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: املوخط

ىل ب مه حمّدداث ىَلك رب س املال نورشاكث املسامهة امـامة، املدرخة يف بورظة  فوسعني خالل امفرتت  ـّرف ا  ىل امخ ىدفت ادلراسة ا 

مت الاؾامتد ؿىل امبَاانث املامَة املنضورت يف موكؽ بورظة فوسعني، مـَنة .  ،و كِاس ب ثر ىذه امـوامل ؿىل ىَلك رب س املال(2016-2006)

جحم امرشكة، معر امرشكة ،اهمنو املخوكؽ نورشكة امرحبَة، امس َوةل، موموس َة ال ظول، )رشكة مدرخة؛ مخحدًد ب ثر لك من  ((30: ؾضوائَة من

ىل ٍلوع ال ظول (اخملاظرت  املخلرياث بني و مت الاؾامتد ؿىل الاحندار املخـدد مخفسري امـالكة. ؿىل ىَلك رب س املال، ملاسًا مبجموع الامزتاماث ا 

حعائَة، بني ىَلك رب س مال امرشاكث املدرخة، ولك من، وكد املس خلةل واملخلري امخابؽ جيابَة ذاث دالةل ا  ىل وحود ؿالكة ا  : خوعت ادلراسة ا 

حعائَة، بني س َوةل امرشكة وىَلك رب س املال. معر امرشكة، وىَلك ب ظوميا، ومنوىا . يف حني ب ػيرث ادلراسة وحود ؿالكة سوبَة ذاث دالةل ا 

.   ب ما بلِة املخلرياث ، فمل ثؼير  وحود ؿالكة ذاث دالةل بُهنا وبني ىَلك رب س املال

. ، بورظة فوسعني، الاحندار املخـددحمدداث ىَلك رب س املال: املكٌلث املفذاحِة

Abstract : 

The study aims to explore key determinants of the capital structure of public companies in 
Palestine between  2006-2016 ,and to measure the impact of these determinants on the capital 
structure. The study analyzed the financial statements published on Palestine Exchange website 
for a sample of (30) listed companies to determine the effect of company size, age, expected 
growth, profitability, liquidity, asset tangibility and risk factors on the capital structure measured 
by total liabilities divided by total assets. The data were analyzed based on the statistical method 
represented in multiple regression to explain the relationship between independent and 
dependent variables. The study found a statistically significant positive correlation between the 
capital structure of the listed companies and their age, growth, and asset tangibility. A statistically 
significant negative correlation was found between liquidity and the capital structure of the listed 
companies. As for the remaining variables, the results showed no significant correlation between 
them and the capital structure. 
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ملدمة 

ل ب ظوميا  ىل امخومَفة اخلاظة ابدلًون وب موال املوكِة املس خخدمة، من كبل امرشكة يف متًو وثـد كراراث ىَلك .ٌضري ىَلك رب س املال ا 

ن ىذه املراراث ثـد مركز املراراث املامَة واحملاسبِة ال خرى ة ,  رب س املال من املراراث امليمة؛ حِر ا   ,.Modigliani, F)وثـد هؼًر

Miller, M. 1958.)  ل امرشاكث احلدًثة، وكد هط ة همتًو ة جحر امزاًو ؿىل ب هو يف ػل  ( (Modigliani & Millerاملخلرح ال ول منؼًر

ويا سواء ب اكن بوساظـة قَاة امرضائب، لكفة اال فالس، لكفة اال دارت، ثباٍن  ن كمية امرشكة الثخأ ثر بكِفِة متًو ظدار املـوومـاث، كفاءت امسوق؛ فا  ا 

 .ال سيم ب م بوساظة  ادلٍن

رب س  حلكفة ب ي ب ن) املرحجة مرب س املال؛ امخلكفة مذوسط ب ما امللرتح امثاين؛ فِنط ؿىل ب ن امرافـة املامَة نورشكة مُس ميا ثأ زري ؿىل

ىل حلوق املوكِة وس بة خعَة مؽ يه داةل املال  .(ادلًون ا 

ة وامخعبَلِة، اميت حبثت يف  ًل امـدًد من امباحثني؛ فيناك ؿدد ال حيىص من ادلراساث امنؼًر   وكد خذة موضوع اخذَار اميَلك اهمتًو

خابة واحضة ؾن سؤال . موضوع اخذَار ىَلك رب س املال ال ب هو ال ثوخد ا  " كَف ختخار امرشكة رب س ماميا: "منذ ؾرشٍن ؿامًا، وىو Meyers  ا 

فؼيرث ؿدت هؼرايث حدًثة ب خابت ؿىل امسؤال  من وهجة هؼر مـَنة ملك مهنا و حاومت ثفسري سووك ىَلك رب س املال نورشكة، وىناك  

 (Niu,2008): ب س باة ؿدت دؾت مؼيور ىذه امنؼرايث

  زايدت احامتمَة اال فالس بسبب الامزتام ابملروض

  امخاكمَف املدسببة من ؿدم متازل املـووماث واحذاكر بـضيا دلى املدٍٍرن

 حاكمَف امواكةل، حِر ًلوم امللرض مبراكبة ب وضعة امرشكة 

 

