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أوال :سياسة التمويل في المؤسسة (نظريات الهيكلة المالية)
يعترب قرار التمويل يف املؤسسة من أهم القرارات املالية الرئيسية ،فهي حتدد مصادر التمويل اليت
متول هبا نفسها.

 -1مفهوم الهيكلة المالية

متثل اهليكلة املالية جمموعة األموال اليت يتم بواسطتها متويل موجودات املؤسسة ،وهي تتضمن
التمويل بالديون والتمويل باألموال الذاتية ،ومها يشكالن جانب اخلصوم من امليزانية احملاسبية
للمؤسسات .أي أن اهليكلة املالية تتكون من نوعني من التمويل ،ومها التمويل بالديون واليت تتضمن
بدورها التمويل قصري األجل والتمويل املتوسط وطويل األجل ،أما النوع الثاين فهو التمويل باألموال
الذاتية والذي يتضمن رأس املال وكذا األرباح احملتجزة.
مما سبق ،فإن اهليكلة املالية تتضمن التمويل قصري األجل والتمويل املتوسط وطويل األجل ،وهو ما
يسمى بالتمويل الدائم .ويطلق على اجلزء من اهليكلة املالية املتمثل بالتمويل الدائم هيكل رأس املال
الذي يتضمن التمويل بالديون املتوسطة وطويلة األجل والتمويل باألموال الذاتية.
أما اهليكلة املالية املثلى ،فهي تعرف بأهنا ذلك املزيج من التمويل الداخلي واخلارجي الذي جيعل
تكلفة رأس املال يف أدىن حد ممكن هلا .وإذا ما استطاعت املؤسسة حتقيق تلك النسبة ،فإهنا بذلك
تعظم ثروة مالكي املؤسسة .وبتحقيق أدىن نسبة لتكلفة رأس املال فإنه تزداد قابلية املؤسسة يف إجياد
فرص استثمارية جديدة ،وأيضا حتقيق منافع من وجهة النظر االجتماعية ،حيث ينجم عنه االستخدام
العقالين والرشيد ملوارد اجملتمع وبالتايل زيادة ثروته الكلية من خالل استغالل الفرص االستثمارية
للمؤسسات وبالنتيجة زيادة معدل االستثمار والنمو االقتصادي.
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جيب توضيح بأن القيمة السوقية للمؤسسة  Vتساوي قيمة الديون الصافية Dإضافة إىل قيمة

األموال الذاتية .E

 -2النظريات الكالسيكية المفسرة للهيكلة المالية
جاءت عدة نظريات هبدف تفسري اهليكلة املالية للمؤسسة ،وحتديد اهليكلة املالية املثلى ،غري أن
النظريات الكالسيكية هي النظريات اليت قامت على فرضيات غري واقعية ،سيتم عرض أمهها.

 -1-2النظرية التقليدية

يؤكد أصحاب النظرية التقليدية  Traditional Theoryوجود هيكلة مالية مثلى عند
مستوى معني من الديون ،واليت تتحقق عند تشكيلة معينة من القروض واألموال الذاتية .هذه التشكيلة
جتعل تكلفة رأس املال عند حدها األدىن ،وتعطي أكرب قيمة سوقية للمؤسسة.
حسب النظرية التقليدية ،تتحدد نسبة الديون املثلى اليت جتعل من القيمة السوقية للمؤسسة يف
أعلى حد هلا يف ثالث مراحل .تتصف املرحلة األوىل بظهور تغريات بطيئة يف تكلفة األموال الذاتية مع
كل زيادة يف مقدار االقرتاض ،إال أن الزيادة يف تكلفة األموال الذاتية ضمن هذه املرحلة تكون أقل من
املزايا الناجتة عن االقرتاض ،يضاف إىل ذلك أن تكلفة االقرتاض يف هذه املرحلة تبقى ثابتة .وبسبب
ذلك ،فإن القيمة السوقية للمؤسسة تبدأ بالزيادة كلما زادت نسبة الرفع املايل يف اهليكلة املالية بسبب
التغريات اليت حتصل يف تكلفة رأس املال واجتاهها حنو االخنفاض.

أما املرحلة الثانية ،فهي تتصف بأن املؤسسة تستعمل نسبا من الديون يف هيكلتها املالية ،حبيث
ال تؤثر تلك النسبة على قيمتها السوقية ،نظرا ألن املزايا الناجتة عن االعتماد على القروض واملتمثلة يف
اخنفاض تكلفته سوف يقابلها ارتفاع بنفس املقدار يف تكلفة التمويل الذايت ،وهنا تتشكل نقطة
االقرتاض املثلى.
ويف املرحلة الثالثة واألخرية ،تتجاوز املؤسسة نقطة االقرتاض املثلى ،وهو ما يؤدي إىل ضياع
مزايا االعتماد على القروض كمصدر منخفض للتكلفة ،وذلك ألن املسامهني يطالبون بزيادة يف معدل
العائد املطلوب من قبلهم بسبب الزيادة يف املخاطر املرتتبة على االعتماد على القروض ،األمر الذي
يؤدي إىل ارتفاع يف تكلفة رأس املال ،وبسببها تنخفض القيمة السوقية للمؤسسة.
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 -2-2نظرية صافي ربح العمليات
يستند أصحاب نظرية صايف ربح العمليات  Net Income Theory NOIعلى
افرتاض مؤداه أن تكلفة األموال وقيمة املؤسسة كالمها مستقل وليس هلما عالقة مبدى تأثري اهليكلة
املالية ،فهم يفرتضوا أن التكلفة الكلية لألموال تكون ثابتة مهما كانت نسبة الديون يف املؤسسة.
يؤكد املنهج العام لنظرية صايف ربح العمليات يف صياغة اهليكلة املالية للمؤسسة فكرة استقاللية
خماطر األعمال عن تكلفة رأس املال وأيضا عن تشكيلة اهليكلة املالية ،وهو ما يعين أن القيمة السوقية
للمؤسسة تبقى ثابتة رغم التغريات اليت ستطرأ يف مستويات الرفع املايل .مما يعين أن التغريات يف اهليكلة
املالية ال تأثري هلا سواء على القيمة السوقية للمؤسسة وأيضا ال تأثري هلا على تكلفة رأس املال األمر
الذي جيعل فكرة وجود هيكلة مالية مثلى غري مقبولة.
-

تقوم هذه النظرية على عدة فرضيات ،وهي:
ال توجد أمهية لتقسيم القيمة السوقية للمؤسسة بني االقرتاض وامللكية.
املزايا الناجتة عن االعتماد على القروض تضيع نتيجة مطالبة املسامهني مبعدل عائد أكرب لتعويضهم
عن املخاطر املالية اإلضافية.
ثبات معدل الفائدة على القروض.
ال توجد ضريبة على دخل املؤسسة.

