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 االهداء

 الى كل من اضاء بعلمه عقل غيره

 واهدى ابلجواب الصحيح حيرة سائليه

 فاظهر بسماحته تواضع العلماء

 وبرحابته سماحه العارفين

الى س يد االولين واالخرين خاتم االنبياء والمرسلين س يدان محمد الصادق االم ين )صلى الله 

 عليه وسلم (

كما اهديه الى ابيي الذي لم يةخل علي  يوما  بشي والى امي التي ذودتاي ابلحاا  والمحة   

واقول لهم انتم وهةتوني الحياة واالمل والنشاءة على شغف االطالع والمعرف  و الى اخوتي 

 واسرتي جميعا ثم الى كل من علماي حرفا اصةح س اا برقه يضيء الطريق امامي 
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      شكر وتقدير                                                              

 

 

ى اعوام نعود الال بد لنا ونحن نخطو خطواتنا االخيرة في الحياة الجامعية من وقفة 

لين بذلك قضيناها في رحاب الجامعة مع اساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذ

 جهود كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث االمة من جديد

 

ذين حملوا الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة الى ال آياتوقبل ان نمضي نقدم اسمى 

 اقدس رسالة في الحياة...

وا لنا طريق العلم والمعرفة..الى الذين مهد  

 الى جميع اساتذتنا االفاضل .
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                                                                  المقدمة 

 

ا ما بين لقد اكتسبت فرضية كفاءة السوق اهمية كبيرة لدى منظري االدارة المالية واختلفو

 الكفاءة احدى المقوماتمؤيدين ومعارضين , اذ يحتفظ كل منهما بحجج معقولة  اذ تعد 

المالية  اداة التسعير العادل.  لألسواقاالساسية   

 كفؤةومع اتساع وتيرة النشاط االقتصادي اصبحت الضرورة الى وجود اسواق مالية 

باح مما مجاالت االستثمار التي تتيح لكبار وصغار المستثمرين تحقيق االر مباعتبارها اه

لكفاءة , وق باسالمالية المتداولة حتى يتصف ال حول االوراق المعلوماتيتطلب قدر كافي من 

نات بالبيا وتتأثروال سيما ان اسعار االوراق المالية تتقلب قيمتها من فترة الى اخرى 

ار والمعلومات حول ضروف السوق والشركة المصدرة لتنعكس مباشرة وبسرعة في اسع

رة شكل تقلبات سعرية صعودا وهبوطا مع االنباء السا تأخذاالوراق المالية المتداولة اذ 

سارة .  والغير  

رات ولكي تقوم االسواق المالية بدورها االساسي المتضمن تجميع اكبر قدر ممكن من المدخ

ذا ال وتوجيهها نحو مجاالت االستثمار المتنوعة يجب ان تتصف تلك االسواق بالكفاءة وه

ي يحدث اال اذ توفرت المعلومات ذات العالقة وانعكست وبطريقة مستمرة وغير مضللة ف

وسيع وراق المالية مما يؤدي الى زيادة قدرة الشركات واالفراد على  االستثمار والتاسعار اال

مثل لتغطية مجاالت السوق كافة وبالتالي تحقيق االسواق المالية  دورها االقتصادي المت

االجتماعية بتوجيه المدخرات نحو مجاالت االستثمار المختلفة  وتحقيق التنمية االقتصادية و

. 

لومات يعد السوق كفء اذ عكست فيه اسعار االوراق المالية جميع المع النظريةفمن الناحية 

فضال عن  التاريخية او الحالية و الحالية او المستقبلية باألحداثالمتاحة سواء كانت متعلقة 

عظيم ضمه عدد كبير من المتعاملين الذين يتصفون بالرشد والعقالنية  ويرغبون في ت

ة في اطار السوق الكفء يكون السوق في حالة توازن حيث تكون قيمة الورقعوائدهم , 

وائد ما يحققه المالية مساوية لقيمتها الحقيقية وبالتالي ال يستطيع اي مستثمر من تحقيق ع

سوق وفق غير من المستثمرين ,ووفقا لما سبق  فقد جاء هذا البحث الختبار فرضية كفاءة ال

المالية لألوراقئي (لسوق العراق لسير العشواالمستوى الضعيف )فرضية ا  
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                                                  منهجية البحث

 

                                                             

 اوال. اهمية البحث :-

 

ة ن اختبار فرضية سوق راس المال عند المستوى الضعيف يعد اهمية كبيرة بالنسبا

وق يتمتع االستثمار المناسبة فاذا كان الس ةاستراتيجيتمكنهم من اختيار  ألنهاللمستثمرين 

دوى بالكفاءة عند المستوى الضعيف يعني ان تحليل المعلومات التاريخية يعد غير ذا ج

عتماد عية باالمن تحقيق عوائد غير طبي وبالتالي ال يمكن للمستثمرين االسهم بأسعاربالتنبؤ 

التاريخية اما اذا كان السوق غير كفؤ فان ذلك يعني اتاحة فرصة  المعلوماتعلى 

التالي للمستثمرين لتحليل المعلومات التاريخية من اجل التنبؤ  بحركة اسعار االسهم وب

كبيرة . ألرباحتحقيقهم   

 

 

 ثانيا./ مشكلة البحث :-

-االتي:يمكن بيان مشكلة البحث وفق التساؤل   

المالية كفؤ عند المستوى الضعيف(؟ لألوراق)هل يمكن عد سوق العراق   
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 ثالثا. اهداف البحث:-

 

-: يأتييهدف البحث الى ما    

كفاءة السوق بجانبه النظري.التعرف على مفهوم فرضية -1  

المالية . لألوراقمحاولة التعرف على سلوك حركة اسعار االسهم في العراق -2  

اختيار فرضية كفاءة السوق وفق المستوى الضعيف . -3  

. التوصل الى نتائج تصب في مصلحة المستثمرين وتدعم فرضية كفاءة السوق -4  

 

 

 

 

 رابعا. فرضية البحث:-

 

الية:ر يتطلب اختبار صحة فرضية العدم التثاالجابة على مشكلة البحث ,فان االمن اجل   

المالية غير كفوء عند المستوى الضعيف( لألوراق)يعد سوق العراق   
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 خامسا . نموذج البحث :-

في اتجاه  اختبار االنماط اذ يعد احد االساليب االحصائية المعروفة باختبارات التغيير تم استخدام نموذج
اشارة  فيها التغيير في اتجاه االسعار وذلك بوضع يحدثاالسعار ,اذ يهدف الى معرفة عدد المرات التي 

: يأتيلكل نوع من التغيرات وكما   

تعني حركة سعرية بالزيادة.  :+  

تعني حركة سعرية باالنخفاض.  -:  

(1تعني عدم وجود حركة ) O: 

ن درجة ويسمى ايضا باختبار التكرار او االحداث المتشابهة وهو اختبار غير معلمي  يستخدم للكشف ع
ئص البيع, يهمل خصا ألنهاالستقاللية بين االسعار وال يمكن الكشف عنها باستخدام االختبارات المعملية 
للتكرار ويتم  ةليالعدد الفعلذلك يستعمل بكثرة بالنسبة للسالسل التي تتوزع توزيعا طبعيا  اذ يتم مقارنه 

-االختبار وفق الفرضيتين التاليتين :     

اراتالتغيرات السعرية المتتالية مستقلة فيما بينها وتتبع السير العشوائي اذا كان عدد التكر  HO:       
 المالحظة ) الفعلية(قريبة من عدد التكرارات المتوقعة .

تراراعدد التكالتغيرات السعرية المتتالية مستقلة فيما بينها وال تتبع السير العشوائي اذا كان  H1: 
المتوقعة.    تعدد التكرارا) الفعلية (يختلف كثيرا عن  المالحظة  

= E(R ): ( وفق االتيRاذ يتم حساب العدد المتوقع للتكرار )
𝐍𝟐

𝟐
     

   Rالعدد المالحظ ) الفعلي ( للتكرار يساوي 

   UI    HI ,N=O.........1,2,3=I>+1اذا RI=1حيث ان :

∑ 𝑹𝑰      

𝑵

𝑰=𝟏

 

 Z  (2 )وان اختبار التكرارات في العينات الكبيرة يحول العدد الكلي للتكرارات االحصائية 

 

-مجلة اداء المؤسسات الجزائرية/ العدد –كفاءة االسواق المالية في الدول النامية 253/  2113بن حاسبين واخرون (  1)

  الجزائر 2

 –وم كلية العل–اطروحة دكتوراه  –(اختبار كفاءة سوق نيو يورك المالي عند المستوى الضعيف 2115عائشة خالد ) ( 2) 

                                                        الجزائر -جامعة قاصدي

                                                         4  

  



 

  

                          

 الفصل االول

 المبحث االول

 مفهوم االسواق المالية وتقسيماتها

 اوال/ مفهوم االسواق المالية ودورها في االقتصاد:-

 

بر يوجد السوق حيث يكون هناك رغبة  لدى المشترين لتبديل النقد بسلع او خدمات ع

وعندما ’ د تعاقدات مع البائعين او الذين يرغبون بتبديل سلعهم وما يقدمونه من خدمات بالنق

تكون المادة المتداولة في السوق هي االدوات المالية والمتكونة من العمالت واالوراق 

د المالية , ويقص باألسواقية والمشتقات والعقود وغيرها يطلق عليها التجارية والمال

ية المالية من موجودات مال باألدواتبالسوق المالية بانها السوق التي يتم فيها التعامل 

النقد وراس المال ,  قواهمها سوومطلوبات مالية وهناك انواع كثيرة من االسواق المالية 

اذ يتكون  متكاملة في االقتصاد الذي تعمل فيه منظومةسالفي الذكر يشكل وان عمل السوقين 

رها المتعددة وغي بأشكالها الصيرفةالمالية ومكاتب  والمؤسساتمن مجموعة من المصارف 

سوق القصير وتوفير راس المال المتداول , وتشكل هذه ال باألجلكثير , وتكون تعامالتها 

 ت التطورات التكنولوجية والمعلوماتية بتطوير هذهمنظومة واسعة ومتطورة وقد ساهم

االسواق وتداوالتها , اما الشكل الثاني من االسواق المالية فهي اسواق راس المال او  ما 

االسهم والسندات وتضم اسواق االوراق المالية من اسهم وسندات  بأسواقيطلق عليها 

داول د استطاعت هذه االسواق من تالطويل وتوفير راس المال وق باألجلوتختص تعامالتها 

(1انشطتها في العقود االخيرة في القرن العشرين )  

 

جامعة الموصل –دار ابن االثير للطباعة والنشر  –ادارة المؤسسات المالية   (1)  سرمد كوكب الجميل 136/2012/
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وضرورية لقد كانت االسواق بشكلها العام وعلى مدار عقود زمنية ماضية حاجة ملحه 
ادياتفرضت نفسها استجابة لتلك الحاجات المتزايدة , ويمارس السوق في جميع االقتص  

