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الحمد ه الذ ي ور بكتاب الق لوب ،ف است ارتب ور العقول،أحمد أنجعالحمد ف اتحة
 :أسرار وخاتم تصريف وأقدار أمابعد
أ دي ثمرة ذا العمل إلى من س را على تربيتي ونجاحي
إلى الوالدين الكريمين حفظ م اه تعالى ورزق ا رضا م ،وأدعو اللم أن يغفر ل ما ويرحم ما كما
ربياني صغيرا.
إلى من أتق اسم مع م المحبة اأسرية إخواتي :صورية،خديجة،أمال،رزيقة،حيزية ،الة ،وأخي الذي
كان لي س دا وعونا لي "فتحي" ،والكتاكيت الصغار عبد الرحيم ومحمد إسام.
إلى كل أ لي وأصدق ائي وأخص بالذكر "أحمد" من قريب أو من بعيد الذين م في الق لب وا
تسع م ذ الورقة ،ف أسأل اه أن يجزي م خير الجزاء وأن يفتح ل م طريق الخير والبركة.
كما أ دي ذا إلى زوجي المستقبلي "عبد الو اب"
وإلى كل سالكي طريق العلم ،أسأل اه أن يفتح ل م أبواب العلم والرحمة.

الحمد ه الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعان ي ووفق ي على
إنجاز ذا العمل.
أتوج بجزيل شكري الحامل لكل معاني اامت ان والعرف ان بالجميل إلى
اأستاذ المشرف "حجاج محمد ال اشمي" حفظ اه لقبول اإشراف على
ذا العمل وحسن التوجي والمتابعة.
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى اأستاذ "بوضياف عبد الباقي" على كل
ما قدم لي إتمام ذ الدراسة.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع المؤطرين في المؤسسة التي
استقبلت ي وعلى المعلومات القيمة وحسن المعاملة طيلة فترة التربص.
الشكر لكل من ساعدني من قريب أو من بعيد ولو بالكلمة الطيبة.
طالبتا من المولى عز وجل أن ي فع ب ا غيرنا
{الل م أع ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك}

املخص
 وأ م مصادر لدتمويل لدي تعتمف عليها لمؤةس، ه لدفرلة ل تقييم لهيكل لدتمويلي ي لمؤةس لاقتصادي

هف

 حيث غطت ه، بااعتماد على درلة حاد ي شرك لدعموري دصناع لآجر، ةولء كانت مصادر لدتمويل لمقرض أو لممتلك
هل لموضوع لعتمفنا على لميزلنيات لمادي وجفول حسابات لدنتائج

 ومعا،4102  ل4102 لدفرلة لدفرة لممتفة من

 فمن هل لمنطلق مكن لعتبار أن لهيكل لدتمويلي ي لمؤةس و لدعنصر،  وأةلوب لمقابل مع لطارلت لدشرك، دشرك لدعموري
. أنه يصعب ل فيث عن مؤةس لقتصادي من دون يكل مويلي، لأةاةي
وقف خلصت لدفرلة أن شرك لدعموري تولزها لما ديس متولزنا ووضعيتها لمادي ضعيف وذدك من خال ما تناودته لدفرلة
 وأها تعتمف على لاةتفلن، من حليل لدوضعي لمادي باةتعمال مؤشرلت لدتولزن لما ونسب لهيكل لمادي خال فرة لدفرلة
 وذدك من خال أثر لدرلفع لمادي وعليها لا تمام أكثر بقرلرلت لدتمويل أها تلعب دورل4102 بشكل كبر خاص ي ةن
.حيويا ي رفع قيم لمؤةس ولدتقليل من لاةتفلن وبادتا لدشرك ا تتوفر على يكل مويلي أمثل
. التمويل الذاتي،مالية

 أثر رافعة، مردودية مالية، أداء مالي، أمثلية يكل تمويلي:الكلمات اافتتاحية

Résumé:
L' objectif de cette étude est d'optimiser la structure de financement dans l' institution
économique, les sources
les
plus
importantes de financement
dont ils dépendent
institution , si les sources de fonds ou la société acquise, selon empruntél' État dans l' étude de
briques fabricant Amorites, où cette étude a porté sur la période 2014-2016, pour résoudre ce
problème nous nous sommes appuyés sur les budgets financiers et comptes de
calendrier des résultats
pour l' entreprise
Amorites,
entretien
de
style
avec la compagnie de pneus, il est ce sens peut être considéré que la structure de financement
de l' organisation est l' élément clé, car il est difficile de parler de l' institution économique
sans structure de financement.
L'étude a conclu que l' équilibre financier de la société Amorites est pas Odeitha financière
équilibrée faible par l' étude citée de l' analyse de la situation financière en utilisant l' équilibre
budgétaire et ratios des indicateurs de structure financière au cours de la période d'étude, et ils
comptent sur les emprunts fortement , en particulier en 2015, grâce à l'incidence de
l' effet de levier financier ils accordent plus d' attention aux décisions de financement parce
qu'ils
jouent unrôle
majeur
dans l' augmentation de
la valeur de
l' institution
et de réduire les emprunts et par conséquent la société estnon disponible sur la structure
optimale de financement.
Mots –clés: optimisation de la structure de financement, la performance
financière, larentabilité financière, l' impact sur de levier, auto - financement.
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اإ داء
الحمد ه الذي نور بكتاب الق لوب ،ف است ارت ب ور العقول ،أحمد أن جعل الحمد ف اتحة
أسرار وخاتم تصريف وأقدار أما بعد:
أ دي ثمرة ذا العمل إلى من س را على تربيتي ونجاحي
إلى الوالدين الكريمين حفظ م اه تعالى ورزق ا رضا م ،وأدعو اللم أن يغفر ل ما ويرحم ما كما
ربياني صغيرا.
إلى من أتق اسم مع م المحبة اأسرية إخواتي :صورية،خديجة،أمال،رزيقة،حيزية ،الة ،وأخي الذي
كان لي س دا وعونا لي "فتحي" ،والكتاكيت الصغار عبد الرحيم ومحمد إسام.
إلى كل أ لي وأصدق ائي وأخص بالذكر "أحمد" من قريب أو من بعيد الذين م في الق لب وا
تسع م ذ الورقة ،ف أسأل اه أن يجزي م خير الجزاء وأن يفتح ل م طريق الخير والبركة.
كما أ دي ذا إلى زوجي المستقبلي "عبد الو اب"
وإلى كل سالكي طريق العلم ،أسأل اه أن يفتح ل م أبواب العلم والرحمة.

ف

طي

م

ة

الحمد ه الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعان ي ووفق ي على
إنجاز ذا العمل.
أتوج بجزيل شكري الحامل لكل معاني اامت ان والعرف ان بالجميل إلى
اأستاذ المشرف "حجاج محمد ال اشمي" حفظ اه لقبول اإشراف على
ذا العمل وحسن التوجي والمتابعة.
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى اأستاذ "بوضياف عبد الباقي" على كل
ما قدم لي إتمام ذ الدراسة.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع المؤطرين في المؤسسة التي
استقبلت ي وعلى المعلومات القيمة وحسن المعاملة طيلة فترة التربص.
الشكر لكل من ساعدني من قريب أو من بعيد ولو بالكلمة الطيبة.
طالبتا من المولى عز وجل أن ي فع ب ا غيرنا
{الل م أع ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك}

املخص
دف ذ الدراسة إ أمثلية اهيكل التمويلي ي امؤسسة ااقتصادية ،وأ م مصادر التمويل الي تعتمد عليها امؤسسة
سواء كانت مصادر التمويل امقرضة أو اممتلكة ،بااعتماد على دراسة حالة ي شركة العمورية لص اعة اآجر ،حيث غطت ذ
الدراسة الفرة اممتدة من  4102إ  ،4102ومعا ة ذا اموضوع اعتمدنا على اميزانيات امالية وجدول حسابات ال تائج
لشركة العمورية ،وأسلوب امقابلة مع إطارات الشركة ،فمن ذا ام طلق مكن اعتبار أن اهيكل التمويلي ي امؤسسة و الع صر
اأساسي  ،أن يصعب ا ديث عن مؤسسة اقتصادية من دون يكل مويلي.
وقد خلصت الدراسة أن شركة العمورية توازها اما ليس متوازنا ووضعيتها امالية ضعيفة وذلك من خال ما ت اولت الدراسة
من حليل الوضعية امالية باستعمال مؤشرات التوازن اما ونسب اهيكلة امالية خال فرة الدراسة ،وأها تعتمد على ااستدانة
بشكل كبر خاصة ي س ة  4102وذلك من خال أثر الرافعة امالية وعليها اا تمام أكثر بقرارات التمويل أها تلعب دورا
حيويا ي رفع قيمة امؤسسة والتقليل من ااستدانة وبالتا الشركة ا تتوفر على يكل مويلي أمثل.
الكلمات اافتتاحية :أمثلية يكل تمويلي ،أداء مالي ،مردودية مالية ،أثر رافعة
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VIII

مقدمة

مقدمة

أ .توطئة :
يتميز ال شاط ااقتصادي للمؤسسة حركية دائمة تدير ا ااستثمارات امختلفة ،وباعتبار ذ اأخرة العامل اأساسي
الذي يسمح للمؤسسة بالبقاء والتطور ،فإن امؤسسة ال اجعة ي الي افظ على قدرها اإنتاجية عن طريق ديد
استثماراها ،ذا ما يتطلب م البحث عن مصادر مويل احتياجاها الي تسمح ها مواجهة نشاطها و بها الوقوع ي
اأزمات امالية ،مثل العجز اما  .لذا تعد مسألة التمويل من بن أعقد امشكات اإسراتيجية الي تواج ت مية وتطوير
امؤسسة ااقتصادية ،فالكيفيان أو الطرق امختلفة الي صل ها امستثمرون أو امؤسسات على تاجون إلي من أموال
ي أول ما يفكر في كل مستثمر أو مؤسسة.
حيث ا يقتصر عمل امدراء امالين على رد التعرف على مصادر اأموال ،بل أن صل عليها بأفضل الشروط وأن يشكل ذلك
امزيج من اأموال الي ترتب عليها أكر عائد بأقل تكلفة ك ة ،ويعرف ذا امزيج باهيكل التمويلي ،حيث يرتبط اأداء اما
ا يد للمؤسسة على قدره ا ي تشكيل التوليفة امثلى من ذا اهيكل ومد استخدا امصادر التمويلية امتاحة أمامها بوترة
تكافئ دوران أصلها ااقتصادي ما يضمن تشكيل الثروة ،والرفع من معدل ال مو ،وبالتا قيمة امؤسسة بشكل عا .
ب .طرحاإشكالية:

وب اء على ما سبق مكن صياغة اإشكالية الرئيسية هذا البحث على ال حو التا :
مامديقدرةالمؤسسةااقتصاديةعلىتقييمالهيكلالتمويلي؟ 
اأسئلةالفرعية :
وت درج ت اإشكالية الرئيسية موعة من اإشكاليات الفرعية والي مكن صياغتها على ال حو التا :
 ما ي أ م ال ظريات الي ت اولت اهيكل التمويلي اأمثل للمؤسسة ااقتصادية ؟
 ما ي امصادر الي تعتمد عليها امؤسسة ل الدراسة أكثر ي ب اء يكلها التمويلي اأمثل ؟
 ما ي أساليب تقييم تركيبة اهيكل التمويلي اأمثل ؟
 ل شركة العمورية ها يكل مويل أمثل ؟

ب

مقدمة
ت .الفرضيات:

ولإجابة على اإشكالية امطروحة م ااعتماد على الفرضيات التالية :
 تعتمد امؤسسة ي يكلها التمويلي اأمثل على ااستدانة ي مويل نشاطها أكثر من مصادر أخر ؛
 مكن أن نستخد أسلوب التحليل اما من اجل تقييم تركيبة اهيكل التمويلي للمؤسسة ااقتصادية ،وذلك باستخدا
مؤشرات التوازن اما وبعض ال سب امالية الدالة عن حالت وأثر الرافعة امالية ؛
 تعتر أمثلية اهيكل التمويلي للمؤسسة ااقتصادية من بن امواضيع اأكثر إثارة للجدل بن الباحثن ي ال ال ظرية
امالية ،ومن بن أ م ذ ال ظريات د نظرية امبادلة ،نظرية الوكالة ،نظرية اإشارة ،نظرية االتقاط التدر ي... ،اخ ؛
 مكن أن يكون لشركة العمورية يكل مويلي أمثل أن أي مؤسسة اقتصادية ها يكل مويلي أن يلعب دورا اما
فيها.
ث .مبرراتاختيارالموضوع:

من أ م دوافع اختيار ذا اموضوع ما يلي :
 حكم التخصص مالية امؤسسة م اختيار اموضوع على مستويا ؛ الرغبة ي ليل اهيكل التمويلي ومعرفة أ م مصادر امؤسسة وتقريب ا انب ال ظري للبحث وواقع امؤسسة ؛ كثرة امراجع ي معت ا وخاصة التسير اما ؛-

اولة اإحاطة والتمكن أكثر من مقياس مالية امؤسسة.

ج .أ دافالدراسةوأ ميتها:

 اأ داف
هدف ذ الدراسة إ  :
 إبراز دور اهيكل التمويلي ي امؤسسة ؛ معرفة أ م امصادر التمويلية للمؤسسة ،من أجل إعطاء فكرة حول أفضل ذ امصادرمن اجل التمويل ام اسب وبأقلتكلفة ؛
 استعمال تلف امؤشرات امالية من أجل تقييم السياسات التمويلية ام تهجة على الوضع اما للمؤسسة ؛ التعرف على أداء امؤسسة ااقتصادية. أ ميةالدراسة:
-

اولة تطبيق اأساليب لقياس ذ العوامل وربط ما و نظري با انب ا ساي و ليلي ،من أجل الوصول إ نتائج
تزيد من دقة التحليل ؛
ج

مقدمة
-

اولة إبراز أ م العوامل الي تواج امؤسسة ااقتصادية ا زائرية ي اختيار يكلها التمويلي اأمثل ؛

 تقدم إطار معري نظري وتطبيقي مكن ااعتماد علي مستقبا إعداد دراسات أوسع وأكثر دقة.ح .حدودالدراسة:

الحدودالمكاني :إسقاط ا انب ال ظري للدراسة على أرض الواقع م إجراء الدراسة ي شركة العمورية لص اعة أجر بواية
الوادي –جامعة .
الحدود الزمنية  :تتعلق ا دود الزم ية ي دراسة للقوائم امالية للمؤسسة ااقتصادية ل الدراسة للفرة اممتدة لس وات
(.)4102-4102
خ .منهجالبحثوأدواتالمستخدمة:

ب اء على طبيعة اموضوع ،وسعيا لتحقيق اأ داف امرجوة من البحث ،م اختيار ام هج الوصفي ي الدراسة ال ظرية من
خال التطرق مختلف امفا يم والع اصر امتعلقة باهيكل التمويلي وكذا الداء اما ي امؤسسة ااقتصادية ،أما ي
ا انب التطبيقي فس ستخد م هج دراسة حالة باستخدا

موعة من مؤشرات وال سب امالية ،لتحليل البيانات

امتحصل القوائم امالية مشركة العمورية لص اعة اأجر-الوادي.
د .مرجعيةالدراسة:
لقد اعتمدنا ي موضوع ا على مراجع تلفة من بي ها  :الكتب ،الرسائل ا امعية واملتقيات ،اجات العلمية ،البحث
على مواقع اانرنت والدراسات السابقة ،باإضافة إ مع القوائم والتقارير امالية من أجل الدراسة التطبيقية.
ذ .صعوباتالبحث:
واجهت ا عدة صعوبات ي ذا البحث من بي ها :
 عد قبول العديد من امؤسسات إجراء الدراسة اميدانية فيها ؛ صعوبة تبوب امعلومات وحساب امؤشرات امالية.ر.

