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إىل ِٓ حعٍّج ِنو أمسَ ِعأِ احلب ًاحلناْ ّ ،ا ِٓ ٔصائحو ًًعظو ِيذ يل طزّك
بز األِاْ ّ ً ،ا ِٓ امسو ّالسَ امسِ ًبىً افخخار!!
ًاٌذُ أبٌ غساْ "أطاي اهلل عّزه"
إىل اٌمٍب احلنٌْ  ،إىل سز اٌسعاة فاٌٌجٌدّ ،ا ِٓ ال حىً حلظت عٓ اٌذعاء ٌنا ،إىل ِٓ أخظزث ىذه اٌٍحظت
بشٌق!!
أِِ أَ غساْ "حفظيا اهلل"
إىل شزّه حْاحِ ً ،رفْك دربِ  ،إىل ِٓ ًلف جبأيب ّشجعين ًأخظز ىذا اٌنجاح بصّج ًافخخار !!!
سًجِ احلبْب اٌزفْك ٔاصز "أداِو اهلل"
إىل ِٓ باعذحنا عنيُ املسافاث ًٌ ،ىنيُ باٌمٍب ٌِجٌدّٓ دائــــّاًًّ ،ا ِٓ ّشذِٔ اٌْيُ حنني االشخْاق!!
اخٌحِ $سيا ,غساْ ,حساَ ,حاسَ  ,حساْ ,حامت" #حفظيُ اهلل أّنّا وأٌ
إىل مشٌعِ اٌصغرية اٌيت حضِء يل عاملًِ ،جتعً ٌو أٌٌأا ممشًجت بزائحت اٌسعادة ًاٌرباءة  ،إىل لزة عْين
ًِيجت فؤادُ!!!
أمحذ ً ٌّسف ً ًدّع "بارن اهلل يل فْيُ"
إىل ِٓ حزبطين هبُ عاللت األىً ًاٌنسب ًاٌصذالت،
إىل أسزحِ اٌثأْت اٌْيُ مجْعا وً بئمسو ًٌمبو ،أوزِيُ اهلل!!!
إٌْيُ مجْعاً أىذٍ مثزة ىذا اجليذ املخٌاضع
الباحثت

ب

الحمد هلل رب العالميف  ,كالصالة كالسػالـ لمػخ تػااـ المرسػميف  ,أحمػده سػححاه لمػخ مػا أهعػـ
ح لمي مف إهجاز هذا الححث الحسيط  ,كيقكؿ الرسكؿ الكػريـ صػمخ اهلل لميػ كسػمـ ي ك ياػكر اهلل مػف
ك ياكر الهاسي (أترج الارمذم كأحك داككد).

لػػذا نػػأهي أاقػػدـ حجزيػػؿ الاػػكر كلميػػؽ اكماهػػاف إلػػخ اكسػػااذ الػػدكاكر الضا ػػؿ  /جبررر إبررر م

لد عور ،الذيف ألطاهي مف كقا كأسدل لمي مف اكجيهاا الاػي الكييػر ,كلػـ يحتػؿ يكمػا مػف مػد يػد
المسػػالدة لػػي نػػي جميػػا المجػػاكت ,نمػ مهػػي الػػدلا حالصػػحي كالعانيػػي كأف يطيػػؿ اهلل لمػره لمػػخ لممػ

الصالح ,كأدام ذت انر لمعمـ كالعمما .

كمػ ػػا كأاقػ ػػدـ كػ ػػذلؾ حالاػ ػػكر الجزيػ ػػؿ إلػ ػػخ أسػ ػػااذة لجهػ ػػي المهاقاػ ػػي المػ ػػكقريف لمػ ػػخ هصػ ػػا حهـ

كمسالداهـ إلاماـ هذا العمػؿ ظكاظهػاره حضن ػؿ اػكؿ ,مميمػي حالمهػاقش الػداتمي الػدكاكر الضا ػؿ /عمردد
لبدز ,كالمهاقش التارجي الدكاكر الضا ؿ  /إسكندر نشو ن ,نجزاهما اهلل لهي تير الج از .

كمػػا أاقػػدـ حالاػػكر كالعرنػػاف إلػػخ كػػؿ مػػف أمػػدهي حػػالعمـ ,كالمعرنػػي ,ظكالػػخ ذلػػؾ الصػػرح العممػػي

الاػػاما جػػامعاي الححيحػػي جدمعرررأل رز رررر -غرررز كأتػػص حالػػذكر كم رررأل صاد ررردد و لعمررروم

د ر رررأل ,

كأسااذا المكقريف جميعان.
كني الههايي أقكؿ إف أصحت نمف اهلل الكريـ المهاف ,ظكاف أتطضت نمف هضسػي كالاػيطاف ,كأرجػك

مف رحي العضك كالغضراف.

كأسضؿ اهلل اعالخ أف يهضعها حما لممها
كاهلل كلي الاكنيؽ

لبدحثأل

ج

ممخص لدرسأل
هدنت هذه الدراسي حاكؿ أساسي إلػخ د ارسػي أيػر كػؿ مػف جػكدة المعمكمػات كنػرص الهمػك لمػخ

الس ػػمكؾ الام ػػكيمي لا ػػركات المس ػػاهمي العام ػػي المدرج ػػي ن ػػي حكرص ػػي نمس ػػطيف ,كذل ػػؾ حاس ػػاتداـ الم ػػهه

الكصػػضي الاحميمػػي ,حيػػث اػػـ جمػػا المالحظػػات مػػف جميػػا الاػػركات الضمسػػطيهيي المدرجػػي نػػي حكرصػػي
نمسطيف مهذ العػاـ 2012ـ 2017 -ـ  ,كالاػي ااػكنر حياهااهػا الماليػي كلػديها اػداكؿ هاػط لمػخ أسػهمها

طيمػي ناػرة الد ارسػي ,مػا اسػايها قطػالي الحهػكؾ كالاػضميف لاميزهمػا حهيكػؿ امػكيمي تػاص يعامػد حتػالؼ
حاقي القطالات لمخ الامكيؿ حالديف حهسب مراضعي جدان ,كحالاالي كاهت الاركات الاي اـ اج ار الدراسي

لميها ااككف مف ( )25اركي.

كقد اكصمت الدراسي إلخ لػدة هاػا

أهمهػا أف السػمكؾ الامػكيمي لماػركات المدرجػي نػي حكرصػي

نمسػػطيف ياػػضير حمعػػدؿ الهمػػك ,حيػػث أف اكقػػا المػػالؾ لمهمػػك يعػػزز مػػف ر حػػاهـ نػػي زيػػادة حصػػاهـ مػػف
األرحاح دكف مااركي مالؾ جدد ,مما يعزز مف ميػؿ الاػركي لمامكيػؿ حالػديف ,كمػا أف امهيػد األرحػاح لػ

أير إيجاحي لمخ السمكؾ الامكيمي المعامد لمخ الديف ,إك أف هذا الاضيير ير داؿ إحصا يان.
كحهػػا لمػػخ مػػا اكصػػمت إلي ػ الد ارسػػي اػػـ اقا ػراح حعػػض الاكصػػيات أهمهػػا

ػػركرة م ارلػػاة إدارة

الاػػركي لممتػػاطر الماكقعػػي حػػيف اتايػػار الضػػرص اكسػػايماريي المسػػاقحميي ,مػػا اعزيػػز مسػػاكل اكنصػػاح
ح ػػكؿ م ػػا يػ ػراحط حه ػػذه الض ػػرص م ػػف مه ػػانا مس ػػاقحميي أك مت ػػاطر محامم ػػي ,حه ػػدؼ الاقمي ػػؿ م ػػف الضج ػػكة
المعمكماايي حيف اإلدارة كالمساهميف كأصحاب المصالح .كالعمؿ لمخ الاتطيط الجيد لألرحػاح حمضهكمهػا

األتالقػػي لػػاعكس هػػذه األرحػػاح مسػػاكل جيػػد مػػف المحاػػكل المعمكمػػااي ,دكف المجػػك إلػػخ ممارسػػات إدارة
األرحاح ,كصكك إلخ احسيف يقي أصحاب المصالح ححياهااها الماليي..

د

Abstract
This study aimed to identify the impact of the Growth Opportunities and the
Financial Information Quality on Financial Behavior of the companies listed on the
Palestinian Exchange by using a descriptive and analytical approach.
It was then and through the published financial statements of companies, the
study extracted six years, (2012-2017), the relevant proxies for each company. The
target sample was 25 companies, Where, The study ruled out the insurance and
banks sector due to the high level of debt.
To test the relation between the variables of the study; data were analyzed
using statistical software (SPSS)., The study found several results, the most
important of which is that the Financing Behavior of companies is affected by the
Growth Opportunity, Because the owners' expectation of the Investment Growth
enhances their desire to increase their share of profits without the participation of
new owners, And there is a positive effect of Earning Smoothing on Debt ratio but
not significant.
In light of these findings, the study recommended primarily ,The Managers
should take into consideration the expected risks when selecting the future
Investment opportunities, and enhancing the level of disclosure about the future and
potential risks associated with these Investment opportunities to reduce the
information gap among managers, shareholders, and stakeholders , And seeking for
careful planning about profit in a moral sense to reflect a good level of Financial
information content without resorting to Earning Management practices to improve
stakeholders' confidence in their financial statements.
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1.1

لمقدمأل :
يعاحر سمكؾ الامكيؿ مف الق ايا الاي كاهت كما ازلػت محػؿ اهامػاـ الكاػاب ك الحػاحييف كالاػركات

الرححيي كتاصي الاركات المساهمي العامي ني اضييرها الجكهرم لمخ قيمي الاركي كذلؾ اساهادا إلخ مػزي

الامكيؿ المككف مف المصادر الداتميي كالمصادر التارجيي حما ياكؿ الهيكػؿ الامػكيمي لماػركي كمػا يقاحمهػا
مػػف مهػػانا كاكػػاليؼ لهػػد ااػػكيمي الهيكػػؿ الامػػكيمي  ,كمػػف هػػذا المهطمػػؽ نقػػد ظهػػرت لػػدة هظريػػات ميػػؿ
هظريػػات ي  Modigliani and Millerي  1958الاػػهيرة كالاػػي تمصػػت إلػػخ لػػدـ كجػػكد اػػضيير لهيكػػؿ
امكيمي لمخ قيمي الاركي احعا لضر يات اـ اتاحارها ادريجيا لاحياف لدة لكامؿ اؤير لمخ ااػكيمي الهيكػؿ

الامػكيمي كال ػ ار ب  ,كمػا أاػارت ( هظريػي المقاي ػي ) ي (TOT) Trade-off-theoryي إلػخ

ػركرة

المقاي ي أك المقاحمي حيف المهضعي كالاكمضي حيف ااتاذ القرار األهسػب حػكؿ ااػكيمي الهيكػؿ الامػكيمي األميػؿ

مػػا األتػػذ حعػػيف اكلاحػػار لػػدة لكامػػؿ ميػػؿ اكػػاليؼ اإلنػػالس كاكػػاليؼ الككالػػي كالحمايػػي ال ػريحي هايجػػي

الامكيػؿ حالػديكف طكيمػي األجػؿ  ,كمػا أف ههالػؾ هظريػات أتػرل ميػؿ ( هظريػي الاػدرج الامػكيمي) )"(POT
" Pecking-Order Theoryكالاػػي سمسػػمت تيػػار الامكيػػؿ اضاديػػا لماكػػاليؼ المراحطػػي مػػف الامكيػػؿ

التػػارجي مػػف جاهػػب كمػػف حجػػـ المتػػاطرة الهاجمػػي مػػف ذلػػؾ الامكيػػؿ مػػف جاهػػب تػػر ,كاحعػػا لضر ػػيات

السكؽ الكضؤ ( )EMHكتاصي نيمػا ياعمػؽ حعػدـ اجػاهس المعمكمػات نػي األسػكاؽ الماليػي "Asymmetric
" ,informationحيهت لدة دراسات حكؿ دكر كهكليي المعمكمات المعمهػي نػي األسػكاؽ نػي اضييرهػا لمػخ

ق ػ اررات المسػػايمريف ااجػػاه أسػػهـ امػػؾ الاػػركات كحمعهػػخ تػػر إلػػخ أم مػػدل يعكػػس السػػهـ معمكمػػات حػػكؿ
كاقا الاركي كقيماها .
كمحميػػا نػػي حي ػػي األلمػػاؿ الاجاريػػي الضمسػػطيهيي ,اهاكلػػت د ارسػػات لػػدة لكامػػؿ اػػؤير لمػػخ سػػمكؾ

الامكيػػؿ كال ػ ار ب ,حيػػث أك ػػحت د ارسػػي (أحكحمػػاـ  )2016,حػػضف لم ػ ار ب اػػضيير لمػػخ سػػمكؾ الامكيػػؿ
لػػحعض القطالػػات الاجاريػػي لماػػركات المدرجػػي نػػي حكرصػػي نمسػػطيف كقطػػاع الاػػضميف كالصػػهالي  ,كمػػا أف

دراسي (رياف  )2016,اكصمت إلػخ أف لامػؿ حجػـ الاػركي كلامػؿ معػدؿ همػك األصػكؿ لػ اػضيير لكسػي
لمػػخ الرنػػا المػػالي كهػػذا مػػا اكانػػؽ مػػا د ارسػػي ( إسػػماليؿ  )2016 ,حػػضف حجػػـ الاػػركي كضحػػد العكامػػؿ لػ
اضيير لمخ اركيحي هيكؿ الممكيي .

كمف الماعارؼ حضف هااط الحكرصي كاكسايمار نػي نمسػطيف مػا زاؿ ماكا ػعا مقارهػي ححػاقي الػدكؿ
العرحيي ك الدكليي  ,كلكف مف المؤكد حضف ههالػؾ لكامػؿ أتػرل اػؤير لمػخ قػ اررات المسػايمريف كالمسػاهميف
كلمػخ قػرارات إدارة الاػركات حػكؿ سػمكؾ الامكيػؿ الماكقػا كضػرص الهمػك يGrowth Opportunitiesي ,

نقد أك حت دراسي ( )Bulan&Sanyal ,2009حضف ههالؾ لالقي لكسيي لحع ا مف الاركات كطرديي

لمػحعض اختػر حػيف نػػرص الهمػك كالسػمكؾ الامػكيمي حهػػا لمػخ هػكع القطػاع ,كمػػا مػف العكامػؿ المػؤيرة لمػػخ
السػػمكؾ الامػػكيمي المسػػاقحمي جػػكدة المعمكمػػات الماليػػييInformation Qualityي  ,حيػػث اكصػػمت د ارسػػي
2

( )Tom&Geert,2009حػػضف ههالػػؾ لالقػػي جكهريػػي حػػيف مسػػاكل جػػكدة المعمكمػػات ك الهيكػػؿ الامػػكيمي
المساهدؼ .

 1.2مشكمأل لدرسأل :
ياػػير الكاقػػا إلػػخ كجػػكد اكسػػا مقحػػكؿ مػػف قحػػؿ الاػػركات المدرجػػي نػػي حكرصػػي نمسػػطيف مػػف حيػػث
األهاػػطي الاجاريػػي كهمػػك أصػػكلها لمػػخ مػػدار السػػهكات األتي ػرة ,كهػػذا يػػدؿ لمػػخ كجػػكد نػػرص اسػػايماريي
ماهاميي ك مساغمي كمرححي  ,كما أف األسكاؽ الماليي الضمسطيهيي هي أسكاؽ ير كضؤة حدليؿ اضاكت أسػعار

األسهـ هايجي لاضاكت المعمكمات المااحي مف حيث الكـ كالجػكدة حػكؿ كاقػا الاػركات كتططهػا المسػاقحميي

إل ػػخ جاه ػػب كنػ ػرة المعمكم ػػات ح ػػكؿ األس ػػعار الااريتي ػػي لألس ػػهـ كأس ػػعار الا ػػداكؿ المس ػػاهميف كالمعمه ػػي ن ػػي
اكس ػكاؽ الضمسػػطيهيي كالاػػي يحهػػخ لميهػػا احمػػيالاهـ كق ػ ارراهـ حاػػكؿ أساسػػي ااجػػاه امػػؾ األسػػهـ ,كحمػػا أف

الدراسات المحميي الضمسطيهيي اهاكلت لدة لكامؿ اػؤير لمػخ السػمكؾ الامػكيمي ميػؿ د ارسػي (ريػاف )2016,
كد ارسػ ػػي (إسػ ػػماليؿ  )2016,كالاػ ػػي اتاحػ ػػرت كػ ػػؿ مػ ػػف حجػ ػػـ الاػ ػػركي كمعػ ػػدؿ همػ ػػك األصػ ػػكؿ  ,كد ارسػ ػػي

(أحكحمػػاـ )2016,كالاػػي اتاحػػرت أيػػر ال ػ ار ب لمػػخ السػػمكؾ الامػػكيمي  ,إك أههػػا لػػـ ااهػػاكؿ كػػؿ مػػف أيػػر
جكدة المعمكمػات الماليػي كالضػرص اكسػايماريي لمػخ السػمكؾ الامػكيمي نػي حي ػي األلمػاؿ الاجاريػي لماػركات

المدرجػػي نػػي حكرصػػي نمسػػطيف  ,كامػػؾ الظ ػكاهر السػػاحقي هظريػػا كمػػا أاػػارت اليهػػا الهظريػػات ذات الصػػمي
كلمميػػا لمػػا اػػـ اتاحارهػػا نػػي حي ػػات ألمػػاؿ اجاريػػي متامضػػي نهػػي اػػؤير لمػػخ قػرار الامكيػػؿ المسػػاقحمي لامػػؾ

الاركات ,لذلؾ نقد ركزت هذه الدراسي لمخ معرني أيػر نػرص الهمػك كجػكدة المعمكمػات كػؿ ذم لمػخ حػدا
لمخ السمكؾ الامكيمي لامؾ الاركات المدرجي ني حكرصي كذلؾ مف تالؿ الاساؤكت الر يسي الااليي :


لسؤ ل لرئ س رول  :هؿ يكجد أير ذك دكلي إحصػا يي لمؤاػر الهمػك (القيمػي السػكقيي إلػخ القيمػي
الدناريي) لمخ هسحي المديكهيي لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف ؟



لسرؤ ل لررئ س لثردني  :هػػؿ يكجػد أيػر ذك دكلػي إحصػا يي لمؤاػػر جػكدة األرحػاح (امهيػد األرحػػاح)

لمخ هسحي المديكهيي لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف؟


لسؤ ل لرئ س لثدلث  :هؿ يكجد نركؽ ذك دكلػي إحصػا يي نػي هسػحي المديكهيػي لماػركات المدرجػي

ني حكرصي نمسطيف اعزل لدقي المساحقات ؟

 1.3أ م أل لدرسأل:
اهحيػػؽ أهميػػي هػػذه الد ارسػػي مػػف أهميػػي الماػػكمي الاػػي اهاكلاهػػا حيػػث اعاحػػر الد ارسػػي الحاليػػي احػػدل

الدراسات الاي احاكؿ اضسير سحب العالقي كاكُير حيف مك كليف مهميف ,نضرص الهمك كجػكدة المعمكمػات

الماليػػي كالهمػػا مػػف العكامػػؿ المػػؤيرة لمػػخ القػ اررات الامكيميػػي ,كاحديػػد الحػػدا ؿ الامكيميػػي المااحػػي أمػػاـ إدارة

الاركي كالمضا مي حيف المهضعي كالاكمضي لف كؿ تيار امكيمي ,كما هك الهيكؿ الامكيمي األميؿ الذم يعمػؿ
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لمخ اتضيض اكمضي الامكيؿ إلخ أدهخ حد ممكف ,مما يزيد مف أهمياها ني زيادة كضا ة الاركات ,كحالاالي

كضا حكرصي نمسطيف ,مما يهعكس حال ركرة لمػخ اكقاصػاد الػكطهي ,كمػا اقػدـ صػكرة كا ػحي لممهامػيف
نػػي حكرصػػي نمسػػطيف حػػكؿ أهميػػي نػػرص الهمػػك كجػػكدة المعمكمػػات كعكامػػؿ مػػؤيرة يجػػب األتػػذ حهػػا حعػػيف
اكلاحار لهد احديد السػمكؾ الامػكيمي ك أم قػرار ماعمػؽ مػف قحػؿ المسػاهميف حهاػاط الاػداكؿ حاألسػهـ حػيف

امػػؾ الاػػركات ,كمػػا أف الد ارسػػي سػػاقدـ مجمكلػػي مػػف الهاػػا

كالاكصػػيات كالاػػي سػػاضاح المجػػاؿ لد ارسػػات

أترل ذات الصمي.

 1.4فرض دت لدرسأل :
لإلجاحي لمخ الاساؤكت المككهي لماكمي الدراسي ,اـ ك ا الضر يات الااليي:


لفرض أل رولى  :H1ك يكجد أير ذك دكلي إحصا يي لمؤار الهمك (القيمي السكقيي إلػخ القيمػي
الدناريي) لمخ هسحي المديكهيي لدل الاركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف.



لفرض أل لثدن أل  :H2ك يكجد ايػر ذك دكلػي إحصػا يي لمؤاػر جػكدة األرحػاح (امهيػد األرحػاح)



لفرض أل لثدلثأل  : H3ك اكجد أير ذك دكلي إحصا يي لدقي المساحقات لمي السػمكؾ الامػكيمي

لمخ هسحي المديكهيي لدل الاركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف.
(هسحي المديكهيي ) .

 1.5أ د ف لدرسأل :
هػػدنت هػػذه الد ارسػػي حاػػكؿ أساسػػي إلػػخ د ارسػػي أيػػر كػػؿ مػػف جػػكدة المعمكمػػات كنػػرص الهمػػك لمػػخ
السمكؾ الامكيمي لاركات المساهمي العامي المدرجي ني حكرصي نمسطيف ,كذلؾ مف تالؿ:
 -1قياس جكدة المعمكمات الماليي لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف.
 -2قياس نرص الهمك لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف.

 -3الاعرؼ لمخ أير مف جكدة المعمكمات الماليي لمخ الهيكؿ الامكيمي.
 -4الاعرؼ لمخ أير نرص الهمك اكسايماريي لمخ الهيكؿ الامكيمي.

 -5ال ػرحط حػػيف ماغي ػرات الد ارسػػي حهظريػػات الهيكػػؿ الامػػكيمي اكميػػؿ كهظريػػي الاسمسػػؿ نػػي الهيكػػؿ
الامكيمي.

 -6اساتالص الهاا

كالاكصيات لضاح المجاؿ ني الاكسػا نػي د ارسػي العكامػؿ األتػرل كالاػي اػؤير

لمخ سمكؾ الامكيؿ لممهاميف ني األسكاؽ الماليي الضمسطيهيي.
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 1.6مدغ رت لدرسأل وطرق ا دسهد :
 1.6.1مدغ رت لدرسأل :
مف تالؿ لهكاف الدراسي كنر يااها اكمف ماغيرات الدراسي ني الاالي-:
 -1لمدغ رت لمسدقمأل :
 جػػكدة المعمكمػػات (  : )Information Qualityكهػػي تصػػا ص المعمكمػػات الماليػػي حػػكؿ
الاػػركي كالاػػي ا ػػؤير لمػػخ درج ػػي اليقػػيف (درج ػػي الاضكػػد) ح ػػكؿ قيمػػي الا ػػركي  ,كمػػدل اكتاي ػػار
التاطئ لألسهـ حيف الاداكؿ حها ني اكسكاؽ الماليي (.)Jeffrey Ng,2010

 نػػرص الهمػػك ه(: )Growth Opportunityهػػك الاكسػػا الممحػػكظ كالماكقػػا مسػػاقحال لألهاػػطي
الاجاريي كاكسايماريي لماركات كالاي ساعمؿ لمػخ اكليػد األرحػاح مسػاقحال  ,كحمعهػخ تػر هػي

امؾ الضرص اكسايماريي المساقحميي لمااريا مرححي ( .) Bulan and Sanyal,2009

 -2لمدغ ر لددبع :

 -السمكؾ  /الهيكؿ الامكيمي(  : )Capital Structureكهك الامكيؿ اإل اني التارجي كالمككف

مف تميط الامكيؿ مف أسهـ كديكف طكيمي األجؿ .)Brigham and Ehrhartd ,2014) ,

 1.6.2ا دس لمدغ رت بشكل كمي :
حعػػد مراجعػػي األدحيػػات السػػاحقي كالكاػػب ذات الصػػمي مػػف الممكػػف قيػػاس الماغيػرات كميػػا مػػف تػػالؿ

مؤارات كميي كما يمي :

 قيػػاس جػػكدة المعمكمػػات  :نػػي د ارسػػي ل ػ ( )Jeffrey-Ng,2011صػػهضت جػػكدة المعمكمػػات كمػػا
يمي -:

 .aدقي اكرحاح  : Earnings Precisionكالاي اقاس مف تالؿ درجي الاقمب ني األرحاح المعمهي
أك مػػا يسػػمخ ي سالسػػي اكرحػػاح ( , )Earnings Smoothnessحيػػث كممػػا كاهػػت اكرحػػاح
المعمه ػػي أق ػػؿ اقمح ػػا كمم ػػا كاه ػػت ههال ػػؾ دق ػػي ن ػػي الاهح ػػؤ ن ػػي األرح ػػاح المس ػػاقحميي ,كأك ػػدت د ارس ػػي

 )Bouwman, 2014أه مف الممكف أف يككف مؤار القياس لدقي األرحاح مف تالؿ (الاغيػر

ني الدتؿ  /إجمالي األصكؿ) ( .)∆ income / Total Assets

 .bجكدة المساحقات (  : ) Accruals Qualityكيػاـ قياسػها مػف تػالؿ (األرحػاح الااػغيميي قحػؿ
ال ػ ار ب كالضكا ػػد – الاػػدنقات الهقديػػي الااػػغيميي )  )EBIDT - OCF( ,أك ل ػػحط حجػػـ

الاػركي مػف الممكػف قياسػها مػف تػالؿ Jeffrey-( ](EBIDT – OCF (/Total Assets
.)Ng,2011
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 فرررص لنمررو :اهاكلػػت العديػػد مػػف الد ارسػػات كد ارسػػي ( )Bulan&Sanyal ,2009حػػضف ككيػػؿ
القياس لضرص الهمك كهك أكير محاكل معمكمااي مامػيال حػػ(القيمي السػكقيي  /القيمػي الدناريػي )(

 , )market-to-book ratioكاحري ار لهذه الهسحي حضهها مف مؤارات كضا ة األلماؿ الاجاريػي
كمػػف السػػهؿ الحصػػكؿ لميهػػا مػػف تػػالؿ هسػػحي ( ,)M/B rationنكممػػا زادت هػػذه الهسػػحي نأههػػا
ايحت حكجكد نرص همك ( . )Rahimian et.al,2012

 له كررل لدمررو مي :يمكػػف اكسػػادكؿ لمػػخ اػػكؿ الهيكػػؿ الامػػكيمي لماػػركي مػػف تػػالؿ (Long-
 )Term Debt-to-Equity Ratiosأم (إجمالي الديكف طكيمي األجؿ  /اجمالي الحقػكؽ) ,
كمػػا مػػف الممكػػف اسػػاتداـ الرنػػا المػػالي (ration
Ratios

Assets

Debt-to-Total

leverage

 )Financialمػػف تػػالؿ (

 )Long-Termأم (إجمػػالي الػػديكف  /إجمػػالي

األصكؿ) (.)Brigham and Ehrhartd ,2014

 : 1.6.3نمدذج خدبدر لفرض دت :

 ا دس أير نرص الهمك لمخ سمكؾ الامكيؿ لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف .

FBi = α + β1 (OG)+e

 =OG نرص الهمك

 =FBi السمكؾ الامكيمي لماركي i
 ا دس أير جكدة المعمكمات الماليي لمخ سمكؾ الامكيؿ

FBi = α + β1 (EP) + β2 (AQ) +e

 =EP دقي اكرحاح

 =AQ جكدة المساحقات

 =FBi السمكؾ الامكيمي لماركي i
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 1.7لعالاأل ب ن لمدغ رت:

لدسمسل في له كل لدمو مي
Growth Opportunity

Information Quality

م رول لشررركأل إلرى لدوسررع مسرردقبال

دعدبر جود لمعمومدت لمدل أل حرول

كدلدوسررررع بدرنشررررطأل لدشررررغ م أل أو

لشركدت في صسو ق لمدل رأل مهمرأل

صنشررررررررطأل

حررررر ن دشرررررك مأل له كرررررل لدمرررررو مي

لمب عرررردت دطمررررف ز رررردد فرررري رأس

مسرررررررردقبال  ،فكممرررررررررد زدت جرررررررررود

نموذجرى
دطمرف :لمجرروء إلر
شكل ومنررد
لمردل،
سلم ار(رد)1.1

لمعمومدت لمدل أل امت من صخد ردر

ز رررررردد رأس لمرررررردل مررررررن م ررررررددر

لخررردطح وحجرررم لمخررردطر لم رررددر

لدرسأل

لدمو ل لد خمي و لخدرجي.

سررررررررردثمدر أل لز ررررررررردد

دمو م ررأل خدرج ررألإن لرررم دكررن ندلرررك

المصذس  :إعذاد الباحثت

كفد أل من رمو ل لمددحأل " لدمو رل
لذ دي  ،وبدلددلي ز دد فرص لنمرو

دز د من برد ئل لدمو رل مرن م رددر

خدرج أل.

1.8

لدرسدت و لبحوث لسدبقأل :

 .1دراسح ( )Gul, 1998تعىىان :
structure and dividend policies in

" Growth opportunities, capital
"Japan
(فرص الىمى ,هيكل التمىيلي ,وسياسح تىزيعاخ األرتاح في الياتان)

اهاكلت الدراسي العالقي حيف نرص الهمػك اكسػايماريي لماػركات المدرجػي نػي حكرصػي الياحػاف مػا
كؿ مف الهيكؿ الامكيمي كسياسي اكزيا األرحاح ,كذلؾ حاساتداـ المهه الكصضي الاحميمي ,كلماحقؽ مف
ام ػػؾ العالق ػػي س ػػجمت الا ػػركي ( )5308مالحظ ػػي ل ػػف مجمكل ػػي م ػػف الا ػػركات ت ػػالؿ الضاػ ػرة القياس ػػيي
( , )1988-1992كقػػد كػػاف الماغيػػر المسػػاقؿ مامػػيال حضػػرص الهمػػك اكسػػايماريي كالػػذم اػػـ قياس ػ مػػف
تػػالؿ (القيمػػي السػػكقيي لألصػػكؿ إلػػخ القيمػػي الدناريػػي لألصػػكؿ)  ,كقػػد كاهػػت الماغيػرات الااحعػػي حالهيكػػؿ
الامكيمي كالذم اـ قياس مف تػالؿ ( الػديكف إلػخ حقػكؽ الممكيػي ) ,كماغيػر اكزيعػات األرحػاح كالػذم اػـ
قياس مػف تػالؿ (اكزيػا الػرحح لمسػهـ الكاحػد إلػخ العا ػد لمػخ السػهـ) .كقػد اكصػمت الد ارسػي حػضف ههالػؾ
لالقي لكسيي جكهريي حيف كؿ مػف نػرص الهمػك اكسػايماريي كالامكيػؿ حالػديف كاكزيعػات األرحػاح ,محػررة
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ذلػػؾ حػػضف ااجػػاه اإلدارة هحػػك الاكسػػا ياطمػػب مزيػػدا مػػف الامكيػػؿ ماضاديػػي المتػػاطر الماضصػػمي مػػف الامكيػػؿ
حالػػديف كمه ػ ياج ػ الامكيػػؿ مػػف تػػالؿ األسػػهـ أك مػػف تػػالؿ اسػػاغالؿ األصػػكؿ المااحػػي كاسػػيمها  ,كأف
الاكسا ياطمب مزيدا مف السيكلي الماليي مما يتضض مف اكزيعات األرحاح الهقديي .
 .2دراسح ( )Leuz and Robert,2005تعىىان:
"Firms' Capital Allocation Choices, Information Quality, and the Cost of
Capital ".
(خياراخ تخظيض هيكل التمىيلي ,جىدج المعلىماخ ,وتكلفح التمىيلي)
هػػدنت الد ارسػػي إلػػخ الاعػػرؼ لمػػخ لالقػػي كػػؿ مػػف جػػكدة المعمكمػػات كق ػ اررات المسػػايمريف حػػكؿ
اكمضي امكيػؿ أسػهمهـ (العا ػد لمػخ السػهـ) حهػا لمػخ همػكذج الاسػعير ( )CAPMكاكمضػي الامكيػؿ ,كهػي

د ارسػػي اسػػاطالليي الامػػدت لمػػخ احميػػؿ محاػػكل لمجمكلػػي مػػف الد ارسػػات األمريكيػػي نػػي أ محهػػا ,كقػػد
اكصمت الدراسي إلخ هايجػي مضادهػا حضههػا كممػا اراضعػت جػكدة المعمكمػات أدت إلػخ اقميػؿ مػف اكمضػي راس
الماؿ كازيد مف قيـ الادنقات الهقديي الماكقعي  ,كارل الدراسي سححا ني امؾ العالقي العكسيي حضه لهدما
ااكنر معمكمات جيدة الجكدة لممسايمريف نأهها ساتمؽ اجاهسػا حػيف المسػايمريف كالاػركي نػي ااتػاذ قػرار

صا ب حكؿ اكمضي الامكيػؿ األميػؿ كالػذم هػك أقػؿ اكمضػي امكيػؿ ممكهػي اسػاهـ نػي رنػا القيمػي الجكهريػي
لماػػركي كالاكج ػ اإليجػػاحي لامكيػػؿ اسػػايمارات مرححػػي مسػػاقحال مه ػ يػػهجـ لػػف ذلػػؾ زيػػادة نػػي الاػػدنقات
الهقديي المساقحميي  ,إلخ جاهب الاحكط مف متاطر الامكيؿ كالاي اؤير سػمحا لمػخ كػؿ مػف المسػايمريف

كالاركات ني أسكاؽ اهانسيي.

