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نظرية اإلشارة كمدخل لتفسير محددات التمويل بالقروض االستثمارية للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في ظل ظروف عدم تماثل المعلومات
دراسة حالة عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

Abstract:

امللخظ
الهضف الغثِس ي لهظه الىعنت البدثُت ًخمثل في
جدلُل الػىامل اإلاكؿغة إلشٍالُت مدضوصًت لجىء
اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت في الجؼاثغ للهغوض
البىٌُت لخمىٍل اخخُاحاتها الاؾدثماعٍت .خُث اعجٌؼ
هظا الخدلُل غلى هظغٍت ؤلاشاعة .ولخدهُو طلَ جم
الاغخماص غلى اإلاخؿحراث الخالُت :عنم ألاغماُ ،الاثخمان
الخجاعي والىدُجت الصاقُت يػىامل مكترطت لخكؿحر
مضي اغخماص الم ص م في الجؼاثغ غلى الهغوض
الاؾدثماعٍت.
ولخدضًض ػبُػت الػالنت بحن اإلاخؿحراث اإلاهترخت
ونُمت الهغوض الاؾدثماعٍت في الم ص م في الجؼاثغ
جم الاغخماص غلى صعاؾت مُضاهُت لػُىت مً الم ص م
زم ازخباع صحت الكغطُاث وقها للىمىطج الىظغي
اإلاهضم باؾخسضام همىطج لالهدضاع .و مً بحن ؤيثر
الىخاثج طاث الضاللتً ،يبغي ؤن وشحر بلى ؤن الكغطُت
الىخُضة التي جم جإيُضها هي جلَ اإلاخػلهت باإلاخؿحر:
الاثخمان الخجاعي مما ٌؿمذ لىا بالهىُ ؤن الخػامل
مؼ ايبر غضص مً اإلاىعصًً ًؼٍض مً بمٍاهُت الحصىُ
غلى الهغوض الاؾدثماعٍت ،في خحن اهه ال ًىحض ؤي
جإيُض للهىة الخكؿحرًت للمخؿحرًً الىدُجت الصاقُت
وعنم ألاغماُ.

The main objective of this paper is to
analyze the factors that explain the
problematic of limited recourse for small
and medium enterprises in Algeria for
bank loans to finance their investment
needs. This analysis is grounded on the
signaling approach. The following factors
were taken into consideration are the
turnover, and trade credit, and the net
income. To determine the nature of the
relationship between the proposed
variables and the value of investment
loans in Algerian SMEs, a sample of
SMEs was considered in the empirical
analysis. We established a model of
regression to test the validity of the
hypothesis that the theoretical model
provided. Among the most relevant
results, we should highlight that the only
proposed hypothesis that has been
confirmed is that related to the variable:
trade credit it may be said that dealing
with the largest number of suppliers
increases the possibility of obtaining
investment loans. However, there is no
confirmation of the explanatory power of
the turnover, and the net income variables

الكلماث املفتاخيت :اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت،
هظغٍت ؤلاشاعة غضم جمازل اإلاػلىماث ،الهٍُل اإلاالي،
الهغوض الاؾدثماعٍت
.
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املقدمت
حػخبر اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت الهاغضة ألاؾاؾُت في غملُت الخىمُت الانخصاصًت
والاحخماغُت ،وطلَ إلاا جدههه مً مغصوص انخصاصي يبحر غلى مؿخىي ًاقت الهؼاغاث ؤلاهخاحُت صازل
انخصاص ؤي بلض ،خُث حؿاهم بشٍل يبحر في بًجاص قغص غمل حضًضة ،باإلطاقت بلى جإزحرها ّ
الكػاُ في
جدؿحن مؿخىي اإلااشغاث الانخصاصًت الٍلُت يؼٍاصة مػضالث الاؾدثماع ،حػبئت اإلاضزغاث وجدهُو نُم
مظاقت غالُت .ومما ًايض غلى الضوع الخىمىي الٌبحر الظي جلػبه الم ص م ،ؤنها جمثل اإلاىظل الغثِس ي للُض
الػاملت في مػظم صوُ الػالم وزاصت اإلاخهضمت مجها ،مما حػل هظه الضوُ جىقغ اإلاىار الانخصاصي اإلاىاؾب
ليشإتها وجؼىٍغها.
وباليؿبت للضوع الظي جلػبه الم ص م في الانخصاص الىػني ،قالىانؼ ًايض غلى ؤن هظه اإلااؾؿاث ال جؼاُ
جلػب صوعا هامشُا وال جدهو اإلاؿاهمت اإلاػغوقت غجها ًإصاة قػالت لخدهُو ؤهضاف الخىمُت الانخصاصًت
والاحخماغُت.
بن نؼاع الم ص م في الجؼاثغ لم ًخؼىع بالهضع الٍافي مهاعهت بػضة صوُ عاثضة في هظا املجاُ،
وٍغحؼ ؾبب هظا البؽء في الىمى بلى غضم وحىص آلُاث ّ
قػالت للحض مً الػغانُل التي حػاوي مجها الم ص م
في الجؼاثغ يؿحرها في باقي صوُ الػالم ،ومً بحن ؤهم هظه الػغانُل هجض مشٍل الحصىُ غلى اإلاىاعص اإلاالُت
مً اإلاصاصع الخاعحُت.
ولهض بغػث الػضًض مً الضعاؾاث اإلاُضاهُت التي جم مً زاللها مداولت جكؿحر مدضصاث الهٍُل
اإلاالي للم ص م باالغخماص غلى اإلاهاعباث الىظغٍت ،ومً بحن ؤهم هظه الضعاؾاث هجض ؤغماُ عوؽ (Ross
) 1977ؤًً خاوُ اغخماص هظغٍت ؤلاشاعة ًةػاع هظغي لخكؿحر مدضصاث الهٍُل اإلاالي في اإلااؾؿت .
وغلى طىء ما ؾبو هداوُ مً زالُ هظا البدث صعاؾت مضي جىقغ ؤخض ؤهم غىامل ؤلاهخاج الظغوعٍت
إلوشاء وجؼىٍغ اإلااؾؿت الانخصاصًت الجؼاثغٍت وباألزص الم ص م  ،واإلاخمثل في عؤؽ اإلااُ ،وهظا غً
ػغٍو حشخُص بشٍالُت مدضوصًت لجىء للماؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت في الجؼاثغ للهغوض اإلاصغقُت
لخمىٍل اخخُاحاتها الاؾدثماعٍت باالغخماص غلى اإلاهاعباث الىظغٍت اإلاخػلهت بخمىٍل اإلاىظماث ومضي نضعتها
غلى جكؿحر الهٍُل اإلاالي للم ص م في الجؼاثغ وقها لإلشٍالُت الخالُت:
إلى أي مدى ًمكً لىظريت إلاشارة أن جفصرمددداث التمويل بالقروع الاشتثماريت للمؤشصاث
الطغيرة واملتوشطت في الجزائر؟
واهؼالنا مما ؾبو ؾىداوُ مً زالُ هظا البدث الخؼغم بلى املحاوع الخالُت:
 املحىع الاوُ :مػىناث جؼىٍغ اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت
 املحىع الثاوي :ؤلاػاع الىظغي للػالنت بحن الهٍُل اإلاالي وحجم اإلااؾؿت
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 املحىع الثالث :مدضصاث الهٍُل اإلاالي للماؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت في ظل ظغوف غضم جمازل
اإلاػلىماث
 املحىع الغابؼ :صعاؾت مُضاهُت خىُ اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت في الجؼاثغ
املحور ألاول :معوقاث جطويراملؤشصاث الطغيرة واملتوشطت
عؾم ؤهمُت ومٍاهت الم ص م وصوعها في جدهُو الخىمُت الانخصاصًت ،وهظا بالىظغ إلاا جخصل به
مً زصاثص وممحزاث جمٌجها مً بلىؽ مؿخىٍاث همى حض مغجكػت ،وطمان جىقحر مىاصب غمل بطاقُت.
ّ
بال ؤن هظا الىىع مً اإلااؾؿاث ًمخاػ بظػل ؤصائها في ألاحل ػىٍل ،وهى ما ؾحرهً اخخماُ بهائها
وبؾخمغاعٍتها بمضي جىقغ الػىامل واإلاىار اإلاالثمحن لخخمًٌ مً جسؼي مسخلل الػغانُل التي جدض مً
همىها .قمً زالُ الضعاؾاث التي نام هها ًل مً (Mensfield 1962, Hall 1987, Dunne, Roberts,
) ، Samuelson 1989, Audretche 1991والتي ؤزبدذ ؤن اخخماُ اؾخمغاعٍت اإلااؾؿت خضًثت اليشإة
طػُل ،يما ؤن هىاى اعجباغ مىحب ما بحن اخخماُ اؾخمغاعٍت اإلااؾؿت وبحن حجمها وؤنضمُتها .1هظا ما
ًايض ؤن الـم ص و م مػغطت لخؼغ ؤلاقالؽ والكشل بيؿبت ؤيبر مً اإلااؾؿاث يبحرة الحجم ،هظغا إلاا
جىاحهه مً مشاًل وغغانُل جدض مً بمٍاهُت جؼىعها وهمىها .يما نامذ الشبٌت ألاوعوبُت للبدىر خىُ
الم ص و م   ENSRبخدضًض مضي اؾخمغاعٍت وهمى اإلااؾؿاث خضًثت اليشإة وهظا غلى اإلاؿخىٍحن الٌلي
والجؼجي ،بمجمىغت مً الػىامل واإلالخصت في الخالي:2
.1عوائق الخبرة التىظيميت واليد العاملت املؤهلت
ههص زبرة الُض الػاملت غلى مؿخىي الم ص م ًغحؼ في ألاؾاؽ بلى غضم وحىص املحكؼاث اإلاالُت
الالػمت لجلب الػمالت اإلااهغة 3والتي جمخاػ غاصة باعجكاع جٍلكتها .خُث ؤهه مً زالُ صعاؾت ؤحغٍذ مً
ػغف الشبٌت ألاوعبُت للبدىر خىُ اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت (ENSR / European Network for
) SME Researchللماؾؿاث ألاوعبُت ؾىت  .2002ؤزبدذ ؤن ههص الُض الػاملت اإلااهلت ٌػخبر الػاثو
ألايبر وألاهم ؤمام جدؿحن ؤصاء الم ص م ،خُث ؤظهغث هظه الضعاؾت ؤن خىالي  %20مً الم ص م في صوُ
ؤلاجداص ألاوعوبي حػاوي مً ههص الخبرة والُض الػاملت اإلااهلت وؤزغها الؿلبي غلى ألاصاء الٌلي للمشغوغاث.4
 .2عراقيل الصياشاث الاقتطادًت الحكوميت
مً بحن الػغانُل املخخلكت التي حػاوي مجها اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت في بػاع الؿُاؾاث الانخصاصًت
الحٍىمُت هجض:
 البحرونغاػُت التي جمخاػ هها ؤلاصاعاث الحٍىمُت في مىذ الترازُص إلوشاء اإلااؾؿاث الصؿحرة5؛
 غضم وحىص الىعي بإهمُت وصوع الم ص م في صقؼ عجلت الخىمُت ،وهظا الوػضام الضعاؾاث
الضنُهت في هظا املجاُ6؛
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 غضم وحىص الخيؿُو ما بحن عحاُ ألاغماُ الصؿحرة وؤحهؼة الضولت قُما ًخػلو بخىقحر اإلاػلىماث
والاؾدشاعاث خىُ املحُؽ الخاعجي للماؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت .وجغحؼ هظه الىطػُت بلى
ههص الخبراء املخخصحن في مجاُ هظا الىىع مً اإلااؾؿاث غلى مؿخىي ألاحهؼة الحٍىمُت؛
 غضم وحىص اإلايشأث الهاغضًت الالػمت لخىقحر اإلاىار اإلاالثم لخؼىٍغ واؾخمغاعٍت اإلااؾؿاث
الصؿحرة واإلاخىؾؼت ،زاصت قُما ًخػلو بؼغم اإلاىاصالث وجىقحر مصاصع الؼانت ومسخلل الخضماث
اإلاخػلهت باملحُؽ الخاعجي للماؾؿت.
 .3مشكل التمويل
ًغحؼ الػضًض مً الباخثحن اهسكاض حجم الخمىٍل في الم ص و م بلى اعجكاع صعحت املخاػغ
الانخصاصًت في مثل هظه اإلاشاعَؼ ،هظغا العجكاع مػضُ الكشل هها في ظل غضم الخإيض مً جضقهاتها الىهضًت
اإلاؿخهبلُت ،مما ؾُجػل جمىٍل هظا الىىع مً اإلااؾؿاث ًخؼلب مً ؤصحاب عئوؽ ألامىاُ جدمل وؿبت
يبحرة مً املخاػغة.7
في مػظم ألاخُان جغجبؽ املخاػغ الانخصاصًت باإلاغصوصًت الانخصاصًت للماؾؿت ،والتي بضوعها
جدضص مً زالُ هدُجت الاؾخؿالُ التي جدههها اإلااؾؿت ،8قٍلما خههذ اإلااؾؿت غىاثض مغجكػت ًلما
ًاهذ مغصوصًتها ؤيبر وبالخالي ّ
جٍىن مغيؼ مالي مدكؼ غلى حلب عئوؽ ألامىاُ بؿبب اهسكاض صعحت
املخاػغة قحها ،وًلما ًاهذ مغصوصًتها طػُكت ؤي جدهُهها لخؿاثغ ،ؾُاصي هظا بلى اعجكاع املخاػغ
الانخصاصًت قحها ،مما ؾُازغ بشٍل ؾلبي غلى نضعتها في حلب عئوؽ ألامىاُ ،زاصت مً اإلاصاصع
الخاعحُت.
وباالغخماص غلى مػُاع اإلاغصوصًت الانخصاصًت للماؾؿت ًمًٌ جدضًض ؤهم اإلاغاخل والحاالث التي
حػاوي قحها اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت مً ههص الؿُىلت في الىهاغ اإلاىالُت.
 2.3خصب قدرتها التىمويت وإلابتكاريت les perspectives d innovation et de croissance
قدؿب جهغٍغ للشبٌت ألاوعبُت للبدىر خىُ الم ص م  ENSRلؿىت  1999جم جهؿُم اإلااؾؿت الصؿحرة
واإلاخىؾؼت بلى ؤعبػت ؤصىاف خؿب نضعتها الخىمىٍت وؤلابخٍاعٍت وهي :9ماؾؿاث خضًثت اليشإة les
 ،jeunes entreprisesماؾؿاث صؿحرة الحجم هاضجت  ، les petites entreprises maturesماؾؿاث
في جىؾؼ  les entreprises en expansionsواإلااؾؿاث اإلابخٌغة  ، les entreprises innovantesوالتي جم
جصيُكها باالغخماص غلى غضة ماشغاث مغجبؼت بمضة وشاػها ويظلَ مػضُ همى عنم ؤغمالها وحجم الُض
الػاملت ،وباالغخماص غلى ماشغاث لهُاؽ حجم الخٍالُل التي ًخم بهكانها في جٍىًٍ ؤلاػاعاث والخبراث
والبدث الػلمي غلى مؿخىي اإلااؾؿت.
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 1.2.3مؤشصاث خدًثت اليشأة
وهي اإلااؾؿت التي ًهل غمغها غً  5ؾىىاث مً بضاًت وشاػها .وهظغا لصؿغ قترة ججغبتها قةنها ال
جمخلَ الٌكاءة الالػمت للحصىُ غلى الخمىٍل الٍافي ،باغخباع ؤن مغصوصًتها لم جصل بػض بلى اإلاؿخىي
اإلاؼلىب والظي ٌؿمذ لها بخىقحر الؿُىلت مً مصاصع الخمىٍل الخاعحُت املخخلكت.
ومىه قهظا الىىع مً اإلااؾؿاث ًخؼلب مصاصع جمىٍل مسخلكت وبإنل الخٍالُل ،هظغا لظػل
مغصوصًتها الانخصاصًت وغضم جدٌمها في مسخلل جهىُاث ؤلاهخاج ،مما ٌؿخلؼم جىقغ اإلاىار اإلاالثم لضغمها
مً زالُ جمٌُجها مً الحصىُ غلى الؿُىلت الالػمت لخلبُت اخخُاحاتها الاؾدثماعٍت والدشؿُلُت.
 2.2.3املؤشصت في جوشع
وهي اإلااؾؿت التي جدهو مػضالث همى حض مغجكػت قُما ًسص عنم ألاغماُ وغضص الػماُ مهاعهت
باألصىاف ألازغي .قباليؿبت لهظا الىىع مً اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت جٍىن في خاحت مؿخمغة بلى
مصاصع جمىٍل مسخلكت هظغا العجكاع اخخُاحاتها الخمىٍلُت ؾىاء ًاهذ اؾدثماعٍت ؤو بهخاحُت ،والتي ًدخمل
ؤن جكىم نضعتها الخمىٍلُت الظاجُت .ولًٌ باغخباع ؤن هظا الىىع مً اإلااؾؿاث ٌػخمض غلى عقؼ مػضالث
الىمى مً زالُ الخىؾؼ والخىىَؼ في الاؾدثماعاث طاث املخاػغة الانخصاصًت ألايبر ،وهدُجت لػضم الخإيض
مً جدهُو الػىاثض اإلاؿخهبلُت لهظه اإلاشاعَؼ ،قةنها جٍىن بداحت بلى جمىٍل مً زالُ مصاصع زاعحُت
ناصعة غلى جدمل مؿخىٍاث مساػغة يبحرة .وفي ظل خالت غضم الخإيض مً الػىاثض اإلاؿخهبلُت قةن الخمىٍل
مً اإلاصاصع الخهلُضًت ًصبذ ؾحر ممًٌ ،هظغا لصػىبت جدضًض صعحت غضم الخإيض في مثل هظه اإلاشغوغاث،
مما ًجػل اإلاشٍل الخمىٍلي للماؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت الىامُت ًبرػ بشضة هدُجت لىهص مصاصع
الخمىٍل الهابلت لخدمل مػضالث املخاػغة الٌبحرة.
 3.2.3املؤشصاث الطغيرة الىاضجت
وهي اإلااؾؿاث التي جكىم قترة وشاػها  20ؾىت .قػٌـ ما هى الحاُ باليؿبت لألصىاف ألازغي
مً الم ص و م قةن هظه املجمىغت مً اإلااؾؿاث ال حػخبر ؤن اإلاشٍل الخمىٍلي هى الػاثو ألاؾاس ي
إلؾخمغاعٍتها ،خُث ًكؿغ هظا الازخالف بىهص مخؼلباتها الخمىٍلُت زاصت جلَ اإلاخػلهت باالخخُاحاث
الاؾدثماعٍت ،هظغا الؾخهغاعها وغضم خاحتها الؾدثماعاث جىؾػُت حضًضة.
يما ؤن هظه اإلااؾؿاث وهظغا لؼىُ قترة وشاػها قةنها جمخلَ الهضعة ألايبر غلى الاؾخمغاعٍت
بؿبب ؾُؼغتها غلى جهىُاث ؤلاهخاج ،مما ٌؿمذ لها بخدهُو غىاثض مغجكػت وبإنل مساػغة ،وهى ألامغ
الظي ًجػلها جدىػ غلى اهخمام اإلااؾؿاث اإلاالُت ،مما ًدُذ بمٍاهُت الحصىُ غلى الخمىٍل اإلاالثم مً
مسخلل اإلاصاصع بضون ؤي غغانُل.
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 4.2.3املؤشصت املبتكرة
غغقها  ENSRغلى ؤنها اإلااؾؿت التي جىحه ؤيثر مً  % 7.5مً مصاعٍل اإلاؿخسضمحن بلى الخٍىًٍ
والبدث .وغىض الخؼغم بلى جمىٍل اإلاشغوغاث طاث الابخٍاعاث الجضًضة ًؼغح هىا مشٍل عثِس ي ًخمثل في
صػىبت جهضًغ الػىاثض الانخصاصًت اإلاؿخهبلُت مً هظه الاؾدثماعاث وما مضي نضعتها غلى قغض مٍاهتها
غلى مؿخىي الؿىم .ولهظا قخمىٍل الابخٍاعاث ًخؼلب ماؾؿاث مالُت طاث يكاءاث غالُت ،ؤي ناصعة غلى
جدضًض مؿخىي املخاػغ الانخصاصًت بإيثر صنت.10
املحور الثاوي :إلاطارالىظري للعالقت بين الهيكل املالي وحجم املؤشصت
مً زالُ هظا املحىع هداوُ مػغقت ؤلاػاع الىظغي للػالنت بحن حجم اإلااؾؿت وؤزغها غلى
الهٍُل اإلاالي ،و ما ًجضع الخىبُه بلُه في هظا املحىع ،ؤهىا هداوُ ببضاء وحهت هظغ خىُ الػالنت بحن حجم
اإلااؾؿت وؤزغها غلى الهٍُل اإلاالي مً زالُ الخؼغم بلى مسخلل الىظغٍاث اإلاالُت التي غالجذ ؤزغ الهٍُل
اإلاالي غلى نُمت اإلااؾؿت واؾخسالص زصاثص الهٍُل اإلاالي للم ص م.
 .1املدخل التقليدي
ٌػخبر اإلاضزل الخهلُضي مً بحن وحهاث الىظغ التي خاولذ جدضًض ؤزغ الانتراض وبالخالي الهٍُل
اإلاالي غلى جٍلكت ألامىاُ ومىه غلى نُمت اإلااؾؿت وهظا في ظل غضم وحىص الظغاثب.11
وخؿب هظا اإلاضزل ،قةهه ًىحض هٍُل مالي مثالي ؤي وؿبت بنغاض مثالُت جىسكع غىضها جٍلكت ألامىاُ
بلى ؤصوى خض ممًٌ ،وبالخالي جصل غىضها نُمت اإلااؾؿت بلى خضها ألانص ى ،وهظا باقتراض ؤن مػضُ
الػاثض الظي ًؼالبه اإلاؿدثمغون (مالى ،صاثىحن) ًؼصاص مؼ ػٍاصة وؿبت الانتراض بؿب ػٍاصة املخاػغة التي
ًخػغض لها الػاثض الظي ًخىنػىن الحصىُ غلُه.
12
ولشغح الكٌغة التي ًهىم غلحها اإلاضزل الخهلُضي هداوُ الاغخماص غلى الشٍل الخالي :
الشكل رقم ( :)11العالقت بين جكلفت ألاموال والهيكل املالي وفقا للمدخل التقليدي

