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 وامتنان شكر 

 

ب لي عرفاناً  أ يطيب  والعرفا الجميل  الشكر  بكل  أتقدم  فترة  ن  بجانبي خالل  إلى كل من وقف  واإلمتنان  ن 

على كل    رغيد قصوعةوأخص بالشكر استاذي الكريم المشرف على هذا البحث الدكتور  إتمام هذا البحث  

ب  علّي  يبخل  لم  فهو   ,, البحث  هذا  أنهيت  حتى  واإلرشاد  والتوجيه  معلومة  الدعم  احتجته أي  وقت  وبأي 

  دكتور رغيد..جيبني .. شكراً جزيالً لك  وجدته ي  

 

الدكاترة واالساتذة الذين لم يبخلو علي بمعلومه او علم لكي اصل الى هذه كما أتقدم بالشكر والتقدير لكافة  

 المرحلة المهمه ,, 

 

األف المناقشة  لجنة  للسادة أعضاء  التقدير واإلمتنان  بوافر  بمناقشة  وأتقدم  الذين شّرفوني  البحاضل  ث  هذا 

 بمالحظاتهم وتوجيهاتهم الفعّالة وعلى دورهم الكبير في إثراء بحثي  

 

وامتناني   بشكري  وباالخص  وأشمل  الالمتناهي  الدعم  على  صباغ  محمد  االستاذ  الغالي  واخي  لصديقي 

 الدعم المقدم التمام هذا البحث ... 

 في اتمام هذا البحث المثمرة الدكتور فادي بطمان للدعم والنصائح كما اتوجه بالشكر الى صديقي 

 

االولى   العالمية  الشركة   .. البحث  هذا  في  الي  الكثير  اضافت  التي  شركتي   ... الثانية  عائلتي  أشكر  كما 

 لالستثمارات المالية ... متمثلة بكافة االخوة واالصدقاء ..

 

 تركة ..يع المشوالمشار الذين قضيت معهم أجمل أيام الدراسة شكراً جزيالً لجميع زمالء الدراسة الرائعين

 

 ً  شكراً لكم جميعا
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Abstract 

This study aims to study the impact of the results of financial statements on the  

trading volume of Islamic banks listed on the Damascus Stock Exchange . 

Where the researcher aimed to provide an analytical description and the 

quantitative approach was used to reveal the characteristics of the studied 

phenomenon, and the appropriate statistical analyzes procedures in this field. 

The study sample consisted of three Islamic banks listed on the Damascus 

Securities Exchange during the period 2016-2020, The banks that were studied 

are: Syria International Islamic Bank  - Cham Bank  -  Al Barakah – Syria 

The data was collected from reliable sources, website of Damascus Securities 

Exchange, the financial statements of the studied companies. The necessary 

financial analysis was conducted to extract the financial ratios for the study . 

The impact of the independent variables (Return on assets - Return on equity - 

Price to Earn ratio) on the volume of trading in the market was studied, and the 

study was conducted on each company separately. 

Then the study reached several results, the most important of which are : 

There is no statistically significant effect between the independent variables and 

the volume of trading at the level of each individual company and at the level of 

the Islamic banking sector listed in the Damascus Securities Exchange in full. 

And that the relationship is not significant and inverse between the independent 

variables and the volume of trading on the shares of Islamic banks listed on the 

Damascus Securities Exchange . 

The researcher believes that these results are logical and conform to reality in 

light of the level of efficiency and trading conditions in the Damascus Stock 

Exchange. As the announcement of positive or negative financial data does not 

affect trading volumes, due to the tendency of investors to make a single 

investment decision (either buying or selling) and thus the condition of trading 

with the presence of a seller and a buyer is not fulfilled . 
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 ص البحث خلم

 

المدرجة االسالمية    المصارفنتائج البيانات المالية على حجم تداول    أثرتهدف هذه الدراسة إلى دراسة  

حيث هدف الباحث إلى تقديم وصف تحليلي وتم استخدام المنهج الكمي    في سوق دمشق لألوراق المالية.

   .مجالالمناسبة في هذا ال ةالتحليالت االحصائي، وإجراءات للكشف عن خصائص الظاهرة المدروسة

الفترة  وقد   المالية خالل  بنوك إسالمية مدرجة في سوق دمشق لألوراق  الدراسة من ثالثة  تكونت عينة 

 سورية  –بنك البركة  -بنك الشام  - اإلسالميبنك سورية الدولي هي و   2016-2020

البيانات من مصادر  تم   د ة و ي روسالموقع هيئة االوراق واالسواق  ك  موثوقة،تجميع    لألوراق مشق  سوق 

  ،المالية

 و   الربح(نسبة السعر الى    –العائد على حقوق المساهمين    –العائد على األصول  )  كل من  عالقةتم دراسة  

في   التداول  المص  سوق،الحجم  القطاع  اجمالي  وعلى  حدى  على  شركة  كل  على  الدراسة  رفي  وتمت 

 : نتائج أهمها  ثم توصلت الدراسة إلى عدة االسالمي.

نسبة السعر الى   –العائد على حقوق المساهمين    –العائد على األصول  )بين    تباطعالقة ارانه ال يوجد  

االسالمية   الربح( المصارف  قطاع  مستوى  وعلى  حدى  على  شركة  كل  مستوى  على  التداول  وحجم 

 بشكل كامل. المدرجة

معنوييالتأثوان   وغير  سلبي  هو  الت  ر  وحجم  المستقلة  المتغيرات  على  بين  المصارف   أسهمداول 

 . ةاالسالمي

مستوى كل  فرق جوهري بين حجم التداول قبل وبعد نشر البيانات المالية على    م وجود عد   باإلضافة إلى

االسالمية المصارف  قطاع  مستوى  وعلى  حدى  على  األالم  شركة  سوق  في  الماليةدرجة  بشكل    وراق 

 كامل.

 : ها من بين عدة توصيات  تم اقتراح في ضوء النتائج 

المالية   -1 المبذوله من قبل هيئة االوراق  الجهود  المالية   وق دمشقس واستمرار  الوساطة    وشركات 

مما يؤدي الى انتشار ثقافة االستثمار المالي  والوعي االستثماري   وتعريفية  بإقامة دورات تدريبية

 بشكل اكبر وهذا ينعكس على احجام التداول. 

ف -2 تدريبية  برامج  إلقامة  الجهود  وت تكثيف  للمستثمرين  المالي  التحليل  مجال  قدرات ي   طوير 

   .اليينملالمحللين ا

ال -3 المزيد من  بذل  للتحولضرورة  العائلية  الشركات  دمشق لحث  إدارة سوق  قبل  إلى   جهود من 

 . زيادة عدد االوراق المالية المدرجة في السوق األمر الذي من شأنه شركات مساهمة
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 المنهجيالقسم  –الفصل األول 

 مقدمة لا

المالية  تعتبر   الدولة وحقيقة  ةآمرسوق األوراق  الشركات   أوضاع   تعكس واقع األوضاع االقتصادية في 

 . ةسوق األوراق الماليفي  ةجرد الم

من  و التداول  حجم  سواء،  يعد  حدا  على  الفني  والمحلل  العادي  لمستثمر  بالنسبة  المهمة  المؤشرات 

بأ   ةقمعالمت  فالدراسات  تتمتع  التداول  ابحجم  األسواق  في  خاصة  فاألسهمية  تقللمالية،  األكثر  في  هم  باً 

 التعامل   ريةافاستمر  المستثمر،  ذلك  نظر  ةهوج  من  االقتناء  حيث   من  اً خطر  األكثر   مه األس  يه  اهأسعار

ه  فإن  التاليبو   ت ومؤسسا  داً اأفر  مينهالمسا  من  لكثير  االقتناء  في  الرغبة  توليد   في   مانهم  عامالن  والسيولة

   .مهاألس اقتناء في العامة الرغبة مدى ىل ع د جي مؤشر ما شركة مهأس تداول حجم بأن القول يمكن
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 مشكلة الدراسة

، سيقتصر الباحث في هذا البحث على دراسة  سوق األوراق الماليةنظراً لوجود عوامل عديدة تؤثر على  

التداول  جتائ ن  أثريل  حل وت المالية على حجم  المالية،   بالتطبيق على سوق دمشق  كلذ و،  البيانات  لألوراق 

عامل األكثر أهمية في ال  هيلمام بجميع العناصر من جهة، وكذلك ألن البيانات المالية  لة اإلستحاوذلك ال

دراسة بشكل خاص، وذلك ألن االسواق المالية تتصف بالتقلبات الكبيرة التي تحدث بها، ما يجعلها على ال

الدولية بصفة  الية  ق المت التي تواجه سوق األورافهي تعتبر من أهم المشكال  ،ةدرجة عالية من الخطور

 السوق السورية بصفة خاصة وعامة  

 التالي:  االساسي وستحاول الدراسة اإلجابة على السؤال

  اسهم المصارف االسالمية المدرجة تداولللمصارف االسالمية على حجم بيانات المالية لاج نتائ   أثر ماهو

 ؟  2020الى عام    2016 عام ة منالفترخالل  في سوق دمشق لألوراق المالية

 ذي يتفرع عنه االسئلة الفرعية التالية : وال

اسهم المصارف  تداولمصارف االسالمية على حجم  العائد على األصول في الج نتائ   أثر ماهو -

 ؟ 2020الى عام    2016  عام ة منالفترخالل  في سوق دمشق لألوراق المالية االسالمية المدرجة

اسهم  تداولعلى حجم  مصارف االسالمية الي ف حقوق المساهمينالعائد على ج نتائ   أثر ماهو -

الى    2016 عام  ة منالفترخالل  في سوق دمشق لألوراق المالية المصارف االسالمية المدرجة

 ؟  2020عام  

اسهم  تداولعلى حجم   ف اإلسالميةفي المصار   P/Eنسبة السعر الى الربح ج نتائ   أثر ماهو -

الى    2016 عام  ة منالفترخالل  راق الماليةفي سوق دمشق لألو المصارف االسالمية المدرجة

 ؟  2020عام  

 : أهمية البحث 

  ستثماري المشروع اال، و نجاح أو فشل  ثماريةواالست  تمثل عملية اتخاذ القرارات جوهر العملية اإلدارية 

تعتمد  و  المسؤولين،  اتخاذها من طرف  يتم  التي  القرارات  بمدى رشادة  القرارات    مرتبط  اتخاذ  عملية 

المعلومات المحاسبية    إن  ، و  الوقت المناسب   علومات المناسبة و فيجة األولى على مدى توفر المبالدر

مالءمة   المحاسبية  المعلومات  تكون  ٔان  يجب  لذا  المناسب.  الوقت  في  قدمت  ٕاذا  ٕاال   , مناسبة  تكون  ال 

في قراراتهم. فمن البديهي  لمتخذي القرارات متاحة لهم في الوقت المناسب قبل ٔان تفقد قدرتها في التأثير  

الحاج عند  المعلومات  تتوافر  لم  ٕاذا  فٕان  ٔانه  معروف  هو  وكما   , القرار  في  تأثير  لها  يكون  فلن   , ٕاليها  ة 
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ٔاساس   على  بها  التنبٔو  يتم  مثال  السوق  فٔاسعار  والمال؛  التجارة  عالم  في  سريعًا  قيمتها  تفقد  المعلومات 

البيان ٔان  التنبٔوات المستقبلية . ولكن مع مرور تقديرات المستقبل. كما    ات عن الماضي تساعد في ٕاجراء 

الوقت , وعندما يصبح المستقبل هو الحاضر , تصبح معلومات الماضي وبشكل متزايد غير مفيدة التخاذ  

 ( 11, س   2013)حميدات ,.1القرارات

 : خالل  من ةساالدر ميةهأ تنبع

النظري  - : االهمية  دمعلى      ة  سوق  ان  لالوراعتبار  هشق  المالية  ناشئ  اق  سوق  عدد   و  وان 

واالبح محدود  الدراسات  هو  الدرااث  هذه  تفان  التي  الدراسات  عدد  من  تزيد  مشاكل بحسة  ث 

تخاذ عد في عملية اوالتي تساالمؤشرات المهمة  و من  ه م التداول  حجالسوق , باالضافة الى ان  

 . القرار االستثماري

 فية  الماليلألوراق    دمشق  سوق  في  ينلوالمتعام  تمينهالم  ةمساعد   في  اهدور   همية العملية :األ -

المالية    بات لتقال  كانت   إذا  فيما  لمعرفة  المناسبة،  ماتهقرار  اتخاذ  البيانات  نتائج    العوامل  منفي 

 أن الممكن من التي المخاطر وتجنب  االعتبار، بعين اهأخذ  يجري كي التداول، حجم ىلع المؤثرة

  كمقياس  المستثمرون  اهإلي  جأليوالتي    االستثماري   رهالقر  اتخاذه  أثناء   المستثمر  اهل  عرض تي

 .السوق حالة عن  يعبر وصفي

 :  أهداف البحث 

 : ي لي ما ىل ع التركيز إلى البحث  دفهي

لبيانات المالية على حجم التداول في سوق دمشق لألوراق  ل  معنوي  أثرتوضيح ما إذا كان هناك   .1

 المالية.

في    رثأ  بيان .2 فالبيانات  نتائج  التغيرات  التغيرات  على  دمشق  المالية  سوق  في  التداول  حجم  ي 

 المالية.  لألوراق

 . المالية قالألور دمشق سوق في التداول حجم أثر عن  يعبر الذي األمثل المقياس اختيار .3

 البيانات على حجم التداول قبل وبعد اصدار البيانات المالية.  أثرمقارنة  .4

البيانات  تن  يف  بات لالتق  سةادر .5 لائج  في  المالية   خالل  من  المالية،  قالألور  دمشق  سوقلشركات 

البيانات    بات ل تق  دور  ىلع  الحصول  أجل  من  بيرسون  معامل  و  –(  T Test)  نموذج  استخدام

 .التداول حجم ىلع التأثير فيالمالية 

 
 ١١الثانية، عمان، االردن، ص: ",الورقةACPA( "منهاج محاسب عربي قانوني معتمد ٢٠١٣حميدات, جمعة,)  1
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 فرضيات الدراسة 

إلى   الدراسة  فرضيتهدف  االولى  تينرئيسي تين  اختبار  الرئيسية  الفرضية  عن  فرضيات   ويتفرع  ثالث 

 : فرعية 

 

 :  ئيسية االولى ة الرالفرضي -

حجم التداول ، ويمكن التحقق من   ولبيانات المالية  المتضمنة في القوائم المالية  انتائج  عالقة بين  يوجد  ال

 .التحليليةهذا الفرض من خالل الدراسة 

 : إلى ثالث فروض فرعية  يةالفرض تم تجزئة 

 .حجم التداول و  ولصلعائد على األا عالقة بين يوجد  ال ى:األول ةالفرعي يةالفرض

 .حجم التداول و لعائد على حقوق المساهمينن اعالقة بييوجد  ال  ة:الثاني ةالفرعي ةيالفرض

 .حجم التداول و  نسبة السعر على الربح  نعالقة بي أثريوجد  ال  ةالثالث ةالفرعي يةالفرض

 

 الفرضية الرئيسية الثانية :  -

 .نتائج البيانات المالية  جم التداول قبل وبعد نشربين متوسطي حجوهري  قفر اليوجد  

 منهجية الدراسة  

التحليلي   الوصفي  المنهج  استخدام  المستخدم  (Descriptive Methodology)تم  المنهج  في   ألنه 

يانات  اما الدراسة التحليلية فقد تم اخذ البع من الدراسات  ع هذا النوإحصائيا م  ويتالءمماثلة،  الدراسات الم

 . SPSSو برنامج   المالية وتم تحليلها باستخدام برنامج االكسل لألوراقدمشق  من سوق
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 ) دراسة حالة (   اسةينة الدرمجتمع وع

