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explaining the variances in the market prices of stocks and rationalize
investment decisions on the market securities exchange
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أهدي هذا البحث المتواضع،

الباحث


ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،اللهم انفعنا بما علمتنا ،وعلمنا ما
ينفعنا ،وزدنا علماً ،وهب لنا من لدنك رحمة ،،ننةك تنةل الوهةاب ،والوةلس والسةلم علة نبينةا محمةد
تشرف المرسلين ،وعل اله ووحبه تجمعين ،ومن سار عل هداه نل يوم الدين ،تما بعد:
يقول الرسول صلي اهلل عليه وسلم " من قال جـزآكم اهلل خيـ ارً ،فقـد أبلـي فـي ال نـاء" وقولـه صـلي

اهلل عليه وسلم " َل يشكر اهلل من َل يشكر الناس ".

لذا يقتض الواجب نن تذكر فضل مةن شةجعن وسةاعدن علة نتمةام هةذه الد ارسة ،،ور ينكةر
فضل الفضلء نر من ران عل قلبه ،وساء منبتاً.
وان كان من الواجب تن يذكر تهل الفضل بفضلهم ،وتن يخص بعضهم بالذكر ،فان تتقدم بخالص
شكري وعظيم تقديري وامتنان نل الةدكتور  /علة النعةام  ،والةدكتور  /عمةاد البةاز الةذي تسةعدان
بإشرافهم عل هذه الدراس ،،فقد رافقان ف هذه الرحل ،التعليمي ،،ومنحان الكثير مةن وقةتهم ،وجةادا
علة بإرشةةاداتهم السةةديدس ،وتوجيهةةاتهم المفيةةدس ،ومنحةةان مةةن علمهةةم مةةا يعجةةز مثلة عةةن مكةةاف تهم،
فجازاهم اهلل عن خير الجزاء.
كما وتتقدم بالشكر وارمتنان نل عضوي لجن ،المناقش ،الدكتور نسكندر نشوان والدكتور مفيد الشيخ
عل ة لتكرمهم ةةا عل ة بمناقش ةة ،رسةةالت  ،كم ةةا وتتق ةةدم بخةةالص الش ةةكر والتقةةدير ل س ةةتاذ  /نس ةةماعيل
الوعيدي الذي وقف بجانب وشجعن عل نتمام هذه الدراس.،
كما تتقدم بالشكر والتقدير نل جامع ،األزهر هذا الورح الشامخ والمنارس العلمي ،الت ر تنطفئ،
ممثل ،بإدارتها ومدرسيها والعاملين فيها ،الت منحتن الدرج ،الجامعي ،األول  ،وترجو من اهلل تن
يوفقن

بهذا العمل للحوول عل

الدرج ،الجامعي ،الثاني ،،فلها من

واهلل من وراء القود،


ت

كل احترام وتقدير.

ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراس ،نل

التعرف عل

مدى ارعتماد عل

المعلومال المحاسبي،

وارقتوادي ،ف تفسير ارختلفال ف تسعار األسهم السوقي ،وترشيد قرار ارستثمار
ف البورو ،الفلسطيني ،خلل فترس ( 4002م – 40022م ) ،حيث بلغل حجم العين،
 22شرك ،موزع ،عل

خمس ،قطاعال ،ولتحقيق تهداف الدراس ،تم الرجوع نل

الدراسال السابق ،واإلطار النظري والبيانال السنوي ،والربع سنوي ،ألسعار األسهم
وللمعلومال ارقتوادي ،والمحاسبي ،،كما تم استخدام األساليب اإلحوا ي ( ،موفوف،
اررتباط وارنحدار المتعدد ) لتحليل البيانال واختبار الفرضيال ،وقد توولل الدراس،
نل نتا ج تهمها وجود علق ،طردي ،ذال درل ،نحوا ي ،بين القيم ،الدفتري ،و معدل
العا د عل

حقوق الملكي ،و معدل ورف العملل األجنبي ،من جه ،وبين تسعار

األسهم الربع سنوي ،من جه ،تخرى ،كما توولل الدراس ،نل تن المعلومال المحاسبي،
( معدل العا د عل

حقوق الملكي ،،القيم ،الدفتري ،،ونسب ،الملكي ،،وجودس األرباح )

تستطيع تن تفسير اختلفال تسعار األسهم بدرج ،تكبر من المعلومال ارقتوادي،
( التضخم ،تسعار ورف العملل األجنبي ،،نويب الفرد من الناتج المحل ).
ومن تهم التوويال الت تووةلل الد ارسة ،نليهةا ضةرورس قيةام المسةتثمرين فة البوروة،
الفلسةةطيني ،ببنةةاء قة ارراتهم ارسةةتثماري ،عل ة تسةةاا المعلومةةال المحاسةةبي ،وخاوةة ،عل ة
تسةةاا القيمةة ،الدفتريةة ،ومعةةدل العا ةةد عل ة حقةةوق الملكيةة ،بدرجةة ،تكبةةر مةةن المعلومةةال


ث

ارقتوةةادي ،،وضةةرورس قيةةام الشةةركال بنشةةر مجموعةة ،موحةةدس مةةن النسةةب المحاسةةبي ،مةةع
التقةةارير الربةةع سةةنوي ،والسةةنوي ،حتة يةةتمكن المسةةتثمر مةةن تقيةةيم تداء هةةذه الشةةركال قبةةل
اتخاذ قرار الشراء تو البيع ف األسهم ،وخاص معدل العا د علة حقةوق الملكية ،والقيمة،
الدفتري ،للسهم.


ج

Abstract

The objective of this study is to determine The extent of reliance
on the accounting and economic information in explaining the
variances in the market prices of stocks and rationalize the
investment decisions on the market securities exchange ( case
study on the companies listed on Palestine stock

exchange

market ) during the years 2004-2011, Reaching the sample size of
14 companies divided into five sectors, the study uses annual,
quarterly stock prices and other accounting and economic
information, as well as a set of statistical ( correlation,
regression ) to test the main hypotheses.
The statistical analysis indicates that is a significant positive
relationship between the book value, rates of return on equity and
exchange rates on the one hand and between quarterly stock
prices on the other hand, and the accounting information can
explain the differences in stock prices with a greater degree of
economic information.
The main recommendations of this study are that, there is a need
for the Palestinian stock market investors to build their
investment decisions on the basis of accounting information,
particularly on the basis of the book value and the rate of return
on equity greater degree of economic information , and the need
for companies to deploy a unified set of accounting ratios with

ح

quarterly reports and annual so that the investor can evaluate the
performance of these companies before making a decision to buy
or sell the stock, and a special rate of return on equity and book
value per stock.
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الفصـل اْلول
خطـة الدراسة
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2

1-1المقدمة:
تحقيق النمو ارقتوادي ،ووجود تسواق ذال كفاءس عالي،

تلعب األسواق المالي ،دو اًر تساسيا ف

تمنح مزايا عديدس للقتواد والنظام المال حيث تنها توفر السيول ،ف ارستثمارال الجديدس وتخفض
من درج ،المخاطرس المواحب ،للستثمارال وغيرها من المزايا,،ولك تستطيع األسواق المالي ،القيام
بدورها يجب تن تكون عل درج ،عالي ،من الكفاءس والفعالي ،،ومن تهم األركان الت ترتكز عل
كفاءس السوق المال هو وجود نظام فعال للمعلومال بحيث يضمن تدفق هذه المعلومال ف كل
األوقال وبأقل تكلف ،ممكن ( ،خليل.) 2005 ،
وتتأثر القيم ،السوقي ،ل سهم سلباً وايجابا بالمعلومال والبيانال المتوافرس ف

السوق،ومن تهمها

المعلومال والبيانال المحاسبي ،وارقتوادي ،،حيث تعلب البيانال المحاسبي ،دو ار تساسياً ف توجيه
المستثمرين وتقييم اتجاهاتهم المستقبلي ،،فباستخدام المؤشرال الربحي ،والسيول ،المستخلو ،من
القوا م المالي ،يتخذ المستثمرون ق ارراتهم ارستثماري ،كشراء تسهم وحدس اقتوادي ،معين ،تو بيع ما
يملكونه من تسهم وحدس اقتوادي ،تو زيادس ارستثمار ف وحدال اقتوادي ،تخرى،هذا فضلً عن
المعلومال ارقتوادي ،السا دس كدرج ،النمو ارقتوادي ومستوي العام للتضخم والناتج المحل
اإلجمال

والتقلبال تو التذبذب ف

تسعار الورف للعملل الت

لها تأثير كبير عل

الق اررال

ارستثماري (،عبد الحميد.) 1999 ،
ونظ اًر لما تلعبه األسهم من دور حيوي ف ننعاش وتنمي ،ارقتواد فقد حاولل العديد من الدراسال
التعرف عل

تهم العوامل المؤثرس عل

للستفادس منها ف

تسعار األسهم ف

البورو ،ومحاول ،دراستها وتفسيرها

معرف ،مستقبل هذه األسعار وتفاديا لوقوع ف

شباك اإلشاعال والتغرير

بالمساهمين ،ولكن تغلب تلك الدراسال تناولل نما المعلومال ارقتوادي ،فقط مثل دراس ( ،تبو
سندا  ) 2012 ،تو نما المعلومال المحاسبي ،فقط مثل دراس ( ،الوعيدي ،) 2011 ،وف حدود
4

علم الباحث هناك ندرس كبيرس ف

الدراسال واألبحاث الت

تناولل تأثير المعلومال المحاسبي،

وارقتوادي ،معا ف دراس ،واحدس عل تسعار األسهم السوقي ،،ومن هنا نشأل فكرس هذه الدراس،
والت سيتم بها الجمع بين المعلومال ارقتوادي ،والمحاسبي ،معا ف
مدي ارعتماد عل

تلك المعلومال( المحاسبي ،وارقتوادي ) ،ف

وترشيد قرار ارستثمار ف البورو ،الفلسطيني.،

3

دراس ،واحدس للتعرف عل

تفسير اختلف تسعار األسهم

 2-1مشكلة الدراسة:
تلع ةةب تسة ةواق األوراق المالي ةة ،فة ة ال ةةدول النامي ةة ،ومنه ةةا البورو ةة ،الفلس ةةطيني ،دو اًر ب ةةار اًز فة ة ت ةةدعيم
الخطط ارقتوادي ،من خلل تجميع مدخرال األفةراد لكة يةتم توجيههةا فة تنتةاج السةلع والخةدمال،
ولق ةةد تش ةةارل العدي ةةد م ةةن الد ارس ةةال علة ة تن نج ةةاح عم ةةل وتداء البورو ةة ،يتوق ةةف علة ة م ةةدي دق ةة،
المعلومال المحاسبي ،وارقتوادي ،للشركال المدرج ،ف البورو،،لذا يمكن صياغة مشكلة الدراسة
بالسؤال الرئيس التالي:
نل

تي مدي يمكن ارعتماد عل

المعلومال المحاسبي ،وارقتوادي ،ف

تسعار األسهم السوقي ،وترشيد قرار ارستثمار ف

تفسير ارختلف ف

البورو ،الفلسطيني،؟ ويتفرع منه اْلسئلة

التالية:
 -1هل هناك علق ،بين معدل العا د عل حقوق الملكي ،وسعر السهم السوق ؟
 -2هل هناك علق ،بين القيم ،الدفتري ،للسهم وسعر السهم السوق ؟
 -3هل هناك علق ،بين نسب ،الملكي ،وسعر السهم السوق ؟
 -4هل هناك علق ،بين جودس األرباح وسعر السهم السوق ؟
 -5هل هناك علق ،بين معدل التضخم وسعر السهم السوق ؟
 -6هل هناك علق ،بين التغير ف تسعار ورف العملل األجنبي ،وسعر السهم السوق ؟
 -7هل هناك علق ،بين نويب الفرد من الناتج المحل اإلجمال وسعر السهم السوق ؟
 -8هل تستطيع المعلومال المحاسبي ( ،معدل العائد على حقوق الملكية ،القيمة الدفترية ،ونسبة
الملكية ،وجودة اْلرباح) تن تفسير اختلفال تسعار األسهم بدرج ،تكبر من المعلومال ارقتوادي،
( التضخم ،أسعار صرف العمالت اْلجنبية ،نصيب الفرد من الناتج المحلي)؟
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 3-1أهداف الدراسة:
تسع هذه الدراس ،نل تحقيق مجموع ،من األهداف تهمها:
 -1التعرف عل

تهم العوامل المحاسبي ،وارقتوادي ،المؤثرس عل سعر السهم السوق للشركال

المدرج ،بالبورو ،الفلسطيني.،
 -2التعرف عل

المعلومال ارقتوادي ،والمحاسبي ،عند اتخاذهم

درج ،اعتماد المستثمرين عل

الق اررال ارستثماري.،
 -3التعرف عل

القدرس التفسيري ،للمعلومال المحاسبي ،وارقتوادي ،ف

تفسير اختلفال تسعار

األسهم المدرج ،بالبورو ،الفلسطيني.،
 -4التعرف عل طبيع ،وحجم الشركال المدرج ،ف البورو ،الفلسطيني.،
 4-1أهمية الدراسة:
تكمن تهمي ،الدراس ،فيما يل :
 -1تخفيض حدس المخاطرس المواحب ،لق اررال الشراء ف البورو ،وذلك من خلل بيان تهمي ،ربط
الق اررال ارستثماري ،بالمعلومال المحاسبي ،وارقتوادي.،
 -2توفير قاعدس بيانال تساعد المستثمرين ف ترشيد ق ارراتهم ارستثماري.،
 -3تفتقر المكتب ،الفلسطيني ،بشكل عام نل األبحاث والدراسال المرتبط ،بسوق األوراق المالي،
وخاو ،فيما يتعلق بدور المعلومال المحاسبي ،وارقتوادي ،ف تفسير اختلفال تسعار األسهم.
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 5-1فرضيات الدراسة:
لإلجاب ،عل

تس ل ،الدراس ،تم ارستناد نل

مجموع ،من الفرضيال الر يسي ،والت

تم وياغتها

عل النحو األت :
 " -1ر توجد علق ،ذال درل ،نحوا ي ،عند مستوى درل )   0.05 ( ،بين المعلومال
المحاسبي ( ،معدل العا د عل حقوق الملكي ،،القيم ،الدفتري ،للسهم ،نسب ،الملكي ،،جودس
األرباح ) وبين سعر السهم السوق " ،ويتفرع منها الفرضيال الفرعي ،التالي:،
 " ر توجد علق ،ذال درل ،نحوا ي ،عند مستوى درل )   0.05 ( ،بين معدل العا د
عل حقوق الملكي ،وسعر السهم السوق ".


" ر توجد علق ،ذال درل ،نحوا ي ،عند مستوى درل )   0.05 ( ،بين القيم ،الدفتري،
للسهم وسعر السهم السوق ".



" ر توجد علق ،ذال درل ،نحوا ي ،عند مستوى درل )   0.05 ( ،بين نسب ،الملكي،
وسعر السهم السوق ".

 " ر توجد علق ،ذال درل ،نحوا ي ،عند مستوى درل )   0.05 ( ،بين جودس األرباح
وسعر السهم السوق ".
 " -2ر توجد علق ،ذال درل ،نحوا ي ،عند مستوى درل )   0.05 ( ،بين المعلومال
ارقتوادي ( ،معدل التضخم ،تسعار ورف العملل األجنبي ،،نويب الفرد من الناتج
اإلجمال ) وبين سعر السهم السوق " ،ويتفرع منه الفرضيال الفرعي ،التالي:،
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 " ر توجد علق ،ذال درل ،نحوا ي ،عند مستوى درل )   0.05 ( ،بين معدل التضخم
وسعر السهم السوق ".
" ر توجد علق ،ذال درل ،نحوا ي ،عند مستوى درل )   0.05 ( ،بين التغير ف



تسعار ورف العملل األجنبي ،وسعر السهم السوق ".
 " ر توجد علق ،ذال درل ،نحوا ي ،عند مستوى درل )   0.05 ( ،بين نويب الفرد من
الناتج المحل اإلجمال وسعر السهم السوق ".
 " -3ر تستطيع المعلومال المحاسبي ( ،معدل العائد على حقوق الملكية ،القيمة الدفترية،
ونسبة الملكية ،وجودة اْلرباح) تن تفسير اختلفال تسعار األسهم بدرج ،تكبر من المعلومال
ارقتوادي ( ،التضخم ،أسعار صرف العمالت اْلجنبية ،نصيب الفرد من الناتج المحلي) ".

 6-1نموذج الدراسة:
الشكل رقم  1يوضح نموذج الدراسة
المتغيرات المستقلة المحاسبية
-

معدل العا د عل حقوق الملكي،

-

القيم ،الدفتري،

-

نسب ،الملكي،

-

جودس األرباح

المتغير التابع
سعر السهم السوق

المتغيرات المستقلة اَلقتصادية
-

معدل التضخم

-

سعر ورف العملل األجنبي،

-

نويب الفرد من الناتج المحل
اإلجمال
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 7-1متغيرات الدراسة:
أوَل :المتغيرات المستقلة:
 -1المتغيرات المستقلة المحاسبية
معدل العائد على حقوق الملكية ( :واف األرباح  /نجمال حقوق الملكي.) ،القيمة الدفترية للسهم  ( :مجموع حقوق المساهمين  /عدد األسهم ).نسبة الملكية (:تجمال حقوق الملكي / ،نجمال الخووم ). جودة اْلرباح ( :واف األرباح من العمليال التشغيلي – ،واف التدفقال النقدي ،التشغيلي/) ،واف األرباح من العمليال التشغيلي.،
حيث كلما كان معدل الفرق بين واف

األرباح من العمليال التشغيلي ،وواف التدفقال النقدي،

التشغيلي ،منخفض فأن ذلك يعن تن هامش اإلدارس ف نمكاني ،التلعب المحاسب قليل مما يؤدي
نل

جودس األرباح مرتفع ،،والعكا وحيح حيث كلما كان معدل الفرق بين واف

األرباح من

العمليال التشغيلي ،وواف التدفقال النقدي ،التشغيلي ،مرتفع فأن ذلك يعن تن هامش اإلدارس ف
نمكاني ،التلعب المحاسب كبير مما يؤدي نل جودس األرباح منخفض.،
 -2المتغيرات المستقلة اَلقتصادية
وه التغير ف سعر ورف العملل ومعدل التضخم ونويب الفرد من الناتج المحل  ،وسيتم
الحوول عليها من خلل موقع الجهاز المركزي لإلحواء الفلسطين .
انيا :المتغيرات التابعة:
المتغير الوحيد التابع هو سعر السهم السوق ف نهاي ،الفترس( السنوي ،والربع السنوي.) ،
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 8-1حدود الدراسة :
 الحدود المكاني : ،ستجري الدراس ،عل مجموع ،من الشركال مونف ،لقطاعال مختلف ،فالبورو ،الفلسطيني.،
 -الحدود الزماني : ،ستجري الدراس ،من الفترس 2004م وحت 2011م.

9-1الدراسات السابقة:
أوَل :دراسات اهتمت بالمعلومات المحاسبية وأ رها على أسعار اْلسهم:
-1دراسة سبين ( ) Sben, 2000

تبين هذه الدراس ،العلق ،التاريخي ،بين معدل سعر السهم  /دخل السهم ( متوسط سعر السهم
السوق  /متوسط الدخل السنوي لجميع األسهم ) واألداء اللحق ألسعار األسهم السوقي ( ،عا دال
األسهم ) ،للشركال المدرج ،بسوق (  ) S&P500 indexخلل بداي ،فترس 1970نل منتوف
2000م ،باستخدام تسلوب خط ارنحدار الخط .
وتوولل الدراس ،نل

وجود علق ،طردي ،ضعيف ،بين نسب P/E ،و واألداء اللحق ألسعار

األسهم السوقي.،
 -2دراسة ( صيام ،الخداش) 2003 ،
تهدف هذه الدراس ،نل
ونسب ،تلك التدفقال نل
الملكي ،،وال

التعرف عل

العلق ،مابين المتغيرال التالي ( ،واف

التدفقال النقدي،،

ارلتزامال طويل ،األجل ،وارلتزامال قويرس األجل  ،و نل

حقوق

المبيعال ) وبين القيم ،السوقي ،ل سهم ،خلل فترس الدراس ،الواقع ،من -1998

2001م ،ل  23شرك ،من تول  75شرك ،مدرج ،بالسوق ،وتم استخدام األساليب اإلحوا ي،
التالي ،ف الدراس ( ،معامل بيرسون ،وارنحدار البسيط والمتعدد ،واختبار .) T
P/E = price /earning
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وقد توولل الدراس ،نل مجموع ،من النتا ج تهمها:
 -عدم وجود علق ،ذال درل ،نحوا ي ،بين واف

التدفقال النقدي ،،ونسب ،تلك التدفقال نل

ارلتزامال طويل ،األجل ،و نل حقوق الملكي ،،وال المبيعال و بين القيم ،السوقي ،ل سهم.
 وجود علق ،سالب ،ليسل ذال درل ،نحوا ي ،بين نسب ،واف التدفقال النقدي ،نل ارلتزامالقويرس األجل و القيم ،السوقي ،ل سهم.
 -3دراسة ( الجفري ،باشيخ) 2005 ،
تسع هذه الدراس ،نل التعرف عل العلق ،بيةن السعر السوق والمتغيرال التالي ( ،القيم ،الدفتري،
للسهم ،العا د عل

السهم من األرباح ،والعا د عل

حقوق الملكي ) ،للشركال المدرج ،بسوق

األوراق المالي ،السعودي ،خلل فترس 2004-2000م ،واستخدم تسلوب ارنحدار المتعدد
التباين للتعرف عل

وتحليل

هذه العلق ،،حيث ونف العين ،وفقا للقطاعال ووفقا لكل فترس من فترال

الدراس ،لوحدها.
وتوولل الدراس ،لوجود علق ،نيجابي ،مهم ،بين القيم ،السوقي ،ل سهم من جه ،وبين القيم،
الدفتري ،للسهم والعا د عل السهم من األرباح والعا د عل حقوق الملكي ،من جه ،تخرى.
 -4دراسة ( باشيخ) 2005 ،
تسع هذه الدراس ،نل اختبار ما نذا كانل القيم ،الدفتري ،للسهم ،والربح الموزع ،ونويب السهم
من األرباح ،والعا د عل حقوق المساهمين تساعد عل تفسير التغيرال ف القيم ،السوقي ،للسهم
للشركال المدرج ،بسوق األوراق المالي ،السعودي خلل فترس 2003 -1999م ،لكل من القطاعال
التالي ( ،البنوك والخدمال و ارسمنل و الوناع ،) ،واستخدمل الدراس ،تسلوب ارنحدار المتدرج
.step wise regression
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وتوولل الدراس ،نل

