
 كفاءة سوق المالالموضوع: ضمن الخطة البحثية في موضوع     
 
 جامـــــعـــة عين شـمـــس

 كلـيــة التـــجــارة    
 الدراســات العليا  
 

 

 

 األسهمأسعار تغيرات على المالية تأثير المعلومات 
 المالية المصري األوراقسوق  في

 
 

The Impact of Financial Information on Changes of Stock Prices 

In the Egyptian Security Market  

 

 

 متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال إلستيفاءمقدم بحث 

 

 

 

 إعـــــــداد الباحـــثة

 أحمد رشا محمد جمال مصطفى

 المعلوماتونظم معيدة بقسم إدارة األعمال 

 معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب واإلدارةب 

 

 

 

 

 

 رافــــــــــــتحت إش

 

 لــكـــده هيـــل عبـكـــد. هي         نـسـد. محروس أحمد ح.أ

  اليةـالم اإلدارةدرس ـم                       المساعد اإلدارة المالية أستاذ

 إدارة األعمال قسم          إدارة األعمال قسم    

 

 

 

2102  



 2 

 
 
 
 
 

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 
 
 
 

ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات   ۩    ۩ َيْرَفِع َّللاه
  [ 00  : المجادلة ]  

 

 
 

  صدق اهلل العظيم



 3 
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 ألدخل به الجنةوصاني هللا عليه إلى من 

      
 والدي        

 

 ت قدمهاـــــــإلى من جعل هللا الجنة تح
 أمـــي     

 

 إلى من كانوا خير عون لي عند المحن
 اخوتي    

 

 حبــــات عقدي التي ال تنفــــــرطإلى 
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 ات دربيـــرات حياتي ورفيقــإلى زه

      
 صديقاتي
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 شكر وتقدير
 

صاحب التوفيق في انجاز هذا وهو وحده َأحمد اهلل العلي القدير، فله وحده الفضل والمنة 
 البحث. واعماال بقوله تعالى:

 

 }البقرة{ " صدق اهلل العظيمواََل تَْنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكمْ بسم اهلل الرحمن الرحيم "
 

 والترمذي وأبو داود أحمد رواه "النَّاَس َلْم َيْشُكر  اللَّه َمْن َلْم َيْشُكر   " وقول رسوله:
 

 ففي مستهل هذا البحث تتقدم الباحثة بخالص الشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى كل من:
. البحث الك لتفضل سيادته باالشراف على هذحسن وذأحمد األستاذ الدكتور/ محروس  -

بهذا الشكل، فله جزيل  البحث اهذ إخراجوكذلك بذل الجهود التي ساعدت الباحثة في 
 الشكر.

 

المشاركة في لجنة البحث األستاذة الدكتورة/ نادية أبو فخرة لتفضل سيادتها بقبول  -
 الشكر.مناقشة، فلها جزيل وال
 

جهدا في مساعدة الباحثة باالرشاد والتوجيه  الدكتور/ هيكل عبده الذي لم يضن -
والنصح، وكذلك امداد الباحثة باالبحاث التي ساعدتها كثيرا في اتمام هذا البحث، فله 

 جزيل الشكر.
 

وكل الشكر والتقدير أُلستاذي الجليل والموجه والمرشد والناصح لي والذي تعلمت منه  -
بهاء الدين سعد والذي لم يتأخر عن مساعدة الباحثة في أي  /ر، األستاذ الدكتورالكثي

مناقشة، فله المشاركة في لجنة البحث والشيء، وكذلك لتفضل سيادته بالموافقة على 
 .جزيل الشكر

 
أهلي وأصدقائي اللذين قدموا لي أشكال الدعم المعنوي والدي و وأخيرا ال أغفل بالشكر  -

 ء.والنفسي والدعا
 

 وصالة وتسليما على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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 :خلفيات المشكلة: أوال
 