 .3دراسح ( )Geert and Tom ,2009تعىىان :
"Information Availability, Information Quality and the Financial
"Structure of Belgian SMEs
(دوفر لمعمومدت ،جود لمعمومدت و له كل لدمو مي لمشركدت لبمج ك أل)
هدنت الدراسي ني معرني مػدل اػضيير جػكدة المعمكمػات الماليػي لمػخ السػمكؾ الامػكيمي لماػركات

الماكسػػطي كالصػػغيرة ( )SMEsنػػي حمجيكػػا ,نقػػد اػػـ اتايػػار الاػػركات الصػػغيرة كالماكسػػط لاضػػاكت حجػػـ
كجػكدة المعمكمػات حيههمػا  ,نقػد كػاف مصػدر جمػا الحيهػات الماليػي مػف تػالؿ نهػرس ( Bureau Van

 )Dijk’s BELFIRST databaseالحمجيكػي  ,ككاهػت ليهػت الد ارسػي كنقػا لمعػايير حػدداها الد ارسػي
إلػػخ أف اكص ػػمت إلػػخ ( )SMEs 100939ا ػػركي مح ػػؿ اإلتاحػػار  ,أم ػػا ل ػػف ماغي ػرات الد ارس ػػي نك ػػاف
الماغير المساقؿ جكدة المعمكمػات الماليػي كالاػي امػت قياسػها مػف تػالؿ (, )EBIT / Total Assets

أما الماغير الااحا كهك الهيكؿ الامكيمي كالذم قيس مف تالؿ هسحي الرنا المالي (. )leverage ratio
كقػػد اكصػػمت الد ارسػػي حػػضف ههالػػؾ اػػضيير طػػردم كجػػكهرم حػػيف جػػكدة المعمكمػػات كالرنػػا المػػالي  ,كمػػا أف

ههالؾ لالقي جكهريي طرديي حيف الرنا المالي كهمك الاركات.
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 .4دراسح ( )Awan et.al , 2010تعىىان :
”?“How growth opportunities are related to corporate leverage decisions
(كيف لفرص الىمى أن ترتثط تقرار الرفع المالي للشركح ؟)
س ػػعت الد ارس ػػي لمعرن ػػي لالق ػػي ن ػػرص الهم ػػك ح ػػالرنا الم ػػالي لما ػػركات الص ػػهاليي المدرج ػػي ن ػػي

حكرصي حاكسااف  ,حيث اميمت ليهي الد ارسػي حكاقػا ( )110اػركي مكزلػي لمػخ  9قطالػات صػهاليي ,
ككاهػػت الضا ػرة القياسػػيي أل ػراض جمػػا الحياهػػات مػػا حػػيف ( ,)1997-1982كقػػد كػػاف الماغيػػر المسػػاقحؿ
ماميال حضرص الهمك كالذم اػـ قياسػي مػف تػالؿ (القيمػي السػكقيي لألصػكؿ إلػخ القيمػي الدناريػي) مصػهضي

مس ػػاكيات ن ػػرص الهم ػػك لما ػػركات ن ػػي ي ػػالث أص ػػهاؼ ( ا ػػركات ذات ن ػػرص هم ػػك مراضع ػػي كماكس ػػطي
كمهتض ي ) ,أما الماغير الااحا نقد اميؿ حالرنا المالي كالذم اـ قياس مف تالؿ (الديكف طكيمي األجؿ

كاألسهـ المماازة إلخ أجمالي حقكؽ الممكيي) ,كقد اكصمت الدراسي حضف ههالؾ لالقي طريي جكهريي حػيف
نرص الهمػك كالامكيػؿ حالػديف لامػؾ الاػركات  ,كمػا أف العالقػي طرديػي حاػكؿ ممحػكظ مػا الاػركات ذات

نػ ػػرص الهمػ ػػك المػ ػػهتضض كالماكسػ ػػط  ,كيعػ ػػكد السػ ػػحب لاكجهػ ػػات المسػ ػػاهميف لالسػ ػػايمار نػ ػػي األس ػ ػكاؽ
الحاكسااهيي إلخ الاركات ذات الهمك المراضا أكير مف الاركات ذات الهمك الماكسط كالمهتضض .

 .5دراسح ( )Jeffrey Ng,2011تعىىان :
""The Effect of Information Quality on Liquidity Risk
(تؤثير جىدج المعلىماخ علً مخاطر السيىلح)
هدؼ الدراسي إلخ الاحقؽ مػف أيػر جػكدة المعمكمػات لمػخ اكمضػي رأس المػاؿ مػف تػالؿ متػاطر

السػػيكلي ,حيػػث لرنػػت متػػاطر السػػيكلي ححساسػػيي لكا ػػد السػػهـ إلػػخ الاغي ػرات نػػي سػػيكلي السػػكؽ ,كقػػد
اسػػاهدت الد ارسػػي لمػػخ جػػكدة المعمكمػػات كماغيػػر مسػػاقؿ نػػي قياسػػها مػػف تػػالؿ دقػػي األرحػػاح  ,كجػػكدة

المسػاحقات كجػكدة الاهحػػؤ مػف تػالؿ المسػػايمريف  ,كقػد كاهػػت ناػرة اكتاحػار محصػػكرة مػا حػػيف(-1983

 )2008لمجمكلي مف الاركات المساهمي كالمدرجي ني نهرس ( )NASDAQكنهرس ( )NYSEحكاقا
( )306624اركي.

قػػد اكصػػمت الد ارسػػي حػػضف زيػػادة جػػكدة المعمكمػػات اػػؤدم الػػخ اتضػػيض متػػاطر السػػيكلي كالاػػي

حمكجحها اتضض مف اكمضي أرس الماؿ ,كما أف العالقي حيف الماغيرات هي لكسيي حاكؿ جكهرم.
 .6دراسح ( )Khaneghah and Mahmodi, 2013تعىىان :
"Examination the relationship between debt and growth opportunities in
"accepted firms in Tehran Stock Exchange
(دراسح العالقح تيه الذيىن وفرص الىمى لذي الشركاخ المذرجح في تىرطح طهران)
هدنت الدراسي إلخ اتاحار العالقي حػيف الامكيػؿ حالػديكف كنػرص الهمػك  ,حيػث الامػدت الد ارسػي

لمخ المهه الكصػضي الاحميمػي لاضسػير العالقػي حػيف الماغيػرات  ,نقػد قامػت حاتايػار ليهػي مسػاهدني مػف
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الاركات المدرجي ني حكرصي ايػراف كنقػا لمعػايير حػدداها الد ارسػي حاػخ أصػححت العيهػي المعياريػي حكاقػا

( )81اركي  ,كما أهها حصدت معمكمااها مف تالؿ القكا ـ الماليػي المهاػكرة لامػؾ الاػركات نػي نهػرس
) ,)TADBIR PARDAZكقػد كاهػػت ناػرة اكتاحػػار لػػف امػػؾ المعمكمػػات المجمعػػي مػػا ححػػيف(-2005
 , )2010ككتاح ػػار نر ػػيات الد ارس ػػي نأهه ػػا اس ػػاتدمت أس ػػمكب اكهح ػػدار الماع ػػدد ,كم ػػا أهه ػػا ص ػػهضت
الاػػركات كنقػػا لمسػػاكيات نػػرص الهمػػك إلامػػاـ اكتاحػػارات محػػؿ الد ارسػػي إلػػخ اػػركات ذات نػػرص همػػك

مراضعػي كاػركات ذات نػرص همػػك معادلػي .كقػد اكصػػمت الد ارسػي إلػخ كجػكد لالقػػي جكهريػي لكسػيي حػػيف
نرص الهمك كالديكف لدل الاركات ذات نػرص همػك لاليػي  ,كالعكػس حػضف ههالػؾ لالقػي جكهريػي طرديػي
حػػيف نػػرص الهمػػك كالػػديكف لػػدل الاػػركات ذات نػػرص الهمػػكر المعادلػػي  ,كاحػػرر الد ارسػػي مػػا سػػحؽ حػػضف

الاػػركات ذات نػػرص الهمػػك العاليػػي هػػي أكيػػر رححيػػي مقارهػػي ححػػاقي الاػػركات ممػػا اميػػؿ إلػػخ اسػػاتداـ
مصػػادرها الذاايػػي نػػي الاكسػػا حػػدك مػػف تيػػار الامكيػػؿ حالػػديكف اجهحػػا لمتػػاطر اكنػػالس كالاػػي حالاضكيػػد

سكؼ اتضض مساقحال مف نرص الهمك.
 .7دراسةةح ( الةةذاعىر وأتى،مةةا  ) 2114 ,تعىةةىان" :أسةةالية المةاسةةثح ا داريةةح ايسةةتراتي يح
المطثقةةح مةةه قثةةل الشةةركاخ المذرجةةح فةةي تىرطةةح فلسةةطيه ) (PEXوتؤثيرهةةا علةةً الهيكةةل
التمىيلي لتلك الشركاخ".
هػػدنت هػػذه الد ارسػػي إلػػخ الاعػػرؼ لمػػخ أيػػر اسػػاتداـ الاػػركات المدرجػػي نػػي حكرصػػي نمسػػطيف
ألسػاليب المحاسػحي اإلداريػػي اكسػاراايجيي لمػخ الهيكػػؿ الامػكيمي لامػػؾ الاػركات ,كذلػؾ مػػف تػالؿ قيػػاس

درجػػي ممارسػػي الاػػركات المدرجػػي نػػي حكرصػػي نمسػػطيف ألسػػاليب المحاسػػحي اإلداريػػي اكسػػاراايجيي لحػػر

اس ػػاتداـ قا م ػػي اساقص ػػا أل ػػدت له ػػذا الغ ػػرض ,ككزل ػػت لم ػػخ كان ػػي الا ػػركات المدرج ػػي ن ػػي حكرص ػػي
نمسطيف ,كقد حمغت العيهي المساجيحي ( )35اركي مف أصؿ ( )48اركي مدرجػي نػي حكرصػي نمسػطيف,

حهسػػحي ( )%73مػػف مجامػػا الد ارسػػي .كقػػد أظهػػرت الد ارسػػي أف ههػػاؾ اطحيػػؽ مقحػػكؿ مػػف قحػػؿ الاػػركات
المدرجي ني حكرصي نمسطيف ألسػاليب المحاسػحي اإلداريػي ,كقػد اكصػمت الد ارسػي إلػخ لػدة هاػا

أهمهػا:

المحاسػػحي اإلداريػػي اكسػػاراايجيي كالامكيػػؿ حالػػديف لػػدل امػػؾ الاػػركات ,كنػػي ظػػؿ هػػذه الهاػػا

أكصػػت

كجكد لالقي طرديي ذات دكلي إحصا يي حػيف ممارسػي الاػركات المدرجػي نػي حكرصػي نمسػطيف ألسػاليب

الد ارسػػي ح ػػركرة اكليػػي الجهػػاز اإلدارم  ,كتاص ػػي اإلدارة العميػػا لماػػركات الضمسػػطيهيي حضهميػػي اطحي ػػؽ
أساليب المحاسحي اإلداريي نػي اتضػيض متػاطر األلمػاؿ لػديها ,كاكسػاضادة مػف هػذا األيػر نػي الكصػكؿ

إلخ تضض متاطر الامكيؿ ,كحالاالي اكمضا إلخ الحد األدهخ.
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 .8دراسح ( )Ben-Nasr Al-Dakheeland,2015تعىىان :
"The Impact of Earnings Quality on the Cost of Equity: Evidence
"from Privatized Firms
(أثر جىدج األرتاح علً تكلفح ،قىق الملكيح ,ادلح عمليح علً الشركاخ المخظخظح)
هدنت الدراسي إلخ الاحقؽ مف مػا إذا كاهػت جػكدة األرحػاح اػؤير لمػخ اكمضػي الامكيػؿ حاألسػهـ ,

نق ػػد اا ػػاممت ليه ػػي الد ارس ػػي لم ػػخ الا ػػركات المتصتص ػػي كماع ػػددة الجهس ػػيات ن ػػي ال ػػدكؿ الص ػػهاليي
الماطػػكرة كالاػػي حمػػا لػػددها ( )161اػػركي مكزلػػي لمػػخ  32دكلػػي  ,كمػا أف ناػرة اكتاحػػار محصػػكرة مػػا

حػيف ( , )2006-1987نقػد كػاف مصػدر جمػا الحياهػات مػف تػالؿ نهػرس ( The World Bank’s
 ,)privatization databaseكقػػد كػػاف ككيػػؿ قيػػاس جػػكدة األرحػػاح مػػف تػػالؿ جػػكدة المسػػاحقات

كماغيػػر مس ػػاقؿ  ,كقػػد اكص ػػمت الد ارسػػي ح ػػضف ههال ػػؾ لالقػػي لكس ػػيي قكيػػي ح ػػيف جػػكدة األرح ػػاح كاكمض ػػي

الامكيؿ حاألسهـ.

 .9دراسح ( ) Filsaraei et.al , 2016تعىىان
"The Relationship Between Growth Opportunities and Leverage
" Ratio in the Companies Listed in Tehran Stock Exchange
(العالقح تيه فرص الىمى ووسثح الرفع المالي للشركاخ المذرجح في تىرطح طهران)
هػػدنت الد ارسػػي إلػػي الاحقػػؽ مػػف العالقػػي حػػيف نػػرص الهمػػك

ػػمف المسػػاكيات الػػيالث ( نرصػػي

الهمػك القػػكم كالماكسػط كال ػػعيؼ ) كالرنػا المػػالي لمجمكلػي مػػف الاػركات المدرجػػي نػي حكرصػػي طهػراف
كالذم حما لدد العيهي حكاقا ( )65اركي مدرجي  ,كقد كاهت الضارة القياسيي ما حػيف (, )2014-2005
كاميػػؿ الماغيػػر المسػػاقؿ حضػػرص الهمػػك كالػػذم اػػـ قياس ػ مػػف تػػالؿ (القيمػػي السػػكقيي إلػػخ القيمػػي الدناريػػي

لألصػػكؿ ) كأمػػا الماغيػػر الاػػاحا كالػػذم اميػػؿ حػػالرنا المػػالي كالػػذم اػػـ قياسػ (القيمػػي السػػكقيي لمػػديكف إلػػخ
إجم ػػالي األص ػػكؿ) .كحع ػػد اتاح ػػار الضر ػػيات اكص ػػمت الد ارس ػػي ح ػػضف العالقػ ػي ح ػػيف ن ػػرص الهم ػػك ن ػػي

المسػاكل القػكم كالماكسػط كال ػعيؼ هػي لكسػيي مػا الرنػا المػالي  ,كحهػا لمػخ ذلػؾ أكصػت الد ارسػي
إلخ

ركرة أف يهاـ المسايمركف حمؤار نرص الهمػك حػيف ااتػاذهـ أم قػ اررات اسػايماريي نػي المسػاقحؿ

ككف أف المسايمريف ني األ مب يركزكف حكؿ المتاطر الماضصمي حالاركي كالمهانا المحققي سػكا لمػخ

المدل القصير كالطكيؿ.

 .11دراسح (ريان  )2116 ,تعىىان  " :العىامل األساسيح المةةذدج يخةتاله هياكةل التمىيةل فةي
الشركاخ المذرجح في تىرطح فلسطيه "
هػدنت الد ارسػػي الػػخ الاحقػػؽ مػف العالقػػي حػػيف محػػددات الهيكػؿ الامػػكيمي كالرانعػػي الماليػػي  ,حيػػث

اميمت ماغيرات المحددات الهيكػؿ الامػكيمي كهػي ماغيػرات مسػاقمي كمػا يمػي  ( :حجػـ الاػركي  ,كحجػـ
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األصػػكؿ الياحاػػي ك معػػدؿ همػػك األصػػكؿ  ,كمعػػدؿ همػػك المحيعػػات  ,كالػػكنر ال ػريحي مػػف يػػر الػػديكف ,
كالسيكلي )  ,حيث اسػاهدنت الد ارسػي كانػي القطالػات نػي الحكرصػي  ,ككػاف مػهه الد ارسػي معامػدا لمػخ

المهه الكصضي الاحميمي  ,ككاهت نارة الد ارسػي لاحديػد ماغيرااهػا ( )2009-2014لعػدد مسػاهدؼ مػف

الاػػركات حكاقػػا  34اػػركي مدرجػػي نػػي الحكرصػػي الضمسػػطيهيي  .كقػػد اكصػػمت الد ارسػػي الػػخ لػػدة هاػػا

أهمها كجكد لالقي طرديي حيف كؿ مف الماغيرات (حجـ الاركي كمعدؿ الهمك) ما درجي الرانعي الماليي.
كلالقػػي لكسػػيي حػػيف كػػؿ مػػف الماغيػرات (حجػػـ األصػػكؿ الياحاػػي ككالرححيػػي ك السػػيكلي) مػػا درجػػي الرانعػػي

الماليي ,كقد أكصت الدراسي ح ركرة اكلاماد لمخ األرحاح المحاجزة لماػركات ذات الرححيػي الجيػدة نػي
امكيػؿ اسػايمارااها حػدك مػف الحػػدا ؿ الامكيميػي التارجيػي كػاكقاراض هظػ ار لماقحػات اكقاصػاديي نػي الحي يػػي

الضمسطيهيي لاتضيض متاطر الامكيؿ .

 .11دراسح ( إسماعيل  )2116,تعىىان  " :مةذداخ الهيكل المالي وأثرها علً هيكل رأش المةا
للشركاخ الظىاعيح المذرجح في سىق فلسطيه لألوراق الماليح "
ه ػػدنت الد ارسػ ػػي إل ػػخ اتاحػ ػػار أي ػػر محػػػددات الهيكػ ػػؿ الم ػػالي ن ػػي اركيح ػػي رأس المػ ػػاؿ لماػ ػػركات
الصهاليي المدرجي ني سكؽ نمسطيف لألكراؽ الماليي  ,كالامدت الد ارسػي المػهه الكصػضي الاحميمػي نػي

احميؿ الحياهات الماليي لػ  12اػركي صػهاليي كالمصػرح حهػا تػالؿ الضاػرة ( ,)2014-2005كاسػاتدمت
الد ارس ػػي األس ػػاليب اإلحص ػػا يي كاحمي ػػؿ اكراح ػػاط كاحمي ػػؿ اإلهح ػػدار الماع ػػدد  .كق ػػد أظه ػػرت الد ارس ػػي أف
ههالػػؾ أي ػ ار إيجاحيػػا كذا دكلػػي إحصػػا يي لحجػػـ الاػػركي لمػػخ هيكػػؿ رأس المػػاؿ  ,أمػػا كػػؿ مػػف الرححيػػي
كمعدؿ الهمك كال ريحي لـ يكف الاضيير داك إحصا يا  .كحها لمخ ما اكصمت الي لدراسي نقد أكصػت

الد ارسػػي حأمكاهيػػي اسػػاتداـ مؤاػػر حجػػـ الاػػركي لاقكيػػي القػػدرة الاضاك ػػيي لماػػركات نػػي الحصػػكؿ لمػػخ
أم ػكاؿ مقار ػػي حصػػكرة أكحػػر مػػف المقر ػػيف  ,كمػػا اكصػػت الد ارسػػي الاعػػرؼ لمػػخ ماطمحػػات اإللضػػا

ال ػريحي مػػف هي ػػي ااػػجيا اكسػػايمار الضمسػػطيهيي كالكصػػكؿ إلػػخ اسػػكيي مػػا ك ازرة المػػالي الضمسػػطيهيي

حتصكص ال ار ب الماراكمي  ,كذلؾ لالساضادة مف التصـ الممكف .

.12دراسح ( )Mota and Moreira , 2017تعىىان :
, "Determinants of the capital structure of Portuguese firms with
investments in Angola".
(مةذداخ هيكل رأش الما للشركاخ الثرتغاليح راخ ايستثماراخ في أوغىي)
ه ػػدنت الد ارس ػػي حاػ ػكؿ أساس ػػي إل ػػخ الاع ػػرؼ لم ػػخ مح ػػددات الهيك ػػؿ الام ػػكيمي ل ػػدل الا ػػركات
المساهمي الحراغاليي كالاي لديها اسايمارات ني جمهكريي أهغكك  ,كقد كاف احرير اساهداؼ امؾ الاػركات
حضف السكؽ األهغػكلي يحظػخ حهمػك اجػارم جيػد  ,كأف األسػكاؽ الحراغاليػي امػر حصػعكحات اقاصػاديي ممػا

ياطمب مف الاركات الاجاريي الحراغاليي الاهكيا نػي اسػايمارااها لماتضػيض مػف المتػاطر الامكيميػي  ,كقػد

كاه ػػت ل ػػدد الا ػػركات مح ػػؿ الد ارس ػػي حكاق ػػا ( )26ا ػػركي ,حي ػػث كاه ػػت الضاػ ػرة القياس ػػيي أل ػ ػراض جم ػػا
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الحياهات كالاحميؿ مف مؤارات كميي ذات صمي ما حػيف ( , )2006-2010كقػد اسػاهدنت الد ارسػي كنقػا

لمدرس ػػات الس ػػاحقي مجمكل ػػي م ػػف المح ػػددات ( هيك ػػؿ األص ػػكؿ  ,لم ػػر الا ػػركي الاج ػػارم  ,الس ػػيكلي ,
ا
الرححيػػي  ,كمعػػدؿ العا ػػد لمػػخ المحيعػػات )  ,حيػػث اػػـ قيػػاس الهيكػػؿ الامػػكيمي مػػف تػػالؿ درجػػي الرنػػا

المالي  .كحعد احميؿ مككهات الدراسي ,اكصمت الدراسي حضف كؿ مف (هيكؿ األصػكؿ ,كلمػر الاػركي,
معدؿ العا د لمخ المحيعات) لها اضيير طردم لمخ الرنا المالي ,حيهما المحدد الماعمؽ حالسػيكلي كػاف لػ

الاضيير العكسي ما درجي الرنا المالي ,كما اكصمت الدراسي حضف محدد الرححيي كػاف لػ الاػضيير الطػردم
ما الامكيؿ حالديف كهذا ما ياهاقض ما هظريي الاسمسؿ ني الامكيؿ(.)pecking order theory

.13دراسح ( )Mouna,et.al , 2017تعىىان :
""The impact of capital structue on Firms performance in Morocco
(تؤثير هيكل رأش الما علً أداء الشركاخ في المغرب)
ه ػػدنت الد ارس ػػي إل ػػخ الاع ػػرؼ لم ػػخ ا ػػضيير الهيك ػػؿ الام ػػكيمي لم ػػخ أدا الا ػػركات الاجاري ػػي ن ػػي

المغػ ػ ػرب ,حي ػ ػػث اميم ػ ػػت الا ػ ػػركات مح ػ ػػؿ الد ارس ػ ػػي حالا ػ ػػركات المدرج ػ ػػي ن ػ ػػي حكرص ػ ػػي ال ػ ػػدار الحي ػ ػػا

( )Casablanca stock exchangeكقػػد كاهػػت ليهػػي الد ارسػػي حكاقػػا ( )53اػػركي ,ك كاهػػت الضاػرة
القياسػػيي أل ػراض جمػػا الحيهػػات الماليػػي كحهػػا المؤا ػرات ذات الصػػمي مػػا حػػيف ( , )2014-2016كقػػد

اميؿ الماغير المساقؿ (الهيكؿ الامكيمي) كالذم اـ قياس مف تالؿ هسحي المديكهيي  , debt ratioأمػا
الماغيػػر الاػػاحا (أدا الاػػركات) كالػػذم اػػـ قياس ػ مػػف تػػالؿ مؤا ػريف كهمػػا معػػدؿ العا ػػد لمػػخ األصػػكؿ

( ,)ROAكمعػػدؿ العا ػػد لمػػخ حقػػكؽ المميكػػي ( ,)ROEكحعػػد اتاحػػار الضر ػػيات اكصػػمت الد ارسػػي إلػػخ
مجمكل ػي مػػف الهاػػا  ,حػػضف اػػضيير هسػػحي المديكهػػي كمعػػدؿ العا ػػد لمػػخ األصػػكؿ هػػك اػػضيير طػػردم كداؿ
إحصػػا يا ,حيهمػػا اػػضيير هسػػحي المديكهػػي لمػػخ معػػدؿ العا ػػد لمػػخ حقػػكؽ الممكيػػي كػػاف اػػضيي ار لكسػػيا كداؿ

إحص ػػا يا ,كم ػػف ه ػػذا المهطم ػػؽ ن ػػأف رححي ػػي الا ػػركات الاجاري ػػي ن ػػي المغ ػػرب ا ػػهتضض حمق ػػدار اهتض ػػاض
مسػاكيات الرنػا المػالي ,كمػا سػحؽ هػك لكػس هظريػي المضا ػمي ( )Trade-off theoryكالاػي اضاػرض
كجكد لالقي طريي حيف الهيكؿ الامكيمي كأدا الاركات.

 .14دراسح (عطىج وآخرون )2117 ,تعىىان " :العىامل المؤثرج علً هيكل رأش الما للمىشآخ
الظغيرج والمتىسطح الة م في األردن "دارسح ميذاويح"
هػػدنت هػػذه الد ارسػػي إلػػخ معرنػػي محػػددات الم ػزي الامػػكيمي أك هيكػػؿ رأس المػػاؿ نػػي المها ػ ت
الصغيرة كالماكسطي الحجـ ,كما هدنت إلخ اتاحار أير العديد مف العكامؿ(حجـ الاركي كهيكؿ أصكلها
كنرص همكها كرححياها كسيكلاها كالكنر ال ريحي) لمخ هيكؿ رأس الماؿ لممها ت الصغيرة كالماكسطي

الحجػـ ,كمعرنػػي نيمػػا إذا كاهػػت ههػػاؾ نركقػػات نػي هيكػػؿ رأس المػػاؿ حػػيف المهاػ ت الصػػغيرة كالماكسػػطي
الحجػػـ كالاػػركات الكحيػرة المدرجػػي نػػي حكرصػػي لمػػاف .كذلػػؾ لمػػخ ليهػػي اككهػػت مػػف  57اػػركي صػػغيرة
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كماكسطي الحجـ كليهي ااككف مف  51اركي صهاليي كتدميي مدرجي ني حكرصي لماف لسهي .2013
ككتاحار أير المحددات لمخ ( هسحي الديف) ني كؿ مف المها ت الصغيرة كالماكسطي الحجػـ كالاػركات

الكحي ػرة المدرجػػي نػػي حكرصػػي لمػػاف اػػـ اسػػاتداـ احميػػؿ اإلهحػػدار الماعػػدد ,كقػػد أظهػػرت هاػػا

احميػػؿ

اإلهحدار أف أكير محددات المزي الامكيمي اضيي انر لمخ هيكؿ رأس المػاؿ لماػركات الصػغيرة كالماكسػطي
الحجػػـ هػػك سػػيكلي الاػػركي ,نقػػد اكصػػمت الد ارسػػي إلػػخ كجػػكد لالقػػي سػػمحيي حػػيف كػػؿ مػػف سػػيكلي كهيكػػؿ

أصػػكؿ الاػػركي كهسػػحي الػػديف لماػػركات الصػػغيرة كالماكسػػطي الحجػػـ .,كمػػا احػػيف لػػدـ كجػػكد لالقػػي ذات
دكلي احصا يي حيف اصهيؼ الاركي كمهاضة صغيرة كماكسػطي الحجػـ كاػركي كحيػرة مدرجػي نػي حكرصػي

لمػػاف كهيكػػؿ رأس المػػاؿ ,كتمصػػت الد ارسػػي إلػػخ لػػدة اكصػػيات مههػػا

ػػركرة القيػػاـ حػػأج ار المزيػػد مػػف

الدراسات المساقحميي الماهكلي الاػي ااهػاكؿ هػذه الماػركلات كمػا ياعمػؽ حهػا كمههػا العكامػؿ المػؤيرة لمػخ
هيكؿ رأس الماؿ ,كما أكصت الدراسي ح ركرة ااجيا الحهكؾ لمخ القياـ حامكيػؿ الماػركلات الصػغيرة
كذلػػؾ حضسػػعار نا ػػدة مهتض ػػي ,مػػف تػػالؿ مػػهح هػػذه الحهػػكؾ حعػػض اكمايػػازات كألضػػا ات

ػريحيي لمػػخ

األرحاح المحققي مف امكيؿ المااريا الصغيرة .الكممات المضااحيي :هيكؿ رأس الماؿ ,المها ت الصػغيرة

كالماكسطي الحجـ ,حكرصي لماف.
 .15دراسح (خىفر  )2117 ,تعىىان " :مةذداخ هيكل رأش الما للشركاخ المذرجح فةي تىرطةح
فلسطيه – دراسح تطثيقيح للفترج السمىيح (. " )2114-2115
هدنت الدراسي إلخ الاعرؼ إلػخ أهػـ محػددات هيكػؿ رأس المػاؿ لماػركات المسػاهمي العامػي نػي

نمسطيف تػالؿ الضاػرة ( ,)2014-2005كقيػاس مػدل أيػر هػذه المحػددات لمػخ هيكػؿ رأس المػاؿ ,كقػد
اػػـ اكلامػػاد لمػػخ الحياهػػات الماليػػي المهاػػكرة نػػي حكرصػػي نمسػػطيف لعيهػػي الد ارسػػي ( )18اػػركي مدرجػػي

لاحديػػد أيػػر كػػؿ مػػف (حجػػـ الاػػركي ,لمػػر الاػػركي ,الهمػػك الماكقػػا لماػػركي ,الرححيػػي ,السػػيكلي ,مممكسػػيي
األصكؿ ,المتاطرة) لمخ هيكؿ رأس الماؿ مقاسا حمجمكع اكلازامات مقسػكمي لمػخ مجمػكع األصػكؿ ي

الرنػا المػاليي .كقػد اػـ احميػؿ الحياهػات حاسػاتداـ ( )panel dataحاكلامػاد لمػخ األسػمكب اإلحصػا ي
مميال ني (اكهحدار الماعدد) لاضسير العالقي حيف الماغيرات المساقمي كالماغير الااحا.

كقد تمصت الدراسي إلخ كجكد لالقي طرديي دالي إحصا يي حيف هيكؿ رأس ماؿ الاركات ككػؿ

مػػف لمػػر الاػػركي  ,كمممكسػػيي األصػػكؿ كهمكهػػا  ,نػػي حػػيف أظهػػر الد ارسػػي كجػػكد لالقػػي لكسػػيي دالػػي
إحصػػا يي حػػيف سػػيكلي الاػػركي كحػػيف هيكػػؿ رأس المػػاؿ  ,أمػػا حقيػػي الماغيػرات ( حجػػـ الاػػركي  ,الرححيػػي ,
كالمتاطرة) نقد أظهرت الهاا

لدـ كجكد لالقي ذات دكلي حيهها كحيف هيكؿ رأس الماؿ .
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 .16دراسةةح ( خلةةف )2117,تعىةةىان  " :أثةةر القةةراراخ التمىيليةةح علةةً ومةةى الشةةركاخ الظةةىاعيح
المساهمح العامح األردويح والمذرجح في تىرطح عمان "
هدنت الدراسي إلخ اقصي أير الق اررات الامكيميي لماركات الصػهاليي المسػاهمي العامػي المدرجػي

ن ػ ػػي حكرص ػ ػػي لم ػ ػػاف لم ػ ػػخ هم ػ ػػك ه ػ ػػذه الا ػ ػػركات كالمامي ػ ػػؿ ن ػ ػػي هس ػ ػػحي الس ػ ػػعر الس ػ ػػكقي إل ػ ػػخ العا ػ ػػد (
 , ) price/earningكمف أجؿ احقيؽ هذ الهدؼ اـ اكلاماد لمخ الحياهات الماليي المهاػكرة لماػركات

لمسهكات الكاقعي حيف لامي ( , )2015-2011كقد اـ جمػا الحياهػات الالزمػي إلجػ ار الد ارسػي كالماميمػي

ػالقررات الامكيميػػي الماعمقػػي حق ػرار اػػدكير األرحػػاح ظكالػػادة اسػػاتدماها  ,اكلامػػاد لمػػخ الػػديف أك اصػػدار
حػ ا
أسهـ جديدة كهمك الاركات الماميؿ حالسػعر السػكقي إلػخ العا ػد ( ,)Earning ratioكقػد اػـ اسػاتداـ
الاكزيا الطحيعي لحياهات الماغيرات كاطحيؽ اتاحار اجاهس الاحايف كاتايار المصضكني التطيي الماعػددة

 ,كاحميؿ اكهحدار الحسيط كالماعدد كتاحار الضر يات .
كق ػػد اكص ػػمت الد ارس ػػي إل ػػخ ل ػػدة ها ػػا

كم ػػف أهمه ػػا ,كج ػػكد أي ػػر ط ػػردم داؿ احص ػػا يا لمقػ ػرار

الامكيمي كالماميؿ حاحاجػاز األرحػاح لمػخ هسػحي السػعر السػكقي إلػخ لا ػد السػهـ ,كجػكد أيػر طػردم داؿ
احصا يا لمقرار الامكيمي كالماميؿ حزيادة رأس ماؿ الاػركي مػف تػالؿ زيػادة قيمػي األسػهـ المصػدرة لمػخ
هسػػحي السػػعر السػػكقي لمسػػهـ إلػػخ لا ػػد السػػهـ ,كلكػػف لػػدـ كجػػكد أيػػر داؿ احصػػا يا كأيػػر

ػػعيؼ لمقػرار

الامػػكيمي كالماميػػؿ حػػاكقاراض مػػف جهػػات تارجيػػي لمػػخ هسػػحي السػػعر السػػكقي إلػػخ لا ػػد السػػهـ .كقػػد

أكصت الدراسي إلخ

ركرة قياـ الاركات حالمكا مي حيف مصادر امكيمها كطرؽ اكظيؼ هذه األمكاؿ.

