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 الملخص

لة السورية، من خالل دراسة حاهدف البحث إلى التعرف على أثر الرفع المالي في ربحية المصارف الخاصة 
مصرف بيمو، وتم تناول أثر الرفع المالي من خالل أثر الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية، بينما تم 

تناول أثر الربحية من خالل ثالثة مؤشرات هي) العائد على األصول، العائد على حقوق الملكية، العائد على 
 السهم(.

للبيانات المنشورة عن الرفع المالي والربحية لمصرف بيمو السعودي الفرنسي في وتم استخدام أسلوب التحليل 
، كما اعتمد 0202وحتى  0202سورية خالل فترة الدراسة، وتركزت فترة الدراسة عن المدة الممتدة من عام 

ذج مثل نمو  EVIEWSفي تحليل واختبار الفرضيات على بعض االختبارات اإلحصائية المتوفرة في برنامج 
االنحدار المتعدد وفق ثالثة أشكال هي: المجمع، اآلثار الثابتة، اآلثار العشوائية، واستخدام اختبارات سكون 

 السالسل الزمنية واختبارات جودة تمثيل النماذج.

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:

، )معدل العائد على السهم يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على
 معدل العائد على األصول، معدل العائد على حقوق الملكية(.

 

 

 

 

 

الرفع المالي، الربحية، معدل العائد على السهم، معدل العائد على األصول، معدل العائد  الكلمات المفتاحية:
 على حقوق الملكية.
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 مقدمة:

يعد هدف تحقيق األرباح وتعظيمها من أهم األهداف التي تسعى المصارف إلى تحقيقها، فهو يمثل 
صمام األمان بالنسبة للمصرف ويدعم  مركزه المالي، ويزيد حقوق ملكيته، ويعزز مالئته وسيولته، 

وخصوصًا في مجال منح االئتمان وحجم القروض مما يزيد من قدرته على مواجهة التزاماته، 
 الممنوحة للعمالء.

واعتبر الرفع المالي على أنه اتخاذ قرار التمويل بالقروض، حيث يعرف الرفع المالي باختصار 
بأنه مجموع االلتزامات على إجمالي األصول، وعلى الرغم من وجود مزايا الستخدام الرافعة المالية 

بي، حيث أن تكلفة الفوائد تخصم من وعاء األرباح الخاضعة للضريبة، لما تحققه من وفر ضري
وأيضاً إذا كانت تكلفة هذه الديون أقل من تكلفة حقوق الملكية سوف يجعلها مصدراً مفضالً للتمويل 

 على غيره من المصادر األخرى.

قدر كاٍف من بولكن قرار تعظيم الربحية في المصارف تقيده اعتبارات عديدة، حيث أن االحتفاظ 
السيولة، والسعي نحو االستخدام اآلمن لألموال، وضمان حقوق المودعين، وتجنب المخاطر، هي 
من المحددات التي تعيق هدف تعظيم الربحية، سواًء بالنسبة له، أو من أجل تحقيق أرباح مالئمة 

حصل التي يتزيد من قيمة ثروة حملة األسهم، وبالتالي يتوجب على المصرف توظيف األموال 
 عليها من المصادر المختلفة بأعلى كفاءة ممكنة.

وعليه فإن الربط بين موضوع الرفع المالي من جهة وتعظيم الربحية مهم جدًا، حيث حاولت أكثر 
من نظرية تجسيد العالقة بين الرفع المالي وأثره على أهداف المصرف في زيادة ثروة المالك، 

 ملها إلى تحقيق الربحية للمصرف.وتحقيق عوائد محاسبية، تؤدي بمج

ومن هنا يأتي هذا البحث في محاولة لتسليط الضوء على األثر الذي يحققه الرفع المالي في ربحية 
 المصارف، لمعرفة هل قرار التمويل باستخدام الرفع المالي يعد قرارًا ناجحًا لتعزيز الربحية أم ال.
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 المصطلحات والتعريف:

درجة أو نسبة استخدام التمويل بالمديونية لتمويل جزء من األصول، أو الرفع المالي: هو  .0
بمعنى أكثر تفصياًل هو استخدام أموال الغير في التمويل بهدف زيادة أرباح التشغيل قبل 

، 0202الفوائد والضرائب، وهو عبارة عن نسبة القروض إلى إجمالي الخصوم. ) الشهري، 
 (.00ص 

مقدرة الشركة على توليد أرباح في مجموعها وليس لكل  الربحية: هو مؤشر يعبر عن .0
استثمار على حدى، وهو المؤشر الكاشف لمركز المصرف التنافسي في األسواق المصرفية 
ولجودة إدارتها وهي تسمح للمصرف باالحتفاظ بشكل مخاطرة معينة وتوفر وقاًء ضد 

 (.477، ص 0225المشكالت القصيرة األجل. ) حماد، 

 السابقة:الدراسات 

 الدراسات العربية:

 ( بعنوان:0202دراسة ) الشهري،  .0

دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة في المملكة  -" العالقة بين الرفع المالي واألداء المالي
 العربية السعودية قطاع االتصاالت"

اهمة الشركات المسهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الرفع المالي واألداء المالي في 
بالمملكة العربية السعودية، بالتطبيق على قطاع االتصاالت، وتم استخدام المنهج الوصفي 
االستداللي، من خالل جمع البيانات الدقيقة والكافية عن عينة البحث المكونة من اربع شركات 

المالي يؤثر  ، وتوصلت إلى نتائج أهمها ان الرفع0206مدرجة في سوق المال السعودي في عام 
 سلبًا على األداء المالي، وهناك ارتباط سلبي قوي بين األداء المالي والرفع المالي.

 ( بعنوان:0202دراسة ) عبد الرحمن، علي،  .0

 دراسة تطبيقية على قطاع النقل السعودي" –" أثر الرفع المالي على الربحية 



 
4 

الشركات المساهمة السعودية المدرجة في هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الرفع المالي على ربحية 
قطاع النقل، وتم استخدام ثالثة مؤشرات لقياس الرفع المالي هي ) إجمالي الموجودات إلى حقوق 
الملكية، إجمالي الديون إلى إجمالي الموجودات، والديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية( كمتغيرات 

راسة ي معدل العائد على األصول، وقد تكونت عينة الدمستقلة ومتغير تابع لقياس الربحية متمثل ف
، واستخدمت اسلوب 0208-0204خالل الفترة الممتدة من  5من شركات النقل البالغ عددها 

تحليل االنحدار البسيط والمتعدد الختبار الفرضيات، وأظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة 
 ت محل الدراسة.إحصائية بين الرفع المالي والربحية في الشركا

 ( بعنوان:0209دراسة ) عليوي،  .3

" أثر الرفع المالي على األداء المالي في الشركات المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق 
 عمان المالي"

هدفت الدراسة إلى البحث في أثر الرفع المالي المقاس من خالل نسبة المطلوبات إلى حقوق 
قاس بكل من العائد على حقوق الملكية والعائد على األصول في الملكية على األداء المالي الم

الشركات المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي، وتم استخدام المنهج الوصفي 
، وتوصلت 0207-0203شركة خالل الفترة الزمنية  49التحليلي، وتمثلت عينة الدراسة ب 
لرفع المالي المقاس من خالل العائد على حقوق الملكية في  الدراسة إلى نتائج مفادها: يوجد أثر

الشركات المساهمة العامة األردنية، بينما ال يوجد أثر للرفع المالي المقاس من خالل العائد على 
 األصول.

 الدراسات االجنبية:
 ( بعنوان: Akhtar et al ،.0200دراسة ) .0

" Relationship between Financial Leverage and Financial 
Performance: Evidence from Fuel & Energy Sector of Pakistan" 

 دليل من شركات قطاع الوقود والطاقة في باكستان" -" العالقة بين الرفع المالي واألداء المالي

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الرفع المالي المتمثل في مؤشراته ) نسبة التمويل 
ن التمويل الخارجي، نسبة حقوق المساهمين( على األداء المالي متمثاًل بمؤشراته )العائد الداخلي م
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على األصول، العائد على حقوق الملكية، نسبة تغطية األرباح إلى حقوق الملكية، هامش صافي 
شركة مساهمة مدرجة في قطاع  02الربح، ربح السهم بعد الضريبة( وتكونت عينة الدراسة من 

، وأظهرت الدراسة وجود عالقة ذات 0225-0222والطاقة في بورصة كراتشي خالل الفترة الوقود 
داللة إيجابية بين الرفع المالي واألداء المالي للشركات، كما أنه يمكن للشركات محل الدراسة رفع 

 مستوى أدائها المالي من خالل استخدام الرفع المالي.

 بعنوان:(  Alshamaileh, Khanfar ،0204دراسة ) .0

" The Effect of the Financial Leverage on the Profitability in the 
Tourism Companies (Analytical Study- Tourism Sector- Jordan)" 

 دراسة تحليلية في قطاع السياحة األردني" -" أثر الرفع المالي على ربحية شركات السياحة

الرفع المالي ومعدل العائد على االستثمار على ربحية شركات هدفت الدراسة إلى تحديد أثر نسبة 
شركات سياحية أردنية، واعتمدت على  5السياحة العاملة في األردن، وتكونت عينة الدراسة من 

المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام البيانات المتحصلة من عينة الدراسة تصميم النموذج 
فع غيرات المستقلة والتابعة، وتوصلت إلى نتائج مفادها: أن الر القياسي لتوصيف العالقة بين المت

 من التغيرات التي تحدث في ربحية شركات السياحة. %4.4المالي يفسر 

 ما يميز دراستنا الحالية عن الدراسات السابقة:

رات يمن خالل المقارنة بين الدراسات السابقة والمحاور التي درستها والعالقة التي اختبرتها، والمتغ
ذات الصلة والدراسة الحالية، نجد أن الدراسة الحالية قد استفادت من الدراسات السابقة في تحديد 
مؤشرات الرفع المالي من جهة، ومؤشرات الربحية من جهة أخرى، والقابلة للقياس في بيئة 

ة سالمصارف، في حين أنها تميز عن الدراسات السابقة في بيئة البحث، حيث سوف تقوم الدرا
الحالية باختبار العالقة بين الرفع المالي والربحية في بيئة بحثية جديدة وهي المصارف الخاصة 

 السورية وبالتحديد مصرف بيمو السعودي الفرنسي.
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 مشكلة البحث:

 يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل السؤال الرئيس التالي:

ممتدة لفرنسي في سورية خالل الفترة الما هو أثر الرفع المالي في ربحية مصرف بيمو السعودي ا
 ؟0202-0202من 

 ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

ما هو أثر الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية في معدل العائد على السهم  للمصرف  .0
 المدروس؟

رف ول للمصما هو أثر الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية في معدل العائد على األص .0
 المدروس؟

ما هو أثر الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية في معدل العائد على حقوق الملكية  .3
 للمصرف المدروس؟

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق الهدف الرئيس التالي:

التعرف على أثر الرفع المالي في ربحية المصارف الخاصة السورية وبالتحديد مصرف بيمو 
 .0202-0202الفرنسي، وذلك خالل فترة زمنية ممتدة من السعودي 

 وسيتم تحقيق هذا الهدف الرئيس من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية:

تحديد أثر الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على السهم في  .0
 ؟0202-0202مصرف بيمو السعودي الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 

تحديد أثر الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على األصول في  .0
 .0202-0202مصرف بيمو السعودي الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 

تحديد أثر الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على حقوق الملكية  .3
 .0202-0202الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من في مصرف بيمو السعودي 



 
7 

 أهمية البحث:

تتمثل أهمية البحث في  تناوله ألثر الرفع المالي على الربحية في بيئة المصارف السورية 
، كما 0202-0202وبالتحديد مصرف بيمو السعودي الفرنسي خالل الفترة الممتدة من عام 

المجال أمام دراسات أخرى للبحث في هذا الموضوع نظرًا لقلة يمكن لهذه الدراسة أن تفتح 
الدراسات المرتبطة ببيئة التطبيق ومتغيراتها. وتتمثل االهمية العلمية لهذا البحث في تحديد اثر 

 الرفع المالي على الربحية بشكل كمي وحدد.