تتحدد القيمة السوقية للمؤسسة حسب نظرية صايف ربح العمليات خبصم صايف ربح العمليات
مبعدل خصم يساوي تكلفة رأس املال ،ومبا أن القيمة السوقية للمؤسسة ما هي إىل جمموع القيمة
السوقية لألموال الذاتية إضافة للقيمة السوقية للقروض (السندات) أي  V  E  Dوكذا القيمة السوقية
حلق امللكية حتسب عن طريق خصم صايف ربح العمليات مبعدل العائد املطلوب من طرف املسامهني
 ، E  NOI kومبا أن معدل العائد املطلوب  keما هو إال تكلفة التمويل الذايت .لذا ،فإنه ميكن
e

حساب تكلفة التمويل الذايت باملعادلة الرياضية املوالية:
D
E

k e  k  k  k d

وباعتبار أن تكلفة رأس املال ثابتة  kفإن تكلفة التمويل الذايت سوف تزداد مبعدل ثابت مع
الزيادة يف نسبة االقرتاض إىل حق امللكية بسبب زيادة درجات املخاطرة املالية.
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 -3-2نظرية موديقلياني وميلر 1958

تعترب نظرية موديقلياين وميلر The Modigliani-Miller’s theorem M&M

سنة  1958من أهن النظريات يف األدبيات املالية اليت تتحدث عن اهليكلة املالية ،فهي تتفق مع نظرية
صايف ربح العمليات فيما خيص عدم وجود هيكلة مالية مثلى.
إذ أكدا على أن القيمة السوقية للمؤسسة مستقلة متاما عن اهليكلة املالية هلا ،كما أن تكلفة
رأس املال مستقلة متاما عن اهليكلة املالية للمؤسسة ،حيث تعترب هذه النظرية أوىل النظريات اليت تتعلق
بإطار اهليكلة املالية للمؤسسات ،تفرتض وجود سوق املنافسة التامة ويف عامل بدون تكاليف اإلفالس
وال تكاليف التبادل وتوفر املعلومات للجميع.
تؤكد نظرية موديقلياين وميلر ويف ظل ظروف معينة ،بأنه ال يهم بالنسبة للمسامهني ما إذا كانت
املؤسسة متول باالقرتاض أو ببيع األسهم ،ألن قرارات التمويل ليس هلا أي أثر على ثروهتم ،والفكرة
احملركة هلذه النظرية هي أنه كمشروع منتج ،فإنه لكل مشروع تكون لديه فرص خاصة للربح ويواجه
كذلك خماطر ،وإن كال من الربح واملخاطر توجد بغض النظر عن كيفية التمويل.
تقوم نظرية موديقلياين وميلر على عدة فرضيات ،وهي:
-

-

عدم وجود تكاليف وساطة يف تنفيذ املعامالت املالية.
حرية الدخول واخلروج من السوق ،حيث إن املؤسسات تعمل يف ظروف املنافسة التامة .وعليه،
فإن هذه املؤسسات تستطيع الدخول واخلروج لشراء وبيع ما ترغب به من أوراق مالية دون التأثري
على أسعار تلك األوراق املالية.
يستطيع املستثمرون األفراد االقرتاض بنفس الشروط ومعدل الفائدة اليت تستطيع املؤسسات
االقرتاض به.
ميلك املستثمرون املعلومات نفسها اليت لدى إدارة املؤسسة حول فرص املؤسسة االستثمارية.
عدم وجود ضرائب على دخول األفراد.
يتصرف كافة املستثمرين يف األسواق املالية بالرشادة والعقالنية.
إمكانية تقسيم مؤسسات األعمال إىل جمموعات متجانسة إذا كانت أرباحها املتوقعة هلا نفس
خصائص املخاطرة .وبالتايل ،فإن املؤسسات اليت تعمل يف نفس الصناعة تكون لديها شرحية
متجانسة من حيث املخاطرة.
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 تتضمن سياسة توزيع األرباح لدى املؤسسة توزيع كافة األرباح ،أي ال وجود ألرباح حمتجزة،باإلضافة إىل عدم وجود ضرائب على األرباح املوزعة.
جاءت نظرية موديقلياين وميلر ضمن اقرتاحني ،يشري االقرتاح األول إىل أنه يف ظل أسواق مالية
كاملة ،فإن املؤسسات هلا نفس القيمة السوقية بغض النظر عن نسب الرافعة املالية هلا وكذا خماطر عدم
السداد.
يؤكد موديقلياين وميلر يف اقرتاحهما األول على أن القيمة السوقية ألية مؤسسة سواء كانت
مقرضة أو مقرتضة مستقلة متاما عن هيكلتها املالية ،وأن هذه القيمة تتحدد من خالل خصم صايف
ربح العمليات الذي حتدثه املؤسسة مبعدل خصم يتمثل مبعدل العائد املطلوب على االستثمار يناسب
خصائص اخلطر للشرحية اليت تنتمي إليها املؤسسة ،كما أن القيمة السوقية للمؤسسة ما هي إال انعكاسا
لقرارات االستثمار فيها وبفعالية تلك القرارات وقوهتا اإليرادية.
القيمة السوقية  V jللمؤسسة  jحسب االقرتاح األول ملوديقلياين وميلر ما هي إال صايف الربح
التشغيلي املتوقع  NOIخمصوما مبعدل تكلفة األموال الذاتية ملؤسسة غري مقرتضة  keuلنفس شرحية
املخاطرة ،أي

NOI
keu



.Vj

فالقيمة السوقية ملؤسسة مقرتضة  Vتساوي القيمة السوقية ملؤسسة غري مقرتضة  Vuمن نفس
شرحية املخاطرة أي .Vu  VL
ولكي يثبت موديقلياين وميلر صحة هذا االقرتاح ،والذي يشري إىل أنه إذا كانت هناك عدة
مؤسسات تتميز بسياسات متويلية خمتلفة ومتماثلة يف باقي اخلصائص ،فإن قيمها السوقية البد وأن
تتساوى وذلك بسبب ظهور عملية املراجحة.
L