وجود علق ،طردي ،قوي ،بين تلك المتغيرال و تسعار األسهم ،حيث بلةغ

معامل ارنحدار  %56و القدرس التفسيري ،للنمةوذج (  ،%31 ) R-squareكما تن هناك تفاول
بين تسعار األسهم لتلك القطاعال والقيم ،الدفتري ،للسهم ،والربح الموزع ،ونويب السهم من
األرباح ،والعا د عل حقوق المساهمين.
 -5دراسة هاو وآخرون ( ) Hou, et, al, 2006

تهدف هذه الدراس ،نل

التعرف عل

مدى قدرس نموذج تسعير األوول الرتسمالي ،من توضيح

ارختلف ف متوسط العا دال األسهم العالمي ،،حيث بلغ حجم العين ،النها

 26615سهم عادي

عبر  49دول ،و 34وناع ،،وكانل بيانال عين ،الدراس ،تقع ما بين يناير  1975وحت ديسمبر
2003م مستخدم العا د الشهري للسهم ،باستخدام تسلوب ارنحدار ( cross –sectional
 ) regression testsوتيضا واختبار تأثير المحافظ ارستثماري ،وفقا للوناع ،والبلدان.
وتوولل الدراس ،تن هناك تأثير نيجاب لكل من الزخم ( سلوك سعر السهم بالماض ) ومعدل
نويب السهم من التدفق النقدي من العمليال التشغيلي ،عل عا د السهم يفوق تأثير عا د محفظ،
السوق ،وتن القدرس التفسيري ،لنموذج  CAPMترتفع بعد نضاف ،الزخم ومعدل نويب السهم من
التدفق النقدي من العمليال التشغيلي ،للنموذج ،حيث بلغل القدرس التفسيري ،لنموذج  CAPMعل
سبيل المثال ف

الوريال المتحدس وبريطانيا عل

التوال

 0.69, 0.52ف

حين بلغل القدرس

التفسيري ،للنموذج بعد نضاف ،الزخم و ومعدل نويب السهم من التدفق النقدي من العمليال
التشغيلي ،ف الوريال المتحدس وبريطانيا عل التوال .0.73,0.56
 -6دراسة ( كريم) 2006 ،
تهدف هذه الدراس ،اختبار وتقييم العلق ،بين تكلف ،رتا المال (معتمدا ف ذلك عل التكلف،
المرجح ،لرتا المال  ) WACCوالعوا د السوقي ،ل سهم ( معتمدا ف ذلك عل العا د المجمع
الشهري لكل فترس من فترال الدراس، )،مستخدما تسلوب ارنحدار البسيط لهذا الغرض حيث كان
WACC = weighted average cost of capital

22

عمان المال خلل الفترس من
مجتمع هذه الدراس ،متمثل ف الشركال الوناعي ،المدرج ،ف سوق ّ
 ،2004-1994وقد احتول عين ،الدراس ،عل عدد  37شرك ،مساهم ،وناعي.،
وقد توولل هذه الدراس ،نل وجود علق ،عكسي ،ذال درل ،نحوا ي ،بين التكلف ،المرجح ،لرتا
المال والعوا د السوقي ،ل سهم.
 -7دراسة ( باشيخ2007 ،م )
تبين هذه الدراس ،تهم المعلومال المحاسبي ،المؤثرس عل

تسعار األسهم ف

السوق السعودي

( مستخدما سعر اإلغلق للسهم ف نهاي ،السن ،) ،واعتمدل الدراس ،عل بيانال جميع الشركال
السعودي ،المساهم ،المسجل ،ف سوق األوراق المالي ،،وذلك خلل الفترس من  2003نل ، 2005
واستخدم نموذج ارنحدار المتدرج  Stepwise Regressionرختبار فروض الدراس.،
وتوولل الدراس ،نل تن العوامل المؤثرس عل القيم ،السوقي ،للسهم مرتب ،حسب تهميتها  ،والت
يمكن تن تساعد وغار المستثمرين عل التنبؤ باألسعار ،ه ( العا د عل السهم الواحد  ،مكرر
األرباح  ،مكرر السعر  ،القيم ،الدفتري ، ،الربح الموزع للسهم الواحد  ،معدل العا د عل حقوق
المساهمين  ،معدل مردود الربح الموزع ).
 -8دراسة تشانج وآخرون ( )chang, et, al, 2008

تكشف هذه الدراس ،عن العلق ،بين تسعار األسهم ونويب السهم الواحد من األرباح ،والتعرف
عل

العلق ،بين معدل النمو ف

تسعار األسهم المدرج ،ف

الدخل التشغيل

ودرج ،تأثير نويب السهم من األرباح عل

سوق تايوان ل وراق المالي ،،خلل فترس 2006 -1996م واستخدم

البيانال الربع سنوي ،،حيث قام بتونيف الشركال حسب معدل النمو ف

الدخل التشغيل

نل

تربع ،مجموعال ( منخفض ،،ومتوسط ،،ومرتفع ،،وكل المجموعال) ،و تم استخدام األساليب
اإلحوا ي ،التالي.) unit root test, Engle- Granger Cointegration test ( ،
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وتوولل الدراس ،نل تن تسعار األسهم تكون لها علق ،تكامل مشترك مع نويب السهم الواحد
من الدخل وفقا للمجموعال األربع ،،بينما ر توجد علق ،التكامل المشترك بين تسعار األسهم
الفردي ،و نويب السهم الواحد من األرباح ،حيث استنتجل الدراس ،تن تسعار األسهم تتحرك مع
نويب السهم الواحد من األرباح ف المدى الطويل ولكن ليا بالضرورس بنفا النسب.،
 -9دراسة ( البحيصي ،نجم2009 ،م )
تسع

هذه الدراس ،نل

والتعرف عل

نبراز تهمي ،المعلومال المحاسبي ،ودورها ف

تهم المعوقال الت

ترشيد الق اررال ارستثماري،

توجه المستثمر عند اتخاذ القرار ارستثماري ،وألجل تحقيق

تهداف الدراس ،تم توميم استبانه خاو ،وزعل عل 185مستثم اُر من قطاع غزس.
وتهم ما توولل نليه الدراس ،نل تن المستثمرين يدركون تهمي ،استخدام المعلومال المحاسبي ،ف
ترشيد قرار ارستثمار.
 -10دراسة ( عبيدات) 2010 ،
تبين هذه الدراس ،العوامل المحددس ألسعار األسهم وذلك بالتطبيق عل

البنوك التجاري ،األردني،

المساهم ،ف بورو ،عمان خلل فترس 2009-1992م ،وقد استخدمل الدراس ،نموذج ارنحدار
الخط المتعدد.
وقد توولل الدراس ،نل مجموع ،من النتا ج تهمها:
 عدم وجود علق ،طردي ،ذال درل ،نحوا ي ،بين حجم التداول ،و السيول ،النقدي ،،والقيم،الدفتري ،،والرافع ،المالي ،من جه ،وبين تسعار األسهم من جه ،تخرى.
 وجود علق ،طردي ،ذال درل ،نحوا ي ،بين الربح الموزع وعا د السهم من جه ،وبين تسعاراألسهم من جه ،تخرى.
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 -11دراسة ( الصعيدي2011،م )
تهدف هذه الدراس ،نل التعرف عل العوامل المؤثرس عل سعر السهم السوق للشركال المدرج،
بالبورو ،الفلسطيني ،،وقد شملل الدراس ،البيانال التاريخي ،لهذه الشركال من الفترس 2006م نل
 2009م ،وتم استخدام تسلوب ارنحدار المتعدد وتسلوب بناء المحافظ ارستثماري ،لتحقيق هدف
الدراس.،
وقد توولل الدراس ،نل مجموع ،من النتا ج تهمها:
 وجود علق ،طردي ،ذال درل ،نحوا ي ،بين جودس األرباح ومعدل النجاح والتوزيعال من جه،وبين معدل عا د السهم السوق من جه ،تخري.
 وجود علق ،طردي ،ذال درل ،نحوا ي ،وبين القيم ،الدفتري ،و معدل النجاح من جه ،وتسعاراألسهم من جه ،تخرى.
 عدم وجود علق ،طردي ،ذال درل ،نحوا ي ،وبين جودس األرباح و معدل التوزيعال من جه،وتسعار األسهم من جه ،تخرى.
 -12دراسة ( هاتف2011 ،م )
تسةةع هةةذه الد ارسةة ،نل ة بيةةان العلقةة ،بةةين بعةةض المتغي ةرال المحاسةةبي ،مثةةل القيمةة ،الدفتريةة ،وسةةعر
السهم السوق وبين العا د عل حقةوق الملكية ،وبةين الرغبة ،فة ارسةتثمار بأسةهم الشةركال المدرجة،
فة ة س ةةوق العة ةراق لة ة وراق المالي ةة ،،وق ةةد ش ةةملل الد ارس ةة ،البيان ةةال التاريخي ةة ،ل 55ش ةةرك ،م ةةن الفتة ةرس
2004م نل 2005م.
وقد توولل الدراس ،نل مجموع ،من النتا ج تهمها:
 وجود علق ،طردي ،بين متغيرال الدراس ( ،القيم ،الدفتري ،،ومعدل العا د عل حقوق الملكي) ،وتسعار األسهم.
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 تن القدرس التفسيري ،لنموذج ارنحدار المكون من هذه المتغيرال كانل معنوي ،وايجابي ،تتفاولحسب القطاعال السوقي ،ما بين  90-23درج.R2 ،
انيا :دراسات اهتمت بالمعلومات اَلقتصادية وأ رها على أسعار اْلسهم:
 -1دراسة ليتلَ ،لدفيكسن ( ) Lettau, Ludvigson, 2001

تسع هذه الدراس ،نل التعرف عل علق ،التغيرال ف نسب ،نجمال ارستهلك نل الثروس عل
عا دال األسهم المتوقع ،،باستخدام البيانال الفولي ،ألسواق األسهم األمريكي ( ،نيويورك ،وامكا،
ناسداك ) ،واستخدم تسلوب طريق ،المربعال الوغرى لتحديد مقدار التغير ف ارستهلك.
وتوولل الدراس ،نل تن هذه التغيرال ف نسب ،ارستهلك نل الثروس لها علق ،طردي ،قوي ،مع
العا د الحقيق للسهم وعلوس السوق ( الزيادس عن العا د الخال من الخطر ) ،وتيضا تن هذه النسب،
لها قدرس تنبؤي ،للعا دال المستقبلي ،ف المدى القوير والمتوسط تفضل من العا د عل السهم من
التوزيعال و نسب ،التوزيعال المدفوع.،
 -2دراسة جانسيل و كيوكور( ) Gunsel, Cukur, 2007

تسع

هذه الدراس ،نل التحقق من نظري ،التسعير المراجح ( APT ( ،ف سوق لندن ل وراق

المالي ،لفترس من  1980نل 1993م ،واستخدم البيانال الشهري ،،حيث قامل بتحديد العلق ،بين
سبع ،متغيرال اقتوادي ،وه ( نسب ،الفا دس ،وعلوس الخطر ،وسعر الورف العملل ،والعرض
النقدي غير المتوقع  ،والتضخم غير المتوقع ،وتوزيعال العا د غير المتوقع ،،واإلنتاج الوناع
غير المتوقع ) وبين عا د السهم ،حيث استخدم موفوف ،اررتباط للتعرف عل درج ،اررتباط بين
تلك المتغيرال السبع ،واستخدم طريق ،المربعال الوغرى لتقدير معاملل بيتا لكل متغير.
وتهم ما توولل نليه الدراس ،هو وجود علق ،ذال درل ،معنوي ،بين عناور ارقتواد الكل
APT = Arbitrage Pricing Theory
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وعا د السهم المتوقع ،وهذه العلق ،تختلف من متغير نل آخر ومن قطاع نل آخر ،فعل سبيل
المثال وجود تأثير نيجاب مهم بين العرض النقدي غير المتوقع وعا دال وناع ،المواد اإلنشا ي،
و وناع ،الغداء والشراب ووجود علق ،عكسي ،مهم ،بين العرض النقدي غير المتوقع وعا دال
السلع المنزلي ،والمنسوجال.
 -3دراسة رامن واودن ( ) Rahman, Uddin, 2009

توضح هذه الدراس ،العلق ،بين سعر ورف العملل وتسعار األسهم ف تسواق ثلث دول شرق
تسيا( بنغلديش ،الهند ،باكستان ) ،وقد شملل الدراس ،البيانال التاريخي ،الشهري ،ألسعار ورف
الدورر وتسعار األسهم للشركال المدرج ،ف تلك األسواق المالي ،خلل الفترس 2003م نل الفترس
2008م.
وتوولل الدراس ،نل عدم وجود علق ،بين تسعار األسهم وسعر ورف الدورر األمريك مقابل
عملل هذه الدول.
 -4دراسة أيدمير واردا( ) Aydemir, Erdal, 2009

تهدف هذه الدراس ،عل التعرف عل العلق ،بين معدل الورف العملل األجنبي ،وتسعار تسهم
الشركال المدرج ،بالبورو ،التركي ،خلل الفترس 2001م وحت 2008م مستخدما البيانال الشهري،
ألسعار الورف وألسعار األسهم ،وتم استخدام معامل اررتباط لتحقيق هدف الدراس.،
وتوولل الدراس ،لوجود علق ،عكسي ،ذال درل ،نحوا ي ،بين تسعار ورف العملل وتسعار
تسهم كل من قطاع الخدمال والمال والوناع ،،ووجود علق ،طردي ،ذال درل ،نحوا ي ،بين
تسعار ورف العملل و بين تسعار تسهم قطاع التكنولوجيا ،ووجود علق ،عكسي ،ذال درل،
نحوا ي ،بين تسعار ورف العملل وتسعار جميع الشركال معا.
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 -5دراسة ( بلجيلية) 2010 ،
تهدف هذه الدراس ،نل التعرف عل تثر التضخم عل تسهم الشركال المدرج ،ف بورو ،عمان
خلل الفترس 1996م وحت

2006م ،وتم استخدام معامل اررتباط بيرسون والرسومال البياني،

للتعرف عل العلق ،،وتم استخدام البيانال السنوي ،لكل من العا د والتضخم.
وقد توولل الدراس ،نل مجموع ،من النتا ج تهمها:
 وجود علق ،طردي ،ذال درل ،معنوي ،بين تسعار تسهم قطاع التأمين والخدمال وبين معدلالتضخم.
 وجود علق ،عكسي ،ذال درل ،بين تسعار تسهم قطاع الوناع ،و معدرل التضخم. -6دراسة ( أبو سندس وآخرون 2012م )
توضح هذه الدراس ،تثر تذبذب تسعار ورف الدينار األردن

عل

سعر السهم السوق

لشركال

الخدمال المدرج ،ف سوق عمان ل وراق المالي ،،وتم اختيار سبع ،عشر عمل ،ر يسي ،،وقد شملل
الدراس ،البيانال التاريخي ،لهذه الشركال من الفترس 2006م نل الفترس 2011م.
وقد توولل الدراس ،نل مجموع ،من النتا ج تهمها:
 -وجود علق ،طردي ،ذال درل ،نحوا ي ،ما بين تسعار ورف الدينار األردن

مقابل اليورو

والكرون الدنمرك والفرنك السويسري وبين تسعار األسهم شركال الخدمال.
 وجود علق ،عكسي ،ذال درل ،نحوا ي ،ما بين تسعار ورف الدينار األردنالوين والبيرو المكسيك وبين تسعار تسهم شركال الخدمال.
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مقابل اليوان

ال ا :التعليق علي الدراسات السابقة:


توجه الشبه ،مع الدراسال السابق:،

 تنها تحاول التعرف عل تهم العوامل المؤثرس عل تسعار األسهم. تنها تستخدم عدس متغيرال مستخدم ،ف بعض الدراسال السابق.،

توجه ارختلف مع الدراسال السابق: ،

 السوق الت سوف تجرى عليها الدراس ،الحالي.، تنها تجمع ف دراس ،واحدس المعلومال المحاسبي ،وارقتوادي ،معا ،للتعرف عل مدىاعتماد المستثمرين عل تلك المعلومال ف ترشيد ق اررال ارستثمار.
 تختلف ف البيانال المستخدم ،ف التحليل والت سوف تجرى عليها الدراس ،،حيث تماستخدام البيانال الربع سنوي ،ألسعار األسهم.
 تنها تستخدم متغيرال لم يتم تناولها ف الدراسال السابق ،الواردس ف الدراس ،الحالي ،مثلنويب السهم من الناتج المحل و نسب ،الملكي.،
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إطار الدراسة
تم تقسيم الدراس ،الحالي ،نل تربع ،فوول وه كما يل :
الفصل اْلول /خطة الدراسة:
يتناول هذا الفول خط ،الدراس ،ويوضح مشكل ،الدراس ،وتهدافها و تهميتها والفرضيال و متغيرال
الدراس ،وحدود الدراس ،والمنهجي ،المتبع ،ف الدراس ،والدراسال السابق.،
الفصل ال اني /اإلطار النظري:
سيقسم الفول الثان نل تربع ،محاور ،يتناول المحور األول دور المعلومال المحاسبي ،ف اتخاذ
الق اررال ف البورو ،،والمحور الثان يتناول مفهوم ارستثمار والق اررال اإلداري ،،والمحور الثالث
يتناول طرق تسعير األوول الرتسمالي ( ،األسهم )،تما المحور الرابع فيتناول المعلومال ارقتوادي،
وتثرها عل البورو.،
الفصل ال الث /الدراسة التطبيقية:
استعرض هذا الفول نجراءال الدراس ،الميداني ،من حيث منهج الدراس ،ومجتمعها واألساليب
اإلحوا ي ،المستخدم ،ف تحليل البيانال.
الفصل الرابع /النتائج والتوصيات والخالصة:
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الفصل ال اني
( الدراسة النظرية )
أ ر المعلومات المحاسبية واَلقتصادية على الق اررات اَلست مارية في البورصة

 1-2مقدمة
 2-2دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ الق اررات في البورصة
 3-2اَلست مار والق اررات اإلدارية
 4-2طرق تسعير اْلصول الرأسمالية ( اْلسهم )
 5-2المعلومات اَلقتصادية وأ رها على البورصة
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 1-2المقدمة
تعتبر المحاسب ،من الركا ز األساسي ،الت تلعب دو ار مهما وجوهريا ف نجاح النشاط ارقتوادي
حيث ننها توفر لجميع مستخدم

القوا م المالي ،المعلومال المناسب ،لمساعدتهم ف

عمليال

التخطيط والرقاب ،وتقييم األداء واتخاذ الق اررال اإلداري ،الرشيدس واللزم ،لنجاح المشروعال ،وتساعد
نظم المعلومال المحاسبي ،المحاسبين عل
توفر لمتخذي الق اررال اإلداري ،عل

التطوير نحو توميم تلك النظم بكفاءس عالي ،بحيث

مختلف مواقعهم المعلومال الت

يحتاجونها عند اتخاذهم

للق اررال ف مختلف المجارل وف جميع فروع النشاط ارقتوادي (جربوع.) 2007 ،
ويتوقف نجاح تي مستثمر عل اختيار الفرو ،ارستثماري ،الت تحقق له عا د متتابع الحدوث ف
شكل تدفق نقدي داخل يزيد من ربحي ،ارستثمار عل مدى اعتماده عل المتغيرال ارقتوادي،
والمالي ،واإلداري ،الت تؤثر عل قرار ارستثمار ( حميد ،ب.ل ).
حيث تم ف هذه الفول التعرف عل مفهوم المعلومال المحاسبي ،وخوا وها ودورها ف اتخاذ
الق اررال ف

البورو ،،والتعرف عل

مفهوم ارستثمار والق اررال اإلداري ،،والتعرف عل

طرق

تسعير األوول الرتسمالي ( ،األسهم ) ،والتعرف عل المعلومال ارقتوادي ،وتثرها عل البورو.،
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 2-2دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ الق اررات في البورصة
 1-2-2مفهوم المعلومات:
من المهم التمييز بين البيانال والمعلومال حيث هناك فرق بينهما ،فالبيانال ه عبارس عن حقا ق
وترقام خام عن تحداث مالي ،معين ،وغير مرتب ،وغير معدس للستخدام ( بشكلها الحال

) ،ويتم

جمع هذه البيانال رحتمال استخدامها فيما بعد إلنتاج معلومال( مطر ،ب ،ل).
وعليه فأن المعلومال ما ه نر بيانال تم معالجتها من خلل خطوال ومراحل مرل بها عملي،
المعالج ،لتحويل البيانال نل

معلومال ،وهذه الخطوال والمراحل ه  :جمع البيانال ،وتبويبها،

وتونيفها ،وتحليلها وتفسيرها ،وتخزينها واسترجاعها ،حت

توبح ذال درل ،مبين ،وذال معن

وقيم ،،وبالتال تقودنا نل اتخاذ الق اررال( القاض  ،وتبو زلط.)2010،،
غير تن المعلومال المحاسبي ،تعتبر بيانال عولجل للحوول عل مؤشرال ذال معن  ،تستخدم
كأساا ف عملي ،اتخاذ الق اررال والتنبؤ بالمستقبل ،ويتعين التوازن ف نعداد هذه المعلومال من
حيث التفويل تو ارختوار حت تكون ذال منفع ،لمتخذي القرار( جمع ،،وآخرون.)2007،
فتوفير المعلومال المحاسبي ،ليا هدفا ف حد ذاته ،بل من الضرورس تن تكون هذه المعلومال ذال
محتوى نعلم

نافع يمكن ارستفادس منه من جانب مستخدم

المعلومال ،وان المنفع ،ترتبط

بالمعلومال وفا دتها من وجه ،نظر معدي التقارير والقوا م ،تي تنها تلتوق بالمعلوم،
(حمزس.)2007 ،

