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، لعل أهمها ظاهرة إنخفاض اإلستثامرات؛ والتي تسببت يف 2011ر عقب عام ـتوالت العديد من االضطرابات اإلقتصادية عيل مص

والبقاء يف الســو  ركة عيل االستدامة ـسوء الوضع اإلقتصادي املرصي، والشك أن استمرار هذه الظاهرة سوف يؤثر عيل قدرة الش
فعل املستثمرين يف   ودتسعي الدراسة الحالية إيل تفسري ردلذلك    لذلك يتعني عيل الرشكات املرصية القيام مبزيد من اإلستثامرات.

املرصية إلعالنات اإلنفا  الرأساميل من خــالد دراســة ســلود عواهــد االســهم بــالتزامن مــع هــذه اإلعالنــات للفــ ة  سهماإل  سو 
رشكة، وذلك  43إعالناً لـ  65رية؛ وقد بلغت عينة الدراسة ـ، وذلك عيل الرشكات املدرجة بسو  األسهم املص2017ي  حت 2007من

. بصفة عامة، أيدت النتاهج وجود عواهد إيجابيــة  ــري عاديــة ل عــالن Wilcoxonبإستخدام األساليب اإلحصاهية الالمعلمية مثل 

ت الدراسة أيضاً إيل وجود ترسب يف املعلومات عن تلــك النفقــات، حيــ  حققــت هــذه الرأساميل خالد ف ة الدراسة، كام توصل
اإلعالنات عواهد  ري عادية موجبة كبرية قبل تاريخ اإلعالن عن تلك النفقات. وقد تنوعت إستجابة السو  لنوعيــة اإلســتثامرات، 

معنوية وذلك عيل عكس املرشوعات املش كة والتي حي  شهدت إستثامرات التنوع يف األسوا  واملنتجات عواهد إيجابية كبرية و 

شهدت عواهد سالبة كبرية، أما فئة تخفيض التكلفة فلم تشهد إستجابة معنوية من قبل السو . كــام تــزداد هــذه العواهــد كلــام 

 أزدادت كالً من إمكانية منو الرشكة والتدفقات النقدية الحرة. 

 .حدثدراسة ال - سو  األسهم املرصي - عواهد األسهم - اإلنفا  الرأساميلالكلامت املفتاحية: 

  ؛من القرن املايض السبعینات ف ة  ، فمع بداية تطورت أهمية القرارات االستثامرية مع إختالف الف ات الزمنية

أصبحت الرشكات املرصية  حي  وقعت مرص إتفاقية الجات، ومن ثم بدأ األخذ بسياسة اإلنفتاح اإلقتصادي؛
األجنبي، والتي إزدادت عقب إنضامم مرص ملنظمة التجارة  تواجه تحديات تنافسية كبرية من قبل اإلستثامر

تمييز يف التجارة، والشفافية يف املعلومات ، وبتطبيق مبادهها التي تقوم عيل املساواة وعدم ال 1995العاملية عام 
واإلجراءات، وتعديل القوانني واألنظمة، مام دعي ذلك منظامت األعامد إيل مزيد من اإلنفا  عيل األوجه 
اإلستثامرية املختلفة؛ وذلك مثل اإلنفا  عيل عمليات البح  والتطوير للمنتجات الجديدة، ووساهل إنتاجها، 

ة لألخرين؛ من أجل املحافظة عيل بقاهها يف األسوا  التنافسية وزيادة حصتها ومستوي الخدمة املقدم 
، حثت الواليات املتحدة والعديد من االقتصاديات 2008السوقية. كام أنه منذ األزمة املالية العاملية لسنة 
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ا تسببه من خفض مل Quarterly Capitalismاالخري عيل عدم ال كيز عيل "الرأساملية الفصلية القصرية االجل 
رأساملية  ـــ ال  اج"ــ ل عيل إنتهـــ يف عواهد االستثامر للمدخرين وتقييد يف النمو االقتصادي، بل دعت للعم

 .Sustainable Capitalism  (Barton and Wiseman, 2014) دامةـــاملست

بناءاً عيل املعلومات التي يعتقد أنها  وتف ض نظرية كفاءة األسوا  املالية أن املستثمر يقوم بإتخاذ قراراته 
تساعده عيل الحكم عيل املنشآت. وتعترب املعلومات املالية املتعلقة باإلعالن عن اإلنفا  الرأساميل من  
املعلومات التي قد تؤثر عيل قرارات املستثمرين، وبالتايل عيل العواهد التي يحصلون عليها، وذلك ملا توفره  

وقد  روع واتخاذ القرارات الرشيدة. ـرين من أداة متكنهم من الحكم عيل أداء املشتلك املعلومات للمستثم
أظهرت الدراسات التي تناولت االعالن عن اإلنفا  الرأساميل ردود فعل مختلفة ومتنوعة لسو  رأس املاد، 

وقد أرجعت   بل قد تولد ايضا ردود فعل سلبية.  حي  أن اإلعالن قد ال يخلق بالرضورة ردود فعل إيجابية،

. ولكن  (Chan, Martin and Kensinger, 1990)الدراسات املبكرة هذا االختالف إيل اختالف نوع الصناعة 
ظل هذا االختالف يف ردود فعل االسوا  داخل الصناعة الواحدة أمراً يُشغل الباحثني، مام دعاهم إيل االعتامد 

 Investment opportunitiesفرص االستثامرية عيل أسس نظرية أقوي لتفسري هذا االختالف مثل فرض ال 
Hypothesisمن تفسري هذا التنويع، حي  أظهرت هذه الدراسات  ؛ والذي بدوره متكنت الدراسات املتعاقبة

أن امكانية منو الرشكة هي العامل الرهييس واملحدد لرد فعل السو  لهذا النوع من االعالنات وليس نوع  
 ,Ozbebek, Canikli and Ayturk, 2011; Cordis and Kirby, 2017; Filho and Moreira) الصناعة
2018)  . 

يف تفسري    Free Cash Flow Hypothesisيف حني اعتمدت دراسات أخري عيل فرض التدفقات النقدية الحرة
االختالف يف ردود فعل السو  تجاه اإلعالنات الرأساملية، حي  أرجعت هذه الدراسات رد الفعل السلبي  

و  رأس املاد إيل عدم ر بة املديرين يف دفع تلك التدفقات إيل حملة األسهم، أو ترحيلها إيل السنة التالية،  لس
يف   (Lou, 2014; Saffarizadeh, 2014; Haddadian, 2015; Jianchuan, 2016)أو االرساف يف االستثامر

يف تفسري   Pecking-Order Hypothesisحني لجأت دراسات أخري  إيل فرض ترتيب أفضلية مصادر التمويل 
حي  أرجعت تلك الدراسات رد الفعل اإليجايب   رد الفعل اإليجايب لسو  األسهم تجاه اإلعالنات الرأساملية،

ذو تكلفة   يل هام من مصادر التمويلهذا إيل الدور اإليجايب للتدفقات النقدية الحرة بإعتبارها مصدر داخ
مواجهة التهديدات التنافسية يف الصناعة  منخفضة مقارنة بغريه من املصادر األخري، والذي ُُيكن الرشكات من 

Khanand Rizvi, 2016), Qandhari, 2006; Becker‐Blease and Paul(.  ومن ثم تقوم الدراسة الحالية
رية ل عالن عن اإلنفا  الرأساميل من خالد دراسة سلود  ـيف السو  املصمبحاولة تفسري رد فعل املستثمرين 

  ، عواهد االسهم حود هذه اإلعالنات يف ضوء بعض املتغريات الرقابية الهامة مثل فئة اإلنفا  الرأساميل املعلن 
 والفرص االستثامرية، والتدفقات النقدية الحرة. 

ستثامر  ستثامر، حي  انخفض معدد اإل ، تراجعت العديد من الرشكات عن اإل 2011 عام يف األونة األخرية، عقب 
، مام قد يؤثر ذلك عيل قدرة الرشكة عيل  1-1% عن ذي قبل، كام هو موضح يف الشكل رقم 94بنسبة 

   (.;Kompass, 2012التقرير السنوي للبورصة , (2011االستدامة والبقاء يف السو  
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قتصادي املرصي سوءاً. ومن ثم، هناد  استمرار ظاهرة إنخفاض اإلستثامرات سوف يزيد الوضع اإل والشك أن 
عالن الرأساميل وعواهد اسهم الرشكات، مام يساعد  دراسة العالقة بني اإل و حاجة إيل زيادة اإلنفا  الرأساميل، 

اتيجيات الرشكة، مبا يحسن من  ستثامرية، وتـطوير اس  املديرين عيل فهم كيفية تقييم السو  لقراراتهم اإل 
ام تساعد ايضا املتعاملني بالبورصة عيل  ــ ستثامر، وبـناء القيمة عيل املدي الطويل، كأداهـها وقدرتها عيل اإل 

ومن ثم ُيكن   .ستثامريةانتقاء أوراقهم املالية التي متكنهم من تحقيق عواهد  ري عادية عيل محافظهم اإل 
  ساؤد التايل:صيا ة مشكلة الدراسة يف الت

ما هو رد فعل سو  األورا  املالية املرصية ل عالن عن اإلنفا  الرأساميل وذلك من حي  تأثريه عيل عواهد 
 األسهم؟ 

 

 : حجم االنفا  الرأساميل خالد ف ة الدراسة 1-1شكل رقم  

 والذي ُيكن صيا ته يف األهداف التالية:محاولة اإلجابة عن تساؤد الدراسة تهدف الدراسة الحالية إيل 

تحديد رد فعل السو  املرصية تجاه اإلعالنات عن اإلنفا  الرأساميل وذلــك مــن خــالد دراســة ســلود  -
 .عواهد األسهم للرشكات املعلنة

 نفا  الرأساميل بإختالف كل من:إل هل يختلف رد فعل السو  إلعالنات ا -

 نفا  الرأساميل املعلن. إل فئة ا   -

 ستثامرية )امكانية منو الرشكة(. اإل الفرص  -

 التدفق النقدي الحر.  -

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية يف جانبني أحدهام أكادُيي واآلخر تطبيقي، كااليت:

0

5

10

15

20

20072008200920102011201220132014201520162017

حجم اإلستثامر حجم اإلستثامر

 



 رد فعل السو  املرصية ل عالن عن اإلنفا  الرأساميل     أ. ياسمني أحمد السيد، أ.د. السيدة عبد الفتاح إسامعيل      
 

 

4 

عيل الر م من الوفرة الهاهلة يف الدراسات التي تبح  يف العالقة بني اإلعالنات الرأساملية وبني أسعار وعواهد 
األسهم يف األسوا  املتقدمة، إال أن هناد ندرة يف الدراسات التي تبح  هذه العالقة يف األسوا  النامية مثل  

ارات اإلستثامرية، التي تنطوي عيل تخصيص مرص. كام أن هذه الدراسة تبح  يف مضمون معلومات القر 
لحجم وأوجه االنفا  الرأساميل للرشكات يف مختلف القطاعات، األمر الذي قد يساعد يف تأييد أو رفض بعض  

الفروض النظرية التي تفرس العالقة بني اإلعالن عن اإلنفا  الرأساميل وعواهد األسهم مثل فرض تعظيم قيمة  
وفرض ترتيب أفضلية مصادر التمويل، وفرض التدفق النقدي الحر،  إلستثامرية، فرض الفرص ا املساهمني، 

باإلضافة إيل أن هذه الدراسة ال تكتفي فقط بتوضيح طبيعة العالقة بني اإلعالن   املعلومات. وفرض عدم متاثل
لرشكات رد فعالً  اإلستثامري وعواهد األسهم، وإمنا تسعي إيل تفسري ملاذا تقابل قرارات تخصيص املوارد لبعض ا

إيجابياً من قبل السو  يف حني تقابل قرارات مامثلة لرشكات أخري رد فعالً سلبياً, وذلك من خالد دراسة  
 . بعض املتغريات الرقابية 

املستثمرين حاجة سو  رأس املاد يف مرص إيل اإلهتامم بنرش املعلومات والبيانات، بهدف زيادة وعي  ـ
فكام أوضح بارتون ووسامن  همية سو  رأس املاد من ناحية، وزيادة ثقتهم فيها من ناحية أخري.إب

(Barton and Wiseman, 2014)  جل كانت هي مبثابة حال جيداً  أل ستثامرية طويلة اإل ن القرارات اإ
عيل أداء الرشكات، وذلك من حي   يجايب إللخروج من االزمة املالية العاملية، وذلك ملا تحققه من أثر 

 بتكار. إل تعزيز العواهد املالية لها وزيادة قدرتها عيل ا

يتوقع أن تزيد الدراسة من ثروة املستثمر املعلوماتية عن مقاييس األسهم، مبا يدعم قدرتهم عىل تحقيق   ـ 
ورا  املالية  أل اء انتقأ عواهد  ري عادية عيل أسعار أسهم تلك الرشكات، وذلك من خالد تحسني قدرته عيل 

سهم للمعلومات أل ستجابة أسعار وعواهد اإ التي من املمكن أن تحقق له عاهد أعيل، مام ُيكن من رسعة 
 التي تتعلق باإلنفا  الرأساميل ويزيد من كفاءة السو . 

ستثامرية إل تخاذ القرارات اإل ن تساعد الدراسة املديرين عيل فهم كيفية تقييم السو  أ كام يتوقع  ـ 
حي  أن   س اتيجية وأداء الرشكة.أ حي  تساعد املديرين عيل فهم العالقة بني الصناعة وبني س اتيجية، إل ا

سهم، وإمنا ساميل وعواهد األ أ عالن عن اإلنفا  الر أل هذه الدراسة مل تقترص عيل دراسة طبيعة العالقة بني ا
ة املعلنة؛ والتي تتمثل يف إمكانية  يضا خصاهص الرشكأ ستثامر املعلن؛ وتشمل إل اتسعت لتشمل دراسة فئة ا

سهم تجاه هذه  أل منو الرشكة، والتدفق النقدي الحر، وهذا من شأنه تفسري التنوع يف ردود فعل عواهد ا
 االعالنات داخل الصناعة الواحدة والصناعات املختلفة. 

والدراسات السابقة وفروض الدراسة،  تنقسم الدراسة الحالية إيل أربعة أقسام: القسم األود الخلفية النظرية 
ويتناود القسم الثاين منهجية وتصميم الدراسة، أما القسم الثال  فيتناود اإلختبارات اإلحصاهية ونتاهج  

الدراسة، وأخرياً يتناود القسم الرابع مناقشة النتاهج والتوصيات. 
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سوف نستعرض يف هذا الجزء، أوالً األساس النظري لتفسري العالقة بني اإلعالن عــن اإلنفــا  الرأســاميل وعواهــد 
 ستثامرية.إل األسهم، وثانياً نتناود أسس تصنيف القرارات الرأساملية ا

 األساس النظري  5-1-1
سهم من خالد عدة فروض تتمثل يف فــرض تعظــيم قيمــة وعواهد األ ُيكن تفسري العالقة بني اإلنفا  الرأساميل 

، وفرض التدفقات النقدية الحــرة، ترتيب أفضلية مصادر التمويلستثامرية، وفرض املساهمني، وفرض الفرص اإل 

 وفرض عدم متاثل املعلومات، وذلك كاأليت:

  The Shareholder Value Maximization Hypothesisفرض تعظيم قيمة املساهمني  ـ 

تف ض النظرية املالية أنه يجب عيل املديرين وفقاً لقوي سو  رأس املاد إتخاذ قرارات إستثامرية تهدف إيل  
تعظيم قيمة الرشكة. لذلك فإن فرض تعظيم قيمة املساهمني يتنبأ بوجود رد فعل إيجايب لسو  األسهم تجاه 

ستثامرات قصرية األجل أو طويلة    ستثامرات الصغرية أو الكبرية، وأيضاً ل  ستثامرية، سواء لإل إعالنات القرارات ا
ختالف حجم أو مدة اإلستثامر  إختالف أو عدم اإلختالف يف حجم العواهد  ري العادية باألجل، مع القليل من اإل 

(Bhana, 2008; Ozbebek et. al. 2011; Liu et. al. 2015; Tseng, Suand Tsai, 2017)  فمثل هذه .
القرارات تزيد من القيمة السوقية للرشكة من خالد تعزيز قدرتها عىل توليد التدفقات النقدية املستقبلية  

Rappaport, 1986) .) 

  Investment opportunities Hypothesisفرض الفرص اإلستثامرية ـ 

رض أن إمكانية منو الرشكة هي التي تحدد رد فعل السو  تجاه قرارات اإلنفا  الرأساميل.  يف ض هذا الف
ووفقا لهذا الفرض، نجد أن الرشكة التي تتمتع بإمكانية منو عالية والتي من املتوقع أن يكون لديها فرص  

وجه نفا  عيل األ أل اإستثامرية قوية ومشاريع ذات صايف قيمة حالية موجبة، يتوقع أن تلقي إعالناتها عن 

ركات ذات معدالت النمو ـ وعىل العكس من ذلك، فإن الشستثامرية رد فعالً إيجابياً من قبل السو . اإل 

ستثامرية الجيدة، يتوقع أن يكون رد املنخفضة، والتي تفتقر إيل املرشوعات املستقبلية املربحة والفرص اإل 
 .Yeoh, 2000; Yeoh and Brailsford, 2004; Chen, 2006; Ozbebek et. al)الفعل سلبياً من قبل السو  

Filho et. al. 2018)2017;  Cordis et. al. Cox et. al. 2008;2011;   ويف الواقع، قد يفضل املستثمرون أن .
 ,Chung, Wright & Charoenwong) إنفاقها الرأساميل ذات الفرص اإلستثامرية املنخفضة تخفض الرشكات

أن املستثمر ال يهتم فقط برثوته الحالية والتحوط ضد املخاطر  (Merton, 1973)، حي  يري مريتون (1998
ستثامرية ستثامرية يف املستقبل، فإنخفاض الفرص اإل التي ُيكن أن تؤثر عليها سلبيا، ولكن يهتم أيًضا بالفرص اإل 

املاد املستثمر سيكون أقل إنتاجية يف املستقبل،  نخفاض العاهد املتوقع، يعطي إشارة بأن رأس إ املستقبلية مع 
 وبالتايل يصبح املستثمر قلق عيل ثروته يف نهاية ف ة االستثامر. 
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 Pecking-Order Hypothesisفرض ترتيب أفضلية مصادر التمويل  ـ 

يف هذا الفرض إيل الدور اإليجايب للتدفق النقدي الحر بإعتباره أقل مصادر   (Myers, 1984)أشار مايرز 
التمويل من حي  التكلفة. حي  تق ح النظرية التي قدمها مايرز أن الرشكة لديها أفضلية معينة لرأس املاد  

ملعلومات،  ركة )املساهمون األصليون( من عدم متاثل اـاملستخدم يف متويل أعاملها، وذلك يرجع لتخوف الش
رتفعت مخاطر عدم متاثل املعلومات املرتبطة مبصادر التمويل املختلفة إيل جانب األرباح  أحي  أنه كلام 

ركة اإلعتامد عيل األرباح  ـاملحتجزة، زاد العاهد املطلوب عيل رأس املاد من كل مصدر، لذلك تفضل الش 
ة األجل عن الديون الطويلة األجل، والديون  املحتجزة عن الديون قصرية األجل، وكذلك تفضل الديون القصري 

 .  ) Qandhari et. al. 2016)2006;  et. al.Becker‐Blease عامة عن إصدارات األسهم 

 Free Cash Flow Hypothesisفرض التدفقات النقدية الحرة  ـ 

يف هذا الفرض إيل أن التدفق النقدي الحر  ( Jensen and Meckling, 1976جينسن ومكلينج )أشار كال من 
ستثامر بدالً من أن يدفعوا بتلك التدفقات إىل حملة األسهم،  الزاهد سوف يدفع باملديرين إيل اإلرساف يف اإل 

توجيه رؤوس األمواد الزاهدة يف  وذلك نظرا لتضارب املصالح بني املالد واملديرين، والذي  البا ما يدفعهم إيل 
تعد  و . ستثامرية ذات القيمة الحالية السالبة، لتحقيق منافعهم الخاصة والحفاظ عىل مراكزهم املشاريع اإل 

 (Jensen, 1986)وقد أق ح جينسن  التدفقات النقدية الحرة املرتفعة مظهر من مظاهر تكلفة الوكالة.
الزاهدة إىل املساهمني،  أساليب لخفض املوارد التي تقع تحت سيطرة املديرين، وذلك بدفع تلك املبالغ النقدية 

أو قيام الرشكة بإعادة رشاء أسهمها، أو إعتامدها يف متويل مشاريعها عيل التمويل الخارجي مبا يجعل املديرين 
 أكرث عرضة ملراقبة أسوا  رأس املاد.

