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 سأر  سواؽأ كجود فأ اؼبعركؼ كمن االقتصادم، النمو ربقيق يف ساسيان أ ان دكر  اؼباؿ سأر  سواؽأ تلعب
 تنظيم كيعد اؼبايل، كالنظاـ لالقتصاد عديدة مزايا سبنح عالية كفاءة ذات اؼبالية كراؽاأل كبورصات اؼباؿ
 بالدرجة كتداكؽبا، اؼبالية األكراؽ يف االستثمار كيعتمد، سواؽاأل ؽبذه ىلك األ اؼبهمة اؼبالية كراؽاأل تداكؿ
 بأكراقها التعامل يتم اليت الشركات شطةأن صبيع عن كاؼبعلومات، البيانات عن فصاحاإل على األساس
 اؼبنشورة كاؼبعلومات، البيانات دقةك ، اؼبالية األكراؽ أسعار ربديد يف الرئيسي العنصر السوؽ، يف اؼبالية
 البفاض إىل يؤدم كاؼبعلومات البيانات ىذه يف خلل أم فإك  اؼبستثمرين، قرارات على ان ثَت ك  توثر اليت

 اختالؼ ىلإك  رأس اؼباؿ سوؽ يف السهم سعر على مباشرة بصورة كينعكس ،أسواؽ رأس اؼباؿ كفاءة
 عاـ يف العامل الشركات فالسإ ميزت ظبة أىم فإفذا ؽب اغبقيقي السعر عن السوؽ يف السهم سعر

 اؼبفلسة الشركات قائمة قمة على كتربعت الشركات، تلك حسابات يف التزكير فضائح كانت 4114
 سعر من رفعت اليت اؼبخالفات ىذه سبرير اؼبذكورة الشركة دارةإ كاستطاعت لالتصاالت، كـو ككرلد شركة
 .حقيقية غَت باحأر  اؼبخالفوف كجٌت السوؽ يف السهم

 ذلك ثرأك ات الشرك ؽبذه اؼبخالفات كطبيعة اؼبالية سواؽاأل كفاءة نبيةأ لعرض جاءت الدراسة ىذه فإ
 مثل تكرار ؼبنع سوؽ رأس اؼباؿ على الرقابة ىيئة تطوير نبيةأك  القومي، كاالقتصاد، سوؽ رأس اؼباؿ على
 .السوؽ كفاءة على كاغبفاظ ،اؼبخالفات ىذه
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 التصريح
 

 األسواق المالية السورية في رفع كفاءة السوق الماليدور ىيئة األوراق و 

 ") دراسة تطبيقية على سوق دمشق لألوراق المالية (
 
 

 ت  ل  ب  أك ؿبرفة من أم عمل علمي آخر، كمل يسبق أف ق   ،أك منقولة ،مقتبسة ح بأف ىذه الدراسة غَتأصر  
 أك درجة علمية. ،للحصوؿ على أية شهادة
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 إهداء

، إىل ٍت كل ما يبلك حىت أحقق لو آمالوإىل الذم كىب
بكل قوة مًتصبة يف تقديسو  االنساف الذم امتلك اإلنسانية

 .والدي العزيز على قلبي: للعلم

ليت كىبت فلذة كبدىا كل العطاء كاغبناف إىل اليت إىل ا
: أمي أعز مالك على القلب صربت على كل شيء

 .والعين

تزرع يف  ،ان يا من كنت دكمان مالكي اغبارسإليك أخَت ك 
 .زوجي الغاليالسعادة نفسي األمل كالتفاؤؿ ك 
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 وعرف ان شكر

 ..الذم منحنا نعمة العلم كالبصَتة تعاىل أشكر اهللأضبد ك 

  : أتقدـ بالشكر كالتقدير إىل أستاذم الفاضل

الذم تفضل باإلشراؼ  األستاذ الدكتور أكرم حوراني    
لن تكفي حركؼ ىذه الرسالة  حيث، على ىذا البحث
يهاتو العلمية اليت ال تقدر لتوج، ك تفانيوك إليفائو حقو بصربه 

 .بثمن

كلية االقتصاد يف جامعة دمشق على الشكر الكبَت إىل  ك 
راجع الالزمة الغناء ىذا البحث كإىل احملكمُت امدادنا باؼب
باغبكم على ىذا البحث  اين تفضلو ذفاضل الاألساتذة األ
 امداده باؼبالحظات اؼبفيدة ...ك 
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 انًمذيخ .-1

ذلك ؼبا كالنامية على حد سواء ك  ،اىتماـ بالغ يف الدكؿ اؼبتقدمةموضوع أسواؽ األكراؽ اؼبالية وبظى ب إف
تثمارية تعمل توجيهها يف قنوات اسك  ،ر ىاـ يف حشد اؼبدخرات الوطنيةتقـو بو ىذه األسواؽ من دك 

 . تزيد من معدالت الرفاه ألفرادهعلى دعم االقتصاد ك 

 ،دكؿ العاملي الذم مرت بو معظم الصناعاالقتصادم ك ارتبط تطور أسواؽ األكراؽ اؼبالية تارىبيان بالتطور 
قباؿ اغبكومات على االقًتاض ليخلق إك  ،جاء انتشار الشركات اؼبسانبةالسيما يف الدكؿ الرأظبالية ك ك 

قد ظهرت أكؿ ك  إىل ظهور بورصات األكراؽ اؼباليةالذم أدل ك  ،قوية للتعامل بالصكوؾ اؼبالية حركة
أعماؿ بورصات األكراؽ اؼبالية يف يف بريطانيا استقرت ، ك 0142كراؽ اؼبالية يف فرنسا عاـ بورصة لأل

شأت أكؿ بورصة أكائل القرف التاسع عشر يف مبٌت خاص أما يف الواليات اؼبتحدة األمريكية فقد أن
 .ت تتم فيو التعامالت يف السابق كىو ككؿ سًتيتيف الشارع نفسو الذم كانك  ،0140لألسهم عاـ 

من مث أضحت ضركرة ت اؼبتعاملُت، ك كحاجا ،لتشبع رغبات حيث كجدت ىذه األسواؽ يف األساس
سواؽ على تعمل تلك األكالشركات. ك  ،كاؼبؤسسات ،بُت البشرحتمية استلزمتها اؼبعامالت االقتصادية 

الكاملة إلجراء كافة اؼبعامالت تتيح اغبرية ك العرض ك  ،موازنة فعالة ما بُت قول الطلبربقيق 
 . 0كاؼببادالت

مة ذبرم فيها اؼبعامالت على األكراؽ اؼبالية من أسهم كسندات سوؽ منظبأهنا  تلك األسواؽتعرؼ ك  
 ،، كذلك بواسطة أشخاص مؤىلُتية القابلة للتدكاؿ يف ىذه السوؽالسندات اغبكوم لكككذ ،الشركات

كاللوائح اليت  ،كالبد أف يلتـز ىؤالء اؼبتعاملوف يف السوؽ بالقوانُت ،لنوع من التعاملكمتخصصُت يف ىذا ا
تعد ك ، ـو على إدارة السوؽ ىيئة تتوىل اإلشراؼ على تنفيذ تلك القوانُت كاللوائحقكت ،هايتنظم التعامل ف

ذين يرغبوف يف التخصيص الكفء للموارد اؼبالية اؽبدؼ اؼبنشود للمستثمرين ال سوؽ األكراؽ اؼبالية
اؼبعلومات اؼبالية الصحيحة اؼبتعلقة بالشركات ك  ،ذم يتطلب توفر قدر من البياناتاؼبتاحة لديهم األمر ال

 عادية يف ظل كربقيق أرباح غَت ،تتداكؿ أدكاهتا يف السوؽ حىت يتمكن ىؤالء من ترشيد قراراهتماليت 
 .سوؽ تتصف بالكفاءة

 
                                                           

1
 . 2114أذار  27 -العدد  –سلسلة دورٌة تعنى بقضاٌا التنمٌة فً األقطار العربٌة  -تحلٌل األسواق المالٌة  -حسان خضر  
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 ،ن اؼبعركؼ أف كجود أسواؽ اؼباؿمك  ،يف ربقيق النمو االقتصادم أساسيان  تلعب أسواؽ رأس اؼباؿ دكران ك 
يعد تنظيم تداكؿ ك  ،النظاـ اؼبايلعديدة لالقتصاد ك  بورصات األكراؽ اؼبالية ذات كفاءة عالية سبنح مزاياك 

ر توفستخفض تكاليف التمويل باؼبلكية كالدين ك ذ أهنا إ األكراؽ اؼبالية اؼبهمة األكىل ؽبذه األسواؽ
كات مالية تساعد على تكوين توفر أدكزبفض من درجة اػبطر اؼبايل ك  ،السيولة لالستثمارات اعبديدة

 . 4قتصادمالتسريع معدالت النمو اك دارات باذباه زيادة األرباح تساىم يف رفع كفاءة اإلك االدخارات 

اؼبعلومػات ألسػاس علػى االفصػاح عػن البيانػات ك بالدرجػة ا يعتمػد تداكؽبااالستثمار يف األكراؽ اؼبالية ك  إفك 
ىػي العنصػر األسػاس يف ربديػد أسػعار التعامل معهػا يف السػوؽ اؼبػايل ك  عن صبيع أنشطة الشركات اليت يتم

أم خلػل يف ك  علػى قػرارات اؼبسػتثمرين تػؤثر كثػَتان  اؼبنشػورة اؼبعلومػاتاؼبالية كإف دقة ىذه البيانات ك األكراؽ 
علػػػى سػػػعر يػػػنعكس بصػػػورة مباشػػػرة إىل البفػػػاض كفػػػاءة السػػػوؽ اؼبػػػايل ك اؼبعلومػػػات يػػػؤدم لبيانػػػات ك اىػػػذه 

ُت القيمػػة بػػبػػُت سػػعر السػػهم يف السػػوؽ اؼبػػايل ك نتيجػػة لػػذلك يتحقػػق االبتعػػاد ك  ،السػػهم يف السػػوؽ اؼبػػايل
لػألكراؽ كاألسػواؽ  ىيئػة كجػودلتطبيق شركط الكفاءة العالية للسوؽ اؼبايل البد من ك  ،اغبقيقية ؽبذا السهم

ألنػػو علػػى الػػرغم  اؼبسػػتثمرين مصػػاح يػػةغبماتقػػـو دبراقبػػة كتنظػػيم عمليػػات التػػداكؿ يف األسػػواؽ اؼباليػػة  اؼباليػة
مػػػن تػػػوفر كافػػػة الشػػػركط اؼبناسػػػبة لتحديػػػد عمليػػػات التػػػداكؿ كمراقبتهػػػا إال أف الواقػػػع أثبػػػت كجػػػود ثغػػػرات 

لمخالفػػػات الػػػيت ترتكبهػػػا ربقيػػػق أربػػػاح غػػػَت حقيقيػػػة باالضػػػافة لك  ،ع اؼبسػػػتثمرين اؼبػػػركر مػػػن خالؽبػػػايسػػػتطي
كأثػر ذلػك علػى السػوؽ  كاؼبعلومػات كسػرعة كصػوؽبا للمسػتثمريندقػة البيانػات خاصػة دبوضػوع ك  ،الشركات

 اؼبايل كاالقتصاد الوطٍت.
 

 أهًٍخ انجحج .-2

كاؼبتمثلة  السورية اؼبالية األسواؽ يف التداكؿ عمليات كتنظيم ؼبراقبة ىيئة كجودتأيت أنبية ىذه الدراسة من 
 كاؼبعلومات البيانات دقة من كالتحقق اؼبستثمرين مصاح غبماية هبيئة األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية السورية

 أم كبدكف الوقت نفس كيف سرعةب كتوفرىا ،السوؽ يف أسهمها تدخل اليت الشركات قبل من اؼبقدمة
 ذلك كأثر ،الشركات ترتكبها اليت اؼبخالفاتنع مك  ،ىادكر  تعزيزل باإلضافة .فيها اؼبتعاملُت عبميع تكلفة
 . اغبفاظ على كفاءتوك  الوطٍت كاالقتصاد اؼبايل السوؽ على

 
                                                           

2
 FRASER D, R&P .S, Rose, 1987,"Financial Institutions and Market in a Changing 

World" business, pup, Inc, Tara's, pp.591:593 
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 أهذاف انجحج .  -3

أنبية ىيئة ك  سوؽ دمشق لألكراؽ اؼباليةكفاءة   لتعزيزتتمثل أىداؼ البحث بتحديد الوسائل الكفيلة 
األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية السورية يف مراقبة أعماؿ السوؽ من أجل ضباية مصاح اؼبستثمرين كالتأكد من 
أف التعامل يتم على أسس عادلة كسليمة كالتأكد من صحة اؼبعلومات اؼبقدمة من قبل الشركات اؼبدرجة 

بأقل التكاليف املُت يف نفس الوقت ك إىل صبيع اؼبتعأسهمها كؿباكاهتا لواقع الشركة كسرعة كصوؽبا 
 إذا كاف ىناؾ تاثَت ملموس لقرار أحد اؼبستثمرين يف السوؽ على أسعار األسهم.معرفة ك 

 يشكهخ انجحج .  -4

من حيث صحتها  يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية البياناتاؼبعلومات ك أنبية  منتأيت مشكلة البحث 
 ،كتأثَتىا على القرار االستثمارم كبالتايل على سعر السهم كسرعة كصوؽبا للجميع كبأقل التكاليف

كبذلك يبكن صياغة  ،باالستثمار باألكراؽ اؼبالية الوعي االستثمارم لدل األفراد كالعمل على زيادة
 :مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية

اؼبالية اؼبقدمة من تعمل ىيئة األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية السورية على التحقق من صحة اؼبعلومات ىل _
 ؟قبل اؼبؤسسات اؼبدرجة أسهمها يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية

متاحة عبميع  صبيعها البيانات كاؼبعلومات اؼبتعلقة بالشركات اؼبدرجة أسهمها يف السوؽ السورية ىل_
 ؟اؼبتعاملُت بعدالة كيف نفس الوقت كبأقل التكاليف

السورية دبراقبة أعماؿ السوؽ من أجل ضباية مصاح اؼبستثمرين تقـو ىيئة األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية ىل _
 ؟كالتأكد من أف التعامل يتم على أسس عادلة كسليمة

 
 ؟على أسعار األسهم السوؽ يف اؼبستثمرين أحد قرارل ملموس تأثَت ىناؾ ىل_

 . جحجينهذ ان -5

كاؼبنهج الوصفي ىو أسلوب من , إف اؼبنهج اؼبستخدـ يف ىذه الدراسة ىو اؼبنهج الوصفي التحليلي    
أك فًتة زمنية  ،أك موضوع ؿبدد ،أساليب التحليل اؼبرتكز على اؼبعلومات الكافية كالدقيقة عن ظاىرة

مث تفسَتىا بطريقة موضوعية دبا ينسجم مع  ،معلومة، كذلك من أجل اغبصوؿ على نتائج علمية
 ،تمد ىذا اؼبنهج على الدق ة يف الوصفاؼبعطيات الفعلية للظاىرة أك اؼبوضوع اؼبدركس، حيث يع
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يالئم طبيعة الظواىر  أك موضوع ؿبد د على صورة كمية أك نوعية، كما أنو ،كالتفصيل لظاىرة
كالواقع االجتماعي على اعتبار أف  الظواىر كاؼبفاىيم االجتماعية من الصعب التحك م جبميع  ،االجتماعية

ارتبط األسلوب الوصفي منذ نشأتو بدراسة اؼبشكالت  كلذا فقد العوامل اؼبسببة ؽبا كاليت زبضع للدراسة،
اؼبتعل قة باجملاالت اإلنسانية كاإلدارية، كما زاؿ حىت اآلف مستخدمان يف أغلب الدراسات اإلنسانية 

، كبالتايل كاف ىذا 3كاالجتماعية كاإلدارية كذلك لصعوبة استخداـ األسلوب التجرييب يف ىذه اجملاالت
مان ؼبوضوع البحث اغبايل الذم وباكؿ التعرؼ على دكر ىيئة األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية السورية اؼبنهج مالئ

يف رفع كفاءة السوؽ اؼبايل، حيث مت إجراء دراسة ميدانية بواسطة استبياف ص مم من أجل البحث اغبايل 
ة السوؽ اؼبايل، مث هبدؼ صبع معلومات عن دكر ىيئة األكراؽ ك األسواؽ اؼبالية السورية يف رفع كفاء

ة يبكن تفسَتىا تبويبها كربليلها  كتصوير أىم النتائج اليت مت التوصل إليها على أشكاؿ رقمية معرب 
 كاستخالص بعض النتائج كالتوصيات.

 

 . جحجفرضٍبد ان -6

مع اؼبشكلة اليت تتناكؽبا ىذه الدراسة كدبا وبقق األىداؼ اؼبرجوة منها، يبكن ربديد فرضيات  اتساقان 
 البحث كصياغتها على النحو التايل:

لومات اؼبالية تعمل ىيئة األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية السورية على التحقق من صحة اؼبع :الفرضية األولى
 .اؼبدرجة أسهمها يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية شركاتاؼبقدمة من قبل ال
إف صبيع البيانات كاؼبعلومات اؼبتعلقة بالشركات اؼبدرجة أسهمها يف السوؽ السورية : الفرضية الثانية

 متاحة عبميع اؼبتعاملُت بعدالة كيف نفس الوقت كبأقل التكاليف.
رية دبراقبة أعماؿ السوؽ من أجل ضباية مصاح تقـو ىيئة األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية السو  :الفرضية الثالثة

 اؼبستثمرين كالتأكد من أف التعامل يتم على أسس عادلة كسليمة.
 .على أسعار األسهم أحد اؼبستثمرين يف السوؽال يوجد تأثَت ملموس على قرار  :الفرضية الرابعة

 
 

                                                           
3
 111ص ,2118رحٌم ٌونس كرو العزاوي, منهج البحث العلمً,  
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 .جحج أداح ان -7

ـ االستبانة كأداة حبث ميدانية كاليت تعد أحد أدكات اؼبنهج الوصفي، كأحد كسائل اغبصوؿ ااستخد مت  
 ()يعٍت الشخص نفسو هبيب على األسئلة أفراد العينةعلى اؼبعلومات من 

 

 ػٍنخ انجحج .يزتًغ و-8

 مجتمع البحث :

سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية  ( موزعُت بُت موظفُت يف شخص 0311ما يقارب ) يشمل ؾبتمع البحث
 شركات الوساطة اؼباليةأسهمها يف السوؽ ك اؼبدرجة الشركات  فُت يفموظك  ؽبيئةا  يفموظفُتة ك السوري

 .يف السوؽ الذين يتداكلوف األسهمؼبستثمرين اك 

 عينة البحث :

االستمارات  من ؾبتمع الدراسة حيث مت توزيع مفردة سحبت عشوائيان  021اشتملت عينة البحث على 
 .بناء عليو مت التحليلك  %11أم بنسبة  033استمارة صاح منها  031عاد للباحث ك  021بعدد 

 انذراضبد انطبثمخ .  -9

رسالة  ,ة االقتصادية في البلدان الناميةدورىا في عملية التنميو  ,( األسواق المالية الناشئة 1
 .(2004شادي زىرة ) ,ماجستير

كدكرىا يف تنمية االقتصاد  ،(البورصات) كالتحليل مسألة األسواؽ اؼبالية ،بالدراسةيتناكؿ ىذا البحث 
الوطٍت كبصورة خاصة يف البلداف النامية. كيتطرؽ البحث إىل بياف األساس النظرم لألسواؽ اؼبالية 

كأنواعها كطبيعتها، مث التعريف باألكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة فيها  ،كإجراءات التعامل فيها ،كأقسامها اؼبختلفة
كمن مث مسانبة األسواؽ اؼبالية يف التنمية االقتصادية، كدراسة األزمات اليت تعرضت ؽبا بعض األسواؽ 

ستفادة من ىذه التجارب جل اإلأكذلك من  ،لواحدة من ىذه األسواؽ اؼبالية الناشئة مع دراسة نظرية
بحث ربليل االقتصاد السورم هبدؼ الوقوؼ على يف إقامة سوؽ لألكراؽ اؼبالية يف بلدنا. مث يتناكؿ ال

، مع التطرؽ إىل ابعض النقاط السلبية اليت تشكل عقبة يف كجو إقامة سوؽ لألكراؽ اؼبالية يف سوري
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حيث استخدـ الباحث اؼبنهج  ،ااػبطوات اؼبتخذة من قبل اغبكومة إلقامة سوؽ لألكراؽ اؼبالية يف سوري
 .مشكلة البحثالوصفي التحليلي كأساس ؼبعاعبة 

ؿ إىل و البحث إىل بعض النتائج كاؼبقًتحات اليت هتدؼ إىل تقدًن بعض اغبلوؿ هبدؼ الوص توصلك 
إقامة سوؽ لألكراؽ اؼبالية تتمتع بقدر كبَت من الكفاءة دبا يسهم يف جعل ىذه السوؽ ؿبركان لعجلة 

 .النمو االقتصادم كليس مثبطان ؽبا

 المساىمة للشركات المنشورة المالية التقارير في توفرىا ومدى ,المحاسبية المعلومات ( أىمية 2
  العيسى, أحمد ياسين والدراسات, للبحوث مؤتة المالية, عمان سوق في للمستثمرين األردن في

1991. 

 ىناؾ كأف االستثمار قرارات ازباذ يف للمعلومات ىاـ مصدر اؼبالية القوائم أف إىل الدراسة ىذه توصلت
 الشركات تصدرىا اليت اؼبالية القوائم ربتويها اليت اؼبعلومات كفاية عدـ على األفراد اؼبستثمرين بُت اتفاقان 
 . األردف يف اؼبالية

 المدققة المالية القوائم على( المالية والمؤسسات البنوك,) المالية الشركات اعتماد ( مدى 3
 االئتمان, وقرارات االستثمار قرارات اتخاذ في األردنية العامة المساىمة الشركات عن الصادرة
 .1992  مسودة, نظمي سناء األردنية, الجامعة منشورة, غير ماجستير رسالة

 الشركات عن كالصادرة اؼبدققة اؼبالية القوائم على اؼبالية الشركات اعتماد مدل حوؿ الدراسة استهدفت
 اؼبستثمرتُت الفئتُت أف الدراسة كجدت كاالئتماف، االستثمار قرارات ازباذ يف األردنية العامة اؼبسانبة

  كرأم الشركة إدارة كظبعة االستثمارية قراراهتم يف اؼبالية التقارير مصادر من لكل أنبية تولياف كاؼبقرضتُت
 . اإلدارة ؾبلس كتقرير اؼبدقق،

 كلية البحوث, مركز السعودية, األسهم سوق في السعودي المستثمر واتجاىات ( سلوك 4
 المتولي والسيد الصائغ, محمد ناصر ,3/13 إصدار سعود, الملك جامعة اإلدارية, العلوم
 .1993 حسن,
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 منها متعددة دبتغَتات تتأثر كاليت ،الفرد كعناصر ،نظاـ عن عبارة االستثمار قرار أف الدراسة بينت
 . كاذباىاتو كسلوكياتو الفرد صفات

 العلمية المجلة المالية, لألوراق البحرين سوق في المستثمرين واتجاىات وسلوك ( خصائص 5
 .1995, اهلل عبد علي جاسم ,(6) ع قطر, جامعة واالقتصاد, اإلدارة كلية

 كتعدد األخرل األسواؽ يف متوافر ىو دبا مقارنة اؼبالية لألكراؽ البحرين سوؽ يف اؼبعلومات قلة أف أكد  
 جزء توجيو إىل اؼبستثمرين من العديد تدعو اليت األسباب من العاؼبية البورصات يف االستثمارية الفرص
 . اػبارج إىل أمواؽبم من

 على بالتطبيق" األسهم في االستثمار قرارات ترشيد في المالية المعلومات أىمية درجة ( دراسة 6
 جامعة والتجارة, لالقتصاد العلمية المجلة ,"المتحدة العربية اإلمارات بدولة المالية األوراق سوق
 .1996الطحان, العال أبو محمد, شمس عين

 األسهم يف االستثمار قرارات ترشيد يف اؼبالية اؼبعلومات أنبية درجة قياس إىل دراستو استهدفت كما
 تعد احملاسبية كاؼبعلومات ،البيانات ككفاءة ،أنبية أف إىل الدراسة توصلت. اؼبتحدة العربية اإلمارات بدكلة
 ،للسهم اؼبتوقع العائد ىي األسهم يف االستثمار دكافع أىم كأف اؼبالية، األكراؽ سوؽ كفاءة على دالة

 ىي اؼبعلومات مصادر أىم كأف. الوسطاء أعماؿ تنظيم كضركرة ،السوؽ يف األماف ىامش كدرجة
 . السوؽ يف كاإلشاعات اؼبنشورة، السنوية اؼبالية كالتقارير كاجملالت، كالصحف، الشهرية، التقارير

 للمستثمر االجتماعية االقتصادية بالخصائص وعالقتها االستثماري السلوك أنماط محددات ( 7
 للعلوم العربية المجلة ,"السعودية العربية المملكة من الوسطى المنطقة في ميدانية دراسة" الفرد

 .1996, البالط الفتاح عبد السيد اإلدارية,

 التنويع يطبق كما اؼبخاطرة، كيتجنب بالتفاؤؿ، يتصف السعودم اؼبستثمر أف دراستو أكضحت
 باإلضافة. اؼبخاطر من معُت مستول عند االستثمارية ؿبفظتو ـباطر لتخفيض كاسًتاتيجية االستثمارم

 كاالجتماعية االقتصادية اإلحصائية اؼبعنوية من ـبتلفة كبدرجات كاذباىاتو كدكافعو ميولو ارتباط إىل
 . إليها ينتمي اليت كاؼبهنة كعمره، الدراسي، كمؤىلو اتو،استثمار  كحجم السنوم، كدخلو
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" المالية األوراق في االستثمار قرارات لخدمة كفايتها ومدى المحاسبية المعلومات أىمية"(  8
 إبراىيم وائل للمحاسبة, العربية المجلة الكويت, بدولة المالية األوراق لسوق تحليلية دراسة
 .1999  الراشد,

 كأف االستثمار، قرارات ػبدمة كفايتها كمدل احملاسبية اؼبعلومات أنبية عن دراستو نتائج دلت كما
 السهم على اؼبتوقع كالعائد للسهم، السوقية بالقيمة أكرب بدرجة يهتموف اؼباليُت باحملللُت مقارنة اؼبشًتين

 احملاسبية غَت اؼبعلومات تمتغَتا أنبية حوؿ اؼباليوف كاحملللوف ،اؼبستثمركف اتفق بينما. اؼبستقبل يف
 . األخرل

 بغداد سوق في األفراد المستثمرين قبل من المحاسبية المعلومات واستخدام فهم ( مدى 9
 .2000 الزبيدي, وفراس ىاتف محمد جرش, ,"ميدانية دراسة" المالية لألوراق

 سوؽ يف األفراد اؼبستثمرين قبل من احملاسبية اؼبعلومات كاستخداـ ،فهم عن للكشف دراستو كىدفت
 كافية كىي احملاسبية اؼبعلومات كيدركوف ،يفهموف اؼبستثمرين أف الدراسة كتوصلت اؼبالية، لألكراؽ بغداد
 الوسطاء، نصائح مثل االستثمارية، قراراهتم يف كبَت بشكل تؤثر اؼبالية غَت اؼبعلومات مصادر كأف. ؽبم

 .كاإلعالنات كاجملالت السوؽ كنشرات

, تونس و ,المغرب الجزائر, :مقارنة االستثمارات دراسة تنشيط في المالية األسواق فعالية( 10
 .(2004سامي مبارك )

 ىذه تلعبو الذم الدكر ،دكليان ك  ؿبليان  الرساميل استقطاب يف اؼبالية األسواؽ درس فيها الباحث مسانبة

 الدكؿ يف االستثمارات استقطاب يف األسواؽ ىذه تساىم حُت ففي. ؿالدك  بُت يتفاكت األسواؽ

 اعبزائر، الثالثة اؼبغربية الدكؿ كمنها النامية الدكؿ يف كثَتة عقبات يواجو يزاؿ ال دكرىا فإف اؼبتقدمة

 .الدراسة ىذه ؿبل ىي اليت كتونس، اؼبغرب
 اعبزائر، يف اؼبالية األسواؽ حوؿ الدراسة ىذه خالؿ من إليها التوصل مت اليت النتائج إبراز كيبكن

 : اآليت النحو على كتونس ،اؼبغرب
 اغبكومي كالدعم اؼبصريف القطاع ىيمنة بسبب ؿبدكدان  دكرىا يعترب اإلصدارات، سوؽ مستول على_

 .البلداف ىذه يف التمويل على اعبزائر، يف خاصة العمومية للشركات

 كحركة البورصات رظبلة تدين حجمها، بصغر الثالثة البلداف سبيز الثانوية، األسواؽ مستول على_

  .اؼبستحدثة اؼبالية األدكات غياب ظل يف اؼبالية األكراؽ تداكؿ
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 البورصة مسَتم كلقصور جهة، من االدخار ثقافة لقلة الدراسة دكؿ بورصات يف الطلب البفاض_

 .اؼبايل السوؽ يف أمواؽبم لتوظيف اؼبستثمرين جذب على

 يتم مل أنو إال اآلف، حد إىل الدراسة دكؿ اهب قامت اليت كالتنظيمية، التشريعية اؼبراسيم من بالرغم_

 كتونس البيضاء الدار بورصيت بُت األقل على أك الثالثة، البورصات بُت بتكامل القياـ يف التفكَت

 .أدائها كبؤس اعبزائر بورصة حداثة بسبب

 الوقت يف اعبزائر، يف خاصة العمومية الشركات خصخصة على اؼبالية األسواؽ إصالح انعكاس عدـ_

 .اؼبسار ىذا بتدعيم البورصة تقـو أف يفًتض كاف الذم
 اؼبالية، األسواؽ حوؿ اؼبعلومات نشر ؾباؿ يف الدراسة دكؿ بورصات منو تعاين الذم الكبَت النقص_

  .التوظيفات من النوع ىذا إىل اللجوء من اؼبستثمرين نفور يف ساىم فبا
 

00) S. W. Becher, and R. L., weit, determinations of risk 

Preferences to facilitate customer-portfolio management 

interaction, Mathematical Analysis and applications, 0110  

 القرار ازباذ يف للتأثَت لو احملددة العوامل من العديد على يعتمد اؼبستثمر قرار أف إىل دراسة ىذه  توصلت
 التعليمي، كاؼبستول كاعبنس، كالعمر، ،اؼبالية موارده حجم مثل االستثمارية لألداة كاختياره االستثمارم

 .االجتماعية كاغبالة االستثمارية أىدافو كربديد

 

04) Judith, F.S., The use of Annual Reports by U.K. investment 

Analyst, Journal of Accounting Research, Autumn, 0111  

 اؼبالية التقارير كأف االستثمارية القرارات يف احملددة العوامل من ؾبموعة ىناؾ أف دراسة ىذه بينت 
 بالتنبؤات االستثمارم القرار يتعلق عندما كخاصة للمعلومات، مصادر عدة من مصدر ؾبرد السنوية
 .اؼبستقبلية

 
 

03) Sowlash, Segdam, “I nvestors Dimentios in the Arab 

Financial Markets of Jordan, Kuwait, and Egypt, Presented for 
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the financial Accounting conference at the Yarmouk University 

on December, 04-02, 0111  

 اعتماد مدل معرفة إىل مصر، الكويت، األردف، من لكل العربية اؼباؿ أسواؽ دراسةال استهدفت
 كمدل االستثمارية القرارات ازباذ يف اؼبدققة اؼبالية القوائم على الفرد كاؼبستثمر اؼبؤسس اؼبستثمر
 بُت اختالؼ ىناؾ أف إىل الدراسة توصلت. ربقيقها إىل تعود اليت كاألىداؼ ،الفئتُت بُت التجانس
 من االستفادة درجة يف الفرد اؼبستثمر من كإدارة فهمان  أكثر اؼبؤسس اؼبستثمر أف تبُت حيث الفئتُت

 األفراد الشخصية، االتصاالت كانت للفئتُت األخرل اؼبعلومات مصادر أما اؼبنشورة، اؼبالية اؼبعلومات
 اؼبايل، السوؽ من اؼبنشورة الرظبية التقارير كاؼبدققة، اؼبنشورة اؼبالية القوائم اػباصة، التقارير اؼبتحققُت،
 .الرظبية اعبريدة

 
 

02) Kaplan, S. P., and reckers, P., Anexamination of the effect of 

the presidents letter and stock advisory service information on 

financial decisions, Behavioral research In Accountancy, 0111 

 اؼبستثمرين قرارات يف كثَتان  تؤثر الوسطاء نصائح أك اإلدارة ؾبلس رئيس خطاب أف دراسةال أكدت
 .األخرل احملاسبية اؼبعلومات تأثَت من أكرب بشكل اؼبالية

 
 

02) Karen , M., et:al , Cultural Effect on Accounting Practice and 

Investment Decisions , Proceeding of ASBBS , 4111  .  