 2-2-2أهمية المعلومات المحاسبية:
نشةةأل الحاجةة ،نل ة المعلومةةال المحاسةةبي ،مةةن نقةةص المعرفةة ،وحالةة ،عةةدم التأكةةد الملزمةة ،للنشةةاط
ارقتوادي ،وبذلك فإن الهدف مةن تةوفير وتقةديم المعلومةال المحاسةبي ،هةو تخفيةف مةن حالة ،القلةق
الت تنتاب مستخدم تلك المعلومال رسيما متخذي الق اررال ،وكذلك إلمدادهم بمزيةد مةن المعرفة،،
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حيث نن وفرس المعلومةال الضةروري ،نمةا تةؤدي نلة زيةادس المعرفة ،المسةبق ،لمةا سةيحدث مسةتقبل ،تو
تقليةةل حجةةم التبةةاين فة الخيةةارال ،ولةةذلك فةةإن عةةدم تةةوفر المعلومةةال الكافيةة ،والوةةحيح ،التة يعتمةةد
عليها يعتبر من تهم تسباب فشل الكثير من الق اررال اإلداري ،والقوور فة التخطةيط والرقابة ،وتقيةيم
األداء ،وتحتةةاج اإلدارس فة كةةل توجةةه نشةةاطها نلة المعلومةةال ،حيةةث يطلةةب وةةناع القةرار معلومةةال
وحيح ،وحديث ،تساعدهم ف عملي ،اتخاذ القرار( جمع ،،وآخرون.)2007 ،
وقد ازدادل تهمي ،المعلومال المحاسبي ،ف الوقل الحاضر لوجود عوامةل متعةددس تدل نلة تلةك
الزيادس وه ( القاض  ،وتبو زلط:) 2010 ،،
 النمو ف حجم الشرك :،يؤدي نل ضرورس ننتاج المعلومال بوورس مستمرس. ازدياد قنوال ارتوال ف الشرك :،مما يتطلب توفير المعلومال بوورس رتسي ،وتفقي.، تعدد تهداف الوحدس ارقتوادي :،وهذا يتطلب توفير معلومال تخدم األهداف المختلف.، التأثر بالبي  ،الخارجي :،حيث تن الشرك ،تتأثر بالبي  ،الخارجي ،وتؤثر فيها ،وقد ازدادل هذهالعلق ،نتيج ،كثرس التغيرال الت تحدث ف البي  ،،مما يتطلب قد ار كبي ار من المعلومال.
 3-2-2خصائص المعلومات المحاسبية
لقةةد وضةةح مجلةةا معةةايير المحاسةةب ،األمريكيةة) Financial Accounting Standards Borad ( ،

(  ) FASBبإوة ةةدار معية ةةار رقة ةةم  2الة ةةذي يتنة ةةاول الخوة ةةا ص النوعية ةة ،الت ة ة تجعة ةةل المعلومة ةةال
المحاسبي ،مفيدس رتخاذ الق اررال ،والشكل رقم  2يوضح خوا ص المعلومةال المحاسةبي ،كمةا وردل
ف اإلودار رقم  2لمجلا معايير المحاسب ،األمريكي:) FASB,1980 ( ،
ويتبين من الشكل رقم  2تن خوا ص المعلومال المحاسبي ،قد رتبةل هرميةا ،ففة تعلة الشةكل يطهةر
مسةةتخدم المعلومةةال ووةةفاتهم مةةثل القةةدرس عل ة الفهةةم ،ومةةن ثةةم الوةةف ،األساسةةي ،للمعلومةةال وه ة
القابلي ،للفهم ،ألن المعلومال لن تكون ذال فا دس رتخاذ القرار ما لم تكن مفهوم ( ،زمو.)1999 ،
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الشكل رقم ( ) 2

خصائص المعلومات المحاسبية

المصدر  (:أبو المكارم ،محمد) 2000 ،

كما يتضح من الشكل رقم  2تن الخوا ص الر يسي ،للمعلومال ه خاويت الموثوقي ،والمل م،،
ولك تكون المعلومال ذال فا دس رتخاذ القرار يجب توافر تلك الخاويتين ،باإلضاف ،للخوا ص
الثانوي ،للمعلومال والمنبثق ،من الخوا ص الر يسي.،
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 1-3-2-2الخصائص الرئيسية للمعلومات المحاسبية
-1المالئمة:
ذكر مجلا معايير المحاسب ،األمريكي ) FASB ( ،تن المعلومال المحاسبي ،المل م ،ه
المعلومال المؤثرس عل

متخذ القرار ،تما المعلومال الت

ر تؤثر عل

معلومال غير مل م ،،وعرف ( حنان )2009 ،المل م ،عل

متخذ القرار فأنها تعتبر

تنها ه

قدرس المعلومال عل

نحداث تغيير ف اتجاه قرار مستخدم معين.
وحت تكون المعلومال المحاسبي ،مل م ،،يلزم توافر الخوا ص الثانوي ،التالي (،حنان:)2007 ،
 خاصية التـزامن أو التوقيـت المناسـب للمعلومـات :وهة تةوفير المعلومةال المحاسةبي ،فة الوقةلالمناسب وقبل تن تفقد منفعتها تو قدرتها عل التأثير ف عملي ،اتخاذ القرار.
 خاصــية القيمــة التنبؤيــة للمعلومــات :حيةةث تن المعلومةةال المحاسةةبي ،التة تكةةون لهةةا تكبةةر قةةدرستنبؤيه ه تكثر مل م ،لمستخدم المعلومال.
 خاصــية القــدرة علــى التقيــيم اَلرتــدادي :تمتلةةك المعلومةةال المحاسةةبي ،المل مةة ،قيمةة ،اسةةترجاعي،عنةةدما يكةةون لهةةا قةةدرس عل ة تغييةةر تو توةةحيح توقعةةال حاليةة ،تو مسةةتقبلي ،،وهةةذه الخاوةةي ،ر تقةةل
ت همي ،عن خاوي ،القيم ،التنبؤي ،للمعلومال ،حيث ننها تسةاعد مسةتخدم المعلومةال فة تقيةيم مةدى
وةةح ،توقعاتةةه السةةابق ،،وبالتةةال يسةةتخدم المعلومةةال فة تقيةةيم نتةةا ج القة اررال التة تبنة علة هةةذه
التوقعال.
 -2المو وقية:
الموثوقي ،ه المعلوم ،الت تولح كأساا يمكن لمتخذ القرار ارعتماد عليها ف التنبؤ ،فه
تتعلق بأمان ،المعلومال وامكاني ،ارعتماد عليها( مطر ،والسيوط .)2008،
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توه

نوعي ،المعلومال الت تكون خالي ،من الخطأ ومن التحيز وتنها تعرض بودق ما

يجب عليها عرضه تو تقديمه بدرج ،معقول.) Hendriksen and Breda,2001 ( ،
وتتكون خاوي ،الموثوقي ،من ثلث ،خوا ص فرعي ،وه :
 خاصية قابلية التحقق:بمعن تن تكون المعلوم ،قابل ،للتحقق من جه ،وحتها ،ويقود بهذا المفهوم وجود درج ،عالي،
من ارتفاق بين القا مين بالقياا المحاسب  ،حيث نذا تم استخدام نفا طرق القياا سيتم الووول
لنفا النتا ج ( مطر ،والسيوط .)2008 ،
 خاصية الحياد وعدم التحيز:يقود بها تنه ر يمكن انتقاء المعلومال بشكل يتضمن تفضيل تحد األط ارف المستفيدس منها عل
األخرى ،نن موطلح الحياد متعلق بدرج ،كبيرس ولكن ليا بشكل متطابق تو متماثل مع موطلح
"خال من التحيز" لذلك فالحيادي ،يمكن تن تعن تيضاً تن ر يقوم الشخص بالتحيز ف التقرير
مسبقاً ،وهذا ر يعن ضمناً بأن معدي القوا م المالي ،ر يملكون هدفا ف تذهانهم عند نعدادهم
لتلك القوا م المالي ،،ولكنها تعن

تن الهدف يجب تن ر يؤثر ف

النتا ج المحددس مسبقا

(.) Belkaoui 2004
 خاصية الصدق في العرض :ويقود بها وجود درج ،عالي ،من التطابق بين المقاييا وبينالظواهر المراد التقرير عنها( مطر ،والسيوط .)2008 ،
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 2-3-2-2الخصائص ال انوية للمعلومات المحاسبية
نن تفاعل تو تداخل الخاويتين األساسيتين ( المل م ،و الموثوقي ) ،ينتج عنه الخوا ص التالي:،
 خاصـــية ال بـــات :ويقو ةةد به ةةا تطبي ةةق نف ةةا اإلجة ةراءال المحاس ةةبي ،علة ة األح ةةداث المماثل ةة ،فة ةالمشةةروع الواحةةد مةةن فت ةرس ماليةة ،ألخةةرى ،وكةةذلك تطبيةةق نفةةا المفةةاهيم وطةةرق القيةةاا واإلج ةراءال
بالنسب ،لكل عنور ف القوا م المالي.،
 خاصية التما ل وقابلية المقارنة :يعن التماثل استخدام نفا اإلجراءال ومفاهيم القياا ونفاطرق اإلفواح بين المنشآل المختلف ،،بهدف جعل القوا م المالي ،لنفا المنشأس قابل ،للمقارن ،بين
فترس مالي ،وتخرى ،تو جعل المقارن ،بين المنشآل المماثل ،تم ار ممكنا ،بما يسهل عملي ،التحليل
والتنبؤ واتخاذ الق اررال( القاض  ،وتبو زلط.)2010 ،،
وهناك خاوي ،ثانوي ،تخرى تتعلق بمتخذي الق اررال وه خاوي ،القابلي ،للفهم ،ويقود بها تن
تكون المعلومال مفهوم ،من جانب متخذ القرار ،وتتأثر خاوي ،القابلي ،للفهم من زاوي ،مهارس وخبرس
من يعد المعلومال من جه ،،ثم من زاوي ،مهارس وخبرس من يستخدمها من جه ،تخرى( مطر ،والسيوطي،
.)2008

وقةةد حروةةل معةةايير المحاسةةب ،عل ة تةةوفير الخوةةا ص السةةابق ،ف ة التقةةارير الماليةة ،المنشةةورس،
حتة ة تك ةةون ق ةةادرس علة ة ت ةةوفير المعلوم ةةال المفي ةةدس للمتع ةةاملين باألسة ةواق المالي ةة ،لتقي ةةيم األوراق المالي ةة،
للشةةركال ،ووفق ةةا لهةةذه الرؤي ةة ،فقةةد تحول ةةل وظيف ةة ،التقةةارير المالي ةة ،منةةذ نهاي ةة ،السةةتينال نلة ة المنظ ةةور
تلمعلومةةات  ،ونعكةةا ذلةةك ف ة بحةةوث المحاسةةب ،الماليةة ،ف ة مجةةارل اقتوةةاديال المعلومةةال والتمويةةل

والعلوم السلوكي.) beaver,1998 ( ،
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 4-2-2دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ الق اررات في البورصة:
المعلومةةال المحاسةةبي ،لهةةا عةةدس ادوار هامةة ،ف ة البوروةة ،فمةةن ناحيةة ،تعتبةةر المعلومةةال المحاسةةبي،
ضروري ،للتوول نل تسعار األوراق المالي ،الت تعكا علقال المخاطرس والعا د ،كما ننهةا تسةاعد
المسةتثمرين علة تكةةوين محةةافظ األوراق المالية ،للحوةةول علة تعلة معةدل للعا ةةد مةةع درجةة ،معينةة،
من المخاطر ،ومن ناحي ،تخرى فان المعلومةال المحاسةبي ،ضةروري ،لتحقيةق التوزيةع األمثةل للمةوارد
بين مختلف المنتجين ويتحقق ذلك عندما يتمكن المنتجون من الحوول عل ارعتمادال الرتسمالي،
اللزمةة ،لتحقيةةق تعلة نةةاتج قةةوم كةةل بقةةدر معةةين مةةن المةوارد ،تمةةا مةةن ناحيةة ،المسةةتوى ارقتوةةاد
ككةل فةان تةوافر المعلومةال يلعةب دو ار هامةةا فة تحقيةق ا ليةة ،الخاوة ،بسةوق رتا المةةال مةن حيةةث
تحقيةةق الت ةوازن بةةين العا ةةد والخطةةر وتخفةةيض درجةة ،عةةدم التأكةةد فيمةةا يتعلةةق بارسةةتثمار ممةةا يترتةةب
عليةةه زيةةادس حجةةم السةةوق وزيةةادس عةةدد المتعةةاملين وزيةةادس حجةةم التعامةةل ويةةؤدي ذلةةك ف ة النهايةة ،نل ة
تحقيق تهداف التنمي ،ارقتوادي ( ،جاد اهلل.)2000 ،
وللمعلومةةال المحاسةةبي ،دو ار هامةةا ف ة تحقيةةق ا ليةة ،الخاوةة ،بسةةوق رتا المةةال مةةن حيةةث تحقيةةق
التوازن بين العا د و المخاطرس ،و تخفيض درج ،المخاطرس ،األمر الذي ينعكا عل حجم السوق و
حجم التعامل فيه ( الحناوي.)2006 ،
كمةةا تن للمعلومةةال المحاسةةبي ،لهةةا تةةأثير مباشةةر وغيةر مباشةةر علة قة اررال المسةةتثمرين وكةةذلك علة
تنشةةيط سةةوق األوراق الماليةة ،وزيةةادس حركةة ،التةةداول وتسةةعار األسةةهم بةةه ،ويتضةةح تةةأثير المعلومةةال
المحاسبي ،عند تأخير نشر المعلومةال المحاسةبي ،تو عةدم اعتمادهةا علة مبةادي ومعةايير المحاسةب،
المتفةةق عليهةةا تو عنةةد التحيةةز فة عرضةةها تو عةةدم دقتهةةا ،فةةأن ذلةةك يحةةدث تةةأثير سةةلب علة سةةلوك
المستثمر وتؤثر ف درج ،المخاطرس الت يرغب ف تحملها ،مما يؤدي نل ضعف فة فعالية ،سةوق
األوراق المالي ،ف عملي ،اإلفواح عن المعلومال ( .) Lambert, et, al, 2007
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 5-2-2تصنيف المعلومات المحاسبية
يمكن تونيف المعلومال المحاسبي ،نل عدس تونيفال كما يل ( الحبيت  ،السقا:)2003 ،
 معلومات تاريخية ( مالية ):وه معلومال تختص بتوفير سجل ل حداث ارقتوادي ،الت تحدث نتيج ،العمليال ارقتوادي،
الت تمارسها الوحدس ارقتوادي ،،لتحديد وقياا نتيج ،النشاط ( من ربح تو خسارس ) عن فترس مالي،
معين ،وعرض المركز المال

ف

تاريخ معين لبيان سيول ،الوحدس ارقتوادي ،ومدى الوفاء

بالتزاماتها ،وتعتبر المعلومال التاريخي ،مفيدس لإلدارس ف عمل المقارنال بين فترس وتخرى ،وكذلك
ف اكتشاف ارنحرافال عن طريق مقارنتها بمعلومال التخطيط المحددس مقدما.
 معلومات عن التخطيط والرقابة:وه معلومال تختص بتوجيه اهتمام اإلدارس نل مجارل وفرص تحسين األداء وتحديد مجارل
توجه انخفاض الكفاءس لتشخيوها واتخاذ الق اررال المناسب ،لمعالجتها ف الوقل المناسب ،ويتم ذلك
من خلل وضع التقديرال اللزم ،ألعداد برامج الموازنال التقديري ،والتكاليف المعياري ،،حيث تبرز
الموازنال التقديري ،الوضع المال
استخدامها ف

للوحدس ارقتوادي ،ف

لحظ ،تاريخي ،مقبل ،،فضل عن

تغراض الرقاب ،وتقييم األداء وتحديد مسؤولي ،األفراد ومساءلتهم محاسبيا ،تما

التكاليف المعياري ،فتهتم بالتحديد المسبق لمستويال النشاط بغرض تسهيل عملي ،المحاسب ،لكل
مستوى ،ويلحظ تن هذه المعلومال تتعلق باألنشط ،الدوري ،المتكررس ف

مجارل التخطيط

والرقاب.،
 معلومات لحل المشكالت:وه تتعلق بتقييم بدا ل الق اررال وارختيار بينها ،وتعتبر ضروري ،ل مور غير الروتيني ( ،تي الت
تتطلب نجراء تحليلل محاسبي ،خاو ) ،وبذلك فه تتسم بعدم الدوري ،،وعادس ما تستخدم هذه
المعلومال ف التخطيط طويل األجل.
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 3-2اَلست مار والق اررات اإلدارية
 1 -3-2مفهوم اَلست مار:
للستثمار تعريفال كثيرس منها:
ارستثمار هو التضحي ،باألموال الحالي ،ف سبيل تموال مستقبلي ( ،الحناوي.) 1997 ،
تو هو عبارس عن نرجاء تو تأجيل ارستهلك لفترس قادم ،،تم توجيه هذه األموال نل

ارستثمار

وليا اركتناز(حنف .)2005 ،
ويمكن تعريفه تيضا عل تنه هو التخل عن تموال يمتلكها الفرد ف لحظ ،زمني ،معين ،ولفترس من
الزمن بقود الحوول عل تدفقال مالي ،مستقبلي ،تعوضه عن الزمن الذي سيمر قبل تن يستطيع
المستثمر استرجاع تمواله ،والنقص المتوقع ف

قيمتها الش ار ي ،بفعل عامل التضخم ،والمخاطرس

المتمثل ،باحتمال عدم تحقق هذه التدفقال ( تبو الرب ،وآخرون.)1999 ،
تو هو تخل

الفرد عن تموال يمتلكها ف

لحظ ،زمني ،معين ،،لفترس زمني ،بهدف الحوول عل

تدفقال مالي ،مستقبلي ،،تعوضه القيم ،الحالي ،ل موال المستثمرس ،باإلضاف ،للنقص المتوقع بقيمتها
الش ار ي ،،نتيج ،التضخم مع توفير عا د معقول تعويضا لتحمله عنور المخاطرس المتمثل باحتمال
عدم تحقق تلك التدفقال( الشواورس.) 2008 ،
كما يعرف ارستثمار من المنظور المحاسب عل تنه تدفق خارج من المال ف فترس زمني ،واحدس
يتبعه سلسل ،من التدفقال النقدي ،المكتسب ( ،سالم.) 1998 ،
وهناك عدس حارل عند اتخاذ قرار ارستثمار يمكن تونيفها بحسب درج ،المعرف ،بنتا ج هذا القرار
نل ثلث حارل ه :
 حالة التأكد Certaintyف حال ،التأكد تتوافر المعرف ،الكامل ،للظروف الت يتم اتخاذ القرار فيها ،حيث تكون بي  ،القرار
مستقرس وبسيط ،وتحتوي عل عدد قليل من العوامل والمؤثرال المتشابه ،،والت تبق خلل فترس
اتخاذ القرار وخلل تنفيذه ،فف هذه الحال ،تكون مشكل ،اتخاذ القرار ه بمثاب ،اختيار البديل الذي
يحقق تعل ربح( فرج اهلل.) 2011 ،
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 حالة المخاطرة Riskف هذه الحال ،يجب تن تتوفر معلومال جز ي ،للظاهرس محل اتخاذ القرار ،ورغم تن القرار
المتخذ يكون ف

وجه

ظل نقص المعلومال ولكن يمكن لإلداري تقدير نتا ج ق ارره ولو عل

ارحتمال ،فف هذه الحال ،تستعمل تراكم الخبرال والمعلومال السابق ،،حيث يتم تحديد توقع حدوث
كل نتيج ،محتمل ،،وتحسب القيم ،المتوقع ،لكل قرار ،وتكون بي  ،القرار هنا مستقرس ومعقدس
وتحتوي عل عدد كبير من العوامل والمؤثرال الت تؤثر عل عملي ،اتخاذ القرار ،وهذه العوامل
تكون مختلف ،ولكنها تبق

ثابت ،خلل عملي ،اتخاذ القرار وتثناء تنفيذ القرار كما ف

الق اررال

التشغيلي ( ،المنوور.) 2000 ،
 حالة عدم التأكد Uncertaintyحال ،عدم التأكد ه الحال ،الت يؤدي فيها اتخاذ القرار نل مجموع ،من النتا ج الممكن ،،لكن
احتمال حدوث كل منها غير معروف نما لعدم الخبرس تو ألن القرار جديد من نوعه تو لوعوب،
الحوول عل معلومال تساعد عل تقدير ارحتمارل( تبو الرب ،وآخرون.)1999 ،
 2-3-2خطوات اتخاذ القرار اَلست ماري:
نن القي ةةام بعملي ةة ،ارس ةةتثمار يتطل ةةب م ةةن المس ةةتثمر نتب ةةاع خطة ةوال مح ةةددس ومرتب ةة ،بطريق ةة ،منطقي ةة،
تسةةاعده ف ة اتخةةاذ ق ة اررال رشةةيدس حةةول عةةدس تمةةور منهةةا عل ة سةةبيل المثةةال نةةوع وحجةةم ارسةةتثمارال
والتوقيل الوحيح رتخاذ القرارال ارستثماري ،وتتمثل هذه الخطوال ف النقاط التالي:،
 1-2-3-2وضع إستراتيجية مالئمة لالست مار:
عند بناء المحفظ ،ارستثماري ،يراع المستثمر السياس ،المنوي نتباعها ف اختيار األوول الت
تكون المحفظ ،،وهناك ثلث نستراتجيال ر يسي ،إلدارس المحفظ ،وه ( حطاب:)2007 ،
 اإلستراتيجية الفعالة :Active Strategyيهةةدف هةةذا النةةوع مةةن ندارس المحفظةة ،بشةةكل ر ةةيا نلة الحوةةول علة تربةةاح ترسةةمالي ،نتيجةة ،ارتفةةاع
األسعار السوقي ،لمكونال المحفظ ،،وهذه المحفظ ،تسم محفظ ،رتا المال ،وتمتاز هذه المحةافظ
بالمخةةاطرس العاليةة ،وفة الغالةةب تتكةةون مةةن األسةةهم العاديةة ،،وتحقةةق هةةذه المحةةافظ تفضةةل النتةةا ج فة
األوقال الت يتوقع فيها ارتفاع تسعار األسهم.
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 اإلستراتيجية السلبية :Passive Strategyيتركةةز هةةدف مةةدير المحفظةة ،ف ة تحقيةةق األمةةان والحةةد مةةن المخةةاطر قةةدر اإلمكةةان ،وتعتبةةر تنسةةب
األدوال المالية ةة ،لتحقية ةةق هة ةةذه السياسة ةة ،ه ة ة األدوال ذال الة ةةدخل الثابة ةةل ( مثة ةةل األسة ةةهم الممتة ةةازس
والسندال ) ،ويطلق عل هذه المحافظ محافظ الةدخل ،ألنهةا تةؤمن ثبةال واسةتم ارري ،الحوةول علة
الدخل ،كما تنها توفر عنور األمان لرتا المال المستثمر.
 اإلستراتيجية المتوازنة :Balanced Strategyتحقق هذه اإلستراتيجي ،استقرار نسب ف العا د عند مستويال مقبول ،مةن المخةاطرس ،نذ تن
مكونةال المحفظةة ،فة نطةةار هةةذه السياسةة ،متنوعةة ( ،تسةةهم عاديةة ،،وتسةةهم ممتةةازس ،وسةةندال ) بحيةةث
تؤمن فرص الحوول عل دخل مستقر نسبيا ،ف حدود ر تمنع مدير المحفظ ،مةن ارسةتثمار فة
فةةرص تحقةةق لةةه عا ةةد ترسةةمال  ،تتميةةز تلةةك اإلسةةتراتيجي ،ف ة تنهةةا تجمةةع بةةين الهجوميةة ،والدفاعيةة،،
وقاعدتها األساسي ،المواءم ،بين السيول ،واألمان والدخل.
 2-2-3-2تحليل وتقييم البدائل اَلست مارية المتاحة:
هناك مدخلين ر يسيين يمكن استخدامهما ف عملي ،التحليل وهما:

 التحليل اْلساسي:التحليل األساس
ويهدف نل

هو تسلوب دراس ،يجمع عددا من التقنيال كالتحليل ارستراتيج

تحديد القيم ،الحقيقي ،للسهم عن طريق دراس ،وضعي ،الشرك ،المودرس له وتحليل كل

المعلومال المتعلق ،بها وبالوناع ،الت
األساس

والتحليل المال

تنتم

نليها وبارقتواد الذي تنشط به ،كما تن المحلل

المحترف يجب تن يهتم بكل العوامل الت

باألوضاع ارقتوادي ،المحلي ،بل يتسع تحليله نل
والثقافي (،بلجيلي.) 2010 ،،
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يمكن تن تؤثر عل

تداء الشرك ،فل يكتف

المتغيرال ارقتوادي ،الدولي ،والسياسي،

وينطلق المحللون الذي يستخدمون هذا األسلوب ف التحليل من التأكيد عل وجود قيم ،حقيقي ،للورق،
المالي ،،وهم يحاولون اكتشاف هذه القيم ،من خلل تحليلهم لإلطار الخاص بالعوا د والمخاطر لهذه
الورق ،المالي ،،ويمكن الووول للقيم ،الحقيقي ،لورق ،مالي ،بخوم جميع التدفقال النقدي ،الت يتوقع
المستثمر الحوول عليها من هذه الورق ،،وذلك بمعدل خوم مناسب للووول نل قيمتها الحالي ،والت
تساوي القيم ،الحقيقي ( ،تبو الرب ،وآخرون.)1999 ،

 التحليل الفني:ر يهتم التحليل الفن

بجمع البيانال عن وضعي ،الشركال والوناعال والمعلومال العام ،عن

الظروف ارقتوادي ،ثم تحليلها من تجل معرف ،القيم ،الحقيقي ،للسهم كما هو الحال بالنسب ،للتحليل
األساس  ،بل ننه يركز عل تتبع حرك ،تسعار األسهم ف الماض وتحديد نمط لهذه الحرك ،تمكن
المستثمر بواسطتها التنبؤ بارتجاهال المستقبلي ،ل سعار اعتمادا عل

الوورس التاريخي ،للماض ،

حيث نن الفرض األساس الذي يعتمد عليه المحللون الفنيون هو تن حركال األسعار الماضي ،تكرر
نفسها ،وبالتال فإن ما حدث بالماض سيحدث ف المستقبل تيضا( بلجيلي.) 2010 ،،

ويحاول المحللون الذين يعتمدون هذا األسلوب التنبؤ باألسعار المستقبلي ،عن طريق دراس ،سلسل،
تو عدس سلسل من األسعار الماضي ،للسهم تو للسوق ككل وربما بعض المعلومال األخرى كحجم
التداول عل السهم ،ومحاول ،اكتشاف اتجاهال عام ،تتكرر ف حرك ،سعر السهم ،ومن ثم تدرا
األسعار الحالي ،ف السوق لمحاول ،معرف ،نذا ما كانل حرك ،األسعار الحالي ،مشابه ،رتجاه سابق
ف هذا السعر وبالتال محاول ،توقع سعر معين ف المستقبل ،نن الفرض األساس الذي يعتمد
عليه المحللون الفنيون هو تن حركال األسعار الماضي ،تكرر نفسها ،وبالتال
بالماض سيحدث ف المستقبل تيضا( تبو الرب ،وآخرون.) 1999 ،
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فإن ما حدث

 3-2-3-2تشكيل محفظة اَلست مار:
* مفهوم المحفظة:
المحفظ ،ه كل ما يملكه المستثمر من توول وموجودال استثماري ،يكون الهدف من امتلكه لها
هو تنمي ،القيم ،السوقي ،لها تو المحافظ ،عل القيم ،اإلجمالي ،للثروس ( بن موس .) 2004 ،
وه عبارس عن ارستثمار ف تكثر من تول سواء كان مال تو سلع  ،وذلك بهدف التقليل من
مخاطر ارستثمار عند مستوى معين من العا د( حطاب.) 2007 ،
توه تداس مركب ،من تدوال ارستثمار تتكون من تولين تو تكثر وتخضع إلدارس شخص مس ول
عنها يسم مدير المحفظ ( ،مطر.)2006 ،
* تعريف المحفظة الم لى:
المحفظ ،المثل ه المحفظ ،الت يتولد عنها تكبر عا د ممكن مع الحفاظ عل مستوى معين من
المخاطرس ،تو ه المحفظ ،الت يتولد عنها تقل مخاطرس ممكن ،مع الحفاظ عل مستوى معين من
العا د ( .) zayimtsyan, 2006
توه الت

تتكون من تشكيل ،متنوع ،ومتوازن ،من األوول تو األدوال ارستثماري ،،وبكيفي ،تجعلها

األكثر مل م ،لتحقيق تهداف المستثمر مالك المحف ،تو من يتول ندارتها ( مطر.) 2006 ،
والمحفظ ،المثل

ه

الت

مقارن ،باستثمارال بديل ،عل

تنطوي عل

توليف ،من ارستثمارال الفردي ،تحقق تقو

نفا المستوى من المخاطر تو ه

عا د متوقع

توليف ،من ارستثما ارل الفردي،

تتعرض لمخاطر تقل ،مقرن ،بارستثمارال البديل ،عنها ذال المستوى من العا د( تلشوارب .) 2002 ،
وه تيضا تلك المحفظ ،الت تتكون من تشكيل ،متنوع ،ومتوازن ،من األوول تو األدوال ارستثماري،،
وبطريق ،تجعلها األكثر مل م ،لتحقيق تهداف المستثمر تومن يتول ندارتها( حطاب.) 2007 ،
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مما تقدم يمكن تعريف المحفظ ،المثل

عل

تنها تلك المحفظ ،الت

تحتوي عل

مجموع ،من

األوول الت يمكن من خللها الحوول عل تكبر عا د ممكن مع تقل مخاطرس.
* فروض نظرية المحفظة
تقوم فروض نظري ،المحفظ ،ارستثماري ،عل العديد من الفروض وه ( الهندي:) 2010 ،
-نن المستثمر ينظر لكل بديل استثماري من منظور التوزيع ارحتمال

للعا د المتوقع من ذلك

ارستثمار عبر الزمن.
 تن المستثمر يهدف نل تعظيم المنفع ،المتوقع ،لفترس واحدس ،وتن منحن المنفع ،يعكسه تناقصف المنفع ،الحدي ،للثروس.
 النظر نل المخاطر عل تساا كونها التقلب ف العا د. تن القرار ارستثماري يقوم عل متغيرين تساسين وهما العا د والمخاطرس. تن المستثمر يبغض المخاطرس.* قياس عائد المحفظة:
عا د المحفظ ،يمكن قياسه من خلل مجموع حاول ضرب عا دال األسهم الت تحتويها المحفظ،
مع نسب ،كل سهم من تلك األسهم ،فعل سبيل المثال لو كانل المحفظ ،مكون ،من سهمين لهما
نفا نسب ،ارستثمار فإن عا د المحفظ ،يمكن حسابه من خلل ا ت ( بن موس :) 2004 ،
(  x %50عا د السهم األول )  x %50 ( +عا د السهم الثان ).
ويمكن الحوول عل المحفظ ،المثل من خلل تحديد األسهم المرشح ،للستثمار بها والت سوف
تتضمنها المحفظ ،،وتحديد نسب ارستثمار المثل الت يجب ارستثمار بها ف كل سهم من تسهم
المحفظ ،،حيث يتم اختيار األوراق المالي ،المراد ارستثمار بها حسب اإلستراتيجي ،الت

سوف

ينتهجها المستثمر فإن نتباع نستراتيجي ،سلبي ،فإنه سيقرر شراء السندال من الدرج ،األول مثل
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السندال الحكومي ،،واألسهم الممتازس ،فهذه األوراق تمتاز بثبال دخلها ،وعدم تقلب تسعارها نر
قليل ،تما ف حال ،نتباع اإلستراتيجي ،الفعال ،،فإنه سيقرر شراء األوراق المالي ،الت تحمل درج،
كبيرس من المخاطر المالي ،،مثل األسهم العادي ،الت تمتاز بالتغير المستمر ف دخلها وف قيمتها
السوقي ،،ألن ارستثمار ف هذا النوع من األوراق يتيح للمستثمر تحقيق األرباح الكبيرس ف الدخل
والقيم ،السوقي ( ،بن موس .) 2004 ،
 4-2-3-2م ارجعة وتقليب مكونات المحفظة:
هذه الخطوس تتضمن نعادس تطبيق الخطوال الثلث السابق ،بشكل دوري ( وضع نستراتيجي،
مل م ،للستثمار ،و تحليل وتقييم البدا ل ارستثماري ،المتاح ،،و تشكيل المحفظ ،ارستثماري،) ،
وذلك إلجراء تي تغييرال عل

تشكيل ،المحفظ ،ببيع بعض ارستثمارال وشراء تخرى تو تغيير

الوزن النسب للستثمارال ف تول معين ( تبو الرب ،وآخرون.)1999 ،
 5-2-3-2تقييم أداء المحفظة بشكل دوري:
تتعدد مداخل تقييم تداء محفظ ،األوراق المالي ،،وسوف نتطةرق نلة تشةهر ثلثة ،نمةاذج تساسةي ،فة
هذا الشأن وه نموذج شارب ونموذج ترينور ونموذج جنسن:
* نموذج شارب :Sharp Model
قدم وليام شارب مقياسا مركبا لقياا تداء محفظ ،األوراق المالي ،يقوم عل تساا العا د والخطر
نسب ،التقلب ف

عند تقييم تداء المحفظ ،تطلق عليه المكافأس نل

العا د وتوضح المعادل ،التالي،

نموذج شارب:
RV = ( RP – RF ) \ UP
 :حيث أن
 =Rvقيمة مؤشر المكافأة إلي نسبة التقلب في العائد والتي تعكس أداء محفظة اْلوراق المالية محل التقييم.
 =RPمتوسط عائد المحفظة
 =RFمعدل العائد على اَلست مار الخالي من الخطر
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 = UPمخاطر المحفظة مقاسه من خالل اَلنحراف المعياري لعوائد المحفظة

ويقوم نموذج شارب عل

تساا قياا المخاطر الكلي ،للمحفظ ( ،الحناوي.)2006 ،

حيث تنقسم المخاطر الكلي ،للمحفظ ،نل

مخاطر منتظم ،ومخاطر غير منتظم ،،فالمخاطر

المنتظم ،ه المخاطر الناش  ،بفعل عوامل مشترك ،تؤثر بالنظام ارقتوادي ككل وتويب كاف،
الشركال ف السوق وبدرجال متفاوت ،ومن دون تن يكون لإلدارس قدرس عل تجنبها ،مثل مخاطر
تسعار الفا دس ،ومخاطر القيم ،الش ار ي ،،ومخاطر الدورس ارقتوادي ،من كساد ورواج ،ومخاطر
طبيعي ،كالكوارث ،ومخاطر سياسي ،وتي تحداث عام ،محليا تو دوليا تؤثر عل الوضع ارقتوادي
للدول ،،وتما المخاطر غير المنتظم ،فه

المخاطر الت

تويب ورق ،مالي ،دون غيرها تو تويب

وناع ،دون غيرها ويمكن للمستثمرين التخلص منها تو تخفيضها بواسط ،التنويع من خلل محفظ،
ارستثمار ومن تمثل ،تلك المخاطر مخاطر الوناع ،،ومخاطر الدورس التجاري ،الت تويب الشرك،،
ومخاطر األعمال ،ومخاطر المنافس ( ،حطاب.) 2007 ،
وعل ذلك فإن نموذج شارب يحدد ف الواقع العا د اإلضاف الذي تحققه محفظ ،األوراق المالي ،نظير
كل وحدس من وحدال المخاطر الكلي ،الت ينطوي عليها ارستثمار ف المحفظ ،،حيث كلما زاد العا د
اإلضاف الذي تحققه محفظ ،األوراق المالي ،نظير كل وحدس من وحدال المخاطر الكلي ،يكون تداء
المحفظ ،تفضل( الحناوي.)2006 ،
عيوب نموذج شارب:
يمكن تحديد عيوب نموذج شارب من خلل النقاط التالي (،الحناوي:)2006 ،
 تن تس ةةلوب نم ةةوذج ش ةةارب ر يمك ةةن اس ةةتخدامه نر فة ة المقارن ةة ،ب ةةين تل ةةك المح ةةافظ ذال األه ةةدافالمتشابه ،،وتخضع لقيود متماثل ،،كأن تكون هذه المحافظ مكون ،من تسهم فقط ،تو من سندال فقط.
 نن مقياا شارب يعتمد عل ارنحراف المعياري لقياا مخاطر المحفظ ،الكلي ،،وحيث تن المحفظ،تساسا تقوم عل فكرس التنويع ،واذا ما توفر التنويع الجيد داخل المحفظ ،،فإن ذلك من شأنه القضاء
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عل

المخاطر غير المنتظم ،،وتبق

تقاا من خلل بيتا وليا من

فقط المخاطر المنتظم ،الت

خلل ارنحراف المعياري.
* نموذج ترينور :Trynor Performance Measure
يقوم نموذج ترينور عل

تساا قسم ،متوسط العوا د اإلضافي ،للمحفظ ،عل
تنه يعتمد عل

المقياا السابق ( شارب ) ولكن يختلف عنه ف

معامل بيتا ،ويشبه

معامل بيتا للمحفظ ،وليا عل

ارنحراف المعياري وبالتال فأنه يفحص تداء المحفظ ،من زاوي ،مدى قدرس اإلدارس تو المستثمر ف
تنويع ارستثمارال عل

نحو يمكن معه التخلص نل

حد بعيد من المخاطر غير المنتظم،

والمعادل ،التالي ،توضح نموذج ترينور( حطاب:) 2007 ،
RV = ( RP – RF ) \ BP
حيث تن :
 = BPمعامل بيتا لكل محفظ ،استثماري،
حيث كلما زاد العا د اإلضاف الذي تحققه محفظ ،األوراق المالي ،نظير كل وحدس من وحدال
المخاطر المنتظم ،يكون تداء المحفظ ،تفضل.
* نموذج جنسن:Jensen Performance Measure
قدم جنسن نموذجا لقياا تداء محفظ ،األوراق المالي ،عرف بمعامل تلفا ،وتقوم فكرس النموذج عل
نيجاد الفرق بين مقدارين للعا د ،المقدار األول وهو العا د اإلضاف ويمثل الفرق بين متوسط عا د
المحفظ ،ومتوسط معدل العا د الخال

من الخطر ،تما المقدار الثان

وهو علوس خطر السوق

ويمثل حاول ضرب معامل بيتا ف الفرق بين متوسط عا د السوق و متوسط العا د الخال من
الخطر والمعادل ،التالي ،توضح نموذج جنسن( الحناوي:)2006 ،
) α = ( RP – RF ) – b ( RM – RF
حيث تن
 = αمعامل تلفا
 = RMعا د محفظ ،السوق ( مؤشر السوق )
 = bبيتا المحفظ ،ارستثماري،
فةةإذا كةةان قيمةة ،معامةةل تلفةةا موجبةة ،فةةأن ذلةةك يعن ة تن تداء المحفظةة ،ارسةةتثماري ،جيةةد ،تمةةا نذا كةةان
قيم ،معامل تلفا سالبا فإن ذلةك يعنة تن تداء المحفظة ،ارسةتثماري ،سةيئ ،تمةا نذا كةان قيمة ،معامةل
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تلفا وف ار فإن ذلك يعن تن تداء المحفظ ،ارستثماري ،يساوي تداء محفظ ،السوق ،وكلمةا كةان قيمة،
معامل تلفا موجبا كلما كان ذلك تفضل.
 3-3-2خصائص القرار اَلست ماري:
ويمكن تحديد الخوا ص المتعلق ،بقرار ارستثمار بالنقاط التالي ( ،حميد ،ب ،ل):
 يعتبر غاي ،وهدف وتساا دراس ،الجدوى ارقتوادي ،للمشروعال ارستثماري.، يساعد ف تحديد مخاطر األعمال المواحب ،للمشروع ارستثماري الناتج ،من احتمارل نقصالطلب تو العرض عل منتجال المشروع.
 يعتبر قرار غير متكرر ألن عمليال اإلحلل والتجديد والتوسع كمشروعال استثماري ،ر يتمالقيام بها نر عل

فت ارل زمني ،متباعدس ،ولذلك فإن الخطأ ف

اتخاذ قرار ارستثمار يجب تن

يتحمله المستثمر.
 يتول بشكل مباشر بنوع وطبيع ،ودرج ،تهمي ،الفرو ،ارستثماري ،والبعد الزمن يرتبط بدوافع ونمط السلوك ارستثماري للمستثمر ونمط المخاطر الت -يؤدي نل

امتلك مشروع استثماري ذو شخوي ،اعتباري ،ف

للستثمار.

يمكن تحملها.

حين يؤدي القرار المال

نل

الحوول عل قدر من األموال ف ظل التسهيلل المالي ،والنقدي ،المتاح.،
 -يرتبط القرار ارستثماري بالقوانين والنظم واللوا ح المنظم ،لعملي ،ارستثمار ،ف

حين يرتبط

القرار المال بظروف العرض والطلب ف السوق المال والقوانين النقدي ،لحرك ،تداول النقد.
ولعملي ،اتخاذ الق اررال تيضا ،تشتمل عل

مجموع ،من الخوا ص المميزس لها والت

توضح

طبيعتها ،ويمكن نجمالها فيما يل ( كنعان:)2003 ،
 عملي ،قابل ،للترشيد :فليا باإلمكان الووول نل ترشيد كامل للقرار وانما يمكن الووول نلحد من المعقولي ،والرشد.
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 تتأثر بعوامل ذال وبغ ،ننساني ،واجتماعي :،وهذه الخاوي ،نابع ،من كون تن عملي ،اتخاذالقرار تتأثر بعوامل سيكولوجي ،نابع ،من شخوي ،األفراد المساهمون ف

القرار ،كما تنها تتأثر

بعوامل اجتماعي ،نابع ،من بي  ،القرار.
 -تقوم عل

الجهود الجماعي ،المشترك :،فهذه العملي ،تحتاج نل

جهد مشترك يبرز من خلل

مراحلها المتعددس ،فالقرار خلو ،جهد جماع .
 تتوف بالعمومي ،والشمول :فتتوف بالعمومي ،من حيث تن تنواع الق اررال وتسا وتساليباتخاذها عام ،بالنسب ،لجميع الشركال ،وتتوف بالشمولي ،من حيث تن القدرس عل اتخاذ الق اررال
ينبغ تن تتوافر ف جميع من يشغلون المناوب اإلداري.،
 عملي ،ديناميكي ،مستمرس :فه عملي ،مرحلي ،تنتقل من مرحل ،ألخرى ووور نل الهدف ،كما تنالتغير المستمر للمشكل ،يفرض عل متخذ القرار متابع ،هذا التغير لحل المشكل.،
 عملي ،مقيدس وتتسم بالبطء تحيانا :فمتخذ القرار يخضع لقيود متعددس ويتعرض لضغوط متنوع،،القررال قد يحتاج نل وقتا طويل رتخاذ
كما تنها عملي ،اتخاذ القرار تتسم بالبطء تحيانا رن بعض ا
القرار بها.
 عملي ،معقدس ووعب :،رن بعض الق اررال تتطلب نشاطال متعددس وقدرال ومهارال خاو،رنجازها.
 4-3-2معوقات اتخاذ الق اررات:
توجد العديد من المعوقةال التة تواجةه متخةذ القةرار وتحةد مةن ووةوله نلة القةرار الفعةال ( األمثةل )
ومن هذه المعوقال ما يل ( طعمه:)2010 ،
 -اإلخفاق في تحديد اْلهداف :وهو عدم مقدرس متخذ القرار عل

تحديد األهداف الت

يمكن

تحققها باتخاذ القرار ،مما يجعل عملي ،اتخاذ القرار تم ار وعبا ،ألن متخذ القرار ر يعرف الهدف
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النها  ،وقد ر يميز بين األهداف الفرعي ،والر يسي ،،مما يجعل من الوعب تحديد تولويال
األهداف.
 اعتماد منظور ضـيق :عنةدما يكةون متخةذ القةرار مقيةدا بمنظةور ضةيق ،فإنةه سةيخفق فة التفكيةربطريق ،نبداعي ،منطقي ،،األمر الذي ينعكا عل سلم ،القرار وعقلنيته.
 اإلخفاق في تقييم الخيارات بالشكل المناسب :نن عدم توقف متخذ القرار عنةد كةل بةديل مطةروحوقف ،متأني ،مدروس ،بعمق ،ومعرف ،نتا ج كل بديل ومزاياه ومحاذيره ،يؤدي نلة اتخةاذ قة ار ار متسةرعا
واختلف النتيج ،عن الهدف المرسوم.
 عدم إدراك المشكلة وتحديدها بدقة :نن عدم ندراك المشكل ،وتحديدها بدقة ،قةد يوجةه الجهةود نلةاتخاذ ق اررال تركز عل المشكلل الفرعي ،دون تن يؤدي ذلك نل المشكل ،الر يس.،
 شخصية متخذ القرار :نن خضوع متخذ القرار نل بعض القيود مثل الجمود ،والةروتين ،ومركزية،اتخاذ القرار سيؤدي ذلك نل تثار سلبي ،تنعكا عل فعالي ،القرار.
 نقــص المعلومــات والخــوف مــن اتخــاذ القـ اررات :فةةنقص المعلومةةال يةةؤثر علة جةةودس المعلومةةالويزيةد مةةن درجةة ،عةةدم التأكةةد المحيطةة ،بةةالقرار ،كمةةا قةةد يمتنةةع متخةةذ القةرار عةةن اتخةةاذ القةرار ألسةةباب
منها :ضعف كفاءس المدير ،وعدم توفر الخبرس لديه.
 5-3-2أنواع الق اررات وتصنيفاتها:
يمكن تونيف الق اررال بناء عل عدس معايير منها:
* حسب توفر المعلومات:
يمكن تونيف الق اررال من حيث توفر المعلومال كالتال ( شبير:)2006 ،
 الق اررات في حالة التأكد :وه الت تتخذ ف ظروف التأكد التام من طبيع ،المتغيرال والعواملالمؤثرس ف عملي ،ونع الق اررال وبالتال تثار القرار ونتاجه تكون معروف ،بوورس مسبق.،
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 الق اررات في حالة المخاطرة :وه الت تتخذ ف ظروف وحارل محتمل ،الوقوع وبالتال فإنعل

