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 الممخص 
الىىدفت الدراسة السكقيىذه االرباحعمىالسعر االعالفعفتكزيع قياسأثر

لمسيـكقيـالتداكؿلمشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفمتضمناناالفصاحعفالمتغيراتالتي
 تؤثر قد كىي السكؽ في التداكؿ كقيـ االسعار تمؾ النقديةعمى كاالرباح االرباح، صافي

.المكزعة،كاالرباحالمحتجزة،كتاريخاإلعالفعفتكزيعاالرباح

الماليةلمشركاتالمدرجةفيبكرصةذلؾتـاجراءدراسةتحميميةكميةلمقكائـكلتحقيؽ
ىك)تكزيعارباحلمدةالتقؿعفثالثسنكات(كالشرطالحكميفمسطيفالتيينطبؽعمييا

مفعاـ 7002خالؿالفترة 7002حتىعاـ المناسبة، االساليباالحصائية قدكباستخداـ
نصيبالسيـمفاالرباحيؤثرعمىاالعالفعفالىعدةنتائجكافاىمياإفتكصمتالدراسة

السكقي، كافاالعالفعفسعرالسيـ المكزعةاكبرمفنصيبالسيـكما االرباحالنقدية
تأثيران عفمف الشركاتاالعالف اسيـ اسعار كأف ، المحتجزة االرباح مف السيـ نصيب

كماالمدرجةفيبكرصةفمسطيفتتأثربشكؿممحكظعنداالعالفعفتكزيعاالرباحكبعده.
المدرجةفيبكرصةخرجتالدراسةبعدـكجكدارتباطممحكظبيفقيـتداكؿاسيـالشركات

فمسطيفكماتفصحعنوالشركاتحكؿكؿمفنصيبالسيـمفصافيالربحكنصيبالسيـ
 . المحتجزة االرباح مف كنصيبالسيـ المكزعة االرباح اظيرتمف فقد ذلؾ، مف كبالرغـ

الدراسةكجكدعالقةبيفقيـتداكؿاسيـالشركاتالمدرجةفيالبكرصةكتاريخاالعالفعف
التكزيعات.

ضركرةقياـالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفبصياغةالسياسةبكاكصتالدراسة
 االرباح لتكزيع لغرضالمناسبة عنيا فيكاالعالف اسيميا اسعار استقرار عمى المحافظة

االستخداـالتدريجيألسمكبالتكزيعاتلألرباحالنقديةخاصةعمىالعمؿمعضركرةالسكؽ،
المجاؿلتمؾالشركاتلمتقييـالدكرملنتائجتمؾالتكزيعاتكمتابعةإلعطاءالناشئةلمشركات

التغييرفيالتكزيعاتعمىاسعاراسيميا العمؿ.فيالسكؽمدلتأثيرىذا إضافةلضركرة
نحكتعميؽثقافةسياسةاالفصاحالكافيكالعادؿفيالقكائـالماليةلمشركاتبمايتيحالمجاؿ

 كيكسعلكافة فيادائيا الثقة يعزز تمؾالشركاتمما لمكقكؼعمىنتائجاعماؿ المستثمريف
قاعدةالمستثمريفكامكانيةالنمكفيرؤكسامكاليا.
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Abstract 
The objective of this study is to assess the effect of the 

announcement of the distribution of divideneds on the shares’ market 

price and on the stock-turn values of the companies listed on Palestine 

Stock Exchange, including disclosures of the variables that may affect 

those prices and stock-turn values in the market, namely net profits, cash 

distributed dividends, retained earnings, and the date of he announcing 

the distribution of divideneds. 

In order to achieve this objective, a quantitative analysis of the 

financial statements of the companies listed on Palestine Stock 

Exchange, to which the governing condition (dividends distribution for a 

period not less than three years) was applied during the period from 2007 

to 2015 using the appropriate statistical techniques. The study drew a 

number od findings, the most important of which is that the 

announcement of the share dividends distribution affects the market 

price of the share. The announcement shares’ cash dividends distribution 

is more influential than the announcement of the shares’ retained 

earnings.  The prices of shares listed on the Palestine Stock Exchange are 

influenced significantly when and after announcing the distribution 

profits. The study also revealed that there is no significant correlation 

between the values of the stock-turn of shares of companies listed on the 

Palestine Stock Exchange and what the companies disclos about shares’ 

dividends of the net profit and the dividends of shares from the retained 

earnings. However, the study showed that there is a correlation between 

the stock-turn values of listed companies and the date of the 

announcement of distributions. 

The study recommended that the companies listed on the Palestine 

Stock Exchange formulate an appropriate policy for the distribution of 

profits and announcing them for the purpose of maintaining the stability 

of the prices of their shares in the market. Therec is a need to work on 

the gradual use of the method of distributions of cash profits especially 

for start-up companies to give these companies periodic evaluation of the 

results of these distributions and so as to follow the impact this change in 

dividends on the price of its shares in the market. This is in addition to 

the need to work towards deepening the culture of adequate and just 

disclosure policy in the financial statements of companies to allow all 

investors to see the results of those companies, which enhances 

confidence in their performance and expands the base of investors and 

the possibility of growth in their capital. 
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 بسم اهلل الرمحو الرحيم

 قالوا سبحاىك ال علم نلا إال نا
 علهتيا إىك أىت العليم احلكيم

[47 البقرة،]   
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة: 1.1

ىاـ جذب كعامؿ ممتازة استثمارية فرصة دكلة أم في المالية األكراؽ أسكاؽ تمثؿ
الدكؿ فيمعظـ حثيثة جيكدا األخيرة ،كقدشيدتاألعكاـ كاألجنبية لرؤكساألمكاؿالمحمية

 لجذبالنامية كالظركؼالمالئمة األكضاع تييئة خالؿ مف فييا االستثمارم المناخ لتحسيف
االستثمارات،كبدكفذلؾالسكؽالتستطيعالدكلةالحصكؿعمىالمكاردالماليةكالمياراتالتي
تحتاجيالتطكيراألنشطةاالستثمارية.كفيعالمناالمعاصركفيظؿظيكرالبكرصاتكظيكر

مةالعامةالتيتعتمدفيجزءمفتمكيمياعمىبيعاالسيـلممساىميف،اصبحشركاتالمساى
قرارالتكزيعحساسكجكىرملممؤسسة،كقديؤثرعمىسعرالسيـالسكقيفيعديداالسكاؽ

المالية.
كغيرىايحتاجكؿمشركعمفأجؿالقياـبنشاطاتوالمتعددةمفإنتاجكتسكيؽكشراء

معيفمفالم بالتالييتعذرعمىأممشركعاقتصادم،اؿلتمكيؿأكجوتمؾالنشاطاتمبمغان
لـتتكافرلواألمكاؿالالزمةلتفيبتمؾاالحتياجات فالمشركعيحتاجإلى،ممارسةكظائفوإذا

بحاجةإلىتكافرنسبةمفالسيكلةالنقديةانوكمااستمراريةعممياتواألمكاؿلكييحافظعمى
التزامات الطارئةلمقابمة المشركعوسكاءالدكريةأـ ادارة المكارد،حيثتقكـ بكظيفةتأميفىذه

تعمؿعمىتحديداحتياجاتالمشركعمفاألمكاؿالالزمةلتغطيةك،كتكجيييابالشكؿالصحيح
المستمزمات أراضكآالتكأدكاتكتجييزاتكافة المناسبمف بالشكؿ كتعمؿعمىتكجيييا

أى تحقيؽ إلى سكقيةليصار قيمة أعمى إلى الكصكؿ في المنشأة لياداؼ ربحيتياكتعظيـ
(ـ2014ناصحكبدراف،)

زيادةكبذ في تسيـ التي العكامؿ كتحميؿ دراسة ينصرؼالى المنشأة اىتماـ فإف لؾ
العالقةالقيمةالسكقيةلمسيـ،كالمحافظةعمىاستمراريةبقاءالمنشأة،كماتسيـايضانبدراسة

 االسيـ التيسمطتكالتياصبحتبيفتكزيعاتاالرباحكاسعاركعكائد المكاضيع مفاكثر
االضكاء فمنذنظريتيعمييا  Modigliani and Miller) ,مفقبؿالباحثيففيدراساتيـ،

1959)(Miller and Modigliani, 1961)أساس المكضكع ىذا مفعديدملان،اصبح
 النظرية حيثخرجتىذه المكضكع، تناقشىذا التي أثرالدراساتكاألبحاث بغيابكجكد

النظرالىافقياسسعرالسيـالسكقييككفمفلألرباحالمكزعةعمىقيمةالسيـالسكقية،ب
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خالؿقيمةالشركةالتيتتحقؽبتحقؽالدخؿبغضالنظرعفكيفيةتكزيعو،فيحيفجاءت
ليا،حيثطرحتىذهالنظريةكجكدعالقةتمامانبأفكارمناقضةGordon (1963)نظرية

 ,Ogden)فالباحثيفكدراسةبيفاالرباحالمكزعةكسعرالسيـالسكقيكايدهبعدىاكثيرم
1994).

مفكظائؽ ىامة يشكؿكظيفة مثالية بطريقة افتخصيصراسالماؿ المعمكـ فمف
كمجاالت االجؿ طكيمة كمكجكدات الشركة امكاؿ استثمار عمى تشتمؿ كالتي المالية االدارة

ايضان.مربحةكنشاطات
ويؤثربصكرةمباشرةعمىقيمةكبطبيعةالحاؿفإفىذاالقراريكتسباىميةخاصةألن

كيحددحجمياكسرعةاتجاهنمكىا.الشركة
االستراتيجيةنحكالسياسةالتيإفاىتماـاالدارةالماليةلممنشأةينصبضمفقراراتيا

النكعمفالقراراتيجبيجباتباعياعندتكزيعاالرباح لمقرارات،فمثؿىذا افيككفمالزمان
ىناؾخياراتاماتكزيعاالرباحنقداكبنسبةمئكيةمفالتعامؿمعاالرباحالماليةاألخرل،فعند

قيمةالسيـاالسميةكتدفعلحامؿالسيـأكافيتـتدكيراالرباح)احتجازىا(،مفىنايتبيف
لذلؾمفأثرمتكقععمىارتفاعاكانخفاضسعر اىميةالقراراتالمتعمقةبتكزيعاالرباحلما

كقيـتداكلوعمىالمدلالقصير.السيـالسكقي
قيمةىسعرككتأثيرىاعمسياسةتكزيعاالرباحلمجدؿالقائـحكؿكحكؿماسبؽكنظران

السيـ تداكؿ عمى الضكء تسميط الدراسة ىذه تحاكؿ أثر، تحميؿ خالؿ مف المكضكع ىذا
عمىاالعالفعفتكزيعاتاالرباح تالمدرجةفياسيـالشركااسعاركقيـتداكؿكتطبيقاتيا

بكرصةفمسطيف.
 :مشكمة البحث 1.2

القراراتالصعب اإلعالفعفتكزيعاتاألرباحمف قرار كاليعتبر التيتتخذىاميمةة
فاليدؼاألساسيلممستثمرإاإلدارة،كىيتؤثربشكؿمباشرعمىالمستثمركالشركة،حيث

األرباحالجاريةعفعمميةالتكزيع،ىكجنياألرباحكتحقيقيا،فالكثيرمفالمستثمريفيفضمكف
فيحيفتحرصاإلدارةعمىتحقيؽالتكازفبيفاألرباحالمكزعةكاألرباحالمحتجزةخاصةفي
الدراسة ىذه مشكمة فإف ىنا كمف التمكيؿ، إلى التيتككفبحاجة كالنامية الشركاتالجديدة

-تتمحكرحكؿالسؤاؿالرئيسيالتالي:
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 الشركاتكقيـتداكؿاالسيـفعفتكزيعاتاالرباحعمىاسعارمامدلتأثيراإلعال
 المدرجةفيبكرصةفمسطيف؟

-كتتفرعمنواالسئمةالفرعيةالتالية:

 السكقيالسيـ السيـ مدلتأثيرتاريخاالعالفعفتكزيعاتاالرباحعمىسعر ما
 الشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف؟

 فصافيالربحعمىسعرالسيـالسكقيالسيـالشركاتمامدلتأثيرنصيبالسيـم
 المدرجةفيبكرصةفمسطيف؟

 السكقيالسيـ السيـ عمىسعر المكزعة االرباح مف نصيبالسيـ تأثير مدل ما
 الشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف؟

 السكقيالسيـ السيـ عمىسعر المحتجزة االرباح مف نصيبالسيـ تأثير مدل ما
شركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف؟ال

 مدلتأثيرتاريخاالعالفعفتكزيعاتاالرباحعمى التداكؿما الشركاتقيـ السيـ
 المدرجةفيبكرصةفمسطيف؟

 السيـالشركاتالمدرجةقيـالتداكؿمامدلتأثيرنصيبالسيـمفصافيالربحعمى
 فيبكرصةفمسطيف؟

  مدلتأثيرنصيبالسيـ عمىما التداكؿمفاالرباحالمكزعة الشركاتقيـ السيـ
 المدرجةفيبكرصةفمسطيف؟

 عمى مفاالرباحالمحتجزة مدلتأثيرنصيبالسيـ التداكؿما الشركاتقيـ السيـ
 المدرجةفيبكرصةفمسطيف؟



 :أىداف البحث 1.3

-تيدؼىذهالدراسةالىتحقيؽمايمي:

كقيـسعرالسيـالسكقيكؿمفيـمفصافيالربحعمىالكقكؼعمىأثرنصيبالس .1
 السيـالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف.التداكؿ
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كقيـسعرالسيـالسكقيكؿمفالتعرؼعمىأثرنصيبالسيـمفاالرباحالمكزعةعمى .2
 السيـالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف.التداكؿ

سعرالسيـالسكقيكؿمفالمحتجزةعمىالكقكؼعمىأثرنصيبالسيـمفاالرباح .3
 السيـالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف.كقيـالتداكؿ

التداكؿسعرالسيـالسكقيكؿمفتحميؿأثرتاريخاالعالفعفالتكزيعاتعمى .4 كقيـ
السيـالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف.

 :أىمية البحث 1.4

ا تكزيع سياسة الى المستثمركف احدينظر بأنيا المنشآت بيا تقكـ التي لالرباح
المحدداتالرئيسيةالتيتؤثرعمىقراراتيـاالستثمارية،فاغمبحممةاالسيـيفضمكفالتكزيعات

ف ،كبعضيـاآلخريفضمكفاعادةاستثمارتمؾاالرباحلغرضتدعيـكانتمحدكدةالحاليةكا 
لنظرالىاعتمادهعمىالتمكيؿالذاتيدكفقيمةالسيـكالمساعدةعمىنمكسعرهفيالسكؽبا
التمكيؿالخارجيالذميترتبعميودفعفكائدلمغير.

لذلؾتأتيىذهالدراسةفيمحاكلةجادةلمكقكؼعمىمدلتأثيرالسياسةالتيتتبعيا
ومفالمتكقعالمنشأةعندتكزيعاالرباحعفاسعاراسيمياالمدرجةفيالبكرصة،كعميوفإن

تاف الدراسة ىذه فيسيـ المتعمقة المتغيرات بيف العالقة كقكة طبيعة تكزيعتحديد بسياسة
االرباح التطبيقية كنتائجيا المدرجة الشركات السيـ التداكؿ كقيـ اسعار بكرصةعمى في

فمسطيف،كبالتاليتنعكسنتائجىذهالدراسةعمىتطكرالمفاىيـالمتعمقةباالستثماركالتمكيؿ
تم فيفي االستثمار لدكائر المستقبمية الرؤل تحديد في فاعمة مساىمة كتقدـ البكرصة ؾ

.الشركاتكاستفادةادارةالبكرصةفيتكجيوالمستثمريفنحكتحقيؽافضؿالنتائجالستثماراتيـ


 :متغيرات البحث 1.5

 المتغيرات المستقمة/ 

 تاريخاإلعالفعفتكزيعاألرباح -1

 ربحنصيبالسيـمفصافيال -2

 نصيبالسيـمفاألرباحالمكزعة -3

 نصيبالسيـمفاألرباحالمحتجزة -4
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  ةالتابع اتالمتغير /   

 سعرالسيـالسكقي -1

قيـتداكؿاالسيـ -2

( رقـ الشكؿ المتغيراتا1-1كيكضع السكقيلمستقمة( بالسعر كربطيا كقيمةلمدراسة
السيـالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفالتداكؿ





                              

              

  

 

 ة: متغيرات البحث المستقمة والتابع(1.1شكل )

 :فرضيات البحث 1.6

-فيضكءمشكمةالبحثكأىدافوفيمايميفرضياتالبحث:
 السوقي لمسيم فرضيات السعر 

1-  داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك معنكم أثر مف α ≤0.05يكجد السيـ لنصيب
 .الشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيففيالسكقيالسيـسعرعمىالربحصافي

2-  داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك معنكم أثر مف α ≤0.05يكجد السيـ لنصيب
 .الشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيففيالسكقيالسيـسعرعمىاالرباحالمكزعة

3-  داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك معنكم أثر مف α ≤0.05يكجد السيـ لنصيب
 .الشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيففيالسكقيالسيـسعرعمىاالرباحالمحتجزة

سيم سعر ال
 السوقي 

 تاريخ العالن عن التوزيعات

 نصيب السيم من صافي الربح

 نصيب السيم من الرباح الموزعة

نصيب السيم من الرباح 

 ةالمحتجز

 قٌم تداول االسهم



7 

 

عالفعفتكزيعاتلإل α ≤0.05يكجدأثرمعنكمذكداللةإحصائيةعندمستكلداللة -4
 .الشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيففيالسكقيالسيـسعرعمىاألرباح

  سيمتداول الفرضيات قيم 

لنصيبالسيـمف α ≤0.05يكجدأثرمعنكمذكداللةإحصائيةعندمستكلداللة -1
 .الشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفقيمةتداكؿالسيـفيعمىصافيالربح

2-  داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك معنكم أثر مف α ≤0.05يكجد السيـ لنصيب
 .شركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفالقيمةتداكؿالسيـفيعمىاالرباحالمكزعة

3-  داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك معنكم أثر مف α ≤0.05يكجد السيـ لنصيب
 .الشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفقيمةتداكؿالسيـفيعمىاالرباحالمحتجزة

عالفعفتكزيعاتلإل α ≤0.05يكجدأثرمعنكمذكداللةإحصائيةعندمستكلداللة -4
.الشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفقيمةتداكؿالسيـفيعمىاحاألرب

 الدراسات السابقة 1.7

 : الدراسات بالمغة العربية 1.7.1

( بعنوان " مدى لجوء الشركات البحرينية لسياسة توزيع الرباح م2016دراسة حمدان )  -1
 من اجل تخفيض تكاليف الوكالة " 

لجكءالشركةالمدرجةفيبكرصةالبحريفلسياسةىدفتىذهالدراسةالىالبحثفيمدل
تكزيعاالرباحمفاجؿتخفيضتكاليؼالككالة،كلتحقيؽىذااليدؼ،استخدمتالدراسة

( كثالثكف كاحد لبيانات العشكائية التأثيرات بمقدرات الطكلي االنحدار شركة31نمكذج )
رجتالدراسةبعدةنتائجاىمياكخ(،2014الى2002عامانتمتدمف)13بحرينيةكلمدة

الشركاتالبحرينيةالستخداـسياسةتكزيعاالرباحمفاجؿتخفيضالتدفقاتالنقديةلجكء
الحرة،كبالتاليتكاليؼالككالة.

ايجابيانفيتخفيضتكاليؼالككالة،بينما بينتالدراسةافلمقيمةالسكقيةتأثيران كما
تأثي كعمرىا الشركة لحجـ الشركةكاف اف تبيف إذ ، فيتخفيضتكاليؼالككالة سمبيان ران

البحرينيةكبيرةالحجـكاالقدـتفتقدلالدكاتالرقابيةالمالئمةعمىتصرفاتاالدارة.
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انايجابيان)لكنوغيرفعاؿ(أماعفعالقةالمديكنيةبتكاليؼالككالة،فقدكافلممقرضيفدكر
تكاليؼالككالة.يؤدمالىخفضاالستغالؿاالمثؿلالصكؿمراقبةاالدارةكدفعيانحكفي

فيبكرصة العينة حجـ مفخالؿزيادة بعمؿابحاثمستقبمية كاكصتالدراسة كما
الخميج فيدكؿ المالية عمىاالسكاؽ الدراسة ىذه اجراء بضركرة كاكصتايضا البحريف

في البحث اك المتشابية االقتصادية البيئة ذات ىيكؿالعربي الشركاتاك حككمة تأثير
 الممكيةفيالحدمفتكاليؼالككالة.

الرباح وربحية السيم في  ( بعنوان " أثر العالن عن توزيعم2015دراسة نصر والشيخ ) -2
 السوقية ألسيم الشركات األردنية المدرجة في بورصة عمان لالوراق المالية "القيمة

االعال قياساثر الى الدراسة ىذه ربحيةىدفت عف كاالعالف االرباح تكزيع عف ف
مف الممتدة الشركاتالمدرجةفيبكرصةعمافخالؿالفترة السكقيةالسيـ السيـفيالقيمة

كتـاستخداـاسمكبدراسةالحدثليذهالغاية،كذلؾباستخداـ،ـ2013الىعاــ2009عاـ
اختبارعينتيفمرتبطتيف.

داللةاحصائيةلإلعالفعفتكزيعاالرباحكاالعالفعفكتـالتكصؿالىكجكداثرذك
ربحيةالسيـعمىالقيمةالسكقيةالسيـالشركاتالمدرجةفيبكرصةعمافخالؿالفترةالممتدة

.ـ2013الىعاــ2009مفعاـ
كقداكصتالدراسةبإجراءنفسىذهالدراسةعمىكؿقطاعبشكؿمنفردكذلؾلمعرفة

ثرتأثران،كماكاكصتالدراسةباألخذبعيفاالعتبارنسبةتكزيعاالرباحكنسبةأمالقطاعاتاك
فيبكرصة الشركاتالمدرجة السيـ السكقية فيالقيمة التغير بنسبو كمقارنتيا السيـ ربحية

عماف،كذلؾلمتكصؿالىنمكذجلمتنبؤبقيمتياالسكقية.
ثرة عمى سياسة توزيع الرباح دراسة ( بعنوان " العوامل المؤ م2014دراسة الكحموت ) -3

 تطبيقية عمى شركات قطاع الخدمات المدرجة في بورصة فمسطين "

االرباحفي تكزيع عمىسياسة المؤثرة العكامؿ التعرؼعمى الى الدراسة ىدفتىذه
اتباعالمنيج اليدؼتـ كلتحقيؽىذا فمسطيف، فيبكرصة شركاتقطاعالخدماتالمدرجة

ميمي،حيثتـاستخداـمجمكعةمفاالساليباالحصائيةمثؿنمكذجاالنحدارالكصفيالتح
(،حيثSPSSالخطيالبسيطكالمتعددمفخالؿاالعتمادعمىبرنامجالتحميؿاالحصائي)

ـ2007تـجمعالبياناتمفخالؿالتقاريرالماليةالسنكيةلتمؾالشركاتخالؿالفترةمفعاـ
.ـ2012حتىعاـ
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)كلقد اف الى الدراسة السيكلةتكصمت االصكؿ، عمى العائد معدؿ ، السيـ ربحية
(لمشركاتالمكزعةسبةالقيمةالسكقيةالىالدفتريةالنقديةلمسيـ،نمكالشركة،حجـالشركة،ن

الشركات بيف فركؽجكىرية كجكد كعدـ لألرباح، المكزعة الشركاتغير مف اعمى لألرباح
(.احفي)الرفعالمالي،عمرالشركةالشركاتغيرالمكزعةلألربالمكزعةلألرباحك

فمسطيف بكرصة في المدرجة الخدمية الشركات اىتماـ بضركرة الدراسة اكصت كما
فياحتجازاألرباحبتكزيعاالرباحعمىالمساىميف، المغاالة بضركرةكعدـ ،كاكصتايضان

مريياحكؿتفضيالتيـلنظرياتتكزيعاالرباح.قياـالشركاتباألخذبعيفاالعتبارآراءمستث

( بعنوان " نظام التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت م2011دراسة الداعور) -4
(TDABCوأثره عمى )  سياسة توزيع األرباح لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في

 بورصة فمسطين.

