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  مقدمة

  أ

 توطئة: -أ

و االستمرارية و البقاء يف السوق وسواء كانت عمومية او خاصة    ان اهلدف االساسي الذي تسعى املؤسسة لتحقيقه و
ذا اهلدف عليها ان تقوم جبملة من  ،كبرية او صغرية قيق   االجراءات و استعمال العديد من الوسائل .و من اجل 

ي كيفية اختيار ذ الوسائل  ديد البديل االحسن من طرق التمويل  او اليت من بني  اسبة هلا و   أي،لطرق التمويل امل
ه ة ع ا ائل اليت لذلك تعترب مسالة التمويل من اعقد املس، مقارنة بني كل بديل من خالل العائد و التكلفة و املخاطرة ال

توفري املوارد املالية و االموال الضرورية لتمويل وتغطية احتياجات كل انشطة  هتواجه املسري املا الن من مسؤوليت
 املؤسسات.

دفها  ظومة املالية ومدى قدرهتا لتحقيق ا و من اجل تقييم االداء املا هلذ املؤسسات و معرفة مدى انسجامها مع امل
ا على مؤشر من  ،االستعانة مبؤشرات االداء املا سوف يتم االعتماد و صر املوضوع اكثر سوف نعتمد يف درست و 

ي املردودية باستعمال الرفع ذا االخرية يسمح بإعطاء صورة او  ،املال يف رأس  مؤشرات االداء املا اال و ذلك ان 
م مؤشرات االداء امل ا من ا .مقارنة عن املردودية املالية باعتبار  ا

اإلشكالية: -ب

: حو التا  على ضوء ما سبق تتضح معامل إشكالية الدراسة واليت ميكن طرحها على ال

زائر البورصة يف املردودية املالية للمؤسسات املدرجة إ ءعن طريق اللجو  املاالرفع  إ أي مدى يؤثر  ؟يف بورصة ا
ا  ذ اإلشكالية الرئيسية إ طرح األسئلة الفرعية التالية: تؤدي ب

 املؤسسة.لرفع املا كيف تتاثر املردودية املالية مبؤشرات 

 على مردودية املؤسسات يف البورصة.لرفع املا كيف يؤثر 

 :الدراسةفرضيات -ت

ا صياغة الفرضيات التالية  :و لالجابة عن االسئلة الفرعية ميك

زائر.رة يف بورصة عسعلى املردودية املالية يف املؤسسات امللرفع املا يوجد أثر   ا

وية ذات داللة احصائية بني  ل الدراسة.املدرجة و املردودية املالية للمؤسسات  لرفع املاتوجد عالقة مع

 ميكن حصر مربرات فيما يلى: مبرراتاختيارالموضوع:- ث
تمامات من الباحثني أنه  يعترب من املواضيع اهلامة، نظرا ملا له من ا

 



  مقدمة

  ب

انب التطبيقيع و امليل الشخصي للموض سيد االساليب االحصائية على ا  .والرغبة يف 
دافالدراسة -ج ميتهاأ :وأ

ها: داف من بي موعة من األ ذ الدراسة إ   هتدف 
 املستثمر من كل يساعد قد مما املؤسسات، وأداء مستقبل يف تؤثر واليت املالية املردودية على املا الرفع أثر على التعرف

ليل قراءة يف العالقة ذات أخرى أطراف وأية اذ يف املساعدة هبدف املؤسسة واقع و اسبة القرارات ا  . امل

ظرية مسامهته خالل من علمية، طبيعة ذات أمهية املوضوع يكتسي  املردودية على املا الرفع تأثري إبراز يف والتطبيقية ال
 املالية

حدودالدراسة: -ح

دود ة:  املكانية ا زائر بورصة يف املدرجة مؤسسات من عي  .ا

دود ية ا  .2015ا  2010من املمتدة الفرتة خالل:  الزم

:واتالمستخدمةداألبحثومنهجال -خ

هج على االعتماد مت الفرضايات اختبار اولة و البحث إشكالية على لإلجابة ظري من خالل   الوصفي امل انب ال يف ا
ذا يف الفصل األولعرض   .أساسيات الرفع يف رأس املال و
الة وذلك لدراسة العالقة بني الرفع  الثاينللفصل   صوفيما  هج الوصفي التحليلي يف دراسة ا  املايتم استخدام امل

 .SPSSوذلك باإلستعانة بربنامج واملردودية املالية مستخدمني األساليب اإلحصائية  
:مرجعيةالدراسة -د

موعة من الكتب بالغة العربية  ذا العمل على  بية، باإلضافة إ مذكرات املاجستريمت االعتماد يف إجناز   واألج
انب التطبيقي  ص ا شورات املالية ملؤسسة  التقاريراالعتماد على  فيه متفقد واملقاالت واجملالت العلمية، أما يف ما  وامل

زائر. وية عن بورصة ا  الس

 

 



  مقدمة

  ج

صعوباتالدراسة: -ذ

زائرنقل املعلومات وتلخيصها عن املؤسسات املدرجة يف صعوبة   .بورصة ا

اصة بالدراسة  زائر.نقص املراجع ا احية التطبيقية املتعلقة ببورصة ا  خاصة من ال

يكلالدراسة: -ر

ة الدراسة ضمن فصلني:  متت معا

ظري والتطبيقي للدراسة املتعلقةالفصل االول ياب : والذي يشمل اإلطار ال وعالقته باملردودية ، لرفع املا ألساسية م المفا
ذا الفصل إ مبحثني، خصص املبحث األول املالية ، ظري للدراسة والذي يتعلق ومن خالل ذلك مت تقسيم  لإلطار ال
ذ املا  بالرفع ص املبحث الثاين فيتعلق بالدراسات السابقة املتعلقة باملوضوع، وإبراز مامييز  ومردودية املالية، أما يف ما 

 الدراسة عن سابقتها.

توي على الطريقة واألدوات والثاين الثاين اما الفصل  ذا الفصل إ مبحثني األول  تائج، فقسم  اقشة ال  ليل وم
 .املتوصل إليها الدراسة
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 تمهيد :

تطرق للمؤسسة، لذا املالية وضعية مبعرفة يسمح مقياس املردودية تعترب يم لبعض الفصل ذا يف س  املالية مبردودية املتعلقة املفا
االت مبدئها مفهومها حيث من املالية الرافعة أثر ألية التطرق إ سيتم كما فيها واملتعلقة هلا احملددة واألليات ة وا  هلا املمك

خصص  باملوضوع. خاصة الدراسات السابقة إ فيه التطرق سيتم مبحث وس
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 للمردودية المالية والرفع المالياإلطار المفاهيمي  –األدبيات النظرية   :األول المبحث

 
ا لعالقة املردودية بالرفع ليل عتمد يف  تعترب مجلة من االليات و ميكانيزمات املالية و  على نظرية الرفع املا ال يف رأس املال س

 طريق عن القصري املدى على وذلك للمؤسسة، املالية املردودية على التأثري بغرضاالقتصادية ال تستخدم من قبل املستثمرين 
 التمويل هبيكل يسمى ما أو التمويل طريق عن البحث خالل من الطويل املدى على أو األرباح، وتغطية التكاليف يف التحكم
فيض املؤسسة رحبية بتعظيم يسمح والذي األمثل  .هلا يتعرض ال املخاطر من و

اول سبق ما خالل ومن ت  .للمؤسسة املالية املردودية على تأثري ومدىلرفع املا ا بالدراسة، س

 وأنواعها المردودية  :األول المطلب

ظر وجهات اختالف مع م بني ومن للمردودية شامل مفهوم إعطاء حول ال ا املردودية يف الواردة التعاريف أ  لدي

 المردودية  :األول الفرع

 المردودية مفهوم

تائج بني االرتباط ذلك أهنا على تعرف تائج قيق يف املال رأس مسامهة مدى دد حيث قيقها، يف سامهت ال والوسائل ال  ال
ي .  1املالية تيجة ( الثروة بني العالقة أو  مجيع على تطبيقه ميكن الذي املفهوم باهنا املردودية تعرف كما 2املستثمر املال ورأس ) ال

ات ا  .واملالية املادية اإلمكانيات االستخدام حالة يف االقتصادية اال

 المردودية أنواع  :الثاني الفرع

ة اك نوعان من املردودية االو املردودية االقتصادية و تتعلق مبفهوم املردودية من وجهة نظر املؤسسة اما الثانية املردودية املالي
 تتعلق مبفهوم املردودية من وجهة نظر املسامهني يف رأس املاهلا.

