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شكر وتقدير
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد هلل الذي هدانا وما كنا لنهتدي لوو أن
هدانا اهلل ،والصالة والسالم على أشرف الخلو أجمعوين؛ سويدنا محمود صولى اهلل عليوه
كثير.
وسلم تسليما ا
أتوجه إلى اهلل بالشكر والحمود والثنواأ أن يسور لوي أن أنهول مون مصوادر العلوم وأن
أتووم هووذا العموول المتواض و  ،وذل و عمووال بهولووه تعووالىك ت لوودن شووكرتم زيوودنكم ت سووورة
إب وراهيم آي و ( .)7وعمووال بهووول رسوووله الك وريم ك تموون لووم يشووكر النووا

لووم يشووكر اهللت ؛

فوواني أتوجووه بالشووكر والعرفووان للوودكتور محموود جووودت فووار و و و عميوود كلي و ا تصوواد
والعلوم اإلداري بجامع ا زهور والمشورف الثواني علوى هوذر الرسوال و و و و وللودكتور ارموز
عزم ووي ب وودير و و و و و رد ووي

س ووم إدارة ا عم ووال بجامعو و ا زه وور والمش وورف الو وردي

عل ووى

الرسال و و و على ما دمور لي من توجيوه فوي اإلعوداد والصوياة وعلوى تدريسوهم لوي فوي
برنووامل الماجسووتير إلدارة ا عمووال .كمووا وأتوجووه بالشووكر للوودكتور وادوول محموود ثابووت
لتشوريفه لنووا بمنا شو هووذر الرسووال داخليووا وعلووى مووا شووجعه فووي و اررة نفسووي موون النظورة
ا تصادي والمالي الواسع والتي يتحر من خاللها العالم في الفترة ا خيورة .والشوكر
موصووول لألسووتاذ الوودكتور يوسووف حسووين عاشووور لتش وريفه لنووا بمنا ش و هووذر الرسووال
خارجيا وعلى ما أضافه من إضاف جليلو فوي تجويود هوذا البحو  .و يسوعني فوي هوذا
المه ووام إ أن أتوج ووه بالش ووكر الجزي وول لجامعو و ا زه وور ممثلو و بو وردي
وردووي

مجلو و

ا من وواأ

الجامع و وعمووداأ الكليووات ور سوواأ ا سووام والهيدووات التدريسووي واإلداري و فووي

مختلووف الكليووات ،وأخووا بالووذكر أعضوواأ سووم إدارة ا عمووال ،والووذين حووافظوا علووى
وجود صورح تعليموي فوي طواغ ةوزة يعمول علوى رفعو المجتمو مون خوالل إعوداد كوادر
م هل يهوم عليه المجتم الفلسطيني.

ت



ملخص الدراسة
هدفت هذر الدراس إلى اختبار أثر محددات الهيكل المالي في تركيب هيكل أر

المال

للشركات الصناعي المدرج في سو فلسوطين لوألو ار الماليو  ،واعتمودت المونهل الوصوفي
التحليلي في تحليل البيانات المالي

ثنتي عشر شرك صوناعي والمصورح بهوا خوالل الفتورة

5002م إل ووى 5002م ،واس ووتخدمت أس وواليب اإلحص وواأ الوص ووفي وتحلي وول ا رتب وواط وتحلي وول
ا نحدار المتعدد ،و د استخدمت نمووذ التوثثير العشووادي مون ا نحودار المتعودد بعود إجوراأ
ا ختبارات الالزم لذل باستخدام برنامل  EVIEWSللوصول لنتادل الدراس .
ور إيجابيو ووا وذا د ل و و إحصو ووادي عنو وود مسو ووتو الد ل و و
وأظهو وورت الد ارس و و أن هنو ووا أثو و ا
) (α≥0002لحجم الشرك على هيكل أر
لهيكوول ا ص ووول عل ووى هيك وول أر

ور سولبيا وذا د لو إحصوادي
الموال ،وأن هنوا أث ا

المووال ،كم ووا وأوج وودت الد ارسو و أن الت ووثثير ل ووم يك وون دا

إحصاديا لكل مون ربحيو ومعودل نموو الشوركات ومعودل الفادودة ومعودل الضوريب علوى هيكول
أر

المال .وأوصت الدراس بإمكاني استخدام م شر حجم الشورك لتهويو الهودرة التفاوضوي

للش وركات فووي الحصووول علووى أم ووال مهترض و بصووورة أكبوور موون المهرضووين ،وكووذل د ارس و
إمكانيو و تهلي وول نس ووب اسو ووتخدام ا ص ووول الثابتو و ف ووي اإلنتو ووا بد ارسو و اس ووتخدام ا سو ووتدجار
التمووويلي لووذل الغوور  .كمووا وأوصووت بد ارس و التوسو فووي النشوواط ا تصووادي لكوول شوورك ،
ودراس فرا ا ت ار

من البنو و أو إصودار السوندات آخوذين بعوين ا عتبوار متطلبوات

إصوودار السووندات .كمووا وا ترحووت استكشوواف متطلبووات اإلعفوواأ الض وريبي موون هيد و تشووجي
ا ستثمار الفلسطيني والوصول إلى تسوي م و ازرة المالي الفلسطيني بخصوا الضرادب
المتراكم  ،وذل لالستفادة من الخصم الممكن.

ث



ABSTRACT:
This study aimed at testing the impact of the determinants of
financial structure on the capital structure of industrial companies
listed in Palestine Exchange. The study relied on the descriptive
analytical approach to analyze the financial data of twelve industrial
companies which was published between 2005 to 2014. The study
applied descriptive statistics, correlation and random effect of
multiple regression by using EVIEWS software in reaching the
results of the study.
The study showed that there was a positive significant effect of
the company size on the capital structure and there was a negative
significant effect of the company asset structure on it. Further, the
study found that the impact of firm profitability, growth rate, interest
rate and tax rate were insignificant on Capital structure.
The study recommended studying the possibility of using the firm
size to strength the companies bargaining power in achieving higher
loans and to study the possibility of minimizing their fixed assets
ratio, used in production process, by studying the usage of lease
financing. Moreover, the study recommended considering the
growth opportunities and lending chances from banks and/ or by
issuing bonds taking in consideration its requirements. The study
suggested exploring the tax exemption requirements from the
Palestinian Investment Promotion Agency and to reach a settlement
with Palestinian Ministry of Finance regarding to tax account in
order to benefit from possible discounts.
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أوالً :المقدمة:

تهدف اإلدارة المالي إلى تحهي الربحي وتعظيم الهيم السو ي لثروة موالكي الشورك  ،ولتحهيو تلو

ا هوداف فإنهووا تسووتند علووى التمويوول موون موزيل مكووون موون المصووادر الداخليو و المصووادر الخارجيو بمووا

يشووكل هيكوول أر

المووال ،واتجووه المنظوورون لتفسووير محووددات هيكوول أر

المووال با عتموواد علووى حهووو

الملكي و أو المديونيو لالسوتفادة مون الووفر الضوريبي لزيوادة العادود تحوت محوددات المخواطرة التوي تو ثر

سلبا على سعر السهم السو ي ) )Trade-Off Modelsوالتي تشير إلى أن سعر السهم السو ي يزداد
فوي ظول مجموعو مون ا فت ارضوات والتوي تشومل أن سوو أر

بازدياد ا عتماد على التمويل المهتور

المووال مثالي و  ،وانطال ووا موون هووذا المفهوووم تبوورز أهمي و الهيكوول المووالي كثحوود ا سوواليب التووي تلجووث إليهووا
الشركات لتضخيم نتادل أعمالها ،والتي تتمثل في ا رباح والعوادد.

و وود تجسوودت أهمي و الم ووارد المالي و بشووكل أكثوور وضوووحا بعوود نشوور د ارس و موديجليوواني وميلوور عووام

1258م حول العال بين هيكول أر
2006ك .)4

الموال وكلفتوه ،وتوثثير ذلو فوي يمو الشورك (صوافي و موسوى،

ويشير الرف المالي إلوى التوليفو الخاصو بالوديون وأمووال الملكيو المسوتخدم مون بول الشورك فوي
تمويوول أصووولها ،وتعوود و اررات هيكلي و أر
حي

المووال موون اله و اررات المهم و التووي تهوووم بهووا إدارات الشووركات

أن هذر اله اررات تعد مركز اله اررات المالي والمحاسوبي ا خور  .وتعتبور التكلفو المنخفضو لو أر

المووال موون ا هووداف الرديسووي التووي يسووعى لهووا أي موودير مووالي بووثي شوورك مهمووا اختلووف نشوواطها ،وذلو
رتباطها بتعظيم ا رباح( .الساعدي2012 ،ك .)137
وبالرةم من وجود مزايا ستخدام الرف المالي ،لما يحههه من وفر ضريبي ،حي

إن تكلف الفوادد

تخصم من وعاأ ا رباح الخاض للضوريب  ،وكوذل إذا كانوت تكلفو هوذر الوديون أ ول مون تكلفو حهوو
الملكيو مموا يجعلهوا مصود ار مفضوال للتمويول عون ةيورر مون المصوادر ا خور  ،إ أن ا عتمواد علوى
المديونيو بشوكل كامول دون أن تكوون هنوا

كفواأة فوي اسوتخدامها يهودد الشورك بواإلفال

والتصوفي ،

خاص إذا فاقت تكلفة هذه األموال العائد المتوقع من استثماره .واختبرت هذر الد ارسو محوددات الهيكول
المووالي والمتمثل و فووي ( حجووم الشوورك  ،هيكوول ا صووول ،الربحي و  ،معوودل النمووو ،ومعوودل الفادوودة ،ومعوودل
الضريب ) والم ثرة في اررات المدراأ المواليين فوي اختيوار هيكول أر

الموال ا مثول (والمتمثلو فوي نسوب

المديونيو ) أو مووا يسوومى بووالرف المووالي للشووركات الصووناعي المدرجو فووي سووو فلسووطين لووألو ار الماليو
وذل باستخدام اإلحصاأ الوصفي و معامل ا رتباط بيرسون ،ونموذ ا نحدار الخطي المتعدد.
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ثانياً :مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
يواجه المدراأ الماليون في الشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي عددا مون
ا حتمووا ت لموزيل التمويوول المطلوووب نشووط الشوورك وخصوصووا فووي مرحلو التوسو  ،ولتوووفير التمويوول

الالزم لألنشط فإنهم يواجهون خيارات متعددة في نسب المديوني المثلوى فوي هيكول أر

الموال .حيو

تمثل المديوني بالنسب للشركات سوالح ذو حودين والتوي يمكون للشورك مون خاللهوا أن تحهو الزيوادة فوي

الربحي و تعظيم الهيمو السوو ي مون ناحيو  ،ومون ناحيو أخور يمكون أن تواجوه الشورك مخواطر العسور
المالي وعدم الوفاأ بالديون و د يصل إلى حد التصفي اذا ما زادت نسب الديون عن حد معين.

يعتبر الهطاغ الصناعي من الهطاعات الهام والراددة في دف عجل النمو ا تصادي في كاف

أنحاأ العالم ،وفي فلسطين يحتل طاغ الصناع المرتب الثاني بعد طاغ الخدمات من حي
المضاف ومعدل التوظيف حي

الهيم

يسهم طاغ الصناع بنسب  %12.6من الناتل المحلي للعام  ،ويبلغ

عدد العاملين بالهطاغ  86ألفا من كاف الوظادف وهو يزيد عن  %10من إجمالي العاملين با راضي

الفلسطيني  ،ويتميز طاغ الصناع بثن إنتاجي العامل فيه تزيد عن  2آ ف دو ر أمريكي سنويا وهي
أعلى من معدل اإلنتا لجمي الهطاعات مجتمع  .هذا وعالوة على أن طاغ الصناع يشتمل على
أكبر عدد من الشركات المدرج في بورص فلطسين حي

بلغت  12شرك في العام  2014م (دليل

الشركات كا .)226

وبعد مراجع البيانات المالي المد ه من بل المد هين الخوارجيين للشوركات الصوناعي المدرجو فوي

سو فلسطين لوألو ار الماليو موا بوين الفتورة 2014 -2005م ،فهود تبوين أن  9شوركات مون  05شورك
مثلت مجتم الدراس د استخدمت نسب من ا ت ار

طويول ا جول فوي هيكول أر

الموال وذلو بوا و

 73مشوواهدة موون أصوول  050مشوواهدة؛ بينمووا اعتموودت المشوواهدات الو و 44المتبهي و علووى التمويوول الووذاتي
با رباح المحتجزة دون أي مساهم من التمويل بالمديوني طويل ا جل وهذا ما يتواف نظري ا لتهاط
بتفضيل استخدام التمويل با رباح المحتجزة أو  ،ثم بالمديونيو وأخيو ار بحهوو الملكيو  ،وهوذا موا يختلوف
م نظري المبادل بإدخال نسب مون التمويول المهتور

إضواف إلوى التمويول الوذاتي لالسوتفادة مون الووفر

الضريبي لزيادة ا رباح وتعظيم الهيم السو ي للشر وتهليل كلف هيكل أر

المال.

وبووا طالغ علووى اله ووادم المالي و للشووركات الصووناعي المدرجو و فووي بورص و فلسووطين فووي العووام
5002م والمنشووورة علووى مو و سووو فلسووطين لووألو ار المالي و  ،يالحووظ أن متوسووطات نسووب المديوني و
(إجمووالي الخصوووم إجمالي ا صووول) والربحي و (صووافي ال وربح إجمووالي ا صووول) للشووركات الصووناعي
المدرج و فووي سووو فلسووطين لووألو ار المالي و فووي الفت ورة الزمني و 5002م إلووى  5004م و و و الحوود الزموواني
للدراس و و كما هو موضح في الجدول التاليك
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الجدول رقم ( :)1يوضح متوسط نسب المديونية والربحية لمجتمع الدراسة
متوسط نسبة المديونية
متوسط نسبة الربحية
السنة

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0.294109119
0.301769739
0.295992709
0.279037363
0.270857719
0.271974452
0.263141174
0.26418045
0.28540761
0.290672226

0.0349885
0.0284892
0.0381074
0.0463706
0.0541623
0.0483812
0.0302054
0.0336586
0.0399573
00032353

المصدر( :جرد بواسطة الباحث باحتساب متوسطات النسب المالية من البيانات المالية للشركات الصناعية
الواردة في التقارير المالية من العام 2002م ـــــ 2012م)

وبتمثيوول تل و البيانووات علووى شووكل بيوواني يثخووذ البعوود الزمنووي علووى المحووور السوويني وبتمثيوول نسووب
الربحي والمديوني على المحور الصادي ،فانه يمكن التوصل للشكل التاليك
0.5
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الشكل رقم ( :)1يوضح تمثيل نسب الربحية والمديونية لعينة الدراسة بيانيا على خط الزمن من  5002الى 5012م
مستندا الى بيانات التقارير المالية المنشورة)
المصدر( :جرد بواسطة الباحث بعد احتساب النسب المالية
ً

ويتضووح موون الشووكل البيوواني أن هنووا عال و موجب و بووين الربحي و والمديوني و  ،وهووذا يتماشووى م و نظري و
المبادلو بزيووادة الربحيو موون خووالل إدخووال نسووب موون المديونيو فووي هيكوول أر
وه ووذا كل ووه دفو و

لد ارسو و مح ووددات الهيك وول الم ووالي وأثره ووا عل ووى هيك وول أر

المووال فووي حوودود معينو .
الم ووال للش ووركات الص ووناعي

المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي للعام 5002م ،ويمكن صياة س ال الدراس كالتاليك
تما أثـر محـددات الهيكـل المـالي علـى هيكـل أرس المـال للشـركات الصـناعية المدرجـة فـي سـوق
فلسطين لألوراق المالية؟"
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ثالثاً :متغيرات الدراسة:

با طالغ على الدراسات السابه والتي اختبرت أثر محددات الهيكول الموالي علوى هيكول أر

بلوودان مختلف و  ،فووان هنووا شووبه إجموواغ علووى المتغيوور التوواب (هيكوول أر

الموال فوي

المووال) ،وهنووا تواف و علووى

المتغيورات المسووتهل ا ربعو ا ولووى ،بينمووا تباينووت الد ارسووات فووي إضوواف متغي ورات أخوور إلووى المتغي ورات
المستهل ا ربع  ،وذل

ختالفات في طبيع الدول المطبه فيهوا الد ارسو  .وتماشويا مو نظريو المبادلو

إلظه ووار ميو وزة ال وووفر الضو وريبي ت ووم اس ووتخدام متغي وور مع وودل الضو وريب  ،وتماش وويا مو و ظ ووروف ا ارض ووي
الفلسطيني تم استخدام معدل الفاددة كذل  ،لذل تمثلت متغيرات الدراس وكيفي حسابها كالتاليك

 -1المتغير التابع :هيكل أر

المال (إجمالي الخصوم إجمالي ا صول).

 -2المتغير المستقل :محددات الهيكل المالي والتي تتمثل باآلتيك-
 الحجم (اللوةاريتم الطبيعي للمبيعات السنوي ).

 هيكل ا صول (نسب ا صول الثابت إلى إجمالي ا صول).
 الربحي (الدخل بل الفوادد والضرادب إلى إجمالي ا صول)
 معدل النمو (نسب التغير في المبيعات السنوي ).

 معدل الضريب (مخصا الضريب السنوي إلى الدخل بل الفوادد والضرادب).
 معدل الفاددة (مخصا الفوادد إلى إجمالي الهرو

السنوي ).

المتغير المستقل

محددات الهيكل المالي
الحجم
هيكل األصول
المتغير التابع

الربحية

هيكل رأس المال

معدل النمو
معدل الفائدة
معدل الضريبة

الشكل رقم ( :)5العلقات بين المتغير المستقل والتابع
المصدر( :جرد بواسطة الباحث بعد االطلع على أدبيات الموضوع)
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رابعاً :فرضيات الدراسة:

في إطار استكشاف أثر محددات الهيكل المالي على هيكل أرس المـال للشـركات المدرجـة فـي سـوق

فلسطين لألوراق المالية اختبرت الدراسة صحة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية:

يوجد أثر ذو د ل إحصادي عند مستو الد ل ) (α ≤0.05بين محددات الهيكل المالي و هيكل
أر

المال للشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي .

ويتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

 .1يوجوود أثوور ذو د ل و إحصووادي عنوود مسووتو الد ل و ) (α ≤0.05بووين حجووم الشوورك وهيكوول أر
المال للشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي .

 .2يوجد أثور ذو د لو إحصوادي عنود مسوتو الد لو ) (α ≤0.05بوين نسوب ا صوول الثابتو وهيكول
أر

المال للشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي .

 .3يوجوود أثوور ذو د ل و إحصووادي عنوود مسووتو الد ل و ) (α ≤0.05بووين الربحي و وهيكوول أر

المووال

 .2يوجد أثر ذو د ل إحصادي عند مستو الد ل ) (α ≤0.05بين معدل النمو وهيكول أر

الموال

للشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي .
للشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي .

 .2يوجوود أثوور ذو د ل و إحصووادي عنوود مسووتو الد لو ) (α ≤0.05بووين معوودل الفادوودة وهيكوول أر
المال للشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي .

 .6يوجد أثور ذو د لو إحصوادي عنود مسوتو الد لو ) (α ≤0.05بوين معودل الضوريب وهيكول أر
المال للشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي .

خامساً :أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 .1تهدف هذر الدراس وبشكل أساسي إلى يا

ا ثر بين محددات الهيكل المالي و هيكل أر

المال

للشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي .

 .5التعوورف علووى توليف و هيكوول أر
المالي  ،ومد

المووال للشووركات الصووناعي المدرج و فووي سووو فلسووطين لووألو ار

درة الشركات على إدارة هيكل أر

المال.

 .3العمل على تهديم توصيات علمي يمكون ا سوتفادة منهوا فوي اختيوار موزيل هيكول أر

الموال ا مثول

للشركات الصناعي في ا راضي الفلسطيني بناأ على محددات الهيكل المالي للشورك وذلو لزيوادة

الربحي وتعظيم الهيم السو ي للشرك .
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سادساً :أهمية الدراسة:

 .1األهمية النظرية:
تنبو أهميو الد ارسو مون أهميو هيكول أر



الموال ذاتوه والوذي يعتبور مون العوامول ا ساسوي المحوددة

لتركيب و أم ووال الم سس و ا تصووادي  ،فهووو يبوورز خصوصووي التمويوول بووثموال ا سووتدان عوون بووا ي

مص ووادر التموي وول ا خ وور  ،كون ووه يرفو و م وون مردوديو و الم سسو و نظو و ار نخف ووا

تكلفت ووه و ثباته ووا،

وبالمهابل يزيد من مخاطرها المالي بسبب إلزامها على تسديد الفوادد و أصل المبوالغ المهترضو فوي

توواري اسوتحها ها دون م ارعواة وضوعيتها الماليو لوذل يفتور

الهادمين عليه في مجال اإلدارة المالي .

تبرز أهمي هذر الدراس من كونها محاول في ميدان البح



ا هتموام بوه كعنصور أساسوي لود
العلموي فوي ذلو المجوال ،حيو

تعتبور

هوذر الد ارسو مون أولوى الد ارسوات المحليو (فوي حودود علوم الباحو ) ،التوي تحواول التعورف علوى

محوددات الهيكول الموالي و أثرهوا علوى هيكول أر

الموال للشوركات ،وفو

أسو

ومنهجيو علميو

واضح .

و وود تسووهم هووذر الد ارسو فووي إضوواف مووادة علميةةة جديةةد للمكتبةةة الفلسةةنيةية والعربيةةة والبوواحثين



المهتمين في هذا المجال.

 .2ا همي التطبيهي :


مون المتو و أن تسوهم الد ارسو الحاليو فوي تزويود المودراأ الموواليين وكبوار المسواهمين فوي الشووركات
الصووناعي بمعلومووات عوون درج و مسوواهم التمويوول بووا ت ار

فووي زيووادة الربحي و وتعظوويم الهيم و

السووو ي للشوورك إلووى جانووب التمويوول با ربوواح المحتج وزة أو أم ووال حهووو الملكي و (إصوودار أسووهم
جديدة) لتمويل أنشط الشرك وخصوصا في حال التوس .



من الممكن أن تهدم الد ارسو الحاليو لمتخوذي الهورارات الماليو (التمويليو ) فوي الشوركات الصوناعي

المدرج فوي سوو فلسوطين ا و ار صوورة حهيهو عون التنويو فوي مصوادر التمويول ،آخوذين بعوين

ا عتبار محددات الهيكل المالي للشرك  ،باإلضاف إلى إدارة ا موال بث صى كفاأة ممكن .

 .3ا همي للباح ك

 يثموول الباح و أن تثووري هووذر الد ارس و معلوماتووه وتوسةةيع ئائةةر معارفةةج فةةل مكةةال الييك ة المةةالل
والعوام المؤثر فيج.
سابعاً :حدود الدراسة:
 الحد الموضوعي :تم دراس محددات الهيكل المالي للشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين
لألو ار المالي وأثرها على هيكل أر

المال للشركات الصناعي .

 الحد البشري :ا تصور تطبيو الد ارسو علوى  05شورك صوناعي مدرجو فوي سوو فلسوطين لوألو ار
المالي للعام 5002م.
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 الحــد المكــاني :أجريــت هــذه الدراســة علووى شووركات طوواغ الصووناع والمدرج و فووي سووو فلسووطين
لألو ار المالي العامل في ا راضي الفلسطيني (الضف الغربي  ،و طاغ ةزة).

 الحد الزماني :اشوتملت فتورة الد ارسو علوى عشورة سونوات موا بوين ()2014-2005وهةل فتةر كافيةة
إلجراء الدراسة ،وذلك وفقا ً لبعض الدراسات السةابقة ذات عققةة بموعةول الب ة والتوي أجريوت
دراستها في نف

المدة الزمني .

سابعاً :مصطلحات الدراسة:
 -1الهيكل المالي:

فهد عرف بثنه تمجموغ مصادر ا مووال التوي يوتم بواسوطتها تمويول موجوودات المنشواة ،وتتضومن

التموي وول المهت وور  ،والتموي وول الممتلو و أو مص ووادر ا م و ووال الخارجيو و وتتمث وول بش ووتى أنو وواغ الهو وورو

( صيرة ،متوسط  ،طويل ا جل) التي تحصل عليها المنشثة من الجهوات الخارجيو  ،ومصوادر ا مووال
الذاتي (الداخلي ) والتي تتمثل بحهو الملكي أو ما يعرف (بو أر

(حهو أصحاب المشروغ)ت ( اسم وجميل2009 ،ك .)61

الموال الممتلو ) أو حهوو المسواهمين

 -2هيكل رأس المال:

توالووذي يو وراد ب ووه التموي وول طوي وول ا ج وول ،المتجس وود بكوول م وون المديونيو و طويلوو ا ج وول (الخص وووم طويلو و
ا جوول) ،ا س ووهم الممت ووازة إن وجوودت ،وحه ووو الملكيو و المكون و م وون ك وول موون ا س ووهم العاديو و وا رب وواح
المحتجزة ،وا ستدجار المالي طويل ا جلت (النعيمي والتميمي2009 ،ك .)349
 -3سوق األوراق المالية:
عرفت سو ا و ار المالي بثنها ت السو التي يتم فيها يد وتداول ا و ار المالي (ا سهم والسندات )
بين المتعاملين وفها لتفسير وتحليل المعلومات المتدفه إليهمت (حماد2000 ،ك .)19
 -4محددات الهيكل المالي:
اختلفت العوامل الم ثرة على هيكل أر

المال في الدراسات السابه والتي أجريت في دول متعددة
المحددات عوامل داخلي في الشرك وأخر من

انتشرت في ارات مختلف كذل  ،وتضمنت تل

البيد الخارجي المحيط بالشرك  ،ولكن جمي الدراسات تضمنت حجم الشرك وهيكل ا صول
وربحي الشرك ومعدل النمو ،بينما اختلفت في متغيرات تضاف إليها بحي
تل

تتماشى م أهداف

الدراسات والبلدان التي أجريت فيها ،وتضمنت الدراس الحالي المحددات التالي ك (حجم

الشرك  ،هيكل ا صول ،ربحي الشرك  ،معدل النمو ،معدل الفاددة ،معدل الضريب )
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الفصــل الثانــي
اإلطـــار النـــظري للدراسـة
المبـحث األول :الهيكل المالي
المبـحث الثاني :هيكل رأس المال ومحددات الهيكل المالي
المبـحث الثاني :سوق األو ارق المالية وقطاع الصناعة في سوق فلسطين لألوراق
المالية
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المبحث األول ـــــــ الهيكل المالي
المقدمة:
يتحوودد الهيكوول المووالي للشووركات فووي ضوووأ العديوود موون المحووددات وا عتبووارات فووي البيدو الداخليو

والخارجيو للمنشواة ،ومو تغيوور هوذر المحوددات وا عتبووارات يتغيور الهيكول الموالي لهووا؛ حيو

يعتبور ورار

التمويوول موون أهووم اله و اررات التووي يتوجووب علووى إدارة المنظم و اتخاذهووا ،وترشوويد هووذا النوووغ موون اله و اررات
يتو ووف إلووى حوود كبيوور علووى طبيعو ونوعيو المعلومووات موون داخوول وخووار الشوورك والمتوووفرة لوود الموودراأ

المواليين ،ومون ثوم علوى مود كفواأتهم فوي اسوتخدام هوذر المعلوموات لتحديود الهيكول الموالي ا مثول .و ود
حظووي هووذا الموضوووغ باهتمووام العديوود موون البوواحثين الموواليين وذل و موون أجوول الوصووول أو تحديوود هيكوول

التمويوول ا مثوول والووذي موون شووثنه أن يهوودف إلووى تعظوويم الهيم و السووو ي وزيووادة الربحي و للش ورك ويهلوول
تكوواليف التمويوول ،و سوويما بعوود نشوور مهال و موديجليوواني ومليوور فووي العووام 1258م ،والتووي ترتووب عليهووا

العديد من النظريات والتي كانت تهودف للوصوول إلوى هيكول أر

الموال ا مثول ،وللهيكول الموالي العديود

م وون المكون ووات ،ويع وود اختي ووار مص وودر التموي وول المناس ووب م وون أه ووم الهض ووايا المهمو و بالنس ووب للش ووركات
خصوصا في ظل محددات ت ثر على ربحي الشرك و مالأتها ،وتتعدد مصادر التمويل التي د تلجوث

إليها الشرك بين ممتلك و أو مهترض  ،وتتخوذ إدارة الشورك ورار تمويول أنشوطتها فوي ظول عودة عوامول
محددة ورديسي ؛ وأهمها التكلف المرجح ل أر

المال وتزامن مواعيد تسديد تكاليف التمويل م التدفهات

النهدي الداخل ومهارن تكلف التمويل م العادد المتو لالستثمار.
فالبحو

عوون مصووادر التمويوول المتاحو واختيووار المناسووب منهووا وتحديوود نسووب المووز المثلووى لهيكوول

التمويل ،مهم بالغ التعهيد في الوا و العملوي ،لوذل يتطلوب الهيوام بهوذر المهمو وجوود إدارة ماليو علوى
درج عالي من الكفاأة،

سيما أنه سوف يترتب على هذر اله اررات نتادل من شوثنها أن تونعك

سولبا

أو إيجابا على مستو الربحي والسيول في منظم ا عمال (الشواورة2013 ،ك .)77
وحجم مديوني المنشثة (الرف المالي) فوي الهيكول الموالي ممكون أن يو ثر وبشوكل كبيور علوى يمو
المنشووثة ،وذل و موون خووالل التووثثير علووى عوادوود ومخوواطر المنشووثة ،لووذل علووى الموودير المووالي للمنشووثة أن
ادر على تهييم كيفي تحديد خليط هيكل أر
يكون ا

المال عند اتخاذ الهرار ،لما له اررر من أثور مصويري

على أداأ و يم الشرك في المستهبل ( دومي2008 ،ك .)2-3
ويستعر

في هذا المبح

بع

التعريفات والمفاهيم المتعله بالهيكل المالي وأهميته ،كالعوامل

والمحوددات المو ثرة فوي الوصوول للهيكول الموالي ا مثول ،وكوذل مكونوات الهيكول الموالي مون مصوادر
التمويول المختلفو

(الداخليو والخارجيو ) ومزاياهوا وعيوبهووا ،وينتهوي هووذا المبحو

لمكونات الهيكل المالي من المديوني باختالف أنواعها وا سهم العادي والممتازة.
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بتكلفو الووزن الموورجح

أوالً :مفهوم الهيكل المالي:

ت تعددت المفاهيم والتعريفات للهيكل المالي من بل المفكرين والمهتمين فوي اإلدارة الماليو فيور

الوبع

أنك الهيكل المالي = مجموع الخصوم ورأس المال ،إ أن هوذا المفهووم للهيكول الموالي يخوتلط

م و مفهوووم هيكوول التمويوول ،حي و

أن الهيكوول المووالي يجووب أن يتعل و بالمكونووات التفصوويلي لكووال موون

جانبي الميزاني العموميو للمنشوثة ولوي

فهوط مكونوات جانوب الخصووم ،وعلوى هوذا يتحودد تووازن الهيكول

المووالي للمنشووثة بموود التناس و بووين كووال موون أصووول المنش وثة وخصووومها .وهووو مووا يطل و عليووه موونهل
التغطي في التمويلت (المرسي واللحلح2006 ،ك .)244
وعرف بثنه ت توليفو مون مصوادر التمويول التوي اختارتهوا الشورك لتمويول اسوتثماراتها ويتكوون مون
مجموع العناصر التي تشكل جانب ا لتزامات فوي ادمو المركوز الموالي أي سوواأ كوان مصودرها دينوا
خارجيا من الدادنين أو داخليا من المال ت (أندراو 2008 ،ك .)402

كما تم تعريفه أيضا؛ ت أنه يمثل ا سلوب الذي يتم عن طريهه تمويل أصوول المنشوثة ،وان يتمثول

بك وول م وون الخص وووم وحه ووو الملكيو و م وون الميزانيو و العموميو و  ،وال ووذي يتض وومن المديونيو و ص وويرة ا ج وول

(الخصوووم المتداول و ) والمديوني و طويل و ا جوول (الخص ووم طويل و ا جوول) ،وحهووو الملكي و ت (النعيمووي
والتميمي2009 ،ك .)349

باإلضوواف إلووى التعريفووات السووابه فهوود عوورف؛ ت أنووه مصووادر ا مووال المجتمعو والتووي تسووتخدم فووي

تمويل موجودات المنشاة ،وتتضمن التمويل با ت ار
ا مووال الخارجيو كهورو

 ،والتمويل با سهم وا رباح المحتجزة أو مصادر

صوويرة و أو متوسوط و أو طويلو ا جول) التووي تحصول عليهووا المنشوثة موون

الجهات الخارجي  ،ومصادر ا موال الذاتي (الداخلي ) والتي تتمثل بحهوو الملكيو أو موا يعورف (بو أر
المال الممتل ) أو حهو المساهمين (حهو أصحاب المشروغ) ت( اسم وجميل2009 ،ك .)61
ويعرفووه النعيمووي وخرشو (2015ك  )138-137بعوود شوورحهما لو أر
احتجاز كل أو جزأ من ا رباح ،ول أر

المووال الووداخلي والمتمثوول فووي

المال الخارجي ستكمال النسب المتبهي من التمويل والمتمثلو

في المديوني وحهوو الملكيو بإصودار ا سوهم كالتواليك ت المنشوثة تتخوذ  ،بشوكل دادوم  ،ثالثو أنوواغ مون
الهو و اررات تس ووهم بش ووكل كبي وور ف ووي ص ووياة ا س ووتراتيجي الماليو و  ،الت ووي يجس وودها كش ووف المرك ووز الم ووالي
(الميزاني العمومي ) .يرتبط النوغ ا ول مون تلو الهو اررات بتشوكيل ا صوول ،أي ورار ا سوتثمار .حيو
يتعل الهرار الثاني بتشكيل الخصوم وحهو الملكي  ،أي رار التمويل ،أي المزيل المالي المستخدم في
تمويوول ا سووتثمار (ا صووول) موون كوول موون التمويوول المهتوور
بالهيكل الماليت.
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والتمويوول الممتل و  ،وهووذا مووا يطل و عليووه

ثانياً :مفهوم التمويل:

عرف التمويل بثنه عملي الحصول على ا موال من مصادرها المختلف ،ويعتبور جوزأ مون اإلدارة

المالي  ،وعرف بثنه أحد مجا ت المعرف ويتكون من مجموع من الحهاد وا س

العلمي والنظريوات

التوي تتعلو بالحصوول علوى ا مووال مون مصوادرها المختلفو  ،وحسون اسوتخدامها مون جانوب ا فوراد
ومنشآت ا عمال والحكومات (السماني2015 ،ك .)24

بد من مراعاة العوامل التالي (الشواورة2013 ،ك )77ك

ولضمان ممارس هذر المهم بنجاح

 .1تحديد يم وأثر المديوني في ربحي منظم ا عمال.
 .2تحديد المستو المالدم من المديوني .

 .3تحديد نسب المزيل المثلى من مصادر التمويل.
 .4تحديد مد موادم هيكل التمويل م هيكل ا ستثمار.

و بد للشرك أن تكون ملم بجمي المصادر التمويليو المتاحو وطبيعو وتكلفو وم ازيوا وعيووب كول

مصوودر موون تل و المصووادر واإلج وراأات المطلوب و للحصووول علووى كوول منهووا ،وموود مناسووبتها للتوودفهات
النهدي الداخل للموادم م التدفهات الخارج للوفاأ بتكلف مصادر التمويل المختلف .
والتمويل با ت ار

ينطوي على عدة مزايا من أهمها اآلتي( السماني2015 ،ك  )34ك

 .1يعتبر التمويل با ت ار

أ ل تكلف من التمويل با سهم بسبب الوفورات الضريبي .

 .2يتم السداد في شكل دفعات أو في نهاي الفترة.
 .3تكلف ا ت ار
 .4لي

الممثل في معدل الفاددة

تتغير بتغير ا رباح.

للمهترضين الح في التصويت.

 .5تعتبر تكلفو التعا ود علوى الهورو
ا سهم.

وتكلفو إصودار السوندات منخفضو مهارنو مو تكلفو إصودار

باإلضوواف إلووى الم ازيووا السووابه فهنووا ميزتووان لو أر

لتموي و وول خ و ووارجي بغ و وور

المووال المهتوور

فووي الشووركات الناجحو والتووي تحتووا

تحهيو و و النم و ووو والتط و ووور ،وتترك و ووزن هات و ووان الميزت و ووان ف و ووي التكلفو و و والمرونو و و

كالتالي(كويل2000 ،ك )9ك
 .1التكلفة:

بع

ويعد أر

المال المهتر

مصدر تمويل منخف

التكلف  .و د تمثل نسوب الفادودة علوى الودين فوي

ا حيان تكلف مشروع عند تهدير يم الضرادب .لذا تعد تكلفو أر

الموال المهتور

فوي شورك

ناجح ذات أرباح مرتفع تكلف ما بعود الضورادب .وتسوتطي العديود مون الشوركات رفو حجوم أر

المهتوور

بسووعر فادوودة مغوور ،علووى الوورةم موون أن تكوواليف الووديون تختلووف حسووب النظوور إلووى عوودة أمووور،

مثلك أداة الدين ومد جدارة المهتر

ا دتماني وأجل الهر ...ال .
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الموال

 .5المرونة:
يمونح أر

المووال المهتوور

التخطيط لهيكل أر

الشوورك وود ار كبيو ار موون المرونو فووي تسووديد التزاماتهووا وذلو موون خووالل

المال الخاا بها والهيام على تنظيمه.

ثالثاً :مفهوم وأهمية الهيكل التمويلي أو الرافعة المالية:

وود يسووتخدم مصووطلح الرافع و المالي و للتعبيوور عوون أو اإلشووارة إلووى الهيكوول المووالي ،وللتعوورف علووى موود

صح ذل ود ته فان التالي يوضح المفهوم وا همي ك
 -1مفهوم الهيكل التمويلي أو الرافعة المالية:

في أري كثير من الكتاب أن الهيكل التموويلي هوو مصوطلح مورادف لمفهووم الرافعو الماليو أو المتواجرة
على الملكي  ،والذي يهصد به اللجوأ إلى الدين كمصدر للتمويول إلوى جانوب حهوو المسواهمين ،ومون
ثووم يوور الووبع

أن هيكوول التمويوول يشووير إلووى الجانووب ا يسوور موون الميزانيو العموميو  ،فهووو يعبوور عوون

تركيب أو مكونات ا موال التي بموجبها يتم تمويل ا صول (عهل2009 ،ك .)244
 -5أهمية الهيكل التمويلي أو الرافعة المالية:
وتنبو أهميو الرافعو الماليو فووي تثثيرهوا علووى العادود علووى حملو ا سووهم العاديو  ،باإلضوواف إلووى ميوزة
العبأ الضريبي ن الفوادد الثابت التي تدف على الهورو

تخفي

يوتم احتسوابها وتخصوم مون الودخل

الخاض للضريب (.)Gibson, 2009 :335
ومن جانب آخر فإن حسن استخدام مفهوم الرافع المالي من بل إدارة الشرك في إطار النجاح في
الموازن بين العادد المتو والمخاطر المحتمل يمكن الشرك من تعظيم العادد على حهو الملكي وفوي
المحصوول النهاديو تعظوويم ربحيو السووهم العووادي .لكوون العكو

ممووا تهوودم فووإن فشوول اإلدارة فووي اسووتغالل

ا موال المهترض أي أن العادد المتحه منها أ ل من الفاددة المدفوع عنها سي دي إلى نتادل معاكس
تتمثل في هبوط جمي الم شرات إليها أعالر بد من تحسنها (مطر2010 ،ك .)218
ويختلف توثثير الرافعو الماليو بواختالف مسوتويات العادود بول الفوادود والضورادب والعادود المتحهو لحملو
ا سووهم العاديو  .وتوضووح مهوودرة الشوورك علووى اسووتخدام ا عبوواأ الماليو الثابتو لتعظوويم التووثثير فووي الوربح
التشغيلي وينعك

هذا التثثير على العادد للسهم العادي الواحد (.)Khan& Jain, 2007: 157

لذل إذا ما حسن استخدام الرافع المالي فإنها تعمل علوى تضوخيم العادود علوى ا سوتثمار مهابول تحمول
بع

التكلف المالي الثابت وهي الفادودة المدفوعو علوى ا مووال المهترضو (النعيموي وآخورون2009 ،ك

.)245
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وينبغي أن يحه الرف المالي إذا ما تم التعامل معه برشد وموضووعي عادودا أفضول علوى الموجوودات،
ا مر الذي يترتب عليه تحهي المزايا التالي (الشواورة 2013 ،ك )224ك

أ .تعظيم حهو المساهمين نتيج الفر باإليجابي بين يم العادد على ا ستثمار وتكلف ا ت ار

.

ب .ضمان استمرار سيطرة المساهمين الحاليين على اإلدارة وعدم مشارك مساهمين جدد في ا ربواح
المتحه .

ت .ا ستفادة من الوفر الضريبي نتيج لخصم تكلف اإل ار

من الدخل الخاض للضريب .

  .د ي د ا لتزام في السداد إلى تعزيوز السومع ا دتمانيو وزيوادة الهودرة علوى ا تو ار
التعامل معها بحكم وحرا شديد.

 ،إذا موا توم

رابعاً :مصادر التمويل (مكونات الهيكل المالي) ومحددات االختيار من بينها:
يحووتم التمويوول المهتوور

المال المهتر

علووى المنشووثة دف و فوادوود دوري و التووي تكووون ثابت و عووادة ،إضوواف إل وى أصوول

إلى المهرضين .فإذا تمكنت المنشثة من تحهي عوادد تزيد عن ما هو مطلووب تسوديدر

للمهرضووين ،فووإن بإمكانهووا أن توووزغ الف واد
الممتل فإنه

علووى المووالكين أو وود تعيوود اسووتثمارر .أمووا بالنسووب للتمويوول

يترتب على المنشثة توزيو أربواح ،حيو

يتور الخيوار للمنشوثة توزيو المهسووم أو إعوادة

شراأ ا سهم من المالكين والشوكل ر وم ( )3يبوين مصوادر التمويول المتاحو أموام المنشوآت لبنواأ هيكلهوا
المالي ،أو تشكيل مزيجها التمويلي (النعيمي والتميمي2009 ،ك .)349

الشكل رقم ( : )3مصادر التمويل المتاحة أمام منشآت األعمال
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المصدر( :التميمي والنعيمي )350 :2009 ،

وتختلف مصادر التمويل من حي

المصدر ،والملكي  ،والوزمن ،ولهوا يوود ومحوددات تفور

الشرك أخذها في الحسبان لتهوم بتشكيل توليف الهيكل المالي لها.

الشكل رقم ( :)2مصادر التمويل

علوى إدارة

المصدر) :جرد بواسطة الباحث بعد االطلع على أدبيات الموضوع(

يمكن تهسيم مصادر التمويل بشيأ من التفصيل م بيان خصادا كل مصدر و و و كما هو موضح فوي

الشكل ر م ( )4و و والتي تتمثل بالمزايا والعيوب كالتالي(الشواورة2013 ،ك :)5 ،23
 .1مصادر التمويل قصيرة األجل:

ويهصوود بمص ووادر التمويوول ص وويرة ا جوول مجموعو و الخصوووم الت ووي تسوواهم ف ووي عملي و تموي وول ا ص ووول
المتداول و والتووي تكووون مسووتحه السووداد خووالل الفت ورة المالي و وهووي سوون فووي الغالووب ،وذل و علووى عك و

مص ووادر التموي وول طويلو و ا ج وول والت ووي تس ووتخدم ف ووي تمويو ول ا س ووتثمارات الثابتو و إل ووى جان ووب ج ووزأ م وون
ا صول المتداول له صف شبه ثابته ،مثال على ذل الحد ا دنى مون المخوزون الواجوب ا حتفواظ بوه.

وتلعووب مصووادر التمويوول صوويرة ا جوول دو ار كبيوور فووي الو ووت ال وراهن ،حي و
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أصووبحت معظووم الشووركات

تعتمد عليها بصف أساسي في تمويل عملياتها الجاري  .هذا وتعدد مصادر التمويل صيرة ا جل ولكن
يمكن تلخيصها في اآلتيك
أ .االئتمان التجاري:

ويعوورف ا دتمووان التجوواري بثنووه ادتمووان صووير ا جوول يمنحووه المووورد إلووى المشووتري عنوودما يهوووم ا خيوور
بشراأ البضاع إلعادة بيعها في المستهبل ،على الرةم أن الشوركات الصوناعي

تعتمود اعتموادا كبيو ار

على هذا النوغ من ا دتمان بالمهارن م الشركات التجاري وا دتمان له عدة أشكال وتتمثل باآلتيك
 -الحساب المدين :وهو ا كثر تفضيال لد المشترين وا ل تفضيال لد البادعين.

 الكمبياالت :وهي ا ل تفضيال لد المشترين وا كثر تفضيال لد البادعين ،وذلو لكونهوا تضووثيه رسمي بيد البوادعين مون شوثنها أن تسوهل علويهم الهيوام باتخواذ اإلجوراأات الهانونيو ضود المشوترين
عنوود موواجهتهم يو صووعوبات ماليو فووي المسووتهل ،إضوواف إلمكانيو تظهيرهووا أو خصوومها لوود البنووو

وب

يمتها نهدا أو إيداعها برسم التثمين.

 الشيكات المؤجلة :وهي وسيل مفضل لد البادعين لكونها تحفظ حهو هم بدرج أكبر من الشكلا ول والثاني ،لكنها وسيل ةير مفضل لد المشترين رتفاغ مخاطرها وعدم مرونتها.
ب .االئتمان المصرفي:
تعتموود الم سسووات التجاريو والصووناعي فووي ممارسو أنشووطتها اعتمووادا كبيو ار جوودا علووى البنووو وذلو فووي
مجووا ت عديوودة منهووا تسووهيل عمليووات الوودف  ،وا سووتيراد ،والتصوودير ،إلووى جانووب توووفير ا دتمووان الووالزم

لتمويل احتياجاتها فوي النموو والتطوور .وتعتبور الهبوو ت المصورفي مون مصوادر التمويول الهصوير ا جول
والتي من الممكن أن تكون بديال على لالدتمان المصرفي أو جزأا منه .والهبو ت المصرفي تتمثل في
بول البنو لإلسناد نياب عن عمالدها ،وعادة تهدم البنو هذر الخدم للعمالأ الذين يتمتعوون بموا وف

مالي جيدة  ،وتتراوح مدر هذر الهبو ت بين  180-30يوما على ا رجح (عهل2009 ،ك .)79-78
ت .مصادر أخرى للتمويل قصير األجل:
توجد مصادر أخر للتمويل صير ا جل مثل الدفعات المهدم من العمالأ ،كثن تهوم بع

الشوركات

ببي منتجاتها عن طريو الحجوز المهدمو للسولع  ،وسوواأ دفو كول الهيمو أو جوزأ منهوا فوإن المبلوغ الوذي

يدفعووه المشووتري كمهوودم يعتبوور مصوود ار هامووا موون مصووادر التمويوول ومثوول الوودفعات المهدم و المصووروفات

المس ووتحه سو وواأ تمثل ووت ف ووي ش ووكل أج ووور ل ووم ي ووتم صو ورفها أو إيج ووار ل ووم يس وودد للغي وور ولك وون مث وول ه ووذر
المصروفات المستحه

ت جل لفترات طويل فهد

تتجاوز بضع أيام وأو أسابي

على ا كثر ،ولكن

بنووود المصووروفات المسووتح التووي تمثوول مصوود ار تمويليووا صووير ا جوول ي جوول دفعهووا لفت ورات أطووول هووي
الضرادب المستحه على الشرك  ،وتوزيعات ا رباح (المرسي واللحلح2006 ،ك .)318-317
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ويالحظ من مراجع الهوادم المالي المد ه والمعتمدة من هيد سو أر

المال الفلسطيني أن الشوركات

الصووناعي والممثل و لمجتم و الد ارس و وود اعتموودت علووى التسووهيالت ا دتماني و والهوورو
بصووورة تفووو التمويوول طويوول ا جوول المتمثوول فووي الهوورو

صوويرة ا جوول

التووي تزيوود فتورة ا لتوزام بهووا عوون الفتورة الماليو

الواحوودة ،وكووذل لووم يتضوومن الهيكوول المووالي ي موون الشووركات الصووناعي إصوودار سووندات فووي تركيب و

الهيكوول المووالي وتموي وول ا صووول الثابت و منه ووا .وهووو مووا يفس وور علووى تفضوويل جه ووات اإل و ار

لتموي وول

الشركات بتمويل صير ا جل لسرع استرداد أصل الدين كما ويفسر على تفضيل الشركات الصناعي

المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي للتمويل صير ا جل بتكلف أ ل ،وذل نظ ار لتالفي مخواطر

التضخم من وجه نظر الجهات المهرض .
 .5مصادر التمويل متوسطة األجل:

هي تل ا نواغ من الهرو

التي تستح الدف خوالل فتورة مون  5-1سونوات وهوي تسوتح بعود مورور

فتورة زمنيو تزيوود عوون الفتورة الزمني و المتعلهو باسووتحها الهوورو

الهوورو

صوويرة ا جوول وأ وول موون فتورة اسووتحها

طويل و ا جوول (أكثوور موون  5سوونوات)  ،ويمكوون تهسوويم مصووادر التمويوول متوسووط ا جوول إلووى

سمين هما(المرسي واللحلح2006 ،ك )318-312ك

أ .القروض المباشرة:

عادة ما يتم سداد هذر الهرو
مووا يكووون الهوور

بصورة منتظم على مدار عدد من السونوات باإلضواف إلوى ذلو عوادة

مضوومون بثصوول معووين أو بووثي نوووغ موون أن وواغ الضوومانات ا خوور  ،وهنووا بع و

ا سووتثناأات موون هووذر الهواعوود فووي بع و
وان كانت رو

لهذر الهرو

ا حيووان .وتمثوول البنووو وشووركات التووثمين المصوودر الرديسووي

البنو عادة تتوراوح بوين سون واحودة وخمو

شووركات الت ووثمين تتو وراوح ب ووين  15-5سوون  ،وه ووذا معن ووار أن ج ووزأا موون وورو
باعتبارر رو

سونوات فهوط فوي حوين أن
ش ووركات الت ووثمين يمك وون

طويل ا جل ،وكثير ما يتعاون أحد البنو م شرك تثمين لتهديم ور

عن تهديمه أي منهما ،على أسا
ب .التمويل باالستئجار:

أن يتم السداد أو للبن ثم بعد ذل لشرك التثمين.

تستخدم الشركات المباني والمعدات ،وبالتالي فهدفها لي

كبيور يعجوز

امتال هذر التسهيالت ،وان كان ا موتال

في معظم ا حيان يحه لها هذا الهدف .و د ظهور فوي السونين ا خيورة فوي معظوم الودول ا تجوار نحوو

اسوتدجار هوذ التسووهيالت بود موون شورادها بعوود أن كوان ا سوتدجار مهتصو ار علوى اسووتدجار العهوارات موون

أ ار

ومبووان ،فهوود أصووبح يشوومل جمي و ا صووول الثابت و تهريبووا .ويمك ون ا سووتدجار الم سسووات موون

الحصووول علووى منوواف ا صوول موون ا صووول دون امتالكووه ،ويتشووابه التمويوول با سووتدجار م و التمويوول

با ت ار

من حي

دفعات ا ستدجار ،وهوي عبوارة عون الت ازموات تعا ديو ثابتو ؛ لوذا يو دي ا سوتدجار

موون الناحي و العملي و إلووى ارتفوواغ المديوني و المسووتثجرة وزيووادة المخوواطرة المالي و  ،ولالسووتدجار التمووويلي
بع

المزايا نذكر منها(عهل2009 ،ك :)128
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 المرون التشغيلي  ،حيبسيط استجاب

يمكن ا ستدجار الم سسات المستثجرة ،من تعديل تركيبو موجوداتهوا بكلفو

ي تغييرات د تط أر على السو .

 يشكل ا ستدجار بديال مناسبا لالستفادة من المعدات التي تخض للتطور الفني السري المستمر. يمكوون ا سووتدجار موون ا نتفوواغ موون الم ازيووا الضوريبي  ،موون خووالل نهلهووا مموونإلى من يستطي أن يستعملها بكفاي .

يهوودر علووى اسووتعمالها

 د يكون ا ستدجار جذابا بسبب الخدمات الملحه التي يوفرها الم جر. -تخفي

تكلف ا ت ار

بسبب كبر حجم شركات التثجير وكفايتها المالي وميزاتها الضريبي .