.17دراسح ( )Kirmi,2018تعىىان :
,"Relationship Between Capital Structure and Profitability, Evidence
From Listed Energy and Petroleum Companies Listed in Nairobi
"Securities Exchange
(العالقح تيه الهيكل التمىيلي والرتةيح ,أدلح عمليح علً شركاخ الطاقح والىفط والمذرجح في
تىرطح ويروتي)
هدنت الدراسي إلخ الاعرؼ لمخ العالقي حيف الهيكػؿ الامػكيمي كالرححيػي لمجمكلػي مػف الاػركات
المدرجي ني حكرصي هيركحي ( ,)Nairobi Securities Exchangeحيث الاػركات المسػاهدني ااميػؿ
هااطها نػي قطػاع الطاقػي كالػهضط كالاػي حمػا لػددها ( )4اػركات ,كقػد اػـ اصػهيؼ الهيكػؿ الامػكيمي نػي

هذه الدراسي حالديكف قصيرة األجؿ كالديكف قصيرة األجؿ ,كما اـ قياس الرححيي مػف تػالؿ معػدؿ العا ػد

لمخ األصكؿ ( ,)ROAكقد كاهػت الضاػرة القياسػيي أل ػراض جمػا الحيهػات الماليػي كحهػا المؤاػرات ذات

الصػمي مػا حػيف ( .)2012-2016كحعػد اتاحػار الضر ػػيات اكصػمت الد ارسػي إلػخ مجمكلػي مػف الهاػػا ,
أكك حضف ههالؾ لالقي طرديي قكيي حيف الديكف قصيرة األجؿ كالرححيي ,ياهيا حضف قػكة العالقػي حػيف الػديكف
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طكيمػػي األجػػؿ كالرححيػػي كاهػػت ماكسػػطي كلكسػػيي ,كأتي ػ ار حػػضف العالقػػي حػػيف كػػؿ هيكػػؿ الػػديكف حاإلجمػػاؿ
كالرححيي كاهت ير دالي إحصا يي ,أم لـ اكف ههالؾ لالقي حارزة حيف الماغيريف.

 .18دراسح (مسمح  ) 2018 ,تعىىان:
Financial Effect of Ownership Structure on Performance of
) Companies Listed in Palestine Exchange
أثر هيكل الملكيح علً األذاء المالي للشركاخ المذرجح في تىرطح فلسطيه )دراسح تطثيقيح
هػػدنت الد ارسػػي الػػي الاعػػرؼ لمػػي أيػػر هيكػػؿ الممكيػػي لمػػي األدا المػػالي لماػػركات المدرجػػي نػػي
حكرصي نمسطيف  ,ك لاحقيؽ ذلؾ اـ جما الحياهات الماليػي لماػركات المدرجػي نػي الحكرصػي تػالؿ الضاػرة

2017-2013ـ مػػف تػػالؿ الاقػػارير الماليػػي المهاػػكرة لمػػي مكقػػا الحكرصػػي حأسػػايها قطػػالي الحهػػكؾ ك
الاػػضميف حيػػث حمػػا لػػدد الاػػركات الداتمػػي

ػػمف مجامػػا الد ارسػػي  28اػػركي  ,ك قػػد كاػػضت الهاػػا

إلػػي

كجكد أير إيجاحي لماغير اركز الممكيي لمي األدا المالي لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف مقاسػان

حمعػػدؿ العا ػػد لمػػي األصػػكؿ  ,ك معػػدؿ العا ػػد لمػػي حقػػكؽ المسػػاهميف ك القيمػػي السػػكقيي إلػػي القيمػػي
الدناريي ني حيف كجكد أير لكسي لماغير الممكيػي المؤسسػيي لمػي األدا المػالي لماػركات المدرجػي نػي

حكرصي نمسطيف مقاسان حمعػدؿ العا ػد لمػي األصػكؿ  ,ك معػدؿ العا ػد لمػي حقػكؽ المسػاهميف ك القيمػي
السكقيي إلي القيمي الدناريي ك قد اكصمت الدراسي إلي لدة اكصػيات لماػركات ك أهمهػا

ػركرة اكلاػزاـ

حمحادم ك قكالد الحككمػي حمػا يسػالد نػي حمايػي حقػكؽ ك مصػالح المسػاهميف  ,ك العمػؿ لمػي اعزيػز

األدا المالي لماركات إلجاذاب المسايمريف األجاهب لما ل مف دكر نػي اهاػيط ك هقػؿ التحػرات لسػكؽ
الماؿ الضمسطيهي .

 1.9موجز لدرسدت لسدبقأل
no

لد رسأل

لنددئج

لهدف
الاحقؽ مف العالقي حيف نرص الهمك

1

Gul, 1998

اكسايماريي لماركات المدرجي ني حكرصي

ههالؾ لالقي لكسيي جكهريي حيف كؿ مف نرص الهمك

الياحاف ما كؿ مف الهيكؿ الامكيمي كسياسي

اكسايماريي كالامكيؿ حالديف كاكزيعات األرحاح

اكزيا األرحاح .
2
3

Leuz and
Robert,2005
Geert and Tom
,2009

4

Awan et.al , 2010

5

Jeffrey Ng,2011

الاعرؼ لمخ لالقي جكدة المعمكمات

كمما اراضعت جكدة المعمكمات أدت إلخ اقميؿ مف اكمضي راس

كاكمضي راس الماؿ .

الماؿ كازيد مف قيـ الادنقات الهقديي الماكقعي .

قياس اضيير جكدة المعمكمات الماليي لمخ
السمكؾ الامكيمي لماركات الحمجيكيي.

ههالؾ اضيير طردم كجكهرم حيف جكدة المعمكمات كالرنا المالي

قياس لالقي نرص الهمك حالرنا المالي

ههالؾ لالقي طريي جكهريي حيف نرص الهمك كالامكيؿ حالديف

لماركات الصهاليي ني حكرصي حاكسااف.

لامؾ الاركات .

الاحقؽ مف أير جكدة المعمكمات لمخ

زيادة جكدة المعمكمات اؤدم الخ اتضيض متاطر السيكلي كالاي

اكمضي رأس الماؿ مف تالؿ متاطر السيكلي

حمكجحها اتضض مف اكمضي راس الماؿ .
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no
6

لنددئج

لد رسأل

لهدف

KHaneghah and

معرني العالقي حيف الامكيؿ حالديكف كنرص

Mahmodi, 2013

الهمك .

7

2014

ذات نرص همك لاليي ,كطرديي لدل الاركات ذات نرص
الهمكر المعادلي .
كجكد لالقي طرديي ذات دكلي إحصا يي حيف ممارسي الاركات

الاعرؼ لمخ أير اساتداـ الاركات
الدالكر ك أحكحماـ,

كجكد لالقي لكسيي حيف نرص الهمك كالديكف لدل الاركات

المدرجي ني حكرصي نمسطيف ألساليب المحاسحي اإلداريي

المدرجي ني حكرصي نمسطيف ألساليب
المحاسحي اإلداريي اكساراايجيي لمخ الهيكؿ

اكساراايجيي كالامكيؿ حالديف لدل امؾ الاركات.

الامكيمي.
Al8

DakheelandBenNasr,2015

9

Filsaraei et.al ,
2016

10

رياف 2016 ,

11

إسماليؿ 2016,

الاحقؽ مف ما إذا جكدة األرحاح اؤير لمخ

ههالؾ لالقي لكسيي قكيي حيف جكدة األرحاح كاكمضي الامكيؿ

اكمضي الامكيؿ حاألسهـ .

حاألسهـ.

الاحقؽ مف العالقي حيف نرص الهمك

مف

المساكيات اليالث ( نرصي الهمك القكم
كالماكسط كال عيؼ ) كالرنا المالي.
الاحقؽ مف العالقي حيف محددات الهيكؿ
الامكيمي كالرانعي الماليي

العالقي حيف نرص الهمك ني المساكل القكم كالماكسط كال عيؼ
هي لكسيي ما الرنا المالي .
ههالؾ لالقي طرديي حيف كؿ مف الماغيرات (حجـ الاركي
كمعدؿ الهمك) ما درجي الرانعي الماليي  ,كلكسيي ما (حجـ
األصكؿ الياحاي ك كالرححيي ك السيكلي).

هدنت الدراسي إلخ اتاحار أير محددات
الهيكؿ المالي ني اركيحي رأس الماؿ
لماركات الصهاليي المدرجي ني سكؽ
نمسطيف لألكراؽ الماليي

ههالؾ أي ار إيجاحيا كذا دكلي إحصا يي لحجـ الاركي لمخ هيكؿ
رأس الماؿ  ,أما كؿ مف الرححيي كمعدؿ الهمك كال ريحي لـ يكف
الاضيير داك إحصا ياز
اكصمت الدراسي حضف كؿ مف (هيكؿ األصكؿ ,كلمر الاركي,

12

Mota and Moreira ,
2017

لاعرؼ لمخ محددات الهيكؿ الامكيمي لدل
الاركات المساهمي الحراغاليي كالاي لديها
اسايمارات ني جمهكريي أهغكك.

معدؿ العا د لمخ المحيعات) لها اضيير طردم لمخ الرنا المالي,
حيهما المحدد الماعمؽ حالسيكلي كاف ل الاضيير العكسي ما درجي
الرنا المالي ,كما اكصمت الدراسي حضف محدد الرححيي كاف ل
الاضيير الطردم ما الامكيؿ حالديف كهذا ما ياهاقض ما هظريي
(.)pecking order theory

13

Mouna,et.al , 2017

14

لطكة ك تركف2017 ,

15

تهضر2017 ,

الاعرؼ لمخ اضيير الهيكؿ الامكيمي لمخ
أدا الاركات الاجاريي ني المغرب.
هدنت هذه الدراسي إلخ معرني محددات
المزي

الامكيمي أك هيكؿ رأس الماؿ ني

المها ت الصغيرة كالماكسطي الحجـ

اضيير هسحي المديكهي كمعدؿ العا د لمخ األصكؿ هك اضيير
طردم كداؿ إحصا يا ,حيهما اضيير هسحي المديكهي لمخ معدؿ
العا د لمخ حقكؽ الممكيي كاف اضيي ار لكسيا كداؿ إحصا يا
كجكد لالقي سمحيي حيف كؿ مف سيكلي كهيكؿ أصكؿ الاركي
كهسحي الديف لماركات الصغيرة كالماكسطي الحجـ
كجكد لالقي طرديي دالي إحصا يي حيف هيكؿ رأس ماؿ الاركات
ككؿ مف لمر الاركي ,كمممكسيي األصكؿ كهمكها  ,ني حيف

الاعرؼ إلخ أهـ محددات هيكؿ رأس الماؿ

أظهر الدراسي كجكد لالقي لكسيي دالي إحصا يي حيف سيكلي

لماركات المساهمي العامي ني نمسطيف

الاركي كحيف هيكؿ رأس الماؿ  ,أما حقيي الماغيرات ( حجـ
الاركي  ,الرححيي  ,كالمتاطرة) نقد أظهرت الهاا

تالؿ الضارة ()2014-2005

لالقي ذات دكلي حيهها كحيف هيكؿ رأس الماؿ

17

لدـ كجكد

no

لد رسأل

16

تمؼ2017,

17

Kirmi,2018

18

مسمح 2018 ,

لنددئج

لهدف

كجكد أير طردم داؿ احصا يا لمقرار الامكيمي كالماميؿ
هدنت الدراسي إلخ اقصي أير الق اررات
الامكيميي لماركات الصهاليي المساهمي
العامي المدرجي ني حكرصي لماف لمخ همك
هذه الاركات كالماميؿ ني هسحي السعر
السكقي إلخ العا د ( ) price/earning

حاحاجاز األرحاح لمخ هسحي السعر السكقي إلخ لا د السهـ,
كجكد أير طردم داؿ احصا يا لمقرار الامكيمي كالماميؿ حزيادة
رأس ماؿ الاركي مف تالؿ زيادة قيمي األسهـ المصدرة لمخ
هسحي السعر السكقي لمسهـ إلخ لا د السهـ ,كلكف لدـ كجكد
أير داؿ احصا يا كأير

عيؼ لمقرار الامكيمي كالماميؿ

حاكقاراض مف جهات تارجيي لمخ هسحي السعر السكقي إلخ
لا د السهـ

الاعرؼ لمخ العالقي حيف الهيكؿ الامكيمي
كالرححيي لمجمكلي مف الاركات المدرجي
ني حكرصي هيركحي.

ههالؾ لالقي طرديي قكيي حيف الديكف قصيرة األجؿ كالرححيي,
ياهيا حضف قكة العالقي حيف الديكف طكيمي األجؿ كالرححيي كاهت
ماكسطي كلكسيي ,كأتي ار حضف العالقي حيف كؿ هيكؿ الديكف
حاإلجماؿ كالرححيي كاهت ير دالي إحصا يي.
كجكد أير إيجاحي لماغير اركز الممكيي لمخ األدا

المالي

لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف مقاسا حمعدؿ العا د لمخ
هدنت الدراسي إلخ الاعرؼ لمخ أير هيكؿ

األصكؿ ,كمعدؿ العا د لمخ حقكؽ المساهميف كالقيمي السكقيي

الممكيي لمخ األدا المالي لماركات

إلخ القيمي الدناريي ,ني حيف كجكد أير لكسي لماغير الممكيي

المدرجي ني حكرصي نمسطيف

المؤسسيي لمخ األدا المالي لماركات المدرجي ني حكرصي
نمسطيف مقاسا حمعدؿ العا د لمخ األصكؿ ,كمعدؿ العا د لمخ
حقكؽ المساهميف كالقيمي السكقيي إلخ القيمي الدناريي

 1.10لدعم ق عمى لدرسدت لسدبقأل

اقاطعػت كػؿ مػف الد ارسػات )KHaneghah ( , )Awan et.al , 2010( , (Gul, 1998

 )Filsaraei et.al , 2016( , )and Mahmodi, 2013مػف حيػث الهػدؼ نػي الاحقػؽ مػف اػكؿ
العالقي حػيف نػرص الهمػك كالهيكػؿ الامػكيمي  ,ككاهػت الهاػا

حػيف حعػض مػف الد ارسػات مااػاحهي كد ارسػي

) (Gul, 1998ك دراسي ( )KHaneghah and Mahmodi, 2013كدراسي ( Filsaraei et.al ,
 )2016كالاػػي اكصػػمت حػػضف العالقػػي حػػيف الماغيػريف كاهػػت لكسػػيي  ,أمػػا دارسػػي ( Awan et.al ,
 )2010نكاهت العالقي طرديػي  ,أمػا نيمػا ياعمػؽ حكػؿ مػف الد ارسػات (, )Leuz and Robert,2005
(,2009

Tom

and

Ng,2011( , )Geert

Al-DakheelandBen-( , )Jeffrey

 )Nasr,2015نقد ححيت ني اضيير جكدة المعمكمات لمخ الهيكؿ الامكيمي كق ايا أتػرل ذات صػمي

حالهيكؿ الامكيمي  ,ندراسي ( )Geert and Tom ,2009اكصمت حضف العالقي حػيف جػكدة المعمكمػات
كالرنا المالي كاهػت طرديػي كهػي ااػاحهت مػف حيػث الم ػمكف مػا د ارسػي (Al-DakheelandBen-

 )Nasr,2015كالاي اكصمت حضف العالقػي حػيف جػكدة األرحػاح كاكمضػي الامكيػؿ حاألسػهـ كاهػت لكسػيي ,
كنيما ياعمؽ حدراسي ( )Leuz and Robert,2005ك د ارسػي ( )Jeffrey Ng,2011نقػد ااػاحهاا مػف
حي ػػث اله ػػدؼ كالهايج ػػي ح ػػضف أي ػػر ج ػػكدة المعمكم ػػات كاه ػػت لكس ػػيي لمػ ػخ اكمض ػػي رأس الم ػػاؿ  ,أم ػػا ل ػػف
18

الد ارسػػات الاػػي اهاكلػػت الق ػػايا ذات الصػػمي حالهيكػػؿ الامػػكيمي كد ارسػػي (الػػدالكر ك أحكحمػػاـ)2014 ,

كد ارسػي (ريػاف  )2016 ,كد ارسػي ( )Mota and Moreira , 2017كد ارسػي ( , )Kirmi,2018نقػد

اتامضػػت مػػف حيػػث د ارسػػي المحػػددات كالاػػي اػػؤير لمػػخ الهيكػػؿ الامػػكيمي ند ارسػػي (الػػدالكر ك أحكحمػػاـ,

 )2014اكصمت حضف اتضيؼ متاطر األلماؿ مف تالؿ أساليب المحاسحي اإلداريػي اػؤير لمػخ ااػكيمي
الهيكؿ الامكيمي  ,كدراسي ( )Kirmi,2018كالاي كجدت حضف ههالؾ لالقي طرديي حػيف الػديكف كالرححيػي

 ,كدارسػػي (ريػػاف  )2016 ,كجػػدت حػػضف ههالػػؾ لالقػػي حػػيف (حج ػـ الاػػركي كمعػػدؿ الهمػػك ) مػػا الرانعػػي
الماليػػي طرديػػي  ,كلكسػػيي مػػا ( السػػيكلي  ,كالرححيػػي  ,كاألصػػكؿ الياحاػػي )  ,كاكممػػي لمحػػددات الهيكػػؿ

الامػػكيمي نقػػد اكصػػمت كػػؿ مػػف د ارسػػي (لطػػكة ك تػػركف )2017 ,كد ارسػػي (تهضػػر )2017 ,حػػضف العالقػػي
حيف السيكلي كالهيكؿ الامكيمي هي لكسيي .كلمخ الر ـ مف الاااح حيف حعض امؾ الد ارسػات مػف حيػث

اله ػػدؼ أك الهايج ػػي إك أف الضاػ ػرات الزمهي ػػي القياس ػػيي أل ػ ػراض جم ػػا الحيه ػػات كاه ػػت متامض ػػي ,كم ػػا أف
اكتاالؼ مف حيث حي ي الاركات كمكطهها أي ا كاف متامضا .

 1.11مد م ز لدرسأل لحدل أل عن بداي لدرسدت لسدبقأل
ااميز الدراسي الحاليي لف الدراسات كالححكث الساحقي نيما يمي- :

أوص :لهدف :هدنت الدراسي إلخ حياف أيػر ماغيػريف مسػاقميف أك كهمػا (نػرص الهمػك كجػكدة المعمكمػات)
لمخ السمكؾ الامكيمي ,نالدراسات الساحقي اهاكلت ماغي ار كاحدا لاحياف أيره لمخ الهيكؿ الامكيػؿ ,كمػا أف
الد ارسػػات المحميػػي نػػي حي ػػي األلمػػاؿ الضمسػػطيهيي لػػـ ااهػػاكؿ أيػػر نػػرص الهمػػك كجػػكدة المعمكمػػات لمػػخ
الهيكؿ الامكيمي.

ثدن د :لفدر لزمن أل لق دس أل :أل راض جما الحياهات الكميي مف تالؿ القكا ـ الماليي المهاكرة مف قحؿ
الاػػركات كمػػف قحػػؿ نهػػرس الحكرصػػي الضمسػػطيهيي ,كاهػػت الضا ػرة المسػػاهدني محصػػكرة مػػا حػػيف (-2012
 ,)2017كهي نارة كانيي لجما األدلي الالزمي لحها مؤارات الدراسي الكميي أل راض الاحميؿ.
ثدلثد :مجدمع وع نأل لدرسأل :ياميؿ مجاما الدراسي حكاني الاركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف كالاػي
يحما لددها ( )49اركي مكزلي لمػخ تمسػي قطالػات اقاصػاديي ,مههػا اػـ اسػاهداؼ ليهػي الد ارسػي كنقػا
لمعايير محددة سمضا لاصؿ العيهي الغر يي إلخ ( )25اركي مدرجي ني حكرصي نمسطيف.

 1.12لخددمأل:

مػػف تػػالؿ هػػذا الضصػػؿ اػػـ الاطػػرؽ إلػػخ تطػػي الد ارسػػي الاػػي ا ػػمهت مهاقاػػي ماػػكمي الد ارسػػي

كاحميؿ الحياهػات كصػككن لهاػا

هػذه الد ارسػي ,كقػد اػـ اسػاق ار الد ارسػات السػاحقي لالسػاضادة مههػا نػي حهػا

اإلطػػار الهظػػرم ,كاصػػميـ التطػػي ,كنػػي الضصػػكؿ الااليػػي يػػاـ الاطػػرؽ إلػػخ المضػػاهيـ الهظريػػي لماغي ػرات
الدراسي ,كصككن إلخ اكج ار ات كاتاحار الضر يات.
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الفصن الجاٌي
فرص الٍىو وجودة املعمووات املالية
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ممذمت

1.1

فرص النمى ()Growth Opportunities

1.2.2

مفهىم فرص النمى

1.2.1

العىامل المؤثرة على فرص النمى

1.2.2

فرص النمى والمراراث االستثماريت

1.1

جىدة المعلىماث الماليت ()Information quality

1.1.2

مفهىم جىدة المعلىماث الماليت

1.1.1

الخظائض النىعيت للمعلىماث الماليت

1.1.2

الجىدة المعلىماتيت والمراراث االستثماريت

1.2

الخاتمت

 2.1مقدمأل
اكاجػ اػػركات األلمػاؿ احػػديات كحيػرة محميػان ك لالميػان كقػػت اتايػار الهيكػػؿ الامػكيمي األميػػؿ ,

كيعكد السحب حضف ههالؾ لكامؿ مهها التارجيي كالمهانسي ني األسكاؽ المضاكحي ,كلكامؿ داتميػي كحجػـ

الاػػركي كمسػػاكل السػػيكلي المااحػػي ,كمػػا كمػػف أهػػـ العكامػػؿ كالاػػي اػػؤير لمػػخ السػػمكؾ الامػػكيمي حاجػػي
الاػػركي إلػػخ المػػاؿ لماكسػػا كالماميمػػي حضػػرص الهمػػك اكسػػايماريي ,كالكضػػا ة المعمكماايػػي الماليػػي كمسػػاكل

الضجػكة المعمكماايػػي الماليػػي حػيف المسػػايمريف ظكادارة الاػػركي ,جميػا مػػا ذكػػر جعمػت سػػمكؾ الامكيػػؿ ماحػػايف
حيف الاركات.

ك ياهاكؿ هذا الضصؿ محكريف كهما :
المحكر األكؿ  :نرص الهمك اكسايمارييالمحكر الياهي  :جكدة المعمكمات الماليينضي المحكر األكؿ سكؼ ااطرؽ الدراسي إلخ مضهكـ نرص الهمك كالعكامػؿ المػؤيرة لمػخ نػرص

الهم ػػك ,كم ػػف ي ػػـ الاع ػػرؼ لم ػػخ الق ػ ػايا ذات الص ػػمي ح ػػيف ك ػػؿ م ػػف ن ػػرص الهم ػػك ح ػػالق اررات اكس ػػايماريي
كالامكيميػػي ,أمػػا المحػػكر اليػػاهي كالماعمػػؽ حجػػكدة المعمكمػػات الماليػػي ,نسػػكؼ ااطػػرؽ الد ارسػػي إلػػخ مضهػػكـ

جػػكدة المعمكمػػات الماليػػي كتصا صػػها ,كمػػف يػػـ الاعػػرؼ لمػػخ الق ػػايا ذات الصػػمي حػػيف كػػؿ مػػف جػػكدة
المعمكمات حالق اررات اكسايماريي كالامكيميي.

 2.2فرص لنمو ()Growth Opportunities
مػف الضػركض المحاسػحيي ,نػرض اكسػام ارريي ( )Going Concern Assumptionكالػذم يضاػرض أف

المهاػػضة مسػػامرة نػػي لمميااهػػا إلػػخ كقػػت يػػر محػػدد مػػالـ اكجػػد أدلػػي ايحػػت لكػػس ذلػػؾ ,أم أف المهاػػضة
كج ػػدت لاس ػػامر ,كأف اكس ػػام ارريي ق ػػد اكػ ػكف مرهكه ػػي حق ػػايا ل ػػدة مهه ػػا الحض ػػاظ لم ػػخ ا ػػدنقات المػ ػكارد
ألهاطي الاركات حاػكؿ إيجػاحي ,كالاكسػا نػي أهاػطاها لمحقػا قػدر اإلمكػاف ,كالاػي اعهػي حمهظػكر تػر

ينرص الهمك المساقحمييي.

 2.2.1مفهوم فرص لنمو
اعاحر الاػركي هظػاـ مضاػكح ياضالػؿ داتػؿ محػيط اقاصػادم كمػالي كاجامػالي ُيػؤيّر نيػ كياػضيّر
مككهااِػ يػػر ُمػاح مكـ نيهػا كك ات ػا لرقاحػي الاػركي ,حيػث ياػػيح
حػ  ,ك مػف تصػا ص هػذا المحػيط أف ّ

لهػػا نرص ػان لمهمػػك ك احسػػيف لك ػػعياها ,كمػػا ي ػػعها أمػػاـ مجمكلػػي مػػف الاهديػػدات الاػػي مػػف اػػضهها أف
اؤدم إلخ هاا
ّ

لكسيي نيما لك لـ اامكف مف الاهحؤ حها ك الاعامؿ معها حال ّاكؿ المطمكب.
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اهكلػػت مضػػاهيـ نػػرص الهمػػك  ,كلكػػف حمجممهػػا ااجػػاهس مػػف حيػػث الم ػػمكف  ,حيػػث أف ذلػػؾ

المضهكـ هك كاسا كمماد حها لمخ الق ايا اكقاصاديي كالماليػي كاكجاماليػي ,نقػد لػرؼ (حػف ساسػي,
 )2014نرص الهمك لمخ أههػا ك ػعيات مؤقّاػي كنػي أ مػب األحيػاف ك ااك ّػرر حػهضس الاػكؿ كمػا أههػا
اعاحر أك الان ج ّذاحي لماركي كلماركات المهانسي ,نالهجاح ني ا اهاـ الضرصي ياكقّؼ لمخ قػدرة الاػركي
لمػػخ اكااػػانها ِّ
اؤهمُهػػا ك اهامهػػا مػػف جهػػي
المحكػػر أككن ,يػػـ اكييضهػػا مػػا امكاهااهػػا الماػػكنرة كالمػكارد الاػػي ّ

ػؤدم إلػخ
ػضتر نػي ا اهػاـ الضرصػي الجيػدة ي ّ
السػرلي المطمكحػي ,ألف الا ّ
أترل ,يـ ااّتاذ القػرار حالضعاليػي ك ّ
ػػيالها ,كم ػػا لرنه ػػا (ليس ػػخ  )2017,حضهه ػػا الض ػػرص اكس ػػايماريي الماكقع ػػي لاحقي ػػؽ ميػ ػزة اهانس ػػيي
لماركات  ,حيث أف سهـ الاركي يعكس كاقا الاركي كحالاالي ماخ قدرة األسهـ المطركحي ني األسػكاؽ

لمػ ػ ػػخ جػ ػ ػػذب اسػ ػ ػػايمارات مسػ ػ ػػاقحميي كنقػ ػ ػػا لقيماهػ ػ ػػا السػ ػ ػػكقيي إلػ ػ ػػخ قيماهػ ػ ػػا الدناريػ ػ ػػي  ,كأنػ ػ ػػادت د ارسػ ػ ػػي

( ) Filsaraei,2016حضههػ ػػا اكسػػػايمارات الماكقعػػػي كالمقحكلػ ػػي كالاػػػي اعظ ػػـ مػ ػػف لكا ػػد الاػ ػػركات نػ ػػي
المسػاقحؿ  ,كحالاػػالي مػػف الممكػف أف اعػػرؼ نػػرص الهمػك حضههػػا اكسػػايمارات لػف ماػػاريا مسػػاقحميي قاحمػػي

لماكسا لاحقيؽ األرحاح كادنقات هقديي إيجاحيي .

كر ـ اعدد كاحايف اعريضات كمضاهيـ نرص الهمػك حػيف الاتصصػات المتامضػي سػكا اكقاصػاديي

كالسياسػػيي كالماليػػي ,إك أههػػا اجامػػا كانػػي حضهػ الضػػرص المااحػػي لزيػػادة الهاػػاط ,كحالاػػالي يمكػػف القػػكؿ أف

نػػرص الهمػػك لماػػركي هػػي الضرصػػي المااحػػي لزيػػادة هاػػاطها كحالاػػالي احقيػػؽ هم ػكان نػػي الحصػػي السػػكقيي
كاكيرادات ,كما ياراب لمي مف همك ني األرحاح.

 2.2.2لعو مل لمؤثر عمى فرص لنمو
ني الكاقا ااعدد العكامؿ الاي اؤير لمخ نرص همك الاػركات كالاػي اػؤير أي ػا لمػخ القػ اررات

اكسػػايماريي لماػػاريا مسػػاقحميي  ,كمػػف الممكػػف اك ػػيح حع ػػا مػػف امػػؾ العكامػػؿ المػػؤيرة حهػػا لمػػخ مػػا
اكصمت اليها الدراسات ني مجاؿ الامكيؿ كما يمي-:


كل لممك أل ()Ownership Structure
اعاحر هيكؿ الممكيي أحد مككهات الحككمي ,كالاي كجدت لحؿ ماكالت الككالػي  ,كحالاػالي نػأف

الحككمي ااميؿ أهمياها ني

حط ماػكالت الككالػي كالاػي اػؤير لمػخ قػ ار ارت الاػركي المسػاقحميي كضػرص

الهمػ ػ ػ ػػك كالاكسػ ػ ػ ػػا نػ ػ ػ ػػي المسػ ػ ػ ػػاقحؿ لماػ ػ ػ ػػاريا مػ ػ ػ ػػدرة لألرحػ ػ ػ ػػاح مػ ػ ػ ػػف أجػ ػ ػ ػػؿ اعظػ ػ ػ ػػيـ قيماهػ ػ ػ ػػا الجكهريػ ػ ػ ػػي

(.)Pablo.et.al,2005


لس ولأل لمدل أل لمددحأل ()Liquidity Available
حيهمػػا اقػػدـ الاػػركي لمػػخ الاكسػػا نأههػػا اهظػػر حعػػيف اكلاحػػار إلػػخ مػػدل حجػػـ السػػيكلي الماليػػي

المااحػػي لهػػا  ,ككنقػػا لهظريػػي الاسمسػػؿ الامػػكيمي ي  Pecking-Order Theoryي اػػدرج الامكيػػؿ مػػف
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أجؿ حها هيكؿ امكيمي أميؿ مف أجؿ اغطيي هضقات رأسماليي أل راض الاكسا ني المااريا  ,نأف لمخ
الاركات أف اادرج حامكيؿ امؾ الهضقات مف تالؿ المكارد الماليي الذاايي لماركات المااحي  ,كمف يـ مف

مػكارد ماليػي تارجيػي ( الػديكف كاألسػهـ ) ( , )Brigham. and Ehrhardt, 2014كهػذا مػا ياراػب
لهػ لالقػي سػححيي كمػؤيرة حػيف مسػاكيات متػاطر الامكيػؿ مػف التػارج ( )level of leverageكالهمػك

المسػػاقحمي  ,ممػػا ي ػػا اإلدارة نػػي مح ػػؿ المسػػؤكليي ن ػػي رنػػا مػػف كض ػػا ة السػػيكلي المالي ػػي كالاقميػػؿ م ػػف
متاطر الامكيؿ حيف اإلقداـ هحك الاكسا لمااريا مرححي (.)Yichen,2013
 عو مل س دس أل و اد دد أل
ارس ػػـ الدكل ػػي تططه ػػا الاهمكي ػػي اكقاص ػػاديي كاكجامالي ػػي ,ناص ػػدر مجمكل ػػي م ػػف الااػ ػريعات
كالاكجيه ػػات مي ػػؿ الااػ ػريعات ال ػ ػريحي ,كااػ ػريعات أت ػػرل اح ػػاكي الحاج ػػات الكطهي ػػي كامح ػػي أ ػ ػراض
كاطمعػػات الدكلػػي ,كامػػؾ الاا ػريعات كالاكجيهػػات اػػؤير لمػػخ طحيعػػي ألمػػاؿ الاػػركات  ,ممػػا ياطمػػب مػػف

إدارة الاػ ػ ػػركات لمػ ػ ػػخ إدارة أهاػ ػ ػػطاها الااػ ػ ػػغيميي كالاتطػ ػ ػػيط حمػ ػ ػػا ي ػ ػ ػكا ـ اطمعػ ػ ػػات الدكلػ ػ ػػي كاكسػ ػ ػػاضادة
مػ ػ ػػف ذل ػ ػ ػػؾ ل ػ ػ ػػماف اس ػ ػ ػػايماريي ألمالهػ ػ ػػا ك ػ ػ ػػماف كض ػ ػ ػػا ة الاكسػ ػ ػػا كالهم ػ ػ ػػك نػ ػ ػػي ما ػ ػ ػػاريا مس ػ ػ ػػاقحميي

(.)Greg Digneo,2009

كحالاالي يا ح أف نرص الهمك حالي اكاج أم اركي لكف ا اهامهػا مػف قحػؿ اػركي دكف أتػرل

ياكقؼ لمخ العكامؿ الداتميي كالتارجيي الاي امكهها مف ذلؾ ,نالسيكلي هي مف احدد قدرة الاركي لمخ

ا اهاـ هذه الضرصي ,كما أف هيكؿ الممكيي هك مف يحدد اكؿ ااتاذ القرار هحك هذه الضرصي.