ي , وتعد الدور الكبير في تنفيذ المهمة االكثر تعقيدا التي ترتبط بمهمة النشاط االقتصاد
االسواق المالية احد اهم االسواق التي توفر عنصر راس المال والعمل على مقابلة 

ع العمليات لمقرضين حيث يكون للسوق المالي القدرة الكبيرة على تنظيم جميالمقترضين با
يرا وجزء كب المالي النظامالتي تتم بين الطرفين باعتبارها عنصرا اساسيا من عناصر 

ات المجتمع ومكمال لوظيفته االساسية المتمثلة بتسهيل المدفوعات في االقتصاد وتلبيه حاج
(ويتضح دور االسواق المالية من خالل وقفها عند 2المستفيدين منها )بكل وحداته بوصفهم 

ه نقطة الوسط بين المقترضين والمقرضين او ما يعرف بالوساطة المالية ومضمون هذ
قتصادية العملية هو افتراض وجود وحدتين اقتصاديتين في االقتصاد يطلق على الوحدة اال

مالي , وحدة االقتصادية الثانية بوحدة العجز الاالولى بوحدة الفائض المالي ويطلق على ال
ومعنى ذلك ان الوحدة العاملة في االقتصاد قد تكون وحدة عجز مالي او قد تكون وحدة 

غطية فائض مالي  وبالتالي فان وحدة العجز المالي دائما في حاجة الى المزيد من االموال لت
لمالي دائما بالتخلص من الفائض ا عجزها وبالمقابل ايضا فان وحدة الفائض المالي ترغب

لعجز ولكن رغبة هاتين الوحدتين ال تكتمل من دون شروط معينة فالوحدة االقتصادية ذات ا
نما تتمثل فترة زمنية ممكنة , بي وبأطولالمالي ترغب في الحصول على االموال باقل التكلفة 

تقت ة زمنية ممكنة واذا العائد واقل فتر بأعلىاالموال  بإقراضرغبة وحدة الفائض المالي 
وق هاتان الوحدتان فان عملية التمويل تنمو بالشكل المباشر ,ومن هنا تظهر اهمية وجود س

وحدتين مالية كوسيط بين هاتين الوحدتين ونتيجة لصعوب وتعقد عملية التقاء هاتين ال
وظيفة الوسيط  وتنفيذ شروطهما بالصورة التي يترتب عليها تحقيق الفوائد لكال الطرفين فان

حدات المالي تشمل قبول الودائع والمدخرات وتجميعها باعتباره مصدرا رئيسا لها من قبل و
ى الوحدات االقتصادية ذات العجز المالي وعل الى  توزيعهاالفائض المالي ومن ثم اعادة  

عوائد كلف والالعمل على تنظيم وتنفيذ رغبات الطرفين من خالل تنظيم االستحقاقات وتحديد ال
(2لكل من الوحدتين )  

 

ر دار ابن االثير للطباعة والنش –والعمليات التمويل الدولي مدخل في الهياكل  2002/9(سرمد كوكب الجميل 2) 
ة جامعة الموصل/مطبع 1ط–  
ر االسهم في سوق راس المال العربية واالختبا بأسعارتقدير نماذج التنبؤ 2005( عمر فهمي حازم السراج 3)

جامعة الموصل –رسالة ماجستير في العلوم المالية والمصرفية كلية االدارة واالقتصاد –وقتها   
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 ثانيا / تصنيف االسواق المالية :-

 تصنف االسواق المالية الى :

 1/ سوق راس المال

 2/سوق النقد

 ي يجرياختالف االساسي بين النوعين من االسواق يبرز اجال استحقاق االدوات المالية التال

ق النقد المالية قصيرة االجل في سو األدواتتداولها في كل من السوقين , حيث يجري تداول 

(1, في حين يجري تداول االدوات المالية طويلة االجل في سوق راس المال )  

 1/ سوق راس المال:

 

ون اما في تعرف هذه السوق بانها تلك السوق التي تهتم باالستثمارات طويلة االجل والتي تك

صورة قروض مباشرة طويلة االجل او في صورة اصدارات مالية طويلة االجل ايضا ومن 

ر اكثالخصائص المميزة لهذا النوع من االسواق انها اقل اتساعا من السوق النقدي لكنها 

لك هي د فيها الوكالء المتخصصون في الصفات المالية الكبيرة , وبذحيت يتواج اتنظيم

ة تزيد عن السوق التي ينحصر التعامل فيها على االوراق المالية طويلة االجل التي تغطي فتر

 سنة والهدف من هذا السوق انه يتم تحويل المدخرات الى استثمارات من خالل طريقتين

(2هما: )  

الدوات طويلة االجل المحددة ,وبالتالي توفر لشركات االعمال يقوم المدخرون بشراء ا-ا

 التمويل الالزم الستثمارها

كلية -رسالة ماجستير –سوق االوراق المالية االسالمية بين النظرية والتطبيق  2117/24نبيل خليل طه سمور ( 1)

فلسطين –غزة –التجارة الجامعة االسالمية    (1 ) 

دور الوساطة المالية في تنشيط سوق االوراق المالية مع االشارة  2112/14الرحمن  ( عبدالرحمن بن عزوز عبد2)

الجزائر–ينية قسطنط -جامعة منتوري–كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير – –رسالة ماجستير –المالية لبورصة تونس  
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االفراد  مدخرات تقوم المنشئات المالية مثل البنوك التجارية وشركات التامين باستخدام -ب

 لتكوين محافظ االستثمارات من خالل شرائهم لألوراق المالية في تلك االسواق

ويعرف سوق راس المال على انه )مجموعة المؤسسات والعالقات التي من خاللها تتعامل 

قوى العرض والطلب على االموال المالية بشكل عام وعلى االوراق المالية طويلة االجل 

انه يالحظ من التعريف السابق لسوق راس المال انه لم يعرف السوق علىبشكل خاص( , و  

 

فيه االوراق المالية واالصول المالية فهي اوسع من ذلك . وانما سوق  ضمكان محدد تعر

هالمال نظام يتكون من مجموعة مؤسسات وقوانين وعالقات ونظم معلوماتية يتم بموجب  

صفقات المالية من بائعين ومشترين ووسطاء من اجل اتمام ال باألوراقالجمع بين المتعاملين 

وسيط المالية بطرق متطورة قد ال يكون فيها اي التقاء مباشر بين البائع والمشتري او ال

(3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

الة رس –المالية عند المستوى الضعيف  لألوراقاختبار كفاءة سوق فلسطين  2117/14( محمد يوسف عنتر الفالوجي 3) 

فلسطين–غزة –كلية التجارة الجامعة االسالمية  –ستير ماج  
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 ويقسم سوق راس المال الى:

 

 ا: السوق االولية :-

ة الجديدة من االوراق المالية وهو السوق الذي تنشا فيه عالق لإلصداراتهو سوق مختص 

 مباشرة بين المصدر للورقة وبين

ها الى وبهذا فهي سوق تتجمع فيها المدخرات المالية الخاصة لتحويل المكتتب االول فيها ,

 استثمارات جديدة لم تكن موجودة

من قبل  . اي ان  االوراق المالية المتداولة في هذا السوق تكون اوراق جديدة ومحلها 

 استثمارات جديدة )مشروعات تحت

مرة للجمهور اوراق مالية  ألول(اذن السوق االولي هو السوق الذي تطرح فيه  التأسيس

 جديدة ويكون ذلك عن طريق

. اذ  مؤسسات مختصة )بنوك استثمار(, والتي تلعب دور الوساطة بين المصدر والمكتتب

خاصة يسهل  عملية االصدار على الجهة المصدرة حيث , انها تتكفل بتقديم كل النصائح ال

ذلك  تبطة بعملية االصدار فضال عنبعملية االصدار كما تهتم بالقيام بكل االجراءات المر

تي تتعهد هذه المؤسسات المتخصصة كل االصدارات او على االقل تصريف جزء منها , لتا

ول بين بعد ذلك مرحلة , وهي مرحلة التنفيذ فضال عن تصريف االصدار الذي سيطرح للتدا

(1)الجمهور   

 

وم كلية العل –رسالة دكتوراه –القيمة السوقية للسهم  كفاءة سوق راس المال وأثرها على 2111/43( سميرة االطرش 1)

الجزائر–قسطنطينية  –جامعة منثوري -االقتصادية وعلوم التسيير  
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 ب: السوق الثانوي

ين في تعرف بانها )االسواق التي يتم فيها تداول االوراق المالية بين حامليها وبين الراغب

مدخرات االسواق الثانوية دورا هاما واساسيا في تهيئة ال شرائها من غير المصدرين (وتلعب

هم واعادة استثمارها في الوحدات االنتاجية لما توفره من اموال نقدية سائلة من حملة االس

تحتاج  .كما وان االسواق الثانوية غالبا ما تعمل على تمويل خطوط التنمية االقتصادية التي

وية الدول وفي هذه الحالة تلجا الدول لألسواق الثان لرؤوس اموال كبيرة قد ال تتوفر لدى  

حدد بدال من اللجوء لالقتصاد الخارجي الذي غالبا ما يكون بشروط صعب وقيود كثيرة ت

ة السداد كيفية استثمار القروض وكذلك تقلل من العبء , عن كاهل الدول المقترضة في عملي

(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختبار كفاءة سوق فلسطين لألوراق المالية عند المستوى الضعيف 2117/15/16/21( محمد يوسف عنتر الفالوجي 2) 

  فلسطين–غزة –كلية التجارة الجامعة االسالمية  –رسالة ماجستير  –
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 2/ سوق النقد

 

جاوز المالية قصيرة االجل ال تت باألوراقتتعامل  ةتنافسيهي عبارة عن اسواق مفتوحة  

واق فترة استثمارها السنة الواحدة وبالتالي فان تسمية االسواق المعنية بهذه االدوات اس

د هو سوق بسبب سرعة وسهولة تحويلها الى السيولة . وبالتالي فان سوق النق جاءتنقدية 

 لصفقات , اذ انا ألبرامالمعامالت قصيرة االجل وهو سوق مفتوح فليس له مكان محدد 

يزات ال مكانه يتكون من االسواق المختلفة التي يتصل بعضها ببعض وفي سوق النقد مم

يها في هذا السيولة الفائضة لد بتوظيفتقوم تتوفر في اسواق راس المال حيث ان الشركات 

م ببيع السوق بهدف االستفادة من عوائدها , واذا احتاجت الشركة لسيولة بشكل سريع تقو

رات ستثمارات في سوق النقد , وبالتالي تكون الشركات قد كونت لها محفظة استثمااال

  (1السيولة وقت الحاجة ) وسريعةمربحة 

 

تصاديا وتعد االسواق النقدية ذات اهمية كبيرة بالنسبة لكافة دول العالم فهي تلعب دورا اق