  Rentabilité économique االقتصادية المردودية : أوال

شاط على االقتصادية املردودية مفهوم يرتكز  توي حيث العادي غري الطابع ذات وتلك الثانوية األنشطة ويستبعد الرئسي ال
اصر تيجة ممثلة االستغالل دورة ع  3.امليزانية من االقتصادي واألصل العملياتية بال

ذا للمردودية، أساسية كمقاربة اإلقتصادية املردودية تعترب تائج ودراسة قياس من متكن ألهنا و  مستقل بشكل باملؤسسة املرتبطة ال
 .التمويلي يكلها عن

سف ساسي بن إلياس 1                                                             لي التسيير قريشي، ي س الم ل الطبع ،تطبي در نشر ائل دار األ زيع، ل سف ساسي بن إلياس PIERREPAUGGER, MESURE DE PERFORMANCE FINANCIER DE LENTREPRISE, OPU, PARIS, 1993 PAGE 31. 3 2 .267ص2006 عمان، الت لي التسيير قريشي، ي س الم ، الطبع ،تطبي در نشر ائل دار الثاني زيع، ل  .281ص ، 2011 عمان، الت



  المالي لرفعاإلطار المفاهيمي للمردودية و الفصل األول                          

  

سب  1:التالية العامة بالعبارة و

  ومنه المالية الرافعة أثر + اإلقتصادية المردودية = المالية المردودية

  المالية الرافعة أثر – المالية المردودية = اإلقتصادية المردودية

 مقارنة االقتصادي باألصل تسمى وال املستخدمني اإلنتاج وسائل فعالية تقيس االقتصادية املردودية إن القول نستطيع وبتا
تيجة   : التالية بالعالقة سب ولذلك لياتيةاالعم بال

تيجة (Ro)= االقتصادية املردودية معدل  االقتصادية األصل/ الضريبة بعد لياتيةاالعم ال

𝑹𝒆 = 𝑹 2: يلي كما مركبتني إ االقتصادية املردودية ليل ويتم 𝒙 /𝑨𝑬 = 𝑹𝒆𝒙 /𝐂𝐀 × 𝑪𝑨/𝑨𝑬 

تيجة Ropé االقتصادية  : املردودية Re حيث ان :   األعمال : رقم CA االقتصادي : األصل AE )الضريبة بعد(  لياتيةاالعم : ال

سبة ) ال قدرة  مدى على يدل إذ الرحبية مستوى لقياس مؤشر وميثل االقتصادي اهلامش معدل ( : تسمى CA /Roxpاألو
تائج لزيادة التكاليف فيض على املؤسسة  للمؤسسة،  التجارية السياسية فعالية عن يعرب فهو احملققة ال

سبة  أصلها ترمجة على املؤسسة قدرة مدى على يدل االقتصادي األصل توازن معدل ( : وتسمىAE/ CAالثانية) ال
 أعمال،  رقم إ االقتصادي

ا   : للمؤسسة االقتصادية املردودية ضعف أو قوة مصدر ملعرفة للمؤسسة سلوكيني عن الكشف من التحليل ذا وميك

 .االقتصادي لألصل ضعيف دوران مع معترب اقتصادي امش معدل إما

 .ضعيف اقتصادي امش مع االقتصادي األصل للدوران معترب معدل أو

 

، سعيدة سارة 1                                                            ل عز لي الرافع أثر دراس مح ر من الم لي المنظ رة، غير ماستر، مذكرة ،اإلسالمي الم ، جامع منش دي المؤسس س دربال سمي 2 .36ص ، 2011 رق يل في االقتص ه تم ي نم رة غير ماجستير، مذكرة ،الداخ ، قاصد جامع منش رق  2012 مرباح،
 .60،ص
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  Rentabilité financiére المالية المردودية :ثانيا

اصة؛ األموال مردودية بأهنا املالية املردودية تعرف اصة األموال مشاركة مدى أي ا  املردودية هتتم حيث املؤسسة نتائج قيق يف ا
تيجة على أيضا وتعرب أنشطتها، بإمجا املالية  نسبة يف ومتثل الصايف الربح من املسامهني أموال استخدام من عليها املتحصل ال

   1.املسامهني حقوق تعظيم

اصر كافة مكوناهتا يف وتدخل املؤسسة أنشطة بإمجا املالية املردودية وترتكز  املالية، والتدفقات الع

 املسامهني ممتلكات بقيمة أيضا وميكن املسامهني قبل من املقدمة األموال من نقدية وحدة عن املتولد الربح أهنا على وتعرف 
  2.الصايف الربح من األولية ذات مكافئات باستبعاد وذلك الصافية

يم خلصت تيجة بني العالقة تلك املردودية أن إ السابقة املفا اصة واألموال املؤسسة طرف من احملققة الصافية ال  ا

 .املستخدمة

سب  3: التالية الرياضية العالقة وفق و

تتيجةالصافية=  Rf املالية املردودية معدل 𝑹 ال 𝒆𝒕/  اصة االموال  𝑪 ا
 Re= Rnet/ CP =Rnet/CA ×CA/AE ×AE/CP 4:يلي كما مركبات إ املالية املردودية ليل وميكن

سبة  .للمؤسسة التجارية السياسة عن وتعرب الصايف باهلامش تسمى( :  CA /Rnetاألو ) ال
سبة  ،للمؤسسة اإلنتاجية الفعالية عن وتعرب االقتصادي األصل دوران مبعدل وتسمى( :  AE /CAالثانية ) ال

سبة  .للمؤسسة املا اهليكل عن وتعرب االستدانة مبعامل وتسمى( : CP /AEالثالثة ) ال

سبة وتسمح ا يف املؤسسة جناحه مدى مبعرفة األخرية ال ة مالية لسياسة اختيار مو من معني مستوى بتحقيق لتسمح معي  من ال
 .املالية بالرافعة يسمى ما خالل

 

م بن سماح 1                                                             لي الرفع أثر د ى الم دي ع لي المرد مؤسس الم سط الصغيرة ل با الستكمال مذكرة ،المت ادة متط  قاصد جامع ماستر، ش
غابه، حافظ محمد 2 65ص 2015 رق مرباح صي دراس ب يكل خص لي ال دي تحيل الم ال المرد ء لم ل البن مي االشغ ستخدا العم لي ب يل أس ي التح م  ،الع
رة،  الستكمال مقدم مذكرة سف ساسي بن إلياس 3 غير منش  .61ص ذكر سابق مرجع دربال، سمي 4 .287ص ذكر سابق مرجع قريشي، ي
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 المالي الرفع: الثاني المطلب

 املالية للرافعة تقدمي مت ولذا األرباح زيادة أمل على ) ثابتة فوائد ( ثابتة بتكاليف ) االقرتاض ( الغري أموال استخدام بأهنا تعرف
 : أمهها ومن آخر إ اقتصادي من تلف حيث تعاريف عدة

 :  المالي الرفع تعريف: األول الفرع

  األسهم أو القروض ( الغري أموال تكون وقد مالية ثابتة بتكاليف الغري أموال استخدام بأنه املا الرفع مفهوم حدد

ب مالية ثابتة تكلفة له كالمها أن إذ ) املمتازة  متويل هبيكل مرتبط املا الرفع أن أخر مبع أي بدفعها، االلتزام املؤسسة على و
ارجية املصادر على االعتماد زاد فكلما املؤسسة  1.املا الرفع درجة تزداد للتمويل ا

 2.املؤسسة قيمة إمجا إ أو األصول، إمجا إ الديون إمجا نسبة أهنا على املا الرفع عامل أو املا الرفع يعرف اكم

 المالي الرفع أثر: الثاني الفرع

اصة األموال على (D) االستدانة أثر إ املا رفع ال أثر مصطلح يشري  املا اهليكل على املا رفع ال أثر ويعتمد ، (Cp) ا
 . 3للمؤسسة

ايب األثر املا رفع ال أثر يقيس ذا املالية، املردودية على لالستدانة السليب أو اإل  املردودية مبعدل االستدانة تكلفة مبقارنة و
 4.االقتصادية