و د لوحظ ةياب التمويل با ستدجار في مجتم الدراس والمتمثل فوي الشوركات الصوناعي المدرجو فوي
بورص فلسطين واعتمادها على ملكي ا صول الثابت فوي عمليو اإلنتوا مموا زاد مون بنود المصوروفات

العام في ادم الدخل نظ ار حتوادها على سط اإلهال مطروحا مون صوافي المبيعوات ،وذلو بغو

النظر عن الطريه التي تم احتساب سط اإلهال بها محاسبيا ،وذل أد إلى زيادة المخاطرة والرافع
التشووغيلي وأد إلووى أن يكووون تووثثير نسووب ا صووول الثابتو تووثثي ار عكسوويا علووى إمكانيو حصووول شووركات
نظر رتفاغ المخاطرة من وجه نظر المهرضين.
ا
مجتم الدراس على أموال مهترض

.3مصادر التمويل طويل األجل:

وتنهسووم مصووادر التمويوول طويوول ا جوول إلووى سوومين ويتمووثالن فووي المصووادر الداخلي و والخارجي و  ،فتلجووث
المنشووثة إلووى تمويوول أنشووطتها با ربوواح المحتجوزة وتكملو الجووزأ المتبهووي موون أر

المهتوور

بصووورة مباش ورة موون جهووات اإل و ار

ويستكمل الجزأ المتبهوي مون ار

المووال بواسووط التمويوول

أو بواسووط إصوودار السووندات كووثداة موون أدوات الوودين،

الموال بإصودار أسوهم جديودة ،وللتعورف علوى كول مصودر مون مصوادر

التمويل طويل ا جل ،فإنه يمكن تصنيفها كالتاليك
 -1مصادر التمويل الداخلية:

وهي المصادر المالي التي تعتمد عليها المنشاة في تمويل أنشطتها من داخل المنشاة وتتمثل في
ا رباح المحتجزة بموجب الهانون أو بهرار مجل

اإلدارة في اطار الهانون كذل  .عالوة على اإلهال

لألصول الثابت التي تمثل تدفهات نهدي داخل  ،واهم هذر المصادر كما يليك
 -األرباح المحتجزة:

تشكل ا رباح المحتجزة أهم مصادر التمويل الوداخلي للمنشوثة ،والوذي تسوتخدمه فوي أحيوان كثيورة كبوديل

عوون إصوودار أسووهم عاديو جديوودة ،وهووذا النوووغ موون التمويوول

يمكوون توووفيرر إ إذ لووم تهووم المنشووثة بتوزيو

المهسوم النهدي على حملو ا سوهم العاديو  ،وبالمهابول ،فوإن مون مصولح حملو ا سوهم اسوتالم المهسووم

بصووورة نهدي و  .فموون وجه و نظوور حمل و ا سووهم فووإن ا ربوواح المحتج وزة تمثوول اسووتثما ار جديوودا فووي نف و

المنشووثة ،ا موور الووذي يجعلووه أن يطلووب عادوود يكووون مسوواويا للعادوود الووذي تحههووه ا سووهم ،بنوواأ عليووه فووإن
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المستثمر يفضل احتجاز المنشاة لألرباح إ إذا التزمت بتحهيو عادود ،مون تلو ا ربواح ،يكوون مسواويا
للعادد الذي تحههه ا سهم العادي التي يمتلكها ،على أ ل تهدير (النعيمي والتميمي2009 ،ك .)366

من وجه نظر المنشثة فإن تكلف ا رباح المحتجزة أو العادد الواجب تحهيهه على ا ستثمارات التي يتم
تمويلها بواسط ا رباح المحتجزة تتسواوي مو معودل العادود الوذي يتو و المسوتثمرون أن يحصولوا عليوه

من السهم العادي (مصطفى و الشهاوي2012 ،ك .)309

والجوودير ذكو ورر أنووه بموج ووب الهووانون يتوج ووب علووى الش ووركات الفلسووطيني المس وواهم احتجوواز  %10م وون
صافي ا رباح كاحتياطي إجباري ،ويجيز الهانون كذل لمجل

اإلدارة أن يحتجز ما يصل إلى %20

من صافي ا رباح كاحتياطي اختياري ،شريط أ يتجاوز  %50من أر

المال.

 -5مصادر التمويل الخارجية:
وهي تلك المصادر التي تشمل التمويل باالقتراض والتمويل بحقوق الملكية كما سيأتي شرحه:
أ -أموال الملكية:
 األسهم العادية:وهو وثيه ذات يم اسمي واحدة تطرح لالكتتاب العام ولها الهابلي للتداول وةير ابل للتجزد من
بل حاملها و تستح الدف في تاري محدد (آل شبيب2007 ،ك .)201

وتمثول ا سوهم العاديو

المخواطر فوي أر

الموال لألعموال التجاريو وهوي بمثابو العموود الفهوري للهيكوول

المووالي فووي شووركات ا عمووال وهووي تعبوور عوون التمويوول الممتل و فووي أصووول المنشووثة (221ك Atrill,
.)2008

 خصائص األسهم العادية:

يحصوول المسوواهمون العوواديون علووى مهسوووم أربوواح ةيوور ثابووت وةيوور م كوود كمووا هووو الحووال فووي السووندات
وا سهم الممتازة ،ويواجه حمل ا سهم العادي مخاطرة عالي  ،إذ لي

لهم الح ا ولويو فوي الحصوول

علووى ا ربوواح الموزع و للشوورك بوول حوواملي ا سووهم الممتووازة والوودادنين .حي و

يتو و حاملهووا عادوود عووال

مهابل المخاطرة التي يتحملها ،كما أن المساهمين العاديين لهم الح في التحكم فوي ا عموال التجاريو

موون خووالل التصووويت وا نتخوواب فووي مجلو
عل ووى ا س ووهم العاديو و

اإلدارة بتعيوين ا عضوواأ أو إ ووالتهم .وأخيو ار فووإن ا عتموواد

ف ووي التموي وول ل ووه الت ووثثير الس وولبي يتمث وول ف ووي فه وودان المو وزيل ا مث وول لهيك وول أر

المال(.)Atrill, 2008,222
وانخفوا

مهسوووم ا ربوواح وا سووعار المسوتهبلي فووي ا سووهم العاديو مسوثل ةيوور مرةوبو

ولدو و ال ووذي ه ووم بحاجو و

سوويما بالنسووب

ماسو و إل ووى ا رب وواح الحاليو و  ،إ أن إص وودار ا س ووهم العاديو و ت وووفر المرك ووز

ا دتماني أمام الدادنين ،و توفر ا سهم العادي مزايا ضريب لحاملها وذل

ن الجزأ ا كبر مون العادود

علووى ا سووهم يتمثوول بالزيووادة التووي تحصوول فووي العادوود ال أرسوومالي التووي تخضو لمعوودل ضوريبي أدنووى موون

معدل ضريب الدخل ا عتيادي لمهسوم ا رباح (العارضي والشمري2012 ،ك .)164
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 األسهم الممتازة:وهي عبارة عن ور مالي مهجن تحمل خصادا السند من حي
أرباح ثابت تستوجب الدف
من حي

أنه يحمل يم اسمي وله توزيعات

بل توزيعات ا رباح لألسهم العادي  ،بينما تحمل خصادا ا سهم العادي

عدم دفعها للشرك إلى اإلفال

في حال عدم تمكن الشرك دف المبالغ المستحه لها( أبو

حمام2013 ،ك .)71

 خصائص األسهم الممتازة:

تتميز ا سهم الممتازة بثنهوا علوى مسوتو أدنوى مون المخواطرة مون ا سوهم العاديو  ،وذلو

نهوا لهوا حو

ا ولويو فووي الحصووول علووى حصووتها موون ا ربوواح بوول ا سووهم العاديو  ،إضوواف إلووى المعوودل الثابووت مون
ا رباح كل عام ،كما أنها لها الح في مشارك حمل ا سهم العادي  ،إضاف إلى حصوتها الثابتو
ا رباح ،وتجم هذر ا سهم بين مزايا التمويل المهتر

مون

(السندات) وبين مزايا التمويل الممتل (ا سهم

العادي )  .لكن ا سهم الممتازة لم تعد مصد ار هاما من مصادر تمويل جديدة .وهنا سبب رديسي لهذا
هووو أن أربوواح ا سووهم المدفوعو لحملو ا سووهم الممتووازة ،مثوول تلو التووي توودف إلووى حملو ا سووهم العاديو
المساهمين،

تساهم في تخفيف العوبأ الضوريبي للمنشوثة بالمهارنو مو الفوادود المسوتحه عون التمويول

المهتر  ،فمن وجه نظر رجال ا عمال ،فإن ا سهم الممتازة والهرو
المزايا الضريبي من الفاددة على هذر الهرو

متماثل تماما ،وبالتالي فوإن

هي ضي هام (.)Atrill, 2008: 223

ويالحظ أن شركات الهطاغ الصناعي الفلسطيني

تتعامل با سهم الممتازة في عمليات التمويل حتى

تاري إعداد هذر الدراس  ،وذل بعد مراجع الهوادم المالي المد ه والمعتمدة من بل هيد سو أر

المال الفلسطيني .

ب -األموال المقترضة:
 -القروض المباشرة:

يعد هوذا النووغ مون التمويول المهتور
طيلو سوونوات الهوور

بمثابو عهود يلتوزم بموجبوه المهتور

إضوواف إلووى أصوول المبلووغ المهتوور

المهر  .و د يكون الطرف المهر

ضوومن تو يتووات وآجووال يووتم ا تفووا عليهووا مو

منشثة مالي وسيط (مصرف ،شورك توثمين) ،صونادي الضومان

والتهاعوود أو ةيوور ذل و موون الوسووطاأ) .وتت وراوح آجووال الهوورو
تكون هذر الهرو

(المنشوثة) بتسوديد فوادود دوريو

طويل و ا جوول بووين ( )15-3سوون  ،و وود

مضومون بثصول معوين أو بواي نووغ مون أنوواغ الضومانات ا خور  ،و ود تكوون ةيور

مضوومون فووي حووا ت اسووتثنادي وفهووا لمتان و المركووز المووالي الووذي يتمت و بهووا المهتوور  ،ولتحديوود الفادوودة
على الهرو

طويل ا جل فهي بالعادة تكون أعلوى مموا هوي عليوه فوي الهورو

يحوودد معوودلها علووى وف و

معوودل ثابووت خووالل موودة اله ور  ،أو وود يكووون معوودل الفادوودة متغيوور اسووتنادا

للمعد ت المعتمدة من بل المصارف(النعيمي و التميمي2009 ،ك .)354
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صويرة ا جول ،حيو

 السندات :هوي عبوارة عون عهوود طويول ا جول تتضومن اتفوا بوين كول مون المهور
بموجبه التزام المهتر

محودد لحيوازة ذلو

و المهتور ) الشورك ( يوتم

بدفعات مالي من الفوادد إضاف إلى المبلغ ا ساسي لصالح المهر

السوند ،وذلو

مهابول مبلوغ يدفعوه المهور

للمهتور

في تاري

ثمنوا لحيازتوه لهوذا السوند

).(Brigham& Ehrhardt,2011: 173

والسوندات تعتبوور أو ار ماليو ذات يمو اسومي واحوودة تصودر موون جهوات عديوودة مثول الدولو والشووركات،
وتطرح للتداول إلى ا فراد والم سسات بهدف الحصوول علوى تمويول طويلو ا جول ،وبوذل يعود التمويول

بواسط السندات شكال من أشكال التمويل طويل ا جل ،ونهصود بالهيمو ا سومي للسوند الهيمو المحوددة

لووه فووي وثيهو اإلصوودار وتتضوومن هووذر الوثيهو شووروط إضوواف إلووى تحديوود الهيمو ا سوومي كمعوودل الفادوودة
السوونوي الواجووب دفعووه لحاموول السووند ،وعووادة يكووون علووى شووكل نسووب مدويو موون الهيمو ا سوومي لووه ،ويووتم

تحديوود توواري ا سووتحها وطريه و تسووديد يم و السووند ،ولحاموول السووند ح و الحصووول علووى الفوادوود و يم و

السووند فووي توواري ا سووتحها  ،أمووا المشووترين فهووم المسووتثمرون وصووغار المسووتثمرين الووذين يتميووزون بووروح
ا ستثمار المحافظ ويهدفون إلى الحصول على دخل ثابت من استثماراتهم في السوندات ،و ود يوتم بيو

السند بث ل من يمته ا سمي ويسومى سوند بخصوم أو يوتم بيعوه بوثعلى مون الهيمو ا سومي ويسومى سوند

بعالوة (آل شبيب2007 ،ك .)211


خصائص السندات (آل شبيب2007 ،ك :)212

 تعتبر السندات ح دادني علوى الشورك إذ تلتوزم الجهو المصودرة لهوا بإطفواأ يمتهوا ودفو فوادودهافووي الفتورات المحووددة لووذل فووي وثيهو اإلصوودار ،وهووي موون الحهووو الممتووازة أي تموونح ا ولويو فووي
الحصول على مستحهاتها بل حهو حمل ا سهم العادي والممتازة.

 السندات هي أداة دين استثماري ثابت الدخل أي تصدر بنسب فاددة محددة ولها مدة إطفاأ تتحدد-

في شروط إصدارها وعلى الجه المصدر تسديد يمتها في نهاي هذر المدة حتما.

ابليتهووا للتووداول مو وجووود احتمووال تحهيو أربوواح أو خسووادر أرسوومالي عنوود ارتفوواغ يمو السووند فووي

السو المالي إضاف إلى الفوادد الجاري التي يحصل عليها.
تحهيو الميوزة الضوريبي حيو

أن كلفو الفادودة السوونوي تعتبور مون المصوواريف التوي تحمول لحسوواب

ا رباح والخسادر عند احتساب الضريب على ا رباح.

-

يحو و للمس ووتثمر حام وول الس ووندات ا ش ووت ار ف ووي اإلدارة أو التص ووويت ف ووي اجتماع ووات الجمعيو و

-

تعد أحد الوسوادل المهمو فوي تنويو مصوادر التمويول و ود يو دي إلوى زيوادة عادود المتواجرة بالملكيو

العمومي والمساهم في ارراتها.

في حال ما إذا كان معدل العادد.
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 أنواع السندات:
تتعدد أنواغ السندات من حي

الهيم ا سمي ومن حي

اإلصدارات المتتاليو بموا يتويح رد اصول الودين

فووي فت ورات زمني و ومتتالي و  ،كمووا وتتبوواين أن وواغ السووندات موون حي و

سوومات الحويوول إلووى اسووهم عادي و أو

ابليتهووا لالسووتدعاأ بعووالوة أو المشووارك فووي ا ربوواح عووالوة علووى معوودل الكوبووون ،وهووذا يتوويح للشوورك

المرونو و لالس ووتفادة م وون التموي وول بالس ووندات بم ووا يتوافو و مو و ظروفه ووا ،ومنه ووا ا نو وواغ التاليو و (النعيم ووي

والخرش و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 2015 ،ك )173-172ك

أ .الســندات ذات األمــوال الغاطســة :وهووي تل و السووندات التووي تصوودر موون بوول منشووآت ا عمووال التووي
ترةب في تسديد السندات بشكل نظامي وذلو عون طريو وضو مهودار محودد مون الموال جانبوا للغور
المووذكور .حيو

تهوووم المنشووثة بوودف مبلووغ معووين موون المووال أو نسووب موون مبلووغ الوودين لطوورف ثالو

أموال ةاطس بحي

بمثابو

يتم اسوتخدام هوذر ا مووال إلطفواأ السوندات إموا عون طريو اسوتدعاأ تلو السوندات

بعووالوة تزيوود عوون الهيم و اإلسوومي أو بش وراأ تل و السووندات فووي سووو ا و ار المالي و فيمووا إذا كانووت تبوواغ

بخصم يهل عن الهيم اإلسمي .

ب.الســندات المتسلســلة :مثوول هووذا النوووغ موون السووندات يكووون مناسووبا للمنشووآت التووي ترةووب فووي توزي و
السندات التي تصدرها ضمن سلسل من اإلصدارات تستح فوي سونوات متعا بو  ،وتتمتو هوذر السوندات
بخاصي الهابلي لالستدعاأ بل تاري استحها ها.

ت.الســندات ذات الــدخل :هووذا النوووغ موون السووندات

يحو لحاملهووا الحصووول علووى يمو الفوادوود إ إذا

حههووت الشوورك ا ربوواح الكافي و لتسووديد الفوادوود ،وعووادة مووا تكووون أسووعار الفادوودة لهووذا النوووغ موون السووندات
مرتفع مهارن بالسندات العادي لغر

ترةيب المستثمر بشرادها.

.الســـندات متقاســـمة األربـــاح :وهووذر لغوور

تشووجي المسووتثمرين لالكتدوواب بالسووندات كونهووا تموونح

المستثمرين في هذا النوغ من السندات امتيا از إضافيا ،فباإلضاف إلى الفاددة الثابتو فإنوه يشوار حواملي
ا سهم العادي بنسب من ا رباح التي تحههها الشرك وتحدد هذر النسب في شروط اإلصدار.

 .السندات القابلة للستبدال بأسـهم عاديـة :تتمتو هوذر السوندات بميوزة حو اسوتبدالها بثسوهم عاديو

وعلى أسا

رةبو حامليهوا ،ويوتم تحديود طريهو ا سوتبدال ونسوبتها وموعودها بشوروط اإلصودار ،وتتمتو

مثول هووذر السووندات بمرونو فحاملهووا يحصوول علووى فوادود ثابتو فووي فتورات الركووود ،ويمكنووه الحصووول علووى

حص من ا رباح في فترات الروا بعد استبدال السندات بثسهم عادي .

ح .السندات القابلة للستدعاء :وهي تل السندات التي تمنح الح للشرك باستدعادها بعد مرور فترة
محووددة موون إصوودارها ،ويكووون ذلو موون خووالل شوراأ السووندات نهوودا موون أسووا التووداول أو باسووتدعاأ هووذر

السندات لهاأ عالوة إضافي تمنح إلى حاملها باإلضاف إلى يم السند ا صلي .
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 - 2محددات االختيار بين مصادر التمويل:
عنوود اتخوواذ المنشووثة له ورار التمويوول فإنووه

2013ك -:)79-78

بوود موون أن تثخووذ بعووين ا عتبووار العواموول التالي و ( الش وواورة،

أ .حجم ا موال المطلوب والفترة الزمني الالزم .

ب .مواأم مصادر التمويل بواب ا ستثمار.

ت .تكلف التمويل الفعلي مهارن م العادد المتو على ا ستثمار.
 .مد تزامن مواعيد التسديد م مواعيد التدفهات النهدي الداخل .

 .الهيود المفروض من مصادر التمويل.

خامساً :خصائص مصادر التمويل:

لكل مصودر مون مصوادر التمويول مجموعو مون الخصوادا المتميوزة عون بهيو المصوادر ا خور ؛ هوذا

ويمكن تناول جمي هذر المصادر من جوانب عديدة ،أهمها ما يلي(عهل2009 ،ك )151ك

 .1االســـتحقاق :ا س ووتحها يعن ووى الموع وود ال ووذي يتوج ووب في ووه المهت وور
وتختلووف أمووال ا تو ار

عوون أمووال أصووحاب المشووروغ المهدمو موونهم علووى شووكل أرسوومال أو علووى

شكل أرباح بما يليك

أ .للهرو

رد ال وودين إل ووى ال وودادن .وه ووذا

تاري استحها معين ينبغي أن تسند فيها بغو

النظور عون أي اعتبوارات أخور  ،ويو دي

عجز الم سس المهترض عن التسديد إلى مهاضاتها واجبارها على التصفي .

ب .مووال الملكيو صووف ا سووتثمار الوودادم ،حيو
الشرك

سترداد أمواله ،كما أنه يمكن في بع

أن باسووتطاع المسووتثمر إمووا بي و حصوته أو تصووفي

أنواغ المشاري اإلنفا

علوى تواري محودد نتهادهوا

وبعد ذل يتم تصفي المشروغ إذا لم يتم اتفا على تجديدر لفترة أخر .

 .5الحق على الدخل :هنا ثالثو مظواهر تميوز أمووال ا تو ار

مون أمووال الملكيو فوي مجوال الحو

على الدخل هيك

أ .األولوية :تعني ا ولوي ح الدادنين بالحصول على أصل روضهم وفوادودهم بول حصوول موالكي
المشووروغ علووى أي موون حهووو هم .وفووي بع و

الحووا ت ،وود يضووطر مووالكو المشووروغ إلووى التو ووف عوون

توزي و ا ربوواح تحووت ضووغط الوودادنين إذا كووان مثوول هووذا التوزي و سووي دي إلووى تهديوود أولوي و الوودادنين أو

ي خر استيفاأ حهو هم ،و إلى جانب أولوي الدادنين علوى الموالكين ،هنوا أولويوات أيضوا بوين الودادنين
أنفسهم ،إذ يتهدم الدادنون أصحاب ا متياز على الدادنين العاديين(عهل2009 ،ك .)152
ب .التأكـــد :يمت وواز ال وودادنون الع وواديون عل ووى الم ووالكين بالتثك وود م وون الحص ووول عل ووى دي وونهم وفواد وودر ف ووي
المواعيوود المتفو عليهووا للودف  ،بغو
فشولت فووي الوودف فإنهوا تعوور

النظوور عوون تحهيو الم سسو لألربوواح أو عوودم تحهيههووا لووذل  ،وان

نفسووها للمالحهو الهانونيو  .أمووا المووالكون فوال يحصوولون علووى ا ربوواح إ

بعد تحهيهها واتخاذ رار بتوزيعها وبعد دف التزاماتهم للمهرضين(عهل2009 ،ك .)152
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ت .مقــدار الــدخلك إن مووا يحصوول عليووه الوودادنون موون الم سس و المهترض و يكووون عووادة مهوودارر محووددا
وثابتووا بغ و

النظوور عوون النتووادل المحهه و  .أمووا بالنسووب للمووالكين ،فووإن مووا يحصوولون عليووه موون ربووح أو

خسارة ةير محدد ،فإن تحههت ا رباح نجدهم يحتفظون بجمي ما يزيد على حهو الدادنين ،وان كانت
هنا خسارة فهم مجبرون على دف حهو الدادنين وتحمل الخسارة (الشواورة2013 ،ك .)80-79

 .3الحق على الموجودات :واذا ما بهيت عمليات الم سس مربح  ،وبهيت ادرة على الوفاأ بالتزاماتها،
واسووتمرت فووي دف و مووا يتحه و عليهووا لجمي و دادنيهووا فووي مواعيوود ا سووتحها  ،يكووون اهتمووام المسووتثمرين

مرك و از علووى العادوود المحه و علووى اسووتثماراتها؛ ولكوون إذا واجهووت الم سس و مشووكالت ،وتمووت تصووفيتها
يتوج ووه ا هتم ووام نح ووو أص وووله وا ولويو وات عل ووى ه ووذر الهيمو و
لحهو هم .وهنا

س ووتيفاأ ك وول م وون ال وودادنين والمس ووتثمرين

واعد عام تحكم توزيو حصويل تصوفي الم سسوات ،وبموجوب هوذر الهواعود يوتم توزيو

هذر الحصيل  ،ويراعى الترتيب التالي(عهل2009 ،ك )153ك
أ -الدادنون الممتازون.

ب-الدادنون العاديون برهونات على موجودات الم سس .

ت-الدادنون العاديون ةير الم منين برهونات على موجودات الم سس .
-المال الممتازون (حمل ا سهم الممتازة).

-حمل ا سهم العادي .

هووذا و تسووتوفي فدو موون الفدووات أيووا موون حهو هووا بوول أن تسووتوفي الفدو التووي تسووبهها كاموول حهو هووا ،واذا
كانت حصيل التصوفي ةيور كافيو لتسوديد الودادنين العواديين ،فإنوه يوتم توزيو المبلوغ المتووافر لهوم بشوكل

نسبي بينهم.

 .2اإلدارة والسيطرة :يشير هوذا العامول إلوى رةبو الموال الحواليين حملو ا سوهم العاديو فوي الحصوول
علووى ا م ووال اإلضووافي المطلوب و عوون طري و ا ت و ار
الممتووازين لووي

واصوودار أسووهم ممتووازة ،ن الوودادنين والمووال

لهووم الحو فووي المشووارك فووي اإلدارة طالمووا أن المنشووثة تفووي بالتزاماتهووا الثابتو اتجوواههم،

وبذل فإن سيطرة المال الحاليين علوى اإلدارة سوتبهى كموا هوي وهوذا واذا كوان الهودف الرديسوي للموال
اعودة الملكيو  ،ولكون تعوار

هوو المحافظو علوى السويطرة وعودم الرةبو فوي توسوي

عامول السويطرة مو

عامل ا مان د يجعل المنشثة تتخلى عن التمس بهذا العامل (المرسي واللحلح2006 ،ك .)257
 .5المرونــة :ويعنووى أن يوووفر ا ت و ار
التمويوول الممتل و  ،فووا ت ار

للمنظم و مرون و فووي التمويوول أكثوور موون المرون و التووي يوفرهووا

متوووفر بووثنواغ متعووددة ومواعيوود متفاوت و وبكميووات تتناسووب والحاج و  ،فووي

حووين أن التمويوول عوون طري و زيووادة أر

المووال

تتوووفر فيووه مثوول هووذر الم ازيووا،

سوويما وأن التمويوول

با موال الممتلك يتطلب أن يكون حجوم اإلصودار بمسوتو يبورر تحمول اإلجوراأات وتكواليف اإلصودار

(عهل2009 ،ك .)154
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 .6األثر على العوائـد :ويعنوي أن ا تو ار
ن ح و المهوور

أ ول أثو ار فوي تآكول العوادود بالمهارنو مو زيوادة أر

الموال،

يهتصوور علووى الفوادوود التووي سوويتم اسووتيعاب جووزأ منهووا موون خووالل الض وريب (الوووفر
موون زيووادة أر

الض وريبي) ،علووى النهووي

المووال التووي ت و دي بالضوورورة إلووى زيووادة حهو هووا فووي ا ربوواح

الخاضع للضريب (عهل2009 ،ك .)154

سادساً :أهم العوامل التي تؤثر على مصادر التمويل:

يمكن تصنيف العوامل التي ت ثر على مصادر التمويل كالتالي(آل شبيب2007 ،ك :)237

 -1العوامل الداخلية:

أ .طبيع و ا سووتثمارات الهادم و والمهت وورح تنفيووذها والتوودفهات النهدي و المتو و و الحصووول عليهووا ومرك ووز
المشروغ ودرج مالأته المالي .

ب .تركيب هيكل أر

المال ونسب المديوني  ،ودرج سيول ا صول ،ونسب عنصر النهدي مون هوذر

ا صول ،ومعدل دوران البضاع في المخزن.

ت .أسعار ا سهم للمشاري المنافس في السو المالي ،و درته على ا ستمرار.
 .المخاطر التي يتعر

لها المشروغ أو ا ستثمارات المهترح تنفيذها.

 .كفاأة إدارة الشرك وسمعتها.

 -5العوامل الخارجية و نذكر منها:
أ .معدل أسعار الفاددة في السو المالي ومد توفر البدادل للتمويل.

ب .الهوانين التي تحكم عملي إصدار أدوات التمويل والشروط المطلوب تحهههوا عنود عمليو اإلصودار
كالضمانات المطلوب حجم ا حتياطات الواجب احتجازر.

ت .معد ت الضريب على الدخل.

 .الدورات ا تصادي والنشاط ا تصادي ودرج انفتاح السو والمنافس .

سابعاً :مفهوم تكلفة األموال و حسابها:

تلعب تكلف ا موال من مصادرها المتعددة والمتنوع دو ار أساسويا فوي ا ختيوار مون بينهوا لتشوكيل موزيل

الهيكل المالي للشرك وهي بمثاب اررات استراتيجي تثخذ التكلف وعوامل أخر بالحسبان لذل الغر

مثوول حجووم التمويوول المطلوووب والمناسووب لحجووم ا سووتثمار المخطووط لووه و وودرة التوودفهات النهدي و الداخل و
للوفوواأ بكلفو الوودين والوودفعات موون أصوول الهوور

باإلضوواف إلووى ا لت ازمووات ا خوور الناتجو عوون النشوواط

ا تصادي للشرك  ،ومفهوم تكلف ا موال وكيفي حسابها كما يليك
 -1مفهوم تكلفة األموال:

يمكوون تعريووف تكلف و ا م ووال بثنهووا ت الحوود ا دنووى لمعوودل العادوود الووذي ينبغووي تحهي و علووى ا سووتثمارات
المهترح ت ،وعند تحهي عادد يهل عن هذا المعدل فإن المو ف المالي صوحاب الشورك سيصوبح أسووأ

مما كان عليوه مون بول ،مو انخفوا

إجموالي الهيمو السوو ي لوألو ار الماليو الخاصو بالشورك  .بينموا
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يو و دي تحهيو و مع وودل عاد وود اكب وور م وون ه ووذا الح وود ا دن ووى (تكلفو و ا مو ووال) إل ووى تحس ووين الحالو و الماليو و
صحاب الشرك م ارتفاغ الهيم السو ي

و ار هم المالي  ،ويجب ا خذ بالحسبان أنه عند الكالم عن

تكلف و مهوودار معووين موون ا م ووال فإننووا فووي الحهيه و نووتكلم عوون تكلف و شووامل  ،أي تكلف و خلوويط موون أم ووال
الملكي و وأم ووال ا ت و ار

 ،ويرج و هووذا إلووى أن المهوودار المعووين موون ا م ووال الووذي ستسووتخدمه الشوورك

لتمويل استثماراتها الرأسمالي المهترح يثتي عادة من مصادر مختلف و ش أن تكلف كل نوغ مون هوذر

ا ن وواغ يختلووف عوون تكلف و ةيوور موون ا ن وواغ .ولووذا فموون الخطووورة أن نثخووذ تكلف و نوووغ واحوود موون هووذر
ا موال ونعتبرر تكلف ا موال ستثمار رأسمالي مهترح معين (المرسي واللحلح2006 ،ك .)262

 -5حساب تكلفة التمويل:

عملي حساب تكلف التمويل تمثل واحودة مون الصوعوبات الرديسو التوي تواجوه اإلدارة الماليو فوي منشوآت
ا عمال ،كما أن الحساب الحهيهي لتكلف التمويل يعتمود علوى التخموين والتهودير ،وعموموا فوإن ا هتمووام
لحووساب تكلف و التمويوول ينحصوور فووي مصووادر التمويوول الطويلو ا جوول -الهوورو

طويلو ا جوول وحهووو

الملكيو -علوى اعتبار أنهما المصادر الرديس للعمليات ا ستثماري (ا ةا2005 ،ك .)64-63
أ .كلفـــة األسهــم العاديــة:

تعد ا سهم العادي احد أهم مصادر ا موال من عناصر حهو الملكي  ،ويتم إصدارها بهيم اسومي
تثب ووت عل ووى كوب ووون الس ووهم الع ووادي ،ولألس ووهم العاديو و العدي وود م وون اله وويم الت ووي تتك ووون نتيجو و للظ ووروف
ا تصووادي والتاريخيو والهانونيو والمحاسووبي  ،فالهيمو السووو ي للسووهم تتكووون نتيجو للتووداول فووي السووو

المالي وتختلف عن الهيم ا سمي وخاص للشركات ديم التثسي  ،وهنا

يم إصدار للسهم يعبور

عنهووا سووعر إصوودار السووهم الواحوود والووذي يكووون عووادة أ وول موون سووعر السووو وأكثوور موون الهيم و ا سوومي

وبووذل فإنووه يختلووف عوون الهيمو ا سوومي والهيمو السووو ي لووه ،والهيمو الدفتريو للسووهم التووي تحتسووب موون

وا

سجالت المشروغ وهي تختلف أيضا عن الهيم ا خر المذكورة ،وهذا ا ختالف في ويم ا سوهم

ي دي إلى اختالف كلفو التمويول بإصودار ا سوهم مون مشوروغ إلوى آخور ،وكوذل يكوون ا خوتالف بوين

كلف التمويل با سهم مهارن بمصادر التمويل المتاح ا خر ( .آل شبيب2007 ،ك .)316-315

وكلف التمويل بإصدار ا سهم العادي تعتمد على العناصر التالي (النعيمي وآخرون2002 ،ك :)412
 حجم ا موال المطلوب لتنفيذ ا ستثمار الرأسمالي المهترح. سعر اإلصدار للسهم الواحد. -ا رباح المتو ع لكل سهم.

 الزيادة المتو الحصول عليها من ا رباح بعد تنفيذ ا ستثمار الممول با سهم العادي . إضاف إلى كلف اإلصدار والعمو ت المترتب على المشروغ وعدد ا سهم المصدرة.وكلف ا سهم العادي الجديدة ( غ) ،أو أر

المال الممتل الخارجي ،هي بالضورورة تكوون أعلوى مون

كلفو ا ربوواح المحتج وزة ( ح) ،والسووبب يعووود إلووى وجووود كلووف وود تتحملهووا المنشووثة عنوود إصوودار أسووهم
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جديوودة ،والتووي يطل و عليهووا كلووف تسوووي ا سووهم أو كلووف التعووويم وهووذا يعنووى بووثن المنشووثة سوووف لوون
تستفيد من كامل الهيم السو ي التوي تبواغ بهوا ا سوهم الجديودة ،وانموا ستسوتلم المبلوغ المتبهوي بعود طورح

كلووف التعووويم ،كلفو اإلصوودار الجديوود موون ا سووهم ( غ) ،يمكوون إيجادهووا كمووا يلووي (النعيمووي وآخوورون،
2002ك )412ك

غ
بحي ،
غ = كلف السهم العادي .

م = مهسوم ا رباح للسهم العادي.
= صافي سعر السهم العادي.

= معدل النمو في مهسوم ا رباح للسهم العادي.

ت= كلف التعويم.

ب .كلفة األسهم الممتازة:
تتميووز ا سووهم الممتووازة عوون ا سووهم العادي و فووي أن حمل و ا سووهم الممتووازة لهووم الح و فووي اسووتالم أربوواح

نهدي و دوري و وبنسووب ثابت و موون الهيم و اإلسوومي للسووهم الممتوواز ،كمووا أنهووم

يفهوودون حههووم فووي اسووتالم

ا ربواح إذا لوم تعلون المنشوثة عون توزيو أربوواح فوي أي سون مون السونوات ،أي أن أربواح ا سوهم الممتووازة

هي أرباح تراكمي  ،وثبات العادد الذي يحصل عليه حمل ا سهم الممتازة يجعل منها مشابها للسوندات،

إ أن حمل ا سهم الممتازة هم بمثاب مالكين للمنشثة وليسوا دادنين كحمل السندات ،لذل فإن ا سهم
الممتازة تشبه السندات من حي

ثبوات العادود المتحهو عليهوا وتشوبه ا سوهم العاديو مون حيو

ملكي (النعيمي والخرش 2015 ،ك .)160

أنهوا أداة

وكلف ا سهم الممتازة تمثل تدفهات نهدي مستمرة لحمل هذر ا سهم ،وتحسوب بموجوب المعادلو التاليو
(النعيمي وآخرون2002 ،ك )415 -414ك
كلفة األسهم الممتازة =
حي أن:
رم= مهسوم الربح للسهم الممتاز
صفر= سعر بي السهم الممتاز
م= سعر السهم مطروحا منه كلف اإلصدار
ت= كلف اإلصدار.
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ج .كلفة األرباح المحتجزة:
تعتبر ا رباح المحتجزة من مصادر التمويل بالملكي وهي من مصادر التمويل المتاحو إلدارة المشوروغ
نها ضمن عناصر حهو الملكي السادل ويستطي المشروغ استخدام ا رباح المحتجوزة فوي أي و وت،

وا ربوواح المحتج وزة هووي عبووارة عوون المبووالغ التووي تووم احتجازهووا (أي عوودم توزيعهووا) موون ا ربوواح المتحهه و
ةر
ا
بهدف استخدامها كمصدر من مصادر التمويل

التوسعات المستهبلي للمشروغ ،وكلفو التمويول

با رباح المحتجزة تعد كلف ضمني تساوي التمويل بالملكي (ا سهم العادي ) ن ا رباح المحتجزة هي

جوزأ موون ا ربوواح المتاحو للتوزيو علووى المسوواهمين ،وبالتووالي هووي حو موون حهووو المسوواهمين حيو
البووديل عوون احتجوواز ا ربوواح دف و

أن

يمتهووا نهوودا للمسوواهمين موون الناحي و العملي و  ،وبصووورة عام و أن كلف و

ا رباح المحتجزة أ ل من كلف التمويل با سهم العادي لسببينك-

األول :أن ا رباح الموزع تخض للضريب على الدخل وعند احتجازها

تخض للضريب .

الثاني :أن إعادة استثمار ا رباح الموزع من بل المساهمين أنفسهم يخض لعمول الوسطاأ أي عنود
إعادة ا ستثمار عن طري شراأ أو ار ماليو فوي السوو الموالي سويدف المسواهمون مبلوغ إلوى الوسوطاأ
عنوود تنفيووذ عمليووات ا سووتثمار ،بينمووا عنوودما تهوووم الشوورك بالتمويوول با رب واح المحتج وزة فإنهووا

تخسوور

عمول الوسطاأ ،إن ذل معنار أن التمويل باستخدام ا موال المتراكمو مون ا ربواح المحتجوزة أ ول كلفو
من التمويل با سهم العادي

.)324 -323

ستبعاد كلف الضريب والعمول المشار إليهموا أعوالر (آل شوبيب2007 ،ك

ويمكن احتساب كلف ا رباح المحتجزة بالمعادل التالي (النعيمي وآخرون2002 ،ك :)417
) ( -1غ)

ح= غ*(-1

ح= كلف ا رباح المحتجزة

غ= الكلف ا ساسي للتمويل با سهم العادي
= الضريب

غ= العمول

كلف ا رباح المحتجزة= كلف ا سهم العادي * ( -1الضريب ) (-1العمول (.
ح .كلفة الدين:

وكلف الدين بعد الضريب هو معدل الفادودة عون الودين ( د) مطروحوا منهوا الووفر فوي الضوريب النواجم
بسوبب ميوزة الفوادوود فوي تخفيوف العووبأ الضوريبي ،وهوي نفسووها ( د) مضوروب فوي (– 1

أن (

) هووي معوودل الضوريب الحديو للمنشووثة ،وتظهوور المعادلو أدنووار كلفو مكووون الوودين بعوود الضوريب

كاآلتي(النعيمي وآخرون2002 ،ك )412ك

كلف الدين بعد الضريب = معدل الفاددة – الوفورات الضريبي
=

د * (-1

)
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) ،حيو

 .1حساب التكلفة المتوسطة المرجحة لألموال:
يمول ا ستثمار عن طري عدة مصادر للتمويل ،ولكل مصدر تكلف خاص ؛ ومون الضوروري حسواب
الموال المخصوا لتمويول اسوتثمار موا .وتكلفو جملو أر

تكلفو أر

الموال يجوب أن تسواوي متوسوط

التكلفو لعناصور التمويول المختلفو وبالتوالي علوي المودير الموالي أن يهووم بحسواب التكلفو المتوسوط
المرجح ل أر

المال ،ويتم ذل كما يلي (كراج وآخرون2000 ،ك )139ك

 .1حصر وتحديد الوزن النسبي لكل مصدر من مصادر التمويل.

 .2ضرب النسب في التكلف المناظرة للحصول على التكلف المرجح لكل المصادر.
 .3تجم التكاليف المرجح لمصادر التمويل للحصول على التكلف المتوسط المرجح لألموال.

والمعادلو و أدن ووار يمك وون اس ووتخدامها لحس وواب الكلفو و المتوس ووط المرجحو و لو و أر

الم ووال(النعيمي وآخ وورون،

2002ك )422ك

م م ر = ] (نسب الدين) × (كلف الدين بعد الضريب ) [ ( ] +نسب ا سهم الممتازة) × (كلف

ا سهم الممتازة) [ ( ] +نسب حهو الملكي ) × (كلف حهو الملكي )[
=

د

حي

م+

مم+

غم

أن ك
م م ر = الكلف المتوسط المرجح ل أر

د

المال.

م = الكلف الموزون للدين بعد الضريب .

م م= الكلف الموزون لألسهم الممتازة.

غ م = الكلف الموزون لألسهم العادي .

ويالحظ عند مراجع الميزاني العمومي للشركات الصناعي المدرج في بورص فلسطين واستكشاف
مكونات الهيكل المالي لكل شرك على حدا ،واحتساب الكلف المتوسط المرجح ومهارنتها بافت ار

هيكل مالي افتراضي مساوي في الهيم للهيكل المالي الحهيهي ويحتوي على مكونات مالي فرضي

تتضمن التمويل بالسندات واحتساب تكلفتها بتكلف مساوي لسندات البن التجاري الفلسطيني باعتبارها

الشرك الوحيدة المصدرة للسندات في بورص فلسطين ،ويتضمن كذل

طويل ا جل وباحتساب تكلفته كتل

التمويل با ت ار

المباشر

الواردة في مجتم الدراس  ،هذا واضاف إلى المكونات المالي

ا خر المتواجدة في الهيكل المالي الحهيهي ،وهذا يعني إعادة ضبط مزيل الهيكل المالي بصورة

افتراضي  ،ف انه يمكن التوصل و و بعد تطبي نموذ السمبلك

و و و إلمكاني تهليل تكلف الهيكل المالي

للشركات في مجتم الدراس من الناحي النظري و يمكن الجزم بها ،إذ بد من مناسب الهيكل المالي

ا فتراضي للتدفهات النهدي الداخل الشهري ودراس مد مناسبتها لدفعات تكلف الهيكل المالي ،آخذين
بعين ا عتبار التدفهات الخارج ا خر ذات العال بثنشط الشرك  .وهذر إشارة للمدراأ الماليين في

شركات مجتم الدراس لدراس إمكاني تهليل تكلف الهيكل المالي ومد مناسبته لوا
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شركاتهم.

المبحـث الثانـي
هيكل رأس المــال ومحـددات الهيـكل المـالي
المقدمة.

أوالً :مفهوم هيكل رأس المال.

ثانياً :نظريات هيكل رأس المال.

ثالثاً :العوامل المؤثرة على تركيبة رأس المال.

رابعاً :العائد.

خامساً :المخاطرة.

سادساً :أنواع المخاطر.

سابعاً :تأثير الرفع المالي على العائد.
ثامناً :الهيكل األمثل لرأس المال.

تاسعاً :محددات الهيكل المالي.
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المبحث الثاني ــــــ هيكل رأس المــال ومحـددات الهيـكل المـالي
مقدمة:
تهدف الشركات إلى تحهي الربح ،وتعظيم الهيم السو ي لها ،وذل يهوم علوى أر

الموال ،فو أر
المووال

المووال هووو ووام أي نشوواط ،والم و ثر الهوووي فووي اسووتم اررر ونجاحووه ،وموون الضووروري مراجع و أر

واعادة هيكلته لي دي بدورر إلى انتعاش النشاط الذي يهوم عليه من خالل توفير التمويل المناسوب الوذي
م وون ش ووثنه أن يع ووزز ا ص ووول الثابتو و ومتطلب ووات أر
التمويوول موون التمويوول بثسووهم أر
المصووادر فووي مسووتثمري أسووا أر

الم ووال العام وول ف ووي الش ووركات .وتتع وودد مص ووادر

المووال ،والتمويوول عوون طريو ا تو ار

موون البنووو أو ةيرهووا ،وتتمثوول

المووال الووذين يهومووون با كتتوواب علووى السووندات وةيرهووا موون ا و ار

المالي التي تصدرها الشركات.
وم و ذل و ،
كوواف لهيكلي و أر

تحبووذ كثيوور موون الشووركات التمويوول الووذي يعتموود كليووا علووى أسووهم أر

الم وال كمصوودر

المووال ،أمووا الووديون فهوود تكووون أحوود العناصوور ا وول تكلف و ؛ حي و

أنهووا ليسووت موون

ا م ووور الدادمو و  .وم وون ناحيو و أخ ووري،

يمك وون ا عتم وواد كثيو و ار عل ووى أر

الم ووال المهت وور  ،حيو و

أن

المهرضووين وود يرفضووون تمويوول الشووركات عنوودما يكووون المركووز ا دتموواني بهووا معرضووا لنسووب مخوواطرة
مرتفع (كويل2000 ،ك .)7
وموون المواضووي التووي كثيو ار مووا تثخووذ حيو از كبيو ار موون تفكيوور وو ووت الموودراأ الموواليون هووو البحو

العال بين هيكل أر

عوون

المال والتي يهصد بها نسب المز (خليط) التمويل المرةوب بين حهو الملكيو

والديون وتثثير هذا المز على سعر السهم ،ويعد هذا هودف اإلدارة الماليو المتمثول تعظويم ثوروة الموال

(أصحاب المشروغ) والذي يثتي من خالل رف الهيم السو ي للسهم .وبالتالي فإن هدف المودير الموالي

ه ووو المالدمو و ب ووين العاد وود والمخ وواطرة للوص ووول إل ووى أعظ ووم يمو و سو وو ي للس ووهم ف ووي الس ووو (خص وواون ،
2011ك .)124
و سيتناول هذا المبح

مفهوم هيكل أر

المال و العوامل التي ت ثر علوى و اررات تركيبو أر

الموال،

والنظريات التي حاولوت تفسوير السولو التموويلي لود مودراأ شوركات ا عموال ،والعادود والمخواطرة حيو
انه من مهام المدير المالي المواأم بوين العادود والمخواطرة لزيوادة الهيمو السوو ي ؛ حيو
مهمان في توليفو هيكول أر
هذا المبح

الموال ،وأثور الرفو الموالي علوى العوادود الماليو والهيمو السوو ي  .ثوم ينتهوي

بالتعريل على المحددات لهيكل أر

المال.

 30


يعودان محوددان

أوالً :مفهوم هيكل أرس المال:

من أكثر المواضوي التوي يوتم بحثهوا ومنا شوها ضومن مفهووم اإلدارة الماليو هوو تحديود الموزيل المناسوب
أن مواضووي تحديوود هيكوول التمويوول

موون الووديون والملكي و أي تحدي ود هيكوول التمويوول لوود الشوورك  ،حي و

(ديووون ،وحهووو الملكي و ) وموود ارتبوواط هيكوول التمويوول بالهيم و السووو ي للشوورك تعتبوور موون المواضووي
ا كثر جد وتعهيدا لد المهتمين في مجال اإلدارة المالي  ،و يوزال هنوا خوالف لود المنظورين فوي
الفكوور المووالي حي و

توجوود أكثوور موون نظري و تحوواول تفسووير العال و بووين هيكوول التمويوول والهيم و السووو ي

للشورك  ،وبمطالعو أكثور مون م لوف فوي ميودان اإلدارة الماليو وفوي فتورات زمنيو مختلفو نجود التعواريف
التالي و ك " يعتبوور هيكوول أر
طويل ا جل في الشرك

المووال عنص و ار موون هيكوول التمويوول ،حي و

أنووه يعبوور عوون مكون وات التمويوول

لفترة طويل ت (المرسي واللحلح2006 ،ك .)245

أما هندي(2008ك  )527فهد عرف هيكل أر

المال بثنه تذل الجزأ الوذي يشوتمل فهوط علوى مصوادر

التموي وول طوي وول ا ج وول الت ووي تتمث وول ف ووي وورو

طويلو و وحه ووو الملكيو و بم ووا فيه ووا ا س ووهم الممت ووازة إن

وجدتت.
كما عورف بثنوه ت التمويول طويول ا جول أو الودادم ،المتجسود بكول مون المديونيو طويلو ا جول (الخصووم
طويل ا جل) ،ا سهم الممتازة إن وجدت ،وحهو الملكي المكون من كل من ا سهم العادي وا ربواح
المحتجزة ،وا ستدجار المالي طويل ا جلت (النعيمي والتميمي2009 ،ك .)349
ويشووير خصوواون (2011ك  )124إلووى ت أن موون المواضووي التووي كثي و ار مووا تثخووذ حي و از كبي و ار مووت تفكيوور
وو ووت الموودراأ الموواليون هووو البح و

عوون العال و بووين هيكوول أر

المووال والووذي يهصوود بووه نسووب المووز

(خليط) التمويل المرةوب بين حهو الملكي والديون وتثثير هذا المز على سعر السهمت .
وعوورف أيضووا ت هيكوول أر

المووالك فهووو حهووو المسوواهمين  +وورو

طويل و ا جوولت (السوويد2013 ،ك

)216
ويالحووظ أن هنووا شووبه إجموواغ بووين الكتواب فووي اإلدارة الماليو علووى اخووتالف سوونوات تووثليف كتووبهم بووثن
هيكوول أر

المووال يمثوول التمويوول طويوول ا جوول والووذي يتمثوول فووي بنوودين موون الش و ا يسوور ي ميزاني و

عمومي و وهمووا الخصوووم طويل و ا جوول و و س وواأ كانووت وورو
حهووو المسوواهمين والتووي تشوومل أر

مباش ورة و أو تمويوول بالسووندات و و و وو ،وكووذل

المووال (ا سووهم الهادم و ) وا ربوواح المحتج وزة وا سووهم الممتووازة إن

وجدت ،و أي بنود أخر مثل عالوة اإلصدار وما إلى ذل من البنود التي تعتبر من حهو الملكي .
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ثانياً :نظريات هيكل رأس المال:

وموون النظريووات التووي حاولووت تفسووير هووذر العال و بووين نسووب المديونيو وسووعر السووهم السووو ي النظريووات

التالي (خصاون 2011 ،ك )200ك

 -نظري موديكلياني وميلر 1258م.

 نظري موديكلياني وميلر المعدل 1263م. -نظري المبادل .

 نظري ا لتهاط. نظري اإلشارات الصادرة عن المنشثة.وتعتبر نظري موديكلياني وميلر في عام 1258م نهطو تحوول فوي النظريو الماليو الحديثو  ،باإلضواف
إلى إثارة اهتمام وتجديد أفكار الباحثين بمفهوم الهيكل المالي ا مثل و د أدخل على هذر النظري عودد

موون المهترحووات والتعووديالت والتووي خرجووت بعوودة نظريووات أخوور منهووا نظري و التبووادل فووي ظوول ةيوواب
الض وريب وكلف و اإلفووال

و نظري و

(خصاون 2011 ،ك .)200
والنظريات المفسرة لهيكل أر

واإلشووارات الصووادرة عوون المنشوواة باإلضوواف إلووى نظري و ا لتهوواط

المال سابه الذكر متضمن الفرضيات التي امت عليها كما يليك

 .1نظرية موديكلياني وميلر:
تم نشر نظري موديكلياني و ميلر في عام  1958وكانت و تزال هذر النظري موضوغ جدل ونهاش

المهتمين في اإلدارة المالي حي

برهنوت هوذر النظريو تحوت مجموعو مون ا فت ارضوات أن يمو الشورك

تووزداد بشووكل مسووتمر كلمووا زادت نسووب الوودين وذل و بسووب إمكاني و تحهي و الوووفر الض وريبي ن الفوادوود

المدفوعو تسووجل نفهووات مهبول و ضوريبيا وبالتووالي تو دي إلووى تخفووي

تكلف و أر

المووال وبالتووالي تحهي و

يم أعلى للسهم في السو و د أشارت النظري أنه في ظل ةياب الضريب فإن الهيم السو ي للشرك

تتثثر بهيكل التمويل أي بتغيرات نسب الرافعو الماليو ولوذل أكودت النظريو عودم وجوود هيكول تمويول

أمثل ( خصاون 2011 ،ك .)201

وأما الفرضيات التي امت عليها هذر النظري كما نسو ه في الجدول ر م ( )2التاليك

 33


وجدول رقم ( :)5يبين أهم افتراضات موديكلياني عام 1521م واالنتقادات الموجهة لها:
االفتراضات

االنتقادات

 .1عدم وجود تكاليف وساط في بورصات ا سوا المالي .
 .2الشرك تعمل في ظل سو المنافس التام حي تستطي دخوول
السووو لش وراأ وبي و مووا ترةووب موون ا و ار المالي و دون التووثثير علووى
أسعار تل ا و ار المالي .
ويترتب على ذلك:
 توافر واتاح المعلومات عن المنشثة العامل في ا سوا المالي .
 إمكانيو ش وراأ المشووتر مووا يحتاجووه موون اسووتثمارات مالي و مهمووا
كانت ليل .
 كاف المسوتثمرون يتصورفون علوى ا سووا الماليو بطريهو رشويدة
وعهالني .

هذا ا فت ار ةير وا عي في المجال التطبيهي للشركات.
هذا ا ت ار ي دي إلى استنتا مفادر أن معدل كلف التمويل
يكو و ووون مسو و ووتهال عو و وون الهيكو و وول المو و ووالي ،وهو و ووذا ا سو و ووتنتا ةيو و وور
موضو و وووعي .فو و ووافت ار سو و ووو منافس و و و تام و و و صو و ووعب التحهي و و و
لألسباب التالية:
 عر ا موال ةير مرن.
 عدم توافر المعلومات عن جمي المتعاملين في السو .
 الهواعوود التووي تحكووم المعووامالت فووي سووو المووال تختلووف عوون
تل التي تحكم سو السل .