 ،اؼبعاصرة االقتصادات ظل يف اؼبعلومات من اؼبستثمرين حاجات على التعرؼ اىل دراسةال ىدفت
 لالىتماـ حاجة ىناؾ فأ تبُت حيث اؼبستثمرين حقوؽ ضباية يف الوطنية اؼبعايَت تاثَت كبياف ،كالعوؼبة

 .فيها االخالؿ كعدـ اؼبستثمرين حقوؽ ربمي اليت باؼبعايَت كثرأ

 
 

01) Arnold , et:al , The Impact of Information Tagging in the MD 

& A on Investors Decision Making , Implications for XBRL ,4111 
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 يبكن اليت اؼبعلومات كنوعية كمية يف اغبسابات كمدققي الشركات داراتإ سلوؾ ثرأ دراستو يف تناكؿ
 تتسبب قد اجملاؿ ىذا يف خطاراأل من متزايدة حالة ىناؾ فأ تبُت حيث عليها اوبصلو  فأ للمستثمرين

 .اؼبطلوبة اؼبعلومات على اغبصوؿ يف اؼبستثمر غبق رارأض يف
 
 
 

 
 التعقيب على الدراسات السابقة :

 
 سوؽ يف للمستثمرين بالنسبة احملاسيب االفصاح نبيةأ اىل تدعو هناأ السابقة الدراسات خالؿ من نالحظ

 قراراتو ازباذ يف تساعده فأ يبكن اليت اؼبعلومات على للحصوؿ لو الرئيسي اؼبصدر باعتباره اؼبالية كراؽاأل
 يف كتطبيقيان  نظريان  اؼبوضوع هبذا الكبَت االىتماـ كيتضح .كفاءة السوؽ اؼبايل  زيادةبالتايل ك  االستثمارية،
 الدراسات من اؼبزيد جراءإل حاجة ىناؾ ففإ كالعريب احمللي اؼبستول على ماأ خاصة، الغربية الدراسات

 كزيادة ،كخاصة يف سوريا العربية اؼبنطقة يف اؼبالية سواؽاأل هتشهد الذم التطور مع خاصة اجملاؿ ىذا يف
ذلك للحكم ك  اغبايل، البحث يف للخوض الرئيس السبب ىو كىذا عاـ، بشكل فيها التداكؿ حركات

 صحة حيث من السوؽ أعماؿ ؼبراقبة السورية األسواؽ يف اؼبالية كاألسواؽ ألكراؽا ىيئة على فعالية
 كتوسيعو دكرىا كتفعيل اؼبستثمرين مصاح ضباية أجل من للمتعاملُت كصوؽبا كسرعة كدقتها ،اؼبعلومات

 حيث. الرشيدة قراراهتم ازباذ على اؼبستثمرين قدرة كبالتايل ،اؼبايل السوؽ كفاءة رفع يف األساس ألهنا
 يعطي فبا فيها حدثت اليت الكبَتة التغيَتات بعد السورية اؼبالية السوؽ يف جديدة ثباتاتإ يف نبحث
 خرلأ جوانب كمن حباثكاأل ،الدراسات من مزيد يف للدخوؿ الباحثُت كيشجع ،متميزان  بعدان  الدراسة
 .ـبتلفة
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 يخطط انجحج .  -11

األسواق المالية السوريةاألوراق و ىيئة  الفصل األول :  

  األسواق المالية السوريةو األوراق ىيئة  ماىية: اؼببحث األكؿ 

  األسواق المالية السوريةاألوراق و  ىيئة وأىداف مهاماؼببحث الثاين : 

األسواق المالية و كفاءتها:  الثانيالفصل   

  المالية األسواقماىية اؼببحث األكؿ : 

  هاأنواعمفهـو األسواؽ اؼبالية ك  

 الدكر االقتصادم لألسواؽ اؼبالية 

  اؼبالية اؼبتداكلة يف السوؽ اؼبايلأنواع األكراؽ 

 مؤشرات أسواؽ األكراؽ اؼبالية 

 أسواق األوراق الماليةكفاءة اؼببحث الثاين : 
  نواعهاكأ الكفاءة مفهـو  

 صيغ كفاءة السوؽ 

 خصائص السوؽ الكفوءة 

 سبل رفع كفاءهتاكراؽ اؼبالية يف الدكؿ النامية ك معوقات كفاءة أسواؽ األ 

 سوق دمشق لألوراق المالية اؼببحث الثالث : 

 
دراسة تطبيقية على سوق دمشق لألوراق المالية الفصل الثالث :  

 اؼبقدمة 

 كصف العينة 

  اختبار صحة الفرضياتربليل البيانات ك 

 التوصيات  النتائج ك 

 اؼبراجع
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 انفصم األول

األضىاق انًبنٍخ انطىرٌخهٍئخ األوراق و  

 

 األسواق المالية السوريةماىية ىيئة األوراق و  المبحث األول :

 األسواؽ اؼبالية السوريةحداث ىيئة األكراؽ ك إ-                 

 األسواؽ اؼبالية السوريةك  تعريف ىيئة األكراؽ-               

 ؾبلس مفوضي اؽبيئة-                               

 اؽبيكل التنظيمي للهيئة-                              

                           

                                

األسواق المالية السوريةىيئة األوراق و  وأىداف مهام المبحث الثاني :  

_مهاـ ىيئة األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية السورية                                  

للهيئةساسية _ األىداؼ األ                                  

  دكر االفصاح يف صنع القرار االستثمارم_                                
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 انفصم األول

األضىاق انًبنٍخ انطىرٌخهٍئخ األوراق و  

 

شهد االقتصاد السورم يف السنوات القليلة اؼباضية العديد من اإلصالحات اليت تناكلت كافة أكجو لقد 
 ،عاـ اإلصالحات بشكلالنشاط االقتصادم، ككغَته من القطاعات كاف للقطاع اؼبايل نصيبو من ىذه 

من ضركرة بناء مؤسسة موحدة  األكراؽ اؼباليةىيئة أنبية تنطلق ك  .خاص لقطاع األكراؽ اؼبالية بشكلك 
ربقق قيمة مضافة تزيد عما كانت ربققو اؼبؤسسات اؼبندؾبة فيها، كمن ىنا فإف اؽبيئة تستهدؼ اغبد من 
آثار اؼبخاطر يف النظاـ اؼبايل غَت اؼبصريف كذلك بإرساء أسس للرقابة الرشيدة، كالتدخل السريع، كنشر 

ؼبتعاملُت ىف األسواؽ، كتدعيم الثقة يف األسواؽ كتنميتها، دبا يؤدم الثقافة اؼبالية بُت اؼبواطنُت، كضباية ا
  .إىل رفع القدرة التنافسية للخدمات اؼبالية غَت اؼبصرفية

سبارس اؽبيئة دكرىا باإلشراؼ كالرقابة على قطاع األكراؽ اؼبالية كالفعاليات اؼبتعلقة بو، فتقـو بتنظيم 
كشركات اػبدمات  فيتضمن عملها الشركات اؼبسانبة ،كتطوير نشاطات السوؽ األكيل كمكوناتو

كبعد استكماؿ األطر  .كالوساطة اؼبالية كمفتشي اغبسابات من خالؿ مديرياهتا باختصاصاهتا اؼبختلفة
التشريعية كالتنظيمية اؼبالئمة سارت اؽبيئة خبطى حثيثة الستكماؿ اؽبيكل العملي بافتتاح سوؽ دمشق 

  .ات الثقة كالشفافية كبعيدان عن مظاىر اؼبضاربات كاالستغالؿلألكراؽ اؼبالية كفق متطلب
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 انًجحج األول

 األضىاق انًبنٍخ انطىرٌخيبهٍخ هٍئخ األوراق و

 

 :ئحذاث هٍئخ األوراق واألضىاق انًبنٍخ انطىرٌخ-1

ىيئة  ىيك القاضي بإحداث ىيئة األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية السورية  4112/ لعاـ 44جاء القانوف / حيث
 ،كادارمتتمتع باستقالؿ مايل ك  ،كؽبا شخصية اعتبارية ،ؿ الوطٍترظبية رقابية منظمة لسوؽ رأس اؼبا

فعالية لتحقيق األىداؼ اليت كحىت تعمل بكفاءة ك  ،الستقالؽبا ان ذلك تعزيز ك  ،كترتبط برئيس الوزراء
اؼبالية الذم ظل غائبان عن حيث تعترب اؽبيئة حجر األساس يف بناء قطاع األكراؽ  .نشئت من أجلهاأ

 .طويلة ككذلك عن اعتبارات التنمية لفًتة ،الساحة االقتصادية

 

 :هٍئخ األوراق واألضىاق انًبنٍخ انطىرٌخ تؼرٌف-2

لعمل األسواؽ اؼبالية ترتبط برئيس ؾبلس  ىيئة ناظمةاألسواؽ اؼبالية السورية بأهنا تعرؼ ىيئة األكراؽ ك 
الحيات الالزمة للقياـ ؽبا صبيع الصكاالدارم ك  ،كباالستقالؿ اؼبايل ،االعتباريةتتمتع بالشخصية ك  ،ءالوزرا

عليمات فهي تصدر الت ىيئة رقابيةباإلضافة إىل أهنا  .وبقق أىدافهادبا باؼبهاـ كالوظائف اؼبنوطة هبا ك 
 .ماية حقوؽ ضبلة األكراؽ اؼباليةجراءات الالزمة غبتتخذ اإلك  ،كتراقب ،كتشرؼ

 االشًتاؾ كبدالت ،للسوؽ االنتساب لبدالت اؼبسددين األعضاء كافة من للسوؽ العامة اؽبيئة تتألف

 صالحيات تتمثلك  .كمسؤكلياهتا العضوية كمتطلبات، شركط للسوؽ الداخلي النظاـ كوبدد فيها السنوية

 .كتطويرىا السوؽ يف اؼبتعلقة األمور كافة يف النظر يف للسوؽ العامة اؽبيئة

تطوير قطاع األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية كاألنشطة كالفعاليات اؼبلحقة هبا كفق اؼبعايَت على  اؽبيئةتعمل ك 
كاؼبمارسات الدكلية كمن خالؿ ضماف مبادئ العدالة كالشفافية كتنمية الوعي االستثمارم لتعزيز فرص 

2كالتنمية لتوطيد مناخ االستثمار اآلمن كذلك من خالؿ ،اإلصالح
: 

 

ؼبدخرات دبا ىبدـ مصلحة ى تعميق كفاءة قطاع األكراؽ اؼبالية إلتاحة الفرص عبذب االعمل عل •
 .الوطٍتاالقتصاد

                                                           
4
 . 2115لعام  22القانون  
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رفع كفاءة العاملُت يف قطاع األكراؽ اؼبالية كترسيخ التزامهم باؼببادئ األخالقية كبالتطبيق األمثل ؼبعايَت  •
 .السلوؾ اؼبهٍت

 ـبتلف فئات اؼبستثمرين لتعميق ثقتهم كلتنمية كعيهمترسيخ أسس التعامل السليم كالعادؿ بُت  •

 .اإلستثمارم

 .اػبرباتلتبادؿ اؼبشورة ك  التعاكف كالتنسيق مع اؽبيئات العربية كالدكلية •

اؼبعايَت الدكلية دبا ىبدـ دبا يسمح على مواكبة التطورات ك  تطوير التشريعات كالقواعد كنظم العمل •
 .السوؽ

 يئة الجهات التالية :رقابة الهتخضع إلشراف و 

 .كراؽ اؼباليةالشركات اؼبصدرة لأل-0

 .الوساطة اؼبالية اؼبرخص ؽباات ك االستشار شركات اػبدمات ك -4

 .يق االستثمار اؼبشًتؾ اؼبرخص ؽباصنادشركات االستثمار ك مصارؼ ك -3

 .األسواؽ اؼبالية-2

 .التدقيق اؼبعتمدةاتب احملاسبة ك مكشركات ك -2

 2: انهٍئخ يفىضً يزهص -3

يتشكل ؾبلس اؼبفوضُت من سبعة أعضاء منهم أربعة أعضاء متفرغُت بينهم رئيس اجمللس كنائب رئيس 
 طبيعيُت سوريُت. االختصاص على أف يكونوا أشخاصان  اجمللس من ذكم اػبربة ك

 رئيسان                           رئيس ؾبلس اؼبفوضُت/الرئيس التنفيذم       ·
 نائبان للرئيس                                                   اؼبفوضُتأحد        ·
 عضوان                                                 معاكف كزير اؼبالية        ·
 عضوان                                   معاكف كزير االقتصاد كالتجارة        ·
 عضوان                             رية اؼبركزمنائب حاكم مصرؼ سو        ·
 عضوين.                                                 مفوضُت آخرين       ·

                                                           
5
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مدة العضوية يف اجمللس أربع سنوات قابلة للتجديد، على أف يكوف التجديد ؼبرة كاحدة بالنسبة للرئيس  
 يف عضويتو بعد انتهائها إىل أف يتم تعيُت خلف لو.كيستمر عضو اجمللس يف ىذه اغبالة  ،كنائبو

، ككذلك اللوائح 4112/ لعاـ 44كيتوىل اجمللس تنفيذ كافة مهاـ اؽبيئة اؼبنصوص عليها يف القانوف /
 .كالقواعد كالتعليمات الصادرة دبقتضاه

 انهٍكم انتنظًًٍ نههٍئخ :-4

  :1كاؼبكاتب اليت ترتبط برئيس اؽبيئة كفق التايليتشكَّل اؽبيكل اإلدارم للهيئة من عدد من اؼبديريات 

 : . أمانة سر المجلس0

 يتوىل أمُت سر اجمللس:
 كإعداد قراراتو  ،كتنظيم ؿباضر جلساتو ،كاجتماعات ؾبلس اؼبفوضُت ،كتنسيق أعماؿ ،تنظيم

 .كمتابعة تنفيذىا

 
 كالتوجيهات الصادرة عن ؾبلس اؼبفوضُت إىل مديريات كدكائر اؽبيئة ،متابعة تنفيذ التعليمات. 

 قبل رئيس ؾبلس اؼبفوضُت أك ؾبلس القياـ بأم عمل أك تويل أم مهمة تعهد إليو من 
  .اؼبفوضُت

 : مكتب رئيس المجلس-4
 يكوف لرئيس اجمللس مكتب يديره موظف إدارم تتوفر لديو اػبربة كيعمل على:

 كاؼبعامالت الواردة اػباصة برئيس اجمللس ،استالـ الرسائل. 
 كإعداد ؿباضر االجتماعات باستثناء اجتماعات ؾبلس  ،رئيس اجمللس تنظيم مقابالت

 .اؼبفوضُت

 كاجتماعات رئيس اجمللس ،تنسيق جدكؿ مواعيد . 

 : مكتب التدقيق الداخلي -3

 : ه اؼبديريةذمن أىم مهاـ ى
   دكائر كفاية أنظمة اؽبيئة اػباصة بعمل صبيع مديريات ك كضع برامج التدقيق السنوية لتقييم

 .رفع التقارير حوؿ عمليات التدقيق، ك اؽبيئة

                                                           
6
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 كالقرارات اؼبتعلقة هبا  ،كالتعليمات ،كاألنظمة ،التأكد من قياـ العاملُت باؽبيئة من تطبيق القوانُت
 .النافذةكالعمليات اؼبالية للقوانُت كالتعليمات  ،كمن مطابقة األعماؿ اإلدارية

 كالرد على صبيع استفساراهتم ،تسهيل مهمة مفتشي اغبسابات اػبارجيُت . 

 كتستدعي اغباجة اإلبالغ  ،إبالغ ؾبلس اؼبفوضُت فوران بأية ـبالفات تكتشف أثناء التدقيق
 .عنها

 فحص كتدقيق نفقات اؽبيئة قبل الصرؼ. 

 : مديرية الدراسات واألبحاث والتوعية -2

من دائرتُت نبا دائرة الدراسات كاألحباث كدائرة التوعية كالعالقات اػبارجية. كيلحق  تتألف ىذه اؼبديرية
 : ه اؼبديريةذأبرز مهاـ ى نم. ك هبذه اؼبديرية مكتبة اؽبيئة

 كتأثَتىا اؼبتوقع يف سوؽ  ،كاللوائح اغبكومية ،كالقوانُت ،كالسياسات ،كالربامج ،دراسة اػبطط
  .ىااقًتاح تطوير ك األكراؽ اؼبالية، 

 كأسواؽ األكراؽ اؼبالية يف سورية ،إعداد الدراسات حوؿ سبل تطوير القطاع اؼبايل. 

 إعداد الربامج اإلعالمية اليت تعكس نشاط اؽبيئة ك  كالنشرات اػباصة باؽبيئة، ،إصدار الدكريات
 .كتأمُت نشرىا دبختلف كسائل اإلعالـ

 تنظيم اؼبقابالت الصحفيةالندكات، ك كالتحضَت لعقد اؼبؤسبرات ك  ،كالتنسيق ،اإلعداد. 

 كاؽبيئات اإلقليمية كالعاؼبية اقًتاح السبل الكفيلة لالستفادة من  ،تقييم عالقة اؽبيئة مع اؼبنظمات
 .كالفعاليات اليت تقيمها تلك اؼبنظمات ،الربامج

 معهاكتنظيم تبادؿ الزيارات الرظبية  كاػبارجية، ،تطوير االتفاقيات مع اعبهات الداخلية.  

 السوؽفيما يتعلق بتطوير عمل اؽبيئة ك  الدكليةك  ،ع الواردة من اؼبنظمات العربيةمتابعة اؼبواضي. 

 القياـ جبميع مهاـ اإلشراؼ على اؼبكتبة. 

 : مديرية الرقابة والتفتيش -2
على شركات تتبع ىذه اؼبديرية ثالث دكائر: دائرة الرقابة على سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية، كدائرة الرقابة 

اػبدمات كالوساطة اؼبالية العاملة يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية، كدائرة الرقابة على الشركات اؼبسانبة. 
 : كتكوف مهاـ اؼبديرية ما يلي

  فبارسة الرقابة على صبيع اعبهات اػباضعة إلشراؼ اؽبيئة كاالطالع على سجالهتا كقيودىا
كالتعليمات النافذة   ،كاألنظمة ،التزامها بالقوانُتكاغبصوؿ على نسخ منها هبدؼ التأكد من 
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تأثَت على سعر أية كرقة مالية  متابعة الشائعات اليت ؽبا، ك نسب التملك يف الشركاتكدراسة 
  .دراسة االكبراؼ يف سعر أية كرقة ماليةك 

  اؼبذكورة إجراء أم ربقيق أك تفتيش بإشعار مسبق أك بدكنو لتحديد ما إذا كاف أم من اعبهات
أعاله قد ارتكب ـبالفة أك ازبذ إجراءات ربضَتية تؤدم إىل ارتكاب ـبالفة كاقًتاح التدابَت أك 
العقوبات اؼبناسبة بشأهنا، كمن مث إحالة اؼبلف اؼبنظم باؼبخالفة إىل مديرية الشؤكف القانونية 

 .كاؼبتابعة

 أكد من مطابقتها للقوانُت ة للتالقياـ بزيارات ميدانية على صبيع شركات اػبدمات اؼبالي
 .األنظمةك 

  التأكد من قياـ صبيع الشركات اؼبسانبة، صناديق االستثمار، شركات اػبدمات اؼبالية، رابطة
شركات اػبدمات كالوساطة اؼبالية، صندكؽ ضباية اؼبستثمرين كصندكؽ ضماف التسوية باللوائح 

  .كالتعليمات كالقوانُت

 

 : اإلفصاح والترخيص  مديرية اإلصدار و -1
، كدائرة الًتخيص كاإلفصاح  تتبع ىذه اؼبديرية دائرتاف: دائرة اإلصدار كاإلفصاح للشركات اؼبسانبة

 : ، كتكوف مهاـ اؼبديرية ما يلي لشركات اػبدمات كالوساطة اؼبالية
 دراسة نشرات إصدارىاك  ،دراستهاك  ،تلقي طلبات إصدار األسهم أك األكراؽ اؼبالية األخرل، 

 .ؼبقًتحات بشأهناكرفع ا ،كالتأكد من مطابقتها لألنظمة النافذة
 كدراستها ،فتح فركع ؽباك  ،كالوساطة اؼبالية ،ركات اػبدماتكترخيص ش ،تلقي طلبات تأسيس، 

كاؼبستندات اؼبنصوص عليها يف األنظمة  ،كالتأكد من استيفاء تلك الشركات لكافة اؼبتطلبات
 .ت البشرية اؼبؤىلة أـ اؼبادية، كرفع التوصية بشأهناالنافذة سواء من حيث اؼبتطلبا

  دراسة كمتابعة أكضاع الشركات اؼبسانبة اليت تواجو ظركفان جوىرية طارئة أك تغَتات ىيكلية تؤثر
 ،كاالندماج ،يف نشاطها أك مركزىا اؼبايل دبا يف ذلك عمليات إعادة ىيكلة رأس اؼباؿ

 .بشأهناكتقدًن التوصيات اؼبناسبة   ،كالتصفية

  اعتماد مفتشي حسابات الشركات اػباضعة لرقابة اؽبيئة حسب الضوابط اؼبعتمدة من قبلها
 .هبذا الشأف

 متابعة أكضاعهاك  ،نح الًتاخيص لصناديق االستثمارم.  
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 : مديرية الشؤون اإلدارية والمالية -1

اؼبالية. كيلحق هبذه اؼبديرية مكتب تتألف ىذه اؼبديرية من دائرتُت: دائرة الشؤكف اإلدارية كدائرة الشؤكف 
 :للحراسة. كتكوف مهاـ ىذه اؼبديرية كما يلي

 كدكائر اؽبيئة ،كسَت العمل يف مديريات ،اؼبتابعة كاإلشراؼ على النواحي اإلدارية اليومية. 
 كاالستفسار عن أم  ،كالقرارات ،كالتعاميم ،كاػبارجية ،االطالع على صبيع اؼبراسالت الداخلية

 .غموض أك لبس كإجراء التصويب الالـز عليها بالتنسيق مع اؼبديريات اؼبعنية

 كاألحداث اؽبامة  ،كاؼبتعلقة باإلفصاح عن األمور اعبوىرية ،إحالة الرسائل الواردة من الشركات
 .نسخة عنها إىل الرئيسالطارئة إىل اؼبديريات اؼبختصة ك ك  ،اؼبستعجلة

  كعند اغباجة ،اؼبالية للمجلس بشكل دكرمرفع التقارير. 

 ضوء السياسة رفع مشركع اؼبوازنة السنوية إىل اجمللس بعد التأكد من إعدادىا كفق األصوؿ يف 
كتنمية  ،كتقدًن اؼبقًتحات اؼبناسبة الستثمار أمواؿ اؽبيئة الفائضة ،كذلك دراسةاؼبالية للهيئة، ك 

  .إيراداهتا

 كمتابعة إجراءات التعيُت حسب األنظمة ،ؽبيئة من اؼبوظفُتالتأكد من تأمُت احتياجات ا، 
 .كالتأكد من توفَت اػبدمات الضركرية ؽبؤالء اؼبوظفُت لضماف انتظاـ سَت العمل ،كالتعليمات

 : المتابعة التنفيذ و مديرية الشؤون القانونية و -1

فيذ كاؼبتابعة، كتكوف مهاـ ىذه اؼبديرية كما تتبع ىذه اؼبديرية دائرتاف نبا دائرة الشؤكف القانونية كدائرة التن
 يلي:
 كالصعوبات القانونية ،اقًتاح السبل الكفيلة دبعاعبة اؼبشاكل. 
 اؼبخالفات إىل رئيس اجمللس مشفوعة بالتوصيات اؼبناسبة رفع ملفات. 

 كيتابع أمور اؽبيئة لدل اعبهات اؼبعنية ،اختيار أحد موظفي اؼبديرية ليمثلها. 

  كالدراسات اؼبتعلقة بتطوير أعماؿ اؼبديرية إىل رئيس اجمللس ،اؼبقًتحاترفع. 

 مديرية النظم والمعلومات -1

كربديثها دبا يتواكب مع التطورات التقنية  ،كتعمل اؼبديرية على إدارة نظم شبكة اؼبعلومات لدل اؽبيئة
 يات كدكائر اؽبيئة.كتقدـ عمل اؽبيئة، باإلضافة إىل توفَت الدعم اؼبستمر إىل صبيع مدير 
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 انًجحج انخبنً

 األضىاق انًبنٍخ انطىرٌخاألوراق وهٍئخ  أهذافو يهبو
 

 يهبو هٍئخ األوراق واألضىاق انًبنٍخ انطىرٌخ:-1

تنفيذ مهاـ اؽبيئة ككذلك اللوائح كالقواعد كالتعليمات الصادرة  مفوضي اؽبيئة ؾبلس ؾبلس يدعى يتوىل
 1: دبقتضاه كمن ضمنها

 معايَت كشركط إصدار األكراؽ اؼبالية.كضع  -1

  كضع السياسات اليت زبدـ ربقيق األغراض كاؼبهاـ اؼبنوطة باؽبيئة. -2

  كاعتماد نشرات اإلصدار اؼبرتبطة هبذه األكراؽ. ،اؼبوافقة على طرح األكراؽ اؼبالية -3

كتعميق القطاع اؼبايل كتوفَت تقدًن اؼبقًتحات للجهات اغبكومية يف اجملاالت اليت تساعد على تطوير  -4
  اغبماية للمستثمرين كاؼبتعاملُت يف األكراؽ اؼبالية.

منح تراخيص مزاكلة اؼبهنة للمؤسسات اؼبالية العاملة يف األسواؽ اليت تصدر دبوجب  اعتماد أك -5
هة أية ج أك ،إلغاء ىذه الًتاخيص ألم شخص أك ،إيقاؼ أك ،تعليق أك ،أحكاـ ىذا القانوف، كتقييد

  خاضعة لرقابة اؽبيئة كإشرافها اليت يراىا اجمللس مناسبة.

تعليق نشاط األسواؽ اؼبالية ؼبدة ال تزيد على يـو كاحد، كيتعُت يف حاالت الضركرة تعليق نشاط  -6
  السوؽ ؼبدة تزيد على يـو كاحد بقرار من رئيس ؾبلس الوزراء بناء على اقًتاح ؾبلس اؼبفوضُت.

أك إلغاء، أك تعليق إدراج أية كرقة مالية لشركة أك جهة سورية متداكلة يف أم  ،إدراجاؼبوافقة على  -7
  سوؽ لألكراؽ اؼبالية خارج اعبمهورية العربية السورية.

أك تداكؽبا إذا رأت اؽبيئة ضركرة  ،أك تعليق إصدارىا ،كرقة مالية يف األسواؽ اؼبالية منع طرح أية -8
  لذلك.
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اؼبتعلقة بإصدار الًتاخيص ؼبختلف اعبهات اػباضعة إلشراؼ كرقابة اؽبيئة، كذبديد ربديد البدالت  -9
  ىذه الًتاخيص. كذلك ربديد البدالت اؼبتعلقة باعتماد نشرات إصدار األكراؽ اؼبالية.

 تكيب اؼبخالفات كفقان ألحكاـ القانوف. ر فرض الغرامات اؼبالية على م -10

كالوساطة اؼبالية من عمالئها،  ،اليت تتقاضاىا شركات اػبدمات كأدىن للعموالت ،كضع حد أعلى -11
  كاؼبوافقة على اؼبقابل اؼبايل كالعموالت األخرل اليت تتقاضاىا األسواؽ اؼبالية.

كمعايَت تقوًن األداء اليت هبب التقيد هبا من قبل  ،كمعايَت التدقيق ،اعتماد اؼبعايَت احملاسبية -12
اعبهات اػباضعة لرقابة اؽبيئة، كربديد اؼبعايَت كالشركط الواجب توافرىا يف مدققي اغبسابات اؼبؤىلُت 

  لتدقيق حسابات اعبهات اػباضعة لرقابة اؽبيئة كإشرافها.

كاؼبستندات اليت هبب أف تقدمها  ،كالتقارير ،كالدكرية ،شكل ؿبتويات القوائم اؼبالية السنوية ربديد -13
  اؼبالية.سواؽ هات اؼبدرجة أكراقها يف األاعب أك مالية للجمهور اعبهات اؼبصدرة اليت تطرح أكراقان 

كاعبهات  ،اؼبعلومات الواجب تضمينها يف نشرة اإلصدار من قبل الشركاتك  ربديد البيانات -14
  اؼبصدرة لألكراؽ اؼبالية.

  التعليمات التنفيذية كالقرارات كاإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكاـ ىذا القانوف.إصدار  -15

  اقًتاح النظاـ الداخلي كاألنظمة األخرل للهيئة. -16

إعداد لوائح كقواعد اؼبراقبة كاإلشراؼ على اعبهات اػباضعة إلشراؼ اؽبيئة دبوجب أحكاـ ىذا  -17
 القانوف.

  كاألنظمة اؼبتعلقة باألكراؽ اؼبالية. ،إعداد التشريعات -18

  كاغبسابات اؼبالية للهيئة. ،تعيُت مدقق حسابات مرخص لتدقيق القوائم -19

  كتقديبها لرئيس ؾبلس الوزراء للمصادقة عليها. ،إعداد مشركع اؼبوازنة السنوية للهيئة -20

 



38 
 

 األهذاف األضبضٍخ نههٍئخ:-2

ذلك دبا يضمن ربقيق العدالة كالفعاليات اؼبلحقة هبا، ك  ،ألنشطةاك  ،تنظيم كتطوير األسواؽ اؼبالية-0
 .رتبطة دبعامالت األكراؽ اؼباليةيساىم يف اغبد من اؼبخاطر اؼبك  ،كالشفافية ،كفاءةالك 

اؼبستثمرين يف األكراؽ اؼبالية من اؼبمارسات غَت العادلة أك غَت السليمة أك اليت ك  ،ضباية اؼبواطنُت-4
 .ك تدليس أك تالعبأك غش أ تنطوم على احتياؿ

 .دبا ىبدـ مصلحة االقتصاد الوطٍت االستثمارمك  ،تشجيع النشاط االدخارم-3

 .القياـ بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أىدافهالة عن اصدار التعليمات ك تكوف اؽبيئة ىي اعبهة اؼبسؤك 

 و لها في سبيل ذلك القيام بما يلي :

 .لومات اؼبتعلقة باألكراؽ اؼباليةعن اؼبعمراقبة االفصاح الكامل تنظيم ك -0

 .كمراقبة اصدار األكراؽ اؼبالية تنظيم-4

 اشرافها.اعبهات اػباضعة لرقابة اؽبيئة ك  نشاطاتتنظيم كمراقبة أعماؿ ك -3

 .مراقبة األسواؽ اؼبالية-2

 من الكفؤ للسوؽ ساسيةاأل اؼبقومات فيو تتوفر فأ هبب بالكفاءة، اؼبايل السوؽ نتمكن من كصف كيك 
 سعاراأل لىبأع للتداكؿ كمستعدة كالشراء البيع مرأكا من كبَت عدد كجود مأ كاالتساع العمق حيث
 مدار على اؼبالية كراؽاأل تداكؿ يف كاالستمرار اؼبالية، االكراؽ سعارأ يف الكبَتة التغَتات ؼبنع دناىاكأ

 الكلف بنفس اؼبعلومات توفر عدالة ىي بالعدالة كنقصد اؼبايل، السوؽ يف العدالة تتوفر كأف الساعة،
 من علىأ باحأر  وبقق فأ مستثمر مأل اجملاؿ فسح كعدـ السوؽ، يف اؼبتعاملُت كافة ىلإ الوقت كبنفس
 عرض 1كجود مع كالبيع الشراء كامرأ طلبات كارتفاع مستمر، بشكل اؼبتعاملُت باقي وبققها اليت تلك
 صبيع على تعرض فكأ كراؽاأل ؽبذه كمشًتين بائعُت كجود مأ السوؽ، يف اؼبالية األكراؽ من متنوع

 كبَت اؼبتعاملُت عدد كاف فكلما السوؽ، يف اؼبتعاملُت كنوعية عدد زيادة مع فيو، كاؼبتعاملُت اؼبستثمرين
 اؼبتعاملُت لنوعية بالنسبة اغباؿ ككذلك ، صحيح كالعكس السوؽ يف النشاط زيادة اىل ذلك أدل كلما

                                                           
8
 للنشر الدولٌة الدار , زٌدان, لٌلى ترجمة االكتتاب, , 1999 شولتر, رون , اركابور بً جٌمس 

 . االولى الطبعة , والتوزٌع
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 حقيقية أسعار ربقيق ىلإ ؿو الوص على يساعد اعبيد فاؼبتعامل كالكفاءة كاالختصاص اػبربة كتوفر
 ، كىذا ما تعمل على ربقيقو ىيئة األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية السورية.صحيح كالعكس اؼبالية لألكراؽ

 

 :دور االفصبس فً صنغ انمرار االضتخًبري-3
 

 تعريف االفصاح:

اؼبعلومات اليت هتم اؼبستثمرين كتتضمنها البيانات اؼبالية كتقارير كيعرؼ اإلفصاح على أنو "الكشف عن 
مفتشي اغبسابات كاليت تؤثر يف سعر الورقة اؼبالية، كهبب أف يكوف الكشف عامان كللجمهور كليس فقط 
غبملة األكراؽ اؼبالية كاؼبستثمرين كذلك من خالؿ الصحف اليومية كبصورة دكرية مرتبطة بالسنة اؼبالية 

 .1ة ذات العالقة كبصورة فورية عند اغباجة أك عند حدكث معلومة جديدة"للجه

 مبادئ االفصاح:

 االستمرارية يف تدفق اؼبعلومات.-

 التوقيتات الزمنية الجراءات االفصاح.-

دقة كصحة اؼبعلومات اؼبفصح عنها حىت ال تكوف مضللة كأف ال تكوف مبالغ فيها حىت تتحقق -
 االفصاح.األىداؼ اؼبطلوبة من 

لذلك كنظران ألنبية اإلفصاح احملاسيب يف صنع القرار االستثمارم يف السوؽ اؼبالية، نالحظ ازدياد اىتماـ 
اؼبعاىد كاعبمعيات العلمية كاؼبهنية اؼبتخصصة اؼبلحوظ دبعايَت اإلفصاح كالتأكيد على كمية كنوعية 

نالحظ أف ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية اؼبعلومات الواجب توافرىا، كعلى سبيل اؼبثاؿ كليس اغبصر، 
 :                                                          01مريكي كاف قد حدد ضمن األىداؼ اؼبتوخاة من التقارير اؼبالية اؼبقدمة مايلياأل

                                                           
9
 .2119 , سورٌا - دمشق".  المالٌة لألوراق دمشق سوق فً االستثماري القرار صنع فً اإلفصاح دور" محمد. ًجلٌالت 

11
 Akintoye, Ishola Rufus, “Optimising Investment Decisions Through Informative Accounting 

Reporting”, 2118, Olabisi Onabanjo University, Nigeria, West – Africa, European Journal of Social 
Sciences – Volume 7, Number 3 (2118) 
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ديد كتوقيت تقدًن معلومات للمستثمرين اغباليُت كاؼبرتقبُت ككذلك الدائنُت كمستخدمي البيانات يف رب
التدفقات النقدية اؼبتوقعة من التوزيعات أك الفوائد، كالتدفقات الناذبة عن بيع أك استَتاد أك استحقاؽ 
االستثمارات اؼبالية كالقركض. كىذه التدفقات اؼبتوقعة تتأثر بقدرة الشركات على خلق نقدية كافية 

كسدادىا عند استحقاقها كما تتأثر أيضان ؼبواجهة االلتزامات يف التوزيعات كالفوائد كأقساط القركض 
بتوقعات اؼبستثمرين كالدائنُت باؼبقدرة الرحبية للشركة فبا ينعكس على أسعار األسهم ضمن األسواؽ اليت 

 تتعامل معها.

 :فصاحأىمية اإل

تقييم  الضمانة األساسية لضبط السلوؾ كمنع اكبرافو كيساعد يف فصاح في األسواق الماليةاإليشكل 
كالذم من خاللو يبكن السيطرة على العوامل السلبية أك العوامل  ،النتائج دبوضوعية ككاقعيةك  ،االجراءات
 .وىو األساس الذي يكفل قيام الهيئة بمهامها بالشكل األمثل غَت اؼبرغوبة

 كنتيجةاعبدير بالذكر أف مفهـو االفصاح احملاسيب يف األسواؽ اؼبالية، قد تطور بشكل ملحوظ. ك 
كأزمة سوؽ  0141لتجارب عديدة مرت هبا األسواؽ اؼبالية اؼبختلفة، فمنذ أزمة الكساد الكبَت يف عاـ 

، 0111، كأزمة االثنُت األسود يف الواليات اؼبتحدة األمريكية عاـ 0114اؼبناخ يف الكويت عاـ 
ركسيا يف العقد اؼباضي، ككذلك شرؽ آسيا كأمريكا الالتينية ك  كاألزمات اؼبالية اليت شهدهتا عدد من دكؿ

احملاسبية لعدد من أقطاب الشركات األمريكية مؤخران من االهنيارات اؼبالية ك  ما شهده االقتصاد األمريكي
، فقد كانت الدراسات اؼبتعمقة ألسباب ىذه األزمات كدكافعها، كتدكين 4114العاؼبية خالؿ عاـ 

 .يب التوصيات بضركرة زيادة مستول االفصاح احملاس

لجنة الدكلية ، لقياس مستول االفصاح يف بعض الدكؿ أعضاء ال0111إف ىناؾ دراسات أجريت عاـ 
 International Accounting Standard Committee- IASCللمعايَت احملاسبية

ـ ؼبستول االفصاح عن اؼبعلومات اليت توفرىا الشركات العاملة يف أكضحت الدراسة أف اؼبعدؿ العاك 
% من اغبد األدىن ؼبستول 21 النامية، أعضاء اؼبنظمة ضمن البيانات اؼبالية اؼبنشورة ال يتجاكزالدكؿ 

% يف الدكؿ اؼبتقدمة من 11االفصاح اؼبطلوب دبوجب معايَت احملاسبة الدكلية، يف حُت يصل إىل 
 .00أعضاء اؼبنظمة

                                                           
11
(, التحلٌل المالً واالئتمان, األسالٌب واألدوات واالستخدامات العملٌة, دار وائل للنشر والتوزٌع, 2111مطر, محمد وآخرون ) 

 .81عمان, ص
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عضوأ  02تشكيل عمل يضم ( بFASBقاـ ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية األمريكي ) 4110ك يف عاـ 
بُت ىذه اؼبتطلبات  لدراسة متطلبات االفصاح احملاسيب يف اؼبعايَت احملاسبة الدكلية، لتقليل االزدكاجية

كذلك حرصان منو على توفَت اعبهود، كربسُت نوعية البيانات الواجبة االفصاح، حيث قامت ىذه 
 طلبات االفصاح يف ىيئة األكراؽ اؼبالية األمريكيةاجملموعة دبراجعة شاملة ؼبعايَت احملاسبة الدكلية كمت

 كقدمت توصياهتا للمجلس باػبصوص.

