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أثر االندماج على أداء عوائد أسوم الشركات الداجمة
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ملخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة أثر االندماج عمى أداء عوائد أسيم الشركات الدامجة المدرجة في بورصة

عمان بتطبيق منيجية دراسة الحدث ،وتم استخدام أسعار اإللغقاق اليومية والشيرية لمؤشري بورصة عمان

وىما أسعار األسيم المرجح ولغير المرجح بالقيمة السوقية ،كما وتم استخدام أسعار أسيم الشركات الدامجة

خقال الفترة الممتدة من  ،9312-9331وأظيرت نتائج الدراسة عمى المستوى القصير أن ىناك متوسط عوائد
تراكمية موجبة لغير عادية معدلة بمخاطر السوق وذات داللة إحصائية قبل يوم واحد من إعقان الدمج،

لذلك يوجد ىناك فرصة أمام المستثمرين من تحقيق عوائد لغير عادية ،وباستخدام استراتيجية الشراء واالمتقاك

فقد أظيرت الدراسة وجود عوائد سالبة طويمة األجل ولكنيا ليست ذات داللة إحصائية  ،وتوصي الدراسة

بشراء أسيم الشركات الدامجة قبل  0أيام وبيعيا قبل يوم واحد لتحقيق أرباح لغير عادية.
الكممات المفتاحية :االندماج ،استراتيجية الشراء واالمتقاك ،العوائد لغير العادية.

املقدمة.

تننص فرضننية السننوق الكن ء  Efficient Market Hypothesisالتنني قنندميا )1293( Fama

بأن أسنعار األسنيم وعوائندىا تعكنس جمينع المعمومنات المتعمقنة بالسنوق واألسنيم ،ولنذلك التنبنؤ بأسنعار

وعوائد األسيم ال يعتمد عمى المعمومات التاريخية ،وبالتالي ال يستطيع المستثمرون تحقينق عوائند لغينر
عاديننة فنني المس ننتقبل ،واذا وجنند أي نم ننط سننموكي أو ح نندث معننين يس نناعد عمننى التنب ننؤ فنني األس ننعار
والعوائد المستقبمية ويحقق عوائد لغير عادية ،فان ذلك يؤدي إلى التعنارض منع فرضنية السنوق الكن ء
 .وتعند كفناءة السننوق المنالي ىنندفا رئيسنا تسننعى الييئنات المشننرعة ل سنواق الماليننة إلنى تحقيقننو ،لمنا لننو
( )1كمية إدارة المال واألعمال ،جامعة آل البيت.
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من آثنار إيجابينة عمنى بيئنة االسنتثمار وحناف از ميمنا فني جنذث المسنتثمرين بجمينع أننواعيم ،ويعنزز منن
مستوى العدالة والشفافية داخل السوق ،ويقمل من التقاعث باألسعار في السوق.

يرى  )9312( Owomoyelaأن االنندماج ىنو اتحناد بنين شنركتين أو أكثنر مماثمنة فني النشناط

التجاري في الغالث ينتج عنو ظيور كيان اقتصنادي واداري جديند ذي تنظنيم قنوي ل عمنال التجارينة.
ويشننير  )9312( Jeter & Chaneyإلننى أن االننندماج يشننمل Merger and Acquisition
) ،(M&Aالن ننوع األول ى ننو الش ننركة الدامج ننة  Mergerن نناتج ع ننن زوال اح نندى الش ننركتين م ننن الناحي ننة
القانونيننة وانتقننال جميننع الت ازمننات وحقننوق الشننركة المدموجننة إلننى الشننركة الدامجننة وضننميا إلييننا  ،أمننا

النننوع الثنناني فيننو اننندماج جزئنني أو االسننتحواذ  Acquisitionننناتج عننن تممننك شننركة معينننة لحصننص
منؤثرة منن أسنيم الشنركة األخنرى .كمنا أشنار  )9312( Zakaria & Kamaludinإلنى أن موضنوع
االننندماج مننن المواض ننيع الميمننة عم ننى نطنناق واس ننع وذلننك ألن ننو يننؤدي إل ننى أداء مننالي واداري ممي ننز،
ويمكن أن يكون ىذا األداء المميز لدى الشركات الدامجة ناتج عنن الكفناءة التنظيمينة ،وتبنادل المعرفنة

والتكنولوجيا ،وىذا التأثير واضح عمى مستوى عمم االدارة ،إال أننو لنم ينتم تأكيند ذلنك عمنى مسنتوى عمنم
التمويننل ،حيننث تشننير األدلننة الحاليننة إلننى أن تحقيننق عوائنند لغيننر عاديننة موجبننة لمسننيم بسننبث االننندماج
عمننى المسننتوى القصننير يمكننن أن تكننون مؤقتننة ،وىننذا يتننناقض مننع فك نرة السننوق الك ن ء  ،بينمننا عمننى
المستوى الطويل يكون ليا تأثير عكسي عمى عوائد أسيم الشركات الدامجة ،ويعكنس ىنذا الحندث أداء

سمبيا عمى الشركات الدامجة ،ومع ذلك ما زال تنأثير االنندماج عمنى أداء عوائند األسنيم عمنى المسنتوى
القصير والطويل األجل لغز في تمويل الشركات.
وفنني حننين أن ىننناك د ارسننات كثي نرة تبحننث فنني أداء عوائنند األسننيم قصننيرة وطويمننة األجننل فنني
الشركات الدامجة سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية ،إال أن ىناك قميقا من الدراسات تتناول
أداء عوائنند األسننيم عمننى المسننتوى الزمننني القصننير والطويننل لمش ننركات الدامجننة ف نني األردن ،ل ننذلك

نقص ىذه الدراسات يعد المحفز األساسني لد ارسنة تنأثير االنندماج عمنى الشنركات الدامجنة ،كمنا وأن
د ارسنة تننأثير االننندماج عمننى أداء الشننركات الدامجننة يمكننن الباحننث مننن إضننافة أدلننة جدينندة تتفننق أو
تتعننارض مننع فرضننية السننوق الكن ء  ،وتثننري األدبيننات المتعمقننة فنني االننندماج فنني األسنواق الناشننئة
مثل بورصة عمان ل وراق المالية في األردن.

تنظننيم ىننذه الورقننة عمننى النحننو التننالي ،يسننتعرض الجننزء األول أىميننة وأىنندا

ومش نكمة الد ارسننة،

بينما يراجع الجزء الثاني األدبيات والدارسات السابقة المتعمقة باندماج الشركات ،ويص
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بيانات الد ارسنة والمنيجينة المتبعنة فني ىنذه الد ارسنة ،فيمنا يتنناول الجنزء ال اربنع الد ارسنة التطبيقينة منن
تحميننل البيانننات وأختبننار الفرضننيات وعننرض النتننائج التنني توصننمت إلييننا الد ارسننة ،والجننزء الخننامس
واألخير يمخص الدراسة وأىم التوصيات.

أهمية الدراسة:
تعد دراسة موضوع اندماج الشركات من المواضيع الميمة لدى ىيئات وادارات األسنواق المالينة
والمستثمرين عمى حد سواء ،حينث تسناىم عممينات االنندماج فني تعزينز وتقوينة االقتصناد النوطني ،كمنا
ويعنند اننندماج الشننركات عامننل جننذث لننرؤوس األم نوال الكافيننة والقننادرة عمننى تحقيننق أىنندا

