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 تمهيد:

يعتبر أداء المؤسسة تحصيال حاصال للسياسة التسييرية التي تعتمدها المؤسسة في 
جميع المجاالت، وبالحديث عن األداء المالي، فإن هناك عوامل عديدة تعمل على الوصول 
بالمؤسسة إلى مستوى أمان مطمئن، حسب طبيعة المؤسسة، وتلعب السياسة التمويلية دورا 

استقرار األداء المالي حيث يجب أن يتناسب قرار التمويل مع األهداف المرجوة كبيرا في 
للمؤسسة، حيث ال يمكن تحقيق األرباح واالنتفاع بعوائد استغالل النشاط، في ظل ديون 

كبيرة نتجت عن سوء اختيار مصادر التمويل، ككثرة الديون الناتجة من تراكم الفوائد المنبثقة 
لتعامالت الخارجية مع الموردين أو أي أطرف أخرى ساهمت في من قروض البنوك، وا

تمويل المؤسسة. كما تحتل سياسة التمويل مكانة مهمة في صياغة اإلستراتيجية المالية 
للمؤسسة، فهي تبين مختلف المصادر التمويلية المتاحة للمؤسسة لتنفيذ اإلستراتيجية، وتبين 

المالية ومختلف تأثيرات سياسات التمويل  مدى مالئمة هذه المصادر لوضعية المؤسسة
 .المعتمدة على وضعيتها المالية

وبالحديث عن مصادر التمويل، تجدر اإلشارة إلى أنها تعني تشكيلة أو توليفة من 
المصادر التي تتحصل منها المؤسسة على األموال بغرض االستثمار، ونجد منها الداخلية 

دار األوراق المالية من خارجية كاالئتمان المصري، وإلصمتمثلة في التمويل الذاتي مثال، وال
دات، التمويل باإليجار، شركات رأس المال المخاطر، االئتمان التجاري، اللجوء أسهم وسن

 إلى إعانات حكومية أن اضطر األمر. 

 إشكالية الدراسة:-1

 :وعلى ضوء ما سبق ذكره، يمكن صياغة إشكالية دراستنا كما يلي

 ؟الهيكل المالي على األداء المالي للبنوك التجارية في الجزائرتأثير ما مدى 

 لمعالجة اإلشكالية المطروحة ارتأينا تقسيمها إلى أسئلة فرعية كما يلي:  



 المقدمة العامة
 

 
 ب

  هل توجد عالقة وتأثير متبادل بين االستدانة الخارجية للبنوك التجارية مع معدل
 ؟العائد على حقوق الملكية

  المالية على األداء المالي للبنوك التجارية؟ ينعكس التغير في الرافعةهل 

  هل يوجد أثر دو داللة إحصائية بين مؤشر الرافعة المالية ومعد العائد على
 األصول؟

 فرضيات الدراسة: -2

- 1H يوجد أثر للهيكل المالي على األداء المالي للبنوك التجارية العاملة في الجزائر :
 العائد على حقوق الملكية؛ ممثال في

- 2H للهيكل المالي على األداء المالي للبنوك التجارية العاملة في الجزائر : يوجد أثر
 الرافعة المالية؛ ممثال في

- 3H للهيكل المالي على األداء المالي للبنوك التجارية العاملة في الجزائر : يوجد أثر
 العائد على األصول.ممثال في 

أهمية الموارد المالية في نشاط و استمرارية تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الدراسة:  -3
البنوك التجارية حيث تعتبر الركيزة األساسية في النشاط االقتصادي نظرا للدور الذي تقوم 

تكمن أهمية هذه ، كما به، المتمثل في تمويل المشاريع االستثمارية في مختلف المجاالت
همية كبيرة بالنسبة للبنوك التجارية الدراسة كون األداء المالي من الموضوعات التي تحتل أ 

تعالج مشكلة حساسة يعاني منها القطاع  ، باإلضافة إلى أنهامن إدارتها و المتعاملين معها
يمكن االستفادة ، لهذا المصرفي الجزائري و هي مشكلة التمويل بالنسبة للبنوك العمومية

 في الجزائر.من نتائج الدراسة في تحسين األداء المالي للبنوك التجارية 

 

 أهداف الدراسة:  -4
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 ج

تسليط الضوء على جانب معرفي وأكاديمي في العمل المصرفي هو تهدف الدراسة إلى 
، باإلضافة الى سرد الدراسات السابق أثر الهيكل المالي على األداء المالي في البنوك التجارية

في مجال الدراسة لالستفادة منها واستخرج أوجه التشابه واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية، 
تطبيقية للتعرف على  دراسةإسقاط الجانب النظري على الواقع من خالل كما تهدف الدراسة الى 

 بالتركيز على عينة متكونة من التجارية بالجزائرعلى األداء المالي في البنوك  الهيكل الماليأثر 
، وباالعتماد على األساليب اإلحصائية لبناء النموذج التجارية العاملة في الجزائرمجموعة من البنوك 

 .استخدام تحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعيةبالمناسب 

 من أجل حل اإلشكالية وبلوغ األهداف المرجوة تم رسم حدود الدراسة: حدود الدراسة:  -5
اقتصرت دراستنا على القطاع المصرفي الجزائري بالتركيز على ستة  المكاني: اإلطار -أ

  خاصة. بنوك وستةبنوك عمومية 
وهذا في  2018إلى  2010امتدت هذه الدراسة في مجملها من سنة  الزماني: اإلطار -ب

 لنا المعلومات الخاصة بالبنوك محل الدراسة مجتمعة.حدود ما توفرت 
 منهجية الدراسة واألدوات المستخدمة: -6

قصد اإلجابة عن إشكالية البحث واختبار صحة الفرضيات المقترحة تم االعتماد 
فحصها، تفسيرها و تحليلها يساعدنا في عرض المعلومات و على المنهج الوصفي فهو منهج 

 التجريبيباإلضافة إلى اعتماد منهج  باستنتاجات و اقتراحات واقعية،ج مما يسمح لنا بالخرو 
 وذلك عند القيام بدراسة قياسية ألثر الهيكل المالي على األداء المالي

فقد تم االعتماد على تحليل السالسل الزمنية المقطعية  أما األدوات المستخدمة: -
ات مجموعة البنوك محل الدراسة ( والتي تمثل بيانEviews 10) وفق البرنامج اإلحصائي

 ( هي البعد الزمني.2018-2010)هي البعد المقطعي و الفترة الزمنية 
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 تمهيد:

المالية  الباحثين في مجال اإلدارة  العديد من  اهتمام  المالي  الهيكل  أثار موضوع  لقد 
حيث ظهرت العديد من النظريات التي كان جل اهتمامها البحث عن أمثلية الهيكل المالي  

حد،   أدنى  إلى  المال  تكلفة رأس  يخفض  الذي  األمثل  المالي  الهيكل  تحديد  في  أي  وأيضا 
 البحث عن العوامل المؤثرة في تحديده. 

كما يعد األداء المالي المؤشر الذي يدل على نجاح أو فشل البنوك التجارية باعتباره 
المرأة التي تعكس وضعيتها المالية الحقيقية، وذلك من خالل عملية التقييم التي تمكن البنك  

الما موارده  استخدام  كفاءة  من  التأكد  من  االتجاه  التجاري  في  يسير  أنه  والتأكد  المتاحة  لية 
 الصحيح الذي يضمن له البقاء واالستمرارية. 

 كتالي:   ينلذلك ارتأينا تقسيم هذا الفصل الى مبحث

 األدبيات النظرية المتعلقة بالهيكل المالي واألداء المالي؛ المبحث األول:  
 . المبحث الثاني: الدراسات السابقة ومناقشتها  
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 األدبيات النظرية المتعلقة بالهيكل المالي واألداء المالي المبحث األول: 

التعرف عهسنتطرق في   إلى  المبحث  النظرية والمفااألى  لذا  المتعمقة بكل  هسس  يم 
الدراسة متغيرات  أم  من  ومكوناته  مفهومه  بتناول  وذلك  األول  المطلب  في  المالي  الهيكل   ،

العوامل المؤثرة وأهدافه باإلضافة إلى  األداء المالي  مفهوم  المطلب الثاني فسوف نتطرق إلى  
 . على األداء المالي

 المطلب األول: ماهية الهيكل المالي 

المؤسسة، وهما الهيكل المالي وهيكل  ال بد من التفرق بين مفهومين لبنية التمويل في  
 رأس المال.

 Financial Structureأوال: مفهوم الهيكل المالي 

المالي للمؤسسة على   الهيكل  التمويل أو جانب الخصوم "نه:  أيعرف  هيكل مصادر 
 1". وحقوق الملكية في کشف الميزانية العمومية

بأنه:   تعريفه  تمويل  "ويمكن  بكيفية  المؤسسة  يتعلق  استثمارات  أو  إجمالي موجودات 
ويتمثل ذلك في الجانب األيسر للميزانية، أي جانب المطلوبات وحقوق المساهمين الذي يبين  
أشكال   جميع  يمثل  المالي  الهيكل  أن  أي  المؤسسة.  تستخدمها  التي  التمويل  وسائل  كافة 

قص من مصادر  كانت  وسواء  اقتراض،  أو  ملكية  سواء  التمويل  أو طويلة وأنواع  األجل  يرة 
 2". األجل

  Capital Structureثانيا: مفهوم هيكل رأس مال  

واألسهم   األجل  الطويلة  كالديون  والدائمة  األجل  الطويلة  التمويل  بمصادر  يتعلق 
 الممتازة واألسهم العادية واألرباح المحتجزة، ويستبعد جميع أنواع االئتمان قصير األجل.  

 
 349ص   ، 2009 ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, عمان األردن ، أرشد فؤاد التميمي, اإلدارة المالية المتقدمة   ، عدنان تايه النعيمي 1
 556 -555ص   ص  ، 1993 ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الظهران ، محمد أيمن عزت الميداني و اإلدارة التمويلية في الشركات  2
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رأس   فهيكل  تركيب  وبالتالي  هو  إذن  المالي،  هيكلها  من  جزء  هو  المؤسسة  مال 
للمؤسسة المملوكة  الطويلة )  لألموال  المحتجزة( والقروض  المال، االحتياطات واألرباح  رأس 

 األجل كجزء من التركيب المالي ومصدرا مهما من مصادر تمويل المؤسسات الكبيرة.

المتداولة من الهيكل المالي على ومع ذلك قد يرى البعض ضرورة استبعاد الخصوم  
أساس كونها تمويل مؤقت، وهم بذلك من يفضلون استخدام مفهوم هيكل رأس المال بدال من  
اصطالح هيكل المالي. ومن ناحية أخرى، قد يؤيد البعض ضرورة إدخال الخصوم المتداولة 

س أن هذه  المؤسسات الصغيرة أو التجارية وذلك على أسا  في مكونات التمويل خاصة في
المؤسسات تعتمد بشكل كبير على الخصوم القصيرة األجل، لذلك فهؤالء يفضلون استخدام  

 1. مصطلح الهيكل المالي بدال من هيكل رأس المال 

المزيج  التوصل إلى ذلك  للقرارات التمويلية هو  المالي عند اتخاذه  المدير  ن هدف  وا 
السوقية للمؤسسة، هذا الهدف يتفق مع هدف تعظيم ثروة  التمويلي الذي يعظم إجمالي القيمة  

المالي  بالهيكل  يعرف  ما  بصدد  نكون  المزيج  هذا  إلى  الوصول  حالة  وفي  المساهمين 
 2. األمثل

 ثالثا: مكونات هيكل رأس المال 

تمويل   في  المؤسسة  عليها  اعتمدت  التي  المصادر  تشكيلة  المال  بهيكل رأس  يقصد 
الذاتي، ومنها ما هو خارجي في صورة  استثماراتها، منها ما ه  التمويل  و داخلي يتمثل في 

 قروض )قصيرة، متوسطة وطويلة األجل( أو سندات.