زديااد الكبيار الاذي حادث لشاركات القطااص الخااص والشاركات المسااهمة نتيجاة بعد اال
، فإن هذا يتطلب وجود يةاالقتصادساهمة هذ  الشركات في التنمية الخصخصة، وم نحو تجا اال

ات وخلااق سااتثمارلالتشااجيع  األساواق ماانلمااا تقدمااه هااذ   ماليااة ذات كفاااءة عاليااة ن ارا   أساواق
وتوفر السيولة الالزمة ورأس المال لهاذ  الشاركات  ،من ناحية األفرادستثمر فيها يمالية  أدوات

 األوراقوطبيعاة  األساواقضرورة معرفة المستثمر بماهية هذ   إلىأدى  مما .أخرىمن ناحية 
 وأيضا حتى يجيب على التساؤل في أي الشركات أستثمر أموالي؟ ،المالية

 
 يجاب أن يتاوافر لدياه مجموعاة بياناات ،لساؤالهاذا ا ناإلجاباة عا حتى يستطيع المساتثمرو

 األساهموبطبيعاة الحاال يتجاه المساتثمر نحاو  .يساتثماراالقرار   اتخاذومعلومات تساعد  على 
التي تعطيه عائد مرتفع على أمواله. ولكن في سبيل الحصاول علاى هاذا العائاد المرتفاع يتحمال 

 .تزداد بزيادة العائدالمستثمر مخاطر 
 

 المخااطرةغيار عوائادها وكاذل  تتغيار بت األساهمأن أساعار الدراساات  العديد مانأكدت وقد 
. وهااذ  المعلومااات باادورها تتااأثر األسااهمويااؤثر فااي ذلاا  المعلومااات المتاحااة عاان  ،ةالمتوقعاا

بمجموعة مان العوامال، منهاا جاودة االفصااح والشافافية لهاذ  الشاركات وكاذل  الشاائعات التاي 
 ن في السوق المالي.لتالعب الذي يقوم به بعض المضاربوال ويمكن أن تنتشر أثناء التداو

 
أن حماية المستثمر تعد مان إحادى الركاائز األساساية المكوناة  (2002) *شوقيماجد وأكد 

لتن يم أسواق المال، حيث يتم تطبيق مجموعة من القوانين واللوائح والتعليمات التي تنصب في 
مجملها فاي تحقياق هاذا الغارض. ولعال مباادا اإلفصااح والشافافية تاأتي علاى رأس األولوياات 

يجابياا علاى التاداول وكذل  فاإن اإلفصااح الجياد ياؤثر إ تحقيق حماية المستثمر.لالهادفة لغرض 
العاام للبورصاة المصارية فاي نفاس العاام  تجا االأن  أيضافي البورصة بوجه عام، كما أوضح 

والنمو والزيادة في حجام التاداول مماا يعناي  رتفاصجدا  ويتسم باال ا  متميز ا  اتجاهيعتبر ( 2115)
 التكنولوجيا الحديثة والرقابة الجيدة. استخدامالمالية جيدة مع  األوراقأن اإلفصاح جيد وإدارة 

 
مان  نتهااءمن وسائل حماية المتعاملين بالبورصة إلزام جميع الشاركات باالوأشار أيضا أن 

السانة المالياة، وقياام  إنتهااءإعداد ومراجعة ونشر القوائم المالية السنوية خالل ثالثة أشاهر مان 
المالياة وفقاا لقواعاد المحاسابة والمراجعاة  األوراقة نشارات طارح مراجعي الحسابات بمراجعا

الدولية وضرورة تضامين تقريار مراقاب الحساابات شاهادة واضاحة عان صاحة ماا ورد بنشارة 
 الطرح وتحف اته في حالة وجودها.

