  و  %5 حريةاجلدولية عند مستوىn=10  وبالتايل ) 19أنظر امللحق ( 2.31واليت متثل
، كما ميكن 0.989والذي بلغت قيمته  رتباطوهذا ما يعرب عنه معامل اإل العالقة قوية بني املتغريين أنميكن القول 

أنظر ( 5.32، واليت متثل k=m+1=2و n=10و  %5عند مستوي حرية ، )فيشر إحصاء( Fتدعيم ذلك بقيمة 
 .مما يؤكد على قوة العالقة بني املتغريين 417.4احملسوبة  Fقل من قيمة أوهي ) 20امللحق 

ولكن دومنا داللة احملققة،  األرباح إىلمن التغريات فيها ترجع   %19.9 تهنسبما ن إاملوزعة ف ألرباحل بالنسبة أما •
وليتني، وهذا ما يتضح من خالل القوة التفسريية داجل Fو tقل من أاحملسوبة  Fو tوهذا كون كال من  إحصائية

  .%11للنموذج واليت متثل 
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 :احملققة وسعر السهم األرباحالعالقة بني   . ب

  SAIلـ أثر نصيب السهم من الربح احملقق على سعره السوقي     :)12- 4(اجلدول

R  R
2  Adjusted 

R Square 
�   �   F t  

0.281  0.079  0.079  -0.727  551.775  0.773  -0.879  

 SPSS  17من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات :املصدر

احملققة  األرباح إىليرجع  األسهم أسعارمن  %7.9نه يف جممع صيدال ما نسبته أيتضح من النتائج احملصل عليها  •
 إىلرتباط الذي يساوي من قبل هذه املؤسسة، والعالقة اليت تربط املتغريين ضعيفة وهذا ما يعكسه معامل اإل

  .قل من القيمة اجلدوليةأقيمتهما احملسوبة كانت واليت  Fو tختباري إوما يؤكده كال من ، 28.1%

 :العالقة بني التوزيعات وسعر السهم السوقي  . ت

 SAIأثر سياسة التوزيعات على سعر السهم السوقي لـ     : )13- 4(اجلدول

  R  R
2  Adjusted 

R Square 
�   �   F t  

  1.154-  1.331  546.66  0.985-  0.032  0.129  0.359  األرباح احملتجزة - 1ت

  1.201  1.442  341.461  6.281  0.042  0.138  0.372  توزيعات األرباح -2ت

 SPSS  17من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات :املصدر

، وبقوة األرباححتجاز إالتغري يف  إىل أساساترجع  األسهم أسعارمن التغريات يف  %12.9 أنتعرب النتائج على  •
 0.985ـخنفاض يف سعر السهم بإ إىلبوحدة واحدة يؤدي  األرباححتجاز إرتفاع إ، ف%35.9 إىلرتباط تصل إ

قيمهما احملسوبة  أن ، حيثFو tختبارات إمن خالل  وهذا ما يتأكد إحصائيةوحدة، ولكن هذه العالقة دومنا داللة 
 .اجلدولية هاقل من قيمأ تكون
تؤدي  إذاملوزعة،  األرباحالتغري يف نصيب السهم من  إىل األسهم أسعارمن التغريات يف  %13.8 ترجعكما  •

يف عالقة طردية، ولكنهما كذلك  وحدة 6.28ـ رتفاع سعر سهمها بإ إىلالزيادة يف نصيب السهم بوحدة واحدة 
 .Fو t كل من ختباراتإما تعكسه  و، وهإحصائيةدون داللة 
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  :فندق االوراسي    -2

 :العالقة بني سياسة التوزيعات واالرباح احملققة  . أ

  AURمن االرباح احملققة يف سياسة التوزيع املنتهجة لـأثر نصيب السهم     : )14- 4(اجلدول

  R  R
2  Adjusted 

R Square  �   �  F t  

  36.745  1350.181  14.170-  0.720  0.993  0.993  0.997  األرباح احملتجزة - 1أ

  14.705  216.246  14.078  0.281  0.956  0.960  0.980  توزيعات األرباح - 2أ

 SPSS  17من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات :املصدر

 إىلأساسا احملتجزة يرجع  األرباحمن التغري يف  %99.3ما نسبته  أنمن خالل النتائج احملصل عليها ميكن القول  •
 األرباحتغري يف  إحداث إىلاحملققة بوحدة واحدة يؤدي  األرباحالتغري يف  أناحملققة من قبل املؤسسة، حيث  األرباح

رتفاع إ إىلاحملققة بوحدة واحدة ستؤدي  األرباحالزيادة يف  أنجتاه، مما يعين وحدة ويف نفس اإل 0.72 ـاحملتجزة ب
 إذ  على قوة العالقة الرابطة بني املتغريين Fوt  ختباراتإكل من  تفرزأوحدة، وقد  0.72 ـاحملتجزة ب األرباح

 .0.997واليت تصل قيمتها إىل كرب من القيمة اجلدولية أتكون القيمة احملسوبة هلما 
الزيادة يف  أنمما يعين  احملققة، األرباح إىلمن التغريات فيها ترجع   %96ن نسبة إاملوزعة ف ألرباحل وبالنسبة •

رتباط وحدة، ومتثل قيمة معامل اإل 0.281بـاملوزعة  األرباحرتفاع يف اإل إىلاحملققة بوحدة واحدة سيؤدي  األرباح
 . Fو tواليت يؤكده كل من  ،واليت حتمل دالالت على قوة العالقة الرابطة بني املتغريين 0.98

 :احملققة وسعر السهم األرباحالعالقة بني   . ب

  AURلـ أثر نصيب السهم من الربح احملقق على سعره السوقي    :)15- 4(اجلدول

R  R
2  Adjusted R 

Square  �   �  F t  

0.646  0.417  0.352  1.943  168.885  6.440  2.538  

 SPSS  17من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات :املصدر

 إىلات يف السعر السوقي لسهم االوراسي يرجع ريمن التغ %41.7نسبة  أنمن خالل النتائج احملصل عليها يتنب  •
ويقدر وحدة، 1.943ـرتفاع باإل إىلاحملققة بوحدة واحدة يؤدي بالسهم  األرباحرتفاع إ أناحملققة، ما يعين  األرباح

، Fو tختباري إوهذا ما يثبته كل من والذي يعرب عن قوة العالقة الرابطة بني املتغريين،  %64.6رتباط بـمعامل اإل
 .حيث تكون القيم احملسوبة أكرب من القيم اجلدولية
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 :العالقة بني التوزيعات وسعر السهم السوقي  . ت

  AURأثر سياسة التوزيعات على سعر السهم السوقي لـ     : )16- 4(اجلدول

  R  R
2  Adjusted 

R Square  �   �  F t  

  2.567  6.588  206.776  2.708  0.358  0.423  0.650  األرباح احملتجزة - 1ت

  2.348  5.514  87.119  6.469  0.311  0.380  0.616  توزيعات األرباح -2ت

 SPSS  17من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات :املصدر

 األرباح إىلمن التغري يف سعر السهم يرجع  %42.3ما نسبته  أنمن خالل النتائج احملصل عليها ميكن القول  •
رتفاع إ إىلبوحدة واحدة يؤدي  تجزةاحمل األرباحيف رتفاع باإلالتغري  أناحملتجزة من قبل املؤسسة لكل سهم، حيث 

، والذي يعرب عن قوة 0.65رتباط عند قيمة يف حني كان معامل اإلوحدة ،  2.708ـاالوراسي ب أسهم أسعار
حيث كانت القيم احملسوبة  قوة العالقة الرابطة بني املتغريين Fوt ختباري إكل من  كدأوقد العالقة بني املتغريين، 

 .هلما أعلى من قيمها اجلدولية
وفق عالقة ، إليها ساسباألترجع  األسهم أسعار من التغريات يف  %38 تهنسبما ن إاملوزعة ف لألرباحبالنسبة  أما •

 . Fو tختبارات إ، ومت تأكيدها من خالل 0.616إذ كانت قيمة معامل االرتباط متثل  قوية تربط بينهما

 األجنبيةاملؤسسات : املطلب الثاين

3- LAFARGE :  

 :رباح احملققةالعالقة بني سياسة التوزيعات واأل  . أ

  LRأثر نصيب السهم من االرباح احملققة يف سياسة التوزيع املنتهجة لـ    : )17- 4(اجلدول

