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 القيمة السوقية لألسهم على اإلبداع واإلبتكارممارسة اإلعالن عن  تأثير

 دراسة ميدانية على الشركات المدرجة ببورصة األوراق المالية في مصر

 محمد عبد المنعم محفوظ نصر

 الملخـــــص

ثل كار تم بداع واإلبت صفة ممارسة اإل يزة لمنظمات األعمال ال  من إذ ,المم

حدى هي شك بالف الحياة, نواحي كل في تحوالت تحققت خاللها سبات إ مة المكت  المه

ئة األعمال مع على في بي صبحت حيث سواء حد والمجت سيلة أ لة و سة,  فعا للمناف

 األسواق. في للمنتجات قيمة بإضافتها

بار البحث اهذ هدفي لى اخت عن  تأثير إ كاراإلعالن  بداع واإلبت  ممارسة اإل

 شركات المحمول المقيدة من على شركتين القيمة السوقية لألسهم, لعينة اشتملت  على

قد  EGX30 بمؤشر والمدرجة المصرية بالبورصة لغ اجمالي األحداث, و ( 55) ب

, حيددث كددان ل ددركة موبينيددل 3102حتددى عددا  3102حدددث خددالل الفتددرة مددن عددا  

لغ قد ب عن األحداث, ف من اإلعالن  نه 23) )أورنج( النصيب األكبر  لن ع حدث مع  )

يان  ند الب في ب ل ركة موبينيل )أورنج( على موقع ال ركة وموقع البورصة المصرية 

صاالت) عدد األحداث ل ركة المصرية لالت لغ  ما ب حدث 02الصحفي لل ركات, ك  )

صحفي  يان ال ند الب في ب صرية  صة الم قع البور قع ال ركة ومو لى مو نه ع لن ع مع

لىالج في البحثعتمد , يلل ركات لي ع نب العم من  منهج ا حدث لمجموعة  سة ال درا

 األحداث التي أعلنت عنها شركات المحمول.

عن  أنهالتطبيقية,  البحثأظهرت نتائج  سهم لإلعالن  يوجد تأثير على سعر ال

كار بداع واإلبت صير  ممارسة اإل مدى الق لك على ال صيرة(وذ حدث ق فذة  مدى  )نا وال

ستنتج  , كما يوجد)نافذة حدث طويلة(الطويل ما ن نات م انخفاض طفيف فى ت تت البيا

 .ممارسة اإلبداع واإلبتكارمنه ثبات نسبى ألسعار األسهم بعد اإلعالن عن 
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Abstract 

The practice of creativity and innovation is the hallmark of 

business organizations, through which transformations have been 

achieved in all aspects of life, so leadership is undoubtedly one 

of the important gains in the business environment and society 

alike as it has become an effective means of competition, by 

adding value to products in the markets. 

This research aims to test the impact of the announcement 

of creativity and innovation practices on the market value of 

shares, for a sample that included two mobile companies listed 

on the Egyptian Stock Exchange and listed on the EGX30 index, 

the total of events (55) occurred during the period from 2013 to 

2018, where Mobinil was (Orange) has the largest share of 

announcing the events, it reached (42) an event announced for 

Mobinil (Orange) on the company's website and the Egyptian 

Stock Exchange website in the item of the press release of 

companies, and the number of events for Telecom Egypt reached 

(13) events announced on the site of The company and the 

Egyptian Stock Exchange site in the item press release of 

companies, is Extending the research in the practical aspect of 

the event study methodology to a group of events announced by 

mobile companies. 

Applied research results showed that there is an effect on 

the share price to announce entrepreneurial practices in the short 
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term (a short event window) and the long term (a long event 

window), and there is a slight decrease in the dispersion of data 

from which we conclude a relative stability of share prices after 

the announcement of The practice of creativity and innovation 

 أوالً: منهجية البحث

 مقدمة -1

ها  ها وأحجام ختالف أنواع لى ا فة ال ركات ع جه كا صر توا قت المعا في الو

سة  قوة وشرا يدة, و يا متزا ظواهر عالمية, من عولمة اقتصادية, وتطورات وتكنولوج

هذه ال ركات,  ما   حديات أ من الت يد  تي أظهرت العد مال, وال ئة األع في بي سة  المناف

كان  تالي  كاروبال قادة لإلبداع واإلبت ما  ال قدراتهم  اهت يز  هدف تعز لك ب مدراء, وذ وال

علددى اقتندداف الفددرف, ووضددع اإلسددتراتيجيات الالممددة التددي تمكددن منظمدداتهم مددن 

فددي يايددة األهميددة علددى  ممارسددة اإلبددداع واإلبتكددارمواجهددة هددذه التحددديات, وت عددد 

من  هو  ي مكّن ال ركة  ير, كمف سريعة التغ المستويين المحلي والعالمي, في ظل البيئة 

خالل التأ من  قلم مع هذه التغيرات, كذلك يمّكنها من الحفاظ على استمراريتها, وقوتها 

ما يجعل  من ال ركات م ها  بل يير ئة ق ها البي تي توفر إقتناف الفرف اإلستثمارية ال

فرف اإلستثمارية  ممارسة اإلبداع واإلبتكار في اكت اف ال سة  كائز الرئي أحد أهم الر

 . (0) النمو واإلستمرارية لل ركات في عالم األعمالالسبق و هاواستغاللها لينتج عن

عب  تعتبر القيمة السوقية لألسهم عنصراً مهماً للصناعة والمستثمرين, حيث تل

لك بالحصول  ية وذ في األوراق المال في اإلستثمار  لذي يريب  ستثمر ا دوراً هاماً للم

علددى أقصددى عائددد لمدخراتدده, ويقصددد بعمليددة اإلسددتثمار الطريقددة المتبعددة مددن قبددل 

كل المستثمر في تحديد األوراق المالية التي  في  ها, وحجم اإلستثمار  يتم اإلستثمار في

ضع  لك و لب ذ ستثمار, ويتط حددات اإل ضوء م في  ية,  هذه األوراق المال من  قة  ور

سياسة لإلستثمار, وتحليل األوراق المالية المتداولة, لتكوين محفظة األوراق المالية ثم 

هذه  هد ال ركات المصدرة ل لك تتع ضى ذ ها, وبمقت ييم أدائ ها وتق بدفع متابعت األوراق 
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لذلك,  قديم ضمان  ستثمر دون ت من الم موال  لى أ جزء من أرباحها نظير حصولها ع