وكد الحغ امباحر ب ن ىناك هوؿا من ؿدم الاىامتم، من كبل امرشاكث املسامهة امـامة املدرخة يف بورظة فوسعني، جتاه حتدًد ىَلك 

ىل ب مه حمدداث ىَلك رب س املال، وب ثر ىذه احملدداث ؿوَو، دلى  رب س املال، وامخـرف ؿىل حمدداثو، ومن ىنا ثأ يت ىذه ادلراسة نوخـرف ا 

(. 2016- 2006)امرشاكث املدرخة يف بورظة فوسعني نوفرتت من 

:  مضلكة امبحر

مبا ب ن امكضف ؾن ىَلك رب س املال وحمدداثو، ًـد من احملدداث امرئُس َة ملرار املسدمثر، و امخنبؤ ابس مترار امرشكة ب و فضويا ؿىل املدى 

. امعوًل

ثأ يت ىذه ادلراسة  نوخـرف ؿىل ىذه احملدداث .  و حلدازة بورظة فوسعني، ؿدم ثوفر امـدًد من ادلراساث حول حمدداث ىَلك رب س املال 

( . 2016 -2006)نورشاكث املدرخة يف بورظة فوسعني نوفرتت من 

 :ب مهَة ادلراسة

 ضافِة ملس خخديم امبَاانث املامَة، حول  . رب س املال نورشاكث املدرخة يف بورظة فوسعني ىَالك ثوفري مـووماث ا 

  مساؿدت امللرضني ؿىل ثلدٍر جحم امعوب املخوكؽ ؿىل ب مواهلم، من كبل امرشاكث اميت من احملمتل ب ن جس خفِد من خدماهتم، ؾن ظًرق

 . نورشاكثرب س املالىَلك املخلرياث اميت جسامه يف حتدًد 

  ىل حلوق املوكِة، مؽ ال خذ بـني الاؾخبار حمدداث املايلاملساؿدت يف ثلدٍر اخلعر ىَلك رب س  نورشكة، امناجت ؾن زايدت وس بة ادلٍن ا 

 .  موضوع امبحراملال

: ب ىداف ادلراسة

ىل حتلِق ال ىداف الآثَة  :جسـى ىذه ادلراسة ا 
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 ىل كمي املخلرياث املس خلةل املمتثةل ة ، (جحم امرشكة، معر امرشكة، اهمنو املخوكؽ نورشكة، امرحبَة، امس َوةل، موموس َة ال ظول، اخملاظرت): امخـرف ا 

ضافة ملمي املخلري امخابؽ يف امسوسة امزمنَة من   (2006- 2016)ا 

 ىل امـوامل احملددت ميَلك رب س املال نورشاكث املدرخة يف بورظة فوسعني  .امخـرف ا 

  2006-2016مـرفة ب ثر امـوامل املس خلةل ؿىل ىَلك رب س املال نورشاكث املدرخة يف بورظة فوسعني نوفرتت).) 

 

:  مهنجَة ادلراسة

ماكهَة وحود ؿالكة بني ىَلك رب س املال، وامـوامل الآثَة جحم امرشكة، : ابالؾامتد ؿىل حتوَل امـوامل اميت ثؤثر ؿىل ىَلك رب س املال مت حفط ا 

وكد مت اس خخدام , (2006- 2016)اهمنو املخوكؽ ميا، وخماظر امرشكة نوسوسة امزمنَة من , موموس َة ال ظول,، س َوههتا رحبَهتامعر امرشكة، 

: اهمنوذج امراييض الآيت نوخـبري ؾن امـوامل املؤثرت ؿىل ىَلك رب س املال

LEVERAGE it = β0+ β1LNFAGEit+ β2LNFSIZEit+ β3GROUTHit+ β4LIQUIDITYit + β5PROFITABILITYit 

+ β6RISKit + β7ASSETSit + eit    …………….…     (1) 

 :حِر

i = 1 ،2 ،3،4، 5....... ،30 ويه ؾبارت ؾن امرشكة ،i  يف امػ  Cross-Section .

t = 1 ،2 ،3،4، 5....... ،30 ويه ؾبارت ؾن امزمن ،t يف ال  Time- Series2016-2006 خالل امفرتت 

Β7 …….., β3 , β2 , β1   :مـامالث الاحندار نومخلرياث املس خلةل. 

LEVERAGE it : امرفؽ املايلاملخلري امخابؽ ويه وس بة .

β0 : اثبت وىو ميثل كمية املخلري امخابؽ، ؾندما حكون كمية مجَؽ املخلرياث املس خلةل جساوي ظفرا .

LNFAGEit :مت امعبَـي مـدد س نواث امـمر .  مذلري مس خلل ميثل معر امرشكة، مـرب ؾهنا ابنووكاًر

LNFSIZEit :مت امعبَـي جملموع ب ظول امرشكة .  مذلري مس خلل ميثل جحم امرشكة، مـرب ؾنو ابنووكاًر

GROUT Hit :مذلري مس خلل ميثل اهمنو املخوكؽ نورشكة، مـرب ؾنو بنس بة اهمنو يف ب ظول امرشكة .