 متغيرات ونموذج البحث

 تنقسم متغيرات البحث إلى نوعين هما:

 قل : الرفع المالي. )الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية.المتغير المست .0
المتغير التابع: الربحية وسيتم قياسها من خالل مؤشرات  ) معدل العائد على األصول، معدل  .0

 معدل العائد على السهم(.  الملكية،العائد على حقوق 

 ويمكن تمثيل العالقة بين متغيرات البحث من خالل النموذج التالي:

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 الرئيسي المتغير المستقل

 الرفع المالي 

 التابع الرئيسيالمتغير 

 الربحية

 

 

 

 

معدل العائد عىل 

 األجل طويلة الديون  األصول 
 الملكية حقوق  إلى

معدل العائد عىل 

 االسهم 
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 ( نموذج الدراسة1-1الشكل ) 

 الدراسات السابقةالمصد: من إعداد الباحث باالعتماد عىل 

 فرضيات البحث:

 سيتم اختبار الفرضية الرئيسية التالية:

( للرفع المالي 𝜶≤ 2.25الفرضية الرئيسية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معين)
 .0202-0202على ربحية مصرف بيمو السعودي الفرنسي خالل الفترة 

 التالية: وتقسم الفرضية الرئيسية إلى الفرضيات الفرعية

( إلجمالي 𝜶 ≤ 2.25الفرضية الفرعية األولى: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معين)
األصول إلى حقوق الملكية على معدل العائد على السهم في مصرف بيمو السعودي الفرنسي في 

 .0202-0202سورية خالل الفترة الممتدة من 

( إلجمالي 𝜶 ≤ 2.25ذو داللة إحصائية عند مستوى معين)الفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد أثر 
الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على حقوق الملكية في مصرف بيمو 

 .0202-0202السعودي الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 

( إلجمالي 𝜶 ≤ 2.25معين)الفرضية الفرعية الثالثة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 
الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على األصول في مصرف بيمو السعودي 

 .0202-0202الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 

 منهجية البحث:

دي و تم استخدام أسلوب التحليل للبيانات المنشورة عن الرفع المالي والربحية لمصرف بيمو السع
 0202الفرنسي في سورية خالل فترة الدراسة، وتركزت فترة الدراسة عن المدة الممتدة من عام 

، كما اعتمد في تحليل واختبار الفرضيات على بعض االختبارات اإلحصائية المتوفرة 0202وحتى 
بتة، امثل نموذج االنحدار المتعدد وفق ثالثة أشكال هي: المجمع، اآلثار الث EVIEWSفي برنامج 

 اآلثار العشوائية، واستخدام اختبارات سكون السالسل الزمنية واختبارات جودة تمثيل النماذج.
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 الفصل األول

 الرفع المالي

 مقدمة. -0-0

 .مفهوم الرفع المالي -0-0

 أهمية الرفع المالي. -0-3

 الصيغة الرياضية ألثر الرفع المالي. -0-4

 نسب الرفع المالي. -0-5
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 مقدمة: -0-0

تعد مهمة توفير األموال من المهام الصعبة بالنسبة للشركات، خصوصًا إن عملية توفير األموال 
لها درجة تكلفة ومخاطرة تختلف حسب المصدر التمويلي المعتمد، وبالتالي فإن قرار التمويل يعد 

الل تحقيق جابية من خمن أهم القرارات المتخذة بالنسبة للشركة، بحيث يعكس هذا الخيار نتيجة إي
أعلى عائد للشركة، لذلك يتوجب على إدارة الشركة تحديد تركيبة رأس المال بالمزج بين مصادر 
التمويل المختلفة لديها بحيث يحقق لها أعلى عائد، مع األخذ بعين االعتبار التأثيرات األخرى. ) 

 (.048، ص 0200الحمدوني، الصبيحي، 

ل على األموال لتلبية احتياجاتها المالية من أجل تسيير عملياتها وحيث أن الشركات تسعى للحصو 
وتوسيع أنشطتها، وبالتالي يجب عليها المفاضلة بين مصدرين للتمويل هما: إما اللجوء إلى اقتراض 
األموال، أو عن طريق التمويل الداخلي، ولكن التوسع في االعتماد على األموال المقترضة دون 

في استخدامها قد ينعكس سلبًا على قيمة الشركة، ويمثل هذا االنعكاس في  أن تكون هناك كفاءة
زيادة المخاطر المالية الناجمة عنه مما يؤدي إلى رفع تكلفة األموال، ولذلك على الشركة أن توازن 

 (.020، ص 0207بين العائد والمخاطرة. )بكاري، دغوم، 

ى ى بالرفع المالي، والذي يعني الحصول علوينتج عن استخدام مصدر التمويل باالقتراض ما يسم
التمويل الالزم للشركة عن طريق االقتراض، ويرتبط تأثير الرفع المالي على الشركة بنسبة المديونية، 
حيث كلما زادت نسبة المديونية زاد تأثير الرفع المالي على أرباح الشركة، وبفضلها تسطيع الشركة 

 عين، مع اإلشارة إلى أنه كلما زاد استخدام الرفع المالي من قبلتقييم هيكلها التمويلي في تاريخ م
الشركة، زاد اعتمادها على القروض لتمويل أصولها، وبالتالي كانت أكثر عرضة للمخاطر، ألن 
خدمة القروض والفوائد المترتبة عليها تؤدي إلى استنزاف مواردها من سيولة ونقدية الزمة لتشغيل 

 (.50، ص 0228مشروعاتها. ) الشيخ، 

 مفهوم الرفع المالي: -0-0

يشير مفهوم الرافعة المالية إلى قدرة الشركة على تحقيق عائد أعلى من خالل استخدام األصول 
الثابتة أو الديون، ويوضح آثار أنماط االستثمار أو أنماط التمويل التي تتبناها الشركة، وبالتالي 

ر ين على الشركة دفع تكلفة أو فائدة ثابتة له تأثيفإن توظيف األصل أو مصدر األموال الذي يتع
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كبير على األرباح المتاحة لمساهمي األسهم، ومن خالل الرافعة المالية، تكون الشركة قادرة على 
تضخيم العوائد للمساهمين باستخدام األصول أو األموال التي تحمل تكلفة ثابتة، ويعتمد ذلك على 

رغوب فيه أن يكون لتغيير بسيط في المبيعات أو العائد قبل التخطيط المالي حيث يكون من الم
احتساب الفائدة والضريبة تأثير كبير على العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة أو العائد على 
السهم على التوالي. ومع ذلك، يجب مالحظة أنه كلما زادت درجة الرافعة المالية، زادت المخاطر 

 (.Trisha ،0202. )وكذلك العائد إلى المالكين

 وتم وضع العديد من التعاريف الموضحة للرافعة المالية ومن هذه التعارف نورد:

وفًقا لجيمس هوم يعرف فالرفع المالي هو توظيف أصل أو مصدر أموال يتعين على الشركة دفع 
لية بطرق اتكلفة ثابتة أو عائد ثابت من أجله بالرافعة المالية. عّرف مؤلفون مختلفون الرافعة الم
 ,anucdeمختلفة، أي بمعنى استخدام التكلفة الثابتة في محاولة لزيادة )أو رفع( الربحية. )

2021, p 0.) 

كما يعرف بأنه درجة أو نسبة استخدام التمويل بالمديونية لتمويل جزء من األصول، كما يشير إلى 
، 0207لشركة. ) بكاري، دغوم، أثر االستدانة على األموال الخاصة، ويعتمد على الهيكل المالي ل

 (.024ص 

وأيضًا عرف على أنه استخدام أموال الغير في التمويل بهدف زيادة أرباح التشغيل قبل الفوائد 
والضرائب، وهو عبارة عن نسبة القروض إلى إجمالي الخصوم، أما درجة الرفع المالي فتشير إلى 

رجة التغير في عائد السهم الواحد من مدى تعرض الشركة إلى المخاطر المالية، وهي تعكس د
أرباح التشغيل الناتجة عن التغير في نسبة أرباح التشغيل قبل الفوائد والضرائب. ) الشهري، 

 (.00، ص 0202

كما تم تعريف الرفع المالي بأنه التغير في صافي الربح بعد الضريبة والناتجة بسبب التغيير في 
متازة. يف مالية متمثلة في فوائد القروض وتوزيعات األسهم المصافي ربح العمليات وسببه وجود تكال

 (.47، ص 0200) بوحادرة، 



 
12 

في حين تم تعريفه بأنه درجة اعتماد الشركة في تمويل أصولها على مصادر التمويل ذات الدخل 
الثابت سواء كانت قروضًا أو سندات أو أسهمًا ممتازة، مما يؤثر على األرباح التي يحصل عليها 

 (.30، ص 0209لمالك، ما يؤثر على درجة المخاطرة التي يتعرضون لها. ) عليوي، ا

وفي تعريف أكثر تفصياًل تناول الرفع المالي تم تعريفه بأنه استخدام أموال الغير بتكاليف ثابتة 
 مالية، وقد تكون أموال الغير ) القروض، األسهم الممتازة القابلة لإلطفاء( إذ أن كالهما له تكلفة
مالية ثابتة، ويجب على المنشأة االلتزام بدفعها، أي هو مرتبط بشكل أساسي بهيكل تمويل الشركة، 
فكلما زاد االعتماد على المصادر الخارجية للتمويل تزداد درجة الرفع المالي، ويصبح فعااًل إذا 

، ألنه تراضاستطاعت الشركة استثمار األموال المقترضة بمعدل عائد يزيد عن تكلفة أموال االق
إذا لم تنجح الشركة في ذلك فإنها ستتعرض لخطر أكبر، وتحقق خسارة أكبر، مما يعني فقدان 

 (.050، ص 0226ميزة استخدام الرفع المالي بهيكل الشركة التمويلي. )كراجة وآخرون، 

 فإن الرفع المالي ضمن مفهوم اإلدارة المالية يشير إلى النقاط التالية: Thakurوبحسب 

الهدف من تطبيقه هو الحصول على مزايا مالية أعلى مقارنة بالرسوم الثابتة المستحقة  ●
 الدفع، كما يحدث في الفيزياء، أي الحصول على فوائد أكبر باستخدام قدر أقل من القوة.

تنتج الرافعة المالية من استخدام رأس المال المقترض كمصدر تمويل عند االستثمار  ●
 شركة وتحقيق عوائد على رأس مال المخاطرة.لتوسيع قاعدة أصول ال

لتحديد، على وجه ا -الرافعة المالية هي استراتيجية استثمار تستخدم األموال المقترضة  ●
لزيادة العائد المحتمل  -استخدام األدوات المالية المختلفة أو رأس المال المقترض 

 لالستثمار.

لدين الذي تستخدمه الشركة لتمويل يمكن أن تشير الرافعة المالية أيًضا إلى مقدار ا ●
األصول. عندما يشير المرء إلى شركة أو عقار أو استثمار على أنه "ذو نفوذ كبير" ، 

 (.Thakur, 2019, p3فهذا يعني أن العنصر به ديون أكثر من حقوق الملكية. )

 أهمية الرفع المالي: -0-3

التي  فوائد كبيرة، وتم تلخيص أبرز النقاطتظهر أهمية الرفع المالي من خالل ما يقدمه للشركة من 
 (.087، ص 0203تظهر أهمية الرفع المالي على الشركة وفق اآلتي: )النجار، 
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الحفاظ على سيطرة وقوة التصويت للمساهمين القدامى ومن ثم التقليل من احتماالت  ●
 ك الشركات.لالسيطرة الخارجية، وإن هذه السياسة ستقود بالنهاية إلى تعزيز وتقوية أداء ت

الرفع المالي يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج عندما تتصف العمليات التشغيلية والتمويلية  ●
بالكفاءة، وعندما تكون الظروف الخارجية المحيطة بالشركة مناسبة، كما يمكن أن يؤدي 

 استعماله غير الكفء إلى نتائج عكسية.

وطبيعة الهيكل التمويلي داخل المشروع، يعد الرفع المالي من العوامل المؤثرة على شكل  ●
وقد ظهر ذلك من خالل طرح النظرية التقليدية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي، 
فوفقاً للنظرية التقليدية يمكن استخدام االقتراض ) الرفع المالي ( بشكل معقول لزيادة القيمة 

 السوقية.

درجة المخاطرة المرتبطة بزيادة حجم الديون يحدد الرفع المالي كمية االقتراض المعقولة و  ●
من جهة واالنتفاع من مزاياها من جهة أخرى ذلك ألن الخطر التمويلي سيزداد إلى درجة 

 يهدد وجود الشركة ومستقبلها في حالة زيادة الديون عن الحد المعقول.