متخذ القرار تن يقدر الظروف والمتغيرال المحتمل ،الحدوث ف

المستقبل ودرج ،احتمال

حدوثها.
 الق اررات في حالة عدم التأكد :و ه الت غالبا ما تقوم بها اإلدارس العليا عند تحديد تهدافالمشروع العام ،وسياسته ،ويوعب عل اإلدارس تحديد الظروف المتوقع وجودها تو حدوثها ،بسبب
عدم توفر معلومال كافي ،،وبالتال وعوب ،التنبؤ بها.
*من حيث هيكل المشكلة:
ويمكن تونيف الق اررال من حيث هيكل المشكل ،كما يل ( الدهراوي:) 2003 ،
 ق اررات مبرمجة أو مهيكلة :وه مثل اعتماد سقف ار تمان للعملء.مثل تحديد تسعار المنتجال تو اختيار موظف

 ق اررات شبه مبرمجة أو شبه مهيكلة :وهإلحدى الوظا ف اإلداري ،المهم،

 ق اررات غير مهيكلة :مثل بدء حمل ،نعلني ،للمنتج* حسب وظائف المشروع:
ويمكن تونيف الق اررال من حيث وظا ف المشروع كالتال ( مطيع.)2007 ،

 ق اررات محاسبية :مثل اختيار طريق ،تقييم المخزون. ق اررات إنتاجية :مثل ق اررال تحديد حجم اإلنتاج. ق اررات تسويقية :توزيع مندوب المبيعال عل مناطق البيع. -ق اررات المواد :تحديد مستوى مخزون األمان.
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* حسب التصنيف القانوني للق اررات:
ويمكن تونيف الق اررال من حيث التونيف القانون للق اررال كالتال ( شبير:)2006 ،
 مدى عمومية القرار :هناك ق اررال عام ،ملزم ،تطبق عل عدد غير محدود من األفراد ،مثلنودار اللوا ح ،وتخرى ق اررال فردي ،كالق اررال المتعلق ،بالتعيينال الوظيفي ،بالتعيينال الوظيفي،
والترقيال والفول.
 تكوين القرار :هناك ق اررال بسيط ،ذال كيان مستقل ،وتثر قانون سةريع ،كتعيةين موظةف واحةد،وتخرى ق اررال مركب ،تدخل ف تركيبها نواح قانوني ،متعددس ،وتتم عل مراحل ،كإجراء مناقو.،
 أ ر القرار على اْلف ارد :هناك ق اررال ملزم ،،وهناك ق اررال ر تحتل وف ،اإللزام. قابليــة الق ـرار لإللغــاء أو التعــويض :فمةةن القة اررال مةةا يمكةةن معارضةةته ،تو المطالبةة ،بإلغا ةةه ،توالتعةةويض عمةةا يسةةببه مةةن تثةةار كقة اررال تعيةةين العةةاملين تو فوةةلهم ،ومنهةةا مةةا ر يخضةةع للمعارضةة،
واإللغاء كاألعمال التنظيمي ،الت يودرها مجلا اإلدارس.
*من حيث النشاط اإلداري:
ويمكن تونيف الق اررال من حيث النشاط اإلداري كما يل ( الدهراوي:)2003 ،
 ق اررات التخطيط اَلستراتيجي :وتشمل التخطيط طويل األجل مثل الدخول نل تسواق جديدس. ق اررات التخطيط التكتيكي :ويهتم هذه الق اررال بدرج ،كفاءس وفعالي ،استخدام الموارد وتقييم تداءالوحدال التنظيمي ،مثل ق ار ارل تحديد األسعار وجدول ،اإلنتاج.
 ق اررات التخطيط اإلداري :مثل تقييم تداء المديرين وتحفيزهم. ق اررات التخطيط للعمليات :وتشمل عمليال الق اررال المرتبط ،بتسيير العمليال اليومي ،مثل قرارنعادس شراء مادس تولي ،وبدء حمل ،نعلني ،للمنتج.
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* من حيث الموارد :
ويمكن تونيف الق اررال من حيث الموارد كالتال ( الدهراوي:)2003 ،
 ق اررات القوى العاملة :ومن تمثلتها تعيين موظفين. ق اررات المواد :ومن تمثلتها تحسين جودس المواد. ق اررات است مارية :ومن تمثلتها بناء مونع جديد. ق اررات تمويلية :ومن تمثلتها نودار تسهم جديدس.قررات خاصة بالبيانات :ومن تمثلتها طلب بيانال رتخاذ الق اررال.
 -ا
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 4-2نماذج تسعير اْلصول الرأسمالية ( اْلسهم )
تن تول خطوس يقوم بها المستثمر ف تقييم ارستثمار ه التعرف عل ما نذا كان السعر السوق
للورق ،المالي ،يتناسب مع العا د المطلوب من قبل المستثمر ،ولتقدير قيم ،الورق ،المالي ،هناك
العديد من الطرق تو النماذج الت يتم من خللها التعرف عل قيم ،الورق ،المالي.،
 1-4-2النموذج التقليدي:
يمكن القول بوف ،عامة ،نن مكونةال دالة ،تحديةد السةعر فة هةذا النمةوذج تتضةمن عةاملين ،العامةل
األول وهةةو التةةدفقال النقديةة ،المتوقعةة ،مةةن ارسةةتثمار فة السةةهم ،حيةةث يمكةةن توقةةع التةةدفقال النقديةة،
مةةن خةةلل تم ةرين وهمةةا توقةةع التوزيعةةال ف ة نهايةة ،السةةن ،تو مةةن خةةلل التةةدفقال المتوقةةع الحوةةول
عليها عند بيع سعر السهم( .) Brigham. et.al, 2005
تما العامل الثان فهو معدل العا د المتوقع تو المطلوب عل ارستثمار ف السهم ،وهناك نظريال
تو نماذج كثيرس يمكن من خللها تحديد معدل العا د المطلوب تو المتوقع للسهم ،من تشهر هذه
النماذج تو

النظريال ه نموذج تسعير األوول الرتسمالي ، ،ونموذج العوامل الثلث ،،ونظري،

المراجح ( ،الوعيدي.)2011 ،
وفقا للنموذج التقليدي فأن سعر السهم يمكةن حسةابه مةن خةلل قسةم ،التوزيعةال النقدية ،علة معةدل
العا د المطلوب من قبل المستثمر.
 2-4-2نموذج التقييم المحاسبي : Ohlson Model
ف منتوف التسعينيال من العقد الماض طور كل مةن  Ohlson and Felthamسةن1995 ،
نمةةوذج التقيةةيم المحاسةةب الةةذي يعتمةةد علة حةةق الملكيةة ،لتقيةةيم السةةهم ،هةةذا النمةةوذج نلة جانةةب تنةةه
يعكةةا القياسةةال المحاسةةبي ،و ةراح ،،فإنةةه ي ةربط األربةةاح والتوزيعةةال والقيمةة ،الدفتريةة ،لحةةق الملكيةة،
بالقيم ،العادل ،للسهم ( تبو الخير.)2007 ،
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*افتراضات نموذج التقييم المحاسبي وصيغته الرياضية
يقوم نموذج التقييم المحاسب عل ارفتراضال التالي:) Ohlson, 1995 ( ،
 قيمة السهم تتحدد بخصم التوزيعات النقدية المستقبلية:ويعتبر معدل العا د المطلوب من قبل المستثمر بمثاب ،معدل الخوم للتوزيعال النقدي ،المستقبلي.،
 الفائض الصافي :clean surplusويقوةةد بالفةةا ض الوةةاف هةةو ذلةةك الجةةزء مةةن األربةةاح التة لةةم يةةوزع وتةةم نضةةافته لحقةةوق الملكيةة،،
حيث الفةا ض الوةاف يةربط بةين التوزيعةال النقدية ،و القةيم المحاسةبي ،األوةلي ،الناتجة ،عةن قا مة،
الةةدخل والميزانيةة ،والمتمثلةة ،فة وةةاف الةةدخل والقيمةة ،الدفتريةة ،لحةةق الملكيةة ، ،حيةةث يةةوزع جةةزء مةةن
األرباح ويضاف المتبق منها نل حقوق الملكي.،
 الدخل الباقي :Residual Incomeاستخدم  Ohlsonمفهوم الربح الباق كبديل عن الربح غير العادي ،حيث يشةير الةربح البةاق نلة
الزيةةادس فة وةةاف الةربح مةةن األنشةةط ،العاديةة ،علة العا ةةد الةةذي يمكةةن تحقيقةةه فة بةةديل اسةةتثماري
تخر ،ويعبر مفهوم الربح الباق عن ذلةك الزيةادس فة وةاف الةربح علة العا ةد العةادي الةذي يمكةن
حس ةةابه علة ة ح ةةق الملكي ةة ،فة ة بداي ةة ،الفتة ةرس  ،ويس ةةتخدم لحس ةةاب ذل ةةك العا ةةد نف ةةا مع ةةدل الخو ةةم
المسةتخدم فة حسةاب القيمة ،الحالية ،للتةدفقال النقديةة ،،وطبقةا للفت ارضةال السةابق ،تةم التووةل نلة
الويغ ،الرياضي ،ا تي:،

Pt = BVt + b1xt + b2Nt

حيث تن:
 = Ptسعر السهم ف بداي ،الفترس  = BVt ،tالقيم ،الدفتري ،للسهم نهاي ،الفترس t
 = b1, b2معةاملل النمةوذج = xt ،الةربح البةاق فة نهاية ،الفتةرس  = Nt ،tالمعلومةال األخةرى فة
السوق .t
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يتضح مما سبق بأن كل من القيم ،الدفتري ،و مقدار الدخل المتبق ( األرباح غير الموزعة ) ،تةؤثر
بشكل نيجاب عل سعر السهم ،وبناء عل ما تقدم يتبين تن المعلومال المحاسبي ،تلعب دو ار هامةا
ومباش ار ف عملي ،تسعير األوول الرتسمالي ،وذلةك ألنهةا تةدخل بشةكل مباشةر وتساسة فة كةل مةن
نماذج تسعير األوةول ال ترسةمالي ،،ففة النمةوذج التقليةدي تعتبةر التةدفقال النقدية ،عامةل تساسة مةن
مكونةةال دالةة ،تحدي ةةد السةةعر ف ة ه ةةذا النمةةوذج ،تمةةا نم ةةوذج التقيةةيم المحاسةةب فيرتك ةةز عل ة القيمة ة،
الدفتريةة ،ومقةةدار الةةدخل المتبق ة ( األربةةاح غيةةر الموزعةة ) ،ف ة عمليةة ،تسةةعير األوةةول ال ترسةةمالي،،
حيث تعتبةر كةل مةن التةدفقال النقدية ،و القيمة ،الدفترية ،و األربةاح الغيةر موزعة ،مةن تهةم المعلومةال
المحاسبي ،الت توفرها القوا م المالي ،والت يتم استخدامها ف عملي ،تسعير األوول.
 3-4-3مضاعف الربحية:
يعتبر مضاعف الربحي ،من النماذج تو األسةاليب التة يمكةن اسةتخدامها لتحديةد قيمة ،الورقة ،المالية،
بدون الحاج ،نل معلومال كبير تو جهد كبير ويمكن حسابه كالتال ( بلجيلي:) 2010 ،،
مضاعف الربحي = ،سعر السهم السوق  /نويب السهم من األرباح
حيةةث يةةدل هةةذا المضةةاعف عل ة عةةدد الوحةةدال النقديةة ،الت ة يقبةةل المسةةتثمرون دفعهةةا لش ةراء السةةهم
مقابل كل وحدس نقدي ،واحدس من األرباح ،ويتم استخدام تسلوب المضاعف ف تحديد تسةعار األسةهم
ف السوق فمثل :نذا كان مضاعف ربحي ،سهم شرك ،ما هو  10دورر ف البداية ،السةن ،،ونوةيب
السةهم مةةن األربةاح المتوقعةة ،لهةذه الشةةرك ،فة نهايةة ،السةن ،هةةو  2دورر فةإن سةةعر السةهم العةةادل فة
هذه الحال ،يكون  20دورر.
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 4-4-2أ ر سياسات التوزيع على أسعار اْلسهم:
هناك العديةد مةن النظريةال التة تحةاول تفسةير تثةر سياسةال توزيةع األربةاح التة تتبعهةا الشةركال علة
تسعار األسهم وسيتم التطرق نل تلك النظريال بش ء من التفويل( :) Brigham. et.al, 2005

 1-4-4-2نظرية التوزيعات غير ذي صلة :Dividend Irrelevance Theory
تةةرى هةةذه النظريةة ،تن المسةةتثمر ر يهةةتم بسياسةة ،التوزيةةع الت ة تتبعهةةا الشةةرك ،،حيةةث تفتةةرض هةةذه
النظري ،تن قيم ،الشرك ،تتحدد وفقا للدخل المتحقق وليا علة تسةاا سياسة ،التوزيةع ،ففة العملية،
ارسةةتثماري ،ق ةرار المسةةتثمر ر يتةةأثر بسياسةة ،التوزيةةع ،فعنةةدما تقةةوم الشةةركال بتوزيعةةال نقديةة ،وكةةان
المسةةتثمر ر يحتةةاج نلة تلةةك النقديةة ،فأنةةه سةةوف يشةةتري بهةةذه النقديةة ،الموزعةة ،تسةةهم تخةةرى ،تمةةا فة
حالةة ،عةةدم توزيةةع األربةةاح وكةةان المسةةتثمر يحتةةاج نل ة النقديةة ،فأنةةه سةةوف يقةةوم ببيةةع بعةةض األسةةهم
للحوول علة تلةك النقدية ،،لةذلك تةرى هةذه النظرية ،بأنةه ر توجةد علقة ،بةين نسةب ،التوزيعةال وبةين
قيم ،الشرك ( ،سعر السهم ).
 2-4-4-2نظرية " عصفور في اليد " :Bird-in-the-Hand Theory
ترى هذه النظري ،تن المستثمرين يفضلون الشركال الت تةوزع نسةب ،عالية ،مةن الةدخل بسةبب تنهةم
يخفضةةون مةةن حالةة ،عةةدم التأكةةد المسةةتقبلي ،الموةةاحب ،للمكاسةةب المسةةتقبلي ،،كمةةا تن قيمةة ،الوحةةدس
الواحدس من النقود المسةتلم ،ا ن تفضةل مةن قيمة ،الوحةدس النقدية ،مةن النقةود المسةتلم ،فة المسةتقبل،
فوفقا لهذه النظري ،فأن تسعار األسهم سوف ترتفع كلما زاد معدل توزيع األرباح.
 3-4-4-2نظرية التفضيل الضريبي :Tax Preference Theory
تفترض هذه النظري ،بأن المستثمرين يفضلون الشركال ذال نسب ،التوزيعال المنخفض ،عن
الشركال ذال نسب ،التوزيعال المرتفع ،،وذلك بسبب تن نسب ،الضريب ،عل التوزيعال النقدي ،تكبر
من نسب ،الضريب ،عل المكاسب الرتسمالي ،،لذا كلما انخفضل نسب ،التوزيع كلما حقق المستثمر
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وفر ضريب  ،فوفقا لهذه النظري ،فأن هناك علق ،عكسي ،بين نسب ،التوزيعال والتغيرال ف تسعار
األسهم.
ويرى الباحث تن مدى تفضيل المستثمرين لهذه السياسال يختلف من سوق نل آخر ومن وقل نل
آخر ف نفةا السةوق ،وهةذا يتوقةف علة طبيعة ،األوضةاع ارقتوةادي ،والسياسةي ،التة تكةون سةا دس
فة ة الس ةةوق ،فعن ةةدما تك ةةون الظ ةةروف السياس ةةي ،وارقتو ةةادي ،مس ةةتقرس وفة ة ازده ةةار فم ةةن المتوق ةةع تن
يفضل المستثمر سياس ،التوزيعال المنخفض ،،تما عنةدما يكةون الوضةع السياسة وارقتوةادي غيةر
مستقر ويسوده حال ،عدم التأكد فمن المتوقع تن يفضل المستثمر سياس ،التوزيع المرتفع.،

 5-2المعلومات اَلقتصادية وأ رها على أسعار اْلسهم
1-5-2التضخم:
يمكن تعريف التضخم عل تنه معدل الزيادس ف المستوى العام ل سعار ،ويحدث هذا نذا كان مستوى
الطلب عل

السلع والخدمال تكبر من الطاق ،اإلنتاجي ،مما يشكل ضغطا عل

السعر يدفعه نل

تعل ( حنف .) 2005 ،

ويمكن تعريفه تيضا عل تنه اررتفاع المستمر والملموا ف المستوى العام ل سعار ف دول ،ما
( الجهاز المركزي لإلحواء المركزي.)2012 ،
و للتضخم تنواع عديدس مرتبط ،بجمل ،من التغيرال ارقتوادي ،ويتم تقسيم التضخم عل

تساا

معايير متعددس يمكن استعراض البعض منها فيما يل ( بلجيلي:) 2010 ،،
 التضخم المرتبط برقابة الدولة على اْلسعار:ويحدث ذلك التضخم تحل رقاب ،الدول ،وينقسم نل قسمين وهما التضخم المكشوف ويتمثل ف
اررتفاع المستمر ل سعار دون تي عوا ق تعترض ذلك ،والتضخم المكبول تو الكامن وهو الحال،
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الت تمنع فيها األسعار من اررتفاع عن طرق سياسال وضوابط تحد من اإلنفاق الكل وتحول
دون ارتفاع األسعار
 التضخم المرتبط بالقطاعات اإلنتاجية :حيث يقسم التضخم عل تساا هذا المعيار نل قسمينانطلقا من القطاع الذي يشهد ارتفاع األسعار وهما التضخم ارستهلك
حيث يحدث التضخم ارستهلك

ف

والتضخم الرتسمال ،

مجال السلع ارستهلكي ،مما يمنح لمنتج

ارستهلكي ،فرو ،لتحقيق ترباح مؤقت ،كبيرس ،تما التضخم الرتسمال

السلع

فهو التضخم الذي يويب

جانب السلع الرتسمالي ،ويؤثر عل مستويال ارستثمار واإلنتاج.
 التضخم من حيث حدته:يمكن تقسيم التضخم وفقا لهذا الجانب نل التضخم الجامع والتضخم الزاحف والتضخم المنقلب،
حيث عندما ترتفع األسعار بشكل كبير جدا وتزداد سرع ،تداول النقود فإن ذلك التضخم يسم
التضخم الجامع ،تما التضخم الزاحف فهو التضخم الناتج عن ارتفاع األجور بنسب ،تعل من زيادس
اإلنتاج وهو تضخم تدريج

وبط ء ترتفع فيه األسعار بمعدرل وغيرس لذلك فهو يستغرق فترس

زمني ،طويل ،حت يظهر ،تما التضخم المتقلب فهو يحدث عند ارتفاع األسعار بمعدرل كبيرس لفترس
معين ،ثم تتدخل الحكوم ،لتحد من هذا اررتفاع لفترس تخرى ثم تعود األسعار لترتفع من جديد
بمعدرل مرتفع.،
 التضخم المرتبط بالعالقات اَلقتصادية الدولية:حسب هذا الجانب يقسم التضخم نل نوعين وهما التضخم المستورد والتضخم المحل  ،فالتضخم
المستورد هو التضخم الذي يحدث نتيج ،للعلقال ارقتوادي ،الدولي ،،حيث يتم استيراد جزء من
التضخم الذي يكون داخل الدول ،المودرس عبر قناس الواردال وينعكا ذلك عل تسعار هذه السلع
المستوردس ،تما التضخم المحل فهو التضخم الناتج عن اختلرل هيكلي ،ف الوظا ف ارقتوادي،
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المحلي ،،حيث يزيد الطلب ويعجز اإلنتاج عن ارستجاب ،لهذه الزيادس تو تزيد كمي ،النقود عن
الحاج ،الفعلي ،للقتواد.
 حسب درجة التشغيل في اَلقتصاد:وطبقا لهذا الجانب يونف التضخم نل التضخم غير الحقيق والتضخم الحقيق  ،فالتضخم غير
الحقيق يحدث عندما تكون الزيادس ف األسعار ناتج ،عن زيادس الطلب الفعل  ،وف الوقل نفسه
يزيد اإلنتاج ألن ارقتواد يحتوي عل طاقال عاطل ،غير منشغل ،،كما تن الظروف ارقتوادي،
تمكن من زيادس اإلنتاج وبالتال

فإن التضخم ف

ارستثمار وزيادس التوظيف ،تما التضخم الحقيق

هذه الحال ،ليا ضار ألنه يشجع عل
يكون ف

الحال ،الت

زيادس

ر تؤدي فيه ألي زيادس ف

الطلب نل زيادس ف اإلنتاج ،وانما الزيادس ف الطلب تقابلها زيادس ف األسعار.

 1-1-5-2أسباب التضخم:
ويمكن نرجاع تسباب التضخم نل ما يل ( تبو السعود:)2004 ،

 زيادة العرض النقدي:حيةةث يعتبةةر التضةةخم دا مةةا وف ة كةةل األح ةوال ظةةاهرس نقديةة ،وتن العةةرض النقةةدي هةةو الموةةدر الر يس ة
للتغيرال ف األسعار وهذا يؤدي نل التضخم ،وبالتال يمكن علج التضخم ف تخفيض معدرل نمو
العرض النقدي نل مستويال منخفض.،

 زيادة الطلب الكلي:ويطلق عل هذا النوع من التضخم تضخم جذب الطلةب ،ونعنة بةه زيةادس الطلةب الكلة عنةد مسةتويال
التوظف الكامل تو العمال ،الكامل ،،وينتج هذا التضخم نتيج ،زيةادس فة اإلنفةاق الحكةوم والةذي يترتةب
عليه انتقال منحن الطلب الكل بالكامل نل جه ،اليمين ومع ثبال منحن العرض الكل ينتج فةا ض
ف الطلب الكل وزيادس ف األسعار مما يؤدي نل التضخم.
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 نقص العرض الكلي:ويطلق عليه تضخم دفع التكةاليف ،وينةتج نتيجة ،ارتفةاع تكةاليف اإلنتةاج سةواء كانةل األجةور تو المةواد،
مما يؤدي نل نقص ف العرض الكل وهذا يؤدي نل زيادس األسعار ومن ثم نل التضخم.
ويمكن حساب التضخم من خلل المعادل ،التالي ( ،الجهاز المركزي لإلحواء المركزي:)2012 ،
حيث تن:
p
= t

المستوى العام ل سعار ف سن ،المقارن.،

 =Pt-1المستوى العام ل سعار ف سن ،األساا.
والةرقم القياس ة ل سةةعار هةةو عبةةارس عةةن وسةةيل ،نحوةةا ي ،لقيةةاا التغيةرال الحاوةةل ،عل ة تسةةعار السةةلع
والخدمال بين فترتين زمنيتين.