LIQUIDITY it :مذلري مس خلل  ميثل س َوةل امرشكة، مـرب ؾهنا بنس بة امخداول .

PROFITABILITY it :مذلري مس خلل ميثل رحبَة امرشكة، مـرب ؾهنا ابمـائد ؿىل ب ظول امرشكة .

RISK it : 2006-2016مذلري  مس خلل  ميثل خماظر امرشكة، مـرب  ؾنو ابالحنراف املـَاري مـائد امسيم نورشكة املدرخة نوفرتت بني . 

ASSETS it :ىل ٍلوع ال ظول  0 (موموس َة ال ظول) مذلري  مس خلل  ميثل ىَلك ب ظول امرشكة، مـرب ؾهنا بنس بة ال ظول امثابخة ا 

eit :   مذلري ؾضواا ميثل حد اخلعأ .

 

: فرضَاث ادلراسة

من ب خل اموكوف ؿىل حمدداث ىَلك رب س املال نورشاكث املدرخة يف بورظة فوسعني، سُمت حتدًد ب مه امـوامل املؤثرت يف ىَلك رب س 

ن امفرضَاث ثعاغ ؿىل : املال، وجحم ىذا امخأ زري املخضمن موموس َة ال ظول، واخملاظرت، واحلجم، وامرحبَة، وامس َوةل، واهمنو، ومعر امرشكة،  فا 

 : امنحو الآيت

 ة ب كل من : امفرضَة ال وىل حعائَة ؾند مس خوى مـنًو ث املدرخة   امرشكة ؿىل ىَلك رب س املال، نورشاكمـمر0.05  ال ًوخد ب ثر ذو دالةل ا 

. يف بورظة فوسعني

 ة ب كل من : امفرضَة امثاهَة حعائَة ؾند مس خوى مـنًو ث املدرخة  حلجم امرشكة ؿىل ىَلك رب س املال، نورشاك0.05 ال ًوخد ب ثر ذو دالةل ا 

 .يف بورظة فوسعني

  ة ب كل من : امفرضَة امثامثة حعائَة ؾند مس خوى مـنًو ث املدرخة  امرشكة ؿىل ىَلك رب س املال، نورشاكهمنو0.05 ال ًوخد ب ثر ذو دالةل ا 

. يف بورظة فوسعني
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 ة، ب كل من: امفرضَة امرابـة حعائَة ؾند مس خوى مـنًو ث امرشكة ؿىل ىَلك رب س املال، نورشاكمس َوةل 0.05  ال ًوخد ب ثر ذو دالةل ا 

. املدرخة يف بورظة فوسعني

 ة اكل من : امفرضَة اخلامسة حعائَة ؾند مس خوى مـنًو ث املدرخة  امرشكة ؿىل ىَلك رب س املال نورشاكمرحبَة0.05 ال ًوخد ب ثر ذو دالةل ا 

. يف بورظة فوسعني

 ة، ب كل من : امفرضَة امسادسة حعائَة ؾند مس خوى مـنًو ث امرشكة ؿىل ىَلك رب س املال نورشاكخملاظر  0.05 ال ًوخد ب ثر ذو دالةل ا 

. املدرخة يف بورظة فوسعني

 ة ب كل من : امفرضَة امسابـة حعائَة ؾند مس خوى مـنًو امرشكة ؿىل ىَلك رب س املال، ملوموس َة ب ظول 0.05  ال ًوخد ب ثر ذو دالةل ا 

 .ث املدرخة يف بورظة فوسعنينورشاك

 

ظار امنؼري وادلراساث امسابلة  اال 

 

هؼرايث ىَلك رب س املال 

ة امخبادل  (  Trade-off Theory)هؼًر

ىل س نة  ة ا  ندلٍن، اال ؾفاء امرضًيب  ( Modigliani and Miller, 1963) ؾندما كدم ،1963ًـود ال ساس امنؼري ميذه امنؼًر

ل ـود امسبب يف ما جيـل كمية امرشكة حزداد ابزدايد جحم ادلٍن ابل سيم، وىو . اذلي جيـل ادلٍن ب كل لكفة من اهمتًو ل، ًو املس خخدم يف اهمتًو

ىل ن كمية ىذه امرشكة امللرتضة ثـؼم ؾندما ثـمتد  ب نذكل ا   امفوائد ؿىل ادلًون ختعم من ب رابح امرشكة ؾند احدساة رضًبة ادلخل، ذلكل فا 

ل ابدلًون  (.2011ثمي، ). لكًَا ؿىل اهمتًو

 

ة اال صارت   (Signaling Theory)هؼًر

ة اال صارت، مخفسري سووك اال دارت يف حتدًد ىَلك رب س مال امرشكة، وابمضلك اذلي ًـكس ظبَـة (Ross 1977) كدم  هؼًر

ىل امخفاوث يف جحم املـووماث وظبَـهتا،  ة ا  ـود ب ساس ىذه امنؼًر املـووماث املخوفرت دلى اال دارت ؾن ب داء  ب ظول امرشكة وكميهتا ومس خلبويا، ًو

ن  املـووماث ثوزع بعًرلة كري مامتزةل , بني اال دارت  وامسوق ؛ فاملدٍرون ميخوكون مـووماث داخوَة كري مذوفرت (asymmetrically)حِر ا 