الشننركات

ومناخا ميمنا لممسنتثمرين ،وقند بندأ يأخنذ موضنوع انندماج الشنركات اىتمنام كبينر عمنى مسنتوى األسنواق
الماليننة المتقدمننة والناشننئة ،وت ازينندت عنندد الد ارسننات العمميننة التنني تبحننث أثننر االننندماج عمننى أداء أسننيم
الشننركات الدامجننة فنني السنننوات األخينرة لمننا لننو أىميننة عمننى كفنناءة األسنواق الماليننة ،إال أن ىننناك قمننيقا
مننن الد ارسننات التنني تتننناول أثننر االننندماج عمننى أداء عوائنند أسننيم الشننركات الدامجننة فنني منطقننة الشننرق
األوسننط ،وخاصننة فنني األردن ،لننذلك تكمننن أىميننة ىننذه الد ارسننة فنني أنيننا تسننمط الضننؤ عمننى أحنند ىننذه
األسواق الناشئة الذي يفتقر بشكل كبير إلى الدراسات التي تتناول أثر األندماج عمنى أداء عوائند أسنيم
الشركات الدامجة المدرجة في بورصة عمان عمى مستوى القصير والطويل األجل.
وتعتبر دراسة أثر االندماج عمى أداء عوائد األسيم سواء عمى الفترة الزمنية القصنيرة المتمثمنة
فنني  93يننوم قبننل وبعنند اإلعننقان عننن االننندماج أو عمننى المنندى الطويننل الممتنندة مننن شننير إلننى 06
شنير ميمنة لمنديري الشنركات حينث تسنناعدىم عمنى صنيالغة االسنتراتيجيات المتعمقنة بناإلعقان عننن
االندماج مع مراعاة ردود فعل السوق المحتممة الناتج عن إعقان االنندماج واسنتراتيجيات منافسنيو.
كمننا أن ىننذه الد ارسننة ذات أىميننة كبي نرة لمنظمنني السننوق حيننث تسنناعدىم عمننى الحفنناظ عمننى مراقبننة
نظاميم لمعرفة وجود تنداول ومتنداولين منن النداخل  insider traderأثنناء ىنذه الفتنرات التني ت ارفنق
مرحمننة قبننل وبعنند إعننقان االننندماج .ويمكنن أن تكننون ىننذه الد ارسننة ميمننة ومفينندة لمننديري الصننناديق
المحمية ألن عينة الد ارسنة تغطني  6شنركات دامجنة منن أصنل  11شنركة وفتنرة الد ارسنة طويمنة إلنى
حن نند من ننا تمتن نند من ننن عن ننام  9331إلن ننى عن ننام  .9312كمن ننا وتعتبن ننر ىن ننذه الد ارسن ننة ذات أىمين ننة كبي ن نرة
لممس ننتثمرين ال ننذين يس ننتثمرون أمن نواليم ف نني بورص ننة عم ننان حي ننث تمك نننيم م ننن اس ننتغقال أث ننر ح نندث
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االندماج عمى أداء عوائد األسيم وتطوير استراتيجيات التداول الستغقال عدم كفاءة السوق وتحقينق
أربنناح لغيننر عاديننة .وفيمننا يتعمننق فنني مجننال البحننث العممنني ،تعتبننر ىننذه الدارسننة ميمننة لمبنناحثين مننن
خننقال إضننافة أدلننة جدينندة س نواء مؤينندة أو معارضننو إلننى فرضننية السننوق الك ن ء والننى الد ارسننات
السننابقة المطبقننة فنني األسنواق المتقدمننة ،وتسنناعد البنناحثين عمننى فيننم أثننر االننندماج عمننى أداء عوائنند
األسننيم ومعرفننة نظ نرة المسننتثمرين تجنناة مثننل ىننذه اإلعننقان ات المتعمقننة باالننندماج ويمكننن أن نحكننم
عمى سموكيم في مثل ىذه الحاالت من خقال دراسة سوق مالي ناشيء في منطقة الشرق االوسنط،
وىو بورصة عمان ل وراق المالية.
وتتمخص أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:
 -1يشكل موضوع االندماج بنين الشنركات موضنوعا ميمنا فني المجناالت المالينة واالسنتثمارية فني
األردن ،وبسننبث أىميننة ىننذا الموضننوع سننيتم د ارسننة تحميميننة وتطبيقيننة عمننى الشننركات الدامجننة
المدرجة أسيميا في بورصة عمان.
 -9ان معرفة أثر االندماج عمى أداء عوائد األسيم لمشركات الدامجة يمكنن المندراء والمسنتثمرون
من التعامل مع االندماج بطريقة أفضل عمى المستوى القصير وطويل األجل.
 -0يساعد د ارسنة أثنر االنندماج عمنى زينادة فينم أثنر االنندماج عمنى أداء عوائند األسنيم منن خنقال
دراسة سوق ناشئ ،مما يساىم في إضافة أدلة جديدة مؤيدة أو معارضة إلى فرضنية السنوق
الك ء والدراسات السابقة الموجودة في األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة.
هدف الدراسة:
ان اليد

الرئيسي ليذه الدراسة ىو بيان أثر االندماج عمى أداء عوائند أسنيم الشنركات الدامجنة

المدرجننة فنني بورصننة عمننان لن وراق الماليننة ،وتحميننل ذلننك األثننر ومقارنننة أداء عوائنند األسننيم قبننل وبعنند
االندماج ،وتقديم أدلة جديدة اما تؤكد أو تنفي وجنود عوائند لغينر عادينة ألسنيم الشنركات الدامجنة عمنى
المستوى القصير والطويل األجل في بورصة عمان ،حيث تيد
)1

ىذه الدراسة لما يمي:

تحديد أثر االندماج عمى أداء عوائد أسيم الشركات الدامجة المدرجة في بورصنة عمنان عمنى
المستوى القصير األجل.

)2

تحديد أثر االندماج عمى أداء عوائد أسيم الشركات الدامجة المدرجة في بورصنة عمنان عمنى
المستوى طويل األجل.
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مشكلة الدراسة:

تبحث ىذه الدراسة في أداء عوائد أسيم الشركات الدامجة عمى المدى القصير والطويل والتي

يتم تداول أسيميا في بورصة عمان ل وراق المالية منن  1ينناير  9331إلنى  01ديسنمبر ،9312
وبناء عمى عمم الباحث لم يتم توثيق أي دليل عن أداء عوائد األسيم لمشركات الدامجة فني بورصنة

عمننان لن وراق الماليننة ،ويمكننن أن يعننزى عنندم االىتمننام باألسنواق الناشننئة مثننل األردن إلننى قمننة عنندد
الشننركات الدامجننة فنني بورصننة عمننان ل ن وراق الماليننة حيننث بم ن عنندد جميننع الشننركات الدامجننة فنني
بورصننة عمننان  11شننركة فقننط مننن عننام  9331إلننى عننام  .9312كمننا أشننارت د ارسننة

& (Mall

) Gupta, 2019إلى أنو عمنى النرلغم منن الد ارسنات الكثينرة التني تناولنت أداء عوائند األسنيم لمشنركات
الدامجة إال أن ىناك ما زال كثير من األسئمة حول تحقيق عوائد فني مثنل ىنذه الحناالت منن االنندماج
مننا ازلننت لغامضننة لننم يننتم االجابننة عمييننا والنتننائج متضنناربة التنني تننم الحصننول عمييننا مننن األدبيننات

الس ابقة المتعمقة في أداء عوائد اندماج الشركات ،والعوائند الحقيقينة الناتجنة عنن ىنذا الحندث ال تنزال
لغيننر واضننحة ومحننددة ،لننذلك جنناءت ىننذه الد ارسننة إلننى سنند الفجننوة فنني أدبيننات الشننركات الدامجننة
والتعر عمى أداء عوائد األسيم لمشركات الدامجة المدرجة في بورصة عمان لن وراق المالينة عمنى
المسننتوى القصننير والطويننل األجننل مننن خننقال د ارسننة عينننة مننن الشننركات الدامجننة والبننال عننددىا 6

شركات يتم تداول أسيميا في بورصة عمان ل وراق المالية.
وىناك تساؤالت تحاول الدراسة االجابة عمييا كالتالي:
-

ىل ىناك أثر لقاندماج عمى عوائد أسنيم الشنركات الدامجنة المدرجنة فني بورصنة عمنان عمنى
المستوى القصير األجل؟

ىننل ىننناك أثننر لقاننندماج عمننى عوائنند أسننيم الشننركات الدامجننة المدرجننة فنني بورصننة عمننان عمننى
المستوى الطويل األجل؟

الدراسات الشابقة:

األداء قصير األجل لمشركات الدامجة:

تظير الدراسات األدبية السابقة نتائج لغير واضنحة حنول تنأثير االنندماج عمنى أداء أسنيم الشنركات

عمى المستوى قصير األجل ،فقد ينؤدي اإلعنقان عنن انندماج الشنركات إلنى تنأثير إيجنابي أو سنمبي ذي

داللننة إحصننائية وفنني بعننض األحيننان عنندم وجننود تننأثير ذو داللننة إحصننائية عمننى أداء عوائنند أسننيم
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الشننركات الدامجننة .حيننث أظيننرت د ارسننة ( )Bradley, Desai, & Kim, 1988نتننائج تننأثير
االندماج بتحقيق عوائند موجبنة لغينر عادينة عمنى  991شنركة دامجنة عمنى المسنتوى القصنير األجنل

لمفترة أكتوبر  1212إلى ديسمبر  1222يؤدي إلى خمق قيمة لمشركات الدامجة وىنذه القيمنة تعنزى
إلى المساىمين في الشركات الدامجة .ودراسة مشابية في سوق بريطانيا بواسطة ( & R. Franks