يكلالبحث:
م تقسيم ذا البحث إ فصلن أحدما نظري واآخر تطبيقي تسبقهما مقدمة ت اولت طرح اإشكالية البحث وي تهي
البحث على خامة تتضمن نتائج وتوصيات الدراسة ،حيث ت اول ا ي الفصل اأول اأدبيات ال ظرية التطبيقية حيث
ت اول ا اأساس ال ظري أمثلية اهيكل التمويلي واأداء اما إضافة إ الدراسات السابقة.
أما الفصل الثاي توي على دراسة حالة فمن خاها إسقاط ا انب ال ظري على أرض الواقع ،حيث م تقسيم ذا
الفصل إ مبحثن خصص امبحث اأول إ الطريقة واأدوات أما امبحث الثاي فخصص لعرض ال تائج وتفسر ا
وم اقشتها.

د
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تمهيد:
تعتر ا ؤسسة ااقتصادية ال واة الرئيسية داخل ال شاط ااقتصادي واأداة ا فضلة لق الثروة ي اجتمع حيث ارس
وظائف عديدة ومت وعة نذكر م ها على سبيل ا ثال وظيفة اإنتاج ،وظيفة ا وارد البشرية والوظيفة ا الية ،ورغم أ ية ذ
الوظائف ا ختلفة ي ا ؤسسة إا إن ذ اأخرة تعتر من ابرز وأ م ذ الوظائف ،إذ أها ي ال

دد مستقبل ا ؤسسة

ومدى استمراريتها و يكلها التمويلي ،و وغر ا من ا هام ،فهي تلعب دورا حاما ي اح ا ؤسسة فا كن أي مؤسسة أن
تقوم ب شاطها من إنتاج ،تسويق أو غر ا من الوظائف دون توفر أموال لتمويل أوج ال شاط ا ختلفة.
رغم تعدد مصادر التمويل ا تاحة أمام ا ؤسسة ااقتصادية واختاف أشكا ا ،ازال اا تمام م صبا على التوليفة ال يتم
ها تشكيل ا يكل التمويلي بن أموال ااستدانة ويعد قرار التمويل من بن أ م القرارات ال تتم ها ا ؤسسة وتعر ا أ ية بالةة
ا ل من تأثر على تلف نشاطها ،رغم ظهور عدة نظريات حاولت وا زالت اول تفسر مشكلة اختيار ا يكل ا ا ،
واختاف وجهات نظر ا بن مؤيد ومعارض وإمكانية قيق يكل ويلي أمثل للمؤسسة ااقتصادية ،إا أن ا يزال اك جدل
كبر بن الباحثن وا ختصن ي حقل اإدارة ا الية ،وعدم حيازة أي نظرة على اإماع.
حيث حاول ا ي ذا الفصل التطرق ا ما ية ا يكل التمويلي اأمثل و ددات  ،وأ م ال ظريات ا الية ا فسرة ل  ،كما م
عرض بعض الدراسات السابقة ال

ا عاقة با وضوع بةية معرفة أ دافها وطريقة معا ة ا عطيات وأ م ال تائج ا توصل إليها،

وعلي قسم ا ذا الفصل إ مبحثن.
المبحث اأول :اأساس ال ظري أمثلية الهيكل التمويلي ؛
المبحث الثاني :الدراسات السابقة .
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ا مبحث اأول  :مفاهيم أساسية حول أمث ية ا هي ل ا تموي ي
لقد أصبح من الضروري على ا سر ا ا  ،ع د ديد سياسة التمويل ال يتبعها للحصول على اأموال ،وقبل ا اذ القرار
التمويل ،التفكر ي ملة ا تةرات ال كم و دد عملية التمويل ،إذ تسعى ا ؤسسة إ امتاك وسائل التمويل ا اسبة والازمة
لتحقيق نشاطاتا وتةطية احتياجاتا من اأموال ،وبذلك تلجأ إ ااعتماد على موارد ا الداخلية ي شكل ويل ذاي ،وي حالة
عدم كفايت تلجأ إ تدبر ا وارد ا ارجية ،حيث يتم ذلك سواء بصفة مباشرة من ا دخرين عن طريق السوق ا ا  ،أو بصفة
غر مباشرة عن طريق اللجوء إ ا يئات و ا ؤسسات.
المطلب اأول :مفهوم أمثلية الهيكل التمويلي
س حاول ي ذا ا طلب التطرق إ مفهوم ا يكل التمويلي ،أمثلية ا يكل التمويلي ،و ددات وأ م ا صادر :

 - 1تعريف الهيكل التمويلي

دد قرار التمويل الكيفية ال ستحصل فيها الشركة على مصادر اأموال سواء كان التمويل با لكية فقط أم بالديون وا لكية.
و دد القرار ال سبة لكل مصدر من ذ ا صادر ،فمزيج الديون وحق ا لكية يطلق علي مصطلح يكل التمويل.
 ويستخدم مصطلح يكل رأس ا ال إذا تضمن مصادر ويل من حق ا لكية وقروض طويلة اأجل فقط .و ذا ما أشار1
إلي  ،Brealyإذ عرف يكل رأس ا ال بأن مزيج من الدين طويل اأجل وحق ا لكية.
 وعرف كذلك يكل التمويل "على أن يكل مصادر التمويل أو جانب ا طلوبات وحق ا لكية ي كشف ا يزانيةالعمومية".
 ويشر كل من اأستاذين (ويستون وبرمان) "أن يكل التمويل ثل ا انب اأيسر من ا يزانية العمومية للم شأة ،ويعرعن تركيب أو مكونات اأموال ال موجبها يتم ويل اأصول ا تمثلة با انب اأ ن ي ا يزانية العمومية ،حيث كن
2
ويل ذ اأصول من مصادر متعددة ،مثل رأس ا ال ،الفائض احتجز ،وقروض قصرة أو طويلة اأجل".
 و كن تعريف على أن " ال كيبة التمويلية ال اعتمدت ا شأة عليها ي ويل وتةذية كافة أصو ا ماليا ،شاما التمويل3
الذاي بكل مفردات وكذلك التمويل بالديون مختلف أشكا ا و و ما يطلق علي اسبيا ا صوم وحق ا لكية".
4
 -ثل ا يكل التمويلي مزيج من حقوق ا لكية (اأموال ا اصة) والديون (ااستدانة) من ضمن ا وارد ا تاحة.

1

 -ياسن عبد ا الق وعادلة حام ،عاقة يكل التمويل بربحية الشركة ،لة العلوم ااقتصادية ، ،جامعة البصرة ،العدد  ،2014 ،37ص.86

 -2عدنان تاي ال عيمي وأرشد فؤاد التميمي ،اإدارة المالية المتقدمة ،دار اليازوري العلمية لل شر والتوزيع ،اأردن ،2009 ،ص .349
 - 3بسام مد اأغا ،أثر الرافعة المالية وتكلفة التمويل على معدل العائد على ااستثمار ،مذكرة ماجستر ،كلية التجارة ،ا امعة اإسامية ،غزة ،أوت .2005
- Delahaye Jacqueline, Delahaye Florence, finance d’entreprise manuel et application, 2eme, édition.dunod ,
2009, p 121.
4
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 - 2أمثلية الهيكل التمويلي

من الضروري على ا ؤسسة أن سن اختيار يكلها التمويلي ،و و ما ي درج ضمن السياسة التمويلية للمؤسسة ،فةرض
ا دير ا ا ي ا ؤسسة و التوصل إ ا يكل ا ثا والذي ك من قيق ا دف ال هائي لعمل وا تمثل ي تعظيم قيمة
1
ا ؤسسة .ومن بن التعاريف ال كن أن ندرجها أمثلية ا يكل التمويلي ما يلي:
يقصد بأمثلية ا يكل التمويلي للمؤسسة "مدى إمكانية اختيار ا ل سبة ويل معي ة بن كل من اأموال ا اصة والديون

وبالشكل الذي يؤدي إ تدنية تكلفة رأس ا ال إ أقصى حد كن .وبالتا تعظيم اأرباح وتدنية ا خاطر ا رتبطة هيكل
التمويل (ا خاطر ا الية) ،وم تتحقق أقصى قيمة للمؤسسة .علما أن يكل التمويل ي مكونات مصادر اأموال ي ا ؤسسة،
ذلك أن يعتمد على مصادر اأموال ي ا ؤسسة".

ويعرف أيضا بأن "ذلك ا زيج من التمويل ا متلك وا ق ض الذي عل معدل تكلفة التمويل ي أد حد كنٕ ،وإذا ما

حت ا ؤسسة من قيق ذلك لتمكن من تعظيم ثروة ا الكن ،ي تب على ديد ا ؤسسة للهيكل التمويلي اأمثل ا زايا
2
اآتية:
أ -تدنية تكلفة التمويل؛
ب -تعظيم العائد على حقوق ا لكية؛
ج -تعظيم ثروة ا الكن من خال زيادة قابلية ا ؤسسة على إ اد فرص استثمارية جديدة.
المطلب الثاني  :محددات الهيكل التمويلي
كن أن يتأثر قرار التمويل بطبيعة ال ظام ا ا  ,وقد وضحت العديد من الدراسات أن اك موعة من احددات أو العوامل ال
3
تؤثر في وتعددت ضمن وجهات تلفة للباحثن ومن بي ها :

 -1حجم المؤسسة  :يعتر ذا العامل وثيق الصلة بالطبيعة القانونية ،أن ي الةالب تكون ا ؤسسات الفردية
ومؤسسات اأشخاص ذات حجم صةر نسبيا وذلك با قارنة مع مؤسسات اأموال ال تكون ذات أحجام كبرة
نسبيا.

 -2طبيعة القطاع  :تشر العديد من الدراسات إ احتمال تأثر نوعية القطاع على نسبة ااق اض با يكل ا ا  .حيث
كشفت دراسة  Sgwartz & Aronsonعن عدم وجود عاقة ذات دالة إحصائية للتباين ي ا ياكل ا الية
للمؤسسات ال ت تمي ل فس القطاع ،بي ما كشفة ي ذات الوقت عن تباين ي ا ياكل ا الية للمؤسسات ال ت تمي
لقطاعات تلفة.

1

ـ صورية بن عزيزة ،تحليل المقاربات ال ظرية حول أمثلية الهيكل المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  ،مذكرة ماجستر ،غر م شورة ،كلية العلوم ااقتصادية

وعلوم التسير ،جامعة  20أوت  ،1955سكيكدة2012 ،ـ  ،2013ص .159
 -2ياسن العايب ،إشكالية تمويل المؤسسات ااقتصادية ،أطروحة دكتورا  ،غر م شورة ،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير ،جامعة م توري ،قس طي ة.2011 – 2010 ،

 - 3سفيان خليل م اصر ،القرارات المالية وأثر ا في تحديد القرار ااستراتيجي ،الطبعة اأو  ،دار جليس الزمان لل شر والتوزيع ،عمان ،2010 ،ص .42
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 -3مردودية المؤسسة  :إن تأثر معدل مردودية ا ؤسسة على نسبة ااستدانة با يكل ا ا كان ل ا تمام العديد من
ال ظريات ا فسرة للسلوك التمويلي.

1

 -4يكل اأصول (الضمانات)  :إن نوع اأصول ال

تلكها ا ؤسسة ااقتصادية يتدخل ي ديد ب ية يكلها

التمويلي ،فكلما كانت حصة اأصول ا لموسة (ا ادية) ال
2
ا ؤسسة،كلما كان ا قرضون على استعداد ح قروض.

كن استخدامهما كضمان ذات أ ية ي

 -5معدل ال مو  :تقوم ا ؤسسات ال ت مو معدات عالية باللجوء إ التمويل ا ارجي ي تةطية تلف احتياجاتا
التوسعية ،على عكس اأخرى ذات ال مو ا خفض.

 -6التوقيت  :و و يعي أن ا ؤسسة تار الوقت ا اسب للحصول على اأموال بأقل تكلفة ك ة وعن طريق ااق اض
أو عن طريق أموال ا لكية ،و قق ا ؤسسة وفرات كبرة عن طريق التوقيت السليم لعمليات ااق اض والتمويل.

3

 -7عمر المؤسسة  :يلعب عمر ا ؤسسة دورا اما على إمكانية ويلها ،إذ تؤدي ا دة الزم ية ال تكون فيها ا ؤسسة ي
وضع جيد إ استفادتا أكثر من نيل مصداقية لدى ا هات ا مولة .على عكس ا ؤسسة ال اشئة وال ليس ا
4
ماضي يبن وضعها ا ا وسلوكها ااقتصادي.
المطلب الثالث :مصادر الهيكل التمويلي
توضح مصادر يكل التمويل الكيفية ال تقوم ها ا ؤسسة ي التمويل احتياجاتا طويلة اأجل وقصرة اأجل ،وقد اختلف
الكتاب ي تقسيم مصادر التمويل ومن بي ها ما يلي:

 تر زغود ،محددات سياسة التمويل للمؤسسة ااقتصادية الجزائرية  ،مذكرة ماجستر ،غر م شورة ،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة، ،2009ص ص 115ـ.137

1

 -2مد شعبان ،نحو اختيار ھيكل تمويلي أمثل للمؤسسة ااقتصادية ،مذكرة ماجستر ،غر م شورة ،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير ،جامعة بومرداس، 2010 ،ص89
 -3عدنان تاي ال عيمي وياسن كاسب ا رشة ،أساسيات في اإدارة المالية ،الطبعة اأو  ،دار ا يسرة لل شر والتوزيع ،اأردن ،2007 ،ص .201

 -4عبد الو اب دادن ،ا دل القائم حول ويل ا ؤسسات الصةرة وا توسطة ،مجلة الباحث ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،العدد  ،2009 ،07ص .325
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الشكل رقم ( :)1-1مصادر الهيكل التمويلي

مصادر ا يكل التمويلي
مصادر التمويل طويلة
اأجل

مصادر التمويل قصرة
اأجل
اائتمان التجاري

اائتمان ا صري

مصادر داخلية

مصادر خارجية

ااحتياطات

الس دات

اأرباح احتجزة

القروض ا صرفية
ااستئجار

المصدر :عدنان تاي ال عيمي ،ياسن كاسب خرشة ،أساسيات اإدارة المالية ،مرجع سابق ذكر  ،ص .139
وعلى وفق الشكل ( )1كن تقسيم مصادر يكل التمويل إ :
 - 1مصادر التمويل قصيرة اأجل
و ي تلك اأموال ال صل عليها ا ؤسسة وتلتزم برد ا خال مدة ا تزيد عادة عن س ة ،وذلك لتمويل احتياجات ا ؤسسة
1
لرأس ا ال العامل و دة قصرة ا تتجاوز ا دة احاسبية للمؤسسة ،وت قسم إ :
أ -اائتمان التجاري :و ي قروض قصرة اأجل صل عليها ا ؤسسة من ا وردين وا تمثلة با ش يات اآجلة وا دمات.
وا ؤسسة ال تستخدم اائتمان التجاري قد ت تهي بدفع سعر أعلى من سعر الشراء لذلك يعد ذا ا صدر ذا كلفة
2
عالية ي التمويل.

 -1عبد ا فار ح في ،أساسيات التمويل واإدارة المالية ،الطبعة اأو  ،الدار ا امعية ا ديدة لل شر والتوزيع ،مصر ،2004 ،ص .411
 -2عليان الشريف وآخرون ،اإدارة والتحليل المالي ،دار الركة لل شر والتوزيع ،اأردن ،2007 ،ص .80
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الفصل اأول

ب -اائتمان المصرفي :ويقصد ب القروض القصرة اآجال ال

صل عليها ا ؤسسة من الب وك ويأي ذا ال وع ي

الدرجة الثانية بعد اائتمان التجاري وذلك من حيث درجة اعتماد ا ؤسسة علي كمصدر للتمويل قصر اأجل ويتميز
1
ذا ال وع بأن أقل تكلفة من اائتمان التجاري.
 - 2مصادر التمويل طويلة اأجل
و ي مصادر ال تد مدة استحقاقها إ أكثر من س ة ،حيث تسعى ا ؤسسة إ ا صول على مصادر اأموال وبالشكل
ا ائم لدعم استثمارات ا ؤسسة وحسب الظروف السائدة ي اأسواق ا الية ،ومدى مل اإدارة للمخاطر ،وعلى ذا اأساس
2
كن تقسيمها إ مصادر داخلية ومصادر خارجية:
مصادر التمويل الداخلي  :تعد ا صدر اأول لتمويل ا ؤسسات ا ديدة ،والقاعدة ال يست د عليها ااق اض
بال سبة للمؤسسات القائمة وعلي س تطرق إ أ م ا صادر وا تمثلة ي:

3

 ااحتياطات:تتكون من الزيادة ي اصدار اسهم بسعر أعلى من قيمتها اامية وتص يف إ احتياطات راس
ا ال وا خصصات.