ىل جسـري . نومسدمثٍرن مما جيـل من امعـب متَزي امرشاكث ذاث امـائد وال داء املرثفؽ ؾن امرشاكث ذاث امـائد وال داء املنخفغ، ما ًؤدي ا 

  .ب سيم الك امنوؿني يف امسوق ابملمية هفسيا

جيابَة نوسوق، يف رفؽ مس خوى ادلٍن   صارت ا  وثـدُّ اموس َةل ال كرث معداكِة اميت جس خخدهما امرشاكث امللمية، بأ كل من كميهتا يف هلل ا 

ظدار ادلًون ال ميكن ميذه امرشاكث ثلوَدىا منلل  ل ن امرشاكث ذاث ال داء امضـَف ال جس خعَؽ حتمل خماظر اال فالس؛ ب ي ب ن اسرتاثَجَة ا 

. اال صارت اال جيابَة نوسوق

( Information Asymmetry)فرضَة ؿدم متازل املـووماث

ة، امناجتة ؾن  Majluf( 1984) و Mayersٍرى  غ ؾن املعور يف كراراهتا  الاسدامثًر ب ن امرشاكث ثعمم ىَلك رب س ماميا نوخـًو

ذا  (Information Asymmetry)حِر ًـدُّ ؿدم متازل املـووماث . ؿدم متازل املـووماث بني اال دارت وامسوق  ب ساس بناء ىذه امفرضَة؛  فا 

ظدار ال سيم  دارت مـووماث كري مذوفرت نوسوق ونومسدمثٍرن؛ فسُس خلل املدٍرون ىذه املـووماث ملعوحهتم، و ثخخىل امرشكة ؾن ا  اكن مال 

ىل ختفِغ كمية امرشكة يف امسوق، فذوجأ  امرشكة ندلٍن ملا حيللو من منافؽ رضًبِة، حًزد من كمية امرشكة  ل؛ مما كد  ًؤدي ا  الرثفاع حاكمَف اهمتًو

yartey,2006)). وىذا ما بىن  ؿوَو Mayers,1984))   ل ميَلك رب س املال ة ب وموايث اهمتًو . هؼًر
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ل  ة ب وموايث اهمتًو (  Pecking-order Theory)هؼًر

ىل ة ا  ل مـَنة من امرشاكث ال مٍركِة امكبريت، (Donaldson,1961)ًـود ب ظل ىذه امنؼًر ، اذلي كدم دراسة ؾن ممارساث اهمتًو

ل املخاحة ل ؿىل املعادر اخلارحِة ، بسبب ثفاوث امخاكمَف بني معادر اهمتًو ضافة . والحغ ب ن اال دارت ثفضل اس خخدام املعادر ادلاخوَة نومتًو ا 

ىل ب ن Myers and Majluf,1984)  )اىل ب ن دراسة  ل  (املدٍٍرن)ثباٍن املـووماث بني امرشكة خوعت ا  ًؤدي اىل  (املسدمثٍرن)ومعادر اهمتًو

ة  ل، وحبسب امنؼًر ل، مما ًؤثر ؿىل كرار املدٍٍرن يف امخفضَل بني املعادر اخملخوفة املخاحة نومتًو ل ادلاخًل اخذالف يف حاكمَف اهمتًو ًأ يت اهمتًو

ل ابل سيم اجلدًدت(ال رابح احملخجزت)كخَار ب ول  ل ابدلٍن، وب خريًا اهمتًو  . ، ومن مث اهمتًو

  

:  ومهنا،ىَلك رب س املالوكد ثناومت امـدًد من ادلراساث امـوامل اميت ثؤثر ؾىت 

ىل اخذبار ب ثر لك من امـجز املايل ، امرحبَة، موموس َة ال ظول، ؿىل درخاث  ((Juniarti and Utami,2017 دراسة  1. ىدفت ادلراسة ا 

هدوهُس َا، نوفرتت من  ىل ب ن الك من  . 2010-2004امرفؽ املايل نورشاكث املدرخة يف بورظة ا  و ابس خخدام الاحندار املخـدد، خوعت ادلراسة ا 

جيايب ؿىل درخاث امرفؽ املايل .  امرحبَة و موموس َة ال ظول ميا ب ثر ا 

ىدفت ادلراسة اخذبار ب ثر اهمنو، احلجم ، امرحبَة ،موموس َة ال ظول ؿىل ىَلك رب س  . ( (Sunarto, H. and Rely, G.,2017دراسة 3. 

