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 مٜٕٔٓ/ٖ/ٕ٘تاريخ قبولو للنشر:  مٕٛٔٓ/ٛ/ٕٔتاريخ تسلم البحث: 
 

 ملخص

خلية  اللةؤارع ىلةق قةرار اختيةار الييمةل اللةالت لشةرما  تيدْف ىذه الدراسة  إلةق قيةاس أاةر اللوالةل الدا      
، واىتلةةةد  الدراسةةة  نلةةةاذل تحليةةةل البيانةةةا  ٕٙٔٓ-ٕٓٔٓالتةةةنلين اللدرفةةة  صةةةت بورلةةة  ىّلةةةان لل تةةةرع لةةةن 

الفدولي  الختبار صرضّيا  الدراس ، وأظيرْ  نتائج الدراسة  أن  زيةادع حفةم الشةرم  ونسةب  ألةوليا اللللوسة  
ق التلويةةل بالةةدين. بينلةةا وفةدْ  الدراسةة  أن  الشةةرما  اتماةةر ربحيةة  تةةنخ ض لةةدييا نسةةب  يزيةد لةةن قةةدرتيا ىلةة

يةةر للنةور، وأولةةْ  الدراسة  شةةرما   االىتلةاد ىلةةق التلويةل بالةةدين، ألةا للةةدل النلةو مةةان لةو أاةةر سةالو ْو
 ىلق اتداء اللالت. التنلين بدراس  وتقييم قرار اختيار الييمل اللالت لضلان التناير اإليفابت ليذا القرار

 : الييمل اللالت، شرما  التنلين، بورل  ىّلان.الكممات الدالة
 

 

Abstract 
      This study aims at measuring the impact of the internal factors influencing the 

decision to choose the financial structure for the insurance companies listed on the 

Amman Stock Exchange over the period 2010-2016 .This study adapted panel data 

analysis techniques to test the hypotheses .The main finding of this study is ,in one hand, 

an increase in the size of the company and the proportion of its tangible assets lead to an 

increase in its ability to debt financing .whereas ,the most profitable companies have low 

dependence on debt financing .The results, also, show that the growth rate is negative but 

insignificant .The study recommended that the insurance companies 'need to evaluate the 

decision to choose the financial structure to ensure the positive impact of such decision on 

the financial performance. 

Keywords: Financial Structure, Insurance Companies, Amman Stock Exchange. 

                                                 

 .لؤت فالل  قسم الللوم اللالي  والللرصي ، ملي  اتىلال،  (ٔ)
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 .املكدمة
صةةت لختلةةف القطاىةةا  اللةةناىي  والخدليةة  واللاليةة  اللبنةة  اتساسةةي  التةةت تُلتبةةر شةةرما  اتىلةةال        

يقةةةوم ىلييةةةا االقتلةةةاد الةةةوطنت، وبالتةةةالت صتطةةةور ونلةةةو االقتلةةةاد الةةةوطنت لةةةرتبط بشةةةمل مبيةةةر بال ّلاليةةة  
االقتلةةةادي  لشةةةرما  اتىلةةةال ولةةةد  قةةةدرتيا ىلةةةق توليةةةد الاةةةروا ، إال أن اللديةةةد لةةةن شةةةرما  اتىلةةةال 

د لةةن اللشةةمل  ولّلةةل أبرزىةةا إشةةمالي  اتخةةاذ القةةرار الخةةاص باختيةةار الييمةةل اللةةالت اللناسةةو توافةةو اللديةة
لتلويةةل لوفةةودا  الشةةرم ، صتلاةةر المايةةر لةةن شةةرما  اتىلةةال يرفةةا إلةةق االخةةتلل صةةت ىيامليةةا اللاليةة  

 .الذر يلتبر لن أىم اللواضيا التت نال  اىتلالا  البحث اللللت صت لفال اإلدارع اللالي 
ولمت تحقق شرما  اتىلال أىداصيا اللرفوع ال بد ليا لن دراس  لللقة  وتقنيةا  لتطةورع حيةث        

تزيد لن خلليا لستو  م اءتيا صةت اختيةار ىيمليةا التلةويلت اللناسةو، وذلةك لةن خةلل تحديةد اللةزيج 
إلةق أقلةق لةال اللناسو لن اتلوال الخال  والديون بالشةمل الةذر يةؤدر إلةق تخ ةيض تمل ة  رأس ال

 وبالتالت تلظيم قيل  الشرم .، حد للمن
وُيلّد القرار التلويلت لن القرارا  اليال  ضلن السياس  اللالية  التةت تسةلق لةن خلليةا شةرما         

اتىلةةةال إلةةةةق تحقيةةةةق أىةةةةداصيا التةةةق تتلحةةةةور بشةةةةمل أساسةةةةت حةةةةول لطلةةةو تلظةةةةيم اللوائةةةةد لةةةةن فيةةةة  
أخةةةةر ، صلةةةةدم تفةةةةانس للةةةةادر التلويةةةةل سةةةةواء  لةةةةن حيةةةةث وتخ ةةةةيض التمةةةةاليف واللخةةةةاطر لةةةةن فيةةةة  

خلائليا أو تمالي يا أو طريق  الحلول ىلييا تتيح لشرما  اتىلال صرل  الل اضل  بةين للةادر 
مةل شةرم  التلويل اللختل   بيدف اختيار أنسةبيا ولةن اةم تلةليم ىيامليةا اللالية  بلةا ينسةفم لةا واقةا 

 اللرفوع.لن شرما  اتىلال ويتلاشق لا أىدصيا 
 

 :  مشكلة الدراسة
يوافةو اللةدراء اللةةاليون صةت شةرما  اتىلةةال ُىلولةا  وشةرما  التةةنلين ىلةق نحةو خةةاص ىةددا  لةةن        

الخةةاص االحتلةةاال  الختيةةار اللةةزيج التلةةويلت اتلاةةل تنشةةط  الشةةرم ، وىليةةو صةةان  ىلليةة  لةةنا القةةرار 
صيةو لةن ، رم  اللختل ة  ال يةتم بشةمل اىتبةاطتباختيار الييمل اللالت اللناسو لتلويةل نشةاطا  الشة

أخطر القةرارا  التةت توافةو اللةدراء اللةاليون صةت شةرما  اتىلةال وبالتةالت صةان ىللية  لةنا القةرار 
الخاص باختيار اللزيج التلويلت اتلاةل لشةرما  اتىلةال تحملةو لفلوىة  لةن القواىةد اليالة  ملةا 

حديد وت سير أىةم اللوالةل اللةؤارع صةت اختيةار الشةرما  أن ىناك اللديد لن النظريا  التت حاول  ت
وتملن لشمل  الدراس  صت مي ي  تلليم الييمةل اللةالت صةت شةرما  التةنلين اتردنية  ، للييمل اللالت

 : وذلك لن خلل اإلفاب  ىن التساؤال  اآلتي ، اللدرف  صت بورل  ىلان
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لةة  بشةرما  التةةنلين اللدرفة  صةةت بورلةة  ىةةل يوفةد أاةةر لللوالةةل الداخلية  الخا: التساال  الريسساا 
 ىّلان ىلق الييمل اللالت ليذه الشرما ؟

 : اآلتي ولإلفاب  ىلق التساؤل الرئيست للدراس  يفو ىلق الباحث اإلفاب  ىن التساؤال  ال رىي          
 ىل يوفد أار لربحي  الشرم  ىلق الييمل اللالت صت شرما  التنلين اتردنّي ؟ -ٔ
 لدل نلو الشرم  ىلق الييمل اللالت صت شرما  التنلين اتردنّي ؟ىل يوفد أار لل -ٕ
 ىل يوفد أار لتولي   ىيمل ألول الشرم  ىلق الييمل اللالت صت شرما  التنلين اتردنّي ؟ -ٖ
 ىل يوفد أار لحفم الشرم  ىلق الييمل اللالت صت شرما  التنلين اتردنّي ؟ -ٗ
 

 :  أيمية الدراسة
  لةةن الناحيةة  النظريةة  لةةن مونيةةا لحاولةة  ُتسةةلط الضةةوء ىلةةق قضةةي  ىالةة  صةةت تنبةةْا أىليةة  الدراسةة       

لفال اإلدارع اللالي  تتلال صت مي ي  ُلنا قةرار اختيةار الييمةل اللةالت اللناسةو لتلويةل نشةاطا  شةرما  
اللةلك وقيلة  اتىلال ىلولةا  وشةرما  التةنلين ىلةق نحةو خةاص وبالشةمل الةذر ُيسةيم صةت تلظةيم اةروع 

 لتنلين وُيخ ض لن لخاطر وتماليف الييمل اللالت ليا. شرما  ا
ولةةن الناحيةةة  التطبيقيةة  صلةةةن اللتوقةةا أن ُتسةةةيم الدراسةة  الحاليةةة  صةةت تزويةةةد اللةةدراء اللةةةاليين ومبةةةار        

اللساىلين صت شرما  التنلين اتردنّية  بلللولةا  ىةن مي ية  لةياْ  الييمةل اللةالت صةت شةرما  التةنلين 
لةةةاد ىلةةةق أسةةةس وقواىةةةد لنيفيةةة  واضةةةح . ولةةةن اللتوقةةةا أيضةةةا  أن تقةةةدم الدراسةةة  الحاليةةة  اتردنيةةة  باالىت

للتخذر القرارا  اللالي  صت شةرما  التةنلين اللدرفة  صةت بورلة  ىّلةان لةورع حقيقية  ىةن مي ية  التنويةا 
لةوال إلةق إدارع اتصت للادر التلويل، آخذين بلين االىتبار لحددا  الييمل اللالت للشةرم ، باإلضةاص  

 بنقلق م اءع للمن .
 

 :  أيداف الدراسة
 : تسلق ىذه الدراس  لتحقيق اتىداف اآلتي        

قيةةاس أاةةةر لحةةددا  الييمةةةل اللةةةالت الخالةة  بالشةةةرم  ىلةةق الييمةةةل اللةةةالت بالنسةةب  لشةةةرما  التةةةنلين  -ٔ
 الحفم(، تلولااللدرف  صت بورل  ىّلان، والتت تتلال بةةةةةةة )الربحي ، للدل النلو، تولي   ىيمل 

التّلرف ىلق تولي   ىيمل رأس اللال اللناسةب  لتلويةل نشةاطا  شةرما  التةنلين اللدرفة  صةت  -ٕ
 ولد  قدرع الشرما  ىلق إدارع ىيامليا اللالي .، بورل  ىّلان
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الللل ىلق تقديم توليا  ىللي  تساىد اللدراء اللاليين ولتخذر القرارا  اللالي  ىلق لنا  -ٖ
 التلويلت اتلال بالنسب  لشرما  التنلين اللدرف  صت بورل  ىّلان. قرار اختيار اللزيج

 
 :  حدود الدراسة

   تةةم  دراسةة  لحةةددا  الييمةةل اللةةالت الخالةة  باللؤشةةرا  اللاليةة  لشةةرما  : الحاادا الموعااو
اللدرفةة  صةةت بورلةة  ىّلةةان وأارىةةا ىلةةق قةرار اختيةةار الييمةةل اللةةالت، ولةةم تتضةةلن الدراسةة  التةنلين 

 ؤشرا  أو اللتغيرا  الخال  بالسوق.اللدراس  
  : ُأفري  ىذه الدراس  ىلق قطاع شرما  التنلين اللدرف  صةت بورلة  ىّلةان لةقوراقالحدا المكان 

 اللالي .
  وىةت صتةرع ، م(ٕٙٔٓ–ٕٓٔٓاشتلل  صترع الدراس  ىلق سبل  سنوا  لةا بةين ): الحدا الزمان

  السابق  ذا  الللق  بلوضوع البحث والتت وذلك وصقا  لبلض الدراسا، ماصي  إلفراء الدراس 
تلةة  دراسةةتيا صةةت ن ةةس ال تةةرع الزلنيةة  لمةةن ىلةةق شةةرما  صةةت قطاىةةا  أخةةر  مالشةةرما  صةةت 

 القطاع اللناىت والخدلت.
 

