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 كفاءة بورصة فلسطني ودورها يف دعم االقتصاد الوطين
 

 *ياسر شاهين
 

( للبورصة Allocation Efficiencyهدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مدى كفاءة التجميع ) :الملخص

الصعوبات التي تواجه البورصة في التأثير على مقومات كفاءتها، ن خالل التعرف على دور الفلسطينية، م

 مسح ميدانيإجراء تحليل أداء البورصة خالل السنوات السابقة، و بعدعم االقتصاد الوطني. ودورها في د

تحقيق هذا الهدف فقد تم اختيار عينة صدفية من مجتمع لالبورصة. ف على وجهة نظر المستثمرين في للتعر

المقابالت لوب اعتمدت الدراسة على أس. ( مستثمر0111-5111مفردة من أصل ) 051البحث، قدرت بنحو 

نتائج التحليل إلى أن البورصة الفلسطينية ال تمتلك المقومات الرئيسية للكفاءة  أشارت تعبئة االستبيان.لالشخصية 

امتالك والحصول على المعلومات الكافية عن الشركات وأسهمها بسهولة، في  ميعية، وصعوبةالتشغيلية والتج

عدم امتالك وتكاليف التعامل في السوق،  ارتفاعوأسعار األسهم، المتعاملين في السوق القدرة على التأثير على 

عدم وجود العدد الكافي من الشركات المدرجة يإضافة ل. نفس الفرصة لتحقيق األرباحلكافة المتعاملون في السوق 

حجم التداول الضعيف على قائمة التداول في السوق، وكذلك استحواذ بعض الشركات على الحصة األكبر من 

المتعاملين بجدوى تعاني من ضعف في ثقة المستثمرين وعدم اقتناع الكثير من أن البورصة  كما أتضح .الأص

البورصة بسبب الخسائر المتكررة، وارتكاز مصادر السيولة النقدية للمتعاملين على المدخرات في االستثمار 

غالبا ما يتم بناؤها على مصادر تبتعد عن الشخصية. فضال عن أن القرارات االستثمارية التي يتخذها المتعاملين 

وان البورصة  الكفاءة العلمية والمهنية. إضافة إلى تدني درجة الوعي االستثماري لدى المتعاملين في السوق.

 لبية على ثروة األفراد ومدخراتهممن المحتمل أن يكون لها بعض اآلثار السلذا . تعمل وفقا لدرجة كفاءة ضعيفة

تعود عليهم وعلى االقتصاد الفلسطيني مالية في أوجه استثمارية لى تخصيص الموارد الع، ورهاتبخ بسبب

 في دعم االقتصاد الوطني وتنميته.لم تساهم بشكل فعال بالفائدة. وبالتالي فإن البورصة الفلسطينية 
 

Efficiency of the Palestine Stock Exchange and its Role in Supporting 

the National Economy   
Yasser Shaheen 

 

Abstract: This study aimed to explore the Allocation Efficiency of the Palestinian 

Stock Exchange, by identifying the role of difficulties faced by the exchange in effect 

on the elements of efficiency, to explore its role in supporting the national economy. 

Through the analysis of stock market performance during the previous years, and a 

field survey. In order to achieve this goal a select sample of the psoriasis research 

community, estimated at about 150 single-out of (5000-8000) investor. Results of the 

analysis indicated that the Palestinian stock market does not have the key ingredient 

for the efficiency of operational and aggregate, which is difficult to get adequate 

information on the companies and their shares easily, rising costs of dealing in the 

market. As well as the lack of a sufficient number of listed companies on the list of 

trading in the market, acquisition of some companies to the largest share of trading 

volume in the already weak market. The market suffers from weakness in the 

confidence of investors and not convinced a lot of dealer’s feasibility of investment in 

this stock because of repeated loses, and the low level of investment awareness among 

dealers in the market. As shown by the results of the analysis that the market operates 

according to the degree of efficiency is weak. This market is likely to have some 

negative effects on the wealth of individuals and their savings, for the evaporation of 

their investments and savings. Thus, the Palestinian stock market did not even play 

now the role required of them in supporting the national economy and development. 
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 :مقدمةال
لقد أصبحت أسواق األسهم حتظى باهتمام كبري يف الدول املتقدمة والنامية على حد سواء، 

 يهها إىل قنوات استثماريةوذلك ملا تقوم به هذه األسواق من دور هام يف حشد املدخرات الوطنية وتوج

البورصات  اءتعمل على دعم االقتصاد الوطين، وتزيد من معدالت رفاهية أفراده. إال إن املراقب ألد

يالحظ أن هناك  او ما كان يطلق عليه سوق فلسطني لالوراق املالية، حتديدا الفلسطينية والبورصه

لكي يكسر  القدس شؤررود غري منطقي ملن آلخر أدت إىل صعتغريات واسعة حتدث بشكل متسارع من آ

تسببت يف حالة من عدم  ، مماوليعود اىل اقل من النصف حاليًا 5115االلف ومئتا نقطة سنة حاجز 

ثري من املستثمرين، االستقرار الكبري يف تعامالت السوق، األمر الذي تسبب يف إحلاق خسائر كبرية للك

 منهم.  وخباصة صغار املستثمرين

من املوضوعات اليت   دورها يف استقطاب املوارد وختصيصها،  وأهميةاملالية  األسواقتعد كفاءة 

خالل قويا  جدال املالية األسواقفرضية كفاءة  أثارتفقد وال تزال تثري جداًل واسعًا بني املهتمني،  أثارت

 Efficient( السيتوق الكفيتوء   Fama, 1991) التطبيقييتة، وقيتد عيتر      أهميتهيتا العقود القليليتة بسيتبب   

Markets   اليتيت  تيتشؤثر عليتيتى القيميتيتة  كل كاميتل يييتيتمل املعلوميتات املتاحيتيتة   بأنيته السيتيتوق اليتذي يعكيتيت  بشيتيت

 .(Shaheen, 2007) هم وبالتالي على قرارات املستثمرينالسوقية لالس
 

 :مشكلة الدراسة
فقيتد بيترزت    توى كفاءة سيتوق األسيتهم ايلييتة.   نقاش واسمل حول مس األخرية ةاآلونيف برز لقد 

اآلراء ال  تنادي بضرورة التعر  على املشكالت والصعوبات ال  تواجيته املسيتتثمرين يف هيتذا     العديد من

العديد من  إىل أن (Shaheen, 2006, 2009)ٍ (5112 ،قرع أبو) )درويش،دراسة  أرارتفقد السوق، 

وق، للسيت  م يف ضيتعف مسيتتوى الكفيتاءة املعلوماتييته    تسيتاه سيتية يف سيتوق األسيتهم الفلسيتطينية     العوامل املشؤس

د بعيت  املشؤريترات   ووجيت رغم  كفاءة السوق يف ختصيص املوارد االقتصادية واملالية.وكذلك اىل ضعف 

لتقنييتات  م السوق اعلى ااستخد. من حيث االسوق ال  تدلل على بع  جوانب الكفاءة يف عمل وتشغيل

 .  املستثمرينلبعمعقولة  ، وحيقق السوق عوائدمن السيولةهناك قدر معقول يف التداول االلكرتوني، 

 املسيت  املييتداني  حتلييتل النتيتائو و  ل تيتبين أسيتلوب   هذا اجلدل من خال تسعى هذه الدراسة إىل حتليل لذلك

 :لإلجابة على التساؤالت التالية آلراء املستثمرين

يف دعيتم   اوميتا هيتو دورهيت    ؟اوميتا هيتو مسيتتوى كفاءتهيت     ؟املالييتة  ليتووراق كيف تعمل بورصة فلسطني 

 االقتصاد الوطين؟
 

 :ف الدراسةأهدا
 :إىل هذه الدراسة هدفت

مدى توافر املقومات  من خالل السعي لتقييمالبورصة الفلسطينية كفاءة مدى استكشا   -0

 .ه البورصةالكاملة للكفاءة يف هذ

  جه املستثمرين فيها.الوقو  على املشكالت والصعوبات ال  توا -5

 عم االقتصاد الوطين.يف د التعر  على مدى الدور الذي تلعبه البورصة الفلسطينية -2

 

 :أسلوب التحليل
االسيتتبانه اليت    املسيتحي املييتداني ميتن خيتالل      أسيتلوب مت االعتميتاد عليتى    الدراسيتة  أهيتدا  ق تحقيل

لسيتيتلوكية للمسيتيتتثمرين يف البورصيتيته،  اريتيتتملت عليتيتى بيانيتيتات عيتيتن اقصيتيتائص االقتصيتيتادية وا  و اعيتيتدت،

، بهيتد  الوقيتو  عليتى    ءة البورصيتة   أبعيتاد كفيتا  ستقراء آرائهم حول جمموعة من العبارات اليت  تقيتي  إل
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الداخلييتيتة  مسيتيتتوى كفاءتهيتيتا فحيتيتصوميتيتن ثيتيتم  ،يف هيتيتذه البورصيتيتهاملشيتيتكالت والصيتيتعوبات اليتيت  تيتيتواجههم 