  Information Asymmetry Hypothesisفرض عدم متاثل املعلومات ـ 

(؛ وفقا لنظرية كفاءة السو ؛ إيل أن جميع (Modigliani and Miller, 1963يشري كال من مودجلياين وميلر 
املتعاملني باألسوا  يهتمون بكافة املعلومات الواردة عن األورا  املالية، والتي يوفرها السو . وعيل الر م من  

من تلك التي ُيتلكها املستثمرون الخارجيون  ذلك، فإن املديرين ُيتلكون دامئا معلومات عن رشكاتهم أكرث
External Investors  ؛ مام يشري إيل عدم متاثل املعلومات. وعدم متاثل املعلومات هذا قد يضعف بدوره من

قدرة املحللني املاليني عيل التنبؤ بالتدفقات النقدية للرشكة، مام يزيد من التباين يف املعلومات حود التدفقات 

. وإستنادا إيل منظور عدم متاثل املعلومات،  (Thomas, 2002)ربحية، والكفاءة التشغيلية للرشكة النقدية، وال
يفضل املالد إعادة رأس املاد الزاهد إليهم كتوزيعات أرباح، وجمع األمواد من سو  رأس املاد. ويعترب ذلك 

 (Ross, 1977) أن أشار إليه روس إشار إيل دور الرافعة املالية يف خفض عدم متاثل املعلومات. وهو ما سبق 

بأن زيادة اعتامد الرشكة عيل القروض من شأنه أن ينقل كافة املعلومات الداخلية عنها إىل املستثمرين 
الخارجيني، حي  يزداد إدراد السو  للقيمة بزيادة الرافعة املالية، ألن يف ذلك تقليل الحتاملية اتخاذ املديرين 

ف األداء التشغييل للرشكة. وأن يف حالة قيام إحدى الرشكات بإصدار أسهم لقرارات خاطئة تتسبب يف ضع 
 Myers).جديدة لرفع رأس املاد إلستخدامه يف املشاريع االستثامرية، قد يقلل ذلك من قيمة أسهم الرشكة 

and Majluf, 1984) 
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Classification of Capital Expenditureتصنيف قرارات اإلنفا  الرأساميل  2-1-5  Decisions 

ختيار التصنيف التي وضعه  أ توفر األدبيات املالية أنظمة مختلفة لتصنيف قرارات اإلستثامر الرأساميل. وقد تم 
بإعتباره التصنيف الشاهع يف   (Jones and Danbolt, 2004)، وعدله جونز ودانبولت Kester,1984)كستري )

ستثامرية التي  ستثامر من حي  مستوي الفرصة اإل كستري تصنيفاً ل  دراسات اإلنفا  الرأساميل. فقد قدم 
ستثامر  ستثامري، كام أشار إيل أن الرشكة يجب أن يكون لديها مزيج مالهم من نوعني من اإل يوفرها القرار اإل 

النمو وخيارات ) "Compound Growth Options ستثامرية "خيارات النمو املركب س اتيجيتها اإل أ كجزء من 
ستثامرات التي . حي  أن فئة "خيارات النمو املركب" تشمل تلك اإل Simple Growth Options) .البسيط 

سوا ، يف حني أن  ، والتنويع يف املنتجات واأل (R&D)تولد إيرادات عىل املدى الطويل مثل البحوث والتطوير 
نتاج الحالية مثل  ار التوسع يف خطوط اإل ستثامرات املدرجة يف فئة "خيارات النمو البسيط" تنطوي عىل قر اإل 

 إنشاء مصنع جديد أو إستثامرات منخفضة التكاليف. 

ويقسم هذا التصنيف قررات اإلنفا  الرأساميل إيل أربع فئات بعضها ُيثل خيارات منو بسيط والبعض األخر 
والتي ُيكن   Cost Reduction projectsخيارات منو مركب. الفئة األود تتمثل يف مشاريع تخفيض التكلفة 

ركة ذات التكاليف التشغيلية العالية، والتي أصبحت تشكل  ـتعرفها بأنها تصفية لبعض أصود أو أقسام الش
نتاج  عبئاً مالياً عيل هذه املنشأة، وتحويل هذه املوارد إيل الربامج التي تخفض تكاليف التشغيل وخطوط اإل 

 مشاريع منخفضة املخاطر، وتعترب من "خيار النمو البسيط". الحالية. مثل هذه املشاريع تتصف بأنها 

والتي تعني    Asset expenditure projectsأما الفئة الثانية تتمثل يف مشاريع اإلنفا  عيل األصود الرأساملية
اإلحالد والتجديد لألصود، حي  متثل التعريف الضيق ل نفا  الرأساميل. وتعرف هذه الفئة بأنها هي 

لرشاء أصود ثابتة أو لزيادة العمر اإلنتاجي لألصود الثابتة القامئة، وتشمل هذه الفئة اإلنفا  عيل  مدفوعات 
املنشآت واملصانع واألالت واملمتلكات واملعدات للتوسع ولصيانة خطوط العمل الحالية، كام يتضمن ذلك 

اإلشارة إيل أن اإلنفا  عيل   تشييد وإعداد مصنع جديد )التجديد(، وتطوير منشآت قامئة )اإلحالد(. ويجب
حالد والتجديد يستبعد عيل وجه التحديد نفقات صيانة األالت، حي  متثل هذه النفقات عنرصاً  عملية اإل 

نفا  عيل عملية اإلحالد والتجديد عادة ما ترتبط بزيادة يف الطاقة  تشغيلياً يتوقعه السو . يف حني أن اإل 
يتطلب بناء وتركيب لبعض املرافق الجديدة. وحي  أن مستوى املخاطر املرتبط اإلنتاجية والعاملة، وهو ما 

حالد والتجديد مامثلة لتلك املخاطر التي يتعرض لها خطوط العمل الحالية، فمن ثم تندرج ضمن مبشاريع اإل 
 "خيارات النمو البسيط".  

، Product/market diversification projectsوتتمثل الفئة الثالثة يف مشاريع تنويع املنتجات واألسو  
وتعرف هذه الفئة بتخصيص املوارد يف محاولة لزيادة الحصة السوقية للرشكة. وتشمل هذه الفئة طرح  
منتجات جديدة )تتضمن ايضا التحسني يف املنتجات( أو تسويق منتجات حالية يف مناطق جغرافية جديدة،  

 نسبياً. وتندرج هذه الفئة ضمن "خيارات النمو املركب". لذلك من املرجح أن يكون مستوى املخاطر عالياً 

(، وتعرف  R&D)  Research and developmentنفا  عيل البح  والتطوير أما الفئة الرابعة تتمثل يف اإل 
بتكار وإدخاد تحسينات عيل املنتجات والعمليات. وتعرف بأنها تخصيص ملوارد الرشكة بغرض التوجه نحو اإل 
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  R&Dبشان العاهد، حي  أن نسبة كبرية من قيمة مرشوع   شاريع بحالة عدم التأكد العايلهذه الفئة من امل 
من خالد قدرة الرشكة عىل التفرد بهذه االكتشافات البحثية، ما يجعلها تندرج ضمن "خيارات  يتم تحديدها
 النمو املركب". 

فئة املشاريع  لسابقة وهيفئة جديدة إىل الفئات اوقد عدد جونز ودانبولت هذا التصنيف حي  أضاف 
ستثامري الذي ينفذ من قبل مجموعة ؛ وتعترب هذه الفئة الخامسة من اإلنفا  اإل Joint Venturesاملش كة 

من املنشأت املستقلة، و الباً ما يكون الهدف من هذه املشاريع خفض املخاطر )التنويع(، وتحقيقاً للمزايا 
الحجم، زيادة القوة التسويقية، وتقاسم الخربة اإلدارية والتقدم  التجميعية )خفض اإلنفا ، وفورات 

التكنولوجي(، األمر الذي  الباً ما يؤثر عيل أسعار وعواهد األسهم، لذلك تندرج هذه الفئة ضمن "خيارات 
 النمو املركب". 

ابة عواهد وقد إستخدمت الدراسة الحالية هذا التصنيف ل نفا  الرأساميل عند دراسة مدي إختالف إستج
 ستثامرية. األسهم ل عالن الرأساميل بإختالف الفئات اإل 

تنقسم األدبيات إيل اربع مجموعات وهي األدبيات املتعلقة باإلعالن عــن اإلنفــا  الرأســاميل، واألدبيــات التــي 
الفــرص اإلســتثامرية، واألدبيــات التــي تناولــت التــدفق تناولت فئة اإلنفا  الرأساميل، واألدبيات التي تناولــت 

 النقدي الحر.

 The Capital Expenditureاألدبيــات املتعلقــة بــاإلعالن عــن اإلنفــا  الرأســاميل  -5-21

Announcement  

تفقت  إ ختربت العديد من الدراسات العالقة بني اإلعالن الرأساميل وعواهد األسهم يف السو  األمرييك، وإ 
جميعها عيل وجود عواهد  ري عادية إيجابية ل عالن عن اإلنفا  الرأساميل وذلك يف مختلف الصناعات، ماعدا  

التكنولوجيا الصناعات ذات ركات العاملة بـنظراً إلعتامد الش الصناعات ذات التكنولوجيا املنخفضة؛ وذلك 
بتكار منتجات جديدة جاتها الحالية، أو إل العالية بشكل أسايس عيل عمليات البح  والتطوير لتطوير منت

 ,Chan)سوا ، وذلك عيل عكس الرشكات ذات املستوي التكنولوجي املنخفض ستمرارها باأل أ لضامن بقاهها و 
et. al., 1990) ،  ًآليات التسعري الرقابية املفروضة بالصناعة،  لوجود  وكذلك يف صناعة املرافق العامة؛ وذلك نظرا

روعات رأساملية ذات صايف قيم حالية موجبة لتلك  ـخفض إحتاملية توافر مش والتي تتسبب يف 
 . (McConnell and Muscarella, 1985)الرشكات

أشار كيم وكيم وهانسري  مثل صناعة الفناد  واملطاعم،  Hospitality Industryأما عن صناعة الضيافة 
(Kim, Kim and Hancer, 2009)  إيل وجود عواهد إيجابية  ري عادية ضئيلة ل عالن الرأساميل الخاصة

ويف ذلك إشارة إيل إعتقاد املستثمرين بضعف دور إستثامرات تكنولوجيا املعلومات يف  بتكنولوجيا املعلومات 
تجات تحسني أداء الرشكة. يف حني تحقق صناعة الكمبيوتر عواهد إيجابية  ري عادية كبرية ل عالن عن املن

. كام أثبتت بعض الدراسات وجود إستجابة إيجابية  ري عادية قوية يف مجاد الدعاية (Koku, 2009)الجديدة 
، بغض النظر عن نوع الصناعة، وأن األثر املبارش ل نفا  اإلعالين )رد فعل السو ( يف  (Adnertising)واإلعالن 
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يعات واألرباح، والذي يؤدي بدوره إيل تعظيم قيمة  تعظيم قيمة الرشكة أكرب من أثره  ري املبارش عيل املب 
 . (Joshi and Hanssens, 2010; Lou, 2014)الرشكة 

هتمت بالتحقق من إستجابة أسوا  أخري متقدمة بخالف السو   أ وهناد أيضاً مجموعة أخري من الدراسات 
جابية ل عالن الرأساميل للرشكة املعلنة  األمرييك ل عالنات الرأساملية، فمثال السو  الياباين، تبينت إستجابته اإلي
ستثامراتها، وذلك يف  إ ركة عن خفض ـ عن زيادة اإلنفا  الرأساميل، كام تبني أيضا إستجابته السلبية إلعالنات الش

. كام أستجاب السو  األس ايل إيجابياً بدرجة كبرية  (Roztocki and Imai, 2002)مجاد تقنية املعلومات 
، يف حني حقق  (Janakiramanan, Lamba and Seneviratne, 2005)وعات املش كة ر ـل عالن عن املش

 . (Yeoh, et. al., 2004)ستجابة إيجابية ضئيلة إ روعات اإلحالد والتجديد ـاإلعالن الرأساميل ملش

أسو  جديدة،  وقد تبني عن السو  الربيطاين إستجابته اإليجابية تجاه انتاج املنتجات الجديدة أو الدخود يف 
ركة ولكفاءة السو   ـعالنات من معلومات هامة متعلقة باألرباح املستقبلية للشوذلك نظرا ملا تعكسه تلك األ 

(Jones and Danbolt, 2005) كام أوضحت دراسة أكرب وشاه وسعدي .(Akbar, Shah and Saadi, 2014) 
الزيادة أو الخفض من إستثامراتها وذلك  ركة عنـ شلأن هذه اإلستجابة اإليجابية جاءت سواء إلعالنات ا

ركة( يف مختلف الصناعات. لكن تنوعت ردود فعل السو   ـ ش 448بالتطبيق عيل عينة كبرية من الرشكات )
الربيطاين تجاه اإلعالن عن قرارات نقل مرافق الرشكة، وذلك ألرتباط ردود الفعل ملثل هذه القرارات مبا تنقله  

 . )et. al. ,Cox, (2008بية حود الفرص اإلستثامرية املستقبلية للرشكة من معلومات ايجابية أو سل

ماليزيا، والذي تبني  قامت بعض الدراسات بالتحقق من إستجابة األسوا  الناشئة للقرارات اإلستثامرية مثل  كام 
والخدمية يف الف ة ما من خاللها متتع السو  املاليزي بعواهد رأساملية إيجابية يف مختلف القطاعات الصناعية 

بني يوم اإلعالن وما يسبقه، ويعد ذلك دليل عيل وجود ترسب للمعلومات قبل تاريخ اإلعالن. كام أشارت أيضاً 
إيل ظهور العواهد اإليجابية  ري العادية مرة أخري يف اليوم الثال  فقط بعد اإلعالن، وقد يرجع ذلك إيل  

 األسوا  الناشئة؛ والذين يتميزون بطابع املضارب الهاوي نتيجة  سيام خصاهص بعض املشاركني باألسوا ؛ وأل 
لضعف خربتهم يف التعامل مع األسوا  املالية واملنشورات الفنية املعلنة، ما يدفعهم إيل إتباع سلوكيات بعض  

القطيع  املشاركني ذوي الخربة يف تداوالتهم لألورا  املالية، وهو ما يعرف بظاهرة السلود الجامعي أو سياسة 
(Lynn and Shaikh, 2011) كام أظهرت دراسة واتشانجا .(Wachanga, 2014)   عن السو  النريويب بكينيا

 ,Lew)دراسة ليو وهناد أيضا  ركة وتعزيز عواهدها.ـ الدور اإليجايب ل نفا  الرأساميل يف تعظيم قيمة الش
 Advertisingيف أسوا  كوريا الجنوبية، والتي توصلت إيل أن اإلعالن عن اإلنفا  عيل الدعايا واإلعالن  (2015

ركة وعواهد املساهمني يف الرشكات العاملة بالصناعات ذات التكنولوجيا العالية أكرث منه يف  ـيزيد من قيمة الش
ك لزيادة املنافسة بني الشاكات العاملة  ركات العاملة بالصناعات ذات التكنولوجيا املنخفضة، وذلـالش

 ريعة التطور. ـبالصناعات عالية التكنولوجيا وأيضا إلعتامدها عيل منتجات س 

ركة املعلنة عن منتجاتها الجديدة، مام أحدث خساهر ـكام تبني عن السو  األندونييس إستجابته اإليجابية للش
أما عن سو  األورا  املالية بتايوان، فقد تبني فيه   .(Utami and Eliyani, 2016)هامة يف ثروة منافسيها 

لك ونيات، عالن عن اإلنفا  الرأساميل يف جميع الصناعات ماعدا صناعة األوجود عواهد إيجابية كبرية إلثر األ 
ستثامرية دون املستوي  إ ساميل، وذلك إلتخاذهم قرارات أ عالن الر والتي شهدت تحقيق عواهد سالبة كبرية لأل 
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. يف حني أشارت دراسة (Liu, Lee, Lin and Hong, 2015)األمثل، مبا ال يضيف قيمة يف ثروة مساهميها 
التنوع يف ردود أفعاله حياد هذه   عن هذا السو  إيل  ,Tseng, Su and Tsai)0172تسينج وسو وتساي )

  وأن هذه العالقة السالبة تزداد يف الرشكات التي ال تحسن القرارات، فبعضها جاء إيجابياً والبعض األخر سلبياً،
ركات التي  ـركات العاهلية مقارنة بنظريتها التي تحسن مامرسة السلطة مثل الشـمامرسة السلطة؛ مثل الش

 ُيتلكها العديد من املستثمرين.

اإليجابية ل عالن   إيل إستجابته (Mann and Babbar, 2017)ويف السو  الهندي، أشارت دراسة مان وبابار 
تحقيق التاميز بني املنتجات، والتي   عن املنتجات الجديدة، كام أشادت بدور اإلنفا  عيل البح  والتطوير يف

وثينموزي  إليه دراسة سوريش  توذلك بخالف ما توصل تنعكس يف تحسني عواهد وأداء الرشكات.
، والتي أشارت لوجود عواهد سالبة  (Suresh, Thenmozhi and Vijayaraghavan, 2005)وفيجاياراجافان

ركات لتنفيذ مثل هذه  ـ  ري عادية وذلك إلفتقار املتعاملني بالسو  للثقة يف إس اتيجيات العديد من الش
ركات تتعمد اإلعالن عن القرارات اإلستثامرية من أجل  ـ روعات، حي  الحظ املستثمرين أن  البية الشـاملش

كام تبني عن   أسعار أسهمها وقد ينتهي األمر بعدم تنفيذها، مام يفقد الثقة يف هذه الرشكات. الحفاظ عيل 
روعات املش كة  ـالسو  السويدي أن املستثمرين باألسوا  السويدية تستجيب إيجابياً ل عالن عن املش

(Ydenius and Bolin, 2017)يتوقع من   ، بأن السو   2004، وهو ما يتفق مع دراسة جونز ودانبولت
روعات املش كة تحقيق مكاسب كبرية نتيجة املشاركة يف املوارد. يف حني توصلت  ـركات املكونة للمشـالش

إيل وجود عواهد سالبة  ري عادية ل عالن   (De Hevesy and, Larsson, 2017)دراسة دي هفيساي والرسون 
 تطوير.عن اإلنفا  عيل البح  والتطوير يف الصناعات كثيفة البح  وال

( يف  1998وهناد مجموعة أخري من الدراسات يف األسوا  العربية، ومن بني هذه الدراسات دراسة الفضل )
، والتي توصلت إيل ردود فعل إيجابية ل عالن الرأساميل ر بًة من املستثمر 1995-1996السو  العراقي للف ة 

لتضخم التي يعانيها اإلقتصاد العراقي الراجع للحصار  العراقي يف زيادة إستثامراته وتقليص إدخاره نظراً لحالة ا

 ركات التي تعلن عن إنفاقها الرأساميل. ـالواقع عليه، ما يؤدي إيل زيادة الطلب عيل أسهم الش

 2005 ختربت العواهد الرأساملية يف السو  املرصية خالد الف ة ما بني إ ( التي 2005وهناد أيضا دراسة يا ي )
ستثامري، يف وتوصلت إيل وجود عواهد  ري عادية إيجابية محدودة لف ة ما قبل اإلعالن عن اإلنفا  اإل ،  2000-

حني أشارت إيل وجود متوسط عواهد  ري عادية مجمعة جوهرية حود تاريخ اإلعالن، والذي أخذ يف اإلرتفاع 
ابة البورصة للمعلومات وضعف  بدأً من اليوم السابع وحتي نهاية ف ة الحدث، مرجعاً ذلك إيل بطئ إستج

 ،يا ي) ورا  املالية املرصية. كام تجدر اإلشارة إيل أوجه اإلختالف بني هذه الدراسة ودراسةكفاءة سو  األ 
(، حي  إعتمدت دراسة يا ي يف اختباره لهذه العالقة عيل عينة صغرية من الرشكات؛ وهي الرشكات 2005

هذه الدراسة عيل جميع الرشكات املدرجة بسو  األسهم  ؛ يف حني إعتمدت EGX30املدرجة ضمن مؤرش 
 املرصية، مام يساعد ذلك عيل التوصل لنتاهج أفضل.  

