جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة -الجزائر-

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم
فرع علوم التسيري ،ختصص مالية األسواق
بعنوان:

أثر اإلعالن عن سياسة توزيع األرباح
على السوق المالي

در اسة حالة عينة من الشركات الفرنسية للفتـرة الممتدة
من  2010إلى 2015
من إعداد المترشحة  :حورية بديدة

نوقشت و أجيزت علنا بتاريخ 07:جويلية 2019
أمام اللجنة املكونة من السادة:
أ.د/حممود فوزي شعويب(.................................أستاذ ،جامعة ورقلة) رئيسا
أ.د /عبد الوهاب دادن( ..........................أستاذ ،جامعة ورقلة) مشرفا ومقررا
أ.د/التجاين ابلرقي(...................................أستاذ ،جامعة سطيف) مناقشا
د/رشيد حفصي(.......................................أستاذ ،جامعة ورقلة) مناقشا
د /هشام غريب(.......................................أستاذ ،جامعة الوادي) مناقشا
د/محزة غريب(..........................................أستاذ ،جامعة املسيلة) مناقشا
السنة اجلامعية 2019/2018

جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة -الجزائر-

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم
فرع علوم التسيري ،ختصص مالية األسواق
بعنوان:

أثر اإلعالن عن سياسة توزيع األرباح
على السوق المالي

در اسة حالة عينة من الشركات الفرنسية للفتـرة الممتدة
من  2010إلى 2015
من إعداد المترشحة  :حورية بديدة

نوقشت و أجيزت علنا بتاريخ 07:جويلية 2019
أمام اللجنة املكونة من السادة:
أ.د/حممود فوزي شعويب(.................................أستاذ ،جامعة ورقلة) رئيسا
أ.د /عبد الوهاب دادن( ..........................أستاذ ،جامعة ورقلة) مشرفا ومقررا
أ.د/التجاين ابلرقي(...................................أستاذ ،جامعة سطيف) مناقشا
د/رشيد حفصي(.......................................أستاذ ،جامعة ورقلة) مناقشا
د /هشام غريب(.......................................أستاذ ،جامعة الوادي) مناقشا
د/محزة غريب(..........................................أستاذ ،جامعة املسيلة) مناقشا
السنة اجلامعية 2019/2018

اىل الوالدين الكرميني...
اىل زوجي الغالي...
اىل ابين احلبيب ...
اىل مجيع اخوتي ...
واىل كل طالب علم

اليكم جميعا اهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

بعد رحلة بحث و جهد و اجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث المتواضع ،نحمد هللا عز وجل
من بها علينا فهو العلي القدير ،
على نعمه التي َ
أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور "عبد الوهاب دادن"
لما قدمه لنا من جهد ونصح ومعرفة طيلة انجاز هذا البحث.
كما نتقدم بالشكر الجزيل ألستاذتنا الكرام الذين قبلوا مناقشة هذا العمل المتواضع
وعلى ما سوف يقدمونه من توجيهات وتصويبات

:ملخص
.هدفت هذه الدراسة إىل قياس أثر اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح على رد فعل السوق املايل الفرنسي
 إىل غاية2010  للفرتة املمتدة من،CAC40  شركة مدرجة يف املؤشر39  حدث ل ـ153 حيث مشلت العينة
 وخلصت. ولتحقيق هدف الدراسة مت االستعانة أبسلوب دراسة احلدث وأسلوب حتليل بياانت البانل.2015
 وأن التخفيض،الدراسة إىل أن هناك رد فعل للسوق املايل الفرنسي إلعالانت التغري يف توزيع األرابح يف نفس االجتاه
 كما أن هناك أتثري لتقلبات السوق املايل األخرية على رد فعل السوق إلعالانت،يف التوزيعات له أثر أقوى من الزايدة
.التغري يف توزيع األرابح بينما ال يوجد أتثري ملشاعر املستثمرين
 شركات، نظرية اإلشارة، عوائد غري عادية، رد فعل السوق املايل، إعالن عن سياسة توزيع الربح:الكلمات املفتاح
.فرنسية

Abstract :
This study aims at measuring the impact of dividend change announcements
on the French financial market, our sample consists of 153 dividend changes
announced by 39 firms listed on CAC40 index during the period of 2010 to 2015 .
In order to reach our goal, we use event study methodology and panel data
analysis.
We find a relation between dividend change announcements and the market
reaction, according to this result we conclude that dividend decrease change
announcements are more powerful than dividend increase change
announcements, also there is a relation between dividend change announcements
during up and down markets and the market reaction. In addition, there is no effect
of investor sentiment on the market reaction to dividend change announcements.
Keywords: dividend policy announcements, market reaction, abnormal returns,
signal theory, information content, French firms.
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مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
متهيد

تعد سياسة توزيع األرابح من بني أهم القرارات اليت على املسري املايل اختاذها ،وهو قرار مايل مرتبط بشكل
أيضا إشارة إىل األداء
واضح بعوائد املستثمرين .وال يعترب املستثمرون توزيع األرابح
مصدرا للدخل فحسب ،بل ً
ً
املستقبلي للشركات .لذلك ،عندما يرغب املسريون يف نقل أخبار إجيابية عن الشركة ،فإهنم سيعطون إشارة إىل

املسامهني اخلارجيني اليت قد تكون يف شكل زايدة يف األرابح املوزعة ،مما سيؤدي إىل زايدة يف سعر السهم.
شكل موضوع سياسة توزيع األرابح حمل نقاش واسع يف جمال الفكر املايل للشركات وحاولت العديد من
الدراسات استكشاف زوااي خمتلفة منه .إحدى هذه الزاوية هي رد فعل للسوق املايل إلعالانت توزيع األرابح .حيث
يؤكد ميلر ومودجيلياين ( Miller and Modigaliani )1961أنه يف سوق رأس مال كفء ،ومع وضع سياسة
استثمار معينة ،فإن األرابح املوزعة ال عالقة هلا بقيمة أسهم الشركات .ومع ذلك فقد رفضت العديد من النظرايت
هذه الفكرة ،من خالل دعم فكرة أن سياسة توزيع األرابح تؤثر على قيمة الشركة .حيث أجريت حبوث نظرية
ودراسات اختبارية إلجياد تفسريات عقالنية ختص توزيع األرابح ،من أجل فهم دورها احلقيقي يف تقييم الشركة .هذه
التفسريات أساسها عدم كمال السوق ،مثل الضرائب ،وتكاليف الوكالة وعدم متاثل املعلومات .وفيما يتعلق بعدم
متاثل املعلومات وسياسة توزيع األرابح ،تؤكد نظرية االشارة أن سياسة توزيع األرابح تعمل كوسيلة لنقل املعلومات
اخلاصة من مسريي الشركة إىل السوق .أما فرضية التدفق النقدي احلر فتفرتض أن توزيع األرابح يعمل كوسيلة
لتصريف التدفقات النقدية الفائضة.
قام ) John and Williams )1985( ،Bhattacharya (1979و Miller and Rock

( )1985بتقدمي النماذج الكالسيكية لنظرية اإلشارة ،اليت تنص على أنه يف ظل نقص املعلومات ،سيكون توزيع
األرابح مبثابة إشارة للتدفقات النقدية املتوقعة .الفكرة األساسية هلذه النماذج هي أنه إذا اعتقد املستثمرون أن قيمة
الشركة ترتبط بشكل مباشر مببالغ األرابح املوزعة ،فإن أحد أكثر الطرق فعالية إلرسال إشارة إىل السوق حول قيمة
إعالان غري متوقع لتغري توزيعات األرابح .أي أن الشركات تقوم ابلتغيري من توزيع األرابح لإلشارة
الشركة سيكون ً

آبفاق تطورها املستقبلية ،مما يقلل من عدم التماثل يف املعلومات .وابلتايل ،فإن زايدة األرابح املوزعة تشري إىل حتسن
يف حالة الشركة املستقبلية ،واليت ينبغي أن تعكس زايدة يف أسعار األسهم ،يف حني أن اخنفاض األرابح املوزعة يشري
إىل ظروفها املتدهورة ،واليت وفقا هلذه النظرية سيكون هناك اخنفاض يف أسعار األسهم.

مت إجراء عدد كبري من الدراسات التجريبية للتحقق من أتثري إعالانت التغري يف توزيع األرابح على عوائد
األسهم .وذلك عن طريق فحص مدى استجابة العوائد غري العادية لألسهم للمحتوى املعلومايت لتوزيع األرابح.

أ
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وتوصلت هذه الدراسات إىل نتائج متضاربة .حيث تظهر بعض الدراسات أبن إعالن التغري يف توزيع األرابح يرتبط
بشكل إجيايب مع العوائد غري العادية .ويؤكد املؤيدون عن نظرية إشارة توزيع األرابح أبن العوائد غري العادية الناجتة
عن إعالانت تغيري توزيع األرابح ترسل معلومات داخلية حول اآلفاق املستقبلية للشركة .ومع ذلك مل تتوصل بعض
الدراسات لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني تغري توزيع األرابح ورد فعل السوق املايل .ابإلضافة إىل ذلك قامت
جمموعة من الدراسات بدراسة العالقة بني إعالانت التغيري يف توزيعات األرابح والتغري يف األرابح املستقبلية ،وهل
التغري االجيايب(السليب) يف توزيعات األرابح يرتبط بشكل إجيايب (سليب) ابألرابح املستقبلية ،وهو ما يتفق مع فرضية
نظرية االشارة .حيث توصلت الدراسات إىل نتائج متضاربة.
ابإلضافة إىل ذلك قامت بعض الدراسات إبدخال عدد من املتغريات اليت ميكن أن تؤثر على استجابة اسعار
االسهم لإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح .فهناك دراسات حاولت التحقق من أتثري ظروف السوق املايل على
تفضيالت املستثمرين لتوزيع األرابح ،وهل ختتلف استجابة املستثمرين لإلعالن عن التغري يف توزيع االرابح بناءً على

حالة السوق املايل ،حيث مل يكن هناك اتفاق يف النتائج .وبناءً على دراسة ميلر ( Miller )1986واليت ترى أنه
ميكن ربط مشاعر املستثمرين وأتثريها على عوائد االسهم فيما يتعلق بقرار توزيع األرابح .حاولت بعض الدراسات
التحقق من ذلك وقد كانت هناك بعض االختالفات.
انطالقا مما سبق ميكن القول أبن توزيع األرابح مبثابة لغز " "dividend puzzleوموضوع مثري للجدل يف
عاما كتب فيشر بالك (" Fischer Black )1976كلما نظران
األدبيات املالية للشركات .فمنذ حنو أربعني ً
بصعوبة إىل صورة توزيع األرابح ،كلما كان األمر يبدو وكأنه لغز ،مع قطع ال تتناسب مع بعضها" ،ويف سنة
) (2001حدد Brealey, Myers and Marcusقائمة ابملشاكل اليت مل يتم حلها بعد يف جمال املالية ،وكان
أحدها موضوع توزيع األرابح .وبناءً على نتائج البحوث حول موضوع احملتوي املعلومايت لتوزيع األرابح يثبت أن
هذا املوضوع ما زال البحث قائما فيه.
ابستخدام عينة تتكون من الشركات الفرنسية املدرجة يف املؤشر  CAC40حناول تقدمي املزيد من األدلة
حول فرضية االشارة لتوزيع األرابح ،حيث يعترب السوق املايل الفرنسي من أكثر األسواق األوروبية املوزعة لألرابح.
فوفقا لتقرير  Henderson Global Investorsالصادر يف  17نوفمرب  2014بلغت توزيعات األرابح على
املستوى األورويب  153مليار دوالر يف الربع الثاين من عام  ،2014بزايدة قدرها  ٪ 18حيث كانت الشركات
الفرنسية هي األكثر توزيعا لألرابح يف القارة األوروبية مبعزل عن اململكة املتحدة.

ب

مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أ-

طرح اإلشكالية:

اإلشكالية الرئيسية:

على ضوء ما سبق ،تتضح معامل اإلشكال الرئيسي يف السؤال التايل:
إىل أي مدى ميكن أن يؤثر اإلعالن عن سياسة توزيع األرابح للشركات الفرنسية على السوق املايل؟
اإلشكاليات الفرعية:

ويقودان اإلشكال املطروح إىل طرح األسئلة الفرعية التالية:
 هل اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية يؤدي إىل حتقيق متوسط عائد غري عاديتراكمي؟
 هل اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية يف ظل تقلبات السوق املايل األخرية يؤديإىل حتقيق متوسط عائد غري عادي تراكمي؟
 ما طبيعة العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية والعوائد غري العاديةالرتاكمية؟
 هل ختتلف استجابة العوائد غري العادية الرتاكمية لإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسيةوفقا لتقلبات السوق املايل األخرية؟
 هل يشري اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية للتغري يف األرابح املستقبلية؟ هل هناك أتثري ملشاعر املستثمرين على العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركاتالفرنسية والعوائد غري العادية الرتاكمية؟
أ -فرضيات البحث:

هبدف السيطرة على موضوع البحث واإلجابة على كل من اإلشكالية الرئيسية السابقة واشكاليته
الفرعية ،قمنا بوضع الفرضية األساسية التالية:
يؤثر اإلعالن عن سياسة توزيع األرابح للشركات الفرنسية على السوق املايل.
وتقودان الفرضية الرئيسية إىل طرح جمموعة من الفرضيات الفرعية اليت حناول اختبار صحتها كما يلي:

ت
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 يؤدي اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية إىل حتقيق متوسط عائد غري عاديتراكمي؛
 يؤدي اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية يف ظل تقلبات السوق املايل األخرية إىلحتقيق متوسط عائد غري عادي تراكمي؛
 توجد عالقة طردية بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية والعوائد غري العاديةالرتاكمية؛
 ختتلف استجابة العوائد غري العادية الرتاكمية لإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسيةوفقا لتقلبات السوق املايل األخرية؛
 يشري اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية للتغري يف األرابح املستقبلية؛ هناك أتثري ملشاعر املستثمرين على العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسيةوالعوائد غري العادية الرتاكمية؛
ب -مربرات اختيار املوضوع:
إن اختياران هلذا املوضوع كانت وراءه الدوافع التالية:
 مواصلة العمل يف دراستنا السابقة وتطويرها ،من خالل دراسة أحداث التغري يف التوزيع وليس التوزيعيف حد ذاته ،وهو ما يعترب ذا جدوى أكثر يف سياسة توزيع األرابح ،ابإلضافة إىل دراسة جمموعة من
االحداث على مدى عدة سنوات (من خالل استخدام حتليل بياانت البانل) وليس سنة واحدة فقط
(مقاطع عرضية) ،وأيضا من خالل تطبيق جمموعة خمتلفة من مقارابت أسلوب دراسة احلدث.
 نظرا ملا للموضوع من أمهية لألكادمييني ،املستثمرين واحملللني. ابراز امهية دراسة احلدث نظرا النعدام استخدام هذا األسلوب يف البحوث اجلزائرية خاصة وقلةاستخدامها يف الدراسات العربية عامة –يف حدود علم الباحثة-على الرغم من تعاظم أمهيتها يف
األوساط األكادميية وتزايد عدد الباحثني املستخدمني هلا على املستوى الدويل.
ت -أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف هذه الدراسة يف النقاط التالية:
 دراسة سلوك السوق اجتاه إعالانت التغيري يف توزيعات األرابح ،وذلك لتقدمي أدلة إضافية ذاتعالقة بفرضية "احملتوى املعلومايت لتوزيع األرابح" .واليت قد تكون ذات أمهية لألكادمييني ،ابإلضافة
إىل املستثمرين ألهنا ستساعدهم على اختاذ قرارات حول استثماراهتم ،مثل شراء وبيع األسهم،

ث
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واحملللني ألن توقعاهتم وتوصياهتم ستكون أكثر جدوى إذا كان احملللون يدركون ما إذا كانت سياسة
توزيع األرابح تؤثر على الشركات واألسواق؛
 دراسة أتثري حالة السوق الصاعد والنازل على رد فعل السوق لإلعالن عن التغري يف توزيع االرابح.وتعترب هذه الدراسة من بني الدراسات القلة اليت تناولت هاته اجلزئية؛
 حيلل هذا البحث سوق أوروبية ذات خصائص خمتلفة عن ابقي األسواق األخرى واملتمثلة يفالسوق الفرنسية .واليت تعترب من بني األسواق اليت مازال البحث قائم فيها ،وهي حباجة إىل حبث
أكثر ،حيث أن اجلزء األكرب من البحث التجرييب قد مت تنفيذه يف السوق األمريكية .يف عدد أقل،
يف البلدان املتقدمة األخرى ،مثل كندا واململكة املتحدة؛
 التعرف على أسلوب دراسة احلدث ،ومدى أمهيته يف مثل هذا النوع من الدراسات؛ث -أمهية الدراسة:
تعود أمهية الدراسة إىل النقاط التالية:
 تقوم الدراسة ابستخدام جمموعة كبرية من أساليب دراسة احلدث يف االفق القصري ،قصد التأكدمن متانة النتائج والتعريف أكثر هبذه االساليب؛
 يعترب موضوع دراسة أثر االعالن عن التغري يف توزيع األرابح على العوائد غري العادية ،وموضوعدراسة حالة السوق ومدى أتثريها على العالقة السابقة ،ابإلضافة إىل تطبيق أسلوب دراسة احلدث
خاصة مقاربة اشرتي واحتفظ لقياس العوائد غري العادية buy-and-hold” abnormal
 ،“ returnموضوع مل يتم تناوله ابللغة العربية من قبل-على حد علم الباحثة(-خلو املكتبة
اجلزائرية وندرة املكتبة العربية منه).
 املسامهة يف دراسة أثر مشاعر أو معنوايت املستثمرين على استجابة العوائد غري العادية لإلعالنعن التغري يف توزيع األرابح والقرارات املالية للشركات.
ج -حدود الدراسة:

تتمثل احلدود املكانية للدراسة يف السوق املايل الفرنسي ،والذي مت أخذ عينة منه للشركات املدرجة

يف املؤشر  ،CAC40ابعتباره املؤشر الرئيسي يف السوق والذي يعكس أداء السوق اإلمجايل وخمتلف
القطاعات يف البورصة ،ومت اختيار الشركات اليت قامت ابإلعالن عن توزيع أرابح نقدية ،وذلك بناءً على
مجلة من االعتبارات للوصول لألحداث النهائية ،وتشمل املعايري ما يلي:
 أن تكون الشركة مدرجة يف املؤشر  CAC 40لتلك السنة؛ أال تكون الشركة مؤسسة مالية؛ج
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 أن تتوفر عن الشركة املعلومات املالية الالزمة؛ أن تكون الشركة قد وزعت أرابح عادية يف العام احلايل والسابق؛ أال تكون هناك أحداث مشوشة خالل  5أايم تداول من إعالن توزيع األرابح.نتج عن هذه املعايري اختيار العينة النهائية من بياانت البانل غري املتوازنة لـ  153حدث ،قمنا بتوزيعها
اخنفاضا و 45استقرار،
حسب اجتاه التغري يف التوزيع ابلنسبة إىل كل سنة ،وذلك كما يلي 95 :زايدة و13
ً
واليت تتطابق مع  39شركة مدرجة يف املؤشر .CAC40
أما احلدود الزمنية للدراسة ،فشملت الفرتة املمتدة من سنة  2010إىل غاية سنة  ،2015واليت تعترب
فرتة كافية ملعرفة أتثري االعالن عن التغري يف التوزيع على رد فعل السوق املايل ،ومت أخذ هذه الفرتة حلداثتها
وبعده عن فرتة ازمة الرهن العقاري لسنة  ،2008واليت قد ختل ابلنتائج .ومن أجل احلصول على املعلومات
الالزمة خاصة فيما يتعلق ابلتغري يف التوزيعات النقدية ،وأسعار االسهم حلساب العوائد وتقدير معلمات منوذج
السوق وتقدير قيمة بيتا (املتعلقة ابملخاطر النظامية) ،فقد أضفنا املعلومات املتعلقة بسنة  .2009أما الفرتة
املأخوذة لدراسة عالقة االعالن عن التغري يف التوزيعات ابلتغري يف األرابح املستقبلية وكون هذه االخرية مت التعبري
عنها ابألرابح املستقبلية بعد سنة وبعد سنتني من االعالن فقد كانت الفرتة الالزمة للحصول على البياانت من
سنة  2009إىل غاية  .2017أخريا ف قد تطلب النموذج املستخدم لتقدير مشاعر املستثمرين استخدام
البياانت التارخيية للفرتة املمتدة من الربع األول لسنة  1998إىل غاية الربع الثالث لسنة .2017
ح -منهج البحث واألدوات املستخدمة:

لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة ،وحتليل أبعادها وحماولة إثبات أو نفي الفرضيات املتبناة ابلنظر إىل
طبيعة املوضوع وبغية الوصول إىل حتقيق أهداف الدراسة واإلحاطة مبختلف جوانبها ،مت االعتماد على
املنهج الوصفي وذلك ابلنظر إىل طبيعة العناصر اليت سيتم تناوهلا من خالل عرض اجلوانب النظرية لسياسة
توزيع األرابح والسوق املايل وكفاءته ،والتطرق لنظرية االشارة وفرضية احملتوى املعلومايت لسياسة توزيع
االرابح.

والختبار فرضيات الدراسة استخدمنا املنهج التحليلي ،حيث متت معاجلة كل من الفرضية األوىل
والثانية عن طريق أسلوب دراسة احلدث بناءً على خمرجات احلزمة اإلحصائية  ،Minitab14.1وذلك
ابستخدام العائد غري العادي الرتاكمي ملدة  3أايم لقياس رد فعل السوق جتاه إعالانت توزيع األرابح.
ولتقدير العوائد غري العادية مت األخذ بعني االعتبار ثالث مقارابت وذلك الختبار صالبة النتائج .حيث
ح
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مت اعتماد منوذج تسعري األصول املالية  CAPMومنوذج السوق عن طريقة استخدام طريقة املربعات الصغرى
العادية  ،OLSوتتمثل املقاربة الثالثة وفقا السرتاتيجية buy-and-hold” abnormal return for
 .share BHARsولدراسة الداللة اإلحصائية لوجود عوائد غري عادية نستخدم اختبار  tللعينة الوحيدة
أو اختبار Wilcoxonوهذا حبسب طبيعة البياانت املختربة ابعتبارها تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،أما
الفرضية الثانية فقد استخدمنا نفس الطريقة ،مع إضافة حالة السوق الصاعد والنازل .أما اختبار الداللة
اإلحصائية لوجود فروق يف املتوسطات بني حاليت السوق (صاعدة أو انزلة) نستخدم اختبار  tلعينتني
مستقلتني أو اختبار كروسكال واليس  Kruskal-Wallisوهذا حبسب طبيعة البياانت املختربة ابعتبارها
تتبع التوزيع الطبيعي أم ال.
أما االدوات املستعان هبا يف دراسة الفرضيات من الثالثة إىل الفرضية السادسة ،فاستخدمنا أسلوب
حتليل بياانت البانل ابالعتماد على برانمج  ،Eviews v10وذلك من خالل الطرق الثالث املخصصة
لتقدير منوذج االحندار (منوذج االحندار التجميعي ،منوذج اآلاثر الثابتة ،منوذج اآلاثر العشوائية) .وللمفاضلة
بني النماذج الثالث يتم االستعانة مبجموعة من االختبارات واملتمثلة يف اختبار  Hausmanواختبار
 .Breush Pagan LMوبعد اختيار النموذج املالئم لتوصيف أثر التغري يف التوزيع على العوائد غري
العادية قمنا ابالستعانة ابختبارات لتشخيص بعض املشاكل اليت قد نصادفها يف النموذج واملتمثلة يف اختبار
 Breush Pagan Godfreyملشكلة عدم ثبات التباين ومشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء واليت يتم
تشخيصها من خالل معامل  Durbin Watsonوتصحيحها ،كما مت استخدام أسلوب  Whiteيف
تقدير النماذج.
خ -صعوابت البحث:

واجهتنا عند إعداد هذا البحث جمموعة من الصعوابت ،وحناول اإلشارة إىل بعضها من خالل

النقاط التالية:
 صعوبة احلصول على الدراسات اليت ركزت على السوق الفرنسي؛
 صعوبة احلصول على بعض املعلومات اليت ختص الدراسة من قاعدة معطيات Thomson Reuters
 Financialابلرغم من عديد حماوالت لالتصال هبم ونشكرهم على تعاوهنم معنا وذلك بسبب صعوابت
إدارية ،مما اضطر بنا األمر إىل مجعها من خمتلف املصادر املذكورة سابقا؛
 عدم التمكن من احلصول على توقعات احملللني فيما يتعلق بتنبؤاهتم حول مستوى توزيعات األرابح والذي
بناءً عليه كان ميكن إعطاء مصداقية أكثر للنتائج؛

خ

مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 عدم قدرتنا على احلصول على الربجمية اخلاصة بدراسة احلدث مما أدى بنا إىل اجرائها يدواي على عدد من
الربجميات ))Exel, Data sheet, Eviews؛
 صعوبة اجراء الدراسة يف األسواق العربية نظرا إىل ندرة بعض املعلومات اليت حتتاجها طبيعة مثل هذه
الدراسة من تواريخ اعالن للتوزيعات واسعار األسهم (جيب اال يكون تقطع يف البياانت) وهذا ما جعلنا
نلجأ ال السوق الفرنسي.
د -هيكل البحث:
قمنا من خالل هذه الدراسة ابلبحث عن أتثري االعالن عن سياسة توزيع األرابح على السوق املايل ،وذلك
ابلرتكيز على االعالن عن التغري يف التوزيعات النقدية ،ولإلجابة على إشكالية البحث وانطالقا من
الفرضيات مت تقسيم الدراسة إىل أربعة فصول كما يلي:
 الفصل األول :حيث خصص لإلطار النظري للدراسة ،وذلك فيما يتعلق بكل من سياسة توزيع األرابح
والسوق املايل ،وانطالقا من ذلك قسم هذا الفصل إىل ثالث مباحث ،تناول املبحث األول العناصر النظرية
لسياسة توزيع األرابح من أجل معرفة املفاهيم األساسية املرتبطة هبا ،ومن مث معرفة العوامل املؤثرة عليها،
وبعد ذلك التطرق إىل األنواع املمكنة لتوزيعات األرابح ،أما املبحث الثاين فقد تناولنا فيه مفاهيم عن
السوق املايل ،أدواته املالية ومؤسساته ،ابإلضافة إىل التطرق إىل كفاءة السوق املالية واملالية السلوكية ورفضها
لفرضية الكفاءة خاصة ما تعلق مبشاعر املستثمرين .يف حني كان املبحث الثالث حول عالقة تفسري نظرية
االشارة لسياسة توزيع األرابح من اجل دراسة احملتوى املعلومايت هلذه السياسة والتطرق الهم النماذج يف
هذا اإلطار.
 الفصل الثاين :تناول الدراسات السابقة للموضوع ،واليت مت تقسيمها إىل جزئيني ،اجلزء األول يتعلق
ابلدراسات السابقة اليت هتتم بدراسة العالقة بني االعالن عن توزيعات األرابح ورد فعل السوق املايل فقط
واجلزء الثاين الدراسات اليت تناولت العالقة بني االعالن عن توزيعات األرابح ورد فعل السوق املايل ابألخذ
بعني االعتبار أتثري متغريات أخرى ،وكل جزء مت تناوله يف مبحث خاص ،ومن أجل مقارنة الدراسة احلالية
ابلدراسات السابقة ،مت ختصيص مبحث اثلث للتعقيب على هذه الدراسات وحتليلها ومقارنتها مع ما جاء
يف دراستنا مع توضيح ما مييز دراستنا عن ابقي الدراسات.
 الفصل الثالث :خصص لتوضيح الطريقة واالدوات املعتمد عليها للقيام هبذه الدراسة ،حيث استهل هذا
الفصل ابلتعريف مبجتمع الدراسة ،مث استعرضنا العينة ومعايري اختيارها ،كما تطرقنا ألسلوب دراسة احلدث

د

مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بشكل عام كون هذا االسلوب غري معروف يف وطننا وقلة هي الدراسات العربية اليت استخدمته ،وذلك
ابلتطرق ألهم اخلطوات اليت يعتمد عليها إلجراء الدراسة ،ويف األخري تعرضنا ابلتفصيل إىل املنهج املتبع يف
الدراسة .وانطالقا مما سبق قسم هذا الفصل إىل مبحثني ،حيث تناول املبحث األول تقدمي جمتمع الدراسة
ووصف العينة املختارة وطرق مجع البياانت ،أما املبحث الثاين فقد تناولنا فيه املنهج واالدوات املستخدمة.
 الفصل الرابع :واألخري وفيه ألقى الضوء فيه على النتائج االحصائية ومناقشتها والتعليق عليها ،وذلك من
خالل ابراز النتائج االحصائية لكل فرضية على حدا ومناقشتها ومقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة.
حيث تناول املبحث األول النتائج االحصائية ،أما املبحث الثاين فقد تناولنا مناقشة النتائج.

ذ

الفصل األول :اإلطار النظري لسياسة توزيع األرابح والسوق املايل
متهيد:

تعد سياسة توزيع األرابح واحدة من أهم القرارات اليت جيب على املسري املايل اختاذها نظرا لعالقتها املباشرة
ابملسامهني والنعكاسها على سعر سهم الشركة يف السوق املايل .كما تعد من القرارات اليت يرتتب عليها أتثري على

اخلطط االستثمارية والتمويلية للشركة .وقد أجريت العديد من البحوث يف هذا املوضوع ،ولكنه ال يزال من غري
املمكن حتديد املستوى األمثل لألرابح اليت ستوزع على املسامهني.
أجريت حبوث نظرية ودراسات اختبارية إلجياد تفسريات عقالنية لتسديد توزيعات األرابح ،من أجل فهم
دورها احلقيقي يف تقييم الشركة .ومن بينها ما يتعلق بعدم متاثل املعلومات ،حيث ترى نظرية االشارة املرتبطة
بفرضية احملتوى املعلومايت لتوزيع االرابح  ،أن سياسة توزيع األرابح تعمل كوسيلة لنقل املعلومات اخلاصة بوضعية
واداء الشركة من املسريين إىل السوق املايل.
انطالقا مما سبق سوف نتطرق يف هذا الفصل إىل اجلانب النظري للموضوع ،من خالل التعريف بسياسة
توزيع األرابح وأنواعها والعوامل املؤثرة عليها ،ابإلضافة إىل التطرق إىل السوق املايل وتقسيماته وموضوع كفاءته
وما يناقضها خاصة فيما يتعلق مبشاعر املستثمرين ،ويف االخري سوف نعرج على نظرية االشارة وفرضية احملتوى
االعالمي لسياسة توزيع األرابح وأهم النماذج يف هذا اإلطار.

المبحث األول :االطار النظري لسياسة توزيع األرباح
تعد القرارات املالية من أهم القرارات اليت تتخذها املؤسسة ،كوهنا تعكس قرارات اسرتاتيجية ،ويعترب قرار
توزيع األرابح إحدى القرارات االسرتاتيجية فعلى املؤسسة قبل أن تتخذ أي قرار بشأهنا أن تراعي عدة عوامل،
كما نالحظ أن املؤسسات ال تسري على منهج واحد ابلنسبة لسياسة التوزيعات ،لذلك سنحاول من خالل هذا
املبحث معرفة املفاهيم األساسية املرتبطة بسياسة توزيع األرابح ،ومن مث معرفة العوامل املؤثرة على سياسة توزيع
األرابح ،مث بعد ذلك نتطرق إىل األنواع املمكنة لتوزيع األرابح.
املطلب األول :مفاهيم حول سياسة توزيع األرابح
ينتج عن النشاط االقتصادي للمؤسسة يف هناية كل دورة نتيجة حماسبية ،هذه النتيجة يف حالة ما إذا كانت
ربح تقوم املؤسسة إما ابحتجاز هذا الربح واستخدامه كمصدر داخلي لتمويل عمليات التوسع واملسامهة يف النمو،
أو بتوزيعه على املسامهني .غري أن ختصيص األرابح اليت حتققها املؤسسة ال بد أن يبىن على أساس القرارات املالية
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األخرى ،لذلك سنتطرق يف هذا املطلب إىل مفاهيم حول الربح ،مفهوم سياسة توزيع األرابح وعالقة قرار توزيع
األرابح ابلقرارات املالية األخرى.
الفرع األول :مفاهيم حول الربح

سوف نقوم بتعريف الربح بشكل عام مث نتطرق ملفهوم رحبية السهم.
أوال :مفهوم الربح :هناك مفهومان للربح مها:
أ -املفهوم االقتصادي :نعين ابلربح االقتصادي مقدار التغري يف القيمة الصافية للمؤسسة خالل فرتة زمنية
معينة .ووفقا هلذا املفهوم فإن الربح يدخل فيه كافة العناصر احملققة وغري احملققة) أرابح احليازة) والناجتة
من التغري يف القيم السوقية.
ب -املفهوم احملاسيب :يركز هذا املفهوم على األنشطة اليت حتدث خالل فرتة زمنية معينة بدال من إظهار التغري
يف صايف األصول فهذا املفهوم يؤدي إىل اإلفصاح عن أسباب هذا التغري واملكوانت املؤدية إىل الربح.
وميكن تقسيم الربح احملاسيب احملقق وفقا خلطوط اإلنتاج ،واألنشطة التشغيلية وغري التشغيلية ،األنشطة
املستمرة وغري املستمرة .فاملفهوم احملاسيب يعرف الربح ابإلشارة إىل األحداث والعمليات اليت ينتج عنها
اإليرادات واملصرفات خالل فرتة زمنية معينة ،غري أن كثريا من التغريات يف القيم السوقية لعناصر الثروة يتم
استبعادها.
وابلنسبة للمفهومني فقد أكد جملس معايري احملاسبة األمريكي على أن الربح احملاسيب ،والذي يقاس وفقا
ألساس االستحقاق ميتلك قدرة أكرب على قياس أداء املشروع وتوقع التدفقات النقدية املستقبلية لالستثمار يف
املشروع ،1حيث حيظى الربح احملاسيب مبزيد من االهتمام من طرف املستثمرين والدائنني واألطراف األخرى،
فالنسبة حلملة األسهم فإنه كلما زادت أرابح املؤسسة كلما زاد احتمال تعظيم توزيعات األرابح .أما ابلنسبة
للدائنني فإنه كلما زادت أرابح املؤسسة كلما زادت قدرهتا على سداد ديوهنا .كما يساعد الربح يف جذب رأس
املال من طرف املستثمرين اجلدد الذين أيملون يف احلصول على أرابح وتوزيعات لألسهم من العمليات املستقبلية
الناجحة.
مما سبق جند أن مؤشر الربح وقياسه يعترب من أهم األمور اليت يهتم هبا املستثمر يف األوراق املالية ذلك أنه
كلما زاد رقم األعمال كلما أمكن زايدة التوزيعات النقدية ،كما يهتم املستثمر مبعرفة نصيب كل سهم عادي من
األرابح السنوية املتحققة وهو ما تعكسه نسبة رحبية السهم الواحد حيث تعترب هذه النسبة مهمة ابلنسبة

 . 1كمال الدين الدهراوي ،حتليل القوائم املالية ألغراض االستثمار ،املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية ،ص.60
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للمستثمرين احلاليني واملرتقبني ،كوهنا تستخدم لتقييم أسعار األسهم وحتديد القدرة على سداد التوزيعات ومؤشر
ألداء املؤسسة.
اثنيا :رحبية السهم الواحد* :أو ما يسمى بعائد السهم العادي ،وهو عبارة عن نسبة الربح الذي يتحقق عن كل
سهم عادي خالل الفرتة املالية .وتعترب هذه النسبة من أهم النسب ويلجأ إليها املستثمرون احلاليون واحملتملون،
ونظرا ألمهيتها طالبت اهليئات احملاسبية العاملية ابإلفصاح عنها يف هناية قائمة الدخل ،وهو ما جاء يف املعيار

احملاسيب الدويل األول .ولقياس رحبية السهم العادي نقوم بطرح نصيب األسهم املمتازة من صايف نتائج العمليات
خالل الفرتة املالية حىت يتبقى صايف الربح املتاح لألسهم العادية ،مث نقسمه على املتوسط املرجح لألسهم العادية.
والذي ميثل عدد األسهم العادية اليت حققت األرابح خالل تلك الفرتة املالية ،وختتلف أرابح هذه األسهم كل
حسب اتريخ إصداره.1
الفرع الثاين :مفهوم سياسة توزيع األرابح.

سنحاول إعطاء تعريف حمكم لفكرة سياسة توزيع األرابح ،مث كيفية حتديد معدل توزيع األرابح.
أوال :سياسة توزيع األرابح :فيما يلي حناول إعطاء أكثر من مفهوم لسياسة توزيع األرابح:

 التوزيعات هي الصورة العكسية لألرابح احملتجزة ،ومن مث فإن سياسة التوزيعات ما هي إال املفاضلة بني
توزيع األرابح واحتجازها بغرض إعادة استثمارها .وعادة ما تشري سياسة توزيع األرابح إىل النسبة اليت
ينبغي توزيعها من األرابح احملققة.2
 ميكن أن تفهم سياسة املؤسسة يف توزيع األرابح من زاويتني ،فاألوىل متكننا من اإلجابة عن التساؤل
اخلاص مبقدار األرابح املعاد استثمارها ،والزاوية الثانية عن مقدار األرابح املوزعة ،لذلك فإن قرارات
توزيع األرابح تشري إىل نسبة األرابح اليت تقرر إعادة استثمارها داخل نفس املؤسسة لتمويل منوها
وتطورها داخليا .كما تشري هذه القرارات أيضا إىل حصة األرابح املوجهة للمسامهني تلبية لرغبتهم يف
حتقيق معدل مرد ودية مناسب.
 سياسة توزيع األرابح املثلى وهي "تلك اليت تضع توازان بني التوزيعات احلالية والتوسعات املستقبلية
لتعظيم قيمة السهم يف السوق".3

*

تقسم رحبية السهم الواحد حسب املعيار اخلاص به (املعيار احملاسيب الدويل رقم  )33إىل رحبية السهم الواحد األساسية ورحبية السهم الواحد املخفضة.

 1مؤيد راضي خنفر وغسان فالح املطارنة ،حتليل القوائم املالية :مدخل نظري وتطبيقي ،ط ،1دار املسرية ،عمان ،2006 ،ص.146
 2منري إبراهيم هندى ،الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات ،ط ،2منشاة املعارف ،االسكندرية ،2005 ،ص.307

 3عدانن اتيه النعيمي وسعدون مهدي الساقي وأسامة عزمي سالم وشقريي نوري موسى ،اإلدارة املالية :النظرية والتطبيق ،ط ،2دار املسرية ،عمان ،2008 ،ص.455
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وحتدد هذه القرارات درجة ارتباط املؤسسة مقابل التمويل اخلارجي وضرورة جلوؤها اىل سوق رؤوس األموال
للحصول على األموال الضرورية للنشاط.1
بناء على ما تقدم من مفاهيم خمتلفة لسياسة توزيع األرابح ميكن إعطاء تعريف شامل وموجز كتايل:
سياسة توزيع األرابح هي عملية املفاضلة بني توزيع األرابح –سواء كانت احلالية أو الناجتة عن فرتات
سابقة .أو إعادة استثمارها ،من أجل حتديد النسبة املقرر توزيعها من األرابح على محلة األسهم العادية ،من أجل
خدمة هدف إعادة أموال املسامهني ،كما هتدف املؤسسة إىل تعظيم ثروة املسامهني أو حتسينها.
اثنيا :نسبة األرابح املوزعة:

حتتسب هذه النسبة بقسمة األرابح املوزعة حلملة األسهم العادية خالل الفرتة على صايف الربح املتاح هلم.

وميكن احتساب هذه النسبة أيضا بقسمة نصيب السهم من التوزيعات على نصيب السهم من األرابح.
وتعكس نسبة التوزيعات تقومي اإلدارة لدالئل االستثمار يف املؤسسة .فاخنفاض النسبة يعين انه يتم
ختصيص نسبة كبرية – يف شكل زايدة رصيد األرابح احملتجزة – لتنفيذ فرص استثمارية مستقبلية ترى الشركة أهنا
قد تكون مرحبة .بيد أن اخنفاض نسبة التوزيعات قد تكون له داللة معاكسة ،إذ قد يعكس ذلك الضغوط املالية
املفروضة على املؤسسة من الدائنني لتخفيض التوزيعات .ومن انحية أخرى قد يعىن ارتفاع نسبة التوزيعات أحد
األمور اآلتية :إما نضج املؤسسة يف جماهلا اإلنتاجي ،أو قصور يف الفرص االستثمارية املرحبة املتاحة أمام املؤسسة،
أو رغبة اإل دارة يف احلفاظ على مستوى التوزيعات السائد يف السنوات السابقة حىت لو اخنفضت األرابح .2وال
يشرتط أن زايدة األرابح تنعكس يف زايدة التوزيعات رغم وجود عالقة بني األرابح والتوزيعات ،وكما يستدل من
منو التوزيعات كمؤشر على قوة املركز املايل للمؤسسة .3لذا فاهتمام املستثمر بنصيب السهم من األرابح املوزعة
يفوق اهتمامه بنصيب السهم العادي من األرابح احملققة.4
الفرع الثالث :عالقة قرار توزيع األرابح ابلقرارات املالية األخرى.
انطالقا من الدورات األساسية لنشاط املؤسسة (دورة االستغالل ودورة االستثمار ودورة التمويل) ،ميكن
مالحظة التفاعالت اليت حتدث بني القرارات املالية يف املدى الطويل .ففي البداية يتطلب النشاط االقتصادي
 1عبد الوهاب دادن ،دراسة حتليلية للمنطق املايل لنمو املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية :حنو بناء منوذج لرتشيد القرارات املالية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر،
 ،2008-2007غ منشورة ،ص.47
 2مؤيد راضي خنفر وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .112
 3عبد الغفار حنفي ،أساسيات االستثمار يف بورصة األوراق املالية :أسهم سندات .واثئق االستثمار .اخليارات ،د ط ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ،2005 ،ص .283
 4حممد البشري بن عمر ،دراسة أثر املتغريات املالية واالقتصادية على أسعار األسهم مع اإلشارة حالة :بورصة ،رسالة ماجستري ،ورقلة ،2009 ،غ منشورة ،ص.121
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للمؤسسة توفري التمويل الالزم ،بعدها تولد دورة االستغالل – يف ظل ظروف عادية – فوائض مالية تسمح
مبكافأة كل من دورة االستثمار (مرد ودية) ودورة التمويل (تكلفة التمويل) ،وهذا ما يدعى ابلتمويل الذايت.
وبذلك فإن اختاذ أي قرار مايل (استثمار ،متويل ،توزيع األرابح) ال ميكن أن يكون مبعزل عن ابقي القرارات
األخرى.1
أوال :عالقة قرار توزيع األرابح ابلقرار االستثماري:
هتتم القرارات االستثمارية ابختيارات املؤسسة للمشاريع اليت ال بد من إجنازها لضمان االستمرارية والبقاء.
ومن وجهة النظر املالية ،يعين قرار االستثمار التضحية ابلسيولة احلالية يف سبيل احلصول على إيرادات مستقبلية
تفوق رأس مال املشروع االستثماري.2
ويتم اختاذ قرار توزيع األرابح أبخذ بعني االعتبار اخلطة االستثمارية للمؤسسة ،أي خمطط املؤسسة يف
متويل استثماراهتا عن طريق التمويل الذايت دون اللجوء إىل االقرتاض ،فتعمد على حجز أكرب نسبة من األرابح
لتمويل هذه االستثمارات ،ويف هذه احلالة ،املؤسسة قبل أن تقرر كيفية استعمال أرابحها ،تدرس إمكانياهتا
االستثمارية ،فهي ال تقرر مقدار الربح املوزع إال بعد اختيار املشاريع االستثمارية اليت يكون عائدها أعلى من
تكلفة رأس ماهلا.3
إذن قرار توزيع األرابح هو نتيجة اختيار االستثمارات إذا كانت املؤسسة تسعى للمحافظة )(retenir

على أرابحها ألن لديها فرصة مناسبة لالستثمار يف مشاريع مرحبة )ذات مردودية( . 4
اثنيا :قرار توزيع األرابح كقرار متويلي:
تبحث قرارات التمويل يف الكيفية اليت تتحصل هبا املؤسسة على األموال الضرورية لالستثمارات .فهل
جيب عليها إصدار أسهم جديدة أو اللجوء إىل االستدانة ؟ .5وقبل التطرق إىل عالقة قرار توزيع األرابح بقرار
التمويل سوف نتعرض إىل عالقة قرار توزيع األرابح ابلتمويل الذايت ابعتباره أحد مصادر التمويل.

 1دادن عبد الوهاب ،مرجع سبق ذكره ،ص.116
 2املرجع السابق ،ص 44ص.95
Narjiss Boubakri et Imed Chkir et Yoser Gadhoum et Maher Kooli, la principes de la finance d'entreprise, gaétan morin, p178.
la politique de dividendes, posted by julien on january 2,2010 : http : //www.graphseo.net/la-politique-de-dividendes/ consulté le 6-8-2010.

 5دادن عبد الوهاب ،مرجع سبق ذكره ،ص.45
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أ-

عالقة قرار توزيع األرابح ابلتمويل الذايت:

يتمثل التمويل الذايت يف النتيجة اإلمجالية اليت يعاد استثمارها يف املستقبل بعد دفع توزيعات األرابح لينتج
عنها فائض نقدي  surplus monétaireحمقق من طرف املؤسسة من خالل نشاطها األساسي والذي حتتفظ
به لتمويل منوها املستقبلي .1ويتضح مما سبق أن توزيع األرابح هو الصورة العكسية للتمويل الذايت.
ب-

عالقة قرار توزيع األرابح بقرار التمويل اخلارجي:

تظهر العالقة بني قرار توزيع األرابح والتمويل اخلارجي عند جلوء املؤسسة يف بعض احلاالت إىل االعتماد
على املصدر اخلارجي يف توزيع األرابح ،وذلك لتجنب املشكلة االستثمارية الناجتة عن استخدام التمويل الذايت.
ويف مثل هذا املوقف ،قد يعكس قرار توزيع األرابح ابستخدام األموال اخلارجية مشكلة متويلية ،خاصة إذا ما
كان هذا سيؤثر على هيكل التمويل املناسب يف املؤسسة ،وهذا يعين ابلدرجة األوىل أن االجتاه حنو استخدام
املصدر اخلارجي لتمويل عملية توزيع األرابح ،البد وأن يتم ختطيطه يف ضوء حمددات اهليكل املناسب للتمويل،
أي مبا ال خيل هبدف تعظيم سعر السهم الواحد إىل أقصى حد ممكن (تعظيم ثروة املسامهني).
مما سبق ،ميكن أن نستنتج أن هناك ارتباط بني قرار توزيع األرابح وقرارات االستثمار والتمويل .ولعل هذا
االستنتاج يؤدي بنا إىل طرح السؤال التايل :هل تشكل سياسة توزيع األرابح يف املؤسسة اجتاها حتميا؟
جند أن معظم املؤسسات الناجحة متيل إىل حتقيق املزيد من االستقرار لسياسة توزيع األرابح ،والسبب يف
ذلك حمافظة املستثمر (املساهم) على مستوى دخل معني مناسب له ،وغالبا ما يتحدد هذا املستوى مبقدار
العائد الذي حيصل عليه من املؤسسة على أسهمه ،وعلى أساس أن ما حيصل عليه اآلن من حيث القيمة والقوة
الشرائية أفضل مما حيصل عليه مستقبال .كما أنه يف استقرار سياسة توزيع األرابح تقوية للمركز االئتماين
للمؤسسة ،وذلك جبانب اإلقبال من املسامهني ومحلة األوراق املالية األخرى على الشراء لكل ما تصدره املؤسسة
من أوراق مالية جديدة.
أما عدم استقرار سياسة توزيع األرابح ،قد يؤثر ابلطبع على مقدار األرابح املمكن احتجازها وكذلك
إعادة استثمارها يف املؤسسة .مما سبق تظهر أمهية سياسة توزيع األرابح يف املؤسسات ،كاجتاه ضروري.2

1

زغود ترب ،حمددات سياسة التمويل للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية :دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات االقتصادية ابلقطاعني العام واخلاص يف اجلزائر ،رسالة ماجستري،

ورقلة ،غ منشورة ،2009 ،ص.17
 2فتحي إبراهيم حممد امحد ،الفصل التاسع :قرارات توزيع األرابح ،faculty.ksu.edu.sa/74146/publications/…/ ،اتريخ الزايرة .2010-1-21
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املطلب الثاين :العوامل املؤثرة على سياسة توزيع األرابح.

تلعب العديد من العوامل دورا مهما عند اختاذ اجلمعية العامة لقرار توزيع األرابح فهناك مجلة من
االعتبارات اليت حتكم قرار اجلمعية العامة وميكن حصرها إىل مخسة أجزاء كما يلي:
الفرع األول :القيود القانونية والتعاقدية.

ابلنسبة للقيود القانونية ختتلف القواعد أو القيود القانونية اليت تؤثر يف سياسة توزيع األرابح من بلد إىل أخر

ومن زمن إىل أخر ومن اهم هذه القيود جند قيد إضعاف رأس املال حيث يتوقف هذا القيد على املقصود برأس
املال .فإذا كان املقصود به القيمة االمسية لألسهم املصدرة أو ما يطلق عليه برأس املال القانوين حينئذ ميكن أن
جترى التوزيعات من الزايدة املتمثلة يف الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة االمسية لألسهم وهو ما يطلق عليه رأس
املال اإلضايف إىل جانب ما ميكن احتجازه من أرابح السنة اليت جترى عنها التوزيعات .أما إذا كان املقصود رأس
املال القانوين إضافة إىل رأس املال اإلضايف .حينئذ سوف يقتصر التوزيع على ما ميكن احتجازه من أرابح .كما
جند قيد صايف األرابح والذي يقضي أبنه ال ينبغي أن جترى توزيعات ما مل تكن هناك أرابح سبق أن حتققت.1
ابإلضافة إىل ذلك هناك قيد عدم كفاية األصول لتغطية اخلصوم ويقضي هذا القيد أبنه ال ميكن أن تدفع
توزيعات نقدية إذا كان صايف املركز املايل للمؤسسة ال تساوي القيمة اإلمجالية ألسهم املؤسسة املتداولة .2وقيد
اإلعسار املايل حيث قد يوجد هذا القيد للحد من التصرف يف األرابح ويطبق على املؤسسة اليت تواجه نقصا يف
السيولة وعدم القدرة على مواجهة التزاماهتا لذلك قد يعذر على مثل هذه الشركات أن جترى أي توزيعات نقديه.

ابإلضافة إىل القيود القانونية هناك قيود تعاقدية فقد تتضمن االتفاقيات والعقود املربمة بني املؤسسة
والدائنني أو بينها وبني أصحاب األسهم املمتازة ،قد تتضمن بعض الشروط اليت حتد من حرية تصرف املؤسسة
حلماية الدائنني أو أصحاب األسهم املمتازة.
الفرع الثاين :الفرص االستثمارية املتاحة وفرص النمو.

يظهر أتثري الفرص االستثمارية املتاحة أمام املؤسسة على سياسة توزيع األرابح ،كون املؤسسة إذا مل ترغب
يف استثمار أرابحها أو أهنا ال ترغب يف استهالك ديوهنا (ختفيضها) فانه ميكن توزيع هذه األرابح نقدا .أما إذا مل

 1منري إبراهيم هندى ،الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات ،مرجع سبق ذكره ،ص.338

 2عبد الغفار حنفي ورمسية زكي قراي قص ،أساسيات التمويل واإلدارة املالية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2004 ،ص.405
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يتوفر لدى املؤسسة فرصة استثمارية مرحبة ،فانه ميكن استخدام هذه األرابح يف متويلها .1فمع بقاء العوامل
األخرى على حاهلا ،ينخفض حجم التوزيعات مع الزايدة يف حجم االستثمارات املتاحة ،والعكس صحيح.2
أما أتثري فرص النمو فنجد أن املؤسسات اليت تتمتع بفرص منو سريعة حتتاج للمزيد من املوارد املالية ،حيث
االعتماد على مصادر متويل ذايت قد يكون أفضل من اللجوء إىل مصادر متويل خارجية يف بعض احلاالت ،وهذا
ما يدعو املؤسسات إىل القيام ابحتجاز األرابح بدال من توزيعها.3
الفرع الثالث :حجم األرابح وتوفر السيولة.

تعترب قيمة األرابح-سواء احملققة أو املرتاكمة أو املتوقعة-وتوفر السيولة لدى املؤسسة يف مقدمة العوامل
اليت على اجلمعية العامة مراعاهتا عند اختاذ قرار معدل األرابح املوزعة ،فاملؤسسات اليت تعاين من عدم استقرار يف

األرابح املتولدة عادة ما متيل إىل وضع سياسة توزيع غري سخية ،وذلك على عكس املؤسسات اليت تتمتع بقدر
من االستقرار يف األرابح يرجع ذلك إىل رغبة املؤسسة يف جتنب اآلاثر السلبية حملتوى املعلومات* اليت تعكسها
سياسة التوزيعات ،وذلك عندما تعمد اإلدارة إىل ختفيض معدل األرابح املوزعة يف حالة اخنفاض األرابح.4
أما فيما خيص السيولة فيعد النقد وإدارة الدورة النقدية حمورا رئيسيا هلدف اإلدارة املالية أي ابهلدف قصري
األجل .وفيما يتعلق بتأثريها على سياسة توزيعها لألرابح ،فان النقد بوجه خاص والسيولة بوجه عام ،واحدة من
االعتبارات املهمة يف إقرار توزيع األرابح بوصفه تدفقا خارجيا ،5وعليه كلما كان النقد متوفرا والسيولة الكلية
للمؤسسة أكرب ،كلما كانت قابليتها على دفع التوزيعات أكرب .6فمع بقاء العوامل األخرى على حاهلا ،تزداد نسبة
األرابح املوزعة كلما توفر للمؤسسة املزيد من النقدية أو األصول سريعة التحويل إىل نقدية .ومن انحية أخرى،
فان املؤسسات اليت تنمو بسرعة ،عادة ما تفضل احلد من إجراء توزيعات .وحىت النقدية الفائضة عادة ما تكون
لغرض احليطة يف مواجهة عدم التأكد ،دون رغبة يف إجراء توزيعات.

 1املرجع السابق ،ص  405ص .402
2

منري إبراهيم هندى ،الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات ،مرجع سبق ذكره ،ص.328

 3املرجع السابق ،ص( .335بتصرف)
* يدخل هذا يف إطار نظرية اإلشارة اليت سوف نتطرق هلا يف املبحث الثالث من هذا الفصل.
 4املرجع السابق ،ص.334
5محزة حممود الزبيدي ،االدارة املالية املتقدمة ،مؤسسة الوراق ،عمان ،2004 ،ص.887
6
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الفرع الرابع :الضرائب.

أتخذ املؤسسة يف اعتبارها معدل الضريبة عند إقرارها لسياسة توزيع األرابح ،ومنيز هنا بني ثالث أنواع
للضرائب اليت تؤثر على سياسة توزيع األرابح:
النوع األول يتمثل يف الضرائب الشخصية حيث خيضع املساهم لضريبة شخصية على الدخل الذي حيصل

عليه سواء يف شكل توزيعات لألرابح أو من املكاسب الرأمسالية* اليت تتحقق من بيع أصول حيتفظ هبا لفرتة أطول

من الزمن .وبناء عليه لو أن معظم محلة أسهم املؤسسة من بني أولئك الذين تقع دخوهلم الشخصية يف شرحية
ضريبة عالية ،فقد يكون من صاحلهم إتباع املؤسسة لسياسة ضريبية حيتجز فيها أكرب قدر ممكن من األرابح،
بشرط أن تكون لديها فرص استثمارية مالئمة توجه إليها األرابح احملتجزة ،وذلك حىت ال تثري الشك لدى
مصلحة الضرائب من أن اهلدف من االحتجاز هو جمرد سبيل للتهرب من الضريبة .أما إذا كان السواد األعظم من
محلة األسهم ختضع دخوهلم لشرحية ضريبية منخفضة ،حينئذ قد تكون سياسة التوزيع السخية هي املفضلة،1
وتزداد املشكلة تعقيدا إذا ما حدث تفاوت بني املستثمرين يف معدل الضريبة الشخصي على الدخل ،مما يؤدي إىل
حدوث تباين يف أتثري الضرائب الشخصية.
أما النوع الثاين فيتمثل يف الضريبة على املبالغة يف حجز األرابح فقد تقوم املؤسسة ابحتجاز األرابح بدل

توزيعها ،ويف املقابل حيصل املساهم على الدخل من خالل املكاسب الرأمسالية ،فإذا تراكم لدى املؤسسة
استثمارات شبه سائلة نتيجة حجز األرابح ،وجتاوز هذا احلجز املستوى املقبول ،فقد تلجأ بعض األنظمة لفرض
ضريبة إضافية على ذلك اجلزء من الرتاكمات.
ويتمثل النوع الثالث يف الضرائب على أرابح املؤسسات حيث تشجع امليزة الضريبية للديون الناجتة عن
خصم الفوائد من الوعاء الضرييب استخدام الديون يف التمويل ،ونتيجة لذلك فانه يف األجل الطويل ميكن التوسع
يف استخدام التمويل ابلديون ،مما يعين مزيد من التدفق النقدي اخلارج من املؤسسة يف شكل فوائد بينما يتبقى
اجلزء األقل ملقابلة التوزيعات النقدية.2

* جند أن الضريبة على األرابح أو املكاسب الرأمسالية اقل بصفة عامة عن تلك اليت تفرض على التوزيعات ،كما أن املساهم إذا ابع سهمه فان هذا السعر املتضمن ملكاسب رأمسالية
خيضع للضريبة على األرابح الرأمسالية ،أما إذا مل حتتجز املؤسسة أي أرابح وقامت بتوزيعها نقدا ،فان هذه التوزيعات ختضع للضريبة الشخصية على التوزيعات واليت يدفعها املساهم
بنفسه.
1

منري إبراهيم هندى ،الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات ،مرجع سبق ذكره ،ص 334ص.336

 2عبد الغفار حنفي ورمسية زكي قرايقص ،مرجع سبق ذكره ،ص.405-403
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الفصل األول :اإلطار النظري لسياسة توزيع األرابح والسوق املايل
الفرع اخلامس :عوامل أخرى.

ابإلضافة إىل العوامل السابقة هناك عوامل أخرى جيب على املدير املايل أن أيخذها يف احلسبان عندما
يشكل أو يرسم مستوى التوزيعات احلالية أو خيطط سياسة التوزيعات املستقبلية ومن أهم هذه العوامل جند مثال
تكلفة اإلصدار ،فاعتماد املؤسسة على مصادر متويل خارجية ينطوي يف حالة األسهم والسندات على تكلفة

اإلصدار ،هذا إىل جانب احتمال اخنفاض القيمة السوقية للورقة املالية ،بسبب اإلصدار اجلديد .ومع بقاء العوامل
األخرى على حاهلا ،يتوقع أن يرتفع نصيب الورقة املالية من تلك التكاليف ابلنسبة للمؤسسات الصغرية ،أو حىت
للمؤسسات الكبرية عندما يكون حجم اإلصدار صغري .وعليه عندما تريد املؤسسة متويل األصول عن طريق
األموال اخلاصة وتفاضل بني احتجاز األرابح أو إصدار أسهم جديدة ،تقوم املؤسسة بتخفيض معدالت التوزيع
واحتجاز األرابح الستخدامها يف متويل مشاريعها االستثمارية .كما جند تكلفة املعامالت ،فاملستثمر الذي يرغب
يف زايدة حصة مسامهته يف رأس مال املؤسسة ،يفضل أن يكون ذلك عن طريق احتجاز نصيبه من الربح ،بدال
من حصوله على توزيعات مث استخدام حصيلتها يف شراء املزيد من األسهم .والسبب يف ذلك هو رغبته يف جتنب
تكلفة املعامالت واليت عادة ما يكون نصيب الورقة الواحدة منها مرتفعا عندما يتضمن أمر الشراء عددا صغريا من
األوراق.1
ابإلضافة إىل ذلك جند أتثري احملتوى ملعلومايت لسياسة توزيع األرابح ،حيث حيتوي مستوى التوزيعات

على إشارات ،لذا فان املسري ال يقدم على دفع توزيعات إال إذا كانت ذا داللة على مستقبل مبشر للمؤسسة.