ر  عليهيتا لكفيتاءة   الختبار مدى صحة الفرضيات األساسيتية املتعيتا  و .املتاحه وكفاءة وكفاية املعلومات

دور سيتوق األسيتهم يف   عليتى  دى التيتأثري  لوقيتو  عليتى ميت   ، لاملستثمرين واجتاهاتهم حوهلا السوق حسب آراء

 ختصيص املوارد االقتصادية واملالية يف االقتصاد الوطين.
. إال إنيتيته يف  يتيتل يف البورصيتيتة الفلسيتيتطينية جمموعيتيته ميتيتن املسيتيتتثمرينمتثيتيتل جمتميتيتمل الدراسيتيتة يف 

ات اجملتميتمل، فقيتيتد  اتسيتاع حميتم جمتميتمل البحيتيتث. ولضيتيق الوقيتت، وصيتيتعوبات جتمييتمل البيانيتات ميتيتن مفيترد        

عتميتدت  مفيتردة. وقيتد ا   051ميتن هيتذا اجملتميتمل، قيتدرت بنحيتو       لدراسيتة الختييتار عينيتة صيتدفية    اجتهت ا

 هلذا الغرض. لشخصية يف توزيمل وتعبئة االستبيان املعدا الورقة على أسلوب املقابله

 

 :اإلطار النظري للدراسة
 :مفهوم كفاءة السوق

سيتهم عليتى وجيته السيترعة     يشري مفهوم كفاءة السوق إىل تلك الدرجة ال  تعك  فيها أسعار األ

املعلومات احلالية يف موقمل السوق. األمر الذي يقود إىل حتركات يف أسعار األسهم ألعلى أو ألسفل حسب 

ما إذا كانت املعلومات سارة أم غري سارة

 

 (.5112)املعهد العربي للتخطيط، 
هيتيتا وسيتائل اإلعيتيتالم، أو  وغالبيتا ميتيتا تتمثيتل هيتيتذه املعلوميتات يف القيتيتوائم املالييتة، أو املعلوميتيتات اليت  تبث     

السيتيتمالت التارةييتيتة ألسيتيتعار األسيتيتهم، أو حتليتيتيالت وتقيتيتارير حيتيتول احلاليتيتة االقتصيتيتادية العاميتيتة أو احلاليتيتة      

 االقتصادية للصناعة على أداء املنشأة. 

 

 :الكاملة لسوق األسهم مقومات الكفاءة

) ئص التالييتة:  اقصيتا  فإنه ينبغي أن يتيتوافر  Perfectly Efficient الكفاءة الكاملةلتحقيق 

 ( 5112درويش، 

مبعنيتيتى أن ييتيتتمكن كافيتيتة املتعيتيتاملني يف السيتيتوق ميتيتن احلصيتيتول عليتيتى املعلوميتيتات  :تيتيتوافر املعلوميتيتات .0

والبيانيتيتات حيتيتول كمييتيتات وأسيتيتعار عملييتيتات البييتيتمل والشيتيتراء السيتيتابقة يف الوقيتيتت املطليتيتوب وبدقيتيتة    

 كبرية.

وسيتهولة يف السيتوق بسيتعر     املقدرة على بيمل وريتراء األسيتهم بسيترعة    توافر السيولة: مبعنى توافر .5

حمدد ومعرو ، مبا يضمن عدم حصول تغريات كبرية ومفاجئة يف سيتعر السيتهم بيتني عملييتة     

  وأخرى، باستثناء تلك العمليات ال  حتدث بناء على توافر معلومات جديدة هامة ورئيسية.

بني يف من البيتائعني واملشيترتين اييتتملني واليتراغ     السوق: مبعنى وجود عدد كبري واتساع عمق .2

وكيتذلك عيتدد كيتبري     عن األسعار اجلارية يف السوق. القيام بالبيمل والشراء بأسعار تزيد أو تقل

 من الشركات املدرجة لتوفري القدرة على االختيار بني االسهم.

كلما كانت تكلفة التعامل منخفضة كان السيتوق   :اخنفاض تكلفة إجراء املعامالت يف السوق .2

قيمة املعاملة نفسيتها، وهيتو ميتا يعيتر       لفة بناء على نسبتها إىلأكثر كفاءة، وتقاس هذه التك

 بالكفاءة الداخلية للسوق.

اتصيتيتا  املسيتيتتثمرين بالرريتيتد، أي أنهيتيتم يسيتيتعون إىل تعظيتيتيم املنفعيتيتة اليتيت  حيصيتيتلون عليهيتيتا وراء      .5

ألن تتعيتيتدل األسيتيتعار بسيتيترعة بنيتيتاء عليتيتى املعلوميتيتات     تفضيتيتيل املتعيتيتاملني و ثيتيترواتهم. اسيتيتتغالل

   .اقارجية اجلديدة
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 :أنواع كفاءة السوق
ال يزال مفهوم الكفاءة يتصف بعدم الوضوح، وحيتاج إىل بع  التوضي . ليتذلك، سيتو  يسيتعى    

 اجلزء التالي إىل تصنيف كفاءة السوق إىل ثالثة أنواع رئيسية، تتمثل فيما يلي:

 

إىل  يشيتري مفهيتوم كفيتاءة ختصيتيص امليتوارد     : Efficiency Allocation :كفاءة ختصيص املوارد -0

ضمان حتقيق السوق للتخصيص الكفء للموارد املتاحيتة، مبيتا يضيتمن توجيههيتا إىل األنشيتطة ذات العائيتد       

األعليتيتى. مبعنيتيتى أن ييتيتتم تيتيتدفق رأس امليتيتال إىل املشيتيتروعات االسيتيتتثمارية ذات العوائيتيتد املرتفعيتيتة واملخيتيتاطرة    

  املعقولة.

 

فاءة الداخلييتة، وهيتي تعيتن عيتن     تعر  أحيانا بالك: Operational Efficiency :كفاءة التشغيل -5

مدى قيتدرة السيتوق عليتى خليتق حاليتة ميتن التيتوازن بيتني العيترض والطليتب، دون أن يتحميتل املشيتاركني يف             

السوق تكيتاليف مرتفعيتة، وثييتث ال ييتتمكن أييتا ميتن األفيتراد أو اجلهيتات )التميتار أو املتخصصيتني أو صيتناع            

 السوق( من حتقيق هامش رب  أعلى.

 

تعيتيتر  أحيانيتيتا بكفيتيتاءة التسيتيتعري أو الكفيتيتاءة : rmational Efficiency Info :كفيتيتاءة املعلوميتيتات -2

اقارجية. وهي تعن عن سرعة وصول املعلومات اجلدييتدة إىل يييتمل املتعيتاملني يف السيتوق، دون فاصيتل      

زمين كبري، وأن ال يتحمل هشؤالء املتعاملني يف السوق تكاليف كيتبرية يف سيتبيل احلصيتول عليهيتا، ثييتث      

  التعامل يف السوق لعبة عادلة، فكافة املشاركني ميتلكون نف  الفرصيتة لتحقييتق   أنها تضمن أن يصب

 .(5115اهلندي، ) األرباح، ويصعب على أيا منهم حتقيق أرباح غري عادلة على حساب اآلخرين.

  

  :فرضيات كفاءة سوق األسهم
 :(5112 ،)املقابلة وبرهوم السوق، تتمثل فيما يلي هناك ثالث فرضيات رئيسية لكفاءة

 

 الفرضيات الرئيسية لكفاءة سوق األسهم (0اجلدول )

 التأثير المفهوم الفرضية

الصياغة 

الضعيفة 

 للكفاءة

أن المعلومااات التاريخيااة بشااأن مااا طاارأ ماان     

تغيرات في سعر السهم وعلى حجم التعامالت 

جرت في الماضي منعكساة فاي األساعار     التي

 الحالية لألسهم

يحقااق أرباحااا غياار  أنااه ال يمكاان ألي فاارد أن  

عادية على حساب اآلخارين بنااء علاى تحليال     

السااااااجالت التاريخيااااااة ألسااااااعار  معلومااااااات

 وكميات األسهم في الماضي

الصياغة 

المتوسطة 

 للكفاءة

أن كافاااااة المعلوماااااات المعروفاااااة والمتاحاااااة  

للجمهااور أو التوقعااات التااي تقااوم علااى تلااك      

المعلومااااات منعكسااااة فااااي األسااااعار الحاليااااة  

 لألسهم 

نااه ال يمكاان ألي فاارد أن يحقااق أرباحااا غياار   أ

عادية على حساب اآلخارين بنااء علاى تحليال     

 العامة هذه المعلومات

الصياغة 

 القوية للكفاءة

أن كافة المعلومات العاماة والخاصاة وكال ماا     

يمكاان معرفتااه ماانعكس فااي األسااعار الحاليااة      

 لألسهم بصفة كاملة 

أنااه ال يمكاان ألي فاارد أن يحقااق أرباحااا غياار   

عادية على حساب اآلخارين بنااء علاى تحليال     

 العامة أو الخاصة هذه المعلومات

 