الذم مثل صدمة كبَتة ك  ،( لالتصاالتWorld Comيف الواليات اؼبتحدة بعد افالس شركة )ك 
مريكي الكونغرس على صياغة قانوف ت اؼبتحدة كخارجها، حث الرئيس األألسواؽ اؼباؿ داخل الواليا

يف اػبامس كالعشرين من سبوز عاـ لرقابة على أنشطتها احملاسبية، ك كيعزز ا ،عقوبات على الشركاتيفرض 
حوؿ اصالح  اعبديد الذم يدكر أقرت عبنة مشًتكة من ؾبلس الشيوخ كالنواب مشركع القانوف ،4114

إخفاء اك تزكير بيانات تشديد العقوبات على اؼبديرين التنفيذيُت اؼبتورطُت كاؼبهتمُت باؼبعايَت احملاسبية ك 
اؼبدة السابقة، كما نص القانوف على الشركات لتصل إىل عشرين عامان كىو ما يعادؿ طبسة اضعاؼ 

التحقيق كتنظيم بية كتتوىل ربديد قواعد العمل ك انشاء ىيئة مستقلة لالشراؼ على شركات التدقيق احملاس
استفادة أعضاء ؾبالس ادارة الشركات  بعدـنشاط صبيع الشركات األمريكية، ككضع القواعد اػباصة 

ربقيق مكاسب استثمارية خاصة. كمن اؼبقرر أف تشرؼ عبنة سوؽ األكراؽ كمديريها من مناصبهم يف 
اؼبالية على اؽبيئة اعبديدة غَت أف اؽبيئة ستتمتع باالستقالؿ التاـ فيما يتعلق بالتمويل كاختيار األعضاء 

نفسو، أقر ؾبلس الشيوخ األمريكي مشركع القانوف باالصباع كذلك كيف السادس كالعشرين من الشهر 
 .04أطلق عليو قانوف االصالحأصوات فقط، ك  3صوتان كمعارضة  243ؾبلس النواب بأغلبية  بعد موافقة

ية اتمبادئ اغباكمية اؼبؤسس 0111التنمية اليت أصدرت يف عاـ كانت منظمة التعاكف االقتصادم ك ك 
ليشكل أحد مبادئها  الشفافيةقد أفردت بابان كامالن لالفصاح ك  4112عاـ  كاليت جرل تعديلها يف

يف الوقت ك  ،اؼبؤسسية ربقق االفصاح الدقيق كفبا جاء فيو أنو ينبغي أف يكفل اطار اغباكمية ،اػبمسة
اؼبالئم بشأف كافة اؼبسائل اؼبتصلة بالشركات كمن بينها اؼبوقف اؼبايل، كاألداء، كاؼبلكية كأسلوب 

 .03حوكمتها

 فصاح على اؼبعلومات اعبوىرية التالية دكف أف يكوف ؿبددان هبا:من ذلك هبب أف يتضمن اإلك 

 النتائج اؼبالية كالتشغيلية للشركة.-0

                                                           
12

 (Lyman Johns & Mark. A. Sides). (Sarbanes-Oxley Act – Internet) 
13
 .16االقتصادي بشأن حوكمة الشركات, صمبادئ منظمة التعاون  
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 أىداؼ الشركة.-4

 حق األغلبية من حيث اؼبسانبة كحق التصويت.-3

اختيارىم كاؼبرتبات كاؼبزايا أعضاء ؾبلس االدارة كاؼبديرين التنفيذيُت الرؤساء كمؤىالهتم كأسس -2
 اؼبمنوحة ؽبم.

 العمليات اؼبرتبطة باألطراؼ ذات العالقة.-2

 عوامل اؼبخاطرة اؼبنظورة.-1

 اؼبسائل اؼبادية اؼبتصلة بالعاملُت كبغَتىم من أصحاب اؼبصاح.-1

 سياسات اغباكمية.ىياكل ك -1

احملاسبة اؼبعًتؼ هبا  ككذلك االفصاح عنها بأسلوب يتفق كمعايَت ،كتدقيق اؼبعلومات ،ينبغي اعداد-
 دكليان كذات اعبودة العالية سواء باالفصاح اؼبايل أك غَت اؼبايل.

هبب القياـ بعملية التدقيق السنوية عن طريق مدقق مستقل مدرب كمؤىل هبدؼ تقدًن تأكيد خارجي -
 عرض القوائم اؼبالية.د ك دارة كاؼبسانبُت بطريقة اعداكموضوعي جمللس اال

أماـ  على اؼبدقق اػبارجي ابداء العناية اؼبهنية الكاملة عند تدقيقو حسابات الشركة كيكوف مسؤكالن -
 ؾبلس االدارة كاؼبسانبُت.

ينبغي أف تكفل قنوات توزيع اؼبعلومات امكانية حصوؿ مستخدمي اؼبعلومات عليها يف الوقت اؼبالئم -
 كبالتكلفة اؼبناسبة.

 النصح ؼبتخذم القرار من اؼبستثمرين االفصاحيقدـ التحليل ك  الوسطاء كغَتىم فبنهبب على احملللُت ك -
جوىرية قد ينشأ عنها تضارب يف اؼبصاح اليت قد سبس أمانتهم ذباه ربليالهتم كنصحهم  عن أية أمور

 .02كعليهم كذلك االفصاح عن االجراءات اؼبتبعة يف ادارة ىذا النزاع
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 . OECD Principles of Corporate Governance, 2114, Internet 
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بنًانفصم انخ  

 األضىاق انًبنٍخ و كفبءتهب

 
 المالية األسواقماىية المبحث األول : 

 

 مفهـو األسواؽ اؼبالية ك أنواعها-

 الدكر االقتصادم لألسواؽ اؼبالية-

 أنواع األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة يف السوؽ اؼبايل-            

 مؤشرات أسواؽ األكراؽ اؼبالية-                       

 
 

 أسواق األوراق الماليةكفاءة المبحث الثاني :   
 

 كأنواعها الكفاءة مفهـو -                       

 صيغ كفاءة السوؽ-                       

 خصائص السوؽ الكفوءة-                                   

 معوقات كفاءة أسواؽ األكراؽ اؼبالية يف الدكؿ النامية -                    
 ك سبل رفع كفاءهتا                            

 
 

 المبحث الثالث : سوق دمشق لألوراق المالية
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 انًجحج األول

 خق انًبنٍاضىاأليبهٍخ 
 

 يفهىو األضىاق انًبنٍخ :-1

، ففي كإف مل تكن تعرؼ هبذا االسم اػبدماتاؼبالية إىل تطور أسواؽ السلع ك  يرجع تطور سوؽ األكراؽ
تعود كلمة بورصة يف أصوؽبا إىل اسم أحد كبار التجار رف اػبامس عشر ظهر مفهـو البورصة، ك بداية الق

تمع يف فندقو العديد من التجار )فاف بورص( الذم كاف يقيم يف مدينة بورج البلجيكية، حيث كاف هب
تعهدات مث تطورت لتشمل نت االرتباطات تتم يف شكل عقود ك الوسطاء اؼباليُت، ككاكعمالء اؼبصارؼ ك 

قد جاء انشاء البورصة اؼبتخصصة ك . 15التزامات مستقبلية قائمة على ثقة متبادلة بُت طريف عملية اؼببادلة
يف مدينة أمسًتداـ  ، مث0231متأخران، حيث يعود انشاء أكؿ بورصة يف أنفرس يف بلجيكا إىل عاـ 

. كقد تطورت األسواؽ اؼبالية قبل كصوؽبا إىل الشكل 011116يف باريس ، ك 0111 يف لندف، ك 0111
اؽ اؼبالية مع األسواؽ سو اؽ النقدية مع األسواؽ اؼبالية كاندماج األاؼبوجود عليو حاليان من اندماج األسو 

اؽ اؼبالية هتتم أصبحت األسو بورصات اؼبالية، ك ختلفة كظهور الذلك لتطور كسائل االتصاالت اؼبالدكلية ك 
 .17السنداتسهم ك يع األكراؽ اؼبالية مثل األببشراء ك 

لية صوؿ اؼبامشًتم األليت تستخدـ يف اعبمع بُت بائعي ك بأنو اؼبيكانيكية ا سوؽ األكراؽ اؼبالية يعرؼك 
الثانوية حيث أف األصوؿ اليت يتم سواؽ تعترب سوؽ األكراؽ اؼبالية من األبغرض تيسَت عملية التداكؿ، ك 
 .01تبادؽبا قد صدرت يف كقت سابق

يغلب أف تكوف اؼباؿ يف مواعيد ؿبددة اؼبكاف تقاـ يف مراكز التجارة ك  يعرؼ أيضان بأنو سوؽ ثابتة يفك 
لوائح قان لنظاـ ثابت ك كراؽ اؼبالية كفمواؿ كالسماسرة للتعامل يف األاب رؤكس األصحيومية، هبتمع فيها أ

يف صبيع ك  الركاجديدة فهي أكؿ من يتأثر بالكساد ك تتسم سوؽ األكراؽ اؼبالية حبساسيتها الشددة. ك ؿب

                                                           
15
(: األسواق المالٌة و النقدٌة, الطبعة االولى, مؤسسة المعتز للنشر و التوزٌع, عمان, األردن, 2115أبو موسى, رسمٌة أحمد ) 

 . 9ص
16
األوراق المالٌة العربٌة والدولٌة, الطبعة األولى, دار الوسام للطباعة و النشر, بٌروت, (: بورصات 1998السٌسً, صالح الدٌن ) 

 .5لبنان, ص
17
(: األسواق المالٌة مفاهٌم و تطبٌقات, الطبعة 1998خربوش, حسنً علً, أرشٌد, رضا عبد المعطً, جودة, أحمد محفوظ) 

 .15األولى, دار زهرة للطباعة و النشر, عمان, األردن, ص
18
( : أسواق المال و المؤسسات المالٌة الدار الجامعٌة, 2114الحناوي محمد صالح, مصطفى, نهال فرٌد, العبد, جالل ابراهٌم ) 

 .29االسكندرٌة, مصر, ص
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لطلب شأهنا يف ذلك شأف أية سلعة اك  العرض كراؽ اؼبالية بعواملر األاألحواؿ العادية يتحدد سع
 .01خرلأ

  أنىاع األضىاق انًبنٍخ :-2

 حبسب عوامل ـبتلفة :األسواؽ اؼبالية إىل عدة فئات ك ذلك تقسم 

 حسب البيئة و المكان :-0

التبادؿ ضمن قاعات التداكؿ ( حيث يوجد مكاف ؿبدد للسوؽ هبب فيو  ) :أسواؽ التبادؿ اؼبباشر
 .ستثمرين لتبادؿ األكراؽ اؼباليةالتالقي اؼبباشر بُت اؼب

اؼبستثمركف من  ألكًتكين يستطيعالتبادلية من خالؿ نظاـ تتم فيها اؼبعامالت  :أسواؽ التبادؿ اإللكًتكين
 .عتمدينالبيع عن طريق كسطائهم اؼباؿ طلبات الشراء ك دخخالؿ ىذا النظاـ إ

 : صدارحسب اإل-4

 سوق االصدار أو السوق األولي:

ة، كىبتص بتأسيس الشركات كراؽ اؼبالية عند اصدارىا ألكؿ مر فيو باألك ىو السوؽ الذم يتم التعامل 
آت اليت ىذا يعٍت أف اؼبنشة كذلك من خالؿ زيادة رأظباؽبا ك يف مشركعات قائم، أك التوسع اعبديدة

السندات كطرحها لالكتتاب عرب من األكراؽ اؼبالية مثل األسهم ك صدار عدد ربتاج إىل أمواؿ يبكنها إ
 .41مؤسسة متخصصة

 سوق التداول أو السوق الثانوي:

بعد االكتتاب هبا يف السوؽ األكيل، كيعد السوؽ يقصد بو السوؽ الذم تتداكؿ فيها األكراؽ اؼبالية 
 .40الرئيس لألكراؽ اؼبالية يف االقتصاديات اؼبعاصرة

 يبكن التمييز بُت نوعُت من السوؽ الثانوم :ك 

 
                                                           

19
 .15(: بورصات األوراق المالٌة, عالم الكتب, القاهرة, مصر, ص2113السٌسً, صالح الدٌن حسن ) 
21
 .16بورصات األوراق المالٌة, مرجع سابق, ص (:2113السٌسً, صالح الدٌن حسن ) 
21
 .241(: االسواق المالٌة مؤسسات أوراق بورصات, عمان, األردن, ص2114الداغر, محمود محمد ) 
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 السوؽ اؼبنظمة:

يتم التعامل فيو بأسهم الشركات اؼبدرجة أم ، ك مصطلح بورصة األكراؽ اؼباليةالسوؽ اؼبنظم يطلق عليو 
د يلتقي فيو اؼبتعاملوف سواؽ بأهنا ؽبا مكاف ؿبدتتميز ىذه األادراج أسهمها يف السوؽ اؼبايل، ك اليت مت 
 .44عماؿ السوؽا تدار بواسطة ؾبلس ادارة يتابع أالشراء لورقة مالية مسجلة هبذه السوؽ كما أهنبالبيع ك 

 السوؽ غَت اؼبنظمة :

، أك ما يطلق عليو م خارج سوؽ األكراؽ اؼباليةيت تتيطلق اصطالح السوؽ غَت اؼبنظم على اؼبعامالت ال
اليت يعترب كل منها سوؽ مستقل بنفسو، دكف كجود مكاف ازم الذم تتواله بيوت السمسرة، ك السوؽ اؼبو 

التجار تطورة، اليت تربط بُت السماسرة ك ، إذ تتم من خالؿ شبكة اتصاالت م43ؿبدد إلجراء اؼبعامالت
إىل األسواؽ غَت اؼبنظمة على اعتبار أهنا طرؽ إلجراء اؼبعامالت، أكثر كاؼبستثمرين، لذا عادة ما ينظر 

 .42من كوهنا مكانان إلجراء تلك اؼبعامالت، كيتحدد سعر الورقة يف ىذه السوؽ بالتفاكض

 ك تقسم األسواؽ غَت اؼبنظمة إىل:

 السوؽ الثالث:-0

بيوت ظبسرة من غَت أعضاء األسواؽ يبثل السوؽ الثالث جزءان من السوؽ غَت اؼبنظم، الذم يتكوف من ك 
ىذه البيوت يف . ك 42اؼبنظمة، كإف كاف ؽبم اغبق يف التعامل يف األكراؽ اؼبالية اؼبقيدة يف تلك األسواؽ

م كمية مهما كربت أك صغرت، فهي ئم لشراء أك بيع تلك األكراؽ كبأالواقع أسواؽ على استعداد دا
 .41السوؽ اؼبنظمة هبذا الشكل تعترب منافسان للمتخصصُت أعضاء

 السوؽ الرابع:-4

اؽبدؼ منها استبعاد شركات دكف كساطة بُت اؼبؤسسات الكربل ك يتم التعامل يف السوؽ الرابع مباشرة كب
عليها أف تبحث خاصة يف حالة الصفقات الكبَتة، ك السمسرة يف األكراؽ اؼبالية هبدؼ زبفيض النفقات ك 

                                                           
22
 .25(: مبادئ االستثمار الحقٌقً و المالً, الطبعة األولى, دار وائل للنشر, عمان, األردن, ص1998رمضان, زٌاد ) 

23
 David .f.swesen '' pioneeving portf lio mamagement ,s, edition Free press 2111 ,p 222.  

24
 .37-36(: أساسٌات االستثمار وتحلٌل األوراق المالٌة, مرجع سابق, ص2118هندي, منٌر ) 
25
 .245(: األسواق المالٌة مؤسسات أوراق بورصات, مرجع سابق, ص2114الداغر, محمود محمد ) 
26
 .71اساسٌات االستثمارفً بورصة األوراق المالٌة, الدار الجامعٌة, االسكندرٌة, مصر, ص (:2115حنفً, عبد الغفار ) 
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من خالؿ شبكة اتصاؿ ألكًتكنية حيث يبكن عن طريقها يتم التعامل ك بنفسها عن بائع أك مشًتم، 
 .41معرفة األسعار كفقان غبجم التعامل

 
 حسب تاريخ االستحقاق :-3

 تاريخ يكوف كاليت جل،األ القصَتة صوؿاأل تداكؿ زبتص أك يتم فيها اليت األسواؽ ىي السوق النقدية:
 تعطي مديونية صكوؾ ىي النقد سوؽ يف اؼبتداكلة اؼبالية ؽاألكرا فأ ذإ السنة، ؼبدة التتجاكز استحقاقها
 كيبكن االستحقاؽ، فًتة عند فوائده مع خرآ طرؼ اقًتضو فأ سبق الذم اؼببلغ اسًتداد يف اغبق حاملها
 خسائر دكف من كأ اػبسائر من دىنأ كحبد(  االستحقاؽ فًتة قبل) كقت أم يف منها التخلص غباملها
 41. االطالؽ على
 كأ احمللية البنوؾ بُت فيما ضاكاالقًت راض االق عمليات فيها يتم جلاأل قصَت االستثمار سواؽأ هناأ دبعٌت
 الذم الفائدة سعر ىو ساسيأ عامل على السوؽ ىذا كيًتكز سنة عن التزيد لفًتة جنبيةكاأل احمللية
 .كالعرض الطلب على بناء يتحدد

 
تواريخ عادةن تكوف األدكات اؼبالية طويلة األجل ك ؿ ىي السوؽ اليت يتم فيها تداك ك  سوق رأس المال:

 سبتد إىل طبسة عشرة أك ثالثُت سنة.استحقاقها تتجاكز السنة ك 
 

 : يلي دبا اؼباؿ سأر  سوؽ عن النقدم السوؽ كىبتلف
 طويل التمويل سوؽ ىو اؼباؿ سأر  سوؽ بينما جل،األ قصَت التمويل سوؽ النقدم السوؽ يعترب- 0
 .جلاأل
 الرحبية لعنصر يكوف بينما النقد، سوؽ يف اؼبستثمر قبل من كلويةاأل مافكاأل السيولة لعنصرم يكوف- 4
 .اؼباؿ سرأ سوؽ ؼبستثمر كليةاأل
 .النقدم السوؽ من اتساعان  قلأ اؼباؿ سأر  سوؽ إف- 3
 يطلق لذلك اؼبتخصصُت من فيو كاؼبتعاملُت النقدم السوؽ من تنظيمان  كثرأ اؼباؿ سأر  سوؽ إف- 2

 .الكبَتة الصفقات سوؽ عليو
 

                                                           
27
 .41(: أسواق المال و تموٌل المشروعات, الدار الجامعٌة, االسكندرٌة, مصر, ص2115حنفً, عبد الغفار, قرٌاقص, رسمٌة ) 

28
 David Boddy '' management : An introduction " 2 edition , new York , prentice Hall 
2112  , p.sq. 
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 أنواع االسواق المالية ( 1الشكل رقم ) 

 
 

 

 :انًبنٍخ األوراق ضىق فً انًتذاونخ انًبنٍخ األدواد أنىاع-3

 :أنواعها كفيمايلي السندات مثل دين كأدكات األسهم مثل ملكية أدكات إىل اؼبالية األدكات تنقسم

 (: األسهم)  الملكية أدوات: أوالً 

 .41اؼبسانبة الشركات ماؿ رأس يف غبصة حاملها ملكية تثبت صكوؾ ىي األسهم

 :قسمُت إىل كتنقسم

 

 
                                                           

29
 .55البورصة, دار النشر للجامعات, القاهرة,مصر, ص –(: أسواق األوراق المالٌة 2116أبو النصر, عصام ) 
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 :العادية األسهم-0

 كتطرح ؼبالكيها متساكية ككاجبات حقوقان  تضمن، ثابتة اظبية بقيمة مسانبة شركة عن تصدر مالية كثيقة
 الثانوية األسواؽ يف بالتداكؿ ؽبا كيسمح األكلية األسواؽ يف العاـ االكتتاب طريق عن اعبمهور على

 عالقة ىي ؽبا اؼبصدرة بالشركة السهم مالك عالقة أف يليفبا كيتضح، 31مستمرة ؼبتغَتات قيمها فتخضع
 . كمديونية دائنة عالقة ال كملكية مشاركة

 :اؼبمتازة األسهم-4

 كغبامل، العادم السهم شأف ذلك يف شأهنا، سوقية كقيمة دفًتية كقيمة اظبية قيمة ؽبا ملكية شهادة سبثل
 سنوية توزيعات يف اغبق لو أف كما. التصفية أمواؿ يف العادية األسهم ضبلة على أكلوية اؼبمتاز السهم
 . 30للسهم األظبية القيمة من ثابتة مئوية بنسبة تتحدد

 (:السندات) الدين أدوات: ثانياً 

 اؼبصدرة العامة اؼبسانبة الشركة هبا تتعهد للتداكؿ قابلة اظبية قيمة ذات مكتوبة كثيقة بأنو السند كيعرؼ
 كمن. معينة بتواريخ عليو اؼبستحقة الفائدة دفع مع ؿبدد بتاريخ حاملو إىل اؼبقًتض اؼبايل اؼببلغ بدفع ؽبا
 .اؼبالية كراؽاأل سوؽ يف تصدر األجل طويلة دين أداة السند اعتبار يبكن ىنا

 :االستثمار صناديق: ثالثاً 

 خالؿ من اؼبالية األكراؽ يف كاستثمارىا ،األفراد مدخرات لتجميع مايل كعاء ىي ستثماراال صناديق
 .34للخطر تقبلهم كدرجة ،اؼبستثمرين لرغبات ككفقان  اؼبالية األكراؽ ؿبافظ ادرة يف خربة ذات جهة

 بأف لتشغيلها الكايف االستثمارم كالوعي ،اػبربة يبتلكوف كال ،مدخرات لديهم ؼبن الفرصة هتيئ كىي
 مقابل ادارهتا يتولوف الذين كاحملًتفُت كاحملللُت اػبرباء ادارة ربت االستثمار صناديق يف باستثمارىا يقوموا
 .33معينة عمولة

                                                           
31
 .92(: االستثمار و األسواق المالٌة, دار الصفاء للنشر والتوزٌع, عمان, األردن, الطبعة األولى, ص2113معروف, هوشٌار ) 
31
 .149(: األسواق المالٌة طبٌعتها وتنظٌمها أدواتها المشتقة, ص2112, حسٌن )بنً هانً 
32
(: أسواق المال والمؤسسات المالٌة, الدار الجامعٌة, 2114الحناوي, محمد صالح, مصطفى, نهال فرٌد, العبد, جالل ابراهٌم ) 

 .241االسكندرٌة, مصر, ص
33
 .78نظري والتطبٌقات العملٌة, مؤسسة الوراق, عمان, األردن, ص(: ادارة االستثمارات االطار ال1999مطر, محمد ) 
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 :المشتقات: رابعاً 

 موجود مادم أك مايل أصل كجود على كجودىا يف كتعتمد ،اؼبالية األكراؽ من مشتقة أدكات ىي
 .32موجود آخر أصل من تشتق أم مشتقة عليها يطلق كلذلك، بالفعل

 يمبرنخ ثٍن األضهى و انطنذاد :-4

 ( مقارنة بين االسهم و السندات 1الجدول رقم  ) 

 أسهم عادية أسهم فبتازة السندات عامل اؼبقارنة

من حيث األسبقية يف 
 اغبصوؿ على الدخل

الدرجة األكىل يف 
 السداد

 الثالثةاؼبرتبة  اؼبرتبة الثانية

من حيث العائد 
 الدخلك 

 اؼبتبقي ك غَت احملدد ثابت ك ؿبدد ثابت ك ؿبدد

تاريخ االستحقاؽ 
 )اسًتداد القيمة(

لو تاريخ ان ك ؿبدد مسبق
 ؿبدد

 ليس لو تاريخ استحقاؽ ليس لو تاريخ استحقاؽ

 

انتحهٍم األضبضً و انتحهٍم انفنً نألوراق انًبنٍخ انتً ٌتى تذاونهب فً انطىق -5

 انًبنً :

 مفهـو التحليل األساسي :
لبافضو أك الطلب االقتصادية اليت تتسبب يف ارتفاع السعر أك ااحمللل األساسي على قول العرض ك  يركز

حة اليت تؤثر على السعر يف يفحص التحليل األساسي كل العوامل الواضثباتو على نفس اؼبستول. ك 
كدبا أف العرض  .32تعتمد على قانوف العرض كالطلبية اليت ، كذلك هبدؼ ربديد قيمتو اغبقيقالسوؽ

 إىل اؼبستثمرين كالطلب يتأثر باؼبعلومات اليت وبصل عليها اؼبستثمرين، فصحة اؼبعلومات كسرعة كصوؽبا
 هبعل السوؽ يتمتع بالكفاءة .

 
                                                           

34
 .58(: االستثمار فً األوراق المالٌة, القاهرة, مصر, الطبعة الثانٌة, ص1998عبٌد, سعٌد توفٌق ) 
35
 . المالٌة لألسواق الفنً التحلٌل,  مٌرفً جون 
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 : الفٍت التحليل يعرؼ بينما
لتنبؤ بأسعار األسهم اؼبتداكلة ابأنو عبارة عن عملية البحث عن أمباط توصيفية متكررة تساعد على 

ن ىذا التحديد يف جٍت ؿباكلة االستفادة مكراؽ اؼبالية اؼبسع رة بشكل خاطئ، ك ذلك لتحديد األك 
هنم يدرسوف الرسـو أل، ذلك ُت اسم خرباء اؼبنحنيات البيانيةيطلق عادةن على احملللُت الفنياألرباح. ك 

تعطيهم وصوؿ إىل أمباط تصف ىذا األداء ك اضي على أمل الالبيانية اػباصة بأداء أسعار األسهم يف اؼب
ربقيق األرباح بناءن على اؼبعلومات التارىبيةلقدرة على االستقراء اؼبستقبلي ك ا

31. 
 

 األضبضً : انتحهٍمو انفنً انتحهٍم ثٍن انفرق-6

 يهتم بينما ،معُت اذباه يف األسعار ربرؾ أسباب دراسة على األساسي بالتحليل اؼبعنيوف _يقـو
  التداكؿ. حجم كذلكك  استغرقتها، اليت اؼبدةك  مداىاك  األسعار حركة دبقدار الفنيُت احملللُت

 ندخل مىت نبيع؟ مىت نشًتم؟ مىت لالستثمار، اؼبناسب الوقت ربديد على الفٍت التحليل _ يساعد
 .األساسي التحليل يف إجابات ذبد ال األسئلة ىذهك  السوؽ؟ من لبرج مىتك 
 النتائج دبقارنة يقـوك  اؼبالية بالقوائم يهتم األساسي احمللل فإف الطلب،ك  العرض قول دراسة ألجل_ 

 ذلكك  توجهاهتا،ك  اإلدارة سياسات بتحليل يقـو أنو إىل باإلضافة .السابقة الفًتات نتائج مع اغبالية
 على بالسوؽ األسعار حركة بدراسة الفٍت احمللل يهتم بينما .للسهم العادلة القيمة معرفة هبدؼ
 .السعر يف متضمنة اؼبعلومات كافة أف أساس
 فيقـو األساسي احمللل أما األسعار، مسار على يرشدهك ، ليدلو للسوؽ اغبرية الفٍت احمللل _ يًتؾ
 مث القيمة ىذه إىل يصل حىت يتحرؾ أف السوؽ من يتوقعك ، ما مالية لورقة العادلة القيمة حبساب
 .يتوقف
 بينما سنة من أطوؿ الطويل اؼبدل على االذباىات توقع يف فعالية أكثر األساسي التحليل _ يعترب
 11 ذلك من صفر إىلك  ،األجل قصَتة للمعامالت مالئمة أكثر الفٍت التحليل يكوف أف يرجح

 .31يومان 
 

 :فً انتنًٍخ االلتصبدٌخ وراق انًبنٍخأهًٍخ أضىاق األ-7

ية اؼبرخص ؽبا، حيث يلعب السوؽ من خالؿ شركات الوساطة اؼبال شراء األكراؽ اؼبالية يفيتم بيع ك 
يف توزيع مدخرات األفراد  تلعب السوؽ دكران ىامان ك  ،كره الرئيسي يف ربديد األسعارالطلب دالعرض ك 

                                                           
36
 . 215. ص 2111عة دمشق, العلً, د.أحمد. إدارة االستثمارات والمحافظ االستثمارٌة, جام 
37
 .1999الهندي. منٌر إبراهٌم . أساسٌات االستثمار فً األسواق المالٌة,منشأة المعارف, اإلسكندرٌة . 
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دؿ على ـبتلف اؼبشاريع االقتصادية، كتنشيط كافة قطاعات االقتصاد دبا ينعكس أثره يف النهاية على مع
قتصادم للبالد يف أكقات الركاج ىي بذلك مؤشران يعكس حقيقة الوضع االتصادية للبالد، ك التنمية االق

 :31الكساد. كترجع أنبيتو إىل العوامل التاليةك 

اليت ترغب يف استثمار أمواؽبا  مة بُت القطاعات اؼبدخرةءالدكر الرئيسي الذم تلعبو يف اؼبوا-0
 ية.القطاعات اليت حباجة إىل تلك اؼبوارد اؼبالك 

تساعد على تاليف اآلثار التضخمية إذ يبكن سبويل اؼبشركعات االقتصادية دكف االفراط يف خلق -4
 النقود كمنح االئتماف اؼبصريف.

 تساعد على منح القركض بتكلفة مناسبة إذا ما قورف ذلك باالقًتاض اػبارجي.-3

 َتة.تساعد يف جذب رؤكس أمواؿ أجنبية تستخدـ يف سبويل اؼبشاريع الكب-2

أك اؼبستثمرين على استثمار أمواؽبم يف عملية تداكؿ األكراؽ  ،ؽبا دكر ىاـ يف تشجيع صغار اؼبدخرين-2
 اؼبالية، فبا ينعكس على تنمية ثركاهتم.

 زيادة شفافية اؼبعلومات ذاتفراد كاؼبؤسسات ك ع الوعي االدخارم كاالستثمارم لألؼبساعدة يف رفا-1
 االقتصاد الكلي على حد سواء.الصلة بأداء الشركات اؼبدرجة، ك 

 يسر.عن طريق بيعها يف السوؽ بسهولة ك ذلك قيق السيولة لألمواؿ اؼبستثمرة ك رب-1

ل سبكُت ادارات الشركات اؼبسانبة العامة من بناء ىياكلها اؼبالية اؼبالئمة اليت ربقق من خالؽبا أفض-1
 اؼبخاطرة.ية ك التوازنات بُت عنصرم الرحب

 تكوين تراكم رأظبايل آلجاؿ قصَتة أك طويلة.-1

. تعطي عملية التنمية دفعة للنهوض بالقطاعات االقتصادية عرب توفر-01  التمويل الالـز

                                                           
38
 مراجع مختلفة: 

 .211( : أساسٌات فً الجهاز المالً المنظور العلمً, دار وائل للنشر, الطبعة األولى, ص1999الزٌدانٌن, جمٌل )-
 .51( : البورصات, المكتبة العصرٌة, المنصورة, مصر, ص2111محمد ) الشحات, نظٌر رٌاض-
(: تاسٌس سوق فلسطٌن لالوراق المالٌة محددات وآفاق, مجلة شؤون تنموٌة, المجلد الخامس, العدد 2111عبد الكرٌم, نصر )-

 .11األول, ص
 .21(: بورصات األوراق المالٌة, مرجع سابق, ص2113السٌس, صالح الدٌن حسن )-
 .13(: األسواق المالٌة و النقدٌة, مرجع سابق, ص2115أبو موسى, رسمٌة احمد )-
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ا دبا يكفل سالمة ىذا التعامل كسهولتو آلية التعامل هبتنظيم اصدار األكراؽ اؼبالية، ك  تعمل على-00
لبالد اؼبالية كضباية صغار اؼبدخرين، من خالؿ انتقاؿ ملكية األدكات اؼبالية سرعتو، فبا يضمن سالمة اك 

 من مستثمر إىل آخر.

يعترب سوؽ األكراؽ اؼبالية مؤشران للحالة االقتصادية، حيث يساعد على ربديد االذباىات العامة يف -04
 رحبان.عملية التنبؤ اليت تساعد اؼبستثمرين لالستثمار باألكراؽ اؼبالية األكثر 

سبة من حيث توفَت تشكيلة متنوعة من أدكات االستثمار، هتيئ لكل مستثمر اختيار الوجهة اؼبنا-03
 .31التكلفة كالعائد كاؼبخاطرةاألداة االستثمارية ك 

رد إىل اجملاالت األكثر رحبية، كىو ما يصاحبو مبو اؼبسانبة يف ربقيق كفاءة عالية يف توجيو اؼبوا-02
ككفاءة ازدىار اقتصادم، كىذا األمر يتطلب توافر عدة ظبات يف سوؽ األكراؽ اؼبالية، كفاءة التسعَت، ك 

 .21األمافالتشغيل، كعدالة السوؽ، ك 

 

 :  طهت رؤوش األيىال األضجبة انتً تإحر ػهى ػرض و-8

مػا بعػد اغبػرب  كىو التوفَت يف إنفاؽ الػدخل علػى السػلع االسػتهالكية كىػذا مػا حػدث يف فػًتة :االدخار-
الضركرية كاألكل كالشػرب ...ا  كيػؤثر  على اغباجياتينفقوف مدخراهتم إال  ال العاؼبية إذ أف الناس كانوا

 . يف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنقص يف األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ أك انعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامها سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلبان 

توجػو السياسة االئتمانية: هبب على الدكلة أف تراعي إىل جانػب األسػواؽ اؼباليػة أثنػاء إصػدارىا للقػوانُت -
فالسياسة اؼبالية التقليدية تؤدم إىل البفاض األمواؿ اؼبدخرة فبا يػؤثر مباشػرة علػى السػوؽ  سياستها اؼبالية.

  .كىػػػػذا مػػػػا يػػػػؤدم بالشػػػػركة إىل تقليػػػػل مػػػػن نشػػػػاطها داخػػػػل األسػػػػواؽ اؼباليػػػػة ،اػباصػػػػة بتلػػػػك الشػػػػركة

 آخػر نتيجػة اغبػركب أك األزمػات العوامل األمنية: قد ربدث عملية تغَت اذباه رؤكس األمواؿ مػن بلػد إىل-
 .السياسػػػية، كىػػػذا راجػػػع إىل خػػػوؼ العمػػػالء علػػػى أمػػػواؽبم فبػػػا يػػػؤدم إىل تػػػدىور السػػػوؽ يف تلػػػك اؼبنظمػػػة

علػى مسػتول األسػواؽ  شػاعات الزائفػة الػيت ربػدث اضػطرابالعوامل النفسية: تتمثل ىذه العوامػل يف اإل-
عنػػدما يقػػـو العمػػالء ببيػػع أكراقهػػم اؼباليػػة يف  فمػػثالن  اؼباليػػة ، كمػػا يبكػػن أف وبػػدث أزمػػة داخػػل البورصػػات.