هدوهُس َا نوفرتت من  (52)املال ل  ىل وحود  . 2014-2010رشكة ظناؾَة مدرخة يف بورظة ا  و ابس خخدام الاحندار املخـدد، خوعت ادلراسة ا 

يف حني ب ػيرث .  فرص اهمنو، جحم ال ظول ، وموموسُهتا، ودرخاث امرفؽ املايل يف ىذه امرشاكث: ؿالكة موحبة، وذاث دالةل بني لك من

.  امرحبَة وىَلك رب س املال: ادلراسة ؿالكة سامبة بني لك  من

حاومت ادلراسة حتدًد حمدداث ىَلك رب س املال مرشاكث اال مسنت املدرخة يف بورظة  ((Naeem, M.and Baloach,B 2017دراسة  .4

ىل ب ن ىناك ؿالكة سوبَة وذاث دالةل بني امرحبَة ، جحم املرشوع واهمنو، ودرخاث امرفؽ املايل يف 2004-2003كراجيش نوفرتت   ، وكد ثوظوت ا 

جيابَة بني موموس َة ال ظول ومس خوايث امرفؽ املايل . حني ب ػيرث ادلراسة ؿالكة ا 

ذا اكن ىناك ب ي حمدداث ميَلك رب س املال يف امرشاكث  (Arsov,S. and Naumoski,A, 2016) دراسة 5 .  اميت ىدفت الخذبار فامي ا 

آهل امرفؽ املايل فهيا ، يف حني ب صارث  ىل ب ن زايدت جحم امرشكة مأ املدرخة يف دول امبولان، وابس خخدام الاحندار املخـدد، خوعت ادلراسة ا 

ىل خفغ وسب امرفؽ املايل يف ىَالكيا، ومل ثؼير ادلراسة ب ي ؿالكة ذاث دالةل بني درخة  ىل مِل امرشاكث ذاث امرحبَة املرثفـة، ا  ادلراسة ا 

.  اخملاظرت ودرخاث امرفؽ املايل

جياد حمدداث ىَلك رب س املال، نورشاكث املدرخة يف بورظة  رشق ب فًرلِا، واميت, ((Githira et all,2015 دراسة 6. ىل ا  ؿىل . ىدفت ا 

جيابَة  ضـَفة بني  ة مؽ ىَلك  (اهمنو، جحم امرشكة وىَلك رب س املال, امرحبَة)وخو امخحدًد، وكد ب ػير امخحوَل ؿالكة ا  جيابَة كًو وؿالكة ا 

 .ال ظول

ىل اخذبار حمدداث ىَلك رب س املال،  ل اميت  (,(Adesina et all,2015دراسة    7.  ة مدرخة يف بورظة 35))ىدفت ا   رشكة هَجرًي

كعريت ال خل )وكضفت ادلراسة ؾن  ؿالكة سوبَة بني املدًوهَة .   رشكة مدرخة40)) ،  جملمتؽ دراسة من ( 2012-2006  )هَجرياي نوفرتت

ةل ال خل جيابَة بني املدًوهَة وجحم امرشكة. وامرحب وىَلك ال ظول (وظًو  .وؿالكة ا 

 

   

ىل اخذبار ب ثر ٍلوؿة من امـوامل احملددت ميَلك رب س املال، يف امرشاكث املسامهة املدرخة يف  (2014امزبَدي وسالمة، )دراسة . 8  ىدفت ا 

ةل (هوع ال ظول، احلجم، اخملاظرت، امرحبَة، امس َوةل، امزاكت): امسوق املامَة امسـودًة، ويه ، وىَلك رب س املال، ملاسًا بنس بة ادلًون ظًو

ىل ٍلوع ال ظول ىل وحود ب ثر ذي  دالةل ملك من. ال خل ا  . (ال ظول املوموسة وامرحبَة واحلجم ؿىل ىَلك رب س املال):  وكد ثوظوت ادلراسة ا 

. ب ما املخلرياث الاخرى فال ًوخد ميا ب ثر ذو دالةل ؿىل ىَلك رب س املال، يف امرشاكث امسـودًة املسامهة
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ىل (2014رمحة، )دراسة . 9  ىل امخـرف ا  ب ثر جحم امرشكة، رحبَهتا، فرص اهمنو ، اموفر امرضًيب ، امخدفق امنلدي احلر،  : ىدفت ادلراسة ا 

مت اس خخدام امسالسل امزمنَة نوبَاانث . 2001-2012ثوزًؽ ال رابح ؿىل ىَلك رب س املال نورشاكث امعناؾَة املدرخة يف بورظة ؾٌلن نوفرتت 

ىل ب ن مذوسط امرفؽ املايل بوف  (53 ) امللعـَة ل . يف امرشاكث امعناؾَة ال ردهَة% 31.7رشكة ظناؾَة مخلدٍر مـادةل ، وثوظوت ادلراسة ا 

حعائَة، بني لك من جيابَة ذاث دالةل ا  ، وؿالكة سوبَة ذاث (مس خوى امرفؽ املايل، جحم امرشكة ،فرص اهمنو): وب ػيرث ادلراسة وحود ؿالكة ا 

حعائَة بني  لك من . (رحبَة امرشكة، ثوزًؽ ال رابح من انحِة ومس خوى امرفؽ املايل من انحِة ب خرى): دالةل ا 

جممتؽ ادلراسة وؾَنهتا  

  (30)رشكة، و مت اخذَار ؾَنة ؾضوائَة من (49) امبامف ؿددىابورظة فوسعني،املدرخة يف املسامهة امـامة،  جممتؽ ادلراسة يف امرشاكث متثل

  . من جممتؽ ادلراسة%61  صلكت ما وسبذو يف امبورظة مدرخةرشكة 

 