 2.2.3فرص لنمو و لقررت صسدثمدر أل و لدمو م أل:
كااير الدراسي إلخ حعض مف الق ايا الاي ارحط حيف نرص الهمك كق ػايا ماليػي كاسػايماريي ,

نقػد أاػارت د ارسػػي ( )Rahimian.et.al,2012حػضف الاػػركات الاػي اااحػػا سياسػي اكزيعػػات أرحػاح لمػػخ
األسهـ حاكؿ هسحي نأه ني الغالب اككف سياسي الاكسا كالهمك لديها

عيؼ كذلؾ ألف نرص الهمك

لممااريا المساقحميي قا مي لمخ لػدة مصػادر امكيميػي مههػا األرحػاح المحققػي الذاايػي لماػركات ,كمػف هػذا
المهطمؽ نأف العالقي لكسػيي حػيف نػرص الهمػك كسياسػي اكزيػا األرحػاح  ,أمػا حالهسػحي لػردكد نعػؿ األسػهـ

السكقيي لضػرص الهمػك نقػد اكصػمت د ارسػي ( )Nhu,2009حػضف ههالػؾ اػضيير لمضػرص اكسػايماريي لمػخ
الاغي ػرات نػػي أسػػعار األسػػهـ لامػػؾ الاػػركات حاػػكؿ إيجػػاحي نػػي حػػاؿ كاهػػت امػػؾ الضػػرص اكسػػايماريي
مرححػػي (صػػاني القيمػػي الحاليػػي لمضػػرص اكسػػايماريي إيجاحيػػي) ,كيعػػكد السػػحب حػػضف الضػػرص اكسػػايماريي

المرححي اقمؿ مف اكتايار التاطئ مف قحؿ المسايمريف لامػؾ الاػركات كحالاػالي ردكد الضعػؿ كاكسػاجاحي
لف اككف سمحيي .
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كنيما ياعمؽ ني العالقي حيف نرص الهمك ك الق اررات الامكيميػي نقػد اتامػؼ الد ارسػات نػي اػكؿ

العالقي نيما حيههما حيث أك ػحت د ارسػي ( )Bulan & Sanyal,2009أف العالقػي حػيف نػرص الهمػك
كالامكيػػؿ مػػف تػػالؿ الػػديكف يػػر محػػددة س ػكا كاهػػت لكسػػيي أك طرديػػي  ,كيرجػػا السػػحب إلػػخ طحيعػػي

المتػاطرة كمسػاكل نػرص الهمػػك مػف جاهػب كطحيعػي لمػػؿ الاػركي مػف جاهػب تػػر  ,كمػا أاػارت د ارسػػي

( )Myers ,1977حػضف العالقػي حػيف نػرص الهمػك كالامكيػؿ حالػديف هػي لالقػي لكسػيي محػر ار ذلػؾ حػضف
نػرص الهمػػك المراضعػي أكيػػر لر ػي حػػضف اكاجػ الاػػركات

ػا قي ماليػػي نػي المسػػاقحؿ كهػذا يػػر مححػػذ ,

كحالاػالي نػأف لمػخ الاػركات ذات نػرص الهمػك المراضػا أف اضتػذ حعػيف اكلاحػار احاياطػات ماليػي احسػحا

كحاياجات امكيميي مساقحميي حيف الاكسا ني أهاطاها الاجاريي.

 2.3جود لمعمومدت لمدل أل ()Information quality
يكمف مضهكـ المحاسحي الماعارؼ لمي ني احديد كاحميؿ كاسجيؿ العمميات الماليي لػف أحػداث

اقاصاديي كايجازها كاكصيمها لممساضيديف  ,كحيف العكدة لػدكرة الهظػاـ المحاسػحي نأههػا اهاهػي حاكصػيؿ
المعمكمات الماليي ذات الصمي كالاػي ااميػؿ حالاقػارير الماليػي الر يسػي (القػكا ـ الماليػي األرحعػي) لػف ناػرة
ماليػػي محػػددة  ,كمػػف تػػالؿ امػػؾ المعمكمػػات المصػػرح لههػػا حاإلمكػػاف اسػػاتالص المؤا ػرات الاحميميػػي

الكميػ ػػي  ,لمقػ ػػدرة مسػ ػػاقحال لمػ ػػخ ااتػ ػػاذ الق ػ ػ اررات المهاسػ ػػحي مػ ػػف قحػ ػػؿ المسػ ػػاضيديف الػ ػػداتميف (المػ ػػد ار ,
المحاسحيف  ,المراقب الداتمي ) كالمسػاضيديف التػارجيف ( المسػايمريف ك المقر ػيف كاصػحاب المصػالح
كالمدقؽ التارجي) (.)Weygandt,2015

 2.3.1مفهوم جود لمعمومدت لمدل أل
يتامػػؼ مضهػػكـ الجػػكدة كنقػػا لطحيعػػي المسػػاضيد هضس ػ كطحيعػػي المتػػرج هضس ػ  ,نقػػد لرنػػت الجػػكدة
حضهها الاميز ني مترج هها ي يمقػخ ر ػا المسػاضيديف كاكلامػاد لميػ حضقػؿ الاكػاليؼ كحالكقػت المهاسػب

كأهػ قاحػؿ لمقيػاس كالاقيػيـ ( ,)Chandrupatla,2014كمػا أف المعمكمػات الماليػي المسػامدة مػف القػكا ـ
المالي ػي المهاػػكرة كالاػػي يحهػػي المسػػاضيدكف اضسػػيرااهـ كاحمػػيالاهـ حػػكؿ كاقػػا الاػػركات كحػػيف ال ػرحط حػػيف
المضهكميف ,ناعرؼ جكدة المعمكمات الماليي ني كـ المعمكمات الماليػي المصػرح لههػا مػف قحػؿ الاػركات
كحاػػكؿ كضػػك كحضقػػؿ الاكػػاليؼ كيمحػػي ر حػػات جمهػػكر المسػػاضيديف نػػي األس ػكاؽ الماليػػي (

Thomas

 ,)&Michaely ,2001كما لرنت دارسي (لمي  )2011,جكدة المعمكمات حضههػا التصػا ص الهكليػي

الاي يجب أف ااماا حها المعمكمات الماليي مف مصداقيي كمػا احققػ مػف مهضعػي لممسػاضيديف حيهمػا اتمػك
مػف الا ػميؿ كالاحريػؼ  ,كمػا أك ػحت د ارسػي ( )Van and, Caneghem , 2009حػضف الجػكدة
المعمكماايي ااميؿ حاألميميي مف حيث كضايي المعمكمات الماليػي المصػرح لههػا كدقاهػا حػهضس الكقػت كأههػا

ألػػدت كنقػػا لممعػػاير الدكليػػي الماعػػارؼ لميهػػا  ,كمػػا أك ػػحت د ارسػػي (أهمػػي )2009 ,التصػػا ص الاػػي
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ااسػػـ حهػػا المعمكمػػات الماليػػي ككػػذلؾ القكالػػد المحاسػػحيي الكاجػػب اسػػاتدامها لاقيػػيـ هكليػػي المعمكمػػات,

كد ارس ػػي (Ng,2010

 )Jeffreyهظ ػػرت إل ػػخ مضه ػػكـ الج ػػكدة المعمكمااي ػػي حمس ػػاكل اليق ػػيف م ػػف قح ػػؿ

مساتدميها كالمسايمريف حكؿ قيمي الاركات مػف تػالؿ المعمكمػات الماليػي المصػرح لههػا نػي األسػكاؽ
المالي ػػي كالا ػػي ا ػػؤير لم ػػخ مق ػػدار التط ػػض ن ػػي اتاي ػػارهـ لمح ػػدا ؿ اكس ػػايماريي م ػػف ق ػػحمهـ هايج ػػي لاح ػػايف

المعمكمات مف حيث الدقي كالك كح كالمكيكقيي لامؾ الاركات.

كحه ػػا لم ػػخ الاعريض ػػات الس ػػاحقي اع ػػرؼ الد ارس ػػي الج ػػكدة المعمكمااي ػػي المالي ػػي حضهه ػػا التص ػػا ص

الهكليي لمسمات الماليي المعمهي كالاي امحي ر حات مساتدميها حضقؿ الاكاليؼ كحمهضعي أكير كا مف لهػـ
درجي اليقيف الجيد حكؿ كاقا الاركات ني األسكاؽ الماليي .

 2.3.2لخ دئص لنوع أل لممعمومدت لمدل أل
اراحط المعمكمات الماليي حالتيارات المااحػي نػي األسػكاؽ أمػاـ صػاها القػرار لحػؿ ماػكمي كاقيػيـ

الاركات كاحميؿ المهانسي كاصحيح مسار الاركات  ,كامؾ الق اررات مرهكهي حالاكقعات حكؿ المساقحؿ,
لذلؾ نأف المعمكمات المساعممي يجػب أف اراقػي إلػخ مسػاكل الحقػا ؽ المؤكػدة لكػي يمكػف اكسػاضادة مػف

امؾ المعمكمات ني ااتاذ الق اررات المهاسحي كحضقػؿ األتطػا  ,كمهػ ك حػد أف ااصػؼ المعمكمػات الماليػي
حمجمكلػػي مػػف التصػػا ص األساسػػيي الماعػػارؼ لميهػػا كالاػػي أك ػػحها مجمػػس المعػػاير المحاسػػحيي نػػي

إلاله الرسمي لمعاـ ( )FASB,1980,2008مف تالؿ اإلطار المضاهيمي رقـ ي2ي حكؿ التصا ص

الهكليػػي لممعمكمػػات المحاسػػحيي كالاػػي امحػػي الهػػدؼ األساسػػي كهػػك أف اكػػكف المعمكمػػات الماليػػي المعمهػػي
مضي ػػدة لمس ػػاتدميها ح ػػيف اات ػػاذ القػ ػ اررات كيك ػػح الا ػػكؿ رق ػػـ ( )2.1الج ػػكدة المعمكمااي ػػي حه ػػا لم ػػخ
التصػػا ص أك السػػمات لممعمكمػػات الماليػػي األساسػػيي لاكػػكف ذات قيمػػي كمر كحػػي نػػي األس ػكاؽ نػػي ظػػؿ
كجكد حدا ؿ معمكماايي مااحي ,كيك ح الاكؿ امؾ التصا ص كما يمي (-:)FASB,2008
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الخظائض األساسيح للمعلىماخ الماليح لتكىن مفيذج في اتخار القراراخ

المىثقح ()Reliability

المالئمح ()Relevance
الىلخٍت Timeliness

الخمثٍل الصادق Representational
Faithfulness

لابلت للخغزٌت العكسٍت Feedback
Value

قابلة للتحقق Veriﬁability

حىبؤٌه Predictive Value

الحٍادٌت Neutrality

اكؿ رقـ ()2.1
التصا ص األساسيي لممعمكمات الماليي
لم در ( :درجمأل عن مجمس لمعد ر لمحدسب أل )FASB,2008-no 2



لمالئمأل لمعمومدد أل ()RELEVANCE

يقصد حمضهكـ المال مي حضف اككف المعمكمات الماليي ذات صمي كمهطقيػي  ,كقػادرة لمػخ إحػداث

اػػضيير كن ػكارؽ نػػي ااتػػاذ الق ػ اررات حػػيف المسػػاتدميف  ,كمػػا كاسػػالدهـ لمػػخ الاهحػػؤ مػػف تػػالؿ األحػػداث
اكقاصاديي الساحقي (الااريتيي) كالحاليي  ,كاف مف الصعب احديد ما هك مال ـ مف المعمكمػات كمػا هػك
يػ ػػر مال ػ ػػـ ,كلكػ ػػف ههالػ ػػؾ مقكمػ ػػات أك لهاصػ ػػر أساسػ ػػيي لممال مػ ػػي المعمكماايػ ػػي لمػ ػػخ الهحػ ػػك الاػ ػػالي

(- :)FASB, 2008

 : -1الكقػػت المهاسػػب ( :)Timelinessكاكمػػف الكقايػػي نػػي السػػرلي نػػي اقػػديـ المعمكمػػات لمسػػاتدميها
مػػا

ػػماف دقاهػػا ,كأف اكػػكف مااحػػي لهػػد الحاجػػي اليهػػا  ,حيػػث اضقػػد المعمكمػػات قيماهػػا إف لػػـ اقػػدـ

لهد الحاجي اليها ني الكقت المهاسػب ,أك أايحػت حاػكؿ ماػضتر كالاػي لػف اكػكف مضيػدة لمسػاتدميها

لهد ااتاذ الق اررات  ,نأف لرض الاقارير الماليي ني الكقت المحدد لها أهميػي لماتػذم القػ اررات مػف
تػػارج حي ػػي الاػػركات نػػي اتايػػار حػػدا ؿ اسػػايماريي كالمسػػاهميف  ,أك اقيػػيـ الكضػػا ة اك اماهيػػي ,أمػػا

لمسػػاتدمي المعمكمػػات مػػف داتػػؿ حي ػػي الاػػركات (مػػد ار الاػػركات) لػػف معمكمػػات ااعمػػؽ حاألحػػداث
الهامي كالطار ي نيجب أف اقدـ لهـ حالكقت المهاسب كمااحػي حمجػرد حػدكيها كحاػكؿ محااػر لاجػاكز

أم متاطر امكيميي كااغيميي مساقحميي  ,حاخ ظكاف أدم ذلؾ إلخ لدـ ااحاع الدكرة المعاػادة لماقػارير
الماليي ,كحالاالي اضاقد المعمكمي مال ماها أكصماها ني حاؿ نقداف تاصيي الكقايي.
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 -2الاغذيي العكسيي ( :)Feedback Valueكلكي اككف المعمكمي مال مي يجػب أف ااػكنر حهػا القاحميػي
لماغذيي العكسيي ي المركهي ي كالاي امكف المساتدميف مف الػاحكـ كاصػحيح مسػار اكقعػااهـ السػاحقي

 ,حيػػث اصػػحيح مسػػار الاكقػػا يػػؤير حاػػكؿ جػػكهرم لمػػخ الض ػكارؽ حػػيف المسػػاتدميف نػػي الق ػ اررات

المساقحميي هحك اسايمارااهـ ني األسكاؽ.

 -3القيمػػي الاهحؤيػػي ( :)Predictive Valueكا ػراحط هػػذه التاصػػيي حالاغذيػػي العكسػػيي  ,لكػػي اكػػكف
المعمكمات ذات قيمي اهحؤيي يجب أف ااسـ حاليقيف رهها الػخ كػـ المعمكمػات المعمػف كدقاهػا  ,نكممػا
كاهػػت المعمكمػػات أقػػؿ يقيهػػا كممػػا قمػػت قيماهػػا الاهحؤيػػي  ,كهػػذا مػػا دلػػخ إلػػخ زيػػادة اإلنصػػاح لػػف
المعمكمػػات الماليػػي لرنػػا مػػف مسػػاكل اليقػػيف ممػػا اسػػالد مسػػاتدميها نػػي الاهحػػؤ حالهاػػا

لألحداث المتامضي ,أك اضكيدها لاكقعااهـ ,أك مسالداهـ ني اعديمها كاصحيحها .

الماكقعػػي

كارل الدراسي حضف تصا ص المال مي الماضرلي مهها هي ماراحطي لمحكـ لمخ جكدة المعمكمػات

كالاي اؤير لمخ ق اررات مساتدميها ,نعهدما اااح المعمكمات ني الكقػت المهاسػب سػكا كاهػت معمكمػات

ااريتيي ساحقي أك حاليي ما

ماف دقاها كالكـ المطمكب نأهها ساسالد مساتدميها لمخ الاهحػؤ  ,ككممػا

زادت دقاهػػا ككمهػػا نأههػػا ساصػػحح مػػف مسػػار الاهحػػؤ هايجػػي لزيػػادة الاػػيقف حػػكؿ كاقػػا الاػػركات كهػػذا مػػا

يعطيها قيمي اهحؤي ارنا مف زيادة الجكدة المعمكماايي .


لموثوا أل ()RELIABILITY
اككف المعمكمات الماليي ذات جػكدة لهػدما ااػكنر حهػا تاصػيي المكيكقيػي أي ػا كالاػي اعهػي أف

اككف المعمكمات الماليي تاليي مف األتطػا كالاحيػز كحياديػي كمهطقيػي كاميػؿ حضماهػي الكاقػا اكقاصػادم

لممهظمي كالاي اعهي حمجممها يالمك كلييي ني المعمكمات الماليػي  ,كحػيف ا ازيػد األتطػا الجكهريػي نػي
الاقارير الماليي كالااللب حها نأهها ساقمؿ مف مكيكقياها كاكلاماد لميهػا مػف قحػؿ مسػاتدميها  ,كحقيقػي
حضف المك كليي المعمكماايي اسمح لمساتدميها حالاكصؿ إلخ هضس الهاا

الماكقعي كاتضيض مف درجي

لػػدـ امايػػؿ المعمكمػػات الماليػػي  ,كلمحكػػـ لمػػخ أف المعمكمػػات مكيػػكؽ حهػػا أك أههػػا مك ػػكليي يجػػب أف
ااكنر حها التصا ص الااليي (-:)FASAC,2004 , FASB , 2008

 -1الامييػػؿ الصػػادؽ ( :)Representational Faithfulnessكيقصػػد حالامييػػؿ الصػػادؽ حػػضف اكػػكف
المترجات ( المقاييس الكميي أك الكصؼ الكمي) ماضقي أك ماجاهسي ما الظكاهر اكقاصاديي كالاي

اميؿ كاقا الاركي  ,كلكخ يككف الامييؿ صادقا ,يجب أف يككف كامال كحياديا كتاليػا مػف األتطػا

 ,كقد أك ػح ( )IFRS,2010أف التمػك مػف األتطػا يعهػي أهػ ك يكجػد أتطػا أك إ ضػاكت نػي
كصػػؼ الظ ػكاهر ,كأف العمميػػي المسػػاتدمي إلهاػػاج المعمكمػػات المحمػػا لههػػا قػػداـ اتايارهػػا كاطحيقهػػا

دكف أم أتطا ني امػؾ العمميػي  ,كنػي هػذا السػياؽ ك يعهػي التمػك مػف األتطػا الدقػي الكاممػي نػي
جميػا الجكاهػب  ,نعمػػخ سػحيؿ الميػاؿ ك يمكػػف احديػد اقػػدير معػيف لمسػعر أك القيمػػي يػر الممحكظػػي
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,إك أف امييػػؿ ذلػػؾ الاقػػدير يمكػػف أف يكػػكف صػػادقا إذا اػػـ كصػػؼ المحمػػا حك ػػكح كدقػػي لمػػخ أه ػ ي

اقػػديري ,كاػػـ اك ػػيح طحيعػػي كقيػػكد لمميػػي الاقػػدير كلػػـ يػػاـ اراكػػاب أم أتطػػا نػػي اتايػػار كاطحيػػؽ
لمميي مهاسحي لاطكير ذلؾ الاقدير ,كحعحارة أترل المكيكقيي كاعهي الدقي دا ما .

 -2قاحمػػي لماحقػػؽ ( :)Veriﬁabilityكهػػي القػػدرة لمػػخ تمػػؽ الاجػػاهس أك الاكانػػؽ حػػيف المقػػاييس الكميػػي
ل ػػماف أف امػػؾ المعمكمػػات المعمػػف لههػػا اميػػؿ الكاقػػا المعػػد مػػف أجم ػ  ,كمػػا أف امػػؾ المقػػاييس قػػد
أل ػػدت كنق ػػا ألس ػػس أك ط ػػرؽ ص ػػحيحي كح ػػدكف أتط ػػا أك احي ػػز  ,نكمم ػػا كاه ػػت ها ػػا

المق ػػاييس

ماجاهسي حيف حع ها الحعض( حغض الهظر لف طرؽ) القياس كمما كاهت مكيكؽ حها كمف يـ أكير
جكدة معمكماايي .

كقػػد أك ػػح ( )FASAC,2004, FASB,2008لكػػي يػػاـ احقيػػؽ قاحميػػي الاحقػػؽ مػػف تػػالؿ الاجػػاهس أك

الاكانؽ حيف المقاييس يجب أف ااكنر الجكاهب الااليي -:

( )aالاجاهس حيف أ ار المالحظيف لممقػاييس الماليػي :كنػي هػذا الصػدد ,قػد يكػكف ههػاؾ اكانػؽ نػي اخ ار

حػػيف المالحظػػيف (مسػػاتدمي المعمكمػػات الماليػػي) حاػػضف حعػػض المقػػاييس لػػف مقػػاييس أتػػرل ,نعمػػخ

س ػػحيؿ المي ػػاؿ ,م ػػف الم ػػرجح أف المق ػػاييس الماعمق ػػي حالهقدي ػػي أكي ػػر اجاهس ػػا كاكانق ػػا م ػػف قح ػػؿ أ م ػػب
المالحظ ػػيف أكي ػػر م ػػف المق ػػاييس الماعمق ػػي حالمس ػػاحقات م ػػف حس ػػاحات مديه ػػي أك دا ه ػػي هايج ػػي إل ػػخ

اتاالؼ رأم المالحظيف حكؿ إمكاهيي احصيؿ امؾ المساحقات.
()b

ػػماف حػػضف المعمكمػػات المعمهػػي ماسػػقي مػػا األحػػداث اكقاصػػاديي :كيعػػد القيػػاس الكمػػي نػػي حػػاؿ

حػػدكث احيػػز أك تطػػا مقصػػكد نػػي ظػػؿ

ػػعؼ اله ازهػػي لامػػؾ المقػػاييس  ,أك يػػر مقصػػكد هايجػػي

لهقص المهارات كالتحرات لمعديها لامؾ المقػاييس  ,سػححا ر يسػا نػي لػدـ اجػاهس المعمكمػات الماليػي

ما األحػداث كالظػكاهر اإلقاصػاديي لماػركات  ,كحالاػالي سػاقمؿ مػف قاحميػي الاحقػؽ كاحاعػد لػف كاقػا

الاركات .

( )cالاحق ػػؽ المحاا ػػر كالاحق ػػؽ ي ػػر المحاا ػػر :حي ػػث م ػػف الممك ػػف الاضك ػػد م ػػف ص ػػحي المق ػػاييس الكمي ػػي
المحاسحيي إما حطريقي محاارة كضف احصي الهقديي المااحي ,ك الحصػر الميػداهي لكحػدات المتػزكف

كاكمضاهػػا  ,أمػػا حالطريقػػي الغيػػر المحاا ػرة نمػػف الممكػػف الاحقػػؽ مػػف تػػالؿ إلػػادة حسػػاب المقػػاييس

المع ػػدة س ػػمضا ي outputيح ػػهضس الط ػػرؽ كالمههجي ػػي المحاس ػػحيي المع ػػدة س ػػمضا  ,كأل ػػادة حس ػػاب اكمض ػػي
المتػػزكف الماحقػػي تػػر الضا ػرة كنقػػا ألم طريقػػي مسػػاتدما سػػمضا ( , )LIFO or FIFOححيػػث أف

المقاييس الماليي المعدة سمضا امايؿ اماما ما اـ الاحقؽ مه .

 -3الحياديي ) :)Neutralityحاػخ اكػكف المعمكمػات الماليػي ذات مكيكقيػي ,يجػب أف ااسػـ حالحيػاد ,أم
تمكها مػف الاحيػز حيػاؿ المصػالح الماعار ػي لمػف يسػاتدمكف امػؾ المعمكمػات نػي ااتػاذ القػ اررات,

أك حمعهػػخ تػػر أك اكػػكف المعمكمػػات المحاسػػحيي ماحي ػزة لمسػػاتدـ معػػيف لػػف حػػاقي المسػػاتدميف,
حيػ ػػث لػ ػػدـ الحياديػ ػػي سػ ػػكؼ اػ ػػؤير لمػ ػػخ سػ ػػمكؾ مسػ ػػاتدميها مسػ ػػاقحال  ,كلكػ ػػي اكػ ػػكف المعمكمػ ػػات
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المحاسػحيي محايػػدة ,يجػب أف يكػػكف هػدؼ امػػؾ المعمكمػات المعػػدة نػي انػػادة مسػاتدميها لػػف هاػػا

العمميػػات المالي ػػي كلػػف الها ػػاط اكقاصػػادم حضماه ػػي قػػدر اإلمك ػػاف  ,دكف امػػكيف أك اجمي ػػؿ الص ػػكرة
حغرض اكجي السمكؾ ني ااجاه معيف.

كارل الدراسي حضف التاصيايف األساسيايف ( المال مي كالمكيكقيػي ) مكمماهػا لحع ػهما الػحعض ,

نمسػػاتدـ المعمكمػػي ححاجػػي الػػخ معمكمػػات ماليػػي حالكقػػت المهاسػػب اسػػالده نػػي ااتػػاذ الق ػرار  ,كلكػػف قػػد
يكػكف القػرار تاط ػػا هايجػػي لاهحػؤات تاط ػي مػػف مقػػاييس ماليػػي يػػر ماجاهسػي ككههػػا حهيػػت لمػػخ أسػػس
كطػػرؽ كمههجيػػي تاليػػي مػػف الامييػػؿ الصػادؽ ك يػػر محايػػدة كلػػـ اعػػد لمغػػرض األساسػػي كهػػي تدمػػي كػػؿ
المساتدميف ( الداتمييف كالتػارجييف ) ,كقػد أاػار ( )IFRS,2010حػضف ههػاؾ تصػا ص هكليػي معػززة

لمتصا ص األساسيي لممعمكمات كهي كما يمي -:

 -1قاحمي لمضهـ ( :)Understandabilityهها ياضاكت المسػاضيدكف نػي قػدراهـ لمػخ نهػـ المعمكمػات
الماليػي كاحميمهػػا هايجػػي لاضػػاكت التحػرات نػػي الاعػػاطي معهػػا  ,لػػذا ألػػدت الاقػػارير الماليػػي لاكػػكف
المعمكم ػػات الر يس ػػي كالمعمه ػػي أداة سمس ػػمي لك ػػؿ المس ػػاتدميف  ,ل ػػذا يهحغ ػػي ل ػػرض المعمكم ػػات
الماليػػي حطريقػػي اجعمهػػا مضهكمػػي لممسػػاتدميف  ,كلكػػي ااحقػػؽ قاحميػػي الضهػػـ كحػػد مػػف اصػػهيؼ
المعمكمات كلر ها حاكؿ مكجز  ,كاقديـ إي احات كمالحظات لحهكد ححاجي لاضسير.

 -2قاحمي لممقارهي ( :)COMPARABILITYهذه التاصػيي معػززة لمتصػا ص األساسػيي  ,حيهمػا
اككف المعمكمات الماليي قاحمي لممقارهػي أل ػراض الاحميػؿ  ,نهػذه التاصػيي هػي مػف أحػد أسػحاب
ك ا المعاير الماعمقي حالاقارير الماليي ل حط الحهكد كالقياس الكمي ,كيقصد حالقاحميػي حالمقارهػي

نػي قاحميػي المسػاتدميف لمػػخ مقارهػي الحياهػات الماليػػي لممهاػاة هضسػها لػػف ناػرات زميهػ سػػاحقي أك
مقارهي الحيهات الماليي حيف المها ت لاحيد مكقضها اكقاصادم.

 -3األهميػػي الهسػػحيي ( :)MATERIALITYنػػي الكاقػػا ههالػػؾ مػػف المعمكمػػات الماليػػي اػػؤير حاػػكؿ
جػػكهرم لمػػخ ق ػ اررات المسػػاتدميف نػػي حػػاؿ حػػذنها أك حياههػػا حاػػكؿ تػػاطئ  ,لػػذا اعػػد األهميػػي
الهسحيي لمخ حجـ الحهد أك التطض المقدر لحهد مالي مػا نػي الظػركؼ المحػددة لحػذنها أك حياههػا

حاكؿ تاطئ .

 -4المهضعي مقاحؿ الاكمضي ( :)COSTS VS. BENEFITSيهحغي أف ااجاكز المهانا الماضايي مػف
المعمكم ػ ػػات اكمض ػ ػػي اق ػ ػػديمها  ,كيعاح ػ ػػر اقي ػ ػػيـ المه ػ ػػانا كالاك ػ ػػاليؼ لممي ػ ػػي اقديري ػ ػػي أساس ػ ػػا ح ػ ػػيف

المساتدميف  ,كاكمف اكمضي المعمكمات حسب طحيعي المساتدميف  ,نمزكدك المعمكمػات الماليػي
يحػػذلكف جهػػكدهـ نػػي جمػػا الحياهػػات كمعالجاهػػا كاػػدقيها كاتراجهػػا احعػػا ألسػػس محاسػػحيي سػػميمي

كالاحقػػؽ مػػف هاػػرها لمعمػػكـ ممػػا ياراػػب لههػػا اكػػاليؼ  ,كنػػي الحقيقػػي أجػػرل مجمػػس المعػػايير

المحاسػػحيي احسػػيطات مػػف المعػػايير الدكليػػي إللػػداد الاقػػارير الماليػػي مػػف حيػػث مسػػاكل اإلنصػػاح
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رهه ػ ػان ححجػ ػػـ الاػ ػػركي مػ ػػف جاهػ ػػب كاحاياجػ ػػات المسػ ػػاتدميف مػ ػػف جاهػ ػػب تػ ػػر ,أمػ ػػا مسػ ػػاتدمك
المعمكمػػات الماليػػي ياكحػػدكف اكػػاليؼ ااعمػػؽ نػػي الحصػػكؿ لمػػخ المعمكمػػي ك احميمهػػا كاضسػػيرها ,
كنػي حػاؿ لػػـ اكػف امػؾ المعمكمػػات كانيػي نػاههـ سػػياكحدكف اكػاليؼ أتػرل إ ػػانيي لمكصػكؿ الػػخ
الهاا

الاي امحي حاجاهـ ,كاكمف الاكامميػي حػيف هػذه التاصػيي مػا التصػا ص األساسػيي حػيف

اإلحػػالغ لػػف معمكمػػات ماليػػي مال مػػي كمكيكقػػي نأههػػا ساسػػالد المسػػاتدميف نػػي األسػكاؽ الماليػػي
لمخ ااتاذ ق اررات حدرجي اكحر مف اليقي كالاككيد كحضقؿ األتطا  ,مما يهعكس أيػره لمػخ كضػا ة

أسػ ػكاؽ رأس الم ػػاؿ كاتض ػػيض م ػػف اك ػػاليؼ الامكي ػػؿ ,كيمت ػػص الا ػػكؿ رق ػػـ ( )2.2التص ػػا ص
األساسيي كالياهكيي لجكدة المعمكمات الماليي.

ال ىدج
المعلىماتيح

مالئمح

قاتلح للفهم

مىثىقيح

قاتلح للمقاروح

مىفعح تفىق تكلفح

مهمح وسثيا

لشكل رام ()2.2

لخ دئص رسدس أل و لثدنو أل في دحس ن جود لمعمومدت لمدل أل
لم در (إعد د لبدحثأل)

كن ػػي

ػػك م ػػا س ػػحؽ يمك ػػف الق ػػكؿ ح ػػضف الج ػػكدة المعمكمااي ػػي ااحق ػػؽ حيهم ػػا اا ػػكنر التاص ػػيايف

األساس ػػيايف ( المال م ػػي كالمكيكقي ػػي) كالا ػػي اع ػػزز م ػػف قح ػػؿ تص ػػا ص ياهكي ػػي  ,حي ػػث ا ػػهتضض ج ػػكدة

المعمكمػػي إف كاهػػت مال مػػي كذات صػػمي كأقػػؿ مكيكقيػػي  ,كالعكػػس إف كاهػػت المعمكمػػات الماليػػي لهػػا قيمػػي

مكيكقيي كلكف لـ اقدـ نػي الكقػت المهاسػب لماتػذم القػرار  ,كلػاكف المعمكمػات مال مػي كاتػاذ القػرار ك

حػػد مػػف اػػكنر حهػػكد ماليػػي مهمػػي هسػػحيا لػػحعض المسػػاتدميف اسػػالدهـ لمػػخ الاهحػػؤ مسػػاقحال كاتامػػؼ امػػؾ

األهميػػي حػػاتاالؼ ر حػػات كاحاياجػػات المسػػاتدميف  ,كمػػا ظكاف كاهػػت المعمكمػػات الماليػػي المعمهػػي مكيػػكؽ
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حهػا نأههػػا ساسػػالد مسػػاتدميها لمػػخ المقارهػػي كالاحميػػؿ لكاقػػا الاػػركات نػػي األسػكاؽ الماليػػي حاػػكؿ كضػػؤ

كحضهق ػػؿ أتط ػػا اهحؤيػ ػ  ,كح ػػيف اكص ػػيؿ المعمكم ػػات ن ػػي الكق ػػت المهاس ػػب لمس ػػاتدميها  ,ن ػػأف اك ػػاليؼ
اكساحكاذ لميها سكؼ يككف مهتض ا هايجي لعدـ اكحد المساتدميف التارجيف اكاليؼ إ انيي لمكصكؿ

اليها  ,كما لك كاهت المعمكمات مكيكؽ حهػا نأههػا سػاقمؿ مػف اكتايػار التػاطئ لمحػدا ؿ اكسػايماريي مػف

قحػ ػػؿ المسػػػايمريف نػ ػػي األس ػ ػكاؽ ممػ ػػا ارنػ ػػا مػ ػػف لكا ػ ػػدهـ هايجػ ػػي لاجه ػػحهـ متػ ػػاطر اس ػػايماريي لاجػ ػػاهس
المعمكمات الماليي المعمهي نيما حيههـ .