 2-1-5-2العالقة بين التضخم وأسعار اْلسهم:
اخذ الجدل حول العلق ،بين تسعار األسهم والتضخم يشغل حي از ف الدراسال ارقتوادي ،ومنذ
سبعينيال القرن العشرين وقد سار هذا الجدل باتجاهين( بلجيلي:) 2010 ،،
ارتجاه األول :ويؤكد عل وجود علق ،طردي ،بين التضخم و تسعار األسهم عل اعتبار تن ارتفاع
معدل التضخم يؤدي نل فقدان قوس النقود الش ار ي ،مما يؤدي بالمستثمرين نل حماي ،مدخراتهم من
مخاطر انخفاض قوتها الش ار ي ،فتستثمر األموال باألسهم فترتفع تسعارها.
وهناك رتي تخر لهذه العلق ،يستند نل المخزون السلع ف الشركال ،نذ يتيح ارتفاع المستوى العام
ل سعار تمكاني ،بيع المخزون بأسعار مرتفع ،مقارن ،بأسعار التكلف ،وهو ما ينعكا عل

مقسوم

األرباح ومن ثم عل تسعار األسهم.
تما ارتجاه الثان  :فقد توضحته دراس ) Fama, 1981 ( ،تن العلق ،بين عوا د األسهم والتضخم ليسل
علق ،مباشرس ولكنها تمثل علق ،نا ب ،للعلق ،بين النشاط ارقتوادي وعوا د األسهم ،وان العلق ،بين
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التضخم وعوا د األسهم تعمل من خلل تأثيرال التغيرال المتوقع ،ف

النشاط الحقيق

عل

مستوى

األسعار ،وترتبط عوا د األسهم بعلق ،عكسي ،مع التضخم وان هذه العلق ،بديل عن العلق ،الطردي ،بين
عوا د األسهم من جه ،والمتغيرال ارقتوادي ،الحقيقي ( ،الناتج و المعدل الحقيق لعا د رتا المال ) من
جه ،تخرى والت تمثل المحدد األساا ألسعار األسهم.

يتضح مما تقدم بان المتغيرال ارقتوادي ،الحقيقي ،ترتبط بعلق ،عكسي ،مع التضخم ،نضاف ،نل تن
عوا د األسهم ترتبط بعلق ،طردي ،مع المتغيرال ارقتوادي ،الحقيقي ،،األمر الذي يجعل من التضخم
وعوا د األسهم يرتبطان بعلق ،عكسي. ،
 3-1-5-2آ ار التضخم على اَلدخار واَلست مار:
تن من األضرار الت تترتب عل التضخم ليا فقط التأثير عل قدرس األفراد الش ار ي ،وانما تيضا يمتد و
يؤثر عل قدرتهم اردخاري ،و ارستثماري ،كالتال ( نعم ،اهلل ،وآخرون:)2004 ،
 آ ار التضخم على اَلدخار:يؤثر التضخم عل قدرس األفراد عل اردخار وخاو ،ألوحاب الدخول الثابت ،مثل الموظفين والعمال
بدرج ،تكبر من توحاب الدخول المتغيرس ،حيث ارتفاع األسعار سوف يزيد من األموال المخوو،
للستهلك عل حساب األموال المخوو ،للدخار مع ثبال الدخل.
 آ ار التضخم على اَلست مار:نن اررتفاع المستمر ف المستوى العام ل سعار ر يويب فقط السلع ارستهلكي ،والخدمال ولكنه يشمل
المجموعال السلعي ،الرتسمالي ،والوسيط ،والت

يمثل اإلنفاق عليها نسب ،كبيرس من التكاليف الكلي،

للمشروعال ارستثماري ،الجديدس ،وهذه بدوره سوف يؤثر سلبيا عل رغب ،وقدرس الكثير من رجال األعمال
والمستثمرين لتنفيذ مشروعال استثماري ،جديدس.
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 4-1-5-2اْلسهم والتحوط من التضخم:
يقود بالتحوط تجاه التضخم بأن تكون األسهم قادرس عل تحقيق زيادس ف العا د المطلوب تساوي عل
األقل الزيادس ف المستوى العام ل سعار ،وعادس ما يكون معدل العا د الذي يطلبه المستثمرون عل األسهم
يساوي العا د معدل العا د الخال من الخطر ( عا د سندال الحكومي ) ،تعويضا عل ارنتظار نضاف ،نل
علوس المخاطرس ارقتوادي ،والمخاطر المالي ،من وراء ارستثمار ،لذلك توبح األسهم وسيل ،تحوط كامل،
تجاه التضخم فقط نذا كان معدل العا د الفعل عل األسهم تكبر من معدل العا د المطلوب من طرف
المستثمرين ،حيث تن الفرق بين المعدلين عل األقل يجب تن يساوي معدل التضخم ،تما نذا كان الفرق
تقل من معدل التضخم فهذا يعن

تن الزيادس ف

العا د المحتمل عل

األسهم ليسل كافي ،لتعويض

المستثمرين عن الخسارس الت يسببها التضخم ف عا ده الحقيق من ارستثمار ( بلجيلي.) 2010 ،،
2-5-2سعر الصرف:
عرف مجلا معايير المحاسب ،األمريك (  ) FASBسعر الورف بأنه المعدل بين وحدس من عمل،
معين ،والكمي ،تو المقدار من عمل ،تخرى ،تو هو معدل التبادل بين عملتين ( فارا ،دعي.)2000 ،،
وسعر الورف هو عبارس عن عدد الوحدال النقدي ،الذي تبدل به وحدس من العمل ،المحلي ،نل تخرى
تجنبي ( ،قدي.) 2006 ،
ويطلق سعر الورف كذلك عل عدد الوحدال الوطني ،الت تدفع للحوول عل وحدس واحدس تجنبي،،
تو عدد الوحدال األجنبي ،الت تدفع للحوول عل وحدس واحدس وطني (،موطف .) 2009 ،
وهناك عدس عوامل تؤثر ف تحديد تسعار ورف العملل وه ( مطير:)2008 ،
 معدل التضخم السائد:ارتفاع معدل التضخم ف

الدول ،يؤدي نل

انخفاض القوس الش ار ي ،لعملتها مما يؤدي نل

زيادس

عرضها ،وبالتال انخفاض ف مركز عمل ،هذه السيول ،مقابل العملل األخرى والعكا وحيح ف
حال ،انخفاض التضخم.
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 الفائض التجاري للدولة:يشير الفا ض التجاري للدول ،لزيادس الوادال عن الواردال ،فيؤدي كبر الفا ض التجةاري لدولة ،مةا نلة
زيادس الطلب عل عمل ،هذه الدول ،،ومن ثم قوس مركز هذه العمل ،بالنسب ،للعملل األخرى.
 -معدَلت الفائدة المصرفية:

يؤدي ارتفاع معةدرل الفا ةدس الموةرفي ،علة عملة ،دولة ،مةا نلة زيةادس الطلةب علة هةذه العملة ،مةن
خلل زيادس ارستثمار ف عمل ،هذه الدول ،للستفادس من العا د البنكة المرتفةع عليهةا ،وفة المقابةل
زي ةةادس ع ةةرض العم ةةلل األجنبي ةة ،مم ةةا ي ةةؤدي نلة ة زي ةةادس قيم ةة ،مرك ةةز ه ةةذه العمل ةة ،بالنس ةةب ،للعم ةةلل
األجنبي.،
 المضاربة على العمالت:تةةؤثر المضةةاربال التجاريةة ،ألسةةباب اقتوةةادي ،عل ة العمةةلل عل ة تسةةعار الوةةرف هةةذه العمةةلل
مقابل العملل األخرى تأثير سلب .
 تدخل الحكومات في أسواق الصرف:قةةد تتةةدخل حكومةة ،دولةة ،مةةا مةةن خةةلل بنكهةةا المركةةزي للتةةأثير ف ة قيمةة ،العملةة ،المحليةة ،مقابةةل بةةاق
العمةةلل ،وذلةةك بةةدخول البنةةك المركةةزي ف ة عمليةةال شةراء تو بيةةع كبي ةرس للعملةة ،المحليةة ،للتةةأثير ف ة
العرض والطلب عل هذه العمل ،،ومن ثم التأثير ف قيمتها.
 السياسات اَلقتصادية ( المالية والنقدية ):تلجأ الدول للسياسال ارقتوةادي ،وذلةك لعةلج بعةض المشةكلل ارقتوةادي ،التة تعةان منهةا ،فقةد
تلجةةأ الدولةة ،نل ة خفةةض السةةيول ،النقديةة ،مةةن خةةلل خفةةض اإلنفةةاق الحكةةوم  ،وذلةةك لخفةةض معةةدل
التضخم مما يؤدي نل خفض عرض العمل ،وارتفاع هذه العمل ،بالنسب ،للعملل األخرى.
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 اَلستقرار السياسي:تش ةةجع درج ةة ،ارس ةةتقرار السياسة ة فة ة الدول ةة ،المس ةةتثمرين لل ةةدخول نلة ة تسة ةواق ه ةةذه الدول ةة ،خاو ةة،
ارستثمارال األجنبي ،،مما يؤدي نل زيةادس عةرض العمةلل األجنبية ،والطلةب علة العملة ،المحلية،،
مما يؤدي نل رفع مركز العمل ،المحلي ،مقابل العملل األخرى.
 ربط العملة المحلية بالعمالت اْلجنبية:عنةدما تقةوم الدولة ،بةربط عملتهةا المحلية ،بعملة ،تجنبية ،تو سةل ،العمةلل األجنبية ،قةد يةؤدي اررتبةاط
نلة التةةأثير عل ة وةةرف العملةة ،المحليةة ،بالنسةةب ،لبةةاق العمةةلل غيةةر المرتبطةة ،األخةةرى ارتفاعةةا تو
انخفاضا طبقا للتغير ف العملل المرتبط ،بها.
 3-5-2المعالجة المحاسبية للتغيرات في أسعار صرف العمالت اْلجنبية:
تثبل المعاملل بعمل ،تجنبي ،عند ارعتراف األول بها عل تساا عمل ،القيد وذلك باستخدام سعر
الوةةرف ( بةةين عملةة ،القيةةد والعملةة ،األجنبيةة ) ،ف ة تةةاريخ المعاملةة ،،ويمكةةن تتبةةاع تكثةةر مةةن تسةةاا
لتقييم العملل األجنبي ،عند نعداد القوا م المالي ،وه كما يل ( درويش ،بلل ،ب.ل):
 تقييم البنود ذات الطبيعة النقدية:يتم تقييم البنود ذال الطبيع ،النقدي ( ،النقدي ،األجنبي ،المحتفظ بها وكذلك توول والتزامال المنشأس
الت سوف يتم تحويلها تو دفعها بمبالغ نقدي ،ثابت ،تو محددس ) باستخدام تسعار اإلقفال.
 تقييم البنود ذات الطبيعة غير النقدية:تثبل البنود ذال الطبيع ،غير النقدي ( ،بالعملل تجنبي ) ،والت

سبق تسجيلها بالقيم ،العادل،

باستخدام تسعار الورف الت كانل سا دس وقل تحديد القيم ،العادل ،،وتثبل البنود ذال الطبيع،
غير النقدي (،بالعملل تجنبي ) ،والت سبق نثباتها بتكلفتها التاريخي ،باستخدام سعر الورف ف
تاريخ المعامل.،
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و تعالج الفروق الناتج ،من تسوي ،البنود ذال الطبيع ،النقدي ،تو من عرض تلك البنود بأسعار
تحويل مختلف ،عن األسعار الت سجلل بها خلل الفترس تو عرضل بها ف القوا م المالي ،السابق،
عل تنها نيراد تو موروف ف الفترس الت نشأل فيها ،تما فيما يتعلق بفروق تسعار الورف للبنود
النقدي ،الت

تمثل جزءا من واف

استثمار المنشأس ف

كيان تجنب

فتعالج هذه الفروق ضمن

حقوق الملكي ،للمنشأس وذلك حت تاريخ التورف ف واف ارستثمار.
وهناك آثار مباشرس وغير مباشر ألسعار ورف العملل عل تسعار األسهم ( حيدر:) 1996 ،
اْل ار المباشرة:
 تن انخفاض قيم ،عمل ،تي بلد مع ثبال العوامل األخرى يجعل من تسعار الموجودال المالي،(األسهم) ارخص نسبيا للمستثمرين األجانب مما يزيد من طلبهم عل الموجودال المحلي ،وتزداد
سرع ،تداول هذه الموجودال وترتفع تسعارها.
 اْل ار غير المباشرة:يوجد تثا اًر غير مباشرس لتغيرال تسعار الورف عل سوق األوراق المالي ،عبر السوق السلعي ،،نذ
تن انخفاض قيم ،العمل ،غالبا ما يؤدي نل زيادس الوادرال وانخفاض ارستيراد بسبب زيادس القدرس
التنافسي ،لشركال هذا البلد ف السوق الدولي ،مما يزيد الطلب عل منتجال الشركال المحلي ،الت
ستزيد من حجم ننتاجها وترتفع ترباحها  ،مما يؤثر بوورس ايجابي ،عل زيادس تسعار األوراق المالي،
وخووواً األسهم ،لكن هذا التأثير سيكون متباينا بين الشركال نذ سيكون له اثر ايجاب عل
الشركال ذال التوجهال التوديري ، ،وينعكا سلبا عل الشركال الت تعتمد عل سلع مستوردس
كمدخلل ف عملياتها اإلنتاجي ،األمر الذي يؤدي نل ارتفاع تكاليفها اإلنتاجي ،وانخفاض نرباحها
وبالتال انخفاض تسعار تسهمها.
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 4-5-2القوائم المالية للعمليات اْلجنبية:
* الطريقة المستخدمة لترجمة القوائم المالية للعمليات اْلجنبية:
تتحدد طريق ،الترجم ،وفقا للوسيل ،الت

يتم بها تمويل تنشط ،هذه العمليال األجنبي ،من قبل

المنشأس ومن ثم فإنه يتم تونيف العمليال األجنبي ،نل ( درويش ،بلل ،ب.ل):
 عمليال تجنبي ،تمارا جزءا ر يسيا من عمليال المنشأس. كيانال تجنبي.،ف العمليال األجنبي ،ه منشأس تابع ،تو شقيق ،تو مشروع مشترك تو فرع تجنب للمنشأس يقع ف بلد
تخر خلف بلد المنشأس الت تعرض قوا مها المالي ،،حيث تمارا جزءا ر يسيا من عمليال التشغيل
الت تقوم بها المنشاس الت تعرض قوا مها المالي ،كما لو كانل امتدادا لعمليال المنشأس ،ومن ثم
فإن تغير تسعار الورف بين عمل ،القيد والعمل ،ف

البلد األجنب

يكون له تأثير مباشر عل

التدفق النقدي من عمليال المنشأس ،وبالتال فإن التغير ف تسعار الورف يؤثر عل البنود ذال
الطبيع ،النقدي ،المحتفظ بها لدى العملي ،األجنبي ،بخلف واف استثمار المنشأس ف ذلك النشاط.
تما الكيان األجنب هو عملي ،تجنبي ،ر تعد تنشطتها جزءا ر يسيا للنشاط الت تمارسه المنشأس الت
تعرض قوا مها المالي ،،حيث يقوم الكيان األجنب

بتجميع النقود وغيرها من البنود ذال الطبيع،

النقدي ،ويتحمل الموروفال ويقوم بتوليد اإليرادال وتدبير القروض وتتم العمليال ف
األجنبي ،بالعمل ،المحلي ،للدول ،الت

يقع فيها الكيان األجنب

الكيانال

كما قد تدخل فيها معاملل بعمل،

تجنبي ،من بينها معاملل بعمل ،القيد.
ومن ثم فإن تي تغيرال ف سعر الورف بين عمل ،القيد والعمل ،المحلي ،لن يكون له تأثير كبير
عل مجموع ،البنود ذال الطبيع ،النقدي ،وغير النقدي ،الت يحتفظ بها الكيان األجنب .
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وهناك مؤشرال الت

يمكن استخدامها ف

تعد بمثاب،

مجال التمييز بين العمليال األجنبي ،الت

كيان تجنب والعمليال األجنبي ،الت تعتبر جزءا تساسا من عمليال المنشأس تعد العمليال األجنبي،
كيانا تجنبيا ف حال ،توفر المؤشرال التالي ( ،درويش ،بلل ،ب.ل):
 استقللي ،نشاط العملي ،األجنبي ،عن تنشط ،المنشأس.انخفاض نسب ،العمليال مع المنشأس. تمويل نشاط العملي ،األجنبي ،بوورس تساسي ،من خلل التشغيل الذات تو من القروض المحلي.، سداد تو تسوي ،تكلف ،األجور والمواد بوورس تساسي ،بالعمل ،المحلي.، نجراء المبيعال بوورس تساسي ،بعملل تخرى بخلف عمل ،القيد. استقلل التدفقال النقدي ،للمنشأس عن تلك المتعلق ،بالعملي ،األجنبي ،وعدم تأثرها بها.* ترجمة القوائم المالية للعملية اْلجنبية:
يمكن ترجم ،القوا م المالي ،للعمل ،األجنبي ،كالتال ( درويش ،بلل ،ب.ل):
يتم ترجم ،القوا م المالي ،للعملي ،األجنبي ،الت تمثل جزءا ر يسا من عمليال المنشأس كما لو كانل
المعاملل األجنبي ،ه

نفسها معاملل المنشأس ومن ثم يتم ارستناد نل

القواعد التالي ،ف

الترجم ،القوا م المالي ،للعملي ،األجنبي:،
 -األوول الثابت ،واهلكها :يتم نثباتها بسعر الورف تاريخ اقتناء األول تو ف

التقييم.

 -المخزون :يتم نثباته بسعر الورف ف

تاريخ اإلنفاق عل

تاريخ نعادس

المخزون وعند تحديد القيم،

ارستردادي ( ،تو واف القيم ،القابل ،للتحقق ) يتم الترجم ،بسعر الورف ف تاريخ اإلقفال.
تما القوا م المالي ،لعمليال تجنبي ،والمونف ،عل تنها كيان تجنب فيتم ترجمتها كما يل :
 تترجم بنود اإليرادال والموروفال بأسعار الورف ف تاريخ حدوث المعاملل. تترجم األوول وارلتزامال ذال الطبيع ،النقدي ،وغير النقدي ،بسعر اإلقفال.59

 -تعالج الفروق التغير ف تسعار الورف ضمن حقوق الملكي ،وذلك حت

تاريخ التورف ف

ارستثمار.

5-5-2الناتج المحلى:
الناتج المحل

" هو عبارس عن نجمال السلع والخدمال الت تنتجل بواسط ،عناور اإلنتاج الموجودس داخل البلد

فقط خلل فترس زمني ،عادس عام بغض النظر عن جنسي ،األفراد الذين يمتلكون تلك العناور اإلنتاجي ،،وهذا ما
يميز الناتج المحل عن الناتج القوم والذي هو عبارس عن نجمال السلع والخدمال الت تنتجل بواسط ،عناور
اإلنتاج الوطني ،الت يمتلكها تفراد المجتمع والذين يتمتعون بجنسي ،البلد الذي يقيمون فيه وذلك خلل فترس زمني،

عادس عام ،بغض النظر عن المكان الذي تحقق فيه ذلك اإلنتاج " ( نعم ،اهلل ،وآخرون)2004 ،
* قياس الناتج المحلي:
هناك عدس طرق لقياا الناتج المحل اإلجمال  ،وفيما يل بيان لكل طريق ،من طرق قياا الناتج
المحل بش ء من التفويل ( سلمان ،وآخرون:) 2000 ،
 طريقة المنتج النهائي:ويتم بهذه الطريق ،قياا الناتج المحل

عند منبعه تي عند مرحل ،خلقه تثناء العملي ،اإلنتاجي،،

حيث يتم نضاف ،قيم السلع والخدمال النها ي ،المنتج ،باستخدام عناور اإلنتاج المتاح ،ف
المجتمع خلل فترو زمني ،محددس عام ،وعادس ما يتم تقدير قيم ،الناتج المحل خلل فترس زمني،
معين ،باألسعار الجاري ،،تي عل

تساا األسعار السوقي ،السا دس لكل السلع والخدمال النها ي،

خلل فترس التقدير.
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 طريقة الدخل:وفقا لهذه الطريق ،فإن الناتج المحل هو عبارس عن مجموع العوا د تو الدخول الت تحولل عليها
العناور الت

ساهمل ف

العملي ،اإلنتاجي ،،مما سبق فأن نجمال

الناتج المحل

وفقا لهذه

الطريق :،يساوي عوا د عناور اإلنتاج وه = تجور  +ريع  +فوا د  +ترباح.
 طريقة اإلنفاق:تعتبر هذه الطريق ،تحد الطرق األساسي ،لتقدير الناتج المحل ف المجتمع ،وحسب هذه الطريق ،يتم
عل مجموع السلع والخدمال الت يتم ننتاجها ف

النظر نل الناتج المحل من زاوي ،اإلنفاق النها

فترس محددس من الزمن غالبا سن ،،وينقسم اإلنفاق المحل نل تربع ،عناور تساسي ،تتمثل فيما يل :

اإلنفاق اَلستهالكي الخاص:ويشمل عل

ننفاق القطاع العا ل

من السلع المعمرس كالسيارال

واألثاث وعل السلع غير المعمرس كالسلع الغذا ي ،،كما يشمل عل اإلنفاق عل الخدمال كخدمال
الطبيب والمدرا وغيرها.
اإلنفاق اَلست ماري :وهو اإلنفاق الذي يؤدي نل

زيادس القدرس اإلنتاجي ،للقتواد الوطن  ،مثل

ننشاء مونع إلنتاج سلع ،معين ،،وانشاء شرك ،نقل وشحن.
اإلنفاق الحكومي :ويتكون هذا اإلنفاق من السلع والخدمال المشتراه من قطاع األعمال باإلضاف،
نل خدمال مشتراه مباشرس من موظف الحكوم ،،وتقاا خدمال العمل المذكورس بمقدار ما تدفعه
الحكوم ،من تجور ومرتبال لمقدم الخدمال.
القطاع الخارجي من الصادرات والواردات :وهو يمثل واف المعاملل الخارجي ،الت تقوم بها
الدول ،مع الدول األخرى من حيث التودير وارستيراد.

