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مل ّخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل بيان �أثر الأداء املايل على منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة
اجلزائرية ،من خالل حتديد مدى ت�أثري املتغريات امل�ستقلة (م�ؤ�رشات الأداء املايل) و املتمثلة
يف (ن�سب الربحية ،ون�سب ال�سيولة ،ون�سب املديونية ،ون�سب الن�شاط) على املتغري التابع
(منو ال�رشكات) معرباً عنه مبعدل العائد على حقوق امللكية؛ ولتحقيق هذه الأهداف �أُجريت
الدرا�سة على عينة قوامها (� )46رشكة �صناعية خا�صة جزائرية خالل الفرتة (- 2009
مت ترتيب البيانات
مت ا�ستخدام اختبار )(Ordinary Least Squaresبعد �أن ّ
 ، )2012و ّ
بطريقة حتقق االنحدار امل�شرتك ) ،(Pooled Data Regressionوقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب الربحية ،ون�سب الن�شاط
على منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية ،ومل تتو�صل الدرا�سة �إىل ما يثبت وجود �أثر
ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب ال�سيولة ،ون�سب املديونية على
منو هذه ال�رشكات.
و خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات كان من �أهمها؛ دعوة ال�رشكات
ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية �إىل ا�ستخدام م�صادر التمويل اخلارجية لتغطية احتياجات
النمو �إذا ما �أٌتيحت الفر�صة لذلك.
الكلمات الدالة :الأداء املايل ،الن�سب املالية ،منو ال�رشكات ،ال�رشكات ال�صناعية
اخلا�صة اجلزائرية.
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(1)  العدد الثامن والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

The Impact of Financial Performance on the Growth
of Private Industrial Algerian Companies
«An Empirical Study During the Period (2009- 2012)»

Abstract:
The aim of this study is to demonstrate the impact of financial
performance on the growth of private industrial Algerian companies by
identifying the extent of the impact of the independent variables (financial
performance indicators) which are (profitability, liquidity, debt, activity
ratios) on the dependent variable (growth of companies) which is expressed
by the Return On Equity. In order to achieve these objectives, a sample
of (46) private industrial Algerian companies during the period (20092012) was tested using (Ordinary Least Squares) . After arranging the
data in (Pooled Data Regression) form, the results showed the existence
of a significant statistically effect at (a =0.05) of profitability ratios and
activity ratios on the growth of private industrial Algerian companies.
However, the study didn’t prove the existence of a significant statistically
effect at (a =0.05) of liquidity ratios or debt ratios on the growth of
these companies. The researchers find that private industrial Algerian
companies should be benefited from external sources if possible to cover
their needs to develop and grow.
Keywords: financial performance, financial ratios, growth of companies,
private industrial Algerian companies.
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مقدمة الدراسة:
يع ّد منو ال�رشكات من املو�ضوعات امللّحة التي تفر�ض نف�سها بقوة يف الأو�ساط
الأكادميية؛ �أين �أ�صبحت عملية مالحقة التطورات و التغريات يف بيئة الأعمال؟  ،و ما تتطلبه
من �رضورة تخطيط و توجيه عمليات الت�أقلم امل�ستمرة لل�رشكات ،من �أهم امل�س�ؤوليات
املُلقاة على عاتق الإدارة العليا لهذه ال�رشكات كمطلب �أ�سا�س للبقاء و اال�ستمرار يف ظل
هذه البيئة.
و من ناحية �أخرى ،ف� ّإن االهتمام بنمو ال�رشكات ال يعود فقط للتطورات العاملية
غري امل�سبوقة ،بل يرجع �أي�ض ًا �إىل التغيري يف �إدراك حمددات منوها ،و التي �أثبتت
الدرا�سات التجريبية �إمكانية درا�ستها من وجهات نظر متعددة ،ال تتحدد فقط
باخل�صائ�ص التقليدية كحجم ال�رشكة وعمرها بل �أي�ض ًا بعدة عوامل �أهمها تلك
املرتبطة بالأداء املايل ).(Gill & Anastasovm,2010,p109
و قد �أُجري عدد من الدرا�سات يف هذا املجال ،حيث �أظهرت درا�س ة �(Bottazzi & Sec
)� chi, 2005أنه يوجد عالقة �إيجابية بني الأداء املايل و النمو ،و �أيدتهما كذلك درا�سة
)(Coad, 2007؛ وباملقابل يرى )ّ � (Hardwick & Adams, 2002أن هناك ت�أثرياً �سلبي ًا
لبع�ض م�ؤ�رشات (ن�سب) الأداء املايل على منو ال�رشكات؛ و من هنا تزايد اهتمام �إدارة
ال�رشكات بالن�سب املالية لتح�سني الأداء املايل ب�شكل ينعك�س على معدالت منوها مبا
ي�ضمن لها اال�ستمرار و البقاء يف حميط ت�سوده املناف�سة ال�رش�سة.

مشكلة الدراسة:
ين�ضوي هدف النمو حتت قائمة الأهداف املرغوب فيها من الناحيتني االقت�صادية و
االجتماعية ،كونه يمٌ ثل �إحدى امل�ؤ�رشات لقيا�س جناح ال�رشكات ،الأمر الذي جعل كثرياً من
الباحثني يركزون االهتمام يف التحري عن تلك العوامل التي قد ت�ؤثر فيه� ،سواء �أكان ما
يحد منه �أم يزيد فيه.
والأداء املايل عرب ا�ستخدامه لعدة م�ؤ�رشات و معايري مالية ،هو �إحدى الأ�ساليب
املُع َتمدة لتقومي �أداء ال�رشكات كونه يمُ ثل �أدا ًة ملعاجلة امل�شكالت و املعيقات التي قد تظهر
يف م�سرية ال�رشكة من خالل توفري �آلية منا�سبة قادرة على تدارك الثغرات ،وتر�شيد القرارات
ُبغية حتقيق هدف النمو.
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و بنا ًء عليه؛ ميكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الآتي:

ما مدى ت�أثري الأداء املايل من حيث (ن�سب الربحية ،ون�سب ال�سيولة،
ون�سب املديونية ،ون�سب الن�شاط) على منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة
يف اجلزائر؟
أهداف الدراسة:
لتعميق مناق�شة الأفكار ال�سابقة ،جاءت هذه الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
 التعرف على مدى ت�أثري م�ؤ�رشات الأداء املايل و هي ممُ ثلة ب�أربعة متغريات م�ستقلة
(ن�سب الربحية ،ن�سب ال�سيولة ،ن�سب املديونية ،ن�سب الن�شاط) على منو ال�رشكات اجلزائرية
التابعة للقطاع اخلا�ص؛
 اخلروج بتو�صيات من �ش�أنها ت�صويب القرارات الإ�سرتاتيجية املتخذة من قبل
ال�رشكات املدرو�سة.

أهمية الدراسة:
ترجع �أهمية هذه الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
إثراء للبحوث ال�سابقة املتعلقة
♦ ♦الأهمية العلمية :تعد الدرا�سة احلالية ا�ستكما ًال و � ً

بالعوامل امل�ؤثرة على منو ال�رشكات يف �إطار املنهج امل�ستوحى من الفكر املايل ،مبا ُتقدمه
من نتائج يمُ كن �أن ُت�سهم يف بناء م�ؤ�رشات منطية ميكن االعتماد عليها يف درا�سة مثل هذه
املو�ضوعات.
♦ ♦الأهمية العملية :منذ �أن اجته الفكر املايل لدرا�سة منو ال�رشكات ،متحورت �أغلب
الدرا�سات حول �رشكات الدول املتقدمة يف الدرجة الأوىل ،و مل يتم القيام بدرا�سات من هذا
النوع على �رشكات الدول النامية �إ ّال يف الآونة الأخرية ،و على اعتبار اجلزائر من الدول
النامية التي تعي�ش مرحلة التحول نحو اقت�صاد ال�سوق ،ف� ّإن تطبيق الدرا�سة على ال�رشكات
اجلزائرية التابعة للقطاع ال�صناعي اخلا�ص ُيعد جما ًال مالئم ًا لها ،نظراً ملكانة هذا القطاع
�ضمن الن�سيج ال�صناعي يف اجلزائر.