ال نظاـ استخداـ أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة األنشطةىدفت أساس عمى تكاليؼ
( بالكقت العامةTDABCالمكجية المساىمة شركات لدل األرباح تكزيع سياسات عمى )

كقداتبعتالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي،كتكصمتإلىكجكد المدرجةفيبكرصةفمسطيف
فمسطيفعالقةطرديةدالةإحصائيانبيفممارسةشركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبكرصة

نسبتو ما أف الدراسة أظيرت كما بالكقت، المكجية األنشطة أساس عمى التكاليؼ لنظاـ
كمابمغمتكسطنصيبالسيـمفالربح،(مفالشركاتالمستجيبةالتكزعأرباحاننقدية78%)

الشركات)% ليذه بنسبة2المكزع تطبيؽ لدييا الشركاتالفمسطينية أظيرتأف فيحيف ،)
 )مقبكلة بالكقت المكجو أساساألنشطة التكاليؼعمى متكسطTDABCلنظاـ بمغ حيث ،)

 (.5(،كىيدالةإحصائيانعندمستكلداللة)%57.84درجةالتطبيؽ)%
تكعية النتائج،قدمتالدراسةمجمكعةمفالتكصياتأىمياضركرة كفيضكءىذه

تبنيكتطب بأىمية لمشركاتالفمسطينية الحديثة،اإلداراتالعميا اإلدارية أساليبالمحاسبة يؽ
انظاـ) (،كذلؾلالستجابةلممتغيراتالبيئيةالسريعةالتيتزدادتعقيدانيكمانTDABCخصكصن

لنظاـ الشركات استخداـ مزايا تكضح التي الدراسات في االستمرار إلى إضافة ، يـك بعد
(TDABCخاصةتمؾالتيتكضحاألثرعمىاألداءالماليك،)اإلدارملمشركات.
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( بعنوان  "تأثير المخاطرة النظامية وحجم الشركة ونوع م2010دراسة شبيطة وحداد ) -5
القطاع عمى  العالقة بين توزيعات الرباح وعوائد السيم  )دراسة تطبيقية عمى بورصة 

 عمان("

سكؽىدفتالدراسةالىقياسالعالقةبيفتكزيعاتاالرباحكعكائداالسيـالمدرجةفي
عمافالماليكمدلتأثرىابدرجةالمخاطرالنظاميةلمشركةكحجمياكنكعالقطاعالذمتنتمي

الشركة، الدراسكقدتككنتالييا شركةمفقطاعيالصناعةكالخدماتخالؿ55مفةعينة
 .كاتبعتالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي(ـ2005-ـ1996الفترةمف)
كقد الدراسة نتائج االرباحجكدكاظيرت تكزيعات بيف احصائية داللة ذات عالقة

كعكائداالسيـفيقطاعالصناعةفقط،كبينتالنتائجايضاعدـكجكداثرلممخاطرالنظامية
عدـكجكداثرلحجـفيحيفاظيرتالدراسةعمىالعالقةبيفاالرباحالمكزعةكعكائداالسيـ،

كعكائداالسيـ.الشركةعمىالعالقةبيفاالرباحالمكزعة
اكصتالدراسةب كما نفسالمكضكعمعقطاعاتتناكؿعمؿابحاثاخرلتضركرة
 لتمؾاخرل، االداراتالعميا تكعية بضركرة الدراسة اكصتىذه كما . مختمفة كفتراتزمنية

بتكزيعات اسيميا عكائد تأثر مدل كالخدماتكالكقكؼحكؿ الصناعة قطاعي في الشركات
اعدةتمؾاالداراتعمىكضعكصياغةسياسةالتكزيعالمناسبةلياكالمحققةألعمىاالرباحلمس

عائدالسيـتمؾالشركات.

بعنوان "العوامل المؤثرة في اسعار اسيم الشركات  (م2009، الظاىر والفقياء)دراسة  -6
الصناعية المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية" )دراسة تطبيقية لمفترة ما بين  

  (.م2008الى  م2004

ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىتأثيرعددمفالمتغيراتالماليةكالمحاسبيةفيأسعار
ىينسبةالعائدعمىحؽالممكية،كأسيـالشركاتالمدرجةفيسكؽفمسطيفلألكراؽالمالية،

 مف السيـ إجمصافيكنصيب إلى المطمكبات إجمالي كنسبة التداكؿ، كنسبة الياألرباح،
المكجكدات،كمعدؿدكرافاألصكؿ،كالعائدعمىإجمالياألصكؿ.كقدتككفمجتمعالدراسة
مفجميعالشركاتالصناعيةالفمسطينيةالمساىمةالعامةكالمدرجةفيسكؽفمسطيفلألكراؽ

( عددىا كالبالغ األعكاـ10المالية بيف ما الممتدة الزمنية الفترة الدراسة كغطت شركات، )
ـ.2008-ـ2004
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كتكصمتالدراسةإلىأفىناؾتأثيرمعنكملكؿمفحصةالسيـمفصافياألرباح،
كنسبةالتداكؿ،كنسبةإجماليالمطمكباتإلىإجماليالمكجكدات،كالعائدعمىإجمالياألصكؿ

عمى مشركاتلأسعاراألسيـ بالنسبة أما لعائدعمىحؽالممكية،كمعدؿلمتغيراالصناعية.
استخداـدك كلكفعند األسيـ. أسعار مع أظيرتالنتائجضعؼارتباطيما فقد رافاألصكؿ

تحميؿاالنحدارالمتعددتبيفأفىناؾتأثيرانمعنكيانلمتغيراتالدراسةالمستقمةفيأسعاراألسيـ
باستثناءمتغيرمنسبةالتداكؿ،كنسبةإجماليالمطمكباتإلىإجماليالمكجكداتفقداستبعدا

مفنمكذجاالنحدارالمتعددلكجكدارتباطكبيربينيما.
 

أك المعمكماتبضركرةكصتالدراسة إفصاحالشركاتعف درجة زيادة في االىتماـ
التيتؤثرعمىسعرالسيـ لمتأكدةالمنشكرةلممعمكماتالماليةالمستمرةالمراجعبتكصيكما

ضركرةالعمؿعمىكالمناسبةةقراراتاالستثماريمفدقتياحيثيتـاالعتمادعمييافياتخاذال
التحديثالدائـلممعمكماتالمنشكرةفيالسكؽالمالي،كنشرىاإلىالجميعحتىيمكفاالستفادة

التكاليؼ كبأقؿ فعاؿ بشكؿ لضركرةمنيا إضافة لتحميؿ، مؤسسات ترخيص عمى العمؿ
تساعدكفؽمعاييرمناسبمفقبؿالجياتالمسؤكلةاالستثمار المستثمريففيالسكؽعمىو

تحديداألسعارالحقيقيةلألكراؽالماليةالمتداكلةفيالسكؽ.
العوامل المؤثرة عمى سياسة توزيع الرباح عمى الشركات ( بعنوان "م2008) حسيندراسة  -7

 المساىمة" )دراسة تطبيقية عمى شركات مساىمة عراقية(
 الدراسة تحميؿىدفت اآلياتالى اتخاذ االرباح بتكزيع المتعمؽ استبقائيا،ألقرار ك

االرباحفيالشركاتالمساىمة.سياسةككذلؾدراسةالعكامؿالمؤثرةفي
الىافاالرباحالتيتحققياالشركاتالمساىمةتمثؿاىميةكبيرةمفتالدراسةكتكصم

 تمثؿىدفااساسياكجيةنظرالمساىميف،ككذلؾمفكجيةنظرادارةالشركة،كبالتاليفإنيا
ادارةالشركةبذؿجيكدىافيسبيؿتحقيؽذلؾاليدؼ،كماافىناؾمفيتطمبان،مماكمشترك

كافىناؾعالقةعكسية،تذبذبكبيركعدـاستقرارفينسباالرباحالمكزعةعمىالمساىميف
جراءالتكسعاتكاالستثمارات،زيادةمديكنيةالشركاتكؿمفبيف يعاالرباحكافكنسبةتكزكا 

شركاتالمساىمةتعتبرافعامؿالسيكلةالنقديةفيمقدمةالعكامؿالتيتؤثرفيقرارتكزيع
المساىميفيفضمكفتكزيعاالرباحبدالىاركثاالرباحكا الىافمعظـ اىمية،كتكصمتايضا

.مفاحتجازىا،بغضالنظرعفنسبةحصصيـمفاالسيـ
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بعيفاالعتبارعامؿرغباتالمساىميفابضركرةتالدراسةكاكص كمدلحاجةالخذ
دعـالدكلةلمشركاتمفكمااكصتبأىمية،فياصكليااالستثماربالشركاتالىزيادةالتكسع

.خالؿمنحياقركضطكيمةاالجؿبنسبفائدةمنخفضة
 ( بعنوان : أثر العالن عن توزيعات الرباح عمى اسعار اسيمم2006 ،شراب)دراسة  -8

 (دراسة تطبيقية)الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية 
االسيـ اسعار عمى االرباح تكزيعات عف االعالف اثر تحديد الى الدراسة ىدفت
المدرجةلمشركات فمسطيف ،كقد2005الى1997مفلمفترةشركة28لعددفيبكرصة

 الدراسة جانبالمنيجاتبعت الى التحميمي الماليةالكصفي لمقكائـ التحميؿ اسمكب استخداـ
لمشركاتالعاممةفيسكؽفمسطيفلألكراؽالماليةكالتـتـاالفصاحعنيافيىذهالقكائـ.

كخمصتالدراسةالىكجكدعالقةذاتداللةاحصائيةبيفالمتغيراتالتالية:)نصيب
الرباحالمحتجزة،نصيبالسيـاعالفالتكزيعات،نصيبالسيـمفاتاريخالسيـمفاالرباح،
 .السعرالسكقيلمسيـكبيفمفاالرباحالنقدية(

حمالتاعالميةكعقددكراتتثقيفيةلألفراد،مفاجؿببضركرةالقياـاكصتالدراسةك
معدخكؿالمزيدمفالمتخصصيفاعضاءالسكؽ)صناعالسكؽ(،ضركرةك،زيادةاالستثمار

ا االستثمار بنكؾ تكفير ليا االستشارات تقديـ في الشركات تساعد شركاتكلتي عدد زيادة
مستقبميةالدراساتالمعاجراءالمزيدمفالكساطةكتكعيةالمستثمريفحكؿاىميةالقكائـالمالية

 . التيتؤثرعمىاسعاراالسيـاألخرلحكؿمعرفةالعكامؿ
 

 :الدراسات الجنبية  1.7.2

 Effect of Dividend Policy on" ( بعنوانمAli )   &  Sharif ، 2015دراسة  -1
Stock  Prices in Pakistan" 

 " اثر التوزيعات عمى اسعار السيم في باكستان " 

السكقيلعينةمفىدفتالدراسةالىالتعرؼعمىالعكامؿالتيتؤثرعمىسعرالسيـ
رملكؿمفالمتغيراتدراسةالىكجكدتأثيرجكى،كتكصمتالشركاتالمساىمةفيباكستاف

حقكؽالتاليةنسبةالتكزيعاتالمدفكعةكنصيبالسيـمفصافيالربحكمعدؿالعائدعمى
السكقيالممكية السيـ ، فيما توصلت الدراسة ايضاً لوجود تأثير ضعيف لكل من  عمىسعر

  نسبة احتجاز االرباح ونصيب السهم من االرباح الموزعة على سعر السهم السوقي .
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قياـالمالؾكاداراتالشركاتالداخمةفيعينةالبحثبدفع كاكصتالدراسةبضركرة
منظمةلممساىميف،لماتسببوتمؾالدفعاتفيزيادةمفسعرالسيـبناءنعمىتكزيعاتنقدية

كفترة عينة زيادة مع الشأف بيذا أخرل ابحاث عمؿ كاكصتبضركرة كما  . الدراسة ىذه
كاكص . الدراسة بعيفايضات االخذ بضركرة  الدراسة عينة في الداخمة الشركات إدارات

االعتبارالعكامؿالتيتؤثرعمىسعرالسيـلمتنبؤبسمككياتسعرالسيـالخاصبيا.

 Ownership structure's " ( بعنوانمLundgren) & Lantz ، 2015دراسة  -2
effect on dividend policy (Evidence from publicly listed Swedish 

firm)" 

التمويل واثرىا عمى سياسة توزيعات الرباح دراسة تطبيقية عمى شركات المساىمة  ىيكمية" 
 السويد ". ستوكيولم في العامة المدرجة في بورصة

التكزيعات عمىسياسة التمكيؿ ىيكؿ الىقياسمدلتأثيرعناصر ىدفتالدراسة
عدةنتائجإلىكتكصمتالدراسةفيبكرصةستككيكلـ.لمشركاتالمساىمةالعامةالمدرجة

السكقية،كالعائدعمىاألصكؿككذلؾالسعرإلىلسعةالكؿمفتأثيرإيجابيكجكد-اىميا:
أرباحالشركات تكزيع عمىنسبة الدفترية النتائج كما،الدراسةعينةفيالداخمةالقيمة تشير

.الممكيةنسبةالديفإلىحقكؽكاحتكزيعاالرببيفكجكدعالقةالىأيضا
لمتنبؤالسعةالسكقيةلمشركاتبضركرةاالخذبعيفاالعتبارالمساىميفالدراسةاكصت

الشأفمعاخذ.يابةالخاصبنسبةتكزيعاالرباح كمااكصتايضابعمؿدراساتاخرلبيذا
عينةمختمفةمفاسيـالشركاتالمدرجةفيبكرصةستككيكلـ.

 

 Survey of Factors Affecting Dividend "( بعنوانمMugo)  ،2014دراسة  -3
Policy for Firms listed at the Nairobi Securities Exchange."     

" بحث ميداني حول العوامل التي تؤثر عمى سياسة التوزيعات لسيم الشركات المدرجة في  
 .بورصة نيروبي 

ك بيف العالقة معرفة الى الدراسة بالشركاتىدفت الخاصة المحاسبية النسب مف ؿ
الحجـ(كسياسة–النمك-الربحية-السيكلة-الداخمةفيعينةالدراسةكىيكاآلتي:)الرافعة

تكزيعاالرباحالخاصةبالشركاتالمدرجةفيبكرصةنيركبي.
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اكجكدعالقةعكسيةقكيةبيفالرافعةكسياسةالتكزيعالتيتتبعيالىتكصمتالدراسة
ربحية بيف قكية طردية عالقة الىكجكد تكصمتايضان كما نيركبي، المنشآتفيبكرصة

لمسيكلة عكسي اثر بكجكد الدراسة كخرجت ، بيا الخاصة التكزيع سياسة عمىالشركاتك
المنشآت لتمؾ التكزيع كسياسةسياسة الشركة كحجـ نمك مف بيفكؿ طردية عالقة ككجكد ،

  التكزيعالتيتضعيا.
مرتفع، بالمحافظةعمىدفعمعدؿتكزيعاتارباح كاكصتالدراسةبضركرةقياـالشركات 

كاكصتالدراسةىذهالمقابؿفي اكصتيـبالمحافظةعمىدرجةربحيةكسيكلةمناسبة،كما
التكزيع عندصياغةسياسة فيالمنشأة المحددة الرافعة بعيفاالعتباردرجة الشركاتباألخذ

عةليا.المتب
 An Empirical Analysis on the " ( بعنوان مet.al & Kuy ،2013)دراسة  -4

Cash Dividend Policy and their effect  of the Value of the 
Chinese Listed real estate Corporations" 

"بحث ميداني حول تأثير سياسة التوزيعات عمى قيم الشركة في قائمة الشركات العقارية  
 لصينية "ا

الشركة قيمة عمى األرباح تكزيع سياسة تأثير مدل تكضيح الى الدراسة ىدفت
 عددالعقارية، اختيار تـ التحميؿ132كقد باستخداـ عينة عمى الصيف في عقارية شركة
.اإلحصائي
 الى الدراسة اىمياكتكصمت نتائج عدة االكبراف: القيمة ذات المدرجة الشركات
تكزيعاالرباحالنقديةلوتأثيرأكثرأىميةكأف.الىالتكزيعبشكؿاكبرمفاالحتجازغالباتميؿ

الم قيمة بعضنشأةعمى الدراسة ىذه كتضع نفسو، الكقت كفي األسيـ. أرباح مع مقارنة
.االقتراحاتالخاصةبتكزيعاالرباحلزيادةقيمةالشركة

لمساىميفعندكضعسياسةالتكزيعكمااكصتالدراسةالمنشآتبضركرةتقييـسمكؾا
الخاصةبيـكاكصتالمنشآتايضانبضركرةاألخدبعيفاالعتبارنسبةالتكزيعالنقدمكاثرىا

عمىسمكؾالمستثمر.
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 The Effect of " بعنوانبدون تاريخ (  ، et.al   Ardekani &) دراسة  -5
Dividend policy on Share Prices Fluctuation of the Listed 

Companies in Malysian Stock Exchange " 

جامعة  " المالٌزي سوق األوراق المالٌة تقلب فًمال السعر على سٌاسة توزٌع األرباح أثر " 
  مالٌزٌا، الوسائط المتعددة
معالدراسةىدفت السيـ، كتقمبسعر األرباح تكزيع سياسة بيف قياسالعالقة الى

كلتحقيؽ،تاالستيالكيةالمدرجةفيسكؽاألكراؽالماليةالماليزمالتركيزعمىشركاتالمنتجا
ىذا مف عينة اختيار في84الغرضتـ المدرجة شركاتالمنتجاتاالستيالكية مف شركة

لمحدداتالعالقةبيفتقمبسعرالسيـ،معاثنيفمفاتحميؿلبكرصةماليزياكالرئيسيالسكؽ
 األرباح، تكزيع لسياسة الرئيسية كقد كالتكزيعاتالمدفكعة، التكزيعاتالمحققة اجراءكىي تـ
الىـ2005مفعاـسنكاتلماالنحدارالمتعدداسمكبتطبيؽالتحميالتاالحصائيةمفخالؿ

 .ـ2010عاـ
عالقةسمبيةذاتداللةإحصائيةبيفتقمبسعركجكدىذهالدراسةنتائجأظيرتكقد

التكزيعاتالمحققةكالمتمثمةفييسيةلسياسةتكزيعاألرباحالرئمحدداتالسيـمعاثنيفمفال
كجكدعالقةسمبيةذاتداللةإحصائيةبيفتقمبسعرالسيـالىجانب،كالتكزيعاتالمدفكعة

المزيدمفالبحكثكالدراساتحكؿىذابضركرةاجراءكأكصتالدراسةكقد،المكزعةكاالرباح
عمىتحسيفااسةتكزيعاألرباحالمثمىالتيتساعدىتحددسيافالشركاتعمىالمكضكعك

ا.كماكاكصتالدراسةبضركرةاستخداـسياسةالتكزيعاتالخاصةبالشركاتأسعارأسيمي
كأداةلضبطكالحدمفالتذبذبفياسعاراسيميا.

 
  التعميق عمى الدراسات السابقة  1.8

أثرسياسةالتكزيعاتعمىقيمةتناكلتالدراساتالسابقةمكضكعاتمتعددة،تتعمؽب
التيتؤثرعمىسياسة  قياسالعكامؿ الى البعضمنيا كتطرؽ لمشركاتالمساىمة، السيـ
تكزيعاالرباحبشكؿعاـ،كتعرضالبعضاآلخرالىأثراالعالفعفتمؾالتكزيعاتعمى

سعرالسيـالسكقي.
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كاالختالؼ التشابو اكجو أىـ إبراز كيمكف ابيف ىذه مفكلدراسة الدراساتالسابقة
خالؿاآلتي:

 اوجو التشابو 1.8.1
1-  تشابيت الدراسة حكؿىذه االرباح تكزيعات تناكلت التي السابقة الدراسات جميع مع

 مكضكعالدراسةكىكاالعالفعفتكزيعاتاالرباح.
الدراسةمع -2 باستثناءكبعضتشابيتىذه مفؿالدراساتالسابقةفياليدؼمفكرائيا

 دراسة كابكغبفكالداعكرزعربكالكحمكتكدراسة دراسةشبيطةك دراسة كدراسةحداد
 حسيف.

المنيج -3 كىك التطبيقي لمدراسة المتبع المنيج في السابقة الدراسات جميع مع تشابيت
 الكصفيالتحميمي.

الدراسةمع -4 ـكىكنمكذجاالنحدارالمستخدفيتطبيؽالدراساتالعديدمفتشابيتىذه
 .نمكذجاالنحدارالبسيط

 اوجو الختالف 1.8.2
 مع الدراسة مفحيثالبيئةبعضاختمفتىذه الزمنيةالدراساتالسابقة التيكالفترة

التيتتسـبعدـاالستقراربسببالظركؼاالقتصاديةجرتفيياالدراسةكىيالبيئةالفمسطينية
كالتيتؤثرسمباعمى ،كبالتاليتؤدمالىتقمبنتائجاعمالياكالسياسيةالمحيطةبيا ادائيا
امرانحيكيانلمكقكؼعمىحقيقةكقيـحجـتداكالتياممايجعؿمتابعةاسعاراسيميافيالبكرصة

بغرضاالستفادةمفىذهالنتائجفيتكجيوادائياكتحقيؽمىتمؾالمتغيراتالعكامؿالمؤثرةع
التيتصدرعنيافيىذاالخصكص.االستفادةالقصكلمفكافةالقرارات

الدراسات لتمؾ استكماال الدراسة فيكتأتيىذه المتمثمة البحثية الفجكة لسد كمحاكلة
السكقيةيالكقكؼعمىأثرسياساتتكزيعاالرباحالتيتنت الشركاتعمىاسعاراسيميا جيا

معـالتداكؿلمسيـكقيسعرالسيـالسكقيكؿمفقياسمدلتغيركحجـتداكالتيامفخالؿ
كربحالسيـالمكزعكربحالسيـالمحتجز،اإلعالفعفالتكزيعتكاريخكالمتغيراتالمتعمقةبيا

 السيـ صافيربح مع السيـ سعر مدلتغير ىذه،(EPS)الىجانبتحميؿ كبالتاليفإف
انفيمجاؿعطيبعدانعمميفإنياتالدراسةالىجانبارتباطيابشكؿاساسيببكرصةفمسطيف

 لدييا تكزيعاتاالرباح سياسة لمشركاتعمىصياغة العميا اإلدارات الذممساعدة االمر ،
المستثمريف كتكعية اسيميا اسعار كتطكرات ادائيا عف كاقعية صكرة اعطاء في يساىـ

كمساعدتيـفياتخاذقراراتيـاالستثمارية.



 

 

 
 

 الفصل الثاني
امل سياسات توزيع الرباح والعو 

 المؤثرة فييا 
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 الفصل الثاني
 سياسات توزيع الرباح والعوامل المؤثرة فييا

 مقدمة: 2.1

الثابتة االصكؿ بشراء الرأسمالي االستثمار عمى االعماؿ كمنظمات الشركات تعتمد
 كزيادة;كاآلالتكالمعدات الشركة استمرار عمى تساعد ارباح ايراداتكصافي بيدؼتكفير

 طكيمةاحتماؿ التمكيؿ مفمصادر تكفيرىا التييتـ الىاالمكاؿ كيشار المستقبؿ في نمكىا
براسالماؿبمفيكمو-سكاءعفطريؽالديكفطكيمةاالجؿاكعفطريؽحؽالممكية-االجؿ

الكاسع.
كفيىذاالفصؿ،يتـعرضبشكؿمفصؿسياسةالتكزيعاتالنقديةالخاصةبالشركات

البحثكالذميعتبرجكىرى مفخاللوالتعرؼعمىاىـنظرياتسياسةتكزيع،حيثيتـذا
االرباحالتيقدتتبعياالشركاتكتكضيحمايميزكؿنظريةعفاألخرل.

كمايتطرؽالىتحميؿاىـانكاعىذهالسياساتكاىـالمراحؿالتيتمربياالشركةعند
التيتؤثرفيالسياسةالمتبعةفيتكزيعتكزيعاالرباحمفاالعالفحتىالدفعكأىـالعكامؿ

االرباحكاخيراعرضاىـاشكاؿاألرباحالمكزعةفيحاؿعدـاستخداـالنقد.

ماىيةاألرباحالمكزعةكالمحتجزةفيالشركات2.2

مفعممياتالتشغيؿكمصدرمف الشركاتعمىااليراداتالتيتحصؿعمييا تعتمد
االجؿلألصكؿالثابتة.كبصفةعامةفافااليراداتالتيتحققيامصادرتمكيؿاالستثمارطكيؿ

الشركاتتخصاساساالمالؾاصحابالشركةكصافيىذهااليراداتاماافتكزععمييـعمى
شكؿتكزيعاتارباح مجانية( اسيـ اكفيصكرة نقدية ارباحأ)سكاء فيصكرة حجزىا يتـ ك

ك الشركة داخؿ استثمارىا إلعادة بحؽمحتجزة داخميا استثماراتاصحابالشركة الى يشار
الممكيةاكحقكؽالمالؾ.اذاقامتالشركةبحجزصافيااليراداتداخؿالشركةفإفالمالؾ
حقكؽ قيمة تعظيـ ثـ كمف الشركة قيمة فيمشركعاتتؤدمالىتعظيـ استثمارىا يتكقعكف

(Frankfurter and Wood, 2002) المالؾ.

 الموزعة الرباح 2.2.1

تعتبرالتكزيعاتىيالدفعاتالتيتدفعياالشركةمفصاؼالربحلمالكياعمىشكؿ
فالتكزيعاتالنقديةالمنظمةىيالمبالغالنقديةالتي تكزيعاتنقديةاكعمىشكؿاسيـاضافية.
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مرات اربع تدفع ما كعادةن لألعماؿ الطبيعي الكضع في لمساىمييا الشركة خالؿ مف تدفع
كيا.كىيدفعاتتدفعلممساىميفبشكؿمباشركمنظـ.قدتقكـالشركةايضابدفعتكزيعاتسن

اضافيةبجانبالتكزيعاتالمنتظمةلمساىمييا،اذافاالدارةقدتممحعادةنالىامكانيةكجكد
. االضافية التكزيعات لكنيا  ىذه االضافية لمتكزيعات مشابية فيي الخاصة التكزيعات اما

(كىيliquidityتبراستثنائيةكالتحدثاالمرةكاحدةكالتتكرر.كاخيراتكزيعاتالتسييؿ)تع
. لممنشأة الرأسمالية بعضاالصكؿ اك كؿ عفتسييؿكبيع احتسابكفكيمتكزيعاتناتجة

نصيبالسيـمفاالرباحالمكزعةمفخالؿالمعادلةالتالية:
مفاالرباحالمكزعة= االسيـنصيبالسيـ عدد / لمشركة اجمالياالرباحالمكزعة

 (Ross and others, 2011)العاديةالمصدرة.