أشار موديقلياين وميلر يف االقرتاح األول إىل ظهور عملية املراجحة بالنسبة ملؤسستني متماثلتني
يف كل شيء عدا اهليكلة املالية هلما ،حيث إن االختالف بني القيمتني السوقيتني هلاتني املؤسستني هو
اختالف مؤقت فقط ،وأن عملية املراجحة كفيلة بإعادة التوازن بني القيمتني ،أي تتساوى القيمة
السوقية للمؤسسة املقرتضة مع القيمة السوقية للمؤسسة غري املقرتضة.
يشري االقرتاح الثاين ملوديقلياين وميلر بأن الرافعة املالية للمؤسسة ليس هلا أي أثر على التكلفة املرجحة
لرأس املال أي تكلفة رأس املال ،وأن تكلفة األموال الذاتية هي دالة خطية لنسبة الديون على األموال
الذاتية.
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رغم أن التغري يف اهليكلة املالية للمؤسسة لن يغري من القيمة السوقية هلا كما جاء يف االقرتاح
األول ملوديقلياين وميلر ،إال أن ذلك سيحدث تغريا مهما يف قروض املؤسسة وحقوق ملكيتها.
مما سبق ،فإن الصيغة الرياضية لتكلفة رأس املال  kهي كما يلي:
D
E
k d (1   )  k e
V
V

k

ومن خالل الفرضيات اليت وضعها موديقلياين وميلر ،فإنه ال وجود للضريبة ،أي  ،   0ومنه
فإن تكلفة رأس املال  kحسب موديقلياين وميلر هي:
D
E
kd  ke
V
V

k

وبتعديل بسيط على املعادلة السابقة ،ميكن استنتاج الصيغة الرياضية لتكلفة األموال الذاتية أو
املعدل العائد الذي يطلبه املسامهون  keكما يلي:
D
E

) k e  k  (k  k d

ومن هذا التحليل ،عرض موديقلياين وميلر مضمون االقرتاح الثاين ،وهو أن معدل العائد
املطلوب من املسامهني يف مؤسسة تعتمد على القروض يف هيكلتها املالية تساوي معدل العائد املطلوب
من قبل مؤسسة مماثلة وتنتمي إىل نفس شرحية املخاطرة ولكنها ال تعتمد على القروض إضافة إىل بدل
املخاطرة الذي حيدد بالفرق بني تكلفة رأس املال وتكلفة القروض مضروبا يف نسبة االقرتاض إىل األموال
الذاتية .وجيب توضيح بأن بدل املخاطرة  k  kdما هو إال عائدا إضافيا يعوض عن املخاطر املالية اليت
يتعرض هلا املسامهون بسبب االقرتاض.
انتقدت هذه النظرية كثريا ،ففرضياهتا تتسم بعدم الواقعية.
 -4-2نظرية موديقلياني وميلر 1963
قدم موديقلياين وميلر سنة  1963حتليال جديدا للهيكلة املالية ،وذلك بإدخال كل من
الضرائب وتكاليف اإلفالس ،فاعتماد املؤسسة على الديون يسبب أثرين ،أثر إجيايب يتمثل يف االقتصاد

الضرييب  Tax Shieldوأثر سليب يتمثل يف تكلفة اإلفالس.

أكد موديقلياين وميلر سنة  1963بأن للديون أثرا إجيابيا على قيمة املؤسسة مهما كانت
نسبتها ومستواها يف اهليكلة املالية هلا ،وذلك بسبب ما حتققه الديون من اقتصاد ضرييب ،والذي ينشأ
بسبب اعتماد املؤسسة على االستدانة يف التمويل ،حيث إن زيادة التمويل بالديون يف اهليكلة املالية
للمؤسسة يرتتب عليها اخنفاضا مستمرا يف تكلفة رأس املال ،مما يؤدي إىل ارتفاع القيمة السوقية
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للمؤسسة ،وينشأ هذا التأثري نظرا العتبار فائدة الديون كمصاريف تتحملها املؤسسة قبل أن ختضع
للضريبة .ولذلك ،فإن القيمة السوقية ملؤسسة مقرتضة تكون أعلى من القيمة السوقية ملؤسسة غري
مقرتضة مبقدار االقتصاد الضرييب .وتعطى رياضيا كما يلي:
VL  VU  DL

واملالحظ من النتيجة األخرية ،أن القيمة السوقية ملؤسسة مقرتضة
ملؤسسة غري مقرتضة  VUإضافة إىل االقتصاد الضرييب . D

VL

تساوي القيمة السوقية

L

ويف املقابل ،كلما زاد االقرتاض كلما زادت تكلفة اإلفالس ،وعليه حيصل ارتفاع يف تكلفة رأس
املال األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض القيمة السوقية للمؤسسة ،حيث أكد موديقلياين وميلر انطالقا من
العالقة العكسية بني تكلفة رأس املال والقيمة السوقية للمؤسسة ،بأن القيمة السوقية للمؤسسة املقرتضة
سوف تنخفض مبقدار القيمة احلالية لتكلفة اإلفالس .وعليه ،فكلما زادت القروض كلما زادت تكلفة
اإلفالس ويسبب ذلك استمرار االخنفاض يف القيمة السوقية للمؤسسة.
وعليه ،فإنه حسب نظرية موديقلياين وميلر وبإدخال االقتصاد الضرييب وتكلفة اإلفالس ،فإن
القيمة السوقية للمؤسسة املقرتضة تساوي القيمة السوقية للمؤسسة غري املقرتضة مضافا إليها االقتصاد
الضرييب ناقص القيمة احلالية املتوقعة لتكلفة اإلفالس The expected present Value of the
) ،Cost of Bankruptcy (EPVCBوتصاغ رياضيا كما يلي:
VL  VU  DL  EPVCB

 -3النظريات الحديثة لتفسير الهيكلة المالية للمؤسسة
نظرا ألن النظريات الكالسيكية قامت على فرضيات غري واقعية ،جاءت نظريات أخرى تفسر
اهليكلة املالية يف ظل فرضيات واقعية ،وكل منها فسرت اهليكلة املالية.