فرضيات الدراسة:
مت االعتماد على فر�ضية رئي�سة ،والتي �صيغت كالآتي:
ملعاجلة م�شكلة الدرا�سة ّ
Ú

 : Ho1Úال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05للأداء املايل
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من حيث (ن�سب الربحية ،ن�سب ال�سيولة ،ن�سب املديونية ،ن�سب الن�شاط) على منو ال�رشكات
ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.

و قد تفرع عن الفر�ضية الرئي�سة الفر�ضيات الفرعية الآتية:
 : Ho11Ú Úال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب
الربحية معرباً عنها مبعدل العائد على املبيعات ) (ROSعلى منو ال�رشكات ال�صناعية
اخلا�صة اجلزائرية.
 : Ho12Ú Úال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب
ال�سيولة معرباً عنها بن�سبة التداول ) (CRعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
 : Ho13Ú Úال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب
املديونية معرباً عنها بن�سبة الرافعة املالية ) (LEVعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة
اجلزائرية.
 : Ho14Ú Úال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب
الن�شاط معرباً عنها مبعدل دوران املوجودات ) (TATعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة
اجلزائرية.

منهج الدراسة:
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي
متا�شي ًا مع طبيعة املو�ضوع و الأهداف املرجوة منه؛ ّ
حاول من خالله الو�صول �إىل املعرفة الدقيقة والتف�صيلية لعنا�رص م�شكلة �أو ظاهرة
الذي ُي َ
قائمة ،للو�صول �إىل فهم �أف�ضل و�أدق �أو و�ضع الإجراءات امل�ستقبلية اخلا�صة بها (الرفاعي،
� ،1998ص. )122

حدود الدراسة:
Ú Úاحلدود الزمنية :غطت الدرا�سة الفرتة الزمنية ( ، )2012 - 2009للح�صول
على بيانات مالية �أكرث م�صداقية ،باعتبارها الفرتة التي �رشعت فيها ال�رشكات اجلزائرية
بتطبيق املعايري املحا�سبية الدولية.
Ú Úاحلدود املكانية :اقت�رصت الدرا�سة على ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية
كبرية احلجم ل�ضمان جتان�س البيانات املالية ،وذلك لتطبيق ال�رشكات ال�صغرية و متو�سطة
احلجم معايري حما�سبية خا�صة بها.
282

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

 -حزيران

2016

Ú Úاحلدود املو�ضوعية :اعتمدت الدرا�سة على املتغريات الكمية (املالية) دون �إدراج
املتغريات الكيفية.

الدراسات السابقة:
تتبع الباحثان الأدبيات املتعلقة مبو�ضوع �أثر الأداء املايل على منو ال�رشكات ،حيث
ّ
قاما مبراجعة الدرا�سات التطبيقية العربية و الأجنبية ،ومل يتم العثور �إ ّال على درا�سة عربية
مت
وحيدة ذات �صلة مبا�رشة مبو�ضوع الدرا�سة؛ �أما فيما يخ�ص الدرا�سات الأجنبية فقد ّ
عر�ض بع�ض الدرا�سات املُهمة و احلديثة.
أوالً  -الدراسات العربية:
ق ّدم (املنا�صري )2011 ،درا�سة ا�ستهدفت حتليل �أثر القرارات املالية (اال�ستثمار ،التمويل
و توزيع الأرباح) املُعبرّ عنها بعدة م�ؤ�رشات مالية على �إ�سرتاتيجية منو ال�رشكات املدرجة
يف بور�صة عمان و عددها (� )21رشكة �صناعية للفرتة ( )2005 - 1996م�ستخدم ًا ن�سب
الربحية (العائد على الأ�صول ،العائد على حقوق امللكية و العائد على املبيعات) و ن�سب
القيمة ال�سوقية (ربحية ال�سهم العادي و القيمة ال�سوقية لل�سهم) لقيا�س منو ال�رشكات؛ و
تو�صلت الدرا�سة ،با�ستخدام �أ�سلوب االنحدار امل�شرتك ) (Pooled Data Regressionمن
خالل الربنامج الإح�صائي )� ، (E- viewsإىل وجود عالقة مرتابطة بني القرارات املالية ،و
بني مقايي�س النمو اال�سرتاتيجي� ،إ�ضافة �إىل �أهمية معدل العائد على املبيعات كم�ؤ�رش لنمو
هذه ال�رشكات ،حيث بلغت القدرة التف�سريية للنموذج  .%95وقد �أو�صت الدرا�سة ال�رشكات
ال�صناعية الأردنية ب�رضورة زيادة طاقاتها الإنتاجية من خالل حماولة التو�سع ،و زيادة
اال�ستثمارات الر�أ�سمالية.
ثانيا  -الدراسات األجنبية:
�أجرى ( )Xavier, 1998درا�سة حول اال�سرتاتيجيات املالية لنمو �رشكات دول �أوروبا
الو�سطى -متبع ًا بذلك نف�س منهج درا�سة ) (Montebello,1981املتعلقة بنمو ال�رشكات
م�شكلة من (� )256رشكة �صناعية كبرية احلجم خالل
الآ�سيوية -حيث قام باختيار عينة ّ
الفرتة ( ، )1997 - 1996وقد قي�س منو ال�رشكات بالعائد على حقوق امللكية� ،أما الأداء
مت قيا�سه من خالل :ن�سب الربحية ،ن�سب املديونية و ن�سب الن�شاط؛ وقد خل�صت
املايل فقد ّ
هذه الدرا�سة �إىل وجود اختالف بني اال�سرتاجتيات املالية لنمو ال�رشكات من دولة �إىل
�أخرى ،مع انتهاج هذه ال�رشكات �إ�سرتاتيجية النمو الداخلي.
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و هدفت درا�سة (� )Mateev & Anastasovm,2010إىل الك�شف عن حمددات منو
ال�رشكات ال�صغرية و املتو�سطة يف و�سط �أوروبا وغربها ،و بتطبيق الدرا�سة على عينة م�شكلة
تو�صل الباحثان �إىل وجود �أثر �إيجابي لن�سبتي الرافعة املالية ،ون�سب
من (� )560رشكةّ ،
ال�سيولة من حيث (ن�سبة التداول) على منو هذه ال�رشكات ،يف حني ال ُي�ؤثر عمر ال�رشكة،
ومنط امللكية يف منو هذه ال�رشكات.
ال لدرا�سة & (Mateev
كما ق ّدم ( )Gill & Mathur, 2011درا�سة ع ّدها ا�ستكما ً
) ،Anastasovm,2010هدفت �إىل حتديد عوامل منو ال�رشكات الكندية ،و التي �أُجريت على
عينة مكونة من (� )164رشكة مدرجة يف �سوق ” ” Torontoللأوراق املالية للفرتة (2008
بينت نتائج الدرا�سة � ّأن منو ال�رشكات الكندية يت�أثر بحجم امل�ؤ�س�سة ،ن�سب
  ، )2010وقد ّال�سيولة ،ن�سبة الرافعة املالية ،التدفق النقدي ،عمر ال�رشكة ،يف حني ال يت�أثر منو هذه
ال�رشكات بن�سبة الدخل الت�شغيلي �إىل الأ�صول الثابتة.
وجاءت درا�سة ( )Amouzesh, et al, 2011لتبحث طبيعة العالقة بني النمو
املحتمل (املتغري التابع)  ،و الأداء من حيث (العائد على الأ�صول� ،سعر ال�سهم �إىل القيمة
الدفرتية)  ،ون�سب ال�سيولة (ن�سبة التداول ،ال�سيولة ال�رسيعة) كمتغريات م�ستقلة ،و قام
الباحثون باختيار عينة مكونة من (� )54رشكة مدرجة يف �سوق ال�رصف الإيراين خالل
الفرتة ( ، )2009 - 2006و �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل � ّأن منو ال�رشكات يت�أثر مبتغريات
الأداء ،يف حني ال يت�أثر منو هذه ال�رشكات مبتغريات ال�سيولة.
و هدفت درا�سة (� )Kouser et al, 2012إىل اختبار العالقة بني الربحية ،النمو وحجم
ال�رشكات ،من خالل تطبيق الدرا�سة على ال�رشكات غري املالية املدرجة يف �سوق ال�رصف
مت �أخد عينة مكو ّنة من (� )70رشكة خالل الفرتة (- 2001
الباك�ستاين ” ،»Karachiحيث ّ
 ، )2010ومن �أهم نتائج الدرا�سة:
 وجود عالقة طردية ذات داللة �إح�صائية بني منو ال�رشكات والربحية املحققة.
 وجود عالقة عك�سية ذات داللة �إح�صائية بني حجم ال�رشكات و النمو.
و قد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تكثيف الأبحاث املتعلقة بنمو ال�رشكات وبخا�صة يف
الدول النامية التي تفتقر لدرا�سات من هذا القبيل ،واقرتح الباحثون اتباع منهج الدرا�سة
نف�سه مع �إدراج ن�سب مالية �أخرى.
�أم ّا درا�سة ( )Arasteh, et al, 2013فقد �سعت �إىل اختبار طبيعة العالقة بني الهيكل
املايل ،الرافعة املالية و منو ال�رشكات ،وتكونت عينة الدرا�سة من (� )140رشكة مدرجة يف
�سوق «طهران» لل�رصف خالل الفرتة ( ، )2011 - 2007و قد �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم
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ت�أثري الهيكل املايل على منو ال�رشكات ،يف حني ت�ؤثر ن�سبة الرافعة املالية على منو هذه
ال�رشكات ،وف�سرّ الباحثون هذه النتيجة ب� ّأن ا�ستخدام الدين لتمويل اال�ستثمارات ي�ؤدي �إىل
حت�سني منو ال�رشكات.
واهتمت درا�سة الباحثني ( )Rahim & Saad, 2014بتحليل العالقة بني النمو
املحتمل ،الهيكل املايل و الأداء من حيث (معدل العائد على الأ�صول و العائد على ال�سهم)
لل�رشكات املنتمية �إىل رابطة دول جنوب �رشق �آ�سيا )(ASEAM؛ ولتحقيق ذلك �أُجريت
الدرا�سة على عينة قوامها (� )229رشكة عامة خالل الفرتة ( ، )2012 - 2001و �أظهرت
نتائج التحليل الإح�صائي وجود عالقة �إيجابية بني ن�سب الربحية (معدل العائد على
الأ�صول) و النمو املحتمل و ي�رسي ذلك على جميع �رشكات عينة الدرا�سة ،و باملقابل ال
يرتبط منو ال�رشكات بالهيكل املايل �إ ّال يف ال�رشكات املتواجدة مباليزيا و �سنغافورة.
ما يمُ ّيز الدرا�سة احلالية :تع ّد هذه الدرا�سة هي الأوىل -على حد اطالع الباحثني -التي
�ألقت ال�ضوء على الأداء املايل و �أثره يف منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية للفرتة
مت فيها اختيار املتغريات بالرجوع �إىل عدد كبري من النماذج
( ، )2012 - 2009والتي ّ
املقرتحة يف الدرا�سات ال�سابقة ،و لكنه مل يتوفر الدليل التطبيقي على ت�أثري مماثل لها يف
القطاع التطبيقي نف�سه ،نظرا لتناولها ب�أدوات �إح�صائية خمتلفة� ،أو اختالف قيا�سها ،و
الفرتة الزمنية التي اهتمت بالتطبيق عليها.