 مصادر التمويل الداخلي -1

الحصول   للمؤسسة  يمكن  التي  الموارد  مجموعة  للمؤسسة  الداخلي  بالتمويل  نقصد 
عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج، أي مصدرها ناتج عن دورة االستغالل للمؤسسة،  

 
   300 -299، ص ص 2007النشر بجامعة أسيوط ، دار مذكرات في مبادئ التمويل واإلدارة المالية فتحي إبراهيم محمد أحمد،   1
 . 181 ، ص2000، كلية التجارة جامعة عين شمس، الطبعة اإلدارة المالية طويلة األجلمحمود صبح،  2
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و سنحاول اإللمام بهذا المصدر من خالل تعريف التمويل  ،  وتتمثل أساسا في التمويل الذاتي 
 مزاياه و عيوبه. الذاتي، طرق حسابه،  

 تعريف التمويل الذاتي: -أ

 يمكن التطرق إلى مفهوم التمويل الذاتي من خالل التعاريف التالية:  

( رقم  الذاتي  (:01التعريف  التمويل  األموال    "  لرؤوس  مصدر  هو  تسميته  من  يتبين  كما 
مصادر دائمة  الخاصة بالمؤسسة والتي تستعملها لنشاطها الخاص، فهذا المصدر متكون من  

 1. هتالكات، المؤونات، واألرباح غير الموزعة دون اللجوء إلى االقتراض"وهي اإل

وهو أيضا "مقدرة المؤسسة على تمويل نفسها من مصادر داخلية دون    (: 02التعريف رقم )
في  المؤسسة  قدرة  على  أساسيا  دليال  التمويل  هذا  ويعتبر  الخارجية،  المصادر  إلى  اللجوء 

 2".الجانب المالي

( رقم  بوجود    (: 03التعريف  للمؤسسات  الذاتي  للتسيير  أساسي  شرط  هو  الذاتي  التمويل   "
هيكلة مالية متوازنة وفائض نقدي صافي وكافي لتغطية االحتياجات من قرارات االستثمار،  

 .3وهذا دون طلب تمويل بالقروض البنكية أو تمويل خارجي آخر"

  4الذاتي إلى نوعين هما: وينقسم التمويل 

 تمويل داخلي خاص بالمحافظة على مستوى النشاط:   •

أن   حيث  للمؤسسة،  اإلنتاجية  الطاقة  على  المحافظة  هدفه  الذي  التمويل  عن  عبارة  وهو 
 المؤسسة تخصص أموالها لتحقيق األهداف المسطرة ال أكثر، ويتكون عموما من اإلهتالك. 

 النمو: تمويل داخلي خاص بالتوسع و  •
 

1 Christine. Collette, Gestion Fiscale des Entreprises, Edition Ellipses, 1998, p161 
   36، ص2004عات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطوالتسيير المالي مبارك لسلوس،  2

3 Darolles Yues et Autres, Précis d’Analyse Financière, Collection Finance et Entreprise, 1990, P : 34. 
 . 55، ص 1997، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية، التمويل: إصالح خلل الهياكل الماليةسمير محمد عد العزيز،  4
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عناصر   في  يحدث  الذي  اإلنخفاض  يفوق  الذاتي  التمويل  أن  نجد  األحيان  بعض  في 
إستثمارات  شراء  في  الفائض  ذلك  إستعمال  إلى  المؤسسة  تلجأ  الحالة  هذه  وفي  األصول، 
جديدة أو زيادة مخزونها أو حتى زيادة رأس مالها، ومنه فإن هذا النوع من التمويل الذاتي  

الذا بالتمويل  الضريبة  يسمى  إقتطاع  بعد  األرباح  من  يتشكل  والذي  بالتوسع،  الخاص  تي 
 والتوزيع. 

 خصائص التمويل الذاتي -ب

 1من خالل ما سبق يمكن تحديد خصائص التمويل الذاتي:  

الغير:1 عن  استقالليته  ذاتيا    .  نشاطاتها  تمويل  على  المؤسسة  قدرة  هو  الذاتي  فالتمويل 
ودون تدخل من أي طرف خارجي عن المؤسسة فهو يعبر عن قدرة المؤسسة على تحقيق  

 السيولة النقدية. 

حيث يكتسب التمويل الذاتي الصيغة النقدية وال يعتبر    . التمويل الذاتي ذو صيغة نقدية:2
 قيامه على مبدأ التدفق النقدي وليس التدفق المحاسبی. ربح محاسبي فقط وذلك نظرا ل

فالتمويل الذاتي يتم تحقيقه بعد دفع الفوائد على القروض وعوائد األسهم،  . منعدم التكلفة:  3
 وال تدفع المؤسسة أي تكلفة إضافية نظير تحقيق التمويل الذاتي. 

إستحقاق:  4 تاريخ  له  ليس  ال.  إستقاللية  يمثل  الذاتي  في  فالتمويل  الغير  عن  مؤسسة 
 التمويل، وبالتالي فهي غير ملزمة بتسديده في تاريخ إستحقاق معين. 

مالي:  5 خطر  يشكل  ال  والتي  .  اإلستدانة  إلى  المؤسسة  لجوء  من  المالية  المخاطرة  تأتي 
أي   يشكل  ال  الذاتي  التمويل  بينما  الخاصة،  األموال  أرباح  إنخفاض  على  تؤثر  أن  يمكن 

 سة نظرا ألنه يتم تحقيقه بعد دفع عوائد المساهمين. خطر مالي على المؤس

 
في   الدكتوراه ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الجزائرية تأثير السياسات التمويلية على أمثلية الهيكل المالي للمؤسسة اإلقتصادية محمد بوشوشة،  1

 1، ص  2016التسيير ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،   وعلومالعلوم اإلقتصادية 
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 حساب التمويل الذاتي: -ج

بعدها   يمكن  الذاتي  التمويل  قدرة  قيمة  تحديد  للمؤسسة،    استنتاج بعد  الذاتي  التمويل  حجم 
المؤسسة الشركاء )أصحاب هذه  توزيع األرباح على  المؤسسة  تقرر  تقتطعها    (فعندما  فإنها 

من مبلغ قدرة التمويل الذاتي، والمبلغ الغير موزع المتبقي من هذه األخيرة يمثل قيمة التمويل  
 1قة التالية: الذاتي. وبالتالي يمكن التعبير عن قيمة التمويل الذاتي بالعال

 األرباح الموزعة  -التمويل الذاتي = القدرة على التمويل الذاتي 

اإلحتياطات    تطرح  الصافية  النتيجة  المالية على  السنة  نهاية  في  المؤسسة  تتحصل  عندما 
والباقي يوزع جزء منه على المساهمين والجزء المتبقي غير الموزع من النتيجة الصافية يمثل  

المحتجز  والمؤونات،  األرباح  اإلهتالكات  لها  مضافا  الذاتي،  التمويل  ضمن  تدخل  والتي  ة، 
 وعليه يمكن حساب التمويل الذاتي انطالقا من الصيغة التالية: 

 ر موزعة + اإلهتالكات + المؤونات التمويل الذاتي = النتيجة الغي

المؤسسة على تمويل النمو  " تبين قدرة  االستثماراتالتمويل الذاتي  كما أن تحليل النسبة "   
 وتسمح بتحديد درجة استقاللية التمويل عند تمويل مرحلة نمو وتوسع المؤسسة.

من:   الذاتي  للتمويل  أعاله  المذكورة  العالقة  على  باالعتماد  الذاتي  التمويل  يتكون  ومنه 
مخصصات اإلهتالكات، المؤونات ذات الطابع االحتياطي، األرباح المحتجزة واإلحتياطات  

 المعلنة، بالتالي سوف نتطرق إلى كل عنصر من هذه العناصر. 

 مصادر التمويل الخارجي:  -2

الحصول عليها من   يتم  التي  المالية  الموارد  الخارجي مجموع  التمويل  تمثل مصادر 
خارج المؤسسة، و يعتبر التمويل الخارجي مكمال للتمويل الداخلي لتغطية المتطلبات المالية  
للمؤسسة )سواء االستثمارية أو الجارية(، حيث يتم منح األولوية في الحصول على األموال  

 
 . 119مرجع سابق، ص، الجزائرية تأثير السياسات التمويلية على أمثلية الهيكل المالي للمؤسسة اإلقتصادية محمد بوشوشة،  1
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التمويل  المالية    المصادر  المتطلبات  كل  لتغطية  وحده  يكفي  بصفة عامة ال  لكنه  الداخلي، 
 . للمؤسسة، مما يحدو بها للجوء إلى التمويل الخارجي 

 الرفع من رأس المال  -أ

يعتبر رأس المال األساس الذي تقوم عليه كل مؤسسة، ويتميز بأنه ابتدائي ودائم، فهو  
ذلك بطرق  ثيرا ما تلجأ المؤسسة إلى زيادته و يعتبر مورد مالي دائم مهم للمؤسسة، فانه ك 

 1: هذا حسب الهدف من هذه العملية والتي تتخذ األشكال التاليةمختلفة و 

 ؛ المال بمساهمات عينية  رأسزيادة  •
 ؛ نقدية بمساهمات المال رأس زيادة •
 ؛ أسهم إلى الديون  تحويل طريق عن المال رأس زيادة •
 . االحتياطاتزيادة رأس المال عن طريق ضم  •

السندية   -ب وقتنا    : القروض  في  المؤسسات  لتمويل  مهما  مصدرا  السندية  القروض  تعد 
الحاضر، حيث تقوم المؤسسة باإلعالن عن المبلغ الذي تحتاجه وتقسيمه إلى أجزاء صغيرة 
منافع   أو  ثابتة  فوائد  لقاء  للدفع  طويل  أجل  وتحديد  سندا  منها  كل  يدعى  القيمة  متساوية 

 2أخرى. 

 المطلب الثاني: األداء المالي 

القول   استهدف بصورة    إنيمكن  الشامل  لألداء  الكالسيكي  الجانب  يعد  الذي  المالي  األداء 
مركزة من خالل النظام المحاسبي المالي بغية إعطاء صورة أحسن عنه، ما يعني أن دراسة 

يقل أهمية عن األداء االجتماعي والب  المالي في هذه المرحلة ال  يئي رغم حداثة هذه  األداء 
 المواضيع في الوقت الحالي. 

 
 

 63مرجع سابق، ص، التمويل: إصالح خلل الهياكل الماليةسمير محمد عد العزيز،  1
 65مرجع سابق، ص، التمويل: إصالح خلل الهياكل الماليةسمير محمد عد العزيز،  2
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 تعريف األداء المالي أوال:

يصعب تحديد تعريف واضح له بسبب تطور مفهومه ونظرة ذوي المصالح له عبر الزمن،  
يولد األداء المالي نتيجة تعبر عن أنشطة المؤسسة االستثمارية والتمويلية والتشغيلية  "حيث:  

النشاط،   الرجعي" ركز  عبر دورة  القرارات ذات األثر  أو  السابقة  السنة  قرارات  تعكس  والتي 
من خالل    (الفاعلية)النتيجة( أي القدرة على تحقيق األهداف  )  التعريف على القدرة اإلرادية

الفعالية( التي تعبر عن مكافأة )األنشطة تترجمها قرارات المسيرين، لكنه أهمل القدرة الكسبية  
 حقيق فائض عن أنشطة يحمي المؤسسة من ظاهرة الفشل المالي. عوامل االنتاج بت 

طبيعتها   كانت  مهما  مؤسسة  أي  ركيزة  تعد  التي  المالية  اإلدارة  لب  هو  المالي  األداء  إن 
القرارات  اتخاذ  بعملية  "ترتبط  أنها:  نتيجة  استمراريتها  في  تساهم  أنها  حيث  نموها؛  ودرجة 

على  بالحصول  أم   المتعلقة  بشكل  القيمة    اواستثماراتهثل  األموال  تعظيم  يكفل  بما  بكفاءة، 
المسا ثروة  تعظيم  أو  لمشركة  المساهالسوقية  وبالتالي  الهمين،  تحقيق  في  األسمى  همة  دف 

 1واالستمرار.و البقاء هلمشركة 

 أهداف األداء الماليثانيا: 

األساسي هو   أن هدفه  أجمعوا  الذين  المصالح  المالي رغبات أصحاب  األداء  ويشبع  يحقق 
أهميتها   تطورت  أخرى  فرعية  أهداف  تحقق  بمحصلة  يكون  الذي  المؤسسة،  واستمرار  بقاء 
عبر األزمان، إذ تختلف نظرة ترجيح أهداف األداء المالي بحسب طبيعة وحجم المؤسسة من  

المص ذوي  نظر  ووجهة  المستخدمين  جهة،  من  مجموعة  لكل  أن  إذ  أخرى.  جهة  من  الح 
هدف أساسي يحدده موقعها ومصالحها هذا ال يلغي أهمية األهداف األخرى ألننا كما ذكرنا  

 2: تأتي ذكر أهم هذه األهداف   فيمااألداء هو نظام مترابط ومتكامل. سيتم 

 

 
 3، ص 2010ع، الطبعة الثالثة، األردن، ، دار الحامد لمنشر والتوزياإلدارة الماليةحداد،  يمل فايز س 1
 27-22ص  ، 2009تمع العربي لمنشر والتوزيع،  مفلح محمد عقل، مقدمة في اإلدارة المالية، مكتبة المج 2



 اإلطار النظري لدراسة                                                                  :  الفصل األول
 

 
12 

 تعظيم قيمة المؤسسة أو تعظيم القيمة الحالية للمشروع   -1

االقتصادية  الكفاءة  ومدى  التشغيلي  األداء  لتقييم  كمقياس  الربح  على  االقتصاديون  ركز 
ممكن من   حد  أقصى  تحقيق  نحو  القرارات  كل  توجيه  على  المسيرين  لذا عكف  للمؤسسة، 

ع تلقى  المدخل  هذا  لكن  مكافآتهم،  تعظيم  بهدف  القيمة  األرباح  تجاهله  أهمها  انتقادات  دة 
الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باالستثمار وغموض عملية حساب الربح، إضافة العتباره  
مقياس غير موضوعي لقياس االستخدام األمثل للموارد فقد تزيد الموارد لكن بنسبة أقل من  

 .العائد

 تعظيم المردودية  - 2

تعبر عن معدل العائد المتحقق من طرف المؤسسة نتيجة تشغيل أموالها في مجال استثماري  
معين، فهي من المؤشرات المهمة للحكم على كفاءة المؤسسة وقدرتها على االستمرار. يمكن  
النقدية   تدفقات  عن  الناجمة  االرادية  القدرة  معرفة  خالل  من  الربح  توليد  على  القدرة  قياس 

 أنشطة المشروع التشغيلية.  للمؤسسة من 

 تحقيق السيولة المناسبة  -3

اي قدرة المؤسسة على توفير النقد لتسديد التزاماتها قصيرة األجل المتوقعة وغير متوقعة في   
مواعيدها بتكلفة مناسبة دون خسائر والمواجهة الطارئة من خالل الحصول على نواتج من  

القد  ففي   ،نشاطها نقل  السيولة  مشكل  على  حالة  كالحصول  المتاحة  الفرص  اغتنام  على  رة 
 نقدية عند شراء إضافة الفقدانها خيار الحرية والحركة. 