 -1-3نظرية الوكالة

اعرتض كل من جونسون وماكالين ) Jensen and Meckling (1976نظرية موديقلياين
وميلر فيما يتعلق بأن قرارات املؤسسة االستثمارية مستقلة عن هيكلتها املالية .فاملسامهون يف املؤسسة
املقرتضة على سبيل املثال ميكنهم زيادة خماطر االستثمار ألصحاب السندات من خالل زيادة الديون،
وذلك من خالل مشكلة إحالل أو استبدال األصول ،هذا السلوك من طرف املسامهني يؤدي إىل
ظهور تكاليف الوكالة  Agency Costsاليت جيب على املؤسسة أن تسيطر عليها وتأخذها بعني
االعتبار يف حتديد هيكلتها املالية.
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ترتك ٍز نظرية الوكالة على الفرضيات املوالية:
 يتمتع أطراف الوكالة بالرشادة النسبية كما أن تصرفاهتم مؤسسة على تعظيم منافعهم الذاتية. دوال أهداف املوكل والوكيل غري متوافقة ،كما أن هناك قدرا من التعارض يف املنافع بينهما. بالرغم من وجود تعارض يف دوال أهداف طريف الوكالة ،فإن هناك حاجة مشرتكة للطرفني يف بقاءالعالقة أو مؤسسة قوية يف مواجهة املؤسسات األخرى.
 هناك عدم متاثل يف املعلومات لدى كل من املوكل والوكيل فيما يتعلق مبوضوع الوكالة. يرتتب على ما سبق ،ضرورة توافر قدر من الالمركزية للوكيل ميكنه من اختاذ بعض القرارات والقيامببعض التصرفات دون الرجوع للموكل.
 لألصيل الرغبة يف تعميم عقود للوكالة تلزم الوكيل بالسلوك التعاوين الذي يعظم منفعة طرف الوكالةوحيول دون تصرف الوكيل على حنو يضر مبصاحل املوكل.
أثبت هارت ) Hart (1993وهارت وآخرون ) Hart et Al (1995بأن تكلفة الوكالة تنشأ
عن إدخال الديون يف اهليكلة املالية .وأضاف البورتا وآخرون ) Laporta et Al (2000أن القانون
األساسي للمؤسسة وتنظيم الرقابة هلا أثر على تكلفة الوكالة.
هتتم نظرية الوكالة يف املؤسسات حسب بارل ومينز ) Berle&Means (1932وجونسون
وماكالين ) Jensen&Meckling (1976مبختلف املنازعات اليت تنشأ انطالقا من تضارب املصاحل
بني املسامهني واملسريين وبني املسامهني والدائنني.
ميكن صياغة القيمة السوقية ملؤسسة مقرتضة  Vمقارنة بالقيمة السوقية ملؤسسة غري مقرتضة
 VUبإدخال كل من االقتصاد الضرييب  Dوالقيمة املتوقعة احلالية لتكلفة اإلفالس  EPVCBوتكلفة
الوكالة  Aكما يليVL  VU  DL  EPVCB  A :
L

L

 -1-1الضريبة الشخصية والهيكلة المالية
أدخل ميلر ) Miller (1977يف حتليل جديد للهيكلة املالية الضريبة الشخصية اليت يتحملها
املسامهون على دخوهلم من تلك األسهم وكذلك اليت يتحملها املقرتضون على سنداهتم .كما أشار إىل
احلالة الوحيدة اليت يتحقق هبا االقتصاد الضرييب ،وهي عندما ال خيضع الدخل الشخصي حلملة األسهم
للضريبة على دخوهلم من تلك األسهم .ويف حالة جود االقتصاد الضرييب  TSفإنه حيسب بالصيغة
املوالية  ، TS  1  (1   )(1   )   Dحيث متثل  معدل الضريبة على األرباح ،أما  فهي متثل معدل
1



) (1   2

1
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الضريبة الشخصية على دخل املسامهني ،ومتثل

2

معدل الضريبة على دخل املقرضني أي محلة

السندات.
ويعتقد ميلر أنه إذا كان    كنتيجة الخنفاض الضريبة على األرباح لألسهم ،فإن صايف
دخل محلة السندات ال بد وأن يكون كبريا لتعويض ارتفاع الضريبة على دخوهلم ،وإال فإن املؤسسة لن
جتد من يقرضها .وأشار كذلك إىل أن االقتصاد الضرييب يتالشى أو يصبح سالبا إذا كان معدل الضريبة
على الدخل الشخصي حلملة األسهم أقل من معدل الضريبة على الدخل الشخصي حلملة السندات.
ويف هذه احلالة ،يصبح من املتوقـع أن تستمـر املؤسـسة يف زيـادة نسبـة االقتـراض حىت يصـبح
)  ، (1   )  (1   )(1  وهو ما ميثل حالة التوازن أي انعدام االقتصاد الضرييب ،وبذلك فإن أية
زيادة يف االقرتاض لن تضيف شيئا لقيمة املؤسسة.
2

1

1

2

 -1-2نظرية الترتيب السلمي

تعترب نظرية الرتتيب السلمي  Pecking-Order Theoryأو كما تسمى أيضا بنظرية أولوية
مصادر التمويل من أهم النظريات تأثريا يف علم مالية املؤسسة ،وهي كنظرية قامت من أجل املفاضلة
بني مصادر التمويل الداخلية أو الذاتية ومصادر التمويل اخلارجية.
تقوم نظرية الرتتيب السلمي برتتيب مصادر التمويل للمؤسسة ،فحسب مايرز Myers

) (1984صاحب نظرية الرتتيب السلمي والذي تأثر باألدبيات املالية السابقة ومبا يف ذلك كتاب
دونالدسون ) ،Donaldson (1961فقد أثبت بأن االختيار العكسي  Adverse Selectionيف
املؤسسة يؤدي إىل تفضيل األرباح احملتجزة واليت هي أفضل من الديون ،والديون بدورها أفضل من
األسهم من ناحية التمويل.
ميكن ترتيب مصادر التمويل حسب نظرية الرتتيب السلمي كما يلي:
 تفضيل التمويل الداخلي على التمويل اخلارجي. وإن كانت املؤسسة حباجة إىل متويل خارجي ،فإن املؤسسة تصدر األوراق املالية املضمونة أوال،ذلك أهنا تبدأ بالديون ،مث إصدار األوراق املالية اهلجينة مثل السندات القابلة للتحويل ،وأخريا
القيام بإصدار أوراق امللكية اخلارجية واملتمثلة باألسهم العادية.
 لكل مؤسسة نسبة من االستدانة يف هيكلتها املالية تعكس احتياجاهتا املرتاكمة للتمويل اخلارجي،أي أنه ال توجد نسبة استدانة معرفة بدقة وحمددة كهدف جيب الوصول إليه.
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ثانيا :سياسة توزيع أرباح السهم
ال تقل سياسة توزيع أرحبا السهم أمهية عن سياسة االستثمار وسياسة التمويل ،وذلك ملا هلا
عالقة مباشرة بالقيمة السوقية للمؤسسة.

