منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل .
دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة

أ/بنةة حممد

للفرتة ااممتدة ملبني .2014-2010

منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل
دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوقالسعودية لألوراق اامللةة للفرتة ااممتدة ملبني 2014-2010
أ/بنةة حممد-جلمعة قلامة

------------------------ااملخص:

هتدف هذه الدراسة إىل معاجلة أتثري القرارات املالية على القيمة السوقية ألسهم الشركات وذلك
بتطبيقها على عينة من الشركات املتخصصة يف الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يف سوق السعودية
لألوراق املالية للفرتة املمتدة مابني  2010و ،2014ولتحقيق هذا اهلدف مت االعتماد على ثالثـة
متغريات مستقلة تتجسد يف قرارات االستثمار وقرارات التمويل وقرارات توزيع األرابح اليت متثل يف جمملها
القرارات املالية وكذا حتديد املتغري التابع ابلقيمة السوقية لألسهم ،وقد أظهرت النتائج املتوصل إليها إىل
وجود أتثري للقرارات الثالثة جمتمعة على القيمة السوقية لألسهم يف العينة املدروسة.
الكلمل

اامفتلحةة :قرارات االستثمار ،قرارات التمويل ،قرارات توزيع األرابح ،القيمة السوقية للسهم،

الصناعات البرتوكيماوية.

Abstract:
This study aims to address the impact of financial decisions on the market
value of the shares of companies that applied to the sample of companies in
petrochemical industries listed on the Saudi Stock Exchange for the period
between 2010 and 2014, and to achieve this goal has been to rely on three
independent variables embodied in the investment and funding decisions and
Decisions dividend, which represents financial decisions, as well as to
determine the market value of the shares of the variable, "the results

obtained showed a remarkable impact caused by the three decisions of
"the shares's combined market value in the studied sampl
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منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل .
دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة

أ/بنةة حممد

للفرتة ااممتدة ملبني .2014-2010

مقدمة:
تعترب عملية اختاذ القرارات حمور العملية اإلدارية داخل املؤسسات ذلك ألهنا عملية إدارية
متداخلة يف مجيع الوظائف اإلدارة ونشاطاهتا  ،فمقدار النجاح الذي حتققه أي مؤسسة يتوقف
على قدرة وكفاءة ااملسرييني اإلداريني على اختاذ القرارات السليمة ،فالقرار اخلاطئ تكلفته عالية
وقد يؤدي ابملؤسسة إىل عدة أخطار ،هلذا ينبغي على املؤسسات عند اختاذ قرارات مهما كان
نوعها أن تنتنهج منهجا علميا الذي يتمثل يف ضرروة التعرف على املشكلة اليت حتتاج إىل اختاذ
القرار بشأهنا مث حتليلها وتقييمها ووضع البدائل حللها إبستخدام معايري معينة حىت ميكن اختيار
احلل األفضل هلا ،اضافة إىل اتباع جمموعة من األساليب سواء كانت هذه األساليب تعتمد على
األحكام الشخصية أو تعتمد على طرق كمية ،ومن بني أهم أنواع القرارات اليت تتخذها واليت
تعكس السياسة املالية املتبعة من طرفها ،جند القرارات املالية اليت تتمثل يف كل من قرارات
االستثمار الذي يقوم على اختيار البديل االستثماري الذي يعطي أكرب عائد من بديلني على
األقل وقرارات التمويل اليت تتجسد يف حتديد اهليكل التمويلي األمثل لتمويل االستثمارات وكذا
الذي حيدد قرار املؤسسة حول املفاضلة بني توزيع االرابح وبني
قرارات توزيع األرابح
احتجازها لغرض إعادة استثمارها ،وهتدف هذه القرارات ابلدرج ـ ـ ــة األوىل إىل تعظيم القيمة
السوقية للمؤسسة  ،وبناءا على ما سبق ذكره ميكننا أن نطرح التساؤل الرئيسي التايل:

ملمدى أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة لألسهم يف اامؤسسة االقتصلدية؟
ومن خالل هذه التساؤل الرئيسي نطرح جمموعة من األسئلة الفرعية كالتايل:
 هل تؤثر قرارات االستثمار على القيمة السوقية لألسهم يف الشركات حمل املدروسة؟ هل تؤثر قرارات التمويل على القيمة السوقية لألسهم يف الشركات حمل املدروسة؟ -هل تؤثر قرارات توزيع األرابح على القيمة السوقية لألسهم يف الشركات حمل املدروسة؟

 .1فاضةل الدراسة:

سنحاول من خالل الدراسة التطبيقية االجابة عن فرضيات الدراسة التالية:

 الفاضةة األوىل :اليوجد أتثري ذو داللة إحصائية للمتغريات املستقلة جمتمعة(قراراتاالستثمار ،قرارات التمويل ،قرارات توزيع األرابح) على القيمة السوقية ألسهم الشركات يف
الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يف سوق السعودية لألوراق املالية عند مستوى معنوية 0.05؛
اجمللة اجلزائاية لالقتصلد و اامللةة
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منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل .
دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة

أ/بنةة حممد

للفرتة ااممتدة ملبني .2014-2010

 الفاضةة الثلنةة :اليوجد أتثري ذو داللة إحصائية للقرارات االستثمارية على القيمة السوقيةألسهم الشركات يف الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يف سوق السعودية لألوراق املالية عند
مستوى معنوية 0.05؛
 -الفاضةة الثللثة :اليوجد أتثري ذو داللة إحصائية للقرارات التمويلية على القيمة السوقية

ألسهم الشركات يف الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يف سوق السعودية لألوراق املالية عند
مستوى معنوية 0.05؛
 -الفاضةة الاابعة :اليوجد أتثري ذو داللة إحصائية للقرارات توزيع األرابح على القيمة السوقية

ألسهم الشركات يف الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يف سوق السعودية لألوراق املالية عند
مستوى معنوية .0.05

 .2أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف الدراسة يف العناصر التالية:
 معرفة أثر القرارات املالية على القيمة السوقية ألسهم الشركات يف الصناعاتالبرتوكيمياوية يف سوق السعودية لألوراق املالية؛
 توضيح مدى أتثري كل من قرارات االستثمار وقرارات التمويل وقرارات توزيع األرابحعلى القيمة السوقية ألسهم الشركات السعودية املدرجة يف سوق السعودية لألوراق
املالية.

 .3منهجةة الدراسة:

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع موضوع الدراسة ،وقد اعتمدان
على دراسة إحصائية على القوائم املالية لعينة من الشركات يف الصناعات البرتوكيماوية العاملة يف
سوق السعودية لألوراق املالية واليت مت االفصاح عنها وتتم هذه الدراسة وفق اخلطوات التالية:
 مجع البياانت من القوائم املالية للشركات الصناعية حمل الدراسة اليت مت االفصاح عنها خاللالفرتة املمتدة مابني  2010و 2014واليت يظهر فيها قرارات االسثمار وقرارات التمويل،
إضافة إىل مقدار االرابح املوزعة سنواي والقيمة السوقية ألسهم الشركات اليت استخدمت كعينة
الدراسة؛
 مجع املعلومات يف ماخيص اجلانب النظري من الكتب واجملالت والدراسات السابقة ؛اجمللة اجلزائاية لالقتصلد و اامللةة
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منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل .
دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة

أ/بنةة حممد

للفرتة ااممتدة ملبني .2014-2010

-

حساب متوسط القيمة السوقية للسهم لكل شركة حمل الدارسة؛
تكميم قرارات االستثمار وقرارات التمويل املتخذة من طرف الشركات حمل الدراسة  ،وهذا
من خالل إعطاء  1إىل القرار احملقق و 0إىل االقرار الغري حمقق؛
تكوين منوذج الدارسة الذي يتكون من ثالثة متغريات مستقلة (قرارات االستثمار وقرارات
التمويل وقرارات توزيع األرابح) واملتغري التابع ( القيمة السوقية للسهم)؛
القيام ابإلختبارات اإلحصائية ملعرفة مدى أتثري املتغريات املستقلة على املتغري التابع.