لمالية والتي  ا  لألوراقلى كافة المصارف االسالمية المدرجة في سوق دمشق  ة المدروسة ع اقتصرت العين

 هي:  وشركات  3دها ق المصرفي السوري وعد وفي الس العاملة ةيتشمل كافة المصارف االسالم

 بنك سورية الدولي االسالمي. -1

 بنك الشام االسالمي.  -2

 . المياإلسبنك البركة  -3

بالذكر الجدير  اقتصر  ومن  الدراسة  المدققة  أن  النهائية  المالية  التقارير  على  المدروسة  ت  بعد  للشركات 

وقد  البيانات  توافر  شرط  عامي  يبة  د تالمم الفترة في المالية ريرالتقا عن سنوية بيانات  اخذت تحقق  ن 

 . 2020و  2016

 القطاع  اسم الشركة  م الرق

 بنوك سورية -البنك العربي 1

 بنوك االئتمان األهلي اي تي بي بنك  2

 بنوك بنك بيمو السعودي الفرنسي  3

 بنوك بنك سورية والمهجر  4

 بنوك المصرف الدولي للتجارة والتمويل  5

 بنوك لي اإلسالميبنك سورية الدو 6

 بنوك رية وس -سولبنك بيب  7

 بنوك ة سوري  -وطنيبنك قطر ال 8

 بنوك سورية -بنك األردن  9

 بنوك سورية والخليج بنك  10

 بنوك بنك الشرق 11

 بنوك سورية  -فرنسبنك  12

 بنوك بنك الشام 13

 بنوك سورية -بنك البركة  14

 تأمين  الشركة المتحدة للتأمين 15

 ن ي متأ ب وأر -سورية الدولية للتأمين لا 16

 تأمين  لوطنية للتأمين الشركة السورية ا 17

 تأمين  التكافليشركة العقيلة للتأمين  18

 تأمين  االتحاد التعاوني للتأمين  19

 تأمين  الشركة السورية الكويتية للتأمين  20

 خدمات  الشركة األهلية للنقل  21

 خدمات  عالن والتسويق المجموعة المتحدة للنشر واإل 22

 زراعي نماء -ارات ندسية الزراعية لالستثمهلا ةكرالش 23

 صناعي لصناعة الزيوت النباتيةالشركة األهلية  ٢٤

 صناعي شركة اسمنت البادية  ٢٥

 اتصاالت  شركة سيريتل موبايل تيليكوم ٢٦

 اتصاالت  سوريا  MTN شركة ٢٧
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 البيانات مصادر جمع 

فال  د اعتم جمعباحث  والثانوية،    ي  األولية  المصادر  على  التحليل  إلجراء  الالزمة  والمعلومات  البيانات 

مصدر    طييغحيث   المعلومات  كل  من  المجزء  تمثلت  فقد  المالية  والبيانات،  بالتقارير  األولية  صادر 

التداول   للق  اليوميوبيانات  السنوية  المصرفيوالتقارير  األوراق  طاع  وهيئة  الشركات  تنشرها  التي   ،

ثانوية، فقد تم الحصول  لألوراق المالية، أما مصادر المعلومات السوق دمشق  السورية و   األسواق الماليةو

 .ات عن مكونات الدراسةية التطبيق ويوفر المعلومعليها من خالل تغذية الفصول السابقة بما يخدم عمل

 

 الدراسات السابقة 

التداول   تحتويه من معلومات على  لمالية وماالقوائم ا  نتائج  تعددت الدراسات التي تناولت أثر نشر

 جهة،   من  تأثيرها  وقوة  ةقالعال  طبيعة  عن  للكشف  محاولة  فيبشكل عام في سوق األوراق المالية  

 . ثانية  جهة من االستثمارية قراراتهم اتخاذ  عند   المستثمرين تساعد  نتائج إلى الوصول وإلى

 الدراسات هذه  ومن

 

بعن  2Salehi  2015دراسة   .1 تأثوهي  الشركات  وان  تداول  حجم  على  المالية  المؤشرات  ير 

 .طهران  المدرجة في بورصة

 

فاعل  تقييم  الدراسة  على  راشؤالم  ةيهدفت  المالية  بورصة  67ل  اوتد حجم  ت  في  مدرجة    شركة 

. باستخدام االنحدار الهرمي المتعدد لفحص 2014/3/20إلى    2010/ 3/ 21طهران خالل الفترة  

ب   والعالقة  فرضية،  واألداء كل  السيولة  مؤشرات  أن  إلى  النتائج  تشير  والتداول،  النسبة  بين 

مال الشركة التي لها أكبر   أسر  لنسبة األكبر منن اأ   ىلئج إا تكما تشير الن  .مرتبطة بحجم التداول

 تأثير على حجم التداول. 

 

 

 

 

 
2 Salehi, Mahdi, (2015) The Effect of Financial Indicators on Trading Volume of the Listed Companies on the Tehran 

Stock Exchange Department of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran  
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سكيك .2 وحجم  2010  3دراسة  السهم  سعر  على  المرحلية  المالية  التقارير  أثر     . تداول لا  بعنوان 

 

  ة المرحلي   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر المعلومات التي يتم اإلعالن عنها في التقارير المالية

المحاسبية    إلضافة إلى تحديد درجة أهمية المعلومات التداول، باالسهم وحجم  الً من سعر  كعلى  

يتوقع   التي  البنود  من  بند  كل  أهمية  وبيان  للمستثمرين  بالنسبة  التقارير المرحلية  في    نشرها 

الدراسة على   المدرجة في سوق فلسطين لألوراق   28المرحلية، وقد تمت  الشركات  شركة من 

الدراس  ية،لاالم إلى وجود  وخلصت  المرحلية مع   تغير في سعرة  المالية  القوائم    السهم عند نشر 

ً  التداول حجم بقاء  .ثابتا

 

 باستخدام   القوي  شبه  المستوى  عند   عمان  بورصة  كفاءة  اختبار  بعنوان   2010  4مطر   دراسة .3

 . المالية القوائم بنشر المتعلقة المعلومة

 

  معرفة   خالل  من   وذلك  القوي،  شبه  المستوى  عند   عمان   ة بورص  ةكفاء  اختبار   إلى  الدراسة  هدفت 

 التداول  بيانات   الباحث   استخدم  وقد   عادية،  غير  عوائد   تحقيق  في  المالية  القوائم  عن  اإلعالن  أثر

ً   25  ةلمد   اليومية  المدرجة  الشركات   من  شركة   62  على  الدراسة  وتمت   اإلعالن،  وبعد   قبل  يوما

  عوائد   تحقيق  في  المستثمرين  د اعتس  ال  المالية  القوائم  نا  إلى  الباحث   وتوصل   عمان،  بورصة  في

 العوائد   ان  إلى  الدراسة  أظهرت   كما  األحيان،  بعض   في  تحقيقها  إلمكانية  نفيه  عدم  مع  عادية  غير

ً   تختلف  ال  األردنية  للشركات   المالية  القوائم  نشر  يوم   في  يةالعاد   غير   تم   ما  إذا  الصفر  عن  معنويا

  المالية   القوائم  نشر  يوم  في  العادية  غير  العوائد   نإف  المطلقة  القيم  حالة  في  أما  ،الفعلية  القيم  اخذ 

  صف تت  الجديدة  المعلومة  معاألسعار    تجاوب   سرعة  أن  الدراسة  أظهرت   وقد   الصفر،  عن  تختلف

 . المالية القوائم نشر تلي التي األيام في عادية غير عوائد  لظهور نظراً  وذلك  بالبطء

 

 
 .  فلسطين ، الجامعة اإلسالمية غزة،، رسالة ماجستير غير منشورة"لأثر التقارير المالية المرحلية على سعر السهم وحجم التداو( "2010)  ي عمر،ك، هانسكي3

 
، ماجستير غير منشورة رسالة ، "عمان عند المستوى شبه القوي باستخدام المعلومة المتعلقة بنشر القوائم المالية صةكفاءة بور "  (2010، ) مطر، خليل، اختبار 4

 . جامعة آل بيت، عمان
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الع .4 عبد  م  0620  5ل ادراسة  استخدام  أثر  المابعنوان  التقارير  العوائد علومات  على  المرحلية  لية 

 وحجم التداول غير العاديين لألسهم.

 

  من   كالً   على  المرحلية   المالية  القوائم  بنشر  قة المتعل  المعلومة   أثر  اختبار  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

  بورصة   في  المدرجة   ت شركالاأسهم    على  الدراسة  تطبيق  تم  وقد   تداوالته،   وحجم  السهم  سعر

  المالية  القوائم  نشر  تاريخ  حول  المدرجةلألسهم    التداول  معدل  ارتفاع  الدراسة  ظهرت ، وأعمان

  يعتمدون   المستثمرين  وأن  المرحلية،  المالية  مللقوائ  معلوماتي  محتوى  وجود   بينت   كما  المرحلية،

 غير   د عوائ  تحقيقإمكانية    ةراسالد   ت نبي  كما  المتاحة،  االستثمارية  البدائل  بين  اضلةفالم  في  عليها

 . المرحلية المالية القوائم في الواردة المحاسبية المعلومات  على باالعتماد   عادية

 

  Accounting Disclosure)(The Value Ofبعنوان  6Rashed-AL 2002دراسة  .6

عناصر   أهمية  قياس  إلى  الدراسة  خاص هدفت  بشكل  للمستثمرين  المحاسبي  اإلفصاح 

الد خولمست عامبيانامي  بشكل  المالية  أظهرت  ت  حيث  أهمية  ،  المحاسبي  اإلفصاح  ان  الدراسة 

المعلوم المستثمرين يستخدمون  ان  بينت  المستثمرين، كما  ات  كبيرة وتأثير مباشر على قرارات 

 ة.المحاسبية المنشورة في اتخاذ وتقييم قراراتهم االستثماري 

 

الراشد .7 ال  1999  7دراسة  أهمية  بعنوان  والمح  لومات عموهي  كفايتهااسبية  قرار  مدى  ات  لخدمة 

 االستثمار في األوراق المالية

الكويت   سوق  في  المنشورة  المحاسبية  المعلومات  كفاية  مدى  قياس  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

خلصت  لألور وقد  المستثمرين،  على  تأثيرها  ومدى  المالية  المعلومات اق  أن  إلى  الدراسة 

الش تنشرها  التي  الكرالمحاسبية  السكويتيات  حاجة  تلبي  ال  أة  حيث  الكويتية،  المستثمرين  ن  وق 

يعتمدون   ال  فهم  وبالتالي  المعلومات  هذه  بكفاية  يعتقدون  ال  عادية  غير  عوائد  بتحقيق  المهتمين 

 تحقيق عوائد غير عادية.   عليها في

 
  جامعة عمان، ،رتيرسالة ماجس ،"لألسهم العوائد وحجم التداول غير العاديينر استخدام معلومات التقارير المالية المرحلية على أث( " 2006) عبد العال، رامي،  5

 . بيت آل

 
6 Al-Rashed. Wael, (2002) “The value of accounting disclosure: Investors' perception., Journal of Accounting &  

Administrative Sciences”, Vol 18, No 2. 

 
، المجلد  المجلة العربية للمحاسبة، "رات االستثمار في األوراق الماليةرا أهمية المعلومات المحاسبية ومدى كفايتها لخدمة ق"  (1999)  الراشد، وائل ابراهيم، 7

 . ولعدد األالثالث، ال
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 النظريالفصل الثاني القسم 

 

 8  سوق األوراق المالية  تعريف

السوق المالية، مثل أي سوق، هي مكان للتبادل بين البائعين و المشترين. زيادة على ذلك و كما هو الحال  

ل بمنتوجات  بيع و الشراء حسب مستوى العرض و الطلب. و يتعلق هذا التباد في أي سوق، تحدد أثمنة ال

 .أو بأدوات مالية

البائعون أو الوحدات االقتصادية التي تكون في حاجة إلى سيولة، و المعروفة بوحدات اقتصادية في حاجة 

 .ا التنمويةإلى تمويل، هم في الغالب مقاوالت أو دولة تبحث عن السيولة من أجل تمويل مشاريعه

لديها التي  الوحدات االقتصادية  أو  المشترون  اقتصادية    أما  المعروفة بوحدات  السيولة، و  لها  فائض في 

قدرة على التمويل، هم على العموم مدخرون أو مستثمرون لهم رغبة في االستثمار في مشاريع المقاوالت 

 أو مشاريع الدولة، إما بقرض المال أو بأن يصبحوا شركاء.    

 9  أهمية سوق األوراق المالية

تؤديها للمستثمرين سواء كانوا شركات  هام التي  اً من المخالل عدد   من  ةيالمال  قتكمن أهمية سوق األورا

 . أعمال أم أفراد وكذلك المهام الخاصة باالقتصاد الوطني

 

لألفراد أو للشركات الخاصة التعامل في األوراق المالية من خالل شراء وبيع األسهم او السندات   .1

من السعر الحقيقي  ق  حق بها عن طريق الت  تعقد   التي  ت اكما أنّها تضمن سالمة العملي  ،أو للحكومة

 لألوراق والتأكيد على تنفيذها.

حيث يمتاز بمرونة التعامل وسهولة الشراء   ،سوق األوراق الماليةاستثمار رؤوس األموال في   .2

م أي  استثمار  وإمكانية  قصرت والبيع  أو  طالت  مدة  وألي  وجود   ،بلغ  إلى  الحاجة  عدم  وكذلك 

لد  خاصة  شر المس  الشخص   ىخبرة  أي  أسهم  في  ويستفيتثمر  نجاحهاكة  من  من   ،د  يستفيد  كما 

 ارتفاع أسعار األسهم نتيجة تقدم أعمال الشركة. 

طمأ .3 حالة  لخلق  المتغيرات  مع  التكيف  على  القادرة  التشريعية  او  التنظيمية  األطر  نينة إيجاد 

لى خلق جو الثقة  ي إد ؤلذي ياوويوفر الحماية الالزمة لحقوقهم ولجميع المتعاملين    ،للمستثمرين

ليست محض رغبة عابرة وال هي  سوق األوراق المالية  أوضح إلتون أن    السوق المالي، وقد   في

وقد نشأت نتيجة    ،نتيجة صدور قرار من السلطات المختصة، بقدر ما هي حاجة أساسية وهامة

 ، األمني  ذلككو نقدي  ل اتوافر مقومات رئيسة وأساسية مثل الحد األدنى من االستقرار السياسي و

 
    https://www.ammc.maغربية لسوق الرساميل :موقع الهيئة الم 8

9 Bodie Z, kane, (1995) ”et Marcus AS essentials of investments”, times minor higher education group, inc Chicago USA, 

1995, p54 

https://www.ammc.ma/
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ال  وهو ضروري األجنبية  لتشجيع  األموال  واستقطاب رؤوس  المالية  مستثمرين  األوراق  لسوق 

 .وتدفقها إلى األسواق المالية في الدولة

 . س األموال فيهاوضوح وشفافية الخطة االقتصادية للدولة وتحديد دور رؤو .4

 ة. اديصتوى اقد جخلق المشاريع التي تستوعب رأس المال في السوق وذات  .5

ال .6 البيئة  المصرفية  إيجاد  القروض مالية  وتوليد  المدخرات  بخزن  تسمح  والتي  المتكاملة 

 للمستثمرين، ويمكن ذلك عن طريق توفير المؤسسات المالية والمصرفية. 