مال هدذه  لى أع بة ع لك الرقا في ذ ما  ية, ب قوق الملك يع ح تع بجم كاً يتم باره مال باعت

 . (3)ال ركات من خالل مجلس اإلدارة الذي ي ارك في انتخابه

يراً  ولقد نالت األحداث المالية ويير المالية      ماً كب المن ورة عن ال ركات إهتما

باراً  قد تحمل أخ ها  ب أن تأثيرها على تحركات األسهم داخل األسواق المالية, حيث أن

يادة  لى م ية إ في النها جيدة أو سيئة تؤثر على المتعاملين في السوق المالي, مما يؤدي 

عرض والط فاض ال جة ارتفاع/انخ سوقية لألسهم نتي مة ال صان القي هذه أو نق لى  لب ع

فى  حدث  األسهم, وفقاً لتفسير هذه األحداث والتنبؤ بآثارها, ولذلك فإن التغيرات التى ت

قوع  من و ية قصيرة  ترة ممن خالل ف فورى أو  القيمة السوقية لألسهم والتي تتم ب كل 

ستثمرين  فإن الم الحدث, فإنها تؤثر على الفرف المستقبلية لألسهم المتداولة, وبالتالي 

بتقيدديم المعلومددات الناتجددة عددن هددذه األحددداث وتأثيرهددا علددى األداء الحددالى يقومددون 

به األحداث  لذى تلع والمستقبلى ألسهم ال ركة صاحبة الحدث, مما يؤكد أهمية الدور ا

 .(2) المالية والمعلومات المتاحة للمتعاملين فيه

ستثمرين تعتبر القيمة السوقية من أهم المؤشرات المالية المستخدمة من قبل الم

يق  عن طر سوقية لألسهم  مة ال يد القي يتم تحد مال, و لى أداء منظمات األع عرف ع للت

ية,  في األسواق المال يع وشراء األسهم  سطة ب تتم بوا تي  ها, وال العرض والطلب علي

نا  من ه ستقبلية لل ركة, و فتفسر أداء ال ركة في الماضي وتعمل على فهم الفرف الم

هو جاء اإلهتما  بالقيمة السوق سي  هدف األسا فإن ال ية لألسهم من قبل إدارة ال ركات 

فإن  يه  سوقية ألسهم ال ركات, وعل مة ال تعظيم ثروة المساهمين عن طريق ميادة القي

سة  عن ممار عالن  نه اإل بر ع قد يع مالك  ظر ال في ن سهم  سوقية لأل مة ال ظيم القي تع

ماد اإلبداع واإلبتكار, الذي يعتبر مصدراً لتقديم معلومات هامة  يمكن للمساهمين اإلعت

كون  سوقية ألسهم ال ركات لي مة ال عن القي بؤات  عليها والتي نجد أنها تسمح بتقديم تن

حث  هذه الب جاءت  هذا  سليمة, ل ستثمارية ال قرارات اإل خاذ ال لى ات قادراً ع ستثمر  الم

سوقية ألس مة ال لى القي كار ع هم الحالية لبيان تأثير اإلعالن عن ممارسة اإلبداع واإلبت

 ال ركات المدرجة بالبورصة المصرية.
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  مشكلـــــة البحث  -3

 للمعلومات الوحيد المصدر ليست ال ركات تن رها التي المالية التقارير تعتبر

ستثمر يحصل حيث لل ركة, اإلقتصادي الوضع على الحكم خاللها من يمكن التي  الم

 أدى وهذا, المالية القوائم في الموجودة البيانات إلى باإلضافة مالية يير معلومات على

نت سواء المعلومات من قدر أكبر على بالحصول المستثمرين اهتما  إلى ية كا  أو مال

ية يير بالمعلومات ويقصد ,(4)مالية يير ها المال مة أي أن ية معلو  ترى وصفية أو كم

ها ال ركة إدارة سعار على تأثير ذات أن لة ومن األسهم أ ية  المعلومات أمث ير المال ي

طور ال ركة, نمو مثل سمعة بال ركة خاصة اقتصادية معلومات( فاءة وت  ال ركة, ك

ستقبلية,  ال ركة طاإلدارة, خط مجلس ها ال ركة, الم تي ترعا ية ال األن طة الرياد

ها التابعة بالصناعة الخاصة التكنولوجية التغيرات عن معلومات  ال ركة, معلومات ل

 . (5) والعمليات التطويرية لمجتمع ال ركات( الجديدة, المنتجات عن

ية الورقة السهم يمثل سية المال ها  األسا مل علي يتم التعا تي   رأس سوق في ال

عاملون وي درك المصري, المال مالي أن في المت سوق ال مة ال ية القي سهم الحقيق  هي لل

قع الذي العائد على تتوقف التي السوقية قيمته سهم يدّره أن يتو جة ال قد نتي  امتالكه, و

يه يحصل الذي العائد يتتأثير مل عل سهم حا عادي ال  ال ركة له تتعرض حدث بأي ال

 عن خاصة معلومات تحمل قد األحداث هذه أن إذ خارجها, من أو ال ركة داخل سواء

شرة تصرح به أن تستطيع ال ل ركة مستقبل سوق مبا مالي, لل قو  لذلك ال قل ت  هذه بن

ية إشارات طريق عن المعلومات ثل مال يرات حدوث م عات تغ ية, أو في التومي  النقد

عالن أو أسهمها تجزئة أو المساهمين على أسهم توميع تائج إ عن  ن عالن  ها أو إ أعمال

 لل ركة. ممارسة اإلبداع واإلبتكار
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فيما يلي بعض األرقام والمؤشرات المستخرجة من القوائم المالية لشركة أورنج 

 4114:4112مصر لعامي 

 االرقام بالمليار                              (1جدول رقم)                             

 نسبة التغير زيادة/انخفاض 4114 4112 بيان

 )ميادة( %233 013352 93920 إيرادات

 )ميادة( %235 93929 93539 مجمل الربح

 )انخفاض( %0139 13259 13210 الخسائر

القيمة السوقية 

 لألسهم
 )ميادة( 3333% 093179 023122

 .اعداد الباحث باإلعتماد على القوائم المالية ل ركة أورنج مصرالمصدر:   

فيما يلي بعض األرقام والمؤشرات المستخرجة من القوائم المالية لشركة أورنج 

 4112:4112مصر لعامي 

 االرقام بالمليار(                                4جدول رقم)                          

 نسبة التغير زيادة/انخفاض 4112 4112 بيان

 )ميادة( %9393 73032 73719 إيرادات

 )ميادة( %2325 53152 23759 مجمل الربح

 )انخفاض( %99303 13352 03012 الخسائر

القيمة السوقية 

 لألسهم
 )ميادة( 0320% 093219 93292

 اعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالية ل ركة أورنج مصرالمصدر: 

قم )0/0يوضح الجدول رقم ) في 3/0( والجدول ر يادة  سبة الز بين ن فرق  ( ال

 {,3102حيث كانت الزيادة في عا   3102و  3102القيم السوقية بين كٍل من عامي 

والتددي بلغدددت 3102مقارنددة بزيددادة القيمددة السددوقية لألسددهم فددي عددا   %}3.33

مو %}0.20{ ترض ن من المف , مما يظهر جلياً في انخفاض القيمة السوقية لألسهم, و

 القيمة السوقية بمرور الوقت وأداء ال ركات.