 .4جمتمع الدراسة وعةنتهل:

حتديد جمتمع الدارسة الشركات يف الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يف سوق السعودية لألوراق
املاليــة للف ــرتة  2014-2010حيــث مت بلغ ــت عينــة الدارس ــة  10شــركات متث ــل جمتمــع الدارس ــة
وهــي :شــركة ينبــع الوطنيــة للبرتوكيمــاوايت ،شــركة منــاء للكميــاوايت ،شــركة اللجــني ،شــركة التصــنيع
الوطن يــة ،شــركة كميائيــات امليثــانول ،شــركة الصــحراء للبرتوكميــاوايت ،الشــركة الســعودية للصــناعات
األساس ـ ـ ــية (س ـ ـ ــابك) ،الش ـ ـ ــركة الس ـ ـ ــعودية العاملي ـ ـ ــة للبرتوكيماوايت(س ـ ـ ــبكيم) ،الش ـ ـ ــركة الوطني ـ ـ ــة
للبرتوكمياوايت(برتوكيم) ،شركة األمسدة العربية السعودية(سافكو).
 .5األسللةب اإلحصلئةة اامستخدمة:

اعتمــدان يف دراســتنا علــى حربمــة الـربامج اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة ( )SPSSوذلــك مــن
أجل حتليل بياانت الدراسة واختبار فرضياهتا ،ابستخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 إختبار Durbin-Watsonملعرفة مدى وجود مشكلة اإلرتباط التسلسلي بني األخطاءالعشوائية؛
 معامل  Bêtaملعرفة طبيعة العالقة بني املتغريات املستقلة و املتغري التابع؛ حتليل االحندار اخلطي البسيط؛ حتليل االحندار املتعدد؛ -إختبار  tالختبار درجة أتثري املتغريات املستقلة على املتغري التابع.

 .6حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:
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منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل .
دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة

أ/بنةة حممد

للفرتة ااممتدة ملبني .2014-2010

 احلدود اامكلنةة :مشلت دراستنا على عينة من الشركات الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يفسوق السعودية لألوراق املالية وعددها  10شركات.
 -احلدود الزمنةة :اعتمدان يف دراستنا على القوائم املالية الصادرة عن الشركات املدروسة يف الفرتة

املمتدة مابني  2010و.2014

.7استعااض نتلئج الدراسل السلبقة:
سنحاول يف هذه الفقرة استعراض أهم الدراسات السابقة يف املوضوع وذلك فيما يلي:

.1.7دراسة (خللد مجلل نصا )2015 ،بعنوان :أثا اإلعالن عن توزيع األرابح ورحبةة
السهم يف القةمة السوقةة ألسهم الشاكل :

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى أتثري كل من اإلعالن عن توزيع األرابح
واإلعالن عن رحبية السهم يف القيمة السوقية ألسهم الشركات املدرجة يف بورصة عمان لألوراق
املالية خالل الفرتة  ،2013-2009ولتحقيق هذا اهلدف إعتمد الباحث على احتساب
متوسط القيمة السوقية لألسهم قبل اإلعالن عن رحبية السهم ،وبعدها مت كذلك احتساب
متوسط القيمة السوقية لألسهم بعد اإلعالن عن رحبية السهم وذلك ملعرفة أثر اإلعالن عن
رحبية السهم يف القيمة السوقية ،اضافة إىل احتسابه متوسط القيمة السوقية قبل وبعد اإلعالن
عن توزيع األرابح وذلك لتحديد أثر اإلعالن عن توزيع األرابح يف القيمة السوقية لشركات،
وقد توصلت الدراسة إىل وجود أتثري لإلعالن عن توزيع األرابح واإلعالن عن رحبية السهم على
القيمة السوقية ألسهم الشركات املدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية.
.2.7دراسة (عالء عبد احملسن صلحل السلعدي )2014 ،بعنوان :أثا التدفقل
على القةمة السوقةة للشاكل العااقةة:

النقدية

هدفت هذه الدراسة إىل اختبار بني التدفقات النقدية و القيمة السوقية للشركات العراقية
املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية خالل الفرتة  ،2010-2006وكانت عينة الدراسة
مكونة من  63شركة متثل مجيع القطاعات اإلقتصادية ،وقد مت اإلعتماد على أسلوب التحليل
املقطعي للسالسل الربمنية( )panel dataلتحليل البياانت ،توصلت الدراسة إىل عدم وجود
عالقة بني التدفقات النقدية واملقايس املستعملة لقياس التدفقات النقدية( صايف التدفقات
النقدية ،نسبة صايف التفقات النقدية إىل اإللتربامات قصرية األجل ،نسبة صايف التدفقات
اجمللة اجلزائاية لالقتصلد و اامللةة
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منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل .
دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة

أ/بنةة حممد

للفرتة ااممتدة ملبني .2014-2010

النقدية إىل حقوق امللكية ،نسبة صايف التدفقات النقدية إىل املبيعات) والقيمة السوقية ألسهم
الشركات العراقية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية.

 .3.7دراسة (حلمد أمحد حممود احمللدين  )2010 ،بعنوان :أثا اامزيج التمويلي يف القةمة
السوقةة لشاكل التأمني األردنةة:

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر املربيج التمويلي يف القيمة لشركات التأمني األردنية
املدرجة ببورصة عمان خالل الفرتة  ،2009-2004وقد اعتمد الباحت على نسبة املديونية،
العائد على السهم العادي الواحد ،والعائد على حقوق امللكية ،ونصيب السهم العادي الواحد
ألرابح املوزعة كمتغريات تعرب عن املربيج التمويلي ،والقيمة السوقية معرب عنها بسعر اإلغالق
السنوي ،استخدمت هذه الدراسة منوذج اإلحندار اخلطي البسيط واملتعدد لعينة مكونة من 25
شركة ،خرجت الدراسة مبجموعة نت النتائج من أمهها وجود أثر ذو داللة إحصائية بني املتغريات
جمتمعة( املربيج التمويلي ،العائد على السهم العادي ،العائد على حقوق امللكية ،ونصيب السهم
العادي لألرابح املوزعة) والقيمة السوقية لشركات التأمني األردنية ،عدم وجود عالقة بني نسبة
املديونية والقيمة السوقية لشركات التأمني ،ويف األخري يوصى الباحث بضرورة اإلهتمام ابملربيج
التمويلي وتفعيل دوره يف التأثري يف القيمة السوقية لشركات خاصة يف ماخيص العوامل اليت تتمتلك
أتثري يف القيمة السوقية ألسعار أسهم الشركات ومنها نصيب السهم من التوزيعات و العائد
السهم العادي الواحد.
أوال -اإلطلر النظاي:

.1مفهوم القاارا اامللةة:
حظي املنهج احلديث لإلدارة املالية كمنهج إلختاذ القرارات ابهتمام خاص من قبل املفكريني
واملتخصصني املاليني ،فهو يركرب على القرارات املالية اليت تعترب حمور وحمتوى املنهج العلمي
التحليلي لالدارة املالية احلديثة ،حيث أن مضموهنا يدور حول حتقيق هدف إسرتاتيجي متمثل يف
تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة ،وعلى الرغم من عدم وجود منوذج واحد لشكل القرار املايل الذي
تلجأ إليه اإلدارة املالية إال أن مضمونه عادة يكون متماثل يف غالبية املؤسسات االقتصادية،
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حبيث تتوزع هذه القرارات بني قرارات االستثمار ،قرارات التمويل وقرارات توزيع األرابح ،هلذا
سنحاول التطرق هلذه القرارات وفق الرتتيب التايل:

 .1.1قاارا االستثملر:

تعترب قرارات االستثمار من أهم قرارات اإلدارة املالية وأعقدها وأخطرها بسبب أتثريها على
الوضع احلايل واملستقبلي للمؤسسة ،حيث يرتبط قرار اإلستثمار يف أي مشروع إرتباطا وثيقا
بقرار التمويل ،ذلك ألن قبول أي من البدائل اإلستثمارية املقرتحة يتوقف على كيفية متويل هذه
البدائل ويكون على اإلدارة املالية داخل املؤسسة بعد حتديد البدائل اإلستثمارية حتديد وسائل
متويل هذه اإلستثمارات.
 .1.1.1مفهوم قاارا االستثملر:

تنحصر قرارات اإلستثمار يف اختيار نوع املوجودات اليت جيب أن تستخدم من طرف إدارة
املؤسسة لتحققيق عوائد مستقبلية مصاحبة لإلستثمار ،وإبعتبار أن عوائد املستقبلية غري معروفة
بدرجة من الدقة والضمان فإن قرارات اإلستثمار ال بد أن تتصمن درجة من املخاطرة ،ألن العائد

املتوقع مرتبط مع درجة املخاطرة.1

فالقرار االستثماري هو ذلك القرار الذي يقوم على اختيار البديل االستثماري الذي يعطي
أكرب عائد استثماري من بني بديلني على األقل ،واملبين على جمموعة من الدراسات اليت تسبق
عملية االختيار ومتر بعدة مراحل تنهي ابختيار قابلية البديل للتنفيذ يف إطار منهجي معني وفقا

ألهداف وطبيعة املؤسسة.2

 .2.1.1اامقومل األسلسةة لقاار اإلستثملر:
إن اختاذ قرار استثماري مهما كان نوعه جيب البد أن خيضع إىل جمموعة من املقومات
األساسية وهي:
أ -اإلسرتاتةجةة اامالئمة لالستثملر:

ختتلف اسرتاتيجيات االستثمار اليت يتبناها املستثمرون وذلك حسب اختالف أولوايهتم
االستثمارية ،وتتمثل أولوايت املستثمر يف العناصر األساسية الثالثة التالية:
 السيولة؛ الرحبية؛اجمللة اجلزائاية لالقتصلد و اامللةة
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 األمان.ويعرب عادة عن ميل املستثمر لعنصر الرحبية مبعدل العائد على االستثمار الذي يتوقع حتقيقه
من األموال املستثمرة ،بينما يعرب عن ميله جتاه العنصرين اآلخرين ( السيولة ،األمان ) ابملخاطرة
اليت يكون مستعد لقبوهلا يف نطاق العائد على االستثمار الذي يتوقعه.3

ب -األسس واامبلدئ الختلذ القاار اإلستثملري:

يفرتض يف متخذ القرار اإلستثماري الناجح مراعاة أمرين:

 -األما األول:أن يعتمد اختاذ القرار اإلستثماري على أسس علمية ،وعادة ماتقوم على

اخلطوات التالية:4

 حتديد اهلدف األساسي لالستثمار؛ حتديد البدائل أو الفرص البديلة املمكنة؛ جتميع املعلومات املالئمة الختاذ القرار وفق البدائل املتاحة؛ حتضري الشروط املالئمة ليتم من خالهلا حتديد العوامل األساسية يف القرار؛ تقييم العوائد املتوقعة للبدائل االستثمارية املتاحة؛ -اختيار البديل اإلستثماري املناسب لألهداف.

 -األما الثلين :جيدر مبتخذ القرار االستثماري أن يراعي بعض املبادئ أو املعايري يف اختاذ قراره،

ومن أهم هذه املبادئ ما يلي:5

 مبدأ تعدد اخلةلرا االستثملرية:
ونقصد هبا تعدد الفرص االستثمارية املتاحة هلذا املستثمر ،وهلذا على املستثمر العمل على
اختيار الفرص اليت تتوافق واسرتاجتياته وأهدافه ،وهذا يتوقف على مدى الدراسة الكبرية اليت
يقوم هبا للمفاضلة بني املشاريع املتاحة.
 مبدأ اخلربة والتأهةل:

وفقا هلذا املبدأ ميكن تقسيم املستثمرين إىل نوعني:
 مستثمر لديه خربة يف امليدان االستثماري أو الفرصة املتاحة. مستثمر ليست لديه اخلربة والدراية أبمور االستثمار فهو حيتاج إىل مساعدة مناملستشارين يف اجملال االستثمار.
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 مبدأ اامالئمة:
واملقصود هبا مدى مالئمة املشروع االستثماري املختار مع بعض العوامل الذاتية للمستثمر
كعمره ،ثقافته ،وحالته االجتماعية ،فنجد أن لكل مستثمر حميط وظروف ذاتية معينة حيدد
درجة اهتمامه ابلعناصر األساسية يف قراره اإلستثماري ،واليت تتمثل يف العائد املتوقع ،درجة
املخاطرة ونسبة األمان ومقدار السيولة املتوقعة.
 مبدأ توزيع اامخلطا االستثملرية:

ونقصد به عمل املستثمر على تنويع حمافظه االستثمارية ،أي عدم استثمار كل أمواله يف
جمال أو نشاط استثماري واحد ،إمنا تقسيم أمواله يف عدة جماالت ،ألن درجة املخاطرة ختتلف
من مشروع استثماري إىل أخر.
وعليه ال ميكن للمستثمر أن حيقق أقصى عائد على استثماراته إال بتحقق شرطني:
 أن تكون التدفقات النقدية املتوقعة من االستثمار مؤكدة متاما من حيث القيمة. -أن تكون هذه التدفقات النقدية مؤكدة من حيث التوقيت الربمين.

ج -مااعلة العالقة بني اامخلطاة والعلئد:

تشكل العملية اإلستثمارية عملية متبادلة مابني العائد واملخاطرة ،حيث توجد عالقة طردية
بني العائد واملخاطرة فكلما زادت املخاطرة نتوقع أن يكون العائد أكرب ،وهلذا على املستثمر
إختاذ القرار اإلستثماري املوازنة بني العائد املتوقع واملخاطرة.

 .2.1قاارا التمويل:

يعترب قرار التمويل من أهم القرارات املالية اليت يتوجب على اإلدارة املالية اختاذها كي تضمن
املؤسسة االستمرار يف النجاح ،ويتوقف القرار التمويلي على طبيعة املعلومات ونوعيتها وكذلك
مدى كفاءة املدير املايل يف استخدام املعلومات.

 .1.2.1مفهوم قاار التمويل:

يعرف القرار التمويلي على أنه :القرار الذي يبحث يف الكيفية اليت تتحصل هبا املؤسسة
على األموال الضرورية لإلستثمارات ،فهل جيب عليها إصدار أسهم جديدة أو اللجوء إىل
االستدانة ،وهذا القرار مرتبط ارتباطا وثيقا بقرار اإلستثماري من أجل املقارنة بني املشروع
اإلستثماري وتكلفة متويله ،ومبا أن املوارد املالية للمؤسسة حمدودة ،فيجب عليها أن ختتار
اجمللة اجلزائاية لالقتصلد و اامللةة
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املشاريع اإلستثمارية اليت تضمن هلا مردودية مرتفعة وتكلفة منخفضة وتقلص من أخطار

اإلفالس.6

والبد من التأكيد أن جوهر قرارات التمويل تدور حول حتديد املربيج التمويلي األمثل من
مصادر متويل االستثمارات(اهليكل التمويلي) إىل حتديد تشكيلة التمويل من املصادر املتاحة
(املقرتضة واملمتلكة) ،فاختيار حصص من مصادر التمويل املقرتضة ،ومصادر التمويل املمتلكة
لتمويل االستثمارات تشكل حمور القرار املايل ،7مبعىن أن قرارات التمويل هتتم يف كيفية التوازن يف

اهليكل املايل ،من حيث التوازن بني التمويل ابمللكية والتمويل ابملديونية ،اضافة إىل التوازن بني
مصادر التمويل واستخداماهتا من حيث آجال استحقاقات لكل واحد منهما.