مً الىاضح ؤن جٍلكت الانتراض ( )KDؤنل مً جٍلكت ألامىاُ الخاصت ) (Kcpهظغا الن اإلاهغطحن (الضاثىحن)
ًخدملىن مساػغة ؤنل مهاعهت باإلاؿاهمحن (اإلاالى) ،ومىه قٍل ػٍاصة في اؾخسضام ألامىاُ اإلاهترطت ؾُاصي
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بؼبُػت الحاُ بلى الاهسكاض في جٍلكت الخمىٍل ( )Kوهظا مً زالُ الاؾخكاصة مً ؤزغ الغقؼ اإلاالي هدُجت
الهسكاض جٍلكت الانتراض مهاعهت بخٍلكت ألامىاُ الخاصت.
ولًٌ هدُجت للمؿاالة في اؾخسضام ألامىاُ اإلاهترطت في الهٍُل اإلاالي للماؾؿت ؾُاصي هظا بلى
اعجكاع مؿخىي املخاػغ التي ًخدملها اإلاؿاهمىن ،بؿبب ظهىع زؼغ ؤلاقالؽ مما ًجػلهم ًؼالبىن
بمػضالث غاثض ؤيبر ،ؤي اعجكاع جٍلكت ألامىاُ اإلاغجحت( )Kبلى ؤن جصل اإلااؾؿت بلى مؿخىي مػحن للغقؼ
اإلاالي والظي ًمثل الهٍُل اإلاالي ألامثل للماؾؿت الظي ًظمً لها ؤصوى جٍلكت ممٌىت لغؤؽ اإلااُ.
 .2مدخل مدكلياوي وميلر Modigliani et Miller
همحز بحن مغخلخحن ؤؾاؾِخحن لهظا اإلاضزل والظي ًهىم غلى قغض يماُ ؾىم عؤؽ اإلااُ .اإلاغخلت
ألاولى في ؾىت  1958والتي نضم قحها ًل مً مضًلُاوي ومُلغ همىطحا ًكؿغان مً زالله غضم وحىص الػالنت
بحن الهٍُل اإلاالي ونُمت اإلااؾؿت وهظا في ظل غضم وحىص الظغاثب ،ؤما اإلاغخلت الثاهُت ًاهذ في ظل وحىص
الظغاثب ،خُث نضما هكـ الىمىطج الؿابو ولًٌ بةطاقت جإزحر غامل آزغ وهى ألازغ الظغٍبي ،قخىصال
بلى هدُجت ؤن هىاى غالنت بحن الهٍُل اإلاالي ونُمت اإلااؾؿت.13
 .1.2مدخل مدكلياوي وميلر1551
14
ٌػغف مضًلُاوي ومُلغ بإنهما ماؾؿا ؤلاصاعة اإلاالُت بمكهىمها الحضًث  ،ومً زالُ ؤغمالهما
جىصال بلى ؤهه في ظل ؾُاب الظغٍبت غلى صزل اإلااؾؿاث ال ًىحض هٍُل مالي مثالي وؤن مصاصع الخمىٍل ال
جازغ غلى نُمت اإلااؾؿت والخٍلكت اإلاغجحت للخمىٍل.15
قدؿب جدلُل مضًلُاوي ملحر ،قةن اإلاػضُ اإلاؼلىب ) (Kمً ػغف اإلاالى والضاثىحن زابذ مهما
ًان مؿخىي الانتراض في الهٍُل اإلاالي للماؾؿت ،ونض خاوُ يال مجهما جكؿحر هظا الثباث في نُمت
اإلااؾؿت مً زالُ قٌغة ؤؾاؾُت ،حىهغها ؤن نُمت اإلااؾؿت جخمثل في نُمت اؾدثماعاتها ،وؤن نُمت هظه
الاؾدثماعاث جخىنل غلى الػاثض اإلاخىنؼ جدهُهه مً حشؿُلها ،يما جخىنل غلى املخاػغ التي نض ًخػغض لها
16
هظا الػاثض .ومىه قالهُمت الؿىنُت للماؾؿت جخىنل غلى نغاعاث الاؾدثماع ولِـ غلى نغاعاث الخمىٍل
وهظا ما ًكؿغ الػباعة اإلاشهىعة إلاحرجىن مُلغ  Merton Millerغىضما جدصل غلى حاثغة هىبل لالنخصاص
خُث ناُ " :17حجم البُتزا ؾحر مغجبؽ بٌُكُت ججؼثتها!" (La taille d’une pizza ne dépend pas de la
) façon don ton la coupeومىه قالهُمت الؿىنُت للماؾؿت زابخت مهما ًاهذ جغيُبت الهٍُل اإلاالي ،ما لم
جخؿحر الخضقهاث الىهضًت الىاججت غً الدشؿُلُت.
 .2.2مدخل مدكلياوي وميلرفي ظل وحود الػريبت
في ظل وحىص الظغٍبت مً زالُ اإلاضازلت الثاهُت إلاضًلُاوي ومُلغ ؾىت  1963خاوال صعاؾت ألازغ
الظغٍبي غلى الػالنت بحن الهٍُل اإلاالي ونُمت اإلااؾؿت غً ػغٍو اقتراض وحىص طغٍبت غلى صزل
اإلااؾؿاث ،هظا في ظل هظام طغٍبي ٌػخمض غلى زصم اإلاصاعٍل اإلاالُت التي جضقػها اإلااؾؿت مً
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ؤلاًغاصاث نبل انخؼاع الظغٍبت ،في خحن ؤن ألاعباح اإلاىػغت لً جخم بال بػض قغض الظغٍبت ،وهى ما هجضه
في مػظم الانخصاصًاث الػاإلاُت.18
ومً هظا اإلاىؼلو جىصل مضًلُاوي ومُلغ بإهه في خالت وحىص طغٍبت غلى صزل اإلااؾؿاث ،قةهه
مً مصلحت اإلااؾؿت ؤلاغخماص غلى ألامىاُ اإلاهترطت في جٍىًٍ هٍُلها اإلاالي ،19ألن الهُمت الؿىنُت
للماؾؿت التي ًخٍىن هٍُلها اإلاالي مً نغوض وؤمىاُ زاصت ؾىف جكىم الهُمت الؿىنُت إلااؾؿت
ممازلت .ؾحر ؤن هٍُلها اإلاالي ًخٍىن مً ؤمىاُ زاصت قهؽ ،20ولهض خاوُ بزباث هظه الػالنت باالغخماص غلى
اإلاػاصلت الخالُت.21