4

 اأرباح المحتجزة  :ثل اأرباح مصدرا داخليا اما تستخدم لتمويل ااحتياجات ا الية طويلة اأجل
للمؤسسة،كما أن ثل ذلك ا زء من اأرباح ال يتم ااحتفاظ ها داخل ا ؤسسة لةرض إعادة استثمار ا،
وتستخدم اأرباح احتجزة ي حالة ا ؤسسات ال تعا من ا شاكل ا الية وال ترغب ي فيض ديوها أو
5
ا ؤسسات ال تواج ظروف اقتصادية متقلبة.

1

ـ م ر إبرا يم ا دي ،اإدارة المالية مدخل تحليل معاصر ،الطبعة ا امسة ،ا كتب العري ا ديث لل ش والتوزيع ،مصر ،2003 ،ص

2

 -أنفال حدة خبيزة ،تأثير الهيكل المالي على استراتيجية المؤسسة الص اعية  ،مذكرة ماجستر ،غر م شورة ،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير ،جامعة مد خيضر،

بسكرة ،2012 ،ص .11
 -3عدنان تاي ال عيمي ،ياسن كاسب خرشة ،أساسيات اإدارة المالية ،مرجع سابق ذكر  ،ص .142
 -4مد عقل مفلح ،مقدمة في اإدارة المالية والتحليل المالي  ،الطبعة اأو  ،مكتية اجتمع العري لل شر والتوزيع ،عمان ،2011 ،ص.106
 - 5فتحي إبرا يم مد أمد ،مذكرات في مبادئ التمويل واإدارة المالية ،دار ال شر ،جامعة أسيوط ،2007 ،ص .280
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أ -مصادر التمويل الخارجي :وت قسم إ

 الس دات :الس د وثيقة قانونية تصدر ا ا ؤسسة ،ويعد مست د مديونية طويلة اأجل ،و ا تاريخ استحقاق ق
املها ا صول على القيمة اامية ويعطي املها سعر فائدة وبصورة دورية ويكون نسبة من الدين.

 القروض المصرفية :ي القروض ال

صل عليها ا ؤسسة من ا ؤسسات ا الية ،حيث يتم ا صول عليها عن

طريق التفاوض ا باشر ،من خال حركة (تدفق) اأموال من ا قرض إ ا ق ض وفقا لشروط ددة ي العقد ا رم
بي هما ويتم سداد الفوائد بشكل دوري واستهاك القرض على أقساط متساوية ي تواريخ معي ة ومن أ م
1
ا صائص (معدل الفائدة ،تاريخ ااستحقاق ،الر ات).

 ااستئجار :قد تسعى ا ؤسسة إ إ ار بعض ا وجودات الثابتة لةرض إ از العمليات التشةيلية.

2

المطلب الرابع  :آليات تحديد الهيكل التمويلي اأمثل في المؤسسة
يعتر موضوع اختيار ا يكل التمويلي للمؤسسة من ا واضيع ال نالت ا تمام الكثر من الباحثن ،ما أثار جدا واسعا حول
وجود ا يكل ا ا اأمثل من عدم وما إذا كان يكل التمويل يؤثر على قيمة ا ؤسسة ،وبالتا فإن تلف الدراسات ا تعلقة
باختيار و ديد ا يكل ا ا عرفت عدة مقاربات نظرية ت اولت ملة من ا تةرات ال كم عملية التمويل ،باإضافة إ سبل
إصاح خلل ا ياكل ا الية.
 - 1ال ظريات المفسرة أمثلية الهيكل التمويلي
م تقد عدة نظريات لتفسر اختيار ا ؤسسات ياكلها التمويلية و ي:

أ  -نظرية المبادلة بين الم افع والتكاليف
وعلى وفق ذ ال ظرية فإن أي زيادة ي مستوى الدين تسبب زيادة ي اإفاس ،مشكات مالية ،وتكاليف الوكالة .وبالتا
ت خفض قيمة ا ؤسسة ،ولذلك من ا مكن ديد يكل رأس مال أمثل من خال التوازن بن ا افع الضريبية وتكاليف اإفاس
واأزمات ا الية ،ومن أجل قيق التوازن ي ا ؤسسة ب أن نبحث على مستوى من الدين الذي ع د يكون من ا مكن
3
تعويض التكاليف ا الية با افع الضريبية للدين اإضاي.
يبن الشكل ) (2أدنا أن التبادل بن ا افع ا تأتية من الوفر الضريي ال اجم عن التمويل ا ق ض ،وتكاليف التمويل ا مثلة
بتكاليف العسر ا ا  ،واإفاس ،وتكاليف الوكالة و دد ال سب ا ثلى لاق اض.

 -1أنفال حدة خبيزة ،مرجع سابق ذكر  ،ص .12
 -2سارة ش وف ،مرجع سابق ذكر  ،ص .23

 -3ياسن عبد ا الق وعادلة حام ،مرجع سابق ذكر  ،ص .93
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الشكل ( :)2-1الرسم البياني ل ظرية التبادل

قيم الشرك
صافي قيم الشرك

القيم الحالي ل وفرا
الضريبي

القيم الحالي لك ف العسر المالي
القيم الفع ي ل شرك

قيم الشرك بدون الرافع

الدين
A

B

القي المث ى لاقتراض

المصدر :ياسن عبد ا الق وعادلة حام ،مرجع سابق ذكر  ،ص ص 93ـ .94
إن قيمة الشركة تزداد وبشكل مستمر مع أي زيادة ي استخدام التمويل ا ق ض بسبب القيمة ا ضافة ال امة من الوافرات
الضريبية إ أن تصل إ ال قطة تكون  Aع د ذ ال قطة تكون احتمالية حدوث العسر ا ا ضئيلة جدا ،بعد ذا تستمر
الشركة بااق اض ن الوصول إ ال قطة  Bع د ذ ال قطة يزداد احتمال العسر ا ا  ،واسيما بعد ااق اض اإضاي ،م تبدأ
كلف العسر ا ا والوكالة واإفاس تقلل من قيمة ا ؤسسة ،و دث ا الة ا ثلى ع دما تكون القيمة ا الية للوافرات الضريبية
ال امة عن ااق اض اإضاي موازنة الزيادة ا اصلة ي القيمة ا الية لكلف العسر ا ا  ،وبالتا ب على ا دير ا ا اختيار
1
موعة من ياكل رأس ا ال ا ستهدفة ال تؤدي ا وازنة بن كلف الرافعة وم افعها.

1

ـ ياسن عبد ا الق وعادلة حام ،مرجع سابق ذكر  ،ص ص 93ـ .94
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ب  -نظرية الوكالة
نتيجة لتعارض ا صا بن اإدارة وا الكن من جانب ومن جانب مع أصحاب ا صا ي ا ؤسسة وعلى وفق مبدأ
ااختيار العقا الذي موجب اول كل طرف تعظيم م افع ا اصة ،فمن ا توقع أن تأي عملية اختيار السياسة ا الية للمؤسسة
متأثرة باأ داف الذاتية لإد ارة ،بةض ال ظر عما إذا كانت تلك اأ داف متوافقة أو غر متوافقة مع أ داف أصحاب مصا
1
آخرين ح لو كأن ذلك على حساب التمثيل الصادق لأحداث والعمليات من ناحية تقد ا علومات.
وت طلق ذ ال ظرية من فرضيتن أوا ليس بالضرورة أن تكون أ داف ا اك متطابقة ،وثانيا أن ا تعاملن ليس متساوين ي
ا صول على ا علومة ا تعلقة با ؤسسة ،وعاقة الوكالة تقود إ ص فان من التكاليف ا :تكاليف وكالة اأموال ا اصة
وتكاليف وكالة الديون ،يتمثل دف ذ ال ظرية ي تقد خصائص التعاقد اأمثل ال كن أن تعقد بن ا وكل والوكيل معتمدة
ي ذلك على ا بدأ ال يوكاسيكي الذي مؤدا أن كل عون اقتصادي يبحث على تعظيم مصلحت ا اصة قبل ا صلحة العامة،
2
وم ذ ظهور تكلفة الوكالة أصبح وجود يكل ما أمثل بتوازن الوفر الضريي مع كل من تكلفة الوكالة واإفاس.
ج -نظرية اإشارة
تقوم ذ ال ظرية على قاعدة أساسية و ي اثل ا علومات ،الذي تتصف ب اأسواق .الواقع أن ا علومات ال تبثها
ا ؤسسات ليست بالضرورة حقيقية وصادقة ،ومن م فإن ذ ال ظرية ت طلق من أن بإمكان ا ديرين ي ا ؤسسات اأحسن أداء
إصدار إشارات خاصة وفعالة ،يز ا عن مؤسسات أخرى ذات مستوى أقل من اأداء وخاصية ذ اإشارات أن سيكون من
3
الصعب تقليد ا من طرف مؤسسات ضعيفة إذن ،تست د نظرية اإشارة إ فكرتن ا :
 نفس ا علومة غر موزعة ي ميع اا ا ات ،حيث أن بإمكان ا ديرين ي ا ؤسسة ما تيئة معلومات ا تكون متوفرةلدى ا ستثمرين ،وح إذا كانت تلك ا علومات م شورة ومتوفرة لدى ا ميع ،فإها سوف ا تدرك وا تفهم ب فس
اأسلوب والطريقة .
 تق ح ذ ال ظرية وذجا حاولة التعبر عن جودة ا ؤسسة من خال يكلها ا ا  .فيميز ا ستثمرون بن كلا ؤسسات ا تواجدة ي السوق ويص فها إ نوعن A :و  Bا ؤسسات من نوع  Aأحسن أداء من ا ؤسسات من
نوع  ،Bومن أجل تص يف مؤسسة ما ي أحد الص فن ،دد ا ستثمرون ي السوق معدل لاستدانة * .Dوالعكس
4
بالعكس .وقد ب يت ذ ال ظرية على أساس وذجن أساسين ا :
 وذج  ROSSس ة  1977كإشارة عن ا علومات الداخلية للمؤسسة ؛ -وذج  Leland et pyleس ة  1977كأساس للمسرين يعملون قيمة التدفقات ال قدية ا ستقبلية .

 -1صبية قاسم ،نظريات يكل التمويل الحديثة :تطبيق عملي ل ظرية االتقاط ودورة حياة الشركة ،مجلة العلوم ااقتصادية واادارية ،جامعة بةداد ،العدد  ،2015 ،83ص
.69
 -2إلياس بن ساسي ويوسف قريشي ،التسيير المالي (اإدارة امالية) دروس وتطبيقات ،الطبعة الثانية ،دار وائل لل شر والتوزيع ،اأردن ،2011 ،ص .387
 -3عبد الو اب دادن ،تحيل المقاربات ال ظرية حول أمثلية الهيكل المالي اإسهامات ال ظرية ،لة الباحث ،جامعة ورقلة ،ا زائر ،العدد الرابع ،2006 ،ص .111
 -4عبد الو اب دادن ،الجدل القائم حول ياكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مرجع سابق ذكر  ،ص .320
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د -نظرية توقيت السوق
تعتمد نظرية توقيت السوق ال وضعها ( )Baker & Wurglerعام  2002على فكرة أن الشركات كن أن تصل
إ يكل رأس ا ال ا اسب بعد توقيت ال شاطات ي اأسواق ال قدية والرأمالية .ي بةي على الشركات اق اض أو إصدار أسهم
فقط إذا كانت ظروف السوق مائمة لذلك .وب اءً على ذ ال ظرية ،يصدر ا ديرون الت فيذيون للشركة اأسهم بااعتماد على
الوقت الذي تكون في تكاليف اأسهم والدين متفاوتة وتوقت الشركات إصدار أسهمها ا ديدة ع دما يكون سعر السهم مبالةاً
في أو أكثر من قيمت ا قيقية ،وإعادة شراء اأسهم ع دما تكون قيمت أقل من قيمت ا قيقية.
وب اء على ذ ال ظرية إذا كانت اأسهم مقيمة بأقل من قيمتها ع د ااكتتاب فيكون من اأفضل للمؤسسة ااق اض ،وإذا
1
كانت قيمة السهم أكثر من قيمتها ع د ااكتتاب ي بةي على الشركة إصدار اأسهم.
ه -نظرية االتقاط التدريجي
ادل ذ ال ظرية بأن ا ظمات ا تفضيات معي ة صادر التمويل نظرا لوجود فجوة معلومات بن ا ظمة وا قرضن
احتملن  2.حيث تضم ذ ال ظرية وذجن ا وذج  Williamson & Myers 1990نستخلص من خا ما أن
نظرية االتقاط التدر ي ال ا تف ض وجود معدل ويل أمثل كما و ا ال بال سبة ل ظرية التوازن ،فإن ا ؤسسة تتبع ترتيب
أ اط أو مصادر ويل ددة وفق ما لي الضرورة للتمويل ا ارجي ،وليس اولة م ها البحث عن ا يكل ا ا اأمثل ذا
3
ال تيب يتم التعبر ع بشكل تلف من وضعية إ أخرى تبعا للهدف الذي يسعى مسر ا ؤسسة إ قيق .
 - 2التحليل وسيلة لتقييم الهيكل التمويلي اأمثل
إن ااختاف ي مصادر ويل ا ؤسسة سيؤذي إ العديد من ال تائج على أداء ا ؤسسة وال من أ ها الوضع ا ا
للمؤسسة وبتا فإن اختيار ا يكل التمويلي وحد غر كاف وإ ا ب تقييم من أجل ا كم علي ويتم ذالك من خال ليل
مؤشرات التوازن وحساب نسب ا يكلة ا الية.
أ  -تعريف اأدا المالي
توجد عدة تعاريف لأداء ا ا نذكر م ها:

 تعريف  " :1ثل اأداء ا ا ا فهوم الضيق أداء الشركات حيث يركز على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى إ از
اأ داف حيث أن الداعم اأساسي لأعمال ا ختلفة ال ارسها الشركة ويسا م ي إتاحة ا وارد ا الية وتزويد الشركة
4
بفرص استثمارية ي ميادين اأداء ا ختلفة ،وال تساعد على تلبية احتياجات أصحاب ا صا و قيق أ دافهم" .

 -1ياسن عبد ا الق وعادلة حام ،مرجع سابق ذكر  ،ص .96

 -2مد فرج مد والصا ن قاطش الفخاخري ،ددات ا يكل التمويلي للب وك التجارية ،مجلة دراسات ااقتصاد واأعمال ،جامعة الزاوية وجامعة عمر ا ختار ،العدد ،01
 ،2015ص .42
 -3إلياس بن ساسي ويوسف قريشي ،مرجع سابق ذكر  ،ص .396

 -4مد ا طيب ،اأدا المالي وأثر على عوائد أسهم الشركات ،دار ا امد لل شر والتوزيع ،عمان ،2009 ،ص .45
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 تعريف  " :2كن تعريف اأداء ا ا على أن تشخيص الصحة ا الية للمؤسسة عرفة مدى قدرتا على إنشاء قيمة
و اهة ا ستقبل من خال ااعتماد على ا يزانيات ،جدول حسابات ال تائج ،وا داول ا لحقة ،مع اأخذ بعن
ااعتبار الظرف ااقتصادي والقطاع الذي إلي ا ؤسسة .وتشخيص اأداء يتم معاي ة ا ردودية ااقتصادية ومعدل ال مو
1
للمؤسسة" .
ب  -مؤشرات التحليل التوازن المالي
تعتمد مؤشرات ليل التوازن ا ا على ثاثة ع اصر أساسية ي :رأس ا ال العامل ،احتياج رأس مال العامل وا زي ة .