كما اهليكل املايل للمؤسسة وتوفر طاقة اقرتاضيه له أتثري على سياسة توزيع األرابح حيث إذا كان للمؤسسة
هيكل مايل مستهدف فال ميكنها جتاوز هذا اهلدف ،مما قد حيد من سياسة التوزيع أو من انحية القدرة على
االستدانة ،فلو كانت نسبة الرفع املايل منخفضة فان املؤسسة ميكنها اللجوء للتمويل اخلارجي ،وحني بلوغها

النسبة احلرجة من االستدانة عندها جيب عليها االعتماد على التمويل الذايت ،وهو ما سوف يؤثر على التوزيعات
املدفوعة .2كما ميكن للمؤسسة إذا كان لديها طاقة لالستدانة غري مستخدمة وتتمتع مبركز مايل قوي ،ميكنها من
احلصول على ما حتتاجه من موارد مالية بسرعة وبشروط مالئمة .مثل هذه املؤسسة ميكنها أن جتري توزيعات
بنسبة كبرية من األرابح احملققة ،حىت لو كانت تعاين من نقص يف السيولة.3

 1منري إبراهيم هندى ،الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات ،مرجع سبق ذكره ،ص.337
 2بن الظب علي ،دراسة أتثري اهليكل املايل وسياسة توزيع األرابح على قيمة املؤسسة االقتصادية املدرجة ابلبورصة :دراسة حالة عينة من الشركات املدرجة بسوق الكويت
لألوراق املالية خالل الفرتة  ،2006-2008رسالة ماجستري ،غري منشورة ،جامعة ورقلة ،2009-2008 ،ص.127
3

منري إبراهيم هندى ،الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات ،مرجع سبق ذكره ،ص.335
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الفصل األول :اإلطار النظري لسياسة توزيع األرابح والسوق املايل
املطلب الثالث :أنواع سياسة توزيع األرابح.

بعدما مت التطرق ملفهوم سياسة توزيع األرابح والعوامل املؤثرة فيها ،فانه على املؤسسة أن أتخذ تلك العوامل
بعني االعتبار قبل أن تتخذ السياسة املناسبة لتوزيع األرابح ،ويف هذا اإلطار جند عدة أنواع لتوزيع األرابح.
الفرع األول :سياسة التوزيعات النقدية.

وهي السياسة الطبيعية لتوزيع األرابح ،وميكن للمؤسسة أن توزع جزء أو كل أرابحها ،وأتخذ هذه السياسة

األشكال التالية:
أوال :سياسة توزيعات إمجايل األرابح:
اقرتح  (1966( Rubnerتوزيع إمجايل أرابح األسهم ،لكن يف الواقع العملي املؤسسات ال تعتمد هذه
االسرتاتيجية كوهنا مل تلقى تشجيعا سواء من طرف املسامهني أو بسبب فرض ضرائب.
اثنيا :سياسة غياب التوزيعات:
يرى كل من  )1966(Clarkson et Elliotابن التوزيعات تعترب ترف  luxeابلنسبة للمؤسسات
واملسامهني فال داعي إلجراء توزيعات ،لكن يف الواقع العملي فانه من الناذر أن توجد مؤسسات تقوم ابالحتفاظ
جبميع أرابحها يف االحتياطات دون القيام إبجراء أي توزيعات.1
اثلثا :سياسة توزيع الباقي من األرابح:

وفقا هلذه السياسة فان املؤسسة تعطي األولوية للمشاريع االستثمارية املرحبة وما تبقى من أرابح يتم

توزيعه .2إن هذه السياسة مبنية على حقيقة أن املستثمرين يفضلون األرابح احملتجزة شرط أن يعاد استثمارها
مبعدل عائد يفوق ذلك املعدل الذي يستطيع املستثمر نفسه احلصول عليه من خالل استثمارات بديلة ذات
خماطر مماثلة.3
رابعا :سياسة التوزيعات املستقرة:

الحظ الباحثون ومن بينهم جون لنرت ( )1956ابن املؤسسات متيل إىل إتباع نسبة توزيعات مستقرة نسبيا
على املدى الطويل .4وال يقتصر وصف االستقرار على التوزيعات اليت تتميز ابلثبات من سنة ألخرى .فإذا كانت
1

Mondher Bellalah, Réflexion sur la politique optimale de dividendes en présence de coûts d'information, cahiers de recherche
n°200009, université paris IX Dauphine, p 4-5.
2
Ipid, p5.
3

عدانن اتيه النعيمي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.460
Mondher Bellalah,op cit, p5
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الفصل األول :اإلطار النظري لسياسة توزيع األرابح والسوق املايل
الزايدة (االخنفاض) يف التوزيعات من عام ألخر بشكل منتظم فيمكن وصفها أبهنا مستقرة .بتعبري آخر يقصد
ابستقرار التوزيعات استقرار منط التوزيعات.1
أما الصور اليت ميكن أن أيخذها مفهوم استقرار التوزيعات فهي ثالث صور كتايل:
أ -استقرار نصيب السهم من التوزيعات:
يقصد بذلك استقرار املبلغ الذي حيصل عليه املساهم من سنة ألخرى .وقد يعين ثبات يف القيمة املطلقة
لنصيب السهم من التوزيعات .كما قد يعين زايدة أو نقص مضطرد ومنتظم من سنة ألخرى .2فإذا زاد مستوى
التوزيعات -إذا توقعت املؤسسة زايدة يف األرابح-فيجب احملافظة على املستوى اجلديد للتوزيعات.3
ب -استقرار نسبة األرابح املوزعة:

تعين هذه السياسة أن تكون نسبة الربح املوزع اثبتة من سنة إىل أخرى .ونظرا الن الربح غري مستقر من
فرتة ألخرى فمبلغ التوزيعات سينقلب من فرتة ألخرى .فإذا مل حتقق املؤسسة أرابحا فان قيمة التوزيعات معدومة.4
ت -استقرار نصيب السهم من التوزيعات مع توزيعات إضافية:

حتاول هذه السياسة اجلمع بني السياستني السابقتني ،وذلك عن طريق إجراء توزيعات منخفضة للسهم
ولكن بصورة مستمرة ومنتظمة ،وإجراء توزيعات إضافية وذلك يف الفرتات اليت حتقق فيها املؤسسة قدرا من املرونة.
فاملستثمر إبمكانه احلصول على مبلغ مستقر يتمثل يف احلد األدىن من التوزيعات ،فإذا كانت أرابح املؤسسة
وتدفقاهتا متغرية ،فهذه السياسة متثل اختيارا جيدا.5
خامسا :سياسة توزيع األرابح غري املستقرة:

تتميز التوزيعات يف هذه السياسة بنموها مبعدل غري اثبت ،وتكون مناسبة للمؤسسات حديثة النشأة ،ففي
بداية مرحلة النمو السريع تتجه املؤسسة إىل إعادة استثمار أرابحها ،وذلك على حساب إجراء توزيعات ،ومع

هناية تلك املرحلة تبدأ املؤسسة يف إجراء توزيعات مبعدالت أتخذ يف التزايد من سنة إىل أخرى ،وعند نقطة ما يف

 1منري إبراهيم هندى ،الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات ،مرجع سبق ذكره ،ص. 328
 2املرجع السابق ،ص. 332
 3عبد الغفار حنفي ،مرجع سبق ذكره ،ص .258
 4املرجع السابق ،ص ص.261-258
 5حممد صاحل احلناوي وجالل إبراهيم العبد ،اإلدارة املالية :مدخل القيمة واختاذ القرارات املالية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2006 ،ص.406
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الفصل األول :اإلطار النظري لسياسة توزيع األرابح والسوق املايل
مرحلة النضوج يبدأ معدل منو التوزيعات يف االخنفاض إىل أن يصل إىل مستوى تستطيع املؤسسة احلفاظ عليه يف
املدى الطويل ،وحينئذ يستقر معدل النمو.1
الفرع الثاين :التوزيعات يف شكل أسهم.

رغم أن الشائع يف توزيع األرابح هو الشكل النقدي ،إال أن املؤسسة تستطيع أن توزع أرابحها على شكل
أسهم جمانية أو جتزئة األسهم أو معكوس جتزئة األسهم أو إعادة شراء األسهم كوسيلة من وسائل توزيع األرابح:
أوال :التوزيعات يف صورة أسهم جمانية:

ترتبط التوزيعات يف صورة أسهم جمانية* بسياسة التوزيعات النقدية للمؤسسة ،مبعىن حصول املستثمر على

عدد من األسهم بدال من حصوله على توزيعات نقدية** ،ويتحدد نصيب كل مستثمر من هذه التوزيعات بنسبة
ما ميتلك من أسهم يف املؤسسة ،ويتم سداد قيمة ما حصل عليه من نصيبه من األرابح احملتجزة ،على الرغم من
ذلك يطلق على هذه األسهم ابألسهم اجملانية أو أسهم املنحة .2ويكمن االختالف بني السياستني يف أن عملية
التوزيعات يف صورة أسهم جمانية ال تؤثر على املوقف األصلي للمسامهني احلاليني .فاملساهم حيصل على أسهم
إضافية (بدون تكلفة) وهبذا سوف يرتفع العدد الكلي لألسهم مما يرتتب عليه اخنفاض يف األرابح والتوزيعات
(لكل سهم) وسعر السهم.3
تلجأ املؤسسة إىل هذه السياسة عندما متلك احتياطات وأرابح حمتجزة بشكل كبري ،وترغب يف احتجاز
املزيد من األرابح على شكل احتياطات يف املستقبل لسبب ما ،كأن يكون هلا فرص استثمارية واعدة .لكن بعض
القوانني حتول دون ذلك ،حينئذ ميكن هلذه املؤسسة أن تزيد من رأمساهلا من خالل حتويل االحتياطات واألرابح
احملتجزة إىل حساب رأس املال ،4دون أن يكون ذلك على حساب املسامهني الذين حيصلون على أسهم يف
مقابلها ،مع فرصة أفضل لتحقيق معدل عائد مرتفع على استثماراهتم.

 1هواري سويسي ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية ابجلزائر ،أطروحة دكتوراه ،اجلزائر ،2008-2007،ص.177
* عادة ما تتم التوزيعات يف شكل أسهم عادية ،كما قد يتم إجراء توزيعات يف شكل أسهم ممتازة.
** وذلك انطالقا من أن املساهم قد يستعمل التوزيعات النقدية لشراء أسهم املؤسسة.

 2منري إبراهيم هندى ،الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات ،مرجع سبق ذكره ،ص.369
 3حممد صاحل احلناوي وجالل إبراهيم العبد ،مرجع سبق ذكره ،ص.409
 4عدانن اتيه النعيمي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.462
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الفصل األول :اإلطار النظري لسياسة توزيع األرابح والسوق املايل
وقد يكون السبب يف اللجوء إىل هذه السياسة هو ختفيض القيمة السوقية للسهم* يف حالة ارتفاع أسعار
أسهمها بشكل كبري يف سوق رأس املال ،فقد ينجم عن االرتفاع الكبري يف سعر السهم اخنفاض التعامل على
السهم بيعا وشراء نظرا الرتفاع سعره وهو ما يعين صعوبة تسويق سهم املؤسسة.1
اثنيا :سياسة جتزئة أو تقسيم األسهم:

ترتبط هذه السياسة مثل سابقتها بسياسة التوزيعات النقدية ،وتنطوي هذه السياسة على زايدة عدد

أسهمها إىل الضعف أو أكثر ،فمثال جيزئ كل سهم إىل سهمني جديدين ،غري أن هذه العملية ال تؤثر على ثروة
املسامهني (مضاعفة عدد األسهم يقابلها ابملثل اخنفاض يف سعر السهم).2
يرتتب على زايدة عدد األسهم عن طريق جتزئتها ختفيض األرابح والتوزيعات اليت حيصل عليها السهم ،وهو
ما يؤدي إىل ختفيض سعر السهم ،لذلك تفضل هذه السياسة عقب االرتفاع احلاد يف سعر السهم .3كما ميكن
أن يكون الدافع من هذه السياسة تشجيع التداول بعد اخنفاض سعر السهم ،األمر الذي يتيح الفرصة لصغار
املستثمرين لشراء األسهم ،ويساهم يف إضفاء صفة العمق واالتساع لتداول السهم.4
اثلثا :سياسة جتميع األسهم:

تتميز ظاهرة جتميع األسهم أبهنا ظاهرة انذره جدا ،ويقصد هبا جتميع عدد من األسهم يف سهم واحد

جديد أي ختفيض عدد األسهم مما يؤدي إىل زايدة القيمة السوقية للسهم وحيصر التصويت يف عدد معني من
األسهم خالل اجلمعية العامة .5فقد يكون السبب مشكالت خاصة تعاين منها املؤسسة ،أو بسبب كساد أصاب
القطاع الذي تنتمي إليه ،وهكذا فقد حيتوي القرار على إشارة سيئة حول وضع املؤسسة.6
رابعا :سياسة إعادة شراء األسهم:

تتضمن عملية إعادة شراء األسهم قيام املؤسسة بشراء بعض األسهم اليت أصدرهتا من قبل .هذا اإلجراء
يؤدي إىل خلق ما يسمى ابألسهم النقدية (أسهم اخلزينة) .وتلجأ املؤسسة إىل هذه العملية إذا كان لديها موارد
مالية متاحة تفوق احتياجاهتا االستثمارية ،حيث يكون من األفضل توزيع الفائض على املسامهني ،لكن املؤسسة

* التوزيعات يف صورة أسهم جمانية تؤدي إىل زايدة عدد األسهم اليت يتكون منها رأس املال ،والنتيجة اخنفاض رحبية السهم واخنفاض قيمته السوقية ابلتبعية.
 1حممد صاحل احلناوي وجالل إبراهيم العبد ،مرجع سبق ذكره ،ص.409
e

ZVI Bodi et Robert Merton, finance, 2 édition, Pearson, France, 2007, p 279.

 3حممد صاحل احلناوي وجالل إبراهيم العبد ،مرجع سبق ذكره ،ص.409
 4أرشد فؤاد التميمي وأسامة عزمي سالم ،االستثمار ابألوراق املالية :حتليل وإدارة ،ط  ،2004 ،1ص.41
 5املرجع السابق ،ص.42
 6منري إبراهيم هندى ،الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات ،مرجع سبق ذكره ،ص.79
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تقوم ابستغالل هذا الفائض يف عملية إعادة شراء األسهم وابلتايل تعترب هذه العملية بديال لعملية التوزيعات
النقدية .1وتتم عملية إعادة شراء األسهم أبسلوبني شائعتني مها :عروض املناقصات والشراء من السوق املفتوحة.
ابلرغم من األسباب اليت تدفع املؤسسة للقيام بعملية إعادة شراء األسهم واليت يرتتب عليها زايدة يف رحبية
السهم .فقد تؤدي أيضا إىل زايدة املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة نتيجة اخنفاض نسبة األموال اخلاصة يف اهليكل
املايل ،وابلتايل فاعلية هذه العملية تتوقف على ما إذا كان التأثري االجيايب لزايدة رحبية السهم أكرب مما حيقق يف
األخري زايدة حقيقية يف القيمة السوقية للسهم.2

المبحث الثاني :اإلطار النظري للسوق المالي
يعترب السوق املايل مبثابة وسيلة فعالة جلذب االستثمارات وتعبئة املدخرات ملواجهة الطلب التمويلي الذي
يليب احتياجات قطاع األعمال واملستثمرين ،ويتم ذلك من خالل تبادل جمموعة من األدوات املالية ومبساعدة
جمموعة من املؤسسات ،وال ميكن أن تؤدي السوق املالية الدور الفعال هلا إال إذا توفرت على مقومات الكفاءة
اليت تسهم يف التقييم اجليد للشركات املدرجة الذي يتم بناء عليه اختاذ القرار االستثماري.
يعد القرار االستثماري من القرارات احلامسة ابلنسبة للمستثمر الفرد ،حيث يعتمد جناح املستثمر داخل
سوق رأس املال وبقاءه على دقة القرار االستثماري املتخذ ،وقد بقيت النظرية املالية التقليدية (كفاءة السوق
املايل) لفرتة طويلة من الزمن هي الناظمة للقرارات االستثمارية كافة واليت ترى أن املستثمرين األفراد يعتمدون على
التوقع والتقومي ابالعتماد على املؤشرات االقتصادية ،ولكن بعد االستقصاء والبحث املطول للعديد من الباحثني
تبني أن املستثمرين األفراد تتأثر قراراهتم االستثمارية بسماهتم الشخصية ،ومستوايهتم املعرفية وحتيزاهتم العاطفية.
ابلتايل أصبح التكلم عن فرضية كفاءة السوق املايل ال خيلو من التطرق إىل ما يقابلها من املالية السلوكية.
بناء على ما سبق نتطرق يف هذا املبحث إىل ماهية السوق املايل ،أدواته ومؤسساته ،وأخريا كفاءة السوق
املايل وظهور املالية السلوكية.

 1عبد الغفار حنفي ورمسية زكي قرايقص ،مرجع سبق ذكره ،ص( .401بتصرف)
 2املرجع السابق ،ص ص .382-379
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املطلب األول :ماهية السوق املايل

إن لسوق املال عدة تعريفات حبسب اختصاص واضع التعريف أو وجهة التعريف ،كما أن له عدة
تقسيمات وفقا لعدة تصنيفات .حناول يف هذا اجلزء إعطاء بعض املفاهيم للسوق املايل لفهم أكثر ملعناه،
ابإلضافة إىل أهم تقسيمات السوق املايل شيوعا.
الفرع األول :مفهوم السوق املايل
حناول يف هذا العنصر إعطاء مفهوم للسوق املالية ،وذلك نظرا لتعدد التعريفات اليت تناولت مفهوم السوق
املايل ،واختالف تلك التعريفات فيما بينها ،من جهة مشوهلا ووضوحها.1
" السوق املالية هي وسيلة ينتفي (فيها شرط املكان) ،يلتقي خالهلا (املشرتون والبائعون والوسطاء
واملتعاملون اآلخرون واإلداريون) من ذوي االهتمامات (املادية واملهنية) ابألدوات (الرأمسالية والنقدية) أو
ب ـ (الصرف األجنيب) بغرض تداول وتوثيق وتعزيز األصول املختلفة (احلقيقية واملالية والنقدية  )...لفرتات
متباينة (طويلة وقصرية) اعتمادا على (قوانني وأنظمة وتعليمات) واىل حد ما (عادات وتقاليد وأعراف)
معتمدة (حمليا أو دوليا)".2
 السوق املالية هي "اجملال الذي يتم مـن خالله إصدار أدوات معينة ،للحصول على األموال الالزمة
للمشروعات اإلنتاجيـة وغريها ،وتداول هذه األدوات".3
 يقصد ابلسوق املايل مجيع األجهزة واملؤسسات اليت تعمل يف جتميع املدخرات بكافة أشكاهلا وآجاهلا،
وإعادة استثمارها بشكل مباشر أو غري مباشر.4
 هي السوق اليت جيرى التعامل فيها على األصول املالية أو النقدية ،وهذه األسواق تقوم بدور كبري يف
حتويل األموال من املقرضني إىل املقرتضني أو من الوحدات ذات الفائض يف الطاقات التمويلية إىل
الوحدات ذات العجز يف الطاقات التمويلية .وذلك من خالل األدوات املالية قصرية والطويلة األجل.5
تعكس هذه املفاهيم للسوق املايل جمموعة من اجلوانب ،واليت تساعد يف فهـم حقيقة السوق املايل وطبيعة
التعامل فيه ،وميكن توضيح هذه اجلوانب فيما يلي:

1مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان ،أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة ،اجلزء األول ،ط ،1كنوز اشبيليا ،الرايض ،2005،ص .34
 2معروف هوشيار ،االستثمارات واألسواق املالية ،ط ،1دار صفاء ،عمان ،2015 ،ص .58

 3مبارك بن سليمان آل فواز ،األسواق املالية من منظور إسالمي (مذكرة تدريسية) ،ط ، 1مركز النشر العلمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،اململكة العربية السعودية ،2010 ،ص .5
 4حممد صادق إمساعيل ،البورصات العربية بني التطوير والتحدايت املستقبلية :دراسة حتليلية مقارنة ألداء البورصات العربية ،ط ،1العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2016 ،ص
.13
 5عصام عبد اهلادي أبو النصر ،أسواق األوراق املالية (البورصة) يف ميزان الفقه اإلسالمي ،ط ،1دار النشر للجامعات ،القاهرة ،2006 ،ص .22
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 موضوع املبادلة يف هذه السوق هو املال ،واملال هنا يقصد به املال يف صورته النقدية ،وعلى ذلك ال
تدخل أسواق السلع ،كما ال تدخل فيه أسواق العمالت ،ألنه يتعامل هبا ابعتبارها سلعة تباع وتشرتى،
ويطلب الربح فيها من خالل فروق األسعار ،خبالف التعامل هبا يف سوق املال ،حيث يكون غرض
احلصول على املال متويل املشروعات ،أو سداد االلتزامات...؛
 تتمثل الوظيفة األساسية للسوق املالية يف تيسري حصول الفئات ذات العجـز املايل على األموال الالزمة
هلا من الفئات ذات الفائض املايل ،إما بطريق مباشـر ،أو بطريق غري مباشر؛
 تؤدي السوق املالية وظيفتها هذه من خالل أدوات مالية معينة ،كاألسهم والسندات وغريها؛
 تطلق السوق املالية على عملية تتكون من مرحلتني :إصدار األوراق املالية ،وتداول هذه األوراق؛
 تتناول السوق املالية احلاالت اليت يتم فيها إصدار وتداول األوراق املالية طويلة األجل ،كاألسهم
والسندات ،واحلاالت اليت يتم يف إصدار وتداول األوراق املالية قصرية األجل؛
 تتضمن األسواق املالية القنوات اليت ينساب فيها املال من قطاعات ومؤسسات وأفراد يف اجملتمع إىل
قطاعات ومؤسسات وأفراد آخرين ،من خالل بعض املؤسسات اليت تعمل كوسيط مايل بني اجملموعتني؛
 يستمد السوق املايل مفهومه من مفهوم السوق بشكل عام ،فيتم التعامل يف السوق املايل يف األموال
عرضا وطلبا ،سواء مت ذلك يف أماكن حمددة كما يف بورصات األوراق املالية ،أو مت بواسطة وسائل
االتصال املختلفة ،من خالل ما يعرف ابلسوق املوازية؛
 يتم يف السوق املالية إصدار وتداول األصول املالية بنوعيها ،اليت تعرب عن امللكية ،واليت تعرب عن املديونية،
ابإلضافة إىل أنواع من القروض اليت تصدر يف شكل أدوات مالية قابلة للتداول.1
انطالق مما سبق ميكن إعطاء تعريف للسوق املايل كما يلي:
السوق املايل هو جمال يتكون من جمموعة من األجهزة واملؤسسات اليت تعمل على مجع األموال من
أصحاب الفائض حنو أصحاب العجز املايل ،إما بطريق مباشـر ،أو غري مباشر ،وذلك عن طريق إصدار وتداول
جمموعة من األدوات املالية مبختلف أشكاهلا وآجاهلا.
الفرع الثاين :تقسيمات السوق املايل
من خالل استعراضنا جملموعة من التعريفات للسوق املايل وخمتلف اجلوانب املتعلقة هبا ،ميكن تقسيم السوق
املايل إىل جمموعة من األسواق املالية ،وذلـك من حيث إصدار أدوات مالية ،وتداول هذه األدوات ،ومن حيث

 1مبارك بن سلمان آل فواز ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .5-3
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نوع هذه األدوات -ابلنظر إىل أجل استحقاقها  ،*-ومن حيث مكان التداول.وسوف نتطرق إىل تعريف موجز
وسريع بكل نوع من هذه األسواق ،وذلك حسب التسلسل التايل:
أوال :سوق النقد:

هي اجملال الذي يتم مـن خالله إصدار وتداول األدوات املالية ذات األجل القصري (اليت ال يزيد أجل
استحقاقه عن السنة) .وليس لسوق النقد مكان حمدد يتم التعامل فيه ،وإمنا يتم من خالل السماسرة املتخصصني
أو البنوك التجارية ،إما اباللتقاء املباشر ،وإما بواسطة وسائل االتصال .1وتتميز هذه األسواق بسيولتها العالية
وذلك لسهولة حتويل أدواهتا املالية إىل سيولة ،كما تتميز تعامالهتا ابخنفاض درجة املخاطرة.2
تتكون هذه السوق من جمموعتني من املتعاملني ،جمموعة العارضون لألموال وهم املقرضون مثل املؤسسات
واألفراد من أصحاب الفوائض املالية ،وجمموعة الطالبون لألموال وهم املقرتضون كاحلكومات واملؤسسات والبنوك
التجارية واألفراد الذين هم يف حاجة إىل السيولة النقدية ،وذلك عن طريق االقرتاض املباشر ،أو عن طريق إصدار
أنواع من األدوات املالية ،كاألوراق التجارية وشهادات اإليداع وأذون اخلزانة ،أو بيع ما ميلكونه من أصول مالية
قصرية األجل .ابإلضافة إىل هاتني اجملموعتني تدخل السلطات النقدية املركزية إىل سوق النقد من أجل التحكم يف
االئتمان وممارسة دور الرقابة على عرض النقود يف االقتصاد القومي.3

اثنيا :سوق رأس املال:
هي السوق اليت يتم فيها تبادل االلتزامات املالية املتوسطة والطويلة األجل وتشمل ما يلي:
أ -سوق القروض املتوسطة والطويلة األجل:
وتتمثل يف املؤسسات اليت ال تتعامل ابألوراق املالية ،وتشمل :البنوك املتخصصة مثل بنوك التنمية الصناعية
والبنوك العقارية ،املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري ،...شركات التأمني
ومؤسسات وصناديق التأمينات االجتماعية ومؤسسات ضمان القروض الدولية.4

* كما يتم تقسيم السوق املايل إىل أسواق حاضر أو فورية وأسواق العقود املستقبلية.
 1مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان ،مرجع سبق ذكره ،ص .64

 2زاهرة على حممد بين عامر ،التصكيك ودوره يف تطوير سوق مالية إسالمية ،ط ،1عماد الدين للنشر والتوزيع ،عمان ،2009 ،ص .23
 3مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .65-64
 4حسني عطا غنيم ،دراسات يف التمويل التحليل املايل ودراسة صايف رأس املال العامل أساسيات االستثمار وتكوين وإدارة حمافظ األوراق املالية ،اجلزء األول ،املكتبة
األكادميية ،القاهرة ،2009 ،ص .17
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ب -سوق األوراق املالية:

تعرف سوق األوراق املالية أبهنا السوق (موقع جغرايف أو غري جغرايف) اليت تتعامل يف االستثمار املايل
املتعلق ابألوراق املالية ،سواء عند إصدارها ألول مرة أو عند تداوهلا بعد ذلك .1وهبذا املعىن تنقسم هذه السوق
إىل شقني أساسيني مها:
 .1سوق اإلصدار (السوق األولية):
" هو السوق الذي ختلقه مؤسسة متخصصة ،تعرض فيه للجمهور ألول مرة أوراقا مالية ،قامت إبصدارها
لصاحل منشأة أعمال ،أو جهة حكومية" .2ويتم تصريف اإلصدارات اجلديدة من األوراق املالية أبحد األسلوبني:
األسلوب غري املباشر ،حيث يتوىل أمر تسويق األوراق املالية اليت أصدرهتا املؤسسة غريها من املؤسسات املالية
املتخصصة يف هذا الشأن كبنك االستثمار .3واألسلوب املباشر الذي يتم من خالل قيام اجلهة املصدرة للورقة
املالية ابالتصال بعدد كبري من املستثمرين مثل املؤسسات املالية الضخمة لكي تبيع هلم األوراق املالية اليت
أصدرهتا .كما يوجد أسلوب آخر يتمثل يف املزاد ،حيث مبقتضاه تتم دعوة املستثمرين احملتملني لتقدمي عطاءات
تتضمن الكميات املراد شراؤها وسعر الشراء ،ويتم قبول العطاءات ذات السعر األعلى فاألقل إىل أن يتم التصريف
الكامل إلصدار.4
 .2سوق التداول (السوق الثانوية):
هي السوق اليت يتم فيه التعامل ابألوراق املالية اليت سبق إصدارها يف السوق األولية ،حيث يتم التعامل بني
املستثمرين وال عالقة للمؤسسة املصدرة بذلك ،5حيث تتم عملية تسعري األوراق املالية املصدرة يف السوق الثانوية،
ويساعد السماسرة أو التجار يف خلق هذه السوق .6وتنقسم السوق الثانوية إىل قسمني كاآليت:
 .1.2األسواق املنظمة (البورصة):

تدعى ببورصة األوراق املالية ،وتتميز بكوهنا موقعا جغرافيا حمددا لتداول األوراق املالية املختلفة بيعا وشراء،
مبوجب إجراءات وقواعد ووسطاء وتكاليف وتوقيتات حمددة ابلقوانني ،حماط بشفافية لإلفصاح عن املعلومات

وتسجيلها وعرضها بشكل مستمر.7
 1حممد صادق إمساعيل ،مرجع سبق ذكره ،ص .14
 2منري إبراهيم هندي ،األوراق املالية وأسواق املال ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2007 ،ص .84
 3مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان ،مرجع سبق ذكره ،ص .70

 4منري إبراهيم هندي ،األوراق املالية وأسواق املال ،مرجع سبق ذكره ،ص .84
5عصام عبد اهلادي أبو النصر ،مرجع سبق ذكره ،ص .24
 6عاطف وليم اندرواس ،أسواق األوراق املالية بني ضرورات التحول االقتصادي والتحرير املايل ومتطلبات تطويرها ،ط ،1دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2006 ،ص.28
 7مصطفى يوسف كايف ،بورصة األوراق املالية ،ط ،1دار مؤسسة رسالن ،دمشق ،2009 ،ص.74
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تدار بواسطة جملس منتخب من أعضاء السوق ،ويقتصر التعامل فيها على األوراق املالية املستوفية لشروط معينة،
تسمح بقيدها يف قوائم السوق ،وترتبط هذه الشروط عادة بعدد املسامهني ،وعدد األسهم املصدرة ،وصايف الربح
يف السنوات السابقة على طلب التسجيل ،ومقدار قيمة أصول املؤسسة ،وغري ذلك.1
 .2.2األسواق غري املنظمة:

يطلق مصطلح األسواق غري املنظمة على املعامالت اليت جتري خارج البورصات ،واليت يطلق عليها يطلق

عليها املعامالت على املنضدة(الطاولة) ) Over the Counter (OTCوهي تعامالت تتوالها بيوت السمسرة
املنتشرة يف مجيع أحناء الدولة ،وال يوجد مكان حمدد إلجراء هذه املعامالت إذ تتم من خالل شبكة اتصاالت قوية
تتمثل يف التلفون أو أطراف للحاسب اآليل ،أو غريها من وسائل االتصال السريعة اليت تربط بني السماسرة
والتجار واملستثمرين.
تتعامل األسواق غري املنظمة أساسا يف األوراق املالية غري املسجلة يف البورصات ،غري أن ذلك ال مينع تلك
األسواق من التعامل يف األوراق املالية املسجلة يف البورصة ،ويتحدد سعر الورقة يف هذه األسواق عن طريق
التفاوض.2
وتنقسم األسواق غري املنظمة بدورها إىل قسمني كتايل:
 .1.2.2السوق الثالث:
ميثل السوق الثالث قطاع من السوق غري املنظم ،الذي يتكون من بيوت مسسرة من غري أعضاء األسواق
املنظمة وأن كان هلم احلق يف التعامل يف األدوات املالية املسجلة يف تلك األسواق .وهذه البيوت تكون على
استعداد دائم لشراء وبيع تلك األدوات وأبي كمية مهما كربت أو صغرت .وكما هو واضح متارس هذه البيوت
دورا منافسا للمتخصصني أعضاء السوق املنظمة ،أما مجهور العمالء يف هذا السوق فهو املؤسسات االستثمارية
الكبرية مثل صناديق املعاشات واألموال املؤمتن عليها اليت تديرها البنوك التجارية .وتتمثل الدوافع من وجود السوق
الثالث أساسا يف احلد من العمولة املدفوعة ،لكن وعلى الرغم من اختفاء تلك الدوافع إال أن هذه السوق ظلت
نشطة إىل حد اليوم.

 1منري إبراهيم هندي ،األوراق املالية وأسواق املال ،مرجع سبق ذكره ،ص  94ص .97
 2املرجع السابق ،ص  106ص.107
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 .2.2.2السوق الرابع:

يقصد ابلسوق الرابع املؤسسات االستثمارية الكبرية واألفراد األغنياء الذين يتعاملون فيما بينهم يف شراء
وبيع األوراق املالية بطلبيات كبرية ،وذلك كاسرتاتيجية إضافية للحد من العموالت اليت يدفعوهنا للسماسرة .ويتم
اللقاء بني البائعني واملشرتيني من خالل وسيط يعمل إلمتام الصفقة ،يساعده يف ذلك شبكة قوية من التليفوانت
أو أطراف احلاسوب .يتميز السوق الرابع أبن الصفقات تربم بسرعة أكرب ،وذلك ألن االتصال يكون مباشر،
وبتكلفة أقل نظرا الخنفاض أتعاب إهناء الصفقات.1
وميكن توضيح ما سبق ذكره من خالل الشكل التايل:
الشكل رقم  :1-1خمطط توضيحي لتقسيمات السوق املايل.
األسواق املالية
أسواق رأس املال

أسواق النقد

متوسطة وطويلة األجل

قصرية األجل

مؤسسات مالية

سوق األوراق املالية

كالبنوك وشركات التأمني
سوق أولية
إصدار األوراق املالية عالقة مباشرة بني
مصدر األوراق و املشرتي

سوق اثنوية
تداول األوراق املالية عرب الوسطاء ال
عالقة بني مصدر األوراق و مشرتيها

سوق منظمة
موقع للتداول-قواعد و إجراءات للتداول و التسجيل

سوق غري منظمة
اليوجد موقع حمدد للتداول أوراق مسجلة و غري مسجلة يف البورصةالسوق الثالث

السوق الرابع

املصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على املراجع التالية:
 -1عصام عبد اهلادي أبو النصر ،أسواق األوراق املالية (البورصة) يف ميزان الفقه اإلسالمي ،ط ،1دار النشر للجامعات،
القاهرة ،2006 ،ص .26
 -2حممد حممود الداغر ،األسواق املالية (مؤسسات-أوراق-بورصات) ،ط ،2دار الشروق ،عمان ،2007،ص .45

 1املرجع السابق ،ص111-109
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عادة ما يطلق على سوق رأس املال إذا أطلق بدون حتديد إىل سوق األوراق املالية ،أي سوق األسهم
والسندات ،وهو املفهوم الضيق لسوق رأس املال ،وهناك من يطلق على سوق األوراق املالية مبصطلح البورصة،
كما ميكن أن يشري مصطلح السوق املايل مبفهومه الضيق إىل بورصة األوراق املالية .وهو املقصود ابلسوق املايل يف
دراستنا هذه.
املطلب الثاين :أدوات ومؤسسات السوق املايل.
متثل الورقة املالية السلعة (االصل) الذي جيرى تداوله بيعا وشراء يف السوق املالية ،لذلك فهي العمود
الفقري يف االسوق املالية املعاصرة ،من هنا تربز ضرورة دراسة األوراق املالية كوهنا جزء مهم من األسواق املالية.
ابإلضافة إىل دراسة املؤسسات املكونة للسوق املايل لكي يقوم جبميع مهامه.
الفرع األول :األدوات املالية للسوق املايل

تتضمن السوق املالية تداوال ألصول أوسع من حدود األوراق املالية ،وابلرغم من ذلك إال أن التمويل
املعاصر أبشكاله كافة يرتكز على األوراق املالية بسبب خصائصها ومرونة التعامل هبا ما بني وحدات العجز

ووحدات الفائض .ومتثل الورقة املالية حقا قانونيا حلامها (أو املسماة له) يف أصل رأمسايل (نقدي أو عيين)
جتاه جهة اإلصدار.1
يتداول يف سوق املال نوعان أساسيان من األدوات أو األوراق املالية :أحـدمها :يعرب عن ملكية ،وهي
األسهم بنوعيها :العادية واملمتازة ،واآلخر يعرب عن مديونية ،وهي السندات ،هذا ابإلضافة إىل أنواع أخرى.
أوال :األسهم:
أ -تعريف السهم:

السهم -يف حقيقته -جزء من رأس مال شركة املسامهة ،حيث يقـسم رأس مال الشركة – عند

أتسيسها -إىل أجزاء متساوية ،ميثل كل جزء منها سهما ،وميثَّل هذا السهم بصك يثبت ملكية املساهم
له ،ويسمى هذا الصك -أيضا -سهما ،فالسهم إذا هو حق الشريك يف الشركة ،وهو أيضا الصك
املثبت هلذا احلق.
ميكن أن أيخذ السهم جمموعة من القيم كالتايل:

 1حممود حممد الداغر ،األسواق املالية (مؤسسات-أوراق-بورصات) ،ط ،2دار الشروق ،عمان ،2007،ص .85
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 -1القيمة االمسية :هي القيمة اليت حتدد للسهم عند أتسيس الشركة ،وتدون فـي شهادة السهم الصادرة
ملالكه ،ومن جمموع القيم االمسية جلميع األسهم يتكون رأس مال الشركة.
 -2قيمة اإلصدار :هي القيمة اليت يصدر هبا السهم ،سواء عند أتسيس الشركة ،أو عند زايدة رأس املال
وتكون مساوية للقيمة االمسية يف الغالب ،وقـد تكون أكثر منها.
 -3القيمة السوقية :هي القيمة اليت يباع هبا السهم يف السوق ،وهي تتغري حبسب حالة العرض والطلب ،اليت
تتأثر بعوامل متعددة ،ترتبط بوضع الشركة اخلاص ،أو ابلوضع االقتصادي العام ،ولذا فقد تكون القيمة
السوقية مساوية للقيمـة االمسية ،وقد تكون أقل منها ،أو أكثر.1
ب -أنواع األسهم:

تتنوع األسهم -ابعتبارات خمتلفة -إىل عدة أنواع ،ومن بني هذه األنواع جند األسهم العادية واألسهم

املمتازة:
 -1األسهم العادية:

متثل وثيقة ملكية أو صك ملكية ،2تصدر عن شركة مسامهة ما بقيمة امسية اثبتة ،تضمن حقوقا
وواجبات متساوية ملالكها .3وتعد األسهم بصفة عامة من األصول املالية طويلة األجل ،حيث أنه ليس هلا
تواريخ استحقاق حمددة طاملا أن الشركة قائمة ومستمرة.4
أيخذ السهم العادي جمموعة القيم السابقة للسهم ابإلضافة إىل القيمة الدفرتية واليت متثل قيمة حقوق
امللكية بضمنها االحتياطات واألرابح احملتجزة مقسومة على عدد األسهم املصدرة .5وأيضا القيمة احلقيقية
واليت متثل نصيب السهم يف ممتلكات الشركة ،بعد إعادة تقوميها وفقا لألسعار اجلارية ،وذلك بعد خصم

ديوهنا .6حيث تتوقف على العائد الذي يتوقع تولده نتيجة المتالكه ،أي تتوقف على األرابح الرأمسالية
والتوزيعات اليت يتوقع أن جينيها املستثمر.7

1

مبارك بن سلمان آل فواز ،مرجع سبق ذكره ،ص .11

 2حممود حممد الداغر ،مرجع سبق ذكره ،ص .88
 3معروف هوشيار  ،مرجع سبق ذكره ،ص .92

 4عاطف وليم اندرواس ،السياسة املالية وأسواق األوراق املالية خالل فرتة التحول القتصاد السوق ،د ط ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،2005 ،ص.16
 5حممود حممد الداغر ،مرجع سبق ذكره ،ص .88
 6مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان ،مرجع سبق ذكره ،ص .115

 7منري إبراهيم هندي ،األوراق املالية وأسواق املال ،مرجع سبق ذكره ،ص .7
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بصورة عامة ،ختتلف األسهم العادية عن غريها من أدوات سوق األوراق املالية يف خصائص عديدة،
أمهها:
 حق امللكية ،حيث يكون املساهم مالكا جزئيا ملوجودات الشركة وذلك بقدر نسبة مسامهته يف
األسهم املعروضة؛
 حق حضور اجلمعية العامة للشركة ،والتصويت على قراراهتا بيم فيها ما تعلق ابنتخاب أعضاء جملس
إدارة الشركة ،والتدخل يف سياسات الشركة؛
 حق ترشيح نفسه للعضوية يف جملس اإلدارة ،إذا كان ميلك احلد األدىن املطلوب من األسهم؛
 حق احلصول على نصيب من األرابح السنوية للشركة ،فـي حال حتققها وتوزيعها؛
 حق احلصول على حصة من صايف أصـول الـشركة عنـد تصفيتها .وتتم املطالبة فقط ابملبالغ املتبقية
من قيمة أصول الشركة بعد استيفاء حقوق األطراف األخرى؛
 حق األولوية يف االكتتاب يف األسهم اجلديدة اليت تصدرها الشركة لزايدة رأس املال؛
 حق نقل ملكية السهم إىل شخص آخر ،بطريـق البيـع فـي السوق املالية ،أو بغريها من الطرق؛
 حق االطالع على دفاتر وأوراق الشركة.1
 -2األسهم املمتازة:

ميثل السهم املمتاز مستند ملكية (وان كانت ختتلف عن امللكية اليت تنشئ عن السهم العادي) له قيمة امسية
وقيمة دفرتية وقيمة سوقية ،شأنه يف ذلك شأن السهم العادي .غري أن القيمة الدفرتية تتمثل يف قيمة األسهم
املمتازة كما تظهر يف دفاتر الشركة مقسومة على عدد األسهم املصدرة.2
يلتقي السهم املمتاز مع السندات يف خصائص معينة ،كما يشبه السهم العادي يف بعض النواحي من
أمهها :انه ميثل صك ملكية ليس له اتريخ استحقاق ،إال اتريخ انقضاء الشركة .كما أنه يف األحوال اليت مل حتقق
الشركة فيها أرابحا ،أو مل تقرر توزيعها ،ال ميلك محلة األسهم املمتازة-شأهنم يف ذلك شأن محلة األسهم العادية-
مطالبتها بذلك ،وهلذا ال يؤدي عدم توزيع أرابح هذه األسهم ابلشركة إىل اإلفالس.

 1مت امتام هذا اجلزء ابالعتماد على املراجع التالية:
-

مبارك بن سلمان آل فواز ،مرجع سبق ذكره ،ص  12ص.13

-

معروف هوشيار ،مرجع سبق ذكره ،ص .94

-

عاطف وليم اندرواس ،السياسة املالية وأسواق األوراق املالية خالل فرتة التحول القتصاد السوق ،مرجع سبق ذكره ،ص.16

 2منري إبراهيم هندي ،األوراق املالية وأسواق املال ،مرجع سبق ذكره ،ص .26
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ورغم التشابه بني األسهم املمتازة واألسهم العادية ،إال أن بينهما فروقا ميكن إبرازها من خالل خصائص
األسهم املمتازة ،كما يلي:
 حلملة األسهم املمتازة حق اثبت يف األرابح اليت تقرر الشركة توزيعها ،والغالب أن حتدد هذه األرابح
بنسبة مئوية اثبتة من القيمة االمسية لتلك األسهم ،وهلم األولوية يف احلصول على تلك األرابح قبل
محلة األسهم العادية ،وإذا استغرقت األرابح املوزعة على محلة األسهم املمتازة أرابح الشركة مل حيصل
محلة األسهم العادية حينئذ على شيء منها؛
 إذا مل حتقق املؤسسة أرابح يف سنة ما أو قررت عدم توزيعها ،فانه ال حيق إجراء توزيعات حلملة
األسهم العادية يف أي سنة الحقة ما مل حيصل محلة األسهم املمتازة على التوزيعات املستحقة هلم يف
السنوات السابقة (حق الرتاكم) ،ما مل ينص العقد على غري ذلك؛
 حلملة األسهم املمتازة األولوية يف احلصول على نصيبهم من صايف أصول الشركة عند تصفيتها ،مبا
يعادل قيمة أسهمهم قبل محلة األسهم العادية؛
 ميثل السهم املمتاز جزءا من ملكية الشركة ،مبا يعادل قيمته االمسية فقط ،وليس له نصيب يف
االحتياطيات أو األرابح احملتجزة؛
 على الرغم من أن ليس للسهم املمتاز اتريخ استحقاق إال أنه قد ينص على استدعائه يف توقيت
الحق ،أي رده إىل أصحابه ،بقيمة تتجاوز قيمته االمسية ،وهذا إذ نص عقد اإلصدار على ذلك؛
 ليس حلملة األسهم املمتازة حق الرتشيح ،أو املشاركة يف إدارة الشركة ،وليس هلم حق يف التصويت
على قرارات اجلمعية العامة للشركة ،إال أنه قد يعطون هذا احلق يف بعض احلاالت االستثنائية ،ينص
عليها عقد اإلصدار.1
اثنيا :السندات:
يعرف السند على أنه ورقة مالية تصدرها مؤسسة اقتصادية ،واحلكومة ،كوسيلة القرتاض أموال طويلة
األجل .كما يعرف أبنه وعد مكتوب لدفع مبلغ من النقود إىل حامله بتاريخ حمدد ،مع دفع نسبة من الفائدة على
قيمته االمسية.2
ميكن توضيح مفهوم السندات واجلوانب املختلفة هلا من خالل النقاط التالية:

 1مت امتام هذا اجلزء ابالعتماد على املراجع التالية:
-

مبارك بن سلمان بن حممد آل سليمان ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.124-122

-

معروف هوشيار ،مرجع سبق ذكره ،ص  101ص .102

-

منري إبراهيم هندي ،األوراق املالية وأسواق املال ،مرجع سبق ذكره ،ص .27

 2مبارك بن سلمان بن حممد آل سليمان ،مرجع سبق ذكره ،ص.202
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 تعد السندات مبثابة عقد أو اتفاق بني املؤسسة (املقرتض) واملستثمر (املقرض) .ومبقتضى هذا االتفاق
يقرض الطرف الثاين مبلغا معينا إىل الطرف األول الذي يتعهد بدوره برد أصل املبلغ وفوائد متفق عليها
يف تواريخ حمددة .وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصاحل املقرض ،مثل رهن بعض األصول الثابتة
ضماان للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى يف اتريخ الحق؛
 يتم إصدار السندات آلجال متفاوتة ،فقد تكون قصرية األجل (أقل من مخس سنوات) ،أو متوسطة
األجل (من مخسة إىل عشر سنوات) ،أو طويلة األجل (قد متتد إىل عشرين سنة أو أكثر)؛
 يعد السند ورقة مالية قابلة للتداول ابلبيع أ و الشراء أو التنازل وهذا إذا كان السند حلامله ،أما إذا كان
السند ابسم املستثمر فهو غري قابل للتداول على حنو مماثل للنوع السابق1؛
 يلتزم مصدر السند بتسديد قيمته يف التاريخ احملدد ،كما يلتزم أبن يدفع حلامله فائدة على القرض على
فرتات زمنية متفاوتة (سنوية أو نصف سنوية) بغض النظر عن الربح الذي حققته املؤسسة2؛
 حلملة السندات احلق يف احلصول على الفوائد قبل دفع أي توزيعات حلملة األسهم املمتازة والعادية ،كما
هلم األولوية يف احلصول على كافة حقوقهم يف حالة تصفية املؤسسة؛
 ليس هلم احلق يف حضور اجلمعية العمومية وليس هلم حق التصويت والتدخل يف إدارة املؤسسة3؛
 تشبه السندات األسهم املمتازة من حيث قابلتيها لالستدعاء حيث ميكن أن تشرتط اجلهة املصدرة
استعادة هذه السندات وإطفائها وفق شروط متفق عليها ،كما تشبهها من حيث قابليتها للتحول إىل
أسهم عادية.4
الفرع الثاين :مؤسسات السوق املايل

إن األطراف األساسية املشاركة يف سوق األوراق املالية هي تلك العناصر أو الوحدات اليت تصدر أوراقا
مالية (الوحدات املقرتضة) وذلك يف مواجهة الوحدات املقرضة ،ولكي تتم تلك العملية يتعني توافر وسطاء ماليني

ميكن من خالهلم نقل املوارد املالية من املدخرين إىل املستثمرين ،وتوافر إطار تشريعي ومؤسسي يكفل رقابة وتنظيم
تلك العملية حبيث تتم املعامالت بصورة سليمة.5

 1منري إبراهيم هندي ،األوراق املالية وأسواق املال ،مرجع سبق ذكره ،ص  29ص .32
 2مبارك بن سلمان بن حممد آل سليمان ،مرجع سبق ذكره ،ص  202ص .203
 3عاطف وليم اندرواس ،أسواق األوراق املالية بني ضرورات التحول االقتصادي والتحرير املايل ومتطلبات تطويرها ،مرجع سبق ذكره ،ص 72ص .73
 4معروف هوشيار ،مرجع سبق ذكره ،ص .111

 5عاطف وليم اندرواس ،السياسة املالية وأسواق األوراق املالية خالل فرتة التحول القتصاد السوق ،مرجع سبق ذكره ،ص.43
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أوال :الوسطاء املاليون

لكي تؤدي سوق األوراق املالية دورها بصورة سليمة ،فال بد من توافر الوسطاء املاليني الذين يعملون على
التقريب والتوسيط بني طائفة املدخرين وطائفة املقرتضني .ويعرف هذا األسلوب ابلتمويل غري املباشر ،حيث

حيصل الوسطاء املاليني على األموال عن طريق إصدار مطالبات مالية متثل التزاما عليهم يف مواجهة املدخرين ،مث
يقوموا ابستثمار تلك األموال يف شكل قروض أو أوراق مالية.
يف هذا الصدد ،سوف تتم التفرقة بني املؤسسات اليت تقوم بدور الوساطة املالية يف سوق األوراق املالية من
خالل احلصول على األرصدة النقدية يف مقابل إصدار مطالبات يف شكل أسهم وسندات مث يتم استخدام هذه
األرصدة النقدية يف التعامل يف األصول املالية ،وبني املؤسسات املالية اليت حتصل على األموال بوسيلة أخرى غري
إصدار األسهم والسندات مث تستخدم تلك األموال أو بعضها يف التعامل يف أسواق األوراق املالية ،وأخريا
مؤسسات االدخار التعاقدي.
اثنيا :املؤسسات اليت ال حتصل على أرصدهتا بناء على إصداراهتا املالية.
ال تعمل تلك املؤسسات أبموال الغري كالبنوك التجارية مثال ،إمنا تعمل على التقريب بني املقرض واملقرتض ،ومن
أمهها بنوك االستثمار والسماسرة والتجار.
أ-

بنوك االستثمار

تعمل بنوك االستثمار أساسا يف السوق األولية لألوراق املالية ،فهي تساعد الشركات واملؤسسات على ترويج
إصداراهتا من األوراق املالية ،وتتضمن عملية الرتويج ثالث عناصر هي :توجيه النصح ملصدر الورقة بشأن نوع
األوراق املالية وتوقيت إصدارها ،وشراء األوراق املالية من املقرتض ،وطرح األوراق املالية لالكتتاب ببيعها
للجمهور .وإذا كان حجم اإلصدار كبريا فقد يشرتك أكثر من بنك يف عملية تصريف اإلصدارات يف السوق.
ب -السماسرة وجتار األوراق املالية:

يعمل مساسرة وجتار األوراق املالية يف السوق الثانوية لألوراق املالية .1ويعرف السماسرة أبهنم وكالء
ابلعمولة ،يقومون ابلتوسط لبيع األسهم والسندات واألوراق املالية األخرى ،دون أن يباشر العقد بنفسه ،2أما
التاجر فيقابل البائع ابملشرتي للورقة املالية من خالل كونه مستعدا لشراء أو بيع أوراق مالية عند سعر معني،
لذلك فالتاجر حيتفظ مبخزون من األوراق املالية لبيعها للمستثمرين وحيصل التاجر على الفرق بني سعر الشراء
وسعر البيع.

 1املرجع السابق ،ص .44
 2مبارك بن سلمان آل فواز ،مرجع سبق ذكره ،ص .49
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وميارس العديد من شركات الوساطة املالية يف سوق األوراق املالية الوظائف الثالثة (بنكي ،مسسار ،اتجر)
وتدعى مؤسسات مسسرة ،وقد متارس بعض املصاريف التجارية هذه املهمة.1
اثلثا :املؤسسات اليت حتصل على أرصدهتا عن طريق اإلصدارات املالية:

تقوم تلك املؤسسات ابحلصول على األموال من املدخرين نظري إصدار مطالبات (كاألسهم أو
السندات أو واثئق االستثمار) لكي تقوم ابستخدام تلك األموال يف سوق األوراق املالية ،ومن أمثلة ذلك:

أ-

صناديق االستثمار:

هي إحدى مؤسسات االستثمار اجلماعي اليت قد تتخذ شكل الشركة املسامهة أو الوحدة التنظيمية

املستقلة بداخل اجلهة املنشئة هلا (شركة /بنك مثال) ،وهي تعمل كوعاء مايل جلمع األموال من األشخاص
الطبيعيني أو االعتباريني مقابل واثئق االستثمار اليت حيصلون عليها ،ويتم استثمار تلك األموال يف تكوين
حمافظ األوراق املالية اليت يتوىل إدارهتا مديرون حمرتفون ،يف سبيل زايدة العائد وتقليل املخاطر وتوفري السيولة
وحتقيق ابقي أهداف الصندوق .2أما مجهورها املستهدف فهم أساسا املستثمرون الذين ال تتوافر لديهم موارد
مالية كافية لبناء حمفظة (تشكيلة) خاصة من األوراق املالية ،واملستثمرون الذين قد تتوافر لديهم اإلمكانيات
املالية ،ولكن تنقصهم اخلربة واملعرفة ،أو ال يتوافر لديهم الوقت الكايف إلدارة حمفظته.3
ب-

شركات التمويل:

تقوم شركات التمويل بتجميع األموال من خالل إصدار مطالبات مالية (أسهم أو سندات) يتم تداوهلا يف
سوق األوراق املالية .وال تستخدم الشركة تلك األموال يف التعامل يف األوراق املالية ،وإمنا يف إبرام قروض مباشرة
ألغراض استهالكية لألفراد أو لتمويل مشروعات صغرية .وابلتايل فان تلك الشركات تعمل كوسيط مايل هبدف
جتميع كميات كبرية من املدخرات لتقوم إبقراضها نظري احلصول على فوائد تستخدم حصيلتها يف خدمة األوراق
املالية اليت تصدرها.

 1حممد حممود الداغر ،مرجع سبق ذكره ،ص .51
 2صالح الدين شريط ،دور صناديق االستثمار يف سوق األوراق املالية دراسة جتربة مجهورية مصر العربية"مع إمكانية تطبيقها على اجلزائر" ،رسالة دكتوراه ،فرع مالية ونقود،
جامعة اجلزائر ( ،)3السنة اجلامعية  ،2012-2011ص .169
 3منري إبراهيم هندي ،أدوات االستثمار يف أسواق رأس املال :األوراق املالية وصناديق االستثمار ،دط ،املكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية ،2015 ،ص.91
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ت-

مؤسسات االدخار التعاقدي:

هي مؤسسات مالية وسيطة جتمع مواردها على فرتات دورية وعلى أساس تعاقدي ،1أصوهلا طويلة
األجل ،وتتمتع بتأمني أكرب ضد املخاطر ،متثلها شركات التأمني وصناديق التقاعد.2

رابعا :تنظيم السوق:

ألن أسواق املال بصفة عامة وأسواق األوراق املالية بصفة خاصة تلعب دورا هاما يف االقتصاد الكلي،

فقد وجدت احلكومات أنه من الضروري أن تنظم تلك األسواق .وتنشأ احلاجة لتدخل احلكومة يف أسواق
األوراق املالية حلماية صغار املستثمرين األقل خربة ومعرفة وقدرة من املستثمرين احملرتفني واملؤسسات املالية.
وعادة ما أيخذ تنظيم السوق ثالث صور كتايل:
أ-

تنظيم عملية اإلفصاح عن املعلومات:

من أهم املشاكل اليت تواجه املستثمرين يف أسواق األوراق املالية هي تقرير مدى أمان االستثمار ودرجة
املخاطرة املصاحبة له ،ولكي يتحقق ذلك جيب أن تقدم الشركات معلومات عن نوعية األوراق املالية حمل

االستثمار ،بيد أن املعلومات قد تكون غري كافية من انحية ،كما أن املستثمرين قد يفتقرون إىل اخلربة يف
حتليل تلك املعلومات من انحية أخرى .لذا مثة ضرورة لكي تتدخل احلكومات لدى اجلهات املصدرة للتأكد
من سالمة وكفاية املعلومات املقدمة للمستثمرين لتجنب عمليات الغش واالحتيال.
وعادة ما تشكل جلنة أو هيئة لألوراق املالية والبورصة تلزم الشركات وغريها بتقدمي كافة املعلومات عن
إصداراهتا من األوراق املالية وحجم مبيعاهتا وأصوهلا وأرابحها ،كما يتم منع كبار املسامهني واملسريين
ابملؤسسات من تسريب أي معلومات عن أوضاع املؤسسة ألي وسيط مايل أو مؤسسة مالية متعاملة يف
البورصة األمر الذي خيفض من عمليات التدليس على املستثمرين ،ومن مث يسهم يف رفع كفاءة السوق .ومن
أمثلة ذلك جلنة األوراق املالية والبورصة (.)SEC
ب-

تنظيم عمليات التعامل:

يقتضي تنظيم التعامل وجود إطار تشريعي ،وهيئة يناط هبا تطبيق قوانني ولوائح السوق وتنظيمه
واإلشراف عليه من خالل أداء الوظائف التالية:

 1عاطف وليم اندرواس ،السياسة املالية وأسواق األوراق املالية خالل فرتة التحول القتصاد السوق ،مرجع سبق ذكره ،ص.43
 2حممد حممود الداغر ،مرجع سبق ذكره ،ص .49
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 الرقابة على السوق األولية وذلك من خالل إلزام املؤسسات اجلديدة اليت تطرح أسهما لالكتتاب
العام إبصدار نشرة االكتتاب توضح فيها أغراضها وبراجمها ،كما تقوم اهليئة ابلرقابة على تداول أسهم
هذه املؤسسات اجلديدة؛
 وضع متطلبات لإلفصاح عن تداول األشخاص ألسهم مؤسساهتم من خالل تقييد تداول األسهم
للمؤسسني قبل مرور فرتة زمنية معينة وحلني إعالن نتائج مرضية عن أعمال املؤسسة لفرتة معينة؛
 ال رقابة على السوق الثانوي من خالل نشر املعلومات املالية عن املؤسسات املقيدة ابجلدول الرمسي،
ولكي يتحقق ذلك جيب أن تكون القوائم املالية معدة وفقا للمعايري احملاسبية ،وان تكون خضعت
لعملية تدقيق تنتهي إبعداد رأي مهين خبصوصها؛
 تطبيق قوانني ولوائح التعامل يف السوق وذلك لتحقيق السوق املنتظمة املستقرة ،واليت ختفض من
التقلبات الكبرية وغري املعقولة يف أسعار األوراق املالية ،وكذلك جتنب التحركات الكبرية يف املستوى
العام ألسعار األوراق املالية اليت ال يفسرها حجم تداول مناسب.
ت-

تنظيم بعض اجلوانب اخلاصة ابملؤسسات املالية

تشمل تلك اجلوانب اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة حلماية أموال املستثمرين لدى مؤسسات
الوساطة املالية.
املطلب الثالث :كفاءة السوق املايل وظهور املالية السلوكية
تنص فرضية كفاءة السوق على أن أسعار األسهم يف سوق األوراق املالية الكفء تعكس مجيع املعلومات
املتاحة ،وهي حمصلة آراء مجيع املستثمرين ،مما جيعل من املستحيل على أي مستثمر التغلب على السوق بشكل
مستمر ،لكن هذه ال فرضية واجهت الكثري من التحدايت على مر السنني ،أبرزها اهنيار سوق األسهم عام
 ،1987وانفجار فقاعة "دوت كوم" يف أوائل العقد األول من القرن احلادي والعشرين ،وهذا كله قبل وقوع
األزمة املالية العاملية األخرية.
يف حتد طموح لفرضية "كفاءة السوق" يقدم أستاذ املالية "أندرو لو" نظرية جديدة حول كيفية عمل
األسواق املالية ،وأسباب إخفاقها يف بعض األحيان .حيث حياول إثبات كيف ميكن للعناصر العقالنية وغري
العقالنية أن توجد معا يف السوق يف نفس الوقت ،وأن فرضية "كفاءة السوق" ليست خاطئة ولكنها انقصة.
عالوة على ذلك ،يبدو أن العاطفة تلعب دورا مهما يف كيفية قياس املخاطر.