يتم   عالي  عائد  فتحقيق  المفهومين  تعارض  نالحظ  والمردودية  السيولة  لهدفي  التطرق  بعد 
بتوظيف األموال في األصول الثابتة، هذا ما يؤدي إلى تخفيض في درجة السيولة، لذا فدور 

 دارة المالية الحديثة هو تحقيق التوافق بين الهدفين لزيادة في قيمة المؤسسة.اإل
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 تقليل الخطر المالي واالداري  -4

تصحب عملية تحقيق الربح درجة من المخاطر، ولغرض تعزيز مسيرة المؤسسة واستقرارها 
تعمل اإلدارة المالية جاهدة على تخفيض المخاطر الخارجية والداخلية بإيجاد آليات للتنبؤ به  
هذه   إليه  تصبو  ما  هذا  آثاره.  من  التقليل  أو  لتجنبه  حلول  إيجاد  وبالتالي  أسبابه  وتحديد 

ب  االقتصاد  الدراسة  وتهدد  بالمؤسسة  تفتك  التي  المالية  المخاطر  أحد  المالي  الفشل  إعتبار 
 الوطني.  

 تحقيق االستثمار األفضل  -5

لتقييم   الرأسمالية  الموازنات  المالية  اإلدارة  الرأسمالية توظف  االستثمارات  نظرا الرتفاع مبالغ 
المتعلقة   والمخاطرة  العائد  بتحليل  األفضل  البديل  بديل  واختيار  لكل  النقدية  بالتدفقات 

استثماري، كما يدخل في هذا اإلطار هدف العائد االجتماعي، ألن فشل االدارة المالية في  
تسريح   وبالتالي  المؤسسة  إفالس  إلى  يؤدي  قد  ضخمة  مبالغ  على  يحتوي  القرار  اتخاذ 

 عمالها. 

 العوامل المؤثرة على األداء المالي  ثالثا: 

 : التنظيمي الهيكل  -1

تحديد    حول  خالف  وجد  لذا  ومديرين،  استشاريين،  مفكرين،  أطراف  عدة  باهتمام  حظي 
تعريف موحد وشامل له. إذ نقترح منها التالي: "الهيكل التنظيمي هو مجموعة الطرق التي  
المهام   توزيع  ليتم  وفيها  بينها،  التنسيق  ثم  متميزة  مهمات  في  أفرادها  المنظمة  بها  تقسم 

رسميةوالمسؤول تقسيمات  في  األفراد  وتجميع  الهرمية  التقسيمات  بين  التعريف    "يات  وصف 
أن:   حيث  التنظيمي،  الهيكل  بناء  من  الهدف  يحدد  يلي  ما  لكن  التنظيمي  الهيكل  مكونات 
الفعالة   بالممارسة  ليسمح  أحسن صورة ممكنة  في  التنظيمي  الواقع  يجسد  التنظيمي  "الهيكل 

األ ويحقق  النشاطات،  الداخلية  لمختلف  البيئة  قيود  بفعالية وفاعلية في ظل  المسطرة  هداف 
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والخارجية" بناءا على ما سبق نفترض أن الهيكل التنظيمي المنظم والفعال أثر إيجابي على  
   1المؤسسات.  أداء

 المناخ التنظيمي   -2

فيها، والتي يظهر  يعرف بأنه: "حصيلة العوامل البيئية الداخلية كما يفسرها ويحللها العاملون  
تختلف   للمنظمة"..  وانتمائهم  أدائهم  على  وبالتالي  معنوياتهم  وعلى  سلوكهم  على  أثرها 
التنظيمي،   الهيكل  في:  حددها  من  هناك  آخر،  إلى  كاتب  من  التنظيمي  المناخ  مكونات 
في:   حصرها  وأخر  العمل،  ظروف  التماسك،  الصراع،  الدعم،  المكافآت،  نظم  المسؤولية، 

ظيم، كيفية اتخاذ القرارات، أسلوب اإلدارة وتوجيه األداء وتنمية العنصر البشرية،  وضوح التن 
حيث تتفاعل هذه العوامل لضمان سيرورة األداء بصورة إيجابية من الناحية اإلدارية والمالية  

 2كما تساهم في إعطاء متخذي القرارات صورة صادقة عنه. 

 التكنولوجيا  -3

المؤسسات   مدى  تقوم  فما  أهدافها،  تحقيق  على  تساعدها  مناسبة  تكنولوجيا  نوعية  باختيار 
تأثير االستثمار في التكنولوجيا على األداء المؤسساتي؟، رصدت أحد دراسات تأثيرا موجبة  
لمستوى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات على القيمة السوقية المضافة، والعائد على السهم  

على األصول للمصارف األردنية، بينما لم يكن لها أثر في العائد على  العادي، إضافة للعائد 
 االستثمار

استخدام   نسبة  أن  الجزائرية  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  مستوى  على  دراسة  أظهرت 
تتجاوز   لم  بوجود    29,5التكنولوجيا  التالية  األداء  جوانب  على  تؤثر  النسبة  هذه  لكن   %

 
دراسة تطبيقية لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية  أثر التنظيم اإلداري على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شاوي صباح،  1

 308 ، ص2010-2009رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية العلوم التجارية والتسيير واالقتصاد، جامعة سطيف، الجزائر،   سطيف، 
 51، ص 2010الطبعة األولى،  ، دار الحامد للنشر والتوزيع، األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركاتمحمد محمود الخطيب،  2
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المقدمة  عالقة ارتباطية عن طريق: تخف  المعلومات  يض تكاليف االتصال والترويج، سهولة 
 1. للزبائن، لكنها لم يبرز أثرها على الدخول في أسواق مالية دولية والرفع من المبيعات

 الحجم -4

نعني بالحجم فئة التصنيف التي تنتمي إليها المؤسسة صغيرة، متوسطة، أو كبيرة، المحددة  
المبي العمال،  عدد  منها  ألداء  بمعايير  عائقا  يكون  قد  الحجم  األعمال(،.....  )رقم  عات 

 2. بمبرر أنه يؤدي إلى تعقد وتقليل فعالية العمليات المؤسسات

 طبيعة الملكية  -5

  3:لألسباب التاليةوهذا توصل إلى أثر إيجابي   

ألن المالك الخاص أكفأ من الدولة في إدارته للمؤسسة، مما يساهم في توفير الموارد  -
 المالي لهذه المؤسسة؛  وتحسين األداء

الموارد واالستثمار   - تعبئة  الدولة على  أقدر من  يقدمه من حوافز  بما  الخاص  المالك 
 المربحة؛   في المشاريع

 تغيير نمط الملكية يزيل على كاهل الدولة عبء الخسائر المالية. -

ابات النتائج باستخدام  وهناك دراسة أخرى قامت بتحليل الكشوف المالية الميزانية وجدول حس
التحليل اإلحصائي وأدوات التحليل المالي أظهرت وجود اثر إيجابي لتغيير طابع الملكية أو  
التخاصية في األداء بمكوناته المتمثلة في: التوازن المالي، زيادة المنافسة والكفاءة، السيولة، 

 4.ارتفاع األداء المالي

 

 
 . 72، ص2006، الطبعة األولى، دار الرضا للنشر، دمشق، سورية، التطوير التنظيمي وقضايا معاصرة عامر الكبيسي،  1
 52مرجع سابق، ص، األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركاتمحمد محمود الخطيب،  2
 68مرجع سابق، ص، اكل الماليةالتمويل: إصالح خلل الهي سمير محمد عد العزيز،  3
 73مرجع سابق، ص، التطوير التنظيمي وقضايا معاصرة عامر الكبيسي،  4
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 الحوكمة  -6 

دراسة أثر الحوكمة على األداء المالي؛ حيث اعتبر األداء المالي عكفت عدة دراسات على  
في ظل   دراسة  توصلت  أين  مستقلة،  كمتغيرات  الحوكمة  ومكانيزمات  تابع  متغير  بمكوناته 

ل )اإلفصاح  85تطبيق  الحوكمة  لقواعد  األردنية  المساهمة  الخدمات  مؤسسات  من   %
عات الهيئة العامة( لغياب أثر ذو داللة  والشفافية، حقوق المساهمين، مجلس اإلدارة، اجتما

العائد   )العائد على األصول،  بمكوناته  المالي  األداء  الحوكمة على  قواعد  لتطبيق  إحصائية 
السوقية القيمة  نسبة  الواحد،  السهم  على  العائد  الملكية،  حقوق  الدفترية،    على  القيمة  على 

ت فلسطينية مدرجة بالسوق المالي  القيمة السوقية للعائد(. في حين أثبتت دراسة على شركا
فعالية   بين  طردية  عالقة  لوجود  نظرا  المالي  األداء  على  به  يستهان  ال  أثر  للحوكمة  أن 
على   العائد  الملكية،  حق  على  العائد  في:  المتمثلة  المالي  األداء  ومؤشرات  الحوكمة 

اسة كندية هدفت  االستثمار، سعر السهم إلى ربحية، قيمة السوقية إلى الدفترية. وتوصلت در 
نسبة   االصول،  عائد  )نسبة  المالي  األداء  على  الحوكمة  أثر  لقياس  إحصائي  نموذج  لبناء 

الملكية  الميكانيزمات    (العائد على  الدفترية(، إلى أن  البورصي )القيمة السوقية على  واألداء 
األد على  أثرها  وغياب  بمدلوالته،  المالي  األداء  على  وأساسي  إيجابي  أثر  اء  الحوكمة 

 1البورصي. 