 :  فرضّيات الدراسة
اللدرفة  صت إطار استمشاف أار لحددا  الييمةل اللةالت ىلةق ىيمةل رأس اللةال لشةرما  التةنلين        

 :   ىّلان اختبرْ  الدراس  لح  ال رضّيا  التالي صت بورل
 ال يوفةد أاةر ذو داللة  إحلةائي  للحةددا  الييمةل اللةالت )الربحية ، للةدل النلةو، تولي ة الفرعساة الريسساسة: 

 والييمل اللالت لشرما  التنلين اللدرف  صت بورل  ىّلان.، الحفم( ممل، ىيمل اتلول
 : يسي  ال رضّيا  ال رىي  التالي ويت رع ىن ال رضّي  الرئ       

 ال يوفةد أاةةر ذو داللة  إحلةةائي  لربحيةة  الشةرم  ىلةةق الييمةل اللةةالت لشةةرما  التةنلين اللدرفةة  صةةت -ٔ
 بورل  ىّلان.

 ال يوفد أاةر ذو داللة  إحلةائي  لللةدل نلةو الشةرم  ىلةق الييمةل اللةالت لشةرما  التةنلين اللدرفة  -ٕ
 صت بورل  ىّلان.

إحلائي  لتولي ة  ىيمةل ألةول الشةرم  ىلةق الييمةل اللةالت لشةرما  التةنلين  ال يوفد أار ذو دالل  -ٖ
 اللدرف  صت بورل  ىّلان.
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ال يوفد أاةر ذو داللة  إحلةائي  لحفةم الشةرم  ىلةق الييمةل اللةالت لشةرما  التةنلين اللدرفة   -ٗ
 صت بورل  ىّلان.

 

 :  مهًجّية الدراسة
 : وىت ىلق النحو اآلتتوتتضلن لنيفّي  الدراس  لفلوى  لن الخطوا         

 

 : جمتمع الدراسة وعّيهتًا: أواًل
تمون لفتلا الدراس  لن الشرما  التابل  لقطاع التنلين واللدرف  صت بورلة  ىّلةان والبةال         
( شرم  تم اختيارىا ىلق أساس أنيا تشمل ٔٔألا ىين  الدراس  صيت تتضلن )، ( شرم ٕ٘) ىددىا

ملةا وأن  ىةذه الشةرما  ، ٕٙٔٓلت لوفودا  شرما  التنلين لللام %( لن إفلإٛ.ٕٛلا نسبتو )
والفةدول رقةم ، تم تداول أسيليا ونشر البيانا  اللالي  الخال  بيةا خةلل صتةرع الدراسة  دون انقطةاع

 : ( يوضح أسلاء الشرما  التت لالْ  ىين  الدراس ٔ)
 

 (1جدو  رقم )
 م6114معام أسماء شركات التأمسن المدرجة ف  بورصة  مان ل

 

إجمال  موجودات  اسم الشركة رمز التداو 
 ك  شركة

حصة ك  شركة من 
 إجمال  الموجودات %

MEIN 0.1361 87383200 شرم  الشرق اتوسط للتنلين 
AAIN 0.1136 72914041 شرم  النسر اللربي  للتنلين 
JOIN  0.1241 79624629 شرم  التنلين اتردني 
GARI 0.0438 28103451 ل  اللربي شرم  التنلين اللا 
DICL 0.0396 25412318 شرم  دلتا للتنلين 
JERY 0.0540 34675010 شرم  القدس للتنلين 
UNIN 0.0588 37766496 الشرم  اللتحدع للتنلين 
JOFR 0.0456 29288102 الشرم  اتردني  ال رنسي  للتنلين 
AALI 0.1106 70992812 شرم  الشرق اللربت للتنلين 
ARIN 0.0346 22242292 شرم  اللرو للتنلين ىلق الحياع والحوادث 
JIJC 0.0615 395180086 شركة األردن الدولسة لمتأمسن 
 0.8228اللفلوع  641604723 المجموع 
 .(ٕٙٔٓإىداد الباحث باالىتلاد ىلق التقارير السنوي  اللادرع ىن بورل  ىّلان لقوراق اللالي  لللام )المصدر: 
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 : مصادر بيانات الدراسة: يًاثان
للحلةةول اىتلةةد الباحةةث ىلةةق الللةةادر الاانويةة  صةةت فلةةا البيانةةا ، وتةةم اسةةتخدام اتدوا  اآلتيةة         

 : ىلق البيانا  وىت
 البيانا  اللنشورع صت االبحاث اللللي  واللؤل ا  والدوريا  اللللي  والمتو. -ٔ
 (.ٕٙٔٓ-ّٕٓٔٓلان لقوراق اللالي  لل ترع )التقارير اللالي  والنشرا  اللادرع ىن بورل  ى -ٕ

 

 : الهموذج الرياضي للدراسة: ثالجًا
يلمةةةن لةةةياْ  النلةةةوذل الرياضةةةت للدراسةةة  ىلةةةق شةةةمل للادلةةة  رياضةةةي  وصةةةق أىةةةداف وصرضةةةيا         

الدراسةة  وذلةةك لقيةةاس تةةناير اللتغيةةرا  اللسةةتقل  )الربحيةة ، للةةدل النلةةو، تولي ةة  ىيمةةل اتلةةول، الحفةةم( 
للتغيةةر التةةةابا )الييمةةل اللةةةالت للشةةرم (، لةةةن خةةلل تقةةدير للةةةالل  انحةةدار اللتغيةةةر التةةابا ىلةةةق ىلةةق ا

 : والشمل الرياضت للنلوذل ىلق النحو اآلتت، اللستقل  اللتغيرا 
 

DRit =  + 1 ROAit + 2 GRit + 3 FAit + 4 TAit + it 
  

 : حسث أن  
DR :التابا(. الييمل اللالت للشرم  ويلال )اللتغير 

i : ويشير إلق ىدد الشرما  لحل الدراس . ٔٔ-ٔرلز ينخذ القيم لن 
t :.يشير للبلد الزلنت 
 :.تشير إلق قيل  الللالل الااب  صت للادل  انحدار النلوذل 
 تشير قيل  الليل الحةدر لمةل لتغيةر لةن اللتغيةرا  اللسةتقل  صةت للادلة  انحةدار النلةوذل، بللنةق أنةو إذا :

 %.ٓٔلضروب  صت  % سيترتو ىلق ذلك تغير اللتغير التابا بلقدار ٓٔتغير اللستقل بلقدار تغير الل
ROA :.لتغير ربحي  الشرم  لقاسا  بنسب  لاصت الربح بلد ال ائدع والضريب  إلق إفلالت اتلول 

GR :. لتغير للدل نلو الشرم 
FA :.لتغير تولي   ىيمل اتلول 
TA :  اريتم الطبيلت إلفلالت اتلول.لتغير حفم الشرم  لقاسا  باللْو
يشير إلق الخطن اللشوائت )احتلالية  حةدوث خطةن صةت النلةوذل أو لقةدار الخطةن صةت النلةوذل(، أر : 

يتضةلنيا ( الذر يتغيةر بشةمل ىشةوائت نتيفة  لتغيةرا  أخةر  ال DRأنو يلال الفزء لن نسب  اللديوني  )
 النلوذل.
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 :   حساو لتغيرا  الدراس يوضح مي ي (6)والفدول رقم        
 

 (6جدو  رقم )
 سوعح كسفسة حساب متغسرات الدراسة

 

 معادلة حساب المتغسر رمز المتغسر اسم المتغسر
 الييمل اللالت = نسب  اللديوني 

 إفلالت الخلوم / إفلالت اتلول صت ال ترع اللحاسبي  )سن  واحدع( DR )المتغسر التابع(

 ربحي  الشرم 
 

ROA 
 بلد ال ائدع والضريب  / إفلالت اتلول صت ال ترع اللحاسبي  اترباح
 الواحدع

 للدل نلو الشرم 
 

GR   الواحدعالقيل  السوقي  لرأس اللال / القيل  الدصتري  صت ال ترع اللحاسبي 

 تولي   ىيمل اتلول
 

FA 
إفلالت اتلول اللللوس  للشرم / إفلالت اتلول صت ال ترع 

 اللحاسبي  الواحدع
 حفم الشرم 

 
TA 

اريتم الطبيلت إلفلالت ألول الشرم  صت ال ترع اللحاسبي   اللْو
 Log (Total Assets) الواحدع

 
 :  األساليب اإلحصائية املشتخدمة لتخليل بيانات الدراسة: رابعًا
ذه اىتلةةد  الدراسةة  ىلةةق أسةةاليو تحليةةل االنحةةدار لقيةةاس الللقةة  والتةةناير بةةين اللتغيةةرا ، وصةةت ىةة       

الدراسةةةة  اسةةةةتخدل  اتسةةةةاليو اإلحلةةةةائي  اللتلالةةةة  صةةةةت اإلحلةةةةاء الولةةةة ت للتغيةةةةرا  الدراسةةةة  وتحليةةةةل 
االرتباط وتحليل االنحةدار الخطةت اللتلةدد بغةرض قيةاس تةناير اللتغيةرا  اللسةتقل )الربحي ، للةدل النلةو، 

اس تةناير اللتغيةرا  اللسةتقل  تولي   ىيمل ألول، الحفم( ىلق اللتغيةر التةابا )الييمةل اللةالت للشةرم (، ولقية
باسةتخدام  (Panel Dataىلق اللتغير التابا، صانو يلمن االىتلةاد ىلةق أسةاليو التقةدير الخالة  بنلةاذل )

 : والتت تتلال صيلا يلت( STATA V.11)برنالج الحزم اإلحلائي  
 

 : Fixed Effectsنموذج التأثسرات الثابتة  (   ٔ
ا  الاابت  لللرص  سلوك مل لفلوى  لن البيانا  اللقطلي  )سلوك مل ُيستخدم نلوذل التناير        

وذلةك بفلةل لللللة  الحةّد الاابة  صةت النلةوذل تختلةف لةن شةرم  تخةر  لةا بقةاء ، شرم ( ىلق حةدا
ويلةةود السةةبو صةةت إدخةةال اتاةةار الاابتةة  ، للةةالل  االنحةةدار لللتغيةةرا  اللسةةتقل  اابتةةو لمةةل شةةرم 

ق وفود بلض اللتغيرا  ْير الللحظ  التت تةؤار ىلةق اللتغيةر التةابا وال للشرما  صت النلوذل إل
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تتغير لا الزلن حيث ي ترض ىدم حدوث تغيةر صةت ىةذه اللتغيةرا  ىلةق اتقةل خةلل ال تةرع الزلنية  للدراسة  
اللةةغر  (. ملةةا ويطلةةق ىلةةق نلةةوذل التةةنايرا  الاابتةة  اسةةم نلةةوذل اللربلةةا  ٙٔ، ص ٕٔٔٓ)الشةةوربفت، 