 نبذه عن البورصة الفلسطينية:
أدرك عدد من رو اد القطاع اقاص الفلسطيين أهمية إنشاء سيتوق حديثيتة    0225يف مطلمل عام 

اسيتيتتقطاب متطيتيتورة ومنظميتيتة جييتيتدًا لتسيتيتهيل التعاميتيتل بيتيتاألوراق املالييتيتة يف فلسيتيتطني، وكيتيتان اهليتيتد  هيتيتو  

وحشد رأس املال ايلي واألجنيب لقطاع األعمال من خالل التموييتل طوييتل األجيتل للمشيتاريمل اإلنتاجييتة      

 ومشاريمل البنية التحتية.
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وميتيتمل توقييتيتمل اتفاقييتيتة تشيتيتغيل سيتيتوق األوراق املالييتيتة، كشيتيتركة مسيتيتاهمة خاصيتيتة، ميتيتمل السيتيتلطة   

داول الفعليتيتي يف السيتيتوق بتيتيتاري  ، حتققيتيتت الفكيتيترة وبيتيتدأ التيتيت0221الوطنييتة الفلسيتيتطينية ميتيتن أواخيتيتر عيتيتام  

 باستخدام التقنية االلكرتونية واآللية للتداول باألوراق املالية. 00/5/0221

بدأت السوق بداية متواضعة، ولكنها متنامية، فمن بضمل رركات مدرجة يف السوق زاد العدد 

سوق رأس امليتال اليت     ، ومن املتوقمل أن يزداد عددها بعد أن مت إنشاء هيئة5110رركة يف العام  21إىل 

 ، ومن ضمنها سوق فلسطني لووراق املالية.لى املشؤسسات املاليةتشر  ع

 وباإلضافة إىل الشركات املدرجيتة، اعتميتدت السيتوق ريتركات وسيتاطة مالييتة كأعضيتاء فيهيتا،        

، هلا مكاتب وفروع يف معظم امليتدن الفلسيتطينية، وييتتم    5110تسمل رركات يف عام  عددهاحيث بلغت 

هم الشيتيتركات املدرجيتيتة يف السيتيتوق، ميتيتن خيتيتالل هيتيتذه الشيتيتركات، باليتيتدينار األردنيتيتي ملعظيتيتم     التيتيتداول بأسيتيت

 الشركات املدرجة، ممل وجود بع  الشركات ال  يتم تداول أسهمها بالدوالر األمريكي.

، رقمًا لقياس مستويات أسعار األسهم وحتديد االجتاه العام هليتا،  0221اعتمدت السوق يف متوز 

س"، مت فيه اختييتار عينيتة ميتن عشيتر ريتركات مدرجيتة ونشيتطة موزعيتة عليتى          عر  باسم "مشؤرر القد

ييمل القطاعات االقتصادية املعروفة يف السوق، حيث مت تيترجي  املشؤريتر بالقيميتة السيتوقية للشيتركات      

كنقطة أساس ثييتث حيتد دت    1/1/0221 الداخلة يف احتسابه، ومت اعتماد أسعار إغالق جلسة تداول

 .(x.ps-e-www.p) ةنقط 011قيمة الرقم األساس 

 

 :  مبررات إنشاء سوق األسهم ومدى أهميته
لقد جاء اإلعداد والتمهيز إلنشاء سوق األسهم يف كمتطلب رئيسي حلشد االموال لالستثمار 

د  حتقيق والستقطاب االموال اىل فلسطني بسبب ر  املوارد املالية، ولإلصالح االقتصادي، وذلك به

 & Abdelkarim) االستقرار االقتصادي، وحتسني مناخ االستثمار ورفمل معدل النمو االقتصادي.

Alawni 2009) 

 :ويف هذا الصدد ميكن حتديد أبرز املنرات إلنشاء سوق األسهم ايلية فيما يلي

لب والقضاء بال رك أن إحراز معدالت متزايدة للنمو يتطلب التغ :زيادة معدل النمو االقتصادي -0

على كافة القيود واملعوقات ال  تعرتض طريق التنمية االقتصادية، وال  من أبرزها ضعف 

املقدرة على تعبئة مصادر التمويل املتاحة لتمويل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية. من 

تنمية هنا تتض  مدى أهمية إنشاء سوق لوسهم يهد  إىل استقطاب وتعبئة املوارد املالية و

املدخرات، ومن ثم تشغيلها يف متويل املشاريمل االستثمارية، مبا حيسن من مستويات الدخول 

  وةف  من معدالت البطالة، ويدفمل مستوى النمو االقتصادي.

يهد  برنامو إصالح االقتصاد الفلسطيين  :دفمل وزيادة دور القطاع اقاص يف التنمية االقتصادية -5

ع اقاص يف عملية التنمية االقتصادية، وذلك من خالل زيادة دوره يف إىل دفمل وزيادة دور القطا

خلق االستثمار وفرص التو ف. األمر الذي ةلق مزيد من الضغوط على القطاع اقاص لتدبري 

 (5112الفيومي، ) لتمويل املشاريمل االستثمارية بعيدا عن البيئة الرمسية املزيد من رؤوس األموال

تشؤدي عملية اقصخصة إىل تنشيط سوق رأس املال، ومن  :ياسة اقصخصةاملساعدة يف إجناح س -2

فإن عملية تعبئة املدخرات وتشغيلها يف تنفيذ املشروعات االستثمارية ال ميكن أن حيدث إال يف  ثم

 (.Mensah, 2003) ل وجود أسواق مالية منظمة يتم فيها تداول األسهم 

على الرغم من أهمية الدور الذي يلعبه  :املدخرات ايليةتدني مقدرة اجلهاز املصريف على استثمار  -2

اجلهاز املصريف يف جذب وتعبئة املدخرات ايلية، إال إنه توجد هناك العديد من املعوقات ال  حتول 

. وبالتالي، فإن السلطة ختسر تدون مقدرة هذا اجلهاز على جذب نسبة هامة من هذه املدخرا

تيمة هروبها للخارج أو توجهها إىل قنوات استثمارية أخرى رمبا ال نسبة هامة من تلك األموال ن

نطاق منفعة االقتصاد الوطين. من هنا، فقد كان البد من إجياد قناة جديدة قادرة  تعمل يف

27 
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 & Abdelkarim) على جذب كافة املدخرات وحتريرها من القيود واملخاو  لدى املستثمرين

Shaheen, 2009). 

إن وجود بنية استثمارية منظمة  :جنيب وإعادة توطني رؤوس األموال املهاجرةجذب االستثمار األ -5

ثل أهم عناصر اجليتذب السيتتقطاب رؤوس األميتوال األجنبييتة. فاالسيتتثمار األجيتنيب ال ينظيتر إىل        مت

االقتصاديات ذات البنية غري املكتملة، وال  يرى أنها غري مستقرة بالقدر اليتذي ييتوفر ليته الضيتمانات     

. أيضيتا فيتإن إعيتيتادة تيتوطني رؤوس األميتيتوال     طامليتا اتسيتمت بهيتيتا البيئيتة الفلسيتيتطينية   ر اليتيت ضيتد املخيتاط  

الوطنية املهاجرة حيتاج إلجياد سوق أسيتهم ييتوفر الفيترص االسيتتثمارية اجملدييتة اليت  هيتاجرت تليتك         

   األموال إىل خارج االقتصاد الوطين تبحث عنها.