31

الفصل األول :اإلطار النظري لسياسة توزيع األرابح والسوق املايل
ابلرغم من العديد من البحوث اليت أجريت مل يتمكن االقتصاديون حىت اآلن من االتفاق على ما إذا كان
املستثمرون يتصرفون بعقالنية واألسواق تعمل بكفاءة كما تفرتض النظرية املالية احلديثة ،أما أن احلال هو العكس
كما يعتقد االقتصاديون السلوكيون؟ اذن حناول التطرق يف هذا العنصر إىل موضوع فرضية كفاءة السوق املايل وما
يقابلها من فرضية املالية السلوكية وفكرة عاطفة املستثمرين.

الفرع األول :كفاءة السوق املايل.
يكتسي هذا املوضوع أمهية كبرية لذلك سنحاول تسليط الضوء على النقاط التالية :مفهوم وفرضيات كفاءة
السوق املايل ،أنواع الكفاءة ،مرتكزات الكفاءة االقتصادية وصيغ كفاءة السوق املايل.
أوال :مفهوم كفاءة السوق املايل:

ارتبطت نظرية كفاءة األسواق املالية كثريا ابسم املفكر "أ.فاما " Eugene Fama،ألن دراسته كانت من
الدراسات األوىل اليت تطرقت ملفهوم كفاءة األسواق ،فحسب "فاما " "فإن السوق الكفء ،هو ذلك السوق

الذي حيتوي على أعداد كبرية من املتدخلني الراشدين والراغبني يف تعظيم أرابحهم ،وتكون أسعار األوراق املالية به
تعكس مجيع املعلومات املتاحة املتعلقة ابألحداث املاضية ،اجلارية واملتوقعة".1
ففي السوق الكفء يعكس سعر السهم الذي تصدره املؤسسة كافة املعلومات املتاحة عنها .وابلتايل فان
القيمة السوقية للسهم تعكس متاما قيمته احلقيقة ،حبيث يعكس سعر السهم يف السوق توقعات املستثمرين بشأن
املكاسب املستقبلية ،واملخاطر اليت تتعرض هلا هذه املكاسب ،ففي ظل السوق الكفء يتوقع أن تستجيب
األسعار يف السوق بسرعة لكل معلومة جديدة تصل إىل املتعاملني فيه ومن شأهنا أن تغري نظرهتم يف املؤسسة
املصدرة للسهم ،ويف ظل املنافسة الشديدة بني املتعاملني يف حتقيق السبق للحصول على املعلومة وحتليلها ،فلن
يتمكن أي من املتعاملني من أن حيقق عائدا غري عاداي يفوق ما حيققه أقرانه.2
كما يرى "جنسن" Jensen 1978أنه يف السوق الكفء ،تعكس األسعار املعلومات إىل احلد الذي
تتعادل فيه األرابح اإلضافية )غري العادية( الناجتة عن استغالل املعلومات مع التكاليف اإلضافية الناجتة عن
استخدام تلك املعلومات ،حيث يرتكز تعريفه على استحالة حتقيق أرابح عند التعادل يف ظل التكاليف املرتبطة
ابلتسيري وإبرام الصفقات ،أي أن املستثمر عند حماولته لتحليل املعلومات سوف جيد أن تكلفتها مرتفعة ،إضافة

 1هواري سويسي ،مرجع سبق ذكره ،ص .132

 2منري إبراهيم هندي ،األوراق املالية وأسواق املال ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .491 -489
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إىل تكاليف تسيري االستثمار بشكل عام وإبرام الصفقات ،حبيث تتساوى تلك التكاليف مع الربح اإلضايف الذي
حياول أن جينيه.1
اثنيا :الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية:

ميكن تقسيم مفهوم الكفاءة إىل مفهومني ،األول يتعلق ابلكفاءة الكاملة (الكفاءة التامة) وهي كفاءة
نظرية ،وهي السوق اليت ال يوجد فيها فاصل زمين بني حتليل املعلومات اجلديدة الواردة إىل السوق وبني

الوصول إىل نتائج حمددة بشأن سعر السهم ،وهو ما يضمن حدوث تغيري فوري يف السعر عاكسا بذلك ما
حتمله املعلومات ،على أن تكون تلك املعلومات متاحة للجميع.
وتقتضي الكفاءة الكاملة توافر الشروط التالية:
• إاتحة املعلومات عن السوق للجميع ويف ذات اللحظة ودون تكاليف.
• عدم وجود قيود على التعامل مثل تكاليف املعامالت أو الضرائب أو غريها ،مبا يف ذلك حق املستثمر يف
بيع أو شراء الكمية اليت يريدها من األسهم ودون شروط وبسهولة.
• وجود عدد كبري من املستثمرين مبا يؤدي إىل عدم أتثري تصرفات بعضهم على أسعار األسهم.
• اتصاف سلوك املستثمرين ابلرشد ،أي أهنم يسعون إىل تعظيم املنفعة اليت حيصلون عليها من وراء استثمار
ثرواهتم.
أما املفهوم الثاين فيمثل املفهوم األقرب للواقع ،الذي تسعى األسواق لتحقيقها ،واليت يطلق عليها اسم
الكفاءة االقتصادية ،ويف ظل هذا النوع من الكفاءة فإنه يتوقع أن ميضي بعض الوقت منذ وصول املعلومات
إىل السوق حىت تظهر آاثرها على أسعار األسهم .وهذا يعين أن القيمة السوقية للسهم قد تبقى أعلى أو أقل
من قيمته احلقيقية لفرتة من الوقت على األقل .ولكن بسبب تكلفة املعلومات والضرائب وغريها من تكاليف
االستثمار لن يكون الفارق بني القيمتني كبرية إىل درجة أن حيقق املستثمر من ورائها أرابحا غري عادية على
املدى الطويل.2
اثلثا :مرتكزات الكفاءة االقتصادية للسوق.

من اجل حتقيق كفاءة السوق املايل ينبغي حتقق نوعني من الكفاءة:

 1هواري سويسي ،مرجع سبق ذكره ،ص .133
 2حسان خضر ،حتليل األسواق املالية ،سلسلة دورية تعىن بقضااي التنمية يف األقطار العربية ،العدد السابع والعشرون ،مارس/آذار  ،2004السنة الثالثة،
 ،api.org/images/publication/pdfs/90/90_develop_bridge27.pdfص .9
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أ .كفاءة التسعري.

يطلق على كفاءة التسعري ،أيضا ابلكفاءة اخلارجية ،حيث ترتبط مبقدرة املتعاملني على ترمجة وحتليل
املعلومات املتدفقة للسوق ،للوصول إىل تقدير القيمة احلقيقية للمؤسسة بشكل سريع –دون وجود فاصل زمين
كبري ،-ويتطلب ذلك سرعة وصول املعلومات اجلديدة إىل كافة املتعاملني ،دون حتملهم لتكاليف مرتفعة مقابل
حصوهلم على تلك املعلومات وحتليلها ،1وهبذا يـصبح التعامل فـي ذلـك الـسوق مبنزلة مباراة أو لعبة عادلة،
فاجلميع لديهم الفرصـة نفـسها لتحقيـق األرابح ،إال أنـه يـصعب علـى أي مـنهم أن حيقـق أرابحا اسـتثنائية أو غيـر
عاديـة علـى حـساب اآلخرين ،ولكـنه ليس ابألمر املستحيل.2
ب .كفاءة التشغيل
تتعلق كفاءة التشغيل ابلكفاءة الداخلية للسوق ،من خالل قدرة هذا األخري على إحداث التوازن بني
العرض والطلب بشكل سريع ،وعلى قدر مقبول من عمولة السمسرة ودون أن تتاح فرص حتقيق هوامش أرابح
مغال فيها للمتعاملني يف السوق .األمر الذي يرتتب عليه إمكانية التسويق والسالسة يف حركية األوراق املالية دون
أي أتخري ،ومن مث السرعة يف الوصول إىل سعر التوازن يف السوق.3
ويتـضح من مفهوم كفاءة التشغيل ،أن كفاءة التسعري تعتمد بشكل كبري على هذه الكفاءة ،فلكي تعكس
األسعار السوقية للورقة املالية املعلومات بـشكل كامل وسريع ،فإنه البد أن تكون كلفة تنفيذ الصفقة عند حدودها
الدنيا ،وابلــشكل الذي يسوغ اجلهد املبذول للحصول على املعلومة اجلديدة وحتليلها ،وبغض النظر عن حجم
التأثري الذي حتدثه تلك املعلومة يف سعر الورقة املالية.4
رابعا :صيغ كفاءة السوق املايل
تتوقف كفاءة السوق املايل على املعلومات املتاحة ،ومن مث قام ( )FAMA1970بتمييز الصيغ املختلفة
لكفاءة السوق املايل انطالقا من أنواع املعلومات املتاحة للمستثمرين ،وذلك يف ثالثة فرضيات هي:

 1هواري سويسي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .139-138

 2عبد احلسني جليل الغاليب وحسن شاكر الشمري ،التحليل االقتصادي لكفاءة االسواق املالية دليل جترييب لبعض االسواق العربية ،جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية ،السنة
احلادية عشر ،اجمللد التاسع ،العدد الثاين والثالثون ،2015 ،ص .4
 3هواري سويسي ،مرجع سبق ذكره ،ص .140

 4عبد احلسني جليل الغاليب وحسن شاكر الشمري ،مرجع سبق ذكره ،ص.5
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أ .الصيغة الضعيفة للكفاءة:

تقتضي فرضية الصيغة الضعيفة لكفاءة سوق السوق املايل أن سعر التداول لألوراق املالية يعكس
املعلومات التارخيية فقط ،كالتغريات يف أسعار وأحجام املعامالت ،وعوائد األوراق املالية للفرتات السابقة

وأسعار الفائدة ،وعليه فإن املعلومات اليت أدت إىل ارتفاع سعر سهم ما يف الفرتة السابقة عدمية اجلدوى
للمستثمر .ويعين هذا أن حركة األسعار يف املستقبل تكون مستقلة متاما عن التغريات اليت حدثت يف املاضي.
وتعرف هذه الظاهرة بنظرية احلركة العشوائية لألسعار عن بعضها وابلتايل ال ميكن التنبؤ بتوقيت املعلومات مما
جيعل األسعار تتحرك يف صورة عشوائية بني حلظة وأخرى.1
ب .الصيغة املتوسطة للكفاءة
تعكس األسعار عند هذا املستوى من الكفاءة ،إضافة للمعلومات التارخيية كافة املعلومات املتاحة
للجمهور أو التنبؤات والتحليالت املبنية على تلك املعلومات وأتسيسا على ما سبق ،ال يستطيع املستثمر
املايل حتقيق أرابح غري عادية ابستخدام وحتليل هذه املعلومات ،ذلك ألهنا قد انعكست فعال يف السعر ،فأي
حماولة للتعمق يف حتليل املعلومات اليت سبق نشرها سوف لن يؤدي إال لتحمل تكاليف إضافية دون حتقيق
أرابح إضافية .وكذلك احلال ،إن أراد أن حيلل معلومات جديدة دخلت للسوق فإنه سيجد نفسه متأخرا وأن
مجيع املتعاملني لديهم نفس املعلومة احملللة .فلتحقيق أرابح غري عادية ،البد للمستثمر املضارب أن يتنبأ قبل
اجلميع ابلقيمة احلقيقية اليت ستؤول إليها الورقة املالية بعد دخول املعلومات )سواء كانت سارة أو سيئة (.
ففي إطار هذا املستوى من الكفاءة ال سبيل لذلك ،فقد تدخل معلومات أخرى جديدة تغري يف القيمة
احلقيقية للسهم ،وجتعل من ذلك التحليل يف خرب املاضي وعدمي اجلدوى ،وذلك ابلنظر لسرعة استجابة
السوق ذات الكفاءة العالية )فاصل زمين قصري جدا).
ت .الصيغة القوية للكفاءة:

عند هذا املستوى من الكفاءة ،تعكس أسعار األوراق املالية املتداولة ابلسوق مجيع املعلومات دون استثناء،
مبا فيها املعلومات التارخيية واملعلومات العامة املتاحة واملنشورة للجمهور واملعلومات اخلاصة )املميزة( اليت حتصل
عليها جمموعة معينة ،نظرا لعالقاهتم املميزة مع إدارة املؤسسة ،أو االستنتاجات اليت يصل إليها كبار احملللني املاليني
لتمتعهم خبربة ومهارة واسعتني .فعند هذا املستوى ال ميكن ألي مستثمر مايل عند استخدامه وحتليله هلذه
املعلومات مهما كان مصدرها ونوعها من حتقيق أرابح غري عادية على حساب آخرين ،حىت وإن كان من أولئك

 1بن اعمر بن حاسني واخرون ،كفاءة األسواق املالية يف الدول النامية :دراسة حالة بورصة السعودية عمان تونس واملغرب ،جملة أداء املؤسسات اجلزائرية ،العدد  ،02ورقلة،
 ، https://revues.univ-ouargla.dz/images/banners/ASTimages/besniesimages/BESN02/E0215.pdf ،2013ص .252
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الذين حيصلون على معلومات داخلية )خاصة(  ،ذلك أنه ما يلبث أن يستخدمها حىت تنعكس يف األسعار
ابلنظر للسرعة اليت يتمتع هبا السوق.
إضافة ملا سبق ،فإن املعلومات اليت تتاح لفئة معينة تؤدي بتغيري توقعاهتم ،فاستخدام تلك املعلومات على
نطاق كاف يكون له أت ثري على سعر السهم حبيث يعكس أثر هذه املعلومات ،وابلتايل يقل أتثريها فيما بعد،
وذلك ألن أغلبية املتعاملني يف السوق يعرفون جيدا هؤالء املستثمرين أصحاب املعلومات اخلاصة حبكم التجربة،
إذ يكونون حتت املراقبة فأي تصرف منهم يؤدي بتحرك السوق ،مما يقلل حظوظهم يف احلصول على أرابح
إضافية .وتتحقق أعلى درجات كفاءة السوق إذا متكن من القضاء على عدم العدالة يف إاتحة املعلومات جلميع
املتعاملني ،والوصول إىل درجة متاثل املعلومات ،سواء عن طريق القضاء على مسبباهتا أو ابستخدام القواعد احملددة
1
للتعامل على أساس املعلومات اخلاصة.
الفرع الثاين ظهور املالية السلوكية:

على الرغم مما حققته فرضية كفاءة األسواق املالية يف علم املالية ،إال أنه ظهرت العديد من احلاالت

والوضعيات يف السوق املايل مل تتمكن من تفسريها النظرية التقليدية ،خاصة السلوكيات غري العقالنية لألفراد،
حيث حتكمهم العديد من العوامل النفسية واالجتماعية عند اختاذهم قراراهتم االستثمارية ،وهذا ما تداركته نظرية
املالية السلوكية.2
حناول من خالل هذا العنصر التطرق للحاالت الشاذة اليت مل تستطع نظرية الكفاءة تفسريها ،واليت كانت
عامال قواي لظهور املالية السلوكية ،مث التطرق ملفهوم املالية السلوكية وأخريا العناصر األساسية للمالية السلوكية
خاصة ما تعلق مبشاعر املستثمرين.
أوال :احلاالت الشاذة والتشوهات امللحوظة على نظرية كفاءة السوق املايل:

بدأ التشكيك بصحة وواقعية نظرية كفاءة األسواق املالية ،وذلك منذ أشار بعض الباحثني إىل وجود

تناقضات انبعة من داخل النظرية يف حد ذاهتا تتعلق مبدى الرتابط املنطقي يف بنائها .واليت يُفرتض وبناء على ما
أتت به النظرية أن يتماشى كل ما هو عقالين مع النظرية .ويف هذا اإلطار يقول الباحثان Grossman
و Stiglitzإذا كان السعر كفؤا وكانت املعلومات مكلفة فمن العقالين عدم البحث عن املعلومات ،واالكتفاء
 1هواري سويسي ،مرجع سبق ذكره ،ص .147
 2سحنون مرمي ،السلوك املايل للمستثمرين وأثره على كفاءة األسواق املالية :حماولة لدراسة سلوك العوائد يف سوق احملافظ املالية األوروبية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه
يف العلوم االقتصادية ،جامعة ايب بكر بلقايد ،تلمسان ،2016-2015 ،ص .123
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مبالحظة السعر واألمر كذلك لن يسعى أحد إىل البحث عن املعلومات ،وابلنتيجة لن يكون السعر كفؤا ،مبعىن
أنه ال ميكن للسعر أن يكون كفؤا حني تكون املعلومات مكلفة ،وهذا ما يثبت أن السوق ليس مثاليا (كفؤا عند
املستوى القوي) إذ ال يتطابق السعر مع القيمة احلقيقية ،وإمنا يظل قريبا منه ألجل دفع املستثمرين للبحث عن
املعلومات وحتقيق أرابح من فارق السعر.1
كما مت تقــدمي أدلــة قويــة علــى وجــود جمموعــة مــن التشــوهات الظــاهرة ف ـي أســعار األوراق املاليــة مثل أثر
هناية األسبوع ،أثر جانفي ،أثر احلجم وأثر الزخم ...واليت لــم تســتطع من ـاذج تســعري األصــول املســتخدمة تفســريها،
ومتثــل هــذه االحنرافــات أو التشوهات ســلوكا يتناقض مع فرضية السوق الكفء وعقالنية املستثمرين ،ألن ظهـور
مثـل هـذه االحنرافـات بصـفة منتظمـة وموثوقـة ينطـوي علـى درجـة مـن القـدرة علـى التنبـؤ بعوائـد األصـول املاليـة
والتغلـب علـى السـوق ،كمـا أن حقيقـة مثـل هـذه األمنـاط أصـبحت معروفـة علـى نطـاق واسـع ممـا يعنـي أن
املسـتثمرين قـد يتمكنـون مـن االستفادة منها.
حــاولت العديد من الدراســات تقدمي الشروحات هلذه التشوهـات ،فأرجعهــا  Famaإىل الصدفة ،بينما
يشري ابحثون آخرون إىل أن التشوهات ظهرت نتيجة التحيز يف فحص البياانت والنماذج .ابلرغم من ذلك لـم
تقـدم هـذه التفسـريات شـروحات مقنعـة حـول التشـوهات .ابإلضافة إىل ذلك توجد العديد من الظواهر الغريبة أو
االحنرافات يف أسواق رأس املال واليت مسيت ابأللغاز ،ومن أمهها االستجابة املبالغة والضعيفة ألسعار األصول
املالية ،لغز الذعر املايل والتداول املكثف ولغز عالوة امللكية .كما ظهرت عدة أدلة تشري إىل وجود تصرفات غري
عقالنية يقوم هبا املستثمرين عند اختاذ القرار االستثماري* .اذن كل هذه الظواهر أو املشاكل اليت ظهرت واليت مل
توفق النظرايت املالية التقليدية يف تفسريها –خاصة يف ظل تكرار األزمات والفقاعات املالية-ممـا دفـع ابلعديـد مـن
االقتصـاديني إلـى البحـث عـن بـديل جديـد لفرضـية السـوق الكـفء ،يكـون قـادر علـى تفسـري هـذه املشـاكل مـن
جهـة وإلجياد حلـول هلـا مـن جهـة اثنيـة .لذا ظهر علم املالية السلوكية كمحاولة لتقدمي تفسريات لتلك احلاالت.2

 1سريين خالد احلموي ،أتثري العوامل السلوكية يف عوائد األسهم (دراسة تطبيقية يف سوق دمشق لألوراق املالية)  ،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري ،جامعة دمشق-2015 ،
 ،2016ص .25
* وهم ما يسمون بتجار الضوضاء والذين يفتقدون للمعايري واألسس السليمة الختاذ قرار االستثمار ،يعين ذلك أن قراراهتم تكون معتمدة على اخلربات الشخصية واملتأثرة أساسا
بقرارات احمليطني هبم من املستثمرين والناشرين للشائعات واملعلومات واألخبار اليت ال ميكن الوثوق فيها ،وأيضا على توقعات املستثمر واحلالة النفسية له.
 2عبد الرمحان بن سانية وآخرون ،اخللفية النظرية للمالية السلوكية وحتليل سلوك املستثمر يف سوق رأس املال  ،جملة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة ،اجمللد  ،01العدد ،02
جوان  ،2017ص ص .16-14
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اثنيا :مفهوم املالية السلوكية:

تعد املالية السلوكية موضوعا حديثا يسعى إىل تفسري حاالت الشذوذ يف نظرايت السوق الكفؤة فضال عن
التشوهات املالحظة عند تطبيقها يف سوق األوراق املالية وغريها من املسائل العالقة من خالل املزاوجة بني النظرية
املالية واحباث علم النفس بغية الوصول إىل منذجة واقعية للسلوك البشري يف اجلانب االستثماري.
وقد زاد االهتمام ابملالية السلوكية بسبب عدم قدرة املالية التقليدية على شرح العديد من األمناط التجريبية

مبا يف ذلك فقاعات السوق والوهم املايل وان اغلب الكتب اليت ختص جمال االستثمار والتمويل تكون صامته امام
أتثري املالية السلوكية يف السوق املايل ولذلك فان املالية السلوكية هو منوذج جديد من النظرية املالية اليت تسعى إىل
فهم والتنبؤ ب تأثر السوق املايل املنظم من خالل فهم السلوك النفسي والبشري لآلليات اليت تشارك يف عملية صنع
القرارات االستثمارية.1
املالية السلوكية هي نظام حياول تفسري وزايدة الفهم فيما يتعلق بكيفية أتثري األخطاء املعرفية (األخطاء
العقلية) ومشاعر املستثم رين على عملية صنع القرار .وهو يدمج جمال علم النفس وعلم االجتماع وغريه من العلوم
السلوكية لشرح السلوك الفردي ،وفحص سلوك اجملموعة ،والتنبؤ ابألسواق املالية.2
التحيزات
تنقسم النظرية املالية السلوكية إىل جمالني رئيسني مها :علم املالية السلوكية اجلزئية الذي يدرس ّ
وسلوك املستثمرين عند اختاذ القرارات االستثمارية ،وعلم املالية السلوكية الكلي الذي يهتم بفهم وتفسري
التشوهات يف أسواق رأس املال ،وجتيب على سؤال هل األسواق كفؤة؟ أم أهنا ختضع لتأثريات سلوكية3؟
اثلثا :عناصر املالية السلوكية.
تستند النظرية املالية السلوكية على ثالث عناصر أساسية مل أتخذهم املالية التقليدية ابحلسبان هي :عاطفة
املستثمرين ،التفضيالت السلوكية ،وحمدودية املراجحة.

 1صالح الدين حممد أمني االمام وشيماء محد شهاب ،أثر العوامل السلوكية للمستثمر يف مؤشرات تد اول األسهم دراسة استطالعية حتليلية يف سوق العراق لألوراق املالية،
جملة اإلدارة واالقتصاد ،السنة الثامنة والثالثون ،العدد مئة وثالث ،2015 ،ص.167
2

CHAPTER - 1 BEHAVIOURAL FINANCE: AN OVERVIEW,
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/36572/10/10_chapter1.pdf, visited 20-12-2017, p9.

 3عبد الرمحان بن سانية وآخرون ،اخللفية النظرية للمالية السلوكية وحتل-يل سلوك املستثمر يف سوق رأس املال ،مرجع سبق ذكره ،ص.17
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أ-

عاطفة املستثمرين:

تنص املالية السلوكية على أن قرارات األفراد واملستثمرين غري عقالنية وتتأثر ابلعوامل النفسية والعاطفية اليت
تنتاهبم ،مما يؤثر بشكل مباشر على آليات التعامل يف أسواق رأس املال ،وابلتايل فإن دراسة علم النفس وسلوك
األفراد عند اختاذ القرارات املالية يعد أمرا ضروراي ،حيثُ ميكن من اكتشاف وتكوين فكرة وفهم ما حيدث يف
األسواق ،ويف هذا الصدد يشري علماء النفس إىل وجود بعض التحيزات يف املعتقدات لدى األفراد تؤدي إىل
أخطاء منهجية يف طريقة معاجلة املعلومات عند اختاذ القرارات منها :حتيّز التمثيل ،اإلفراط يف الثقة ،حتيّز اإلسناد
الذايت ،التفاؤل املفرط ،الرتسيخ أو االرتكاز.

فالتمثيل هو شكل من أشكال التحيّز اإلدراكي يقوم على مبدأ "قانون األعداد الصغرية أي يتصرف
األفراد وكأن اخلصائص اإلحصائية للعينات الصغرية تتشابه وتتفق مع خصائص العينات الكبرية ،وميكن
أن ينتج عن هذا التمثيل حتيّز يعرف إبمهال معدل األساس  base rate neglectالذي يقصد به جتاهل
املتغريات األساسية املتعلقة ابختاذ القرار واالعتماد على متغري واحد لتصنيف املشروع االستثماري.
يقصد بتحيّز اإلفراط يف الثقة أن األفراد يضعون ثقة زائدة بشأن أحكامهم اخلاصة ،مبعىن آخر أن املستثمر
يؤمن بشدة بقدراته وعند إصداره لألحكام ،ويف تقديره الحتمال وقوع حدث معني حىت وإن مل تكن لديه دراية
به.
يشري كل من (.Daniel et al)2001 ،1998إىل أن املستثمرين يعانون من حتيّز اإلسناد الذايت self-

 attribution biasالذي يعترب مسامها يف الثقة املفرطة وميكن أن يؤدي إىل الزخم يف أسعار األصول ،حيث أن
األفراد يعلّلون النجاح إىل مهاراهتم وخرباهتم الذاتية ،يف حني ي ّربرون الفشل إىل سوء احلظ أو بعوامل خارجة عن

اراداهتم بدل ارجاعها إىل عدم كفائتهم االستثمارية ،كما توجد صورة أخرى لتحيّز الثقة املفرطة هو حتيّز
اإلدراك املتأخر  Hindsight Biasأو خطأ النظرة االسرتجاعية الذي يتضمن اعتقاد األفراد الحقا أبن سيناريو
ما كان معروفا طوال الوقت قبل وقوعه ،وأن قدرهتم على التنبؤ حبدوثه واحتمال ذلك كانت حاضرة ،غري أن
ترددهم حال دون ذلك ،وثُبتت هذه الظاهرة يف أعقاب حدوث االهنيار العاملي األخري ،حيث اعرتف املستثمرون
أبن دالئل على وجود فقاعة كانت واضحة وأن انفجارها كان متوقعا ،رغم مشاركتهم يف ارتفاع األسعار.

يتعلق حتيّز التفاؤل املفرط كثريا ابلثقة املفرطة ،ويف هذا اخلطأ اإلدراكي يكون الفرد متفائال بشكل مبالغ فيه

لألحداث املستقبلية يتعدى حدود الواقع ،مبعىن آخر اعتقاد املستثمر أبن األحداث املستقبلية أكثر احتماال أن
تكون اجيابية مقارنة مع الواقع.
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يعد حتيّز الرتسيخ أو االرتكاز نوع آخر من املغالطات الفكرية ،والذي يعين االرتكاز على معلومات قليلة
جدا ،وغري مرتبطة ابحلدث عند اختاذ قرار أو تقدير حادث معني ،أي ربط احلدث بفكرة أو نقطة مرجعية
سابقة .إذا أراد مستثمر ما شراء سهم مؤسسة ألول مرة ،فإنه يبحث عن معلومات مبنية بشكل كبري على
املعلومات السابقة كرتكيزه على أداء املؤسسة ورحبيتها وأسعار أسهمها خالل السنوات املاضية ،متجاهال كل
األحداث اجلديدة ،مما يؤدي به إىل اختاذ قرارات مالية سيئة.
ب -التفضيالت السلوكية:
يوجد عدة مناذج وأطر لتفسري تفضيالت سلوك األفراد يف أسواق رأس املال أشهرها نظرية التوقع لـ ()1979
 Kahneman and Tverskyاملخالفة لنظرية املنفعة املتوقعة ،ومن أهم التفضيالت السلوكية جند النفور من
اخلسارة ،سلوك القطيع ،احملاسبة العقلية ،ومغالطة التكاليف الغارقة.
تعرض خلسارة مبلغ معني ،يعادل
يشري حتيّز كره اخلسارة إىل أن شعور األفراد ابألسف الشديد نتيجة ال ّ
ضعفي فرحهم مبا حققوه من أرابح املبلغ ذاته ،كما أن األفراد يتجنبون املخاطر من أجل محاية الثروة املوجودة،
ولكن قد يتحملون املخاطر من أجل جتنب اخلسائر.
نقصد بسلوك القطيع قيام املستثمر بتصرف مشابه لتصرف عدد كبري من املستثمرين يف السوق ،حيث يعتقد
األفراد أن إبمكاهنم خفض املخاطر املرتبطة هبم عن طريق إمهال قراراهتم الفردية واختاذ نفس قرارات اجلماعة وذلك
ابعتبار أن اجلماعة لديها معلومات أكثر من الفرد ،وميكن أن ينتج سلوك القطيع بسبب جمموعة من العوامل
السلوكية مثل التفاؤل والتشاؤم ،أو جتنب الشعور ابألمل عند اخلسارة أو قد تكون جمرد عدوى يف املشاعر.
يعرف حتيّز البمحاسبة العقلية أبنه ميل الفرد إىل وضع أحداث معينة يف حسـاابت عقلية خمتلفة .ويظهر
عندما يقوم املستثمرون بتجزئة أمواهلم إىل حساابت منفصلة ألسباب خمتلفة ،ومينحون كل جزء فيها تقييما خمتلفا
اعتمادا على مصدرها .أما حتيّز مغالطة التكاليف الغارقة فيقصد به اإلصرار ابملضي يف القرارات اخلاطئة والفاشلة،
والدافع من وراء ذلك عدم خسارة التكاليف اليت وقعت ابلفعل يف تلك القرارات واليت ال ميكن استعادهتا ،وكثريا ما
يقع املستثمرين ضحااي "مغالطة التكلفة الغارقة" فغالبا ما يتعلق قرارات البيع بسعر التكلفة ،حيث يقومون ببيع
السهم إذا زاد سعره عن سعر التكلفة بدال من إمكانية تطور السهم مستقبال .أما املفارقة الكبرية يف مغالطة تكلفة
الغارقة هي كلما فقدت أمواال بسبب سعر السهم ،متسكت به بصورة أقوى.
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ت -حمدودية املراجحة:

يقصد آبلية املراجحة أن املستثمرين العقالنيني يصححون دائما حاالت التسعري اخلاطئ لألوراق املالية الناتج
عن سلوك املستثمرين غري العقالنيني ،أي إعادة السعر إىل مستواه احلقيقي ،غري أن النظرية املالية السلوكية ترى أبن

سلوك مجيع املستثمرين غري عقـالين ومنتظم ،ويتجلى ذلك يف التحيّزات العاطفية اليت تنتاب املستثمرين عند اختاذ
القرارات ،مما يؤدي إىل صعـوبة إرجاع السعر إىل قيمته احلقيقية وابلتايل عدم فعالية املراجحة يف التسعري العـادل.1

المبحث الثالث :سياسة توزيع األرباح ونظرية اإلشارة والنماذج المفسرة لها.
تعترب نظرية اإلشارة سياسة توزيع األرابح مبثابة اداة اتصال بني الشركة وسوقها أو مستثمريها ،من أجل
ارسال إشارات حول أداء الشركة خاصة يف حالة عدم اتصاف السوق املايل ابلكفاءة ،ويف هذا اإلطار حاولت
جمموعة من الدراسات وضع مناذج لوضع تفسري منطقي لسلوك الشركات فيما يتعلق بسياسة توزيع األرابح .من
هذا املنطلق نتطرق يف هذا املبحث إىل فكرة اإلشارة والقيمة اإلعالمية لتوزيعات األرابح أوال ،مث التطرق إىل مناذج
اإلشارة لتوزيعات األرابح.
املطلب األول :القيمة اإلعالمية لتوزيعات األرابح وفكرة اإلشارة.

حناول يف هذا اجلزء تقدمي فكرة اإلشارة بشكل عام يف االسواق ،مث حماولة ربط نشاط اإلشارة بتوزيعات
األرابح ،وذلك من خالل استخدام سياسة توزيع األرابح إلرسال إشارات حول الوضع املايل ومستوى أداء

الشركة.
الفرع األول :فكرة اإلشارة
أظهرت دراسة اكرلوف  Akerlof 1970أنه يف األسواق اليت تتميز بعدم متاثل قوي يف املعلومات،
سوف مييل ابئعو املنتجات ذات النوعية اجليدة إىل اخلروج من السوق .حيدث هذا ألن املشرتين غري قادرين على
التمييز بني املنتجات اجليدة والسيئة .ومع ذلك ،فإن املشرتين ،مع معرفة احتمال احلصول على منتج جيد أو
سيئ ،سوف يوافقون على دفع مثن يعادل اجلودة اليت حيق هلم توقعها أي السعر الذي يعادل متوسط جودة
املنتجات .إذا كان السعر الذي لدى البائعني للمنتجات ذات النوعية اجليدة أعلى من السعر املعروض يف السوق
فسوف يغادرون السوق وهو ما يؤدي إىل خفض متوسط جودة السلع وابلتايل ينخفض السعر املعروض من قبل
 1عبد الرمحان بن سانية وآخرون ،أثر التحيّـزات العاطفية للمستثمر على عوائد األسهم وتقلباهتا الشرطية -حالة مؤشر داو جونز ،-جملة الباحث ،العدد  ،17ورقلة،2017 ،
ص .95-94
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املشرتين .ونتيجة لذلك ،املزيد واملزيد من البائعني سوف يغادرون السوق إىل غاية أن يبقى سوى ابئعي املنتجات
ذات النوعية الرديئة (")"lemons
ابلنسبة إىل دراسة سبينس  ]1973،1974[ Spenceفقد ركزت على فيما إذا كانت هناك شروط يف
سوق تنافسية ميكن يف ظلها اختالف األسعار وفقا الختالف اجلودة وتطبق على املدى البعيد ،وذلك ابلرغم من
عدم متاثل املعلومات .أي أ نه يبحث عن وجود آلية لنقل املعلومات من شأهنا أن تسمح للمشرتين الذين لديهم
معلومات أقل بتقييم جودة كل منتج بشكل صحيح .وهذه اآللية هي نشاط اإلشارة ،حيث يقوم ابئعو املنتجات
ذات النوعية اجليدة إبرسال اشارات للمشرتين تسمح ابلتعرف على جودة املنتج الذي يقدمونه.1

الفرع الثاين :القيمة اإلعالمية لتوزيعات األرابح

مع مالحظة أن التغريات يف توزيعات األرابح تؤثر بشكل عام على أسعار األسهم ،يفرتض ميلر
ومودجيلياين أن هذا التأثري انتج عن القيمة اإلعالمية لتوزيعات األرابح .حيث يفسر املستثمرون الزايدة (النقصان)
يف توزيعات األرابح على أن املسريين يتوقعون زايدة (نقصان) يف الربح املستقبلي للشركة .ومع ذلك ،ابلنسبة مليلر
ومودجيلياين ،هذا ال يكفي إلعطاء قيمة خاصة لسياسة توزيع األرابح .فالسبب احلقيقي لرد فعل السوق ليس هو
اإلعالن عن توزيعات األرابح ،وامنا ينجم ذلك عن تغري قدرة الشركة على توليد األرابح .هذا االختالف يف
القدرة على توليد األرابح يشجع املسري على تعديل اجلزء املوزع من األرابح ،كما يوضح لينتنر [ .]1956ويرى
ميلر ومودجيلياين أنه سواء قامت الشركة بتغري معدل توزيع ارابحها أم ال ،فإن السوق سوف تعرتف عاجال أم
آجال أبن االختالف انتج عن قدرة الشركة على توليد األرابح وأن رد فعل السوق يعود إىل سياسة االستثمار
وليس إىل سياسة توزيع األرابح .وتستند استنتاجات مليلر ومودجيلياين املتعلقة ابلقيمة االعالمية لتوزيعات األرابح
كلية إىل فرضية التماثل يف املعلومات .وإذا ما مت إزالة هذه الفرضية فسوف ختتلف هاته االستنتاجات.2
الفرع الثالث :نظرية اإلشارة لتوزيعات االرابح

نقطة البداية لنظرية اإلشارة هي االعرتاف بعدم التماثل يف املعلومات واملقصود بذلك أن خمتلف املشاركني

يف السوق املالية ليس لديهم مجيعا نفس املعلومات .حيث املدراء واملسامهني البارزين هم أكثر اطالعا من الغرابء
عن الشركة*  outsidersحول اإلمكانيات املستقبلية للشركة بسبب معرفتهم بشكل أكرب خبطط ومشاريع

1

Marc-André Lapointe, http://www.irec.net/upload/File/memoires_et_theses/193.pdf, consulté le 10-11-2011, p 13.14.
Ipid, p 8.

2

* املستثمرون األقل اطالعا وهم املسامهون الصغار واملسامهني احملتملني.

42

الفصل األول :اإلطار النظري لسياسة توزيع األرابح والسوق املايل
الشركة .والنتيجة هي أن املستثمرين يقيّمون الشركة على أساس توزيع العائدات اليت يتلقاها ،وليس التوزيع الفعلي
هلذه العائدات.
إن املستثمرين األقل اطالعا على علم بقلة  désavantageاملعلومات ،وسوف حياولون استنتاج خصائص
الشركة من خالل مراقبة قرارات املطلعني .وهكذا ،فإن كل من القرارات املتخذة يف الشركة من احملتمل أن تكون
قادرة على توفري املعلومات هلؤالء املستثمرين .ومن بني هذه القرارات جند قرار توزيع األرابح.
ويف هذا االطار مت تطوير عدة مناذج لإلشارات تستخدم توزيع األرابح ،وال سيما مناذج كاالي [،]1980
هباتشاراي [ ،]1979جون ويليامز [ ]1985وميلر أند روك [ .]1985هذه النماذج مع أهنا ال أتخذ بعني
االعتبار متغريات أخرى ذات أمهية مثل مسعة وخماطر الشركة إال أهنا تظهر أنه من املمكن استخدام بفعالية سياسة
توزيع األرابح لإلشارة.
وأخريا ،جتدر اإلشارة إىل أن معظم الدراسات التجريبية اليت اختربت فرضية القيمة اإلعالمية لتوزيعات
األرابح ،وجدت أن الزايدة (النقصان) غري املتوقعة يف توزيعات األرابح ترتبط برد فعل إجيايب (سليب) للسوق املايل
هلا داللة إحصائية يوم اإلعالن عن التوزيعات .ومن انحية أخرى ،عندما تتوافق التوزيعات املعلن عنها مع ما هو
متوقع فإن السوق ال يتفاعل.1
املطلب الثاين :مناذج اإلشارة بتوزيعات األرابح

منذ أواخر  1970مت تزويد النظرية املالية بعدة مناذج إشارة مستوحاة بقوة من خالل عمل سبنس ورايلي
 Spence et de Rileyلوضع تفسري منطقي لسلوك الشركات من حيث هيكل رأس املال وسياسة توزيع
األرابح ،وسوف نتطرق اىل مناذج االشارة املتعلقة بتوزيعات األرابح .حيث يف هذا النوع من النماذج ،املطلعني
بشؤون الشركة (تتوافق مع البائعني يف القسم السابق) وهم يستخدمون سياسة توزيع األرابح لالتصال ابملبتدئني
(تتوافق مع املشرتين من القسم السابق) خبصوص توقعاهتم ملستوى الرحبية املستقبلية للشركة .حيث الزايدة يف
توزيعات األرابح هي إشارة لزايدة الرحبية املستقبلية ،يف حني أن االخنفاض يصبح إشارة إىل تدهور هذه الرحبية.
وهذا يف ظل عدم وجود تغيري يف السياسة االستثمارية للشركة .وتتمثل مناذج اإلشارة لتوزيعات األرابح يف النماذج
التالية:

Ipid, p 9-10.
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الفرع األول :مناذج اإلشارة األوىل.
أوال :منوذج :)1980( Kalay
يقوم على عدة فرضيات وهي:
 ال وجود تكاليف الصفقات ،وال تكاليف الوكالة وال تكاليف اإلفالس والضرائب. تتميز األسواق بعدم متاثل املعلومات. منوذج مكون من فرتتني ،فالقرارات املالية تؤخذ يف الفرتة  0وتنفذ يف الفرتة.1 ميكن للمؤسسة أن تصدر أسهما جديدة يف الفرتة  0وأن تدفع هلا أرابحا دون أن يؤثر ذلك على سياسةاالستثمار.
 يعلم املستثمرون أبن للمسريين معلومات داخلية حول أداء املؤسسة احلايل واملستقبلي. يتميز املستثمرون ابحليادية اجتاه املخاطر. سياسة املسريين يف العائد  Mتكون كما يلي حيث متثل  0و 1معامالت موجبة ،و V0متثل القيمة السوقيةللمؤسسة يف الفرتة  ،0ومتثل  E1األرابح يف الفرتة 1ومتثل  rمعدل الفائدة.
يوضح منوذج كالي أبن املسريين ال يقومون بزايدة التوزيعات إال إذا كانوا متأكدين من أن وضعية املؤسسة
املستقبلية سوف تتحسن وتستمر يف ذلك .ألنه إذا كان العكس ،فإن املسريين سوف يتحملون التكلفة اليت
ليست يف صاحلهم .وبذلك ،فاملسريون يفضلون توزيع نسبة منخفضة من األرابح وال يتم الزايدة إال إذا كان هناك
تغريا فعليا يف أرابح املؤسسة وسوف يستمر يف املستقبل .حيث يسعى املسريون للحفاظ عليها حىت وإن كانت
التدفقات النقدية منخفضة .فأي اخنفاض يف هذه النسبة يدل على أن هناك اخنفاضا مستمرا يف التدفقات النقدية
املستقبلية للمؤسسة ،واليت تعترب كمعلومة سيئة للسوق املايل.1
اثنيا :منوذج (BHATTACHARYA’S)1979

قام  )1979( Bhattacharyaبتطوير منوذج لغرض شرح أسباب الشركات للقيام بتوزيعات االرابح.
حيث يرى أنه إذا اعتقد املستثمرون أن قيمة الشركة ترتبط بشكل مباشر مببالغ األرابح املوزعة ،فإن أحد أكثر

الطرق فعالية إلرسال إشارة إىل السوق حول قيمة الشركة سيكون إعالان غري متوقع لتغري توزيعات األرابح .عالوة
على ذلك ،يؤكد  Bhattacharyaأن حجم العائد يرتبط بشكل مباشر ببعد اإلشارة املرسلة إىل السوق ،وقد مت
إثبات ذلك من قبل العديد من الدراسات ،ومن بينها دراسة .)1983( Asquith and Mullins

1

Avner Kalay, Signaling, Information Content, and the Reluctance to Cut Dividends, The Journal of Financial and Quantitative
Analysis, Cambridge University Press, Vol. 15, No. 4, 1980, pp. 855-869
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وضع  Bhattacharyaمنوذجا لفرتة زمنية واحدة تتفق فيه قرارات املديرين مع مصاحل محلة األسهم.
يفرتض النموذج أنه يف الزمن الصفر ،يلتزم ا ملديرون بسياسة توزيع أرابح حمددة .يف هناية الفرتة ،سوف تستخدم
الشركة التدفقات النقدية اليت مت احلصول عليها من املشروع لتسديد تلك التوزيعات احملددة من البداية .فإذا مل
تكن التدفقات النقدية املتولدة يف الفرتة كافية إلجراء التوزيعات ،جيب على الشركة أن تستخدم التمويل اخلارجي،
حىت مع تكاليف املعامالت .يفرتض هذا النموذج أن الشركات تقوم بتوزيع االرابح حىت عندما يتم فرض عليها
ضرائب وأن توزيعات االرابح وإعادة شراء األسهم هي بدائل مثالية ،حبيث تكون النتيجة النهائية هي نفسها،
بغض النظر عن الطريقة اليت يتم هبا نقل املعلومات إىل السوق.
على الرغم من أن دراسة  )1979( Bhattacharyaكانت دراسة مهمة يف أحباث سياسة توزيع األرابح
ويف تطوير مناذج اإلشارة ،إال أهنا تعرضت النتقادات من قبل العديد من الباحثني .وأهم انتقاد متحور حول عدم
شرح سبب استخدام الشركات لتوزيعات األرابح كإشارة آلفاقهم املستقبلية .كما انتقد )2001( Lease et al
هذه الدراسة ألهنا مل توضح معىن فكرة التزام الشركات مبستوى معني من التوزيعات ،كونه ال يعد التزاما تعاقداي.
ابإلضافة إىل ذلك ترك هذا النموذج بعض األسئلة دون إجابة ،خصوصا السبب الذي جيعل الشركات متيل
إىل استخدام توزيعات األرابح كإشارة إلرسال معلومات حوهلا ،بدال من استخدام وسائل أقل صعوبة ،مثل
إعالانت الصحف .حيث يرى  Allenو )2003( Michaelyأبن الشركات ميكن أن القيام إبعادة شراء
األسهم بدال من التوزيعات النقدية لإلشارة بشكل أفضل.
اثلثا :منوذج (MILLER AND ROCK’S MODEL)1985

قام منوذج  )1985( MILLER AND ROCK’Sبدراسة قرارات توزيع األرابح واالستثمار يف ظل

عدم متاثل املعلومات ،حيث يدرس النموذج فرتتني زمنيتني ،ففي الزمن  t0تستثمر الشركات يف املشروع ،ويف الزمن
 t1تستخدم التدفقات النقدية الناجتة من املشروع للقيام بتوزيع األرابح وإعادة االستثمار يف مشاريع جديدة ،ويف
الزمن  t2يتكرر نفس األمر .حيث يفرتض النموذج أن املديرين لديهم معلومات خاصة حول األرابح املستقبلية.
يرى الباحثني أنه عند اإلعالن عن توزيعات األرابح ،فإن إدارة الشركة وحدها من لديها معلومات حول
مستوى األرابح ،وابلتايل يؤثر هذا االختالف يف املعلومات على إدراك كل طرف من األطراف لقيمة الشركة،
حيث أ نه عندما يقوم املديرون بتقييم الشركة ،فإهنم ال يفكرون يف اإلعالانت املوزعة فحسب ،وإمنا أيضا يف
األرابح غري املعلن عنها .وإذا كان السوق عقالنيا ،فسيكون تقييم الشركة الذي أجراه السوق متوافقا مع تقييم
املديرين.
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وفقا ملزااي منوذج  MILLER AND ROCK’Sتوزيعات األرابح تكون ذات معىن كإشارات أخبار
جيدة ولكنها ابملقابل ال تعرب عن األخبار السيئة .ابلنسبة للشركات اليت تتمتع أبداء جيد ،وابلتايل ،مع األخبار
اجليدة اليت ميكن نقلها  ،فإن تكلفة اإلشارة ميكن أن تكون جمدية لتجنب إعطاء السوق التوقع اخلاطئ أبن
األرابح ليست كافية لتربير دفعات األرابح.
وابألخذ ابحلسبان فرضية عدم متاثل املعلومة ،توصل الباحثون إىل ما يلي )1( :أتثري إعالن توزيعات
األرابح على أسعار األسهم يعتمد على تغريات التدفق النقدي التشغيلي غري املتوقعة )2( ،املعلومات اليت يتم
ارساهلا عن طريق تغري غري متوقع يف األرابح مشاهبة لتلك اليت تنقلها تغريات التوزيعات غري املتوقعة)3( .
الشركات اليت لديها قدرة على توليد تدفقات نقدية كبرية توزع أرابحا عالية .ال حتبذ الشركات أن تقوم بتخفيض
االستثمارات من أجل توزيع نفس مبالغ األرابح .يستنتج الباحثون أنه ميكن الوصول إىل توازن اإلشارات ،عندما
تنقل توزيعات األرابح معلومات حول التدفقات النقدية املستقبلية ،لكن االستثمار سيكون أقل ،وتكون
التوزيعات أعلى من تلك يف سياق نشر املعلومات املثايل.
وجهت بعض االنتقادات إىل  . MILLER AND ROCK’Sإذا مت اإلعالن عن األرابح قبل اإلعالن
عن توزيع األرابح ،فسوف يتمكن املسامهون من الوصول إىل هذه املعلومات ،وهي وضعية مل تدخل ضمن
افرتاضات النموذج .مشكلة أخرى هي وجود ارتباط األرابح عرب الزمن .على الرغم من أن نظرية MILLER
 AND ROCK’Sليس لديها افرتاضات صعبة لتفسريها ،فليس من الواضح ما إذا كانت األرابح ،يف ظل
وجود الضرائب ،ستظل أفضل طريقة لإلشارة ،أو إذا كانت إعادة شراء األسهم ستكون طريقة أرخص لنقل
املعلومات إىل السوق.
رابعا :منوذج )JOHN AND WILLIAMS’S MODEL (1985

طور  )1985(JOHN AND WILLIAMS’Sمنوذجا حيدد أتثري توزيعات االرابح يف إطار
الضرائب على األشخاص ،حيث يعتمد هذا النموذج على إشارات التوازن بني التوزيعات اخلاضعة للضريبة وإعادة
شراء األسهم ،على عكس منوذج  )1979( Bhattacharyaو ،)1985( Miller and Rockالذي يعترب
اعادة شراء االسهم بديل مثايل للتوزيعات النقدية.
يعتمد  JOHN AND WILLIAMSعلى االفرتاضات التالية :يقتصر دفع الضرائب على األرابح
املوزعة فقط ،واملستوى الضرييب هو نفسه جلميع املسامهني؛ ال يتم تكبد أي تكاليف معامالت عند إصدار
األسهم أو سحبها أو املتاجرة فيها ؛ يتم مراقبة مجيع مصادر واستخدامات أموال الشركة بشكل كامل من قبل
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جهات خارجية من خالل عمليات تدقيق عامة بال تكلفة؛ ميكن أن تبيع اإلدارة بعض األسهم لتغطية
االحتياجات النقدية ،ويف النهاية ،يكون لدى املديرين معلومات أفضل من املستثمرين عن التدفقات النقدية
املستقبلية والفرص االستثمارية  ،وهو ما يتوافق مع مقاربة عدم متاثل املعلومات.
ميكن حتليل النموذج استنادا إىل نتائج ) ،Riley (1979الذي يفرتض أن مزااي توزيعات األرابح املسددة
ختتلف بني الشركات .فبالنسبة للشركات اليت لديها آفاق مستقبلية أفضل ،فإن عالوة السوق لألسهم ذات
التوزيعات األكرب تعوض عن الضرائب اإلضافية اليت يدفعها املسامهون وحتد من التعومي الذي يعاين منه املسامهون
الفعليون ،يف حني أن الشركات ذات التوقعات األقل ازدهارا ال تدفع توزيعات عالية ،نظرا ألن الضرائب
والتكاليف تتجاوز املكاسب الناجتة عن التخفيف من التعومي.
إذا كانت تكلفة توزيعات األرابح عالية ،فإن الشركات ذات األداء اجليد وحدها اليت ستتمكن من تغطية
هذه التكاليف .لذا فإن الشركات ذات األداء السيئ ليس لديها حافز لتقليد هذه الشركات .يف حالة التوازن،
يقوم املطلعون يف الشركات اليت لديها تدفقات نقدية مستقبلية مرتفعة بتوزيع أرابح أكرب واحلصول على أسعار
أعلى ألسهمهم.
تتمثل أهم نتائج  JOHN AND WILLIAMSفيما يلي )1( :يف منوذج توازن اإلشارات  ،فإن
الشركات اليت تتوقع تدفقات نقدية مستقبلية أكرب جيب أن توزع أرابحا أعلى ،وابلتايل  ،سوف ترتفع أسعار
األسهم ؛ ( )2ينتج عن سياسة توزيع األرابح املثلى سلسة توزيعات أرابح مرتبطة ابلتدفقات النقدية التشغيلية،
حبيث جيب أن تكون تغيريات التوزيعات أقل من التغريات يف التدفقات النقدية؛ ( )3الشركات اليت تدفع توزيعات
لديها عمالء يبحثون عن السيولة  ،وابلتايل يطالبون بتدفق نقدي منتظم )4( ،وترتبط التوزيعات األكرب - ،يف
ظل ثبات العوامل األخرى ، -مع ارتفاع أسعار األسهم  ،يف حني يرتبط اخنفاض التوزيعات مع اخنفاض أسعار
األسهم  ،كما أكده .)1979( Bhattacharya
تعرض هذا النموذج لبعض االنتقادات ،من بينها :أوال ،يفرتض أن محلة األسهم يلبون احتياجاهتم من
السيولة عن طريق بيع األسهم وال ينظرون إىل إمكانيات التمويل األخرى سواء كانوا من داخل الشركة أو
خارجها .اثنيا ،ليس من الواضح أن هذا النموذج يدعم فرضية العائد املستقر ،اليت اقرتحها )1956(Lintner
واليت يدعمها العديد من الباحثني مثل  .)1968(Fama and Babiakفإذا كانت توقعات الشركة تدل على
أن األرابح املستقبلية غري مستقرة ،وإذا كانت توزيعات األرابح تنقل هذه املعلومات إىل السوق ،فإن التوزيعات
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ستكون خمتلفة من سنة إىل أخرى .من الصعب التوفيق بني هذه الظاهرة واألدلة على أن الشركات توزع ابستقرار
األرابح.
الفرع الثاين :مناذج أخرى

طور كل من  )1987( John and Williams ،Ambarishمنوذجا لفرتة زمنية واحدة ،مع األخذ
يف االعتبار االستثمارات ،والتوزيعات ،وإعادة شراء األسهم .كما قام  )1987( Ofer and Thakorبدراسة
إشارات توزيعات األرابح ابلتزامن مع عمليات إعادة شراء األسهم ،وتوصلوا إىل أن إعادة شراء األسهم تؤدي إىل
رد فعل سعر أعلى (يف املتوسط) من إعالن توزيعات األرابح ،ابإلضافة إىل ذلك طور )1988(Williams
منوذجا يغطي عدة فرتات ،ويوضح أنه يف حالة التوازن ،توزع الشركات أرابح وتقوم مبشاريع استثمارية من أجل
تعظيم صايف القيمة احلالية و قيمة إصدار األسهم اجلديدة.
قدمت دراسة  )1988( Kumarفكرة إشارة التوزيعات من منطلق أن املديرون يتخذون قرارات
االستثمار وهم يعرفون اإلنتاجية احلقيقية للشركات ،بينما ال يعرف من هم خارجها ذلك .تتفق نظريته مع
التوزيعات املستقرة ألن التغيريات البسيطة يف اإلنتاجية ال تسبب تغريات يف التوزيعات .ومع ذلك ،ال توضح هذه
الدراسة ملاذا ال يتم استخدام عمليات شراء األسهم كبديل لتوزيعات األرابح.
ابلنظر إىل الدراسة السابقة فقد قام كل من  Cyertو Kangو .)1996( Kumarبتحليل عوامل
اضافية مثل اإلنتاجية ومستوى املخاطرة واألرابح السابقة وتكرارات توزيعات األرابح لعينة من  726شركة مدرجة
يف بورصة نيويورك ( )NYSEلفرتة  .1987-1946وتوصلوا إىل أن الشركات ذات األرابح املستمرة
 persistentمتيل إىل تغيري توزيعات األرابح بشكل دوري ،بينما متيل الشركات األخرى اليت تقدم مستوى خماطرة
أعلى إىل تقليل توزيعات األرابح أكثر.
النموذج الذي وضعه  )2000( Allen, Bernardo and Welchينص على أن توزيعات األرابح
تعمل كدليل على األخبار اجليدة .يف هذا النموذج ،تقوم الشركات بتوزيع أرابح ألهنا مهتمة جبذب شرحية من
العمالء ذوي االطالع .وبسبب العوائق الضريبية ،ستجذب الشركات اليت توزع أرابحا استثمارات وصناديق املنح.
ابالتفاق مع الباحثني ،حيصل هؤالء املستثمرون على ميزة يف حتديد الشركات ذات اجلودة األعلى .ال تشعر
الشركات األخرى ابحلافز لتقليد اجلودة العالية ألهنا ال تريد الكشف عن قيمتها احلقيقية .لذا ،تزيد توزيعات
األرابح من احتمال اكتشاف املسامهني املؤسسيني جودة الشركة .فالشركات اليت توزع أرابح األسهم ال متيل إىل
خفض قيمتها ،ألن عمالءها املؤسساتيني سيعاقبوهنا على ذلك ،لذلك تبقي توزيعات األرابح اثبتة نسبيا ،مما
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يؤكد فرضية استقرار توزيع األرابح .عالوة على ذلك ،ال يعترب  , Allen, Bernardo and Welchتوزيع
األرابح وإعادة شراء األسهم كبدائل (مثل  ،)John and Williamsحيث أن الشركات اليت لديها مشاكل
عدم متاثل املعلومات أو ختص الوكاالت متيل إىل استخدام توزيعات األرابح بدال من إعادة شراء األسهم.
كما قدم كل من  )2002( Grullon, Michaely and Swaminathanتوضيحات بديلة تتعلق
بتغريات توزيعات األرابح وتغريات خماطر الشركة ،املسماة بفرضية النضج .اليت تربط سياسة توزيع األرابح مع دورة
حياة الشركات .عندما تنتقل الشركة إىل مرحلة النضج ،ينخفض خطرها بسبب اخنفاض خماطر األصول وبسبب
ندرة فرص النمو اليت تعرض حبد ذاهتا املخاطر .ألن فرص االستثمار شحيحة يف هذه املرحلة ،على الرغم من أهنا
تؤدي إىل اخنفاض الرحبية يف املستقبل ،فإهنا تتسبب أيضا يف زايدة التدفق النقدي احلر ،مما يسمح بزايدة توزيعات
األرابح .ووفقا لفرضية النضج ،فإن الشركات تزيد من أرابحها عندما تكون فرص االستثمار اندرة ،مما يتسبب يف
اخنفاض كل من املخاطر والرحبية .ابلتايل ،فإن زايدة األرابح تعلن أن الشركات أصبحت يف مرحلة النضج .فهو
من انحية ،خرب جيد (اخنفاض املخاطر) ،من انحية أخرى هو خرب سيء (اخنفاض يف األرابح) .وابلتايل ،فإن
الدليل التجرييب على رد فعل السوق اإلجيايب إلعالانت الزايدة يف األرابح قد يكون إشارة إىل أن األخبار املرتبطة
ابملخاطرة تنخفض وهتيمن على األخبار املرتبطة ابخنفاض الرحبية .حيث جند أن Allen and Michaely

( )2003يشرتكان يف هذا الرأي.
ميكننا أن نستنتج أن توزيعات األرابح هي التساؤل الرئيسي ،ألن املديرين ميكنهم استخدامها لنقل
املعلومات إىل السوق فيما يتعلق ابألرابح أو التدفقات النقدية املستقبلية ،املفرتضة يف مناذج إشارات توزيعات
1
األرابح.
خالصة:

انطالقا مما تقدم يف هذا الفصل ميكن استنتاج ما يلي:
 تتمثل سياسة التوزيع يف قرار املؤسسة بشأن املفاضلة بني توزيع األرابح على املسامهني وبني احتجاز تلك
األرابح بغرض إعادة استثماره ،حيث جيب على املدير املايل أن أيخذ يف احلسبان خمتلف العوامل املؤثرة
عندما خيطط لسياسة التوزيعات املستقبلية ويف مقدمة هذه العوامل الفرص االستثمارية املتاحة ،فرص
النمو ،حجم األرابح ومدى توفر السيولة ،عامل الضريبة ،ابإلضافة إىل عوامل أخرى؛

1

Vieira Elisabete Fátima Simões, signalling with dividends? new evidence from Europe, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa (ISCTE), PhD Thesis, 2005, https://repositorio.iscteiul.pt/bitstream/10071/609/1/Thesis.pdf, consulter le 19-08-2017, p p32-38
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 تتاح للمؤسسة العديد من األنواع لسياسة توزيع األرابح ،فالتوزيعات ال تدفع يف صورة نقدية فقط،
فهناك التوزيعات يف صورة أسهم ،وهذا ما مينح املؤسسة نوع من احلرية يف االختيار ،لذلك جند أن هناك
معايري حمددة لالختيار؛
 السوق املايل هو جمال يتكون من جمموعة من األجهزة واملؤسسات اليت تعمل على مجع األموال من
أصحاب الفائض حنو أصحاب العجز املايل ،إما بطريق مباشـر ،أو غري مباشر ،وذلك عن طريق إصدار
وتداول جمموعة من األدوات املالية مبختلف أشكاهلا وآجاهلا؛
 السوق الكفء ،هو ذلك السوق الذي حيتوي على أعداد كبرية من املتدخلني الراشدين والراغبني يف
تعظيم أرابحهم ،وتكون أسعار األوراق املالية به تعكس مجيع املعلومات املتاحة املتعلقة ابألحداث
املاضية ،اجلارية واملتوقعة ،وابلتايل لن يتمكن أي من املتعاملني من أن حيقق عائدا غري عاداي يفوق ما
حيققه أقرانه؛
 مت إجياد حاالت من الشذوذ يف نظرايت السوق الكفء فضال عن التشوهات املالحظة عند تطبيقها يف
سوق األوراق املالية ممـا دفـع ابلعديـد مـن االقتصـاديني إلـى البحـث عـن بـديل هلا ،يكـون قـادر علـى
تفسـري هـذه املشـاكل وإلجياد حلـول هلـا .لذا ظهر علم املالية السلوكية الذي يسعى إىل فهم كيفية أتثري
السلوك البشري ومشاعر املستثمرين على عملية صنع القرار؛
 عادة ما يتم حتديد سياسة توزيع األرابح بعد النظر إىل االحتياجات النقدية املستقبلية للمؤسسة ،خاصة
إذا كانت لتمويل فرص استثمارية متكن املؤسسة من زايدة معدالت النمو يف أرابحها املستقبلية ،وبذلك
فاختاذ قرار بزايدة األرابح املوزعة البد أن يتم بعد التأكد من قدرة املؤسسة على االستمرار يف توزيع هذا
املستوى اجلديد من األرابح على املسامهني .وفقا لنماذج االشارة لتوزيعات االرابح ،تشري هذه النماذج
إىل أن التوزيعات النقدية قد تكون مفيدة كإشارات لتدفق األرابح املستقبلية للشركة .ومع ذلك ،فهم
يفرتضون أن توزيعات األرابح هي آلية اإلشارة الوحيدة .وللتغلب على بعض نقاط الضعف يف هذه
النماذج ،طور العديد من املؤلفني نظرايت مرتبطة بظاهرة االشارة ،حيث قاموا بتحليل العديد من
العوامل ،مثل اإلنتاجية ومستوى املخاطرة واألرابح السابقة ومعدالت الضريبة وغري ذلك من العوامل.
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متهيد:

يتضمن هذا الفصل عرضا للبحوث والدراسات السابقة اليت أتيح لنا االطالع عليها* ،واليت هلا صلة وثيقة
ابلدراسة احلالية ،مرتبة ترتيبا زمنيا من األقدم إىل األحدث ،وقد مت تقسيم هذه الدراسات إىل جمموعتني ،اجملموعة
األوىل :الدراسات اليت تناولت العالقة بني االعالن عن توزيعات األرابح ورد فعل السوق املايل فقط واجملموعة
الثانية :الدراسات اليت تناولت العالقة بني االعالن عن توزيعات األرابح ورد فعل السوق املايل ابألخذ بعني
االعتبار متغريات أخرى .حبيث يتم تقسيم اجملموعة األوىل حسب التسلسل الزمين ،وذلك وفقا آلخر دراسات أي
خالل اخلمس سنوات األخرية من سنة  2017إىل غاية سنة  ،2013ودراسات متت قبل تلك الفرتة أي من
سنة  2003إىل غاية  ،2012حيث مت األخذ يف احلسبان الدراسات اليت تناولت املوضوع خالل اخلمسة عشر
سنة األخرية فقط أي الدراسات احلديثة .أما اجملموعة الثانية من الدراسات فقد مت تقسيمها وفقا للمتغريات
االخرى اليت تؤثر على العالقة واملتمثلة يف كل من ظروف السوق املايل ،تغريات األرابح املستقبلية ومشاعر
املستثمرين.
بغرض عرض الدراسات السابقة ومن أجل مقارنتها ابلدراسة احلالية ،سيتم التعقيب على هذه الدراسات
وحتليلها من حيث املوضوع واألهداف ،والعينة ،واإلجراءات املنهجية ،واألدوات والنتائج .وابراز ما مييز دراستنا
عن الدراسات السابقة.