أما بخصوص السو  األردين فقد تنوعت إستجابته ما بني السلبي واإليجايب وعدم اإلستجابة، فمن ناحية توصل  
ساميل عيل عواهد األسهم، ومن ناحية أ نفا  الر ( إيل وجود أثر سلبي ل عالن عن اإل 1997 ،وإستانبويل  ،الخاليلة )

( إيل وجود عواهد  ري عادية إيجابية ضعيفة ل عالن الرأساميل للرشكات الصناعية،  2002 ،الجمل)أخري توصل 
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عالن عن النفقات ( فلم تتوصل الدراسة إيل وجود أثر ل  2014 ،والسواملة ، والعجلوين ،الحال )أما دراسة 
الراساملية عيل عواهد أسهم الرشكات الخدمية، وذلك لعدم إفصاح الرشكات األردنية عن توسعاتها وإستثامراتها 
بشكل مالهم وكايف ويف األوقات املناسبة، حي  تقوم الرشكات باإلفصاح عنها يف القواهم املالية ضمن العديد  

نب أثرها. أما عن السو  الفلسطني، فلم تتوصل دراسة من املعلومات الهامة األخري التي يصعب تج
( هي أيضاً إيل وجود معنوية لعواهد اإلعالن، وذلك نظراً لقيام الرشكات الفلسطينية باإلعالن  2015 ،الخطيب)

 عن إستثامراتها يف  ري وقت حدوثها وإمنا يف القواهم املالية.

وجود عالقة موجبة بني اإلعالن عن اإلنفا  الرأساميل  وبناء عيل ما سبق تشري معظم الدراسات السابقة إيل 
وعواهد األسهم، كام تشري إيل وجود ترسب لهذه املعلومات قبل اإلعالن عنها، مام يجعل هناد إختالفاً يف 

 العواهد  ري العادية بعد اإلعالن عن نظرياتها قبل اإلعالن، وبناء عليه ُيكن صيا ة الفرضني التاليني: 

 توجد عواهد  ري عادية موجبة لألسهم حود تاريخ اإلعالن عن اإلنفا  الرأساميل.:  الفرض األود 

  توجد عواهد  ري عادية موجبة لألسهم قبل تاريخ اإلعالن عن اإلنفا  الرأساميل.الفرض الثاين:  

الرقابية، سنعرض بعض  ختالف بعض املتغريات إختالف عواهد اإلعالن عن اإلنفا  الرأساميل بإ وملعرفة مدي 
ركة(، والتدفق  ـالدراسات التي تناولت دور كال من فئة االنفا  الرأساميل، والفرص اإلستثامرية )إمكانية منو الش

 النقدي الحر، يف تفسري ردود فعل السو  لتلك اإلعالنات يف األيت. 

 Capital Expenditure Categoryاألدبيات املتعلقة بفئة االنفا  الرأساميل  5-2-2

نفا  الرأساميل تعترب عامل محدد  أشارت الدراسات عرب أسوا  رأس املاد والف ات الزمنية املختلفة أن فئة اإل 
نفا  الرأساميل ختالف فئة اإل إعالنات بللعواهد الرأساملية، حي  يختلف رد فعل سو  رأس املاد لهذه اإل 

مش كة، أو تنويع يف املنتجات واألسوا ، أو اإلنفا  عيل  روعات ـاملعلن إذا كان فئة بح  وتطوير، أو مش 
 ستثامرات.اإلحالد والتجديد، أو تخفيض ل  

 فئة البح  والتطوير  ـ 

ختربت عواهد اإلعالن عن البح  والتطوير يف األسوا  املتقدمة مثل السو   إ نجد أن الدراسات السابقة والتي 

اهداً إيجابياً  ري عادياً من الفئات االستثامرية األخري؛ والسيام  الفئة تحقق أعيل ع هذه األمرييك، أشارت إيل أن
الرشكات ذات الكثافة العالية للبح  والتطوير؛ حي  دامئا ما تتوقع األسوا  تحقيق الرشكة لتدفقات نقدية  

نافسية  مستقبلية عالية من إستثامراتها يف األصود  ري امللموسة ملا ُيكن لهذه الرشكات أن تحققه من مزايا ت 
، كام ترجع أيضاً إيل أرتفاع (Hsieh, Mishra and Gobeli, 2003)من هذه اإلستثامراتفريدة ومستدامة 

ركات؛ والسيام تلك التي تتصف بقادة البح  والتطوير؛ مام  ـ درجة املخاطر التي تتميز بها أسهم هذه الش
. كام أن السو  األمرييك يفضل  (Ciftci, Lev and Radhakrish, 2008)ينعكس ذلك عيل عواهد أسهمها 

االنفا  عيل برامج بح  وتطوير مرشوع قاهم أكرث من االنفا  عيل برامج بح  وتطوير مرشوع جديد، 
قدرة سو  رأس املاد عيل التمييز بشكل جيد بني القرارات الرأساملية التي ُيكن أن  وأرجعت هذه النتاهج إيل 

 . (Woolridge and Snow, 1990)تساعد عيل زيادة إمكانية منو الرشكة عن  ريها التي ال تساعد عيل ذلك 
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هد األسهم ال وعيل الر م من تحقيق عواهد إيجابية عالية عيل هذه االعالنات إال أن التغري يف أسعار وعوا
يعكس بشكل كاٍف جميع الفواهد املستقبلية املرتبطة بنفقات البح  والتطوير، وهو ما يعرف بـ " سوء تسعري  
البح  والتطوير"؛ والتي ترجع إيل نقص املعلومات لدي املستثمرين حود طبيعة التغريات يف البح  والتطوير 

ما يشري إيل عدم متاثل املعلومات بني املديرين واملستثمرين والتي قد متكنهم من تقييم األداء املستقبيل؛ وهو 
(Ciftci, Lev and Radhakrish, 2008) وهو ما أكدته دراسة  ريب وساهوت وتيلون ،(Gharbi, Sahut 

and Teulon, 2014)  عن السو  الفرنيس، حي  توصلت لوجود عالقة إيجابية كبرية بني تقلبات عواهد
البح  والتطوير العالية، وأن هذه التقلبات تزداد يف الصناعات عالية التكنولوجيا نظرا إلعتامد األسهم وكثافة 

هذه الصناعات بشكل أسايس يف عملياتها عيل البح  والتطوير، وهو ما يدفع الرشكات العاملة بها إيل حجب 
 مثل هذه اإلستثامرات.  مثل هذه املعلومات عن األطراف الخارجية، مام يجد املستثمر صعوبة يف تقييم

كام قامت مجموعة أخري من الدراسات باختبار هذه العالقة يف األسوا  الناشئة، مثل السو  ال يك  
(Candemira and Zalluhoglu, 2011) والسو  الهندي ،(Mann and Babbar, 2017) والتي أيدت دور ،

بإعتبارها قوة دافعة ل بتكار والتاميز بني   اإلنفا  عيل البح  والتطوير يف تحسني عواهد وأداء الرشكات،
من أجل التوصل إيل تكنولوجيا جديدة،    Intangible Capitalاملنتجات، ومصدر هام لرأس املاد  ري امللموس

وتحسني وتطوير املنتجات، ما يجعلها تزيد من القوة التنافسية للرشكة، وهو ماحدث خالد ف ة األزمة املالية 
 ساعدت الكثري من الرشكات عيل الخروج من هذه األزمة. العاملية والتي  

كام تبني عن السو  السويدي بعدم تفضيله ملثل هذا النوع من اإلنفا ، نظراً إلرتفاع عدم التأكد يف التدفقات 
، وهو ما ُيكن تفسريه من خالد ما  (De Hevesy and Larsson, 2017)النقدية املستقبلية لهذه النفقات 

بأن جودة مخرجات البح    (Pandit, Wasley and Zach, 2011)دراسة بانديت ووسيل وزاد توصلت إليه 
والتطوير تعترب عامل مؤثر يف تحديد رد فعل السو  ل نفا  الرأساميل، فإذا كانت الرشكات ذات أنشطة بح   

املستقبيل  التشغييل  وتطوير أقل إنتاجية )جودة مخرجات بح  وتطوير منخفضة( يتوقع السو  بأداءها

 األقل كفاءة، مام يزيد ذلك من أثر عدم التأكد بشأن نفقاتها الحالية عيل البح  والتطوير والعكس صحيح. 

 فئة املرشوعات املش كة  ـ 

ركات املدرجة ـ نفا  للشعالن الرأساميل عن هذا النوع من اإل ختربت عواهد اإل إ أظهرت الدراسات املبكرة التي 

يجايب للسو  تجاه هذه الفئة، وأن هذه الفئة تحقق أعيل عاهد  ري عادي إيف السو  األمرييك وجود رد فعل 
بعد فئة البح  والتطوير وأُرجعت هذه النتيجة إيل درجة املفاجأة وعدم التوقع الكبرية من قبل السو  لهذا  

االمكانيات والتطلعات املستقبلية للرشكات املكونة  النوع من االنفا ، والتي تعزز توقعات السو  بشأن 

، وأن هذا السو  يفضل املرشوعات املش كة  (Hanvanich and Cavusgil, 2001)للمرشوعات املش كة 
الدولية عن نظريتها الوطنية، لزيادة معدالت الخطر املرتبطة بها، ومن ثم التنبؤ بزيادة التدفقات النقدية  

 . (Denning, Hulburt and Ferris, 2006)املستقبيلية 

كام توصلت مجموعة من الدراسات إيل نتاهج مامثلة يف العديد من األسوا  األخري بخالف األسوا  األمريكية،  
نفا   ختربت العواهد الرأساملية لهذا النوع من اإل إ ؛ والتي (Jones, et. al., 2004)فمثال دراسة جونز ودانبولت 

يف عدة أسوا  منها األسوا  األوروبية، وأسوا  أسيا وأس اليا، وشامد أمريكا؛ وتوصلت تلك الدراسة إيل أن  
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جميع االعالنات املتعلقة باملرشوعات املش كة بإستثناء تلك املوجودة يف أسيا وإس اليا تحقق، يف املتوسط،  
ية وذلك لتوقع السو  لتحقيق الرشكات املكونة  عواهد  ري عادية إيجابية، وخاصة يف األسوا  األوروب

للمرشوعات املش كة مكاسب كبرية نتيجة تحالف املوارد. وقد إختلفت معها دراسة جاناكرامانان والمبا  
، والتي توصلت عن السو  األس ايل؛  (Janakiramanan, Lamba and Seneviratne, 2005)وسينيفرياتن 

الناً( وف ة زمنية أطود مام اعتمدت عليها دراسة جونز ودانبولت؛ إيل وجود  إع 177بالدراسة عيل عينة أكرب)
 ,Ydenius)تفقت معها دراسة يدينيوس وآخرون أ عواهد إيجابية  ري عادية كبرية عيل هذه اإلعالنات، يف حني 

et. al., 2017) دية، مام يف السو  السويدي )سو  أورويب(، والتي توصلت إيل وجود عواهد إيجابية  ري عا
يؤكد بأن السو  السويدي قادر عيل تقيم الفواهد املرتبطة بتلك املرشوعات. كام توصلت دراسة بهانا  

(Bhana, 2008)   .يف سو  جنوب إفريقيا إيل نتاهج مامثلة لنتاهج الدراسات السابقة 

 فئة تنويع املنتجات واألسوا   ـ 

ختبار دور القيم  إمرييك بيف السو  األ  (Chaney and Devinney, 1992)أهتمت دراسة شاين وديفينى 
بتكار حقيقي/ تطوير منتج قاهم( يف تفسري رد فعل السو  ل عالن عن  إالتفاضلية لألنواع املختلفة ل بتكار )

منتجات جديدة، وتوصلت الدراسة إيل إستجابة السو  القوية للمنتجات أو الخدمات الجديدة حي  حققت  
، وأن اإلعالن عن إنتاج منتجات جديدة كلياً يلقي قبوال من 5.6%يجابية كبرية تصل إيل إوقعة عواهد  ري مت

قبل السو  بدرجة أكرب من اإلعالن عن تطوير منتجات حالية. وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت إليه الدراسات 
يف سو  حايل أو سو  جديد  ستجابة السو  األمرييك للمنتج الجديد سواء تم تقدُيهإ السابقة املبكرة من أن 

ر ضعف إستجابة املستثمرين للدخود يف سو   ـستجابته لتقديم منتج حايل يف سو  جديد، وفسإ تعد أكرب من 
. كام تبني عن السو   (Woolridge and Snow, 1990)ستثامرية جديدة بسهولة التنبؤ مبثل هذه القرارات اإل 
نتاج منتجات جديدة أو الدخود يف أسو  جديدة، ولكن إستجابته  إل الربيطاين؛ بصفة عامة؛ إستجابته اإليجابية 

 ,.Jones, et. al)ل عالن عن إنتاج منتج جديد أكرب مقارنة بإستجابته ل عالن عن الدخود يف أسوا  جديدة 
أن عواهد االعالن عن منتج جديد تزداد بزيادة  (Lee and Chen, 2009). كام بينت دراسة يل وتشن (2005

ركة؛ وهو ما يعكس مدي حرص الرشكة عيل توجيه مواردها ـكثافة البح  والتطوير واإلنفا  اإلعالين للش 
لألنشطة التي تحقق أهدافها، األمر الذي يُشعر املساهمني بأن املنافع املحتملة لهذه املرشوعات تفو  

 تكاليفها.   

ض الدراسات الحديثة من عواهد اإلعالن الرأساميل عن املنتجات الجديدة يف األسوا  األمريكية،  كام تحققت بع

ركة املعلنة بآلية اإلدارة الجيدة  ـوتوصلت إيل وجود عواهد إيجابية  ري عادية، والتي تزداد كلام متيزت الش
(Lin and Chang, 2012)روف السو  املتغرية  ، أو باملرونة اإلدارية العالية يف إستجابتها لظ(Hu, Jiang and 

Lee, 2013)  أو عند قيامها بعمل إصدار مسبق ل عالن عن املنتجات الجديدة؛ والذي يعكس نية الرشكة يف ،
صدارات بجودة  سيام إذا متيزت هذه األ ، وأل (Chen, Chiang and Yang, 2014)تقديم منتج جديد 

 Lee, Chen and)ية الرشكة يف تنفيذها ومن ثم الثقة بها املعلومات؛ والتي تشري قوتها إيل مدي إمكان
Hartmann, 2016)ركة  ـ، أو كلام زاد تفاؤد املديرين التنفيذين للش(Chen, Lin and .Tsai, 2018) . 
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 حالد والتجديد( نفا  الرأساميل عيل األصود )اإل فئة اإل  ـ 

أظهرت العديد من الدراسات عن هذه الفئة نتاهج متقاربة عن ردود فعل املستثمرين يف مختلف األسوا ،  
 ;Bhana,  2008)ساميل أ نفا  الر عالنات هذه الفئة من اإل يجابية ضعيفة إل إحي  أظهرت بعضها ردود فعل 

Soylu, Urturk and Korkmaz, 2018) ،رمبا ألن مثل هذه النفقات تعد  ، وترجع هذه النتيجة لعدة أسباب

نفقات متوقعة من قبل السو  كجزء من الصيانة املستمرة لخطوط اإلنتاج الحالية، أو قد ترجع إيل عوامل  
ركات ـ أخري ولعل أهمها امكانية منو الرشكة، حي  تزداد العواهد االيجابية  ري العادية لهذه الفئة يف حالة الش

، كام ُيكن أن ترجع إيل درجة التقارب أو (Yeoh, 2000; Yeoh et. al. 2004)مكانية النمو املرتفع إذات 
ستثامرات الرشكة من املستوي األمثل زادت إ التباعد عن املستوي األمثل ل نفا  الرأساميل حي  كلام أق بت 

وجيه درجة ثقة السو  تجاه هذه القرارات، أو رمبا لعدم اإلفصاح، حي  تحقق الرشكة التي تعلن عن الت 
 . (Jianchuan, 2016)يجابية أعيل من نظرياتها التي ال تفصح عنه إستثامري لنفقاتها عواهد اإل 

عالن عن اإلحالد والتجديد، مع  يف حني توصلت دراسات أخري إيل عدم وجود عواهد  ري عادية يف يوم اإل 
رب  ـشارة إيل تسأ عالن ويف ذلك يجابية منخفضة قبل يوم اإل إاإلشارة إيل وجود عواهد  ري عادية 

 . (Ozbebek, et. al., 2011; Lynn and Shaikh, 2011)املعلومات

 فئة مشاريع تخفيض التكلفة )التصفية(  ـ 

ملثل هذه القرارات يعتمد عيل املحتوي املعلومايت ل عالن وما  أثبتت الدراسات السابقة أن رد فعل السو  
ركة حي  تنوع رد فعل السو  اإلعالنات الرأساملية ـينقله من أخبار حود الفرص اإلستثامرية املستقبلية للش

حي  تبني وجود رد فعل سلبي ل عالن عن قرارات  لق أو  لق ودمج   بشأن  لق، ودمج مرافق الرشكة.
، يف حني تبني وجود إستجابة إيجابية عن  (Gombola and Tsetsekos, 1992)الغلق بغرض الدمج(املرافق )

قرارات  لق ونقل املرافق )الغلق بغرض النقل(، ويف ذلك إشارة إيل أن السو  يدرد قرار النقل عيل إنه  
عيل املنافسة، والعكس   مرشوع ذو صايف قيمة حالية إيجابية تلجأ إليه الرشكة كإس اتيجية لتصبح أكرث قدرة

. ولكن مل تقدم هذه الدراسات تفسرياً واضحاً (Tsay, Alt and Gordon, 1993)بالنسبة لقرارات الدمج 

نباء جيدة للسو  يف حني يوفر قرار دمج املرافق أ يجيب عيل هذا التساؤد، وهو ملاذا يوفر قرار نقل املرافق 
 أنباء سيئة. 