 

ليتيتى السيتيتماح بالتيتيتداول بيتيتأدوات مالييتيتة   ن التقنييتيتة احلالييتيتة يف السيتيتوق قيتيتادرة ع وعليتيتى اليتيترغم ميتيتن أ 

استثمارية عدييتدة، إال انيته ييتتم حالييتًا التيتداول يف السيتوق باألسيتهم فقيتط، ميتمل وجيتود خطيتط مسيتتقبلية             

 .(5101دعاس وطارق، ) للسماح بالتداول بأوراق مالية أخرى

 

 

 نتائج الدراسة
 :5101-0221الفترة من خالل السوق  ألداء اإلحصائينتائج التحليل  -أوال
 بورصة فلسطني:تطور عدد الشركات املدرجة يف  الشركات املدرجة يف السوق: -0 -0

 عدد الشركات املدرجة يف نهاية كل عام: 2دول اجل

 نسبة التغير السنوي عدد الشركات السنة

1997 19 0 

1998 20 %5 

1999 21 %5 

2000 24 %14 

2001 24 0 

2002 24 0 

2003 24 0 

2004 26 %8 

2005 28 %7 

2006 33 %18 

2007 35 %6 

2008 37 %6 
5112 20 2%  
5101 21 5%  

  

م تسيتيتمل 0221نهاييتيتة عيتيتام  ( أن عيتيتدد الشيتيتركات املدرجيتيتة يف السيتيتوق يف 5يتضيتيت  ميتيتن اجليتيتدول )

م وصل عدد الشركات املدرجة يف السوق ست وعشرون ريتركة،  5112أما نهاية عام ، عشرة رركة

 5111%، وأربيتمل ريتركات خيتالل عيتام     1.1نسبة زييتادة  ب 5115وقد مت إدراج رركتني خالل سنة 

 5110%، وريتيتركتني خيتيتالل 1بنسيتيتبة زييتيتادة  5111%، وريتيتركتني خيتيتالل عيتيتام  00بنسيتيتبة زييتيتادة 

 رركة مدرجة. 21حوالي  5101%. ويبلغ عدد الشركات لغاية نهاية 1بنسبة زيادة 
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 طني:بورصة فلسيف  ور القيمة السوقيةتط القيمة السوقية للشركات املدرجة: -5 -0

 امللشركات املدرجة يف نهاية كل ع القيمة السوقية: (2دول )اجل

 نسبة التغير السنوي القيمة السوقية  السنة

1997 529,057,368 0 

1998 587,876,243 %11 

1999 848,935,775 %44 

2000 766,018,025 %9- 

2001 722,631,785 %5- 

2002 576,593,466 %20- 

2003 650,468,928 %13 

2004 1,096,525,380 %69 

2005 4,456,182,377 %306 

2006 2,728,811,088 %39- 

2007 2,474,679,018 %9- 

2008 2,907,247,294 %01 

5112 5205121522015 %2- 

5101 5211021502005 %5- 
 

م 0221( القيميتيتيتة السيتيتيتوقية ألسيتيتيتهم الشيتيتيتركات املدرجيتيتيتة يف نهاييتيتيتة عيتيتيتام   2ييتيتيتبني اجليتيتيتدول )

م قيتيتدرت القيميتيتة السيتيتوقية ألسيتيتهم تليتيتك الشيتيتركات     0220دوالر ويف نهاييتيتة عيتيتام   552،151،210

م فبلغت القيمة السوقية ألسهم 5111، أما يف نهاية عام %00دوالر بنسبة زيادة  501،011،522

م واصيتيتلت 5110%، ويف نهاييتيتة عيتيتام 01دوالر أي تراجيتيتمل بنسيتيتبة  111،100،155تليتيتك الشيتيتركات 

دوالر أي بنسيتيتبة  155،120،105كات الرتاجيتيتمل فبلغيتيتت قيمتهيتيتا القيميتة السيتيتوقية ألسيتيتهم تليتيتك الشيتر  

% حييتث بلغيتت القيميتة السيتوقية ألسيتهم      51م بنسيتبة  5115%، وكما تراجعت يف نهاية عيتام  1تراجمل 

م قيتدرت القيميتة السيتوقية ألسيتهمها     5112دوالر، أما يف نهاية عيتام   511،522،211تلك الشركات 

م قيتيتدرت القيميتيتة السيتيتوقية ألسيتيتهم تليتيتك 5112ام يف نهاييتيتة عيتيتو%، 13دوالر بزييتيتادة  151،210،250

إىل القيميتيتيتيتيتة السيتيتيتيتيتوقية   %، وصيتيتيتيتيتلت12دوالر بنسيتيتيتيتيتبة زييتيتيتيتيتادة   0،121،555،201الشيتيتيتيتيتركات 

م بلغيتت القيميتة السيتوقية    5111م، ويف نهاية عام 5115دوالر ممل نهاية العام   2،251،005،211

، أميتا يف نهاييتة ريتهر    قانت عليه يف نهاية العام السيتاب % عما ك22 برتاجمل بنسبة 5،150،000،100

 دوالر. 5،211،521،522% فبلغيتيتت 01م ارتفعيتيتت القيميتيتة السيتيتوقية بنسيتيتبة  5110سيتيتبتمن لعيتيتام 

 .5101% سنة 5وانفحفضت 

 

 بورصة فلسطني:تطورت قيم التداول لوسهم يف  قيم التداول: -2 -0
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 قيمة األسهم املتداولة يف نهاية كل عام: (2دول )اجل

 نسبة التغير لةقيمة األسهم المتداو السنة

1997 25,158,471 0 

1998 68,642,344 %172 

1999 150,243,919 %118 

2000 188,982,443 %26 

2001 74,528,351 %61- 

2002 45,084,654 %40- 

2003 58,326,445 %29 

2004 200,556,709 %243 

2005 2,096,178,223 %946 

2006 1,067,367,951 %49- 

2007 813,469,091 %24- 

2008 1,048,719,180 29 

5112 0211121112205 %4- 

5101 25122202025 %5- 
 

 25.158.471م بلغيتت  0221( أن قيمة األسيتهم املتداوليتة خيتالل عيتام     2يتض  من اجلدول )

% ويف خيتالل  012دوالر بنسيتبة   10،125،111م زادت لكيتي تصيتل إىل   0220دوالر ويف خالل عيتام  

دوالر بنسيتبة   051،522،200هم املتداولة يف االرتفاع حييتث بلغيتت   م واصلت قيمة األس0222عام 

م أخيتيتيتذت قيميتيتيتة األسيتيتيتهم املتداوليتيتيتة بيتيتيتالرتاجمل حييتيتيتث قيتيتيتدرت مببليتيتيتغ   5110، أميتيتيتا خيتيتيتالل عيتيتيتام  002%

م بيتدأت قيميتة األسيتهم املتداوليتة باالرتفيتاع      5112، أما خيتالل عيتام   %10نسبة دوالر ب12،550،250

إىل  5115وصلت قيمة التداول خالل العام %، 52دوالر بنسبة  50،251،222حيث قدرت مببلغ 

  0،111،211،250بلغيتيتت قيميتيتة األسيتيتهم املتداوليتيتة     5111ملييتيتار دوالر، ويف نهاييتيتة عيتيتام    5.121

% لتصيتيتل إىل 52م اسيتيتتمرت القيميتيتة بيتيتالرتاجمل بنسيتيتبة    5111يف نهاييتيتة عيتيتام  %، و22برتاجيتيتمل بنسيتيتبة  

 0،120،102،001ملتداوليتيتة م بلغيتيتت قيميتيتة األسيتيتهم ا 5110 ويف العيتيتامدوالر،   002،212،120

 .5101% سنة 5وباخنفاض وصل اىل  .%52دوالر بارتفاع بنسبة

 

 :بورصة فلسطنييف  عدد االسهم املتداولهتطور  عدد األسهم املتداولة: -2 -0
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 عدد األسهم املتداولة يف نهاية كل عام: (5دول )اجل

 نسبة التغير عدد األسهم المتداولة  السنة

1997 10,000,276 0 

1998 16,782,498 %10 

1999 68,892,607 %200 

2000 93,351,075 %21 

2001 33,456,535 %64- 

2002 18,666,938 %44- 

2003 40,350,788 %116 

2004 103,642,845 %157 

2005 369,567,295 %257 

2006 222,689,351 %40- 

2007 299,422,814 %34 

2008 288,086,726 %4- 
5112 50020212552 -2%  
5101 51525122111 -2%  

 

 01،111،511م 0221( أن عيتدد األسيتهم املتداوليتة يف السيتوق عيتام      5يتض  ميتن اجليتدول )  

%، 10سيتيتهمًا بنسيتيتبة  01،105،220م وصيتيتل عيتيتدد األسيتيتهم املتداوليتيتة  0220سيتيتهمًا، ويف خيتيتالل عيتيتام  

%، 200سهمًا بنسبة  10،025،111م زادت عدد األسهم املتداولة فبلغ 0222وكذلك خالل عام 

سيتهمًا بنسيتبة    22،211،525مل عيتدد األسيتهم املتداوليتة لكيتي يصيتل إىل      م تراجيت 5110أما خيتالل عيتام   

م أخيتيتيتذ عيتيتيتدد األسيتيتيتهم املتداوليتيتيتة بالزييتيتيتادة حييتيتيتث بليتيتيتغ عيتيتيتددها  5112%، أميتيتيتا خيتيتيتالل عيتيتيتام 22تراجيتيتيتمل 

م 5115%، يف حيتيتيتيتني بليتيتيتيتغ عيتيتيتيتدد األسيتيتيتيتهم املتداوليتيتيتيتة عيتيتيتيتام      001سيتيتيتيتهمًا بنسيتيتيتيتبة   21.251.100

م تراجمل عدد األسيتهم املتداوليتة   5111 %، ويف خالل عام551سهمًا بنسبة زيادة   525،511،212