Vy  Vx  VD . T 

العالقت رقم (............ )11
خُث ) (Vyجمثل الهُمت الؿىنُت للماؾؿت التي ًخظمً هٍُلها اإلاالي الهغوض وألامىاُ
الخاصت و ) (Vxجمثل الهُمت الؿىنُت إلااؾؿت ممازلت وٍخٍىن هٍُلها اإلاالي مً ؤمىاُ زاصت قهؽ(T) ،
ًمثل مػضُ الظغٍبت غلى صزل اإلااؾؿت ،ومىه قةن ( )VD. Tجمثل الهُمت الحالُت للىقىعاث الظغٍبُت.
ومً زالُ هظه الػالنت قؿغ مضًلُاوي ومُلغ غلى ؤن الىقىعاث الظغٍبُت الىاججت غً زصم اإلاصاعٍل
اإلاالُت نبل انخؼاع الظغٍبت ( )VD . Tجمثل اإلاحزة ؤلاًجابُت مً اؾخسضام ألامىاُ اإلاهترطت في الهٍُل اإلاالي.
ولًٌ في ظل اقتراض زظىع اإلاؿدثمغًٍ (مالى وصاثىحن) لظغٍبت غلى الضزل ،قةن الهُمت الؿىنُت
للماؾؿت التي ًخٍىن هٍُلها الخمىٍلي مً ؤمىاُ زاصت وؤمىاُ مهترطت حػاصُ نُمت ماؾؿت ممازلت
حػخمض بالٍامل غلى ألامىاُ الخاصت مظاف بلحها الهُمت الحالُت للىقىعاث الظغٍبُت ؤي هكـ الىدُجت
التي جم الخىصل بلحها في همىطج مضًلُاوي مُلغ في ظل اقتراض زظىع اإلااؾؿت للظغٍبت غلى الضزل.
ولًٌ الازخالف الىخُض ًٌمً في اإلاػاصلت اإلاػبرة غً الهُمت الحالُت للىقىعاث الظغٍبُت بدُث في ظل
زظىع اإلااؾؿت واإلاؿدثمغًٍ (مالى وصاثىحن) للظغٍبت غلى الضزل قالهُمت الؿىنُت للماؾؿت ( )Yالتي
حػخمض غلى مؼٍج جمىٍلي ًمًٌ صُاؾتها غلى الىدى الخالي :22
 1 - T  . 1 - TCP  

 Vy  Vx  1العالقت رقم ( . VD ...........)12


1
T
D




خُث ؤن:
 :Tcpمػضُ الظغٍبت الشخصُت غلى صزل خملت ألاؾهم.
 :TDمػضُ الظغٍبت غلى صزل حملت الؿىضاث.
 .3هموذج ميلر1511
نضم مُلغ ؾىت  1977همىطج لهٍُل عؤؾماُ اإلااؾؿت زلص قُه بلى غضم وحىص ؤي ؤزغ لالنتراض غلى
نُمت اإلااؾؿاث مما ٌػني غضم وحىص غالنت بحن الهٍُل اإلاالي ونُمت اإلااؾؿت ،ونام مُلغ بخدلُل اإلاػاصلت
الؿابهت عنم ( )02في زالزت ههاغ عثِؿُت:23
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ؤ .في خالت اقتراض غضم وحىص طغاثب ؤي ؤن اإلااؾؿت و اإلاؿدثمغًٍ ال ًسظػىن للظغٍبت غلى الضزل
في هظه الحالتٌ ( Tcp =TD =T=0) :ػني ؤن اإلاػاصلت الؿابهت عنم ( )02جصبذ مً الشٍل:
العالقت رقم (Vy = Vx + 0 VD = Vx ………….. )13
ومىه قةن الهُمت الؿىنُت للماؾؿت ( )Yالتي حػخمض غلى مؼٍج مً ألامىاُ الخاصت وألامىاُ
اإلاهترطت في هٍُلها اإلاالي حؿاوي الهُمت الؿىنُت إلااؾؿت ( )Xممازلت وٍخٍىن هٍُلها اإلاالي مً ألامىاُ
الخاصت قهؽ ،وفي هظه الحالت قال وحىص ألي غالنت بحن نُمت اإلااؾؿت وهٍُلها اإلاالي .
ب .في خالت زظىع اإلااؾؿت للظغٍبت غلى الضزل وغضم زظىع الضزل الشخص ي للمؿدثمغًٍ للظغٍبت
ؤي ؤن ( Tcp = TD=0) :و) ،(T  0ؤو في خالت حؿاوي مػضُ الظغٍبت غلى صزل اإلاؿاهمحن ومػضُ
الظغٍبت غلى اإلاهغطحن ؤي ) (TD = Tcp ≠ 0وقها للمػاصلت عنم ( )02قةن نُمت اإلااؾؿت ) (Yحؿاوي:
العالقت رقم (Vy = Vx + (T. VD) ……… )14
وفي هظه الحالت قةن نُمت اإلااؾؿت جغجكؼ ًلما اغخمضث غلى وؿبت ؤيبر مً ألامىاُ اإلاهترطت في
هٍُلها اإلاالي بؿبب جدهُهها لىقىعاث طغٍبت بمهضاع (.)T.VD
ج .باغخباع ؤن الظغٍبت غلى صزل خملت ألاؾهم ؤنل مً مػضُ الظغٍبت غلى صزل خملت الؿىضاث ؤي
( ،)Tcp < TDقةن صافي صزل خملت الؿىضاث البض ؤن ًٍىن يبحر لخػىٍع اإلاؿدثمغًٍ في الؿىضاث غً
الاعجكاع الٌبحر غلى الظغٍبت غلى صزىلهم .ولهظا قمحزة الانتراض ؤن قىاثض الهغوض جدهو وقىعاث
طغٍبُت مً هاخُت ،ومً هاخُت ؤزغي الكىاثض طاتها ًيبغي ؤن جٍىن مغجكػت لخػىٍع اإلاؿدثمغًٍ في
الؿىضاث غً الاعجكاع في الظغٍبت غلى صزىلهم ،مما ٌػني ؤهه ما جدههه اإلااؾؿت مً وقغ طغٍبي ؾخكهض
ولى حؼء مىه مً هاخُت ؤزغي ،ومىه قاالنتراض لِـ له ألازغ الٌبحر غلى نُمت اإلااؾؿت.
 .4هظريت إلافالس
غىضما جخػغض اإلااؾؿت لىطػُت ؤلاقالؽ بؿبب اؾخسضامها لألمىاُ اإلاهترطت في الهٍُل اإلاالي وغضم
نضعتها غلى صقؼ التزاماتها مً قىاثض ونغوض ،قةنها جخػغض ملجمىغت مً الػهىباث التي جاصي بلى الؼٍاصة في
جٍلكت ألامىاُ اإلاهترطت ،وهظه الخٍالُل ًمًٌ جصيُكها بلى هىغحن :24جٍالُل مباشغة مخػلهت بػملُت
ؤلاقالؽ وجٍالُل ؾحر مباشغة نبل غملُت ؤلاقالؽ هاججت غً اهسكاض يكاءة اإلااؾؿت مجها (اعجكاع في
جٍلكت الانتراض ،قهضان زهت اإلاىعصًً والػمالء ،الخىاػُ غً بػع ألاصىُ الثابخت والتي جباع غاصة بإنل
مً نُمتها الضقترًت ههضف جمىٍل الاخخُاحاث الدشؿُلُت نصحرة ألاحل .)...
وهدُجت لخدمل اإلاهترطحن لجؼء مػخبر مً هظه الخٍالُل ؤلاطاقُت بؿبب اخخماُ غضم يكاًت ؤمىاُ
الخصكُت في ؾضاص الضًىنً ،هىمىن بىهل هظه الخٍالُل للمالى والضاثىحن مً زالُ اإلاؼالبت بمػضالث
قاثضة ؤيبر ،ويغص قػل مً ػغف اإلاالى قةنهم ًؼالبىن بمػضُ غاثض ؤيبر غلى الاؾدثماعاث لخػىٍظهم غً
الخٍالُل اإلاغجكػت ،و يىدُجت خخمُت قةن نُمت اإلااؾؿت جخجه هدى الاهسكاض.
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هظغٍا جخمًٌ اإلااؾؿت مً جٍىًٍ مؼٍج جمىٍلي ؤمثل مً ألامىاُ الخاصت وألامىاُ اإلاهترطت غىضما جصل بلى
الىهؼت التي جىسكع قحها جٍلكت ألامىاُ بلى خضها ألاصوى ،وهي الىهؼت التي جدؿاوي قحها الهُمت الحالُت
للىقىعاث الظغٍبُت مؼ الهُمت الحالُت لخٍلكت ؤلاقالؽ ،مما ٌػني ؤن اإلااؾؿت بطا خاولذ الانتراض بإيبر
مً اليؿبت اإلاثلى قةنها جٍىن مػغطت لخٍالُل بطاقُت هاججت غً ػٍاصة زؼغ ؤلاقالؽ ،مما ؾُاصي بلى
اعجكاع جٍلكت ألامىاُ ( .)Kوإلاا ًاهذ الػالنت غٌؿُت بحن جٍلكت ألامىاُ والهُمت الؿىنُت للماؾؿت،
قُمٌىىا جمثُل الػالنت بحن وؿبت الانتراض بلى ألامىاُ الخاصت وبحن نُمت اإلااؾؿت في ظل جإزحر الظغٍبت
وجٍلكت ؤلاقالؽ مً زالُ الشٍل الخالي.25
الشكل رقم ( :)12العالقت بين الهيكل املالي وقيمت املؤشصت في ظل جأثيرجكلفت إلافالس والػريبت