اق النقدية هي اسواق هاما واساسيا في اقتصاديات اي دولة مهما كان نشاطها وان االسو

رها استثمارية وتتسم هذه االسواق بخصائص عديدة تميزها عن غي بأدواتمالية تتعامل 

(2والتي يمكن ان نذكر منها ما يلي )  

ين يوم مالية قصيرة االجل تتراوح فترة تسديدها ما ب بأدواتتتداول االسواق النقدية  – 1

 وفي بعض الحاالت سنة واحدة

ة فيها الى تتميز االسواق النقدية بسيولتها العالية وذلك لسهولة تحويل االدوات المتداول – 2

 نقود وهذا ما يدفع الناس الى اطالق اسم االسواق النقدية عليها

ة قصيرة االجل وارتفاع سيولتها فانه مقارن بأدواتنظرا لتعامل االسواق النقدية  – 3

قلاالستثمارية طويلة االجل  تعاني من مخاطر ا دواتباألراس المال التي تتعامل  بأسواق  
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لواقع غالبا ان غالبية االسواق النقدية تتعامل بأدوات ذات قيم كبيرة وبالتالي فأنها في ا – 4

 ما تكون ادوات جملة لمعامالت كبيرة

لمحددة ا قيمتهاتباع عادة باقل من  ألنهاان غالبية االدوات النقدية قابله للخصم , وذلك  – 5

 باستثناء الودائع المصرفية

لك تقوم االسواق النقدية بممارسة الكثير من وضائف البنوك التجارية فضال عن ذ – 6

 فأنهاتالي التميز تتميز هذه االسواق بقدرتها على تجاوز الفرضية للفوائد المصرفية , وبال

 تستقطب االموال الكبيرة الموجهة الستثمار في فترات قصيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –المالية عند المستوى الضعيف  لألوراقاختبار كفاءة سوق فلسطين  2117/21( محمد يوسف عنتر الفالوجي 1)    

فلسطين–غزة –كلية التجارة الجامعة االسالمية  –رسالة ماجستير   

االقتصادية وعلوم كلية العلوم –رسالة ماجستير –سوق االوراق المالية في الجزائر 5/6/ 2117( عبير بوضياف 2)

الجزائر –قسطنطينية  -جامعة منتوري–التسيير  
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 ثالثا / دور االسواق المالية في االقتصاد الوطني

 

 تقدم اسواق االوراق المالية خدمات من شانها دفع عجلة النمو االقتصادي للبلد اذ تؤدي

دورا بارزا ومهما في تحويل الموارد المالية من وحدات الفائض الى وحدات العجز فهي 

 من هذا المنطلق تكمناسواق ممتازة وعامل هام في جذب رؤوس االموال االجنبية والمحلية 

-: يأتياق المالية فيما اهمية  سوق االور  

/ تعبئة المدخرات لالستثمار1  

من اجل االستثمار في  –الجارية  الودائع–مدخراتهم من المصارف  عندما يسحب االفراد

لممكن االسهم فان ذلك يؤدي الى تخصيص اكثر عقالنية للموارد الن االموال التي كانت من ا

 وجيه لتعزيزستخدمة لدى البنوك يتم تعبئة وتان يتم صرفها او االحتفاظ بها في ودائع غير م

(1التجارة والصناعة)  

 

/ خلق فرص استثمارية لصغار المستثمرين2  

 رأسماليةاالسواق المالية على عكس مؤسسات االعمال االخرى التي تتطلب مصاريف 

شخص الن الضخمة ,فان االستثمار في االسهم مفتوح امام كل المستثمرين الكبار والصغار 

لصغار  يشتري عدد االسهم التي يستطيع تحملها لذا البورصة توفر مصدرا اضافيا للدخل

 المدخرين

 

 

 

 

 

ير رسالة ماجست –تحليل العراقة بين القيمة السوقية لالسهم وكفاءة السوق  2113( عدي عباس عبد االمير الكريطي 1) 

جامعة الكوفة –كلية االدارة واالقتصاد  –  
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زيادة راس المال الحكومي لمشارع التنمية /3  

 

حتية الحكومة والسلطات المحلية قد تقرر اقتراض المال من اجل تمويل مشاريع البنية  الت

ن . يمكن االضخمة عن طريق بيع فئة اخرى من االوراق المالية المعروفة باسم السندات 

ومة تنشا هذه السندات من خالل البورصة حيث يمكن للجمهور شرائها. وعندما تحصل الحك

 فانه لم يعد لديها الحاجة الى ارهاق لألموالاو السلطات المحلية على هذا المصدر البديل 

 الشعب بالضرائب من اجل تمويل المشاريع التنموية

 

 

 

 

االبتكار/ االسواق المالية تسهم في تشجيع 4  

بحث ان االسواق المالية تسهم في تشجيع االبتكار والمنافسة والتغيرات واالنفتاح وال

تطوير  والتطوير اذ انها تساهم في التنمية االقتصادية من خالل تعزيز تراكم راس المال وان

 هذه االسواق يعزز النمو االقتصادي للبلد من خالل تكوين راس المال االنتاجي وضمان

ين وان النظرية االقتصادية الذاتية وضحت ان تحسحاالتها  بأفضلام هذه االموال استخد

طوير السياسة العامة يعتمد على االبتكار والمنافسة والتغيرات واالنفتاح والبحث والت

وجميعها سوف تؤدي الى النمو االقتصادي طويل االمد في البالد . وهذه النظرية حددت 

ا وان ة للنمو االقتصادي وهي راس المال البشري والتكنولوجياثنين من العوامل الرئيسي

 تنمية هذه العوامل يعتد على وظيفة وهيكل المؤسسات المالية ومن ضمنها اسواق المال
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/ االسواق المالية هي المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي والتنمية في اي دولة5  

 

ين ينظر ايضا تعتبر التنمية االقتصادية هدف رئيسي للسياسة الوطنية في اي اقتصاد, في ح

بر من الى تشكيل وتراكم راس المال كعامل فاعل في عملية التنمية االقتصادية . وهو يعت

يسي العمليات االساسية التي تكون من خاللها جوانب النمو ممكنة ومجدية . الن المحرك الرئ

قتصادي والتنمية في اي دولة هو راس المالللنمو اال  
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 المبحث الثاني :-

 االطار المفاهيمي لفرضية كفاءة السوق

 اوال / جذور فرضية كفاءة السوق:-

 

تعود جذور فرضية كفاءة السوق الى القرن السادس عشر والى عالم الرياضيات االيطالي) 

Girolamo cardoon كتابه العاب الحظ(عندما ذكر في Games of chance  ) ان )

( بينما الحظ سمسار االسهم الفرنسي 1) الظروفالجميع متساوون في لعبة القمار من حيث 

Reynaultjulrs) انه كلما تم االحتفاظ بالورقة المالية لمدة اطول فان  1863( في عام

يتناسب طردا مع الجذر  احتمال لحدوث ربح اكبر او خسارة اكبر وان االنحراف في السعر

( عام ( Paylighالفيزيائيان  نالبريطانياالتربيعي للزمن .وايضا قام كل من 

بالتعرض لمفهوم السير العشوائي بشكل عام  1888( عام (Venn johnوالفيلسوف 1881

, حيث ان اسعار االسهم ال تتبع نطا معين لتسلكه , بل تكون حركتها عشوائية يصعب التنبؤ 

لمفهوم كفاءة السوق بشكل صريح في كتاب االقتصادي  التطرقتم  1889وفي عام بها . 

Gibson) اسواق االسهم في لندن وباريس ونيويورك( حيث اشار الى ان االسهم عندما( )

تطرح للعموم فان قيمتها تعكس افضل المعلومات المتعلقة بها.  شكلت هذه االفكار حجر 

 ث مع بداية القرن العشرين قام عالم الرياضيات الفرنسي حي’ االساس لفرضية كفاءة السوق 

(Bachelier) Louisv) )وثق من 1911اول تحليل دقيق لعوائد االسهم في عام  بأجراء 

خالل عمله وجود استقاللية احصائية  في سير عوائد االسهم بمعنى ان اسعار االسهم كانت 

تسير وفق سلسلة عشوائية .هذا ما شكل فيما بعد اساسا لفرضية السير العشوائي .وفي عام 

مة الحقيقية واحدا من االوائل ( في عمله عن القي(Williams brokham  كان  1938

على ما تحمله اسعار االسهم من معلومات محتملة ,وجادل بان اسعار الذين حاولوا التعرف 

االسهم تعتمد على اسس اقتصادية بينما كانت الفكرة المسيطرة قبل ذلك والتي اقترحها 

االقتصادي الشهير كنز هي ان اسعار االسهم مبنية على اساس المضاربة اكثر منها على 

 ( (Bachelierبداية القرن التاسع عشر  ( وتبعه في وقت الحق من2اسس اقتصادية  )
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(ان الماضي (Sorbonneعندما ذكر في مقدمة اطروحة الدكتوراه المقدمة الى جامعة 

 والحاضر وحتى االحداث  المستقبلية تعكس في سعر السوق لكن في الغالب ال تظهر اي

وضع عالم المالية الحديثة 1965وفي وقت الحق من عام لتغيرات االسعار , عالقة واضحة

Professor eugecf .fama ) معالم فرضية كفاءة السوق عندما نشر مقاال في مجلة )

 االعمال بعنوان إلدارةجامعة شيكاغو 

(The behavio of stock market price) اذ جاء فيه انه بالنظر الى المعلومات المتاحة

ر عند اي نقطة زمنية تمثل افضل تقدير للقيمة الحقيقية وبعد اربع في السوق فان االسعا

 Efficient capital market Review of))  مقاال بعنوان ( Fama )سنوات نشر

theoryand empirical work) بين من خالله ان االسعار في ظل كفاءة السوق تعكس )

 (3بالكامل وبشكل مستمر كافة المعلومات المتاحة )

 

 

 –استخدام نماذج تقييم اسهم العادية لتحديد القيمة الحقيقية للسهم 57/ 2115سعد الله محمد عبيد النعيمي  (1)

 جامعة الموصل–كلية االدارة واالقتصاد  –رسالة ماجستير 

تاريخ كفاءة السوق الباحثون السوريون  2115عزوز كنان     (2) 

استخدام نماذج تقييم اسهم العادية لتحديد القيمة الحقيقية 57/58/ 2115سعد الله محمد عبيد النعيمي  (2)

  جامعة الموصل–كلية االدارة واالقتصاد  –رسالة ماجستير  –للسهم 
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 ثانيا / مفهوم فرضية كفاءة السوق 

 

ة السوق الكفؤ هو السوق الذي يعكس بشكل كامل جميع المعلومات الخاص فأمالقد عرف 
االسهم  رألسعاسواء تمثلت تلك المعلومات التي تبها وسائل االعالم , او في سجل التاريخي 

سهم في الفترات الماضية , او غير ذلك من المعلومات التي تؤثر على القيمة السوقية لال

(1ن )نتيجة لقرارات بعض المستثمري  

ة الخاص المعلوماتكما وعرفت السوق ذات الكفاءة بانها تلك السوق التي تعكس كافة 
لسوق. بالتغيرات المنتظرة في نتائج الشركة في اسعار اوراقها المالية فور وصولها الى ا

سبة لكافة معقولة بالن وبأسعاركما عرفت بانها تلك السوق التي تتوفر عنها معلومات كثيرة 
كز المالية قد انعكست في اسعارها , ور باألوراقالمستثمرين , وان المعلومات المتعلقة 

نها تهدف بعض الكتاب في تعرفيهم للسوق ذات الكفاءة على اهداف هذه االخيرة حيث يعتبرو
ثمرين( مستالى التوزيع العادل لرؤوس االموال بين المقرضين) المدخرين( والمقترضين ) ال

(2 )  

والقاعدة االساسية التي ترتكز عليها فرضية كفاءة السوق تقتضي بان االسهم دائما تكون 
كما عرف السوق الكفء  في حالة توازن ومن المستحيل الي مستثمر التغلب على السوق .