م ارتفيتمل عيتدد األسيتهم املتداوليتة إىل     5111%، أما خيتالل العيتام   21بنسبة تراجمل  555،102،250إىل

حتى نهاية سبتمن من نف  العام فبليتغ   5110%، أما من بداية العام 22بنسبة   522،255،002

 .%2بنسبة  500،101،151 عدد األسهم املتداولة

 

 تطور مشؤرر القدس :5101 -0221مشؤرر القدس خالل الفرتة من أداء  -5 -0
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 قيمة مشؤرر القدس يف نهاية كل عام: (1دول )اجل

 التغير السنوي   قيمة المؤشر  السنة

1997 139.13 0.00 

1998 154.98 %11 

1999 236.76 %53 

2000 207.62 %12- 

2001 195.00 %6- 

2002 151.16 %22- 

2003 179.81 %19 

2004 277.56 %54 

2005 1128.59 %307 

2006 605 %46- 

2007 527.26 %13- 

2008 644.84 %22 
5112 221252 - 52%  
5101 511215 2%  

 

 011م، وبيتدء  0221( ما يلي: مت إطالق مشؤرر القيتدس يف مطليتمل عيتام    1يتض  من اجلدول )

نقطيتة وكانيتت نسيتبة     022.02 م إىل0221نقطة وهو مرج  بالقيمة، وارتفمل املشؤرر يف نهاييتة عيتام   

%، ويف 52نقطيتيتة بنسيتيتبة  521.11م إىل 0222%، واصيتيتل يف االرتفيتيتاع يف نهاييتيتة عيتيتام 22.02االرتفيتيتاع 

% 05نقطيتة بنسيتبة    511.15م وبسبب اندالع انتفاضة األقصى تراجيتمل املشؤريتر إىل   5111نهاية عام 

%، أميتا يف نهاييتة عيتام    1سيتبة  نقطيتة بن  025م استمر املشؤرر يف الرتاجيتمل فوصيتل إىل   5110ويف نهاية عام 

 5115%، يف نهاييتيتة العيتيتام 20نقطيتيتة بنسيتيتبة  021.00م عيتيتاد املشؤريتيتر يرتفيتيتمل حييتيتث وصيتيتل إىل  5112

نقطيتة   605بلغيتت قيميتة املشؤريتر     5111%، ويف عيتام  211بنسبة ارتفاع  0050.52وصل املشؤرر إىل 

، -13%اجيتمل  نقطيتة برت  527.26م بلغت قيمة املشؤرر 5111، ويف نهاية عام -46%باخنفاض بنسبة 

. واخنفيتيت  بشيتيتكل كيتيتبري يف   %55نقطيتيتة بارتفيتيتاع  644.84 م بليتيتغ قيمتيتيته 5110ويف نهاييتيتة سيتيتبتمن  

% ميتيتمل نهاييتيتة العيتيتام 2% ميتيتن قيمتيتيته السيتيتوقية، لريتفيتيتمل اىل 52بسيتيتبب احيتيتداث غيتيتزة، حييتيتث خسيتيتر  5112

5101. 

 

يوض  ملخصيتًا مليتدى اليتتغري اليتذي حصيتل ملشؤريتر القيتدس خيتالل          اآلتيواجلدول نسبة التغري:  -1 -0

فرتة السابقة، وقد مت تقسيتيم هيتذه الفيترتة الكلييتة اىل فرتتيتني االوىل تبيتدأ ميتن بيتدا التيتداول يف          ال

كانيتت ريتاذًا حتيتى يف     5115على اعتبار ان اداء السيتوق سيتنة    5115البورصه ولغاية سنة 

، واجليتدول التيتالي   5101ولغاية  5111 كل االسواق املالية العاملية، والفرتة الثانية تبدأ من

 يوض  نتائو اداء البورصة خالل الفرتتني.( 1رقم )
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 البورصة أداء( نسب التغري يف 1دول )اجل

 نسبة التغير مقدار التغير الفترة الزمنية المؤشر

 %40 50 - 51 5115 - 0220 عدد الشركات المدرجه

 %600 2.251.005.211-501.011.522 - القيمة السوقية لالسهم

 %3000 5.121.010.552-10.125.222 - قيمة االسهم المتداولة

 %2000 212.511.525-01.105.220 - عدد االسهم المتداولة

 %600 0050 - 052220 - قيمة مؤشر القدس

 

 %40 21 - 50 5101 - 5115 عدد الشركات المدرجة

 -%66 5.110.150.005-2.251.005.211 - القيمة السوقية لالسهم

 -%119 251.220.025-5.121.010.552 - قيمة االسهم المتداولة

 -%^34 515.512.111-212.511.525 - عدد االسهم المتداولة

 -%123 511 - 0050 - قيمة مؤشر القدس

 

 

 نتائج التحليل الميداني الستكشاف كفاءة سوق األسهم المحلية: -ثانيا
سيتتمارة  ا 051تستعرض الورقة يف هذا اجلزء نتيتائو الدراسيتة امليدانييتة، حييتث مت توزييتمل  يتو       

استمابة، أي أن معدل االستمابة  025الستطالع الرأي، بلغت الردود واالستمابات هلذه االستمارة  و 

 %.21بلغ  و 

 

( نتيتائو حتلييتل دوافيتمل امليتواطنني     0يوضيت  اجليتدول )   :دوافمل االستثمار يف سيتوق األسيتهم ايلييتة    -5-0

   :التاليلإلقبال على االستثمار يف سوق األسهم ايلية، وهي على النحو 

 

 دوافمل األفراد لالستثمار يف سوق األسهم ايلية: (0اجلدول )

 % البيان

 37.1 الربح السريع
 18.0 سهولة تحويل األسهم إلى سيولة نقدية

 15.3 عدم وجود قنوات استثمارية أخرى بديلة ومفيدة
 12.3 وجود صعوبات في االستثمار في القطاعات اإلنتاجية البديلة

 10.8 حاكاة اآلخرينتقليد وم
 6.6 أخرى 

 

( أن دوافمل الرب  السريمل وسهولة التحويل إىل سيولة نقدية ال تزال هي 0يتض  من اجلدول )

األسباب األكثر أهمية وراء اإلقبال املتزايد للمواطنني على االستثمار يف سوق األسهم. يف حني جاءت 

ر يف القطاعات اإلنتاجية األخرى كأهمية دوافمل عدم وجود بدائل استثمارية وصعوبات االستثما

نسبية أقل. إال إنه بإعادة بلورة اجلدول السابق بعد جتميمل العناصر املتشابهة يف جمموعات معا، ينتو 

 :اجلدول التالي

 

( املصادر ال  يعتمد عليها األفراد يف احلصول عليتى  2يوض  اجلدول ) :مصادر السيولة النقدية -5-5

  :ماراتهم يف سوق األسهم ايلية، وذلك كما يليالسيولة النقدية الستث
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 مصادر احلصول على السيولة النقدية لالستثمار يف سوق األسهم: (2اجلدول )

 البيان %

 المدخرات الشخصية  71

 (تسهيالت) قروض بنكية  21

 االقتراض من جهة العمل أو من الزمالء  6

 بطاقات ائتمان  2

 اإلجمالي 100

 

( أن املدخرات الشخصية متثل املصدر الرئيسي لسيتيولة األفيتراد لتغطييتة    2اجلدول )يتض  من 

تميتدون عليتى التسيتهيالت    % ميتن املسيتتثمرين، فيع  21%. أميتا  يتو   71استثماراتهم يف السوق، وذلك بنحو 

% يتوجهيتون لالقيترتاض   1 يتو  و للحصول على السيولة النقدية السيتتثماراتهم يف سيتوق األسيتهم،    البنكية

 % يعتمدون على بطاقات االئتمان يف تدبري هذه السيولة.5من جهات عملهم أو زمالئهم، و و 

 

( أن  يتيتو 01يوضيتيت  اجليتيتدول )  :متوسيتيتط حميتيتم اسيتيتتثمارات األفيتيتراد يف سيتيتوق األسيتيتهم ايلييتيتة    -5-2

يف أليتف رييتال،    511% من إيالي املستميبني كان حميتم اسيتتثماراتهم يقيتل عيتن  يتو      10.5

ألف إىل مليون ريال، وأن  يتو   511% منهم تراوح حمم استثماراتهم بني 01.0حني أن  و 

% 1.1% منهم تراوحت استثماراتهم بني واحد إىل مخسة ماليني ريال، يف حني أن  و 02.0

 مليون ريال.  5منهم فقط جتاوز حمم استثماراتهم  و 

 

  سوق األسهم ايليةمتوسط حمم استثمارات األفراد يف: (01اجلدول )

 البيان التكرار %

 دوالرألف  51أقل من   83 61.5

 الف 011دوالر الى ألف  51من   24 17.8

 الف دوالر 511الف الى  011من   19 14.1

 الف دوالر 511اكثر من   9 6.7

 اإلجمالي 135 100.0

 

. مبعنيتى  الف دوالر 011ال يقل حمم استثماراتهم عن  % من املستثمرين12.2أن  و تبني 

أن هذه النسبة ميكن أن تكون مشؤررا جيدا ييتدلل عليتى أن النسيتبة الغالبيتة ميتن املتعيتاملني يف السيتوق        اخر 

 هم من ذوي الدخول املتوسطة، أي أنهم من صغار املستثمرين يف السوق.