ة طرة الماليومن جانب أخر فإن يجب تظهر أهمية الرفع المالي للشركة في تحديد درجة المخا
للشركة، حيث تم إثبات أن المخاطرة المالية هي مقدار الفشل في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع 
على االستثمار، وتعني كذلك مدى تعرض أموال المالك لمخاطر اإلفالس او الضياع نتيجة زيادة 

وض، ومخاطر العبء المالي على الشركة، وهي نوعان: مخاطر مالية ناتجة عن استخدام القر 
 (.00، ص 0203تشغيلية ناتجة عن الظروف التي تعمل فيها الشركة )ميلي، 

وبالتالي فإن قياس درجة الرفع المالي مهم جدًا بالنسبة للشركة، ألن التكاليف الثابتة تؤدي إلى 
 زيادة في العائد المتاح للمالك بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في صافي الربح بعد الضريبة، ولكن
في حال االنخفاض في صافي ربح العمليات، فهذا يؤدي إلى انخفاض العائد المتاح للمالك، 
وبالتالي قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، مما يجر بها إلى مخاطر اإلفالس، 

لة موبالتالي فتجدر اإلشارة إلى أن المخاطرة المالية هي عبارة عن الخطر اإلضافي الذي يتحمله ح
األسهم العادية في ظل االعتماد على القروض من جانب الشركة إلى جانب اعتمادها على أموال 

 (.03، ص 0202الملكية في تمويل االستثمارات، ويتم قياسه بالتغير في األرباح. ) الشهري، 

 الصيغة الرياضية ألثر للرفع المالي: -0-4
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ر الرفع المالي، أي أن اللجوء إلى االقتراض لقد أشرنا إلى أن للضريبة أثر واضح في حساب أث
يؤدي إلى تقليل الوعاء الضريبي، وذلك ألن الفوائد تطرح من األرباح قبل حساب الضرائب، وعليه 
فالشركات التي تدفع معدل ضريبة مرتفع تفضل مثاًل التمويل باالقتراض بداًل من التمويل عن 

، 0207ه المؤسسات سيكون أكبر. ) بكاري، دغوم، طريق األموال الخاصة ألن الوفر الضريبي لهذ
 (.020ص 

 (.8-7، ص 0206ويمكن تحديد عالقة أثر الرفع المالي انطالقًا من المعطيات التالية: )دغوم، 

Roper.النتيجة العملياتية : 

Rnet.النتيجة الصافية : 

Re.المردودية االقتصادية : 

Rcp.مردودية األموال الخاصة : 

CP الخاصة.: األموال 

D.االقتراض الصافي : 

I.تكلفة االقتراض : 

IS.معدل الضريبة على أرباح الشركات : 

 وبالتالي يمكن صياغة أثر الرفع المالي وفق المعادلة التالية:

Rcp= ( Re + ( Re- i) * 𝐷

𝐶𝑃
  ( 1- IS) 

 :حيث أن

 (Re-i ) .هي الهامش بين المردودية االقتصادية وتكلفة االقتراض
𝐷

𝐶𝑃
 الرفع المالي ويقيس تركيبة الهيكل المالي. 

 𝐷
𝐶𝑃

* ( Re- i أثر الرفع المالي ). 
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وبناًء عليه فإن المعني بقياس أثر الرفع المالي على مردودية األموال الخاصة يعتمد على المعادلة 
 التالية:

 

 مردودية األموال الخاصة = المردودية االقتصادية + أثر الرفع المالي

 يتم التوصل إلى أن:وبالتالي 

 المردودية االقتصادية –أثر الرفع المالي= مردودية األموال الخاصة 

ويتجلى الهدف من حساب الرفع المالي في دراسة أثر االقتراض على مردودية الشركة المالية، 
بحيث أنه يكون له اثر إيجابي، ولكن كذلك له أثر سلبي ال يمكن إهماله، وهذا طبعًا يختلف من 

 كة ألخرى.شر 

 

 

 نسب الرفع المالي: -0-5

لما كان الرفع المالي يعني شراء األصول من األموال المقترضة أو من إصدار أسهم ممتازة وذلك 
بهدف استثمار األموال المقترضة بما يحقق عائد أكبر من تكلفة القروض، ويكون تأثير الرفع 

 ي استثمار األموال المقترضة بمعدل عائد يزيدالمالي إيجابيًا على العائد إذا نجحت إدارة الشركة ف
على الفائدة المدفوعة عليها، وبالتالي يكون الرفع المالي في صالح الشركة إذا كان معدل العائد 

 على االستثمار أكبر من معدل الفائدة والعكس صحيح.

التي  تومن هنا تم وضع نسب لقياس الرفع المالي، وتهتم هذه النسب بقياس مجموعة العالقا
ترتبط بهيطل رأس المال واألعباء المرتبطة بالفوائد واجبة الدفع عن األموال المقترضة والمخاطر 

 المرتبطة بها.

 (.060، ص 0228ومن اهم النسب المستخدمة في قياس الرفع المالي نورد: )بومجان، محمد، 
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 نسبة التمويل الخارجي: ⮚

لي الديون اإلجمالية إلى إجمالي األصول في الهيكل الماويتم التوصل إلى هذه النسبة بقياس نسبة 
أو البنية المالية للشركة، وما دمنا نتحدث عن هيكل رأس المال، فإن الديون اليت سندرسها هي 
فقط الديون الطويلة األجل، في حين أن إجمالي األصول سوف يأخذ ) مجموع األموال الخاصة 

ابات سوف نأخذ قيمة المصاريف المالية تساوي إلى قيمة = الديون طويلة األجل ( ولتسهيل الحس
 . Dفي قيمة الديون طويلة األجل  iوالمعبر عنها بضرب نسبة الفائدة  IDالفوائد 

 ويعبر عنها بالمعادلة التالية:

 نسبة التمويل الخارجي = إجمالي الديون طويلة األجل / مجموع األصول

لشركة في تمويل أصولها من مصادر تمويل خارجية وتعتبر هذه النسبة مؤشرًا لمدى توجه ا
وارتفاعها يعتبر مؤشرًا إيجابيًا من ناحية الربحية، ألنها ستزداد مادام معدل الفائدة أقل من معدل 

العائد على االستثمار، ولكن من ناحية أخرى لها أثر سلبي على االستقالل المالي للشركة، 
 وازن المناسب.ويعود على اإلدارة مسؤولية إيجاد الت

 نسبة الديون إلى حقوق الملكية: ⮚

 ويعبر عن هذه النسبة وفق المعادلة التالية:

 نسبة الديون إلى حقوق المليكة = مجموع الديون طويلة وقصيرة األجل/ مجموع حقوق الملكية

لمتمثلة اهذه النسبة تبين أهمية مجموع الديون المترتبة على الشركة بالمقارنة مع حقوق الملكية 
في رأس المال واالحتياطيات واألرباح المحتجزة، وتشير من جهة أخرى إلى درجة المخاطرة التي 
تكبر كلما ارتفعت هذه النسبة، في حين أن انخفاضها يعني استقاللية أكبر نتيجة اعتمادها بشكل 

 أساسي على أموالها الخاصة.

 درجة الرفع المالي: ⮚

ن لق فقط بالمعلومات التي تقدمها النسبتان السابقتي الذكر، بل نجد أإن تحليل الرفع المالي ال يتع
الرفع المالي يمكن أن يشير أيضًا إلى نسبة التغير في عائد السهم العادي نتيجة التغير بنسبة 
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معينة في صافي الربح قبل الفوائد والضرائب، وعليه يكون قياس درجة الرفع المالي وفق المعادلة 
 التالية:

 الرفع المالي = ربح التشغيل قبل الفوائد والضرائب/ صافي الربح قبل الضرائبدرجة 

 وعلى سبيل المثال:

، فهذا يعني أن تغيراً بالزيادة أو النقص 0.5إذا كانت درجة الرفع المالي في إحدى الشركات تساوي 
تجاه في سيؤدي إلى تغير موازي وبنفس اال %05في صافي الربح قبل الفوائد والضريبة بنسبة 

 .%00.5=  %05*  0.5عائد السهم العادي يعادل 

ويمكننا حساب مضاعف الرفع المالي من أجل تحليل أثر الرفع المالي على العائد من خالل 
 المعادلة التالية:

مضاعف الرفع المالي = عائد حقوق الملكية ) مع الرفع المالي ( / عائد حقوق الملكية )بدون 
 الرفع المالي(

المالحظة أن ارتفاع درجة الرفع المالي سيؤدي إلى زيادة درجة المخاطرة المالية، مع ويجب 
المالحظة بأن ارتفاع درجة الرفع المالي سيؤدي إلى زيادة عائد السهم العادي في حالة االنتعاش 
االقتصادي، والعكس أي بمعنى يؤدي إلى تخفيض عائد السهم العادي في حالة االنكماش 

 االقتصادي.

وبالمحصلة يمكن القول أن الشركة يمكنها أن تغير درجة الرفع المالي عن طريق تغيير في هيكل 
رأس المال، فكلما زادت نسبة الديون واألسهم الممتازة في الهيكل التمويلي للشركة، ارتفعت درجة 

ن مالرفع المالي والعكس صحيح، بشرط أن يكون معدل الفائدة المدفوعة على هذه الديون أقل 
 (. 33-30، ص 0200معدل العائد على رأس المال المستثمر. ) اسماعيل، 
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 مفهوم الربحية. -0-0

 أهداف الربحية. -0-3

 العوامل المؤثرة في الربحية.-0-4

 نسب الربحية. -0-5

 العالقة بين الرفع المالي والربحية. -0-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة: -0-0

يعد رأس المال ذي أثر هام على قيمة أية منشأة على العموم، والذي يتجلى بشكل رئيسي من      
خالل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باإلضافة إلى تكلفة رأس المال، ولهذا السبب حظي 

كيفية انعكاس ل مفهوم الربحية باهتمام واسع في المؤسسات بمختلف أنواعها، ألن الربحية هو
استخدام المؤسسة لمواردها المالية، واستغاللها بكفاءة وفعالية، من خالل تحقيق أداء عالي للموارد 

 البشرية، من أجل تحقيق أهدافها.
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إن أساس نجاح أي مؤسسة في قياس الربحية هو المعلومات المالية التي تتحصل عليها،      
صول عليها يساهم في التأثير على القرارات المالية المتخذة ألن مدى دقة هذه المعلومات وسرعة الح

من قبلها، والذي بدوره يؤثر على قيمة أسهمها السوقية، ولكن المعلومات المالية لوحدها ال تكفي، 
، 0207بل ال بد من توظيفها ضمن مؤشرات قادرة على تحديد حجم الربحية للمؤسسة. ) قنون، 

 (.493ص 

المعلومات المالية وتعظيم الربحية هي عالقة متبادلة، حيث أن المعلومات إن العالقة بين     
المالية مهمة في البداية لكي تتمكن المؤسسة من تطبيق مؤشرات الربحية، والذي بدوره يعطي 
معلومات مفيدة تساعد المؤسسة في اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب، ولقد تطورت 

يها المؤسسة في قياس ربحيتها، فهناك مؤشرات تقليدية والتي تكون المؤشرات التي تعتمد عل
مستخرجة من القوائم المالية، وتغطي أبرز نشاطات المؤسسة في مستويات مختلفة، وتركز هذه 
المؤشرات على الربحية بشكل أساسي، ومن هذه المؤشرات نورد: معدل العائد على األصول 

(ROA معدل العائد على حقوق المل ،)( كيةROE( ربحية السهم العادي ،)EPS  ولكن مع ،)
(.  EVAالتطور المتالحق، تم إضافة مؤشر حديث سمي بمؤشر القيمة االقتصادية المضافة )

 (.020، 0209)حفصي وآخرون، 

 مفهوم الربحية: -2-0

 فإن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ربحية المؤسسات المالية بشكل عام، وعلى المصار 
بشكل خاص، حيث إن تحقيق األرباح من أهم األهداف التي تسعى المصارف إلى تحقيقها، شأنها 
شان الوحدات االقتصادية األخرى، فهو أمر ضروري لبقائها واستمرارها، كما أنها مطلب أساسي 

 ةلكل من المساهمين والمودعين والمقرضين واإلدارة والجهات الرقابية على حٍد سواء، فهي الغاي
التي يصبوا إليها المساهمون لزيادة قيمة ثروتهم، وهي مصدر الثقة لكل من المودعين والمقرضين 
الدائنين للمصرف، وهي كذا الهدف الذي تصبوا إليه إدارة المصرف، لكونه مؤشرًا هامًا لقياس 

 (.76، ص 0208كفاءتها في استخدام الموارد الموجودة فيها. )حزوري، 

ة الشركة على توليد أرباح في مجموعها، وليس لكل استثمار على حدة، وبالتالي وتعكس الربحية قدر 
فهي تعبر عن العالقة بين األرباح التي تحققها الشركة واالستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه 
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األرباح، لذا نجد أن جهدًا كبيرًا يوجه نحو االستخدام األمثل للموارد المتاحة، بهدف تحقيق أفضل 
ممكن للمساهمين، ال تقل قيمته عن العائد الممكن تحقيقه على االستثمارات البديلة التي  عائد

 (.40، ص 0228تتعرض لنفس الدرجة من المخاطرة.)الشيخ، 

وتم تعريف الربحية على أنها العالقة بين األرباح التي تحققها المؤسسة وحجم االستثمارات التي 
سة والمقياس للتحكم على كفاءتها على مستويي الوحدة ساهمت في تحقيقها، فهي الهدف للمؤس

 (. 00، ص 0225الكلية للمؤسسة أو الوحدات الجزئية لها. ) سلطان، 

كما تعرف الربحية بأنها قدرة المؤسسة على تحقيق األرباح، من خالل االستخدام األمثل لتوليفة 
 .(7، ص 0206االستثمار والتمويل المتاحة لها. ) حسن، سليمان، 

 (.40-42، ص 0207في حين تناول مفهوم الربحية من خالل جانبين هما: ) المدهون، 

المفهوم االقتصادي: ويعني مقدار التغير  في القيمة الصافية للوحدة االقتصادية خالل  ●
 فترة زمنية معينة.