مً زالُ هظا الشٍل ًخضح لىا ؤن الهُمت الؿىنُت للماؾؿت اإلاهترطت ٌؿاوي الهُمت
الؿىنُت إلااؾؿت ممازلت وؾحر مهترطت مظاف بلحها الهُمت الحالُت للىقىعاث الظغٍبُت مؼغوخا مجها
الهُمت الحالُت لخٍلكت ؤلاقالؽ ،ومىه جدضًض الهٍُل اإلاالي ألامثل الظي ٌػظم نُمت اإلااؾؿت الظي ًخىنل
غلى نُمت الكغم بحن الهُمت الحالُت للىقىعاث الظغٍبُت والهُمت الحالُت لخٍلكت ؤلاقالؽ.
 .5هظريت الوكالت
جىص هظغٍت الىًالت ) (Théorie de l’agenceغلى ؤن الػالنت بحن مسخلل ألاػغاف الكاغلت في
اإلااؾؿت جٍىن غلى شٍل غهىص جدخىي في ّ
ػُاتها غلى بػع الخٍالُل .26ومً بحن هظه الػهىص هجض غهض
الانتراض والظي ًمًٌ ؤن ًىص غلى طغوعة عحىع بصاعة اإلااؾؿت للمهغطحن نبل اجساطها لبػع الهغاعاث
التي نض ًٍىن لها جإزحر غلى مصالح اإلاهغطحن.27
يظلَ في خالت غضم نضعة اإلاؿاهمحن غلى مخابػت ما ًجغي صازل اإلااؾؿت مما ًظؼغهم
لالغخماص غلى ويُل غجهم إلاخابػت نغاعاث اإلااؾؿت.28
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

113

العدد 2016 -16

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التشيري – جامعة سطيف ،1اجلزائر

نظرية اإلشارة كمدخل لتفشري حمددات التمويل بالقروض االستثمارية للم ص م ................................أ/معيزة مشعود أمري

ويػالنت ػغصًت قٍلما اعجكػذ وؿبت ألامىاُ الخاصت في الهٍُل اإلاالي ًلما ؤصي هظا بلى ػٍاصة
جٍلكت الىًالت اإلاغجبؼت باإلاؿاهمحن والػٌـ صحُذ ،وًلما اعجكػذ وؿبت ألامىاُ اإلاهترطت في الهٍُل اإلاالي
للماؾؿت ًلما ؤصي هظا للؼٍاصة في جٍلكت الىًالت اإلاغجبؼت باإلاهغطحن والػٌـ صحُذ.
وإلاا ًاهذ نُمت اإلااؾؿت مغجبؼت بػالنت غٌؿُت مؼ جٍلكت ألامىاُ قالػالنت بحن نُمت اإلااؾؿت وهٍُلها
اإلاالي في ظل وحىص الظغاثب وجإزحر جٍلكت ؤلاقالؽ وجٍلكت الىًالت ًمًٌ جلخُصها في الشٍل الخالي:29
الشكل رقم ( :)13العالقت بين الهيكل املالي وقيمت املؤشصت في ظل جأثيرجكلفت الوكالت

مً اإلاالخظ ؤن اليؿبت اإلاثلى لالنتراض بلى ألامىاُ الخاصت نض اهسكظذ مً الىهؼت ) (Aبلى
الىهؼت ) (Bوهظا عاحؼ بلى ػٍاصة حجم الخٍالُل بؿبب ظهىع جٍلكت الىًالت بلى حاهب جٍلكت ؤلاقالؽ.
ويسالصت ًمًٌ الهىُ ؤهه في ظل جإزحر الظغاثب وجٍلكت ؤلاقالؽ وجٍلكت الىًالت ،للهٍُل اإلاالي جإزحر غلى
نُمت اإلااؾؿت والتي ًمًٌ حػظُمها بلى ؤنص ى خض ممًٌ باغخماصها غلى الهٍُل اإلاالي ألامثل.
 .6هظغٍت جغجِب مصاصع الخمىٍل la théorie du financement hiérarchique
في ؾىت  ،1961وطؼ حىعص صوهالضؾىن  G. Donaldsonهظغٍت لترجِب مصاصع الخمىٍل خؿب ألاقظلُت
 peacking ordre theoryمً وحهت هظغ اإلااؾؿت خُث جخلخص ؤبػاص هظه الىظغٍت في الىهاغ الخالُت:30
ؤ .جكظل اإلااؾؿت الاغخماص غلى مصاصع الخمىٍل الضازلي؛
ب .جظؼ اإلااؾؿت وؿب مؿتهضقت لخىػَػاث ألاعباح وهظا مً زالُ مهاعهتها مؼ اخخُاحاتها الاؾدثماعٍت
ويظلَ جىنػاتها بشإن الخضقهاث الىهضًت اإلاؿخهبلُت وهظا في الظغوف الػاصًت؛
ج .جدبؼ اإلااؾؿت ؾُاؾت زابخت بشإن جىػَػاتها ،بمػنى ؤنها جخجىب ؤي حؿحراث مكاحئت زاصت جلَ التي
جىؼىي غلى الىهص في ألاعباح اإلاىػغت ،قةطا ًاهذ نُمت ألاعباح املحخجؼة جكىم الاخخُاحاث الاؾدثماعٍت
قاإلااؾؿت جهىم بخىحُه حؼء مجها لؿضاص الضًىن ؤو باؾدثماعها في ؤوعام مالُت ؾهلت الدؿىٍو ،وؤما في
خالت خضور العجؼ في حجم اإلاىاعص اإلاالُت الالػمت لخمىٍل الاؾدثماعاث قُصػب جإحُلها في هظه الحالت
جلجإ اإلااؾؿت الؾخسضام حؼء مً الغصُض الىهضي ؤو بُؼ حؼء مً ألاوعام اإلاالُت ؾهلت الدؿىٍو؛
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ص .بطا لم جخمًٌ اإلااؾؿت مً جىقحر اإلاىاعص اإلاالُت الالػمت مً اإلاصاصع الضازلُت قةنها جلجإ ؤوال هدى
الانتراض مباشغة ؤو بةصضاع ؾىضاث جهلُضًت لخإحي بػض طلَ بمٍاهُت بصضاع ؾىضاث نابلت للخدىٍل بلى
ؤؾهم  Convetribal Bondsزم في ألازحر ًإحي صوع بصضاع ألاؾهم الػاصًت.
ونض خاوُ ماًغػ  Mayersؾىت  ،1984بغؼاء جكؿحر لهظا الترجِب الخكظُلي إلاصاصع الخمىٍل مً وحهت
هظغ اإلااؾؿت مً زالُ صغمه لىظغٍت صوهالضؾىن  Donaldsonؾىت  ،1961وهظا بكغض غضم جمازل
اإلاػلىماث  l’asymétrie d’informationلضي بصاعة اإلااؾؿت واإلاؿدثمغًٍ (اإلاالى والضاثىحن) خُث
اقترض بإن ؤلاصاعة نض ًٍىن لضيها مػلىماث ؤيثر مً جلَ اإلاخىقغة لضي اإلاؿدثمغًٍ.
وخؿب ماًغػ  Mayersجغجِب ؤقظلُت مصاصع الخمىٍل ًٍىن غلى الشٍل الخالي:31
ؤ .حػخمض اإلااؾؿت في جىقحر اإلاىاعص اإلاالُت غلى الخمىٍل الظاحي (الخمىٍل الضازلي) ًإوُ وؤهم مصضع مالي
جلجإ بلُه اإلااؾؿت وهظا مً زالُ اإلاىاػهت بحن مػضالث جىػَؼ ألاعباح والكغص الاؾدثماعٍت اإلاخاخت،
ب .وبطا ؤصبدذ الحاحت ملحت للخمىٍل الخاعجي ،اإلااؾؿت جكظل في البضاًت الاغخماص غلى الانتراض زم
الؿىضاث الهابلت للخدىٍل بلى ؤؾهم وٍإحي في اإلاغجبت ألازحرة بصضاع ؤؾهم.
 .1العالقت بين الهيكل املالي وحجم املؤشصت
ملحاولت جدضًض الػالنت بحن الهٍُل اإلاالي وحجم اإلااؾؿت هىؼلو مً الىدُجت التي جىصل بلحها بغٍجهام
وحابيؿٍي  Brigham et Gapenskiفي همىطحهما للػالنت الخىاػهُت ) (Trade of théoryخُث جىصال بلى
جدضًض زالر ماشغاث هامت جظمً ؾالمت اجساط الهغاعاث بشإن هٍُل عؤؽ اإلااُ والتي جخمثل في:32
ؤ .اإلااؾؿت التي جخػغض إلاؿخىي غاُ مً مساػغ ألاغماُ بؿبب الخهلباث الٌبحرة في صافي عبذ
الػملُاثً ،يبغي ؤن جىسكع قحها وؿبت ألامىاُ اإلاهترطت،خُث ؤن اإلااؾؿت التي جمخاػ بالخظبظب الٌبحر في
الػىاثض جٍىن ؤيثر غغطت لخؼغ ؤلاقالؽ في ؤي مؿخىي مً الانتراض ،مهاعهت بماؾؿت مثُلت ًخهلب
غاثضها بضعحت ؤنل؛
ب .اإلااؾؿاث التي جمخاػ بضخامت حجم ؤصىلها اإلااصًت وجمُل بلى اؾخسضام جغيُباث بهخاحُت همؼُت،
ًمٌجها الخىؾؼ في الانتراض بضعحت ؤيبر ،مهاعهت باإلااؾؿاث التي جىسكع قحها ألاصىُ اإلااصًت وحػخمض غلى
جغيُباث بهخاحُت ؤنل؛
جً .لما اعجكؼ مؿخىي الغبدُت في ماؾؿت مػُىت ًلما ؤصي هظا بلى ػٍاصة حجم الشغٍدت الظغٍبُت،
وٍٍىن مً صالحها الخىؾؼ في الانتراض وطلَ مهاعهت بماؾؿت ممازلت جسظؼ لشغٍدت طغٍبُت ؤنل ،وهظا
عاحؼ العجكاع الخضقهاث الىهضًت اإلاخمثلت في الىقىعاث الظغٍبُت ،التي جٌكي لخؿؼُت اإلاؿخىي اإلاغجكؼ مً
جٍلكت ؤلاقالؽ والىًالت.
وباالغخماص غلى الاهخهاص اإلاىحه مً ػغف مُلغ  Millerؾىت  1977بسصىص ؤزغ جٍلكت ؤلاقالؽ
والىًالت غلى جدضًض الهٍُل اإلاالي ،خُث ؤشاع بلى ؤن مسخلل الضعاؾاث التي جايض غلى اعجكاع نُمت جٍالُل
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ؤلاقالؽ والىًالت بلى خىالي  %30مً الهُمت الؿىنُت للماؾؿت نض ؤحغٍذ غلى ماؾؿاث صؿحرة ؤو
قغصًت ،ؤما باليؿبت للماؾؿاث يبحرة الحجم ،قةن الضعاؾاث اإلاخاخت جايض غلى صؿغ حجم جلَ
الخٍالُل ،بط جبلـ في اإلاخىؾؽ  %5,3مً الهُمت الؿىنُت للماؾؿت ،وجخظاءُ هظه اليؿبت ًلما ػاص حجم
اإلااؾؿت ختى ؤنها نض وصلذ في بػع الحاالث بلى  %1,7مً الهُمت الؿىنُت للماؾؿت.33
وغلى ؤؾاؽ هظا الخدلُل لـ ً ،Millerمًٌ الهىُ بإهه جىحض غالنت غٌؿُت بحن حجم اإلااؾؿت
ووؿبت جٍلكت ؤلاقالؽ والىًالت بلى الهُمت الؿىنُت إلااؾؿت ،ؤي ًلما صؿغ حجم اإلااؾؿت ًلما ػاص جإزحر
جٍلكت ؤلاقالؽ والىًالت في الهُمت الؿىنُت للماؾؿت والػٌـ صحُذ.
ونض ًغحؼ ؾبب الاعجكاع في جٍلكت ؤلاقالؽ والىًالت بلى الؼٍاصة في اخخماُ الكشل في الم ص م
زاصت في مغاخلها ألاولى مً وشإتها خُث نضعث هظه اليؿبت بدىالي  %70في مغخلت الاهؼالم بلى  %30مً
مغاخل مخهضمت.34
وغلى هظا ألاؾاؽ ،وفي ظل زباث الػىامل ألازغيً ،مًٌ الهىُ بإن جٍلكت ؤلاقالؽ والىًالت
ًصبذ ؤزغها ؤيثر وطىخا ًلما اهسكع حجم اإلااؾؿت.
وإلاا ًاهذ وؿبت ألامىاُ اإلاهترطت اإلاثلى مغجبؼت غٌؿُا بخٍلكت ؤلاقالؽ والىًالت خؿب ما حاء به
ًل مً بغٍجهام وحابيؿٍي في هظه الحالت ،وػخبر ؤن الهٍُل اإلاالي ألامثل للم ص م ًمخاػ بيؿبت انتراض بلى
ألامىاُ الخاصت ؤنل مً مثُلتها في الهٍُل اإلاالي للماؾؿاث يبحرة الحجم.
ونض يشكذ الػضًض مً الضعاؾاث غً وحىص غالنت غٌؿُت بحن حجم اإلااؾؿت وبحن مساػغ
ؤلاقالؽ ( )Warmer 1977, Angela1982قاإلااؾؿاث الٌبحرة التي غاصة ما ًخم وشاػها بهضع مً الخىىع،
جخػغض ملخاػغ ؤلاقالؽ بضعحت ؤنل مما ًجػلها ؤيثر اؾخسضاما لألمىاُ اإلاهترطت في هٍُل عؤؽ اإلااُ
( )Titman et Wessels 1988ؾحر ؤن ؾمُث( )Smith 1977نض ؤشاع بلى ازخالف الىطؼ باليؿبت للم ص و
م قخٍلكت بصضاع ألاؾهم والؿىضاث لخلَ اإلااؾؿاث غاصة ما ًٍىن مغجكؼ بشٍل نض جكظل مػه الاغخماص
بضعحت ؤيبر غلى الهغوض في الخمىٍل.35
ومً زالُ صعاؾت ؤحغٍذ ؾىت  1998مً ػغف ) (Rivaud-Danset et Dorothée 1998في
زماهُت( )8صوُ ،التي ًاهذ تهضف بلى ببغاػ ؤوحه الازخالف والدشابه بحن الهٍُل اإلاالي للم ص م واإلااؾؿاث
يبحرة الحجم ،جم الخىصل بلى الىخاثج الخالُت:
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مً زالُ هخاثج هظه الضعاؾت هالخظ ؤن الهٍُل اإلاالي للم ص و م نض ًخؿحر مً صولت بلى ؤزغي
وهى غٌـ ما جم الخؼغم بلُه في الجاهب الىظغي للػالنت بحن حجم اإلااؾؿت وهٍُلها اإلاالي ،خُث ًغحؼ
) (Rivaud-Danset et Dorothéeؾبب ازخالف في الهٍُل اإلاالي للم ص م لالعجباغ الٌبحر بحن الهٍُل اإلاالي
للماؾؿت والىظام اإلاالي للضولت التي جيشؽ قحها.36
ّ
وعؾم ؤن الىظام اإلاالي للضولت التي جيشؽ قحها اإلااؾؿت ًلػب صوعا ؤؾاؾُا في جدضًض هٍُلها اإلاالي بال
ؤن الم ص م جمخاػ ببػع الخصاثص في نغاعاتها اإلاالُت مهاعهت باإلااؾؿاث يبحرة الحجم:37
 حػُض اؾدثماع وؿبت حض مػخبرة مً ألاعباح املحههت مهاعهت باإلااؾؿاث يبحرة الحجم؛
 اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت ججض صػىباث في الحصىُ غلى الخمىٍل مً اإلاصاصع الخاعحُت
زاصت مً ؾىم عؤؽ اإلااُ؛
 ؤهم مصضع مالي زاعجي حػخمض غلُه اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت ًخمثل في الانتراض نصحر
ألاحل والسحب غلى اإلاٌشىف؛
 مصاصع الخمىٍل الخاعحُت ػىٍلت ألاحل ؤنل اؾخسضاما مً ػغف الم ص م مهاعهت بالخمىٍل
نصحر ألاحل؛
 ؤلاصاعة اإلاالُت للم ص م جداوُ جمىٍل اؾدثماعاتها باالغخماص غلى مصاصع الخمىٍل الخالُت مً ؤًت
عنابت ومخابػت زاعحُت.
وغلى هظا ألاؾاؽ ًمًٌ الهىُ ؤن هىاى هىع مً الترجِب إلاصاصع الخمىٍل خؿب الخكظُل،
خُث ؤن ؤلاصاعة اإلاالُت للم ص م جداوُ اؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت الضازلُت نبل اللجىء لالنتراض زم وًأزغ
بحغاء قةنها جهىم بكخذ عؤؾمالها للمؿدثمغًٍ الخاعحُحن ،ومما ًمًٌ اؾخسالصه ؤن الخىحه الخمىٍلي
للمؿحرًً في الم ص م ًمًٌ جكؿحره بىظغٍت جغجِب ؤقظلُت مصاصع الخمىٍل (ماًغػ و ماحُلىف .38)1984
وًىحهت هظغً ،مًٌ الهىُ ؤن الهٍُل اإلاالي للماؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت ال ٌػٌـ قهؽ ػبُػت الىظام
اإلاالي والػىامل اإلاازغة غلى ؾىم عؤؽ اإلااُ ،بل ؤهه ٌػبر غً جكظُالث اإلاؿحرًً إلاصاصع الخمىٍل التي ًمًٌ
اؾخسضامها لخىقحر اإلاىاعص اإلاالُت اإلاالثمت للماؾؿت.
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املحور الثالث  :مددداث الهيكل املالي للمؤشصاث الطغيرة واملتوشطت في ظل ظروف عدم جماثل
املعلوماث:
لهض اقترض ًل مً مىصًلُاوي ومُلغ ؤن اإلاؿدثمغًٍ ًمخلٍىن اإلاػلىماث هكؿها التي ًمخلٌها
اإلاضعاء بشإن جىنػاث مؿخهبل اإلااؾؿت ،وهظا ما جم حؿمُخه باإلاػلىماث اإلاخمازلت ،ؤي ؤن اإلاضعاء
واإلاىظكحن (الضازلحن) واإلاؿدثمغًٍ (الخاعححن) ًمخلٍىن مػلىماث مخمازلت ،ولًٌ في الىانؼ الػملي ؾالبا ما
ًمخلَ اإلاضعاء مػلىماث ؤقظل غً ماؾؿاتهم مما ًمخلٌها اإلاؿدثمغون ،وهظا ما جم حؿمُخه باإلاػلىماث
الؿحر مخمازلت ،39والتي لها جإزحر يبحر غلى مكهىم هٍُل عؤؽ اإلااُ بط ًاهذ ألاؾاؽ في جؼىٍغ هظغٍت ؤلاشاعة.
 .1هظريت إلاشارة:
تهخم هظه الىظغٍت بخىاقغ اإلاػلىماث والتي حػض حىهغٍت باليؿبت للمؿدثمغًٍ غً جىنػاث ؤلاصاعة
بشإن مؿخهبل اإلااؾؿت ؤي ؤن بصضاع الؿىضاث ؤو ألاؾهم الػاصًت هى بمثابت ؤلاغالن غً مػلىماث حشحر
بلى الىظغة الػامت لإلصاعة غً مؿخهبل اإلااؾؿت.
ونض ًان ؤوُ ظهىع إلاكهىم هظغٍت ؤلاشاعة في ؤغماُ لُىتر  Lintnerؾىت  1956والتي نام مً
زاللها بالػمل غلى ببغاػ يُكُت جإزحر الخؿحر في ؤؾػاع الؿىم هدُجت للخؿحر في مػضالث ألاعباح ،40وهظا مً
زالُ صعاؾخه لػُىت مً  600شغيت صىاغُت طاث ؾمػت يبحرة ونض جغيؼث صعاؾخه قُما بػض غلى 28
شغيت مً زالُ بحغاء مهابالث مؼ اإلاؿحرًحن الغثِؿُحن لهظه الشغًاث والظًً لهم الخإزحر اإلاباشغ غلى
نغاعاث اإلااؾؿت خىُ ؾُاؾت ألاعباح .ومً زالُ هظه اإلاهابالث جىصل (لُيخجر  )1956بلى ؤن اإلاؿحرًً
ًضعًىن بان اإلاؿاهمحن ًكظلىن جىػَؼ زابذ ومؿخهغ لألعباح والظي ٌػبر (بشاعة) غلى الاؾخهغاع والىمى
اإلاؿخمغ للشغيت.41
وخؿب هظغٍت ؤلاشاعة قان اإلااؾؿت التي جخاح لها قغص اؾدثماعٍت حُضة قةنها ؾىف ال جغؾب
ببُؼ ألاؾهم الػاصًت الجضًضة وطلَ لػضم مشاعيت اإلاؿاهمحن الجضص في الخضقهاث الىهضًت التي ؾخدصل
غلحها هدُجت الؾدثماعاتها طاث الهُمت الحالُت اإلاىحبت ،قمً اإلاػغوف ؤن ؤلاصاعة حػمل لصالح اإلاؿاهمحن
الهضامى.
وبػٌـ اإلااؾؿاث التي جىاحه مىاقؿت شضًضة وان جىنػاث مؿحريها ؾلبُت بشإن مؿخهبل
اإلااؾؿت ،قةن اإلاالٌحن ًكظلىن بُؼ ألاؾهم وطلَ لجػل اإلاؿدثمغًٍ الجضص ٌشاعًىنهم زؿاعتهم ،وحهت
الىظغ هظه هي الشاجػت بحن اإلاؿدثمغًٍ قهم ًىظغون بلى اإلااؾؿاث التي جصضع ألاؾهم بإنها بشاعة بلى ؤن
جىنػاث اإلااؾؿت غً مؿخهبلها ؾلبُت ،ولهظا قةن ؤؾػاع ألاؾهم جبضؤ باالهسكاض .
 .2هظريت إلاشارة باشتخدام الاقتراع
لهض ًان ؤوُ اؾخسضام لىظغٍت ؤلاشاعة في جدلُل الهٍُل اإلاالي للماؾؿاث ؾىت  1977مً ػغف
عوؽ  Rossخُث ًان هظا الىمىطج ًهىم غلى ؤؾاؽ بشٍالُت غضم جمازل اإلاػلىماث بحن مؿحري
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