  حتوَل امبَاانث وامنخاجئ 

 ,Hsiao وكد بني ، (2016-2006) نورشاكث املدرخة يف امـَنة نوفرتت من (The Panel Data Analysis)حتوَل امبَاانث اجلدومَة مت 

ف  امخأ زرياث كري املالحؼة وكِاسيا يف  ( (1986 ب ن امبَاانث اجلدومَة ثأ خذ بـني الاؾخبار الاخذالفاث امفردًة، كٌل ب ن ميا املدرت ؿىل ثـًر

بني املخلرياث املس خلةل  Multi-Collinearityهبدف امخأ كد من ؿدم وحود و( .Baltagi, 2005)امخحوَل اموظفي، وحتوَل امسالسل امزمنَة 

ىل خاهب اخذبار   (D-W) ابس خخدام مـامل(Auto-Correlation)يف مـادةل الاحندار، مت احدساة معفوفة بريسون، مالرثباط ا 

Durbin-Watson . وكد ب ػيرث هخاجئ الاخذبار ؿدم وحود ارثباط ذايت بني امبوايق، مما ًـين مالءمة منوذج الاحندار املس خخدم يف ثفسري

 .امـالكة بني وس بة املدًوهَة واملخلرياث املس خلةل اميت دخوت اهمنوذج

معفوفة مـامالث الارثباط  : (1)خدول رمق 

 Assets Leverage Liquidity Ln of Age Ln of size Profitability Risk 

Assets 

Pearson 

Correlation 
       

Sig. (2-tailed)        

Leverage 

Pearson 

Correlation 
-.434-

**
       

Sig. (2-tailed) .000       

Liquidity 

Pearson 

Correlation 
-.094- -.299-

**
      

Sig. (2-tailed) .208 .000      

Ln of Age 

Pearson 

Correlation 
-.384-

**
 .296

**
 -.046-     

Sig. (2-tailed) .000 .000 .537     

Ln of size 

Pearson 

Correlation 
-.024- .297

**
 -.141- .103    

Sig. (2-tailed) .751 .000 .060 .167    

Profitability 

Pearson 

Correlation 
.034 -.211-

**
 .130 .047 .039   

Sig. (2-tailed) .654 .004 .081 .535 .605   
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Risk 

Pearson 

Correlation 
.162

*
 -.033- -.049- -.044- -.020- -.120-  

Sig. (2-tailed) .031 .659 .517 .557 .793 .111  

Growth 

Pearson 

Correlation 
-.184-

*
 -.030- .080 -.178-

*
 .063 .141 -.087- 

Sig. (2-tailed) .014 .689 .284 .017 .404 .060 .249 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 الاخذباراث امدضخَعَة(: 2)خدول رمق 

0.849 R-squared 

0.838 Adjusted R-squared 

1.845 Durbin-Watson stat 

75.788 F-statistic 

0.000 Prob(F-statistic) 

 

 

ة ب كل من "وس خنذج رفغ امفرضَة امـدمِة اميت ثنط ؿىل ب هو  (1)ومن خدول رمق  حعائَة ؾند مس خوى مـنًو ال ًوخد ؾوامل ثؤثر بدالةل ا 

(.  Prob (F-statistic) < 0.05 )حِر ثبني بأ ن "  ؿىل ىَلك رب س املال نورشاكث املسامهة امـامة امفوسعَنِة0.05

ىل ارثفاع ملداره % 1اػيرث امنخاجئ ب ن ارثفاؿا ملداره 1.    كبول ثلًربا، يف مذوسط وس بة امرفؽ املايل مما ًـين% 2.0يف معر امرشكة ب دى ا 

 .ث املدرخة يف بورظة فوسعني امرشكة ؿىل ىَلك رب س املال نورشاكمـمرب ثر ذي دالةل احعائَة امفرضَة املائةل بوحود 

جيابَة بني معر امرشكة واملدًوهَة، واخذوفت مؽ دراسةاميت (Gharaibeh, 2015)  وكد اثفلت ىذه  امندِجة مؽ   ب كدث وحود ؿالكة ا 

 . اميت خوعت اىل ؿدم وحود ؿالكة بني معر امرشكة و وس بة املدًوهَة,2011)امكِالين وب خرون )

ىل ثلوَط جحم امخباٍن يف املـووماث، بني امرشكة ذكلوميكن ثفسري   يف ب ن امرشاكث املدرخة يف بورظة فوسعني، متَل مؽ امزمن ا 

لواملمومني اخلارحِنّي، ال مر اذلي ٌسمح ميا بناء كدرت  . ائامتهَة متكهنا من خفغ لكفة اهمتًو

ال ب هنا كري ذاث - وؿىل كري املخوكؽ- يف امـالكة بني امرفؽ املايل و جحم امرشكة، ب ػيرث امنخاجئ. 2 ؿالكة ؾكس َة بني املدًوهَة وجحم امرشكة، ا 

حعائَة؛ فال ظل يف امـالكة ب ن جحم امرشكة ًـّد مؤرشًا الحامتمَة امفضل، فِنؼر نورشاكث امكبريت ؿىل ب هنا ب كل احامتال نوفضل من  دالةل ا 