المبحث األول :بعض الدراسات التي تناولت العالقة بين االعالن عن توزيعات األرباح ورد
فعل السوق المالي فقط.

يف هذا املبحث سوف حناول التطرق للدراسات اليت تناولت أتثري االعالن عن توزيعات األرابح على أسعار
االسهم ،وذلك دون ادخال أي متغري آخر ميكن أن يفسر ردة فعل السوق املايل أو يؤثر على العالقة.
املطلب األول :الدراسات السابقة خالل الفرتة املمتدة من  2003إىل غاية .2012

تشمل هذه اجملموعة الدراسات التالية:

* هناك العديد من الدراسات إال أنه مل نتطرق هلا نظرا ألهنا دراسات قدمية ،أو ألنه مل نتمكن من احلصول عليها خاصة ابلنسبة للسوق الفرنسي.
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الفصل الثاين :بعض الدراسات السابقة حول رد فعل السوق املايل إلعالن سياسة توزيع األرابح
الفرع األول :دراسة Henryk Gurgul, Roland Mestel and Christoph Schleicher

الدراسة حتت عنوان:
Stock Market Reactions to Dividend Announcements: Empirical Evidence
from the Austrian Stock Market1

تسعى هذه الدراسة لتحديد حجم رد فعل أسعار األسهم وحجم التداول لتغري توزيعات األرابح للسوق
النمساوية* .حيث احتوت عينة الدراسة على  22شركة مدرجة يف املؤشر النمساوي (** )ATXويتألف هذا
املؤشر من أسهم الشركات األكثر سيولة يف النمسا .وذلك خالل الفرتة بني جانفي  1992وأفريل .2002
حيث مت احلصول على أسعار اإلغالق وحجم التداول هلذه الشركات من قاعدة بياانت  Bloombergوبياانت
سوق فينا لألوراق املالية.
مت حتديد اتريخ توزيعات األرابح كتاريخ للحدث انطالقا من أول يوم للتصريح الرمسي للمجلس التنفيذي
والذي يظهر على قاعدة بياانت  .Factiva Databaseحيث يف كثري من احلاالت اإلعالن عن توزيعات
األرابح يتم قبل شهور من هناية السنة اليت سيتم على أساسها القيام ابلتوزيعات .هذا اإلعالن األويل يبىن على
أساس إعالانت األرابح املؤقتة (املبدئية) واليت ال تعطي القيمة النهائية للتوزيعات إمنا االجتاهات األولية لتوزيعات
األرابح (الزايدة – الثبات – النقصان) .فإذا مت الرتاجع عن هذا اإلعالن (وجود اختالفات يف االعالن) فسيعترب
ذلك مبثابة حدث إضايف ذو حمتوى معلومايت يرسل معلومات جديدة للسوق .ومن أجل تقدير معلمات النموذج
مت اختيار مدة  30يوما قبل انفذة احلدث ،أما انفذة احلدث فتتمثل يف  5أايم (يومني قبل احلدث ويومني بعده).
توصلت هذه الدراسة إىل دعم فرضية أن إعالانت زايدات توزيعات األرابح هلا أتثري على سلوك املستثمر،
حيث أن الزايدات يف التوزيعات هلا أثر إجيايب معنوي على أسعار األسهم ،بينما النقصان املعلن عنه يؤدي إىل
تراجع ذو معنوية يف أسعار األسهم .أما ثبات التوزيعات فبدون تغيري ،ابإلضافة إىل ذلك متت مالحظة أن
املعلومات حول توزيعات األرابح تظهر  incorporatedبسرعة يف أسعار األسهم .عند النظر إىل حجم التداول
يف فرتة اإلعالانت عن التوزيعات وجد الباحث حجم تداول غري العادي موجب ذو داللة إحصائية يف مجيع
اجملموعات (زايدة ،اخنفاض ،ثبات) ،مما يدل على أن أي إعالن عن التوزيعات يعد معلومة قيمة للسوق .ومبا أن
1

Henryk Gurgul and al, Stock Market Reactions to Dividend Announcements: Empirical Evidence from the Austrian Stock Market,
FINANCIAL MARKETS AND PORTFOLIO MANAGEMENT, Volume 17, Number 3, 2003, pp 332-350.
* و هي سوق صغري ابملقارنة مع األسواق األوروبية األخرى حيث أن حجم املبادالت اإلمجايل بلغ حنو  15مليار يورو يف مؤشر  ATXللسوق يف عام  .2001ويتكون هذا

القطاع من األسهم األكثر سيولة يف النمسا وهو ما يعادل مؤشر  DAXيف أملانيا .وقد مت التداول هبذه األسهم من خالل  XETRAنظام التجارة اإللكرتونية للبورصة األملانية

منذ عام  .1999يتم دفع توزيعات األرابح يف النمسا على أساس سنوي.

** Austrian Traded Index
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املستثمرين لديهم املعلومة بصورة خمتلفة من حيث الدقة ،فاالستجابة ستكون خمتلفة جتاه املعلومة اجلديدة ،اليت
ستؤدي إىل زايدة حجم التداول .رد فعل األسعار املالحظ يعكس توجهات املستثمرين وقناعاهتم ،فهناك غياب
اتم لتماثل املعلومات على مستوى األفراد.
كما قام الباحث بتحليل أتثر تقلب عائدات األسهم إبعالانت توزيعات األرابح .وأظهرت النتائج أنه يف
حاالت االخنفاض يف التوزيعات نصادف زايدة حادة يف تباين العوائد غري العادية .هذا ما يدل على أن األخبار
السيئة يكون هلا أتثري أكرب على السوق املايل من األخبار اجليدة.
الفرع الثاين :دراسة Vieira Elisabete Fátima Simões

الدراسة حتت عنوان:
signaling with dividends? new evidence from Europe1

يهدف هذا البحث لدراسة احملتوى املعلومايت إلعالانت التغري يف توزيعات األرابح .حيث قامت الدراسة
بتحليل عينة من األسواق األوروبية املختلفة مشلت كل من اململكة املتحدة (بورصة لندن ، ) LSEواألسواق
الفرنسية (يورونكست ابريس  )EPوالربتغالية )أورونكست لشبونة  .)ELومت احلصول على معلومات إعالانت
توزيع األرابح ابلنسبة للسوق الفرنسية واململكة املتحدة خالل الفرتة بني عامي  1994و 2002ابالعتماد على
قاعدة بياانت بلومربغ ودااتسرتم  .Bloomberg and Datastreamوابلنسبة للسوق الربتغالية فقد مت أخذ
إعالانت توزيع األرابح للفرتة بني عامي  1988و * 2002وذلك ابالعتماد على قاعدة بياانت ذاتيس the
 .Dhatis databaseانطالقا من ذلك فقد احتوت العينات  84شركة للعينة الربتغالية وما جمموعه 380
حدث  93 .شركة يف العينة الفرنسية و 356حدث وأخريا  524شركة يف العينة الربيطانية ،وما جمموعه 3 278

حدث.
اعتمدت الدراسة على أسلوب دراسة احلدث الختبار وجد عوائد غري عادية تزامنت مع أحداث االعالن
عن التغري يف توزيعات األرابح ،حيث مت استخدام أكثر من طريقة حلساب العائد غري العادي :أوال استخدمت
أخريا العائد غري
طريقة  ،CAPMواثنيًا العوائد غري العادية احملسوبة من اسرتاتيجية اشرتي واحتفظ  ،BHARsو ً

Vieira Elisabete Fátima Simões, signalling with dividends? new evidence from Europe, op.cit.

1

* تشري الباحثة يف التهميش أن السبب يف أخذ فرتة أطول للسوق الربتغالية من الفرتة املأخوذة للسوقني األخريني ،هو من أجل تعظيم عدد املالحظات ،ألن هذه السوق صغرية ،مع
عدد صغري من أحداث توزيعات األرابح.

54
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العادي املعدل حسب السوق  .CAARواستخدام منهج حتليل بياانت البانل من أجل اختبار النموذج
االحنداري الذي يدرس العالقة بني االعالن عن التغري يف التوزيعات ورد فعل السوق املوايل.
نتائج الدراسة تشري إىل وجود عوائد غري عادية خالل فرتة اإلعالن اليت مدهتا ثالثة أايم يف حالة الزايدة يف
توزيعات األرابح يف سوق اململكة املتحدة .أما يف األسواق الربتغالية واألسواق الفرنسية ،فال يوجد أي رد فعل
قوي يف السوق إلعالانت تغيري توزيعات األرابح ،وابلتايل التغري يف توزيعات األرابح ال يوصل أي معلومات
جديدة مهمة للسوق .أما نتائج االحندار فتشري إىل أن تغريات توزيعات األرابح ال ترتبط بتفاعل السوق التايل يف
نفس االجتاه جلميع األنواع املختلفة من إعالانت التغري يف التوزيعات ،وذلك فيما يتعلق ابلعينة الربتغالية والفرنسية.
ابلنسبة لعينة اململكة املتحدة ،مت التوصل اىل وجود عالقة ضعيفة.
الفرع الثالث :دراسة محدي زعراب ،صباح شراب

الدراسة حتت عنوان:

أثر اإلعالن عن توزيعات األرابح على أسعار أسهم الشركات املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية
"دراسة تطبيقية"

1

إن اهلدف األساسي هلذا البحث يتمثل يف حماولة الكشف عن العالقة احملتملـة مـا بـني اإلعالن عن توزيع
األرابح وسـعر السهم السوقي ،وذلك من أجل معرفة أثر كل من صـايف األربـاح ،واألربـاح النقديـة املوزعـة ،واألرابح
احملتجزة ،واألسهم العينية ،واتريخ اإلعالن عن توزيع األرابح النقدية علـى إقبـال املستثمرين على شراء أسهم
الشركات .حيث متثل جمتمع البحث يف مجيع الشركات املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املاليـة وعددها 28
شركة وذلك ابستخدام أسلوب املسح الشامل ،وقد غطى البحث الفتـرة من سنة  1997وحىت هناية سنة
.2005أما منهجية البحث فقد مت استخدام منوذج االحندار املتعدد حيث مت قياس أتثري كـل متغيـر مستقل على
املتغريات التابعة سعر وحجم وقيم تداول السهم يف السوق.

خلص البحث إىل عدة نتائج كان أمهها :إن نصيب السهم من األرابح يـؤثر علـى سعر السهم السوقي،
وأتثري نصيب السهم من األرابح النقدية املوزعة أكرب من أتثري نـصيب السهم من األرابح احملتجزة على ٍ
كل من
سعر وقيم تداول السهم يف السوق ،ونصيب الـسهم من صايف الربح يفوق التغري يف السعر السوقي له.

 1محدي زعراب وصباح شراب ،أثر اإلعالن عن توزيعات األرابح على أسعار أسهم الشركات املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية "دراسة تطبيقية" ،جملة اجلامعة اإلسالمية
(سلسلة الدراسات اإلنسانية) اجمللد اخلامس عشر ،العدد الثاين ،يونيه  ،/ISSN 1726-6807 http://www.iugaza.edu.ps/ara/research ،2007ص -557ص579
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الفصل الثاين :بعض الدراسات السابقة حول رد فعل السوق املايل إلعالن سياسة توزيع األرابح
الفرع الرابع :دراسة  Shahid Mahmoodو Muhammad Fayyaz Sheikhو
Abdul Qayyum Ghaffari

الدراسة حتت عنوان :
Dividend Announcements and Stock Returns : An event study on Karachi
stock exchange1

تركز هذه الدراسة على أتثري إعالن توزيعات األرابح على أسعار األسهم .وحتديد اجتاه هذه العالقة .وذلك
ابالعتماد على متغريين مها العائد احلايل للسهم  actual stock returnو"مؤشر أسعار األسهم لسوق
ابكستان املايل  ،KSEمت استخراج بياانت إعالانت الشركات وأسعار األسهم من املوقع اإللكرتوين لبورصة
و
www.khistocks.com
التجارية
واملواقع
املالية،
لألوراق
كراتشي
.www.businessrecorder.com.امتدت فرتة الدراسة من جانفي  2005إىل ديسمرب .2009
مت االعتماد على دراسة احلدث ،حيث مت اختيار حوايل  100إعالن لتوزيعات األرابح واليت توفرت فيها
بياانت كافية إلجراء الدراسة .وحلساب تقدير املعلمات مت أخذ انفذة تقدير من  250يوم (من  270يوم قبل
اإلعالن إىل  21يوم قبل اإلعالن) ،وانفذة االختبار من  51يوما ( 20يوم قبل اإلعالن إىل  30يوم بعد
اإلعالن).
ميكن تقسيم نتائج هذه الدراسة اىل قسمني :القسم االول استخدام خمتلف مناذج توليد العائد RGMs

 Return generating modelsواألداء السوقي ،وقد لوحظ أن اجتاه وحجم نتائج النماذج الثالثة لتوليد
العائد متشاهبة تقريبا االختالف الطفيف له أسباب حمددة .ويبني النموذج املصحح نتائج أفضل نسبيا بسبب
اللجوء إىل مقارنة العوائد يف انفذة التحقيق مع األداء املتوسط السابق .ومع ذلك ،ميكن اعتبار نتائج الطريقة
املعدلة للمخاطر أكثر النتائج موثوقية حيث أهنا تتضمن مجيع العوامل اخلاصة ابألمان وكذلك العوامل املستندة إىل
السوق وتستخدم تقديرات طريقة املربعات الصغرى ،وتشري الدراسة إىل أن النموذج هو ببساطة اختيار الباحث
وإذا كانت البياانت املناسبة متاحة وموثوق هبا فإن مجيع النماذج تعطي نفس النتائج .يف حني القسم الثاين تناول
أمهية إعالانت الشركات .حيث أشارت الدراسة إىل أن توزيعات األرابح هي إعالن جذاب جدا مما يؤدي بدوره
إىل عوائد غري عادية.

1

Mahmood Shahid. Fayyaz Sheikh, Muhammad and Qayyum Ghaffari Abdul, Dividend Announcements and Stock Returns: An Event
Study on Karachi Stock Ex change, Interdiciplinary Journal of Contemporary Research Business, Vol 3, NO 8, 2011, pp 972-981.
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الفرع اخلامس :دراسة حورية بديدة
الدراسة حتت عنوان:
أتثري سياسة توزيع األرابح على قيمة املؤسسات املسعرة
-حالة املؤشر CAC40خالل الفرتة املمتدة ما بني 2007و-1 2009

حتاول هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية املتعلقة بتأثري سياسة توزيع األرابح على قيمة املؤسسة املدرجة
يف املؤشر CAC 40من خالل الدراسة االختبارية ،ابإلضافة إىل معرفة هل هناك أتثري للمحتوى اإلعالمي
للتوزيعات النقدية على أسعار األسهم السوقية وابلتايل قيمة املؤسسة من خالل دراسة احلدث .حيث مشلت عينة
الدراسة 33شركة .ومتثلت متغريات الدراسة التطبيقية يف كل من املتغري التابع وذلك ابالعتماد على متوسط سعر
السهم للشركة ،واالعتماد على ثالث متغريات أساسية تعكس سياسة توزيع األرابح ،واملتمثلة يف :نصيب السهم
من التوزيعات ،رحبية السهم الواحد ،إعادة شراء األسهم .أما يف دراسة احلدث فقد مت اختيار فرتة احلدث من
إحدى عشر يوما ( ( t = -5,…,0,…..,+5كما اعتمدت هذه الدراسة على فرتة تقدير قدرها  60يوم قبل
بداية فرتة احلدث.
كشفت نتائج اختبار االحندار املتعدد عن عدم وجود أتثري لكل من سياسة األرابح احملتجزة وسياسة إعادة
شراء األسهم ،وأن التوزيعات النقدية هي احملدد لسعر السهم السوقي ،كما بينت دراسة احلدث عدم وجود أتثري
للمحتوى اإلعالمي.
الفرع السادس :دراسة Bruno PECCHIOLI

الدراسة حتت عنوان:
MODIFICATION DU NOMINAL DES ACTIONS EN FRANCE :
SIGNAL OU EVENEMENT COSMETIQUE2
حاول الباحث من خالل هذه الدراسة الرتكيز على أتثري اإلعالن عن جتزئة األسهم وجتمعيها divisions/

 multiplicationsعلى السوق املايل الفرنسي ،وذلك ابستخدام أسلوب دراسة احلدث لقياس العوائد غري

1

بديدة حورية ،أتثري سياسة توزيع األرابح على قيمة املؤسسة املسعرة يف السوق املايل دراسة اختباريه وحدثيه للمؤشر  CAC40خالل الفرتة املمتدة ما بني

 2007و ،2009مذكرة ماجستري ،ورقلة ،2011-2010 ،ص 1ص .169
2

Bruno PECCHIOLI, MODIFICATION DU NOMINAL DES ACTIONS EN FRANCE : SIGNAL OU EVENEMENT
COSMETIQUE, Cahier de Recherche n°2011-10, CEREFIGE, Université Nancy 2, France, 2011, p p 1-17.
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العادية عقب اإلعالن وتنفيذ هذه العملية مث استخدام منهجية أخرى مركبة تسمح ابختبار وجود حمتوى معلومايت
الناتج عن احلدث ،مع فصل إمكانية أتثري توزيعات األرابح.
اعتمد الباحث على عينتني إلجراء الدراسة بسبب أن اإلعالن عن جتزئة االسهم  /جتميع االسهم يتم يف
وقت واحد مع توزيع أرابح  .اجملموعة األوىل تضم كل الشركات املدرجة يف البورصة الفرنسية اليت قامت بتعديل يف
القيم االمسية ألسهمها يف الفرتة ما بني  2003و .2007والثانية تضم بقية الشركات املدرجة يف البورصة
الفرنسية لكل سنة يف فرتة الدراسة ،مع التمييز بني من توزع أو ال أرابحا على مسامهيها .حيث احلصول على
األحداث و تواريخ اإلعالن و التنفيذ مت من خالل العديد من مصادر املعلومات املالية ( Les Echos, le
 .)BALO, Euronext.fr, abcbourse.fr, Reuters.com, AMF-France.org.واملعطيات الكمية
اخلام مت احلصول عليها من قاعدة بياانت .DATASTREAM
توصلت نتائج الدراسة إىل رفض فرضية اإلشارة لإلعالن عن تغيري القيم االمسية يف السوق الفرنسي.
فال وجود ألي رد فعل ملحوظ ذو داللة على مستوى أسعار األسهم يف السوق حول اتريخ اإلعالن ،سواء
تعلق األمر بتجزئة أو جتميع األسهم .يف حني أن تنفيذ التجزئة للشركات املوزعة لألرابح على مسامهيها وحده
من يتسبب يف عوائد غري عادية ذات داللة معنوية .ومع حتليل أدق لرد فعل السوق يف اتريخ التنفيذ تبني انه
من غري املمكن ربطه مبعلومات جديدة انمجة عن اإلعالن .ابلتايل فدراسة احلدث مل تتوصل إىل نتائج هنائية
خبصوص هذه الفرضية .وعلى العكس من ذلك رد الفعل االجيايب للمستثمرين من خالل اهتمامهم الدقيق
ابألسعار املعدلة نتيجة لعملية التجزئة يظهر أنه انتج عن الزايدات املنتظرة يف التوزيعات املعلن عنها.
الفرع السابع :دراسة Thanwarat Suwanna

الدراسة حتت عنوان:

Impacts of Dividend Announcement on Stock Return1

يركز هذا البحث على دراسة أتثري اإلعالن عن توزيعات األرابح من خالل دراسة رد فعل سعر السهم على
إعالانت توزيع األرابح ابستخدام منهجية دراسة احلدث الستكشاف عوائد األسهم يف اتريخ إعالن توزيعات
األرابح .مت أخذ عينة تتكون من  60شركة اتيالندية يف جمال الصناعة املالية  financial industryواملدرجة يف
بورصة اتيالند خالل الفرتة  .2010-2005حيث اتريخ احلدث هو اتريخ توزيع األرابح ،ومت االهتمام ابلفرتة
1

Thanwarat Suwanna, Impacts of Dividend Announcement on Stock Return, The 2012 International (Spring) Conference on Asia Pacific
Business Innovation and Technology Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences 40, Published by ELSEVIER Ltd, 2012, pp
721-725.
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قبل وبعد اتريخ احلدث للوقوف على أتثر السعر ابإلعالانت اليت حتدث بعد إغالق سوق األسهم يف يوم
اإلعالن ،وتستخدم هذه الدراسة فرتة زمنية تتمثل يف عشرين يوم قبل اإلعالن ( ،)20-وفرتة عشرين يوم بعد
اإلعالن ( .( 20+وابلنسبة إىل فتـرة التقـدير فقد مت حتديـدها بـ  100يوم .حيث مت استخدام منوذج السوق يف
تقدير العائد العادي وذلك أبخذ البياانت انطالقا من  120يوم قبل اإلعالن ) (-120إىل غاية  21يوم قبل
اإلعالن) (-21وذلك ابالستعانة بطريقة املربعات الصغرى .OLS
تشري نتائج هذه الدراسة التجريبية إىل أن أسعار األسهم تشهد صعودا كبريا بعد إعالانت توزيع األرابح،
حيث توصل إىل أن العائد غري العادي ( )ARوالعائد غري العادي الرتاكمي ( )CARحسب منوذج السوق له
معنوية إحصائية.
املطلب الثاين :الدراسات السابقة خالل اخلمس سنوات األخرية.

تشمل هذه اجملموعة الدراسات االحدث واملتمثلة يف الدراسات التالية:
الفرع األول :دراسة غادة عباس

الدراسة حتت عنوان:

Stock Prices Reaction to Dividend Announcements:
A Study on Listed Companies in the Damascus Securities Exchange1

حتاول هذه الدراسة اختبار رد فعل أسعار األسهم لإلعالن عن توزيعات األرابح يف سوق دمشق لألوراق
املالية .وقد مت استخالص العينة من مجيع إعالانت توزيعات األرابح خالل الفرتة  . 2014 – 2011يتم مجع
تواريخ توزيع األرابح للشركات املدرجة يدواي من موقع اهليئة السورية لألسواق املالية واألوراق املالية (،)SCFMS
وتتألف العينة النهائية من  18إعالن عن توزيعات األرابح لـ 11شركة .كما مت استخدام دراسة احلدث ،حيث
مشلت فرتة التقدير من 120يوم قبل يوم اإلعالن إىل  21يوم قبل اتريخ اإلعالن ،كما مت اختيار انفذة احلدث
(من 20-يوم20+ ،يوم) من أجل التقاط هذا التفاعل احملتمل قبل احلدث.
توصلت الدراسة إىل أنه ال توجد عوائد غري عادية كبرية قبل يوم اإلعالن مما قد يعين ضمنا عدم وجود
تسرب للمعلومات قبل إعالن توزيع األرابح .كما فسرت هذه النتيجة أيضا إبمكانية أتثري عوامل أخرى خارجة
عن الدراسة .ويبدأ أتثر أسعار األسهم ابملعلومات املتعلقة بتوزيع األرابح بعد  6أايم من اإلعالن ،ويستمر على
1

Ghada ABBAS, Stock Prices Reaction to Dividend Announcements : A Study on Listed Companies in the Damascus Securities
Exchange, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol. 5, NO 1, 2015, pp 1-10.
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األقل  15يوما .وابلتايل ميكن للمستثمرين احلصول على عوائد غري عادية ابستخدام معلومات توزيع األرابح
خالل انفذة ما بعد احلدث.
الفرع الثاين :دراسة Shireen Rosario, Kavita Chavali

الدراسة حتت عنوان :

Market Reaction on Dividend Announcement in Oman: An Event Study
Methodology1

هذا املقال عبارة عن دراسة جتريبية لدراسة أثر توزيع األرابح النقدية واليت التوزيعات اليت على شكل أسهم
على أداء سعر السهم .مشلت العينة  21شركة مدرجة يف سوق مسقط لألوراق املالية تشمل القطاعات املختلفة
اليت قامت إبعالن توزيعات على التوايل ملدة  4سنوات  .2015-2012اعتمدت الدراسة منهجية منوذج
السوق حيث مت أخذ انفذة من  39يوما ( 19يوما قبل و 19يوما بعد اإلعالن واتريخ إعالن األرابح) لدراسة
رد فعل السوق على إعالن توزيعات األرابح .
توصلت الدراسة إىل أنه بعد إعالن توزيعات األرابح فان نتائج العائد غري العادي تؤكد أن هناك أثرا إجيابيا
على أسعار األسهم .أما يف يوم اإلعالن فال يوجد أتثري كبري ،واستغرق األمر يومني يف السوق إلظهار أتثري قابل
للقياس إلعالن توزيعات األرابح.
الفرع الثالث :دراسة Anjali Rane and Guntur Anjana Raju

الدراسة حتت عنوان:
DIVIDEND SIGNALLING & IMPACT ON SHARE PRICES: AN EVENT
STUDY OF INDIAN INFORMATIONTECHNOLOGY SECTOR2

ركزت هذه الدراسة على أتثر أسعار األسهم ابإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح يف ظل عدم متاثل
املعلومات .وتغطي هذه الدراسة  48شركة من الشركات األكثر تداوال املدرجة يف بورصة بومباي لألوراق املالية يف
اهلند .مت الرتكيز على قطاع تكنولوجيا املعلومات ،وذلك خالل الفرتة من  2001إىل  .2016ومشلت العينة
النهائية  671مالحظة .واستخدمت الدراسة منهجية دراسة احلدث (انفذة احلدث لإلعالن 21يوما).

1

Shireen Rosario, Kavita Chavali, Market Reaction on Dividend Announcement in Oman: An Event Study Methodology, International
Journal of Economics and Financial Issues, Vol 6, Issue 1, 2016, PP 103-108.
2
Rane A and AnjanaRaju G, Dividend signalling and impact on share prices: An event study of Indian Information Technology
sector, International Journal of Research in Computer Application and Management (IJRCM), VOL 6, NO 10, 2016, pp 27-24.
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تشري نتائج الدراسة لشركات قطاع تكنولوجيا املعلومات لفرتة ستة عشر عاما أن إعالانت توزيع األرابح
ترسل إشارات للمستثمرين ،مما يؤدى إىل التأثري على أسعار األسهم .حيث دل اختبار  tعلى أتثري إعالن
توزيعات األرابح على أسعار األسهم.
الفرع الرابعAGBETONYO Sélom Yaovi. :

الدراسة حتت عنوان:
Les conséquences des annonces de variations des dividendes sur le marché
financier français en temps de crise: une analyse comparative par rapport à
la crise financière de 2007-20091.

ركزت هذه الدراسة على أتثري إعالن التغري يف توزيع األرابح على أسعار األسهم يف السوق الفرنسية ،خالل
الفرتة املمتدة من  2004إىل  .2012وأخذت هذه الفرتة من أجل معرفة أتثري األزمة املالية 2009-2007
على موضوع البحث .وللقيام بذلك مت تقسيم فرتة الدراسة إىل ثالث فرتات تتكون من كل فرتة من  3سنوات
(قبل وأثناء وبعد األزمة) ،مث املقارنة بني ردود الفعل املختلفة .استخدمت الدراسة منهجية دراسة احلدث لعينة
تتكون من  841حدث خمتلف لإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح ،واليت متثل  112شركة فرنسية مدرجة يف
املؤشر .SBF 120
توصلت الدراسة إىل أن السوق الفرنسي يتفاعل مع إعالن توزيع األرابح ،ويتفاعل أكثر مع الزايدة يف
توزيع األرابح وخاصة يف الفرتة اليت تلي األزمة .أما خالل فرتة األزمة فإن السوق يتفاعل بشكل أكرب مع إعالن
االخنفاض يف التوزيع ،إال أهنا حتقق عوائد غري عادية إجيابية .ابإلضافة إىل ذلك فإنه خالل فرتة األزمة ال يتفاعل
السوق مع اتريخ اإلعالن وامنا تظهر ردود الفعل قبل ذلك التاريخ ،قد يشري هذا إىل أن املستثمرين يف السوق
أيخذون يف االعتبار ما يكفي من الشائعات لتوقع حمتوى إعالن التغري يف توزيع األرابح.

1

AGBETONYO Sélom Yaovi, Les conséquences des annonces de variations des dividendes sur le marché financier français en temps
de crise: une analyse comparative par rapport à la crise financière de 2007-2009, 2016. https://congresiae2015.sciencesconf.org/58991/document, consulté le 03-05-2017, pp 1-20.
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الفرع اخلامس :دراسة كل من ,Manetsa Eloge Lord, Dadem Kemgou Edouard
Kamdem, David Djoutsa Wamba Léopold Guilaire,

الدراسة حتت عنوان:
La Réaction Des Cours Boursiers Suite À Une Nouvelle Annonce Des
Entreprises : Cas De La Bourse Régionale Des Valeurs Mobilières
(BRVM)1

هتدف هذه الدراسة إىل الوقوف على رد فعل أسعار األسهم بعد اإلعالن عن توزيعات األرابح يف البورصة
اإلقليمية* .حيث مت اختبار سرعة رد فعل السوق املايل واليت تتغري على إثرها األسعار يف ظل احلدث .ومن أجل
ذلك مت اختبار فرضية الكفاءة املتوسطة للسوق املايل واليت تفرتض أن سعر السهم يف سوق مايل جيمع يف أي
وقت كل املعلومات املتاحة.
امتدت فرتة الدراسة من جانفي  1998إىل ديسمرب  .2007من خالل االستعانة بعينة مكونة من 26
شركة مدرجة يف مؤشر البورصة االقليمية  ،BRVMوقد مت مجع ومعاجلة وإعداد البياانت ،يف جزء كبري منها،
على أساس البياانت املقدمة من البورصة االقليمية  BRVMوالبنك املركزي لدول غرب افريقيا ) ،(BCEAOمت
استخدام منهجية دراسات احلدث.
توصل الدراسة إىل أن مجيع الدالئل تشري إىل أن إعالانت توزيعات األرابح ،الرمسلة البورصية وجمال النشاط
تؤثر بصورة إجيابية على عوائد األسهم .يف الواقع وحدها توزيعات األرابح من وجد هلا أتثري إجيايب وذو معنوية.
بينما الرمسلة البورصية وقطاع النشاط ميكن القول أن هلا أتثري إجيايب لكن غري معنوي .وتبني على ضوء هذه
الدراسة أن السوق املايل  UEMOAال ميتلك كفاءة متوسطة.

1

Kemgou Dadem et al, La Réaction Des Cours Boursiers Suite À Une Nouvelle Annonce Des Entreprises: Cas De La Bourse Régionale
Des Valeurs Mobilières (BRVM), European Scientific Journal (ESJ), Vol.13, No.22, 2017, pp 282-305.

* يتألف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا من مثانية بلدان يف غرب أفريقيا تنتمي إىل منطقة الفرنك وتقاسم نفس العملة ،والفرنك الفرنسي للجماعة املالية األفريقية ،الصادر
عن املصرف املركزي من دول غرب أفريقيا ،ومقرها يف داكار (عاصمة السنغال ).وتشارك هذه البلدان أيضا يف جلنة اقتصادية ،مماثلة جلانبية االحتاد األورويب ،لتعزيز التكامل
االقتصادي بني البلدان األعضاء وتنسيق سياساهتا االقتصادية ،فضال عن بورصة إقليمية  (BRVM).وهذه البلدان هي :كوت ديفوار ،بوركينا فاسو ،بنن ،توغو ،مايل ،النيجر،
السنغال ،غينيا – بيساو.
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الفرع السادس :دراسة Urszula Mrzygłód1, Sabina Nowak

الدراسة حتت عنوان:
Market reactions to dividends announcements and payouts. Empirical
evidence from the Warsaw Stock Exchange1

يهدف الباحث من خالل هذا املقال إىل دراسة اختبارية لرد فعل سوق األوراق املالية البولندي جتاه
إعالانت توزيعات األرابح وتنفيذها للشركات املدرجة يف بورصة وارصو لألوراق املالية ( The Warsaw Stock
 .Exchange (WSEتضمنت العينة  56شركة اتبعة للمؤشر  *WIGواليت أعلنت عن توزيعات أرابح وقامت
بتنفيذ التوزيع خالل سنة  .2013إذ تضمنت العينة يف البداية  136إعالن توزيع و 146تسديد يف .2013
ونظرا ألنه قد حتدث أحداث أخرى تؤثر على النتائج كإعالانت األرابح فقد مت تقليص  %60من العينة .ونبه
الباحث إىل أن احلجم الصغري نسبيا للعينة قد يكون مؤثر على النتائج النهائية للدراسة .وكإضافة لذلك متت
دراسة املوضوع من خالل تقسيم العينة إىل ثالث جمموعات وذلك مبقارنة مستوى توزيعات األرابح يف عام
 2013ابلعام السابق :األوىل تضمنت إعالانت توزيعات األرابح أو استئناف التوزيع بعد فرتة انقطاع ال تقل عن
سنة ( 18شركة) ،أما الثانية تتضمن إعالانت الرتاجع يف توزيعات األرابح ( 13شركة) والثالثة ختص إعالانت
الزايدة يف توزيعات األرابح ( 19شركة) .ابإلضافة إىل جمموعة رابعة ختص إعالانت استقرار توزيعات األرابح
( 06شركات) ونظرا لصغر حجمها مت حذفها.
إلجراء هذه الدراسة استخدم الباحث منهجية دراسة احلدث للحصول على العوائد غري العادية وجتميعاهتا
حول اتريخ احلدث ،حيث انفذة احلدث مداها  5أايم كما قام ابالستعانة ابختبارات معلميه و ال معلميه للتحقق
من معنوية النتائج.
تشري نتائج الدراسة إىل أن رد فعل السوق يكون ذو داللة إحصائية وموجب فقط عند اتريخ اإلعالن عن
التوزيعات ويوم واحد بعد اإلعالن ،كما أن املتوسط التقاطعي  The mean crossللعوائد غري العادية خيتلف
عن الصفر لكن ليست له داللة معنوية خالل  10أايم حول اتريخ دفع توزيعات األرابح .هذه اآلاثر إلعالانت
توزيع األرابح تظهر يف أسعار األسهم مباشرة .وابلنظر إىل اجتاه التغري يف التوزيعات املتوقعة ،يف حالة زايدة
التوزيعات والتوزيعات اليت سددت ألول مرة (أو عودة التوزيعات بعد انقطاعها) ،فإن أثر املعلومات املنعكس على
أسعار األسهم يكون له معنوية إحصائية ،موجب ومالحظ يف اليوم األول بعد اإلعالن .أما يف حالة اإلعالن عن
Mrzygłód Urszula and Nowak Sabina., Market reactions to dividends announcements and payouts. Empirical evidence from the
Warsaw Stock Exchange, Contemporary Economics, vol 11, issue 2, 2017, Warsaw, p p187-204.
*
WIG – Warszawski Indeks Giełdowy, Warsaw Stock Exchange index.
1
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اخنفاض التوزيعات ،فإن أثرها كان سليب على أسعار األسهم ومالحظ يف اليوم الثاين بعد اإلعالن .وعليه يرى
الباحث أبن خمرجات الدراسة تؤكد توافق أثر اإلعالن عن توزيعات األرابح مع ما جاء يف فرضية احملتوى املعلومايت
لتوزيعات األرابح ومنوذج اإلشارة للتوزيعات أيضا .فرد فعل السوق متوافق مع اجتاه تغري التوزيعات :فزايدات
التوزيعات (أو نقصاهنا) يرتجم كإشارة موجبة (أو سالبة) من املستثمرين .وعالوة على ذلك رد فعل السوق جتاه
املعلومات املنشورة يتبني أنه سريع ،وهكذا يبدو أن األسعار متتص املعلومة مباشرة.
بناءا على العينة املستخدمة ال ميكن للباحث أتكيد أن النموذج السلوكي للتوزيعات ميتلك قوة تفسريية يف
حالة السوق املالية البولندية .على الرغم من أن رد فعل األسعار كإشارة صحيح ،إال أنه مل يكن قوي يف حالة
ختفيض التوزيعات مقارنة مع زايدة التوزيعات.
يف األخري ،يشري الباحث إىل مالحظتني ،األوىل أن السوق املايل البولندي ال ميتلك كفاءة متوسطة يف فرتة
معينة ،ألن سلوك العوائد السوقية غري العادية املالحظ خيتفي خالل يومني على األكثر بعد يوم اإلعالن .أما
املالحظة الثانية فالنتائج احملصل عليها ميكن أن تكون عملية للممارسني يف جمال املالية .فاملعنوية اإلحصائية
للعوائد غري العادية الناجتة عن التوزيعات املعلنة ميكن استخدامها لبناء حافظة من أسهم الشركات املوزعة .على
العموم ،إن الرحبية من هكذا حافظة جيب أن يتابع على املدى الطويل والذي يفوق مدى الدراسة.

المبحث الثاني :بعض الدراسات التي تناولت العالقة بين اإلعالن عن توزيعات األرباح ورد
فعل السوق المالي في ظل تأثير متغيرات أخرى.

يف هذا املبحث سوف حناول التطرق لبعض الدراسات اليت تناولت أتثري االعالن عن توزيعات األرابح على
أسعار االسهم ،وذلك إبدخال متغري آخر ميكن أن يفسر ردة فعل السوق املايل أو ميكن أن يؤثر على العالقة،
ومتثلت هاته املتغريات يف كل من ظروف السوق املايل ومشاعر املستثمرين والتغريات املستقبلية لألرابح.
املطلب األول :بعض الدراسات اليت تناول العالقة بني االعالن عن توزيعات األرابح وحالة السوق املايل.

حاولت بعض الدراسات البحث فيما إذا كانت لظروف السوق أتثري استجابة األسعار لإلعالانت اخلاصة

ابلشركة ،إال أن هذا املوضوع مل حيظى ابهتمام كبري من الباحثني لذلك جند عدد قليل من الدراسات اليت تناولت
تثري ظروف السوق املايل خاصة فيما يتعلق ابإلعالن عن توزيعات األرابح.
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الفرع األول :دراسة

JENNIFER CONRAD, BRADFORD CORNELL and

WAYNE R. LANDSMAN

الدراسة حتت عنوان:
? When Is Bad News Really Bad News1

تقوم الدراسة بفحص ما إذا كانت استجابة السعر إلعالانت الزايدة واالخنفاض يف األرابح تتأثر حبالة
إعالان لألرابح السنوية للشركات
السوق صاعد أو انزل .اشتملت الدراسة على عينة تتكون من 24097
ً
املدرجة يف بورصة نيويورك ( )NYSEوبورصة انسداك  ،NASDAQخالل الفرتة املمتدة من سنة  1988إىل
غاية سنة  .1998مت التعبري عن املستوى النسيب للسوق ابلفرق بني مستوى السوق احلايل واملتوسط الشهري
للسوق (خالل األشهر الـ  12السابقة) .امتدت انفذة التقدير من اليوم  220حىت اليوم  26قبل االعالن ،أما
فرتة احلدث فامتدت من اليوم  25قبل اإلعالن إىل غاية يوم االعالن.
توصلت الدراسة إىل أن استجابة أسعار األسهم إلعالانت األرابح السلبية (االخبار السيئة) تزداد مع
ارتفاع املستوى النسيب للسوق (األوقات اجليدة للسوق) .عالوة على ذلك ،فإن الفرق بني األخبار السيئة
ومعامالت االستجابة لألخبار اجليدة يتزايد مع ارتفاع مستوى السوق.
الفرع الثاين :دراسة Fuller Kathleen P and Michael A Goldstein

الدراسة حتت عنوان:
Dividend policy and market movements2

هتدف الدراسة إىل التحقق فيما إذا كان املستثمرون يفضلون األسهم اليت توزع األرابح أو األسهم غري
املوزعة لألرابح يف ظروف السوق النازل .ابستخدام عينة من الشركات االمريكية واملدرجة يف كل من مؤشر
اعتبارا من جانفي  1970إىل ديسمرب .2000
 NYSE, AMEX, and Nasdaqعلى مدار ً 31
عاما ً

توصلت الدراسة إىل وجود اختالفات يف استجابة املستثمرين وفقا لظروف السوق املايل ،كما توصلت
ابحا ،خاصة يف ظروف
ابحا حتقق عوائد أعلى من الشركات اليت ال توزع أر ً
الدراسة إىل أن الشركات اليت توزع أر ً
املتدهورة لألسواق (سوق انزل) .هذه النتائج قوية ابلرغم من استخدام ضوابط خمتلفة (حجم الشركات ،الفرتة
الزمنية ،واملخاطر) ،واستخدام مناذج خمتلفة ،فضال عن مقاييس تعبري خمتلفة لألسواق الصاعدة والنازلة .عالوة

Conrad Jennifer and al, When is bad news really bad news?, The Journal of Finance, VOL 57, NO 6, 2002, pp 2507-2532.
Fuller Kathleen P. and Michael A Goldstein, Dividend policy and market movements, ssrn.com/abstract=437700, 2003, pp 1-38.
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على ذلك ،فقد توصلت الدراسة إىل أن التسديد البسيط لتوزيعات األرابح هو من يدفع إىل عودة السلوك غري
املتماثل ابلنسبة حلركات السوق وليس مستوى عائد التوزيعات.
الفرع الثالث :دراسة Diane Scott Docking et Paul D. Koch

الدراسة حتت عنوان:

Sensitivity of Investor Reaction to Market Direction and Volatility : The
Case of Dividend Change Announcements1

سعى الباحث إىل دراسة مدى حساسية رد فعل املستثمرين جتاه التوجهات احلديثة و/أو تقلبات السوق
األساسية .ومشلت البياانت األسواق املالية الكربى يف الوالايت املتحدة األمريكية (AMEX ،NYSE

و )NASDAQواملوجودة مبركز أحباث  *CRSPللفرتة من  02جويلية  1962إىل غاية  31ديسمرب
 .1997ومتثلت العينة النهائية يف  4336إعالان منتظما منها  1436زايدة يف توزيعات األرابح و2900
اخنفاض يف توزيعات األرابح .مت تقسي م عينة إعالانت تغريات توزيعات األرابح على بعدين ،األول خيص حالة
اجتاه السوق األخرية (ارتفاع ،استقرار أو هبوط) ،والثاين خيص تقلبات السوق األخرية (مرتفعة أو متوسطة أو
ضعيفة).
طبقت الدراسة منهجية دراسة احلدث على كل عينة فرعية .ولتقدير عوائد األسهم غري العادية حول
اإلعالن عن تغريات توزيعات األرابح ،مت تقدير معلمات االحندار ابستخدام منوذج املؤشر األحاديsingle-
 ،index modelوفرتة تقدير مدهتا 100يوم تبدأ قبل  130يوما من اتريخ احلدث وتنتهي قبل  31يوما من
اتريخ احلدث.
قام الباحث إبجراء حتليل التباين ( )ANOVAالختبار االختالفات يف العوائد غري العادية الرتاكمية
( )CARsعرب خمتلف العينات الفرعية .اختبارات  ANOVAاألوىل تعاجل االختالفات يف  CARsمن خالل
االجتاه األساسي للسوق فقط ،واختبارات  ANOVAالثانية لالختالفات يف  CARsتركز على تقلبات السوق
الكامنة فقط ،واختبارات  ANOVAالثالثة خمصصة للتفاعل بني كل من اجتاه السوق والتقلب .كما مت إجراء
اختبار  Fواختبار  tللعينتني ،ومقارنة وحدات  MCARsعرب العينات الفرعية لالجتاهات السوقية .و كانت
النتائج قوية مع اختبارات . ANOVA
1

Diane Scott Docking et Paul D. Koch, Sensitivity of Investor Reaction to Market Direction and Volatility: The Case of Dividend
Change Announcements, Journal of Financial Research, 2005, pp 1-31
*
Center for Research in Security Prices
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دلت النتائج على أن املستثمرين سوف يضعف رد فعلهم جتاه األخبار اجليدة (زايدة توزيع األرابح) يف
األوقات السيئة (سوق مرتاجعة) .من انحية أخرى ،فإن املستثمرين سوف يبالغون يف رد فعلهم جتاه األخبار
السيئة (اخنفاض توزيع األرابح) يف األوقات اجليدة (سوق صاعد).
الفرع الرابع :دراسة Vieira Elisabete Fátima Simões

الدراسة حتت عنوان:
signaling with dividends? new evidence from Europe1

يهدف هذا البحث ملعاجلة مسألة أساسية تتعلق ابختبار احملتوى املعلومايت إلعالانت التغري يف توزيعات
األرابح ،ويف جزئية من جزئيات البحث يتم فحص رد فعل السوق إلعالانت تغري توزيعات األرابح خالل
األسواق الصاعدة والنازلة ،وذلك الختبار ما إذا كانت إعالانت تغيري التوزيعات تتوقف على ظروف السوق.
حيث قامت الدراسة بتحليل عينة من األسواق األوروبية املختلفة مشلت كل من السوق الفرنسية واململكة املتحدة
خالل الفرتة بني عامي  1994و 2002والسوق الربتغالية للفرتة بني عامي  1988و.2002
مت استخدام أسلوب دراسة احلدث من أجل حساب العوائد غري العادية واملقارنة بينها ملعرفة إذا كان هناك
اختالفات يف العوائد غري العادية بني األسواق الصاعدة والنازلة للثالث اجملموعات من األحداث (الزايدات
والنقصان واالستقرار) .ولدراسة الداللة اإلحصائية لوجود فروق يف املتوسطات بني حاليت السوق (صاعدة أو
انزلة) مت ستخدم اختبار  tلعينتني مستقليتني أو إختبار كروسكال واليس  Kruskal-Wallis testوهذا حبسب
طبيعة البياانت املختربة ابعتبارها تتبع التوزيع الطبيعي أم ال.
توصلت نتائج الدراسة إىل أنه ال يوجد أي دليل على االستجاابت غري املتماثلة يف األسواق صعودا وهبوطا
يف العينات الثالث.
املطلب الثاين :بعض الدراسات اليت تناول العالقة بني االعالن عن التغري يف توزيعات األرابح والتغري يف
األرابح املستقبلية.

منذ دراسة ميلر ومودجيلياين ) Modigliani &Miller(1961ودراسة واتس (،Watts)1973

حاولت العديد من الدراسات اختبار العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح والتغريات الالحقة
لألرابح املستقبلية ،وهل يشري التغري يف توزيعات األرابح إىل األرابح املستقبلية ،إال أن العديد من الدراسات يف
Vieira Elisabete Fátima Simões, signalling with dividends? new evidence from Europe, op.cit, pp 101-155.

67

1

الفصل الثاين :بعض الدراسات السابقة حول رد فعل السوق املايل إلعالن سياسة توزيع األرابح
فرتات سابقة مل جتد دليل قوي على العالقة السابقة .ترجع دراسة  )2001( Nissim and Zivالسبب يف
عدم وجود عالقة إىل النموذج االحنداري املستخدم للتعبري عن توقعات األرابح ،حيث بناءً على نتائج هذه

الدراسة توجد بعض األدلة على وجود عالقة إجيابية .وقد توصل العديد من الباحثني إىل نفس النتائج ،إال أن
هناك دراسات أخرى وجدت أبن هناك عالقة عكسية .ويف هذا املطلب حناول تسليط الضوء على بعض هذه
الدراسات.
الفرع األول :دراسة Chung Chen and Chunchi Wu

الدراسة حتت عنوان:

The dynamics of dividends, earnings and prices :evidence and implications
for dividend smoothing and signaling1

هتدف هذه الدراسة إىل اختبار العالقات الديناميكية بني توزيعات االرابح ،األرابح واألسعار ،حيث متت
أوال دراسة ما إذا كانت توزيعات األرابح تقدم معلومات للتنبؤ ابألرابح املستقبلية ،ابإلضافة إىل ذلك قامت
الدراسة ابختبار اآلاثر املرتتبة على مناذج تغيري واستقرار التوزيعات على سعر السهم واجتاه األرابح.
قبل إجراء اختبارات السببية ،مت دراسة سلوك السلسلة الزمنية لتوزيعات األرابح واألرابح واألسعار .كما مت
احلصول على بياانت ربع سنوية ملتغريات الدراسة خالل الفرتة املمتدة من سنة 1965اىل غاية سنة ،1992
ومشلت العينة النهائية  431شركة.
ابستخدام منوذج  VARوبناءً على منوذج  .Žتوصلت الدراسة إىل وجود ردود فعل قوية إىل حد ما
وعالقات أحادية االجتاه بني األرابح وتوزيعات األرابح ابلنسبة لعدد كبري من الشركات ،كما أن توزيعات األرابح
تشري يف كثري من األحيان إىل تغريات غري متوقعة حلالة األرابح املستقبلية للشركة .ابإلضافة إىل ذلك توصلت
الدراسة إىل أن الشركات اليت تستخدم توزيعات األرابح لإلشارة إىل األرابح املستقبلية ،فإن سلسلة توزيعات
أرابحها وأرابحها تظهر يف كثري من األحيان عالقة ديناميكية.

1

Chen Chung and Chunchi Wu, "The dynamics of dividends, earnings and prices: evidence and implications for dividend smoothing
and signaling.", Journal of Empirical Finance, VOL 6, NO 1, 1999, pp 29-58.

68

الفصل الثاين :بعض الدراسات السابقة حول رد فعل السوق املايل إلعالن سياسة توزيع األرابح
الفرع الثاين :دراسة Nissim, Doron, and Amir Ziv.

الدراسة حتت عنوان:
Dividend changes and future profitability1

هتدف الدراسة إىل اختبار العالقة بني التغريات يف توزيعات األرابح والرحبية املستقبلية للشركات األمريكية،
وذلك حملاولة تفسري األرابح املستقبلية من خالل تغيريات توزيعات األرابح .مشلت العينة الشركات املدرجة يف
مؤشر  NYSE or AMEXخالل الفرتة املمتدة بني عامي  1963و .1998كما أدت معايري االختيار إىل
عينة هنائية تكونت من  100660حدث ،منها  811حدث اخنفاض يف توزيعات األرابح ،و 13،221حث
يف زايدة التوزيعات واالحداث املتبقية هي أحداث االستقرار.
توصلت الدراسة إىل وجود دليل قوي على أن تغيريات توزيعات األرابح توفر معلومات حول مستوى
الرحبية يف السنوات املستقبلية ،وأن التغري يف توزيعات األرابح ترتبط بشكل إجيايب مع التغيريات يف األرابح يف
العامني التاليني لتغريات توزيعات األرابح ،حىت مع إدخال العديد من متغريات التحكم واستخدام مناذج احندارية
خمتلفة بقيت النتائج قوية .كما توصلت الدراسة إىل أن الزايدة يف توزيعات األرابح ترتبط مع الرحبية املستقبلية
ألربع سنوات على األقل بعد تغيري األرابح املوزعة ،يف حني أن االخنفاض يف التوزيعات ال يرتبط ابلرحبية
املستقبلية.
الفرع الثالث :دراسة Viswanath P. V., Yu Kyung Kim and Jayant Pandit

الدراسة حتت عنوان:

Dilution, Dividend Commitments and Liquidity: Do Dividend Changes
? Reflect Information Signaling2

هتدف الدراسة إىل حتليل فرضية االشارة لتوزيعات األرابح من خالل الرتكيز على دور السيولة .استخدمت
الدراسة عينة من الشركات االمريكية املدرجة يف مؤشر  NYSE and AMEXواليت أعلنت عن توزيعات
أرابح فصلية يف الفرتة من جويلية  1986إىل جوان  .1995واحتوت العينة النهائية على  12756مالحظة.
مت االستعانة بدراسة احلدث حلساب العوائد غري العادية املرتاكمة ( )CARsابستخدام منوذج السوق.

1

Nissim Doron and Amir Ziv, Dividend changes and future profitability, The Journal of Finance, VOL 56, NO 6, 2001, pp 2111-2133.
Viswanath, P. V and al, Dilution, Dividend Commitments and Liquidity: Do Dividend Changes Reflect Information Signalling ?,
Review of Quantitative Finance and Accounting, VOL 18, NO 4, 2002, pp 359-379.
2
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توصلت الدراسة إىل أن النتائج ختتلف وفقا إلشارة "مفاجأة" توزيع األرابح حيث تدعم نتائج الدراسة فقط
فرضية إشارات توزيعات األرابح ملفاجآت توزيعات األرابح السلبية ،وذلك خالل اجلزء األول من فرتة العينة .إن
البياانت اخلاصة بتغريات توزيعات األرابح اإلجيابية ال تتوافق مع تفسري فرضية نظرية اإلشارة ،ولكنها تتوافق مع
فرضيات زايدة االستثمار ونقل الثروة.
الفرع الرابع :دراسة

Grullon Gustavo, Michaely Roni and Swaminathan

Bhaskaran

الدراسة حتت عنوان:
Are Dividends Changes a Sign of Firm Maturity?1

هتدف الدراسة إىل البحث يف فرضية احملتوى اإلعالمي لإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح ،وقد
إعالان حيتوي تغري يف توزيع األرابح لشركات مدرجة يف بورصة نيويورك
استخدمت الدراسة عينة من 7642
ً
وأمريكا ،بني عامي  1967و ،1993منها  6284إعالن زايدة يف األرابح و 1358اخنفاض .مت أخذ العوائد
غري العادية لفرتة ثالث أايم حول اإلعالن ،ومجع البياانت احملاسبية لسبع سنوات حول حدث اإلعالن (ثالث
سنوات قبل االعالن وثالث سنوات بعد وسنة االعالن).
تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن تغريات األرابح ال تنقل معلومات حول منو األرابح أو مستوى األرابح
املستقبلية .وتبني دراسة الباحثني إىل ان األرابح ال تزيد بعد زايدة توزيعات األرابح وامنا تنخفض .وابملثل فإن
أرابح الشركات ذات التوزيعات املنخفضة تظهر حتسنا ملحوظًا بعد اخنفاض توزيعات األرابح .حيث ترفض
نتائجهم مناذج إشارات التدفق النقدي لذلك يقدمون تفسرياً لنتائجهم قاموا بتصنيفه ابسم "فرضية النضج" .ووفقا
لتفسريهم ،فإن زايدة توزيعات األرابح هي جزء من عملية انتقال الشركة من مرحلة النمو إىل مرحلة النضج .حيث
بعد زايدة توزيعات األرابح وجدوا أن هناك اخنفاض يف املخاطر النظامية ،ومبا أن الشركات لديها فرص استثمارية
أقل ،فهناك اخنفاض يف عوائد االستثمار ،وكذلك يف معدل منو األرابح .مبا أن هناك اخنفاض يف النفقات
الرأمسالية ،يزداد التدفق النقدي احلر .وابلتايل ،فإن النضج يولد التدفق النقدي املتاح الذي ميكن توزيعه على
املسامهني كتوزيعات أرابح.