 
 
 
 
 
 
   رئيس البورصة المصرية األسبق*
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وانطالقا  من أهمية القوائم المالية كمخرجات للن ام المالي القائم في المنشأة فقد أوضاح 
أناه يتوجاب إعاداد هاذ  القاوائم علاى أساس تتفاق ماع متطلباات  (121، ص2002) لطيف زيوود

القاارار إذ أن أي  اتخاااذاإلعااالن عاان األمااور الغامضااة وذات التااأثير النساابي الهااام فااي عمليااة 
ومات المتضمنة في هذ  القوائم من شأنه أن يفقدها أهميتها وبالتالي التأثير على تضليل في المعل

الذي يعتبر من القرارات الهامة مما يستلزم توافر معلوماات علاى درجاة كبيارة  ستثماراالقرار 
 من الدقة والموضوعية.

 
يتعاين أن عالقاة وثيقاة باين كال مان العائاد والمخااطرة حياث  هناا  من المعاروف أنو

العائااد بأنااه  (11، ص 2002)األنصوواري أسووامة عاارف قااد المخاااطرة. وبزيااادة العائااد زداد ياا
وذلا  فاي  االحتفاا فاي الساهم خاالل فتارة   ساتثماراالالتدفقات النقدية التي حققها المستثمر من 

 .شكل توزيعات نقدية
 

إحتمااال عاادم تحقيااق  ابأنهاا المخاااطرة (20، ص2002)سووامة األنصوواريأكمااا عاارف 
 ساتثماراالئاد علاى عالقاة طردياة باين العاهنا  أوضح أن . وستثمارلالالمستثمر العائد المتوقع 

المتوقعة زاد العائد المتوقع، حياث يتحمال  ستثماراال ةفكلما زادت مخاطر ،ةالمتوقع المخاطرةو
  .المستثمر مخاطر مرتفعة في سبيل الحصول على عائد أعلى

 
أن العالقااة بااين فااي ذلاا  حيااث أوضااح  (122، ص1112) حموواد طووارق معااه اتفااقو

واإلقاراض  ساتثماراالالمخاطرة الواجب قبولها والعائد المتوقع جوهرية بالنسابة لكافاة قارارات 
أو القارض  ساتثمارلال المتوقعاةالحديثة، وأنه يبدو من الواضح أنه كلما زادت درجة المخااطرة 

 األوراقأن عائد  إلىوأشار أيضا  للتعويض عن تل  المخاطرة.لمطلوب كلما زاد معدل العائد ا
 التضاخم. مخااطرةو ساتثماراال مخااطرةالمالية يجب أن يغطي كال من تكلفاة الفرصاة البديلاة و

 نوعين: إلىالمخاطر  (25،22، ص2002) األنصاري سامةأوقد قسم 
 

هي تتعلق بابعض العوامال التاي تحايط : ويمكن التحكم فيهاالتي مخاطر ال: النوص األول
مهااارة اإلدارة العليااا، صااعوبة تسااويق  انخفاااض مخاااطرةأو المشااروص مثاال:  سااتثماراالبنااوص 

 سياسات ترويج ناجحة. استخدامعدم منتجات المشروص، تأثير المنافسة على المشروص و
 

السوق مثل  وهي تتمثل في مخاطر :التي ال يمكن التحكم فيها ةالمخاطر: والنوص الثاني
 مخاطر تغيير أسعار الفائدة ومعدالت الصرف األجنبي والمخاطر السياسية واالجتماعية.

 
نتيجااة للتقلبااات المسااتمرة فااي  األسااهمفااي  سااتثماراال مخاااطرة هاار فتوبصاافة عامااة 

والتقلبات المحتملاة كلما توفر للمستثمر معلومات عن المخاطر الموجودة في السوق أسعارها. و
. ةاته فيمااا يتناسااب وتقلياال هااذ  المخاااطراسااتثمارتنويااع المسااتثمر سااتطاص إ، األسااهمفااي أسااعار 

وبالطبع فإن هذ  المعلومات ومدى مصداقيتها وجودتها ومدى تحقيق درجة عالياة مان الشافافيه 
  .ةالمخاطر أيالعوائد  تقلبلها دور كبير في  ،فيها