 ن والمتعاملين وكذلك الوسطاء في السوق. إيجاد الشبكة الفعالة من المستثمري .7

 لية.الما قلألورا الشفافية في الشركات المصدرة .8

 10ألوراق المالية ن سوق دمشق ل لمحة موجزة ع

افتتح في العهد حيث  حديث  المالية سوقاً  لألوراق  دمشق  الغاية       2009-03-10     يعتبر سوق  وكانت 

والمدخرات   االستثمارات  الالزم استقطاب  التمويل  وتوفير  والخارج  الداخل  من  واألجنبية  الوطنية 

االستثمارية،   الشركلاشجيع  ت وللشركات  على  العائلية  مساات  شركات  الى  لزيادة  تحول  وذلك  همة، 

الية، وبالتالي اإلنتاجية للشركات، ولتوفير الشفافية في قوائمها المالية وفي إفصاحاها عن  اإلمكانيات الم

 .ي، باإلضافة الى جذب المدخرات العائلية وحمايتها من ظاهرة جامعي األموالا المالهأدائ

م وضعف حجم التداول، وقلة عدد المالية يتصف بصغر الحجبأن سوق دمشق لألوراق    لع يقوقاولكن الو

شركة مساهمة حالياً    27يحتوي السوق على  حيث  المساهمين، وقلة الخيارات االستثمارية، وعدم تنوعها  

كما   ،ةماليشركة مساهمة ذات طابع مالي مما يجعل السوق أكثر حساسية لألزمات ال 19منها    2022في  

الطلب على األصف  تي المالية، بسببتدني  الدخل وراق  الثقافة االستثمارية، وانخفاض معدالت  ب ضعف 

 .النقدي الحقيقي المتاحة، وهروب رؤوس األموال في الفترة األخيرة

 البيانات المالية : 

لمالية  إن كلمة بيان أو كشف أو قائمة هي عبارة عن إعالن عن شيء يعتقد أنه صحيح وحقيقي والقـوائم ا

أنه حقيقي، ويتم إيصاله للمهتمـين بـه معبـرا عنـه بلغـة النقود،لذلك   بهذا المعنى هي إعالن عن ما يعتقد 

فإن المحاسبين عند إعدادهم للقوائم المالية فهم يصفون بلغة مالية وضعية أو موقف المـشروع والذين  

 لفترة، والفترة قد تحدد كما هـو شـائع يعتقدون أنه يمثل بعدالة النشاطات المالية التي تمت خالل ا

 
 ارير الدورية قالوراق المالية والتدمشق لوق من االطالع على موقع س الباحث وتأليف تجميعمن  10
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بسنة مالية كاملة، وقد تغطي هذه القوائم فترات أقل كنصف سنة أو ربع سنة وهكذا؛ إن المنتج النهائي  

ألي نظام محاسبي هو القوائم المالية وهي عبارة عن تقارير تقدم إلـى المهتمـين بأمور المشروع سواء  

المحاسبة المالية وتعكس   ئيـة لنظـامك تعتبر القوائم المالية النتيجة النها كانوا داخل أو خارج المشروع، لذل

 . خالصة المراحل المحاسبية السابقة من تسجيل و تبويب و تلخيص 

 تعتبر التقاريرالمالية المنشورة من قبل الشركات المادة األساسية للتحليل المالي، وهي مصدر مهمـا و

لي ويعتمد عليها متخذو القرارات والمـستفيدون وهـي  ها المحلل المامن مصادر المعلومات التي يلجأ إلي

اإلطار العام األوسع الذي يضم القوائم المالية والمعلومات غير المالية التي اليمكن اإلفـصاح عنهـا فـي  

 ى القوائم، كما تحتوي هذه التقاريرعلى تقارير مجلس اإلدارة والمدقق الخارجي للحسابات، باإلضـافة إلـ

 11لتفصيالت المكملة للقوائم المالية اإليضاحات وا

 –قدية التدفقات النقائمة  –الدخل قائمة  –تقارير التالية : قائمة المركز المالي وتتكون البيانات المالية من ال

 . ن حقوق المساهميقائمة 

 المالية  النسب

وشيوعانتشاراً  األساليب  أكثر من المالية النسب  بأسلوب  المالي التحليل يعد  أقدم   من  المالية  فالنسب  اً 

على  الحصول  في  تساعد  فهي  عشر  التاسع  القرن  الى  استخدامها  تاريخ  ويعود  المالي  التحليل  أدوات 

ناصر الظاهرة في القوائم  قات بين قيم العأة فهي تدرس العالع المنشعلى وض   مكمؤشرات تمكن من الح

 المالية  

 المالية بأنها: ويمكننا تعريف النسبة 

عالقة بين متغيرين أحدهما يمثل البسط واآلخر يمثل المقام تعبر عن العالقة بين عنصر أو عدة عناصر 

 . للمنشأة ةوعنصر آخر أو عدة عناصر أخرى من القوائم المالي 

هم  فنحن نستطيع وضع عدد كبير من النسب المالية ولكن المالمالية قد تبدو سهلة  ان عملية إيجاد النسب  

النس الداللة  هو وضع  ذات  تقويم وضع  ب  تساعد على  فتقدم معلومات  للتفسير والتعليل  قابلة  تكون  التي 

 .المنشأة واتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة

 

 
11 Bernard Raffournier ,Axel Haller, Peter Walton, (1997) ,  "Comptabilité internationale ,Librairie  
Vuibert,Paris ",p41 
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 ة ي لأنواع النسب الما

اء حسب مصادر المعلومات او حسب طبيعة البيانات  لمالية لها عدة أسممتعددة من النسب ا  أنواعهناك  

 ما يلي كن تصنيفها كمد عليها ويمالتي تعت

 على أساس تركيبة النسبة  .1

 النسب البسيطة: تدرس العالقة بين عنصرين من عناصر القوائم المالية. 

بين أك البسة من المن نسب  رثالنسب المركبة: تدرس العالقة  المالية  ة وتظهر أهمية هذه يطنسب 

 لمالية. النسب في اظهار العالقة الشمولية بين عناصر القوائم ا

 مصادر المعلومات  أساسعلى  .2

 النسب المالية لقائمة المركز المالي.

 النسب المالية لقائمة التدفقات النقدية. 

 النسب المالية لقائمة الدخل. 

 ية مختلفة.صر من قوائم مالمالية تجمع عنا  اضمن نسبلطة وتت تخالنسب المالية الم

 على أساس طبيعة البيانات  .3

 ئم المالية للفترة الحالية أو لفترات سابقة. ن واقع القوانسب مأخوذة منسب مالية فعلية: وهي 

والنسب  الفعلية  النسب  به  تقارن  كأساس  تستخدم  مسبقا  معدة  نسب  وهي  معيارية:  مالية  نسب 

 ية راالمعي

مجاالت تقييم أداء الشركة، وهي النسب المستخدمة في نسب المالية من حيث  لذلك يمكن تقسيم ال  ضافةباإل 

 ث تقسم كما يلي: ة المالية حي ب كتب اإلداراغل

 نسب االنتاج  - نسب النشاط المالي - نسب الرفع المالي - نسب الربحية - نسب السيولة

 نسب الربحية 

قيا الربحية  دراسة  ال  ستعني  اقدرة  تبين    لكسبيةمنشأة  كفاءةوهي  بها    درجة  قامت  التي  العمليات  انجاز 

زمنية   فترة  خالل  االمنشأة  مؤشر  ويلقى  كبيرمعينة،  اهتماما  المالكين  لربحية  قبل  من  وخاصة  اً 

والمستثمرين الجدد كون الربحية من اهداف أي نشاط استثماري واقتصادي، ويمكن دراسة الربحية من 

 ا: ن نسب الربحية همنوعين م يز على  كرخالل الت

 ربحية المبيعات  .أ

م الى  وتهدف  للمنشأة  االيرادية  القوة  أيضا  المنشأة عوتسمى  قدرة  من عرفة  األرباح  توليد  خالل    لى 

 المبيعات وتدرس ربحية المبيعات من خالل ما يلي 
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 هامش مجمل الربح   .1

 وتحسب هذه النسبة كما يلي: 

  =  الربح مجمل هامش

 تكلفة البضاعة المباعة   –ت لمبيعاصافي ا الربح = مجمل ان حيث 

هذه   المبيعات عوتبين  الواحدة من  الوحدة  مقدرة  وتعتبر هذه النسبة  األرباح،  لى خلق وتوليد مجمل 

وكلما ال للمنشأة  األساسي  التشغيلي  النشاط  نتيجة  تعبر عن  ألنها  األداء  لتقويم  عالية  داللة  ذات  نسبة 

 بيا للمنشأة ذلك مؤشراً إيجا ة اعتبره النسبذ هارتفعت 

 ر بالعوامل التالية المبيعات نجد ان هامش الربح اإلجمالي يتأث وعند النظر الى المبيعات وتكلفة

 التغيرات في سعر المبيعات 

 التغيرات في تكلفة االنتاج 

 التغيرات في حجم المبيعات 

 هامش ربح النشاط .2

 ويحسب كما يلي: 

 صافي =   هامش ربح النشاط

 قدرة الوحدة الواحدة من المبيعات على توليد األرباح قبل حسم الفوائد والضرائب النسبة م وتبين هذه

 

 هامش صافي الربح  .3

 

 وتحسب هذه النسبة كما يلي: 

 نسبة ربحية المبيعات )هامش صافي الربح( =  

وااليرادات   قات نفال  اخذ  بعد  الدخل قائمة يف يظهر  الذي الربح صافي بين العالقة النسبة هذه وتبين

 غير التشغيلية وبعد طرح الضرائب والفوائد مع صافي المبيعات 

 مستثمرة: موال الربحية األ .ب 

المستثمرة.  األموال  من  األرباح  خلق  على  المنشأة  في  اإلدارة  قدرة   وتقيس 

كية ومعدل العائد على للمحقوق ا  العائد علىومن اهم هذه النسب معدل العائد على األصول ومعدل  

 االستثمار. 

 معدل العائد على األصول  .1

 وتحسب هذه النسبة كما يلي: 
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  ل=  معدل العائد على األصو

 وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك مؤشراً إيجابيا. 

بداية ي  صول فألان صافي الدخل يتولد خالل فترة مالية لذلك فانه من غير المناسب استخدام اجمالي ا

د على األصول باستخدام متوسط صافي  رة المالية، لذلك يتم حساب العائو في نهاية الفتلفترة المالية ا ا

 صول الذي يقاس كما يلي: األ

 متوسط صافي األصول =  

 معدل العائد على حقوق الملكية  .2

 وتحسب هذه النسبة كما يلي: 

   معدل العائد على حقوق الملكية =

وبالتالي كان ذلك إيجابيا، وتشير هذه النسبة بة دل ذلك على زيادة ربحية المنشأة  النسهذه   ازادت  وكلما

الا قدمها  التي  بالمصادر  مقارنة  المنشأة  ربح  على  لى  العائد  معدل  من  العكس  على  والمالك  مساهمون 

 .االرباحد لتولي ااألصول الذي يقيس اداء المنشأة من خالل استخدام موجوداته



 

 22 

 المفاهيم األساسية لمتغيرات البحث 

 جم التداول )المتغير التابع( ح

قد   ليها خالل وقت محدد حيث لتي تم إجراء الصفقات عااألسهم  بأنه عدد  12التداول يمكن تعريف حجم 

أو حتى سنوات، أو أي وحدة زمن، وبمعنى   أيام، أسابيع، أشهر،  دقائق، ساعات،  يكون هذا الوقت 

اخر هو عدد األسهم التي تم بيعها )التي تم تداولها( خالل عدد من الدقائق أو خالل ساعة مثال وبما  

لتالي فإن الحجم يظهر عدد ن طرف اخر وباهم المشتراة م األسا عدد  هي أيض  ةعدد األسهم المباع   أن

السوق  تداولها في  تم  التي  وبالنتيجة هو عدد األسهم  العروض والطلبات  المنفذة من إجمالي  األسهم 

 لفترة زمنية معينة.  

مرين، المستث  ةاصة التي بحوزة بقيويهتم كل مستثمر في سوق األوراق المالية بمعرفة المعلومات الخ

ا   وذلك تحقيق  وهنالبهدف  السوق  ألرباح،  أطراف  يمتلكها  التي  المعلومات  لمعرفة  عديدة  طرق  ك 

تمكين   وبالتالي  السهم،  أسعار  اتجاه  بحركة  التنبؤ  إمكانية  في  كبيرة  أهمية  له  التداول  وسنعتبر حجم 

 ينة.  ة معة زمني ل فترالخالعقود المتداولة  المستثمر من تعظيم ثروته، ويمكن التعبير عنه بعدد 

 

استخوقد جر مقاييس ى  في    13دام  إجماليا  يمكن  التداول،  على حجم  التي جرت  الدراسات  في  عديدة 

 المقاييس التالية: 

األسهم  .1 من  الكلي  بالعدد  المقياس  هذا  ظل  في  التداول  حجم  يعرف  حيث  المتداولة  األسهم  عدد 

معينة   سوق  في  محددة،  المتداولة  زمنية  فترة  مقييوخالل  عدد عد  ا  اس  لشركة   لمتداولةاألسهم 

الحجم م تناولت عالقة  التي  الدراسات  في  األكثر شيوعاً  المقياس  معينة  زمنية  فترة  حددة خالل 

 بأسعار األسهم. 

مقياس   .2 ويعد  لألسهم،  الكلي  العدد  على  مقسومة  المتداولة  األسهم  عدد  وهو  السهم  دوران  معدل 

ة خالل فترة ركة معين داولة لشسهم المتعدد األرة عن  ابالسهم لشركة محددة وهو ع حجم تداول  

زمنية محددة على العدد الكلي ألسهم ذات الشركة، هو مقياس ركز على دراسة تأثير المعلومات 

 على حجم التداول.

 
مذكرة  . "ل أسهمها في بورصة فلسطينم تداوأثر استخدام الشركات المساهمة العامة ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة على حج"  (2015)  هاني، محمد. 12

 ٥٥جامعة األزهر، غزة، ص  ،ماجستير

 
 ١٨٦- ١٦٣، صية في إدارة االعمالدنالمجلة األر "،أثر توقيت اإلفصاح عن القوائم المالية على أسعار األسهم وحجم التداول"  ( 2006) مسعود.الخوري، 13
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المتداولة لشركة ما في سوق معينة وخال .3 الكلي لألسهم  العدد  المتداولة وهو  فترة  قيمة األسهم  ل 

 م الواحد.ر السهاً بسعبو زمنية محددة مضر

 أو المتاجرات التي تمت على األسهم المتداولة في سوق األوراق المالية. فقات عدد الص .4

 عدد أيام التداول اإلجمالية خالل السنة. .5

 14العوامل المؤثرة على حجم التداول

 جزئي. لاقتصاد الكمي أم االقتصاد ذكر هذه العوامل بإيجاز سواء كانت تلك العوامل مرتبطة باالن

 ادية الكمية المؤثرة.  فيما يخص العوامل االقتص 

فهي: اإلنتاج الصناعي، التضخم، معدل الفائدة، أسعار الصرف، الطلب على النقود، الناتج القومي،  

الخام، النفط  االقتصادي، سعر  النشاط  مستوى  العام،  الدين  المستهلك،  أسعار  مؤشر  المحلي،   الناتج 

ال البلدان  النفط في  تفندخل  كنولوجيا المعلومات، باإلضافة  لسوق، تتحرير اشر السوق،  غير مؤطية، 

إلى السياسات المالية المتبعة من قبل الدول كمعدالت الضريبة واإلنفاق الحكومي، والسياسات النقدية 

 الخصم. للدولة كالمعروض النقدي، ونسبة االحتياطي النقدي اإللزامي، ومعدالت إعادة 

 عوام يخص  فيما  الجاالقتص  لأما  المرتبطة  زئياد  ذات  سواء  بالشركات بالمستثمر  المتعلقة  أم  ه 

 المدرجة أم السوق المالية المتداول فيها.  