 رأس المال العامل  :FRو جزء من اأموال الدائمة أي ال تاريخ استحقاقها يتجاوز الس ة و الذي ول بعض
ع اصر اأصول ا تداولة ال كن أن تصبح سائلة ي ف ة تقل عن الس ة.
ويعرف أيضا " و فائض اأموال الدائمة ال ول جزء من اأصول ا تداولة اأقل من س ة"  .و سب بإحدى
2
الطريقتن:

من أسفل الميزانية رأس المال العامل= اأصول ا تداولة – الديون القصرة اأجل
من أعلى الميزانية رأس المال العامل= اأموال الدائمة – اأصول الثابتة
 احتياج رأس المال العامل  :BFRيعرف ااحتياج رأس ا ال العامل بأن رأس ا ال العامل الذي تاج إلي ا ؤسسة
فعا واجهة بصفة حقيقية احتياجات السيولة ع د مواعيد استحقاق الديون قصرة اأجل ،وتتضمن تسير دورة
3
ااستةال بصورة عادية .و يز بن احتياجات رأس ا ال العامل :

 -احتياج رأس المال العامل لاستغال BFRex

( =BFRexقيم ااستةال  +قيم غر جا زة) – (الديون قصرة اأجل – سلفات مصرفية)
 =BFRexاحتياج استةال الدورة – موارد ااستةال الدورة

 -1عبد الةي دادن ،قراءة ي الداء ا ا والقيمة ي ا ؤسسة ااقتصادية ،مجلة الباحث ،ا زائر ،العدد  ،2006 ،04ص ص  41ـ .42
 -2عادل عشي ،اأدا المالي للمؤسسة ااقتصادية :قياس وتقييم ،مذكرة ماجستر ،غر م شورة ،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير ،جامعة مد خيضر ،بسكرة 2001 ،ـ
 ،2002ص .46
 -3مد شعبان ،مرجع سابق ذكر  ،ص .120
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 -احتياج رأس المال العامل خارج ااستغال BFRhex

 =BFRhexاحتياج خارج استةال الدورة – موارد خارج ااستةال الدورة

وم فإن إما ااحتياج ي رأس ا ال العامل لاستةال :

BFR = BFRex + BFRhex

 الخزي ة  :Tتعر ا زي ة عن القيم ا الية ال

كن أن تتصرف فيها ا ؤسسة لدورة معي ة ،أي ي موع اأموال

ا ا زة ال ي حوزة ا ؤسسة دة دورة استةالية ،و ي تشمل صاي القيم ا ا زة أي ما تستطيع ا ؤسسة التصرف في
فعا من مبالغ سائلة .

1

ا زي ة = رأس ا ال العامل الدائم – احتياج رأس ا ال العامل

ج -التقييم بواسطة ال سب الهيكلة
 تعريف نسب الهيكلة المالية :ي عبارة عن عاقات بن القيم احاسبية الواردة ي الكشوفات ا الية ،مرتبطة وم ظمة،
لتكون دالة على تقييم أداء نشاط معن ع د نقطة زم ية معي ة .و ذ ال سب تظهر التوزيع ال سي لع اصر اأصول
وكذلك اأمر بال سبة لع اصر ا صوم .

2

1ـ ـ ناصر دادي عدون و مد فتحي نواصر ،دراسة الحاات المالية ،دار اآفاق لل شر والتوزيع ،ا زائر ،1991 ،ص .25
2ـ ـ مد صا ا اوي وهال فريد مصطفى ،مرجع سابق ذكر  ،ص .40
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 نسب الهيكلة المالية :الجدول رقم ( : )1-1نسب الهيكلة المالية
البيان

العاقة

نسبة التمويل الدائم

اأموال الدائمة  /اأصول الثابتة

نسبة التمويل الذاتي

اأموال ا اصة  /اأصول الثابتة

نسبة ااستقالية المالية

أموال خاصة  /موع ا صوم

نسبة قابلية التسديد

موع الديون  /موع اأصول

نسبة المديونية العامة

موع الديون  /اأموال ا اصة

نسبة المديونية قصيرة اأجل إلى اأموال الخاصة

ديون قصرة اأجل  /اأموال ا اصة

المصدر :مد اأمن كويسي ،دور المعلومات المالية في تقييم اأدا المالي وإتخاد القرار المالي ،مذكرة ماس  ،غر
م شورة ،كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،ص .12
 نسب السيولة  :و ي تلك ال سب ال تتم بتقييم الوضعية ا الية للمؤسسة من خال دراسة و ليل قدرة ذ اأخرةعلى الوفاء بتسديد االتزامات ا ستحقة ي تواريخ استحقاقها .1و كن تلخيص أ م نسب السيولة ومعانيها ي ا دول
التا :2
الجدول رقم ( : )2-1نسب السيولة ودالتها المالية
البيان

العاقة

نسبة السيولة العامة

اأصول ا تداولة  /الديون قصرة اأجل

نسبة السيولة المختصرة

(اأصول ا تداولة – ا خزونات)  /الديون
قصرة اأجل

نسبة السيولة الفورية

القيم ا ا زة  /الديون قصرة اأجل

المصدر :ناصر دادي و مد فتحي ،مرجع سابق ذكر  ،ص .42

 -1مزة مود الزبيدي ،التحليل المالي تقديم اأدا والت بؤ بالفشل ،مؤسسة الوراق ،عمان ،2000 ،ص .65
 -2مد صا ا اوي وآخرون ،أساسيات اإدارة ا الية ،الدار ا امعية لل شر والتوزيع ،اإسك درية ،2001 ،ص .64
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 نسب الربحية :تشر ذ ال سب إ التأثر ا تبادل لع اصر السيولة والرفع ا ا وإدارة اأصول على اأرباح الققها ا ؤسسة ي ال هاية و كن تلخيص أ ها ي ا دول أدنا :

1

الجدول رقم ( : )3 -1نسب الربحية ودالتها
البيان

العاقة

الدالة ا الية

أرباح القابلة للتوزيع /ا بيعات

تساعد على معرفة ال سبة من ا بيعات
ال تتحول إ أرباح صافية

معدل العائد على إجمالي اأصول

أرباح قابلة للتوزيع  /إما اأصول

تشر إ نسبة الدخل احقق على إما
اأصول ا ستثمرة

معدل العائد على حقوق الملكية

أرباح موزعة /أموال ا لكية

امش صافي الربح

تشر إ
مسا م

نسبة اأرباح ا وزعة لكل

المصدر :ناصر دادي عدون و مد فتحي نواصر ،مرجع سابق ذكر  ،ص .44
 نسب ال شاط  :يصطلح على تسميتها ب سب الدوران ،و ي موعة ال سب ال تقيس كفاءة ا وظفن وا سؤولن يالشركة ،وقدرتم على إدارة ا وجودات ،كما تقيس مستوى العاقة بن ا وجودات وا بيعات ،وأ م ذ ال سب ما
يلي:

2

الجدول رقم ( : ) 4-1نسب ال شاط
البيان

العاقة

معدل دوران اأصول الثابتة

ا بيعات الصافية /اأصول الثابتة

معدل دوران اأصول المتداولة

ا بيعات الصافية/اأصول ا تداولة

معدل دوران المخزون

ا بيعات الصافية /موع اأصول

المصدر :مد اأمن كويسي ،مرجع سابق ذكر  ،ص .13

 -1عبد الباقي بضياف ،تأثير المخاطر المالية على اأدا المالي للمؤسسة ،مذكرة ماجيس  ،غر م شورة،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،
 ،2014ص .36
 -2أمد عطا اه القطامن ،التخطيط ااستراتيجي واإدارة اإستراتيجية (مفا يم ونظريات وحاات تطبيقية) ،الطبعة اأو  ،دار داوي لل شر والتوزيع ،اأردن ،1996 ،ص
.167
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 نسب المردودية  :تعر ذ ال سب عن قدرة مسري ا ؤسسة على ااستخدام اأمثل وارد ا ا تاحة بفاعلية وكفاءةللحصول على العائد ،ومن أ م ذ ال سب ما يلي :

1

الجدول رقم ( : )5 -1المردودية ودالتها
البيان

العاقة

المردودية ااقتصادية ()Re

نتيجة ااستةال بعد الضريبة  /تعتر ذ ال سبة عن كفاءة ا ؤسسة
ي استخدام موارد ا لتحقيق اأرباح
موع اأصول

المردودية المالية ()Rcp

الدالة المالية

ال تيجة الصافية  /اأموال ا اصة

ثل ذ ال سبة الربح ا تحصل علي
مقابل كل وحدة نقدية من اأموال
ا اصة ا ستعملة

المصدر :مد اأمن كويسي ،مرجع سابق ذكر  ،ص .14
-

أثر الرافعة المالية  :قبل التطرق إ أثر الرافعة ابد أن نتعرف على مفهوم الرافعة ا الية

أ  -مفهوم الرافعة المالية  " :تشر كلمة الرافعة إ استخدام أموال أو أصول مقابل تكلفة أو عائد دد وثابت.
وتشر الرافعة ا الية إ توظيف اأموال مقابل تكلفة ويل ثابتة على أساس قيق عائد مرتفع أصحاب اأسهم
2
العادية (ا ستثمرون) ،فكلما يرتفع معامل اارتفاع كلما ارتفع عائد حقوق ا لكية" .

ب – مفهوم أثر الرافعة المالية  :يعرف على أن يقيس تأثر ااستدانة على مردودية اأموال ا اصة إذن و يوضح
الشروط ال تستطيع من خا ا ا ؤسسة سن ا وال ا اصة (ا ردودية ا الية) بواسطة ااستدانة داخل يكل ا ا .
3
و كن حساب أثر الرافعة ا الية كاآي :
)Rcp = [R + (Re – i) �′ / �� ) (1- Is

حيث أن :
 :Rcpمردودية اأموال ا اصة
 :Reا ردودية ااقتصادية
 : iمعدل الفائدة بعد الضريبة
:Dااستدانة الصافية
 :cpاأموال ا اصة
 :Isمعدل الضريبة على أرباح الشركات
 :D/cpالرافعة ا الية

- Vernnimmen pierre, Finance dʾentreprise, 8eme édition, Dalloz, paris,2010, p311.
 https//www.bayt.com/ar/specialties/q/87423, 20:04, 10-04-10.ـ
3
- Vernnimmen pierre,op,cit,p313.
1
2
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ت  -حاات أثر الرافعة المالية :
أثر ااستدانة على ا ردودية عدة حاات م ها :

 حالة المردودية ااقتصادية أقل من تكلفة ااستدانة :ي ذ ا الية ون الرفع ا ا غر صا للمؤسسة أي بزيادة
ااعتماد على القروض تؤدي إ ا فاض ا ردودية ا الية ويسجل ذا اا فاض من خال زيادة ا صاريف ا الية.
(Re –i) < 0 => Rf = (Re – i) �/��< 0

ومن خال ذ العاقة يكون أثر الرفع ا ا سالب.

 حالة المردودية ااقتصادية تساوي تكلفة ااستدانة :ي ذ ا الة نفس حالة انعدام ااستدانة أي أن ا ردودية
ا الية تساوي ا ردودية ااقتصادية وبالتا الرفع ا ا يكون بدون أثر على ا ردودية ا الية.

 حالة المردودية ااقتصادية أكبر من تكلفة ااستدانة :ع دما تكون ا ردودية ااقتصادية أكر من معدل ااستدانة ي
ذ ا الة يكون الرفع ا ا ي صا ا ؤسسة نظرا لأثر اإ اي للمؤسسة.
(Re –i) > 0 =>Rf = (Re – i) �/��> 0

إذن كن سن ا ردودية ا الية بزيادة الرفع ا ا  D/cpأي كن اللجوء لاستدانة يؤدي إ زيادة ا ردودية ا الية.
الشكل رقم ( :)3-1الحاات الممك ة أثر الرافعة المالية على المردودية اأموال الخاصة
(Re)i>0

Rf=Re+(Re-i) D/CP

Rf

أثر الرافعة إ اي
(Re-i)=0

أثر معدوم

Re

(Re)i<0
أثر الرافعة سلي

D/cp

المصدر :م ر إبرا يم ا دي ،مرجع سابق ذكر  ،ص .143
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ا مبحث ا ثاني :ا دراسات ا سابقة
بعد ااطاع على عدد من البحوث العلمية السابقة وال ي ذات الصلة با وضوع م اختيار عدد من ا ذكرات وا قاات
ال قم ا بتلخيصها بذكر أ م ال قاط ا توصل إليها وقسم ا ذا ا بحث إ ما يلي :
المطلب اأول :عرض الدراسات السابقة
 - 1دراسة تبر زغود ( :)2009مذكرة ماجستر بع وان "محددات سياسة التمويل للمؤسسة ااقتصادية الجزائرية" دراسة
ميدانية لعي ة من ا ؤسسات ااقتصادية بالقطاعن العام وا اص ،جامعة ورقلة.
وقد طرحت الباحثة اإشكالية التالية :ما ي العوامل المحددة لسياسة التمويل للمؤسسة ااقتصادية بالقطاعين العام
والخاص في الجزائر؟
دفت الدراسة إ ب اء وذج لتفسر السلوك التمويلي للمؤسسة ااقتصادية ا زائرية بالقطاعن العام وا اص ي ا زائر
وكذلك الكشف عن أ م الصعوبات ال تعا م ها مؤسسات القطاع ا اص ي ا زائر فيما ص سياسة ااق اض من الب وك
وذلك من خال تطبيق الدراسة على عي ة من ا ؤسسات ااقتصادية بالقطاعن خال الف ة  ، 2007-2003وقد استخدمت
الباحثة ا هج الوصفي لتحليل ظا رة اختيار ا ؤسسة يكلها ا ا والعوامل احددة ل  ،كما م ااعتماد أيضا على أدوات
اإحصاء الوصفي واإحصاء ااستدا لتحليل البيانات ال م معها.
توصلت الباحثة إ أن كل من معدل ا ردودية ااقتصادية ،معدل ال مو ،حجم ا ؤسسة ،وتكلفة ااستدانة تلعب دورا
جو ريا ي تفسر سياسة التمويل للمؤسسة ااقتصادية ا زائرية ،كذلك من نتائج الدراسة أن ال ظرية ا الية ا ديثة للتمويل قادرة
على تفسر سياسة التمويل للمؤسسة ااقتصادية ا زائرية لك ها تعتر غر كافية ،وأن ا ياكل التمويلية للمؤسسات ااقتصادية
ا زائرية ي ياكل مفروضة وليست تارة.
 - 2دراسة شعبان محمد ( :)2010 -2009مذكرة ماجستر بع وان "نحو اختيار يكل التمويلي أمثل للمؤسسة
ااقتصادية" دراسة حالة اجمع الص اعي صيدال ،جامعة بومرداس.