منهجيّة ال ّدراسة:
متغريات الدراسة و كيفية قياسها:
Ú

Úاملتغري التابع:

منو ال�رشكاتّ � :إن تعدد املداخل التي تناولت تعريف النمو �أك�سب هذا املفهوم نوعا من
التعقيد ،وهذا بدوره �أدى �إىل تعدد م�ؤ�رشات قيا�سه ،حيث تعر�ض )(Bienaymé,1971,p14
لهذه الإ�شكالية ،معرف ًا النمو �أنه ظاهرة متعددة الأبعاد ميكن قيا�سها با�ستخدام مقايي�س
احلجم اعتماداً على عامل الزمن.
وعلى هذا الأ�سا�س يمُ كن تفكيك مفهوم النمو �إىل ق�سمني؛ ق�سم ينظر �إىل النمو �أنه
ارتفاع كمي يف املدخالت :الأ�صول ،حقوق امللكية ،العمالة ...الخ ،و�آخر يراه ارتفاع ًا يف
املخرجات :املبيعات ،الأرباح ،التدفق النقدي ،عدد العمالء ... ،الخ ).(Meier, 2009, p2
و �أمام تعدد �أبعاد النمو ،ف�إن اختيار م�ؤ�رشات قيا�سه يتوقف على �أهداف الدرا�سة من
جهة ،وعلى طبيعة النمو يف حد ذاته من جهة �أخرى ) .(Davidsson et al,2002ويف هذا
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ال�صدد �أفادت درا�سة )ّ � (Achtenhagen et al, 2010أن معدل منو املبيعات هو امل�ؤ�رش
الأف�ضل لقيا�س منو ال�رشكات.
يف حني �أظهرت درا�سة )ّ � (Oliveira & Fortunato, 2008أن م�ؤ�رش منو العمالة هو
الأف�ضل لقيا�س منو ال�رشكات ،نظراً لت�أثر معدل منو املبيعات ب�أ�سعار ال�رصف و الت�ضخم.
و لكن مع �إحالل ر�أ�س املال للعمالة ،اعتمدت عدة درا�سات على م�ؤ�رش منو جمموع
الأ�صول لقيا�س منو ال�رشكات� ،أهمها(Becchetti & Trovato, 2002; Honjo & Harada, :
) 2006

و باملقابل� ،أو�ضحت درا�سة التمان )ّ � (Altmanأن �أكرث امل�ؤ�رشات م�ساهمة يف متييز
ال�رشكات الفا�شلة عن غري الفا�شلة هو معدل العائد على حقوق امللكية ،وهذا �أمر منطقي،
ذلك � ّأن �أهم هدف ت�سعى ال�رشكات لتحقيقه هو تعظيم الربحية ،ال�سيما يف القطاع اخلا�ص
(الديحانب� ،1995 ،ص . )225
مت ا�ستخدام معدل العائد على حقوق امللكية كمعدل للنمو املحتمل �أو الداخلي،
وقد ّ
يف عدد من الدرا�سات �أهمها( :املنا�صري2011 ،؛  Montebello ,1981؛. )Xavier, 1998
و لأغرا�ض هذه الدرا�سة ،اُختري معدل العائد على حقوق امللكية (Return on Equity :
مت احت�سابه كالآتي:
) ROEلقيا�س منو ال�رشكات ) . (GROWTHو الذي ّ

Ú

Úاملتغريات امل�ستقلة:

ا لأداء املايل :يمُ ّثل ا لأداء املايل املفهوم ال�ضيق لأداء ال�رشكات ،حيث يركز
على ا�ستخدام امل�ؤ�رشات املالية لقيا�س مدى �إجناز ا لأهداف املرجوة (اخلطيب،
� ،2010ص . )45