ت % من إيالي الردود كانيت 51.01أما عن اجلانب األكثر أهمية يف هذا اإلطار، فهو أن  و 

واليتذي  . وإذا مت إسقاط هذه النسبة عليتى جمتميتمل البحيتث،    ألف دوالر 011حمم استثماراتهم تزيد عن 

ارك يف سيتوق  مش 0111، فسو  يتم الوصول إىل أن  و اال  مستثمر يف السوق املالي 01يقدر بنحو 

قيتدر الكيتبرية   ييتدلل عليتى ال  . األمر اليتذي  ألف دوالر 011قيمة استثماراتهم  و  تصلقد  األسهم ايلية

املوجهة إىل هذا السوق. ومن ثم، فإن عدم كفاءة تشغيل هذا القدر من الثروة من املشؤكيتد  من االموال 

يف اجملتميتمل   سيشؤدي إىل عدم ختصيصها بالشكل املناسب، مبا يقود إىل حالة من اهلدر هلذه املوارد النيتادرة 

 .الفلسطيين
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( تقييتيم  00يوضيت  اجليتدول )   :ل يف السيتوق تقييم مهيتارات ووعيتي املسيتتثمرين بتقنييتات التعاميت      -5-2

 :األفراد ملدى مهاراتهم وخناتهم يف التعامل يف سوق األسهم، وذلك كما يلي

  تقييم درجة وعي املستثمرين بتقنيات التعامل يف سوق األسهم: (00اجلدول )

 ال أعرفها وال أمتلكها
 امتلكها

 إلى حد ما

 امتلكها

 البيان بشكل كبير
 تكرار % ارتكر % تكرار %

 التحليل الفني لألسهم  05 2 25 51 00 15

 التحليل األساسي لألسهم  55 16 22 21 82 63

 تنفيذ األوامر المفتوحة بالسوق 2 2 00 0 051 02

 

( أن تقييم األفراد ملستويات مهاراتهم وخناتهم كان يعن عن 00بالتحديد، يوض  اجلدول )

% من 15ألساسية املطلوبة للتعامل يف سوق األسهم، حيث أن  و افتقادهم إىل حد ما للمهارات ا

% ال يعرفون 63املتعاملني يف السوق أفادوا بأنهم ال يعرفون ريئا عن التحليل الفين لوسهم، وأن  و 

% مل يعرفوا كيفية تنفيذ األوامر املفتوحة يف السوق. 02ريئا عن التحليل األساسي، يف حني أن  و 

 ،متتلك هذه املهارات الثالثةال جدا ذكر أن النسبة الكبرية من كافة الردود أفادت بأنها  بل من اهلام

 .حترتفها أو ال متتلكها أي أنها ال

وملا كان سوق األسهم يتصف بوجود عدد كبري من البائعني واملشرتين، كما أن التعامل 

صف هشؤالء املتعاملني بالفعالية، فإنه الكفء يف هذا السوق والقدرة على حتقيق أرباح فيه تستلزم أن يت

يفرتض أن يكونوا على قدر كبري من الوعي بتقنيات التعامل، أي أنه ال يكفي معرفتهم بالتقنية، 

ولكن يتطلب امتالك مهارة التعامل معها. لذلك، فإن هذه الدراسة تفرتض أن من ميتلك تلك التقنيات 

طلوبة يف السوق. لذلك، إذا مت إضافة نسب من ال يعرفون بشكل متوسط على أنه ال يتعامل بالكفاءة امل

هذه التقنية وال ميتلكونها إىل نسب من ميتلكونها إىل حد ما يكون الناتو سليب للغاية، ويف غري صاحل 

 :كفاءة ووعي املستثمرين يف السوق ايلي، وذلك كما يتض  من اجلدول التالي

 

 يف سوق األسهم ايلية املستثمرينلدى وعي ال مدى: (05اجلدول )

 وعي المستثمر عدم وعي المستثمر
 البيان

 تكرار % تكرار %

 التحليل الفني لألسهم 05 9 052 91

 التحليل األساسي لألسهم 22 01 002 02

 تنفيذ األوامر المفتوحة بالسوق 2 2 020 21

 

، ة جاءت متدنيةألسهم ايلي( أن درجة وعي املستثمرين يف سوق ا05يتض  من اجلدول )

وعيهم بالتحليل األساسي وتنفيذ األوامر وان %، 2حليل الفين بلغت  و حيث أن درجة وعيهم بالت

( يف ركل 05% على التوالي. وعليه، فيمكن صياغة اجلدول رقم )2% و01املفتوحة مل تتماوز  و 

قييم هذا الوعي جمممل ملدى وعي املستثمر بتقنيات التعامل يف السوق من خالل جتميمل نسب ت

 :للتقنيات الثالثة املفرتضة، وذلك كما يتض  من اجلدول التالي
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 تقييم مدى وعي املستثمرين يف سوق األسهم: (02اجلدول )

 البيان تكرار %

 وعي المستثمر 02 01

 عدم وعي المستثمر 055 21

 اإلجمالي 025 100

 

واإلجابات جاءت تعن عن عدم % من إيالي الردود 21( أن نسبة 02يتض  من اجلدول )

% 01امتالك املتعاملني يف السوق للمهارات واقنات الضرورية لالستثمار يف السوق، يف حني أن  و 

( ميكن حتديد درجة تقييم 02فقط هم من ميتلكون هذه املهارات. وبناء على نتائو اجلدول رقم )

 درجة كفاءة ضعيفة جدا.األفراد ملدى كفاءة وعيهم االستثماري يف السوق بأنها 

 

 :العناصر ال  يعتمد عليها األفراد يف صنمل القرارات االستثمارية يف السوق -5-5

( تقييم املتعاملني يف السوق للعناصر الرئيسية ال  يعتمدون عليها يف صنمل 02يوض  اجلدول )

 :قراراتهم االستثمارية، وذلك كما يلي

 

 القرار االستثماري يف سوق األسهم ايلية األهمية النسبية لعناصر صنمل: (02اجلدول )

 عدم

 اعتماد

 اعتماد

 متوسط 

 اعتماد

 كبير
 البيان

 مؤشر السوق 47 44 9

 المعلومات التي تبثها وسائل اإلعالم 30 33 38

 السجالت التاريخية ألسعار األسهم 28 29 43

 تقارير الحالة االقتصادية والمالية للشركات 25 35 30

 لومات من األصدقاء واألقاربمع 22 21 11

 منتديات األسهم على اإلنترنت 20 30 50

 مستشارون ومتخصصون في تحليل األسهم 13 21 66

 

( أن مشؤررات السوق، وتقارير احلالة االقتصادية، واملعلومات املأخوذة 05يتض  من اجلدول )

عتمد عليها املتعاملني يف السوق يف عن األصدقاء واألقارب نالت املراتب ذات األهمية األعلى كعناصر ي

صنمل قراراتهم االستثمارية. وبناء عليه، فإنه ميكن إعطاء ترتيب هلذه العناصر حسب أولويتها لدى 

 :املتعاملني يف سوق األسهم ايلية على النحو التالي

 عناصر صنمل القرار االستثماري مرتبة تنازليا حسب أهميتها : (05اجلدول )

 انالبي الترتيب

 مؤشر السوق 1

 معلومات من أصدقاء ومعارف 5

 تقارير الحالة االقتصادية والمالية للشركات 2

 المعلومات التي تبثها وسائل اإلعالم 4

 السجالت التاريخية ألسعار األسهم 5

 مستشارون ومتخصصون في تحليل األسهم 6

 منتديات األسهم على اإلنترنت 7

 أخرى 8
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( ميتدى  01ييتنز اجليتدول رقيتم )    :لصعوبات اليت  تواجيته املسيتتثمرين يف السيتوق    مدى املشكالت وا -5-1

  :املشكالت والصعوبات ال  تواجه املستثمرين يف سوق األسهم ايلية، وذلك على النحو التالي

 املشكالت والصعوبات ال  تواجه املستثمرين يف السوق )%(: (01اجلدول )