 -1تعريف وأشكال سياسة توزيع أرباح السهم

يتم يف هذه النقطة تعريف سياسة توزيع أرباح السهم تعريفا خمتصرا ،وذكر أهم سياسات التوزيع.

-1-1

تعريف سياسة توزيع أرباح السهم

ميكن تعريف توزيع األرباح على أهنا معدل التدفق النقدي ،وقد يكون غري نقدي ،الذي يتلقاه
املسامهون كمردود على استثماراهتم يف أسهم املؤسسة احلاملني هلا .متثل هذه األرباح بالنسبة للمستثمرين
دخال جاريا ينتظره ويتوقعه العديد من املسامهني ،كما تؤثر سياسة توزيع األرباح على السعر السوقي
للسهم.
يتم توزيع األرباح من رصيد األرباح احملتجزة أو من الربح احملقق خالل الفرتة ،وتأخذ هذه
التوزيعات أشكاال خمتلفة وتقوم املؤسسات باملفاضلة بني هذه األشكال تبعا لظروف املؤسسة واألهداف
املرجو حتقيقها من اتباع شكل معني.

-1-2

أشكال سياسة توزيع أرباح السهم

توجد عدة أشكال لتوزيع أرباح السهم منها ما هو نقدي ومنها ما هو عيين.

 -1-2-1توزيع أرباح السهم النقدي

يف الغالب ،تقوم املؤسسة بتوزيع األرباح على املسامهني على شكل نقد ،وينشأ حق
املساهم يف أرباح املؤسسة بعد صدور قرار اهليئة العامة للمسامهني (اجلمعية العامة) بتوزيعها يف يوم
اإلعالن عن التوزيع ،ويكون احلق يف استيفاء الربح جتاه املؤسسة ملالك السهم املسجل يف سجالهتا يف
تاريخ اجتماع اهليئة العامة الذي تقرر فيه توزيع األرباح.

 -2-2-1إعادة شراء األسهم

يعترب قرار إعادة شراء السهم من أهم قرارات السياسة املالية يف املؤسسة ،مثل قرار توزيع أرباح
السهم أو قرار اهليكلة املالية أو قرار االستثمار وغريها.
يقصد بإعادة شراء األسهم قيام املؤسسة بإعادة شراء أسهمها من السوق ،وميكن النظر إىل
هذه العملية وكأن املؤسسة تستثمر يف نفسها ،حيث تقوم املؤسسة باستخدام السيولة لشراء أسهمها
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وكأن املؤسسة تعطي انطباعا بأهنا مل جتد فرصة استثمارية أفضل من االستثمار يف أسهمها وإعادة شراء
املؤسسة ألسهمها يؤدي إىل ختفيض عدد األسهم املكتتب هبا.

 -3-2-1توزيع األرباح العيني

يف بعض األحيان وعند عدم توفر السيولة النقدية لدى املؤسسة ،قد يقرتح جملس اإلدارة
ومبصادقة اجلمعية العامة للمسامهني توزيع األرباح على شكل عيين ،كتوزيع منتوج املؤسسة على
املسامهني بدال من األرباح النقدية ،أي أن املؤسسة توزع األرباح من أصوهلا ،وقد تأخذ هذه التوزيعات
العينية شكل البضائع أو العقارات أو االستثمارات أو شكل آخر حيدده جملس اإلدارة.

 -4-2-1تجزئة السهم

حتدث جتزئة السهم  Stock Splitعندما تقرر إدارة املؤسسة إعطاء أسهم جديدة ألصحاب
األسهم القائمة يف املؤسسة ،عادة ما يتم التعبري عن جتزئة السهم بنسبة مثل النصف ،حيث صاحب
كل سهم حيصل على حصة إضافية .على سبيل املثال ،عند تقسيم السهم إىل الثلث ،فإن حامل
 100سهم قبل التجزئة ،سيتحصل على  200سهم إضافية ،ويصبح اجملموع  300سهم بعد
االنقسام .فإذا كان سعر السهم  90وحدة نقدية قبل التجزئة ،فإن سعر السهم بعد التجزئة يصبح
 30وحدة نقدية.
 -5-2-1توزيع األرباح على شكل حصص أرباح السهم

تشبه حصص أرباح السهم  Stock Dividendsجتزئة األسهم دون التأثري على املوقع
األساسي حلملة األسهم احلاليني .على سبيل املثال ،إذا كانت حصص أرباح السهم  ،%5فإن حامل
 100سهم سيحصل على مخسة ( )5أسهم إضافية بدون تكلفة .فعوض أن تقوم املؤسسة بتوزيع
األرباح يف شكلها النقدي ،فإهنا تقوم مبنح أسهم إضافية للمسامهني.
 -2أنواع سياسة توزيع أرباح السهم

توجد عدة أنواع لسياسة توزيع أرباح السهم ،سيتم إجيازها يف هذه النقطة.

 -1-2سياسة الفائض في توزيع أرباح السهم

طبقا لسياسة الفائض يف توزيع أرباح السهم  ،Residual Dividendفإن املؤسسة تقوم
بتوزيع املبلغ املتبقي من أرباحها بعد متويل استثماراهتا اليت يكون معدل عائدها أكرب من تكلفة األموال
الذاتية .وتبعا هلذه السياسة ،فإن نسبة األرباح القابلة للتوزيع تكون غري واضحة للمسامهني ،حيث إن
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أغلبها تقوم بتوزيع أرباح منخفضة نتيجة حاجتها إىل التمويل الذايت الستثماراهتا ،وميكن تفسري ذلك
على وجود درجة ثقة عالية بني املؤسسة ومستثمريها.

 -2-2سياسة توزيع أرباح السهم الثابتة

تعترب سياسة توزيع أرباح السهم الثابتة  Constant Dividendمن أبسط سياسات التوزيع
مبجرد أن ختتار املؤسسة نسبة التوزيع .وفق هذا اإلجراء ،فإن اإلدارة املالية تسعى إىل حتديد نسبة نقدية
ثابتة يتم توزيعها سنويا من األرباح املتحققة .وكما يالحظ من هذا اإلجراء ،فإن مقدار الربح املوزع
سوف خيتلف وفق التغري يف مقدار األرباح املتحققة ،فإذا كانت نسبة التوزيع املعتمدة يف مؤسسة ما
هي  %20سنويا ،فهذا يعين أن اإلدارة سوف توزع  1,20 ،0,20أو  0,40وحدة نقدية للسهم
العادي إذا ما بلغت األرباح السنوية  6,00 ،1,00أو  2,00للسهم الواحد على التوايل.
 -3-2سياسة توزيع أرباح السهم المستقرة
تعين سياسة توزيع األرباح املستقرة  Stable Dividend Policyاختيار نسبة توزيع حمددة
مسبقا ،وتتميز هذه السياسة بعدم االجتاه حنو ختفيض التوزيعات ،حىت يف أوقات األزمات املالية أخذا
بقاعدة ال ختفض من توزيع أرباح السهم السنوية .Never Reduce the Annual Dividend