هذا االفتراض غير عملي لألسباب التالية:
 .3إمكاني تهسيم الشركات إلى مجموعات متجانسو مون علوى أسوا
درجو و و المخ و وواطرة لنش و وواطها وب و ووذل تتع و وور له و ووا الش و ووركات ض و وومن  صعوب تصنيف الشركات التي لها نف درج المخاطرة.
 تباين الهيود المالي على الشركات المالي .
مجاميعها لنف الدرج من المخاطرة.
 اخووتالف أسووعار الفادوودة علووى الهوورو الممنوح و للمنشووثة موون
و و و ووت آلخو و وور ،تبعو و ووا لحجو و ووم الهو و وور والضو و وومانات المهدم و و و ،
ومجا ت ا ستثمار ،فضال عن المركز المالي.
 .4تساوي الفرد والشرك ومن ناحي المهدرة على ا ت ار

لي له سند أو دعم ن معدل الفاددة يتوف على عوامل عديودة
كالظروف ا تصادي  ،والمركز المالي للمهتر  ،ومدة الهور .
فضووال عوون أن الفادوودة علووى ا ت و ار تخصووم ة و ار ض وريب
ال وودخل ،ل ووذل ف ووإن اس ووتخدام التموي وول المهت وور يهل وول م وون كلفو و
التمويل ،ا مر الذي يعني أن زيادة نسوب التمويول تزيود مون يمو
الشرك .
كلفو التمويوول ليسووت دالو للرافعو الماليو فحسووب ،بوول أنهووا تعتموود
على حجم المنشاة وتركيب الموجودات ومعدل النمو في العوادد.

.

 .5كلف التمويل يعد دال الرافع المالي
المصدر(Frank. & Goyal, 2005: 6) :

 .5نظرية )  ( M&M-1963المصححة في ظل وجود الضرائب:
كما دم موديكلياني وميلر مهال بعنوان ) ضرادب دخل الشرك وتكلف أر

المال( ،والتي أشوارت إلوى

أن الفر بين يم الشورك التوي تسوتخدم التمويول بالرافعو الماليو فوي هيكول أر

مالهوا ،و يمو الشورك

التي تعتمد على التمويل بحهو الملكي  ،هو في الهيم الحاليو للوفوورات الضوريبي  ،وان م ازيوا التمويول
المهتر

هي أكثر مما افترضار في بحثهما الساب (.)Modigliani & Miller, 1963

وأضوافت هوذر النظريو جانوب مو ثر علوى تكلفو التمويول ومون ثوم علوى يمو الشورك وهوو الجانوب

الضوريبي ،حيو

سومحت الهووانين الضوريبي فوي الو يوات المتحودة ا مريكيو بوثن مصوروف الفادودة هوو

بمثاب مخفف ضريبي وأن توزيعات ا رباح للمساهمين
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تعود مصوروفا يخفوف مون الضوريب المسوتحه

على الشرك وبالتالي كان ذل تبريو ار للشوركات بالتوجوه سوتخدام الرافعو الماليو أساسوا لتخفوي

تكلفو

التمويول ورفو الهيمو الجوهريو للشورك  ،و ود عبور ) (Ehrhardt & Brigham,2011عون ذلو

بالمعادل التالي ك

 VL = Vu + PV of tax shieldحي :

 =VLالهيم الجوهري للشرك الممول تمويال كامال بالدين.

 =Vuالهيم الجوهري للشرك التي

تستخدم الدين في تمويلها.

 =PV of tax shieldالهيم الحالي للوفورات الضريبي .
ومن هنا خلصت النظري إلى أن الهيكل ا مثل ل أر

المال هو الذي يسعى لجعل الهيم الجوهري

للشرك بثعلى درجاتها من خالل التمويل التام بالرافع المالي بنسب  100%رةم ما توصلت إليه هذر
النظري إ أن الوفورات الضريبي المتعله بالتمويل بالدين

تتمت ا ستهرار ن الوفورات الحالي د

تتحوول إلوى عجوز فوي المسوتهبل ،وهوو موا واد الد ارسوات التوي تلوت نمووذ ) (Modigliani & Miller

علوى التخلوي عون بعو

الفرضويات وتعويضوها بفرضويات أكثور وا عيو فوي تفسوير محوددات الهيكول

التمويلي للم سس كا خذ بعين ا عتبار مثال لدور كلفو اإلفوال
.)82

و كلفو الوكالو (أبوو حموام2013 ،ك

 .3نظرية المبادلة:
إن النهاش وا نتهوادات التوي وجهوت لنظريو موديجليواني وميلور ،ود أدت إلوى تطووير موا يعورف بنظريو

المبادل أو المهايض  ،والتي تهوم بموجبها الشرك بالمبادل أو المفاضل بوين منواف التمويول بالمديونيو
(المنوواف المتحهه و موون ناحي و الض ورادب) فووي مهابوول معوود ت الفادوودة المرتفع و وكلف و اإلفووال  ،ونظري و

المبادلو و تو ووازن ب ووين الوف ووورات الضو وريبي لل وودين وكلفو و اإلف ووال  ،أم ووا أه ووم ا فت ارض ووات الخاصو و به ووذر
النظري فهي(فتاح2005 ،ك )19-18ك

– توجووه المنشووثة إلووى وض و نسووب مديوني و إلووى الهيم و المسووتهدف وبشووكل توودريجي ،وبالطريه و نفسووها
تعدل المهسوم لغر

الوصول إلى نسب الدف المستهدف من بل الشرك .

– عدم وجود كلف لتعديل هيكل أر

مال الشرك أو أنها تكون موجودة ولكن بنسب منخفض .

– إن نسب المديوني المثلى للمنشثة يمكن تحديدها من خالل التبادل بين كلوف ومنواف ا تو ار
ا حتفاظ بموجوداتها وخططها ا ستثماري مستهرة.

– يام الشرك باستبدال الدين بالملكي أو الملكي بالدين لحين تعظيم يم الشرك
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مو

الشكل رقم ( )2يوضح العلقة بين التمويل المقترض وسعر السهم

المصدر( :النعيمي و التميمي)431 :2009 ،

ويالحظ أن يم السهم في السو ترتف إلى حد معين وذل بارتفاغ نسب المديوني ويرج السوبب
إلووى الرف و المووالي الووذي يزيوود موون الربحي و ممووا يزيوود موون الطلووب علووى أسووهم الشوورك فووي سووو ا و ار

المالي  ،إ أن سعر السهم يعود للهبوط بعد حد معين مون المديونيو بسوبب مخواطر اإلفوال
التووي توونجم عوون التمويوول المهتوور

والتصوفي

والووذي يمكوون ترجمتووه بمخوواطر الوفوواأ بالووديون والووذي يهوودد المنشوواة

بالتصفي من الدادنين أو بهورار داخلوي للمنشواة .هوذا وعوالوة علوى أن الفوادود تهلول مون الكلوف ،حيو

فوادوود الهوورو

أ وول تكلفو موون تكلفو إصوودار ا سوهم العاديو والممتووازة .كمووا وأن فوادوود الهوورو

أن

تعاموول

معامل الكلف وتطرح من إجمالي الربح في ادم الدخل ي شرك .
 .2نظرية االلتقاط:

علووى الوورةم موون أن نظري و التبووادل وود سوويطرت علووى أسوواليب تمويوول الشووركات لفت ورة طويل و  ،إ أن

ا نتبار د بدأ يتحول أيضا في نظري ا لتهاط ).(Ross, etal, 2001:438

ونظريو ا لتهوواط هووي نظريو للمفاضوول بووين مصووادر التمويوول الداخليو ومصووادر التمويوول الخارجيو  ،إن
بوودايات هووذر النظري و كانووت م و د ارس و  ،Donaldson 1961و وود تووم تطوووير هووذر النظري و موون بوول
 Stewart Myersإذ ا توورح موودخل ا لتهوواط لهيكوول أر
عنودما تبحو

المووال ،وتفتوور

هووذر النظري و أن الشوورك

عون تمويول اسوتثماراتها تموويال طويوول ا جول فهوي لوديها تفضويالت فوي اسوتخدام مصووادر

التمويوول المختلفو  ،التفضوويل ا ول هووو اسووتخدام مصوودر التمويوول الووداخلي والمتمثوول با ربوواح المحتجوزة،
وفي حال عدم كفاي هذا المصدر تلجث الشرك إلوى مصودر التمويول الخوارجي المتمثول بالوديون ،وتهووم

الشوورك بإصوودار ا سووهم العادي و الجديوودة كملجووث أخيوور عنوودما تصووبح ةيوور ووادرة علووى اسووتيعاب ديووون
جديدة (فتاح2005 ،ك .)47
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 .2نظرية اإلشارات الصادرة عن المنشأة:
افترض ووت نظريو و موديكلي وواني وميل وور أن المس ووتثمرين يمتلك ووون نفو و

المعلوم ووات الت ووي يمتلكه ووا الم وودراأ

بخصوووا الشوورك  ،وهووذا مووا يعوورف بالمعلومووات المتماثل و  ،ولكوون فووي الحهيه و فووإن الموودراأ يمتلكووون

معلوموات أفضول موون المسوتثمرين الخوارجيين ،وهووذا موا يعوورف بالمعلوموات ةيور المتماثلو  ،والتوي يكووون
المووال ا مثوول ،حيو

أن المعووروف أن الشوورك تلجووث إلووى التمويوول عوون

لهووا تووثثي ار كبيو ار علووى هيكوول أر

المحتمل ،أما عند تو ظروف سيد فتلجث إلى البح

عون مصوار التمويول الخارجيو مون خوالل زيوادة

طريو ا تو ار
أر

أر

عنودما تتو و ظوروف مسوتهبلي أفضول وبالتوالي فهوي

ترةوب مون يشواركها ا زدهووار

مووال الشوورك بهوودف جووذب مسوواهمين جوودد للمشووارك فووي تحموول الصووعوبات ،ولووي

الم ووال أن الش وورك تواج ووه ص ووعوبات مس ووتهبلي ؛ فه وود تس ووعى الش وورك إل ووى زي ووادة ار

المحافظ على الطا اإل ت ارضوي للشورك حيو

أن التوسو فوي ا تو ار

تواجه صعوب في الحصول على المزيد من ا ت ار

ثالثاً :العوامل المؤثرة على قرار تركيبة رأس المال:
عن وودما نتح وود

ع وون مفه وووم هيك وول أر

كوول زيووادة فووي
الم ووال به وودف

المصورفي ود يجعول الشورك

(خصاون 2011 ،ك .)203

الم ووال فإنن ووا نتح وود

ع وون ن وووعين جدي وودين م وون المخ وواطر وهم ووا

المخوواطر التشووغيلي  ،وهووي المخوواطر المتعله و بنشوواط الشوورك دون اسووتخدام أي ديووون لتمويوول عمليووات
الشرك والنوغ الثاني من المخاطر هي المخواطر الماليو  ،وهوي المخواطر اإلضوافي التوي يتحملهوا موال

المشروغ نتيج لهرار الشرك استخدام الديون لتمويل عملياتها(النعيمي وآخرون2002 ،ك .)438

 .1المخاطر التشغيلية:

وهووي المخوواطر المتعلهو بنشوواط الشوورك أو عملياتهووا الرديسووي فووي و ووت

تتحموول الشوورك أي ديوون ،مثوول

مخ وواطر التكنولوجي ووا المرتبطو و ب ووالمنتل ،ومخ وواطر تغي وور أذوا المس ووتهلكين ،وةيره ووا .فكلم ووا زادت ه ووذر
المخاطر كلما لت درة الشرك على استخدام الدين ن استخدام المزيود مون الودين سويزيد مون الخطوورة.

فمثال ،الشرك المنتج للمواد ا ولي والتي لديها عهود بي طويل ا جل تكون مخواطر أعمالهوا أ ول مون
شوركات تنوتل سولعا كماليو وتتعور

لتهلوب حجوم المبيعوات ،فوا ولى تسوتطي أن تزيود مون ديونهوا بشوكل

أكبوور ،ن الووديون يترتووب عليهووا تحموول أعبوواأ ثابت و  ،ممووا يعنووي أن الشوورك تحتووا إلووى إي ورادات ثابت و

لتغطيتها(النعيمي وآخرون2002 ،ك .)438

والمخاطر التشغيلي تعتمد على مجموع من العوامل من أهمها(خصاون 2011 ،ك :)125

أ -درجـــة اســـتقرار كميـــة الطلـــب (عـــدد وحـــدات المبيعـــات) :يتصووف الطلووب علووى منتجووات بع و
الشووركات بووا ختالف فووبع

حين الطلوب علوى بعو

التشغيلي أ ل.

المنتجووات مثوول السوول ا سووتهالكي والغذادي و يتصووف با سووتهرار فووي

السول يتصوف بالتذبوذب ،فكلموا كوان الطلوب مسوته ار كلموا كانوت المخواطر

ب-درجة استقرار سعر البيع :كلما زادت لت المخاطر التشغيلي .
 37


ت-درجو و اس ووتهرار أس ووعار م وودخالت اإلنت ووا (المو وواد ا وليو و الداخلو و ف ووي اإلنت ووا )ك كلم ووا زادت ل ووت
المخاطر التشغيلي .

قدرة المنشأة على تعديل أسعارها استجابة للتغيرات في أسعار مدخلت اإلنتـاجك كلموا زادت لوتهذر المخاطر .وهذر النهط مهم وخاص في حا ت التضخم.

 الواقــع التشــغيليك أو موود اسووتخدام الشوورك للتكوواليف الثابتو التوويانخفا

اإلنتا  ،وكذل

يمكوون تخفيضووها فووي حووا ت

تزداد في حالو زيوادة اإلنتوا  ،فكلموا زاد الرفو التشوغيلي زادت مخواطر

ا عمال.

ح -مخاطر البيع األجنبي :كلما زاد عودد فوروغ الشورك الخارجيو وزادت حصو مبيعوات التصودير كلموا
زادت المخاطر التشغيلي للشرك نتيج زيادة مخاطر تذبذب أسعار الصرف العالمي .
 .5المخاطر المالية:
تعتبر المخاطر المالي هي المخاطر اإلضافي التي يتحملها مال المشوروغ (حملو ا سوهم) نتيجو

اسووتخدام ال ووديون لتموي وول عملي وواتهم التش ووغيلي  ،حيو و

موون المع ووروف أن حملوو ا س ووهم يواجه ووون مه وودار

محدود من المخواطر المتعلهو بعمول الشورك وهوي التوي تسومى بالمخواطر التشوغيلي  ،وهوي مخواطر عودم

التثكوود حووول الوودخل التشووغيلي فووي المسووتهبل وفووي حووال امووت الشوورك باسووتخدام الووديون (الرافعو الماليو )
لتمويوول عملياتهووا فهووذا يعنووي أن الشوورك تركووز مخاطرهووا التشووغيلي علووى حمل و ا سووهم ،ومخوواطر الرف و

المالي تعبر عون اسوتخدام التمويول ذو العادود الثابوت مثول الوديون وا سوهم الممتوازة (آل شوبيب2007 ،ك
.)164

الشكل رقم ( :)6العلقة بين الدين وبين معامل االختلف

المصدر( :النعيمي وآخرون)222 :5005 ،
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و يالحظ من الشكل الساب العال و بوين نسوب الودين (التوي يترتوب علوي زيادتهوا رفو موالي أو مخواطر
مالي ) و بين التذبذب في الهيم المتو ع لنصيب السهم الواحود مون ا ربواح المحههو  ،أو بوين المخواطر
والعادد ،والهدف من ذل معرف نسب الدين التي تحه أعلى يم للسهم الواحد.

رابعاً :العائد:

تتعد مفاهيم العادد من وجه نظر المستثمرين وكذل أنواعه وطر

التثكد والتي تتمثل في أن العادد يفو

المحيط بالمستثمر ،وهذا ما سيهدم تالياك

التكاليف؛ لتحهي

ياسه في محاول لتهليل حال عدم

الربح ،وذل

في ظل ظروف المخاطرة

 .1مفهوم العائد:

يعرف العادد أنهت مجموغ المكاسب والخسادر الناتج عن ا ستثمار خالل فترة زمني محددةت (آل

شبيب.(33 : 2006،

ويعرف أيضا أنه ت ما يحصل عليه المستثمر فوي المسوتهبل نتيجو تضوحيته فوي الو وت الحوالي بثموالوه

مون خوالل توظيفهوا بالعمليو ا سوتثماري لفتورة زمنيو محوددةت  ،إ أن حصوول المسوتثمر علوى العادود
المتو و لوي

ور لموا يحويط با سوتثمار مون احتموا ت و ووغ الخسوارة ،وتغييور السياسوات
م كودا ،نظ ا

الحكوميو وتغييور سوعر الفادودة ،وتهلبوات سوعر الصورف ،وظوروف ةيبيو يعجوز العهول البشوري عون

معرفتهوا رةوم التطوور العلموي والتكنولووجي ،فتبهوى تنبو ات المسوتثمر معرضو لشويأ مون عودم اليهوين ،
ويعتبور العادود مهرونوا بالمخواطرة المحوددين الرديسوين لصوانعي الهورار ،وهوذا نواتل مون العال و الوثيهو

وا رتباط المتوازي بينهما ،لكون زيادة المخاطرة ت دي إلى زيادة العادد ،و ل العادد تكون نتيجو لتهليول

ا خوذ بالمخواطرة ،وهوذا المبودأ فوي العلووم الماليو يعورف بمبودأ تالعال و التبادليو بوين العادود والمخواطرةت
 ،Risk – Return Trade – Offوهوذا يعنوي ضورورة تعورف المسوتثمر علوى حجوم كول مون العادود

والمخاطرة المتو عين دون ا كتفاأ بواحد منهما) أبو رحم 2002 ،ك

.)38

 .5أنواع العوائد:

أ -العائد الفعلي :وهو الذي يحههه المستثمر فعال من ا تناده أو بيعه داة ا سوتثمار وبوذل فهوي ود
تكون عوادود إيراديوه أو عوادود أرسومالي أو مزيجوا منهوا ،ويمكون حسوابه كواآلتي) :سوعر السوهم فوي

نهايو الفتورة  +التوزيعوات) – ) سوعر السوهم فوي بدايو الفتورة)  /سوعر السوهم فوي بدايو الفتورة)
رمضان2007 ،ك .)222

ب -العائد المطلوب أو المرغوب فيهك وهو العادد الذي يرةب المستثمر في الحصول عليوه وهوو عوادة
مووا يكووون مالدمووا لمسووتو المخوواطر التووي سوويتعر

لهووا المشووروغ أو أداة ا سووتثمار ويمكوون حسووابه

من خالل معادل تسعير ا صول الرأسمالي (النعيمي وآخرون2002 ،ك .)24
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ت -العائد المتوقع  :هوو الهيمو المتو عو للعوادود المحتمول حودوثها عنود ا سوتثمار فوي المشوروغ ويمكون
حسوابه كواآلتيك معودل العادود المتو و

للسوهم = (مجمووغ احتموا ت التحهو

حسوب الوضو

ا تصادي)  Xالعادد المتو لهذر ا حتما ت (رمضان2007 ،ك .)315

ث -العائـد الرأسـمالي :وهوو عبوارة عون التغيور فوي سوعر ا صول موضو ا سوتثمار ,ويمكون حسوابه
كواآلتي (:سوعر السوهم فوي نهايو الفتورة  -سوعر السوهم فوي بدايو الفتورة)  /سوعر السوهم فوي بدايو

الفترة(الصعيدي2011 ،ك .)24

ج -العائـد الجـاري :وهوو عبوارة عون التودفهات النهديو المسوتلم إموا علوى شوكل فوادود أو أربواح موزعو
ويمكن حسابه كاآلتي :يم التوزيعات  /سعر السهم في بداي المدة (الصعيدي2011 ،ك .)24

 .3قياس العوائد:

أ. -العائد على االستثمار:
وهو الذي يمثل مجموغ المبلغ المستثمر من تحهي ا رباح بعد الضريب حي

يحسب هذا المهيا

على النحو التالي(الم مني2002 ،ك )73ك
األرباح الصافية بعد الضريبة

العائد على االستثمار (=(ROI

المبلغ المستثمر (مجموع األصول)
ب -العائد على الموجودات:
تهي

هذر النسب مد كفاأة اإلدارة في استخدام ا صول ا ستخدام ا مثل ،في تحهي ا رباح

خالل ا ستثمار في ا صول المختلف  ،وتهارن هذر النسب بالسنوات السابه أو بمعيار الصناع  ،فكلما
ارتفعت هذر النسب يدل ذل على ارتفاغ كفاأة المصرف في استخدام أصوله والعك
حساب هذا النسب وفها للمعادل اآلتي )(Brigham& Ehrhardt,2005:454ك

العائد على الموجودات )= (ROA

حيو

صافي الربح بل الضريب
إجمالي الموجودات

ت -العائد على حقوق الملكية:
أن حهوو الملكيو تمثوول أر

صحيح ،ويمكن

الموال المودفوغ والمكووون مون ا سوهم العاديو وأسوهم ممتوازة باإلضوواف

إلى ا حتياطات المختلف مثل ا حتياطي اإلجباري وا حتياطي ا ختياري واحتياطيات أخري باإلضاف

إلو ووى ا ربو وواح المو وودورة حي و و

يحسو ووب مهيو ووا

التالي(الم مني2002 ،ك )74ك

العائد على حقوق الملكية (:)ROE

معو وودل العادو وود علو ووى حهو ووو الملكي و و وذل و و علو ووى النحو ووو
صافي الربح بل الضريب
حهو الملكي
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خامساً :المخاطرة:

توجود للمخواطر تعريفوات متعوددة تعكو

تعريف المخاطرة في امو

وجهوات نظور البواحثين المختلفو حوول هوذا المفهووم ،فهود توم

 Websterبثنهاك إمكاني التعر

ومن هنا فإن المخاطرة تتضمن احتمالي حصول أحدا

إلى الخسوارة أو الضورر أو المجازفو ،

ةير مرةوب فيها)أبو رحم 2002 ،ك .)42

وتنشث المخاطرة عن ظاهرة حالو عودم التثكود المحيطو باحتموا ت تحهو أو عودم تحهو العادود المتو و

على ا ستثمار (مطر2006 ،ك .) 22

كمووا تعوورف المخوواطرة علووى أنهووا احتمووال و وووغ الخسووارة فووي المووارد الماليو أو الشخصووي نتيجو عواموول
ةير منتظرة في ا جل الهصير أو الطويل (فر 2014 ،ك .)60

أي أن المخاطرة هي عدم التثكد من أي نتيج ةير معروف وذل بتحهي فرا إيجابي أو تهديدات

سلبي مما ينتل عنه تهلبات في الهيم السو ي للم سس ()Keegan, 2004: 9
سادساً :أنواع المخاطر:

 .1المخاطر المنتظمة:

وهووي المخوواطر التووي تو ثر علووى السووو ككوول دون اسووتثناأ أي بمعنووى آخوور هووي مخوواطر عامو شووامل

على جمي ا سهم و د تكون هذر المخاطر بسوبب الظوروف ا تصوادي كتغيور سوعر الفادودة والتضوخم

أو بس ووبب الظ ووروف السياس ووي كاإلضو ورابات والح ووروب أو بس ووبب ظ ووروف أخ وور ك ووالز زل (المو و مني،
2002ك .)80

والشوركات الصوناعي المدرجو فوي سوو فلسوطين لوألو ار الماليو سوتكون معرضو لمثول هوذر المخوواطرة
وذل

ن البيد المحيط بتل الشركات ةير مستهرة وتتعر

للكثير من اإلضورابات بسوبب الظوروف

ا تصادي والسياسي المتهلب  .و يمكن تفادي هذر المخاطر بثي طريه من الطر وانما من الممكون
تحديد مصادر المخاطرة المنتظم من:

أ .مخاطر تغير معدل الفائدة:

عند رف معدل الفاددة سيتوجه سم من المبلغ المستثمرة في ا و ار المالي إلى حساب التوفير وذلو
بسووبب ارتفوواغ معوودل العادوود عليووه وبوودون مخوواطرة تووذكر ،كووذل إذا ارتفو معوودل الفادوودة علووى السووندات
سيتوجه جزأ من أر

المال المستثمر في ا و ار المالي ا خر إلى سوندات مموا يهلول الطلوب علوى

هذر السندات ،وهذا بودورر يجعول أسوعار السوندات متنديوه إلوى حودما وهوذر هوي المخواطر التوي تتحود
عنها (الداةر2007 ،ك .)182

ب .مخاطر التضخم:

تت ووثثر ا ص ووول الماليو و جمعي ووا بالتض ووخم المتمث وول با رتف وواغ المس ووتمر ف ووي ا س ووعار وانخف ووا
الشرادي للنهود ،إذ تنخف

اله وووة

يمتها الحهيه  ،ونظ ار ن العادد يتحه فوي المسوتهبل فوإن الهيمو الزمنيو

للنهود تتغير لصالح الحاضور ،لوذل علوى المسوتثمر تحديود العادود الوذي يمكنوه مون حمايو أموالوه إزاأ
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مخوواطر التضووخم فضووال عوون تحهيو أربوواح مناسووب  .وتعوود ا و ار الماليو الممثلو
تعرضووا لتووثثير التضووخم ،إذ إن التضووخم يخفو

دوات الوودين أكبوور

موون العادوود الوودوري المتحهو لهووذر ا و ار و وود يصوول

إلى ضياغ العادد عند التضخيم الجامح(الداةر2007 ،ك .)182

ت .مخاطر السوق:

هي المخاطر الناتج عن التحركات العكسي في الهيم السو ي

صل ما (سهم ،سند ،ور  ،عملو

أو سلع ) ؛ أو عهد مشت مرتبط با صول السابه (علما أن الهيم السو ي للعهود المشوت تورتبط بعودة
أمووور ،منهوواك سووعر ا صوول محوول التعا وود ،درجو تهلبووه ،أسووعار الفادوودة وموودة العهوود.)...أو هووي مخوواطر
تعر

المراكز المحمول داخول ميزانيو الم سسو وخارجهوا لخسوادر نتيجو لتهلوب ا سوعار فوي السوو ،

وهوي تشومل المخواطر الناجمو عون تهلوب أسووعار الفادودة وعون تهلوب أسووعار ا سوهم فوي ا دوات الماليو
المصنف ضمن محفظ المتاجرة ،والمخاطر الناجم عن تهلب أسعار الهطو وعون تهلوب أسوعار السول

في مجمل حسابات الم سس (ابن علي2010 ،ك .)334
 .5المخاطر غير المنتظمة:

وهووي عبووارة عوون المخوواطر المنفووردة التووي ته و علووى شوورك محووددة يتووثثر فيهووا سووعر سووهم هووذر الشوورك
والمخوواطر المحووددة

يتووثثر فيهووا السووو بشووكل عووام ويمكوون السوويطرة علووى هووذا النوووغ موون المخوواطر

وتفاديها من خالل اإلدارة الكف ة وأهم طريه لتفادي المخاطر ةير المنتظم هو التنوي في ا سوتثمار

وتوزي أر

المال على عدد كبير من ا و ار المالي المختلف (الم مني2002 ،ك .)81

ويمكن حصر مصادرة المخاطر ةير المنتظم بما يليك
أ .مخاطر الصناعة:

وهوي مخواطر تونجم عون ظوروف خاصو بالصوناع  ،كصوعوب تووفير الموواد ا وليو الالزمو  ،ووجوود

خالفات مستمرة بين العمال وادارة المصن  ،وكذل ا مر التثثيرات الخاص للهوانين الحكومي المتعله
بالر ابو علوى التلوو  ،وتوثثيرات المنافسو ا جنبيو علوى الصوناع المحليو  ،وهنوا

أيضوا التوثثيرات

المتمثل بالتغيرات المستمرة فوي أذوا وتفضويالت المسوتهلكين فوي ا تصواديات المتطوورة ،فضوال عون
التثثيرات المتعله بظهور منتجات جديدة أو تكنولوجيا جديدة (الحسيني والدوري.)170 :2000 ،
ب .مخاطر سوء اإلدارة:

وتثتي هذر المخاطر من اله اررات اإلداري الخاطد  ،علموا بوثن هوذر الهو اررات تونعك
وتحهي ا رباح وهذا بدورر ينعك

على أسعار أسهم هذر الشرك فوي سوو ا و ار الماليو ويعتبور مون

مخاطر سوأ اإلدارة التي تهوم المشاكل بين أعضاأ مجلو

كإضرابات العمال (البكري وصافي2002 ،ك .)172
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علوى نشواط الشورك

اإلدارة أو المشواكل التوي تهو داخول الشورك

 .3بعض مصادر أخرى التي تسبب (مخاطر نظامية – غير نظامية) معـاً (البكوري وصوافي2002 ،ك
:)181-172

أ .مخاطر الرفع المالي:
فاستخدام الرف المالي يعر

المنشثة إلى مخاطر منتظم ومخاطر ةير منتظمو بزيوادة الرفو الموالي

عن الحد المعهول ي دي إلى ارتفواغ معودل الفادودة الثابوت الوذي تدفعوه الشورك للمهترضوين والوذي يودخل
ضمن التكاليف الثابت  .وهذا ي دي إلى رف نهط التعادل.

ب .مخاطر الرفع التشغيليك ويهصد بوهت زيوادة توظيوف ا مووال فوي ا صوول الثابتو كواآل ت اإلنتاجيو

التكاليف المتغيرة للوحدة ،وعند ذل يحه أي تغير صغير في المبيعات تغي ار كبي ار

وذل بهصد خف

نسبيا في صافي الربحت.

وبالتوالي فحوودو خسوارة وتعنووي انخفوا

المبيعووات يو ثر علوى حسوواب صوافي الوربح ،ولوذل

وود تسووبب

و وغ خسوارة إذا كانوت المبيعوات منخفضو أي تورتبط مخواطر الرفو التشوغيلي بوالتغير الوذي يحود

فوي

هيكل تكاليف الشرك  .فكلما زاد الوزن النسبي للتكاليف الثابت في هيكل التكاليف يزيد الرفو التشوغيلي

والعك

صحيح.

ويمكن التمييز بين المخاطرة ةير المنتظم والمخاطر المنتظم وف الجدول اآلتي:
الجدول رقم ) :(3تصنيف المخاطرة
#

المخاطر المنتظمة

المخاطر غير المنتظمة
تنشث عن عوامل فريدة بالشرك ويهتصر

1

تنشث عن عوامل ت ثر على جمي الشركات في السو .

تثثيرها على الشرك ذاتها

2

يمكن إزالتها من خالل التنوي .

.3

تها

يمكن إزالتها بالتنوي ولكن يمكن تعديلها.
تها

بمعامل التباين.

بمعامل بيتا.

المصدر( :الحسيني والدوري)161:0220 ،

سابعاً :تأثير الرفع المالي على العائد:

العال بين العوادد (العادد على المساهمين والعادود علوى حو الملكيو ) المورتبطين بالرافعو الماليو وفوي

ظل أي هيكل مالي نجد أن ا رباح لكل سهم والعادد على حهو الملكيو للمسواهمين توزداد كلموا زادت

الرفع و  ،وهكووذا فووإن زيووادة الرافع و ت و دي إلووى زيووادة درج و التذبووذب فووي كوول موون ا ربوواح لكوول سووهم،
ا
والعوادد على ح الملكي عند درج تذبذب المبيعات ،وأيضا تتثثر ربحي السهم في الشرك المسواهم

إيجابووا أو سوولبا بمحتووو هيكوول التمويوول للشوورك فعنوودما تهوووم الشوورك بووا ت ار

بمعوودل ثابووت التكلف و

لتمويل عملياتها واستثماراتها فإنها تحه من ذلو عادودا علوى ا سوتثمار يزيود علوى تكلفو الوديون ،فوإن

ذل سي دي إلى الزيادة في العادد الموزغ على المساهمين ،وهذا من إيجابيات الرف المالي (الحمدوني
والصبيحي2012 ،ك .)160
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 .1تأثير الرفع المالي على العائد المتوقع لحملة األسهم العادية (ا ةا2005 ،ك :)87
يتمثل العادد المتو لحمل ا سهم العادي في صافي الربح المتبهي بعد سداد الفوادود والوضريب  ،ويبعود

حصول حمل ا سهم على التوزيعات المخصص لهم .ويكمون توثثير الرفو الموالي علوى العادود المتو و
لحمل ا سهم العادي في الوفر الذي تحههوه فوادود الهرو

 ،حي

تعامل فوادد الهرو

أنه ووا م ووصروفات ،وبالت ووالي ي ووتم خ ووصم ه ووذر المصووروفات موون ال وربح المعوور
الضريب سينخف

عما لو كانت المبوالغ مون مصادر أخر

محاسبي على

للض وريب  ،أي أن مهوودار

تتحمل فوادد أو تكاليف ثابت .

معدل العادد على السهم )( =(EPSصافي الربح للعمليات – الفوادد) ( – 1الضريب )
عدد ا سهم العادي
.5

أثر الرفع المالي على اتخاذ الق اررات االستثمارية:

أشوارت العديود مون نتوادل الد ارسوات السوابه التوي أجريوت ختبوار العال و بوين درجو الرفو الموالي

واله اررات ا ستثماري الى أن الشركات التي يكون لديها فرا وبدادل استثماري متعددة وكبيورة الحجوم
يهل توجهها للتمويول بالودين ،بينموا يوزداد توجوه الشوركات للتمويول بالودين كلموا تهلصوت البودادل والفورا
ا ستثماري المتاح أمام هذر الشركات .في حين أشارت نتادل دراسات سابه أخر الى انه

يوجد

عال ثابت ومنتظم بين درج الرف المالي وحجم الفرا ا ستثماري المتاح أمام الشركات بول أن

هذر العال تختلف لد الشركات باختالف الدول التي تنتمي إليه ( .(Bae,2009: 691

فوي المهابول فوان نظريو اإلشوارة تشوير إلوى عال و الرفو الموالي بوالهرار ا سوتثماري بشوكل مخوالف لموا
تهدم ،فنظري اإلشارة تعتبر أن الهيم الحهيهي للمنشثة ا تصادي بمثاب معلوم خاص محتكرة لود

أعضاأ اإلدارة فهط  ،ذل
سووف

ن المعلومات ةير منشورة ،وان كانت منشورة ومتوفرة لد الجميو فإنهوا

تودر و تفهوم بونف

الوهاب2006 ،ك .)112

ا سولوب والطريهو وهوو موا بوات يعورف بعودم تنواظر المعلوموات (عبود

 .3أثر الرفع المالي على العوائد المالية والقيمة السوقية:
ويشير النجار (2013ك  )182إلى أنه د أجريت العديد من الد ارسوات مثول د ارسو ()Kester,1986
ود ارسو ( (Friend & lang,1988التوي اختبورت العال و بوين الرفو الموالي وربحيو المشواري

وتوصولت هوذر الد ارسوات إلوى وجوود عال و عكسوي بوين ربحيو المشواري وبوين ونسوب الودين (إجموالي

الوديون طويلو ا جول إلوى إجموالي ا صوول)  ،وتظهور اآلثوار الماليو للرفو الموالي علوى أداأ منشوآت
ا عمال م زيادة حجم التمويل بالدين  ،حي

يمكن للرف المالي أن ي ثر إيجابوا علوى أداأ المشوروغ

حتوى حود معوين مون نسوب المديونيو  ،وتسوتخدم مهوايي

العوادود المحاسوبي التهليديو مثول العادود علوى

ا صول) ،(ROAوالعادد على حهول الملكي ) ،(ROEوالعادد على المبيعات )(ROSوالعادد ومعدل

دوران ا صول – كثسا

ليعك

أثر الزيادة أو التخفي
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في درج الرف المالي على أداأ المشروغ.

ويمكن تصنيف نتادل التوس في الرف المالي كالتالي(شالش وأخرون )56 :2006 ،ك

أ .الرفع المالي الجيد :وهو الحال التي يكون فيها العادد على ا موال المهترض أكبر من تكلف
ا ت ار

ب.

مما يترتب عليه ارتفاغ العادد للمال وزيادة نسب العادد على ا صول وعلى حهو الملكي .

الرفـع المـالي المتوسـط :وهوو الحالو التوي يكوون فيهوا العادود علوى ا مووال المهترضو مسواويا
مما يترتب عليه عدم إحدا

لتكلف ا ت ار

أي تغير في العادد على المال وبهاأ نسوب العادود علوى

ا صول وعلى حهو الملكي كما هي دون تغير.

ث .الرفـع المـالي العكسـي :وهوو الحالو التوي يكوون فيهوا العادود علوى ا مووال المهترضو أ ول مون تكلفو
ا تو ار

الملكي .
تعك

مموا يترتوب عليوه انخفوا

معودل العادود علوى ا صوول وانخفوا

معودل العادود علوى حهوو

الهيم السو ي ما يمكن أن يدفعوه المسوتثمر فعليوا مهابول الحصوول علوى السوهم العوادي ،فالهيمو

والطلووب ،وهووي عبووارة عوون السووعر الووذي يحووددر

السووو ي للسووهم عبووارة عوون يم و توازنيووه بووين العوور

التعامل في سو ا و ار المالي  ،ونظو ار للعوامول المتعوددة والمتغيورة ،فوإن هوذر الهيمو

تتميوز بالثبوات

بل بالتهلب من حين آلخر .وأهم عامل ي ثر على الهيم السو ي للسهم هو ما يتو عوه المتعواملون مون

مد ربحي الشرك في المستهبل(العارضي و الشمري2012 ،ك .)171-170
ثامناً :الهيكل األمثل لرأس المال:
يعوورف هيكوول أر

المووال ا مثوول بانووه ت الم وزيل موون التمويوول الممتل و والمهتوور

الووذي يجعوول المعوودل

الموووزون لكلف و التمويوول فووي أدنووى حوود ممكوون ،واذا تمكنووت الشوورك موون تحهي و ذلو  ،فإنهووا تمكنووت موون
تعظيم ثروة المالكينت (العامري2010 ،ك .)161
والموزيل ا مثوول لعناصوور هيكول أر

المووال ،يرفو الهيمو اإلجماليو للشوورك ويهلول تكلفو أر

يتوج ووب عل ووى إدارة الش وورك عن وود اختي ووار هيك وول أر
ا ستراتيجي

التاريخي ل أر

المووال ،إذ

الم ووال المناس ووب ،أخ ووذ طبيعو و ا عم ووال والخطو و

عمال الشرك والنشاط الصناعي الذي تعمول فيوه الشورك (بيدو الشورك ) والهيكول الموالي
المال وذل لمواجه ا خطار التي يمكن أن تتعر

لها الشرك في المسوتهبل الناجمو

عن مصادر تمويلها لتمكنها من تحهي أهدافها ،أما إذا امت الشرك باختيار عشوادي لمصادر هيكل

أر

سلبا على يمتها(.)Ross et al, 2002:415

المال فإن ذل ي دي إلى فشلها وبالتالي تنعك

وموون أولووى مهووام اإلدارة المالي و إدارة هيكوول ا م ووال مسووتهدف تعظوويم العادوود علووى ح و الملكي و  ،فهوود
يترتب على تحديد هيكل أر

المال ا مثل تخفي

معدل تكلف ا موال الذي ي دي إلى تعظيم ربحي

الشوورك (العادوود علووى ح و الملكي و ) ،وعليووه يتطلووب تحديوود النسووب المالدم و لكوول موون التمويوول الممتل و
والمهتر

في الهيكل نظو ار خوتالف درجو الخطور التوي تتعور

لوه الشورك بواختالف نسوب كول منهوا

ف ووي الهيك وول الم ووالي ويع وود أفض وول توفيو و بينهم ووا ه ووو ذلو و ال ووذي يحهو و التو ووازن ب ووين العاد وود والمخ وواطرة
(العامري2010 ،ك .)160
 22


وفه ووا ل ووذل ف ووإن التخط وويط لهيك وول أر

الم ووال يعط ووي اله وودرة والفاعليو و للش وورك ف ووي اس ووتخدام المص ووادر

المختلف مما يدعم نجاح الشورك  ،وبوالمنط نفسوه فوإن فشول الشورك يفسور ضوعفها وعودم فاعليتهوا فوي

استخدام ا موال با سلوب المناسب (عبد الهادي2008 ،ك .)34
ويرتبط الهيكل ا مثل ل أر

مال الشرك بمجموع من الفورا ا سوتثماري المتاحو أمامهوا ،فالشوركات

التي تتوافر أمامها الكثير من الفرا ا ستثماري المربح يجب أن تحافظ على درتها على ا ستثمار

باس وتخدام مسووتو موونخف

موون الوودين .أمووا الشووركات ذات الفوور

ا سووتثماري الهليل و فعليهووا اسووتخدام

مستويات مرتفع من الدين (.)Brigham & Ehrhardt,2010:490

الشكل رقم ( :)7يوضح الهيكل األمثل لرأس المال

المصدر( :الحمدوني والصبيحي)121 :5015 ،

يشير الشكل ر م ( )7إلى أن يم السهم أو يم الشرك تبدأ بالتصاعد طرديا باستخدام الديون إلى أن

تصوول  D1إذ أن  D1تمثوول الحوود الفاصوول التووي عنوودها تبوودأ تكوواليف اإلفووال
التكوواليف المتعله و بوواإلفال

تصووبح أكثوور أهمي و وتهلوول موون المنوواف الض وريبي باسووتخدام الوودين ضوومن

الم وود م ووا ب ووين  D1و  D2التك وواليف المتعلهو و ب وواإلفال
التكاليف المتعله باإلفال

بووالظهور وبعوود  D1فووإن

نفس ووه إل ووى أن تص وول إل ووى  .D2بع وودها ف ووإن

تزيد من المناف الضريبي لذل بعود هوذر النهطو وعنود زيوادة المديونيو فوإن

يم الشرك تهل ونتيج لذل تكون  D2هي هيكل أر

المال ا مثل.

 .1وهناك بعض المزايا التي يحققها هيكل رأس المال األمثل ومنها(الحمدوني والصبيحي2012 ،ك
:)158

أ .تخفي

المعدل الموزون لكلف التمويل.

ب.تعظيم العادد على ح الملكي .

ت.تعظيم ثروة المالكين بزيادة الفرا ا ستثماري .
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 .5العوامل المؤثرة على هيكل األمثل لرأس المال):.( Brigham&Ehrhardt,2010:499
أ .أخطار ا عمالك وهي تل الناجم عن عمليات الشرك إذا لم تكن تستخدم الرف المالي.
ب .الوض الضريبي.

ت .الحاج إلى المرون العالي .
 .تحفظ اإلدارة أو استعدادها للمغامرة.

 .فرا النمو المتاح .

تاسعاً :محددات الهيكل المالي:

 .1حجـم الشركة:

تبعووا لنظريو المبادلو مووا بووين العادوود والمخوواطرة؛ فووان الشووركات ا كبوور حجمووا تنطوووي علووى مخوواطرة أ وول

وذل نظ ار للتنوغ في اإلنتا والثبات في التدف النهدي .لذا فوان الشوركات ا كبور حجموا سوتواجه فرصوا

واحتما ت أ ل لحدو العسر المالي أو اإلفال  .هذا وباإلضاف إلي السمع التي تتمت بها الشركات
ا كبر حجما مما يودعم المركوز ا دتمواني لتلو الشوركات ويعوزز فورا الحصوول علوى ا مووال الالزمو

بالمديوني  .وهذا يشوير إلوى العال و الموجبو بوين المديونيو وحجوم الشورك  ،إ أن نظريو ا لتهواط تشوير

إلووى فرضووي العال و السووالب بووين حجووم الشوورك والمديوني و ويرج و ذل و إلووى أن الشووركات ذات الحجووم

الكبير تنطووي علوى نسوب ا ول مون عودم تماثول المعلوموات والوذي يو ثر علوى تهيويم ا سوهم ويمنو التهيويم
المنخف

؛ مما يدفعها إلى التمويل بحهو الملكي ولي

المديوني (Nilssen, 2014: 26) .

وتباينووت نت ووادل الد ارس ووات الس ووابه ف ووي تو وثثير حج ووم الش وورك عل ووى هيك وول أر

الم ووال ،فد ارسو و (المو و مني

وحسوون )5000 ،ود ارسو (السوواعدي )5005 ،ود ارس و ) (Jensen, 2013وود أوجوودت التووثثير الموجووب

لحجم الشرك على المديوني  ،بينما وجدت دراس ) ( Ab Wahab& Ramil, 2014ودراس & (Ann

) Amri, 2015أن التثثير سالب.
 .5هيكل األصول" بنية الموجودات":

تعد ا صول التي تمتلكها الشرك بمثاب ضمان يمكن تهديمه للمهرضين ويكون لديها الوداف

ن تعتمود

بدرجو و كبيو ورة عل ووى ا مو ووال المهترضو و  ،أي أن هن ووا عال و و ب ووين البنيو و التحتيو و للموج ووودات والطا و و

ا ستيعابي للدين فعندما تكون نسب الموجودات الثابت إلى إجمالي الموجودات مرتفعو  ،فوإن هوذا يعنوي

أن الرف التشغيلي أي نسب التكاليف الثابت إلى إجمالي التكواليف المرتفعو  ،بسوبب حجوم تكلفو اهوتال

الموج ووودات الثابت و و  ،وهوووذا يعنو ووي أن الشو وورك تتميو ووز بدرج و و رف و و تشو ووغيلي عالي و و  ،وأن أرباحهوووا شوووديدة

الحساسووي

ي تغيوور صووغير يحوود

فووي المبيعووات ،وهنووا يكووون ا ت و ار

عووامال لزيووادة التهلووب وعوودم

ا ستهرار في ا رباح المتاح إلوى المسواهمين ،وهوذا يجعول الم سسوات التمويليو تتوردد فوي إ و ار

مثول

هذر الشرك إ ضمن حودود ضويه  ،لكوي تسوهم فوي زيوادة مخواطر تهلوب أربواح الشورك  ،وتجعول نتادجوه

سلبي (الميداني2009 ،ك .)79
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وتزداد نسب ا ت ار

كلما زادت نسوب الرفو التشوغيلي وذلو لكوون ا صوول الثابتو مون أكثور ا صوول

مالأم و لتهووديمها كضوومان ،و وودرتها علووى تحهي و أعلووى ربحي و موون الموجووودات ،نظ و ار تجووار أصووحاب

الملكي لالستثمار في مشاري ذات مخاطرة مرتفع نسبيا ،فإنه إذا كان يتم عن طري ا ت ار

سيدف

الدادنين لطلب رهن أصول المشروغ لصالحهم وحمايتهم فوي حالو فشول المشوروغ ،ويهول تمويول الودادنين

لمشوواري

تحووو أصووول ابلو للوورهن ،وبالتووالي تهوول تكلفو الوكالو الناتجو عوون تضووارب المصووالح بووين

أصووحاب الملكي و والوودادنين ،ممووا سوويخف

فوواد

ا م ووال لوود الشوورك نتيج و لتسووديد الهوورو

 ،الووذي

يمكن أن يستخدمه المديرون لصالحهم الذاتي (.)Jensen,2008: 305

واختلفووت الد ارسووات السووابه فووي نتووادل تووثثير هيكوول ا صووول علووى الرفو المووالي والحصووول علووى ا مووال

بوا ت ار

فنجود أن د ارسو ) (Ab Wahab& Ramil, 2014ود ارسو ) (Ann & Amri, 2015ود

وجودت أن التوثثر موجوب ،فهود وجودت د ارسو
د وجدت أن التثثير سالب.

) (Cakova, 2011ود ارسو )(Hossain & Ali, 2012

 .3الربحية:

هو ووي الهو وودف ا ساسو ووي لجمي و و الم سسو ووات ،وأمو وور ضو ووروري لبهادهو ووا واسو ووتمرارها ،وةاي و و يتطل و و إليهو ووا
المستثمرون ،ويتحه هذا الهدف من خالل اررين مهمين ،هماك رار ا ستثمار ،و رار التمويول .و ورار

التمويوول هووو اله ورار المتعل و بكيفي و اختيووار المصووادر التووي سوويتم الحصووول منهووا علووى ا م ووال الالزم و
للم سس و لتمويوول ا سووتثمار فووي موجوداتهووا ،بشووكل يم صكوون أصووحاب المشووروغ موون الحصووول علووى أكبوور
عادوود ممكوون ،وذل و موون خووالل ا سووتفادة موون مي وزة التوس و فووي ا ت و ار

تعرضهم لألخطار التي يمكن أن تنتل عن المبالغ في ا ت ار
ووفو افتو ار

الثابووت (الكلف و ) ،ولكوون دون

(المحجان2012 ،ك .)22

تسلسول مصوادر التمويول ) (Mayers & Majliuf, 1984فوإن ا ربواح المحتجوزة توثتي

في مهدم مصادر التمويل ،ثم يتبعها الهورو

 ،وأخيو ار ،إصودار أسوهم جديودة ،وبنواأ عليوه ،يصوبح مون

المتو و أن تتجووه المنشووثة التووي تتميووز بارتفوواغ معوودل ربحيتهووا ،وتتوواح لهووا فرص و احتجوواز ا ربوواح إلووى

ا عتمواد بدرجو أ ول علوى ا مووال المهترضو  ،ولدرجو أكبور علوى حهوو الملكيو المتمثلو فوي ا ربواح

المحتجزة ،وهذا ما أكدته دراس (عبداهلل والصدي  )2003 ،و د ارسو )(Titman& Wessels, 1988
وبناأ عليه ،نتو عال عكسي بين الربحي ونسب الوديون ،والسوبب فوي ذلو أن المنشوآت التوي تتمتو

بربحي و متدنيو و وتواج ووه فرص ووا اس ووتثماري جي وودة - ،دون ش و  -س ووتلجث إل ووى التموي وول الخ ووارجي ،وس ووتبدأ
بالديون بل إصدار حهو الملكي  ،ووفها لمبدأ التدر في استخدام مصادر التمويل ،وهوذا مون شوثنه أن

ي و دي إلووى ارتفوواغ مسووتو الووديون فووي المنشووثة علووى الجانووب اآلخوور ،فووإن المنشووآت التووي تتمت و بربحي و

مرتفع تواجه فرصا استثماري جيدة ،فإنها تستخدم أرباحها فوي تمويول ا سوتثمارات ،ا مور الوذي يجعول
نسب الديون لها متدني (شالش وآخرون2006 ،ك .)62
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 .4معدل النمو:
تتو ف درة الشرك المساهم العام على النمو على مهدار الربح السنوي المحه من جه  ،وما توزعه
من تل ا رباح المساهمين من جه أخر  ،أو بعبارة أخور علوى موا يعورف بنسوب احتجواز ا ربواح ،

ومن هنا كلما ارتفعت يم الربح السنوي المحه وارتفعت معه نسب ا حتجاز يرتف معهوا أيضوا توراكم
ا رباح المحتجزة ومن ثم معدل النمو مرتف للشرك والعك
التمويليو إلدارة الشوورك  ،ذلو

ما سب على السياسو

بالعك  .وينعك

نووه كلمووا ارتفعوت يمو ا ربوواح المحتجوزة فووي الشوورك توزداد الفرصو أمووام

اإلدارة سوتخدام تلو ا ربوواح فوي تمويوول أنشووطتها عوضوا عوون اسووتخدام مصوادر التمويوول الخووارجي ومووا

يصاحبه عادة من مخاطر الرف المالي (مطر2010 ،ك .)70

واعتمووادا علووى نظريو المبادلو بووين العادوود والخوواطرة؛ فانووه موون المتو و وجووود عال و عكسووي بووين معوودل
النم ووو وف وورا الحص ووول عل ووى ا مو ووال المهترضو و وذلو و نظو و ار ن الش ووركات ف ووي حالو و النم ووو والتوسو و

ت وونخف

يمته ووا نظو و ار لم ووا يمك وون أن تواجه ووه م وون عس وور م ووالي كم ووا وان ووه م وون الممك وون أن تك ووون درجو و

المخوواطرة عالي و فووي المشوواري التووي سووتهدم عليهووا الشوورك  ،وكنتيج و فووان النمووو سوويهلل ا ت و ار

شرك  .وعلى الطرف اآلخر واعتمادا على نظري ا لتهاط فان الشركات في حالو التوسو سووف تتعود

ي

ا رباح المحتجزة لالستثمار وصو إلى الطلب على ا موال المهترض  ،لذا فان نظري ا لتهاط تفتر
وجود عال موجب بين معدل النمو وا ت ار

).(Nilssen, 2014

و وود وج وود تب وواين ف ووي نت ووادل الد ارس ووات الس ووابه فه وود وج وودت د ارسو و (المو و مني وحس وون )2011 ،ود ارسو و
) (Akinyomi, 2013أن التوثثير موجوب لمعودل النموو علوى المديونيو بينموا وجودت د ارسو

) 2010أن التثثير سلبيا.

(Sbeiti,

 .2معدل الضريبة:

ت و ثر الض وريب فووي ورار الشوورك للحصووول علووى ا م ووال الالزم و لهووا ،إمووا بووا ت ار
مالها عن طري طرح ا سهم ،فهد أعطت الضريب ميزة

ت ار

ا موال ،حي

تهليول الضوريب المفروضو علوى الشورك  ،ن الفوادود التوي تودف عون الهور

 ،أو بزيووادة أر

ي دي هذا ا مر إلى

تطورح مون أربواح الشوورك ،

بل احتساب الضريب المستحه  .وبهذا فإن النظام الضريبي السادد فوي الدولو يو ثر فوي و اررات تمويول

الشووركات ،فووي اختيارهووا الوودين والملكيو حي و

أن التغيوور فووي معوود ت الض وريب الهامشووي  ،ي شوورك ،

سوووف ي و ثر فووي و اررات التمويوول؛ فعنوودما تحه و الشوورك مسووتو عووال موون ا ربوواح ،فووإن هووذا يصوواحبه
زيادة بمصاريف الضرادب ،إ أنه م زيادة نسب الدين ،وباعتبار أن فوادد الدين تعامول كمصوروفات،

و تخض للضرادب ،سوف تنخف

 .6معدل الفائدة:

مصاريف الضرادب(الم مني وحسن370 ،ك .)2011

هنوا أثوور عكسووي بووين أسووعار الفادودة ونسووب الوودين فووي الشووركات؛ ففوي الو ووت الوذي تكووون فيووه أسووعار

الفادودة عاليو نجوود أن الشووركات تمتنو عوون زيووادة الوودين ،وتعكو
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معود ت الفادوودة تكلفو أر

المووال فووي

شركات ا عمال ،ومو أن التهلبوات فوي معود ت الفادودة تصواحبها تغيورات كبيورة فوي تكلفو أر
إ أن ا همي لمعد ت الفوادد تتمثل في الدور الذي تلعبه كمهيا

فمعوود ت الفادوودة العالي و تعك و

الموال،

لمد تووفر ا مووال فوي ا سووا .