 

 

 

 

 

 
 51ص، 2010والتوزيع، الطبعة األولى،  محمد محمود الخطيب، األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات، دار الحامد للنشر  1
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة ومناقشتها 

لموضوع    تطرقت  التي  السابقة  الدراسات  من  العديد  واألداء  هنالك  المالي  الهيكل 
أجنبية، مع    المالي وأخرى  دراسات عربية  بين  الدراسات  هذه  تنوعت  وقد  جوانب،  من عدة 

 تقديم بيان يتضمن جوانب االتفاق واالختالف والفجوة العلمية التي تعالجها الدراسة الحالية  

 واألجنبيةالمطلب األول: الدراسات السابقة العربية 

 1( بعنوان: بشيشي وليد، مجلخ سليمدراسة ) •

أشعة   باستخدام  قياسية  تحليلية  دراسة  االقتصادية  المؤسسة  في  المالي  الهيكل  محددات 
 Varاالنحدار الذاتي 

وتحديد   االقتصادية  المؤسسة  في  المالي  الهيكل  محددات  على  التعرف  إلى  الدراسة  تهدف 
للفترة  قالمة  صباط  ببرج  األجر  مؤسسة  في  المالي  الهيكل  على  المؤثرة  العوامل 

المالي    2010/2016 الهيكل  أن محددات  إلى  الدراسة  قياسي. وتوصلت  نموذج  باستخدام 
تنقسم إلى محددات كمية، كيفية ومحددات أخرى وأن كل من: السيولة، الربحية، المردودية  
المالية واالقتصادية وهيكل األصول هي العوامل المؤثرة على الهيكل المالي لمؤسسة األجر  

ى أن هيكل األصول لمؤسسة األجر يؤثر تأثير سلبي قوي في  األحمر، وتوصلت الدراسة إل
المتغيرات  بقية  تأثير  أن  في حين  المالي،  الهيكل  القصير على  المدى  دون  الطويل  المدى 

 .ضعيف جدا في المدى الطويل ومنعدم في المدى القصير

 

 

 

 
مجلة  ، Varمحددات الهيكل المالي في المؤسسة االقتصادية دراسة تحليلية قياسية باستخدام أشعة االنحدار الذاتي ،  بشيشي وليد، مجلخ سليم  1

 139-116  ، ص2019،  1العدد  ، 6المجلد ، دراسات اقتصادية 
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 1( بعنوان: بن يونس ياسر، بشيشي وليد، مجلخ سليم دراسة ) •

مؤسسة  دراسة   في  االقتصادية  المردودية  على  المالي  الهيكل  آلثر  إحصائية  تحليلية، 
 2010/2018مطاحن عمر بن عمر للفترة 

والمردودية  المالي  الهيكل  من  لكل  النظري  اإلطار  تحديد  إلى  النظرية  الدراسة  تهدف 
هذا من   االقتصاديةاالقتصادية، وابراز أهمية الهيكل المالي في األثر على مردودية المؤسسة  

جهة، ومن جهة ثانية تهدف الدراسة التطبيقية إلى تحليل، وصف وقياس أثر الهيكل المالي  
للفترة   االقتصادية  المردودية  بن عمر  2010/2018على  ولقد في مؤسسة مطاحن عمر   ،  

)الهيكل   الدراسة  متغيري  تم وصف  حيث  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت 
والمردودية االقتصادية وتحليل تطور كل منهما تحليال نظريا وكميا، كما تم اإلعتماد    المالي

االحصائية   والبرامج  النماذج  األدوات،  مختلف  استخدام  خالل  من  الكمي  األسلوب  على 
القياسية الكمية لتحديد أثر الهيكل المالي على المردودية االقتصادية والعالقة السببية بينهما  

م مؤسسة  للفترة  في  عمر  بن  عمر  وصف   .2018-2010طاحن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
لى تقدير أثر وتفسير العالقة السببية بين الهيكل المالي والمردودية   وتحليل متغيري الدراسة وا 
االقتصادية في مؤسسة الدراسة، من خالل وجود أثر عكسي للهيكل المالي على المردودية  

ب   االقتصادية للفترة  في مؤسسة مطاحن عمر  الدراسة  2010/2018ن عمر  . كما توصلت 
 .إلى عدم وجود عالقة سببية في أي اتجاه في المؤسسة محل الدراسة

 2( بعنوان: مجلخ سليم، بن يونس ياسر، بشيشي وليد دراسة ) •

أثر الهيكل المالي على المردودية المالية دراسة تطبيقية في مؤسسة عمر بن عمر للفترة  
2010/2018 

 
صادية في مؤسسة مطاحن عمر  دراسة تحليلية، إحصائية آلثر الهيكل المالي على المردودية االقت،  بن يونس ياسر، بشيشي وليد، مجلخ سليم 1

 204-188ص  ،2021 ، 1، العدد 8المجلد ، Revue Finance & marchés، 2018/ 2010بن عمر للفترة 
أثر الهيكل المالي على المردودية المالية دراسة تطبيقية في مؤسسة عمر بن عمر للفترة  ،  مجلخ سليم، بن يونس ياسر، بشيشي وليد 2

 484-471ص  ، 2020، 3، العدد 11المجلد ،  اإلقتصاد الجديدمجلة  ، 2010/2018
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تهدف الدراسة النظرية إلى تحديد اإلطار النظري لكل من الهيكل المالي والمردودية المالية،  
للمؤسسة   المالية  المردودية  على  األثر  في  المالي  الهيكل  أهمية  من    االقتصاديةوابراز  هذا 

جهة، ومن جهة ثانية تهدف الدراسة التطبيقية إلى تحليل، وصف وقياس أثر الهيكل المالي  
اعتمدت  وقد    في مؤسسة مطاحن عمر بن عمر.   2010/2018لمردودية المالية للفترة  على ا

على   اإلعتماد  تم  كما  الموضوع،  وطبيعة  لمالءمته  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة 
القياسية   االحصائية  والبرامج  النماذج  األدوات،  مختلف  استخدام  الكمي من خالل  األسلوب 

ل المالي على المردودية المالية والعالقة السببية بينهما في مؤسسة  الكمية لتحديد أثر الهيك 
أثر    الدراسة. تقدير  لى  وا  الدراسة  متغيرات  وتحليل  وصف  توضيح،  إلى  الدراسة  وتوصلت 

وتفسير العالقة السببية بين الهيكل المالي والمردودية المالية في مؤسسة الدراسة، من خالل  
لى المردودية المالية في مؤسسة مطاحن عمر بن عمر،  وجود أثر عكسي للهيكل المالي ع

. كما توصلت عدم وجود عالقات سببية في أي اتجاه في مؤسسة عمر  2010/2018للفترة  
 بن عمر بين متغيري الدراسة.

 1بعنوان:  (بشيشي وليد، مجلخ سليم، بن يونس ياسردراسة ) •

 2018/ 2010تطبيقية للفترة أثر الهيكل المالي على المردودية التجارية دراسة 

تهدف الدراسة النظرية إلى تحديد اإلطار النظري لكل من الهيكل المالي والمردودية التجارية،  
هذا من    االقتصاديةوابراز أهمية الهيكل المالي في األثر على المردودية التجارية للمؤسسة  

ياس أثر الهيكل المالي  جهة، ومن جهة ثانية تهدف الدراسة التطبيقية إلى تحليل، وصف وق
للفترة   التجارية  المردودية  عمر.  2010/2018على  بن  عمر  مطاحن  مؤسسة  وقد    في 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته وطبيعة الموضوع، كما تم االعتماد  
االحصائية   والبرامج  النماذج  األدوات،  مختلف  استخدام  خالل  من  الكمي  األسلوب  على 

اسية الكمية لتحديد أثر الهيكل المالي على المردودية والعالقة السببية بينهما في مؤسسة  القي 
 

،  مجلة آفاق علمية ، 2018/ 2010أثر الهيكل المالي على المردودية التجارية دراسة تطبيقية للفترة  ، بشيشي وليد، مجلخ سليم، بن يونس ياسر 1

 759-741، ص  2021، 1، العدد 13المجلد 
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أثر      الدراسة. تقدير  لى  وا  الدراسة  متغيرات  وتحليل  توضيح، وصف  إلى  الدراسة  وتوصلت 
وتفسير العالقة السببية بين الهيكل المالي والمردودية التجارية في مؤسسة الدراسة، من خالل  
وجود أثر عكسي للهيكل المالي على المردودية التجارية في مؤسسة مطاحن عمر بن عمر  

وصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقات سببية في أي اتجاه في . كما ت 2010/2018للفترة  
 مؤسسة عمر بن عمر بين متغيري الدراسة.

• ( القادردراسة  عبد  يحي  بن  علي  الغني،  عبد  حريري  زهراء،  فاطمة  زعمية  (  بن 
 1بعنوان: 

دفلى   باتيميتال بوالية عين  المالي لمؤسسة  األداء  تقييم  المالي في  الهيكل  تحليل  أهمية 
 2017-2015ة لفتر 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر الهيكل المالي على األداء المالي وتحليله، حيث تمت  
، كما  2019-2015دراسة الحالة على مؤسسة باتيميتال الصناعية بوالية عين الدفلى لفترة  

تنبع أهمية الدراسة من الهدف الرئيسي الذي تسعى المؤسسة للوصول إليه وهو العمل على  
قيمة   ألعلى  الوصول  ومنه  المالك  وثروة  العوائد  رفع  في  يساهم  أمثل  مالي  هيكل  بناء 
للمؤسسة في ظل أدنى التكاليف، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الحصول على التقارير المالية 
المالي  األداء  المستخدم من خالل  المالي  الهيكل  وتقييم  التحليل  اجراء  أجل  للمؤسسة، من 

الدرا تتمتع بسيولة جيدة تدعم  لها. توصل  للمؤسسة متوازن، وهي  المالي  إلى أن األداء  سة 
المال  رأس  نسبة  أن  كما  مستقبال،  قروض  على  الحصول  عليها  ويسهل  استثماراتها  بها 
تعتمد هيكل   المؤسسة  يعني أن  الثابتة تغطي االلتزامات، ما  العامل تدل على أن األصول 

 مالي متوازن يساهم في رفع األرباح. 

 

 
أهمية تحليل الهيكل المالي في تقييم األداء المالي لمؤسسة باتيميتال  ،  ي، علي بن يحي عبد القادربن زعمية فاطمة زهراء، حريري عبد الغن 1

 .172-153، ص 2021،  3، العدد  7المجلد ،  الريادة القتصاديات األعمالمجلة ، 2017-2015بوالية عين دفلى لفترة 
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 1( بعنوان: حفاصة أمينة، فرحات عباس دراسة ) •

الدولية   المالي  اإلبالغ  معايير  تطبيق  للمؤسسة    Ias/ifrsأثر  المالي  األداء  تقييم  على 
 2019دراسة حالة مجمع بيوفارم الجزائر لفترة  -المدرجة في البورصة 

من    IAS/IFRSتهدف الدراسة إلى قياس وتحليل أثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية  
المالي للمؤسسة المدرجة في البورصة، اسقاطا على مجمع بيوفارم   عدمه على تقييم األداء 
التحليلي لتحليل العالقة   المنهج  تم استعمال  المدرج في بورصة الجزائر. ولبلوغ هذا الهدف 

بي  تم  النظرية  أين  التطبيقي  الجانب  في  حالة  دراسة  منهج  إلى  إضافة  الدراسة،  متغيرات  ن 
. تم التوصل إلى مجموعة من  2019إجراء تحليل محتوى القوائم المالية لمجمع بيوفارم لفترة  

يؤثر   المالية  القوائم  إعداد  في  الدولية  المالي  اإلبالغ  تطبيق معايير  أن  أهمها؛  كان  النتائج 
مردودية المالية بصفة خاصة وعلى األداء المالي بصفة عامة، وذلك من خالل  إيجابا على ال

التي   للمؤسسة،  الحقيقية  المالية  الوضعية  تعكس  عالية  جودة  ذات  مالية  معلومات  عرض 
 . يعتمد عليها المساهمين في إتخاذ القرارات المناسبة

 2( بعنوان: قروش عيسى، تمار توفيق، فضيلي سمية دراسة ) •

المالي   التحليل  أدوات  باستخدام  الجزائر  في  األدوية  لشركات  المالي  األداء  تقييم ومقارنة 
 ( 2019-2015)دراسة حالة شركتي صيدال و بيوفارم خالل الفترة 

الجزائر   في  األدوية  لشركات  المالي  األداء  مستويات  ومقارنة  تقييم  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
الما التحليل  أدوات  على  بيوفارم  باالعتماد  وشركة  شركة صيدال  حالة  دراسة  من خالل  لي 

الجزائريتين، وقد تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل  
الفترة   بيوفارم خالل  لشركة صيدال وشركة  المالية  الدراسة  2019-2015القوائم  . خلصت 

 
  -على تقييم األداء المالي للمؤسسة المدرجة في البورصة  Ias/ifrsأثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية ، حفاصة أمينة، فرحات عباس 1

 287-271، ص  2021،  1، العدد  8المجلد ، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية، 2019دراسة حالة مجمع بيوفارم الجزائر لفترة 
تقييم ومقارنة األداء المالي لشركات األدوية في الجزائر باستخدام أدوات التحليل المالي )دراسة  ، فضيلي سميةقروش عيسى، تمار توفيق،   2

 264-248، ص 2021، 2، العدد 9المجلد االقتصادي، مجلة الباحث ، (2019-2015حالة شركتي صيدال و بيوفارم خالل الفترة 
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وبيو  صيدال  لشركتي  المالية  القوائم  تحليل  أن  القوة إلى  نقاط  عن  الكشف  من  مكن  فارم 
والضعف في أدائهما المالي، كما أظهرت المقارنة بين نتائج التحليل أن شركة بيوفارم تتمتع  

 بمستوى أداء أفضل مقارنة بشركة صيدال خصوصا في مجال الربحية. 