Grullon Gustavo and al, Are Dividends Changes a Sign of Firm Maturity?, The Journal of Business, VOL 75, NO 3, 2002, pp 387-424.
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الفصل الثاين :بعض الدراسات السابقة حول رد فعل السوق املايل إلعالن سياسة توزيع األرابح
الفرع اخلامس :دراسة  Abeyratna GunasekarageaوDavid M. Power

الدراسة حتت عنوان :
The post-announcement performance of dividend-changing companies: The
dividend-signaling hypothesis revisited1

يهدف هذا البحث إىل دراسة األداء احملاسيب املايل للشركات يف اململكة املتحدة بعد اإلعالن عن تغريات
يف توزيعات األرابح على مدى مخس سنوات تبدأ من سنة بعد التغيري .وذلك ابألخذ يف االعتبار احتمالية تعزيز
و  /أو تعارض اإلشارات املرسلة إىل سوق رأس املال من خالل الربط بني اإلعالن عن األرابح وتوزيعات األرابح
اليت تتم يف نفس اليوم* .مشلت الدراسة فرتة مخس سنوات من 1989إىل  .1993حيث مت مجع قيم توزيعات
األرابح السنوية للسهم الواحد ورحبية السهم الواحد من قاعدة املعطيات دااتسرتم  Datastreamومت حساب
نسبة االحنرافات لتحديد اجتاه تغريات توزيعات األرابح واألرابح .كما مت احلصول على تواريخ اإلعالن عن
توزيعات األرابح واألرابح من خالل إكستيل كاردز  .EXTEL cardsحيث مت استبعاد الشركات اليت أعلنت
عن توزيعات أرابح واألرابح يف تواريخ منفصلة.
تكونت عينة الدراسة من  1 787إعالان .مت تقسيم هذه املالحظات إىل ست فئات ،تبعا الجتاه التغريات
يف توزيعات األرابح واألرابح ،ووفقا إلجراءات أخذ العينات ،فمن املمكن أن الشركة قد تظهر يف أكثر من
جمموعة واحدة خالل هذه الفرتة .كما مت مجع بياانت التقارير املالية لفرتة إحدى عشرة سنة من عام  1988إىل
عام  1998لتيسري املقارنة اإلحصائية لألداء املايل قبل التغيري وبعده .وقد استخدمت هذه البياانت يف بناء نسب
حماسبية لدراسة جوانب خمتلفة من األداء املايل.
مت حساب العوائد ابستخدام اسرتاتيجية شراء واحتفاظ .ومن أجل فحص األداء املايل احلايل هلذه الشركات،
مت حتليل نسب احملاسبة املتعلقة ابألداء املايل (نسب الرحبية ،املديونية  ،gearingالنشاط والسيولة) ابستخدام
طريقة حتليل التباين االحادي  .ANOVAعلى وجه التحديد ،ابلنسبة لسنة اإلعالن وسنوات ما بعد اإلعالن،
مت حساب متوسط جمتمع الدراسة والوسيط لكل نسبة ومت فحص الفروق ذات الداللة اإلحصائية للست عينات
لتوزيعات األرابح ابستخدام اختبار  Fوكروسكال-واليس  .Kruskal-Wallis (KW) testكما مت االستعانة

1

Abeyratna Gunasekarage and David M. Power, The post–announcement performance of dividend–changing companies: The
dividend–signalling hypothesis revisited, Accounting and Finance, Volume42, Issue2, June 2002, P P 131-151

* يف بريطانيا عادة يك ون االعالن عن توزيعات االرابح واالرابح يف نفس اليوم .مما جيعل الفصل بني أثر اإلعالن عن توزيعات األرابح واإلعالن عن األرابح أمرا صعبا ،مع ذلك فان
ميزة االعالن املشرتك تتيح فرصة فريدة لدمج التفاعل بني اإلشارات املشرتكة يف التحليل.
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أبسلوب املقاطع العرضية للكشف عن أتثري اشارات توزيعات االرابح واالرابح على األداء املايل خالل فرتة ما بعد
اإلعالن للشركات املدروسة .
نتائج الدراسة ال تدعم بشكل كبري فرضية توزيع األرابح .إن األداء العايل  outstandingالذي أظهرته
الشركات ذات األخبار اجليدة قبل زايدة توزيعات أرابحها وأرابحها مل يستمر بعد فرتة اإلعالن .وأظهر حتليل
البياانت املالية أن أداء هذه الشركات تدهور بشكل مستمر طول الفرتة اليت تلي اإلعالن .وعلى وجه اخلصوص،
حدوث اخنفاض يف الرحبية واألصول السائلة وزايدة يف اإلقراض خالل هذه الفرتة .من انحية أخرى ،كان أداء
الشركات سيئة األخبار أي اليت اعلنت عن اخنفاض يف التوزيعات مع اخنفاض ارابحها خمتلفة جدا .وتفوقت هذه
الشركات على نظرائها من الشركات ذات األخبار اجليدة من حيث النمو يف اجلانب املايل ،حيث متكنوا من زايدة
رحبيتهم هبامش كبري  substantial marginمع تقليل عبء الديون املرتفع والتغلب على مشاكل السيولة.

اخريا توصل الباحثني يف هذه الدراسة إىل أن صحة فرضية اإلشارات املرسلة من توزيع األرابح مدعاة
للشك .خاصة ما تعلق مبتوسط منط العودة يف املؤشرات احملاسبية للشركات اليت اعلنت عن اخنفاض يف التوزيع
يتزامن مع اخنفاض يف ارابحها مما يدل على تكييف الشركة لسياساهتا املالية لرفع أدائها ،وهذه النتائج تدعم هذا
الرأي بدال من فكرة أن توزيع األرابح ينقل إشارات سلبية حول األداء املستقبلي للشركة .فالشركة تسعى إىل
معاجلة صعوابهتا املالية بطريقة أنسب من الوضع احلايل  ،presumed at presentمما يعطي إشارة سلبية بشأن
النتائج املستقبلية .قد يكون مستوى توزيع األرابح احلالية هلذه الشركات غري متوافق مع االحتياجات االستثمارية
وسياسات التمويل وقد يكون تقليص األرابح جزءا من االسرتاتيجية املالية الشاملة لتحسني األداء املستقبلي.
الفرع السادس :دراسة Vieira Elisabete Fátima Simões

الدراسة حتت عنوان:
signaling with dividends? new evidence from Europe1

يهدف هذا البحث ملعاجلة جمموعة من املسائل ،األوىل ختص أتثري إعالانت تغريات توزيعات األرابح يف
ضوء احملتوى املعلومايت إلعالانت توزيعات األرابح  .أما الثانية فتتعلق ابلعالقة السلبية بني إعالانت تغيري توزيعات
األرابح ورد فعل السوق يف فرتة اإلعالن .حيث قامت الدراسة بتحليل عينة من األسواق األوروبية املختلفة مشلت
كل من السوق الفرنسية واململكة املتحدة خالل الفرتة بني عامي  1994و 2002والسوق الربتغالية للفرتة بني

عامي  1988و. 2002
Vieira Elisabete Fátima Simões, signalling with dividends? new evidence from Europe, op.cit, 101-155.
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اشارت نتائج الدراسة اىل عدم حتقق فرضية اشارت توزيعات األرابح واليت تنص على ان إعالانت تغيري
توزيعات األرابح ترتبط إجيابيا ابلتغريات املستقبلية يف األرابح وهذا ابلنسبة إىل كل من العينة الفرنسية والربتغالية،
ابلنسبة لسوق اململكة املتحدة فتشري النتائج إىل أن إعالانت االخنفاض يف توزيعات األرابح فقط حتتوي على
معلومات عن األرابح املستقبلية واألرابح احلالية ،ولكن فقط للسنة األوىل بعد إعالن تغري توزيعات األرابح.
الفرع السابع :دراسة Benartzi Shlomo, Grullon Gustavo, Michaely Roni and

،Thaler Richard
الدراسة حتت عنوان:

Dividend Changes do not Signal Changes in Future Profitability1

هدفت الدراسة إىل حتليل العالقة بني تغريات توزيعات األرابح وتغريات األرابح ،بناءً على منوذج فاما
وفرانش ،)2000( Fama and Frenchوذلك بتطبيق منوذج توقعات األرابح غري خطي ،حيث اعتمدت
دراستهم على عينة مكونة من  2637شركة مدرجة يف بورصة أمريكا يف مؤشر كل من NYSE and

 AMEXللفرتة بني  1963و ،1999حيث بلغ عدد حاالت الزايدة يف توزيعات األرابح  12371حالة،
و 971تناقص و 22918حالة استقرار.
ابستخدام العديد من أساليب التقدير املختلفة واملقاييس املختلفة للرحبية ،توصلت الدراسة إىل جمموعة من
النتائج كما يلي )1( :بعد التحكم يف النموذج غري اخلطي يف سلوك األرابح ،فإن التغري يف توزيعات األرابح ال
حيتوي على معلومات حول تغريات األرابح املستقبلية؛ ( )2ترتبط تغريات توزيعات األرابح بشكل سليب بتغريات
عوائد األصول املستقبلية؛ ( )3مناذج األرابح اليت تشمل تغيريات توزيعات األرابح ال حتتوي على أداء أفضل من
أخريا ،ترى الدراسة أن التغيريات يف توزيعات األرابح ليست
تلك اليت ال تتضمن تغريات توزيعات األرابح .و ً
مفيدة للتنبؤات املستقبلية بتغريات األرابح ،وأنه إذا كانت توزيعات األرابح تشري إىل أي شيء ،فهي ليست
ابحا وال عوائد .هذه النتائج ال تتفق مع توقعات فرضية اإلشارة لتوزيعات األرابح.
أر ً

1

Benartzi Shlomo and al, Dividend Changes do not Signal Changes in Future Profitability, The Journal of Business, VOL 78, NO 5,
2005, pp 1659-1682.
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الفرع الثامن :دراسة Asem Ebenezer and Aditya Kaul

الدراسة حتت عنوان:
To What Extent are Future Earnings Related to Earnings and Dividend
Changes ?1

تبحث هذه الدراسة فيما إذا كانت تغريات توزيعات األرابح اليت تنقل معلومات حول األرابح املستقبلية
تعتمد على التغريات يف األرابح احلالية .مشلت العينة املدروسة الشركات املدرجة يف بورصة نيويورك (،)NYSE
وسوق األوراق املالية األمريكية ( ،)AMEXواألسهم املدرجة يف بورصة انسداك  ،NASDAQوتغطي عينة
الدراسة الفرتة الزمنية من جانفي  1979حىت ديسمرب  .2009بعد تطبيق معايري الختيار العينة النهائية ،مت مجع
عينة من  5162حالة زايدات توزيعات األرابح ،و 41570حالة استقرار ،و 952حالة اخنفاض يف توزيعات
األرابح مبجموع  2676شركة.
تظهر نتائج الدراسة أن تغريات توزيعات األرابح ترتبط مباشرة بتغريات األرابح املستقبلية عندما تتغري
توزيعات األرابح واألرابح يف نفس االجتاه .يف املقابل ،الشركات اليت تزيد توزيعات األرابح عندما تنخفض األرابح
ال تتفوق على نظرياهتا اليت حتافظ على نفس مستوى توزيعات األرابح .وابملثل ،عندما تقلص الشركات من
توزيعات األرابح مع زايدة األرابح ،فإن ذلك ال يؤدي إىل اخنفاض أداء نظرائها الذين حيافظون على توزيعات
أرابحهم .وبشكل عام ،تشري هذه النتائج إىل أن تغيريات توزيعات األرابح تنقل معلومات حول األرابح املستقبلية
فقط عندما تؤدي التغيريات احلالية يف األرابح إىل تعزيز املعلومات املتعلقة بتوزيعات األرابح.
الفرع التاسع :دراسة Ijaz Ali, Noor Muhammad & Ali Gohar

الدراسة حتت عنوان:
Do Firms Use Dividend Changes to Signal Future Earnings? An
Investigation Based on Market Rationality2

هتدف الدراسة إىل اختبار العالقة بني التغريات احلالية يف توزيعات األرابح والتغريات يف األرابح املستقبلية،
حيث تفرتض الدراسة أن تغيريات التوزيعات ترتبط بشكل إجيايب ابألرابح املستقبلية .أما الفرضية الثانية فتفرتض

1

Asem Ebenezer and Aditya Kaul, To What Extent are Future Earnings Related to Earnings and Dividend Changes ?, 24th
Australasian Finance and Banking Conference, 2011, pp 1-36.
2
Ijaz Ali & Noor Muhammad & Ali Gohar, Do Firms Use Dividend Changes to Signal Future Earnings? An Investigation Based on
Market Rationality, International Journal of Economics and Finance, Published by Canadian Center of Science and Education, Vol. 9, No.
4, 2017, pp 20-35.
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اقتصاداي يرتبط فيها رد فعل السعر
أن تغيريات توزيعات األرابح اليت تؤدي إىل عوائد غري عادية ذات معنوية
ً
بشكل إجيايب مع األرابح املستقبلية.
ملعاجلة الفرضيات مت استخدام النموذج الذي استخدمه  Nissimو  .)2001( Zivكما استخدمت
الدراسة منوذج السوق حلساب العوائد املتوقعة .ومشلت انفذة التقدير  120يوم تداول تنتهي  3أايم قبل اتريخ
احلدث .أما انفذة احلدث فشملت ثالثة أايم تداول تتمحور حول يوم احلدث .ومتثلت عينة الدراسة يف األسواق
الفرنسية واالملانية ،حيث مت استبعاد الشركات اليت تتخذ من اململكة املتحدة مقراً هلا ،ألن معظمها يعلن عن
أرابح وأرابح يف نفس الوقت .كما مشلت العينة  901شركة فرنسية و 888شركة أملانية .تضمنت العينة 3061
زايدة يف توزيعات األرابح ،و 836حدث اخنفاض يف األرابح ابلنسبة لفرنسا ،و 1523حدث زايدة و406
اخنفاض يف األحداث يف أملانيا .أما الفرتة الزمنية للدراسة فقد كانت بني جانفي  1991وديسمرب .2009
وجدت الدراسة أدلة ضعيفة لدعم العالقة بني التغريات يف توزيعات األرابح وتغريات األرابح يف العامني
التاليني لتغري توزيعات أرابح .عالوة على ذلك ،تصبح معامالت منوذج التقدير سلبية يف السنة الثالثة مما يشري إىل
رد فعل عكسي يف أداء الشركات.
املطلب الثالث :بعض الدراسات السابقة اليت تناولت أتثري مشاعر املستثمرين على عوائد االسهم.
تسعى هذه الدراسات إىل التحقق من أتثري مشاعر املستثمرين على عوائد االسهم ،وقد اختلفت الدراسات
من حيث البحث يف مدى صحة العالقة السابقة أو البحث يف أتثري املشاعر على العالقة بني اعالانت الشركة
وعوائد االسهم ،كما اختلفت الدراسات من حيث اختيار املقياس املناسب للتعبري عن مشاعر املستثمرين ،حيث
العديد من الدراسات اعتمدت على مؤشر ثقة املستهلك نظرا لطريقة حسابه وسهولة احلصول على بياانته.
الفرع األول :دراسة  Michael LemmonوEvgenia Portniaguina

الدراسة حتت عنوان:
CONSUMER CONFIDENCE AND ASSET PRICES: SOME EMPIRICAL
EVIDENCE1

يهدف البحث إىل دارسة العالقة بني مشاعر املستثمرين وعوائد األسهم ابستخدام بياانت ختص ثقة
املستهلك كمقياس للمشاعر ،حيث متثلت عينة الدراسة يف سلسلة البياانت املمتدة من سنة  1970إىل غاية
1

Lemmon M and Portniaguina E, Consumer Confidence and Asset Prices :Some Empirical Evidence, Review of Financial Studies, Vol
19, 2006, pp 1499-1529.
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سنة  2002واليت ختص االقتصاد األمريكي .قامت الدراسة يف إطار سلسلة زمنية بنمذجة عوائد جمموعة من
حمافظ األسهم املصنفة وفقا خلصائص متنوعة (اال سهم اليت توزع شركاهتا ارابح واالسهم اليت ال توزع هلا ارابح ،منو
األرابح ،منو املبيعات ،وامللكية املؤسسية) كدالة لعامل السوق ،مما يسمح ابختالف بيتا السوق مع املكون
األساسي للثقة .بعد التحكم يف االختالف الزمين للبيتا ،مت دراسة اخلطأ يف التسعري الناتج عن املشاعر.
قامت الدراسة ببناء منوذج احنداري لثقة املستهلك على أساس جمموعة من املتغريات االقتصادية الكلية،
واستخدام االبطاء الزمين هلذه املتغريات ،كما مت مجع بياانت املتغريات االقتصادية الكلية ربع سنوية .فعلى الرغم
من أن معامل التحديد هلذا النموذج  R2مرتفع ،فقد كان هناك جزء كبري من الثقة غري مفسر .وابلتايل مت التعامل
مع البواقي يف هذا االحندار كمقياس للشعور (التفاؤل أو التشاؤم) غري املفسر من خالل العوامل األساسيات.
تظهر نتائج الدراسة أنه يف فرتة الربع الذي فيه تفاؤل املستثمرين الكبار فإنه يتبعها اخنفاض العوائد على
األسهم اليت ال توزع أرابح واألسهم ذات النمو املنخفض لألرابح واألسهم ذات النمو املنخفض للمبيعات
واألسهم ذات امللكية املؤسسية املنخفضة .مما يدل على أن شعور املستثمر الفردي هو عامل حمدد هام لسوء
التسعري يف األسهم حيث قد تكون املراجحة حمدودة ،ويظهر هذا التأثري يف االسهم الصغري بشكل أكرب من
األسهم الكبرية.
الفرع الثاين :دراسة Malcolm Baker and Jeffrey Wurgler

الدراسة حتت عنوان:

Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns1

قامت الدراسة ابختبار أثر مشاعر املستثمرين على املقطع العرضي لعوائد األسهم يف السوق األمريكي،
وابستخدام منهج "من أعلى إىل األسفل" ،كشفت نتائج هذه الدراسة أن مشاعر املستثمرين هلا أتثري كبري وذات
داللة إحصائية على عوائد األسهم ،حيث عندما تكون املشاعر منخفضة تكون العوائد املستقبلية عالية نسبياً

ابلنسبة إىل األسهم الصغرية ،األسهم ذات التقلبات املرتفع ،أسهم النمو ،األسهم املتعثرة ،واألسهم غري املرحبة واليت
ال توزع فيها األرابح ،أما عندما تكون املشاعر مرتفعة فتحصل هذه الفئات من األسهم على عوائد مستقبلية
منخفضة نسبياً.

1

Malcolm Baker and Jeffrey Wurgler, Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns , JOFI The Journal of Finance, Vol 61,
NO 4, 2006, PP1645-1680.
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الفرع الثالث :دراسة Mian G. Mujtaba and Srinivasan Sankaraguruswamy

الدراسة حتت عنوان:

Investor Sentiment and Stock Market Response to Corporate News1

هتدف هذه الدراسة إىل البحث يف أتثري مشاعر املستثمرين يف السوق على استجابة أسعار األسهم
إلعالانت الشركة .واستخدمت الدراسة نفس طريقة  )2007 ،2006( Baker and Wurglerلقياس
مشاعر املستثمرين.
استعانت الدراسة مبنهجية دراسة احلدث الختبار أتثر العوائد غري العادية ملدة  3أايم حول اإلعالن
ابألحداث املتعلقة ابلشركة واملتمثلة يف إعالانت األرابح بشكل خاص واعالانت التغري يف توزيعات األرابح وجتزئة
األسهم .مشلت الدراسة الفرتة الزمنية من سنة  1985إىل غاية سنة  .2005أما ابلنسبة للنموذج االحنداري فقد
قام الباحثان ابالعتماد على ربط حالة السوق املايل (صعودي ،نزويل) ابجتاه اإلعالن على األرابح.
توصلت الدراسة إىل أن االجتاه السائد لردة فعل أسعار األسهم لألخبار يتبع اجتاه املشاعر ،حيث أن
استجابة أسعار األسهم اإلجيابية لألخبار اجليدة تزداد مع مشاعر املستثمرين ،يف حني أن استجابة أسعار األسهم
السلبية لألخبار السيئة ترتاجع مع مشاعر املستثمرين .كما توصلت الدراسة إىل أن أتثري املشاعر على استجابة
أسعار األسهم يكون واضح أكثر ابلنسبة لألسهم املقيمة ذاتيا واليت يصعب ترجيحها وهي األسهم الصغرية،
واألسهم الشابة ،واألسهم املتقلبة ،واألسهم اليت ال تدفع توزيعات واألسهم املتعثرة .ابإلضافة إىل أن املشاعر تؤثر
أيضا على استجابة أسعار األسهم لتغريات توزيعات األرابح واعالانت جتزئة األسهم.
ً
الفرع الرابع :دراسة Maik Schmeling

الدراسة حتت عنوان:

Investor sentiment and stock returns: Some international evidence2

هدفت هذه الدراسة إىل قياس مشاعر املستثمرين واملعرب عنها مبؤشر ثقة املستهلك على عوائد األسهم
املتوقعة وذلك يف مثانية عشر دولة صناعية ،ومت اختيار العينة بناءً على توفر البياانت ،ومشلت هذه الدول كل من
1

Mian G. Mujtaba and Srinivasan Sankaraguruswamy, Investor sentiment and stock market response to corporate news, National
University of Singapore working paper, 2008, pp 1-36.
2
Maik Schmeling, Investor sentiment and stock returns: Some international evidence, Journal of Empirical Finance, Volume 16, Issue
3, June 2009, pp 394-408.
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الوالايت املتحدة والياابن واسرتاليا ونيوزيلندا وأربعة عشر دولة أوروبية ،حيث مت أخذ فرتة زمنية من سنة 1985
إىل غاية سنة .2005
توصلت إىل أنه عندما تكون املشاعر عالية متيل العوائد املستقبلية إىل االخنفاض والعكس صحيح ،وهذه
العالقة حتمل عوائد األسهم القيمة ،أسهم النمو واألسهم الصغرية ،وخلصت الدراسة كذلك إىل أن أتثري مشاعر
املستثمرين تكون أعلى ابلنسبة للدول اليت تتمتع بقدر أقل من الشفافية يف سوق رأس املال ،وأكثر عرضة لسلوك
القطيع واملبالغة يف ردة الفعل.
الفرع اخلامس :دراسة Elisabete Simões Vieira

دراسة حتت عنوان:
Investor sentiment and the market reaction to dividend news : European
evidence1

حتاول هذه الدراسة فحص أثر مشاعر املستثمر على رد فعل السوق إلعالانت تغيري توزيعات األرابح،
كامتداد للدراسة السابقة للباحثة يف هذا اجملال وابستخدام نفس العينة واملنهجية السابقتني* ،غري أنه يف هذه
الدراسة اعتمدت الباحثة فقط على قياس العوائد غري العادية ابستخدام أسلوب الشراء واالحتفاظ ،BHAR
ومن أجل قياس شعور املستثمرين مت االعتماد على مؤشر الثقة االقتصادي األورويب ( ،)ESIالذي نشرته املفوضية
األوروبية ومت احلصول عليه من قاعدة بياانت  .DG ECFINكما مت استخدم مقياس ثقة املستهلك DG
 ECFINابلنسبة لألسواق األوروبية اليت شكلت العينة (فرنسا ،الربتغال ،اململكة املتحدة) .ابإلضافة إىل ذلك،
مت االعتماد على دراسة ليمون وبورتنياغينا ( Lemmon and Portniaguina )2006للحصول على
مقياس للتعبري عن ثقة املستثمر (.)ISENT
توصلت الدراسة إىل أن رد فعل السوق جتاه إعالانت تغيري توزيعات األرابح أكثر حساسية لزايدات
توزيعات األرابح عندما تتزايد املعنوايت ،ابلنسبة لسوق اململكة املتحدة وأن رد فعل السوق على إعالانت تغيري
األرابح أقل حساسية لتناقص األرابح عندما تتزايد املعنوايت ،ابلنسبة للسوق الفرنسية .أما ابلنسبة للسوق
الربتغالية ال يوجد أي دليل على مشاعر املستثمرين اليت تؤثر على رد فعل السوق إلعالانت تغيري توزيعات
األرابح.
1

Elisabete Simões Vieira, Investor sentiment and the market reaction to dividend news: European evidence, Managerial Finance, Vol.
37 Issue: 12, 2011, https://doi.org/10.1108/03074351111175100, pp.1213-1245

* أنظر الصفحة  54من هذا الفصل.
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الفرع السادس :دراسة  Žana GrigaliūnienėوDiana Cibulskienė

الدراسة حتت عنوان:
INVESTOR SENTIMENT EFFECT ON STOCK RETURNS IN
SCANDINAVIAN STOCK MARKET1

قام هذا البحث بدراسة أتثري مشاعر املستثمرين على عوائد األسهم املستقبلية يف سوق األسهم
االسكندانفية .وذلك ابستخدام مؤشر ثقة املستهلك ) (CCIومؤشر الثقة االقتصادية ) (ESIكمقاييس ملشاعر
املستثمرين ،كما مت تقسيم عوائد األسهم جملموعات على أساس نسبة القيمة الدفرتية إىل القيمة السوقية لألموال
اخلاصة وعائد التوزيعات وذلك ابستخدام مؤشر بورصة األسهم يف كل من السويد ،فنلندا ،النرويج والدمنارك
للفرتة بني  1989و .2009وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة سلبية بني املشاعر وعوائد األسهم املستقبلية.
الفرع السابع :دراسة  Dragoș Ștefan OPREAوLaura BRAD

الدراسة حتت عنوان:
Investor Sentiment and Stock Returns: Evidence from Romania2

اهلدف من هذه الدراسة هو البحث يف العالقة بني تقلبات األسعار يف سوق األسهم وشعور املستثمرين
األفراد ،حيث مت استخدام مؤشر ثقة املستهلك للتعبري عن مشاعر املستثمرين .ومت إجراء هذه الدراسة يف سوق
األسهم الرومانية.
لقياس تطور سوق األوراق املالية الرومانية استخدمت الدراسة مؤشرات بورصة بوخارست ()BSE
 .Bucharest Stock Exchangeحيث مت استخدام كال من مؤشر بورصة جتارة بورصة بوخارست (BET-

 )Cوهو مقياس لتطور سوق األوراق املالية أبكمله ،ومؤشر بورصة جتارة بوخارست ( )BETوهو مؤشر لتطور
األسهم األكثر سيولة (األكرب من حيث القيمة السوقية) .ومشلت الدراسة مدة  10سنوات بدءاً من  2002إىل
 2011وذلك ابستخدام عينة من  120مالحظة.

توصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة إجيابية بني التغريات يف ثقة املستهلك وعوائد سوق األوراق املالية ،مما
يدل على أن مشاعر املستثمرين تؤثر على أسعار األسهم .كما تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن أتثري شعور
1

Grigaliūnienė Žana and Diana Cibulskienė, Investor sentiment effect on stock returns in Scandinavian stock market, Economics and
Management, Vol 15, 2010, pp 929-940.
2
Oprea Dragos Stefan and Laura Brad, Investor sentiment and stock returns: evidence from Romania., International Journal of
Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol. 4, No.2, 2014, pp 23-29.
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املستثمر يتم إزالته بسرعة بواسطة قوة املراجحة حيث يتم تعديل األسعار يف أقل من شهر .عالوة على ذلك
توصلت الدراسة إىل أن أتثري شعور املستثمرين أقوى يف حالة األسهم الصغرية من األسهم الكبرية.
الفرع الثامن :دراسة ميثم ربيع هادي ،علي امحد فارس وهبة هللا مصطفى السيد علي
الدراسة حتت عنوان:

مشاعر ثقة املستثمرين وعائدات االستثمار ابألسهم العادية

1

هتدف الدراسة إىل اختبار أتثري مشاعر ثقة املستثمر يف عائدات قراراته االستثمارية املتعلقة ابألسهم
العادية ،ومت اجراء هذه الدراسة يف جمموعة من األسواق املالية العربية (قطر ،األردن ،اجلزائر ،مصر واالمارات)
ابستعمال مؤشر ثقة املستهلك للدول السابقة وبياانت اسعار االغالق الشهرية ملؤشرات هذه االسواق وذلك
خالل املدة املمتدة من  2007/02/28إىل غاية  2014/08/31توصلت الدراسة لعدد من االستنتاجات
من أمهها وجود عالقة أتثري موجبة معنوية بني مشاعر ثقة املستثمر وعائدات االستثمار ابألسهم العادية يف أغلب
االسواق املالية العربية.
الفرع التاسع :دراسة Aydogan Berna

الدراسة حتت عنوان:

Sentiment dynamics and volatility of international stock markets2

هتدف الدراسة إىل حتليل أتثري مشاعر املستثمر على التقلب املشروط لعوائد أسواق األسهم ،وقد مشلت
الدراسة تسعة أسواق مالية (الوالايت املتحدة ،فرنسا ،أملانيا ،بريطانيا ،إيطاليا ،اسبانيا ،ايرلندا ،اليوانن وتركيا)
وذلك خالل الفرتة املمتدة من جانفي  2004إىل غاية افريل  .2015كما مت استخدام بياانت مؤشر ثقة
املستهلك لكل بلد.
وابستخدام منوذج  TGARCHاملعزز ابملشاعر توصلت الدراسة إىل أن هناك عدم متاثل يف أثر الصدمات
يف مجيع األسواق .أي أن الصدمات السالبة هلا أتثريات أكرب من الصدمات املوجبة ،كما توصلت الدراسة إىل أن
املعامل املقدر لثقة املستهلك له داللة إحصائية وسلبية لكل من فرنسا وأملانيا ،ولكنه ذو داللة إحصائية واجيابية
1

ميثم ربيع هادي وآخرون ،مشاعر ثقة املستثمرين وعائدات االستثمار ابألسهم العادية ،اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية ،اجمللد  ،12العدد  ،50ص ص .109-91
2

Aydogan Berna, Sentiment dynamics and volatility of international stock markets, Eurasian Business Review , Volume 7, Issue 3,
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الفصل الثاين :بعض الدراسات السابقة حول رد فعل السوق املايل إلعالن سياسة توزيع األرابح
ابلنسبة اليرلندا ،وتقدم هذه النتائج دليال على أن تقلبات سوق األسهم يف فرنسا وأملانيا أكثر حساسية للصدمة
السلبية يف مشاعر املستثمرين.
الفرع العاشر :دراسة Anusakumar Shangkari V, Ruhani Ali, and Hooy Chee
Wooi

الدراسة حتت عنوان:
THE EFFECT OF INVESTOR SENTIMENT ON STOCK RETURNS:
INSIGHT FROM EMERGING ASIAN MARKETS.1

هتدف الدراسة إىل اختبار العالقة بني مشاعر املستثمرين وعوائد األسهم يف األسواق اآلسيوية الناشئة
واملتمثلة يف سوق ماليزاي ،اهلند ،أندونسيا ،الفلبني ،اتيوان ،اتيالند ،كوراي اجلنوبية والصني خالل الفرتة املمتدة من
سنة  2001إىل غاية سنة .2011مت االعتماد على منهج بياانت البانل من أجل اختبار العالقة كما مت التعبري
عن مشاعر املستثمرين ابستخدام حجم التداول ،وتقسيم االسهم حسب بعدين خمتلفني للمشاعر :املشاعر
املتعلقة بكل سهم على انفراد ،واملشاعر املتعلقة ابلسوق ككل.
توصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني مشاعر املستثمرين وعوائد األسهم يف
األسواق اآلسيوية ،كما يوجد اختالف كبري بني تلك الدول مقارنة بتأثري املشاعر ،كما تشري نتائج الدراسة إىل أن
املشاعر اخلاصة ابألسهم هلا أتثري أكرب على العوائد مقارنة مبشاعر السوق ككل.
الفرع احلادي عشر :دراسة كل من عبد الرمحان بن سانية ،صالح الدين نعاس وعلي بن الضب
الدراسة حتت عنوان:
أثر التحيّـزات العاطفية للمستثمر على عوائد األسهم وتقلباهتا الشرطية -حالة مؤشر داو جونز-2
حاولت هذه الدراسة اختبار أثر التحيّزات العاطفية لدى املستثمرين املمثلة مبؤشر ثقة املستهلك على
العوائد والتقلبات الشرطية ملؤشر داو جونز الصناعي  ،DJIحيث اعتمدت الدراسة على البياانت الشهرية خالل
فرتة ما بني من  1990إىل  ،2016وقد استخدمت الدراسة مناذج االحندار الذايت ذات التباين الشرطي غري

1

Anusakumar Shangkari V and al, THE EFFECT OF INVESTOR SENTIMENT ON STOCK RETURNS: INSIGHT FROM
EMERGING ASIAN MARKETS, Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance, VOL 13, NO 1, 2017, pp 159-178.

 2عبد الرمحان بن سانية وآخرون ،أثر التحيّـزات العاطفية للمستثمر على عوائد األسهم وتقلباهتا الشرطية  -حالة مؤشر داو جونز ،مرجع سبق ذكره ،ص .103-91
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املتجانس املعممة واملتبوعة ابالرتباط الشرطي الديناميكي ، DCC-GARCH modelوقد توصلت الدراسة
إىل النتائج التالية:
لتغريات ثقة املستهلك املعرب عن مشاعر املستثمر على عوائد مؤشر داو
وجود أثر اجيايب ذو داللة إحصائية ّجونز؛
التغريات املرتفعة (املنخفضة) يف
-مشاعر املستثمرين السابقة هلا أتثري سليب على تقلبات سوق رأس املال ،أي أن ّ

مستوايت املشاعر تؤدي إىل اخنفاض (ارتفاع) يف التقلبات ،وترى الدراسة أن هذه النتائج تدعم نظرية املالية
السلوكية اليت تشري إىل أن تقلبات السوق املايل هي أكثر عرضة للتغريات يف مشاعر املستثمرين؛
مشاعر املستثمرين ال تلتقط استمرارية التقلبات وتكدسها ،أي أن التحيّزات العاطفية السابقة للمستثمرين تؤديإىل تقلبات مؤشر داو جونز ولكن لن تستمر يف األجل الطويل؛
وجود ارتباط شرطي ديناميكي ذو داللة إحصائية بني مشاعر املستثمرين وتقلبات مؤشر داو جونز خالل فرتةالدراسة.

المبحث الثالث :تحليل وتقييم الدراسات السابقة ذات العالقة
بعد عرض الدراسات السابقة سنتناول حتليل وتقييم تلك الدراسات ،وذلك من خالل مقارنة البحث
احلايل مع تلك الدراسات مع توضيح االيت :نقاط التشابه واالختالف بني البحث احلال والدراسات السابقة من
حيث :اهلدف أو األهداف ،التساؤالت و/أو الفرضيات ،جمتمع الدراسة وطبيعة العينة املدروسة وحجمها ،املنهج
املستخدم واألدوات املستخدمة ،طرق حتليل البياانت .ويف األخري حناول مناقشة النتائج املتحصل عليها من خالل
الدراسات السابقة .وانطالقا من ذلك حناول اظهار ما مييز حبثنا عن الدراسات السابقة.
املطلب األول :نقاط التشابه االختالف بني البحث احلايل والدراسات السابقة.

من أجل فهم جيد ألوجه االختالف والتشابه بني دراستنا والدراسات السابقة حاولنا تقسيم هذه األوجه
بناءا على اهلدف من الدراسة وذلك اعتمادا على الدراسات اليت درست العالقة بني اإلعالن عن توزيعات األرابح

ورد فعل السوق املايل فقط واليت أضافت متغريات أخرى ،ومن حيث جمتمع الدراسة وطبيعة العينة املدروسة
وحجمها بناءا على الدراسات اليت درست السوق الفرنسي أو غريه وعينة صغرية وعينة كبرية ،أما من حيث املنهج
واألدوات املستخدمة فقمنا ابلنظر يف الدراسات اليت استخدمت أسلوب احلدث ابإلضافة إىل منهج بياانت البانل
أو أساليب أخرى.
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الفرع األول :املقارنة من حيث اهلدف والتساؤالت و/أو الفرضيات
بعد عرض الدراسات السابقة ميكن حتليل وتقييم تلك الدراسات ومقارنتها مع الدراسة احلالية من حيث
اهلدف والتساؤالت املطروحة على النحو التايل:
أوال :ابلنسبة للدراسات اليت تدرس العالقة بني اإلعالن عن توزيعات األرابح ورد فعل السوق املايل فقط
نالحظ ما يلي:
 اتفقت هذه الدراسات مع دراستنا من حيث اهلدف حيث كان هدفها دراسة احملتوى اإلعالمي لتوزيعات
األرابح النقدية ،ماعدا دراسة  Bruno PECCHIOLIواليت حاولت الرتكيز على أتثري اإلعالن عن
جتزئة األسهم وجتمعيها إال أهنا تتفق مع دراستنا من حيث دراستها لتأثري اإلعالن عن التوزيعات النقدية
وذلك بسبب كون جتزئة/جتميع القيمة االمسية يتم اإلعالن عنها يف وقت واحد مع توزيع األرابح النقدية
يف فرنسا؛
 اتفقت كل من دراسة ANJALI RANE and GUNTUR ANJANA RAJU
ودراسة  Henryk Gurgul and alودراسة Vieiraمع دراستنا من حيث دراسة أثر التغري يف
توزيعات األرابح على السوق املايل ،ودراسة احملتوى اإلعالمي واالشارة اليت يرسلها كل اعالن تغري يف
مستوى التوزيعات؛
 اختلفت ابقي الدراسات مع دراستنا ،حيث أغلبها حاولت دراسة احملتوى اإلعالمي لتوزيعات األرابح
النقدية من خالل دراسة رد فعل سعر السهم السوقي لإلعالن عن التوزيعات النقدية وليس التغري يف
التوزيعات وترى الطالبة أن دراسة التغري يف التوزيعات يعطي تفسري أفضل لسياسة توزيع األرابح ويفيد
أكثر الشركة من حيث ارسال إشارات حول مستقبلها؛
 على خالف دراستنا كانت دراسة محدي زعراب وصباح شراب هتدف للتعبري عن سياسة توزيع األرابح
أبكثر من متغري وذلك كون الدراسة اختبارية إحصائية ابلرغم من أن اهلدف كان دراسة أثر اإلعالن عن
التوزيعات النقدية ،والذي كان من األفضل دراسته عن طريق دراسة احلدث القياسية لتوضيح األثر
بشكل أفضل .كما أن دراسة  Shireen Rosario, Kavita Chavaliعربت عن سياسة توزيع
األرابح ابلتوزيعات النقدية واليت على شكل أسهم ،إال أهنا مل تبني الفرق بني السياستني يف األثر .كما أن
اغلب الدراسات اليت تستخ دم أسلوب دراسة احلدث تركز حول نوع حمدد من السياسات إالّ إذا كان
اإلعالن عن السياستني يتم يف نفس اليوم*؛
* يف مثل هذه احلاالت عادة يتم تقسيم العينة إىل عينتني حيث األوىل تتضمن إعالانت السياسة األوىل فقط والعينة الثنية تتضمن إعالانت السياستني مع بعض لتوضيح األثر.
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 كان هدف دراسة ،Henryk Gurgul, Roland Mestel and Christoph Schleicher
ودراسة محدي زعراب و صباح شراب هو اختبار رد فعل السوق املايل عن طريق كل من سعر السهم
وحجم التداول.
اثنيا :ابلنسبة للدراسات اليت تدرس العالقة بني اإلعالن عن توزيعات األرابح ورد فعل السوق املايل يف ظل
أتثري متغريات أخرى.
 ابلنسبة إىل الدراسات اليت تناولت العالقة بني اإلعالن عن توزيعات األرابح وحالة السوق املايل فقد
اتفقت مجيعها مع دراستنا ابلرغم من أن دراسة  Jennifer Conrad and alكان هدفها دراسة أتثري
اإلعالن عن األرابح وليس توزيع األرابح؛
 ابلنسبة إىل الدراسات اليت تناولت العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح والتغري يف األرابح
املستقبلية فقد اتفقت مجيع الدراسات مع دراستنا بشكل عام ،إال أن بعض الدراسات مثل دراسة
 David M. Powerكان هدفها دراسة عالقة اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح واألداء املايل
املستقبلي ،ودراسة  Viswanathواليت درست العالقة بني التغري يف التوزيعات والتغري يف األرابح
املستقبلية ابلرتكيز على دور السيولة؛
 أما الدراسات اليت تناولت أتثري مشاعر املستثمرين على عوائد األسهم فقد اتفقت مجيعها مع دراستنا
ابلرغم من أن أغلب الدراسات ركزت على أتثري مشاعر املستثمرين على عوائد األسهم فقط ،هناك من
الدراسات اليت هدفت إىل دراسة أتثري مشاعر املستثمرين على عوائد األسهم احملققة نتيجة إعالانت
الشركة وهو ما يتفق مع موضوع دراستنا.
الفرع الثاين :املقارنة من حيث جمتمع الدراسة وطبيعة العينة املدروسة وحجمها
متثل جمتمع الدراسة يف السوق الفرنسي بينما العينة فقد مشلت أحدث الزايدة والنقصان واالستقرار يف
توزيعات األرابح لـ ـ 39ـ شركة مدرجة يف املؤشر  CAC40وذلك لفرتة 6سنوات ويتفق هذا مع دراسة كل من
دراسة)  Bruno PECCHIOLI (2011والذي مشلت دراسته عينة أحداث تقسيم وجتميع األسهم ،ودراسة
) Vieira (2005واليت كانت دراستها مقارنة بني السوق الفرنسي واألسواق االوربية األخرى واملتمثلة يف السوق
الربتغايل والسوق الربيطاين كما كانت العينة الفرنسية موسعة بشكل أكرب فالباحثة حاولت دراسة كل املؤسسات
املدرجة يف أورونكست ابريس حيث مشلت العينة  356حدث ل ـ ـ ـ 93شركة وذلك خالل فرتة مثانية سنوات،
ودراسة بديدة حورية ( )2009واليت قامت بدراسة االحداث للشركات املدرجة يف مؤشر  CAC40بشكل عام
دون تقسيمها حسب التغري يف توزيعات األرابح ولفرتة سنة واحدة فقط ،كما اعتمدت دراسة
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( Yaovi Sélom ABETONYO)2016على السوق املايل الفرنسي واليت احتوت على  841اعالن ل ـ
 112شركة مدرجة يف املؤشر  ،SBF 120ودراسة  Ijaz Ali and alحول السوق الفرنسي واألملاين.
كان جمتمع الدراسة لدراسة  David M. Powerيف اململكة املتحدة .أما العينة فتكونت من
1787إعالان خالل فرتة 5سنوات مقسمة حسب اجتاه التغري يف توزيعات األرابح واألرابح ،وذلك تبعا
خلصوصية السوق الربيطاين ،أما دراسة Diane Scott Docking et Paul D. Kochفكانت حول السوق
األمريكية بعينة متثلت يف  4336حدث مشلت الزايدة والنقصان يف توزيعات األرابح وهي عينة كبرية وذلك كوهنا
مشلت ثالث أسواق ( NYSE،AMEXو ) NASDAQوخالل فرتة طويلة امتدت ملدة  36سنة ،وتتفق
هذه الدراسة األخرية مع جل الدراسات اليت مت عرضها فيما يتعلق ابلدراسات اليت درست العالقة بني اإلعالن
عن توزيعات األرابح وحالة السوق املايل ،والدراسات اليت درست العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيعات
األرابح والتغري يف األرابح املستقبلية ،واليت اختارت نفس السوق وبعينات كبرية ولفرتة زمنية طويلة .أما ابقي
الدراسات فقد كانت أغلبها تدرس األسواق اآلسيوية بعينة تراوحت ما بني  11شركة إىل  60شركة وذلك خالل
فرتة دراسة ما بني  4إىل  11سنة .وبدرجة أقل جند بعض الدراسات اليت تناولت أسواق عربية.
تعترب العينة املدروسة يف دراستنا احلالية صغرية مقارنة مع الدراسات اليت تدرس األسواق األوروبية واألمريكية
وابلنسبة لعدد املؤسسات املسعرة يف أورو نكست ابريس ،ويرجع سبب صغر حجم العينة لصعوبة احلصول على
مجيع املعلومات املتعلقة ابملؤسسات (تواريخ اإلعالن ،البياانت املالية ،قائمة الشركات املدرجة يف السوق لفرتة
الدراسة...،اخل) وميكن للحجم الصغري نسبيا للعينة أن يكون مؤثر على النتائج النهائية للدراسة ،وقد جاء اختيار
العينة بناء على أسس تتعلق بعراقة هذه الشركات وتوفر بياانهتا واستمرار تداول أسهمها يف السوق ،إال أن هناك
دراسات أخذت عينة مشاهبة لذلك مثل دراسة  Henryk Gurgul and alواليت ركزت على الشركات
املدرجة يف املؤشر الرئيسي للبورصة النمساوية بـ  22شركة.
يرجع االختالف يف حجم العينة فيما بني الدراسات اىل طبيعة الدراسة والسوق وطريقة مجع البياانت
(مدى إمكانية احلصول على املعلومات ،فقد يؤدي بك هذا إىل الغاء بعض الشركات أو االحداث) وطول فرتة
الدراسة والذي قد يزيد من حجم العينة كما قد يلغي بعض الشركات او االحداث بسبب شرط االستمرارية.
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الفرع الثالث :من حيث املنهج واألدوات املستخدمة
أوال :ابلنسبة للدراسات اليت تدرس العالقة بني اإلعالن عن توزيعات األرابح ورد فعل السوق املايل فقط

تتفق دراستنا مع معظم الدراسات السابقة من حيث استخدام دراسة احلدث ألهنا املنهج املناسب ملثل هذه
الدراسات ويبقى االختالف قائم حول انفذة احلدث والتقدير ،والذي يرجع حسب طبيعة السوق ومىت يوجد
أتثري ،وهل هناك احتمالية تسريب معلومات أو ال ،لكن أغلب الدراسات استخدمت فرتة مخسة أايم قبل وبعد
احلدث .كما أن أغلب الدراسات اعتمدت على التعبري عن رد فعل السوق املايل من خالل العائد غري العادي
الرتاكمي خالل فرتة اإلعالن (فرتة ثالث أايم حميطة بتاريخ االعالن) وليس فرتة احلدث أو يوم اإلعالن فقط،
ابإلضافة إىل ذلك فإن أغلب الدراسات اعتمدت على منوذج السوق لدراسة احلدث وهو األسلوب األكثر
انتشارا يف مثل هذه الدراسات واليت تدرس األفق القصري .وإىل جانب أسلوب دراسة احلدث فستعتمد دراستنا
على أسلوب حتليل بياانت البانل وهو ما خيتلف مع أغلب الدراسات اليت مت عرضها.
اثنيا :ابلنسبة للدراسات اليت تدرس العالقة بني اإلعالن عن توزيعات األرابح ورد فعل السوق املايل يف ظل
أتثري متغريات أخرى.
 ابلنسبة إىل الدراسات اليت تناولت العالقة بني اإلعالن عن توزيع األرابح وحالة السوق املايل فتستخدم
دراستنا أسلوبني األول يتمثل يف أسلوب دراسة احلدث والثاين حتليل بياانت البانل ،ويف هذا اإلطار
اتفقت دراسة  Fuller Kathleen P and Michael A Goldsteinمع دراستنا ،أما دراسة
 Jennifer Conrad and alودراسة  Diane Scott Docking et Paul D. Kochفقد
استخدمت منوذج احنداري فقط ،وابلنسبة إىل دراسة  Vieiraفقد اكتفت ابالعتماد على أسلوب
دراسة احلدث؛
 ابلنسبة إىل الدراسات اليت تناولت العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح والتغري يف األرابح
املستقبلية فقد اتفقت مجيع الدراسات مع دراستنا بشكل عام؛
 أما الدراسات اليت تناولت أتثري مشاعر املستثمرين على عوائد األسهم فقد اتفقت دراستنا مع دراسة
 Michael Lemmonو Evgenia Portniaguinaودراسة Diane Scott Docking et

 Paul D. Kochودراسة  Vieiraمن حيث املقياس املتبع للتعبري عن مشاعر املستثمرين ،أما ابقي
الدراسات فقد استخدمت مؤشر ثقة املستهلك للتعبري عن مشاعر املستثمرين.
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املطلب الثاين :مقارنة نتائج الدراسات السابقة وما مييز حبثنا احلايل عن ابقي الدراسات.
اختلفت نتائج الدراسات ابختالف املوضوع املراد دراسته واملتغريات املدروسة واألسلوب املتبع واجملتمع
املختار ،وانطالقا من نتائج هذه الدراسات حناول تقدمي بعض اإلضافات من خالل حبثنا ،وهو ما مييز حبثنا عن
ابقي الدراسات.
الفرع األول :مقارنة النتائج املتحصل عليها من خالل الدراسات السابقة
ميكن تلخيص أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة يف النقاط التالية:
 هناك عالقة بني اعالن توزيعات األرابح والعوائد غري العادية وهي إعالن جذاب جدا مما يؤدي بدوره إىل
عوائد غري عادية .وابلتايل ميكن للمستثمرين احلصول على عوائد غري عادية ابستخدام معلومات توزيع
األرابح؛
 فيما يتعلق بوقت حدوث األثر ،فبعض الدراسات وجدت األثر واضح قبل فرتة اإلعالن أو اتريخ
اإلعالن أي أن هناك تسريبات ،يف حني دراسات أخرى أتخر ظهور أثر اإلعالن إىل ما بعد فرتة
اإلعالن وهو ما يشري إىل عدم كفاءة السوق املايل وصعوبة امتصاص املعلومات املنشورة ،وهناك من
الدراسات اليت وجدت أثر خالل فرتة اإلعالن وهو ما يدل على كفاءة السوق املايل .وابلنظر يف فرتة
ظهور األثر ،من املالحظ وجود تباين يف نتائج تلك الدراسات ويعترب ذلك منطقياً عند األخذ يف
االعتبار اختالف بيئة كل دراسة عن األخرى واختالف كفاءة السوق الذي تقوم بدراسته عن بقية
األسواق؛
 توصلت بعض الدراسات إىل دعم ما جاء يف فرضية احملتوى املعلومايت لتوزيعات األرابح ومنوذج اإلشارة
للتوزيعات أيضا .فرد فعل السوق متوافق مع اجتاه تغري التوزيعات ،حيث وجدت أن الزايدات يف
التوزيعات هلا أثر إجيايب معنوي على أسعار األسهم ،بينما النقصان املعلن عنه يؤدي إىل تراجع ذو معنوية
يف أسعار األسهم .أما ثبات التوزيعات فبدون تغيري .إال أن هناك دراسات أخرى توصلت إىل رفض
فرضية حمتوى املعلومات ،حيث توصلت اىل وجود عالقة قوية عكسية بني إعالن تغيريات توزيعات
األرابح وسعر السهم؛
 أظهرت نتائج بعض الدراسات أن األخبار السيئة يكون هلا أتثري أكرب على السوق املايل من األخبار
اجليدة .إال أن بعض الدراسات األخرى أظهرت أن رد فعل األسعار كإشارة ،مل يكن قوي يف حالة
ختفيض التوزيعات مقارنة مع زايدة التوزيعات؛
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 دلت النتائج على أن املستثمرين سوف يضعف رد فعلهم جتاه األخبار اجليدة (زايدة توزيع األرابح) يف
األوقات السيئة (سوق مرتاجعة) .من انحية أخرى ،فإن املستثمرين سوف يبالغون يف رد فعلهم جتاه
األخبار السيئة (اخنفاض توزيع األرابح) يف األوقات اجليدة (سوق صاعد) ،كما تشري دراسة Vieira

إىل أنه ال يوجد اختالف يف استجابة األسعار وفقا لظروف السوق؛
 اتفقت دراسة كل من  Changودراسة  Nissim and Zivودراسة  Asemودراسة Ajaz Ali
على أن التغري يف توزيعات األرابح يشري إىل التغري املستقبلي يف األرابح ،بينما دراسة كل من
 Benartziودراسة  Grullonودراسة  Viswanthودراسة  Vieiraتشري إىل نتائج خمتلفة ،فهناك
من يرفض وجد عالقة ،بينما هناك من جيد عالقة عكسية ،وهناك من يقبل بوجد عالقة إجيابية فيما
يتعلق ابالخنفاض يف التوزيعات فقط؛
 بناء على نتائج بعض الدراسات ،فإن صحة فرضية اإلشارات املرسلة من توزيع األرابح مدعاة للشك.
وت شري النتائج إىل أن ختفيض توزيعات األرابح هو دليل على تكييف الشركة لسياساهتا املالية لرفع أدائها،
وهذه النتائج تدعم هذا الرأي بدال من فكرة أن توزيع األرابح ينقل إشارات سلبية حول األداء املستقبلي
للشركة؛
 ميكن تفسري وجود فروق يف بعض النتائج إىل أن طبيعة املستثمرين يف األسواق املتطورة خاصة السوق
الربيطانية واالمريكية الذين يتمتعون بقدرة أكرب على التنبؤ ابألرابح املستقبلية مقارنة مبستثمري األسواق
الناشئة ،كما ميكن أن يعود االختالف يف النتائج إىل اختالفات يف منط امللكية واحلكم بني البلدان (نظام
قائم على البنوك مع تركيز امللكية ،حيث يتم حل مشاكل املعلومات غري املتماثلة ومشاكل الوكالة بشكل
خمتلف عن اململكة املتحدة والوالايت املتحدة ،اليت تعد نظام قائم على السوق) ،حيث عدم التماثل يف
املعلومات يف اململكة املتحدة أعلى مما هو عليه يف البلدان األخرى ،واليت مييل املسريون إىل استخدام
توزيعات األرابح كآلية للتخفيف من ذلك .بينما الدول اليت تتميز بنظام قائم على البنوك وعدم التماثل
يف املعلومات أقل مما هو عليه يف اململكة املتحدة ،وال توجد حاجة واضحة الستخدام توزيعات األرابح
لتوصيل املعلومات إىل السوق ،كون أن أتثري اإلشارات اخلاصة بتوزيع األرابح أقل أمهية .وهو ما تشري
اليه العديد من نتائج الدراسات السابقة؛
 تشري النتائج املتحصل عليها يف بعض الدراسات إىل أن املستثمرين يعاقبون على زايدة توزيعات األرابح
عندما يكون منو األرابح أقل وعندما تكون لدى الشركات آفاق منو قوية ولكنها تزيد من توزيعات
األرابح بدال من االحتفاظ هبا لتمويل مشروع جديد ،مما يدل على انه ميكن للسوق أن يتفاعل بشكل
إجيايب مع اخنفاض توزيعات األرابح إذا منت األرابح السابقة؛
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 كشفت نتائج الدراسات أن مشاعر املستثمرين هلا أتثري كبري وذات داللة إحصائية على عوائد األسهم،
إال أهنا مل تتفق من حيث اجتاه العالقة بني املشاعر والعوائد املستقبلية .كما كانت أغلب النتائج تشري إىل
أن أتثري مشاعر املستثمرين يكون واضحا أكثر ابلنسبة إىل األسهم الصغرية ،األسهم ذات التقلبات
املرتفع ،أسهم النمو ،األسهم املتعثرة ،واألسهم غري املرحبة واليت ال توزع فيها األرابح.
الفرع الثاين :ما مييز دراستنا عن الدراسات األخرى
 تعترب هذه الدراسة حديثة من حيث اإلطار الزمين مقارنة ابلدراسات األخرى خاص ابلنسبة للمعلوماتحول السوق املايل الفرنسي؛
 تقيس هذه الدراسة رد فعل السوق املايل لإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح يف الشركات الفرنسيةوفقا لظروف السوق املايل يف حالة السوق الصاعد والنازل ابستعمال حتليل بياانت البانل وهو مامل تدرسه
الدراسات األخرى يف إطار ما أتيح لنا من دراسات؛
 تستخدم هذه الدراسة أكثر األساليب املعتمدة يف دراسة احلدث ،وذلك من أجل التأكد أكثر منالنتائج ،وتوضيح أمهية هذه األساليب؛
 تساهم هذه الدراسة يف اثراء املكتبة العربية بتوضيح أسلوب دراسة احلدث ،خاصة دراسة احلدث قصرياالجل ،وذلك ابستخدام حدث اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح ،وهو ما مل تتطرق له الدراسات
العربية هبذا الشكل ،وذلك يف إطار ما أتيح لنا من دراسات.
خالصة:
اهتم العديد من الباحثني مبوضوع سياسة توزيع األرابح النقدية ومدى أتثريها على املؤسسة والسوق املايل
وذلك من خالل عدة مؤشرات كأسعار األسهم وعوائد األسهم وحجم التداول حجم املؤسسة ومسعتها  ،...ومت
اختبار ذلك يف العديد من األسواق الغربية والعربية ،سواء أكانت أسواق متقدمة أو أسواق انشئة ،واختلفت
الدراسات يف األطر الزمنية من حيث حداثة الدراسة أو عراقتها (قدمها) ،وما دل ذلك إال على األمهية اليت
يكتسبها هذا املوضوع.
كان املوضوع حمل جدل على الرغم من السنوات العديدة من األحباث النظرية والتطبيقية ،فسياسة توزيع
األرابح هي موضوع حبث واسع النطاق يف جمال االستثمارات والتمويل ولكن ال يزال من الغموض عن مدى
صحة احملتوى االعالمي لسياسة توزيع األرابح .وقد اختلفت نتائج البحوث اليت أجريت يف خمتلف أسواق
األسهم .وال يزال البحث متواصل لدراسة متغريات أخرى ميكن أن تفسر فرضية احملتوى االعالمي لسياسة توزيع
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األرابح .من خالل الدراسات السابقة هناك امجاع أبن كل سياسة توزيع لسوق معني أو جمموعة من األسواق
املتشاهبة اخلصائص حتكمها متغريات أو عوامل معينة ،وال ميكن إعطاء منوذج شامل يعكس اإلطار العام لسياسة
توزيع األرابح.
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متهيد:

يتناول هذا الفصل شرح للمنهجية اليت مت إتباعها يف الدراسة التطبيقية من حيث حتديد جمتمع وعينة الدراسة،
ومصادر مجع البياانت ،وتصنيف وحتليل البياانت .ابإلضافة إىل االسلوب واالدوات االحصائية املستخدمة يف
معاجلة تلك البياانت ،وذلك من أجل اختبار مدى صحة فرضيات الدراسة ،ومن أجل االجابة على االشكال

الرئيسي واملتمثل يف :إىل أي مدى تؤثر اعالانت سياسة توزيع األرابح على رد فعل السوق املايل.
انطالقا مما سبق مت تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني ،حيث نتطرق يف املبحث االول إىل التعريف مبجتمع
الدراسة ،والعينة املختارة من خالل تقدمي للمؤشر  CAC40ابعتبار الشركات املنتمية هلذا املؤشر متثل عينة أولية
للدراسة ،مث التطرق إىل املعايري املتبعة واليت بناء عليها مت احلصول على عينتنا النهائية ،ويف األخري نتناول مصادر
البياانت املستخدمة يف دراسة العينة املختارة .أما املبحث الثاين فقد خصص لألساليب املستخدمة يف معاجلة
البياانت املتحصل عليها ،حيث استخدمنا أسلوب دراسة احلدث ملعاجلة البياانت بشكل عام ولإلجابة على
الفرضيتني األوىل والثانية بشكل خاص ،أما الفرضيات املتبقية فقد اعتمدان على منهج بياانت البانل لإلجابة عليها.

المبحث األول :تقديم مجتمع الدراسة ووصف العينة المختارة
يهتم حبثنا بدراسة السوق املايل الفرنسي ،وذلك ابختيار بورصة ابريس كمجتمع للدراسة والشركات املدرجة
يف املؤشر  CAC40كعينة هلا ،وفيما يلي سوف نتطرق بشكل عام جملتمع الدراسة مث نبني العينة املختارة وكيفية
تعديلها.
املطلب األول :تقدمي جمتمع الدراسة

يشمل جمتمع الدراسة مجيع أحداث توزيعات األرابح النقدية الصادرة عن الشركات املسعرة يف بورصة ابريس،
واليت تعترب من بني أهم األسواق املالية األوروبية من حيث الرمسلة البورصية ،وحجم التداول ،وعدد الشركات ،ووجود

التنظيم ،واالستعمال املكثف لوسائل االتصال احلديثة...اخل .وتعترب بورصة ابريس أهم بورصة فرنسية* وهي اتبعة
ألورونكست ، Euronextوانطالقا من هذا نتطرق للتعريف ابليورنكست مث بورصة ابريس.