اصة األموال مردودية به نقيس ال املا الرفع أثر  5. الديون وتكلفة املردودية بداللة ا

دما أنه املا الرفع أثر مبدأ اعي نشاطها ال يف املقرتضة األموال واستثمار باالستدانة املؤسسة تقوم ع  فأهنا التجاري، أو الص
 .6املالية التكاليف من أعلى تكون أن املفروض من اقتصادية نتيجة اعلى ذلك جراء من صل

يم أما دات أو قروض كانت سوء( الثابت الدخل ذات التمويل املصادر على أصوهلا متويل يف املؤسسة اعتماد درجة أنه على املا الرفع فعرف دي ابرا  ال املخاطرة درجة على يؤثر كما املالك عليها صل ال األرباح على يؤثر مما )ممتاز سهم أما س
 7.هلا يتعرضون

ني خضير إلياس 1                                                             يل فائز الحمد لي الرفع بين العالق الصبيحي، سريح ه ائد الم ، ع ، االقتصادي الع مج األس  األنبار جامع اإلداري
لي الرافع أثر االغا، محمد بسا 2 .150،ص2012 سن8 العدد 4 المج ف الم يل تك ى التم ئد معدل ع ى الع ر ع ادة لنيل مقدم رسال ،اإلستثم  األعمال إدارة في الماجستير ش

؛ الجامع ز Khemissi Chiha, gestion et stratégie financière, 1 ère edition, édition houma, Alger, 2005, p 57. 4 3 .80ص 2005؛ غزة اإلسالمي د أهمي ، غني الج رص إعتم سي الب يي ك دي ت يل المؤسس مرد ره تم ادة لنيل مقدم رسال ،تط  التسيير ع في الماجستير ش
دة 5 .97،ص 2012 سن ي، مي لي الرفع أثر مي ى الم دي ع ال مرد ص األم طرة درج  الخ ، مرباح قاصد جامع ماستر، مذكرة ،المخ ف، أسماء 6 .13ص 2013 رق لي الرافع آلي دراس مخ يي في الم لي األداء ت مؤسس الم ، ل دي رة، ماستر، مذكرة االقتص ، مرباح قاصد جامع منش ، إبراهي منير 7 .19ص ، 2013 رق يل في الحديث الفكر هند ، الطبع ،الشرك تم ة الثاني  .80،ص 2005 مصر، المعارف، منش
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، رفع ال أثر بأن القول ميكن السابقة التعاريف خالل من  األموال مردودية على املديونية طرف من املمارس التأثري إ يشري املا
اصة، ذا ا ايب التأثري مدى بيان خالل من و  .املالية مردوديتها على املؤسسة يف للقروض السليب أو اإل

 : المالي الرفع ألثر الرياضية الصياغة: الثالث الفرع

، الرفع أثر حساب يف واضح أثر للضريبة ذا الضرييب الوعاء تقليل إ يؤدي االستدانة إ اللجوء أن حيث املا  تطرح الفوائد و
 عن التمويل من بدال باالقرتاض التمويل مثال تفضل مرتفع ضريبة معدل تدفع ال فاملؤسسات الضرائب، حساب قبل األرباح من

اصة األموال طريق  . 1أكرب سيكون املؤسسات هلذ الضرييب الوفر ألن ا

اصر على باإلعتماد العالقة تتحدد تيجة: RO  : التالية الع تيجة:  Rn ،العملياتية ال اصة األموال مردودية:  Rcp ،االقتصادية املردودية:  Re ،الصافية ال  ،الشركات أرباح على الضريبة معدل:  Is ، )االستدانة تكلفة( املالية املصاريف:  I ،الصافية االستدانة:  D ،ا

ا             تيجة ديد : يلي ما لدي تيجة بداللة الصافية ال  Rn=(Ro-i. D) . (1−Is)  العملياتية ال

اصة األموال قيمة على( (1املعادلة طريف وبقسمة  ( 𝑐𝑝   /−𝑖𝐷.(1−𝐼𝑠)    =Rn/𝑐𝑝    =Rcp =Ro/cp+D – i.D/cp +D/ cp/cp +D =Re−𝑖.𝐷/cp +D × (1−Is)× 𝑐𝑝 +𝐷/𝑐𝑝 =Re × ( cp +D/cp− iD/cp +D + CP +D/cp ) ×(1−Is) =( Re ×cp +D/cp – i.D/cp +D) ×(1−Is) Re cp/cp +Re D/cp−iD/cp) ×(1−Is) : أن جندد (Cp )ا

ي 1                                                            دة، مي  .15ص ذكر سابق مرجع مي
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Re + Re D/cp−iD/cp × (1−Is)  Rcp = Re×(1−Is)+(Re−i)×D/cp×(1−Is) 

،D/cp . : ( Re – i) ،املا اهليكل تركيبة ويقيس املا الرفع:  D/cp ،االستدانة وتكلفة االقتصادية املردودية بني اهلامش:  (Re –i) 1حيث ان :  اثر الرفع املا

ا فيكون  : لدي

اصة : األموال مردودية  املا الرفع أثر +االقتصادية املردودية ا

 : وبالتا

  اإلقتصادية المردودية  -المالية المردودية = المالي الرفع أثر

  المالية الرافعة : حاالت الرابع الفرع

اصة، األموال مردودية على االستدانة أثر دراسة يف املا رفع ال أثر حساب من اهلدف يتمثل  أثر لالستدانة يكون قد حيث ا
ايب ذا سليب أثر هلا يكون أن ميكن كما املالية املردودية على إ وضحها أخرى، إ مؤسسة من يتباين و  2: يلي فيما وس

دوث و ت االستدانة عديمة المؤسسة حالة - أ ي حالة نادرة ا اصة بأمواهلا نشاطها بتمويل تقوم املؤسسة أن ع:و  دون ا
ارجية، االستدانة إ اللجوء الة ذ ويف ا  D = 0 → i  = 0 → Rcp = [Re+(Re−0).0/cp].(1−Is) Rf=Re. (1−IBS) :  التا بالشكل تكتب املا الرفع أثر صياغة تصبح ا

الة، ذ يف ، رفعل أثر يوجد ال ا اصة األموال مردودية تتساوى وبتا املا  على الضريبة اقتطاع  بعد االقتصادية املردودية مع ا
 .  الشركات أرباح

 : المستدينة المؤسسة حالة  -ب

م االستدانة تعد  م أهنا كما التمويل، مصادر أ  على للقدرة منو قيق إ يودي الذي األمر املردودية مستويات سني يف تسا
م تعترب وال الذايت، التمويل ي 1                                                            .التمويل وسائل أ دة، مي سف ساسي بن إلياس 2 1ص ذكر سابق مرجع مي  274ص ذكر سابق مرجع قريشي، ي
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 . املؤسسة فيها تقع أن ميكن حاالت ثالث بني التمييز ب ا االستدانة، مستويات مراقبة الضروري من لكن

الة ذ يف : االستدانة تكلفة من أقل االقتصادية المردودية حالة  االعتماد بزيادة أي للمؤسسة صا غري املا الرفع يكون ا
 0 = >Rf = (Re − i) D/CP  > 0 < (Re  – i) . املالية املصاريف زيادة خالل من االخنفاض ذا ويسجل املالية املردودية اخنفاض إ تؤدي قروض على
 . سالب املا الرافع أثر يكون العالقة ذا خالل ومن

الة ذ يف : االستدانة تكلفة تساوي االقتصادية المردودية حالة  املردودية املالية املردودية أن أي االستدانة انعدام حالة نفس ا
 . املالية املردودية على أثر بدون يكون املا الرفع وبالتا ، االقتصادية

دما : االستدانة تكلفة من أكبر االقتصادية المردودية حالة  ذ يف االستدانة معدل من اكرب االقتصادية املردودية تكون ع
الة ايب لألثر نظرا ، املؤسسة صا يف املا الرفع يكون ا  0 = >  RF  = ( Re – i ).D/CP  >  0 .1 < ( Re – i ) .  للمؤسسة اال
، الرفع بزيادة املالية، املردودية سني ميكن إذن  .  املالية املردودية زيادة إ يؤدي االستدانة إ للجوء زيادة ميكن أي 𝐷/CPاملا