وجووود ا نكموواش النهوودي الووذي يكووون بوودورر ناتجووا موون ا نكموواش فووي

احتياطيات البنو التجاري  ،ففي فترات كهذر ترتف معد ت الفوادد ،ولكن بموا أن هنوا حودودا تهليديو

لالرتفواغ فووي معود ت الفوادوود ،تكوون كميو ا مووال التوي يطلبهووا المهترضوون أكبوور مموا تسووتطي البنووو

التجاريو توووفيرر؛ ولهووذا تبوودأ البنووو فووي ترشويد ا مووال المتووافرة للمهترضووين ،وتهييوود الهوورو

الممنوحو

للمهترضين الجدد وحتى الشركات الكبيرة تتثثر فوي هوذر الفتورة ن الم سسوات الماليو تكوون فوي وضو
مساوم وي معها ،ويتصف السو في هذر الفترة بثنه سو المهر

ولي

سو المهتر ) الم مني

وحسن2011 ،ك .)371-370

ومما ذكر سابقًا ،يمكن صياغة العوامل المحددة للهيكل المالي بنموذج االنحدار التالي:
نسبة المديونية = أ  +ب( 1حجم الشركة)  +ب( 5نسبة األصول الثابتة)  +ب( 3الربحية)  +ب( 2النمو)  +ب( 2الفائدة)  +ب(6الضريبة)

ويمكن حساب المتغيرات كالتالي:

الجدول رقم ( :)4يوضح كيفية حساب المتغيرات

#

المتغير

1

حجم الشرك

2

نسب ا صول الثابت

3

حساب المتغير
اللوةاريتم الطبيعي لمبيعات الشرك أو لوةاريتم ا صول للفترة المحاسبي الواحدة (سن واحدة).

الربحي

إجمالي ا صول في الفترة المحاسبي .

ا صول الثابت

ا رباح بل الفاددة والضريب

إجمالي ا صول في الفترة المحاسبي الواحدة

نسب التغير في المبيعات بين سنتين متتاليتين

4

معدل النمو

5

معدل الفاددة

إجمالي مصروفات الفاددة إجمالي الهرو

6

معدل الضريب

مخصا ضريب الدخل السنوي ا رباح بل الفوادد والضريب السنوي .

للفترة المحاسبي الواحدة

حيث أن نسبة المديونية = إجمالي الخصوم إجمالي ا صول ،في الفترة المحاسبي

المصدر( :جرد بواسطة الباحث بعد االطلع على الدراسات السابقة)

ويمكن إجمال تثثير المتغيرات على هيكل أر

الجدول ر م ( )5والذي نسو ه تالياك

المال وذل وفها للنظريات المالي كما هو موضح في

جدول رقم ( : )2تأثير المتغيرات المستقلة وفقا للنظريات المالية
نظرية المبادلة

نظرية االلتقاط

محددات الهيكل المالي
الحجم

+

+

نسب ا صول الملموس

+

+

الربحي

+

-

النمو

-

+

المصدر)Cakoca, 2013: 26( :
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المبحث الثالث
سوق األوراق المالية وقطاع الصناعة في سوق
فلسطين لألوراق المالية
المقدمة.
أوالً :األسواق المالية تعريفها ومفهومها وطبيعتها وأهميتها.
ثانياً :وظائف األسواق المالية.
ثالثاً :لمحة تاريخية عن سوق فلسطين لألوراق المالية ونشأته.
رابعاً :الدور التمويلي لسوق فلسطين لألوراق المالية.
خامساً :االطار القانوني وشروط اإلدراج في سوق فلسطين لألوراق المالية.
سادساً :قطاع الصناعة والشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية:
سابعاً :مؤشر القدس والشركات الصناعية المنضوية تحته.
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المبحث الثالث ـــــ سوق األو ارق المالية وقطاع الصناعة في سوق فلسطين لألوراق
المالية

المقدمة:
لتشكيل هيكول أر

الموال فوي الشوركات وتمويول ا صوول فوان الشوركات تخطوط للحصوول علوى تمويول

طويل ا جل من مصادر ةير ا رباح المحتجزة ،و ستحاول الشركات الحصول عليها من خالل أدوات

التمويل الممتلك أو المديوني في أسوا أر

صير ا جل وطويل ا جول

المال ،عالوة على ا ت ار

من البنو و أو صنادي التوثمين ،لوذا يجوب أن يكوون لود موديري الشوركات معلوموات كافيو عون سوو

النهد والسو ا ولي والثانوي لما توفرر من مصادر التمويول بالمديونيو ( ورو

طويلو ا جول أو تمويول

بالسندات) وأدوات التمويل بالملكي (ا سهم).
وتعتبوور ا سووا الماليو الركيوزة ا ساسووي فووي التنميو ا تصووادي فووي كوول موون الوودول الناميو والمتهدمو

علووى حوود س وواأ ،فالوودول ذات ا س ووا المالي و المتطووورة ةالبووا مووا يكووون مسووتو التكوووين ال أرسوومالي فيهووا
مرتفعووا وتشوومل نسووب نمووو عاليو وتووزود خوودمات ماليو أفضوول لجميو طبهووات الشووعب وبالتووالي تتجووه ن
تكون مستهرة من الناحي المالي وا تصادي و يستفيد كل من المستثمرين ومصدري السندات والوسطاأ
والسوولطات الحكومي و موون وجووود سووو مووالي متطووور كف و يلبووي حاج و المسووتثمرين موون مختلووف فدوواتهم

(عبادي2007 ،ك .)1

والحاجو الماس و لتطوووير ا تصوواد الوووطني وا رتهوواأ بووه إلووى آفووا جديوودة وواعوودة ،جعلووت فك ورة إنشوواأ

سو فلسطين لألو ار المالي تتبلور لتكون الركيزة ا ساسي لسوو أر

الموال فوي فلسوطين .ونظو ار لموا

يتمت و بووه الشووعب العربووي الفلسووطيني موون خصوصووي فووي وجووود نسووب عالي و منووه خووار الوووطن ،ونظ و ار
لتركز معظم الثروات الشخصي في الخار  ،كان لفلسطين وض خاا وحاج ملح لخلو سوو أر

مال ثانوي لتسهيل تدف ا ستثمارات طويل ا جل لال تصاد الفلسطيني ،والعمل على جعل هذا التدف

أكبور مووا يمكوون ،فخلو سووو أر

مووال كفو موون شووثنه أن يعموول علووى زيووادة وتنشوويط توودفهات أر

المووال

موون خووالل توووفير عوودة آليووات تمويوول طويل و ا جوول للشووركات المسوواهم  ،ا موور الووذي يسوواهم فووي تهليوول

تكاليفه ووا التمويليو و وتنويو و مخاطره ووا مم ووا يو و دي إل ووى رفو و كف وواأة وانتاجيو و ا تص وواد الفلس ووطيني كك وول

(نصار2006 ،ك .)52
وسيتحد

هذا الفصل عن ا سوا المالي بصف عام وسو فلسوطين لوألو ار الماليو بصوف خاصو ،

وسيخصوا المبحو

جوزأ للشووركات الصوناعي المدرجو فيوه والممثلو لهطواغ الصوناع  ،وذلو لمسوواهم

طواغ الصووناع الفاعلو فووي التنميو ا تصووادي ولمسوواهمته فووي الهيمو السووو ي لسووو فلسووطين لووألو ار

المالي .
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أوالً :األسواق المالية تعريفها ومفهومها وطبيعتها وأهميتها:
 .1تعريف األسواق المالية:

ويعرف السو المالي بثنه تاإلطار أو النظام الذي تتجم فيها طلبات الشراأ والبي لألدوات المالي

والتي ي دي تنفيذها إلى تحري عمليات التداول في ا سوا المالي  ،ويعتبر وجود ا سوا المالي من
الشروط الضروري إلتمام المباد ت المالي بسرع وسعر عادلت (الميداني ،2002 ،ا.)17

و د عرفت بثنه تالميكانيكي التي نشثت لتسهيل عملي تبادل ا صول المالي ت (الحناوي وآخرون،
2002ك .)8

كما تعرف أيضا بثنها تاإلطار الذي يجم بين الوحدات المدخرة والتي ترةب با ستثمار ووحدات
العجز التي هي بحاج إلى ا موال لغر

ا ستثمار ،عبر فدات متخصص عامل في السو بشرط

توافر نوات اتصال فاعل ت (التميمي وسالم2004 ،ك .)110

ويشووير التميمووي (2002ك  )26إلووى ت يسووتمد السووو المووالي مفهومووه موون مفهوووم السووو بشووكل عووام.

والسوو هووو الوسوويل التوي يلتهووي موون خاللهوا البوواد والمشووتري بغو
وهووذا يعنووي أن السووو

النظوور عوون المكوان المووادي للسووو .

ينحصوور فووي مكووان جغ ارفووي محوودد بوول يكفووي صووناعته توووفير مهومووات تزيوود مووا

كفاأته وفاعليتهت .
وا سوا المالي تعتبر مرآة ا تصاد التي تعك
النظام التمويلي في ا تصاد ،حي

أي نشاط ا تصادي ،وركن أساسوي مون أركوان هيكول

تعتبر هذر السو إحد آليات تجمي المووارد الماليو وتوظيفهوا فوي

المشاري ا ستثماري  ،أو من خالل ا تناأ ا فراد والشركات لما يصودر مون هوذر السوو مون أو ار ماليو

متنوعو فوي النووغ وفوي مواصوفات النووغ الواحود مون تلو ا دوات ،والتوي تشوج تحريو المودخرات باتجوار
ا ستثمار.
.5

مفهوم وطبيعة األسواق المالية:

تعد ا سوا الماليو مون الم سسوات الماليو التوي تحظوى باهتموام جميو الودول المتهدمو والناميو  ،كونهوا
ضروري لجمي ا موال وحشد ا دخارات وتوجيهها نحو ا ستثمارات ،ويمكن مون خوالل السوو الموالي

أن يبحو

المهترضووين عوون مهرضووين مناسووبين ،وتوودخل مسوواهم البنووو فووي السووو المووالي كمسوواعد فووي

عمليات التمويل وا ستشوارة مون خوالل العمول كوسوطاأ فوي السوو أو مسوتثمرين ،وتهووم المصوارف فوي

توفير التمويل على شكل رو

ورهن العهارات لهذا الغر (آل شبيب2012 ،ك .)35
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.3

أهمية األسواق المالية:

تساهم ا سوا المالي في تجمي المدخرات وتوجيهها نحو المشاري ذات الجدو ا تصادي المرتفع ،
أي استخدام ا موال في ا نشوط الرابحو التوي تحهو أعلوى عادود وأعلوى يمو مضواف  ،وللسوو الموالي

أهمي أخر كونه يسواهم بفاعليو فوي تمويول ا سوتثمارات التوي تسواهم فوي زيوادة حجوم توراكم أر

الموال

الثابت على مستو ا تصاد الهومي (آل شبيب2012 ،ك .)36
ثانياً :وظائف األسواق المالية:

تعتبر الوظيف ا تصادي بصوورة عامو لسوو أر

الموال لتسوهيل انسويابي أر

الموال بوين المجهوزين

و المستخدمين وهنا وظادف أخر يمكن أن نعرضها كما يلى(آل شبيب2012 ،ك )42-41ك
 .1المسوواهم فووي تعظوويم الثووروة المتمثل و فووي الهيم و ال أرسوومالي لووألو ار المالي و وارتفوواغ يم و ا سووهم،
وتوووفير أشووكال متعووددة موون ا دوات المالي و والمجووا ت ا سووتثماري واتاحتهووا إلووى جمهووور المسووتثمرين
وتسهيل تداولها والحصول على السيول  ،مما يهلل من درج المخاطر.
 .2ت وووفير المعلوم ووات الخاصو و با س ووتثمارات وتخص وويا المو ووارد للمش وواري ذات الج وودو ا تص ووادي
العالي  ،والمساهم في زيادة معدل نمو الناتل من خالل الدور الفعال في مجال ا دخار وا ستثمار.
 .3المسو و ولي ع وون نه وول ر و
وحوودات الفوواد

ا مو ووال م وون الهطاع ووات الفادضوو إل ووى طاع ووات العج ووز والمواأمو و ب ووين

والعجووز موون خووالل تسووهيل مهمو الوودخول إلووى السووو لتجميو الموودخرات موون مختلووف

الشرادح  ،وتحويلها إلى وحدات العجز بهودف المسواهم فوي ارتفواغ معود ت النموو ا تصوادي وزيوادة
ا ستثمار ثم اإلنتا وا ستغالل ا مثل للموارد المتاح .
 .4المساعدة في تحهي السياس النهدي للدول من خالل دخول البن المركزي إلى السو والتثثير على
أسعار الفاددة وبي السندات الحكومي .
 .5ج ووذب المس ووتثمرين م وون خ ووار البل وود للمس وواهم ف ووي المش وواري الكبيو ورة ،مس ووتفيدين ب ووذل م وون مف ووردات
مظاهر العولم في ا نفتاح واستخدام تهنيات البيانات وتكنولوجيا المعلومات.
 .6سد الفجوة التمويلي للمشاري والناجم عن عزوف البنو عن تمويلها وتوفير السيول .
 .7توووفير الحمايو للمسووتثمرين موون أخطووار ا سووتثمارات الوهميو أو ةيوور المجديو ا تصوواديا ،موون خووالل
شروط اإلد ار

سهم الشركات في السو المالي وم ار ب عمليات تداول ا و ار المالي وايجواد أدوات

للتحوط ضد المخاطر كالمشتهات المالي مثال.
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ثالثاً :لمحة تاريخية عن سوق فلسطين لألوراق المالية:

له وود ك ووان الس ووو الفلس ووطيني محروم ووا م وون الخ وودمات الماليو و والمصو ورفي طيلو و ثالثو و عه ووود من ووذ بدايو و
ا حتالل عام  1267حي

تم خالل هوذر الفتورة ربوط ا تصواد الفلسوطيني با تصواد دولو ا حوتالل مون

جميو النوواحي ا تصووادي الماليو والنهديو والتجاريو  .ولووم تكوون هنووا خوودمات مصورفي أو ماليو تووذكر

علووى زموون ا حووتالل .وبعوود وودوم السوولط الوطني و الفلسووطيني عووام  1224وتثسووي

سوولط النهوود عووام

 1225واعادة فتح معظم فروغ البنو ا ردني التي كانت مغله منذ عام  1267بدأ التفكيور جوديا فوي
إنشوواأ سووو لووألو ار المالي و والووذي تووم خووالل أ وول موون عووامين ليهوووم بسوود الف و ار الهطوواغ المووالي لتلبي و

حاجات المستثمرين والشركات المساهم العام وليكون عمودا من أعمودة ا تصواد الفلسوطيني الهامو .
خاص وأن ا تصاد بدأ في ذل الو ت بف ارتباطه با تصاد دول ا حتالل وبدأ يتهدم بخطووات كبيورة
نحو النمو ا تصادي في مختلف الهطاعات ا تصادي (عبادي2007 ،ك .)1
رابعاً :الدور التمويلي لسوق فلسطين لألوراق المالية:

يعوود الهوودف ا ساسووي لسووو فلسووطين لووألو ار المالي و باعتبارهووا حجوور ا سووا

فووي ط وواغ أر

مووال

الفلسطيني هوو تسوهيل توداول ا و ار الماليو وادارتهوا بشوكل كفو وعوادل ومونظم لتووشجي وفو التمويول
الطويل ا مد إلى المشاري اإلنتاجي في فلسطين فتووفير التمويول الوالزم لألنشوط ا سوتثماري الجديودة

أو الهادم هو الهدف ا ساسي ي بورص وكوذل ا مور بالنسوب لووسو فلسوطين لوألو ار الماليو  .ود
طعت سو فلسطين لألو ار المالي شوطا جيدا لخدم هذا الهدف ،فهاموت بوامتال أنظمو الكترونيو

للتووداول ولنهوول ملكي و ا و ار المالي و تعتبوور موون أحوود

ا نظم و المسووتخدم ف ووي ه ووذا المجووال وأعوودت

ا نظم والتعليمات الالزم لذل واستعانت بالخبرات الالزم وساهمت كوذل فوي إعوداد وانون ا و ار
المالي و و ووانون هيد و سووو أر

المووال .ويووتم التووداول حاليووا فووي س ووو فلسووطين لووألو ار المالي و علووى

لألسووهم المجاني و أو زيووادة أر

المووال فووي حووال طرح ووت الشوورك أسووهم جديوودة لمسوواهميها أو لالكتتوواب

ا سووهم الصووادرة عوون شووركات المسوواهم العام و وته وودم ال ووسو للشووركات خوودمات عديوودة مثوول توزيعهووا

العام وكذل تهدم خدم تجزد و ا سوهم وةيرهوا مون الخودمات التوي تحتاجهوا الشوركات المسواهم وتو ثر

فووي سووجل مسوواهميها .ورةووم أن التووداول فووي السووو يهتصوور حاليووا علووى ا سووهم إ أن أنظمو السووو

ج وواهزة لت ووداول أدوات مالي و أخوور جديوودة فووي حووال طرحهووا موون بوول الشووركات المسوواهم العام و مثوول
الخيوارات والضمانات وأو ار مالي مضمون بموجودات ملموس أو ةيرهوا من ا دوات الماليو  .وكوذل

فان سو فلسطين لألو ار المالي تستطي المساهم في توووفير التمويول متوسوط ا جول وطويول ا جول

م وون خ ووالل إد ار الس ووندات بثنواعه ووا المختلفو و ف ووي ح ووال ي ووام الش ووركات المس وواهم بإص وودار مث وول ه ووذر

السوندات .إن إصودار سوندات مون بول الشوركات المسواهم ووجوود سوو موالي تودر فيوه هووذر الووسندات
سيعمل بكل تثكيد على توفير التمويل الوالزم للمشواري والشوركات فوي فلسوطين مون خوالل جوذب نوعيو
جديدة من المستثمرين الذين يتطلعوون إلوى ا سوتثمار ا ول مخواطرة فموون الطبيعووي أن تلجوث هوذر الفدو
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موون المسووتثمرين إلووى سووو السووندات سوواأ بشووكل فووردي أو موون خووالل صوونادي اسووتثماري وكووذل فووان
س ووو الس ووندات س وويعمل عل ووى ج ووذب المس ووتثمر ا جنب ووي مم ووا سيو ووساعد فو ووي إيج وواد تموي وول للش ووركات

والمشاري الفلسطيني (وشاح2002 ،ك .)35-34

خامساً :اإلطار القانوني وشروط اإلدراج في سوق فلسطين لألوراق المالية:

تضمن انون ا و ار المالي ر م ( )12للعام 2004م والمعتمد من فخام ردي

السلط الوطنيو

الفلسووطيني عووددا موون الم وواد التووي تجيووز وت ونظم عملي و ا كتتوواب واإلد ار والتووداول لووألو ار المالي و فووي
فلسووطين ،والتووي موون شووثنها أن توونظم العموول بووا دوات الماليو  ،وانمووا يووراد اإلشووارة إلووى أن البيدو الهانونيو

مت و و وووفرة للتعام و و وول بالس و و ووندات عل و و ووى وج و و ووه الخص و و وووا ،وم و و وون اله و و ووانون المش و و ووار إلي و و ووه المو و و وواد التاليو و و و

()http://library.pcma.ps/law.aspx?id=16ك

 .1وتنص المادة رقم ( )1تحكم نصوص هذ القانون :

أ  .نشاطات أسوا ا و ار المالي ا عضاأ المعتمدين والمتعاملين فيها ،وأي أنشط جديدة تهرها
الهيد وفها حكام الهانون.

ب .إصدار وطرح ا و ار المالي لالكتتاب وتداولها.
ت .شركات ا و ار المالي  ،المستشارين وا ستثماريين ،والمس ولين اإلداريين ،المستشارين الماليين،
خبراأ ا روا
الصنادي

المالي  ،مركز اإليداغ والتحويل والتسمي  ،الصنادي

المالي  ،خدمات الحفظ ا مين ،مصدري ا و ار

ا ستثماري  ،ومديري

المالي  ،حاملي ا و ار

المالي

الرديسيين ،وأي نشاط تهرر الهيد وفها حكام الهانون.

" .5تنص المادة رقم ( )2على أنه ال تعتبر أوراقاً مالية كلً من:
أ .ا و ار التجاري بما في ذل الشيكات والكمبيا ت.

ب .ا عتمادات السندي والحوا ت وا دوات التي تتداولها المصاريف حص ار فيما بينها.
ت .بوالا التثمين والحهو المترتب في صنادي التهاعد للمنتفعين.

 .3شروط إدراج السندات في سوق فلسطين لألوراق المالية:

 -تنص المادة ()11على أنهك يتم إد ار السندات في سو تسمى السندات.

 وتنص المادة رقم ( ) 15على أنه :م مراعاة أحكام الهانون و انون الشركات ،وما لم يهررمجل

اإلدارة خالف ذل  ،تدر سندات الهر

الصادرة عن الشركات الفلسطيني المساهم

العام في السو ا ولى عند توافر الشروط التالي ك

أ .أن تكون أسهم الشرك مدرج في السو ا ولي.

ب .أن تدف

يم سندات الهر

ت .أن يطرح من سندات الهر
الهر

المكتتب بها بالكامل.
لالكتتاب العام ما نسبته  %30على ا ل من مجموغ سندات

التي تصدرها الشرك في إصدار واحد.
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 .أن تكون سندات الهر
 .أن

مستحه السداد بعد ثال

يهل عدد المكتتبين في سندات الهر

سنوات على ا ل .

عن ( )30شخصا.

ح .أن تتعا د الشرك م ضامن للسندات (حافظ أمين  )Trusteeيضمن دف الفوادد في الو ت
والتاري المحددين كما يضمن استرداد المبالغ بعد انتهاأ فترة السداد.

خ.أن تكون الشرك ممارس لنشاطها فعال ،و د نشرت بياناتها المالي المعدة وفها لمعايير المحاسب
الدولي لمدة سنتين ماليتين على ا ل ،وأن تكون د حههت أرباحا صافي
تهل عن  %5من أر

السن المالي السابه لتهديم طلب اإلد ار بنسب

بل الضريب خالل

المال المدفوغ.

د  .يجوز للشرك المدرج لد السو أن تتهدم بطلب إد ار أي إصودار مون سونداتها لود أي سوو
أو ار مالي أجنبي إ بعد حصول الشرك على موافه الهيد والسو على ذل .

 .4كما تنص المادة رقم ( )50على أنهك ما لم يهرر مجل
الهر

اإلدارة خالف ذل

يتم إد ار سندات

الصادرة عن الشركات الفلسطيني المساهم العام في السو الثاني عند توافر التاليك

أ .أن تكون أسهم الشرك مدرج في السو ا ولى أو الثاني .
ب .أن يطوورح موون سووندات الهوور
الهر

ت .أن تدف

لالكتتوواب العووام مووا نسووبته  %25علووى ا وول موون مجموووغ سووندات

التي تصدرها الشرك في إصدار واحد.
يم سندات الهر

 .أن تكون سندات الهر

بالكامل.

مستحه السداد بعد سنتين على ا ل.

 .أن تتعا وود الشوورك مو ضووامن للسووندات (حووافظ أمووين  )Trusteeيضوومن دفو الفوادوود فووي الو ووت
والتاري المحددين كما يضمن استرداد المبالغ بعد انتهاأ فترة السداد.

ح .أن تكون الشرك ممارس لنشاطها فعال و ود نشورت بياناتهوا الماليو المعودة وفهوا لمعوايير المحاسوب
الدوليو لموودة سوونتين موواليتين علووى ا وول ،وأن تكووون ود حههووت أرباحووا صووافي بوول الضوريب خووالل
السن المالي السابه لتهديم طلب اإلد ار بنسب

تهل عن  %5من أر

المال المدفوغ.

وممووا سووب يالحووظ أنووه بوورةم أن ووانون ا و ار المالي و لعووام  2004م يجيووز إصوودار السووندات ويوونظم
عملي اإلصدار والتوداول وفو الموواد الوواردة فوي الهوانون أعوالر ،ورةوم الميوزات ا سوتثماري التوي توفرهوا

السووندات باسووتهدافها لهطوواغ المسووتثمرين البوواحثين عوون ا سووتثمار الووذي يتمتو بدرجو أ وول موون المخوواطرة

ودرج تثكد أعلى من العوادد المنتظم والذي يمكن أن يحر مزيدا المودخرات باتجوار ا سوتثمارات ذات
الجوودو ا تصووادي والتووي تنشووط ا تصوواد ،إ أن سووو فلسووطين لووألو ار المالي و يهتصوور فهووط علووى

التداول با سهم ،وبمراجع الهوادم المالي للشركات الصوناعي المدرجو فوي بورصو فلسوطين لوم تتضومن

التمويوول بإصوودار السووندات؛ لووذا فهنووا فرصو يجوودر د ارسووتها للتمويوول بالسووندات موون بوول تل و الشووركات
الفلسطيني المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي .
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سادساً :قطاع الصناعة والشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية:
بعد الحدي

عن تاري

تثسي

فلسطين لألو ار

سو

المالي والبيد الهانوني المنظم لالكتتاب

واإلد ار والتداول في السو الفلسطيني ،فالشركات المساهم العام في العام 2014م و و و وهي نهاي

الحد الزماني للدراس و و و و والهطاغ الصناعي في ا راضي الفلسطيني  ،كما يليك

 -1صورة عامة عن الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية:

بلغ عدد الشركات المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي  48شرك في نهاي العام 2014م،

حي

تم إد ار

شرك جديدة ،بينما تم شطب شركتين لتحويلهما إلى المساهم الخصوصي ،
طاعات ،هي طاغ البنو

والشركات موزع على خمس

والخدمات المالي  ،و طاغ الصناع ،

والتثمين ،وا ستثمار ،و طاغ الخدمات .وشهد هذا العام  2014إد ار

أول سندات للتداول هي

سندات البن التجاري الفلسطيني .و د بلغت الهيم السو ي للبورص في هذا العام  3.18مليار دو ر

أمريكي ،و د سيطر طاغ الخدمات على الحص الكبر من إجمالي الهيم السو ي وتالها طاغ
البنو والخدمات المالي  ،وجاأ طاغ الصناع ثالثا( .تهرير بورص فلسطين2014 ،ك )37

ويمكن تلخيا ا داأ الفني كما يلي ك

الجدول رقم ) : )6ملخص األداء الفني لسوق فلسطين لألوراق المالية للفترة :5010-5012

%-2.04

المؤشرات

5010

5011

5015

5013

عدد الشركات

40

46

48

42

48

1,125,426,453

1,461,720,090

1,523,328,011

1,564,100,367

1,637,790,536

%4.71

2,449,901,545

2,782,469,900

2,859,140,375

3,247,478,385

3,187,259,624

%1.85-

451,208,528

365,648,216

273,440,441

340,774,269

353,917,125

%3.86

230,516,370

184,455,375

147,304,208

202,965,939

181,545,154

%10.55-

82,525

61,928

41,442

44,425

41,257

%7.13-

242

248

242

241

245

%1.66

عدد األسهم المكتتب بها

القيمة السوقية(مليون)$

قيمة األسهم المتداولة (مليون )$
عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات المنفذة
عدد جلسات التداول

معدل دوران األسهم ()%
مؤشر القدس (نقطة)



5012

نسبة
التغير

20.48

12.62

9.67

12.98

11.08

%14.64-

489.6

476.93

477.59

541.45

511,77

%5.48-

المصدر) :التقرير السنوي لبورصة فلسطين )2014 ،

ويالحظ الزياد في عدد ا سهم المكتتب بها في العام 2014م مهارن بالعام 2013م وذل

بنسب

 ،%4.71وهذا يشير إلى توجه الشركات المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي للتمويل الخارجي
با سهم العادي مما يعني أن مزيل الهيكل المالي للشركات تضمن أيضا زيادة أر

المال .ووفها

لنظري التثشير فان الشركات تو عت المخاطرة في ا ستثمار المستهبلي وهدفت بذل

الشركات

المساهم العام إلى توزي المخاطر بإدخال مساهمين جدد وتوزي الملكي على عدد أكبر من
المالكين .كما ويتضح انخفا

الهيم السو ي بنسب  %1.85وهو ما يمكن فهم انخفا

على أسهم الشركات في بورص فلسطين للعام 2014م.
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الطلب

 -5شركات قطاع الصناعة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية:
يعتبر الهطاغ الصناعي من الهطاعات المهم في ا تصاد الفلسطيني فهد بلغ عدد العاملين في هذا
الهطاغ للعام 2013م ما يهرب  80ألف عامل ،وتبلغ نسبتهم عشر عدد العاملين في ا راضي

الفلسطيني  ،وهذا يشير إلى ما يوفرر هذا الهطاغ من الوظادف في المجتم الفلسطيني .والجدير ذكرر

أن إنتاجي العامل في طاغ الصناع هي ا على في ا تصاد الفلسطيني فهد بلغت في العام
2011م ما يهرب من  8,579دو ر أمريكي .ويعتبر طاغ الصناع هو ا على و و إلى جانب طاغ
الخدمات و و من حي

عدد الشركات المنضوي تحته فهد وصل عدد شركات طاغ الصناع  12شرك

تعمل في أنشط مختلف  ،ولتكوين صورة عن طاغ الصناع مهارن بالهطاعات ا خر كما في

الجدول التالي (دليل الشركات 2011ك ( )226تهرير بورص فلسطين 2014ك )34ك
الجدول رقم ( : )7يوضح التداول حسب القطاعات للعام 5012م
القيمة السوقية

عدد

قيمة األسهم

عدد األسهم

عدد الشركات

()$

الصفقات

المتداولة ()$

المتداولة

المدرجة

البنوك والخدمات المالية

840,468,007

8,099

111,626,482

66,612,640

8

الصناعة

273,684,639

2,773

9,139,003

4,820,022

12

التامين

105,246,000

1,193

4,273,400

6,387,299

7

االستثمار

245,274,304

16,552

109,532,601

73,144,267

9

الخدمات

1,422,586,674

12,640

119,345,639

30,580,926

12

المجموع

2,887,259,624

41,257

353,917,125

181,545,154

48

القطاع

المصدر( :تقرير بورصة فلسطين للعام )32 :5012

ويالحظ أن الهيم السو ي لهطاغ الصناع تثتي تاليا بعد طاغ الخدمات و طاغ البنو والخدمات،

مما يظهر تثثير الهطاغ الصناعي في الهيم اإلجمالي لسو فلسطين لألو ار المالي  .ولكل ما سب

من توفير طاغ الصناع للوظادف في المجتم الفلسطيني ،ونظ ار إلنتاجي الهطاغ الصناعي؛ تم
دراس الهيكل المالي لهذا الهطاغ على وجه الخصوا بالرجوغ إلى البيانات التاريخي الواردة للشركات
الصناعي

المدرج

سو

فلسطين لألو ار

المالي

وباستخدام ا ساليب اإلحصادي

الوصفي

وا ستنتاجي  .وللمساعدة في رسم صورة للشركات ا ثنتي عشرة والمكون لهطاغ الصناع في بورص

فلسطين للعام 2014م والتي تمثل مجتم الدراس  ،يمكن إجماله في النبذة المختصرة عن تل
الشركات كما يلي (دليل الشركات 2011ك )280-227ك

أ .العربية لصناعة الدهانات ):(APC

تعمل الشرك في مجال صناع وتسوي جمي أنواغ الدهانات في مناط السلط الوطني الفلسطيني ،
وهي الدهانات المادي والزيتي والديكوري والمعاجين ودهان الموبيليا .وتثسست العام 1220م .وتم

إدراجها في 1227 03 05م .وتحتوي على  42موظف ،وبلغت الهيم السو ي للشرك 581838356

وير
دو ر أمريكي في العام 2011م ،أ

مجل

اإلدارة السيد ميشيل فاد إبراهيم الصايغ.
 29



ب .دواجن فلسطين ):(AZIZA
تعمل الشرك في مجال إنتا بي

التفري  ,،تمتل أكبر مزارغ لألمهات في فلسطين بطا

إنتاجي

تصل إلى  28مليون بيض تفري سنويا ،كما أنها تعمل في مجال إنتا ا عالف الحيواني بطا

إنتاجي تصل إلى  60ألف طن سنويا .وتم تثسيسها في العام 1227م ،وادراجها في 2002 12 21م
ويعمل في الشرك  236موظف ،وبلغت الهيم السو ي للشرك  4684428870دو ر أمريكي في

وير
العام 2011م ،أ

مجل

ت .بيرزيت لألدوية ):(BPC

اإلدارة السيد نضال منير رضا سختيان.

تعمل الشرك في مجال الصناع الدوادي ومن خالل عدة خطوط إلنتا
والسوادل والمعلهات ،و طرات العيون .وتثسست الشرك

اإلبر والحهن المعهم ،

في العام  1273م .وتم إدراجها في

2004 12 22م .ويعمل في الشرك  265موظف ،وبلغت الهيم السو ي للشرك 5887888428

وير
دو ر أمريكي ،أ

اإلدارة السيد طالل كاظم عبد اهلل ناصر الدين.

مجل

ث .مصنع الشرق لإللكترود ):(ELECTRODE
تعمل الشرك في مجال إنتا

ستينل

جمي أنواغ ضبان اللحام الكهربادي بهياسات مختلف وأسال

لحام

ستيل ولحام الفو ذ والنيكل الصافي والمخلوط ولحام المواسير وةيرها من ا نواغ .وتعمل

أيضا في إنتا أسال البناأ (الجدل والناعم) والمسامير ،وتهوم ببي ماكنات اللحام الجيدة المستوردة
من الخار  .بحي

أنها مازالت هي المزود الرديسي للسو في فلسطين وتصدر إلى ا ردن والسعودي

والدول ا خر  .وتم تثسي

الشرك في العام  1277م ،وادراجها في 2011 05 17م .ويعمل في

الشرك  265موظف ،وبلغت الهيم السو ي للشرك  281158656دو ر أمريكي في العام 2011م،
وير
أ

مجل

اإلدارة السيد صالح ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين.

ج .مطاحن القمح الذهبي ):(GMC

تعمل الشرك في مجال إنتا الد ي بثنواعه ،باإلضاف إلى منتجات أخر مثل السميد والنخال  .وتم

تثسي

الشرك في العام  1225م ،وادراجها في 2005 05 17م .ويعمل في الشرك  56موظف،

وير
وبلغت الهيم السو ي للشرك  2183688121دو ر أمريكي في العام 2011م ،أ

السيد د .عبد المالك أحمد الجابر.

مجل

اإلدارة

ح .سجاير القدس ):(JCC

تعمل الشرك في مجال إنتا سجاير محلي بجودة عالي تهوم بتسويهها وتوزيعها حاليا عبر شرك
يونايتد للتجارة الدولي المساهم الخصوصي المحدودة التي تملكتها بالكامل شرك سجاير الهد

شرك المستثمرون العرب المساهم العام المحدودة .وتم تثسي

م

الشرك في العام 1964م .وأدرجت

في 1997 07 24م .ويعمل في الشرك  56موظف ،وبلغت الهيم السو ي للشرك 18,053,594

وير
دو ر أمريكي أ

مجل

اإلدارة السيد د(.محمد علي) مصطفى محمد العلمي.
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خ .القدس للمستحضرات الطبية ):(JPH
تعمل الشرك في مجال إنتا المستحضرات الطبي بثكثر من مدتي مستحضر دوادي بمختلف ا شكال
الصيد ني  ،فهي تنتل الحبوب والكبسو ت والشرابات والمعلهات والكريمات والمراهم والحهن والهطرات

والمعلهات الجاف وتنتل مواد التجميل والمنظفات والمواد المطهرة والمعهم كما تنتل ا دوي البيطري .

وتم تثسي

الشرك في العام 1969م .وأدرجت في 1997 01 20م .ويعمل في الشرك 246

وير
موظف ،وبلغت الهيم السو ي للشرك  3484858185دو ر أمريكي في العام 2011م ،أ
اإلدارة السيد محمد محمود يوسف مسروجي.

مجل

د .فلسطين لصناعة اللدائن ):(LADAEN
تعمل الشرك في مجال إنتا العبوات البالستيكي المصنع ونصف المصنع لتعبد الميار المعدني

والمشروبات الغازي والعصادر ضمن أحجام وأشكال متعددة ومختلف كما تنتل الشرك ا نابيب
الح ارري وأنابيب الميار بث طار تصل إلى 400ملم .وتم تثسي

الشرك في العام  1228م .وأدرجت

في 2002 12 03م .ويعمل في الشرك  25موظف ،وبلغت الهيم السو ي للشرك 3,653,032

وير
دو ر أمريكي ،أ

مجل

اإلدارة السيد نضال منير رضا سختيان.

ذ .فلسطين لأللمنيوم والبروفايل ):(NAPCO

تعمل الشرك في مجال تصني بروفايالت ا لمنيوم بمختلف أنواعها (كا بواب والشبابي والواجهات

الزجاجي ) ،وكذل الهطاعات الخاص بالديكور والمطاب  ،إضاف إلى الصناعات الخاص بالمصاعد
والخزادن واللوحات اإللكتروني والكهربادي ومكادن تصني الههوة وعدد النظاف  .وتم تثسي

العام

الشرك في

1969م .وأدرجت في 2011 11 30م .ويعمل في الشرك  200موظف ،وبلغت الهيم

وير
السو ي للشرك  9,245,415دو ر أمريكي ،أ

ر .الوطنية لصناعة الكرتون ):(NCI

مجل

اإلدارة السيد خالد زهير العسلي .

تعمل الشرك في مجال تصني وانتا واتجار وتسوي وتوزي الكرتون بثنواعه ومشتهاته وموادر الخام،
وتم تثسي

الشرك في العام 1993م .وادراجها في 2006 08 06م .ويعمل في الشرك  42موظف،

وير
وبلغت الهيم الهيم السو ي للشرك  3,450,000دو ر أمريكي في العام 2011م ،أ

مجل

اإلدارة السيد مهدي حياتي المصري.

ز .مصنع الزيوت النباتية ):(VOIC
تعمل الشرك في مجال إنتا وتكرير السمن النباتي والزيوت السادل  .وتم تثسي

الشرك في العام

1253م ،وأدرجت في 1222 08 02م .ويعمل في الشرك  68موظف ،وبلغت الهيم السو ي

وير
للشرك  2384138254دو ر أمريكي في العام 2011م ،أ

درويش الحجي.
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مجل

اإلدارة السيد إياد نبيه يوسف

س .دار الشفاء ):(PHARMACARE
تعمل الشرك في مجال صناع ا دوي وصناع وبي وتوزي وتصدير والكيماويات والمواد البيطري .
وتم تثسي

الشرك في العام 1986م ،وأدرجت في 2013 04 23م .ويعمل في الشرك 362

وير
موظف ،وبلغت الهيم السو ي للشرك  3384278361دو ر أمريكي في العام 2013م ،أ
مجل

اإلدارة السيد باسم صبحي فرح خوري نصر.

سابعاً :مؤشر القدس وشركات الصناعة المنضوية تحته:

أعتمد سو فلسطين لألروا المالي في شهر تموز من العام 1227م ر ما لهيا

مستويات أسعار

ا سهم وتحديد ا تجار العام لهذر ا سعار ،عرف باسم تم شر الهد ت وتم في تل الفترة اختيار عين

مكون من عشر شركات مدرج ونشط موزع على جمي الهطاعات ا تصادي المعروف في السو ،

وثم اعتماد أسعار إةال جلس تداول 1227 7 7م كنهط أسا  ،بحي

حددت فيه الر م ا ساسي

 100نهط  .وفي نهاي كل عام تهوم السو بإعادة تهييم عين الشركات المتداول في السو واختيار
الشركات ا كثر نشاطا منها ،إلدخالها في احتساب م شر الهد
2010ك )40ك

بناأ على المحددات التالي (الطالغ،

 .1عدد ا سهم المتداول .
 .2حجم التداول .

 .3عدد الصفهات.
 .4عدد أيام التداول.
 .5الهيم السو ي .

 .6معدل دوران السهم.

 .7وم بداي عام 2007م  ،تم زيادة عدد الشركات الداخل في احتساب م شر الهد
 12شرك .

أعلنت بورص فلسطين عن تعديل عين م شر الهد

لتصبح

في مطل عام  2015إلى  15شرك من

مختلف طاعات العمل الخمس والتي تمثل حوالي  %82من الهيم السو ي للشركات المدرج البالغ

 48شرك  ،حي

أن هذر العين تتغير سنويا في مطل كل عام ،لتضم الشركات ا كثر نشاطا،

وتضمن الم شر ثال

شركات من الشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي وهي

كالتالي()www.alhaya.psك
 .1شرك الهد

للمستحضرات الطبي ).(JPH

 .2شرك بيرزيت لصناع ا دوي ). (BPC
 .3شرك سجاير الهد

).(JCC
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات الفلسطينية.

ثانياً :الدراسات العربية.

ثالثاً :الدراسات األجنبية.

رابعاً :التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية.
خامساً :أوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث ــــــــ الدراسات السابقة
المقدمة:
استكشوف الباحو

أهووم الد ارسوات السوابه التووي تناولوت موضووعات ذات عال و بموضووغ الد ارسو ،

بشكل مباشر أو ةير مباشر ،حي

تم تهسيمها إلى ثالث أ سامك دراسات فلسوطيني  ،ود ارسوات عربيو ،

ودراسات أجنبي وكذل تم ترتيبها من ا حد

إلى ا دم حسب تاريخها.

وبعد ا طالغ علوى موا تووفر مون الد ارسوات المتعلهو بموضووغ محوددات الهيكول الموالي توم مالحظو

نودرة الد ارسوات المحليو المتووفرة فوي هوذا المجوال والتوي تجمو بوين متغيوري الد ارسو  ،بينموا كانوت هنوا

دراسات أجنبي وعربي أجريوت فوي بلودان متعوددة تناولوت د ارسو أثور المتغيورات المسوتهل و و و وان اختلفوت
من دراس إلى أخر و و و على المتغير التاب والمتمثل في هيكول أر

الموال .و ود أجملوت فوي نهايو هوذا

الفصوول أوجووه التشووابه وا خووتالف م و الد ارس و الحالي و  ،هووذا واضوواف إلووى طوور حسوواب النسووب المالي و
الواردة في تل الدراسات ،ونتادل أثر المتغيرات المستهل الواردة فيها على المتغير التاب .

أوالً :الدراسات الفلسطينية:

 .0دراسة (أبو حمام )2013 ،بعنوان " :أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية مـن قبـل الشـركات
المدرجة في بورصة فلسطين ) (PEXوتأثيرها على الهيكل التمويلي لتلك الشركات".

هدفت الدراس إلى التعرف على أثر استخدام الشركات المدرج في بورص فلسطين ساليب
المحاسب اإلداري ا ستراتيجي على الهيكل التمويلي للشركات .و د تم يا

ا ثر باستخدام ادم

استهصاأ وف أوزان نسبي لفهرات الهادم تم تحديدها من بل خبراأ المحاسب  .و د تم تطبي الهادم
على  48شرك واستجابت  35شرك  .وأظهرت الدراس أن هنا

تطبي

مهبول ساليب المحاسب

اإلداري و د تراوح ( ،(70-60%كما أن اكثر أساليب المحاسب اإلداري تطبيها هي إدارة الجودة
الشامل بنسب ) .(69.34%واستخدم الباح

البيانات المالي الواردة في تهارير الشركات المدرج في

بورص فلسطين بين العامين 2010م إلى 2011م .استخدام البرنامل اإلحصادي )(SPSS

ا ثر بين متغيري الد ارس .

يجاد

وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
وجود عال

طردي ذات د ل إحصادي بين ممارس الشركات

ا ستراتيجي والتمويل بالدين .وأظهرت الدراس عال

ساليب المحاسب اإلداري

عكسي ذات د ل إحصادي بين استخدام

ا ساليب المحاسبي ا ستراتيجي وحهو الملكي  ،وكذل عال عكسي م التمويل با رباح المحتجزة
ولكنها لم تكن ذا د ل إحصادي .
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 .5دراسـة (النجـار )2013 ،بعنـوان ك "مـدى تـأثير الرفـع المـالي علـى األداء المـالي للشـركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين :دراسة اختباريه".

هودفت الد ارسو إلوى اختبوار أثور الرفو الموالي علوى ا داأ الموالي للشوركات المدرجو فوي بورصو

فلسـطين وذلو وفهوا لمهوايي

ا داأ المحاسوبي التهليديو العادود علوى ا صوول ) (ROAوالعادود علوى

حهو الملكي  (ROE)،والعادد على المبيعات ) (ROSو نمو المبيعات والهيم السو ي للشرك التي

توم احتسوابها وفهوا لنمووذ  Tobin's qومعرفو أيهموا أكثور توثثي ار بوالرف الموالي .وتمثول مجتمو الد ارسو
بالشوركات المسواهم العامو المدرجو فوي بورصو فلسوطين ،حيو

توم اختيوار عينو مكونو مون عشورين

شورك بعود تحهيههوا لشوروط معينو خـلل فتـرة الدراسـة ( .)2011-2004وتوم اسوتخدام نمواذ
ا نحدارات الخطي لتحليل البيانات واختبار الفرضيات على أسا

التباط الزمني.

وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
وجود أثر سلبي للرف المالي على مهايي

ا داأ المحاسبي وأن هذا ا ثر يمتد لعدة سنوات

حه  .وبثن هنا أث ار سلبيا للرف المالي على الهيم السو ي للشرك حسب نموذ

Tobin's q

ويمتد هذا ا ثر لعدة سنوات حه .
 .3دراسة (الظاهر والفقهاء )2009،بعنوان" :العوامل المـؤثرة فـي أسـعار أسـهم الشـركات الصـناعية
المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية :دراسة تطبيقية للفترة ما بين 5001-5002م"

هدفت هذر الدراس إلى التعرف على تثثير عدد من المتغيرات المالي والمحاسبي في أسعار أسوهم

الشووركات المدرجو فووي سووو فلسووطين لووألو ار الماليو  ،وتضوومنت تلو العواموول نسووب المديونيو والمتمثلو

فووي نسووب إجمووالي المطلوبووات إلووى إجمووالي الموجووودات وهووي تمثوول المتغيوور التوواب فووي الد ارس و الحالي و ،

وذلو إلووى جانووب نسووب العادوود علووى ح و الملكي و  ،ونصوويب السووهم موون صووافي ا ربوواح ،ونسووب التووداول،
ومعوودل دوران ا صووول ،والعادوود علووى إجمووالي ا صووول .و وود تكووون مجتمو الد ارسو موون جميو الشووركات

الصناعي الفلسطيني المساهم العام والمدرج في سو فلسطين لوألو ار الماليو والبوالغ عوددها ()10

شركات ،وةطت الدراس الفترة الزمني الممتدة ما بين ا عوام 2008-2004م.
وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

أن هن ووا ت ووثثير معن وووي لك وول م وون حصو و الس ووهم م وون ص ووافي ا رب وواح ،ونس ووب الت ووداول ،ونس ووب إجم ووالي

المطلوبووات إلووى إجمووالي الموجووودات ،والعادوود علووى إجمووالي ا صووول فووي أسووعار ا سووهم فووي الشووركات
الصووناعي  .أمووا بالنسووب للعادوود علووى ح و الملكي و  ،ومعوودل دوران ا صووول فهوود أظهوورت النتووادل ضووعف

وثثير معنويوا
ارتباطهما مو أسوعار ا سوهم .ولكون عنود اسوتخدام تحليول ا نحودار المتعودد تبوين أن هنوا ت ا
لمتغيرات الدراس المستهل في أسعار ا سهم باستثناأ متغيري نسوب التوداول ،ونسوب إجموالي المطلوبوات
إلى إجمالي الموجودات فهد استبعدا من نموذ ا نحدار المتعدد لوجود ارتباط كبير بينهما.
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 .2دراسـة (األغـا )2005 ،بعنـوان  " :أثـر الرافعـة الماليـة وتكلفـة التمويـل علـى معـدل العائـد علـى
االستثمار :دراسة تطبيقية على شركات المساهمة العامة العاملة بفلسطين".

هودفت الد ارسو لتهيويم هوذر العال و ومعرفو مهودار تثثيرهوا علوى معودل العادود علوى ا سوتثمار ،مون
خوالل تطبيو الد ارسو علوى شوركات المسواهم العامو العاملو بفلسوطين ،حيو

توم أخوذ عينو مكونو

مون ) (15شورك خوالل الفتورة ) ، (2003-1999واعتمودت هوذر الد ارسو علوى المونهل الوصوفي فوي
تحليوول الهووادم كووثداة اسووتخدمت فووي جمو البيانووات لشووركات العينو  ،باإلضوواف أنووه ووام الباحو

بووإجراأ

مهابالت هاتفي م العديد من المدراأ الماليين لشركات المساهم وتم استخدام ا ساليب اإلحصادي فوي

تحليل البيانات كمعامل ا رتباط بيرسون ونماذ ا نحدار الخطي (البسيط والمتعدد) ولوح ا نتشار.
وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
وجوود عال و عكسوي بوين تكلفو التمويول المهتور

ومعودل العادود علوى ا سوتثمار  ،وكوذل وجوود

عال و عكسوي بوين ا عتمواد علوى مصوادر التمويول (الممتلكو والمهترضو ( وتكلفو هوذر المصوادر ،كموا
أثبتوت الد ارسو كوذل عودم وجوود عال و ذات د لو إحصوادي بوين الرافعو الماليو ومعودل العادود علوى
ا ستثمار.

ثانياً :الدراسات العربية:

 .1دراســة (العــاني و العــامري )2015 ،بعن ـوان " :محــددات الهيكــل المــالي  :دراســة تطبيقيــة علــى
الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لألوراق الماليةت.

وهدفت الدراس إلى اختبار خمس محددات للهيكل المالي للشركات العماني المدرج في بورص مسهط
والتي تصنف إلى ثال

طاعوات صوناعي ؛ ( الغوذاأ والبنواأ والكيمياديو ) و ود بلغوت عينو الد ارسو 38

ش وورك  ،واس ووتخدمت الد ارسو و البيان ووات الماليو و للش ووركات ف ووي الفتوورة  2008إل ووى 2012م  ،واس ووتخدمت
الدراس متغيرات الربحي والمخاطرة والحجم ومعدل النمو وهيكل ا صول كمتغيرات مستهل ت ثر علوى

المتغير التاب الذي تمثل فوي نسوب إجموالي المديونيو  .واسوتخدمت الد ارسو ا نحودار المتعودد باسوتخدام
برنامل ) (SPSSإلظهار النتادل لإلجاب على أسدل البح .
وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
وجود أثر موجب ودال إحصاديا لكل من متغير هيكل ا صول والمخاطرة على هيكل ار

المال ،بينموا

أظهوورت الد ارسو أثو ار عكسوويا ودال إحصوواديا لمتغيوور معوودل النمووو والربحيو علووى إجمووالي المديونيو  ،بينمووا
كان اثر حجم الشرك عكسيا وانما ةير دال إحصاديا.
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 .2دراســـة (غريبـــة )2015 ،بعنـــوان " :محـــددات الهيكـــل المـــالي  :دراســـة تطبيقيـــة علـــى الشـــركات

المدرجة في سوق الكويت لألوراق الماليةت.

وهدفت الدراس إلى اختبار تسع محددات للهيكل المالي لشركات طواعي الصوناع والخودمات
والمدرج في بورص الكويت بلغوت عينو الد ارسو  42شورك مدرجو فوي سوو الكويوت لوألو ار الماليو

وتنتمي لهطاعات الصناع والخدمات والبتورول والغواز ،فوي حوين تمثول مجتمو الد ارسو بو و 215شورك ،

واس ووتخدمت الد ارسو و البيان ووات الماليو و المنش ووورة ف ووي الته ووارير الماليو و للش ووركات ف ووي الفتو ورة  2002إل ووى
2013م  ،واسووتخدمت الد ارس و متغي ورات معوودل النمووو وعموور الشوورك والسوويول والربحي و وحجووم الشوورك

ونوووغ الصووناع وسياس و مهسوووم ا ربوواح وهيكوول ملكي و الشوورك كمتغي ورات مسووتهل ت و ثر علووى المتغيوور

الت وواب ال ووذي تمث وول ف ووي نس ووب إجم ووالي المديونيو و  .واس ووتخدمت الد ارسو و النم وووذ التجميع ووي م وون نم وواذ

ا نحدار المتعدد باستخدام النموذ التجميعي لتحليل البيانات من نماذ ).(Panel Data
وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
وجووود أثوور ذو د ل و إحصووادي بووين هيكوول أر

المووال و كوول موون المتغي وراتك معوودل النمووو وعموور

الشوورك والسوويول والربحي و وحجووم الشوورك ونوووغ الصووناع  ،بينمووا لووم يكوون ا ثوور دا إحصوواديا لمتغي ورات
سياس مهسوم ا رباح وهيكل ملكي اسهم الشرك .