بان السوق الذي يعكس سعر السهم الذي تصدره شركة ما كافة المعلومات المتاحة عنها 
ها وسائل االعالم التي تبث .سواء تمثلت تلك المعلومات في القوائم المالية او في المعلومات

ية او في الماضاو تمثلت في السجل التاريخي لسعر السهم في االيام واالسابيع والسنوات 
او التقارير عن اثار الحالة االقتصادية العامة على اداء الشركة, غير ذلك من  تتحليال

المعلومات التي تؤثر على القيمة السوقية للسهم , واذا كان االمر كذلك فانه يمكن االدعاء 

ا تعكس تمام( Fair value)بانه في ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية هي قيمة عادلة

 يمته الحقيقيةق

Intrinsic value) ) التي يتولد عنها عائد يكفي لتعويض المستثمر عما ينطوي عليه

االستثمار في ذلك السهم من مخاطر . وبعبارة اخرى تكون القيمة الحالية للمكاسب 
المستقبلية الناجحة عن امتالك السهم والمخصومة بمعدل عائد يكفي لتعويض المستثمر عن 

 (3تساوي تماما القيمة السوقية يوم شراءه )المخاطر 

ويمكن ان نقول ان اسواق االسهم تتسم بالكفاءة عندما تعكس القيمة الحقيقية والواقعية 
 المالية بتخصيص الموارد المالية للمشاريع  لألسواقلالسهم .وحيث يتمثل الهدف االساسي 
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هذه االسواق من تحقيق اهدفها ,وهنا االكثر انتاجية فانه البد من تحقيق الكفاءة لتتمكن 

 ( وهي :4كأسباب موضوعية تجعل اسعار السهم تعبر عن قيمتها الواقعية الحقيقية )

 

  وجود متعاملين على قدر كبير من المعرفة العلمية والعملية – 1

 معلومات متوفرة للجميع وتكاليف الحصول عليها قليلة  – 2

 صدق المعلومات وصحتها – 3

امكانية وصول المعلومات لكل المتعاملين لتمكنهم من معرفة سعر الورقة في نفس  – 4

 اللحظة

لينان تتحرك االسعار بصورة عشوائية دون امكانية السيطرة عليها من قبل المتعام – 5  

 

 

 

 

 

 

ة مجلة جامع–المالية على المستوى الضعيف  لألوراقاختبار فرضية كفاءة السوق  2111/91( درويش جمعة مروان 1)

فلسطين–غزة –الجامعة االسالمية   22العدد-2-والدراسات  لألبحاثالقدس  المفتوحة   

المجلة –( 2114-1999اختبار صيغة الكفاءة المتوسطة للسوق المالية الجزائرية للفترة ) 2117/79( جبار محفوظ 2)

الجزائر –المجلد العاشر العدد االول –االردنية الهاشمية  للعلوم التطبيقية   

رسالة  –والفعالية  اءدي اإلالمالية من حيث  لألوراقتقويم سوق الخرطوم  2114/51( عثمان ابو ذر مجذوب محمد3)

السودان –جامعة الخرطوم –كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية  –ماجستير   

كلية -رسالة ماجستير –سوق االوراق المالية االسالمية بين النظرية والتطبيق 36/ 2117( نبيل خليل طه سمور 4)

فلسطين–غزة –التجارة الجامعة االسالمية   
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وان المعلومات التي يتم الحصول عليها من السوق تكون نوعية اكثر من كمية وان 

المخاطر الكمي على العائد و تأثيرهاالمتداولين يقومون بتفسير هذه المعلومات واستخالص 

مات وفي النهاية على االسعار , لذا فان االسعار تمثل انعكاسا غير متحيز لجميع المعلو

صول على النقدية المستقبلية المتوقعة والمخاطر التي تنطوي على الحالمتاحة عن التدفقات 

كياء في المنافسة بين العديد من المتداولين االذ اننتيجة امتالك السهم ,كما تلك التدفقات 

 السوق تجعل اسعار االوراق المالية عند اي نقطة زمنية تعكس بالفعل اثار المعلومات

ل لهذا يمكن والحالية والتي يتوقع السوق حدوثها في المستقبالمستندة الى االحداث السابقة 

رضية كفاءة للمستثمرين االعتماد على السعر كمقياس لقيمة الموجودات الحقيقية , وترتبط ف

مرار السوق مع فكرة السير العشوائي ,وان منطق هذه الفكرة هوان المعلومات تتدفق باست

لتي اسعار االسهم ,لذا فان تغيرات االسعار ا وبدون عوائق وانها تنعكس وعلى الفور في

ون تحدث في يوم الغد تعكس االخبار التي يحصل عليها السوق في ذلك اليوم وانها تك

ن التنبؤ مستقلة عن التغيرات السعرية في هذا اليوم ,ولكون االخبار وبحكم تعريفها ال يمك

(1التنبؤ بها ) بها , لهذا فان التغيرات السعرية تكون عشوائية وال يمكن  

( تستند على فرضية ان االسعار تتحرك بصورة EMHوان فرضية السوق المالية الكفؤة )

 رستؤثعشوائية واي اخبار اقتصادية مثل التغيرات في اسعار النفط او في قانون الضرائب 

بصورة ايجابية او سلبية على القيمة السوقية لالسهم , لذلك فان المستثمرين الباحثين عن 

تحقيق ارباح غير طبيعية يركزون في بحثهم على هذه المعلومات . وليس كل المستثمرين 

اذ ان بعض المستثمرين يرون في السوق المالية هم من المدافعين عن نظرية كفاءة السوق, 

الحقيقية او اكثر من  قيمتهاان هناك فائدة من البحث عن االوراق المالية المقيمة باقل من 

قيمتها الحقيقية للتداول بها وتحقيق ارابح من عدم كفاءة السوق بالرغم ان نظرية السوق 

( 2المالية تفترض ان اي مستثمر ال يستطيع  تحقيق ارباح غير طبيعية وترى )الساعدي ()

ن المستثمر ان في ظل كفاءة السوق المالية بالشكل القوي فان المعلومات تكون غير مفيدة ال

 منعكسة وبشكل تام  باألساس ألنهاللحصول على المعلومات  يمن السعلن يحقق اي فائدة 
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في اسعار االسهم كما ان أسعار االسهم تعكس جميع المعلومات المتاحة عن الشركة 

المصدرة لها وان سعر السهم هو سعر عادل اال ان هناك بعض المشاهدات التي ينطبق 

 (2ن الكفاءة السوقية )عليها مضمو

 

 

 

 

 

 

 

الة رس –استخدام نماذج تقييم اسهم العادية لتحديد القيمة الحقيقية للسهم  2115/85( سعد الله محمد عبيد النعيمي 1)   

جامعة الموصل –كلية االدارة واالقتصاد  –ماجستير   

-رسالة ماجستير –القيمة العادلة لالسهم في اطار فرضية السوق الكفؤة  2112/68الساعدي  رالستار جبامروة عبد  2 ))

    جامعة كربالء–كلية االدارة واالقتصاد 
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 ثالثا / انواع كفاءة السوق  :

 -يمكن تقسيم كفاءة السوق الى :

  / كفاءة التسعير او )الكفاءة االنتاجية ( 1

 

دون  –وتعرف بانها سرعة وصول المعلومات الجديدة الى المتعاملين في السوق جميعهم 

تعكس  مرأةوان ال يتكبدوا في سبيلها تكاليف باهظة مما يجعل اسعار االسهم  -فاصل زمني

المعلومات المتاحة جميعها , بذلك يصبح التعامل في السوق لعبة عادلة , فالجميع لهم 

االرباح , اال انه يصعب على احدهم تحقيق ارباح غير عادية على  الفرصة نفسها لتحقيق

                                                                                                                                            (1االخرين ) حساب 

                                           

 وتتضمن توافر المعلومات الجديدة عن االوراق المالية الجديدة محل التعامل في السوق
ن تكلفة بحيث تكون متاحة لجميع المستثمرين واطراف السوق وكذلك تنتشر بسرعة وتكو

ة اء(ويطلق بعض المفكرين على كفاءة التسعير بالكف2الحصول على المعلومات منخفضة )

المعلوماتية ,ويكون السوق المالي كفء عند هذا المستوى اذا كانت جميع المعلومات 
عار المتوافرة والمالئمة لتقيم االحوال المالية المتعامل بها في السوق , منعكسة في االس
تقدير  ,وفي اللحظة ذاتها التي تصل فيها ,وبالتالي فان سعر االجل المالي في اي لحظة هو

(3الحقيقية ) عادل لقيمته  

مجلة  –دراسة الكفاءة السعرية لسوق دمشق لألوراق المالية 155/ 2113(    حازم موصلي السمان  1)    (3)

سوريا                                            –العدد الثاني -29مجلد  –دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

                       

 تحليل سلوك اسعار االسهم واثره على كفاءة بورصة فلسطين لألوراق2111/25محمود محمد محمود المصري  (سمير2)

فلسطين-غزة–الجامعة االسالمية –كلية التجارة –رسالة ماجستير –المالية   

م ادية وعلومجلة العلوم االقتص–دور نظرية االشارة في الرفع في كفاءة االسواق المالية  2111/138(شوقي بورقيه 3)

الجزائر – 11-التسيير/  العدد  
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  2/ كفاءة التشغيل او )الكفاءة الداخلية (:

 

املين ويقصد بها قدرة السوق على خلق التوازن بين العرض والطلب , دون ان يتكبد المتع
رصة فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون ان يتاح للتجار والمتخصصين اي صناع السوق ف
على  لتحقيق مدى او هامش ربح فيه, ومن المالحظ ان كفاءة التسعير تعتمد الى حد كبير

التكاليف  ينبغي ان تكون الواردةقيمة الورقة المالية المعلومات  كفاءة التشغيل ولكي تعكس
ى بذل الصفقة عند حدها االدنى , مما يشجع المستثمرين عل إلتمامالتي تكبدها المستثمر 

لك الذي تحدثه ت  التأثيرالجهد للحصول على المعلومات الجديدة وتحليلها مهما كان حجم 
فعة فقد الورقة , وبالطبع كلما كانت تكلفة المعامالت مرت المعلومات على السعر الذي تباع به

من وراء البحث عن المعلومات الجديدة ضئيال وال يكفي لتغطية تلك  يكون العائد

(4التكاليف.)  