 -4-2سياسة توزيع أرباح السهم مع العالوة

تقوم سياسة توزيع أرباح السهم مع العالوة  Regular Dividend Plus Extra Policyعلى
أساس توزيع األرباح العادية اليت توزعها املؤسسة عادة اإلضافة إىل توزيع أرباح إضافية يف هناية العام.
عادة ما تلجأ مؤسسات األعمال إىل هذا اإلجراء عندما تكون أرباحها السنوية متقلبة ،فهي
تعطيها مرونة يف إجراءات توزيع أرباح السهم .ويف مثل هذه احلالة ،تقوم املؤسسة بتوزيع أرباح مستقرة
لكنها منخفضة ،وباإلمكان التصريح على عالوة إضافية يف هناية السنة إذا ما حتسنت األرباح ،وبذلك
فلها املرونة بإلغاء تلك العالوة واالستمرار باإلجراء املستقر املنخفض ،حيث يضفي مثل هذا اإلجراء
صفة االستمرارية بتوزيع أرباح نقدية مما ينعكس إجيابيا على سعر السهم يف السوق.

 -3نماذج سياسة توزيع أرباح السهم

ظهرت عدة مناذج عملية لسياسة توزيع أرباح السهم ،أمهها منوذج لنتنر وقوردن.
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نموذج لينتنر

-3-1

قام جون لينتنر ) John Lintner (1956بإجراء سلسلة من مقابالت مع  28مسريا لعدة
مؤسسات ،حيث تركزت املقابالت حول سياسة توزيع أرباح السهم اخلاصة هبم.
من خالل تلك املقابالت ،توصل لينتنر إىل أن املسريين يفضلون ثبات توزيعات أرباح السهم،
وال يتم تغيري سياسة التوزيع إال إذا كان من الضروري القيام بذلك ،كما توصل كذلك إىل أن أرباح
املؤسسة تعترب حمددا رئيسيا ألرباح السهم ،واملسري يقوم بالتعديل اجلزئي ألرباح السهم متاشيا مع أرباح
املؤسسة وأرباح السهم السابقة.
املوزعة

بافرتاض أن املؤسسة تستهدف نسبة توزيع أرباح  .dففي العام املقبل ،ستكون أرباح السهم
DIV1

تساوي نسبة ثابتة من األرباح لكل

سهم MPA1

 .ومنه ،فإن

DIV1

تعطي كما يلي:

DIV1  d  MPA1

يكون التغري يف أرباح السهم يف العام املقبل
كما يلي . DIV  DIV  (d  MPA )  DIV
0

0

1

DIV1

مقارنة بأرباح السهم يف العام احلايل

1

كما يوضح النموذج املوايل تعديال جزئيا للنموذج السابق ،فهو يبني وجود معامل
وثابت  aبالصيغة ) . DIV  DIV  a  c(d  MPA  DIV
0

1

DIV0

0

التعديل c

1

إذا كان الثابت  aموجبا ،فإن ذلك يعين أن املؤسسة متحفظة ومرتددة يف تغيري توزيع األرباح،
وإذا كانت قيمة التعديل  cصغرية ،فإن ذلك يعين أن قيمة األرباح املوزعة ال تتغري مباشرة بعد تغري
أرباح املؤسسة إال بعدما يستمر هذا التغري.

 -2-3نموذج والتر

يقوم األساس الفكري لنموذج والرت) Walter (1956على مالئمة التوزيعات مع القيمة السوقية
للمؤسسة وبالتايل القيمة السوقية للسهم ،حيث أن هناك عالقة طردية بني توزيعات أرباح السهم
والقيمة السوقية للسهم.
قام منوذج والرت على أساس العالقة بني معدل العائد املتوقع على االستثمار يف املؤسسة أو
معدل العائد الداخلي ومعدل العائد املطلوب من طرف املسامهني أو تكلفة رأس املال ،إذ ميكن
للمؤسسة أن حتقق ساسة توزيع مثلى وفق شكل العالقة بني معدل العائد املتوقع على االستثمار ومعد
العائد املطلوب .فإذا ما كان معدل العائد املتوقع على االستثمار يفوق تكلفة رأس املال وبالتايل معدل
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العائد املطلوب من طرف املسامهني ،فإن املؤسسة سوف تلجا إىل احتجاز األرباح ،أما يف حالة
العكس ،فإن املؤسسة سوف تقوم بتوزيع أرباح السهم على املسامهني.
توصل والرت إىل العالقة اليت تبني بأن سعر السهم ما هو إال عبارة عن جمموع القيمة احلالية
لتوزيع أرباح السهم والقيمة احلالية لألرباح الرأمسالية .فإذا كانت  Rمتثل معدل العائد على االستثمار،
و  Dهي توزيع أرباح السهم السنوي ،و  Bنصيب السهم من الربح اإلمجايل للمؤسسة ،أما  kفهو
معدل العائد املطلوب من طرف املسامهني ،فإن سعر السهم السوقي  Pيعطى بالعالقة املوالية:
e

)R( B  D
ke
ke

D
P

واملالحظ من العالقة السابقة ،أنه عندما يكون معدل العائد املتوقع على االستثمار  Rأكرب
من معدل العائد املطلوب  kفإن تأثري زيادة حجز األرباح إجيايب على القيمة السوقية للمؤسسة .أما
يف حالة  ، k  Rفإن توزيع أرباح السهم ستكون هلا دور يف زيادة سعر السهم السوقي .أما يف حالة
 ، k  Rفإن كال السياستني سواء توزيع األرباح أو احتجازها هلما نفس التأثري على سعر السهم
السوقي.
e

e

e

 -3-3نموذج قوردن
يعترب منوذج قوردن ) Gordon (1959من بني أهم النماذج املتعلقة بتوزيع أرباح السهم،
حيث ناقش توزيعات أرباح السهم وأثرها على القيمة السوقية للسهم.
اعتمد قوردن يف نظريته على منوذج رمسلة توزيعات األرباح ،والذي يؤكد أن القيمة السوقية
للسهم تساوي القيمة احلالية لتوزيعات األرباح املتوقعة مبعدل خصم مناسب.
توضح العالقة املوالية توزيع أرباح السهم حسب منوذج قوردن:
D1
ke  g