( Least Square With Dummy Variables Model – LSDV)ا  الوىلية  لللتغيةر 
 (.(Gujarati,2004 ،p642حيث يتم تقديره باستخدام طريق  اللربلا  ال ىادي 

 

 : Random Effectsنموذج التأثسرات العشوايسة -ٕ
وط نلةةوذل يلتبةةر نلةةوذل التةةنايرا  اللشةةوائي  للئلةةا  للتقةةدير صةةت حالةة  وفةةود اختةةراق صةةت شةةر        

 ولتقةةدير نلةةوذل التةةنايرا  اللشةةوائي  ُتسةةتخدم طريقةة  اللربلةةا  اللةةغر  الللللةة ، التةةنايرا  الاابتةة 
(Generalized Least Square – GLS  حيةث أن طريقة  اللربلةا  اللةغر  اللادية ،)(OLS) 

ةال، ت شل صت تقدير لللللا  النلوذل وتلطت لقدرا  ْير م ةؤع وليةا أخطةاء قياسةي  ْيةر لةحيح   )الفل 
 (.ٖٕٚص، ٕٕٔٓ
 وللل اضةةةةةل  بةةةةةين نلةةةةةوذل التةةةةةنايرا  الاابتةةةةة  ونلةةةةةوذل التةةةةةنايرا  اللشةةةةةوائي  ُيسةةةةةتخدم اختبةةةةةار       

(Hausman)  ويمةةةون نلةةةوذل التةةةنايرا  الاابتةةة  أماةةةر للئلةةة  لةةةن نلةةةوذل التةةةنايرا  اللشةةةوائي  إذا
 (1014)ا إذا مانةة  أمبةةر لةةن بينلةة (1014)مانةة  القيلةة  االحتلاليةة  للختبةةار أقةةل لةةن أو تسةةاور 

 صةةان  نلةةوذل التةةنايرا  اللشةةوائي  سةةيمون ىةةو اتماةةر للئلةة  بغةةض النظةةر ىةةن أر لؤشةةرا  أخةةر 
(Baltagi, 2008, p296). 

 
 : الدراسات الشابكة: خامشًا

 : الدراسات بالمغة العربسة: أولا 
 ت وأارىةا ىلةق ىيمةل رأس للشةرما ( بلنةوان: ملحةددا  الييمةل اللةالٕٙٔٓىدصْ  دراس  )اسةلاىيل،        

اللةةناىي  اللدرفةة  صةةت سةةوق صلسةةطين لةةقوراق اللاليةة م إلةةق اختبةةار أاةةر لحةةددا  الييمةةل اللةةالت صةةت ترميبةة  
(  ٘ٓ.ٓرأس اللةةال، وأظيةةرْ  الدراسةة  أن ىنةةاك أاةةرا  إيفابيةةا  وذو داللةة  إحلةةائي  ىنةةد لسةةتو  داللةة  )

نةاك أاةةرا  سةلبيا  وذو داللة  إحلةةائي  لييمةل اتلةةول ىلةق ىيمةةل لحفةم الشةرم  ىلةةق ىيمةل رأس اللةةال وأن  ى
نلةو الشةرم  وللةدل رأس اللال، ملا وفدْ  الدراس  أن  التناير لم يمن داّل إحلائيا  لمل لن ربحية  وللةدل 

 ال ائدع وللدل الضريب  ىلق ىيمل رأس اللال.
دراس  تطبيقية  ىلةق : لييمل اللالتملحددا  ا: ( بلنوانٕ٘ٔٓ، وىدصْ  ودراس  )زريل  وُنب        

الشرما  اللدرف  صت بورل  تونسم. إلق اختبار أار اللتغيرا  اللستقل  اللتلال  صت حفةم الشةرم  
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 وللدل النلو وىيمل اتلول ولخلص اإلىلك لقلول وللةدل ال ائةدع ىلةق اللتغيةر التةابا الييمةل
النتةةائج التةةت تولةةلْ  ليةةا الدراسةة  أن حفةةم الشةةرم  اللةةالت للشةةرم  لقاسةةا  بنسةةب  اللديونيةة  ومةةان لةةن أىةةم 

والربحي  ذا  أار إيفابت ىلق لديوني  الشرما  وذا  داللة  إحلةائي ، بينلةا أظيةرْ  الدراسة  أن لللةدل 
داال  إحلةةةائت اىنةةةد النلةةو وىيمةةةل اتلةةول وللةةةدل اإلىةةةلك وللةةدل ال ائةةةدع تةةةنايرا  سةةالبا  ولمةةةن لةةةم يمةةن 

 %.٘لستو  دالل  
م( بلنةةوان: مقيةةاس ترميبةة  رأس اللةةال ىلةةق ربحيةة  الشةةرما : دراسةة  ٕٗٔٓصةةت دراسةة  )ىالةةان، و        

تطبيقي  للين  لن الشرما  اللناىي  اللدرف  صت بورل  ىّلانم. حاول الباحةث صةت ىةذه الدراسة  ت سةير 
ت بورلةة  ميةةف يتخةةذ اللةةدراء قةةرارتيم اللتللقةة  بترميبةة  رأس اللةةال، وذلةةك للشةةرما  اللةةناىي  اللدرفةة  صةة

نلةةوذل ل حةةص الللقةة  م(. ولتحقيةةق أىةةداف الدراسةة  قةةام الباحةةث بتلةةليم ٕٕٔٓ-ٕٓٔٓىّلةةان لل تةةرع )
لةن أفةل اختبةار الللقة   (EVIEWS)وتم استخدام برنةالج ، بين ربحي  الشرم  وترميب  رأس اللال

ود ىلقة  سةالب  ومان لةن أىةم النتةائج التةت تولةل  إلييةا الدراسة  وفة، بين اللتغير التابا واللستقل
الشةةرما  وذا  داللة  إحلةائي  بةةين ربحية  الشةرم  وترميبةة  رأس اللةال، وخللةْ  الدراسةة  أيضةا  إلةق أن 

 اتردنّي  تستخدم الديون لن أفل رصا قيلتيا السوقي  وليس لن أفل زيادع أرباحيا.
دراسة  : ؤارع ىليومىيمل رأس اللال واللوالل الل: م( بلنوانٕٕٔٓ، وىدصْ  دراس  )الساىدر       

تطبيقي  ىلق الشرما  اللدرف  صت اإللارا  اللربية  اللتحةدعم. إلةق قيةاس أاةر اللتغيةرا  اللسةتقل  التالية : 
ىيمةل اتلةةول، حفةم الشةةرم ، ربحية  الشةةرم ، للةدل نلةةو الشةرم  ىلةةق اللتغيةر التةةابا ىيمةل رأس اللةةال 

شرم  لدرفة  صةت سةوقت  ٖ٘لين  لمون  لن ل ((Panel Data)الرصا اللالت(. واستخدم الباحث أسلوو 
م( ولةةن أىةةم النتةةائج التةةت ٕٓٔٓ-ٕ٘ٓٓ) أبةةو ظبةةت ودبةةت لةةقوراق اللاليةة  للةةدع سةة  سةةنوا  لل تةةرع لةةن

اتلةةول وحفةةم الشةةرم  تولةةل  إلييةةا الدراسةة  وفةةود أاةةر إيفةةابت وذو داللةة  إحلةةائي  لمةةل لةةن ىيمةةل 
بينلةةا مةةان ، اللةةال ومةةان داال  إحلةةائيا   بينلةةا مةةان لتغيةةر الربحيةة  ذو أاةةر ىمسةةت ىلةةق ىيمةةل رأس

 لتغير نلو الشرم  ْير دال إحلائيا  صت تنايره ىلق ىيمل رأس اللال.
م( بلنةةةةةوان: ملحةةةةددا  اختيةةةةةار الييمةةةةةل اللةةةةةالت بشةةةةةرما  ٕٔٔٓوصةةةةت دراسةةةةة  )اللةةةةةولنت وحسةةةةةن،        

الدراسة  إلةق التلةرف  اتىلال: دراس  تحليلي  لشرما  قطاع الخدلا  اللدرف  صت بورل  ىّلةانم ىةدص ْ 
ىلةةةق لةةةد  اىتلةةةاد قةةةرارا  اللةةةديرين اللةةةاليين بالشةةةرما  ىلةةةق اللوالةةةل الخالةةة  بالشةةةرم  واللتلالةةة  صةةةت 
الحفةةم، ىيمةةل اتلةةول، للةةدل اللائةةد ىلةةق اتلةةول، للةةدل النلةةو، واللوالةةل الخالةة  بالسةةوق واللتلالةة  

اختيةار وتحديةد نسةب  ق رأس اللةال صةت صةت للةدل الضةريب  وللةدل ال ائةدع و القيلة  السةوقي  لقسةيم بسةو 
التلويةةل بالةةدين صةةت الشةةرما ، وخللةةْ  الدراسةة  إلةةق النتةةائج التاليةة : وفةةود أاةةر إيفةةابت لللوالةةل الخالةة  
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، بالشرم  واللتلال  صت )الحفم وىيمل اتلول واللائد ىلةق اتلةول وللةدل النلةو( ىلةق اللديونية 
لللوالةةل الخالةة  بسةةوق رأس اللةةال صةةت قةةرارا  ولةةن فيةة  أخةةر  أظيةةر  الدراسةة  ىةةدم وفةةود أاةةر 

 اللديرين صت الشرما .
م( بلنةةةوان: ملحةةةددا  ىيمةةةل رأس اللةةةال: دراسةةة  حالةةة  الشةةةرما  ٕٓٔٓوىةةةدصْ  دراسةةة  )الشةةةبيرر،        

اللناىي  اتردني م إلق اختبار تناير لحددا  ىيمةل رأس اللةال لاةل ىلةر الشةرم  وحفةم الشةرم  وىيمةل 
تىلةال، للةدل النلةو، للةدل اإليةرادا  )اللائةد ىلةق اتلةول( والضةريب  ملتغيةرا  اتلةول و لخةاطر ا

لستقل  لا درف  الدين التشغيلت وذلك للشرما  اللناىي  اللدرف  صت سةوق ىلةان اللةالت لل تةرع لةا بةين 
م(، ومةةةان لةةةن أىةةةم النتةةةائج التةةةت خللةةة  إلييةةةا الدراسةةة  وفةةةود أاةةةر إيفةةةابت وذو داللةةة  ٕٚٓٓ-ٕٗٓٓ)

ملةةةا ، والضةةريب  لةةا نسةةةب  اللديونيةة   لةةا بةةةين حفةةم الشةةرم ، وىيمةةةل اتلةةول، وللةةدل النلةةةو إحلةةائي
وأظير  نتائج الدراس  وفود أار سلبت وذو دالل  إحلائي  لا بين الربحي  وىلةر الشةرم  وخاطرىةا 

 لا نسب  اللديوني .
 