يري  شكل تقر في  حث  في إطار البيانات األولية وفي ضوء صياية م كلة الب

مة يستطيع الباحث تحد ياس القي سير وق لل لتف يد م كلة البحث والتي تتمثل في وجود خ
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ها,  السوقية ألسهم ال ركات, نتيجة األحداث المالية ويير المالية المن ورة والمعلن عن

قد  ما  كار م بداع واإلبت عن ممارسة اإل مما يدعوا إلى ضرورة  معرفة تأثير اإلعالن 

بة  يساهم في إتزان في القيمة السوقية لألسهم, خالل اإلجا من  سيره  كن تف ما يم هذا  و

من خالله,  حث  صياية م كلة الب كن  لذي يم تالي وا ساؤل ال تأثير على الت جد  هل يو

  لإلعالن عن ممارسة اإلبداع واإلبتكار على القيمة السوقية لألسهم ؟.

 نموذج البحث -2

قم تتحدد متغيرات البحث التي يوضحها ال كل متوسط  ي حتسب حيث ,) 0(ر

لل ركات محل  اإلبداع واإلبتكارممارسة  عن وبعد اإلعالن قبل لألسهم السوقية القيمة

هذا اإلعالن,ومن ثّم معرفة مدى التغيّ  ,البحث عد  سوقية ب مة ال هدف  ر في القي لك ب وذ

 لألسهم. السوقية القيمة اإلبداع واإلبتكار علىممارسة  عن اإلعالن تأثير معرفة

 ( متغيرات البحث1شكل رقم )                                           

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 : إعداد الباحث.المصدر

 فــــــروض البحث  -4

 ألهداف وتساؤالتها, وتحقيقاً  البحث لم كلة السابق العرض ن خاللم       

 :يلي فيما اختباره إلى الباحث يسعى الذي الفرض  صياية     يمكن فإنه البحث,

 المتغير التابع المتغير المستقل

 القيمة السوقية

اإلعالن عن 
ممارسة اإلبداع 

 واإلبتكار

متوسط القيمة السوقية لألسهم "قبل" 
   ممارسة اإلبداع واإلبتكاراإلعالن عن 

متوسط القيمة السوقية لألسهم "بعد" 
   ممارسة اإلبداع واإلبتكاراإلعالن عن 
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  "ال يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية لإلعالن عن "اإلبداع واإلبتكار

 على متوسط القيمة السوقية بعد اإلعالن مقارنة بها قبل نفس اإلعالن.

 

 أهّميــــة البحث  -5

 األهمية العلمية  -أ

هذه  ها  يز ب تي تتم نب ال تنصب أهمية البحث من الناحية األكاديمية علي الجوا

 تتمثل في التالي:   لبحث والتي ا

  تنميددة المتغيددرات التددي يمكددن أن يسسددتخدمها البدداحثون لدراسددة عالقددات

صناعة  في  سواء  فة,  نواتج ممارسة اإلبداع واإلبتكار والمتغيرات المختل

 خدمة الهاتف المحمول أو أي صناعة خدمات أخرى.

  موضوع تتناولالمستقبل  في أخرى لدراسات قاعدة البحث هذه قد ت كل 

سهم سوقية لأل مة ال لى القي كار ع بداع واإلبت سة اإل عن ممار عالن   اإل

 لقطاعات أخرى.

 األهمية العملية  -ب 

 ها:تبرز أهمية البحث من الناحية التطبيقية في أن

 ضح سهم تو سوقية لأل مة ال ستجابة القي عالن ا سة عن لإل بداع  ممار اإل

كار ية ,واإلبت ستثمرين وتوع يادة الم ية ثروتهم وم قاييس عن المعلومات  م

ضاً  األسهم, كين وأي هور تم ية باألسواق المحيط الجم  اإلستفادة من المال

 .البحث هذه خالل إليها التوصل يتم التي النتائجب

   مة البحث هذه تهتم عن  بمعلو كاراإلعالن  بداع واإلبت ها اإل مة  وعالقت بالقي

 يفيد قد بدوره عليها, وهذا الحصول للمستثمرين يمكن التي السوقية لألسهم,

يد في القرار اإلستثماري متخذ ئدة مدى تحد مة, هذه فا ية وفي المعلو  إمكان

 .عند اتخاذ القرار اإلسستثماري عليها اإلعتماد

 في أنها أيضاً  البحث تبرم أهمية هذه ستها ذات األسبقية   تأثير درا اإلعالن  ل

 المدرجة ال ركات ألسهم السوقيةالقيمة  علي عن ممارسة اإلبداع واإلبتكار
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ية من نوعية إضافة يعتبر وهذا األوراق المالية المصرية, بورصة في  الناح

 .والتطبيقية األكاديمية

 

 أهـــــــــــداف البحث  -6

 التالية: األهداف تحقيق إلى البحث الباحث من خالل هذه يسعى    

 التعرف على مفهو  ممارسة اإلبداع واإلبتكار. -0

 التعرف على المفهو  والعوامل المؤثرة فى القيمة السوقية لألسهم.  -3

التعرف على تأثير اإلعالن عن ممارسة اإلبداع واإلبتكار على القيمة السوقية  -2

 لألسهم.