 . كقت كاحد فإهنم يتخلوف عن السوؽ
 

                                                           
39
 .12(: األسواق المالٌة طبٌعتها وتنظٌمها وأدواتها المشتقة, عمان, األردن, ص2112بنً هانً, حسٌن ) 
41
 .5(: ألف باء البورصة, اسالم أون الٌن, ص2114محمد, حسام الدٌن ) 
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 يإشراد أضىاق األوراق انًبنٍخ :-9

 مفهوم المؤشر: -أ

ىو مؤشػر إحصػائي رياضػي يقػيس تغػَتات أسػعار األسػهم خػالؿ فػًتة زمنيػة مقارنػة دبػا كانػت عليػو خػالؿ 

األسػػعار يف السػػوؽ، باالسػػتناد علػػى عينػػة مػػن أسػػهم الشػػركات الػػيت بقيػػاس مسػػتول فػػًتة معينػػة. فهػػو يقػػـو 

غالبان ما يػتم اختيػار العينػة بطريقػة تتػيح نظمة أك غَت اؼبنظمة أك كالنبا ك يتم تداكؽبا يف أسواؽ رأس اؼباؿ اؼب

 للمؤشر أف يعكس حالة سوؽ رأس اؼباؿ اؼبستهدؼ قياسو. 

للتعػرؼ علػى اذباىػات كسػلوؾ السػوؽ اؼباليػة بصػدؽ، أك  ك يبكن أف نعرؼ اؼبؤشر على أنػو أداة تسػتعمل 

 .20كأداة لقياس التغَتات يف األسعار ك ؿباكلة التنبؤ هبا من خالؿ استخداـ اؼبؤشرات

 أنواع المؤشرات و طرق تكوينها: -ب

 :24أنواع اؼبؤشرات من حيث الوظيفة

القطاعػػػات االقتصػػػادية، : هتػػػتم حبالػػػة السػػػوؽ ككػػػل أم تقػػػيس اذبػػػاه السػػػوؽ دبختلػػػف مؤشػػػرات عامػػػة-أ

كلػػذلك ربػػاكؿ أف تعكػػس اغبالػػة االقتصػػادية للدكلػػة اؼبعينػػة، خاصػػة اذا كانػػت العينػػة اؼبسػػتخدمة يف تكػػوين 

يف النػاتج الػداخلي  أف صبيػع القطاعػات فبثلػة سبثػيالن يعكػس مسػانبتهار سبثل صبيع األسهم اؼبتداكلػة، ك اؼبؤش

األكراؽ اؼباليػػة ىػػي اؼبػػرآة الػػيت تعكػػس اؼبكانػػة االقتصػػادية  االصبػػايل، كيف ىػػذه اغبالػػة يبكػػن القػػوؿ أف سػػوؽ

 للدكلة ؿبل الدراسة.

مؤشرات قطاعيػة: كتقتصػر علػى قيػاس سػلوؾ السػوؽ بالنسػبة لقطػاع معػُت كقطػاع الصػناعة أك قطػاع -ب

صػػػناعة النقػػػل أك قطػػػاع اػبػػػدمات أك غػػػَته مػػػن القطاعػػػات، كمػػػن األمثلػػػة علػػػى ىػػػذه اؼبؤشػػػرات مؤشػػػر داك 

 كمؤشر ستاندر اندربور للخدمات العامة كمؤشر النفط كالغاز.ناعة جونز للص

 :23أنواع اؼبؤشرات من حيث امكانية التداكؿ

                                                           
41
ستثمار فً األوراق المالٌة ) أسهم, سندات, وثائق االستثمار, الخٌارات (, االسكندرٌة, الدار الجامعٌة, عبد الغفار الحنفً, اال 

 .77, ص2111
42
 .39-38, ص2118, 2عصام فهد العربٌد, االستثمار فً بورصة األوراق المالٌة, دار الرضا للنشر, دمشق, ط 
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مؤشرات متداكلة: كىي مؤشرات يتم تداكؽبا يف أسواؽ األكراؽ اؼبالية، حيث ذباكز عدد ىػذه اؼبؤشػرات -أ

/ـ، كذلػك بػػالرغم مػن أف أكؿ بورصػػة مػن ىػػذا 4111مؤشػر عػػاـ / 21الػيت تتػداكؿ يف أسػػواؽ خاصػة هبػػا 

 442Nikkeiك كمثػػػاؿ علػػػى ذلػػػك: مؤشػػػر  0114النػػػوع قػػػد فتحػػػت يف كنسػػػاس سػػػييت بػػػالو.ـ.أ عػػػاـ 

 . Nasdaq011كمؤشر 

ىػي مؤشػرات ال تتػداكؿ يف البورصػات مثػل مؤشػر داك جػونز ككافػة مؤشػرات مؤشرات غَت متداكلػة: ك -ب

البورصػػات العربيػػة. كيشػػار إىل كجػػود العديػػد مػػن اؼبؤشػػرات سػػواء مػػن حيػػث طريقػػة اغبسػػاب أك اؽبػػدؼ أك 

 ات إىل درجة انشاء مؤشرات اؼبؤشرات.القابلية للتحويل أك اعبهة اؼبشرفة، كلقد كصل تنوع كتطور اؼبؤشر 

 :44تكوين مؤشرات سوق األوراق الماليةأساليب بناء و -ج

 ف وبقق تكوين اؼبؤشر األىداؼ التالية:هبب أ

 أف يكوف للمؤشر مغزل اقتصادم.

 أف يراعي القواعد االحصائية.

 أف يكوف قابالن للتسعَت.

 :مؤشرات أداء األسواق المالية -د

 اؼبؤشػرات تسػتخدـ البحػث كألغراض اؼبالية األسواؽ يف األداء تطورات تعكس اليت اؼبؤشرات بعض توجد

 :22اآلتية

 : السوقية القيمة معدؿ_0

                                                                                                                                                                      
43
, 2113, 1ق المالٌة والتداول فً البورصات العالمٌة, دار الرضا للنشر, طواثق حمد أبو عمر, النظرٌة المعاصرة لمحفظة األورا 

 .31ص
44
 .  39عصام العربٌد, االستثمار فً بورصات األوراق المالٌة, مرجع سابق, ص 

45
 Levine Ross and zeros , s " Stock Market And long Run Grow the " world Bank 

Review , vol , z,p 2.11 , 1996 .  
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 السػػػوقية القيمػػػة نسػػػبة يعػػػادؿ كىػػػو الكلػػػي العػػػرض حجػػػم لقيػػػاس السػػػوقية القيمػػػة معػػػدؿ مؤشػػػر يسػػػتخدـ

 مناسػػبان  اؼبؤشػػر ىػػذا كيعػػد االصبػػايل احمللػػي النػػاتج اىل اؼبعنيػػة للدكلػػة اؼبػػايل السػػوؽ يف اؼبدرجػػة احملليػػة لألسػػهم

 أف مػػن الػػرغم علػػى الكلػػي االقتصػػادم اؼبسػػتول علػى اؼبخػػاطر كتنويػػع اؼبػػاؿ رأس ربريػػك علػػى الدكلػػة لقػدرة

 .اؼبايل السوؽ يف الشركات أسهم ادراج حوافز تغَت قد الضرائب مثل عوامل

 :اؼبايل السوؽ سيولة _4

 الػػذم األمػػر كىػػو. كقػػت كػػل يف اؼباليػػة لػػألكراؽ السػػيولة ربقيػػق يف اؼبػػايل للسػػوؽ األساسػػية الوظيفػػة تتمثػػل

 ذات اؼباليػػة األسػػواؽ أف السػػيما سػػواء، حػػد علػػى كاألجنػػيب احمللػػي اؼبسػػتثمر أكلويػػات سػػلم قمػػة عػػادة يبثػػل

 ربقيػػق مػػن السػػوؽ كسبكػػن اغباجػػة اقتضػػت مػػىت اسػػتثماراهتم تصػػفية مػػن اؼبسػػتثمرين سبكػػن العاليػػة السػػيولة

 قيمتػػو فًتتفػػع الناجحػػة الشػػركات أهنػػم علػػى التعامػػل يػػزداد حبيػػث كالعقوبػػات اغبػػوافز نظػػاـ خػػالؿ مػػن ذلػػك

 .السوقية قيمتها كتنخفض األخرل اؼبتعثرة الشركات أسهم على التعامل يقل بينما السوقية

 

 :46أىمية المؤشرات و عالقتها بالحالة االقتصادية -ه
 من النشاط تداكؿ أكراقها اؼبالية يف سوؽ رأس اؼباؿ يبثل اعبانب األكربنشاط الشركات اليت يتم إذا كاف 

إذا اتسمت سوؽ رأس اؼباؿ بقدر من الكفاءة، فإف اؼبؤشر اؼبصمم بعناية لقياس االقتصادم للدكلة، ك 
حالة السوؽ ككل من شأنو أف يكوف مرآة للحالة االقتصادية العامة للدكلة. كما يبكن ؼبؤشرات أسعار 

 ذلك قبل حدكث أم تغيَت بفًتة زمنية.باغبالة االقتصادية اؼبستقبلية ك م أف تتنبأ األسه
ؼبؤشرات سوؽ األكراؽ اؼبالية، فضالن عن كوهنا أداة ىامة ؼبعرفة األداء االقتصادم يف الدكلة أك للتنبؤ إف 

يت تتعامل األطراؼ الغَتىم من عديدة هتم اؼبستثمرين األفراد ك  دبا ستكوف عليو مستقبالن، استخدامات
فظة ؿبعطاء فكرة سريعة عن العائد اؼبتولد عن يف طليعة تلك االستخدامات إيف أسواؽ رأس اؼباؿ. ك 

اغبكم على مستول أداء اؼبديرين احملًتفُت القائمُت على إدارة احملافظ يف األكراؽ اؼبالية للمستثمر ك 
ؤشرات لوضع تصور غبالة السوؽ يف اؼبستقبل كما يبكن استخداـ اؼب اؼبؤسسات االستثمارية اؼبتخصصة.

 إىل جانب استخدامها لقياس اؼبخاطر اؼبنتظمة حملفظة األكراؽ اؼبالية.
 

                                                           
46
 (.2114) أذار 27 - العدد – العربٌة األقطار فً التنمٌة بقضاٌا تعنى دورٌة سلسلة - المالٌة األسواق تحلٌل - خضر حسان 
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 انًجحج انخبنً

 األوراق انًبنٍخ أضىاقكفبءح 
 

 السوؽ إىل تأيت اؼبعلومات أف حيث ،باألسواؽ اؼبالية اؼبهتمُت بُت كبَت خالؼ كفاءةال فكرة أثارت

 عكست فإذا الواردة، اؼبعلومات على بناء اؼبالية الورقة سعر فيتقرر كعشوائية مستقلة كقت أم يف

 يف دكر ؽبا كاليت بالكفاءة، اغبالة ىذه يف السوؽ اتصفت اؼبعلومات اؼبتداكلة اؼبالية األكراؽ أسعار
 .هتامستويا أدىن إىل كزبفيضها اؼبخاطر تقليل

 

 : انًبنٍخ األوراق ضىق كفبءح يفهىو-1

على كجو السرعة لكل األسهم يف سوؽ األكراؽ اؼبالية ك كفقان ؼبفهـو الكفاءة يتوقع أف تستجيب أسعار 
تتجو ك  .نظرهتم يف الشركة اؼبصدرة للسهم معلومة جديدة ترد إىل اؼبتعاملُت فيو يكوف من شأهنا تغيَت

 . األنباء إذا كانت إهبابية أـ ال سهم صعودان أك ىبوطان تبعان لطبيعةأسعار األ

 اؼبتاحة اؼبعلومات كافة ما منشأة تصدره الذم السهم سعر يعكس الذم السوؽ ىو السوؽ الكفؤ

 أك اإلعالـ، كسائل بثهاب اليت تقـو علوماتاؼب يف أك اؼبالية القوائم يف اؼبعلومات تلك سبثَّلت سواء عنها،

 أك ربليالت يف أك اؼباضية، كالسنوات كاألسابيع األياـ يف السهم لسعر التارىبي السجل يف سبثَّلت
 على تؤثر اليت اؼبعلومات من ذلك كغَت اؼبنشأة، أداء على العامة االقتصادية اغبالة آثار عن تقارير

 السوقية القيمة تكوفك  الكفء السوؽ ظل يف قيمتو ان سبام تعكس كبالتايل للسهم، السوقية القيمة

 يف االستثمار عليو ينطوم عما اؼبستثمر لتعويض يكفي عائد عنها يتولَّد اليت عادلة قيمة ىي للسهم
 امتالكو، عن الناصبة اؼبستقبلية للمكاسب اغبالية القيمة تكوف أخرل بعبارة أك ـباطر، من السهم ذلك
 القيمة سبامان  تساكم اؼبخاطر من اؼبستثمر لتعويض يكفي االستثمار على عائد دبعدؿ اؼبخصومةك 

 .21شرائو يـو للسهم السوقية
 
 اؼبكاسب بشأف اؼبستثمرين توقعات فيو السهم سعر يعكس"  الذم ىوأيضان  الكفء السوؽك 

 اؼبعلومات إتاحة أف إىل ىنا اإلشارة كذبدر اؼبكاسب، ىذه ؽبا تتعرض اليت اؼبخاطر كبشأف اؼبستقبلية

 فقرارات ،21سبامان  متطابقة احمليطة كاؼبخاطر اؼبستقبلية اؼبكاسب بشأف مهتتقديرا بأف تعٍت ال للجميع
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 اؼبستثمرين قرارات أف غَت اغبقيقية، قيمتها عنبعيدان  باألسعار تأخذ قد اػبربة قليلي اؼبستثمرين

 اؼبهم ىو ىذا ليس كلكن اغبقيقية القيمة كبو باألسعار ستدفع بالفطنة اؼبتمتعُت اآلخرين أك احملًتفُت

 مبالغة كال سليمة تقديراتو بأف مقتنع مستثمر كل يكوف أف ىو فاؼبهم السوؽ، كفاءة ؼبفهـو بالنسبة

 ."فيها
 اؼبركنة من عايل بقدر تتمتع اليت السوؽ تلك على أنو اؼبالية األكراؽ سوؽ يف بالكفاءة يقصد كبالتايل
 البيانات ربليل نتائج يف للتغَتات تبعان  اؼبالية األكراؽ أسعار يف سريعة استجابة بتحقيق تسمحأف 

 كالقيمة السوقية القيمة بُت التعادؿ ربقيق إىل األمر يةهنا يف يؤدم دبا السوؽ، إىل اؼبتدفقة كاؼبعلومات

 أداء عن اؼبعلومات نظاـ تعكس األسعار كانت إذا ةكفوء السوؽ كتكوف اؼبالية، للورقة اغبقيقية
 .السوؽ يف اؼبتداكلة اؼبالية لألكراؽ اؼبصدرة الشركة

 
 :تتطلب كاليت للكفاءة الضركرية الشركط من ؾبموعة كفق كذلك 

 .السوؽ يف اؼبتدخلُت ـبتلف بُت تامة منافسة كجود  -
 .السوؽ يف هتمأدكا اؼبتداكؿ بالشركات اؼبتعلقة اؼبالية كغَت اؼبالية الصحيحة كاؼبعلومات البيانات توفر -
 كقت كيف السوؽ يف اؼبتعاملُت كافة إىل تكلفة كبأقل سرعة بأقصى اؼبعلومات ىذه عن اإلفصاح -

 .كاحد

 أنىاع انكفبءح نألضىاق انًبنٍخ  :-2

 : الكاملة الكفاءة
 نتائج إىل الوصوؿ كبُت السوؽ إىل الواردة اؼبعلومات ربليل بُت زمٍت فاصل كجود عدـ هبا يقصد

 متماثلة، اؼبستثمرين فتوقعات السعر، يف فورم تغيَت إىل يؤدم حيث السهم سعر بشأف ؿبددة

21كعليو تكاليف كبدكف للجميع متاحة كاؼبعلومات
 الشركط توافر ظل يف الكاملة الكفاءة تتحقق 

 :التالية
 . تكاليف كبدكف للجميع انتقاؽبا كسرعة اؼبعلومات شفافية  .أ

 خركج أك دخوؿ على قيود كال الضرائب، أك اؼبعامالت كتكاليف قيود أم من اؼبعامالت حرية  .ب

 .فيها يرغب اليت كللشركة األسهم من كمية ألم كشرائو بيعو على أك السوؽ، من مستثمر أم

 األكراؽ أسعار يف لوحده يؤثر أف مستثمر ألم يبكن ال أم اؼبستثمرين، من كبَت عدد تواجد  .ج

 . اؼبتداكلة اؼبالية
 .فبكنة منفعة أعظم ربقيق كبو منهم كل كسعي اؼبستثمركف، رشادة  .د
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 : االقتصادية الكفاءة
 األسهم، أسعار على كانعكاسها اؼبعلومات كصوؿ بُت زمٍت فاصل كجود يتوقع الكفاءة ؼبفهـو كفقان 
 إىل يؤدم فبا الوقت من لبعض اغبقيقية القيمة من أقل أك أكرب تكوف السوقية القيمة أف يعٍت كذلك

 يف الفارؽ نتيجة اقتصاديان  معُت غبد هبا كاؼبسموح كجودىا اؼبتوقع كالضرائب اؼبعامالت تكاليف فرض
 إىل السوؽ يف منهم اؼبتعاملُت من الغالبية سعي مبدأ على أساسان  االقتصادية الكفاءة كتقـو السعر،

 . مهتثركا تعظيم
 طلبافم دبثابة تعداف أساسيتاف ظبتاف ربقق ينبغي اؼبتاحة اؼبالية للموارد الكفء التخصيص كلتحقيق

 نقدمو ما وىو, التشغيل وكفاءة ,التسعير كفاءة :نبا اؼبالية األكراؽ سوؽ كفاءة لتحقيق أساسياف

  50: التالية النقاط ضمن
 

 :" الخارجية الكفاءة"  التسعير كفاءة
 أف كبدكف كبَت، زمٍت فاصل دكف السوؽ يف اؼبتعاملُت إىل اعبديدة اؼبعلومات كصوؿ سرعة هبا يقصد

 اؼبتاحة، اؼبعلومات كافة تعكس مرآة األسهم أسعار هبعل فبا باىظة تكاليف سبيلها يف يتكبدكا

 يبكن أنو إال األرباح، مستول كنفس اؼبعلومات تلك على للحصوؿ اؼبستثمرين عبميع متاحة كالفرصة

 أنو غَت اؼبعلومات، ربليل مدل على ذلك كيتوقف عادية غَت أرباح ربقيق اؼبستثمرين من قليل لعدد

 أف اؼبتعاملُت من كبَتال عددذا الؽب يبكن العدد كبَت من اؼبستثمرين   كبوجود الكفؤة السوؽ ظل يف

 اآلخرين اؼبستثمرين حساب على عادية غَت أرباحان  هبا كوبققوا اؼبعلومات تلك على الدكاـ على وبصلوا

 معركفة تصبح أف دبجرد نفسها تدمر اغبياة ؾباالت من ؾباؿ أم يف اؼبميز للكسب كسيلة أم ألف

 .اؼبتعاملُت من كبَت لعدد
 

 : " الداخلية الكفاءة"  التشغيل كفاءة
 تكلفة فيو اؼبتعاملوف يتحمل أف دكف كالطلب العرض بُت التوازف خلق على السوؽ قدرة هبا يقصد

 ربح ىامش أك مدل ربقيق فرصة ( السوؽ ناعص ُت )كاؼبتخصص للتجار يتاح أف كدكف للسمسرة عالية

 الورقة قيمة تعكس أف تعٍت كاليت التشغيل، كفاءة على كبَت حد إىل التسعَت كفاءة كتعتمد فيو، مغاؿ

 عند الصفقة إلسباـ اؼبستثمرين يتكبدىا اليت التكاليف تكوف أف على السوؽ إىل الواردة اؼبعلومات اؼبالية

 كاف مهما كربليلها اعبديدة اؼبعلومات على للحصوؿ اعبهد بذؿ على يشجعهم فبا األدىن حدىا
 . اؼبالية الورقة بو تباع الذم السعر على اؼبعلومات تلك ربدثو الذم التأثَت حجم
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 بتحقق مرىون المالية ألوراقل سوق دمشقل الخاصيتين السابقتين في الكفاءة تحقيق وإن

 :  أىمها نذكر الشروط من مجموعة
 
 منو كاػبركج الدخوؿ حرية كؽبم اؼبتدخلُت بُت كاملة منافسة دمشق لألكراؽ اؼبالية سوؽ تسود أف-

 . االحتكار فرص على للتغلب كذلك
 
 لألكراؽ كالشراء البيع فرص لتحقيق فيو اؼبتداكلة اؼبالية األكراؽ سيولة خباصية السوؽ يتمتع أف-

 األسعار باستمرارية يعرؼ ما وبقق اػباصية ىذه توفر أف كما اؼبناسب، الوقت يف اؼبناسبة بالتكلفة

 اؼبالية األكراؽ أسعار يف مربرة كغَت مفاجئة تقلبات حدكث احتماالت من تقلل كاليت فيو السائدة

 . فيو اؼبأمونة غَت اؼبضاربة فرص من كبالتايل
 

 كحجم السعر حوؿ دقيقة معلومات للمتعاملُت توفر فعالة اتصاؿ كقنوات كسائل السوؽ يف يتوفر أف-

 كاليت كاؼبستقبل اغباضر يف كالطلب العرض عن مؤشرات إىل باإلضافة فيو، يتم اليت التبادؿ عمليات

 . البورصة عن تصدر اليت" اليومية األسعار حركة" ب تعرؼ نشرة للمستثمر كتقدـ متعددة صور تأخذ
 
 عبميع متاحة هبعلها فبا فيو اؼبتداكلة اؼبالية األكراؽ أسعار عن اؼبعلومات يف الشفافية عنصر توفر-

 شركط ربدد السياؽ ىذا كيف اؼبعلومات، احتكار عملية من وبد كبشكل باؼبساكاة فيو اؼبتعاملُت

 اليت للشركة اؼبنشورة اؼبالية البيانات يف اؼبعلومات عن اإلفصاح عنصر على تركز كاليت السوؽ يف اإلدراج

 نشاطها عن فصلية مالية تقارير نشر أيضان  فيو اؼبدرجة الشركات من يطلب كما اإلدراج، بطلب تتقدـ

 . العاـ خالؿ
 
 كجود إىل باإلضافة الصفقات، كتنفيذ أكامر كعرض التداكؿ حبركة اػباصة اغبديثة التقنيات تتوفر أف-

 السوؽ يف للمتعاملُت كاالستشارة النصح لتقدًن كاػبرباء السماسرة من متخصصة ؾبموعات

 .كالشراء البيع صفقات تنفيذ على هتمكمساعد
 
 السوؽ إدارة عبنة أك ىيئة" ب تعرؼ عبنة أك ىيئة فيو كاؼبتعاملُت اؼبالية األكراؽ سوؽ عمل وبكم أف-
 كاللوائح النظم ؾبموع من سلطتها تستمد خربة، كذات ؿبايدة كتكوف الفاعلية صفة فيها تتوفر"

 استشارية ؾبموعات دبساعدة للمستثمرين كاألماف االستقرار من جو توفَت إىل اؽبادفة كالقوانُت

 .اؼبالية األكراؽ سوؽ فعالية من يزيد ما كىو متخصصة
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 : انًبنٍخ قاضىنألكفبءح انصٍغ -3

 للسهم السوقية القيمة بُت العالقة طبيعة اؼبالية األكراؽ أسواؽ كفاءة يف إدراكها هبب اليت األمور من

 لذا أخرل، جهة من األسهم ىذه يف اؼبستثمر قرار ربدد اليت كالبيانات اؼبعلومات كبُت جهة من

 يف التداكؿ ؿبل األسهم أسعار تعكس اليت للمعلومات الثالث اؼبستويات فيما يلي نستعرض
 :20السوؽ

 
 : الكفاءة ضعيفة الصيغة
 اؼبعلومات أف يفًتض الصيغة ؽبذه ككفقان  " لألسعار العشوائية الحركة نظرية  "ب أيضان  كتسمى
 اغبايل، السهم سعر على تؤثر ال السنُت أك، األشهر أك ،األياـ يفاؼباضي سواء  يف جرت اليت التارىبية

 أسعار يف اؼبتتالية التغَتات فإف كلذلك األسعار، يف اؼبستقبلية بالتغَتات للتنبؤ منها االستفادة يبكن كال

 الصيغة على يطلق ىنا كمن كاضحة، عالقة أم بينها يوجد كال البعض بعضها عن مستقلة األسهم

 يسَت ال ألخر يـو من السعر يف التغَت أف باعتبار لألسعار العشوائية باغبركة للسوؽ لكفاءةا ضعيفة

 .24كاحد مبط على
 

 : الكفاءة متوسطة الصيغة
 األسهم، أسعار يف فقط السابقة التغَتات تعكس ال لألسهم اغبالية األسعار بأف الفرض ىذا يقتضي

 حوؿ اؼبعلومات تلك على تقـو اليت التوقعات أك للجمهور اؼبتاحة اؼبعلومات كافة كذلك تعكس بل

 سوؽلل لكفاءةا توسطةم الصيغة ظل كيف كغَتىا، اؼبالية التقارير الشركة، ظركؼ االقتصادية، الظركؼ

 يف ضعيفة االستجابة تكوف حيث اؼبعلومات تلك من يتاح ؼبا األسهم أسعار تستجيب أف يتوقع
 اللحظة كمنذ أدرؾ اؼبستثمر إذا أنو غَت اؼبعلومات تلك بشأف أكلية نظر كجهة على ةيمبن لتكوف البداية

 وبقق سوؼ اؼبعلومات تلك ظل يف السهم سعر عليها يكوف أف ينبغي اليت اغبقيقية القيمة األكىل

 .اؼبستثمرين بنظرائو مقارنة عادية غَت أرباح
  : الكفاءة قوية الصيغة
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 للعامة اؼبتاحة اؼبعلومات كل كاملة بصفة اغبالية األسعار تعكس أف يفًتض الصيغة ؽبذه كفقان 
حبيث ال يبكن ألم ؾبموعة من اؼبستثمرين استخداـ معلومات غَت متاحة لغَتىم لتحقيق  كاػباصة،

 .23أرباح غَت عادية بصفة نظامية
 كعن إليو، ترد اليت اعبديدة اؼبعلومات تعكس اليت األسهم بأسعار أساسان  الكفء السوؽ ينشغل 

 الذكر السابقة الثالث الصيغ من أم حوؿ اػبالؼ كإف ربليلها، يف السرعة كمدل ؽبا االستجابة مدل

 استجابة سرعة كمدل اؼبعلومات، تلك طبيعة يف ينحصر اؼباليُت احملللُت قبل من أقول بتأييد ربظى

فكلما  العشوائية، األسعار كحركة السوؽ كفاءة مفهومي بُت كثيقة عالقة ىناؾ كإف ؽبا، األسعار
 . صحيح كالعكس األسعار، عشوائية ازدادت الكفاءة زادت
 

 خصبئص انطىق انكفىءح:-4

 22 تتسم السوؽ الكفؤة باػبصائص التالية :

قدرة على بيع أصوؿ مالية تعٍت اؼباؽبامة من كجهة نظر اؼبستثمرين ك ػ السيولة: تعترب أحد األىداؼ 0
اؼبقدرة على بيع أصل مايل بسعر ال ىبتلف كثَتان عن أسعار البيع السابقة ؽبذا بدكف خسارة. أم بسرعة ك 

األصل طاؼبا مل تظهر أية معلومات جديدة تستوجب تغَت السعر. كاألصوؿ السائلة ىي اليت تكوف قابلة 
للتسويق بسرعة فإذا قلت سيولة األصل البفضت قابليتو للتسويق كصار من اؼبطلوب إعطاء 

 عموالت أكرب لبيعو. خصوصيات أك

ػ استمرارية السعر: تعترب أحد اؼبكونات الرئيسية للسيولة كتعٍت أف أسعار األكراؽ اؼبالية ال تتغَت كثَتان 4
السوؽ يدة تستوجب التعديل يف األسعار ك من صفقة إىل أخرل إال إذا كانت ىناؾ معلومات جد

 .خرل ىي سوؽ تتميز بالسيولةفقة ألاؼبستمرة اليت ال تتغَت فيها األسعار حبدة من ص

، كالسوؽ تمرارية السعر كجود عمق يف السوؽ: تتطلب األسواؽ اؼبالية اليت تتميز باسػ عمق السوؽ3
اؼبشًتين ) أكامر الشراء ( اؼبستعدين  من البائعُت ) أكامر البيع ( ك العميقة ىي اليت يوجد فيها عدد كبَت
. فإذا حدث أم اختالؿ بسيط يف السوؽ اغبايل للورقة اؼبالية سعردائمان للتداكؿ بأسعار أعلى كأدىن من 

التوازف ما بُت العرض كالطلب دخل ىؤالء البائعوف كاؼبشًتكف احملتملوف إىل السوؽ فور التداكؿ األمر 
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(, تطوٌر أسواق الرأس مال فً سورٌة, المركز السوري لالستشارات و األبحاث و التدرٌب 2112المٌدانً, محمد أٌمن عزت, ) 

 7-6فً ادارة األعمال, سورٌا, ص
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الذم يؤدم إىل إزالة أم تغَت كبَت يف أسعار األكراؽ اؼبالية ) السوؽ ال ربتاج إىل تغَتات كبَتة يف أسعار 
 كراؽ اؼبالية عبذب اؼبتعاملُت ػ مستثمرين كمضاربُت (.األ

ضئيل من  كتدعى األسواؽ اؼبالية اليت تفتقد إىل خاصية العمق بأسواؽ ضحلة ألهنا تتميز بوجود عدد
س ذلك على نشاط التداكؿ ينعكر بُت ىذه األكامر يكوف كاسعان ك ألف فارؽ األسعاأكامر الشراء كالبيع ك 

، أما يف ر األكراؽ اؼباليةالضحلة ال تتحرؾ إال إذا حدثت تغَتات كبَتة يف أسعا، فاألسواؽ يف السوؽ
ف ، ينتج عن ذلك أتلف إال قليالن من صفقة إىل أخرلاألسواؽ العميقة فإف أسعار األكراؽ اؼبالية ال زب

 .عرضة للخسارة يف األسواؽ العميقةصانعي األسواؽ يكونوف أقل اؼبتعاملُت باألكراؽ اؼبالية ك 

، الطلب حجم تداكؿ كبَتمل العرض ك ػ مشولية السوؽ: تتميز األسواؽ اؼبالية بالشمولية إذا نتج عن عوا2
ناتج صغَتان فإف كاف حجم التداكؿ الاف عدد اؼبتعاملُت من البائعُت كاؼبشًتين يف السوؽ قليالن ك أما إذا ك

 .السوؽ تكوف ضيقة

ض كالطلب يف السوؽ هبب أف يتغَت السعر إلعادة التوازف : عندما ىبتل التوازف بُت العر ػ حيوية السوؽ2
، عار فإف ذلك يدؿ على حيوية السوؽك عندما تنهمر األكامر على السوؽ إثر أم تغَت طفيف يف األس

ية يكوف الفرؽ بُت أسعار العرض كالطلب صغَتان كيتم إقباز أم يف األسواؽ اؼبالية اليت تتمتع باغبيو  ك
 .رعة كما يكوف حجم التداكؿ كبَتان شراء بسصفقة بيع ك 

كصوؽبا إىل كافة اؼبستثمرين اؼبعلومات عن األكراؽ اؼبالية ك  : يعترب توفرػ كفاءة اؼبعلومات ) التسعَت (1
بسرعة كبتكلفة ضئيلة من أىم الشركط الضركرية لكفاءة السوؽ اؼبالية كىذا يعٍت ك احملتملُت يف آف كاحد 

، إف ابل يف أسعار األكراؽ اؼباليةالطلب سيؤدم إىل تغَت مقك العرض  أف أم تغَت يف اؼبعلومات حوؿ
الطلب يعٍت أف األسعار تعكس   التبدؿ السريع يف األسعار على ضوء أم معلومة جديدة عن العرض ك

 .اءة اػبارجية أك كفاءة اؼبعلوماتكافة اؼبعلومات اؼبتاحة عن األكراؽ اؼبالية ىذه اػباصية تدعى الكف

: ال يبكن لألسواؽ ذات الكفاءة اػبارجية أف زبصص رأس اؼباؿ السائل تكاليف التداكؿ ػ البفاض1
، كىذا يعٍت أف عموالت بتكلفة معقولةبكفاءة إال إذا كاف من اؼبمكن تداكؿ األكراؽ اؼبالية بسرعة ك 

ذا توفرت ىذه أف تكوف األكراؽ اؼبالية قابلة للتسويق فوران فإهبب أف تكوف متدنية ) رخيصة ( ك  الوساطة
 .بالكفاءة الداخلية ) التشغيلية (الشركط يبكن القوؿ إف األسواؽ اؼبالية تتمتع 
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عندما أصدرت  0112كاعبدير بالذكر أنو يف بورصة نيويورؾ ربسنت كفاءة التعامل ) التشغيل ( يف عاـ 
ة اؼبدرجة فيها يف بورصات ؼباليىيئة األكراؽ اؼبالية كاألسواؽ اؼبالية قانونان يقضي بالسماح بتداكؿ األكراؽ ا

% 42فضت عموالت الوساطة حبوايل ألغت العمل بنظاـ عموالت الوساطة الثابتة فقد البأخرل ك 
حيوية السوؽ بظهور اؼبنافسة من صناع السوؽ يف بورصات أخرل ينافسوف كازداد عمق كمشولية ك 

التداكؿ على اإلنًتنت صم ك ػب. كذلك فإف كجود كسطاء اخصصُت العاملُت يف بورصة نيويورؾاؼبت
فاءة التشغيلية بعموالت منخفضة جدان يف أكاخر التسعينات قد ساىم بشكل جوىرم يف زيادة الك

 .ألسواؽ رأس اؼباؿ

بناءن على اػبصائص السابقة يبكننا النظر إىل األسواؽ اؼبالية ذات الكفاءة العالية كلعبة عادلة للمتعاملُت 
ك اليت وبققها باقي امل أف وبقق بشكل مستمر عوائد استثمارية أعلى من تلدبعٌت أنو ال يبكن ألم متع

النتيجة ت فإهنم يشًتكوف يف لعبة عادلة ك دبا أف كافة اؼبتعاملُت وبصلوف على نفس اؼبعلومااؼبتعاملُت ك 
 .يف السوؽ يساكم قيمتها اغبقيقية اؼبنطقية ؽبذه الكفاءة ىي أف سعر الورقة اؼبالية

 

 كفبءح أضىاق األوراق انًبنٍخ فً انذول اننبيٍخ :يؼىلبد -5

مع التطورات اليت يعرفها النظاـ اؼبايل  بالرغم من االصالحات اليت عرفتها األسواؽ اؼبالية العربية سباشيان 
العاؼبي إال أهنا ال زبرج عن نطاؽ كوهنا أسواؽ نامية ما زالت تفتقر إىل ـبزكف التقاليد االستثمارية 

ىم تلك اؼبعوقات تتمثل أالفعالية اؼبطلوبة ك ءة ك اجهها ضبلة من العوائق ربوؿ دكف ربقيق الكفاتو الرشيدة ك 
 يف النقاط التالية:

 معوقات تنظيمية و تشريعية و ىيكلية : -أ
قي األمر الذم وبوؿ أخرل تتعلق هبيكلها السو ؼبالية العربية معوقات تنظيمية كتشريعية ك تواجو األسواؽ ا
 :كتتمثل أىم تلك اؼبعوقات يفدكف تطورىا 

اليت مت اعدادىا يف مراحل سابقة دكف اعادة النظر عدـ قدرة بعض قوانُت كلوائح أسواؽ األكراؽ اؼبالية ك -
 . أسواؽ األكراؽ اؼبالية الدكليةفيها ككفق أطر نظرية فقط على مواكبة التطورات اؼبستمرة يف