 1( بعنوان:  تمرابط زينب، مشري حسناءدراسة ) •

على   الفكري  المال  رأس  كفاءة  في  أثر  المدرجة  األدوية  صناعة  لشركات  المالي  األداء 
 2019-2012دراسة حالة مجمع صيدال خالل الفترة  -بورصة الجزائر

لشركات   المالي  األداء  على  الفكري  المال  الرأس  كفاءة  أثر  بيان  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
،  2019-2012خالل الفترة    صناعة األدوية المدرجة في بورصة الجزائر )مجمع صيدال(

ولتحقيق هذا الهدف تم االعتماد على البيانات الفعلية الرقمية المستخرجة من واقع السجالت 
داللة   ذو  معنوي  أثر  هناك  بأن  النتائج  وتشير  صيدال.  لجمع  الختامية  المالية  والقوائم 

عائد )ال  إحصائية لكفاءة رأس المال الفكري على األداء المالي من خالل العديد من المؤشرات
اإليرادات،   نمو  الممتازة،  األسهم  على  العائد  الملكية،  حقوق  على  العائد  األصول،  على 

السيولة، اإليرادات،  إلى  الربح  خالل    صافي  صيدال  لمجمع  التشغيلية(  الكفاءة  وأخيرا 
للخالفات  2019-2012الفترة) وطرق  حلول  إيجاد  في  الفكري  المال  رأس  يساهم  إذ   ،)

 ي تواجهها الشركاتوالمشاكل المالية الت 

 2( بعنوان: صايم مصطفى، بوقناديل محمددراسة ) •

حالة   دراسة  الجزائر  بورصة  في  المدرجة  األدوية  صناعة  لشركات  المالي  األداء  تقييم 
 2017 – 2014مجمع صيدال 

 
دراسة   -ال الفكري على األداء المالي لشركات صناعة األدوية المدرجة في بورصة الجزائرأثر كفاءة رأس الم ، تمرابط زينب، مشري حسناء  1

 304-284، ص 2021،  1، العدد  6المجلد ، مجلة التمويل واالستثمار والتنمية المستدامة ، 2019-2012حالة مجمع صيدال خالل الفترة 
  –  2014لشركات صناعة األدوية المدرجة في بورصة الجزائر دراسة حالة مجمع صيدال تقييم األداء المالي  ، صايم مصطفى، بوقناديل محمد 2

 86-71، ص 2019، 2، العدد 10المجلد ، مجلة دفاتر اقتصادية ، 2017
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الصناعات   أهم  من  باعتبارها  الصيدالنية  الصناعة  أهمية  إبراز  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
اتيجية، كما سعت الدراسة إلى تقييم األداء المالي لمجمع صيدال خالل الفترة التحويلية االستر 

مؤشر مالي أساسي )مؤشرات التشغيل، مؤشرات النمو،    20( باستخدام  2017  –  2014)
المديونية(.   مؤشرات  الربحية،  مؤشرات  المالي،  السوق  مؤشرات  السيولة،  تم  مؤشرات  وقد 

على   الدراسة  هذه  في  التحليلياالعتماد  الوصفي  مجمع  ،  المنهج  أن  الدراسة  نتائج  بينت 
جميع   خالل  األرباح  تحقيق  على  لقدرته  وذلك  المالية  الناحية  من  حسنة  حالة  في  صيدال 
على   األرباح  وتوزيع  السيولة  وتوفير  التزاماته  جميع  سداد  إمكانية  مع  الدراسة  سنوات 

 المساهمين. 

 1( بعنوان: عيسى حسان الفتاح سعيد السرطاوي، عادل عبددراسة ) •

التحليل المالي كأداة لتقييم األداء المالي للشركات المساهمة الصناعية في فلسطين:  
 (2017-2010دراسة حالة شركات األدوية المدرجة في بورصة فلسطين للفترة ما بين )

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور التحليل المالي كأداة لتقييم أداء المؤسسة االقتصادية،  
ومعرفة وضعها المالي إن كان جيدًا أم ال، ودوره أيضًا في تسليط الضوء على جوانب القوة 

المنهج الوصفي   اتبعت الدراسة والضعف واتخاذ القرارات الصحيحة. وتحقيقًا لهذه األهداف 
النظري والذي تمثل بمفاهيم حول موضوع التحليل المالي وتقييم األداء، والمنهج  للجانب 

التحليلي المرافق للجانب التطبيقي من خالل تحليل القوائم المالية للشركات الممثلة لعينة  
الدراسة وهي شركات األدوية المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين: شركة بيرزيت،  

ركة دار الشفاء لتصنيع األدوية. وتم جمع البيانات الالزمة للتحليل من  شركة بيت جاال، وش
موقع بورصة فلسطين، وكانت هذه البيانات هي الوثائق المحاسبية الخاصة بهذه الشركات  

( التي تمثلت بقائمتي الدخل والمركز المالي، ثم أجريت عليها عملية  2017 -2010) للفترة

 
ن: دراسة  التحليل المالي كأداة لتقييم األداء المالي للشركات المساهمة الصناعية في فلسطي،  الفتاح سعيد السرطاوي، عادل عيسى حسان عبد 1

، العدد  4المجلد ، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية، (2017-2010حالة شركات األدوية المدرجة في بورصة فلسطين للفترة ما بين )

 180-147، ص  2019، 3
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ية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها  الجدولة واستخراج النسب المال
التأكد أن الشركات محل الدراسة تستخدم نتائج التحليل المالي كوسيلة لقياس أدائها المالي.  

تعتمد جميع الشركات محل الدراسة على أدوات التحليل المالي في اتخاذ القرارات المالية و 
استطاعت الشركات محل الدراسة  ، كما توصلت أناكالتوسع وزيادة حجم االستثمارات وغيره

 تحقيق التوازن المالي)بشكل عام( بين السيولة والربحية.  

 1( بعنوان: P.Gaud et E.Jani) دراسة •

déterminants et dynamique de la structure du capital des entreprises 

suisse : une étude empirique 

مؤسسة صناعية   106تحليل محددات هيكل رأس المال لعينة من هدفت الدراسة إلى 
و   2000إلى غاية سنة  1991بلجيكية مسعرة في البورصة خالل الفترة الممتدة من سنة 

ذلك على ضوء مختلف النظريات المفسرة لهيكل رأس المال، و توصال من خالل هذه  
يكل رأس المال هذه المؤسسات تتمثل أساسا في حجم  الدراسة إلى أن العوامل المؤثرة على ه 

المؤسسة، معدل حجم الضمانات، حجم المخاطر العملية، معدل المردودية االقتصادية  
باإلضافة إلى معدل نمو المؤسسة، حيث يرتبط كل من حجم المؤسسة، معدل حجم  

ط معدل المردودية  الضمانات و حجم المخاطر العملية طرديا بالنسبة لالستدانة، بينما يرتب 
 االقتصادية و معدل نمو المؤسسة سلبا بنسبة االقتراض.

 2( بعنوان: MOLAY Éدراسة ) •

La structure financière du capital : tests empiriques sur le marché 

Français 

 
1 P.Gaud et E.Jani, déterminants et dynamique de la structure du capital des entreprises suisse : une étude 
empirique, université de genéve, Avril 2002. 
2 MOLAY É, La structure financière du capital : tests empiriques sur le marché Français, Finance Contrôle 
Stratégie, Volume 8, n° 4, décembre 2005 . 
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نظريتين بديلتين في تفسير الهيكل المالي لرأس المال وهما :   هدفت هذه الدراسة إلى اختبار
( ، وقد أظهر التحليل التجريبي  TOT( و نظرية التوازن )POTنظرية التمويل السلمي ) 

لعينة من مؤسسات فرنسية مدرجة في بورصة باريس ، أن سلوكها التمويلي يتبع نظرية  
تفضل مؤسسات الدراسة التمويل الداخلي  حيث ،  التمويل السلمي على حساب نظرية التوازن 

على التمويل الخارجي ، و عندما تستعمل التمويل الخارجي فإنها تفضل الديون على الرفع 
 من رأس المال . 

   1( بعنوان: Essid Moezدراسة ) •

Les mécanismes de contrôle de la performance globale: le cas des 

indicateurs non financiers de la RSE 

دور مؤشرات تقييم األداء غير المالية في مراقبة األداء الشامل،   معرفة هدفت الدراسة إلى
وكذا أهميتها في تشخيص مدى قدرة المؤسسة على االلتزام بمسؤوليتها االجتماعية من خالل  
تقييم دورها في تحقيق أهداف مختلف األطراف الخارجية ذات المصلحة مع المؤسسة. وقد  

م لمثل هذه المؤشرات لكونها وسيلة أساسية بالنسبة  توصلت الدراسة إلى تأكيد الدور الها
للنظام الرقابي؛ بالنظر لدورها في ربط النظام المحاسبي المالي بنظام قيادة األداء الشامل.  
وتعتبر صعوبة تحديد أهداف كمية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة من أهم العراقيل التي  

هذه المؤشرات، حيث يؤدي ذلك إلى ضرورة تواجهها هذه األخيرة عند اعتمادها على مثل 
االعتماد على عدد كبير من المؤشرات التي يتعين االستناد إليها لتقييم مدى التزامها 

 بمسؤوليتها االجتماعية. 

 

 

 
 

1 Essid Moez, Les mécanismes de contrôle de la performance globale: le cas des indicateurs non financiers de 
la RSE, thèse de doctorat en sciences de gestion, université Paris Sud, France 2009. 
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 المطلب الثاني: مناقشة الدراسات السابقة 

الفترة من خالل تحليلنا لمختلف الدراسات باللغة العربية التي امتدت في أغلبها في 
، الحظنا اعتماد بعضها على بيانات السالسل الزمنية  2019- 2010الزمنية ما بين 

محددات الهيكل المالي في المؤسسة االقتصادية  ( حول  مجلخ سليمو بشيشي وليد  كدراسة )
والتي تم فيها استخدام نموذج   Varدراسة تحليلية قياسية باستخدام أشعة االنحدار الذاتي 

(  مجلخ سليم، بن يونس ياسر، بشيشي وليدي، شأنها في ذلك شأن دراسة )االنحدار الذات 
أثر الهيكل المالي على المردودية المالية دراسة تطبيقية في مؤسسة عمر بن  والمسومة ب 
 2010/2018عمر للفترة 

لكن دراستنا الحالية تختلف من حيث أنها ارتكزت على البيانات المقطعية وليس على  
الزمنية هذا من جهة ومن جهة أخرى فهذه الدراسات األنف ذكرها تناولت متغير  السالسل 

الهيكل المالي إما كمتغير مستقل أو تابع لكن لم تأتي على ذكر األداء المالي وهو المعبر  
 عنه في دراستنا بالمتغير التابع. 

( كدراسة  المقطعية  بالبيانات  استعانة  أيضا  هي  أخرى  دراسات  هنالك  أمينة،  حفافيما  صة 
عباس ب فرحات  والمعنونة  الدولية  (  المالي  اإلبالغ  معايير  تطبيق  تقييم    Ias/ifrsأثر  على 

البورصة   في  المدرجة  للمؤسسة  المالي  لفترة    -األداء  الجزائر  بيوفارم  مجمع  حالة  دراسة 
أثر كفاءة رأس المال الفكري على الموسومة ب   (تمرابط زينب، مشري حسناء)، ودراسة  2019

الجزائراأل بورصة  في  المدرجة  األدوية  صناعة  لشركات  المالي  مجمع    -داء  حالة  دراسة 
الفترة   خالل  )2019-2012صيدال  دراسة  الى  بااليضافة  بوقناديل  ،  مصطفى،  صايم 

تقييم األداء المالي لشركات صناعة األدوية المدرجة في بورصة الجزائر   ( المعنونة بمحمد
مجمع صيدال   حالة  تحليلها  2017  –  2014دراسة  في  إرتكزت  الدراسات  هذه  أن  رغم   ،

على البيانات المقطعية إال أنها لم تجمع متغيري الدراسة الحالة في موضوع واحد كما أنها  
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البورصا من  تتخذ  بعض    تكانت  من  اتخذت  التي  دراستنا  عكس  على  لدراساتها  كمحل 
 البنوك التجارية العمومية الجزائرية كعينة لدراسة.

السالسل   فيها  تستخدم  لم  تحليلية  دراسات  كانت عبارة عن  فقد  األخرى  الدراسات  باقي  أما 
 الزمنية أو البيانات المقطعية بالرغم من تناولهم لموضوع بمتغير واحد على األقل. 