المدرجة في بورصة  المحمول شركات أسهم أسعار إستجابة التعرف على مدى  -2

 رسة اإلبداع واإلبتكار.لإلعالن عن مما األوراق المالية المصرية

 

 ثانياً: اإلطار النظرى للبحث

 ممارسة اإلبداع واإلبتكار -1

تعريددف اإلتحدداد األوروبددي لريددادة األعمددال أن اإلبددداع واإلبتكددار عبددارة عددن 

مزج  يق  عن طر ما  طوير ن اط   من إن اء أو ت األفكار التي يمكن تطبيقها بما تمكن 

, وأن الممارسددات تعنددي (7)جديدددة أو قائمددةاإلبددداع واإلبتكددار, وذلددك ضددمن مؤسسددة 

كار,  بداع واإلبت لة اإل "أن طة م جربة تم استخدامها بنجاح من قبل ال ركات" أي مزاو

تي يهدتم بهدا المسدتثمرون فدي أسدواق  صد بداإلعالن تدوفير وإتاحدة المعلومدات ال ويق

ساعد ا ما ي عن ال ركات ب مة  مات المه فة المعلو ستثمر األوراق المالية, وإعالن كا لم

هذا  ها, و سب ل سعر المنا قدير ال نة وت ية معي علي اتخاذ قرارات بيع أو شراء ورقة مال

في  ية لل ركات المدرجة  قوائم المال خالل ال من  اإلعالن إما أن يكون إعالناً مالياً يتم 

سهم سعر أ تؤثر على   السوق المالي أو إعالناً عن معلومات وقرارات جوهرية هامة 

 .(9)رجة في السوق الماليتلك ال ركات المد
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( أن اإلبداع هو أية فكرة ت طبّق أو منتج لدى ال ركة ي نظر إليه أنه 3115ذكر )آيت 

, وي عد اإلبداع الخطوة األولى لالبتكار, حيث ي سهم في نجاح المنظمة على (2)جديد

من عملية صنع القرار من خالل ت جيع العصف الذهني كأحد  المدى الطويل,  ويحسن

  (9)أساليب تطوير األفكار واستنباط أفكار جديدة

اإلبتكار على أنه  (01)(Dess, Gregory,&Kamatigam, C.,2017ي عّرف )

اإلستعداد واإلنخراط في السلوكيات اإلبداعية من الناحية التجريبية من خالل إدخال 

ثر أهمية منتجات جديدة عبر البحث والتطوير في العمليات, حيث أنه أحد العوامل األك

في تحقيق أن طة وأداء المنظمات, كما أنه العملية التي تجلب األفكار الجديدة لحل 

عن الدعائم الرشيدة في العالقات العامة بالبنوك,  (00)الم كالت,  ولقد عبر)ال عراوي(

اإلبداع واإلبتكار هي التي تعتمد على  ممارسة اإلبداع واإلبتكار, إذ أنه جمع بين 

 .ةكممارسة واحد

ممددا سددبق يتضددح أن هندداك بعددف التقددارأ فددي المعنددى أو المضددمون لإلبددداع 

واإلبتكار, ذلك ألن اإلبتكار متولد من اإلبداع أو أن اإلبداع يعتبر خطوة أولى لإلبتكار 

 لذلك فإن اإلبداع واإلبتكار وجهين لعملة واحدة.

 القيمة السوقية للسهم -4

عن تالقي القيمة السوقية للسهم هي سعر بيع  األسهم في سوق التداول, الناتج 

مستويات العرض )عدد األسهم المعروضة للبيع من قبل المتعاملين بسوق التداول عند 

بل  من ق شرائها  لوأ  سهم المط عدد األ لب ) مع الط فة (  سعرية المختل ستويات ال الم

ثل إجما ما يم فة( ب سعرية المختل ستويات ال ند الم ياً المتعاملين بسوق التداول ع عاً لحظ

سب  تدفقات المكا سوقية على  مة ال مالي وتتوقف القي سوق ال خل ال سهم دا حول قيمة ال

لك  صة بت خاطرة الخا بار الم في اإلعت مع األخذ  ستقبل  في الم ستحدث  تي  المتوقعة ال

 .(03)المكاسب

 لألسهم السوقية القيمة على المؤثرة العوامل  -أ

عرض يتحدد سعر السهم في السوق كأي نوع من السلع  قوى ال عل  من تفا انطالقاً 

لى لب ع ته  والط تنخفف قيم ندما  عين ع سهم م لى  لب ع فع الط يه يرت سهم, وعل ال
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ندما  توامن ع سعر ال قق  سعره, فيتح فع  ندما يرت يه ع لب عل ينخفف الط سوقية, و ال

بة يات المطلو ساوى الكم يات المعروضة,  يتساوى العرض مع الطلب, أي تت مع الكم

ثل عين فكلما كان هناك تما سهم م حول خصائص  ستثمرين  بين الم فاق  كان  وات ما  كل

ختالف  ناك ا كان ه ما  منحنى الطلب أفقي وهذا بالطبع عند مستوى عرض معين, وكل

حداره  بين المستثمرين حول سهم معين كلما أدى ذلك إلى ميادة ميل منحنى الطلب وان

مات من أعلى إلى أسفل بدرجة ميل معينة,  وربما يرجع هذا إلى  ية المعلو نوعية وكم

ثل إجماع  سهم ال يم حالي لل سوقي ال سعر ال ما أن ال التي يحصل عليها المستثمرون, ك

ستثمر  هو الم حدي, و ستثمر ال نه يعكس رأي الم سهم, ولك السوق عن سعر التوامن لل

الددذي يريددب فددي امددتالك السددهم إذا مددا ارتفددع سددعره ولددو ب ددكل ضددئيل عددن السددعر 

  .(02)الحالي

مستثمرون في األسواق المالية إلى كثير من المعلومات لمساعدتهم في يحتاج ال

اتخاذ القرار الصحيح لالستثمار الجيد, ومن أهم هذه المعلومات حجم العرض والطلب 

مات  ية والمعلو تدفقات النقد قة بال مات المتعل لى المعلو المتوقع على األسهم باإلضافه إ

هم الحقيقي, ولذلك فإن القيمة السوقية لألسهم المحاسبية التي تساعد في تحديد سعر الس

تي  باح ال يادة األر يمكن أن تتغير, فإذا ارتفعت القيمة السوقية لألسهم يؤدي ذلك إلى م

 يحصل عليها المستثمر, وإذا هبطت القيمة السوقية لألسهم فسيحدث خسائر للمستثمر.