 

 

 

 

 

 

الة رس –المالية عند المستوى الضعيف  لألوراقاختبار كفاءة سوق فلسطين  2117/31(محمد يوسف عنتر الفالوجي 4) 

فلسطين–غزة –كلية التجارة الجامعة االسالمية  –ماجستير   
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 رابعا/ مستويات كفاءة السوق 

 1/ المستوى القوي او الصيغة القوية 

 

لمعلومات , والمتمثلة في ا تعكس فرضية الصيغة القوية للكفاءة السوقية جميع المعلومات
 مالية فيال لألوراقالتاريخية التي تخص بما يحدث من تغيرات على االسعار وحجم التبادالت 

خاصة الماضي فضال عن تلك المعلومات العامة المتاحة للمستثمرين, الى جانب المعلومات ال
تها وانها غير ادارة الشركة المصدرة للسهم , واعضاء مجلس ادار كأعضاءبفئه معينة ,

وقية يميل فرضية الصيغة القوية للكفاءة الس تأييدمتاحة للسوق ككل . ومما سبق يبدو ان 
فئة  استعمال المعلومات المتحركة من قبل إلمكانيةالى الضعف اكثر من القوة , وذلك نظرا 

 رينتثمالمسمن المتعاملين الداخلين على نحو يؤهلهم لتحقيق ارباح غير عادية على حساب 
عائد الذي اخرين . لقد اختبرت صيغة الفرضية القوية بطريقة غير مباشرة من خالل قياس ال

على  تحققه فئات معينة من المستثمرين بافتراض ان لها وسائلها الخاصة في الحصول
المؤسسات  مديرو المعلومات ال تتاح للجمهور بذات السرعة وهم العاملون بالمؤسسة 

يفترض المستوى القوي ان اسعار االوراق المالية تعكس تماما وفي حين (1المالية )

 المعلومات المتاحة العامة وغير العامة كلها, فليس لدى اي مستثمر القدرة على احتكار
ولكي  معلومات قد يكون لها اثر في السعر ,اذ تتاح المعلومات للجميع كلها في الوقت ذاته ,

-وهي : ةأساسيث شروط يكون السوق كامال , البد من توفر ثال  

ال توجد مصاريف للتعامل على االوراق المالية او ان المصاريف منخفضة – 1  

المعلومات كلها متاحة للجميع                                                    – 2  

المتعاملون جميعهم متفقون على االثر الحقيقي في السعر الحالي    – 3  

          

 

 مجلة اداء المؤسسات الجزائرية/ العدد–كفاءة االسواق المالية في الدول النامية  2113/254( بن حاسبين واخرون  1)   

الجزائر 2-  
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الفئات  ان اختبار المستوى القوي لكفاء السوق يتركز على قياس مدى امكانية حصول بعض

قدرة اذ يقاس العائد الذي تحققه فئات معينه من المستثمرين لهم ال على معلومات خاصة,

حليل على الحصول على معلومات ال تتاح للجمهور بالسرعة ذاتها , مثل المتخصصين في ت

(2االوراق المالية وهم صناع)  

 

 

 

 

 

 

 

مجلة دمشق للعلوم  –المالية  لألوراقدراسة الكفاءة السعرية لسوق دمشق  2113/156(حازم موصلي السمان 2) 

سوريا–العدد الثاني -29مجلد –االقتصادية والقانونية   
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 2 /المستوى شبه القوي :

 

ن من وان المستثمرين ال يتمك اي ان اسعار االسهم تعكس المعلومات التاريخية والحالية ,

متاحة تحقيق ارباح غير عادية من خالل دراسة التقارير المحاسبية المنشورة والمعلومات ال

احة غير عادية هو ان المعلومات المت ألرباحللجميع . والسبب االساسي في عدم تحقيقه 

ا المستوى من ( وكذلك عند هذ1الحالية والتاريخية قد اثر بالفعل على اسعار االسهم )

احة الكفاءة فان اسعار االوراق المالية تعكس كافة المعلومات التاريخية والمعلومات المت

تجات كتوزيعات االرباح, وتوزيعات االسهم المجانية , النتائج الدورية للمؤسسة , دخول من

ي ال جديدة ,الظروف االقتصادية والمحلية والدولية ... الخ , ففي ظل هذا الشكل ال يمكن

 انعكاس ةتعد سرعمستثمر تحقيق ارباح غير عادي انطالقا من تحليل هذه المعلومات . 

المعلومات على االسعار هي اساس معرفة مدى كفاءة السوق المالية عند هذا الشكل فاذا 

انها  كان تعدل االسعار فوري , فان السوق المالي كامل الكفاءة في شكله شبه القوي , اال

وقت معين  وجود يلتزم لألسعاردرة التحقيق على ارض الواقع ,الن التعديل التام تبقى حالة نا

االسعار  يختلف بين بضع دقائق الى ايام  وبالتالي كلما زادت سرعة انعكاس المعلومات على

( ويتضمن هذا المستوى من الكفاءة ايضا 2كلما زادت كفاءة السوق المالي عند هذا الشكل )

لسنوية, ان االسعار السوقية لالسهم تعكس جميع المعلومات المنشورة المتاحة في التقارير ا

ا , السنوية وتوزيعاته باألرباحاو المعلومات المنشورة االخرى كتلك المعلومات الخاصة 

ين من المتعامل أليغير الممكن واسعار الصرف... الخ وهذا يعني بانه من  ومعدالت الفوائد  

 

تحليل سلوك ا سعار االسهم واثره على كفاءة بورصة فلسطين 2111/28( سمير محمود محمد محمود المصري  1) 

فلسطين -غزة–الجامعة االسالمية –كلية التجارة –رسالة ماجستير –لألوراق المالية   

لوم مجلة العلوم االقتصادية وع–في كفاءة االسواق المالية  دور نظرية االشارة في الرفع132/ 2111( شوقي بورقيه 2) 

الجزائر  – 11-التسيير/  العدد  
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التقارير  من تحقيق عوائد غير عادية تفوق االخرين ,نتيجة تحليله للمعلومات الموجودة في

ة المنشورة , وذلك الن االسعار في السوق سوف تعدل فورا مع اي اخبار جديدة او سيئ

(   وتعني الصيغة المتوسطة لكفاءة السوق ان اسعار3تتضمنها التقارير عندما تنشر )  

حسب االوراق المالية ,خاصة االسهم, ال تعكس المعلومات التاريخية المتعلقة بتلك االوراق ف

لتقارير,وانما تعكس ايضا كافة المعلومات المتاحة لعامة الناس . تتمثل تلك المعلومات في ا  

ارين المعلومات المحاسبية للشركة المعنية , المعلومات المقدمة من قبل المستش السنوية

ن المختصين في ميدان االستثمار وكل ما ينشر عن القطاع الذي ينتمي اليه فضال ع

شورة المعلومات المتعلقة بالظروف االقتصادية الداخلية والدولية وغيرها من المعلومات المن

(4  )  

 

 

 

مجلة –اختبار فرضية كفاءة السوق لألوراق المالية على المستوى الضعيف   91/ 2111ة مروان ( درويش جمع 3)

فلسطين  –غزة –الجامعة االسالمية   22العدد-2-جامعة القدس  المفتوحة لألبحاث والدراسات   

   

المجلة –( 2114-1999اختبار صيغة الكفاءة المتوسطة للسوق المالية الجزائرية للفترة ) 2117/85( جبار محفوظ 4)

الجزائر –المجلد العاشر العدد االول –االردنية الهاشمية  للعلوم التطبيقية   
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 3/المستوى الضعيف 

 

لومات وفقا لهذه الصيغة يفترض ان المع لألسعاروتشمل ايضا نظرية الحركة العشوائية 
الشهر او التاريخية بشان المعلومات التي جرت في الماضي )سواء في االيام او االسابيع او ا
التغيرات السنين (ال تؤثر على السعر الحالي لالسهم , وال يمكن االستفادة منها في التنبؤ ب

لة عن بعضها الية في اسعار االسهم مستقالمستقبلية في االسعار , ولذلك فان التغيرات المتت
ءة السوق يوجد بينهما عالقة واضحة , ومن هنا يطلق على الصيغة الضعيفة لكفا البعض وال

ى نمط عل يسر ال ألخرباعتبار ان التغير في السعر من يوم  لألسعاربالحركة العشوائية 

تعكس تماما كل  قلألسوا(وكذلك يفترض في هذه الصيغة ان االسعار الحالية 1واحد)

قاعدة من  ,لذلك فان تطبيق اياألسعار المعلومات الخاصة بالتتابع التاريخي للتغيرات في 
 حجم  االسهم,أسعار قواعد التعامل او التحليل والتي تعتمد على المعلومات التاريخية مثل)

طي اي عائد تعالتاريخية السوقية وال  بالمعلوماتمنشورة (والتي تسمى  ,قوائم مالية التكامل
كون هناك  اضافي والن االسعار الجارية تعكس بالفعل كل التغيرات السعرية السابقة ,فلن ت

لى التنبؤ اي عالقة بين التغيرات في االسعار والمعلومات التاريخية ويصبح اثبات القدرة ع
مات لم وبالتحركات في االسعار من خالل المعلومات التاريخية ,دليال على ان بعض هذه المعل

صيغة غير عشوائية , وبهذا فان هذه ال التغيرات في االسعار  االسعار بعد وان ستوعبهات
قبل من خالل في المست باألسعارتختلف من وجهة نظر الفنيين الذين يقولون انه يمكن التنبؤ 

باح المعلومات التاريخية لهذه االسعار ,ثم االعتماد على هذه التوقعات في الحصول على ار
 غير عادية على حساب االخرين ,وقد تم قياس الصيغ داخل االسواق من خالل قياس مدى

ام العديد من في التنبؤ بالمستقبل . لهذا ق لألسعارامكانية االعتماد على البيانات التاريخية 
بتتبع  ااموقالباحثين باختبار فرض الصيغة الضعيفة للكفاءة في اسواق المال العالمية اذ 

البيانات الخاصة بمؤشر) داو جونز(وكذلك االسهم العادية الفردية , حيث خلصت هذه 
هم ليست الدراسات الى نتيجة نهائية وهي ان االرتباط المالحظ بين التغيرات في اسعار االس