 .2.2.1القةود اامتحكمة يف قاار التمويل

خيضع قرار التمويل املتخذ من طرف املسري املايل داخل املؤسسة اإلقتصادية إىل جمموعة من
القيود اليت يفرضها احمليط املايل ،إضافة إىل القيود الداخلية املتعلقة ابلسيولة والرحبية وكذ مشكلة
التوازن املايل ومن بني هذه القيود نذكر مايلي:

 .1.2.2.1القةود الكالسةكةة:

ابلرغم أن هذا التحليل مت جتاوزه إال أن هناك جمموعة القيود ظلت اثبتة وهي مبثابة أساسا
لكثري من القرارات التمويل ومن هذه القيود نذكر:

أ .قلعدة التوازن اامليل األدىن:

تؤكد هذه القاعدة على أن االستخدامات املستقرة البد أن متول مبوارد دائمة ،فاالستثمارات
جيب أن متول من التمويل الذايت أو رفع رأس املال أو عن طريق قروض طويلة ومتوسط األجل،
أما استخدامات االستغالل فيجب متويلها عن طريق موارد اإلستغالل.

ب .قلعدة االستدانة العظمى (االستقاللةة اامللةة):

تقوم هذه القاعدة على جمموع الديون املالية (ابستثناء االعتمادات البنكية اجلارية) جيب أال
يفوق األموال اخلاصة ،وحتسب حسب العالقة التالية:
االستقاللية املالية= األموال اخلاصة/الديون املالية
وعادة ما يفضل املاليون أن تكون هذه النسبة حمصورة بني [.]1،2
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إن اهلدف من هذه القاعدة هو جعل املؤسسة تتمتع ابالستقاللية املالية ،نظرا ألن ارتفاع مبلغ
االستدانة عن مبلغ األموال اخلاصة
قد يعرض املؤسسة إىل خماطر العسر املايل خماطر اإلفالس.8

كما تعد هذه النسبة ذات أمهية كبرية للشركاء االقتصاديني واملاليني املتعاملني مع للمؤسسة
خاصة البنوك حيث أن هذه النسبة تعطي فكرة للبنك على مدى إفراط املؤسسة يف االستدانة أم
اعتماد املؤسسة على التمويل الداخلي ،كما تستعمل من طرف البنوك عنـد تقدمي طلب
االقرتاض ،والبنك يتخذ قراراته على ضوء هذه النسبة ابملوافقة أم ابلرفض.9

ج .قلعدة القدرة على السداد:
مفاد هذه القاعدة أن مبلغ الديون املالية البد أن ال يتجاوز ثالثة أضعاف القدرة على
التمويل الذايت السنوية املتوسطة القدرة وحتسب وفقا العالقة التالية:
القدرة على السداد= الديون املالية /القدرة على التمويل الذايت
هذه النسبة جيب ان تكون أقل من ثالثة ،وهي تعرب عن مدة التسديد املتوسطة للديون
املالية واليت جيب أن تقل عن ثالثة سنوات ،وترتجم هذه النسبة أن القدرة على التمويل الذايت
لثالثة سنوات البد أن تكون كافية لتغطية الديون املالية للمؤسسة.
إن عدم اإللتربام هبذه القاعدة يعين االستمرار يف االستدانة بغض النظر على مستوى القدرة
التمويلية الذاتية وذلك مؤشر عن زايدة احتمال القدرة على السداد وابلتايل التوقف عند دفع
الديون يف آجال استحقاقها وابلتايل ارتفاع احتمال اإلفالس.
د .قلعدة احلد األدىن للتمويل الذايت:

حسب هذه القاعدة يستوجب على املؤسسة متويل جلربء من استثماراهتا عن طريق التمويل
الذايت وذلك يف حدود  30%والباقي يغطى عن طريق االستدانة.
هتدف هذه القاعدة إىل تنويع مصادر متويل املشاريع اإلستثمارية للمؤسسة ،فاعتماد املؤسسة
على متويل مشاريع معينة بواسطة االستدانة من طرف البنوك بنسبة كبرية قد يربيد من احتمال
تعرضها جملموعة من املخاطر كتضخم مصاريف االستدانة مقارنة مبردودية املشروع ،كما أن
االع تماد على التمويل الذايت يف متويل االستثمار بنسبة كبرية قد يفوت عليها االستفادة من أثر
الرافعة املالية الناتج عن اإلستدانة.10
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 .2.2.2.1القةود األخاى:
هناك جمموعة من القيود األخرى اليت هلا دور يف اختاذ قرار التمويل إىل جانب القيود املالية
السابقة الذكر واليت نذكر منها:11

أ .الشكل القلنوين للمؤسسة:
ختتلف الطبيعة القانونية للمؤسسات ،ويف كل شكل قانوين هناك مصدر متويلي يتوافق
وينسجم مع هذا الشكل ،فمثال املؤسسات العمومية فقط ميكنها إصدار أوراق االكتتاب العام
للجمهور مبختلف أنواعها.

ب .حجم اامؤسسة:
نفرق هنا بني املؤسسات الكبرية احلجم واملؤسسات الصغرية ،فاملؤسسات الكبرية تكون هلا
إمكانية االختيار تنويع مصادر متويلها ( االستدانة ،التمويل الذايت وزايدة راس املال) ،على عكس
املؤسسات الصغرية اليت ال ميكنها اللجوء إىل السوق املايل نظرا ألن حجمها ال يتطلب رأس مال
كبري فهي تلجأ أكثر إىل لالقرتاض من البنوك.
 .3.1قاارا توزيع االرابح:
تعترب قرار توزيع األرابح من أهم القرارات املالية املتخذة من طرف اإلدارة املالية داخل املؤسسة
اإلقتصادية نظرا لعالقتها املباشرة على املسامهني من محلة األسهم العادية واملمتازة ،كما أهنا تتنج
عن القرارين السابقني ،مبعىن كلما كان قرار اإلستثمار وقرار التمويل جيدان ،كلما توقعت املؤسسة
أن تكون أرابحها أكرب.
 .1.3.1مفهوم قاارا توزيع االرابح:

هو قرار املؤسسة بشأن املفاضلة بني توزيع األرابح على املالك وبني احتجاز تلك األرابح
بغرض إعادة استثمارها ،وعادة ما تشري سياسة التوزيع إىل النسبة اليت ينبغي توزيعها من األرابح
املتحققة وعلى ضوئها تتحدد النسبة اليت ينبغي احتجازها ،وابلطبع فإن لكل من هذين
االستخدامني ألرابح املؤسسة ضروراته وأمهيته اخلاصة ،فاألرابح احملجوزة هي أحد مصادر التمويل
ابمللكية وهي أقل تكلفة من إصدار األسهم العادية كما أهنا قد تكون مصدر التمويل الوحيد
ابمللكية إذا كانت املؤسسة تعمل يف اقتصاد ال توجد فيه أسواق مالية ،أو أن املؤسسة مملوكة من
قبل أفراد ال يرغبون إبدخال مسامهني جدد معهم ،أو أن املؤسسة صغرية وإمكانية دخوهلا
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األسواق املالية للتمويل مازالت حمدودة ،فالتمويل ابألرابح احملجوزة يعين ضمان للمؤسسة
استثمارات يف املستقبل.
أما األرابح املوزعة فتمثل التدفق النقدي الذي يتلقاه املسامهون كمردود على استثماراهتم يف
أسهم املؤسسة ،إن هذه األرابح متثل دخال جاراي ينتظره ويتوقعه العديد من املسامهني.12

 .2.3.1العوامل اليت تؤثا على سةلسة توزيع األرابح:

تتأثر املؤسسات مبجموعة من العوامل اليت حتدد قرار توزيع األرابح ،ومن بني هذه العوامل
نذكر مايلي:

أ .القةود القلنونةة:
هبدف محاية جمموعة املقرضني الذين أقرضوا املؤسسة ووفروا مصادر متويل ،تقوم املؤسسات
التشريعية بوضع بعض القيود على املؤسسة حبيث ال تفوق املبالغ املخصصة لتوزيع على محلة
األسهم جمموع أرابح السنة واألرابح احملتجربة ،أما إذا كانت املؤسسة عليها إلتربامات مستحقة
وتعاين من مشاكل مالية قد تؤدي هبا لإلفالس ،فإن الكثري من التشريعات يف معظم الدول متنع
هذه املؤسسات من توزيع األرابح.
ب .القةود التعلقدية:

إن قدرة املؤسسات على توزيع األرابح تقيدها الشروط التعاقدية بني املؤسسة واملؤسسات
املقرضة من خالل شروط العقد ،فعلى سبيل املثال متنع بعض االتفاقيات التعاقدية املؤسسة
املقرتضة من توزيع األرابح إال بعد حتقيق مستوى أرابح معني ،أو قد يتم حتديد مبالغ حمددة
يسمح بتوزيعها ،واهلدف من هذه القيود هومحاية املقرضني وعدم إضعاف قدرة املؤسسة على

سداد الترباماهتا املالية اجتاههم.13

ج .القةود اإلقتصلدية:

تتضمن هذه القيود جمموعة من العوامل أمهها:14

 النمو :تستلربم متطلبات التوسع مبختلف أنواعها قيام املؤسسات حبشد إمكانيتها املالية،وهذا بدوره يتطلب قيام املؤسسة بتوفري األموال الالزمة لذلك التوسع ،حيث االعتماد على
مصادر متويل ذايت قد يكون أفضل من اللجوء إىل مصادر متويل خارجية يف بعض احلاالت،
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وهذا ما يدعو إىل قيامها إبحتجاز األرابح بدال من توزيعها ،وجلوئها إىل حجرب أرابحها لتمويل
عمليات التوسع يعفيها من اللجوء إىل اإلقرتاض.
 توافا السةولة :تعد سيولة املؤسسة أمرا أساسيا يف الكثري من قرارات توزيع األرابح ،بينمامتثل التوزيعات تدفق خارج ،هلذا كلما كانت السيولة متوفرة وكافية كانت قابليتها على دفع
التوزيعات ،إن األرابح اليت حتتفظ هبا املؤسسات كأرابح حمتجربة عادة ما تستثمر يف أصول
مطلوبة إلدارة املؤسسة ،وأن األرابح اليت حتققها قد ال حتتفظ هبا بشكل نقدي سائل ،فتقوم
إبستخدامها ألغراض إنشاء مبىن للمؤسسة ،أو شراء آالت أو أية أصول أخرى ،وابلتايل قد ال
تستطيع توزيع أرابح بسبب اخنفاض حجم السيولة لديها.

 اهلةكل اامليل للمؤسسة :إذا كان للمؤسسة هيكل مايل مستهدف فال ميكنها جتاوز هذااهلدف ،مما قد حيد من سياسة التوزيع أو من انحية القدرة على اإلستدانة ،فاملؤسسة ذات نسبة
الرفع املايل املنخفض ميكنها اللجوء إىل التمويل اخلارجي ويفرض عليها االعتماد على املوارد
الداخلية يف حني بلوغها النسبة احلرجة من االستدانة ،وهو مايؤثر على التوزيعات املدفوعة.
 -درجة الاغبة يف السةطاة والاقلبة على اامؤسسة :تؤدي التوزيعات املدفوعة يف شكل أسهم

جديدة إىل تشتت امللكية السيما عند دخول مسامهني جدد من جهة ،ومن جهة أخرى فإذا
كانت اإلدارة مسيطرة على املؤسسة ،فإهنا تستخدم التوزيعات أداة للحفاظ على هذه امليربة،
عن طريق دفع توزيعات يف شكل أسهم حلصتها ،وذلك يف شكل نقدي لبقية املسامهني مما
يؤدي بطبيعة احلال إىل زايدة حصة جملس اإلدارة ومنه دوام السيطرة.

د .مطللب اامللكني:

جيب أن تضع املؤسسة يف إعتبارها أن تصب سياسة توزيع األرابح يف صاحل املالكني ،ومن
ضمن االعتبارات اليت تقوم املؤسسات بتحليلها هي الوضع الضرييب للمالكني ،فإذا كان أغلبية
املالكني ومحلة األسهم من أصحاب الدخول العالية( حبيث خيضعون ملعدالت ضريبية عالية)،
فإنه من احملتمل ان تراعي سياسة توزيع األرابح ذلك ،وتقلل من نسبة توزيع األرابح حبيث يتم
أتجيل احملاسبة الضريبية حلملة األسهم هلذه األرابح حلني بيعها ،و العكس قيما لو كان أغلبية
محلة األسهم من أصحاب الدخول املتدنية ،فإن املؤسسة تسعى لربايدة نسبة توزيع األرابح.
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ه .اعتبلرا سوقةة:
يضع املسؤولون يف اإلدارة املالية سياسة توزيع األرابح ابملؤسسة وفقا لطبيعة االستجابة املتوقعة
حلملة األسهم ،ذلك أن محلة األسهم يتخذون قراراهتم يف شراء األسهم بناء على معايري منها
طبيعة توزيع األرابح يف املؤسسة ،واملؤسسات عموما ختتلف يف نظرهم وفقا لسياسة توزيع
األرابح ،فهناك مؤسسات تقوم بتوزيع نسبة اثبتة أو متربايدة من األرابح ،يف حني أن هناك
مؤسسات تعتمد سياسة توزيع متقلبة ،كما ينظر البعض أن املؤسسات اليت تعتمد على سياسة
توزيع أرابح اثبتة أقل خماطرة ،ذلك أن التدفقات النقدية ميكن التنبؤ هبا وابلتايل خماطرهتا مدنية
وهذا ينعكس على ختفيض معدل اخلصم املستخدم يف حساب القيمة احلالية وتقييم األسهم
وابلتايل زايدة قيمة األسهم وارتفاع ثروة املسامهني.
 .2القةمة السوقةة لألسهم

 .1.2مفهوم القةمة السوقةة للسهم:
تعرف القيمة السوقية أبهنا :سعر السهم خالل التداول يف األسواق املالية وتتحدد القيمة
السوقية للشركة يف ضوء توازن قوى العرض والطلب الذي كثريا ماتعكسه البيئة اإلقتصادية
والسياسية واإلجتماعية احمليطة وخاصة ابلنسبة لظروف التبادلني الدويل والداخلي ،كما أن القيمة
السوق ية لألسهم ال تساوي القيمة الدفرتية خبالف القيمة الدفرتية اليت تعتمد على القيمة التارخيية
بينما القيمة السوقية تقاس بقيمة التداول لألسهم.15

 .2.2قةم السهم:
هناك عدة قيم للسهم نذكر منها:

 .1.2.2القةمة اإلمسةة للسهم:

تعرف القيمة اإلمسية للسهم أبهنا :القيمة املدونة على قسيمة السهم وعادة ما ينص عليها يف
العقد التأسيسي للمؤسسة ،وحيسب رأس املال االمسي أو املصرح به وأيضا رأس املال املصدر وفقا
للقيمة االمسية جملموع األسهم.16

 .2.2.2القةمة الدفرتية للسهم:

تعرف القيمة الدفرتية للسهم أبهنا :عبارة عن حقوق امللكية أو صايف األصول كما تظهرها
دفاتر الشركة ،ابلنسبة لكل نوع من أنواع األسهم املصدرة مقسومة على عدد األسهم املصدرة من
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هذا النوع فإذا كانت األسهم املصدرة من نوع واحد فإن القيمة الدفرتية للسهم ميكن احلصول
عل يها بسهولة عن طريق قسمة جمموع حقوق امللكية على عدد األسهم ،أما إذا تنوعت األسهم
فيلربم األمر حتديد حقوق ملكية لكل نوع على أساس احلقوق واإلمتيازات املقررة لكل منها ،مث
تتحدد القيمة الدفرتية بعد ذلك بقسمة حقوق امللكية كل نوع من أنواع األسهم على عدد
األسهم املصدرة. 17

 .3.2.2القةمة التصفوية للسهم:
متثل القيمة التصفوية للسهم يف القيمة الفعلية للسهم العادي الذي يتوقع املساهم أن حيصل
عليها من موجودات املؤسسة يف حالة بيع مجيع أصول الشركة بقيمتها السوقية  ،وهذا بعد تسديد

االلتربامات وحقوق الدائنني ومحلة األسهم املمتازة ،ومايتبقى يتم قسمته على األسهم العادية.18
 .3.2العوامل اامؤثاة يف القةمة السوقةة للسهم:

هناك عدة عوامل تؤثر يف القيمة السوقية حناول ذكر بعضها: 19
-

القيمة الدفرتية؛
ظروف الطلب والعرض ابلسوق املايل؛
الظروف االقتصادية املتعلقة ابلتضخم واالنكماش؛
توقعات احملللني املالني ملستقبل أوضاع املؤسسة؛
املركرب املايل للمؤسسة والقدرة على حتقيق األرابح يف املستقبل؛
توزيعات املؤسسة لألرابح يف هناية السنة.

اثنةل -الدراسة اامةدانةة:
.1عاض النموذج:

يتجسد منوذج الدراسة يف العالقة بني القيمة السوقية ألسهم كمتغري اتبع والقرارات املالية
املتمثلة يف ثالثة متغريات مستقلة هي قرارات االستثمار ،قرارات التمويل وقرارات توزيع االرابح،
وميكن توضيح هذا النموذج يف املعادلة التالية:
DY= B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + Ei

حيث أن:
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  :Yالقيمــة الســوقية للســهم مت احتســاب املتوســط للقيمــة الســوقية لألســهم بعــد اإلعــالنعن رحبية السهم خالل للفرتة املدروسة؛
-

 : B0ميثل اثبت االحندار؛

  : X 1ميثــل املتغــري املســتقل األول ( ق ـرارات االســتثمار املــأخوذة مــن قائمــة التــدفقاتالنقدية املفصح عنها) ؛
  B1ميث ــل معام ــل االحن ــدار للمتغ ــري املس ــتقل األول (ق ـرارات اإلس ــتثمار امل ــأخوذ ة م ــنقائمة التدفقات النقدية املفصح عنها) ؛
  X 2ميثل املتغري املستقل الثاين (قرارات التمويل املأخوذة من قائمة التدفقات النقديةاملفصح عنها) ؛
  B2ميثـل معامـل االحنـدار للمتغـري املسـتقل الثــاين (قـرارات التمويـل املـأخوذة مـن قائمــةالتدفقات النقدية املفصح عنها) ؛
-

 X 3ميثل املتغري املستقل الثالث (قرارات توزيع األرابح املعرب عنها برحببة السهم)؛

-

 B3ميثل معامل االحندار للمتغري املستقل الثالث (قرارات توزيع األرابح) ؛
 : Eميثل اخلطاء العشوائي؛

 :i -عدد مؤسسات العينة.

 .2اختبلر فاضةل الدراسة:

 .1.2اختبلر االرتبلط الذايت :جنري اختبار  Durbin-Watsonمن أجل معرفة مدى
وجود مشكلة يف االرتباط التسلسلي بني األخطاء العشوائية للمتغريات املدروسة ،واجلدول التايل
يبني هذا االختبار:
اجلدول رقم ( :)01اختبلر Durbin-Watson
اختبلرDurbin-Watson

النتةجة
عدم وجود مشكلة ارتباط ذايت بني البواقي

1.091

اامصدر :من إعداد البلحث ابإلعتملد على خماجل ()SPSS V20
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منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل .
دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة

أ/بنةة حممد

للفرتة ااممتدة ملبني .2014-2010

نالحظ من اجلدول رقم ( ،)01أن قيمة هذا اإلختبار تساوي  1.091وهذا يدل على
عدم وجود مشكلة ارتباط ذايت بني البواقي.

 .2.2اختبلر الفاضةة األوىل :ال يوجد أتثري ذو داللة إحصائية للمتغريات املستقلة جمتمعة
(قرارات االستثمار ،قرارات التمويل ،قرارات توزيع األرابح) على القيمة السوقية ألسهم الشركات
يف الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يف سوق السعودية لألوراق املالية عند مستوى معنوية .0.05
الختبار هذه الفرضية يتم أوال استخراج معادلة االحندار املتعدد وبعدها يتم اختبار صحة الفرضية،
واجلدول التايل يوضح نتائج االحندار املتعدد:
اجلدول رقم (:)02نتلئج حتلةل االحندار اامتعدد
اامتغريا

معلمال

اامستقة

االحندار

اثبت

االحندارB0
قاارا

االستثملر
قاارا

التمويل

معلمل

BETA

االرتبلط
R

معلمل

التحديد
R2

F
احملسوبة

مستوى
الداللة

35.647
-15.609

-0.068

-47.733

-0.206

0.892

0.795

59.608

*0.000

قاارا
توزيع

7.106

0.923

األرابح

اامصدر :من إعداد البلحث ابالعتملد على خماجل ()SPSS V20

*ذات داللة إحصائية عند املستوى ()0.05=α

من اجلدول أعاله ،ميكننا استخراج معادلة االحندار املتعدد كمايلي:
Y= 35.647-15.609x1-47.733x2+7.106x3
من خالل معادلة االحندار السابقة اليت حتدد قيم معامالت االحندار ميكن توضيح مايلي:
اجمللة اجلزائاية لالقتصلد و اامللةة
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منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل .
دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة

أ/بنةة حممد

للفرتة ااممتدة ملبني .2014-2010

 بلغ معامل االحندار للمتغري املستقل قرارات االستثمار  15.609-أي أن هناك عالقةعكسية بني القيمة السوقية للسهم وقرارات االستثمار.
 يف حني بلغ معامل االحندار للمتغري املستقل القرارات التمويلية  47.733-أي أن هناكعالقة سلبية بني القيمة السوقية للسهم والقرارات التمويلية.
 أما معامل االحندار للمتغري املستقل قرارات توزيع األرابح بلغ  7.106أي أن هناك عالقةطردية اجيابية بني القيمة السوقية للسهم وقرارات توزيع األرابح ابعتبار هذه األخرية لديها مكانة
ابلغة لدى املسامهني يف الشركات حمل الدراسة.
تقةةم النموذج اامقدر:

سنقوم ببعض االختبارات اإلحصائية لتأكد من فعالية النموذج لتمثيل الدراسة للعالقة بني
املتغريات املستقلة واملتغري التابع ،ومن بني هذه اإلختبارات مايلي:
 -معلمل االرتبلط(:)R

من خالل اجلدول رقم( ،)02نالحظ أن قيمة االرتباط بني املتغريات املستقلة (قرارات
االستثمار ،قرارات التمويل ،قرارات توزيع األرابح) وبني القيمة السوقية للسهم بلغ ()0.892
وهذا مايدل على وجود عالقة طردية قوية بني املتغريات املستقلة املدروسة واملتغري التابع( القيمة
السوقية للسهم).
 -معلمل التحديد(:)R2