 2:  المالي الرفع ألثر الموجهة االنتقادات بعض

هما كل يبحث حيث واملقرضني املسامهني من كل مصا بني التضارب اصة مصلحته قيق على م  تعظيم يف تتمثل وال ا
  ؛ ثروته

ذا دائما ثابت الفائدة معدل فإن املؤشر ذا وحبسب Re>i كانت إذا ما حالة يف املؤسسة دم املا رفع ال مؤشر  غري و
  ؛ واقعي

 ؛ أساسها على احتسابه مت الذي الرفع أثر يف املبالغة إ يؤدي مما الفائدة، معدالت يف األحيان بعض يف املبالغة

اصة األموال مردودية على االستدانة أثر دد الرفع أثر مؤشر أن رغم  ال) املثلى االستدانة ( لالستدانة حدود يضع مل أنه إال ا
داف قيق من متكن  يف مستمرة زيادة يع ال االستدانة إ باستمرار املؤسسة وء أن سابقا ذكرنا كما حيث املؤسسة، أ

اصة أمواهلا مردودية ا ولعل عديدة اطر إ ذلك جراء املؤسسة تتعرض وقد بل ا  يف مستمرة على ومثال اإلفالس، أخطر
اصة أمواهلا مردودية ا ولعل عديدة اطر إ ذلك جراء املؤسسة تتعرض وقد بل ا  أكرب اهنيار ذلك على ومثال اإلفالس، أخطر

ة املالية األزمة يف العاملية املؤسسات  .  الرا

 

سف ساسي بن إلياس 1                                                            لي التسيير قريشي، ي س الم م بن 2 .9، ص ، تطبي در  .13ص ذكر سابق مرجع سماح، د



  المالي لرفعاإلطار المفاهيمي للمردودية و الفصل األول                          

  

 الدراسات السابقة للموضوع –األدبيات التطبيقية : المبحث الثاني

 : دراسات السابقةالمطلب األول

ة يف وتقييم قياس:  االقتصادية للمؤسسة املا األداء ،عشي عادل راسةد: 1دراسة   حالة( ، دراسة 2002-2001) س
اعة مؤسسة  ومراحلها التقييم عملية معرفة اولة فيه املتحكمة والعوامل االقتصادية املؤسسة أداء على التعرف إ الدراسة ذ من اهلدف   .الكوابل ص
 املا األداء تقييم معايري ديد اولة مث االقتصادية، املؤسسات يف املا األداء وتقييم لقياس الضرورية املعلومات ومعرفة

ا، ذلك يف املستخدمة واملؤشرات زائرية االقتصادية املؤسسات إحدى يف الذكر السابقة املؤشرات تطبيق األخري ويف وتفسري  .ا
تائج إ الباحث توصل وقد وات كافية مالية مردودية املؤسسة حققت : التالية ال  السائدة الفائدة بأسعار مقارنة الثالث للس

اصة، األموال وراء من جيد عائد قق فاملؤسسة بالسوق، ذا موجب املا الرفع أثر كان ا ايب الدور على دليل و  الذي اإل
اصة األموال مردودية على موجب تأثري له كان فاالقرتاض املؤسسة، مردودية على املديونية تلعبه  بيسر تتمتع املؤسسة أن مبا ا

اعات ملؤسسة األفضل فمن سن، ويف جيد ما  من سيزيد ذا ألن القروض على نشاطها متويل يف أكثر تعتمد أن الكوابل ص
وات خالل املؤسسة استطاعت املالية، مردوديتها  كفاءة على دليل فهذا ألصحاهبا، القيمة إنشاء2000 ،2001، 2002 الس

 .جيد بأداء تتمتع وأهنا املؤسسة، مسريي

و توضيح العالقة )األثر السليب أو اإلجايب( على  اتفقتمن ناحية اهلدف لقد  ذ الدراسات حول اهلدف رئيسي واحد و
 1املؤسسات اإلقتصادية .

 .2007 املا يف املؤسسات االقتصادية اآلداء وتقييم قياس عبد الغني دادن :2 دراسة

اولت أثر زائر وباريس من إعداد الباحث عبد الغ دادن. دراسة ت  الرفع املا على املؤسسات بشكل عام حال بورصة ا

ذ االطروحة االجابة على  األسئلة التالية: حاول الباحث من خالل 

اءا على مؤشرات املالية  ل يكلها املا ب ا الداخلي وسلوك  ميكن للمؤسسة معرفة وتقدير قيمتها السوقية، معدل منو
 واالقتصادية؟

مذجة املالية يف  و الدور الذي ميكن أن تلعبه احملاكاة املالية وال ل ميكن لألداء مفهوم مغاير يف املؤسسة بعد دخوهلا للبورصة؟ ما
 ؟ذا املضمار

 

الية. ا ا ة الدراسة ال مشلت الشركات املدرجة يف البورصة مع دراست سس المالي األداء عشي، عادل 1                                                            اشرتكت الدراسة السابقة يف عي م سسا تسيير تخصص التسيير ع في مذكرة ماجستير االقتصادي ل ،بجامع الم  خيضر محمد الصناعي
 .2002-2001، سن بسكرة
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الية تعا أثر الرفع من خالل املردودية املالية )كمتغري تابع(.  1أما االختالف كان يف الدراسة ا

 بورصة يف العامة املدرجة املسامهة للشركات املا األداء على املا الرفع تأثري مدى .2013دراسة جميل حسن نجار :3سة درا
  .فلسطني

ل يوجد أثر للرفع املا على أداء املا   هتدف الدراسة على عالقة بني الرفع املا و االداء املا للشركة باإلشكالية التالية " 
للشركات املدرجة يف بورصة فلسطني للمؤشرات التقلدية مثل العائد على االصول ، العائد على حقوق امللكية ، العائد على 

ل يوجد أثر الرفع املا على القيمة السوقية للشركات املدرجة يف بورصة فلسطني مقاسا حسب املبيعات و معدل منو امل بيعات ؟ 
ا  tobins'qمنوذج  بثق أمهية الدراسة يف أهنا تبحث يف موضوع يربط بشكل مباشر أو غري مباشر باملزايا ال ميكن أن يوفر ت

فيض املصاريف وزيادة االرباح و السيولة الرفع من خالل تقليل تكلفة التمويل و اإلستفادة م ن املزيا الضريبية ومن مث أثر على 
ذ الدراسة أسلوبني لقياس أداء املا للشركة :   لدى الشركات ، كما تستخدم 

 كمقياس لألداء  Tobins'q االول من خالل إستخدام مؤشرات األداء احملاسبية التقليدية و الثاين يتم فيه أستخدام منوذج
ا لألثار املرتتبة على إستخدام الرفع املا يف متويل مما يتيح اإلسرتشاالسوقي ديد شأت ، بإضافة إ  د هبا من قبل مجيع م
دفت الدراسة إ إختبار العالقة بني الرفع املا لدى شركات املسامهة األعمال ية،  و العوائد املالية هلذ الشركات إعتماد  فلسطي

سابية ، إختبار العالقة بني الرفع املا و القيمة السوقية لشركات مسامهة  املقاييسعلى  يةا موذج  الفلسطي   Tobins'qو فقا ل

ية مع نصوص العامة العاملة يف فلسطني وصلت  التحقق من مدى انسجام السلوك التمويلي لدى شركات املسامهة العامة الفلسطي
تائج ال أوضحت أثر  تمام هبذا املوضوع الدراسة ا ال ية ا اإل الرفع املا على القرارات التمويلية و إدارات الشركات الفلسطي

افسية ، و أيضا وجود عالقة إرتباط سلبية للرفع املا على معدل منو  سن األداء املا هلذ الشركات ومن مثا قدرهتا الت مما 
ذا يع أن شركات وات الحقة و قق معدل منو أفضل من معدل  املبيعات خالل الس املسامهة العامة موضوع البحث ميكن أن 

الذي مت رصد يف التقارير املالية لتلك الشركات خالل فرتة الدراسة ، و أيضا أثر الرفع املا على قيمة السوقية للشركات املدرجة 
      2يف بورصة فلسطني أن أثر سالبا .