118

العدد 2016 -16

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التشيري – جامعة سطيف ،1اجلزائر

نظرية اإلشارة كمدخل لتفشري حمددات التمويل بالقروض االستثمارية للم ص م ................................أ/معيزة مشعود أمري

اإلااؾؿاث (الظًً ًمخلٍىن مػلىماث يثحرة) وخاملي ألاؾهم (الظًً ًملٍىن مػلىماث نلُلت) خىُ آلاقام
اإلاؿخهبلُت للماؾؿت.
هظه الىظغٍت جىص غلى ؤن مؿحري اإلااؾؿاث التي جمخاػ بالٌكاءة ًمخلٍىن مػلىماث غً آقام
مؿخهبلُت اًجابُت خىُ وطػُت ماؾؿاتهم وٍداولىن في هكـ الىنذ جىقحر هظه اإلاػلىماث للمؿاهمحن
الهضامى في اإلااؾؿت وباإلطاقت بلى اإلاؿدثمغًٍ الجضص املحخملحن ،ولًٌ ؤلاشٍاُ ًٌمً في اهه لى نام
مؿحرو هظه اإلااؾؿاث باإلغالن غً الىطػُت اإلاؿخهبلُت الاًجابُت للماؾؿت بشٍل غلني ومباشغ قهض
ًداوُ مؿحرو اإلااؾؿاث ألازغي الهُام بىكـ ؤلاحغاء ؤي ؤلاغالن غلى ؤن وطػُت مؿخهبلُت إلااؾؿاتهم
جمخاػ باإلًجابُت ؤًظا عؾم ؤنها نض جٍىن غٌـ طلَ ،ألامغ الظي ؾِثحر الٌثحر مً الشَ في ؤوؾاغ
اإلاؿدثمغًٍ في مضي صحت اإلاػلىماث اإلاػلً غجها مً ػغف مؿحري اإلااؾؿاث .وغلُه في هظه الحالت غلى
مؿحري اإلااؾؿاث التي جمخاػ بالٌكاءة الاغخماص غلى ػغٍهت ؾحر مباشغة لإلغالن غً اإلاػلىماث الجُضة ؤي
باؾخسضام إلاشارة في جىصُل اإلاػلىمت للمؿدثمغًٍ والظي ًٍىن غً ػغٍو الغقؼ مً الانتراض.42
قدؿب هظه الىظغٍت قان بصضاع الؿىضاث في ؤؾىام عؤؽ اإلااُ ًهضم إشارة اًجابُت غلى ؤن
ألاؾهم مهُمت في الؿىم اإلاالي بإنل مً نُمتها الحهُهُت وان اإلاؿحرًً ًغؾبىن في جىػَؼ ألاعباح اإلاؿخهبلُت
اإلاخىنػت مؼ اإلاؿاهمحن الهضامى(الحالُحن) ألامغ الظي ًترى اهؼباع غلى ؤن اإلاؿحرًً ال ًغٍضون جهاؾم
ألاعباح اإلاؿخهبلُت مؼ مؿاهمحن حضص.43
وإلزباث هظه الىظغٍت اقترض (عوؽ  )1977في البضاًت وحىص ؾىم يلء صون جٍالُل جضاوُ
وغضم وحىص الظغٍبت وٍمحز بحن هىغحن مً اإلااؾؿاث هما اإلااؾؿخان  Aو Bخُث ؤن اإلااؾؿت  Aجمخاػ
بضزل  aؤغلى مً الضزل bالظي جدههه اإلااؾؿت  Bوهىاى اخخماُ بمهضاع  qؤن جٍىن ؤي ماؾؿت مً
الىىع . A
بىحىص خالت غضم جمازل اإلاػلىماث ،اإلاؿدثمغون ال ًمٌجهم الخكغنت بحن اإلااؾؿاث مً الىىع A
واإلااؾؿاث مً الىىع  Bوبالخالي قان للماؾؿخحن هكـ الهُمت الؿىنُت  V0في الخاعٍش  t0خُث ؤن :44
العالقت رقم (........)15

)

)

(
)