 .امرشاكث امعلريت

جيابًَا ؿىل املدًوهَة  ىل ب ن نوس َوةل ب ثرًا ا    ,   )ومل ثخفق ىذه امندِجة مؽ ب ي دراسة من ادلراساث امسابلة، حِر خوط  بـضيا ا 

(Adesina and  Nwidobie,2015 Gharaibeh, 2015)  )(Arsov andNaumoski,2016) ,(Sunarto and Rely)  بُامن

 (.Naeemi,20017)ب ػيرث ب خرى ب ن نوحجم ب ثرًا سوبًَا ؿىل املدًوهَة، 

ل  ىل ب ن امرشاكث امكبريت املدرخة يف بورظة فوسعني، دلهيا من معادر ال موال ادلاخوَة اميت حكفهيا همتًو    وميكن ثفسري امندِجة كري مذوكـة ا 

ىل ظورت احملخكر يف امسوق ىل خاهب ب ن ؾوائدىا يف ارثفاع وال ختىش املنافسة مما حـويا متَل ا  ضافة خماظر . ثوسـيا، ا  حبَر ال حرقب يف ا 

ىل خاهب اخملاظر امس َاس َة احملَعة هبا ههيا ا  . خدًدت ا 

ن  .  3 ىل ارثفاع ملداره  ارثفاؿاً ا  من ىنا ميكن كبول امفرضَة . ثلًربا يف مذوسط وس بة امرفؽ املايل% 18ملداره هلعة واحدت يف منو امرشكة ب دى ا 

 .ث املدرخة يف بورظة فوسعني امرشكة ؿىل ىَلك رب س املال نورشاكهمنوب ثر ذي دالةل احعائَة املائةل بوحود 
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جيابَة بني اهمنو  2011) امكِالين وب خرون )، (Sunarto and rely,2017 )واثفلت ىذه امندِجة مؽ دراسة  حِر اكدات وحود ؿالكة ا 

آخرون، )واملدًوهَة، واخذوفت مؽ دراسة  ، اميت ب ػيرث ؿالكة سوبَة بني اهمنو واملدًوهَة، وىذه امندِجة جضري اىل ب ن امرشاكث (2006صالش وب

.  املدرخة يف بورظة فوسعني اميت دلهيا وس بة منو مرثفـة يف ال ظول، متَل مالكرتاض ب كرث من امرشاكث اميت دلهيا وسب اكل

ن ارثفاؿاً .4 ىل اخنفاض ملداره   ا  .  املخوكـةامرفؽ املايليف مذوسط وس بة % 0.3ملداره هلعة واحدت يف امس َوةل ب دى ا 

حعائَة   من ىنا ميكن كبول امفرضَة املائةل بوحود  ث املدرخة يف بورظة امرشكة، ؿىل ىَلك رب س املال نورشاكمس َوةل ب ثر ذي دالةل ا 

 .فوسعني

آخرون )وكد اثفلت امندِجة مؽ دراسة  اميت ب ػيرث ؿالكة سوبَة بني امس َوةل واملدًوهَة، واخذوفت مؽ دراسة 2008)صالش وب

Gharaibeh,2015 ) ), ( ،2014امزبَدي وسالمة)،جيابَة بني امس َوةل واملدًوهَة ة .  اميت ب ػيرث ؿالكة ا   اميت حرى POTوىذا ًدمع هؼًر

. ب ن زايدت امس َوةل متكن امرشكة من اس خخداهما  بدال من الاكرتاض اخلاريج

ة .5 ال ب هنا كري ذاث دالةل POT ويف امـالكة بني امرفؽ املايل وامرحبَة فلد دمعت امندِجة هؼًر  حِر ب ػيرث ادلراسة وحود ؿالكة سوبَة، ا 

ىل الاكرتاض  ل ادلاخوَة و ثوجأ  ا  ل وضاظاهتا من معادر اهمتًو ىل متًو حعائَة بني امرحبَة و امرفؽ  املايل فامرشاكث ذاث امرحبَة املرثفـة متَل ا  ا 

. اخلاريج ؾند احلاخة

حعائَة مرحبَة امرشكة، ؿىل ىَلك ذلا  .ث املدرخة يف بورظة فوسعنيرب س املال نورشاك مت رفغ امفرضَة املائةل بوحود ب ثر ذي دالةل ا 

، وميكن Gharaibeh ,2015))اخذوفت مؽ  و(Sunarto and rely,2017 ), (Arsov andNaumoski,2016)وكد اثفلت امندِجة مؽ 

ىل  ل؛ حبَر ثوجأ  بـغ امرشاكث بني فرتت وب خرى ا  ثفسري ذكل بأ رابح امرشاكث املدرخة يف بورظة فوسعني، مُست اكفِة مخفي بأ قراض اهمتًو

ل، رمغ ارثفاع مس خوايث اخملاظرت وحاةل ؿدم الاس خلرار امس َايس ل اخلاريج، خلفِغ لكفة اهمتًو  .معوَة اهمتًو

 

ال ب هنا كري ذاث دالةل، فلكٌل زادث خماظر امرشكة  اخنفضت وس بة .6  يف امـالكة بني امرفؽ املايل واخملاظرت، ب ػيرث ادلراسة ؿالكة سوبَة، ا 