* تتشكل البورصة الفرنسية من بورصة ابريس ابإلضافة إىل ست بورصات جهوية وهي بورصة :بوردو ،ليل ،ليون ،مرسيليا ،اننسي ،واننت.
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الفرع األول :اليورونكست Euronext

يعد اليورونكست أول بورصة أوروبية ،وهي عبارة عن شركة هولندية أتسست يف 22سبتمرب  2000من
خالل اندماج شركات السوق لثالث دول خمتلفة هي :شركات بورصة ابريس ،شركة بروكسل ) ،)AEXشركة
أمسرتدام) (BXSمشكلني بذلك سوق  ،Euronextوقد جاء أتسيس هذا االحتاد استجابة للطلب املتزايد من
السوق لتهيئة املناخ املناسب من أجل االرتقاء ابلتكامل بني أسواق املال األوروبية ،وسد احلاجة املتنامية إىل السيولة
وخفض التكلفة نتيجة البدء يف تداول العملة األوروبية املوحدة "اليورو" .ويعترب حبق اندماجا دوليا مبا يشمله من
وحدات أعمال وكوادر إدارية ومحلة أسهم وأعضاء من خمتلف اجلنسيات .وقد كان اهلدف من إنشاء هذا االحتاد،
هو النهوض أبسواق رأس املال يف أورواب ووضع معايري عاملية لألسواق املالية يف جمال خدمات املعلومات والتداول
واملقاصة والتسوية ،إىل جانب السعي إىل إقامة حتالفات تعزز من كفاءة سوق رأس املال األورويب وتوسع نطاقه.
وقد قام هذا االحتاد يف عام  2001ابالستحواذ على سوق املشتقات بلندن  ،LIFFEوعلى السوق الربتغالية يف
عام  ،2002وقد مت يف 4أفريل  2007دمج جممع  Euronextمع  NYSEونتج عن ذلك ظهور أول بورصة
عاملية هي .(NYX) Euronext NYSE

1

الفرع الثاين :بورصة ابريس للقيم املنقولة
أتسست بورصة ابريس يف 24سبتمرب  1724مبوجب القرار الصادر عن جملس احلكومة التابع للملك ،وقد
كان مقرها بـ " ،"l’Hôtel de de Neversغري أن هذا املقر تغري ثالث مرات خالل الفرتة من 1793إىل
 .1809وتعترب بورصة ابريس بشكل عام سوقا مدارا ابألوامر أو سوقا ابلوكالة ،حيث حتدد أسعار األسهم املتداولة
فيها من خالل التقاء أوامر الشراء وأوامر البيع (مركزية التداول) ،وأحياان قد يتدخل بعض الوسطاء يطلق عليهم
"أصحاب السوق" ( marché les (teneurs deيف تسعري بعض القيم ،ويتم التفاوض حول األسهم ابعتبار
سيولتها ،فيتم تداول األسهم القابلة للتحول إىل سيولة بسرعة بشكل مستمر ،أما األسهم األقل سيولة فتخضع
لنظام تسعري اثبت ويتم تداوهلا يف ساعات حمددة .أما عن اجلهاز التنظيمي هلذه السوق فابتداء من 1أوت 2003
أصبحت السلطة الوحيدة يف السوق املايل ،)Autorité des marchés financiers( AMFوقد ابشرت هذه
اهليئة نشاطها ابتداء من 25نوفمرب  2003ومسحت لفرنسا بتنظيم سوقها املايل بشكل مستقل عن الدول األعضاء
يف احتاد اليورونكست.2

 1حورية بديدة ،مرجع سبق ذكره ،ص .129
 2املرجع السابق ،ص ص .131-130
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املطلب الثاين :وصف العينة املختارة

من أجل دراسة السوق املايل الفرنسي اخرتان الشركات املدرجة يف املؤشر  CAC40كعينة أولية للدراسة،
واعتمدان على جمموعة من املعايري للحصول على العينة النهائية ،حيث مت التطرق يف هذا املطلب لتقدمي املؤشر
بشكل عام ،مث التطرق للعينة املختارة وفقا لفرتة الدراسة ،وألن العينة تركز على أحداث التغري يف التوزيعات فقد

قمنا جبمع احصائيات حول توزيع األرابح للعينة ،لنصل يف األخري إىل تقدمي العينة النهائية.
الفرع األول :تقدمي عام لعينة الدراسة.
أوال :تقدمي املؤشر CAC40

أنشئ املؤشر رمسيا يوم 15جوان 1988مع قاعدة اثبتة بـ 1000نقطة يف 31ديسمرب  ،1987وكما
يوحي امسه ، (Cotation Assistée en Continu) CAC40فإنه مركب من عينة  40قيمة (شركة) فرنسية

مسعرة من بني 100قيمة األوىل ذات الرمسلة البورصية املعومة ،واملمثلة ملختلف قطاعات االقتصاد الفرنسي ،واليت
تعكس االجتاه العام لالقتصاد الفرنسي ،ويتم تعديل قائمة  40سهما واستحداثها للحفاظ على الطابع التمثيلي
للسوق املايل الفرنسي ،على حد سواء من حيث حجم وشروط أنشطة القطاعات .حيث يتم إعادة النظر يف تركيبة
املؤشر فصليا (كل  3أشهر) وعندما يتم شطب شركة من املؤشر ،فإنه يتم استبداهلا من حيث املبدأ بقيم CAC
 ،Next20اليت تضمن املتطلبات املالية لإلدراج يف مؤشر ( CAC40سيولة الورقة املالية ،رمسلة بورصية كافية،
 Suffisanteحجم التبادل اليومي لألوراق املالية كبري...اخل).1
اثنيا :عينة الدراسة.

تتمثل عينة الدراسة يف مجيع أحداث توزيع األرابح النقدية الصادرة عن أربعني  40شركة املنتمية للمؤشر
 CAC40خالل الفرتة املمتدة من سنة  2010إىل سنة  ،2015وابعتبار هذه الدراسة تركز على اإلعالن عن
التغري يف توزيع األرابح لذلك سوف نفصل العينة إىل أحداث وليس شركات ونقسم االحداث إىل أحداث تتعلق
ابلزايدة يف التوزيعات وأحداث تتعلق ابلنقصان واحداث االستقرار ،لذا فإن املعلومات املتحصل عليها تتعلق ابلفرتة
املمتدة من  2009إىل غاية  ،2015وذلك من اجل حساب التغري يف توزيعات األرابح ،واحلصول على أسعار
األسهم لتقدير معلمات النموذج...اخل.

ابعتبار أن املؤشر  CAC40يتم تعديله كل  3أشهر ،فقد طرأت جمموعة تغريات يف العينة على امتداد فرتة
الدراسة ،لذا مت الرتكيز على الشركات املدرجة يف املؤشر خالل فرتة الدراسة مما قلص حجم العينة ،حبيث مت اختيار
 1املرجع السابق ،ص ص .134-133
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الشركات اليت تكون مدرجة يف املؤشر يف سنة معينة ،والغائها يف حالة خروجها من املؤشر ألهنا ال تعكس تطور
املؤشر خالل تلك الفرتة ،ابعتبار أن هناك احملافظ االستثمارية اليت تتبع تطور املؤشر ،ابإلضافة إىل إلغاء الشركات
اليت تنتمي للقطاع املايل ،لنتحصل على  39شركة مت االعتماد عليها يف الدراسة .وامللحق رقم  01يبني قائمة
الشركات يف الدراسة.
الفرع الثاين :احصائيات حول عينة الدراسة.
أوال :احصائيات حول إجراءات توزيعات األرابح للعينة
بعد االنتهاء من بناء وحتديد العينة األولية للدراسة ،نبدأ بدراسة االجتاهات يف أسلوب تسديد التوزيعات
ابلنسبة للشركات ،ذلك من أجل الرتكيز فقط على الشركات اليت قامت بتوزيعات نقدية ،واجلدول التايل يبني
الشركات اليت قامت ابلتوزيع واليت امتنعت عن التوزيع:
اجلدول رقم  :3.1إحصائيات عامة عن الشركات الفرنسية اليت دخلت يف الدراسة وتوزيعاهتا
السنة

2010
2011
2012
2013
2014
2015

الشركات اليت امتنعت عن

الشركات اليت وزعت

التوزيع

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

33
33
35
33
32
30

97.06%
94.28%
100
94.28%
91.43%
88.23%

1
2
0
2
3
4

2.94%
5.71%
0.00%
5.71%
8.57%
11.77%

جمموع الشركات

34
35
35
35
35
34

املصدر :من اعداد الطالبة ابالعتماد على املوقع االلكرتوين  www.bnains.orgوامللحق رقم01
يبني اجلدول أعاله إمجايل عدد الشركات غري املالية املدرجة يف العينة لكل عام خالل الفرتة ،وعدد الشركات
اليت تدفع أرابح نقدية (توزع) واليت ال تدفع أرابح نقدية (ال توزع) .نالحظ أن أغلب الشركات قامت بعملية التوزيع
خاصة يف سنة  2012بينما كان عدد الشركات اليت امتنعت عن التوزيع أكرب يف سنة  ،2015وبذلك تقلص
حجم العينة بعد الغاء الشركات اليت مل تقم ابلتوزيع* واليت متثل  12حالة.

* ابلنسبة إىل دراسة الشركات اليت امتنعت عن التوزيع فهناك دراسات تدرس هذا النوع من اإلعالن ،انظر على سبيل املثال دراسة:
- Roni Michaely, Richard H. Thaler and Kent L. Womack, Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift?,
The Journal of Finance, Vol. 50, No. 2, Published by: Wiley for the American Finance Association, USA, 1995.
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اثنيا :احصائيات حول قيم التوزيعات للعينة.

بعد االنتهاء من حتديد الشركات املوزعة لألرابح ،قمنا بتنظيم املعطيات اخلاصة بكل قيمة أرابح موزعة ،وانطالقا
من ذلك مت حساب احلد األدىن واألعلى للتوزيعات ،ابإلضافة إىل قيمة املتوسط واالحنراف املعياري لكل سنة يف
الدراسة ،لفهم طبيعة التوزيعات يف هذه الفرتة .واجلدول التايل يوضح ذلك:
اجلدول رقم  :3.2إحصائيات عامة عن قيم التوزيعات اليت حصلت يف مؤشر CAC40
السنة
2010
2011
2012
2013
2014
2015

عدد الشركات احلد األدىن احلد األقصى املتوسط احلسايب االحنراف املعياري
34
35
35
35
35
34

0.22 €
0.31 €
0.20 €
0.20 €
0.20 €
0.60 €

3.50 €
3.50 €
3.75 €
3.75 €
4.00 €
4.00 €

1.36 €
1.35 €
1.44 €
1.57 €
1.61 €
1.95 €

€0.784104
€0.751907
€0.872131
€0.876941
€0.895765
€0.930831
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نالحظ من خالل اجلدول أعاله ،أنه ابلرغم من جتانس الشركات املدرجة يف املؤشر  ،CAC40وذلك من
حيث الرمسلة البورصية ،وسيولة األسهم ...اخل ،إال أنه يوجد تباين كبري ما بني احلد األدىن واالقصى لقيم التوزيعات
حيث يصل إىل أزيد من مثانية أضعاف ،ففي سنة  2014مثال جند أن احلد األدىن بلغ  € 0.2بينما احلد األقصى
وصل إىل  ،€ 4وهذا ما يؤكده االحنراف املعياري الكبري لنفس السنة املقدر ب ـ ـ  ،€ 0.89والذي يفوق قيمة احلد
األدىن للتوزيع لتلك السنة .كما نالحظ أبن هناك تطور منتظم سواءا يف قيم احلد األدىن للتوزيعات أو احلد األعلى،
وهذا ما يشري إىل نوع من االستقرار يف مستوايت التوزيعات وأهنا تتم بشكل منتظم ومدروس.
اثلثا :احصائيات حول متوسط التوزيعات يف كل قطاع للعينة.

أما فيما خيص قيم متوسط توزيع األرابح للشركات بناء على كل قطاع فكانت االحصائيات كتايل:
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اجلدول رقم  :3.3جدول تفصيلي يبني متوسط التوزيع لكل سهم يف كل قطاع
السنوات

القطاعات

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pétrole et gaz

€2.22 €1.61 €2.12 €2.01 €1.93 €1.87

Matériaux de base

€2.95 €2.05 €1.98 €1.97 €1.62 €1.55

Industries

€1.49 €1.41 €1.30 €1.12 €1.09 €1.35

Biens de consommation

€2.61 €2.23 €2.15 €2.06 €1.78 €1.39
€2.02 €1.94 €1.87 €1.83 €1.75 €1.67

Santé

€1.1

€1.1

€1.1

€0.87 €0.85

€1.61 Services aux consommateurs
€0.60 €0.60 €0.80 €0.80 €1.40 €0.80
Télécommunication
Services aux collectivités

€2.06 €1.51 €1.42 €1.37 €1.25 €1.30

Technologie

€1.35 €0.81 €0.74 €0.56 €0.66 €0.65
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ميكننا مالحظة معدالت متفاوتة لتطور متوسط توزيع أرابح القطاعات ،حيث عرف قطاعي التكنولوجيا
واملواد القاعدية وترية تطور أعلى من القطاعات األخرى ،ابلرغم من أن قيم متوسط التوزيعات لقطاع التكنولوجيا
هي أقل من بعض القطاعات األخرى ،كما نالحظ استقرار يف قطاعي الصناعة واالتصاالت ،بينما شهد قطاع
خدمات للمستهلكني تراجع يف متوسط توزيعاته.
الفرع الثالث :العينة النهائية
هتدف عملية حتديد العينة يف مرحلة أوىل إىل اختيار الشركات غري املالية اليت قامت بتوزيع ارابحها،
إضافة إىل هذين املعيارين األساسيني تضمن اختيار العينة النهائية جمموعة من املعايري ،وللوصول لألحداث
النهائية ،جيب أن تستويف إعالانت توزيع األرابح املعايري التالية:1
 أن تكون الشركة مدرجة يف املؤشر  CAC 40لتلك السنة؛
 أال تكون الشركة شركة مالية .ويساعد هذا املعيار على حتسني جتانس العينة نظرا ألن الشركات املالية لديها
خصائص وقواعد حماسبية خمتلفة عن الشركات األخرى؛
 أن تتوفر عن الشركة املعلومات املالية ،وذلك فيما يتعلق بتوزيعات العام املاضي ،وتواريخ اإلعالن عن
التوزيعات وليس تنفيذها ،أسعار األسهم ومتوسط األسعار يف املؤشر خالل فرتة الدراسة والسنة اليت تسبقها
دون انقطاع... ،اخل؛

Vieira Elisabete Fátima Simões, signalling with dividends? new evidence from Europe, op.cit, p112.
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 أن تكون الشركة قد وزعت أرابح عادية يف العام احلايل والسابق .ويستثىن هذا املعيار أحداث البدء
 initiationابلتوزيعات بعد غياهبا واالمتناع عن التوزيع omission؛
 أال تكون هناك إعالانت أرابح الشركات أو أي إعالانت مشوشة أخرى خالل  5أايم تداول من إعالن
توزيع األرابح ،مثل انقسامات األسهم واألسهم اجملانية وعمليات االندماج واالستحواذ...اخل.
واجلدول التايل يبني عدد أحداث توزيعات األرابح النقدية اليت انطبقت عليها شروط الدراسة.
اجلدول رقم  :3.4االحداث اجلاهزة للتحليل
طبيعة التوزيع
البيان

إمجايل أحداث التوزيعات
*

أحداث التوزيعات اليت صاحبها أحداث توزيع من نوع آخر

أحداث التوزيع اليت شوش عليها حدث آخر خالل فرتة  5أايم
أحداث التوزيعات اليت تفتقر إىل املعلومات

**

عدد األحداث املستثنىات
عدد األحداث اجلاهزة للتحليل

زايدة

ثبات

نقصان

اإلمجايل

126

62

21

209

22

14

6

42

0

0

0

0

9

3

2

14

31

17

8

56

153
13
45
95
%100 %8.49 %29.41 %62.09

نسبة األحداث
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تتألف العينة األولية على  209مالحظة .نتج عن معايري اختيار العينة عينة أخرية من بياانت البانل غري
املتوازنة لـ  153حداث 95 :زايدة و 13اخنفاضا و 45استقرار ،واليت تتطابق مع  39شركة مدرجة يف املؤشر
 ،CAC40من بني  56حدث مت حذفه من العينة 14 ،لديهم بياانت مالية مفقودة خاصة فيما يتعلق أبسعر
االسهم 42 ،لديهم نوع آخر من إعالانت توزيعات األرابح يف نفس التاريخ ،ومن الواضح فإن االحداث امللغاة
مسؤولة عن حوايل  ٪26.78من األحداث املستبعدة.
بعد حصولنا على العينة النهائية قمنا بتوزيع االحداث املدروسة حسب اجتاه التغري يف التوزيع ابلنسبة إىل كل
سنة ،وهو ما يبينه اجلدول التايل:

* التوزيعات االستثنائية ،إعادة شراء األسهم ،أسهم جمانية ،جتزئة أو جتميع األسهم ،األحداث املختلطة بتسبيقات يف تواريخ خمتلفة.
** معلومات ختص توزيعات السنة املاضية ،أسعار األسهم ،البياانت املالية...
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اجلدول رقم  :3.5توزيع األحداث املدروسة لكل سنة
طبيعة

التوزيع

البيان
2010
2011
2012
2013
2014
2015
اجملموع

الثبات

زايدة

النقصان

اإلمجايل

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

16
13
17
14
17
18
95

16.84
13.68
17.89
14.73
17.89
18.94
100

6
7
6
10
9
7
45

13.33
15.55
13.33
22.22
20
15.55
100

5
6
1
1
0
0
13

38.46
46.15
7.69
7.69
0
0
100

27
26
24
25
26
25
153

17.64
16.99
15.68
16.33
16.99
16.33
100

املصدر :من اعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت املوقع االلكرتوين  www.bnains.orgابستخدام Excel

نالحظ من خالل اجلدول أن الزايدة يف توزيع األرابح تزداد مع مرور السنوات ،أما ابلنسبة للتخفيض يف
مستوى التوزيع فنالحظ أن عدد الشركات كان أكثر يف سنيت  2010و 2011لينخفض يف سنيت 2012
و 2013إىل شركة واحدة فقط ،أما يف السنتني األخريتني فنالحظ أنه ال توجد أي شركة قامت ابلتخفيض يف
توزيعات األرابح .ويرجع السبب يف هذا االخنفاض يف عدد الشركات امللحوظ إىل أتثري االزمة املالية لسنة ،2008
حيث تعترب الفرتة من  2010إىل  2012الفرتة املوالية للخروج من االزمة ،لذلك من املنطقي أن تكون هناك
بعض الشركات مازالت ال تستطيع القيام ابلرفع من قيم التوزيعات ،وهذا ما مت مالحظته أيضا من خالل دراسة
(Yaovi Sélom ABETONYO)2015حول أتثري األزمة.
الفرع الرابع :مصادر بياانت العينة املدروسة
مت مجع بياانت الدراسة من إعالانت التقارير املالية األولية املنشورة للشركات املسامهة للفرتة املمتدة من سنة
 2010إىل غاية سنة  ،2015إذ تعد هذه الفرتة كافية لتحقيق أهداف الدراسة ،وقد مت احلصول على تواريخ
االعالن هلذه الفرتة لشركات العينة من موقع السوق املالية الفرنسية ،أما البياانت املالية واملتمثلة يف توزيعات األرابح
فقد مت احلصول عليها للفرتة من  2009إىل غاية  2015وذلك حلساب التغري يف توزيعات األرابح .أما البياانت
املالية االخرى فتم احلصول عليها للفرتة  2009إىل غاية  .*2017وميكن تلخيص جمموعة قواعد البياانت
االلكرتونية اليت مت احلصول منها على البياانت الالزمة إلمتام الدراسة وذلك تبعا لطبيعة البياانت من خالل اجلدول
التايل:
*

ختص بياانت هذه الفرتة املعلومات املالية للشركات من أجل اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة.
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اجلدول رقم  :3.6مصادر بياانت الدراسة
قواعد البياانت االلكرتونية املستخدمة

طبيعة البياانت
تطور تركيبة املؤشر CAC40

تواريخ اإلعالن عن التوزيعات النقدية
تواريخ االحداث األخرى
قيم التوزيعات

www.bnains.org

أسعار األسهم لشركات العينة
قيم املؤشر CAC40
تصنيفات القطاع لشركات املؤشر CAC40

www.boursedeparis.fr
www.euronext.com

معدل األصل اخلايل من املخاطر (الشهري)

www.market-risk-premia.com

عائد توزيعات األرابح

mba.tuck.dartmouth.edu

منو االستهالك
نسبة االستهالك إىل الثروة
سندات Baaو AAAاملصنفة وفقا لتصنيف

webstat.banque-france.fr/en

Moody's

العائد على سندات اخلزينة ملدة ثالثة أشهر
الناتج احمللي اإلمجايل
معدل التضخم

data.oecd.org

دخل العمالة
معدل البطالة
مؤشر الثقة االقتصادية األوريب

ec.europa.eu

املصدر :من اعداد الطالبة.

المبحث الثاني :المنهج واألدوات المستخدمة
استخدمت دراسة احلدث يف االقتصاد القياسي لتحليل قرارات الشركة .لذلك سوف نستعني هبذا األسلوب
من أجل حساب العوائد غري العادية الرتاكمية الناجتة عن قرار توزيع األرابح .ابإلضافة إىل استخدام حتليل بياانت
البانل لقياس أثر اإلعالن عن توزيع األرابح على رد فعل السوق املايل واملعرب عنه ابلعوائد غري العادية الرتاكمية.
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انطالقا مما سبق سوف نقدم يف هذا املبحث نظرة عامة عن دراسة احلدث ،كوهنا غري معروفة بكثرة يف الوطن
العريب ،مث نتطرق إىل األدوات املستخدمة يف معاجلة كل فرضية على حدا.
املطلب األول :اإلطار النظري لدراسة احلدث
من خالل اإلطار النظري لدراسة احلدث ،سوف نتطرق أوال للفلسفة اليت تقوم عليها هذه الدراسة أو
األسلوب مث نعرفها ،ليأيت بعد ذلك معرفة املراحل اليت متر هبا الدراسة من أجل معرفة أتثري حدث معني.
الفرع األول :ماهية دراسة احلدث.
أوال :فلسفة دراسة احلدث:

يعكس سعر السهم القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية اليت من املتوقع أن حيققها السهم .وطبقا لفرضية

كفاءة السوق ،فإن مجيع املعلومات املتاحة للجمهور تنعكس متاما وبطريقة غري منحازة يف سعر السهم ،حبيث ال
ميكن كسب أرابح اقتصادية على أساس هذه املعلومات ،فقط حدث غري متوقع ميكن أن يغري سعر السهم ،هذا
التغري جيب أن يساوي التغريات املتوقعة يف التدفقات النقدية املستقبلية للشركة أو خماطر هذه التدفقات النقدية .
1
وهكذا ،يقال إن احلدث له أتثري على األداء املايل للشركة إذا كانت هناك حركة غري عادية يف سعر السهم.
اثنيا :تعريف دراسة احلدث

حتاول دراسة احلدث* قياس اآلاثر الناجتة حلدث الشركة ،مثل االندماج أو إعالن األرابح ،من خالل فحص

استجابة سعر السهم حول اإلعالن عن احلدث .وتقوم على افرتاض أساسي هو أن السوق يعاجل املعلومات حول
احلدث بطريقة فعالة وغري منحازة .وابلتايل رؤية أتثري احلدث على األسعار.2

الفرع الثاين :خطوات دراسة احلدث.

ميكن اتباع جمموعة من النقاط للقيام بدراسة احلدث كما يلي:

1

Sanjai Bhagat and Roberta Romano, Event Studies and the Law: Part I: Technique and Corporate Litigation, American Law and
Economics Review, Vol. 4, No. 1, 2002, Published by: Oxford University Press, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/42705406, p 143.
*

تقنية تستخدم أساسا يف مالية املؤسسة (وليس االقتصاد) .وتعترب تقنية بسيطة ظاهراي ،ولكن هناك الكثري من اإلشكاليات حوهلا .وهلا اتريخ طويل يف املالية فأول مقال طبق دراسة

احلدث كان لفاما ،فيشر ،جنسن ،و رول ( )1969حول تقسيم األسهم .أما اليوم ،فنجد العديد من املقاالت ابستخدام أساليب دراسة احلدث .والذي يعرف أيضا ابسم حتليل
وقت احلدث  event-time analysisلتمييزه عن حتليل وقت التقومي.calendar time analysis
Qiwei Chen, Event Study, http://www.mkaranasos.com/ECLQiweiChen_EventStudies.pdf, Visited 12-08-2017.
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أوال :حتديد احلدث بدقة

عند إجراء دراسة حدث ،من املهم حتديد احلدث الذي املراد فحصه على أكمل وجه ممكن للتأكد من أن
مجيع األحداث احملددة قابلة للمقارنة ،على سبيل املثال :إذا كان اهلدف اختبار حدث ختفيض األرابح ،فال بد من
حتديد أوال أي تعريف خلفض األرابح املراد دراسته :كل التخفيضات يف األرابح ،أو ختفيضات األرابح اليت مل يتوقعها
احملللون .أي جيب أن يكون احلدث املراد فحصه معلومات جديدة وغري متوقعة للجمهور .

اثنيا :حتديد مصادر العينة واألحداث
قبل البدء يف مجع األحداث ،جيب حتديد فرتة العينة والبلدان املراد فحصها .أي جيب اختيار فرتة عينة كبرية
من أجل مجع أكرب عدد ممكن من األحداث ،ومع ذلك جيب التأكد من أن الظروف القانونية مل تتغري على مدى
سنوات فرتة الدراسة بطريقة تؤثر على حتديد احلدث والنتائج .
اثلثا :حتديد اتريخ احلدث ابلضبط
بعد حتديد احلدث البد من البحث عن أول إعالن رمسي للحدث .وحتديد أول إعالن للحدث أمر ابلغ
األمهية ألنه يف ظل الشكل املتوسط من فرضية السوق الكفؤة ،فإن أتثري احلدث على قيمة الشركة سوف حيدث يف
اتريخ اإلعالن .وميكن أن يكون احلدث ضمن سيطرة الشركة ،مثل حالة إعالن تقسيم األسهم ،وهو حدث حيدث
يف أوقات خمتلفة ابلنسبة لعينة من الشركات تشهد نوعا مشرتكا من األحداث أو خارج سيطرهتا ،مثل إعالن
االقتصاد الكلي واليت سوف تؤثر على عمليات الشركة يف املستقبل بطريقة أو أبخرى ،وهو حدث يتم يف اتريخ
واحد.1
كما تبلغ أمهية حتديد التاريخ الدقيق الذي مت فيه اإلعالن عن احلدث يف حالة ما إذا مت اإلعالن عن احلدث
يف يوم غري التداول ،وابلتايل فإن يوم التداول الذي يليه هو يوم احلدث الصحيح لالختيار .عالوة على ذلك ،أسعار
األصول اليت تستخدم يف دراسة االحداث عادة ما تكون أسعار اإلغالق ،وابلتايل إذا مت االعالن بعد إغالق نظام
التداول سيتم إدراجها يف سعر إغالق يوم التداول التايل ،وإذا مل يكن من املمكن حتديد الوقت احملدد لألحداث،
جيب اختيار انفذة احلدث ملدة ثالثة أايم (تبدأ قبل يوم واحد وتنتهي بعد يوم واحد من اتريخ احلدث احملدد)
للتعامل مع عدم التأكد من اتريخ احلدث.2
1

مت إهناء هذا اجلزء ابالعتماد على املراجع التالية:
Qiwei Chen, Event Study, http://www.mkaranasos.com/ECLQiweiChen_EventStudies.pdf, Visited 12-08-2017.
Kothari, S. P., & Warner, J. B, Econometrics of event studies, In Handbook of empirical corporate finance, VOL01, 2007, p 5.
Sanjai Bhagat and Roberta Romano, op.cit, pp 142.
2
Markus Doumet & al, Nine steps to follow when performing a short-term event study ,www.eventstudymetrics.com, Visited 10-082017.
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رابعا :إلغاء األحداث املختلطة أو املشوشة confounding

جيب استبعاد مجيع األحداث اليت يتم اإلعالن عنها جنبا إىل جنب مع معلومات أخرى ذات عالقة ابلسعر،
وذلك للحصول على نتائج دقيقة وقابلة للتفسري ،فقد يتم اإلعالن عن بعض املعلومات بشكل مشرتك بطريقة
منتظمة* ،لذا جيب حتديد مثل هذه األنواع من املعلومات املرتابطة ألنه حىت لو كانت العينة كبرية جدا ،فإن التحيز
املنهجي لن خيتفي .1

خامسا :حتديد انفذة التقدير واحلدث
قبل اختيار منوذج ومجع كل البياانت الالزمة لتقدير العائد املتوقع ،البد من حتديد انفذة التقدير وانفذة احلدث
حبيث ال ميكن أن تتداخل النافذاتن ،أي أن أايم التداول قبل يوم احلدث واليت هي جزء من انفذة احلدث ليست
جزءا من انفذة التقدير .وميكن توضيح ذلك من خالل اخلط الزمين لدراسة احلدث كما يلي:
الشكل رقم  :3.1اخلط الزمين لدراسة احلدث.
املصدرQiwei Chen, Event Study, :
http://www.mkaranasos.com/ECLQiweiChen_EventStudies.pdf

من خالل الشكل ميكن استخراج الفرتات التالية:
 الوقت  t=0هو اتريخ احلدث
 الفاصل الزمين من  T1-T2ميثل انفذة احلدث:
تتضمن انفذة احلدث يوم واحد من اإلعالن (إذا كانت البياانت يومية) ،لكن املألوف حتديد انفذة
احلدث لتكون أكرب من ذلك ،وهذا يسمح بفحص الفرتات احمليطة ابحلدث .فغالبا ما يتم توسيع فرتة
احلدث إىل عدة أايم 2لتدور حول احلدث قبله وبعده .حيث الفرتة قبل حدث اإلعالن عن توزيعات
األرابح النقدية هي الختبار مدى تسريب املعلومات ،والفرتة بعد احلدث من اجل اختبار مدى قدرة
السوق على امتصاص املعلومات اجلديدة بسرعة وابلكامل .وال توجد فرتة حدث مثالية ولكن هناك فرتة
حدث مناسبة.
 الفاصل الزمين من  T0-T1وميثل فرتة التقدير:
* على سبيل املثال يف بريطانيا يتم االعالن عن األرابح وتوزيعات األرابح يف نفس التاريخ.
Idem.
A. Craig MacKinlay, Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature ،Vol. 35, No. 1, Published by: American

1
2

Economic Association, 1997 ,p15 .
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إن انفذة التقدير هي فرتة أايم التداول قبل اتريخ احلدث واليت يتم استخدامها لتقدير العائد املتوقع
لكل أصل وكل حدث .ال يوجد توافق يف اآلراء بشأن طول انفذة احلدث أو فيما يتعلق بطول انفذة
التقدير .لكن إذا مت استخدام انفذة تقدير من  180أو  200يوم تداول فتنتهي إما  10أو  20يوما
*
قبل احلدث فتاريخ انتهاء انفذة التقدير يعتمد على احتمال تسرب املعلومات اخلاصة ابحلدث املدروس.
ويتوقف حتديد اختيار انفذة التقدير أيضا على مدى توفر سعر األصول يف تلك التواريخ**.
 الفاصل الزمين  T2-T3هو انفذة ما بعد احلدث.1
سادسا :حتديد طريقة التقدير حلساب العائد املتوقع:

2

تناولت الدراسات املالية عدة مناذج للعائد املتوقع .وميكن تصنيف هذه النماذج إىل مناذج إحصائية ومناذج
اقتصادية .وقبل ذلك سوف نتطرق حلساب العائد الفعلي مث لنماذج حساب العائد املتوقع كما يلي:
أ -حساب العائد الفعلي:

ميكن حساب العائد الفعلي على النحو التايل:
)𝑅i,t = 𝐸[𝑅𝑖,𝑡 |𝑋𝑡 ] + 𝜀𝑖,𝑡 … … (3 − 1

حيث:

 : Ri,tالعائد الفعلي
 : Xtهو املعلومات املتوفرة يف الزمن t
 : ξi,tيف دراسات احلدث يسمى العائد "الشاذ أو غري العادي  ."abnormalومسي هبذا االسم ألنه يفرتض أن
اجلزء غري املربر يرجع إىل بعض األحداث "غري العادية" اليت مل يتم التقاطها من قبل النموذج.
ب -النماذج اإلحصائية حلساب العائد املتوقع:

هناك منوذجني شائعني :

 -1منوذج العائد املتوسط الثابت :يفرتض النموذج أن عائدات األصول املتوقعة ميكن أن ختتلف ابلنسبة للشركة،
ولكنها اثبتة مع مرور الوقت  .ويفرتض النموذج أن عوائد األصول لكل أصل  iكما يلي:

* على سبيل املثال ،غالبا ما تستخدم دراسة األحداث املتعلقة بعمليات االندماج واالستحواذ  40يوما من أايم التداول قبل إعالن االندماج والشراء كموعد هنائي لنافذة التقدير.
** على سبيل املثال ،إذا مت اختيار انفذة تقدير ملدة  200يوم تداول تنتهي  20يوم تداول قبل يوم احلدث ،جيب أن يكون لدينا أسعار األصول لكل شركة يف قائمة احلدث اليت تصل
إىل الوراء  220يوم تداول ،فإذا كانت هناك الكثري من البياانت املفقودة ألسعار األصول يف تلك التواريخ فهذا سوف يؤدي إىل استبعاد بعض األحداث أو اختيار انفذة تقدير أقصر.
Markus Doumet & al, Nine steps to follow when performing a short-term event study ,www.eventstudymetrics.com, Visited 10-08-2017.
2

1

مت إهناء هذا اجلزء ابالعتماد على املراجع التالية:
-

Qiwei Chen, Event Study, http://www.mkaranasos.com/ECLQiweiChen_EventStudies.pdf, Visited 12-08-2017.
Markus Doumet & al, Nine steps to follow when performing a short-term event study ,www.eventstudymetrics.com
, Visited 10-08-2017.
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)𝑅𝑖,𝑡 = 𝐸[𝑅𝑖,𝑡 |𝑋𝑡 ] + 𝜀𝑖,𝑡 … … (3 − 2
𝜇 = ] 𝑡𝑋| 𝑡𝐸[𝑅𝑖,
 𝑉𝑎𝑟[𝜀𝑖,𝑡 ] = 𝜎𝜀,𝑖 2و 𝐸[𝜀𝑖,𝑡 ] = 0
حيث  Ri,tهو عائد السهم  iخالل الفرتة t
]  E[Ri,t|Xtالعائد املتوقع للسهم i

 ɛiاخلطأ العشوائي
ويقدر البارامرت  uابملتوسط احلسايب لعوائد انفذة التقدير
 -2منوذج عائد السوق :حيسب العائد غري العادي بطرح العائد املتزامن ملؤشر السوق:
)𝐴𝑅𝑖,𝑇 = 𝑅𝑖,𝑇 − 𝑅𝑀,𝑇 … … (3 − 3
حيث  Rm,tهو عائد مؤشر السوق
وميكن النظر إىل هذا النموذج على أنه منوذج السوق مع أخذ  aيساوي صفر و bيساوي الواحد لكل سهم.
ومبا أن املعلمات حمددة سلفا ،فلن تكون هناك حاجة إىل انفذة تقدير منفصلة.
 -3منوذج السوق (األكثر استخداما) :ويستند منوذج السوق على افرتاض وجود عالقة اثبتة وخطية بني عائدات
األصول الفردية وعائد مؤشر السوق .ابلنسبة لكل أصل ، iيفرتض النموذج أن عوائد األصول تعطى من خالل:
)𝑅𝑖,𝑇 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 𝑅𝑀,𝑇 + 𝜀𝑖,𝑇 … … (3 − 4

حيث:
 :R mtهو عائد حمفظة السوق ،واخلصائص اخلطية للنموذج تتبع فرضية التوزيع الطبيعي للعوائد.

aiو  : biهي معلمات النموذج و اخلاصة ابلشركة  .iوحتسب من خالل طريقة املربعات الصغرى العادية استنادا
إىل مشاهدات انفذة التقدير*.
ت -النماذج االقتصادية حلساب العائد املتوقع:
 -1منوذج  :CAPMوفقا لنموذج تسعري األصول الرأمسالية ،يعطى العائد املتوقع لألصل  iمن خالل:
)𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 ∗ (𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓 ) + 𝜀𝑖𝑡 … … (3 − 5
**
حيث  Rfهو معدل االصل اخلايل من املخاطر
*

مبا أن العائد العادي هو العائد املتوقع يف غياب احلدث ،لذلك كما ذكران سالفا جيب جتنب تداخل انفذة احلدث وانفذة التقدير .وإال يتم تقدير معلمات منوذج العائد العادي من

العوائد املتأثرة ابحلدث.
** جيب التأكد من أن السلسلة الزمنية للعوائد اخلالية من املخاطر ليست سنوية ،وامنا تتطابق مع بياانت الدراسة.
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 iهو اخلطر النظامي للسهم i

حتسب معلمات النموذج من خالل احندار السالسل الزمنية استنادا إىل العوائد احملققة.
 -2فاما وفرنش ( )1993منوذج العوامل الثالثة :يعطى ابلعالقة التالية:
)...(3-6
حيث:
 :SMLالعائد على حمفظة صغرية (مقارنة ابحلجم) انقص العائد على حمفظة كبرية.
 :HMLالعائد على حمفظة عالية (مقارنة بنسبة القيمة الدفرتية للسوقية  )B/Mانقص العائد على حمفظة منخفضة.
ميكن إضافة املزيد من العوامل بسهولة إىل هذا النموذج املخصص ،على سبيل املثال ،عامل الزخم.
يعترب منوذج تسعري االصول املالية ،منوذج السوق ومناذج ثالثة وأربعة عوامل هي النماذج السائدة حلساب
العائد املتوقع يف دراسات احلالة .هذه األخرية هي امتداد لنموذج تسعري االصول املالية ومنوذج السوق اليت تشمل
ببساطة املزيد من عوامل اخلطر ابإلضافة إىل عامل بيتا .وأخريا ،إن االختيار الدقيق لنموذج تقدير العائد املتوقع هو
أكثر أمهية على املدى الطويل مما هو عليه يف دراسات األحداث قصرية األجل .حيث تعديل املخاطر أقل أمهية يف
دراسات األحداث قصرية األجل ألن األخطاء يف حساب العائد غري العادي الناجم عن أخطاء أو عدم دقة يف
تعديل املخاطر متيل إىل أن تكون صغرية.
سابعا :تقدير العائد غري العادي والعائد غري العادي الرتاكمي:
أ -العائد غري العادي :هو مقياس لتقييم أتثري احلدث .والفكرة العامة هلذا املقياس هي عزل أتثري احلدث عن
حتركات السوق العامة األخرى .ويعرف العائد غري العادي للشركة  iعلى أنه الفرق بني العائد امللحوظ،

والعائد املتوقع يف غياب احلدث* ،أي هو الفرق بني العائد الفعلي للسهم  iخالل فرتة احلدث وبني العائد
العادي املتوقع يف نفس الفرتة السابق حسابه ،ولذلك فإن العائد غري العادي للسهم  iيف الزمن  tيعطى
ابلعالقة التالية:
)𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝐸[𝑅𝑖𝑡 |𝑋𝑡 ] … … (3 − 7

* ألنه حمسوب يف فرتة التقدير وهذه الفرتة كما ذكران سابقا ال تتداخل مع فرتة احلدث أي ال يوجد أتثري للحدث عليها.
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ب -العائد غري العادي الرتاكمي:

عادة يتم القيام بتجميع العوائد غري العادية من أجل تقييم ما إذا كان احلدث له أتثري على سعر السهم .ويتم
تنفيذ التجميع على طول بعدين-عرب الزمن وعرب األوراق املالية .ويتم حساب املتوسط الرتاكمي للعائد غري العادي
عن طريق النموذجني التاليتني:
-1

العوائد غري العادية الرتاكمية ( :)CARsيتم احتساب العوائد غري العادية الرتاكمية خالل إطار
احلدث كما يلي:
)𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡;𝑡+𝐾 = ∑ 𝐴𝑅𝑖;𝑡+𝐾 … … (3 − 8
𝐾

كما ميكننا حساب املتوسط الرتاكمي للعوائد غري العادية جملموعة من االوراق املالية كما يلي:
𝑁

1
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑅𝐴𝐶
=
)∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡;𝑡+𝐾 … … (3 − 9
𝐾𝑖𝑡;𝑡+
𝑁
𝑖=1

-2

العوائد غري العادية شراء واحتفاظ (buy-and-hold” abnormal return ))BHAR

.)” for share BHARs

تتمثل العوائد غري العادية وفقا السرتاتيجية  .BHARsأبهنا العائد املركب هندسيا (شراء واحتفاظ) للسهم
مطروحا منه العائد املركب هندسيا ملؤشر السوق ،واليت تعطى ابلعالقة التالية:
𝑏

b

)𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖(𝑎 𝑡𝑜 𝑏) = ∏(1 + R i,t ) − ∏(1 + R m,t ) … … (3 − 10
t=a

حيث:

t=a

) BHARi (a to bالعائد غري العادي (شراء واحتفاظ) للسهم  iخالل الفرتة من aإىل .b
وحيسب متوسط العائد غري العادي على النحو التايل:
N

1
̅̅̅̅̅̅̅̅
)BHAR = ∑ 𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖 … … (3 − 11
N
i=1

حيث  Nهو عدد املالحظات (األحداث)

107

الفصل الثالث :طريقة وأدوات قياس رد فعل السوق املايل لإلعالن عن سياسة توزيع األرابح.
يعترب الفرق بني  CARو BHARهو أن األول متتالية حسابية والثاين متتالية هندسية .كما أن CAR

هو متحيز يف املدى الطويل مقارنة ب ـ .BHARوعليه فإنه ابلنسبة لآلفاق القصرية كالمها متشاهبان جدا يف النتائج،
لكن ابلنسبة لآلفاق الطويلة ،يعطي  BHARنتائج أفضل من الناحية املوضوعية  ،conceptuallyحيث متتاز
البياانت اباللتواء إىل اليمني.1
أقر العديد من الباحثني أمثال ( ،Ritter (1991و)Lyons )1999( ،Barber & Lyons (1997

 .& alأن أسلوب  CARال يعطي قراءة اقتصادية واقعية ،ويرجع السبب يف ذلك إىل أن املستثمرين عادة ما
يستثمرون يف األصول وحيتفظون هبا لفرتة معينة (أي أهنم ال حيصلون على عوائد غري عادية يف كل يوم) واقرتحوا
استخدام عوائد غري عادية الشراء واالحتفاظ .BHAR
اثمنا :اختبار الداللة اإلحصائية

كخطوة أخرية ،البد من اختبار ما إذا كانت العوائد غري العادية ذات داللة إحصائية.2
املطلب الثاين :املنهجية املتبعة الختبار الفرضيات.
قمنا ابستخدام نوعني من األساليب الختبار فرضيات الدراسة ،حيث متت معاجلة كل من الفرضية األوىل
والثانية عن طريق أسلوب دراسة احلدث ،بينما الفرضيات املتبقية من الثالثة إىل السادسة أبسلوب حتليل بياانت
البانل اعتمادا على نتائج دراسة احلدث .وفيما يلي سوف نوضح كل منهج على حدا.
الفرع األول :املنهج املتبع يف دراسة الفرضية األوىل والثانية.
أوال :الفرضية األوىل :يؤدي اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية إىل حتقيق متوسط عائد

غري عادي تراكمي.
من أجل دراسة رد فعل السوق ألحداث إعالانت توزيع األرابح سوف نستخدم منهجية دراسة احلدث.
حيث نفرتض أن توزيع األرابح تتبع السلوك العشوائي ،وابلتايل ،من املتوقع أن يكون متوسط التغري يف التوزيع
النقدية لعينة عشوائية من الشركات صفرا ،لذلك مت استخدام التغيريات يف توزيع األرابح ابعتبارها بديال للتغريات
غري املتوقعة يف توزيع األرابح .وقد استخدم هذا البديل (التغريات البسيطة يف توزيع األرابح*) يف دراسات أخرى
1

Rauli Susmel, Lecture 6 : Event Studies, 2 octobre 2014, www.bauer.uh.edu/rsusmel/phd/lecture%206.pdf, Visited 15-11-2017.
Markus Doumet & al, Nine steps to follow when performing a short-term event study ,www.eventstudymetrics.com, Visited 10-08-2017.

2

* أظهرت دراسة ( Dhillon and al )2003أن منوذج توقعات توزيع األرابح البسيط ليس أفضل منوذج لتحديد توزيعات األرابح غري املتوقعة .ويف هذا اإلطار يقرتحون استخدام
توقعات احملللني يف توزيع األرابح  .إال أنه من الصعب الوصول إىل مثل هذه املعلومات ،ملزيد من االطالع أنظر:
-Dhillon, Upinder S., Raman, Kartik and Ramírez, Gabriel G, Analyst’s Dividend Forecasts and Dividend Signalling, Working Paper,
SSRN Working Papers, 2003.
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مثل دراسة ( Nissim and Ziv )2001ودراسة ( Benartzi and al )2005ودراسة )، Vieira)2005
حيث يعرب عن اجلزء غري املتوقع من توزيع األرابح مع بعض األخطاء ،نظرا لعدم إمكانية الوصول إىل توقعات
احملللني .ومع ذلك ،ميكننا أن نربر استخدام هذا النموذج من خالل نفور املسريين لتعديل توزيع األرابح*.
اإلجراء املعتاد لدراسة احلدث هو التحقيق فيما إذا كانت هناك عوائد غري عادية حول اتريخ إعالن توزيع
األرابح .ويوجد أتثري اإلعالن إذا كانت العوائد غري العادية ذات معنوية .ومن أجل ذلك قمنا إبتباع اخلطوات التالية
اخلاصة بدراسة احلدث واملذكورة آنفا:
 مت حتديـد يـوم احلـدث بتاريخ اإلعالن وذلك انطالقا من أول تقرير رمسي عن األرابح للشركة اليت مت حتليلها
واليت مت احلصول عليها من موقع  .www.bnains.orgوهذا خيتلف عن بعض الدراسات اليت حتدد
اتريخ اإلعالن يف اليوم الذي يتم فيه توزيع األرابح؛
 حتديد انفـذة احلـدث إبحدى عشرة يوم تتمثل يف مخسة أيـام تـسبق احلـدث ومخسة أايم تلي يوم احلدث
ابإلضافة إىل يوم احلدث ،وهذه الفرتة مت االعتماد عليها يف العديد من الدراسات؛
 ت ــم حتديـ ــد فت ــرة التقـ ــدير ب ـ 120يومـ ــا تبـ ــدأ مـ ــن 15يوم قبل احلدث وتنتهـ ــي فـ ــي 135يوم قبل احلدث؛
 مت حـساب العائـد علـى الـسهم ( (Riلكـل شركة ،والعائـد علـى الـسوق ( )Rmوفق املعادالت التالية:
 قياس العوائد اليومية لألسهم :تعددت طرق قياس العوائد اليومية لألسهم العادية بتعدد الدراسات ،وال
يوجد إمجاع على أفضلية أي طريقة منها ،ويف هـذه الدراســة تــم قيــاس عوائــد األســهم اليوميــة ابســتخدام
اللوغــاريتم الطبيعــي ألســعار األســهم** .ومــن املعلوم أن العوائد اللوغاريتمية ،هي عوائد متصلة عرب الزمن
 continuous time returnsوتعطى ابملعادلة التالية:
حيث:

𝑡𝑃
)) = 𝑙𝑛𝑃𝑡 − 𝑙𝑛𝑃𝑡−1 … … (3 − 12
𝑃𝑡−1

( 𝑛𝑙 = 𝑡𝑅𝑖,

 :Ri,tالعائد على سهم الشركة  iيف الفرتة .t
 :Pi,tسعر اإلغالق لسهم الشركة  iيف الفرتة .t
 :Pi,t-1سعر اإلغالق لسهم الشركة  iيف الفرتة. t - 1

* يعتمد العديد من الباحثون يف حتديد عملية توزيع األرابح لتكون مارتينغال  ،martingaleمع وجود خلفية يف اإلحجام عن تغيري توزيع األرابح ،والذي يفرتض أن املسريين ال
لشركتهم.

يرغبون يف تغيري توزيع األرابح إال إذا توقعوا تغيريات جوهرية يف الوضع االقتصادي املستقبلي
** اختـار البـاحثون طريقـة قيـاس عوائـد األسـهم اليوميـة ابسـتخدام اللوغـاريتم الطبيعـي اسـتنادا إلـى مـا أشـار إليـه ( Strong )1992بـأن العوائـد اللوغاريتمية مفـضلة نظريـا وجتريبيـا،
فمـن الناحيـة النظريـة وجـد أهنـا أكثـر قابليـة  tractableعنـد جتميـع عوائد الفرتات اجلزئية  sub–periodلتشكل عوائد فـي الفتـرات األطـول ،أمـا مـن الناحيـة التجريبيـة ،فـإن العوائـد
اللوغاريتمية هـي أكثر احتمالية أن تكون موزعة طبيعيا ،وابلتايل تتفق مع افرتاضات الطرق اإلحصائية القياسية.
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 قياس العوائد اليومية للسوق :جتـدر اإلشـارة إلـى أن عوائـد الـسوق فـي هـذه الدراسـة قـد تـم احتـساهبا
ابسـتخدام املعادلـة التاليـة:

𝑡𝑥𝑒𝑑𝑛𝐼
)) = 𝑙𝑛𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡 − 𝑙𝑛𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1 … … (3 − 13
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1

( 𝑛𝑙 = 𝑚𝑅

حيث أن:
 :Rmالعائد على السوق
 :Index tمؤشر السوق يف هناية الفرتة t
 :Index t-1مؤشر السوق يف هناية الفرتة t-1

 مت تقدير العوائد العادية ابستخدام طريقتني .أوال استخدمنا يف هذه الدراسة منوذج السوق ابعتباره أكثر
النماذج شيوعا يف دراسات اختبار كفاءة السوق ،مث اثنيا قمنا حبساب العوائد العادية حسب منوذج تسعري
األصول املالية CAPM؛
 مت تقدير العوائد غري العادية الرتاكمية ابألخذ بعني االعتبار ثالث مقارابت* وذلك الختبار صالبة النتائج.
وميكن شرح النماذج ابختصار كما يلي:
املقاربة األوىل :منوذج تسعري األصول املالية CAPM

من أجل تطبيق النموذج مت األخذ بعني االعتبار معدل األصل اخلايل من املخاطر الشهري وذلك لعدم متكننا
من احلصول على املعدل اليومي .أما عائد السوق لليوم فقد مت استخدام عائد املؤشر  ،CAC 40وابلنسبة للخطر
النظامي للسهم فقد مت االستعانة بطريقة املربعات الصغرى العادية  OLSعلى أساس منوذج السوق ،خالل الفرتة
من اليوم  t = -120إىل اليوم  ، +120ابستثناء  31يوما حول إعالن توزيعات األرابح ) t = -15إىل) t = +15
مت استخدام العائد غري العادي الرتاكمي ملدة  3أايم** ( )CARلقياس رد فعل السوق إلعالانت توزيع
األرابح ومت احتسابه حول اتريخ اإلعالن كما يلي:
t=+1

)𝐶𝐴𝑅𝑖 𝑡 = ∑ ( ARi, t) … … (3 − 14
t=−1
*

قمنا بتحليل بدائل متعددة للقياس ألن النتائج ميكن أن ختتلف مع كل منهجية مستخدمة لقياس العوائد ،وهذا نقال عن فاما (:)1998

-Fama Eugene F, Market Efficiency, Long-term Returns and Behavioural Finance, Journal of Financial Economics, VOL 49, NO 3,
1998.
** اعتمدان على  CARملدة  3أايم من اتريخ االعالن عن توزيعات األرابح ،والذي قد يكون قد نشر يف اليوم السابق يف الصحف قبل اإلعالن الرمسي (يوم  ،)t = -1كما يسمح

اليوم التايل للسوق ابستيعاب رد فعلها لإلعالن (اليوم  .)t = +1وهو ما اعتمد عليه من قبل ( ، Brown and Warner)1985والذي يعترب أن إطالة انفذة احلدث تؤدي إىل
اخنفاض الداللة االحصائية للنتائج .للمزيد من االطالع أنظر:
-Brown Stephan J and Warne Jerold B, Using Daily Stock Returns – The Case of Event Studies, Journal of Financial Economics, VOL
14, NO 1, 1985.
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إذا كانت فرضية حمتوى املعلومات صحيحة فإن  CARسوف ختتلف اختالفا كبريا عن الصفر .وتتوقع
الفرضية أن أسهم الشركات اليت تعلن عن زايدة (نقصان) يف توزيعات األرابح جيب أن حتقق يف املتوسط عائدات
غري عادية إجيابية (سلبية) ،يف حني أن أسهم الشركات اليت ال تقوم بتعديل توزيع أرابحها جيب أن حتقق يف املتوسط
عائدات عادية.
املقاربة الثانية :منوذج السوق
تتمثل املقاربة الثانية يف استخدام طريقة املربعات الصغرى العادية  OLSاملذكورة سابق ،حيث نقوم حبساب
العوائد غري العادية الرتاكمية  CARitبنفس طريقة احلساب يف املعادلة (.)14-3
املقاربة الثالثة :اسرتاتيجية .BHARs
تتمثل املقاربة الثالثة يف حتديد العوائد غري العادية وفقا السرتاتيجية اشرتي واحتفظ .ومت احتسابه لنفس الفرتة
الزمنية السابقة وفق املعادلة (..)14-3
ولدراسة الداللة اإلحصائية لوجود عوائد غري عادية نستخدم اختبار  tللعينة الوحيدة أو إختبار ويل كوكسن
Wilcoxon Testوهذا حبسب طبيعة البياانت املختربة ابعتبارها تتبع التوزيع الطبيعي أم ال .وذلك ابالستعانة
مبخرجات احلزمة اإلحصائية .Minitab14.1
اثنيا :الفرضية الثانية :يؤدي اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية يف ظل تقلبات السوق
املايل األخرية إىل حتقيق متوسط عائد غري عادي تراكمي
ختترب الفرضية الثانية ما إذا كان اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح يعتمد على ظروف السوق من خالل
فحص رد فعل السوق على إعالانت تغري توزيع األرابح خالل السوق الصاعد والنازل .ومن وجهة نظر تسعري
األصول ،فإنه يتوقع أال تعتمد استجابة السوق إلعالانت تغري توزيع األرابح على حالة السوق* .ومن منظور نظرية
اإلشارة فإنه يتوقع رد فعل غري مماثلة .ويتوقع أنه يف حالة األسواق النازلة الزايدة يف توزيعات األرابح يكون فيها
لألسعار رد فعل أعلى منها يف األسواق الصاعدة ،كما أن االخنفاض يف توزيع األرابح سيكون لألسعار رد فعل أقل
(األقل سلبية  )less negativeيف األسواق النازلة مقارنة ابألسواق الصاعدة .وعالوة على ذلك ،إذا كان احلفاظ

* ينبغي أن يستجيب السوق بشكل مماثل للزايدات يف توزيعات األرابح سواء يف األسواق الصاعدة أو النازلة ،وليس من املرجح أن يكون لتغري توزيع األرابح أتثري ضئيل من منظور
تسعري األصول بغض النظر عن احلالة العامة للسوق ،نقال عن:
- Fuller Kathleen P. and Michael A Goldstein, op cit, p19 .
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على توزيع األرابح يوفر معلومات ،فإنه يتوقع أن متوسط العائد غري العادي الرتاكمي سيكون يف األسواق النازلة
أعلى مما عليه يف األسواق الصاعدة*.
وفقا لدراسة  ،)2003( Fuller and Goldsteinيوصف السوق الصعودي إذا كان العائد الشهري
للسوق (املؤشر) إجيابيا يف هذا البلد ،يف حني أن السوق اهلبوطي هو السوق الذي سجل فيه املؤشر عائدا شهراي
سلبيا .سنقوم بتحليل ما إذا كانت هناك اختالفات يف متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية (احملسوبة وفقا ملختلف
املقارابتBHAR :و )CARبني األسواق الصاعدة والنازلة ذات معنوية إحصائية للثالث اجملموعات من األحداث
(الزايدات والنقصان واالستقرار) .ولدراسة الداللة اإلحصائية لوجود فروق يف املتوسطات بني حاليت السوق (صاعدة
أو انزلة) نستخدم اختبار  tلعينتني مستقليتني أو إختبار كروسكال واليس  Kruskal-Wallis testوهذا حبسب
طبيعة البياانت املختربة ابعتبارها تتبع التوزيع الطبيعي أم ال .وذلك ابالستعانة مبخرجات احلزمة اإلحصائية
.Minitab14.1
الفرع الثاين :املنهج املتبع يف دراسة الفرضيتني الثالثة والرابعة.
أوال :الفرضية الثالثة :توجد عالقة طردية بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية والعوائد
غري العادية الرتاكمية.

الستكشاف أتثري تغيريات توزيع األرابح حباالهتا الثالث (حاالت الزايدة ،النقصان واالستقرار) على السوق
املايل ملخصا يف العوائد الرتاكمية خالل ثالث أايم مت االعتماد على مناذج حتليل بياانت البانل ابستخدام برانمج

 Eviews 10وذلك انطالقا من منوذج االحندار التايل:

حيث :

)CAR3i = α + β1 DI × ∆Di,0 + β2 DD × ∆Di,0 + ε𝑖,𝑡 … … (3 − 15

 : CAR3iالعائد غري العادي الرتاكمي للسهم  iخالل فرتة  3أايم ،واحملسوب ابلطرق املختلفة كما يف املعادلة
(.)3-14
 : DIمتغري ومهي أيخذ القيمة  1يف حالة الزايدة يف توزيعات األرابح وصفر خالف ذلك.
 : DDمتغري ومهي أيخذ القيمة  1يف حالة االخنفاض يف توزيعات األرابح وصفر خالف ذلك.
* يف األسواق النازلة يتوقع املستثمرون اخنفاض أرابحهم املستقبلية ،بينما توقعات املستثمرون يف ظل السوق الصاعد تكون إجيابية .ولذلك ،فإن زايدة توزيع األرابح يف األسواق النازلة
تعطي إشارة أقوى حول املستقبل من الزايدات يف حالة السوق الصاعد .وابملثل ،فإن عدم تغيري توزيع األرابح خالل األسوق الصاعد قد ال يوفر سوى القليل من املعلومات اإلضافية
للمستثمرين .ومع ذلك ،يف السوق اهلبوطي ،والذي يفرتض أن يكون املستثمرون أكثر تشاؤما حول التوقعات االقتصادية العامة ،فإن االستقرار يف التوزيعات يوفر للمستثمرين إشارة
مطمئنة إىل أن الشركة ال تواجه مشاكل .وأخريا ،فإن االخنفاض يف توزيع االرابح يف السوق النازل والذي قد يكون متوقعا من قبل املستثمرين وابلتايل ينقل معلومات أقل من تلك اليت
تقوم هبا الشركات عندما ختفض توزيعاهتا يف السوق الصاعدة .نقال عن:
-Fuller Kathleen P. and Michael A Goldstein, op cit, p19 .
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 :∆Di,0التغري يف التوزيعات للسهم  iمقارنة ابلتوزيع السابق ابلنسبة لسعر السهم يوم اإلعالن.
إذا كانت التغري يف توزيع األرابح ينقل معلومات حول التوقعات املستقبلية للشركة ،على النحو الذي اقرتحه
فرضية احملتوى املعلومايت لتوزيع األرابح ،فإننا نتوقع أن يكون  1βو 2βإجيابيا وذو داللة إحصائيا ،مما يعكس
عالقة إجيابية معنوية بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح وحجم ردة فعل سعر السهم هلذه اإلعالانت.
اثنيا :الفرضية الرابعة :ختتلف استجابة العوائد غري العادية الرتاكمية لإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح
للشركات الفرنسية وفقا لتقلبات السوق املايل األخرية.

للتحقق من هذه الفرضية مت االعتماد على مناذج حتليل بياانت البانل ابستخدام برانمج  Eviews 10وذلك انطالقا
من منوذج االحندار التايل:
CAR3i = α + β1 INM × DI × ∆Di,0 + β2 DEM × DI × ∆Di,0 + β3 INM × DD
)× ∆Di,0 + β4 DEM × DD × ∆Di,0 + ε𝑖,𝑡 … … (3 − 16

حيث :
 : CAR3iالعائد غري العادي الرتاكمي للسهم  iخالل فرتة  3أايم ،واحملسوب ابلطرق املختلفة.
 :INMمتغري ومهي أيخذ القيمة  1يف حالة السوق الصاعد و صفر يف خالف ذلك.
 :DEMمتغري ومهي أيخذ القيمة  1يف حالة السوق النازل و صفر يف خالف ذلك.
 : DIمتغري ومهي أيخذ القيمة  1يف حالة الزايدة يف توزيعات األرابح وصفر خالف ذلك.
 : DDمتغري ومهي أيخذ القيمة  1يف حالة االخنفاض يف توزيعات األرابح وصفر خالف ذلك.
 :∆Di,0التغري يف التوزيع للسهم  iمقارنة ابلتوزيع السابق ابلنسبة لسعر السهم يوم اإلعالن.
الفرع الثالث :املنهج املتبع لدراسة الفرضية اخلامسة والسادسة.
أوال :الفرضية اخلامسة :يشري اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية للتغري يف األرابح
املستقبلية.