وقد طرح الباحث اإشكالية التالية :كيف يمكن للمؤسسة ااقتصادية تقييم وتقويم يكلها التمويلي؟

دفت الدراسة إ التعرف على أ م ا صادر التمويلية للمؤسسة ااقتصادية ،والتحكم ي أدوات التسير ا ا  ،و ديد أ م
ددات اختيار ا يكل ا ا ا ،و اولة ااطاع على سامة قرارات التمويل ي ا ؤسسة ااقتصادية ا زائرية مدرجة ي البورصة،
وذلك من خال دراسة حالة تطبيقية جمع صيدال خال الف ة ( ،)2004-2007وقد اعتمد الباحث على م هجن ا
ا هج الوصفي لتعرف على أ م ال ظريات ال ت اولت بالدراسة تركيبة ا يكل التمويلي للمؤسسة ااقتصادية ،م ااعتماد على
ا هج التحليلي ي دراسة العوامل ا ؤثرة على قرار ويل ا ؤسسة ااقتصادية.
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توصل الباحث إ أن كن تص يف تلف مصادر التمويل ا تاحة أمام ا ؤسسة ااقتصادية وال تشكل يكلها التمويلي
إ ص فن أساسين ،ا أموال ا لكية وأموال ااستدانة ،وكذلك توصل إ أن اك تداخل موعة كبرة من العوامل ي ديد
واختيار ا زيج التمويلي ا اسب ومن بي ها ما تفرض طبيعة احيط ا ارجي للمؤسسة مثل :معدل الضريبة على اأرباح،
ا ؤسسات ا افسة ،قطاع ال شاط...ا  ،وم ها ما يتعلق بطبيعة ا ؤسسة نفسها مثل :تكلفة التمويل ،ا ردودية ااقتصادية،
ا خاطر ا الية والتشةيلية ،حجم ا ؤسسة...ا  ،وا دف م ها و التمكن من قياس مدى مرونة ذ القرارات.
 - 3دراسة العايب ياسين ( :)2011-2010أطروحة دكتورا بع وان " إشكالية تمويل المؤسسات ااقتصادية" دراسة
حالة ا ؤسسات الصةرة وا توسطة ي ا زائر ،جامعة قس طي ة.
وقد طرح الباحث اإشكالية التالية :أين تكمن جو ر مشكلة التمويل بال سبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ ل في

خصوصيتها المالية؟ أم في محيطها الخارجي؟

دفت الدراسة إ تسليط الضوء على تلف التدابر واإصاحات ا تهجة من طرف الدولة عا ة ااختال ا ا
للمؤسسة ااقتصادية بصفة عامة ،وا ؤسسات ص وم بصفة خاصة ،وذلك من أجل الوقوف على حقيقة إشكالية التمويل ي
ا زائر وحث تلف ا شاكل واأسباب ال ترجع إ احيط ا ارجي ،وا شاكل ال ترجع إ يزات ا ؤسسة ص وم ي ا زائر
وال تؤثر مباشرة ي سلوكها ا ا  ،وذلك هدف إسقاط ددات التمويل على يكل ااستدانة ال اتج عن الصعوبات ال تواج
ا ؤسسة ع د الدخول إ سوق التمويل ،كما هدف إ الوقوف على ع اصر القوة وتعزيز ا وحصر نقاط الضعف واق اح حلول
م اسبة ا ،وقد اعتمد الباحث على عدة م ا ج كا هج التار ي و ا هج الوصفي و التحليلي ،واعتمدنا ذ ا ا ج
لتماشيهامع طبيعة موضوع ا  ،كما اعتمدنا على بعض اأدوات اإحصائية ا تعلق بتحليل ددات التمويل ي ا ؤسسة ص وم
با زائر.
وقد توصل الباحث إ أن إشكالية التمويل بال سبة للمؤسسة ص وم ا تعرف فحسب بصعوبة تقييم نشاط ا ؤسسة
هدف أخذ صورة واضحة عن ا خاطر ا تبة عن استخدام اأموال ا تأتية من تلف ا صادر ا ارجية ،بل أبعد من ذلك حيث
تعر بصفة عامة عن ضعف تكييف احيط ااقتصادي والتشريعي وضعف يكل ااستدانة مع الوضعية ا اصة للمؤسسة ص وم.
 - 4دراسة دادن عبد الغ ي ( :)2008لة بع وان "قرار التمويل تحت تأثير الضرائب وتأثير تكلفة التمويل" جامعة ورقلة.
حيث طرح الباحث التساؤل التا  :ما و السبيل اأيسر الذي يحقق للمؤسسة مكاسبها وأطرافها أ دافهم على حد

السوا ؟

تطرق الباحث ي مقال إ تأثر الضرائب والوفر الضريي على مصادر التمويل ،وزيادة ااستدانة من شأها زيادة قيمة ا ؤسسة
بسبب الوفر الضريي للفوائد ،وتوصل إ أن قرار التمويل وفقا ل موذج تتوقف العاقة بن الوفرات الضريبية اأخرى والديون ،ليس
فقط على أثر اإحال وإ ا أيضا على أثر الدخل ،وعلي إذا كان تأثر الدخل أكر من تأثر اإحال تكون العاقة بن الوفرات
الضريبية اأخرى ونسبة الديون عاقة موجبة والعكس صحيح ،وأثر تكلفة التمويل على قيمة ا ؤسسة بن الباحث أن قيمة
ا ؤسسة تتوقف على مستوى التدفقات ال قدية ال يولد ا اأصل ااقتصادي.
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وخلص الباحث إ عدم تأثر ا يكل ا ا على تكلفة اأموال ومن م فا يؤثر على قيمة ا ؤسسة والتقليديون انتقدوا بشدة
نظرية ميلر وأثبتوا عدم واقعية ااف اضات ال بي ت على أساسها ال ظرية ا الية والدراسات التطبيقية أثبتت عكس ذالك،حيث
كان ع صر إدخال الضرائب يؤثر ي قيمة ا ؤسسة من خال الوفرات الضريبية و كن أن يكون يكل ما أمثل لكل مؤسسة
يتحدد عن طريق التوازن بن العائد ا دي للوفر الضريي مع التكلفة ا دية للفشل ا ا .
 - 5دراسة يوسف قريشي وإلياس بن ساسي ( : )2006مقال بع وان "خصائص ومحددات الهياكل التمويلية للمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ،الملتقى الوط ي :متطلبات تأ يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ،يومي
17و 18أفريل ،جامعة الشلف.
صت إشكالية حثهما ي التساؤل الرئيسي التا  :ما ي المحددات الرئيسية التي تميز ياكل التمويل للمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟

يز

دف الباحثان ي مقا ما إ دراسة ا تةرات ا فسرة يكل التمويل من خال الوقوف على طبيعة سياسة التمويل ال
ا ؤسسات ص وم ي ا زائر ،من خال تطبيق الدراسة على عي ة مكونة من  128مؤسسة ص وم خال الف ة
( ،)2003-2001واستخدم الباحثان أسلوب اا دار ا تعدد اختبار العاقة بن ا تةر التابع ا يكل ا ا مقاسا مجموع
القروض (طويلة اأجل ،متوسطة ،وقصرة اأجل) إ إما اأصول ،وا تةرات ا ستقلة  :حجم ا ؤسسة ،ا ردودية ،حجم
الضمانات ،و ا ؤسسة ،وطبيعة القطاع.
وقد توصا الباحثان إ ال تائج التالية :عدم وضوح تأثر كل من متةرات حجم ا ؤسسة وحجم الضمانات على ا تةر التابع،
ا توجد عاقة بن معدل ااق اض قصر اأجل ومعدل ا ردودية وحجم ا ؤسسة ،ا توجد عاقة ذات دالة إحصائية بن
معدل ااق اض طويل اأجل وكل من متةر معدل ا ردودية ،معدل ال مو وحجم الضمانات وبالتا ذ ا تةرات تلعب دورا
ملموسا ي تفسر ا تةر التابع معدل ااق اض طويل اأجل.
 - 6دراسة مفيد يحياوي ( :)2002لة بع وان "تحديد الهيكل المالي اأمثل في المؤسسات العمومية ااقتصادية
الجزائرية" جامعة بسكرة.

وقد طرح الباحث إشكالية التالية :ما ي محددات الهيكل المالي اأمثل في المؤسسات ااقتصادية الجزائرية؟
دفت الدراسة إ تسليط الضوء على مسار عملية التمويل وانعكاساتا واإختاات ا الية ي ا ؤسسات العمومية ااقتصادية
ا زائرية.
خلصت الدراسة إا أن ا كن ديد صيةة عامة للهيكل ا ا الذي تطبق كل ا ؤسسات ،كذلك ا يكل ا ا ي
ا ؤسسات العمومية ااقتصادية ا زائرية كن أن يعتمد ي البداية على التمويل الذاي و اول قيق مستوى مقبول من ا ردودية
ااقتصادية ال تسمح ا بالتوج إ التمويل بالديون ،أيضا ديد ا يكل ا ا وحد غر كاف ،بل ب يكون متبوع
بااستخدام اأمثل لأموال احصل عليها.
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 - 7دراسة )2006( Hafid belghiti

Les Déterminant De La Structure Du Capital Application pour Les Entreprise
Canadiennes Et Américaines De 1998 a 2005
الدراسة عبارة عن أطروحة دكتورا بع وان  :دراسة محددات الهيكل المالي و ذا بالتطبيق على ا ؤسسات الك دية واأمريكية
خال الس وات من  1998إ  2005جامعة كباك .
ص الباحث إشكاليت ي التساؤل الرئيسي التا  :ما ي العوامل ال تفسر يكل رأس ا ال ذ الشركات ؟
دفت الدراسة إ مقارنة ال تائج ال ظرية والتجريبية على ددات يكل رأس ا ال (ا يكل ا ا ) ولتحقيق أ داف البحث
استخدم الباحث أسلوب اا دار باإضافة إ اأسلوب التحليلي ا قارن للبيانات الذي يسمح ل من دراسة ا يزانيات والذي
د من التحيز ي اختبار الفرضيات .وكان ال كيز الرئيسي ي ذ اأطروحة و اختبار ميدا على بعض ا تةرات مثل:
الضرائب ،اإفاس ،التكاليف ،نسبة الدين اأمثل ،ودور ا ي تفسر يكل رأس ا ال.
خلصت الدراسة إ تسليط الضوء على الدور اإ اي جم التدفقات ال قدية و اطر مقدار الدين فيما يتعلق بتأثر ا على رحية
ا ؤسسة ،باإضافة للعاقة العكسية بن الدين العام واأداء .ي اأخر أشارت الدراسة بضرورة القيام ب ماذج تقوم باأساس على
مبادئ التسلسل ا رمي ي التمويل من شأها أن تثري دراسة تشكيل يكل رأس مال للشركات.
 - 8دراسة )2010( Husni Ali Khrawish and Ali Husni Khraiwesh
The déterminats of the capital structure: Evidence from Jordanian Industrial
Companies
الدراسة عبارة عن مقال بع وان  :محددات الهيكل المالي " دليل من الشركات الص اعية اأردنية" ،ا امعة ا امية اأردن.
دف الباحثان ي دراستهم إ فحص ددات ا يكل ا ا للشركات الص اعية اأردنية ا درجة ي سوق عمان ا ا خال
الف ة )  ،)2005 – 2001للتعرف على أفضل اأساليب ا ستخدمة ي ويل تلك الشركات .وذلك بإ اد العاقة بن كل
من نسبة ا ديونية و الديون طويلة اأجل إ مع الديون باعتبار ا متةرات تابعة وبن حجم الشركة ،موع اأصول ،الرحية،
الديون طويلة اأجل ،والديون قصرة اأجل ،باعتبار ا متةرات مستقلة .وم استخدام ا هج الوصفي وكذلك وذج إحصائي،
و و وذج اا دار ا طي ا تعدد اختبار العاقة ا ف ضة.
توصلت الدراسة إ وجود عاقة امة وا ابية بن كل من نسبة الديون والديون طويلة اأجل إ موع الديون ،وبن كل من
حجم الشركة ،و موع اأصول والديون طويلة اأجل.
كما توصلت الدراسة أيضا إ وجود عاقة سلبية بن نسبة الديون والرحية من جهة ،ووجود عاقة سلبية بن الديون طويلة
اأجل إ موع الديون والديون قصرة اأجل من جهة أخرى.
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المطلب الثاني:تقييم الدراسات السابقة
 من خال استعراض الدراسات السابقة وجدنا أن ذ الدراسات تلف عن دراست ا ا الية ي عدة جوانب م ها :ااختاف ي
عي ة والف ة الزم ية ،وكذلك أدوات معا ة ا وضوع حيث جل الدراسات السابقة اعتمدت على أسلوب التحليل الوصفي
واإحصائي فم هم من اعتمد على (أسلوب اا دار ا تعدد) ،وم هم من اعتمد على (اا دار ا طي التدرجي والبسيط) ،
واختلفت كذلك من حيث اأ داف ،ومتةرات التابعة (ا يكل ا ا ) وا ستقلة ( حجم ا ؤسسة ،معدل ال مو ،ا ردودية،)...،
وااختاف من ناحية عي ة الدراسة.
 تتشاب الدراسة ا الية مع معظم الدراسات السابقة من حيث اإطار ال ظري فكما نعلم أن ميع الدراسات أعطيت مفهوما
للهيكل التمويلي ،وأمثلية ا يكل التمويلي ،ا يكل ا ا  ،وأ م ددات ونظريات  ،وكيفية تقييم كما كن التشاب أيضا ي ميع
ا تةرات ال أخذت ي الدراسة ا الية والدراسات السابقة.
اإضافة العلمية :

تعتر ذ الدراسة ال كانت تدف إ معرفة أ م مصادر التمويل ال تعتمد عليها ا ؤسسة سواء كانت مصادر التمويل
ا ق ضة أو ا متلكة أن اختيار ذ ا صادر من أ م القضايا ا همة بال سبة للمؤسسات ،مجرد تكملة للسلسلة من البحوث
والدراسات السابقة ال ت اولت موضوع ا يكل التمويلي وال أ زت ي تلف جامعات الوطن أو خارج  ،وتعتر أيضا طة
تست د إليها البحوث الاحقة .
 و يزت ذ الدراسة عن معظم الدراسات السابقة ال م التطرق إليها ي جزئها ال ظري أها ميزت وحددت ددات ومصادر
ا يكل التمويلي اأمثل ،أما ي الدراسة ا الية فتميزت بتحليل الوضعية ا الية للمؤسسة وذلك بدراسة مؤشرات التوازن ا ا
ونسب ا يكل ا ا وأثر الرافعة ا الية بااعتماد على ميزانيات مؤسسة عرفة أمثلية ا يكل التمويلي ،كما أها يزت ي طريقة
ا عا ة ا تعمدة من اجل الوصول على إجابات أو است تاجات للفرضيات.

55

اأساس النظري أمثلية الهيكل التمويلي

الفصل اأول
خاصة الفصل :








حاول ا من خال ذا الفصل التطرق لأسس ال ظرية ا تعلقة با يكل التمويلي اأمثل ،حيث قم ا بتوضيح ا فا يم ا تعلقة ب ،
أ م مصادر  ،واحددات ا تحكمة في وأ م ال ظريات ا الية ا فسرة ل .
ولقد ك ا من استخاص عدة نقاط من دراست ا للهيكل التمويلي اأمثل من أ ها :
أن ا ؤسسة ول احتياجاتا ا الية من خال مصدرين أساسن و ا اأموال ا اصة والديون ،و ذا ما يعرف با يكل ا ا ؛
ا يكل التمويلي اأمثل و ذلك ا يكل الذي يؤدي إ تدنية تكلفة رأس ا ال إ أقصى حد كن ،وبالتا تعظيم اأرباح
وتدنية ا خاطر ا رتبطة هيكل التمويل وم تتحقق أقصى قيمة للمؤسسة ؛
العوامل احددة للهيكل التمويلي متعددة ي ا ؤسسة ؛
جاءت ال ظريات ا فسرة يكل التمويل متباي ة من حيث فكرة وجود يكل ويلي أمثل من عدم است ادا ي ذلك على موعة
من الفرضيات ؛
يكتسي ا يكل التمويلي أ ية كبرة ي ال ال ظرية ا الية ،كون يعكس قراراتا التمويلية ال تعر عن كيفية ويل استثماراتا من
مصادر ا تاحة أمامها هدف ا صول على مردودية ،و ذ ا رة تعد أداة لقياس الفعالية ااقتصادية ل شاط ا ؤسسة ؛
يتم تقييم ا يكل التمويلي عن طريق اأداء ا ا وأثر الرفعة ا الية ؛
وي اأخر م التطرق إ موعة من الدراسات السابقة ال ا عاقة موضوع دراست ا ،والذي م من خا ا استعراض أ م
جوانب ذ الدراسات .
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تمهيد:
بعد أن تطرف ا ي الفصل السابق إ ا فا يم ا تعلقة بأمثلية ا يكل التمويلي ،ددات  ،وال ظريات ا فسرة ل وا داء ا ا ،
وكذا الدراسات السابقة للموضوع ،س حاول ي ذا الفصل إسقاط ا انب ال ظري مثلية ا يكل التمويلي على واقع وذلك
إجراء دراسة ميدانية على شركة العمورية لص اعة ا جر -الوادي و ذا لتوصل إ نتائج الدراسة.
ولإ ام أكثر با انب التطبيقي للدراسة ارتأي ا أن نت اول من خال ذا الفصل كل من تمع ،عي ة الدراسة ،طريقة مع
وتلخيص ا عطيات ،الت عريف متغ ات الدراسة وكيفية قياسها ،ا دوات اإحصائية والقياسية وبرامج الدراسة ا ستخدمة ي معا ة
ا عطيات اجمعة ،كما سيتم عرض ،ليل ،تفس وم اقشة ال تائج.
وبغية قيق ذلك واختبار مدى فرضيات الدراسة س قوم بتقسيم فصل الدراسة التطبيقية إ مبحث :

المبحث اأول :الطريقة وا دوات ا ستخدمة ي الدراسة؛
المبحث الثاني :عرض ال تائج وم اقشتها.
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المبحث اأول :الطريقة واأدوات المستخدمة في الدراسة
يت اول ذا ا بحث وصفا جتمع الدراسة وعي تها و ديد متغ اها وكيفية قياسها ،وكذا أداة الدراسة ا ستخدمة وطرق
إعداد ا،وا دوات اإحصائية ا ستعملة.
المطلب اأول :طريقة الدراسة
إن لكل ث طريقة دراسة معي ة يتم ااعتماد عليها و تلف ذ ا خ ة من ث آخر وذلك حسب طبيعة الدراسة،
ولإجابة على اإشكالية ا طروحة واستخاص ال تائج الي كانت بالدراسة وذلك من خال إسقاط الدراسة على مؤسسة
اقتصادية ،س تطرق إ عرض الطريقة من خال تقد عي ة الدراسة. ،

 – 1مجتمع وعينة الدراسة

 مجتمع الدراسة :يتمثل تمع الدراسة ي

أ -شركة العمورية لصناعة اآجر

 اسم المؤسسة :ش .ذ .م .م العمورية لص اعة اآجر  /مقر ا :الطريق الوط رقم  03جامعة واية الوادي  /رأسما ا 5000000.00 :دج.