المستثمرين،   قبل جمهور  من  متوقعة  أم  مفاجئة  كونها  ومدى  المعلومات  نوعية  يلي:  ما  أهمها  فمن 

البيع   أوامر  توازن  الساختالل  الحدود  الصفقات،  تكاليف  ربرعوالشراء،  الية،  نمو  حية  نسبة  سهم، 

، مضاعف سعر السهم، نصيب السهم من األرباح المحتجزة، نسبة األرباح التشغيلية، القيمة  رباحاأل

حجم  العمياء،  والثقة  المستثمر  قبل  من  المحققة  السابقة  العوائد  المعلومات،  دقة  للسهم،  الدفترية 

توزيعات  اح،  هم، توزيعات األربئة الس،  تجزة ي الصفقات، تاريخ إعالن التقارير السنوالصفقات، عدد  

إدارة  قبل  من  المتخذة  االستثمارية  القرارات  اإلدارة،  مجلس  كفاءة  الشركة،  حجم  المنحة،  أسهم 

 الشركة، نوعية المستثمرين في السوق المالية. 

 

 
عمال، جامعة القاهرة،  ، كلية إدارة األير في إدارة األعمالرسالة ماجست. " داول في سوق األوراق الماليةجم التالعوامل المؤثرة على ح( "2012)زاده، روهات.  14

 . ٤٦-٤٥مصر، ص 
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 15أهمية حجم التداول في تحديد أسعار األسهم

انت عروض البائعين  إذا كوكذلك معرفة ما    والسعر  اولتد ال  مإلى دراسة كل من حجالمحلل الفني    جيحتا 

أقل من طلبات المشترين أو العكس، وذلك لتحديد اتجاه حركة السوق إذا كانت إلى أعلى أو إذا كانت إلى 

مرآة ألنه  األسعار،  الدافعة خلف حركة  القوة  هو  التداول  فيعتبر حجم  في   أدنى،  المتعاملين  إقبال  لمدى 

ع لألسعار إلى زيادة الطلب على العرض، وهو ما  ارتفا أن يعود سبب أي    البديهي من  ف  يعبلالشراء أو ا

يترجم عملياً وعلى أرض الواقع إلى زيادة في طلبات الشراء بأسعار مرتفعة نسبياً لجذب البائعين، وهذا 

أيضاً   والعكس صحيح  التداول،  حجم  من  يزيد  نتي ما  يكون  األسعار  في  انخفاض  أي  أن  دة ياز  ةجفكما 

ع مالعرض  وهو   ، الطلب  يترلى  كانت ا  لو  حتى  الشراء  طلبات  بتلبية  الواقع  أرض  وعلى  عملياً  جم 

 األسعار متدنية نسبياً 

 

إن حجم التداول والتغيرات فيها تصف بشكل كبير لمدى قوة وغزارة التداول ونوعية كل  -

سعار، يرات األتغ   فيم  كحكان قانون الطلب والعرض هو من يحكم ويت من الشراء والبيع، فإذا  

ار في اتجاه معين البد أن يرافق ذلك مع تحرك وغزارة حجم التداول إذا كان  األسعفإن تحرك  

لهذا التحرك أن يستمر في نفس اتجاهه، يمكن بمتابعة حجم التداول قياس قوة ضغط الشراء أو  

ما أن  ، فهو إعارساأل  ةأن حجم التداول يتماشى بالتوافق مع حركالبيع خلف حركة األسعار، ذلك  

ويع احتمال  ززها  يؤكدها  وتزايد  بضعفها  ينذر  أو  المتبادل،  الحجم  ارتفع  ما  إذا  معين  اتجاه  في 

 تراجع األسعار نتيجة لضعف حجم التداول. 

 

ينعكس إن حجم التداول يسبق حركة األسعار، فضغط المتداولين لرفع أو خفض األسعار   -

على حجم التداول تطرأ  ن التغيرات التي  ن إلى أ لليمحال  ض مباشرة في حجم التداول، ويذهب بع

يجب أن تتوافق مع اتجاه حركة األسعار كدليل على قوة هذا االتجاه، فالنقص في حجم التداول مع 

باتجاه األعلى،   يقللون من ضغطهم على األسعار  المتداولين  أن  يعني  فإذا كان ارتفاع األسعار، 

 سعار أصبح مشكوكاً فيه،اع األأن استمرار ارتفما يعني  م  ولةبسه   الطلب ضعيفاً، فان تلبيته تتم

حجم   نقص  أن  كما  بانخفاضها،  وذلك  األسعار  على  حتماً  سينعكس  المتزايدة  الطلبات  فغياب 

حدته تقل    التداول في حالة هبوط األسعار يعني أن الضغط على األسعار باتجاه السعر األقل بدأت 

الحالتين كلتا  ب  ذلكن  فا  ، تدريجياً، وفي  أو من  عار مانعكاس مسار األسينبئ  إلى أسفل،  ن أعلى 

 أسفل إلى أعلى نتيجة للنقص الحادث في حجم التداول.

 
15rice volatility and trading volume at Nairobi p The dynamic relationship between stock“ (2013) Kamuti, h. 

securities exchange”. (Master theses),. Nairobi university, Nairobi, Kenya. P:57 
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بالرغم من انخفاض حجم التداول هو إشارة تحذير بتحول   - إن استمرار ارتفاع األسعار 

العكس او  إلى أسفل،  فانخفاض األسعار مصحوباً    االتجاه من أعلى  أيضاً،  ل داوت  جمحبصحيح 

 .ل اتجاه األسعار من أدنى إلى أعلىبتحو يعتبر إشارة تنذرصغير 

نقطة تحول في مسار  - إلى  فائقة فيشير  يتم بسرعة  العادي والذي  الحجم غير  ازدياد  أما 

ل مطلق، إن ذروة البيع األسعار سواء كان تحوالً مؤقتاً أو تحوالً في االتجاه الرئيس لألسعار بشك

النهيار األسعار المتواصل لفترة زمنية  تيجة  ل كبير جداً، وكنجم تداوبح   بةحو صمكثيراً ما تكون  

طويلة يشعر حاملي األسهم والسندات والسلع األخرى المتداولة بالبورصات بذعر مالي مسبباً لهم  

بالتخ لديهم  الرغبة  وتزداد  القادم،  من  وخوف  شديداً  في ارتباكاً  المتداولة  األسهم  من  فوراً  لص 

 كل جماعي من األسواق في لحظة معينة هم بشوينتهي إلى هروب مالية ،ال اقورأل سوق ا

 

 وعالقتها مع حجم التداول :  البيانات المالية )المتغير المستقل(

 نسبة السعر إلى الربح(  -العائد على حقوق المساهمين  -معدل العائد على األصول  ) 

   ته مع حجم التداول:وعالق معدل العائد على األصول

جوداتها.  لها أو موثمار الشركة ألصوداء استرة عن أكفلمعدل العائد على األصول أن يقدم للمستثمر  كنيم

على العائد  معدل  متوسط   ويحتسب  على  الدخل  قائمة  في  الوارد  الشركة  ربح  صافي  بقسمة  األصول 

مئوية نسبة  شكل  في  المعدل  هذا  تقديم  ويتم  األصول،  ا إجمالي  هذا  نسبة  ارتفعت  ذلك  لمعوكلما  دل  دل 

 سهم على شراء األتعزيز قوة طلب  ؤدي الى  مما ي  األصوله  الشركة  رابشكل عام على كفاءة إدارة واستثم

 . ى زيادة حجم التداول على السهمال وبالتاليقوة عروض البيع ب عل غلوالت
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 مع حجم التداول:   عالقتهو اهمين حقوق المس العائد على

 الي حقوق ملكية المساهمين. مين = صافي دخل الشركة ÷ إجمنسبة العائد على حقوق المساه

العائد على صافي القيمة،  أو المساهميننسبة العائد على حقوق   أو العائد على حقوق الملكية ي سّمى أيًضا

كة من خالل  يقيس ربحية الشر  ق المساهمين. وهومن حقو  ة مئويةبس وهو مقدار صافي الدخل العائد كن

 لتي تولدها الشركة من المال الذي استثمره المساهمون. ألرباح امقدار ا الكشف عن

الفائ الفوائد  نسبة  معرفة  المساهمين على  النسبة  هذه  اإللزامية  تساعد  االلتزامات  دفع  بعد  تبقى  التي   ضة 

الشر في  االستثمار  تةك وإعادة  كما  ن،  حستخدم  على  العائد  لمقاسبة  الملكية  بمنافسيهقوق  الشركة   ا، رنة 

الفهي    أكبر. تساعد  مالية  بكفاءة  تعمل  التي  الشركات  حول  دقيقة  مؤشرات  توفير  في   شركة 

 

المساهمين، العائد على حقوق  ارتفع  تمويل    كلما  من  والنمو  الدخل  توليد  في  الشركة  إدارة  كفاءة  زادت 

الملكي ي  ،ةحقوق  الىمما  المستثمرين    ؤدي  لدى  ايجابية  مؤشرات  طلب  و توليد  قوة  شراء تعزيز    على 

 صحيح. والعكس ى زيادة حجم التداول على السهمال وبالتاليقوة عروض البيع  ب عل غلوالت سهم األ

 

 مع حجم التداول:  عالقتهو  الربح نسبة السعر إلى 

لقياس ربح الشركة منسوباً إلى سعر سهمها، يلجأ المستثمرون إلى النظر فيما يسمى     P/E ويتم اإلشارة  

أحياناً بالمضاعف. ولحساب المضاعف، على  سبة السعر إلى الربح في الشركة  بنسبة السعر إلى الربح لن

 EPS. ربح السهم   ي علىم السوقهسالمستثمر أن يقوم بقسمة سعر ال

 

 

م ، وبالتالي  سترداد المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهزمة الة الزمنية الالوتشير هذه النسبة الى المد 

اانخفض  كلما نسبة  السعر  ت  بشلربح  الى  رأسماله  المستثمر  استرد  اسرع  ،  يكل  الىمما  توليد    ؤدي 

قوة عروض البيع  ب عل  غلوالت  سهم  على شراء األتعزيز قوة طلب  ومؤشرات ايجابية لدى المستثمرين  

 صحيح. والعكس أقلفترة استرداد رأس المال ألن   ى زيادة حجم التداول على السهمال وبالتالي
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 يالعمل القسم الفصل الثالث

 

ا  للدراسة  األساسي  دراسة  الهدف  هو  اإل لعملية  المالية    رتباطعالقة  البيانات  ونتائج  التداول  حجم  بين 

دمشق   سوق  في  المدرجة  االسالمية  )المصارف  المدروسة  في    لألوراقللشركات  المتضمنة  المالية( 

في ضوء نظام   المالية،  راقولألي سوق دمشق  ت المساهمة فها الشركانشرالتي ت   القوائم المالية النهائية

الدراسة  الفرض من خالل  هذا  التحقق من  يمكن  السورية،  المالية  األسواق  األوراق  وهيئة  دمشق  سوق 

 التحليلية. 

 بالبيانات المالية )دراسة اختبارية( عالقة حجم التداول 

 :  تينتين الرئيسي يالهادفة إلى اختبار الفرضيتناول هذا المبحث الدراسة االختبارية 

البيانات المالية  نتائج    بين حجم التداول و تباط  عالقة ارالتي فيما إذا كان هناك  األولى :   الرئيسية  الفرضية

ال القوائم  في  بماامالمتضمنة  ذلك    لية.  الدرافي  لعينة  تحديد  اإلحصائية  من  واألساليب  ومنهجيتها،  سة، 

 .ث فرضيات فرعيةث تم تقسم الفرضية إلى ثال المستخدمة في التحليل، والنتائج التي تم التوصل إليها، حي

ق جوهري بين متوسطي حجم التداول قبل وبعد نشر نتائج البيانات  روجود ف  الفرضية الرئيسية الثانية :

 المالية 

 

 اإلطار العام للدراسة االختبارية 

 فرضيات الدراسة 

 :  ئيسية االولى ة الرالفرضي -

حجم التداول ، ويمكن التحقق من   والقوائم المالية    ة  المتضمنة فيلبيانات الماليانتائج  عالقة بين  يوجد  ال

 .التحليليةهذا الفرض من خالل الدراسة 

 : إلى ثالث فروض فرعية  يةالفرض تم تجزئة 

 .حجم التداول و  ولصلعائد على األا عالقة بين يوجد  ال ى:األول ةالفرعي يةالفرض

 .حجم التداول و لعائد على حقوق المساهمينان عالقة بييوجد  ال  ة:الثاني ةالفرعي ةيالفرض

 .حجم التداول و  نسبة السعر على الربح  نعالقة بي أثريوجد  ال  ةالثالث ةالفرعي يةالفرض

 الفرضية الرئيسية الثانية :  -

 .نتائج البيانات المالية  رق جوهري بين متوسطي حجم التداول قبل وبعد نشرف اليوجد  
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 خطوات التحليل  

ا برنامج  ثم إدخالهيبها ومن ض ول بمجموعة من المراحل بدءاً بجمع البيانات مروراً بت تحلية المرت عملي

SPSS   للحصول على معلومات ومن ثم تحليلها، وتتمثل هذه المراحل بما يلي:  واالكسل 

لكتروني لسوق دمشق لألوراق المالية، بغية اإل داول اليومي من الموقعالحصول على بيانات الت -1

يوم  م بعد يو  30 ألول داول، ومن الجدير بالذكر أنه تم احتساب حجم التداولم التاب حجاحتس

 اعالن نتائج البيانات المالية. 

 غيرات المستقلة. جمع القوائم المالية للشركات محل الدراسة للحصول على المت  -2

 ية التحليل. توسطات الالزمة لعملب الماحتسا -3

  :تاليةمعالجة البيانات باستخدام االختبارات ال -4

a. يرات المستقلةبع والمتغتغير التاملمعامل االرتباط بيرسون للتعرف على العالقة بين ا. 

b.  نموذج   استخدامT Test   احجام التداول متوسط ل اإلحصائيةالفروق  ختبارال. 

 

 لتابعة المتغيرات المستقلة وا

جميعاً، لذا أعتمد الباحث على  ر من المتغيرات التي يصعب دراستها  مالية على عدد كبيتحتوي التقارير ال

المستمجمو المتغيرات  من  تع لقعة  التي  اه ة  من  قراره  تبر  في  المستثمر  تساعد  والتي  المالية  النسب  م 

 االستثماري للتداول. 

 :  والتي تعتبر هي       المتغيرات المستقلة

 

o  متغيرات التالية: فرع عنها البيانات المالية وتتال 

 العائد على األصول.  X1  االول:المتغير المستقل  -1

 ن.المساهمي  قوالعائد على حق   X2المتغير المستقل الثاني:  -2

 . P/E Ratioنسبة السعر الى الربح   X3المتغير المستقل الثالث:  -3

 

o  نتائج البيانات الماليةنشر  توقيت . 

 

 وراق المالية حجم التدوال في سوق اال           Yالمتغير التابع 
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 ( مخطط توضيحي بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة01) شكللا

 مراحل الدراسة

 تم التحليل على مرحلتين : 

بنك الشام   –االسالمي السالمية محل الدراسة ) بنك سورية الدولي البنوك ا بنك من  كل ةرحلم -1

 بنك البركة االسالمي ( على حدى .   –االسالمي 

 المالية كسوق واحده.في سوق دمشق لالوراق رجة المد مرحلة كافة البنوك االسالمية  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ول العائد على األص •

 العائد على حقوق المساهمين •

 P/Eبة السعر الى الربح نس •

•  

 

م التداول حج  

 

وبعد النشر  ) قبل   ناتنشر البياتوقيت  

يوم (  30ب   
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 لتحليل االحصائي واختبار الفرضيات ا

ع  على موقع سوق دمشق لالوراق المالية وموقالمنشورة  ت والقوائماناعتمد الباحث على البيا 

كاساس في  2020لغاية  2016هيئة االوراق واالسواق المالية السورية خالل الفترة من عام  

البيانات واحجام التداول التي تمت نتائج والتحليل ، مع االخذ بعين االعتبار بتاريخ نشر  لدراسة ا

احجام   ، حيث انه تم استبعاد العينات الشاذه فيالبيانات  ة ليوم نشريليوم التا  30 في السوق في ال

لى سبب اجراء تغيرات الدراسة عالتداول والتي ظهرت خالل فترة الدراسة حيث انه ال تأثير لم

 هذه الصفقات. 