 2.3.3لجود لمعمومدد أل و لقررت صسدثمدر أل و لدمو م أل
القػ ػ اررات اكس ػػايماريي كييػ ػرة كمهه ػػا اػ ػ ار أكراؽ مالي ػػي ( أس ػػهـ كس ػػهدات كتي ػػارات ) أك حيعه ػػا ,

كزيػادة هيكػػؿ رأس المػاؿ مػػف مصػادر ذاايػػي كتارجيػي  ,كاكزيعػػات أرحػاح هقديػػي أك يػر هقديػػي  ,كاجز ػػي
األسهـ  ,كما أف المسايمريف ني أسكاؽ رأس المػاؿ ماهػكليف كياميػزكف لػف حع ػهـ الػحعض مػف حيػث

قحػػكلهـ لدرجػػي المتػػاطرة  ,نههػػاؾ مسػػايمركف ماحضظػػكف كهػػـ الػػذيف ك يقحمػػكف لكا ػػد كسػػايمارات ذات
درجي متاطر لاليي كيقحمكف حعكا د اسايماريي مهتض ي  ,كههاؾ مسػايمركف م ػارحكف كالػذيف يض ػمكف
لكا د مراضعي هسحيا لف اسايمارات ذات درجي متاطرة لاليي ,كههاؾ ماكازهكف كهـ الذيف يقحمػكف حعكا ػد
ألصكؿ ماليػي لمتػاطر ماضصػمي حهػا مقحكلػي ,كحغػض الهظػر لػف طحيعػي المسػايمريف  ,نجمػيعهـ ححاجػي

إلػػخ معمكمػػات يحهػػكف لميهػػا أهػػدانهـ األساسػػيي لالسػػايمار كاقيػػيـ العكا ػػد الماكقعػػي  ,كاسػػعير األصػػكؿ

الماليػػي نػػي أس ػكاؽ راس المػػاؿ مػػف أصػػكؿ  ,كاتايػػار أن ػػؿ األصػػكؿ المااحػػي  ,كمه ػ اعاحػػر الق ػ اررات
اكسايماريي حالهسحي لهـ مف أصعب كألقد الق اررات نػي ظػؿ لػدـ امايػؿ المعمكمػات الماليػي نػي األسػكاؽ

(هاهش . )2010 ,

كااير الدراسي إلخ حعض مف الق ايا اكسايماريي كالامكيميي كالماضيرة حجكدة المعمكمػات الماليػي
كما يمي-:


لجود لمعمومدد أل و له كل لدمو مي
أيحت مجمكلي مف الدراسات حضف ههالؾ لالقي كطيدة حيف الجكدة المعمكماايي لماقارير الماليي ك

اكتايار األميؿ لمهيكؿ الامكيمي  ,نكممػا كاهػت المعمكمػات الماليػي أكيػر جػكدة كممػا قممػت مػف المتػاطر

الهاجمي مف اكتايار التاطئ لمككهات هيكؿ رأس الماؿ  ,نالجكدة المعمكماايػي لماقػارير الماليػي ياراػب
لهها كضا ة ني امايؿ مقحػكؿ مػف المعمكمػات الماليػي نػي األسػكاؽ  ,كحالاػالي نػي ظػؿ ا ازيػد لػدـ امايػؿ

المعمكمػػات الماليػػي هايجػػي ل ػػعؼ جػػكدة الاقػػارير الماليػػي  ,نسػػاككف الهايجػػي أف ههػػاؾ هسػػحي لاليػػي مػػف

التطض ني اتايار الهيكؿ الامكيمي كالذم أيره حالاضكيد سيككف سػمحيا لمػخ المػدل الطكيػؿ لماػركي ماميمػي
ني رنا متاطر الامكيؿ كزيادة اكاليض ( . )Synn &,. Williams,2011
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لجود لمعمومدد أل و دضدرف لم دلح
مػػف الماعػػارؼ حػػضف المسػػاهميف نػػي الاػػركات يككمػػكف مػػد ار نػػي إدارة اػػؤكف الاػػركات لاحقيػػؽ

الغايي العامي أك كهي ي اعظيـ قيمي الاركي ي  ,كالاي اعكس مف تالؿ اعظيـ سعر السػهـ المػراحط حهػا
 ,نهػػك الاػزاـ أتالقػػي كمههػػي مػػف قحػػؿ المػػد ار ااجػػاه أصػػحاب المصػػالح كالمسػػاهميف  ,كنػػي الكاقػػا حػػضف
مػػد ار الاػػركات يحظػػكف حمعمكمػػات اضػػكؽ المعمكمػػات المجمعػػي مػػف قحػػؿ المسػػاهميف  ,كهػػذا مػػا يعػػرؼ ي

حعػػدـ اجػػاهس( امايػػؿ) المعمكمػػات ي ,ممػػا ياراػػب لههػػا ق ػػايا اهطػػكم احػػت مضهػػكـ ي صػراع الككالػػي ي ,
كمزيدا مف الاك يح نكمما زادت درجي اليقيف أم دقي معمكماايي حكؿ الادنقات الهقديػي المسػاقحميي  ,نػأف

الطػ ػرنيف ( الم ػػد ار كالمس ػػايمريف) ,س ػػياتذكف قػ ػ اررات اس ػػايماريي حضقػ ػؿ هس ػػب مت ػػاطرة هايج ػػي كهتض ػػاض
مقػػدار التطػػض الماكقػػا  ,نمػػف الق ػ اررات اكسػػايماريي ميػػؿ اكزيػػا أرحػػاح هقديػػي  ,ك الاكج ػ إلػػي الاكسػػا
كالهمك ,كزيادة هيكؿ راس الماؿ مف تالؿ اكقاراض أك إصدار أسهـ أترل هي مرهكهي حمساكل اليقيف

حػػكؿ المعمكمػػات الماليػػي نػػي األس ػكاؽ كاجاهسػػها حػػيف م ػد ار الاػػركات كأصػػحاب المصػػالح ذات الصػػمي
حكؿ ناؽ الاركات ني المساقحؿ (.)Brigham. and Ehrhardt, 2014
كاساها الحاحيي حضف الجػكدة المعمكماايػي ال ػعيضي سػكؼ ازيػد مػف لػدـ اجػاهس المعمكمػات نػي
األسكاؽ الماليي هظ ار ل عؼ دقاها كاكلاماد لميهػا  ,كالاػي اػؤير حالسػمب لمػخ مسػاتدميها نػي ااتػاذ

قػ اررات اسػػايماريي نػػي المسػػاقحؿ ,كاتايػػار حػػدا ؿ امكيميػػي محضكنػػي حالمتػػاطر لامكيػػؿ ماػػاريا مسػػاقحميي ,
كما أف لدـ اجاهس المعمكمات حيف المساتدميف الداتميف كالتارجيف ني حاؿ ازايدها سيتمؽ ما يعرؼ

حاكمضػي الككالػي  ,كالاػي هجمػت لحػدكث ا ػارب نػي المصػالح حػيف المػد ار كالمسػايمريف  ,كيعػكد السػػحب
حػػضف المػػد ار سػػكؼ يسػػعكف إلػػخ احقيػػؽ مصػػالحهـ الاتصػػيي لمػػخ حسػػاب المػػالكيف ي حممػػي األسػػهـ ي
كالاػػي سػػكؼ اػػؤير حالسػػمب لمػػخ القيمػػي السػػكقيي ألسػػهـ الاػػركي  ,كحالاػػالي سػػكؼ اجحػػر المسػػاهميف نػػي
حط األدا مف تالؿ اهضيذ اج ار ات رقاحيي ا حط كاقيد مف سمكؾ اإلدارة  ,ممػا ياراػب لههػا اكػاليؼ

رقاحيػػي ااحممهػػا الاػػركي  ,كاكػػاليؼ أي ػػا نػػي

ػػياع نػػرص اسػػايماريي قػػد اكػػكف مرححػػي هايجػػي لاتػػكؼ

المد ار ني التكض حها .
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 2.4لخددمأل
مف تالؿ هذا الضصؿ اـ الاطرؽ ني الحدايي إلخ مضهكـ نرص الهمك اكسايماريي كالاي امحكرت

حػكؿ مػدل قػػدرة الاػركي لمػػخ جمػب اسػػايمارات نػي المسػاقحؿ لمػػا احققػ نػػي احقيػؽ لكا ػػد كاحقيػؽ ميػزة
اهانسػػيي  ,كمػػا أاػػارت الد ارسػػي إلػػخ لػػدة لكامػػؿ اػػؤير لمػػخ امػػؾ الضػػرص كمههػػا مػػدل السػػيكلي المااحػػي
لماػػركي كجػػدكل حككمػػي الاػػركات  ,كمػػف يػػـ اهاكلػػت الد ارسػػي مضهػػكـ جػػكدة المعمكمػػات الماليػػي كالماميمػػي

حدرجي اليقيف كاكلاماديي لمخ امؾ المعمكمات حعد احقؽ أهػـ التصػا ص لهػا ( المال مػي كالمكيكقيػي) ,
كمػػا كاهاكلػػت الد ارسػػي العالقػػي حػػيف ج ػػكدة المعمكمػػات الماليػػي كالق ػ ار ارت اكسػػايماريي كالامكيميػػي  ,نكمم ػػا

اراضعػػت جػػكدة المعمكمػػات الماليػػي كػػاف ذلػػؾ إيجاحيػػا لمػػد ار الاػػركات كالمسػػايمريف ن ػي اتايػػار الهيكػػؿ

الام ػػكيمي األمي ػػؿ ,كاامي ػػؿ اإليجاحي ػػي أي ػػا ح ػػضف الضج ػػكة المعمكمااي ػػي ا ػػهتضض مم ػػا اقم ػػؿ م ػػف ا ػػارب
المصالح حيف المد ار كالمساهميف .
كم ػػف ت ػػالؿ الضص ػػؿ الا ػػالي س ػػياـ الاط ػػرؽ لمماغي ػػر الا ػػاحا مم ػػيالن حالس ػػمكؾ الام ػػكيمي ,كص ػػككن

لاك يح المضاهيـ التاصي حهذه الدراسي.
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الفصن الجالح
الصموك التىويمي
2.2

ممذمت

2.1

مفهىم السلىن التمىيلي

2.2

العىامل المحذدة للهيكل التمىيلي

2.3

نظرياث الهيكل التمىيلي

2.4

الخاتمت

 3.1مقدمأل :

ياهاكؿ هذا الضصػؿ ق ػيي جكهريػي نػي لمػكـ الامكيػؿ أك كهػي السػمكؾ الامػكيمي  ,حيػث ك زاؿ

ههاؾ جدؿ كحير حيف الحاحييف كالمهاميف ني اكمكر الماليي نيما ياعمؽ حاركيحػي رأس المػاؿ األميػؿ مهػذ

د ارسػي ( )Modigliani & Miller,1958كالاػي تمصػت إلػخ أف اركيحػي رأس المػاؿ ليسػت ذات اػضيير
لمػػخ القيمػػي الجكهريػػي لماػػركي ( )Intrinsic Valueكلمػػخ األدا
الكحير كالا ارب الكحير ني هاا

المسػػاقحمي لهػػا ,كحسػػحب هػػذا الجػػدؿ

الدراسات حكؿ العكامؿ المؤيرة ني اركيحي رأس الماؿ ,مػا زاؿ الكييػر

مػػف الحػػاحييف يحػػاكلكف د ارسػػي كك ػػا الهظريػػات حػػكؿ الهيكػػؿ الامػػكيمي األميػػؿ ,كالعكامػػؿ الاػػي اضتػػذها
حعػػيف اكلاحػػار حػػيف المضا ػػمي حػػيف مصػػادر الامكيػػؿ المتامضػػي الداتميػػي كالتارجيػػي مههػػا ,كمه ػ سػػكؼ
ياهاكؿ الضصؿ مضهكـ الهيكػؿ الامػكيمي ,كالعكامػؿ المػؤيرة لمػخ ااػكيمي الهيكػؿ ,كالهظريػات ذات الصػمي

حاحديد الهيكؿ الامكيمي األميؿ.

 3.2مفهوم لسموك لدمو مي :

ك يتامػػؼ مضهػػكـ السػػمكؾ الامػػكيمي ( )Financial Behaviorلػػف مضهػػكـ الهيكػػؿ الامػػكيمي

( )Financial Structureمف حيػث الم ػمكف  ,حيػث لػرؼ حضهػ مػزي الامكيػؿ التػارجي مػف ديػكف
كحقكؽ الممكيي لاحقيؽ الهمك ني األهاطي الااغيميي كزيادة ني المحيعات كزيادة ني رأس الماؿ الااغيمي

( ,)Brigham. and Ehrhardt, 2017كما لرؼ حضهػ تمػيط مػف مصػدريف أساسػيف لمامكيػؿ ,كهمػا
اكقا ػراض ,كحػػؽ الممكيػػي ,حيػػث يػػاـ الامكيػػؿ حالممكيػػي لػػف طريػػؽ إصػػدار األسػػهـ العاديػػي أك احاجػػاز

األرحػػاح  ,كػػذلؾ يػػاـ الامكيػػؿ مػػف تػػالؿ اكقا ػراض لػػف طريػػؽ اك امػػاف المص ػرني كاك امػػاف الاجػػارم,

كمصادر لمديف قصيرة األجؿ أك طكيمي األجؿ ,كذلؾ يػاـ حأصػدار سػهدات (اػالش ك تػركف )2006 ,

,كما لرؼ (الهعيمي كالاميمي  )2009,حضه هااج سمكؾ الاركي مػف امكيػؿ أصػكلها مػف تػالؿ الػديكف
(قصيرة األجؿ كطكيمي األجؿ ) كحقكؽ الممكيي (أسهـ لاديي كأسهـ مماازة).

كحهػػا لمػػخ مػػا سػػحؽ يمكػػف اسػػاهااج أف الهيكػػؿ الامػػكيمي هػػك ذلػػؾ التمػػيط مػػف األم ػكاؿ الاػػي
احصؿ لميها الاركي مف مصادر ماعددة حهدؼ امكيؿ احاياجااها مف األهاطي الااغيميي كاسػايمارااها
الماكقعي ما األتذ حعيف اكلاحار المتاطر الماضصمي مف ذلؾ المزي كالاكاليؼ الماراحػي لههػا لاعظػيـ

القيمي الجكهريي لماركي .

3.3

لعو مل لمحدد لمه كل لدمو مي :

كتايػػار هيكػػؿ الامكيػػؿ المهاسػػب لماػػركي اكجػػد لػػدة لكامػػؿ أك محػػددات  ,اػػؤير لمػػخ ااػػكيمي

الهيكؿ الامكيمي  ,كمف امؾ العكامؿ ما يمي - :

 -1حجم لشركأل( (Firm Size
أدحيػػات اإلدارة الماليػػي اهظػػر إلػػخ حجػػـ الاػػركي نػػي لػػدة همػػاذج ميػػؿ مجمػػكع أصػػكؿ الاػػركي

 ,Total Assetsكحجـ المحيعات السهكيي  ,Annual Sales Revenuesكحجـ المكظضيف كالعامميف
حها  ,كاضاي أهميي حجـ الاركي كضحد العكامؿ المؤيرة ني الهيكػؿ الامػكيمي أهػ كممػا زاد حجػـ الاػركي

أص ػػححت أكي ػػر اهكل ػػا كأق ػػؿ اذح ػػذحا حأيراده ػػا الاا ػػغيميي كلكا ػػدها الس ػػهكيي ,مم ػػا ي ػػؤدم إل ػػخ اهتض ػػاض

المتػػاطر المالي ػػي المراحطػػي حه ػػا ,كحالاػػالي زي ػػادة ق ػػدراها لمػػخ احم ػػؿ هسػػحي مديكهي ػػي مراضعػػي ن ػػي هيك ػػؿ
أرسػمالها أكيػر مػف الاػركات ذات الحجػـ األقػؿ (رم ػاف كالعقػدة  ,)2009 ,كمػا أف د ارسػي ( Jean-
 )Laurent Viviani,2008اهظػػر إلػػخ اػػضيير حجػػـ الاػػركي لمػػخ الهيكػػؿ الامػػكيمي مػػف حيػػث مكاجهػػي

المتػػاطر المراحطػػي حػػيف الامكيػػؿ حالػػديف كحػػؿ الماػػكالت الماليػػي حػػيف اكقاػراض  ,نالاػػركات الصػػغيرة
اجػػد أف حػػؿ ماػػاكمها الماليػػي حػػاكقاراض يكػػكف مكمػػؼ كأكيػػر صػػعكحي مػػف الاػػركات الكحيػرة كالاػػي اميػػؿ

إلػػخ اكقا ػراض لحػػؿ ماػػاكمها الماليػػي كمحاكلػػي لاهكيػػا مصػػادر امكيمهػػا هظ ػ انر كهتضػػاض هسػػحي اعيػػر

الاركات الكحيرة حعكس الاركات الصغيرة ,كقد لززت دراسي ( )Jensen&Hekling, 1988ما سػحؽ
ني أف هسحي اكقاراض ازداد كمما زادت هسحي األصػكؿ الياحاػي حكصػضها أكيػر األصػكؿ مال مػي لاقػديمها

ك ػػماف ,نعهػػدما اميػػؿ الاػػركات إلػػخ الامكيػػؿ مػػف تػػالؿ اكقا ػراض سػػيدنا ذلػػؾ الػػدا هيف لطمػػب رهػػف
أصكؿ الماركع لصالحهـ كحماياهـ ني حالي ناؿ الماركع.

 -2فرص لنمو صسدثمدر أل ()Investment Growth Opportunities
اهاكلػػت األدحيػػات نػػي مجػػاؿ لمػػكـ الامكيػػؿ مؤاػرات لضػػرص الهمػػك الماكقعػػي لماػػركي مػػف تػػالؿ
لدة هماذج قياسيي ميؿ هسحي الهمك ني محيعات الاركي الااغيميي أك هسحي الهمك ني مجمكع األصكؿ

الااغيميي أك هسحي المصاريؼ الرأسماليي إلخ مجمكع األصكؿ  ,حيث اطرقت الدراسات ني الححػث لػف
اضيير نرص الهمك لمخ الهيكؿ الامكيمي

نكاهت دراسي ) )Hall et al,2004كدراسي Barton et

) )al.,1989تمصػػت إلػػخ كجػػكد لالقػػي جكهريػػي حػػيف نػػرص الهمػػك كهسػػحي المديكهيػػي نػػي هيكػػؿ رأس
الم ػػاؿ ,مح ػػررة ح ػػضف كج ػػكد الض ػػرص اكس ػػايماريي المس ػػاقحميي

ػػمف أص ػػكؿ الا ػػركي ا ػػؤير لم ػػخ مت ػػاطر

الامكيػػؿ ممػػا ياطمػػب أف اػػدرؾ المقاي ػػي حػػيف اكمضػػي الامكيػػؿ كالعكا ػػد كالاػػي سػػاؤير مسػػاقحال لمػػخ قيمػػي

الاركي ,كقد أكدت د ارسػي ( )Titman & Wessels, 1988مػا سػحؽ حػضف الاػركات الاػي لػديها نػرص
ني الهمك كاحقؽ همك ني أصػكلها اسػاتدـ نػي العػادة القػركض حاػكؿ محػدكد ألههػا اسػايمر حجػـ كحيػر

مف األمكاؿ مما يرنا مف متاطرها الكميي.

كارل الدراسي حهػا لمػخ مػا سػحؽ أف العالقػي حػيف نػرص الهمػك اكسػايماريي مػا هسػحي الػديكف
هػػي لالقػػي لكسػػيي ,مػػف مهطمػػؽ أف الاػػركات الاػػي اعامػػد لمػػخ الامكيػػؿ حالػػديف الػػذم يحمػػؿ درجػػي مػػف
المتاطر حيف طيااػ قػد ا ػطر إلػخ العػزكؼ لػف الػدتكؿ نػي هػذه اكسػايمارات ,إ ػاني إلػخ ذلػؾ نػأف
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اكسػػايمارات المراقحػػي هػػي أصػػكؿ أرسػػماليي اػػاهها زيػػادة قيمػػي الاػػركي نػػي المػػدل الطكيػػؿ ,لكههػػا ك اػػدر

دت ػػال نػ ػػي الكقػػػت الحا ػ ػػر ,كمػ ػػا أه ػ ػ ك يمك ػػف اسػ ػػاتدامها كهػ ػػكع مػ ػػف ال ػ ػػماف ظكاف قيماهػ ػػا معر ػ ػ
لالهتضاض ني حالي أف الاركي قد اكاج تطر اإلنالس األمػر الػذم يجعػؿ لالقاهػا لكسػيي مػا هسػحي
الديكف  ,ني المقاحؿ اكصػمت حع ػا مػف الد ارسػات كد ارسػي ( )Oskan, 2001حػضف العالقػي حػيف نػرص
الهمك كالامكيؿ حالديف لالقي جكهريي كطرديي  ,كذلؾ ألف الضرص اكسايماريي الراححي المساقحميي اعمػؿ
لمػػخ اسػػاهضاذ األرحػػاح المحاج ػزة ,ممػػا يػػدلك المهاػػضة لمححػػث لػػف مصػػادر الامكيػػؿ التػػارجي كالامكيػػؿ
حالديف  ,ككف أف الاركي لمخ يقيف لمخ احقيؽ األرحاح كالسيكلي الماليي القاحمي ني سػداد دنعػات كنكا ػد

اكقاراض .
 -3كل لممك أل ()Ownership Structure
يعرؼ هيكؿ الممكيي حهسب اكزيا أسهـ الممكيي كالمكزلي أك المقسمي إلخ أرحا مجمكلػات كهػي

الممكيػػي المرك ػزة ني ػ اكػػكف الممكيػػي كالسػػيطرة نػػي لػػدد محػػدكد مػػف المػػالؾ كهػػـ مصػػدر السػػيطرة األكحػػر
ككههـ هـ أكير الض ات اساحكاذا لمخ أسهـ الاركي كحالاالي هـ لهـ معظـ حؽ الاصػكيت  ,كالمجمكلػي
الياهيػػي الممكيػػي العا ميػػي حيػػث اكػػكف الممكيػػي كالسػػيطرة لحػػارة اػػركات اهسػػب إلػػخ لا مػػي معيهػػي كاكاسػػب
اهراها مف اهرة العا مي  ,كالمجمكلي الياليي هي الممكيي المؤسسيي كهي اعهي اماالؾ أك السيطرة لمخ

الاػػركات مػػف قحػػؿ حعػػض المؤسسػػات  ,كأتي ػ ار الممكيػػي األجهحيػػي كهػػي ممكيػػي أجهحيػػي مػػف قحػػؿ أن ػراد أك
اركات ليسكا مكاطهيف ني ذلؾ الحمد الاي ااحعها الاركي (مسػمح , )2018,كاعاحػر هيكػؿ الممكيػي مػف

أحػػد المككهػػات األساسػػيي لحككمػػي الاػػركات  ,حيػػث يكمػػف دكر ااػػكيمي هيكػػؿ الممكيػػي نػػي الاقميػػؿ مػػف

ص ػراع الككال ػػي كمػػف ي ػػـ الاقميػػؿ م ػػف اك ػػاليؼ الككالػػي م ػػف تػػالؿ مراقح ػػي أدا المػػديريف لماحق ػػؽ م ػػف أف
مصػمحي المسػػاهميف اػػـ اتػػذها حعػيف اكلاحػػار لهػػد ااتػػاذ القػ اررات المتامضػػي كػػالق اررات الماعمقػػي حالسػػمكؾ

الامػكيمي .كقػد ححيػت العديػد مػف الد ارسػات كد ارسػي ( ) Jensen, 1986كد ارسػي ()Pound, 1988
لمػػخ العالقػػي المعقػػدة حػػيف هيكػػؿ الممكيػػي كاركيحػػي رأس المػػاؿ ,ححيػػث ركػػزت لمػػخ ماػػكمي الككالػػي حػػيف
المديريف كالمساهميف ,كتمصػت إلػخ أهػ ل ػماف اسػام ارريي كحيكيػي الاػركي نػأف أصػحاب الاػركي لػادة

مػػا يميمػػكف الػػخ رنػػا هسػػحي المديكهيػػي نػػي اركيحػػي رأس المػػاؿ كمحاكلػػي مػػههـ لضػػرض

ػػغكط لمػػخ اإلدارة

كلماقميؿ مف حريي حػركاهـ كهضػكذهـ كقػدراهـ لمػخ احقيػؽ مصػالحهـ الاتصػيي مػف تػالؿ إيجػاد طػرؼ

تػػارجي يعمػػؿ لمػػخ مراقحػػي أدا اإلدارة ,كذلػػؾ لاضػػاكت المعمكمػػات حػػيف اإلدارة كالمسػػاهميف كاألط ػراؼ

األتػرل ذات الصػمي ,حيػث اف اإللمػاؿ الاػي يقػكـ حهػا المػديركف كييػرة ,كنػي كييػر مػف األحيػاف اتػامط
المصػػالح الاتصػػيي لممػػد ار حالمصػػمحي العاممػػي كاألساسػػيي ياعظػػيـ القيمػػي الجػػكهرمي ,ممػػا ياطمػػب أف
ياكاجد جسـ مساقؿ يعمؿ لمخ

العالقي حالاكؿ الاالي:

حط ذلؾ السمكؾ ككسيمي رقاحيي ك احطي ك ا طي ,كمه اػكجز هػذه
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 -4لددفق لنقدي لحر ()Free Cash Flow
يعرؼ الادنؽ الهقدم الحر ( )FCFحضهها الادنقات الهقديي المااحي لماكزيا لمخ جميا مسايمرم

الاركي (المساهميف كالدا هيف) حعد أف دنعت الاركي جميا الهضقات (حما ني ذلؾ ال ار ب) كاساضادت

مف اكسايمارات المطمكحي ني العمميات لدلـ الهمك ,كاراحط العالقي حيف الادنؽ الهقدم الحر حالهيكؿ

الامكيمي مف حيث قيمي الاركي ( )VFحيث مقياس الادنؽ الهقدم الحر كاكمضي الهيكؿ الامكيمي

( )WACCكالهما مجامعيف يؤيركف حاكؿ جكهرم ني حساب قيمي الاركي (

) = VF

 ,نكمما اراضا الادنؽ الهقدم الحر كاهتض ت اكمضي الامكيؿ ازداد قيمي الاركي ( Brigham. and

 ,)Ehrhardt, 2017كأاارت دراسي ( )Najmi et.al,2015حضف لمخ مد ار الاركات أف يهظركا
حعهايي حكؿ كاقا الادنؽ الهقدم الحر حيف اتايار الهيكؿ الامكيمي األميؿ مف حيث قدرة الاركي لمخ

امكيؿ مااريعهـ المساقحميي مف اكقاراض كالمتاطر كالاكاليؼ الماراحي لهها ,كمف حيث السيكلي

المااحي لسداد األمكاؿ المقار ي كالضكا د أي ا مساقحال ,كاعزز دراسي (رم اف كالعقدة )2011 ,ما
سحؽ حضف كمما زادت سيكلي الاركي قمت متاطرها ,كلمي نأف ههالؾ لالقي جكهريي حيف سيكلي الاركي

كهسحي مديكهياها ,نحيهما ااماا الاركي حسيكلي مراضعي يمكهها اكلاماد لمخ مصادرها الذاايي لهد
الحاجي لمامكيؿ مساقحال كلف اككف الاركي م طرة لالقاراض لامكيؿ اسايمارااها ,كحالاالي سكؼ

اهتضض متاطر الامكيؿ مف مصادر امكيؿ تارجيي .

 -5لقو ن ن لضر ب أل  /لمواف لضر بي(( Tax Position
اكصمت لدة دراسات كدراسي ( )Abor,2008كدراسي (

 )Greham,1999حضف لم ار ب

اضيي ار جكهريا لمخ الهيكؿ الامكيمي  ,كتاصي حيف ااتاذ قرار الامكيؿ مف تالؿ الديف  ,ككهها اتضض

مف اكمضي الامكيؿ حالديف كالاي ساؤير حالمجمؿ لمخ الكسط المرجح لاكمضي الامكيؿ الكميي (,)WACC

كيعكد السحب الر يسي ني ميكؿ الاركي إلخ اساتداـ الديف هك أف الضكا د لمخ امؾ الديكف اعد

كمتضؼ

ريحي ( ,)Tax shieldكيزداد الكنر ال ريحي الهاا لف اساتداـ الديف كمما زادت معدكت

ال ريحي المضرك ي لمخ الاركي ,كحالاالي نكمما زادت المعدكت ال ريحيي سيككف ههاؾ زيادة ني

درجي اكلاماد لمخ الديف ني الهيكؿ الامكيمي (الدالكر ك أحكحماـ.)2013,
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حجم الششكت
الزٌادة المستقرة للمبٌعات تقلل من
مخاطر التموٌل الخارجً

فشص الىمى
تزاٌد الفرص االستثمارٌة واالتجاه نحو التموٌل
بالدٌن ٌ ،زٌد من مخاطر التموٌل الخارجً

هٍكل الملكٍت
الهٍكل الخمىٌلً
لضبط صراع الوكالة ٌ ،مٌل مجلس اإلدارة
إلى التموٌل بالدٌن

الخذفك الىمذي الحش
زٌادة التدفق النقدي الحر ٌقلل من التموٌل من
مصادر خارجٌة ومن ثم التقلٌل من مخاطر التموٌل

المىاوٍه الضشٌبٍت
حخفف الضشائب مه حكلفت الخمىٌل بالذٌه  ،مما ٌضٌذ
االعخماد على الخمىٌل بالذٌه

شكل رام ( :)3.1لعو مل لمؤثر عمى له كل لدمو مي

 3.4نظر دت له كل لدمو مي :

لم در :إعد د لبدحثأل

ااكػػكف ااػػكيمي الهيكػػؿ الامػػكيمي ااكػػكف مػػف يػػالث مصػػادر ر يسػػي  ,الامكيػػؿ حالػػديف كاألسػػهـ

العاديػػي كاألسػػهـ المماػػازة  ,كاػػؤير امػػؾ الااػػكيمي لمػػخ قيمػػي الاػػركي كلمػػخ أسػػهمها ,كػػذلؾ احػػدد مسػػاحي
المتاطر الكميي ( متاطر األلماؿ كمتاطر الامكيؿ ) ,كني الكاقػا حػضف هياكػؿ رأس المػاؿ ااهػكع حاهػكع

هكع الصهالي  ,نالقطالات الاكهكلكجيي اميؿ إلخ الامكيػؿ حاألسػهـ حػدك مػف الامكيػؿ حالػديف هظػ ار لحجػـ
الم هانسي كحدايي المهاجات ني األسكاؽ  ,كلمخ تالؼ ذلؾ نأف ههالؾ قطالػات اجاريػي اميػؿ حالامكيػؿ
حالديف ككهها أقؿ اقمحا كمتاطرة كاكا نػي

ػماف اسػاقرار أرحاحهػا الااػغيميي كالاػدنقات الماراحػي لههػا ,

كم ػػف ه ػػذا المهطم ػػؽ ق ػػاـ األك ػػاديميكف كالممارس ػػكف حاط ػػكير ل ػػدد م ػػف الهظري ػػات ت ػػعت لالتاح ػػارات

الاجريحيػي حػدأ مػف ( , )Franco Modigliani and Merton Miller rancoكامػؾ الهظريػات كمػا

يمي-:

 -1نظر أل ( Modigliani and Miller, 1958: No Taxesص ضرئف)
اعاحر هذه الهظريي مف الهظريات المؤيرة كالمهمي نيمػا ياعمػؽ حااػكيمي رأس المػاؿ  ,حيػث حهيػت

لمخ مجمكلي مف اكنا ار ات كالاي هي -:


ك اكجد اكاليؼ لمكلي لمخ الصضقات.



ك اكجد اكاليؼ إنالس.



المعمكمػات مامايمػي حػػيف المػد ار كالمسػايمريف حػػكؿ



ك كجكد لاضييرات

ريحي.



معدكت الضا دة لمخ الديكف كاألسهـ ماكان ي.



األرح ػ ػػاح قحػػ ػػؿ الضكا ػ ػػد كال ػ ػ ػ ار ب ( )EBITك
اهمك كك ااضير حاساتداـ الديكف.

كاقا الاركي كنرص الهمك اكسايماريي.
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كحهػػا لمػػخ مػػا سػػحؽ اكصػػمت الهظريػػي حػػضف قيمػػي الاػػركي لػػف ااػػضير هايجػػي اغيػػر اػػكؿ الهيكػػؿ

الامكيمي لديها ,سكا ن مكلت امكيالن اامػان حالػديف ,أك ححقػكؽ الممكيػي ,أك حػضم مػزي مههمػا ,كحالاػالي نػأذا
كاهػت اكنا ار ػات هػذه صػحيحي ,نمػيس مػف المهػػـ كيضيػي امكيػؿ الاػركات لعمميااهػا ,نػالق اررات الماعمقػػي
حالهيكؿ الامكيمي ليست ذات صمي حقيمي الاركي .