 إسم السلع :ت تج الشركة اآجر بأنواع والقرميد الص اعي وا سجلة لدى مصاح السجل التجاري ت القيد رقم.109.107

 أنواع اآجر :أجر  10سم  +أجر  15سم  +أجر للسقيفة نصف جا زة  45سم  +أجر للسقيفة نصف جا زة 55سم (Briques creuses 12T 15X 20X 30 + Briques creuses 8T 10X 20X 30
 Hourdis 55X 30X 16 + Hourdis 45X 30X 15 +أ.

 الخدمات المقدمة من طرف الشركة :تقدم ملة من ا دمات من بي ها التوصيل وتقد اإعانات وغ ا منا دمات.

 -التوزيع :تأسس الشركة من تسعة (09أ شركاء تربطهم صلة القرابة من الدرجة ا و (إخوة وأب اء العمأ.

 الترويج :تقوم ا ؤسسة باإشهار و ذا لفرض مكانتها ي السوق كما حدد مس الشركة مبلغ ما خاص بإشهاروتعريف ا ؤسسة وذلك بطبع التقو ات الس وية باسم ا ؤسسة وبطاقات الزيارة وغ ا من الوسائل ا عروفة ي ال
اإشهار.

 سعر الوحدة :حدد سعر الوحدة ي شركة العمورية ب اءا على احاسبة التحليلية وذلك ساب سعر التكلفة وقدحددت ا ؤسسة سعر الوحدة ل جر  15سم ب  15.18دج خارج الرسوم و 10سم ب  12.69دج و 45سم
ب  49.92دج و 55سم ب  54.08دج.

 -اإعانات :تقوم ا ؤسسة بالعديد من اإعانات التجارية خاصة ي جريدة ا ديد وإذاعة وادي سوف.
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 فوائد المنتجات :تتجلى فائدة ا توجات ا ص وعة على مستوى الشركة ي توف ا واد ا ولية خاصة للمقاوات ا هتمةبقطاع الب اء وا شغال العمومية كما توفر مادة اآجر للب اء.

 كيف تم فتح الشركة :م إنشاء شركة العمورية لص اعة اآجر بعد توفر العديد من العوامل ااقتصادية ااجتماعية واليمن بي ها توفر وقرب ا ادة ا ولية وا ساسية ي إنتاج اآجر (الط أ وكما تعد م طقة واد ريغ من ب ا ماكن الغ ية
با اء والذي يستهلك بكميات كب ة ي ا ص ع.

 السوق المستهدفة :تسعى الشركة لاستحواد على قطاع الب اء وذلك كوها ا مول الوحيد على مستوى واية الواديادة اآجر.

 الضرائب المدفوعة :تسدد ا ؤسسة موعة من الضرائب ي:




الرسم على ال شاط ا ه ب سبة TAP 20%؛
الرسم على القيمة ا ضافة TVA 19%؛
الضريبة على أرباح الشركات IBS 20%؛
الضريبة على الدخل .IRG /Salaire

ب – مراحل اإنتاج بالشركة:

 المرحلة اأولى :التخزينقبل شرح العملية نقوم أوا بوصف لعملية دخول ا ادة ا ولية (الط  -الرمل-ا اءأ إ الشركة.
يصل كا من الط والرمل إ الشركة ما على شاح ات خاصة وبوصول ميع ا واد يتم تفريغ كا من ذ ا واد
ي ا ماكن زي ها م يتم ويلها إ عملية اإنتاج عن طريق آات خاصة.

 المرحلة الثانية :التحضيروي ذ ا رحلة يتم كسر الط بآلة كاسرة لط ويكون ذلك ي الطاح ة ا و من أجل الرحي م لط ي آلة خاصة
(ط  +رمل  +كمية من ا اءأ م ت تقل إ الطاح ة الثانية من أجل س الطحن م زن ي مكان زين الط ي
شكل ا ديد ،وهد ا يتم زين الط ي م طقت :
 ا طقة رقم  :01تعمل للتعبئة؛
 ا طقة رقم  :02تعمل لتشغيل.
 -المرحلة الثالثة :اإنتاج

نقوم ب قل الط من أماكن زي ها إ ا اك ة ا و الي لط قليل من ا اء وبعد ا ول إ الطاح ة ال هائية لتتحول
إ ط رقيقة م تدخل إ العجانة من أجل عج ها م دفعها إ ا اك ة الي ها القالب استخراجها على شكل آجر
وب عد ا يتم قطعها حسب القياسات ا عمول ها م تتحول إ اجفف وبعد إخراجها من اجفف مل ي عربات
خاصة من أجل إدخا ا إ الفرن على درجات حرارة متفاوتة تبدأ من  115درجة غلى  860درجة بوقت حوا 21
ساعة ،وبعد إخراجها من الفرن تتحول إ آلة الربط .وبعد ربطها تتحول إ عملية الشحن وذلك ملها بآات
خاصة ووضعها ي شاح ات وي ذ ا رحلة يتم اإنتاج حسب الطلب.
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ج– الهيكل التنظيمي للمؤسسة:
لكل مؤسسة يكلها الت ظيمي الذي صها وي اسبها سواء كانت عمومية أو خاصة ،و ذا الت ظيم يبدأ من ا ول بطرح
فكرة أو إنشاء مؤسسة.
ومن م طلق آخر أن ب على كل شركة أو مؤسسة وضع يكلها الت ظيمي الذي ي ظم و دد الوظائف للمؤسسة وذلك من
أجل تسهيل العملية وا فاظ على ا هام وترتيبها لس العمل بدقة وإتقان وبأقل جهد.
الشكل رقم ( :)1 – 2الهيكل التنظيمي لشركة العمورية

مكتب ا دير

مكتب ا مانة
مكتب اإدارة العامة

مكتب ا ستخدم

ا خزن

الص دوق

ورشة الصيانة

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على وثائق الشركة
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ا صلحة التق ية

ورشة اإنتاج

ورشة التلحيم
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 حالة الدراسة:
إن فحص فرضيات الدراسة يستلزم إجراء ليات مالية وترتيبها ي يئة جداول لتسهيل عملية ماحظة البيانات والتعليق
عليها ي إطار تقييم ا يكل التمويلي ا ثل على دراسة حالة فيما يتعلق با انب التطبيقي خال فرة الدراسة لثاثة س وات
(2016-2015-2014أ باإضافة إ أن ا س قوم ساب ا ؤشرات وال سب ا يكلية وأثر الرافعة ا الية ب اءا على القوائم
ا الية للمؤسسة ل الدراسة.
 -2طريقة جمع وتلخيص المعلومات
بغرض ت فيذ أ داف الدراسة ،واختبار فرضياها م مع ا عطيات الازمة وا تمثلة ي:

أ– بيانات أولية :ت مع ا عطيات والبيانات ا الية ا تمثلة ي ا يزانيات وجداول حسابات ال تائج لشركة العمورية لص اعة
اآجر خال الفرة من .2016-2014

ب– بيانات ثانوية :وتتمثل ي الكتب واجات ،باإضافة إ الدراسات وا قاات السابقة ا تعلقة با وضوع.

 -3متغيرات الدراسة:
من خال ااطاع على الدراسات السابق تب أن توجد العديد من ا تغ ات الي تقييم ا يكل التمويلي ا مثل للمؤسسة،
وإ ام الدراسة التطبيقية ،وللوصول إ دف الدراسة استلزم ذلك استعمال ا تغ ات التالية:
أوا :المتغير التابع

ثل ا داء ا ا (مؤشرات التوازن ا ا  ،نسب ا يكلة ،أثر الرافعة ا اليةأ ا تغ التابع للدراسة ا الية.

ثانيا :المتغير المستقل:

ثل ا يكل التمويلي ا تغ التابع ل موذج الدراسة ،و و متغ كمي يتطلب قياس ومعلومات ذات طبيعة مالية وا تمثلة ي
رجات ا ؤسسة من قوائم ا الية و ذا بغرض تقييم ا يكل التمويلي للمؤسسة.
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المبحث الثاني :عرض النتائج ومناقشتها
بعد وضوح الطريقة وا دوات ا ستعملة ي الدراسة س ستعرض فيما يلي ال تائج ا توصل إليها ،وس قوم بتحليلها م اقشتها
وتفس ا من أجل الوصول إ نتيجة ومقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة.
المطلب اأول :عرض نتائج الدراسة
س عرض من خال ذا ا طلب نتائج الدراسة ا توصل إليها ب اءا على ا علومات الي م معها وتلخيصها ومعا تها.

 – 1تقديم الميزانيات المالية المفصلة (أصول وخصوم) للفترة ()2116-2114
أقوم بتقد ا يزانيات ا الية ا فصلة لثاثة س وات ا دروسة كما يلي:

الجدول رقم ( :)1-2إعداد الميزانيات المالية المختصرة لشركة العمورية للفترة ()2116-2114
البيان/السنوات

2115

2114

2116

اأصول
اأصول الثابتة

93995639274913

84592819816972

84897759335911

قيم ااستغال

28.623.489.23

64.790.918.41

1.076.386.76

القيم احققة

9.435.660.72

9.994.231.70

44.990702.02

القيم ا ا زة

71.478.181.50

115.629.524.56

71.070.985.22

اأصول المتداولة

11995379331945

19194149674967

11791389174911

مجموع اأصول

96599139419911 1913596959481939 1914991119615958
الخصوم

ا موال ا اصة

-58.097.158.68

2.867.023.88

91.581.393.61

الديون الطويلة ا جل

619.400.523.60

497.295.068.09

366.022.126.80

اأموال الدائمة

56193139364992

51191629191997

45796139521941

الديون قصيرة اأجل 48797979241966

53595339389942

51893199888971

مجموع الخصوم

96599139419911 1913596959481939 1914991119615958

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على وثائق المؤسسة
يتضح من خال ا يزانيات ا الية أن الديون قص ة ا جل ي تزايد إ أن تصبح ثل نسبة أكر من الديون طويلة ا جل الي ي
ت اقص مستمر نظرا اعتماد ا سياسة تسديد الديون طويلة ومتوسطة ا جل ،ما يب أن ا يكل ا ا ي الفرة يشكل الزيادة ي
رأس ا ال مع تركيز ا ؤسسة على ويل نشاطها من خال ديون قص ة ا جل وذلك بسب الصعوبات الي واجهتها ي ا صول
على مصدر ويلي طويل ا جل و ب ا ؤسسة مل أعباء ثابتة إضافية ،ولتحليل مدى مائمة ذا ا يكل بإتباع التحليل
با ؤشرات وال سب ا الية وأثر الرافعة ا الية.
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 -2مقارنة عناصر الميزانيات المالية المختصرة للفترة ()2116-2114
انطاقا من ا دول أعا ك ا إعداد جدول يوضح ا قارنة ب ع اصر ا يزانيات ا الية للس وات ل الدراسة ،و ذا ما
يوضح ا دول التا :
الجدول رقم ( :)2-2مقارنة عناصر الميزانيات المالية المختصرة لشركة العمورية للفترة ()2116-2114

البيان/الس وات

2114

2115

%

%

2116

%

اأصول
ا صول الثابتة

939.563.274.13

90

82 845.280.806.72

848.775.335.11

88

ا صول ا تداولة

109.537.331.45

10

18 190.414.674.67

117.138.074.00

12

مجموع اأصول 100 1914991119615958
%

100 96599139419911 100 19135969594819
%
%
39
الخصوم

ا موال الدائمة

561.303.364.92

54

48 500.162.091.97

457.603.520.41

47

الديون قص ة
ا جل

487.797.240.66

46

52 535.533.389.42

508.309.888.70

53

مجموع

100 1914991119615958
%

الخصوم

100 96599139419911 100 19135969594819
%
%
39

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على الجدول رقم ()1
ك ا ذا ا دول من مقارنة ع اصر ا يزانيات ا الية ،وس قوم هذ ا قارنة بااعتماد على التمثيل البيا لكل من ا صول
وا صوم وع اصر م ،وذلك لكل س ة على حدا من خال الشكل التالي :
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الشكل رقم ( :)2-2التمثيل البياني أصول الميزانيات المالية لشركة العمورية للفترة ()2116-2114

ميزانية اأصول لسنة
2016

ميزانية اأصول لسنة
2014
اأصول الثابتة

اأصول الثابتة
اأصول المتداولة

اأصول
المتداولة

ميزانية اأصول لسنة
2016
اأصول الثابتة
اأصول المتداولة

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على الجدول رقم ()2

الشكل رقم ( :)3-2التمثيل البياني لخصوم الميزانيات المالية لشركة العمورية للفترة ()2116-2114

ميزانية الخصوم لسنة
2015

ميزانية الخصوم لسنة
2014
اأموال الدائمة

اأموال الدائمة

الديون قصيرة
اأجل

الديون قصيرة
اأجل
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ميزانية الخصوم لسنة
2016
اأموال الدائمة
الديون قصيرة
اأجل

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على الجدول رقم ()2
من خال ا قارنة ب ا يزانيات ا الية لس وات (2016-2014أ ناحظ أن نسبة ا صول الثابتة عرفت تذبذب ي الفرة
ا ذكورة حيث عرفت س ة  2014أكر نسبة تقدر ب  90%وشهدت س ة  2015أقل نسبة قدرت ب  ،82 %أما ا صول
ا تداولة فهي أيضا عرفت تذبذب حيث كانت أكر نسبة س ة  2015حيث قدرت ب  18%وشهدت س ة  2014أقل نسبة
ا تقدر ب  ،10%كما ناحظ أن ا موال الدائمة ي ت اقص مستمر ي كل الس وات وأها ا تغطي ا صول الثابتة و و ما
يفسر وجود رأس مال عامل سالب ،أما فيما ص الديون القص ة ا جل الي ثل موارد الدورة للفرة ل الدراسة فهي تغطي
ا صول ا تداولة الي ثل احتياجات الدورة ل فس الفرة.
 -3التحليل بواسطة المؤشرات المالية
يتم ليل شركة العمورية عن طريق موع من ا ؤشرات ا الية وا تمثلة أساسا ي رأس ا ال العامل ،احتياج رأس ا ال العامل،
ا زي ة.
أ -مؤشر رأس المال العامل (:)FRng

انطاقا من ا يزانيات ا الية ا ختصرة لشركة العمورية للفرة (2016-2014أ ،س قوم ساب  FRngكما و
موضح ي ا دول أدنا :

الجدول رقم ( :)3-2حساب رأس المال العامل لشركة العمورية للفترة ()2116-2114
البيان  /السنوات

2114

2115

2116

ا موال الدائمة (Aأ

561.303.364.92

500.162.091.97

457.603.520.41

ا صول الثابتة (Bأ

939.563.274.13

845.280.806.72

848.775.335.11

رأس المال العامل (A-Bأ

-37892599919921

-34591189714975

-39191719814971

-8,76%

نسبة النمو
المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على الجدول رقم ()2

00

13,34%
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ناحظ من ا دول أعا أن ا ؤسسة تتوفر على رأس ا ال العامل سالب خال س وات الدراسة ومع ذا يع أن ا وارد
الدائمة م تغطي ا صول الثابتة و ذا راجع إ اخفاض قيمة ا موال ا اصة حيث كن القول أن ا ؤسسة ا قق توازن ا ا
خا س وات الدراسة ،وخاصة بال سبة على الدفع وااستدانة.
وعموما كن للمؤسسة أن تعرف وضعية مالية يكون رأس مال العامل سالب ،وخاصة ي حالة ما إذا كانت درجة ول
أصو ا ا تداولة أسرع من درجة إستحقاقية ديوها القص ة ا جل.