  R  R
2  Adjusted 

R Square  �   �  F t  

  12.475  155.618  1.370-  0.786  0.939  0.945  0.972  األرباح احملتجزة - 1أ

  3.336  11.468  1.370  0.214  0.511  0.560  0.749  توزيعات األرباح - 2أ

 SPSS  17من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات :املصدر

احملققة، وفق  األرباح إىلاحملتجزة راجع  األرباحمن التغري يف   %94.5 أنتظهر النتائج املتعلقة مبؤسسة الفاراج  •
 عتماد على، ومت التأكيد عليه باإل0.972رتباط الذي بلغت قيمته معامل اإل عنه أسفرعالقة طردية وقوية حسب ما 

 .كرب من قيمهما اجلدوليةأاحملسوبتني واليت كانت  Fو tكل من 
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كانت قيمة معامل التفسري  إذاحملققة لكل سهم ونصيب السهم من التوزيعات  األرباحونفس الشيء بالنسبة لعالقة  •
تربط  مع عالقة قويةنسبة تفسري أثر األرباح احملققة يف حتديد سياسة التوزيعات املنتهجة، واليت تعكس ، %56متثل 

  . Fوt ختبارات إ،وتثبت قوا 0.749بني املتغريين تصل قيمة معاملها إىل 

 :احملققة وسعر السهم األرباحالعالقة بني   . ب

  LRلـ السوقيأثر نصيب السهم من الربح احملقق على سعره      :)18- 4(اجلدول

R  R
2  Adjusted R 

Square  �   �  F t  

0.779  0.607  0.563  5.379  38.195  13.875  3.725  

 SPSS  17من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات :املصدر

 األرباحالتغري يف  إىلأساسا عود ت إمنامن التغريات احلاصلة يف سعر السهم السوقي لسهم الفارج  %60.7تعد  •
، كما تكون قيمة كل من 0.779فالعالقة الرابطة بني املتغريين تكون قوية إذ تصل قيمة معامل االرتباط إىل احملققة، 

tوF رتباطاحملسوبة أكرب من قيمها اجلدولية وهو ما يوافق معامل اإل. 

 :العالقة بني التوزيعات وسعر السهم السوقي  . ت

  LRأثر سياسة التوزيعات على سعر السهم السوقي لـ    : )19- 4(اجلدول

  R  R
2  Adjusted R 

Square  �   �  F t  

  3.097  9.590  50.078  6.133  0.462  0.516  0.718  األرباح احملتجزة - 1ت

  2.888  8.340  26.429  16.794  0.423  0.481  0.694  توزيعات األرباح -2ت

 SPSS  17من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات :املصدر

 األرباحالتغري احلاصل على نصيب السهم من  إىل أساسايرجع  األسهم أسعارمن التغري يف  %51.6نسبة  أن •
، 0.718رتباط فيها إىل واليت تصل قيمة معامل اإل احملتجزة، وفق عالقة طردية وقوة ربط معقولة بني هذين املتغريين

 .على قوة العالقة Fوtختباري إوقد أكد ، %46.2كما أن القوة التفسريية للنموذج تصل إىل 
التغري احلاصل يف نصيب السهم من  إىلترجع  إمنا األسهمهذه  أسعارمن التغري يف  %48.1نسبة  أنكما  •

، ومت التوصل 0.694 رتباطوميثل فيها قيمة معامل اإل التوزيعات النقدية، كما تعترب العالقة الرابطة بني املتغريين قوية
 .احملسوبة واليت كانت أكرب من القيم اجلدولية هلا Fوtإىل قيمة كل من  
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 :جمموعة من املؤسسات األمريكية    -4

 :العالقة بني سياسة التوزيعات واالرباح احملققة  . أ

   ADTN  ،ALC ،TXI  لـياسة التوزيعات أثر نصيب السهم من الربح احملقق على س     :)20- 4(اجلدول

   R  R
2  Adjusted 

R Square  �   �  F t  

األرباح  - 1أ
  احملتجزة

TXI  0.936  0.876  0.873  0.969  -0.107  324.789  18.022  
ALC  0.993  0.987  0.987  0.973  -0.122  3443.04  58.678  
ADTN  0. 876  0.768  0.763  1.031  -0.085  152.367  12.344  

توزيعات  - 2أ
  األرباح

TXI  0.194  0.038  0.017  0.033  0.072  1.806  1.344  
ALC  0. 233  0.054  0.034  0.027  0.122  2.639  1.624  
ADTN  0.055  0.003  -0.019  -0.031  0.085  0.140  -0.374  

 SPSS  17من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات :املصدر

 احملتجزة يعود األرباحالتغري يف نصيب السهم من  أنيتضح  األمريكيةمن النتائج احملصل عليها يف املؤسسات  •
رتفاع نصيب إ إىلاحملققة للسهم يؤدي  األرباحكل زيادة يف  أن أياحملقة لكل سهم،  األرباحالتغري يف  إىل أساسا

، وهذا ما يؤكده كال املتغريينة العالقة الرابطة بني رتباط مدى قومعامل اإلكما يظهر ، احملتجزة األرباحالسهم من 
 .كرب من القيمة اجلدولية هلماأكانت القيمة احملسوبة  حيث Fو tختباري إمن 
العالقة لم تكن فاحملققة،  األرباحبالنسبة للعالقة الرابطة بني التغري يف نصيب السهم من التوزيعات والتغري يف  أما •

على ضعف العالقة الرابطة بني وأكد  Fو t  ختباريإ كل من ما أثبتهوهذا  بني املتغريين ذات داللة إحصائية، الرابطة
 . هذين املتغريين

 :احملققة وسعر السهم األرباحالعالقة بني   . ب

  ADTN ،ALC ،TXIلـ أثر نصيب السهم من الربح احملقق على سعره السوقي    : )21- 4(اجلدول

 R  R
2  Adjusted 

R Square  �   �  F t  

TXI  0.283  0.080  0.060  5.244  39.692  4.018  2.004  
ALC  0.664  0.440  0.428  14.950  23.599  36.204  6.017  
ADTN  0.604  0.365  0.351  23.144  20.145  26.405  5.139  

 SPSS  17من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات :املصدر

احملققة والسعر السوقي للسهم على وقد مت إبراز من خالل معاجلة العالقة الرابطة بني نصيب السهم من األرباح  •
التغري يف  إىل أساسايرجع  األسهم أسعارمن التغري يف معتربة  ةنسب أنمستوى هذه املؤسسات إىل أمهية هذه العالقة، و

رتفاع سعر السهم إ إىلرتفاع نصيب السهم بوحدة واحدة من الربح احملقق يؤدي إ أن إذاحملققة لكل سهم،  األرباح
 .قوة العالقة الرابطة بني هذين املتغريين Fو tختباري إ، ويظهر كل من عدد من الوحداتيف السوق ب
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 :العالقة بني التوزيعات وسعر السهم السوقي  . ت

  ADTN ،ALC ،TXIأثر سياسة التوزيعات على سعر السهم السوقي لـ      :)22- 4(اجلدول

   R  R
2  Adjusted 

R Square  �   �  F t  

األرباح  - 1ت
  احملتجزة

TXI  0.306  0.094  0.074  5.469  40.249  4.752  2.180  
ALC  0.598  0.358  0.344  13.761  25.721  25.658  5.065  
ADTN  0.550  0.302  0.287  17.909  23.127  19.936  4.465  

توزيعات  -2ت
  األرباح

TXI  0.028  0.001  -0.021  3.100  41.921  0.037  0. 193  
ALC  0.670  0.449  0.437  130.527  10.917  37.494  6.123  
ADTN  0.076  0.006  -0.016  -5.133  27.759  0.267  -0.517  

 SPSS  17من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات :املصدر

يرافق  إذاحملتجزة،  األرباحالتغري يف نصيب السهم من  إىلراجع  األسهم أسعارالتغري يف  أنكما تظهر النتائج  •
النتائج قوة العالقة الرابطة بني  أثبتت، كما ارتفاع يف سعر السهماحملتجزة  األرباحرتفاع يف نصيب السهم من اإل

 .Fو tختباري كل من إاملتغريين من خالل 
يف كل من  أسعار األسهم ال يؤثر يف  ن التغري يف نصيب السهم من التوزيعاتإوعلى العكس من ذلك ف •

TXI ,ADTN  ،ختبارات إنتائج ما توضحه وهذا  إحصائيةداللة  أيالعالقة بينها ال حتمل وt وFأما ، ALC 

وهذا من خالل العالقة القوية اليت تربط تأثري التوزيعات يف سعر السهم السوقي، وهذا ما تؤكده  فيالحظ عكس ذلك
    .  Fو t اختبارات كل من