نأثير ايجابي نا عمننى العوائنند بمقنندار
 )Harris, 1989تؤكنند عمننى النتننائج السننابقة وتظيننر أن ىننناك تن ا
 %1.9بعد  93يوما من إعقان االندماج عمى  1620شركة لمفتنرة بنين  1211إلنى  .1221وقند
أشننارت د ارسننة ( )Mentz & Schiereck, 2006أن تننأثير االننندماج عمننى شننركات صننناعة
امنندادات السننيارات عمننى المنندى القصننير ايجننابي كبيننر مقارنننة مننع الصننناعات األخننرى ،والسننبث فنني

ذلك يعود إلى التعاون العالمي والكفاءة الممكنة وراء ىذه المعامقات.
وبن نناء عم ننى عين ننة م ننن الش ننركات الص ننينية خ ننقال الفتن نرة  9333إل ننى  ،9319أش ننارت د ارس ننة
( )Tao, Liu, Gao, & Xia, 2017إلى أن اإلعنقان عنن عممينات االنندماج ينؤدي إلنى رد فعنل
إيجننابي عمننى سننوق األسننيم ،وىننذا التننأثير موجننود فنني أس نواق األسننيم الصننينية (شنننغياي وشنتشننن)
أكثننر مننن التننأثير الموجننود فنني سننوق ىون ن كون ن  .عمننى مسننتوى النندول الناميننة فنني سننوق المممكننة
العربينة السنعودية لن وراق المالينة ،فقند تناولنت د ارسنة ( )Zakaria & Kamaludin, 2018تنأثير
االننندماج عمننى أسننيم أداء الشننركات عمننى المنندى القصننير مننن  1يننناير  9333إلننى  01ألغسننطس

 ،9319وأظين ننرت الد ارسن ننة أنبإمكن ننان المسن ننتثمرين تحقين ننق عوائن نند موجبن ننة لغين ننر عادين ننة ذات داللن ننة
إحصائية خقال بضعة أيام حول تاريخ اإلعقان .
بالمقابنل يوجند د ارسننات سنابقة توثننق أن تنأثير االنندماج يكننون سنمبيا عمننى أداء أسنيم الشننركات
الدامجنة ،حينث أشنارت د ارسنة ( )J. Franks, Harris, & Titman, 1991فني السنوق األمركني
عمننى  022شننركة دامجننة إلننى أن تننأثير االننندماج عمننى عوائنند أسننيميا كننان سننمبيا بمقنندار .%1.39

وباسننتخدام عينننة مننن  25916شننركة دامجننة لمفت نرة بننين  1290إلننى  ،1222فقنند أظيننرت د ارسننة
( )Andrade, Mitchell, & Stafford, 2001بوجود تأثير سمبي ولكننو لنيس ذا داللنة إحصنائية
عمى أسيم الشركات الدامجنة بمقندار  %-0.7فني فتنرة الحندث لمندة  0أينام حنول تناريخ اإلعنقان .
وأكدت دراسات سابقة كثيرة عمى وجود تأثير سنمبي كبينر لغينر عنادي عمنى أسنيم الشنركات الدامجنة

مثنل ( )Walker, 2000و ( )Moeller, Schlingemann, & Stulz, 2004و ( Jaffe,
.)Jindra, Pedersen, & Voetmann, 2015
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األداء طويل األجل لمشركات الدامجة:

وتعنند د ارسننة أداء الشننركات الدامجننة عمننى المنندى الطويننل األجننل مننن المواضننيع التنني أخننذت

حيز من النقاش من قبل عمماء التمويل ،وكانت النتائج الموثقة لغير حاسمة ،حيث كنان ىنناك شنبو
اجماع قبل تسعينات القرن العشرين عمى أن أداء الشركات الدامجة عمى المدى الطويل يولند عوائند

سنمبية لغينر عادينة ،وكاننت ىنذه الد ارسنات معظيمننا فني الندول المتقدمنة مثنل أمريكنا وبريطانينا ،ومننن
أولننى الد ارسننات التنني تناولننت تننأثير االننندماج عمننى أداء الشننركات الدامجننة عمننى المنندى الطويننل ىنني
د ارسننة ( ،)Mandelker, 1974حيننث توصننمت الد ارسننة بعنند تننناول  921شننركة دامجننة أن تننأثير
االندماج كان سمبيا ولكنو ليس ذا داللة إحصائية بنسنبة  -1.4%عمنى مندار  23شنير .وأظينرت
نأثير سنمبيا
دراسة ( )Malatesta, 1983بعد دراسة عينة مكونة من  916شركة دامجة أن ىناك ت ا

ذو داللننة إحصننائية عمننى عوائنند أسننيم الشننركات الدامجننة بنسننبة  -7.6%فنني  19شننير بعنند حنندث
الدمج ،ووجود ىذه العوائد الغير عادينة ذات الداللنة اإلحصنائية عمنى المندى الطوينل تتنناقض منع
فرضن ننية السن ننوق الك ن ن ء  ،EMHوقن نند أكن نندت عمن ننى نتن ننائج الد ارسن ننات السن ننابقة عن نندة د ارسن ننات مثن ننل
( )Bradley & Jarrell, 1988و (.)R. Franks & Harris, 1989

بعنند عننام  1223ظيننرت أدلننة مختمفننة إلننى حنند مننا ،وعنندة مقنناييس تننم اسننتخداميا لقينناس أداء

الشننركات الدامجننة فنني أمريكننا وبريطانيننا ،ومننع ذلننك كننان معظننم نتننائج الدارسننات يشننير إلننى أن أداء
الشننركات الدامجننة عمننى المنندى الطويننل األجننل مننا زال سننمبي ،فعمننى سننبيل المثننال اسننتخدمت د ارسننة
( )J. Franks, et al., 1991طريقنة وقنت الحندث  event timeووقنت التقنويم calendar
 ،timeونتائج دراستيم كانت لغير حاسمة ومختمفة معتمندة فني ذلنك عمنى مؤشنر السنوق المسنتخدم،
حيننث أظيننرت د ارسننتيم بوجننود تننأثير سننمبي لغيننر عننادي عمننى أداء الشننركات الدامجننة حننين اسننتخدام

مؤشنر السنوق متسناوي األوزان  ،Equal-weighted market indexوفني المقابنل وجنود تنأثير
ايجننابي لغيننر عننادي عمننى أداء تمننك الشننركات حننين اسننتخدام مؤشننر السننوق المننرجح بننأوزان القيمننة
السوقية  .Value-weighted market indexوباستخدام اسنتراتيجية الشنراء واالمنتقاك BHAR

عمن ننى عينن ننة مكونن ننة من ننن  229شن ننركة دامجن ننة خن ننقال الفت ن نرة  1293إلن ننى  ،1222توصن ننمت د ارسن ننة

( )Loughran & Vijh, 1997إلنى أن تنأثير االنندماج عمنى الشنركات الدامجنة كنان سنمبيا بمقندار
 -6.5%خقال  1سنوات بعد الدمج .وتناولت د ارسنة ( )Mitchell & Stafford, 2000مجموعنة
مقاييس عمى عينة مكونة من  2,068شركة دامجة لمفترة  1261و  ،1220وأظيرت الدارسة بنناء
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عمننى طريقننة اسننتراتيجية الشنراء واالمننتقاك  BHARأن تننأثير االننندماج عمننى الشننركات الدامجننة كننان
سمبيا وذا داللة إحصائيا عمى المدى الطويل باستخدام مؤشر السوق المرجح بأوزان القيمة السوقية
 ،Value-weighted market indexبينمننا سننمبي ولكنننة لغيننر دال احصننائيا باسننتخدام مؤشننر
السوق متساوي األوزان .Equal-weighted market index
وأكندت د ارسنة ( )Dutta & Jog, 2009التني تناولنت  1033شنركة دامجنة فني كنندا لمفتنرة
بين  1220إلنى  9339عمنى نتنائج د ارسنة ( )Mitchell & Stafford, 2000بنأن تنأثير االنندماج
عمنى الشننركات الدامجنة سننمبي ولكننة لغيننر دال احصنائيا .بالمقابننل د ارسنة ( & Andre, Kooli,

 )L'her, 2004أظيرت أن تنأثير االنندماج كنان سنمبيا و ذو داللنة إحصنائية عمنى أداء  969منن
الشركات الكندية الدامجة لمفترة بين  1223إلى  ،9333وبنررت د ارسنة ()Dutta & Jog, 2009
إلنى أن وجنود ىنذا التنناقض فني النتنائج يعنود إلنى حجنم العيننة الصنغير فني د ارسنة ( Andre, et
 ،)al., 2004وتشنير د ارسنة ( )Mitchell & Stafford, 2000و( )Dutta & Jog, 2009إلنى
أن أداء األسيم كان أيضا سمبيا ولكنو ال يدعم فرضية السوق الك ء لعدم وجود داللة إحصائية .