المفهوم المحاسبي: ويعني الفرق بين الدخل المحقق من قبل المؤسسة خالل فترة زمنية  ●
معينة والمصاريف التي أنفقتها تلك المؤسسة خالل نفس الفترة الزمنية في سبيل تحقيق 

 هذا الدخل.

 وينطوي على المفهوم المحاسبي للربحية مفهومين فرعيين هما:

 

 صافي ربح العمليات: -0

شاط نويعني الفرق بين المبيعات أو الخدمات المحققة والمقدمة خالل فترة زمنية معينة والناتجة عن 
المؤسسة األساسي وتكاليف تلك المبيعات أو الخدمات، مضافاً إليها المصروفات اإلدارية والعمومية 
 ومصروفات البيع والتوزيع، دون أن تشمل كل من الفائدة المدفوعة، واإليرادات األخرى والضرائب.

 صافي الربح بعد الضريبة: -0



 
22 

ن ربح الناتج عن الفرق بين دخل المؤسسة مويسمى الربح الشامل، حيث يشير هذا المفهوم إلى ال
جميع المصادر ) المبيعات، واإليرادات األخرى(، والتكاليف بمختلف أنواعها ) تكاليف المبيعات 
أو الخدمات( مع أية تكاليف أخرى غير مرتبطة بالعمليات كخسارة بيع أحد األصول، وأيضًا بعد 

 طرح الضرائب أيضًا.

 الربحية إلى الكيفية التي تحقق بها المؤسسة األرباح من خالل تطبيقها من ناحية أخرى يشير مفهوم
 (. chenhall, 2008, p 502السليم لنوعين من القرارات هما: ) 

قرار االستثمار: ويعني مجموعة القرارات المتعلقة بكيفية استخدام المنظمة للموارد المتاحة  ●
ن التوزيع األمثل لهذه الموارد بطريقة توازن بيلها القتناء مختلف أنواع أصولها من خالل 

االستثمار المناسب في كل أصل من األصول التي تمتلكها المؤسسة دون زيادة تؤدي 
إلى تعطيل الموارد، ودون نقص يؤدي إلى ضياع الفرص ألجل تمكين المؤسسة من 

 تحقيق أفضل عائد ممكن دون التضحية بالسيولة المتاحة لديها.

يل: ويشير إلى مجموعة القرارات المتعلقة بالكيفية التي تظهر المصادر التي قرار التمو  ●
سيتم الحصول منها على األموال الالزمة للمؤسسة، وذلك لغاية تمويل االستثمار في 
أصولها، بحيث ينعكس أثر هذا القرار التمويلي على الربحية من خالل ترتيب مصادر 

 الحصول على أكبر عائد ممكن. األموال بشكل يمكن أصحاب الملكية من

ويعرفها الباحث بأنها قدرة المؤسسة على توليد األرباح إما أن تكون تلك األرباح محاسبية أو 
 اقتصادية، باالعتماد على االستخدام األمثل للقرارات االستثمارية والتمويلية.

 أهداف الربحية: -0-3

ا، ات، وهو ضروري لتحقيق بقاءها واستمرارهيعد هدف الربحية من األهداف األساسية لجميع الشرك
حيث أنه لتحقيق هدف الربحية ال بد للمدير المالي في الشركة أن يحصل على األموال المطلوبة 
بأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر واستثمار هذه األموال بطريقة تمكن الشركة من تحقيق عائد 

ي يها ) مالكوها( تحصيله من استثمار اموالهم فال يقل في مستواه عما يستطيع أصحاب األسهم ف
 (.00، ص  0208مشاريع أخرى تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر.) نوري،
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إن الهدف األساس للربحية يظهر من خالل الغاية التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، والتي تتجسد 
تحقيق األرباح،  رية في سبيلفي الكيفية التي تستخدم فيها المؤسسة مصادرها التمويلية واالستثما

كما يتمثل هذا الهدف في أن األرباح بالنسبة للمؤسسة المالية عمومًا والمصارف خصوصًا في 
ضروريتها لمواجهة المخاطر المتنوعة التي يتعرض لها المصرف في بيئة األعمال، فهناك مخاطر 

ومخاطر اإلفالس، ومخاطر عديدة وكثيرة مثل مخاطر االئتمان، ومخاطر السرقة او االختالس، 
 (.40، ص 0207سعر الفائدة. ) المدهون، 

 (Hofstrand, 2009, p0ويمكن تجسيد أهداف الربحية في النقاط التالية: )

يعد صافي الربح البند الفردي األكثر أهمية في القوائم المالية، باعتباره مؤشرًا للقيمة  ⮚
 المضافة للشركة.

في األسواق الرأسمالية، وزيادة األرباح تنعكس  يساعد في توجيه وتخصيص الموارد ⮚
 باإليجاب على قيمة الشركة بينما يدل التراجع في األرباح على تراجع هذه القيمة.

يعتبر المحللون الماليون األرباح العنصر األهم في المدخالت التي يعتمدون عليها في  ⮚
 عملية اتخاذ القرارات.

 قبل عدد كبير من المستخدمين، وتقييم الوضع المالي استخدام الربحية في تقييم األداء من ⮚
من قبل العديد من األطراف مثل المستثمرين المحتملين والدائنين ومستخدمي القوائم المالية 

 بشكل عام.

 

 العوامل المؤثرة في الربحية: -0-4

هتم كل تتعد الربحية عملية تهدف إلى قياس النشاط المؤدي، والوقوف على حقيقة نتائجه، و     
مؤسسة بتقييم ربحيتها وحجمها وكيفية تعظيمها من خالل أساليب معينة، وتنطوي العوامل المؤثرة 

 (.00، 0200على تعظيم الربحية على جانبين هما: ) المطيري، 

 جانب موضوعي يركز على كمية العمل المنجز والسرعة وتحقيق األهداف. ⮚

 في المؤسسة المالية. جانب سلوكي يكشف الجوانب السلوكية للعاملين ⮚
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وحيث أن األرباح هي المقياس لفعالية السياسات االستثمارية والتشغيلية والتمويلية المتبعة من قبل 
 (.00، ص 0202إدارة المصرف. ) الشوملي، 

لقد تم تصنيف العوامل المؤثرة على الربحية والتي تواجه المصارف على وجه الخصوص إلى 
 (.40، ص 0207نوعين هما: )المدهون، 

عوامل خارجية تتعلق البيئة المحيطة بالمصرف كالظروف االقتصادية والسياسية  ●
 والتشريعية.

عوامل داخلية تتعلق بالمصرف ذاته، وتشمل العوامل المالية متمثلًة في مقاييس األداء  ●
المالي، العوامل اإلدارية المتعلقة بإدارة المصرف مثل درجة اهتمام المصرف برضا 

، ومدى جودة العمليات الداخلية للمصرف، وأيضًا مدى اهتمام المصرف بالتعلم العمالء
 والنمو.

 ( يوضح العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة على ربحية المصارف: 0-3والشكل رقم ) 
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 ( العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة على ربحية المصارف0-0الشكل ) 

 المصدر: من إعداد الباحث

 يلي توضيح للعوامل المؤثرة على ربحية المصارف:وفيما 

 العوامل الخارجية: .0

تم تحديد مجموعة من العوامل الخارجية المؤثرة على ربحية المصارف وهي على النحو التالي: 
 (.76، ص 0227)أبو زعيتر، 

المؤثرات االقتصادية والسياسية: لقد تم اإلثبات أن ربحية المصارف تتأثر بمدى استقرار  ⮚
ظروف االقتصادية والسياسية في البلد الذي تعمل فيه تلك المصارف، حيث منها الوضع ال
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السياسي الراهن، االزمات السياسية اإلقليمية، العقوبات االقتصادية، الضغوطات السياسية 
 واالقتصادية على سعر الصرف وحركة الصادرات والواردات وغيرها.

البنك : إن للتشريعات التي تسنها الدولة ممثلة بالتشريعات القانونية والضوابط المصرفية ⮚
المركزي والجهات الوصائية على عمل المصارف أثر كبير على أداء المصارف بشكل 
عام، ومن ثم أثر على سياساته المتعبة حيال تعظيم الربحية، فتعليمات الجهات الرقابية 

ه المالية ظة على سالمتوالضوابط المصرفية تهدف إلى ضبط األداء المصرفي بغية المحاف
وحماية أموال المودعين، األمر الذي يرتب على المصرف التزامات إضافية تقوض من 

 سعيه لتعظيم الربحية.

السياسة النقدية: إن السياسات النقدية المرسومة من قبل البنوك المركزية لها دورًا بالغ  ⮚
ديها، الموجودات والمطاليب ل التأثير على سياسات المصارف حيال العمليات المتبعة إلدارة

األمر الذي يؤثر على ربحيتها، وهناك العديد من األدوات لتلك السياسة سواء أكانت أداوت 
الرقابة الكمية أم النوعية أم الرقابة المباشرة، وكلها سياسات يستخدمها البنك المركزي 

 بهدف السيطرة على القطاع المصرفي في البلد.

الوعي المصرفي: إن للثقافة االجتماعية والوعي المصرفي أثر كبير الثقافة االجتماعية و  ⮚
على ربحية المصارف، وهذا محكوم بتوجهات واعتقادات العمالء، التي تتبدل من حين 

 آلخر، األمر الذي يؤثر على هدف المصارف في تعظيم ربحيتها.

ي ذلك ، والسبب فالمنافسة: إن عامل المنافسة مهم جدًا في التأثير على ربحية المصارف ⮚
هو محدودية الموارد المتاحة لهذه المصارف، األمر الي يدفعها إلى دفع معدالت فائدة 
عالية للحصول على هذه الموارد، أي ارتفاع في التكاليف، مما يرتب على ذلك انخفاض 

 في هامش الربح المتحصل ومنه تأثير على صافي األرباح ومعدالت الربحية.

اك عالقة وثيقة بين معدالت الفائدة على القروض ربحية المصرف، وهنا أسعار الفائدة: هن ⮚
نكون أمام ما يسمى بالرفع المالي، أي التمويل بالدين، خصوصًا عندما تكون أسعار 

 الفائدة على الودائع منخفضة، بمعنى أنه كلما زاد هامش سعر الفائدة ستزداد الربحية.