 
أهميتاه فااي  ولكال منهماااعلومااات غيار ماليااة، ممعلومااات مالياة و إلاىالمعلومااات  ويمكان تقسايم
 السوق المالي.
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 مالية:الالمعلومات غير  .1

 
والتاي  غيار المالياةمن المعلومات التي يمكن أن تؤثر على سعر السهم هي المعلوماات 

هذ  التالعبات في المعلومات أن Fung  (2002) نجف. وأشار واإلشاعات التالعب من ضمنها
نهيااار المفاااجذ الااذي حاادث لشااركة إناارون فااي بالشااركة نهائيااا، مثاال االالماليااة يمكاان أن تااودي 

 والتي كانت تعد من أكبر شركات الطاقة في العالم. 2110ديسمبر 
 

قاماات بتضااخيم أرباحهااا وتغطيااة ف ،قاماات الشااركة باتباااص سياسااات ماليااة غياار سااليمة حيااث
مليون دوالر أمريكي نتيجة  31للشركة بتحقيق ثروة تقدر بنحو  التنفيذي وقام المدير خسائرها.

 .التالعب الذي حدث في حسابات الشركة.)موقع البورصة المصرية(
 

كثيرا من  استخدامفقامت الشركة ب ،لتحسين تقارير الشركة المالية ا  د ضغوطنهيار ول  هذا اال
وفاى بعاض األحياان  األربااحاألساليب المحاسبية شاديدة التعقياد والتاي تسامى بأسااليب تضاخيم 

مماا  ساتثماراالرفع قيماة  إلىسعر السهم باإلضافة  ارتفاصوذل  للحفا  على  ،بالمخالفة للحقيقة
 .نطباص بالنجاح الشديد للشركةيعطى اإل

 
لقد كان السبب الرئيساي وراء تلا  المحااوالت هاو تحساين صاورة القاوائم المالياة وبالتاالي 

ولكن هذا  قتصادية إلنرون.اأي منافع  إلىبسعر السهم وعدم تدهور ، وليس الوصول  االحتفا 
 .سلبا  في نهاية المطاف كله بالطبع أثر على المستثمرين وعلى ثروتهم

 
 المعلومات المالية: .2

 

أن  (2000)األنصووواري أسوووامة نقاااال عااان  (5، ص 2005)مهوووران  سوووحر أوضاااحت
حياث أن  ساوق الماالالمعلومات والشفافية هاي ركيازة تعاامالت البورصاة وأنهاا نقطاة يفتقادها 

فية، عاالوة علاى تضاارب المعلومات الموجودة غير متاحة للجميع وال يتوافر فيها عنصر الشفا
 بشكل مستمر حول الشركات حيث ال توجد تصريحات محددة. التصريحات 

 
أن هنا  عالقة وثيقة بين المنافع التاي يحصال عليهاا  (1112)حماد  طارقوقد أوضح 

حتياجااات المعلوماتيااة التااي يتعرضااون لهااا. لااذا فااإن اال ةأصااحاب حقااوق الملكيااة والمخاااطر
ألصحاب األسهم العادية هي األكثر إلحاحا  بين إحتياجات كافة مستخدمي البيانات المالية وذلا  

قارارات شاراء  اتخااذلياات والربحياة. ويعتماد ألن مصلحتهم تتاأثر بكافاة جواناب ومراحال العم
غيار باألسهم العادية على تحليل وتقييم موسع ومستفيض للمعلومات المالية و االحتفا أوبيع أو 

 .المالية
 

إلى أن المعلومات التي يحتاجها المستثمر تتحدد  (231، ص1111)منير هندي وأشار 
المحددة لسعر السهم أو قيمته السوقية. وأضااف أن في تل  التي ترتبط بشكل أو بآخر بالعوامل 

هنا  إتفاق بين العديد من األكااديميين والممارساين أن تلا  العوامال تتمثال أساساا  فاي التادفقات 
معدل العائد الذي يطلبه المستثمر، دنى لالنقدية التي يتوقع أن تتولد من عمليات المنشأة والحد األ

وهذ  العوامل تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بمجموعة مان المتغيارات مان أهمهاا ال اروف 
العالميااة والمحليااة، و ااروف الصااناعة، إضااافة إلااى  يةاالقتصااادالدوليااة السااائدة، وال ااروف 
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 روف المنشأة المصدرة للورقة المالية نفساها. ومعناى هاذا أناه لاو أتيحات للمساتثمر معلوماات 
رات، ألمكنه المفاضلة بشكل معقول بين األوراق المالية التي تصادرها المنشاآت عن تل  المتغي

 المختلفة.
 