 رباح المحتجزة األ  2.2.2

االرباحالمحتجزةبانياذلؾالقدرالتيتممكوالشركةمفخالؿاحتجازجزءمف تعتبر
"حرا تمكيال االرباح تمؾ خالؿ مف التمكيؿ كيعتبر تكزيعو. كعدـ يتـاالرباح ماؿ انو اذ "

في االرباح ىذه باستخداـ الشركة تقـ لـ اذا حيثانو الخارجي. السكؽ مف عميو الحصكؿ
مف كثيرا اف ذلؾ يعني ك . االستثمار كراء مف كعكائد لمساىمييا بإرجاعيا ستقكـ التمكيؿ
تفض اذ بالممكية. التمكيؿ اشكاؿ مف كشكؿ المحتجزة االرباح استخداـ تفضؿ ؿالشركات

الف جديدة اسيـ اصادر خالؿ مف التمكيؿ عمى التمكيؿ مف النكع ىذا استخداـ الشركات
بسبباضطرار مفالتمكيؿمفخالؿاصداراتجديدة اقؿتكمفة التمكيؿباألرباحالمحتجزة
الشركةلدفعتكاليؼاصدارليذهاالسيـ.باإلضافةالىاحتماؿافيككفالمستثمريفالخارجييف

فمعمكماتجيدةعفالشركةكبالتاليقديؤدمذلؾالىاالعراضعفشراءاسيميااليممكك
.(Dow, 2012)الجديدةالمصدرة

الذم )العائد المردكد نسبة عف عبارة بانيا عرفت فقد المحتجزة االرباح كمفة كحكؿ
بتكمفةالفرصةالبديمة احيانا  (opportunity cost)يطمبوحممةاالسيـالعاديةكيعبرعنيا

الحؽبشأف قرار اتخاذ يمكنيا الممتازة، االسيـ ككمفة المديكنية، كمفة المنشأة تدفع اف فبعد
االرباحالصافيةالمتبقية)غيرالمكزعة(التيتعكدالىالمساىميفالعادييف،كالتيتعتبرمكافأة

الصافيةالمتبقيةعمىعفتقديميـراسالماؿكتحمميـالمخاطرةاالعمى.فيياماتكزعاالرباح
كعندىا عنيـ. نيابة بالمنشأة استثمارىا لغرضاعادة افتحتجزىا اك ارباحليـ شكؿمقسكـ
تككفالمنشأةقدحجبتعفاكلئؾالمستثمريففرصةاستثمارتمؾاالمكاؿبأنفسيـفيأممف
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افتحقؽمعدؿعائدمف مالئمة.كلذلؾعمىالمنشاة احتجازاالرباحالمجاالتالتييركنيا
كمفة المطمكبىك العائد كيعتبرمعدؿ المالككف. كافيطمبو يفكؽما اك يساكمعمىاالقؿ

(ـ2010االرباحالمحتجزة.)العمي،
مفالبديييأفزيادةقيمةاألرباحالمحتجزةفيالميزانيةالعمكميةلمشركاتيؤدمإلى

القيمةالدفتريةخصكصانبعدأفساداالعتقادزيادةقيمةحقكؽالممكية،كالذمبدكرهيرفعمف
العامة المساىمة الشركات في األرباح احتجاز أف السنكاتاألخيرة في الرأسمالية الدكؿ في
يعتبرشيءجيدبالنسبةلممساىميف،ألنوقديؤدمإلىرفعالقيمةالسكقيةألسيـتمؾالشركات،

رأسماليةالتييطمحكففيالحصكؿعمييا،كالتيعندىاسيتمكفالمساىمكفمفجنياألرباحال
قياـ عند منيا سيحرمكف التي النقدية التكزيعات عف تعكضالمساىميف األحياف أغمب في

 (.ـ2003)قدكمي،الشركاتباحتجازاألرباح
كعمىالجانباالخر،فقداليكفيصافيااليراداتاكاالرباحلتمكيؿاكمساندةجميع

افتكاجوفرصاالستثمار عمييا فافالشركة الحالة كفيىذه الشركة، اماـ المتاحة المربحة
الفرص استغالؿ في تفكر ال اك اضافي راسماؿ تكفير عمى تعمؿ اف اما القرار، اتخاذ
بتكفيرراسماؿاضافيعفطريؽحؽ االستثماريةالمتاحةاماميا،كتستطيعالشركاتافتقـك

االسيـ مثؿاصدار الممكية الممتازة اك العادية مفاالرباح، كيمكفاحتسابنصيبالسيـ
التالية المعادلة خالؿ مف االرباحالمحتجزة اجمالي = المحتجز الربح مف السيـ نصيب :

المحتجزةلمشركة)بعدخصـاالرباحالمكزعةلالسيـالعاديةكالممتازة(/عدداالسيـالعادية
(.ـ2012)االعرجيكآخركف،المصدرة

  نظريات سياسة توزيع األرباح 2.3

أفتحديدسياسةالتكزيعلدلالشركاتيعدمفأىـالقراراتالرئيسةبعدقراراالستثمار
بعيف االخذ بدكف التكزيعات سياسة كضع يمكف كال الشركات. ادارة تتخذىا التي كالتمكيؿ

سياسةالتكزيعاتعمىحجـالمبمغاالعتبارسياسةالتمكيؿالعامةلممنشاة،بسبباعتمادتحديد
James and others, 2008) .المعتمدفيالتمكيؿالداخمي)

العالقةبيفمقدارالعائد كتكجدعدةنظرياتلسياسةتكزيعاألرباحتتناكؿكؿمنيا
يمي كفيما المكزعمفجيةكبيفسعرالسيـكمعدؿالعائدعمىاإلستثمارمفجيةأخرل.

رئيسيةلسياسةتكزيعاألرباحىي:ثالثةنظريات
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 :نظرية عدم أىمية العائد. 1

ـ1961عاـ ( Modigliani and Miller) كتقكـىذهالنظريةالتيجاءبياكؿمف
عمىافتراضعدـكجكدأيةعالقةبيفمقدارالربحالمكزعكبيفسعرالسيـ،بؿأفكفاءة

عم كقدرتيا كالتمكيمية عمىالقراراتالتشغيمية التيتؤثر ىي الداخمة التدفقاتالنقدية تكليد ى
تمؾاألرباحبيفأرباحمكزعةكأخرلمحتجزة تقسيـ بيا التييتـ سعرالسيـكليستالكيفية

. (ـ2013)الممحـ،
أىميا السكؽ بكفاءة المتعمقة االفتراضات مف مجمكعة عمى النظرية ىذه كتقكـ

(:ـ2009)التميميكالنعيمي،
 كجكدأمضرائبعمىأرباحالشركاتأكدخكؿاألفراد.عدـ
 .عدـكجكدتكمفةإلصداراالكراؽالماليةالجديدة
 .عدـكجكدتكمفةلتداكؿاالكراؽالمالية
 .المستثمركفيتصفكفبالرشد
 استغالؿسياسةاالستثمارلمشركةعفسياسةتكزيعالعائد
 زىاعمىتكمفةالتمكيؿبالممكية.عدـتأثيرقرارتكزيعاألرباحاكاحتجا
 .تكافرالمعمكماتالمتعمقةباألرباحالمستقبميةلمشركاتلدلجميعالمستثمريف

كطبقانليذهالنظريةفإفالمستمريفالييتمكفبسياسةتكزيعاألرباحالتيتتبناىاالشركة
ـيستطيعكفالقياـبتككيفكذلؾعنداتحاذقراراتيـباالستثمارفيأسيـتمؾالشركةنظرانالني

سياسةتكزيععكائدذاتية،كعمىضكءماتقدـيمكفالقكؿافنظريةعدـأىميةالعائديمكف
اعتمادىافيظؿظركؼالتأكدالتاـكالكفاءةالكاممةلألسكاؽالمالية.غيرافىذهالظركؼال

ت لسياسة أخرل نظريات ظيكر يعني مما العممي الكاقع في فيتتكافر تأخذ األرباح كزيع
الحسبافالظركؼالمتاحةفيالكاقعالعمميمثؿكجكدالضرائبكتكمفةالتداكؿكتفضيؿكثير
مفالمستثمريفلمحصكؿعمىالدخؿفيشكؿأرباحرأسماليةبدالنمفالحصكؿعميوفيشكؿ

تكزيعات.
 نظرية تفضيل العائد )عصفور في اليد( : .2

السابقةتقضيبعدـكجكدايةصمةبيفM&Mيونظرية)إفالفرضالذمتقكـعم )
 ,Miller and Modigliani)سياسةالتكزيعكبيفمعدؿالعائدالمطمكبعمىالتمكيؿالممتمؾ

،كقدحازتىذهالمسألةعمىاىتماـالباحثيف،فعمىسبيؿالمثاؿكفقالنمكذججكردف (1961
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السكقيةفيحالةتعادؿمعدؿالعائدعمىاالستثمارافسياسةالتكزيعاتالتؤثرعمىالقيمة
السكقية التكزيعاتتاثيرعمىالقيمة كلكفعادجكردكفليثبتافلسياسة معتكمفةاالمكاؿ،
لممنشأةحتىعندمايتعادؿمعدؿالعائدمعتكمفةاالمكاؿ،ككفافالمستثمريككفاقؿتأكدا

مفاالرباحفيحالةاحتجازىامفقبؿالمنشاة،بالمقارنةمفاستالـالعكائدالرأسماليةالناتجة
كنتيجةلتعرض,(،ـ2007معاستالـاالرباحفيحالةتكزيعياعمييـنقدا)الحناكمكالعبد،

أفكارابديمةلألفكارالتيـ1962عاـ Gardon لمعديدمفاالنتقاداتصاغ(MM)نظرية
 "عصفكرفياليد".ةعرفتبنظري مكدجميانيكميمر جاءابيا

بيفتكزيعاتاألرباحكأسعاراألسيـفي إلىكجكدعالقة النظرية كتشيرأفكارىذه
فإفالمستثمريفيفضمكفاالستثمارفيتمؾالشركاتالتي.السكؽالمالية النظرية ليذه كطبقان

أسعار ارتفاع يؤدمإلى تكزيعاتمما فيشكؿ أرباحيا مف أكبر نسبة بتكزيع أسيمياتقـك
بتكزيعنسبمنخفضةمفأرباحيامما كعزكؼالمستثمركفعفشراءأسيـالشركاتالتيتقـك

 (.ـ2013)الممحـ،  يؤدمإلىانخفاضأسعارأسيميافيسكؽاألكراؽالمالية
 نظرية التفضيل الضريبي : .3

اتالقميمةىناؾثالثةاسبابلمتفكيربافالمستثمريفيفضمكفالتكزيعيجدرالذكرأف
كمايتبيفممايمي)عبدالقادرخالفانلماتـذكرهفيالنظرياتالسابقةعمىالتكزيعاتالعالية

(:ـ2013كعيسى،

تككفضريبةاالرباحالرأسماليةفيالعادةاقؿمفضريبةاالرباحالمكزعة)فيامريكاالحد -أ
االرباحالمكزعة(،كبالتالي%عمى35%بينماىي28االعمىلضريبةاالرباحالرأسمالية

معظـ يممككف )الذيف االثرياء المستثمريف التكزيعاتفاف معظـ كيستممكف قداالسيـ )
فاف كبالتالي الشركاتنفسيا، في استثمارىا االرباحكاعادة بحجز الشركة قياـ يفضمكف

جاريةذاتاحتجازاالرباحقديؤدمالىزيادةسعرالسيـ.حيثيتـاستبداؿالعكائدال
 الضريبةاالعمىبالعكائدالرأسماليةذاتالضريبةاالقؿ.

افالضرائبالمستحقةعمىالعكائدالرأسماليةالتدفعاالفيحالةبيعالسيـ،فإفتكمفة -ب
 الدينارالمدفكعكضريبةمستقبالاقؿمفتكمفةالدينارالمدفكعكضريبةحاال.

 -ت قبؿ معيفمف االحتفاظبسيـ تـ ضريبةاذا يدفعكا لف الكرثة فاف مستثمرحتىكفاتو
ارباحرأسماليةالفقيمةالسيـفيتاربخالكفاهبالنسبةليـىيبمثابةتكمفةحصكليـعمى

 السيـ.
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كتتمثؿأىـاالنتقاداتالتيتكجوإلىىذهالنظريةكجكدبعضالجياتالتيالتخضع
ؿبالنسبةلصناديؽالمعاشاتكىيئاتاألكقاؼاستثماراتياألمنكعمفالضرائبكماىكالحا

يعنيعدـصحةاألساسالذمتقكـعميونظريةالتفضيؿالضريبي.)عبداهللكاخركف، مما
(ـ2010

 أنواع سياسات توزيع األرباح 2.4

ما فيتكزيعاألرباحكعادة المنشأة التيتتبعيا يرتبطقرارتكزيعااليراداتبالسياسة
أفتكزيعاألرباحيرتبطبإدارةالمنشأةمفجيةكبالمساىميفالعادييفلمساىمةانجدفيشركات

مفجيةأخرل.ممايتعيفمراعاةمصالحاإلدارةالتيتيدؼغالبانإلىزيادةاألرباحالمحتجزة
الذيف المساىميف مصالح كبيف المالية احتياجاتيا مكاجية مف لتتمكف ممكف أقصىحد إلى

 .( Almeida and others, 2015 )أكبرعائدممكفلمسيـعمىيرغبكفبالحصكؿ
أرباحأك بدفع قرارا الشركة مجمسإدارة األرباحفياتخاذ تتمثؿسياساتتكزيع كما
يزيدمفقيمةالشركةالمستقبمية.كيمكفتكزيع بما استثمارىا كتدكيرىا،إلعادة االحتفاظبيا

نية،كمايتبقىيسمىباألرباحالمحتجزةأكالمدكرة.كتكمفمجا األرباحإمانقداأكبشكؿأسيـ
في عمىكؿمفاتجاىاتالمستثمريفكمدلرغبتيـ تكزيعاألرباحإلىتأثيرىا أىميةسياسة
الحصكؿعمىعكائدمنتظمةأـال،إلىجانبأنياتؤثرعمىىيكؿرأسماؿالشركةكطريقة

ال األمكاؿ مف سكاء استثماراتيا عمىتمكيؿ تأثيرىا ككذلؾ ، المقترضة األمكاؿ مف أك ذاتية
مصادراألمكاؿ المستقبميككذلؾعمىتكمفة كمعدؿنمكىا كسيكلتيا لمشركة التدفقاتالنقدية
لدلالشركة.كتيدؼسياسةالتكزيعإلىتعظيـثركةالمساىميف،حيثتعمؿسياسةالتكزيع

رباحالحاليةكالنمكالمستقبميالذميعظـسعرالسيـالمثاليةعمىالمكازنةمابيفتكزيعاتاأل
(.ـ2013)سنقرط،

ىدفيف تحقيؽ عمى عادة المنشأة تتبعيا التي االرباح تكزيع سياسة تركز ك ىذا
ىك كالثاني الداخمية(، المصادر )مف االمكاؿ مف كمياتكافية تكفير ىك االكؿ  اساسييف،

كىناؾثالث  االسيـ، حممة ثركة اتباعياةتعظيـ لمشركة التييمكف االرباح سياساتلتكزيع
كىي:

 (Residual dividend policy)سياسة فائض التوزيعات    -1
كمقدار بفرصاالستثمار كبير بشكؿ العممي الكاقع في االرباح تكزيع سياسة تتأثر

مىبسياسةاالمكاؿالمتاحةلتمكيؿالفرصاالستثمارية،ىذهالسياساتأدتالىتطكيرمايس
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يتبقىمفصافيربحالمنشأة دفعما ينبغيعمىالمنشأة فائضالتكزيعات،كالتيتعنيانو
.)الحناكم منيا المطمكبة اقتطاعاالرباحالمحتجزة عمىشكؿتكزيعاتارباحلممساىميفبعد

.(2007،العبدك
 constant-pay out – ratio   dividend)سياسة تعتمد نسبة توزيع ثابتة    -2

policy) 
بيا كيقصد نقدية. تكزيعات شكؿ عمى ثابتة دفع نسبة استخداـ السياسة ىذه تعني
كتحسب نقد، شكؿ عمى المساىميف عمى تكزيعيا سيتـ ربح( دينار كؿ )مف المئكية النسبة

(عمىربحيةالسيـالكاحد (Dividend Per Shareبقسمةمقدارتكزيعارباحالسيـالكاحد
(Earning Per Share)،(.2010)العمي

     Regular dividend policyسياسة توزيع ارباح منتظمة   -3
تعتمدىذهالسياسةعمىدفعمبالغثابتةكتكزيعاتارباحكذلؾعفكؿفترةيتـفييا
اتخاذقرارلتكزيعاالرباح،كبماافالمبالغالتيسيستممياحممةاالسيـستككفثابتةنسبيا،فاف

الءالمستثمركفيشعركفبدرجةعاليةنسبيامفالثقةباستقراركانتظاـاالرباحمماينعكسىؤ
(2006باالستقرارالنسبيفيسعرالسيـ.)الكرفمي،

 Low regular andمبالغ منتظمة قميمة مع توزيع ارباح غير اعتيادية  سياسة  -4
extra dividend policy 

السياسةفيتكزيعاالرباحكالتيتقكـعمىتكزيعتعتمدعددمفالشركاتعمىىذ ه
قميمةفيفتراتاتخاذقراراتتكزيعاالرباح،الىجانبالقياـبتكزيعارباح مبالغثابتةكلكنيا
الشركات اخرلاضافيةفيحالةتحقيؽارباحاستثنائيةفياحدلالفترات،كغالباتطبؽىذه

لدكرية.افميزةىذهالسياسةانياتمنحالمساىميفدخالالتيتمربحالةمفتقمباتاالرباحا
لممساىميف فتتيح االضافية االرباح تكزيعات اما بالشركة، الثقة مف نكعا كتضفي منتظما
ارباح تحقؽ طالما الشركة اف بمعنى الشركة، تحققيا التي االستثنائية االرباح مف االنتفاع

تقكـ فإنيا الفترات احدل في المبالغاستثنائية عف عدا اضافية مبالغ ارباح بتكزيع مباشرة
المنتظمةالتيتدفعيافيكؿمرة،كلذلؾفإفدفعاتاالرباحاالضافيةالتعتبرمنتظمةكانما

  (.ـ2010مشركطةبتحقيؽارباحغيراعتيادية)العمي،
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 إجراءات توزيع األرباح 2.5

قبؿ مف اقرارىا بعد االرباح تكزيع عممية مفتخضع لعدد لممساىميف العامة الييئة
-االجراءاتكفقانلمضكابطالداخميةلكؿشركة،كعادةماتككفتمؾاالجراءاتكمايمي:

 :تاريخ اإلعالن  2.5.1

االعالف كيعمفعف(Declaration Date) فيتاريخيكـ يجتمعمجمساالدارة ،
كتص لذلؾ، كتاب اصدار يتـ حيث المنتظمة، .التكزيعات الشركة عمى حقيقي التزاـ  بح

(Ehrhardt and Brigham , 2011)
 

 :تاريخ التسجيل  2.5.2

التسجيؿ يتـغمؽدفاتر( Holder Of Record Date )عنداالنتياءمفاعماؿيـك
تداكؿاالسيـكصياغةقائمةبحممةاالسيـفيذلؾالتاريخ،معمراعاةانواذاتـاشعارالشركة

(قبؿساعةمحددةمفيكـالتسجيؿتككفالتكزيعاتمفحؽداكؿ)بيعالسيـالشركةبكجكدت
المالؾالجديد،كاذاتـاالشعاربالبيعبعدالكقتالمحددتككفالتكزيعاتمفحؽالمالؾالقديـ

(ـ2009)البائع(.)التميميكالنعيمي،

 :  Payment Dateتاريخ الدفع  2.5.3

بوالشركةبدفعكصرؼالتكزيعاتفعميالمحامميفالمسجميففيكىكالتاريخالذمتقكـ
قائمةالتسجيؿ،حيثتقكـالشركةفعميابإصدارشيكاتتكزيعاالرباحكارساليالممساىميفكؿ

 Ehrhardt and Brigham , 2011) حسبحصتو.)
 العوامل المؤثرة عمى سياسة توزيع األرباح  2.6

بمثاب التكزيع سياسة عندتعتبر اتباعيا يمكف اتجاىاتالتصرفاتالتي ترسـ خطة ة
 صناعةكاتخاذالقراراتالمتعمقةبالتكزيعاتكتحديدنسبةاكقيمةالمقسكـالنقدمكعادةماتقـك
المنشآتبإقرارىذهالسياساتفيضكءاالىداؼالتيتسعىلمكصكؿالييا،بالنظرالىالعديد

-مفالعكامؿالمؤثرةاىميا:
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  محددات تعاقديةContractual Constrains : 

مفالممكفأف اذ المحدداتفياتفاقياتالقركضمعالجياتالممكلة، كتتمثؿىذه
تضعىذهاالتفاقياتالتيتبرمياالشركةقيكدانعمىحريةاإلدارةفياتخاذقرارتكزيعاألرباح،

بجدكؿتسديدالقرضكبالتاليف إفاألرباحالصافيةتستعمؿأكالنلتسديدفعمىالشركةأفتمتـز
(ـ2013)الممحـ، .أقساطالقرضالمستحقةكمفثـتكزيعاألرباح

  محددات قانونيةLegal Constraints  : 

مصادر ككفركا المنشأة اقرضكا الذيف المقرضيف حماية الى المحددات ىذه تيدؼ
تحدمفقدرة ليا،حيثيتـكضعقيكد ذلؾالتمكيؿالالـز كيتـ الشركةعمىتكزيعاالرباح.

تتعرضلمشاكؿ اك عمىالشركة كبيرة يككفىناؾالتزاماتكمطمكباتمستحقة عندما عادة
(.ـ2010)العمي،Insolvencyماليةقدتقكدىاالىاالفالس

شركاتالمساىمةباالحتفاظباحتياطيإلزامي كماتكجدفيبعضالبمدافقكانيفتمـز
ينةمفاألرباحالصافية،فيذهاألنظمةكالقكانيفتحدمفحريةمجمسإدارةالشركةبنسبةمع

(ـ2013)الممحـ،. فيتقريرحجـاألرباحالمكزعةلممساىميف
  محددات داخميةInternal Constrains  : 

مفخالؿمقداراالصكؿ بشكؿعاـ التكزيعاتالنقدية عمىدفع المنشاة قدرة تتحدد
لتيتممكيامثؿ:النقد،كاالستثماراتالقابمةلمتسييؿ.الىجانبقدرتياعمىاالقتراضالسائمةا

(.ـ2009لدفعالمقسكـ)النعيميكاخركف،
  متطمبات النموGrowth Respects : 

ترتبطاالحتياجاتالماليةلممنشاةبشكؿمباشربمقدارماتتكقعومفنمكفيانشطتيا
ائيالتنفيذالنمكالمطمكب،الىجانبقياـالمنشاةبتقييـربحيتياكحجـاالصكؿالمطمكباقتن

المصادر مف الماؿ راس تكفير في قدرتيا عف كاضحة صكرة تككيف اجؿ مف كمخاطرتيا
المطمكبمف الحصكؿعمىالتمكيؿ كمفةكسرعة بتحديد المنشاة قياـ معمراعاة الخارجية،

مىالتمكيؿالداخميعفطريؽاحتجازاالرباح،االمرمصادرمختمفة.كمايمكنيااالعتمادع
نقدم .)ـ2006الكرفمي،(الذمقديجعمياتدفعنسبمتدنيةمفارباحياكمقسـك
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  اعتبارات تتعمق بالمالكينOwner Consideration   : 

عادةنماتضعالشركةفياعتبارىاافتككفسياسةتكزيعاالرباحمكجيةنحكصالح
فمفضمفاالعتباراتالتيتقكـالشركاتبتحميمياىيالكضعالضريبيلممالكيف،فاذاالمالؾ،

كافغالبيةالمالكيفمفحممةاالسيـمفاصحابالدخكؿالعالية)بحيثيخضعكفلمعدالت
ضريبيةمرتفعة(،تمجأالشركةالىتأجيؿتكزيعاالرباحلفرصالتقميؿمفالمحاسبةالضريبية

االسي مفلحممة )المالكيف( االسيـ لككافغالبيةحممة كالعكسصحيحفيما لحيفبيعيا، ـ
مفتجنب االرباحلالستفادة تكزيع نسبة تسعىلزيادة فإفالشركة المتدنية، اصحابالدخكؿ
ىيمدل بالمالكيف، كمفاالعتباراتاالخرلالمتعمقة عمىالدخكؿ. لمضريبة اقتطاعاكبر

ية،فالشركةيجبافالتحتفظباألرباحكتكظيفيافياستثماراتاذاكافتكفرالفرصاالستثمار
مفالمتكقعافتحقؽمعدالتعائداقؿممايمكفافيحققوالمالككفانفسيـبجيكدىـالذاتية

(.Wasik  and Ambrose ,2015 كبنفسمستكياتالمخاطرة)
يـفرصااستثماريةخارجالمنشأةفعمىسبيؿالمثاؿ،اذابينتالدراساتافالمالكيفلدي

كذاتمعدالتعائدمتكقعةجيدة،فإفالشركةعميياافترفعمفنسبةتكزيعاالرباح،امااذالـ
مف فيككف المكزعة االرباح الستثمار عديدة كبدائؿ استثمارية فرص المالكيف اماـ تكف

يطةمنيا.مصمحتيـافتقررالشركةعدـتكزيعاالرباحاكتكزيعنسبةبس
  اعتبارات سوقيةMarket consideration  : 

اقرارسياسةتكزيعاالرباححيثيتـ النظرالىاالعتباراتالسكقيةعند يتـ ما عادة
 Information)اتخاذقراراتتداكؿاالسيـبناءعمىتمؾالسياسة،ككفقالممحتكلالمعمكماتي

Content)  المنشاة قرار اف اذ السياسة نجاحليذه الى يؤشر المالكيف ارباحعمى بتكزيع
المنشاةفيالمستقبؿ،حيثافالتكزيعالمستمرلألرباحكبمبالغمستقرةيعتبرمؤشرانايجابيانباف
الشركةتتمتعبمركزماليجيد،فيحيفيفسرالمالككفكحممةاالسيـقرارالشركةبعدـتكزيع

ي ك صعبة، بظركؼمالية تمر بانيا االستقرارارباح الىعدـ يشير سمبيان ذلؾمؤشران عتبر
كيؤدمالىزيادةحالةعدـالتأكدالمتعمقةبتمؾالتكزيعات،االمرالذمينعكسعمىانخفاض
قيمةاالسيـفيالسكؽالماليبسببارتفاعمعدؿالخصـالذمتخصـبوالتدفقاتالنقديةعند

(.ـ2013تقييـاالسيـ)بريش،
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 :توزيعات الرباحاشكال  2.7

ىناؾالعديدمفاشكاؿتكزيعاتاالرباحاىميا:
 cash dividends)التوزيعات النقدية ) -1

مف العديد تمجأ حيث ، شيكعان التكزيعات اشكاؿ اكثر مف النقدية التكزيعات تعتبر
نشأة،الشركاتليذاالنكعمفالتكزيعاتمفخالؿدفعاتنقديةلممساىميففيتاريختحددهالم
كيتـاستخداـىذاالشكؿمفالتكزيعاتمفقبؿالشركاتالتيتتسـباالستقرارفينمكىا.