 .3دراسة (زريعة ونبغ )2015 ،بعنوان " :محددات الهيكـل المـالي :دراسـة تطبيقيـة علـى الشـركات
المدرجة في بورصة تونس".
وهدفت الدراس

ختبار محددات الهيكل المالي للشركات ةير المالي والمدرج فوي سوو توون

لووألو ار الماليو  ،فهوود اسووتثنت الد ارسو شووركات الخوودمات المصورفي وخوودمات التووثمين وخوودمات التووثجير
التمويلي نظ ار تباعها سلوكا ماليا مختلفا وف الهواعد المحددة ،وأجريت الدراس على مجتمو الد ارسو

المكو ووون مو وون  32شو وورك وفو ووي الفت و ورة الزمني و و 2010 – 2005م ،مسو ووتخدم بو ووذل المسو ووح الشو ووامل،
واسووتخدمت الد ارس و اإلحصوواأ الوصووفي وتحليوول ا رتبوواط وتحليوول ا نحوودار المتعوودد مسووتخدما نموواذ

التووثثير الثابت و والعش ووادي  ،واسووتخدمت الد ارس و اختبووار ) (Hausmanختبووار ا فضوولي بووين نموووذ

الت ووثثير الثاب ووت والت ووثثير العشو ووادي وأظه وورت نتيجو و ا ختب ووار أن نم وووذ الت ووثثيرات الثابتو و ه ووو ا كث وور

مالأمو لبيانووات الد ارسو  .واختبوورت الد ارسو أثوور المتغيورات المسووتهل المتمثلو فووي حجووم الشوورك ومعوودل

النمو وهيكل ا صول والربحي ومخصا اإلهال لألصول ومعدل الفاددة.
وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

أن حجم الشرك والربحي ذات أثر إيجابي على المديوني وذات د ل إحصادي  ،بينما أظهرت الدراس

أن لمع وودل النم ووو وهيك وول ا ص ووول ومع وودل اإله ووال ومع وودل الفاد وودة ت ووثثي ار س ووالبا ولك وون ل ووم يك وون دا
إحصاديا.
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 .4دراسة (عثمان )2014 ،بعنوان" :قياس تأثير تركيبة رأس المال على ربحية الشـركات :دراسـة
تطبيقية لعينة من الشركات الصناعية المدرجة في بورصة

عمان".

وهدفت هذر الدراس إلى تفسير كيف يتخذ المدراأ ارراتهم المتعله بتركيب أر

المال ،وذل للشركات

الصوناعي المسواهم العامو المدرجو فوي بورصو عموان لفتورة)  .(2012-2010ولتحهيو أهوداف

الدراس تم بناأ نموذ لفحا العال بين ربحي الشرك وتركيب أر

المال ،وتمثلت مجتم الدراس

في الشركات الصناعي د بلغ عددها ( )10شركات تنشط في نشاطات مختلف .

وتوم ا سوتعان بجوداول  EXCELلحسواب أهوم نسوب وم شورات ومتغيورات الد ارسو  ،وتوم اسوتخدام

برنوامل  EVIEWSمون أجول اختبوار العال و بوين المتغيورين) التواب والمسوتهل( وتوم اسوتخدام طريهو
المربعات الصغرى فل ت لي البيانات.
وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
وجوود عال و سوالب وذات د لو إحصوادي بوين ربحيو الشورك وتركيبو أر

الدراس إلى أن الشركات ا ردني تستخدم الوديون مون أجول رفو

الموال ،و كموا خلصوت

يمتهوا السوو ي ولوي

مون أجول زيوادة

أرباحها.
 .2دراسة (الساعدي )2012 ،بعنوان" :هيكل رأس المال والعوامل المؤثرة عليه :دراسـة تطبيقيـة علـى
الشركات المدرجة في اإلمارات العربية المتحدة".

هودفت الد ارسو إلوى التحهو مون مسوتويات هيكول أر

ا تصادي وبع

المتغيرات على تل المستويات ،حي

الموال) الرفو الموالي( وأثور طبيعو النشواط

استخدمت أسلوب ال و  Panel Dataلعينو

م لفو مون  53شورك مدرجو فوي سوو ي أبوو ظبوي ودبوي لوألو ار الماليو لمودة سوت سونوات للفتورة مون
 2005ولغايو  ، 2010و ود اسوتخدمت الد ارسو ا سولوب اإلحصوادي  ANOVAلهيوا

علووى هيكوول ار

أثور الهطواغ

المووال بينمووا اسووتخدمت الد ارس و نموووذ التووثثير الثابووت موون نموواذ الو و Panel Data

وذل لتطوير ا ثر لكل من المتغيرات على هيكل ار
وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

المال.

وجووود اثوور إيجووابي وذو د ل و إحصووادي لكوول موون هيكوول ا صووول وحجووم الشوورك بينمووا كووان متغيوور
الربحيو و ذو اث وور عكس ووي عل ووى هيك وول ار

الم ووال وك ووان دا إحص وواديا ،بينم ووا متغيو ورات النم ووو وتذب ووذب

ا رباح لم تكن دال إحصاديا في ا ثر على هيكل ار
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المال.

 .6دراســة (المــؤمني وحســن )2011 ،بعن ـوان :تمحــددات اختيــار الهيكــل المــالي بش ـركات األعمــال:
دراسة تحليلية لشركات قطاع الخدمات المدرجة في بورصة عمان".
هوودفت الد ارس و إلووى التعوورف علووى موود اعتموواد و اررات المووديرين الموواليين بالشووركات علووى العواموول
الخاص بالشرك والمتمثل في (الحجم ،هيكل ا صول ،العادد على ا صوول ،معودل النموو) ،والعوامول

الخاص و بالسووو والمتمثل و فووي (معوودل الض وريب  ،معوودل الفادوودة  ،الهيم و السووو ي لألسووهم بسووو أر

المووال) فووي اختيووار وتحديوود نسووب الوودين للشووركات .وتمثوول مجتم و الد ارس و فووي جمي و شووركات طوواغ
الخ وودمات ا ردنيو و المدرجو و ف ووي س ووو عم ووان الم ووالي ،للفتو ورة ( )2007-1996وت ووم اس ووتخدام معام وول

ا رتب وواط بيرس ووون ونم وواذ ا نح وودار الخط ووي البس وويط وذلو و باس ووتخدام البرن ووامل التحلي وول اإلحص ووادي
 SPSSبتحليل البيانات المالي للهوادم المالي والتي استخدمت كثداة لجم البيانات.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التاليةك

وجود أثر إيجابي ذو د ل إحصوادي للعوامول الخاصو بالشورك والمتمثلو فوي (الحجوم وهيكول ا صوول
والعادد علوى ا صوول ومعودل النموو ) علوى المديونيو  ،ومون جهو أخور أثبتوت النتوادل عودم وجوود أثور

للعوام وول الخاصو و بس ووو أر

التغيرات التي تحد

الم ووال ف ووي و و اررات الم ووديرين ف ووي الش ووركات وأن ه ووذر العوام وول

في الهيكل المالي.

تفس وور

 .7دراسة (الشبيري )2010 ،بعنوان" :محـددات هيكـل رأس المـال :دراسـة حالـة الشـركات الصـناعية
األردنية".

هودفت هووذر الد ارسو إلووى تحليول الهوووة التفسوويري لووبع

حي

حاولت هذر الدراس اختبار محددات هيكل أر

النظريووات الحديثو للهيكوول ا مثوول لو أر

المووالي،

المالي مثل (عمر الشرك  ،حجم الشورك  ،هيكول

ا ص ووول (الس وويول – الملموسو و ) ،مخ وواطر ا عم ووال ،مع وودل النم ووو  ،مع وودل اإليو ورادات (العاد وود عل ووى
ا صول) والضريب ) كمتغيرات مسوتهل مو درجو الودين التشوغيلي وذلو للشوركات الصوناعي المدرجو

فووي سووو عمووان المووالي للفت ورة مووا بووين ( .)2007-2004وتمثوول مجتم و الد ارس و فووي ( )95شوورك
صووناعي أردني و وتووم اسووتخدام اله ووادم المالي و كووثداة فووي جم و البيانووات وتووم تحليلهووا باسووتخدام اختبووار
ا نحدار البسيط والمتعدد لتحليل محددات هيكل أر

وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

المال كمتغيرات مستهل م الدين.

وجود أثر إيجابي و د ل إحصادي ما بين حجم الشورك وهيكول ا صوول ،ومعودل النموو والضوريب
م درج الودين وذلو عنود مسوتويات مختلفو موا بوين  %1و ،%5كموا أظهورت النتوادل وجوود أثور سولبي
وذو د ل إحصادي ما بين الربحي وعمر الشرك

ومخاطر الشرك كمتغيرات مستهل م درج الدين.
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 .1دراســة (الســبيتي )2010 ،بعن ـوان " :محــددات الهيكــل المــالي :دراســة مــن دول مجلــس التعــاون
الخليجي".
هوودفت الد ارسو إلووى اختبووار المحووددات المو ثرة علووى تركيبو أر
دول من مجل

التعاون الخليجي ) (GCCحي

المووال لعوودد  142شوورك فووي ثووال

شملت عين الدراس  59شرك من دول الكويت و41

شرك من المملك العربي السوعودي و 42شورك مون دولو عموان .وتمثلوت نسوب المديونيو فوي الشوركات
في الهيم الدفتري والهيم السو ي للديون كمتغيرات تابع  ،بينما تمثلت المتغيرات المستهل في الحجم و

الربحي و وهيكوول ا صووول وفوورا النمووو ومتغي ورات نشوواط السووو المووالي والتووي تمثلووت فووي

Market

 .Capitalization Ratio & Traded Ratioواتبعت الدراس ا ساليب اإلحصادي التالي ك اإلحصاأ
الوصفي وتحليل ا رتباط وتحليل ا نحدار المتعدد .وتمتاز هذر الد ارسو أنهوا أجريوت فوي منطهو مجلو

التعاون الخليجي والتي تتضمن شركات المملك العربي السعودي والتي يخالف مبدأ الفاددة الثهاف .
وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

نسب الربحي والنمو وهيكل ا صول كوان لهوا توثثير سولبي ذو د لو إحصوادي علوى الهيمو الدفتريو

والهيم السو ي للديون للشركات في الدول الثال

(الكويت والسعودي وعمان) ،بينموا حجوم الشورك كوان

له تثثير إيجابي ذو د ل إحصادي على الهيمتين (الدفتري والسو ي ).

 .5دراســة (الضــب )2009 ،بعنـــوان" :تــأثير الهيكـــل المــالي وسياســـة توزيــع األربـــاح علــى قيمـــة
المؤسسة االقتصادية المدرجة بالبورصـة :دراسـة حالـة عينـة مـن الشـركات بسـوق الكويـت لـألوراق

المالية".

هدفت الدراس إلى يا
المدرج بالبورص  ،حي

تثثير رار اختيار الهيكل المالي و رار توزي ا رباح علوى يمو الم سسو
تمثل مجتم الد ارسو  60شورك مدرجو بسوو الكويوت لوألو ار الماليو خوالل

الفترة  ،2008/6/1-2006/1/1موزع على أربع طاعات العهاري ،الصناعي ،الخودمي ،والغوذادي،
وذلو با عتموواد علووى نموواذ ا نحوودار الخطووي المتعوودد والبسوويط بوول الشووروغ فووي بنوواأ النموووذ واختيووار
فرضووياته تووم اختبووار كفوواأة السووو المووالي الكووويتي عنوود المسووتو الضووعيف با عتموواد علووى اختبووارات

استه ارريه السالسل الزمني لسلس أسعار أسهم الشركات المدرج بسو الكويت لألو ار المالي والمعبور
عنها بم شر السو (سعر اإل فال).

وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

أن سووو الكويووت لووألو ار المالي و تعوود سووو ا كفدووا عنوود المسووتو الضووعيف ،وا أن متغيوور الهيكوول

المووالي ومتغيوور سياس و ا ربوواح نووا حص و ا سوود فووي تفسووير يم و الم سس و المدرج و بسووو الكويووت
ل ووألو ار الماليو و  ،ولهم ووا ت ووثثير ذو د لو و إحص ووادي وه ووي حج ووم الم سسو و  ،الم ووردودات ،حج ووم الس وويول ،

المخاطر النظامي .
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ثالثاً :الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ) (Nilssen, 2014بعنوان" :محددات الهيكل المالي للشركات النرويجية المدرجة"
"" Determinants of Capital Structure in Listed Norwegian Firms

الدرسو إلووى اختبووار المحووددات المو ثرة فووي هيكوول أر
هوودفت هووذر ا

المووال للشووركات النرويجيو المدرجو

في سو ا و ار المالي  ،واعتمدت الدراس البيانات المالي للشوركات خوالل الفتورة  2007إلوى 2013

متضمن  876مشاهدة لعين مكون من  20شورك  .وتمثول المتغيور التواب فوي الهيمو الدفتريو للوديون،

الهيم السو ي للديون ،والمتغيورات المسوتهل (الربحيو  ،الحجوم ،نسوب ا صوول الملموسو  ،معودل النموو،
ونس ووب الس وويول  ،ومخص ووا اإله ووال ) .واعتم وودت ف ووي التحلي وول عل ووى اإلحص وواأ الوص ووفي واختب ووار

ا رتباط بين المتغيرات بول إجوراأ تحليول ا نحودار الخطوي المتعودد لتفسوير توثثير تلو المحوددات علوى
هيكل أر

المال .واستخدمت الدراس النموذ التجميعي والتثثير العشوادي من الو . Panel Data

وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي-:

نسووب ا صووول الملموس و تعتبوور أهووم م و ثر إيجووابي وذو د ل و إحصووادي فووي و اررات الهيكوول المووالي

للشركات النرويجي وهي تفسر  43%من الهيم الدفتري للديون بينما تفسر  44%من الهيم السوو ي
للديون .وجدت الدراس أن الربحي ذات تثثير سولبي وذو د لو إحصوادي علوى هيكول أر

الموال بينموا

وجدت الدراس أن متغيرات والحجم والنمو ومخصوا اإلهوال لهوا توثثير سولبي علوى المديونيو ولكون
لم يكن ذو د ل إحصادي  ،بينما هيكل ا صول كان ذو تثثير إيجابي على المديوني .

 .5دراســة ) (Ab Wahab & Ramli, 2014بعنـوان " :محــددات الهيكــل المــالي :دراســة
تطبيقية للشركات الماليزية المرتبطة بالحكومية "

“The Determinants of Capital Structure: An Empirical

”Investigation of Malaysian Listed Government linked Companies
وهوودفت الد ارسو إلووى استكشوواف تووثثير عواموول خاصو بالشوورك وعواموول ا تصوواد الموواليزي علووى مكونووات

أر

المووال للشووركات الماليزيو الحكوميو  .واسووتخدمت الد ارسو بيانووات ماليو لعينو مكونو موون  13شوورك

ف ووي الفتو ورة الزمانيو و  1227إل ووى 2002م .واس ووتخدمت الد ارسو و نم وووذجين؛ أح وودهما نس ووب المديونيوو في ووه

(إجم ووالي المديوني و و ) ،وا خو وور تمثلوووت المديوني و و بنسوووب المديوني و و طويل و و ا جو وول .واس ووتخدمت الد ارس و و

متغي ورات الحجووم وهيكوول ا صووول والسوويول ومعوودل الفادوودة ومعوودل النمووو ا تصووادي كمتغي ورات مسووتهل .
واستخدمت الدراس اإلحصاأ الوصفي وا نحدار المتعدد للوصل إلى إجاب أسدل الدراس .
وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في نموذج المديونية اإلجمالية ما يلي:

أن متغيرات الحجم والسيول ذات تثثير سلبي ذو د ل إحصوادي علوى إجموالي المديونيو  ،وتوثثير هيكول
ا صول تثثي ار إيجابيا ومعنويا ،كما وان معدل الفاددة كان له تثثير سلبي ولكنه لم يكن معنويوا كموا هوو
الحال لتثثير متغير معدل النمو ا تصادي لم يكن معنويا م انه كان تثثي ار عكسيا.
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 .3دراسة ) (Jensen, 2013بعنوان" :محددات الهيكل المالي :دراسـة تطبيقيـة علـى الشـركات
الدنماركية المدرجة"

“Determinants of Capital Structure: An Empirical Study of Danish
”Listed Companies

هدفت الد ارسو إلوى تحليول محوددات الهيكول الموالي لعودد  106مون الشوركات الدنماركيو فوي الفتورة
ما بين  2001إلوى  2011واعتمودت الد ارسو نظريوات الهيكول الموالي المتمثلو نظريو المبادلو ونظريو

ا لتهاط .وتمثلت المحددات فوي الربحيو والحجوم وهيكول ا صوول وفورا النموو والمخواطرة ومخصوا

اإلهال والعجز المالي وسرع ضبط الهيكل المالي .واستخدمت الدراس اإلحصاأ الوصفي وا رتبواط
وا نحو وودار المتعو وودد لد ارس و و تو ووثثير المحو ووددات علو ووى تركيب و و أر

المو ووال ،واسو ووتخدمت الد ارس و و نمو وووذ

التووثثيرات الثابت و موون نموواذ ال و  Panel Dataوذل و للو وووف علووى معوامالت المحووددات لهيكوول ار
المال ومستو الد ل اإلحصادي لكل متغير.
وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
أن متغيرات الحجم وهيكل ا صول والربحيو كوان لهوا توثثير سولبي علوى هيكول أر

الموال وكوان ا ثور

ذو د ل إحصادي  ،بينما كان اثر معدل النمو أث ار إيجابيا ولكن لم يكن دال إحصاديا.
 .2دراسة ) (Akinyomi & Olagunju, 2013بعنوان" :محددات الهيكل المالي في نيجيريا"
"Determinant of Capital Structure in Nigeria".
وهدفت الدراس إلى اختبار محددات الهيكل المالي في نيجيريا باستخدام المنهل الوصفي التحليلي.
وتضمن مجتم البح

 86شرك صناعي مدرج في سو نيجيريا لألو ار المالي وتم اختيار العين

بطريه العين العشوادي البسيط  .وتم الحصول على البيانات الثانوي من الهوادم المالي السنوي لعدد
 24شرك ولمدة  10سنوات بوا
 Panel Dataوذل

 240مشاهدة .واستخدمت الدراس النموذ

لتطوير يم معامالت التغيرات المستهل وكذل

الثابت من نماذ

مستو الد ل لكل نتيج من

النتادل.
وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
أن نتيج ا نحدار الخطي اظهر أن الرف المالي له عال

الشرك و معدل الضريب وكذل

عال

سالب ذات د ل إحصادي م حجم

موجب ذات د ل إحصادي م نسب ا صول الثابت وبينما

كانت العال موجب م الربحي ومعدل النمو ولكنها لم تكن دال إحصاديا.
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 .2دراسة ) (Lim, 2012بعنوان " :محددات الهيكل المالي :دراسة تطبيقية علـى شـركات الخـدمات

المالية في الصين"

“Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Financial
”Service Firms in China

هدفت الدراس إلى اختبوار المحوددات المو ثرة فوي الهيكول الموالي لشوركات الخودمات الماليو فوي جمهوريو
الصووين الشووعبي وذلو باسووتخدام تحليوول ا نحوودار لعوودد  36شوورك مدرجو فووي سووو شوونجاهاي وشووينزين

ا و ار الماليو و ف ووي الفتو ورة 2005-2009م  .وتمثل ووت المح ووددات ف ووي الربحيو و وهيك وول ا ص ووول وحج ووم

الشوورك ومخصووا اإلهووال ودرج و المخوواطرة وهيكوول ملكي و ا سووهم للشوورك  .واعتموودت الد ارس و علووى
تحليل ا رتباط وتحليل ا نحدار كثساليب إحصادي

ختبار تثثير المحددات على نسب المديوني .

وتمتاز هذر الدراس بثنها تختا بشركات صيني التي تعمل ضمن وانين الحكومو الصويني فوي تحديود
هيكل ملكيو ا سوهم فوي الشورك (أسوهم الدولو ) والتوي أوجبوت وجوود أسوهم ةيور متداولو ومملوكو للدولو
مما كان له التثثير على نسب المديوني .

وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
وأظهوورت الد ارس و أن حجووم الشوورك ذو عال و إيجابي و ومعنوي و م و نسووب المديوني و  ،بينمووا كووان للربحي و
ومخصا اإلهال ودرج المخاطرة وهيكل ملكي ا سهم (أسهم الدول ) تثثير سلبي معنوي على درج

المديوني في شركات الخدمات المالي .
.6

دراسة ) ( Hossain & Ali, 2012بعنوان" :أثر عوامل الشركة على قرار الهيكـل المـالي:

دراسة تطبيقية على الشركات البنغالية"
"Impact of Firm Specific Factors on Capital Structure Decision: An
Empirical Study of Bangladeshi Companies".
هدفت الدراس إلى التعرف على مد

تثثير عوامل الشرك على رار هيكل أر

المال لعين من 32

شرك مدرج في سو داكا لألو ار المالي في الفترة  .2007 - 2003واتبعت الدراس المنهجي
بافت ار

عدم وجود عال

بين الربحي ونسب ا صول الثابت ومعدل الضريب ومعدل النمو والسيول

والحجم وتوزي ا رباح والملكي اإلداري والتصنيف الصناعي حي

كان لها تثثير على الرف المالي

وذل باستخدام نموذ التثثيرات الثابت من نماذ ال و و Panel Dataت لتحليل ا نحدار المتعدد.
وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

وخلصت الدراس إلى أن هنا عال سالب ذات د ل إحصادي بين الرف المالي والمتغي ارت المستهل

التالي ك الربحي ونسب ا صول الثابت والسيول والحجم وتوزي ا رباح والملكي اإلداري والتصنيف
الصناعي والرف المالي .وهنا عال

موجب بين الرف المالي ومعدل الضريب ومعدل النمو ،ولكنها

لم تكن دال إحصاديا .كما أظهرت نتادل الدراس بوجود فرو ذات د ل إحصادي بين نسب إجمالي
ا صول واجمالي الديون في كاف المجا ت الصناعي في بنجالدش.
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 .7دراسة ) (Cakova, 2011بعنوان " :محددات الهيكل المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة
التركية في قطاع الصناعة"
"Capital Structure Determinants of Turkish SMEs in Manufacturing
"Industry
هوودفت الد ارس و إلووى اختبووار محووددات الهيكوول المووالي للشووركات المتوسووط وصووغيرة الحجووم والعامل و فووي
طاغ الصناع في الجمهوري التركي  .واختبورت الد ارسو فرضوي أن ورار الودين فوي تلو الشوركات بنواأ

على نظريات الهيكل المالي والمتمثل في نظري المبادل ونظري ا لتهاط ،حي

أجريت على 44,029

مشوواهدة فووي الفتورة مووا بووين  2008 – 1998مسووتخدم  ، unbalanced panel dataواسووتخدمت
الد ارس و ا سوواليب اإلحصووادي المتمثل و فووي اإلحصوواأ الوصووفي وا رتبوواط بوول تطوووير نموووذ ا نحوودار
الخطي المتعدد.

وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
أن اررات الهيكل المالي للشركات التركي المتوسط وصغيرة الحجم تتماشى م تنب ات نظري ا لتهاط
وان الشركات ا كبر حجما تعتمد على نسب مديوني أعلى مستخدم في ذل

للحصول على الهرو

طويل ا جل .وعلى الجانب اآلخر فان ا رباح لها عال

ا صول الملموس

عكسي م نسب

الدين وخصوصا الدين صير ا جل ،وان الشركات التي لها فرص نمو فإنها تهوم بتمويل النمو

المستهبلي بواسط الحصول على الدين طويل ا جل.

 .1دراسة ) )Chhapra, & Asim, 2010بعنوان" :محددات الهيكل المالي :دراسة تطبيقية

على السلوك التنموي والتمويلي لشركات قطاع النسيج في باكستان"
"Determinants of Capital Structuring: An Empirical Study of Growth
and Financing behavior of Firms of Textile Sector in Pakistan".
وهدفت الدراس إلى اختبار محددات هيكل أر

المال المثالي والتي ت ثر على النمو والسلو

التمويلي لشركات الغزل والنسيل في باكستان .واتبعت الدراس المنهجي في اختبار الحجم والربحي
ونسب ا صول الثابت ومعدل الضريب كمتغيرات مسيطرة في اختبار محددات هيكل أر

المثالي لشركات الغزل والنسيل في الباكستان .وبلغ حجم العين  20شرك للغزل والنسيل حي

المال
تم

تحليل البيانات الواردة في الهوادم المالي لتل الشركات للفترة ) )2010 – 2005باستخدام ا ساليب

اإلحصادي المتمثل في ا رتباط وا نحدار الخطي.

وخلصت الدراس إلى أن هنا عال سالب بين الرف المالي (المتغير التاب ) والمتغيرات المستهل .
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 .5دراسة ) (Gill& Others, 2009بعنوان " :محددات الهيكل المالي في قطاع الخدمات:
دراسة من الواليات المتحدة األمريكية".

"The determinants of Capital Structure in the Service Industry:
"Evidence from United States

هدفت هذر الدراس إلى اختبار محددات الهيكل المالي لشركات الخدمات في الو يات المتحدة ا مريكيو
( التامين ،الفند ي  ،ا تصا ت ،النهل ،خدمات ا عمال ،الخدمات المصرفي وخودمات تجوارة التجزدو )،

واعتم وودت الد ارسو و ف ووي اختي ووار المح ووددات معتم وودة عل ووى نظري ووات الهيك وول الم ووالي والد ارس ووات الس ووابه .

وتضمنت الدراس ست من المحددات هي نسب ا صول الثابت والضريب و مخصا اإلهال والربحي
والحجووم وفوورا النمووو .واعتموودت الد ارسو علووى البيانووات الوواردة فووي مووا يهوورب موون

 300تهريوور مووالي

للش ووركات العامو و ف ووي الفتو ورة  1ين وواير  2004إل ووى  31ديس وومبر م وون الع ووام  ،2005واس ووتخدمت الد ارسو و
تحليل ا رتباط أو ثم ا نحدار لتفسير تثثير المحددات على نسب المديوني الكلي .
وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

خلصووت الد ارسو إلووى نتووادل أن الحجووم ذو عال و موجبو مو المديونيو بينمووا الربحيو ذات تووثثير عكسووي

علووى نسووب المديوني و بينمووا خلصووت الد ارس و أن تووثثير احتسوواب مخصووا اإلهووال لووم يكوون ذو د ل و

إحصادي في التثثير على المديونيو  ،وكوذل فورا النموو لوم تكون ذات د لو إحصوادي فوي التوثثير بينموا

نسب ا صول ذات تثثير إيجابي على المديوني طويل ا جل.

 .10دراسـة ) )Deari, 2009بعنـوان" :محـددات الهيكـل المـالي :دراسـة تطبيقيـة علـى الشـركات

المقدونية المدرجة وغير المدرجة".
"The Determinants of Capital Structure: Evidence from Macedonian
listed and Unlisted Companies.
هوودفت الد ارسو إلووى تحليوول العواموول المو ثرة علووى الرفو المووالي لعينتووين موون الشووركات؛ ا ولووى للشووركات

المهدوني و ةيوور المالي و والمدرج و فووي سووو مهوودونيا لووألو ار المالي و وتكونووت العين و موون  32ش وورك
والثانيو للشوركات صوغيرة ومتوسووط الحجوم ةيور المدرجو فووي سوو ا و ار الماليو  .واعتمودت الد ارسو
علوى البيانوات الوواردة فوي الهووادم الماليو للشوركات فوي الفتورة مون  .2005 – 2007واعتمودت الد ارسو

على الربحي وهيكل ا صول والحجم ومعدل النمو ومخصا اإلهال كمتغيرات مستهل بينما مستو

الرف المالي كمتغير تاب  .وتم استخدام اإلحصاأ الوصفي وتحليل ا رتباط وتحليل ا نحدار كثساليب

إحصادي لهيا

مد تثثير المتغيرات المستهل على المتغير التاب .

وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

ووجوودت الد ارس و أن هنووا أث ور س ولبي لهيكوول ا صووول والربحي و واإلهووال  ،بينمووا كووان التووثثير إيجووابي

للحجووم والنمووو علووى مسووتو الرفو المووالي .بينمووا فووي الشووركات ةيوور المدرجو فووي سووو ا و ار الماليو

فان تثثير هيكل ا صول والحجم سلبيا بينما التثثير إيجابي للربحي ومخصا اإلهال ومعدل النمو.
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 .11دراسة ) (Moisa, 2009بعنوان " :متغيرات هيكل رأس المال المستهدف :دراسة من

فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة"
" Target Capital Structure Dynamics: Evidence from France, Germany,
"the Netherlands and UK .
هودفت هوذر الد ارسو إلوى التعورف علوى أهوم محوددات هيكول أر الموال فوي أربو دول أوروبيو (فرنسوا

ألمانيا وهولندا والمملكو المتحودة( ،مون خوالل الهطاعوات الرديسوي فوي هوذر الودول ،والعوامول التوي تو ثر
على ديناميكيات هيكل أر

المال خالل فتورات زمنيو فصولي وعمليو الوصوول إلوى ا وزان المسوتهدف

المثلى لمصادر التمويل .و د استخدمت الدراس نسب ) إجمالي الوربح التشوغيلي /صوافي الودين) والتوي
تووفر أفضول مهيوا

لكيفيو اتخواذ و اررات هيكول أر

الموال فوي الممارسو العمليو و ود أجريوت الد ارسو

علوى عينو  198شورك وجمعوت البيانوات مون اعودة بيانوات (Thomson One Banker
)databaseو د استخدمت الدراس البيانات الفصلي للفترة من الرب الثال

الثال

للعام ) (2008و د تم تهدير نسب الديون على أسا

وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
أن المحوددات الرديسوي لهيكول أر

للعام) (2007وحتى الرب

استخدام الهيم الدفتري  ،والهيم السو ي .

الموال هوي ( ا صوول الملموسو  ،وحجوم الشورك  ،وا صوول ةيور

الملموس  ،وفرا النمو( ،كما أظهرت الدراس أن التدفهات النهدي وعوادد ا سهم كوان لوه توثثير سولبي
علوى ديناميكيوات هيكول أر

الموال فوي مختلوف البلودان وفهوا لنظريو ) تسلسول اختيوار مصوادر

التمويل(ونظري ) التو يت ا مثل لالستثمار( ،كما أظهرت الد ارسو أن الشوركات الهولنديو لوديها أعلوى

سرع في الوصول إلى هيكل أر
الشركات

المال ا مثل ،وتليها الشركات ا لماني .كما أشارت النتادل إلى أن

تتب نظري محددة مثل نظري ( المهايض (أو نظري ) تسلسل اختيار مصوادر التمويول (أو

نظريو ) التو يوت ا مثول لالسوتثمار( ،بول تميول الشوركات إلوى اسوتخدام موزيل مون هوذر النظريوات علوى

المد الهصير.
رابعاً :التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية:
أر

تطر ووت الد ارسووات العربيو وا جنبيو لمتغيووري البح و

والمتمثلو فووي محووددات الهيكوول المووالي وهيكوول

المال ،وتطر ت الدراسات المحلي للمتغير التاب  ،إ أن الدراسات اختلفت فوي المتغيورات المسوتهل

والمو ثرة فووي هيكوول أر

المووال ،كمووا واختلفووت النتووادل موون حيو

التووثثير اإليجووابي والسوولبي ،إضوواف إلووى

مستو الد ل لنتادل ا ثر كما تم تلخيصه في الجدول ر وم ( ،)2واختلفوت الد ارسوات فوي كيفيو حسواب
كل متغير من المتغيرات و د لخا ذل في الجدول ر م (.)10

وأعود الجودول ر وم ( )8والوذي يوضوح الفجووة البحثيو وذلو مون خوالل التحود

وا خ ووتالف ب ووين الد ارسو و الحاليو و والد ارس ووات الس ووابه الت ووي تناول ووت بعو و
الحالي  ،ومن ثم ما يميز الدراس الحالي عن الدراسات السابه .
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عون أوجوه التشوابه

الجوان ووب المتعلهو و بالد ارسو و

جدول رقم ( :)1يوضح التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
#

أوجـــــه المقارنة

الدراســــة الحاليــــــة
تناولت هذه الدراسة

.1

متغيرات الدراسة

.5

منهج الدراسة

المنهل الوصفي التحليلي

.3

حدود الدراسة:

تم دراس محددات الهيكل

متغيرين:

 .1المتغير المستقل:

محددات الهيكل المالي

 .5المتغير التابع :هيكل
أر

مال الشرك .

أوجـــــه التشابه االختلف مع الدراسات السابقة

ما يميز الدراسة الحالية

اتفهو و ووت الد ارس و و و الحالي و و و م و و و د ارس و و و السو و وواعدي تعتبور هوذر الد ارسو ا ولووى
ومو مني وحسون ،والشوبيري ،و

& Akinyomiم و وون نوعه و ووا والت و ووي أله و ووت

Olagunjuو  Chhapra & Asimو  Mosiaالض و و وووأ عل و و ووى مح و و ووددات

 Cakovaو Gill Nilssenو Jensenو Lim

الهيك و و و و و وول الم و و و و و ووالي ف و و و و و ووي

و Deariو  Anniو  Ab wahabوالسوبيتي فوي الش و و و و و و ووركات الصوو و و و و و ووناعي
المووال كمتغيوور توواب ومحووددات المدرجو و و و و و و ف و و و و و ووي س و و و و و ووو

تحديوود هيكوول أر

الهيك و وول الم و ووالي كمتغي و وور مس و ووتهل .و و وود اختلف و ووت فلسو ووطين لو ووألو ار المالي و و
الد ارس و و الحالي و و فو ووي اعتبو ووار أن الهيكو وول المو ووالي حيو و و و

أن هو و و ووذر الد ارس و و و و

متغيو و وور مسو و ووتهل م و و و د ارس و و و الضو و ووب ،والنجو و ووار ،جمع و و ووت المتغيو و و ورين مع و و ووا
وعثم ووان ،وا ة ووا .بينم ووا تطر ووت د ارسو و الض ووب (الهيكل المالي ومحدداتوه)
ختبارهم ووا ومعرفو و

إضوواف إلووى متغيوور الهيكوول المووالي سياس و توزيوو

وذلو و

و اعتبرت ا داأ كمتغير تاب .

المح و و و ووددات بهيكو و و و وول أر

ا ربوواح والهيم و ا تصووادي كمتغيوورات مسووتهل  ،م و و و و و و وود عال و و و و و و و و ه و و و و و و ووذر
مـــــن جهـــــة أخـــــرى :اتفقـــــت الدراســـــة الحاليـــــة مووال الشوورك  .وكمووا ذكرنووا

واختلفـــت مـــع الدراســـات الســـابقة فـــي محـــددات ف ووي الس وواب

بثنه ووا د ارسو و

نو ووادرة م و وون نوعه و ووا ،حيو و و

الهيكل المالي كالتالي:

الد ارسو الحاليو ك (الحجووم ،نسووب ا صووول الثابت و  ،رك و و ووزت الد ارسو و و و الحاليو و و و

الفاد وودة ،الضو وريب  ،الربحيو و  ،النم ووو) بينم ووا رك ووزت بش و و و و ووكل أساس و و و و ووي عل و و و و ووى
الد ارسووات السووابه

والمتوافه و م و الد ارس و الحالي و

3متغيو و و و و و و و و ورات مس و و و و و و و و ووتهل

فووي المتغي ورين (المسووتهل والتوواب ) علووى المتغي ورات لمحو ووددات الهيكو وول المو ووالي
المستهل كما فوي الجودول ر وم ( .)00بينموا د ارسو

(الحج و ووم ،نس و ووب ا ص و ووول

الضووب كانووت متغي ورات الهيكوول المووالي تتمثوول فووي الثابتو و و  ،الربحيو و و  ،النم و ووو،

(حج و ووم الم سسو و و  ،الم و ووردودات ،حج و ووم الس و وويول  ،الفادو و و و و و و و وودة والض و و و و و و و و وريب ).
المخ وواطر النظاميو و ) .بينم ووا اختلف ووت مو و د ارسو و
النجووار فووي المتغي ورات التالي و (العادوود علووى
ا صوول والعادود علوى حهوو  ،والعادود علوى
المبيعوات و نموو المبيعوات والهيمو

السوو ي

ختبارها وتفسير نتادجها.

كمو ووا أنهو ووا اجو وورت الد ارس و و
علووى الشووركات الصووناعي
المدرجو و و و و و و ف و و و و و ووي س و و و و و ووو

للشو وورك ) .كمو ووا اتفهو ووت م و و دارس و و عثمو ووان فو ووي فلسطين لوألو ار الماليو و

متغيوور ربحي و

الشوورك  .بينمووا اختلفووت م و د ارس و

البالغ عددها (.)05

ا ةا في متغير معدل العادد على ا ستثمار.
اتفهت م جميو الد ارسوات فوي اسوتخدامها المونهل
الوصفي التحليلي.
اتفهو و ووت الد ارس و و و الحالي و و و م و و و د ارس و و و السو و وواعدي والدراس
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الحالي

تعتبر

أ .الحد الموضوعي

المالي الخاص بالشركات
الصناعي .

& Akinyomiالدراس ا ولى و على حد

ومو مني وحسون ،والشوبيري ،و

Olagunjuو  Chhapra & Asimو  Mosiaعلم الباح
 Cakovaو Gill Nilssenو Jensenو Lim
و Deariو  Anniو wahab

(الوواردة فووي الجوودول ر وم ( .))2بينمووا اختلفووت مو
دراس ا ةا و النجوار ،الضوب ،وعثموان حيو

لوم

تتط وور ه ووذر الد ارسوووات بش ووكل مباشووور لمحو ووددات
الهيكل المالي.
ب .الحد المكاني

ج .الحد الزماني

في ا راضي الفلسطيني

اتفهت م دراس النجار ،وا ةا في الحود المكواني

( الضف الغربي و طاغ

للد ارس و و  ،بينم و ووا اختلف و ووت مو و و الد ارس و ووات الس و ووابه

ةزة)

ا خر في ذل .

الفترة ما بين ((2014-
2005
الفترة الزمني ( )10سنوات.

اتفهو و ووت م و و و د ارس و و و م و و و مني وحسو و وون وJensen
و Akinyomiف و ووي الفتو و ورة الزمنيو و و للد ارسو و و بينم و ووا
اختلفووت م و الد ارس و ا خوور حي و
موون ناحيو الفتورة الزمنيو حيو

تفو ووت عليهووا

تراوحووت موون 8-2

سنوات بينما بلغت فتورة الد ارسو ل ووعبد الوهواب 13
عاما .
.2

مصطلحات الدراسة

.2

مجتمع وعينة الدراسة

.6

أداة الدراسة

الهيكل المالي ،سو

اتفه ووت مو و جميو و الد ارس ووات ف ووي المص ووطلح لك وون

ا و ار المالي

هنووا د ارسووات اسووتخدمت مصووطلح الرف و المووالي

الشركات الصناعي المدرج

اتفه ووت مو و جميو و الد ارس ووات الس ووابه ف ووي تناوله ووا

في سو فلسطين لألو ار

الش ووركات الص ووناعي موض وووغ الد ارسو و  ،م ووا ع وودا

باعتبارر الهيكل المالي.

المالي والبالغ عددها ()12

د ارسو المو مني وحسوون ود ارسو  Gillحيو

في تل الفترة.

على الشركات في طواغ الخودمات باإلضواف إلوى

د ارس و الضووب حيو و

ركووزت

رك ووزت الد ارسو و علووى أربعو و

طاعو و و ووات (الصو و و ووناعي ،والعهو و و وواري ،والخ و و و وودمي،
والغذادي) .وباإلضاف إلوى أنهوا اختلفوت فوي حجوم
مجتم و الد ارس و حي و

كووان حجووم مجتم و الد ارس و

في الدراسات السابه أكبر من الدراس الحالي .
تحليل الهوادم المالي
المنشورة والمعتمدة

اتفه ووت م و و جميو و الد ارسو ووات فو ووي اسو ووتخدام ا داة
ولك و وون د ارسو و و ا ة و ووا أض و ووافت أدار أخ و وور وه و ووي
المهابالت الهاتفيو  .هوذا باإلضواف إلوى د ارسو أبوو
حم ووام اس ووتخدمت ا س ووتبان إض وواف إل ووى البيان ووات
المالي من الهوادم المالي المنشورة للشركات.
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عوامل م ثرة على هيكل

 Abوالس و ووبيتي ار

بش و ووكل مباش و وور ف و ووي الح و وود الموض و وووعي للد ارسو و و

و و التي تدر

المال

فلسطيني .

لشركات

.7

األساليب اإلحصائية

د ارس ووات الش ووبيري و حس ووين وعل ووي و تميزت الدراس الحالي في

اإلحصاأ الوصفي معامل

اتفهووت مو و

ا رتباط بيرسون ونماذ

 Cakova , Nilssen , Jensen , Lim ,Abاختبار

ا نحدار الخطي المتعدد

 Wahab , Deari , Sbeitمن حي

من خالل البرنامل

نم و وواذ اإلحص و وواأ الوص و ووفي وارتب و وواط بيرس و ووون  .في استخدام واحدة من

اإلحصادي EVEIS

اسوتخدام مالدم

اكثر

النماذ

متعوودد وان كانووت هووذر الد ارسووات اعتموودت نموووذ
التاثير الثابت لالنحدار المتعددك

النماذ

لبيانات الدراس
الثالث

لالنحدار

المتعدد ،واعتمدت الدراس

 Gill, 2009), (Sbeiti, 2010), (Deari,حسب نتادل ا ختبارات
 2009), (Jensen, 2013) , (Nilssen,نموذ
&  2014), (Saadi, 2012) , (Hossainليكون

التثثير العشوادي
اكثر

 Ali, 2012), (Ab Wahab & Ramli,للنموذ الحالي.
2014) , (Anny & Amri, 2015) ,
&

(Akiyomi

2011),

(Cakova,

Abedayo, 2013).
واتفهوت الد ارسو مو كول مون الد ارسوات

التاليو

ف ووي اس ووتخدام نم وووذ الت ووثثير العشو ووادي لالنح وودار
المتعوودد؛

(Nilssen, 2014), (Jensen,

)2013
واتفه و ووت الد ارسو و و الحاليو و و مو و و د ارسو و و ا ة و ووا و

 Chaharbraف ووي اس ووتخدام برن ووامل (

Excel

. )and EVIEWS

خامساً :أوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة:

أفووادت نتووادل الد ارسووات السووابه  ،الد ارسو الحاليو  ،حيو

كانووت نهطو انطووال لموضوووغ هووذر الد ارسو

والتي أعانت على إثراأ هدر الدراس مون خوالل المعلوموات التوي تضومنتها هوذر الد ارسوات ،حيو
مرشوودا للباح و
حي

كانوت

فووي صووياة فرضووياته واعووداد أدواتووه واج وراأات تطبيههووا و تحديوود الفت ورة الزمني و للد ارس و

بعد مراجع الدراسات السابه وا طالغ على الفترات الزمني لها تم ا خذ بعين الحسبان المتوسط

للفت و ورات الزمني و و لتل و و الد ارسو ووات ،كمو ووا سو وواعدت الد ارسو ووات السو ووابه فو ووي تحديو وود ا سو وواليب اإلحصو ووادي
المسووتخدم فووي الد ارس و ومنا ش و النتووادل وتفسوويرها ،واضوواف إلووى ذل و فهوود أفووادت فووي تحديوود المتغي ورات
المسووتهل الم و ثرة فووي المتغيوور التوواب كمووا وأفادتووه فووي كيفي و حسوواب المتغي ورات المسووتهل والمتغيوور التوواب
والتي تم ا ستفادة منها في تطبي ا ساليب اإلحصادي للخرو بالنتادل.

 79


مالدم

) يوضح نتائج تأثير العوامل المحددة لهيكل رأس المال في الدراسات السابقة (التي جمعت المتغيرين:)5( الجدول رقم
مجلس
التعاون
الخليجي

ماليزيا

عمان

مقدونيا

الصين

الدنمارك

النرويج

الواليات
المتحدة

تركيا

باكستان

بنغالدش

نيجيريا

األردن

األردن

اإلمارات

الدولة

Sbeiti,
2010

Ab Waha
& Ramli,
2014

Ann &
Amri,
2015

Deari,
2009

Lim,
2012

Jensen,
2013

Nilssen,
2014

Gill,
2009

Cakova,
2011

chsahrabara
2012

Hossain
& Ali
2012

Akinyomi
2013

الشبيري
2101

المؤمني
وحسن
2100
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2102

اسم البحث
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معدل النمو
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0
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0
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NA
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NA

NA

NA
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غيرمؤثر
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المخاطرة
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) (جرد بواسطة الباحث بعد الرجوع للدراسات السابقة:المصدر
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المتغير
التابع

المتغيرات المستقلة

فرضيات

 كيفية حساب المتغيرات المستقلة والمتغير التابع: )10( الجدول رقم
مجلس التعاون
الخليجي

مقدونيا

الصين

الدنمارك

النرويج

الواليات
المتحدة

تركيا

باكستان

بنغالدش

نيجيريا

األردن

األردن

اإلمارات

Sbeiti, 2010

Deari, 2009

Lim, 2012
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2013
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2014
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Cakova,
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ara 2012
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& Ali
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Akinyomi
2013
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Value Traded
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0
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) (جرد بواسطة الباحث بعد الرجوع للدراسات السابقة:المصدر
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متغيرات
الدراسة

مخصص
اإلهالك
معدل
الفائدة
السيولة

تذبذباالرباح

المخاطرة

البلد
البحث
المتغير التابع

المتغيرات
المستقلة

الفصل الرابع
إجراءات ومنهجية الدراسة
المقدمة:
أوالً :النموذج الرياضي للدراسة.
ثانياً :مجتمع الدراسة.
ثالثاً :بيانات الدراسة.
رابعاً :منهجية الدراسة.
خامساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة لتحليل بيانات الدراسة.
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الفصل الرابع ــــــــــــ إجراءات ومنهجية الدراسة
المقدمة:
منهجي الد ارس وأساليب الهيا

في هذا الفصل يتم استعر

ا عتماد عليها لتحليل بيانات الدراس وتهدير نماذ

على نتادل تحدد مد

صح فرضياتها والتي تهدف

لمجموع من المتغيرات المستهل على هيكل أر

فلسطين لألو ار المالي  .حي

والتحليل اإلحصادي التي تم

ا نحدار الخطي  ،وذل

بهدف الحصول

ختبار وجود تثثير ذو د ل إحصادي

المال للشركات الصناعي المدرج في سو

استخدمت أساليب اإلحصاأ الوصفي لوصف متغيرات الدراس ،

ومن ثم استخدم ا ساليب اإلحصادي الحديث في الهيا

لدراس تثثير مجموع من المتغيرات

المستهل على متغير تاب لمجموعات من الهطاعات المختلف كالشركات أو الدول ،وتمثلت هذر

ا ساليب بثساليب تحليل بيانات السالسل الزمني المهطع أو ما يعرف بالمصطلح اإلنجليزي

( ،)Panel Dataوذل

من خالل تهدير النماذ

المتجمع ( )Pooled Modelونماذ

التثثيرات الثابت ( )Fixed Effectsوالتثثيرات العشوادي ( ،)Random Effectsومن ثم
المفاضل بينهما وف ا ختبارات اإلحصادي لتحديد النموذ ا كثر مالدم لبيانات الدراس .

أوالً :النموذج الرياضي للدراسة:

يمكن صياة نموذ رياضي على شكل معادل رياضي وف
لهيا

أهداف وفرضيات الدراس وذل

تثثير المتغيرات المستهل (حجم الشرك  ،هيكل ا صول ،الربحي  ،معدل النمو ،ومعدل

الفاددة  ،معدل الضريب ) ،على المتغير التاب (هيكل أر

المال) ،من خالل تهدير معامالت

انحدار المتغير التاب على المتغيرات المستهل  ،والشكل الرياضي للنموذ كالتاليك

Debtit = a + B1Sizeit + B2Assetit + B3Profitit + B4Growthit +
B5Interestit + B6Taxit + eit
حي

أنك
 iك رمز يثخذ الهيم من  12-1ويشير إلى الشرك .

 tك يشير للبعد الزمني.

 Debt Ratioك هيكل أر

المال ويمثل المتغير التاب .

 Firm’s Sizeك متغير حجم الشرك .

 Asset Structureك متغير نسب ا صول الثابت .
 Profitabilityك متغير الربحي .

 Growth Rateك متغير معدل نمو الشرك .
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 Interest Rateك متغير معدل الفاددة.

 : Tax Rateمتغير معدل الضريب .

 : a & B’sمعامالت انحدار النموذ .
eit

الخطث العشوادي.

و د تم إجراأ تحويل اللوةاريتم الطبيعي ( )Lnعلى بيانات متغير حجم الشرك ( )Sizeوذل
لتسهيل التعامل م ا ر ام في العمليات الرياضي  ،وبا ي المتغيرات كانت على شكل نسب مدوي
كما تم اإلشارة إليه في (أو ) من هذا الفصل.
ثانياً :مجتمع الدراسة:
تكون مجتم الدراس من الشركات التابع لهطاغ الصناع والمدرج في سو فلسطين لألو ار
المالي في العام 2014م ،وبلغ عدد الشركات لذل الهطاغ اثنتي عشرة شرك  .واستخدم أسلوب
المسح الشامل لمجتم الدراس باستطالغ البيانات الثانوي والواردة في التهارير المالي المنشورة و و
حسب مبدأ اإلفصاح و و و في الفترة من 2005م إلى 2014م ،كما وتم احتساب النسب المالي

حسب النموذ

الشركات التالي ك

الرياضي المشار إليه في (ثانيا) من هذا الفصل .وتكون مجتم الدراس من

الجدول رقم ( :)11يوضح أسماء الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية للعام 4104م
#

رمز التداول

اسم الشركة

1

العربية لصناعة الدهانات

APC

5

القدس للمستحضرات الطبية

JPH

3

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI

2

بيرزيت لألدوية

BPC

2

دواجن فلسطين

AZIZA

6

سجاير القدس

JCC

7

فلسطين لصناعة اللدائن

LADAEN

1

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

5

مطاحن القمح الذهبي

GMC

10

شركة دار الشفاء لألدوية

PHRMACARE

11

شركة مصنع الشرق لللكترود

ELECTRODE

15

فلطسين لأللمنيوم وبروفايل

NAPCO

المصدر)http://www.fxnewstoday.ae( :
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ثالثاً :بيـــانــات الدراســـة:
يصنف العلم الحدي

البيانات إلى ثالث أنواغ ،وهي كالتالي(البادي9002،ك )53-53ك

 -1النوع األولك بيانات السالسل الزمني ( )Time Series Dataوهي البيانات التي تهي
ظاهرة معين أو م شر معين مثل معدل الفاددة ،معدل الضريب  ،معدل النمو  ...ال  ،خالل
فترة زمني معين وفي أو ات معين  ،سنويا على سبيل المثال.

 -9النوع الثانيك البيانات المهطعي ( )Cross-Sectional Dataوهي البيانات التي تهي
ظاهرة معين عند نهط زمني واحدة لعدد من الوحدات التي د تكون أفراد ،شركات. ....

 -5النوع الثالثك بيانات السالسل الزمني المهطعي ( )Panel Dataوهي مزيل من بيانات
السالسل الزمني والبيانات المهطعي  ،حي

يتم فيها جم بيانات ظاهرة معين لمجموع من

الدول أو الشركات أو ا فراد لمدة فترة زمني معين عشر سنوات مثال ،وتكمن الفاددة من
استخدام هذا النوغ من البيانات في زيادة الد

في التهدير والتنب من خالل زيادة عدد

المشاهدات عن طري ربط عدد من المشاهدات المهطعي بعدد الفترات الزمني .

رابعاً :منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراس على أساليب تحليل ا نحدار لهيا

العال

والتثثير بين المتغيرات ،ولكن لكل

نوغ من البيانات ا ساليب الخاص التي تناسبها وربما يكون هنا

لتهدير نموذ رياضي أو يا
ا كثر مالدم ود

عال

ما بين بع

أكثر من أسلوب إحصادي

المتغيرات ،وكذل

يجب اختيار ا سلوب

لوصف وتحليل البيانات المطلوب  .وفي هذر الدراس استخدمت ا ساليب

اإلحصادي المتمثل في اإلحصاأ الوصفي وتحليل ا رتباط وتحليل ا نحدار الخطي المتعدد
يا

بغر

تثثير المتغيرات المستهل (حجم الشرك  ،نسب ا صول الثابت  ،الربحي  ،معدل

النمو ،معدل الضريب  ،ومعدل الفاددة) على المتغير التاب (هيكل أر
ولهيا

المال).