  العوامل الداخلية: .0
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الداخلية دورًا مهمًا في ربحية المصرف، بما يحقق له النمو واالستمرار ضمن قطاع تلعب العوامل 
 المصارف، وهذه العوامل منها ما هو مالي، وأخرى غير مالية، وتتمثل هذه العوامل في أربعة:

 العوامل المالي. ●

 العوامل المتعلقة بالزبائن. ●

 العوامل المتعلقة بالعمليات الداخلية. ●

 ة بالتعلم والنمو.العوامل المتعلق ●

 نسب الربحية: -0-5

ظهرت الحاجة إلى استخدام مقاييس دقيقة تقدم معلومات حول كيفية قيام المصرف بالمساهمة في 
قياس الربحية، حيث يبنى النموذج االقتصادي لقياس الربحية على فرضية أساسية، والتي مضمونها 

نقدية ثمار فيها بناًء على قيمة التدفقات الأن العميل يقوم بتقييم سهم الشركة التي يريد االست
المستقبلية المضافة كأداة مباشرة تركز على الجانب االقتصادي، ولذلك اعتبرت القيمة االقتصادية 
المضافة مقياسًا شموليًا للربحية والمخاطرة، وبالتالي فإن هذه المقاييس توجه الجهود نحو إحداث 

يته، ومنه فإن أهمية هذه النسب تكمن في أنها تركز على تأثير إيجابي على أداء المصرف وربح
القيمة طويلة األجل، بداًل من النماذج التقليدية التي تركز على األرباح المحاسبية القصيرة األجل، 
مما يجعل العالقة بين القيمة االقتصادية المضافة ومقاييس األداء تقوم على أساس المخاطرة. 

(Shaked, 2007, p 17). 

وإن إدارة القياس الفعالة لربحية المصرف عي النسبة أو المعدل، النسبة األكثر استخداماً هي معدل 
العائد على رأس المال المستثمر، ويجب أن يكون عائد االستثمار، ويجب أن يكون االستثمار في 

 (.03، ص 0202األجل الطويل قادرًا على تحقيق: ) الشوملي، 

 أس المال في مقابل ما يتحملونه من مخاطر عدم التأكد.أن يعطي عائدًا ألصحاب ر  ⮚

 أن يمهد لمقابلة التوسع المنتظر والذي تخطط له كل وحدة اقتصادية تهدف إلى البقاء. ⮚

 أن يقدر على تقديم احتياطيات مناسبة للمحافظة على رأس المال الحقيقي. ⮚

ة دية قائمة ومستمرة وقادر أن يعطي أمانًا للدائنين والعمال وثقة بأن هذه الوحدة االقتصا ⮚
 على النمو.
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 وفيما يلي بعض النسب التي تستخدم لقياس الربحية:

 معدل العائد على األصول: ⮚

وهو من أكثر مقاييس الربحية المبنية على الربح المحاسبي، ويعبر هذا المقياس عن العالقة بين  
إدارة المصرف، بغض النظر عن األرباح المحاسبية وحجم األموال المتاحة لالستخدام من قبل 

الطريقة التي تم بها تمويل أصول المصرف، ويساعد هذا المؤشر في قياس قدرة اإلدارة على تحقيق 
األرباح من األموال المتاحة لها والخاضعة لسيطرتها، وهو بذلك يعكس أثر األنشطة التشغيلية 

لى لربحية، ويتم حساب العائد عواالستثمارية في المصرف، وال يعكس األنشطة التمويلية في ا
 األصول بقسمة األرباح الصافية على إجمالي األصول، ونتيجتها تدل على حالتين:

إذا كانت النسبة مرتفعة فإنها تدل على كفاءة السياسات االستثمارية والتشغيلية في  -
 المصرف.

خاليلة، الإذا كانت النسبة منخفضة فإنها تعكس ضعف إنتاجية استثمارات المصرف. )  -
0224 ،93.) 

( وهو نسبة مالية ُتستخدم ROI( هو نوع من عائد االستثمار )ROAإذًا العائد على األصول )
لحساب الفائدة التي سيحصل عليها المستثمر فيما يتعلق بتكلفة االستثمار، ويتم قياسه بشكل شائع 

لنسبة، ار. وكلما ارتفعت اعلى أنه صافي الدخل مقسوًما على تكلفة رأس المال األصلية لالستثم
زادت المنفعة المكتسبة. وهو المقياس الذي يقيس ربحية الشركة فيما يتعلق بإجمالي أصولها، 
وأنواع األصول تشمل األنواع الشائعة من األصول المتداولة وغير المتداولة والمادية وغير الملموسة 

ة ودة أداء المصرف من خالل مقارنوالتشغيلية وغير التشغيلية، وتشير هذه النسبة إلى مدى ج
الربح )صافي الدخل صافي الدخل صافي الدخل هو عنصر رئيسي، ليس فقط في بيان الدخل، 
ولكن في جميع البيانات المالية األساسية الثالثة. بينما يتم الوصول إليها من خالل( فإنه يولد إلى 

زادت الكفاءة في استخدام الموارد رأس المال المستثمر في األصول، حيث كلما ارتفع العائد، 
، corporate finance instituteاالقتصادية، وبالتالي زادت الربحية، ويأخذ الصيغة التالية:)

0200 ) 

 هي: ROAصيغة العائد على األصول
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 العائد على األصول = صافي الربح بعد الفوائد والضرائب / متوسط األصول

 العائد على ربحية السهم العادي: ⮚

مقياًسا مالًيا مهًما، مما يشير إلى ربحية المصرف. يتم احتسابها  EPSبر ربحية السهم أو تعت
بقسمة صافي دخل الشركة على إجمالي عدد األسهم القائمة. إنها أداة يستخدمها المشاركون في 

 (.8، 0227السوق بشكل متكرر لقياس ربحية الشركة قبل شراء أسهمها. ) الجبوري، 

هو جزء من ربح الشركة يتم تخصيصه لكل حصة فردية من األسهم. إنه  EPSالوصف:    
مصطلح ذو أهمية كبيرة للمستثمرين واألشخاص الذين يتداولون في سوق األوراق المالية. كلما 

، ُينصح باستخدام النسبة  EPSزادت عائد السهم من الشركة ، كانت ربحيتها أفضل. أثناء حساب 
 تغير عدد األسهم القائمة بمرور الوقت.الموزونة، حيث يمكن أن ي

 يمكن حساب العائد على ربحية السهم العادي بطريقتين:

( العائد على ربحية السهم العادي =  صافي الدخل بعد الضريبة / إجمالي عدد األسهم 0
 المستحقة

 يإجمالي توزيعات األرباح( / إجمال -( ربحية السهم المرجحة: )صافي الدخل بعد الضريبة 0
 عدد األسهم القائمة

تتضمن النسخة المخففة من النسبة أيًضا األسهم القابلة للتحويل وكذلك الضمانات بموجب األسهم 
 القائمة. يعتبر نسخة موسعة أكثر من نسبة ربحية السهم األساسية.

أن تخبره بالغرفة  EPSبالنسبة للمستثمر الذي يهتم بشكل أساسي بمصدر دخل ثابت، يمكن لنسبة 
أداة مهمة جًدا وحاسمة  EPSالتي تمتلكها الشركة لزيادة أرباحها الحالية. على الرغم من أن 

لشركة ما  EPSللمستثمرين ، إال أنه ال ينبغي النظر إليها بمعزل عن غيرها. يجب دائًما اعتبار 
 فيما يتعلق بالشركات األخرى من أجل اتخاذ قرار استثماري أكثر استنارة وحكمة.

 (: ROEعلى حقوق الملكية ) العائد  ⮚
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يعتبر هذا المقياس من المقاييس الهامة لربحية المصرف، ويهتم به المستثمرون ألنه يقيس بشكل 
مباشر مدى قدرة المصرف على توليد أرباح على أموالها الموظفة في رأس مال المصرف، ويجب 

ن في ة، ألنهم المالكون الفعليو مالحظة أن المقياس يتعلق بالعائد الذي يحققه حملة األسهم العادي
 (.04، ص 0202الشركة. ) الشوملي، 

 ومن ناحية أخرى يعبر عنه بالمعادلة التالية:

 022معدل العائد على حقوق الملكية = )صافي الربح بعد الضريبة/ متوسط حقوق الملكية ( * 

دمها المالك صادر التي قويتعلق هذا المقياس بربح الشركة بشكل عام والمصرف تحديداً مقارناً بالم
فقط، وذلك على العكس من معدل العائد على األصول، والذي يقيس أداء المنشأة من خالل 

 استخدام أصولها لتوليد الدخل، وعمومًا كلما زاد معدل العائد على حقوق الملكية زادت الربحية.

رة من تستخدمها اإلدا وبناًء على ما سبق، نالحظ أن نسب الربحية من المؤشرات الرئيسية التي
جهة واالطراف األخرى المهتمة من جهة أخرى، حيث أنها تساعد في تقويم مقترحات التمويل من 
قبل الشركة، وبالتالي فإن نسب الربحية تستخدم في المجاالت التالية التخاذ القرارات: )اسماعيل، 

 (.04، ص 0200

ذي يجب على الشركة توجيه قرارات تتعلق بتحديد المصادر: أي تحديد المجال ال ⮚
استثماراتها إليه بشكل يحقق لها استخدام مواردها المحدودة للحصول على أكبر عائد 

 ممكن.

قرارات تتعلق بالمراقبة: أي تقويم أداء األقسام من أجل التمييز بين من يقدم أداء جيدًا  ⮚
 وفعااًل وبين من يتصف أداؤه بالضعف وعدم الفعالية.

بالمكافآت والحوافز: من أجل مكافأة العاملين المتميزين الذي نجحوا في قرارات تتعلق  ⮚
 أدائهم.

وعليه تجدر اإلشارة إلى أن صافي الربح يشكل المحصلة النهائية لقائمة الدخل التي تتأثر بصورة 
كبيرة بقرارات إدارية متنوعة من بينها القرارات المحاسبية المتعلقة باختيار الطرق والسياسات 

 حاسبية مثل:الم
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 اختيار طريقة االعتراف باإليرادات التي تناسب ظروف الشركة. ⮚

 تقدير الديون المشكوك فيها. ⮚

  العالقة بين الرفع المالي ونسب الربحية: -0-6

سنوضح العالقة بين نسبة الديون الطويلة األجل كأهم نسب الرفع المالي وعالقتها بنسب الربحية 
 من خالل المثال التالي:

ل.س،  0222222محددة بمجموع الميزانية  A, B, Cكانت هياكل رأس مال ثالثة شركات إذا 
 وموضحة بالجدول التالي:

 األموال الخاصة الديون طويلة األجل نسبة الرفع المالي الهيكلية
A 0% 0 1000000 
B 50% 500000 500000 
C 75% 750000 250000 

ستحقق ثالثة مستويات من األداء وهي: سيء، متوسط، إذا افترضنا أن هذه الشركات الثالثة  
 جيد، والمعبر عنه نتيجة االستغالل قبل المصاريف المالية والضرائب وفق التسلسل التالي:

EBIT =02222 ،022222 ،082222  = على الترتيب، كما أن نسبة الفائدة على الديون
 .%52والضريبة على األرباح = 02%

المالي لهذه الهياكل الثالثة من حيث العائد على السهم العادي، على اعتبار  يتم تبيان تأثير الرفع
 ل.س. 0222أن قيمة السهم العادي الواحد = 

مع األخذ بعين االعتبار أن أحسن هيكلة مالية هي للمؤسسة التي تحقق اكبر عائد للسهم ) النتيجة 
 أو التي تحقق أكبر ربحية، وتحسب الصافية على عدد األسهم المعبرة لمجموع األموال الخاصة(،

 عدد األسهم بالعالقة بين األموال الخاصة على قيمة السهم العادي الواحد.

 :EBITالجدول التالي يبين الربحية عند مستويات األداء 

 الوحدة: ل.س مستويات العائد قبل الفوائد والضرائب
 180000 100000 20000 البيان



 
32 

    Aالمؤسسة 
    %2= الرفع المالي

 - - - ID =2الفوائد 
 90000 50000 10000 52الضرائب: 

 90000 50000 10000 النتيجة الصافية
N 1000 1000 1000 عدد األسهم 

 EPS 10 50 90عائد السهم 
 %9 %5 %1 الربحية

    Bالمؤسسة 
    %52الرفع المالي= 

 ID 50000 50000 50000الفوائد 
 65000 25000 - الضرائب

 65000 25000 (30000) النتيجة الصافية
N 500 500 500 عدد األسهم 

 EPS (60) 50 130عائد السهم 
 %13 %5 ( %3) الربحية

    Cالمؤسسة 
    %75الرفع المالي= 

 ID 75000 75000 75000الفوائد 
 52500 12500 - الضرائب

 52500 12500 (55000) النتيجة الصافية
N 250 250 250 عدد األسهم 

 EPS 220 50 210عائد السهم 
 %21 %5 (%22) الربحية

من خالل هذه الحسابات لعائد السهم والربحية، على اختالف الهياكل المالية تبعًا لمستويات األداء 
المختلفة قبل المصاريف المالية والضرائب، والتي هي في الحقيقة عبارة عن معدل عائد األصول، 

 مجموعة مالحظات:ومنه نصل إلى 
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بغض النظر عن الهيكلية المالية للمؤسسات فإن عائد السهم والربحية تزداد بازدياد النتائج  -
 المحققة.