يف إطار تقييم العالقة بني التغري يف توزيع األرابح وتغريات األرابح املستقبلية قام بعض الباحثني بدراسة

استقراريه السلسلة الزمنية لألرابح احملاسبية .وتوصلوا إىل أن األرابح السنوية تتبع مركبة اجتاه عشوائية random

 ،walkوهو ما يعين أن متوسط تغريات األرابح لعينة عشوائية من الشركات يُتوقع أن يكون صفرا ،وابلتايل التغيري
يف األرابح يقيس الرحبية غري املتوقعة.
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لدراسة العالقة بني التغريات يف توزيع األرابح وتغريات األرابح يف املستقبل مت االعتماد على منوذج Nissim
و  .)2001( Zivحيث يتم التعبري عن التغريات السنوية يف األرابح على أهنا الفرق بني األرابح يف السنة t

واألرابح يف السنة  ، t-1مقيمة ابلقيمة الدفرتية لألسهم يف هناية السنة  .t-1كما مت استخدام األرابح قبل العناصر
االستثنائية للتخلص من املكوانت املؤقتة لألرابح .وقد مت االعتماد على مناذج حتليل بياانت البانل ابستخدام برانمج
 Eviews 10وذلك انطالقا من منوذج االحندار التايل:
) (Ei,t − Ei,t−1
) β4 (Ei,0 − Ei,−1
= α + β1 DI ∗ ∆Di,0 + β2 DD ∗ ∆Di,0 + β3 ROEi,t−1 +
BVi,𝑡−1
BVi,−1
)+ εi,t … … (3 − 17

حيث:
.2 ،1 ،0 =t
 :Ei,tاألرابح قبل العناصر غري العادية للسهم  iيف السنة  ( tالسنة صفر هي سنة احلدث).
 :BVi,t-1القيمة الدفرتية لألموال اخلاصة (حقوق امللكية) للسهم  iيف هناية السنة t-1
 :ROEi,t-1عائد األموال اخلاصة للسهم  ،iوحيسب ابلعالقة التاليةEi,t-1/BVi,t-1 :
 :(E i,0-E i,-1)/BVi,-1التغريات يف األرابح احلالية.
اثنيا :الفرضية السادسة :هناك أتثري ملشاعر املستثمرين على العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح
للشركات الفرنسية والعوائد غري العادية الرتاكمية.

هبدف الرتكيز على قياس أثر املشاعر على رد فعل السوق املايل جتاه التغري يف توزيع األرابح املعلن عنه ،حنتاج
أوال إىل التعبري عن مشاعر املستثمرين ،ونظرا ألن مشاعر املستثمرين ال ميكن مالحظتها بصورة واضحة فقد كان
البد من البحث عن مؤشر لقياسها ،حيث اعتمدت دراستنا األسلوب املتبع يف دراسة Lemmon

و.)2006( Porniaguina
يقوم منوذج  Lemmonو Porniaguinaيف توصيف مشاعر املستثمرين ( .)SENTعلى بناء منوذج
احنداري يفسر مؤشر املشاعر االقتصادي ) (ESIمن خالل مجلة من املتغريات الكلية ،هبدف فصل املركبة العقالنية
عن املشاعر يف هذا املؤشر ،وابلتايل احلصول على متغرية ال ترتبط بعوامل املخاطر األساسية .والبواقي residual
النامجة عن هذا النموذج االحنداري هي مقياس للمشاعر (تفاؤل ،تشاؤم) .حيث توصل  Qiuو )2006( Welch
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إىل أن سبب تفاؤل وتشاؤم املستثمرين يعود إىل األخبار اجليدة (أو السيئة) أو العوائد أو التطورات على مستوى
االقتصاد الكلي.
انطلق  Lemmonو Porniaguinaمن دراسة اعدها مركز ميشيغان لألحباث ،تفيد أبن املستهلكني
يتوقعون التغريات يف معدالت الفائدة ،البطالة ،التضخم ،الناتج احمللي اخلام ) (GDPواالستهالك املنزيل ،مما تشكل
بدورها مؤشر جيد للقيم القصوى والدنيا للدورة االستثمارية ،لذلك استعان مبجموعة من املؤشرات الكلية كمتغريات
مستقلة وأخرى متحكمة ،مأخوذة بقيم ربع سنوية ومقاسة ابلنسب ،مستخدمني اإلبطاء الزمين لتأثري املتغريات على
مؤشر ثقة املستهلك الستكشاف سلوك السلسلة ،وجيدر اإلشارة هنا إىل أن جودة النتائج مقرتنة بطول السلسلة
املستخدمة يف النموذج .حيث استخدمنا يف هذه الدراسة سلسلة بدايتها من الربع األول لسنة  1998إىل غاية
الربع الثالث من سنة  ،2017واليت حدد طوهلا من خالل مدى توفر بعض املعطيات املتعلقة ابملتغريات الكلية
املستخدمة يف النموذج للتعبري عن مشاعر املستثمرين ،وميكن توضيح النموذج وفق املعادلة التالية:
ESIi = a + b1 DIVt + b2 DEFt + b3 YLD3t + b4 GDPt + b5 CONSt + b6 LABOR t
+ b7 URATEt + b8 CPIt + b9 CAYt + b10 DIVt−1 + b11 DEFt−1
+ b12 YLD3t−1 + b13 GDPt−1 + b14 CONSt−1 + b15 LABOR t−1
)+ b16 URATEt−1 + b17 CPIt−1 + b18 CAYt−1 + εt … … (3 − 18

حيث:
 :DIVميثل عائد توزيعات األرابح ،ومت احلصول على البياانت اخلاصة هبذا املتغري انطالقا من املوقع
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

 : DEFميثل الفرق االفرتاضي ،ويقاس ابلفرق بني العائد على سندات  Baaو AAAواملصنفة وفقا لتصنيف
 ،Moody'sومت احلصول على البياانت اخلاصة هبذا املتغري انطالقا من املوقع http://webstat.banque-
/france.fr/en
 : YLD3ميثل العائد على سندات اخلزينة ملدة ثالثة أشهر ،ومت احلصول على البياانت اخلاصة هبذا املتغري انطالقا
من املوقع https://data.oecd.org/interest/short-term-interest-rates.htm
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 : GDPميثل منو الناتج احمللي اإلمجايل ،ويقاس مبئة مرة من التغري الفصلي يف اللوغاريتم الطبيعي للناتج احمللي
اإلمجايل .ومت احلصول على البياانت اخلاصة هبذا املتغري انطالقا من املوقع
https://data.oecd.org/gdp/quarterly-gdp.htm

 : CONSميثل منو االستهالك ،ويقاس بـ  100مرة من التغيري الفصلي يف اللوغاريتم الطبيعي لنفقات االستهالك
الشخصي ،ومت احلصول على البياانت اخلاصة هبذا املتغري انطالقا من املوقع http://webstat.banque-
/france.fr/en
 : LABORميثل منو دخل العمالة ،ويقاس بـ  100ضعف التغري الربع سنوي يف اللوغاريتم الطبيعي للدخل من
وحيسب كإمجايل الدخل الفردي انقص دخل توزيعات األرابح ونصيب الفرد  ،وينكمش بواسطة معامل
العمالة ُ ،
انكماش نفقات االستهالك الشخصي ،ومت احلصول على البياانت اخلاصة هبذا املتغري انطالقا من موقع املفوضية
األوروبية

https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-

conditions/data/database

 : URATEميثل معدل البطالة معدلة مومسيا  ،وحتسب على أساس متوسط الثالثة أشهر األخرية ،ومت احلصول
على البياانت اخلاصة هبذا املتغري انطالقا من املوقع https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
datasets/product?code=tipsun30

 : CPIميثل معدل التضخم الرتاكمي على مدى األشهر الثالثة األخرية ،ومت احلصول على البياانت اخلاصة هبذا
املتغري انطالقا من املوقع https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm#indicator-chart

 : CAYميثل نسبة االستهالك إىل الثروة* .ومت احلصول على البياانت اخلاصة هبذا املتغري انطالقا من املوقع
http://webstat.banque-france.fr/en/search.do?q=worth

 : εالبواقي وميثل مقياس ملشاعر املستثمرين.
بعد احلصول على بياانت املؤشر  SENTنقوم بتحليل رد فعل السوق جتاه إعالانت التغري يف توزيع األرابح
يف ظل مشاعر املستثمرين ،وذلك ابالعتماد على مناذج حتليل بياانت البانل ابستخدام برانمج  Eviews 10انطالقا
من منوذج االحندار التايل:

* للمزيد من االطالع حول منوذج حساب هذا املؤشر أنظر:
-LETTAU Martin et LUDVIGSON Sydney, Consumption, aggregate wealth, and expected stock returns, the Journal of Finance, vol. 56,
no 3, 2001, p. 815-849.
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CAR3i = α + β1 DI × ∆Di,0 + β2 DD × ∆Di,0 + β3 DI × ∆Di,0 × SENT + β4 DD
)× ∆Di,0 × SENT + β5 SIZEi + ε𝑖,𝑡 … … (3 − 19

حيث:
 :SENTيقيس مشاعر املستثمرين يف هناية السنة قبل اعالن التغري يف التوزيع؛
 :SIZEحجم املؤسسة  iاملعرب عنه ابللوغاريتم الطبيعي إلمجايل األصول يف هناية السنة قبل سنة إعالن التغري يف
التوزيع؛
 :B1,B2تعكسان رد فعل السوق جتاه التغري يف قيمة التوزيعات املعلنة و اليت ال تتعلق ابملشاعر؛
ووفقا لـلفرضية السادسة نتوقع أن يكون رد فعل السوق جتاه إعالانت تغري توزيع األرابح أكثر (أقل) حساسية
لزايدة توزيع األرابح (النقصان) عندما تتزايد املشاعر .وابلتايل ،فإننا نتوقع أن تكون  β3إجيابية وذات داللة
إحصائية ،مما يشري إىل أن السوق يتفاعل بشكل أكرب مع إعالانت الزايدة يف التوزيعات عندما تتزايد املشاعر ،و4β
سالبة وذات داللة إحصائية ،مما يشري إىل أن السوق يتفاعل بشكل أقل مع إعالانت النقصان يف التوزيعات عندما
تتزايد املشاعر.
أخريا مت االستعانة مبتغري احلجم كمتغري متحكم يف النموذج االحنداري بغرض حصر أتثري الفرق يف احلجم يف
العينة املدروسة.
الفرع الرابع :أسلوب حتليل بياانت البانل

1

حناول اعطاء نظرة خمتصرة حول أسلوب حتليل بياانت البانل والذي مت االعتماد عليه يف دراسة كل من
الفرضيات من الثالثة إىل الفرضية السادسة.
أوال :تعريف منهج حتليل بياانت البانل.
تعرف بياانت البانل ابلبياانت الطولية وهي جتمع بني خصائص السالسل الزمنية واليت يكون فيها التحليل
ديناميكيا عرب الزمن لكن لعنصر واحد حمل االختبار والدراسة (يف حالتنا سهم شركة حمددة) وخواص البياانت
العرضية اليت متتاز بدراسة أكثر من مفردة واحدة آخذة بذلك الفروق الفردية بني مفردات الدراسة (يف دراستنا
جمموعة أسهم لشركات متعددة) واليت ابملقابل تفتقد للتحليل الديناميكي عرب الزمن ،ابلتايل تقدم لنا منهجية بياانت
البانل فرصة لالستفادة من حتليل أيخذ يف احلسبان جمموعة من الشركات كمقطع عرضي وتطورها الزمين كسلسلة
Damodar N Gujarati, Basic Econometrics, 4thEdition, Mc GrawHill, Bostan, 2003, p 647.
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زمنية جامعة بذلك امليزتني وهذا ما ندعوه ببياانت البانل أو البياانت الطولية ،وهذا ما مت استخدامه لبناء النموذج
اخلاص ابلفرضيات من الثالثة إىل السادسة ابالستعانة ابحلزمة االحصائية  Eviews10واليت تسهل العمل.
اثنيا :مناذج التقدير املستخدمة:
فيما يلي نلخص الطرق الثالث املخصصة لتقدير منوذج بياانت البانل:
أ -منوذج االحندار التجميعي :وهو منوذج بسيط يهمل الزمن ويقوم على جتميع البياانت بشكل مباشر.
ب -منوذج اآلاثر الثابتة :يعتمد هذا النموذج على تثبيت البياانت ابلشكل العرضي لتثبيت الرتكيز على بياانت
كل شركة على حدا ،معتمدا يف ذلك على املتغريات الومهية اليت سيعرب هبا على الشركات حمل الدراسة.
ت -منوذج اآلاثر العشوائية :جاءت هذه الطريقة ملعاجلة االرتباط الذايت بني األخطاء يف الزمن حيث تعتمد
على املركبات العشوائية يف التعبري على العناصر حمل الدراسة.

اثلثا :أساليب املفاضلة بني النماذج الثالث:

وللمفاضلة بني النماذج الثالث يتم االستعانة مبجموعة اختبارات ملعرفة النموذج األنسب للتعبري عن الظاهرة

املدروسة ،كما يلي:
أ -اختبار  :Hausmanوهو اختبار يستخدم للمفاضلة بني منوذج اآلاثر العشوائية ومنوذج اآلاثر الثابتة
والذي يعترب هو الفرض البديل.

ب -اختبار  :Breush Pagan LMوهو اختبار يستخدم للمفاضلة بني منوذج االحندار التجميعي ومنوذج
اآلاثر العشوائية والذي يعترب هنا هو الفرض البديل.

خالصة:

مت اختيار الشركات املسعرة يف بورصة ابريس كمجتمع للدراسة ،أما العينة املأخوذة من أجل القيام بدراستنا
فقد مشلت الشركات املدرجة يف املؤشر الرئيسي لبورصة ابريس  CAC40وذلك أبخذ مجيع أحداث توزيعات
األرابح النقدية الصادرة عن تلك الشركات ،اال انه مت االعتماد على جمموعة من املعايري الختيار العينة النهائية ،كما

مت تقسيم احداث االعالن عن التوزيعات وفقا الجتاه التغري يف التوزيع.
لقياس أتثري االعالن عن سياسة توزيع االرابح على السوق املايل من خالل دراسة عوائد األسهم غري العاديـة،
تـم اسـتخدام منهجيـة دراسـة احلـدث ( )event study methodologyالتـي تطلـق علـى الدراسـات التطبيقيـة
التـي هتـدف إلـى حبـث العالقـة بـني أسـعار األوراق املالية واألحداث املالية.
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مت استخدام ثالث اساليب لدراس ة احلدث للتأكد من النتائج وذلك فيما يتعلق بدراسة كل من الفرضية
االوىل والثانية ،أما الفرضيات الثالثة والرابعة والسادسة فقد مت أخذ العوائد غري العادية الرتاكمية خالل فرتة االعالن
واحملسوبة ابألساليب الثالثة لدراسة احلدث وم ن مث استخدام منهج بياانت البانل لقياس واختبار تلك الفرضيات،
وفيما يتعلق ابلفرضية اخلامسة فاعتمدان فقط على منهج بياانت البانل.
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متهيد:

حناول من خالل هذا الفصل التطبيقي اإلجابة على اإلشكالية املطروحة واثبات صحة الفرضيات اليت مت

طرحها ،وهذا من خالل البحث يف مدى أتثري اإلعالن عن سياسة توزيع االرابح (املتمثلة يف أحداث االعالن عن
الزايدة والنقصان ،وأحداث االستقرار يف التوزيعات) على رد فعل السوق املايل (املتمثل يف العوائد غري العادية
الرتاكمية) ،وذلك للشركات املدرجة يف املؤشر  ،CAC40خالل الفرتة من  2010إىل غاية  2015وهي أطول
مدة ميكن أخذها بعيدا عن فرتة االزمة املالية لسنة .2008
مت االعتماد على أسلوب دراسة احلدث حلساب العوائد غري العادية الرتاكمية والذي مت احتسابه بثالث طرق
خمتلفة من أجل أتكيد النتائج ،وللتحقق من وجود متوسط عوائد غري عادية تراكمية مت استخدام خمرجات احلزمة
اإلحصائية  ،Minitab14.1كما مت االعتماد على مناذج حتليل بياانت البانل ابستخدام برانمج Eviews 10

وذلك لقياس كل من العالقة بني التغري يف توزيعات األرابح والعوائد غري العادية الرتاكمية ،وأتثري تقلبات السوق
االخرية (صاعد أو انزل) ومشاعر املستثمرين على العالقة بني التغري يف توزيعات األرابح والعوائد غري العادية
الرتاكمية ،ابإلضافة إىل قياس العالقة بني التغري يف توزيعات األرابح املعلن عنها والتغري يف األرابح املستقبلية.
انطالقا مما سبق سوف نتناول يف هذا الفصل يف املبحث األول النتائج املتحصل عليها من خالل الفرضيات
املوضوعة ،ويف املبحث الثاين حناول مناقشة تلك النتائج واخلروج بتفسري هلا.

المبحث األول :عرض نتائج دراسة رد فعل السوق المالي لإلعالن عن توزيع االرباح.
فيما يلي سنحاول عرض نتائج خمتلف الفرضيات ،بداية من اختبار وجود متوسط عوائد غري عادية تراكمية
تزامنت مع أحداث االعالن عن التغري يف توزيعات األرابح وصوال لدراسة هل ملشاعر املستثمرين أثر على العالقة
بني االعالن عن التغري يف التوزيعات وردة فعل السوق املايل.
املطلب األول :عرض نتائج دراسة الفرضية األوىل والثانية

بداية سنحاول عرض نتائج التحقق من وجود متوسط عائد غري عادي تراكمي انتج عن إعالن التغري يف
توزيعات األرابح للشركات الفرنسية ،مث حناول التحقق من ذلك يف ظل تقلبات السوق املايل األخرية.
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الفرع األول :عرض نتائج التحقق من وجود متوسط عائد غري عادي تراكمي انتج عن إعالن التغري يف توزيعات
األرابح.
يف إطار التحقق من وجود متوسط عائد غري عادي تراكمي انتج عن إعالن التغري يف توزيعات األرابح
استخدمنا ثالث طرق حلساب العوائد غري العادية الرتاكمية واليت على أساسها جاءت النتائج على النحو التايل:
أوال :نتائج استخدام أسلوب .CAPM
ميكن تلخيص نتائج العوائد غري العادية احملسوبة من خالل أسلوب  CAPMكما يلي:
اجلدول رقم  :4.1متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية احملسوبة بطريقة CAPM
الزايدة

CAR-5,-2

CAR-2,+2

CAR-1,+1

CAR-5,+5

CAR+2,+5

-0.26288
()***0.07161

1.349819
()*0.001

1.436861
()*0.000

0.969639
()***0.053

-0.20434
()0.388

1.188389094
()***0.089

1.076411333
()***0.082

1.030687487
()0.191

0.313261455
()0.431

االستقرار -0.358985302
()0.4098

النقصان

-0.690657232 -1.465261043 -0.501762054 -0.353765777 -0.272841758
()0.223
()0.477
()0.801
()0.861
()0.566

*مستوى املعنوية عند %01

**مستوى املعنوية عند %05

*** مستوى املعنوية عند %10

املصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات احلزمة اإلحصائية Minitab14.1

من اجلدول أعاله ميكننا مالحظة متوسط عوائد غري عادية تراكمية سلبية قبل وبعد احلدث يف حالة الزايدة
يف التوزيعات ،وأن العوائد تعرف أقصى متوسط هلا يف الفرتة من يوم قبل اإلعالن إىل يوم بعد .أما متوسط العوائد
غري العادية الرتاكمية احملققة يف حالة إعالانت االخنفاض يف التوزيعات فقد كانت كلها عوائد سلبية ،حيث حتقق
أكرب تراجع يف العوائد يف الفرتة من مخسة أايم قبل اإلعالن إىل مخسة أايم بعد اإلعالن.
ومن أجل التحقق من طبيعة التوزيع للعوائد غري العادية ،قمنا بتحديد نوعية االختبار املستخدم للتحقق من
وجود العوائد غري العادية (اختبار معلمي  /اختبار ال معلمي) و عليه استخدمنا اختبار Kolmogorov-
 ،Smirnovحيث تبني أن العوائد غري العادية تتبع التوزيع الطبيعي و عليه ميكن استخدام االختبار املعلمي t
 one sample testفيما عدا حالتني اثنتني و هي املتعلقة حباليت الزايدة و االستقرار يف .CAR-5,-2
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بعد التحقق من وجود داللة إحصائية للعوائد غري العادية الرتاكمية ،كانت قيم  p-valueإلختباري t

 one sample testو  one sample wilcoxon testكما هي موضحة يف اجلدول أعاله (القيم بني
قوسني) .نالحظ وجود متوسط عائد غري عادي تراكمي عند مستوى معنوية  %10يف حالة االعالن عن
الزايدة يف التوزيعات وذلك خالل الفرتة من مخسة أايم قبل االعالن إىل يومني قبل االعالن ،وفرتة مخسة أايم
قبل االعالن ومخسة أايم بعد ،أما الفرتة من يوم قبل ويوم بعد وحىت لفرتة يومني قبل ويومني بعد االعالن
نالحظ وجود متوسط عائد غري عادي تراكمي عند مستوى معنوية  ،%1وخالل نفس الفرتة كان هناك
متوسط عائد غري عادي تراكمي ابلنسبة إىل حالة االستقرار يف التوزيعات لكن عند مستوى معنوية .%10
أما ابقي الفرتات فقد سجلت الفرتة األوىل ( )5-.2-متوسط عوائد غري عادية تراكمية سلبية بـ ـ (،)0.35-
أما الفرتات األخرى ( 2+إىل  )5+و( )5+.5-فكانت القيم إجيابية بـ ـ ـ  1.03 ،0.31على الرتتيب ،وابلرغم
من وجود متوسط عوائد غري عادية تراكمية إال أهنا مل تكن هلا أي داللة إحصائية .كما أن متوسط العوائد غري
العادية الرتاكمية يف حالة االخنفاض يف التوزيعات مل تكن هلا أي معنوية وذلك يف مجيع الفرتات.
اثنيا :نتائج استخدام أسلوب .OLS
ميكن تلخيص نتائج العوائد غري العادية الرتاكمية احملسوبة أبسلوب  OLSكما يلي:
اجلدول رقم  :4.2متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية احملسوبة أبسلوب OLS
الزايدة

CAR-5,-2

CAR-2,+2

CAR-1,+1

CAR-5,+5

CAR+2,+5

-0.32053
()0.2392

1.309081
()*0.002

1.405308
()*0.000

0.735735
()0.154

-0.34905
()0.167

1.23208819
()***0.077

1.126900239
()***0.067

1.229667819
()***0.099

0.360074421
()0.341

االستقرار -0.257306841
()0.406

النقصان

-0.534250287 -1.087189555 -0.453344043 -0.224918544 -0.099595225
()0.383
()0.616
()0.824
()0.914
()0.814
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من اجلدول أعاله نالحظ ارتفاعا يف متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية يف فرتة اإلعالن من قبل يومني إىل
بعد يومني ابلنسبة حلالة االستقرار ،ومن قبل يوم إىل ما بعد يوم ابلنسبة إىل حالة الزايدة ،كما قد تتوسع إىل فرتة
من قبل  5أايم إىل ما بعد فرتة  5أايم يف حالة االخنفاض يف التوزيعات.
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بعد التحقق من طبيعة التوزيع يتبني لنا أن البياانت تتبع التوزيع الطبيعي يف أغلب احلاالت إال يف احلالة اليت
ختص متوسط العائد غري العادي الرتاكمي من قبل يومني إىل قبل مخسة أايم مما يقودان إىل استخدام اختبار one
 sample signالالمعلمي بدل اختبار  Tلدراسة البياانت.
أما فيما خيص املعنوية االحصائية فنالحظ وجود متوسط عائد غري عادي تراكمي عند مستوى معنوية %1

يف حالتني فقط ،وذلك ابلنسبة إىل حالة االعالن عن الزايدة يف التوزيعات ليوم قبل ويوم بعد وحىت لفرتة يومني قبل
ويومني بعد االعالن ،وخالل نفس هذه الفرتة ابإلضافة إىل الفرتة من مخسة أايم قبل إىل مخسة أايم بعد اإلعالن
كان هناك متوسط عائد غري عادي تراكمي ابلنسبة إىل حالة االستقرار يف التوزيعات لكن عند مستوى معنوية
 .%10أما ابلنسبة ملتوسط العوائد غري العادية الرتاكمية يف حالة االخنفاض يف التوزيعات فلم تكن هلا أي معنوية
احصائية يف مجيع الفرتات.
اثلثا :نتائج أسلوب BHAR

ميكن تلخيص نتائج العوائد غري العادية احملسوبة أبسلوب اشرتي واحتفظ  BHARابلشكل التايل:
اجلدول رقم  :4.3متوسط العوائد غري العادية احملسوبة أبسلوب اشرتي واحتفظ BHAR
الزايدة
االستقرار
النقصان

BHAR-5,-2

BHAR -2,+2

BHAR +2,+5 BHAR -5,+5 BHAR -1,+1

-1.66556
()*0.0087

5.603229
()0.1745

4.539781
()0.5262

-746.568
(.)0.9279

0.279538
()*0.0008

-5.6947
()***0.0545

-135.071
()0.1696

9.264581
()0.5827

83924.86
()0.4098

-11.8875
()0.5827

25.61252926 15.17063614 -9.918919847 -0.129988171
()0.932
()0.755
()0.670
()0.701

2.904108917
()0.303
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اختلفت نتائج اجلدول أعاله عن النتائج السابقة حيث بني االختبار أن البياانت ال تتبع التوزيع الطبيعي إال
يف حالتني واليت ختص حالة النقصان يف التوزيعات يف الفرتة من قبل يومني إىل قبل مخسة أايم إضافة إىل حالة العوائد
خالل الفرتة من بعد يومني إىل بعد مخسة أايم وفيما عدا ذلك فالبياانت ال تتبع التوزيع الطبيعي ابلتايل اختربانها
من خالل اختبار  wilcoxonالالمعلمي.
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أما فيما خيص وجود داللة إحصائية ملتوسط العوائد غري العادية الرتاكمية ،فقد بينت نتائج االختبار املعروضة
أعاله عن وجود متوسط عوائد غري عادية تراكمية يف حالة الزايدة يف الفرتتني األوىل واألخرية أي يف فرتة من قبل
االعالن خبمسة أايم إىل يومني قبل االعالن إضافة إىل فرتة من يومني بعد إىل مخسة أايم بعد اإلعالن عند مستوى
معنوية  .%1ابإلضافة إىل وجود داللة إحصائية ملتوسط العوائد غري العادية الرتاكمية يف حالة االستقرار يف الفرتة
من قبل االعالن خبمسة أايم إىل يومني قبل االعالن عند مستوى معنوية .%10
الفرع الثاين :عرض نتائج التحقق من وجود متوسط عائد غري عادي تراكمي انتج عن إعالن التغري يف توزيعات
األرابح يف ظل تقلبات السوق املايل األخرية.
بعد تصنيف متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية النامجة عن إعالن التغري يف توزيع األرابح حبسب تقلبات
السوق اليت صاحبت عملية التوزيع سواء كان سوق صاعد أو سوق انزل ،وذلك ابلرتكيز فقط على فرتة االعالن
( ) 1+.1-ألن اهلدف هو دراسة أثر االعالن وليس دراسة وجود امكانية لتسريب املعلومات أم ال أو مدى
امتصاص املعلومات .وقد حتصلنا على النتائج التالية:
أوال :نتائج أسلوب .CAPM

ابستخدام أسلوب  CAPMيف حساب العوائد غري العادية الرتاكمية النامجة عن إعالن التغري يف توزيع

األرابح يف حاليت السوق الصاعد والنازل حتصلنا على النتائج التالية:
اجلدول رقم  :4.4متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية احملسوبة أبسلوب  CAPMيف ظل السوق الصاعد
والنازل
السوق الصاعد
زايدة
استقرار
نقصان

السوق النازل
2.308
()*0.010
0.9456
()0.376
0.7810()0.789

1.137

()*0.009
1.169
()0.126
0.05667
()0.590

الفرق بني السوقني
1.171()0.184
0.2234
()0.995
0.83767
()0.848
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يف ظل السوق النازل نالحظ حتسن يف متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية يف حالة الزايدة مقارنة ابلسوق
الصاعد ،حيث كانت القيم ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  ،%1بينما يف حالة االستقرار والنقصان فقد
كانت قيم املتوسطات يف السوق الصاعد أكرب من قيم املتوسطات يف حالة السوق النازل ،وهي قيم بدون أي داللة
إحصائية ،وهو ما ينطبق أيضا على قيم الفروق بني السوقني.
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اثنيا :نتائج أسلوب OLS

ابستخدام أسلوب  OLSيف حساب العوائد غري العادية الرتاكمية النامجة عن إعالن التغري يف توزيع األرابح

يف حاليت السوق الصاعد والنازل حتصلنا على النتائج التالية:
اجلدول رقم  :4.5متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية احملسوبة أبسلوب  OLSيف ظل السوق الصاعد
والنازل
زايدة
استقرار
نقصان

السوق الصاعد

السوق النازل

الفرق بني السوقني

1.140
()*0.009
1.300
()***0.093
0.2648
()0.590

1.907
()*0.001
2.034
()**0.024
0.2779()0.343

0.767()0.211
0.734()0.737
0.5427
()0.810
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نالحظ أنه يف حالة السوق النازل تشهد حالة الزايدة واالستقرار حتسن يف متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية
مقارنة ابلسوق الصاعد ،وكانت النتائج ذات داللة احصائية ،أما يف حالة النقصان ،فكانت العوائد غري العادية
اجيابية يف حالة السوق الصاعد وسلبية يف حالة السوق النازل ،لكن دون أي داللة احصائية.
اثلثا :نتائج أسلوب BHAR

ابستخدام أسلوب  BHARيف حساب العوائد غري العادية الرتاكمية النامجة عن إعالن التغري يف توزيع

األرابح يف حاليت السوق الصاعد والنازل حتصلنا على النتائج التالية:
اجلدول رقم  :4 .6متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية احملسوبة بطريقة  BHARيف ظل السوق الصاعد
والنازل
زايدة
استقرار
نقصان

السوق الصاعد

السوق النازل

الفرق بني السوقني

1.288
()0.971
9.718
()1.000
14.56()0.234

14.09
()*0.008
8.626
()0.135
30.04
()***0.083

12.802()*0.009
1.092
()0.271
44.6()**0.027
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نالحظ وجود حتسن يف العوائد غري العادية الرتاكمية يف حالة السوق النازل مقارنة ابلسوق الصاعد يف كل
من حاليت الزايدة والنقصان ،لكن النتائج يف السوق النازل وحدها من كانت هلا معنوية احصائية ،أما يف حالة
االستقرار فكانت نتائج السوق النازل أقل من نتائج السوق الصاعد ،لكن مل تكن هناك أي معنوية احصائية.
ابلنسبة للفروق فقد كانت الفروق هلا معنوية احصائية فيما يتعلق ابلزايدة والنقصان فقط.
املطلب الثاين :نتائج دراسة الفرضية الثالثة والرابعة.
من خالل هذا املطلب سنستعرض نتائج دراسة العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح للشركات
الفرنسية والعوائد غري العادية الرتاكمية ،وهل ختتلف استجابة العوائد غري العادية الرتاكمية لإلعالن عن التغري يف
توزيعات األرابح وفقا لتقلبات السوق املايل األخرية.
الفرع األول :عرض نتائج دراسة العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح والعوائد غري العادية
الرتاكمية.
من أجل دراسة ال عالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح للشركات الفرنسية والعوائد غري العادية
الرتاكمية استعملنا الثالث طرق للتعبري على العوائد غري العادية الرتاكمية واليت على أساسها بين منوذج لقياس األثر،
حيث تلخصت النتائج فيما يلي:
أوال :نتائج أسلوب CAPM

ابستخدام العوائد غري العادية الرتاكمية احملسوبة من خالل أسلوب  CAPMوابالستعانة بنماذج حتليل

بياانت البانل توصلنا ملا يلي:
اجلدول رقم  :4.7العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح والعوائد غري العادية الرتاكمية
ابستعمال أسلوب

CAPM
Coefficient

Pooled OLS
FEM
REM
1.218071
1.222867
0.640893
C
)(*0.0008
)(*0.0004
()*0.0071
8.363786
9.393206
56.43667
INCH
)(0.7160
)(0.5016
)(*0.0016
31.13129
34.26109
97.33510
DECH
)(0.5414
0.2987
)(*0.0000
153
153
N
153
0.139298
-0.004638
0.150169
Adjusted R2
)(*0.006911) (0.566083
)(*0.0000
Hausman test
()0.9874
Breush Pagan LM
()0.8004
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مت استخدام اختبار  Hausmanمن أجل اختيار التوصيف املالئم للنموذج حيث من خالل النتائج املعروضة
يف اجلدول أعاله يتحقق الفرض العدمي والذي يقر أبن منوذج اآلاثر العشوائية غري مالئم مقارنة بنموذج اآلاثر
الثابتة عند مستوى معنوية  ،%5وعليه مت املفاضلة بني التوصيف بنموذج االحندار التجميعي أو بنموذج اآلاثر
العشوائية وذلك ابستخدام اختبار  ،Breush Pagan LMوالذي يوضح أن التوصيف املالئم هلذا النموذج هو
عرب استخدام االحندار التجميعي عند مستوى معنوية  ،%5وهو األنسب للتعبري على اإلشكالية حمل الدراسة.
يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أنه هناك أثر لقيم التوزيعات املعلن عنها على العوائد غري العادية يف مؤشر
 CAC40حيث كانت قيمة معامل التحديد  %15مما يدل على أن  %85من التغريات الباقية تتحكم فيها
عوامل أخرى مل تدخل يف الدراسة حيث تعترب هذه النتائج ذات داللة إحصائية مبعنوية مرتفعة تصل فيها درجة الثقة
إىل .%99
كما تشري معلمات النموذج اخلطي واليت متتلك هي األخرى معنوية عالية تصل فيها درجة الثقة إىل ،%99
إىل وجود أثر إجيايب للزايدة يف القيم املعلن عنها ( )INCHعلى العوائد غري العادية الرتاكمية حيث يصل أثر زايدة
 %1يف التوزيعات إىل زايدة ب ـ  %0.56مقارنة بسعر السهم ،بينما الرتاجع يف القيم املعلن عنها ( )DECHبـ
 %1يتسبب يف تراجع العوائد بـ  %0.97مقارنة بسعر السهم.
اثنيا :نتائج أسلوب OLS

ابستخدام العوائد غري العادية الرتاكمية احملسوبة من خالل أسلوب  CAPMوابالستعانة بنماذج حتليل
بياانت البانل توصلنا ملا يلي:
اجلدول رقم  :4.8العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح والعوائد غري العادية الرتاكمية
ابستعمال أسلوب OLS
Coefficient

Pooled OLS
FEM
REM
1.204028
1.207086
0.581196
C
)(*0.0007
)(*0.0005
)(*0.00106
12.15827
13.26413
60.86137
INCH
)(0.5997
)(0.952203
)(*0.0002
26.53433
29.39907
90.00104
DECH
)(0.6016
)(0.860093
)(*0.0000
153
153
N
153
0.135793
-0.005336
0.175720
Adjusted R2
)(*0.008068) (0.606705
)(*0.0000
Hausman test
()0.9878
Breush Pagan LM
()0.7534
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بعد استخدام اختبار  Hausmanواختبار  Breush Pagan LMيتبني من اجلدول أعاله أن التوصيف
املالئم هلذا النموذج هو عرب استخدام االحندار التجميعي.
من املالحظ أن معامل التحديد قدر بـ  %17.57وهو ذو داللة إحصائية حيث تصل درجة الثقة به
 ،%99وهو يظهر عالقة ضعيفة يقدر فيها معامل االرتباط يف حدود  .0.42أما ابلنسبة ملعلمات النموذج فهي
متتلك معنوية عالية ،فمن خالل قيم املعلمات ميكننا تقييم أثر زايدة  %1يف التوزيعات إىل زايدة ب ـ  %0.60مقارنة
بسعر السهم ،بينما الزايدة يف الرتاجع يف القيم املعلن عنها بـ  %1يتسبب يف زايدة تراجع العوائد بـ  %0.90مقارنة
بسعر السهم.
اثلثا :نتائج أسلوب .BHAR

ابستخدام العوائد غري العادية الرتاكمية احملسوبة من خالل أسلوب  CAPMوابالستعانة بنماذج حتليل
بياانت البانل توصلنا ملا يلي:
اجلدول رقم  :4.9العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح والعوائد غري العادية الرتاكمية
ابستعمال أسلوب BHAR
Coefficient

Pooled OLS
FEM
REM
0.009368
0.009333
0.009300
C
)(0.5346
)(0.4999
)(**0.0194
1.179397
1.192056
0.916821
INCH
)(0.2789
)(0.0711
))**0.0335
-3.297193 -3.217391
2.118791
DECH
)(0.0804
)(0.0583
)(*0.0000
153
153
N
153
-0.082037 0.028286
0.201338
Adjusted R2
)(*0.000000) (0.905946) (0.043671
Hausman test
()1.0000
Breush Pagan LM
()0.0692

املصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على احلزمة اإلحصائية Eviews10

بعد استخدام اختبار  Hausmanواختبار  Breush Pagan LMيتبني من اجلدول السابق أن التوصيف
املالئم هلذا النموذج هو عرب استخدام االحندار التجميعي .كما يتبني لنا أن هناك أثر لقيم التوزيعات املعلن عنها
على العوائد غري العادية يف مؤشر  CAC40حيث كانت قيمة معامل التحديد  %20حيث تعترب هذه النتائج
ذات داللة إحصائية مبعنوية تصل فيها درجة الثقة إىل .%99
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الفصل الرابع :نتائج دراسة رد فعل السوق املايل لإلعالن عن سياسة توزيع األرابح ومناقشت ـ ـها
تشري معلمات النموذج اخلطي إىل أن التغري يف التوزيعات لديها معنوية احصائية بدرجة ثقة  %95ابلنسبة
إىل الزايدة يف التوزيعات ،ودرجة ثقة  %99ابلنسبة إىل االخنفاض يف التوزيعات ،وان الزايدة يف التوزيعات تؤدي
إىل زايدة يف سعر السهم بينما الرتاجع يف القيم املعلن عنها يتسبب يف تراجع يف العوائد.
الفرع الثاين :عرض نتائج دراسة وجود اختالف يف استجابة العوائد غري العادية الرتاكمية لإلعالن عن التغري
يف توزيعات األرابح وفقا لتقلبات السوق املايل األخرية.
من أجل دراسة وجود اختالف يف استجابة العوائد غري العادية الرتاكمية لإلعالن عن التغري يف توزيعات
األرابح وفقا لتقلبات السوق املايل األخرية استعملنا الثالث طرق للتعبري على العوائد غري العادية الرتاكمية ،واليت
على أساسها بين منوذج لقياس األثر ،حيث تلخصت النتائج فيما يلي:
أوال :نتائج أسلوب CAPM

ابستخدام أسلوب  CAPMلقياس أثر التغري يف توزيعات األرابح املعلن عنها وحالة السوق –الصاعد أو

النازل-على العوائد غري العادية الرتاكمية وابالعتماد على أسلوب حتليل بياانت البانل حتصلنا على النتائج التالية:
اجلدول رقم  :4.10أثر االعالن عن التغري يف توزيعات األرابح وحالة السوق املايل على العوائد غري العادية
الرتاكمية ابستعمال أسلوب CAPM
Coefficient

Pooled OLS
FEM
REM
1.244327
1.241033
0.633263
C
)(*0.0002
)(*0.0005
)(*0.0000
-21.32455 -5.335128
10.72087
INMINCH
)(0.1999
)(0.952203
)) 0.6097
30.03282
19.45909
62.47053
DEMINCH
)(0.3133
)(0.860093
)(*0.0000
119.9162
106.0965
125.2508
INMDECH
0.0001
()*0.0003
()*0.0000
7.622827
17.71626
95.99597
DEMDECH
0.9216
()0.7145
()*0.0000
153
153
N
153
0.139926
-0.009059
0.152889
Adjusted R2
)(*0.000001) (*0.007946) (0.678923
Hausman test
()1.0000
Breush Pagan LM
()0.2264
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بعد استخدام اختبار  Hausmanواختبار  Breush Pagan LMيتبني من اجلدول املعروض أن
التوصيف املالئم هلذا النموذج هو عرب استخدام االحندار التجميعي.
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الفصل الرابع :نتائج دراسة رد فعل السوق املايل لإلعالن عن سياسة توزيع األرابح ومناقشت ـ ـها
يتبني لنا من خالل النتائج املعروضة أعاله أن معامل التحديد ذو داللة إحصائية حيث ميتلك مستوى معنوية
عالية بدرجة ثقة  ،%99حيث يقدر معامل التحديد بـ  %15وهو ما يعكس معامل ارتباط قدره  0.41وهو
معامل ضعيف .كما يتبني لنا من خالل معلمات النموذج اخلطي نالحظ أن معلمة الزايدة يف التوزيعات يف السوق
النازل ( )DEMINCHأكرب من معلمة الزايدة يف التوزيعات يف السوق الصاعد ( ،)INMINCHبينما يبدو أن
معلمة االخنفاض يف التوزيعات يف ظل السوق الصاعد ( )INMDECHمن معلمة االخنفاض يف التوزيعات يف السوق
النازل ( .)DEMDECHفيما خيص املعنوية االحصائية للمعلمات فان املعلمة املتعلقة حبالة الزايدة يف التوزيعات
املعلن عنها يف ظل السوق الصاعد ليست لديها أي معنوية ،أما ابقي معلمات النموذج فكانت لديها داللة إحصائية
حيث متتلك مستوى معنوية عالية بدرجة ثقة .%99
اثنيا :نتائج أسلوب OLS

ابستخدام أسلوب  OLSلقياس أثر التغري يف توزيعات األرابح املعلن عنها وحالة السوق –الصاعد أو
النازل-على العوائد غري العادية الرتاكمية وابالعتماد على أسلوب حتليل بياانت البانل حتصلنا على النتائج التالية:
اجلدول رقم  :4.11أثر االعالن عن التغري يف توزيعات األرابح وحالة السوق املايل على العوائد غري العادية
الرتاكمية ابستعمال أسلوب OLS
Coefficient

Pooled OLS
FEM
REM
1.230398
1.223714
0.581262
C
()0.00002
()0.0003
)(*0.0000
-17.33729 1.134820
20.13278
INMINCH
()0.3486
()0.9445
)) 0.4003
33.72097
21.56388
64.40772
DEMINCH
()0.2793
()0.3038
)(*0.0000
7.7335
102.0604
125.9249
INMDECH
()0.0002
()0.0000
()*0.0000
2.465543
12.80765
88.75036
DEMDECH
()0.9748
()0.8107
()*0.0000
153
153
N
153
0.130274
0.010122
0.174426
Adjusted R2
((*0.000000) )0.009172( )0.714543
Hausman test
()1.0000
Breush Pagan LM
()0.2682
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بعد استخدام االختبارات الالزمة نالحظ أن التوصيف املالئم هلذا النموذج هو عرب استخدام االحندار
التجميعي .كما يتبني لنا من خالل النتائج املعروضة أعاله أن معامل التحديد ذو داللة إحصائية حيث ميتلك
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الفصل الرابع :نتائج دراسة رد فعل السوق املايل لإلعالن عن سياسة توزيع األرابح ومناقشت ـ ـها
مستوى معنوية عايل تصل فيه درجة الثقة إىل  ،%99حيث يقدر معامل التحديد بـ  %17وهو ما يعكس معامل
ارتباط قدره  0.43وهو معامل ضعيف .ومن خالل معلمات النموذج اخلطي يتبني لنا أن هناك توافق يف النتائج
املتحصل عليها مع نتائج أسلوب .CAPM
اثلثا :نتائج أسلوب BHAR

ابستخدام أسلوب  BHARلقياس أثر التغري يف توزيعات األرابح املعلن عنها وحالة السوق –الصاعد أو
النازل-على العوائد غري العادية الرتاكمية وابالعتماد على أسلوب حتليل بياانت البانل حتصلنا على النتائج التالية:
اجلدول رقم  :4.12أثر االعالن عن التغري يف توزيعات األرابح وحالة السوق املايل على العوائد غري العادية
الرتاكمية ابستعمال أسلوب BHAR
Coefficient

Pooled OLS
FEM
REM
0.009148
0.009208
0.009208
C
()0.6679
()0.6182
()0.6182
0.713918
0.741665
0.741665
INMINCH
()0.7841
)) 0.2125
)) 0.2125
1.795655
1.695807
1.695807
DEMINCH
()0.2043
()0.2060
()0.2060
1.560874
1.578274
1.578274
INMDECH
()*0.0035
)(*0.0000
)(*0.0000
-4.585105
-4.445348
-4.445348
DEMDECH
()0.1720
()*0.0958
()***0.0958
153
153
N
153
-0.075925
0.036472
0.036472
Adjusted R2
((***0.051909) )0.872323( )***0.051909
Hausman test
()1.0000
Breush Pagan LM
()0.1142
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بعد استخدام االختبارات الالزمة يتبني من اجلدول املعروض أن التوصيف املالئم هلذا النموذج هو عرب
استخدام االحندار التجميعي .كما يتبني لنا أن معامل التحديد ذو داللة إحصائية حيث ميتلك مستوى معنوية
عالية بدرجة ثقة  ،%90حيث يقدر معامل التحديد بـ  .%03أما معلمات النموذج اخلطي فنالحظ أن
معلمة الزايدة يف التوزيعات يف السوق النازل ( )DEMINCHأكرب من معلمة الزايدة يف التوزيعات يف السوق
الصاعد ( ،)INMINCHإال أن كال املعلمتني ليست لديهم أي داللة احصائية .وفيما يتعلق مبعلمة االخنفاض
يف التوزيعات يف ظل السوق الصاعد ( )INMDECHفكانت بقيمة موجبة وذات داللة احصائية عند مستوى
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الفصل الرابع :نتائج دراسة رد فعل السوق املايل لإلعالن عن سياسة توزيع األرابح ومناقشت ـ ـها
معنوية  ،%1أما معلمة االخنفاض يف التوزيعات يف السوق النازل ( )DEMDECHفكانت بقيمة سالبة وذات
داللة احصائية عند مستوى معنوية .%10
املطلب الثالث :نتائج دراسة الفرضية اخلامسة والسادسة.

من خالل هذا املطلب سنستعرض نتائج دراسة العالقة بني اعالن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية

والتغري يف األرابح املستقبلية ،ونتائج دراسة أتثري مشاعر املستثمرين على العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيعات
األرابح والعوائد غري العادية الرتاكمية.
الفرع األول :عرض نتائج دراسة العالقة بني اعالن التغري يف توزيع األرابح والتغري يف األرابح املستقبلية.

نستعرض يف هذا اجلزء نتائج دراسة الفرضية اخلامسة ملعرفة هل هناك عالقة بني إعالانت التغري يف توزيع
األرابح والتغري يف األرابح املستقبلية ،وذلك أبخذ األرابح املستقبلية لسنة بعد االعالن وسنتني بعده .وكانت نتائجنا
كالتايل:
أوال :نتائج دراسة العالقة بني اعالن التغري يف توزيع األرابح والتغري يف األرابح املستقبلية بعد سنة.

ابستخدام أسلوب حتليل بياانت البانل لدراسة العالقة بني التغري يف توزيع األرابح املعلن عنها والتغري يف

األرابح املستقبلية اعتمادا على األرابح املستقبلية بعد سنة من االعالن ،حتصلنا على النتائج التالية:
اجلدول رقم  :4.13نتائج دراسة العالقة بني اعالن التغري يف توزيع األرابح والتغري يف األرابح املستقبلية
بعد سنة
Pooled OLS
Fixed
Random
0.087974
0.149593
0.104074
(*(0.0000
()*0.0000
()*0.0000
-0.584423
0.0900150.406376()**0.0167
()0.7578
()***0.0722
1.121474
0.264326
0.908577
()*0.0011
()0.4201
()*0.0013
-0.743500
1.393631-0.911409
()*0.0000
()*0.0000
()*0.0000
0.9236531.1297460.976442()*0.0000
(*)0.0000
()*0.0000
153
153
153
0.710850
0.874650
0.748120
()*0.000000( )*0.000000( )*0.000000
()1.0000
()0.0002

املصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على احلزمة
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C
INCH
DECH
ROE
(E i,0-E i,-1)/BVi,-1
N
R2
Hausman
Breush-Pagan
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الفصل الرابع :نتائج دراسة رد فعل السوق املايل لإلعالن عن سياسة توزيع األرابح ومناقشت ـ ـها
تبني لنا نتائج اختبارات  Hausmanو Breush-Paganأن أفضل منوذج هو منوذج اآلاثر العشوائية
 .REMكما نالحظ أن ِ
املعامالت اخلاصة ابلنموذج كانت مجيعها ذات داللة إحصائية مرتفعة عند درجة ثقة
 ،%99ما عدا معلمة الزايدة يف التوزيعات عند درجة ثقة  ،%90كما كانت املعلمات سالبة ابلنسبة لكل من
معامل الزايدة يف التوزيعات ومعامل  ROEومعامل التغريات احلالية لألرابح  ،(E i,0-E i,-1)/BVi,-1مما يعين أن
 ROEهو مؤشر مهم لتغريات األرابح .ومعنوية معامل تغريات األرابح تدل على أنه ميكن التنبؤ ابألرابح على
املدى القصري انطالقا من األرابح احلالية.
كما نشري إىل أن املعدل  R2مرتفع وذو معنوية كبرية عند مستوى ،%1وتعترب هاته النتيجة عكس ما توصلت
له دراسات  )2001( Nissim and Zivواليت وجدت قيمة هذا املعدل  0.146ودراسة Benartzi et al
( )2005واليت وجدته عند قيمة .0.116
من أجل معرفة ما إذا كانت الزايدة يف التوزيعات (النقصان) تشري إىل أن تغريات أرابح السنة احلالية ستكون
أعلى (أقل) من أرابح السنة السابقة ،قمنا إبعادة تقدير النموذج االحنداري من أجل  0 = tواملعطى يف امللحق رقم
 .02اذ تظهر النتائج أن معامل االخنفاض يف التوزيعات بقيمة موجبة ولديه داللة احصائية ،حيث تصل درجة ثقة
املعامل إىل  .٪99أما معامل الزايدة يف التوزيعات فليست لديه أي داللة احصائية.
اثنيا :نتائج دراسة العالقة بني اعالن التغري يف توزيع األرابح والتغري يف األرابح املستقبلية بعد سنتني.

ابستخدام أسلوب حتليل بياانت البانل لدراسة العالقة بني التغري يف توزيعات األرابح املعلن عنها والتغريات
يف األرابح املستقبلية اعتمادا على األرابح املستقبلية بعد سنتني من االعالن ،حتصلنا على النتائج ملخصة يف اجلدول

التايل:
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اجلدول رقم  :4.14نتائج دراسة العالقة بني اعالن التغري يف توزيعات األرابح والتغري يف األرابح املستقبلية
بعد سنتني
Pooled OLS
Fixed
Random
0.0011350.012718
0.008644
((0.5351
()*0.0020
()0.2292
0.151063
0.2376840.218719()0.4277
()0.5928
()**0.0172
0.031905
1.166828
1.324382
()0.7975
()*0.0029
()*0.0000
0.066442
0.0115403- 0.027245
(*)0.0016
()0.6233
()0.7264
0.1408970.2401720.211424(*)0.0000
()*0.0000
()*0.0000
153
153
153
0.177250
0.287599
0.205271
()0.000000( )0.045074( )*0.000000
()1.0000
()0.0004

c
INCH
DECH
ROE
(E i,0-E i,-1)/BVi,-1
N
R2
Hausman
Breush-Pagan
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تبني لنا نتائج اختبارات  Hausmanو Breush-Paganأن أفضل منوذج هو منوذج اآلاثر العشوائية
 .REMوقد اختلفت نتائج منوذج االحندار اخلاص بدراسة العالقة بني اعالانت التغري يف التوزيعات والتغري يف
األرابح املستقبلية بعد سنتني مقارنة ابلتغري يف األرابح املستقبلية بعد سنة ،حيث ميكننا أن نالحظ أن بعض
ِ
املعامالت مل تكن هلا معنوية احصائية ذلك فيما يتعلق بكل من املعلمة الثابتة ومعلمة  ، ROEأما املعلمة اخلاصة
بكل من االخنفاض يف التوزيعات والتغري يف األرابح احلالية فقد كانت ذات داللة إحصائية مرتفعة عند درجة ثقة
 ،%99يف حني معلمة الزايدة يف التوزيعات فعند درجة ثقة .%95
نالحظ أن املعدل  R2منخفض نسبيا وذو معنوية كبرية عند مستوى ،%1وتعترب هاته النتيجة مقاربة ملا
توصلت له دراسات  )2001( Nissim and Zivواليت وجدت قيمة هذا املعدل Benartzi et al 0.136

( )2005واليت وجدته عند قيمة  ،0.099حيث نالحظ ابن قيمة هذا املعدل تنخفض ابلنسبة للنموذج االول
مقارنة ابلنموذج الثاين.
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الفرع الثاين :عرض نتائج دراسة أتثري مشاعر املستثمرين على العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح
والعوائد غري العادية الرتاكمية.
من أجل دراسة أتثري مشاعر املستثمرين على العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات
الفرنسية والعوائد غري العادية الرتاكمية استعملنا دائما ثالث طرق حلساب العوائد غري العادية الرتاكمية ،حيث
تلخصت النتائج فيما يلي:
أوال :نتائج أسلوب :CAPM

عن طريق استخدام حتليل بياانت البانل للعوائد غري العادية الرتاكمية احملسوبة من خالل أسلوب CAPM

توصلنا للنتائج التالية:
اجلدول رقم  :4.15أتثري مشاعر املستثمرين على العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح والعوائد
غري العادية الرتاكمية ابستعمال أسلوب CAPM
Coefficient

Pooled OLS
FEM
REM
-0.513909
-1.978165
-2.332301
C
()0.7487
()**0.0146
()*0.0008
9.832116
6.032366
-1.520060
INCH
()0.6075
()0.6325
()0.8705
125.6503
189.2266
297.1652
DECH
()0.5384
()0.2684
()**0.0459
8.924991
-0.896178
1.821228
INCHSENT
()**0.0360
()0.7520
()0.5194
37.60289
61.30220
82.25889
DECHSENT
()0.6609
()0.4148
()0.1655
0.167489
0.305008
0.332104
SIZE
()0.3155
()*0.0000
()*0.0000
153
153
N
153
0.126076
0.0127230.095252
Adjusted R2
)(*0.000278) )**0.015162( (0.755171
Hausman test
()1.00000
Breush Pagan LM
()0.3134

املصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات احلزمة اإلحصائية Eviews10

بعد استخدام االختبارات الالزمة يتبني من اجلدول أعاله أن التوصيف املالئم هلذا النموذج هو عرب استخدام
االحندار التجميعي .عند مالحظة املعلمات املتعلقة ابلتغري يف التوزيعات مقارنة ابملشاعر جندها دون داللة احصائية،
ما عدا املتغري املتحكم املتعلق حبجم الشركات وذلك عند مستوى معنوية .%1
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ابلنسبة إىل قيمة معامل التحديد فقد كانت  %09حيث تعترب هذه النتائج ذات داللة إحصائية مبعنوية
مرتفعة تصل فيها درجة الثقة إىل  .%99ونالحظ أبن هذه النسبة قد اخنفضت مقارنة ابلنموذج االساسي املوضح
يف اجلدول رقم  ،4.4حيث كانت قيمة معامل التحديد .%15
اثنيا :نتائج أسلوب OLS
عن طريق استخدام حتليل بياانت البانل للعوائد غري العادية الرتاكمية احملسوبة من خالل أسلوب OLS

توصلنا للنتائج التالية:
اجلدول رقم  :4.16أتثري مشاعر املستثمرين على العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح والعوائد
غري العادية الرتاكمية ابستعمال أسلوب OLS
Coefficient

Pooled OLS
FEM
REM
-2.436766
-2.198109
-2.732295
C
)
*
0.
0000
(
()*0.0005
()*0.0001
6.227642
6.952900
0.688309
INCH
()0.6409
( ) 0.5318
( )0.9430
309.1057
209.5588
274.7836
DECH
()0.1244
( ) 0.3007
( )0.1078
-9.347872
-7.546435
-1.062165
INCHSENT
( )0.1408( ) ***0.0684
( ) 0.7280
112.4561
70.45303
74.36833
DECHSENT
()0.1986
( ) 0.4178
( ) 0.2692
0.344461
0.323009
0.363314
SIZE
()*0.0000
()*0.0000
()*0.0000
153
153
N
153
0.0198560.0087960.106627
Adjusted R2
)(*0.000099) )0.783435( (0.645067
Hausman test
()1.00000
Breush Pagan LM
() 0.3210

املصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على احلزمة اإلحصائية Eviews10

بعد استخدام االختبارات الالزمة يتبني من اجلدول أعاله أن التوصيف املالئم هلذا النموذج هو عرب استخدام
االحندار التجميعي .عند مالحظة املعلمات املتعلقة ابلتغري يف التوزيعات مقارنة ابملشاعر جندها دون داللة احصائية،
ما عدا املتغري املتحكم املتعلق حبجم الشركات وذلك عند مستوى معنوية .%1

137
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ابلنسبة إىل قيمة معامل التحديد فقد كانت  %10حيث تعترب هذه النتائج ذات دالة إحصائية مبعنوية
مرتفعة تصل فيها درجة الثقة إىل  .%99ونالحظ أبن هذه النسبة قد اخنفضت مقارنة ابلنموذج االساسي املوضح
يف اجلدول رقم  ،4.5والذي كانت قيمته .%17
اثلثا :نتائج أسلوب BHAR

ابستخدام أسلوب  BHARحلساب العوائد غري العادية الرتاكمية وابالعتماد على أسلوب حتليل بياانت
البانل حتصلنا على النتائج التالية:
اجلدول رقم  :4.17أتثري مشاعر املستثمرين على العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح والعوائد
غري العادية الرتاكمية ابستعمال أسلوب BHAR
Coefficient

Pooled OLS
FEM
REM
0.011582
0.011547
0.011547
C
()0.1409
()0.133
()0.133
0.726525
0.818923
0.818923
INCH
()0.5493
()0.0123
()**0.0123
33.29002
32.9432
32.9432
DECH
()0.0000
()0.0000
()*0.0000
-0.082594 -0.032859
-0.032859
INCHSENT
()0.8315
()0.8112
()0.8112
15.04769
14.83628
14.83628
DECHSENT
()0.0000
()0.0000
()*0.0000
0.000307 -0.004509
-0.004509
SIZE
()0.6912
()0.6600
()0.6600
153
153
N
153
0.000005
0.091957
0.091957
Adjusted R2
()*0.001770( )0.483032( )0.001770
Hausman test
()1.000
Breush Pagan LM
()0.0516

املصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على احلزمة اإلحصائية Eviews10

بعد استخدام االختبارات الالزمة يتبني من اجلدول أعاله أن التوصيف املالئم هلذا النموذج هو عرب استخدام
االحندار التجميعي .عند مالحظة معلمات النموذج جند أن املعلمة املتعلقة ابالخنفاض يف التوزيعات ()DECH
واملعلمة املتعلقة ابالخنفاض يف التوزيعات يف ظل أتثري املشاعر ( )DECHSENTلديهما معنوية احصائية مرتفعة
عند درجة ثقة  ،%99ابإلضافة إىل املعلمة املتعلقة ابلزايدة يف التوزيعات ( )INCHعند مستوى معنوية .%5
أما ابقي معلمات النموذج فليست لديها أي معنوية احصائية.
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ابلنسبة إىل قيمة معامل التحديد فقد كانت بقيمة  %09حيث تعترب هذه النتائج ذات دالة إحصائية مبعنوية
مرتفعة تصل فيها درجة الثقة إىل  .%99إال أن قيمة هذا املعامل قد اخنفضت مقارنة ابلنموذج االساسي والذي
كانت قيمته  %20واملوضحة يف اجلدول رقم .4.9

المبحث الثاني :مناقشة نتائج دراسة رد فعل السوق المالي لإلعالن عن توزيع االرباح.
يهتم هذا املبحث مبناقشة خمتلف نتائج الفرضيات اليت حتصلنا عليها يف املبحث السابق.
املطلب األول :مناقشة نتائج الفرضية األوىل والثانية.

يشمل هذا املطلب مناقشة النتائج املتحصل عليها من خالل دراسة امكانية وجود متوسط عائد غري عادي
تراكمي انتج عن إعالن التغري يف توزيعات األرابح للشركات الفرنسية ،مث حناول مناقشة نتائج دراسة امكانية وجود

متوسط عائد غري عادي تراكمي انتج عن إعالن التغري يف توزيعات األرابح يف ظل تقلبات السوق املايل األخرية،
وللتأكد من النتائج استخدمنا ثالث طرق خمتلفة ألسلوب دراسة احلدث ،وانطالقا من هذا نتطرق ملناقشة النتائج
املتحصل عليها من كل أسلوب على حدا.
الفرع االول :مناقشة النتائج املتحصل عليها من خالل دراسة امكانية وجود متوسط عائد غري عادي تراكمي
انتج عن إعالن التغري يف توزيع األرابح.