تثثير المتغيرات المستهل على المتغير التاب  ،فانه يمكن ا عتماد على أساليب التهدير

الخاص بنماذ ( )Panel Dataوالتي تتمثل فيما يليك
 .0النموذج التجميعي :Pooled Model

يعتبر هذا النموذ من أبسط نماذ بيانات السالسل الزمني المهطعي حي

تكون فيه معامالت

ا نحدار المهدرة ثابت لجمي الفترات الزمني  ،بمعنى آخر يهمل تثثير البعد الزمني في هذا النوغ
من النماذ  ،وتصا معادل ا نحدار للنموذ التجميعي على الشكل ا تي ( Greene, 2011:
)345
́
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حي ،
= تمثل الشرك وتثخذ الهيم من  1إلى  19وهو عدد الشركات.
= تمثل الزمن وتثخذ الهيم من  1إلى  10وهو عدد الفترات الزمني .
= الحد الثابت.

𝛃 = معامالت ا نحدار.

في الفترة الزمني

= يم المتغير المستهل للشرك

=الخطث العشوادي.

في هذا النموذ تجان

ويفتر
باإلضاف

.

تباين حدود الخطث العشوادي بين الشركات التي يتم دراستها،

ن الهيم المتو ع لحد الخطث العشوادي يجب أن تساوي الصفر ،وأيضا عدم ا رتباط

الذاتي بين حدود الخطث العشوادي بمعنى أن التغاير يجب أن يساوي صفر ،وتستخدم طريه
المربعات الصغر العادي ( )OLSفي تهدير معلمات النموذ .
 .4نموذج التأثيرات الثابتة : Fixed Effects
يهدف استخدام نموذ التثثيرات الثابت لمعرف سلو كل مجموع من البيانات المهطعي (سلو
كل شرك ) على حدا ،وذل بجعل معلم الحد الثابت في النموذ تختلف من شرك

خر م

بهاأ معامالت ا نحدار للمتغيرات المستهل ثابت لكل شرك  ،ويرج السبب في إدخال ا ثار
الثابت للشركات في النموذ إلى وجود بع
التاب و تتغير م الزمن حي

يفتر

الفترة الزمني للدراس  ،ويصا

نموذ

المتغيرات ةير المالحظ التي ت ثر على المتغير
تغير في هذر المتغيرات على ا ل خالل

عدم حدو

التثثيرات الثابت على الشكل ا تي(الشوربجي9011 ،ك

)11ك
́

∑
حي

أن،
= متغير وهمي للشرك .
= يثخذ الهيم  1إذا كان المراد معرف الحد الثابت للشرك المهصودة والهيم صفر اذا كان

المراد معرف يم الحد الثابت لشرك أخر .
= معامل انحدار المتغير الوهمي للشرك

،
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م ا نتبار ن حد الخطث العشوادي يجب أن يتب التوزي الطبيعي بمتوسط مهدارر صفر وتباين
ثابت لجمي المشاهدات المهطعي ولي

هنا أي ارتباط ذاتي خالل الزمن بين كل مجموع من

المشاهدات المهطعي في فترة زمني محددة (.)296 :9003 ، Baltagi
ويطل على نموذ التثثيرات الثابت اسم نموذ

المربعات الصغر للمتغيرات الوهمي ( Least

 )Square With Dummy Variables Model-LSDVحي

يتم تهديرر باستخدام طريه

المربعات الصغر العادي (.)Gujarati,2004:642
 .3نموذج التأثيرات العشوائية :Random Effects
يعتبر نموذ التثثيرات العشوادي مالدما للتهدير في حال وجود اخت ار في شروط نموذ التثثيرات
الثابت الساب ذكرر ،وتهوم فكرة نموذ التثثيرات العشوادي على معامل الحد الثابت في النموذ
كمتغير عشوادي بمعدل مهدارر

بمعنى أنك

حي ،
= يمثل حد الخطث في مجموع البيانات المهطعي للشرك

 ،وبالتعوي

عن الحد الثابت

في النموذ التجميعي العام ،نتوصل للشكل ا تي للمعادل ك
́

ومن خالل المعادل السابه نالحظ أن النموذ يحتوي على مركبتين للخطث العشوادي هما
حي

،

الخطث المركب والتي تساوي حاصل جم مكونات الخطث العشوادي ،لذل يطل

على نموذ التثثيرات العشوادي أحيانا نموذ مكونات الخطث (،)Error Components Model
ولهذا النموذ

خواا رياضي تتمثل في مساواة متوسطات مكونات الخطث للصفر ،وثبات

تبايناتها .ولتهدير نموذ

يستخدم طريه

التثثيرات العشوادي

( ،)Generalized Least Squares-GLSحي

المربعات الصغر

المعمم

أن طريه المربعات الصغر العادي ()OLS

تفشل في تهدير معلمات النموذ وتعطي مهدرات ةير كف ة ولها أخطاأ ياسي ةير صحيح
(الجمال 9019،ك.)975
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 .4اختيار النموذج األكثر ملئمة للبيانات:
من خالل العر

المنهجي الساب لنماذ السالسل الزمني المهطعي  ،يتبين وجود ثالث نماذ

انحدار يمكن تهديرها تندر تحت منهجي تحليل بيانات السالسل الزمني المهطعي  ،وبناأ عليه
تهدير النماذ

يمكن للباح

الثالث ولكن ا هم من ذل

لبيانات الدراس  .ولتحديد النموذ

هو تحديد النموذ

ا كثر مالدم

ا كثر مالدم تجر اختبارات إحصادي تشخيصي على

مرحلتين ،المرحلة األولى تتمثل في التفضيل بين النموذ التجميعي ونموذ التثثيرات الثابت ،
فإذا أشارت النتادل فضلي ومالدم النموذ التجميعي للبيانات نتو ف عند هذر المرحل ونعتبر

النموذ التجميعي هو ا كثر مالدم  ،بينما إذا أشارت النتادل فضلي ومالدم نموذ التثثيرات

الثابت على النموذ التجميعي ،ننتهل للمرحلة الثانية وهي التفضيل بين نموذ التثثيرات الثابت
ونموذ التثثيرات العشوادي كالتالي (:)Brooks, 2008: 509

باستخدام اختبار ( )Fالمهيد الذي يثخذ الصيغ

أ -المرحلة األولى من التهييم بين النماذ
الرياض الموضح فيما يليك

حي

أن  Kعدد المعلمات المهدرة،

نموذ

ا نحدار التجميعي،

مجموغ مربعات البوا ي الناتج عن تهدير
مجموغ مربعات البوا ي الناتج عن تهدير نموذ

التثثيرات الثابت  ،ويتم الحكم على نتيج ا ختبار من خالل الهيم

ا حتمالي لالختبار (P-

 )valueفإذا كانت الهيم ا حتمالي أكبر من ) (0.03يكون النموذ التجمعي أفضل من نماذ
التثثيرات الثابت والعشوادي  ،بينما إذا كانت الهيم أ ل أو تساوي)( 0.03فإن نموذ

الثابت يكون أفضل من النموذ التجميعي.

التثثيرات

ب -المرحلة الثانية للتفضيل بين نموذ التثثيرات الثابت ونموذ التثثيرات العشوادي  ،وذل

باستخدام اختبار ( )Hausmanالمهترح عام  ،1273والمستخدم ختبار الفرضي الصفري
مالدم نموذ التثثيرات العشوادي  ،مهابل الفرضي البديل التي تفتر

التي تفتر

نموذ التثثيرات الثابت لبيانات الدراس  ،وتكون صيغ ا ختبار على النحو ا تيك
)

حي

) ̂(

̂

̂( ]

̂

)

هو التباين لمعلمات نموذ

̂(

[)

̂

التثثيرات الثابت و

̂(
̂

مالدم

متجه التباين

لمعلمات نموذ التثثيرات العشوادي  ،وتهترب دال ( )Hausmanمن توزي مرب كاي بدرجات
حري مهدارها ( ،)kويكون نموذ التثثيرات الثابت أكثر مالدم من نموذ التثثيرات العشوادي إذا

كانت الهيم ا حتمالي لالختبار أ ل من أو تساوي ) (0.03بينما إذا كانت أكبر من ) (0.03فإن

نموذ التثثيرات العشوادي سيكون هو ا كثر مالدم بغ
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النظر عن أي م شرات أخر .

خامساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة لتحليل بيانات الدراسة:
إلجراأ التحليالت الالزم

()EVIWES V.8

ستخ ار

للبيانات ووصفها واختبار فرضياتها استخدمت الدراس
نتادل أساليب تحليل البيانات ،حي

برنامل

تم استخدام ا ساليب

اإلحصادي المختلف الوصفي منها وا ستد لي  .وذل لكل متغير من متغيرات الدراس في كل

شرك من الشركات الصناعي المدرج بسو فلسطين لألو ار المالي والبالغ عددها ( )19شرك .
 -0األساليب اإلحصائية الوصفية:
تم وصف متغيرات الدراس من خالل حساب المهايي

اإلحصادي التي تتمثل فيك

أ -الوسط الحسابيك وهو مجموغ الهيم للمتغير الواحد ومن ثم تهسيمها على عددها.

ب-الوسيط ك وهو الهيم التي تتوسط الهيم على المتغير بعد ترتيبها تصاعديا أو تنازليا.
ت-ا نحراف المعياريك لمهيا
-أكبر يم وأصغر يم .

يحدد مد تشتت البيانات وانحرافها عن وسطها الحسابي.

. -4األساليب اإلحصائية االستداللية (االستنتاجية):
استخدام الدراس أساليب اإلحصاأ ا ستد لي المتهدم لدراس العال

المتغيرات المستهل على المتغير ،وهذر ا ساليب تمثلت فيك
أ -معامل ارتباط بيرسون لهيا
التاب وكذل

العال

بين المتغيرات وتثثير

الخطي البسيط بين المتغيرات المستهل والمتغير

بين المتغيرات المستهل فيما بينها للتثكد من أنها لم تسبب مشكل تداخل

خطي عند إدخالها لنموذ ا نحدار الخطي المتعدد.
ب-أسلوب تحليل ا نحدار الخطي المتعدد لهيا
التاب  ،بحي

تثثير المتغيرات المستهل على المتغير

يحدد تثثير كل متغير من المتغيرات المستهل على المتغير التاب في ظل

ثبات تثثير با ي المتغيرات ا خر المدرج بالنموذ .
وتم ا عتماد على يم معامل التحديد لمعرف نسب التباين في المتغير التاب والتي يتم تفسيرها

بواسط المتغيرات المستهل  ،كذل تم استخدام اختبار تحليل التباين بدال ( )Fختبار معنوي
نماذ ا نحدار المهدرة.
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الفصل الخامس
تحليل البيانات وتفسير ومناقشة النتائج
المقدمة.
أوالً :الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة.
ثانياً :تحليل مصفوفة االرتباط الخطية بين متغيرات الدراسة.
ثالثاً :تحليل االنحدار الخطي المتعدد.
رابعاً :اختبار الفرضيات.
خامساً :تلخيص النتائج.
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الفصل الخامس ــــــ تحليل البيانات وتفسير ومناقشة النتائج
المقدمة:
يستعر

هذا الفصل نتادل التحليل اإلحصادي الوصفي لمتغيرات البح  ،من خالل تحليل

البيانات المالي التي تم جمعها من مصادرها والمتمثل في الهوادم المالي المد ه والمنشورة

للشركات مجتم الدراس  ،ويعهد المهارن لهيم التحليل الوصفي للمتغيرات م مثيالتها لدراسات
أجريت في الخليل العربي ( ارة أسيا) وأخر أجريت في أوروبا ولدراس أجريت في الهارة اإلفريهي

لتكوين صورة جلي عن النسب المالي وا داأ

م ثبات كيفي حساب المتغيرات رياضيا وذل

المالي لشركات طاغ الصناع والمدرج في سو فلسطين لألو ار المالي .

ومن ثم يتطر الفصل لدراس العال بين المتغيرات المستهل والمتغير التاب في كل شرك من

الشركات التي تم دراستها ،حي

يجري تحليل ارتباط بيرسون لضمان عدم وجود ا رتباط الخطي

المتعدد للمتغيرات المستهل ومناسبتها إلجراأ تحليل ا نحدار المتعدد تاليا وبعد ذل تعر

نتادل

تحليل أسلوب ا نحدار الخطي المتعدد لبيانات ( )Panel dataوف النموذ التجميعي ونموذ

التثثيرات الثابت ونموذ التثثيرات العشوادي  ،ومن ثم المفاضل بين النماذ باستخدام ا ختبارات

اإلحصادي المالدم واختيار أفضل نموذ

ليتم استخدامه في يا

يالدم بيانات البح

المتغيرات المستهل على المتغير التاب  ،كما وتوضح نتادل اختبار فرضيات البح

أثر

من خالل

النتادل المتحصل عليها من تهدير النموذ اإلحصادي ا كثر مالدم للبيانات.
أوالً :الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة:

واتفهت الدراس باستخدام اإلحصاأ الوصفي للمتغير التاب

(هيكل أر

المال) والمتغيرات

المستهل (حجم الشرك وهيكل ا صول والربحي ومعدل النمو) م كل من الدراسات التالي ك
(Sbeiti, 2010), (Deari, 2009), (Jensen, 2013), (Nilssen, 2014),
(Akinyomi& Olagunju, 2013) , (Hossain & Ali, 2012) , (Cakova, 2011) ,
)(Ab wahab & Ramli, 2014), (Zerriaa & Noubbigh, 2015
و د اختلفت الدراس في استخدام اإلحصاأ الوصفي للمتغير التاب والمتغيرات المستهل م كل
من الدراسات التالي :
(Gill, 2009), (Lim, 2012), (Chahrbara & Asim, 2012), (Saadi, 2012),
(Moumini & Hassan, 2011), (Al Ani & Al Amri, 2015).
حي

لم تستخدم هذر الدراسات أسلوب اإلحصاأ الوصفي في التحليل واكتفت با نحدار المتعدد،

بينما تميزت الدراس الحالي

بإجراأ اإلحصاأ الوصفي لهيكل أر
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المال وحجم الشرك والربحي

لكل شرك من الشركات في مجتم الدراس  ،بينما الدراسات السابه مثل

ومعدل النمو ،وذل

دراس  )2014( Nilssenو دراس  )2013( Jensenأظهرت النتيج اإلحصادي لكل من
بإظهار المتوسط الحسابي والوسيط الحسابي وا نحراف المعياري

المتغيرات سالف الذكر ،وذل

وأعلى وأ ل يم وذل دون إظهار نتادل كل شرك والتي تفضي إلى النتيج ككل والموضح في
الدراسات المشار إليها آنفا .و د خالفت الدراس الحالي كل الدراسات السابه المشار إليها في هذا
البح

من ناحي إجراأ تحليل اإلحصاأ الوصفي لمتغير معدل الفاددة ،وهذا ما يمكن اعتبارر

تميز عن الدراسات السابه  .واتفهت الدراس الحالي باستخدام اإلحصاأ الوصفي لمتغير معدل
ا
الضريب م دراس

) (Akinyomi& Olagunju, 2013فهط .وكانت نتادل التحليل اإلحصادي

الوصفي لكل متغير كما يليك

 .1متغير هيكل رأس المال (المتغير التابع):
يوضح الجدول ر م ( )12أهم المهايي

اإلحصادي الوصفي للمتغير التاب (هيكل أر

لكل شرك من الشركات التي تم دراستها على حدا ،ولجمي الشركات معا حي

المال)

يالحظ أن

المتوسط الحسابي لجمي الشركات معا بلغ ( )0.282بانحراف معياري ( ،)0.161وتراوحت
يمته ما بين ( )0.106بانحراف معياري ( )0.022في شرك الوطني للكرتون و ()0.561
بانحراف معياري ( )0.065في شرك سجادر الهد  ،كما وبلغت أ ل يم ( )0.032في شرك
دواجن فلسطين ،بين بلغت أكبر يم ( )0.653وذل في شرك الوطني لصناع ا لمنيوم.
جدول رقم ( :)15يوضح المقاييس اإلحصائية الوصفية لمتغير هيكل رأس المال (المتغير التابع)
المقياس
الشركات
الوطنية للكرتون
العربية للدهانات
القدس للصناعات الدوائية
بيرزيت
سجائر القدس
دواجن فلسطين
صناعة اللدائن
مصنع الزيوت النباتية
مطاحن القمح الذهبي
دار الشفاء لصناعة األدوية
مصنع الشرق الكترود
الوطنية لصناعة األلمنيوم
الشركات ككل

الوسط الحسابي

الوسيط

0.106
0.293
0.222
0.190
0.561
0.267
0.237
0.237
0.166
0.390
0.194
0.520
0.282

0.101
0.282
0.201
0.194
0.565
0.288
0.229
0.137
0.159
0.392
0.183
0.529
0.253
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االنحراف
المعياري
0.029
0.060
0.078
0.026
0.065
0.097
0.088
0.209
0.066
0.050
0.124
0.063
0.161

أقل قيمة

أعلى قيمة

0.065
0.221
0.130
0.151
0.434
0.039
0.122
0.059
0.053
0.314
0.064
0.441
0.039

0.152
0.384
0.348
0.237
0.645
0.415
0.395
0.576
0.298
0.454
0.369
0.653
0.653

ويالحظ أن نسب إجمالي الخصوم إلى إجمالي ا صول بلغت بالمتوسط لجمي الشركات في
مجتم الدراس الحالي ( )%28.2وهو ما يفسر على أن الخصوم د ساهمت بنسب ()%28.2
في تمويل ا صول المتداول والثابت دون حهو المساهمين والمتمثل في أر

المال وا رباح

المحتجزة السنوي والمتراكم من النشاط السنوي .و د كانت نسب المديوني أ ل من نسب
المديوني المتوسط والواردة في دراس سبيتي ( )2010والمطبه في دول مجل
الخليجي حي

التعاون

بلغت النسب المتوسط للشركات السعودي ( ،)%28.85وللشركات الكويتي

( )%34.48وللشركات العماني ( ) %42.74وبهذا تعتبر شركات الهطاغ الصناعي المدرج
في سو فلسطين لألو ار المالي أ ل في نسب المديوني  .وأ ل من متوسط النسب الواردة في
دراس

 (2013) Akinyomi & Olagunjuوالمطبه في نيجيريا .و د كانت نسب المديوني

المتوسط أ ل من تل الواردة في دراس  (2014) Nilssenوالمطبه على الشركات المساهم
في دول النرويل ،ويعود ذل

إلى أن شركات الهطاغ الصناعي والمساهم العام في فلسطين

اتجهت إلى التمويل بالدين أ ل من الشركات في الدراسات المشار إليها ،وأنها اتجهت للتمويل
الداخلي با رباح المحتجزة أكثر من الدين المتمثل بالدين من البنو خالل الفترة المالي الواحدة،
إضاف إلى ا دتمان التجاري أو الهرو
ا عتماد على الهرو

طويل ا جل ،حي

لوحظ أن إجمالي مشاهدات

طويل ا جل أو صيرة ا جل من جهات اإل ار

و أو الشركات

الحليف  104مشاهدة من أصل  120مشاهدة ،وعالوة على ذل لم تصدر أيا من الشركات في
عين الدراس السندات في حدود الدراس الزماني و د اتجهت بع
مثل شرك بيرزيت لصناع ا دوي لال ت ار

الشركات في مجتم الدراس

من شركات حليف أو شركات تابع حي

أن كلف

الدين تساوي صفر فشكلت بديال عن التمويل بالمديوني من البنو وصنادي التثمين أو التمويل
بالسندات .ويعود ذل

إلى ارتفاغ نسب المديوني لشرك الوطني لصناع ا لمنيوم إلى اعتماد

الشرك على ا ت ار

صير ا جل خالل الفترة المحاسبي المنتهي في 2005 12 31م ،حي

بلغت ( )%65.3إلى ارتفاغ يم الجزأ المتداول من الهر
المحاسبي حي

طويل ا جل في تل

الفترة

تجاوزت  3ماليين دينار أردني ولم تصل إلى تل الهيم في السنوات ا خر

في حدود الدراس الزماني .
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 .5متغير حجم الشركة (متغير مستقل):
يوضح الجدول ر م ( )13أهم المهايي

اإلحصادي الوصفي للمتغير المستهل (حجم الشرك ) لكل
يالحظ من خالل

شرك من الشركات التي تم دراستها على حدا ،ولجمي الشركات معا حي

الجدول أن المتوسط الحسابي للحجم لجمي الشركات معا بلغ ( )15.637بانحراف معياري
( ،)1.167حي

تراوحت يم

متوسط حجم الشرك

بين ( )14.101بانحراف معياري

( )0.171في مصن الشر الكترود و( )17.232بانحراف معياري ( )0.212في شرك سجادر
الهد  ،كما وبلغت أ ل يم لحجم الشرك ( )13.144وكان ذل في شرك الوطني للكرتون،
بين بلغت أعلى يم لحجم الشرك ( )18.275وذل في شرك سجادر الهد .
جدول رقم ( :)13المقاييس اإلحصائية الوصفية لمتغير حجم الشركة (متغير مستقل)
المقياس
الشركات
الوطنية للكرتون
العربية للدهانات
القدس للصناعات الدوائية
بيرزيت
سجائر القدس
دواجن فلسطين
صناعة اللدائن
مصنع الزيوت النباتية
مطاحن القمح الذهبي
دار الشفاء لصناعة األدوية
مصنع الشرق الكترود
الوطنية لصناعة األلمنيوم
الشركات ككل

الوسط الحسابي

الوسيط

14.597
14.590
16.273
16.453
17.939
16.469
14.109
15.048
16.042
15.957
14.101
16.069
15.637

14.753
14.642
16.346
16.547
17.924
16.517
14.125
15.022
16.011
15.949
14.150
16.109
15.857

االنحراف
المعياري
0.655
0.503
0.266
0.237
0.212
0.507
0.218
0.192
0.239
0.366
0.171
0.479
1.167

أقل قيمة

أعلى قيمة

13.144
13.826
15.888
16.067
17.647
15.797
13.711
14.858
15.676
15.425
13.875
15.150
13.144

15.346
15.202
16.640
16.697
18.275
17.201
14.447
15.470
16.496
16.416
14.332
16.540
18.275

ويالحظ أن اللوةاريت الطبيعي لصافي المبيعات والذي يعبر عن حجم الشرك

د بلغ

( )15.637بالمتوسط لجمي الشركات في مجتم الدراس  ،وبالمهارن لنتادل دراس السبيتي
) (2010والمطبه في دول مجل

التعاون الخليجي فهد بلغ متوسط اللوةاريتم الطبيعي صول

الشركات في السعودي ( ،)5.2311وللشركات الكويتي ( ، )4.7323وللشركات العماني
( ،)3.2206وبالمهارن من متوسط الهيم للوةاريتم الطبيعي المبيعات الواردة في دراس
 )2013( Akinyomi & Olagunjuوالمطبه في نيجيريا و د بلغت ( ،)7.8122وبالمهارن
م متوسط اللوةاريتم للمبيعات الواردة في دراس  (2014) Nilssenوالمطبه على الشركات
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المساهم في دول النرويل بلغت ( ،)14.3023فان المبيعات الصافي للشركات الصناعي
المبيعات للشركات في دول النرويل

المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي أعلى من تل

والواردة في دراس  (2014) Nilssenوللمبيعات للشركات في نيجيريا والواردة في

دراس

 ,)2013( Akinyomi & Olagunjuوتجدر اإلشارة إلى أن الدراس الحالي اتفهت م
الدراستين ا خيرتين في حساب حجم الشرك باستخدام اللوةاريتم الطبيعي للمبيعات و د اختلفت
م دراس السبيتي ( )2010باحتساب الحجم من خالل اللوةاريتم الطبيعي لألصول وهذا يفسر
الفار الكبير بين متوسطي ا حجام للشركات في الدراس الحالي ودراس السبيتي(،)2010
ويالحظ أن يم المبيعات السنوي للشركات موضوغ الدراس متهارب حي
لالنحراف المعياري هو ( )0.655لشرك الوطني للكرتون حي
المبيعات في العام 2005م بينما بلغ اعلى يم

أن أكبر يم

أنها صاحب أ ل يم لصافي

للمبيعات لشرك

سجادر الهد

في

العام2013م ،ويفسر ذلك إلى أن السجادر تباغ وف التعرف المحددة في ا تفا ي ا تصادي
المو ع م جانب ا حتالل والتي تلت تو ي اتفا ي اسلو ،إ أن هذر السلع تباغ بسعر مرتف
مهارن بالتكلف  ،حي

تبلغ المكو

والضرادب المضاف عليها  %88والتي يتحملها المستهل

(تهرير شرك سجادر الهد  2014 ،ك  ،)6وهذا بدورر أد

إلى ارتفاغ صافي مبيعات الشرك

عن مبيعات الشركات ا خر مما ظهر جليا في هذر النتادل البحثي .
 .3متغير نسبة األصول الثابتة إلى إجمالي األصول (متغير مستقل):
يوضح الجدول ر م ( )14أهم المهايي

اإلحصادي الوصفي للمتغير المستهل (نسب ا صول

الثابت إلى إجمالي ا صول) لكل شرك من الشركات التي تم دراستها على حدا ،ولجمي
الشركات معا حي

يالحظ من خالل الجدول أن المتوسط الحسابي لنسب ا صول الثابت لجمي

الشركات معا بلغ ( )0.505بانحراف معياري ( ،)0.169حي

تراوحت يم المتوسط بين

( )0.243بانحراف معياري ( )0.045للشرك العربي للدهانات و ( )0.721بانحراف معياري
( )0.055لمصن الزيوت النباتي  ،كما وبلغت أ ل نسب أصول ( )0.126وذل

في شرك

سجادر الهد  ،بينما بلغت أعلى نسب أصول ( )0.772وذل في مصن الزيوت النباتي .
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جدول رقم ( :)12المقاييس اإلحصائية الوصفية لمتغير نسبة األصول الثابتة إلى إجمالي األصول (متغير

مستقل)
المقياس
الشركات
الوطنية للكرتون
العربية للدهانات
القدس للصناعات الدوائية
بيرزيت
سجائر القدس
دواجن فلسطين
صناعة اللدائن
مصنع الزيوت النباتية
مطاحن القمح الذهبي
دار الشفاء لصناعة األدوية
مصنع الشرق الكترود
الوطنية لصناعة األلمنيوم
الشركات ككل

الوسط الحسابي

الوسيط

0.520
0.243
0.360
0.430
0.453
0.708
0.663
0.721
0.510
0.566
0.339
0.550
0.505

0.492
0.228
0.387
0.446
0.511
0.714
0.665
0.736
0.525
0.564
0.337
0.562
0.527

االنحراف
المعياري
0.103
0.045
0.099
0.051
0.172
0.029
0.043
0.055
0.057
0.054
0.190
0.043
0.169

أقل قيمة

أعلى قيمة

0.408
0.194
0.176
0.298
0.126
0.655
0.593
0.589
0.387
0.479
0.129
0.493
0.126

0.663
0.341
0.477
0.472
0.609
0.742
0.724
0.772
0.578
0.639
0.532
0.621
0.772

وبمقارنة متوسط نسب هيكل ا صول في الدراس الحالي والبالغ ( )0.505م نتادل دراس
السبيتي ) (2010والمطبه في دول مجل

التعاون الخليجي فهد بلغ متوسط هيكل نسب

ا صول للشركات في السعودي ( ،)0.62وللشركات الكويتي (  ،) 0.5222وللشركات العماني
(  ،)0.5156وبالمهارن م

متوسط نسب ا صول الثابت الواردة في دراس

)(2013

 Akinyomi & Olagunjuوالمطبه في نيجيريا و د بلغت( ،)0.6222وبالمهارن م متوسط
هيكل ا صول الوارد في دراس  (2014) Nilssenوالمطبه على الشركات المساهم في دول
النرويل بلغت ( ،)0.3251ويالحظ أن هيكل ا صول للشركات الصناعي المدرج في سو
فلسطين لألو ار المالي أ ل منها في الشركات السعودي والكويتي والعماني والنيجيري بينما أعلى
منها في الشركات النرويجي  .ويفسر ذلك على أن مجتم الدراس في كل من الدراستين ا وليين
تضمنت الشركات من كل الهطاعات بينما دراس  )2014) Nilssenتضمن الشركات المالي
والتي تعتمد في تهديم الخدمات المالي على أصول ثابت أ ل من ا صول الثابت المستخدم في
طاغ الصناع واإلنتا  ،لذل
الصناعي المدرج في سو

بدا واضحا أن متوسط نسب ا صول الثابت في الشركات
فلسطين لألو ار

المالي أعلى من تل

الخدمات المالي المدرج في بورص أوسلو.
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المستخدم في شركات

ويلحظ أن الوسط الحسابي لهيكل ا صول للشركات الصناعي يهرب من  %50مما يزيد
وهو من شثنه أن يزيد من الرافع التشغيلي

من ا عتماد على ا صول الثابت في اإلنتا

للشركات الممثل لعيني الدراس ؛ وهو ما يبدو واضحا بثن أ ل نسب لهيكل ا صول هي لشرك

سجادر الهد

في نهاي الفترة المحاسبي للعام 2006م ،ويفَسر ذلك بعد مراجع الهوادم المالي

إلى أن جانب المخزون من التبغ الخام يشكل أكثر من  %50من إجمالي ا صول وهو ما
يحسب ضمن ا صول المتداول في الميزاني العمومي وهو ما يدخل في تصني السجادر لذل

فمن الطبيعي أن ت ثر على نسب ا صول الثابت انخفاضا .وبلغت أعلى نسب لهيكل ا صول

لشرك مصان الزيوت النباتي في نهاي 2002م حي

بلغت نسب ا صول الثابت (،)0.771

ويعود ذل إلى ارتفاغ يم ا ستثمارات في أسهم حليف والتي تحسب ضمن ا صول الثابت في
الميزاني العمومي حي

تجاوزت نسب هذا البند حاجز الو %60من إجمالي ا صول مما اثر

على نسب ا صول ارتفاعا.

 .2متغير الربحية (متغير مستقل):
يوضح الجدول ر م ( )15أهم المهايي

اإلحصادي الوصفي للمتغير المستهل (الربحي ) لكل

شرك من الشركات التي تم دراستها على حدا ،ولجمي الشركات معا حي

يالحظ من خالل

الجدول أن المتوسط الحسابي لمعدل الربحي لجمي الشركات معا بلغ ( )0.032بانحراف

معياري ( ،)0.061حي

تراوحت يم المتوسط الحسابي لمعدل الربحي بين ()-0.082

بانحراف معياري ( )0.04لشرك صناع اللدادن و ( )0.104بانحراف معياري ( )0.06للشرك

العربي للدهانات ،كما وبلغت أ ل يم لمعدل الربحي ( )-0.130وذل

في شرك صناع

اللدادن ،بينما بلغت أعلى يم لمعدل الربحي ( )0.175وذل في الشرك العربي للدهانات.
جدول رقم ( :)12المقاييس اإلحصائية الوصفية لمتغير الربحية (متغير مستقل)
المقياس
الشركات
الوطنية للكرتون
العربية للدهانات
القدس للصناعات الدوائية
بيرزيت
سجائر القدس
دواجن فلسطين
صناعة اللدائن
مصنع الزيوت النباتية
مطاحن القمح الذهبي
دار الشفاء لصناعة األدوية
مصنع الشرق الكترود
الوطنية لصناعة األلمنيوم
الشركات ككل

الوسط الحسابي

الوسيط

0.005
0.104
0.074
0.101
0.040
0.069
-0.082
0.001
0.034
0.064
0.041
0.023
0.039

-0.001
0.129
0.083
0.103
0.045
0.061
-0.086
0.004
0.028
0.073
0.043
0.023
0.033
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االنحراف
المعياري
0.052
0.060
0.035
0.018
0.050
0.047
0.040
0.013
0.030
0.035
0.015
0.025
0.061

أقل قيمة

أعلى قيمة

-0.052
0.002
0.016
0.077
-0.054
0.016
-0.130
-0.020
0.003
0.010
0.015
-0.022
-0.130

0.100
0.175
0.129
0.128
0.115
0.149
0.010
0.018
0.085
0.108
0.056
0.059
0.175

وبمقارنة متوسط نسب الربحي في الدراس الحالي والبالغ ( )0.032م نتادل دراس السبيتي
) (2010والمطبه في دول مجل
السعودي

التعاون الخليجي فهد بلغ متوسط نسب الربحي الشركات في

( ،)0.0787وللشركات الكويتي

( ،)0.0822وللشركات العماني

(،)0.0568

وبالمهارن من متوسط نسب الربحي الواردة في دراس (2013) Akinyomi & Olagunju

والمطبه في نيجيريا و د بلغت( ،)0.2266وبالمهارن م متوسط نسب الربحي الواردة في دراس

 (2014) Nilssenوالمطبه على الشركات المساهم في دول النرويل بلغت (،)0.0655
ويلحظ أن نسب الربحي للشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي أ ل منها

في الشركات السعودي والكويتي والعماني والنيجيري والنرويجي  .وقد أشار الجدول رقم ()15

إلى اعتماد قطاع الصناعة الفلسطينية على نسبة مديونية أقل من تلك المستخدمة في

الشركات السعودية والكويتية والعمانية والنرويجية وفي الوقت ذاته أشار الجدول رقم ( )13أن

متغير الحجم والذي يفسر المبيعات السنوية للشركات والذي يفوق الشركات النيجيرية و

النرويجية ويفسر ذلك نتيج

رتفاغ التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابت والتي د تعبر عن سوأ

اإلدارة بالمهارن م إدارات الشركات المشار إليها في الدراسات السابه  ،حي

تطابهت الدراس

الحالي م كل من دراس السبيتي ) (2010ودراس )2013( Akinyomi & Olagunju
ودراس  )2014( Nilssenمن حي
والضرادب إجمالي ا صول.

يم حساب نسب الربحي كنسب ا رباح بل الفوادد

ويمكن التعبير عن نسب الربحي المستخدم في هذا البح

بالهوة ا يرادي والتي تم

احتسبها من خالل سم ا رباح بل الفوادد والضرادب على إجمالي ا صول والتي ظهرت
بمتوسط يم مهدارها  32دينار أردني لكل  1000دينار من إجمالي ا صول إلجمالي الشركات

الواردة في مجتم البح

وتشتت يم الربحي عن متوسطها الحسابي بلغت ( )0.061ارتفاعا

وانخفاضا عن نسب الربحي لكل للشركات في مجتم البح  ،بينما كانت ا ل يم معبرة عن

خسارة مهدارها  130دينار أردني لكل  1000دينار من ا صول لشرك فلسطين لصناع اللدادن
في نهاي الفترة المحاسبي للعام 2014م  ،وتعود هذر الخسارة إلى تدني المبيعات السنوي م

ثبات سط اإلهال

لألصول الثابت المستخدم في اإلنتا

والتي لم تتغير في تل

الفترة

المحاسبي  ،هذا واضاف إلى ارتفاغ مصاريف الصيان لآل ت في تل الفترة كذل  .بينما كانت

أعلى يم للهوة ا يرادي للشرك العربي لصناع الدهانات وبلغت  175دينار لكل ألف دينار

أردني من يم إجمالي ا صول في نهاي 2013م ،ويفَسر ذلك بعد مراجع الهوادم المالي و و

إلى انخفا

نتيج انخفا

تكاليف المبيعات وهذا ا نخفا

أخر فرعي أدت إلى زيادة الربحي .
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تكلف المواد الخام ومصاريف

 .2متغير معدل النمو (متغير مستقل):
يوضح الجدول ر م ( )16أهم المهايي

اإلحصادي الوصفي للمتغير المستهل (معدل نمو

الشرك ) لكل شرك من الشركات التي تم دراستها على حدا ،ولجمي الشركات معا حي

يالحظ

من خالل الجدول أن المتوسط الحسابي لمعدل النمو لجمي الشركات معا بلغ ()0.110
بانحراف معياري ( ،)0.216حي

تراوحت يم المتوسط الحسابي لمعدل النمو بين ()-0.023

بانحراف معياري ( )0.122لشرك صناع اللدادن و ( )0.320بانحراف معياري ()0.372
للشرك الوطني للكرتون ،كما وبلغت أ ل يم لمعدل النمو ( )-0.466وكان وذل
سجادر الهد  ،بينما بلغت أعلى يم لمعدل النمو ( )1.243وذل

لشرك

للشرك الوطني لصناع

الكرتون.
جدول رقم ( :)16المقاييس اإلحصائية الوصفية لمتغير معدل النمو (متغير مستقل)
المقياس
الشركات
الوطنية للكرتون
العربية للدهانات
القدس للصناعات الدوائية
بيرزيت
سجائر القدس
دواجن فلسطين
صناعة اللدائن
مصنع الزيوت النباتية
مطاحن القمح الذهبي
دار الشفاء لصناعة األدوية
مصنع الشرق الكترود
الوطنية لصناعة األلمنيوم
الشركات ككل

الوسط الحسابي

الوسيط

0.320
0.156
0.082
0.074
0.020
0.230
-0.023
0.069
0.087
0.108
0.013
0.189
0.110

0.248
0.122
0.056
0.064
0.114
0.124
-0.052
0.043
0.214
0.092
-0.007
0.112
0.083

االنحراف
المعياري
0.372
0.157
0.143
0.096
0.226
0.284
0.192
0.078
0.272
0.089
0.134
0.181
0.216

أقل قيمة

أعلى قيمة

-0.083
-0.012
-0.092
-0.026
-0.466
-0.126
-0.310
-0.002
-0.447
0.003
-0.172
-0.033
-0.466

1.243
0.387
0.365
0.287
0.299
0.731
0.240
0.273
0.383
0.298
0.304
0.493
1.243

وبمقارنة متوسط معدل النمو في الدراس الحالي والبالغ ( )0.110م نتادل دراس السبيتي
) (2010والمطبه في دول مجل
السعودي

التعاون الخليجي فهد بلغ متوسط معدل النمو للشركات في

( ،)2.4660وللشركات الكويتي

( ،)1.5882وللشركات العماني

وبالمهارن م متوسط معدل النمو الوارد في دراس

(،)1.2161

Akinyomi (2013) & Olagunju

والمطبه في نيجيريا و د بلغت ( ،)0.2322وبالمهارن م متوسط معدل النمو الوارد في دراس

 (2014) Nilssenوالمطبه على الشركات المساهم في دول النرويل بلغت ( ،)1.5233و د
اتفهت الدراس الحالي م دراس ) )Akinyomi & Olagunju 2013في حساب معدل النمو
بينما اختلفت م دراس السبيتي ) (2010ودراس ) ،Nillsen (2014حي
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احتسبت الدراستان

ا خيرتان معدل النمو كنسب للهيم السو ي للسهم إلى الهيم الدفتري  ،لذل فانه سيتم مهارن
متوسط معدل النمو للدراس الحال م دراس

 ، )2013( Akinyomi & Olagunjuويلحظ
المالي أ ل منها في

أن معدل النمو للشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار

الشركات النيجيري  .وبمراجعة متغير الحجم السابق والذي يفسر المبيعات السنوية للشركات

والذي يفوق الشركات النيجيرية و النرويجية ويفسر ذلك على أن نسب التغير في المبيعات

السنوي للشركات الصناعي الفلسطيني المساهم العام أ ل من ةيرها رةم ارتفاغ يم صافي
المبيعات بالمهارن م ةيرها .ويفسر ذل أن شركات الصناع الفلسطيني المساهم العام لم

تحدد أهدافا للمبيعات تزيد عن تل في السنوات السابه وهذا ما د يفسر أن ظروف ا راضي
الفلسطيني تحول دون البح

عن أسوا جديدة خار فلسطين.

ويشير متغير معدل النمو إلى التغير في المبيعات للسن التالي عن السن التي تسبهها ويبلغ

المتوسط الحسابي لمعدل النمو لكل الشركات ( )%11ارتفاعا ،ويالحظ أن تشتت يم معدل
النمو عن يم المتوسط الحسابي يبلغ ( )0.216ويالحظ كذل أن ا نخفا
كان من حظ شرك الهد

ا كبر للمبيعات

للسجادر( )%46.6في نهاي العام 2014م مهارن بمبيعات العام

2013م ،ويعود ذلك إلى أن اإلجراأات المتخذة من بل السلط الوطني الفلسطيني لحماي
صناع السجادر وحماي التبغ الخام المحلي تم إيهاف العمل بها في آذار مار

من العام

2014م دون العمل بإجراأات جديدة بديل عن سابهتها التي تم إيهافها مما شج تجارة التهريب

للسجادر وأثر على مبيعات شرك الهد

للسجادر .وعلى الطرف اآلخر ،فان أعلى يم

للمبيعات كانت للشرك الوطني للكرتون في نهاي العام 2006م ،ويعود ذلك إلى ارتفاغ معدل
النمو في العام 2006م إنما يعود نخفا

متهارب لبا ي ا عوام في حدود فترة الدراس .

مبيعات العام 2005م حي

أن يم المبيعات كانت

 .6متغير معدل الفائدة (متغير مستقل):
يوضح الجدول ر م ( )17أهم المهايي

اإلحصادي الوصفي للمتغير المستهل (معدل الفاددة) لكل

شرك من الشركات التي تم دراستها على حدا ،ولجمي الشركات معا حي
الجدول أن المتوسط الحسابي لمعدل الفاددة لجمي

( )0.022بانحراف معياري ( ،)0.12حي

يالحظ من خالل

الشركات معا خالل فترة الدراس بلغ

تراوحت يم المتوسط الحسابي لمعدل الفاددة

للشركات بين ( )0.000للشرك العربي للدهانات بانحراف معياري ( ،)0.000و()0.215
بانحراف معياري ( )0.271لشرك مطاحن الهمح الذهبي ،كما وبلغت أ ل يم لمعدل الفاددة

( )0.000وذل

في الشرك الوطني للكرتون وشرك الدهانات العربي وشرك بيزيت وشرك

مصن الزيوت النباتي ومصن الشر الكترود ،بينما بلغت أعلى يم لمعدل الفاددة ()0.723
وذل لشرك مطاحن الهمح الذهبي.

000


جدول رقم ( :)17المقاييس اإلحصائية الوصفية لمتغير معدل الفائدة (متغير مستقل)
المقياس
الشركات
الوطنية للكرتون
العربية للدهانات
القدس للصناعات الدوائية
بيرزيت
سجائر القدس
دواجن فلسطين
صناعة اللدائن
مصنع الزيوت النباتية
مطاحن القمح الذهبي
دار الشفاء لصناعة األدوية
مصنع الشرق الكترود
الوطنية لصناعة األلمنيوم
الشركات ككل

ويلحظ أن تكلف أر

الوسط الحسابي

الوسيط

0.083
0.000
0.179
0.130
0.085
0.077
0.094
0.092
0.215
0.080
0.083
0.074
0.099

0.050
0.000
0.155
0.077
0.073
0.077
0.079
0.107
0.097
0.075
0.064
0.066
0.072

االنحراف
المعياري
0.108
0.000
0.097
0.201
0.041
0.022
0.034
0.070
0.271
0.019
0.094
0.021
0.120

أقل قيمة

أعلى قيمة

0.000
0.000
0.057
0.000
0.035
0.044
0.060
0.000
0.036
0.053
0.000
0.051
0.000

0.319
0.000
0.351
0.673
0.169
0.114
0.169
0.193
0.723
0.115
0.254
0.121
0.723

المال تبلغ بالمتوسط ( )%2.2من إجمالي مخصا الهرو

الهصيرة

وطويل ا جل خالل الفترة المحاسبي الواحدة لكل الشركات الممثل لمجتم الدراس  ،كما ويالحظ

أن تشتت الهيم لمعدل الفاددة حول متوسطها الحسابي يبلغ ( )0.072كما ويظهر في الجدول ر م
( )17أن أ ل كلف للمال هي  %0حي

أن هنا  21مشاهدة من أصل  120مشاهدة لمعدل

الفاددة السنوي لم تعتمد فيها الشركات على المديوني وهذا ما جعل يم معدل الفاددة تعدل
صفر ،وعلى الطرف اآلخر فهد بلغت أعلى يم لكلف أر
ا

المال ( )%72.3في نهاي الفترة

المحاسبي للعام 2011م لشرك مطاحن الهمح الذهبي ،وعود ذل

أن توضيح تكلف أر

رتفاغ هذر النسب جاأ نتيج

المال لم يظهر في التهرير السنوي لتل الشرك والذي يوضح بنود تكلف

المال؛ عما اذا كان يشمل اختالف سعر صرف العمل إضاف إلى الفاددة وهذا ما يرجح أن تهرير
الشرك للعام 2011م لم يوضح تكلف تغير سعر الصرف للعمالت.
 .7متغير معدل الضريبة (متغير مستقل):
يوضح الجدول ر م ( )18أهم المهايي

اإلحصادي الوصفي للمتغير المستهل (معدل الضريب )

خالل فترة الدراس وذل لكل شرك من الشركات التي تم دراستها على حدا ،ولجمي الشركات

معا حي

يالحظ من خالل الجدول أن المتوسط الحسابي لمعدل الضريب لجمي الشركات معا

بلغ ( )0.114بانحراف معياري ( ،)0.279حي

تراوحت يم المتوسط الحسابي لمعدل

الضريب بين ( )0.000لشرك صناع اللدادن و ( )0.456بانحراف معياري ( )0.837لمصن

الزيوت النباتي  ،كما وبلغت أ ل يم لمعدل الضريب ( ،)0.000بينما بلغت أعلى يم لمعدل

الضريب ( )2.516وذل في مصن الزيوت النباتي أيضا.
000


جدول رقم ( :)11المقاييس اإلحصائية الوصفية لمتغير معدل الضريبة (متغير مستقل)
المقياس
الشركات
الوطنية للكرتون
العربية للدهانات
القدس للصناعات الدوائية
بيرزيت
سجائر القدس
دواجن فلسطين
صناعة اللدائن
مصنع الزيوت النباتية
مطاحن القمح الذهبي
دار الشفاء لصناعة األدوية
مصنع الشرق الكترود
الوطنية لصناعة األلمنيوم
الشركات ككل

الوسط الحسابي

الوسيط

0.055
0.047
0.068
0.086
0.174
0.070
0.000
0.456
0.106
0.128
0.170
0.006
0.114

0.000
0.030
0.064
0.080
0.115
0.092
0.000
0.007
0.069
0.078
0.180
0.003
0.061

االنحراف
المعياري
0.090
0.061
0.021
0.038
0.260
0.049
0.000
0.837
0.168
0.130
0.135
0.008
0.279

أقل قيمة

أعلى قيمة

0.000
0.000
0.036
0.040
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.059
0.000
0.000
0.000

0.209
0.190
0.105
0.182
0.884
0.118
0.000
2.516
0.547
0.488
0.345
0.019
2.516

وبمقارنة متوسط معدل الضريب في الدراس الحالي والبالغ ( )0.114للشركات الصناعي
المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي بمتوسط معدل الضريب الوارد في دراس

Akinyomi

 )2013( & Olagunjuوالمطبه في نيجيريا و د بلغت ( ،)0.32027و د اتفهت الدراس

الحالي م دراس  )2013( Akinyomi & Olagunjuفي حساب معدل الضريب  ،واحتسبت

الدراستان معدل الضريب كنسب لمخصا الضريب السنوي إلى ا رباح بل الفوادد والضرادب.

ويلحظ أن معدل الضريب لشركات مجتم البح

أ ل منها في الشركات النيجيري بثالث

أضعاف تهريبا ويعود ذل إلى كثرة اإلعفاأات الضريبي التي تحصل عليها الشركات في مجتم
الدراس من هيد تشجي ا ستثمار الفلسطيني  .ويالحظ أن متوسط معدل ضريب الدخل د بلغ
( )%11.4وذل

في ظل أنه بموجب الهانون يتم احتساب ضريب الدخل ( )%15من الربح

المحاسبي الخاض للضريب  ،و د لوحظت  120مشاهدة لمعدل ضريب الدخل للشركات الممثل

لمجتم الدراس أن هنا إعفاأ كامل من الضريب لوعدد ( )24مشاهدة وان هنا إعفاأ ()%50
لو( )56مشاهدة وان هنا أيضا إعفاأ بنسب ( )%30لو( )8مشاهدات في الحد الزماني للدراس ،
و د صدرت تل

اإلعفاأات بواسط هيد تشجي ا ستثمار الفلسطيني  ،وهذا أد

إلى تثرجح

معدل الضريب من ( )%0إلى أعلى يم والمتمثل في  %250لشرك مصان الزيوت النباتي

في نهاي العام 2005م  ،ويعود ذل ا رتفاغ في مخصا الضريب الذي وصل إلى % 250
لهيم الربح بل الفوادد والضرادب أن هنا عوادد أر

مالي وايرادات أخر

د تم إضافتها إلى

الربح و د خضعت الهيم الناتج لنسب الضريب مما جعل مصروف ضريب الدخل يفو الدخل

ذاته بل الفوادد والضرادب.

005


ثانياً :تحليل مصفوفة االرتباط الخطية بين متغيرات الدراسة:
الجدول ر م ( )12يوضح مصفوف ا رتباطات الخطي البسيط بين متغيرات الدراس  ،حي

تفيد

مصفوف ا رتباط في تحديد العال ات الخطي البسيط بين المتغيرات ويستفاد منها في معرف
مد

وة ا رتباط الخطي البسيط بين المتغير التاب وكل متغير من المتغيرات المستهل  ،حي

يالحظ من خالل الجدول أن هنا ارتباط طردي بين هيكل أر

المال وكل من حجم الشرك

والربحي ومعدل الضريب إ أن ارتباط حجم الشرك بهيكل أر

المال هو ارتباط دال إحصاديا

عند مستو ( )0.05بينما متغيري الربحي والضريب لم يكن ارتباطهم دال إحصاديا عند مستو

الد ل ( ،)0.05كما أن ارتباط نسب ا صول وسعر الفاددة ومعدل النمو بهيكل أر

المال كان

ارتباط عكسي وةير دال إحصاديا عند مستو ( .)0.05كما تفيد مصفوف ا رتباط في تحديد
وة ا رتباط بين المتغيرات المستهل نفسها وذل

لالستد ل حول مشكل التداخل الخطي بين

المتغيرات عند تقدير نموذج االنحدار المتعدد وذل يعطي م شر وجود مشكل التداخل الخطي
من عدمها وتعتبر مشكل التداخل الخطي موجودة ولها تثثير على نموذ ا نحدار إذا كانت

معامالت ا رتباط الخطي بين المتغيرات المستهل كبيرة وتتجاوز ( .)0.70وفي الجدول أدنار

يتضح أ ن أعلى معامل ارتباط بين المتغيرات المستهل كان متغير الربحي ومتغير نسب ا صول

الثابت بمهدار ( ،)-0.514وهذا يدل على عدم وجود تداخل أو ترابط خطي بين المتغيرات

المستقلة ،وبذل يمكن تهدير نموذ ا نحدار المتعدد من خالل إدخال جمي المتغيرات المستهل
للنموذ .
جدول رقم ( :)15مصفوفة االرتباط الخطي بين متغيرات الدراسة
هيكل رأس
المال
هيكل رأس
المال
حجم الشركة
نسبة األصول
الثابتة
الربحية
النمو
الفائدة
الضريبة

معام االرتباط
مستوى الداللة
معام االرتباط
مستوى الداللة
معام االرتباط
مستوى الداللة
معام االرتباط
مستوى الداللة
معام االرتباط
مستوى الداللة
معام االرتباط
مستوى الداللة
معام االرتباط
مستوى الداللة

حجم الشركة

نسبة
األصول
الثابتة

الربحية

النمو

الفائدة

الضريبة

1
0.464
0.000
-0.050
0.591
0.049
0.593
-0.079
0.392
-0.089
0.335
0.059
0.519

1
1

0.038
0.680
0.388
0.000
-0.009
0.924
0.130
0.159
0.013
0.887

-0.514
0.000
0.026
0.776
-0.004
0.970
0.068
0.462
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1
0.133
0.148
0.014
0.876
-0.006
0.952

1
-0.001
0.988
-0.055
0.551

1
-0.005
0.961

1

ويالحظ معنوي ا رتباط بين حجم الشرك ومتغير هيكل أر

المال وبلغت وة العال ()0.464

والذي يمكن أن يفسر على أن متغير حجم الشرك يزيد من فرص الحصول على ا موال
حي

با ت ار

أن كبر حجم الشرك يشير إلى تنوغ خطوط اإلنتا مما يهلل من المخاطر مما

يشج المهرضين على منح الشرك التمويل با ت ار

بين

 ،بينما يالحظ عدم معنوي العال

متغيرات هيكل ا صول والربحي ومعدل النمو ومعدل الفاددة ومعدل الضريب م هيكل أر

المال .و د اتفهت الدراس في إجراأ تحليل ا رتباط للمتغيرات المستهل م الدراسات التالي ك
(Sbeiti, 2010), (Deari, 2009), (Jensen, 2013), (Nilssen, 2014),
(Akinyomi& Olagunju, 2013) , (Hossain & Ali, 2012) , (Cakova, 2011) ،
(Gill, 2009) , (Lim, 2012) , )Chahrbara & Asim, 2012) , (Saadi, 2012) ,
& (Moumini & Hassan, 2011), (Akinyomi& Adebayo, 2013), (Zeriaa
)Noubbigh, 2015), (Gharaibeh, 2015
ويفسر ذل أن جمي الدراسات التي اختبرت تثثير محددات الهيكل المالي على هيكل أر

المال

د أجرت تحليل ا رتباط بين المتغيرات المستهل لتالشي مشكل التداخل الخطي بين تل

المتغيرات بل إجراأ تحليل ا نحدار لهيا

ا ثر ،حي

اذا بلغت يم ا رتباط ( )0.7أو أكثر

من ذل بين متغيرين أو اكثر يستثنى أحدهما وذل نتيج أن سيكون لهما نف

ا ثر في نموذ

ا نحدار .ولم تعنى الدراسات السابه بمعنوي ا ختبار بين المتغيرات المستهل والمتغير التاب

وانما أولت ا هتمام لهيم معامل ا رتباط بين المتغيرات المستهل لضمان عدم تجاوزها حاجز (

 )0.7ومالأمتها لنموذ

ا نحدار المتعدد للخرو بنتيج الدراس حول وة التثثير للمتغيرات

المستهل على المديوني وكذل

معنوي التثثير عند مستو الد ل ( )0.01وكذل

( )0.05وذل لهبول أو عدم بول الفرضي العدمي للتثثير.