م وهى االسمية القيمة تسمى متساوية بقيمة األسهم تصدر نة ةالقي  على المدو

مة فى تتمثل أخرى قيماً  السهم يكتسب الوقت وبمرور ,السهم ية القي تى الدفتر بر  وال تع

خرى الملكية, وقيمة حقوق أو ال ركة أصول صافى قيمة عن جة سوقية أ مل نتي  لعوا

قد األوراق سوق فى كثيرة تتفاعل ية, و قل المال يد أو ت مة تز سوقية القي مة عن ال  القي

 :(02)عديدة منها لعوامل نتيجة االسمية

ها المحتمل منها, واألرباح والمومعة سنوياً  المحققة األرباح  ستقبل فى تحقيق  ,الم

بة مستقبالً, ومدى ال ركة تحققه أن الممكن من الذى والنمو ستثمرين ري  فى الم

نة شركة فى االستثمار مل معي سية والعوا مل المصاحبة النف  لذلك, والعوا

ناخ على تؤثر والتى والمتوقعة السائدة اإلقتصادية عا  الم ية,  من لالستثمار ال ناح
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ها تصريف إمكانية وعلى أخرى ناحية من لإلنتاج الالممة التكاليف وعلى  منتجات

 تصويرها ومدى ال ركة تصدرها التى المالية البيانات دقة ثالثة, ومدى ناحية من

 .واستعابها فهمها وسهولة لل ركة المالى للواقع

, أن القيمة السوقية لألسهم تتتأثير بالعديد من  عوامل, (05)(3113)والء,وتضيف 

 :وهذه ال يمكن إحصاؤها, إال أنها ت  ير إلى بعف من هذه العوامل

 .توقعات المستثمرين لربح ال ركة في المستقبل وبالتالي التنبؤ بربحية السهم -

 .التنبؤ بمقدار األرباح المتوقع توميعها  -

دية والسياسية المتوقعة, عادة ما يدخل هذه العوامل عنصر الظروف االقتصا  -

ضافة للظدروف العامدة  لى التحليدل السدليم, باإل شاعات وعدد  االعتمداد ع اإل

 السائدة في السوق. 

باح المخصصة  سبة األر ضاً بن تأثير أي سوقية تت مة ال فإن القي باإلضافة إلى ماتقد  

قدرة ستثمرين للتوميع, و بؤ على الم مة التن ستقبالً, واألحداث األسعار بقي قع م  المتو

 المستثمرين المالية, وتصورات وإنطباعات التحليالت ضوء على المستقبل فى حدوثها

 . )07)اإلستثمار قرارات إتخاذ فى

سهم   سوقية لل مة ال لى القي مؤثرة ع من خالل العرض السابق لبعف العوامل ال

يد  يمكن القول أن القيمة السوقية للسهم تظل تتتأثير بالعديد من العوامل, بل إنها في تزا

 مستمر في ظل المستجدات المتالحقة في بيئة األعمال.

 عالقة اإلعالن عن ممارسة اإلبداع واإلبتكار بالقيمة السوقية لألسهم -ب

اإلبداع  في كبير لديها استثمار التي ال ركات أن الدراسات من العديد أظهرت

اإلبداع  على تنفق ال التي بال ركات مقارنة أفضل مالي على أداء واإلبتكار حصلت

 مبيعات السوق, نمو معدل متوسط من أعلى مبيعات نمو معدل كما حققت واإلبتكار,

 اإلستثمار بين إيجابية عالقة هناك أن أكدت دراسات التيال إليه ذهبت ما ذلك ويعزم

 عنها أعلنت المحاسبية" التي "ذات اإلبداع واإلبتكار" "واألرباح الم روعات في

يؤديه اإلعالن عن  الدور الذي ي ظهر مما السنوية, تقاريرها في ال ركات
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 سوق تنمية ويير المالية في المالية التقارير الممارسات اإلبداعية واإلبتكارية في

من حيث توفير الكثير من المعلومات المختلفة عن أن طة ال ركات  المالية األوراق

 من خالل اإلستفادة من , لألسهم والقيمة السوقية كاتال ر ربحية وتأثير ذلك على

 التقارير المالية, ودّعم في ويير المحاسبية المعروضة المحاسبية المعلومات قيمة

 اإلستثمار بين إيجابية وجود, عالقة نتائجها أظهرت الدراسة التي العالقة هذه ِمثل

واإلبتكار والقيمة السوقية لهذه التي ت علن عن ممارستها لإلبداع  ال ركات في أسهم

 . )09)اإلستثمار األسهم نتيجة االستثمار فيها

 ومؤثرة قوية هاارواستمر بقائها جاهدة في المحافظة على الناجحة ال ركات تسعى

صبح بل اإلقتصادية, الكفاءة حد تقف عند أال عليها مما يوجب األسواق, في بداع  ي  اإل

كار يد اإلبت سمات ضمن والتجد يزة ال ها المم نتجات من  لم  كٌل  سمح  وخدماتها, حيث ي

ية التغييرات مع بالتّكيف لل ركات اإلبداع واإلبتكار ساعد ها سريع ب كل البيئ  في وي

ية على الحصول من ال ركات يمّكن مما الجديدة, واألسواق المنتجات إكت اف  الحما

 .المستقرة يير البيئة والتكيف مع

من يحتوي اإلعالن عن األن طة  التي تمارسها ال ركة على معلومات يير مالية, 

سية  إنتاج, تسويق, صادية والسيا ظروف االقت من ال كل  يل  لى تحل تخزين, باإلضافة إ

المسددتقبل باإلضددافة إلددى المجددالت الماليددة  التددي ذات الصددلة بن دداط ال ددركة فددي

المتخصصددة, التددي تعددد كددذلك مصدددراً للمعلومددات, ن ددرات سددوق رأس المددال, 

كن والم لذلك يم علومات التي توفرها المواقع اإللكترونية الخاصة بأسواق رأس المال, 

سوق في  عاملين  يد  القول بأن المعلومات المتاحة تساعد المت ية على تحد األوراق المال

ها ألن  معدل العائد المطلوأ على االستثمارات المختلفة وفقاً لدرجة الخطر المرتبطة ب

في ضوء قرارت االستثمار في األور خذ  تي تت صادية ال قرارات االقت من ال ية  اق المال

كددل ذلددك يؤكددد أن القيمددة السددوقية لألسددهم تتتددأثير  الماليددة المن ددورة, المعلومددات

 . (02)بالمعلومات المالية ويير المالية, ودرجة ن رها
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  بحثمنهجية الثالثاً: 

سوف يعتمد الباحث إتباع المنهج الوصفي في عرض البيانات والمنهج 

 التطبيقية. البحث, وفيما يلي عرض لمنهجية البحثالتحليلي في تحليل نتائج 

 من خالل العناصر التالية البحثوسوف يستعرض الباحث منهجية 

 