 : ملخص الفصل

المالي  يتعلق تمويل    الهيكل  ويتمثل  بكيفية  المؤسسة  استثمارات  أو  موجودات  إجمالي 
ة  ي ذلك في الجانب األيسر للميزانية، أي جانب المطلوبات وحقوق المساهمين الذي يبين كاف

وأنواع   أشكال  جميع  يمثل  المالي  الهيكل  أن  أي  المؤسسة.  تستخدمها  التي  التمويل  وسائل 
 . ة ة أو خارجي داخلي التمويل سواء ملكية أو اقتراض، وسواء كانت من 

تسيير   مع هعت والوحسن  المصادرامل  إيجابيا    ذه  ينعكس  جيد  تمويل  مزيج  لنا  يشكل 
للمؤسسة المالي  األداء  يعد ا،  على  الماليا  ذ  أي    ألداء  ركيزة  تعد  التي  المالية  اإلدارة  لب 

ترتبط    مؤسسة مهما كانت طبيعتها ودرجة نموها؛ حيث أنها تساهم في استمراريتها نتيجة أنها
بالحصول على المتعلقة  القرارات  اتخاذ  أم   بعملية  بما    اواستثماراتهثل  األموال بشكل  بكفاءة، 

مة في تحقيق  همين، وبالتالي المساهيكفل تعظيم القيمة السوقية لمشركة أو تعظيم ثروة المسا
    واالستمرارو البقاء هدف األسمى لمشركة  هال



 

 

 

 

 

 

 
 

  
:فصل الثانيال   

دراسة الميدانيةال  
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 تمهيد:

 متسي لياإلطار المفاهيمي للهيكل المالي واألداء الماعد التطرق في الجزء النظري إلى ب
تطبيقية للتعرف على أثر  دراسةإسقاط الجانب النظري على الواقع من خالل هذا الفصل 
 نمتكونة مبالتركيز على عينة  على األداء المالي في البنوك التجارية بالجزائر الهيكل المالي

ء ة لبنا، وباالعتماد على األساليب اإلحصائيالتجارية العاملة في الجزائرمجموعة من البنوك 
ى استخدام تحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية لتوضيح مد النموذج المناسب حيث تم

لفترة خالل ا في الجزائر العاملة التجارية لبنوكلعلى األداء المالي  ماليالهيكل التأثير 
2010-2018.  

  :كاآلتي ينومن أجل التحليل واختبار الفرضيات قمنا بتقسيم الفصل إلى مبحث

 الطريقة واألدوات؛المبحث األول:  
 ومناقشة النتائج. اختبار الفرضيات: المبحث الثاني 
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 الطريقة واألدواتالمبحث األول: 

، سنتناول في هذا المبحث عرض الطريقة التي تم فيها تحديد مجتمع الدراسة وعينتها
ومصادر جمع البيانات لمتغيرات الدراسة والتعريف بها وعرض النموذج القياسي المتبع 

 الدراسة.

 المطلب األول: الطريقة المتبعة في الدراسة

ائر في الجز  تمثل مجتمع الدراسة بجميع البنوك التجارية العاملةمجتمع وعينة الدراسة: أوال: 
 ، أما في فيما يتعلق2020بنك تجاري حسب تقرير البنك المركزي سنة  20والبالغ عددها 

 6بنوك عمومية و 6بنك منها  12بعينة الدراسة فقد تم تطبيق الدراسة على عينة عددها 
ت ي تمثلليها الدراسة والتإرة الزمنية التي تطرقت بنوك خاصة، مع األخذ بعين االعتبار الفت

 ، وهي موضحة في الجدول التالي:2018إلى غاية  2010من سنة 

 : عينة الدراسة1الجدول 

 البنوك الخاصة البنوك العمومية

 بي ان بي باريباس الجزائر  البنك الوطني الجزائري 

 سوسيتي جنرال الجزائر بنك الفالحة والتنمية الريفية

 الجزائر-تراست بنك بنك التنمية المحلية

 بنك االسكان للتجارة والتمويل الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

 المؤسسة البنكية العربية البنك الخارجي الجزائري 

 بنك فرانسا الجزائر القرض الشعبي الجزائري 

 من إعداد الطالبان المصدر:
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 مصادر جمع البياناتثانيا: 

 الدراسة في عملية جمع البيانات بهدف تحقيق أهداف الدراسة على الدراساتاعتمدت 
 بنوكال رة عنالسابقة باإلضافة إلى المراجع العربية واألجنبية والتقارير المالية السنوية الصاد

 وكذا موقع السجل التجاري. محل الدراسة والمنشورة في مواقعها االلكترونية الرسمية

 اسةمتغيرات الدر ثالثا: 

بقة تم تناول في هذا الجزء التطبيقي مجموعة من المتغيرات وذلك بناء على الدراسات السا
 ، كالتالي:التي تناولت الموضوع محل البحث من عدة زوايا

  الية:المتغير التابع: األداء المالي مقاسا بالعائد على األصول، يحسب بالعالقة الت 

 مجموع األصول العائد على األصول = النتيجة الصافية /

 الية: ة التوالتي تحسب بالعالق ،المتغير المستقل: الهيكل المالي مقاسا بالرافعة المالية 

 الرافعة المالية = مجموع الديون / مجموع األصول

 الجدول التالي: ويمكن توضيحها في

 : متغيرات الدراسة وطرق قياسها2الجدول 

 الرمز طريقة القياس المتغير
 التابعالمتغير 

 ROE مجموع األصولالنتيجة الصافية/  األصولالعائد على 
 المتغيرات المستقلة

 CR مجموع األصول /مجموع الديون  الهيكل المالي
 من إعداد الطالب المصدر:
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 المطلب الثاني: األدوات المتبعة في الدراسة

نات في تحليل بياعلى نموذج من نماذج االقتصاد القياسي المتمثل اعتمدنا في دراستنا
تجارية على األداء المالي للبنوك ال الهيكل المالي( من أجل تحديد أثر Panel Dataالبانل )

وعة لمجم العاملة في الجزائر، كونه النموذج المالئم لبيانات هذه الدراسة والتي تشكل بيانات
 (.2018-2010من األفراد )بنوك تجارية( خالل فترة زمنية )

 اذج بيانات البانللنم: مدخل أوال

 ( Panel Dataتعريف نماذج بيانات البانل ) -1

نعني بمصطلح بيانات نماذج البانل أو السالسل الزمنية المقطعية مجموعة من  
ين بالمشاهدات التي تتكرر عند مجموعة األفراد في عدة فترات من الزمن، بحيث أنها تجمع 

خصائص كل من البيانات المقطعية والسالسل الزمنية في نفس الوقت، فإذا كانت الفترة 
منية من رة الز نسمي نموذج البانل بـ "المتوازن"، أما إذا اختلفت الفتالزمنية نفسها لكل األفراد 

 فرد آلخر يكون نموذج البانل "غير متوازن". 

والجدير بالذكر، بأن هناك عدة تسميات لبيانات البانل فقد تسمى البيانات المدمجة  
 Longitudinalوالتي تشتمل على إعداد كبيرة من المفردات، كما قد تسمى أيضا بيانات"

Data  عندما تحتوي على سالسل زمنية طويلة، وأي من هذه التسميات متماثلة، بحيث أن "
استخدامها في األدب التطبيقي كان عاما، والتسمية التي سنعتمد عليها في دراستنا ستكون 

 (.Panel Dataبيانات البانل )

 مميزات السالسل الزمنية المقطعية -2

لعديد ها، باتحليل البيانات الزمنية بمفردها أو البيانات المقطعية بمفرديتفوق تحليل بانل على 
 من المزايا كما تختصر في:



 الدراسة الميدانية                                                                        :  الفصل الثاني
 

 
32 

ية، التحكم في التباين الفردي، الذي قد يظهر في حالة البيانات المقطعية أو الزمن -
 والذي يقضي الى نتائج متحيزة؛

، مقطعية أو الزمنيةتتضمن بيانات بانل محتوى معلوماتي، أكثر من تلك التي في ال -
، كما أن مشكلة االرتباط ىوبالتالي إمكانية الحصول على تقديرات ذات ثقة اعل

المشترك بين المتغيرات تكون أقل حدة من بيانات السالسل الزمنية، ومن جانب 
آخر، تتميز بيانات بانل عن غيرها بعدد أكثر من درجات الحرية وكذلك بكفاءة 

 أفضل؛ 

يانات إمكانية أفضل لدراسة ديناميكية التعديل، التي قد تخفيها البتوفر نماذج بانل  -
المقطعية كما أنها أيضا تعتبر مناسبة لدراسة فترات الحاالت االقتصادية، مثل 

ط البطالة، الفقر والنمو وغيرها ومن جهة أخرى، ممكن من خالل بيانات بانل الراب
 .بين سلوكيات مفردات العينة من نقطة زمنية ألخرى 

تساهم في الحد من إمكانية ظهور مشكلة المتغيرات المهملة، الناتجة عن خصائص  -
 تخدامالمفردات غير المشاهدة، والتي تقود عادة الى تقديرات متحيزة، وتبرز أهمية اس

ير بيانات بانل في أنها تأخذ في االعتبار ما يوصف " بعدم التجانس أو االختالف غ
 ؛ينة سواء المقطعية أو الزمنيةالملحوظ " الخاص بمفردات الع

الذي قد  إن استخدام معطيات البانل سيتيح لنا التخفيف من مشكلة التعدد الخطي، -
ور الشائعة الظه الخطأ ومشكلة انعدام ثبات تباين حديظهر بين المتغيرات المستقلة 

 القياسية. عند استخدام بيانات المقطع العرضي في تقدير النماذج
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 النماذج األساسية لبيانات البانل ثانيا:

تتمثل نماذج بيانات البانل في ثالثة أشكال رئيسية هي: نموذج االنحدار التجميعي  
(Pooled Regression Model (PRM)( نموذج التأثيرات الثابتة ،)Fixed Effects 

Model (FEM)(( ونموذج التأثيرات العشوائية )REM). (Random Effects Mode  

من الفترات الزمنية فان نموذج بيانات بانل   Tمن المشاهدات المقطعية في  Nلدينا  ليكن
 1يعرف بالصيغة اآلتية:

yit =  B0(i) +  ∑ BjXj(it) +  ε(it), i = 1,2, … . N t =K
i=1

1,2 … … T … … . (1)  

 t،𝐵0(𝑖)عند الفترة الزمنية  iتمثل قيمة متغير االستجابة )التابع(في المشاهدة  𝑦it  حيث أن 
تمثل قيمة  𝑥j(it)تمثل قيمة ميل خط االنحدار،   i،𝐵iتمثل قيمة نقطة التقاطع في المشاهدة 

تمثل قيمة الخطأ في  𝜀𝑖𝑡، وانtعند الفترة الزمنية  iفي المشاهدة  jالمتغير التفسيري 
ما يمكن تفسيره بحيث تعتمد تقدير المعلمات للنموذج في  tعند الفترة الزمنية  iالمشاهدة 
 ( على نوع نموذج بيانات بانل المستخدم23المعادلة )

 نموذج االنحدار التجميعي -1

 𝐵0(𝑖)يعتبر هذا النموذج من أبسط نماذج بيانات البانل حيث تكون فيه جميع المعامالت 
ثابتة لجميع الفترات الزمنية )يهمل أي تأثير للزمن( بإعادة كتابة النموذج في المعادلة    𝐵iو
 2( نحصل على نموذج االنحدار التجميعي و بالصيغة اآلتية:1)

                                                           
، أطروحة دكتوراه منشورة، "-دراسة مقارنة مع مجموعة من الدول العربية–الجزائري "أثر نظام سعر الصرف على ميزان المدفوعات  دوحة سلمى،1

 .185، ص 2018كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أم البواقي، الجزائر، 
، ص 2012، 21ع ، مجلة العراقية للعلوم اإلحصائيةال، "اختيار النموذج في نماذج البيانات الطويلة الثابتة والعشوائية"زكريا يحي الجمال،  2

 .9-5ص
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yit = 𝐵0 + ∑ 𝐵𝑗 

𝑘

𝑖=1

𝑋𝑗 (𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡  , 𝑖 = 1,2, … , 𝑁  𝑡 = 1,2, … . , 𝑇 … … (2) 

𝜎εو  E(𝜀𝑖𝑡)=0ن أحيث 
2=var(𝜀𝑖𝑡) 

ة تستخدم طريقة المربعات الصغرى االعتيادية في تقدير معلمات النموذج في المعادل
( بعد أن ترتيب القيم الخاصة بمتغير االستجابة والمتغير التوضيحي بداء من أول 2)

 (.N*Tمجموعة بيانات مقطعية وهكذا وبحجم مشاهدات مقداره )

 نموذج التأثيرات الثابتة -2

تة يكون الهدف هو معرفة سلوك كل مجموعة بيانات مقطعية على حده نموذج التأثيرات الثاب
 iBتتفاوت من مجموعة إلى أخرى مع بقاء معامالت الميل  0Bمن خالل جعل معلمة القطع 

ثابتة لكل مجموعة بيانات مقطعية )أي سوف نتعامل مع حالة عدم التجانس في التباين بين 
 1الثابتة يكون بالصيغة اآلتية:المجاميع(، وعليه فإن نموذج التأثيرات 

yit = 𝐵0(𝑖)
+ ∑ 𝐵𝑗 

𝑘

𝑖=1

𝑋𝑗 (𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡  , 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 𝑡 = 1,2, … , 𝑇 … (3) 

𝜎εو  E(𝜀𝑖𝑡)=0حيث أن 
2=var(𝜀𝑖𝑡) 

لكل مجموعة بيانات مقطعية ال  0Bيقصد بمصطلح التأثيرات الثابتة بأن المعلمة 
تتغير خالل الزمن وإنما يكون التغير فقط في مجاميع البيانات المقطعية لغرض تقدير 

قطعية بالتغير بين المجاميع الم 0B( والسماح لمعلمة القطع 3معلمات النموذج في المعادلة )
م ث( لكي نتجنب حالة التعددية الخطية التامة N-1عادة ما تستخدم متغيرات وهمية بقدر )

 تستخدم طريقة المربعات الصغرى االعتيادية. 