فسري أوضح للتنوع يف ردود فعل األسوا  املختلفة تجاه قرارات النقل،  ستطاعت الدراسات أن تقدم تأ ثم 
حي  توصلت إيل أن الدوافع الضمنية ل دارة هي التي تقف وراء اإلختالف يف ردود األفعاد ملثل هذه  

ستثامرية القرارات، فالسو  يتفاعل إيجابياً مع اإلعالنات التي تنقل معلومات إيجابية حود الفرص اإل 
قبلية للرشكة، وذلك يف حالتني: األويل، قرار النقل بغرض التوسع يف األعامد التجارية أو مستوي إنتاج  املست

الرشكة، والثانية، قرار النقل بغرض تحقيق وفورات التكاليف والكفاءة التشغيلية؛ وال يرتبط بخفض الطاقة  
ي تنقل املعلومات  ري املر وبة حود الفرص ستيعابية للرشكة. يف حني يتفاعل السو  سلباً مع اإلعالنات التاإل 
ستثامرية املستقبلية للرشكة، وذلك يف حالتني: األويل، قرار النقل بغرض خفض الطاقة اإلنتاجية؛ ويتضمن اإل 

الحد من مرافق الرشكة مبا يؤدي    لق املرفق بغرض دمجه ملرفق آخر قاهم، الثانية، قرار النقل بغرض خفض/
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إىل ترسيح املوظفني العاملني بها، ويشري ذلك ايل تدهور بيئة عمل الرشكة أو وجود فاهض يف الطاقة اإلنتاجية  
2008) ,et. al. ,Cox .) 

كام أيدت نتاهج الدراسات التي اختربت ردود فعل السو  ل عالن عن ترسيح املوظفني ما توصلت إليه  
رات عمليات ترسيح املوظفني التي تهدف إيل تحسني الكفاءة  الدراسات السابقة، فبعضها جاء إيجاباً لقرا

، يف حني جاهت ردود الفعل   (De Wet, 2016)وتعزيز قيمة الرشكة بإعتبارها أداة فعالة لتخفيض التكاليف
سلبية لقرارات الترسيح التي تعكس ظروف السو  املتعرثة؛ وما تحتويه من معلومات  ري جيدة بشأن  

 .  (Hillier, Marshall, Mccolgan and Werema, 2007)الربحية

يف السو  الربيطاين، ودراسة ليو   (Akbar, et. al. 2014)كام يجب اإلشارة إيل أن دراسة كل من أكرب وآخرون 

(Lew, 2015   يف أسوا  كوريا الجنوبية، توصال لنتاهج معاكسة للدراسات السابقة عن دور فئة اإلنفا )
ف يف عواهد إعالنات اإلنفا  الرأساميل، فلم تجد الدراسة إختالف يف عواهد اإلعالن  الرأساميل يف تفسري اإلختال 

الرأساميل بإختالف أنواع املرشوعات التي يتم إستثامر األمواد فيها، فجميع الفئات قد حققت عواهد إيجابية 
ت صايف القيمة الحالية روعات ذاـركات يف اإلستثامر يف املشـ متقاربة، مرجعني ذلك إيل الر بة الدامئة للش

 اإليجابية، وذلك بالتطبيق عيل عينات كبرية من الرشكات ويف مختلف القطاعات.  

روع ـختالف عواهد اإلعالن عن اإلنفا  الرأساميل وفقا لفئة املش إ وبناء عيل ما سبق تشري معظم الدراسات إيل 
روعات املش كة  ـفئة البح  والتطوير واملشاملعلن، حي  توصلت بعضها إيل وجود عواهد إيجابية يف كال من 

والتنويع يف املنتجات واألسوا ، ووجود عواهد سالبة يف فئة تخفيض التكلفة )التصفية(، يف حني مل يتوصل  
البعض األخر إيل وجود عواهد ل عالن الرأساميل يف فئة اإلحالد والتجديد وبناء عيل ذلك ُيكن صيا ة الفرض  

 التايل:

 روع املعلن. ـتختلف عواهد اإلعالن عن اإلنفا  الرأساميل حود تاريخ اإلعالن بإختالف فئة املش  : الفرض الثال 

 Investment Opportunitiesستثامرية  األدبيات التي تناولت الفرص اإل  5-2-3

الرأساميل، وليس  عالنات اإلنفا  أن إمكانية منو الرشكة هي التي تحدد رد فعل السو  إل الدراسات  بينت بعض
جودة فرصها ) إمكانية منو الرشكة، فكلام أرتفعت (Chung, et. al., 1998) إنتامءها لصناعة معينة

.  et. al. ,Cox 2004; ,et. al. ,(Yeoh, 2008(عواهد اإليجابية  ري عادية ل عالن الرأساميل زادت ال  اإلستثامرية( 
س اتيجية وعواهد أسهم ستثامرات اإل عامالً هاماً ورهيسياً يف تعزيز اإل ستثامرية نوعية الفرص اإل  لذلك أعتربت

 . (Chen, 2006; Ozbebek et. al,  2011)الرشكات 

ستثامرية العالية  ( أن الرشكات ذات الفرص اإل (Cordis, et. al., 2017كام أشارت دراسة كورديس وآخرون 
ستثامر  ستثامرية املنخفضة عند مستويات اإل الفرصة اإل تشهد إنخفاض عواهد أسهم أقل من نظرياتها ذات 
والتي بينت أن   (Filho, et. al., 2018)وآخرون  فيلو العالية )دون املستوي األمثل(. وهناد أيضاً دراسة

املستثمرين يف السو  الربازييل متكنوا من تحقيق عواهد  ري عادية إيجابية كبرية؛ والسيام يف ظل ف ة األزمة  
ة العاملية التي شهدها العامل؛ إلعتامدهم عيل قطاع اإلستثامر العقاري والذي قدم يف ذلك الوقت مزايا  املالي

 كبرية ملستثمريه نظرا إلمكانية النمو املستقبيل التي ينتعش بها هذا القطاع. 
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يادة إمكانية منو وبناءا عيل ما سبق تشري الدراسات السابقة إيل زيادة عواهد اإلعالن عن اإلنفا  الرأساميل بز 
 الرشكة املعلنة وبناء عيل ذلك ُيكن صيا ة الفرض التايل: 

عواهد  ري عادية موجبة ل عالن عن اإلنفا  الرأساميل  تحقق الرشكات ذات فرص النمو األعيلالفرض الرابع: 
 . حود تاريخ اإلعالن أعيل مقارنة بالرشكات ذات فرص النمو األقل

 Free Cash Flowاالدبيات التي تناولت التدفق النقدي الحر   5-2-4

فبعضها توصل لوجود دور  ،قدمت األدبيات املتعلقة بدور التدفق النقدي الحر يف هذا املجاد أدلة متنوعة 
عالنات اإلنفا  الرأساميل، والبعض األخر توصل لوجود دور  إ إيجايب للتدفق النقدي الحر يف تفسري عواهد 

 سلبي. 

التي أظهرت الدور االيجايب للتدفق النقدي الحر عيل العالقة   (Vogt, 1997)من هذه الدراسات دراسة فوجت  
ستثامراتها إ ركة عيل التمويل الداخيل يف متويل ـالرشكات، وأن إعتامد الشعالن الرأساميل وعواهد أسهم بني اإل 

ركات ذات السيولة النقدية  ـركة يف أسواقها، فالشـ يعترب أحد العوامل الهامة يف تحديد مدي نجاح وقوة الش
. لذلك نجد ستجابة للتغريات يف ظروف السو  العالية تتمتع بقدرة أفضل عىل االستثامر وزيادة القدرة عىل اإل 

حتفاظ أن الرشكات األمريكية عيل إستعداد تحمل معدالت رضاهب مرتفعة عيل األرباح  ري املوزعة ل  
التدفق   . كام تبني عن(Calomiris and Hubbard, 1995)بالتدفقات النقدية لتمويل إنفاقها الرأساميل 

ركة، نظراَ  ـصايف القيمة الحالية اإليجابية للش النقدي الحر املرتفع دوره يف توسيع قاعدة املشاريع املق حة ذات

ركة ويساعدها عيل التخيل عن مصادر متويل أكرث  ـلزيادة السيولة التي تزيد من فرص النمو الحقيقية للش
 Underpriceتكلفة، وذلك بتجنبها التمويل بإصدار أورا  مالية مسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية 

Securitiesيمة املساهمني الحاليني  ؛ والتي تضعف من ق ,et. al. ,Qandhari2006;  et. al. ,Becker‐Blease(
2016)  . 

إيل وجود  (Jensen, et. al., 1976; Jensen,1986)يف حني أشارت دراسة كالً من جينسن وآخرون، جينسن 
دور سلبي للتدفق النقدي الحر عيل هذه العالقة، حي  أن التدفق النقدي الحر الزاهد؛ وبسبب عوامل مثل  
تضارب املصالح وعدم متاثل املعلومات بني املالد واملديرين؛ يدفع املديرين إيل توجيه رؤوس األمواد الزاهدة 

السالبة ملتابعة منافعهم الخاصة والحفاظ عىل مراكزهم، لذلك  ستثامرية ذات القيمة الحالية يف املشاريع اإل 

أق ح جينسن خفض املوارد التي تقع تحت سيطرة املديرين بأن تُدفع تلك املبالغ النقدية الزاهدة إىل  
املساهمني، أو إعتامد الرشكة يف متويل مشاريعها عيل التمويل الخارجي مبا يجعل ذلك املديرين أكرث عرضة  

 أسوا  رأس املاد.  ملراقبة

ومن مظاهر تكلفة الوكالة الناتجة عن أرتفاع التدفقات النقدية للرشكة التباعد بني التفضيالت اإلدارية 
)املديرين( واملساهمني فيام يتعلق بسياسات توزيع األرباح والتي تسببت يف إنخفاض معدد النمو الفعيل يف  

باإلنفا  األكرب يف الربع األخري من  وأيضاً قيام املديرين  ،(Christie and Nanda, 1994)توزيعات األرباح 
السنة املالية ر بة منهم يف عدم توزيع فاهض امليزانية عيل املساهمني، أو تدويره للسنة املالية التالية بحثاً عن 

ور  ، باالضافة إيل إستغالد املديرين إلطالعهم عيل بواطن أم(Shin and Kim, 2002)منافع شخصية لديهم 
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ستثامرات  ري مجدية لتحقيق عواهد شخصية  ري عادية من هذه القرارات إ الرشكة يف توجيه األمواد الزاهدة يف 
، وأيضاً وجود أرتفاع حاد يف اإلنفا  اإلعالين قبل قيام  (Yeoh, 2000; Yeoh, et. al., 2004)اإلستثامرية 
 . (Lou, 2010)ر السهم ببيع أسهمهم الخاصة بوقت قصري لرفع سع Insidersالداخلني 

( يف السو  األمريكية إيل نتاهج مامثلة تدعم فرض  (Chen and Su, 2010كام توصلت دراسة تشن وسو 
حتفاظ بتدفق نقدي حر جينسن، حي  بينت أن أواهل املعلنني عن اإلنفا  الرأساميل بالصناعة يفضلون اإل 

 ,Kim, et. al)وأيضاً دراسة كيم وبايلوت ويانج حتاملية ظهور مشاكل الوكالة بها. إ منخفض، مام يقلل من 
والتي توصلت إيل وجود عواهد سالبة  ري عادية ل عالن الرأساميل نظرا إلرتفاع تكلفة الوكالة املتمثلة   (2012

 يف التدفقات النقدية الحرة للرشكة. 

كام يفضل السو  األملاين من الصناعات كثيفة رأس املاد؛ والسيام صناعة السيارات؛  أن تقدم اسباباً منطقية  
بل السو  توجيه هذه النفقات لتمويل اإلستثامرات بدال من توزيعها كأرباح عيل  لنفقاتها الضخمة حتي يتق

ستثامرات املفرطة تضعف من قدرة السو  عيل التنبؤ  . فمثل هذه اإل (Saffarizadeh, 2014)املستثمرين 
سلبي للتدفقات  الكامل باألداء املستقبيل للرشكة وأن إلتزام الرشكة باملستوي األمثل ل ستثامر يحد من األثر ال

، كام أن إنخفاض سعر السهم يصل إيل حدته عند إرساف الرشكة يف اإلستثامر  (Haddadian, 2015)النقدية
(Jianchuan, 2016)( مل تجد لهذا املتغري دوراً تفسريياً للعالقة  2005. كام تجدر اإلشارة إيل أن دراسة يا ي )

 املرصي.  بني اإلعالن الرأساميل وعواهد األسهم يف السو  

يناير  25وبناءاً عيل ف ة الدراسة؛ والتي تتضمن ف ة األزمة املالية العاملية وخروج الرشكات، وف ة ما بعد ثورة 
وظاهرة إنخفاض اإلستثامرات، يتوقع عدم حدوث أي مظهر من مظاهر تكلفة الوكالة، وأن تزيد عواهد  2011

 ، وبالتايل ُيكن وضع الفرض التايل:لنقدي الحر للرشكة املعلنةا اإلعالن عن اإلنفا  الرأساميل بزيادة التدفق 

عواهد  ري عادية موجبة ل عالن عن اإلنفا    تحقق الرشكات ذات التدفقات النقدية العالية الخامس: الفرض 

 . الرأساميل حود تاريخ اإلعالن أعيل مقارنة بالرشكات ذات التدفقات النقدية املنخفضة

يتناود هذا الجزء عرضاً ألساليب قياس املتغريات، ثم مجتمع وعينة الدراسة، وتحديد مصــادر جمــع البيانــات، 
 .وكذلك توضيح لألساليب اإلحصاهية املستخدمة

 هد واملتغريات الرقابية كالتايل:سوف نتناود يف هذا الجزء متغريات وأساليب قياسها، وذلك لكالٍ من العوا

 عواهد الرشكة املعلنة  6-1-1

إلعالنــات اإلنفــا  الرأســاميل.  (CAR) ، والعاهــد  ــري العــادي املجمــع(AAR)تتمثــل يف العاهــد  ــري العاديــة 
 Abnormal Stock)والحتساب العواهد  ري العادية سوف يتم إحتساب العاهد  ري العادي اليومي عيل السهم 



 رد فعل السو  املرصية ل عالن عن اإلنفا  الرأساميل     أ. ياسمني أحمد السيد، أ.د. السيدة عبد الفتاح إسامعيل      
 

 

18 

Return)  لكل رشكة معلنة خالد نافذة الحدث؛ والذي يعرف بأنه العاهد الزاهد عن العاهد املتوقع عيل السهم؛
 بإستخدام املعادلة األتية:

)itE (R – it= Rit AR
 

فهــو ُيثــل العاهــد الفعــيل عــيل  itR(، أما t( يف اليوم )iمتثل العاهد  ري العادي لسعر السهم ) itARحي  متثل 
 (.t( يف اليوم )iُيثل العاهد املتوقع عيل سهم الرشكة ) E(itR(، بينام )t( يف اليوم )iسعر السهم )

 ,Kwan and Reyes)رشكة خالد ف ة الحــدث باملعادلــة التاليــةن يتم حساب العاهد الفعيل لكل إعالن أ عيل 
1997; Holmes and Wong, 2001) : 

)*1001-it/Pit= Ln (Pit R

هو سعر اإل ــال  لســهم  itP-1بينام  (،t( يف نهاية اليوم الحايل )iهو سعر اإل ال  لسهم الرشكة ) itPحي  متثل 
 (.t-1( يف نهاية اليوم السابق )iالرشكة )

يستخدم منوذج تسعري األصود الرأساملية إلحتساب العاهد املتوقع للسهم بإعتباره من أكرث النامذج املستخدمة 
 .Ozbebek, et. al., 2011; Chen, et. al., 2010; Akbar, et. al., 2014; Chen, et)يف الدراسات املشــابهة 

al., 2007; Chen, 2006)،  كام يهــتم هــذا املــنهج بدراســة أثــر املعلومــات ومــدي فاهــدتها بالنســبة ملجمــوع
املتعاملني بالسو  وليس ملستثمر واحد، بحي  يقوم هذا النموذج بــربط العاهــد املتوقــع مــن كــل ســهم مــع 

 العاهد املتوقع للسو  من خالد املعادلة اآلتية:

it ) + emtβ(R+ α ) = it(R E

( بغض النظر عن العالقة بــني عاهــد الســو  والعاهــد عــيل iركة )ـ: الجزء الثابت يف املعادلة للش iαحي  متثل 

: العاهد عيل  mtR(، mtRعيل عاهد السو  ) E(itR: هي إنحدار العاهد املتوقع للسهم )iβ(، بينام iسهم الرشكة )

 : متغري عشوايئ ُيثل املخاطر الخاصة.iteمحفظة السو . 

؛ حيــ  يعــرب عــن EGX30 ال  اليــومي ملــؤرش يحسب بسعر اإل  mt(Rولحساب العاهد عيل محفظة السو  ) 
 األسهم األكرث سيولة ونشاطاً يف السو  املرصي؛ من خالد املعادلة التالية:

)*1001-it/Pit= Ln (Pmt R 

لكل رشكة يتم مقارنة العواهد الفعلية لف ة التقدير لكل رشكة مــع مــؤرش الســو   iα ،iβوللحصود عيل قيمة 

عتامد عــيل . وبــاإل (Linear Regression Analysis)ستخدام منوذج اإلنحدار الخطــي إ للف ة نفسها من خالد 

يوميا خالد ف ة التقدير، ، يتم تقدير العاهد املتوقع لكل رشكة mtR، وقيمة العاهد السوقي iα ،iβقيمة كال من 

ثم طرح العاهد املتوقع من العاهد الفعيل إليجاد قيمة العاهد  ري العادي لكل رشكة يوميا خــالد فــ ة الحــدث 
 يوم حود تاريخ الحدث(.  21)املمتدة 
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 يوم( يف كل سنة ولكل رشكة من 21ثم تحسب املتوسطات للعواهد  ري العادية لكل يوم من أيام ف ة الحدث )
 خالد املعادلة التالية:

∑ ARit
t=+d
t=−d    = 1/N it Ave

itVEA:  متوسط العاهد  ري العادي لسهم الرشكةi  وللف ةAverage Abnormal Return).) 