  م نتائج الدراسةييتق: املطلب الثالث

مت التوصل إىل جمموعة من ملدروسة من خالل التطرق يف اجلانب التطبيقي إىل خمتلف العالقات الرابطة بني العوامل ا   
، فباستغالل إثر معاجلة بيانات املؤسسات املدروسةكما مت مالحظة جمموعة من التفاعالت بني هذه املتغريات ، النتائج

  : هاألشكال املوالية ميكن القول أن

 نصيب السهم من يلميسياسة توزيعات األرباح إلتباع إجتاه األرباح احملققة من طرف املؤسسة، حيث متيل  �
جيابية، وعلى العكس من ذلك يف حال حتقيقها إرتفاع كلما حققت املؤسسة نتائجا األرباح احملتجزة واملوزعة إىل اإل

ن السابقني، كما يرتباط يف العنصراسة عالقة اإلللنتائج السلبية، وهذا تأكيد على ما مت التوصل إليه من خالل در
ث ال ي، حتجزة للسهمتكون أكثر سالسة من األرباح احملققة واحمل لكل سهم نالحظ كذلك أن التوزيعات اراة

 .نكسارا حادا يف ميلهاإيكون 

  :فمن خالل الشكل املوايل ميكن مالحظة ذلك

  




�א�	���א��א��  














































�������א������������������������� دא����

 
181 

  SAIخالل مدة الدراسة لـللسهم  DPA.RRC.BPAتطور كل من  شكل يوضح      ):1 -4( الشكل

  

  من إعداد الباحث: املصدر 

حتجاز اجلزء إتتفاعل األرباح احملتجزة واملوزعة مع األرباح احملققة من طرف املؤسسة، كما متيل املؤسسة إىل 
ستثماراا، لكن املالحظ كذلك التذبذب يف توزيعات األرباح لدى إستغالهلا يف متويل األكرب من األرباح احملققة إل

SAI  إىل ضعف العالقة بني  ابقاالتوصل سمت فيما على عكس املؤسسات األخرى، وهو ما يظهر من خالل الشكل
اح حتجاز اجلزء األكرب من األربالتوزيعات واألرباح احملققة لدى هذه املؤسسة،  وهذا قد يكون مليل املؤسسة إل

اللتان تكون فيهما سياسة  LRو AURيف ظل أمهية النتائج اليت حتققها كل عام، على عكس كل من  احملققة
والشكل التايل يبني  ،) LR فيما خيص 11:أنظر امللحق( التوزيعات سلسة تتطور فيها التوزيعات بشكل أكثر ليونة

  :هذا

   AURخالل مدة الدراسة لـللسهم  DPA.RRC.BPAتطور كل من  شكل يوضح     ):2 -4( الشكل

  

 من إعداد الباحث: املصدر
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ستقرار النسيب مهما كانت النتيجة وعلى العكس من ذلك متاما فإن املؤسسات األمريكية متيل توزيعاا إىل اإل   
هو جتنب اآلثار السلبية من احملتوى  من ذلك اهلدف األساسييكون احملققة وهذا يف ظل إجراء توزيعات فصلية، وقد 

قيمة أسهمها، فال يف جيايب إتفاعل إحداث ستغالل نظرية اإلشارة يف إاإلعالمي الناتج عن التذبذب يف التوزيعات، و
مة التوزيعات إال إذا كانت على يقني بقدرا على احملافظة على هذا املستوى اجلديد هلا، وميكن يتعلن الزيادة يف ق

  )14،16أنظر املالحق (: ذلك يف الشكل املوايلمشاهدة 

   TXIخالل مدة الدراسة لـللسهم  DPA.RRC.BPAتطور كل من  شكل يوضح     ):3 -4( الشكل

 

 من إعداد الباحث: املصدر

جيابية احملققة رتفاع يف قيمة سهمها، حيث ختلق النتائج اإلإكما تصاحب تطور النتيجة احملققة من قبل املؤسسة  �
مة أسهمها، والعكس من ذلك يينعكس على قسمر الذي املستثمر نوعا من التفاؤل حول مستقبل املؤسسة، األلدى 

 :يف حال اخلسارة، والشكل املوايل يوضح ذلك

  LRخالل مدة الدراسة لـللسهم  PADPA.RRC.BPA.تطور كل من  شكل يوضح     ):4 -4(الشكل 

 

 من إعداد الباحث: املصدر
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حيث مل تؤثر النتائج  املؤسسات األخرى املدروسةمتاما لكل  ةمغاير ت يف نتائجهاكان SAIإال أن مؤسسة 
بعدم وجود عالقة قوية سابقا  إليهمتاما وهو ما مت التوصل  عاكساجتاه مجيابية احملققة على قيمة السهم، وكان اإلاإل

  )10،13،15: أنظر املالحق( :األمر الذي يربزه الشكل املوايلتربط املتغريين، 

  SAIخالل مدة الدراسة لـللسهم  PADPA.RRC.BPA.تطور كل من  شكل يوضح     :) 5 -4( الشكل

  

 من إعداد الباحث: املصدر

تأثري هذه األخرية على قيمة  كانكما صاحب تفاعل بني التغري يف سياسة التوزيعات وسعر السهم السوقي، حيث  �
مما يؤكد مدى أمهية سياسة توزيعات األرباح يف حتديد قيمة أسهم يف املؤسسات املدروسة، بارزا سهم املؤسسة 

املؤسسات  أن إالحتجاز، اإل أويف منأى عن هذا التأثري سواء من حيث التوزيعات  SAIاملؤسسة، وقد كانت 
الدور الفعال للبورصة يف قد يكون السبب راجع إىل و .تفسريا أكثر فيها األرباححتجاز إكانت عملية  األمريكية

 :الشكل املوايل هو ما يوضحه نشر واإلفصاح عن املعلومات اخلاصة باملؤسسات، والحتديد سعر السهم من خالل 

 TXIخالل مدة الدراسة لـللسهم  DPA.RRC.PAتطور كل من  شكل يوضح     ): 6 -4( الشكل

  

  من إعداد الباحث: املصدر
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مالحظة توافق النتائج املستخلصة من بيانات املؤسستني اجلزائريتني مع املؤسسات من خالل الفصل التطبيقي ميكن    
 إىل إضافةقتصاد نامي إاألجنبية املختارة، وهذا يف ظل بورصة جزائرية تتميز باحلداثة مقارنة بالبوصات األجنبية، و

التوزيعات يف املؤسستني اجلزائريتني كانت خالل الفترة املدروسة املستثمر اجلزائري، فستثماري لدى نقص الوعي اإل
 أما، ألخرىوراسي واليت كانت دائمة النمو من سنة تتميز بالتذبذب بالنسبة لصيدال وعلى العكس من ذلك األ

ال يف ح إضافيةتوزيعات  وإجراءلمؤسسات األجنبية فإا تسعى دائما للحفاظ على مستوى التوزيعات، لبالنسبة 
ذه القيمة اجلديدة من توزيع مواصلة العندما تكون لديها ثقة بقدرا على  ذلككانت النتائج تسمح بذلك، و

، ولتكون كإشارة مالية املنتهجة لسياسة التوزيعات اإلعالميلمحتوى لالسليب  ألثرل اتفاديوهذا مستقبال،  األرباح
  .تنعكس إجيابا على قيمة أسهمها أداء املؤسسةجيابية حول إحتمل يف طياا أخبارا ملستثمريها 

على سبيل املثال تعلن عن التوزيعات وجتريها  واملالحظ كذلك حول إجراء التوزيعات أن املؤسسات األمريكية
متها يف حال عكست ي، مما يفعل وينعش التعامل يف أسهمها ويرفع من قفترة زمنية قصرية خاللو بشكل فصلي

، على عكس املؤسسات اجلزائرية اليت يتم وأدائها معلومات مهمة حول مستقبل املؤسسة يااومحلت يف ط التوزيعات
  .n+1من السنة  فيها اإلعالن عن التوزيعات لدى حتديد نتيجة الدورة، والذي يكون عموما مع اية شهر مارس

  :املطروحةلفرضيات لختبار إواليت تكون ك تخلصة من اجلانب التطبيقيسامل النتائج وتتمثل أهم

األرباح احملققة خالل السنة اجلارية، فاملؤسسة تلجأ إىل اإلعالن عن وسياسة التوزيعات  وجد عالقة بنيت −
 رتفعيالباقي من األرباح احملققة غري املوزعة متثل األرباح احملتجزة اليت مستوى معني من التوزيعات وبالتايل 

 ؛احملققة وقلة التوزيعات والعكسرتفاع األرباح إب نصيب السهم منها
 ؛، إذ يعترب الربح اهلدف األهم يف نظر املستثمرعلى القيمة السوقية للسهم كبريتؤثر األرباح احملققة بشكل  −