راه  عبد الغني دادن 1                                                            ( 2015) املالية املردودية على املا الرفع أثر ،سماح دومة بن دراسة  :4 ةدراس ح دكت ، أطر ذج لإلنار المبكر بإستعمال المحاكاة المالي ارساء نم سسا االقتصادي نح تقيي األداء المالي في الم قياس 
، جامع الجزائر  رة، ع االقتصادي سطين 2 .غير منش رص ف شركا المساهم العام المدرج في ب ثير الرفع المالي ل س الع  جميل حسن نجار مدى ت مج جامع األزهر بغزة، س

د  . 2013 1العدد15 االنساني ، مج
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 الصغرية مؤسسات على الدراسة تطبيق خالل من وذلك املالية، املردودية على املؤثرة العالقة ومعرفة تقييم إ الدراسة ذ وهتدف
ة أخذ مت حيث بورقلة، واملتوسطة  الدراسة ذ دف ولتحقيق 2013 غاية إ 2010  الفرتة خالل مؤسسة 65 من مكونة عي

هج استخدام مت ة ملؤسسات املالية والقوائم للبيانات اإلحصائي والتحليل الوصفي امل   .العي

 والرحبية املا الرفع بني عالقة وجود عدم اك أن إ املالية واملردودية املا الرفع بني عالقة وجود إ الدراسة نتائج وخلصت
سبة )املا الرفع( عالقته أن كما األصول دوران ومعدل اإلمجالية  على تعتمد املؤسسات ذ أن على تأكيد ي اهليكلية بال
 .التمويلية ياكلها يف املديونية

ة الدراسة. الية يف موضوع أثر الرفع املا على املردودية املالية و االختالف يكمن يف عي ذ الدراسة مع الدراسة ا  1اشركت 

 باللغة األجنبية: دراسات

  .Dr. Anas AL-qudah-Dr.Mahmoud LA ham(2013)   The Effect of Financial Leverage & Systematic Risk on stogk Returns in the Amman Stock Exchange  1: 1 دراسة
هجي واملخاطر املالية الرافعة أثر ملوضوع الدراسة ذ سعت  شركات على الدراسة تطبيق مت حيث املالية األوراق عائدات على امل

اعية  .عمان بورصة يف املدرجة الص

ظمة املخاطرة بني العالقة تقييم إ الدراسة هتدف فوذ امل ا ومدى املا وال  خالل وذلك املالية، األوراق عائدات على تأثري
اعية شركات على تطبيقها ة أخذ مث حيث املالية لألوراق عمان سوق يف املدرجة الص  الفرتة خالل شركة 48 من مكونة عي
هج استخدام مت الدراسة ذ ولتحقيق 2000 - 2009 من املمتدة ة لشركات املالية القوائم يف والتحليلي الوصفي امل  وتؤكد العي
 2. األسهم يف دث ال املتغريات من % 4 4 تفسر املستقلة املالية املتغريات أن إ الدراسة ذ وخلصت املستقلة للمتغريات إحصائية داللة ذو تأثري وجود على الدراسة

بية و العربية و أدوات و  ة الدراسة املؤسسات املدرجة يف البورصة العاملية و االج الية يف عي ذ الدراسات مع الدراسة ا اشرتكت 
ة املوضوع.  أساليب ملعا

اولت أثر الرفع املا على املردودية    .املالية للمؤسسات املدرجة يف البورصةدراسات ت
 Mohammad Ali (2014 ) 2 دراسة

، بن سماح 1                                                            م دي ع المالي الرفع أثر د سسا المالي المرد م ، الصغيرة ل سط با الستكمال مذكرة المت ادة متط  قاصد جامع ماستر، ش
  .Dr.Anas AL-qudah, Dr.Mahmoud LahamResearch. The Effect of Financial Leverage & Systematic Risk on StockReturns in the Amman Stock Exchange Journal of Finance and AccountingFaculty of Economics and Business, Jadara University Jorda ,2013 2 .2015 رق مرباح،
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"Relationship between Financial Leverage and Financial Performance" 
ة على الدراسة ذ وطبقت ،املا واألداء املالية الرافعة بني العالقة اختبار إ الدراسة ذ دفت  يف مؤسسة 20 من مكونة عي
 . 2013إ  2006 من املمتدة الفرتة خالل املالية لألوراق )باكستان( كراتشي سوق يف املدرجة الكيمياء قطاع

م ومن تائج أ ابية العالقة أن إليها املتوصل ال  الرافعة مع العامل املال رأس على والعائد ربح صايف األصول، على العائد بني إ
تائج وتبني املالية، والرافعة امللكية حقوق على العائد بني سلبية وعالقة املالية ابية عالقة وجود أيضا ال فوذ بني إ  واألداء املا ال

 1. املالية سياستها تعزز أن ميكن الكيميائي القطاع شركات وبتا العدم فريضة ورفض البديل قبول خالل من املا

الية يف موضوع أثر   ذ الدراسة مع الدراسة ا ة الدراسةاشركت   .الرفع املا على املردودية املالية و االختالف يكمن يف عي

  

                                                           1 Mohammad Ali, Relationship between Financial Leverage and Financial Performance, Evidence of Listed Chemical Companies of Pakistan, Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697, Vol 5, No 23, 2014 
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  خالصة الفصل:

ظرية و التطبيقية  ذا الفصل االدبيات ال اول  ا حيثت يم من موعة إ األول املبحث يف تطرق  ل باملوضوع املتعلقة املفا
اول كما قياسها وكيفية أنواعها وتعرفها، املالية املردودية إ التطرق فيه مت الذي الدراسة ملردودية اب وعالقته لرفع املاا أيضا ت

  .املالية

ادف و اإلستمرارية . قيق اال ا ا ان سياسة املؤسسة يف   كما توصل

ا إ  عل املؤسسة تتخلى عن االستقاللية املالية و لرفع املا اكما تطرق و ما  و نسب قياسه و البحث عن مصادر التمويل 
ا الثاين املبحث ص فيما أمالرفع املا اتوسع نطاق االستدانة أو  اول ها العربية السابقة الدراسات من موعة فيه فت بية م  واألج

ا، مبوضوع عالقة هلا ال م استعراض خالل من وذلك دراست وانب أ  الدراسة، من اهلدف يف واملتمثلة الدراسات هلذ األساسية ا
ة ة وطريقة املستخدمة العي م ذكر وكذا املعا تائج أ ا األخري ويف إليها، املتوصل ال ا الدراسات ذ مبقارنة قم الية بدراست   .ا

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 :الثاني الفصل
 على يالمال رفع ألثر التطبيقية الدراسة
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 : تمهيد

ظرية الدراسة بعد اول السابق الفصل يف ومتمثلة املبحث هلذا ال ت ظري اجلانب بإسقاط الفصل ذا يف س  من وذلك الواقع على ال
ل اجلز أخذت املؤسسات املسعرة يف بورصة  اليت التطبيقية الدراسة خالل ة ,حبيث يتم إبراز اجلوانب اخلاصة باملوضوع  ائر كعي

 .الدراسة 
ذ الدراسة املتعلقة مبوضوع أثر الرفع املا هجية للدراسة امليدانية  أن  ديد إطار و طريقة امل  أن إذعلى املردودية املالية تتطلب 

ظيم أساس يعترب االسلوب ذا  سهلة بطريقة املوضوع بدراسة يسمح كما نتائج، إ والوصول البحث أجل من املعلومات لت
 . وواضحة

قوم الدراسة فرضيات صحة مدى واختبار ذلك قيق وبغية قدم حيث مبحثني، إ التطبيقية الدراسة فصل بتقسيم س  يف س
ة و تمع األول املبحث عرض الثا املبحث أما التحليل، يف املستخدمة األدوات كذا و الدراسة عي تائج فيه س  إليها املتوصل ال

اقشتها  .وم
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  : الدارسة في المستخدمة واألدوات الطريقة  :األول المبحث
 

 بعض توضيح من البد التابعة، املتغريات على املستقلة املتغري تأثري ومدى املتغريات، بني العالقة طبيعة دراسة يف الشروع قبل
تها، الدراسة تمع يف واملمثلة راسة الد جوانب ديد وعي  كل عليها املعتمد اإلحصائية األدوات وكذا قياسها، وكيفية متغرياهتا و