اختالؼ اعبهات القائمة على العالقة دكف انسجامها ك انُت ذات تعدد القو ك  ،صدار القراراتكثرة إ-
 .عمل ىذه األسواؽ يف الكثَت منها تنفيذىا أدل إىل اعًتاض



65 
 

سواؽ اليت تعُت غياب القوانُت اؼبتعلقة بالفصل بُت الدكر التشريعي الذم تقـو بو ىيئة الرقابة على األ-
معٌت ك  اداريان ك  فاألسواؽ ليست مستقلة ماليان  بُت الدكر التنفيذم الذم تقـو بو البورصةمن قبل اغبكومة ك 

ا هبب يوجهها كمة دبا ىو خارج عنها يتحكم فيها ك امبا تظل مرىونأهنا ال زبضع غبركتها الذاتية ك  ىذا
 22.ربتاجليس كما تريد ىي ك ك 
ركزم كصناديق االيداع اؼبسات اؼبقاصة كالتسوية كاغبفظ ك غياب التشريعات اليت ربدد انشاء مؤس-

زيادة يادة التقلبات يف أسعار األسهم ك غَتىا من األجهزة اؼبساندة فبا أدل إىل ز اؼبعامالت ك  ضماف
 .ضماف االكتتاب شركات الًتكيج ك ـباطر االستثمار كافتقار األسواؽ العربية إىل

فرض بعضها لقيود على االستثمار األجنيب ل األكراؽ اؼبالية بُت األسواؽ ك مكانية تبادؿ تسجيعدـ إ-
دراجها كعدـ كضوح القواعد كالنظم لكل يف قواعد إصدار القيم اؼبنقولة كإافة إىل كجود تباين كبَت إض

ية اؼبستعملة فيها ىو ما هبعل ىذه األسواؽ تتصف دبحدكدية األدكات اؼبالمن السوؽ األكلية كالثانوية ك 
 .بضيق نطاقهاك 
 
من تطوير أسواؽ األكراؽ اؼبالية العربية تتمثل لة من اؼبعوقات التشريعية اليت ربد يضاؼ إىل ما سبق صبك 
 21:مايليفي

اؼبالية ذات الصلة بأسواؽ األكراؽ اؼبالية عن مسايرة متطلبات التعاكف _قصور التشريعات االقتصادية ك 
اسهم  ) صادرة على أدكات استثمارية معينةاؼبشًتؾ بُت البورصات العربية أم ؿبدكدية التشريعات ال

 .( سنداتعادية  ك 
 صروبة حوؿ ضباية صغار اؼبستثمرين.كثَت من التشريعات لنصوص كاضحة ك افتقار ال_
 

 أما اؼبعوقات اؽبيكلية فتتمثل فيمايلي :
ليس  كرافد استثمارم لتحقيق األرباح ك عدـ اؼبشاركة الفعالة للقطاع اػباص يف التنمية االقتصادية  _

 .كواجب كطٍت
 أسواؽ أكراؽ مالية كمصادر مالية طويلة األجل. عدـ استفادة اؼبصارؼ العربية من كجود_
 .رامج اػبوصصة يف البلداف العربيةتأخر ب_
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 . 261, ص 2115/2116
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 . 74, ص 2113القاهرة , العربٌة الموحدة دار الكتاب الطبعة الثالثة , 
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 قصور أليات العمل باألسواق المالية العربية : -ب
بالتايل تقلب حجم سعار ك عدـ توفر شركات صانعة األسواؽ فبا يؤدم إىل تقلب شديد يف األ-

 .التداكؿ
 .عجزىم يف اعطاء اؼبشورة للمشًتينباألكراؽ اؼبالية ك ة يف التعامل عدـ كفاءة السماسر -
 .تسويق االصدارات اعبديدةًتكيج ك ؿبدكدية شركات الوساطة اؼبالية اليت تقـو ب-
 .االدخاردكات االستثمار ك يد يف أالتجدغياب االبتكار ك -

 عقبات الربط بين أسواق األوراق المالية العربية : -ج
  النقاط التالية :تتمثل يفك  قيود اؼبعلوماتية :

 .وؿ دكف استثمار مدخراهتم اؼباليةغياب ثقافة بورصية لدل األفراد العتبارات دينية رب-
 .ية للمؤشراتوئفر شبكة معلومات تنبعدـ تو ـ اؼبعلومات بالبورصات العربية ك ضعف نظا-
عدـ التقيد دبعايَت ك  ،االفصاحعلى الدرجة الكافية من عدـ احتواء اؼبعلومات اؼبنشورة يف التقارير اؼبالية -

كالتدقيق الدكلية اليت أكصت هبا اؽبيئة الدكلية اؼبنظمة ألسواؽ األكراؽ اؼبالية فبا يصنف األسواؽ  ،احملاسبة
 .العربية يف الصيغة ضعيفة الكفاءة

 .ؼباليةخصائص األكراؽ اك  ،خصائص السوؽ احمللي للمستثمرينعدـ ربديد -
 ا يف :تتلخص أنبهك  قيود مالية :

 .على األكراؽ اؼبالية ؿبل التداكؿفرض ضرائب -
 .أثر التضخم على عائد السندات-
 قيود ربويل العمالت األجنبية.-

 : يطار االقتصادمعوقات تتعلق باإل -د
دكدية األدكات اؼبتداكلة فيها ؿبيف توفَت السيولة لضيقها ك  ؿبدكدان  تؤدم أسواؽ األكراؽ اؼبالية العربية دكران 

ميل األفراد كبو االستثمار اؼبصريف لية اؼبتداكلة اللبفاض عوائدىا ك كذلك ضعف الطلب على األكراؽ اؼباك 
كن استخالصها غَتىا يبل ىذه اؼبعوقات ك ما يصاحبها من تقلبات يف األسعار كعن أسواؽ اؼباؿ ك  بعيدان 

 :21يف النقاط التالية
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ؿبدكديتها من خالؿ حجم األسواؽ اؼبالية العربية ك ى ضيق : يبكن االستدالؿ علضيق نطاق السوق-1
دد الشركات اؼبدرجة يف البورصة عصة أك القيمة السوقية لألسهم ( ك رظبلة البور  سوؽ األكراؽ اؼبالية )

معدؿ التقلبات يف عوائق ، معدؿ الدكراف ك كؿ كنسبة من الناتج احمللي اػباـسيولة البورصة ) قيمة التداك 
 : اؽ األكراؽ اؼبالية العربية أهنافاؼبالحظ على أسو  األكراؽ اؼبالية (

تداكلة حسب أسعار أخر يـو الذم يبثل قيمة األسهم اؼبتصف بصغر حجم رأس اؼباؿ السوقي ك ت-
 .بتها إىل الناتج احمللي االصبايلالبفاض نس، ك تعامل
امتالؾ اؼبعلومات عن  اليت ترتكز ملكية أسهم الشركات اؼبدرجة علىقلة عدد الشركات اؼبدرجة فيها ك -

البفاض ة التداكؿ ك ضعف حركإىل قلة نسبة األسهم اؼبتداكلة ك جزء ىاـ من ىذه األسهم فبا يؤدم 
 .معدؿ الدكراف

كعدد أياـ التداكؿ  من خالؿ البفاض عدد العمليات اليت ترـب يوميان  يربز ذلك كاضحان ضعف السيولة ك -
 منو ضعف الطلب.االدخار ك   ضعفإىل يرجع ضعف التداكؿ أساسان يف السنة ك 

 
 : 21ك تعود أسبابو إىل النقاط التالية  ضآلة العرض و الطلب : -2
اتو اؼبالية اؼبتاحة لالستثمار البفاض معدالت االدخار نتيجة لضعف دخل الفرد فبا يقلل من امكاني-
غَت النفطية اضافة إىل  الدكؿ العربيةفرد بُت الدكؿ العربية النفطية ك يظهر ىذا التباين يف مستول دخل الك 

 .ة اؼبالية لدل الكثَت من األفرادذلك انعداـ الثقافة االستثماري
ازة اؼبوجودات الثابتة  تفضيل اؼبستثمرين حيك البفاض عائد االستثمار يف سوؽ األكراؽ اؼبالية العربية -

 .كالعقارات
ف عن االستثمار يف سوؽ األكراؽ أحجم اؼبستثمرك  ارتفاع سعر الفائدة فكلما كاف سعر الفائدة مرتفعان -

لى االستثمار يف األكراؽ ألغرل اؼبستثمرين على زيادة الطلب ع اؼبالية على خالؼ لو كاف منخفضان 
 .اؼبالية
كأف تفرض   ازدكاجيان  عدـ مالئمة النظاـ اعببائي اؼبطبق على األسواؽ اؼبالية العربية حيث تؤدم دكران -

ارتفاع معدالهتا فبا ريبة على توزيعات عوائد األسهم ك ضيف البورصة ك  اح الشركات اؼبقيدةضريبة على أرب
 .من مث على االستثمارم االدخار ك يقلص من حج

 .تضخملتأثَت معدؿ ال ذلك تفاديان ستثمار أمواؽبم يف السندات ك ذبنب عدد كبَت من اؼبدخرين ا-
ة على ثق مل الدكؿ العربية أثر سلبان قلة االنفتاح على اػبارج لعدـ كجود أنظمة استثمار مفتوحة على كا-

 .نقل اػبرباتستثمارات األجنبية ك بالتايل عدـ فتح اجملاؿ لالاؼبستثمرين باألسواؽ العربية ك 
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لة الفرص اؼبتاحة للتنويع يف البورصات العربية إذ يقتصر معظم نشاط التداكؿ على التعامل يف ضآ-
تعتمد الشركات يف تدكيل مشاريعها األكىل ك  ات فال تزاؿ يف مراحلهااألسهم أما أسواؽ السند

االستثمارية على اؼبصادر التقليدية كالبنوؾ أك اؼبسانبات الشخصية إضافة إىل ذلك قبد النقص الواضح 
تعامالت يف ىذه األسواؽ األسهم يف األدكات اؼبالية اغبديثة اعباذبة لرؤكس األمواؿ حيث تسيطر على ال

 .ستثمر الفرد أك اؼبستثمر اؼبؤسسيا يضعف الفرص اؼبتاحة سواء أماـ اؼبكسائل التدكيل التقليدية فبك 
يف الوقت اغباضر رغم  كراؽ اؼبالية العربيةاألسعار اليت تتصف هبا بورصات األالتقلبات الشديدة يف -

سموح بو ؼبدل تغَت السعر اليومي للورقة اؼبالية اؼبتداكلة، إال أف حركات اؼبلهامش لربديد معظمها 
ن اؼبصادر ألسعار العشوائية يرجع ذلك العتماد البورصات العربية خاصة منها الناشئة على التمويل ما

ىو ما من شأنو أف درجة أقل على األرباح احملتجزة ك باصدار اؼبزيد من األسهم ك اػبارجية مثل القركض ك 
يثَت ـباكؼ اؼبستثمرين ىو ما لتقلب يف القيمة السوقية للسهم كيف رحبيتو ك يؤدم إىل زيادة حدة ا

 .عند دخوؽبم السوؽ أك خركجهم منو األجانب
تعكس قلة عدد ورصات األكراؽ اؼبالية العربية ك ارتفاع درجة تركيز التداكؿ الذم تعاين منو كافة ب-

البفاض جودة األسهم اؼبدرجة فاظ كبار اؼبستثمرين ببعض منها ك األسهم ذات اعباذبية أك اعبودة الحت
 .خاصة أسهم شركات القطاع اػباص صةيف البور 

 مشكلة ىجرة األموال العربية إلى الخارج : -ه
االستثمار التنموم ل تعاين الدكؿ العربية من فجوة سبويلية تتمثل يف عدـ قدرة مواردىا اؼبالية على سبوي

اؼبشاكل  ةاالعانات فبا ترتب عنها زيادة حدتها من خالؿ التمويل االفًتاضي ك يتم تغطيالضركرم ؽبا ك 
 تعود أسباهبا إىل العوامل التالية :االقتصادية كالبطالة كارتفاع األسعار كضعف االنتاج ك 

 تدين فرص االستثمار يف البلداف العربية لقلة األرباح مقارنة بالدكؿ اؼبتقدمة.-
بدكف يل أرباحهم يف أم كقت ربو دائعهم ك مواؿ من اسًتجاع ك امكانية اؼبستثمرين أصحاب رؤكس األ-

 .عوائق
يف ربقيق مستول التنمية  كامالن   عدـ قدرة الدكؿ العربية على استغالؿ اؼبوارد اؼبتوفرة لديها استغالالن -

اؼبؤسسات اؼبالية العربية على استثمار ما لديها من فوائض مالية رغم توفر بنوؾ كالشركات ك مثل عجز ال
إىل تدين مستول العوائد  تعددة فبا يؤدمالكثَت من الفرص االستثمارية ذات اعبدكل يف ؾباالت م

 .احملققة
 .سهيالت أماـ االستثمارات العربيةالتانتشار الفساد االدارم كاؼبايل كغياب الشفافية ك -
 .اؼبايلط االقتصادم االستثمارم ك ىيمنة األجهزة اغبكومية على النشا-
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عدـ التصريح للدستور كالقوانُت ك  تتعلق خبضوع االستثمارغياب قوانُت االستثمار العربية على نصوص -
 .باغبماية التشريعية للمستثمر قانونيان 
 

 ضجم رفغ كفبءح أضىاق األوراق انًبنٍخ انؼرثٍخ :-6

ف قدرهتا على استقطاب اؼبدخرات ما يواجهها من عوائق ربوؿ دك كاقع األسواؽ اؼبالية العربية ك  من
أصبح من الضركرم البحث على سبل الفعالية العالية ك رية مرحبة ذات الكفاءة توجيهها إىل أكعية استثماك 
تنشيط أدائها باؼبستول اؼبطلوب على ىذا األساس نقدـ ز كفاءة أسواؽ األكراؽ اؼبالية ك آليات لتعزيك 

ذ هبا لتطوير البورصات العربية كرفع مستول  فيمايلي ؾبموعة من العوامل اليت تدعو إىل ضركرة األخ
 :كفاءهتا

ذلك من خالؿ فصل اعبهاز الرقايب اؼبعٍت بإصدار القواعد اؼبنظمة ك  :لرقايب للسوؽتعزيز الدكر ا-0
العمل على استكماؿ االطار التشريعي فيها ك  التداكؿلتداكؿ األكراؽ اؼبالية عن ادارة البورصة اليت هبرم 
قانوف ك  يذيةاللوائح التنفراؽ اؼبالية ك قانوف سوؽ األك ك  بسن قوانُت العمل اؼبناسبة كقانوف الشركات

تتضمن عمليات الرقابة تلك ما ، ك التأثَت اؼبباشر على السوؽصلة ك القوانُت العامة ذات ال، ك االستثمار
 :ييل

 ة يف السوؽالرقابة على الشركات اؼبدرج. 

 صناديق االستثمارعلى الوساطة ك  الرقابة. 

 الرقابة على التداكؿ. 
ة تتضمن معلومات عامة عن سنوينشرة يومية كأسبوعية كشهرية ك  صداربإ :فصاحاإلتعزيز الشفافية ك -4

ابراـ اتفاقيات مع ك  ،كمؤشرات األسعار ،تداكؿمعلومات عن أحجاـ الك  ،كقرارات ؾبلس االدارة ،السوؽ
شركات عاؼبية لنشر اؼبعلومات اػباصة بالتداكؿ بصورة آنية كذلك من الضركرم على األسواؽ القياـ 

 21شبكة االنًتنت ؼبزيد من التعريف بالفرص االستثمارية اؼبتاحة من خالؿ : بنشر بياناهتا على
 

 على الشركات اليت ال تلتـز  اإللزاـ بالنشر يف الصحف كاسعة االنتشار مع فرض غرامات
 .بذلك

 نشرىايل البيانات كاؼبعلومات ك تشجيع انشاء الشركات اؼبتخصصة يف ربل. 

 للمعلومات هبات على انشاء مراكز تشجيع الشركا. 

 اؼبراجعة.ار تشريع لقواعد مهنة احملاسبة ك اصد 
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  تثمر لقواعد احملاسبة الدكلية حىت يتمكن اؼبس إلزاـ الشركات اؼبقيدة باعداد قوائمها اؼبالية كفقان
الطرح العاـ يف األسواؽ حىت تستفيد من مزايا جنيب من تقييم أداء ىذه الشركة ك األاحمللي ك 
 .العاؼبية

 

ذلك شجيعهم على االدخار طويل األجل ك تاؼبدخرين ك  لدل صغار :الوعي االستثمارم تعميق-3
الية كاؼبزايا اؼبًتتبة عنها كىو ما يتطلب ضركرة تنمية بتعريفهم بالفرص اؼبتاحة لالستثمار يف األكراؽ اؼب

 .تطوير االعالـ االستثمارم العريبك 
 
اؿ أماـ االستثمارات فتح اجملتعديالت على قوانُت االستثمار ك  : بادخاؿتشجيع االستثمار األجنيب-2

 .لة العوائق اليت ربوؿ دكف دخوؽباإزااألجنبية ك 
 
الضرائب على األرباح كالضرائب على العوائد اعبارية ك   منها أك ألغاء بعضان  الضريبية تعديل األنظمة-2

جذب االستثمارات الية ك ؼ تشجيع التعامالت اؼبذلك هبدة عن التعامل باألكراؽ اؼبالية ك الرأظبالية الناذب
 .األجنبية

 
تنفيذ عمليات رض كتداكؿ األكراؽ اؼبالية ك : اليت يبكن من خالؽبا تعزيز عالتوسع يف برامج اػبوصصة-1

 .أك عن طريق البيع باؼبزاد العلٍتصناديق االستثمار تثمرين االسًتاذبيُت أك لشركات ك البيع اؼبباشر للمس
 
سرعة التعامل ت اغبديثة لتسهيل تداكؿ األسهم كرفع كفاءة ك : باستخداـ التقنياأنظمة التداكؿمكننة -1

 .ماف لدل اؼبتعاملُتاألكزيادة الشفافية ك باألكراؽ اؼبالية 
 
: بإنشاء شبكة اتصاالت عربية متطورة توفر اؼبعلومات الكافية التعاكف بُت البورصات العربيةك  الربط-1
انشاء شركة مسانبة عربية للوساطة اؼبالية  أيضان  .داكلة يف صبيع األسواؽتاؽ اؼبالية اؼباغبديثة عن األكر ك 

 .لتدفق رؤكس األمواؿ زيادة ارتباطها ضمانان نفتاح األسواؽ اؼبالية العربية ك على ا تساعد كثَتان 
 

ن الضركرم بناء مركة النشاط االقتصادم ألم دكلة ك لذلك تعد أسواؽ األكراؽ اؼبالية اؼبوجو األساسي غب
تلك األسواؽ على أساس متُت من الكفاءة لتحقيق الفعالية اؼبطلوبة لذا كاف من األنبية ابراز الدكر 

توفَت حىت يتسٌت ؽبا تنظيم عملياهتا كضباية اؼبتعاملُت فيها ك  الرقايب الذم سبارسو ىيئة سوؽ األكراؽ اؼبالية
رتقاء بكفاءة السوؽ رفع مستول األداء بتدريب أنو يتطلب لالعامالت اؼبالية كما اؼبناخ اؼبالئم لسالمة اؼب
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 من ىذا اؼبنطلق من اؼبفيد جدان مهاراهتم كتطوير مستول أدائهم ك ربسُت عاملُت يف تلك األكراؽ اؼبالية ك ال
اؼبهارات الضركرية ع سوؽ األكراؽ اؼبالية بالعلـو ك أف ربرص ىيئة السوؽ على اكساب العاملُت يف قطا 

أف يتم ذلك بإقامة برامج تدريب دكرية يف عدة ؾباالت منها من اؼبسانبة الفاعلة يف العمل ك  لتمكينهم
كاؼبعايَت  اجراءات التدقيقيط االسًتاتيجي كعمليات األسواؽ اؼبالية كاالذباىات االدارية اغبديثة ك التخط

البحوث عداد الدراسات ك م اعبدكل االقتصادية للمشركعات كأساليب الرقابة كاتقيياحملاسبية الدكلية ك 
( على سبيل اؼبثاؿ الذم أصدرتو   IOSCOباإلضافة إىل برامج توعية موجهة للمستثمرين كربنامج )

 .رقابة على أسواؽ األكراؽ اؼباليةاؼبنظمة الدكلية ؽبيئات ال
 شرط إىل فباالضافة سعار،كاأل اؼبستثمرين قرارات على تؤثر خرلأ عناصر كجود عدـ اليعٍت كىذا
 قياـ خالؿ من فاعالن  دكران  كالتخصص كاؼبهنية كاػبربة الكفاءة تلعب مستوياتو دبختلف الكفؤ السوؽ
 اؼبستثمر قدرة بذلك كيقصد، 11األسهم كعوائد أسعار على االقتصادية الظواىر تأثَت بدراسة اؼبستثمر
 النقد عرض كمقدار العمالت صرؼ كأسعار الفائدة كأسعار اػبطر درجة ثَتتأ كربليل دراسة على

 الناتج كمبو التضخم كمقدار كاػبدمية كالزراعية الصناعية اؼبختلفة القطاعات يف كالنمو القياسية كاألرقاـ
 كراؽاأل سعاراليت تؤثر على أ الكلي االقتصاد يف األساسية العناصر من كغَتىا كالفردم القومي كالدخل
 .10اؼبالية
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 انًجحج انخبنج

 وراق انًبنٍخنأل ديشك ضىق
 

 :ألوراق انًبنٍخديشك نضىق  تأضٍص-1
 كتتمتع ،4111 للعاـ / 22 / رقم التشريعي اؼبرسـو دبوجب دمشق لألكراؽ اؼبالية سوؽ أ حدثت

 اؼبنقولة كغَت اؼبنقولة األمواؿ سبلك ؽبا كبذلك فيحق كإداريان  ماليان  اؼبستقلة االعتبارية بالشخصية

 ىيئة إشراؼ ربت ترتبط كتعمل كىي أىدافها لتحقيق القانونية التصرفات جبميع كالقياـ هبا كالتصرؼ

 .4112 لعاـ / 44 / القانوف دبوجب احملدثة السورية اؼبالية األسواؽ ك األكراؽ
 

 كيبكن األسهم على حاليان  التداكؿ يقتصر حيث 01/3/4111 بتاريخ السوؽ يف الفعلي التداكؿ بدأ

 أية أك االستثمارية الصناديق كحدات أك اغبكومية السندات أك سندات الشركات( تداكؿ  يتم أف

 . )السورية اؼبالية كاألسواؽ األكراؽ ىيئة قبل من اعتمادىا يتم أخرل مالية كراؽأ
 

 األمواؿ رؤكس كتأمُت كتوظيفها األمواؿ استثمار لتسهيل اؼبناسب اؼبناخ توفَت إىل السوؽ هتدؼ

 اؼبالية لألكراؽ كالواضح السليم التداكؿ أسس ترسيخ خالؿ من النشاط االقتصادم لتوسيع الالزمة

 متطلبات عدالة من كالتأكد كشفاؼ تداكؿ كفؤ بضماف كفيلة عمل كأساليب إجراءات ككضع

 بورصة تعتربحيث 14،اؼبركزم كاغبفظ اؼبقاصة ؼبركز كسريعة سليمة كإجراءات قواعد كتوفَت اإلدراج
 القواعد من كفيها ؿبددة عمل باَلية كؿبكومة رظبية ألهنا اؼبايل السوؽ أقساـ أىم من اؼبالية كراؽاأل
 أم يستطيع ال حبيث للجميع اؼبعلومات تتيح كمراقبة مقيدة سوقان  ماهبعلها كاالجراءات حكاـكاأل

 غَت رباحاأل ليحقق غَته قبل اؼبعلومات على اغبصوؿ عالقاتو حجم كاف مهما مستثمر أك مضارب
 .النظامية

 

 :ق ديشك نألوراق انًبنٍخ ضىيبهٍخ -2

ىي السوؽ الثانوية اليت يتم فيها ، ك ادارم تتمتع بالشخصية االعتباريةمؤسسة ذات استقالؿ مايل ك 
هتدؼ سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية إىل ك  .لسوؽ األكيليف ا مت اصدارىا سابقان  اليت اليةاؼبكراؽ األتداكؿ 

تأمُت رؤكس األمواؿ الالزمة لتوسيع لتسهيل عملية استثمار األمواؿ كتوظيفها ك  توفَت اؼبناخ اؼبناسب
 .العادؿ لألكراؽ اؼباليةالسليم ك النشاط االقتصادم من خالؿ ترسيخ أسس التداكؿ 
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  : انطىقيهبو -3

 :13ك تتلخص ىذه اؼبهاـ بالتايل 

 شفاؼ.ليب عمل كفيلة بضماف تداكؿ كفؤ ك أساكضع اجراءات ك  -0

 الوساطة اؼبالية.معايَت مهنية لشركات اػبدمات ك ع كض -4

 الوساطة اؼبالية.دمات ك متانة األكضاع اؼبالية لشركات اػبالتحقق من قوة ك  -3

التايل بأجل نقل ملكية األكراؽ اؼبالية ك سريعة ذات كفاية من توفَت قواعد كاجراءات سليمة ك  -2
 ة.شراء األكراؽ اؼبالية بسرعة كبَت القدرة الكبَتة على بيع ك 

 يركس انًمبصخ و انحفظ انًركسي -4

نقل ملكية األكراؽ اؼبالية من خالؿ سجيل ك تألكراؽ اؼبالية يهدؼ إىل إيداع ك مركز يتبع لسوؽ دمشق ل
 التبادؿ اغباصل أثناء جلسات التداكؿ يف السوؽ.

 شركبد انخذيبد و انىضبطخ انًبنٍخ -5

 :تقدمها كات من خالؿ خدماهتا اليتنبية دكر ىذه الشر تكمن أ

 الوساطة اؼبالية يف األسواؽ اؼبالية. -0

 ربليل البيانات عن األكراؽ اؼبالية.تقدًن االستشارات ك  -4

 إدارة االستثمارات اػباصة حبسابات العمالء لديها. -3

 انشركبد انًطبهًخ -6

بعد تقـو ىذه الشركات بطرح أكراقها اؼبالية من اسناد قركض أك أسهم على االكتتاب العاـ للمواطنُت ك 
. صوؿ على أمواؿ مقابل تلك األكراؽجل اغباألسواؽ اؼبالية السورية من أؽ ك أخذ موافقة ىيئة األكرا

 :12عاتق ىذه الشركات مسؤكلية من حيثتقع على ك 

يف كاضحة كغَت مضللة ك كاؼبستثمرين بصورة دقيقة ك  ،الفصاح عن اؼبعلومات للمسانبُتا -0
 .التشريعات اؼبعموؿ هبالرقابية ك ؼبتطلبات اعبهات ا األكقات احملددة كفقان 

 .االدارية مىت طلب منها ذلكك  ،ليةنشر صبيع اؼبعلومات االيضاحية اليت تتعلق بأكضاعها اؼبا -4
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ة ألف ذلك وبظر عليها تقدًن معلومات غَت صحيحة من شأهنا التأثَت على أسعار األكراؽ اؼباليك  -3
 .يبثل تضليل للمستثمرين

 : يكىنبد انطىق-7

 يتم فيو تداكؿ أسهم الشركات اؼبسانبة اليت ربكمها شركط إدراج خاصة.سوق نظامي:  

ىي اليت يتم من خالؽبا تداكؿ أسهم الشركات اؼبسانبة اليت ربكمها شركط تتماشى  كسوق موازي:  
 مع طبيعة عمل ىذا السوؽ. 

 .سوؽ موازم ) ب () أ ( ك  ك ؽبا نوعاف سوؽ موازم

 انطىق اننظبيً و انًىازي :شروط االدراد فً -8

الية يف كل من السوؽ النظامية كالسوؽ اؼبوازية ىناؾ شركط معينة لالدراج يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼب
 12تتلخص بالتايل :ك 

 وراق المالية( شروط االدراج في سوق دمشق لأل 2الجدول رقم ) 

 السوؽ اؼبوازم ب السوؽ اؼبوازم أ السوؽ النظامي 
 مليوف 21 مليوف 011 مليوف 311 رأس اؼباؿ
 شهر 0 سنة 0 سنوات 3 اؼبدة

 مساىم 42 مساىم 011 مساىم 311 عدد اؼبسانبُت
 %12 %11 %011 صايف حقوؽ اؼبسانبُت
 %01 %01 %41 نسبة األسهم اغبرة

 

 يتم يف ىذا السوؽ تداكؿ: سوق السندات : 

 السندات اغبكومية.  –

 أسناد القرض للشركات اػباصة.  –
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 انهٍكم انتنظًًٍ :-9

 ( 2الشكل رقم )           

 
 

 

 ديشك : ضىق األوراق انًتذاونخ فً-11
  أسهم الشركات اؼبسانبة السورية القابلة للتداكؿ. .0

  أدكات الدين القابلة للتداكؿ اليت تصدرىا الشركات اؼبسانبة السورية. .4

 أدكات الدين العاـ القابلة للتداكؿ الصادرة عن حكومة اعبمهورية العربية السورية.  .3
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  الوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق كشركات االستثمار. .2

أم أكراؽ مالية أخرل سورية أك غَت سورية، متعارؼ عليها على أهنا أكراؽ مالية، كيتم  .2
  ة السورية.اعتمادىا كذلك من قبل ىيئة األكراؽ اؼبالي

: انشركبد انًذررخ فً ضىق ديشك نألوراق انًبنٍخ حطت انمطبػبد-11
66
  

 ىي حسب القطاعات:ك  شركة 42بلغ عدد الشركات اؼبدرجة يف سوؽ دمشق 

 ( 3الجدول رقم ) 

 خدمات صناعي بنوؾ تأمُت زراعي
 الشركة-

 اؽبندسية
 الزراعية

  لالستثمارات
  مباء

     أركبللتأمُت  الدكلية السورية-
 الوطنية السورية الشركة -

    للتأمُت
   للتأمُت اؼبتحدة الشركة -
 للتأمُت العقيلة شركة -

   التكافلي
   للتأمُت التعاكين االرباد -
 الكويتية السورية الشركة -

  للتأمُت

   سورية  -العريب البنك-
 ك للتجارة الدكيل اؼبصرؼ-

    التمويل
    سورية - األردف بنك-
   الشرؽ بنك-
   سورية بيبلوس بنك-
    الفرنسي السعودم بيمو بنك-
    اإلسالمي الدكيل سورية بنك -
   كاػبليج سورية بنك-
   كاؼبهجر سورية بنك-
     عوده سورية بنك-
   سورية الوطٍت قطر بنك -
   سورية  فرنسبنك -
 بنك الشاـ-
 بنك الربكة -

 الشركة-
 األىلية
 لصناعة
 الزيوت
              النباتية

 الشركة-
 األىلية
   للنقل
 
 اجملموعة-

 اؼبتحدة
 ك للنشر

 ك اإلعالف
    التسويق
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 11ات :شرك 1 بينما بلغ عدد شركات اػبدمات كالوساطة

 ( 5 الجدول رقم )

 للوساطة الشاـ ضماف شركة-0
 .اؼبالية كاػبدمات

 الدكيل اؼبايل اؼبركز-4
 .اؼبالية كالوساطة للخدمات

 الفرنسي السعودم بيمو شركة-3
 .اؼبالية

 لالستثمارات األكىل العاؼبية-2
 . اؼبالية

 احملدكدة كابيتاؿ شاـ-1 .اؼبالية لالستثمارات األكىل-2
 .اؼبسؤكلية

 .اؼبالية للخدمات كاؼبهجر سورية شركة-1
 

 

 :فً ضىق األوراق انًبنٍخ انطىرٌخ  ىارههب انتذاولًٌؼىلبد انتً ان-12

التحديات اليت  الحظنا بعض أىم لواقع التداكؿ يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية خالؿ دراستنامن ك 
 :جهها التداكؿ يف البورصة السوريةيوا

 قلة عدد الشركات اؼبدرجة. •

 عدـ كجود تنوع كاؼ يف أنشطة الشركات اؼبدرجة. •

 ضعف خربة اؼبواطن السورم دبجاؿ االستثمار يف األسواؽ اؼبالية. •

 .د اؼبستثمرينضآلة عد •

 .اغبفظ اؼبركزميف مركز اؼبقاصة ك  عدـ إيداع أكراقهم اؼبالية  •

 .لدل الوسطاء عدـ  فتح حسابات خاصة بالتداكؿ •
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األضبنٍت انًتجؼخ فً ضىق ديشك نألوراق انًبنٍخ نحًبٌخ رًهىر -13

 انًطتخًرٌن:

ة حديثباعتبارىا بورصة ناشئة ك  ستثمرينىناؾ ؾبموعة من األساليب تتبعها البورصة السورية غبماية اؼب 
 :العهد تتلخص يف النقاط التالية

 .ال يبكن بيع األكراؽ اؼبالية إال اليت سبلكها •

 من اؼبتوقع الطبيعي السلوؾ كىو بعد، فيما تبيعو مث أكالن  السهم تشًتم أف اؼبعامالت يف األصلحيث أف 
 أف غَت األرباح، بعض لتحقيق بعد فيما السوقية قيمتو ترتفع أف أمل على السهم، يشًتم الذم اؼبتداكؿ
 السوقية قيمتو تنخفض عندما بعد فيما يشًتم مث أكالن  السهم يباع كفيو اؼبعامالت، من آخر مبط ىناؾ
 .11هبا بيع أف سبق اليت القيمة عن

 سعرىا ينخفض أف أمل على ظبسار من مقًتضة أسهم اؼبتداكؿ يبيع أف ىو اؼبكشوؼ على البيعأما 
 يبيع أف أك. 11كالبيع الشراء سعر بُت الفرؽ بذلك كسب قد كيكوف للسمسار كيعيدىا فيشًتيها
 باقًتاضها يقـو أك للمشًتم، كيعطيها السوؽ من بشرائها يقـو التسليم كعند يبلكها ال أسهم اؼبتداكؿ

 تسمى الصورة كىذه للمقرض، ذلك بعد األسهم تلك بشراء يقـو مث للمشًتم، كيسلمها آخر من
 األسهم سعر البفاض يتوقع أنو إذ الربح إىل البائع يهدؼ حيث القصَت، البيع أك اؼبكشوؼ على بالبيع
 مل إذا أنو الذىن إىل اؼبتبادر كمن. 11ذلك من كيستفيد باعها فبا أقل بثمن يشًتيها كبالتايل باعها بعدما

 .اإلرتفاع دبقدار البائع ىبسر فسوؼ األسهم ىذه أسعار تنخفض

 يوضح اؼبتقدـ كاؼبثاؿ. بعد يبلكو ال ؼبا الشخص بيع بأنو اؼبكشوؼ على البيع عرفت األمريكية اؼبوسوعة
 كليس اػباص كغبساهبما علمهم، سابق كال إذهنم دكف غَتنبا بأمواؿ تاجرا كالسمسار البائع أف سبامان 

 ال اؼبقًتض كالعميل أقرضها، اليت األسهم يبتلك السمسار فال اغبقيقيُت، األسهم أصحاب غبساب
 كالرأظباليوف. بائعها يبلكها ال أسهمان  يشًتم أنو يعلم ال مكاؼبشًت  باعها، اليت األسهم بالطبع يبتلك
 .10مستطَت شر اؼبكشوؼ على البيع بأف يقولوف بالدىم أحضاف يف البورصة نشأت الذين
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 .أك اغبد ال يوجد بيع على اؽبامش •

 اؼبشًتم أف االختالؼ ككجو القرض، على يقـو منهما كل أف حيث من اؼبكشوؼ على البيع يشبو كىو
  .14بشرائها األمر إليو أصدر اليت اؼبالية األكراؽ من مزيدان  هبا لو يشًتم نقودان  ظبساره من يقًتض باغبد
 ال أنو حُت يف اؼباؿ، من معُت دببلغ أسهمان  العميل يشًتم أف البيوع من النوع ىذا يف التعامل كأساس
 الباقي كيقًتض للسمسار، فيدفعو"  اؽبامش يسمى الذم كىو"  األسهم ىذه قيمة من جزء إال يبلك
 كيقـو للقرض، كضماف السمسار عند اؼبشًتاة األسهم ترىن أف على ؿبددة، بفائدة ظبساره من

 .13أقل فائدة بسعر كلكن البنك من بضماهنا باإلقًتاض السمسار

 

 .مت شراؤىا يف نفس اليـوال يبكن بيع الورقة اؼبالية اليت  •

  .يتم نشر البيانات عبميع اؼبستثمرين بشكل فورم •

 .الرقابة اؼبباشرة على التداكؿ ؼبنع اؼبمارسات غَت السليمة •

 ألم شركة مدرجة االخالؿ هبا.  كجود حدكد سعرية ال يبكن •
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 انفصم انخبنج

السوق  السورية في رفع كفاءةميدانية حول دور ىيئة األوراق و األسواق المالية دراسة 
 المالي

 

  أوالً: اختبار التوزيع الطبيعي.                     