واعتمد الباحث فقط على هذه الفترة من البيانات وذلك بسبب الظروف المتغيره في البلد بشكل 

 ية غير مالية تؤثر  لي بشكل خاص مما يجعل هناك متغيرات اضافالسوق الماثيرها على أت عام و

    على قرارات االستثمار في السوق واحجام التداول.

 

 ئيسية االولى : ية الر: اختبار الفرض  ث األولالمبح

    حجم التداول ولبيانات المالية  المتضمنة في القوائم المالية انتائج عالقة بين ال

 

 :  دراسة كل شركة على حدىاختبار الفرضيات الفرعية و وسيتم 
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  SIIBبنك سورية الدولي االسالمي  ة عندراس

تقد و  , مغفلة  سورية  مساهمة  شركة  تمهو   ، االسالمية  المصرفية  الخدمات  س  م  في  دمشق  ادراجها  وق 

 .  2009-06-3راق المالية بتاريخ لالو

القيمة السوقية الى العائد )مره( X3العائد على حقوق المساهمين % X2العائد على مجموع الموجودات % X1حجم التداول بعد نشر البيانات ب 30 يوم Yتاريخ النشرالسنة

202001/06/202154,2273.76%58.85%2.52

201919/05/20201,392,3160.87%17.90%13.10

201801/04/2019321,2070.65%8.59%52.49

201705/04/2018310,643-0.60%-6.91%-74.91

201605/04/2017123,1355.74%43.19%1.48

Financial RatiosReturn On Assets %Return On Equity %Price Earnings Ratio (Times)

 القيمة السوقية / العائدصافي الربح / صافي حقوق المساهمينصافي الربح / مجموع الموجوداتشرح النسبة

 ث الباحمن عمل   "اإلسالميبنك سورية الدولي " دول تحليل البياناتج(  02الشكل )

 

 16اإلسالمي لي ة لبنك سورية الدوالمالي يانات الب ( 03لشكل )ا

 
 www.dse.sy ية المال  لألوراق ق دمشق قع سو مو 16

http://www.dse.sy/
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هم مصرف  تداول على اسحجم ال وول صلعائد على األالقة بين اعالفرضية الفرعية األولى: ال يوجد 

 الدولي اإلسالمي.سورية 

الع بين  االرتباطية  العالقة  بإيجاد  الباحث  سسيقوم  مصرف  في  التداول  وحجم  األصول  على  ورية  ائد 

ب   اإلسالمي خالل سنوات الدراسة، حيث تم اعتماد حجم التداول على السهم في السوق بعد نشر البيانات 

 . ميو   30

ل لتداوحجم ا العام  األصول العائد على    

 Y X 

2020 54227 0.0376 

2019 1392316 0.0087 

2018 321207 0.0065 

2017 310643 -0.006 

2016 123135 0.0574 

 

 ك سورية الدولي االسالمي بن  –  وحجم التداول األصول لى ن العائد عقة االرتباطية بي العالمتغيرات (  04)الشكل 

 

 % 43.2-=0.432-بيرسون تكون نتيجته =   الرتباطمعامل اتطبيق  من خالل

األصول وبين حجم بين العائد على  وبالتالي فإن االرتباط ضعيف نوعاً ما، أي توجد عالقة ارتباطية

لي اإلسالمي، وهذه العالقة ضعيفة، كما أن العالقة هي عالقة عكسية، ول في مصرف سورية الدوالتدا

جم التداول على سهم بنك سورية الدولي اإلسالمي  األصول فإن ح العائد على  لد ا زاد معأي أنه كلم

 ينخفض.

 لتالي: ه يجب تطبيق القانون ا%، فإن5وى داللة والختبار معنوية معامل االرتباط عند مست 

 الختبار معنوية معامل االرتباط نطبق القانون التالي: 

 

 ات. ريدد المتغإلى ع kإلى حجم العينة و  nحيث تشير  
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 0.025ومستوى المعنوية   3اآلن القيمة الجدولية من خالل عدد درجات الحرية  جد نو

 نة. طرح عدد المتغيرات من حجم العي من خالل  13حيث حصلنا على الـ 

وهنا االختبار من اتجاهين لذا نقسم    0.05من خالل مستوى المعنوية المطلوب  0.025لى  نا عوحصل

 . 0.025ى ل علي نحصل وبالتا  2على 

 م بحساب هذه المعنوية من خالل البرنامج اإلحصائي نقوأو 

 

Correlations 

 Y X 

Y Pearson Correlation 1 0.402 

Sig. (2-tailed)  0.502 

N 5 5 

X Pearson Correlation 0.402 1 

Sig. (2-tailed) 0.502  

N 5 5 

 

 سورية الدولي االسالمي بنك   – حجم التداولو األصول على  دئ بين العامعامل االرتباط بيرسون  (  05الشكل )

 

الفعلي   المعنوية  مستوى  أن  النظري    0.502وبما  المعنوية  مستوى  من  أكبر  العالقة   0.05وهو  فإن 

أثر ذو داللة إحصائية  نستطيع رفض فرضية العدم أي أنه ال يوجد  االرتباطية غير معنوية، وبالتالي ال

على   فللعائد  التداول    ياألصول  سوريحجم  مصرف  اإلسالفي  الدولي  فإة  وبالتالي  على  مي،  العائد  ن 

 األصول ال يؤثر في حجم التداول على سهم بنك سوري الدولي اإلسالمي. 
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حجم التداول على أسهم  ولعائد على حقوق المساهمين  عالقة بين االفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد 

 سالمي. اإل يمصرف سورية الدول

بإيجاد   الباحث  االسيقوم  مصرف  العالقة  في  التداول  وحجم  المساهمين  حقوق  على  العائد  بين  رتباطية 

التداول على السهم في السوق بعد نشر  تم اعتماد حجم  سورية اإلسالمي خالل سنوات الدراسة ، حيث 

 يوم.   30البيانات ب 

المساهمين  العائد على حقوق حجم التداول  العام   

 Y X 

2020 54227 0.5885 

2019 1392316 0.179 

2018 321207 0.0859 

2017 310643 -0.0691 

2016 123135 0.4319 

 

 ك سورية الدولي االسالمي بن  – وحجم التداولمساهمين  ق ال حقولى ن العائد عقة االرتباطية بي العالمتغيرات (  06الشكل )

 

 % 33.76  -= 0.3376 -جته = نتيبيرسون تكون   طمن خالل تطبيق معامل االرتبا

الرتباط ضعيف نوعاً ما، أي توجد عالقة ارتباطية بين العائد على حقوق المساهمين وبين  وبالتالي فإن ا

عالقة  حجم   هي  العالقة  أن  كما  ضعيفة،  العالقة  وهذه  اإلسالمي،  الدولي  سورية  مصرف  في  التداول 

لدولي  مين فإن حجم التداول على سهم بنك سورية اعكسية، أي أنه كلما زاد معدل العائد عل حقوق المساه

 اإلسالمي ينخفض. 

 يق القانون التالي: %، فإنه يجب تطب5والختبار معنوية معامل االرتباط عند مستوى داللة 

 الختبار معنوية معامل االرتباط نطبق القانون التالي: 

 

 إلى عدد المتغيرات.  kإلى حجم العينة و  nحيث تشير  
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 0.025ومستوى المعنوية   3الحرية اآلن القيمة الجدولية من خالل عدد درجات نوجد 

 العينة. من خالل طرح عدد المتغيرات من حجم  13حيث حصلنا على الـ 

على   المطلوب    0.025وحصلنا  المعنوية  مستوى  نقسم    0.05من خالل  لذا  اتجاهين  من  االختبار  وهنا 

 . 0.025وبالتالي نحصل على   2على 

  SPSSإلحصائي م بحساب هذه المعنوية من خالل البرنامج اأو نقو

 

Correlations 

 Y X2 

Y Pearson Correlation 1 -.338 

Sig. (2-tailed)  .578 

N 5 5 

X2 Pearson Correlation -.338 1 

Sig. (2-tailed) .578  

N 5 5 

 

 لي االسالمي سورية الدوبنك  –  حجم التداولو  المساهمينق وحقمعامل االرتباط بيرسون بين العائد على (  07الشكل )

 

 

الفعلي   المعنوية  مستوى  أن  النظري    0.578وبما  المعنوية  مستوى  من  أكبر  العالقة   0.05وهو  فإن 

أثر ذو داللة إحصائية االرتباطية غير معنوية، وبالتالي ال نستطيع رفض فرضية العدم أي أنه ال يوجد  

لتالي فإن العائد  اإلسالمي، وبا  مين في حجم التداول في مصرف سورية الدوليللعائد على حقوق المساه

 سوري الدولي اإلسالمي.على حقوق المساهمين ال يؤثر في حجم التداول على سهم بنك 
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حجم التداول على سهم بنك  ونسبة السعر على الربح  نعالقة بيالفرضية الفرعية الثالثة: ال يوجد 

 المي.سورية الدولي اإلس

ا في مصرف سورية لباحث  سيقوم  التداول  الربح وحجم  السعرعلى  نسبة  بين  االرتباطية  العالقة  بإيجاد 

سالمي خالل سنوات الدراسة، حيث تم اعتماد حجم التداول على السهم في السوق بعد نشر البيانات ب اإل

 يوم.   30

 P/E نسبة السعر الى الربح  حجم التداول  العام 

 Y X 

2020 54227 2.52 

2019 1392316 13.1 

2018 321207 52.49 

2017 310643 -74.91 

2016 123135 1.48 

 

اإلسالمي ك سورية الدولي بن  – وحجم التداول الى الربح نسبة السعربين قة االرتباطية العالتغيرات م(  08الشكل )  

 

 % 14.39=0.1439من خالل تطبيق معامل االرتباط بيرسون تكون نتيجته =

رتباط ضعيف، أي توجد عالقة ارتباطية بين نسبة السعر على الربح وبين حجم التداول التالي فإن االوب

اإلسالمي، وهذه العالقة ضعيفة، كما أن العالقة هي عالقة طردية ، أي أنه سورية الدولي    في مصرف

 سالمي يرتفع. كلما زادت نسبة السعر على الربح فإن حجم التداول على سهم بنك سورية الدولي اإل 

 %، فإنه يجب تطبيق القانون التالي: 5والختبار معنوية معامل االرتباط عند مستوى داللة 

 امل االرتباط نطبق القانون التالي: تبار معنوية معالخ

 

 إلى عدد المتغيرات.  kإلى حجم العينة و  nحيث تشير  
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 0.025ية  ومستوى المعنو  3نوجد اآلن القيمة الجدولية من خالل عدد درجات الحرية 

 من خالل طرح عدد المتغيرات من حجم العينة.  13حيث حصلنا على الـ 

وهنا االختبار من اتجاهين لذا نقسم    0.05من خالل مستوى المعنوية المطلوب  0.025وحصلنا على  

 . 0.025وبالتالي نحصل على   2على 

 ..... أو نقوم بحساب هذه المعنوية من خالل البرنامج اإلحصائي .

Correlations 

 Y X3 

Y Pearson Correlation 1 .144 

Sig. (2-tailed)  .817 

N 5 5 

X3 Pearson Correlation .144 1 

Sig. (2-tailed) .817  

N 5 5 

 

 سورية الدولي االسالمي بنك   – حجم التداولو  الى الربح نسبة السعربين معامل االرتباط بيرسون  (  09الشكل )

 

الوبم مستوى  أن  الفعلي  ا  النظري    0.817معنوية  المعنوية  مستوى  من  أكبر  العالقة   0.05وهو  فإن 

أثر ذو داللة إحصائية معنوية، وبالتالي ال نستطيع رفض فرضية العدم أي أنه ال يوجد    االرتباطية غير

 إن نسبة السعر ي فلنسبة السعر على الربح في حجم التداول في مصرف سورية الدولي اإلسالمي، وبالتال

 على الربح ال تؤثر في حجم التداول على سهم بنك سوري الدولي اإلسالمي. 

 



 

 38 

 CHBشام االسالمي لدراسة عن بنك ا

دمشق  و في سوق  ادراجها  تم   ، االسالمية  المصرفية  الخدمات  تقدم   ، مغفلة  سورية  مساهمة  هو شركة 

بتاريخ   المالية  والجدول    2014-05-21لالوراق  يبي .  المعلوالتالي  بيعض  لموضوع ن  الالزمة  مات 

 الدراسة:

 

تاريخ النشرالسنة
 حجم التداول بعد نشر البيانات ب 30 

Y يوم
X1 % العائد على مجموع الموجوداتX2 % العائد على حقوق المساهمينX3 )القيمة السوقية الى العائد )مره

202031/05/202139,9778.22%50.88%2.18

201917/05/2020325,7141.72%11.11%10.89

201808/04/201944,4000.55%3.45%41.22

201715/04/201861,440-1.88%-10.87%-15.85

201602/04/201745,7614.55%35.21%1.12

Financial RatiosReturn On Assets %Return On Equity %Price Earnings Ratio (Times)

 القيمة السوقية / العائدصافي الربح / صافي حقوق المساهمينصافي الربح / مجموع الموجوداتشرح النسبة

 ث حاالب من عمل  " الشامبنك " دول تحليل البياناتج(  10الشكل )

 

 

 
  الشاميانات المالية لبنك الب ( 11لشكل )ا
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 حجم التداول على سهم بنك الشام. ولعائد على األصول عالقة بين االفرضية الفرعية األولى: ال يوجد 

بإيجسيقوم   سالباحث  على  التداول  وحجم  األصول  على  العائد  بين  االرتباطية  العالقة  الشاد  بنك    ام هم 

االسالمي خالل سنوات الدراسة ، حيث تم اعتماد حجم التداول على السهم في السوق بعد نشر البيانات ب 

 يوم.   30

 العائد على األصول  حجم التداول  العام 

 Y X 

2020 1904 0.0822 

2019 19160 0.0172 

2018 3171 0.0055 

2017 3413 -0.0188 

2016 2860 0.0455 

 

 الشام ك بن  –  وحجم التداول األصول لى ن العائد عقة االرتباطية بي العالت رامتغي (  12الشكل )

 

 %  20.51 -=   0.20511 -خالل تطبيق معامل االرتباط بيرسون تكون نتيجته  = من 

ن االرتباط ضعيف  فإن  أيوبالتالي  ما،  حجم    وعاً  وبين  األصول  على  العائد  بين  ارتباطية  عالقة  توجد 

الشام بنك  أنه كلما زاد  ،  التداول في  العالقة هي عالقة عكسية، أي  أن  العالقة ضعيفة، كما  معدل  وهذه 

 العائد على األصول فإن حجم التداول على سهم بنك الشام ينخفض. 

 فإنه يجب تطبيق القانون التالي: %، 5داللة  والختبار معنوية معامل االرتباط عند مستوى

 التالي: ن الختبار معنوية معامل االرتباط نطبق القانو

 

 إلى عدد المتغيرات.  kإلى حجم العينة و  nحيث تشير  

 

 

 0.025ومستوى المعنوية   3نوجد اآلن القيمة الجدولية من خالل عدد درجات الحرية 
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 ات من حجم العينة. عدد المتغيرمن خالل طرح  13حيث حصلنا على الـ 

ر من اتجاهين لذا نقسم  ا االختباهنو  0.05من خالل مستوى المعنوية المطلوب  0.025وحصلنا على  

 . 0.025وبالتالي نحصل على   2على 

 أو نقوم بحساب هذه المعنوية من خالل البرنامج اإلحصائي ...... 