جيابية، وينتج عن ذلك زيادة الطلب على أسهم ستثمار أمواله يف املؤسسة ذات النتائج اإلإلذا يلجأ إىل 
 ؛سعرها السوقيرتفاع إاملؤسسة مما يؤدي إىل 

فاإلعالن عن التوزيعات  تؤدي سياسة التوزيعات املنتهجة من قبل املؤسسة إىل التأثري على قيمة السهم؛ −
حتجاز األرباح إىل حتقيق منو إجيذب املستثمرين الراغبني يف احلصول على أرباح عاجلة، كما تؤدي عملية 

  . ح رأمساليةمستقبال إضافة إىل إمكانية حتقيق أربا يف قيمة أسهمها
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  :الرابع خالصة الفصل

، حيث أظهرت أمهية سياسة يف اجلانب النظري إليهتعد هذه الدراسة التطبيقية مبثابة الفاصل ملا مت التوصل   
األمهية اليت تكتسيها األرباح احملققة  وهذا يف ظلالتوزيعات بالنسبة للمؤسسة واليت تنعكس من خالل قيمة أسهمها، 

  .، وذلك ملا كانت تعكسه من العالقة بينها وبني سعر السهماملؤسسةمن قبل 

املتبعة من قبل املؤسسة، وهذا من خالل  التوزيعات كما أن األرباح احملققة قد تلعب دورا فاعال يف حتديد سياسة  
باقي  هانتائج يفحتجاز أو توزيع األرباح على املستثمرين، واملالحظ أن صيدال الوحيدة اليت مل تكن متاثل اإل

  .، والذي قد يرجع إىل حداثة خوصصة املؤسسة وتداول أسهمها على مستوى البورصةاملؤسسات

ختالف امليول إوهذا رغم  ،يف جمملها كما كانت العالقة الرابطة بني سياسة التوزيعات والسعر السوقي للسهم قوية  
ختالف هذه امليول يتمثل يف البيئة إوأثر كل منها على قيمة السهم، ولعل العامل األساسي يف  حتجازإىل التوزيع واإل
وكيفية تعاملها مع األمر يف الظروف اليت تتميز باملنافسة الشديدة بني املؤسسات، وهذا ما لوحظ من  احمليطة باملؤسسة

الفرنسية تتبع التوزيعات إىل حد كبري األرباح خالل جمموعة املؤسسات املدروسة، حيث كانت يف اجلزائر واملؤسسة 
    .ستقرار يف املؤسسات األمريكيةاحملققة، يف حني كانت متيل إىل اإل
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 أسسه التعرف على أهم نكون قد وقفنا على خمتلف مكونات اهليكل املايل للمؤسسة، وذلك من خاللذا العرض    

 ضستعراإالتركيز على املصادر الطويلة األجل منها، ولقد مت وذلك بيف قيمة املؤسسة  تأثريهوحمدداته وكذا مدى 

اليت مت مع التطرق ألهم النتائج  ةألثر اهليكل املايل على قيمة املؤسسخمتلف وجهات النظر التقليدية منها واحلديثة 

للمؤسسة ختالف القائم حول وجود هيكل مايل مثايل إال أنه ميكن رغم اإلو، صها من قبل هذه التوجهاتستخالإ

 لديها اد مجلة من األسس واحملددات اليت متكن املؤسسة من الوصول إىل اهليكل املايل الذي خيفض تكلفة التمويلعتمإ

    . والذي بدوره خيتلف من مؤسسة ألخرى ،إىل أدىن حد ممكن مما يعظم من قيمتها

لكوا هما بالنسبة للمؤسسة، وهذا عامال متعترب  األرباحسياسة توزيعات  أن أيضا من خالل ما سبق يتضحو   

فبذلك أطراف خارجية، إىل توفري متويل داخلي للمؤسسة من خالل األرباح احملتجزة دون احلاجة للجوء  على تعمل

ستعمال إستقاللية من القيود اليت تفرضها األطراف املاحنة للتمويل، كما حتقق منو يف قيمتها عن طريق إحتقق املؤسسة 

التحكم يف توزيع الثروة على ، وتعترب كذلك سياسة توزيعات األرباح مبثابة عنصر الذايت التمويليهذا املصدر 

، أسهمهاقيمة والذي تعكسه حاالا  أحسناملؤسسة يف  إبرازعلى عتماد عليها يكون العمل منصبا فباإل ،املسامهني

إرضاء مالكيها بوهذا  جتة عن سياسة التوزيعاتستفادة قدر املستطاع من املزايا الناجاهدة لإلتسعى املؤسسة فلذا 

  .ستثمارااوحتقيق التمويل الكايف إل

إذا ما متكنت من  ، وهذاجل التحكم يف قيمة أسهمهاأوسيلة مهمة يف متناول املؤسسة من  تعتربفالتوزيعات إمنا 

 حتققتوزيعات نتهاج سياسة إإجياد والعمل على ملؤسسة على ا حتديد معامل سياسة التوزيعات املثلى هلا، مما يفرض

ستقرار حتقيق إإىل ا ما يدفع  ستثماراا،متويل عن طريق األرباح احملتجزة إل إضافة إىلللمستثمرين مستقرة  عوائد

  .سهم يف األجل الطويلهذه األجيابية على قيمة إاألمر الذي سينعكس بطريقة  ،نسيب يف أسعار أسهمها

 أن البورصة تلعب الدور البالغ األمهية يف متكني املؤسسة من حتقيق التوازن بني رغبات وجيب التنويه هنا إىل   

حتياجاا التمويلية، وهذا من خالل خلق السهولة يف حتويل ملكية األسهم وحتقيق السيولة الالزمة إمستثمريها و

عتبارها شكال مهما يف سياسة توزيعات إب حملتاجيها، كما تعد األساس يف إمتام املؤسسة لعملية إعادة شراء أسهمها

  :النتائج والتوصيات اليت ميكن اخلروج ا من هذا العرض ما يلي أهمو. األرباح
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  النتائج: أوال

إن احملاور األربعة اليت تضمنتها هذه الدراسة شكلت اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية وتساؤالا الفرعية، وقد 

ستعراض وحتليل اجلوانب املتعلقة ذا املوضوع والفرضيات اليت إخلصنا من خالل ذلك إىل النتائج التالية على ضوء 

  :نطلقنا منها إ

ستثمارية، من خمتلف املصادر التمويلية املتاحة أمام املؤسسة لتمويل حاجاا اإلاهليكل املايل هو عبارة عن مزيج  −

التمويل عن طريق أموال امللكية واليت تتمثل يف كل من : أساسيني إىل قسمني هاميتقس يمكنا تنوعت فمومه

أساسا يف القروض املباشرة ستدانة، واملتمثلة ق اإلياملمتازة واألرباح احملتجزة والتمويل عن طر ؛األسهم العادية

 ؛والسندات، وتعد تكلفة التمويل العنصر املهم يف املفاضلة بني هذه املصادر

بناء اهليكل املايل األمثل بالنسبة هلا حبيث تكون عنده تكلفة التمويل عند أدىن مستوياا األمر الذي باملؤسسة  قومت −

عتبار ملختلف هلا، وهذا يف ظل األخذ بعني اإل قيمةأعلى وميكنها من حتقيق تها جيايب على قيمعود باألثر اإلي

فقد تولد املصادر التمويلية الرخيصة مستويات عالية من اخلطر على العكس من ذلك مصادر العوامل املؤثرة فيه، 

 ضرورة العمل على املوازنة بني العائد واملخاطر؛ ةمما يفرض على املؤسس التمويل املكلفة،

، وكذا على شكل أرباح موزعة املستثمرين إىليف تقرير النسب الواجب دفعها  األرباحعات يتتمثل سياسة توز −

يف متويل ستثمارها إوإعادة ستغالهلا إحمتجزة بغية  أرباححتجازها يف املؤسسة على شكل إالواجب  األرباحنسبة 

شكل التوزيعات  كذلك سياسةهذه ال كما حتدد، من قبلها املسطرة وخمتلف عمليات النمو املستقبلية مشاريعها

 ؛اخل....إما على شكل نقدي أو جتزئة األسهم  إجراؤها املقرر

ستقرار يف حتقيق األرباح، هذه األخرية اليت ستقرار توزيعاا وهذا من خالل ضمان اإلإاملؤسسة على ضمان تعمل  −

العوامل املتحكمة يف قيمة املؤسسة، تكون األرباح احملققة من و تعد احملرك األساسي لكافة األطراف يف املؤسسة؛

  ؛األرباحأعلى لون إىل دفع أسعار مرتفعة على أسهم املؤسسات اليت حتقق ين غالبا ما مييإذ أن املستثمر