 (Almeida and others,2015) 

 stock dividends)األسيم الموزعة ) -2

يأخذىذاالشكؿمفاالرباحتكزيعاسيـعاديةككماقدتقكـادارةالشركةبتكزيعارباح
زيعاتاالسيـالعينية،كمفالناحيةالمحاسبيةالتتضمفعمميةتكزيعارباحنقديةالىجانبتك

باألسيـأمتأثيرعمىالسيكلةالنقديةحيثانياعبارةعفتحكيؿحساباتداخؿحقكؽالممكية
(.ـ2010)العمي،

لف فانيـ المصدرة، الجديدة االسيـ يستممكف الذيف االسيـ حممة نظر كجية كمف
يئاذكقيمةعندمايتـتكزيعاالسيـالجديدةعمييـ،كالسببفيذلؾانوبزيادةعدديستفيدكاش

االسيـفافربحيةالسيـالكاحدسكؼتنقصبنفسنسبةالزيادةباألسيـالجديدةالمصدرة،كما
افتكزيع كما المساىمكفسكؼلفتتغير، التييمتمكيا افالقيمةاكالسعرالسكقيلالسيـ

ا كبالتاليفافنسبةاالسيـ السابقةلكؿمساىـ، الممكية معحجـ لجديدةسكؼيككفمتناسبا
ممكيةكؿمساىـسكؼتبقىثابتةكلفتتغير،كلذلؾفإفحصتوباألرباحالمستقبميةسكؼلف
باتخاذقراربالتكزيعالنقدم،فالشؾافاسعار تتغير،كلكفعندماتحقؽالشركةارباحاكتقـك

ال  Van Horne)سكقيةسكؼترتفعكبذلؾيستفيدحممةاالسيـمفذلؾاالرتفاع.االسيـ
and others ,2008) 

كلجذب السيـ تخفيضسعر اجؿ مف معينة طرؽ استخداـ لمشركات كيمكف كما
يتبيف كما ، الماليلمشركات الكضع استثماراالمكاؿكتقكية المساىميفاكمفاجؿاعادة

-ممايمي:
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 ض القيمة اإلسمية لألسيم )اإلشتقاق(تخفي -1

تخفيضالقيمة ألجؿ االسيـ تجزئة خالؿ مف لالسيـ االسمية تخفيضالقيمة يتـ
كعمىالسكقيةلياحيثيتـزيادةعدداالسيـالعاديةالتييمتمكياكؿكاحدمفحممةاالسيـ.

ـكاحدمفاالسيـ(تعنيافكؿسي1الى2سبيؿالمثاؿ،فإفتجزئةاالسيـعمىاساس)
تككفقيمتومساكيةلنصؼقيمة كافكؿسيـجديد القديمةسكؼيستبدؿبسيميفجديديف،
المالي الييكؿ في يذكر تأثير ليسلو االسيـ تجزئة اف بالذكر الجدير كمف القديـ. السيـ

كؽالماليالمنشأةالىىذااإلجراءعندمايككفتسعيراسيميافيالسمدلممنشاة.كعادةماتع
الىتعزيزالقابمية االجراء حيثتتبعذلؾتخصيصالسعرالسكقيلمسيـكييدؼىذا عاليان
التسكيقيةلمسيـكتحفيزالنشاطفيالسكؽ.حيثافعمميةالتجزئةتؤدمالىزيادةطفيفةفي

سكـسكؼالقيمةالسكقيةلمسيـ،استناداالىالمحتكلالمعمكماتيكحقيقةافمجمكعدفعاتالمق
(ـ2000تزدادبشكؿطفيؼبعدالتجزئة.)ىندم،

 ((Stock Repurchasesإعادة شراء األسيم العادية   -2

تمجأبعضمنشآتاالعماؿالىاسمكباعادةشراءاسيميامفالسكؽ.لغرضتعزيز
كتشير الكدكدة. اك الصديقة غير االستحكاذ عمميات منع في كالمساعدة االسيـ حممة ثركة

الدبياتالماليةافعممياتاعادةالشراءتساىـفيتعزيزالقيمةالسكقيةلالسيـالمتداكلةمفا
:Almeida and others,2015)خالؿمايمي)

 تقميؿعدداالسيـالمتداكلةفيالسكؽكبالتاليارتفاعحصةالسيـالكاحدمفالربح 

 رالىاعتقادادارةالمنشأةبافاالسيـارساؿاشارةايجابيةلممستثمريففيالسكؽالماليتشي
 يتـتقييمياباقؿمفقيمتياالحقيقية.

 .تأسيسارضيةصمبةكدائمةلسعرالسيـفيالسكؽالمالي

افالعكائدكاالرباحإ اإلجراءمفشأنوتكزيعنقداكثرعمىالمساىميف،طالما فىذا
تقميؿ فاف كبالتالي نسبيا، ثابتة الشركة تحققيا )عفطريؽشراءالتي المصدرة االسيـ عدد

( الكاحد السيـ ربحية اك مفحصة سكؼيزيد كبالتاليEarning Per Shareبعضيا( ،)
شراء بإعادة الشركة قرار تأثير اف القكؿ يمكف كعميو المالي، السكؽ في السيـ سعر زيادة

االسيـيشابوتأثيرقرارالشركةبتكزيعاالرباح.
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المستثمركف خالؿيشترم مف  السيـ قيمة مف تزيد رأسمالية ارباح لتحقيؽ االسيـ
احتجازاالرباحالمحققةكاعادةاستثمارىاكلكفيتعارضىذااليدؼمعىدؼآخرلممستثمريف
يتمثؿفيالحصكؿعمىتكزيعاتنقديةدكرية،ممايتطمبإدارةالشركاتالمكازنةبيفرغبات

عمىتكزيعاتنقديةعاجمةكبيفىدؼمفأىداؼالمنشأةجزءمفالمستثمريففيالحصكؿ
فرص في الستغالليا احتجازىا خالؿ مف المحققة االرباح استثمار اعادة كىي االساسية
اف حيث . لممنشأة قيمة اعمى الى كالكصكؿ كالنمك التكسع عمى الشركة تساعد استثمارية

تميؿفيالغالبالىدفعتكزيعاتنقديةاداراتالشركاتالتيتككففيفترةالنمككالتكسعال
لممساىميف،بينماتقكـالشركاتالتيتصؿالىدرجةمفاالستقرارفينمكىابالمجكءالىدفع

تكزيعاتنقديةدكريةتتسـبالثباتفيالغالب.
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 لثالفصل الثا
كفاءة السواق المالية والعوامل المؤثرة 

 عمى سعر السيم فييا
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ثالثالفصل ال  
 كفاءة السواق المالية والعوامل المؤثرة عمى سعر السيم فييا

 مقدمة 3.1

تعدنظريةالسكؽالكفؤةاحدلاىـالمكضكعاتفيادبياتالسكؽالمالية،حيثتعكس
نظريةاالسعارالعادلةلألصكؿالماليةكتتعامؿبالسرعةكالمكضكعيةفيانعكاسالمعمكمات

اسعاراالكراؽالمالية.كعميوفإفالسكؽيككفكفؤاناعتماداعمىمقدارالجديدةكالمناسبةفي
.بالمعمكماتالمتاحةكالمنشكرةالثقةالتييضعياالمستثمريف

أكضح    عمىمستكلسكؽاألكراؽ((Famaيكجيففامافقد كاممة أفىناؾكفاءة
أفأساسكفاءةالسكؽىكسرعةاالستجابةبيفالماليةكعمىمستكلكؿكرقةماليةمنفردة.ك

فإفاألخبار تنشرمعمكمة، فعندما الماليةكعفالسكؽككؿ، لممعمكماتالمنشكرةعفالكرقة
التيتحمم السيئة أك فيأسعارالجيدة فكرية كتنعكسبصكرة بسرعة تنتشر تمؾالمعمكمة يا

(2000)اليندم،الكرقةأكاألكراؽالماليةالتيترتبطبيذهالمعمكمة.

كمستكياتيا الكفاءة كاشكاؿ المالي السكؽ كفاءة كمناقشة لتحميؿ الفصؿ ىذا كيأتي
ةالسكؽمفالناحيةاالقتصاديةكالعالقةبيفاشكاؿكفاءةالسكؽ،معالتطرؽالىاىميةكفاء

الىجانبالتعرض السكؽكاىـ، لضمافتحقيؽكفاءة الشركطالكاجبالعمؿبيا الىاىـ
فيتمؾاالسكاؽالعكامؿالتيتؤث الفصؿيركزعمى.رعمىسعرالسيـ كبالتاليفإفىذا

كقيـالطارئةالسعارطبيعةكفاءةالسكؽلماليامفاىميةفيسرعةاستجابةالسكؽلمتغيرات
اسيـالشركاتالمدرجةفيو.تداكؿ
 مفيوم السوق المالي الكفء: 3.2

اليةيقصدبالسكؽالماليالكؼءىكاالنعكاسالكامؿلممعمكماتعمىأسعارالكرقةالم
ففيالسكؽبسرعةإلىالمعمكماتكالمشارك،حيثيستجيببشكؿدائـكسريعكغيرمتحيز

بتحميمياكعكسيافيتكقعاتيـ،كبذلؾيتعذرعمىأمكاحدمنيـتحقيؽعكائدالجديدةكيقكمكا
تفكؽالتكقعاتالعاديةلألسعار،كعميويككفالسعرالمعمف Abnormal Rebornغيرعادية

التكازففي لحالة دالة ىكحصيمةتصرفاتكسمكؾالمشاركيففيالسكؽكيككفالسعرىك
منيبيفتحميؿالمعمكماتالمستممةكالكصكؿإلىنتائجمحددةالسكؽ،كمااليكجدفاصؿز

ـ(.2012)خربكشكآخركف،حكؿسعرالكرقة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%85%D8%A7
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اليعتبركحدهكافيانالسكؽبأسعارلممعمكماتكالسريعالكامؿاالنعكاسإفىذاغير
أفضؿنحكالمدخراتبتخصيصالسكؽيقكـكحتىالمالي،السكؽكفاءةمفيكـلتحقيؽ
)صالحكفريدة،:ناحيتيفمفالسكقيةالكفاءةإلىالنظرضركرةيعنيالذماألمررات،االستثما
ـ(.2010
 ( Operational efficiency) تشغيميةال كفاءةال 3.2.1

كمفةصفريةظؿفيكالطمبالعرضبيفالتكازفخمؽعمىالسكؽقدرةبياكيقصد
مفتكحالسكؽيككفبحيثممكنةعامالتمتكمفةبأقؿالتشغيميةكظيفتوأداءأم)المعامالت

لىمفكالخركجالدخكؿحريةىناؾكيككفالمستثمريفأماـ (.السكؽكا 
كىـ)التجارmarket makerىذاكيتحقؽالكفاءةمفخالؿمايعرؼبصناعالسكؽ

كالمتخصصكفكالكسطاء(مفخالؿمكاجيةالطمبالعاليكامتصاصالعرضالكبيربصفقات
 .ربحمخصصةلخاصكبيكامشلحسابيـا

أصبحت السكؽكبذلؾ حيثصناعة بالغة الرئيسيةذاتاىمية األركاف أحد تشكؿ
ارالسكؽكالتخصيصلمفيكـكفاءةالتشغيؿ،بجانبآثارىااإليجابيةفيتحقيؽالتكازفكاستقر

(ـ2012مفخالؿالخدماتالتييقدمياصناعالسكؽكاىميا:)التميمي،الكؼءلممكارد
 .تكفيرالمعمكماتحكؿأفضؿاألسعارلممشاركيففيالسكؽ

 .العمؿكمنظـيؤمفاستمرارأداءالسكؽكعدالتو

 بيعان األكامر بيف التكازف ألغراضتحقيؽ المالية األصكؿ خاصمف بمخزكف االحتفاظ
كشراءنكلمتقميؿمفالصدماتفيحالةعدـتكازفاألكامر.

 فيحالةعدـتحقيؽالتكازفالمؤقتفيالسكؽ.تكفيرالحمايةلألسعار

 السعر استمرارية لضماف المضاربة عمميات مف كالحد المعمكمات حركة عمى السيطرة
 كتكفيرالمركنةلألصكؿالماليةالمتداكلة.

 (:Pricing Efficiencyتسعيرية )الكفاءة ال 3.2.2

المعمكماتذ تعكسجميع باألكراؽالماليةكىيأفأسعاراألكراؽالمالية اتالعالقة
بحيثتعبرعفقيمتياالحقيقيةأكبمعنىآخر)السكؽالكؼء(مفمنظكرتسعيرميعنيأف
جميعالمعمكماتمتاحةلجميعالمستثمريففيكقتكاحدبحيثاليمكفألممنيـأفيستأثر
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لمعمكماتتصؿإلىبمعمكماتمعينةكيؤدمإلىتحقيؽأرباحمفكرائياغيرعادية،حيثأفا
كبير.المتعامميففيالسكؽبسرعةكدكففاصؿزمني

 كفاءة السوق: أنواع 3.3

(2010)سميرة،-يكجدنكعيـمفالكفاءةلسكؽراسالماؿكىما:

 :الكفاءة الكاممة 3.3.1

يقصدبياعدـكجكدفاصؿزمنيبيفتحميؿالمعمكماتالكاردةالىالسكؽكبيفالكصكؿالى
محددةبشأفسعرالسيـحيثيؤدمالىتغييرفكرمفيالسعر،فتكقعاتالمستثمريفنتائج

متماثمة،كالمعمكماتمتاحةلمجميعكبدكفتكاليؼكعميوتتحقؽالكفاءةالكاممةفيظؿتكافر
-الشركطالتالية:

شفافيةالمعمكماتكسرعةانتقاليالمجميعكبدكفتكاليؼ. -1

كدكتكاليؼالمعامالتاكالضرائب،كالقيكدعمىدخكؿاكحريةالمعامالتمفأمقي -2
خركجأممستثمرمفالسكؽ،اكعمىبيعواكشرائوالمكميةمفاالسيـكلمشركةالتي

 يرغبفييا.

تكاجدعددكبيرمفالمستثمريف،ايفاليمكفالممستثمرافيؤثرلكحدهفياسعار -3
 االكراؽالماليةالمتداكلة.

مستثمركفكسعيكؿمنيـنحكتحقيؽاعظـمنفعةممكنة.رشادةال -4
 :الكفاءة القتصادية 3.3.2

كفقانلمفيكـالكفاءةيتكقعكجكدفاصؿزمنيبيفكصكؿالمعمكماتكانعكاسياعمىاسعار
االسيـ،كذلؾيعنيافالقيمةالسكقيةتككفاكبراكاقؿمفالقيمةالحقيقيةلبعضمفالكقت

لىفرضتكاليؼالمعامالتكالضرائب)المتكقعكجكدىاكالمسمكحبيالحدمعيفممايؤدما
اقتصاديان(نتيجةالفارؽفيالسعر،كتقكـالكفاءةاالقتصاديةاساسانعمىمبدأسعيالغالبية

فيالسكؽالىتعظيـثركاتيـ.مفالمتعامميفمنيـ
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 أشكال كفاءة السوق: 3.4

السكؽكفقان إلىثالثأشكاؿبناءنتصنيؼكفاءة ألديباتاالستثماركاألسكاؽالمالية
عمىطبيعةالمعمكماتكشمكليتياكالتيتستكجبتكفرالكفاءةالتشغيميةكالكفاءةالتسعيريةمعان،

(ـ2012)خربكشكآخركف،كىذهاألشكاؿىي:
 المستوى الضعيف لمكفاءة: 3.4.1

الماليةتعكسجميعالمعمكماتلممستثمريفيشيرىذاالمستكلإلىأفأسعاراألكراؽ
كالبائعيفعفالمدةالسابقة)بياناتتاريخية(كتشمؿمعدالتأسعاراألصكؿالماضية،كحجـ
التعامالتكىيمتاحةلمجميعألنيامتحققةفيتاريخسابؽكبالتالييمكفالحصكؿعمييادكف

تكمفةتذؾ
مستثمريفقادرعمىتحقيؽعائداستثنائيلذلؾفيظؿىذاالكضعاليكجدأحدمفال

 طالماأفمستكلالمخاطرقدتـتحديدهلمجميعاستنادانإلىالمعمكماتالتاريخية.
أمبمعنىأف الصيغةكالمستكلبنظريةالحركةالعشكائية)غيرمنتظمة( تعرؼىذه

كأفالسعرالمستقبميالمعمكماتالتاريخيةاليمكفمفخاللياتسعيراألصؿلعدـارتباطوبيا
مستقؿعفالسعرالماضي،أماليكجدترابطبيفتمؾاألسعارالمستقبميةكالماضية.

 المستوى شبو القوي: 3.4.2

جميعيا تعكسالمعمكماتالمتاحة األكراؽالمالية المستكلإلىأفأسعار ىذا يشير
 الظركؼ في متمثمة األصكؿ، ىذه )تسعير( تقكيـ عمى تؤثر )الفائدةكالتي االقتصادية

كالتضخـ(كالماليةكمعمكماتتاريخيةكماليةعفاألسعاركحجـالتداكؿكمستكياتاالئتماففي
االقتصادكبالتاليالتنحصرفقطفياألسعارالماضيةكحجـالتعامالت.

مفىك منيـ كاليكجد لذلؾفإفالمستثمريفكالبائعيفيستخدمكفالمعمكماتالمتاحة
الشكؿمفالمستكلىكمىتحقيؽأرباحاستثنائيةلمدةطكيمة.قادرع إفأفضؿاختبارليذا

استجابة لمتعرؼعمى الحدث يكـ كبعد قبؿ كالعكائد األسعار بسمكؾ المتعمؽ الحدث دراسة
السكؽ.

 المستوى القوي: 3.4.3

لألصؿ جاريان سعران تتبنى المالية األكراؽ أسعار أف إلى المستكل ىذا المالييشير
يعكسالمعمكماتالمتاحةلمعامةكالخاصةالتيتستخدـفيتحديدقيمةاألصؿفيالبكرصة.
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لذلؾفإفالمعمكماتالتيتتكفرفيظؿىذهالصيغةتشمؿالمعمكماتالتيتتدفؽإلى
يعكسجميع السعر فإف كبالتالي سرية، بأنيا إلييا ينظر التي المعمكمات فييا بما السكؽ

بالتأكيدالمعمكم ألنيا الفائدة كانتتمؾمعمكمةذاتطبيعةسريةسكؼتككفعديمة اتفإذا
سكؼتأخذطريقياإلىالسكؽكمفثـتنعكسعمىاألسعارالجاريةكبسرعةعالية.

 العالقة بين أشكال كفاءة السوق: 3.5

المالي األكراؽ محممي قبؿ مف عاـ بقبكؿ المالي لمسكؽ الضعيفة الكفاءة ةتحظى
كجميكرالمتعامميففيالسكؽ،كيشتدالخالؼحكؿحقيقةافتراضاتالشكؿشبوالقكلكالقكل
.لمكفاءة،كيعكدالسببفيذلؾإلىطبيعةالتداخؿالخاصبالمعمكماتالمتعمقةبكؿشكؿمنيا

كيتبيفمفذلؾأفسعرالسيـسيككفانعكاسلممجاميعالثالثةمفالمعمكماتكىي)معمكمات
بالشكؿ كافالسكؽكؼء فإذا كعميو القكية(، كالكفاءة القكية، شبو كالكفاءة الضعيفة، الكفاءة

القكية. شبو الضعيفةكالكفاءة الكفاءة أفيمربمرحمة فيحالةككفالسكؽالقكمفالبد أما
العادلة كقيمتيا السكؽ في الكرقة سعر بيف كبير اختالؼ ىناؾ يككف الضعيفة بالكفاءة

(ـ2013،)حاسيف

 شروط تحقق الكفاءة في السوق: 3.6

)صالحكفريدة،-ىناؾالعديدمفالشركطالكاجبتحقيقيالضمافكفاءةالسكؽاىميا:
(ـ2010

المشتريفكالبائعيفالذيفتتكفرليـجدية.كجكدمنافسةكاممةمفخالؿتكفرعددكيرمف1
الدخكؿفيالعممياتالسكقيةبعيدانعفاالحتكار.

.تكفرخاصيةالسيكلةلألكراؽالماليةالمتداكلةكذلؾمفخالؿتكفرعنصراالستمراريةفي2
األسعاربعيدانعفحدكثالتحركاتالمفاجئةكغيرالمبررة.

ت3 فعالة اتصاؿ قنكات كجكد التبادؿ. عمميات كحجـ األسعار عف دقيقة معمكمات عطي
كمؤشراتالعرضكالطمبمفخالؿنشرهحركةاألسعاراليكمية.

.تكفرعنصرالشفافيةبمعنىأفتتكفركافةالمعمكماتلكافةالمتعامميفعمىدرجةمتساكية4
بمايمنعاحتكارالمعمكمات
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5 التداكؿ لحركة الحديثة التقنيات تكفر تكفر. إلى باإلضافة الصفقات تنفيذ كعرضأكامر
لممتعامميف القادريفعمىتكفيرالنصحكاالستشارة كالخبراء مجمكعةمتخصصةمفالسماسرة

 كمساعدتيـعمىتنفيذالصفقاتبيعانكشراءن.

.أفيتكفرفيحصةإدارةالسكؽصفةالحياديةكالخبرةكمجمكعةمفالنظـكالقكاعدالتي6
لىتكفيراالستقراركاألمافلممستثمريفتيدؼإ

 دللتيا  أىمية السوق المالية الكفؤة و 3.7

 م(2013)حاسين،   إن وجود سوق مالية كفاءة لو دللت اقتصادية واستمرارية أىميا:

العادلة،كترشد .أ السكؽالكؼءدالةعمىأفاألسعارالمعركفةلمكرقةالماليةتمثؿقيمتيا
لسكؽلتحديدإستراتيجيةاالستثماركالتخصصالكؼءلممكارد.المتعامميففيا

لممعمكمات .ب ىدر ليسىناؾ كبالتالي المعمكمات مف السكؽ في المتعامميف جميع ينتفع
باعتبارىاتعكسالسعرالعادؿ.

السكؽتحقيؽالسعرالعادؿكالمقبكؿلمبائعكالمشترمدكفغبفأك .ج يككففيظؿكفاءة
 تضميؿ.

الكؼ .د معمكماتالسكؽ عمى يحصمكف المتعامميف جميع ألف التكازف حالة عمى دالة ء
متماثمةكتككفبالتاليتكقعاتيـمتماثمةفيالمستقبؿ.