Correlations 

 Y X1 

Y Pearson Correlation 1 -.205 

Sig. (2-tailed)  .741 

N 5 5 

X1 Pearson Correlation -.205 1 

Sig. (2-tailed) .741  

N 5 5 

 

 الشام بنك  – حجم التداولو األصول معامل االرتباط بيرسون بين العائد على (  13الشكل )

 

 

الفعلي   المعنوية  مستوى  أن  النظري    0.741وبما  المعنوية  مستوى  من  أكبر  العالق  0.05وهو  ة فإن 

أثر ذو داللة إحصائية   جد االرتباطية غير معنوية، وبالتالي ال نستطيع رفض فرضية العدم أي أنه ال يو

التداول في بنك الشام، وبالتالي فإن العائد على األص  ول ال يؤثر في حجم  للعائد على األصول في حجم 

 التداول على سهم بنك الشام. 
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حجم التداول على سهم  ولعائد على حقوق المساهمين  ا بين عالقةيوجد  الفرضية الفرعية الثانية: ال 

 . شامبنك ال

التداول على اسهم بنك  سيقوم الباحث بإيجاد العالقة االرتباطية بين العائد على حقوق المساهمين وحجم 

  30م في السوق بعد نشر البيانات ب الشام خالل سنوات الدراسة ، حيث تم اعتماد حجم التداول على السه

 . يوم

 العائد على حقوق المساهمين  حجم التداول  العام 

 Y X 

2020 1904 0.5088 

2019 19160 0.1111 

2018 3171 0.0345 

2017 3413 -0.1087 

2016 2860 0.3521 

 

 الشام ك بن  – لتداولوحجم امساهمين  ق ال حقولى ن العائد عقة االرتباطية بي العالمتغيرات (  14الشكل )

 

 % 22.46  -=  0.2246 -امل االرتباط بيرسون تكون نتيجته = من خالل تطبيق مع

وبالتالي فإن االرتباط ضعيف نوعاً ما، أي توجد عالقة ارتباطية بين العائد على حقوق المساهمين وبين  

كسية، أي أنه كلما زاد عحجم التداول في بنك الشام، وهذه العالقة ضعيفة، كما أن العالقة هي عالقة 

 ينخفض.  شامحقوق المساهمين فإن حجم التداول على سهم بنك ال معدل العائد عل

 %، فإنه يجب تطبيق القانون التالي: 5والختبار معنوية معامل االرتباط عند مستوى داللة 

 الختبار معنوية معامل االرتباط نطبق القانون التالي: 

 

 إلى عدد المتغيرات.  kلى حجم العينة و إ nحيث تشير  

 

 

 0.025المعنوية  وى ومست 3لقيمة الجدولية من خالل عدد درجات الحرية نوجد اآلن ا
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 من خالل طرح عدد المتغيرات من حجم العينة.  13حيث حصلنا على الـ 

على   المطلوب    0.025وحصلنا  المعنوية  مستوى  نقسم    0.05من خالل  لذا  اتجاهين  من  االختبار  وهنا 

 . 0.025بالتالي نحصل على و  2على 

 . ب هذه المعنوية من خالل البرنامج اإلحصائي .....أو نقوم بحسا

 

Correlations 

 Y X2 

Y Pearson Correlation 1 -.225 

Sig. (2-tailed)  .716 

N 5 5 

X2 Pearson Correlation -.225 1 

Sig. (2-tailed) .716  

N 5 5 

 

 الشام بنك  –  حجم التداولو  همينق المسا وحقباط بيرسون بين العائد على معامل االرت (  15الشكل )

 

 

مستوى   أن  الفعلي  الموبما  النظري    0.716عنوية  المعنوية  مستوى  من  أكبر  العالقة   0.05وهو  فإن 

أثر ذو داللة إحصائية االرتباطية غير معنوية، وبالتالي ال نستطيع رفض فرضية العدم أي أنه ال يوجد  

علللعائد   التداول  حجم  في  المساهمين  حقوق  العلى  فإن  وبالتالي  الشام،  بنك  سهم  حقوق  ى  على  عائد 

 ساهمين ال يؤثر في حجم التداول على سهم بنك الشام. الم
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حجم التداول على سهم بنك  ونسبة السعر على الربح  ة بينعالقالفرضية الفرعية الثالثة: ال يوجد 

 الشام. 

بنك الشام خالل  على  وحجم التداول    الربحسيقوم الباحث بإيجاد العالقة االرتباطية بين نسبة السعر على  

 يوم.  30سنوات الدراسة ، حيث تم اعتماد حجم التداول على السهم في السوق بعد نشر البيانات ب 

 P/E نسبة السعر الى الربح  حجم التداول  العام 

 Y X 

2020 1904 2.18 

0192  19160 10.89 

2018 3171 41.22 

2017 3413 -15.85 

2016 2860 1.12 

 

 الشام ك بن  – وحجم التداول الى الربح نسبة السعربين قة االرتباطية العالات تغيرم(  16الشكل )

 % 8=  0.083من خالل تطبيق معامل االرتباط بيرسون تكون نتيجته = 

قة ارتباطية بين نسبة السعر على الربح وبين حجم التداول وبالتالي فإن االرتباط ضعيف، أي توجد عال

بنك   العالقة في  نسبة  ضعي  الشام، وهذه  أنه كلما زادت  العالقة هي عالقة طردية، أي  أن  السعر فة، كما 

 على الربح فإن حجم التداول على سهم بنك الشام يرتفع. 

 جب تطبيق القانون التالي: %، فإنه ي5والختبار معنوية معامل االرتباط عند مستوى داللة 

 قانون التالي: الختبار معنوية معامل االرتباط نطبق ال

 

 إلى عدد المتغيرات.  kإلى حجم العينة و  nر  تشي حيث 

 

 

 0.025ومستوى المعنوية   3نوجد اآلن القيمة الجدولية من خالل عدد درجات الحرية 

 حجم العينة. من خالل طرح عدد المتغيرات من  13حيث حصلنا على الـ 
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على   المطلوب    0.025وحصلنا  المعنوية  مستوى  من  0.05من خالل  االختبار  نقسم  اتج  وهنا  لذا  اهين 

 . 0.025وبالتالي نحصل على   2ى عل

 أو نقوم بحساب هذه المعنوية من خالل البرنامج اإلحصائي ...... 

Correlations 

 Y X3 

Y Pearson Correlation 1 .083 

Sig. (2-tailed)  .894 

N 5 5 

X3 Pearson Correlation .083 1 

Sig. (2-tailed) .894  

N 5 5 

 

 الشام بنك  – حجم التداولو  الى الربح نسبة السعربين معامل االرتباط بيرسون  (  17ل )الشك 

 

 

الفعلي   المعنوية  مستوى  أن  النظري    0.894وبما  المعنوية  مستوى  من  أكبر  العالقة   0.05وهو  فإن 

صائية ة إحأثر ذو داللال يوجد  رتباطية غير معنوية، وبالتالي ال نستطيع رفض فرضية العدم أي أنه  اال

على الربح ال تؤثر في    لنسبة السعر على الربح في حجم التداول على بنك الشام، وبالتالي فإن نسبة السعر

 حجم التداول على سهم بنك الشام. 
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 BBSYة  سوري –دراسة عن بنك البركة االسالمي 

االو المصرفية  الخدمات  تقدم   ، مغفلة  سورية  مساهمة  ادراجههو شركة  تم   ، في  سالمية  دمشق  ا  سوق 

بتاريخ   المالية  بيعض    2014-10-15لالوراق  يبين  التالي  والجدول  لموضوع .  الالزمة  المعلومات 

 الدراسة  

القيمة السوقية الى العائد )مره( X3العائد على حقوق المساهمين % X2العائد على مجموع الموجودات % X1 حجم التداول بعد نشر البيانات ب 30 يوم Y حجم التداول قبل نشر البيانات ب 30 يومتاريخ النشر

11/05/2021158,833131,6006.64%58.69%3.17

17/05/2020127,627789,1751.99%17.35%12.60

27/03/2019221,340234,8561.10%13.62%32.68

04/05/201837,94066,7730.08%1.00%288.46

02/04/201762,92215,2654.34%37.66%1.35

Return On Assets %Return On Equity %Price Earnings Ratio (Times)

 القيمة السوقية / العائدصافي الربح / صافي حقوق المساهمينصافي الربح / مجموع الموجودات

 ث الباح من عمل   "سورية  -ركة ب البنك " دول تحليل البياناتج(  18الشكل )

بنك البركة

قائمة المركز المالي

2020201920182017البيان

الموجودات:

168,983,178,16384,013,536,20298,287,796,89271,524,597,282نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

مالية بنوك والمؤسسات ال 534,150,447,613153,903,239,245225,529,826,347189,731,266,023حسابات جارية وإيداعات استثمارية قصيرة األجل لدى ال

مالية بنوك والمؤسسات ال 34,024,035,82415,093,442,01324,482,927,53224,914,353,663إيداعات إستثمارية  لدى ال

46,505,404,28758,689,196,94136,543,770,57331,360,493,320ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 

1,898,302,6054,088,235,9551,443,882,391818,628,885مشاركات

145,601,84937,317,29137,317,291256,210,000موجودات قيد االستثمار أو التصفية  

1,308,000,000---موجودات مالية  محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

----موجودات ضريبية مؤجلة

6,065,531,8024,501,081,9633,486,792,9273,468,992,701موجودات أخرى

10,766,175,6116,874,406,9404,662,182,0763,618,496,155موجودات ثابتة

48,932,74838,707,74624,094,9584,806,798موجودات غير ملموسة

5,992,889,9412,266,722,2011,866,682,6091,866,682,609وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

    328,872,527,436    396,365,273,596   329,505,886,497         808,580,500,443مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار الُمطلق وحقوق المساهمين:

المطلوبات:

----أرصدة دائنة لدى مصرف سورية المركزي

334,606,241,190107,697,044,318172,621,482,107157,845,641,816إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية

208,716,809,87788,040,611,49596,834,543,72877,396,537,043أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

46,637,625,31122,566,300,69631,700,744,53122,470,442,532تأمينات نقدية

36,109,365,74314,520,057,7997,735,605,0087,100,290,249مطلوبات أخرى

5,419,908,0502,116,231,3701,358,365,1951,622,644,650مخصص ضريبة الدخل

            61,583,780            74,500,205          466,613,339                634,945,284مخصصات متنوعة

    266,497,140,070    310,325,240,774   235,406,859,017         632,124,895,455مجموع المطلوبات 

مطلقة       34,350,327,700      54,093,608,055     56,258,457,430           84,949,571,674حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار ال

    300,847,467,770    364,418,848,829   291,665,316,447         717,074,467,129مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

حقوق المساهمين:

مدفوع مال ال 15,000,000,00010,000,000,0005,000,000,0004,934,257,000رأس ال

36,882,74536,882,745--احتياطي عام مخاطر التمويل

3,750,000,0002,050,498,6261,250,000,0001,250,000,000احتياطي قانوني

4,810,973,0712,808,108,6362,007,610,0101,436,821,680احتياطي خاص

39,849,26939,849,26931,051,70824,947,708احتياطي معدل األرباح

محققة مدورة غير ال 53,847,518,33614,389,720,21614,389,720,21614,389,720,216األرباح ال

محققة متراكمة ال 14,057,692,6388,552,393,3039,231,160,0885,952,430,317أرباح /الخسائر ال

      28,025,059,666      31,946,424,767     37,840,570,050           91,506,033,314مجموع حقوق المساهمين 

    328,872,527,436    396,365,273,596   329,505,886,497         808,580,500,443مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق وحقوق المساهمين

بعد تطبيق المعيار اإلسالمي رقم 30

 

   سورية -ركة ب البنك يانات المالية الب ( 19لشكل )ا
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 حجم التداول على سهم بنك البركة.  ولعائد على األصول ا عالقة بيند ال يوجلفرعية األولى: الفرضية ا

بنك   في  التداول  وحجم  األصول  على  العائد  بين  االرتباطية  العالقة  بإيجاد  الباحث  خالل لباسيقوم  ركة 

 يوم.  30 ات ب البيانسنوات الدراسة. حيث تم اعتماد حجم التداول على السهم في السوق بعد نشر 

 العائد على األصول  حجم التداول  العام 

 Y X1 

2020 131600 0.0664 

2019 789175 0.0199 

2018 234856 0.011 

2017 66773 0.0008 

2016 15265 0.0434 

 

 سورية   -ركة ب البنك  –  وحجم التداول األصول لى ن العائد عقة االرتباطية بي العال اتمتغير(  20الشكل )

 

 % 21.9  -=  0.2191 -بيق معامل االرتباط بيرسون تكون نتيجته = تط ل من خال

حجم   وبين  األصول  على  العائد  بين  ارتباطية  عالقة  توجد  أي  ما،  نوعاً  االرتباط ضعيف  فإن  وبالتالي 

كة، وهذه العالقة ضعيفة، كما أن العالقة هي عالقة عكسية، أي أنه كلما زاد معدل برالتداول في بنك ال

 األصول فإن حجم التداول على سهم بنك البركة ينخفض.ى عللعائد ا

 %، فإنه يجب تطبيق القانون التالي: 5والختبار معنوية معامل االرتباط عند مستوى داللة 

 انون التالي: لقالختبار معنوية معامل االرتباط نطبق ا

 

 إلى عدد المتغيرات.  kإلى حجم العينة و  nحيث تشير  

 

 

 

 0.025ومستوى المعنوية   3لجدولية من خالل عدد درجات الحرية ة االقيم نوجد اآلن
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 من خالل طرح عدد المتغيرات من حجم العينة.  13حيث حصلنا على الـ 

على   المطلوب    0.025وحصلنا  المعنوية  مستوى  االختب  0.05من خالل  نقسم  وهنا  لذا  اتجاهين  من  ار 

 . 0.025وبالتالي نحصل على   2على 

 لمعنوية من خالل البرنامج اإلحصائي ...... ه اساب هذ أو نقوم بح

Correlations 

 Y X1 

Y Pearson Correlation 1 -.219 

Sig. (2-tailed)  .723 

N 5 5 

X1 Pearson Correlation -.219 1 

Sig. (2-tailed) .723  

N 5 5 

 

 سورية   -ركة ب البنك  – لداو جم الت ح و األصول معامل االرتباط بيرسون بين العائد على (  21الشكل )

 

 

الفعلي   المعنوية  مستوى  أن  النظري    0.723وبما  المعنوية  مستوى  من  أكبر  العالقة   0.05وهو  فإن 

أثر ذو داللة إحصائية أي أنه ال يوجد    م االرتباطية غير معنوية، وبالتالي ال نستطيع رفض فرضية العد 

صول ال يؤثر في حجم  التالي فإن العائد على األوب  لبركة،للعائد على األصول في حجم التداول في بنك ا

 التداول على سهم بنك البركة.
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على سهم  لحجم التداو ولعائد على حقوق المساهمين  ا عالقة بينالفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد 

 بنك البركة. 