ثم حساب متوسطات العواهد  ري العادية املجمع أي يتم تجميع متوسطات العواهد  ري العادية لكل يــوم مــن 
  رشكة:أيام ف ة الحدث لكل 

∑ Aveit
t=+d
t=−d    =  it CAR 

itCAR ركة ـ: متوسط العاهد  ري العادي املجمع لســهم الشــi  يف اليــوم(Cumulative Average Abnormal 
Return) 

 املتغريات الرقابية 6-1-2

النقدي الحر،  وتتمثل هذه املتغريات يف فئة اإلنفا  الرأساميل املعلن، ونوعية الفرص اإلستثامرية، والتدفق 
 وذلك كالتايل:

 Project CategoryAnnouncedفئة االنفا  الرأساميل املعلن  ـ 

( وعدلــه جــونز (Kester, 1984عالنــات الرأســاملية الــذي قدمــه كســتري تتبني الدراســة الحاليــة التصــنيف اإل 
روعات املش كة، وفئــة ـوتتمثل يف فئة خفض التكلفة )التصفية(، وفئة املش ،(Jones, et. al., 2004)ودانبولت 

التنويع يف األسوا  واملنتجات، وفئة اإلحالد والتجديد لألصود، وفئة البحــ  والتطــوير، وســوف يــتم اإلقتصــار 

 لية املعلنة.عيل الثالث فئات األويل، عيل أن يتم تحديد كل فئة من خالد اإلستخدام الفعيل للنفقات الرأسام 

  InvestmentOpportunitiesالفرص اإلستثامرية للرشكة املعلنة  ـ 

 :كاأليتTobin's q بنسبة  وتعني فرص منو الرشكة املعلنة، والتي تقاس

القيمة  السوقية  لألصود  للسنة  السابقة   ل عالن

القيمة  الدف ية  لألصود  للسنة  السابقة  ل عالن
= 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑞 

يل القيمة الســوقية لألســهم إركة باإلضافة ـالقيمة السوقية لألصود تساوي القيمة الدف ية ألصود الشي  أن ح
 .(Chen, 2006; Thomas, 2002)العادية مطروح منها القيمة الدف ية لألسهم العادية 

 Free Cash Flowالتدفق النقدي الحر  ـ 

 ,.Qandhari, et. al)ركات ـهو مقياس لألداء املــايل وأحــد املصــادر الهامــة يف متويــل اإلنفــا  الرأســاميل للشــ 

التــدفق النقــدي الحــر بالتــدفق الــذي يزيــد عــن التــدفق املطلــوب  (,Jensen 1986)وعرف جينسن  ،(2016
 Ross, Westerfield and)ستثامرات ذات قيمة حالية موجبة. ويقاس نســبة التــدفق النقــدي الحــر إ لتمويل 

Jaffe, 2010) :كاأليت 
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NWC − NIFA − OPCF = FCF 

التــدفقات النقديــة التشــغيلية للســنة الســابقة  OPCF التدفق النقــدي الحــر، عــيل أن متثــل FCFحي  متثل

متثــل  NIFAراهب؛ أمــا ـالض –ل عالن؛ والتي تحسب كالتايل الربح التشغييل قبل الفاهدة والرضيبة + اإلهالد 
صــايف األصــود  -ستثامر يف األصود الثابتة؛ وتحسب كالتايل صايف األصود الثابثة يف نهاية الســنة الســابقةصايف اإل 

متثل صايف رأس املاد العامل ؛ وتحسب صايف رأس املاد العامل يف  NWC بداية السنة + اإلهالد، أما  الثابتة يف 
 صايف رأس املاد العامل يف بداية السنة. –نهاية السنة 

 2007ورا  املالية خالد الف ة من يتمثل مجتمع الدراسة يف جميع الرشكات املدرجة بالبورصة املرصية لأل 
عالنات إ رشكة. وسوف تتضمن عينة الدراسة الرشكات التي أفصحت عن  225والبالغ عددها  2017حتي 

ورا  املالية املرصية، وذلك من خالد إعالنها املبارش يف البورصة عن القيام  إنفاقها الرأساميل يف سو  األ 
 هذه الرشكات ملجموعة من املعايري وهي:  مبشاريع إستثامرية جديدة. عيل أن تخضع

ندماج  ختبار مثل اإل سهمها خالد ف ة اإل إ خري خاصة بالرشكة تؤثر عيل أ ن ال يكون هناد إعالنات أ  ـ

دارة العليا، كمحاولة سهم مجانية، وتوزيعات األرباح، وتغريات مجلس اإل أ سهم، ومنح ستحواز، وتجزهة األ واإل 
 ممكن أن تؤثر عيل أسعار وعواهد األسهم.لعزد العوامل األخري التي من 

 ستخدام الفعيل للنفقات الرأساملية املعلنة. يجب أن يتضمن اإلعالن معلومات عن الحجم واإل  ـ

 أن يستمر التداود يف أسهم الرشكة خالد ف ة الدراسة.  ـ

 أن تتوافر أسعار األسهم اليومية والقواهم املالية للرشكة خالد ف ة الدراسة.  ـ

 50ود، تم إستبعاد رط األ ـعالن، ووفقا للشإ  162عالنات الرأساملية خالد ف ة الدراسة إجاميل عدد اإل وبلغ 
مواد التي تم  عالنات حجم األ عالن وفقا للرشط الثاين، حي  مل تتضمن تلك اإل إ  16ستبعاد إ إعالن، يف حني تم 

لذي تتضمنه فئة اإلحالد والتجديد؛ نظرا والذي ُيثل اإلعالن الوحيد ا  إعالن؛ 1نفاقها، كام تم حذف عدد أ 
رط الثال ، وذلك نظرا إلنقطاع  ـإعالن وفقاً للش 14 لصغر حجم الفئة املتناهي، باإلضافة إيل أنه تم إستبعاد
رط الرابع لعدم توافر القواهم املالية ـإعالن وفقا للش 16التداود عيل أسهم هذه الرشكات، وإيضا تم إستبعاد 

إعالن؛ كام هو  65 عالنات املتبقية ليومية للرشكات املعلنة لهذه اإلعالنات، ليصبح عدد اإل وأسعار األسهم ا
، وُيثل هذا الجدود تصنيف لهذه اإلعالنات وفقاً لفئة اإلستثامر املعلنة. كام بلغت عدد  1موضح بالجدود

 . اسة مبلحق الدر رشكة معلنة مصنفة وفقاً للقطاعات؛ كام هو موضح  43الرشكات املعلنة 
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 2007-2017 عدد ونسبة اإلعالنات وفقا لفئات اإلنفا  الرأساميل خالد الف ة من  :  1جدود 

 

 

 

 

 

 

والــذي  3مجتمع وعينة الدراسة وفقاً للقطاعات التي تنتمي إليها، باإلضافة إيل الجــدود  2 كام يوضح الجدود
 يوضح عدد اإلعالنات والرشكات املعلنة وفقاً لسنوات الدراسة.

       2017  –  2007مجتمع وعينة الدراسة وفقا لقطاعات البورصة املرصية للف ة من    :2جدود  

 (%)العدد    الرشكات املعلنة  الرشكات املدرجة  القطاع 

 (22.22%)    8 36 خدمات مالية باستثناء البنود

 (15.15%)    5 33 عقارات

 2       (7%) 29 أ ذية ومرشوبات

 (17.4%)     4 23 التشييد والبناء 

 (31.25 %)    5 16 خدمات ومنتجات صناعية وسيارات 

 (25%)        4 16 سياحة وترفيه

 46.67%))    7 15 بنود

 (18.8%)     2 11 املنتجات املنزلية والشخصية 

 (25%)       2 8 كيامويات

 (25%)       1 4 اتصاالت 

 (25%)      1 4 تكنولوجيا 

 (25%)      1 4  از وب ود

 (25%)      1 1 مرافق

 (100%)                43 225 اإلجاميل 

عالنات الرأســاملية للرشــكات املدرجــة بالبورصــة املرصــية للفــ ة مــن إعتمدت الدراسة الحالية لتجميع اإل  ـ
 https://www.mubasher.info/countriesية، ـر صــ املوقــع االلكــ وين مبــارش للبورصــة امل  2007-2017

 action-/eg/corporate 

، مــع مــد Metastockوللحصود عيل األسعار التاريخية لألسهم إعتمدت الدراسة عيل برنامج امليتا ســتود   ـ
 tp://www.data.mec.bizhtالالزمة من خالد املوقع االلك وين لنادي خرباء،  الربنامج بالبيانات

 ( %العدد )   اإلعالنات الرأساملية  الرأساميل   فئة اإلنفا  
 (43.1%)   28 تخفيض التكلفة )التصفية(
 (43.1%)    28 تنويع املنتجات واألسوا 

 (13.85%)   9 املرشوعات املش كة 
 100%       65 اإلجاميل 

https://www.mubasher.info/countries%20/eg/corporate-action
https://www.mubasher.info/countries%20/eg/corporate-action
http://www.data.mec.biz/
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رية إعتمدت الدراسة عــيل املوقــع ـوللحصود عيل القواهم املالية الخاصة بالرشكات املدرجة بالبورصة املص  ـ
ــع اإلاإل ــارش واملوق ــ وين املب ــاس مصــ لك ــنوي لكومب ــاب الس ــ وين للكت  http://easybusiness.koر، ـلك

mpass.com

 2017-2007عدد اإلعالنات والرشكات املعلنة وفقاً لسنوات الدراسة للف ة من    : 3جدود 

 الرشكات املدرجة  السنة 
 الرشكات املعلنة 

 عدد اإلعالنات 
 %  العدد 

2007 435 12 2.76 13 

2008 373 14 3.75 19 

2009 309 10 3.24 12 

2010 212 19 8.96 19 

2011 213 2 0.94 2 

2012 213 0 0 0 

2013 212 0 0 0 

2014 214 0 0 0 

2015 221 0 0 0 

2016 222 0 0 0 

2017 225 0 0 0 

 65    اإلجاميل 

التــي ســوف  An Event Studyللتحقق من فروض الدراسة الحالية تم اإلعتامد عيل منهجية دراســة الحــدث 
تعرض خطواتها بالتفصيل يف هذا الجزء. ييل ذلك املرحلة األويل وهي التحقق من إستجابة عواهد أسهم الرشكة 

عالن عن اإلنفا  املعلنة ل عالن عن اإلنفا  الرأساميل، والثانية ملعرفة دور املتغريات الرقابية يف تفسري عواهد اإل 
 الرأساميل.

 منهجية دراسة الحدث 6-4-1

عد أسلوب دراسة الحدث أكرث األساليب املتبعة يف كثري من الدراســات اـلــتطبيقية التــي تفحــص أـثــر حــدث ي
 Shenoy)رف )ـسـهم والسـندات وأسعار الصحـداث عيل قيمة األصـل مثل أسـعار األ ومجموعة من األ  معينأ

and Vafeas, 2005; Bhana, 2008 وتشتمل دراسة الحــدث عــيل فــ يت التقــدير .An Estimation period 
ختبار الفرو  يف العواهد بني تلــك الف تــني )العاهــد الفعــيل إ م ، عيل أن يت An Event Windowوف ة الحدث

 لف ة الحدث والعاهد املتوقع لف ة التقدير(، كاآليت:
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يوم تداود فعيل   120تحسب عيل أساس العاهد املتحقق لسهم كل رشكة يوميا خالد ف ة متتد : ف ة التقدير ـ 

يوم قبل يوم الحدث )يوم االعالن = صفر(، وتعد هذه الف ة ممثلة للعاهد   11 –يوم حتي  130 –واملمتدة من
 . (Lynn, et.al., 2011; Chen, et. al., 2010; Bhana, 2008)عتامداً عيل دراسات سابقة إ املتوقع 

  10-يوما ) 21ساميل(، ومتتد هذه الف ة أ عالن عن اإلنفا  الر وهي الف ة املحيطة بالحدث )اإل : ف ة الحدث  -

ختبار فهي إ أيام تيل يوم اإلعالن(. وهذه الف ة كافية كف ة  10عالن، و+أيام تسبق يوم اإلعالن، وصفر يوم اإل 
ليست قصرية لتهمل أياما قد يكون فيها التأثر بالحدث واضحا، وليست طويلة لتشمل أحداثا أخري قد تؤثر يف 

 . 2014)، الحال  وأخرون، Bhana, 2008نتاهج الدراسة )

، ومتوسط العواهد  ري العادية املجمع (AAR)تم حساب متوسط العواهد  ري العادية ختبار الفرض األود: إل  -
(CAR)  ختبار معنوية مجموعة متنوعة من نوافذ الحدث إ ختبار معنوية هذه العواهد. ثم إ لكل إعالن، ثم

 ل نفا  الرأساميل. للتعرف عيل أفضل ف ة إحتفاظ بالسهم والتي تحقق أعيل عاهد  ري عادي 

للف ة التي تسبق تاريخ  CAR) (ختبار متوسط العواهد  ري العادية املجمعةإ  يتمختبار الفرض الثاين: إل  -
 الحدث.

ستثامر، األويل  تم تقسيم العينة اإلجاملية إيل ثالث عينات فرعية عيل أساس فئة اإل إلختبار الفرض الثال :  -
ختبار ما روعات املش كة، إل ـوالثانية مشاريع تنويع املنتجات واألسوا ، والثالثة املشمشاريع تخفيض التكلفة، 

إذا كانت عواهد اإلعالن الرأساميل تختلف بإختالف فئة اإلنفا  الرأساميل املعلن، ثم حساب متوسط العواهد 
ختبار إ ذة الحدث، ثم لكل عينة خالد ناف (CAR)ومتوسط العواهد  ري العادية املجمع  AAR) ( ري العادية

ختبار معنوية مجموعة متنوعة من نوافذ الحدث إ معنوية عواهد إعالنات كل عينة فرعية عيل حدي. ثم 
 للتعرف عيل أفضل ف ة إحتفاظ بالسهم والتي تحقق أعيل عاهد  ري عادي ل نفا  الرأساميل. 

، األويل Tobin's q: تم تقسيم العينة اإلجاملية إيل عينتني فرعيتني عيل أساس نسبة ختبار الفرض الرابع إل  -
ختبار  ، وذلك إل 1 <املنخفضة  Tobin's q، والثانية الرشكات ذات 1 ≥العالية  Tobin's qالرشكات ذات نسبة 

و الرشكة(، ثم حساب متوسط  ستثامرية )إمكانية منما إذا كانت عواهد اإلعالن الرأساميل تزداد بزيادة الفرصة اإل 
لكل عينة خالد نافذة الحدث، ثم  (CAR)ومتوسط العواهد  ري العادية املجمع  AAR) (العواهد  ري العادية

ختبار معنوية مجموعة متنوعة من نوافذ  إ ختبار معنوية عواهد إعالنات كل عينة فرعية عيل حدي. ثم إ 
 بالسهم والتي تحقق أعيل عاهد  ري عادي ل نفا  الرأساميل. الحدث للتعرف عيل أفضل ف ة إحتفاظ 

: تم تقسيم العينة اإلجاملية إيل عينتني فرعيتني عيل أساس وسيط التدفق النقدي  ختبار الفرض الخامس إل  -
،  FCF) (ركات ذات مستوي السيولة العالية أكرب من وسيطـلكافة الرشكات، األويل تضم الش FCF) (الحر 

ختبار ما إذا كانت  ، وذلك إل ( FCF)والثانية تضم )الرشكات ذات مستوي السيولة املنخفضة أقل من وسيط 
  (ركة، ثم حساب متوسط العواهد  ري العاديةـ عواهد اإلعالن الرأساميل تزداد بزيادة التدفق النقدي الحر للش

(AAR  ومتوسط العواهد  ري العادية املجمع(CAR) ختبار معنوية عواهد إ افذة الحدث، ثم لكل عينة خالد ن
ختبار معنوية مجموعة متنوعة من نوافذ الحدث للتعرف عيل أفضل  إ إعالنات كل عينة فرعية عيل حدي. ثم 

ف ة إحتفاظ بالسهم والتي تحقق أعيل عاهد  ري عادي ل نفا  الرأساميل.
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الختبار رد فعل السو  ل عالن عن   Wilcoxon Statistic: إعتمدت الدراسة عيل اختبار ختبار الفرض األودإل 
ختبار أن متوسط العواهد  ري العادية إ اإلنفا  الرأساميل، ودراسة الحدث لحساب العواهد  ري العادية، أي 

 ;Jones, et. al., 2004; Jones, et. al., 2005) ليوم معني ولف ة معينة تختلف عن الصفر  (CAR) املجمعة
Akbar, et. al., 2014) . 

ختبار معنوية متوسط العواهد  ري  إل  Wilcoxon Statistic: إعتمدت الدراسة عيل اختبارختبار الفرض الثاين إل 
 .Akbar, et)رب املعلومات قبل اإلعالن ـللف ة التي تسبق تاريخ اإلعالن، الختبار تس  (CAR)العادية املجمع 

al., 2014; Mohamed, 2019)  . 

حتساب متوسط  إ يف كل فرض من هذه الفروض تم ختبار الفرض الثال  والرابع والخامس والسادس والسابع:  إل 
ختبار اإلحصايئ  العواهد  ري العادية املجمعة باإلعتامد عيل دراسة الحدث يف كل عينة عيل حدي، واإل 

Wilcoxon Statistic  ختبار معنوية هذه العواهد لكل عينة عيل حدي إل(Jones, et. al., 2004; Jones, et. 
al., 2005; Bhana, 2008; Akbar, et. al., 2014) . 

 :كام ييل   نتناود هنا الوصف اإلحصايئ واإلعداد لبيانات الدراسة أوالً، واختبارات فروض الدراسة ثانياً،

إختبار  الوصف اإلحصايئ لبيانات الدراسة ثانياً، وأيضاً  بإعداد بيانات الدراسة أوالً،تقوم الدراسة يف هذا الجزء 
ركات املعلنة وما إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وذلك بإستخدام  ـ مدي إعتدالية عواهد األسهم للش

   :ثالثاً، وذلك كاأليت Kolmogorov-Smirnovإحصاهية 

 إعداد بيانات الدراسة   7-1-1

 وتتمثل عملية إعداد بيانات الدراسة يف الثالث الخطوات التالية، وذلك كام ييل: 

إعالن( تم اإلعتامد عيل منوذج  65لحساب العواهد املتوقعة لكل إعالن من إعالنات الدراسة ) الخطوة األويل: 

لكل إعالن تم   α، βإلحتساب العواهد املتوقعة، وللحصود عيل قيمة  CAPMتسعري األصود الرأساملية 

إستخدام منوذج اإلنحدار مقارنة العواهد الفعلية لف ة التقدير لكل رشكة مع عاهد السو  للف ة نفسها، وذلك ب
لكل    CAPM، وتظهر العواهد املتوقعة والقيم املقدرة ملعلامت (Linear Regression Analysis)الخطي 

 . 4إعالن يف الجدود 

ختبار حود يوم تداود فعيل لف ة اإل  21لكل إعالن عيل مدار  (AR)ثم قمنا بحساب العواهد  ري العادية 
ختبار. ولذلك قمنا عواهد املتوقعة لف ة التقدير من العواهد الفعلية لف ة اإل تاريخ اإلعالن، وذلك بطرح ال

يوم   130-يوم تداود فعيل لكل إعالن واملمتدة من  120بإحتساب العواهد املتوقعة من ف ة التقدير خالد 
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ر متوسطات اإلعالن، ثم إحتساب متوسط هذه العواهد يف نهاية تلك الف ة، وتظه يوم قبل تاريخ 11 –حتي 
 .  4هذه العواهد لكل إعالن خالد ف ة التقدير يف جدود 

 ومتوسط العواهد لكل إعالن خالد ف ة التقدير   CAPMمعلامت     : 4جدود  

 α β E(R) اإلعالن  α β E(R) اإلعالن  α β E(R) اإلعالن 
1 -0.086 0.007 -0.086 23 0.129 0.300 0.159 45 -0.283 -0.264 -0.293 
2 -0.072 -0.061 -0.069 24 0.609 0.682 0.689 46 -0.047 0.759 -0.065 
3 -0.006 0.099 -0.001 25 0.363 0.803 0.454 47 -0.036 0.108 -0.050 
4 0.107 -0.291 0.081 26 -0.176 0.381 -0.284 48 -0.091 0.876 -0.217 
5 0.080 -0.025 0.078 27 0.217 0.551 0.071 49 0.045 1.30 -0.297 
6 -0.198 -0.027 -0.200 28 1.270 -0.577 1.179 50 -0.117 0.963 -0.177 
7 0.063 0.130 0.058 29 -0.512 0.922 -0.403 51 0.264 1.13 -0.556 
8 -0.153 0.316 -0.163 30 -0.431 0.917 -0.322 52 -0.255 0.767 0.114 
9 0.017 -0.055 0.019 31 0.143 0.111 0.149 53 -0.204 0.622 -0.207 
10 0.216 -0.174 0.198 32 -0.182 0.585 -0.251 54 0.035 0.693 0.055 
11 -0.027 0.994 -0.703 33 0.292 0.74 0.670 55 0.001 0.216 -0.003 
12 -0.085 0.875 -0.698 34 -0.05 0.834 0.179 56 -0.051 0.276 -0.054 
13 0.341 0.752 0.691 35 0.351 0.412 0.418 57 -0.077 -0.018 -0.076 
14 0.059 0.807 0.251 36 0.530 0.569 0.618 58 0.132 -0.178 0.123 
15 0.213 0.107 0.228 37 0.597 -0.260 0.559 59 0.097 0.269 0.122 
16 0.182 -0.036 0.173 38 -0.232 1.19 0.107 60 0.035 0.079 0.042 
17 0.284 0.508 0.367 39 -0.497 0.923 -0.363 61 -0.014 0.038 -0.014 
18 0.284 0.508 0.061 40 -0.099 1.280 0.045 62 -0.206 0.155 -0.215 
19 -0.089 0.944 -0.712 41 0.0511 0.711 0.148 63 0.089 0.363 0.110 
20 -0.317 0.07 -0.334 42 -0.047 -0.133 -0.074 64 0.249 0.609 0.088 
21 -0.256 1.00 -0.900 43 0.086 1.02 0.296 65 0.130 0.389 0.228 
22 -0.299 1.340 -0.130 44 -0.101 0.239 -0.054     