وحيث أن المعلومات غير المالية يصعب قياسها، فدائما ما يكون محاور ارتكااز مع ام 
 الدراسات على المعلومات المالية وقياس تأثيرها على أسعار األسهم ورد فعل السوق تجاهها.

 
 أدليجوانأوضاح وثياق باين المعلوماات وكفااءة الساوق، حياث  ارتبااطهناا   وبصفة عامة  

(2001) Adelegan  كال المعلوماات المتاحاة فاي السوق الكافء هاو الاذي تعكاس أساعارأن  
وال يمكن تحقيق عوائاد غيار عادياة نتيجاة لهاذ  المعلوماات. وإذا حادث ذلا  فيجاب أن  السوق،
 داللة إحصائية أكبر من الصفر. ليس لهاتكون 
 

 1114) فريد( ونهال 421، ص 1111ومنير هندي ) (1112) شاكر منكل معه  اتفقو
فاي  (122، ص 1111وخيوري الجزيوري )( 243، ص 2000عبد الغفار حنفوي )و( 322ص 

جااودة وصااول المعلومااة علااى  أن درجااة كفاااءة السااوق المااالي تعتمااد إلااى واذلاا  حيااث أشااار
يعكس سعر السهم الذي تصدر  منشاأة ماا كافاة المعلوماات السوق الكفء في ، وأن للمستثمرين

 المتاحة عنها.
 

أن في  ل ن رية الساوق الكافء تكاون القيماة  (410، ص 1111منير هندي )وأضاف 
نهاا عائاد يكفاي لتعاويض المساتثمر السوقية قيمة عادلة تعكس تماما القيمة الحقيقية التي يتولد ع

، 2001) عبود  محمود معاه اتفاقو فاي ذلا  الساهم مان مخااطر. ستثماراالما ينطوي عليه  على

 األوراقأن فرضااية السااوق الكاافء تاانص علااى أن أسااعار  ذلاا  حيااث أشااار إلااىفااي  (325ص
بحيااث ال يسااتطيع أي  رتباااطالماليااة المتداولااة فااي البورصااة تعكااس جميااع المعلومااات ذات اال

 .Abnormal Returnsمستثمر أو مجموعة من المستثمرين تحقيق أرباح غير عادية 
 

المالية تعتمد  األوراقأن الكفاءة التسعيرية لسوق  (2،2، ص1112نبيل شاكر )وأضاف 
ال إذا عكست إعلى كون األسعار المالية في السوق تعبر عن القيمة الحقيقية لها، وهذا لن يكون 

أن الساوق لان  إلاىوأشار أيضاا  لكل المستثمرين. رتباطاألسعار فورا جميع المعلومات ذات اال
، والكفاءة التشغيلية تاأتي مان وجاود عادد كبيار مان تشغيليا   ا  إال إذا كان كفؤ تسعيريا   ا  يكون كفؤ

، ص 1111منير هندي )معه  اتفقو .منهم فرض سعر معين للتعامل المتعاملين وال يستطيع أيا  
فااي ذلاا  حيااث أوضااح أن فااي السااوق الكاافء ال ساابيل أمااام أحااد ماان المسااتثمرين بمياازة  (412

ي الصاحيح قبال ساتثماراالالقارار  اتخااذالحصول على أي معلومات قبل غير ، بماا يمكناه مان 
 باقي المستثمرين وبالتالي الحصول على عوائد غير عادية.
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