 غير

 متوافر

 متوافر

 إلى حد ما

 متوافر

 بشدة
 البيان

 يمكن الحصول على المعلومات عن الشركات وأسهمها بسهولة ودقة 9.6 45.2 45.2

 يمكن بيع وشراء األسهم في السوق بسرعة وبسهولة 52.1 41.9 6.0

 يوجد بالسوق عدد كبير من البائعين والمشترين  29.3 45.2 25.5

 التأثير على أسعار األسهم ال يستطيع أيا من المتعاملين في السوق 17.7 40.9 41.3

انخفاض تكااليف التعامال فاي الساوق )وبخاصاة النسابة التاي تحصالها          26.7 36.3 37.0

 البنوك على كل عملية(

تتحرك أسعار األسهم في الساوق حساب المعلوماات عان شاركات هاذه        21.7 43.5 34.8

 األسهم

  يتصف المتعاملين في السوق بالوعي االستثماري 6.3 54.7 39.0

 يمتلك كافة المتعاملين في السوق نفس الفرصة لتحقيق األرباح  11.5 35.3 53.2

يمكانهم تحقياق أربااح أعلاى عان       جد بالسوق تجار ومتخصصاون ال يو 8.4 22.6 69.0

 بقية المتعاملين

يوجد بالسوق عدد مناساب وكاافي مان الشاركات المدرجاة علاى قائماة         21.0 47.5 31.5

 التداول

 

( إىل تقييم مدى توافر أو وجود مشؤررات رئيسية تعن عن مدى املشكالت 01) اجلدول هد 

والصعوبات ال  تواجه املستثمرين يف هذا السوق. وجدير باإلرارة أن هذه الورقة قد اختارت هذه 

العناصر بناء على حتديد معايري وعناصر مقومات الكفاءة الكاملة للسوق. مبعنى آخر أنه قد مت 

كالت والصعوبات ال  تواجه املستثمرين لكي تعن يف حد ذاتها عن مدى توافر مقومات اختيار املش

 الكفاءة الكاملة يف سوق األسهم ايلية. 

ملدى توافر هذه العناصر جاءت  ( إىل أن تقييمات األفراد01وتشري النتائو يف اجلدول )

، يف حني بشدة يف السوق الفلسطيينر متوافرة ومتباينة من عنصر آلخر، مبا يعن على أن هناك عناص

( ركال أكثر تعبريا عن 01أن هناك عناصر أخرى غري متوافرة يف هذه السوق. ويوض  اجلدول رقم )

  :تقييم األفراد ملدى كفاءة كل عنصر من هذه العناصر يف اجلدول التالي
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 تقييم مدى كفاءة كل عنصر من مقومات الكفاءة الكاملة: (01اجلدول )

كفاءة 

 ضعيفة

كفاءة 

 متوسطة

 كفاءة

 قوية
 البيان

 يمكن الحصول على المعلومات عن الشركات وأسهمها بسهولة ودقة   ●

 يمكن بيع وشراء األسهم في السوق بسرعة وبسهولة ●  

 يوجد بالسوق عدد كبير من البائعين والمشترين  ● 

 األسهم ال يستطيع أيا من المتعاملين في السوق التأثير على أسعار   ●

●   
انخفاض تكاليف التعامل في الساوق )وبخاصاة النسابة التاي تحصالها البناوك علاى        

 كل عملية(

 تتحرك أسعار األسهم في السوق حسب المعلومات عن شركات هذه األسهم  ● 

 يتصف المتعاملون في السوق بالوعي االستثماري   ●

 حقيق األرباحيمتلك كافة المتعاملون في السوق نفس الفرصة لت   ●

 ال يوجد بالسوق تجار ومتخصص يمكنهم تحقيق أرباح أعلى عن بقية المتعاملين   ●

 يوجد بالسوق عدد مناسب وكافي من الشركات المدرجة على قائمة التداول  ● 

 إجمالي مرجح   ●●●

 

طار النظري وباألخذ يف االعتبار مقومات الكفاءة الكاملة لسوق األسهم ال  وردت يف حتليل اإل

 الكفاءة الكاملة نال فقط من مقومات ( أن عنصر واحد01، يتض  من اجلدول )فقط (5يف النقطة )

إمكانية بيمل ورراء األسهم يف لية حسب مرئيات املتعاملني، هو تقييم الكفاءة القوية يف سوق األسهم اي

عدم وعي عيفة للكفاءة، هي عناصر كمقومات ض يم ستةالسوق بسرعة وسهولة،. يف املقابل، جاء تقي

ارتفاع تكاليف التعامل يف السوق، وعدم توافر نف  الفرصة العادلة لكافة املتعاملون املستثمرين، و

لني. لتحقيق األرباح، ووجود جتار وصناع السوق وإمكانية حتقيقهم ألرباح غري عادية عن بقية املتعام

  ماءت كمقومات متوسطة الكفاءة.فأما بقية العناصر 

من خالل التمميمل والرتجي  التوصل إىل أن التقييم الشامل لكافة العناصر يتحدد يف أن السوق 

يعمل يف  ل درجة كفاءة متوسطة، وتقرتب من الدرجة الضعيفة أكثر من اقرتابها من الدرجة 

 القوية للكفاءة. مبعنى أن درجة كفاءة مقومات الكفاءة الكاملة للسوق هي كفاءة متوسطة.

 

( ميتدى رؤييتة   00يوضيت  اجليتدول رقيتم )    صحة فرضيات الكفاءة يف سوق األسيتهم ايلييتة:   مدى -5-1

حسب فرضيات الكفاءة املتعار  عليها، وذليتك كميتا   سوق لدرجة كفاءة السوق املتعاملني يف ال

 :يلي

 

 تقييم األفراد لكفاءة السوق حسب فرضيات الكفاءة املتعار  عليها  (00اجلدول )

 نالبيا موافق غير موافق

25 15 
يمكاان التنبااؤ بسااعر سااهم معااين بناااء علااى تحلياال المعلومااات عاان هااذا السااهم فااي       

 الماضي

12 21 
يمكاان التنبااؤ بسااعر سااهم معااين بناااء علااى تحلياال المعلومااات عاان هااذا السااهم فااي       

 الماضي والحاضر 

25 0 
السااعر الحااالي لسااهم معااين يعكااس كافااة المعلومااات المتاحااة عاان هااذا السااهم فااي       

 والمستقبل حاضرالماضي وال
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( أن إمكانية تنبشؤ األفراد بأسعار األسهم بناء على حتليل معلومات 00يوض  اجلدول )

% 21 املتعاملني يف السوق، % من15السمالت التارةية ألسعارها وكمياتها ال تزال غري متاحة لنحو 

ن على حتقيق أرباح غري % منهم غري قادري15 من هشؤالء املتعاملني أفادوا مبقدرتهم على هذا التنبشؤ.

% من إيالي الردود 12عادية اعتمادا على حتليل معلومات السمالت التارةية لوسهم. وقد أفاد  و 

مبقدرتهم على التنبشؤ بأسعار األسهم بناء على حتليل املعلومات احلالية واملاضية، أي أنهم قادرون على 

حلاضر واملاضي. أما بالنسبة للفرضية األخرية، وال  حتقيق أرباح غري عادية بناء على حتليل معلومات ا

تشري إىل أن األسعار احلالية لوسهم تعك  كافة املعلومات املتاحة يف املاضي واحلاضر، فقد جاءت ردود 

 % فقط.0% من إيالي الردود بعدم موافقتهم على هذه الفرضية، يف مقابل موافقة  و 25 و 

 

موافقة املستميبني حول فرضيات كفاءة السوق كما يتض   هذا وميكن إعادة بلورة مدى

 :من اجلدول التالي

 

 مدى موافقة األفراد على صياغات كفاءة السوق )%( (02اجلدول )

 غير موافق موافق البيان

 25 15 فرضية الكفاءة الضعيفة 

 64 36 فرضية الكفاءة المتوسطة 

 25 8 فرضية الكفاءة القوية

 

ةضمل  ملني على كون سوق األسهم الفلسطينية( أن موافقة املتعا02)يتض  من اجلدول 

% أراروا إىل أن السوق ال يعمل وفقا 25لكفاءة السوق القوية جاءت متدنية بشكل واض ، حيث أن  و 

% منهم إىل أن السوق أيضا ال يعمل وفقا لصياغة الكفاءة املتوسطة، 12للكفاءة القوية. كما أرار  و 

% من إيالي الردود على أن السوق ةضمل لصياغة الكفاءة الضعيفة 15ت موافقة  و يف حني جاء

كسوق أسهم. ويوض  ذلك أن سوق األسهم ايلية ةضمل بشكل كبري لصياغة الكفاءة الضعيفة 

 للسوق.