مما سبق فأن نجمال الناتج المحل وفقا

لهذه الطريق:،
= اإلنفاق ارستهلك  +اإلنفاق ارستثماري  +اإلنفاق الحكوم  +الوادرال – الواردال.
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الفصـــــــــــل ال ـــالث
الدراســـة التطبيقيـــة

 1-3مجتمع الدراسة
 2-3عينة الدراسة
 3-3مصادر البيانات
 4-3اْلساليب اإلحصائية
 5-3خطوات الدراسة
 6-3قياس المتغيرات
 7-3التحليل اإلحصائي
 1-7-3اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير التابع

 2-7-3اختبار الفرضيات
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 1-3مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراس ،ف

مجموع ،الوحدال ارقتوادي ،الت

يتم تداول تسهمها ف

البورو،

الفلسطيني ،ف الفترس 2004م حت 2011م ،والبالغ عددها46 ،38،37،40 ،34 ،33 ،28 ،26
شرك ،عل

التوال  ،موزع ،عل

خمس ،قطاعال وه  :قطاع الوناع 11 ،شرك ،،وقطاع

الخدمال  10شركال ،وقطع ارستثمار  10شركال ،وقطاع التأمين  7شركال ،وقطاع البنوك 8
شركال وذلك حسب عام 2011م ،حيث لم تحتوى الدراس ،بيانال عام 2012م بسبب عدم توافر
البيانال المحاسبي ،اللزم ،إلجراء الدراس ،،ويتميز مجتمع الدراس ،باألمور التالي:،

 قل ،عدد الشركال المدرج ،ف البورو ،الفلسطيني.، تنوع القطاعال ف البورو ،الفلسطيني.، 2-3عينة الدراسة
تم اختيار العين ،بطريق ،عشوا ي ،طبقي ،،حيث بلغل حجم العين ،النها

للدراس 14 ،شرك ،مقسم،

عل خمس ،قطاعال ،وتم اختيار عين ،الدراس ،وفقا للشروط التالي:،
 تن تكون مدرج ،ويتم تداول تسهمها خلل فترس  2004وحت 2011م. نمكاني ،الحوول عل البيانال والمعلومال اللزم ،إلتمام الدراس.،جدول رقم ( ) 1
تونيف حجم عين ،الدراس ،حسب القطاعال
أسم القطاع

قطاع الخدمات

قطاع البنوك

قطاع اَلست مار

قطاع الصناعة

قطاع التأمين

المجموع

عدد الشركات

4

3

4

2

1

14
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 3-3مصادر البيانات:
تم الحوول عل بيانال الوحدال ارقتوادي ،المتداول ،ف البورو ،الفلسطيني ،من خلل:
 التقارير السنوي ،المنشورس للوحدال ارقتوادي.، الموقع ارلكترون الرسم للبورو ،الفلسطيني.، الكتب والمجلل واألبحاث ذال العلق.، 4-3اْلساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل:
* تسلوب كولومجروف– سمرنوف ) :(kolomogorov – smirnov
تم استخدام هذا األسلوب للتعرف عل المتغير التابع هل يتبع للتوزيع الطبيع تم ر ،وذلك رختيار
األسلوب اإلحوا

المناسب.

* موفوف ،اررتباط :تم استخدام موفوف ،اررتباط لقياا درج ،اررتباط بين متغيرال الدراس،،
وذلك للتعرف عل نوع وقوس العلق ،بين المتغيرال المستقل ،والمتغير التابع.
*معادل ،ارنحدار :تم استخدام معادل ،ارنحدار للحوول عل ارختبارال التالي:،
 : R- squareللتعرف عل القدرس التفسيري ،لنموذج المتغيرال المحاسبي ،ومقارنتها بالقدرسالتفسيري ،لنموذج المتغيرال ارقتوادي.،
 اختبار  :Fتم استخدام هذا ارختبار للتعرف عل معنوي ،نموذج المتغيرال المحاسبي ،ونموذجالمتغيرال ارقتوادي.،
 اختبار  :Tتم استخدام هذا ارختبار رختبار معنوي ،معاملل المتغيرال المستقل ( ،كل عل حده )والت لها علق ،معنوي ،مع المتغير التابع ،حيث تم التوول نليه بأسلوب ارنحدار البسيط.
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 5-3خطوات إجراء الدراسة:
تم جمع البيانال اللزم ،للدراس ،وذلك كما يل :
 تم الحوول عل البيانال الربع سنوي ،ألسعار تسهم الشركال من موقع البورو ،الفلسطيني.، -تم احتساب المتغيرال المحاسبي ،التالي ( ،معدل العا د عل

حقوق الملكي ،،ونسب ،الملكي ،والقيم،

الدفتري ،ل سهم ،وجودس األرباح )،عل تساا سنوي من خلل القوا م المالي ،المنشورس للشركال ،ولم
يتم احتسابها عل تساا ربع سنوي بسبب عدم توفر جميع البيانال اللزم ،إلجراء الدراس.،
 تم الحوول علالمستهلك ف

األراض

نويب الفرد من الناتج المحل

الربع سنوي ،واألرقام القياسي ،ألسعار

الفلسطيني ،لحساب معدل التضخم من موقع الجهاز المركزي لإلحواء

الفلسطين .
 -تم الحوول عل

تسعار ورف الدورر األمريك

و الدينار األردن

مقابل الشيكل

( حيث تم اعتبار الشيكل عمل ،محلي ) ،من خلل الموقع ارلكترون األت :
http://www.oanda.com/currency/historical-rates

 تم احتساب متوسط تسعار األسهم الربع سنوي ،لكل الشركال معا ،ولكل قطاع عل حده وذلكإلج راء اررتباط بينها وبين المتغيرال ارقتوادي ،،والسبب ف

ذلك تن المتغيرال ارقتوادي،

متغيرال عام ،تما تسعار األسهم الفردي ،متغيرال خاو ،لكل شرك ،عل حده لذلك تم تخد متوسط
تسعار األسهم الربع سنوي ،للشركال ،للتعرف عل العلق ،بينها وبين المتغيرال ارقتوادي ،،وهذا
األجراء قامل به العديد من الدراسال مثل دراس ( ،ابو سندا وآخرين 2012م ) ودراس،
( بلجيلي )2010 ،،ودراس.)Rahman, Uddin, 2009 (،
 تم حساب متوسط تسعار األسهم الربع سنوي ،لكل شرك ،عل حده للتعرف عل العلق ،بينهاوبين المتغي ارل المحاسبي.،
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 تم اختبار التوزيع الطبيع لمتوسط سعر السهم الربع السنوي وذلك ألنه اختبار ضروري فحال ،استخدام ارختبارال المعلمي.،
 تم قياا درج ،اررتباط بين المتغيرال ارقتوادي ،ومتوسط تسعار األسهم لكل الشركال معاولكل قطاع عل حده.
 تم قياا درج ،اررتباط بين المتغيرال المحاسبي ،السنوي ،و بين متوسط تسعار األسهم الربعسنوي ،و السنوي ،لكل الشركال معا و لكل قطاع عل حده.
 تم قياا القدرس التفسيري ،لنموذج المتغيرال ارقتوادي ،ولنموذج المتغيرال المحاسبي ،كل علحده للتعرف عل درج ،قوتها ف تفسير اختلفال تسعار األسهم ،وللتعرف عل تفضل المعلومال
الت يمكن للمستثمر ارعتماد عليها ف ترشيد اتخاذ الق اررال ارستثماري.،
 تم استخدام اختبار ( ) Tرختبار معنوي ،معاملل المتغيرال المستقل( ،كل عل حده) والت لهاعلق ،معنوي ،مع المتغير التابع ،وذلك للتعرف عل تقوى المتغيرال الت تؤثر عل المتغير التابع،
والذي تم التوول نليه بأسلوب ارنحدار البسيط.
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 6-3قياس المتغيرات
جدول رقم( ) 2
قياا متغيرال الدراس،
رمز المتغير

كيفية القياس

المتغير
أوَل :المتغيرات المستقلة المحاسبية

ROE

معدل العائد على حقوق الملكية

) Return on Equity

BV

القيمة الدفترية

REQ

نسبة الملكية

EQ1

جودة اْلرباح

صافي الدخل  /إجمالي حقوق الملكية

)

إجمالي حقوق الملكية  /عدد اْلسهم

( ) Book Value

إجمالي حقوق الملكية  /إجمالي الخصوم

( ) Equity Ratio

( صافي الدخل من العمليات التشغيلية – صافي التدفق

النقدي من العمليات التشغيلية ) /صافي الدخل من العمليات

( ) Quality of Earnings

التشغيلية

انيا :المتغيرات المستقلة اَلقتصادية
IN
*USA

**GDP

التضخم

( الرقم القياسي ْلسعار المستهلك في الفترة الحالية  /الرقم

( ) inflation

القياسي ْلسعار المستهلك في الفترة السابقة ) 1 -

سعر صرف الدوَلر

تم الحصول عليه من خالل الموقع التالي:

) )Exchange ratio

http://www.oanda.com/currency/historical-

نصيب الفرد من الناتج المحلي الربع

) الناتج المحلى  /عدد اْلفراد ) * 4

rates

سنوي

Gross Domestic product of
the personal

ال ا :المتغيرات التابعة
AVRPRIES

مجموع قيمة أسعار السهم الربع سنوية 4 /

متوسط سعر السهم الربع السنوي
Average quarterly stock
prices

OLLAVER

مجموع أسعار جميع اْلسهم الربع سنوية  /عدد اْلسهم

متوسط أسعار الربع سنوية لجميع
اْلسهم

Average quarterly of all
stock prices
*تم استخدام أسعار الصرف العمالت في نهاية الفترة.
** تم الحصول على بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من مركز الفلسطيني لإلحصاء.
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 7-3التحليل اإلحصائي واْلساليب اإلحصائية
 1-7-3اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير التابع
لقد تم استخدام اختبار التوزيع الطبيع

كولومجروف– سمرنوف ) ( kolomogorov – smirnov

لمعرف ،هل بيانال المتغير التابع تتبع التوزيع الطبيع

تم ر ؟ وهو اختبار ضروري ف

حال،

استخدام ارختبارال المعلمي ،،ألن معظم هذه ارختبارال المعلمي ،تشترط تن يكون توزيع البيانال
طبيعيا.
جدول رقم ( )3
نتا ج اختبار التوزيع الطبيع

((kolomogorov – smirnov

البيان

قيمة Z

عدد المفردات

قيمة مستوى الدَللة

AVRPRIES

0.056

112

0.200

 = AVRPRIESمتوسط سعر السهم الربع سنوي

يوضح جدول رقم (  ) 3تن قيم ،مستوى الدرل ،للمتغير التابع ( متوسط سعر السهم الربع سنوي )
تكبر من  ، 0.05وهذا يدل عل

تن بيانال المتغير التابع تتبع للتوزيع الطبيع

استخدام ارختبارال المعلمي.،
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ومن ثم يمكن

 2-7-3اختبار الفرضيات
جدول رقم ( ) 4
درج ،اررتباط بين المتغيرال المحاسبي ،ومتوسط سعر السهم الربع سنوي واألسعار السنوي،
متوسط سعر السهم الربع سنوي
المتغيرات

سعر السهم السنوي

مستوى الدَللة

المحاسبية

درجة اَلرتباط

ROE

0.496

0.000

BOOK

0.729

0.000

0.646

REQ

0.009

0.925

0.016

0.863

EQ

0.025

0.795

0.033

0.730

N

112

112

112

112

اإلحصائية

درجة اَلرتباط

مستوى الدَللة اإلحصائية

0.505

0.000

دالة عند 0.05

0.000

دالة عند 0.05
غير دالة إحصائيا
غير دالة إحصائيا

* قيم ،معامل اررتباط الجدولي ،عند مستوى (  ) 0.05تساوي 0.185

 1-2-7-3اختبار الفرضية الرئيسية اْلولى:
تنص الفرضية الرئيسية اْلولى بأنه " :ر توجد هناك علق ،ذال درل ،نحوا ي ،عند مستوى
درل )   0.05 ( ،بين المعلومال المحاسبي ( ،معدل العا د عل حقوق الملكي ،،القيم ،الدفتري،
للسهم ،نسب ،الملكي ،،جودس األرباح ) وبين سعر السهم السوق

" ،والذي يتفرع منها الفرضيال

التالي:،

 ROE-تعن معدل العا د عل

حقوق الملكي BOOK ،،تعن القيم ،الدفتري ،للسهم REQ ،تعن نسب ،الملكي EQ1، ،تعن جودس

األرباح.
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َ " -2ل توجد هناك عالقة ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة (  )   0.05بين معدل
العائد على حقوق الملكية وسعر السهم السوقي ".
يتبين من جدول رقم  4بأن هناك علق ،طردي ،ذال درل ،معنوي ،ما بين معدل العا د عل حقوق
الملكي )ROE ( ،للسهم ومتوسط سعر السهم الربع سنوي ،حيث تبين تن درج ،اررتباط 0.496
ومستوى المعنوي ،0.000 ،وهو تقل من المستوى المعنوي ،المقبول وهو ،.05كما يتضح من
الجدول تن هناك علق ،طردي ،ذال درل ،معنوي ،ما معدل العا د عل حقوق الملكي)ROE ( ،
وتسعار األسهم السنوي ،حيث يتبين تن درج ،اررتباط  0.505ومستوى المعنوي ،0.000 ،وهو تقل
من المستوى المعنوي ،المقبول وهو  ،0.05مما سبق يمكن رفض الفرضية القائلة بأنه" َل توجد
هناك عالقة ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة (  )   0.05بين معدل العائد على حقوق
الملكية وسعر السهم السوقي ".
وهذه النتيج ،تتوافق مع دراس ( ،الجفري ،باشيخ ،) 2005 ،ودراس ( ،باشيخ 2005 ،و ) 2007
و دراس ( ،هاتف2011 ،م ) ،حيث توولل تلك الدراسال لوجود علق ،ذال درل ،نحوا ي ،بين
تسعار األسهم و معدل العا د عل حقوق الملكي.،
ويعزو الباحث تلك النتيج ،نل

تن الهدف األساس

ألي شرك ،هو تحقيق عا د من وراء

ارستثمار ،حيث كلما كان العا د من وراء ارستثمار كبير كان ذلك مؤشر عل مدى نجاح الشرك،
ف تحقيق تهدافها ،مما يؤدي نل زيادس ثق ،المستثمر ف تلك الشرك ،وهذا بدوره يعمل عل زيادس
الطلب عل تسهم تلك الشرك ،،مما يؤدي نل زيادس سعر السهم لتلك الشرك.،
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َ " -2ل توجد هناك عالقة ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة (  )   0.05بين القيمة
الدفترية للسهم وسعر السهم السوقي ".
يتضح من جدول رقم (  ) 4تن هناك علق ،طردي ،ذال درل ،معنوي ،ما بين القيم ،الدفتري ،للسهم
(  ) BOOKومتوسط سعر السهم الربع سنوي ،حيث تبين تن درج ،اررتباط  0.729ومستوى
المعنوي ،0.000 ،وهو تقل من المستوى المعنوي ،المقبول وهو  ،0.05كما يتضح من الجدول تن
هناك علق ،طردي ،ذال درل ،معنوي ،ما بين القيم ،الدفتري ،للسهم(  ) BOOKتسعار األسهم
السنوي ،حيث يتبين تن درج ،اررتباط  0.646ومستوى المعنوي ،0.000 ،وهو تقل من المستوى
المعنوي ،المقبول وهو  ،0.05مما سبق يمكن رفض الفرضية القائلة بأنه " َل توجد هناك عالقة
ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة (  )   0.05بين القيمة الدفترية للسهم وسعر السهم
السوقي ".
وهذه النتيج ،تؤكد النتيج ،الت

توولل نليها ( دراس ،الوعيدي ) 4022 ،الت

تجريل عل

البورو ،الفلسطيني ،،ودراس ( ،الجفري ،باشيخ ،) 2005 ،ودراس ( ،باشيخ 2005 ،و ) 2007
الت

تجريل عل

البورو ،السعودي ،،حيث توولل تلك الدراسال نل

وجود علق ،ذال درل،

نحوا ي ،بين تسعار األسهم والقيم ،الدفتري ،للسهم ،ويعزو الباحث تلك النتيج ،نل تن كبر حجم
الشركال ( القيم ،الدفتري ) ،قد تؤدي نل

زيادس الثق ،بالشرك ،ف

الشركال الوغيرس ( القيم ،الدفتري ) ،مما يؤدي نل

زيادس الطلب عل

البورو ،بدرج ،تكبر من
تسهمها وهذا يعمل عل

زيادس ف تسعار تسهمها ،وكما تعتبر هذه النتيج ،مؤش ار عل تن المستثمر ف البورو ،الفلسطيني،
يعتمد عل نموذج التقييم المحاسب (  ) Ohlson Moodelوالذي تشكل القيم ،الدفتري ،بناء عل
ذلك النموذج تساسا لتسعير األوول الرتسمالي.،
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َ " -3ل توجد هناك عالقة ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة (  )   0.05بين نسبة
الملكية وسعر السهم السوقي ".
يتبين من جدول رقم  4بأن هناك علق ،طردي ،ليسل ذال درل ،معنوي ،ما بين نسب ،الملكي،
(  ) REQللسهم ومتوسط سعر السهم الربع سنوي ،حيث تبين تن درج ،اررتباط  0.009ومستوى
المعنوي ،0.925 ،وهو تكبر من المستوى المعنوي ،المقبول وهو  ،0.05كما يتضح من الجدول بأن
هناك علق ،طردي ،ليسل ذال درل ،معنوي ،ما بين نسب ،الملكي ) REQ ( ،للسهم وتسعار األسهم
السنوي ،،حيث يتبين تن درج ،اررتباط  0.016ومستوى المعنوي ،0.863 ،وهو تكبر من المستوى
المعنوي ،المقبول وهو  ،0.05مما سبق يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه " َل توجد هناك عالقة
ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة (  )   0.05بين نسبة الملكية وسعر السهم السوقي ".
ويعزو الباحث تلك النتيج ،نل تن الشركال المدرج ،بالبورو ،الفلسطيني ،ناجح ،ف عملي ،التوازن
بين موادر التمويل ،بحيث تستفيد من تموال التمويل مع األخذ بارعتبار ارستقلل المال للشرك،،
وبالتال

مادام هناك توازن فإن تلك المعلوم ( ،نسب ،الملكي ) ،ر تؤثر عل

الق اررال ارستثماري،

للمستثمرين ف البورو ،الفلسطيني.،
َ " -4ل توجد هناك عالقة ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة (  )   0.05بين جودة
اْلرباح وسعر السهم السوقي ".
يتبين من جدول رقم  4بأن هناك علق ،طردي ،ليسل ذال درل ،معنوي ،ما بين معدل الفرق بين
الدخل والتدفق النقدي من العمليال(  ) EQ1للسهم ومتوسط سعر السهم الربع سنوي ،حيث تبين تن
درج ،اررتباط بلغل  0.025ومستوى المعنوي ، 0.795 ،وهو تكبر من المستوى المعنوي ،المقبول
وهو  ،0.05كما يتضح من الجدول بأن هناك علق ،طردي ،ليسل ذال درل ،معنوي ،ما بين معدل
الفرق بين الدخل والتدفق النقدي من العمليال(  ) EQ1للسهم وتسعار األسهم السنوي ،،حيث يتبين تن
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درج ،اررتباط بلغل  0.033ومستوى المعنوي ،0.730 ،وهو تكبر من المستوى المعنوي ،المقبول وهو
 ، 0.05وهذا يعن

تن هناك علق ،عكسي ،ليسل ذال درل ،معنوي ،ما بين جودس األرباح وتسعار

األسهم ،حيث من المعروف بأن كلما قل الفرق بين معدل الدخل من العمليال و التدفق النقدي من
العمليال زادل جودس األرباح المحاسبي ،،مما سبق يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه " ر توجد هناك
علق ،ذال درل ،نحوا ي ،عند مستوى درل )   0.05 ( ،بين جودس األرباح وسعر السهم السوق "،
وهذه النتيج ،تتوافق مع النتيج ،الت توولل نليها دراس ( ،الوعيدي2011،م ) ،حيث توولل نل
عدم وجود علق ،طردي ،ذال درل ،نحوا ي ،بين جودس األرباح وتسعار األسهم.
ويعزو الباحث تلك النتيج ،نل تن المستثمرين بالبورو ،الفلسطيني ،وخاو ،المستثمرين األفراد لديهم
خبرس قليل ،ف

مجال ارستثمار ،ولذلك ر يهتموا لتلك المعلوم ،،لذا من الضروري زيادس توعي،

المستثمرين.