تتدفؽأكامرالبيعكالشراءبشكؿمستمركمتكازفكباتجاهاالستثماراتالمنتجة. .ق

ات.يحقؽالسكؽالكؼءتماثؿالمعمكماتممايضمفاالستجابةالعادلةلممعمكم .ك

ب .ز األمكاؿ رؤكس يتدفؽ الكؼء السكؽ ظؿ عاليةكفي كانسيابية حرية يحقؽؿ مما
التخصيصالكؼءلممكارد

 ارتباط الكفاءة القتصادية باقتصاد المعرفة : 3.8

عالقػػػةقكيػػػةبػػػيفالكفػػػاءةاالقتصػػػاديةلسػػػكؽتشػػػيرادبيػػػاتاالسػػػكاؽالماليػػػةالػػػىكجػػػكد
لؾأفالكفاءةاالقتصػاديةلمسػكؽتقػكـأساسػاىعمػىالمعمكمػةاألكراؽالماليةكاقتصادالمعرفة،ذ

تتفػاكتالكفػاءةاالقتصػاديةبػيفثالثػةمسػاراتأكمسػتكياتكمػاالمعرفػة.اقتصػادعمػىككذلؾ
فالمسػاريياالمستثمرفيالسكؽالماليػة.فيالكفاءةتبعاىلتفاكتدرجةالمعمكمةالتييحصؿعم

عمىتكفربعضالضعيؼلتاريخيةكلذاسميبالمساراألكؿيقكـعمىالمعمكماتا كالثانييقـك
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؛كلػػػذاسػػػميبالمسػػػارشػػػبوالقػػػكم.المعمكمػػػاتالحاليػػػةكلكػػػفليسػػػتبالكمػػػاؿكالػػػكفرةالمنشػػػكدة
كالمسارالثالثكىكالمسارالذمتشكؿفيوالمعمكمةاساسػاىرئيسػافػيبنػاءالقػراراالسػتثمارم.

(ـ2005)الرزيف،
مػػةمػػدلتػػكفرالمعمكدرجػػةكفػػاءةاالسػػكاؽالماليػػةتعتمػػدبشػػكؿاساسػػيعمػػىحيػػثاف

يمكػػفعبػػرتمػػؾكالتػػييػػتـتصػػنيؼالسػػكؽالمػػاليمػػفحيػػثمسػػتكلكفائتػػوأفيمكػػفالتػػيبيػػا
فيسكؽاألكراؽالمالية.ماالستثمارقرارالىبنيأفالمعمكمة

 العوامل المؤثرة في سعر السيم السوقي 3.9

أكشرائوفييرغبكفالمتداكلكفكافإذاماكذاتياالشركةأداءبسيـالسعرعادةنيتأثر
النمكبتكقعاتأكبريادتياأكالشركةبربحالمتداكلكفُأعِجبىإذاف.يريدكفحجـكبأمبيعو،

ميالنأكثرفسيككنكفأسيميا،عمىالطمبمفتزيدسكؼالعكامؿىذهأفكرأكاليا،المستقبمي
الشركةسالمةتستحكذلـإذاأما.الحؽكقت فيربحمقابؿبيعياأمؿعمىاألسيـىذهلشراء
الطمبتراجعإلىتؤدمسكؼالعكامؿىذهأفرأكاكإعجابيـعمىبشأنياالتكقعاتأكالمالية
.بيعياإلىسيتجيكففإنيـأسيميا،عمى

كالتيسيـالسعرفيتؤثرالتيالعكامؿمفمتنكعةمجمكعةالىجانبذلؾىناؾ
فيقدالحككمةتتخذىاالتيفاإلجراءات.الشركةسيطرةعفخرجت التياألعماؿبيئةتؤثر

قدليا،كماالمناظرةالشركاتالشركةفيحالةمنافسةمعتجعؿكنشاطياالشركةفيياتزاكؿ
المنتجة،اتكالخدمالسمععمىالطمبتقميؿأكزيادةإلىعاـبكجو ماالقتصادالكضعؤدمي

مثؿالمخاطرعاليةذلؾايضانعمىدرجةاقباؿالمستثمريفعمىشراءاالصكؿؤثريقدكما
(Malhotra, 2007)ـ.األسي

الشيرأكالعاـمفلمكقتتبعناينخفضأكيرتفعقدعاـبكجو األسيـعمىالطمبإف
البيانيةالرسكماتعمىبرأكبصكرةيعتمدكفالمتداكلكفكافإذاسيماالاألسبكعحتىأك

الشائعاتتحركياالتيالسكؽطفراتتستطيعكذلؾ.السعربتحركاتالتنبؤفيلمسعرالتاريخية
نحكالشركةسيـبسعرتدفعأفالُمعمىنىةاألكليالعاـالطرحعممياتأكاإلعالميةالتغطيةأك

مففعالناالىتماـتستحؽاألحداثىذهكانتإذاعماالنظربغضاالنخفاضأكاالرتفاع
(ـ2001)الزررمكفرح،.عدمو

 اف يدفعقدتستيمكياأكالشركةتنتجياالتياألكليةالسمعسعرفيالتغيراتكما
سيمياسعرثـكمفاالنخفاضأكاالرتفاعنحكأرباحيا اف جانب الى ىذا أسعارتغير،
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ايؤثرقداألخرلاألصكؿ عمىالنفطمثؿاألكليةالسمعأسعارعفارتفاالسيـ؛أسعارعمىأيضن
كانتإذالماتبعنااالنخفاضأكاالرتفاعنحكالشركةسيـبسعريدفعأفيمكنوالمثاؿسبيؿ
أكتزيدأفالعمالتصرؼسعرلتقمباتيمكف.كمالومستيمكةأـالمكردليذامنتجةالشركة
منتجياتصديرربحيةمفتقمؿأكتزيدكقدالشركاتتحتاجياالتيالسمعاستيرادتكمفةمفتقمؿ

.النيائي
أكالحركبأكالحككماتتغيُّرمثؿالسياسيةكالجغرافيةالعكامؿالىجانبماسبؽفإف

الذمالبمدبيفالمسافةبعدعفالنظربغض–األسيـأسعاريمكفافتؤثرعمىالطقسحتى
((Malhotra, 2007 .المتداكؿكمكطفاألحداثىذهفيوتقع

وفي ضوء ذلك يمكن عرض أىم العوامل التي قد تؤثر عمى سعر السيم السوقي في 
  البورصات كما يمي:

 (Earningsربحية السيم) .1

األرباحفىذهإحيث.السيـسعرعمىتؤثرالتيالعكامؿأىـمفيعدربحيةالسيـ
الشركةتساعدكاألرباح.كالضرائبالمصاريؼكؿخصـبعدالمبيعاتمفالشركةتحققياالتي
فيأسيمياقيمةانفيرتفاعاتشيدتنمكالتيكالشركات.السيـسعرنمككبالتاليالنمكعمى

المكزعةاألرباحفيالنمككبالتالياألرباحفيكالنمكاإليراداتفيالزيادةيعنيكالنمك،السكؽ
بالسيـمفصافيكيمكفاحتسابنصي.نفسيااألسيـأسعارنمكالىجانبلألسيـ
مفخالؿالمعادلةالتالية:Earning per share) الربح)

العادية االسيـ عدد / الضريبة بعد الربح صافي الربح= صافي مف السيـ نصيب
.(ـ2008)الشيخ،المصدرة

 (Cashflows) النقدية التدفقات .2

جانب الى عادة الماليكف المحممكف المحاسبيةاألرباحينظر عمىالشركةقدرةالى
تظؿالنقديةتدفقاتياكلكفخسائرالشركةتحقؽأفالممكففمفلذلؾ،نقدمعائدتحقيؽ
إيجابية تؤثرقدعاليةاستيالؾمصاريؼالشركاتإحدللدلكافربماالمثاؿسبيؿعمى.
تحميؿفإفلذلؾ،بكثيرأعمىالنقديةاألرباحتككفربماالحقيقةفيكلكفسمباربحيتياعمى
(.ـ2003)مطر،الربحيةتحقيؽمكانيةإلأفضؿصكرةيعطيلمشركةالنقدمالتدفؽ
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 كفاءة اإلدارة  .3

المنطقيمففإنولذلؾ.الشركةأداءتحسيفإلىتؤدلاإلدارةلفريؽالنكعيةالجكدةإف
اإلدارةكمجمسالرئيسيالتنفيذمالمسؤكؿمثؿالرئيسيةاإلدارةكظائؼفيالتعييناتمراقبة
،لمشركةثركةتحقيؽيستطيعكفممفالشركاتإدارةفيكاسعةخبرةلدييـالذيفمختصيفكال

كعادةنمايتـالنظرالىالتغيراتاالداريةالتيقدتحدثفيالشركاتكاثرىاعمىتقمباتاسعار
ةكمعدؿدكرافاالصكؿيعتبرمفالمؤشراتاليامةلمعرفةكفاء.االسيـفياالسكاؽالمالية

استغالؿاالدارةألصكلياداخؿالشركةلتكليدالمبيعاتكزيادةالربحيةممامفدكرهزيادةقيمة
(ـ2008اسيـالشركة.)الشيخ

 (Financial leverageالرافعة المالية ) .4

(:تعتبرL/Aنسبةإجماليالمطمكباتإلىإجماليالمكجكدات)بكتتمثؿبشكؿاساسي
المككناتال مف النسبة فيىذه تساعد النسبة بتمؾ فالمعمكماتالخاصة المالية لمقكائـ رئيسة

تحديدالمسارالماليلمشركةفييتحددإذاماكانتالشركةتسيرباتجاهاالعتمادعمىحقكؽ
،حيثتعكسالرافعةالممكيةأكالديففيتمكيؿاستثماراتياكبالتاليالتأثيرعمىأسعاراألسيـ

يرتبطبالتغيرفيقيمةكاسعارالثابتةالتييتـخصمياالماليةمبمغالفائدة مفاالرباحمما
 (.Selvon, 2008)االسيـ

 األرباح الموزعة  .5

ذلؾكافسكاءالمساىميف،عمىتكزيعوالشركةتقررالتياألرباحمفالجزءذلؾىي
نقدمشكؿعمى اك مجانيةأسيـ، مقابؿاتالتكزيعنسبةعادةتقررالشركاتفإفكبذلؾ،

مفالمكزعةاألرباحكتعد،بالشركةاالستثمارفيالستخدامياباحتجازىاترغبالتياإليرادات
.(ـ2006.)داككد،السكقيسعرهكبالتاليلمسيـالعادلةالقيمةتحديدفيالميمةالعكامؿ

عكامؿإضافيةقدتؤثرفيأسعاراألسيـتبعضالدراساتإضافةإلىذلؾفقدذكر
 (Malhotra, 2007)أىميا:مف

 .العرضكالطمب:فالسعريتأثربشكؿمباشربزيادةأكانخفاضالطمبعميو

 فالسعر األسيـ فيأسعار كبير تأثير المعمكمات ليذه المصدرة: الشركة المعمكماتعف
 يتحرؾصعكدانكىبكطانليعكساألخبارالسمبيةكااليجابيةحكؿالشركةالمصدرةلألسيـ.



 

 

 

 

 الرابعالفصل 
 لطريقة واإلجراءاتا
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 المبحث األول
 أداء الشركات المدرجة في بورصة فمسطين

 اسعار السيم وقيم التداول()
 نبذة عن أداء بورصة فمسطين: 4.1.1

كيتعرضالى بكرصةفمسطيفككيفيةتطكرىا نشأة الفصؿالىمكضكع يتطرؽىذا
لمدرجةفيبكرصةكممفثـيتناكؿاىـمقاييسالتطكراتفيالقيمةالسكقيةالسيـالشركاتا

 االداءالمستخدمةفيىذاالشأف.
كشركة1995تأسستشركةسكؽفمسطيفلألكراؽالمالية"بكرصةفمسطيف"فيالعاـ

.كفيمطمعشباطمفالعاـ1997شباط18مساىمةخاصة،لتبدأأكلىجمساتالتداكؿفي
السكؽكتحكلياإلىشركةمساىمةعامةتجاكبانمعقكاعدكافالتطكرالياـفيمسيرة2010

 الرشيدة كفيأيمكؿكالشفافيةالحككمة الجديدة2010. المؤسساتية أطمقتالسكؽعفىكيتيا
    لتصبح"بكرصةفمسطيف"عالمتياالتجاريةمتخذةمف"فمسطيفالفرص"شعاراليا

تحت البكرصة الفإشراؼتعمؿ سكؽرأسالماؿ األكراؽىيئة لقانكف طبقان مسطينية،
( رقـ  (12المالية مف2004لسنة المالية فياألكراؽ التداكؿ تنظيـ إلى البكرصة كتسعى .

 .خالؿرزمةمفالقكانيفكاألنظمةالحديثةالتيتكفرأسسالحمايةكالتداكؿاآلمف
 العاـ 2009في المستثمريف،كضمف، حماية صعيد عمى الماؿ ألسكاؽ تصنيؼ

 .عالميان،كالمركزالثانيبيفاألسكاؽالعربية33صمتالبكرصةعمىالمركزالػح
 الشركات عدد المدرجةبمغ 49بالبكرصة بتاريخ كما بقيمة30/04/2016شركة

 تجاكزت كالخدمات3.190سكقية البنكؾ ىي: قطاعات خمسة عمى مكزعة دكالر مميكف
 كالتأميف، كالصناعة،كاالستثمارالمالية، األكراؽ، شركات عدد كصؿ حيف في كالخدمات.

.شركات8الماليةاألعضاءبالبكرصةإلى
 القيـ العدالة،كالمبادئتتمثؿ كتحقيؽ الرشيدة، الحككمة في لمبكرصة األساسية

.كالشفافية،كالكفاءة،كتكفيرالفرصالمتساكيةلكافةالمستثمريف
(http://www.pex.ps/PSEWebSite/Default.aspx)مكقعبكرصةفمسطيف:

http://www.pex.ps/PSEWebSite/Default.aspx
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 سوق الوراق المالية )البورصة(:أداء  4.1.2

بالرغـمفماشيدتواسكاؽراسالماؿالعربيةكالعالميةمفتراجعاتحادةخالؿعاـ
مفـ2006 صاحبيا كما العالمية االقتصادية باألزمة التداكؿ،متأثرة في كاحجاـ رككد

(يكضعمسارنمك4.1افتحقؽنمكاجيداكالجدكؿ)الفمسطينية)البكرصة(استطاعتالسكؽ
القيمةالسكقيةلدلالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفخالؿفترةالدراسة:

 2015الى عام  2007(: سموك القيمة السوقية لمبورصة من عام 4.1جدول )
 نسبة التغيير سوقيةالقيمة ال السنة
2008 2.123.057.098
2009 2.375.386753111.88
2010 2.449.901.5453.14
2011 2.782.469.90014
2012 2.859.140.3752.76
2013 3.247.478.38513.58
2014 3.187.259.6241.85-
2015 3.339.196.3794.77

(يف*تـتحصيؿالبياناتمف)مكقعبكرصةفمسط
(التطكرالممحكظلمقيمةالسكقيةلبكرصةفمسطيفخالؿاالعكاـ4.1كيكضحالجدكؿ)

 عاـ مف لمبكرصة السكقية القيمة حيثزادت ، الدراسة 2008التيجرتعمييا عاــ الى
2011الىعاــ2010%مفعاـ14%تقريبا.كمازادتايضانبنسبة12بنسبةـ2009

 .ـ2013الىعاــ2012بنفسالنسبةتقريبامفعاـكزادتالقيمةالسكقية
كمانجحتالبكرصةباستقطابعديدالشركاتإلدراجيافيالسكؽكزادعددالشركات

جدكؿ كيكضح الدراسة فترة خالؿ ممحكظ بشكؿ البكرصة في عدد4.2)المدرجة تطكر )
.ـ2015الىعاــ2007بيفعاـالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفما

 م2015الى عام  م2007(: عدد الشركات المدرجة في بورصة فمسطين ما بين عام 4.2جدول )
 نسبة التغيير عدد الشركات المدرجة السنة
2008 37
2009 395.40
2010 402.56
2011 4615
2012 484.35
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 نسبة التغيير عدد الشركات المدرجة السنة
2013 492.08
2014 482.04-
2015 492.08

قعبكرصةفمسطيف(بياناتمف)مك*تـتحصيؿال
( الجدكؿ بكرصة4.2يكضع في المدرجة الشركات عدد عمى طرأت التي الزيادة )

،حيثكافعددالشركاتفيـ2015الىعاــ2007فمسطيفخالؿفترةالدراسةمفعاـ
 35البكرصة عاـ ـ2007شركة كفيعاـ ـ2008، الشركاتليصؿ عدد شركة37زاد

،كفيـ2009شركةعاـ39ؿعددالشركاتالمدرجةفيالبكرصةكزادتايضانشركتافليص
ممحكظةمفـ2011عاـ الشركاتزيادة بنسبةزيادة46شركةالى40زادتعدد شركة
عادتالبكرصةلالستقرارمفحيثنمكعددالشركاتـ2011%،كخالؿاالعكاـمابعد15

.شركة49الىـ2015المدرجةلتصؿفينيايةعاـ
الى عام  م2008شركات المدرجة في بورصة فمسطين ما بين عام قيم تداول السيم لم(: 4.3جدول )

 م2015
 نسبة التغيير قيم تداول السيم السنة
2008 1185204211
2009 500393398-57.78
2010 451208528-9.83
2011 365648216-18.9
2012 273440441-25.22
2013 34077426924.62
2014 3539171253.86
2015 320388213-9.47

بياناتمف)مكقعبكرصةفمسطيف(*تـتحصيؿال
ف4.3يبيفالجدكؿ) فيبكرصة لمشركاتالمدرجة تداكؿاالسيـ قيـ مسطيفكنسبة(

التداكؿخالؿاالعكاـمفعاـ .حيث2015الىعاـ2008التغييرالتيطرأتعمىقيـ
مقارنةعفماىكعميوفي2009كؿاالنخفاضالكبيرلقيـالتداكؿفيعاـىذاالجدكضحي

انخفاض2008 57.78بنسبة فيعاـ طفيفان انخفاضان التداكؿ انخفضتقيـ كما ،2010
بشكؿممحكظ،بينمازادتقيـالتداكؿبشكؿ2012ك2011كاستمرىذااالنخفاضفياعكاـ

،اضافةلمزيادةالطفيفةالتيحدثت2012كعميوفيمقارنةعفماى2013كاضحفيعاـ
.9.47سبةبن2015،كعادتقيـالتداكؿلتنخفضفيعاـ2014لقيـالتداكؿفيعاـ
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 م2015الى عام  م2008في بورصة فمسطين ما بين عام عدد السيم المتداولة  (:4.4جدول )
 نسبة التغيير عدد السيم المتداولة   السنة
2008 339168807
2009 238877373-29.57
2010 230516370-3.5
2011 184455375-19.98
2012 147304208-20.14
2013 20296593937.79
2014 181545154-10.55
2015 175229463-3.48

البياناتمف)مكقعبكرصةفمسطيف(تـتحصيؿ
المتداكلة4.4يكضحالجدكؿ) االسيـ اجماليعدد فيالبكرصةخالؿاالعكاـمف(

 2008عاـ عاـ 2015الى االسيـ، لعدد انخفاضكبير كجكد الجدكؿ ىذا يبيف حيث
،كما2008عفماىكعميوفيعاـ29.57بنسبةانخفاض2009المتداكلةخالؿالعاـ

زادتنسبةاالنخفاضك،3.5بنسبة2010طرأعمىعدداالسيـانخفاضطفيؼفيعاـ
لتصؿ 20الىنسبة بالمائة االعكاـ خالؿ المتداكلة االسيـ 2011لعدد بنسبة2012ك

تقريبا انخفاضثابتة بنسبة كبير بشكؿ لالرتفاع المتداكلة االسيـ عادتعدد ثـ ،37.79
مفمائة10.55بنسبة،كانخفضتعدداالسيـالمتداكلةلمبكرصةـ2013بالمائةخالؿعاـ

 عاـ كفيـ2014في ، 2015عاـ طفيفان انخفاضان المتداكلة االسيـ عدد بنسبةانخفضت
مفمائة.3.48

  :قياس الداء في بورصة فمسطين مؤشر  4.1.3

رقمانقياسيانلقياسمستكياتأسعار1997فيتمكزمفالعاـ فمسطيفبكرصةاعتمدت
االتجاه كتحديد  األسيـ القدس" "مؤشر باسـ عرؼ األسعار ليذه أسعار كقدالعاـ اعتمدت

. نقطة100كنقطةأساسبحيثحددتقيمةالرقـاألساسي1997/7/7تداكؿ إغالؽجمسة

 ((www.dfm.co.ae : م2015عينة مؤشر القدس لعام  4.1.3.1

)البنكؾكالخدماتالمالية(AIBالبنؾاإلسالميالعربي.1

)البنكؾكالخدماتالمالية(BOPبنؾفمسطيف.2

)البنكؾكالخدماتالمالية(ISBKؾاإلسالميالفمسطينيالبن.3
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)البنكؾكالخدماتالمالية(TNBالبنؾالكطني.4

)البنكؾكالخدماتالمالية(QUDSبنؾالقدس.5

)التأميف(NICالتأميفالكطنية.6

)االستثمار(PADICOفمسطيفلمتنميةكاالستثمار.7

)االستثمار(APICلالستثمار)ايبؾ(الشركةالعربيةالفمسطينية.8

)االستثمار(PRICOفمسطيفلالستثمارالعقارم.9

)الخدمات(PALTELاالتصاالتالفمسطينية.10

)الخدمات(PECالفمسطينيةلمكيرباء.11

)الخدمات(WATANIYAمكبايؿالكطنيةالفمسطينيةلالتصاالت.12

)الصناعة(BPCبيرزيتلألدكية.13

)الصناعة(JCCسجايرالقدس.14

)الصناعة(JPHالقدسلممستحضراتالطبية.15

 قيمة مؤشر القدس تطورات  4.1.3.2

ـ2007عفماسجموفيعاــ2008شيدمؤشرالقدسانخفاضاممحكظافيعاـ
بيفـ2009عادليرتفعفيعاـكلكنو كماسجؿقيمةمؤشرالقدسبعدذلؾتذبذباممحكظا
االستقر عاـ الى كاالرتفاع عادـ2014ار كلكنو طفيفة بنسبة المؤشر فييا انخفض التي

.ـ2015لالرتفاعفيعاـ
( لكؿعاـ4.5كيبيفالجدكؿرقـ تسجيميا التيتـ القدسكالقيـ سمكؾاداءمؤشر )

خالؿفترةالدراسةكىيكاالتي:
 2015الى  2007(: سموك قيم مؤشر القدس خالل الفترة ما بين 4.5جدول )

 نسبة التغيير قيمة المؤشر السنة
2007 527.26
2008 441.6616.23-
2009 49311.62
2010 489.60.69
2011 476.9314
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 نسبة التغيير قيمة المؤشر السنة
2012 477.590.14
2013 541.4513.37
2014 511.775.48-
2015 532.734.1

(*تـتحصيؿالبياناتمف)مكقعبكرصةفمسطيف
القدسمفعاـ4.5ؽ)مفالجدكؿالساب مؤشر يالحظاالنخفاضالكاضحلقيمة  )

%ثـعادتقيمةالمؤشر16بنسبةانخفاضكصمتالىاكثرمفـ2008الىعاــ2007
،ـ2010%تقريبا،كماشيدتقيمةالمؤشراستقرارانعاـ12بنسبةـ2009بالزيادةفيعاـ
ـ2013،امافيعاــ2012فيعاـ،كعادتلتستقر2011%فيعاـ14ثـزادتبنسبة

تراجعتبنسبةطفيفةخالؿعاـ13زادتقيمةالمؤشربنسبةممحكظةكىي %تقريباكلكنيا
ـ2015تلترتفعبشكؿبسيطفيعاـكعادـ2014
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 المبحث الثاني
 الدراسة التطبيقية واختبار الفرضيات

 مجتمع وعينة الدراسة  4.2.1

لألكراؽالماليةجميعالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفتمعالدراسةمفيتككفمج
 عددىا 49كالبالغ عينة أما الفالدراسةشركة، الشركات مف الشرطتتككف عمييا ينطبؽ تي

بتكزيعارباحخالؿثالثسنكاتعمىاألقؿككىالحكمي مفعاـماليةالالفترةخالؿقياميا
.(4.6)رقـالجدكؿشركةحسب13قدبمغعددىا،كـ2015كحتىعاــ2007

 الدراسة(: عينة 4.6)جدول 
 اسم الشركة رقم تسمسمي

 المجموعة األىمية لمتأمين 1
 بيرزيت لالدوية  2
 شركة التصالت الفمسطينية 3
 الشركة الفمسطينية لمكيرباء 4
 بنك فمسطين 5
 القدس لممستحضرات الطبية  6
 والستثمار باديكو فمسطين لمتنمية 7
 سجاير القدس 8
 مركز نابمس التخصصي 9
 التأمين الوطنية 10
 الشركة العربية لصناعة الدىانات  11
 بنك الستثمار الفمسطيني 12
 شركة ترست لمتأمين 13



 طرق جمع البيانات: 4.2.2

 البياناتتـ جمع النظرم الجانب لصياغة الثانكية المصادر خالؿ ناتكالبيامف
المصادراآلتية:خالؿمف،اإلحصائيفيالتحميؿالمستخدمة

 الكتبكالدكرياتكالمقاالت(كالدراساتكالتقاريركالبياناتالمنشكرةالمراجعالعربيةكاألجنبية(
 .دراسةكغيرالمنشكرةالمتعمقةبمكضكعال

 ليةلألكراؽالمابكرصةفمسطيفالصادرةعفالمنشكرةالتقاريركاإلحصاءات. 
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 .القكائـالماليةلمشركاتالمدرجةفيالبكرصةخالؿفترةالدراسة 
 المستخدمة. اإلحصائية ساليباأل 4.2.3

 اإلحصائيإجراءتـ الدراسةالتحميؿ بمتغيرات المتعمقة المالية باستخداـلمبيانات
 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)االحصائيالبرنامج كفؽ،

-األساليبالتالية:
 ياإلحصاء الوصف (Descriptive Statistics.) 