(2بدرجة كافية بحيث يمكن االستثمار على اساس تحقيق ارباح غير عادية )  

   

 

الجزائر – 7العدد–مجلة الباحث  -متطلبات كفاءة سوق االوراق المالية185/ 2111فريدة معارفي ( صالح مفتاح  و1)   

 –المالية عند المستوى الضعيف  لألوراقاختبار كفاءة سوق فلسطين  2117/37/38( حمد يوسف عنتر الفالوجي 2)  

فلسطين –غزة –كلية التجارة الجامعة االسالمية  –رسالة ماجستير   
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 خامسا / خصائص سوق االوراق المالية الكفؤة )1(

 

 

 

تنوعة مما يتصف المتعاملون في تلك السوق بالرشادة في اتخاذ قراراتهم االستثمارية الم -1 
 يدفعهم الى السعي نحو تعظيم ثرواتهم 

ي  المعلومات متاحة للجميع من مقترضين , مستثمرين ,ادارة , جهات حكومية ,مراقب – 2 

ة دمن اداء الشركات خالل الفترة القاتكلفة مما يؤدي الى تماثل بشاأي ت  دون الحسابا  

هم حرية تامة من تداول االوراق المالية دون اي قيود ضريبية كما انها ال تفرض علي – 3 

 اي تكلفة تداول 

رده بمف التأثيروجود عدد كبير من المتعاملين مما يعني عدم قدرة اي مستثمر على  – 4 

االسعار في تلك االسواق على   

ققه في مثل هذه االسواق ال يستطيع اي مستثمر ان يحقق عائدا مرتفعا يفوق ما ح – 5 

وي عليها ض كل مستثمر عن المخاطر التي ينطن االخرون الن العائد يكفي لتعويالمستثمري
 االستثمار في السهم محل الصفقة فقط 

 

 

 

الجزائر – 7العدد–مجلة الباحث  -متطلبات كفاءة سوق االوراق المالية 2111/182( صالح مفتاح  وفريدة معارفي 1)   
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   سادسا / افتراضيات كفاءة السوق 

 

( :1السوق الكفؤ اساسيات تعتمد عليها وتعد االساس في كفاءة السوق هي ) لنظرية   

 

 

المستثمرين:رشد وعقالنية  – 1   

 

صفة خاصة بالمستثمرين بحيث ان المستثمر الذي يتصف بالرشد يستطيع تحديد هي 

اقل من قيمتها ( Over priceالموجودات المالية التي تملك قيمة اعلى من قيمتها الحقيقية )

Under price)وذلك حسب المعلومات المتاحة للمستثمر ) 

 

 من مبدا الرشد : االنحراف -2 

 

في السوق عقالنيون ولديهم االستجابة نفسها للمعلومات  المستثمرينمع افتراض ان كل 

الجديدة وبذلك فان السوق المالية ستكون كفؤة لكن حتى وان اتصف المستثمرين جميعا 

فان اعتقادهم وطريقة تفكيرهم مختلفة فالمعلومات الجديدة عن الشركة مثال قد بالرشد 

ا بينما اخر قد يعدها مجر اتباعه وال يستجيب لها يستجيب لها مستثمر يبيع اسهمها او ثرائه

 وبذلك فالسوق تقترب من كفاءة الحالة 

 

رسالة  –القيمة العادلة لالسهم في اطار فرضية السوق الكفؤة  71/ 2112( مروة عبد الستار جبار الساعدي   1)

جامعة كربالء–كلية االدارة واالقتصاد -ماجستير  
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  المراجحة – 3

 

 

ستطيعون دراسة اسعار االسهم وفق المعلومات المتاحة يان المستثمرين المتصفين بالرشد 

ومعرفة ايهما مسعره بشكل صحيح او بشكل خاطئ , ففرصة تحقيق الربح في عملية 

ئة التسعير حيث يقوم المستثمر ببيع طالمراحجة تعتمد اساسا على االوراق المالية الخا

قيمتها الحقيقة وثراء المسعرة باقل من قيمتها وهذه العملية ال من  بأعلىاالوراق المسعرة 

  وتعدل االسعار فيحصل المستثمر على االرباح نتيجة هذه العملية .تستمر سوى دقائق قليلة 
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 ( 1سابعا / مقومات السوق المالية الكفؤة )

 

ان دقة وسرعة وصول المعلومات في سوق االوراق   دقة سرعة وصول المعلومات : – 1 

المالية تعمل على زيادة كفاءة تخصيص الموارد في االقتصار بتوجيهها نحو المؤسسات ذات 

الكفاءة او القطاعات ذات المزيا النسبية , وهو ما يعني تحقيق كفاءة السوق وبدورها تؤدي 

 الى تحقيق الكفاءة االقتصادية . 

 

كفاءة التشغيل والتسعير : او ما يسمى بمتطلبات كفاءة السوق : يقصد بكفاءة التشغيل  – 2 

او بالكفاءة الداخلية ويقصد بها قدرة السوق على خلق التوازن بين العرض والطلب دون 

غير عادية اما كفاءة  ألرباحتحمل اطراف السوق لتكاليف مرتفعة ودون تحقيق التجار 

فاءة الخارجية وهي المعلومات الجديدة تصل الى المتعاملين في السوق التسعير يقصد بها الك

وبسرعة دون فاصل زمني كبير مما يجعل اسعار االسهم صورة تعكس كافة المعلومات 

 . المتاحة وذلك دون ان يتحمل المتعاملين تكاليف مرتفعة مما يعني اتاحة الفرصة للجميع

 

من البائع والمشتري من ابرام الصفقة بسرعة  السيولة  :  يقصد بها ان يستطيع كل -3

وبسعر قريب من السعر الذي ابرمت به اخر صفقة على تلك الورقة المالية , ان للسيولة 
اهمية كبيرة في زيادة كفاءة السوق المالي, وذلك ان المعلومات المتاحة تنعكس بسرعة 

ي حالة عدم وصول المعلومات كبيرة على اسعار االوراق المالية التي تتميز بالسيولة , وف
الى سهولة التسويق توفير سمة  باإلضافةجديدة الى السوق يعني هذا ان السيولة تتطلب 

 االنتظام اي استقرار االسعار وعدم تعرضها لتغيرات كبيرة من صفقة الى اخرى . 

 

-اداء المؤسسات الجزائرية/ العدد  مجلة–كفاءة االسواق المالية في الدول النامية  2113/35( بن حاسبين واخرون   1) 

  الجزائر   2
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تعني عدالة السوق اتاحة فرص متساوية لجميع المتعاملين في   عدالة السوق : – 4

االوراق المالية سواء من ناحية الوقت او توفير المعلومات , حيث انه في جميع االسواق 
المالية تعمل اللجنة المكلفة بمراقبة عمليات سوق االوراق المالية تعمل على نشر المعلومات 

كما انه في حالة وجود خلل بين العرض والطلب لورقة  واتاحة لجميع المتعاملين بالتساوي
مالية معينه فان هذه اللجنة عادة ما تلجا الى ايقاف التعامل على تلك الورقة لفترة قصيرة 

 )ساعة او اكثر (من اجل اعطاء فرصة متساوية لجميع المتعاملين الستغاللها .
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 ثامنا / عالقة كفاءة السوق المالية بالمعلومات : 

 

تصير المعلومات عنصرا حاسما من عناصر البنية االساسية االزم توفرها التخاذ القرارات 
المعلومات دورا بارزا , اذ انها في ظل  تأخذاالستثمارية المثلى , وفي مجال االوراق المالية 

ل المطلوب ,يتحول سوق االوراق المالية من غياب هذه المعلومات او عدم توفرها بالشك
مباراة عادلة الى لعبة يحكمها الحظ والصدفة. وتتميز االسواق المتطورة بتعدد مصادر 
المعلومات التي تساهم في توفير المعلومات بكثرة في الوقت نفسة الذي تكون فيه هذه 

الحاالت التي يعتبر فيها  المعلومات متاحة للجميع اما بالمجان او بتكلفة قليلة ,وحتى في
االوراق ذات الكفاءة االقتصادية بتوفير عدد هائل  قوممصدر المعلومات مكلفة نسبيا بحيث ت

وهي كاالتي  الصحف والمجالت المتخصصة , سماسرة االوراق المالية من هذه المصادر 

 (1لخ )ومجاالت عامة , بورصة االوراق المالية واالنترنت واالصدقاء واالقارب ....ا

وان العالقة بين اسعار االوراق المالية وبين البيانات المالية المتعلقة بالشركة التي اصدرت 
القوائم  بأعدادهذه االوراق تكتسب اهمية كبيرة لدى فئات عديدة منها ادارة الشكر التي تقوم 

عار االوراق المالية التي تحتوي على معظم هذه البيانات المالية ,ويالحظ وجود عالقة بين اس
وبين البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه االوراق مما اثار   -وبصفة خاصة االسهم –المالية 

اهتما كثيرين ساء على مستوى الكتابات النظرية او الدراسات النظرية وكان من نتيجة هذه 

  2)  في سوق راس المال وتأثيرهالدراسات استخالص من نتائج تؤكد وجود مثل هذه العالقة 

وال يمكننا الفصل بين كفاءة سوق راس المال والبيانات والمعلومات الضرورية التي يعتمد 
عليها المستثمرون في اتخاذ القرارات المناسبة. فالمعلومات عبارة عن بيانات تنظيم بشكل 

يعطي لها معنى وقيمة للمستفيد الذي يقوم بدوره بتفسيرها وتحديث مضامينها من اجل 
, تسمح و وفعالة ة ا في صياغة القرارات كما ان استخدام المعلومة بطريقة ذكياستخدامه

للمبادالت االقتصادية باالقتراب من وضعية السوق المثالي , اين يكون المتعاملين مطلعين 

 ( 3بشكل كامل , واين ال توجد تكاليف الستعمال السوق )

 

مجلة اداء المؤسسات الجزائرية/ –كفاءة االسواق المالية في الدول النامية 255/ 254/ 2113( بن حاسبين واخرون 1) 

 الجزائر  2-العدد 

مجلة دمشق للعلوم  –دراسة الكفاءة السعرية لسوق دمشق لألوراق المالية  154/ 2113حازم موصلي السمان  (   2)  

 سوريا  –العدد الثاني -29مجلد –االقتصادية والقانونية 

كلية العلوم  –رسالة دكتوراه –كفاءة سوق راس المال واثرها على القيمة السوقية للسهم  2111( سميرة االطرش  3) 

 الجزائر –قسطنطينية  –جامعة منتوري  -االقتصادية وعلوم التسيير
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بسرعة لكافة المعلومات كذلك يمكن القول ان اسعار االسهم في السوق ذات الكفاء تستجيب 

المناسبة المتاحة التي ترد الى السوق , والمتعلقة بالشركات صاحبة االسهم او حقل النشاط 

الذي تنتمي اليه او االقتصاد الوطني ككل , وتحديدا قد تكون المعلومات سارة وتبشر 

في البورصة بمستقبل زاهر للشركة المعنية ,االمر الذي يؤدي الى زيادة الطلب على اسهمها 

فترتفع اسهمها . كما قد تكون تلك المعلومات )سيئة(غير سارة مما يجعل الكثير من 

المستثمرين يتخلون عن اسهمهم االمر الذي يؤدي الى زيادة عرضها في السوق ويخفض 

 (4اسعارها )

 

 

 

 

 

 

 

 

–( 2114-1999اختبار صيغة الكفاءة المتوسطة للسوق المالية الجزائرية للفترة )76/81/ 2117( جبار محفوظ 4)  

 الجزائر  –المجلد العاشر العدد االول –المجلة االردنية الهاشمية  للعلوم التطبيقية 
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 -تاسعا / نظرية السير العشوائي لحركة اسعار االسهم :

 

( سنة (L.Bachelierللفرنسي  لألسعاريعود الفضل في اكتشاف فكرة الحركة العشوائية 

في  لألسعارفي رسالة الحصول على الدكتوراه فلقد اسفرت متابعته للتغيرات المتتالية  1911

سوق السلع اال انها تفتقد وجود اي ارتباط بينهما . بما يؤكد على عدم وجود نمط للحركة 

,وقد علق على ذلك بالقول : ان بالمضاربة في تلك السوق هي لعبة عادلة ,  لتلك االسعار

 حيث ال يمكن للبائع والمشتري ان يضمن تحقيق االرباح على حساب غيره. 