فنني السننوق المنناليزي وباسننتخدام طريقننة العائنند لغيننر العننادي التراكمنني  ،CARأظيننرت د ارسننة
( )Siew & Isa, 2012أن تأثير االندماج كنان سنمبيا وذو داللنة إحصنائية بنسنبة  8.66%عمنى
منندى سنننتين ،و  15.13%عمننى منندار ثننقاث سنننوات ،ولكننن عننندما اسننتخدم ( Siew & Isa,

 )2012استراتيجية الشراء واالمتقاك لمعائد لغينر العنادي  ،BHARفقند توصنمت الد ارسنة إلنى وجنود

تأثير سنمبي وذات داللنة إحصنائية عمنى أداء عوائند األسنيم لمشنركات الدامجنة الماليزينة عمنى مندار
ثقاث سنوات فقط .وأكدت دراسة ( )Kyriazis, 2010عمنى سنوق اليوننان والمكوننة منن  90شنركة
بوج ن ننود ت ن ننأثير س ن ننمبي لغي ن ننر دال احص ن ننائيا .وعم ن ننى المس ن ننتوى الس ن ننوق األلم ن نناني وباس ن ننتخدام نف ن ننس
االسنتراتيجية  BAHRفقند أظينرت د ارسنة ( )Mager & Meyer-Fackler, 2017بعندم وجنود

تأثير سنمبي عمنى أداء عوائند الشنركات األلمانينة الدامجنة عمنى المندى الطوينل ،إنمنا عمنى العكنس فقند
وجنندت د ارسننتيم بعنند تقسننيم العينننة إلننى فت نرات وجننود تننأثير موجننث عمننى أداء عوائنند أسننيم الشننركات
األلمانينة لمفتنرة بنين  .1223-1223وتناولنت د ارسنة ( & Zaremba, Szyszka, Płotnicki,
 )Grobelny, 2018تأثير االندماج عمى أداء عوائد األسيم لمشركات الدامجة عمى عيننة مكوننة منن

 90بمندا منن أمريكننا الجنوبينة وآسننيا وأفريقينا وأوروبننا الشنرقية ،ولنم تظيننر الدارسنة أي تننأثير سنمبي عمننى
أداء عوائنند أسننيم الشننركات .وتناولننت د ارسننة ( )Zakaria & Kamaludin, 2018الشننركات
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الدامجننة فنني المممكننة العربيننة السننعودية لمفت نرة بننين  9333إلننى  ،9319وباسننتخدام نفننس الطريقننة
اسننتراتيجية الش نراء واالمننتقاك  BHARفقنند أظيننرت نتننائج د ارسننتيم وجننود تننأثير موجننث وذو داللننة
إحصائية عمى أداء عوائد أسيم الشركات الدامجة عمنى مندار النثقاث سننوات بعند حندث االنندماج.
دراسة  )9316( Al-Dabasتناولت أثر االندماج عمى السيولة والربحية فني الشنركات فني القطناع
الصناعي األردني بمقارنة قبل وبعد االندماج ،وتكونت العينة من شركتين :الضميل والشرق األوسط
وتننم اسننتخدام قينناس  TOBIS-qلقينناس أداء الشننركات ،وقنند توصننمت الد ارسننة إلننى أنننو ال يوجنند أثننر
لقاندماج ذو داللة إحصائية عمى السيولة والربحية في الشركات الصناعية األردنية.
خمفية عن بورصة عمان:

يعد األردن من االقتصناديات الناشنئة ،وقند تنم تأسنيس البورصنة فني منارس  1222كمؤسسنة

مستقمة لغير ربحية ،مصرح لو بالعمل كسوق خاضع لمرقابة لتداول األوراق المالينة فني األردن ،ينتم
إدارة بورصة عمان ل وراق المالية  ASEمن قبل مجمس إدارة يتكون من  9أعضاء يعينيم مجمس
الوزراء ويشر الرئيس التنفيذي بدوام كامل عمى المسؤوليات اليومينة ،وباعتبارىنا سنوقا ناشنئة ،منن
المتوقننع أن ال تكننون البورصننة كفننؤة بشننكل كامننل نظ ن ار النخفنناض عنندد المشنناركين ومحدوديننة الفت نرة

الزمنية ،ويتم التداول في البورصة من األحد إلى الخميس ،مع إلغقاق السوق يومي الجمعة والسبت
والعطقات الرسمية ،وتتكون البورصة من  939شركة أردنية.

البيانات املشتخدمة ومهوجية الدراسة.
بيانات الدراسة:

تننم االعتمنناد عمننى المصننادر الثانويننة فنني اعننداد الد ارسننة ،وتتمثننل المصننادر الثانويننة بننالقوائم

المالينة المنشنورة فني بورصنة عمنان لن وراق المالينة ،والتنني تشنمل فتنرات زمنينة قصنيرة منا قبنل وبعنند
االندماج وسنوات ما بعد االندماج لمشركات عيننة الد ارسنة ،وتنم اسنتخدام ىنذه المصنادر فني الجاننث
العممنني ليننذه الد ارسننة ،وكننذلك فنني الجانننث النظننري فقنند تننم اسننتخدام الم ارجننع التنني تناولننت موضننوع

االندماج ،والدراسات السابقة التي بحثت في موضوع االندماج.

تتكون البيانات المستخدمة من أسعار اإللغقاق اليومية والشيرية لمؤشري بورصة عمنان وىمنا
أسنعار األسنيم المننرجح ولغينر المنرجح بالقيمننة السنوقية وأسننعار أسنيم الشنركات الدامجننة خنقال الفتنرة
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الممتنندة مننن  ،9312-9331وأختننار الباحننث الفت نرة الزمنيننة مننن  9312-9331وذلننك بسننبث أن
معظننم عمميننات االننندماج بننين الشننركات األردنيننة فنني بورصننة عمننان حنندثت خننقال ىننذه الفت نرة ،ومننن

خننقال تننوفر أسننعار إلغننقاق األسننيم اليوميننة والشننيرية تننم احتسنناث العوائنند اليوميننة والشننيرية لمؤشننري
بورصة عمان كالتالي:

) ( Pt  Pt 1
Pt 1

R mt 

حيث أن:

 : R mtنسبة عائد مؤشر عمان في اليوم أو الشير ،t

 : Ptأسعار مؤشر أسيم عمان في اليوم أو الشير ،t

 : Pt -1أسعار مؤشر أسيم عمان في اليوم السابق أو الشير السابق .t-1

ومن خقال توفر أسعار إلغقاق األسيم اليومية والشيرية لمشركات الدامجة تم احتساث العوائد

اليومية والشيرية ليذه الشركات كالتالي:

) ( P jt  P jt 1
P jt 1

R jt 

حيث أن:

 : R jtنسبة عائد الشركة الدامجة  jفي اليوم أو الشير ،t

 : Ptأسعار أسيم الشركة الدامجة  jفي اليوم أو الشير ،t

 : Pt -1أسعار أسيم الشركة الدامجة  jفي اليوم السابق أو الشير السابق .t-1

ولم يتم تعديل العوائد اليومية باألرباح الموزعة فني ىنذه الد ارسنة ،فمعظنم الد ارسنات السنابقة لنم

تعمل عمى تعديل العوائد اليومية والشنيرية باألربناح الموعنة ،لنذلك لنم ينتم تعنديل عوائند ىنذه الد ارسنة
باألربنناح الموزعننة ،كمننا أن عنندم تعننديل العوائنند اليوميننة والشننيرية باألربنناح الموزعننة يعطينننا فرصننة
لمقارنة نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة.