و يف الدرا�سة احلالية ،قي�س الأداء املايل من خالل الن�سب الآتية:
 ن�سب الربحية ) :(Profitability Ratiosرغم �رضورة الربحية لبقاء ال�رشكات
وا�ستمرارها� ،إ ّال � ّأن العالقة بني الربحية و النمو مل حتظ بالقدر الكايف من االهتمام يف
الدرا�سات التطبيقية ) . (Coad & Holzl,2010كما اختلفت الآراء حول هذه العالقة ،حيث
�أ�شارت درا�سة )� (Jang & Park,2011أن ال�رشكات املحققة للربحية متتلك القدرة �أكرث من
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غريها على الت ّزود بالو�سائل املالية للتو�سع ،وهذا ما يتوافق مع درا�س ة �(Hermelo & Vas

) solo,2007التي هدفت �إىل الك�شف عن حمددات منو ال�رشكات الأرجنتينية ،بالتطبيق على
تو�صل الباحثان �إىل
عينة مكونة من (� )34رشكة خالل الفرتة ( ، )1996 - 1994وقد ّ
وجود عالقة طردية بني ن�سب الربحية و منو ال�رشكات.
وعلى النقي�ض من ذلك� ،أثبتت درا�سة ) (Reid,1995وجود عالقة عك�سية بني ن�سب
الربحية و منو ال�رشكات ،وهذا ما يتوافق مع ما قدمته النظرية التقليدية احلديثة من
تف�سريات؛ حيث تفرت�ض )ّ � (Penrose ,1959أن معدل الربحية يتناق�ص مع ارتفاع م�ستوى
النمو.
بينما ع ّد )� (Greiner ,1972أن �أثر الربحية على منو ال�رشكات يمٌ كن �أن يكون �إيجابي ًا
�أو �سلبياً ،مف�رساً ذلك باحتمال تعر�ض ال�رشكات خالل دورة حياتها لعدة �أزمات تختلف
�أ�سبابها وظروف حدوثها.
ويف هذه الدرا�سة ،متثلت ن�سب الربحية من خالل معدل العائد على املبيعات
يبني قدرة ال�رشكة على حتقيق الأرباح نتيجة
) ، (Return On Sales : ROSو الذي ّ
املبيعات؛ و قد ا ٌع ُتمد هذا امل�ؤ�رش يف عدة درا�سات �أهمها(Vijayakumar and Devi, :
وقي�س على النحو الآتي:
). 2011
َ

 ن�سب ال�سيولة )ٌ : (Liquidity Ratiosتعبرّ ال�سيولة عن قدرة ال�رشكة على مواجهة
التزاماتها ق�صرية الأجل ،حيث � ّإن زيادة ن�سب ال�سيولة له �أثر �إيجابي على منو ال�رشكات،
و هذا ما �أثبتته درا�سة ) ، (Mateev & Anastasov , 2010مف�رسين ذلك ب� ّأن ال�سيولة
املرتفعة ،ت�سمح لل�رشكة مبواجهة م�ستوى �أقل من القيود املالية بف�ضل فائ�ض النقدية الذي
يمٌ ّول فر�ص النمو ب�أقل التكاليف.
ومن جانب �آخر ،ف�إن ارتفاع م�ستوى ال�سيولة قد ي�ؤدي �إىل تخفي�ض الأرباح نتيجة
عدم توظيفها يف ا�ستثمارات ذات عوائد مرتفعة.
تتميز بانخفا�ض ال�سيولة تواجه �صعوبات يف التموين،
يف حني �أن ال�رشكات التي ّ
ذلك � ّأن دورة النقدية ترتبط بكفاية ر�أ�س املال العامل ).(Beekman & Robinson,2004
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وهذه الدرا�سة اعتمدت على ن�سبة التداول ) (Current Ratio: CRعلى غرار درا�سة
(املنا�صري ، )2011 Mateev & Anastasov,2010 ; ،و حتت�سب على النحو الآتي:

 ن�سب املديونية ) : (Debt Ratiosتقي�س هذه الن�سب املدى الذي ذهبت �إليه ال�رشكة
يف االعتماد على �أموال الغري يف متويل احتياجاتها (عقل� ،2010 ،ص. )331
مكونة من (� )42رشكة
و يف هذا ال�صدد؛ �أجرى ) (Zhao et al,2012درا�سة على عينة ّ
تو�صل من خاللها
مدرجة يف �سوق ال�رصف “�رسيالنكا” للفرتة (ّ ، )2009 - 2000
�إىل وجود عالقة طردية بني ن�سبة الرافعة املالية ) (Financial leverage: LEVو منو
ال�رشكات؛ و باملقابل� ،أثبتت درا�سة ) (Dhanapal & Ganesan,2010وجود عالقة عك�سية
بني ن�سبة الرافعة املالية و منو ال�رشكات.
وقد �أ�شارت درا�سة )� (Huyghebaert, & Van de Gucht, 2007إىل �ضعف العالقة
بني ن�سبة الرافعة املالية و منو ال�رشكات حديثة الن�ش�أةُ ،مربراً ذلك ب�صعوبة حت�صلها على
التمويل اخلارجي ،و بالتايل ف�إن حظوظها يف حتقيق النمو تبقى حمدودة.
مت االعتماد على ن�سبة الدين �إىل حقوق امللكية (�أو الرافعة املالية)
و يف الدرا�سة احلالية ّ
 ،و قد ا�ستخدمت يف عدد من الدرا�سات ال�سابقة مثل. (Mateev & Anastasov,2010) :

 ن�سب الن�شاط ) : (Activity ratiosتقي�س هذه الن�سب كفاءة �إدارة ال�رشكة يف توزيع
مواردها املالية توزيعا «منا�سباً» على خمتلف �أنواع الأ�صول لتحقيق �أكرب حجم من
املبيعات (عقل� ،2010 ،ص. )327
و�أثبتت درا�سة )ّ � (Xavier, 1998أن ن�سب الن�شاط معرباً عنها مبعدل دوران جمموع
الأ�صول ) (Total Assets Turnover : TATت�ؤثر �إيجاب ًا على منو ال�رشكات ،مف�رساً ذلك
ب� ّأن زيادة معدالت الدوران لهذه الن�سب يزيد من الأموال املتاحة لل�رشكة و بالتايل زيادة
اال�ستثمارات و الفر�ص اال�ستثمارية.
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منوذج ال ّدراسة:
ُيو�ضح النموذج �شكل البحث االفرتا�ضي الذي يعك�س عنوان الدرا�سة املحددة ،و منه
ٌيظهر ال�شكل �أثر الأداء املايل الذي ي�أخذ �صيغة املتغريات امل�ستقلة على منو ال�رشكات الذي
يمُ ّثل املتغري التابع.
الشكل ()1
نموذج الدراسة النظرية

المصدر :من إعداد الباحثين

ويمُ كن �صياغة منوذج الدرا�سة على �شكل املعادلة التالية:

حيث :α :الثابت؛  :eiاخلط�أ الع�شوائي،
امل�ستقلة.

β1i...... β4i

معامالت االنحدار للمتغريات

جمتمع الدراسة وعينّتها:
مثلت ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة كبرية احلجم جمتمع ًا لهذه الدرا�سة بواقع ()74
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مت التح�صل على بياناتها املتعلقة (اال�سم التجاري ،قطاع الن�شاط وال�شكل القانوين)
�رشكةّ ،
من خالل الديوان الوطني للإح�صائيات )ّ � ، (ONSأما عينة الدرا�سة ف�شملت ال�رشكات التي
�أودعت قوائمها املالية (امليزانية املالية ،قائمة الدخل) للفرتة ( )2012 - 2009باملركز
مت مراعاة
الوطني لل�سجل التجاري ) ، (CNRCوبغر�ض �ضمان جتان�س عينة الدرا�سة ّ

ال�رشوط الآتية:

 �أن تتوفر املعلومات الكافية عن �رشكات العينة الحت�ساب املتغريات املحددة
خالل فرتة الدرا�سة؛
 �أن تتميز ال�رشكات املمثلة للعينة مب�ؤ�رشات منو �إيجابية؛
 �أ ّال تكون ال�رشكات املختارة يف العينة ذات طابع مايل (بنوك �أو �رشكات ت�أمني) .
و مبراعاة هذه الأ�س�س بلغ حجم العينة النهائي (� )46رشكة موزعة بني �ستة ( )6فروع
�صناعية ،متثل  %62من �رشكات جمتمع الدرا�سة ،مبجموع م�شاهدات ( )184م�شاهدة.
الجدول ()1
توزيع شركات عينة الدراسة حسب فروع النشاط االقتصادي

ا�سم القطاع

عدد �رشكات القطاع

العينة البحثية ن�سبة العينة �إىل �إجمايل �رشكات القطاع

فرع ال�صناعات الغذائية

28

19

% 68

فرع مواد البناء

14

09

% 64

فرع ال�صناعة احلديدية ،االلكرتونية

14

10

% 71

فرع الكيمياء و البال�ستيك

10

05

% 50

فرع اخل�شب و الورق

05

02

% 40

فرع املناجم و املحاجر

03

01

% 33

المصدر :من إعداد الباحثين –تصنيف فروع النشاط وفق الديوان الوطني لإلحصائيات (– )ONS

أدوات الدراسة:
مبا �أن عينة الدرا�سة تتمثل يف جمموعة من ال�رشكات (� 46رشكة)  ،و هي بيانات ذات
طبيعة مقطعية ) (Cross section dataعرب جمموعة من ال�سنوات ( ، )2012 - 2009وتعد
كذلك بيانات �سال�سل زمنية ) (Time Series Dataمبجموع م�شاهدات ( )184م�شاهدة،
ف�إن منوذج االنحدار املالئم لقيا�س �أثر املتغريات امل�ستقلة على املتغري التابع هو منوذج
االنحدار امل�شرتك ) (Pooled Data Regressionبطريقة املربعات ال�صغرى ) ، (OLSمن
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خالل الربنامج الإح�صائي ) (E- Viewsالن�سخة الرابعة؛ كونه يمٌ ثل �أحد الربامج املتقدمة
يف التحليل القيا�سي كما ي�سمح مبعاجلة امل�شكالت الإح�صائية الناجتة عن تقدير مناذج
االنحدار ).(William ,2003
حتليل البيانات و اختبار الفرضيات:
بداية ال ب ّد من التحقق من �صالحية البيانات للتحليل الإح�صائي ،و الذي يقت�ضي
�سل�سلة من االختبارات يف هذا ال�صدد؛ بعدها يمُ كن االنتقال ملرحلة حتليل البيانات،
واختبار فر�ضيات الدرا�سة.
اختبار صحة البيانات للتحليل اإلحصائي:
يتطلب تطبيق « النموذج اخلطي العام» )(General Linear Model: GLMجملة من
ال�رشوط ،تعك�س �صحة البيانات للتحليل الإح�صائي (عالّم� ،2012 ،ص  ، )278و التي

تتمحور يف:

مت االعتماد على اختبار
Ú Úاختبار التوزيع الطبيعي :لغر�ض اختبار التوزيع الطبيعي ّ
) (Jarque- Bera : J- B؛ و قاعدة القرار �أ ّنه �إذا كانت االحتمالية الإح�صائية )� (J- Bأكرب
من ( ، )05 .0يتم قبول الفر�ضية العدمية H0؛ �أي � ّأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
(ال�رسطاوي� ،2013 ،ص. )833
الجدول ()2
اختبار التوزيع الطبيعي

املتغريات

Growth

ROS

CR

LEV

TAT

J- B

396.1564

4970.480

170.9963

17102.22

13964.06

Prob

0.00000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Skewness

2.164273

3.683406

1.707317

5.946359

5.273321

Kurtosis

8.739013

27.37321

6.262536

48.70873

44.35418

المصدر :مستخرج من البرنامج اإلحصائي E- Views

ُي�شري اجلدول (� )2إىل � ّأن قيمة �إح�صائية ) (J- Bمرتفعة ،و م�ستوى الداللة
جلميع متغريات الدرا�سة �أقل من ( )0.05؛ وبالتايل ف� ّإن جميع متغريات الدرا�سة ال تتبع
التوزيع الطبيعي ،و ُيع ّزز هذه النتيجةّ � ،أن االلتواء ) (Skewnessال يقرتب من ال�صفر،
لكن ذلك لن ُي�ؤثر على �صحة منوذج الدرا�سة
و التفرطح ) (Kurtosisال يقرتب من ( )3؛ ّ
)(Prob
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باعتبار �أن ّحجم العينة يفوق الثالثني ). (n>30
Ú Úدرا�سة ا�ستقرار ال�سال�سل الزمنية� :إن �إدراج ال�سال�سل الزمنية يف منوذج االنحدار،
قد ي�ؤدي �إىل نتائج م�ضللة ين�ش�أ عنها االنحدار الزائف ) ،(Spurious Regressionوبذلك
يجب اختبار ا�ستقرار ال�سال�سل الزمنية لكل متغرية من املتغريات منوذج الدرا�سة؛ من خالل
مت ا�ستخدام اختبار (Augmented
اختبار جذر الوحدة ) ،(Unit Root Testومن �أجل ذلك ّ
).Dickey Fuller: ADF
الجدول ()3
نتائج اختبار ADF

متغريات الدرا�سة

GROWTH

ROS

CR

LEV

TAT

القيم املح�سوبة ()T- Statistic

4.7539 -

4.9562 -

2.8230 -

4.0315 -

6.0527 -

* القيم الحرجة ( )Critical valueعند مستويي معنوية  %1هي 2.5769 -وعند مستوى معنوية
 %5هي1.9415 -
المصدر :من إعداد الباحثين؛ باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي E- Views

ُيالحظ من اجلدول رقم (� )03أن القيم املح�سوبة �أقل من القيم احلرجة عند م�ستويي
املعنوية  %1و %5؛ مما يعني رف�ض الفر�ضية العدمية  H0القائلة �أن هناك جذر وحدة
(ال�سل�سلة غري م�ستقرة)  ،و قبول الفر�ضية البديلة � ،H1أي �إثبات �أن ال�سل�سلة الزمنية للدرا�سة
م�ستقرة ،و بالتايل �إمكانية �إخ�ضاعها لالختبارات القيا�سية.
Ú Úاختبار التداخل اخلطي ) : (Multicollinearity Testللت�أكد من عدم وجود م�شكلة
االرتباط املتعدد؛ يتم احت�ساب
التباين امل�سموح ) ، (Toleranceومعامل ت�ضخم التباين
ّ
) (Variance Inflation Factor: VIFلكل متغري من املتغريات امل�ستقلة.وذلك وفق ال�صيغة
الآتية:

حيث � ّإن احل�صول على قيمة )� (VIFأعلى من ( )5ت�شري �إىل م�شكلة التعدد اخلطي للمتغري
امل�ستقل املعني ،و بالتايل عدم الثقة يف املعامالت املق ّدرة (عالّم� ،2012 ،ص. )272
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الجدول ()4
اختبار التداخل الخطي Multicollinearity Test

املتغريات امل�ستقلة

معامل التحديد

()R2

معامل

معامل

Tolerance

VIF

ROS

0.0368

0.9632

1.0382

CR

0.0559

0.9441

1.0592

LEV

0.0367

0.9633

1.0381

TAT

0.0389

0.9611

1.0405

المصدر :من إعداد الباحثين ،باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  E- Viewsبالنسبة لـ R2

ٌيالحظ من اجلدول (ّ � )4أن قيم معامل ت�ضخم التباين ) (VIFجلميع املتغريات مل
تتجاوز الـ ( ، )5و� ّأن قيم اختبار التباين امل�سموح )� (Toleranceأكرب من ( ، )0.05مما
يعني �أن منوذج الدرا�سة يخلو من م�شكلة التداخل اخلطي.
الإح�صائيات الو�صفية ملتغريات الدرا�سة :يبينّ اجلدول ( )5قيم الإح�صائيات
الو�صفية للمتغريات ،ب�شكل جممع ) (Pooledلكل �رشكات عينة الدرا�سة خالل الفرتة
(. )2012 - 2009
الجدول ()5
الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة
Growth