وتعني النظرية ان اسعار االسهم في السوق المالية ذات الكفاءة ال تتبع نمطا معينا , لتسلكه 

تخبطا عشوائيا ,لذلك يصعب التنبؤ بسلوك هذه االسعار  بل تخبطباستمرار او يمكن التنبؤ به 

( (Brealy( و (Myrersوما ستكون عليها في المستقبل سبب هذا السلوك العشوائي ويقدم 

جردا منطقيا لحركة االسعار في السوق الكفء , ففي ذلك السوق تعكس االسعار 1988عام 

االسعار اال بورود معلومات جديدة ولما  الحالة المعلومات المتاحة , وال يتوقع ان تتغير تلك

كانت المعلومات الجديدة ال يمكن ان تكون جديدة اذ كان من الممكن التنبؤ بها مقدما , فان 

 –التغيير في االسعار قد يحدث في اي لحظة وفي اي اتجاه اعتمادا على طبيعة المعلومة 

( ويتضح من 1) ءشيعنها اي سارة او غير سارة  والتي سترد الى السوق والتي ال يعلم 

ذلك ايضا ان الفرض االساسي الذي يقوم عليه مفهوم كفاءة السوق هو ان المستثمرين 

يهدفون الى تعظيم ارباحهم ومن ثم فانهم يسعون جاهدين كل منهم في استقالل عن االخرين  

ن تكون ما يمكن وبما يؤدي بالنهاية الى ا بأسرعلتحليل المعلومات الواردة الى السوق 

لتلك المعلومات .غير انه لما كانت المعلومات ترد في اي وقت وفي نمط  مرأةاالسعار 

غير منظم فانه ال يمكن الحد ان يتوقع نمط معين التجاه حركة االسعار في  عشوائي او

 (1السوق , فالحركة المتوقعة في ظل هذا المناخ ال بد ان تكون عشوائية )

 

  

 الجزائر –العدد الحادي عشر -ابحاث اقتصادية وادارية 29/ 52/54/ 2112( هنى نبيل محمد  و زهير غرايه زهير 1) 
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 الفصل الثاني 

 

 المبحث االول 

 

 تحليل حركة االسعار واختبار فرضية البحث 

 

 اوال تحليل حركة االسعار :

 

 

( يتضح ان اسعار االسهم لعينة البحث كانت متفاوتة  2( والجدول )  1من خالل الجدول ) 

عينة  الشركاتخالل فترة البحث, اذ حقق سهم شركة فندق بابل اعلى سعر من بين اسهم 

 21ولشهر ايلول ,يليه سهم مدينة العاب الموصل بقيمة  2114دينارا لسنة 91البحث اذ بلغ 

ولشهر تشرين الثاني , اما سهم الشركة العراقية لصناعة الكارتون فقد  2113دينارا لسنة 

ولشهر ايلول  2113لسنة  17671سجل اقل سعر من بين اسم الشركات عينة البحث , اذ بلغ 

ذلك فقد سجل سهم الشركة العراقية للسجاد والمفروشات اكثر تقاربا خالل فترة  فضال عن

(, اما سهم شركة فندق بابل فكان اكثر 47911-37411البحث اذ تراوح سعر السهم ما بين )

( اما اسهم بقية الشركات فكانت اقل 457111-267511تقلبا اذ تراوح سعر السهم ما بين )

  تقلب خالل فترة البحث .
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 -ثانيا : اختبار الفرضية :

 

تم اختبار فرضية السير العشوائي لحركة اسعار االسهم وفق نموذج اختبار االحداث او 

( ان حركة اسعار االسهم كانت عشوائية اي تتبع  3التكرارات اذ يتضح من خالل الجدول )

فعلية لثمان اسهم من السير العشوائي الن التكرارات المتوقعة كانت قريبة من التكرارات ال

مجموع اسهم الشركات عينة البحث والبالغة اربعة عشر سهما اذ سجل سهم كل من شركة 

مدينة العاب الكرخ السياحية وسهم شركة فندق السدير تطابق تام ما بين التكرارات المتوقعة 

 سجلت  والتكرارات الفعلية والبالغة ثالثة عشرة تكرارا اما الشركات الست المتبقية فقد

تطابق شبه تام اذ كانت التكرارات الفعلية تزيد او تقل بمقدار واحد عن التكرارات المتوقعة 

 وبذلك يمكن رفض فرضية البحث والتي تنص على ان سوق العراق لألوراق المالية غير

كفوء عن المستوى الضعيف  اي ال يتبع السير العشوائي , وقبول الفرضية البديلة والتي 

المالية  تتبع السير العشوائي اي  لألوراقن حركة اسعار االسهم في سوق ا لعراق مفادها ا

من اسهم الشركات عينة البحث  %57ان السوق كفوء عند المستوى الضعيف , وذلك الن 

كانت التكرارات الفعلية قريبة من التكرارات المتوقعة , وبالتالي  ال يمكن للمستثمرين 

في المستقبل وبالتالي ال يتمكنوا  باألسعارلتاريخية من اجل التنبؤ االعتماد على المعلومات ا

 من تحقيق ارباح غير طبيعية  
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 (1جدول )لا                                                           

  2113اسعار االغالق الشهرية السهم الشركات عينة البحث لسنة 

 

اسم 
 الشركة

كانون 
 الثاني 

تشرين  ايلول  اب  تموز حزيران مايس  نيسان اذار  شباط
 االول

تشرين 
 الثاني 

كانون 
 االول 

العاب الكرخ 
 السياحية 

97511 11715
1 

11725
1 

11751
1 

77911 77811 77511 77751 77511 87111 77651 77711 

مدينة العاب 
 الموصل 

17775
1 

17731
1 

17741
1 

17751
1 

19711
1 

18751
1 

18751
1 

17798
1 

18725
1 

21711
1 

21711
1 

21755
1 

المعمورة 
 العقارية

37911 47141 37941 37891 37751 37791 37831 37741 37751 47141 47151 47191 

العراقية 
للسجاد 

والمفروشا
 ت

47511 47651 47651 47911 47511 47711 47571 47361 47151 47211 47211 47151 

بغداد 
 للمشروبات

 الغازية

17481 17851 17931 17915 27481 27831 27631 27721 27311 2641 27671 27991 

انتاج 
االلبسة 
 الجاهزة 

77111 67911 67711 77111 77111 77111 6951 77111 67651 67651 57511 57111 

العراقية 
صناعة 

  نالكارتو

17831 17851 17761 17721 17811 1821 17721 17721 17671 17711 17711 17711 

26751 فندق بابل 
1 

 

26775
1 

26761
1 

26735
1 

27731
1 

37791
1 

28751
1 

28711
1 

33725
1 

37725
1 

42795
1 

45711
1 

 97511 فندق اشور

 

97511 97511 97111 97251 11715
1 

97141 97111 87151 87111 97911 11711
1 

 27451 فندق كربالء

 

17931 17911 17641 17791 17431 17281 17341 17251 17311 17291 17311 

18775 فندق السدير 
1 

18725
1 

18725
1 

18725
1 

18725
1 

18761
1 

18711
1 

18711
1 

18711
1 

18725
1 

18751
1 

18775
1 

الشرق 
االوسط 
  لألسماك

15711
1 

16711
1 

13741
1 

12711
1 

11751
1 

97111 11755
1 

11711
1 

97551 13711
1 

12711
1 

12751
1 

انتاج 
وتسويق 

 اللحوم

97351 97711 97711 12725
1 

11781
1 

11775
1 

11731
1 

11731
1 

11751
1 

97111 87711 97411 

تسويق 
المنتوجات 
 الزراعية 

11791
1 

11715
1 

11799
1 

12715
1 

12765
1 

13761
1 

12735
1 

12751
1 

11789
1 

11711
1 

11711
1 

13731
1 
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 (2الجدول )

 2114اسعار االغالق الشهرية السهم الشركات عينة البحث لسنة 

 

اسم 
 الشركة

كانون 
 الثاني 

تشرين  ايلول  اب  تموز حزيران مايس  نيسان اذار  شباط
 االول

تشرين 
 الثاني 

كانون 
 االول 

العاب الكرخ 
 السياحية 

77551 77511 87711 87111 77811 77451 57751 57751 67351 67511 77661 17725
1 

مدينة العاب 
 الموصل 

21711
1 

19711
1 

21711
1 

23751
1 

237211 18711
1 

16731
1 

13751
1 

15711
1 

12715
1 

14752
1 

14752
1 

المعمورة 
 العقارية

47751 57141 57171 57521 57771 47781 47111 37851 47111 47551 47911 47881 

العراقية 
للسجاد 

والمفروشا
 ت

47511 47311 47251 47351 47351 47251 37411 37411 37551 37551 37451 47251 

بغداد 
للمشروبات 

 الغازية

37291 37931 37131 27991 37111 27971 27231 27371 27341 27411 27311 27261 

انتاج 
االلبسة 
 الجاهزة 

47711 47211 57311 47211 57111 4. 