فالتوزيعات تعكس األداء احلسن للمؤسسة،  قيمة السهم دورا هاما يف حتديدسياسة توزيعات األرباح  لعبت −

عموما تكون قادرة على تغطية مبلغ هذه التوزيعات وال تعاين من صعوبات مالية التوزيعات  املؤسسة فحينما تقرر

  .ستثمارااإستغالل األرباح احملتجزة يف متويل إ، وتعمل على النمو والتطور من خالل حتول دون قيامها بذلك
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  االقتراحات: ثانيا

  :فيما يلي إجيازهاقتراحات ميكن مجلة من اإل إىلخنلص  أنبناء على ما تقدم ميكن 

ستغالل خمتلف اجلوانب املتعلقة باهليكل املايل، وهذا إوالعمل على  أكثرطالع يتعني على املؤسسات اجلزائرية اإل −

، خاصة يف ظل الطرق التمويلية التنويع يف على أكثرعتماد ، واإلاألصعدةعلى خمتلف  أدائهاجل حتسني أمن 

  ؛املنافسة الشديدة

يل كفء يتيح للمؤسسات فرصا أكثر للحصول على مصادر التمويل املناسبة، وذلك ضرورة وجود سوق ما −

بتفعيل دور البورصة اجلزائرية خاصة فيما خيص عدد املؤسسات املدرجة وخمتلف األدوات املالية املتداولة فيها، 

يف   يتم تداوهلااملالئمة هلا واليتاألدوات املالية وإستحداث  إستخداممن خالل تشجيع املؤسسات على  هذاو

من سهيل عملية تقييم املؤسسات تكذلك بالسوق املالية الكفؤة سمح كما تستثماراا، إمتويل  من أجلالبورصة 

 ؛نعكاسات على قيم أوراقها املالية نتيجة التغري يف املؤشرات األساسية للمؤسسةاإلظهور  خالل

لكافة املستثمرين عرب القنوات املخصصة لذلك، وهذا من ضرورة اإلفصاح عن خمتلف املعلومات املتعلقة باملؤسسة  −

، وتوفري املعلومات والبيانات املتعلقة باملؤسسات وهذا من خالل بناء أجل ضمان الشفافية والتقييم اجليد للمؤسسة

 يضمن الشفافية يف التعامل؛ومتاح نظام معلومات فعال 

عتبارها إجراء روتيين يتم إعلى قيمة أسهم املؤسسة، دومنا  ستغالل سياسة توزيعات األرباح يف إحداث أثر اجيايبإ −

ستثمارية املتاحة وهذا بدراسة كل املصادر التمويلية إضافة إىل الفرص اإل من خالله توزيع الفائض من األرباح،

ا كإشارات مالية ترسلها هلغالستإأمام املؤسسة وتكوين هيكل مايل أمثل يعمل على تعظيم قيمة املؤسسة، و

 ؛املؤسسة إىل املستثمرين تعكس األداء اجليد للمؤسسة

قيام املؤسسات بدراسات وأحباث فيما يتعلق باملؤثرات على القيمة السوقية ألسهمها، وخاصة فيما تعلق بسياسة  −

 .توزيعات األرباح وهذا للوصول إىل سياسة توزيعات مثلى متكنها من تعظيم قيمة أسهمها

وصلنا إىل ما كنا و ،جنازهإنكون قد وفقنا يف  أن نرجوقد مت بعون اهللا إمتام هذا العمل املتواضع، الذي  األخريويف   

  .نصبو إليه، واهللا املوفق
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	 �ـــــــــــ �� 	����� ������� Txi 

       

 

ANNEE BPA DPA RRC X 

1999 

Q1 0,48 0,0563 0,4237 26,03 

Q2 1,35 0,0563 1,2937 29,31 

Q3 1,28 0,0563 1,2237 45,87 

Q4 1,07 0,0563 1,0137 28,21 

2000 

Q1 0,65 0,0563 0,5937 36,41 

Q2 1,36 0,0563 1,3037 32,03 

Q3 0,78 0,0563 0,7237 35,56 

Q4 0,51 0,0563 0,4537 35,62 

2001 

Q1 -0,55 0,0563 -0,6063 26,53 

Q2 0,11 0,0563 0,0537 30,69 

Q3 1,21 0,0563 1,1537 31,5 

Q4 0,47 0,0563 0,4137 32,44 

2002 

Q1 0,29 0,0563 0,2337 36,07 

Q2 1,11 0,0563 1,0537 41,02 

Q3 0,24 0,0563 0,1837 36,79 

Q4 0,79 0,0563 0,7337 32,5 

2003 

Q1 -0,81 0,0563 -0,8663 23,87 

Q2 -0,36 0,0563 -0,4163 19,82 

Q3 -0,16 0,0563 -0,2163 30,72 

Q4 0,19 0,0563 0,1337 25,29 

2004 

Q1 0,99 0,0563 0,9337 33,65 

Q2 1,77 0,0563 1,7137 34,51 

Q3 -0,74 0,0563 -0,7963 23,53 

Q4 -0,31 0,0563 -0,3663 26,55 

2005 

Q1 0,71 0,0563 0,6537 62,11 

Q2 1,83 0,0563 1,7737 55,05 

Q3 1,68 1,075 0,605 40,2 

Q4 1,42 0,075 1,345 51,94 

2006 

Q1 0,49 0,075 0,415 55,42 

Q2 1,8 0,075 1,725 58,78 

Q3 -2,25 0,075 -2,325 60,38 

Q4 0,27 0,15 0,12 54,21 

2007 

Q1 0,52 0,075 0,445 47,75 

Q2 1,12 0,075 1,045 56,94 

Q3 1,23 0,075 1,155 76,32 

Q4 1,19 0,075 1,115 77,76 

2008 

Q1 0,53 0,075 0,455 80,93 

Q2 0,93 0,075 0,855 73,52 

Q3 1,07 0,075 0,995 60,28 

Q4 0,66 0,075 0,585 64,33 

2009 

Q1 0,39 0,075 0,315 56,36 

Q2 -1,53 0,075 -1,605 35,47 

Q3 0,11 0,075 0,315 27,25 

Q4 0,39 0,075 -1,605 27,17 

2010 

Q1 -0,98 0,075 -1,055 37,29 

Q2 -0,35 0,075 -0,425 38,94 

Q3 0,06 0,075 -0,015 35,38 

Q4 -0,13 0,075 -0,205 36,91 
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	 �ـــــــــ    : : : : ����������������2�� 	����� �������
	 �ـــــــــ�� 	����� �������
	 �ـــــــــ�� 	����� �������
	 �ـــــــــ�� 	����� �������ADTN   

 

ANNEE BPA  DPA RRC X 

1999 

Q1 0,24 0 0,24 20,62 

Q2 0,28 0 0,28 26,43 

Q3 0,37 0 0,37 38,03 

Q4 0,44 0 0,44 44,43 

2000 

Q1 0,44 0 0,44 64,78 

Q2 0,48 0 0,48 58,69 

Q3 1,99 0 1,99 58,62 

Q4 0,22 0 0,22 32,29 

2001 

Q1 0,1 0 0,1 24,69 

Q2 0,12 0 0,12 24,32 

Q3 0,13 0 0,13 21,87 

Q4 0,1 0 0,1 23,52 

2002 

Q1 0,11 0 0,11 26,25 

Q2 0,13 0 0,13 22,63 

Q3 0,09 0 0,09 18,03 

Q4 0,32 0 0,32 24,63 

2003 

Q1 0,14 0 0,14 17,48 

Q2 0,16 0 0,16 22,83 

Q3 0,22 1,075 -0,855 28,64 

Q4 0,27 0,075 0,195 33,95 

2004 

Q1 0,26 0,08 0,18 32,91 

Q2 0,27 0,08 0,19 28,94 

Q3 0,24 0,08 0,16 27,66 

Q4 0,19 0,08 0,11 21,2 

2005 

Q1 0,2 0,08 0,12 17,34 

Q2 0,28 0,08 0,2 22,15 

Q3 0,44 0,09 0,35 28,21 

Q4 0,41 0,09 0,32 29,97 

2006 

Q1 0,21 0,09 0,12 29,09 

Q2 0,28 0,09 0,19 24,39 

Q3 0,34 0,09 0,25 22,57 

Q4 0,24 0,09 0,15 22,87 

2007 

Q1 0,24 0,09 0,15 23,69 

Q2 0,29 0,09 0,2 25,67 

Q3 0,32 0,09 0,23 25,28 

Q4 0,28 0,09 0,19 22,66 

2008 

Q1 0,26 0,09 0,17 19,24 

Q2 0,35 0,09 0,26 22,27 

Q3 0,36 0,09 0,27 22,55 

Q4 0,27 0,09 0,18 15,94 

2009 

Q1 0,24 0,09 0,15 15,27 

Q2 0,3 0,09 0,21 19,09 

Q3 0,34 0,09 0,25 22,89 

Q4 0,29 0,09 0,2 23,07 

2010 

Q1 0,29 0,09 0,2 23,95 

Q2 0,44 0,09 0,35 27,47 

Q3 0,5 0,09 0,41 31,17 

Q4 0,51 0,09 0,42 33,67 
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ANNEE BPA  DPA RRC X 