نجد أن عائد السهم والربحية يبقى بقيمة ثابتة في  EBIT =022222في مستوى األداء  -
 مختلف الهياكل للمؤسسات الثالثة على الرغم من زيادة الرفع المالي.

نجد أنه كلما زدنا في الرفع المالي كلما أثر ذلك سلبًا على  EBIT =02222المستوى في  -
 الربحية وعائد السهم.

نالحظ أنه كلما زدنا في الرفع المالي كلما زاد أكثر عائد  EBIT =082222في المستوى  -
 السهم وكذا الربحية.

ذه المؤسسات ني التالي لمختلف هوللوصول إلى نتائج معبرة يتم توضيح ذلك من خالل المنحنى البيا
الذي يدرس تطور عائد السهم أو الربحية بداللة مستويات األداء من النتائج األداء التي عبارة عن 
معدل معين لمردودية األصول قبل الفوائد والضرائب التي تساوي نسبة نتيجة االستغالل اإلجمالي 

على  %08، %02، %0ويلة األجل( أي لألصول ) المعبر عنها باألموال الخاصة + الديون ط
 الترتيب.

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الدراسة العملية
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 متغيرات البحث. -3-0

 الدراسة التمهيدية. -3-0

 اختبار استقرارية السالسل الزمنية. -3-3

 اختبار الفرضيات. -3-4

 النتائج والتوصيات. -3-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغيرات البحث: -3-0

، المتغيرات المستقلة المتمثلة بمتغيرات الرفع المالي والمتغيرات التابعة تشمل متغيرات الدراسة
( المتغير 0-4، ويوضح الجدول )0202و 0202المتمثلة بمتغيرات خالل الفترة الواقعة بين عامي 

 . Yوالمتغير التابع  Xالمستقل 
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  Yوالمتغير التابع  X( المتغير المستقل 0-3الجدول )
 

Y جل إلى حقوق الملكيةالديون طويلة األ 
x1  معدل العائد على السهم 
x2  معدل العائد على حقوق الملكية 
x3 معدل العائد على األصول 

 

 المصدر: من إعداد الباحث

يعبر عن الرفع المالي بأنه اتخاذ قرار التمويل بالقروض، حيث يعرف الرفع المالي باختصار بأنه 
األصول، وبالرغم من وجود مزايا الستخدام الرافعة المالية لما مجموع االلتزامات على إجمالي 

تحققه من وفر ضريبي، حيث أن تكلفة الفوائد تخصم من وعاء األرباح الخاضعة للضريبة، وأيضًا 
إذا كانت تكلفة هذه الديون أقل من تكلفة حقوق الملكية سوف يجعلها مصدرًا مفضاًل للتمويل على 

 .غيره من المصادر األخرى 

ومن هنا يأتي الربط بين موضوع الرفع المالي من جهة وتعظيم الربحية من جهة أخرى، حيث 
حاولت أكثر من نظرية تجسيد العالقة بين الرفع المالي وأثره على أهداف المصرف في زيادة ثروة 

 المالك، وتحقيق عوائد محاسبية، تؤدي بمجملها إلى تحقيق الربحية للمصرف.

البحث في محاولة لتسليط الضوء على األثر الذي يحققه الرفع المالي في ربحية  ومن هنا يأتي هذا
 المصارف، لمعرفة هل قرار التمويل باستخدام الرفع المالي يعد قرارًا ناجحًا لتعزيز الربحية أم ال.

 :وهو ما استدعانا للبحث بشكل تفصيلي في هذه فيما يلي

 

 الدراسة التمهيدية: -3-0

 )الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية(:الرفع المالي  -

(: السلسلة الزمنية الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية  لمصرف بيمو 0-3الجدول رقم )
 0202لغاية 0202خالل الفترة من 
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 العام
الديون طويلة األجل إلى 

 حقوق الملكية

2010 0.48 
2011 0.47 
2012 0.71 
2013 0.64 
2014 0.64 
2015 0.64 
2016 0.64 
2017 0.58 
2018 0.52 
2019 0.74 
2020 0.43 

 

 %43من الجدول السابق نالحظ استقرار الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية حيث تراوحت بن 
وهذا مؤشر على متانة الموقف المالي لمصرف بيمو  من حيث معيار مؤشر الديون  %74و 

 وفيما يلي المؤشرات الوصفية الخاصة بهذا المؤشر:طويلة األجل إلى حقوق الملكية 

 

 

 ( المؤشرات الوصفية لمؤشر الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية 3-3الجدول ) 
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Series: Y

Sample 2010 2020

Observations 11

Mean       0.590000

Median   0.640000

Maximum  0.740000

Minimum  0.430000

Std. Dev.   0.101980

Skewness  -0.187493

Kurtosis   1.801901

Jarque-Bera  0.722359

Probability  0.696854

 

 2.59من الجدول السابق نجد أن متوسط الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية بلغ بالمتوسط 
، كما أن قيمة اختبار جاركوا 2.43وأقل قيمة  2.74وكانت أكبر قيمة  2.020 بانحراف معياري 

وبالتالي البيانات تتبع  2.25وهي أكبر من مستوى المعنوية  2.69بقيمة احتمالية  2.70بيرا 
 التوريع الطبيعي. والشكل التالي يبين الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية بحسب فترة الدراسة:

.40

.45

.50

.55

.60

.65

.70

.75

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

y

 

 ( الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية بحسب فترة الدراسة 0-3الشكل ) 
 اختبار استقرارية السالسل الزمنية:  -3-3

تفترض كل الدراسات التطبيقية التي تستخدم بيانات سلسلة زمنية أنها مستقرة، وصفة االستقرار 
نتعرض لها فيما بعد، وفي حالة غياب صفة تتحدد ببعض الخصائص اإلحصائية التي سوف 
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االستقرار، فإن االنحدار الذي نحصل عليه بين متغيرات السلسلة الزمنية يكون في الغالب زائفًا، 
ويرجع هذا إلى أن البيانات الزمنية غالبًا ما يوجد بها عامل االتجاه العام الذي يعكس ظروفًا معينة 

 (.0222س االتجاه أو في اتجاهات معاكسة )عطية، تؤثر على جميع المتغيرات إما في نف
وتكون السلسلة الزمنية مستقرة إذا تذبذبت حول وسط ثابت، مع تباين ليس له عالقة بالزمن، 

 (.0229وتباينات مشتركة ليس لها عالقة بالزمن هي األخرى )الطائي، 
دمة في الدراسة تغيرات المستخلذلك وقبل الشروع في المعالجة القياسية يستوجب دراسة استقرارية الم

من أجل تجنب التقدير الزائف، وسنتبع الخطوات التالية من أجل تحليل استقرار السالسل الزمنية 
 وتحديد درجة تكاملها:

قبل إخضاع السلسلة الزمنية المدروسة ألي اختبار، يستحسن تمثيلها  التحليل البياني: -0
اني الناتج عن هذه العملية يعد بمثابة إشارة أولّية بيانيًا بداللة الزمن، إذ أّن المنحنى الي

على الطبيعة المحتملة للسلسلة الزمنية، ويتم الكشف عن استقرارية السلسلة الزمنية من 
( ، فإذا كانت مشاهدات ذلك المتغير تأخذ اتجاه الزيادة مع الزمن t)Xخالل رسم المتغير

غير مستقرة، أما إذا كان رسم المشاهدات أو االنخفاض مع الزمن، فهذا يعني أن السلسلة 
تتوزع حول متوسطها بحيث يمكن حصرها بين قيمتين حد أعلى وحد أدنى فتكون السلسلة 

 (. وهو ما بيناه سابقاBaltagi ،0999مستقرة )
مالحظة شكل دوال ((: Correlogramمالحظة التمثيل البياني لدوال االرتباط الذاتي  -0

ة لوجود اتجاه عام في السلسلة حيث إذا كانت النتوءات خارج االرتباط يعطي صورة أولي
مجال الثقة في إحدى دالتي االرتباط الذاتي فهذا يدل على وجود ارتباط تسلسلي بين 

 مشاهدات السلسلة
 :((Correlogramمالحظة التمثيل البياني لدوال االرتباط الذاتي  -

 ينة عبر التحقق من فرضيتي العدم اآلتيتسنقوم باختبار االرتباط الذاتي للمتغيرات المدروس

= 0 ( kρ: 0Hجميع معامالت االرتباط الذاتي = صفر)    
0   ( ≠kρ: 1Hصفر ≠ جميع معامالت االرتباط الذاتي) 

فترة إبطاء، ويبين الجدول اآلتي نتائج  02( تم االعتماد على Q) Ljung-Boxعند حساب قيم 
الديون طويلة األجل، حيث يظهر في الجدول قيم معامالت اختبار االرتباط الذاتي على سلسلة 
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لكل  p-valueو Q-Stat، وقيم PAC، ومعامالت االرتباط الذاتي الجزئي ACاالرتباط الذاتي 
 منها.

 ( اختبار االرتباط الذاتي للمتغيرات المدروسة 4-3الجدول ) 
Date: 02/03/22   Time: 20:30

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 -0.21... -0.21... 0.6399 0.424

2 -0.02... -0.07... 0.6491 0.723

3 0.020 -0.00... 0.6564 0.883

4 -0.09... -0.09... 0.8452 0.932

5 -0.16... -0.21... 1.4598 0.918

6 -0.12... -0.24... 1.9205 0.927

7 0.187 0.082 3.1774 0.868

8 -0.28... -0.29... 7.0126 0.535

9 0.026 -0.19... 7.0608 0.631

1... 0.169 0.002 11.156 0.345

 

 

 

عند كل درجات االبطاء وهي ذات  2.25قيم االحتمالية أكبر من من الجدول السابق نالحظ أن 
داللة معنوية لذلك نقبل فرضية العدم، أي أنه ال وجود لالرتباط الذاتي في السالسل المدروسة، 

 ومعامالت االرتباط تساوي الصفر، والمعدالت مستقلة ذاتيًا.

 الثقة ضمن كل فترات اإلبطاء،( كانت ضمن مجال ACكما نالحظ ان معامالت االرتباط الذاتي)
( فهي تقع ضمن مجال الثقة عند كل االبطاءات أيضا مما (PACأما معامل االرتباط الجزئي 

 توفر صفة االستقرار في هذه السلسلة، ولتأكيد ذلك نقوم باختبار ديكي فولر المطور.يشير إلى 

 

 

 )معدل العائد على السهم(:  -

من  لمصرف بيمو خالل الفترة  معدل العائد عىل السهمة (: السلسلة الزمني5-3الجدول رقم )
 0202لغاية 0202
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 العام

معدل العائد عىل 

 السهم 

2010 0.68 

2011 0.68 

2012 0.91 

2013 0.84 

2014 0.84 

2015 0.84 

2016 0.84 

2017 0.78 

2018 0.72 

2019 0.94 

2020 0.68 

 

 %94و  %68حيث تراوحت بن  العائد عىل السهممعدل من الجدول السابق نالحظ استقرار 
معدل العائد عىل وهذا مؤشر على متانة الموقف المالي لمصرف بيمو من حيث معيار مؤشر 

 وفيما يلي المؤشرات الوصفية الخاصة بهذا المؤشر: السهم

 

 

 

 

 ( المؤشرات الوصفية لمؤشر معدل العائد على السهم 6-3الجدول ) 



 
41 

0

1

2

3

4

5

0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95

Series: X1
Sample 2010 2020
Observations 11

Mean       0.795455
Median   0.840000
Maximum  0.940000

Minimum  0.680000
Std. Dev.   0.093740
Skewness  -0.022117

Kurtosis   1.695175

Jarque-Bera  0.781240

Probability  0.676637

 

 

بانحراف معياري  2.79بلغ بالمتوسط  معدل العائد عىل السهممن الجدول السابق نجد أن متوسط 
بقيمة  2.78، كما أن قيمة اختبار جاركوا بيرا 2.68وأقل قيمة  2.94وكانت أكبر قيمة  2.29

البيانات تتبع التوريع الطبيعي. وبالتالي  2.25وهي أكبر من مستوى المعنوية  2.67احتمالية 
 بحسب فترة الدراسة: معدل العائد عىل السهموالشكل التالي يبين 
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 ( معدل العائد على السهم بحسب فترة الدراسة 0-3الشكل ) 

 :((Correlogramمالحظة التمثيل البياني لدوال االرتباط الذاتي 
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 الذاتي للمتغيرات المدروسة عبر التحقق من فرضيتي العدم اآلتيتين سنقوم باختبار االرتباط

= 0 ( kρ: 0Hجميع معامالت االرتباط الذاتي = صفر)    
0   ( ≠kρ: 1H صفر ≠جميع معامالت االرتباط الذاتي) 

فترة إبطاء، ويبين الجدول االتي نتائج  02( تم االعتماد على Q) Ljung-Boxعند حساب قيم 
رتباط الذاتي على سلسلة العائد على السهم، حيث يظهر في الجدول قيم معامالت اختبار اال

لكل  p-valueو Q-Stat، وقيم PAC، ومعامالت االرتباط الذاتي الجزئي ACاالرتباط الذاتي 
 منها.