P0 

متثل  Pسعر السهم السوقي املتوقع ،ومتثل
األموال الذاتية ومتثل  gمعدل النمو يف أرباح املؤسسة.
حسب قوردن ،فإن معدل العائد املطلوب من طرف املسامهني يرتفع مع احتجاز األرباح
واالستثمارات املضافة ،وذلك ألن ارتفاع أرباح السهم يف املستقبل سببه الزيادة يف االستثمارات .أما
ارتفاع معدل العائد املطلوب من املسامهني ،فهو يعترب نتيجة زيادة حالة عدم التأكد املرافقة للزيادة ف
االستثمارات.
0

D1
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أرباح السهم املتوقعة ،أما

ke

فهي متثل تكلفة

 -4-3نموذج كاالي
يسمح منوذج اإلشارة للمؤسسة باستعمال أرباح السهم ،االستثمار أو االستدانة إلعالم
املستثمرين بوضعيتها .وتتحمل املؤسسة تكاليفا يف كل إشارة تقوم هبا ،حيث تكون هذه التكاليف
مرتفعة بالنسبة للمؤسسات الرديئة عكس التكاليف يف املؤسسات اجليدة.
يقوم منوذج اإلشارة يف مناذج توزيع أرباح السهم على فكرة أن املؤسسة ستقوم بتعديل أرباح
السهم بغية اإلشارة عن وضعيتها احلالية أو املستقبلية احملتملة ،فارتفاع أرباح السهم يعين أن املؤسسة
تتوقع حتسن يف التدفقات النقدية والعكس.
من بني مناذج اإلشارة ،يوجد منوذج كاالي ) ،Kalay (1980والذي يقوم على عدة فرضيات
وهي:
-

ال وجود لتكاليف الصفقات ،وال تكاليف الوكالة وال تكاليف اإلفالس والضرائب.
تتميز األسواق بعدم متاثل املعلومات.
منوذج مكون من فرتتني ،فالقرارات املالية تؤخذ يف الفرتة  0وتنفذ يف الفرتة .1
ميكن للمؤسسة أن تصدر أسهما جديدة يف الفرتة  0وأن تدفع هلا أرباحا دون أن يؤثر ذلك على
سياسة االستثمار.
يعلم املستثمرون بأن للمسريين معلومات داخلية حول أداء املؤسسة احلايل واملستقبلي.
يتميز املستثمرون باحليادية اجتاه املخاطر.
سياسة املسريين يف العائد  Mتكون كما يلي  M  (1  r ) V   Eحيث متثل  و 
معامالت موجبة ،و  Vمتثل القيمة السوقية للمؤسسة يف الفرتة  ،0ومتثل  Eاألرباح يف السهم يف
الفرتة  1ومتثل  rمعدل الفائدة.
1

1

0

0

0

1

1

0

يوضح منوذج كالي بأن املسريين ال يقومون بزيادة أرباح السهم إال إذا كانوا متأكدين من أن
وضعية املؤسسة املستقبلية سوف تتحسن وتستمر يف ذلك .ألنه إذا كان العكس ،فإن املسريين سوف
يتحملون التكلفة اليت ليست يف صاحلهم .وبذلك ،فاملسريون يفضلون توزيع نسبة منخفضة من أرباح
السهم وال يتم الزيادة إال إذا كان هناك تغريا فعاال يف املؤسسة والذي سوف يستمر يف املستقبل ،كما
أن هذه النسبة تسمح للمسريين باحلفاظ عليها حىت وإن كانت التدفقات النقدية منخفضة .وبالتايل،
فإن أي اخنفاض يف هذه النسبة تدل على أن هناك اخنفاضا مستمرا يف التدفقات النقدية املستقبلية
للمؤسسة ،واليت تعترب كمعلومة سيئة بالنسبة للسوق.
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 -5-3نموذج ميرتون ومارش وتكاليف المعلومات
يفرتض منوذج مريتون ) Merton (1987لتوازن األصول املالية أن تكلفة املعلومات تشتمل
على مركبتني أساسيتني .تتمثل املركبة األوىل يف تكلفة مجع ومعاجلة البيانات ،أما املركبة الثانية فهي
تتمثل يف تكلفة إنتاج وإصدار املعلومات من طرف املؤسسة .تعطي هذه التكاليف صورة معكوسة
لتكاليف منوذج اإلشارة والوكالة .كما يقوم هذا النموذج على طريقة االستحداث يف حالة عدم التأكد.
يصاغ منوذج مريتون كما يلي:
RS  r   S Rm  r   s   S m

متثل

RS

عائد األصل  Sيف حالة التوازن ،ومتثل

Rm

عائد حمفظة السوق يف حالة التوازن ،أما r

فهي معدل العائد بدون خماطرة ،ومتثل  بيتا األصل حيث )  ،   cov(R , R ) / Var (Rأما
فهي تكلفة املعلومة يف حالة التوازن لألصل  Sو  التكلفة املتوسطة للمعلومات لكل أصول السوق.
يعترب منوذج مريتون ومارش ) Merton&Marsh (1987كتعميم لنموذج مريتون لوصف
تطور أرباح السهم للمؤسسة وكذلك حملفظة السوق.
m

S

m

S

S

s

m

 -4نظريات سياسة توزيع أرباح السهم

ظهرت العديد من النظريات اليت قامت بتفسري سياسة توزيع أرباح السهم ،فمنها من أكدت
على تأثري سياسة توزيع أرباح السهم على القيمة السوقية للمؤسسة.
 -1-4نظرية موديقلياني وميلر 1961
من أبرز املؤيدين لنظرية عدم تأثري سياسة توزيع أرباح السهم على القيمة السوقية للمؤسسة
وعلى تكلفة رأس املال موديقلياين وميلر  .Modigliani&Millerففي مقال هلما نشر سنة
 ،1961وحتت بعض الفرضيات ،أكدا بأن ثروة املسامهني لن تتأثر بسياسة توزيع أرباح السهم ،بل
ستتأثر بقوة رحبها األساسية وخماطرة أعماهلا فقط .وبعبارة أخرى ،فقد أكدا موديقلياين وميلر بأن القيمة
السوقية للمؤسسة تعتمد على الدخل الناتج من أصوهلا فقط ،وليس على كيفية جتزئة هذا الدخل بني
حصص األرباح أو األرباح احملتجزة .حسب منطق موديقلياين وميلر ،فإنه كلما زادت فاعلية قرارات
االستثمار ،كلما انعكست إجيابيا على القيمة السوقية للمؤسسة وبالتايل على القيمة السوقية للسهم
الواحد.
قامت نظرية موديقلياين وميلر على عدة فرضيات ،وهي:
 سياسة االستثمار للمؤسسة ثابتة ومعروفة لدى املستثمرين. ال توجد ضرائب شخصية أو ضرائب على املؤسسات.-17-

 -ال يوجد عدم متاثل املعلومات ،فاملعلومات متوفرة للجميع.