1999 

Q1 0,3 0,101 0,199 20,26 

Q2 0,33 0,1 0,23 27,05 

Q3 0,35 0,101 0,249 32,34 

Q4 0,46 0,101 0,359 35,16 

2000 

Q1 0,47 0,125 0,345 37,01 

Q2 0,47 0,125 0,345 32,47 

Q3 0,42 0,125 0,295 29,09 

Q4 0,45 0,125 0,325 29,06 

2001 

Q1 0,47 0,15 0,32 35,1 

Q2 0,36 0,15 0,21 39,73 

Q3 0,4 0,15 0,25 34,68 

Q4 -0,17 0,15 -0,32 35,16 

2002 

Q1 0,26 0,15 0,11 36,54 

Q2 0,27 0,15 0,12 34,63 

Q3 0,23 0,15 0,08 26,07 

Q4 -0,27 0,15 -0,42 21,99 

2003 

Q1 0,17 0,15 0,02 21,6 

Q2 0,26 0,15 0,11 23,09 

Q3 0,33 0,15 0,18 26,75 

Q4 0,33 0,15 0,18 32,59 

2004 

Q1 0,41 0,15 0,26 36,02 

Q2 0,46 0,15 0,31 32,55 

Q3 0,32 0,15 0,17 31,57 

Q4 0,31 0,15 0,16 32,81 

2005 

Q1 0,3 0,15 0,15 30,15 

Q2 0,53 0,15 0,38 28,85 

Q3 0,33 0,15 0,18 26,89 

Q4 0,26 0,15 0,11 26,06 

2006 

Q1 0,7 0,15 0,55 30,29 

Q2 0,85 0,15 0,7 32,75 

Q3 0,62 0,15 0,47 30,3 

Q4 0,41 0,15 0,26 28,86 

2007 

Q1 0,76 0,15 0,61 32,07 

Q2 0,82 0,17 0,65 38,26 

Q3 0,64 0,17 0,47 39,51 

Q4 0,74 0,17 0,57 36,91 

2008 

Q1 0,37 0,17 0,2 33,31 

Q2 0,67 0,17 0,5 39,21 

Q3 0,33 0,17 0,16 28,29 

Q4 -1,49 0,17 -1,66 14,57 

2009 

Q1 -0,59 0,17 -0,76 8,7 

Q2 -0,32 0,03 -0,35 9,7 

Q3 0,07 0,03 0,04 11,9 

Q4 -0,027 0,03 -0,057 14,2 

2010 

Q1 -0,19 0,03 -0,22 14,93 

Q2 0,13 0,03 0,1 12,51 

Q3 0,06 0,03 0,03 11,03 

Q4 0,25 0,03 0,22 13,72 
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����������������4::::     ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� �������
	 �ـــ    ��
	 �ـــ��
	 �ـــ��
	 �ـــ��     SAI 

DIVIDENDES 

Montant des Dividendes Distribuées par année 

1999 36 DA  

2000 20 DA  

2001 40 DA  

2002 09 DA  

2003 24 DA 

2004 20 DA  

2005 20 DA  

2006 23 DA  

2007 11 DA  

2008 
35 DA  

2009 
 

 

Informations Financières (1) 

Exercice : 2009 2008 2007 

Chiffre d'affaires :  12.190.945.854 9.882.486.205 8.022.396.286 

Valeur ajoutée :  7.855.445.923  6.220.523.631 4.871.616.363 

Cash Flow :  3.398.026.738 2.045.615.936 1.456.636.001 

Résultat net de 
l'exercice :  

2.560.637.476 1.346.638.302 872.149.771 

Dividende par action : 35 DA 35 DA 11 DA  

Rendement Dividende / 
Action (2) : 

8,02% 9,20% 2,89%  

Bénéfice Net par 
Action : 

256 DA 135 DA 87,21 DA 
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	 �ـــ    : : : : ����������������5�� �������
	 �ـــ�� �������
	 �ـــ�� �������
	 �ـــ�� �������     AUR 

Informations Financières 

Exercice : 2009 2008 2007 

Chiffre d'affaires :  1.702.261.042   1.958.651.078  1.792.327.620 

Valeur ajoutée :  1.297.318.954  1.523.991.098   1.410.210.801 

Cash Flow :   988.299.846  908.238.549   846.001.827  

Résultat net de 
l'exercice :  

 829.961.257  749.226.318  687.901.518  

Dividende par action :  50 DA   49 DA   47 DA  

Rendement Dividende / 
Action(1) : 

 11,11%  10.89%  11%  

Bénéfice Net par 
Action : 

 138 DA   125 DA   116 DA  

 

����������������6 : : : :     ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� �������
	 �ـــ��
	 �ـــ��
	 �ـــ��
	 �ـــ��     ADTN 

ADTRAN Dividend History *  

Declared Payable Amount Type 

07/12/11 08/11/11 $0.09 Regular Cash 

04/12/11 05/12/11 $0.09 Regular Cash 

01/18/11 02/17/11 $0.09 Regular Cash 

10/12/10 11/11/10 $0.09 Regular Cash 

07/29/10 08/12/10 $0.09 Regular Cash 

04/29/10 05/13/10 $0.09 Regular Cash 

01/19/10 02/18/10 $0.09 Regular Cash 

10/14/09 11/12/09 $0.09 Regular Cash 

07/14/09 08/13/09 $0.09 Regular Cash 

04/14/09 05/14/09 $0.09 Regular Cash 

01/20/09 02/19/09 $0.09 Regular Cash 

10/13/08 11/13/08 $0.09 Regular Cash 

07/14/08 08/14/08 $0.09 Regular Cash 

04/14/08 05/15/08 $0.09 Regular Cash 

01/21/08 02/21/08 $0.09 Regular Cash 

11/01/07 11/15/07 $0.09 Regular Cash 

08/02/07 08/16/07 $0.09 Regular Cash 

05/03/07 05/17/07 $0.09 Regular Cash 

02/08/07 02/22/07 $0.09 Regular Cash 

11/02/06 11/16/06 $0.09 Regular Cash 

08/04/06 08/18/06 $0.09 Regular Cash 



 א����������������������������������������������������������������������������������

 

207 

05/04/06 05/18/06 $0.09 Regular Cash 

02/07/06 02/17/06 $0.09 Regular Cash 

11/04/05 11/17/05 $0.09 Regular Cash 

08/05/05 08/19/05 $0.09 Regular Cash 

05/05/05 05/19/05 $0.08 Regular Cash 

02/04/05 02/16/05 $0.08 Regular Cash 

11/02/04 11/16/04 $0.08 Regular Cash 

08/03/04 08/17/04 $0.08 Regular Cash 

05/04/04 05/18/04 $0.08 Regular Cash 

02/03/04 02/17/04 $0.08 Regular Cash 

10/31/03 11/17/03 $0.075 Regular Cash 

07/31/03 08/29/03 $0.075 Regular Cash 

07/31/03 08/29/03 $1 Special Cash 
 

 

����������������7 : : : :     ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� �������
	 �ـــ    ��
	 �ـــ��
	 �ـــ��
	 �ـــ��     ALC 

Dividend History ALC 

Declared  Recorded  Paid  Amount  Type  

 