 . التاليني املطلبني خالل من له التطرق سيتم ذا

 الدارسة :  في المستخدمة الطريقة  :األول المطلب

ة دراسة على االعتماد مت الدراسة موضوع معاجلة أجل من  إسقاط خالل مناملؤسسات املسعرة يف بورصة اجلزائر وذلك  من عي
ظري اجلانب اول األول الفرع فرعني على املطلب ذا توي التطبيقي، اجلانب على ال ة تمع يت  فيه مت الثا أما الدراسة وعي

 . الدراسة ومعطيات البيانات مجع

  الدراسة :  وعينة مجتمع :األول الفرع

  الدراسة مجتمع : أوال

عرض ة املسعرة يف البورصة   مؤسسات من املتكون الدراسة تمع اجلزء ذا يف س  2015ا غاية  2010اجلزائر من س
 : الدراسة ومعطيات البيانات جمع  :الثاني الفرع

داف إ الوصول بغرض  : يف واملتمثلة الالزمة املعطيات مجع مت الفرضيات واختبار للدراسة املسطرة األ

تائج حسابات وجداول ميزانيات من املالية والقوائم والبيانات املعطيات يف تتمثل: األساسية البيانات املدرجة يف  للمؤسسات ال
 البورصة خالل فرتة الدراسة

 .باملوضوع املتعلقة السابقة واملقاالت الدراسات ا باإلضافة واجملاالت الكتب يف وتتمثل : الثانوية البيانات

  التحليل في المستخدمة واألدوات المتغيرات تحديد : الثاني المطلب

 يف املستخدمة واالدوات الدراسة متغريات على التعرف املطلب ذا يف سيتم السابق املطلب يف الدراسة تمع على التعرف بعد
  التحليل
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ي  :األو الفرع راس متغيرا تح  :ال

اسبية مالية طبيعة ذات معلومات لقياسها يتطلب كمي متغري ي املالية، املردودية : الرئيسي التابع المتغير يف  متمثلة و
ذا املالية القوائم رجات  املدرجة يف البورصة  للمؤسسات املالية املردودية على املا الرافع اثر دراسة بغرض و

سبة مت الذي االستدانة، إ املؤسسة جلوء اثر يدرس الذي املا الرفع يف املستقل املتغري يتمثل : المستقل المتغير  قياسها بال
 .اخلاصة األموال إمجا على الديون إمجا

اني الفرع راس مراحل  :ال  : ال

تائج إ الوصول اجل من  :  التالية املراحل تتبع سوف الدراسة ذ من املرجوة ال

 ؛ احملددة الدراسة خالل املالية املردودية حساب

ة مؤسسات من مؤسسة لكل املا الرفع نسبة حساب ة لكل خلاصة االموال على الديون نسبة خالل من الدراسة عي  من س
وات  ؛ الدراسة س

ددهتا املالية املردودية على املا الرفع بني اإلحصائية الداللة اختبار  SPSSو Microsoft Excal  جبرنام خالل و
 : على نعمل سابقا املذكورة الدراسة فرضيات خالل من إذن

  تتمثل فهي الفرعية، الفرضيات عن أما (Y1) املالية واملردودية (X) املا الرفع بني العالقة دراسة يف وتتمثل : الرئيسية الفرضية
 : يف

 التحليل في المستخدمة األدوات  :الثالث الفرع

  الوصفي اإلحصاء

  االستدال اإلحصاء

   SPSSوبرنامج  Microsoft Excel 2007 االلكرتو اجملدول برامج
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 الدارسة نتائج وتفسير وتحليل عرض  :الثاني المبحث
 

دار وذلك  هندف من خالل إستعمال األساليب اإلحصائية , و املتمثلة يف لوحة اإلنتشار , مصفوفة اإلرتباط , ومعادلة األ
ذا املبحث ميثل أخر جزء يف الدراسةSPSSباستحدام ) اول الدراسة يف املستخدمة واألدوات الطريقة حددنا ما بعد, ( ,  ت  س

تائج عرض يلي ما يف ليلها إليها املتوصل ال اقشتها و تائج إ الوصول أجل من وم هائية ال  الدراسات نتائج مع مقارنتها و ال
 . السابقة

  الدارسة نتائج عرض : األول المطلب
ا ما بعد ة اخلاصة املعلومات بتجميع قم عرض سبق، ما يف ومعاجلتها وتلخيصها الدراسة بعي تائج املطلب ذا خالل من س  ال

تائجاالرسومات البيانية , معامالت االرتباط و مع من إليها املتوصل دار , و قراءة ال  . مالت دوال اال

ي نسب تحليل  :األو الفرع و   المر

 املالية املردودية  نسب ليل : أوال

ي املختلفة، نشاطاهتا خالل من األرباح قيق على املؤسسة قدرة بأهنا املالية املردودية تعرف  اجلانب يف  )ذكرمها مت( نوعان و
ظري سبة مت إعداد اجلدول التا : مت أن بعد واالقتصادية، املالية املردودية ال  حساب ال

 الدراسة لعينة المردودية متوسط تطور يوضح : (2 – 1 )الجدول

لي المردودي             النس / السنوا          0.45 2015 0.24 2014 0.23 2013 0.45 2012 0.05 2011 0.45 2010 الم
   الدراسة ل للمؤسسات املالية القوائم على اعتمادا ةالطالب إعداد من : المصدر    
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 :  املالية املردودية

سبة ذ دد خالل  من ونالحظ اخلاصة االموال حجم رفع من املؤسسة متكن نتائج قيق يف اخلاصة األموال مسامهة مستوى ال
ة 2-1الشكل ) وات الدراسة حيث يف س فاضا يف س فاض إ سبة  2011 – 2010( انا املردودية املالية شهدت ا بلغت ال ة  0.05 -  0.45 ة   0.45إرتفعت ا  2012أما عن س سبة  2013و يف س فاض ب كحد أد   0.23واصلت اال

سبة  ذ ال فاض ا تسجله  ة  2014وواصل اال سبة  2015لرتتفع يف س  0.45ب
 :تحليل النتائج  :الثاني الفرع

 الرفع يف رأس املال و املردودية املالية نتائج إحتبار الفرضية الرئسية 

0H وية ذات داللة إحصائية بني الرفع املا ل الدراسة . : التوجد عالقة مع  و املردودية املالية للمؤسسات املدرجة يف البورصة 

1Hوية ذات داللة إحصائية بني الرفع املا  بني املتغري املستقل و التابع لوحة اإلنتشار1 و املردودية املالية للمؤسسات املدرجة يف البورصة   : توجد عالقة مع

قاط بني الرفع املا(2-1الشكل رقم)   و املردودية املالية : يوضح متثيل سحابة ال

 
 

رجا برنامج ا الطالب باإلعتما على م ر : من إع   SPSS المص
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 التعليق :
اك عالقة  ا انه  ذا الشكل أعال يتضح ل ل الدراسة بني الرفع املابقراءة  , لدى سوف يتم  و املردودية املالية للمؤسسات 

دار اخلطي البسيط. ذ العالقة باستعمال منوذج اال دار اخلطي:  2 الكشف عن  ليل اإل  . 
موذج التا الذي ميثل العالقة املفرتضة :  Yi = β0+ βixi +εi من أجل دراسة العالقة بني املتغريين مت صياغة ال

 : متغري مستقل xi تعبر عن ميل الخط المستقيم الذي يوضح العالق  :Bi : قيمة ثابتةB0 متغري التابع : Yi انا:حيث 

εi:  اخلطأ العشوائي 

 و املردودية املالية : نتائج العالقة بني الرفع املا( 2-2رقم )  اجلدول
 

 

.المردودي
لي  الم

.الرفع
لي  الم

   

Corrélation de 

Pearson 

.المردودي
لي  الم

1.000 .185 

لي.الرفع  1.000 185. الم

Sig. (unilatéral) المردودي.
لي  الم

. .363 

لي.الرفع  . 363. الم

N المردودي.
لي  6 6 الم

لي.الرفع  6 6 الم

 

رجات برنامج     spssاملصدر من إعداد الطالبة باألعتماد على 
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ط (:3 2-جدول رقم ) مل االرتب  يوضح مع
 

Modèl

e R R-deux 

R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

1 .185a .034 -.207- .0062855 

رجا برنامج  ا الطالب من م ر : إع  spssالمص

 
 

 

 

و رقم لي للنمو2-4 )الج الل ال  ( : يوضح ال

 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl 

Carré 

moyen F Sig. 