 -2نظر أل ( ( Modigliani and Miller 1963: The Effect of Corporate Taxes
(دأث ر ضرئف لشركدت)

ااحا ( )M&Mني الححث لف المككهات كالاػي اػؤير لمػخ قيمػي الاػركي  ,نقػد اكصػمت الهظريػي
حضف الهيكؿ الامػكيمي األميػؿ هػك الػذم يسػعخ لجعػؿ القيمػي الجكهريػي لماػركي حػضلمخ درجااهػا مػف تػالؿ

الامكيؿ الااـ حالرانعي الماليي حهسحي  ,%100كيعكد السحب هها حدتكؿ مككف ال ريحي ,حيػث مصػركؼ
نا دة اكناراض ك هك حمياحي متضؼ

ريحي أك حمايي

ريحي ,كأف اكزيعات األرحاح لممساهميف ك اعد

مصركنان متضضا مف ال ريحي المساحقي لمخ الاركي كحالاالي كاف ذلؾ احري ار لماركات حالاكج كساتداـ

الرانعي الماليي حاكؿ ااـ أساسان لاتضيض اكمضي الامكيؿ كرنا القيمي الجكهريي لماركي.,

 -3نظر أل ()Miller1977: The Effect of Corporate and Personal Taxes
(دأث ر ضرئف لشركدت و لضرئف لشخ

أاػارت الهظريػي إلػخ اػضيير ال ػ ار ب الاتصػيي

أل)

) (Personal Taxesلممسػاهميف ,حيػث

الضرؽ حيف ال ار ب الاتصيي لمخ دتؿ كػؿ مػف حامػؿ السػهد كحامػؿ السػهـ حػضف نا ػدة السػهد ات ػا
حاػػكؿ كامػػؿ لم ػريحيي ,أمػػا الػػدتؿ مػػف رحػػح السػػهـ نمػػا يػػكزع مه ػ يت ػػا لم ػريحي ك أمػػا ذلػػؾ الجػػز

المحاجػػز كالػػذم سػػكؼ يزيػػد مػػف قيمػػي السػػهـ لػػف يت ػػا لم ػريحي إك لهػػد حيػػا السػػهـ كحػػدكث مكاسػػب
رأسماليي كنؽ القاهكف ال ريحي األمريكي ,لذلؾ نالمساهمكف لمػخ اسػاعداد لمقحػكؿ حعكا ػد قحػؿ ال ػ ار ب

أقؿ مف العكا د المقحكلي لحممي السهدات .
ظكايجػػا از لمػػا سػػحؽ نػػأف هظريػػات  M&Mقػػدمت انا ار ػػات يػػر كاقعيػػي إك أههػػا طرقػػت األح ػكاب

لححاييف تريف ني الححث لف الق ايا ذات الصمي إلحداث اطكرات لمخ حهيي هيكؿ رأس المػاؿ كلمػخ

قيمػػي الاػػركي مػػف تػػالؿ هظريػػات أتػػرل مههػػا ( هظريػػي المقاي ػػي  ,كهظريػػي اسمسػػؿ الهيكػػؿ الامػػكيمي
كهظريي اإلاارة كهظريي اكقيت السكؽ ) كهظريات أترل .

 -4نظر ررأل لمقد ضررأل برر ن لمنرردفع و لدكرردل ف مررن صادررر
. )Leverage

( Tradeoff Theory of

لػػكدة إلػػخ أحػػد انا ار ػػات ( )M&Mحػػضف ك اكجػػد اكػػاليؼ إنػػالس (, )Bankruptcy costs

كقضػػت هػػذه الهظريػػي لهػػد هػػذه الق ػػيي ,نضعميػػا اعاحػػر اكػػاليؼ اإلنػػالس مكمضػػي جػػدا كاقمػػؿ مػػف الاػػدنقات
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الهقديػي مسػاقحال نػي حػاؿ أنرطػت الاػركي حاػػكؿ جػكهرم هحػك الامكيػؿ حالػديف  ,ناكػاليؼ اإلنػالس اضتػػذ

لدة ظكاهر كما يمي (-:)Brigham. and Ehrhardt, 2017

 تسػػارة المػػكرديف كالعمػػال كالمػػكظضيف مػػف الاعامػػؿ مػػا الاػػركي  ,كػػكههـ لمػػخ يقػػيف حػػضف الاػػركي
ير قادرة لمخ الكنا حالازامااهـ لامؾ األطراؼ .

 المصاريؼ كالغرامات القاهكهيي كالمحاسحيي .

 اصضيي أك حيا األصكؿ حضقؿ مف قيماها إذا كاهت الاركي ساسامر ني العمؿ.

 رنض المقر يف مف مهح الاركي األمكاؿ المقار ي  ,ظكاف سمحت نأهها ساطمب معدكت نا دة
مراضعي ما مزيد مف القيكد هظ ار ل عؼ الكضا ة اك اماهيي .

كيمكػػف القػػكؿ حػػضف اهديػػد اإلنػػالس حالاضكيػػد سػػكؼ يػػؤدم إلػػخ اهتضػػاض الاػػدنقات الهقديػػي الحػرة ,

ممػا ياسػػحب نػي المزيػػد مػف اكهتضا ػػات نػػي قيمػي الاػػركي مسػاقحال كتصكصػػا اذا كاهػت الاػػركي اعامػػد
لمخ قدر كحير مف الديكف ني هيكؿ رأس الماؿ التاص حها.
كأدت الحج الساحقي إلخ اطكير هظريي المقاي ي لمرانعي الماليي (الامكيؿ حالديف)  ,حيث لمػخ
الاركي أف اقايض كاكزاف حيف المهانا المحققي مف الامكيؿ حالديف كالماميمي ( المهانا ال ػريحيي /الػكنر

ال ريحي) كحيف الاكاليؼ المراحي مف ذلؾ الامكيؿ ( اكاليؼ اإلنالس ) (.)Liu ,2017
 -5نظر أل
مف

شدر ()Signaling Theory
مف انا ار ات ( )M&Mحضف المعمكمػات ماجاهسػي حػيف المػد ار كالمسػايمريف كالمسػاهميف

حكؿ كاقا الاركي  ,كهذا اكناراض ير كاقعي ألف الحقيقػي حػضف المػد ار الماهضػذيف نػي الاػركي يحظػكف

حمعمكمػ ػػات أكحػ ػػر لػ ػػف أم ذم صػ ػػمي حالاػ ػػركي  ,كهػ ػػذا مػ ػػا يعػ ػػرؼ حعػ ػػدـ اج ػػاهس أك امايػ ػػؿ المعمكمػ ػػات
( )Asymmetric Informationكالاػػي سػػكؼ يكػػكف لػػديها اػػضيير كحيػػر نػػي اسػػاراايجيي رأس المػػاؿ ,
كاضارض هذه الهظريي حػضف الاػركي نػي أكقااهػا الطحيعيػي نػي حػاؿ احاياجهػا لامكيػؿ تػارجي نػأف المػد ار

سػػيعامدكف لمػػخ الامكيػػؿ مػػف تػػالؿ حقػػكؽ الممكيػػي مػػف تػػالؿ إصػػدار أسػػهـ جديػػدة حػػدك مػػف الامكيػػؿ
حالديف كهي حمياحي إاارة سمحيي حالهسػحي لممسػاهميف كيعػكد السػحب نػي اهتضػاض رححيػي السػهـ كاهتضػاض

سعر السهـ ني معظـ األحياف (هااـ .)2015,

 -6نظر أل دوا ت لسوق ()The Market Timing Theory
كاحهخ هذه الهظريي اكقيت حاجاها لمامكيؿ كاػكؿ الامكيػؿ حهػا لمػخ أسػعار أسػهمها  ,ناتايػار

الامكيؿ التارجي األميؿ يجب أف يهسجـ ما اكقيت الحاجي لمامكيؿ ,كتالصي الهظريي أف الاركي اقكـ
حاكلاماد لمخ أمكاؿ حقكؽ الممكيي لامكيؿ احاياجااها مف السيكلي الماليي ني األكقػات الاػي اكػكف نيهػا

أسػػعار أسػػهمها مقيمػػي حقيماهػػا الحقيقيػػي أك حػػضلمخ مػػف قيماهػػا الحقيقيػػي ,نػػي حػػيف أف الاػػركي امجػػض إلػػخ
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اكقا ػراض لامكيػػؿ أهاػػطاها نػػي الحػػاكت الاػػي اكػػكف نيهػػا أسػػهـ الاػػركي مقيمػػي حقيمػػي اقػػؿ مػػف قيماهػػا

الحقيقيي (.)Brigham. and Ehrhardt, 2017

 -7نظر أل لددرج في له كل لدمو مي ()The Pecking Order Theory
اجاهسا مػا رنػا قيمػي الاػركي كالاغمػب هكلػا لػف اإلاػارات السػمحيي حػيف إصػدار أسػهـ جديػدة ,

اطرقت هذه الهظريي إلخ اسمسؿ الهيكؿ الامػكيمي كنقػا لاػدرج مككهػات الامكيػؿ مػف حيػث األقػؿ متػاطرة

كالاقميػػؿ مػػف ا ػػارب المصػػالح حػػيف المػػد ار كالمسػػايمريف كمػػا يمػػي( Brigham. and Ehrhardt,
-: )2017


لمسدوى رول من لدمو ل من خالل م ددر مدل أل ذ د أل (:)Capital Internally
حيث ااميؿ المصادر الذاايي ني حها الهيكؿ الامكيمي مف تالؿ إلػادة اسػايمار أرحاحهػا ك حيػا

جز مف أصكلها الاجاريي كاألكراؽ المالي قصيرة األجؿ أل راض المااجرة.


لمسدوى لثدني من لدمو ل من خالل لد ون .

كني هذا المساكل حيف اساهضاذ كاني المصادر الذاايي لحها الهيكؿ الامكيمي  ,اميؿ الاركي إلخ

اساتداـ الديف مف تالؿ اكقاراض ظكاصدار سهدات ظكاصدار أسهـ مماازة .
 لمسدوى لثدلث من لدمو ل من خالل رسهم لعدد أل .

كني هذا المساكل كمالذ أتير لماركي حعد المساكييف  ,ااج الاركي إلخ إصدار أسػهـ لاديػي

جديدة كساكماؿ حهيي الهيكؿ الامكيمي لاغطيي المااريا المساقحميي .
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لٍمت الششكت ال حخأاش بخغٍش مصادس
الخمىٌل مه دٌىن أو أسهم أو كلٍهما معا.

M&M 1958
لٍمت الششكت حشحفع كلٍا فً بىٍت هٍكل حمىٌلً
لائم على الذٌىن فمط .

M&M 1963
المساهمىن على اسخعذاد للمبىص بعىائذ لبل
الضشائب ألل مه العىائذ الممبىلت لحملت
السىذاث.

Miller 1977

وظشٌت المماٌضت
Tradeoff Theory

بىاا الهٍكل الخماىٌلً بالاذٌىن
بحٍااا حاااىاصن الشاااشكت باااٍه
المىااااافع المحمماااات والخكااااالٍف
المخشحبت مه الخمىٌل الذٌىن .

وظشٌت اإلشاسة

وظشٌت حىلٍج السىق

Signaling Theory

The Market Timing
Theory

بىاااا الهٍكاال الخمااىٌلً مااه
خاااإص إراااذاس ا ساااهم و
هاااً بمثابااات إشااااسة سااالبٍت
(أخباااس سااٍمت) مااه و هاات
وظش المساهمٍه.

بىاااا الهٍكاال الخمااىٌلً مااه
خاااإص إراااذاس أساااهم فاااً
حاص اسحفاا ساعش الساهم ،
ومه خإص الاذٌه فاً حااص
اوخفاضه

شكل رام ( )3.2نظر دت له كل لدمو مي
لم در :إعد د لبدحثأل
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حذسج المصادس
The Pecking Order

Theory

بىاا الهٍكل الخمىٌلً ٌخم بالخذسج ماه
االعخماااد علااى مصااادس حمىٌاال راحٍاات
وماااه اااام االعخمااااد علاااى الماااشو
وا سهم الممخاصة ،وأخشٌا ماه خاإص
إرذاس اسهم عامت .

3.5

لخددمأل :

اساعرض الضصؿ اليالث مضهكـ السمكؾ الامكيمي  ,العكامؿ المحددة لمهيكؿ الامكيمي ميؿ(

حجـ الاركي  ,نرص الهمك اكسايماريي  ,هيكؿ الممكيي  ,الادنؽ الهقدم الحر ,القكاهيف ال ريحي ) مف

تالؿ اساعراض مضهكـ كؿ مهها لمي حده  ,لذلؾ نأف احديد قيمي الاركي هك مف حيف العكامؿ
هظر
الر يسيي ني لمميي اكسايمار ,كحالاالي يقرر المسايمركف كمد ار الاركات أكلكيااهـ اكسايماريي نا
لقيمي الاركي  ,كمف حيف العكامؿ الاي اؤير لمخ قيمي أسهـ الاركات هي الق اررات الماليي كهيكؿ رأس
الماؿ األميؿ
كذلؾ اطرؽ هذا الضصؿ الي هظريات الهيكؿ الامكيمي ك الاي اؤير لمي ااكيمي الهيكؿ

الامكيمي ميؿ ( هظريي  , M&M1958, No Taxesهظريي اضيير
هظريي اضيير

ار ب الاركات , M&M 1963

ار ب الاركات ك ال ار ب الاتصيي  , Miller 1977هظريي المقاي ي حيف المهانا ك

الاكاليؼ مف اإلقاراض  ,هظريي اإلاارة  ,هظريي اكقيت السكؽ  ,كهظريي الادرج ني الهيكؿ الامكيمي )

كحالر ـ مف ظهكر الهظريات ذات الصمي كهظريي الادرج ني الهيكؿ الامكيمي كهظريي المقاي ي

كهظريي اكقيت السكؽ ك يرها مف الهظريات نمازاؿ األمر معقدا ني احديد الهيكؿ الامكيمي األميؿ
المصحكب حضن ؿ المهانا كحضقؿ المتاطر كالاكاليؼ كذلؾ هظ ار لاكسا األسكاؽ اكسايماريي كاااداد

المهانسي حيف الاركات كاقمب القكاهيف ال ريحيي كلدـ امايؿ المعمكمات كيحااها كاتاالؼ طحيعي نرص

الهمك لماركات ,كهذا ما يجعؿ مف الصعب احديد لامؿ كاحد يككف المسؤكؿ لف اضسير قرار الامكيؿ

المهاسب حاخ هذه المحظي ,كمف تالؿ الضصكؿ الااليي اـ إج ار الدراسي الاحميميي كصككن كتاحار
الضر يات كاضسير هاا

الدراسي.
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 3.4لياس متغيراث الذراست
 3.5المعالجاث اإلحظائيت

 4.1دمه د

ياهاكؿ هذا الضصؿ كصػضان لمػهه الد ارسػي ,ككػؿ مػف مجامػا الد ارسػي كليهاهػا ,كمػا يا ػمف هػذا

ػر المعالجػات اإلحصػا يي الاػي اػـ
الضصؿ كصضنا لإلج ار ات التاصي حاقهػيف أداة الد ارسػي كاطحيقهػا ,كأتي نا
اكلاماد لميها ني احميؿ الدراسي.

 4.2منهج أل لدرسأل

حيث إه قد اـ احديد جكاهب كأحعاد الظاهرة مك ا الدراسي مسحقان مف تالؿ مراجعي الدراسات

الساحقي الماعمقي حمك كع الدراسي الاي اسعخ إلخ قياس أير كؿ مف نرص الهمك كجكدة المعمكمات

الماليي لمخ السمكؾ الامكيمي لدل الاركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف  ,نقد ااحعت هذه الدراسي
المهه

الاحميمي الذم يهدؼ إلخ اكنير الحياهات كالحقا ؽ لف الماكمي مك كع الدراسي لاضسيرها

كالكقكؼ لمخ دككاها.

 4.3طرق جمع لب دندت

امػػت مراجعػػي الكاػػب كالػػدكريات كالمهاػػكرات التاصػػي أك الماعمقػػي حالمك ػػكع قيػػد الد ارسػػي ,كأيػػي

م ارجػػا قػػد اسػػهـ نػػي أي ػ ار الد ارسػػي حاػػكؿ لممػػي ,كذلػػؾ حغػػرض الاعػػرؼ لمػػخ األسػػس كالطػػرؽ العمميػػي
السػػميمي نػػي كااحػػي الد ارسػػات ,ككػػذلؾ أت ػذ اصػػكر لػػاـ لػػف تػػر المسػػاجدات الاػػي حػػديت كاحػػدث نػػي

مجاؿ الدراسي.

كمػػا اػػـ اكسػػاعاهي حػػالقكا ـ الماليػػي المهاػػكرة لماػػركات الضمسػػطيهيي المدرجػػي نػػي حكرصػػي نمسػػطيف

لمكصكؿ لمهسب الالزمي لقيػاس ماغيػرات الد ارسػي ,كمػف يػـ اػـ اسػاتداـ اكتاحػارات اإلحصػا يي المهاسػحي

حهدؼ الكصكؿ لدككت ذات قيمي كمؤارات ادلـ مك كع الدراسي.

 4.4مجدمع لدرسأل

ياككف مجامػا الد ارسػي مػف كانػي اػركات المسػاهمي العامػي المدرجػي نػي حكرصػي نمسػطيف كالاػي

يحم ػػا ل ػػددها 49ا ػػركي حس ػػب المكق ػػا اإللكاركه ػػي الرس ػػمي لحكرص ػػي نمس ػػطيف ()http://www.pex.ps

حااريا 2017/12/5ـ .كاحيف أف هذه الاركات مكزلي لمخ تمػس قطالػات كهػي قطػاع اكسػايمار,
قطػػاع الحهػػكؾ ,قطػػاع الاػػضميف ,قطػػاع التػػدمات ,كقطػػاع الصػػهالي ,كقػػد اػػـ الحصػػكؿ لمػػخ كانػػي القػكا ـ

المالي ػػي التاص ػػي حه ػػذه الا ػػركات ل ػػف الضاػ ػرة ( )2017-2012م ػػف ت ػػالؿ المكق ػػا اإللكاركه ػػي الرس ػػمي
لحكرصي نمسطيف ,كالجدكؿ الاالي يحيف اكزيا مجاما الدراسي لمخ القطالات اكقاصاديي.
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جدول رام ()4.1

دوز ع مجدمع لدرسأل حسف لقطدع صاد ددي

لدكرر

لنسبأل لمئو أل

لقطدع صاد ددي
قطاع التدمات

12

24.490

قطاع الصهالي

13

26.530

قطاع الاضميف

7

14.286

قطاع اكسايمار

9

18.367

قطاع الحهكؾ

8

16.327

49

100.00

المجمكع

كقد اـ جما الحياهات مف جميا الاركات الضمسطيهيي المدرجي ني حكرصي نمسطيف كالاي اهطحؽ

لميها الاركط الااليي:

 .1مدرجي ني حكرصي نمسطيف مهذ العاـ 2011ـ.
 .2اكنر حياهااها الماليي مدققي كمهاكرة طيمي نارة الدراسي مف سهي  2012كلغايي  2017ـ.
 .3ياـ اداكؿ أسهمها مف سهي  2012إلخ .2017

 .4لديها حركي اداكؿ لـ اهقطا تالؿ الضارة  2012إلخ .2017

 .5ك ياحػػا قطػػاع الحهػػكؾ أك الاػػضميف لاميزهمػػا حهيكػػؿ امػػكيمي تػػاص يعامػػد حتػػالؼ حػػاقي القطالػػات
لمػػخ الامكيػػؿ حال ػػديف حهسػػب مراضعػػي ج ػػدان ك لػػددها ( )15اػػركي لقطػ ػالي الحهػػكؾ ك الاػػضميف ا ػػـ

إساحعادها كذلؾ اـ اساحعاد ( )9اركات لـ اهطحؽ لميها الاركط .

كحالاالي كاهت الاركات الاي اـ اج ار الدراسي لميها ااككف مف ( )25اركي ,كالجدكؿ الاالي

يحيف اكزيا اركات الدراسي لمخ القطالات اكقاصاديي.
جدول رام ()4.2

دوز ع لشركدت لمدروسأل حسف لقطدع صاد ددي

لدكرر

لنسبأل لمئو أل

لقطدع صاد ددي
قطاع التدمات

9

36.00

قطاع الصهالي

9

36.00

قطاع اكسايمار

7

28.00

25

100.00

المجمكع
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كيك ح جدكؿ رقـ ( )4.2أف أكحر القطالات امييالن هما يقطاع الصهاليي كقطاع التدمات

حهسحي  %36لكؿ قطاع ,كهذا ياهاسب ما هسحاهما الضعميي ني المجاما ,كما أف  %28مف يقطاع
اكسايماري.

 4.5ا دس مدغ رت لدرسأل

 4.5.1ا دس لمدغ رت لمسدقمأل:
ااميؿ الماغيرات المساقمي لهذه الدراسي حماغيريف هما:
جود لمعمومدت الماليي :كهي تصا ص المعمكمات حكؿ الاركي كالاي اؤير لمخ درجي اليقػيف (درجػي
الاضكػػد) حػػكؿ قيمػػي الاػػركي ,كمػػدل اكتايػػار التػػاطئ لألسػػهـ حػػيف الاػػداكؿ حهػػا نػػي اكس ػكاؽ الماليػػي

(.)Jeffrey Ng,2010

فرررص لنمررو :هػػك الاكسػػا الممحػػكظ كالماكقػػا مسػػاقحال لألهاػػطي الاجاريػػي كاكسػػايماريي لماػػركات كالاػػي
سػػاعمؿ لمػػخ اكليػػد األرحػػاح مسػػاقحال  ,كحمعهػػخ تػػر هػػي امػػؾ الض ػرص اكسػػايماريي المسػػاقحميي لماػػاريا

مرححي ( .) Sanyal and Bulan,2009

كلقيػػاس ماغي ػرات الد ارسػػي اػػـ اسػػاتراج الهسػػب الماليػػي الالزمػػي لهػػذه الهمػػاذج مػػف الق ػكا ـ الماليػػي

لماػػركات كالاػػي اػػـ الحصػػكؿ لميهػػا مػػف تػػالؿ :الاقػػارير السػػهكيي المهاػػكرة لػػحعض الاػػركات ,كالمكقػػا

اكلكاركهي الرسمي لحكرصي نمسطيف.

 4.5.1.1ا دس جود لمعمومدت الماليي:
كلغػػرض قيػػاس جػػكدة المعمكمػػات نقػػد الامػػدت الد ارسػػي مؤا ػريف لجػػكدة المعمكمػػات حيػػث إههمػػا

األكير اساتداما ني الدراسات الساحقي ,كيسهؿ حساحها كهما
أوصً :داأل رربدح

اقػػاس دقػػي األرحػػاح مػػف تػػالؿ درجػػي امهيػػد األرحػػاح المحاسػػحيي Earnings Smoothness

كهي اسكيي مقصكدة لألرحاح المحاسحيي حهدؼ الكصكؿ إلي المساكم أك اكاجػاه المر ػكب الػذم يعحػر

لػف ر حػي اإلدارة نػي اقميػؿ اكهح ارنػات يػر الطحيعيػي نػي األرحػاح المحاسػحيي إلػي الحػد الممكػف أك

المسػمكح حػ  ,مػف تػالؿ مجمكلػي مػف اخليػات الاػي يػاـ لػف طريقهػا اتضػيض األرحػاح المحاسػحيي نػي

الضارات الاي اراضا نيها حاكؿ ممحكظ كزياداها نػي الضاػرات الاػي اػهتضض نيهػا حاػكؿ كحيػر ,نػي حػدكد
المحادئ المحاسحيي الماعارؼ لميها أل راض الحد مف درجي المتػاطر المصػاححي لظػاهرة الاقمحػات نػي
األرحػاح المحاسػحيي كمػف يػـ زيػادة القيمػي السػكقيي لماػركي نػي األجػؿ الطكيػؿ كحالاػالي احقيػؽ مصػمحي

المالؾ كزيادة قدرة مساتدمي القكا ـ الماليي لمخ الاهحؤ حالادنقات الهقديي المساقحميي كزيادة اليقي ني هذا
الاهحؤ.
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كلعػػدـ كجػػكد مقيػػاس محااػػر لامهيػػد األرحػػاح اػػـ اسػػاتداـ درجػػي اقمحػػات األرحػػاح ( Earning

 )Volatilityكمقيػاس لكسػي لدرجػي امهيػد األرحػاح ,كحالاػالي كممػا كاهػت قيمػي ( )Volatility j,tكحيػرة
يعكػس اهتضػاض جػكدة األرحػاح المحاسػحيي كالعكػس صػحيح .كيمكػف الاعحيػر لػف اقمحػات األرحػاح

المحاسحيي مف تالؿ هسحي اكهحراؼ المعيارم لصاني الادنقات الهقديي الااغيميي مقسكمي لمي إجمالي
األصكؿ أكؿ الضارة إلي اكهحراؼ المعيارم لصاني األرحاح المحاسػحيي مقسػكمي لمػي إجمػالي األصػكؿ
أكؿ الضارة لمي الهحك الاالي (محمد:)2013 ,

ح ث:
 :درجي اقمب أرحاح الاركي ( )jني السهي (.)t
 :الادنقات الهقديي مف األهاطي الااغيميي ني الاركي ( )jني السهي (.)t
 :أرحاح الاركي ( )jني السهي (.)t
 :إجمالي أصكؿ الاركي ( )jني السهي (.)t
حعد أف اـ اساتراج الهسب الماليي الالزمي لقياس اقمحات األرحػاح المحاسػحيي لاػركات المسػاهمي
المككهي لعيهي الدراسي كهي (إجمالي األصكؿ ,الادنقات الهقديي مف األهاط الااغيميي ,كصاني الػدتؿ),
اـ اساتدامها ني الكصكؿ لدرجي اقمحات األرحاح المحاسحيي ,كالجدكؿ رقػـ ( )4.3يك ػح درجػي اقمحػات

األرحاح المحاسحيي لكؿ اركي مف الاركات ,كالذم يك ح أف اقمحات األرحاح احػدث نػي كانػي الاػركات

لمػخ اتػاالؼ القطػػاع اكقاصػادم الػذم اهامػػي لػ الاػركي ,إلػػخ أف قطػاع التػدمات هػػك أقػؿ القطالػػات
اقمح ػان نػػي األرحػػاح ,كيرجػػا ذلػػؾ كهتضػػاض المهانسػػي حػػيف اػػركات هػػذا القطػػاع نمػػف

ػػمف اػػركات هػػذا

القطػػاع اػػركي الكهرحػػا  ,كاػػركي اكاصػػاكت الضمسػػطيهيي كالاػػي ك يكجػػد ألم مههمػػا مهػػانس نػػي السػػكؽ

الضمسطيهيي مما يجعؿ أرحاحهما أكير اساق ار انر مما يهعكس لمخ ماكسط اقمحات الرحح ني قطاع التدمات

ككؿ.
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جدول رام ( :)4.3درجأل دقمبدت رربدح لمحدسب أل
رمز

لشركأل

لقطدع

لعممأل

صنحرف لمع دري لنسبأل

لددفقدت لنقد أل لدشغ م أل

صنحرف لمع دري لنسبأل
دفي لدخل

لمدوسط
دقمبدت رربدح

C1

JD

0.041

0.022

1.853

C2

USD

0.023

0.016

1.491

C3

JD

0.022

0.013

1.721

C4

JD

0.041

0.025

1.641

JD

0.078

0.038

2.041

C6

JD

0.020

0.213

0.096

C7

JD

0.024

0.027

0.876

C8

JD

0.012

0.002

5.371

C9

JD

0.063

0.032

1.992

C10

USD

0.059

0.010

5.638

C11

USD

0.030

0.011

2.692

C12

USD

0.067

0.062

1.078

USD

0.052

0.057

0.909

C14

USD

0.012

0.027

0.445

C15

USD

0.034

0.027

1.244

C16

USD

0.011

0.011

1.074

C17

USD

0.013

0.033

0.398

C18

JD

0.048

0.020

2.415

C19

USD

0.031

0.033

0.927

C20

USD

0.101

0.064

1.591

JD

0.017

0.016

1.064

C22

JD

0.035

0.057

0.603

C23

JD

0.049

0.027

1.821

C24

JD

0.035

0.018

1.942

C25

USD

0.015

0.031

0.504

C5

قطاع الصهالي

C13

C21

قطاع اكسايمار

قطاع التدمات

لحسدبي
لمقطدع

1.898

1.869

1.252

ثدن دً :داأل لمسدحقدت
يعد الااللب مف تالؿ المساحقات كسيمي مييرة لالهاماـ حالهسحي لإلدارة ,نمف تاللها يمكف أف
احصؿ لمخ لدة مزايا ,ك يعد مف السهؿ الااللب ني المساحقات حدك مف اغيير الطػرؽ كالمعالجػات

المحاسػحيي ,إ ػاني إلػخ أف اػضيير قػ اررات اإلدارة مػف تػالؿ المسػاحقات أقػؿ ك ػكحان ,كف الاغييػر نػي
50

المساحقات ك يمكف كاض حسهكلي مف طرؼ مسػاتدمي الحياهػات الماليػي ك مراجعػي الحسػاحات مقارهػي
حاغيير األساليب المحاسحيي الاي يمكف اكااانها ,إذف نالمساحقات اميؿ مزايا دم كػؿ اخيػار الماراحػي

لػف الاغييػرات المحاسػحيي نػي طريقػي كاحػدة ,كهظػ ار كف إدارة اكسػاحقاؽ يمكػف أف امػارس حاسػامرار

نحأمكػاف اإلدارة أف احصػؿ لمػخ المسػاكل المطمػكب كػؿ سػهي ,كلػذلؾ نقػد اكااػؼ الحػاحيكف أف

المسػاحقات اكتاياريػي هػي الكسػيمي الاػي مػف تاللهػا يمكػف كاػؼ ممارسػات إدارة األرحػاح  ,حيػث أف
المساحقات اكتاياريي كنؽ همكذج  Jonesالمعدؿ اساكم الضرؽ حػيف المسػاحقات الكميػي كالمسػاحقات
ير اكتاياريي (نداكم.)2012 ,

يهػاـ همػكذج  Jonesالمعػدؿ لقيػاس إدارة المسػاحقات حالمسػاحقات اكتاياريػي لمػخ الاحارهػا

أف المساحقات اكتاياريي أكير لر ي لااللػب المػديريف كحالاػالي
العهصر األقؿ مكيكقيي ,كيعهي ذلؾ ّ
هي مقياس صالح إلدارة األرحاح ,ك اعرؼ المساحقات اكتاياريي لمػخ أههػا المسػاحقات الاػي اهاػا مػف
المعػامالت أك المعالجػات المحاسػحيي الاػي يػاـ اتايارهػا لغػرض المحاسػحي اإلحداليػي ظكادارة األرحػاح ,ك
اهاا هايجي اتايار اإلدارة حيف المعالجات كالتيارات المحاسحيي الحديمي كالمااحي أمامها حهدؼ ا ػتيـ
أك اتضيض األرحاح لمخ ير حقيقاها ,ميؿ زيادة أك اتضيض المساحقات المحاسحيي الماعمقي ححساحات
احػت الاحصػيؿ ,كحسػاب العمػال  ,الػديكف الماػككؾ نػي احصػيمها ,حسػاحات المتػزكف ,متصػص

اهتضػاض المتػزكف ,حسػاب الػذمـ الدا هػي ,اإليػرادات المؤجمػي ,اكلا ازمػات مسػاحقي الػدنا ,المصػاريؼ
المدنكلػي مقػدمان (القيػامي .)2010 ,كلقيػاس المسػاحقات اكتاياريػي حاسػاتداـ هػذا الهمػكذج يجػب ااحػاع
التطكات الااليي:

 .1ا دس لمسدحقدت لكم ّأل:

الكميي
الكميي كنؽ طريقي الادنؽ الهقدم الاي احاسب نيها المساحقات ّ
يمكف قياس المساحقات ّ
حالضرؽ حيف صاني الدتؿ كصاني الادنؽ الهقدم مف العمميات الااغيميي.
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رمز
لشركأل