ل ابدلٍن . املدًوهَة ىل زايدت حلكفة اهمتًو ل حبق املوكِة ؾن ظًرق (الاكرتاض)فارثفاع مس خوايث اخملاظرت ال بد ب ن ًؤدي ا  ،واملَل حنو اهمتًو

ل ظدار ب سيم خدًدت ب و ال رابح احملخجزت يف معوَة اهمتًو حعائَة خملاظر امرشكة ؿىل .ا  من ىنا مت رفغ امفرضَة املائةل بوحود ب ثر ذي دالةل ا 

 ث املدرخة يف بورظة فوسعنيرب س املال نورشاكىَلك 

حعائَة بني اخملاظرت  , (Arsov andNaumoski,2016) وكد اثفلت امندِجة مؽ دراسة  اميت ب ػيرث ؿدم وحود ؿالكة ذاث دالةل ا 

وميكن ثفسري ذكل بأ ن بورظة فوسعني ثـُش يف حمَط من ؿدم الاس خلرار امس َايس، مما ب ثر  سوبا ؿىل ثباٍن ب سـار  ال سيم . واملدًوهَة

وؾوائدىا بني امفِنة وال خرى، ومُس ل س باة ذاث ؿالكة ابل داء 

ن . 7 ىل ارثفاع ملداره ا   .امرفؽ املايلثلًربًا يف مذوسط وس بة % 11ارثفاؿًا ملداره هلعة واحدت يف ىَلك ب ظول امرشكة،  ب دى ا 

حعائَة من ىنا ميكن كبول امفرضَة املائةل بوحود  ث املدرخة يف بورظة امرشكة، ؿىل ىَلك رب س املال نورشاكميَلك ب ظول ب ثر ذي دالةل ا 

 فوسعني

اميت ب ػيرث ب ن ارثفاؿا يف كمية ب ظول . Chandra,2015))، واخذوفت  مؽ دراسة (2011املومين وحسن، )وكد اثفلت امندِجة مؽ  دراسة 

ل دلهيا . امرشكة ؾزز املدرت االئامتهَة ميا وخفغ لكفة اهمتًو

R) بولت كمية مـامل امخحدًد .8
2
% 85، ما ًدل ؿىل ب ن املخلرياث املس خلةل ثفرس حوايل %85 همنوذج ادلراسة حوايل (7) يف خدول رمق (

 .من امخلري يف وس بة امرفؽ املايل نورشاكث

 مـامالث الاحندار نومخلرياث املس خلةل ((3خدول رمق 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. VIF Tolerance 

LEVERAGE(-1) 0.719 0.049 14.604 0.000 ---- ---- 

C 0.162 0.285 0.569 0.570 ---- ---- 

LNFAGE 0.163 0.061 2.683 0.008 6.250 0.16 

Growth 0.179 0.044 4.044 0.000 6.024 0.166 
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LIQUIDITY -0.003 0.002 -2.006 0.047   

ASSETS 0.106 0.046 2.294 0.023 6.369 0.157 

PROFITABILITY -0.223 0.124 -1.798 0.074 6.369 0.157 

RISK -0.022 0.024 -0.900 0.370 6.623 0.151 

LNFSIZE -0.059 0.103 -0.571 0.569 6.494 0.154 

D1 -0.130 0.037 -3.493 0.001 ---- ---- 

D2 -0.126 0.036 -3.513 0.001 ---- ---- 

D3 -0.170 0.040 -4.217 0.000 ---- ---- 

a. Dependent Variable: LEVERAGE 

b. Dummy Variables: D1, D2, D3. 

 امخوظَاث

 ضافة مذلرياث مس خلةل ب خرى، ميكن ب ن ثؤثر ؿىل مدًوهَة امرشكة، مثل حراء ادلراسة اب  ؿادت ا   .اموفر امرضًيب وامرضائب: ا 

 آخر، مثل امرشاكث اخلاظة؛ ملساؿدهتا ؿىل اخذَار ىَلك رب س مال ب فضل حراء ادلراسة ؿىل جمخؽ ب ؿادت ا   .ا 

  امرشاكث  بـني الاؾخبار مجَؽ امـوامل اميت ب زبدت ادلراساث، ب ن ميا ثأ زريًا ؿىل كرار اس خخدام ادلٍن مخحدًد ىَلك رب س املال ب ن ثأ خذ 

 .ال مثل

  ؿادت امنؼر يف ثوس َؽ ادلراسة من حِر امفرتت امزمنَة، ومن حِر املخلرياث، مدضمل ادلراسة مذلرياث ب خرى مل ثلؽ مضن ادلراسة، وا 

حعائَة  املؤرشاث اميت مت اس خخداهما نوخـبري ؾن املخلرياث، وخباظة املخلرياث اميت مل حكن ميا دالةل ا 

  ،ة واملامَة ؿادت امنؼر يف س َاس هتا اال داًر ىل ب فضل ب داءكٌل ثويص ادلراسة بلِام امرشاكث اب   . والاس خفادت من هخاجئ ىذه ادلراسة نووظول ا 
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