يظير الجدول رقنم ( )1عندد الشنركات الدامجنة فني بورصنة عمنان وعنددىا  11شنركة خنقال الفتنرة

 9312-9331بقيمنة سننوقية تبمن  91152295292ديننار أردننني ،ويظيننر فني العننامود األول القطاعننات
الت نني ح نندث فيي ننا ح نناالت االن نندماج ف نني بورص ننة عم ننان وى نني أرب ننع قطاع ننات ،قط نناع البن ننوك والت ننأمين
والخدمات والصنناعة عمنى التنوالي ،بينمنا فني العنامود الثناني والثالنث فيظينر فييمنا أسنماء الشنركات وراس
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ماليا قبل االندماج ،في العنامود ال اربنع الخنامس يظينر أسنماء الشنركات الدامجنة أو الناتجنة عنن االنندماج
وتاريخ االندماج ،أما العامود األخير فيظير فيو رأس مال الشركات بعد االندماج.
الجدول رقم ()9

حاالت االندماج التي حدثت في بورصة عمان في الفترة ما بين 0292- 0229
رأس المال بعد
االندماج

تاريخ االندماج

الشركة الدامجة /الناتجةعن االندماج

8/4/2005

البنك األىمي

رأس المال قبل
االندماج

اسم الشركة

القطا
ع

قطاع البنوك
66,050,000

23,515,976

بنك فيقادلفيا
لإلستثمار

1

قطاع التأمين
28,000,000

األولى لمتأمين

1/26/2016

253335333

اليرموك
لمتأمين

1

قطاع الخدمات
6,964,285

11/22/2004

اإلتحاد لتطوير األراضي

151335333

16,500,000

5/1/2001

اإلقبال لقاستثمار

1353335333

4,000,000

12/1/2001

الطباعون العرث /الحقاً الطباعون والمطورون
العرث

156915333

فنادق الشرق
األوسط

الكومودور
و اإلقبال
المتحدة
لقاستثمارات

المالية
الدار الوطنية

لمصحافة واإلعقام

1
2

3

الدولية

16,000,000

4/2/2001

العربية الدولية لمفنادق

1253335333

لقاستثمارات

4

2,433,548

7/24/2005

الترافزتين

951665219

والتجا
االستثمارريةات
السياحية
والتعدينية

5

الصناعية

قطاع الصناعة
20,000,000

12/28/2004

العربية لصناعة األدوية

1250265333

العربية

7,000,000

3/17/2008

الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

153335333

األدوية
البتروكيماوية
(دمجت)
الوسيطة

5,000,000

4/9/2002

رم عقاء الدين لمصناعات اليندسية

953335333

لصناعة
الصناعات

1

2

(دمجت)
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14,956,389

9/18/2012

الصناعية التجارية

الزراعية ( اإلنتاج )

252165022

20,000,000

1/27/2004

األردنية إلنتاج األدوية

1059225310

20,000,000

12/28/2004

العربية لصناعة األدوية

156125333

15,083,657

9/25/2013

مصانع اإلتحاد إلنتاج التب والسجائر

053335333

10,000,000

9/24/2006

األردن الدولية لإلستثمار

953335333

251,987,87
9

115,011,870

السمفوكيماويات
األردنية
الرازى

لمصناعات
الدوائية
الصناعات
الدوائية

المتطورة
اإلتحاد

لمصناعات
المتطورة

األردن الدولية
لمصناعات

4
5

6

7

8
92

تننم اختيننار  6شننركات دامجننة مننن أصننل  11شننركة دامجننة فنني األردن وقنند تننم الحصننول عمننى

المعمومننات المتعمقننة بيننا منن بورصننة عمننان لن وراق الماليننة ،وكننان اختيننار العينننة النيننائي لمشننركات
الدامجة الستة بناء عمى المعايير التالية )1( :يجنث أن تكنون الشنركات الدامجنة مدرجنة فني السنوق
النظامي في بورصنة عمنان لن وراق المالينة وقند تنم أسنتبعاد الشنركات الدامجنة الموجنودة فني السنوق
السننوق لغيننر النظننامي  Over the Counter OTCبسننبث عنندم وجننود بيانننات يوميننة ألسننعار

األسنيم )9( ،تنوافر بياننات أسنعار األسنيم اليومينة والشنيرية لمشنركات الدامجنة المدرجنة فني بورصننة
عمان ل وراق المالية لمدة تصل إلى ثقاث سنوات بعد تاريخ اإلدراج.
يبين الجدول رقم ( )9الشركات التي تم تناولينا فني ىنذه الد ارسنة ،حينث تنم اختينار  6شنركات
كالتالي :شركة األولى لمتأمين من قطاع التأمين ،أما بالنسبة لقطاع الخدمات فقد تنم تنناول شنركتين
وىم ننا :االتح نناد لتط ننوير األ ارض نني والعربي ننة الدولي ننة لمفن ننادق ،وث ننقاث ش ننركات ف نني قط نناع الص ننناعة

وىنني العربيننة لصننناعة األدويننة و الصننناعات البتروكيماويننة الوسننيطة ومصننانع االتحنناد النتنناج التبن
والسجائر.

املهارة ،اجمللد  ،72العدد 7271 ،1م

()092

أثر االندماج على أداء عوائد أسوم  ............................................................................................................................عمر غرايبة

الجدول رقم ()0

حاالت االندماج التي تم دراستها في بورصة عمان في الفترة ما بين 0292- 0229
رأس المال بعد
االندماج

الشركة الدامجة /الناتجة عن

تاريخ االندماج

االندماج

قطاع التأمين

28,000,000

1/26/2016

األولى لمتأمين

رأس المال قبل
االندماج

253335333

اسم الشركة

اليرموك لمتأمين

التسمسل

1

قطاع الخدمات
6,964,285

11/22/2004

االتحاد لتطوير األراضي

151335333

16,000,000

4/2/2001

العربية الدولية لمفنادق

1253335333

فنادق الشرق

األوسط والكومودور

1

المتحدة

الدولية لقاستثمارات
الصناعية والتجارية
والسياحية

0

قطاع الصناعة
20,000,000

12/28/2004

العربية لصناعة األدوية

1250265333

7,000,000

3/17/2008

الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

153335333

15,083,657

9/25/2013

مصانع االتحاد إلنتاج التب والسجائر

053335333

93,047,942

العربية لصناعة

األدوية (دمجت)
الصناعات

البتروكيماوية

الوسيطة (دمجت)
االتحاد لمصناعات
المتطورة

49,846,000

1

2

2
2

تننم جمننع بيانننات األسننعار اليوميننة مننن بورصننة عمننان ل ن وراق الماليننة ،وبعنند ذلننك تننم احتسنناث العوائنند

اليوميننة لمشننركات الدامجننة وطننرح منيننا العوائنند السننوقية اليوميننة لمحصننول عمننى العوائنند المعدلننة حسننث السننوق
خننقال أيننام قميمننة تتبننع إعننقان أحننداث النندمج ،ىننذه الد ارسننة اسننتخدمت طريقننة ( Brown & Warner,
 ،)1985حيث حددت  t = 0كإعقان تاريخ حندث االنندماج ،وأينام  t = -20و  t = +20كفتنرة الحندث.

وبالنسننبة إلننى البيانننات الشننيرية ،فقنند تننم جمننع بيانننات األسننعار الشننيرية لمشننركات الدامجننة مننن بورصننة عمننان
ل وراق المالية لمدة  06شي ار لشركات العينة ،وتم طرح العوائد الشيرية لكنل شنركة دامجنة منن عوائند السنوق

الستخراج العوائد الغير عادية المعدلة حسث السوق بعد شير من انتياء حدث االندماج.
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مهوجية الدراسة والهموذج املشتخدم:
اسننتخدم ) (Ritter, 1991مؤشننرين لمسننوق ،مؤشننر أسننعار األسننيم متسنناوي الننوزن

Equal

 ،Weighted Indexومؤشنر أسنعار األسنيم القيمنة-النوزن  Value Weighted Indexلمحند منن
المشننكمة المتعمقننة بقينناس المحننافظ .لننذلك تتبننع الدارسننة الحاليننة أسننموث ) (Ritter, 1991وتسننتخدم

مؤش ن نرين ،المؤشن ننر األول ىن ننو مؤشن ننر عوائن نند األسن ننيم المن ننرجح بالقيمن ننة السن ننوقية index

market

 ،Weightedويقدم ىذا المؤشر ميزة اعتماده أسموث الترجيح بالقيمة السوقية إلى كل سيم مدرج فني
المؤشر ،بمعنى أنو يعطي كل سيم وزن بقدر ما يشكل قيمتو السوقية من القيمة السنوقية لمعيننة ككنل.

بالمقابننل المؤشننر الثنناني المسننتخدم فنني ىننذه الد ارسننة ىننو مؤشننر عوائنند األسننيم لغيننر المننرجح بالقيمننة
السننوقية ، Unweighted market indexوىننذا المؤشننر يعطنني أو ازنننا متسنناوية لكننل أسننيم العينننة
بغننض النظننر عننن قيمتننو السننوقية أو سننعر السننيم ،فاألسننيم الصننغيرة فنني ىننذا المؤشننر تأخننذ نفننس وزن
األسننيم الكبينرة ،وىننذا المؤشننر يعطنني أىميننة لمتغيننر النسننبي فنني أسننعار األسننيم ،ويسننتخدم ىننذا المؤشننر
في تقييم المحافظ االستثمارية التي توزع استثماراتيا منن حينث القيمنة بالتسناوي بنين كنل األسنيم .وبنناء

عمى ( )Xiao & Arnold, 2008استخدام المؤشرين يسمح لمباحثين بتحميل حساسية النتائج.