 : الدراسات بالمغة األجنبسة: ثانساا 
بلنةوان: ملحةددا  ىيمةل رأس اللةالم إلةق تحديةد أىةم لحةددا  ( Nasimi, 2016ىةدصْ  دراسة  )       

( لتحليةةل Panel Dataىيمةةل رأس للشةةرما  اللدرفةة  صةةت سةةوق نيويةةورك، واىتلةةدْ  الدراسةة  نلةةاذل )
، وتلالةةة  لتغيةةةرا  الدراسةةة  اللسةةةتقل  بةةةةةةةة)الربحي ، الحفةةةم، النلةةةو، ٕٗٔٓ -ٕٓٔٓبيانةةةا  الدراسةةة  لل تةةةرع 

  نتةةائج الدراسةة  أن ىنةةةاك تةةناير إيفةةابت وذو داللةة  إحلةةائي  ىنةةد لسةةةتو  اتلةةول اللللوسةة (، وأظيةةر 
النلةةو والربحية  والحفةةم صمةةان  لقلةةول اللللوسة  ىلةةق نسةب  اللديونيةة ، ألةةا للةدل   5%)داللة  )

ير داّل إحلائيا .  تنايرىا سالو ْو
رويفيةة م. ىةةدصْ  ىةةذه ( بلنةةوان: ملحةةددا  الييمةةل اللةةالت للشةةرما  النNilssen, 2014ودراسةة  )       

الدراسةةة  إلةةةق اختبةةةار اللحةةةددا  اللةةةؤارع صةةةت ىيمةةةل رأس اللةةةال للشةةةرما  النرويفيةةة  اللدرفةةة  صةةةت سةةةوق 
شةةرم . وتلالةة  لتغيةةرا  الدراسةة   ٜٓم( للينةة  لمونةة  لةةن ٖٕٔٓ-ٕٚٓٓ) اتوراق اللاليةة  لل تةةرع لةةا يةةبن

النلةةةةو، نسةةةةب  السةةةةيول ، ولخلةةةةص  اللسةةةةتقل  بةةةةةةةةةة )الربحيةةةة ، الحفةةةةم، نسةةةةب  اتلةةةةول اللللوسةةةة ، للةةةةدل
اإلىةةةلك(، ألةةةا اللتغيةةةر التةةةابا صيةةةو )القيلةةة  الدصتريةةة  للةةةديون، القيلةةة  السةةةوقي  للةةةديون(، واسةةةتخدم الباحةةةث 

لتحليةةل بيانةةا  الدراسةة ، ومةةان لةةن أىةةم النتةةائج التةةت أظيرتيةةا الدراسةة  أن نسةةب   (Panel Data)نلةةاذل 
إيفةةابت وذو داللةةة  إحلةةةائي  صةةت قةةةرارا  الييمةةةل اللةةةالت  اتلةةول اللللوسةةة  تلتبةةةر أىةةم لتغيةةةر ذو تةةةناير

 %ٗٗ% لةن القيلة  الدصترية  للةديون، بينلةا ت سةّر لةا نسةبتو ٖٗللشرما  النرويفي  وىةت ت سةر لةا نسةبتو 
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لن القيل  السوقي  للةديون. ملةا وأظيةر  نتةائج الدراسة  أن الربحية  ذا  تةناير سةلبت وذو داللة  إحلةائي  
وأن  لتغيةةرا  الحفةةم والنلةةو ولخلةةص اإلىةةلك ليةةا تةةناير سةةلبت ىلةةق اللديونيةة  ىلةةق ىيمةةل رأس اللةةال 

 إال أنو لم يمن داال  إحلائيا ، بينلا ىيمل اتلول مان ذو تناير إيفابت ىلق اللديوني .
( بلنةوان: ملحةددا  الييمةل اللةالت: دراسة  تطبيقية  ىلةق الشةرما  Jensen, 2013) وىةدصْ  دراسة        

 ٙٓٔاللدرف م إلةق قيةاس تةناير لحةددا  الييمةل اللةالت ىلةق ىيمةل رأس اللةال للينة  لمونة  لةن  الدنلارمي 
وتلالةة  لحةةددا  الييمةةل اللةةالت بةةةةةةة الربحيةة  والحفةةم وىيمةةل اتلةةول  ٕٔٔٓ–ٕٔٓٓشةةرما  لل تةةرع لةةا بةةين 

دل  وصةةةرص النلةةةو واللخةةةاطرع ولخلةةةص اإلىةةةلك واللفةةةز اللةةةالت وسةةةرى  ضةةةبط الييمةةةل اللةةةالت، واسةةةتخ
لتحليةةل بيانةةا  الدراسةة ، ومةةان لةةن أىةةم النتةةائج التةةت أظيرتيةةا الدراسةة  أن ( Panel Data)الدراسةة  نلةةاذل 

لتغيةةر الحفةةم وىيمةةل اتلةةول والربحيةة  مةةان ليةةا تةةناير سةةلبت ىلةةق ىيمةةل رأس اللةةال ومةةان اتاةةر ذو داللةة  
 حلائيا .إحلائي ، بينلا مان أار للدل النلو أارا  إيفابيا  ولمن لم يمن دال إ

( بلنوان: مأار ىوالل الشرم  ىلةق قةرار الييمةل Hossain & Ali, 2012) وصت دراس  قام بيا       
اللالت: دراس  تطبيقي  ىلق الشرما  البنغالي م. ىدص  الدراسة  إلةق اختبةار تةناير ىوالةل الشةرم  ىلةق 

راق اللالية  لل تةرع لةا بةين شرم  لدرفة  صةت سةوق دامةا لةقو  ٜٖقرار ىيمل رأس اللال للين  لمون  لن 
. وتلالةة  لتغيةةرا  الدراسةة  اللسةةتقل  بالربحيةة  ونسةةب  اتلةةول الاابتةة  وللةةدل الضةةريب  ٕٚٓٓ–ٖٕٓٓ

وللةةدل النلةةو والحفةةم وتوزيةةا اتربةةاح والللميةة  اإلداريةة  والتلةةنيف اللةةناىت. ألةةا اللتغيةةر التةةابا صيةةو 
لتحليةةل  (Panel Data)  الاابتةة  لةةن نلةةاذل الرصةةا اللةةالت للشةةرم ، واسةةتخدم الباحةةث نلةةوذل التةةنايرا

االنحةةةةدار اللتلةةةةدد. ولةةةةن أىةةةةم النتةةةةائج التةةةةت خللةةةة  إلييةةةةا الدراسةةةة  أن  ىنةةةةاك ىلقةةةة  سةةةةالب  ذا  داللةةةة  
إحلةةائي  بةةين الرصةةا اللةةالت واللتغيةةرا  اللسةةتقل  التاليةة : الربحيةة  ونسةةب  اتلةةول الاابتةة  والسةةيول  والحفةةم 

اريةة  والتلةةنيف اللةةناىت، بينلةةا أظيةةر  الدراسةة  وفةةود ىلقةة  لوفبةة  بةةين وتوزيةةا اتربةةاح والللميةة  اإلد
 الرصا اللالت وللدل الضريب  وللدل النلو ولمنيا لم تمن دال  إحلائيا .

 
 اإلطار الهظري للدراسة

 : مفًوم اهليكل املالي: أواًل
اللتزالةةا  وحقةةوق الللميةة  تُلةةد فليةةا اللنالةةر اللحاسةةبي  لةةا ىةةدا االلتزالةةا  اللتداولةة  صةةت فانةةو ا       

صةةةت الليزانيةةة  الللوليةةة  ىةةةت للةةةادر لقلةةةوال، وىةةةذا يلنةةةت أن  ل يةةةوم الييمةةةل اللةةةالت يتمةةةون لةةةن حقةةةوق 
الللمي  واتلوال اللقترض  ألا بالنسب  لحقةوق الللمية  صةان  للةادرىا تتةنلف لةن اتسةيم اللادية ، واتربةاح 

لةةوال اللقترضةة  صيةةت ديةةون والتزالةةا  لاليةة  ىلةةق الشةةرم  اللحتفةةزع، واتسةةيم الللتةةازع إن وفةةد ، ألةةا ات
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وطويلةةة  اتفةةةل تفةةةاه لقرضةةةييا وتتةةةنلف للةةةادرىا لةةةن االئتلةةةان التفةةةارر، والقةةةروض الللةةةرصي  قلةةةيرع 
 (Gitman & Zutter, 2012, p523). والسندا  التت تلدرىا اللنشنع

واسةطتيا تلويةل لوفةودا  اللنشةنع، ملا وىّرصو آخرون بننو: ملفلوع للادر اتلوال التةت يةتم ب       
وتتضةةةلن التلويةةةل اللقتةةةرض، والتلويةةةل الللتلةةةك أو للةةةادر اتلةةةوال الخارفيةةة  وتتلاةةةل بشةةةتق أنةةةواع 
القةةةروض )قلةةةيرع، لتوسةةةط ، طويلةةة  اتفةةةل( التةةةت تحلةةةل ىلييةةةا اللنشةةةنع لةةةن الفيةةةا  الخارفيةةةة ، 

الللتلةك أو أو لةا ُيلةرف بةرأس اللةال وللادر اتلةوال الذاتية  )الداخلية ( والتةت تتلاةل بحقةوق الللمية  
 (.ٔٙص، ٜٕٓٓ، حقوق اللساىلينم )قاسم وفليل

 

 : مزايا التمويل بالديو: ثانيًا
إن  لةن أىةةم لليةةزا  التلويةةل بالةةدينل تلظةةيم اللائةةد ىلةةق حقةةوق اللسةةاىلين نتيفةة  ال ةةرق بةةين        

صةةت اللؤسسةة  تن  الةةدائنين ال ومةةذلك اللحاصظةة  ىلةةق السةةيطرع ، مل ةة  االقتةةراض ولةةردود االسةةتالار
واالسةةت ادع لةةن ، باإلضةةاص  إلةةق ىةةدم لشةةارم  اآلخةةرين صةةت اتربةةاح اللحققةة ، لةةو  ليةةم صةةت اإلدارع

ومةذلك صةان  لةن لزايةا ، (ٜٔص، ٕٔٔٓ، ليزع مون ال وائد قابل  للتنزيل لن الضةريب  )نالةر الةدين
ىادتيةةا بةةنلوال التلويةةل بالةةدين أنةةو صةةت أوقةةا  التضةةخم يةةتم اقتةةراض ألةةوال ذ ا  قةةوع شةةرائي  ىاليةة  واا

 (.ٓٙٔص، ٜٕٓٓ، ذا  قوع شرائي  أقل وىذا لا أمدتو دراس  )لاصت ولوسق
ولن ىنا تنبْا أىلي  التلويل بالةدين منحةد أىةم اتسةاليو اللتاحة  للشةرم  لتحسةين أرباحيةا حيةث        

وألةحاو اللشةروع ىةن طريةق زيةادع أن  اللبرر اتساست للشرم  ىو تلظيم القيل  السوقي  لللساىلين 
قيل  اتسيم بالسوق، ولن خلل ذلةك يتبةين أن  اللسةتالرون ينظةرون إلةق أدوا  الةدين ىلةق أنيةا أقةل 

للةةةدل اللائةةةد للةةةدل ال ائةةةدع ىلةةةق الةةةدين يمةةةون أقةةةل لةةةن  تنخطةةةرا  لةةةن أدوا  التلويةةةل بالللميةةة  ذلةةةك 
 (.ٙٔص، ٕٕٔٓ، اللطلوو ىلق اتسيم اللادي  )نليرا 

 