 نوع ومصادر البيانات -1

 البيانات الثانوية -أ

العلمية المختلفة, واألبحاث العلمية المن ورة  المراجعوهى بيانات من ورة, مثل 

, ولقد قا  الباحث البحثفى الدوريات العلمية, واإلحصائيات المن ورة لل ركات محل 

علن عنها على مواقع  بالحصول على البيانات الثانوية من الن رات والتقارير الم 

 ركات, والمتمثلة في ال ركات وموقع البورصة المصرية في بند البيان الصحفي لل

 .ممارسة اإلبداع واإلبتكارمجموعة من اإلعالنات عن 

 طرق جمع البيانات  -ب

مجموعة من اإلعالنات التي قامت ال ركات محل  على البحثاعتمدت     

بن رها على موقعها اإللكتروني والمن ورة أيضاً على موقع البورصة  البحث

المصرية في البيان الصحفي لل ركات وكذلك التحركات اليومية للقيمة السوقية 

لألسهم حول تاريخ كل اعالن لحساأ متوسط القيمة السوقية قبل وبعد اإلعالن, 

 ومعرفة مدى التغير في القيم السوقية لألسهم.

  البحثوعينة  مجتمع -ج

كون مع يت شركات  األحداث مجموعة من البحث مجت ها  نت عن تي أعل ال

طرح المحمول التي سهمها ت تداول أ ية لل ية األوراق بورصة في العاد المصرية,  المال

  .3102عا   حتى 3102عا   من الزمنية الفترة في البحث تطبيق تم وقد
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حداث فتتمثل البحث عينة أما تي في األ كّون ال مع ت ها,  مجت حثمن تي الب توافر وال  ت

 :التالية الشروط فيها

 كون أن ي ترط سهم لل ركات ي لة أ ية األوراق سوق في متداو في مؤشر  المال

EGX30 تي منها بال ركات تعلق ما األحداث من ي ستبعد ثم ومن سهم لديها ليس ال  أ

  .المالية األوراق سوق في متداولة

 تي بال ركات تتعلق أن األحداث في ي ترط ناك كان ال سهمها على تداول ه  في أ

 .3102إلى  3102 خالل الفترة المالية األوراق سوق

 لق ما األحداث من ستبعدي   كذلك ها يتع تي بال ركات من ها ال حداث ل             أ

يادة أو األرباح توميع أو األسهم كتقسيم ( م وشة مال رأس م ترة خالل  )ال  حول الف

 يو  بعد اإلعالن عن الحدث(. 05قبل اإلعالن عن  الحدث ويو   05 ( الحدث

  البحثحـــــــدود   -4

 الحدود الموضوعية -أ

ها ال ركات محل  البحثاقتصرت هذه  نت عن تي أعل حثعلى األحداث ال  الب

قع 3102, عا  3102خالل الفترة مابين عا  نة علي مو , في الن رات الصحفية المعل

قع البورصة  صحفي لل ركات والمن ور على مو يان ال في الب ال ركة وكذلك المعلنة 

 المصرية.

 الحدود المكانية  -ب

سوف يقتصر الباحث في الجانب التطبيقي للدراسة الحالية على سوق األوراق 

في  EGX30المالية المصري وبالتحديد على ال ركات المدرجة في مؤشر البورصة 

يه  عدد ال ركات ف لغ  لذي يب مول وا فون المح شركات التلي طاع  شركة  2ق شركات )

شركة المصرية لإلتصاالت" ياً",  فون  WEموبينيل "أورانج حال شركة فودا ياً",  حال

مصر, وشركة إتصاالت مصر( تم استبعاد شركتي فودافون مصر واتصاالت مصر 

من  تداول  من ال فون  شركة فودا وذلك ألنهما يير مدرجتين في المؤشر حيث خرجت 

تداول EGX30مؤشر البورصة المصرية  يتم ال لم  شركة اتصاالت مصر  كذلك  , و

 .البحثعليها خالل الفترة محل 
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 الحدود الزمنية  -ج

عا   3102خالل الفترة من عا    البحثسوف يتم إجراء  لى  قد 3102إ  . )و

من  7تم اختيار  ها  عن يير ثر  ترة األك هي الف سة و ية للدرا ية متتال ترة ممن سنوات ف

 الفترات التي أعلنت ال ركات خاللها عن أن طتها الريادية( .

 التطبيقيةأساليب التحليل اإلحصائي للدراسة  -2

بهدف مراجعة وتبويب (SPSS) سيقو  الباحث باستخدا  البرنامج اإلحصائي        

البيانات وتنظيمها وتصنيفها وتلخيصها وعرضها بطريقة واضحة وحساأ المقاييس 

اإلحصائية المختلفة ولذلك تم استخدا  الوسائل التالية, وهي الجداول, والمقاييس اإلحصائية 

 حراف المعيارى, معامل اإلختالف, اإللتواء".الوصفية مثل"اإلن

 البحثخالل فترة  ممارسة اإلبداع واإلبتكاريعتمد الباحث على كل من اإلعالنات عن       

والمن ورة على موقع ال ركات, والمن ورة أيضاً علي موقع البورصة المصرية في البيان 

 ركات, وسوف يتم الحصول الصحفي لل ركات, وكذلك تحركات القيمة السوقية ألسهم ال

عليها من البورصة المصرية, عن طريق خطاأ "تسهيل مهمة" موجه من إدارة الدراسات 

 العليا بالكلية, إلى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

 Descriptive Analysisالتحليل الوصفى  -أ

يهدددف اإلحصدداء الوصددفي إلددى وصددف مجموعددة مددن البيانددات وتنظيمهددا 

وتصنيفها وتلخيصها وعرضها بطريقة واضحة وحساأ المقاييس اإلحصائية المختلفة 

 .البحثلوصف متغير أو أكثر في مجتمع  

حثيستخدا  التحليل الوصفى لمعرفة الفروق الظاهرة بين ال ركتين محل   الب

ممارسددة اإلبددداع ر األسددهم قبددل وبعددد اإلعددالن عددن وكددذلك الفددرق بددين متوسددط سددع

كار مدى  واإلبت لى ال يا , وع سة أ خالل خم صيرة(  حدث ق صير)نافذة  مدى الق لى ال ع

 الطويل )نافذة حدث طويلة( خالل خمسة ع ر يوماً وكانت النتائج كما يلى:

  بل يل ق سهم شركة موبين الجدول التالى يوضح اإلحصاءات الوصفية ألسعار أ

 بخمس أيا  المدى القصير )نافذة حدث قصير(.  ممارسة اإلبداع واإلبتكاروبعد اإلعالن عن 
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 بخمسة أيا  ممارسة اإلبداع واإلبتكار( اإلحصاءات الوصفية  قبل وبعد اإلعالن عن 2) جدول رقم

اإلنحراف  الوسط 

 المعيارى

معامل 

 اإلختالف

 التفلطح اإللتواء

 شركة موبينيل قبل وبعد اإلعالن عن الحدث بخمسة أيام

 2.972 0.729 1.207 5229093901 03950032552 قبل

 2.129 0.599 1.223 5102293293 02002233912 بعد

 شركة المصرية لالتصاالت قبل وبعد اإلعالن عن الحدث بخمسة أيام

 1.750- 1.220- 1.002 3519215732 30122993922 قبل

 0.310- 1.595- 1.037 3772299235 30132217191 بعد

 .إعداد الباحث باالعتماد على نتائج اإلحصاء المصدر:

 من الجدول السابق نجد أن: 

  عن عالن  عد اإل يل ب سهم ل ركة موبين سعر ال سط  فى متو يادة  ناك م سة ه ممار

كار بداع واإلبت فى ال ركة  اإل سهم  سعر ال سط  فى متو صغير  فاض  ما حصل انخ بين

 المصرية لالتصاالت.

  فى ما ماد الت تت  يل بين سبة ل ركة موبين نات بالن فى ت تت البيا فاض  ناك انخ ه

يارى  حراف المع خالل اإلن من  لك  ياس ذ كن ق صاالت ويم سبة ل ركة ات نات بالن البيا

 ومعامل اإلختالف.

  حدث, حيث عن ال عد اإلعالن  بل وب ال يوجد تأثير على اتجاه اإللتواء أو التفلطح ق

شارة  نت ا يل وكا حدث ل ركة موبين عن ال عد اإلعالن  بل وب بة ق شارة موج نت اإل كا

عد اإلعالن  بل وب صاالت ق اإللتواء وكذلك التفلطح سالبة بالنسبة ل ركة المصرية لالت

 .ممارسة اإلبداع واإلبتكارعن 
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بخمسة  ممارسة اإلبداع واإلبتكار( اإلحصاءات الوصفية  قبل وبعد اإلعالن عن 2جدول رقم)

 ع ر يوماً 

اإلنحراف  الوسط 

 المعيارى

معامل 

 اإلختالف

 التفلطح اإللتواء

 شركة موبينيل قبل وبعد اإلعالن عن بخمسة أيام

 5.373 3.029 1.292 5029552231 02129132229 قبل

 2.175 0.723 1.221 2933575222 03925922255 بعد

 شركة المصرية لالتصاالت قبل وبعد اإلعالن عن بخمسة أيام

 1.979- 1.312- 1.022 3901239527 30133527952 قبل

 0.312- 1.733- 1.021 3929999703 30107291179 بعد

 إعداد الباحث باالعتماد على نتائج اإلحصاء المصدر:

الجدول السابق يوضح اإلحصاءات الوصفية ألسعار أسهم شركة موبينيل قبل 

كاروبعد اإلعالن عن  بداع واإلبت يل  ممارسة اإل مدى الطو لى ال ماً ع سة ع ر يو بخم

 )نافذة حدث طويلة(, فمن الجدول السابق نجد أن:

  كذلك ال دركة يل و سهم ل ركة موبين سعر ال سط  فى متو يف  فاض طف ناك انخ ه

 . ممارسة اإلبداع واإلبتكارالمصرية لالتصاالت  بعد اإلعالن عن 

  سبة ل ركتى نات بالن فى ت تت البيا حثهناك انخفاض  من  الب لك  ياس ذ كن ق ويم

 خالل اإلنحراف المعيارى ومعامل اإلختالف.

  اإللتواء أو التفلطح قبل وبعد اإلعالن, حيث كانت اإلشارة ال يوجد تأثير على اتجاه

لتفلطح  كذلك ا تواء و شارة اإلل نت ا يل وكا عن ل ركة موبين موجبة قبل وبعد اإلعالن 

عن  عد اإلعالن  بل وب صاالت ق سبة ل ركة المصرية لالت بداع سالبة بالن سة اإل ممار

 .واإلبتكار

سعر  من اإلحصاءات الوصفية السابقة يمكن استنتاج  فى  يف  ّر طف وجود تغي

عن  عد اإلعالن  بل وب نات ق فى البيا حراف  سهم والت تت أو اإلن بداع األ سة اإل ممار

كار بداع  واإلبت عن ممارسة اإل لى وجود عالقة لإلعالن  بدئ ع شر م ما يعطى مؤ م

 .البحثواإلبتكار على ال ركتين محل 
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 شرات العامة التاليةمن اإلحصاءات الوصفية السابقة يمكن استنتاج بعض المؤ  

وذلك  ممارسة اإلبداع واإلبتكاريوجد تأثير على سعر السهم بسبب اإلعالن عن  -0

 على المدى القصير والمدى الطويل.

يوجد انخفاض طفيف فى ت تت البيانات مما نستنتج منه ثبات نسبى ألسعار  -3

 .ممارسة اإلبداع واإلبتكاراألسهم بعد اإلعالن عن 

 paired T testاختبار ت لعينتين مرتبطتين  -ب

بين قيم نفس العينة قبل وبعد حدث  يستخد  هذا اإلختبار لقياس الفرق المعنوي

ياس  يق ق عن طر نة  فردات العي بين م معين, ويمكن معرفة مدى االتفاق او اإلختالف 

من  قل  لك على  %5مستوى المعنوية حيث انه اذا كان مستوى المعنوية ا وجود دل ذ

 تباين بين قيم العينة قبل وبعد الحدث.