 ال توجد تكاليف الوكالة بني املسريين واملستثمرين اخلارجيني. ال وجود لتكاليف اإلفالس وال تكاليف الصفقات. -تتميز السوق املالية باملنافسة التامة ويتميز األعوان بالرشادة والعقالنية.

 -4-2نظرية التفضيل الضريبي

أحد االفرتاضات اليت قامت عليها نظرية موديقلياين وميلر هي أنه ال توجد ضريبة شخصية وال
ضريبة على دخل املؤسسة ،إال أن هذا االفرتاض غري واقعي ،فاملستثمرون يدفعون ضرائبا ،كما أن
املؤسسات تدفع هي األخرى ضرائبا على الدخل الذي حتصل عليه .وعلى هذا األساس ،تقوم نظرية
التفضيل الضرييب .Tax Preference Theory
توجد ثالث أسباب ترتبط بالضريبة وتؤثر على تفضيل املستثمر لتوزيعات أرباح سهم منخفضة
عن توزيعات مرتفعة .فإذا كانت الضريبة على العوائد الرأمسالية أقل من الضريبة على توزيعات األرباح،
فإن املستثمرين الذين ميلكون معظم األسهم وبالتايل حيصلون على أغلب توزيعات أرباح السهم قد
يفضلون عدم توزيع األرباح وإعادة استثمارها يف املؤسسة ،حيث يعمل منو العوائد على ارتفاع أسعار
األسهم .أما السبب الثاين ،فهو أن الضريبة على العوائد الرأمسالية ال تدفع بعد أن مت بيع السهم .ووفقا
ملفهوم القيمة الزمنية ،فإن قيمة ما يدفع يف شكل ضريبة يف املستقبل له أثر أقل على التكلفة من
الضرائب اليت تدفع اليوم .والسبب األخري ،هو أنه إذا احتفظ املستثمر باألسهم حىت وفاته ،فلن تكون
هناك ضرائب مستحقة ،لذا فإن املستفيدين الورثة الذي يأخذون تلك األسهم حيصلون على األسهم
بقيمتها يف تاريخ الوفاة دون أن يدفعوا ضرائب رأمسالية.
وبسبب تلك املميزات الضريبية ،فإن املستثمرين قد يفضلون قيام املؤسسات باحتجاز األرباح
أو جزء كبري منها ،كما أن املستثمرين يقومون بدفع سعر أعلى يف شراء أسهم املؤسسات اليت تقوم
بتوزيع نسبة صغرية من أرباحها ،مقارنة بالسعر الذي تدفعه يف شراء املؤسسات اليت تقوم بتوزيع نسبة
كبرية من أرباحها.
 -4-3أثر الزبائن

تفضل جمموعات من الزبائن سياسات خمتلفة اجتاه نسب توزيعات أرباح السهم ،وهو ما يطلق
عليه أثر الزبائن  .Clientele Effectيعرف أثر الزبائن من جانب املستثمرين على أنه جمموعة من
املستثمرين الذين ينجذبون إىل أسهم املؤسسات اليت لديها سياسة توزيع أرباح السهم اليت يفضلوهنا.
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أما من جانب املؤسسات ،فيقصد بأثر الزبائن قيام هذه املؤسسات بتبين سياسة توزيع أرباح معينة
جتتذب فئة من الزبائن تتكون من جمموعة من مستثمرين تعجبهم تلك السياسة ،وتتماشى مع تفضيالهتم
فيما يتعلق باالستثمار أو االستهالك.
فاألفراد املتقاعدون وصناديق التقاعد وصناديق منح اجلامعات يفضلون الدخل النقدي .لذلك،
فهم يفضلون أن تدفع املؤسسات نسبة مرتفعة من أرباحها كأرباح السهم .إضافة إىل أنه يف العادة،
تكون الضرائب املفروضة على هؤالء املستثمرون منخفضة أو صفرية ،فال هتمهم الضرائب .من ناحية
أخرى ،ميكن أن يفضل محلة األسهم إعادة االستثمار يف سنوات االزدهار يف املؤسسة ،ألن لديهم
حاجة أقل لدخل االستثمار احلايل ،ويعيدوا استثمار حصص أرباح السهم اليت حيصلون عليها بعد دفع
ضرائب الدخل على حصص األرباح أوال.
 -4-4نظرية اإلشارة وعدم تماثل المعلومات
تكون املؤسسة اليت تبحث عن متويل جمربة على التصريح بكفاءهتا يف عدة أمور ،كاملكانة املالية
اليت تتمتع هبا واليت تسمح هلا بتسديد ما عليها من التزامات يف الوقت وباملبلغ املناسبني .للمؤسسة
عدة وسائل للوصول إىل كسب ثقة املمولني ،وذلك من خالل اإلشارة إىل السوق املالية .ومن بني
هذه الوسائل ،توجد سياسة توزيع األرباح اليت تعترب كإشارة  Signalعلى وضعية املؤسسة .وهذه
الفكرة مبنية على أساس عدم متاثل املعلومات  Asymmetric Informationبني عناصر السوق
املالية ،وباخلصوص بني املسريين واملسامهني.
تؤثر املعلومات املتاحة لدى املستثمرين حول ما يتعلق بسياسة توزيعات أرباح السهم املتوقعة
للمؤسسة على سعر السهم .فإذا توقع املستثمرون زيادة نسبة توزيعات أرباح السهم بالنسبة ملؤسسة
ما ،وبعد فرتة قامت املؤسسة بتوزيع نفس النسبة املتوقعة ،فإن املعلومات يف هذه احلالة لن حتدث تغريا
ملموسا يف سعر السهم نظرا لتماثل املعلومات .أما إذا زادت نسبة التوزيعات عن النسبة املتوقعة ،فإن
ذلك سيؤدي إىل ارتفاع سعر السهم ،والعكس .يرجع السبب يف ذلك إىل أن معظم املستثمرين يفضون
احلصول على توزيعات أكثر من حتقيق زيادة يف األرباح الرأمسالية.
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