 : حمددات اهليكل املالي: ثالجًا
 :Profitability: الربحسة(   ٔ

تسلق فليا شرما  اتىلال إلق تلظيم أرباحيا، صيو ىدف أساسةت لضةنن بقائيةا واسةتلرارىا ملةا        
القطةةاع الخةةدلت أو وأنةةو ْايةة  يتطلةةا إلييةةا فليةةا اللسةةتالرين صةةت شةةرما  اتىلةةال سةةواء  مةةان ذلةةك صةةت 

ت، ويتحقةق ىةذا اليةدف لةن خةلل قةرارين ليلةين ىلةا: قةرار االسةتالار، وقةرار التلويةل اللالت أو اللناى
 االستالاراللتللق بمي ي  اختيار الللادر التت سيتم الحلول لنيا ىلق اتلوال اللزل  للشرم  لتلويل 



 وسام املعايطة ................................................................... شركات التأمني دراسة تطبيكية على :حمددات اهليكل املالي

 

 

                                                                                 (444)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 (.ٕٕص، ٕٕٔٓ، صت لوفوداتيا )اللحفان
 ر ربحية  الشةرما  صةت الييمةل اللةالت نظرية  االلتقةاطولن النظريا  اللالي  التت حاول  ت سير تناي       

( صيةت ت تةرض تسلسةل للةادر التلويةل وىليةو صةان اتربةاح (Mayers & Majliuf, 1984التةدريفت 
وبنةاء  ، الفديةدعاللحتفزع تنتت صت لقدل  للادر التلويل، ام يتبليةا القةروض وأخيةرا  التلويةل باتسةيم 

لنشةةنع التةةت تتليةةز بارت ةةاع للةةدل ربحيتيةةا، وتتةةاح ليةةا صرلةة  احتفةةاز ىليةةو يلةةبح لةةن اللتوقةةا أن تتفةةو ال
ولنيةا دراسة  اترباح إلق االىتلاد بدرف  أقةل ىلةق اتلةوال اللقترضة ، وىةذا لةا أمدتةو الدراسةا  السةابق  

 (.Titman & Wessels, 1988) ( ودراس Nilssen, 2014ودراس  )، (ٕٓٔٓ، )الشبيرر
توقا أن الللق  بين ربحي  الشرم  ونسب  الديون ىت ىلقة  ىمسةي ، والسةبو وبناء  ىلق لا سبق ن       

سةةةتلفن إلةةةق صةةةت ذلةةةك أن شةةةرما  اتىلةةةال التةةةت تتلتةةةا بربحيةةة  لتدنيةةة  وتوافةةةو صةةةرص اسةةةتالاري  فديةةةدع 
التلويل الخارفت، وستبدأ بالديون قبل إلدار حقوق الللمي  ولن فانو آخةر صةان شةرما  اتىلةال التةت 

يةةة  لرت لةةة  وتوافةةةو صرلةةةا  اسةةةتالاري  فديةةةدع، صانيةةةا سةةةتلفن إلةةةق اسةةةتخدام أرباحيةةةا صةةةت تلويةةةل تتلتةةةا بربح
 (.ٕٙ، صٕٙٓٓاستالاراتيا، اتلر الذر يفلل نسب  الديون ليا لتدني  )شلش وآخرون، 

 

 :Growth Company: معد  نمو الشركة (  6
تلتلد شرما  اتىلال صت تحقيقيا لللدل نلو إيفةابت ىلةق لقةدار لةا تحققةو لةن أربةاح سةنوي ،        

ولةن ، أربةاحولا توزىو لن تلك اترباح ىلةق اللسةاىلين لةن فية  أخةر  أو ىلةق لةا تةم احتفةازه لةن 
 ةا للةدل ىنا صمللا ارت ا لقدار اترباح السنوي  اللحقق  ارت ل  للو نسب  احتفاز اترباح ولن اةم ارت

نلو الشرم  واللمس باللمس. وينلمس لا سةبق ىلةق السياسة  التلويلية  إلدارع الشةرم ، ذلةك تنةو مللةا 
ارت ةةةا لقةةةدار اتربةةةاح اللحتفةةةزع صةةةت الشةةةرم  تةةةزداد ال رلةةة  ألةةةام إدارع الشةةةرم  السةةةتخداليا صةةةت تلويةةةل 

بيا ىةادع  لةن لخةاطر أنشطتيا االستالاري  ىوضةا  ىةن اسةتخدام للةادر التلويةل الخةارفت ولةا يلةاح
 (.ٓٚ، ص ٕٓٔٓالرصا اللالت )لطر، 

وبنةةاء  ىلةةق اللبادلةة  بةةين اللائةةد واللخةةاطرعل صانةةو لةةن اللتوقةةا أن تمةةون الللقةة  اللنتظةةرع بةةين        
ن شةرما  وذلةك ت، للدل نلو الشرم  وصرل  الحلول ىلق اتلوال اللقترض  ىت ىلق  ىمسي 

تةةنخ ض قيلتيةةةا نظةةرا  للةةا يلمةةةن أن توافيةةو لةةةن تلاةةر أو ُىسةةةر اتىلةةال صةةت حالةةة  النلةةو والتوسةةةا 
لالت. ملا وأنو لن الللمن أن تمون درف  اللخاطرع ىالي  صت صرص االستالار التت ستقوم الشرم  

ومنتيف  لذلك صان نلو الشرم  سيقلل لن اىتلادىا ىلق االقتراض. ووصقا  لنظري  االلتقةاط ، بتلويليا
التت تتلتةا ب ةرص للنلةو تلتلةد أماةر ىلةق للةادرىا الداخلية  ولةا تحققةو لةن التدريفت صان اللنشنع 
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أربةاح صةةت تلويةل ىةةذا النلةو. ألةةا إذا لةم يم ةةت التلويةل الةةداخلت تطلةو اللنشةةنع التلويةل الخةةارفت، صتطلةةو أوال  
التةت  الديون قليرع اتفل التت صت اللادع ال تتطلو أر نوع لةن الرىونةا ، اةم تتفةو للقةروض طويلة  اتفةل

(، لةذا صةان نظرية  االلتقةاط التةدريفت ت تةرض وفةود (Michaelas et al, 1999 صت اللادع تتطلةو رىونةا 
( وىلةّل ذلةك بةنن Auerbach, 1985ىلق  ىمسي  بين للدل النلو واالقتراض وىذا لةا أشةار إليةو أيضةا  )

 ل  النلو للا تحققو لن أرباح.لللنشآ  سريالوصورا  الضريبي  التت تحققيا صوائد الديون ىت أقل أىلي  
وقد ُوِفدل تباين صت نتةائج الدراسةا  السةابق  حةول طبيلة  الللقة  بةين للةدل نلةو الشةرم  ولةديونيتيا        

لوفةةو لللةةدل ( أن التةةناير ٕ٘ٔٓ)زريلةة  وُنبةة ،  ( ودراسةة ٕٔٔٓصقةةد وفةةد  دراسةة  )اللةةولنت وحسةةن، 
أن التةةناير  (Nilssen, 2014) ( ودراسةة ٕٕٔٓدر، النلةةو ىلةةق اللديونيةة  بينلةةا وفةةد  دراسةة  )السةةاى

 سلبت بين للدل النلو للشرم  واللديوني .
 

 Assets Structure: تولسفة هسك  أصو  الشركة (  ٖ
تُلتبر اتلول اللللوسة  أو الاابتة  التةت تلتلميةا الشةرم  بلاابة  ضةلانا  أساسةيا  اللت زالاتيةا لةن الةد يون،        

ليةا ، اللللوسة أن الشةرما  التةت ليةا اسةتالارا  مبيةرع صةت ألةوليا  (Bradley et al, 1984)وقةد أمةد  
نسب  دين أىلق لن الشرما  التت ال تستخدم ألوال  لللوس ، ووفد مةذلك أن الشةرما  التةت ليةا لسةتو  

ون  ىاٍل لن اتلول اللللوس  تقترض ألواال  بللدل صائدع أقل، والسةبو ىةو أن اتلةوال اللقترضة  لضةل
بقيلةة  اتلةةول اللللوسةة  للشةةرم ل وبيةةذا صةةان التلويةةل بالةةدين يمةةون لتةةاح بسةةيول  أماةةر إذا مانةة  الشةةرم  
تلتلةةك ألةةوال  لللوسةة  )اابتةة (. وتباينةة  نتةةائج الدراسةةا  السةةابق  صيلةةا يتللةةق بتةةناير تولي ةة  ىيمةةل ألةةول 

( ودراسةة  (AL Ani & Amri, 2015الشةةرم  ىلةةق ىيمليةةا اللةةالت )لةةديونيتيا( صنفةةد أن دراسةة  
(Nilssen, 2014 ،ودراسة ٕٗٔٓ( وفد  أن  التناير لوفو، ألةا دراسة  )ىالةان )Hossain & Ali, 

 ( قد وفد  أن  التناير سالو.(2012
 

 Company Size: حجم الشركة    (4
ةةةاريتم الطبيلةةةت إلفلةةةالت اتلةةةول، و تؤمةةةد نتةةةائج         تةةةم قيةةةاس حفةةةم الشةةةرم  لةةةن خةةةلل إيفةةةاد اللْو

لدراسةةا  اللاليةة  ىلةةق وفةةود ىلقةة  بةةين حفةةم الشةةرم  وىيمليةةا اللةةالت، حيةةث يلتبةةر حفةةم الشةةرم  بةةديل ا
ىمسةةت الحتلاليةة  اإلصةةلسل صحسةةو نظريةة  اللبادلةة  بةةين اللائةةد واللخةةاطرع صةةان الشةةرما  اتمبةةر حفلةةا  

سةلل  التةت تتلتةا بيةا تنطور ىلق لخاطرع أقل وذلك نظرا  للتنوع صت اإلنتال والابا  صت التدصق النقةدر وال
الشرما  اتمبر حفلا  للا ُيةدىم لةن اللرامةز االئتلانية  لتلةك الشةرما  ويلةزز لةن صةرص حلةوليا ىلةق 
اتلةةوال اللزلةة  لتلويةةل نشةةاطاتيا باللديونيةة ، ألةةا الشةةرما  ذا  الحفةةم اللةةغير لةةن اللتوقةةا اىتلادىةةا 
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 والةذر يةؤار ىلةق تقيةيم اتسةيم صييةاصييةا  ىلق الدين بنسةب  قليلة ، بسةبو لشةمل  ىةدم تلااةل اللللولةا 
(2008 De Jong et al, .) 

صدراس  )اللولنت ، وتباين  نتائج الدراسا  السابق  صت تناير حفم الشرم  ىلق ىيمليا اللالت       
( أمةةد  وفةةود تةةناير لوفةةو Jensen, 2013( ودراسةة  )ٕٕٔٓ( ودراسةة  )السةةاىدر، ٕٔٔٓوحسةةن، 

 سالو.( أن  التناير (Al Ani & Amri, 2015تيا، بينلا وفد  دراس  لحفم الشرم  ىلق لديوني
 

 :نتائج التخليل اإلحصائي

 : نتايج اإلحصاء الوصف  لمتغسرات الدراسة: أولا 
( ولةة ا  أوليةا  للتغّيةرا  الّدراسةة  اللسةتقل  والتابلةة ، ُٖيقةّدم ىةذا الفةةزء لةن الدراسة  صةةت الفةدول رقةم )       

نتةةائج أىلاليةةا خلةةائص قطةةاع شةةرما  التةةنلين اتردنّيةة ، ويلطةةت لةةدلوال  حةةول  للةةا يسةةاىم صةةت بيةةان
 خلل صترع الدراس .