 

تم إحتساب متوسطات العواهد  ري العادية لكل إعالن يف كل يوم، ثم إحتساب متوسط عواهد  الخطوة الثانية:
يف  (AAR)يــوم، ويظهــر متوســط عواهــد كــل يــوم  21)جميع اإلعالنات( كل يوم من أيام ف ة الحدث خــالد 

 .5جدود 

 ادية املجمع لكل يوم من أيام ف ة الحدث  ـــواهد  ري العــاب متوسطات العـــتم إحتس الخطوة الثالثة: 

يوم( أي تم تجميع متوسطات العواهد  ري العادية املحسوبة يف الخطوة السابقة لكل يوم من أيام ف ة   21)
 . 5الحدث، ويظهر ناتج هذه الخطوة يف الجدود 
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 لكل يوم خالد ف ة االختبار AAR  &  (CAR  (قيم    : 5جدود  

 الوصف اإلحصاء لبيانات الدراسة 7-1-2

 .6سوف نناقش يف هذا الجزء الوصف اإلحصايئ ملتوسطات عواهد اإلعالن الرأساميل، كام هو موضح يف الجدود 

 الوصف اإلحصايئ للعواهد  ري العادية اليومية خالد ف ة الحدث ل عالنات الرأساملية   : 6جدود  

 AAR CAR اليوم  AAR CAR اليوم 
-10 0.010- -0.010 1 0.251 2.602 
-9 0.116 0.105 2 0.179 2.781 
-8 0.238 0.344 3 0.006 2.787 
-7 0.280 0.623 4 -0.375 2.412 
-6 0.288 0.911 5 -0.051 2.361 
-5 0.334 1.245 6 -0.316 2.045 
-4 -0.421 0.824 7 -0.186 1.859 
-3 0.051 0.875 8 -0.026 1.833 
-2 0.266 1.141 9 -0.324 1.509 
-1 0.286 1.427 10 -0.007 1.502 
0 0.924 2.351    

Day Mean St-Dev SE Mean Median Minimum Maximum N 
-10 0.010- 0.36 0.045 -0.0174 -1.161 0.850 65 
-9 0.116 1.16 0.144 0.027 -3.06 4.41 65 
-8 0.238 1.60 0.199 0.182 -3.707 5.166 65 
-7 0.280 2.15 0.266 0.152 -7.140 7.871 65 
-6 0.288 2.18 0.270 0.476 -8.701 5.817 65 
-5 0.334 2.52 0.312 0.598 -9.481 6.338 65 
-4 -0.421 2.61 0.324 -0.025 -12.270 5.187 65 
-3 0.051 1.82 0.226 0.295 -6.178 4.910 65 
-2 0.266 1.97 0.244 0.150 -5.48 6.89 65 
-1 0.286 2.16 0.268 0.306 -4.96 9.78 65 
0 0.924 2.76 0.343 0.842 -5,24 13.41 65 
1 0.251 2.10 0.260 0.283 -5,54 9.12 65 
2 0.179 1.93 0.240 0.066 -6,94 5.39 65 
3 0.006 1.64 0.204 0.133 -5,66 5.13 65 
4 -0.375 2.31 0.287 -0.267 -11.78 5.15 65 
5 -0.051 1.60 0.199 -0.017 -5.71 3.42 65 
6 -0.316 1.61 0.199 -0.136 -4.17 4.07 65 
7 -0.186 1.89 0.235 -0.344 -3.51 6.60 65 
8 -0.026 2.28 0.283 -0.348 -4.99 9.46 65 
9 -0.324 1.51 0.188 -0.332 -3.74 4.21 65 
10 -0.007 1.78 0.221 0.036 -5.14 4.91 65 
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قيم كالً من املتوسط، والخطأ املعياري، واإلنحراف املعياري، والوسيط، وأعيل وأدين قيمة   6يعرض الجدود 
.  ويتضح من النتاهج أن اإلنحراف املعياري قبل  2017حتي  2007إعالن رأساميل من  65للعواهد  ري العادية لـ 

 يجب اإلشارة إيل أن يوم اإلعالن  (. كام 10+;1+) (، يف املتوسط، يتساوي مع نظريه بعد اإلعالن10-;1-اإلعالن )
(T=0)  ويشري ذلك لوجود تقلبات كبرية يف   2.76عرب جميع اإلعالنات شهدت أعيل إنحراف معياري يصل إيل

،  (4-)هذا اليوم. كام يوضح أيضاً أن أدين عاهد  ري عادي عرب جميع اإلعالنات جاء يف اليوم الرابع قبل اإلعالن 
، يف حني شهد يوم اإلعالن أعيل عاهد  ري عادي يصل   12.27 ري عادية تصل إيلحي  سجل هذا اليوم خساهر 

 .   13.41إيل

الوصف اإلحصايئ ملتوسطات العواهد  ري العادية اليومية ل عالنات الرأساملية يف ظل   7ويوضح الجدود 

عات املش كة، والتدفق النقدي  رو ـاملتغريات الرقابية، وتشري النتاهج إيل وجود تقلبات كبرية يف كالٍ من عينة املش
الحر املرتفع، حي  سجلت هذه العينات أعيل قيمة إنحراف معياري. كام بينت هذه النتاهج أن أدين متوسط  

مكانية النمو املنخفضة  إ روعات املش كة، وـعاهد  ري عادي عرب جميع اإلعالنات ُسجلت يف كالٍ من عينة املش 
حني ُسجل أعيل متوسط عاهد  ري عادي يف كالٍ من عينة التنويع يف األسوا   والتدفق النقدي الحر املرتفع، يف 

 واملنتجات، وامكانية النمو املرتفعة والتدفق النقدي الحر املرتفع.      

 الوصف اإلحصايئ ملتوسطات العواهد  ري العادية اليومية ل عالنات الرأساملية يف ظل املتغريات الرقابية   : 7جدود  

 

أن الرشكات التي أعلنت عن فئة التنوع يف األسوا  واملنتجات هي الرشكات الوحيدة  7يتضح من نتاهج جدود 
ركات املعلنة عــن فئــة ـ(، يف حني شهدت الش0.282) 0.417املحققة ملتوسط )وسيط( عواهد  ري عادية موجبة 

 -0050.لفــة ( أعيل نسبة خساهر من نظريتها املعلنة عــن فئــة خفــض التك0.570-) -0.77املرشوعات املش كة 
متوســط )وســيط( عواهــد  ــري عاديــة  (. باإلضافة إيل أن الرشكات ذات إمكانية النمــو العاليــة حققــت0.025)

متوســط )وســيط( عواهــد  أكرب من نظريتها ذات إمكانية النمو املنخفضة والتي شــهدت 0.240)) 0.150موجبة 
ركات ذات التــدفقات النقديــة الحــرة ـالشــ  أن 7كام يتضح أيضاً من نتاهج جــدود  .(0.023-) -0.11 ري عادية 

 Mean St-Dev SE Mean Median Minimum Maximum s#Ann املتغريات الراقابية 

فئة 
 اإلستثامر

تخفيض  
 التكلفة 

-0.005 0.348 0.07 0.025 -0.80 0,575 28 

املرشوع  
 املش د

-0.77 0,727 0.16 -0.570 -1.92 0.353 9 

تنويع  
 السو /املنتج 

0.417 0.598 0.131 0.282 -0.484 1.77 28 

الفرص  
 اإلستثامرية 

إمكانية النمو  
 املنخفضة 

-0.11 0.334 0.073 -0.023 -0.89 0.267 19 

 إمكانية النمو
 العالية 

0.150 0.393 0.086 0.24 -0.54 1.23 46 

التدفق  
النقدي  
 الحر 

التدفق النقدي  
 املنخفض 

0.15 0.42 0.09 0.12 -0.480 1.12 33 

التدفق النقدي  
 املرتفع

0.10 0.62 0.14 0.04 -1.04 1.21 32 
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أكــرب مــن نظريتهــا ذات التــدفقات   0.15 (0.14)عواهد  ري عاديــة موجبــة املنخفضة شهدت متوسط )وسيط(
 . (0.04)  0.10النقدية الحرة املرتفعة

 Normality Testختبار اإلعتداد إ   3 -7-1

؛ والذي يخترب فرض التوزيع الطبيعي واإلعتداد  Kolmogorov-Smirnovختبار نتاهج اإل  8ويوضح جدود 

التوزيع  ري الطبيعي للعواهد ورفض فرض العدم، حي  أن   ختبار قبود فرضحي  أظهرت نتاهج اإل  للبيانات.
.  9، +7، +6، +5, +1-، 6-، 9-، 10-فيام عدا اليوم  0.05يام ف ة اإلختبار أقل من أ يف جميع  P-valueقيم 

 ختبارات الالمعلمية إلختبار فروض الدراسة. وبالتايل سيتم إستخدم اإل 

 اختبار اإلعتداد لعواهد الدراسة   : 8جدود  

والتي تنقســم إيل جــزهني األود يختــرب العالقــة بــني ختبارات فروض الدراسة، إ سوف نتناود يف هذا الجزء نتاهج 
اإلعالن عن اإلنفا  الرأساميل وعواهد األسهم، والثاين يخترب العالقة بني اإلعالن عــن اإلنفــا  الرأســاميل وعواهــد 

 األسهم يف ظل املتغريات الرقابية.

 األسهمإختبار العالقة بني اإلعالن عن اإلنفا  الرأساميل وعواهد  7-2-1

 .9سوف نعرض يف هذا الجزء نتاهج الفرض األود والثاين، والتي تظهر بالجدود 

يوم( عن اإلنفــا  الرأســاميل"،  21وهو وجود عواهد موجبة لألسهم حود تاريخ اإلعالن )بالنسبة للفرض األود: 

 ختبارين وذلك كام ييل:إ فللتحقق من هذا الفرض قمنا بعمل 

( CAR( ومتوسط العواهــد  ــري العاديــة املجمــع )AARختبار متوسط العواهد  ري العادية )إ  ختبار األود:اإل  -
، 9، كــام هــو موضــح يف كــالٍ مــن الجــدود Wilcoxonيــوم( بإســتخدام  21لكل يوم من أيــام فــ ة اإلختبــار )

 .3-1، 2-1والشكلني 

Kolmogorov-Smirnov Kolmogorov-Smirnov 
Day Mean St-Dev Sig. Day Mean St-Dev Sig. 
-10 0.010- 0.359 0.09 1 0.251 2.091 0.01 
-9 0.116 1.158 0.15 2 0.179 1.931 0.01 
-8 0.238 1.604 0.03 3 0.006 1.641 0.04 
-7 0.280 2.604 0.01 4 -0.375 2.314 0.01 
-6 0.288 2.180 0.119 5 -0.051 1.604 0.15 
-5 0.334 2.515 0.01 6 -0.316 1.608 0.15 
-4 -0.421 2.613 0.01 7 -0.186 1.895 0.15 
-3 0.051 1.820 0.04 8 -0.026 2.278 0.01 
-2 0.266 1.967 0.04 9 -0.324 1.515 0.15 
-1 0.286 2.159 0.15 10 -0.007 1.779 0.01 
0 0.924 2.761 0.01     
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 ختبار لكل يوم خالد ف ة اإل   (CAR)و    (AAR)لكالٍ من     Wilcoxon Statisticنتاهج   : 9جدود  

 Wilcoxon is the statistic to test the null hypothesis that CAR = 0    0.05               عند مستوي معنوية    **

عند  0.924ويتضح من نتاهج هذا الجدود أن اإلعالن عن اإلنفا  الرأساميل حقق عواهد  ري عادية إيجابية ومعنوية  
قبل اإلعالن حققا عواهد  ري عادية  5-، 6-%. كام نالحظ أيضاً أن اليوم  5( عند مستوي معنوية T=0يوم اإلعالن )

يوضح   2ل ــ ا أن الشكــالعواهد تختلف عن الصفر. كم عيل التوايل، وأن هذه  0.334، 0.288موجبة ومعنوية 
 حود تاريخ اإلعالن خالد ف ة اإلختبار    (AAR)واهد  ري العاديةــوسط العــ مت

( قبل اإلعالن حققت عواهد أكرث من نظريتها بعد اإلعالن  5-، 1-(، ويظهر هذا الشكل أن الف ة من )10،+10-)
أيضاً وجود  9وقد أوضح جدود  .(T=0الزيادة إيل زروتها يف يوم اإلعالن )(، وقد وصلت هذه 10،+1)+

-موجب ومعنوية لكل يوم من أيام ف ة اإلختبار ماعدا األيام التالية ) CAR) (متوسط عواهد  ري عادية مجمع
د عن الصفر  ( قبل تاريخ اإلعالن فلم تحقق داللة معنوية. وأن هذه العواهد تزي10-( )9-( )8-( )7-( )6-( )4

متوسط   3-1مام يعني ذلك قبود الفرض األود. كام يوضح الشكل % عواهد  ري عادية، 1.5حي  حققت 
العواهد  ري العادية املجمع حود تاريخ اإلعالن خالد ف ة اإلختبار، كام أوضح أن متوسط العواهد  ري العادية 

بعد اإلعالن، ثم  3عالن وإستمر هذا اإلرتفاع حتي اليوم قبل اإل  3-املجمع شهد إرتفاعاً معنوياً بدايًة من اليوم 
د اإلعالن محققاً أيضاً عواهد  ري عادية موجبة يف ثروة املساهمني حتي بع 4تبدأ يف اإلنخفاض إبتداءاً من اليوم  

 نهاية ف ة اإلختبار.  

 AAR اليوم 
Wilcoxon 
statistic 

Sig.  اليوم CAR 
Wilcoxon 
statistic 

Sig. 

-10 -0.010 1050 0.56 -10 -0.010 1051 0.56 
-9 0.116 1203 0.20 -9 to -10  0.105 1227 0.16 
-8 0.238 1209 0.19 -8 to -10 0.344 1219 0.17 
-7 0.280 1253 0.12 -7 to -10 0.623 1238 0.14 
-6 0.288** 1352 0.03 -6 to -10 0.911 1284 0.08 
-5 0.334** 1433 0.009 -5 to -10 1.245** 1348 0.03 
-4 -0.421 1021 0.63 -4 to -10 0.824 1309 0,06 
-3 0.051 1195 0.21 -3 to -10 0.875** 1324 0.05 
-2 0.266 1163 0.28 -2 to -10 1.141** 1335 0.04 
-1 0.286 1232 0.15 -1 to -10 1.427** 1376 0.02 
0 0.924** 1489 0.003 0 to -10 2.351** 1445 0.008 
1 0.251 1260 0.11 +1 to -10 2.602** 1445 0.008 
2 0.179 1215 0.18 +2 to -10 2.781** 1432 0.009 
3 0.006 1099 0.43 +3 to -10 2.787** 1407 0.01 
4 -0.375 947 0.80 +4 to -10 2.412** 1386 0.02 
5 -0.051 1101 0.43 +5 to -10 2.361** 1375 0.02 
6 -0.316 865 0.91 +6 to -10 2.045** 1361 0.03 
7 -0.186 892 0.88 +7 to -10 1.859** 1348 0.03 
8 -0.026 831 0.94 +8 to -10 1.833** 1372 0.02 
9 -0.324 796 0.97 +9 to -10 1.509** 1334 0.04 
10 -0.007 1099 0.43 +10 to -10 1.502** 1344 0.03 
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 ( ملجموعــة مــن نوافــذ الحــدث CARختبار معنوية متوسط العواهد  ري العادية املجمــع )إ  ختبار الثاين:اإل  ـ
 .10، كام هو موضح يف الجدود  Wilcoxonختبارإ املتنوعة وبإستخدام 

متوسطات العواهد  ري العادية املجمعة لنوافذ الحدث املتنوعة   : 10جدود    

Event Wendow CAR Wilcoxon Statistic Sig. 

(0,-9) 2.36** 1459 0.006 

(0,-1) 1.21** 1406 0.01 

(0,+1) 1.17** 1462 0.006 

(3+.-3) 1.96** 1360 0.03 

(3+,-9) 2.80** 1415 0.01 

(0,+10) 0.07 1087 0.46 
 

نوافذ حدث متعددة توضح ردود الفعل يف ظل ف ات قصرية متنوعة. يظهر الجدود أن  10ويقدم الجدود 
متوسط العاهد  ري العادي املجمع لنوافذ الحدث املتنوعة حود تاريخ اإلعالنات إيجابية ومعنوية ماعدا نافذة  

-,3+)، (1-,0)، (9-,0)حدث التالية . وأن متوسطات العواهد  ري العادية املجمعة لنوافذ ال(10+,0)الف ة 
عيل التوايل عند  %0.07 ، %1.96، %1.17، %2.80، %1.21، %2.36هي   (10,0+) ،(9-,3+)،  (1+,0)،(3

يوم إبتداًء  13لف ة إحتفاظ بالسهم دامت  %2.80. وأن أعيل عاهد  ري عادي مجمع هو 0.05مستوي معنوية 
 بعد اإلعالن.  3+قبل اإلعالن حتي اليوم  9-من اليوم  

لف ة ما قبل تاريخ اإلعالن   CAR) ( والذي يخترب متوسط العواهد  ري العادية املجمع : بالنسبة للفرض الثاين 
رب املعلومات وفقا لفرض عدم متاثل  ـللتعرف عيل إمكانية تس Statistic  Wilcoxonختبارإ باالعتامد عيل 

متوسط عواهد  ري عادية مجمع موجب ومعنوي محققة ل عالن  املعلومات، وتوصلت الدراسة إيل أن هناد 
% عيل التوايل 1.43%، 1.141، %0.875 ،%1.245 وتساوي 1-،  2-، 3-،  5-الرأساميل قبل تاريخ اإلعالن يف اليوم

، وبالتايل قبود الفرض الثاين القاهل بوجود عواهد  ري 9، كام هو موضح بالجدود 0.05عند مستوي معنوية 
 موجبة قبل تاريخ اإلعالن. عادية 

-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

-10-8-6-4-20246810

AARA…

(      1-2(                                  )-10;+10) 

-2

0

2

4

-10-7-4-1258

CARC…

(      1-3                           )        (       -10;+10) 
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والذي يخترب وجود إختالف يف عواهد  ري عادية ل عالن عن اإلنفا  الرأساميل حود  :بالنسبة للفرض الثال  
تاريخ اإلعالن بإختالف فئة املرشوع املعلن، وهنا قمنا بتصنيف اإلعالنات الرأساملية إيل ثالث فئات هم فئة  

فة( وذلك وفقا لتصنيف  التنويع يف األسوا  واملنتجات، وفئة املرشوعات املش كة، وفئة التصفية )خفض التكل
ستبعدت الدراسة فئتي البح  والتطوير، واإلحالد والتجديد وذلك لعدم  إ ، يف حني ”Kester, 1984“كس  

ومتوسط العواهد  ري العادية املجمع  AAR) ( توافر إعالنات لهام. ثم حساب متوسط العواهد  ري العادية
CAR) ( العواهد  ري العاديةختبار معنوية متوسط إ إلعالنات كل عينة، ثم) AAR (  ومتوسط العواهد  ري
ختبار اإلحصايئ  ختبار يف كل فئة عيل حدي وذلك باإلعتامد عيل اإل لكل يوم من أيام ف ة اإل  CAR) (العادية

Wilcoxonكام يتضح أيضاً من نتاهج هذا اإلختبار أن جميع قيم متوسط  10 ، كام هو موضح بالجدود .