1 Régressio

n 
.000 1 .000 .142 .0425b 

Résidus .000 4 .000   

Total .000 5    

 

مج  لب من مخرج برن  spss  المصدر من إعداد الط

 

دار اخلطي بني املتغري املستقل الرفع املابعد  و املردودية املالية املتغري  إجراء اختبار الفرضية الرئيسية وذلك لتحقق من منوذج اال
سبة    ي قوة ضعيفة   0.18التابع , يتضح أن معامل االرتباط بني املتغريين بال حيث أهنا تعرب عن قوة تفسريية بني املتغريين و 

ذا قيمة معامل التحديد اليت سجلت قيمة  موذج و املقدرة    0.034نسبيا , و افة باالض  0.042مبستوى الداللة الكلية لل
وية  ي أقل من مستوى املع ة يف اجلدول و وية إحصائية للمعامل املبي   0.05إ مستوى مع

تائج نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية البديلة .  حسب ال

تج إ أن نسب مؤشر إمجا الديون  أموال اخلاصة كانت أقل من نسب مؤشر األول. /نست
تائج نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية البديلة .     حسب ال
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 لوحة اإلنتشار بني املتغري املستقل و التابع 1 حساب مؤشر أجمالي الديون على االموال الخاصة: 2

قاط بني الرفع يف رأس املال و املردودية املالية2-2الشكل رقم)   (: يوضح متثيل سحابة ال

 
رجا برنامج  ا الطالب من م ر : من إع  spssالمص

 

 التعليق :
اك عالقة بني الرفع يف رأس املال و املردودية املالية ا انه  ذا الشكل أعال يتضح ل من خالل مؤشر إمجا الديون على  بقراءة 

دار اخلطي البسيط. ذ العالقة باستعمال منوذج اال ل الدراسة , لدى سوف يتم الكشف عن           االموال اخلاصة للمؤسسات 
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 . تحليل اإلنحدار الخطي:  2
موذج التا الذي ميثل العالقة املفرتضة :  Yi = β0+ βixi +εi من أجل دراسة العالقة بني املتغريين مت صياغة ال

 

 (: نتائج العالقة بني الرفع يف رأس املال و املردودية املالية 2-5اجلدول رقم ) 

.المردودي  لي لي.الرفع الم  الم

Corrélation de Pearson المردودي. لي  090. 1.000 الم

لي.الرفع  1.000 090. الم

Sig. (unilatéral) المردودي. لي  433. . الم

لي.الرفع  . 433. الم

N المردودي. لي  6 6 الم

لي.الرفع  6 6 الم

رجا برنامج  ا الطالب من م ر: من إع  spssالمص

 

 

ط6 2-جدول رقم ) مل االرتب  (: يوضح مع

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 .090
a
 .008 -.240- .18478 

رجا برنامج  ا الطالب من م ر: من إع  spssالمص

 

 

 

و رقم)  لي للنمو2-7الج الل ال  ( : يوضح ال

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression .001 1 .001 .032 .036
b
 

Résidus .137 4 .034   

Total .138 5    

رجا برنامج  ا الطالب من م ر: من إع  spssالمص

 

دار  اخلطي بني املتغري املستقل الرفع يف راس املال و املردودية املالية بعد إجراء اختبار الفرضية الرئيسية وذلك لتحقق من منوذج اال
سبة  حيث أهنا   0.09املتغري التابع ,وحسب مؤشر إمجا الديون على األموال اخلاصة يتضح أن معامل االرتباط بني املتغريين بال

ذا قيمة معامل ي قوة ضعيفة نسبيا , و مبستوى  0.008التحديد اليت سجلت قيمة  تعرب عن قوة تفسريية بني املتغريين و 
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موذج و املقدرة    ي أقل من مستوى   0.036الداللة الكلية لل ة يف اجلدول و وية إحصائية للمعامل املبي باالضافة إ مستوى مع
وية   0.05املع

تائج نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية البديلة  حسب ال

تج أن املؤشرين هلما نفس ال  تيجة إ ان نسب مؤشر إمجا الديون على األموال اخلاصة كانت قل من نسب املؤشر االولنست

 

 مناقشة نتائج الدراسة التطبيقية المطلب الثاني :

 العالقة بين الرفع المالي و المردودية المالية 

و موضح يف  ا صاعدا تارة كما  ا ا نزال تارة و ا ا حىن العالقة يأخذ إ العالقة بني املتغريين ليست عالقة خطية أي ان امل
ال معني  ( ويفسر ذلك ان لرفع املا2-2الشكل ) ايب على املردودية املالية وذلك بزيادة املردودية املالية ضمن  , مث أثر إ

 أقل مردوديتها تكون املا يكلها يف الديون على تعتمد الذي  املؤسساتا ميكن القول أن  لرفع املا يضهر االثر السليب 
املؤسسات اليت ترفع رأس ماهلا عن  أي ان على الديون بقدر قليل . أو إعتماد الذايت متويلها على تعتمد الذي باملؤسسات مقارنة

 طريق اللجوء ا البورصة تكون مردوديتها عالية مقارنة مبؤسسات غري مدرجة .
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 الفصل: ةخالص

ذا الفصل خصص للحانب التطبيقي , حيث مت فيه اإلجابة عن اإلشكالية الرئسية م الرفع  يف  للبحث و املتعلقة كيف يسا
 يف املردودية املالية للمؤسسات املدرجة فيها .عن طريق اللجؤ ا البورصة املا 

ة الدراسة , ومتغريات الدراسة, وكذلك  ة املالئمة لدراسة , ومت وصف عي ديد العي اوال : التطرق ا وصف اجملتمع الدراسة و 
دار البسيط.اإلاألساليب   حصائية املستعملة و متمثلة يف أسلوب اإل

ليل الوضعية املالية للمؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر من خالل حساب بعض املؤشرات املالية خالل  ذ املرحلة مت  يف 
دم موضوع البحث . وات الدراسة اليت   س

ماذج اليت  للمؤسسات املدرجة يف و املردودية املالية لرفع املا تفسر العالقة بني يف األخري إختبار فرضيات الدراسة من خالل ال
ايب لرفع يف رأس املال على املردودية املالية .  بورصة اجلزائر , مت التوصل إ األثر اإل

ذا ان  ل الدراسة يؤثرلرفع املا نستخلص من  سبة للمؤسسات املدرجة يف البورصة  يف مردوديتها  أي زيادة االستدانة بال
اب هما عالقة طردية, وبتا األداء املا للمؤسسات يكون أفضل بعد دخوهلا البورصة . باال   أي انا العالقة بي
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ذا البحث دراسة العالقة بني  ا يف  م و املردودية املالية , و متثلت إشكالية الدراسة يف لرفع املا حاول لرفع المالي اكيف يسا
ظري للرفع املا و املردودية و , ؟عن طريق اللجوء الى البورصة في مردودية المؤسسات المسعرة فيها مت التطرق يف اجلانب ال

ظري مع الواقع العلمي الذي مت إجراء ع و إختبار مدى توافق اجلانب ال املؤسسات  لىتضن الفصل الثاين اجلانب التطبيقي و 
تائج كمايلى :   املسعرة يف بورصة اجلزائر , و متت التوصل ا ال

 :نتائج الدراسة

د اللجوء ا البورصة , ولكناملردودية ا في تعرضها ا خماطر مالية ملالية تتأثر بالرفع املا بشكل موجب بزيادة االستدانة ع  .ال ي

ذ االموال املقرتضة أكرب من الفوائد املرتتبة عليها.لرفع املا العالقة الطردية بني   و املردودية املالية , إذا كان عائد 

سن من أدائها املا ما يعزز  لرفع املا  يؤثر بشكل موجب على مردودية األموال اخلاصة للمؤسسات املدرجة يف البورصة و 
 إستمراريتها . 

 :اتمن خالل إختبار الفرضي

ا الع   اك ارتباطا ومتثل يف كون إ دار اخلطي البسيط على انه توجد غالقة بني املتغريين و أن  ليل اال القة كشفت نتائج 
 قبول الفرضية .موجب و بالتا 

سن مردوديتها املالية .لرفع املا إذن   عن طريق اللجؤ ا البورصة 

 : التوصيات 

ذ املؤسسات إستخدام  ايب على املردودية املالية للمؤسسات , إذا إستطاعت  ذ االموال املقرتضة  يكون الرفع املا ذو أثر إ
 لتحقيق عائد يفوق االعباء املدفوعة عليها.