5/5/11 
 

5/16/11 
 

5/25/11 
 

$0.03 
 

Cash 
 

1/21/11 
 

2/4/11 
 

2/25/11 
 

$0.03 
 

Cash 
 

10/1/10 
 

11/5/10 
 

11/25/10 
 

$0.03 
 

Cash 
 

7/23/10 
 

8/6/10 
 

8/25/10 
 

$0.03 
 

Cash 
 

4/22/10 
 

5/7/10 
 

5/25/10 
 

$0.03 
 

Cash 
 

1/25/10 
 

2/5/10 
 

2/25/10 
 

$0.03 
 

Cash 
 

9/25/09 
 

11/6/09 
 

11/25/09 
 

$0.03 
 

Cash 
 

7/24/09 
 

8/7/09 
 

8/25/09 
 

$0.03 
 

Cash 
 

3/16/09 
 

5/8/09 
 

5/25/09 
 

$0.03 
 

Cash 
 

1/23/09 
 

2/6/09 
 

2/25/09 
 

$0.17 
 

Cash 
 

9/19/08 
 

11/7/08 
 

11/25/08 
 

$0.17 
 

Cash 
 

7/18/08 
 

8/8/08 
 

8/25/08 
 

$0.17 
 

Cash 
 

3/14/08 
 

5/2/08 
 

5/25/08 
 

$0.17 
 

Cash 
 

1/18/08 
 

2/8/08 
 

2/25/08 
 

$0.17 
 

Cash 
 

9/14/07 
 

11/2/07 
 

11/25/07 
 

$0.17 
 

Cash 
 

7/20/07 
 

8/3/07 
 

8/25/07 
 

$0.17 
 

Cash 
 

4/20/07 
 

5/4/07 
 

5/25/07 
 

$0.17 
 

Cash 
 

1/19/07 
 

2/2/07 
 

2/25/07 
 

$0.17 
 

Cash 
 

9/15/06 
 

11/3/06 
 

11/25/06 
 

$0.15 
 

Cash 
 

7/14/06 
 

8/4/06 
 

8/25/06 
 

$0.15 
 

Cash 
 

4/21/06 
 

5/5/06 
 

5/25/06 
 

$0.15 
 

Cash 
 

1/13/06 
 

2/3/06 
 

2/25/06 
 

$0.15 
 

Cash 
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9/16/05 
 

11/4/05 
 

11/25/05 
 

$0.15 
 

Cash 
 

7/18/05 
 

8/5/05 
 

8/25/05 
 

$0.15 
 

Cash 
 

4/22/05 
 

5/6/05 
 

5/25/05 
 

$0.15 
 

Cash 
 

1/14/05 
 

2/4/05 
 

2/25/05 
 

$0.15 
 

Cash 
 

9/17/04 
 

11/5/04 
 

11/25/04 
 

$0.15 
 

Cash 
 

7/9/04 
 

8/6/04 
 

8/25/04 
 

$0.15 
 

Cash 
 

4/29/04 
 

5/10/04 
 

5/25/04 
 

$0.15 
 

Cash 
 

1/16/04 
 

2/6/04 
 

2/25/04 
 

$0.15 
 

Cash 
 

9/12/03 
 

11/7/03 
 

11/25/03 
 

$0.15 
 

Cash 
 

6/13/03 
 

8/8/03 
 

8/25/03 
 

$0.15 
 

Cash 
 

4/11/03 
 

5/2/03 
 

5/25/03 
 

$0.15 
 

Cash 
 

1/10/03 
 

2/7/03 
 

2/25/03 
 

$0.15 
 

Cash 
 

9/13/02 
 

11/8/02 
 

11/25/02 
 

$0.15 
 

Cash 
 

7/12/02 
 

8/2/02 
 

8/25/02 
 

$0.15 
 

Cash 
 

3/15/02 
 

5/23/02 
 

5/25/02 
 

$0.15 
 

Cash 
 

1/11/02 
 

2/8/02 
 

2/25/02 
 

$0.15 
 

Cash 
 

9/10/01 
 

11/2/01 
 

11/25/01 
 

$0.15 
 

Cash 
 

7/13/01 
 

8/3/01 
 

8/25/01 
 

$0.15 
 

Cash 
 

3/9/01 
 

5/4/01 
 

5/25/01 
 

$0.15 
 

Cash 
 

1/12/01 
 

2/2/01 
 

2/25/01 
 

$0.15 
 

Cash 
 

9/14/00 
 

11/3/00 
 

11/25/00 
 

$0.125 
 

Cash 
 

7/14/00 
 

8/4/00 
 

8/25/00 
 

$0.125 
 

Cash 
 

3/10/00 
 

5/5/00 
 

5/25/00 
 

$0.125 
 

Cash 
 

1/10/00 
 

2/4/00 
 

2/25/00 
 

$0.125 
 

Cash 
 

 


	 �ـــ    : : : : ����������������8��  ����� �������
	 �ـــ��  ����� �������
	 �ـــ��  ����� �������
	 �ـــ��  ����� �������     LR 

ercice 
Nombre  

d'actions 

Dividende 

distribué 
Avoir fiscal Revenu global 

Date de paiement du 

dividende 

2002 132 880 433 
normal 2,30 1,15 3,45 

4 juillet 2003 
majoré 2,53 1,265 3,795 

2003 167 234 022 
normal 2,30 1,15 3,45 

1 juillet 2004 
majoré 2,53 1,265 3,795 

2004 170 919 078 
normal 2,40 néant 2,40 

1 juillet 2005 
majoré 2,64 néant 2,64 

2005 175 985 303 
normal 2,55 néant 2,55 

8 juin 2006 
majoré 2,80 néant 2,80 

2006 176 625 142 
normal 3,00 néant 3,00 

25 mai 2007 
majoré 3,30 néant 3,30 

2007 172 564 575 
normal 4,00 néant 4,00 

26 mai 2008 
majoré 4,40 néant 4,40 

2008 195 236 534 normal 2,00 néant 2,00 6 juillet 2009 
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ercice 
Nombre  

d'actions 

Dividende 

distribué 
Avoir fiscal Revenu global 

Date de paiement du 

dividende 

majoré 2,20 néant 2,20 

2009 286 453 316 normal 2,00 néant 2,00 6 juillet 2010 

        

����������������9 : : : :     ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� �������
	 �ـــ    ��
	 �ـــ��
	 �ـــ��
	 �ـــ��     TXI 

Historical Dividends TXI 

Declared Ex-Date Record Payable Amount Type 

Oct 13, 2010 Nov 3, 2010 Nov 5, 2010 Nov 30, 2010 0.0750 U.S. Currency 
Jul 13, 2010 Aug 4, 2010 Aug 6, 2010 Aug 31, 2010 0.0750 U.S. Currency 
Apr 14, 2010 May 5, 2010 May 7, 2010 May 28, 2010 0.0750 U.S. Currency 
Jan 13, 2010 Feb 3, 2010 Feb 5, 2010 Feb 26, 2010 0.0750 U.S. Currency 

Total dividends in 2010: 0.3000 

Nov 18, 2009 Nov 24, 2009 
Nov 27, 
2009 

Dec 7, 2009 0.0750 U.S. Currency 

Jul 14, 2009 Aug 5, 2009 Aug 7, 2009 Aug 28, 2009 0.0750 U.S. Currency 
Apr 16, 2009 Apr 29, 2009 May 1, 2009 May 29, 2009 0.0750 U.S. Currency 
Jan 14, 2009 Feb 4, 2009 Feb 6, 2009 Feb 27, 2009 0.0750 U.S. Currency 

Total dividends in 2009: 0.3000 
Oct 21, 2008 Nov 5, 2008 Nov 7, 2008 Nov 28, 2008 0.0750 U.S. Currency 
Jul 9, 2008 Jul 30, 2008 Aug 1, 2008 Aug 29, 2008 0.0750 U.S. Currency 
Apr 16, 2008 Apr 30, 2008 May 2, 2008 May 30, 2008 0.0750 U.S. Currency 
Jan 16, 2008 Jan 30, 2008 Feb 1, 2008 Feb 29, 2008 0.0750 U.S. Currency 

Total dividends in 2008: 0.3000 
Oct 16, 2007 Oct 31, 2007 Nov 2, 2007 Nov 30, 2007 0.0750 U.S. Currency 
Jul 11, 2007 Aug 1, 2007 Aug 3, 2007 Aug 31, 2007 0.0750 U.S. Currency 
Apr 18, 2007 May 2, 2007 May 4, 2007 May 25, 2007 0.0750 U.S. Currency 
Jan 18, 2007 Jan 31, 2007 Feb 2, 2007 Feb 23, 2007 0.0750 U.S. Currency 

Total dividends in 2007: 0.3000 
Oct 20, 2006 Nov 1, 2006 Nov 3, 2006 Nov 24, 2006 0.0750 U.S. Currency 
Oct 19, 2006

 
Nov 1, 2006 Nov 15, 2006 0.0801 Stock rights 

Oct 17, 2006 Nov 1, 2006 Nov 3, 2006 Nov 24, 2006 0.0750 U.S. Currency 
Jul 12, 2006 Aug 2, 2006 Aug 4, 2006 Aug 25, 2006 0.0750 U.S. Currency 
Apr 19, 2006 May 3, 2006 May 5, 2006 May 26, 2006 0.0750 U.S. Currency 
Jan 18, 2006 Feb 1, 2006 Feb 3, 2006 Feb 24, 2006 0.0750 U.S. Currency 