الكميي حالمميكف دككر
جدكؿ رقـ ( :)4.4المساحقات ّ
لقطدع

لعممأل

لسنأل

2017

2016

2015

2014

2013

2012

C1

قطاع الصهالي

JD

0.748

-0.093

0.215

-0.186

0.251

0.199

C2

قطاع الصهالي

USD

0.104

-0.347

-0.137

-0.134

-0.149

-0.262

C3

قطاع الصهالي

JD

0.733

-0.744

-0.994

0.441

0.327

-0.588

C4

قطاع الصهالي

JD

0.317

0.627

-2.140

-0.914

-1.651

-0.693

C5

قطاع الصهالي

JD

0.549

-0.014

-2.203

-1.266

1.471

-5.705

C6

قطاع الصهالي

JD

-0.071

-0.262

-1.017

-0.549

-0.690

-0.524

C7

قطاع الصهالي

JD

7.994

4.812

5.712

4.984

4.914

1.980

C8

قطاع الصهالي

JD

-0.015

0.067

-0.043

-0.052

0.062

0.063

C9

قطاع الصهالي

JD

1.027

-0.253

1.852

-0.758

-0.920

1.558

C10

قطاع اكسايمار

USD

2.891

-0.174

-1.429

-3.477

-0.099

-7.348

C11

قطاع اكسايمار

USD

-18.320

7.003

3.596

-7.248

2.498

6.283

C12

قطاع اكسايمار

USD

0.200

-0.181

-0.107

-0.582

0.452

-0.273

C13

قطاع اكسايمار

USD

1.211

0.017

-0.059

0.033

0.520

-0.079

C14

قطاع اكسايمار

USD

-0.880

-0.102

-1.123

-1.001

-1.600

-0.197

C15

قطاع اكسايمار

USD

-0.023

0.034

-0.279

-0.414

0.068

0.202

C16

قطاع اكسايمار

USD

1.635

1.585

-1.567

-0.345

-0.171

-0.429

C17

قطاع التدمات

USD

1.745

0.027

-0.497

0.102

-0.237

0.245

C18

قطاع التدمات

JD

-28.302

-69.497

-40.921

-79.828

-66.142

-77.084

C19

قطاع التدمات

USD

-9.610

-10.196

-0.779

-0.657

-3.811

-14.446

C20

قطاع التدمات

USD

0.959

1.060

8.974

-0.848

2.820

-1.570

C21

قطاع التدمات

JD

-1.103

-2.096

-0.941

-0.577

-0.957

1.096

C22

قطاع التدمات

JD

-0.089

-0.162

-0.254

-0.526

-0.224

-0.053

C23

قطاع التدمات

JD

-0.425

0.760

-0.850

0.524

-0.355

1.026

C24

قطاع التدمات

JD

0.188

0.943

0.779

0.303

0.009

-0.862

C25

قطاع التدمات

USD

-20.222

-18.626

-19.951

-41.796

-37.044

-28.304

 .2دقد ر معدمالت صنحد ر لالزمأل لبندء نموذج  Jonesلمعدل:
سياـ مف تالل احاساب معامالت اكهحدار حيف مجمكلي مف
ثدن دً :اقدير معالـ الهمكذج الذم ّ
المساحقات كالمساحقات الكميي كما هك مك ح ني الجدكؿ رقـ (:)4.5
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جدول رام ( :)4.5معدمالت صنحد ر لنموذج (جونز)
رمز
لشركأل

لقطدع

معدمالت صنحد ر

لعممأل

B1

B3

B2

C1

قطاع الصهالي

JD

C2

قطاع الصهالي

USD

C3

قطاع الصهالي

JD

-4,727,276

C4

قطاع الصهالي

JD

26,667

-0.648

C5

قطاع الصهالي

JD

-15,683,766

-0.010

0.879

C6

قطاع الصهالي

JD

-16,634,719

18.439

1.920

C7

قطاع الصهالي

JD

35,176,509

-0.208

-0.144

C8

قطاع الصهالي

JD

-744,009

0.200

-0.190

C9

قطاع الصهالي

JD

24,433,583

-0.365

-1.892

C10

قطاع اكسايمار

USD

-11,115,830

-0.239

-6.862

C11

قطاع اكسايمار

USD

19,671,402

0.007

0.122

C12

قطاع اكسايمار

USD

-1,128,104

-0.098

-3.052

C13

قطاع اكسايمار

USD

-1,400,952

0.057

-0.503

C14

قطاع اكسايمار

USD

-2,702,692

-1.003

0.155

C15

قطاع اكسايمار

USD

-17,090,972

0.089

0.539

C16

قطاع اكسايمار

USD

208,150,209

-0.165

-0.662

C17

قطاع التدمات

USD

513,892

0.680

-13.758

C18

قطاع التدمات

JD

-142,147,468

-0.899

0.134

C19

قطاع التدمات

USD

5,887,751

0.102

0.075

C20

قطاع التدمات

USD

4,193,850

-0.208

0.020

C21

قطاع التدمات

JD

-7,743,588

0.484

0.375

C22

قطاع التدمات

JD

26,667

-0.648

0.755

C23

قطاع التدمات

JD

-1,204,503

-0.739

0.178

C24

قطاع التدمات

JD

-16,634,719

18.439

1.920

C25

قطاع التدمات

USD

35,176,509

-0.208

-0.144

-4,102,447

-0.135

0.261

5,887,751

0.102

0.075

0.587

0.487
0.755

اـ اقدير معامالت اكهحدار حيف مجمكلي مف المساحقات كالمساحقات الكميي كالمك ح ني الجدكؿ رقـ
العيهي ني كؿ سهي لمخ حده:
( :)4.5مف تالؿ معادلي اكهحدار الااليي كالاي ااـ لمجمكلي اركات ّ

ح ث:
الكميي لماركي  iتالؿ الضارة t
=TACC i,tالمساحقات ّ

الاغير ني اكيرادات لماركي  iحيف الضارايف t
 =ΔREV i,tحجـ ّ

ك t-1

الاغير ني حساحات احت الاحصيؿ لماركي  iحيف الضارايف t
 =ΔREC i,tحجـ ّ
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ك t-1

 =PPE i,tالحجـ اإلجمالي العقارات كالممامكات كاخكت لماركي  iتالؿ الضارة t
 =Ai,t-1 tإجمالي أصكؿ الاركي  iتالؿ الضارة t-1
 =Ei,tالتطض العاكا ي
كاـ قسمي
حيث اساترجت المعطيات الساحقي ,مف القكا ـ الماليي لكؿ اركي ني كؿ سهيّ ,
الكميي الهااجي مف المعادلي األكلخ لمخ إجمالي األصكؿ ني السهي الساحقي ,كحساب الضرؽ
المساحقات ّ
حيف اإليرادات حيف السهايف المدركسي كالساحقي لها كطرح مه الضرؽ حيف حساحات احت الاحصيؿ

)زحا ف ,أكراؽ القحض ( لمسهي المدركسي كالساحقي لها ,يـ قسـ الهاا لمخ إجمالي اكصكؿ لمسهي
الساحقي ,كأتي انر اـ قسمي رقـ العقارات كالممامكات كاخكت لمسهي المدركسي الظاهر ,ني قا مي المركز
المالي لمخ إجمالي األصكؿ ني السهي الساحقي ,لاكامؿ لهاصر معادلي اكهحدار الساحقي ,كمف تالؿ
احميؿ اكهحدار الحسيط لكؿ اركي اـ الكصكؿ لمعامالت اكهحدار.
 .3دحد د لمسدحقدت غ ر صخد در أل لعدد أل
اعرؼ المساحقات ير اكتاياريي ( )nondiscretionary accrualsحضهها :المساحقات الاي اهاض مف
المعامالت الاي اقكـ حها الاركي ني الضارة الحاليي ,كالاي اعاحر طحيعيي حالهسحي لماركي ,ححيػث اعكػس
مسػاكل أدا الاػركي ,اسػاراايجياها ,ااضاقيػات العمػؿ ,األحػداث لمػخ المسػاكل الكمػي ,كالعكامػؿ
اكقاصػػاديي األتػػرل .كيػػاـ اقػػديرها حاسػػاتداـ معػػامالت اكهحػػدار المسػػاترجي نػػي المرحمػػي السػػاحقي
حاساتداـ المعادلي الااليي:

ح ث:
=NDACC i,tالمساحقات ير اكتاياريي لماركي  iتالؿ الضارة t
الاغير ني اكيرادات لماركي  iحيف الضارايف t
 =ΔREV i,tحجـ ّ

ك t-1

الاغير ني حساحات احت الاحصيؿ لماركي  iحيف الضارايف t
 =ΔREC i,tحجـ ّ

ك t-1

 =PPE i,tالحجـ اإلجمالي العقارات كالممامكات كاخكت لماركي  iتالؿ الضارة t
 =Ai,t-1 tإجمالي أصكؿ الاركي  iتالؿ الضارة t-1
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كقد اـ

رب المعالـ حمعطيات المعادلي المحسكحي ساحقان لمكصكؿ إلخ المساحقات ير اكتاياريي

المك حي ني الجدكؿ الاالي.
جدول رام ( :)4.6لمسدحقدت غ ر صخد در أل لعدد أل بدلمم ون دوصر
رمز

لشركأل

لقطدع

لعممأل

لسنأل
2017

2016

2015

2014

2013

2012

C1

قطاع الصهالي

JD

-3.863

-3.910

-4.045

-3.952

-3.952

-3.897

C2

قطاع الصهالي

USD

6.007

6.031

6.046

6.131

6.136

6.154

C3

قطاع الصهالي

JD

1.325

-0.188

-0.686

0.467

0.559

-0.052

C4

قطاع الصهالي

JD

17.014

13.529

14.547

13.819

12.930

15.986

C5

قطاع الصهالي

JD

-10.155

-9.809

-8.948

-7.621

-7.862

-11.035

C6

قطاع الصهالي

JD

-14.512

-20.530

-18.913

-16.681

-12.457

-18.922

C7

قطاع الصهالي

JD

34.969

35.008

34.996

34.724

34.945

34.887

C8

قطاع الصهالي

JD

-1.102

-1.019

-1.119

-1.137

-1.130

-0.869

C9

قطاع الصهالي

JD

7.437

5.896

8.275

6.596

5.845

6.209

C10

قطاع اكسايمار

USD

-21.855

-22.938

-22.240

-25.630

-25.486

-27.726

C11

قطاع اكسايمار

USD

41.281

39.536

41.872

28.457

34.413

33.122

C12

قطاع اكسايمار

USD

-1.294

-1.191

-1.408

-1.282

-1.159

-1.074

C13

قطاع اكسايمار

USD

-1.387

-1.341

-1.507

-1.328

-1.504

-1.681

C14

قطاع اكسايمار

USD

-1.161

-1.214

-1.266

-1.258

-1.321

-1.046

C15

قطاع اكسايمار

USD

-3.090

-3.940

-4.455

-4.315

-3.188

-4.109

C16

قطاع اكسايمار

USD

104.611

114.775

112.623

120.492

115.535

119.100

C17

قطاع التدمات

USD

1.405

-0.413

-0.250

-0.458

-0.409

-0.539

C18

قطاع التدمات

JD

1.405

-0.413

-0.250

-0.458

-0.409

-0.539

C19

قطاع التدمات

USD

-99.946

-113.425

-111.487

-93.796

-133.822

-102.777

C20

قطاع التدمات

USD

8.103

10.476

7.274

8.414

12.661

10.589

C21

قطاع التدمات

JD

4.452

3.542

4.779

4.631

4.188

3.510

C22

قطاع التدمات

JD

2.438

2.486

2.932

3.486

3.128

3.826

C23

قطاع التدمات

JD

0.435

0.269

0.186

0.086

0.055

0.356

C24

قطاع التدمات

JD

0.444

0.414

-0.923

-1.408

0.397

-0.248

C25

قطاع التدمات

USD

5.664

7.150

5.299

5.044

4.709

4.885

 .4دحد د لمسدحقدت صخد در أل
ياـ احاساب المساحقات اكتاياريي ( discretionary accruals )DACCi,tلك ّؿ اركي مف اركات
ّ
الكميي كالمساحقات ير اكتاياريي
العيهي حالضرؽ حيف المساحقات ّ
ّ
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اـ حساب المساحقات اكتاياريي حطرح المساحقات ير اكتاياريي الهااجي مف التطكة الياليي ,مف
كقد ّ
الكميي المحسكحي ني التطكة اككلخ كالهاا مك حي ني الجدكؿ الاالي.
المساحقات ّ
جدول رام ( :)4.7لمسدحقدت صخد در أل بدلمم ون دوصر

رمز

لشركأل

لقطدع

لعممأل

لسنأل
2017

2016

2015

2014

2013

2012

C1

قطاع الصهالي

JD

4.612

3.817

4.260

3.766

4.203

4.096

C2

قطاع الصهالي

USD

-5.903

-6.378

-6.184

-6.265

-6.285

-6.416

C3

قطاع الصهالي

JD

-0.591

-0.556

-0.308

-0.026

-0.232

-0.535

C4

قطاع الصهالي

JD

-16.697

-12.902

-16.687

-14.733

-14.581

-16.679

C5

قطاع الصهالي

JD

10.704

9.795

6.744

6.355

9.333

5.330

C6

قطاع الصهالي

JD

14.441

20.268

17.896

16.132

11.767

18.398

C7

قطاع الصهالي

JD

-26.975

-30.197

-29.283

-29.740

-30.031

-32.908

C8

قطاع الصهالي

JD

1.087

1.086

1.076

1.085

1.192

0.932

C9

قطاع الصهالي

JD

-6.410

-6.150

-6.423

-7.354

-6.766

-4.651

C10

قطاع اكسايمار

USD

24.746

22.765

20.811

22.153

25.387

20.378

C11

قطاع اكسايمار

USD

-59.601

-32.533

-38.277

-35.705

-31.915

-26.839

C12

قطاع اكسايمار

USD

1.494

1.010

1.301

0.700

1.611

0.801

C13

قطاع اكسايمار

USD

0.507

1.239

0.384

0.328

-0.096

1.484

C14

قطاع اكسايمار

USD

1.138

1.249

0.987

0.844

1.389

1.248

C15

قطاع اكسايمار

USD

4.726

5.525

2.888

3.970

3.017

3.680

C16

قطاع اكسايمار

USD

-113.458

-104.555

-99.930

-101.088

-98.980

-90.124

C17

قطاع التدمات

USD

0.340

0.441

-0.247

0.224

0.511

0.302

C18

قطاع التدمات

JD

71.644

43.928

70.566

62.410

53.994

36.635

C19

قطاع التدمات

USD

-17.713

-20.673

-8.053

-21.522

-13.319

-14.400

C20

قطاع التدمات

USD

-3.493

-2.481

4.195

-6.082

-5.036

-0.690

C21

قطاع التدمات

JD

-3.541

-4.581

-3.873

-3.969

-3.705

-4.784

C22

قطاع التدمات

JD

-0.524

-0.430

-0.440

-0.520

-0.581

-0.580

C23

قطاع التدمات

JD

-0.868

0.346

0.073

-0.143

0.127

-0.107

C24

قطاع التدمات

JD

-5.476

-6.207

-4.520

-5.620

-4.405

-4.876

C25

قطاع التدمات

USD

-47.073

-50.325

-50.795

-66.493

-69.511

-63.393

خدمسدً :مرحمي الحكـ لمخ جكدة المساحقات
حعػد حسػاب المسػاحقات اكتاياريػي لكػ ّؿ اػركي تػالؿ سػهكات الد ارسػي ,يجػب حسػاب ماكسػط هػذه
المساحقات اكتاياريي تالؿ الضارة المدركسي كالمك حي ني الجدكؿ رقـ (:)4.8
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جدول رام ( :)4.8إد ر رربدح كمؤشر عكسي لداأل لمسدحقدت
رمز

لشركأل

لقطدع

لعممأل

ممدرسأل إد ر رربدح

مدوسط لمسدحقدت
صخد در أل

لمدوسط

2017

2016

2015

2014

2013

2012

C1

قطاع الصهالي

4125597 JD

1

0

1

0

1

0

C2

قطاع الصهالي

-6238603 USD

0

1

0

1

1

1

C3

قطاع الصهالي

-374824 JD

1

1

0

0

0

1

C4

قطاع الصهالي

-15379677 JD

1

0

1

0

0

1

C5

قطاع الصهالي

8043578 JD

1

1

0

0

1

0

C6

قطاع الصهالي

16483760 JD

0

1

1

0

0

1

C7

قطاع الصهالي

-29855583 JD

0

1

0

0

1

1

C8

قطاع الصهالي

1076222 JD

1

1

0

1

1

0

C9

قطاع الصهالي

-6292218 JD

1

0

1

1

1

0

C10

قطاع اكسايمار

22,706,487 USD

1

1

0

0

1

0

C11

قطاع اكسايمار

-37,478,321 USD

1

0

1

0

0

0

C12

قطاع اكسايمار

1,152,830 USD

1

0

1

0

1

0

C13

قطاع اكسايمار

640,955 USD

0

1

0

0

0

1

C14

قطاع اكسايمار

1,142,480 USD

0

1

0

0

1

1

C15

قطاع اكسايمار

3,967,603 USD

1

1

0

1

0

0

C16

قطاع اكسايمار

-101,355,630 USD

1

1

0

0

0

0

C17

قطاع التدمات

261,746 USD

1

1

0

0

1

1

C18

قطاع التدمات

56,529,355 JD

1

0

1

1

0

0

C19

قطاع التدمات

-15,946,412 USD

1

1

0

1

0

0

C20

قطاع التدمات

-2,264,390 USD

1

1

1

1

1

0

C21

قطاع التدمات

-4,075,756 JD

0

1

0

0

0

1

C22

قطاع التدمات

-512,650 JD

1

0

0

1

1

1

C23

قطاع التدمات

-95,462 JD

1

1

0

1

1

1

C24

قطاع التدمات

-5,184,126 JD

1

1

0

1

0

0

C25

قطاع التدمات

-57,931,674 USD

0

0

0

1

1

1

لمدوسط لعدم
يك ح الجدكؿ رقـ ( ,)4.8جكدة المساحقات كنؽ همكذج جكهز مف تالؿ إج ار المقارهي الااليي:
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لحسدبي
لمقطدع

0.556

0.429

0.593

0.533

نأف الاركي
 إذا كاهت القيمي المطمقي لممساحقات اكتاياريي ني سهي معيهي اضكؽ الماكسط الحساحي ّ
اككف قػد مارسػت إدارة األرحػاح (جػكدة المسػاحقات

ػعيضي) تػالؿ هػذه السػهي كاعطػخ ماغيػ ار كهميػان

(.)1
ػأف
أما إذا كاهت القيمي المطمقي لممساحقات اكتاياريي ني سهي ّ
معيهي اقؿ لف الماكسط الحساحي ن ّ
ّ 

الاػركي لػـ امػارس إدارة األرحػاح (جػكدة المسػاحقات جيػدة) تػالؿ هػذه السػهي كاعطػخ ماغيػ ار كهميػان
(.)0
كالج ػػدكؿ رق ػػـ ( )4.8يك ػػح دق ػػي المس ػػاحقات م ػػف ت ػػالؿ مقي ػػاس إدارة األرح ػػاح المعام ػػد لم ػػخ

المسػػاحقات لكػػؿ اػػركي مػػف الاػػركات ,كالػػذم يك ػػح أف اػػركات قطػػاع التػػدمات هػػي األكيػػر ممارسػػي
إلدارة األرحاح حهسحي ( ,)%59.3يميها قطاع الصهالي حهسحي ( ,)%55.6أما اركات قطاع اكسايمار
نكاهت األقؿ ممارسي إلدارة األرحاح حهسحي ( ,)%42.9ك يمكف اضسير اكج ليهي الاػركات المدركسػي
لممارسي إدارة اكرحاح هك اككيف احاياطيات ير ظاهرة اساتدـ حعد ذلؾ مف اجؿ اهظيـ ادنؽ الػدتؿ
لهػد ال ػركرة ,إ ػاني إلػخ زيػادة مكانػ ت كحػكانز مجمػس اإلدارة كاإلدارة الاهضيذيػي  ,مػا الر حػي نػي
إلطا صكرة م مم لف لا د الاركي لجمب المساهميف.
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 4.5.1.2ا دس فرص لنمو
اـ اساتداـ هسحي القيمي السكقيي إلخ القيمػي الدناريػي كمؤاػر لضػرص الهمػك كالجػدكؿ رقػـ ()4.5
يك ح هذه الهسحي لكؿ اركي مف الاركات المدرجي نػي حكرصػي نمسػطيف ,كالػذم يا ػح مػف تاللػ أف
قطاع التدمات يحقؽ أكحر هسحي لمقيمي السكقيي إلخ القيمي الدناريػي حماكسػط ( ,)1.247كيمكػف ارجػاع
ذلػػؾ إلػػخ اراضػػاع إي ػرادات هػػذا القطػػاع مػػا اهتضػػاض الاكػػاليؼ تصكص ػان الاكمض ػي الماغيرة,ػ ػ يمي ػ قطػػاع
الصهالي حماكسط ( ,)1.140كهي مف كجهي هظر الحاحيػي أقػؿ القطالػات متػاطرة مػا يزيػد مػف قيماهػا
السػػكقيي ,أم ػػا أقػػؿ القطال ػػات احقيق ػان لهس ػػحي القيمػػي الس ػػكقيي إلػػخ القيم ػػي الدناريػػي ه ػػك قطػػاع اكس ػػايمار
حماكسػػط ( )0.725كهػػي مػػف القطالػػات اككيػػر متػػاطرة ممػػا يتضػػض قيماهػػا السػػكقيي ,كذلػػؾ لاضيرهػػا
الاػػديد حمتػػاطر أسػػعار الصػػرؼ ,كمتػػاطر الا ػػتـ ,إ ػػاني إلػػخ الامادهػػا لمػػخ الم ػػارحي نػػي حعػػض
األحياف ,مما يجعؿ معظـ ألمال ححالي لدـ الاضكد مما يتضض قيماها السكقيي.
جدول رام ()4.9

فرص لنمو وفق لق مأل لسوا أل إلى لدفدر أل لع نأل لدرسأل
رمز
لشركأل

لسنأل
لقطدع

لعممأل

لوسط

لوسط

لحسدبي

لحسدبي

2017

2016

2015

2014

2013

2012

C1

قطاع الصهالي

1.984 JD

1.960

2.017

1.910

1.696

1.984

1.913

C2

قطاع الصهالي

0.861 USD

1.001

0.882

0.897

0.791

0.861

0.886

C3

قطاع الصهالي

0.376 JD

0.466

0.522

0.502

0.482

0.376

0.470

C4

قطاع الصهالي

1.214 JD

1.495

1.389

1.740

1.627

1.214

1.493

C5

قطاع الصهالي

0.391 JD

0.313

0.331

0.530

0.550

0.391

0.423

C6

قطاع الصهالي

3.546 JD

3.414

2.565

0.761

1.030

3.546

2.263

C7

قطاع الصهالي

1.771 JD

1.489

1.632

1.565

1.506

1.771

1.593

C8

قطاع الصهالي

0.504 JD

0.503

0.500

0.488

0.468

0.504

0.492

C9

قطاع الصهالي

0.748 JD

0.658

0.698

0.677

0.843

0.748

0.725

C10

قطاع اكسايمار

0.575 USD

0.320

0.272

0.319

0.355

0.575

0.368

C11

قطاع اكسايمار

1.062 USD

1.060

0.603

0.619

0.536

1.062

0.776

C12

قطاع اكسايمار

0.732 USD

0.822

0.925

0.831

0.839

0.732

0.830

C13

قطاع اكسايمار

0.470 USD

0.559

0.549

0.698

0.626

0.470

0.580

C14

قطاع اكسايمار

0.844 USD

0.755

0.841

1.033

0.973

0.844

0.889

C15

قطاع اكسايمار

1.068 USD

0.982

0.969

0.974

1.053

1.068

1.009

C16

قطاع اكسايمار

0.721 USD

0.540

0.556

0.635

0.648

0.721

0.620
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لمشركأل

لمقطدع

1.140

0.725

رمز

لشركأل

لقطدع

لعممأل

لوسط

لسنأل

لوسط

لحسدبي

لحسدبي

لمشركأل

لمقطدع

2017

2016

2015

2014

2013

2012

C17

قطاع التدمات

0.599 USD

0.992

0.997

0.901

0.917

0.599

0.881

C18

قطاع التدمات

1.065 JD

1.182

1.345

1.436

1.519

1.065

1.310

C19

قطاع التدمات

0.890 USD

0.953

0.772

0.792

1.077

0.890

0.897

C20

قطاع التدمات

0.800 USD

1.317

1.276

1.954

1.237

0.800

1.317

C21

قطاع التدمات

0.672 JD

0.881

0.869

0.793

0.921

0.672

0.827

C22

قطاع التدمات

0.688 JD

0.862

1.041

0.938

0.860

0.688

0.878

C23

قطاع التدمات

0.907 JD

0.779

0.741

1.206

0.691

0.907

0.865

C24

قطاع التدمات

0.902 JD

0.949

1.081

1.117

1.103

0.902

1.031

C25

قطاع التدمات

3.860 USD

3.293

3.146

2.930

2.880

3.860

3.222

1.247

 4.5.2ا دس لمدغ ر لددبع :لسموك لدمو مي
يامي ػػؿ الماغيػ ػر الا ػػاحا له ػػذه الد ارس ػػي حالس ػػمكؾ الام ػػكيمي كن ػػؽ مؤا ػػر الرانع ػػي المالي ػػي لا ػػركات
المسػاهمي العامػي المدرجػي نػي حكرصػي نمسػطيف كقػد اػـ احاسػاب الرانعػي الماليػي نػي هػذه الد ارسػي لمػخ
أسػاس مجمػكع اكلا ازمػات إلػخ إجمػالي األصػكؿ ,كذلػؾ اماػيا مػا معظػـ الد ارسػات كالكااحػات الحدييػي
كالقديمي ,حاإل اني إلخ أف اضيير الرنا المالي يهاض مف كجكد الاكاليؼ الماليي الياحاي الماميمي ني نكا د
القركض كاكزيعات األسهـ المماازة ,كمف المعركؼ أف الضكا د اككف لمػخ الػديكف قصػيرة األجػؿ كلمػخ
الديكف طكيمي األجؿ ,أم أف كميهما يحمؿ اكاليؼ ياحاي كحالاالي نمهما اضيير الرنا المالي.
جدول رام ( :)4.10لسموك لدمو مي وفق مؤشر لرفعأل لمدل أل لع نأل لدرسأل
رمز

لشركأل

لسنأل
لقطدع

لعممأل

لوسط

لوسط

لحسدبي

لحسدبي

2017

2016

2015

2014

2013

2012

C1

قطاع الصهالي

USD

0.025

0.025

0.025

0.026

0.023

0.022

0.024

C2

قطاع الصهالي

USD

0.023

0.020

0.017

0.015

0.013

0.011

0.016

C3

قطاع الصهالي

USD

0.124

0.065

0.065

0.088

0.076

0.112

0.088

C4

قطاع الصهالي

JD

0.044

0.032

0.027

0.043

0.076

0.106

0.055

C5

قطاع الصهالي

USD

0.055

0.026

0.029

0.015

0.052

0.064

0.040

C6

قطاع الصهالي

USD

0.210

0.211

0.053

0.037

0.040

0.007

0.093

C7

قطاع الصهالي

USD

0.283

0.013

0.016

0.016

0.016

0.019

0.060

C8

قطاع الصهالي

USD

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.044

0.007

C9

قطاع الصهالي

USD

0.014

0.014

0.011

0.014

0.014

0.011

0.013
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لمشركأل

لمقطدع

0.044

رمز

لقطدع

لشركأل

لعممأل

لوسط

لسنأل

لحسدبي

لحسدبي

لمشركأل

لمقطدع

2017

2016

2015

2014

2013

2012

C10

قطاع اكسايمار

USD

0.012

0.010

0.007

0.007

0.005

0.011

0.009

C11

قطاع اكسايمار

JD

0.195

0.179

0.175

0.147

0.150

0.155

0.167

C12

قطاع اكسايمار

JD

0.005

0.004

0.007

0.007

0.006

0.005

0.006

C13

قطاع اكسايمار

USD

0.082

0.032

0.050

0.095

0.031

0.054

0.057

C14

قطاع اكسايمار

USD

0.002

0.002

0.001

0.003

0.002

0.006

0.003

C15

قطاع اكسايمار

JD

0.186

0.070

0.022

0.033

0.059

0.077

0.074

C16

قطاع اكسايمار

JD

0.268

0.243

0.136

0.240

0.218

0.233

0.223

C17

قطاع التدمات

JD

0.012

0.028

0.030

0.007

0.006

0.042

0.021

C18

قطاع التدمات

JD

0.109

0.124

0.057

0.081

0.043

0.054

0.078

C19

قطاع التدمات

JD

0.024

0.042

0.039

0.056

0.093

0.083

0.056

C20

قطاع التدمات

JD

0.106

0.100

0.285

0.278

0.195

0.223

0.198

C21

قطاع التدمات

JD

0.330

0.345

0.329

0.333

0.229

0.200

0.294

C22

قطاع التدمات

JD

0.034

0.030

0.021

0.017

0.014

0.012

0.021

C23

قطاع التدمات

JD

0.050

0.051

0.050

0.035

0.033

0.036

0.043

C24

قطاع التدمات

JD

0.045

0.061

0.099

0.105

0.115

0.157

0.097

C25

قطاع التدمات

USD

0.508

0.495

0.479

0.478

0.466

0.427

0.476

كيك ح الجدكؿ رقـ ( )4.10هاا

لوسط

0.077

0.143

احميؿ الرانعي الماليي ني اركات المساهمي العامي المدرجي

ني حكرصي نمسطيف لمضارة ( ,)2017 - 2012ككاف ألمخ ماكسػط لهسػحي الرانعػي الماليػي لػدل اػركات
قطػاع التػدمات ,حيػػث حمػا ( ,)0.143حيػػث إف زيػادة الرححيػي نػػي اػركات قطػاع التػػدمات مػا زيػػادة
السػػيكلي الهااجػػي لػػف زيػػادة الاػػدنقات الهقديػػي يجعػػؿ مػػف المححػػذ لػػدل المػػالؾ لػػدـ اكاسػػاب اػػركا جػػدد
يقاسمكههـ األرحاح مما يجعمهـ يدنعكف اكدارة لاللاماد لمخ الديف حاػكؿ أكحػر نػي امكيػؿ اكسػايمارات
المسػاقحميي كياكانػؽ ذلػؾ مػػا مػا أاػار إليػ ( )Weston et, al, 1996نػػي هظريػي اكاػارة حػػكؿ أف
الض ػػرص اكس ػػايماريي الهاجح ػػي اجع ػػؿ الم ػػالؾ ي ػػدنعكف الم ػػد ار لمامكي ػػؿ حال ػػديف ل ػػماف اتض ػػيض اكمض ػػي
الككالي ,كلدـ تمؽ اركا جدد يقاسمكهـ أرحاحها .
 4.6لمعدلجدت

ح دئ أل

لاحقيؽ أهداؼ الدراسي كاحميؿ الحياهات الاي اـ اجميعها ,نقد اـ اسػاتداـ العديػد مػف األسػاليب

اإلحصػػا يي المهاسػػحي حاسػػاتداـ الحػػزـ اإلحصػػا يي لمعمػػكـ اكجاماليػػي Statistical Package for

) Social Science (SPSSكنيمػػا يمػػي مجمكلػػي مػػف األسػػاليب اإلحصػػا يي المسػػاتدمي نػػي احميػػؿ

الحياهات:
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.1

الاكزيعات الاك ارريي ,كالماكسطات الحساحيي ,لاحميؿ مدل الضركؽ ني ماغيرات الد ارسػي لكػؿ مػف

2.

اتاحػ ػػار احميػ ػػؿ اكراحػ ػػاط كحمسػ ػػاكل معهكيػ ػػي ( )0.05لقيػ ػػاس العالقػ ػػي حػ ػػيف الماغي ػ ػرات الااحعػ ػػي

3.

اتاحار احميؿ اكهحدار كحمساكل معهكيي ( )0.05لقياس أيػر الماغيػرات المسػاقمي لمد ارسػي لمػخ

اركات الدراسي ,كذلؾ حها لمخ هاا

حرهام (.)SPSS

كالماغيرات المساقمي لمدراسي.

الماغير الااحا.
 4.7لخددمأل
ا ػػـ م ػػف ت ػػالؿ ه ػػذا الضص ػػؿ اقه ػػيف أداة الد ارس ػػي ,كاحدي ػػد مجامعه ػػا ,كالم ػػهه الححي ػػي الماح ػػا,
كاك ػػيح طريقػػي جمػػا الحياهػػات ,كاطحيػػؽ المعػػادكت كصػػكك لماغيػرات الد ارسػػي ,اجهيػ انز لاحميمهػػا اتاحػػا ار
لمضر يات ني الضصؿ الاالي.
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الفصن اخلاوض
ٌتائج الدراشة امليداٌية واختبار
الفرضيات

5.1

خدبدر فرض دت لدرسأل
حعد أف اـ ني الضصكؿ الساحقي اصميـ الدراسي ,كاعريؼ المضاهيـ التاصي حماغيرااها ,كجما
المعمكمات مف مجاما الدراسي ,اـ ني هذا الضصؿ اتاحار نر يات الدراسي ,كصككن لهاا جها.