251 

37751 37721 37341 37951 57111 87451 

العراقية 
صناعة 

  نالكارتو

17711 17711 17611 17611 17651 17481 17451 17371 17451 17471 17511 17451 

51711 فندق بابل 
1 

61711
1 

65711
1 

71751
1 

817111 81711
1 

71725
1 

71711
1 

91711
1 

72791
1 

73711
1 

81711
1 

12711 فندق اشور
1 

11711
1 

97511 97111 97111 77841 67311 77651 7.511 67481 57511 67161 

 17611 17421 17511 17751 17651 17641 17691 17851 17851 17611 17381 17311 فندق كربالء

21711 فندق السدير 
1 

21751
1 

31711
1 

28751
1 

417111 32751
1 

32711
1 

33751
1 

32711
1 

29711
1 

27711
1 

28711
1 

الشرق 
 االوسط 

  لألسماك

97711 12751
1 

12711
1 

12711
1 

111711
1 

97991 97111 77111 97111 87581 97111 77751 

انتاج 
وتسويق 

 اللحوم

77751 67711 77211 77111 77451 67381 57711 57831 67251 57911 57851 77881 

تسويق 
المنتوجات 
 الزراعية 

13751
1 

13795
1 

13711
1 

14711
1 

147251 14711
1 

13761
1 

13711
1 

12745
1 

11791
1 

11791
1 

11735
1 
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 ( 3الجدول  )  

 نتائج البحث ) التكرارات المتوقعة والفعلية  

  

تكرارات  o - + الشركة 
 متوقعة 

 النتيجة 

 يتبع السير العشوائي                             13 1 13 11 العاب الكرخ السياحية 

 يتبع السير العشوائي  13 2 12 11 مدينة العاب الموصل 

ال يتبع السير العشوائي  13  8 16 المعمورة العقارية   

 ال يتبع السير العشوائي 13 4 9 11 تللسجاد والمفروشاالعراقية 

 يتبع السير العشوائي  13  11 14 بغداد للمشروبات الغازية

 يتبع السير العشوائي  13 3 14 7 انتاج االلبسة الجاهزة 

 ال يتبع السير العشوائي 13 5 11 8 العراقية لصناعة الكارتون 

 ال يتبع السير العشوائي 13 1 8 15 فندق بابل 

 يتبع السير العشوائي  13 3 13 8 فندق اشور 

 يتبع السير العشوائي  13 2 12 11 فندق كربالء 

 يتبع السير العشوائي  13 4 8 12 فندق السدير 

 ال يتبع السير العشوائي 13 1 15 8  لألسماكالشرق االوسط 

 ال يتبع السير العشوائي 13 2 11 11 انتاج وتسويق اللحوم 

 يتبع السير العشوائي  13 1 12 11 تسويق المنتوجات الزراعية 

 

 اعداد الباحث باالعتماد على النتائج التي افرزها تطبيق نموذج البحث  المصدر :من

 

 

 

 

 

 

 

41 



 

  

 

 المبحث الثاني 

 االستنتاجات والتوصيات 

 

 

 اوال: االستنتاجات   

 

 

هناك انعكاس ملحوظ للمعلومات التاريخية في اسعار االسهم المتداولة في سوق العراق  – 1

 .المالية لألوراق

يتضح من النتائج السابقة التي افرزها البحث ان اسعار االسهم تتبع السير العشوائي  – 2

 .المالية كفء عند المستوى الضعيف  لألوراقاي ان سوق العراق 

ان من الصعب على المستثمرين تحقيق ارباح غير طبيعية بناء على تحليل المعلومات  – 3

 .التاريخية 

لشهرية للعديد من اسهم الشركات المدرجة في سوق العراق عدم توفر اسعار االغالق ا – 4

 .الشهورالمالية نتيجة لعدم تداول تلك االسهم في العراق في تلك  لألوراق
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 ثانيا : التوصيات                                                      

 

 

على كافة  باإلفصاحالمالية مطالبة الشركات  لألوراقيتوجب على ادارة سوق العراق  -1

المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة وبصورة واضحة لكي يتمكن المستثمرين من تحليلها 

االسهم مما له دور كبير في وصوول السوق الى درجة الكفاءة عند  بأسعاروبالتتالي عكسها 

 المستوى القوي 

ينبغي العمل على تقليل الفترات التي يتوقف فيها التداول على اسهم الشركات في حال  -2

فتح التداول على اسهم الشركات إعادة اجتماعات الهيئات العامة لتلك الشركات اذ ان سرعة 

 المالية  لألوراقتداوالت في سوق العراق تساعد في تنشيط ال

المالية ان تلتزم بتعليمات  لألوراقيلتزم على الشركات المدرجة في سوق العراق  -3

االفصاح وبتوقيتاتها مما يجنبها ايقاف التداول في السوق وضياع حقوق المساهمين 

 والمستثمرين 

ت ان يمتلكونها بحيث ال يمكن وضع حد اعلى لالسهم التي يسمح للمستثمرين في الشركا -4

 تجاوز هذا الحد 

المالية ان تسعى لدراسة تجارب دول اخرى بخصوص  لألوراقعلى ادارة سوق العراق  -5

االستثمار في االسواق المالية ال سيما وان االقتصاد العراقي يعاني من ازمة مالية حادة في 

 الوقت الحالي 

والمتخصصين في مجال االسواق المالية لالستفادة التواصل الدائم للسوق مع الباحثين  -6

من االبحاث االكاديمية  لكي يتمكن السوق من خالل هذا التعاون المتواصل والمحاولة 

لمستثمرين المحليين لتحسين وتطوير نشاطات السوق لما يسهم في جذب المزيد من ا

 واالجانب .  
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    المصادر :

 اوال الوثائق والنشرات الرسمية :

(2114-2113المالية التقارير السنوية للسنوات ) لألوراقاوال/ سوق العراق   

 ثانيا/الرسائل و االطاريح :

 –(اختبار كفاءة سوق نيو يورك المالي عند المستوى الضعيف 2115) خالد / عائشة1

  الجزائر  -جامعة قاصدي –كلية العلوم –اطروحة دكتوراه 

لالسهم في اطار فرضية السوق القيمة العادلة  2112جبار الساعدي  / مروة عبد الستار2

جامعة كربالء –كلية االدارة واالقتصاد -رسالة ماجستير –الكفؤة   

 االسهم في سوق راس المال بأسعارتقدير نماذج التنبؤ  2115/ عمر فهمي حازم السراج 3

دارة كلية اال-رسالة ماجستير في العلوم المالية والمصرفية –العربية واالختبار وقتها 
جامعة الموصل –د واالقتصا  

 –سوق االوراق المالية االسالمية بين النظرية والتطبيق  2117/ نبيل خليل طه سمور 4

فلسطين–غزة –كلية التجارة الجامعة االسالمية -رسالة ماجستير  

اسعار االسهم واثره على كفاءة  تحليل سلوك2111المصري   / سمير محمود محمد محمود5

–ة الجامعة االسالمي–كلية التجارة –رسالة ماجستير –المالية  لألوراقبورصة فلسطين 
فلسطين-غزة  

–كفاءة سوق راس المال واثرها على القيمة السوقية للسهم  2111/ سميرة االطرش 6

–ينية قسطنط –جامعة منتوري  -كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير –رسالة دكتوراه 
 الجزائر 

دور الوساطة المالية في تنشيط سوق االوراق  2112الرحمن  / عبدالرحمن بن عزوز عبد7

ادية كلية العلوم االقتص– –رسالة ماجستير –المالية مع االشارة المالية لبورصة تونس
الجزائر-قسطنطينية  -جامعة منتوري–وعلوم التسيير   

م العلوكلية –رسالة ماجستير –سوق االوراق المالية في الجزائر  2117/عبير بوضياف 8

الجزائر   –قسطنطينية  -جامعة منتوري–االقتصادية وعلوم التسيير  
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المالية من حيث االيداء  لألوراقتقويم سوق الخرطوم  2114/ عثمان ابو ذر مجذوب محمد9

 –طوم جامعة الخر–االجتماعية كلية الدراسات االقتصادية و –رسالة ماجستير  –والفعالية 
 السودان 

المالية عند  لألوراقاختبار كفاءة سوق فلسطين  2117/ محمد يوسف عنتر الفالوجي 11

طينفلس–غزة –كلية التجارة الجامعة االسالمية  –رسالة ماجستير  –المستوى الضعيف   

بين القيمة السوقية لالسهم  قةالالعتحليل  2113/ عدي عباس عبد االمير الكريطي 11

جامعة الكوفة  –كلية االدارة واالقتصاد  –رسالة ماجستير  –وكفاءة السوق   

استخدام نماذج تقييم اسهم العادية لتحديد القيمة  2115/سعد الله محمد عبيد النعيمي 12

جامعة الموصل–كلية االدارة واالقتصاد  –رسالة ماجستير  –الحقيقية للسهم   
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 ثالثا /الدورات والبحوث 

مجلة اداء –كفاءة االسواق المالية في الدول النامية  2113/ بن حاسبين واخرون 1

الجزائر  2-العدد  /المؤسسات الجزائرية  

مجلة –دور نظرية االشارة في الرفع في كفاءة االسواق المالية  2111شوقي بورقيه / 2

الجزائر – 11-العلوم االقتصادية وعلوم التسيير/  العدد  

رة اختبار صيغة الكفاءة المتوسطة للسوق المالية الجزائرية للفت 2117/ جبار محفوظ 3

 –ول المجلد العاشر العدد اال–المجلة االردنية الهاشمية  للعلوم التطبيقية –( 1999-2114)

 الجزائر 

ى توالمالية على المس لألوراقاختبار فرضية كفاءة السوق  2111/ درويش جمعة مروان 4

الجامعة   22العدد-2-والدراسات  لألبحاثمجلة جامعة القدس  المفتوحة –الضعيف 

فلسطين–غزة –االسالمية   

مجلة الباحث  -متطلبات كفاءة سوق االوراق المالية 2111/صالح مفتاح  وفريدة معارفي 5

الجزائر  – 7العدد–  

 res.com-www.syrتاريخ كفاءة السوق الباحثون السوريون  2115/عزوز كنان 6

 

استكشاف مدى كفاءة سوق االسهم المحلية ودوره في  2115/ مركز البحوث والدراسات 7

 السعودية  –الغرفة التجارية الصناعية في الرياض  –دعم االقتصاد الوطني 

 –المالية  لألوراق دراسة الكفاءة السعرية لسوق دمشق 2113/ حازم موصلي السمان 8

 سوريا –العدد الثاني -29مجلد –مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

العدد الحادي -ابحاث اقتصادية وادارية  2112زهير غرايه زهير  و  محمدنبيل / هنى 9

 الجزائر–عشر 
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 رابعا /الكتب 

دار ابن االثير –التمويل الدولي مدخل في الهياكل والعمليات  2112/سرمد كوكب الجميل 1

 مطبعة جامعة الموصل -1ط-للطباعة والنشر 

–دار ابن االثير للطباعة والنشر –ادارة المؤسسات المالية  2112/ سرمد كوكب الجميل 2

 مطبعة جامعة الموصل 
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