 اختبارات الصدق والثبات. :ثانيأ                     

 صدؽ األداة: -0                                 

 ثبات األداة: -4                                

 الثبات باالتساؽ الداخلي-أ                                

 الثبات بالتجزئة النصفية-ب                              

 وصف العينة: لثاً ثا             
 كصف العينة بالنسبة للجنس-0                     
 كصف العينة بالنسبة للعمر-4                     
 العينة بالنسبة اؼبستول التعليميكصف -3                     
 كصف العينة بالنسبة اؼبهنة-2                     

 

 .تحليل النتائج: رابعاً                      
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 المقدمة 
اؼبيدانية حوؿ دكر ىيئة األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية السورية يف رفع كفاءة السوؽ  ك من اجل القياـ بدراستنا

ـ االستبانة كأداة حبث ميدانية كاليت تعد أحد أدكات اؼبنهج الوصفي، كأحد كسائل ااستخد مت اؼبايل
)يعٍت الشخص نفسو هبيب على األسئلة(، كىي أداة مهمة  أفراد العينةاغبصوؿ على اؼبعلومات من 

للتعرؼ على اإلجابات اليت تعرب عن آراء ؾبموعة من األفراد حوؿ موضوع الدراسة، كتتيح ؽبم فرصة 
إىل عينة البحث من أجل التعرؼ  ككجهتها تهاة، كلذا فقد صممت الباحثة استبانعبَت عن آرائهم حبريالت

على آرائهم حوؿ دكر ىيئة األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية السورية يف رفع كفاءة السوؽ اؼبايل، كقد تضمنت 
ؼبالية السورية، علمان بأنو قد بندان، حبيث يتعلق كل بند منها بعمل ىيئة األكراؽ كاألسواؽ ا 31االستبانة 

 ن خالؿ اؼبركر باػبطوات اآلتية:مت بناء االستبانة م
 

 اػبطوة األكىل: االستفادة من الدراسات السابقة كأصحاب اػبربة:

ذلك باالطالع على ؾبموعة من الدراسات السابقة اليت تناكلت ك بناء استبانة خاصة بالبحث،  مت 
اغبايل لالستفادة منها يف صياغة أسئلة كبنود االستبانة، مث قامت باستشارة موضوعات قريبة من البحث 

بعض أعضاء اؽبيئة التدريسية يف كلية االقتصاد بغية الوصوؿ إىل أداة مالئمة لتحقيق أىداؼ البحث، 
 كقد كاف آلراء األساتذة كمالحظاهتم عظيم الفائدة يف بناء االستبانة، كبعد ذلك انتقلت الباحثة إىل

 ي خطوة تصميم االستبانة كبنائها.اػبطوة التالية كى
 

 : اػبطوة الثانية: بناء االستبانة كالذم تضمن بدكره مرحلتُت
 اؼبرحلة األكىل: التصميم األكيل لالستبانة، حيث قسمت الباحثة اإلستبانة إىل جزأين:

 
 العينة اؼبدركسة، كيتضمن البيانات الشخصية للمجيبُت عن  ديبوغرافية: حوؿ الجزء األول

 االستبيانات، كاؼبتمثلة يف كل من العمر، اعبنس، التخصص العلمي، كاؼبهنة.
 تعلقة بالبيانات اؼبطلوب اغبصوؿ عليها الختبار فرضيات البحث مبنود : يتضمن الجزء الثاني

 أساسية:اؼبذكورة سابقان، كقد مت توزيعها على أربعة ؿباكر 
 
بنود الختبار ما إذا كانت ىيئة األكراؽ  شبانية: كيتكوف من احملور األكؿ صحة اؼبعلومات -

كاألسواؽ اؼبالية السورية تعمل على التحقق من صحة اؼبعلومات اؼبالية اؼبقدمة من قبل 
اؼبؤسسات اؼبدرجة أسهمها يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية كذلك من خالؿ قياـ اؼبؤسسات 
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اؼبدرجة أسهمها يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية باإلفصاح عن بياناهتا اؼبالية، كعمل اؽبيئة يف 
التقصي كدراسة كربليل كمعرفة مدل دقة اؼبعلومات الواردة كمقارنتها مع النشرات السابقة 

 كالتنبؤ باؼبستقبل.

 

بػػػار مػػػا إف كانػػػت صبيػػػع بنػػػود الخت تسػػػعةكيتكػػػوف مػػػن  احملػػػور الثػػػاين إتاحػػػة البيانػػػات كاؼبعلومػػػات: -
البيانػػػػات كاؼبعلومػػػػػات اؼبتعلقػػػػة بالشػػػػػركات اؼبدرجػػػػػة أسػػػػهمها يف السػػػػػوؽ السػػػػورية متاحػػػػػة عبميػػػػػع  
اؼبتعػػػػاملُت بعدالػػػػة كيف نفػػػػس الوقػػػػت كبأقػػػػل التكػػػػاليف، كذلػػػػك مػػػػن خػػػػالؿ نشػػػػر كتوزيػػػػع اؽبيئػػػػة 

دمشػػق للمعلومػػات الدقيقػػة فػػور حػػدكثها علػػى عمػػـو اؼبسػػتثمرين أك أم جهػػة متعاملػػة مػػع سػػوؽ 
 كذلك بأقل التكاليف. 

 
بنػػػود الختبػػػار ىػػػل تقػػػـو ىيئػػػة األكراؽ  شبانيػػػةكيتكػػػوف مػػػن  احملػػػور الثالػػػث مراقبػػػة أعمػػػاؿ السػػػوؽ: -

كاألسواؽ اؼبالية السورية دبراقبة أعماؿ السػوؽ مػن أجػل ضبايػة مصػاح اؼبسػتثمرين كالتأكػد مػن أف 
اؽبيئػػة لسػػَت العمػػل بالسػػوؽ التعامػػل يػػتم علػػى أسػػس عادلػػة  كسػػليمة، كذلػػك مػػن خػػالؿ مراقبػػة 

كتنظػػػيم عمليػػػة افصػػػاح الشػػػركات عػػػن اؼبعلومػػػات كمراقبػػػة اصػػػدار األكراؽ اؼباليػػػة كمراقبػػػة أعمػػػاؿ 
نشاطات اعبهات اػباضعة لرقابتها كاشرافها كؿباكلػة منػع أم ؿباكلػة للغػش كخلػق جػو مػن الثقػة ك 

ألكراؽ اؼباليػة كالػيت تػنظم عمػل بُت اؼبتعاملُت يف السػوؽ كإعػداد التشػريعات ك األنظمػة اؼبتعلقػة بػا
 السوؽ.

 
بنود الختبار ىل يوجد عدد   طبسةكيتكوف من  احملور الرابع عدد اؼبستثمرين يف السوؽ السورية: -

كبَت من اؼبستثمرين يف السوؽ السورية بدكف أم رابطة بينهم ، لذلك ال يؤثر أحدىم تأثَتان 
 .ملموسان على السوؽ

 
 

بتدريج ىذه البنود كفق سلم )ليكرت( اػبماسي للتعرؼ على آراء اجمليبُت عن  لقد قامت الباحثة
االستبياف حوؿ دكر ىيئة األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية السورية يف رفع كفاءة السوؽ اؼبايل، كقد أعطيت 

 ( أدناه:0أكزاف اإلجابات كما ىو موضح يف اعبدكؿ )
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 ود الجزء الثاني من االستبيان ( يبين أوزان اإلجابات على بن5الجدول رقم ) 

 

شخص ( موزعُت بُت موظفُت يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية  0311يشمل ؾبتمع البحث ما يقارب )
 شركات الوساطة اؼباليةأسهمها يف السوؽ ك فُت يف الشركات اؼبدرجة كموظ موظفُت يف اؽبيئةة ك السوري

 .ؼبستثمرين الذين يتداكلوف األسهم يف السوؽاك 

مفردة حيث  021اشتملت عينة البحث على % ف01سحبت عينة عشوائية من اجملتمع االصلي بنسبة 
كبناء % 11أم بنسبة  033 استمارة صاح منها 031عاد للباحث ك  021مت توزيع االستمارات بعدد 

 .عليو مت التحليل

و قمنا  spssثم قمنا بادخال البيانات التي حصلنا عليها من خالل االستبانات إلى برنامج ال
 بمجموعة من االختبارات :

 أوالً: اختجبر انتىزٌغ انطجٍؼً:

 الطبيعي.نقـو باختبار التوزيع الطبيعي ؼبعرفة إذا كانت أفراد العينة زبضع للتوزيع 

Tests of Normality (  6الجدول رقم )   

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 044. 311 090. 001. 311 000. صحة المعلومات

 044. 311 090. 001. 311 000. المعلومات متاحة للجمٌع

 000. 311 900. 000. 311 361. تقوم الهٌئة بحماٌة مصالح المستثمرٌن

 002. 311 062. 000. 311 320. ٌوجد عدد كبٌر من المستثمرٌن

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

أي أن أراء  0.05نالحظ من خالل الجدول أن القيمة المعنوية لجميع محاور االستبيان أقل من 
 أفرد العينة تخضع للتوزيع الطبيعي.

 

 ال أكافق بشدة ال أكافق ؿبايد أكافق أكافق بشدة درجات اؼبوافقة
 0 4 3 2 2 القيمة الرقمية اؼبقابلة للعبارات االهبابية
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 اختجبراد انصذق وانخجبد:  -حبنٍبً 
 

 صذق األداح:  -1

كيقصد بو صدؽ أداة صبع اؼبعلومات كالبيانات، كمدل قدرهتا على أف تقيس ما تسعى الدراسة إىل   
قياسو فعالن، حبيث تتطابق اؼبعلومات اليت يتم صبعها بواسطتها مع اغبقائق اؼبوضوعية، كحبيث تعكس 

تبار صادقان إذا كاف اؼبعٌت اغبقيقي كالفعلي للمفاىيم الواردة يف الدراسة بدرجة كافية حيث يعد االخ
 يقيس بالفعل الوظيفة اؼبخصص لقياسها دكف أف يقيس كظيفة أخرل.

إف من أىم الطرؽ اؼبستخدمة لقياس صدؽ االستبانة ىو صدؽ احملتول الذم يعد مناسبان لطبيعة   
 االستبانة يف األحباث، كالذم يقصد بو أف تقيس األداة فعالن ما كضعت لقياسو، كيف ىذا البحث صدؽ
احملتول ىو نوع من أنواع صدؽ احملكمُت الظاىرم، كىو أكثر الطرؽ استخدامان يف االختبارات اليت يراد 
معرفة صدؽ مضموهنا، لذا فقد مت عرض أداة البحث على بعض أساتذة كلية االقتصاد، كمت التأكد من 

كضوحها كدقتها أهنا تقيس ما كضعت لقياسو، كاالستفادة من آرائهم حوؿ مدل مالءمة األسئلة ك 
كسالمتها اللغوية، كبعد إجراء التعديالت اليت كضعها احملكموف أصبحت األداة جاىزة للتطبيق 

 االستطالعي.
 

 حجبد األداح: -2

يعد الثبات من اؼبتطلبات الرئيسية يف أداة البحث، كي تعطي اتساقان يف النتائج عندما ت طبق مرات    
 بالطرؽ اآلتية:  عديدة، كقد مت اختبار ثبات األداة

 
 
 
 الثبات باالتساق الداخلي: -أ
مت التأكد من االتساؽ الداخلي لألداة من خالؿ حساب معامل الثبات ألفا كركنباخ لكل ؿبور من   

صبيع معامالت الثبات مقبولة  ( فإف1ؿباكر االستبانة على حدة، ككما ىو مبُت يف اعبدكؿ رقم )
(، حيث بلغت 1.1إحصائيان ألغراض البحث ألف قيمة معامل الثبات ؽبذه احملاكر كانت أكرب من )

كقد  بالبيانات والمعلومات متاحة لجميع المتعاملينأعلى قيمة ؼبعامل الثبات يف احملور الثاين اؼبتعلق 
بصحة المعلومات المالية ات يف احملور األكؿ اؼبتعلق (، بينما بلغت أدىن قيمة ؼبعامل الثب114.بلغت )
 (.132.حيث كانت قيمة الثبات ) المقدمة
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 ( يبين قيم معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبيان 7الجدول رقم )
 معامل الثبات عدد البنود استبانة الرأي

 132. 1 صحة المعلومات المالية المقدمة

 114. 1 للمتعاملينتوافر البيانات والمعلومات 

 120. 1 مراقبة أعمال السوق

 134. 2 عدد المستثمرين
 

 الثبات بالتجزئة النصفية: -ب
للتأكد من استقرار الدرجات يف األداة، مت اختبار التجزئة النصفية لبنود األداة عن طريق حساب   

معامل االتساؽ بُت البنود الفردية كالبنود الزكجية لكل ؿبور من احملاكر االستبانة كفق معامل اتساؽ 
ألغراض البحث،  ( أف معامالت الثبات مقبولة إحصائيان 1اعبدكؿ رقم )جوسباف، ككما نالحظ من 

(، كحملور البيانات كاؼبعلومات متاحة 1.141حيث قبد أف معامل اتساؽ جوسباف للمحور األكؿ )
 عدد اؼبستثمرين(، كحملور 1.113(، كحملور مراقبة أعماؿ السوؽ )1.101عبميع اؼبتعاملُت )

(، حيث كاف معامل االتساؽ اهبايب كقوم كبالتايل يبكن الوثوؽ بالبيانات من أجل التحليل 1.121)
 اإلحصائي. 

 
( يبين قيم معامل ثبات جوتمان للتجزئة النصفية بين البنود الفردية والبنود 8الجدول رقم )

 الزوجية

 استبانة الرأي
عدد البنود 
 الزوجية

عدد البنود 
 الفردية

جزئة معامل جوتمان للت
 النصفية

 1.141 2 2 صحة المعلومات المالية المقدمة

 1.101 2 2 توافر البيانات والمعلومات للمتعاملين

 1.113 2 2 مراقبة أعمال السوق

 1.121 4 3 عدد المستثمرين
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: وصف انؼٍنخ:نخبً حب  

لقد قامت الباحثة بتوزيػع اسػتبانة البحػث اغبػايل علػى اؼبػوظفُت يف ىيئػة األكراؽ كاألسػواؽ اؼباليػة السػورية، 
كقػد بلػغ عػدد االسػتبانات اؼبوزعػة كبعض اؼبستثمرين الذين يبلكوف أسهم يف سوؽ دمشق لػألكراؽ اؼباليػة، 

اسػػػػتبانات لعػػػػدـ صػػػػالحيتها  2حيػػػػث مت الغػػػػاء  031اسػػػػتبانة، بينمػػػػا كانػػػػت االسػػػػتبانات اؼبسػػػػًتدة  021
 كما يبينو اعبدكؿ التايل:مفردة،   033للتحليل، ككفقان لذلك فإف عينة البحث تتكوف من 

 
صالحة للتحليل على أفراد عينة ( يبين عدد االستبيانات الموزعة والمستردة وال9الجدول رقم )

 الدراسة

 
 النسبة العدد

 011.111 021 االستبيانات اؼبوزعة
 14.111 031 االستبيانات اؼبسًتدة

 1.111 04 االستبيانات غَت اؼبسًتدة
 3.331 2 االستبيانات غَت الصاغبة للتحليل

 11.111 033 االستبيانات الصاغبة للتحليل
% مػػػن مفػػػردات اجملتمػػػع حسػػػب متغػػػَت 01عشػػػوائية مػػػن اجملتمػػػع األصػػػلي بنسػػػبة حيػػػث مت سػػػحب عينػػػة 

 اؼبهنة، حيث كانت مفردات اجملتمع األصلي تتوزع كفق اؼبخطط التايل:

 ( يبين التوزع التكراري ألفراد المجتمع والعينة وفقاً لمتغير الشهادة3رقم ) الشكل
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سػػتثمرين ك اؼبػػوظفُت يف اؽبيئػػة مػػن اؼب 0311حيػػث بلػػغ حجػػم اجملتمػػع األصػػلي الػػذم أخػػذت منػػو العينػػة 
كىػي عينػة عشػوائية مت مػن 033. بينمػا بلغػت حجػم العينػة كالسوؽ كشركات الوسػاطة كالشػركات اؼبدرجػة

كفيمػػػا يلػػػي كصػػػػف العينػػػة حسػػػػب خالؽبػػػا مراعػػػاة االختيػػػػار العشػػػوائي لكػػػل مفػػػػردة مػػػن مفػػػردات العينػػػػة، 
 اؼبتغَتات التالية:

 
 . وصف العينة بالنسبة للجنس:1

 ( يبين التوزع التكراري والنسبي ألفراد العينة حسب الجنس10الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 41.211 31 ذكر
 10.231 12 انثى

 :100.00 133 المجموع
 

( قبد أف أغلب أفراد العينة  1كاإلناث نسب ـبتلفة، من اعبدكؿ رقم )توزعت عينة الدراسة إىل الذكور 
 ( ذكور، كىذا ما يبينو اؼبخطط التايل:41.211( مقابل )10.231كانوا إناث كذلك بنسبة )

 

 ( يبين التوزع النسبي ألفراد العينة حسب الجنس4رقم ) شكلال

 

28.57% 

71.43% 

 الجنس

 ذكر

 انثى
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 . وصف العينة بالنسبة العمر:2

 التوزع التكراري والنسبي ألفراد العينة حسب العمر( يبين 11الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار العمر

01-42 40 02.111 
41-32 11 14.131 
31-11 02 00.411 
 :100.00 133 المجموع

 

( قبد أف أفراد العينة توزعوا إىل أعمار ـبتلفة فالذين أعمارىم تقع يف الفئة العمرية 01من اعبدكؿ رقم )
( تأيت يف 01-42(، بينما الفئة العمرية )14.131( كانت نسبتهم األكرب حيث بلغت )32-41)

(، كىذا 00.411 اؼبرتبة األخَتة بنسبة )( تأيت يف31-11(، أما الفئة )02.111اؼبرتبة الثانية بنسبة )
 ما يبينو اؼبخطط التايل:

 

 ( يبين التوزع النسبي ألفراد العينة حسب العمر5رقم ) شكلال

 

 

15.79% 

72.93% 

11.28% 

 العمر

18-25

26-35

36-60
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 . وصف العينة بالنسبة للمستوى التعليمي:3

 ( يبين التوزع التكراري والنسبي ألفراد العينة حسب المستوى التعليمي12الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار التعليميالمستوى 

 00.411 02 ثانوية
 03.231 01 معهد متوسط
 22.001 11 إجازة جامعية
 31.111 21 دراسات عليا
 :100.00 133 المجموع

 

( قبد أف أفراد العينة توزعوا إىل مستويات تعليمية ـبتلفة فكانت نسبة الذين 00من اعبدكؿ رقم )
(، بينما الذين وبملوف اإلجازة اعبامعية فكانت 42.101متوسط كأقل )مستواىم التعليمي معهد 

( كىذا ما يبينو اؼبخطط 31.111( أما الذين وبملوف شهادة الدراسات العليا )22.001نسبتهم )
 التايل:

 ( يبين التوزع النسبي ألفراد العينة حسب المستوى التعليمي6رقم ) شكلال

 

11.28% 

13.53% 

45.11% 

30.08% 

 المستوى التعليمي

 ثانوٌة

 معهد متوسط

 إجازة جامعٌة

 دراسات علٌا
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 . وصف العينة بالنسبة للمهنة:4

 ( يبين التوزع التكراري والنسبي ألفراد العينة حسب المهنة13الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار المهنة
 40.111 41 مستثمر

 2.411 1 موظف يف السوؽ
 3.101 2 موظف يف اؽبيئة

 10.121 14 موظف يف شركة مدرجة
 1.411 00 موظف يف شركة كساطة

 :100.00 133 المجموع
 

( قبد أف مهنة أفراد العينة توزعوا إىل مهن ـبتلفة فكانت نسبة اؼبستثمرين 04رقم ) من اعبدكؿ
(  2.411(  توزعت إىل موظفُت يف السوؽ بنسبة )11.411(، أما نسبة اؼبوظفُت فكانت )40.111)
( موظفُت يف 1.411( موظفُت يف شركات مدرجة، ك)10.121( موظفُت يف اؽبيئة، ك)3.101ك)

 كىذا ما يبينو اؼبخطط التايل:شركة كساطة، 

 ( يبين التوزع النسبي ألفراد العينة حسب المهنة7رقم ) شكلال

 

21.80% 

5.26% 

3.01% 

61.65% 

8.27% 

 المهنة

 مستثمر

 موظف فً السوق

 موظف فً الهٌئة

 موظف فً شركة مدرجة

 موظف فً شركة وساطة
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: تحهٍم اننتبئذ:راثؼبً   

كلتحليل نتائج الدراسة مت  االستبانة، أسئلة عن لإلجابة اػبماسي ليكرت مقياس الباحثة استخدمت
 استخداـ األساليب االحصائية اؼبشار إليها سابقان. 

األسييييواق المالييييية السييييورية علييييى التحقييييق ميييين صييييحة تعمييييل ىيئيييية األوراق و الفرضييييية األولييييى:  -1
 المدرجة أسهمها في سوق دمشق لألوراق المالية. شركاتالمعلومات المالية المقدمة من قبل ال

الختبار الفرضية األكىل سبت مقارنة متوسط كل عبارة من عبارات احملور األكؿ " التحقق من صحة 
( ؼبقارنة T-testفقان الختبار ت ستيودنت )، ك (3اؼبعلومات اؼبالية اؼبقدمة " مع القيمة اؼبتوسطة )

( ؼبعرفة إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد كصلت إىل 3متوسط كل عبارة مع القيمة اؼبتوسطة )
كىذا ما ، (3من أك أصغر  3أـ زبتلف عنها )أكرب من  3درجة اغبياد )الدرجة اؼبتوسطة( كىي القيمة 

 يبينو اعبدكؿ التايل:
 

والقيمة المعنوية  ,وقيمة ت ,واالنحراف المعياري ,( يبين المتوسط الحسابي14الجدول رقم )
(Sigلكل عبارة من عبارات التحقق من صحة المعلومات المالية ) 

 العدد التحقق من صحة المعلومات المالية المقدمة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
قيمة 
 المعنوية

المدرجة أسهمها في سوق دمشق لألوراق  شركاتتقوم ال
المالية باإلفصاح عن بياناتها المالية لهيئة األوراق 

 واألسواق المالية السورية.
033 2.00 0.13 04.21 .111 

من مصادر  شركةتعمل الهيئة على التقصي عن وضع كل 
 .شركةمختلفة لها عالقة بال

033 3.11 .12 1.23 .110 

تقوم الهيئة على دراسة وتحليل جميع البيانات 
 شركاتوالمعلومات التي تحصل عليها والخاصة بال
 .شركاتالمدرجة أسهمها لمعرفة الوضع المالي لهذه ال

033 3.13 .11 00.02 .111 

تسعى الهيئة لمعرفة مدى دقة المعلومات الواردة لها من 
 .شركاتتلك ال

 
033 3.14 0.10 1.14 .111 
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بالنشرات  شركاتتقوم الهيئة بمقارنة النشرات السابقة لل
 .شركاتالحديثة و معرفة المسار الذي تتجو بو ىذه ال

033 3.11 .14 03.10 .111 

من خالل  شركاتتحاول الهيئة التنبؤ بالمستقبل لهذه ال
 ما تحصل عليو من معلومات.

033 3.21 .11 1.11 .111 

الهيئة تفسير ىذه المعلومات بصيغ واضحة تحاول 
 يفهمها المستثمرين.

033 3.22 0.11 2.14 .111 

تقوم الهيئة بالتلميح للمستثمرين بالمعلومات التي لها 
 عالقة بأوضاع استثنائية تخص الشركة.

033 3.11 0.11 .11 0.111 

 شركاتمن قبل ال صحة المعلومات المالية المقدمة
 .المدرجة

133 3.65 .56 13.40 .000 

 
 من اعبدكؿ السابق قبد أف:

اؼبدرجة أسهمها يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية باإلفصاح عن  شركاتتقـو ال . بالنسبة للعبارة "0
( أصغر من  Sig=.111" قبد أف قيمة اؼبعنوية )بياناهتا اؼبالية ؽبيئة األكراؽ كاألسواؽ اؼبالية السورية

( أم يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد α = .12مستول الداللة اإلحصائية )
( 2.00، كما أف متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة قد بلغ )3العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 

اؼبؤسسات اؼبدرجة أسهمها يف سوؽ دمشق لألكراؽ كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 
 األسواؽ اؼبالية السورية.ياناهتا اؼبالية ؽبيئة األكراؽ ك ؼبالية تقـو باإلفصاح عن با

 شركةمن مصادر ـبتلفة ؽبا عالقة بال شركةتعمل اؽبيئة على التقصي عن كضع كل  . بالنسبة للعبارة "4
( أم يوجد α = .12( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )Sig=.110" قبد أف قيمة اؼبعنوية )

، كما أف 3فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة 3.11متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

 ـبتلفة ؽبا عالقة باؼبؤسسة.تعمل على التقصي عن كضع كل مؤسسة من مصادر  اؽبيئةأم أف 

تقـو اؽبيئة على دراسة كربليل صبيع البيانات كاؼبعلومات اليت ربصل عليها كاػباصة  . بالنسبة للعبارة "3
( Sig=.111" قبد أف قيمة اؼبعنوية )باؼبؤسسات اؼبدرجة أسهمها ؼبعرفة الوضع اؼبايل ؽبذه اؼبؤسسات 
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( أم يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط α = .12أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )
، كما أف متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة قد 3إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 

اؽبيئة تقـو بدراسة كربليل صبيع ( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 3.13بلغ )
ات اليت ربصل عليها كاػباصة باؼبؤسسات اؼبدرجة أسهمها ؼبعرفة الوضع اؼبايل ؽبذه البيانات كاؼبعلوم

 اؼبؤسسات.

" قبد أف قيمة  شركاتاؼبعلومات الواردة ؽبا من تلك التسعى اؽبيئة ؼبعرفة مدل دقة  . بالنسبة للعبارة "2
فركؽ ذات داللة ( أم يوجد α = .12( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )Sig=.111اؼبعنوية )

، كما أف متوسط إجابات 3إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
اؽبيئة ( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 3.14أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

 سات.تسعى ؼبعرفة مدل دقة اؼبعلومات الواردة ؽبا من تلك اؼبؤس

عرفة اؼبسار الذم بالنشرات اغبديثة كم شركاتتقـو اؽبيئة دبقارنة النشرات السابقة لل . بالنسبة للعبارة "2
 α( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )Sig=.111" قبد أف قيمة اؼبعنوية )شركاتتتجو بو ىذه ال

( أم يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة 12. =
( كىذا يعرب عن موافقة 3.11، كما أف متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة قد بلغ )3اؼبتوسطة 

ات اغبديثة كمعرفة اؽبيئة تقـو دبقارنة النشرات السابقة للمؤسسات بالنشر أفراد العينة على العبارة أم أف 
 اؼبسار الذم تتجو بو ىذه اؼبؤسسات.

" من خالؿ ما ربصل عليو من معلومات شركاتاؽبيئة التنبؤ باؼبستقبل ؽبذه الرباكؿ  . بالنسبة للعبارة "1
( أم يوجد فركؽ α = .12( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )Sig=.111قبد أف قيمة اؼبعنوية )

، كما أف متوسط 3 متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة ذات داللة إحصائية بُت
( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 3.21إجابات أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

 اؽبيئة رباكؿ التنبؤ باؼبستقبل ؽبذه اؼبؤسسات من خالؿ ما ربصل عليو من معلومات.

" قبد أف قيمة رباكؿ اؽبيئة تفسَت ىذه اؼبعلومات بصيغ كاضحة يفهمها اؼبستثمرين بالنسبة للعبارة ". 1
( أم يوجد فركؽ ذات داللة α = .12( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )Sig=.111اؼبعنوية )

توسط إجابات ، كما أف م3إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
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اؽبيئة رباكؿ ( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 3.22أفراد العينة على العبارة قد بلغ )
 تفسَت اؼبعلومات بصيغ كاضحة يفهمها اؼبستثمرين.

زبص  تقـو اؽبيئة بالتلميح للمستثمرين باؼبعلومات اليت ؽبا عالقة بأكضاع استثنائية بالنسبة للعبارة ". 1
( أم ال α = .12( أكرب من مستول الداللة اإلحصائية )Sig=0.111" قبد أف قيمة اؼبعنوية )الشركة

، كما 3يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
أفراد العينة على العبارة  حياد( كىذا يعرب عن 3.11أف متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

اؽبيئة تقـو بالتلميح للمستثمرين باؼبعلومات اليت ؽبا عالقة بأكضاع استثنائية زبص الشركة بشكل أم أف 
 متوسط.

( أصغر من مستول 111.( بقيمة معنوية )3.12كبشكل عاـ قبد أف متوسط احملور األكؿ ككل كاف )
على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط العبارة ( كىذا يدؿ α = .12الداللة اإلحصائية )
 ( أم أف اذباه إجابات أفراد العينة على ىذا احملور كبو اؼبوافقة.3كالقيمة اؼبتوسطة )

تعمييل ىيئيية األوراق و األسييواق المالييية السييورية علييى  أم أننػػا قبلنػػا الفرضػػية األكىل كالػػيت تػػنص علػػى "
المدرجية أسيهمها فيي سيوق دمشيق  شركاتالمقدمة من قبل ال التحقق من صحة المعلومات المالية

 .(α = .12" عند مستول داللة إحصائية )لألوراق المالية

الهيئة على قدر   أن المعلومات التي تقدمها الشركات المدرجة إلى أي أن أراء أفراد العينة أظهرت
محاكاتها لواقع و  ,المعلوماتي التأكد من دقة ىذه إن للهيئة دور كبير فو  ,كبير من الصحة
 ,علومات تعكس وضع الشركة الماليعطاء مىذه الشركات غير قادرة إال على إ الشركة مما يجعل

 بالتالي على سعر السهم التي يتمو  ,رات جوىرية يمكن أن تؤثر عليهامايدور فيها من تطو و 
في اتخاذ قراراتهم ىذا يؤدي إلى  مساعدة المستثمرين و  ,التداول عليو في السوق المالي

 االستثمارية الرشيدة .

 من عينة تناولت والتي ,( 1999)  الزبيدي مجيد ىاتف فراس دراسة مع يتوافق ىذا و
 يدركون المستثمرين أن الدراسة نتائج ظهرتأ وقد. المالية لألوراق بغداد سوق في المستثمرين
 المنشورة المالية المعلومات وأن. اإلستثماري لقرارىم المحاسبية المعلومات ىميةأ عالية بدرجة
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 أن النتائج أوضحت كما. القرار ىذا مثل إلتخاذ كافية المدرجة للشركات المالية القوائم في
 .مقبولة بدرجة للمستثمرين بالنسبة ومفهومة واضحة المعلومات

جييية أسيييهمها فيييي إن جمييييع البيانيييات والمعلوميييات المتعلقييية بالشيييركات المدر . الفرضيييية الثانيييية: 2
 السوق السورية متاحة لجميع  المتعاملين بعدالة وفي نفس الوقت وبأقل التكاليف.

" توفر البيانات كاؼبعلومات  الثاينالختبار الفرضية الثانية سبت مقارنة متوسط كل عبارة من عبارات احملور 
( ؼبقارنة متوسط كل عبارة T-testفقان الختبار ت ستيودنت )، ك (3متعاملُت" مع القيمة اؼبتوسطة )لل

( ؼبعرفة إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد كصلت إىل درجة اغبياد )الدرجة 3مع القيمة اؼبتوسطة )
 كىذا ما يبينو اعبدكؿ التايل:، (3أك أصغر من  3أـ زبتلف عنها )أكرب من  3اؼبتوسطة( كىي القيمة 
والقيمة المعنوية  ,وقيمة ت ,واالنحراف المعياري ,( يبين المتوسط الحسابي15الجدول رقم )
(Sigلكل عبارة من عبارات محور توافر البيانات والمعلومات للمتعاملين ) 

 العدد توافر البيانات والمعلومات للمتعاملين
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
قيمة 
 المعنوية

على شكل تقوم الهيئة بنشر المعلومات الموجودة لديها 
 نشرات دورية.

033 3.21 0.03 2.10 .111 

 111. 2.24 0.01 3.21 033 توزع ىذه النشرات على العموم داخل السوق وخارجو.

 111. 1.11 0.11 3.10 033 ال يملك أحد حق أسبقية في الحصول على أية معلومة.
يستطيع المستثمرين المتعاملين في السوق الحصول على 

 يريدونها فور حدوثها.المعلومات التي 
033 3.13 0.04 1.24 .111 

يمكن ألي جهة تتعامل في سوق دمشق الحصول على 
المعلومات التي تحتاجها بالسرعة الكافية دون فارق زمني 

 بينهم.
033 3.11 0.11 1.12 .111 

ال يوجد أي عمولة أو ضريبة لقاء حصول المتعاملين على 
 معلوماتهم.

033 3.12 0.01 1.10 .111 

وجود نظام تداول ألكتروني ذو فعالية عالية يساعد في 
 حصول المستثمرين على معلوماتهم بسهولة.

033 3.21 0.02 2.11 .111 
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المعلومات المتاحة للمتعاملين في السوق على درجة عالية 
 من الدقة.

033 3.11 .10 1.21 .111 

 إن توفر ىذه المعلومات لدى المستثمرين تجعلهم قادرين
 على اتخاذ قراراتهم الرشيدة.

033 3.12 .11 04.10 .111 

البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة أسهمها 
في السوق السورية متاحة لجميع  المتعاملين بعدالة وفي 

 نفس الوقت و بأقل التكاليف.
033 3.11 .13 04.01 .111 

 
 من اعبدكؿ السابق قبد أف:

" قبد أف قيمة تقـو اؽبيئة بنشر اؼبعلومات اؼبوجودة لديها على شكل نشرات دكرية ". بالنسبة للعبارة 0
( أم يوجد فركؽ ذات داللة α = .12( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية ) Sig=.111اؼبعنوية )

، كما أف متوسط إجابات 3إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
اؽبيئة تقـو ( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 3.21اد العينة على العبارة قد بلغ )أفر 

 بنشر اؼبعلومات اؼبوجودة لديها على شكل نشرات دكرية.