اول على بنك البركة  التد على حقوق المساهمين وحجم  لعائد  سيقوم الباحث بإيجاد العالقة االرتباطية بين ا

 يوم.  30خالل سنوات الدراسة، حيث تم اعتماد حجم التداول على السهم في السوق بعد نشر البيانات ب 

 المساهمين  قالعائد على حقو حجم التداول  العام 

 Y X2 

2020 131600 0.5869 

2019 789175 0.1735 

2018 234856 0.1362 

2017 66773 0.01 

2016 15265 0.3766 

 

 سورية   -ركة ب الك بن  – وحجم التداولمساهمين  ق ال حقولى ن العائد عقة االرتباطية بي العالمتغيرات (  22الشكل )

 

 % 22.8-=0.228-كون نتيجته =تمن خالل تطبيق معامل االرتباط بيرسون 

مين وبين  ة بين العائد على حقوق المساهرتباطيوبالتالي فإن االرتباط ضعيف نوعاً ما، أي توجد عالقة ا

البركة، وهذه العالقة ضعيفة، كما أن العالقة هي عالقة عكسية، أي   التداول في بنك  أنه كلما زاد  حجم 

 داول على سهم بنك البركة ينخفض. تمعدل العائد عل حقوق المساهمين فإن حجم ال

 نه يجب تطبيق القانون التالي: %، فإ5والختبار معنوية معامل االرتباط عند مستوى داللة 

 الختبار معنوية معامل االرتباط نطبق القانون التالي: 

 

 إلى عدد المتغيرات.  kعينة و إلى حجم ال nحيث تشير  
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 0.025ومستوى المعنوية   3د درجات الحرية نوجد اآلن القيمة الجدولية من خالل عد 

 من حجم العينة.  تغيرات من خالل طرح عدد الم 13حيث حصلنا على الـ 

االختبار من اتجاهين لذا نقسم  وهنا   0.05من خالل مستوى المعنوية المطلوب  0.025وحصلنا على  

 . 0.025وبالتالي نحصل على   2على 

 برنامج اإلحصائي ...... أو نقوم بحساب هذه المعنوية من خالل ال

 

Correlations 

 Y X2 

Y Pearson Correlation 1 -.229 

Sig. (2-tailed)  .711 

N 5 5 

X2 Pearson Correlation -.229 1 

Sig. (2-tailed) .711  

N 5 5 

 

 سورية  -ركة ب لابنك  –  حجم التداولو  ق المساهمينوحقمعامل االرتباط بيرسون بين العائد على (  23الشكل )

 

 

الفعلي   المعنوية  مستوى  أن  المعنوية    0.711وبما  مستوى  من  أكبر  العالقة   0.05  النظريوهو  فإن 

أثر ذو داللة إحصائية ة غير معنوية، وبالتالي ال نستطيع رفض فرضية العدم أي أنه ال يوجد  االرتباطي 

البركة بنك  سهم  على  التداول  حجم  في  المساهمين  حقوق  على  اللعائد  فإن  وبالتالي  حقوق  ،  على  لعائد 

 ركة.المساهمين ال يؤثر في حجم التداول على سهم بنك الب
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حجم التداول على سهم بنك  ونسبة السعر على الربح عالقة بين ال يوجد الفرضية الفرعية الثالثة: 

 البركة. 

بح وحجم التداول في بنك البركة خالل بة السعر على الرسيقوم الباحث بإيجاد العالقة االرتباطية بين نس 

 يوم.  30التداول على السهم في السوق بعد نشر البيانات ب د حجم سنوات الدراسة ، حيث تم اعتما

 P/E نسبة السعر الى الربح  حجم التداول  العام 

 Y X3 

2020 131600 3.17 

2019 789175 12.6 

2018 234856 32.68 

2017 66773 288.46 

2016 15265 1.35 

 

 سورية   -ركة ب الك بن  – وحجم التداول لربحالى ا نسبة السعربين قة االرتباطية العالمتغيرات (  24الشكل )

 

 % 29.8  -=  0.2982 -معامل االرتباط بيرسون تكون نتيجته =  من خالل تطبيق

سعر على الربح وبين حجم التداول وبالتالي فإن االرتباط ضعيف، أي توجد عالقة ارتباطية بين نسبة ال

ا زادت نسبة السعر القة عكسية، أي أنه كلمة هي عفي بنك البركة، وهذه العالقة ضعيفة، كما أن العالق

 حجم التداول على سهم بنك البركة ينخفض. على الربح فإن

 ي: %، فإنه يجب تطبيق القانون التال5والختبار معنوية معامل االرتباط عند مستوى داللة 

 الختبار معنوية معامل االرتباط نطبق القانون التالي: 

 

 إلى عدد المتغيرات.  kنة و إلى حجم العي nحيث تشير  
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 0.025ومستوى المعنوية   3خالل عدد درجات الحرية  نوجد اآلن القيمة الجدولية من

 من خالل طرح عدد المتغيرات من حجم العينة.  13حيث حصلنا على الـ 

وهنا االختبار من اتجاهين لذا نقسم    0.05من خالل مستوى المعنوية المطلوب  0.025  ىوحصلنا عل

 . 0.025التالي نحصل على وب  2ى عل

 خالل البرنامج اإلحصائي  أو نقوم بحساب هذه المعنوية من

 

Correlations 

 Y X3 

Y Pearson Correlation 1 -.298 

Sig. (2-tailed)  .626 

N 5 5 

X3 Pearson Correlation -.298 1 

Sig. (2-tailed) .626  

N 5 5 

 

 سورية -كة رب الك بن  – حجم التداولو  الى الربح نسبة السعربين سون  اط بيرمعامل االرتب (  25الشكل )

 

 

الفعلي   المعنوية  مستوى  أن  النظري    0.626وبما  المعنوية  مستوى  من  أكبر  العالقة   0.05وهو  فإن 

أثر ذو داللة إحصائية ية، وبالتالي ال نستطيع رفض فرضية العدم أي أنه ال يوجد  و االرتباطية غير معن

على الربح ال تؤثر في    إن نسبة السعرر على الربح في حجم التداول في بنك البركة، وبالتالي فة السعلنسب

 حجم التداول على سهم بنك البركة.
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 دراسة عن المصارف موضوع الدراسة مجتمعة 

 

   فرعية األولىلالفرضية ا

المصارف االسالمية في سوق دمشق  ى اسهمحجم التداول عل ولعائد على األصول اعالقة بين ال يوجد 

 لالوراق المالية 

 

بإيج  الباحث  المصرفي  سيقوم  القطاع  في  التداول  وحجم  األصول  على  العائد  بين  االرتباطية  العالقة  اد 

ت الدراسة، حيث تم اعتماد حجم التداول على السهم في السوق بعد نشر البيانات ب االسالمي خالل سنوا

 وم. ي  30

 العائد على األصول  م التداول حج

Y 1X 

131600.000 .066400 

789175.000 .019900 

234856.000 .011000 

66773.000 .000800 

15265.000 .043400 

1904.000 .082200 

19160.000 .017200 

3171.000 .005500 

3413.000 -.018800 

2860.000 .045500 

54227.000 .037600 

1392316.000 .008700 

321207.000 .006500 

310643.000 -.006000 

123135.000 .057400 
 

 تمعة مج  اإلسالميةطاع المصارف ق –  وحجم التداول األصول لى ن العائد عقة االرتباطية بي العالمتغيرات (  26الشكل )

 

 % 24.2-= 0.24213 -من خالل تطبيق معامل االرتباط بيرسون تكون نتيجته = 

فإ وبالت حج الي  وبين  األصول  على  العائد  بين  ارتباطية  عالقة  توجد  أي  ما،  نوعاً  االرتباط ضعيف  م  ن 

أن   كما  العالقة ضعيفة،  وهذه  المالية،  لالوراق  دمشق  في سوق  االسالمي  المصارف  قطاع  في  التداول 

االسهال حجم  فإن  األصول  على  العائد  معدل  زاد  كلما  أنه  أي  عكسية،  عالقة  هي  في  عالقة    القطاع م 

 المصرفي االسالمي في سوق دمشق لالوراق المالية ينخفض.
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ا  معامل  معنوية  داللة  والختبار  مستوى  عند  خالل  5الرتباط  من  المعنوية  هذه  بحساب  نقوم  فإنه    ،%

 SPSSالبرنامج اإلحصائي 

 

Correlations 

 Y X1 

Y Pearson Correlation 1 -.242 

Sig. (2-tailed)  .385 

N 15 15 

X1 Pearson Correlation -.242 1 

Sig. (2-tailed) .385  

N 15 15 

 

 مجتمعة  اإلسالميةطاع المصارف ق  – حجم التداولو األصول امل االرتباط بيرسون بين العائد على مع(  27الشكل )

 

 

الفعلي  وب المعنوية  مستوى  أن  النظري    0.385ما  المعنوية  مستوى  من  أكبر  ال  0.05وهو  عالقة فإن 

داللة إحصائية أثر ذو  االرتباطية غير معنوية، وبالتالي ال نستطيع رفض فرضية العدم أي أنه ال يوجد  

ئد على األصول ال  عاللعائد على االصول في حجم التداول في قطاع المصارف االسالمية، وبالتالي فإن ال

 لمالية. وراق ايؤثر في حجم التداول في القطاع المصرفي االسالمي في سوق دمشق لال
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 الفرضية الفرعية الثانية  

حجم التداول على اسهم المصارف االسالمية في   ون لعائد على حقوق المساهميا عالقة بينال يوجد 

 سوق دمشق لالوراق المالية 

 

وحجم  المساهمين  حقوق  على  العائد  بين  االرتباطية  العالقة  بإيجاد  الباحث  مصرف  التدا  سيقوم  في  ول 

سورية اإلسالمي خالل سنوات الدراسة، حيث تم اعتماد حجم التداول في قطاع المصارف االسالمية في  

 يوم. 30دمشق لالوراق المالية بعد نشر البيانات ب سوق 

 

 د على حقوق المساهمين العائ التداول حجم 

Y X2 

131600.000 .5869 

789175.000 .1735 

234856.000 .1362 

66773.000 .0100 

15265.000 .3766 

1904.000 .5088 

19160.000 .1111 

3171.000 .0345 

3413.000 -.1087 

2860.000 .3521 

54227.000 .5885 

1392316.000 .1790 

321207.000 .0859 

310643.000 -.0691 

123135.000 .4319 
 

 مجتمعة  اإلسالميةطاع المصارف ق –  حجم التداولو  ق المساهمينحقولى معامل االرتباط بيرسون بين العائد ع(  28الشكل )

 

 

 % 15.2-= 0.15216 -ه = من خالل تطبيق معامل االرتباط بيرسون تكون نتيجت

عالقة ارتباطية بين العائد على حقوق المساهمين وبين    وبالتالي فإن االرتباط ضعيف نوعاً ما، أي توجد 

مي في سوق دمشق لالوراق المالية، وهذه العالقة ضعيفة، كما االسالحجم التداول في قطاع المصارف  

لعائد على حقوق المساهمين فإن حجم االسهم في أن العالقة هي عالقة عكسية، أي أنه كلما زاد معدل ا 

 في سوق دمشق لالوراق المالية ينخفض.   القطاع المصرفي االسالمي
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%، فإنه  نقوم بحساب هذه المعنوية من خالل  5اللة والختبار معنوية معامل االرتباط عند مستوى د 

 SPSSالبرنامج اإلحصائي 

 

Correlations 

 Y X2 

Y Pearson Correlation 1 -.152 

Sig. (2-tailed)  .588 

N 15 15 

X2 Pearson Correlation -.152 1 

Sig. (2-tailed) .588  

N 15 15 

 

 مجتمعة  اإلسالميةطاع المصارف ق  – وحجم التداولمساهمين  ق ال حقولى ن العائد عبي باطية قة االرت العالمتغيرات (  29الشكل )

 

الفعلي المعنوية  مستوى  أن  النظري    0.588  وبما  المعنوية  مستوى  من  أكبر  العالقة   0.05وهو  فإن 

 حصائية أثر ذو داللة إية غير معنوية، وبالتالي ال نستطيع رفض فرضية العدم أي أنه ال يوجد  االرتباط

وبالتال المصارف االسالمية،  التداول في قطاع  المساهمين في حجم  العائد على  للعائد على حقوق  فإن  ي 

المساهم لحقوق  دمشق  سوق  في  االسالمي  المصرفي  القطاع  في  التداول  حجم  في  يؤثر  ال  الوراق  ين 

 المالية.
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 الفرضية الفرعية الثالثة 

حجم التداول على اسهم المصارف االسالمية في سوق  و على الربح السعر نسبة  عالقة بينال يوجد 

 لالوراق المالية دمشق 

 

بإيجاد العالقة االرتباطي التداول  سيقوم الباحث  في مصرف سورية ة بين نسبة السعر على الربح وحجم 

االسالمية في سوق  مصارف  اإلسالمي خالل سنوات الدراسة، حيث تم اعتماد حجم التداول في قطاع ال

 يوم. 30دمشق لالوراق المالية بعد نشر البيانات ب 

 

 العائد على حقوق المساهمين  حجم التداول 

Y X3 

131600.000 3.1700 

789175.000 12.6000 

234856.000 32.6800 

66773.000 288.4600 

15265.000 1.3500 

1904.000 2.1800 

19160.000 10.8900 

3171.000 41.2200 

3413.000 -15.8500 

2860.000 1.1200 

54227.000 2.5200 

1392316.000 13.1000 

321207.000 52.4900 

310643.000 -74.9100 

123135.000 1.4800 
 

 مجتمعة  اإلسالميةطاع المصارف ق  – حجم التداولو  نسبة السعر على الربحسون بين معامل االرتباط بير(  30الشكل )

 

 

 %  8.7-= 0.08761 -طبيق معامل االرتباط بيرسون تكون نتيجته = خالل تمن 

عر الى الربح وبين حجم  وبالتالي فإن االرتباط ضعيف نوعاً ما، أي توجد عالقة ارتباطية بين نسبة الس

ال قطاع  في  أن  التداول  كما  العالقة ضعيفة،  وهذه  المالية،  لالوراق  دمشق  في سوق  االسالمي  مصارف 
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عالالعالقة   القطاع  هي  في  االسهم  حجم  فإن  الربح  الى  السعر  نسبة  زادت  كلما  أنه  أي  عكسية،  قة 

 المصرفي االسالمي في سوق دمشق لالوراق المالية ينخفض.

 

%، فإنه  نقوم بحساب هذه المعنوية من خالل  5ة باط عند مستوى داللبار معنوية معامل االرتوالخت

 SPSSالبرنامج اإلحصائي 

Correlations 

 Y X3 

Y Pearson Correlation 1 -.087 

Sig. (2-tailed)  .759 

N 15 15 

X3 Pearson Correlation -.087 1 

Sig. (2-tailed) .759  

N 15 15 

 

 مجتمعة  اإلسالميةطاع المصارف ق  – حجم التداولو  الى الربح نسبة السعر بينمعامل االرتباط بيرسون  (  31الشكل )

 

فإن العالقة  0.05وهو أكبر من مستوى المعنوية النظري  0.759عنوية الفعلي وى الموبما أن مست 

أثر ذو داللة إحصائية  أنه ال يوجد االرتباطية غير معنوية، وبالتالي ال نستطيع رفض فرضية العدم أي 

الى  نسبة السعر سعر الى الربح في حجم التداول في قطاع المصارف االسالمية، وبالتالي فإن نسبة ال

 لربح ال تؤثر في حجم التداول في القطاع المصرفي االسالمي في سوق دمشق لالوراق المالية.ا
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 المبحث الثاني 

 اسة حالة(ية في احداث فرق جوهري في حجم التداول )دردور اإلعالن عن القوائم المال

 

عنها على   ة فور اإلعالنالمالينتائج البيانات  في ظل نظرية كفاءة السوق المالية، من المتوقع أن تنعكس  

تحقيق عوائد غير   احجام التداول على االسهم في سوق االوراق المالية، بحيث ال يستطيع أي مستثمر من

باالعتماد  التداو  عادية  بعملية  والقيام  المعلومات  هذه  منهم  على  أي  استطاع  فإذا  البيانات،  اعالن  قبل  ل 

من تحقيق عوائد غير عادية اتصفت هذه السوق بعدم الكفاءة، عنها    المالية المعلن  باالعتماد على البيانات 

مالية أو ينتظر عدة أيام  وفي هذه الحالة قد يحقق المستثمر عوائد غير عادية في يوم اإلعالن عن القوائم ال

 البيانات.ريب قبل اإلعالن إذا ما تم تس التحليل المالي، وقد يستطيع تحقيق ذلك مالحين صدور نتائج 
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 طار العام للدراسة االختبارية اإل

 فرضيات الدراسة 

ر نتائج البيانات رق جوهري بين متوسطي حجم التداول قبل وبعد نشوجود ف  :الثاني الفرض الرئيسي

 المالية.