المستو

ويالحظ أن الدراس الحالي اتفهت م دراس زريع ونبغ ( )2015بوجود ا رتباط اإليجابي بين

حجم الشرك والمديوني  ،مما يشير إلى أن ارتفاغ حجم الشرك يشج المهرضين في ا راضي
الفلسطيني ودول تون

على منح الشركات الهرو

 ،بينما اختلفتا في معامل هيكل ا صول

فنجدر سالبا في الدراس الحالي وموجبا في دراس زريع ونبغ ( )2015مما يفسر على أن
المهرضين في فلسطين ينظرون إلى ارتفاغ ا صول الثابت بثنه يزيد من المخاطر التشغيلي بينما

في تون

ينظرون إليها كضمان

صل الدين .واختلفتا أيضا في الربحي فنجدها موجب في

ا راضي الفلسطيني فهي تزيد من المديوني  ،وبينما في دول تون

فهي سالب نظ ار عتماد

الشركات على ا رباح المحتجزة أكثر من المديوني  .و د اتفهتا في ا رتباط السلبي لمعدل النمو
حي

يفسر على أن المهرضين ينظرون للتوس على أنه مخاطرة في المشاري المستهبلي

للشركات في الدولتين ،واتفهتا أيضا في ا رتباط السلبي لكلف المال للحصول على المديوني .
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والجدول ر م ( )20يوضح ا رتباط الجزدي للمتغيرات المستهل م المتغير التاب  ،وذل للو وف
على ارتباط كل متغير مستهل م المتغير التاب دون تثثير المتغيرات المستهل ا خر في زيادة
يم ا رتباط أو التثثير على اتجاهه أو معنويته كذل .

أو تخفي

جدول رقم ( :)50يوضح االرتباط الجزئي للمتغيرات المستقلة مع المتغير التابع
المتغير المستقل

معامل االرتباط

معنوية االرتباط

حجم الشركة

0.533

0.000

معنوي

هيكل األصول

-0.217

0.000

معنوي

الربحية

-0.255

0.006

معنوي

معدل النمو

-0.028

0.763

ةير معنوي

معدل الفائدة

-0.190

0.042

معنوي

معدل الضريبة

0.075

0.425

ةير معنوي

وبمهارن نتادل ا رتباط الجزدي م مصفوف ا رتباط الخطي في الجدول ر م ( ،)12فانه يتضح

أن هنا

في معنوي ا رتباط واتجاهه لمتغير حجم

اختالفا في النتادل ،فنجد رةم ا تفا

الشرك ؛ إ أن يم ا رتباط الجزدي كانت أعلى من تل في مصفوف ا رتباط .ونجد اختالفا
في معنوي ا رتباط الجزدي لمتغير هيكل ا صول ،بحي

أظهر ا رتباط الجزدي معنوي

ا ختبار و د كان ةير ذل  ،عالوة على ازدياد ا رتباط العكسي بين المتغيرين .وعلى جانب

آخر ،أظهر ا رتباط الجزدي اختالفا في معنوي ا ختبار و يم ا رتباط واتجاهه لمتغير الربحي
م هيكل أر

المال .واتف ا ختباران في عدم معنوي واتجار ارتباط معدل النمو م هيكل أر

المال .و د اختلف ا ختباران في المعنوي  ،بينما اتفها في اتجار ارتباط معدل الفاددة م هيكل
أر
أر

المال .و د ظهر ا تفا في عدم معنوي ا رتباط وفي اتجاهه بين معدل الضريب و هيكل
د أثرت على بعضها البع

المال .ويفسر ذل أن المتغيرات المستهل

وفي وة ارتباطها

بالمتغير التاب مما اضعف ا رتباط أو زادر أو ةير اتجاهه أو ةير في معنويته كما يظهر في
مصفوف ا رتباط المبين في الجدول (.)12

واختلفت الدراس الحالي م كل الدراسات السابه في إجراأ تحليل ا رتباط الجزدي للمتغيرات

المستهل م المتغير التاب  ،و د تم إجراأ هذا ا ختبار نظ ار ختالف المعنوي بين ا رتباط
وتحليل ا نحدار المتعدد .وبإجراأ تحليل ا رتباط الجزدي ظهر واضحا تثثير المتغيرات المستهل

على عال كل متغير مستهل م المتغير التاب .
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ثالثاً :تحليل االنحدار الخطي المتعدد واختبار الفرضيات:

وفيما يلي نوضح دراس تثثير المتغيرات المستهل معا على المتغير التاب من خالل أسلوب
ا نحدار الخطي المتعدد الذي يعطي تثثير كل متغير من المتغيرات المستهل على المتغير التاب

في ظل ثبات تثثير المتغيرات ا خر  ،فالجدول ( )21يوضح نتادل نموذ ا نحدار الخطي
المتعدد وف

منهجي ( ،)Panel Dataالذي يشمل على ثال

التجميعي ( )Pooled Modelونموذ

نماذ

أساسي وهي النموذ

التثثيرات الثابت ( )Fixed Effects Modelونموذ

التثثيرات العشوادي (.)Random Effects Model

جدول رقم ( :)51نماذج انحدار بيانات ( )Panel Dataالمتعددة لقياس تأثير المتغيرات المستقلة على هيكل
رأس المال

الةموذج

المتغير

الةموذج التكميعل
التأثيرات الثابتة
التأثيرات العشوائية

الثابت
ال كم
نسبة األصول
الرب ية
الةمو
الفائد
الضريبة
الثابت
ال كم
نسبة األصول
الرب ية
الةمو
الفائد
الضريبة
الثابت
ال كم
نسبة األصول
الرب ية
الةمو
الفائد
الضريبة

معامقت
االن دار

مستوى
الداللة

-0.867

1.111

1.154

1.111

-0.220

1.141

-0.793

1.110

-0.018

1.703

-0.220

1.144

0.037

1.440

-0.071

1.500

1.133

1.417

-0.296

1.110

-0.379

1.007

-0.023

1.0.4

0.057

1.400

0.043

1.0.4

-0.443

1.043

1.100

1.113

-0.276

1.114

-0.491

1.105

-0.021

1.045

0.034

1.00.

1.143

1.0.1
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معامل
التحديد
()R2

نسبة
التأثيرات
العشوائية
المقطعية

1.31

5.10

1.73

1.03

معنوية النموذج عند مستوى
1.10
مستوى
النتيجة
الداللة
F
()Sig.

00.30

1.00

4.77

1.111

1.111

1.100

معنوي

معنوي

معنوي

ختيار النموذ المالدم للبيانات من النماذ الثالث الموضح في الجدول ر م ( )22تم حساب
يم اختبار( )Fالمهيد للمفاضل بين النموذ التجميعي ونماذ التثثيرات الثابت وتم حساب يم
اختبار( )Hausmanللمفاضل بين نموذ التثثيرات الثابت ( )Fixed Effectsونموذ التثثيرات
العشوادي ( ،)Random Effectsوالجدول ( )55يوضح أن نتيج اختبار ( )Fالمهيد كانت ذات
بلغت الهيم ا حتمالي لالختبار ( ،)000000وهذا

د ل إحصادي عند مستو ( )0002حي

يدل على أن نماذ التثثيرات الثابت أكثر مالدم من النموذ التجميعي للبيانات ،ومن خالل
نتيج اختبار ( )Hausmanنالحظ أن ا ختبار ةير دال إحصاديا عند مستو ( )0002حي
بلغت الهيم ا حتمالي لالختبار ( ،)000235ويدل هذا على أن نموذ التثثي ارت العشوادي هو
النموذ ا كثر مالدم لبيانات الدراس لهيا

تثثير المتغيرات المستهل على هيكل أر

المال.

جدول رقم ( :)55نتائج اختبارات اختيار أفضل نموذج انحدار متعدد من نماذج ( )Panel Dataالمختلفة

قيمة االختبار

مستوى الداللة

االختبار
اختبار ( )Fالمهيد

02.95

000000

اختبار ()Hausman

00030

000235

يتضح من خالل الجدول ( )53نتادل نموذ التثثيرات العشوادي المالدم للنموذ ا نحدار المتعدد
الذي يهي

تثثير المتغيرات المستهل على هيكل أر

معامل التحديد للنموذ

المال ،حي

يالحظ من خالل النتادل أن

ككل يبلغ ( )0003وهذا يعني أن المتغيرات المستهل في النموذ

تفسر( )%03فهط من تباين المتغير التاب  ،وكذل

يتضح من الجدول أن التثثيرات العشوادي

للشركات تشكل ( )%20من حجم الخطث العشوادي للنموذ  ،كما وتشير النتادل إلى عدم معنوي
تثثير المتغيرات المستهل عند مستو ( )0002باستثناأ متغيري الحجم ونسب ا صول ،حي
كان تثثير متغير حجم الشرك موجب وذو د ل إحصادي عند مستو ( )0002حي

بلغ معامل

ا نحدار ( )00023وهذا يعني أن زيادة حجم الشرك بمهدار( )%000سي دي لزيادة هيكل أر
المال بمهدار( )%203وذل

في ظل ثبات تثثير با ي المتغيرات ا خر  ،بينما متغير نسب

ا صول الثابت كان تثثيرر سلبي وذو د ل إحصادي عند مستو ( )0002حي

بلغ معامل

ا نحدار ( )0.276-وهذا يعني أن زيادة نسب ا صول الثابت بمهدار ( )%000سي دي
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نخفا

هيكل أر

المال بمهدار ( )%57.6وذل

في ظل ثبات تثثير با ي المتغيرات

ا خر  .كما كان هنا تثثير موجب وةير دال إحصاديا عند مستو ( )0002لكل من متغير
معدل الفاددة ومتغير الضريب  ،وكذل تثثير سلبي وةير دال إحصاديا عند مستو ( )0002لكل
من متغير الربحي ومتغير معدل النمو.
جدول رقم ( :)53نتائج نموذج التأثيرات العشوائية الملئم لقياس تأثير المتغيرات المستقلة على هيكل رأس
المال

الةموذج

المتغير

التأثيرات العشوائية

الثابت
ال كم
نسبة
األصول
الرب ية
الةمو
الفائد
الضريبة

معامقت
االن دار

مستوى
الداللة

-0.443

1.043

1.100

1.113

-0.276

1.114

-0.491

1.105

-0.021

1.045

0.034

1.00.

1.143

1.0.1

معامل
التحديد
()R2

1.03

نسبة
التأثيرات
العشوائية
المقطعية

1.00

معنوية النموذج عند مستوى 1.10
مستوى
الداللة
()Sig.

F

4.77

1.100

النتيجة

معنوي

 -1أثر حجم الشركة على هيكل رأس المال:
ويلحظ أن تأثير الحجم على هيكل أر

المال هو تثثير ضعيف وايجابي و د بلغ معامل الحجم

) (0.056وهو دال إحصاديا عند مستو الد ل ) )0.05ويعود ذلك األثر اإليجابي إلى أن
الشركات ا كبر حجما لها الهدرة في الحصول على التمويل بالهرو

من المهرضين أكثر من

تل ا صغر حجما ،وذل نظ ار لتعدد خطوط اإلنتا و أو تنوغ النشاط يهلل من مخاطر العسر

المالي واإلفال

والتصفي مما يشج جهات اإل ار

على منح الشركات ا كبر حجما الهرو

بصورة أكبر من تل ا صغر حجما .كما ويعود ذل ا ثر اإليجابي إلى انخفا

عدم تماثل

المعلومات بين إدارة الشرك والمستثمرين خار الشرك مما يهلل من نسب الخطث في تهييم الور

المالي الخاص بالشرك من بل المستثمرين .وتتماشى نتيج الدراس الحالي م فرضيات نظري
المبادل بوجود تثثير إيجابي لحجم الشرك على المديوني وذل

نظر لتوزي المخاطر في
ا

الشركات ذات الحجم الكبير وتماثل المعلومات ،بينما اختلفت الدراس م فرضيات نظري
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ا لتهاط التي تفتر

نظر عتماد الشركات
ا
وجود أثر سلبي لحجم الشرك على المديوني وذل

في التمويل على ا رباح المحتجزة أو بد من المديوني والذي يثتي ثانيا من حي
واتفهت الدراس الحالي من حي

ا ثر الموجب لمتغير الحجم على هيكل أر

الترتيب.

المال م كل من

الدراسات التالي ك
)(Gill, 2009), (Sbeiti, 2010), (Saadi, 2012), (Chaharbra& Asim, 2012
و د اختلفت الدراس الحالي من حي التثثير كونه سلبيا ودال إحصاديا و و و على خالف الدراس

الحالي و و و و في الدراسات التالي ك
(Jensen, 2013) , (Lim, 2012), (Nilssen, 2014) , (Akinyomi & Olagunju,
)2013
ويفسر ذل نظ ار ختالف الدول التي أجريت فيها تل الدراسات واختالف الهطاعات التي طبهت
عليها تل الدراسات فهد طبهت دراس  )2012( Limعلى شركات طاغ الخدمات المالي في

جمهوري الصين الشعبي  ،بينما طبهت دراس  )9012( Nilssenوئراسة )2013( Jensen
على كاف الهطاعات للشركات في النرويل والدنمار بالترتيب.
و د اختلفت الدراس الحالي من حي

كون التثثير ةير معنوي بغ

النظر عن كونه إيجابيا أو

سلبيا م كل من الدراسات التالي ك)(Gill, 2009), (Deari, 2009), (Hossain & Ali, 2012

 -5أثر هيكل األصول على هيكل رأس المال:
ويالحظ أن تثثير هيكل ا صول على هيكل أر

المال هو تثثير سلبي وذو د ل إحصادي عند

مستو الد ل ) (0.05و د بلغت وة التثثير سلبا ) ،(0.276وهو ما يعني أن زيادة نسب

ا صول الثابت بمهدار ( )%100سي دي إلى انخفا

فرا الحصول على ا موال بالمديوني

بمهدار( ،)%27.6ويعود ذل إلى أن ارتفاغ نسب ا صول الثابت يهلل من نسب ا صول ذات
السيول السريع والذي ي ثر على مالأة الشرك ووفادها بديونها في الو ت المناسب والذي ي خذ

بعين ا عتبار من بل المهرضين؛ مما يهلل من فرص الحصول على الديون ،وهو ما يعني

أيضا ارتفاغ الرف التشغيلي للشركات نتيج لملكيتها نسب عالي من ا صول الثابت والحصول
على التمويل بالمديوني سيضيف الرف المالي إضاف إلى الرف التشغيلي المتواجد فعال في

شركات مجتم الدراس وهذا بدورر يضيف مزيدا من المخاطر المالي إضاف إلى المخاطر
التشغيلي وهذا بدورر أد إلى عدم تشجي المهرضين لمنح رو

أو تمويل الشركات الواردة في

الدراس الحالي بالمديوني .

واتفهت نتيج الدراس الحالي م نظري ا لتهاط بثنه يمكن أن يكون التثثير إيجابيا أو سلبيا ،و د
اختلفت نتيج الدراس الحالي م نظري المبادل فارتفاغ نسب ا صول الثابت ي دي إلى زيادة
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فرص الحصول على التمويل بالمديوني  ،وذل

كضمان لهيم الهر

نظر عتماد المهرضين على ا صول الثابت
ا

وحفاظا على أصل الدين لجهات اإل ار

عسر ماليا وتصفي داخلي أو خارجي فتتو
ا
الشرك المهترض

الشرك التصفوي  .واتفهت الدراس الحالي من حي

وذل في حال ما اذا واجهت
جهات اإل ار

ارتفاغ يم

كون أثر هيكل ا صول سلبيا على المديوني

م الدراسات التالي ك
)(Sbeiti, 2010), (Deari, 2009), (Hossain & Ali, 2012), (Cakova, 2011
واختلفت الدراس من حي كون ا ثر إيجابيا ولي سلبيا في كل من الدراسات التالي ك
& (Nilssen, 2014) , (Saadi, 2012) , (Chahraba&Asim, 2012) , (Moumini
)Hassan, 2011) , (Akinyomi & Olagunju, 2013
ويفسر ذل على أن مجتم الدراس الحالي تمثل في الشركات الصناعي المدرج في سو
فلسطين لألو ار

المالي بينما دراس الم مني وحسن ( )2011أجريت على شركات طاغ

الخدمات المدرج في بورص عمان ،وبا ي الدراسات المذكورة أجريت على كاف الهطاعات والتي
تشمل الخدمات وخدمات التامين والخدمات المصرفي إضاف إلى طاغ الصناع  ،وشركات

الصناع تعتمد في اإلنتا والتوزي والتخزين على أصول ثابت أعلى من تل

ا صول الثابت

لد شركات الخدمات.

 -3أثر الربحية على هيكل أرس المال:

ويلحظ أن تأثير الربحي على هيكل أر

تثثير سلبيا ولكنه ةير
ا
المال في الدراس الحالي

تأثير بين
ًا
معنوي عند مستو الد ل ) ،(0.05كما ويلحظ أن تأثير الربحية هو األكثر
المتغيرات المستقلة حيث أن زيادة الربحية بمقدار ( )%100يؤدي إلى انخفاض المديونية
سلبيا إلى تفضيالت الشركات الصناعي المدرج في سو
بمقدار ( )%25.1ويعود كون األثر ً
فلسطين لألو ار المالي في تمويل أنشط الشرك من ا رباح المحتجزة أو مما أظهر العال
العكسي بين متغير الربحي وهيكل أر

المال ،إ أن المشاهدات المتهارب بين متغير هيكل أر

المال والربحي لم تصل للحد الذي يجعل النموذ دا إحصاديا .وتتماشى نتيج الدراس الحالي

م نظري ا لتهاط في تفضيل مصادر التمويل والمتمثل في ا رباح المحتجزة أو ثم بالمديوني ،
واختلفت الدراس الحالي م نظري المبادل بين المخاطر والعوادد حي

ا عتماد على مديوني بنسب أعلى من شثنه أن يزيد من نسب ا رباح.

بموجب النظري فان

واتفهت الدراس الحالي من حي كون ا ثر سلبيا للربحي على المديوني م الدراسات التالي ك
& (Gill, 2009) , (Sbeiti, 2010) , (Deari, 2009) , (Jensen, 2013) , (Hossain
Ali, 2012) , (Nilssen, 2014) , (Lim, 2012) , (Saadi, 2012) ,
(Chahraba&Asim, 2012) .
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واختلفت الدراس من حي

كون ا ثر إيجابيا ولي

سلبيا م دراس م مني وحسن ()2011

المطبه على شركات الخدمات المدرج في بورص عمان واختلفت أيضا م

دراس

 )2013( Akinyomi & Olagunjuوالمطبه على الشركات في نيجيريا ،ويفسر ا ثر

اإليجابي إلى حسن استخدام مصادر التمويل بما يحه الربحي في شركات الخدمات المدرج في
بورص عمان والشركات المدرج في سو ا و ار المالي في نيجيريا.

 -2أثر معدل النمو على هيكل أرس المال:

ويلحظ أن تأثير معدل النمو على هيكل أر

تثثير سلبيا ولكنه ةير
ا
المال في الدراس الحالي

تثثير ضعيفا حي
ا
معنوي عند مستو الد ل ) (0.05ويعتبر

زيادة معدل النمو بنسب ( )%100ي دي إلى تخفي

بلغ سلبا ( ،)0.021ويعني أن

المديوني بنسب ( ، )%2.1ويعود ذلك

الي تفضيالت الشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي في تمويل أنشط
الشرك في حال التوس با عتماد على ا رباح المحتجزة أو مما أظهر العال
متغير معدل النمو وهيكل أر

الخارجي بالهرو

المال ،حي

العكسي بين

تتجه الشركات إلى التمويل الداخلي بد من التمويل

طويل ا جل أو بإصدار السندات.

وتتماشى نتيج الدراس الحالي م نظري المبادل بين المخاطر والعوادد حي

أنه في حال

التوس تهل فرص الحصول على تمويل بالمديوني وذل لنظرة المهرضين إلى المشاري الجديدة
على أنها محفوف بالمخاطر مما يدفعهم إلى منح رو

أ ل للشركات في حال التوس .

واختلفت نتيج الدراس الحالي م نظري ا لتهاط في تفضيل مصادر التمويل والمتمثل في
ا رباح المحتجزة وثم اذا لم تكن ا رباح المحتجزة كافي تتجه الشرك إلى التمويل با ت ار
لذل تفتر

نظري ا لتهاط العال الموجب بين زيادة معدل النمو وارتفاغ نسب المديوني .

واتفهت الدراس الحالي من حي

كون ا ثر لمعدل النمو سلبيا على المديوني م د ارس السبيتي

( )2010ودراس  ،)2002( Gillواختلفت الدراس من حي

كون ا ثر إيجابيا ولي

سلبيا

لمعدل النمو على هيكل أر المال في كل من الدراسات التالي ك (Nilssen, 2014) ,
)(Moumini & Hassan, 2011) , (Akinyomi & Olagunju, 2013
ويفسر ذل الى اختالف الدول التي أجريت فيها الدراسات واختالف الهطاعات التي طبهت فيها
حي

طبهت دراس  )2013( Akinyomi & Olagunjuعلى الشركات التي تنتمي لمختلف

الهطاعات؛ الخدمات والخدمات المصرفي والتامين والصناع في دول نيجيريا وطبهت دراس

م مني وحسن ( )2011على طاغ الخدمات في المملك ا ردني الهاشمي  ،وأجريت الدراس

الحالي على شركات طاغ الصناع في فلسطين.
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 -5أثر معدل الفائدة على هيكل رأس المال:

تثثير موجبا ولكنه ةير
ا
المال في الدراس الحالي

ويلحظ أن تأثير معدل الفاددة على هيكل ار

معنوي عند مستو الد ل ) ، (0.05ويعود ذلك إلى أن ارتفاغ المديوني من شثنه أن يزيد من

تكلف التمويل في الشركات الصناعي المدرج في سو
اإليجابي بين متغير معدل الفاددة وهيكل أر

العال

متغير هيكل ار

فلسطين لألو ار

المالي مما أظهر

المال ،إ أن المشاهدات المتهارب بين

المال ومعدل الفاددة لم تصل لعدد المشاهدات التي تجعل النموذ

دا

إحصاديا .واختلفت نتيج الدراس الحال م دراس م مني وحسن ( )2011المطبه على شركات
الخدمات المدرج في بورص عمان ،كما واختلفت م دراس )2014( Ab Wahab& Ramli

والمطبه على الشركات الحكومي المدرج في بورص ماليزيا .ويعود ضعف التأثير لمعدل الفاددة
على هيكل أر

المال إلى أن ةالبي الشركات اعتمدت على التمويل من البنو الفلسطيني

والعربي خالل الفترة المحاسبي الواحدة وذل دون ا ت ار
السندات وهذا بدورر يهلل كلف أر

المال ويخف

معدل الفاددة وذل

المالي الواحدة ،ومن جه أخر اعتمدت بع
شركات تابع أو حليف أو صندو

ا ت ار

طويل ا جل من البنو أو إصدار
نه يتم السداد خالل السن

الشركات على تمويل أصولها با ت ار

من

تعويضات الموظفين .والجدير ذكرر أن هذا النوغ من

صفر .ومن جانب آخر فان اإلعفاأات الضريبي متعددة النسب (،%100
ا
بلغت كلفته

 )% 30 ،%50من الربح الخاض للضريب لم يشج شركات طاغ الصناع للتمويل بالمديوني
نظ ار ن زيادة اإلعفاأ الضريبي أضعف من الدافعي للحصول على المديوني بكلف عالي وذل
لتنا ا ميزة الوفر الضريبي عند ا عتماد على المديوني .

 -6أثر معدل الضريبة على هيكل رأس المال:

ويلحظ أن تأثير معدل الضريب على هيكل أر

المال في الدراس الحالي تثثي ار موجبا

ولكنه ةير معنوي عند مستو الد ل ) ، (0.05ويعود ذلك إلى أن ارتفاغ المديوني من شانه
أن يزيد من تمويل ا نشط التي ترف اإليرادات والتي من شثنها أن ترف من مخصا الضريب ،
وهذا ما أظهر التثثير اإليجابي بين متغير معدل الضريب وهيكل أر
البيانات المتهارب بين متغير هيكل أر

المال ،إ أن مفردات

المال ومعدل الضريب لم تصل للعدد الذي يجعل

النموذ دا إحصاديا .ويعود ذلك التثثير اإليجابي الضعيف لمعدل الضريب على هيكل أر

المال إلى أن الشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي د اعتمدت المديوني
صيرة ا جل و أو طويل ا جل لتمويل النشاط التاب للشرك مما يزيد من ا رباح الخاضع

للضريب مما ي دي إلى زيادة مخصا الضريب السنوي؛ إ أن تل الشركات حازت على إعفاأ

( )%100من الضريب بمشاهدة ( )24إعفاأ كامل من أصل( )120مشاهدة وحازت أيضا على
إعفاأ ( )%50من يم مخصا الضريب بوا
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( )56مشاهدة من الو و 120مشاهدة و د حازت

أيضا على إعفاأ ( )%30من مخصا الضريب بوا ( )8مشاهدات  ،وضعف التثثير بين
المديوني ومعدل الضريب جاأ نتيج زيادة اإلعفاأ الضريبي متعدد النسب الذي حصلت عليه

الشركات من هيد تشجي ا ستثمار الفلسطيني مما أظهر التثثير اإليجابي الضعيف بين هيكل
ار

المال و معدل الضريب  ،حي

تثكلت ميزة الوفر الضريبي ولم تشج شركات الصناعي

المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي على ا ت ار

يخصم مخصصه كمصروف في ادم الدخل.
واتفهت الدراس الحالي م

( )2012من حي

لالستفادة من الوفر الضريبي الذي

دراس م مني وحسن ( )2011ودراس Chahraba&Asim

التثثير فهد كان تثثي ار موجبا في كليهما ،و د اتفهتا أيضا من حي

التثثير في كالهما ةير دال إحصاديا .ويفسر ذل

كون

على أن الشركات تسعى إلى ا ستفادة من

ميزة الوفر الضريبي اذا ارتفعت نسب الضريب وذل

بالتمويل بالمديوني حي

أن مصروف

الفوادد يطرح من الربح في ادم الدخل بل احتساب مخصا الضريب السنوي وبذل تسعى

الشركات إلى تهليل الضرادب المدفوع سنويا.
رابعاً :اختبار الفرضيات:
تهدف الدراس

ختبار الفرضي الرديس التي تنا على تيوجود أثر ذو داللة إحصائية عند

مستوى  0.02لمحددات الهيكل المالي على هيكل رأس المال للشركات الصناعية المدرجة في
سوق فلسطين لألوراق الماليةت ،ويتفرغ من هذر الفرضي ست فرضيات فرعي تهدف كل
فرضي لهيا

أثر كل متغير من المتغيرات المستهل على المتغير التاب (هيكل أر

المال).

و ختبار الفرضي الرديس والفرضيات الفرعي المنبثه عنها تم استخدام أسلوب تحليل ا نحدار

الخطي المتعدد ،وكانت النتادل كما هي موضح بالجدول ر م ( ،)23وجاأت نتادل اختبار
الفرضيات وفها للنتادل السابه على النحو التاليك
 -1الفرضية الفرعية األولى :
تنص هذه الفرضية على ما يلي" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.02لحجم

الشركة على هيكل رأس المال للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية"

استنادا لنتادل التحليل اإلحصادي المتعله بنتادل ا نحدار الخطي أشارت النتادل لمعنوي تثثير
حجم الشرك على هيكل أر

المال عند مستو

( )0002وكان هذا التثثير موجب وبلغ

( ،)%203وبناأ عليه يمكننا رفض الفرضية اإلحصادي العدمي التي تفتر
ذو د ل إحصادي عند مستو ( )0002لحجم الشرك على هيكل أر
صح فرضي الدراس التي تفتر

عدم وجود تثثير

المال ،وبناأ عليه نستنتل

وجود أثر ذو د ل إحصادي لحجم الشرك على هيكل أر

المال للشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي عند مستو د ل (.)0.05
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واتفهت نتيج هذر الدراس م دراس الساعدي ( )5005حي

أظهرت التثثير اإليجابي لحجم

الشرك في دول اإلمارات العربي المتحدة على المديوني وأن زيادة متغير حجم الشرك يزيد من
فرا حصول الشركات على الهرو
بتل

نتيج تدني المخاطر التي تواجهها الشركات الكبيرة مهارن

ا صغر حجما .كما واتفهت الدراس الحالي م نتادل دراس  )5005( Ckovaبالتثثير

لحجم الشرك في زيادة الفرص للحصول على التمويل با ت ار

للشركات المدرج في

الجمهوري التركي  .كما واتفهت م دراس زريع ونبغ ( )5002والتي أظهرت التثثير اإليجابي
ويفسر ذل

لحجم الشرك على المديوني في دول تون

أن متغير حجم الشرك من أهم

المتغيرات المفسرة للحصول على التمويل بالمديوني .
 -5الفرضية الفرعية الثانية (نسبة األصول الثابتة):

تنص هذه الفرضية على ما يلي" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) )0.02لنسبة

األصول الثابتة على هيكل رأس المال للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق

المالية"

استنادا لنتادل التحليل اإلحصادي المتعله بنتادل ا نحدار الخطي أشارت النتادل لمعنوي تثثير
المال عند مستو ) (0002وكان هذا التثثير سالب

متغير نسب ا صول الثابت على هيكل أر

وبلغ ( ،)%57.6وبناأ عليه يمكننا رفض الفرضية اإلحصادي العدمي التي تفتر

عدم وجود

تثثير ذو د ل إحصادي عند مستو ( )0002لنسب ا صول الثابت على هيكل أر

وبناأ عليه نستنتل صحة فرضي الدراس التي تفتر

المال،

وجود أثر ذو داللة إحصائية لنسبة

األصول الثابتة على هيكل رأس المال للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق

المالية عند مستوى داللة(.)0.02

واتفهت الدراس م دراس السبيتي ( ،)5000حي
فرص الحصول على التمويل با ت ار

أظهرت التثثير السلبي لهيكل ا صول على

للشركات المدرج في سو ا و ار المالي في دول

الكويت وعمان وأظهرت أن ا عتماد على نسب مرتفع من ا صول الثابت يهلل من مالأة
الشرك ووفادها بالديون .واتفهت الدراس م دراس حسين وعلي ( )5005والتي أشارت إلى أن

ارتفاغ نسب ا صول الثابت في شركات بنغالدش ي ثر سلبيا في إمكاني التمويل با ت ار

نتيج السبب ذاته والمتمثل في درة الشرك للوفاأ بالديون حسب الجدول الزمني للتسديد

للهرو

 .واتفهت الدراس الحالي م دراس زريع ونبغ ( )5002والتي أظهرت التثثير السلبي

لهيكل ا صول على المديوني في دول تون

إ أن النتيج لم تكن دال إحصاديا حي

ارتفاغ نسب ا صول الثابت لم تشج البنو التونسي في منح الهرو
رتفاغ المخاطرة التشغيلي .
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للشركات وذل

أن

نظ ار

 -3الفرضية الفرعية الثالثة (الربحية):
تنص هذه الفرضية على ما يلي" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.02للربحية

على هيكل رأس المال للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية"

استنادا لنتادل التحليل اإلحصادي المتعله بنتادل ا نحدار الخطي أشارت النتادل لعدم معنوي
تثثير متغير الربحي على هيكل أر

الفرضية اإلحصادي العدمي التي تفتر

( )0002للربحي على هيكل أر
تفتر

المال عند مستو ( ،)0002وبناأ عليه يمكننا قبول
عدم وجود تثثير ذو د ل إحصادي عند مستو

المال ،وبناأ عليه نستنتل عدم صحة فرضي الدراس التي

وجود أثر ذو داللة إحصائية للربحية على هيكل رأس المال للشركات الصناعية

المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة (.)0.02

واتفهت الدراس م نتادل دراس عبد الوهاب وراملي ( )5002والتي أظهرت عدم معنوي التثثير
السلبي للربحي في الشركات الماليزي على المديوني عند مستو الد ل ( ،)0002رةم ما يفسر
تفضيل الشركات في المجتمعات المسلم للتمويل با رباح المحتجزة وتهليل التمويل بالمديوني

التي تترتب عليها الفوادد والتي تتعار

م الثهاف اإلسالمي  ،ورةم ذل ولعدم معنوي ا ختبار

فانه تم بول الفرضي العدمي لتثثير الربحي على ا ت ار

 .واتفهت الدراس كذل

م نتادل

دراس الساعدي ( )5005والتي أظهرت عدم معنوي التثثير للربحي في الشركات المدرج في
بورص دبي وبورص أو ظبي على المديوني لتل الشركات .واختلفت الدراس الحالي م دراس
 )5002( Nilssenحي

أظهرت التثثير السلبي والمعنوي للربحي على المديوني للشركات

النرويجي مما يفسر تفضيل الشركات النرويجي للتمويل الداخلي با رباح المحتجزة ورف
الفرضي العدمي لتثثير الربحي على هيكل أر

المال للشركات النرويجي .

 -2الفرضية الفرعية الرابعة (معدل النمو):
تنص هذه الفرضية على ما يلي" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.02لمعدل

نمو الشركة على هيكل رأس المال للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق

المالية"

استنادا لنتادل التحليل اإلحصادي المتعله بنتادل ا نحدار الخطي أشارت النتادل لعدم معنوي
تثثير متغير معدل نمو الشرك على هيكل أر

قبول الفرضية اإلحصادي العدمي التي تفتر

( )0002لمعدل نمو الشرك على هيكل أر
الدراس التي تفتر

المال عند مستو ( ،)0002وبناأ عليه يمكننا

عدم وجود تثثير ذو د ل إحصادي عند مستو

المال ،وبناأ عليه نستنتل عدم صحة فرضي

وجود أثر ذو داللة إحصائية لمعدل نمو الشركة على هيكل رأس المال

للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة (.)0.02
002


واتفهت الدراس الحالي م نتادل دراس السبيتي ( )2010والتي أظهرت عدم معنوي التثثير
السلبي لمعدل النمو في الحصول على التمويل بالمديوني للشركات في المملك العربي السعودي

ودول الكويت ودول عمان ،حي

أن النمو
با ت ار

يمكن للشركات في هذر البلدان التخطيط للتوس والنمو على

يحد من التمويل بالمديوني وهو ما يفسر اعتمادها بنسب ليل على التمويل

وانما اعتمادها على التمويل الداخلي با رباح المحتجزة .واتفهت أيضا الدراس م

دراس زريع ونبغ ( )2015بعدم معنوي التثثير السلبي لمعدل النمو على التمويل بالمديوني

للشركات التونسي  ،مما دعا إلى بول الفرضي العدمي في تل الدراسات ،كما ويمكن لشركات
طاغ الصناع المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي التوس في النشاط فانه

الحصول على تمويل با ت ار

كذل .

يحد من

 -2الفرضية الفرعية الخامسة (معدل الفائدة):
تنص هذه الفرضية على ما يلي" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.02لمعدل
الفائدة على هيكل رأس المال للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية"
استنادا لنتادل التحليل اإلحصادي المتعله بنتادل ا نحدار الخطي أشارت النتادل لعدم معنوي
تثثير متغير معدل الفاددة للشرك على هيكل أر
قبول الفرضية اإلحصادي العدمي التي تفتر
( )0002لمعدل الفاددة على هيكل أر
التي تفتر

المال عند مستو (، )0002وبناأ عليه يمكننا
عدم وجود تثثير ذو د ل إحصادي عند مستو

المال ،وبناأ عليه نستنتل عدم صحة فرضي الدراس

وجود أثر ذو داللة إحصائية لمعدل الفائدة على هيكل رأس المال للشركات

الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة(.)0.02
واتفهت الدراس م نتادل دراس عبد الوهاب وراملي ( )5002بعدم معنوي تثثير معدل الفاددة
على التمويل با ت ار

للشركات المدرج في بورص ماليزيا حي

تفضل التمويل با ت ار

الذي يترتب عليه الفوادد والذي يتعار

أن الشركات الماليزي لم
م المعتهدات اإلسالمي في

حين أن الشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي اتجهت إلى ا ت ار

من

صفر ،وعلى الجانب اآلخر فضلت
ا
شركات حليف أو شركات التابع وبتكلف تمويل تساوي
التمويل صر ا جل من البنو الفلسطيني والعربي وذل خالل الفترة المحاسبي الواحدة والذي
تهل تكلفته عن التمويل طويل ا جل.
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 -6الفرضية الفرعية السادسة (معدل الضريبة):
تنص هذه الفرضية على ما يلي" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.02لمعدل
الضريبة على هيكل أرس المال للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق
المالية"
استنادا لنتادل التحليل اإلحصادي المتعله بنتادل ا نحدار الخطي أشارت النتادل لعدم معنوي
تثثير متغير معدل الضريب على هيكل أر

المال عند مستو ( ،)0002وبناأ عليه يمكننا قبول

الفرضية اإلحصائية العدمية التي تفتر

عدم وجود تثثير ذو د ل إحصادي عند مستو

( )0002لمعدل الضريب على هيكل أر

المال ،ونستنتل عدم صحة فرضي الدراس التي

تفتر

وجود أثر ذو داللة إحصائية لمعدل الضريبة على هيكل رأس المال للشركات الصناعية

المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية عند مستوى داللة (.)0.02
واتفهت الدراس الحالي م دراس الم مني وحسن ( )2011والتي أظهرت عدم معنوي تثثير
معدل الضريب لشركات الخدمات المدرج في بورص عمان على التمويل با ت ار
دراس
با ت ار

 )2012( Chaharbra&Asimبعدم معنوي
لشركات الغزل والنسيل في دول الباكستان حي

تتجه لتمويل ا نشط با ت ار

تثثير معدل الضريب

 ،واتفهت م
على التمويل

أن الدول ذات الطاب اإلسالمي لم

الذي يترتب عليه الفوادد وبذل

تآكلت ميزة الوفر الضريبي

للشركات العامل في الدول اإلسالمي  ،بينما في الشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين
لألو ار المالي فان اإلعفاأ الضريبي من هيد تشجي ا ستثمار أد إلى نف

النتيج من تآكل

وضعف تثثير ميزة الوفر الضريبي الذي ممكن أن تحههه الشركات من خالل التمويل با ت ار
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خامساً :تلخيص النتائج:
جدول رقم ( :)52يوضح نتائج االختبارات اإلحصائية ونتائج قبول أو عدم قبول الفرضيات
المتغير المستقل

نتائج االختبارات اإلحصائية على هيكل رأس المال
معامل االرتباط الجزئي

معنوية االرتباط

معامل االنحدار المتعدد
(نموذج التأثيرات العشوائية)

الفرضيات

المعنوية

نتيجة الدراسة

الحجم

00233

معةوي

0.056

معةوي

يوجد اثر ذو ئاللة إحصائية ل كم الشركة على هيك رأس المال

قبول الفرضية

هيكل األصول

-00507

معةوي

-0.276

معةوي

يوجد اثر ذو ئاللة إحصائية لييك األصول على هيك رأس المال

قبول الفرضية

الربحية

-00522

معةوي

-0.491

غير معةوي

يوجد اثر ذو ئاللة إحصائية للرب ية على هيك راس المال

عدم قبول الفرضية

معدل النمو

-00053

غير معةوي

-0.021

غير معةوي

يوجد اثر ذو ئاللة إحصائية لمعدل الةمو على هيك راس المال

عدم قبول الفرضية

معدل الفائدة

-00090

معةوي

0.034

غير معةوي

يوجد اثر ذو ئاللة إحصائية لمعدل الفائد على هيك راس المال

عدم قبول الفرضية

معدل الضريبة

00072

غير معةوي

0.043

غير معةوي

يوجد اثر ذو ئاللة إحصائية لمعدل الضريبة على هيك راس المال

عدم قبول الفرضية

المصدر( :جرد بواسطة الباحث بعد إجراء التحليل اإلحصائي)
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الفصل السادس

النتائــــــــج و التوصيــــــــــــات
أوال :النتائج.
ثانياً :التوصيات.
ثالثاً :الدراسات المستقبلية التي يوصي بها الباحث.
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المقدمة:
بناأ على الدراس التي أجريت حول أثر محددات الهيكل المالي على هيكل أر

المال

للشركات الصناعي المدرج في سو فلسطين لألو ار المالي  ،ومن خالل ما تطر ت إليه من
ا طار النظري وأدبيات الدراس  ،واضاف إلى ما تم جمعه من بيانات ثانوي من التهارير المالي
المد ه والمنشورة و و حسب مبدأ اإلفصاح و و و  ،وبعد التحليل المالي للبيانات والخرو بالنسب
المالي الممثل للمتغيرات المستهل والمتغير التاب في عم زمني وصل إلى عشر سنوات من
2005م إلى 2014م ،وبالتحليل اإلحصادي المناسب لتل البيانات للخرو باتجار و وة العال ات
بين المتغيرات وربط النتادل م الدراسات السابه والتي أجريت في مناط

مختلف من دول

العالم ،خلصت الدراس إلى مجموع من النتادل والتوصيات ،وهو ما سيتم الحدي

عنه خالل

هذا الفصل.
أوال :النتائج:
 -1يوجوود أثوور ذو د ل و إحصووادي لمحووددات الهيكوول المووالي علووى هيكوول أر
الص ووناعي المدرجو و ف ووي س ووو فلس ووطين ل ووألو ار الماليو و  ،حيو و

المووال للشووركات

بلغ ووت معنويو و النم وووذ

) ، (0.015ونستنتل من ذل أن المحددات التي تطور إليهوا البحو

والمتمثلو فوي حجوم

الشوورك وهيكوول ا صووول والربحيو ومعوودل النمووو ومعوودل الفادوودة ومعوودل الضوريب كوان لهووا
أثور فووي تركيبو أر
وانخفاضا.

الموال المتمثلو فووي نسوب المديونيو فووي ذلو الموزيل التمووويلي ارتفاعووا

 -2أظهرت النتادل وجوود أثور إيجوابي وذو د لو إحصوادي لمتغيور حجوم الشورك علوى تركيبو
هيكل أر

المال للشركات الصناعي المدرج في سوو فلسوطين لوألو ار الماليو  ،ولكنوه

يعتبوور أثوور ضووعيف ،حي و

أن زيووادة حجووم الشوورك بنسووب  %100يمكوون شووركات مجتم و

الدراس من زيادة نسب المديوني  ،%5.6ونستنتل من ذلو أن زيوادة حجوم الشورك يمكون
اإلدارة من الحصول على مديوني أعلى في تركيب الهيكل المالي الخاا بها.

 -3أشارت النتادل إلى وجود أثر سلبي وذو د ل إحصادي لهيكل ا صوول علوى هيكول أر
المال للشركات الصناعي المدرجو فوي سوو فلسوطين لوألو ار الماليو  ،ونسوتنتل مون ذلو
أن ارتفاغ نسب ا صول الثابت بمهدار  %100ي دي ذل إلى انخفا
علووى المديوني و بمهوودار  %27.6وذل و

ن جهووات اإل و ار

فرص الحصول

تثخووذ بعووين ا عتبووار مهوودار

السيول المتوفرة وسرع توفيرها للوفاأ بالديون ،كما وأن ارتفاغ نسوب ا صوول الثابتو فوي
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الشوورك يزيوود موون المخوواطر التشووغيلي  ،لووذل ينظوور لتمويوول بالووديون فووي ظوول ارتفوواغ نسووب

ا صول الثابت انه إضاف مخاطر الرف المالي إلى المخاطر التشغيلي .
 -4أظهوورت النتووادل أن ا ثوور ةيوور دال إحصوواديا للربحيو علووى هيكوول أر
الزيو ووادة فو ووي الربحي و و بمهو وودار  %100ي و و دي إلو ووى انخفو ووا

المووال ،و وود كانوت

المديوني و و بنسو ووب .%42.1

ونستنتل من ذل تفضيل الشركات الصناعي المدرجو فوي سوو فلسوطين لوألو ار الماليو

للتمويل مون المصوادر الداخليو المتمثلو فوي ا ربواح المحتجوزة فوي تمويول ا نشوط ويوثتي
ثانيا بالتفضيل؛ التمويل بالمديوني  ،عالوة على أنها لم تصودر أيوا مون ا سوهم العاديو أو

الممتازة.

 -5أشارت النتادل إلوى أن ا ثور ةيور دال إحصواديا للنموو علوى تركيبو هيكول أر

الموال فوي

الشووركات الصووناعي المدرج و فووي سووو فلسووطين لووألو ار المالي و  .وأن الزيووادة فووي معوودل

النمو  %100ي دي إلى انخفا

فرا التمويل بالمديوني بمهدار  .%2.1ونستنتل من

ذلو و أن الزي ووادة ف ووي م ش وور النم ووو تو و دي إل ووى ع وودم تش ووجي المهرض ووين نس ووبيا ف ووي ت وووفير
التمويل للشركات.

 -6أظهوورت النتووادل أن ا ثوور ةيوور دال إحصوواديا لمعوودل الفادوودة علووى هيكوول أر

المووال فووي

الشووركات الصووناعي المدرج و فووي سووو فلسووطين لووألو ار المالي و  ،وأن الزيووادة فووي نسووب

المديوني و بنسووب  %3.4يهابلووه زيووادة فووي كلف و أر

المووال بمهوودار  %100ونسووتنتل موون

المهترضو و  ،ب وول واعتماده ووا عل ووى التموي وول ب ووا ت ار

ي ووثتي ثانيو وا بع وود التموي وول با رب وواح

ذلو و و الس و ووبب وراأ ح و ووذر الش و ووركات الص و ووناعي موض و وووغ البحو و و
المحتجزة.

ف و ووي التموي و وول ب و ووا موال

 -7أشووارت النتووادل إلووى أن ا ثوور ةيوور دال إحصوواديا لمعوودل الضوريب علووى هيكوول أر

المووال

في الشركات الصناعي المدرج في سو فلسوطين لوألو ار الماليو  ،وأن الزيوادة فوي نسوب

المديوني بمهدار  %4.3يصاحبه الزيادة في معدل الضريب بمهدار  %100ونستنتل من
ذل زيادة التمويول لألنشوط بالمديونيو يزيود مون الهووة ا يراديو للشوركات بموا يترتوب عليوه

زيادة مخصا الضريب نتيج زيادة ا رباح الخاضع للضريب .
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ثانياً :التوصيات:

عل ووى ض وووأ النت ووادل الت ووي توص وولت إليه ووا الد ارسو و يهت وورح البحو و

بمحددات هيكل أر

بعو و

التوص وويات الت ووي تتعلو و

المال للشركات الصوناعي المدرجو فوي سوو فلسوطين لوألو ار الماليو والتوي

من شانها تحسين مزيل الهيكل الماليك
 -1يمكن للشركات الصناعي المدرج فوي سوو فلسوطين لوألو ار الماليو ا عتمواد علوى متغيور
حجووم الشوورك فووي تهوي و الهوودرة التفاوضووي لهووا فووي إ نوواغ جهووات اإل و ار
وورو

ص وويرة ا ج وول و وورو

للحصووول علووى

طويلو و ا ج وول ،وذلو و بتبري وور أن زي ووادة الحج ووم يهل وول م وون

المخ وواطر الت ووي ينظ وور إليه ووا المهرض ووون عن وود اس ووتجاب الجه ووات المهرضو و لطل ووب التموي وول
بالهرو

.

 -2من الممكن أن تعتمود الشوركات الصوناعي المدرجو فوي سوو فلسوطين لوألو ار الماليو علوى
أصول ثابت أ ل نسبيا مما هي عليه حاليا ،وذل إل ناغ الجهات المهرض في توفير تمويل
با ت ار

بنسب أكبر وبتكلف أ ل.

 -3مون الجودير أن تودر الشووركات الصوناعي المدرجو فوي سووو فلسوطين لوألو ار الماليو ورار
ا ستدجار التمويلي وبما يناسب نشاط كل شرك على حدا ،وذل للمسواهم فوي تحهيو بنود

التوصي السابه .

 -4يمكوون للشووركات الصووناعي المدرج و فووي سووو فلسووطين لووألو ار المالي و التوس و فووي النشوواط

ا تصادي ،فان تثثيرر في الحصول على ا موال من المصادر الخارجي يعتبر طفيفا جدا.

 -5من ا همي بمكان دراس متطلبات التمويل بإصدار السندات لتوفير التمويل الالزم كمصدر
للتمويل الخارجي وذل للتهليل من كلف أر

المال.

 -6استكشوواف متطلبووات الحصووول علووى اإلعفوواأ موون يم و ض وريب الوودخل والووذي تمنحووه هيد و

تش ووجي ا س ووتثمار الفلس ووطيني بنس ووب متفاوتو و تص وول إل ووى إعف وواأ  %100م وون مخص ووا

الضريب السنوي.

 -7محاول الحصول على تسوي م دادرة ضريب الدخل في و ازرة المالي للحصول على خصوم
للض ورادب المتراكم و علووى بع و

الشووركات الصووناعي المدرج و فووي سووو فلسووطين لووألو ار

المالي  ،والتي تظهر في جانب الخصوم المتداول للشركات موضوغ البح .

055


ثالثاً :الدراسات المستقبلية التي يوصي بها الباحث:
 -1دراس محددات الهيكل المالي للهطاعات ا خر في بورص فلسطين ( طاغ البنو و طاغ
شركات التامين و طاغ الخدمات و طاغ ا ستثمار).

 -2دراس إعادة صياة الهيكل المالي للشركات الصناعي المدرج فوي سوو فلسوطين لوألو ار
المالي بما يحه تهليل التكلف ويتناسب م التدفهات النهدي الخارج الشهري .

 -3دراس مد توفر متطلبوات التمويول بإصودار السوندات للشوركات المدرجو فوي سوو فلسوطين
لألو ار المالي .
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قائمة المصادر والمراجع:
أوالً :المصادر

أ .القرآن الكريم
ثانياً :المراجع العربية
أ .الكتب العربية:

 آل شبيب ،دريد ( .)2006مبادئ اإلدارة المالية .ط ،1دار المناهل للنشر والتوزي ،عمان. آل شبيب ،دريد ( .)2007اإلدارة المالية المعاصرة .ط ،1دار المسيرة للنشر والتوزي  ،عمان. آل ش ووبيب ،دري وود ( .)2012األســـواق الماليـــة والنقديـــة .ط ،1دار المس وويرة للنش وور والتوزيو و ،عمان.

 أندراو  ،عاطف ( .)2008التمويل واإلدارة المالية للمؤسسات .دار الفكر الجامعي،مصر.
 -البكووري ،أن و

و الصووافي ،وليوود( .)2002األس ـواق الماليــة و الدوليــة .ط ،1دار المسووتهبل

للنشر و التوزي  ،عمان.

 التميم ووي وآخ وورون ( .)2002مبـــادئ اإلدارة الماليـــة :النظريـــة والتطبيـــق .ط،1دار المس وويرةللنشر والتوزي  ،عمان -ا ردن.
 التميمي ،أرشد( .)2002األسواق المالية :إطار التنظـيم وتقيـيم األدوات .ط ،1دار اليوازوريالعلمي للنشر والتوزي  ،عمان -ا ردن.
 التميمي ،أرشد ،وسالم ،عزمي (. )2004االستثمار باألوراق المالية :تحليل وادارة .ط،1دار المسيرة للنشر ،عمان.

 الحسويني ،فوالح ،والودوري ،م يود( .)2000إدارة البنـوك" مـدخل كمـي واسـتراتيجي معاصـر.ط ،1دار وادل للطباع والنشر ،عمان.

 حم وواد ،ط ووار ( .)2000دليـــل المســـتثمر إلـــى بورصـــة األوراق الماليـــة ،ال وودار الجامعيو و ،اإلسكندري  ،مصر.

 الحناوي ،صالح وآخرون ( .)2002تحليل وتقييم األوراق المالية .الدار الجامعي ،ا سكندري .
 -خصاون  ،محمد (.)2011أسياسيات اإلدارة المالية .ط ،1دار الفكر ،عمان -ا ردن.
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 ال ووداةر ،محم ووود ( .)2007األســــواق الماليــــة :مؤسســــات – أوراق -بورصــــات ،ط ،2دارالشرو للنشر والتوزي  ،عمان  -ا ردن.

 رمضان ،زياد( .)2007مبادئ االستثمار المالي والحقيقي .ط ،4دار وادل للنشر. السيد ،سيد ( .)2013التدريب المحاسبي والمالي .ط ، 1دار الراي للنشر والتوزي  ،عمان،ا ردن.
 الشواورة ،فيصل ( .)2013مبادئ اإلدارة المالية :إطار نظري ومحتوى عملي .ط ، 1دارالمسيرة للنشر والتوزي  ،عمان  -ا ردن.
 العارضي ،جليل والشمري ،أرشد( .)2012استراتيجيات اإلدارة المالية .ط ،1دار الصفاأللنشر والتوزي  ،عمان.
 العووامري ،إب وراهيم ( .)2010اإلدارة الماليـــة المتقدمـــة .ط ،1إث وراأ للنشوور والتوزي و  ،عمووان،ا ردن.