" قبد أف قيمة اؼبعنوية توزع ىذه النشرات على العمـو داخل السوؽ كخارجو . بالنسبة للعبارة "4
(Sig=.111  أصغر )( من مستول الداللة اإلحصائيةα = .12 أم يوجد فركؽ ذات داللة )

، كما أف متوسط إجابات 3إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
اؽبيئة توزع ( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 3.21أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

 رات على العمـو داخل السوؽ كخارجو.النش

" قبد أف قيمة اؼبعنوية ال يبلك أحد حق أسبقية يف اغبصوؿ على أية معلومة . بالنسبة للعبارة "3
(Sig=.111 ( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )α = .12 أم يوجد فركؽ ذات داللة )

، كما أف متوسط إجابات 3إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
ال يبلك أحد ( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم 3.10أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

 حق أسبقية يف اغبصوؿ على أية معلومة.
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يستطيع اؼبستثمرين اؼبتعاملُت يف السوؽ اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت يريدكهنا فور  نسبة للعبارة ". بال2
( أم α = .12( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية ) Sig=.111" قبد أف قيمة اؼبعنوية )حدكثها

، كما 3اؼبتوسطة يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة 
( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على 3.13أف متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

 يستطيع اؼبستثمرين اؼبتعاملُت يف السوؽ اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت يريدكهنا فور حدكثها.العبارة أم 

اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت ربتاجها  يبكن ألم جهة تتعامل يف سوؽ دمشق . بالنسبة للعبارة "2
( أصغر من مستول الداللة  Sig=.111" قبد أف قيمة اؼبعنوية ) بالسرعة الكافية دكف فارؽ زمٍت بينهم

( أم يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على α = .12اإلحصائية )
( كىذا يعرب 3.11ابات أفراد العينة على العبارة قد بلغ )، كما أف متوسط إج3العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 

يبكن ألم جهة تتعامل يف سوؽ دمشق اغبصوؿ على اؼبعلومات عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم 
 اليت ربتاجها بالسرعة الكافية دكف فارؽ زمٍت بينهم.

" قبد أف قيمة  ال يوجد أم عمولة أك ضريبة لقاء حصوؿ اؼبتعاملُت على معلوماهتم . بالنسبة للعبارة "1
( أم يوجد فركؽ ذات داللة α = .12( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية ) Sig=.111اؼبعنوية )

، كما أف متوسط إجابات 3إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
ال يوجد أم ( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم 3.12د العينة على العبارة قد بلغ )أفرا

 عمولة أك ضريبة لقاء حصوؿ اؼبتعاملُت على معلوماهتم.

كجود نظاـ تداكؿ ألكًتكين ذك فعالية عالية يساعد يف حصوؿ اؼبستثمرين على  . بالنسبة للعبارة "1
 = α( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية ) Sig=.111د أف قيمة اؼبعنوية )" قب معلوماهتم بسهولة

( أم يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة 12.
( كىذا يعرب عن موافقة 3.21، كما أف متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة قد بلغ )3اؼبتوسطة 
كجود نظاـ تداكؿ ألكًتكين لو فعالية عالية يساعد يف حصوؿ اؼبستثمرين على نة على العبارة أم أفراد العي

 معلوماهتم بسهولة.

" قبد أف قيمة  اؼبعلومات اؼبتاحة للمتعاملُت يف السوؽ على درجة عالية من الدقة . بالنسبة للعبارة "1
( أم يوجد فركؽ ذات داللة α = .12)( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية  Sig=.111اؼبعنوية )
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، كما أف متوسط إجابات 3إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
اؼبعلومات ( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم 3.11أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

 عالية من الدقة. اؼبتاحة للمتعاملُت يف السوؽ على درجة

" إف توفر ىذه اؼبعلومات لدل اؼبستثمرين ذبعلهم قادرين على ازباذ قراراهتم الرشيدة بالنسبة للعبارة ". 1
( أم يوجد α = .12( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية ) Sig=.111قبد أف قيمة اؼبعنوية )

، كما أف 3العبارة كالقيمة اؼبتوسطة  فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على
( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة 3.12متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

 إف توفر اؼبعلومات كالبيانات لدل اؼبستثمرين ذبعلهم قادرين على ازباذ قراراهتم الرشيدة.أم 

( بقيمة 3.11ذم يعرب عن توافر البيانات كاؼبعلومات كاف ) الكبشكل عاـ قبد أف متوسط احملور الثاين
( كىذا يدؿ على كجود فركؽ ذات α = .12( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )111.معنوية )

( أم أف اذباه إجابات أفراد العينة على احملور 3داللة إحصائية بُت متوسط العبارة كالقيمة اؼبتوسطة )
 اؼبوافقة.الثاين كبو 

إن جميييع البيانييات والمعلومييات المتعلقيية بالشييركات  أم أننػػا قبلنػػا الفرضػػية الثانيػػة كالػػيت تػػنص علػػى "
المدرجيية أسييهمها فييي السييوق السييورية متاحيية لجميييع  المتعيياملين بعداليية وفييي نفييس الوقييت وبأقييل 

 .(α = .12" عند مستول داللة إحصائية ) التكاليف

 ,وبيييدون تيييأخير ,نشييير المعلوميييات بالسيييرعة الكافييييةقييييام الهيئييية ب أظهيييرتأي أن أراء أفيييراد العينييية 
بتكياليف تكياد تكيون معدومية و  ,حد بالحصول عليى ىيذه المعلومياتبعدالة أي ال يوجد أسبقية ألو 

لوجييود نظييام ضييافة معلوميياتهم, باإلحيييث ال يوجييد عموليية أو ضييريبة لقيياء حصييول المتعيياملين علييى 
وبأقيييل  جمييييعىيييو ميييا جعيييل بيانيييات أداء الشيييركات متاحييية للو  ,الييييةداول ألكترونيييي ذو فعاليييية عتييي

 .التكاليف

 مييين عينييية آراء الباحيييث فيهيييا حليييل والتيييي ,( 1991) العيسيييى ياسيييين دراسيييةىيييذا يتنييياق  ميييع و 
 العاليية األىميية ييدركون المسيتثمرين أن أظهيرت والتي المالية, لألوراق عمان سوق في المستثمرين
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. كافيييية غيييير المنشيييورة المعلوميييات أن ييييرون أنهيييم إال. اإلسيييتثمار لقيييرارات المحاسيييبية للمعلوميييات
 .األحيان من كثير في التفصيل وينقصها خرة,متأ أوقات في تصدر وأنها

 

تقييوم ىيئيية األوراق واألسييواق المالييية السييورية بمراقبيية أعمييال السييوق ميين أجييل . الفرضييية الثالثيية: 3
 أن التعامل يتم على أسس عادلة وسليمة.حماية مصالح المستثمرين والتأكد من 

" مراقبة أعماؿ السوؽ"  الثالثالختبار الفرضية الثالثة سبت مقارنة متوسط كل عبارة من عبارات احملور 
( ؼبقارنة متوسط كل عبارة مع القيمة T-testفقان الختبار ت ستيودنت )، ك (3مع القيمة اؼبتوسطة )

( ؼبعرفة إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد كصلت إىل درجة اغبياد )الدرجة اؼبتوسطة( 3اؼبتوسطة )
 كىذا ما يبينو اعبدكؿ التايل:، (3أك أصغر من  3أـ زبتلف عنها )أكرب من  3كىي القيمة 

 
والقيمة المعنوية  ,وقيمة ت ,واالنحراف المعياري ,( يبين المتوسط الحسابي16الجدول رقم )

(Sig )لكل عبارة من عبارات المحور الثالث 

 العدد مراقبة أعمال السوق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
قيمة 
 المعنوية

 111. 01.14 12. 2.11 033 تقوم الهيئة بمراقبة سير عمل سوق دمشق لألوراق المالية.
تعمل الهيئة على تنظيم عملية افصاح الشركات عن 

 المتعلقة باألوراق المالية الخاصة بهم.المعلومات 
033 3.11 .12 03.22 .111 

تعمل الهيئة على مراقبة اصدار األوراق المالية والتعامل 
 بها.

033 3.11 .12 01.21 .111 

تعمل الهيئة على مراقبة أعمال ونشاطات الجهات 
 الخاضعة لرقابتها واشرافها.

033 3.11 .13 04.03 .111 

منع أي محاولة للغش أو التدليس من قبل تحاول الهيئة 
 العمالء.

 
033 3.14 .14 04.11 .111 
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تعمل الهيئة على خلق جو من الثقة بين المتعاملين في 
 السوق المالي.

033 3.14 .14 04.11 .111 

 111. 1.41 11. 3.11 033 تقوم الهيئة بفرض غرامات على مرتكبي المخالفات.
المتعلقة باألوراق المالية والتي إعداد التشريعات واألنظمة 

 تنظم عمل السوق.
033 3.12 .12 01.20 .111 

تقوم ىيئة األوراق و األسواق المالية السورية بمراقبة أعمال 
السوق من أجل حماية مصالح المستثمرين و التأكد من أن 

 التعامل يتم على أسس عادلة وسليمة.
033 3.11 .14 01.24 .111 

 السابق قبد أف:من اعبدكؿ 

" قبد أف قيمة اؼبعنوية تقـو اؽبيئة دبراقبة سَت عمل سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية  . بالنسبة للعبارة "0
(Sig=.111 ( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )α = .12 أم يوجد فركؽ ذات داللة )

، كما أف متوسط إجابات 3إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
اؽبيئة تقـو ( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 2.11أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

 دبراقبة سَت عمل سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية.

كراؽ تعمل اؽبيئة على تنظيم عملية افصاح الشركات عن اؼبعلومات اؼبتعلقة باأل . بالنسبة للعبارة "4
 = α( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية ) Sig=.111" قبد أف قيمة اؼبعنوية )اؼبالية اػباصة هبم  

( أم يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة 12.
( كىذا يعرب عن موافقة 3.11، كما أف متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة قد بلغ )3اؼبتوسطة 

اؽبيئة تعمل على تنظيم عملية افصاح الشركات عن اؼبعلومات اؼبتعلقة أفراد العينة على العبارة أم أف 
 باألكراؽ اؼبالية اػباصة هبم.

" قبد أف قيمة اؼبعنوية تعمل اؽبيئة على مراقبة اصدار األكراؽ اؼبالية كالتعامل هبا  . بالنسبة للعبارة "3
(Sig=.111 ( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )α = .12 أم يوجد فركؽ ذات داللة )

، كما أف متوسط إجابات 3إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
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تعمل اؽبيئة ( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 3.11أفراد العينة على العبارة قد بلغ )
 على مراقبة اصدار األكراؽ اؼبالية كالتعامل هبا.

" قبد تعمل اؽبيئة على مراقبة أعماؿ كنشاطات اعبهات اػباضعة لرقابتها كاشرافها  . بالنسبة للعبارة "2
( أم يوجد فركؽ α = .12( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية ) Sig=.111أف قيمة اؼبعنوية )

، كما أف متوسط 3توسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة ذات داللة إحصائية بُت م
( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 3.11إجابات أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

 اؽبيئة تعمل على مراقبة أعماؿ كنشاطات اعبهات اػباضعة لرقابتها كاشرافها.

" قبد أف قيمة رباكؿ اؽبيئة منع أم ؿباكلة للغش أك التدليس من قبل العمالء  " . بالنسبة للعبارة2
( أم يوجد فركؽ ذات داللة α = .12( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية ) Sig=.111اؼبعنوية )

، كما أف متوسط إجابات 3إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
اؽبيئة رباكؿ ( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 3.14العينة على العبارة قد بلغ ) أفراد

 منع أم ؿباكلة للغش أك التدليس من قبل العمالء.

" قبد أف قيمة تعمل اؽبيئة على خلق جو من الثقة بُت اؼبتعاملُت يف السوؽ اؼبايل  . بالنسبة للعبارة "1
( أم يوجد فركؽ ذات داللة α = .12( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية ) Sig=.111اؼبعنوية )

، كما أف متوسط إجابات 3إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
ئة تعمل اؽبي( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 3.14أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

 .على خلق جو من الثقة بُت اؼبتعاملُت يف السوؽ اؼبايل

" قبد أف قيمة اؼبعنوية تقـو اؽبيئة بفرض غرامات على مرتكيب اؼبخالفات  . بالنسبة للعبارة "1
(Sig=.111 ( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )α = .12 أم يوجد فركؽ ذات داللة )

، كما أف متوسط إجابات 3إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
اؽبيئة تقـو ( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 3.11أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

 بفرض غرامات على مرتكيب اؼبخالفات.
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" قبد إعداد التشريعات كاألنظمة اؼبتعلقة باألكراؽ اؼبالية كاليت تنظم عمل السوؽ  لنسبة للعبارة ". با1
( أم يوجد فركؽ α = .12( أصغر من مستول الداللة اإلحصائية ) Sig=.111أف قيمة اؼبعنوية )

، كما أف متوسط 3ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة كالقيمة اؼبتوسطة 
( كىذا يعرب عن موافقة أفراد العينة على العبارة أم أف 3.12إجابات أفراد العينة على العبارة قد بلغ )

 اؽبيئة تقـو بإعداد التشريعات كاألنظمة اؼبتعلقة باألكراؽ اؼبالية كاليت تنظم عمل السوؽ.

( أصغر من مستول 111.معنوية )( بقيمة 3.11كبشكل عاـ قبد أف متوسط احملور الثالث ككل كاف )
( كىذا يدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط العبارة α = .12الداللة اإلحصائية )
 ( أم أف اذباه إجابات أفراد العينة على احملور الثالث كبو اؼبوافقة.3كالقيمة اؼبتوسطة )

األوراق واألسييواق المالييية السييورية بمراقبيية تقييوم ىيئيية  أم أننػػا قبلنػػا الفرضػػية الثالثػػة كالػػيت تػػنص علػػى "
أعميال السيوق مين أجيل حمايية مصيالح المسييتثمرين والتأكيد مين أن التعاميل ييتم عليى أسيس عادليية 

 .(α = .12" عند مستول داللة إحصائية ) وسليمة

أن التييداول يييتم علييى أسييس عادليية  كمييا اتفييق أفييراد العينيية ككييل علييى شييفافية عمليييات التييداول أي
 ,ومراقبييية أعميييال ,والتعاميييل بهيييا ,ى تنظييييم اصيييدار األوراق المالييييةسيييليمة حييييث تعميييل الهيئييية عليييو 

منييع أي و  ,لمسييتثمرين المتعيياملين فييي السييوقحماييية مصييالح اونشيياطات الجهييات الخاضييعة لهييا و 
خليق جيو و  ,ض غراميات عليى مرتكبيي المخالفياتفير و  ,ن قبيل العميالءمحاولة للغش أو التدليس مي

 .بين المتعاملين في السوق المالي من الثقة

 في فعاالً  دوراً  لها العليا للشركات دارةاإل على الرغم من أن أغلب الدراسات دلت على أن
 غير مباشر أو مباشر بشكل المسؤولة الرئيسية الجهات استمالت وفي المحاسبي للشركة التزوير
 الجبوري في دراستو الرحمن عبد. د , شبيب آل دريد. د, كدراسة المخالفات ىذه تمرير في

 التداول عمليات لتنظيم فعالة قانونية نصوص إيجاد األمريكية. لذلك البد من وورلدكم شركة لحالة
 .مستقبالً  الظاىرة ىذه لمعالجة مثل المالي السوق في

 



113 
 

علييى أسييعار  السييوق فييي المسييتثمرين أحييد قييرار علييى ملمييوس تييأثير يوجييد ال. الفرضييية الرابعيية: 4
 .األسهم

" عدد اؼبستثمرين" مع  الرابعالختبار الفرضية الرابعة سبت مقارنة متوسط كل عبارة من عبارات احملور 
( ؼبقارنة متوسط كل عبارة مع القيمة T-testفقان الختبار ت ستيودنت )، ك (3القيمة اؼبتوسطة )

( ؼبعرفة إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد كصلت إىل درجة اغبياد )الدرجة اؼبتوسطة( 3اؼبتوسطة )
 كىذا ما يبينو اعبدكؿ التايل:، (3أك أصغر من  3أـ زبتلف عنها )أكرب من  3كىي القيمة 

والقيمة المعنوية  ,وقيمة ت ,واالنحراف المعياري ,( يبين المتوسط الحسابي17الجدول رقم )
(Sigلكل ) عبارة من عبارات المحور الرابع 

 العدد عدد المستثمرين
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
قيمة 
 المعنوية

يوجد عدد كبير من المستثمرين المتعاملين في سوق دمشق 
 لألوراق المالية. 

033 4.13 .11 -3.02 .114 

المستثمرين في سوق دمشق لألوراق المالية ال يعرفون 
 البع . بعضهم

033 3.43 .10 4.12 .112 

ال يمكن ألي أحد من المتعاملين في السوق أن يؤثر تأثيراً 
 ملموساً على السوق.

033 3.11 0.12 .12 .221 

ال يمكن لمستثمر واحد التالعب في السوق المالي من 
 خالل شراء وبيع األوراق.

033 3.42 0.10 4.12 .111 

ال يضعون إال جزء بسيط من المستثمرين في السوق السورية 
 أموالهم في استثمارات األوراق المالية.

033 3.11 .10 00.31 .111 

يوجد عدد كبير من المستثمرين في السوق السورية بدون أي 
 رابطة بينهم

033 3.43 .21 2.10 .111 

 

 من اعبدكؿ السابق قبد:
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اؼبتعاملُت يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية" قبد . بالنسبة للعبارة األكىل " يوجد عدد كبَت من اؼبستثمرين 0
( كىذا يدؿ على كجود α = .12( ؽبا أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )Sigأف قيمة اؼبعنوية )

(، كما نالحظ أف متوسط 3فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط العبارة األكىل كالقيمة اؼبتوسطة )
قيمة اؼبتوسطة كىذا يعٍت أف ىناؾ اذباه كبو عدـ اؼبوافقة على ( كىو أصغر من ال4.13العبارة قد بلغ )

 يوجد عدد كبَت من اؼبستثمرين اؼبتعاملُت يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية.ىذه العبارة أم ال 

" قبد أف  اؼبستثمرين يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية ال يعرفوف بعضهم البعض. بالنسبة للعبارة الثانية " 4
( كىذا يدؿ على كجود فركؽ α = .12( ؽبا أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )Sigة )قيمة اؼبعنوي

(، كما نالحظ أف متوسط العبارة قد 3ذات داللة إحصائية بُت متوسط العبارة األكىل كالقيمة اؼبتوسطة )
العبارة أم ( كىو أكرب من القيمة اؼبتوسطة كىذا يعٍت أف ىناؾ اذباه كبو اؼبوافقة على ىذه 3.43بلغ )

 اؼبستثمرين يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية ال يعرفوف بعضهم البعض.

ال يبكن ألم أحد من اؼبتعاملُت يف السوؽ أف يؤثر تأثَتان ملموسان على  . بالنسبة للعبارة الثالثة "3
 ( كىذاα = .12( ؽبا أكرب من مستول الداللة اإلحصائية ) Sig =.221" أف قيمة اؼبعنوية )السوؽ

(،  كىذا يدؿ 3يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط العبارة كالقيمة اؼبتوسطة )
( كىو أقرب 3.11على اذباه كبو اغبياد يف االجابة عن ىذه العبارة حيث كاف متوسط العبارة يساكم )

 إىل القيمة اؼبتوسطة.

التالعب يف السوؽ اؼبايل من خالؿ شراء كبيع ال يبكن ؼبستثمر كاحد . بالنسبة للعبارة الرابعة " 2
( α = .12( ؽبا أصغر من مستول الداللة اإلحصائية )Sig = .111" قبد أف قيمة اؼبعنوية ) األكراؽ

(، كما 3كىذا يدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط العبارة الرابعة كالقيمة اؼبتوسطة )
( كىو أكرب من القيمة اؼبتوسطة كىذا يعٍت أف ىناؾ اذباه كبو 3.42نالحظ أف متوسط العبارة قد بلغ )

ال يبكن ؼبستثمر كاحد التالعب يف السوؽ اؼبايل من خالؿ شراء كبيع اؼبوافقة على ىذه العبارة أم 
 األكراؽ.

اؼبستثمرين يف السوؽ السورية ال يضعوف إال جزء بسيط من أمواؽبم يف . بالنسبة للعبارة اػبامسة " 2
( ؽبا أصغر من مستول الداللة Sig = .111" قبد أف قيمة اؼبعنوية ) ستثمارات األكراؽ اؼباليةا

( كىذا يدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط العبارة الرابعة α = .12اإلحصائية )
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اؼبتوسطة ( كىو أكرب من القيمة 3.11(، كما نالحظ أف متوسط العبارة قد بلغ )3كالقيمة اؼبتوسطة )
اؼبستثمرين يف السوؽ السورية ال يضعوف إال كىذا يعٍت أف ىناؾ اذباه كبو اؼبوافقة على ىذه العبارة أم 

 جزء بسيط من أمواؽبم يف استثمارات األكراؽ اؼبالية.

( أصغر من مستول 111.( بقيمة معنوية )3.43كبشكل عاـ قبد أف متوسط احملور الرابع ككل كاف )
( كىذا يدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط العبارة α = .12اإلحصائية )الداللة 

 ( أم أف اذباه إجابات أفراد العينة على احملور الرابع كبو اؼبوافقة.3كالقيمة اؼبتوسطة )

 فيي المسيتثمرين أحيد قيرار عليى ملميوس تيأثير يوجيد ال أم أننا قبلنا الفرضية الرابعة كاليت تنص على "
" عنػد .بيينهم رابيط وجود دون المستثمرين من كبير عدد لوجود وذلك, على أسعار األسهم السوق

 .(α = .12مستول داللة إحصائية )

غَت كبَت أف عدد اؼبستثمرين  كجدكاأفراد العينة  أغلبأف  اؼبستثمرين يف السوؽعدد فيما يتعلق ب فتبُت
النتيجة إىل ؿبدكدية عدد الشركات اليت يتم التداكؿ  يعزك الباحث ىذهك  ،يف الوضع اغبايل مقبوؿلكنو 

شركة  03شركة ك  44بحث ب على أسهمها يف السوؽ حيث مل يتجاكز عددىا حىت اعداد ىذا ال
ذلك ك  ،هاخوفهم من الدخوؿ فيك  ،ثقافة الناس باألسواؽ اؼبالية باإلضافة لنقص ،كساطةخدمات ك 
لنسبة للشعوب العربية االستثمار عربىا ىي شيء ؾبهوؿ بام من اجملهوؿ فاألسواؽ اؼبالية ك بسبب قلقه
من ؿباكلة حثهم على االستثمار فيها ك  ،دة كعي الناس باألسواؽ اؼباليةلذلك البد من زياك  ،بشكل عاـ
ك شهرية بعية أصدار نشرات دكرية ر إك  ،كاحملاضرات عن األسواؽ اؼبالية ،قامة الندكات العلميةخالؿ إ

 .اجملالتك  ،االعالف عنها بالصحفك  ،توزع على العمـو
 
 بين آراء أفراد العينة على محاور االستبيان. اختالفات جوىريةال يوجد . الفرضية الخامسة: 5

لدراسة الفرضية السابقة قامت الباحثة حبساب اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم لكل ؿبور من ؿباكر 
اختبار ربليل التباين ؼبعرفة ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية  الدراسة كفقان ؼبتغَت اؼبهنة مث قامت بإجراء

بُت متوسطات إجابات أفراد العينة على كل ؿبور من ؿباكر الدراسة كفقان ؼبتغَت اؼبهنة، كىذا ما يبينو 
 اعبدكؿ التايل:
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 ( 18الجدول رقم )

 العدد اؼبهنة احملاكر
اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعيارم

 اؼبعنويةقيمة  قيمة ؼ

صحة اؼبعلومات 
 اؼبالية اؼبقدمة

 20. 3.21 41 مستثمر

.211 .112 

 43. 3.12 1 موظف يف السوؽ
 31. 3.11 2 موظف يف اؽبيئة

 11. 3.13 14 موظف يف شركة مدرجة
 21. 3.11 00 موظف يف شركة كساطة

 21. 3.12 033 اجملموع

البيانات 
كاؼبعلومات 
متاحة عبميع 
 اؼبتعاملُت

 21. 3.21 41 مستثمر

.211 .131 

 12. 3.21 1 موظف يف السوؽ
 22. 3.14 2 موظف يف اؽبيئة

 11. 3.11 14 موظف يف شركة مدرجة
 21. 3.11 00 موظف يف شركة كساطة

 13. 3.11 033 اجملموع

مراقبة أعماؿ 
 السوؽ

 11. 3.11 41 مستثمر

0.311 .424 

 42. 2.01 1 السوؽموظف يف 
 32. 2.31 2 موظف يف اؽبيئة

 11. 3.11 14 موظف يف شركة مدرجة
 23. 2.10 00 موظف يف شركة كساطة

 14. 3.11 033 اجملموع

 عدد اؼبستثمرين

 20. 3.41 41 مستثمر

.240 .113 

 21. 3.11 1 موظف يف السوؽ
 41. 3.21 2 موظف يف اؽبيئة

 14. 3.42 14 يف شركة مدرجةموظف 
 24. 3.00 00 موظف يف شركة كساطة

 21. 3.43 033 اجملموع



117 
 

 من اعبدكؿ السابق قبد أف:

( أكرب من مستول Sig = .112قبد أف قيمة اؼبعنوية ) صحة اؼبعلومات اؼبالية اؼبقدمة. بالنسبة حملور 0
( كبالتايل ال يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد α = .12الداللة اإلحصائية )

 .صحة اؼبعلومات اؼبالية اؼبقدمةالعينة حسب اؼبهنة على ؿبور 

( Sig = .131قبد أف قيمة اؼبعنوية ) البيانات كاؼبعلومات متاحة عبميع اؼبتعاملُت. بالنسبة حملور 4
( كبالتايل ال يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت α = .12أكرب من مستول الداللة اإلحصائية )

 .البيانات كاؼبعلومات متاحة عبميع اؼبتعاملُتمتوسط إجابات أفراد العينة حسب اؼبهنة على ؿبور 

( أكرب من مستول الداللة Sig = .424قبد أف قيمة اؼبعنوية ) مراقبة أعماؿ السوؽ. بالنسبة حملور 3
( كبالتايل ال يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط إجابات أفراد العينة α = .12اإلحصائية )

 .مراقبة أعماؿ السوؽحسب اؼبهنة على ؿبور 

( أكرب من مستول الداللة Sig = .113قبد أف قيمة اؼبعنوية ) عدد اؼبستثمرين. بالنسبة حملور 2
ئية بُت متوسط إجابات أفراد العينة ( كبالتايل ال يوجد فركؽ ذات داللة إحصاα = .12اإلحصائية )

 .عدد اؼبستثمرينحسب اؼبهنة على ؿبور 

اليوجد أف اجاباهتم متقاربة ك  من احملاكر باؼبقارنة بُت اجابات صبيع أفراد العينة على كل ؿبورقبد 
 .ستبيافأم أهنم متفقُت على النقاط األساسية اليت يدكر حوؽبا األ اختالفات كبَتة بينها
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 :اننتبئذ 
 

إف للهيئة دكر كبَت يف التأكد من دقة ىذه اؼبعلومات، كؿباكاهتا لواقع الشركة فبا هبعل ىذه الشركات -0
غَت قادرة إال على إعطاء معلومات تعكس كضع الشركة اؼبايل، كمايدكر فيها من تطورات جوىرية يبكن 

عليو يف السوؽ، كىذا يؤدم إىل  مساعدة أف تؤثر عليها، كبالتايل على سعر السهم اليت يتم التداكؿ 
 اؼبستثمرين يف ازباذ قراراهتم االستثمارية الرشيدة .

 

قياـ اؽبيئة بنشر اؼبعلومات بالسرعة الكافية، كبدكف تأخَت، كبعدالة أم ال يوجد أسبقية ألحد -4
بة لقاء باغبصوؿ على ىذه اؼبعلومات، كبتكاليف تكاد تكوف معدكمة حيث ال يوجد عمولة أك ضري

حصوؿ اؼبتعاملُت على معلوماهتم، باإلضافة لوجود نظاـ تداكؿ ألكًتكين ذك فعالية عالية، كىو ما جعل 
 بيانات أداء الشركات متاحة للجميع كبأقل التكاليف.

 
شفافية عمليات التداكؿ أم أف التداكؿ يتم على أسس عادلة كسليمة حيث تعمل اؽبيئة على تنظيم -3

ؼبالية، كالتعامل هبا، كمراقبة أعماؿ، كنشاطات اعبهات اػباضعة ؽبا كضباية مصاح اصدار األكراؽ ا
اؼبستثمرين اؼبتعاملُت يف السوؽ، كمنع أم ؿباكلة للغش أك التدليس من قبل العمالء، كفرض غرامات 

 على مرتكيب اؼبخالفات، كخلق جو من الثقة بُت اؼبتعاملُت يف السوؽ اؼبايل.

 
رين غَت كبَت لكنو مقبوؿ يف الوضع اغبايل، كيعزك الباحث ىذه النتيجة إىل ؿبدكدية ف عدد اؼبستثمإ-2

عدد الشركات اليت يتم التداكؿ على أسهمها يف السوؽ حيث مل يتجاكز عددىا حىت اعداد ىذا البحث 
شركة خدمات ككساطة، باإلضافة لنقص ثقافة الناس باألسواؽ اؼبالية،  1ك  مدرجة شركة 42ب 

من الدخوؿ فيها، كذلك بسبب قلقهم من اجملهوؿ فاألسواؽ اؼبالية كاالستثمار عربىا ىي شيء  كخوفهم
ؾبهوؿ بالنسبة للشعوب العربية بشكل عاـ، كلذلك البد من زيادة كعي الناس باألسواؽ اؼبالية، كؿباكلة 

اؼبالية، كإصدار  حثهم على االستثمار فيها من خالؿ إقامة الندكات العلمية، كاحملاضرات عن األسواؽ
، كاالعالف عنها بالصحف، كاجملالت.  نشرات دكرية ربعية أك شهرية توزع على العمـو
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ك من ناحية أخرل مت مالحظة بعض النتائج من خالؿ قراءة قانوف السوؽ كمراقبة اصدار بعض القرارات 
 كأتعليق  كأاليت زبص األسهم اؼبدرجة كإجراء أم تعديالت على أنظمة التداكؿ أك ازباذ قرارات ايقاؼ 

 إعادة األكراؽ اؼبالية للتداكؿ :
 
يف سوؽ  السوؽ رغم أف السرعة ىي اؼبطلوبة كوف القرارات التأخَت يف ازباذ القرار عند التداكؿ يف_

 اؼبدير التنفيذم مث ؾبلس ادارة السوؽ مث ؾبلس مفوضي اؽبيئة. موافقةدمشق تتخذ حاليان بعد 
 

كجود فبثل عن اؽبيئة  من خالؿ كجود رقابة سابقة على السوؽ كذلك اؽبيئة يف عمل السوؽ أم _تدخل 
 كعضو يف ؾبلس ادارة السوؽ.

 
  _مشكلة عدـ كجود خرباء ـبتصُت باألسواؽ اؼبالية يف مكاف ازباذ القرار أم يف ؾبلس مفوضي اؽبيئة

 .كوجود معاكف كزير االقتصاد أك معاكف كزير اؼبالية أك نائب حاكم اؼبصرؼ اؼبركزم أعضاء فيها
 
مدرجة لدل  كجود تعليمات ادراج للشركات اؼبسانبة اؼبقفلة كعدـ كجود أم شركة مسانبة مقفلة_

 سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية.
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 انتىصٍبد:
 

التي يمكن التوصيات  من مجموعة باقًتاح ةالباحثت قام الدراسة إليها توصلت اليت النتائج ضوء يف
 :تلخيصها بالتالي

 قراراهتم لًتشيد اؼبالية اؼبعلومات استخداـ بأنبية كقناعتهم اؼبستثمرين إدراؾ تعزيز كجوب-0
 على اؼبستثمرين ربفيز عرب كذلك اؼبالية، قرارهتم على االستخداـ ذلك كأثر دبزايا كتعريفهم االستثمارية

 .احملاسبية كاؼبعلومات باألمور كاؼبعرفة العملية كاػبربة اؼبهارات الكتساب التدريبية بالدكرات االلتحاؽ
 
 اؼبوقع على عرضها عرب اؼبستثمرين على تسهل اليت كاؼبقارنات كالتقارير الدراسات على الًتكيز-4

 التخصص حيث من التعليمية اؼبطبوعات يف كالتوسع السليم االستثمارم القرار ازباذ للسوؽ اإللكًتكين
 كربليل قراءة ككيفية كاالستثمارية اؼبالية األدكات لشرح بعضها كتخصيص الشرح يف كالتوسع اؼبواضيع يف

 عرب كذلك إعدادىا، كطرؽ احملاسبية اؼبعلومات يف اؼبستثمرين كقناعة ثقة كزيادة كغَتىا اؼبالية البيانات
 .سوريا يف اغبسابات كتدقيق احملاسبة ؼبهنة السليم التنظيم

 

 اؼبعلومة إيصاؿك  اعبمهور مع للتواصل كوسيلة اإلعالـ كسائل مع التعاكف ؾباالت توسيع-3

 كاؼبعلومات السوؽ معلومات بنشر االىتماـ ضركرةك  للمهتمُت بالسوؽ اؼبتعلقة اؽبامة األحداثك 

 ىذا يف متخصصة صحيفة إصدار عرب أك ،الرظبية بالصحف مستقلة بصفة كذلك اعبوىرية احملاسبية

 .كاػبربات اؼبعرفة كتبادؿ كاألجنبية العربية البورصات مع العالقات توطيدو اؼبوضوع

 

 احملاسبية اػبربة تنقصهم الذين اؼبستثمرين ؼبساعدة كذلك ،اؼبالية القوائم ربليل بوظيفة اإلىتماـ-2

 .اؼبهمة ىذه تتوىل مالية مؤسسات إنشاء خالؿ من كذلك ؽبم، كاؼبشورة النصح لتقدًن
 

 مديرياهتاك  السوؽ عمل تنظم اليت اػبارجيةك  الداخلية التشريعاتك  األنظمة بتطوير االستمرار-2

 بتعليمات اؼبالية لألكراؽ دمشق سوؽ قانوف تعزيز باالضافة إىل، بالسوؽ اػباصة القوانُت مع اؼبتوافقةك 
 اؼبعلومات كجودة دقة زيادة يف اغبسابات مدققي دكر كتعزيز للشركات، كإلزامان  كضوحان  أكثر إفصاح
 سندات مثل جديدة مالية أدكات لتداكؿ الناظمة التشريعية البنية كتطوير ذبهيز ، كذلكاؼبنشورة احملاسبية
 كاألجنبية احمللية اؼبؤسسات جذب خالؿ من السوؽ صناع دكر كتفعيل االستثمار كصناديق الشركات
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 مع يتناسب دبا األجانبك  العرب تداكؿك  االستثمار تعليمات تطوير على العمل، ك السوؽ يف للتداكؿ

 .أجنبيةك  عربية استثمارية ؿبافظ جذب إىل يؤدمك  األمثل بالشكل الوطٍت االقتصاد مصلحة خدمة
 

 احتياجات يليب دبا السوؽ لعمل الضركرية الداخلية الربؾبية اإللكًتكنية لألنظمة اؼبستمر التطوير-1

 أعضاءك  ؼبوظفي العمل آليات يسهل دباك  اؼبركزم ( اغبفظك  اؼبقاصة مركز ،تداكؿال)  السوؽ مديريات

 اؼبوقع خدمات تطوير، ك للمستثمرينك  ،مدرجة شركاتك  مالية كساطةك  خدمات شركات من السوؽ

، كاؼبستثمرين الوساطة شركات احتياجات يليب دبا اؼبالية لألكراؽ دمشق لسوؽ اغبايل اإللكًتكين
 شبكة عرب اؼبالية لألكراؽ دمشق لسوؽ األساسي اإللكًتكين للموقع الرديف اإللكًتكين اؼبوقع تشغيلك 

 األساسية السوؽ خدمات لتشغيل االحتياطي السوؽ موقع إطالؽ، ك العمل استمرار لضماف اإلنًتنت

 .الطوارئ عند التداكؿ كخدمات
 
العمل على جذب الشركات اؼبسانبة اؼبقفلة الدراج أسهمها يف سوؽ دمشق من خالؿ االجتماع -1

 معها كالتوصل إىل حلوؿ كتسهيالت كتخفيض البدالت كوهنا شركات ذات رأس ماؿ صغَت نوعان ما.
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 . لبئًخ انًرارغ -11
 

  المراجع العربية :

 .الركضة مطبعة دمشق، جامعة اؼبالية، سواؽاأل ،4111 ،علي كنعاف، _0

 .دمشق، للنشر الرضا دار، اؼبالية األكراؽ بورصات يف االستثمار ،4111 ،العربيد عصاـ _4

 .البحرين اؼبصرفية، العربية اؼبؤسسة كاؼبستقبلية، اغباضرة سواؽاأل ،(0113) منَت، اؽبندم،_3

كراؽ اؼبالية ك أسواؽ رأس اؼباؿ، توزيع منشأة اؼبعارؼ، ( ، األ0111ىندم، منَت إبراىيم )_2
 .اإلسكندرية

، ات االستثمار يف األكراؽ اؼبالية، منشأة اؼبعارؼأساسي(، 0111، منَت إبراىيم )ىندم_2
 اإلسكندرية.