ROS

CR

LEV

TAT

Mean

0.184024

0.094074

1.439458

1.600607

2.752230

Median

0.128350

0.058400

1.152750

1.212300

1.290450

Maximum

1.120700

0.979400

4.949900

14.44620

26.06693

Minimum

0.002000

0.001300

0.136600

0.408500

0.000000

.Std.Dev

0.180034

0.107042

0.906612

1.367516

4.303141

المصدر :مستخرج من البرنامج اإلحصائي E- Views

ٌي�شري اجلدول ال�سابق �إىل � ّأن قيمة متو�سط معدل النمو ) (Growthلل�رشكات بلغت
( )0.184بانحراف معياري ( ، )0.18مما يعني � ّأن ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية
قد حققت منواً مقبو ًال خالل فرتة الدرا�سة ،ولكن ٌيعاين هذا النمو من التذبذب و الذي يظهر من
ويعزى
خالل �إح�صائيات �أعلى قيمة ،و�أدنى قيمة والتي تراوحت بني ( 0.002و ٌ ، )1.12
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ذلك �إىل عدم اتباع هذه ال�رشكات لإ�سرتاتيجية منو وا�ضحة و مدرو�سة؛ كما بلغ متو�سط
معدل العائد على املبيعات ) (ROSقيمة (� )0.09أي بن�سبة  ،% 9و تراوحت قيم العائد بني
( ، )0.979 - 0.001وهي قيم ُتبينّ تذبذب �أرباح معظم ال�رشكات املدرو�سة وانخفا�ضها
عن امل�ستوى املرغوب؛ � ّأما عن متو�سط ن�سبة التداول ) (CRفقد بلغت ما مقداره ()1.43
بانحراف معياري ( ، )0.90مبدى يرتاوح بني ( ، )4.94 - 0.13وهذا التباين يعك�س
اجتاه بع�ض ال�رشكات لزيادة �أ�صولها املتداولة ،ولكن دون متويلها عن طريق اخل�صوم
املتداولة ،وهي �سيا�سة متحفظة يف م�ضمونها.يف حني تراوح اعتماد �رشكات عينة الدرا�سة
على املديونية ) (LEVبني ( )14.46 - 0.40و مبتو�سط قيمته ( ، )1.36و الذي يعك�س
التباين يف اعتماد هذه ال�رشكات على الرفع املايل؛ � ّأما عن ن�سبة دوران جمموع الأ�صول
) (TATفقد تراوحت ما بني ( 0.00و  )26.6و مبتو�سط قدره ( )2.75وانحراف معياري
( ، )4.30وارتفاع هذه القيمة ُيعزى �إىل اختالف كفاءة ال�رشكات يف �إدارة �أ�صولها.
حتليل االرتباط بني متغريات الدراسة:
يعر�ض اجلدول ( )6م�صفوفة ارتباط بري�سون ) (Pearson Correlationبني
مت الت�أ�شري على املعامالت التي ُتعبرّ عن عالقة مهمة
جميع متغريات الدرا�سة ،حيث ّ
ب�إ�شارة جنمة (**) .
الجدول ()6
مصفوفة ارتباط بيرسون ( )Pearsonبين متغيرات الدراسة
GROWTH

CR

ROS

LEV

GROWTH

1.000000

ROS

**0.424527

1.000000

CR

0.095618

0.090361

1.000000

LEV

0.089513

0.035949 -

0.092560

1.000000

TAT

**0.253344

0.099820 -

0.083969 -

0.028602

TAT

1.000000

المصدر :مستخرج من البرنامج اإلحصائي E- Views

ٌ Ú Úت�شري نتائج م�صفوفة االرتباط بالن�سبة للعالقة بني املتغري التابع و املتغريات
امل�ستقلة �إىل ما ي�أتي:


هناك درجة ارتباط متو�سطة القوة و يف االجتاه الطردي بني معدل النمو
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) (GROWTHو معدل العائد على املبيعات ) (ROSحيث بلغت قيمة معامل االرتباط
( )0.424؛


) (CR؛

مل يكن هناك ارتباط مهم �إح�صائي ًا بني معدل النمو ) (GROWTHو ن�سبة التداول

 ال توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا بني معدل النمو ) (GROWTHو ن�سبة الرافعة املالية
) (LEV؛
 وجود عالقة ارتباط طردية بني معدل النمو ) (GROWTHو ن�سبة دوران جمموع
الأ�صول ). (TAT
ّ �Ú Úأما بالن�سبة ملعامالت االرتباط بني املتغريات امل�ستقلة نف�سها ،فهي قيم �صغرية
ال تزيد عن قيمة  )%9( 0.099بغ�ض النظر عن طبيعة �إ�شارة العالقة ،مما يدل على عدم
وجود م�شكلة االرتباط املتعدد بني املتغريات امل�ستقلة للدرا�سة ،وهذا ما ُيع ّزز النتائج
ال�سابقة (اختبار التداخل اخلطي) .

اختبار فرضيات الدراسة:
◄◄ن�صت الفر�ضية الرئي�سة ( )Ho1على �أنّه:
 :Ho1ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05للأداء املايل
من حيث (ن�سب الربحية ،ن�سب ال�سيولة ،ن�سب املديونية ،ن�سب الن�شاط) على منو ال�رشكات
ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
ويمُ كن قيا�س الفر�ضية الرئي�سة انطالق ًا من الفر�ضيات الفرعية املنبثقة عنها ،وذلك
با�ستخدام حتليل االنحدار امل�شرتك ) (Pooled Data Regressionللعينة التجميعية
) (Pooled Sampleلل�رشكات اجلزائرية للفرتة ( )2012 - 2009؛ بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام
اختبار ثبات تباين اخلط�أ الع�شوائي للتخل�ص من م�شكلة عدم ثبات تباين اخلط�أ الع�شوائي
) (Hetroskedasticityوالتي قد تن�ش�أ نتيجة التباين يف خ�صائ�ص ال�رشكات؛ حيث اُعتمد
على اختبار ) (Whiteب�صفته يتالءم مع طبيعة هذه الدرا�سة� ،إذ يتم �إجرا�ؤه ب�شكل روتيني
با�ستخدام الربنامج الإح�صائي  E- Viewsبعد اكت�شافه من الربجميات نف�سها.

نتائج اختبار الفر�ضية الفرعية الأوىل:
Ho11

 :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05لن�سب
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الربحية معرباً عنها مبعدل العائد على املبيعات ) (ROSعلى منو ال�رشكات ال�صناعية
اخلا�صة اجلزائرية.
الجدول ()7
نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى
Dependent Variable: GROWTH
Method: Pooled Least Squares
Sample: 2009 2012
Number of cross- sections used: 46
Total panel (balanced) observations: 184
White Heteroskedasticity- Consistent Standard Errors & Covariance
Prob.