ب – مؤشر احتياج رأس المال العامل  :BFRgكن حساب من خال مؤشرين
 احتياج رأس العامل لاستغال BFRex

 احتياج رأس العامل خارج ااستغال BFRhex
الجدول رقم ( :)4-2حساب ااحتياج في رأس المال العامل لشركة العمورية للفترة ()2116-2114
البيان  /السنوات

2114

2115

2116

احتياج رأس مال العامل

87.256.734.88

219.261.678.72

196.048.225.78

لاستغال BFRex

احتياج رأس مال العامل خارج

241.486.560.56

362.481.355.83

266.194.574.14

ااستغال BFRhex

ااحتياج في رأس المال العامل

46197489239931

44997389191971

46292429799992

اإجمالي BFR
نسبة النمو

2,44%

0.32%

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على وثائق المؤسسة
ناحظ من ا دول أعا أن ااحتياج ي رأس ا ال العامل كان موجب طيلة س وات الدراسة ،إا أن اك اختاف ب نسب
تغ ا من س ة إ أخرى ،و ذا نتيجة لتفوق احتياجات دورة ااستغال للشركة على موارد ا الدورية ،و ذا ما يدل على أن
الديون قص ة ا جل غ كافية لتغطية احتياجات دورة ااستغال.

ج – الخزينة :س قوم ساها كا ي

الجدول رقم ( :)5-2حساب الخزينة لشركة العمورية للفترة ()2116-2114

البيان  /السنوات

2114

2115

2116

رأس ا ال العامل (Aأ

-378.259.909.21

-345.118.714.75

-391.171.814.70

460.748.239.31

462.242.799.92

11596299524956

7191719985922

61,76%

-38,53%

احتياج رأس ا ال العامل (Bأ 449.738.090.71
الخزينة ()B( - )A
نسبة النمو

7194789181951

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد عل الجدولين رقم ()4( )3
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من خال نتائج ا دول أعا ناحظ أن خزي ة ا ؤسسة موجبة خال س وات الدراسة ،بالرغم من التذبذب ي نسبها ،حيث
عرفت ارتفاعا ي س ة  2015ب سبة 61,76وبعد ا اخفاض حاد ي س ة  2016قدر ب  ،-38,53ا يعكس عدم وجود
توازن ما للشركة.

 -4التحليل بواسطة نسب الهيكلة:

أ – نسب الهيكلة المالية :س تعرف من خال ا دول التا ،

م نسب ا يكلة ا الية لشركة العمورية ي الفرة (-2014

2016أ ،والي تأي على ال حو التا :

الجدول رقم ( :)6-2حساب نسب الهيكلة المالية لشركة العمورية للفترة ()2116-2114
البيان

العاقة

2114

2116

2115

نسبة التمويل الدائم

ا موال الدائمة/ا صول
الثابتة

0,59

0,59

0,53

نسبة التمويل الذاتي

ا موال ا اصة/ا صول
الثابتة

-0,06

0,003

0,10

نسبة ااستقالية

ا موال ا اصة /موع
ا صوم

-0,05

0,002

0,09

نسبة قابلية التسديد

موع الديون /موع
ا صول

المالية

نسبة المديونية العامة موع الديون/ا موال
ا اصة
نسبة المديونية

قصيرة اأجل إلى

1,05

0,99

0,90

-19,05

36,02

9,54

18,67

5,55

ديون قص ة ا جل/ا موال -8,39
ا اصة

اأموال الخاصة

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على الجدول رقم ()1
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الشكل رقم ( :)4-2منحنى التغيير في نسب الهيكلة المالية للفترة ()2116-2114
40
30
20
السنة 2014

10

السنة2015
0
-10

نسبة
نسبة التمويل نسبة التمويل
ااستقالية
الذاتي
الدائ
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المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على الجدول رقم ()6
ب – نسب السيولة :من أجل توضيح صورة الوضعية ا الية للمؤسسة خال فرة الدراسة نقوم بدراسة نسب السيولة وا دول
التا يوضح ثاثة أنواع ل سب السيولة كاآي:

الجدول رقم ( :)7-2حساب نسب السيولة لشركة العمورية للفترة ()2116-2114
البيان

العاقة

2114

2115

2116

نسبة السيولة العامة

ا صول ا تداولة/الديون قص ة ا جل

0,22

0,35

0,23

نسبة السيولة

(ا صول ا تداولة-ا خزوناتأ/الديون
قص ة ا جل

0,16

0,23

0,22

نسبة السيولة الفورية

القيم ا ا زة/الديون قص ة ا جل

المختصرة

0,14

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على وثائق المؤسسة

02

0,21

0,13

دراسة حالة شركة العمورية لصناعة اآجر

الفصل الثاني

الشكل رقم ( :)5-2منحنى التغيير في نسب السيولة للفترة ()2116-2114
0,4
0,35
0,3
0,25

نسبة السيولة العامة

0,2

نسبة السيولة المختصرة

0,15

نسبة السيولة الفورية

0,1
0,05
0
السنة 2014

السنة2016

السنة2015
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ج -نسب الربحية :و سب كاآي

الجدول رقم ( :)8-2حساب نسب الربحية لشركة العمورية للفترة ()2116-2114

البيان
امش صافي الربح
معدل العائد على

إجمالي اأصول

العاقة

2014

2015

2016

صاي ا رباح/صاي
ا بيعات

-0,32

0,18

0.23

صاي ا رباح/إما
ا صول

-0,04

0,05

0,09

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على وثائق المؤسسة

الشكل رقم ( :)6-2منحنى التغيير في نسب الربحية للفترة ()2116-2114
0,3
0,2
0,1
هامش صافي الربح

0
-0,1

السنة 2014

السنة2015

السنة2016

معدل العائد ع ى إجمالي اأصول

-0,2
-0,3
-0,4

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على الجدول رقم ()8
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الفصل الثاني

د -نسب النشاط :تقيس نسب ال شاط الكفاءة الي تستخدم ها ا ؤسسة ا وجودات أو ا وارد ا تاحة ا عن طريق إجراء
مقارنة فيما ب مستوى ا بيعات ومستوى ااستثمار ي ع اصر ا وجودات ،و سب كاآي:

الجدول رقة ( :)9-2حساب نسب النشاط لشركة العمورية للفترة ()2116-2114
البيان

العاقة

2114

معدل دوران اأصول

ا بيعات الصافية/ا صول الثابتة

0,16

2115
0,38

2116
0,45

الثابتة

معدل دوران اأصول

ا بيعات الصافية/ا صول ا تداولة

1,37

1,70

3,28

المتداولة

معدل دوران المخزون ا بيعات الصافية /موع ا صول

0,14

0,31

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على وثائق المؤسسة
الشكل رقم ( :)7-2منحنى التغيير في نسب النشاط للفترة ()2116-2114

3,5
3
2,5
معدل دوران اأصول الثابتة

2

معدل دوران اأصول المتداولة
1,5

معدل دوران المخزون

1
0,5
0
السنة 2014

السنة2015

السنة2016
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الفصل الثاني

ه -نسب المردودية :تعر ذ ال سب على قدرة مس ي ا ؤسسة على ااستخدام ا مثل وارد ا ا تاحة بفاعلية وكفاءة
للحصول على عائد ،ومن أ م ذ ال سب ما يلي:
الجدول رقم ( :)11-2حساب المردودية لشركة العمورية للفترة ()2116-2114
البيان

العاقة

2114

2115

2116

المردودية ااقتصادية

نتيجة ااستغال بعد
الضريبة /موع ا صول

0,07

0.15

0,19

المردودية المالية

ال تيجة الصافية /ا موال ا اصة 0,84

21,26

0,96

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على وثائق المؤسسة

الشكل رقم ( :)8-2منحنى التغيير في نسب المردودية
25
20
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المردودية ااقتصادية

10

المردودية المالية

5
0
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2015
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 -5تحليل أثر الرفع المالي والرافعة المالية لشركة العمورية
ما أن أثر الرافعة ا الية على أها الفرق ب ا ردودية ا الية ا ردودية ااقتصادية بعد الضريبة ،فهي تقيس تأث القرارات ا الية
على ا ردودية ااقتصادية مدى تأث ا ردودية ا الية بذلك و ا ثاث حاات.
نقدم ي ا دول التا الع اصر ساب أثر الرافعة ا الية والرفع ا ا للشركة العمورية لس وات التالية.
الجدول رقم ( :)11-2حساب أثر الرفعة المالية والرفع المالي لشركة العمورية للفترة ()2116-2114

البيان

2114

2115

2116

الديون الصافية D

1.097.097.764.26

1.032.828.457.51

87433201550

اأموال الخاصة cp

-58.097.158.68

2.867.023.88

91.581.393.61

الرفع المالي D/cp

-19,05%

36,02%

9,54%

أثر الرافعة المالية

0,77

21,11

0,77

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على وثائق المؤسسة
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أ -حاات أثر الرافعة لكل سنة

الجدول رقم ( :)12-2حساب حاات أثر الرافعة المالية لشركة العمورية للفترة ()2116-2114
السنوات

المردودية المالية Rcp

معدل الفائدة i

2114

0,84

0,05

2115

21.26

0,02

2116

0,96

0,04

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على وثائق المؤسسة
ب -القدرة على التمويل الذاتي :يعتر التمويل الذاي من ب أ م مصادر التمويل ي ا ؤسسة ااقتصدية ،و ذا نظرا
لامتيازات العديدة الي تتمتاز ها.

الجدول رقم ( :)13-2حساب القدرة على التمويل الذاتي لشركة العمورية للفترة ()2116-2114
البيان

 /السنوات

النتيجة الصافية
مخصصات الهتاكات

2114

2115

2116

-49.271.391.51

60.964.182.56

88.714.369.73

63.055.316.78

94.282.467.41

96.806.160.87

والمؤونات

القدرة على التمويل الذاتي
نسبة النمو

13.783.925.27

155.246.649.97

185.520.530.60

10,26%

0,19%

-

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على وثائق المؤسسة
ج -تكلفة التمويل :تساعد اإدارة ا الية ي ا اذ القرار ا تعلق باختبار أنسب تلك ا صادر من ناحية التكلفة ،حيث
يقتضي ا طلق ا ا وع د تساوي الشروط ا رى ا رتبطة بكل مصدرن أن يتم اختيار ا صدر الذي مل أقل تكلفة.

الجدول رقم ( :)14-2حساب تكلفة التمويل لشركة العمورية للفترة ()2116-2114
البيان

العاقة

2114

تكلفة

ا موال ا اصة *ا ردودية ا الية
 +الديون *معدل الفائدة

88.227.870.67 61.985.756.15 6.558.274.92

التمويل

المصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على وثائق المؤسسة
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الفصل الثاني

المطلب الرابع :مناقشة وتفسير النتائج
س قوم ي ذا ا طلب م اقشة وتفس ال تائج الي م التوصل إليها من عملية التحليل للهيكل التمويلي لشركة العمورية من
خال معرفة دالة وتأث ذ ا ؤشرات وال سب ا الية على اختيار ا يكل التمويلي ا مثل داخل ا ؤسسة.
 -1مؤشرات التوازن المالي:
من خال ليل الوضعية ا الية لشركة العمورية تب ل ا أن رأس ا ال العامل الذي يعر عن مشاكل التوازن الي تصادف
ا ؤسسة ي ا دى الطويل وا دى القص سالب طيلة س وات الدراسة ،و و ما يدل على أن ا ؤسسة ا تتوفر على
فائض ي السيولة ما ا ك ها من تسديد كل التزاماها ي ا وقات ااستحقاق.
أما بال سبة إ ااحتياج ي رأس ا ال العامل ف احظ أن موجب خال س وات الدراسة ،و ي ي تزايد مع ا أن
احتياجات الدورة أكر من موارد الدورة ،و ذا راجع إ اارتفاع ي القيم القابلة للتحقيق وقيم ااستغال من س ة
خرى .أما فيما ص رصيد ا زي ة احظ ا من خال التحليل أن موجب ،و و ما يدل على أن ا ؤسسة استطاعت
تغطية موارد ا زي ة باستخداماها.

 -2نسب الهيكلة المالية

 نسبة التمويل الدائم

ناحظ من خال ا دول أن نسبة التمويل الدائم للشركة أقل من الواحد خال س وات الدراسة ،ما يدل على أن ا صول
الثابتة الي تلكها ا ؤسسة ا تقوم بتمويلها كلها عن طريق ا موال الدائمة و ذا راجع إ اخفاض قيمة ا موال الدائمة من
خال ااخفاض ي ا موال ا اصة كانت ال سب ثابتة ي س ت (2015-2014أ ،لكن ي س ة (2016أ شهدت اخفاض
و ذا يدل على عدم وجود امش أمان.