ختبار يف الفئتني  لكل يوم من أيام ف ة اإل  (CAR)ومتوسط العواهد  ري العادية  AAR) (العاديةالعواهد  ري 
التصفية واملرشوعات املش كة  ري معنوية أي انهام ال يختلفان عن الصفر، وذلك بخالف فئة التنويع يف 

وية لكل يوم من أيام إيجابية ومعن (CAR)املنتجات والسو  والتي شهدت متوسط عواهد  ري عادية مجمعة 
 قبل اإلعالن. وبالتايل نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل.  10-ختبار ماعدا اليوم  ف ة اإل 

    (CAR)  و  (AAR)لكالٍ من    Wilcoxon Statisticنتاهج   : 10جدود  

 ختبار يف ظل فئة اإلنفا  الرأساميل لكل يوم خالد ف ة اإل 

Wilcoxon is the statistic to test the null hypothesis that CAR = 0 0.05     عند مستوي معنوية               ** 

 

 فئة التنوع يف األسوا  واملنتجات  فئة املرشوعات املش كة  التكلفة( فئة التصفية )تخفيض  
 CAR اليوم  AAR اليوم  CAR اليوم  AAR اليوم  CAR اليوم  AAR اليوم 
-10 -0.01 -10 -0.01 -10 -0.19 -10 -0.19 -10 0.048 -10 0.048 
-9 0.34 -9 to -10 0.33 -9 -0.88 -9 to -10 -1.07 -9 0.216 -9 to -10 0.264** 
-8 0.36 -8 to -10 0.69 -8 -1.04 -8 to -10 -2.11 -8 0.527 -8 to -10 0.791** 
-7 0.43 -7 to -10 1.11 -7 -1.53 -7 to -10 -3.65 -7 0.714** -7 to -10 1.505** 
-6 0.25 -6 to -10 1.36 -6 -1.92 -6 to -10 -5.57 -6 1.038** -6 to -10 2.543** 
-5 0.26 -5 to -10 1.63 -5 -1.57 -5 to -10 -7.14 -5 1.015** -5 to -10 3.558** 
-4 -0.33 -4 to -10 1.30 -4 -1.81 -4 to -10 -8.95 -4 -0.067 -4 to -10 3.491** 
-3 -0.01 -3 to -10 1.28 -3 -1.89 -3 to -10 -10.8 -3 0.741** -3 to -10 4.232** 
-2 0.15 -2 to -10 1.43 -2 -1.30 -2 to -10 -12.2 -2 0.885** -2 to -10 5.117** 
-1 0.06 -1 to -10 1.50 -1 -1.53 -1 to -10 -13.7 -1 1.097** -1 to -10 6.214** 
0 0.57 0 to -10 2.07 0 -0.62 0 to -10 -14.3 0 1.771** 0 to -10 7.985** 
1 -0.51 +1 to -10 1.57 1 0.09 +1 to -10 -14.2 1 1.058** +1 to -10 9.043** 
2 -0.39 +2 to -10 1.18 2 0.18 +2 to -10 -14.0 2 0.747** +2 to -10 9.79** 
3 -0.38 +3 to -10 0.79 3 0.35 +3 to -10 -13.7 3 0.282 +3 to -10 10.07** 
4 -0.80 +4 to -10 0.00 4 -0.16 +4 to -10 -13.8 4 -0.025 +4 to -10 10.05** 
5 0.03 +5 to -10 0.02 5 -0.57 +5 to -10 -14.4 5 0.04 +5 to -10 10.087** 
6 -0.32 +6 to -10 -0.30 6 -0.45 +6 to -10 -14.9 6 -0.271 +6 to -10 9.816** 
7 -0.01 +7 to -10 -0.31 7 -0.48 +7 to -10 -15.3 7 -0.266 +7 to -10 9.55** 
8 0.17 +8 to -10 -0.14 8 -0.45 +8 to -10 -15.8 8 -0.086 +8 to -10 9.464** 
9 -0.19 +9 to -10 -0.32 9 -0.25 +9 to -10 -16.0 9 -0.484 +9 to -10 8.98** 
10 0.23 +10 to-10 -0.10 10 -0.07 +10 to-10 -16.1 10 -0.223 +10 to-10 8.757** 
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متوسطات العواهد  ــري العاديــة املجمعــة لنوافــذ الحــدث املتنوعــة يف ظــل فئــة اإلنفــا   11ويعرض الجدود 
الرأساميل، وتوضح نتاهج اإلختبار أن فئة التنوع يف األسوا  واملنتجات هي الفئة الوحيدة التي حققت عاهد  ري 

اظ بالســهم هــي فــ ة عادية موجبة ومعنوية عن فئتي التصفية، واملرشوعات املش كة، وأن أفضل فــ ة إحتفــ 
 عواهد  ري عادية.  %10.3حي  حققت  (9-,+3)نافذة الحدث 

 متوسطات العواهد  ري العادية املجمعة لنوافذ الحدث املتنوعة يف ظل فئة اإلنفا  الرأساميل املعلن   : 11جدود  

Event 
Wendow 

 التنوع يف األسوا  واملنتجات  املرشوعات املش كة  التصفية )تخفيض التكلفة( 

CAR Wilcoxon  Sig. CAR Wilcoxon  Sig. CAR Wilcoxon  Sig. 

(0,-9) 2.08 255 0.12 -14.11 3 0.99 7.94** 297 0.00 
(0,-1) 0.64 220 0.35 -2.16 8 0.98 2.87** 383 0.00 
(0,+1) 0.07 211 0.43 -0.53 17 0.76 2.83** 374 0.00 
(3+,-3) -0.50 185 0.66 -4.71 9 0.95 6.58** 386 0.00 
(3+,-9) 0.80 288 0.28 -13.49 3 0.99 10.3** 399 0.00 
(0,+10) -1.6 149 0.89 -2.42 10 0.94 2.54** 309 0.008 

 0.05**مستوي معنوية   
والذي يخترب تحقيق الرشكات ذات فرص النمو األعيل عواهد  ري عادية حود تاريخ  بالنسبة للفرض الرابع: 

وهنا قمنا بتقسيم اإلعالنات الرأساملية عيل أساس نسبة   أعيل مقارنة بالرشكات ذات فرص النمو األقل،اإلعالن 
Tobin Q ركات ذات نسبة ـإيل عينتني هام، األويل عينة الشTobin Q < 1  والثانية عينة الرشكات ذات نسبة ،
Tobin Q  >1ثم حساب متوسط العواهد  ري العادية ،AAR)   CAR) (ومتوسط العواهد  ري العادية املجمع )   

ومتوسط العواهد  ري العادية  AAR) (ختبار معنوية متوسط العواهد  ري العاديةإ إلعالنات كل عينة، ثم 
. ويتضح من نتيجة هذا االختبار؛ وفقاً للجدود Wilcoxonختبار اإلحصايئ باإلعتامد عيل اإل  ) CAR (املجمع

شهدت متوسط       (Tobin Q > 1) مكانية النمو العاليةإركات ذات ـ؛ قبود الفرض الرابع، حي  أن عينة الش12
  7-، 8-،  9-،10-ختبار ماعدا اليوم إيجابية ومعنوية لكل يوم من أيام ف ة اإل  CAR) (عواهد  ري عادية مجمعة

( متوسط عواهد Tobin Q  >1مكانية النمو املنخفضة )إركات ذات ـ قبل اإلعالن، يف حني مل تشهد عينة الش
مكانية النمو العالية  إختبار، ويعني ذلك أن الرشكات ذات معنوي خالد ف ة اإل  CAR) ( ري عادية مجمع

عواهد  ري عادية حود تاريخ اإلعالن أعيل من نظريتها ذات امكانية النمو املنخفضة والتي   %3.15تحقق 

 ، ومن ثم نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل.%2.24-شهدت 
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 الرشكة لكل يوم خالد ف ة االختبار يف ظل فرص منو    )  ( CARو    (AAR)لكالٍ من    Wilcoxon Statisticنتاهج   : 12جدود  

 ( Tobin Q   >1الرشكات ذات فرص النمو املنخفضة )  ( Tobin Q  <  1الرشكات ذات فرص النمو العالية ) 
 CAR اليوم  AAR اليوم  CAR اليوم  AAR اليوم 
-10 -0.02 -10 -0.02 -10 0.01 -10 0.01 
-9 0.19 -9 to -10 0.17 -9 -0.06 -9 to -10 -0.05 
-8 0.28 -8 to -10 0.45 -8 0.15 -8 to -10 0.10 
-7 0.40 -7 to -10 0.85 -7 -0.02 -7 to -10 0.07 
-6 0.47** -6 to -10 1.32** -6 -0.16 -6 to -10 -0.08 
-5 0.49** -5 to -10 1.81** -5 -0.04 -5 to -10 -0.13 
-4 -0.23 -4 to -10 1.58** -4 -0.89 -4 to -10 -1.01 
-3 0.36** -3 to -10 1.94** -3 -0.69 -3 to -10 -1.70 
-2 0.42 -2 to -10 2.36** -2 -0.12 -2 to -10 -1.82 
-1 0.32 -1 to -10 2.69** -1 0.19 -1 to -10 -1.63 
0 1.23** 0 to -10 3.92** 0 0.19 0 to -10 -1.44 
1 0.24 +1 to -10 4.16** 1 0.27 +1 to -10 -1.17 
2 0.24 +2 to -10 4.40** 2 0.03 +2 to -10 -1.14 
3 0.04 +3 to -10 4.44** 3 -0.08 +3 to -10 -1.22 
4 -0.32 +4 to -10 4.13** 4 -0.52 +4 to -10 -1.74 
5 0.26 +5 to -10 4.39** 5 -0.81 +5 to -10 -2.55 
6 -0.54 +6 to -10 3.85** 6 0.23 +6 to -10 -2.32 
7 -0.21 +7 to -10 3.64** 7 -0.12 +7 to -10 -2.44 
8 -0.09 +8 to -10 3.55** 8 0.12 +8 to -10 -2.32 
9 -0.45 +9 to -10 3.10** 9 -0.01 +9 to -10 -2.33 
10 0.05 +10 to-10 3.15** 10 0.10 +10 to -10 -2.24 

      Wilcoxon is the statistic to test the null hypothesis that CAR =0                              0.05 مستوي معنوية   **
   

متوسطات العواهد  ري العادية املجمعة لنوافذ الحدث املتنوعة يف ظل فرص منو الرشكة،   13ويعرض الجدود 
ركات ذات فرص النمو العالية حققت عواهد  ري عادية موجبة ومعنوية عن  ـ وتوضح نتاهج اإلختبار أن الش

حي   (9-,+3)، وأن أفضل ف ة إحتفاظ بالسهم هي ف ة نافذة الحدث (10+,0)عدا جميع نوافذ الحدث ما
عواهد  ري عادية  ركات ذات فرص النمو املنخفضة ـعواهد  ري عادية. يف حني مل تشهد الش  %4.46حققت 

 معنوية خالد ف ة االختبار. 
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 متوسطات العواهد  ري العادية املجمعة لنوافذ الحدث املتنوعة يف ظل فرص منو الرشكة   : 13جدود  

Event 
Wendow 

 ( Tobin Q   >1الرشكات ذات فرص النمو املنخفضة )  ( Tobin Q  <  1الرشكات ذات فرص النمو العالية ) 
CAR Wilcoxon  Sig. CAR Wilcoxon  Sig. 

(0,-9) 3.94** 819 0.001 -1.45 97 0.47 
(0,-1) 1.55** 735 0.01 0.65 119 0.17 
(0,+1) 1.47** 757 0.009 0.45 121 0.15 
(3+,-3) 2.86** 740 0.01 -0.21 96 0.49 
(3+,-9) 4.46** 790 0.003 -1.23 98 0.46 
(0,+10) 0.36 577 0.34 -0.61 84 0.67 

 

الرشكات ذات التدفقات النقدية الحرة املرتفعة عواهد  ري عادية والذي يخترب تحقيق  : بالنسبة للفرض الخامس 
قمنا بتقسيم اإلعالنات  ركات ذات التدفقات النقدية الحرة املنخفضة، ـحود تاريخ اإلعالن أعيل مقارنة بالش

إيل عينتني هام، األويل عينة   2993292 -وهو   (FCF)الرأساملية عيل أساس وسيط التدفقات النقدية الحرة
ركات ذات التدفقات النقدية  ـ، والثانية عينة الشFCF)أكرب من (ركات ذات التدفقات النقدية العالية ـلشا

، ومتوسط العواهد  ري العادية  (AAR)(، ثم حساب متوسط العواهد  ري العاديةFCFاملنخفضة )أقل من 
ومتوسط العواهد  (AAR)ختبار معنوية متوسط العواهد  ري العادية إ إلعالنات كل عينة، ثم  ) CAR (املجمع

. ويتضح من النتاهج؛ وفقاً للجدود Wilcoxonختبار اإلحصايئ باإلعتامد عيل اإل  )   CAR ( ري العادية املجمع
  CAR) (ركات ذات التدفقات النقدية الحرة املنخفضة حققت متوسط عواهد  ري عادية مجمعـ؛ أن الش14

وذلك يف  4.18، صفر قبل اإلعالن بعاهد  ري عادي مجمع يصل لـ 3-، 4-، 5-موجب ومعنوي يف كالً من اليوم 

اليوم صفر، وذلك عيل العكس من نظريتها ذات التدفقات النقدية الحرة املرتفعة التي شهدت عواهد  ري  
   5,36ختبار بعاهد  ري عادي مجمع اإل  بعد اإلعالن وحتي نهاية ف ة 1عادية مجمع معنوي إبتداءاً من اليوم +

ركات ذات التدفقات النقدية الحرة املرتفعة تحقق عواهد  ري عادية ـ، ويعني ذلك أن الش2وذلك يف اليوم +
حود تاريخ اإلعالن أعيل من نظريتها ذات التدفقات النقدية الحرة املنخفضة، وبالتايل نرفض الفرض الصفري  

 ونقبل الفرض البديل. 
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 لكل يوم خالد ف ة االختبار يف ظل التدفقات النقدية الحرة   (CAR)و    (AAR)لكالٍ من    Wilcoxon Statisticنتاهج   : 14جدود  

 الرشكات ذات التدفق النقدي الحر املرتفع  الرشكات ذات التدفق النقدي الحر املنخفض 
 CAR اليوم  AAR اليوم  CAR اليوم  AAR اليوم 
-10 -0.16 -10 -0.16 -10 0.01 -10 0.01 
-9 -0.06 -9 to -10 -0.21 -9 0.13 -9 to -10 0.14 
-8 0.53 -8 to -10 0.32 -8 -0.34 -8 to -10 -0.20 
-7 0.46 -7 to -10 0.78 -7 0.24 -7 to -10 0.03 
-6 0.86 -6 to -10 1.64 -6 0.72 -6 to -10 0.76 
-5 1.12** -5 to -10 2.76** -5 0.49 -5 to -10 1.25 
-4 0.22 -4 to -10 2.98** -4 0.03 -4 to -10 1.28 
-3 0.10 -3 to -10 3.08** -3 0.29 -3 to -10 1.57 
-2 0.15 -2 to -10 3.23 -2 1.06 -2 to -10 2.63 
-1 0.53 -1 to -10 3.76 -1 1.21** -1 to -10 3.84 
0 0.42 0 to -10 4.18** 0 1.21** 0 to -10 5.04 
1 0.12 +1 to -10 4.30 1 0.04 +1 to -10 5.09** 
2 -0.02 +2 to -10 4.28 2 0.27 +2 to -10 5.36** 
3 -0.37 +3 to -10 3.91 3 -0.26 +3 to -10 5.10** 
4 -0.48 +4 to -10 3.44 4 -1.04 +4 to -10 4.06** 
5 -0.38 +5 to -10 3.06 5 -0.25 +5 to -10 3.81** 
6 -0.37 +6 to -10 2.69 6 -0.56 +6 to -10 3.25** 
7 -0.04 +7 to -10 2.65 7 -0.04 +7 to -10 3.21** 
8 -0.22 +8 to -10 2.43 8 0.06 +8 to -10 3.26** 
9 0.34 +9 to -10 2.77 9 -0.88 +9 to -10 2.38** 
10 0.41 +10 to-10 3.18 10 -0.59 +10 to -10 1.79** 

        Wilcoxon is  the statistic to test the null hypothesis that CAR = 0       0.05 مستوي معنوية  **

متوسطات العواهد  ري العادية املجمعة لنوافذ الحدث املتنوعة يف ظل التدفقات النقدية   15ويعرض الجدود 
الحرة، وتوضح نتاهج اإلختبار أن الرشكات ذات التدفقات النقدية الحرة املرتفعة حققت عواهد  ري عادية 

إحتفاظ بالسهم هي ، وأن أفضل ف ة (9-,0)،  (10,0+)موجبة ومعنوية عن جميع نوافذ الحدث ماعدا نافذيت
ركات ذات التدفق  ـعواهد  ري عادية. يف حني شهد الش %5.09حي  حققت  (9-,+3)ف ة نافذة الحدث 

فقط، أي يف الف ة التي تسبق   (9-,0)النقدي الحر املنخفض عواهد  ري عادية موجبة ومعنوية يف النافذة 
 لومات. تاريخ اإلعالن فقط ويعد ذلك دليالً لترسب وعدم متاثل املع 
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 متوسطات العواهد  ري العادية املجمعة لنوافذ الحدث املتنوعة يف ظل التدفقات النقدية الحرة   : 15جدود  

Event 
Wendow 

 الرشكات ذات التدفق النقدي الحر املرتفع  الرشكات ذات التدفق النقدي الحر املنخفض 

CAR 
Wilcoxon 
Statistic 

Sig. CAR 
Wilcoxon 
Statistic 

Sig. 

(0,-9) 4.33** 385 0.03 5.03 249 0.056 
(0,-1) 0.95 323 0.23 2.41** 394 0.008 
(0,+1) 0.54 317 0.26 1.25** 430 0.001 
(3+,-3) 0.93 297 0.38 3.82** 398 0.006 
(3+,-9) 4.06 347 0.12 5.09** 364 0.03 
(0,+10) -0.57 289 0.44 -2.05 291 0.31 

 0.05**مستوي معنوية   
متوسطات العواهد  ري العادية املجمعة لجميع نوافذ الحدث عيل مستوي العينة   16 ويعرض الجدود

هي أفضل ف ة إحتفاظ بالسهم سواء  (9-,+3)اإلجاملية والعينات الفرعية. كام أنه يظهر أن نافذة الحدث 
للمتغريات الرقابية حي  تحقق أعيل عاهد  ري عادي عيل مستوي العينة اإلجاملية أو العينات الفرعية وفقاً 

 ل عالن الرأساميل. 