(
(

مؼ الػلم ؤن :
في هظه الحالت ججض اإلااؾؿاث مً الىىع  Aصػىبت في ؤلاغالن غً نُمتها الحهُهُت في الؿىم
وهظا بؿبب وحىص زؼغ نُام اإلااؾؿاث مً الىىع  Bبىكـ ؤلاغالن ألامغ الظي ًىنؼ اإلاؿدثمغًٍ في زؼغ
الاؾدثماع في اإلااؾؿاث الؿحر مىاؾبت ،وهىا ًهترح عوؽ بؾتراجُجُت لإلشاعة غً ػغٍو الضًىن خُث
ًكترض وحىص نُمت اؾمُت خغحت * Fمً الضًىن جدهو الػالنت الخالُت:
العالقت رقم (b ≤ F* < a ........)06
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قةطا ًاهذ نُمت الضًىن للماؾؿت ايبر مً الهُمت الحغحت للضًً في هظه الحالت قان الؿىم
ًبرػ اإلااؾؿت غلى ؤنها مً الىىع  Aؤما بطا ًاهذ نُمت صًىن اإلااؾؿت انل مً ؤو حؿاوي الهُمت الحغحت
للضًً في هظه الحالت ًخم اغخباع اإلااؾؿت في الؿىم ؤنها مً الىىع B
في
وبالخالي بطا جم ؤلاغالن غلى اإلااؾؿت ؤنها مً الىىع  Aبةغالنها لضًىن بهُمت اؾمُت  FAخُث ؤن
هظه الحالت قان زؼغ ؤلاقالؽ ًىػضم ونُمت اإلااؾؿت جصبذ حؿاوي : 45
) (
العالقت رقم (........)11
)

(

وهظه اإلاؿاواة مدههت يظلَ باليؿبت للماؾؿاث مً الىىع  ، Bوفي ظل هظا الىىع مً الخىاػن،
ٌػبر (عوؽ  )1977غلى نُمت الضًىن  Dونُمت ألامىاُ الخاصت  Eألي ماؾؿت يػالنت بالهُمت الاؾمُت
للضًىن  Fزالُ الؼمً ً tالخالي :46

العالقت رقم (.............)11
العالقت رقم (.............)15
العالقت رقم (.............)11
وباالغخماص غلى هظا الىمىطج (عوؽ ً )1977خىنؼ ؤن نُمت اإلااؾؿت جغجكؼ باعجكاع وؿبت الغقؼ
اإلاالي ،وبالخالي قالىدُجت ألاؾاؾُت لهظا الىمىطج هى ؤن الضًىن مغجبؼت غٌؿُا باخخماُ ؤلاقالؽ
للماؾؿت وبػالنت ػغصًت بهُمت اإلااؾؿت.
وبالخالي قالغقؼ مً الضًىن في اإلااؾؿت ًاصي بلى اهسكاض اخخماُ ؤلاقالؽ وٍغقؼ مً نُمت
اإلااؾؿت بالخبػُت ،ومىه ووقها لىمىطج (عوؽ  )1977قان لجىء اإلااؾؿت لالؾخضاهت ٌػض ماشغا اًجابُا
غلى نُمت اإلااؾؿت اإلاؿخهبلُت والظي ٌػض خاقؼا للمؿدثمغًٍ لإلنباُ غلى الاؾدثماع في هظا الىىع مً
اإلااؾؿاث.
 .3دور هظريت إلاشارة في جفصيرالهيكل املالي للمؤشصاث الطغيرة واملتوشطت
مً زالُ ؤغماُ عوؽ ؾىت  1977حشحر بلى ؤن ؤهمُت الاغخماص غلى الخمىٍل الضازلي والهغوض
البىٌُت ًإهم مصاصع جمىٍل اإلااؾؿت نبل اللجىء بلى بصضاع ألاؾهم ،هظه الؿُاؾت الخمىٍلُت مً شإنها
بغؼاء بشاعة اًجابُت للمؿدثمغًٍ خىُ نُمت اإلااؾؿت ،ونض جم الخإيُض غلى وحىص مثل هظا الىىع مً
الؿُاؾاث اإلاالُت في اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت والتي جمخاػ باغخماصها بشٍل يبحر غلى الخمىٍل
الضازلي مهاعهت بالخمىٍل الخاعجي .
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هىاى الػضًض مً الضعاؾاث اإلاُضاهُت التي خاولذ جدضًض مضي جإزحر ؤلاؾتراجُجُت غً ػغٍو
ؤلاشاعة غلى هٍُل عؤؽ اإلااُ في اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت ،مً بحن هظه الضعاؾاث هجض الضعاؾت التي
نام هها ًل مً  Leonardo et Claraيالعا ولُىهاعصو ؾىت  2001خُث جم احغاء صعاؾت مُضاهُت غلى غُىت
مً  410ماؾؿت صؿحرة ومخىؾؼت في بؾباهُا ههضف جدضًض الػىامل املحضصة للهٍُل اإلاالي للماؾؿاث
الصؿحرة واإلاخىؾؼت في اؾباهُا  ،ؤًً اعجٌؼث صعاؾتهما اإلاُضاهُت غلى صوع هظغٍت الىًالت وهظغٍت ؤلاشاعة في
جكؿحر مدضصاث الهٍُل اإلاالي.
ومً زالُ هظه الضعاؾت نام الباخثان بخدضًض الػىامل املحضصة للهٍُل اإلاالي وغالنتها اإلاهترخت
بيؿبت ألامىاُ اإلاهترطت وقها إلاا هى مىضح في الشٍل الخالي:47
الشكل رقم ( :)14املتغيراث والعالقت املفترغت بينها وفقا لدراشت Leonardo et Clara

ومً هظا الشٍل هالخظ ؤن الباخثحن ناما بخجمُؼ مدضصاث الهٍُل اإلاالي للم ص م في زالر
مجمىغاث ؤؾاؾُت وهي اإلاػاًحر اإلاخػلهت بالحجم ،اإلاػاًحر الخاصت بؿمػت اإلااؾؿت واإلاػاًحر اإلاخػلهت
بسصاثص الػالنت بحن اإلاهغض واإلاهترض.
ومً زالُ قغطُاث بدثهما قهض جم في الكغض الثالث اقتراض اهه ًلما ػاص الخسصص والكصل
بحن وظاثل اإلالٌُت والدؿُحر في اإلااؾؿت ٌػخبر ًةشاعة حُضة ،مما ًاصي هظا بلى ػٍاصة وؿبت ألامىاُ
اإلاهترطت في الهٍُل اإلاالي .48
ومً زالُ هخاثج صعاؾتهما قهض جبحن ؤن  11.48باإلااثت قهؽ مً اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت
مدل الضعاؾت ًخم حؿُحرها مً ؾحر اإلاالى ،وان ؤؾلبُت اإلااؾؿاث ًخم حؿُحرها مً ػغف مالٌحها ،وبالخالي
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ال ًىحض قصل واضح بحن وظُكتي اإلالٌُت والدؿُحر ،يما ؤن الضعاؾت جايض غلى غضم وحىص اعجباغ واضح
بُجها وبحن وؿبت ألامىاُ اإلاهترطت يما ًان مكترض خؿب هظغٍت ؤلاشاعة .49
ومً بحن الضعاؾاث التي جؼغنذ بلى صوع هظغٍت ؤلاشاعة في جكؿحر الهٍُل اإلاالي للماؾؿاث
الصؿحرة واإلاخىؾؼت هجض صعاؾت  Zianeػٍان ؾىت  2001خُث ؤيض غلى وحىص بؾتراجُجُت لإلشاعة في
جٍىًٍ الهغوض البىٌُت لػُىت مً  2267ماؾؿت صؿحرة ومخىؾؼت قغوؿُت بحن  1991و  ،1998خُث
اغخبرث هظه الضعاؾت ؤن بؾتراجُجُت ؤلاشاعة ًمًٌ ؤن جخم وباالغخماص غلى ماشغاث ؤزغي مثل ،هٍُل
ألاصىُ ،الخمىٍل الضازلي ،الؿمػت ؤمام الشغًاء الخجاعٍحن والىمى.
ًل هظه الضعاؾاث جايض غلى ؤهمُت ؤلاؾتراجُجُت غً ػغٍو ؤلاشاعة في اإلااؾؿاث الصؿحرة
واإلاخىؾؼت بؿبب وحىص الىهص في الشكاقُت في اإلاػلىماث.
ألامغ الظي ًايض غلى وحىص نضع يبحر مً غضم الخمازل في اإلاػلىماث الخاصت بالم ص م بحن
اإلاالٌحن واإلاؿدثمغًٍ الخاعحُحن وهظا غلى اغخباع ؤن ؤؾلبُت الم ص م هي ماؾؿاث غاثلُت ًخم حؿُحرها
مً ػغف اإلاالٌحن والظًً غاصة ال ًكظلىن قخذ عؤؾماُ اإلااؾؿت للخضاوُ ههضف غضم بشغاى مؿاهمحن
حضص وٍبهى الػاثض املحهو خٌغا غلى اإلاالٌحن الهضامى مما ٌػض ماشغ حُضا غلى نُمت اإلااؾؿت في خالت
بنضامها غلى ػٍاصة وؿبت ألامىاُ اإلاهترطت .
املحور الرابع :دراشت ميداهيت خول املؤشصاث الطغيرة واملتوشطت في الجزائر
بصكت غامت مً زالُ جؼغنىا بلى مسخلل اإلاضازل الىظغٍت اإلاكؿغة للهٍُل اإلاالي للم ص م هجض
ؤن هىاى الػضًض مً اإلاخؿحراث املحضصة لالزخُاع اإلاالي للماؾؿت واإلاخمثلت في حجم اإلااؾؿت يػضص الػماُ،
حجم اإلابُػاث باإلطاقت بلى حجم ألاصىُ يما جم الاغخماص غلى ؾمػت اإلااؾؿت ًإخض اإلاخؿحراث اإلاكؿغة
ليؿبت الانتراض ،باإلطاقت بلى الاغخماص غلى ػبُػت الػالنت بحن اإلالٌُت وبصاعة اإلااؾؿت وػبُػت الػالنت
بحن اإلااؾؿت واإلاهغطحن ؾىاء ًاهىا مىعصًً ؤو ماؾؿاث مالُت .
لهظا ومً زالُ املحىع الحالي ؾىداوُ اؾخسضام بػع هظه اإلاخؿحراث ومداولت بزظاغها
للخجغٍب في الىانؼ الػملي غلى الم ص م في الجؼاثغ وصعاؾدىا إلاضي نضعة هظه اإلاخؿحراث في جكؿحرها إلاضي
لجىء الم ص م في الجؼاثغ لالنتراض مً البىىى الخجاعٍت.
 .1عيىت الدراشت:
اإلاػؼُاث اإلاؿخسضمت في هظه الضعاؾت جم الحصىُ غلحها مً اإلاىنؼ الخاص باإلاغيؼ الىػني للسجل
الخجاعي ،الظي ًىقغ اإلاػلىماث خىُ اإلاحزاهُت وحضوُ خؿاباث الىخاثج لجمُؼ اإلااؾؿاث غلى مؿخىي
التراب الىػني ونض جم ازخُاع الػُىت وقها للمػاًحر الخالُت:
 ال ًخجاوػ عنم ؤغمالها الؿىىي  2ملُاع صًىاع 50؛
 جم بهماُ اإلااؾؿاث اإلاالُت وشغًاث الخامحن ؛
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 جم الاغخماص غلى اإلااؾؿاث التي جم ؤلاغالن غً خؿاباتها زالُ الؿىىاث  2012-2011-2010؛
 لم ًخم ألازظ بػحن الاغخباع اإلاحزاهُاث وحضاوُ خؿاباث الىخاثج التي جمخاػ بىهص في اإلاػلىماث مثل
خاالث غضم حؿاوي بحن بحمالي الخصىم وألاصىُ ؤو عنم ألاغماُ مىػضم زالُ الكترة؛
 وههضف جكاصي الاهدُاػ في الىخاثج جم خظف البُاهاث اإلاخؼغقت؛
وفي الجهاًت جم الحصىُ غلى  75محزاهُت وهكـ الػضص مً حضوُ خؿاباث الىخاثج واإلاػلىماث.
 .2التدليل الوضفي لعيىت الدراشت:
مً زالُ الػىصغ الحالي هداوُ جىطُذ بػع الخصاثص ؤلاخصاثُت للػُىت مدل الضعاؾت
والتي جم جلخُصها في الجضوُ الخالي:

مً زالُ الجضوُ الحالي ًمٌىىا حسجُل اإلاالخظاث الخالُت :ايبر نُمت لغنم ألاغماُ مدهو في
الػُىت مدل الضعاؾت ال ًخجاوػ  2ملُاع صج وبالخالي قجمُؼ اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت هي غباعة غً
ماؾؿاث صؿحرة ومخىؾؼت الحجم ،يما ًالخظ ؤًظا مً هخاثج الػُىت مدل الضعاؾت ؤن ؤؾلبُت
اإلااؾؿاث ال حػخمض غلى الخمىٍل بالهغوض اإلاالُت وجداوُ اؾخسضام الخمىٍل مً اإلاصاصع الضازلُت غلى
وحه الخصىص وهظا ما هالخظه مً زالُ مخىؾؽ ألامىاُ الخاصت الظي ًمثل طػل مخىؾؽ الهغوض
اإلاالُت يما هجض ؤن الم ص م مدل الضعاؾت جخىؾؼ في اؾخسضام نغض اإلاىعص هظغا إلاغوهخه وؾهىلت
الحصىُ غلُه واعجباػه الٌبحر بحجم وشاغ اإلااؾؿت بدُث هجض ؤن مخىؾؽ نُمت نغض اإلاىعص ًكىم
مخىؾؽ نُمت الهغوض اإلاالُت.
 .3الفرغياث واختياراملتغيراث :
في هظا الػىصغ مً البدث ههىم بضعاؾت مدضصاث الهٍُل اإلاالي لػُىت مً الم ص م في الجؼاثغ.
ولهظا الؿغض ههىم بخٍىًٍ غضص مً الكغطُاث مبيُت غلى الضعاؾاث الىظغٍت واإلاُضاهُت ؾابهت الظيغ
وازخباعها غلى الػُىت مدل الضعاؾت.
 .1.3طرح فرغياث البدث:
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ههضف جٍىًٍ قغطُاث البدث ؾيؿخػحن بالضعاؾاث الىظغٍت واإلاُضاهُت التي جم الخؼغم بلحها ؾابها في هظا
البدث وهظا مً زالُ التريحز غلى مدضصاث الهٍُل اإلاالي يما حاءث وقها لىظغٍت ؤلاشاعة.
مً زالُ هظه الضعاؾت اإلاُضاهُت هداوُ التريحز غلى مدضصاث الهٍُل اإلاالي للم ص م وقها إلاا حاء
في هظغٍت ؤلاشاعة وهظا لػضة ؤؾباب واإلاخمثلت في مالثمتها للمدُؽ اإلااؾؿاحي في الانخصاص الجؼاثغي غلى
اغخباع ؤن ؤؾلبُت اإلااؾؿاث الص و م في الجؼاثغ طاث ػابؼ غاثلي ،وبالخالي جداوُ غاصة املحاقظت غلى هظه
الؼبُػت وغضم بشغاى مؿاهمحن حضص يما ؤن املحُؽ الانخصاصي ًمخاػ بضعحت يبحرة في غضم جمازل
اإلاػلىماث بحن مالٍي ومؿحري الم ص م واإلاخػاملحن الانخصاصًحن الخاعحُحن ،وهظا غلى اغخباع ؤن الم ص
م في الجؼاثغ ؾحر ملؼمت بالهُام باإلقصاح املحاؾبي بشٍل صوعي ألامغ الظي ًصػب غلى اإلاؿدثمغًٍ
الخاعحُحن مػغقت الهُمت الؿىنُت الكػلُت للماؾؿت.
وغلى اغخباع ؤن هظغٍت ؤلاشاعة حشحر بلى ؤن بؾتراجُجُت ؤلاشاعة التي جيخهجها اإلااؾؿت جٍىن
مىحهت للمؿدثمغًٍ الخاعحُحن واإلاخمثلحن في ألاؾاؽ في اإلاؿاهمحن الجضص والتي جهىم غلى قغض وحىص
ؾىم مالي يلء ًمخاػ باوػضام جٍالُل اإلاػامالث مما ٌؿمذ للماؾؿت بةصضاع ؤؾهم صون جدمل جٍالُل
لإلصضاع ،بال ؤن الىانؼ الانخصاصي الجؼاثغي ًمخاػ بػضم وحىص م ص م مضعحت في بىعصت الهُم اإلاىهىلت
ألامغ الظي ًجػل بؾتراجُجُت ؤلاشاعة جٍىن مىحهت للمؿدثمغًٍ الخاعحُحن واإلاخمثلحن في ألاؾاؽ في البىىى
الخجاعٍت ،وهظا ههضف جمٌحن اإلااؾؿت مً الؼٍاصة في وؿبت ألامىاُ اإلاهترطت في هٍُلها اإلاالي.
ولهظا ًمًٌ الىظغ بلى ػٍاصة حجم اإلااؾؿت ًةشاعة غلى مضي اؾخهغاعها اإلاالي ونضعتها غلى
الاؾخمغاعٍت ،ألامغ الظي ًدكؼ البىىى الخجاعٍت غلى مىدها الهغوض الاؾدثماعٍت ،يما ًمًٌ اغخباع نُمت
عنم ألاغماُ الؿىىي املحهو مً ػغف اإلااؾؿت يضلُل غلى حجم وشاغ اإلااؾؿت في مدُؼها الخاعجي،
ولهظا ًمًٌ ػغح الكغطُت الخالُت:
فرغيت  :1هىاك عالقت طردًت بين قيمت رقم ألاعمال وقيمت ألاموال املقترغت في الهيكل املالي للم ص م
يثحرا ما ًىظغ بلى اعجكاع نغوض اإلاىعصًً في هٍُل الخصىم للماؾؿت غلى ؤنها بشاعة غلى الؿمػت الجُضة
للماؾؿت ؤمام اإلاخػاملحن الخاعحُحن وبالخالي قان اإلااؾؿت جمخاػ باؾخهغاع مالي ونضعة غلى الىقاء
بالتزاماتها ؤمام اإلاىعصًً مما ًمٌىىا مً ػغح الكغطُت الخالُت:
فرغيت  :2هىاك عالقت طردًت بين قيمت قروع املوردًً وقيمت ألاموال املقترغت في الهيكل املالي لل م
ص م.
الىدُجت الصاقُت للماؾؿت جمثل الكغم بحن الىىاجج واإلاصاعٍل وحػخبر بشاعة غلى يكاءة اإلااؾؿت ونضعتها
غلى جدهُو الػىاثض زالُ ؾىت مالُت مػُىت مما ًترى ألازغ الاًجابي غلى ؾمػت اإلااؾؿت ؤمام البىىى
الخجاعٍت ومىه ًمًٌ ػغح الكغض الخالي:
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فرغيت  : 3هىاك عالقت طردًت بين قيمت الىتيجت الطافيت وقيمت ألاموال املقترغت في الهيكل املالي لل
م ص م.
 .2.3جددًد املتغيراث
بطا غلمىا ؤن هٍُل عؤؽ اإلااُ ألي ماؾؿت ٌػبر غلى اإلاؼٍج الخمىٍلي اإلاىحه لخمىٍل ألاصىُ
الضاثمت ؤي الاؾدثماعاث الثابخت ،في هظه الحالت قان الهٍُل اإلاالي غباعة غً اإلاؼٍج بحن ألامىاُ ػىٍلت ألاحل
واإلاخمثلت في ألامىاُ الخاصت والهغوض ػىٍلت ألاحل هظه ألازحرة مػبر غجها في حاهب الخصىم مً اإلاحزاهُت
اإلاالُت بالهغوض اإلاالُت ،ومىه قهض جم اغخماص نُمت الهغوض اإلاالُت يمخؿحر جابؼ ٌػبر غلى مضي اغخماص
اإلااؾؿت غلى ألامىاُ اإلاهترطت في هٍُلها اإلاالي.
باالغخماص غلى ما حاء في مظمىن هظغٍت ؤلاشاعة وباألزظ بػحن الاغخباع لخصاثص الم ص م لهض
نمىا بجمؼ مدضصاث الهٍُل اإلاالي الخالُت وهي :نُمت عنم ألاغماُ ،نُمت نغوض اإلاىعصًً باإلطاقت بلى
الىدُجت الصاقُت والتي حػبر غً اإلاخؿحراث اإلاؿخهلت التي جدضص مضي نضعة اإلااؾؿت للجىء بلى الخمىٍل
بالهغوض اإلاالُت.
ونض جم جلخُص قغطُاث البدث وباإلطاقت بلى اإلاخؿحراث في الشٍل الخالي :

 .4بىاء الىموذج وهتائج الدراشت:
 .1.4بىاء الىموذج:
بػض ازخُاعها للمخؿحراث ؾىهىم بازخباع قغطُاث البدث وهظا باؾخسضام البُاهاث اإلاالُت
واملحاؾبُت للم ص م مدل الضعاؾت وغلى اغخباع ؤن البُاهاث اإلاخاخت الخاصت بالػُىت مدل الضعاؾت جم
ؤزظها مً قتراث ػمىُت مسخلكت ،قاهه مً بحن ؤهم ألاؾالُب الخهضًغٍت اإلاالثمت لهظا الىىع مً البُاهاث هي
ػغٍهت اإلاغبػاث الصؿغي ،ولٍي هخمًٌ مً اؾخسضام هظه الؼغٍهت لبىاء الىمىطج قةهىا هكترض طمىُا ؤن
ًل الخصاثص هي مىخضة باليؿبت لجمُؼ اإلااؾؿاث.
وفي الجهاًت قان الىمىطج اإلاهترح ًخٍىن مً زالزت مخؿحراث مكؿغة يما هي مىضحت في الػالنت الخالُت:
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خُث ؤن :
 : DFTجمثل نُمت الهغوض اإلاالُت
 : CAجمثل عنم ألاغماُ
 : DFجمثل نغوض اإلاىعصًً
 :RNجمثل الىدُجت الصاقُت
 :ɛالهُمت اإلاخبهُت
 .2.4هتائج الدراشت:
باؾخسضام بغهامج الخدلُل ؤلاخصاجي  E-Viewsجدصلىا غلى هخاثج همىطج الاهدضاع اإلاخػضص
للػُىت مدل الضعاؾت والتي حاءث غلى الشٍل الخالي:
الجدول رقم ( :)13هتائج هموذج الاهدداراملتعدد