حيث  من خالل اختبار ت لعينتين مرتبطتين يمكن اختبار الفرض الرئيس للدراسة,     

لة إحصائية لإلعالن  تأثيرينقسم الفرض الرئيس للدراسة والقائل )يوجد  نوي ذو دال مع

بل  ممارسة اإلبداع واإلبتكارعن  ها ق نة ب عد اإلعالن مقار على القيمة السوقية لألسهم ب

 نفس اإلعالن( إلى ثالثة فروض فرعية سيتم إختبار كل فرض منهم على حدة كما يلى:

 

 الفرض الفرعى األول -أ

لة  تأثيريتم اختبار مدى صحة الفرض الفرعى األول والقائل )يوجد      نوي ذو دال مع

صائية  بإح سة اإل عن ممار كارلإلعالن  عد  داع واإلبت سوقية ب مة ال سط القي لى متو ع

اإلعددالن مقارنددة بهددا قبددل نفددس اإلعددالن( عددن طريددق اختبددارات لعينتددين مددرتبطتين 

Paired T test   صاالت يل والمصرية لالت شركتى موبين فى  لك ألسعار األسهم  وذ

يا  على المدى القصير )خمسة أيا  قبل اإلعالن عن اإلبداع واإلبتكار, وكذلك خمسة  أ

بداع  عن اإل بعد نفس اإلعالن( أَما على المدى الطويل )خمسة ع ر يوماً قبل اإلعالن 

 واإلبتكار, وكذلك خمسة ع ر يوماً بعد نفس اإلعالن( كما يلى:
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  المدى القصير 

على القيمة  ممارسة اإلبداع واإلبتكاراالعالن عن  تأثير( تحليل اختبار ت لقياس 5جدول رقم )

 السوقية لألسهم

معامل  المتوسط الحدث الشركة

 اإلختالف

مستوى  قيمة ت

 المعنوية

قبل  موبينيل

 الحدث

03950032552 1.207 03.573 1.111 

 1.223 02002233912 بعد الحدث

المصرية 

 لالتصاالت

قبل 

 الحدث

30122993922 1.002 -7.371 1.11 

 1.037 30132217191 بعد الحدث

 إعداد الباحث باالعتماد على نتائج اإلحصاء المصدر:

 من التحليل السابق نستنتج اآلتى:

  مما يؤكد وجود فرق معنوى بين سعر  1.15الختبار ت أصغر من قيمة المعنوية

 ممارسة اإلبداع واإلبتكار السهم قبل وبعد اإلعالن عن

 االرتفاع بالنسبة ل ركة موبينيل بينما يميل إلى  اتجاه سعر السهم يميل إلى

 االنخفاض فى المصرية لالتصاالت .

  مما يدل على وجود ت تت  1.7معامل اإلختالف قبل وبعد اإلعالن, أقل من

  منخفف وثبات نسبى فى سعر األسهم على المدى القصير والمتمثل فى خمسة أيا .

  المدى الطويل 
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على القيمة  ممارسة اإلبداع واإلبتكاراالعالن عن  تأثيرحليل اختبار ت لقياس ت (6جدول رقم)

 السوقية لألسهم

معامل  المتوسط الحدث الشركة

 اإلختالف

مستوى  قيمة ت

 المعنوية

قبل  موبينيل

 الحدث

02129132229 1.292 -01.092 1.111 

 1.221 03925922255 بعد الحدث

المصرية 

 لالتصاالت

قبل 

 الحدث

30133527952 1.021 -2.102 1.111 

 1.022 30107291179 بعد الحدث

 إعداد الباحث باالعتماد على نتائج اإلحصاء المصدر:

 من التحليل السابق نستنتج اآلتى:

  مما يؤكد وجود فرق معنوى بين سعر  1.15قيمة المعنوية الختبار ت أصغر من

 على المدى الطويل اإلبداع واإلبتكارممارسة االعالن عن السهم قبل وبعد 

  ممارسة اإلبداع على  المدى الطويل يوجد انخفاض فى سعر السهم بعد االعالن عن

 .البحثوذلك ل ركتى  واإلبتكار

  مما  1.7أقل من  ممارسة اإلبداع واإلبتكارمعامل اإلختالف قبل وبعد اإلعالن عن

سهم على المدى الطويل يدل على وجود ت تت منخفف وثبات نسبى فى سعر األ

 والمتمثل فى خمسة ع ر يوما.
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 النتائج  والتوصياترابعاً: 

 

 النتائج -أ

بداع  تأثيريوجد  -0 عن ممارسة اإل جة لإلعالن  سهم نتي سوقية  لل مة ال لى القي ع

 واإلبتكار وذلك على المدى القصير والمدى الطويل.

سبى ألسعار   -3 بات ن يوجد انخفاض طفيف فى ت تت البيانات مما نستنتج منه ث

لى  األسهم بعد اإلعالن عن ممارسة اإلبداع واإلبتكار, تائج إ وبالتالي ت ير الن

جل  تأثيرضعف ت في األ نة  حداث المعل صرية باأل ية الم سوق األوراق المال

 الطويل.استجابة السوق لتلك األحداث في األجل  القصير, مع

عن ممارسة  -2 عد اإلعالن  بل وب سهم ق وجود فرق معنوى بين القيمة السوقية لل

كار بداع واإلبت بات  اإل جود ث صير وو مدى الق لى ال سعر األسهم ع فى  سبى  ن

سوقية  مة ال طاً للقي صعوداً أو هبو حدداً  هاً م جد اتجا نه ال يو ما أ يل, ك والطو

كا بداع واإلبت عن ممارسة اإل عد االعالن  سهم ب سوقية لل مة ال يث أن القي ر, ح

مة  ما انخفف القي فة بين سبة طفي عت بن قد ارتف يل  سبة ل ركة موبين سهم بالن لل

 السوقية لسهم ال ركة المصرية لالتصاالت.

 التوصيات -ب

المعلومات التي يجب اإلعالن عنها, وممن اإلعالن عن  إهتما  ال ركة بجودة -0

مات لك المعلو فرد "ت ستثمر ال لى الم في ت وع حث  مراد الب صيل ال ركة ال فا

مات  ما  بالمعلو كذلك االهت سمعة ال ركة, و ما  ب نى االهت ها بمع االستثمار في

 السهم. يير المالية وما ت ير إليه هذه المعلومات وتأثيراتها على أسعار

عف  -3 سير ب كذلك تف القيا  بن ر ملحقات توضيحية لتفسير المعلومات المالية, و

الماليددة, كمددا يوصددي الباحددث المتعدداملين بسددوق والمعلومددات ييددر  األحددداث

يز ال فافية  خالل تعز من  لك  ته وذ يادة كفاء األوراق المالية العمل من أجل م

 .في اإلعالن وتعميق الوعي االستثماري
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االهتما  بالدراسات األكاديمية من قبل سوق األوراق المالية وتثقيف  -2

ت التي تتداول أسهمها في بمتابعة المواقع اإللكترونية لل ركاالمستثمرين 

 متابعة والتحقق من صحة األخبار المتداولة.الو ,سوق األوراق المالية
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