Total dividends in 2006: 0.3750 
Oct 18, 2005 Nov 2, 2005 Nov 4, 2005 Nov 25, 2005 0.0750 U.S. Currency 
Jul 13, 2005 Aug 3, 2005 Aug 5, 2005 Aug 26, 2005 0.0750 U.S. Currency 

Jul 7, 2005 Aug 1, 2005 Jul 20, 2005 Jul 29, 2005 1.0000 
Spin-off (in shares 
of another issue)

Apr 13, 2005 May 4, 2005 May 6, 2005 May 27, 2005 0.0563 U.S. Currency 
Jan 11, 2005 Feb 2, 2005 Feb 4, 2005 Feb 25, 2005 0.0563 U.S. Currency 

Total dividends in 2005: 1.2625 
Oct 19, 2004 Nov 3, 2004 Nov 5, 2004 Nov 23, 2004 0.0563 U.S. Currency 
Jul 13, 2004 Jul 29, 2004 Aug 2, 2004 Aug 27, 2004 0.0563 U.S. Currency 
Apr 21, 2004 May 5, 2004 May 7, 2004 May 28, 2004 0.0563 U.S. Currency 
Jan 15, 2004 Feb 4, 2004 Feb 6, 2004 Feb 27, 2004 0.0563 U.S. Currency 

Total dividends in 2004: 0.2250 
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Oct 21, 2003 Nov 5, 2003 Nov 7, 2003 Nov 28, 2003 0.0563 U.S. Currency 
Jul 15, 2003 Jul 31, 2003 Aug 4, 2003 Aug 29, 2003 0.0563 U.S. Currency 
Apr 15, 2003 May 7, 2003 May 9, 2003 May 30, 2003 0.0563 U.S. Currency 
Jan 15, 2003 Feb 5, 2003 Feb 7, 2003 Feb 28, 2003 0.0563 U.S. Currency 

Total dividends in 2003: 0.2250 
Oct 15, 2002 Nov 6, 2002 Nov 8, 2002 Nov 29, 2002 0.0563 U.S. Currency 
Jul 9, 2002 Jul 31, 2002 Aug 2, 2002 Aug 30, 2002 0.0563 U.S. Currency 

Apr 28, 2002 May 8, 2002 
May 10, 
2002 

May 31, 2002 0.0563 U.S. Currency 

Jan 16, 2002 Jan 31, 2002 Feb 4, 2002 Feb 28, 2002 0.0563 U.S. Currency 
Total dividends in 2002: 0.2250 

Oct 16, 2001 Nov 7, 2001 Nov 9, 2001 Nov 30, 2001 0.0563 U.S. Currency 
Jul 11, 2001 Jul 30, 2001 Aug 1, 2001 Aug 31, 2001 0.0563 U.S. Currency 

Apr 27, 2001 May 10, 2001 
May 14, 
2001 

May 31, 2001 0.0563 U.S. Currency 

Jan 17, 2001 Jan 31, 2001 Feb 2, 2001 Feb 28, 2001 0.0563 U.S. Currency 
Total dividends in 2001: 0.2250 

Oct 17, 2000 Nov 1, 2000 Nov 3, 2000 Nov 30, 2000 0.0563 U.S. Currency 
Jul 13, 2000 Jul 28, 2000 Aug 1, 2000 Aug 31, 2000 0.0563 U.S. Currency 
Apr 15, 2000 Apr 28, 2000 May 1, 2000 May 31, 2000 0.0563 U.S. Currency 
Jan 12, 2000 Jan 31, 2000 Feb 2, 2000 Feb 29, 2000 0.0563 U.S. Currency 

Total dividends in 2000: 0.2250 
Oct 19, 1999 Nov 1, 1999 Nov 3, 1999 Nov 30, 1999 0.0563 U.S. Currency 
Jul 19, 1999 Jul 29, 1999 Aug 2, 1999 Aug 27, 1999 0.0563 U.S. Currency 
Apr 19, 1999 Apr 29, 1999 May 3, 1999 May 28, 1999 0.0563 U.S. Currency 
Jan 14, 1999 Jan 28, 1999 Feb 1, 1999 Feb 26, 1999 0.0563 U.S. Currency 

Total dividends in 1999: 0.2250 

 

  AURخالل مدة الدراسة لـ DPA.RRC.BPA.PAتطور كل من  شكل يوضح    : : : : ����������������10
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  LRخالل مدة الدراسة لـ DPA.RRC.BPAتطور كل من شكل يوضح    : : : : ����������������11

 

  TXIخالل مدة الدراسة لـ DPA.RRC.BPA.PAتطور كل من  شكل يوضح    : : : : ����������������12

 

  ADTNخالل مدة الدراسة لـ DPA.RRC.BPA.PAتطور كل من  شكل يوضح    : : : : ����������������13
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  ADTNخالل مدة الدراسة لـ DPA.RRC.BPAتطور كل من  شكل يوضح    : : : : ����������������14

  

  ALCخالل مدة الدراسة لـ DPA.RRC.BPA.PAتطور كل من  شكل يوضح    : : : : ����������������15

  

  ALCخالل مدة الدراسة لـ DPA.RRC.BPAتطور كل من  شكل يوضح    : : : : ����������������16
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	 �ــــــــ     : : : : ����������������19           �� �������
	 �ــــــــ �� �������
	 �ــــــــ �� �������
	 �ــــــــ �� �������SAI 

                2001 2003 2004 2006 2007 2008 

Les Ratios de liquidité 
      

Liquidité Globale 1,752 0,677 0,667 0,668 0,694 0,697 

Liquidité Intermidiaire 0,034 0,422 0,362 0,367 0,392 0,365 

Liquidité Immédiate 0,007 0,085 0,041 0,052 0,053 0,072 

Ratios de rentabilité 
      

Rentabilité financière 6,43% 8,84% 8,05% 9,27% 14,20% 18,31% 

Rentabilité économique 0,35% 3,97% 3,51% 3,82% 5,81% 7,11% 

Ratios d'endettement 
      

Ratio d'autonomie financiere 0,073 0,513 0,529 0,550 0,533 0,389 

Ratios de couverture des dettes par F,P 1,336 1,141 1,215 1,336 1,302 1,390 

Fonds de roulement 1 246 284 921,87 4 156 302 432,25 4 384 632 779,96 4 400 013 168,56 5 031 647 127,00 5 470 490 382,19 

 B.A    Bénéfice net par action   37,981 48,229 45,623 54,748 87,215 132,860 

P.E.R   (price earing ratio) 13,428 7,879 7,562 8,037 4,586 2,860 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

	 �ــــــــ     : : : : ����������������20     �� �������
	 �ــــــــ �� �������
	 �ــــــــ �� �������
	 �ــــــــ �� �������AUR  

   

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Les Ratios de liquidité 
       

Liquidité Globale 0,257 0,353 0,422 0,437 0,423 0,542 0,650 

Liquidité Intermidiaire 0,223 0,315 0,315 0,386 0,374 0,490 0,603 

Liquidité Immédiate 0,098 0,059 0,056 0,090 0,141 0,076 0,411 
Ratios de rentabilité 

       
Rentabilité financière 13,33% 15,23% 16,46% 20,80% 29,79% 26,02% 25,00% 

Rentabilité économique 5,62% 6,45% 6,94% 8,48% 11,84% 11,00% 13,50% 
Ratios d'endettement 

       
Ratio d'autonomie financiere 0,522 0,512 0,509 0,508 0,484 0,467 0,452 

Ratios de couverture des dettes par F,P 1,238 1,208 1,206 1,246 1,219 1,106 1,213 

Fonds de roulement en MD  348 131 544 255 791 236 941 577 945 857 1 425 555 1 736 254 

 B.A    Bénéfice net par action   41,647 50,312 59,416 78,810 113,277 114,650 124,871 

P.E.R   (price earing ratio) 5,763 5,168 4,628 3,807 3,399 3,576 3,604 
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Abstract : 

   The company’s main aim is to increase its market value by grasping the 

advantage of using some financial resources within the limits of 

acceptable risk and required revenue, which comes only through the 

construction of a perfect financial structure. Thus the cost of funding 

reaches the minimum which would  increase its value. Maybe one of the 

most important part of  financial structure is the retained earnings. This 

latter is controlled by the dividend policy which determines the rates of 

both the retained and distributed profits. The company works through this 

policy to increase its stock value as much as possible.      

Keywords : sources of finance, financing cost, financial structure, firm 

value, dividend policy, stock market value.  