 (4جدو  رقم )
 (6114-6111اإلحصاء الوصف  لمتغسرات الدراسة خال  الفترة )

 

Max Min Std.Dev Mean Obs Variable 
.7694 .2608 .1142611 .5529688 77 DR 
.0593 -.04 .0201143 .0257987 77 ROA 
1.96 .31 .4154797 .9476623 77 GR 

.8757669 .17772447 .1676666 .4284787 77 FA 
18.52065 16.49891 .5559812 17.41638 77 TA 

 

شةرما  التةنلين اتردنيةة   DR))( يلمةن للحظة  أن لتوسةةط نسةب  لديونية  ٖلةن الفةدول رقةم )       
%(، وُتظيةةةر القةةةيم الةةةدنيا واللليةةةا ٜٕ.٘٘بلغةةة  ) ٕٙٔٓ-ٕٓٔٓخةةلل صتةةةرع الدراسةةة  الللتةةةدع لةةةا بةةةين 

لنسةةب  اللديونيةة  ت اوتةةا  مبيةةرا  بةةين شةةرما  التةةنلين اتردنيةة  لةةن حيةةث لةةد  اىتلادىةةا ىلةةق الةةديون صةةت 
%( بينلةا بلغة  أىلةق ٛٓ.ٕٙتلويل استالاراتيا ونشاطاتيا اللختل   حيةث بلغة  أقةل نسةب  لللديونية  )

%(. ألةةا بالنسةةب  للتوسةةط ٕٗ.ٔٔاالنحةةراف اللليةةارر لنسةةب  اللديونيةة  )%(. ملةةا وبلةة  ٜٗ.ٙٚقيلةة  )
%(، ملةا وأظيةر  القةيم الةدنيا واللليةا لربحية  ٚ٘.ٕصقةد بلة  ) (ROA)ربحي  شرما  التةنلين اتردنية  

( بينلةةا بلغةة  القيلةة  اللليةةا .ٗٓ-شةةرما  التةةنلين وفةةود شةةرما  تةةنلين خاسةةرع حيةةث بلغةة  أقةةل قيلةة  )
 %( وىةةت نسةةب  لرت لةة ٚ.ٜٗصقةةد بلةة  ) GR)) لنسةةب  للتوسةةط للةةدل نلةةو شةةرما  التةةنلين(. ألةةا با.ٖٜ٘ٓ)
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تشير إلق أن ىناك نلو وتوسا مبير صت شرما  التنلين اتردني  لمن ُتظيةر القةيم الةدنيا واللليةا لللةدل 
 نلةو شةةرما  التةةنلين أن ىنةةاك ت ةةاو  مبيةةر صيلةةا بينيةةا صيلةا يتللةةق بللةةدل نلوىةةا حيةةث بلغةة  أقةةل قيلةة 

%(. ٘.ٔٗ( وبلةة  االنحةةراف اللليةةارر لللةةدل نلةةو الشةةرما  )ٜٙ.ٔ( بينلةةا بلغةة  أىلةةق قيلةة  ).ٖٔ)
صقةةةةد بلةةةة  لتوسةةةةط النسةةةةب   (FA)ألةةةةا بالنسةةةةب  لنسةةةةب  اللوفةةةةودا  الاابتةةةة  صةةةةت ىيمةةةةل ألةةةةول الشةةةةرم  

%(، وُيلحةةظ أن شةةرما  التةةنلين تت ةةاو  صيلةةا بينيةةا لةةن حيةةث نسةةب  اللوفةةودا  الاابتةة  صةةت ٗٛ.ٕٗ)
%(. ألةةةا بالنسةةةب  لحفةةةةم ٚ٘.ٚٛ%( وأىلةةةق قيلةةة  )ٚٚ.ٚٔل ألةةةوليا حيةةةث بلغةةة  أقةةةل قيلةةة  )ىيمةةة

%( ملةةا ويلحةةظ لةةن ٔٗ.ٚٔيلحةةظ أن لتوسةةط حفةةم شةةرما  التةةنلين بلةة  ) (TA) شةةرما  التةةنلين
خةلل القةيم الةدنيا واللليةا لحفةم شةرما  التةنلين التةةت لالة  ىينة  الدراسة  أن  ىنةاك تقةارو صةت حفليةةا 

 (.ٕ٘.ٛٔ( وأىلق قيل  )ٜٗ.ٙٔقل قيل  )حيث بلغ  أ
 

 : Multicollinearity Test نتايج اختبار الرتباط الخط : ثانساا 
يحةةدث االرتبةةاط الخطةةت بسةةبو وفةةود ىلقةة  خطيةة  بةةين اللتغيةةرا  الت سةةيري  أو ارتبةةاط قةةور بةةين        

صةةةت الللللةةةا  اللقةةةدرع،  (SE)اللتغيةةةرا  الت سةةةيري ، حيةةةث يةةةؤدر ذلةةةك إلةةةق زيةةةادع نسةةةب  الخطةةةن اللليةةةارر 
وتلةبح الللللةا  اللقةدرع ْيةةر للنوية ، وىةذه اللشةةمل   (t-statistic)وبالتةالت تةنخ ض قيلة  إحلةةائي  

ويلمةن التنمةد لةن ، %ٓٛتظير ىندلا تمون الللق  بةين أر لتغيةرين لةن اللتغيةرا  الت سةيري  أمبةر لةن 
اللتغيةةرا  الت سةةيري  )اللسةةتقل ( وُيلحةةظ ىةدم وفةةود ارتبةةاط خطةةت لةةن خةةلل تحليةةل للالةةل االرتبةةاط بةةين 

( أن ىنةةاك ارتباطةةا  ضةةلي ا  بةةين اللتغيةةرا  الت سةةيري  حيةةث بلغةة  أىلةةق نسةةب  ارتبةةاط ٗلةةن الفةةدول رقةةم )
اريتم الطبيلت إلفلالت اتلول.لقاسا   TA)) وحفم الشرم  GR)) % للدل نلو الشرم ٖ٘  بالْو
 

 (4جدو  رقم )
 لمتغسرات المستقمةنتايج مصفوفة الرتباط بسن ا

TA FA GR ROA DR Variable 
    1.0000 DR 
   1.0000 0.0111 ROA 
  1.0000 0.2836 0.0422 GR 
 1.0000 0.2459 0.1645 0.6649 FA 

1.0000 -0.3528 0.5385 0.3007 0.061 TA 
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 : نتايج التحمس  اإلحصاي  واختبار فرعسات الدراسة: ثالثاا 
باسةةتخدام  (Panel Data)راسةة  نلةةاذل تحليةةل بيانةةا  السلسةةل الزلنيةة  اللقطليةة  اسةةتخدلْ  الد       

لتحليةةةل بيانةةةا  الدراسةةة  واختبةةةار صرضةةةياتيا، وتضةةةلن  ىةةةذه  (StataV.11)برنةةةالج الحةةةزم اإلحلةةةائي  
 (Random Effect)ونلةوذل التةنايرا  اللشةوائي   (Fixed Effect)النلةاذل نلةوذل التةنايرا  الاابتة  

بةررا  اختيةار ىةذه اتسةاليو اإلحلةائي  لتحليةل بيانةا  الدراسة  واختبةار صرضةياتيا مونيةا تلةد  ولةن أىةم ل
زلنت، ملةا وتنخةذ بالحسةبان القضةايا التةت ال  –أمار صاىلّي  صت تحليل البيانا  بشمل لل وصت: قطاىت 

د القياسةةتل يلمةةن للحظتيةةا واللتللقةة  بالحةةدث أو الةةزلن وتسةةيم أيضةةا  صةةت حةةل بلةةض لشةةمل  االقتلةةا
وذلك لن خلل تخ يض ىدد الللحظا ، وتخ يض نسو االرتبةاط لللتغيةرا  الت سةيري  للدراسة . وتفةل 
الل اضةةل  بةةين نلةةوذل التةةنارا  الاابتةة  ونلةةوذل التةةنايرا  اللشةةوائي  واختيةةار النلةةوذل اتماةةر تلاةةيل  ودقةة  

اختبةةار إحلةةائت يسةةلق اختبةةار ىوسةةلان  لتحليةةل بيانةةا  الدراسةة  واختبةةار صرضةةياتيا. قةةام الباحةةث بةةافراء
(Hausman Test ،)وذلةك باالىتلةاد ىلةق درفة  الللنوية  الخالة  بةةةةةةChi- Square)  صةاذا مانة )

ذا % يتم اىتلاد نلوذل 5أقل لن  التنايرا  الاابت  منلوذل أمار تلايل  ودق  لتحليل بيانا  الدراسة  واا
  التنايرا  اللشوائي . % يتم اىتلاد نلوذل5مان  قيلتيا أمبر لن 

 

   اختبار فرعسات الدراسة وفق نموذج التأثسرات العشوايسة  نتايجRandom Effect0 
 

 (5جدو  رقم )
 Random Effectنتايج اختبار فرعسات الدراسة وفق نموذج التأثسرات العشوايسة 

 0(Stata V.11)إىداد الباحث باالىتلاد ىلق برنالج التحليل االحلائت المصدر: 

Dependent Variable: DR R- Squared = 0.7707  
Time Period: 2010 - 2016  Wald Chi2 = 185.51  
Periods Included: 7 years P-Value Wald Chi2= 0.00000  
Number of Companies: 11 Companies  
Number of Observation: 77  

Prob Z-Statistic Robust Std. Err. Coefficient Independent Variable 
0.043 - 2.02 .2560169 -.5181856 ROA 
0.651 - 0.45 .0347215 -.0157152 GR 
0.000 5.19 .0859984 .4466173 FA 
0.000 4.60 .0458162 .2108957 TA 
0.000 - 4.21 .7802869 - 3.871213 Cons 
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 لثابتة فرعسات الدراسة وفق نموذج التأثسرات ا نتايج اختبارFixed Effect 
 

 (6جدو  رقم )
 Fixed Effectنتايج اختبار فرعسات الدراسة وفق نموذج التأثسرات الثابتة 

 

 (Stata V.110)إىداد الباحث باالىتلاد ىلق برنالج التحليل االحلائت المصدر:  
 

وللل اضل  بين نلوذل التنايرا  الاابت  والتةنايرا  اللشةوائي  واختيةار النلةوذل اتماةر للئلة  لتحليةل        
 يبين نتائج ىذا االختبار:  (4)والفدول رقم  (Hausman) بيانا  الدراس  قام الباحث بافراء اختبار

 

Dependent Variable: DR R- Squared = 0.7803 
Time Period: 2010 - 2016  F Test = 13.96  

Periods Included: 7 years Prob = 0.00004 
Number of Companies: 11 Companies  

Number of Observation: 77  
Prob t-Statistic Robust Std.Err. Coefficient Independent Variable 
0.095 - 1.85 .3335338 -.6160057 ROA 
0.850 - 0.19 .0341652 -.0066122 GR 
0.004 3.67 .1052379 .3867099 FA 
0.001 4.50 .0545871 .2457826 TA 
0.002 - 4.18 .9264404 - 3.871213 Cons 



 وسام املعايطة ................................................................... شركات التأمني دراسة تطبيكية على :حمددات اهليكل املالي

 

 