تستخدم ىذه الدراسة منيجية د ارسنة األحنداث )وقنت الحندث  )event timeلتقينيم أداء عوائند
أسيم الشركات الدامجنة عمنى المسنتوى القصنير والطوينل األجنل ،عمنى المندى القصنير األجنل حينث
تم تحديد أداء عوائد األسيم لمشركات الدامجة عمى أنيا العوائد التي حققيا المستثمرون خقال الفترة

المحيطة بتاريخ اإلعقان عن أحداث االندماج ،بينما يتم تحديد أداء عوائد أسيم الشنركات الدامجنة
عمنى المسنتوى طوينل األجنل بنناء عمنى اسنتراتيجية االمنتقاك والشنراء Buy and Hold Strategy
عمى أنيا العوائد التي يجنييا المستثمرون إذا تم شراء األسيم عند سعر إلغقاق السوق عمى نياية

شير من أحداث الندمج وامتقاكنة إلنى  06شنيرا ،وتنم تحديند تناريخ إعنقان الندمج ليمثنل ينوم  3فني
ىذه الدراسة ،وتشمل الفترة ما بعد  06شي ار القاحقة أشير الحدث.
العائد عمى المدى القصير :نموذج العوائد غير العادية المعدلة حسب مؤشر السوق:

تستخدم ىذة الدراسة العائد المعدل حسث مؤشر السنوق وىني منيجينة مسنتخدمة منن قبنل معظنم

الدراسات السابقة التي تستخدم د ارسنة الحندث مثنل ( )Brown & Warner, 1985و (Chandra,

) Moriarity, & Willinger, 1990عنن طريننق طنرح العوائند اليومينة لمؤشنرات السنوق منن عوائنند
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األسيم اليومية لمشركات الدامجة ،وبناء عمنى نمنوذج العوائند المعدلنة حسنث مؤشنر السنوق ،يكنون أداء

عوائنند أسننيم الشننركات الدامجننة معدلننة بمؤشننر السننوق ،لننذلك العوائنند اليوميننة الغيننر عاديننة ألي سننيم j

يكون محددا باالختقا

 ،tويتم حسابو كالتالي:

بين العائد الفعمني الينومي والعائند الينومي المطنابق لمؤشنر السنوق خنقال الفتنرة
)AR jt  R jt  Rmt .....................................................(1

حيث إن  AR jtالعائد لغير العادي اليومي لمشركة الدامجة  jفي فترة الحندث  ،tو  R jtالعائند
اليومي لمشركة الدامجة  jفي فترة الحدث  ،tو  Rmtالعائد اليومي لمؤشر السوق في فترة الحدث .t

وتم حساث العائد لغير العادي لكل سنيم  jلكنل ينوم فني فتنرة الحندث  tوالمتوسنط عبنر  Nمنن

األسيم باستخدام المعادلة التالية:

N

1
) AR jt .................................................(2
N J 1

AAR t 

حيث إن  AAR tمتوسط العائد لغير العادي اليومي في فترة الحندث  ،tو  Nتشنير إلنى عندد

األسيم في العينة ،يقيس ىذا الشرط متوسط العوائد الغير عادية المعدلة لمسوق التني يحصنل عميينا

المستثمون لكل يوم في فترة الحدث عبر  Nمجموعة من األسيم التي تمي تاريخ اإلعقان .

وأخي ن ًار CAAR (t1,t 2) ،يننتم حسننابيا عننن طريننق جمننع متوسننط العوائنند الشنناذة اليوميننة AAR t

خقال األيام من الفترة t1
) 1985كما يمي:

إلى

الفترة  t 2منسجمة مع طريقة طريقة (1980, Brown & Warner

t2

)CAAR (t1,t 2)   AAR t ..............................................(3
J t1

ىننذا يقننيس متوسننط العوائنند الغيننر عاديننة التراكميننة المعدلننة بالسننوق المحقننق عننن طريننق المسننتثمرين
من الفترة

t1

إلى

الفترة  ، t 2مثال من اليوم  1-إلى اليوم  1+تمي اإلعقان عن أحداث الدمج.
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الدالل ننة اإلحص ننائية لمتوس ننط العائ نند التراكم نني لغي ننر الع ننادي ) CAAR (t1,t 2ي ننتم حس ننابيا عم ننى
طريقنة  (1980, 1985) Brown & Warnerومعامنل اختبنار االحصناء Test-Statistics

لمتوسط العوائد اليومية التراكمية الغير عادية ) CAAR (t1,t 2من الفترة t1

إلى

)..............................................(4

الفترة  t 2كما يمي:
) CAAR (t1 ,t2

 ( AARt )  T

حي ننث إن ) CAAR (t1,t 2ى ننو متوس ننط العائ نند التراكم نني لغي ننر الع ننادي م ننن الفتن نرة t1
  ( AARt ) ، t 2ىو االنح ار

عدد األيام في فترة الحدث .t

إلىىىى

t

الفتن نرة

المعياري لمتوسط العائد اليومي لغير العادي و  Tتشنير إلنى مجمنوع

العائد عمى المدى الطويل :استراتيجية الشراء واالمتالك لمعوائد غير العادية:

تنندعم د ارسننات سننابقة كثينرة مثننل  1229 Barber and Lyon ،1221 Ritterاسننتخدام

منيجية استراتيجية الشراء واالمنتقاك  )BHAR( Buy-and-Hold Abnormal Returnsحينث
إن ىننذا المنننيج يننندمج بشننكل جينند فنني تننأثير العوائنند لغيننر العاديننة المركبننة مننن العوائنند لغيننر العاديننة
المتراكمننة ( .)CARكمننا أكنند  )1222( Famaأن العوائنند قصننيرة األجننل المركبننة لمحصننول عمننى
العوائد لغير العادية عمى المدى الطويل  BHARيقدم أفضل طريقة لممستثمر عمى المندى الطوينل.
ومننن الجنندير بالننذكر أن اسننتخدام متوسننط العوائنند لغيننر العاديننة المسننتخدمة فنني طريق نة العوائنند لغيننر
العاديننة التراكميننة  CARال تقننيس بشننكل دقيننق عوائنند المسننتثمرين عمننى المنندى الطويننل .كمننا أشننار
 Gompers and Lerner 2003أن طريقننة العوائنند لغيننر العاديننة التراكميننة  CARتميننل إلننى
تشنوية األداء عننندما تكننون العوائند ذات تقمبننات عاليننة .وفني الد ارسننات السننابقة الحديثنة تعتبننر طريقننة

 BHARمن أكثر المنيجيات الشاممة المقبولة ،لنذلك ىنذه الطريقنة سنيتم اسنتخداميا فني ىنذا البحنث
لتقييم أداء عوائد األسيم لمشركات الدامجة عمى المدى الطويل.
يتم تقييم فترة االحتفاظ بثقاث سنوات من خنقال حسناث اسنتراتيجية الشنراء واالمنتقاك لمعوائند

الشنيرية المركبنة لمشنركات الدامجنة لموقنت  tمنسنجمة منع طريقنة Barber and ،1221 Ritter

 1229 Lyonعمى النحو التالي:
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T

)BHR jT   (1  r jt )  1.................................(5
 t 1

حينث إن  r jtيشنير إلنى العائند الشنيري الفعمني عمنى السنيم  jفني فتنرة الحندث  ،tو  Tيشنير

إلننى عنندد األشننير فنني فتنرة الحنندث  ،tالشننرط يقننيس العوائنند الكميننة مننن اسننتراتيجية الشنراء واالمننتقاك
حيث يتم شراء السيم بسعر اإللغقاق السوقي و االحتفناظ بنو حتنى  6و  19و  12و  92و  03و

شير بعد تاريخ االدراج لمعينة الكاممة لمشركات المدرجة.
ً 06ا
عوائد الشراء واالمتقاك  BHRmTلمعيار السوق تشير إلى مؤشر عوائد األسيم المرجح بالقيمة
السوقية ولغير المرجح بالقيمة السوقية في بورصة عمان كالتالي:


)BHRmT   (1  rmt )  1..................................(6
 t 1

 rmtىننو مسننتوى مؤشننري عوائنند األسننيم الشننيري المننرجح بالقيمننة السننوقية ولغيننر المننرجح بالقيمننة
T

السوقية في بورصة عمان المطنابق فني فتنرة الحندث  ،tوينتم حسناث العوائند السنوقية لغينر العادينة المعدلنة

بناء عمى استراتيجية الشراء واالمتقاك لكل سيم في العينة في فترة الحدث  tعمى النحو التالي:

T
 T

)BHAR jt   (1  r jt )  1   (1  rmt )  1......(7
 t 1
  t 1

حينث إن  BHAR jtىنو العائند لغينر العنادي السنتراتيجية الشنراء واالمنتقاك لمسنيم  jفني فتنرة

حدث  ،tوىذا يسمح لنا بقياس العوائند لغينر العادينة المعدلنة بنناء عمنى اسنتراتيجية الشنراء واالمنتقاك

التنني يحصننل عمييننا المسننتثمرون مننن السننوق عمننى منندار  6و  19و  12و  92و  03و  06شنني اًر

بعد انتياء شير أحداث االندماج ،الداللة اإلحصائية لمعوائد الشيرية السوقية لغير العادية المعدلة

بنناء عمنى اسنتراتيجية الشنراء واالمننتقاك )  BHAR(t1 ,t2خنقال فتنرة التجمينع العننادي منن الفتنرة t1
الفترة  ، t 2يتم حسابيا عمى النحو التالي:
).............................................(8

) BHAR (t1 ,t2

 ( BHARt ) / T

إلىىى
t

حيننث أن )  BHAR(t1 ,t2ىننو متوسننط العوائنند لغيننر العاديننة الشننيرية المعدلننة بالسننوق بننناء عمننى

استراتيجية الشراء واالمتقاك من الفتنرة t1

املهارة ،اجمللد  ،72العدد 7271 ،1م

إلىى

الفتنرة  ، t 2و )   ( BHAR jtىنو االنحن ار

المعيناري

()092

أثر االندماج على أداء عوائد أسوم  ............................................................................................................................عمر غرايبة

لمعوائنند الشننيرية السننوقية المعدلننة بننناء عمننى اسننتراتيجية الش نراء واالمننتقاك فنني فت نرة الحنندث  ،tو T

يشير إلى العدد الكمي لمشركات الدامجة في العينة.
فرضيات الدراسة:

تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضية العدمية الرئيسية األولى التالية:

 :H01ال يوجد ىناك أثر لقاندماج عمى عوائد أسيم الشنركات الدامجنة المدرجنة فني بورصنة عمنان
عمى المستوى القصير األجل.
كما تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضية العدمية الرئيسية الثانية التالية:
 :H02ال يوجد ىناك أثر لقاندماج عمى عوائد أسيم الشنركات الدامجنة المدرجنة فني بورصنة عمنان
عمى المستوى الطويل األجل.

الدراسة التطبيقية:
حتليل البيانات واختبار الفرضيات:

يعرض الجدول رقنم ( )0نتنائج العوائند لغينر العادينة المتراكمنة المعدلنة حسنث السنوق فني عندة

أيام قبل وبعد حدث االندماج ،حيث يبين العامود األول الفترة باأليام قبل وبعد االنندماج منن أينام -

 93إلى ايام  93+بينما يظير في العامود الثناني والثالنث العوائند لغينر العادينة المتراكمنة CAARs

المعدلننة حسننث مؤشننر عوائنند األسننيم المننرجح بالقيمننة السننوقية والداللننة اإلحصننائية  t-statالمتعمقننة
بيننذه العوائنند عمننى الت نوالي .ويبننين الجنندول أعننقاه فنني العننامود ال اربننع والخننامس العوائنند لغيننر العاديننة

المتراكم ننة  CAARsالمعدل ننة حس ننث مؤش ننر عوائ نند األس ننيم لغي ننر الم ننرجح بالقيم ننة الس ننوقية والداللن نة

اإلحصائية  t-statالمتعمقة بيذه العوائد عمى التوالي.
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الجدول رقم ()2

أداء عوائد األسهم المعدلة بمخاطر السوق لمشركات الدامجة عمى المستوى القصير لمؤشري عوائد
االسهم المرجح وغير المرجح بالقيمة السوقية في بورصة عمان
الفترة باأليام
Interval day

مؤشر عوائد األسهم المرجح بالقيمة السوقية
)CAAR (%

t-stat

)CAAR (%

t-stat.

0.880

1.10

0.670

0.82

- 20 to + 20

0.848

- 3 to + 3

0.609

- 15 to + 15
- 3 to 0
- 1 to 0
- 1 to 1
0 to + 1
0 to + 2
0 to + 3
0 to + 5
0 to + 7

0 to + 10
0 to + 15
0 to + 20

+ 1 to + 3

+ 1 to + 20

مؤشر عوائد األسهم غير المرجح بالقيمة السوقية

1.03
0.93

0.667
0.620

0.80
0.92

-0.004

-0.29

-0.017

-0.32

0.680

1.08

0.692

1.05

0.678
0.678
0.661
0.613
0.716
0.843
0.824
0.816
0.831
0.582
0.800

4.42
1.09
1.03
0.93
1.12
1.34
1.27
1.05
1.06
0.86
1.02

0.683
0.683
0.647
0.637
0.729
0.781
0.761
0.710
0.705
0.611
0.680

2.77
1.07
0.96
0.94
1.11
1.20
1.17
0.89
0.88
0.88
0.85

وبالنظر إلى نتائج متوسط العوائد لغير العادية المتراكمة المعدلة حسث السوق  CAARsكما
ىو موضح في الجدول رقم ( )0نجد أنيا كانت جميعيا موجبة باستثناء الفترة من الينوم  -0إلنى 3
من إعقان االندماج حيث كانت سالبة ،فكان متوسط العوائد الغير عادية المتراكمنة المعدلنة حسنث
مؤشر عوائد األسيم المرجح بالقيمة السوقية  %-0.004والمعدلة حسث مؤشر عوائد األسيم لغينر
المننرجح بالقيمننة السننوقية  ،%-0.017ومننن الجنندير بالننذكر التنويننة إلننى أنننو بننالرلغم مننن أن معظننم
العوائند لغينر العادينة المتراكمنة المعدلنة حسنث السنوق موجبنة ليسنت ذا داللنة إحصنائية إال أنينا قننيم
كبيرة اقتصاديا تتراوح بين  %0.58إلى  ،%0.88كمنا تشنير نتنائج الجندول رقنم ( )0أن المتوسنط
التراكمي لمعوائد لغير العادية موجبة كبينرة وذات داللنة إحصنائية منن ينوم  -1إلنى  ،3حينث كاننت
العوائنند الغيننر عاديننة المتراكمننة المعدلننة حسننث مؤشننر عوائنند األسننيم المننرجح بالقيمننة السننوقية %0.678
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بداللننة إحصننائية ( (t-stat 4.42و والمعدلننة حسننث مؤشننر عوائنند األسننيم لغيننر المننرجح بالقيمننة
السوقية  %0.685بداللة إحصائية ( (t-stat 2.77وىذا ما يدعم فكرة التسرث المحتمل ل خبار
المتعمقة بعمميات االندماج والشنراء فني السنوق ،وتتفنق ىنذه النتنائج منع نتنائج الد ارسنات السنابقة مثنل
دراسة ( )Tao, et al., 2017و (.)Zakaria & Kamaludin, 2018
يبين جدول رقم ( )2نتائج التحميل االحصائي الستراتيجية الشراء واالحتفاظ بأداء عوائد أسيم
الش ن ننركات الدامج ن ننة لمفتن ن نرات التالي ن ننة 19 ،و  12و  92و  03و  06ش ن نني ار بع ن نند ح ن نندث االن ن نندماج
باس ننتخدم مؤش ننري الس ننوق المن نرتبط بعوائ نند األس ننيم الم ننرحج بالقيم ننة الس ننوقية والغي ننر م ننرحج بالقيم ننة
السننوقية ،ويقنندم الجنندول رقننم ( )2نتيجننة واضننحة حننول عوائنند األسننيم التنني تننم االحتفنناظ بيننا خننقال
نيرا ،حيننث إن جميعيننا كانننت عوائنند لغيننر
الفت نرات الزمنيننة التاليننة 19 ،و  12و 92و  03و  06شن ً
عادية سالبة معدلة حسث مؤشر السوق لكنيا ليست ذات داللة إحصنائية بعند االنتيناء منن حندث
األننندماج ،وبننالرلغم مننن أن النتننائج كانننت ليسننت ذات داللننة إحصننائية إال أنيننا ذات قننيم اقتصننادية
كبيرة تتراوح بين  %17إلى  ،%23وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السنابقة مثنل ( Mandelker,
 )1974و ( )Malatesta, 1983و ((Langetieg, 1978) ،)Bradley & Jarrell, 1988
و ( )Loughran & Vijh, 1997و (.)Dutta & Jog, 2009
الجدول رقم ()2
متوسط عوائد األسهم معدلة بمخاطر السوق لسياسة الش ارء واالمتالك لمشركات الدامجة التي تم دراستها
المدرجة في بورصة عمان

مؤشر السوق

مؤشر عوائد األسهم غير المرجح بالقيمة السوقية

مؤشر عوائد األسهم المرجح بالقيمة السوقية
األشهر بعد اكتمال االندماج

Periods
BHARs
)(%

t.stat.