يسمح لنا معامل التحديد مبعرفة مدى قدرة املتغريات املستقلة جمتمعة على تفسري املتغري
التابع ،حيث يبني اجلدول رقم( )02أن قيمة معامل التحديد قد بلغ( ،)0.795وهذا يعين أن
 %79.5من التغري احلاصل يف املتغري التابع( القيمة السوقية للسهم) راجع للمتغريات املستقلة
املدروسة.
 -اختبلر اامعنوية الكلةة للنموذج:

سيتم اختبار املعنوية الكلية للنموذج املقرتح من خالل اختبار فيشر  ، Fحيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمة فيشر احملسوبة بلغت  Féel=59.608وهي أكرب من القيمة اجلدولية
 Ftabعند مستوى داللة تقدر ب 0.000وهي أقل من مستوى معنوية املعتمد يف الدراسة
 ،0.05وابلتايل نقبل الفرضية العدمية H0ونقبل الفرضيىة H1البديلة أي أن النموذج املقدر
اجمللة اجلزائاية لالقتصلد و اامللةة
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منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل .
أ/بنةة حممد

دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة
للفرتة ااممتدة ملبني .2014-2010

ككل جيد وذو معنوية إحصائية ويصلح لتفسري املتغري املستقل وأن قيمة معامل التحديد اليت
حتصلنا عليها قيمة موضوعية ميكن استخدامها كمقياس لقياس جودة التمثيل.
بعد تقييم النموذج املقرتح ،نقوم إبختبار الفرضية األوىل وذلك من خالل اجلدول معطيات
اجلدول رقم ( )02والذي يبني أن قيمة مستوى الداللة احملسوب بلغ  *0.000وهي أقل من
قيمة مستوى املعنوية املعتمد  0.05وعليه نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة اليت
تنص على:
يوجد أتثري ذو داللة إحصلئةة للمتغريا
التمويل ،قاارا

اامستقلة جمتمعة (قاارا

االستثملر ،قاارا

توزيع األرابح) على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل

يف الصنلعل

البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة عند مستوى معنوية .0.05

 .3.2اختبلر الفاضةة الثلنةة :اليوجد أتثري ذو داللة إحصائية للقرارات االستثمارية على
القيمة السوقية ألسهم الشركات يف الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يف سوق السعودية لألوراق
املالية عند مستوى معنوية .0.05
الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط ،حيث يبني اجلدول رقم
( ) 03املوجود يف املالحق العالقة بني قرارات االستثمار ( املتغري املستقل األول  )x1والقيمة
السوقية لألسهم (املتغري التابع )yالشركات حمل الدراسة ،حيث أن قيمة مستوى املعنوية
إلختبار  tبلغ ( )0.195وهو أكرب من مستوى املعنوية املعتمد يف الدراسة  0.05وابلتايل
نقبل الفرضية العدمية أعاله اليت تنص على عدم وجود أتثري ذو داللة إحصلئةة لقاارا

االستثملر على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل

يف الصنلعل

سوق السعودية لألوراق اامللةة عند مستوى معنوية .0.05

البرتوكةملوية اامدرجة يف

ميكن تفسري عدم وجود أتثري لقرارات االستثمار املنسوبة أو املأخوذة من قائمة التفقات
النقدية والقيمة السوقية ألسهم يدل على عدم اهتمام املستثمرين يف عينة املدروسة بقائمة
التدفقات النقدية بشكل املطلوب عند اختاذهم للقرارات االستثمارية ،مبعىن ضعف االعتماد
على املعلومات املالية املأخودة من هذه القائمة عند اختاذ قرارات استثمارية.
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منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل .
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أ/بنةة حممد

للفرتة ااممتدة ملبني .2014-2010

 .4.2اختبلر الفاضةة الثللثة :اليوجد أتثري ذو داللة إحصائية للقرارات التمويلية على القيمة
السوقية ألسهم الشركات يف الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يف سوق السعودية لألوراق املالية
عند مستوى معنوية .0.05
الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط ،حيث يبني اجلدول رقم
( ) 04املوجود يف املالحق العالقة بني قرارات التمويل ( املتغري املستقل الثاين  )x2والقيمة السوقية
لألسهم (املتغري التابع )yالشركات حمل الدراسة ،حيث نالحظ أن قيمة معامل Bêtaبلغت
( )0.075وهي قيمة موجبة تدل على وجود عالقة طردية بني قرارات التمويل املتخذة من طرف
الشركات حمل الدراسة والقيمة السوقية ألسهم هذه الشركات ،أي كلما زادت القرارات التمويلية
املتخذة حتسنت القيمة السوقية ألسهم الشركات حمل الدراسة ،كما يبني اجلدول أن قيمة مستوى
املعنوية إلختبار  tبلغ ( )0.605وهو أكرب من مستوى املعنوية املعتمد يف الدراسة 0.05
وابلتايل نقبل الفرضية العدمية اليت تنص على عدم وجود أتثري ذو داللة إحصلئةة للقاارا

التمويلةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق
السعودية لألوراق اامللةة عند مستوى معنوية  ،0.05مبعىن عدم وجود أتثري لقرارات التمويل

املتعلقة ابملصادر التمويل واملأخوذة من قائمة التدفقات النقدية يعود إىل قيمة السوقية ألسهم
الترتبط بشكل كبري ابملعلومات املالية املنشورة من طرف الشركات حمل الدراسة.

 .5.2اختبلر الفاضةة الاابعة :اليوجد أتثري ذو داللة إحصائية للقرارات توزيع األرابح على القيمة
السوقية ألسهم الشركات يف الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يف سوق السعودية لألوراق املالية عند
مستوى معنوية .0.05
الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط ،حيث يبني اجلدول رقم
( ) 05املوجود يف املالحق العالقة بني قرارات توزيع األرابح ( املتغري املستقل الثاين  )x3والقيمة
السوقية لألسهم (املتغري التابع )yالشركات حمل الدراسة ،حيث يبني اجلدول أن معاملBêta
بلغت ( )0.865وهي قيمة موجبة تدل على وجود عالقة طردية بني قرارات توزيع األرابح
املتخذة من طرف الشركات حمل الدراسة والقيمة السوقية ألسهم هذه الشركات ،أي كلما زادت
قيمة األرابح املوزعة حتسنت القيمة السوقية ألسهم الشركات حمل الدراسة ،بينما بلغت مستوى
املعنوية إلختبار  tبلغ ( )0.000وهو أقل من مستوى املعنوية املعتمد يف الدراسة  0.05وابلتايل
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منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل .
دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة

أ/بنةة حممد

للفرتة ااممتدة ملبني .2014-2010

نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود أتثري هلم ذو داللة إحصلئةة

للقاارا

توزيع األرابح على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل

يف الصنلعل

اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة عند مستوى معنوية .0.05

البرتوكةملوية

اخللمة

حاولنا من خالل هذه الدراسة حماولة تسليط الضوء على مدى أتثري القرارات املالية على القيمة
السوقية لألسهم لعينة من الشركات البرتوكيماوية املدرجة يف سوق السعودية لألوراق للشركات
املدروسة وذلك ابإلعتماد على ثالثة متغريات مسقلة تتمثل يف قرارات االستثمار وقرارات
التمويل وقرارات توزيع األرابح ،وعليه ميكن استنتاج مجلة من النتائج والتوصيات ،وذلك فيما
يلي:
 وجود أتثري للمتغريات املستقلة جمتمعة (قرارات االستثمار ،قرارات التمويل ،قرارات توزيعاألرابح) على القيمة السوقية ألسهم الشركات يف الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يف
سوق السعودية لألوراق املالية؛
 اليوجد أتثري ذو داللة إحصائية لقرارات االستثمار املأخوذة من قائمة التدفقات النقديةعلى القيمة السوقية ألسهم الشركات يف الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يف سوق
السعودية لألوراق املالية ،وذلك نتيجة عدم استخدام البياانت املالية املأخوذة من هذه
القائمة ابلشكل املطلوب عند اختاذ قرارات استثمارية معينة؛
 اليوجد أتثري للقرارات التمويل املنسوبة لقائمة التدفقات النقدية على القيمة السوقيةلألسهم ألسهم الشركات يف الصناعات البرتوكيماوية املدرجة يف سوق السعودية لألوراق
املالية؛
 يوجد أتثري للقرارات توزيع األرابح على القيمة السوقية لألسهم الشركات يف الصناعاتالبرتوكيماوية الندرجة يف سوق السعودية لألوراق املالية.
وبناء على مامت التوصل إليه من نتائح يوصي الباحث مبايلي:
 ضرورة اإلعتماد بشكل املطلوب عند اختاذ القرارات املالية خاصة املتعلقة ابلنشاطاتاالستثمارية والتمويلية بقائمة التدققات النقدية.
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منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل .
دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة

أ/بنةة حممد

للفرتة ااممتدة ملبني .2014-2010

 إعطاء املعلومات املالية األخوذة من قائمة التدفقات النقدية ماتستحقه من إهتمام منخالل إجراء البحوث والدراسات اليت تتعلق هبذه القائمة من أجل ابراز مدى أمهيتها
يف مساعدة الشركات على اختاذ القرارات.

قلئمة اامااجع:

 .1عليان الشريف (وآخرون) ،اإلدارة والتحليل املايل ،دار الربكة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
 ،2007ص.25
 .2عبد املطلب عبد احلميد ،دراسات اجلدوى اإلقتصادية الختاذ القرارات االستثمارية ،الدار
اجلامعية ،مصر ،2006 ،ص.37

 .3محد مطر ،إدارة اإلستثمارات ،دار وائل للنشر ،األردن ،الطبعة الرابعة ،2006 ،ص.39
 .4املرجع نفسه ،ص ص.42-41 :

 .5حممد هشام خواجيكية ،دراسات اجلدوى للمشروعات اإلستثمارية ،مكتبة دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،2004 ،ص.44
 .6ملكية زغيب ،إلياس بوجعادة ،مداخلة بعنوان دراسة أسس صياغة قرار التمويل ابملؤسسة
االقتصادية ،ملتقى حول األساليب الكمية ودورها يف اختاذ القرارات الكمية ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري يف جامعة  20أوت  1955بسكيكدة ،اجلربائر ،فيفري .2009
ص. 11

 .7محربة الشمخي ،إبراهيم اجلربراوي ،اإلدارة املالية احلديثة ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن ،الطبعة األوىل ،ص. 20

 .8إلياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،التسيري املايل دروس وتطبيقات ،دار وائل للنشر ،عمان،
األردن ،الطبعة األوىل ، 2006 ،ص.301
 .9بوشاشي بوعالم ،املنري يف التحليل املايل وحتليل االستغالل ،دار هومه للطباعة والنشر
والتوزيع ،اجلربائر ،2001 ،ص.111

 .10زغود ترب ،حمددات سياسة التمويل للمؤسسة االقتصادية اجلربائرية ،دراسة ميدانية لعينة من
املؤسسات االقتصادية ابلقطاعني العام واخلاص يف اجلربائر ،رسالة ماجستري غري منشورة يف
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منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل .
دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة

أ/بنةة حممد

للفرتة ااممتدة ملبني .2014-2010

علوم التسيري ،ختصص مالية املؤسسة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسري ،جامعة
قاصدي مرابح ،ورقلة ،اجلربائر ،2009 ،ص.49
11. Barreau.J et Delahaye. J ; Gestion financière manuel application,
9 édition, DUIOD, paris 2000,p 378

 .12عدانن اتيه النعيمي و آخرون ،اإلدارة املالية ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان،
األردن ،الطبعة الثانية ،2008 ،ص.21
 .13أسعد محيد العلي ،اإلدارة املالية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األوىل،
 ،2010ص ص.374-373 :
 .14منري إبراهيم هندي ،الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات ،منشأة املعارف ،مصر،
الطبعة الثانية،

 .15هند ضياء عبد الرسول ،اختبار العالقة بني توزيع األرابح والقيمة السوقية لألسهم
ابستخدام بعض من أدوات التحليل املايل ،دراسة تطبيقية لعينة من الشركات املدرجة يف سوق
العراق لألوراق املالية  ،2014 -2010جملة املثىن للعلوم اإلدارية واإلقتصادية ،اجمللد اخلامس،
العدد .2015 ،01
 .16بلجبلية مسية ،أثر التضخم على عوائد األسهم دراسة تطبيقية ألسهم جمموعة من الشركات
املسعرة يف بورصة عمان للفرتة  ،2006 -1996رسالة ماجستري غري منشورة يف علوم التسيري،
فرع تسيري املؤسسات ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة منتوري قسنطينة ،اجلربائر،
 ،2010-2009ص10
 .17أجمد إبراهيم الرباجنة ،اختبار العالقة بني توزيع األرابح وكل من القيمة السوقية والدفرتية
لألسهم املتداولة يف سوق فلسطني لألوراق املالية ،رسالة ماجستري غري منشورة يف احملاسبة
والتمويل ،كلية التجارة ابجلامعة اإلسالمية بغربة ،2009 ،ص.35

18. Gitman, L,Zutter,C.2012 , Principles of Managerial Finance ,
Thirteenth Edition, USA, Prenticie Hall.

 .19عبد املعطي ارشيد ،حسىن خريوش ،أساسيات اإلدارة املالية ،دار زهران للنشر والتوزيع،
األردن ،ص.189
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. منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل
بنةة حممد/أ

دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة
.2014-2010 للفرتة ااممتدة ملبني

ملحق اجلداول
:)01( اجلدول رقم

Durbin-Watsonاختبلر

النتةجة

Durbin-Watsonاختبلر

عدم وجود مشكلة ارتباط ذايت بني البواقي

1.091

 نتلئج حتلةل االحندار اامتعدد:)02(اجلدول رقم
Model Summary
Model
1

R

R Square

,892a

,795

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

,782

16,431

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3
ANOVAb
Model
1

Sum of Squares

Df

Mean Square

Regression

48279,903

3

16093,301

Residual
Total

12419,373
60699,277

46
49

269,986

F

Sig.

59,608 ,000a

a. Predictors: (Constant), ), X1, X2, X3
b. Dependent Variable: Y
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
X3
X1
X2

Standardized
Coefficients

Std. Error

35,647
7,106 ,547
-15,609
-47,733

Beta

T

8,034

4,437 ,000
,923

15,537
16,430

Sig.

-,068
-,206

12,999 ,000
-1,005 ,320
-2,905 ,006

a. Dependent VariableY
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. منوذج مقرتح لدراسة أتثري القاارا اامللةة على القةمة السوقةة ألسهم الشاكل
بنةة حممد/أ

دراسة حللة عةنة من الشاكل يف الصنلعل البرتوكةملوية اامدرجة يف سوق السعودية لألوراق اامللةة
.2014-2010 للفرتة ااممتدة ملبني

 نتلئج اختبلر الفاضةة الثلنةة:)03( اجلدول رقم
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Model

B

1 (Constant)
X1

Std. Error

54,856

12,766

-42,692

32,498

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

4,297 ,000
-,186

-1,314 ,195

a. Dependent Variable: Y

نتلئج اختبلر الفاضةة الثللثة:)04( اجلدول رقم
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Model
1
a.

B

Std. Error

(Constant)

32,856

13,528

X2

17,331

33,314

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

2,429

,019

,520

,605

Beta

T

Sig.

4,133

,000

,865

11,953

,000

,075

Dependent Variable: Y

نتلئج اختبلر الفاضةة الاابعة:)05( اجلدول رقم
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Model

B

Std. Error

(Constant)

13,695

3,314

X3

6,664

,558

Standardized
Coefficients

a. Dependent Variable: Y
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