                                                                                 (441)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 (7جدو  رقم )
 HausmanTestنتايج اختبار هوسمان 

 0(Stata V.11)إىداد الباحث باالىتلاد ىلق برنالج التحليل االحلائت المصدر: 
 

( تشةةير إلةةق أن  درفةة  احتلاليةة  (Hausmanأن  نتةةائج اختبةةار  (ُٚيلحةةظ لةةن الفةةدول رقةةم )       
(، وىةذا يلنةت أن  نلةوذل Prpb  5%( )٘ٓ.ٓ( أقةل لةن )Chi-Sq.Statiticأو للنوية  االختبةار )

صرضةياتيا. ىةو اتماةر للئلة  ودقة  لتحليةل بيانةا  الدراسة  واختبةار  Fixed Effect)) التةنايرا  الاابتة 
قام الباحث باختبار صرضيا  الدراس  بناء  ىلق نتةائج تحليةل  Hausmanتبار وبناء  ىلق نتائج اخ

 : وذلك ىلق النحو اآلتت (4)بيانا  الدراس  وصق نلوذل التنايرا  الاابت  صت الفول رقم 
 

 :نتائج اختبار فرضيات الدراسة

ال  لشااركات ل سوجااد أثاار ذو دللااة إحصااايسة لربحسااة الشااركة  ماا  ال سكاا  الماا: الفرعااساة األولاا 
 التأمسن المدرجة ف  بورصة  ماان0

( 6أظيةةرْ  نتةةائج تحليةةةل االنحةةدار اللتلةةةدد وصةةق نلةةوذل التةةةنايرا  الاابتةة  صةةةت الفةةدول رقةةةم )       
ىلةةق الييمةل اللةةالت  (ROA)وفةود تةةناير سةلبت وذو داللةة  إحلةائي  للتغيةةر ربحية  شةةرما  التةنلين

للتغير  حيث ُيلحظ أن قيل  للالل االنحدار ، DR)) لشرما  التنلين للبرا  ىنو بنسب  اللديوني
وىةةذا يلنةةت ، (0.095 10%) %10ىنةةد لسةةتو  للنويةة  أقةةل لةةن  (0.61 -)الربحيةة  بلغةة  

وبالتالت صانو مّللا زاد  ربحي  شةرما  التةنلين صةان ، رصض ال رضي  اللدلي  وقبول ال رضي  البديل 

Sqrt(diag(v-b-v-B) 
S.E. 

(b-B) 
Difference 

Coefficient 
(b) (B) 
Fe Re 

Independent 
Variable 

 
. -.0978201 -.5181856 -.6160057 ROA 
. .009103 -.0157152 -.0066122 GR 

.0094641 -.0599074 .4466173 .3867099 FA 

.0053774 .0348869 .2108957 .2457826 TA 
 Prob Chi-Sq.d.f Chi-Sq. 

Statistic 
Hausman Test 

 النتايج 21.07 4 0.0003 
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التةةنلين أر أن ىنةةاك ىلقةة  ىمسةةي  بةةين ربحيةة   ذلةةك سةةترتو ىليةةو انخ ةةاض نسةةب  لديونيةة  شةةرما 
الشرم  ولديونيتيا. ويلمن ت سير الللق  اللمسي  بين ربحي  الشرم  ولديونيتيا بةنن الشةرما  التةت 
تحقةةةق نسةةةو ربحيةةة  لرت لةةة  سةةةوق تقلةةةل لةةةن اىتلادىةةةا ىلةةةق الةةةديون لتلويةةةل اسةةةتالاراتيا وذلةةةك تن 

زيد لن اىتلادىا ىلق للةادر التلويةل الذاتية  )حقةوق التلويل بالدين ينطور ىليو لخاطر ىالي  وت
وىةةذه النتيفةة  تت ةةق لةةا اللديةةد لةةن الدراسةةا  السةةابق  ولنيةةا دراسةة  ، الللميةة ( صةةت تلويةةل اسةةتالاراتيا

م( وتختلةةةف لةةةا بلةةةض ٕٔٔٓ، )اللةةةولنت وحسةةةن، م(ٕٕٔٓ، )السةةةاىدر، م(ٕ٘ٔٓ، )زريلةة  وُنبةةة 
 (.Nilssen,2014، )م(ٕٓٔٓ، يرر)الشب، م(ٕٗٔٓ، الدراسا  ولنيا دراس )ىالان

 
ل سوجد أثر ذو دللة إحصايسة لمعد  نمو الشركة  م  ال سكا  الماال  لشاركات : الفرعساة الثانسة

 التأمسن المدرجة ف  بورصة  ماان0
( وفةةود تةةناير سةةلبت ٙأظيةةرْ  نتةةائج تحليةةل االنحةةدار وصةةق نلةةوذل التةةنايرا  الاابتةة  صةةت الفةةدول رقةةم )       

ىلةةق الييمةةل اللةةالت لشةةرما   GR)) داّل إحلةةائيا  للتغيةةر للةةدل نلةةو شةةرما  التةةنلين اتردنيةة  لمنةةو ْيةةر
للةدل النلةةو بلةة   لمتغساار، حيةةث ُيلحةظ أن قيلةة  للالةل االنحةةدار DR)) التةنلين للبةةرا  ىنةو بنسةةب  اللديونية 

رضةةةي  وىةةةذا يلنةةةت رصةةةض ال رضةةةي  اللدليةةة  وقبةةةول ال (0.850 5%)ىنةةةد لسةةةتو  للنويةةة   (006.-)
البديلةةة ، أر أن ىنةةةاك ىلقةةة  ىمسةةةي  بةةةين للةةةدل نلةةةو الشةةةرم  ولةةةديونيتيا لمّنيةةةا ْيةةةر للنويةةة . وتت ةةةق ىةةةذه 

م(، وتختلةةةف لةةةا ٕٕٔٓم(، )السةةةاىدر، ٕ٘ٔٓالنتيفةةة  لةةةا بلةةةض الدراسةةةا  ولنيةةةا دراسةةة  )زريلةةة  ونبةةة ، 
 (.Hossain & Ali, 2012(، ودراس  )Jensen, 2013) بلض الدراسا  لنيا دراس 

 
ل سوجد أثر ذو دللة إحصايسة لتولسفة هسك  أصو  الشركة  م  ال سك  الماال  : رعساة الثالثةالف

 لشركات التأمسن المدرجة ف  بورصة  ماان0
( ٙأظيةةرْ  نتةةائج تحليةةةل االنحةةدار اللتلةةةدد وصةةق نلةةوذل التةةةنايرا  الاابتةة  صةةةت الفةةدول رقةةةم )       

نسةةةةب  )لقاسةةةةا بةةةةةةةة   FA))ر تولي ةةةة  ىيمةةةةل اتلةةةةول وفةةةةود تةةةةناير إيفةةةةابت وذو داللةةةة  إحلةةةةائي  للتغيةةةة
اتلول الاابت  اللللوس / إفلالت اتلول( لشةرما  التةنلين ىلةق الييمةل اللةالت لشةرما  التةنلين 

للتغيةر الربحية  بلغة   حيث ُيلحظ أن قيلة  للالةل االنحةدار ، DR)) للبرا  ىنو بنسب  اللديوني 
وىذا يلنت رصض ال رضي  اللدلي  ، (0.004 5%) %5ىند لستو  للنوي  أقل لن  (0.386)

وبالتالت صانو مّللا زاد  نسب  اتلول الاابت  اللللوسة  صةت ىيمةل اتلةول ، وقبول ال رضي  البديل 
لشةةرما  التةةنلين صةةان ذلةةك سةةترتو ىليةةو زيةةادع نسةةب  لديونيةة  شةةرما  التةةنلين أر أن ىنةةاك ىلقةة  
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ويلمن ت سير ذلك ، اتلول لشرما  التنلين ولديونيتيا طردي  بين نسب  اتلول الاابت  صت ىيمل
بنن  الشةرما  التةت تلتلةك ألةول اابتةو أماةر تلتلةد ىلةق التلويةل بالةدين وذلةك تن اتلةول الاابتة  
تلتبةةر بلاابةة  ضةةلان أو رىونةةا  تسةةتطيا الشةةرما  أن تحلةةل ىلةةق اللزيةةد لةةن الةةديون بضةةلانتيا. 

، م(ٕٕٔٓ، لةةةن الدراسةةةا  السةةةابق  ولنيةةةا دراسةةة  )السةةةاىدر وتت ةةةق ىةةةذه النتيفةةة  لةةةا نتةةةائج اللديةةةد
(Nilssen,2014.) 
 

ل سوجااد أثاار ذو دللااة إحصااايسة لحجاام الشااركة  ماا  ال سكاا  المااال  لشااركات : الفرعااساة الرابعااة
 التأمسن المدرجة ف  بورصة  ماان0

( وفةود تةةناير ٙت الفةةدول رقةم )أظيةرْ  نتةائج تحليةل االنحةةدار اللتلةدد وصةق نلةةوذل التةنايرا  الاابتة  صة       
ىلةةق الييمةةل اللةةالت لشةةرما  التةةنلين للبةةرا  ىنةةو  TA)) إيفةةابت وذو داللةة  إحلةةائي  للتغيةةر حفةةم الشةةرم 

ىنةد  (10644)للتغيةر حفةم الشةرم  بلة   ، حيث ُيلحظ أن قيل  للالل االنحةدار DR)) بنسب  اللديوني 
ت رصةةةض ال رضةةةّي  اللدلّيةةة  وقبةةةول ال رضةةةي  ، وىةةةذا يلنةةة(0.001 5%) %5لسةةةتو  للنويةةة  أقةةةل لةةةن 

البديلةة ، وبالتةةالت صانةةو مّللةةا زاد حفةةم الشةةرم  صةةان ذلةةك سةةترتو ىليةةو زيةةادع نسةةب  لديونيةة  شةةرما  التةةنلين أر 
وت سةةةر  ىةةةذه النتيفةةة  بةةةنن  ، أن ىنةةةاك ىلقةةة  طرديةةة  بةةةين حفةةةم الشةةةرم  بالنسةةةب  لشةةةرما  التةةةنلين ولةةةديونيتيا

أمبر تتلتا بلرمز لالت قةور وسةلل  أصضةل قياسةا  صةت الشةرما  لةغيرع الحفةم،  الشرما  التت تلتلك حفلا  
وبالتةةالت صةةان اللقرضةةين ي ضةةلون اقةةراض الشةةرما  مبيةةرع الحفةةم، وتت ةةق ىةةذه النتيفةة  لةةا نتةةائج اللديةةد لةةن 

م(. ويلمةةةن تلخةةيص نتةةةائج ٕٓٔٓم(، )الشةةبيرر، ٕٔٔٓالدراسةةا  السةةابق  ولنيةةةا دراسةة  )اللةةةولنت وحسةةن، 
 ( ىلق النحو اآلتت: ٛر ال رضيا  رقم )اختبا

 
 (4جدو  )

 ُممخص نتايج اختبار فرعساات الدراسة
 

 نتسجة العالقة المتغسر التابع المتغسر المستق  الفرعسة
 ظ رت

نتسجة اختبار 
 فرض العدم

نتسجة اختبار 
 الفرض البدس 

 قبول رصض سالب  DRالييمل اللالت  (ROAربحي  الشرم  ) األول 
 قيول رصض سالب  ْير للنوي  DRالييمل اللالت  (GRللدل نلو الشرم  ) ةالثانس
 قبول رصض لوفب  DRالييمل اللالت  (FAتولي   ىيمل ألول الشرم  ) الثالثة
 قبول رصض لوفب  DRالييمل اللالت  (TAحفم الشرم  ) الرابعة