حناول مناقشة الفرضية املتعلقة بوجود متوسط عوائد غري عادية تراكمية يف فرتة االعالن عن التغري يف

التوزيعات ،وقد قمنا بتقسيم النتائج بناءً على النتائج املتحصل عليها من كل أسلوب ،ابإلضافة إىل فصل مناقشة
النتائج املتعلقة ابالستقرار والنتائج املتعلقة ابلزايدة والنقصان كل على حدا ،وذلك تبعا لكون طبيعة أحداث االستقرار
يف التوزيعات يفرتض أال يكون هلا أثر بينما الزايدة والنقصان اما أن يكون أثرها موجب او سالب حسب اجتاه التغري
يف التوزيعات .وذلك على النحو التايل:
أوال :مناقشة نتائج أسلوب CAPM

ميكننا تلخيص النتائج املتوصل اليها هبذا األسلوب كما يلي:
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أ -حالة االستقرار يف التوزيعات املعلن عنها:

من خالل النتائج امللخصة يف اجلدول  4.1تظهر أنه يف حالة االستقرار يف التوزيعات املعلن عنها ميكننا

أن نالحظ أنه خالل فرتة االعالن ( )1+.1-وجود متوسط عائد غري عادي تراكمي ذو داللة إحصائية بقيمة
 .1.07وهذا معاكس للفرضية القائلة " أن االستقرار يف التوزيعات املعلن عنها ال يعطي أي معلومات ذات
داللة للسوق" .أما فيما يتعلق ابلفرتات األخرى اليت مت النظر فيها ،فقد مت تعزيز رد فعل السوق لإلعالن عن
االستقرار يف توزيع األرابح يف الفرتة ( )2+.2-بقيمة  ،1.18حيث أن متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية
يف كلتا الفرتتني ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  %10أي عند درجة ثقة  ،%90مما يدل على أن
السوق تتفاعل يف األايم اخلمسة احمليطة بتاريخ اإلعالن.
ب -حالة الزايدة والنقصان يف التوزيعات املعلن عنها:

ابلنسبة إلعالانت الزايدة والنقصان يف توزيع األرابح ،فعلى الرغم من أن الزايدات يف األرابح
والتناقصات تظهر على التوايل عائد موجب وسالب على فرتة اإلعالن ( )1+ .1-وهي اإلشارة املتوقعة،

فقد كانت العوائد ذات داللة إحصائية فقط ابلنسبة حلاالت الزايدة يف التوزيعات ،عند مستوى معنوية
 .٪1مما يعين أن إعالانت الزايدة يف توزيعات األرابح تنقل معلومات ذات صلة إىل السوق .ومع ذلك،
فإن عدم وجود رد فعل عندما يتم اإلعالن عن االخنفاض يف التوزيعات ميكن أن يكون بسبب توقع هذه
اإلعالانت.
فيما يتعلق ابلفرتات األخرى اليت مت النظر فيها ،فإن مجيع متوسطات العوائد غري العادية الرتاكمية
ذات داللة إحصائية يف الفرتات من  2-إىل  2+و  5-إىل  5+ابلنسبة إلعالانت الزايدة ،مما يدل على
أيضا يف فرتة أطول تقريبًا من اتريخ اإلعالن ،فقد مت تعزيز رد فعل السوق إلعالانت
أن السوق تتفاعل ً
الزايدة يف الفرتة من  2-إىل  ،2+حيث أن متوسط العائد غري العادي الرتاكمي موجب بقيمة 1.34
وذو داللة إحصائية مرتفعة مبستوى معنوية  .٪1إال أن العائد غري العادي يف الفرتة السابقة لتاريخ اإلعالن
( 5-إىل  )2-متيز بقيمة سالبة  0.26-حيث أن القيمة ختتلف إحصائياً عن الصفر مبستوى داللة
.%10

ابلنسبة حلالة االخنفاض يف التوزيعات املعلن عنها فقد سجلت متوسط عوائد غري عادية تراكمية
سلبية يف ابقي الفرتات األخرى ،وهو االمر املتوقع حدوثه ،حيث يالحظ يف هذا الصدد تسجيل تزايد يف
متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية السلبية يف فرتة اإلعالن ()2+.2-و ( )1+.1-و( )5+.5-بقيم
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متوسط  1.46- ،0.5- ،0.35-على التوايل ،لترتاجع يف فرتة ( )5+.2+بـ ـ  ،0.69مع تسجيل
عائد قدره  0.27-يف الفرتة( ،)5-.2-ابملقابل مل تكن لكل هذه العوائد داللة إحصائية ،وهو ما يتوافق
مع النتائج املتحصل عليها يف دراسة ( ،Yaovi Sélom ABETONYO)2016حيث وجدت
الدراسة أن التخفيض يف التوزيعات يف الفرتة من  2010إىل  2012يعطي عوائد غري عادية سلبية غري
معنوية ومرد ذلك أن النتائج متوقعة بعد فرتة االزمة .كما ميكن أتكيد هاته النتائج من جدول توزيع
االحداث املدروسة لكل سنة (اجلدول رقم  )3.5حيث جند أن أحداث االخنفاض يف التوزيعات منحصرة
يف فرتة ما بعد االزمة مباشرة ( .)2010-2011ابإلضافة إىل ذلك ميكن أن يكون السبب يف صغر
حجم عينة أحداث االخنفاض يف التوزيعات واليت بلغت  13اعالن ،ويعترب هذا احلجم صغري مقارنة
أبحداث العينات األخرى سواءً ابلنسبة لعينات دراستنا املتعلقة ابلزايدة أو االستقرار ،أو عينات الدراسات

األخرى.

تشري هذه النتائج إىل أنه ميكن للشركات الفرنسية استخدام سياسة توزيع األرابح كجهاز إشارة،
نتيجة استجابة املستثمرين ،وهو ما يتوافق مع البلدان األكثر تطورا واملتمثلة يف كل من الوالايت املتحدة
واململكة املتحدة (حيث وجد عدد كبري من الدراسات متوسط عوائد غري عادية ذات داللة إحصائية).
اثنيا :مناقشة نتائج أسلوب OLS

ميكننا تلخيص نتائج الدراسة كما يلي:
أ -حالة االستقرار يف التوزيعات:

تتشابه النتائج املتوصل اليها يف حالة االستقرار مع نتائج أسلوب  ،CAPMلذا فإن استنتاجاتنا

تعطي نفس النتائج ،حيث ميكننا مالحظة وجود متوسط عوائد غري عادية تراكمية ذو داللة احصائية يف
فرتة اإلعالن ( )2+.2-و( ،)1+.1-إال أن نتائج استخدام أسلوب  OLSتظهر وجود متوسط عوائد
أيضا يف
غري عادية تراكمية ذات داللة احصائية خالل الفرتة ( ،)5+.5-مما يدل على أن السوق تتفاعل ً
فرتة أطول تقريبًا من اتريخ اإلعالن ،وهذه النتائج ختتلف مع النتائج املتوقعة ،واليت تقر أبن االستقرار يف
التوزيعات املعلن عنها ال مينح السوق أي معلومات ذات داللة من شأهنا خلق عوائد غري عادية .وهو ما
أشران له يف أسلوب  ،CAPMبينما تشري النتائج يف الفرتة ( )5-.2-و( )5+.2+أي الفرتة قبل وبعد
اإلعالن عن عدم وجود أي عوائد ذات معنوية إحصائية.
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ب -حالة الزايدة والنقصان يف التوزيعات:

ابلنسبة إلعالانت الزايدة والنقصان يف توزيعات األرابح ،فجاءت متوافقة مع نتائج األسلوب السابق

خالل فرتة اإلعالن ( )1+ .1-والفرتة ( ،)2+ .2-أما فيما يتعلق ابلفرتات األخرى فقد اختلفت
النتائج ،حيث مجيع متوسطات العوائد غري العادية الرتاكمية ليست هلا داللة إحصائية ،حيث يف الفرتة
السابقة لتاريخ اإلعالن ( 5-إىل  )2-متيزت بقيمة سالبة  ،0.32-وهو ما يعين عدم وجود تسريبات،
كما أن أثر اإلعالانت يتالشى بعد مرور يومني على اإلعالن ،حيث املالحظ على متوسط العوائد غري
العادية الرتاكمية يف الفرتة ( )5+.2+أهنا تعود لوضعيتها السالبة بقيمة  0.34-بعد أن كانت موجبة،
ابلتايل فاملعلومات مت امتصاصها.
كما تعكس نتائج االخنفاض يف التوزيعات املعلن عنها وجود متوسطات سالبة للعوائد غري العادية
يف مجيع الفرتات املدروسة بدون وجود أي معنوية ،وهذا ما يتوافق مع نتائج أسلوب .CAPM
اثلثا :مناقشة نتائج أسلوب :BHAR
جاءت نتائج هذا األسلوب خمتلفة عما سبقها ،ونوجزها فيما يلي:
أ -حالة االستقرار يف التوزيعات:

ميكننا أن نالحظ من خالل اجلدول رقم  4.3أن النتائج جاءت خمتلفة متاما عن النتائج املتحصل
عليها من االسلوبني السابقني ،حيث أنه خالل فرتة اإلعالن ( )1+.1-متوسط العائد غري العادي
الرتاكمي ليست له أي معنوية احصائية .وهذا يدعم الفرضية القائلة " أن االستقرار يف التوزيعات املعلن
عنها ال يعطي أي معلومات ذات داللة للسوق" .كما أنه مل تكن ملتوسط العوائد غري العادية الرتاكمية
املتعلقة ابلفرتات األخرى أي داللة إحصائية ،والفرتة الوحيد حلالة االستقرار اليت توجد لنتائجها داللة
إحصائية هي فرتة من ( ،)5-.2-وهذا بدرجة ثقة  ،%90هذا ما يشري إىل توقع السوق للمعلومات،

وما يوحي بوجود تسريبات قد يظهر أثرها يف املدى البعيد واليت تعطي للسوق إمكانية سبق رد الفعل.
ب-

حالة الزايدة والنقصان يف التوزيعات:

من خالل املتوسطات املسجلة خالل فرتة اإلعالن والقيم املسجلة الختبار وجود عوائد غري عادية،
فإن حالة االخنفاض يف التوزيعات املعلنة ال تعطي أي معلومات للسوق واليت من شأهنا خلق عوائد غري
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عادية ذات داللة احصائية .ابملقابل فإ ن حالة الزايدة يف التوزيعات املعلن عنها يفرتض أن حتتوي على
معلومات إجيابية لكن نتائج االختبارات بينت أنه يوجد سبق لرد فعل السوق يف الفرتة ( ،)5-.2-وهذا
قد يكون انتج عن تسريبات ترجع لطبيعة تركيز امللكية وكذا متوسط عوائد غري عادية تراكمية يف الفرتة
( )5+.2+واليت تعد مؤشر على عدم كفاءة السوق.
الفرع الثاين :مناقشة نتائج دراسة امكانية وجود متوسط عائد غري عادي تراكمي انتج عن إعالن التغري يف
توزيعات األرابح يف ظل تقلبات السوق املايل األخرية.

من خالل النتائج اليت احلصول عليها فيما يتعلق بفحص رد فعل السوق املايل إلعالانت تغيري توزيعات

ونزوال .ميكن مناقشة ما مت التوصل اليه كما يلي:
صعودا ً
األرابح من خالل حاليت األسواق ً
أوال :مناقشة نتائج أسلوب CAPM

وكما هو مبني يف اجلدول رقم  ،4.4فإن الزايدة يف التوزيعات وحدها من كان فيها متوسط العوائد غري العادية

الرتاكمية لديه داللة إحصائية سواءً يف حالة السوق الصاعد أو النازل ،وهذا يشري إىل وجود متوسط عوائد غري
العادية تراكمية يف حالة الزايدة يف التوزيعات سواءً يف األسواق النازلة أو الصاعدة ،ويف األسواق النازلة يتم حتقيق
متوسطات أكرب .وهذا يدل على أنه عندما تقوم الشركات بزايدة توزيعات األرابح عندما يكون أداء السوق سيئ،
فإهنا إشارة أوضح أبهنا ال تعاين من مشاكل.
ابلنسبة إىل اجملموعات الثالث (الزايدات والنقصان واالستقرار) فقد كانت االختالفات (قيم الفروق بني
أيضا .وهذا ما ال يقدم أي دليل على االستجاابت غري
صعودا وهبوطًا بدون داللة إحصائية ً
السوقني) بني األسواق ً
ونزوال.
صعودا ً
املتماثلة يف األسواق ً

اثنيا :مناقشة نتائج أسلوب OLS

تظهر النتائج املبنية على أسلوب  OLSيف اجلدول رقم  4.5أن ملتوسط العوائد غري العادية الرتاكمية داللة
إحصائية فقط يف حالة الزايدة واالستقرار سواءً يف األسواق النازلة أو الصاعدة ،وهذا يشري إىل وجود متوسط عوائد
غري العادية تراكمية يف حالة الزايدة واالستقرار سواءً يف األسواق النازلة أو الصاعدة ،ويف األسواق النازلة يتم حتقيق
متوسطات أكرب .واليت من املتوقع أن تدل إىل أنه عندما تقوم الشركات ابلزايدة أو االستقرار يف التوزيعات عندما
يكون أداء السوق سيئًا ،فإهنا إشارة أوضح أبهنا حبالة جيدة .وابلرغم من هذه النتائج ،فإن إحصاء Kruskal-
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 Wallisللفرق بني السوقني ليست هلا داللة إحصائية ،مما ال يقدم أي دليل على االستجاابت غري املتماثلة يف
ونزوال.
صعودا ً
األسواق ً
اثلثا :مناقشة نتائج أسلوب BHAR

وكما هو مبني يف اجلدول رقم  ،4.6فان نتائج أسلوب  BHARخمتلفة عن النتائج املتحصل عليها يف

االسلوبني السابقني فيما يتعلق ابلداللة اإلحصائية ملتوسط العوائد غري العادية الرتاكمية ،حيث يف حالة الزايدة
واالخنفاض يف التوزيعات كانت هناك داللة إحصائية وذلك يف حالة السوق النازل فقط ،مما يشري إىل حتقيق متوسط
صعودا وهبوطًا فقد كانت النتائج
عوائد غري عادية تراكمية يف هذه احلالة .ابلنسبة إىل االختالفات بني األسواق
ً
أيضا ابلنسبة للزايدة والنقصان ،وهو ما يبني أن هناك اختالف يف االستجابة ما بني اإلعالن
ذات داللة إحصائية ً

يف حالة السوق الصاعد والسوق النازل .أما يف حالة االستقرار فلم تكن الفروق بني األسواق ذات داللة إحصائية،
ونزوال.
صعودا ً
وابلتايل ،ال تقدم أي دليل على االستجابة غري املتماثلة يف األسواق ً
املطلب الثاين :مناقشة نتائج دراسة الفرضية الثالثة والرابعة:
من خالل هذا املطلب حناول مناقشة نتائج دراسة العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح للشركات
الفرنسية والعوائد غري العادية الرتاكمية ،وهل ختتلف استجابة العوائد غري العادية الرتاكمية لإلعالن عن التغري يف
توزيعات األرابح وفقا لتقلبات السوق املايل األخرية.
الفرع األول :مناقشة نتائج دراسة العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح والعوائد غري العادية
الرتاكمية.
نناقش يف هذا اجلزء النتائج املتحصل عليها انطالق من اجلدول رقم  ،4.7اجلدول رقم  4.8واجلدول رقم
 4.9كما يلي:
أوال :نتائج أسلوب .CAPM

من خالل النتائج املتوصل اليها فإن الزايدة يف قيم التوزيعات املعلنة بـ ـ  %1تؤدي إىل زايدة يف  CARبـ ـ
 ،%0.56بينما التخفيض ب ـ ـ  %1يف التوزيعات املعلنة ستؤدي إىل اخنفاض بـ ـ  ،%0.97وهذا ما يوحي أن

التخفيض له أثر أقوى من الزايدة يف التوزيعات ،وتشري هذه النتائج إىل أن إعالانت التخفيض يف التوزيعات حتتوي
على معلومات أقل أمهية من إعالانت الزايدة يف التوزيعات .وهو ما يتفق مع النتائج املتوصل اليها يف دراسة
( Nassim and Ziv )2001و نتائج دراسة ( .vieira )2005كما نالحظ أن حركة التغري متوازية ،فكل
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زايدة يف التوزيعات تؤدي إىل زايدة العوائد وأن التخفيض يف التوزيعات يؤدي إىل اخنفاض العوائد غري العادية
الرتاكمية .كما تشري نتائجنا إىل أن التغري يف التوزيعات يفسر  %15من العوائد غري العادية احملققة يف فرتة اإلعالن.
اثنيا :نتائج أسلوب .OLS

جاءت نتائج تقدير العوائد غري العادية مقاربة لألسلوب السابق حيث توصلت الدراسة إىل ان التخفيض له

أثر اقوى من الزايدة يف قيم التوزيعات املعلنة ،حيث ان كل  %1ختفيض سرتافقه  %0.9تراجع يف العوائد غري
العادية بينما كل زايدة يف التوزيعات املعلنة سيؤدي إىل ارتفاع يف العوائد غري العادية بـ ـ .%0.6
اثلثا :نتائج أسلوب BHAR

جاءت نتائج هذا األسلوب متوافقة مع نتائج األسلوبني السابقني حيث أن التخفيض يف التوزيعات له أثر
على العوائد غري العادية اقوى من الزايدة ،وابلتايل على ردة فعل السوق املايل .وبشكل عام فإن نتائج االحندار
ابستخدام خمتلف الطرق تؤكد أن معامالت التغري يف توزيعات األرابح إجيابية ،مما يشري إىل أن حجم رد فعل سعر
السهم اإلجيايب (السليب) يزداد مع كثافة املعلومات اإلجيابية (السلبية) اليت يتم نقلها.
الفرع الثاين :مناقشة نتائج التحقق من وجود متوسط عائد غري عادي تراكمي انتج عن إعالن التغري يف
توزيعات األرابح يف ظل تقلبات السوق املايل األخرية.

نناقش يف هذا اجلزء النتائج املتحصل عليها انطالق من اجلدول رقم  ،4.10اجلدول رقم  4.11واجلدول
رقم  ،4.12وابعتبار نتائج أسلوب كل من  CAPMو OLSجاءت متشاهبة فسوف يتم مناقشة نتائجهما يف
آن واحد ،أما أسلوب  BHARفقد كانت نتائجه خمتلفة.
أوال :مناقشة أسلوب  CAPMو:OLS
جاءت نتائج االسلوبني متقاربة ،حيث أظهرت نتائج أسلوب  )OLS( CAPMأبن الزايدة يف التوزيعات
يف ظل السوق النازل تكون أقوى أتثريا من الزايدة يف التوزيعات يف السوق الصاعد ،إال أن املعلمة املتعلقة ابلزايدة
يف التوزيعات يف حالة السوق الصاعد مل تكن لديها معنوية إحصائية يف كال نتائج االسلوبني ،وميكن أن يرجع
السبب إىل أن هذه النتيجة متوقعة .أما يف حالة االخنفاض يف التوزيعات املعلنة فإنه يف ظل السوق الصاعد يكون
األثر أقوى من السوق النازل ،حيث كل %1اخنفاض يف السوق الصاعد سيتسبب يف  %1.25تراجع يف العوائد
غري العادية الرتاكمية ،بينما ينخفض األثر يف السوق النازل إىل .%0.95
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اثنيا :مناقشة نتائج أسلوب:BHAR

جاءت نتائج أسلوب BHARخمتلفة نوعا ما عن األساليب السابقة ،فحسب هذا األسلوب الزايدة يف

التوزيعات بغض النظر عن حالة السوق املايل ليست لديها أي داللة إحصائية ،بينما يف حالة االخنفاض يف التوزيعات
فتم االتفاق مع النتائج السابقة .إال أن قيمة املعلمة السالبة يف حالة االخنفاض يف التوزيعات فيما يتعلق ابلسوق
النازل تدل على هناك عوائد غري عادية موجبة  ،وميكن أن يشري هذا إىل أن املستثمرين يتوقعون أن الشركة لديها
فرص منو لذلك حتتجز أرابح أكثر.
انطالقا من نتائج األساليب الثالثة يتضح أن تقلبات السوق املايل األخرية ال تؤدي إىل اختالف استجابة
السوق املايل الفرنسي لإلعالن عن الزايدة يف التوزيعات ،بسبب أن املعلمة املتعلقة ابلزايدة يف التوزيعات يف حالة
السوق الصاعد مل تكن لديها معنوية إحصائية .أما يف حالة االخنفاض يف التوزيعات املعلنة فإن تقلبات السوق املايل
األخرية تؤثر على استجابة السوق املايل الفرنسي ،وهو ما يتفق مع نتائج كل من دراسة Fuller and
 ،Goldsteinودراسة  Jennifer Conrad and alودراسة Diane Scott Docking et Paul D.
.Koch
املطلب الثالث :مناقشة نتائج دراسة الفرضية اخلامسة والسادسة.
من خالل هذا اجلزء حناول مناقشة نتائج آخر فرضيتني ،حيث تتعلق األوىل بدراسة العالقة بني التغري يف
التوزيعات والتغري يف األرابح املستقبلية وسوف يتم مناقشة النتائج اليت مت احلصول عليها واملتعلقة ابألرابح املستقبلية
بعد سنة جنبا إىل جنب مع األرابح املستقبلية بعد سنتني لفهم أعمق للعالقة السابقة .أما الفرضية األخرى فتتعلق
بدراسة رد فعل السوق املايل لإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح يف ظل أتثري مشاعر املستثمرين.
الفرع األول :مناقشة نتائج دراسة العالقة بني إعالانت التغري يف توزيعات األرابح وتغريات االرابح املستقبلية.

انطالقا من النتائج اليت مت احلصول عليها من اجلدولني رقم  4.13و 4.14املتعلقة ابلعالقة بني إعالانت

التغري يف توزيعات األرابح والتغري يف األرابح املستقبلية سواء بعد سنة أو بعد سنتني ،جند أن معامالت تغري توزيع
األرابح ذات داللة إحصائية ،مما يشري إىل أن إعالانت تغيري توزيعات األرابح تشري إىل تطورات األرابح املستقبلية،
كما يوجد دليل على أن أداء األرابح احلايل له عالقة عكسية أبداء األرابح على املدى القصري (لسنة وسنتني بعد).
نشري إىل أنه ابلنظر اىل املعدل  R2يف اجلدولني ،فإن قيمة هذا املعدل تنخفض ابلنسبة للنموذج االول مقارنة
ابلنموذج الثاين ،وهو ما يدل على ان هناك عالقة بني التغري يف توزيعات األرابح والتغري يف األرابح املستقبلية بعد
سنة بدرجة أقوى مقارنة مع التغري يف األرابح املستقبلية بعد سنتني.
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انطالقا من النتائج السابقة ميكننا دعم وجهة النظر القائلة أبن التغيريات يف توزيعات األرابح حتتوي على
معلومات حول التغيريات املستقبلية لألرابح ،وابلتايل ،ميكن دعم فرضية اإلشارة ،وذلك فيما يتعلق ابالخنفاض يف
التوزيعات ،حيث االخنفاض يف التوزيعات يشري إىل اخنفاض يف األرابح املستقبلية .وتتفق هاته النتائج مع نتائج كل
من دراسة ( Vieira )2005ودراسة ( ،Viswanath )2002بينما ختتلف هذه النتائج مع نتائج دراسة كل
من ( Benartzi et al )2005ودراسة  Michaely ،Grullonو )2002( Swaminathan
من خالل نتائج امللحق رقم  02جند أن إعالانت الزايدة يف توزيعات األرابح هلا عالقة فقط ابألرابح
املستقبلية ،أما مستوى األرابح احلالية فليست هلا أي عالقة ،أما ابلنسبة لإلعالن عن االخنفاض يف التوزيعات فله
عالقة مبستوى كل من األرابح احلالية واملستقبلية (خاصة بعد سنة) ألن معامل التحديد مرتفع ابلنسبة لنموذج
االحندار املتعلق ابألرابح احلالية واالرابح املستقبلية بعد سنة أما معامل التحديد لنموذج األرابح املستقبلية بعد
سنتني منخفض مقارنة بذلك.
انطالقا مما سبق نستنتج أن إعالانت الشركة حول الزايدة يف توزيعات األرابح ترسل بعض املعلومات إىل
السوق عن األرابح املستقبلية ،ولكن ليس عن مستوى األرابح احلالية .حيث جند عالقة عكسية بني االعالن عن
الزايدة يف التوزيعات وتطورات األرابح املستقبلية (خاصة بعد سنة) وهو ما يتفق مع نتائج (Grullon )2002
 . Gustavo and alويتناقض هذا مع النتائج املتوقعة على أساس افرتاضات نظرية اإلشارة لتوزيعات األرابح،
وميكن تفسريه على أنه داللة على أنه حماولة لتقليد الشركات ذات األداء األفضل .فوف ًقا لنموذج إشارات ميلر وروك
( )1985ستعاقب الشركات اليت حتاكي زوراً إشارات األداء اخلاصة ابلشركات ذات األداء األعلى ابلسوق حاملا
يتم االعرتاف ابإلشارة الزائفة .ابإلضافة إىل ذلك ،فإنه ميكن تفسري هذه العالقة السلبية على أساس فرضية النضج
اليت اقرتحها ( ،Grullon Gustavo and al )2002حيث بناءً على هذه الفرضية قد تؤدي زايدة األرابح

املوزعة إىل نقل معلومات حول اخنفاض يف فرص االستثمار ،أو اخنفاض متوقع يف العائد على األصول أو اخنفاض
أيضا حول اخنفاض مستوى اخلطر بسبب االستثمارات األقل خطورة ،أي
يف معدل منو األرابح ،ونقل معلومات ً
أن الشركة تضحي بنسبة من ارابحها وببعض فرص النمو مما يؤدي إىل اخنفاض مستوى تطور أرابحها يف املستقبل.
من بني النتائج اليت مت التوصل اليها أنه ميكن القول إن الشركات الفرنسية تويل أمهية لألخبار السيئة ،فبالنسبة
لإلعالن عن االخنفاض يف التوزيعات ال تقرر الشركة ذلك اال إذا كانت على علم ابخنفاض تطور مستوى األرابح
احلالية واملستقبلية (خاصة بعد سنة) ،وهو ما يعين قبول فرضية االشارة .بناءا على هذه النتيجة ميكن الرجوع إىل
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نتائج الفرضية االوىل حيث االخنفاض يف التوزيعات مل تكن هناك أي عوائد غري عادية وذلك ألن املستثمرين مدركني
االخنفاض يف حجم األرابح وما له من أثر على قرارات توزيع األرابح.
الفرع الثاين :مناقشة نتائج دراسة أتثري مشاعر املستثمرين على العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح
والعوائد غري العادية الرتاكمية.
أوال :مناقشة أسلوب  CAPMو:OLS
جاءت نتائج االسلوبني متقاربة ،حيث أظهرت نتائج أسلوب CAPMو OLSأنه ال يوجد أي دليل
على أن مشاعر املستثمرين تؤثر على استجابة سعر السهم لألخبار املتعلقة بتغري توزيعات األرابح ،حيث ليس
للمعامالت أي داللة إحصائية .كما أن معامل التحديد يف كال النموذجني اخنفض إبدخال متغري املشاعر ()9%
مقارنة مع معامل التحديد يف النموذج األساسي (.)15%
اثنيا :مناقشة نتائج أسلوب:BHAR
جاءت النتائج خمتلفة متاما عن األساليب السابقة ،حيث املعامل املتعلق ابلزايدة يف التوزيعات ليست له أي
داللة إحصائية ،مما يدل على أن مشاعر املستثمرين ال تؤثر على استجابة سعر السهم لألخبار اجليدة .أما معامل
االخنفاض يف التوزيعات فقد كانت له معنوية إحصائية قبل وبعد ادخال متغرية املشاعر ،وقيمة املعامل تنخفض عند
ادخال متغرية املشاعر ،وهذا مؤشر على أن حساسية سعر السهم لألخبار السيئة لتوزيعات األرابح تكون أقل عندما
تتزايد املشاعر .كما أن قيمة معامل املتغري  SIZEذات داللة إحصائية ،وهو مؤشر على أن عوائد األسهم الكبرية
أصغر من تلك لألسهم الصغرية خالل فرتة العينة.
ابلرغم من النتائج السابقة إال أنه ال ميكن أتكيدها نظرا ألن معامل التحديد اخنفض ابلنسبة إىل النموذج
االحنداري الذي اضفنا فيه أتثري متغرية املشاعر والذي كان بقيمة  %9مقارنة ابلنموذج األساسي حيث كانت
قيمته .%20
انطالقا من نتائج األساليب الثالثة ميكن القول أنه ال يوجد دليل قوي على أن مشاعر املستثمرين تؤثر على
رد فعل السوق إلعالانت تغيري توزيعات األرابح للشركات الفرنسية .وهو ما خيتلف عن نتائج الدراسات السابقة
اليت مت االعتماد عليها يف حبثنا ما عدا ما توصلت له دراسة ( Vieira )2005حول السوق الربتغايل والفرنسي،
وميكن أن يرجع سبب عدم وجود أتثري للمشاعر إىل طبيعة العينة املدروسة واملتمثلة يف الشركات املدرجة يف املؤشر
 CAC 40واليت تتميز ابرتفاع رمسلتها البورصية والسيولة العالية ألسهمها ،حيث اتفقت العديد من الدراسات إىل
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أن اتثري املشاعر يظهر أكثر ابلنسبة إىل األسهم الصغرية ،األسهم الشابة ،األسهم ذات التقلبات املرتفع ،أسهم
النمو ،األسهم املتعثرة ،واألسهم غري املرحبة واليت ال توزع فيها األرابح.
خالصة:

من خالل النتائج املتحصل عليها وابستخدام الثالث طرق املذكورة سابق وبعد مناقشة النتائج ميكن استخراج
جمموعة من النتائج العامة كما يلي:
 تدعم قيم متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية لفرتة اإلعالن ملدة ثالثة أايم فقط فرضية حمتوى سياسة توزيع
األرابح يف سوق املال الفرنسي ،واليت تدعم الفرضية القائلة أبن تغري توزيع األرابح يوصل معلومات جديدة
مهمة للسوق .يتفق هذا مع النتائج املتوقعة على أنه ميكن استخدام توزيع األرابح كجهاز إشارة.
 وجدان دليالً على أن إعالانت الزايدة يف توزيعات األرابح فقط تؤدي إىل زايدة يف متوسط العوائد غري
العادية الرتاكمية ،وذلك انطالقا من اغلب األساليب املستخدمة ،ولكن االستقرار يف التوزيعات كان له
دعما ضعي ًفا حملتوى املعلومات
أتثري انطالقا من نتائج أسلوبني وعند مستوى معنوية  ،%10وابلتايل جند ً
اخلاص ابستقرار توزيع األرابح؛
أيضا إىل أن إعالن االخنفاض يف توزيع األرابح ليس لديه أتثري على رد فعل السوق
 تشري نتائج الدراسة ً
املايل الفرنسي وهذا إبمجاع األساليب املستخدمة ،واليت ميكن أن يرجع السبب يف ذلك ،إىل أن احداث
االخنفاض يف التوزيعات كانت منحصرة خالل سنيت  2010و 2011ونظرا لكون هذه الفرتة جاءت
بعد اخلروج من االزمة مباشرة فمن املمكن أن يكون املستثمر الفرنسي متوقع هلذه االخنفاضات لذلك ال
يوجد أي ردة فعل؛
 تشري النتائج املتحصل عليها واملتعلقة بوجود متوسط عوائد غري عادية تراكمية انجتة عن اإلعالن عن التغري
يف التوزيعات حسب حالة السوق املايل ،أبنه يوجد دليل ضعيف على االستجاابت غري املتماثلة يف األسواق
ونزوال؛
صعودا ً
ً
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 نتائج االحندار املتعلقة أبثر اإلعالن عن التغري يف التوزيعات والعوائد غري العادية تبني أن تغريات توزيعات
األرابح ترتبط بتفاعل السوق التايل يف نفس االجتاه جلميع األنواع املختلفة من إعالانت تغيري األرابح،
قواي لفرضية إشارات توزيعات األرابح؛
دعما ً
لذلك جند ً
 نتائج االحندار املتعلقة أبثر اإلعالن عن التغري يف التوزيعات والعوائد غري العادية حسب حالة السوق املايل
أظهرت أبن الزايدة يف التوزيعات يف ظل السوق النازل تكون أقوى أتثريا من الزايدة يف التوزيعات يف السوق
الصاعد ،حيث املعلمة املتعلقة ابلزايدة يف التوزيعات يف حالة السوق النازل لديها معنوية إحصائية .أما يف
حالة االخنفاض يف التوزيعات املعلنة فإنه يف ظل السوق الصاعد يكون األثر أقوى من السوق النازل ،وهذا
وفقا لنتائج أسلوب CAPMو ،OLSأما نتائج أسلوب BHARجاءت خمتلفة نوعا ما عن األساليب
السابقة ،فحسب هذا األسلوب الزايدة يف التوزيعات بغض النظر عن حالة السوق املايل ليست لديها أي
داللة إحصائية ،بينما يف حالة االخنفاض يف التوزيعات فتم االتفاق مع النتائج السابقة .إال أن قيمة املعلمة
السالبة يف حالة االخنفاض يف التوزيعات فيما يتعلق ابلسوق النازل تدل على هناك عوائد غري عادية موجبة،
وميكن أن يشري هذا إىل أن املستثمرين يتوقعون أن الشركة لديها فرص منو لذلك حتتجز أرابح أكثر.
 ابلنسبة إىل النتائج املتعلقة بدراسة العالقة بني التغري يف التوزيعات وتغريات األرابح املستقبلية تشري نتائجنا
إىل أن إعالانت الشركة حول الزايدة يف توزيعات األرابح ترسل بعض املعلومات إىل السوق عن األرابح
املستقبلية ،ولكن ليس عن مستوى األرابح احلالية .حيث جند عالقة عكسية بني االعالن عن الزايدة يف
التوزيعات وتطورات األرابح املستقبلية (خاصة بعد سنة) ،أما ابلنسبة لالخنفاض يف التوزيعات فله عالقة
مبستوى كل من األرابح احلالية واملستقبلية (خاصة بعد سنة) وهي عالقة طردية.
 ابلنسبة إىل نتائج االحندار املتعلقة أبثر اإلعالن عن التغري يف التوزيعات والعوائد غري العادية يف ظل مشاعر
املستثمرين أظهرت نتائج أسلوب  CAPMو OLSأنه ال يوجد أي دليل على أن معنوايت املستثمرين
تؤثر على استجابة سعر السهم لألخبار املتعلقة بتغري توزيعات األرابح ،أما األسلوب الثالث فتتفق مع
نتائج االسلوبني السابقني يف حالة الزايدة يف التوزيعات ،أما يف حالة االخنفاض يف التوزيعات فإن حساسية
سعر السهم تكون أقل عندما تتزايد املعنوايت ،وابلرغم من هذه النتائج السابقة إال أنه ال ميكن أتكيدها
نظرا ألن معامل التحديد اخنفض ابلنسبة إىل النموذج االحنداري الذي اضفنا فيه أتثري متغرية املشاعر والذي
كان بقيمة  %9مقارنة ابلنموذج األساسي حيث كانت قيمته .%20
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اخلامتة:

حاولنا من خالل هذا البحث-بقدر اإلمكان-معاجلة موضوع اإلعالن عن سياسة توزيع األرابح وأتثريها
على السوق املايل كأحد املواضيع اليت مازال البحث قائما فيها ابلرغم من عديد الدراسات اليت أجريت عليها.
حيث متثلت اإلشكالية املطروحة يف :إىل أي مدى ميكن أن يؤثر اإلعالن عن سياسة توزيع األرابح على رد فعل
السوق املايل؟ لذلك تطلب البحث معاجلة هذه اإلشكالية عرب أربعة فصول ابستخدام املنهج واألدوات املشار إليها
آنفا ،انطالقا من الفرضيات املعتمدة .وملعاجلة هذه اإلشكالية مت االعتماد على سياسة التوزيع النقدي ،وذلك
ابلرتكيز على اإلعالن عن التغري يف التوزيعات النقدية ابعتبار التغري يفسر أكثر احملتوى اإلعالمي من التوزيعات
النقدية يف حد ذاهتا .وقد مت استخدام منوذج بسيط يقوم على افرتاض أن توزيعات أرابح العام احلايل تساوي توزيعات
أرابح العام السابق ،وابلتايل فإن التغري غري املتوقع يف توزيعات األرابح هو عبارة عن الزايدة أو االخنفاض يف األرابح
املوزعة ،وبناء على ذلك جرى تقسيم شركات العينة حسب االحداث إىل شركات أعلنت عن أخبار جيدة (زايدة
يف التوزيعات) ،وشركات أعلنت عن أخبار سيئة (اخنفاض يف التوزيعات) وشركات حافظت على نفس مستوى
التوزيعات ،وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من  153حدث لـ ـ(  )39شركة مسامهة مدرجة يف املؤشر
 CAC40للفرتة من  2010إىل .2015
تعرب األحداث الثالثة يف التوزيعات عن املتغريات الرئيسية املستقلة واليت تعكس سياسة توزيع األرابح ،ومن
مث دراسة أتثري هذه املتغريات األخرية على رد فعل السوق املايل واليت مت التعبري عنه ابلعوائد غري العادية الرتاكمية
لشركات العينة .حيث حاول هذا البحث معاجلة إشكالية املوضوع من خالل دراسة رد فعل السوق املايل لإلعالن
عن التغري يف توزيعات األرابح والتعرف على أتثري كل من تقلبات السوق املايل األخرية ومشاعر املستثمرين على رد
فعل السوق املال هلذا اإلعالن .كما متت دراسة العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح والتغريات الالحقة
لألرابح .وعلى هذا األساس جاء هذا البحث ليسلط الضوء على أمهية قرار توزيع األرابح ابلنسبة ملسريي الشركة
ومستثمريها ،ابعتباره قرارا اسرتاتيجي له أتثريه على قيمة الشركة ،وحيمل يف طياته إشارة لألرابح املستقبلية ،ابإلضافة
إىل التأكد من مدى صحة فرضية اإلشارة لتوزيعات األرابح .وهكذا متكنا من الوصول إىل عدة نتائج نوجزها يف
هذه اخلامتة إىل نتائج البحث واختبار فرضياته ،التوصيات وآفاق البحث.
أوال :نتائج البحث واختبار فرضياته
توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج النظرية والتطبيقية ،واليت م ّكنتنا من قبول أو رفض كل فرضية مت
وضعها يف مستهل البحث ،وفيما يلي تلخيص هلذه النتائج ،واملتمثلة يف االستنتاجات الرئيسية التالية:
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أ-

النتائج النظرية:

بناء على ما جاء يف اجلانب النظري للموضوع مت استخراج النقاط التالية:
 تتمثل سياسة التوزيع يف قرار الشركة بشأن املفاضلة بني توزيع األرابح على املسامهني وبني احتجاز تلك
األرابح بغرض إعادة استثماره ،حيث تتاح للمسري العديد من األنواع لسياسة توزيع األرابح وذلك اما يف
شكل توزيعات نقدية او توزيعات يف صورة أسهم .وعندما خيطط املسري املايل لسياسة التوزيعات املستقبلية
جيب أن أيخذ يف احلسبان جمموعة من العوامل مثل الفرص االستثمارية املتاحة ،فرص النمو ،حجم األرابح
ومدى توفر السيولة ،عامل الضريبة ،ابإلضافة إىل عوامل أخرى؛
 السوق املايل هو جمال يتكون من جمموعة من األجهزة واملؤسسات اليت تعمل على مجع األموال من أصحاب
الفائض حنو أصحاب العجز املايل ،إما بطريق مباشـر ،أو غري مباشر ،وذلك عن طريق إصدار وتداول
جمموعة من األدوات املالية مبختلف أشكاهلا وآجاهلا ،وميكن القول ان السوق املايل كفء اذا كان حيتوي
على أعداد كبرية من املتدخلني الراشدين والراغبني يف تعظيم أرابحهم ،وتكون أسعار األوراق املالية به
تعكس مجيع املعلومات املتاحة املتعلقة ابألحداث املاضية ،اجلارية واملتوقعة ،وابلتايل لن يتمكن أي من
املتعاملني من أن حيقق عائدا غري عاداي يفوق ما حيققه أقرانه؛
 مت إجياد حاالت من الشذوذ يف نظرايت السوق الكفؤة فضال عن التشوهات املالحظة عند تطبيقها يف
سوق األوراق املالية ممـا دفـع ابلعديـد مـن االقتصـاديني إلـى البحـث عـن بـديل هلا ،يكـون قـادر علـى تفسـري
هـذه املشـاكل وإلجياد حلـول هلـا .لذا ظهر علم املالية السلوكية الذي يسعى إىل فهم كيفية أتثري السلوك
البشري ومشاعر املستثمرين على عملية صنع القرار؛
 عادة ما يتم حتديد سياسة توزيع األرابح بعد النظر إىل االحتياجات النقدية املستقبلية للشركة ،خاصة إذا
كانت لتمويل فرص استثمارية متكن الشركة من زايدة معدالت النمو يف أرابحها املستقبلية ،وبذلك فاختاذ
قرار بزايدة األرابح املوزعة البد أن يتم بعد التأكد من قدرة الشركة على االستمرار يف توزيع هذا املستوى
اجلديد من األرابح على املسامهني .وفقا لنماذج االشارة لتوزيعات االرابح ،تشري هذه النماذج إىل أن
التوزيعات النقدية قد تكون مفيدة كإشارات لتدفق األرابح املستقبلية للشركة .ومع ذلك ،فهم يفرتضون
أن توزيعات األرابح هي آلية اإلشارة الوحيدة .وللتغلب على بعض نقاط الضعف يف هذه النماذج ،طور
العديد من املؤلفني نظرايت مرتبطة بظاهرة االشارة ،حيث قاموا بتحليل العديد من العوامل ،مثل اإلنتاجية
ومستوى املخاطرة واألرابح السابقة ومعدالت الضريبة وغري ذلك من العوامل.

153

اخلامتة
ب-

النتائج التطبيقية :توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج بناء على ما مت اختباره من فرضيات .وميكن
توضيح هاته النتائج وقبول الفرضيات أو رفضها من خالل النقاط التالية:

 بناء على قيم متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية لفرتة اإلعالن ملدة ثالثة أايم فقط ميكن القول أن هناك
حمتوى اعالمي لتوزيعات األرابح يف سوق املال الفرنسي ،واليت تدعم الفرضية القائلة أبن تغريات توزيعات
األرابح توصل معلومات جديدة مهمة للسوق .يتفق هذا مع النتائج املتوقعة على أنه ميكن استخدام
توزيعات األرابح كجهاز إشارة؛
 ابلنسبة لفرضية احملتوى االعالمي ،وجدان دليال على أن إعالانت الزايدة يف توزيعات األرابح فقط تؤدي
إىل زايدة يف متوسط العوائد غري العادية الرتاكمية ،وذلك انطالقا من اغلب األساليب املستخدمة ،ولكن
االستقرار يف التوزيعات كان له أتثري انطالقا من نتائج أسلوبني وعند مستوى معنوية  ،%10وابلتايل جند
دعما ضعيفا حملتوى املعلومات اخلاص ابستقرار توزيع األرابح؛
 تشري نتائج الدراسة أيضا إىل أن إعالانت االخنفاض يف توزيع األرابح ليس لديها أتثري على رد فعل السوق
املايل وهذا إبمجاع األساليب املستخدمة ،واليت ميكن أن يرجع السبب يف ذلك ،إىل أن احداث االخنفاض
يف التوزيعات كانت منحصرة خالل سنيت  2010و 2011ونظرا لكون هذه الفرتة جاءت بعد اخلروج
من االزمة مباشرة فمن املمكن أن يكون املستثمر الفرنسي متوقع هلذه االخنفاضات لذلك ال يوجد أي رد
فعل .وهو ما يتفق مع نتائج دراسة (Yaovi Sélom ABETONYO)2016؛
 انطالقا مما سبق ميكن القول أبن هناك متوسط عوائد غري عادية تراكمية تزامنت مع أحداث اإلعالن عن
الزايدة يف التوزيعات للشركات الفرنسية ،ومنه ميكننا قبول الفرضية األوىل فيما يتعلق ابإلعالن عن الزايدة
يف التوزيعات فقط؛
 اختلفت النتائج املتعلقة بوجود متوسط عائد غري عادي تراكمي انتج عن اإلعالن عن التغري يف توزيع
األرابح للشركات الفرنسية يف ظل تقلبات السوق املايل األخرية وفقا لألساليب املستخدمة ،وكان االتفاق
فقط فيما يتعلق بوجود متوسط عائد غري عادي تراكمي يف حالة الزايدة يف التوزيعات يف حالة السوق
الصاعد .أما ابلنسبة لوجود دليل على االستجاابت غري املتماثلة يف األسواق صعودا ونزوال فلم جند دليل
عل ذلك وفقا لنتائج أسلوب كل من  CAPMو .OLSوهو ما يدعم منظور تسعري األصول ،أما نتائج
أسلوب  BHARفتبني عكس ذلك ،وبناء عليه فإنه لدينا دعم ضعيف للفرضية الفرعية الثانية؛
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 نتائج االحندار املتعلقة أبثر اإلعالن عن التغري يف التوزيعات والعوائد غري العادية الرتاكمية تسمح لنا بدعم
فرضية نظرية االشارة أبن تغري توزيع األرابح يرتبط بتفاعل السوق التايل يف نفس االجتاه جلميع األنواع
املختلفة من إعالانت التغري يف توزيع األرابح ،وهذا ما يشري إىل أن حجم رد فعل سعر السهم اإلجيايب
(السليب) يزداد مع كثافة املعلومات اإلجيابية (السلبية) اليت يتم نقلها .كما تشري نتائجنا إىل أن اإلعالن عن
االخنفاض يف التوزيعات له أثر على العوائد غري العادية الرتاكمية اقوى من اإلعالن عن الزايدة ،وابلتايل
على ردة فعل السوق املايل ،وهو ما يتفق مع النتائج املتوصل اليها يف دراسة (Nassim and )2001
 Zivو نتائج دراسة (Vieira )2005؛
 مما سبق ميكن القول أبن هناك عالقة طردية بني اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية
والعوائد غري العادية الرتاكمية ،وابلتايل ميكن قبول الفرضية الفرعية الثالثة؛
 أما نتائج االحندار املتعلقة أبثر اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح للشركات الفرنسية وفقا لتقلبات السوق
املايل األخرية على العوائد غري العادية الرتاكمية فقد أظهرت أبن الزايدة يف التوزيعات يف ظل السوق النازل
تكون أقوى أتثريا من الزايدة يف التوزيعات يف السوق الصاعد ،حيث املعلمة املتعلقة ابلزايدة يف التوزيعات
يف حالة السوق النازل لديها معنوية إحصائية .أما يف حالة االخنفاض يف التوزيعات املعلنة فإنه يف ظل
السوق الصاعد يكون األثر أقوى من السوق النازل ،وهذا وفقا لنتائج أسلوب CAPMو ،OLSأما
نتائج أسلوب BHARجاءت النتائج خمتلفة نوعا ما عن األساليب السابقة ،فحسب هذا األسلوب
الزايدة يف التوزيعات بغض النظر عن حالة السوق املايل ليست لديها أي داللة إحصائية ،بينما يف حالة
االخنفاض يف التوزيعات فتم االتفاق مع النتائج السابقة .إال أن قيمة املعلمة السالبة يف حالة االخنفاض يف
التوزيعات فيما يتعلق ابلسوق النازل تدل على هناك عوائد غري عادية موجبة ،وميكن أن يشري هذا إىل أن
املستثمرين يتوقعون أن الشركة لديها فرص منو لذلك حتتجز أرابح أكثر ،وهو ما يتفق مع نتائج كل من
دراسة  ،Fuller and Goldsteinودراسة  Jennifer Conrad and alودراسة Diane Scott
Docking et Paul D. Koch؛
 مما سبق ميكن القول أبنه يوجد اختالف يف أتثري اإلعالن عن التغري يف توزيع األرابح على رد فعل السوق
املايل بناء على ظروف السوق املايل (صعودي ونزويل) ،وذلك يف حالة االخنفاض يف التوزيعات ،حيث يف
ظل السوق الصاعد يكون األثر أقوى من السوق النازل ،أما يف حالة الزايدة يف التوزيعات فال يوجد دليل
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قوي على أتثري تقلبات السوق املايل األخرية .ومنه ميكن قبول الفرضية الفرعية الرابعة ابلنسبة لإلعالن

عن االخنفاض يف التوزيعات؛

 ابلنسبة إىل النتائج املتعلقة ابلنموذج االحنداري الذي يدرس العالقة بني التغري يف التوزيعات وتغريات األرابح
املستقبلية توصلنا إىل أن إعالانت تغيري توزيعات األرابح تشري إىل تطورات األرابح املستقبلية ،وأن هذه
العالقة هي أقوى ابلنسبة إىل التغري يف األرابح املستقبلية بعد سنة من االعالن مقارنة مع التغري يف األرابح
املستقبلية بعد سنتني .كما يوجد دليل على أن تطور األرابح احلايل له عالقة عكسية بتطور األرابح على
املدى القصري (لسنة وسنتني بعد اإلعالن عن التغري يف التوزيعات)؛
 ابلنظر إىل نتائج االخنفاض والزايدة يف التوزيعات كل على حدا ،تشري نتائجنا إىل أن هناك عالقة بني
االخنفاض يف التوزيعات واالخنفاض يف األرابح املستقبلية ،وهو ما يدعم وجهة النظر القائلة أبن التغريات
يف توزيعات األرابح حتتوي على معلومات حول التغيريات املستقبلية لألرابح .وابلتايل ،ميكن دعم فرضية
اإلشارة ،وتتفق هاته النتائج مع نتائج كل من دراسة ( Vieira )2005ودراسة ()2002
 ،Viswanathبينما ختتلف هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من ( Benartzi et al )2005ودراسة
( Grullon Gustavo and al )2002؛
 ابلنسبة لإلعالن عن االخنفاض يف التوزيعات تبني نتائجنا أن له عالقة أيضا مبستوى األرابح احلالية وهي
عالقة طردية ،إال أن عالقة االخنفاض يف التوزيعات بكل من األرابح احلالية واالرابح املستقبلية بعد سنة
من االعالن أقوى من عالقته ابألرابح املستقبلية بعد سنتني من االعالن ،وذلك وفقا لقيم معامل التحديد؛
 انطالقا مما سبق ميكن القول أبن الشركات تويل أمهية لألخبار السيئة ،فبالنسبة لإلعالن عن االخنفاض يف
التوزيعات ال تقرر الشركة ذلك اال إذا كانت على علم ابخنفاض يف تطور مستوى األرابح احلالية واملستقبلية
(خاصة بعد سنة) ،وهو ما يعين قبول فرضية نظرية االشارة .بناءا على هذه النتيجة ميكن الرجوع إىل نتائج
الفرضية االوىل حيث االخنفاض يف التوزيعات مل تكن هناك أي عوائد غري عادية وذلك ألن املستثمرين
مدركني االخنفاض يف حجم األرابح وما له من أثر على قرارات توزيع األرابح؛
 أما ابلنسبة إىل النتائج املتعلقة ابلزايدة يف التوزيعات فقد توصلت نتائجنا إىل أن هذه االعالانت هلا عالقة
عكسية مع تطورات األرابح املستقبلية ،كما أن إعالانت الزايدة يف توزيعات األرابح هلا عالقة فقط ابألرابح
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املستقبلية ،أما مستوى األرابح احلالية فليست هلا أي عالقة ،انطالقا مما سبق نستنتج أن إعالانت الشركة
حول الزايدة يف توزيعات األرابح ترسل بعض املعلومات إىل السوق عن األرابح املستقبلية ،ولكن ليس عن
مستوى األرابح احلالية .حيث يشري االعالن عن الزايدة يف التوزيعات إىل اخنفاض يف مستوى األرابح
املستقبلية وهو ما يتفق مع نتائج ( .Grullon Gustavo and al )2002ويتناقض هذا مع النتائج
املتوقعة على أساس افرتاضات نظرية اإلشارة لتوزيعات األرابح ،وميكن تفسري هاته النتيجة أبهنا هاته
الشركات حتاول تقليد الشركات ذات األداء األفضل .فوفقا لنموذج إشارات ميلر وروك ( )1985ستعاقب
الشركات اليت حتاكي زورا إشارات األداء اخلاصة ابلشركات ذات األداء األعلى ابلسوق حاملا يتم االعرتاف
ابإلشارة الزائفة .ابإلضافة إىل ذلك ،فإنه ميكن تفسري هاته العالقة السلبية على أساس فرضية النضج اليت
اقرتحها ( ، Grullon Gustavo and al )2002حيث بناءا على هذه الفرضية قد تؤدي زايدة
األرابح املوزعة إىل نقل معلومات حول اخنفاض يف فرص االستثمار ،أو اخنفاض متوقع يف العائد على
األصول أو اخنفاض يف معدل منو األرابح ،ونقل معلومات أيضا حول اخنفاض مستوى اخلطر بسبب
االستثمارات األقل خطورة ،أي أن الشركة تضحي بنسبة من ارابحها وببعض فرص النمو مما يؤدي إىل
اخنفاض مستوى تطور أرابحها يف املستقبل؛
 كما تبني النتائج أن اإلعالن عن الزايدة يف التوزيعات له عالقة عكسية مع التغري يف األرابح املستقبلية،
إال أن هذه العالقة أقوى ابلنسبة إىل االرابح املستقبلية بعد سنة من االعالن مقارنة ابألرابح املستقبلية بعد
سنتني من االعالن ،وذلك وفقا لقيم معامل التحديد؛
 بشكل عام تشري نتائج االحندار إىل أن اإلعالن عن التغري يف توزيعات األرابح يشري إىل التغري يف األرابح
املستقبلية يف نفس االجتاه ابلنسبة إىل اإلعالن عن االخنفاض ،لذلك جند دعما قواي لفرضية اإلشارة
لتوزيعات األرابح ،وهذا يتفق مع ما توقعناه .ومنه ميكن قبول الفرضية الفرعية اخلامسة فيما يتعلق
ابالخنفاض يف التوزيعات؛
 ابلنسبة إىل نتائج االحندار املتعلقة بتأثري مشاعر املستثمرين على العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيع
األرابح للشركات الفرنسية والعوائد غري العادية الرتاكمية أظهرت نتائج أسلوب  CAPMو OLSأنه ال
يوجد أي دليل على أن مشاعر املستثمرين تؤثر على استجابة سعر السهم لألخبار املتعلقة بتغري توزيعات
األرابح ،أما األسلوب الثالث فتتفق مع نتائج االسلوبني السابقني يف حالة الزايدة يف التوزيعات ،أما يف
حالة االخنفاض يف التوزيعات فإن حساسية سعر السهم تكون أقل عندما تتزايد املشاعر ،وابلرغم من هذه
النتائج السابقة إال أنه ال ميكن أتكيدها نظرا ألن معامل التحديد اخنفض ابلنسبة إىل النموذج االحنداري
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الذي اضفنا فيه أتثري متغرية املشاعر مقارنة ابلنموذج األساسي ،وميكن أن يرجع السبب يف عدم وجود
لتأثري املشاعر إىل طبيعة العينة املدروسة واملتمثلة يف الشركات املدرجة يف املؤشر  CAC 40واليت تتميز
ابرتفاع رمسلتها البورصية والسيولة العالية ألسهمها ،حيث اتفقت العديد من الدراسات إىل أن أتثري املشاعر
يظهر أكثر ابلنسبة إىل األسهم الصغرية ،األسهم الشابة ،األسهم ذات التقلبات املرتفعة ،أسهم النمو،
األسهم املتعثرة ،واألسهم غري املرحبة واليت ال توزع فيها األرابح ،وذلك مقارنة ابألسهم الكبرية؛
 مما سبق ميكن القول أبنه ال يوجد أي أتثري ملشاعر املستثمرين على العالقة بني اإلعالن عن التغري يف توزيع
األرابح للشركات الفرنسية والعوائد غري العادية الرتاكمية ،وابلتايل ميكن رفض الفرضية الفرعية السادسة؛
 ابلنسبة ألساليب دراسة احلدث فان النتائج جاءت متشاهبة يف البعض األحيان وخمتلفة أحياان أخرى،
وميكن أن نرجع السبب يف اختالف بعض النتائج إىل صغر حجم العينة ،حيث أغلب الدراسات اليت
استخدمت أكثر من أسلوب وحتصلت على نتائج متقاربة ،وابلتايل كانت توصياهتم أبنه ميكن اختيار أي
أسلوب مادام املعلومات موثوق هبا وحجم العينة جيد.
اثنيا :توصيات الدراسة:
ميكن تقدمي بعض التوصيات انطالقا من هذه الدراسة واليت يتم توجيهها أوال إىل املستثمرين ،واحملللني املاليني
وعموم املتعاملني يف السوق املايل الفرنسي ،خاصة الذين تتشكل حمفظتهم االستثمارية من الشركات املدرجة يف
املؤشر  CAC 40وتتمثل أهم التوصيات فيما يلي:
 عند الرغبة ابختاذ قرار استثماري ما ،ضرورة األخذ بعني االعتبار املعلومات املتعلقة ابإلعالن عن توزيعات
األرابح النقدية والتغري فيها؛
 عدم اعطاء اهتمام كبري للعناصر السلوكية (عدم متابعة تصرفات املنافسني واملستثمرين اآلخرين) عند اختاذ
قرارات االستثمار داخل سوق املال الفرنسي؛
 ابإلضافة إىل ذلك نوصي املستثمرين مبحاولة حتديد مىت ميكن أن يكون إعالن الزايدة يف توزيع األرابح
خربا سيئا ،ومىت ميكن أن يكون إعالن االخنفاض يف توزيع األرابح خربا سارا.
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اخلامتة
اثلثا :آفاق الدراسة:

لقد حاولنا يف هذا البحث تغطية بعض اجلوانب املتعلقة مبوضوع احملتوى اإلعالمي لسياسة توزيع األرابح،
ومن خالل ذلك ميكن أن نقدم بعض النقاط اليت ميكن أن تطور املوضوع احلايل أو تشكل مواضيع جديدة للبحث
تساهم بدورها يف اثراء هذا املوضوع منها:
 إعادة اجراء الدراسة لعينة أكرب ولفرتة أطول حىت ميكن تعميم النتائج؛
 إن العالقة السلبية إلعالانت الزايدة يف توزيعات األرابح وتغريات االرابح املستقبلية ،تدفعنا ملزيد من البحث
حول هذه الظاهرة وأسباهبا .وحماولة اجراء دراسة أعمق للتأكد أكثر من فرضية النضج وذلك بدراسة
العالقة بني تغريات توزيعات األرابح واألداء التشغيلي املستقبلي للشركة من خالل دراسة النفقات الرأمسالية
والتغريات يف منو املبيعات؛
 إعادة اجراء الدراسة ابستخدام دراسة احلدث طويلة االجل للمسامهة يف تفسري النظرية املالية السلوكية ،مع
االخذ بعني االعتبار ان يكون حجم العينة كبري للتمكن من تقسيمها حسب خمتلف املتغريات مثل حجم
الشركة وغري ذلك؛
 ادخال متغري تركيز امللكية ،امللكية العائلية وغري ذلك ملعرفة مدى أثرها على رد فعل السوق املايل ،وهل
هناك تسريبات خاصة إذا كانت السوق تتمتع مبثل هذا النوع من تركيز امللكية خاصة يف األسواق العربية؛
 إعادة اجراء الدراسة يف األسواق العربية نظرا ألمهية أسلوب دراسة احلدث يف تفسري وإعطاء نتائج أكثر
دقة لقرارات الشركات وابقي االحدث األخرى كتجزئة األسهم ،إعادة شراء األسهم واندماج الشركات
وغريها من االحداث اليت ميكن أن تؤثر على الشركات بشكل خاص أو السوق ككل؛
 حماولة اجراء الدراسة أبخذ بعني االعتبار موضوع التداول عايل الرتدد Trading a haute fréquence

كونه قد يشكل تفسري منطقي لبعض النتائج ،خاصة مقاربة اسرتاتيجية اشرتى واحتفظ  BHARواليت
على أساسها مت تقدير رد فعل السوق حيث تنقص قدرهتا على التفسري نظرا للتطورات احلاصلة يف التداول
يف األسواق املالية ابستخدام خوارزميات متطورة للغاية متكن من التداول االلكرتوين ،حيث يتحرك متداولو
الرتدد العايل داخل وخارج املراكز قصرية املدى بكميات كبرية وبسرعات عالية هبدف التقاط جزء صغري
من الربح يف كل صفقة.
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