                                                           
 .180محمد رزقي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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مية ويطلق على نموذج التأثيرات الثابتة اسم نموذج المربعات الصغرى للمتغيرات الوه
(Least Squares Dummy Variable Model بعد إضافة المتغيرات الوهمية .)D  في

 وذج بالشكل اآلتي: ( يصبح النم3المعادلة )

yit = 𝑎1 + ∑ 𝑎𝑑
𝑁
𝑑=2 𝐷𝑑 + ∑ 𝐵𝑗 

𝑘
𝑖=1 𝑋𝑗 (𝑖𝑡) +  𝑖 = 1,2, … , 𝑁 𝑡 =

1,2, … , 𝑇 …(4) 

𝑎1حيث يمثل المقدار    + ∑ 𝑎𝑑
𝑁
𝑑=2 𝐷𝑑  التغير في المجاميع المقطعية

 بالشكل اآلتي: 1a( بعد حذف4ويمكن كتابة النموذج بالمعادلة ) 0Bلمعلمة القطع 

𝑦𝑖𝑡 =  ∑ 𝑎𝑑𝐷𝑑

𝑁

𝑑=1

+ ∑ 𝐵𝑗𝑋(𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡, 𝑖 = 1,2 … … , 𝑁 𝑡 = 1,2 … . 𝑇 … (5)

𝐾

𝑖=1

 

 نموذج التأثيرات العشوائية. -3

على عكس نموذج التأثيرات الثابتة يتعامل نموذج التأثيرات العشوائية مع اآلثار 
المقطعية والزمنية على أنها معالم عشوائية وليست معالم ثابتة، بحيث يقوم هذا االفتراض 

المستخدمة في التطبيق مسحوبة بشكل عشوائي وبالتالي فإن معلمات انحدار  على أن العينة
كمكون عشوائي عبر المفردات   ᵢα النموذج تمثل العينة بأكملها، ولهذا يعامل األثر الفردي

باإلضافة إلى قاطع متوسط المجموعة ككل، ومن هنا يظهر االختالف بين األثر العشوائي 
ظر إلى األثر الفردي كانحراف معلمتين لدالة االنحدار ناتج عن والثابت، فاألثر الثابت ين

في و اختالف القاطع بين الوحدات فهو يفترض أن كل دولة أو كل سنة تأخذ قاطعا مختلفا، 
هذه الحالة يكون األثر الفردي مرتبطا مع المتغيرات المستقلة وبذلك يحسب االختالف داخل 

عن توسطها ومن ثم يدرج  i  سة الزمنية للوحدةكل مجموعة بأخذ انحراف مشاهدات السل
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االختالف لكل وحدة في النموذج، وبالتالي يدعى نموذج األثر الفردي بالمقدرة ضمن 
 Units Estimator-Within."1الوحدات "

في حين أن منهج اآلثار العشوائية يعتبر أعم وأشمل من األثر الثابت فهو يفترض أن  
في حدها العشوائي، بحيث ينظر إلى األثر الثابت كحالة كل دولة أو كل سنة تختلف 

" ضمن األثر العشوائي، ألن نموذج مكونات الخطأ يجمع بين Within-Unitsخاصة "
االختالف داخل كل وحدة عبر الفترات الزمنية باإلضافة إلى االختالف بين الوحدات 

"Between-Units في نموذج التأثيرات الثابتة يكون حد الخطأ "، ومنه𝜀𝑖𝑡  طبيعي بوسط
𝜎εمقدراه صفر وتباين مساوي إلي

ولكي تكون معلمات نموذج التأثيرات الثابتة صحيحة  2
وغير متحيزة عادة ما يفرض بأن تباين الخطأ ثابت )متجانس( لجميع المشاهدات المقطعية 

ن كل مجموعة من مجاميع المشاهدات المقطعية وليس هناك أي ارتباط ذاتي خالل الزمن بي
في فترة زمنية محددة يعتبر نموذج التأثيرات العشوائية نموذجا مالئما في حالة وجود خلل في 

 2أحد الفروض المذكورة أعاله في نموذج التأثيرات الثابتة.

𝐵0(𝑖)في نموذج التأثيرات العشوائية سوف يعامل معامل القطع 
ه معدل كمتغير عشوائي ل 

  أي:  μمقداره 

𝐵0(𝑖) = 𝑢 + 𝑉𝑖  , 𝑖 = 1,2, … … , 𝑁 … … … . (6) 

ل ( نحصل على نموذج التأثيرات العشوائية وبالشك4( في المعادلة )6وبتعويض المعادلة )
 اآلتي: 

yit = 𝑢 + ∑ 𝐵𝑗𝑋𝑗(𝑖𝑡) +  𝜀𝑖𝑡 , 𝑖 = 1,2, … … . , 𝑁 𝑡 = 1,2, … . , 𝑇

𝑘

𝑖=1

… … . (7) 

                                                           
دولة  18تأثير أنظمة سعر الصرف على النمو االقتصادية في الدول النامية دراسة قياسية باستخدام بيانات البانل لعينة من "بدراوي شهيناز،  1

 .213، ص 2015، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، الجزائر، ورةأطروحة دكتوراه منش، "(2012-1980نامية )
، كلية العلوم أطروحة دكتوراه منشورة ،"تأثير االستثمار األجنبي المباشر على نمو اقتصاديات الدول العربية )دراسة قياسية("جلولي نسيمة،  2

 .190، ص 2017جامعة تلمسان، الجزائر، ، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
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، وبهذا يطلق على نموذج  iيمثل حد الخطأ في مجموعة البيانات المقطعية  iVحيث أن 
( بسبب Error Components Modelالتأثيرات العشوائية أحيانا نموذج مكونات الخطأ )

ويمتلك نموذج التأثيرات  𝜀𝑖𝑡و  iV( يحوي مركبين للخطأ هما 7أن النموذج في المعادلة )
   العشوائية خواص رياضية منها: 

0=E(𝜀𝑖𝑡)  و𝜎ε
2=var(𝜀𝑖𝑡) 

 ليكن لدينا حد الخطأ المركب األتي:

𝜀𝑖𝑡+ I= Vit W 

 حيث أن:   

E (𝑤𝑖𝑡)=0 ......Var(𝑤𝑖𝑡) = σ2v +  σ2 

ة تفشل طريقة المربعات الصغرى االعتيادية في تقدير معلمات نموذج التأثيرات العشوائي
كونها تعطي مقدرات غير كفؤة ولها أخطاء قياسية غير صحيحة مما يؤثر في اختبار 

 ال يساوي الصفر أي: isWو   Witالمعلمات كون أن التباين المشترك بين 

‡s ‡0 , tv 2σ) = is, Witcov (W 

 اختبارات المفاضلة بين نماذج بيانات البانل ثالثا:

 Hausman (1978  ) اختبار -1

(، في حالة وجود اختالف جوهري بين التأثيرات الثابتة 1978) Hausmanيستخدم اختبار 
 والعشوائية

 بالعالقة التالية: Hausman يعطى اختبار

)8) ……(�̂�𝑙𝑠𝑑𝑣  − �̂�𝐺𝐿𝑆( 1-) ]�̂�𝐺𝐿𝑆(Var -)�̂�𝑙𝑠𝑑𝑣( Var)[�̂�𝑙𝑠𝑑𝑣  − 𝛽𝐺𝐿𝑆=(W 
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�̂�𝑙𝑠𝑑𝑣)حيــث   − �̂�𝐺𝐿𝑆)  تمثل الفرق بين مقـدرات التأثيرات الثابتـــة والتأثيـرات العشوائيـة 

هي الفرق بين مصفوفة التباين المشترك لكل من مقدرات  Var (�̂�𝑙𝑠𝑑𝑣)- Var(�̂�𝐺𝐿𝑆) و
  التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية.

أي عدد  k-1في ظل فرضية العدم توزيع كاي تربيع مع درجة حرية  Wتتبع 
مع القيمة الجدولية،  wالمتغيرات المستقلة باستثناء الحد الثابت. وبمقارنة القيمة المحسوبة لـ 

قبول فرضية العدم تكون األفضلية لتأثيرات العشوائية وأما إذا قبلت الفرضية البديلة فإذا تم 
 1فان نموذج التأثيرات الثابتة يكون هو األفضل.

 حيث تكون الفرضيات كما يلي:

 𝐻0نموذج التأثيرات الثابتة هو المالئم ..................

 𝐻1...............نموذج التأثيرات العشوائية هو المالئم 

 اختبار فيشر المقيد -2

 2يعطى بالصيغة اآلتية: 

F(N − 1, NT − N − k) =

 (RFEM − RPM )
(N − 1)

(1 −  (RFEM )/(NT − N − k)
  … … . (9) 

يمثل معامل التحديد عند استخدام نموذج   FEMRهي عدد المعلمات المقدرة وأن  kحيث أن 
يمثل معامل التحديد عند استخدام نموذج االنحدار التجميعي.  PRM R التأثيرات الثابتة و

كبر أو أ( 8فإذا كانت قيمة المعادلة ) F(a,N-1,Nt-N-k)( مع 9تقارن نتيجة المعادلة )

                                                           
أطروحة دكتوراه ، "تأثير أنظمة سعر الصرف على التضخم والنمو االقتصادي دراسة نظرية واقتصادية باستخدام بيانات بانل"محمد جبوري،  1

 .346 ، ص2013، الجزائر، تلمسانجامعة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية،  ،منشورة
 .331محمد جبوري، مرجع سبق ذكره، ص 2
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( عندئذ 0.05أقل من أو تساوي  P-valueمساوية إلى القيمة الجدولية )أو إذا كانت قيمة 
 فان نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج المالئم لبيانات الدراسة. 

 حيث تكون الفرضيات كما يلي:

 𝐻0نموذج االنحدار التجميعي هو النموذج المالئم ...........

 𝐻1نموذج التأثيرات الثابتة هو المالئم ......................

( وهو 1980) Paganو  Breuschهذا االختبار اقترحه الغرانج   اختبار مضاعف -3
يتبع توزيع كاي تربيع ذو درجة حرية واحدة، كما يعتمد هذا االختبار على مضاعف 

Lagrange   المتعلق باألخطاء الناتجة عن طريقة المربعات الصغرى  وتعطى عبارته
 1بالعالقة التالية  :

 𝐿𝑀 =  
𝑛𝑇

2(𝑇 − 1)
(

∑ (∑ �̂�𝑖𝑡
𝑇
𝑡=1 )2𝑛

𝑖=1

∑ ∑ �̂�𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1
𝑛
𝑖=1

− 1 )

2

 

 حيث تكون الفرضيات كما يلي:

 𝐻0نموذج االنحدار التجميعي هو النموذج المالئم ...........

 𝐻1هو المالئم ...................العشوائية نموذج التأثيرات 

بيع المحسوبة أكبر من قيمة كاي تر  LMويتم الحكم على االختبار كالتالي: إذا كانت قيمة 
 )درجة واحدة(، نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة.