 5.1.1خدبدر لفرض أل رولى لدي دنص عمى مد مي (ص يكجد اير ذك دكلي إحصا يي لمؤار الهمك
(القيمي السكقيي إلخ القيمي الدناريي) لمخ هسحي المديكهيي لماركات المدرجي ني حكرصي
نمسطيف).
حغرض اتاحار هذه الضر يي اـ اساتداـ احميؿ اكراحاط حيف كؿ مف القيمػي السػكقيي إلػخ القيمػي
الدناريػػي كمؤاػػر لمهمػػك كهسػػحي المديكهيػػي لماػػركات المدرجػػي نػػي حكرصػػي نمسػػطيف ,كيك ػػح الجػػدكؿ رقػػـ
( )5.1أف مساكل الدكلي اكحصا يي لمعامؿ اكراحاط حيف كؿ مف المديكهيي كالقيمي السكقيي إلخ القيمػي
الدناريي لماركات أقؿ مف  ,0.05كمػا أف معامػؿ اكراحػاط ( ,)0.534ممػا يعهػي كجػكد لالقػي طرديػي
ذات دكلػي احصػا يي حػيف حػيف كػػؿ مػف المديكهيػي كالقيمػي السػكقيي إلػػخ القيمػي الدناريػي لماػركات المدرجػػي
نػػي حكرصػػي نمسػػطيف ,كارجػػا هػػذه العالقػػي إلػػخ أف اكقػػا الهمػػك مػػف اػػضه اعزيػػز ر حػػي المػػالؾ نػػي لػػدـ
مااركي مالؾ جدد ني أرحاحهـ ,إ ػاني إلػخ

ػحط سػمكؾ اكدارة مػف تػالؿ اكلامػاد أكيػر لمػخ الػديف

ني الامكيؿ تصكصان ني األسكاؽ الهاميي ذات معدكت الهمػك المهتض ػي ,هػذا كياكانػؽ ذلػؾ مػا د ارسػي
( )KHaneghah and Mahmodi, 2013حػػضف ههالػػؾ لالقػػي جكهريػػي طرديػػي حػػيف نػػرص الهمػػك
كالػػديكف لػػدل الاػػركات ذات نػػرص الهمػػكر المعادلػػي ,كد ارسػػي (ريػػاف )2016 ,الاػػي اكصػػمت إلػػخ كجػػكد
لالقي طرديي حيف معدؿ الهمك كدرجي الرانعي الماليي ,كما أف الامكيؿ حالديف يسحؽ الامكيؿ حاألسػهـ نػي
هظريػػي اسمسػػؿ الهيكػػؿ الامػػكيمي ,لمػػا يحممػ الامكيػػؿ حاألسػػهـ مػػف ااػػارة سػػمحيي لممسػػايمريف لهػػد حػػدكث
اصدارات أسهـ جديدة.
جدول رام ()5.1

نددئج دحم ل صردبدط و صنحد ر لق دس أثر لق مأل لسوا أل إلى لق مأل لدفدر أل عمى نسبأل لدمو ل بدلد ن
معدمل صنحد ر

د لأل صخدبدر ()T

لق مأل صحدمدل أل

لثدبت

-0.007

-0.485

0.628

معدل لنمو

0.092

7.692

0.000

Y=-0.007+0.092X
معدمل صردبدط

معدمل لدحد د

0.534
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0.286

المعػ مدؿ=  ,0.286كهػذا يعهػي أف
كمف تالؿ هاا احميؿ اكهحػدار يا ػح أف معامػؿ الاحديػد ُ
 %28.6مف الاغير ني الاغير ني هسحي الامكيؿ حالديف (الماغير الااحا) اـ اضسيره مف تالؿ الاغير ني
هسػػحي القيم ػػي السػػكقيي إل ػػخ القيم ػػي الدناريػػي (الماغي ػػر المس ػػاقؿ) .كمػػا أف قيم ػػي اكتاح ػػار ,7.692 = T
كالقيمػي اكحاماليػػي ( ).Sigاسػاكم  0.000كهػػي أقػػؿ مػف مسػػاكل الدكلػػي  α ≥ 0.05كهػذا يػػدؿ لمػػخ
كجػػكد ايػػر ذك دكلػػي إحصػػا يي لمؤاػػر الهمػػك (القيمػػي السػػكقيي إلػػخ القيمػػي الدناريػػي) لمػػخ هسػػحي المديكهيػػي
لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف ,كذلؾ كنؽ معادلي اكهحدار الااليي:
Y=-0.007+0.092X

كحالاالي لدـ قحكؿ الضر يي األكلػخ ,كلميػ يكجػد ايػر ذك دكلػي إحصػا يي لمؤاػر الهمػك (القيمػي
السكقيي إلخ القيمي الدناريي) لمخ هسحي المديكهيي لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف.
كلماعرؼ لمخ أم مف السمكؾ الامكيمي لمقطالات أكير اضي انر حمعدؿ الهمك اـ قياس العالقي حيف
كؿ مف القيمي السكقيي إلخ القيمي الدناريي كمؤار لمهمك كهسحي المديكهيي لاركات كؿ قطاع لمخ حدا,
كياحيف مف تالؿ جدكؿ رقـ ( )5.2أف أكير القطالات الاي ياضير سمككها الامكيمي حمعدؿ الهمك هي
قطاع التدمات حهسحي اضير ( ,)59.00%يمي قطاع الصهالي حهسحي اضير ( ,)%20.50حيهما ك يكاد
ياضير السمكؾ الامكيمي لقطاع اكسايمار حهذا المعدؿ ,كيرجا ذلؾ إلخ أف زيادة الهمك ني قطاع
التدمات يتمؽ لديها نا ض ني السيكلي الماليي مما يزيد مف القدرة لمخ السداد ,كحالاالي يايح لاركات
هذا القطاع الامكيؿ حالديف ,كما أف اكنر األصكؿ الياحاي ني كؿ مف قطاع الصهالي كالتدمات يزيد
مف

ماف الدا هيف لقدرة الاركي لمخ السداد إذا ما كاجهاهـ أم

ا قي ماليي مما يزيد مف ر حي هذه

الاركات لمخ الامكيؿ حالديف.
جدول رام ( :)5.2نددئج دحم ل صردبدط )(Pearson
رثر أثر لق مأل لسوا أل إلى لق مأل لدفدر أل عمى نسبأل لدمو ل بدلد ن لكل اطدع
لقطدع

معدمالت صنحد ر

معدمل

معدمل

د لأل صخدبدر

لق مأل

صاد ددي

B0

B1

صردبدط

لدحد د

() T

ندعأل

0.006

0.034

0.453

0.205

3.667

0.001

خدمدت

-0.054

0.158

0.768

0.590

8.655

0.000

سدثمدر

0.092

-0.021

-0.054

0.003

-0.345

0.732
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صحدمدل أل

نددئج خدبدر لفرض أل رولى:
 .1يكجد اير ذك دكلي إحصا يي لمؤار الهمك (القيمي السكقيي إلخ القيمي الدناريي) لمخ
هسحي المديكهيي لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف.
 .2يعد قطاع التدمات أكير القطالات الاي ياضير سمككها الامكيمي حمعدؿ الهمك.
 5.1.2خدبدر لفرض أل لثدن أل لدي دنص عمى مد مي (ص يكجد أير ذك دكلي إحصا يي لمؤار جكدة
األرحاح (امهيد األرحاح) لمخ هسحي المديكهيي لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف).
حغػرض اتاحػار هػػذه الضر ػيي اػـ اسػػاتداـ احميػؿ اكراحػاط حػػيف كػؿ مػف اقمحػػات األرحػاح كمؤاػػر
لكسػػي لجػػكدة األرحػػاح كهسػػحي المديكهيػػي لماػػركات المدرجػػي نػػي حكرصػػي نمسػػطيف ,كيك ػػح الجػػدكؿ رقػػـ
( )5.3أف مسػػاكل الدكلػػي اكحصػػا يي لمعامػػؿ اكراحػػاط حػػيف كػػؿ مػػف المديكهيػػي كدرجػػي اقمحػػات األرحػػاح
لماركات أكحر مف  ,0.115كما أف معامؿ اكراحاط ( ,)-0.323مما يعهي كجكد لالقي لكسيي لكهها
ي ػػر دال ػػي احص ػػا يي ح ػػيف ك ػػؿ م ػػف المديكهي ػػي كدرج ػػي اقمح ػػات األرح ػػاح لما ػػركات المدرج ػػي ن ػػي حكرص ػػي
نمسػػطيف ,أم أف العالقػػي حػػيف المديكهيػػي كدرجػػي امهيػػد األرحػػاح لماػػركات المدرجػػي نػػي حكرصػػي نمسػػطيف
طرديػي ,كااكانػؽ هػذه الهايجػي مػا د ارسػي ( )Geert and Tom, 2009كالاػي اكصػمت إلػخ كجػكد
اضيير طردم كجكهرم حيف جكدة المعمكمات كالرنا المػالي ,كارجػا هػذه العالقػي مػف كجهػي هظػر الحاحيػي
إلػػخ أف درجػػي امهيػػد األرحػػاح هػػي مؤاػػر لجػػكدة المعمكمػػات ,كحالاػػالي نزيػػادة درجػػي اقمػػب األرحػػاح اعهػػي
زيػػادة الضجػػكة المعمكماايػػي حػػيف اكدارة كالمػػالؾ ممػػا يػػدنا المػػالؾ إلػػخ الا ارجػػا لػػف دلػػـ اكدارة كدنعهػػا
لمامكيػػؿ حالػػديف ,إك أف

ػػعؼ الػػكلي لػػدل المسػػايمر نػػي متػػاطر اقمحػػات األسػػعار يجعػػؿ اضييرهػػا لمػػخ

ق اررااهـ محدكد هكلا ما.
جدول رام ()5.3

نددئج دحم ل صردبدط و صنحد ر لق دس أثر جود رربدح عمى نسبأل لدمو ل بدلد ن
معدمل صنحد ر

د لأل صخدبدر ()T

لق مأل صحدمدل أل

لثدبت

0.161

4.038

0.001

SMOOTHING

-0.031

-1.636

0.115

Y=-0.161-0.031X
معدمل صردبدط

معدمل لدحد د

-0.323
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0.104

المعػ مدؿ=  ,0.104كهػذا يعهػي أف
كمف تالؿ هاا احميؿ اكهحػدار يا ػح أف معامػؿ الاحديػد ُ
 %10.4مف الاغير ني الاغير ني هسحي الامكيؿ حالديف (الماغير الااحا) اـ اضسيره مف تالؿ الاغير ني
دق ػػي األرح ػػاح (الماغي ػػر المس ػػاقؿ) .كم ػػا أف قيم ػػي اكتاح ػػار  ,-1.636 = Tكالقيم ػػي اكحامالي ػػي ().Sig
اسػػاكم  0.115كهػػي أكحػػر مػػف مسػػاكل الدكلػػي  α ≥ 0.05كهػػذا يػػدؿ لمػػخ لػػدـ كجػػكد ايػػر ذك دكلػػي
إحصػػا يي لمؤاػػر جػػكدة األرحػػاح (امهيػػد األرحػػاح) لمػػخ هسػػحي المديكهيػػي لماػػركات المدرجػػي نػػي حكرصػػي
نمسطيف) ,كذلؾ كنؽ معادلي اكهحدار الااليي:
Y=-0.161+0.031X

كحالاالي اـ قحكؿ الضر يي الياهيي ,كلمي ك يكجد أيػر ذك دكلػي إحصػا يي لمؤاػر جػكدة األرحػاح
(امهيػػد األرحػػاح) لمػػخ هسػػحي المديكهيػػي (الػػديكف طكيمػػي األجؿ/اكصػػكؿ) لماػػركات المدرجػػي نػػي حكرصػػي
نمسطيف).
كلماعرؼ لمخ أم مف السمكؾ الامكيمي لمقطالات أكير اضي انر حدقي األرحاح اـ قياس العالقي حيف
كؿ مف امهيد األرحاح كمؤار لجكدة األرحاح كهسحي لاركات كؿ قطاع لمخ حدا ,كياحيف مف تالؿ
جدكؿ رقـ ( )5.4أف أكير القطالات الاي ياضير سمككها الامكيمي حجكدة األرحاح هي قطاع الصهالي
حهسحي اضير ( ,)37.60%يمي قطاع الصهالي حهسحي اضير ( ,)%7.10حيهما ك يكاد ياضير السمكؾ
الامكيمي لقطاع اكسايمار حهذا المعدؿ حيث حمغت هسحي اضيره ( ,)%3.10كيؤكد ذلؾ أف اكنر
األصكؿ الياحاي ني كؿ مف قطاع الصهالي كالتدمات يزيد مف
السداد إذا ما كاجهاهـ أم

ماف الدا هيف لقدرة الاركي لمخ

ا قي ماليي مما يزيد مف ر حي هذه الاركات لمخ الامكيؿ حالديف.
جدول رام ( :)5.4نددئج دحم ل صردبدط )(Pearson

رثر أثر داأل رربدح عمى نسبأل لدمو ل بدلد ن لكل اطدع
لقطدع

معدمالت صنحد ر

معدمل

معدمل

د لأل صخدبدر

لق مأل

صاد ددي

B0

B1

صردبدط

لدحد د

() T

ندعأل

0.167

-0.042

-0.613

0.376

-2.055

0.079

خدمدت

0.215

-0.063

-0.267

0.071

-0.732

0.488

سدثمدر

0.127

-0.011

-0.177

0.031

-0.403

0.704
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صحدمدل أل

نددئج خدبدر لفرض أل لثدن أل:
 .1ك يكجد اير ذك دكلي إحصا يي لمؤار جكدة األرحاح (امهيد األرحاح) لمخ هسحي المديكهيي
(الديكف طكيمي األجؿ/اكصكؿ) لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف).
 .2يعد قطاع الصهالي أكير القطالات الاي ياضير سمككها الامكيمي حاقمحات األرحاح.
 5.1.3خدبدر لفرض أل لثدلثأل لدي دنص عمى مد مي (ص يكجد نركؽ ذك دكلي إحصا يي ني هسحي
المديكهيي لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف اعزل لدقي المساحقات.
لإلجاحي لمخ هذه الضر يي اـ اساتداـ اتاحار يIndependent Samples T Testي .كمف
الهاا

المك حي ني جدكؿ ( )5.5احيف أف القيمي اكحاماليي ) (Sig.المقاحمي كتاحاري tلمعيهايف

المساقمايف يلهسحي المديكهيي لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيفي أكحر مف مساكل الدكلي ()0.05
مما يدؿ لمخ لدـ كجكد نركؽ ذات دكلي إحصا يي ني هسحي المديكهيي لماركات المدرجي ني حكرصي
نمسطيف اعزل لدقي المساحقات ,كيرجا ذلؾ إلخ أف كاني الاركات امارس إدارة األرحاح حدرجات
ماضاكاي ,نكما يا ح مف جدكؿ رقـ ( )4.8نأف الاركي امارس أرحاحان ني سهكات كك امارسها ني
سهكات أترل مما يتمؽ لدـ يقي ني حياهااها الماليي ,كحالاالي لدـ قدرة اكلاماد لميها ني ااتاذ القرار
اكسايمارم مما ك يتمؽ أي ار لها لمخ الهيكؿ الامكيمي لماركي.
كحالاالي اـ قحكؿ الضر يي الياليي ,كلمي ك يكجػد نػركؽ ذك دكلػي إحصػا يي نػي هسػحي المديكهيػي
لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف اعزل لدقي المساحقات.
جدول ()5.5
نددئج خدبدر ( )Independent Samples T Testلمفروق في نسبأل لمد ون أل ( لد ون طو مأل رجل  /ص ول )
لمشركدت لمدرجأل في بور أل فمسط ن دعزى لداأل لمسدحقدت
لعدد
إد ر رربدح

لمدوسط

صنحرف

د لأل صخدبدر

لق مأل

لحسدبي

لمع دري

() T

صحدمدل أل

دمدرس

80

0.078

0.108

-1.211

0.228

ص دمدرس

70

0.101

0.121

كلماعرؼ لمخ أم مف السمكؾ الامكيمي لمقطالات أكير اضي انر حدقي المساحقات اـ قياس الضركؽ
ني لهسحي المديكهيي لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف حيف كؿ مف الاركات الممارسي إلدارة
األرحاح كنؽ مؤار جكهز المعدؿ كالاركات ير الممارسي ,كياحيف مف تالؿ جدكؿ رقـ ( )5.6أف
كاني القطالات ك ياضير سمككها الامكيمي حجكدة المساحقات ,مما يؤكد هايجي الضر يي كاضسيرها أف
68

كاني الاركات امارس إدارة األرحاح حدرجات ماضاكاي مما يجعؿ الهايجي لكؿ قطاع ماكانقي كهايجي
السكؽ ني لدـ اضير السمكؾ الامكيمي لماركي حجكدة مساحقااها.
جدول ()5.6

نددئج خدبدر ( )Independent Samples T Testلمفروق في نسبأل لمد ون أل ( لد ون طو مأل رجل  /ص ول )
لمشركدت لمدرجأل في بور أل فمسط ن دعزى لداأل لمسدحقدت لكل اطدع

ندعأل
خدمدت
سدثمدر

صنحرف

د لأل صخدبدر

لق مأل

لعدد

لمدوسط

لحسدبي

لمع دري

-1.034

0.306

دمدرس

30

0.037

0.046

ص دمدرس

24

0.053

0.065

دمدرس

32

0.120

0.140

ص دمدرس

22

0.176

0.165

دمدرس

18

0.073

0.094

ص دمدرس

24

0.080

0.082

() T

-1.352
-0.264

صحدمدل أل

0.182
0.793

نددئج خدبدر لفرض أل لثدلثأل:
 .1ك يكجد نركؽ ذك دكلي إحصا يي ني هسحي المديكهيي لماركات المدرجي ني حكرصي
نمسطيف اعزل لدقي المساحقات.
 .2ك ياضير السمكؾ الامكيمي ألم مف القطالات اكقاصاديي ني الحكرصي حجكدة
المساحقات.
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الفصن الصادط
الٍتائج والتوصيات
 5.2تمهيذ
 5.1النتائج
 5.2التىطياث
 5.3دراساث ممترحت

 6.1دمه د

حعد اساعراض اكطار الهظػرم لكػؿ مػف ماغيػرات الد ارسػي ,اػـ إجػ ار الد ارسػي الميداهيػي ,كاتاحػار

نر يات الدراسي ,كحالاالي اـ الاكصؿ إلخ الهاا

 6.2نددئج لدرسأل

اكصمت الدراسي إلخ الهاا

كالاكصيات الااليي:

الااليي:

 .1اعاهي الاركات الضمسطيهيي عضان جز يان ني دقي األرحاح هاا لف اقمحات األرحاح كاهتضاض جكدة
المساحقات الاي أظهرت الهاا حدكيها ني كاني الاركات لمخ اتاالؼ القطاع اكقاصادم الذم
اهامي ل الاركي ,إلخ أف قطاع التدمات هك أقؿ القطالات اقمحان ني األرحاح ,كما أف هذا القطاع
هك األقؿ جكدة ني المساحقات.

 .2الحيي الاركات امارس إدارة األرحاح حدرجات ماضاكاي ,حيث امارس الاركي أرحاحان ني سهكات كك
امارسها ني سهكات أترل مما يتمؽ لدـ يقي ني حياهااها الماليي ,كحالاالي لدـ قدرة اكلاماد
لميها ني ااتاذ القرار اكسايمارم مما ك يتمؽ أي ار لها لمخ الهيكؿ الامكيمي لماركي .كيهعكس

ذلؾ لمخ كاني القطالات ,حيث ك ياضير سمككها الامكيمي حجكدة المساحقات.

 .3أظهرت الهاا

أف قطاع التدمات لدي أكحر نرص همك حيف القطالات األترل حيث يحقؽ أكحر

هسحي لمقيمي السكقيي إلخ القيمي الدناريي ,يمي قطاع الصهالي ,أما أقؿ القطالات احقيقان لهسحي
القيمي السكقيي إلخ القيمي الدناريي هك قطاع اكسايمار.

 .4يكجد اتاالؼ ني السمكؾ الامكيمي حيف القطالات المتامضي حيث يا ح أف ألمخ ماكسط لدرجي
الرانعي الماليي لدل اركات قطاع التدمات.

 .5ياضير السمكؾ الامكيمي لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف حمعدؿ الهمك ,حيث أف اكقا المالؾ
لمهمك يعزز مف ر حاهـ ني زيادة حصاهـ مف األرحاح دكف مااركي مالؾ جدد ,مما يعزز مف ميؿ

الاركي لمامكيؿ حالديف.

 .6العالقي حيف امهيد األرحاح كالسمكؾ الامكيمي المعامد لمخ الديف هي لالقي طرديي مما يعكس
اضيير طردم كجكهرم حيف جكدة المعمكمات كالرنا المالي ,إك أف هذا الاضيير ير داؿ إحصا يان.
 .7يكجد احايف ني اضيير معدؿ الهمك لمخ السمكؾ الامكيمي لماركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف
حسب القطاع اكقاصادم ,حيث أظهرت الهاا

أف أكير القطالات الاي ياضير سمككها الامكيمي

حمعدؿ الهمك هي قطاع التدمات يمي قطاع الصهالي ,حيهما ك يكاد ياضير السمكؾ الامكيمي لقطاع

اكسايمار حهذا المعدؿ.

 .8يكجد احايف ني اضيير امهيد األرحاح كمؤار لجكدة المعمكمات لمخ السمكؾ الامكيمي لماركات
المدرجي ني حكرصي نمسطيف حسب القطاع اكقاصادم ,حيث أظهرت الهاا

أف أكير القطالات

الاي ياضير سمككها الامكيمي حمعدؿ الهمك هي قطاع الصهالي يمي قطاع التدمات ,حيهما ك يكاد

ياضير السمكؾ الامكيمي لقطاع اكسايمار أي ان حهذا المعدؿ.
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 6.3دو دت لدرسأل
ك الهاا

ني

.1

الاي اكصمت إلي الدراسي اـ اقاراح الاكصيات الااليي:

ركرة مرالاة إدارة الاركي لممتاطر الماكقعي حيف اتايار الضرص اكسايماريي المساقحميي ,مػا

اعزيز مسػاكل اكنصػاح حػكؿ مػا يػراحط حهػذه الضػرص مػف مهػانا مسػاقحميي أك متػاطر محاممػي,
حهدؼ الاقميؿ مف الضجكة المعمكماايي حيف اإلدارة كالمساهميف كأصحاب المصالح.

 .2العمؿ لمػخ الاتطػيط الجيػد لألرحػاح حمضهكمهػا األتالقػي لػاعكس هػذه األرحػاح مسػاكل جيػد مػف
المحاػ ػػكل المعمكمػ ػػااي ,دكف المجػ ػػك إلػ ػػخ ممارسػ ػػات إدارة األرحػ ػػاح ,كصػ ػػكك إلػ ػػخ احسػ ػػيف يقػ ػػي
.3

أصحاب المصالح ححياهااها الماليي.

ركرة أف ارالي الاركات المدرجي ني حكرصػي نمسػطيف الكصػكؿ لماركيحػي الميمػخ لهيكػؿ رأس

المػػاؿ كصػػككن ألدهػػخ حػػد مػػف الاكمضػػي المرجحػػي ل ػرأس المػػاؿ ,لهػػد ااتػػاذ ق اررااهػػا الامكيميػػي .مػػا

المكازهي حيف العا ػد مػف المػاؿ كاكمضاػ مػف جهػي ,كالمكازهػي حػيف الاكمضػي كالمتػاطر الامكيميػي مػف
جهي أترل.

 .4إاح ػػاع مع ػػايير المحاس ػػحي الدكلي ػػي ن ػػي إل ػػدادها لقكا مه ػػا المالي ػػي ,كاط ػػكير األهظم ػػي المحاس ػػحيي
الماحعي ,لاكنير المعمكمات ال ركريي حصكرة صحيحي كمال مي كنػي الكقػت المهاسػب ,ليػهعكس

ايجاحيان لمخ مترجات لمميي الاحميؿ المالي كلمخ احسػيف جػكدة المعمكمػات لاسػالد نػي ااتػاذ

ق اررات رايدة.

 .5يهحغي اكنير المعمكمات ال ركريي كالالزمػي لماتػذم القػ اررات لػدكرها الضعػاؿ نػي ااتػاذ القػ اررات
الماليػػي ,مػػف تػػالؿ احسػػيف جػػكدة المعمكمػػات الاػػي اعػػد مترجػػات األهظمػػي المحاسػػحيي ,كذلػػؾ
حاتايػػار أهظمػػي محاسػػحيي قػػادرة لمػػخ لػػرض كقيػػاس المعمكمػػات حصػػكرة دقيقػػي كصػػحيحي لماتػػذ

.6

القرار.

ركرة اهاماـ الاركات حاحاياجات مساتدمك المعمكمات المحاسحيي حمتامؼ ن ااهـ حاإلنصاح

لف امؾ المعمكمات حالكـ كالهػكع الالزمػيف كنػي األكقػات المهاسػحي .مػا اػدريب صػهاع القػ اررات

ني الاركات كذلؾ ني متامؼ المساكيات لمخ نهـ المعمكمات المحاسحيي كاتايار المضيد مهها
كساتدامها ني لمميات صها الق اررات.

6.4

لدرسدت لمقدرحأل

 .1العالقػػي حػػيف الاػػدنؽ الهقػػدم الحػػر كاكسػػايمار الجيػػد لضػػرص الهمػػك لػػدل الاػػركات المدرجػػي نػػي
حكرصي نمسطيف.
 .2أيػػر اكنصػػاح المػػالي لمػػخ العالقػػي حػػيف دقػػي األرحػػاح كالقيمػػي السػػكقيي لماػػركات المدرجػػي ن ػػي
حكرصي نمسطيف.
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أوصً :لمرجع لعرب أل

لمرجع

 إسػػماليؿ  ,أاػػرؼ  ,2016 ,ي محػػددات الهيكػػؿ المػػالي كأيرهػػا لمػػخ هيكػػؿ رأس المػػاؿ لماػػركات
الصػهاليي المدرجػػي نػػي سػػكؽ نمسػػطيف لػػألكراؽ الماليػػي ي  ,رسػالي ماجسػػاير يػػر مهاػػكرة  ,جامعػػي

األزهر  ,زة – نمسطيف.

 أهمػ ػػي هاصػ ػػر  , 2009 ,يتصػ ػػا ص المعمكمػ ػػات المحاسػ ػػحيي كأي ػ ػره انػ ػػي ااتػ ػػاذ الق ػ ػ اررات ,رسػ ػػالي
ماجساير ير مهاكرة ,جامعي حااي .

 حػ ػػف ساسػ ػػي ,إليػ ػػاس ( ,)2014ياألحعػ ػػاد الهظريػ ػػي لهمػ ػػك المؤسسػ ػػي كاضيي ارا ػ ػ الهيكميػ ػػي كالاهظيميػ ػػيي,
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/06/BENSACI1.doc

 أحك حماـ  ,حسف  , 2016 ,ي الاغيرات ني قاهكف

ريحي الدتؿ الضمسطيهيي كأيرها لمخ الادنقات

الهقديي مف األهاطي الامكيميي لماركات المدرجي ني حكرصػي نمسػطيف ()2014-2008ي  ,المػؤامر

العممي األكؿ لماهميي المجامعيي  -جامعي اكزهر – نمسطيف – 2016

 تمػػؼ  ,لمػػر  , 2017 ,ي أيػػر القػ اررات الامكيميػػي لمػػخ همػػك الاػػركات الصػػهاليي المسػػاهمي العامػػي
األردهيي كالمدرجي ني حكرصي لماف ي  ,رسالي ماجساير ير مهاكرة ,جامعي الارؽ األكسط .

 تمؼ  ,لمر  , 2017 ,ي أير الق اررات الامكيميي لمخ همك الاركات الصهاليي المساهمي العامي
األردهيي كالمدرجي ني حكرصي لماف ي  ,رسالي ماجساير ير مهاكرة ,جامعي الارؽ األكسط .

 تهضػػر  ,دلػػا  ,2017 ,ي محػػددات هيكػػؿ رأس المػػاؿ لماػػركات المدرجػػي نػػي حكرصػػي نمسػػطيف –
دراسي اطحيقيي لمضارة الزمهيي ( )2014-2005ي  ,رسالي ماجساير ير مهاكرة  ,جامعي التميؿ .

 الدالكر ,جحر  ,كأحك حماـ ,حسف ,)2013( ,يأساليب المحاسحي اإلداريي اكساراايجيي المطحقي مف
قحؿ الاركات المدرجي ني حكرصي نمسطيف ( )PEXكاضييرها لمخ الهيكؿ الامكيمي لامؾ الاػركاتي,

مجمي الضكر المحاسحي ,كميي الاجارة ,جامعي ليف امس ,العدد الياهي ,ص (.)101-49

 رم ػػاف  ,لمػػاد  ,العقػػدة ,صػػالح  ,2011 ,ي محػػددات هيكػػؿ رأس المػػاؿ نػػي الاػػركات المسػػاهمي
العامػػي األردهيػػي"-د ارسػػي مػػف كاقػػا سػػكؽ األكراؽ الماليػػي األردهػػي-لمضا ػرة ()2006-2000ي ,كرقػػي
لمؿ  ,جامعي العمكـ الاطحيقيي التاصي ,لماف  ,األردف.

 رم ػػاف لمػػاد  ,ك العقػػدة صػػالح  ,2011 ,ي محػػددات هيكػػؿ رأس المػػاؿ نػػي الاػػركات المسػػاهمي

العامي األردهيي  -دراسي مف كاقا سكؽ األكراؽ الماليػي األردهػيي لمضاػرة ()2006-2000ي ,المجمّػد
 , 7العدد  ,2ص ص (.)245-228
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 ريػػاف  ,مصػػطضخ  , 2016 ,ي العكامػػؿ األساسػػيي المحػػددة كتػػاالؼ هياكػػؿ الامكيػػؿ نػػي الاػػركات
المدرجي نػي حكرصػي نمسػطيف – د ارسػي اطحيقيػي ي  ,رسػالي ماجسػاير يػر مهاػكرة  ,كميػي اكقاصػاد
كالعمكـ اإلداريي – جامعي األزهر  ,نمسطيف.

 االش سميماف  ,الحقكـ كلمي  ,العكف كسالـ  ,2006,يالعكامؿ المحددة لمهيكؿ المالي ني اركات
األلمػػاؿ -حالػػي اطحيقيػػي نػػي الاػػركات المسػػاهمي العامػػي األردهيػػي المدرجػػي نػػي سػػكؽ لمػػاف المػػالي

لمضارة ()2001 - 1997ي  ,كرقي لمؿ  ,جامعي ؿ الحيت  .المهارة ,المجمد  ,14العدد. 1

 لطكة ركاف ,سكيداف ميايؿ ,الركاادة ركاف ,2017 ,ي العكامؿ المؤيرة لمخ هيكؿ رأس الماؿ
لممها ت الصغيرة كالماكسطي الحجـ ني األردفي دراسي ميداهييي  ,مجمي جامعي األزهر – زة

,سمسمي العمكـ اإلهساهيي  ,المجمد  ,19العدد  ,1ص ص . 28-1

 لمػي  ,حمػػادم  , 2011 ,ي أيػػر جػػكدة المعمكمػػات المحاسػحيي لمػػخ صػػها القػ اررات نػػي المؤسسػػات
اكقاص ػػاديي الج از ي ػػي -د ارس ػػي حال ػػي مؤسس ػػي مط ػػاحف األكراس حااه ػػي  ,الكح ػػدة اإلهااجي ػػي ي ,رس ػػالي
ماجساير مهاكرة ,كميي العمكـ اكقاصاديي كالاجاريي – جامعي محمد تي ر حسكرة – الج از ر.

 ليسػػخ جحػػار  , 2017 ,ي أيػػر حعػػض مؤا ػرات القيمػػي كنػػرص الهمػػك نػػي سػػيكلي السػػهـ لعيهػػي مػػف
الاركات الصهاليي المدرجي ني سكؽ العراؽ لمكراؽ الماليػي ( ,) 2013 -2008مجمػي كميػي حغػداد
لمعمكـ اإلقاصاديي الجامعيي ,العدد  , 50ص (.)498 - 485

 ليسػػخ ,سػػمير كامػػؿ محمػػد ( ,)2008يأيػػر جػػكدة المراجعػػي لمػػخ لمميػػي إدارة األرحػػاح مػػا د ارسػػي
اطحيقييي ,مجمي كميي الاجارة  .لمححكث العمميي ,العدد ,2المجمد , 45اإلسكهدريي ,مصر.

 نػػداكم ,أميهػػي ( ,)2012يقيػػاس ممارسػػات إدارة اكرحػػاح نػػي الاػػركات المسػػاهمي المسػػجمي ححكرصػػي
الج از ر ,مجمي الاهظيـ ك العمؿ ,العدد ,4جامعي حاجي متاار ,لهاحي ,الج از ر,

 القيامي ,نكاز سػضير ( ,)2010إدارة األرحػاح نػي الاػركات المسػاهمي السػعكديي ,مجمػي كميػي الاجػارة
لمححكث العمميي ,جامعي اإلسكهدريي  ,العدد ,1المجمد رقـ , 47اكسكهدريي  ,مصر .

 مجمس المعػايير الدكليػي إللػداد الاقػارير الماليػي  , 2010 ,ي المضػاهيـ كالمحػادئ السػا دة ي ,المممكػي
الماحدة – لهدف .

 محمد ,احراهيـ محمد ( ,)2013يقياس كاحميؿ اضيير الاحضظ ني الاقارير الماليي لمخ جكدة األرحاح
المحاسػػحيي :د ارسػػي اطحيقي ػػيي ,أطركحػػي دكاػػكراة ي ػػر مهاػػكرة ,كميػػي الاج ػػارة ,جامعػػي لػػيف ا ػػمس,

القاهرة.

 مسػػمح  ,حاسػػؿ  , 2018 ,ي أيػػر هيكػػؿ الممكيػػي لمػػخ األدا المػػالي لماػػركات المدرجػػي نػػي حكرصػػي
نمسطيف ( دراسي اطحيقيي ) ,رسالي ماجساير ير مهاكرة  ,الجامعي اإلسالميي  ,زة-نمسطيف.

 هاػػهش ,سػػميمي  , 2010 ,ي دكر المعمكمػػات المحاسػػحيي نػػي ااتػػاذ ق ػرار اكسػػايمار المػػالي  ,كرقػػي
لمؿ ير مهاكرة .
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 دار اليػػازكرم لمهاػػر,  ي اإلدارة الماليػػي الماقدمػػي,2009 ,  أراػػد,  كالاميمػػي.  لػػدهاف,  الهعيمػػي
. لماف – األردف,
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