مً زالُ هظه الىخاثج هالخظ بشٍل غام ؤن هىغُت الىمىطج حػخبر مهبىلت وطاث صاللت بخصاثُت
خُث هالخظ ؤن مػامل الاعجباغ ٌشحر بلى ؤن الىمىطج ًكؿغ ؤيثر مً  63باإلااثت مً الخباًً ؤلاحمالي .يما
ؤن بخصاثُت  P-valueالزخباع قِشغ  Fisherمهبىلت غلى اغخباع ؤنها جمثل نُمت انل مً  . %5بخصاثُت
 Durbin et Watsonحؿاوي  2.37ؤي ؤنها جاوُ بلى  2وبالخالي جىكي الكغطُت الصكغٍت لالزخباع لىحىص
اعجباغ طاحي للهُم اإلاخبهُت.
في خحن هجض ؤن بخصاثُاث  T-studentو  P-Valueالزخباع صاللت اإلاخؿحراث اإلاؿخهلت حشحر بلى ؤن
هىاى مخؿحرًً ؾحر مػبرًً في مجاُ  %5وهما :الىدُجت الصاقُت ) (RNوعنم ألاغماُ ) .(CAهظان اإلاخؿحران
لهما مػامالث جاوُ بلى الصكغ مؼ وحىص مساػغة مً الىىع ألاوُ بيؿبت  . %5وبالخالي قان الىدُجت
الصاقُت وعنم ألاغماُ ؾحر مكؿغًٍ لهُمت ألامىاُ اإلاهترطت.
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بال اهه وخؿب الىمىطج صوما قان نُمت ألامىاُ اإلاهترطت جبهى مغجبؼت بالخؿحر في نُمت نغوض اإلاىعصًً
) ،(DFخُث هجض ؤن  T-studentللمخؿحر حؿاوي  3.73ؤي ايبر مً  2.5يما ؤن بخصاثُت  P-Valueانل مً
 0.05ومىه ًمًٌ الهىُ ؤن هىاى غالنت بحن نُمت نغوض اإلاىعصًً ونُمت الهغوض اإلاالُت في الم ص م
مدل الضعاؾت.
ومً زالُ هظه الىخاثج ًمًٌ اؾخيخاج ما ًلي:
 اإلاخؿحر عنم ألاغماُ ) (CAؾحر مكؿغ غىض مؿخىي  %5مما ًىكي الكغطُت  1التي حشحر بلى وحىص
غالنت ػغصًت بحن نُمت عنم ألاغماُ ونُمت ألامىاُ اإلاهترطت في الهٍُل اإلاالي للم ص م ،وبالخالي ال
ًىحض جإزحر لهُمت عنم ألاغماُ غلى نُمت ألامىاُ اإلاهترطت في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت.
 اإلاخؿحر نُمت نغوض اإلاىعصًً ) (DFمكؿغ غىض مؿخىي  %5هظه الىدُجت جايض ازغ نُمت نغوض
اإلاىعصًً في هٍُل زصىم اإلااؾؿت غلى نُمت ألامىاُ اإلاهترطت في الم ص م ،ومىه قالكغطُت 2
مايضة مما ٌؿمذ بالخإيُض غلى صوع نُمت الاثخمان الخجاعي ًةشاعة غلى الهضعة الاقتراطُت للماؾؿت
وؾمػتها الاثخماهُت لضي اإلاخػاملحن الخاعحُحن ،وبما ؤن هىغُت الاعجباغ مىحب في هظه الحالت ًمًٌ
الهىُ اهه ًلما ػاصث نُمت الاثخمان الخجاعي ًاصي هظا بلى ػٍاصة ألامىاُ اإلاهترطت في الهٍُل اإلاالي للم
ص م والػٌـ في خالت اهسكاض نُمت الاثخمان الخجاعي في هظه الحالت ًمًٌ ؤن ٌػخبر هظا مً
ػغف البىىى الخجاعٍت غلى اهه إشارة شلبيت غلى الهضعة الاثخماهُت للماؾؿت مما ًىػٌـ ؾلبا غلى
نُمت ألامىاُ اإلاهترطت في هٍُلها اإلاالي.
 اإلاخؿحر الىدُجت الصاقُت ) (RNؾحر مكؿغ غىض مؿخىي  %5مما ًىكي الكغطُت  3التي حشحر بلى
وحىص غالنت ػغصًت بحن نُمت الىدُجت الصاقُت ونُمت ألامىاُ اإلاهترطت في الهٍُل اإلاالي للم ص م،
وبالخالي ال ًىحض جإزحر لهُمت عنم ألاغماُ غلى نُمت ألامىاُ اإلاهترطت في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت.
الخاجمت
ؤن الهضف مً زالُ هظه الىعنت البدثُت ًخمثل ؤؾاؾا في مداولت صعاؾت الػىامل املحضصة إلاضي لجىء
الم ص م في الجؼاثغ الؾخسضام الخمىٍل بالهغوض الاؾدثماعٍت ونض جمذ هظه الضعاؾت وقها إلاباصت بخضي
ؤهم الىظغٍاث اإلاكؿغة للهٍُل اإلاالي للم ص م وهي هظغٍت ؤلاشاعة وهظا مً زالُ ؤلاحابت غلى ؤلاشٍالُت
الخالُت إلى أي مدى ًمكً لىظريت إلاشارة أن جفصر مددداث التمويل بالقروع الاشتثماريت
للمؤشصاث الطغيرة واملتوشطت في الجزائر؟
لهض جم في املحىع ألاوُ الخؼغم بلى مػىناث جؼىٍغ اإلااؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت والتي جمٌىا
مً زالله مً خصغ ؤهم الػغانُل التي حػُو بوشاء وجؼىٍغ الم ص م ،وهظا وقها للىخاثج اإلاخىصل بلحها في
الػضًض مً الضعاؾاث اإلاُضاهُت ؤًً مثل مشٍل الحصىُ غلى الخمىٍل مً اإلاصاصع الخاعحُت اخض
اإلاػىناث ألاؾاؾُت التي حشترى قحها الػضًض مً الم ص م في مسخلل الضوُ ،زم وفي زؼىة مىالُت مً
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زالُ املحىع الثاوي جؼغنىا لإلػاع الىظغي للػالنت بحن الهٍُل اإلاالي وحجم اإلااؾؿت ،والظي نمىا قُه
بؿغص ؤهم اإلاضازل الىظغٍت اإلاكؿغة للهٍُل اإلاالي ألامثل ووؿبت الانتراض اإلاثلى ألي ماؾؿت والتي مً
شإنها ؤن جاصي لهضف حػظُم نُمت اإلااؾؿت .ؤما املحىع الثالث والظي حاء بػىىان مدضصاث الهٍُل اإلاالي
للماؾؿاث الصؿحرة واإلاخىؾؼت في ظل ظغوف غضم جمازل اإلاػلىماث قهض جم مً زالله التريحز غلى اخض
ؤهم الىظغٍاث اإلاكؿغة للهٍُل اإلاالي ،ومضي نضعتها غلى جكؿحر وؿبت ألامىاُ اإلاهترطت اإلاثلى في الم ص م
واإلاخمثلت في هظغٍت ؤلاشاعة خُث ونؼ الازخُاع غلى هظه الىظغٍت غلى اغخباع ؤنها حػخمض غلى قغطُاث انغب
ما جٍىن مً وانؼ الم ص م واإلاخمثلت في غضم جمازل اإلاػلىماث بحن مؿحري اإلااؾؿت ومدُؼها الخاعجي.
ؤما املحىع الغابؼ قهض جم جسصُصه للضعاؾت اإلاُضاهُت لخدضًض الػىامل املحضصة إلاضي لجىء الم ص م في
الجؼاثغ مً زالُ صاعؾت اإلاحزاهُاث اإلاالُت وحضاوُ خؿاباث الىخاثج لػُىت مً الم ص م في الجؼاثغ.
الىتائج:
مً زالُ هظه الىعنت البدثُت جىصلىا للىخاثج الخالُت :
 في الجاهب الىظغي حشحر الػضًض مً الىظغٍاث بلى وحىص هخاثج مخظاعبت خىُ مضي جإزحر الهٍُل
اإلاالي غلى نُمت اإلااؾؿت خُث حشحر بػع الىظغٍاث بلى وحىص ما ٌؿمى بالهٍُل اإلاالي ألامثل ،الظي
ٌػظم الهُمت الؿىنُت للماؾؿت بلى ؤنص ى خض ممًٌ .في خحن جايض هظغٍاث ؤزغي غلى غضم وحىص
هظا الىىع مً الػالناث وان نُمت اإلااؾؿت مدضصة بحجم وشاػها ولِـ ههٍُلها اإلاالي؛
 مً زالُ ؾغصها لبػع الضعاؾاث التي جىاولذ مدضصاث الهٍُل اإلاالي للم ص م اجضح حلُا ؤن
هظه اإلااؾؿاث ال حشترى قُما بُجها بيؿبت مدضصة مً اإلاؼٍج الخمىٍلي مً ألامىاُ اإلاهترطت وألامىاُ
الخاصت ،بل ؤن هظه اليؿبت نض جسخلل مً بلض بلى آزغ خؿب ػبُػت وصُـ الخمىٍل اإلاخاخت في ًل
بلض بال ؤنها غلى الػمىم قهظه اإلااؾؿاث نض حشترى في ؤنها جكظل صوما الاغخماص غلى اإلاىاعص الضازلُت في
الخمىٍل ًإهم مصضع مالي نبل ؤن جلجإ بلى الخمىٍل مً اإلاصاصع الخاعحُت باالغخماص غلى الهغوض زم
ؤلاصضاع ًأزغ مصضع مالي ًمًٌ اللجىء بلُه؛
 مً زالُ الضعاؾاث التي جؼغنذ بلى صوع هظغٍت ؤلاشاعة في جكؿحر مدضصاث الهٍُل اإلاالي للم ص م
قهض جبحن ؤن بؾتراجُجُت ؤلاشاعة ًمًٌ ؤن جخم باالغخماص غلى الػضًض مً اإلااشغاث مثل :حجم
اإلااؾؿت،الؿمػت ؤمام الشغًاء الخجاعٍحن ،ومضي نضعة اإلااؾؿت غلى جدهُو هخاثج اًجابُت؛
 باالغخماص غلى الضعاؾاث اإلاُضاهُت قهض جم الخىصل بلى وحىص غالنت ػغصًت بحن نُمت الهغوض
اإلاالُت ونُمت نغوض اإلاىعصًً ،مما ٌشحر بلى اخخماُ اغخباع نُمت نغض اإلاىعص وبالخالي ؾمػت
اإلااؾؿت ؤمام الشغًاء الخجاعٍحن يماشغ غلى الهضعة الاقتراطُت للم ص م في الجؼاثغ مما ًاصي بلى
الخىؾؼ في اؾخػماُ الهغوض الاؾدثماعٍت في جمىٍل ؤصىلها.
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 مً حاهب آزغ قهض ؤيضث الضعاؾت اإلاُضاهُت غضم وحىص ؤي غالنت طاث صاللت بخصاثُت بحن نُمت
الهغوض اإلاالُت والىدُجت الصاقُت مً حهت ،ونُمت عنم ألاغماُ مً حهت ؤزغي في خحن ؤن الػالنت
اإلاكترطت اإلاىؼهُت ًاهذ حشحر بلى وحىص غالنت ػغصًت غلى اغخباع اهه ًلما ًاهذ اإلااؾؿت جدهو هدُجت
صاقُت ايبر ًلما ؤصي هظا بلى ػٍاصة نضعتها الاقتراطُت والػٌـ صحُذ ،وفي هكـ الىنذ ًلما ػاص
حجم وشاغ اإلااؾؿت باعجكاع نُمت عنم ؤغمالها ًلما ًان هظا ماشغ غلى نضعة اإلااؾؿت ػٍاصة حجمها
واؾخمغاعٍتها وبالخالي ػٍاصة نضعتها الاقتراطُت ،عؾم هظا قُمًٌ انتراح جكؿحر ؤولي لهظه الىدُجت بػضم
عؾبت مؿحري الم ص م اللجىء بلى الهغوض الاؾدثماعٍت في جمىٍل اؾدثماعاتها واغخماصها بضعحت
ؤؾاؾُت غلى مىاعصها الضازلُت خُث ؤن الخدلُل ؤلاخصاجي الىصكي للػُىت مدل الضعاؾت ؤشاع بلى ؤن
ؤؾلبُت اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت لم حػخمض غلى الهغوض الاؾدثماعٍت في هٍُل زصىمها ،ونض جم
الخإيض مً هظه الىدُجت باالغخماص غلى الىخاثج الجهاثُت للمغخلت ألاولى مً ؤلاخصاء الانخصاصي ألاوُ
خُث ؤشاعث هظه الضعاؾت بلى ؤن  % 3.3قهؽ مً اإلااؾؿاث الانخصاصًت في الجؼاثغ حػخمض غلى
الهغوض البىٌُت ًإهم مصضع للخمىٍل في خحن ؤن  % 83.2مً اإلااؾؿاث حػخمض غلى الخمىٍل
الظاحي ،51مما ًايض غلى ؤن امخالى اإلااؾؿت لهضعة بنتراطُت ايبر ال ٌػني بالظغوعة لجىء ؤيثر
للخمىٍل بالهغوض الاؾدثماعٍت ،بالخالي قضواقؼ اغخماص مالٍي ومؿحري الم ص م غلى الخمىٍل البىٍي ال
ًهخصغ قهؽ غلى اإلااشغاث اإلاالُت بل ًمًٌ ؤن ًخػضاها بلى الخكظُالث الشخصُت إلاالٍي اإلااؾؿت
مما ًكخذ لىا آقام صعاؾاث مؿخهبلُت جخمثل في مداولت بًجاص غالنت بحن نُمت الهغوض الاؾدثماعٍت
ومدضصاث ؾحر ههضًت حػٌـ جكظُالث اإلاالٌُحن واإلاؿحرًً ججاه الاغخماص غلى الخمىٍل باالنتراض.
التوضياث:
مً زالُ هخاثج هظه الىعنت البدثُت ًمًٌ صُاؾت الخىصُاث الخالُت:
 جىىَؼ مصاصع جمىٍل الم ص م في الجؼاثغ مً زالُ بًجاص آلُاث لخىقحر اإلاىاعص اإلاالُت الخاعحُت؛
 عؾم ؤن الهغوض البىٌُت جمثل ؤنضم آلُاث الخمىٍل لليشاغ الانخصاصي في ؤي بلض ،بال ؤنها في
الجؼاثغ ال جلهى بنباال يبحرا مً ػغف مالٍي ومؿحري الم ص م وبالخالي طغوعة جٌُُل الخمىٍل غً
ػغٍو الهغوض البىٌُت وقها إلاا ًخالءم ومباصت وػبُػت الكغص الجؼاثغي؛
 مداولت جىقحر صُـ جمىٍلُت جمخاػ بمغوهت ايبر وبإنل جٍلكت ممٌىت ،مً زالُ جدكحز اؾخسضام
الخمىٍل ؤلاًجاعي غلى ؾبُل اإلاثاُ مؼ مداولت بًجاص ماؾؿاث مالُت وػىُت حػمل غلى جسكُع
جٍالُل هظه الصُؿت الخمىٍلُت؛
 بغاصة الىظغ في اإلاػاًحر التي ًخم غلى ؤؾاؾها جىقحر الهغوض البىٌُت للم ص م في الجؼاثغ ،خُث
لىخظ في بػع الحاالث وحىص ماؾؿاث جدهو هخاثج صاقُت ؾلبُت عؾم هظا قهي جمخلَ نُمت
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

129

العدد 2016 -16

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التشيري – جامعة سطيف ،1اجلزائر

نظرية اإلشارة كمدخل لتفشري حمددات التمويل بالقروض االستثمارية للم ص م ................................أ/معيزة مشعود أمري

مغجكػت مً الهغوض اإلاالُت ،في خحن هجض ؤن اإلااؾؿاث التي خههذ ايبر الىخاثج ال حػخمض غلى
الخمىٍل بالهغوض البىٌُت؛
 الهُام بدمالث جدؿِؿُت مً زالُ غهض صوعاث جٍىٍيُت ؤو ملخهُاث غلمُت ووعشاث غمل ًخم مً
زاللها جدؿِـ مالٍي ومؿحري الم ص م في الجؼاثغ بإهمُت الاغخماص غلى الخمىٍل مً اإلاصاصع
الخاعحُت لظمان الاؾخمغاعٍت والىمى ليشاغ اإلااؾؿت؛
 طغوعة جىقحر البُاهاث اإلاالُت واملحاؾبُت الخاصت بالم ص م في الجؼاثغ للهُام باألبدار والضعاؾاث
اإلاُضاهُت بإيثر صنت ومصضانُت ألامغ الظي ٌؿمذ بالدشخُص الضنُو لىانؼ الم ص م في الجؼاثغ.
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