6

12

18

-24.6 -24.59 -40.25

24

12

18

-40.86 -31.34 -21.89 -25.21

-27.43

-21.79 -23.59

-17.18

)(-0.33) (-0.56

)(-0.48

)(-1.01

)(-0.31

)(-1.1) (-0.52) (-0.46) (-0.33
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6

)(-0.5

24

30

36
-23.66
)(-0.26
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تفشري الهتائج:

ىدفت ىذه الدراسة عن بينان أثنر االنندماج عمنى أداء عوائند أسنيم الشنركات الدامجنة المدرجنة

في بورصة عمان ل وراق المالية ،وتحميل ذلك األثر ومقارنة أداء عوائد األسيم قبل وبعند االنندماج
خننقال الفتنرة  ،9312-9331وقنند تننم اسننتخدام مؤشننري بورصننة عمننان لن وراق الماليننة وىمننا مؤشننر
أسننعار األسننيم المننرجح ولغيننر المننرجح بالقيمننة السننوقية لي نذه الغايننة ،وبعنند اسننتخدام العائنند المعنندل
حس ننث مؤش ننر الس ننوق عم ننى الم نندى القص ننير ،واس ننتراتيجية الشن نراء واالم ننتقاك عم ننى الم نندى الطوي ننل
األجل ،فقد رصدت نتائج الدراسة وجود عائد تراكمي لغير عادي والذي يتعارص مع ما تنص عميو
فرضية كفاءة السوق.
أثر لقاندماج عمى عوائد أسنيم الشنركات الدامجنة المدرجنة
وقد توصمت الدراسة إلى أن ىناك ا

في بورصة عمان عمى المستوى القصنير األجنل ،حينث كنان متوسنط العوائند الغينر عادينة المتراكمنة
المعدلة حسث مؤشر عوائند األسنيم المنرجح ولغينر المنرجح بالقيمنة السنوقية جميعينا موجبنة باسنتثناء
الفترة من اليوم  -0إلى  3من إعقان االندماج كانت سالبة ،وبشكل خاص كان المتوسط التراكمي
موجبا كبي ار و ذو داللة إحصائية لمعوائد لغير العادية النذي يسنبق ينوم إعنقان االنندماج بينوم (منن

يننوم  -1إلننى  ،)3وىننذه النتيجننة تتعننارض مننع فك نرة السننوق الك ن ء  Efficient Marketويمكننن أن
يستفيد منيا صناع القرار ومدراء الشركات والمستثمرين لتحقيق عوائد لغير عادية.

ىذه النتائج تتفق مع فرضية ردة الفعل  overreaction hypothesisالموجودة في األسواق
النامينة ،حينث أشنارت د ارسنة ) (Siew & Isa, 2012النى وجنود عوائند ايجابينة لغينر عادينة عمنى
المدى القصير في سوق ماليزيا ،كما وتنسجم نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كل من (،)Isa, 1994

ود ارسننة (2011

Lee,

&

 )Isaالتنني تناولننت أيض ننا س ننوق ماليزي ننا ،كم ننا وتتف ننق مننع د ارسننة

( ،)Malatesta, 1983لذلك تساىم ىذه الدراسة في اثبات وجود العوائد الغينر عادينة فني بورصنة
عمنان لن وراق المالينة وتؤكند عمنى عندم كفناءة بورصنة عمنان وامكانينة أن يحقنق المسنتثمرون عوائند
عمى المدى لقصير األجل.

وعمى المستوى طويل األجنل بنناء عمنى اسنتراتيجية الشنراء واالمنتقاك ،أظينرت الدارسنة أننو ال

يوجنند ىننناك أثننر ذو داللننة إحصننائية لقاننندماج عمننى عوائنند أسننيم الشننركات الدامجننة المدرجننة فنني
بورصنة عمنان ،حينث إن عوائند األسننيم التني تنم االحتفناظ بيننا خنقال الفتنرات الزمنينة التاليننة 19 ،و
شير ىناك تأثير سالث ولكنو ليس ذا داللة إحصنائية  ،وىنذه النتنائج تندعم
 12و 92و  03و ً 06ا
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فرضية السوق الك ء وذلك بسبث عدم وجود تنأثير ذو داللنة إحصنائية لقانندماج عمنى أداء عوائند
أسيم الشركات الدامجة في بورصة عمان ل وراق المالينة عمنى المسنتوى الطوينل ،بحينث ينتم تعنديل

أسننعار األسننيم لممعمومننات القادمننة إلننى السننوق عمننى المنندى الطويننل وعنندم قنندرة المسننتثمرين عمننى
تحقيننق أربنناح لغيننر عاديننة ،وىننذه النتيجننة تؤكنند نتننائج الد ارسننات السننابقة مثننل ( Mandelker,
 )1974و ( )Malatesta, 1983و ((Langetieg, 1978) ،)Bradley & Jarrell, 1988
و( )Loughran & Vijh, 1997و (.)Dutta & Jog, 2009

اخلالصة والتوصيات.

وبناء عمى نتائج ىذه الدراسة،بإمكان المسنتثمرين اسنتغقال أحنداث االنندماج فني بورصنة عمنان

لتحقيننق عوائ نند تراكمي ننة موجب ننة لغي ننر عادي ننة وتجن ننث كثيننر م ننن الخس ننائر ،حي ننث توص نني الد ارس ننة إل ننى
االستثمار وزيادة شراء األسيم لمشركات الدامجنة فني بورصنة عمنان لن وراق المالينة لمفتنرة  -0إلنى 3

باعتبننار أن ىننذه الفت نرة سننجمت أقننل أيننام عوائنند تراكميننة لغيننر عاديننة مقارنننة ببنناقي فت نرات الد ارسننة عمننى
المستوى قصير األجل ،ومحاولة بيع األسيم قبل يوم واحد من حدث االندماج باعتبار أنو حقنق أعمنى
متوسنط عوائند تراكمني موجنث و ذو داللنة إحصنائية منن ينوم  -1إلنى  .3قند يسنتفيد منديرو الشننركات
من نتائج ىذا البحث بمساعدتيم في اتخاذ ق اررات ميمة تتعمق فني م ارعناة رودو فعنل السنوق المحتممنة

واستراتيجيات منافسييم نتيجة اإلعقان عن االندماج .كمنا أن ىنذه الد ارسنة ذات أىمينة كبينرة لمنظمني
السننوق حيننث تسنناعدىم عمننى الحفنناظ عمننى مراقبننة نظنناميم لمعرفننة وجننود تننداول ومتننداولين مننن الننداخل
 insider traderأثنناء ىنذه الفتنرات التني ت ارفنق مرحمنة قبنل وبعند إعنقان االنندماج .وتوصني الد ارسنة
بقينام مزيند منن الد ارسنات التنني تتنناول تنأثير االنندماج عمنى أداء الشننركات القصنير والطوينل المندى فنني
دول الشرق األوسط لمواصمة دعم النتائج التي توصمنا إلييا بشأن األسواق الناشئة.
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Abstract
This study aimed at investigating the impact of merger on the stock returns of the
merging firms listed on the Amman Stock Exchange (ASE) employing event study
methodology. This study uses daily and monthly closing prices of the weighted and un
weighted market indexes, as well as stock prices of the merger firms over the period 20012018. The results of the study find that there is a short-term positive market-adjusted
abnormal return one day before the announcement date. Therefore, there is an opportunity
for investors to earn abnormal returns based on buy and hold strategy. The present study
shows long-term negative abnormal returns but they are statistically insignificant. This
study suggests buying the stocks of merger companies on three days before the event and
selling these stocks one day before the announcement date to achieve abnormal profits.
Keywords: merger, buy and hold strategy, abnormal return.
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