كأقؿالمقاييساإلحصائيةالكصفية)الكسطالحسابي،كاالنحراؼالمعيارم،تـاستخداـ
.قيمةكاكبرقيمة(لكصؼبياناتمتغيراتالدراسة

 ( معامالت الرتباطCoefficients Correlation .) 

 ارتباطاستخداـتـ )معامؿ Person Correlation Coefficientبيرسكف قكةلقياس(
كعدـكجكدأاالستدالؿعمىكجكدمفخاللويتـالعالقةالخطيةبيفمتغيراتالدراسة،حيث

.تمؾالمتغيراتبيفعالقة
  النحدار( الخطي البسيطSimple Linear Regression ) 

 نمكذج استخداـ تـ )االنحدار البسيط (Simple Linear Regressionالخطي
 عمى تأثيرمدللمتعرؼ السيـ مفلنصيب الربحكؿ المكزعةك،صافي األرباحك،األرباح

المحتجزة عمى مف كذلؾ السكقي، السيـ إيجادخالؿسعر اختبار الداللةمستكلكTقيمة
(sig)،تـاستخداـماك(معامؿالتحديدR-squared)كىكلتابعنسبةالتغيرفيالمتغيرالقياس

السكقي" السيـ سعر تفسيالتي" يمكف مفخالؿ رىا المستقؿ، التفسيريةالقدرةأمالمتغير
.،كتتكافؽىذهاألساليبمعطبيعةالبياناتكفرضياتالدراسةلمنمكذج

 ادخاؿ الدراسةالبياناتتـ بمتغيرات المتعمقة بكرصةالمالية في المدرجة لمشركات
كىي)نصيبالسيـمفصافيالربح،7002حتىعاـ7002مفعاـفمسطيفخالؿالفترة

،متكسطسعرالسيـ نصيبالسيـمفاالرباحالمكزعة،نصيبالسيـمفاالرباحالمحتجزة
كبعدالسكقيقبؿ االرباح، االعالفعفتكزيعكاالعالفعفتكزيع السكقييكـ سعرالسيـ

االرباح الشككذلؾ، تداكؿاسيـ قيـكبعدركاتقبؿمتكسطقيـ االعالفعفتكزيعاالرباح،
االعالفعفتكزيعاالرباح (.تداكؿاسيـالشركاتيـك
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-كفيمايميتحميالنلمبياناتالمتعمقةبمتغيراتالدراسة:
 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة: .1

الفرضياتالبياناتتحميؿالغراض فيكاختبار البدء متغيراتيتـ بيانات كصؼ
،كذلؾباستخداـأساليبالتحميؿالكصفياإلحصائياألكثرالرئيسةالدراسةكتكضيحمعالميا

لكؿمفسعرالسيـالسكقيكقيـحجـالتداكؿشيكعانكىيالكسطالحسابيكاالنحراؼالمعيارم
تاريخ تسبؽ اياـ ثالثة كمتكسط االرباح تكزيع عف االعالف يكـ مف كؿ تكاريخ في كذلؾ

كالتيمفخالليا،أقؿكأعمىقيمةتحديدككمتكسطثالثةاياـالحقةلتاريخاالعالفاالعالف
عميياكأساسجيدلمكصكؿلمعمماتالمجتمع،كاختباراالعتماديةنامكامدليتـالكقكؼعمى

مال ءمدل إحصائيانمتيا )الك.المعنكيةاالختباراتباستخداـ رقـ نتائج4.2جدكؿ يكضح )
 .لمتغيراتالدراسةياإلحصاءالكصف

 الفيمة بالدولر المريكي لمتغيرات الدراسةاإلحصاء الوصفي : (4.7جدول )

نوع  المتغيرات
النحراف  الوسط الحسابي أكبر قيمة أقل قيمة المتغير

 المعياري
 0.22 0.23 1.40 0.35- مستقؿنصيبالسيـمفصافيالربح

المكزعةنصيبالسيـمفاألرباح
كزعةالمالمكزعة

 0.29 0.26 1.36 0.03 مستقؿ
المحتجزةنصيبالسيـمفاألرباح

 لمحتجزةاال
 0.24 0.05 1.30 0.97- مستقؿ

 1.64 2.92 7.52 0.38تابعسعرالسيـالسكقي
 5,428,391 43.72تابعسيـقيـتداكؿاال

 

140474 

 

462443 

 


-كحكؿالبياناتالسابقةيالحظمايمي:

بمتكسطحسابي(1.40ك0.35-)يتراكحبيفيـمفصافيالربحنصيبالستبيفأف -
 .0.22كانحراؼمعيارم0.23

بمتكسطحسابي(1.36ك0.03)يتراكحبيفنصيبالسيـمفاألرباحالمكزعةتبيفأف -
 .0.29كانحراؼمعيارم0.26

حسابيبمتكسط(1.30ك-0.97)يتراكحبيفنصيبالسيـمفاألرباحالمحتجزةتبيفأف -
 .0.24كانحراؼمعيارم0.05
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بمتكسط(7.52ك0.38))قبؿاالعالفكبعده(يتراكحبيفسعرالسيـالسكقيتبيفأف -
 .1.64كانحراؼمعيارم2.92حسابي

 140474  (بمتكسطحسابي 5428391-44)يتبيفأفقيـتداكؿاالسيـتتراكحبيف -
 .462443كانحراؼمعيارم

المرتبطةبكؿمفنصيبالسيـمفصافيافالبياناتيتضح،سابقةتائجالنالكبناءنعمى -
الداخمةضمفالدراسةمكزعةاالرباحكنصيبالسيـمفصافياالرباحالمكزعةكالمحتجزةك

بشكؿطبيعيممايسمحباالعتمادعميياكأساسجيدلمكصكؿلمعمماتالمجتمع،كصحة
 عنكية.مالءمتيااإلحصائيةلالختباراتالم

المتكسطعمىمفنصؼقيمةأكبيرانككافاالنحراؼالمعيارملبياناتقيـالتداكؿافكما -
الباحثالحسابي كيعزك ختالؼفيالىاالاالرتفاعالكبيرفياالنحراؼالمعيارمىذا،
.كتباعدقيـالتداكؿالمسجمةخالؿفترةالدراسةالدراسةمكضكعالشركاتانشطةحجـ

 لمتغيرات الدراسة المستقمة: ت الرتباطمعامال .2
عالقةبيفمتغيراتالدراسة"لمعرفةماإذاكافىناؾمعامؿبيرسكفلالرتباطاختبار"استخداـتـ

.المستقمةأـال،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ
حيثمعامؿبيرسكفلالرتباط،العالقةبيفمتغيراتالدراسةالمستقمةباستخداـ(3.1)جدكؿيكضح

عـ.ممايد0002أقؿمفمستكلالداللة(.Sig)القيمةاالحتمالية-كجكداستقالليةبيفمتغيراتالدراسةيبيف
نتائجالدراسة.

 

 لمتغيرات الدراسة المستقمةالرتباط  تمعامال (:4.8جدول )

 المتغيرات
نصيب 

السيم من 
 صافي الربح

نصيب السيم 
من األرباح 

 الموزعة

نصيب 
ن السيم م

األرباح 
 المحتجزة

 نصيبالسيـمفصافيالربح
   1معامؿبيرسكفلالرتباط

    (.Sig)القيمةاالحتمالية

نصيبالسيـمفاألرباح
 المكزعة

  1 0.458معامؿبيرسكفلالرتباط

   0.000* (.Sig)القيمةاالحتمالية

نصيبالسيـمفاألرباح
 المحتجزة

 1 0.302- 0.264معامؿبيرسكفلالرتباط

  0.002 *0.000* (.Sig)القيمةاالحتمالية

 .α≤0.05داللةلاالرتباطداؿإحصائيانعندمستك        *
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 :الدراسةلمتغيرات  البيانات الماليةتحميل  4.2.4

-يمكفتمخيصاجماليالبياناتالمدخمةفيالتحميؿبالجداكؿاآلتية:

 يم من صافي الرباحالول : حصة الس المستقل متغير الدراسة -1

تـاحتسابحصةالسيـمفصافياالرباحلمشركاتمحؿالدراسةككانتالنتائجكما
-يمي:
 2015 عام الى 2007 عام من لمشركات موضوع الدراسة  الربح صافي من السيم حصة: (4.9) جدول

يالحظمفالجدكؿالسابؽمايمي:
،الدراسةالشركاتمحؿعددمفلفيحصةالسيـمفصافيالربحكجكدتذبذبممحكظ -

لمكيرباءكمنيا السالفمسطينية يـحيثزادتربحية عاـ مف ممحكظ مف2007بشكؿ
2013،ليعكدلمتراجعفياعكاــ2012دكالرفيعاـ0.14يـالىدكالرلمس0.073

 .ـ2015قبؿافيرتفعمرةأخرلفيعاـ2014ك
الدراسةانخفاضكاضحلربحيةبعضالشركاتبيفكجكدي - فيعينة تالداخمة بنؾكمنيا

ان الذمشيد الفمسطيني خاالستثمار عاـ الى الدراسة فترة خالؿ مممكسا ـ،2015فاضان
 .2015دكالرفيعاـ1.1ككاصؿانخفاضوالىدكالر20071.4حيثبمغفيعاـ

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 0 0.057 0.051 0.017 0.05 0.001 0.064 0.037 0.079 األىمية لمتأمين

 0.264 0.224 0.3 0.38 0.224 0.339 0.292 0.25 0.341 بيرزيت لالدوية 
 0.631 0.646 0.698 0.624 0.689 0.656 0.534 0.678 0.498 التصالت الفمسطينية
 0.23 0.03 0.08 0.14 0.14 0.113 0.116 0.105 0.073 الفمسطينية لمكيرباء

 0.25 0.25 0.25 0.26 0.283 0.25 0.284 0.29 0.344 نك فمسطينب
القدس لممستحضرات 

 0.136 0.103 0.098 0.018 0.346 0.406 0.29 0.353 0.316 الطبية 

فمسطين لمتنمية 
 والستثمار باديكو

0.104 0.09 0.169 0.146 0.115 0.078 0.103 0.078 0.092 

 0 0.346- 0.051 0.171 0.032 0.175 0.289 0.389 0.265 سجاير القدس
 0 0 0.26 0.16 0.063 0.134 0.139 0.011 0 مركز نابمس التخصصي

 0.123 0.21 0.408 0.393 0.301 0.531 0.494 0.305 0.443 التأمين الوطنية
 0.7 0.386 0.535 0.34 0.301 0.433 0.2 0.173 0.145 العربية لمدىانات 

 0.11 0.051 0.037 0.034 0.048 0.016 0.073 0.074 1.4 بنك الستثمار الفمسطيني
 0.24 0.13 0.29 0.17 0.146 0.194 0.111 0.098 0.283 ترست
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الجدكؿايضاناستقرارربحيةالسيـلعددمفالشركاتالداخمةفيعينةالدراسةكشركةيبيف -
إضا لمتأميف ترست كشركة فمسطيف كبنؾ الفمسطينية الىاالتصاالت فمسطيفشركةفة

 لمتنميةكاالستثمار)باديكك(.

 الثاني : حصة السيم من الرباح الموزعة  المستقل متغير الدراسة -2

تـاحتسابقيمةحصةالسيـمفاالرباحالمكزعةخالؿسنكاتالدراسةككانتالنتائج
-كمايمي:

 2015 معا الى 2007 عام من ةزعو الم حاربال  من السيم حصة(: 4.10)جدول 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 0 0 0 0 0 0 0.04 0.03 0.04 األىمية لمتأمين
 0.32 0.32 0.22 0.19 0.1 0.125 0.15 0.11 0.1 بيرزيت لالدوية 

 0.9 0.9 1 0.78 0.4 0.4 0.35 0.4 0.25 التصالت الفمسطينية
 0.34 0.34 0.17 0.34 0.1 0.1 0.1 0.1 0.06 الفمسطينية لمكيرباء

 0.12 0.13 0.12 0.1 0.075 0 0.214 0 0 بنك فمسطين
 0.16 0.15 0.135 0 0.1 0.2 0.12 0.15 0.1 القدس لممستحضرات الطبية 
فمسطين لمتنمية والستثمار 

 0.07 0.07 0.075 0.05 0.06 0.08 0 0.06 0 باديكو

 0 0 0 0.19 0 0 1 0 1 سجاير القدس
 0 0 0.2 0.14 0 0 0.05 0 0 مس التخصصيمركز ناب

 0.18 0.18 0.27 0.29 0.15 0.2 0.15 0.15 0.15 التأمين الوطنية
 1.05 1.36 1.08 0.67 0.2 0.3 0.18 0.16 0.11 العربية لمدىانات 

 0 0 0.07 0 0 0 0 0.1 0.1 بنك الستثمار الفمسطيني
 0 0 0.37 0.43 0.1 0 0.1 0.1 0ترست

الجدكؿالسابؽمايمي:يالحظمف
تكقؼخالؿ - دكف مف دكرم بشكؿ لمساىمييا تكزيعاتنقدية بعضالشركاتبدفع قياـ

محؿ العربيةالسنكات كالشركة الكطنية كالتاميف الفمسطينية االتصاالت كشركة الدراسة
 لمدىاناتإضافةلمشركةالفمسطينيةلمكيرباء.

كالتكقؼعفذلؾفياعكاـأخرلؿفترةمعينةقياـبعضالشركاتبدفعتكزيعاتنقديةخال -
2007خالؿاالعكاـمفتكزيعاتلمساىميياكالمجمكعةاالىميةلمتأميفالتيقامتبدفع

قـكؿيامتنعتعفدفعالتكزيعاتبعدذلؾ،كعمىالنقيضمفذلؾ،لـبينما2009الى
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ف نقدية تكزيعات بدفع التخصصي نابمس كمركز فمسطيف بنؾ الدراسةمف فترة بداية ي
 كلكنيماعادالدفعتكزيعاتلمساىمييابعدذلؾبشكؿدكرم.

دفعالتكزيعاتالنقديةبمبالغاكنسبمتقاربةبيفالشركاتعمىاستمراريةبعضحافظت -
 .شركةالفمسطينيةلمكيرباءالكطنيةكاالعكاـكشركةالتاميفال

 من الرباح المحتجزة  الثالث : حصة السيم المستقل متغير الدراسة -3
تـاحتسابقيمةحصةالسيـمفاالرباحالمحتجزةخالؿسنكاتالدراسةككانتالنتائج

-كمايمي:
 2015 عام الى 2007 عام من الرباح المحتجزة من السيم حصة:  (4.11) جدول

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 0 0.057 0.051 0.017 0.05 0.001 0.024 0.007 0.039 األىمية لمتأمين

 0.056- 0.096- 0.08 0.19 0.124 0.214 0.142 0.14 0.241 بيرزيت لالدوية 
التصالت 
 0.269- 0.254- 0.302- 0.246- 0.289 0.256 0.184 0.278 0.241 الفمسطينية

الفمسطينية 
 لمكيرباء

0.013 0.005 0.016 0.013 0.04 -0.2 -0.09 -0.31 -0.11 

 0.13 0.12 0.13 0.16 0.208 0.25 0.07 0.29 0.344 بنك فمسطين
القدس 

لممستحضرات 
 الطبية 

0.216 0.203 0.17 0.206 0.246 0.018 -0.037 -0.047 -0.024 

فمسطين لمتنمية 
والستثمار 

 باديكو
0.104 0.03 0.169 0.066 0.055 0.028 0.028 0.008 0.022 

 0 0 0.051 0.019- 0.032 0.175 0.711- 0.389 0.735- سجاير القدس
مركز نابمس 

 0 0 0.06 0.02 0.063 0.134 0.089 0.011 0 التخصصي

 0.057- 0.03 0.138 0.103 0.15 0.331 0.344 0.155 0.293 التأمين الوطنية
 0.35- 0.974- 0.545- 0.33- 0.101 0.133 0.02 0.013 0.035 العربية لمدىانات 

بنك الستثمار 
 الفمسطيني

1.3 -0.026 0.073 0.016 0.048 0.034 -0.033 0.051 0.11 

 0.24 0.13 0.08- 0.26- 0.046 0.194 0.011 0 0.283 ترست

   -يتبين من الجدول السابق مايمي :
الىاحتجازاالكلىمفاالعكاـفيبعضالشركاتلجأت - الدراسة فترة ثـارباحيابداية

جزءمفتكزيعاالرباحبشكؿكامؿإضافةالىبتكزيعالخيرةفيالسنكاتابعدذلؾقامت
شركة،كمفذلؾتكزيعوعمىالمساىميفكاالرباحالمحتجزةالمتراكمةخالؿاالعكاـالسابقة
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احتجازاالرباحبمبالغثابتةخالؿالفترةمفعاـحيثعمدتالىاالتصاالتالفمسطينية
7002 عاـ االعكاـ7000الى في قامت ثـ صافي بدفع تمييا السنكيةالتي أرباحيا

،كمفالنماذجإضافةالىجزءمفاالرباحالمحتجزةالمتراكمةعمىمساىميياكتكزيعات
شركةاألخرل مف كؿ كالشركةايضان لمدىانات العربية كالشركة لمتأميف العالمية ترست

 الفمسطينيةلمكيرباء.

مفالشركات - عدد تذبذبانمحؿشيد مفاالرباحالدراسة مفحيثنصيبالسيـ كاضحان
المحتجزةكشركةبيرزيتلالدكيةكالمجمكعةاالىميةلمتأميف.

 المتغير التابع الول : سعر السيم السوقي  -4

 سعر احتسابقيمة تكزيعتـ عف االعالف )قبؿ تكاريخ في تابع كمتغير السكقي السيـ
االعالف،االرباح -ككانتالنتائجكمايمي:كبعدتاريخاالعالف(،كيـك


 وبعد العالن ويومالعالن  قبل فمسطين بورصة في المدرجة الشركات السعر السوقي لسيم(: 4.12) جدول

 الرباح توزيعات عن العالن تاريخ

 السنة
متوسط السعر قبل 

 العالن
يوم سعر السيم    

 العالن
متوسط السعر بعد 

 العالن
 شركة ترست لمتأمين

2008 3.3 3.4 3.23 
2009 2.98 2.46 2.6 
2011 2.9 2.84 2.84 
2012 2.6 2.6 2.6 
2013 2.5 2.5 2.5 

2014 2.62 2.6 2.53 
 مركز نابمس التخصصي

2008 0.44 0.44 0.46 
2009 1 1 0.84 
2012 1.06 1.05 1.07 
2013 1.16 1.16 1.27 

 التأمين الوطنية
2007 5.1 5.1 5.4 
2008 4.1 3.95 4 
2009 4.85 4.98 3.7 
2010 3.75 3.77 3.45 
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متوسط السعر قبل  السنة
 العالن

يوم سعر السيم    
 العالن

متوسط السعر بعد 
 العالن

2011 4.1 4.38 3.4 
2012 3.4 3.23 3.1 
2013 3.47 3.45 3.2 
2014 3.05 3.09 3.05 
2015 2.67 2.75 2.69 

 الىمية لمتأمين 
2007 1.344 1.38 1.362 
2008 0.834 0.91 0.844 
2009 0.724 0.72 0.648 
2010 0.387 0.37 0.368 

 العربية لمدىانات
2007 0.93 0.93 0.95 
2008 1.25 1.21 1.18 
2009 1.35 1.41 1.5 
2010 1.95 2.04 2.1 
2011 2.75 3.1 3.2 
2012 2.45 2.46 2.45 
2013 3.25 3.25 3.4 
2014 3.7 3.7 3.7 
2015 4.6 4.56 4.8 

 فمسطين لمتنيمية والستثمار " باديكو"
2007 2.69 2.63 2.62 
2008 1.385 1.35 1.34 
2009 1.37 1.29 1.25 
2010 1.28 1.22 1.21 
2011 1.04 1.05 1.07 
2012 0.92 0.88 0.87 
2013 1.45 1.38 1.4 

2014 1.28 1.21 1.18 

2015     1.14 1.06 1.06 
 سجاير القدس

2007 3.6 3.44 3.47 
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متوسط السعر قبل  السنة
 العالن

يوم سعر السيم    
 العالن

متوسط السعر بعد 
 العالن

2008 3.15 3.25 3.06 
2009 2.85 2.9 2.8 
2012 1.33 1.24 1.13 

 بنك فمسطين
2007 4.266 3.41 3.414 
2008 3.782 3.04 2.964 
2009 3.71 3.52 3.58 
2010 3.532 3.01 3.062 
2011 3.154 2.86 2.836 
2012 3.224 2.9 2.862 
2013 6.4 5.83 5.588 
2014 5.822 5.28 5.206 
2015 5.59 5.2 5.18 

 القدس لممستحضرات الطبية
2007 5.75 5.68 5.6 
2008 4.55 4.33 4.15 
2009 4.4 4.28 4.4 
2010 4.82 4.65 4.77 
2011 5 4.47 4.2 
2012 3.94 2.14 2.355 
2013 2 2 1.99 
2014 1.8 1.71 1.79 
2015 1.99 1.99 1.98 

 الفمسطينية لمكيرباء
2007 1.1 1.05 1.02 
2008 0.97 0.93 0.87 
2009 1.07 1.01 0.94 
2010 1.2 1.14 1.11 
2011 1.25 1.2 1.35 
2012 1.3 1.32 1.3 
2013 1.525 1.49 1.36 

2015 1.19 1.12 1.16 
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متوسط السعر قبل  السنة
 العالن

يوم سعر السيم    
 العالن

متوسط السعر بعد 
 العالن

 بيرزيت لالدوية 
2007 5.154 4.6 4.56 
2008 4.088 4 3.84 
2009 3.972 3.94 3.792 
2010 3.694 3.28 3.338 
2011 3 2.98 2.838 
2012 3 2.95 2.846 
2013 3.15 3 3.02 
2014 3.25 3.2 3.1 
2015 3.43 3.27 3.45 

 بنك الستثمار الفمسطيني
2007 1.65 1.61 1.58 
2008 1.45 1.44 1.37 
2013 0.98 1 0.98 

 التصالت الفمسطينية 
2007 7.362 7.55 7.684 
2008 5.53 5.53 6 
2009 5.642 5.38 5.172 
2010 5.364 5.13 5.02 
2011 5.33 5.44 5.434 
2012 5.25 4.92 4.78 
2013 6.4 5.83 5.588 
2014 5.822 5.28 5.206 
2015 5.59 5.2 5.18 

 
يمي:ماالسابؽيالحظمفالجدكؿ

 حققتشركةاالتصاالتالفمسطينيةاعمىمتكسطسعرسيـبعداالعالفعفتكزيعاالرباح
اقؿبينماكافر،دكال7.684حيثبمغتـ2015الىعاـ2007خالؿاالعكاـمفعاـ

الداخمةفيمتكسطسعرسيـبعداالعالفعفتكزيعاالرباحمفبيفاسيـجميعالشركات
ـ.2010دكالرفيعاـ0.368حيثبمغلمجمكعةاالىميةلمتأميفاالعينة
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  اسيـ الدراسةانخفاضاسعار الشركاتمحؿ عاـمعظـ مف الفترة خالؿ ممحكظ بشكؿ
2007 كمف.2015الىعاـ بعدذلؾأسيـ كاضحان بنؾفمسطيفالذماظيرانخفاظان

ـانخفضسعرسيـبنؾفمسطيفبالمتكسطمف2007االعالفعفتكزيعاالرباحففيعاـ
4.266 الى االعالف قبؿ بنؾ3.414دكالر االنخفاضمع ىذا كارتبط ، بعده دكالر

ك اسيـ اسعار تعرض كما . الدراسة اعكاـ جميع في االستمارفمسطيف بنؾ مف ؿ
القدس،الفمسطيني ،كسجاير لمكيرباء الفمسطينية كالشركة كاالستثماركفمسط، لممتنمية يف
القدسلممستحضراتالطبية)باديكك(، التأميفالكطنيةاضافةالىشركة،كشركة كشركة

.باحاـبعداالعالفعفتكزيعاالرعبيرزيتلالدكيةالىانخفاضفياسعاراسيميابشكؿ
  مابيف اسيميا اسعار في الشركاتتذبذبان كاالنخفاضخالؿشيدتبعضاسيـ االرتفاع

االتصاالتشركةذلؾكمفاالمثمةعمىبعداالعالفعفتكزيعاالرباح،سنكاتالدراسة
حيثالفمسطينية مف، نسبيان  ارتفاعان الى7.362شيدتاسعاراسيميا 7.684دكالر

كمايالحظكجكد،2008دكالرفيعاـ6دكالرالى5.53كمف2007دكالرفيعاـ
دكالرفي5.172الىدكالر5.642الشركةمفلمسعرالسكقيلسيـتمؾانخفاضمممكس

،2010دكالرفيعاـ5.02دكالرالى5.364كمف2009عاـ
 االعالفعفتمحؿبعضالشركاتاسيـاستقراراسعار بشكؿممحكظبعد كزيعالدراسة

جمكعةاالىميةلمتأميف.كالماسيـشركةترستلمتأميفذلؾكمفالنماذجعمىاالرباح،
 الفمسطينية االتصاالت شركة سيـ سعر حقؽ الدراسة فترة بمغخالؿ حيث سعر اعمى

ـ،2013دكالرفيعاـ6.4بسعرفمسطيفبنؾـ،يميو2007دكالرفيعاـ7.684
ـ.2007دكالرفيعاـ5.75سعربتالطبيةشركةالقدسلممستحضراثـ

 المجمكعةمفالشركاتالتاليةإنخفاضانممحكظانخالؿسنكاتالدراسةكؿسعرسيـسجؿ
 لمتأميف سعرباالىميىة 0.368 عاـ في 2010دكالر يمييا ، مركزنابمسالتخصصيـ

دكالرفي0.87فمسطيفلمتنميةكاالستثماربسعرـ،ثـ2008دكالرفيعاـ0.44بسعر
ـ.2012عاـ

 1.38حيثبمغسيـالمجمكعةاالىميةلمتأميفىككصؿلوسعرسيـسكقياقصىكاف
الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتسعرسيـاقؿكافـ،بينما2007دكالرفيعاـ

،كيشيرذلؾالىاالنخفاضالنسبيالذمطرأعمىسعرـ2010دكالرفيعاـ0.368
سيـالسكقيلتمؾالشركة.ال
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ـ،2008دكالرفيعاـ3.4سيـشركةترستلمتأميفسعرسيـكصؿلوىكافاكبر
ـ.2009دكالرفيعاـ2.46الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتسعرسيـبينمااقؿ

ممايشيرالىكجكداستقرارممحكظعمىاسعاراسيـتمؾالشركةخالؿفترةالدراسة.
 كاف لواكبر كصؿ  سيـ بيرزيتلألدكيةسعر شركة عاـ5.154ىكسيـ في دكالر

دكالرفي2.838الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتمفسعرسيـاقؿـ،بينما2007
لتمؾ.ـ2011عاـ السكقي السيـ الذمحدثلسعر االنخفاضالممحكظ الى يشير مما

الشركةخالؿفترةالدراسة.
 دكالرفي7.684ىكسيـشركةاالتصاالتالفمسطينيةعرسيـكصؿلوساقصىبمغ

دكالرفي4.78الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتسعرسيــ،بينمااقؿ2007عاـ
ممايشيرالىاالنخفاضالممحكظالذمطرأعمىسعرالسيـالسكقيخالؿـ.2012عاـ

فترةالدراسة.
 دكالرفيعاـ1.525ىكشركةالفمسطينيةلمكيرباءالسيـاقصىسعرسيـكصؿلوكاف

دكالر0.87الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتمفسعرسيـاقؿكافـ،بينما2013
ممايشيرالىالزيادةالنسبيةلسعرالسيـالسكقيلتمؾالشركةخالؿفترةـ.2008فيعاـ
الدراسة.