 

 

                                                           
دور سياسة الدعم الحكومي في تمويل القطاع الفالحي في الجزائر دراسة حالة واليتي أم البواقي وخنشلة خالل الفترة "لخميسي الواعر،  1

 .182، ص 2019جامعة غرداية، الجزائر، ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، أطروحة دكتوراه منشورة، "2000-2016
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 المبحث الثاني: عرض النتائج ومناقشة الفرضيات

سيتم من خالل هذا المبحث عرض التحليل االحصائي لمتغيرات الدراسة )الوسط 
نل ض نتائج تقدير نماذج الباالحسابي، االنحراف المعياري ومعامل االرتباط(، ومن ثم عر 

 ات.لفرضيوالمفاضلة بينها لتحديد النموذج المالئم للدراسة، وأخيرا تفسير النتائج ومناقشة ا

 المطلب األول: التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

 مثلةالم التفسيرية المتغيرات على اإلحصائية االختبارات من مجموعة بإجراء القيام تم
 :الدراسة، وهذا ما يوضحه الجدول التالي في نموذج

 : التحليل الوصفي للمتغيرات3الجدول 

 أكبر قيمة أقل قيمة االنحراف المعياري  الوسط الحسابي عدد المشاهدات المتغيرات
ROA 108 0.02051 0.01198 0.00023 0.06583 
LV 108 0.64378 0.19866 0.00413 0.95022 

 (01حسب الملحق رقم ) EVIEWS 10باالعتماد على مخرجات  من إعداد الطالبان المصدر:

( الذي كان له أكبر LVمؤشر الرافعة المالية )من خالل الجدول أعاله يتبين أن 
، والذي كانت أكبر قيمة له بـ 0.19866بانحراف معياري  0.64378متوسط حسابي بـ 

( وأصغر قيمة له CNEPللصندوق الوطني للتوفير واالحتياط ) 2013في سنة  0.95022
 .(BDLلبنك التنمية المحلية ) 2012 في سنة 0.00413بـ 

مؤشر العائد على األصول كان له أصغر متوسط حسابي بـ بينما نالحظ أن 
في سنة  0.06583، والذي كانت أكبر قيمة له بـ 0.01198بانحراف معياري  0.02051

 2012 في سنة 0.00023( وأصغر قيمة له بـ Trust Bankلتراست بنك ) 2010
 (.CNEPللصندوق الوطني للتوفير واالحتياط )
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 الساكن المطلب الثاني: تقدير نماذج البانل

اكنة من خالل هذا المبحث سيتم اختبار الفرضيات الرئيسية من خالل تقدر نماذج البانل الس
 كالتالي:وذلك لدراسة أثر المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة، والفرضية 

- 1H  األصولمعدل العائد على  بين الرافعة الماليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 %.5للبنوك التجارية العاملة في الجزائر عند مستوى داللة 

 الساكن تقدير نماذج البانلأوال: نتائج 

التابعة يتم التقدير باستخدام نماذج البيانات  بعدما تعرفنا على المتغيرات المستقلة والمتغيرات
الطولية الثالثة وهي نموذج االنحدار التجميعي، نمـوذج التأثيرات الثابتـة ونمـوذج التأثيـرات 

 العشوائية، ويمكن كتابة معادلة النموذج كاآلتي:

 والجدول أدناه يوضح نتائج التقدير لنماذج بيانات البانل الثالثة

 نتائج التقدير لنماذج بيانات البانل الثالثة :4الجدول 

 ROAالعائد على األصول المتغير التابع: 

 المتغيرات
 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي

Coefficient 
(p-value) 

Coefficient 
(p-value) 

Coefficient 
(p-value) 

(Constant) 
0.196529 
(0.0000) 

0.195788 
(0.0000) 

0.195849 
(0.0000) 

LV 
1.211072 
(0.0000) 

1.216942 
(0.0000) 

1.216463 
(0.0000) 

i, tε + itLV1β+ 0β=  t, iARO 
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Squared-R 0.361626 0.793094 0.496596 
F-Statistic 60.04693 30.34544 104.5664 
p-value 0.000000 0.000000 0.000000 

 (01)الملحق رقم EVIEWS 10باالعتماد على مخرجات  من إعداد الطالبان المصدر:

  يتبين من خالل الجدول أعاله أن:

( F-Statistic%، حيث بلغت )5نموذج االنحدار التجميعي معنوي عند مستوى معنوية  -
 %.36.16( R-Squared، كما بلغت قيمة )60.046

( F-Statistic%، حيث بلغت )5نموذج التأثيرات الثابتة معنوي عند مستوى معنوية  -
 %.79.3( R-Squared، كما بلغت قيمة )30.345

( F-Statistic%، حيث بلغت )5نموذج التأثيرات العشوائية معنوي عند مستوى معنوية  -
 %.49.65( R-Squared، كما بلغت قيمة )104.566

 التالين:ارين لتحديد النموذج المالئم يتم االعتماد على االختب المفاضلة بين النماذج:ثانيا: 

 ( Breusch and Pagan LMاختبار مضاعف الغرانج ) -

 تنص فرضيات االختبار على:

 0Hنموذج االنحدار التجميعي هو المالئم......................

 1Hنموذج التأثيرات الثابتة أو العشوائية هو المالئم............

 Breuschقيمت اختبار )( أن 02حيث تشير نتائج االختبار الموضحة في الملحق رقم )
and Pagan LM ومنه 5وهي معنوية عند مستوى معنوية  167.3458( قد بلغت ،%

 .نموذج التأثيرات الثابتة أو العشوائية هو المالئمأي أن   1Hقبول الفرضية
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 نموذج التأثيرات الثابتة يستخدم هذا االختبار للمفاضلة بين(: Hausmanاختبار ) -
 يستند هذا االختبار إلى الفرضيتين التاليتين:والعشوائية، حيث 

 0Hنموذج التأثيرات العشوائية هو المالئم.................

 1Hنموذج التأثيرات الثابتة هو المالئم...................

قد ( Hausman) أن قيمت اختبار 02تشير نتائج االختبار الموضحة في الملحق رقم 
( 0H) قبول الفرضية%، ومنه 5ة عند مستوى معنوية وهي غير معنوي 0.000474بلغت 

 هو المالئم. عشوائيةأي أن نموذج التأثيرات ال

( تصبح المعادلة كما 06من خالل نموذج التأثيرات العشوائية الموضح في الجدول رقم )
 يلي:

0.195849= t, iROA itLV 1.216463+ 

 . اختبار الفرضيات3.2.4

 وفق نموذج التأثيرات العشوائية إلى:تشير نتائج معادلة االنحدار 

ما ، حيث أنه كلاألصولومعدل العائد على الرافعة المالية  وجود عالقة طردية بين مؤشر -
 وحدة، 1.21بـ  األصولبوحدة واحدة زاد معدل العائد على الرافعة المالية  زاد مؤشر

 بين الرافعة، أي توجد عالقة ذات داللة إحصائية H1وبالتالي قبول الفرضية البديلة 
اللة دللبنوك التجارية العاملة في الجزائر عند مستوى  األصولمعدل العائد على  المالية

5.% 
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 خالصة الفصل

ي على األداء المال الهيكل الماليتم في هذا الفصل إجراء دراسة قياسية ألثر رأس 
العتماد با(، وذلك 2018-2010ائر خالل الفترة )بنك عامل في الجز  12لعينة مكونة من 

بمعدل  كما تم التعبير عن األداء الماليالرافعة المالية لقياس متغير الهيكل المالي، على 
 .العائد على األصول

 ( إلى:Eviews 10) رت نتائج تقدير نماذج البانل الساكن باستخدام برنامجاوقد أش

  النموذج المالئم لهذه الدراسةنموذج التأثيرات العشوائية هو 
  ن ، وهذا يشير إلى وجود عالقة ارتباط قوية وموجبة بي0.7046بلغ معامل االرتباط

جية الرافعة المالية ومعدل العائد على حقوق الملكية، أي أن نسبة االستدانة الخار 
 تؤثر إيجابًا على األداء المالي في البنوك.

  متغير المستقل )الرافعة المالية( يساهم فيأي أن ال 0.4965بلغ معامل التحديد 
 %، 49.65تفسير المتغير التابع )األداء المالي( بنسبة 

  األصولومعدل العائد على الرافعة المالية  بين مؤشر أثر ذو داللة احصائيةوجود ،
بـ  ولاألصبوحدة واحدة زاد معدل العائد على الرافعة المالية  حيث أنه كلما زاد مؤشر

داء ، وهذا يدل على أن الهيكل المالي األمثل لتحقيق األثر اإليجابي لألدةوح 1.21
 المالي. 
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 لبنوكل األداء الماليعلى  الهيكل الماليحاولنا من خالل هذه الدراسة معرفة أثر 
ابت ، الثالتجارية العاملة في الجزائر من خالل تقدير نماذج بانل الساكنة )النموذج التجميعي
ية ي عملفوالعشوائي(، وبعد المفاضلة بين هذه النماذج تم اعتماد نموذج التأثيرات العشوائية 

نة عي في األداء الماليعلى  الهيكل الماليالتحليل باعتباره األكثر كفاءة في قياس أثر 
 :البنوك محل الدراسة، وقد تم التوصل إلى نتيجة عامة مفادها

ة في التجارية العامل األداء المالي للبنوكأثر إيجابي على  هيكل الماليأنه يوجد لل
ى الجزائر ولكن هذا األثر طفيف، ويمكن تفسير هذه النتيجة على اعتبار أن البنوك تتوخ

سطة وتقوم باستثمار أموالها إال في المجاالت المتو أموالها  الحلول على مصادرالحذر في 
 الخطر وذلك تبعا لسياساتها االحترازية.

 خرجت دراستنا بجملة من التوصيات نذكرها فيما يلي: 

ا معلى البنوك التجارية الجزائرية العمل على بعث المنافسة مع غيرها من البنوك وهو  -
 ي؛سيساعد كثيرا في إثراء وتطوير القطاع المصرف

له  ة لمايجدر بالبنوك التجارية زيادة االهتمام بعملية اإلفصاح الدوري عن قوائمها المالي -
 من دور في دعم الشفافية في عملها وتطوير أدائها وهو ما يساهم في رفع ربحيتها؛

ضرورة قيام البنوك بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الخسائر الناتجة عن  -
 ة معلومات بهذه الخسائر توضح أسباب هذه الخسائر واألساليب، وبناء قاعداالستدانة

 التي استخدمت في تسييرها؛

مع  ،دانةلالستعلى مديري البنوك التجارية االلتزام والتقيد بصورة أكبر بالمعايير السليمة  -
مراعاة تنويع محفظة القروض بهدف توزيع المخاطر وتجنب مخاطر التركيز على قطاع 

 ء.اقتصادي أو عمال
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 :ملخص
 

قيدد ألر ددسلدر يلدد لدرلدد ردلء ددللديتديلدرلدد ردل دددلدر  دد  لهددت الدرتسد ددىلترددللو   دد ل ل
  ددد  لل6  ددد لل  ددد لل12ء  دددىلءدددتته لرجسيدددالدرتسد دددىلء دددلل رقدددتل،لدرجزدئدددسلدروج سيدددىل دددد
ر  ددد لتةلدرزل يدددىلدروددددلو سقدددالعددد اللدبءوبددد سلدر ودددسلبل  ددد  لة  دددى،للددد لديةددد لل6ءل ليدددىل ل

،لوددالد ددوةتدال لدد  نلدرب  دد لرقيدد أل2018ترددللي يددىلل2010درتسد ىل درودددلول  دداللددالل دد ىل
در يلدد لدرلدد ردللق  دد لب رسد عددىلدرل وق ىل دددللدرلوغ سللدرتسد ىل  ثلول  لليلدرعالقىل  الللوغ سل

.ل قددتلو  دد الديتديلدرل ردللق   لب رع ئتلء ددللدي دد  ،لرل لب ر  بىلر لوغ سلدرو ب لدرل ريى
ء ددلل لعددت لدرع ئددتلدرسد عددىلدرل ريددىلل دد الللر ددسلر ددسل  لتبرددىلد  دد ئيى جدد تلدرتسد ددىلترددلل

   دددتةل د دددتةلزدتللعدددت لدرع ئدددتلء دددللدرسد عدددىلدرل ريدددىلل  دددثلر ددد لل لددد لزدتللر دددسل؛دي ددد  
،ل هدد دل ددت لء ددللراللدر يلدد لدرلدد ردلديل دد لرو ق دد لدي ددسلد  جدد  دل  تةلل1.21 دللللدي   

لرألتديلدرل رد.ل
 

ل.ل ل  نلدرب   ،ل يل لدرل رددر،لديتديلدرل ردلالكلمات المفتاحية:
ل

Abstract  : 

The study aimed to analyze and measure the impact of the financial 

structure on the financial performance of commercial banks in Algeria, The 

study was conducted on a sample of 12 banks, including 6 public banks and 6 

private banks, Taking into account the time period covered by the study, 

which was from 2010 to 2018, The panel data were used to measure the 

relationship between the study variables, as they represented the independent 

variable in the financial structure as measured by financial leverage, As for 

the dependent variable, the financial performance as measured by the return 

on assets, The study found a statistically significant effect between the 

financial leverage indicator and the rate of return on assets, As the leverage 

index increases by one unit, the rate of return on assets increases by 1.21 

units, This indicates that the optimal financial structure to achieve the positive 

impact of financial performance 
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