 نسبة التمويل الذاتي
أما بال سبة ل سبة التمويل الذاي ف احظ أها أقل من الواحد ،وبالتا فإن خال ذ الس وات أن ا موال ا اصة ا تغطي
ا صول الثابتة ما يش إ بوادر العجز عن التمويل الذاي.
 نسبة ااستقالية المالية

تعر نسب ااستقالية ا الية عن مدى استقالية الوحدة ماليا ومدى اعتماد ا على أموا ا ا اصة ،ومن خال ا دول
ناحظ أن ال سب كانت ضعيفة وأقل من الواحد ،ما يدل على أن ا ؤسسة اجة إ مصادر ويل لتمويل استثماراها.
 نسبة قابلية التسديد

نسبة قابلية التسديد تعر عن الضمان الذي ح ا ؤسسة لدائ يها ما يزيد من ثقتهم الي حوها ا ،فكلما كانت ذ
ال سبة صغ ة زاد من ارتياح الدائ ا ا ا ؤسسة ،ولكن شركة العمورية خال الفرة ا دروسة ناحظ أن ذ ال سب أكر من
الواحد ي س ة (2014أ ولكن ي س ة ( 2015و2016أ اخفضت إ ب سبة قليلة ،ا يدل على أن الشركة بدأت ي وضعية
التحسن ،وذلك كونا لك ضمانات لتسديد ديوها خاصة ع د وقوعها ي حاات اإفاس ،و ذا ما علها تستفيد من قروض
خارجية.
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الفصل الثاني
 نسبة المديونية العامة

تعتر نسبة ا ديونية العامة غ جيد ها للشركة حيث أها اوزت الواحد طيلة س وات الدراسة خاصة ي س ة (2015أ
ب سبة  % 36,02وت خفض ي س ة  2016ما يع أن أموال ااستدانة تفوق أموال ا اصة.
 نسبة المديونية قصيرة اأجل

تستخدم نسب ا ديونية قص ة ا جل من أجل التفصيل ي نسبة ا ديونية العامة ،وذلك هدف معرفة وزن الديون قص ة ا جل
مقارنة بأموال ا اصة للمؤسسة ااقتصادية ،وي حالة شركة العمورية ناحظ أن نسب أكر من الواحد بكث خاصة ي س ة
(2015أ ،وت خفض ي س ة (2016أ يث تعتر ذ الديون ي ا سبب الرئيسي ي ارتفاع معدل ااستدانة.
 -3نسب السيولة
ناحظ من ا دول أعا أن نسبة السيولة العامة خال س وات الدراسة أقل من الواحد فهي ي تدبدب ولكن ترتفع ي س ة
(2015أوت خفض ي س ة (2016أ ،و ذا يع أن ا صول ا تداولة عجزت عن ويل ا موال الدائمة و ذا راجع إ اخفاض
قيمة ا صول ا تداولة.
أما فيما يتعلق ب سب السيولة ا ختصرة فهي ي ارتفاع خال س وات الدراسة ،وهدف معرفة جا زية السيولة (نسبة السيولة
الفوريةأ لتسديد االتزامات قص ة ا جل للشركة وجدنا ا ي تدبدب من س ة خرى مقارنة بال سب ا عيارية الي تراوح ب
 %20و.%30
 -4نسب الربحية

 امش صافي الربح

من خال دراسة نسبة امش صاي الربح للمؤسسة والي تساعد على معرفة ال سبة من ا بيعات الي تتحول إ أرباح صافية،
حيث د ا ي تذبذب خال س وات الدراسة ،ترتفع ي س ة  2014ب سب  0.32%وت خفض ي س ي 2016-2015
ب سبة  0,18%و.0,23%
 معدل العائد على إجمالي اأصول

ناحظ من ا دول أعا أن معدل العائد على إما ا صول الذي يش إ نسبة الدخل احققة من إما ا صول ا ستثمرة
ي نسب متدبدبة كانت مت اقصة ي س ة  2014ب  -0,04ولكن شهدت ارتفاع ي س ي (2016-2015أب 0,05%
و.0,09%
 -5نسب النشاط
كانت نسب ال شاط خال س وات الدراسة جيدة فهي ي تزايد مستمر ذلك أن ا ؤسسة قادرة على قيق ااستفادة ا ثلى من
ا صول الثابتة وا تداولة لديها ي قيق ا رباح ،خاصة بال سبة عدل دوران ا صول ا تداولة س ة  2016ب سبة .3,28%
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 -6نسب المردودية

ناحظ من ا دول أن ا ردودية ااقتصادية ي تزايد مستمر ويعود سبب ذ التغ ات بشكل أساسي إ التغ ي نتيجة
ااستغال احققة ي كل س ة ،خاصة ي س ة  2016ب سبة  ،0,19%وبال ظر إ ا ردودية ا الية د ا تفوق ا ردودية
ااقتصادية احققة خال س وات الدراسة ،إا أن اك تدبدب ي قيمها والي تعتر استجابة للتغ ات الي عرفتها ا ردودية
ااقتصادية ،ناحظ أها مرتفعة ي س ة  2015ب سبة  ،21,26%لت خفض ي س ة  2016ب سبة .0,96%
 -7أثر الرافعة المالية والرفع المالي
 الرفع المالي

ناحظ بال سبة لرفع ا ا لشركة العمورية الذي و قسمة إما الديون على حقوق ا لكية ،كانت م خفضة بال سبة
-19,05 %و ذا راجع إ اخفاض أموال ا لكية ،وترتفع بال سبة كب ة ب 36,02 %ي س ة  ،2015وت خفض بال سبة
حوا  9%ي س ة  ، ،2016و ذ ال سب تعر عن ا سامة ا رتفعة للديون طويلة ا جل ي ا يكل التمويلي وم فإن
ا ؤسسة تضطر لدفع تكاليف ثابتة كب ة (تكاليف ااقراضأ جراء توجهها إ ااقراض وارتفاع درجة ا خاطرة ،وتعتر ذ
ال سب كب ة و ذا ناتج عن وء الشركة ي ذ ا رحلة إ التمويل عن طرية ديون قص ة ا جل ،وقيامها بتسديد الديون طويلة
ا جل.
 أثر الرافعة المالية

بعد دراسة كل من ا ردودية ا الية ا ردودية ااقتصادية نأي إ دراسة العاقة بي هما والي نفسر ا بأثر الرافعة ا الية ناحظ من
خال ا دول أن أثر الرافعة كان موجب طيلة س وات الدراسة يث كان ثابت ي س ي  2016-2014ب سبة  0,77وكان
مرتفع ي س ة  2015ب سبة  ،21,11وأن ا ردودية ا الية تفوق ا ردودية ااقتصادية ،و ذا بسب وء ا ؤسسة إ الديون،
فمن ا فضل أن فض من نسبة ديوها ي ويل ااستخدامات.
 حاات أثر الرافعة لشركة العمورية

ناحظ من ا دول أعا بال سبة اات أثر الرافعة ا الية للفرة (2016-2014أ أن ا ردودية ا الية أكر من معدل
الفائدة ،وي ذ ا الة يكون ا ثر اا اي للمؤسسة ،وبذلك بزيادة الرفع ا ا أي اللجوء لاستدانة يؤدي إ زيادة ا ردودية
ا الية.

30

دراسة حالة شركة العمورية لصناعة اآجر

الفصل الثاني
 القدرة على التمويل الذاتي

ناحظ من خال ا دول رقم (13-2أ أن قيم قدرة الشركة على التمويل الذاي كلها موجبة خال فرة الدراسة ،حيث ناحظ
سجلت نسبة مرتفعة ب 10,26%س ة  2015و ذا راجع إ اارتفاع ي ال تيجة الصافية و صصات اا تاكات وا ؤونات،
أما ي س ة  2016اخفضت ال سبة إ  ،0,19 %رغم تزايد ال تيجة الصافية و ذا راجع إ الس ة السابقة ا تغطيها كليا.
 تكلفة التمويل
ثل تكلفة التمويل متوسط معدل ا ردودية ا د الذي تلتزم ب ا ؤسسة ااقتصادية ع د ا صول على التمويل ا طلوب لتحقيق
مشاريعها ااستثمارية ،ناحظ من خال ا دول أعا أن تكلفة التمويل ي تزايد طيلة س وات الدراسة ،وبال ظر إ حاات أثر
الرفعة ا الية فإن و ذا شركة العمورية ديوها أكر من ا موال ا اصة وذلك يدل إ أها ا تتحصل على يكل ويلي أمثل ن
أمثلية يكل التمويل ي العمل على تدنئة ااستدانة إ اقل حد كن.
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الفصل الثاني

خاصة الفصل:
حاول ا ي ذا الفصل إسقاط ا انب ال ظري للدراسة على شركة العمورية لص اعة اآجر بالوادي للفرة (2016-2014أ
وذلك بتحليل الوضعية ا الية لشركة وا كم على أدائها ،بااعتماد على القوائم ا الية ا تمثلة ي ا يزانيات وجدول حسابات
ال تائج ،الي م ا صول عليها من طرف الشركة لس وات الدراسة ،وقد استخدام ا ي ذا التحليل مؤشرات التوازن ا ا وال سب
ا الية واثر الرافعة ا الية ،وذلك من أجل معرفة أمثلية يكل التمويل ي الشركة ،ومن خال عملية التحليل الي قم ا ها وال تائج
ا توصل إليها تب ل ا أن الشركة ي وضعية ضعيفة خال الفرة (2016-2014أ ،و ذا راجع إ أها شركة مازالت ي بداية
ال شاط وتعتمد على ااستدانة بشكل كب .
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حاول ا ي ذا البحث تسليط الضوء على أمثلية ا يكل التمويلي من خال تقييمها باأداء ا ا ي ا ؤسسة ااقتصادية،
ومكن القول بأن مصادر التمويل تعد احرك اأساسي ل شاط ا ؤسسة كما أها تت وع حسب نشاطها ونوعيتها ،وم إسقاط
موضوع الدراسة على شركة العمورية لص اعة اآجر بالوادي كعي ة للدراسة للف ة ا متدة من  4102إ  ،4102وس ت اول ي
ذ ا ا ة تلف ال تائج ال ظرية والتطبيقية ال م التوصل إليها ،واختبار فرضيات البحث ،وكذا بعض ااق احات والتوصيات،
وي اأخر آفاق البحث.
أوا اختبار الفرضيات

 الفرضية اأو  :مكن تص يف مصادر التمويل ا تاحة أمام ا ؤسسة ااقتصادية وال تشكل يكلها التمويلي إ
ص فن أساسين ،ما أموال ا لكية وااستدانة ،و ذا اعتمادا على معيار أثر الرافعة ا الية ي عملية التص يف ،باإضافة
إ أن ذا البحث أفادنا بالعديد من ا صائص ال يز كل مصدر ويلي عن اآخر ،حيث د الشركة تعتمد على
ااستدانة أكثر من اأموال ا اصة ،وال تتيح للمؤسسة ااقتصادية فرصة كبرة للمفاضلة بي هما كي ها من اختيار
مصادر التمويل ال تتماشى وأ دافها وتطلعاها ،و ذا ما يثبت صحة الفرضية.

 بال سبة للفرضية الثالثة :ومن أجل استكمال الدراسة هدف استصدار ا كم حول تركيبة ا يكل التمويلي للمؤسسة
ااقتصادية ،نقوم بدراسة وضعيتها ا الية عن طريق التحليل ا ا  ،وذلك بدراسة كل من مؤشرات التوازن ا ا ،
وال سب ا الية وأثر الرافعة ا الية ال تساعدنا على التفصيل ا يد لل كيبة ا الية للمؤسسة ت الدراسة ،حيث أن
ا ؤسسة حققت نتائج غر مرضية و ذا أن الشركة ما زالت ي بداية نشاطها بدأت ي س ة  ،4102و ذا ما يثبت
صحة الفرضية لذا اول تركيبة ا يكل ا ا وذلك باستخدام أموال ملكية جديدة من أجل فيض نسبة ااستدانة
و ذا ي حالة ارتفاعها أو اللجوء إ أموال ااستدانة من أجل فيض نسبة أموال ا لكية ي حالة كون نسبة أموال
ااستدانة م خفضة.
 بال سبة للفرضية الثالثة :هدف إبراز أمثلية ا يكل التمويلي للمؤسسة ااقتصادية ،حاول ا عرض أ م ال ظريات وا داخل
ال ت اولتها الدراسة ،وال يزت بكثرها وت وعها ،حيث اختلفت آراء من نظرية إ أخرى فم هم من يرى أن أمثلية
يكل التمويل تكمن من خال التوازن بن ا افع الضريبية وتكاليف اإفاس واأزمات ا الية(نظرية الوكالة والتبادل)،
وم من يرى أها تعتر ا يكل التمويلي عبارة عن مرآة عاكسة لوضعيتها ا الية ا قيقية ا ا ا ستثمرين ،وم هم من يرى
ا يف ض وجود معدل ويل أمثل ،فإن ا ؤسسة تتبع ترتيب أماط أو مصادر ويل ددة وفق ما لي الضرورة للتمويل
ا ارجي ،وليس اولة م ها البحث عن ا يكل ا ا اأمثل ،وم نقبل الفرضية الثالثة.
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 أما بال سبة للفرضية الرابعة  :فإن شركة العمورية ا تتمكن من ا صول على يكل ويلي أمثل وذلك من خال تكلفة
التمويل ال تثبت أن ديوها أكر من أموا ا ا اصة وبذلك نرفض الفرضية الثالثة.
ثانيا :نتائج الدراسة

 النتائج النظرية
-

يعتر التمويل وظيفة أساسية ي ا ؤسسة ااقتصادية ،تضمن بقاء ا ؤسسات واستمرار ا ي نشاطها ؛
للمؤسسة العديد من مصادر التمويل وا تمثلة ي مصادر التمويل الداخلية وا ارجية ؛
وجود عدة نظريات تفسر أمثلية ا يكل التمويلي ؛
تلجأ ا ؤسسة ااقتصادية إ التمويل ا ارجي للحصول على اأموال ح افظ على مستوى ااستثمارات ع د
ا دود ا قبول ،و ذا ي حالة أن التمويل الداخلي ا يكفي لتغطية ا تطلبات ا الية للمؤسسة.

 النتائج التطبيقية:
-

-

بعد دراسة الوضعية ا الية لشركة العمورية خال الف ة ( )4102-4102عن طريق موعة من ا ؤشرات ا الية
وال سب ا الية تبن أن أدائها ا ا ضعيف نظر لل تائج السلبية ال توصل ا إليها ؛
تعتمد الشركة ي التمويل على ااستدانة ال تتكون من (قروض قصرة وطويلة اأجل) ،وما مكن ماحظت من خال
التعرف على مصادر التمويل ا شكلة للهيكل التمويلي ،و غياب أساليب التمويل ا ديثة ،مثل اأسهم ا متازة،
س دات ا سامة ،القرض اا اري...ن و ذا راجع إ افتقاد اإدارة ا الية لشركة العمورية إ دراسة عملية دقيقة
ختلف بدائل التمويل ا تاحة أمامها ،وااكتفاء فقط اا و مألوف م ها ،و ذا ما مكن أن يضيع فر على الشركة
ال كان كن ااستفادة م ها عن طريق اللجوء صادر ويل حديث ؛
تعتمد شركة العمورية على ا علومات ا الية ا ستخرجة من القوائم ا الية ي تلخيص نشاطاها ا الية و مل اأنشطة
اأخرى باعتبار ا كمخرجات لل ظام احاسي ا ا  ،وتت وع ذ القوائم حسب طبيعة نشاط ا ؤسسة ؛
ناحظ أن نسبة ااستدانة ي س ة  4102مرتفعة جدا و ذا نتيجة اارتفاع ي احتياجات ا الية الدورية ،وهدف السر
با يكل التمويلي لشركة العمورية و اأمثلية ،على إدارة الشركة العمل من أجل فيض قيمة زوناها ،وم ا د
والتقليص من ااحتياجات ا الية الدورية ،وعلي التمكن من فيض نسبة أموال ااستدانة الزائدة وا صول على يكل
ويلي متوازن.
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-

-

-

ثالثا :ااقتراحات
ي بغي على شركة العمورية اا تمام أكثر بقرارات التمويلية أها تلعب دورا حيويا ي رفع قيمة ا ؤسسة ،وي ذا السياق
ابد أن ضى قرار التمويل بع اية خاصة للتأكد من جدوا وانسجام مع أ داف ا ؤسسة وطموحاها ،ويتم ذلك عن
طريق دراسة و ليل تأثرات احتملة خاصة ي ا انب ا تعلق بالعائد وا خاطرة ؛
على مسري الشركة اإ ام جميع مصادر التمويل ا تاحة من خال حصر ا و ديد تكاليفها الفعلية والت بؤ بتأثراها
احتملة على الشركة ،وي ذا اإطار ا ب أن يقتصر التحليل على مصادر التمويل ال اعتادت الشركة اللجوء إليها
فقط ،بل أن تتعد ا إل بدائل التمويل اأخرى ال م تفعيلها ي ااقتصاد ا زائر كالقيم ا قولة اختلف أنواعها
واائتمان اا اري ؛
ب على الشركة قيق مردودية عالية لضمان أداء جيد.

 آفاق البحث:

-

إن موضوع يكل التمويل كان وا يزال من أ م ا واضيع ا دروسة ي التسير ا ا  ،إذ يشهد ذا ا وضوع جدا كبرا
ين تلف ا فكرين ااقتصادين ،اتضحت ل ا موعة من ا واضيع ال مكن أن تكون موضوع دراسة مستقبلية
للمهتمن ي ذا اجال و ي:
إجراء ذ الدراسة باستعمال مؤشرات أخرى لقياس ا يكل التمويلي واأداء ا ا ؛
ال كيز على ددات الكيفية والكمية للهيكل ا ا ومقارنتها ي ا ؤسسات ااقتصادية ؛
مكن إعادة إجراء الدراسة بإضافة مؤسسات ت تمي إ قطاعات تلفة من أجل إضافة متغرات طبيعة القطاع عرفة
تأثر ا على اختيار ا يكل التمويلي ؛
الرفع ا ا كإس اتيجية لل مو الداخلي ؛
أثر الرافعة ا الية وتكلفة التمويل على ااستثمار.
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