سني أداء  ا مدراء املؤسسات العامة و اخلاصة إلبراز الدور الذي ميكن أن تؤديه البورصة يف  ضر ظيم ملتقيات وندوات  ت
 املؤسسات.

 تصال ادحديثة .ربط السوق املا يف اجلزائر باالسواق املالية العاملية عن طريق شبكات اال

عكس على األداء املا .  أدراج املؤسسات يف البورصة لتحسني مردوديتها الىت ت
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 : الدراسة آفاق

ا خالل من  حبث إشكاليات تكون أن املؤسسات املدرجة يف البورصة ميكن إقرتاح  يف املالية املردودية على املا الرفع ألثر دراست
ا وميكن اجملال ذا يف از  :يلي ما يف إ

 اجلزائر و بورصة ديب  . بورصة يف املدرجة املؤسسات املالية املردودية على املا الرفع اثر دراسة

 املالية قبل الدخول ا السوق املا و بعد. الرافعة على املالية املتغريات تأثري دراسة
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 لعربية ا باللغة المراجع و المصادر : أوال

س المالي التسيير قريشي، يوسف ساسي، بن إلياس  1 :الكتب ا ر ي زء ،تط شر، وائل دار الثانية، الطبعة األول، ا  لل
  عمان،

سسا س دربال، مسية 2 :المذكرات ي الم يل في االقتصا ها تم ي نم شورة غري ماجستري، مذكرة ،الداخ  جامعة م
ل عزي، سعيدة سارة 3 .2012 ورقلة -مرباح قاصدي ر من المالي الرافع أثر راس محا  غري ماسرت، مذكرة ،اإلسالمي المالي المنظ
شورة، ى المالي الرفع أثر دومة، بن مساح 4 .2011, ورقلة جامعة م ي ع سسا المالي المر م سط الصغير ل  الستكمال مذكرة ،المت
نحو إرساء نموذج لالنذار المبكر بإستعمال  -قياس و تقييم األداء المالي في المؤسسات االقتصادية عبد الغين دادان 5 .2015 ,ورقلة مرباح قاصدي جامعة ماسرت، شهادة متطلبات

زائر  أطروحة دكتورا بكلية العلوم اإلقتصادية المحاكاة المالية صيا دراسة بوغابه، حافظ مد 6  2006-2007و التجارية و علوم التسيري جبامعة ا ل خص ي ي تحيل المالي ال ال المر ا ناء لم  االشغا ال

مي دا  العم يل أساليبباست ي التح  جامعة االقتصادية، العلوم يف املاسرت شهادة الستكمال مقدمة مذكرة ،العام
ف المالي الرافع أثر االغا، مد بسام 7 .2012 ورقلة، ,مرباح قاصدي يل ت ى التم ى العائد معد ع يل مقدمة رسالة ،اإلستثمار ع  ل
امعة األعمال إدارة يف املاجستري شهادة وزي 8 .2005 ؛ غزة اإلسالمية؛ ا ية ا رص عتما أهمي ، غ سي ال ييم ك ي ت سس مر يل الم رها تم يل مقدمة رسالة ،تط  ل
ة التسيري علوم يف املاجستري شهادة ى المالي الرفع أثر ميلي، ميلودة 9 .2012 س ي ع ا مر اص األم اطر رج  ال  جامعة ماسرت، مذكرة ،الم

 .2013 ورقلة، مرباح قاصدي
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ييم في المالي الرافع آلي راس لوف، أمساء 10 اء ت سس المالي األ م ، ل ي  ماسرت، مذكرة االقتصا
شورة،  املؤسسات تسيري ختصص التسيري علوم يف مذكرة ماجستري االقتصادية للمؤسسة المالي األداء عشي، عادل 11 .2013 ورقلة، مرباح قاصدي جامعة م

اعية،جبامعة ة بسكرة خيضر مد الص   2002-2001، س

مدوين خضري إلياس 12 : المجالت ائد المالي الرفع بين العالق الصبيحي، سريح ليل وفائز ا م، ع  العلوم مج األس
ة  8 العدد 4 ةاجملل األنبار جامعة االقتصادية واإلدارية جار، حسن مجيل 13 .  2012س ى المالي الرفع تأثير مد ال اء ع شركا المالي األ ر جامعة لة ،ل  ، 15 اجمللد ، األز

 , جامعة امللك سعود. تحليل اإلنحدار الخطيبري عدنان ماجد عبد الرمحان , 14 .2013  فلسطني، غزة،,  01   العدد

  األجنبية باللغة والمصادر المراجع : ثانيا

1 Mohammad Ali, Relationship between Financial Leverage and Financial 

Performance, Evidence of Listed Chemical Companies of Pakistan, Research 

Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697, Vol 5, No 23, 2014 

2  Dr.Anas AL-qudah, Dr.Mahmoud LahamResearch. The Effect of Financial 

Leverage & Systematic Risk on StockReturns in the Amman Stock 

Exchange Journal of Finance and AccountingFaculty of Economics and 

Business, Jadara University Jorda ,2013. 

3 Khemissi Chiha, gestion et stratégie financière, 1 ère édition, édition houma, 

Alger.  



42  

 الفهرس

داء.................................................................................................  III اإل

 IV الشكر.................................................................................................

  .V امللخص...............................................................................................

 VI احملتويات.......................................................................................... قائمة

  VII ..............................................................اجلداول............................ قائمة

 VIII األشكال........................................................................................ قائمة

 .IX .........................................................................................املالحق  قائمة.

 X والرموز................................................................................ اإلختصرات قائمة

 املقدمة.............................................................................. .... ..............أ 

 1 ................................المالية والمردودية المالي للرفع والتطبيقية النظرية األدبيات : األول الفصل

  2..................................................................................................:متهيد

  3املايل....................................................... والرفع للمردودية املفامهي اإلطار : األول املبحث

 3وأنواعها.......................................................................... املردودية : األول املطلب

  3.......................املردودية.............................................................: األول الفرع

 3 املردودية............................................................................... أنواع: الثاين الفرع

 .6املايل............................................................................... الرفع: الثاين املطلب

 6املايل........................................................................... الرفع تعريف: األول الفرع

 6املايل.............................................................................. الرفع أثر: الثاين الفرع

 .7ايل...........................................................امل الرفع ألثر الرياضية الصياغة: الثالث الفرع



43  

 8............................................................................املالية الرافعة : حاالت الرابع الفرع

 10باملوضوع................................................... صلة ذات السابقة الدراسات : الثاين املبحث

 10واالجنبية:............................................................... العربية الدراسات: األول املطلب

 12......................................................................االجنبية الدراسات : املطلب الثاين

 14الفصل...................................................................................... خالصة

  المالية للممؤسسات المدرجة في البورصة المردودية على المالي الرفع ألثر التطبيقية الدراسة : الثاني الفصل

 15 .................................................................................................متهيد

  16...................................................الدراسة يف املستخدمة واألدوات الطريقة : األول املبحث

 16 الدارسة يف املستخدمة الطريقة:  األول املطلب

 17 ......................................................................الدراسة وعينة جمتمع: األول الفرع

 17............................................................الدراسة ومعطيات البيانات مجع: الثاين الفرع

 18..........................................التحليل يف املستخدمة واألدوات املتغريات حتديد: الثاين املطلب

 18..................................................................الدراسة متغريات حتديد: األول الفرع

 17.........................................................................الدراسة مراحل: الثاين الفرع

 18........................................................التحليل يف املستخدمة األدوات: الثالث الفرع

 19..................................................الدراسة نتائج وتفسري وحتليل عرض: الثاين املبحث

 19.................................................................الدراسة نتائج عرض: األول املطلب

 19 ......................................................................املردودية نسب حتليل: األول الفرع

 20...................................................................................حتليل النتائج : الثاين الفرع

 24.......................................................................النتائج ومناقشة حتليل: الثاين املطلب



44  

 25.........................................................................................الفصل خالصة

 27.................................................................................................اخلامتة

 30...................................................................................واملصادر راجع امل قائمة

 33................................................................................................املالحق

 42...............................................................................................الفهرس