 متوسطات العواهد  ري العادية املجمعة عيل مستوي العينة اإلجاملية والعينات الفرعية   : 16جدود  

Event 
Wendow 

العينة   
 اإلجاملية 

 العينات الفرعية وفقاً للمتغريات الرقابية 

 الرشكة فرصة منو   فئة اإلنفا  
التدفقات النقدية  

 الحرة 

 التصفية  
املرشوع  
 املش د 

 املرتفع  املنخفض  املرتفع  املنخفض  التنويع  

(0,-9) 2,36** 2.08 -14 7.94** -1.45 3.94** 4.33** 5.03 
(0,-1) 1.21** 0.64 -2.16 2.87** 0.65 1.55** 0.95 2.41** 
(0,+1) 1.17** 0.07 -0.53 2.83** 0.45 1.47** 0.54 1.25** 
(3+,-3) 1.96** -0.5 -4.71 6.58** -0.21 2.86** 0.93 3.82** 
(3+,-9) 2.80** 0.80 -13.5 10.3** -1.23 4.46** 4.06 5.09** 
(0,+10) 0.07 -1.6 -2.42 2.54** -0.61 0.36 -0.57 -2.05 

 :النتاهج التي توصلت إليها الدراسة، وعرض ألهم التوصيات، وذلك كام ييليتضمن هذا الجزء مناقشة 

قامت الدراسة الحالية بالتحقق من وجود عواهد  ري عادية ل عالن الرأساميل، وتوصلت الدراسة إيل أن هناد   ـ 
الرأسامية، حي  توصلت الدراسة إيل وجود عواهد  ري  إستجابة قوية للسو  املرصي ل عالن عن القرارات 

، وهذا يتفق مع نتاهج العديد من الدراسات عرب األسوا   %1.5عادية موجبة كبرية ومعنوية لهذه اإلعالنات
 ,.Akbar, et. al)( 0.70%-1.1%السو  الربيطاين والتي تراوحت إستجابته اإليجابية ما بني )  املختلفة، مثل 
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2014; Jones, et. al., 2005)1.25%ي ـ، ويف السو  األندونيس (Utami and Eliyani, 2016) ويف كوريا ،
، ويف السو  الهندي  (Ydenius, et. al., 2017)  0.80%، ويف السو  السويدي(Lew, 2015) 1.26%الجنوبية 

2017),et. al. ,(Mann 3، لكنها أقل من عواهد السو  االمرييك التي تصل إيل%) 2016 ,et. al. ,(Oh ًوأيضا ،
. رمبا .Janakiramanan, et. al) (22005 2.4%، والسو  األس ايل(Lynn et. al. 2011) 2.5%السو  املاليزي 

 .Chen, et)ركات ـ ترجع هذه اإلستجابة إيل أن هذه اإلعالنات تنقل معلومات قيمة وإيجابية عن أرباح الش
al., 2010)ن املستثمرين بإمكانية الرشكات املعلنة يف تنفيذ هذه اإلستثامرات ومن  . كام ُيكن أن ترجع إيل إُيا

. ورمبا لتميز الرشكات املعلنة بألية اإلدارة الجيدة أو املرونة اإلدارية العالية  (Lee, et. al., 2016)ثم الثقة فيها 
، والسيام تلك التي أثرت عيل  (Hu, et. al., 2013; Lin, et. al., 2012)يف إستجابتها لظروف السو  املتغرية 

والثانية أزمة الركود التضخمي اإلقتصادي عقب   2008اإلقتصاد املرصي يف األزمتني، األويل األزمة املالية العاملية 
. أو قد ترجع إيل زيادة ر بة املستثمر املرصي يف زيادة إستثامراته وتقليص إدخاره وذلك 2011يناير  25ثورة 

التضخمي الذي  يعانيه اإلقتصاد املرصي، مام يؤدي إيل زيادة الطلب عيل أسهم الرشكات التي  لحالة الركود 
(. كام تؤيد هذه النتاهج إف اضات فرض تعظيم قيمة املساهمني بأن  1998تعلن عن إنفاقها الرأساميل )الفضل، 

ساهمني، ومن ثم اإلستجابة  أسوا  األورا  املالية تكافئ املديرين لوضعهم إس اتيجيات تزيد من ثروة امل
عواهد إيجابية  اإليجابية تجاه هذه اإلعالنات. يف حني أنها تختلف عن نتاهج درسات أخري توصلت إيل وجود 

 ,Wachanga)، و  0.50%يف السو  التايواين  (Tseng et. al. 2017)مثل   ري عادية ضئيلة ل عالن الرأساميل
كام تختلف أيضاً مع  . 0.47%يف السو  األمرييك  (Kim, et. al. 2009)، و 0.30%يف السو  النريويب  (2014

حي  توصل إيل وجود عواهد موجبة  2005حتي  2000( عن السو  املرصي للف ة من 2005دراسة يا ي )
، وقد يرجع ذلك لصغر حجم عينة هذه الدراسة؛ وهي الرشكات املدرجة 0.10%ضئيلة ل عالن الرأساميل 

 يف حني اعتمدت الدراسة الحالية عيل جميع الرشكات املدرجة بسو  األسهم املرصية.؛  EGX30ضمن مؤرش 

عن بعد تاريخ  1.43%ينبغي اإلشارة إيل وجود عواهد موجبة ومعنوية ل عالن الرأساميل قبل تاريخ اإلعالن  ـ 
يد ملا جاء به كال  وهو ما يشري إيل وجود ترسب للمعلومات قبل تاريخ اإلعالن، ويعد ذلك تأي  0.80-%اإلعالن
عن رشكاتهم  معلوماتبأن املديرين ُيتلكون دامئا  (Modigliani and Miller, 1963)مودجلياين وميلر من 

ذلك إيل تأييد فرض  ، مام يشريExternal Investorsأكرث من املعلومات التي ُيتلكها املستثمرون الخارجيون 
رب يف ـ ( عن السو  املرصي بوجود تس2005من دراسة يا ي ) كام أيدت أيضا نتاهج كال عدم متاثل املعلومات.

أكرب من نظريه بعد اإلعالن    0.006%املعلومات حي  توصل لوجود عواهد  ري عادية قبل تاريخ اإلعالن 
عواهد إيجابية  ري عادية  وجود والتي أشارت إيل (Lynn and Shaikh, 2011)، ودراسة لني وشيخ %0.0006
 0.20%عن نظريه بعد اإلعالن  1.27%إيل  الرأساميل يف القطاع الصناعي والخدمي قبل يوم اإلعالن يصل ل عالن 

 مشريا يف ذلك إيل عدم متاثل املعلومات بني املشاركني باألسوا .  

كام أن الدراسة الحالية توصلت إيل وجود إختالف يف هذه العواهد بإختالف فئة اإلعالن الرأساميل، ويعد ذلك  ـ 
ارة إيل أن السو  يتفاعل مع القرارات الرأساملية بناًء عيل فئة اإلستثامر، حي  توصلت هذه الدراسة إيل أن إش

وذلك عيل عكس نظريتها التي  16-%الرشكات التي أعلنت عن مرشوعاتها املش كة شهدت عواهد سالبة كبرية 
، أما الرشكات التي أعلنت   8.8%ة ومعنويةاعلنت عن التنوع يف استثامراتها والتي شهدت عواهد ايجابية كبري 

، وقد يرجع ذلك إيل  0.10-%عن مرشوعات تخفيض التكلفة )التصفية( فلم تشهد عواهد  ري عادية معنوية 
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، أو إيل طبيعة أسوا  رأس املاد؛ (Ryan, 2002)درجة املخاطر )عدم التأكد( املرتبطة بفئة املرشوع اإلستثامري 
. وفيام يتعلق بفئة التنوع يف اإلسثامرات، فإن نتاهج هذه (Lew, 2015)قتصادي والسيام درجة تطورها اإل 

الدراسة تتفق مع الدراسات السابقة والتي أشارت إيل وجود عواهد إيجابية كبرية لهذا النوع من اإلستثامرات 
للقوة التنافسية التي  نظرا ملا تعكسه تلك االعالنات من معلومات هامة متعلقة باألرباح املستقبلية للرشكة أو 

ركة مقارنة بحجم السو ، ومثل  ـ تتميز بها منتجات الرشكة مقارنة مبنافيس الصناعة أو إيل الحجم النسبي للش
يف السو    5.6%والتي توصلت لعواهد  ري عادية تصل لـ  (Chaney, et. al., 1992)هذه الدراسات دراسة 

 .Utami, et) 1.25%ي ـ، ويف السو  اإلندونيس(Jones, et. al., 2005) 1.7%األمرييك، ويف السو  الربيطاين 
al., 2016) أما عن فئة املرشوعات املش كة، فقد اتفقت نتاهج هذه الدراسة مع دراسة .(Jones, et. al., 

د موجبة ل عالن عن املرشوعات املش كة مرجعاً ذلك يف السو  الربيطاين والتي مل تتوصل لوجود عواه (2005

لعدم تفضيل السو  إيل العوهد املقسمة عيل أكرث من رشكة. يف حني إختلفت نتاهج الدراسة عن اإلستجابة  
وعن السو    ،)et. al. ,Hanvanich, (2001عواهد  ري عادية  2.5%اإليجابية للسو  األمرييك والتي حققت 

،  (Jones et. al. 2004) 0.90%، والسو  الربيطاين (Janakiramanan, et. al., 2005) 2.42%األس ايل 
، مرجعني ذلك إيل قدرة هذه األسوا  عيل تقييم الفواهد %0.80 (Ydenius, et. al., 2017)والسو  السويدي 

ام تتفق نتاهج هذ الدراسة مع نتاهج دراسة روعات ر م إرتفاع درجة مخاطرها. كـاملرتبطة مبثل هذه املش 
1995) ,et. al. ,2008; Chan ,et. al. ,Cox(   فأن مثل ،)فيام يتعلق مبرشوعات تخفيض التكلفة )التصفية

هذه القرارات قد تعكس ظروف السو  املتعرثة؛ وما تحتويه من معلومات  ري جيدة بشأن الربحية؛ ومن ثم 
 تخفض من قيمة الرشكة. 

ركة( للعواهد  ري  ـمتكنت الدراسة من التوصل إيل وجود دور توضيحي للفرص اإلستثامرية )إمكانية منو الشكام  ـ 
العادية ل عالن الرأساميل، حي  توصلت إيل أن الرشكات ذات إمكانية النمو املرتفعة هي من تحقق عواهد 

انية النمو املنخفضة شهدت عواهد ، عيل النقيض يف ذلك فإن نظريتها ذات إمك%3.15موجبة عالية ومعنوية 

نوعية الفرص اإلستثامرية يتفق مع نتاهج الدراسات السابقة يف أن %، وهو ما 2.24- سالبة ل عالن الرأساميل
ركة يف مختلف األسوا  مثل السو   ـتعترب عامالً هاماً ورهيسياً يف تعزيز االستثامرات وعواهد أسهم الش

;Ozbebek2008;  ,et. al. ,Cox (Chen, 2006, و  الربيطاين، والسو  الربازييل  األمرييك، والسو  ال يك، والس
2018) ,et. al. ,Filho2017;  ,et. al. ,2011; Cordis ,et. al. . كام يعد ذلك تأييداً ملا جاء به فرض الفرص

اإلستثامرية والذي يشري إيل أن الرشكة التي تتمتع بإمكانية منو عالية ومن ثم فرص إستثامرية قوية ومشاريع  
وعىل  ذات صايف قيمة حالية ايجابية، يتوقع أن تلقي إعالناتها الرأساملية ردود فعل إيجابية من قبل السو ، 

فإن الرشكات ذات معدالت النمو املنخفضة؛ والتي تفتقر إيل املرشوعات املستقبلية املربحة  العكس من ذلك، 
et. al. (Chung ردود فعل سلبية  والفرص االستثامرية الجيدة؛ من املتوقع أن تشهد إعالناتها الرأساملية

1998). 

للتدفقات النقدية الحرة لعواهد اإلنفا   باإلضافة إيل أن هذه الدراسة توصلت إيل وجود دور توضيحي  ـ 
  2عواهد موجبة ومعنوية يف اليوم + 5.36%ركات ذات التدفقات النقدية املرتفعة ـالرأساميل، حي  شهدت الش 

عواهد  ري عادية مجمعة  4.18%بعد اإلعالن أكرب من نظريتها ذات التدفقات النقدية املنخفضة والتي حققت 
ع ذلك لطبيعة ف ة الدراسة حي  األزمة املالية العاملية وخروج الرشكات، وف ة ما بعد  يف يوم اإلعالن، رمبا يرج
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وظاهرة إنخفاض اإلستثامرات، مام يتوقع عدم حدوث أي مظهر من مظاهر تكلفة الوكالة  2011يناير  25ثورة 
 (Myers, 1984)ملايرز خالد ف ة الدراسة. ويعد ذلك تأييداً ملا جاء به فرض ترتيب أفضلية مصادر التمويل 

والذي يشري إيل الدور اإليجايب للتدفقات النقدية الحرة بإعتبارها أقل مصادر التمويل من حي  التكلفة، وهو 
ما أيدته بعض الدراسات األخري بأن التدفق النقدي الحر املرتفع يعمل عيل توسيع قاعدة أصود الرشكة أو  

الديون عالية التكلفة أو إصدار أورا  مالية مسعرة بأقل من   تطوير منتجات جديدة دون اللجوء ملزيد من 
ركة والتخيل عن مصادر متويل أكرث تكلفة  ـقيمتها الحقيقية، األمر الذي يزيد من فرصة النمو الحقيقية للش 

et. al. 2006)Becker‐Blease 2016;  et. al. Qandhari( كام تتفق هذه النتاهج أيضاً مع دراسة فوجت .
(Vogt, 1997)   التي أشارت إيل أن التدفق النقدي الحر يزيد من قدرة الرشكة عيل اإلستجابة للتغريات يف

ظروف السو . يف حني تعد هذه النتاهج رفضاً لفرض التدفقات النقدية الحرة والذي يشري إيل الدور السلبي  
املديرين يف إستثامرات  ري  للتدفقات النقدية الحرة بإعتبارها مظهر من مظاهر تكلفة الوكالة مثل إرساف

املجدية للرشكة نظراً لتضارب املصالح بني املالد واملديرين وسعي املديرين لتحقيق مصالح شخصية  
   .(Jensen, 1986; Kim, et. al. 2012; Lou, 2014; Haddadian, 2015; Jianchuan, 2016)لديهم

بالنسبة  ركات وأسوا  رأس املاد واملستثمرين واملديرين. ـ ُيكن تقديم عدد من التوصيات لكالٍ من الش
ركات مزيد من  ـالشركات، يف ظل األزمة اإلقتصادية التي يعاين منها اإلقتصاد املرصي، أويص برضورة اجراء ـ للش

اإلستثامرات أمال يف زيادة القيمة واألداء املايل القوي عيل املدي الطويل. حي  انتهجت العديد من  
الية العاملية نظراً ألثرها االيجايب عيل أداء اإلقتصاديات املتقدمة الرأساملية الطويلة األجل للخروج من االزمة امل

ركة أن تتبع سياسة فعالة ل فصاح عن ـبتكار. كام ينبغي عيل الش ركات وزيادة قدرتها عيل اإل ـوعواهد الش
ركة من قرارات إستثامرية. وبالنسبة ألسوا   ـ املعلومات لتقليل عدم اليقني بشأن إحتاملية نجاح ما تتخذه الش

رية، بهدف زيادة ـر املعلومات والبيانات عن األسهم املدرجة بالبورصة املصـورة اإلهتامم بنشرض رأس املاد، 
ر من ناحية، وزيادة ثقتهم فيها من ناحية أخري. أما بالنسبة  ـوعي املستثمرين بأهمية سو  رأس املاد يف مص

تجاه السو   إ طبيعة وللمستثمرين، فإن هذه الدراسة تعطي مستثمري البورصة صورة أكرث وضوحاً عن 
ركات، فبذلك ُيكن للمستثمر توقع استجابة أسعار االسهم  ـ ري عند معرفته بالقرارات الرأساملية للشـاملص

يجب عيل املديرين تقييم  ركات، ـوبالنسبة ملديري الش للمعلومات الواردة عنه وبالتايل زيادة كفاءة السو .
روعات التي ـ، حتي يتمكنوا من تحديد املشقرارات استثامرية اس اتيجيةري ملا يتم إتخاذه من ـالسو  املص

س اتيجيات الرشكة لتحسني أداهها الحاليون واملحتملون، ما ُيكنهم من التطوير الداهم إل يفضلها املستثمرون 

 ستثامر. وقدرتها عيل اإل 

ة يف ف ة زمنية مستقبلية ال تقل  كام ُيكن تقديم عدد من اإلق احات لدراسات مستقبيلة مثل تطبيق الدراس
ر وباإلعتامد عيل منوذج أكرث  ـعن عرش سنوات مبا يضمن تحقق إستقرار للظروف اإلقتصادية والسياسية مبص 

دقة لتقدير العواهد  ري العادية املتوقعة، ولكن مع األخذ يف اإلعتبار بعض املتغريات الرقابية األخري الهامة  
ركة، ومستوي ملكية مجلس اإلدارة، وأيضا  ـالرأساميل، والرافعة املالية، وحجم الش مثل الحجم النسبي ل نفا  

املحيط بأداء الرشكة يف   Uncertaintyمع األخذ يف الحسبان متغري تفسريي جديد وهو متغري عدم التأكد 
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الرشكة املعلنة وبنفس  املستقبل. كام ُيكن دراسة العالقة بني اإلعالن الرأساميل وحجم التداود عيل أسهم 
ي الصناعة للرشكات املعلنة للقرارات ـاملتغريات الرقابية السابقة الذكر. كام ُيكن التحقق من عواهد منافس

ركات املعلنة داخل الصناعة الواحدة، مع األخذ يف  ـالرأساملية للتعرف عيل حجم خساهر ومكاسب الرثوة للش 
داخل الصناعة الواحدة، مع مراعاة رضورة إستخدام التصنيف الدويل  اإلعتبار محددات أثر اإلعالن الرأساميل

 . International Standard Industrial Classification (ISIC)للصناعات 

 http://egx.com.eg/ar/Services_Reports.aspx.(2011)التقرير السنوي للبورصة املرصية 

ركات ـركات دراسة تطبيقية عيل الشـاالنفا  الرأساميل وأثره عيل الش(. 2002) الجمل، عصام مصطفي
 جامعة الريمود، األردن. -رسالة ماجستري ،  الصناعية املدرجة يف بورصة عامن

(. أثر اإلعالن عن النفقات 2014أنفاد عبد الله ) ؛محمد محمود والسواملة ؛الحال ، سعيد سامي و العجلوين
املجلة العربية للعلوم  الرأساملية عيل أسعار أسهم الرشكات املدرجة يف بورصة عامن لألورا  املالية، 

 . 305-340(، 2)21، اإلدارية 

ساملية وسلود األسهم يف بورصة  (. العالقة بني التغري يف النفقات الرأ 2015الخطيب، عبد الرحمن مجدي )

 . 93-1،  (1)الجامعة اإلسالمية ) زة(،  -كلية التجارة رسالة ماجستري، فلسطني، 

دراسة (. "أثر التغري يف النفقات الرأساملية عيل أسعار وحركة األسهم:  1997 دير )؛ الخاليلة، محمود وإستنبويل
 .142-151، ص (1)، دراساتمجلة    ميدانية عيل الرشكات املساهمة العامة األردنية،

(. أثر اإلعالن عن اإلنفا  االستثامري عيل العاهد وحجم التداود  ري العاديني 1998الفضل، مؤيد محمد عيل )
 .  280-259، ص  (9)، املجلة العلمية لكلية اإلدارة واإلقتصاد لألسهم: دراسة ميدانية يف العرا ، 
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اثر اإلعالن عن اإلنفا  االستثامري عيل كال من القيمة السوقية وحجم التداود لألسهم  (. 2005يا ي، كنان )
  -التجارةكلية  رسالة ماجستري  ري منشورة، دراسة تطبيقية،  -العادية يف سو  األورا  املالية املرصية
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Abstract 

Many economic turmoils have occurred in Egypt after 2011.  The most 

important one is the decline of investment that lead to the defamation of 

Egyptian economy. There is no doubt that the continuation of this 

phenomenon will affect the company's ability to sustain and survive in the 

market, so Egyptian organizations should have to increase their 

investment. Therefore, the current study aims at explaining the investors' 

reaction at the Egyptian stock market of the capital expenditure 

announcements. It focuses on studying the behavior of share returns in 

conjunction with these announcements from the period of 2007 to 2017. 

The study is conducted on all 225 listed companies in the Egyptian stock 

market. The sample consists of 65 announcements for 43 companies, using 

non-parametric statistical tests such as Wilcoxon. In general, the results 

have supported a positive abnormal returns of capital announcement 

during the study period. The current study also has found a leak of 

information about these expenditures. The announcements have achieved 

a significant abnormal return before the disclosure of these expenditures. 

The market responses have varied, the market and product diversification 

investments have achieved a significant positive returns in contrast to, the 

joint venture that has gained negative returns. the cost reduction item has 

not got any significant responses from the market. these returns are 

increasing if the company’s growth potential and free cash flows increase. 

Key words: Capital expenditure - stock returns - Egyptian stock market - 

event study. 
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