 

 (.6لفدول رقم )إىداد الباحث باالىتلاد ىلق نتائج اختبار ال رضيا  صت االمصدر: 
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 .الهتائج والتوصيات

 :النتايج: أولا 
 : توللْ  الدراس  إلق لفلوى  لن النتائج وىت       

 وترت ةا ، إن  شرما  التةنلين اتماةر ربحية  تةنخ ض لةدييا نسةب  االىتلةاد ىلةق التلويةل بالةدين
 ار السةالو والللنةورلدييا نسب  االىتلاد ىلق للادر التلويل الذاتي ، ولا يؤمد ىذه النتيف  ات

 لربحي  الشرم  ونسب  اللديوني .
  إن  شرما  التنلين التت ترت ا لدييا اتىلية  النسةبي  لقلةول الاابتة  اللللوسة  صةت ىيمةل اتلةول

االئتلانيةة  ليةةةذه تزيةةد قةةدرتيا ىلةةق التلويةةةل بالةةدين، صاتلةةول اللللوسةةة  تزيةةد لةةن لسةةةتو  الفةةدارع 
ولةةا يؤمةةد ىةةذه النتيفةة  ، لانا  أو رىونةةا  للفيةةا  التلويليةة الشةةرما  نظةةرا  للةةا تلالةةو لةةن ضةة

 اتار اإليفابت والللنور لتولي   ىيمل ألول الشرم  ونسب  اللديوني .
  إن  شةرما  التةنلين ذا  الحفةم اتمبةةر تزيةد قةدرتيا ىلةةق التلويةل بالةدين أماةةر لةن شةرما  التةةنلين

لةا تتلتةا بةو لةن لرمةز لةالت قةور وسةلل   لغيرع الحفم، حيث أن حفم الشرم  اتمبر يةدّل ىلةق
أصضةل ولسةتو  أىلةق لةن الفةدارع االئتلانية  قياسةا  بالشةرما  لتوسةط  ولةغيرع الحفةم ولةذلك صةان 

النتيفةةةة  اتاةةةةر الفيةةةةا  اللقرضةةةة  ت ضةةةةل ىةةةةادع  تلويةةةةل الشةةةةرما  مبيةةةةرع الحفةةةةم، ولةةةةا يؤمةةةةد ىةةةةذه 
 اإليفابت والللنور للتغير حفم الشرم  ونسب  اللديوني .

   اللتغيةةرا  اللسةةتقل  ُلفتللةة  )الربحيةة ، للةةدل النلةةو، تولي ةة  ىيمةةل اتلةةول، الحفةةم( ت سةةّر لةةا  إن
% لن التباين صت قرار اختيار الييمةل اللةالت لشةرما  التةنلين اتردنّية  التةت لالةْ  ىينة  ٛٚنسبتو 

التلةةةويلت  اللةةزيجالدراسةة ، وىةةذا يلنةةت أن  النلةةوذل اللقتةةرح يلمةةن االىتلةةةاد ىليةةو صةةت لةةنا قةةرار 
 اتلال بالنسب  لشرما  التنلين.

 

 :التوصسات: ثانساا 
 : بناء  ىلق النتائج التت توللْ  إلييا الدراس  تم إيفاز لفلوى  لن التوليا        

  إن  تقوم شرما  التنلين بدراسة  وتقيةيم قةرار اختيةار ترميبة  الييمةل اللةالت لضةلان التةناير اإليفةابت
 ء اللالت لشرما  التنلين.داليذا القرار ىلق ات

   إلماني  استخدام لؤشر حفم الشرم  ونسب  ألوليا اللللوس  لتلزيز القةدرع الت اوضةي  للشةرما
 صت الحلول ىلق ألوال لقترض  بلورع أمبر لن الفيا  التلويلي .

 اىتلاد الشرما  اتمار ربحيو ىلق للادر التلويل الداخلي  مبديل ىن للادر التلويل بالدين 
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 ظرا  للا ينطور ىليو لن لخاطر لرت ل . ن
  مْون النلوذل اللسةتخدم صةت ىةذه الدراسة  قةد صسةر  نسةب  لرت لة  لةن التبةاين صةت الييمةل اللةالتل لةذا

 التنلين.ُيولت الباحث بضرورع االىتلاد ىليو لتحديد قرار اللزيج التلويلت اتلال لشرما  
 للةل ىلةةق دراسة  لتغيةرا  أخةةر  لةم تتناوليةةا تشةفيا الدراسةا  والبحةةوث صةت قطةاع التةةنلين وال

 الدراس  بالبحث.
 

 قائمة املراجع: 

 :المراجع بالمغة العربساة: أولا 
  محااددات ال سكاا  المااال  وأثرهااا  ماا  هسكاا  رأس المااا  لمشااركات م، أشةةرف ىةةادل، اسااما س

لية  م، رسةال  لافسةتير ْيةر لنشةورع، مالصنا سة المدرجة ف  سوق فمسطسن لألوراق المالسة
 م.ٕٙٔٓ، ْزع، فالل  اتزىر، االقتلاد والللوم اإلداري 

 المجماة ، "اختيار النلوذل صت نلاذل البيانا  الطولي  الاابت  واللشوائي “ ،زمريا يحيق، الفّلال
 .ٖٕٚص، (ٕٔ)ٕٔ، مٕٕٔٓ، العراقسة لمعموم اإلحصايسة

  ىلق الشرما  اللدرف  صةت دراس  تطبيقي  : لحددا  الييمل اللالت"ىادر. ، زريل  لنق وُنب
 (.ٓٔ)ٓٔ، مٕ٘ٔٓ، المجمة العالمسة لأل ما  واإلدارة، سوق تونس لقوراق اللالي م

  دراسةة  تطبيقيةة  للشةةرما  اللدرفةة  : ىيمةةل رأس اللةةال واللوالةةل اللةةؤارع صيةةو“ىةةلء ، السااا د
 (.ٖٕ)ٔ، مٕٕٔٓ، مجمة القتصاد الخمسج ، صت سوق أبو ظبت لقوراق اللالي م

 مجماة ، "لحةددا  ىيمةل رأس اللةال حالة  صةت الشةرما  اللةناىي  اتردنّية "، صةارس، ر الشبس
 .ٜٕٚٗ-ٕٚ٘ٗص، (ٛ)ٕٗ، مٕٓٔٓ، جامعة النجاح لألبحاث

 حال  تطبيقي  -ماللوالل اللحددع للييمل اللالت صت شرما  اتىلال، سليلان وآخرون، شلش
-ٜٜٚٔىلةان اللةالت لل تةرع لةن )صت الشرما  اللساىل  اللال  اتردنية  اللدرفة  صةت سةوق 

 .ٕٙص، (ٔ)ٗٔ، م ٕٙٓٓ، مجمة المنارة، "(ٕٔٓٓ
 اللربية أثر تكنموجسا المعمومات والتصالت  ما  النماو القتصااد  فا  الادو  “ الشربفت، لفةدر". 

)بحث لقدم إلق الللتقق الدولت الخةالس بلنةوانم رأس اللةال ال مةرر صةت لنظلةا  اتىلةال اللربية  
، الديلقراطيةة لةةاديا  الحدياةة م(. فاللةة  حسةةين بةةن بةةو ىلةةت، الفليوريةة  الفزائريةة  صةةت ظةةل االقت

 م.ٕٔٔٓ



 وسام املعايطة ................................................................... شركات التأمني دراسة تطبيكية على :حمددات اهليكل املالي

 

 

                                                                                 (444)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 دراساة تطبسقساة لعسناة : "قساس تأثسر تركسبة رأس الما   م  ربحساة الشاركات، سايح، ىالان
ملية  الللةوم ، م. رسةال  لافسةتير لنشةورعمن الشركات الصانا سة المدرجاة فا  بورصاة  ماان

 –ورقلة  - فاللة  قالةدر لربةاح، قسةم الللةوم والتسةيير، ري  وىلوم التسييراالقتلادي  والتفا
 م.ٕٗٔٓ، الفزائر

  ،أاةر التةدصقا  النقدية  ىلةق ىنالةر ىيمةل رأس اللةال: دراسة  تطبيقيةة  "قاسةم، لةبيح ، فليةل، أحلةد
 ،والقتصااادسةمجمااة تكرساات لمعمااوم اإلدارسااة باالىتلةةاد ىلةةق بيانةةا  ىةةدد لةةن الشةةرما  اللالليةة م، 

 .ٔٙص، (ٗٔ)٘، مٜٕٓٓ
  ،تحمس  العالقة بسن خصوصسة الساسولة والربحساة والمدسونساة الساابقة وباسن المازسج اللحفان، صيةد "

م، رسةال  لافسةتير ْيةر التموسم  ف  الشركات الصنا سة المدرجة ف  سوق الكوست لاألوراق المالساة
 .ٕٕم، صٕٕٔٓاتردن، -ىلان –لنشورع، ملي  اتىلال، فالل  الشرق اتوسط 

  ،دار وائةل للنشةةر والتوزيةةا، 3م. ط"التجاهااات الحدسثااة فاا  التحمساا  المااال  واليتمااان لطةر، لحلةةد ،
 .ٓٚص، مٕٓٔٓ، ىلان

  لوسق، شقيرر، وليد لاصت، م قياس م اءع سوق ىّلةان اللةالت لةن خةلل تةناير حفةم الشةرم  صةت
ي  اللدرفةة  صةةت بورلةة  ىّلةةان اللائةةد واللخةةاطرع: دراسةة  تطبيقيةة  ىلةةق ىينةة  لةةن الشةةرما  اللةةناى

 .ٓٙٔص (، ٕ)ٜٔم، ٜٕٓٓ، مجمة كمسة بغداد لمعموم القتصادسة الجامعةلقوراق اللالي م. 
   اللةةةولنت، ْةةةازر، وحسةةةن، ىلةةةت، م لحةةةددا  اختيةةةار الييمةةةل اللةةةالت بشةةةرما  اتىلةةةال: دراسةةة

، مٕٔٔٓ، ساةمجماة العماوم اإلدار تحليلي  لشرما  قطاع الخدلا  اللدرف  صةت بورلة  ىلةانم. 
 .ٕٙ-ٔص ص، (ٕ)ٖٛ

  أثاار الرفااع المااال  والربحسااة وسساسااة توزسااع األرباااح  ماا  القسمااة المسااتقبمسة نلةيرا ، نسةةيب ، م
اان رسةال  لافسةتير م، لمشركة: دراسة تطبسقسة  م  الشركات الصنا سة المدرجاة فا  بورصاة  ما

 ٙٔص، مٕٕٔٓ، اتردن –أربد ، فالل  اليرلوك، ْير لنشورع
 أثر ك  مان الارافعتسن التشاغسمسة والمالساة  ما  ربحساة السا م العااد  م ، لحلد، ينالد ناصر

ااان رسةةال  لافسةةتير ْيةةر ، ملمشااركات المساااهمة العامااة األردنساااة المدرجااة فاا  بورصااة  ما
 .ٜٔص، مٕٔٔٓ، اتردن –ىلان ، فالل  الشرق اتوسط، لنشورع
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