 ( اختبار االرتباط الذاتي للمتغيرات المدروسة 7-3الجدول ) 
 

Date: 02/03/22   Time: 20:51

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 -0.18... -0.18... 0.4716 0.492

2 -0.07... -0.11... 0.5686 0.753

3 0.011 -0.02... 0.5708 0.903

4 -0.09... -0.10... 0.7375 0.947

5 -0.16... -0.21... 1.3530 0.929

6 -0.12... -0.24... 1.7775 0.939

7 0.249 0.134 4.0001 0.780

8 -0.24... -0.25... 6.7750 0.561

9 -0.03... -0.20... 6.8794 0.650

1... 0.152 -0.03... 10.170 0.426

عند كل درجات االبطاء وهي ذات  2.25أكبر من  Probالسابق نالحظ أن قيم  من الجدول
داللة معنوية لذلك نقبل فرضية العدم، أي أنه ال وجود لالرتباط الذاتي في السالسل المدروسة، 

 ومعامالت االرتباط تساوي الصفر، والمعدالت مستقلة ذاتيًا.

 ت ضمن مجال الثقة ضمن كل فترات اإلبطاء،( كانACكما نالحظ أن معامالت االرتباط الذاتي)
( فهي تقع ضمن مجال الثقة عند كل االبطاءات أيضا مما (PACأما معامل االرتباط الجزئي 

 توفر صفة االستقرار في هذه السلسلة، ولتأكيد ذلك نقوم باختبار ديكي فولر المطور.يشير إلى 
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 معدل العائد على حقوق الملكية(:) -

لمصرف بيمو خالل   معدل العائد عىل حقوق الملكية(: السلسلة الزمنية 8-3) الجدول رقم
 0202لغاية 0202من  الفترة

 

 العام

معدل العائد عىل 

 حقوق الملكية 

2010 0.58 

2011 0.58 

2012 0.81 

2013 0.74 

2014 0.74 

2015 0.74 

2016 0.74 

2017 0.68 

2018 0.62 

2019 0.84 

2020 0.53 

 

 %53من الجدول السابق نالحظ استقرار معدل العائد على حقوق الملكية حيث تراوحت بن 
وهذا مؤشر على متانة الموقف المالي لمصرف بيمو من حيث معيار مؤشر معدل العائد  %84و

 على حقوق الملكية وفيما يلي المؤشرات الوصفية الخاصة بهذا المؤشر:

 

 

 

 لمؤشر معدل العائد على حقوق الملكية ( المؤشرات الوصفية 9-3الجدول ) 
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Series: X2

Sample 2010 2020

Observations 11

Mean       0.690909

Median   0.740000

Maximum  0.840000

Minimum  0.530000

Std. Dev.   0.100842

Skewness  -0.181677

Kurtosis   1.826162

Jarque-Bera  0.692048

Probability  0.707496

 

بانحراف  2.69من الجدول السابق نجد أن متوسط معدل العائد على حقوق الملكية بلغ بالمتوسط 
 2.69، كما أن قيمة اختبار جاركوا بيرا 2.53وأقل قيمة  2.84وكانت أكبر قيمة  2.02معياري 

البيانات تتبع التوريع الطبيعي. وبالتالي  2.25وهي أكبر من مستوى المعنوية  2.72بقيمة احتمالية 
 والشكل التالي يبين معدل العائد على حقوق الملكية بحسب فترة الدراسة:
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 ( معدل العائد على حقوق الملكية بحسب فترة الدراسة 3-3الشكل )  

 :((Correlogramلدوال االرتباط الذاتي مالحظة التمثيل البياني  -

 سنقوم باختبار االرتباط الذاتي للمتغيرات المدروسة عبر التحقق من فرضيتي العدم اآلتيتين
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= 0 ( kρ: 0Hجميع معامالت االرتباط الذاتي = صفر)    
0   ( ≠kρ: 1H صفر ≠جميع معامالت االرتباط الذاتي) 

فترة إبطاء، ويبين الجدول االتي نتائج  02االعتماد على ( تم Q) Ljung-Boxعند حساب قيم 
اختبار االرتباط الذاتي على سلسلة العائد على حقوق الملكية، حيث يظهر في الجدول قيم معامالت 

لكل  p-valueو Q-Stat، وقيم PAC، ومعامالت االرتباط الذاتي الجزئي ACاالرتباط الذاتي 
 منها.

 رتباط الذاتي للمتغيرات المدروسة( اختبار اال 02-3الجدول ) 
 

Date: 02/03/22   Time: 21:13

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 -0.21... -0.21... 0.6788 0.410

2 -0.02... -0.07... 0.6864 0.710

3 0.024 0.003 0.6965 0.874

4 -0.09... -0.09... 0.8801 0.927

5 -0.16... -0.21... 1.4886 0.914

6 -0.13... -0.25... 1.9749 0.922

7 0.186 0.078 3.2138 0.865

8 -0.27... -0.28... 6.7849 0.560

9 0.013 -0.20... 6.7967 0.658

1... 0.175 0.001 11.201 0.342

 

 

عند كل درجات االبطاء وهي ذات  2.25أكبر من  Probمن الجدول السابق نالحظ أن قيم 
داللة معنوية لذلك نقبل فرضية العدم، أي أنه ال وجود لالرتباط الذاتي في السالسل المدروسة، 

 الصفر، والمعدالت مستقلة ذاتيًا.ومعامالت االرتباط تساوي 

 ( كانت ضمن مجال الثقة ضمن كل فترات اإلبطاء،ACكما نالحظ ان معامالت االرتباط الذاتي)
( فهي تقع ضمن مجال الثقة عند كل االبطاءات أيضا مما (PACأما معامل االرتباط الجزئي 

 ولر المطور.باختبار ديكي ف توفر صفة االستقرار في هذه السلسلة، ولتأكيد ذلك نقوميشير إلى 
 )معدل العائد على األصول(: -
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 لمصرف بيمو خالل الفترة  معدل العائد عىل األصول(: السلسلة الزمنية 00-3الجدول رقم )

 0202لغاية 0202من 

 

 العام
معدل العائد على 

 األصول %
2010 10.2 
2011 10.2 
2012 10.61 
2013 10.57 
2014 10.57 
2015 10.63 
2016 10.65 
2017 10.74 
2018 10.86 
2019 10.74 
2020 10.2 

 

و  %02.0حيث تراوحت بن  معدل العائد عىل األصولمن الجدول السابق نالحظ استقرار 
معدل وهذا مؤشر على متانة الموقف المالي لمصرف بيمو من حيث معيار مؤشر  02.86%

 الخاصة بهذا المؤشر:وفيما يلي المؤشرات الوصفية  العائد عىل األصول

 

 

 

 

 ( المؤشرات الوصفية لمؤشر معدل العائد على األصول 00-3الجدول ) 
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0

1

2

3

4

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9

Series: X3
Sample 2010 2020
Observations 11

Mean       10.54273
Median   10.61000
Maximum  10.86000
Minimum  10.20000
Std. Dev.   0.235800
Skewness  -0.569856
Kurtosis   1.948606

Jarque-Bera  1.102004
Probability  0.576372

 

بانحراف  %02.54من الجدول السابق نجد أن متوسط معدل العائد على األصول بلغ بالمتوسط ض
قيمة اختبار جاركوا بيرا ، كما ان 2.03وأقل قيمة  02.86وكانت أكبر قيمة  %2.03معياري 

وبالتالي البيانات تتبع التوريع  2.25وهي أكبر من مستوى المعنوية  2.57بقيمة احتمالية  0.02
 الطبيعي. والشكل التالي يبين معدل العائد على األصول بحسب فترة الدراسة:

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

x3

 رة الدراسة( معدل العائد على األصول بحسب فت 4-3الشكل )  

 

 :((Correlogramمالحظة التمثيل البياني لدوال االرتباط الذاتي  -

 سنقوم باختبار االرتباط الذاتي للمتغيرات المدروسة عبر التحقق من فرضيتي العدم اآلتيتين
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= 0 ( kρ: 0Hجميع معامالت االرتباط الذاتي = صفر)    
0   ( ≠kρ: 1H صفر ≠جميع معامالت االرتباط الذاتي) 

فترة إبطاء، ويبين الجدول االتي نتائج  02( تم االعتماد على Q) Ljung-Boxعند حساب قيم 
اختبار االرتباط الذاتي على سلسلة العائد على األصول، حيث يظهر في الجدول قيم معامالت 

لكل  p-valueو Q-Stat، وقيم PAC، ومعامالت االرتباط الذاتي الجزئي ACاالرتباط الذاتي 
 منها.

 ( اختبار االرتباط الذاتي للمتغيرات المدروسة 03-3لجدول ) ا
 

Date: 02/03/22   Time: 21:28

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.337 0.337 1.6254 0.202

2 -0.07... -0.21... 1.7241 0.422

3 -0.04... 0.075 1.7555 0.625

4 -0.06... -0.11... 1.8487 0.764

5 -0.12... -0.07... 2.2187 0.818

6 -0.15... -0.12... 2.9189 0.819

7 -0.31... -0.29... 6.3568 0.499

8 -0.35... -0.24... 12.488 0.131

9 0.090 0.244 13.062 0.160

1... 0.211 -0.03... 19.444 0.035

 

عند كل درجات االبطاء وهي ذات  2.25من الجدول السابق نالحظ أن قيم االحتمالية أكبر من 
لمدروسة، اداللة معنوية لذلك نقبل فرضية العدم، أي أنه ال وجود لالرتباط الذاتي في السالسل 

 ومعامالت االرتباط تساوي الصفر، والمعدالت مستقلة ذاتيًا.

 ( كانت ضمن مجال الثقة ضمن كل فترات اإلبطاء،ACكما نالحظ ان معامالت االرتباط الذاتي)
( فهي تقع ضمن مجال الثقة عند كل االبطاءات أيضا مما (PACأما معامل االرتباط الجزئي 

 ر في هذه السلسلة.توفر صفة االستقرايشير إلى 

 اختبار الفرضيات: -3-4

 ينطلق البحث في دراسة أثر الرفع المالي على ربحية المصرف من خالل ما يلي:
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 الفرضية الرئيسية:

( للرفع a ≤ 2.25: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معين)  H2الفرضية الرئيسية 
 .0202-0202خالل الفترة المالي على ربحية مصرف بيمو السعودي الفرنسي 

 وتقسم الفرضية الرئيسية إلى الفرضيات الفرعية التالية:

( a ≤ 2.25ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معين): H2-0الفرضية الفرعية األولى 
إلجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على السهم في مصرف بيمو 

 .0202-0202ي في سورية خالل الفترة الممتدة من السعودي الفرنس

الختبار الفرضية السابقة استخدم الباحث اسلوب تحليل االنحدار البسيط للتعرف على العالقة بين 
المتغير المستقل )إجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية( والمتغير التابع )معدل العائد 

 :دول االتيعلى السهم( والنتائج مبينة في الج

 للفرضية األولى Model Summary(  04-3الجدول )
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.992 .983 .982 .01273 

a. Predictors: (Constantالديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية ,) 

 
 05إصدار  SPSSباستخدام برنامج المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

مما يعني وجود عالقة قوية بين بين  2.990من الجدول السابق نجد أن قيمة معامل االرتباط بلغ 
المتغير المستقل )إجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية( والمتغير التابع )معدل العائد 

مما يعني أن المتغير المستقل )معدل  2.980على السهم( كما أن قيمة معامل التحديد المعدل 
 من تغيرات المتغير التابع. %98.0العائد على السهم(  يفسر 

المبين في الجدول   ANOVAولمعرفة فيما اذا كان معامل االرتباط معنوي قامت الباحث باختبار 
 االتي:

 للفرضية األولى ANOVAa( اختبار 05-3الجدول )
aANOVA 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .086 1 .086 533.097 b.000 

Residual .001 9 .000   

Total .088 10    

a. Dependent Variableمعدل العائد على السهم : 

b. Predictors: (Constantالديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية ,) 

 

 05إصدار  SPSSباستخدام برنامج المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 
 2.25وهي أقل من مستوى المعنوية البالغ  2.222تساوي   SIGمن الجدول السابق نجد أن قيمة 

 ونستنتج ان معامل االرتباط معنوي.