t- Statistic

Std.Error

Coefficient

Variable

0.0000

6.867200

0.018279

0.125522

C

0.0000

5.421313

0.114709

0.621875

ROS

0.184024

Mean dependent var

0.390004

R- squared

0.180034

S.D.dependent var

0.326707

Adjusted R- squared

3.558853

Sum squared resid

0.139836

S.E.of regression

1.868435

Durbin- Watson stat

32.01168

F- statistic

0.000000

)Prob (F- statistic

المصدر :مستخرج من البرنامج اإلحصائي E- Views

ُت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� ، )07إىل � ّأن م�ستوى الداللة = ،0.00و هو �أ�صغر
من القيمة املحددة يف الفر�ضية �أ ي  ،0.05كما � ّأن قيمة معامل التحديد املعدل �(Adjust
) ed R- squaredتبلغ ( ، )0.32مما يعني �أن ن�سب الربحية معرباً عنها مبعدل العائد
على املبيعات )ٌ (ROSتف�سرّ ما ن�سبته  %32من التغريات احلادثة يف منو ال�رشكات
). (GROWTHكما �أظهر اختبار )� (Fأن منوذج االنحدار– ككل -ذو داللة �إح�صائية (Prob
) ، F- stat =00بالإ�ضافة �إىل ٌخلو منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط من م�شكلة االرتباط
الذاتي ،حيث � ّإن قيمة ) (Durbin- Watson : DWلنموذج االنحدار امل�ستخدم هي (، )1.86
وهي نتيجة مثلى باعتبارها ترتاوح بني (( )2.5 - 1.5عالّم� ،2012 ،ص )279مما ُيعزز
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دقة نتائج هذا النموذج؛ و بالتايل نرف�ض الفر�ضية العدمية ونقبل الفر�ضية البديلة الآتية:
يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05لن�سب الربحية معرباً عنها
مبعدل العائد على املبيعات ) (ROSعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
وتتفق هذه النتائج مع ما تو�صل �إليه عدد من الدرا�سات:
(Montebello,1981 ; Xavier,1998 Hermelo & Vassolo,2007; Amouzesh,
)et al ,2011 ; Jang & Park,2011; Kouser, et al,2012 ; Rahim & Saad,2014

�إ ّال � ّأن هذه النتائج اختلفت مع نتائج درا�سة ) (Reid,1995التي �أثبتت وجود عالقة
عك�سية بني ربحية ال�رشكات ومعدل منوها.

◄◄نتائج اختبار الفر�ضية الفرعية الثانية:
 : Ho12ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب ال�سيولة
معرباً عنها بن�سبة التداول ) (CRعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
الجدول ()8
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية
Dependent Variable: GROWTH
Method: Pooled Least Squares
Number of cross- sections used: 46
Total panel (balanced) observations: 184
White Heteroskedasticity- Consistent Standard Errors & Covariance
Prob.

t- Statistic

Std.Error

Coefficient

Variable

0.0000

5.048959

0.031119

0.157119

C

0.2852

1.071875

0.017438

0.018691

CR

0.184024

Mean dependent var

0.009143

R- squared

0.180034

S.D.dependent var

0.003699

Adjusted R- squared

5.877229

Sum squared resid

0.179701

S.E.of regression

1.587575

Durbin- Watson stat

1.679349

F- statistic

0.196652

)Prob (F- statistic

المصدر :مستخرج من البرنامج اإلحصائي E- Views
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يبينّ اجلدول (ّ � ، )8أن م�ستوى الداللة = ،0.2852وهو �أعلى من القيمة املحددة يف
الفر�ضية �أي  ،0.05كما � ّأن قيمة معامل التحديد املعدل )(Adjusted R- squaredتبلغ
( ، )0.0036مما يدل على �ضعف قدرة ن�سب ال�سيولة معرباً عنها بن�سبة التداول ) (CRعلى
تف�سري التغريات احلادثة يف منو ال�رشكات ). (GROWTHكما �أظهر اختبار )� (Fأن منوذج
االنحدار اخلطي الب�سيط – ب�شكل عام – غري دال �إح�صائيا ) ، (Prob F- stat =0.196و ت�شري
قيمة )� (Durbin- Watson : DWإىل ُخلو منوذج االنحدار من م�شكلة االرتباط الذاتي ،حيث
بلغت ( ، )1.58وهي نتيجة مثلى باعتبارها ترتاوح بني ( )2.5 - 1.5مما ُيعزز دقة نتائج
هذا النموذج؛ و بالتايل نقبل الفر�ضية العدمية الآتية:
ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05لن�سب ال�سيولة معرباً
عنها بن�سبة التداول ) (CRعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
و

وهذه النتائج تتوافق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
درا�سة (املنا�صري ، )2011 ،غري �أن هذه النتائج ال تتفق و درا�سة ;(Gill & Mathur,2011
ّ
) Mateev & Anastasovm,2010التي �أك ّدت على �أهمية العالقة الطردية بني ن�سب
ال�سيولة و منو ال�رشكات.
)(Amouzesh, et al,2011

◄◄نتائج اختبار الفر�ضية الفرعية الثالثة:
 :Ho13ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب املديونية
معرباً عنها بن�سبة الرافعة املالية ) (LEVعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
الجدول ()9
نتائج اختبار للفرضية الفرعية الثالثة
Dependent Variable: GROWTH
Method: Pooled Least Squares
Number of cross- sections used: 46
Total panel (balanced) observations: 184
White Heteroskedasticity- Consistent Standard Errors & Covariance
Prob.

t- Statistic

Std.Error

Coefficient

Variable

0.0000

6.006243

0.026503

0.159182

C

0.0717

0.958740

0.016188

0.015520

LEV
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Prob.

t- Statistic

Std.Error
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Variable

0.184024

Mean dependent var

0.013898

R- squared

0.180034

S.D.dependent var

0.008480

Adjusted R- squared

5.849023

Sum squared resid

0.179269

S.E.of regression

1.540308

Durbin- Watson stat

2.565139

F- statistic

0.110977

)Prob (F- statistic

المصدر :مستخرج من البرنامج اإلحصائي E- Views

�أظهرت النتائج الواردة يف اجلدول (ّ � ، )09أن م�ستوى الداللة = ،0.0717و هو �أعلى
من القيمة املحددة يف الفر�ضية �أي  ،0.05كما � ّأن قيمة معامل التحديد املعدل (Adjusted
) R- squaredتبلغ ( ، )0.0084مما يدل على �ضعف قدرة ن�سب املديونية معرباً عنها
بن�سبة الرافعة املالية ) (LEVعلى تف�سري التغريات احلادثة يف منو ال�رشكات )(GROWTH
.كما �أظهر اختبار )� (Fأن منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط– ككل – غري دال �إح�صائيا (Prob
) ، F- stat =0.1109و ت�شري قيمة )� (Durbin- Watson : DWإىل ُخلو منوذج االنحدار من
م�شكلة االرتباط الذاتي ،حيث بلغت ( ، )1.54وهي نتيجة مثلى ترتاوح بني ()2.5 - 1.5
مما ُيعزز دقة نتائج هذا النموذج؛ وعليه نقبل الفر�ضية العدمية الآتية:
ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05لن�سب املديونية معرباً
عنها بن�سبة الرافعة املالية ) (LEVعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
وتتما�شى هذه النتائج مع ما جاءت به درا�سة ) ،(Xavier, 1998و هو ما يخالف
كثرياً من الدرا�سات التي �أكدت على �أهمية االعتماد على الدين لتدعيم منو ال�رشكات
مثل(Mateev & Anastasovm,2010; Gill & Mathur,2011; Zhao et al,2012; :
)Arasteh ,et al,2013