جدول رقم ( ) 5
درج ،اررتباط بين المتغيرال ارقتوادي ،متوسط تسعار الربع سنوي ،لجميع األسهم معا

المتغيرات اَلقتصادية

OLLAVER
درجة االرتباط

مستوى الدَللة اإلحصائية

IN

- 0.396

0.025

JORD

0.472

0.006

USA

0.451

0.010

GDP

- 0.020

0.912

32

32

N
* قيم ،معامل اررتباط الجدولي ،عند مستوى (  ) 0.05تساوي 0.349

دالة عند 0.05
دالة عند 0.05
دالة عند 0.05
غير دالة إحصائيا

 INتعن معدل التضخم GDP ،تعن نويب الفرد من الناتج المحل اإلجمال  usa ،يعن معدل ورف الدورر نل شيكل،
 JORDيعن معدل ورف الدينار نل شيكل OLLAVER ،يعن متوسط تسعار الربع سنوي ،لجميع األسهم.
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 2 -2-7-3اختبار الفرضية الرئيسية ال انية:
تنص الفرضية الرئيسية ال انية بأنه " :ر توجد هناك علق ،ذال درل ،نحوا ي ،عند مستوى درل،
(  )   0.05بين المعلومال ارقتوادي ( ،معدل التضخم ،تسعار ورف العملل األجنبي،،
نويب الفرد من الناتج اإلجمال ) وبين سعر السهم السوق " ،ويتفرع منها الفرضيال التالي:،
َ " -1ل توجد هناك عالقة ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة (  )   0.05بين معدل
التضخم وسعر السهم السوقي ".
يتبين من جدول رقم  5بأن هناك علق ،عكسي ،ذال درل ،معنوي ،ما بين معدل التضخم ( ) IN

متوسط تسعار الربع سنوي ،لجميع األسهم ( ،) OLLAVERحيث تبين تن درج ،اررتباط -0.396
ومستوى المعنوي ،0.025 ،وهو تقل من المستوى المعنوي ،المقبول وهو  ،0.05مما سبق يمكن
رفض الفرضية القائلة بأنه"َل توجد عالقة ذات دَللة إحصائية بين معدل التضخم ومتوسط أسعار
جميع اْلسهم الشهرية ".
وهذه النتيج ،تتوافق مع فرضي ،دراس ) Fama, 1981 ( ،والت

ترى تن العلق ،بين عوا د

األسهم والتضخم ليسل علق ،مباشرس ولكنها تمثل علق ،نا ب ،للعلق ،بين النشاط ارقتوادي
وعوا د األسهم ،تي تن المتغيرال ارقتوادي ،الحقيقي ،ترتبط بعلق ،عكسي ،مع التضخم ،نضاف،
نل تن عوا د األسهم ترتبط بعلق ،طردي ،مع المتغيرال ارقتوادي ،الحقيقي ،،األمر الذي يجعل
من التضخم وعوا د األسهم يرتبطان بعلق ،عكسي ،،وهذا ما يراه الباحث تيضا.
َ " -2ل توجد هناك عالقة ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة (  )   0.05بين التغير
في أسعار صرف العمالت اْلجنبية وسعر السهم السوقي ".
يتبين من جدول رقم  5بأن هناك علق ،طردي ،ذال درل ،معنوي ،ما بين معدل ورف الدورر نل
شيكل (  ) USAو معدل صرف الدينار إلي الشيكل (  ) JORDمن جهة و متوسط تسعار الربع سنوي،
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لجميع األسهم

(  ) OLLAVERمن جهة أخرى ،حيث تبين تن درج ،اررتباط عل

التوال

 0.451و  ، 0.472ومستوى المعنوي ،لكل منهما  0.000وهو تقل من المستوى المعنوي ،المقبول
وهو  0.05مما سبق يمكن رفض الفرضية القائلة بأنه" َل توجد هناك عالقة ذات دَللة إحصائية
عند مستوى دَللة (  )   0.05بين التغير في أسعار صرف العمالت اْلجنبية وسعر السهم
السوقي ".
وهذه النتيج ،تتعارض مع النتيج ،الت

توولل نليها كل من دراس) Aydemir, Erdal, 2009( ،

ودراسة (  ،) Rahman, Uddin, 2009حيث توولل دراس ) Aydemir, Erdal, 2009 ( ،نل وجود
علق ،عكسي ،ذال درل ،نحوا ي ،بين تسعار ورف العملل وتسعار تسهم جميع الشركال معا،
تما دراس ) Rahman, Uddin, 2009 ( ،فتوولل نل عدم وجود علق ،بين تسعار األسهم وسعر
ورف الدورر األمريك  ،ويعزو الباحث تلك النتيج ،نل
األجنبي ،يعتبر مؤشر عل

تن ارتفاع تسعار ورف العملل

نمو ارقتواد العالم  ،مما ينعكا عل

تداء البورو ،وهذا يشجع

المستثمرين عل ارستثمار مما يؤدي لزيادس تسعار األسهم.
َ " -3ل توجد هناك عالقة ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة (  )   0.05بين نصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وسعر السهم السوقي ".
يتبين من جدول رقم  5بأن هناك علق ،عكسي ،ليسل ذال درل ،معنوي ،ما بين نويب الفرد من
الناتج المحل

اإلجمال

الربع سنوي(  ) GDPمتوسط تسعار الربع سنوي ،لجميع األسهم

(  ،) OLLAVERحيث تبين تن درج ،اررتباط  -0.02ومستوى المعنوي ،0.912 ،وهو تكبر من
المستوى المعنوي ،المقبول وهو  0.05مما سبق يمكن قبول الفرضية القائلة بأنهَ " :ل توجد هناك
عالقة ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة (  )   0.05بين نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي وسعر السهم السوقي ".
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نويب الفرد من الناتج المحل ( دخل الفرد )

ويعزو الباحث تلك النتيج ،نل تن الزيادس ف

تتلش نتيج ،الزيادس ف التضخم تو نتيج ،احتفاظ الفرد به كسيول ،وعدم استثماره ،ومن المعروف
تن دخل الفرد ينقسم نل قسمين وهما ارستهلك واردخار ،حيث كلما زاد ارستهلك كلما انخفض
اردخار ،ومن المعروف تن التضخم ف األسعار يؤدي نل زيادس األموال الت تذهب للستهلك
عل حساب اردخار ،وبالتال تقل فرو ،استثمار األموال المدخرس.
 3-2-7-3اختبار الفرضية الرئيسية ال ال ة:
التي تنص على أنهَ ":ل تستطيع المعلومات المحاسبية (
ونسبة الملكية ،وجودة اْلرباح

معدل العائد على حقوق الملكية ،القيمة الدفترية،

) أن تفسير اختالفات أسعار اْلسهم بدرجة أكبر من المعلومات

اَلقتصادية ( التضخم ،أسعار صرف العمالت اْلجنبية ،نصيب الفرد من الناتج المحلي) ".
6
نتائج اختبار معامل التحديد ومدى معنوية نموذج المتغيرات المحاسبية ونموذج المتغيرات اَلقتصادية
النموذج

R- square

F

Sig

نموذج المتغيرال المحاسبي،

0.576

36.3

0.000

نموذج المتغيرال ارقتوادي،

0.340

34.7

0.021

يتبين من جدول رقم  6تن القدرس التفسيري ،لنموذج المتغيرال المحاسبي ،بلغل  ،0.576تما القدرس
التفسيري ،لنموذج المتغيرال ارقتوادي ،بلغل  ، 0.340مما سبق يمكن رفض الفرضية القائلة
بأنه " َل تستطيع المعلومات المحاسبية (

معدل العائد على حقوق الملكية ،القيمة الدفترية ،ونسبة الملكية ،وجودة

اْلرباح ) أن تفسير اختالفات أسعار اْلسهم بدرجة أكبر من المعلومات اَلقتصادية (
صرف العمالت اْلجنبية ،نصيب الفرد من الناتج المحلي) ".
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التضخم ،أسعار

كما يتضح من جدول رقم  6تن معنوي ،كل من نموذج المتغيرال المحاسبي ،ونموذج المتغيرال
ارقتوادي ،بلغل عل التوال  0.021 ،0.000وه تقل من مستوى المعنوي ، 0.05 ،لذا فأن
القدرس التفسيري ،للنموذجين تعتبر مقبول ،نحوا يا.
مما سبق يمكن القول أن المعلومات المحاسبية بشكل عام وخاصة القيمة الدفترية ومعدل
العائد على حقوق الملكية يمكن اَلعتماد عليها في ترشيد قرار اَلست مار بدرجة أكبر من
المعلومات اَلقتصادية.
جدول رقم ( ) 7

درج ،اررتباط بين المتغيرال المحاسبي ،ومتوسط سعر السهم الربع سنوي وفقا للقطاعال
قطاع اَلست مار

قطاع البنوك

قطاع التأمين

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

Pearson Correlation

**.643

**.695

0.677

**.416

*0.491

)Sig. (2-tailed

0.001

0.000

0.065

0.008

.05

Pearson Correlation

*.506

**.763

**.945

**.891

**.762

)Sig. (2-tailed

0.012

0.000

0.000

0.000

0.001

Pearson Correlation

-0.341

0.385

0.059

0.11

-0.121

)Sig. (2-tailed

0.102

0.063

..889

0.499

0.656

Pearson Correlation

-0.117

0.094

0.334

-0.063

0.000

)Sig. (2-tailed

0.585

0.662

0.418

0.698

0.999

N

24

24

8

40

16

البيان

ROE

BOOK

REQ

EQ1

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

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

 BOOK -تعن القيم ،الدفتري ،للسهم ROE ،تعن معدل العا د عل حقوق الملكي EQ1 ،،تعن جودس األرباح REQ ،تعن نسب ،الملكي.،

 -يتبين من الجدول رقم  7وجود علق ،طردي ،ذال درل ،معنوي ،بين معدل العا د عل حقوق

الملكي ،ومتوسط سعر السهم الربع سنوي ف جميع القطاعال باستثناء قطاع التأمين فتوجد علق،
طردي ،غير معنوي ،،حيث تن مستوى المعنوي ،لجميع القطاعال ( باستثناء قطاع التأمين ) كان
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تقل من مستوى المعنوي ،المقبول وهو  ،0.05تما مستوى المعنوي ،لقطاع التأمين بلغ  0.065وهو
يعتبر قريب جدا من المستوى المعنوي ،المقبول ،كما يتبين من جدول رقم  7تن هناك علق ،طردي،
ذال درل ،معنوي ،بين القيم ،الدفتري ،ومتوسط سعر السهم الربع سنوي ف جميع القطاعال ،حيث
تن مستوى المعنوي ،لجميع القطاعال كان تقل من مستوى المعنوي ،المقبول وهو .0.05
 ويتبين تيضا من جدول رقم  7بأنه ر توجد علق ،ذال درل ،معنوي ،بين نسب ،الملكي ،ومتوسطسعر السهم الربع سنوي لجميع القطاعال ،حيث تن مستوى المعنوي ،لجميع القطاعال كان تكبر من
مستوى المعنوي ،المقبول وهو .0.05
 ويتبين من جدول رقم  7بأنه ر توجد علق ،ذال درل ،معنوي ،بين جودس األرباح ومتوسط سعرالسهم الربع سنوي لجميع القطاعال ،حيث تن مستوى المعنوي ،لجميع القطاعال كان تكبر من مستوى
المعنوي ،المقبول وهو .0.05
نلحظ تن نتيج ،التحليل عبر القطاعال ر تختلف عن نتيج ،التحليل لجميع الشركال معا ،وهذا يؤكد
النتيج ،الت تم التوول نليها وه رفض الفرضية اْلولى وال انية وقبول الفرضية ال ال ة والرابعة.
جدول رقم ( ) 8

درجة اَلرتباط بين المتغيرات اَلقتصادية ومتوسط أسعار الربع سنوية لجميع اْلسهم حسب

القطاعات

البيان

IN

JORD
USA

GDP

قطاع اَلست مار

قطاع البنوك

قطاع التأمين

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

Pearson Correlation

-0.359

-0.371

-0.412

-0.34

-0.197

)Sig. (2-tailed

0.044

0.037

0.019

0.057

0.279

Pearson Correlation

0.473

0.385

0.77

0.407

0.793

)Sig. (2-tailed

0.006

0.029

0.000

0.021

0.29

Pearson Correlation

0.451

0.361

0.742

0.399

-0.144

)Sig. (2-tailed

0.01

0.042

0.000

0.024

0.433

Pearson Correlation

-0.12

-152

-0.282

-0.041

0.651

)Sig. (2-tailed

0.513

0.406

0.118

0.822

0.000

N

32

32

32

32

32

 = INمعدل التضخم =GDP ،نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي =usa ِ،معدل صرف الدوَلر إلي شيكل = JORD،معدل صرف الدينار إلى
شيكل =INSURENS ،متوسط أسعار أسهم قطاع التأمين =BANK ،متوسط أسعار أسهم قطاع البنوك =SERVES ،متوسط أسعار أسهم قطاع
الخدمات =INDASTRY ،متوسط أسعار أسهم قطاع الصناعة =INVESTEMANT ،متوسط أسعار أسهم قطاع اَلست مار.
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 يتبين من جدول رقم  8تن هناك علق ،عكسي ،ذال درل ،معنوي ،ما بين كل من تسعار تسهمقطاع ارستثمار ،وقطاع التأمين ،وقطاع البنوك من جه ،وبين معدل التضخم من جه ،تخرى،
حيث تن مستوى المعنوي ،لتلك القطاعال كان تقل من مستوى المعنوي ،المقبول وهو  ،0.05كما
يتبين من الجدول وجود علق ،عكسي ،ليسل ذال درل ،نحوا ي ،ما بين تسعار تسهم قطاع
الوناع ،،وقطاع الخدمال من جه ،وبين معدل التضخم من جه ،تخرى ،حيث تن مستوى
المعنوي ،لتلك القطاعال كان تكبر من مستوى المعنوي ،المقبول وهو .0.05
 يتبين من جدول رقم  8تن هناك علق ،طردي ،ذال درل ،معنوي ،ما بين كل من تسعار تسهمقطاع ارستثمار ،وقطاع التأمين ،وقطاع الخدمال ،وقطاع البنوك من جه ،وبين تسعار ورف
الدورر والدينار مقابل الشيكل من جه ،تخرى ،حيث تن مستوى المعنوي ،لتلك القطاعال كان تقل
من مستوى المعنوي ،المقبول وهو  ،0.05كما يتبين من الجدول وجود علق ،عكسي ،ليسل ذال
درل ،نحوا ي ،ما بين تسعار تسهم قطاع الوناع ،وبين تسعار ورف الدورر والدينار مقابل
الشيكل حيث تن مستوى المعنوي ،كان تكبر من مستوى المعنوي ،المقبول وهو .0.05
 يتبين من جدول رقم  8تن هناك علق ،عكسي ،ليسل ذال درل ،معنوي ،ما بين كل من تسعارتسهم قطاع ارستثمار ،وقطاع التأمين ،وقطاع الخدمال ،وقطاع البنوك من جه ،وبين نويب
الفرد من الناتج المحل الربع سنوي من جه ،تخرى ،حيث تن مستوى المعنوي ،لتلك القطاعال كان
تكبر من مستوى المعنوي ،المقبول وهو  ،0.05كما يتبين من الجدول وجود علق ،طردي ،ذال
درل ،معنوي ،ما بين تسعار تسهم قطاع الوناع ،وبين نويب الفرد من الناتج المحل الربع سنوي
حيث بلغ المستوى المعنوي 0.000 ،وه تقل من المستوى المقبول.
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مما سبق يمكن التوصل إلي اْلتي:
 وجود عالقة ذات دَللة معنوية بين المعلومات اَلقتصادية وأسعار اْلسهم ،وهذه العالقةتختلف من متغير إلي آخر ومن قطاع إلي آخر.
 َل تستطيع اْلسهم المدرجة بالبورصة الفلسطينية التحوط اتجاه التضخم (أن تكوناْلسهم قادرة على تحقيق زيادة في العائد المطلوب تساوي على اْلقل الزيادة في المستوى
العام لألسعار).
جدول رقم ( ) 9
نتائج اختبارَ tلختبار معنوية معامالت متغيرات الدراسة التي لها عالقة معنوية مع المتغير التابع
البيان
المتغيرات

beta

t

sig

BOOK

0.729

11.184

0.000

ROE

0.498

5.995

0.000

JORD

0.472

2.930

0.006

USA

0.451

2.770

0.010

IN

-.395

-2.364

0.025

يتبين من جدول رقم  9تن القيم ،الدفتري ،للسهم ه تكبر متغيرال الدراس ،الت

لها تأثير عل

تسعار األسهم ،يليها معدل العا د عل حقوق الملكي ،،ثم المتغيرال ارقتوادي ،األخرى ،حيث بلغ
معامل بيتا للقيم ،الدفتري ،0.729 ،وهذا يعن تن مقدار التغير ف سعر السهم ف حال ،زيادس تو
نقوان القيم ،الدفتري ،بوحدس نقدي ،واحدس سيكون بمقدار 0.729من الوحدس لنقدي ،،ويبين الجدول
تيضا تن المتغيرال المحاسبي ،لها تأثير تقوى من المتغيرال ارقتوادي ،،وهذا يؤكد رفض الفرضي،
القا ل ،بأنه " :ر تستطيع المعلومال المحاسبي ( ،معدل العا د عل حقوق الملكي ،،القيم ،الدفتري،،
ونسب ،الملكي ،،وجودس األرباح ) تن تفسير اختلفال تسعار األسهم بدرج ،تكبر من المعلومال
ارقتوادي ( ،التضخم ،تسعار ورف العملل األجنبي ،،نويب الفرد من الناتج المحل )".
*  = BOOKالقيمة الدفترية للسهم  = JORD ،معدل صرف الدينار إلي الشيكل = ROE ،معدل العائد على حقوق الملكية،

 = INمعدل التضخم= USA ،معدل صرف الدوَلر إلي شيكل
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 1-4النتائج
نن نتا ج اختبارال الفرضيال ف ظل األساليب اإلحوا ي ،المستخدم ،ف التحليل والت تجراها
الباحث عل بيانال عين ،الدراس ،المتمثل ،بالوحدال ارقتوادي ،المدرج ،ف البورو ،الفلسطيني،
خلل فترس 4002م4022-م ه كما يل :
 -2وجود علق ،طردي ،ذال درل ،معنوي ،ما بين معدل العا د عل

حقوق الملكي ،،والقيم،

الدفتري ،،ومعدل ورف العملل األجنبي ،من جه ،وبين تسعار األسهم من جه ،تخرى.
 -4ر توجد علق ،ذال درل ،معنوي ،ما بين نسب ،الملكي ،،وجودس األرباح ،ونويب السهم من
الناتج المحل من جه ،وبين تسعار األسهم من جه ،تخرى.
 -3وجود علق ،عكسي ،ذال درل ،معنوي ،ما بين معدل التضخم وتسعار األسهم.
 -2تعتبر القيم ،الدفتري ،للسهم تقوى متغيرال الدراس ،لها درج ،تأثير عل تسعار األسهم ،يليها
معدل العا د عل حقوق الملكي.،
 -5تستطيع المعلومال المحاسبي ( ،معدل العا د عل

حقوق الملكي ،،القيم ،الدفتري ،،ونسب،

الملكي ،،وجودس األرباح ) تن تفسير اختلفال تسعار األسهم بدرج ،تكبر من المعلومال
ارقتوادي ( ،التضخم ،تسعار ورف العملل األجنبي ،،نويب الفرد من الناتج المحل ) ".
 -6تن المعلومال المحاسبي ،بشكل عام وخاو ،القيم ،الدفتري ،ومعدل العا د عل حقوق الملكي،
يمكن ارعتماد عليها ف ترشيد قرار ارستثمار بدرج ،تكبر من المعلومال ارقتوادي.،
 -7ر تستطيع األسهم المدرج ،بالبورو ،الفلسطيني ،التحوط اتجاه التضخم.
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 2-4التوصيات
بناء عل ما تم التوول نليه من نتا ج ف هذه الدراس ،،فانه يمكن تلخيص تهم التوويال فيما
يل :
 -2تكثيف التوعي ،بأهمي ،المعلومال المحاسبي ،وتثرها عل البورو ،الفلسطيني ،وترشيد الق اررال
ارستثماري.،

 -4ضرورس قيام الشركال بنشر مجموع ،موحدس من النسب المحاسبي ،مع التقارير الربع سنوي،
يتمكن المستثمر من تقييم تداء هذه الشركال قبل اتخاذ قرار الشراء تو البيع ف

والسنوي ،حت

األسهم ،وخاص معدل العا د عل حقوق الملكي ،والقيم ،الدفتري ،للسهم.
البورو ،الفلسطيني ،بإنشاء قاعدس بيانال تاريخي ،لجميع

-3ضرورس قيام الجهال المختو ،ف

الشركال المدرج ،بالبورو ،الفلسطيني ( ،ربع سنوي ،و سنوي ) ،تحتوي عل جميع النسب المالي،
للشركال وعل

تسعار األسهم ،وعا د السهم السوق  ،وغيرها من البيانال والمعلومال الت

تهم

المستثمرين وتساعدهم ف ترشيد ق ارراتهم ارستثماري.،
 -2يوو

الباحث المستثمرين ف

البورو ،الفلسطيني ،ببناء ق ارراتهم ارستثماري ،عل

تساا

المعلومال المحاسبي ،وخاو ،عل تساا القيم ،الدفتري ،ومعدل العا د عل حقوق الملكي.،
 -5القيام بدراسال وتبحاث ف

ذال السياق ،ترتبط بمتغيرال تخرى ،ذلك إلثراء قاعدس البيانال

المرجو توافرها حول تسواق رتا المال.
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ال ا  :الخالصة
ف هذه الدراس ،قمنا بفحص العلق ،بين المتغيرال المحاسبي ( ،معدل العا د عل حقوق الملكي،،
القيم ،الدفتري ،،ونسب ،الملكي ،،وجودس األرباح ) كما قمنا بفحص العلق ،بين المعلومال رقتوادي،
( التضخم ،تسعار ورف العملل األجنبي ،،نويب الفرد من الناتج المحل

) ،كما تم مقارن،

القدرس التفسيري ،للمعلومال المحاسبي ،مع القدرس التفسيري ،للمعلومال ارقتوادي ،ف
اختلفال تسعار األسهم ،وذلك باستخدام تسلوب اررتباط وارنحدار ف
اعتمدل الدراس ،عل

تفسير

تحليل البيانال ،حيث

البيانال الربع سنوي ،والسنوي ،ألسعار األسهم ،والبيانال الربع سنوي،

للمعلومال ارقتوادي ،والبيانال السنوي ،للمعلومال المحاسبي ،،قد توولل الدراس ،نل

نتا ج

تهمها وجود علق ،طردي ،ذال درل ،نحوا ي ،بين القيم ،الدفتري ،و معدل العا د عل
حقوق الملكي ،و معدل ورف العملل األجنبي ،من جه ،وبين تسعار األسهم الربع سنوي ،من جه،
تخرى ،كما توولل الدراس ،نل تن المعلومال المحاسبي ( ،معدل العا د عل حقوق الملكي ،،القيم،
الدفتري ،،ونسب ،الملكي ،،وجودس األرباح ) تستطيع تن تفسير اختلفال تسعار األسهم بدرج ،تكبر
من المعلومال ارقتوادي ( ،التضخم ،تسعار ورف العملل األجنبي ،،نويب الفرد من الناتج
المحل ).
ومن تهم التووةيال التة تووةلل الد ارسة ،نليهةا ضةرورس قيةام المسةتثمرين فة البوروة ،الفلسةطيني،
ببنةةاء ق ة ارراتهم ارسةةتثماري ،عل ة تسةةاا المعلومةةال المحاسةةبي ،وخاوةة ،عل ة تسةةاا القيمةة ،الدفتريةة،
ومعةدل العا ةد علة حقةوق الملكية ،بدرجة ،تكبةر مةن المعلومةال ارقتوةادي ،،وضةرورس قيةام الشةركال
بنشر مجموع ،موحدس من النسب المحاسبي ،مع التقارير الربع سنوي ،والسنوي ،حت يتمكن المستثمر
من تقييم تداء هذه الشركال قبل اتخاذ قةرار الشةراء تو البيةع فة األسةهم ،وخةاص معةدل العا ةد علة
حقوق الملكي ،والقيم ،الدفتري ،للسهم.
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