 

 ركات موضوع الدراسة كافة الش وسيتم اختبار هذا الفرض على

ية االسالمي( كل سور  –  بنك البركة  –بنك الشام االسالمي  –)بنك سورية الدولي االسالمي  -1

 حدى.شركة على 

 

 :بنك سورية الدولي االسالمي  ➢

 حديد الفرضيات ت

 العدم: 

لبيانات عند  ا نتائج  وبعد اإلفصاح عنفرق جوهري بين متوسطي حجم التداول قبل  ي أنه ال يوجد أ

5.% 

 البديلة:  

البيانات عند نتائج التداول قبل وبعد اإلفصاح عن  ي حجم ي أنه يوجد فرق جوهري بين متوسط أ

5.% 

 تحديد نوعية التوزيع االحتمالي -2

د هو توزيع  فإن التوزيع المعت 30أصغر من n1+n2علومين و لدينا مجتمعين طبيعيين تباينهما غير م

 ت ستيودن
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 SPSSالحل باستخدام 

 من شريط القوائم نختار: 

Analysis→ Compare Means→ Independent-Sample T Test   

 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean مجموعة التداول  

 244950.10644 547725.08909 608740.8000 5 داول قبل نشر البيانات حجم الت حجم التداول 

 243615.94190 544741.80649 440305.6000 5 م التداول بعد نشر البياناتحج

 

 
 

 نك سورية الدولي االسالمي ب  – اناتي نشر الب د التداول قبل وبع متوسط حجمل االحصائي T Test   تباراخ( 32الشكل )

 

 السطر الثاني.  % وبالتالي ننظر إلى5دول أن قيمة المعنوية لتجانس التباينات أكبر من نالحظ من الج

الثاني أن قيمة المعنوية أكبر من   أنها غير مع5نالحظ في السطر  بالتالي نقبل فرضية  نوية و % أي 

العدم ونرفض الفرضية البديلة أي ال يوجد فرق جوهري بين متوسطي حجم التداول قبل وبعد نشر  

 %. 5لبيانات وذلك عند مستوى داللة ا
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 :بنك الشام االسالمي ➢

 

 يات حديد الفرضت

 العدم: 

البيانات عند   نتائج  وبعد اإلفصاح عنل قبل متوسطي حجم التداو ي أنه ال يوجد فرق جوهري بين أ

5.% 

 البديلة:  

البيانات عند نتائج قبل وبعد اإلفصاح عن  ي أنه يوجد فرق جوهري بين متوسطي حجم التداول أ

5.% 

 حتمالي تحديد نوعية التوزيع اال 2

د هو توزيع  المعت فإن التوزيع 30من أصغر n1+n2لدينا مجتمعين طبيعيين تباينهما غير معلومين و 

 ستيودنت 

 :SPSSالحل باستخدام 

 من شريط القوائم نختار: 

Analysis→ Compare Means→ Independent-Sample T Test   

 

-  

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean مجموعة التداول  

 2422.97673 5417.94068 8843.2000 5 البيانات حجم التداول قبل نشر   حجم التداول 

 3274.64970 7322.33933 6101.6000 5 حجم التداول بعد نشر البيانات

 

 

 

 سالمي الالشام انك ب  – اناتي نشر الب د التداول قبل وبع متوسط حجمل االحصائي T Test   تباراخ( 33الشكل )
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 % وبالتالي ننظر إلى السطر الثاني. 5نالحظ من الجدول أن قيمة المعنوية لتجانس التباينات أكبر من 

الثاني أن قيمة المعنوية أكبر من  ن أنها غير معنوية وبالتالي نق%  5الحظ في السطر  ية  بل فرضأي 

عدم ونرفض الفرضية البديلة أي ال يوجد فرق جوهري بين متوسطي حجم التداول قبل وبعد نشر  ال

 %.5البيانات وذلك عند مستوى داللة  نتائج 

 

 : سورية االسالمي –بنك البركة   ➢

 

 تحديد الفرضيات -

 دم: الع

البيانات عند  نتائج ن  فصاح عبعد اإلجوهري بين متوسطي حجم التداول قبل وي أنه ال يوجد فرق أ

5.% 

 البديلة:  

البيانات عند نتائج ي أنه يوجد فرق جوهري بين متوسطي حجم التداول قبل وبعد اإلفصاح عن  أ

5.% 

 تحديد نوعية التوزيع االحتمالي -2

زيع  هو تو فإن التوزيع المعتد  30أصغر من n1+n2لدينا مجتمعين طبيعيين تباينهما غير معلومين و 

 ستيودنت 
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 : SPSSالحل باستخدام 

 من شريط القوائم نختار: 

Analysis→ Compare Means→ Independent-Sample T Test   

 

 

 

Group Statistics 

 

 N Mean مجموعة التداول 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

حجم 

 التداول

نشر  حجم التداول قبل 

 البيانات

5 121732.4000 73845.62318 33024.76666 

حجم التداول بعد نشر  

 البيانات

5 247533.8000 313687.67285 140285.39204 

 

 

 

 االسالمي سورية  –البركة نك ب  – اناتي نشر الب د التداول قبل وبع متوسط حجمل االحصائي T Test   تباراخ( 34الشكل )

 

 اني. % وبالتالي ننظر إلى السطر الث5 نالحظ من الجدول أن قيمة المعنوية لتجانس التباينات أكبر من

الثاني أن قيمة   أنها غير معنوية وبالت5المعنوية أكبر من  نالحظ في السطر  بل فرضية  الي نق% أي 

العدم ونرفض الفرضية البديلة أي ال يوجد فرق جوهري بين متوسطي حجم التداول قبل وبعد نشر  

 %. 5البيانات وذلك عند مستوى داللة 
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 : المالية لألوراق مصارف االسالمية المدرجة في سوق دمشققطاع ال -2

 

 الفرضيات تحديد -

 العدم: 

البيانات عند   نتائجي بين متوسطي حجم التداول قبل وبعد اإلفصاح عن  ق جوهر ي أنه ال يوجد فرأ

5.% 

 البديلة:  

 البيانات عند نتائج د اإلفصاح عن  ي أنه يوجد فرق جوهري بين متوسطي حجم التداول قبل وبعأ

5.% 

بعد   2تشير قبل اإلفصاح()  1عات التداول) مجمو أحجام التداول 

 اإلفصاح( 

158833.00 1.00 

127627.00 1.00 

221340.00 1.00 

37940.00 1.00 

62922.00 1.00 

1331.00 1.00 

16521.00 1.00 

9689.00 1.00 

7702.00 1.00 

8973.00 1.00 

62066.00 1.00 

330479.00 1.00 

1455567.00 1.00 

828419.00 1.00 

367173.00 1.00 

131600.00 2.00 

789175.00 2.00 

234856.00 2.00 

66773.00 2.00 

15265.00 2.00 

1904.00 2.00 

19160.00 2.00 

3171.00 2.00 

3413.00 2.00 



 

 65 

2860.00 2.00 

54227.00 2.00 

1392316.00 2.00 

321207.00 2.00 

310643.00 2.00 

123135.00 2.00 

 
 مجتمعة  اإلسالميةطاع المصارف  ق – نشر نتائج البياناتتداول قبل وبعد أحجام ال( 35الشكل )

 

 : SPSSالحل باستخدام 

 من شريط القوائم نختار: 

Analysis→ Compare Means→ Independent-Sample T Test   

 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean ة التداول مجموع 

 103239.70457 399845.65649 246438.8000 15 حجم التداول قبل نشر البيانات  حجم التداول 

 98900.98014 383041.84902 231313.6667 15 حجم التداول بعد نشر البيانات

 

 

 
 

 طاع المصارف اإلسالمية مجتمعة ق – اناتي نشر الب د لتداول قبل وبعا متوسط حجمل االحصائي T Test   تباراخ( 36الشكل )

 

 % وبالتالي ننظر إلى السطر الثاني. 5نالحظ من الجدول أن قيمة المعنوية لتجانس التباينات أكبر من 

الثاني أن قيمة المعنوية أكبر من   بالتالي نقبل فرضية  أنها غير معنوية و % أي  5نالحظ في السطر 

تداول قبل وبعد نشر  حجم الالفرضية البديلة أي ال يوجد فرق جوهري بين متوسطي  العدم ونرفض  

 %.5البيانات وذلك عند مستوى داللة  نتائج 
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 والتوصيات  النتائج

 النتائج 

 على كل شركة على حدى ودراسة الحالة االختبارية الدراسة تطبيق من المستمدة النتائج: أوال

 

 رية الدولي االسالمي سو بنك -1

انه    اظهرت  عاليوالنتائج  المتغ القة  جد  )لمستقلا  ات يربين  األصولاة  على  حقوق لعائد  على  العائد   ،

التداول    و(  المساهمين اإلسالمي،  على سهمحجم  الدولي  ارتباط غير   مصرف سورية  هي  العالقة  وان 

العائد   ،ةوعكسي ضعيفة  معنوي   فإن  األصول  عل   وبالتالي  المساهمين  ى  حقوق  على  يؤثوالعائد  في ال  ر 

 ي اإلسالمي. الدول ةسهم بنك سوري علىحجم التداول 

وحجم التداول  هي نسبة الربح الى السعر  المتغير المستقل    على الرغم من اظهار النتائج ان العالقة بين  

بين المتغير المستقل ) نسبة الربح    عالقة ارتباطال يوجد  ه  ولكن اكدت الدراسة ان    ،عالقة طردية وضعيفه

ربح الى السعر ال تؤثر في حجم التداول على سهم بنك  ال  بةفان نس، وبالتالي    ( وحجم التداولالى السعر  

 سورية الدولي االسالمي . 

قبل وبعد  على سهم بنك سورية الدولي االسالمي  جوهري بين متوسطي حجم التداول  وانه ال يوجد فرق  

 . يانات البنشر 

 

 بنك شام االسالمي :  -2

يو ال  انه  النتائج  المتبي  ةعالقجد  اظهرت  )ن  المستقلة  األصول غيرات  على  حقوق  العائد  على  العائد   ،

اإلسالمي، وان العالقة هي ارتباط غير معنوي ضعيفة    بنك الشامحجم التداول على سهم    و(  المساهمين

التداول على    األصول والعائد على حقوق المساهمين ال يؤثر في حجم  علىوعكسية، وبالتالي فإن العائد  

 . مياالسالالشام بنك سهم 

على الرغم من اظهار النتائج ان العالقة بين  المتغير المستقل نسبة الربح الى السعر وحجم التداول  هي 

ين المتغير المستقل ) نسبة الربح ب  عالقة ارتباطال يوجد  عالقة طردية وضعيفه , ولكن اكدت الدراسة انه  

الشام  الى السعر ال تؤثر في حجم التداول على سهم    الربح  بةالى السعر ( وحجم التداول ، وبالتالي فان نس 

 . االسالمي

 قبل وبعد نشر البيانات.  على سهم بنك الشام وانه ال يوجد فرق جوهري بين متوسطي حجم التداول
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 :  ةريسو  –  االسالمي البركةبنك  -3

يوجد   ال  انه  النتائج  المتغيرات    عالقةاظهرت  )بين  عالالمستقلة  األعائد  حقوق  صول لى  على  العائد   ،

الربحالمساهمين الى  السعر  نسبة  سهم    و(  ،  على  التداول  هي    البركة بنك  حجم  العالقة  وان  اإلسالمي، 

ع العائد  فإن  وبالتالي  وعكسية،  معنوي ضعيفة  غير  المساهمين   لىارتباط  حقوق  على  والعائد    األصول 

 . البركة االسالميك سهم بن ول علىيؤثر في حجم التداال   ونسبة السعر الى الربح

التداول  بين متوسطي حجم  يوجد فرق جوهري  بنك    وانه ال  نشر   البركة االسالميعلى سهم  وبعد  قبل 

 البيانات.

 

المصارف بااالخت   الدراسة  تطبيق  من  المستمدة  النتائج:  ثانيا   قطاع  كل  على  الحالة  ودراسة  رية 

 : لماليةا لألوراقالمدرجة في سوق دمشق االسالمية 

 

يوجد  اظهر ال  انه  النتائج  )  عالقةت  المستقلة  المتغيرات  األصول بين  على  حقوق  العائد  على  العائد   ،

الربحالمساهمين الى  السعر  نسبة  على  ،  التداول  حجم  في  في سوق  ع  القطا   أسهم(  االسالمي  المصرفي 

الماليةدمشق   ارتباط غير معنويلالوراق  العالقة هي  وان  فإن    ضعيفة  ،  وبالتالي  العائد على وعكسية، 

المساهمين حقوق  على  والعائد  الربح  األصول  الى  السعر  على    ونسبة  التداول  حجم  في  يؤثر   أسهمال 

 المصارف اإلسالمية في سوق دمشق لالوراق المالية.

ي سوق اسهم المصارف االسالمية المدرجة فعلى    متوسطي حجم التداولال يوجد فرق جوهري بين  ه  وان

 بل وبعد نشر البيانات. ق دمشق لألوراق المالية

الباحث   كفاءةويرى  مستوى  في ظل  للواقع  منطقية ومطابقة  النتائج هي  هذه  التداول  ان  في     وظروف 

المالية لالوراق  دمشق  ان    سوق  حيث  مالية  لا  اعالن.  او  االبيانات  احجام ال  سلبية  اليجابية  على  يؤثر 

احد ) اما البيع او الشراء ( وبالتالي عدم تحقق  ين الى قرار استثماري ومستثمر ميل ال  وذلك بسبب التداول  

سوق دمشق لالوراق   تعتبر كفاءة التداول في  . وبالتاليشرط التداول بوجود طرف بائع وطرف شاري  

 :   سباب التاليةلالمنخفضة المالية 

 دمشق لالوراق المالية.ي سوق هي السياسة السائدة بين المستثمرين عند التداول فسياسة القطيع  -1

 عدد االسهم الحرة القابلة للتداول.قلة  -2

 المجتمع السوري. في  سوق االوراق الماليةثقافة  و  ثقافة التداولضعف  -3

 . بالد تمر بها القتصادية التي االوالتقلبات الظروف  -4

االستثماري   -5 القرار  على  تؤثر  والتي  المحيطة  االخرى  من  المتغيرات  السوري  ناحية للمستثمر 

 . المالية التداول في سوق االوراق
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 التوصيات 

 يوصي الباحث بالتالي  

المالية وسوق دمشق -4 المبذوله من قبل هيئة االوراق  الجهود  الوساطة    استمرار    المالية وشركات 

تدريبية دورات  لالوراق اجراء    فيةريوتع  بإقامة  دمشق  سوق  عن  تعريفية  ومحاضرات  ندوات 

بشكل اكبر والوعي االستثماري    ستثمار المالي  الى انتشار ثقافة االيؤدي    المالية والتداول فيه مما 

 وهذا ينعكس على احجام التداول.

الم -5 التحليل  مجال  في  تدريبية  برامج  إلقامة  الجهود  قدرتكثيف  وتطوير  للمستثمرين   ات الي 

على    للوقوفناتها  المحللين الماليين، بالشكل الذي يساعدهم على قراءة القوائم المالية، وتحليل بيا 

 لحقيقة للشركات مما يساعدهم على اتخاذ القرارات االستثمارية الرشيدة.االوضاع ا

لحث   -6 دمشق  سوق  إدارة  قبل  من  الجهود  من  المزيد  بذل  للتحوإللى ضرورة  العائلية  الشركات 

عدد   زيادة  مساهمة، واالستفادة من المزايا الممنوحة لهذه الشركات، األمر الذي من شأنهت  شركا

 . جة في السوقالوراق المالية المدرا

بالتطبيق على سوق دمشق -7 في ظل ظروف    المالية  لألوراق  اجراء دراسة مشابهة لهذه الدراسة 

 . اقتصادية مغايره للظروف الحالية

 . أوسع اعقطلى ق هذه الدراسة عبيتط -8
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