◄◄نتائج اختبار الفر�ضية الفرعية الرابعة:
 :Ho14ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب
الن�شاط معرباً عنها مبعدل دوران املوجودات ) (TATعلى منو ال�رشكات ال�صناعية
اخلا�صة اجلزائرية.
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الجدول ()10
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة
Dependent Variable: GROWTH
Method: Pooled Least Squares
Number of cross- sections used: 46
Total panel (balanced) observations: 184
White Heteroskedasticity- Consistent Standard Errors & Covariance
.Prob

t- Statistic

Std.Error

Coefficient

Variable

0.0000

8.401383

0.020010

0.168112

C

0.0491

1.990894

0.002994

0.105782

TAT

0.184024

Mean dependent var

0.319363

R- squared

0.179596

S.D.dependent var

0.286173

Adjusted R- squared

2.944103

Sum squared resid

0.137562

S.E.of regression

1.877641

Durbin- Watson stat

4.382666

F- statistic

0.037692

)Prob (F- statistic

المصدر :مستخرج من البرنامج اإلحصائي E- Views

ُت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� ، )10إىل � ّأن م�ستوى الداللة = ،0.0491و هو �أ�صغر
من القيمة املحددة يف الفر�ضية �أي ،0.05كما � ّأن قيمة معامل التحديد املعدل (Adjusted
) R- squaredتبلغ ( ، )0.28مما يعني �أن ن�سب الن�شاط معرباً عنها مبعدل دوران جمموع
الأ�صول )ٌ (TATتف�سرّ ما ن�سبته  %28من التغريات احلادثة يف منو ال�رشكات )(GROWTH
.و �أظهر اختبار )� (Fأن منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط– ككل -ذو داللة �إح�صائية (Prob
) ، F- stat =0.037بالإ�ضافة �إىل ٌخلو منوذج االنحدار من م�شكلة االرتباط الذاتي ،حيث
� ّإن قيمة ) (Durbin- Watson : DWلنموذج االنحدار امل�ستخدم هي ( ، )1.87وهي نتيجة
مثلى باعتبارها ترتاوح بني ( )2.5 - 1.5مما ُيعزز دقة نتائج هذا النموذج؛ و بالتايل
نرف�ض الفر�ضية العدمية ونقبل الفر�ضية البديلة الآتية:
يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05لن�سب الن�شاط معرباً عنها
مبعدل دوران جمموع الأ�صول ) (TATعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
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; (Montebello,1981

بناء على ما تق ّدم ،وبعد اختبار الفر�ضيات الفرعية املنبثقة عن الفر�ضية الرئي�سة،
و ً
يمٌ كن رف�ض الفر�ضية العدمية الرئي�سة ،و لتعزيز هذه النتيجة يتم اختبار الفر�ضية
الرئي�سة با�ستخدام حتليل االنحدار اخلطي املتعدد لتحديد �أثر املتغريات امل�ستقلة مع ًا
على املتغري التابع.
الجدول ()11
نتائج تحليل االنحدار المتعدد للفرضية الرئيسية
Dependent Variable: GROWTH
Method: Pooled Least Squares
Number of cross- sections used: 46
Total panel (balanced) observations: 184
White Heteroskedasticity- Consistent Standard Errors & Covariance
t- Statistic

Std.Error

Coefficient

Variable

.Prob

0.3521

0.932955

0.032581

0.030396

C

0.0000

6.542104

0.111573

0.729921

ROS

0.1642

1.396846

0.013845

0.019339

CR

0.1495

1.671031

0.008846

0.019294

LEV

0.0007

3.444547

0.027768

0.095535

TAT

0.184024

Mean dependent var

0.384761

R- squared

0.180034

S.D.dependent var

0.334208

Adjusted R- squared

3.862797

Sum squared resid

0.146901

S.E.of regression

1.785664

Durbin- Watson stat

15.77632

F- statistic

0.000000

)Prob (F- statistic
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اعتماداً على النتائج الواردة يف اجلدول ( ، )11ميكن كتابة معادلة االنحدار املتعدد
كما ي�أتي:
حيث ٌت�شري نتائج التقدير� ،إىل � ّأن قيمة معامل التحديد املعدل
) squaredتبلغ ( ، )0.33مما يعني �أن م�ؤ�رشات الأداء املايل ٌتف�سرّ ما ن�سبته  %33من
التغريات احلادثة يف منو ال�رشكات ). (GROWTHكما �أظهر اختبار )� (Fأن منوذج االنحدار
املتعدد – ب�شكل عام -ذو داللة �إح�صائية ) (Prob F- stat =00وهو �أ�صغر من القيمة
املحددة يف الفر�ضية �أي  ،0.05بالإ�ضافة �إىل ٌخلو منوذج االنحدار من م�شكلة االرتباط
الذاتي ،حيث � ّإن قيمة ) (Durbin- Watson : DWلنموذج االنحدار امل�ستخدم هي (، )1.78
وهي نتيجة مثلى باعتبارها ترتاوح بني ( ، )2.5 - 1.5مما ُيعزز دقة نتائج هذا النموذج؛
و بالتايل نرف�ض الفر�ضية العدمية ونقبل الفر�ضية البديلة الآتية:
(Adjusted R-

يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05للأداء املايل من حيث
(ن�سب الربحية ،ن�سب ال�سيولة ،ن�سب املديونية ،ن�سب الن�شاط) على منو ال�رشكات ال�صناعية
اخلا�صة اجلزائرية.
وتتفق هذه النتائج مع درا�سات ) (Bottazzi & Secchi, 2005; Coad, 2007و التي
�أفادت نتائجها � ّأن هناك �أثراً مهم ًا �إح�صائي ًا للأداء املايل على منو ال�رشكات.

النتائج و التوصيات:
خل�صت هذه الدرا�سة �إىل جملة من التو�صيات و النتائج الآتية الذكر:
نتائج الدراسة:
بينت الدرا�سة �أنه يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للأداء املايل من حيث (ن�سب الربحية،
ّ
ن�سب ال�سيولة ،ن�سب املديونية ،ن�سب الن�شاط) على منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة
اجلزائرية؛ على النحو الآتي:
1 .1يوجد �أثر �إيجابي ذو داللة �إح�صائية لن�سب الربحية معرباً عنها مبعدل العائد على
املبيعات ) (ROAعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية ،و ُيعزى ذلك �إىل � ّأن حتقق
الربح املالئم ي�ؤدي للمحافظة على معدل منو هذه ال�رشكات �أو زيادته.
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2 .2ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية لن�سب ال�سيولة معربا عنها بن�سبة التداول
على منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية ،و ُيعزى ذلك �إىل �إتباع هذه ال�رشكات
�سيا�سة متحفظة.

)(CR

3 .3ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية لن�سب املديونية معرباً عنها بن�سبة الرافعة
ومرد ذلك �ضعف اعتماد هذه ال�رشكات
املالية ) (LEVعلى منو �رشكات عينة الدرا�سةّ ،
على التمويل اخلارجي.
4 .4يوجد �أثر �إيجابي ذو داللة �إح�صائية لن�سب الن�شاط معرباً عنها مبعدل دوران
جمموع الأ�صول ) (TATعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية ،حيث �إن الزيادة
بن�سب الن�شاط ت�ؤدي �إىل ارتفاع الإنفاق اال�ستثماري بت�شغيل الهيكل الإنتاجي يف انتظار
زيادة املبيعات؛ مما ينعك�س �إيجاب ًا على منو ال�رشكات.
التوصيات:

مت التو�صل �إليها� ،أو�صى الباحثان مبا ي�أتي:
يف �ضوء النتائج التي ّ
�1 .1رضورة االهتمام بالعالقة القوية بني ن�سب الربحية و منو ال�رشكات ،حيث � ّإن
ن�سب الربحية تعك�س احلالة اجليدة لل�رشكة �ضمن قطاع �أعمالها ،و تدل على مدى اتباعها
ل�سيا�سة ا�ستثمارية �سليمة و منا�سبة.
�2 .2رضورة االهتمام بن�سب ال�سيولة التي ت�ساعد ال�رشكات على جتنب خطر الوقوع يف
الع�رس املايل.
�3 .3رضورة اعتماد ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة يف اجلزائر على الرفع املايل (ب�صفة
غري مبالغ فيها) لتمويل احتياجاتها ،و ذلك لال�ستفادة من الوفرات ال�رضيبية للقرو�ض،
وحتقيق هدف النمو.
4 .4من املهم �أن تعمل ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية على اال�ستغالل الأمثل
لطاقاتها الإنتاجية من خالل االختيار الدقيق للفر�ص اال�ستثمارية املتاحة التي ت�ضمن
حتقيق عوائد مرتفعة.
�5 .5إجراء درا�سات م�ستقبلية على �رشكات خمتلفة الن�شاط �أو على قطاع ال�رشكات
ال�صغرية و املتو�سطة؛ وذلك باختبار ت�أثري متغريات مل تتناولها الدرا�سة ،للتعرف �أكرث على
حمددات منو ال�رشكات.
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