 ـ،بينما2013دكالرفيعاـ6.4ىكؾفمسطيفسيـبنسعرسيـكصؿلواقصىبمغ
 كاف سيـاقؿ سنكاتسعر خالؿ مف ىك الشركة لتمؾ عاـ2.836الدراسة في دكالر
ممايشيرالىالتقمبالكاضحكالتطكرالممحكظلسعرالسيـالسكقيمفعاــ.2011
ـلتمؾالشركةخالؿفترةالدراسة.2013ـالىعاـ2011

 دكالرفي5.75ىكسيـشركةالقدسلممستحضراتالطبيةرسيـكصؿلوسعاقصىبمغ
1.71الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتمفسعرسيـاقؿكافـ،بينما2007عاـ

 عاـ في .2014دكالر لتمؾـ السكقي السيـ لسعر االنخفاضالكاضح الى يشير مما
الشركةخالؿسنكاتالدراسة.

 2.69ىكفمسطيفلمتنميةكاالستثمار)باديكك(شركةسيـكصؿلوسعرسيـاقصىبمغ
الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتسعرسيـاقؿكافـ،بينما2007دكالرفيعاـ

ممايشيرالىاالنخفاضالممحكظلسعرالسيـالسكقيـ.2012دكالرفيعاـ0.87
لتمؾالشركةخالؿسنكاتالدراسة.
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 كاف لوسعراقصى كصؿ  القدسسيـ سجائر شركة ىكسيـ عاـ3.6 في دكالر
دكالرفي1.13الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتسعرسيـاقؿكافـ،بينما2007
 خالؿـ.2012عاـ لتمؾالشركة السكقي السيـ الىاالنخفاضالنسبيلسعر يشير مما

سنكاتالدراسة.
 دكالرفيعاـ1.27ىكنابمسالتخصصيسيـمركزسعرسيـكصؿلواقصىكاف

دكالرفي0.44الدراسةلتمؾالشركةىكسنكاتؿخالسعرسيـاقؿكافـ،بينما2013
ممايشيرالىالنمكالنسبيلسعرالسيـالسكقيلتمؾالشركةخالؿسنكاتـ.2008عاـ

الدراسة.
 ـ2007دكالرفيعاـ5.4ىكسيـشركةالتأميفالكطنيةسعرسيـكصؿلواقصىبمغ

بينما ىكخالؿسنكاتسعرسيـاقؿكاف، لتمؾالشركة دكالرفيعاـ2.67الدراسة
ممايشيرالىاالنخفاضالممحكظلسعرالسيـالسكقيلتمؾالشركةخالؿسنكاتـ.2015
الدراسة.

 فيدكالر4.8ىكسيـالشركةالعربيةلصناعةالدىاناتكصؿلوسعرسيـاقصىبمغ
دكالر0.93الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتسعرسيـاقؿكافـ،بينما2015عاـ

ممايشيرالىالتطكرالممحكظلسعرالسيـالسكقيلتمؾالشركةخالؿـ.2007فيعاـ
سنكاتالدراسة.

 دكالرفيعاـ1.65ىكسيـبنؾاالستثمارالفمسطينياقصىسعرسيـكصؿلوكاف
فيدكالر0.98الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتسعرسيـاقؿكاف،بينماـ2007
يشيرالىكجكداستقرارنسبيعمىسعرالسيـالسكقيلتمؾالشركةـ.2013عاـ مما

الدراسةخالؿسنكات
 المتغير التابع الثاني : قيم التداول   -5 

التداكؿكمتغيرتابعفيتكاريخكؿ مفيكـاالعالفكمتكسطقيـتـاحتسابقيـ
التداكؿلثالثاياـمباشرةقبؿاالعالفكمتكسطقيـتداكؿلثالثاياـمباشرةبعداالعالفعف

-تكزيعاالرباح،ككانتالبياناتكمايمي:



 زيع الرباحوبعد العالن عن تو  العالن  ويومالعالن  ( : قيم تداول اسيم الشركات في بورصة فمسطين قبل4.13)جدول 


السنة 

 المالية
 قيم التداول بعد االعالن بعد يوم االعالن قبل قيم التداول قبل االعالن

 االهلٌة للتأمٌن

2007 464 1,251.89 5,479.95 2398.613 9,970.76 13194.71 8,655.75 6,401.30 24,527.09 

2008 16,687.98 11,674.00 32,205.33 20189.1 61,306.50 6684.737 9,745.00 8,629.21 1,680.00 

2009 56,410.00 5,860.80 11,846.00 24705.6 28,651.27 35108.34 15,409.00 75,496.49 14,419.54 

2010 3,770.00 524.78 190 1494.927 8,090.23 2998.453 1,252.00 3,673.36 4,070.00 

 جرضث العالمية

2008 132 132 132 132 2,108.00 2108 2,108.00 2,108.00 2,108.00 

2009 9,240.00 2,710.00 5,160.00 5703.333 167.28 5482.84 2,550.00 2,148.12 11,750.40 

2010 1,450.44 254.1 315 673.18 1,253.07 2514.07 1,253.07 2,860.00 3,429.14 

2011 2,006.00 2,006.00 2,006.00 2006 2,006.00 4418.44 7,879.20 4,808.12 568 

2012 691.6 691.6 691.6 691.6 691.6 1495.53 1,495.53 1,495.53 1,495.53 

2014 642.5 2,007.50   1325   40073.75 440.32 79,707.18   

 بيرزيث لالدوية

2007 66,957.11 80,784.03 21,620.60 56453.91 22,862.42 159292.4 471,985.80 5,627.40 263.9 

2008 106,901.96 3,652.05 12,558.31 41037.44 17,317.35 25520.23 2,228.49 26,640.62 47,691.57 

2009 174,870.00 1,688.29 43,337.60 73298.63 2,175.51 23277.24 5,364.67 3,319.82 61,147.24 

2010 76,571.35 6,276.44 606,071.61 229639.8 4,113.71 28858.54 2,387.87 76,628.80 7,558.96 

2011 406.21 899.66 57,563.18 19623.02 11,593.79 3194.733 6,685.75 386.46 2,511.99 

2012 16,490.72 16,627.80 42,723.59 25280.7 11,019.52 535683.1 224.97 1,600,764.75 6,059.59 

2013 26,948.25 33,762.00 113,831.18 58180.48 954 8897.303 9,183.04 451.4 17,057.47 

2014 2,902.75 21,797.75 27,925.87 17542.12 1,987.20 38957.67 47,805.00 58,900.00 10,168.00 

2015 20,400.00 11,220.00 945 10855 6,000.25 13867.94 17,000.00 5,768.28 18,835.53 
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السنة 

 المالية
 قيم التداول بعد االعالن بعد يوم االعالن قبل قيم التداول قبل االعالن

 االجصاالت الفلططينية

2007 21,620.60 22,862.42 471,985.80 172156.3 5,627.40 18898.13 263.9 12,160.00 44,270.49 

2008 276,540.22 116,627.13 3,320.87 132162.7 314.95 8187.657 10,781.95 12,559.03 1,221.99 

2009 8,462.62 172,637.49 532,927.94 238009.4 6,654.44 5159.143 1,142.45 12,050.07 2,284.91 

2010 7,551.20 1,754.73 2,871.37 4059.1 4,287.39 17011.38 232.72 19,591.56 31,209.87 

2011 4,438.65 2,094.50 25,373.76 10635.64 1,979.75 31899.21 63,578.55 12,655.05 19,464.03 

2012 1,575.40 2,115.66 1,269.39 1653.483 2,961.92 25280.7 16,490.72 16,627.80 42,723.59 

2013 11,035.00 12,801.60 1,488.00 8441.533 35,331.20 7040.477 1,243.43 15,750.00 4,128.00 

2014 1,620.00 320 3,240.00 1726.667 62,380.80 12056.48 790.4 12,643.20 22,735.84 

2015 1,032.93 5,508.00 20,400.00 8980.31 11,220.00 4237.843 945 6,000.25 5,768.28 

 الفلططينية للكهرباء

2007 34,586.46 55,792.28 17,575.94 35984.89 9,620.44 12935.11 16,512.30 6,245.43 16,047.60 

2008 37,632.50 35,284.63 18,555.00 30490.71 10,416.00 33142.11 67,333.13 24,887.00 7,206.20 

2009 22,331.20 13,803.00 73,530.44 36554.88 2,727.00 27872.03 11,136.00 59,379.31 13,100.78 

2010 19,544.00 31,831.00 23,115.50 24830.17 152,343.80 13141.4 11,118.00 16,574.34 11,731.87 

2011 437.5 8,681.40 21,253.10 10124 60 3148.143 1,352.40 6,972.03 1,120.00 

2012 13,004.10 27,131.59 30,533.67 23556.45 1,383.36 15717.18 46,474.29 419.25 258 

2013 21,655.62 17,610.35 19,064.60 19443.52 149 4420.36 852 6,078.28 6,330.80 

2015 19,337.04 1,200.00 25,036.03 15191.02 43,713.00 24769.08 15,629.22 48,444.94 10,233.08 

 بنك فلططين

2007 3,439,780.17 1,279,713.58 507,752.64 1742415 2,129,821.06 1580209 2,580,982.45 1,096,855.11 1,062,790.49 

2008 163,150.87 332,983.29 429,160.85 308431.7 289,212.27 232748.2 310,631.84 48,170.35 339,442.54 

2009 357,342.30 587,226.48 1,207,647.30 717405.4 91,541.12 235743.8 346,774.66 303,509.76 56,946.94 

2010 225,272.85 482,342.22 3,110,715.65 1272777 201,343.55 246963.5 331,755.26 373,399.49 35,735.65 
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السنة 

 المالية
 قيم التداول بعد االعالن بعد يوم االعالن قبل قيم التداول قبل االعالن

2011 173,369.25 298,930.75 1,916,251.37 796183.8 568,108.10 157395.1 117,611.68 180,082.30 174,491.42 

2012 435,520.72 892,162.11 4,932,897.91 2086860 1,022,957.83 139654.4 202,255.93 70,410.58 146,296.68 

2013 195,735.92 424,667.49 1,124,744.00 581715.8 570,846.54 278034.3 53,810.45 652,812.58 127,480.00 

2014 761,723.13 292,223.92 198,169.44 417372.2 790,501.19 119507 191,996.25 78,515.98 88,008.89 

2015 611,896.01 579,058.47 2,823,161.09 1338039 86,550.06 51267.74 46,901.04 21,698.74 85,203.45 

 القذش للمطححضرات الطبية

2007 2,852.50 10,189.80 3,469.20 5503.833 15,999.78 13324.32 2,150.40 11,595.00 26,227.57 

2008 5,107.94 29,894.21 38,556.19 24519.45 2,442.88 4949.46 8,955.57 46.83 5,845.98 

2009 503.53 2,939.35 6,117.21 3186.697 6,302.26 27515.83 22,360.01 59,583.80 603.67 

2010 1,094.50 677.01 887.45 886.32 1,906.07 14676.09 23,965.72 19,675.60 386.95 

2011 3,526.09 71,227.07 408,045.59 160932.9 627.93 3033.543 395.42 7,758.81 946.4 

2012 11,114.24 1,688.29 119,779.75 44194.09 301.83 10257.62 7,911.08 2,270.80 20,590.97 

2013 8,000.00 4,590.00 4,000.00 5530 5,870.00 8097.907 10,404.07 589 13,300.65 

2014 1,800.00 169.2 9,000.00 3656.4 3,943.26 7211.06 14,370.04 4,830.64 2,432.50 

2015 990 40,927.00 1,000.00 14305.67 2,494.70 36296.31 53,928.78 34,771.50 20,188.64 

 فلططين للحنمية واالضحثمار

2007 1,058,547.76 312,372.69 434,425.13 601781.9 2,806,372.21 2192128 487,687.67 660,303.81 5,428,391.82 

2008 143,573.87 155,857.07 173,799.57 157743.5 315,618.56 341095 159,262.34 584,564.05 279,458.60 

2009 1,275,864.76 142,227.49 678,998.76 699030.3 1,003,191.67 194345 212,710.96 80,968.70 289,355.27 

2010 405,902.42 220,078.04 411,056.72 345679.1 256,646.72 342971.1 305,353.58 147,172.60 576,386.99 

2011 163,960.56 309,092.48 386,272.64 286441.9 219,063.57 111201.7 231,678.98 36,113.72 65,812.45 

2012 101,171.61 178,693.69 699,263.85 326376.4 224,157.93 254430.3 19,362.98 111,750.78 632,177.00 

2013 221,855.70 144,048.65 172,643.10 179515.8 87,509.08 135565.5 55,447.02 79,848.92 271,400.66 

2014 29,509.60 61,014.52 27,708.86 39410.99 271,400.66 8497.553 10,449.95 1,309.00 13,733.71 

2015 27,820.40 779,600.97 2,964.56 270128.6 551,293.98 211838.4 3,309.00 88,721.05 543,485.18 
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السنة 

 المالية
 قيم التداول بعد االعالن بعد يوم االعالن قبل قيم التداول قبل االعالن

 ضجاير القذش

2007 9,387.50 48,717.40 11,016.00 23040.3 5,861.88 4998.043 1,057.40 656.84 13,279.89 

2008 13,608.86 1,394.78 7,770.52 7591.387 197,659.47 12032.73 26,629.76 4,444.68 5,023.75 

2009 40,600.77 19,492.38 13,228.21 24440.45 18,088.01 30230.31 642.31 528.91 89,519.70 

2012 6,485.57 22,829.35 18,859.17 16058.03 524.68 16225.84 19,077.99 24,818.16 4,781.38 

 مركس نابلص الحخصصي

2008 2,720.00 65 3,209.20 1998.067 1,750.80 1713.41 2,445.23 1,740.00 955 

2009 2,567.00 620.59 310.3 1165.963 1,241.19 1009.403 2,397.74 291.96 338.51 

2012 1,868.83 1,868.83 1,868.83 1868.83 4,442.88 2242.6 2,242.60 2,242.60 2,242.60 

 الحأمين الىطنية

2008 1,381.05 1,447.00 283.5 1037.183 3,975.00 3658.5 4,680.00 2,601.30 3,694.20 

2009 4,676.22 14,940.00 5,589.50 8401.907 3,038.00 12519.95 11,406.25 25,425.90 727.7 

2010 758 2,409.90 2,262.00 1809.967 8,257.00 1453.413 246.24 3,400.00 714 

2011 419 7,950.36 60,291.35 22886.9 619.72 2726.963 1,050.30 6,055.00 1,075.59 

2012 1,700.00 355.35 9,992.60 4015.983 323 14699.55 12,176.22 30,500.00 1,422.42 

2013 4,889.94 3,450.00 472.18 2937.373 862.5 45413.9 2,952.00 96,000.00 37,289.70 

2014 7,884.25 610.04 29,594.40 12696.23 6,918.54 7975.567 17,232.50 900 5,794.20 

2015 174.85 950.52 55,000.00 18708.46 80,143.25 8481.217 9,648.00 520.65 15,275.00 

 العربية لصناعة الذهانات

2008 177.72 186.18 358.25 240.7167 682.65 880.3933 811 123.55 1,706.63 

2009 1,610.44 761.64 795.49 1055.857 3,102.96 1373.297 1,988.72 2,087.45 43.72 

2010 1,375.18 6,738.36 287.73 2800.423 1,294.78 2651.66 6,191.93 282.09 1,480.96 

2014 1,043.72 1,043.72 1,043.72 1043.72 8,764.71 5144.337 3,702.40 8,552.33 3,178.28 
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السنة 

 المالية
 قيم التداول بعد االعالن بعد يوم االعالن قبل قيم التداول قبل االعالن

 بنك االضحثمار الفلططيني

2007 1,154.86 3,306.59 4,252.06 2904.503 4,562.74 883.8033 459.11 459.11 1,733.19 

2008 1,176.00 700 720 865.3333 6,048.00 1755.483 288 3,404.45 1,574.00 

2013 3,008.00 6,499.00 97 3201.333 9,704.00 1667916 505.25 5,002,238.00 1,004.50 


 -مايمي :من خالل البيانات السابقة يتبين 

 ـ،يمييابنؾ7002فيعاـدكالر2475937اكبرقيمةتداكؿلمشركاتمحؿالدراسةحيثبمغشركةفمسطيفلمتنميةكاالستثمار)باديكك(حققت
ـ.7007دكالرفيعاـ4397535قيمةـ،ثـبنؾفمسطيفب7009فيعاـدكالر2007795بقيمةاالستثمارالفمسطيني

 شركةالقدسـ،يمييا7003دكالرفيعاـ49027حيثبمغتالشركةالعربيةلصناعةالدىاناتلمشركاتمحؿالدراسةىيتداكؿالكانتاقؿقيـ
ـ.7000دكالرفيعاـ60قيمةـ،ثـالشركةالفمسطينيةلمكيرباءب7005دكالرفيعاـ46.59قيمةلممستحضراتالطبيةب

 الظركؼتصاديةكتشيربياناتالتداكؿلمشركاتمحؿالدراسةالىكجكدتذبذباتكبيرةفيقيـالتداكؿالمتعمقةباسيمياممايعكدذلؾالىالتقمباتاالق
-خالؿسنكاتالدراسةكمايتضحممايمي:السياسيةالتيتمربياالبكرصة

 الدراسةلمسيـخالؿسنكاتاقؿقيـكافبينما،ـ7003فيعاـدكالر22436المجمكعةاالىميةلمتأميفسيـكصؿليايكميةتداكؿقيـاقصىبمغ
ـ7000دكالرفيعاـ030لتمؾالشركةىك

 بينما7004دكالرفيعاـ23202قيـتداكؿيكميةكصؿلياسيـشركةترستلمتأميفاقصىبمغ لمسيـخالؿسنكاتاقؿقيـتداكؿكافـ،
.ـ7005دكالرفيعاـ097الدراسةلتمؾالشركةىك



 دكالر0600264ىكاقصىقيـتداكؿيكميةكصؿلياسيـشركةبيرزيتلألدكيةكاف
772الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتاقؿقيـتداكؿكافينماـ،ب7007فيعاـ

دكالرفيذاتالعاـ.
 297372ىكاالتصاالتالفمسطينيةاقصىقيـتداكؿيكميةكصؿلياسيـشركةكاف

الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتاقؿقيـتداكؿكافـ،بينما7003دكالرفيعاـ
.ـ7000دكالرفيعاـ797

  لمكيرباءبمغ الفمسطينية شركة سيـ كصؿليا  تداكؿيكمية 027949ىكاقصىقيـ
الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتاقؿقيـتداكؿكافـ،بينما7000دكالرفيعاـ

ـ.7000دكالرفيعاـ60
 دكالرفيعاـ4397532ىكاقصىقيـتداكؿيكميةكصؿلياسيـبنؾفمسطيفكاف

بينما7007 ، تداكؿكافـ ىكخالؿسنكاتاقؿقيـ لتمؾالشركة 70635024الدراسة
ـ.7002دكالرفيعاـ

 الطبيةكاف لممستحضرات القدس شركة سيـ ليا كصؿ يكمية تداكؿ قيـ ىكاقصى
بينما7000دكالرفيعاـ405042 الدراسةلتمؾخالؿسنكاتاقؿقيـتداكؿكافـ،
ـ.7005كالرفيعاـد46059الشركةىك

 ىكفمسطيفلمتنميةكاالستثمار)باديكك(شركةاقصىقيـتداكؿيكميةكصؿلياسيـبمغ
الدراسةلتمؾخالؿسنكاتاقؿقيـتداكؿكافـ،بينما7002دكالرفيعاـ2475930
ـ.7004دكالرفيعاـ0903الشركةىك

 دكالرفي032623ىكةسجائرالقدساقصىقيـتداكؿيكميةكصؿلياسيـشركبمغ
دكالر274الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتاقؿقيـتداكؿكافـ،بينما7005عاـ

ـ.7007فيعاـ
 فيدكالر4447ىكمركزنابمسالتخصصياقصىقيـتداكؿيكميةكصؿلياسيـبمغ

دكالر62ةلتمؾالشركةىكالدراسخالؿسنكاتاقؿقيـتداكؿكافـ،بينما7007عاـ
.ـ7005فيعاـ

 دكالرفي36000ىكاقصىقيـتداكؿيكميةكصؿلياسيـشركةالتأميفالكطنيةبمغ
دكالر024الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتاقؿقيـتداكؿكافـ،بينما7009عاـ

ـ.7002فيعاـ
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 5264ىكةالعربيةلصناعةالدىاناتاقصىقيـتداكؿيكميةكصؿلياسيـالشرككاف
الدراسةلتمؾالشركةىكخالؿسنكاتاقؿقيـتداكؿكافـ،بينما7004دكالرفيعاـ

ـ.7003دكالرفيعاـ49
 الفمسطينيبمغ بنؾاالستثمار سيـ كصؿليا  تداكؿيكمية 2007795ىكاقصىقيـ

لشركةىكالدراسةلتمؾاالؿسنكاتخاقؿقيـتداكؿكافـ،بينما7009دكالرفيعاـ
فيذاتالعاـ.دكالر32



 اختبار فرضيات الدراسة: 4.2.5

نصيب ل α≤0.05دللة إحصائية عند مستوى دللة  ويوجد أثر معنوي ذ: الفرضية األولى
 .في بورصة فمسطين عمى سعر السيم السوقي السيم من صافي الربح

 Simple Linearالبسيط)جاالنحدارالخطيتـاستخداـنمكذالختبارىذهالفرضية
Regression) لمعرفة مفصافيالربحتأثير، السكقيفينصيبالسيـ عمىسعرالسيـ
.(4.14رقـ)التاليكانتالنتائجكماىكمكضحبالجدكؿك،بكرصةفمسطيف

 تأثير نصيب السيم من صافي الربح عمى سعر السيم السوقي (:4.14جدول )
 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت النحدار مستقلال رالمتغي

المقدارالثابت
1.648 7.298 *0.000 

 نصيبالسيـمفصافيالربح
4.588 7.101 *0.000 

 9.350معامؿالتحديد= 9.500=الرتباطمعامؿا

00000القيمةاالحتمالية=59.505=المحسكبةFقيمة
%.2داللةعندمستكلانالمتغيرداؿإحصائي*

 -يتبين ما يمي : السابق من الجدول
%مفالتغيرفيالمتغير35.9ممايشيرإلىأف0.359قيمةمعامؿالتحديدبمغت

النسبة،نصيبالسيـمفصافيالربحخالؿمفرهيفستـت"سعرالسيـالسكقي"التابع أما
  .سعرالسيـالسكقيعمىلقدتؤثرإلىمتغيراتمستقمةأخرفقدترجع%64.1المتبقية

tاختبارأفقيمةك،59.505بمغتالمحسكبةFيشيرنمكذجاالنحدارإلىأفقيمةو 
ديدؿعمىكجك%،مما5كىيأقؿمف 0.000القيمةاالحتماليةتساكمكأف7.101 ) )تساكم
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 إحصائية مفصافيالربحمتغيرلأثرذكداللة السكقيفيسعراعمىنصيبالسيـ لسيـ
.بكرصةفمسطيف