 عبد الهادي ،سعيد ( .)2008اإلدارة المالية .الحامد للنشر ،عمان ،ا ردن. عهل ،مفلح ( .)2009اإلدارة المالية والتحليل المالي .ط،1مكتب المجتم العربي للنشروالتوزي  ،عمان -ا ردن.
 كراج  ،عبد الحليم وآخرون( .)2000اإلدارة والتحليل المالي  :أسس  ،مفاهيم  ،تطبيقات.دار الصفاأ للنشر والتوزي  ،عمان -ا ردن.

 كويوول ،ب اريووان ،)2000( ،هيكلــة رأس مــال الشــركات ،دار الفووارو للنشوور والتوزيو  ،الهوواهرة،ترجم سم الترجم بدار الفارو (.)2006
 المرسي ،جمال واللحلح ،أحمد ( .)2006اإلدارة المالية :مدخل اتخاذ الق اررات .الطبعا ولى ،اإلسكندري  ،الدار الجامعي .
 مصطفى ،نهال والشهاوي ،طار ( .)2012اإلدارة المالية :مدخل اتخاذ الق اررات .دارالتعليم الجامعي ،اإلسكندري .
 مطر ،محمد ( .)2212االتجاهات الحديثـة فـي التحليـل المـالي واالئتمـاني .ط ،3دار وادولللنشر والتوزي  ،عمان.
 مطر ،محمد( .)2006إدارة االستثمارات اإلطار النظري والتطبيقات العملية .ط ،4دار وادلللنشر ،عمان.
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 الم مني ،ةازي ( .)2002إدارة المحافظ االستثمارية الحديثة .الطبع ا ولى ،دار المناهلللنشر والتوزي  ،عمان – ا ردن.
 المي ووداني ،محم وود ( .)2002تطــــوير أســـواق رأس المــــال فـــي ســــوريا( .نس ووخ الكترونيو و )،دمش  -سوريا.

 -الميداني ،محمد ( .)2222اإلدارة التمويلية في الشركات .مكتب العبيكان ،الريا

.

 النعيمووي ،عوودنان و التميمووي ،أرشوود ( .)2009اإلدارة المالي و المتهدم و  .دار اليووازوري للنشوور،عمان ،ا ردن.

 النعيمووي ،عوودنان و الخرش و  ،ياسووين ( .)2015أساســيات فــي اإلدارة الماليــة .ط ،2عمووان،ا ردن ،دارة المسيرة للنشر والتوزي .

 هن و وودي ،ص و ووالح ( .)2004اإلدارة الماليــــــة :مــــــدخل تحليــــــل معاصــــــر .الطبعو و و السادسو و و ،اإلسكندري  ،المكتب العربي الحدي .
 هن وودي ،ص ووالح ( .)2008اإلدارة الماليــــة :مــــدخل تحليلــــي معاصــــر .ط ،6المكتبو و العربيو والحديث  ،اإلسكندري .
ب .الرسائل العلمية و األبحاث والمؤتمرات:

 أبوو حموام ،حسون (.)2013أسـاليب المحاسـبة اإلداريـة االسـتراتيجية المطبقـة مـن قبـلالشـركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين ) (PEXوتأثيرهـا علـى الهيكـل التمـويلي لتلـك
الشـركات (رسوال ماجسووتير ةيور منشوورة) .كليو ا تصواد والعلووم اإلداريو  -جامعو ا زهوور،
ةزة.
 أبو رحم  ،سويرين ( .)2002السيولة المصرفية وأثرها في العائد والمخاطرة :دراسة تطبيقيةعلى المصارف التجارية الفلسـطينية (رسوال ماجسوتير ةيور منشوورة) .كليو التجوارة ،الجامعو
اإلسالمي  ،ةزة ،فلسطين.
 ا ةا ،بسام ( .)2005أثر الرافعة المالية وتكلفة التمويل على معدل العائد على االستثمار:دراسـة تطبيقيـة علـى شـركات المسـاهمة العامـة العاملـة بفلسـطين (رسوال ماجسوتير ةيور
منشورة) .كلي التجارة – سم إدارة ا عمال ،الجامع اإلسالمي  ،ةزة ،فلسطين.
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 -الحموودوني ،إليووا

والصووبيحي ،فووايز( .)2012العلقــة بــين الرفــع المــالي وعوائــد األســهم :

دراسة تطبيقية في عينـة مـن الشـركات األردنيـة المسـاهمة .كليو اإلدارة وا تصواد ،جامعو
الموصل.
 السووماني ،عبووداهلل ( .)2015تكلفـــة التمويـــل وأثرهـــا فـــي الهيكـــل المـــالي والقيمـــة الســـوقيةللمنشـــأة -دراســـة حالـــة :الشـــركة الســـودانية للتصـــاالت "ســـوداتلت (رسووال ماجسووتير ةيوور
منشورة) .جامع السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان.
– الشبيري ،فار ( .)2010محـددات هيكـل راس المـال :دراسـة حالـة فـي الشـركات الصـناعية
األردنية (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامع النجاح ،عمان ،ا ردن.
 الشوربجي ،مجدي ( .)2011أثر تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت علـى النمـو االقتصـادي فـيالدول العربية( .بح مهدم إلى الملتهوى الودولي الخوام

بعنووان ت أر الموال الفكوري فوي منظموات

ا عمال العربي في ظل ا تصاديات الحديث ت) .جامع حسيب بن بوو علوي ،الجمهوريو الجزادريو
الديمهراطي .
– صافي ،وليد و موسى ،شوهيري( .)2006الرافعة المالية وأثرها في نصيب السهم العادي من
األرباح المحققة و درجـة المخـاطرة :دراسـة ميدانيـة علـى الشـركات الصـناعية المدرجـة فـي
بورصة عمان لألوراق المالية ،جامعة اإلسراء الخاصة .عمان ،ا ردن.
 -الصعيدي ،إسماعيل( .)2011العوامل المؤثرة على معدل عائد السهم السوقي :دراسة

تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألو ارق (دراس ماجستير ةير منشورة).

كلي ا تصاد والعلوم اإلداري  ،جامع ا زهر ،ةزة ،فلسطين.
– الضب ،علوي ( .)2009تأثير الهيكل المالي وسياسة توزيـع األربـاح علـى قيمـة المؤسسـة
االقتصــادية المدرجــة بالبورصــة :دراســة حالــة عينــة مــن الشــركات بســوق الكويــت لــألوراق
المالية (رسال ماجسوتير ةيور منشوورة) .كليو الحهوو والعلووم ا تصوادي  ،جامعو اصودي
مرباح – ور ل .
 الطالغ ،حمادة ( .)2010دور الوعي االستثماري في تفعيل سوق فلسطين لألرواق الماليةكمحــرك لعمليــة النمــو االقتصــادي (رسووال ماجسووتير ةيوور منشووورة) .كلي و ا تصوواد والعلوووم

اإلداري  ،جامع ا زهر ،ةزة.
– الظاهر ،مفيد والفههاأ ،سام ( .)2002العوامل المؤثرة في أسعار أسهم الشركات الصناعية
المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية :دراسة تطبيقية للفترة ما بين 5001-5002م
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(دراس ماجستير ةير منشورة) .كلي ا تصاد والعلوم اإلداري  ،جامع فلسطين ،نابل ،
فلسطين.
 عبادي ،سليمان( .)2007دور البورصة في االقتصاد تقييم تجربة سوق فلسطين لألوراقالمالية "سوق فلسطين لألوراق المالية :عقد من الصمود واإلنجاز والتحدي" .مداخل
مهدم إلى الملتهى السنوي ا ول لسو أر

المال الفلسطيني.

 عثموان ،سوايح ( .)2014قيـاس تـأثير تركيبـة رأس المـال علـى ربحيـة الشـركات :دراسـةتطبيقية لعينة من الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان .رسال ماجسوتير منشوورة.
كلي العلوم ا تصادي والتجاري وعلوم التسيير ،سم العلوم والتسيير ،جامع اصدي مرباح
–ور ل .
 فتاح ،أمال ( .)2005استخدام نظريتي االلتقاط والتبادل في تحديد هيكل رأس المال (رسالدكتورار) .كلي اإلدارة وا تصاد -جامع بغداد.
 فر  ،شعبان ( .)2014العمليات المصرفية وادارة المخاطر .جامعة البويرة  ،الجزادر. اسم ،صبيح  ،جميل ،أحمود ( .)2009أثر التدفقات النقدية على عناصر هيكل رأس المـال :دراســة تطبيقيــة باالعتمــاد علــى بيانــات عــدد مــن الشــركات العالميــة .كليو اإلدارة وا تصوواد،
جامع تكريت  -الع ار .
 دومي ،ثوادر ( .)2008قرار التمويل وأثره على أداء الشركة :دراسـة تطبيقيـة علـى عينـة مـنالشـــركات المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــان لـــألوراق الماليـــة ( .)2008-1999جامعو و العل وووم
التطبيهي الخاص  ،ا ردن.
 المحجان ،فهد( .)2212تحليل العلقة بين خصوصية السيولة والربحية والمديونية السابقةوبين المزيح التمويلي في الشركات الصناعية المدرجة في سـوق الكويـت لـألوراق الماليـة(
رسال ماجستير ةير منشورة) .كلي ا عمال ،جامع الشر ا وسط.
 نصووار ،خالوود (.)2006آليــات تنشــيط ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة فــي ضــوء منتجــاتالهندســة الماليــة :دراســة تطبيقيــة علــى المســتثمرين فــي قطــاع غــزة (رسووال ماجسووتير ةيوور
منشورة) .كلي التجارة ،الجامع اإلسالمي  ،ةزة.
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 وشاح ،دارين ( .)2002دور االستثمارات األجنبية في تطوير أداء سوق فلسطين لألوراقالمالية(رسال ماجستير ةير منشورة) .كلي التجارة ،الجامع اإلسالمي  ،ةزة.

ث .المنشورات:
 ابوون علووى ،بلعووزوز ( .)2010اســتراتيجيات إدارة المخــاطر فــي المعــاملت الماليــة .مجل والباح  ،العدد ( ،)7جامع الشلف.
 الجمال ،يحيي ( .)2012اختيار النموذج في نماذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية.المجل الع ار ي للعلوم اإلحصادي  ،غ(.)21

 زريع  ،منى و نبغ ،هادي ( .)2015محددات الهيكل المواليك د ارسو تطبيهيو علوى الشوركاتالمدرج و فووي سووو تووون

لووألو ار المالي و  .المجل و العالمي و لألعمووال واإلدارة  ،المجلوود ،10

العدد  ،10كندا.
 الس وواعدي  ،ع ووالأ( .) 2012هيكـــل رأس المـــال والعوامــــل المـــؤثرة فيـــه :دراســـة تطبيقيــــةللشركات المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق الماليـة .مجلو ا تصواد الخليجوي عودد (،)23
كلي اإلدارة وا تصاد ،جامع البصرة.
 شالش ،سليمان وآخرون )  .( 2006العوامل المحددة للهيكل المالي فـي شـركات األعمـال –حالة تطبيقية في الشركات المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي للفتـرة
من )  .( 1997،2001مجل المنارة  ،المجلد  ، 14العدد  ،1عمان – ا ردن.
 عبود الوهواب ،دادن ) .(2006تحليـل المقاربـات النظريـة حـول أمثليـة الهيكـل التمـويلي:اإلسهامات النظرية األساسية .مجل الباح

 ،العدد  ،4جامع ور ل  .الجزادر.

 ةريب  ،أحمد ( .)2015محددات الهيكل المالي :دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة فـيسوق الكويت لألوراق المالية .المجل ا وروبي لألعموال وا تصواد والمحاسوب  ،المجودل ،3
العدد .6
 الم مني ،ةازي وحسن ،علي( .)2011محـددات اختيـار الهيكـل المـالي بشـركات األعمـال:دراسة تحليلية لشركات قطاع الخدمات المدرجة في بورصة عمان .دراس منشوورة فوي مجلو
العلوم اإلداري  ،المجلد ( ،)38العدد ( ،)2عمان ،ا ردن.
059


 النجوار ،جميول (.)2013مـدى تـأثير الرفـع المـالي علـى األداء المـالي للشـركات المسـاهمةالعامة المدرجة فـي بورصـة فلسـطين :دراسـة اختباريـة .مجلو جامعو ا زهور بغوزة ،سلسول
العلوم اإلنساني  ،المجلد ) ، (15العدد( )1جامع الهد

المفتوح  ،ةزة.

ج .التقارير:

 التهرير السنوي ( )2008لسلط النهد الفلسطيني . التهرير السنوي ( .)2013بورص فلسطين ،رام اهلل. -التهرير السنوي ( )2013لسلط النهد الفلسطيني .

 -التهرير السنوي ( .)2014بورص فلسطين ،رام اهلل.

 سوق فلسطين لألوراق المالية ( .)5006قواعد سوق فلسطين لألوراق المالية :نظاماإلدراج ،رام اهلل – فلسطين.

 سو فلسطين لألو ار المالي ( 2008ب) .أسئلة متكررة واجاباتها .كانون الثاني،فلسطين.
 -هيد سو أر

المال الفلسطيني ( .)2004انون ا و ار المالي ر م (.)12
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المقحق
أو ك البيانات المالي والنسب المالي لشركات مجتم الدراس .
ثاني وواك تلخ وويا بعو و

الد ارس ووات الس ووابه (اس ووم الد ارسو و والمتغيو ورات)
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الملحق رقم ( - )1أ
البيانات المالية لشركة الوطنية للكرتون لألعوام 2012 - 2002م
البـــــــيــــــــــــــــــــــان

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

إجمالي الخصوم

416,888

371,459

375,889

517,629

450,506

540,506

265,338

402,864

655,411

716,342

األصول الثابتة

2,706,998

2,921,200

2,907,282

2,698,945

2,483,786

1,826,521

1,661,744

1,845,179

2,008,674

2,098,308

الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب

-158,513

-245,681

-228,600

-142,767

-27,872

113,295

22,678

58,696

359,974

472,137

إجمالي األصول

5,014,630

4,691,409

4,383,014

4,189,858

4,181,325

4,214,231

4,074,701

4,282,786

4,741,858

4,713,690

المبيعات السنوي
إجمالي القروض طويلة األجل وقصيرة
األجل
مخصص الضريبة السنوي

511,105

1,146,469

1,833,585

1,881,086

2,354,033

3,022,875

2,771,496

3,284,492

4,090,634

4,618,675

0

19,880

29,820

29,820

29,820

29,820

9,940

0

0

0

0

0

0

0

0

16,513

247

12,250

73,947

62,945

مخصص الفوائد السنوي

0

1,065

1,491

1,491

5,147

5,512

3,167

0

0

0

-35,540

-178,413

-161,150

-421,015

-27,466

109,937

0

16,502

325,578

223,411

Y
المديونية

X1
الحجم

X2
هيكل األصول

X3
الربحية

X4
معدل النمو

T Liab/ T Assets

Ln Sales

Fixed A/T A

EBIT / T A

%Sales

X5
معدل الفائدة
Int. Paid/ T
Loan

X6
معدل الضريبة

2005

0.083134349

13.14433033

0.539820086

-0.03161011

0.320000

0.000000

0.000000

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0.079178558
0.085760392
0.123543328
0.107742402
0.128257326
0.065118398
0.094065872
0.138218184
0.151970537

13.95219734
14.42178362
14.44735983
14.67164059
14.92171892
14.83489780
15.00472256
15.22421053
15.34561843

0.622670076
0.663306574
0.644161449
0.594018882
0.43341739
0.407819948
0.430836143
0.42360484
0.445151887

-0.05236828
-0.05215589
-0.03407442
-0.00666583
0.026883837
0.005565589
0.013705098
0.075914125
0.10016293

1.24311834
0.59933238
0.02590608
0.25142232
0.28412601
-0.0831589
0.18509715
0.24543887
0.12908537

0.053571
0.050000
0.050000
0.172602
0.184842
0.318612
0.000000
0.000000
0.000000

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.208702
0.205424
0.133319

الربح السنوي الصافي

مالحظات:

العملة دينار اردني
القوائم المالية للسنوات  5003 5005 5000بالدوالر وتم نحويلها للدينار االردني
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Tax/ EBIT

الملحق رقم ( - )1ب
البيانات المالية لشركة العربية للدهانات ( )APCلألعوام 2012-2002م
الـبيـــــــــان

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

إجمالي الخصوم
األصول الثابتة

430,116
472,244

465,693
423,425

501,865
675,271

514,569
668,876

576,026
679,823

651,650
643,251

1,300,447
709,057

1,429,076
779,436

1,455,577
801,502

1,354,873
999,525

1,312,200
956,022

الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب
إجمالي األصول
إجمالي المبيعات
إجمالي القروض
مخصص الضريبة السنوي
مخصص الفائدة السنوي
صافي الربح السنوي

7,870
1,836,458
1,022,064
0
393
0
7,752

3,446
1,878,901
1,010,268
0
0
6,866
إعفاء تشجيع
االستثمار
X2

17,293
1,981,434
1,072,368
0
0
0
66,361

182,326
2,332,182
1,419,309
0
34,665
0
174,751

202,436
2,488,405
1,945,674
0
2,325
0
243,540

331,943
2,624,739
1,934,379
0
24,382
0
274,179

609,935
3,653,563
2,682,071
0
48,595
0
585,024

505,485
3,725,271
3,209,288
0
36,300
0
355,743

566,277
761,732
520,446
4,218,180
4,361,594
3,986,331
4,000,181
3,649,114
3,178,612
0
0
0
0
0
24,815
0
0
0
595,355
801,855
495,631
اعفاء الهيئة العامة لتشجيع االستثمار اعتبار من
يونيو 5005ولمدة  2سنوات

X3

X4

X5

X6

الربحية

معدل النمو

معدل الفائدة

%Sales
-0.01154135
0.06146884

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Y

X1

المديونية

الحجم

هيكل األصول

T Liab/ T Assets

Ln Sales

Fixed A/T A

EBIT / T A

0.247853932
0.253283733
0.220638441
0.231484023
0.248272304
0.355939394
0.383616655
0.365142032
0.31063712
0.311082031

13.8257262
13.88537985
14.16568069
14.481119
14.4752969
14.80209982
14.98155966
14.97195518
15.10999496
15.20185017

0.225357802
0.340799138
0.286802659
0.273196284
0.245072367
0.194072745
0.209229342
0.201062581
0.229165071
0.226643244

0.00183405
0.00872752
0.07817829
0.08135171
0.12646705
0.16694252
0.1356908
0.13055765
0.17464532
0.13424676

0.32352793
0.37086005
-0.00580519
0.38652818
0.196570859
-0.009558506
0.148021212
0.096206093

Int. Paid/ T
Loan
0
0
0
0
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

مالحظات/
العملة :دينار اردني
ضريبة الدخل =  0في العام  5003نظرا لحصول الشركة على إعفاء تشجيع االستثمار
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معدل الضريبة
Tax/ EBIT
0
0
0.190126477
0.011485111
0.073452
0.079672424
0.07181222
0.047680259
0.00000000
0

الملحق رقم ( - )1ت
البيانات المالية لشركة القدس للمستحضرات الطبية ( )JPHلألعوام 2012 - 2002م
الـبيـــــــــان

2005

2006

2007

2008

2009

2010
6,187,86
9
11,034,7
03
3,193,93
8
29,739,9
11
13,688,4
44
365,250

إجمالي الخصوم

2,335,729

2,652,424

2,789,297

3,165,210

4,826,366

األصول الثابتة

3,451,656

3,576,076

4,354,400

9,424,796

9,375,812

الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب

1,577,179

1,781,000

1,609,886

2,156,206

2,043,964

35,360,26
3
14,087,66
7
360,370

إجمالي األصول

12,226,444

20,335,648

19,123,667

23,721,278

24,906,899

7,946,918

9,404,805

8,715,633

9,022,348

12,319,511

536,133

إجمالي القروض

615,985

309,688

193,862

606,632

216,913

مخصص الضريبة السنوي

157,832

186,715

138,731

144,367

138,735

197,068

98,236

34,619

123,249

مخصص الفائدة السنوي

56,300

78,666

23,313

55,938

53,911

صافي الربح السنوي

1,249,158

1,480,217

1,450,756

1,538,755

1,176,354

66,750
2,030,95
1

101,572

124,142

119,690

107,818

1,112,763

138,478

1,191,139

1,000,981

Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Debt
0.191039112
0.130432234
0.145855761
0.133433367
0.193776271
0.208066157
0.260302645
0.310274024
0.301308846
0.347633717

Size
15.88829474
16.05673129
15.98062887
16.01521517
16.32669482
16.43206253
16.46081029
16.36458246
16.56488157
16.63976732

Asset Struc
0.282310703
0.175852572
0.227696916
0.397314006
0.376434337
0.371040216
0.44264255
0.476868339
0.439344252
0.411836087

Profitability
0.12899736
0.087580194
0.084182913
0.090897548
0.08206417
0.107395681
0.028921533
0.016480485
0.059690707
0.050961896

Growth
-0.03668525
0.183453132
-0.07327871
0.035191362
0.365444006
0.111119102
0.029164966
-0.09174294
0.221768155
0.07776101

Interest
0.09139833
0.254016946
0.120255646
0.092210764
0.35123918
0.18275154
0.28185476
0.23155075
0.12656536
0.056643621

Tax
0.035696646
0.10483717
0.086174425
0.066954178
0.067875462
0.061700634
0.096058075
0.060618742
0.053920598
0.05045521

إجمالي المبيعات

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2004

8,249,555

مالحظة /حصلت الشركة على اعفاء من الضريبة بقيمة  %20من مخصص الضريبة والبالغ في االصل  %02على الدخل الحاضع للضريبة
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2011

2012

2013

2014

9,204,370

10,751,846

11,538,079

13,081,981

15,651,95
7

16,524,796

16,823,896

15,498,013

1,022,673

571,094

2,285,748

1,917,773

34,652,743

38,293,197

37,631,508

12,795,223

15,632,796

16,848,418

945,677

1,903,445
96,762

الملحق رقم ( - )1ث
البيانات المالية لشركة بيرزيت لألدوية ( )BPCلألعوام 2012 - 2002م
الـبيـــــــــان

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2004

إجمالل الخصوم

3,928,248

4,388,753

6,569,458

6,384,297

5,901,574

6,212,258

8,297,885

8,309,675

9,108,114

11,721,634

األصول الثابتة
الربح التشغيلل قب الفوائد
والضرائب
إجمالل األصول
إجمالل المبيعات
إجمالل القروض

7,764,760

11,158,220

12,327,999

15,630,817

15,867,471

17,444,890

18,009,745

19,297,374

20,448,318

20,918,376

2,893,493

2,755,034

3,164,315

4,124,434

4,433,200

3,851,449

3,375,156

4,065,063

3,555,390

3,868,610

26,091,310
9,500,339
388,624

25,783,923
9,636,221
581,149

30,840,922
11,244,645
2,003,250

33,111,679
14,471,736
406,335

34,729,506
15,754,980
191,512

37,336,583
15,564,802
79,987

40,228,844
15,155,152
830,059

42,450,744
16,238,762
23,941

45,974,701
17,837,801
33,720

49,532,335
17,706,133
33,720

مخصص الضريبة السةوي

527,607

109,545

280,190

261,550

344,178

347,530

260,513

333,186

344,131

250,602

مخصص الفائد السةوي

38,615

7,564

40,616

27,394

16,563

12,666

5,645

0

5,968

22,683

5,957,023

1,436,504

3,423,210

3,075,081

3,595,291

4,097,664

2,958,471

3,523,427

4,301,427

2,988,727

Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

المديونية

ال كم

هيك االصول

الرب ية

معدل الةمو

معدل الفائد

معدل الضريبة

T Liab/ T Assets

Ln Sales

EBIT / T A

%Sales

0.150557714
0.170212772
0.213011077
0.192811032
0.169929685
0.166385285
0.206267051
0.19574863
0.198111435
0.236646102

16.06683804
16.08103958
16.23540257
16.48770806
16.57266706
16.56052264
16.5338511
16.60291166
16.69683042
16.68942163

0.110898725
0.106850847
0.10260118
0.124561307
0.127649383
0.103154833
0.083898906
0.095759523
0.077333619
0.078102718

0.055593222
0.014302858
0.166914395
0.28698914
0.08867243
-0.012070977
-0.026318998
0.071501097
0.098470499
-0.007381403

9000000

صافل الربح السةوي

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Fixxes
Assets/T A
0.297599469
0.432758816
0.399728614
0.472063558
0.456887322
0.467233169
0.447682389
0.454582704
0.444773268
0.422317583

Int. Paid/
TLoan
0.099363395
0.013015595
0.020275053
0.067417279
0
0.158350732
0.006800721
0
0.176973606
0.672689205

يقحظ انخفاض تكلفة التموي وذلك نظرا الن غالبية القروض هل القروض من شركات تابعة ال يترتب علييا كلفة راس مال (فائد )
عريبة الدخ  %702بدال من  %02وذلك باعفاء الييئة العامة الفلسنيةية لتشكيع االستثمار

033


Tax/ EBIT
0.182342587
0.03976176
0.08854681
0.063414762
0.07763647
0.090233572
0.077185469
0.081963305
0.09679135
0.06477831

الملحق رقم ( - )1ج
البيانات المالية لشركة سجائر القدس ( )JCCلألعوام 2012 - 2002م
الـبيـــــــــان

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2004

11,689,346
3,515,455

14,139,752
4,094,412

16,531,426
14,199,377

20,054,030
13,782,858

16,917,161
16,416,157

25,489,140
19,546,711

24,574,030
20,835,697

22,051,719
24,478,448

25,227,631
27,550,430

21,051,532
21,518,089

2,667,501

2,272,605

1,823,636

2,575,643

2,233,143

329,920

141,778

275,050

1,085,683

-2,040,026

23,275,979
54,876,088
1,441,999

32,557,706
61,963,952
5,054,007

27,222,974
49,877,819
4,282,474

31,109,661
50,279,080
5,586,648

29,558,340
59,763,219
4,294,635

39,862,632
77,608,222
8,612,920

41,682,850
66,972,960
7,521,247

43,263,910
76,427,380
5,250,849

45,223,672
86,442,643
10,824,629

38,036,030
46,149,128
7,974,836

مخصص الضريبة السةوي

278,752

496,358

327,798

322,716

370,319

82,012

17,866

243,176

110,297

0

مخصص الفائد السةوي

204,463

175,749

263,421

463,681

322,758

484,718

538,605

888,729

728,846

739,235

صافل الربح السةوي

1,496,388

2,450,113

1,699,963

2,324,104

1,764,954

1,055,997

406,927

1,783,555

610,867

-2,491,021

Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

المديونية

ال كم

هيك األصول

الرب ية

معدل الةمو

معدل الفائد

معدل الضريبة

T Liab/ T Assets

Ln Sales

Fixed
Assets/T A

EBIT / T A

%Sales

Int. Paid/ T
Loan

Tax/ EBIT

17.82058826
17.94206335
17.72508695
17.73309964
17.90590096
18.16718393
18.01979951
18.15185157
18.27499167
17.64738862

0.151033604
0.125758615
0.521595363
0.443041086
0.555381561
0.490351741
0.499862581
0.565793707
0.609203737
0.565729099

0.114603188
0.069802369
0.06698886
0.082792384
0.075550352
0.008276423
0.003401351
0.006357493
0.024006963
-0.053634041

0.098473521
0.12916125
-0.195051035
0.008044879
0.188629923
0.298595077
-0.137037826
0.141167719
0.131042867
-0.466130067

0.14179136
0.03477419
0.06151141
0.08299807
0.07515377
0.05627801
0.07161113
0.16925434
0.06733219
0.09269595

0.104499
0.218409
0.179750
0.125295
0.136443
0.045848
0.020304
0.884116
0.021479
0

إجمالل الخصوم
األصول الثابتة
الربح التشغيلل قب الفوائد
والضرائب
إجمالل األصول
إجمالل المبيعات
إجمالل القروض

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
مقحظات:

49,956,678

0.50220642
0.43429817
0.6072601
0.64462387
0.57233123
0.63942441
0.58954774
0.50970241
0.55784128
0.55346291
العملة ئيةار ارئنل
هةاك خصم  %20من مخصص عريبة الدخ بةاء على قرار هيئة تشكيع االستثمار
إجمالل القروض :تم احتسابج بإعافة قصير األج إلى طويلة األج وهل التل تدفع الفائد
المصاريف اإلئارية والعمومية تتضمن على الفوائد البةكية لذلك تم طرحيا من صافل الربح التشغيلل EBIT
بعض قروض البةوك الدائةة من شركات حليفة ال تت م الفائد
تم تكميع جميع القروض من مختلف المصائر (بةوك ،شركات حليفة ،صةدوق توفير الموظفين)
تم تكميع جميع تكلفة التموي كمخصص تكلفة التموي

039


الملحق ( – )0ح:
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2,508,100

3,547,074

4,553,320

3,807,328

7,560,988

9,443,389

12,968,619

1,241,048

10,140,086

9,305,855

8,808,703

9,428,309

11,659,295

11,333,837

16,990,187

22,361,683

22,542,068

22,511,752

23,204,139

20,767,100

688,842

213,147

516,596

1,046,588

2,617,460

4,488,253

536,788

873,668

3,630,817

3,448,659

11,891,274

13,578,104

16,124,847

16,267,402

23,237,435

30,145,230

31,269,678

31,844,699

34,419,473

31,705,002

7,408,915

8,295,971

7,250,974

12,551,497

12,445,619

17,843,682

18,668,526

18,862,818

26,173,760

29,532,749

اجمالل القروض
مخصص الضريبة السةوي
مخصص الفائد السةوي

1,024,337
0
51,545

964,281
0
83,803

1,165,911
60,825
117,244

1,141,533
88,654
106,468

898,899
285,117
69,600

1,462,832
444,328
91,599

2,584,294
0
195,767

4,309,450
86,869
190,958

2,639,990
385,477
299,919

3,286,435
277,058
208,211

صافل الربح السةوي

637,297

129,344

552,001

792,650

2,623,529

4,443,282

-298,790

683,797

3,361,674

2,322,241

X1

X2

X3

X4

X5

X6

المديونية

ال كم

هيك االصول

الرب ية

معدل الةمو

معدل الفائد

معدل الضريبة

T Liab/ T
Assets

Ln Sales

البيـــــــــــــــــــــــــان
إجمالل الخصوم

2004

البيانات المالية لشركة دواجن فلسطين ( )AZIZAلألعوام 4104 - 4110م

األصول الثابتة
الربح التشغيلل قب الفوائد
والضرائب
إجمالل األصول
إجمالل المبيعات

Y

4,697,456

Fixed Assets/T
A

EBIT / T A

%Sales

Int. Paid/ T Loan

Tax/ EBIT

2005

0.210919368

15.81819456

0.740770333

0.05792836

0.577218605

0.050320354

0

2006

0.261234853

15.93128053

0.69437596

0.015697847

0.119728192

0.08690724

0

2007
2008
2009
2010
2011
2012

0.282379113
0.234046469
0.32537963
0.313263127
0.414734651
0.038971887

15.79664636
16.33687923
16.33687923
16.69716005
16.74234956
16.75270324

0.723063915
0.696720779
0.73115587
0.741798387
0.720892233
0.706923058

0.032037265
0.064336518
0.112639799
0.148887668
0.017166406
0.027435273

-0.125964399
0.731008413
-0.008435488
0.433731982
0.04622611
0.010407463

0.100559991
0.093267562
0.077428054
0.062617580
0.075752604
0.044311455

0.117741911
0.08470764
0.10892889
0.09899798
0.00000000
0.09943022

2013

0.294603174

17.08026794

0.6741573

0.105487292

0.387584824

0.113606112

0.10616812

2014

0.293513781

17.20101034

0.655010209

0.108773341

0.128334217

0.063354669

0.080337894

020


مقحظات :العملة بالديةار االرئنل
تم احتساب الكزء المتداول من القروض (المخصص
السةوي)
هةاك اعفاء عريبل يةتيل فل  5003وبعد ذلك الضريبة %00الى نياية 5002م
تم اعافة التسييقت االئتمانية الى الكزء المتداول من القروض فل احتساب معدل الفائد
تم احتساب مخصص الضريبة بواسنة الباح حسب نسبة االعفاء نظرا لعدم االلتزام بالتسديد
حسب القيمة وانما تةق الباقل الى االلتزامات

الملحق رقم ( - )1خ
البيانات المالية لشركة فلسطين لصناعة اللدائن ( )Ladaenلألعوام 2012 - 2002م
البيـــــــــــــــــــــــــان
إجمالل الخصوم
األصول الثابتة
الربح التشغيلل قب الفوائد
والضرائب
إجمالل األصول
إجمالل المبيعات
اجمالل القروض
مخصص الضريبة السةوي

2004

1,359,663

2005
1,771,285
4,094,299

2006
2,478,268
4,366,364

2007
993,477
4,220,636

2008
657,627
3,908,707

2009
831,979
3,611,628

2010
1,118,532
3,300,595

2011
757,435
2,816,632

2012
856,701
2,351,542

2013
893,092
1,961,398

2014
951,719
1,682,343

65,843

-462,734

-441,347

-611,337

-490,581

-345,587

-233,056

-360,878

-369,246

-350,889

6,899,170
1,672,507
353,490
0

6,272,035
1,515,858
367,021
0

6,345,897
1,879,626
367,021
0

5,395,793
1,297,337
328,990
0

5,043,463
1,248,234
234,788
0

4,967,295
1,514,037
207,073
0

4,150,526
1,430,824
288,990
0

3,668,969
1,146,004
408,321
0

3,136,236
1,088,909
259,618
0

2,699,993
900,804
348,247
0

مخصص الفائد السةوي

27,266

44,603

62,209

35,955

15,733

12,431

20,663

29,718

27,963

28,097

صافل الربح السةوي

52,872

-462,734

-441,347

-614,254

-563,460

-362,721

-455,672

-580,823

-569,124

-494,870

اعفاء

خسار

خسار

خسار

خسار

خسار

خسار

خسار

خسار

Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Debt

Size

Asset Struc

Profitability

Growth

Interest

T Liab/ T Assets

Ln Sales

0.256738854
0.39512981
0.156554227
0.12187773
0.164961853
0.225179298
0.182491328
0.233499111
0.28476556
0.352489432

14.32983426
14.23149217
14.44658338
14.07582426
14.03724031
14.23029015
14.17376106
13.95179167
13.90068684
13.71104298

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Fixed Assets/T
A
0.593448052
0.696163845
0.665096833
0.72439899
0.716100822
0.664465267
0.678620493
0.640927192
0.625398726
0.623091615

EBIT / T A

%Sales

0.009543612
-0.073777331
-0.069548403
-0.113298824
-0.097270665
-0.069572474
-0.056150955
-0.098359512
-0.1177354
-0.129959226

0.230089368
-0.093661192
0.239974984
-0.30978982
-0.037849071
0.212943246
-0.054961008
-0.199060122
-0.049820943
-0.172746299

Int. Paid/ T
Loan
0.077133724
0.121527106
0.169497113
0.109289036
0.067009
0.060032
0.071501
0.072781
0.107708
0.080681241

Tax
Tax/ EBIT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

اعفاء عريبل حتى نياية 5003
تم احتساب اجمالل القروض كمكمول التسييقت االئتمانية ويضاف الييا المخصص السةوي من القروض طويلة االج

020


خسار

الملحق رقم ( - )1د
البيانات المالية لشركة مصانع الزيوت النباتية ( )VOICلألعوام 2012 - 2002م
البيـــــــــــــــــــــــــان
إجمالل الخصوم

2004

األصول الثابتة
الربح التشغيلل قب الفوائد
والضرائب
إجمالل األصول
إجمالل المبيعات

2,738,121

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3,793,534

4,724,080

5,343,971

3,275,816

1,550,575

1,514,947

849,045

847,996

1,127,594

1,446,134

5,475,852

5,595,191

6,835,641

7,859,813

8,067,417

8,815,248

9,431,734

10,936,247

13,619,925

16,464,027

145,809

-16,128

26,091

-214,848

-137,736

-128,721

102,181

88,581

338,788

152,632

9,297,029

8,439,548

9,280,219

10,884,484

10,453,020

12,059,884

12,594,307

14,489,255

18,521,017

21,692,241

2,842,732

2,835,736

2,917,080

3,059,040

3,308,230

3,376,879

3,501,761

3,735,045

4,107,545

5,229,270

اجمالل القروض

749,575

828,741

766,123

1,269,619

709,205

379,861

358,012

21,849

0

0

مخصص الضريبة السةوي

366,824

0

22,577

0

0

5,914

0

27,652

123,179

174,522

مخصص الفائد السةوي

81,900

159,856

143,604

132,776

97,317

41,370

20,988

550

0

0

صافل الربح السةوي

1,216,162

21,277

295,244

929,255

Y
Debt

X1
Size

X2
Asset Struc

X3
Profitability

X4
Growth

T Liab/ T Assets

Ln Sales

Fixed Assets/T A

EBIT / T A

%Sales

0.015683397
-0.001911003
0.002811464
-0.019738924
-0.01317667
-0.010673486
0.008113269
0.006113565
0.018292084
0.007036249

0.038205397
-0.002461013
0.028685322
0.048665103
0.081460197
0.020750976
0.036981485
0.066619053
0.099731061
0.273088913

X5
Interest
Int. Paid/ T
Loan
0.109261915
0.192890179
0.187442486
0.10457941
0.13721984
0.10890826
0.05862373
0.02517278
0.00000000
0.00000000

1,284,805
اعفاء عريبل
X6
Tax

1,996,136

1,887,069
اعفاء عريبل

2,674,307

4,835,621

4,885,075

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
مقحظات

0.58898945
14.86027612
0.408037234
0.662972827
14.85781207
0.559755096
0.736581863
14.88609367
0.575845355
0.722111678
14.9336117
0.300961993
0.771778586
15.01192386
0.148337514
0.730956284
15.03246247
0.125618704
0.748888684
15.06877654
0.067414984
0.754783251
15.13327042
0.058525852
0.735376734
15.22833608
0.060881862
0.758982302
15.46978225
0.066665957
كثر االعفاءات الضريبية للشركات تقل من الوفر الضريبل

025


Tax/ EBIT
2.515784348
0
0.865317542
0.000
0.000
0.002954
0.000
0.010234
0.02484000
1.143416846

الملحق رقم ( - )1ذ
مناحن القمح الذهبل ()GMC
2005
2,501,682
7,410,714
533,829
15,837,602
7,902,851
661,259
0
120,333
367,215

2006
2,902,133
7,604,994
143,832
16,397,301
10,552,076
1,049,320
0
141,654
538,421

2007
5,853,317
7,591,719
73,570
19,640,358
14,588,746
4,358,479
0
189,741
340,414

2008
4,824,059
10,365,527
1,325,548
20,531,613
11,609,360
3,463,571
0
188,563
1,946,761

2009
3,132,395
10,236,000
165,336
18,195,993
6,424,720
1,704,197
35,666
143,779
131,847

اعفاء عريبل

اعفاء عريبل

اعفاء

اعفاء

انخفاض الربح
الصافل نتيكة ارتفال
تكلفة المبيعات
وخسائر فروق اسعار
العملة

Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Debt
T Liab/ T
Assets

Size

Asset Struc

Profitability

Growth

Ln Sales

Fixed As/T A

EBIT / T A

%Sales

Interest
Int. Paid/ T
Loan

Tax

Debt

Size

Asset Struc

Profitability

Growth

Interest

0.157958383
0.176988457
0.298024965
0.234957624
0.172147516
0.151070106
0.053326119
0.160897377
0.141293378
0.112883637

15.88273414
16.17183318
16.49576097
16.26732223
15.67566361
15.8520827
16.07500598
15.89330349
15.94612347
16.15924009

البيـــــــــــــــــــــــــان
إجمالل الخصوم
األصول الثابتة
الربح التشغيلل قب الفوائد والضرائب
إجمالل األصول
إجمالل المبيعات
اجمالل القروض
مخصص الضريبة السةوي
مخصص الفائد السةوي
صافل الربح السةوي

2004

6,400,228

مقحظات على
البيانات

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2010
2,950,136
10,356,198
1,389,572
19,528,258
7,664,292
1,487,595
99,422
125,461
1,176,733

Tax/ EBIT
Tax

0
0.181975595
0.23477648
0.033706429 0.467918944
0
0.134995997 0.335223959 0.008771687 0.463795475
0
0.04353376
0.382547472 0.003745858 0.386536691
0
0.054441789 0.204224955 0.064561318 0.504856925
0.215718295
0.08436759
0.446591371 0.009086396 0.562541434
0.07154865
0.72289346
0.192937902 0.071156987 0.530318577
0.065517384
0.72289300
0.249724697 0.085338488 0.578252735
0.085385362
0.03571978
0.166150619 0.021687984 0.520044977
0.54681346
0.05854301
0.054239847 0.003321178 0.543733984
0.076022239
0.110367995 0.237528958 0.036180545 0.546282355
إعفاء عريبل حتى نياية  5003ومن ثم ت سب الضريبة بةسبة  %00من الربح الخاعع للضريبة
تمديد اإلعفاء إلى  5007و  5003ومن ثم احتساب الضريبة  %702من الربح الخاعع للضريبة
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2011
954,865
10,354,275
1,528,083
17,906,141
9,578,255
57,274
100,116
41,403
1,122,269

2012
3,162,799
10,222,651
426,326
19,657,244
7,986,822
2,164,487
36,402
77,315
455,567

2013
2,635,463
10,141,953
61,948
18,652,417
8,420,026
1,681,550
33,874
98,443
214,946

انخفاض الربح
يرجع النخفاض
المبيعات

انخفاض الربح
نظرا الرتفال
تكلفة المبيعات

2014
2,057,824
9,958,511
659,557
18,229,604
10,420,026
888,301
50,141
98,040
163,681

الملحق رقم ( - )1ر
البيانات المالية شركة ئار الشفاء لألئوية ( )Pharmacareلألعوام 5002 - 5002م
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3,012,563
4,029,490

3,023,682
4,129,490

4,039,674
5,751,478

3,722,286
6,057,162

5,362,320
7,368,038

5,162,202
10,394,087

9,728,872
12,289,785

9,944,480
15,337,814

13,904,200
18,444,409

14,780,000
21,014,081

703,532

713,533

772,048

1,223,717

1,335,630

1,169,875

1,491,168

241,838

619,126

675,540

8,024,329
5,000,321
803,330
51,207
80,000
603,290

8,624,329
5,139,973
833,330
68,277
80,925
613,290

10,375,474
6,672,726
1,514,368
59,326
108,562
744,154

11,312,811
7,240,020
1,301,312
72,471
69,282
861,085

Y

X1

X2

X3

X4

X5

13,601,771
7,783,210
2,244,257
86,633
135,778
1,057,927
سعر
الشيك /ئيةار2
X6

16,465,440
9,166,104
1,865,836
90,259
146,469
1,059,252

21,418,840
10,572,359
2,239,855
118,795
194,582
1,437,169

25,158,171
11,994,276
1,915,580
118,000
220,385
2,195,241

30,982,043
13,190,491
4,323,730
100,627
301,957
959,902

32,860,818
13,464,117
5,545,250
67,820
398,879
671,208

Debt

Size

Asset Struc

Profitability

Growth

Interest

Tax

البيـــــــــــــــــــــــــان
إجمالل الخصوم
األصول الثابتة
الربح التشغيلل قب الفوائد
والضرائب
إجمالل األصول
إجمالل المبيعات
إجمالل القروض
مخصص الضريبة السةوي
مخصص الفائد السةوي
صافل الربح السةوي

T Liab/ T Assets
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0.37542865
0.350599133
0.389348354
0.329032828
0.394236868
0.313517404
0.454220287
0.395278337
0.448782538
0.449775794

2004

4,985,423

Int. Paid/
Fixed
%Sales
EBIT / T A
Ln Sales
TLoan
Assets/T A
0.072785602
0.099585475
0.002988312
0.08767487
0.502159121 15.4250127
0.09568861
0.097110102
0.027928567
0.082734925
0.478818688 15.4525583
0.076842372
0.071688001
0.298202668
0.074410864
0.55433397
15.7135391
0.059222016
0.053240414
0.085016793
0.108170922
0.535425015 15.7951346
0.064863033
0.0605003
0.075026034
0.098195286
0.54169696
15.8674794
0.077152687
0.078500468
0.177676532
0.071050333
0.631266884 16.0310229
0.079665724
0.086872539
0.153419016
0.06961947
0.573783869 16.1737535
0.487929795
0.115048925
0.134493829
0.009612705
0.609655364 16.2999401
0.16253063
0.069837064
0.099732226
0.019983395
0.59532579
16.3950068
0.10039374
0.071931729
0.020744146
0.020557618
0.639487458 16.4155387
حصلت شركة ئار الشفاء على إعفاء عريبل  20بالمائة من الضريبة المست قة سةويا من العام  5000إلى العام 5003
وتم احتساب مخصص الضريبة بواسنة الباح
تم احتساب الكزء المخصص للسةة من القرض طوي األج إعافة إلى القروض قصير األج والتل تست ق خقل العام
تم إعافة تكلفة التموي إلى الربح التشغيلل فل قائمة الدخ نظرا ألنج طرح قيمة تكلفة التموي قب إيكائ قيمة الربح التشغيلل
تم استبعائ القروض من الشركات التابعة على انج ال تت م تكلفة راس المال
مقحظة ميمة /ال يشترط نسبة ثابتة فل نسبة الضريبة حي انج فل قائمة الدخ يضاف أرباح العوائد الرأسمالية وغيرها إلى الربح التشغيلل ومن هذه القيمة يتم احتساب الضريبة
Tax/ EBIT

022


الملحق رقم ( - )1ز
شركة مصنع الشرق لالكترود ()Electrode
البيـــــــــــــــــــــــــان
إجمالل الخصوم
األصول الثابتة
الربح التشغيلل قب الفوائد
والضرائب
إجمالل األصول
إجمالل المبيعات
اجمالل القروض
مخصص الضريبة السةوي

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2004

419,100

336,300

433,100

500,095

606,258

231,008

427,391

267,685

282,406

210,653

251,988

246,884

239,221

213,795

212,503

1,837,800

1,849,914

1,852,536

1,844,149

1,737,042

53,370

72,078

61,263

86,166

87,299

200,616

163,204

51,545

109,055

61,750

1,412,948
1,075,444
156,513

1,334,275
1,120,486
36,794

1,439,119
1,060,977
66,431

1,556,514
1,383,823
41,952

1,642,389
1,475,200
6,473

3,561,116
1,498,689
11,142

3,779,590
1,675,309
11,142

3,481,896
1,611,161
1,121

3,490,639
1,411,713
1,121

3,302,203
1,168,532
1,121

12,905

21,097

9,408

0

0

12,000

10,000

17,551

22,525

21,323

مخصص الفائد السةوي

12,412

9,359

6,459

2,044

1,415

صافل الربح السةوي

40,958

62,719

67,825

1,108,983

القوائم بالديةار

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Debt

Size

Asset Struc

Profitability

Growth

Interest

Tax

EBIT / T A

%Sales

Int. Paid/ TLoan

Tax/ EBIT

0.037772091
0.054020348
0.042569794
0.05535832
0.053153668
0.056335149
0.043180345
0.014803716
0.031242131
0.018699638

-0.030243024
0.041882237
-0.05310999
0.304291233
0.066032289
0.015922587
0.117849667
-0.03829025
-0.123791477
-0.172259517

0.079303317
0.254362124
0.097228703
0.048722349
0.218600
0.129599713
0.0000
0
0
0.000

0.241802511
0.292696801
0.153567406
0.0000
0.0000
0.059815767
0.061273008
0.340498593
0.20654716
0.34531174

T Liab/ T
Assets
0.296613888
0.252046992
0.300948011
0.321291681
0.369131795
0.064869552
0.113078667
0.076879091
0.080903812
0.063791657

Ln Sales
13.88824416
13.92927308
13.87470074
14.14036052
14.20430413
14.22010128
14.33150818
14.2924656
14.16031442
13.97125882

Fixed
Assets/T A
0.17834202
0.185032321
0.166227393
0.137355013
0.129386522
0.516074175
0.489448326
0.532048057
0.528312724
0.526025202

022


1,444

0

0

0

0

123,050

116,138

99,545

96,235

91,480

الملحق رقم ( - )1س
البيانات المالية لشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم ( )NAPCoلألعوام 2012 - 2002م
البيـــــــــــــــــــــــــان
إجمالل الخصوم
األصول الثابتة
الربح التشغيلل قب الفوائد
والضرائب
إجمالل األصول
إجمالل المبيعات
اجمالل القروض
مخصص الضريبة السةوي
مخصص الفائد السةوي
صافل الربح السةوي
Y

2004

3,000,279

X1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7,301,119

5,807,449

5,344,852

7,326,991

6,612,761

8,783,721

10,812,738

10,698,312

11,797,743

12,510,250

5,554,613

7,040,729

7,084,423

7,342,366

9,252,816

10,134,516

11,147,624

11,457,008

11,074,779

11,261,905

-246,764

-142,933

280,662

291,853

292,370

576,431

471,141

638,632

1,284,308

1,287,324

14,902,848
9,370,840
4,156,952
3,893
273,160
51,916
القوائم بالديةار
X6

17,601,844
10,474,725
5,531,272
3,950
361,705
513,036

19,779,829
14,722,661
7,965,946
7,833
404,345
104,514

19,825,263
14,229,896
7,657,817
11,989
478,733
159,860

21,672,338
15,081,921
7,525,485
0
488,620
747,644

22,822,628
15,248,113
8,194,706
0
504,541
782,783
اعفاء من الضريبة

14,121,297
12,112,314
12,558,984
11,188,473
8,478,602
7,733,052
5,178,571
3,798,279
3,660,935
3,033,716
3,543,738
5,665,535
2,013
0
0
0
287,514
366,801
361,904
375,912
26,844
15,927
-504,837
-622,676
اعفاء من الضريبة  20بالمائة من المخصص  %02من الدخ
X5
X4
X3
X2

Debt

Size

Asset Struc

Profitability

T Liab/ T
Assets

Ln Sales

Growth

Interest

Tax

Fixed
Assets/T A

EBIT / T A

%Sales

Int. Paid/ TLoan

Tax/ EBIT

2005
2006
2007
2008
2009
2010

0.652557235
0.462413918
0.441274227
0.518861051
0.443724649
0.499022773

15.15005863
15.46003971
15.86101417
15.95305614
16.0531133
16.16447577

0.496458543
0.560612944
0.584894265
0.519949832
0.620875688
0.575764448

-0.022055199
-0.011380937
0.023171625
0.020667577
0.019618398
0.03274833

0.265975264
0.363399318
0.49327913
0.096410835
0.105234094
0.117800005

0.066350662
0.102124931
0.120908154
0.078535675
0.0657116
0.065392734

0
0
0
0.006897308
0.01331532
0.006852511

2011

0.546654776

16.50489843

0.563585459

0.023819266

0.40554153

0.050759194

0.016625596

2012

0.539630269

16.47085566

0.577899421

0.032213041

-0.033469833

0.062515597

0.01877

2013

0.544368725

16.5290073

0.511009887

0.059260242

0.059875701

0.064928706

0.00000000

2014

0.548151159

16.53996632

0.493453471

0.056405599

0.011019286

0.06156914

0.00000000
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الضريبة الدخ اعتبارا من  5000الى  5005خصم  %20على الضريبة بمعةى  %702من الربح الخاعع للضريبة

الصعوبات التل واجيت الباح
بعض القوائم المالية بالدوالر االمريكل واخر بالشيق االسرائيلل فتنلب توحيد العملة
احتساب نخصص الضريبة لك سةة حي ان المدفول سةويا ليس بالضرور ان يكون المخصص السةوي
احتس اب القروض والتسييقت المصرفية السةوية الحتساب نسبة الفائد او تكلفة راس المال

الملحق رقم ()5
تلخيص بعض الدراسات السابقة
البلد

اإلمارات

األردن

األردن

الساعدي
2012

المؤمني
وحسن
2011

فلسطين

فلسطين

الشبيري
2010

النجار
2013

االغا 2002

عثمان
2012

م دئات
اختيار
هيك
راس
المال
ئراسة
ت ليلية
لشركات
قنال
الخدمات
المدرجة
فل
بورصة
عمان

م دئات
هيك راس
المال
للشركات
الصةاعية
المدرجة فل
بورصة
عمان

تأثير الرفع
المالل على
األئاء المالل

اثر الرافعة
المالية على
معدل العائد
على
االستثمار

تركيبة
راس المال
واثرها
على
رب ية
الشركات

هيك راس
المال
والعوام
المؤثر فيج
لدى
الشركات
المدرجة فل
اإلمارات
العربية
المت د

الكويت

نيجيريا

اثر الييك المالل
وسياسة توزيع
األرباح على
القيمة االقتصائية
للشركات
المدرجة فل
سوق الكويت
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