( a ≤ 2.25: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معين)H2مما سبق نرفض الفرضية " 
إلى حقوق الملكية على معدل العائد على السهم في مصرف بيمو إلجمالي الديون طويلة األجل 

 .0202-0202السعودي الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 

( إلجمالي a ≤ 2.25: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معين)H0ونقبل الفرضية " 
 في مصرف بيمو السعوديالديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على السهم 

. ويمكن التعبير عن العالقة وفق 0202-0202الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 
 الجدول اآلتي:

 

 

 

 للفرضية الفرعية األولى aCoefficients( اختبار  06-3الجدول ) 
aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .258 .024  10.914 .000 

 000. 23.089 992. 039. 912. الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية

a. Dependent Variableمعدل العائد على السهم : 
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دارية للعالقة االنحيبين الجدول السابق معامالت االنحدار للمتغير المستقل ويمكن استنتاج العالقة 
 بين معدل العائد على السهم و الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية:

 )الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية( 2.900+ 2.058معدل العائد على السهم = 

من المعادلة السابقة نستنتج أن رفع الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية بدرجة واحدة ستزيد 
الخاصة بميل  sigدرجة. وهذه الزيادة معنوية حيث أن قيمة  2.900االرباح بمقدار معدل نمو 

 .2.25معادلة االنحدار اقل من 

( a ≤ 2.25ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معين) :H0-1الفرضية الفرعية الثانية 
مو ول في مصرف بيإلجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على األص

 .0202-0202السعودي الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 

الختبار الفرضية السابقة استخدمت الباحث اسلوب تحليل االنحدار البسيط للتعرف على العالقة 
بين المتغير المستقل )إجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية( والمتغير التابع )معدل العائد 

 :لى األصول( والنتائج مبينة في الجدول االتيع

 للفرضية الثانية Model Summary(  07-3الجدول )
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.664 .440 .378 .18592 

a. Predictors: (Constant), الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية 

 05إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج               
مما يعني وجود عالقة قوية بين بين  2.664من الجدول السابق نجد أن قيمة معامل االرتباط بلغ 

المتغير المستقل )إجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية( والمتغير التابع )معدل العائد 
مما يعني ان المتغير المستقل )معدل  2.442األصول( كما ان قيمة معامل التحديد المعدل على 

 من تغيرات المتغير التابع. %44.2العائد على األصول(  يفسر 

المبين في الجدول   ANOVAولمعرفة فيما اذا كان معامل االرتباط معنوي قامت الباحث باختبار 
 االتي:

 للفرضية الثانية ANOVAa( اختبار 08-3الجدول )
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aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .245 1 .245 7.086 b.026 

Residual .311 9 .035   

Total .556 10    

a. Dependent Variable: معدل العائد على األصول 

b. Predictors: (Constant),  حقوق الملكيةالديون طويلة األجل إلى 

 05إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 
 2.25وهي أقل من مستوى المعنوية البالغ  2.206تساوي   SIGمن الجدول السابق نجد أن قيمة 

 ونستنتج ان معامل االرتباط معنوي.

( a ≤ 2.25مستوى معين): ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند H2مما سبق نرفض الفرضية " 
إلجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على األصول في مصرف بيمو 

 .0202-0202السعودي الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 

( إلجمالي a ≤ 2.25: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معين)H0ونقبل الفرضية " 
األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على األصول في مصرف بيمو السعودي الديون طويلة 

. ويمكن التعبير عن العالقة وفق 0202-0202الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 
 الجدول اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 للفرضية الفرعية الثانية aCoefficients( اختبار  09-3الجدول ) 
aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.637 .345  27.956 .000 

 026. 2.662 664. 577. 1.535 الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية

a. Dependent Variable: معدل العائد على األصول 

 

معامالت االنحدار للمتغير المستقل ويمكن استنتاج العالقة االنحدارية للعالقة يبين الجدول السابق 
 بين معدل العائد على األصول و الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية:
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 )الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية( 0.535+ 9.637معدل العائد على األصول = 

الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية بدرجة واحدة ستزيد من المعادلة السابقة نستنتج أن زيادة 
الخاصة بميل  sigدرجة. وهذه الزيادة معنوية حيث أن قيمة  0.535معدل نمو االرباح بمقدار 
 .2.25معادلة االنحدار اقل من 

( a ≤ 2.25ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معين): H2-0الفرضية الفرعية الثالثة 
لي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على حقوق الملكية في مصرف إلجما

 .0202-0202بيمو السعودي الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 

الختبار الفرضية السابقة استخدمت الباحث أسلوب تحليل االنحدار البسيط للتعرف على العالقة 
ي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية( والمتغير التابع )معدل العائد بين المتغير المستقل )إجمال

 :على حقوق الملكية( والنتائج مبينة في الجدول االتي

 للفرضية الثالثة Model Summary(  02-3الجدول )
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .999 .998 .999 .00293 

a. Predictors: (Constant), الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية 

 
 05إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 

مما يعني وجود عالقة قوية بين بين  2.999من الجدول السابق نجد أن قيمة معامل االرتباط بلغ 
طويلة األجل إلى حقوق الملكية( والمتغير التابع )معدل العائد  المتغير المستقل )إجمالي الديون 

مما يعني أن المتغير المستقل  2.998على حقوق الملكية( كما أن قيمة معامل التحديد المعدل 
 من تغيرات المتغير التابع. %99.8)معدل العائد على حقوق الملكية(  يفسر 

المبين في الجدول   ANOVAقامت الباحث باختبار ولمعرفة فيما إذا كان معامل االرتباط معنوي 
 اآلتي:

 للفرضية الثالثة ANOVAa( اختبار 00-3الجدول )
aANOVA 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .102 1 .102 11867.243 b.000 

Residual .000 9 .000   

Total .102 10    

a. Dependent Variable: معدل العائد على حقوق الملكية 

b. Predictors: (Constant), الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية 

 

 05إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج   
 2.25وهي أقل من مستوى المعنوية البالغ  2.222تساوي   SIGمن الجدول السابق نجد أن قيمة 

 معامل االرتباط معنوي.ونستنتج ان 

( a ≤ 2.25: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معين)H2مما سبق نرفض الفرضية " 
إلجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على حقوق الملكية في مصرف 

 .0202-0202بيمو السعودي الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 

( إلجمالي a ≤ 2.25: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معين)H0ونقبل الفرضية " 
الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على حقوق الملكية في مصرف بيمو 

. ويمكن التعبير عن العالقة 0202-0202السعودي الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 
 اآلتي:وفق الجدول 

 

 

 للفرضية الفرعية الثالثة aCoefficients( اختبار  00-3الجدول ) 
aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .108 .005  19.853 .000 

 000. 108.937 1.000 009. 988. الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية

a. Dependent Variable: معدل العائد على حقوق الملكية 

 

يبين الجدول السابق معامالت االنحدار للمتغير المستقل ويمكن استنتاج العالقة االنحدارية للعالقة 
 بين معدل العائد على حقوق الملكية و الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية:



 
55 

 )الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية( 2.988+ 2.028على حقوق الملكية = معدل العائد 

من المعادلة السابقة نستنتج أن زيادة الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية بدرجة واحدة ستزيد 
الخاصة بميل  sigدرجة. وهذه الزيادة معنوية حيث أن قيمة  2.988معدل نمو االرباح بمقدار 

 .2.25االنحدار اقل من معادلة 

 النتائج والتوصيات: -3-5

 النتائج: .0
يوجد أثر إلجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على السهم  ⮚

، 0202-0202في مصرف بيمو السعودي الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 
بإجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق أي أنه كلما زاد الرفع المالي في التمويل ممثاًل 

 الملكية زاد معدل العائد على السهم العادي في المصرف.

يوجد أثر إلجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على األصول  ⮚
. 0202-0202في مصرف بيمو السعودي الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة من 

الرفع المالي في التمويل ممثاًل بإجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق أي أنه كلما زاد 
 الملكية زاد معدل العائد على األصول في المصرف.

يوجد أثر إلجمالي الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية على معدل العائد على حقوق  ⮚
-0202 من الملكية في مصرف بيمو السعودي الفرنسي في سورية خالل الفترة الممتدة

. أي أنه كلما زاد الرفع المالي في التمويل ممثاًل بإجمالي الديون طويلة األجل إلى 0202
 حقوق الملكية زاد معدل العائد على حقوق الملكية في المصرف.

 التوصيات: .0
أن تقوم إدارة المصرف بدراسة وتقييم الهيكل التمويلي لديها وأنواع األصول المالية  ⮚

وصول إلى أفضل نسبة للرفع المالي مع عدم اإلضرار بالعائد المتحقق المستخدمة بهدف ال
 من أصول المصرف، بحيث يبقى أثر الرفع المالي إيجابيًا.

ضرورة تحديد نسب التمويل باستخدام الرفع المالي بحيث يبقى األثر على العائد على  ⮚
رف وبنفس للمصاألصول ضمن الحدود اإليجابية، وبحيث يبقى لها دور في تحقيق تمويل 
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الوقت خدمة أصول المصرف بشكل يؤدي إلى توليد أرباح تعود على األصول وتحسن 
 أداء المصرف بشكل عام.

المواءمة مصادر التمويل مع طرق توظيف األموال بهدف تحقيق أفضل ربحية وتجنب  ⮚
 مخاطر السيولة.

ا عند تحقيقها ألصوله الموازنة بين العوائد المراد تحقيقها لمساهميها مع العوائد المراد ⮚
 استخدام طريقة الرفع المالي في تمويل أعمال المصرف.

القيام بمزيد من الدراسات حول عوامل أخرى قد يكون لها عالقة مع الرفع المالي مثل  ⮚
نسب السيولة النقدية، وأيضًا ضمن مصارف أخرى، بغية التوصل إلى نتائج أكثر شمولية 

 ضمن البيئة المصرفية السورية.
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Abstract 

The research aimed to identify the impact of financial leverage on the 
profitability of Syrian private banks, through a case study of the Bemo 
Bank, and the impact of financial leverage was addressed through the 
effect of long-term debts to equity, while the impact of profitability was 
addressed through three indicators (return on assets). return on equity, 

return on equity). 

The analysis method was used for the published data on the financial 
leverage and profitability of the BEMO Saudi Fransi Bank in Syria 

https://www.yourarticlelibrary.com/financial-management/concept-and-definition-of-leverage/44200
https://www.yourarticlelibrary.com/financial-management/concept-and-definition-of-leverage/44200
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during the study period, and the study period focused on the period 
from 2010 to 2020, and it was also relied on analyzing and testing 
hypotheses on some statistical tests available in the EVIEWS program, 
such as the multiple regression model. According to three forms: the 
aggregator, fixed effects, random effects, and the use of time-series 

static tests and tests for the quality of model representation. 

The study reached the most important results: 

There is a statistically significant effect of the total long-term debt to 
equity on (the rate of return on stock, the rate of return on assets, the 

rate of return on equity). 

 

Keywords: financial leverage, profitability, BEMO Bank. 
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