 .اؼبعارؼ منشأة، االستثمار ؾباؿ يف اغبديث الفكر، (0111، منَت إبراىيم )ىندم _1

األكراؽ اؼبالية ك سوؽ رأس اؼباؿ، ارباد ىيئات سوؽ اؼباؿ العربية، (، 4110، منَت إبراىيم )ىندم _1
 .القاىرة

 .اؼبالية األكراؽ كربليل االستثمار أساسيات(: 4111) منَت، ىندم_1

 مقدمة مداخلة،  اؼبقًتحات ك األسس:  اؼبالية األكراؽ سوؽ كفاءة، (4112) نصر اإللو عبد مثٌت_1
 . طرابلس،  مستقبلية رؤل ك ذبارب – االقتصادية التنمية يف اؼبالية األسواؽ دكر ندكة إىل

 الداغر ، ؿبمد ، األسواؽ اؼبالية ) مؤسسات، أكراؽ ، بورصات ( ، دار الشركؽ ، عماف،_01
(4112.) 

 . (4114النشر ، حلب )الشعار، نضاؿ، سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية، دار الضاد للطباعة ك _00

 – العربية األقطار يف التنمية بقضايا تعٌت دكرية سلسلة - اؼبالية األسواؽ ربليل - خضر حساف_04
 (.4112) أذار 41 - العدد
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 لرفع اؼبالية االكراؽ على الرقابة ىيئة تطوير أنبية اعببورم الرضبن عبد. د ، شبيب آؿ دريد. د_03
 . األردف/  األردنية الزيتونة جامعة األمريكية ككرلدكم شركة حالة اؼبايل السوؽ كفاءة

 . 4100 دمشق، جامعة االستثمارية، كاحملافظ االستثمارات إدارة أضبد العلي ،_02

 . 4112، االسكندرية،  اعبامعية الدار،  اؼبالية األكراؽ بورصة يف االستثمار،  اغبنفي الغفار عبد_02

، اعبامعية الدار، اؼبالية اؽبندسة مدخل:  السندات ك األسهم ربليل،  اغبناكم صاح ؿبمد_01
 .0111 االسكندرية

 حبث اؼبعرفة باقتصاد كارتباطها اؼبالية لألسواؽ االقتصادية الكفاءة - الرزين ؿبمد بن اهلل عبد. د_01
 الزيتونة جامعة بتنظيم االقتصادية كالتنمية اؼبعرفة اقتصاد اػبامس السنوم الدكيل العلمي اؼبؤسبر إىل مقدـ
 .عماف – اؽبامشية األردنية اؼبملكة يف

 العلـو يف دكتوراه أطركحة كفاءهتا رفع سبل ك اؼبالية األكراؽ أسواؽ معوقات،  رشيد بوكساين_01
 .4112/4111،  اعبزائر جامعة،  االقتصادية

 ربط ك تطوير:  العامل حكم ك اعبنسيات اؼبتعددة الشركات،  السيسي حسن الدين صالح_01
 .4113،  القاىرة،  الثالثة الطبعة الكتاب دار اؼبوحدة العربية البورصة تأسيس ك العربية البورصات

 .الشركات حوكمة بشأف االقتصادم التعاكف منظمة مبادئ_ 41

 للنشر اؼبعتز مؤسسة، االكىل الطبعة، النقدية ك اؼبالية األسواؽ(: 4112) أضبد رظبية، موسى أبو_ 40 
 .األردف، عماف، التوزيع ك

 دار، األكىل الطبعة، كالدكلية العربية اؼبالية األكراؽ بورصات(: 0111) الدين صالح، السيسي_ 44 
 .لبناف، بَتكت، النشر ك للطباعة الوساـ

 .مصر، القاىرة، الكتب عامل، اؼبالية األكراؽ بورصات(: 4113) حسن الدين صالح، السيسي_43
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 اؼبالية األسواؽ(: 0111)ؿبفوظ أضبد، جودة، اؼبعطي عبد رضا، أرشيد، علي حسٍت، خربوش_42
 .األردف، عماف، النشر ك للطباعة زىرة دار، األكىل الطبعة، تطبيقات ك مفاىيم

 كاالستخدامات كاألدكات األساليب، كاالئتماف اؼبايل التحليل(، 4111) كآخركف ؿبمد، مطر_42
 .عماف، كالتوزيع للنشر كائل دار، العملية

 ك اؼباؿ أسواؽ( : 4112) ابراىيم جالؿ، العبد، فريد هناؿ، مصطفى، صاح ؿبمد اغبناكم_41
 .مصر، االسكندرية، اعبامعية الدار اؼبالية اؼبؤسسات

، للنشر كائل دار، األكىل الطبعة، اؼبايل ك اغبقيقي االستثمار مبادئ(: 0111) زياد، رمضاف_41
 .األردف، عماف

، االستثمار كثائق، سندات، أسهم)  اؼبالية األكراؽ يف االستثمار (،4111)الغفار عبد، اغبنفي _41
 .4111، اعبامعية الدار، االسكندرية(،  اػبيارات

، اعبامعية الدار، اؼبالية األكراؽ بورصة االستثماريف اساسيات(: 4112) الغفار عبد، حنفي_41
 .مصر، االسكندرية

، اعبامعية الدار، اؼبشركعات سبويل ك اؼباؿ أسواؽ(: 4112) رظبية، قرياقص، الغفار عبد، حنفي_31
 .مصر، االسكندرية

، للجامعات النشر دار، البورصة – اؼبالية األكراؽ أسواؽ(: 4111) عصاـ، النصر أبو_30
 .مصر،القاىرة

، عماف، كالتوزيع للنشر الصفاء دار، اؼبالية األسواؽ ك االستثمار(: 4113) ىوشيار، معركؼ_34
 .األكىل الطبعة، األردف

 اؼباؿ أسواؽ(: 4112) ابراىيم جالؿ، العبد، فريد هناؿ، مصطفى، صاح ؿبمد، اغبناكم_33
 .مصر، االسكندرية، اعبامعية الدار، اؼبالية كاؼبؤسسات
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، الوراؽ مؤسسة، العملية كالتطبيقات النظرم االطار االستثمارات ادارة(: 0111) ؿبمد، مطر_32
 .األردف، عماف

 .الثانية الطبعة، مصر، القاىرة، اؼبالية األكراؽ يف االستثمار(: 0111) توفيق سعيد، عبيد_32

 .20ص، مصر، اؼبنصورة، العصرية اؼبكتبة، البورصات( : 4111) ؿبمد رياض نظَت، الشحات_31

 الطبعة، للنشر كائل دار، العلمي اؼبنظور اؼبايل اعبهاز يف أساسيات( : 0111) صبيل، الزيدانُت_31
 .األكىل

 شؤكف ؾبلة، كآفاؽ ؿبددات اؼبالية لالكراؽ فلسطُت سوؽ تاسيس(: 4110) نصر، الكرًن عبد_31
 .األكؿ العدد، اػبامس اجمللد، تنموية

 .األردف، عماف، اؼبشتقة كأدكاهتا كتنظيمها طبيعتها اؼبالية األسواؽ(: 4114) حسُت، ىاين بٍت_31

 .الين أكف اسالـ، البورصة باء ألف(: 4112) الدين حساـ، ؿبمد_21

 .4111، العلمي البحث منهج، العزاكم كرك يونس رحيم_ 20

 السورم اؼبركز، سورية يف ماؿ الرأس أسواؽ تطوير(، 4114، )عزت أيبن ؿبمد، اؼبيداين_24
 .سوريا، األعماؿ ادارة يف التدريب ك األحباث ك لالستشارات

 ك التنموم دكرىا بُت اؼبالية األكراؽ أسواؽ(، 4111، )ؿبمود ؿبمد، كفاء، الدين فخر، الفقي_23
 .اللييب اؼبالية األكراؽ سوؽ، اللييب االقتصاد على التطبيق مع االمبائي

 البورصات يف كالتداكؿ اؼبالية األكراؽ حملفظة اؼبعاصرة النظرية (،4113) ،عمر أبو ضبد كاثق_22
 .0ط، للنشر الرضا دار، العاؼبية

 اعبوزم، بن دار اإلسالمي، الفقو يف كأحكامها كالسندات األسهم: اػبليل ؿبمد بن أضبد. د_22 
 .ىػ 0241 ،4 ط السعودية،

 القاىرة، للجامعات، النشر دار اإلسالمي، الفقو ميزاف يف اؼبالية األكراؽ سوؽ: فياض عطية. د_21  
 .0111 ،0ط
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 للفكر العاؼبي اؼبعهد االقتصادية، التنمية يف كدكرىا اؼبالية األكراؽ أسواؽ: رضواف اغبميد عبد ظبَت_21 
 .القاىرة اإلسالمي،

 .األردف، عماف، بورصات أكراؽ مؤسسات اؼبالية االسواؽ(: 4112) ؿبمد ؿبمود، الداغر_21
 
 

 :رسائل الدكتوراه و الماجستير

عملية تشجيع االستثمار يف سوريا ، كلية  اؼبملوؾ ، أنس ، ربليل دكر سوؽ األكراؽ اؼبالية يف_0
 ( .4101االقتصاد ، جامعة دمشق )

دكرىا يف عملية التنمية االقتصادية يف البلداف النامية، كلية شادم، األسواؽ اؼبالية الناشئة ك زىرة، _4
 ( .4112االقتصاد ، جامعة دمشق )

االستثمار يف سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية ،كلية زيداف ،منذر ،األجهزة اؼبصرفية ك دكرىا يف تنشيط _3
 ( .4111االقتصاد ، جامعة دمشق )

الرجى ، منصور ، أثر نظاـ اؼبعلومات اؼبايل ك دكره يف رفع كفاءة سوؽ األكراؽ اؼبالية ،كلية _2
 ( .4111االقتصاد ، جامعة دمشق )

نية ( ، كلية االقتصاد ، جامعة أرناؤكط ، مهند ، إدارة سوؽ األكراؽ اؼبالية )التجربة اللبنا_2
 ( .4111دمشق)

 دمشق،". اؼبالية لألكراؽ دمشق سوؽ يف االستثمارم القرار صنع يف اإلفصاح دكر" ؿبمد، جلياليت_1
 .4111 سوريا،

  (.4111سوريا ) يف تطبيقها امكانية ك اؼبالية األكراؽ سوؽ اقامة صقر،  حددات باسل_1

 مداخلة،  العربية اؼبالية األسواؽ ذبربة دراسة_  االقتصاد لتمويل كأداة اؼبالية األسواؽ، مبارؾ سامي_1
 حالة دراسة  اؼبؤسسات ك االقتصاديات على أثرىا ك التمويل سياسات حوؿ الدكيل اؼبلتقى إىل مقدمة
 .4111 نوفمرب بسكرة جامعة النامية الدكؿ ك اعبزائر
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 اؼبالية اؼبنشورة التقارير يف توافرىا كمدل احملاسبية اؼبعلومات أنبية(: " 0110)  ياسُت العيسي،_1
 جامعة للبحوث كالدراسات، مؤتة ،"اؼبايل عماف سوؽ يف للمستثمرين األردف يف اؼبسانبة للشركات
 .الثاين العدد السادس، اجمللد مؤتة،

قبل  من احملاسبية اؼبعلومات كاستخداـ فهم مدل(: " 0111) فراس ىاتف ؾبيد الزبيدم،_01
 .الثاين العدد اجمللدالرابع، كالدراسات، للبحوث جرش ،"اؼبالية لألكراؽ بغداد سوؽ يف األفراد اؼبستثمرين

 اؼبالية القوائم على( اؼبالية كاؼبؤسسات البنوؾ،) اؼبالية الشركات اعتماد مدل نظمي، سناء مسودة،_00
 رسالة االئتماف، كقرارات االستثمار قرارات ازباذ يف األردنية العامة اؼبسانبة الشركات عن الصادرة اؼبدققة

 .0114 األردنية، اعبامعة منشورة، غَت ماجستَت

 األسهم سوؽ يف السعودم اؼبستثمر كاذباىات سلوؾ اؼبتويل، السيد كحسن، ؿبمد، ناصر الصائغ،_04
 .0113 ،3/03 إصدار سعود، اؼبلك جامعة اإلدارية، العلـو كلية البحوث، مركز السعودية،

 اؼبالية، لألكراؽ البحرين سوؽ يف اؼبستثمرين كاذباىات كسلوؾ خصائص علي، جاسم اهلل، عبد_03
 .0112 ،(1) ع قطر، جامعة كاالقتصاد، اإلدارة كلية العلمية اجمللة

 يف االستثمار قرارات ترشيد يف اؼبالية اؼبعلومات أنبية درجة دراسة العال، أبو ؿبمد الطحاف،_02
 لالقتصاد العلمية اجمللة ،"اؼبتحدة العربية اإلمارات بدكلة اؼبالية األكراؽ سوؽ على بالتطبيق" األسهم
 . 0111مشس، عُت جامعة كالتجارة،

 االقتصادية باػبصائص كعالقتها االستثمارم السلوؾ أمباط ؿبددات الفتاح، عبد السيد البالط،_02
 اجمللة ،"السعودية العربية اؼبملكة من الوسطى اؼبنطقة يف ميدانية دراسة" الفرد للمستثمر االجتماعية

 .0111 مايو ،(4) ع ،(3) ـ اإلدارية، للعلـو العربية

 األكراؽ يف االستثمار قرارات ػبدمة كفايتها كمدل احملاسبية اؼبعلومات أنبية" إبراىيم، كائل الراشد،_01
  مايو ،(0) ع ،(3) ـ للمحاسبة، العربية اجمللة الكويت، بدكلة اؼبالية األكراؽ لسوؽ ربليلية دراسة" اؼبالية

0111. 
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 األفراد اؼبستثمرين قبل من احملاسبية اؼبعلومات كاستخداـ فهم مدل فراس، كالزبيدم ؿبمد ىاتف،_01
 .4111 ،(4) ع ،(2)ـ جرش، ،"ميدانية دراسة" اؼبالية لألكراؽ بغداد سوؽ يف
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 للنشر الدكلية الدار ، زيداف، ليلى ترصبة االكتتاب، ، 0111 شولًت، ركف ، اركابور يب جيمس_01
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 . االكىل الطبعة ، كالتوزيع

 _جوف موريف، التحليل الفٍت لألسواؽ اؼبالية.01

 

 المواقع األلكترونية:

 السورية اؼبالية األسواؽ ك األكراؽ ؽبيئة الرظبي اؼبوقع_0

 http://www.scfms.sy 

 اؼبالية لألكراؽ دمشق لسوؽ الرظبي اؼبوقع_4
http://www.dse.sy/user/edu.php?lang=ar 
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 بعد تحية طيبة و 

 نتشرؼ بأف نضع بُت أيديكم االستبانة اػباصة بدراسة أعدت لنيل درجة اؼباجستَت يف األسواؽ اؼبالية
ف ربقيق أ. حيث سورية يف رفع كفاءة السوؽ اؼبايلاألسواؽ اؼبالية الربت عنواف : دكر ىيئة األكراؽ ك 

، فإننا نأمل منكم التكـر باالطالع على بنود ىذه ىذه الدراسة مرتبط دبدل تعاكنكم اؽبدؼ العلمي من
الواردة لن تستخدـ إال ألغراض  علمان أف كافة اؼبعلومات، جابة عليها دبا تركنو مناسبان إلاالستبانة ك ا

 البحث العلمي .

 

 

 و شكراً لحسن تعاونكم                                                    
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 دور ىيئة األوراق و األسواق المالية السورية في رفع كفاءة السوق المالي

 

 

               11-31                       32-41                    42-01                العمر 

 

 

 أنثى                  ذكر                                                الجنس

 

 

 دراسات عليا                بكالوريوس            معاىد                   ثانوية         الدراسة  

 

 

   شركة مدرجةموظف يف       موظف يف اؽبيئة       موظف يف السوؽ       تثمر   مس          المهنة 

 

 موظف يف شركة كساطة                                          
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 أسئلة االستبياف
غَت موافق 
 بشدة

 موافق حيادم غَت موافق
موافق 
 بشدة

 

لومػات اؼباليػة اؼبقدمػة مػن قبػل من صحة اؼبعاألسواؽ اؼبالية السورية على التحقق تعمل ىيئة األكراؽ ك  -0
 .سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية اؼبدرجة أسهمها يف  الشركات

اؼبدرجػػػػة أسػػػػهمها يف  تقػػػػـو الشػػػػركات -0
باالفصػاح عػن  سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية

األسػواؽ اؼباليػة اؼبالية ؽبيئة األكراؽ ك  ابياناهت
 السورية .   

     

كضػػع  ي عػػن صػػالتقاؽبيئػػة علػػى  عمػػلت -4
مػػػن مصػػػادر ـبتلفػػػة ؽبػػػا عالقػػػة  شػػػركةكػػػل 

 . بالشركة

     

صبيػػػع  ربليػػلك  اؽبيئػػة علػػػى دراسػػة قػػـوت -3
 الػػػػيت ربصػػػػل عليهػػػػا البيانػػػػات ك اؼبعلومػػػػات

مها ؼبعرفػة اؼبدرجة أسػه اػباصة بالشركاتك 
 . الوضع اؼبايل ؽبذه الشركات

     

عرفػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػدل دقػػػػػػػػػة ؼبتسػػػػػػػػػعى اؽبيئػػػػػػػػػة  -2
 .   ؽبا من تلك الشركاتمات الواردة اؼبعلو 

     

بقة تقػػػـو اؽبيئػػػة دبقارنػػػة النشػػػرات السػػػا -2
ؼبسػار معرفػة ابالنشػرات اغبديثػة ك  شركاتلل

 .الذم تتجو بو ىذه الشركات
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اؽبيئػػػػػة التنبػػػػػؤ باؼبسػػػػػتقبل ؽبػػػػػذه ربػػػػػاكؿ  -1
مػػػا ربصػػػل عليػػػو مػػػن مػػػن خػػػالؿ  الشػػػركات
 .معلومات

     

اؼبعلومػػػػات ربػػػػاكؿ اؽبيئػػػػة تفسػػػػَت ىػػػػذه  -1
 .بصيغ كاضحة يفهمها اؼبستثمرين

     

 للمسػػػػػػػػػتثمرين تقػػػػػػػػـو اؽبيئػػػػػػػػة بػػػػػػػػالتلميح-1
قػػػػػػػػػة بأكضػػػػػػػػػاع اؼبعلومػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػيت ؽبػػػػػػػػػا عالب

 .استثنائية زبص الشركة

     

 

متاحػػة عبميػػع   البيانػػات ك اؼبعلومػػات اؼبتعلقػػة بالشػػركات اؼبدرجػػة أسػػهمها يف السػػوؽ السػػوريةف صبيػػع إ-4
 . ك بأقل التكاليف يف نفس الوقت بعدالة ك اؼبتعاملُت

 
تقـو اؽبيئػة بنشػر اؼبعلومػات اؼبوجػودة  -1

 .لديها على شكل نشرات دكرية
     

  تػػػوزع ىػػػػذه النشػػػرات علػػػػى العمػػػػـو  -01
 .داخل السوؽ ك خارجو

     

يف ال يبلػػػػػػػػك أحػػػػػػػػد حػػػػػػػػق أسػػػػػػػػبقية  -00
 .اغبصوؿ على أية معلومة

     

يف يسػػػػتطيع اؼبسػػػػػتثمرين اؼبتعػػػػػاملُت  -04
علومػػػػػات الػػػػػيت السػػػػػوؽ اغبصػػػػػوؿ علػػػػػى اؼب

 .  يريدكهنا فور حدكثها
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يبكػػػن ألم جهػػػة تتعامػػػل يف سػػػوؽ  -03
دمشػػػػػػق اغبصػػػػػػوؿ علػػػػػػى اؼبعلومػػػػػػات الػػػػػػيت 

رعة الكافيػة دكف فػارؽ زمػٍت ربتاجها بالس
 .   بينهم

     

ء ال يوجد أم عمولػة أك ضػريبة لقػا -02
 .حصوؿ اؼبتعاملُت على معلوماهتم

     

كجػػػػػود نظػػػػػاـ تػػػػػداكؿ ألكػػػػػًتكين ذك  -02
يسػػػػػػػػػػػػػاعد يف حصػػػػػػػػػػػػػوؿ  فعاليػػػػػػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػػػػػػة

 .اؼبستثمرين على معلوماهتم بسهولة

     

 اؼبعلومػػػػػات اؼبتاحػػػػػة للمتعػػػػػاملُت يف -01
 .   السوؽ على درجة عالية من الدقة

     

إف تػػػػػػػوفر ىػػػػػػػذه اؼبعلومػػػػػػػات لػػػػػػػدل  -01
درين علػػػػػى ازبػػػػػاذ اؼبسػػػػػتثمرين ذبعلهػػػػػم قػػػػػا

 .   قراراهتم الرشيدة

     

 
تقػـو ىيئػػة األكراؽ ك األسػػواؽ اؼباليػة السػػورية دبراقبػػة أعمػاؿ السػػوؽ مػػن أجػل ضبايػػة مصػػاح اؼبسػػتثمرين -3

 اؼبتعاملُت ك التأكد من أف التعامل يتم على أسس عادلة  ك سليمة .
 
سػػوؽ  سػَت عمػلتقػـو اؽبيئػة دبراقبػة  -01

 .  دمشق لألكراؽ اؼبالية
     

 ةعمليػػػػػ تعمػػػػػل اؽبيئػػػػػة علػػػػػى تنظػػػػػيم -01
عػػن اؼبعلومػػات اؼبتعلقػػػة  الشػػركات افصػػاح

 .اػباصة هبم باألكراؽ اؼبالية
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مراقبة اصدار  تعمل اؽبيئة على -41
 . التعامل هبااألكراؽ اؼبالية ك 

     

 تعمػػػػػل اؽبيئػػػػػة علػػػػػى مراقبػػػػػة أعمػػػػػاؿ -40
شػػػػػػػاطات اعبهػػػػػػػات اػباضػػػػػػػعة لرقابتهػػػػػػػا نك 

 . كاشرافها

     

للغػػش  ؿباكلػػةربػػاكؿ اؽبيئػػة منػػع أم  -44
 .   أك التدليس من قبل العمالء

     

تعمػػػػل اؽبيئػػػػة علػػػػى خلػػػػق جػػػػو مػػػػن  -43
 .  بُت اؼبتعاملُت يف السوؽ اؼبايل الثقة

     

فػػػػرض غرامػػػػات علػػػػى تقػػػػـو اؽبيئػػػػة ب -42
 .  مرتكيب اؼبخالفات

     

إعػػػػػػػػػػػػداد التشػػػػػػػػػػػػػريعات كاألنظمػػػػػػػػػػػػػة  -42
الػػيت تػػنظم عمػػل ك  اؼبتعلقػػة بػػاألكراؽ اؼباليػػة

 .السوؽ

     

 

 عػدد لوجػود كذلػك، علػى أسػعار األسػهم السوؽ يف اؼبستثمرين أحد قرار على ملموس تأثَت يوجد ال -2
 . بينهم رابط كجود دكف اؼبستثمرين من كبَت

 
 

يوجػػػد عػػػدد كبػػػَت مػػػن اؼبسػػػتثمرين  -41
سػػػػػػػػوؽ دمشػػػػػػػػق لػػػػػػػػألكراؽ اؼبتعػػػػػػػػاملُت يف 

 .  اؼبالية
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سػػػػػػػػػػػوؽ دمشػػػػػػػػػػػق اؼبسػػػػػػػػػػػتثمرين يف  -41
بعضػػػػػػػػػػهم  يعرفػػػػػػػػػػوف اللػػػػػػػػػػألكراؽ اؼباليػػػػػػػػػػة 

 .البعض

     

مػػن اؼبتعػػاملُت  أحػػد يبكػػن ألم ال -41
علػػػى  ان ملموسػػػ ان يف السػػػوؽ أف يػػػؤثر تػػػأثَت 

 السوؽ .

     

ال يبكػػن ؼبسػػتثمر كاحػػد التالعػػب  -41
بيػػػع الؿ شػػػراء ك يف السػػػوؽ اؼبػػػايل مػػػن خػػػ

 األكراؽ .

     

ال اؼبسػػػتثمرين يف السػػػوؽ السػػػورية  -31
جػػػزء بسػػػيط مػػػن أمػػػواؽبم يف إال يضػػػعوف 

 . استثمارات األكراؽ اؼبالية
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 (2انًهحك رلى )

 يبين العدد والنسبة المئوية إلجابات أفراد العينة على كل عبارة من عبارات االستبيان 

 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق حيادي
موافق 
 بشدة

 المجموع

اؼبدرجة أسهمها يف  شركاتتقـو ال
سوؽ دمشق لألكراؽ اؼبالية باالفصاح 
عن بياناهتا اؼبالية ؽبيئة األكراؽ ك 

 األسواؽ اؼبالية السورية .

 033 21 21 40 4 1 العدد
 النسبة اؼبئوية

2.201 0.211 02.111 32.211 23.101 011.111 

تعمل اؽبيئة على التقصي عن كضع  
من مصادر ـبتلفة ؽبا عالقة  شركةكل 

 . شركةبال

 033 44 21 32 01 0 العدد
 011.111 01.221 24.111 41.341 03.231 1.121 النسبة اؼبئوية

تقـو اؽبيئة على دراسة ك ربليل صبيع 
ات اليت ربصل البيانات ك اؼبعلوم
اؼبدرجة  شركاتعليها ك اػباصة بال

مها ؼبعرفة الوضع اؼبايل ؽبذه أسه
 . شركاتال

 033 31 10 34 01 1 العدد
 النسبة اؼبئوية

1.111 1.241 42.111 22.111 44.211 011.111 

اؼبعلومات تسعى اؽبيئة ؼبعرفة مدل دقة 
 . شركاتالواردة ؽبا من تلك ال

 033 41 21 21 03 2 العدد
 011.111 41.311 31.121 31.111 1.111 3.101 النسبة اؼبئوية

دبقارنة النشرات السابقة تقـو اؽبيئة 
عرفة بالنشرات اغبديثة ك م شركاتلل

 . شركاتاؼبسار الذم تتجو بو ىذه ال

 033 31 21 33 2 1 العدد
 011.111 41.341 24.111 42.101 3.101 1.111 النسبة اؼبئوية

اؽبيئة التنبؤ باؼبستقبل ؽبذه رباكؿ 
من خالؿ ما ربصل عليو  شركاتال

 من معلومات .

 033 03 11 31 40 0 العدد
 011.111 1.111 22.001 41.211 02.111 1.121 النسبة اؼبئوية

 033 41 21 31 01 2 العددرباكؿ اؽبيئة تفسَت ىذه اؼبعلومات 
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 011.111 41.311 32.211 41.211 04.111 3.111 النسبة اؼبئوية بصيغ كاضحة يفهمها اؼبستثمرين .
 تقـو اؽبيئة بالتلميح للمستثمرين
باؼبعلومات اليت ؽبا عالقة بأكضاع 

 استثنائية زبص الشركة .

 033 1 21 21 32 00 العدد
 011.111 1.141 31.111 31.111 42.211 1.411 النسبة اؼبئوية

تقـو اؽبيئة بنشر اؼبعلومات اؼبوجودة 
 لديها على شكل نشرات دكرية .

 033 31 21 30 01 1 العدد
 011.111 44.211 31.111 43.301 04.111 2.411 النسبة اؼبئوية

توزع ىذه النشرات على العمـو   
 داخل السوؽ ك خارجو .

 033 41 21 04 41 1 العدد
 011.111 40.111 24.111 1.141 40.111 2.201 النسبة اؼبئوية

ال يبلك أحد حق أسبقية يف اغبصوؿ 
 على أية معلومة .

 033 30 21 42 04 1 العدد
 011.111 43.301 22.311 01.121 1.141 2.411 اؼبئويةالنسبة 

يستطيع اؼبستثمرين اؼبتعاملُت يف 
السوؽ اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت 

 يريدكهنا فور حدكثها .

 033 31 31 32 01 2 العدد
 011.111 41.111 41.341 41.341 02.411 3.101 النسبة اؼبئوية

يبكن ألم جهة تتعامل يف سوؽ 
اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت دمشق 

ربتاجها بالسرعة الكافية دكف فارؽ 
 زمٍت بينهم .

 033 44 14 42 44 4 العدد
 النسبة اؼبئوية

0.211 01.221 01.111 21.141 01.221 011.111 

ال يوجد أم عمولة أك ضريبة لقاء 
 حصوؿ اؼبتعاملُت على معلوماهتم .

 033 31 22 41 01 1 العدد
 011.111 44.211 21.111 41.311 04.131 2.201 اؼبئويةالنسبة 

كجود نظاـ تداكؿ ألكًتكين ذك فعالية 
عالية يساعد يف حصوؿ اؼبستثمرين 

 على معلوماهتم بسهولة .

 033 34 24 32 01 1 العدد
 011.111 42.111 30.211 41.341 04.111 2.411 النسبة اؼبئوية

اؼبعلومات اؼبتاحة للمتعاملُت يف 
 السوؽ على درجة عالية من الدقة .

 033 41 20 24 02 1 العدد
 011.111 01.221 31.321 30.211 01.231 1.111 النسبة اؼبئوية

 033 20 21 31 3 4 العددإف توفر ىذه اؼبعلومات لدل 
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اؼبستثمرين ذبعلهم قادرين على ازباذ 
 قراراهتم الرشيدة .

 النسبة اؼبئوية
0.211 4.411 41.141 31.211 31.131 011.111 

تقـو اؽبيئة دبراقبة سَت عمل سوؽ 
 دمشق لألكراؽ اؼبالية .

 033 32 10 03 4 4 العدد
 011.111 41.341 11.111 1.111 0.211 0.211 النسبة اؼبئوية

تعمل اؽبيئة على تنظيم عملية افصاح 
الشركات عن اؼبعلومات اؼبتعلقة 
 باألكراؽ اؼبالية اػباصة هبم .

 033 40 14 44 1 1 العدد
 011.111 02.111 10.121 01.221 1.141 1.111 النسبة اؼبئوية

تعمل اؽبيئة على مراقبة اصدار األكراؽ 
 اؼبالية ك التعامل هبا .

 033 41 11 02 1 2 العدد
 011.111 40.121 21.111 00.411 1.141 3.111 النسبة اؼبئوية

تعمل اؽبيئة على مراقبة أعماؿ ك 
نشاطات اعبهات اػباضعة لرقابتها ك 

 اشرافها .

 033 41 11 01 04 1 العدد
 011.111 01.221 21.021 02.411 1.141 1.111 النسبة اؼبئوية

رباكؿ اؽبيئة منع أم ؿباكلة للغش أك 
 التدليس من قبل العمالء .

 033 44 10 02 1 1 العدد
 011.111 01.221 11.241 01.231 1.111 2.201 النسبة اؼبئوية

تعمل اؽبيئة على خلق جو من الثقة 
 بُت اؼبتعاملُت يف السوؽ اؼبايل .

 033 34 11 41 1 1 العدد
 011.111 42.111 21.311 01.221 1.141 1.111 النسبة اؼبئوية

تقـو اؽبيئة بفرض غرامات على 
 مرتكيب اؼبخالفات .

 033 41 21 30 02 4 العدد
 011.111 01.221 22.311 43.301 00.411 0.211 النسبة اؼبئوية

إعداد التشريعات ك األنظمة اؼبتعلقة 
باألكراؽ اؼبالية ك اليت تنظم عمل 

 السوؽ .

 033 44 11 01 2 1 العدد
 011.111 01.221 11.141 1.241 3.101 1.141 النسبة اؼبئوية

يوجد عدد كبَت من اؼبستثمرين 
اؼبتعاملُت يف سوؽ دمشق لألكراؽ 

 اؼبالية .

 033 4 23 31 21 04 العدد
 011.111 0.211 34.331 44.211 32.211 1.141 النسبة اؼبئوية

 033 1 21 31 41 4 العدداؼبستثمرين يف سوؽ دمشق لألكراؽ 
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 011.111 1.141 24.111 41.141 40.111 0.211 النسبة اؼبئوية اؼبالية ال يعرفوف بعضهم البعض .
اؼبتعاملُت يف  ال يبكن ألم أحد من

السوؽ أف يؤثر تأثَتان ملموسان على 
 السوؽ .

 033 03 21 21 32 1 العدد
 011.111 1.111 31.111 31.111 42.211 2.201 النسبة اؼبئوية

ال يبكن ؼبستثمر كاحد التالعب يف 
السوؽ اؼبايل من خالؿ شراء ك بيع 

 األكراؽ .

 033 01 24 22 41 2 العدد
 011.111 04.131 30.211 33.131 01.221 3.101 النسبة اؼبئوية

اؼبستثمرين يف السوؽ السورية ال 
يضعوف إال جزء بسيط من أمواؽبم يف 

 استثمارات األكراؽ اؼبالية .

 033 41 11 41 01 2 العدد
 011.111 40.111 24.131 02.121 1.241 3.101 النسبة اؼبئوية
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Abstract 
Growth in world economic activity began to decelerate during 
the course of last year, although for the year as a whole as stock 
market and securities commission it increased at its fastest rate for 
more than a decade. Investment growth in the securities 
commission is forecast to moderate to less than data and 
information both this year and next U.S. economic growth was 
slow sharply to that year (4114), but (WORLD COM) is 
unexpected to strengthen next year. Due to the imbalances to the 
U.S. economy, there is a risk of a sharper, and more prolonged, 
slowdown. US companies was continue to enjoy rapid export 
growth over the next two years, albeit at a considerably slower 
pace than that observed in 4114. The communication industry 
was continue to be the top exporting industry. Weaker external 
demand was depress dispet growth in many other industries 
during the forecast period. 
Our stndy is focusing on the : IMPORTANCE OF THE RISK 
MANAGEMENT AND CONTROL DEVELOPMENT OF 
SECURITES COMMISSION BY stock MARKETS 
EFFECTIVENESS (STUDYING A CASE OF AMARICAN 
COMPANY- WORLD COM-) consumption growth was 
strengthen owing to rapid growth in real disposable income and 
widespread securities commission optimism. 
Industrial investment particularly machinery and equipment 
investment is increasing strongly. 

 