مستكل عند إحصائية داللة أثرمعنكمذك بكجكد القائمة الفرضية قبكؿ كبالتالييتـ
عمىسعرالسيـالسكقيفيبكرصةفمسطيف.نصيبالسيـمفصافيالربحلα≤0.05داللة

دراسة مع الدراسة ىذه السكقي (Mugo, 2014)  كاتفقت السيـ سعر تأثر حكؿ
ىذابنصيب الباحث كيعزك التأثير. نسبة في اختمفتمعيا كلكنيا الربح صافي مف السيـ

،ممايعنيكجكدعكامؿاقتصاديةاخرلمؤثرةالتياجريتفيياالدراسةبيئةاالختالؼالىال
.فيسعرالسيـالسكقي

صيب نل α≤0.05دللة إحصائية عند مستوى دللة  ويوجد أثر معنوي ذ: الفرضية الثانية
 .في بورصة فمسطين األرباح الموزعة عمى سعر السيم السوقيالسيم من 

  Simple Linear)البسيطتـاستخداـنمكذجاالنحدارالخطيالختبارىذهالفرضية
 Regression)عمىسعرالسيـالسكقيفي األرباحالمكزعةنصيبالسيـمفتأثير،لمعرفة
.(4.15رقـ)التاليكمكضحبالجدكؿكانتالنتائجكماىك،بكرصةفمسطيف

 تأثير نصيب السيم من الرباح الموزعة عمى سعر السيم السوقي :(4.15)جدول 
 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت النحدار المتغير المستقل
 0.000* 10.336 2.420المقدارالثابت

 0.001* 3.556 2.136 نصيبالسيـمفاألرباحالمكزعة
0.136معامؿالتحديد=0.369=معامؿاالرتباط

0.001القيمةاالحتمالية=12.645=المحسكبةFقيمة
%.2داللةعندمستكلالمتغيرداؿإحصائيان*

 يتبين ما يمي : السابقمن الجدول 
%مفالتغيرفيالمتغير13.6ممايشيرإلىأف0.136قيمةمعامؿالتحديدبمغت

أماالنسبة،األرباحالمكزعةنصيبالسيـمفخالؿمفرهيفستـت"سعرالسيـالسكقي"التابع
.سعرالسيـالسكقيعمىإلىمتغيراتمستقمةأخرلقدتؤثرفقدترجع%86.4المتبقية

 قيمة أف إلى االنحدار نمكذج Fيشير المحسكبة أف55..50بمغت كما القيمة،
القيمةاالحتماليةتساكمكأف3.556تساكمtختباراأفقيمةما،ك0.001االحتماليةتساكم

5كىيأقؿمف 0.001 مما يدؿعمىكجك%، إحصائية أثرذكداللة مفلد نصيبالسيـ
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المكزعة  األرباح فمسطيفسعرعمى بكرصة في السكقي الفرضيةالسيـ قبكؿ يتـ كبالتالي .
نصيب السيم من ل α≤0.05عند مستوى دللة دللة إحصائية  وذ معنكمد أثر و وجبالقائمة

.في بورصة فمسطين عمى سعر السيم السوقي األرباح الموزعة
حكؿتأثرسعر(Sharif Ali and Ali Jan, 2015)دراسةالدراسةمعىذهكاختمفت

السيـالسكقيبنصيبالسيـمفاالرباحالمكزعة.كيعزكالباحثىذااالختالؼالىاختالؼ
لتيجرتعميياالدراسة.البيئةا

 

نصيب ل α≤0.05دللة إحصائية عند مستوى دللة  ويوجد أثر معنوي ذ: الفرضية الثالثة
 .في بورصة فمسطين األرباح المحتجزة عمى سعر السيم السوقيالسيم من 

 Simple Linearالبسيط)تـاستخداـنمكذجاالنحدارالخطيالختبارىذهالفرضية
Regression)عمىسعرالسيـالسكقيفي محتجزةاألرباحالنصيبالسيـمفتأثيرمعرفة،ل
.(4.16رقـ)التاليكانتالنتائجكماىكمكضحبالجدكؿك،بكرصةفمسطيف

 تأثير نصيب السيم من الرباح المحتجزة عمى سعر السيم السوقي (:4.16جدول )
 .Sigمة الحتمالية القي Tقيمة اختبار  معامالت النحدار المستقل رالمتغي

 0.000 16.523 2.895المقدارالثابت

 0.463 0.738 0.486 األرباحالمحتجزةنصيبالسيـمف

00000معامؿالتحديد=00020الرتباط=معامؿا
00000القيمةاالحتمالية=00200المحسكبة=Fقيمة

%.2داللةعندمستكلالمتغيرداؿإحصائيان*

:يتبين ما يمي بقالسامن الجدول 

يشيرإلىأف0.006قيمةمعامؿالتحديدبمغت %مفالتغيرفيالمتغير0.6مما
أماالنسبةحتجزة،األرباحالمنصيبالسيـمفخالؿمفرهيفستـت"سعرالسيـالسكقي"التابع

  .سعرالسيـالسكقيعمىإلىمتغيراتمستقمةأخرلقدتؤثرفقدترجع%99.4المتبقية
القيمةاالحتمالية،كماأف9.555تبمغالمحسكبةFإلىأفقيمةاالنحداريشيرنمكذج

 00000تساكم ، قيمةكما أف إلى النمكذج يشير tاالختبار القيمةكأف0.738تساكم
دأثرذكداللةإحصائيةيدؿعمىعدـكجك%،مما5مفكبركىيأ 0.463االحتماليةتساكم

يتم كبالتالي.السيـالسكقيفيبكرصةفمسطيفسعرعمى حتجزةرباحالماألنصيبالسيـمفل
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نصيب ل α≤0.05بوجود أثر معنوي ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة  رفض الفرضية القائمة 
األرباح المحتجزة عمى سعر السيم السوقي في بورصة فمسطين.السيم من 

(حكؿتأثرسعرالسيــ2006راب،ىذهالدراسةمعدراسة)زعربكشنتائجكأختمفت
الدراسةالىاختالؼعينةذلؾكيعزكالباحثصيبالسيـمفاالرباحالمحتجزة.السكقيبن

 كالفترةالزمنيةالتيأجريتفييا.
 

لإلعالن  α ≤0.05الفرضية الرابعة: يوجد أثر معنوي ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة 
 ار أسيم الشركات المدرجة في بورصة فمسطين.عن توزيعات األرباح عمى أسع

تأثير،لمعرفة(Repeated Measuresاختبار)تـاستخداـالختبارىذهالفرضية
كانتك،عالفعفتكزيعاتاألرباحعمىأسعارأسيـالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفاإل

 .(4.17رقـ)التاليالنتائجكماىكمكضحبالجدكؿ
 المدرجة في بورصة فمسطين عالن عن توزيعات األرباح عمى أسعار أسيم الشركاتير اإل:تأث(4.17جدول )

المتوسط  وقت اإلعالن المتغيرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

عالفعفتكزيعاتاألرباحعمىتأثيراإل
أسعارأسيـالشركاتالمدرجةفي

بكرصةفمسطيف

 1.70 3.01 فاإلعالقبؿ
293.441 *0.000   1.61 2.88 اإلعالفيـك

 1.59 2.83اإلعالفبعد
.α≤0.05داؿإحصائيانعندمستكلداللةاتالفرؽبيفالمتكسط*

أقؿمف(.Sig)تبيفأفالقيمةاالحتماليةي(4.17مفالنتائجالمكضحةفيجدكؿ)
 تأثيرلإلعالفعفتكزيعاتاألرباحعمىأنوالقكؿكبذلؾيمكف0.05مستكلالداللة يكجد

يوجد أثر )قبول الفرضية القائمة ،كبالتاليأسعارأسيـالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف
عمى  األرباحلإلعالن عن توزيعات  α ≤0.05معنوي ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة 

.(أسعار أسيم الشركات المدرجة في بورصة فمسطين
كاتفق مع الدراسة ىذه )دراسةت كالشيخ نصر السيــ2015، سعر تأثر حكؿ  )

.بتاريخاالعالفلألرباحالمكزعةالسكقي
 الفرضية الخامسة: 

نصيب السيم من ل α≤0.05يوجد أثر معنوي ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة 
 عمى قيم تداول السيم في بورصة فمسطين. صافي الربح
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 Simple Linearضيةتـاستخداـنمكذجاالنحدارالخطيالبسيط)الختبارىذهالفر
Regressionفيبكرصة عمىقيـتداكؿالسيـنصيبالسيـمفصافيالربح(،لمعرفةتأثير

.(4.12رقـ)فمسطيف،ككانتالنتائجكماىكمكضحبالجدكؿالتالي
 السيم تأثير نصيب السيم من صافي الربح عمى قيم تداول (:4.18جدول )

 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  رالنحدا معامالت المستقل رالمتغي
 246,485.871.5480.125المقدارالثابت

 0.132 747,175.461.522 صافيالربحنصيبالسيـمف
0.027معامؿالتحديد=0.165الرتباط=معامؿا

0.132القيمةاالحتمالية=2.318المحسكبة=Fقيمة
 

 :يتبين مايمي  السابقمن الجدول 
يشيرإلىأف0.027قيمةمعامؿالتحديدبمغت %مفالتغيرفيالمتغير2.7مما

تالتابع تـ " السيـ تداكؿ قيـ يفس" مفصافيالربحمفخالؿره النسبةنصيبالسيـ أما ،
.كؿالسيـعمىقيـتداإلىمتغيراتمستقمةأخرلقدتؤثرفقدترجع%97.3المتبقية

 

 قيمة أف إلى االنحدار نمكذج Fيشير المحسكبة أف2.318بمغت كما القيمة،
قيـكجكدعالقةبيفعدـبالقائمةالفرضيةالصفريةقبكؿممايعني0.132االحتماليةتساكم

.نصيبالسيـمفصافيالربحتداكؿالسيـك
كأفالقيمةاالحتماليةتساكم0.155تساكمtاالختباريشيرالنمكذجإلىأفقيمة كما

نصيبالسيـليدؿعمىعدـكجكدأثرذكداللةإحصائية%،مما5مفكبركىيأ0.132
الفرضية القائمة  رفضوبالتالي  .عمىقيـتداكؿالسيـفيبكرصةفمسطيفمفصافيالربح

من صافي نصيب السيم ل α≤0.05يوجد أثر معنوي ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )
.( عمى قيم تداول السيم في بورصة فمسطين الربح

 

 الفرضية السادسة: 
نصيب السيم من ل α≤0.05يوجد أثر معنوي ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة 

 األرباح الموزعة عمى قيم تداول السيم في بورصة فمسطين.
 Simple Linearالختبارىذهالفرضيةتـاستخداـنمكذجاالنحدارالخطيالبسيط)

Regression تأثير لمعرفة مف(، السيـ األرباحالمكزعةنصيبالسيـ تداكؿ في عمىقيـ
.(4.13)رقـبكرصةفمسطيف،ككانتالنتائجكماىكمكضحبالجدكؿالتالي
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 عمى قيم تداول السيم الرباح الموزعةتأثير نصيب السيم من  :(4.19)جدول 
 .Sigالقيمة الحتمالية  Tاختبار  قيمة نحدارمعامالت ال  المستقل رالمتغي

 481,425.12.4590.017المقدارالثابت

 0.943 0.072 45,414.16 المكزعةاألرباحنصيبالسيـمف

0.001معامؿالتحديد=0.009الرتباط=معامؿا
0.943القيمةاالحتمالية=0.005المحسكبة=Fقيمة

 
 :مييتبين ماي السابقمن الجدول 

يشيرإلىأف0.001قيمةمعامؿالتحديدبمغت %مفالتغيرفيالمتغير0.1مما
تالتابع تـ " السيـ تداكؿ قيـ يفس" مفصافيالربحمفخالؿره النسبةنصيبالسيـ أما ،

.عمىقيـتداكؿالسيـإلىمتغيراتمستقمةأخرلقدتؤثرفقدترجع%99.9المتبقية
يشيرنمكذجاالنحد كما Fارإلىأفقيمة أف0.005بمغتالمحسكبة كما القيمة،

قيـكجكدعالقةبيفعدـبالقائمةالفرضيةالصفريةقبكؿممايعني0.943االحتماليةتساكم
.األرباحالمكزعةنصيبالسيـمفتداكؿالسيـك

كمكأفالقيمةاالحتماليةتسا0.072تساكمtاالختبارالنمكذجإلىأفقيمةيشيرك
نصيبالسيـليدؿعمىعدـكجكدأثرذكداللةإحصائية%،مما5مفكبركىيأ0.943

.األرباحالمكزعةعمىقيـتداكؿالسيـفيبكرصةفمسطيفمف
 

يوجد أثر معنوي ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )رفض الفرضية القائمة بـ: وبالتالي 
0.05≥α عمى قيم تداول السيم في بورصة فمسطين األرباح الموزعةنصيب السيم من ل).

عالقةحكؿعدـكجكد( Kuy and others, 2013 ) كاتفقتىذهالدراسةمعدراسة
ذاتداللةاحصائيةبيفنصيبالسيـمفاالرباحالمكزعةكقيـتداكلوفيبكرصةفمسطيف

 

 الفرضية السابعة: 
نصيب السيم من ل α≤0.05للة يوجد أثر معنوي ذو دللة إحصائية عند مستوى د

 األرباح المحتجزة عمى سعر السيم السوقي في بورصة فمسطين.
 Simple Linearالختبارىذهالفرضيةتـاستخداـنمكذجاالنحدارالخطيالبسيط)

Regressionعمىسعرالسيـالسكقيفي األرباحالمحتجزةنصيبالسيـمف(،لمعرفةتأثير
.(4.20)رقـالنتائجكماىكمكضحبالجدكؿالتاليبكرصةفمسطيف،ككانت

 تأثير نصيب السيم من الرباح المحتجزة عمى قيم تداول السيم :(4.20)جدول 
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 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت النحدار المستقل رالمتغي
 399,7693.4430.001المقدارالثابت

 0.358 0.924 436,491 المحتجزةاألرباحنصيبالسيـمف
0.010معامؿالتحديد=0.102الرتباط=معامؿا
0.358القيمةاالحتمالية=0.854المحسكبة=Fقيمة
 :تبين ما يميي السابقمن الجدول 

%مفالتغيرفيالمتغيرالتابع1ممايشيرإلىأف0.010قيمةمعامؿالتحديدبمغت
األرباحالمحتجزة،أماالنسبةالمتبقيةنصيبالسيـمفالؿمفخرهيفس"قيـتداكؿالسيـ"تـت

  .عمىقيـتداكؿالسيـإلىمتغيراتمستقمةأخرلقدتؤثرفقدترجع99%
 كما Fيشيرنمكذجاالنحدارإلىأفقيمة أف0.854بمغتالمحسكبة كما القيمة،

 تساكم 0.358االحتمالية يعني مما قبكؿ الصفرية بالقائمةالفرضية بيفعدـ عالقة كجكد
.كقيـتداكؿالسيـ األرباحالمحتجزةنصيبالسيـمف

قيمة النمكذجإلىأف تساكم0.738تساكمtاالختباريشير االحتمالية القيمة كأف
نصيبالسيـيدؿعمىعدـكجكدأثرذكداللةإحصائيةل%،مما5مفكبركىيأ0.463
 المحتجزةمف  األرباح تداكعمى قيـ السيـ فمسطيف.ؿ بكرصة رفض الفرضية وبالتالي  في

نصيب السيم ل α≤0.05يوجد أثر معنوي ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )القائمة بـ: 
في بورصة فمسطيناألرباح المحتجزة عمى قيم تداول السيممن 


 الفرضية الثامنة: 

عالن عن لإل α ≤0.05يوجد أثر معنوي ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة 
 .الشركات المدرجة في بورصة فمسطين قيمة تداول السيم فيعمى  توزيعات األرباح

اختبار) استخداـ الفرضيةتـ تأثيرRepeated Measuresالختبارىذه لمعرفة ،)
اإل عمى األرباح تكزيعات عف السيـعالف تداكؿ  قيمة بكرصةفي في المدرجة الشركات

.(4.21)رقـماىكمكضحبالجدكؿالتالي،ككانتالنتائجكفمسطيف
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المدرجة في بورصة  الشركات قيمة تداول السيم فيعالن عن توزيعات األرباح عمى :تأثير اإل(4.21)جدول 
 فمسطين

 القيمة الحتمالية قيمة الختبار النحراف المعياري المتوسط الحسابي وقت اإلعالن المتغيرات
 عفعالفاإلتأثير

األ عمىتكزيعات رباح
اال تداكؿ فيقيمة سيـ

في المدرجة الشركات
بكرصةفمسطيف

164188.5374267.4اإلعالفقبؿ

16.324 *0.000 
 148063.4421827.9 اإلعالفيـك

 اإلعالفبعد
117899.9 117899.9

α≤0.05الفرؽبيفالمتكسطاتداؿإحصائيانعندمستكلداللة*
أقؿمف(.Sig)أفالقيمةاالحتماليةيتضحالسابؽجدكؿاليالمكضحةفمفالنتائج

قيمةتداكؿعمىعالفعفتكزيعاتاألرباحتأثيرلإليتبيفكجكدكبذلؾ0.05مستكلالداللة
يوجد أثر )قبول الفرضية القائمة بـ:  وبالتالي .الشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفالسيـفي

عمى  عالن عن توزيعات األرباحلإل α ≤0.05وى دللة معنوي ذو دللة إحصائية عند مست
ك.(الشركات المدرجة في بورصة فمسطين قيمة تداول السيم في الدراسةمعقد اتفقتىذه
ـ(.2006)زعربكشراب،دراسةبعضالدراساتمثؿ
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 الخامس  الفصل
 ياتالنتائج والتوص

النتائج اىـ يمي فيما ، الدراسة ىذه في الكاردة كالعممية النظرية التحميالت ظؿ في
-كالتكصيات:

 :النتائج 5.1

فمسطيف -1 السكقيفيبكرصة مفبمستكلاالفصاحعفيتأثرسعرالسيـ نصيبالسيـ
سعرالسيـفي%مفالتغير35.9توبحيثاظيرتالدراسةأفمانسصافيالربح.

 .نصيبالسيـمفصافيالربحمفخالؿرهيفستـتيكقيالس

عنوالشركاتحكؿحصةالسيـفصحيرتبطسعرالسيـالسكقيفيبكرصةفمسطيفبمات -2
يتـسعرالسيـالسكقي%مفالتغيرفي13.6،حيثافمانسبتومفاالرباحالمكزعة

 .تفسيرهمفخالؿنصيبالسيـمفاالرباحالمكزعة

ت -3 ضعيؼيكجد بكرصةلأثير في السكؽ في كسعره المحتجزة االرباح مف نصيبالسيـ
كتشيرىذهالنتيجةالىتكجياتاالفرادالمستثمريففيالسكؽالماليالفمسطينيفمسطيف،

كالذميقكدسمككيـنحكافضميةتكزيعاالرباحعمىاالحتفاظبياكأرباحمحتجزة،كمف
يتبيفاىميةالقراراتالم لياىنا تعمقةبسياساتتكزيعاالرباحلممنشأةكبنسبةالتكزيعلما

 .مفأثرعمىقيمةالسيـكحجـتداكلو

أ -4 بشكؿبأفكضحتالدراسة يتأثر  فمسطيف فيبكرصة الشركاتالمدرجة اسيـ اسعار
 .ارباحكبعداالعالفعنياالعالفعفتكزيعاالعندممحكظ

بمستكلاالفصاحعفبكرصةفمسطيفتالمدرجةفيالشركاسيـالقيـالتداكؿتأثرالت -5
نصيبالسيـمفصافيالربح،كماكافتأثيركؿمفحصةالسيـمفاالرباحالمكزعة
كحصةالسيـمفاالرباحالمحتجزةضعيفاننسبيانعمىقيـالتداكؿ،كلكفظيرىذاالتأثير

كيشيرذلؾ االعالفعفتكزيعاالرباحكبعده، عند التييكليياقكيان البالغة الىاالىمية
المستثمركفعنداالعالفعفتكزيعاالرباحبصرؼالنظرعفنسباالرباحالمكزعةاك
طبيعة فيفيـ المستثمريف قبؿ مف كعيكدالالتايجابية يعنيكجكد مما ، المحتجزة

 كمؤشراتكتكقيتإتخاذقراراالستثمارفيبكرصةفمسطيف.
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 التوصيات  5.2

-عمىنتائجالدراسة،فيمايمياىـالتكصيات:بناءن

لتكزيع -1 المناسبة السياسة بصياغة فمسطيف بكرصة في المدرجة الشركات قياـ ضركرة
المحافظةعمىاستقراراسعاراسيميافياالمرالذميساىـفي،كاالعالفعنيااالرباح
 السكؽ.

سياسةتكزيعباالعالفعفيفضركرةقياـالشركاتالمساىمةالمدرجةفيبكرصةفمسط -2
مفتحديدكؿمفاالرباح التيتعتمدىااالرباحالمحتجزةنسبالتكزيعككمايترتبعمييا

كؿعاـ،بغرضتييئةالفرصةلممحتكلالمعمكماتيلمتأثيرعمىالعكائدالماليةكالقيمة
اتخ في كمساعدتيـ المستثمريف ثقة مف يزيد مما الشركات، لتمؾ قراراتيـالسكقية اذ

 ،كلمالذلؾمفأثرعمىسعرالسيـالسكقيكقيـتداكلو.االستثمارية

ألرباحالنقديةخاصةلمشركاتالناشئةتكزيعاتاالعمؿعمىاالستخداـالتدريجيألسمكب -3
لتقييـالدكرملنتائجتمؾالتكزيعاتكمتابعةتأثيرجراءالتمؾالشركاتالفرصةإلعطاءال

 .فيالسكؽالماليراسيمياعمىاسعاذلؾ

ثقافةسياسةاالفصاحالكافيكالعادؿفيالقكائـالماليةكتكريسضركرةالعمؿنحكتعميؽ -4
لمشركاتبمايتيحالمجاؿلكافةالمستثمريفلمكقكؼعمىنتائجاعماؿتمؾالشركاتمما

 .امكاليايعززالثقةفيادائياكيكسعقاعدةالمستثمريفكامكانيةالنمكفيرؤكس

ضركرةافتأخذالشركاتبعيفاالعتبارمستكياتالنمكالخاصةبياكالفرصاالستثمارية -5
لتكزيعاتاالرباحبمايضمفالمحافظةعمىاستقرارالمتاحةعندصياغةالسياسةالمناسبة

 اسعاراسيمياكعدـتعرضياالىىزاتماليةفيظؿتقمباتالدكراتاالقتصادية.
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 ابحاث ودراسات مقترحة  5.3

ضركرةعمؿابحاثتتطرؽالىقياسكتحديدالعكامؿالتيتؤثرعمىقيـتداكؿاسيـ -1
الشركاتالمدرجةفيفمسطيفعندتاريخاالعالفعفالتكزيعاتكبعده،مفخالؿادخاؿ

 متغيراتجديدة.

قدتؤثرعمىسعراعادةاجراءىذهالدراسةمعاضافةمتغيراتجديدةلقياسعكامؿاخرل -2
 السيـالسكقيلمشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف.
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 : تواريخ العالن عن توزيع الرباح خالل فترة الدراسة(1)ممحق رقم 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

           28/04/2011 29/03/2010 27/03/2009 29/03/2008 هلية للحأميناأل

 03/04/2016 14/04/2015 28/04/2014 10/04/2013 21/05/2012 02/05/2011 21/04/2010 25/03/2009 07/04/2008 بيرزيث لالدوية 

 29/03/2016 24/03/2015 26/03/2014 07/04/2013 08/04/2012 18/05/2011 28/03/2010 05/03/2009 12/04/2008 االجصاالت الفلططينية

 21/04/2016   29/04/2013 23/04/2013 26/04/2012 27/06/2011 27/04/2010 25/04/2009 21/04/2008 الفلططينية للكهرباء

 27/03/2016 24/04/2015 25/04/2014 28/04/2013 29/04/2012 29/04/2011 30/04/2010 24/04/2009 25/04/2008 بنك فلططين

 02/05/2016 06/06/2015 24/04/2014 24/04/2013 30/04/2012 22/06/2011 29/04/2010 23/04/2009 28/04/2008 القذش للمطححضرات الطبية 

 18/05/2016 18/05/2015 19/05/2014 14/05/2013 15/05/2012 07/12/2011 16/05/2010 13/05/2009 18/05/2008 فلططين للحنمية واالضحثمار باديكى

       25/06/2013     28/04/2010 28/05/2009 21/05/2008 ضجاير القذش

     26/04/2014 20/04/2013     08/04/2010 30/04/2009 16/06/2008 مركس نابلص الحخصصي

 03/04/2016 26/03/2015 27/03/2014 26/03/2013 01/04/2012 24/03/2011 25/03/2010 26/03/2009 27/03/2008 الحأمين الىطنية

 16/02/2016 15/02/2015 09/02/2014 02/03/2013 05/03/2012 16/02/2011 08/03/2010 24/03/2009 20/05/2008 العربية للذهانات 

     05/06/2014         07/05/2009 18/05/2008 بنك االضحثمار الفلططيني

   22/04/2015 20/04/2014 10/04/2013 12/04/2012 11/04/2011 03/03/2010 18/03/2009 03/04/2008 جرضث

 

 

 

 

 