 

 :اآلثار على األفراد املستثمرين -5-0

ملتعيتاملني اليتذين   لي ا% ميتن إييتا  25.1 املني يف السيتوق، ( مدى رثية املتع51يوض  اجلدول )

 حلقت بهم خسائر.  % منهم12.2حققوا أرباح، يف حني أن  و مت استقصاؤهم 

 مدى رثية وخسارة املتعاملني يف السوق  (51اجلدول )

 البيان %

 رابح 35.6

 خاسر 64.4

 

% ميتن اليتيتذين  52( أن  يتو  02أميتا بالنسيتبة ملسيتتويات العائيتد ايققيتة، فيوضيتيت  اجليتدول رقيتم )       

%، 55إىل  00% منهم حققوا عوائيتد ميتا بيتني    21%، وأن  و 01أرباح قد حققوا عائد اقل من حققوا 

% ميتنهم حققيتوا عوائيتد تقيتمل بيتني      00%، يف حيتني أن  يتو   51إىل  51% حققوا عوائد بيتني  52وأن  و 

 %. 011% هم الذين حققوا عوائد تزيد عن 5%، وأخريا فقط  و 011% إىل 50
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 د ايققةمعدالت العائ (50اجلدول )

 البيان %

 %01عائد أقل من  24.0

 %55إلى  00عائد بين  36.0

 %51إلى  51عائد بين  24.0

 %011إلى  50عائد بين  11.0

 %011عائد أعلى من  5.0

 

إىل  -(55كميتا يتضيت  ميتن اجليتدول رقيتم )     –أسباب اقسارة، فتشيتري ردود املسيتتميبني    أما عن

ر ال  حلقت باملتعاملني، من أبرزها نقيتص اقيتنة وعيتدم اميتتالك     وجود أسباب رئيسية وراء هذه اقسائ

%. يف املقابيتل يوجيتد هنيتاك    21.5املهارات الرئيسية للتعامل يف سيتوق األسيتهم، وبلغيتت هيتذه النسيتبة  يتو       

عدم فعالية هيئة السوق املالية يف احلد ميتن انتشيتار   أسباب أخرى أقل أهمية، جاءت يف املرتبة األوىل منها 

%، ثيتم عيتدم الشيتفافية بنحيتو     02 %، ثيتم تقلبيتات السيتوق بنحيتو    55.1بنحيتو  تسرب املعلوميتات  الشائعات و

 :، وذلك كما يتض  من اجلدول التالي02%

 

 األسباب الرئيسية وراء خسائر املتعاملني يف السوق (55اجلدول )

 البيان التكرار %

 نقص الخبرة 51 46.5

 ن انتشار الشائعات وتسرب المعلوماتفي الحد م عدم فعالية هيئة السوق المالية 8 25.6

 تقلبات السوق 6 14.0

 عدم الشفافية 6 14.0

 اإلجمالي 43 100.0

 

إال إنيتيته بصيتيتفة عاميتيتة كيتيتان واضيتيتحا أن نقيتيتص اقيتيتنة وعيتيتدم اميتيتتالك املهيتيتارات أو غييتيتاب اليتيتوعي      

اء خسائر ور ةب الرئيسياسباال تركل وضعف رقابة هيئة سوق راس املال وانتشار الشائعات االستثماري

والوسيتطاء يف سيتوق    املتعاملني يف السيتوق. وإذا أضيتيف إىل هيتذه النتيميتة غييتاب وضيتعف دور املتخصصيتني       

هيتارات املتعيتاملني يف   ، ألمكن معرفة ميتدى اآلثيتار السيتلبية الواسيتعة لضيتعف خيتنات وم      األسهم الفلسطينية

 .السوق الفلسطيين

خسائر من جراء مشيتاركتهم يف   املتعاملني يف السوق حلقت بهم مما سبق أن  و نصفيتض  

%. ليتذلك، فإنيته ميكيتن حتدييتد درجيتة كفيتاءة       55حققوا عوائد تقل عن  السوق، وأن  و الثلثني منهم

 .املستثمرين فيه بأنها درجة ضعيفةالسوق يف التأثري على األفراد 

 

 :استكشاف كفاءة سوق األسهم المحلية ودوره في دعم االقتصاد الوطني -ثالثا
دعيتم االقتصيتاد    زء إلعطاء تقييم رامل لكفاءة سيتوق األسيتهم ايلييتة ودورهيتا يف    سعى هذا اجلي

الوطين، وذلك اعتمادا على نتائو التحليل املييتداني. ويف هيتذا اإلطيتار ميكيتن جتمييتمل كافيتة نتيتائو املسيت          

 :امليداني يف اجلدول التالي
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 النتائو الكلية لتقييم كفاءة سوق األسهم ايلية (52اجلدول )

 البيان
 قوية كفاءة

كفاءة 

 متوسطة

 كفاءة

 ضعيفة

    :لكفاءة سوق األسهم أوال: تقييم مدى توافر المقومات الرئيسية

    :)أ( مقومات عامة

  ●  . دوافع االستثمار في السوق0

 . مصادر الحصول على السيولة النقدية لالستثمار 5

 في سوق األسهم 
 ●  

 ●   . صنع القرار االستثماري2

 ●   لوعي االستثماري لدى المتعاملين في السوق. ا2

 ●   )ب( مقومات الكفاءة الكاملة للسوق 

 ●   )ج( مقومات الكفاءة التشغيلية للسوق 

    دور سوق األسهم المحلية في دعم االقتصاد الوطني ثانيا: تقييم 

 ●   )أ( األثر على منفعة األفراد

 ●   ة)ب( األثر على تخصيص الموارد المالي

 الدرجة ضعيفة التقييم اإلجمالي 

 

( مدى ضعف كفاءة سوق األسهم، حيث اتض  أن هذا السوق ال ميتليتك  52يتض  من اجلدول )

 :املقومات الرئيسية للكفاءة، وذلك كما يلي

ال يزال السوق يعاني من بع  الضعف، حيث أن دوافيتمل األفيتراد ال تنبيتمل عيتن اقتنيتاع بهيتذا السيتوق         .0

 ثل هروبا من االستثمار يف القنوات االستثمارية البديلة ومشكالته.بقدر ما أنها مت

أنه على اليترغم ميتن أن اجليتزء األكيتن ميتن مصيتادر احلصيتول عليتى السيتيولة النقدييتة يرتكيتز عليتى              .5

امليتيتدخرات الشخصيتيتية للمسيتيتتثمرين، إال إن نسيتيتبة هاميتيتة ميتيتنهم ال تيتيتزال تعتميتيتد عليتيتى القيتيتروض أو     

 يولة.التسهيالت البنكية يف توفري هذه الس

، تعتميتد عليتى مصيتادر ذات جيتودة ضيتعيفة      أن القرارات االستثمارية للمتعاملني يف السوق ال تيتزال   .2

 ومن ثم فإنها ال تزال بعيدة إىل حد ما عن مستوى الكفاءة املطلوبة.

 أن درجة الوعي االستثماري لدى املتعاملني يف السوق ال تزال عند مستويات متدنية. .2

ميتن املقوميتات املطلوبيتة للكفيتاءة الكامليتة، سيتواء ميتن حييتث املعلوميتات أو           أن السوق ال ميتلك العديد .5

 مسات وخصائص السوق وغريها.

 أن مقومات الكفاءة التشغيلية للسوق ال تزال متدنية، وال حترز درجة الكفاءة املناسبة. .1
 

ين وبناء على ذلك، فقد اتض  أن هذا السوق مل يقم بالدور املطلوب يف دعيتم ويتو االقتصيتاد اليتوط    

وان نسيتيتبة التيتيتداول وحميتيتم املشيتيتاركة ميتيتن قبيتيتل املسيتيتتثمرين ال زاليتيتت قليليتيتة، كميتيتا ان عيتيتدد   حتيتيتى اآلن، 

 21رركات من اصل  01-5الشركات الفاعلة وال  يتم التداول على اسهمها بشكل فاعل ال يتعدى 

قد  هيتر  وأنه يف  ل ما يتاح له كان من املنتظر أن يقوم بدور أفضل. ورركة مدرجة بالسوق املالي، 

 ذلك من خالل اتضاح درجة كفاءة متوسطة للسوق يف دعم االقتصاد الوطين. 

فقيتد اتضيت  أن سيتوق األسيتهم ايلييتة يعميتل وفقيتا        للبيانيتات عيتن السيتوق امليتالي     من خالل التممييتمل  

ن متوسطة، إال إن هذه الدرجة تقرتب من درجة الكفاءة الضيتعيفة أكثيتر ميت   ضعيفة اىل لدرجة كفاءة 

. لذلك، فإنه من اهلام جدا السعي للتعر  على آلييتات زييتادة كفيتاءة السيتوق.     جة املتوسطةاقرتابها من در

وقد أوض  املتعاملني يف السوق العديد من االقرتاحات لزيادة درجيتات هيتذه الكفيتاءة، وذليتك كميتا يتضيت        

 :من اجلدول التالي



 كفاءة بورصة فلسطين ودورها في دعم االقتصاد الوطني.... ياسر شاهين                                         012

 

 مقرتحات املتعاملني لزيادة كفاءة السوق (52اجلدول )

 البيان التكرار %

21 55 
نشر الوعي بين المشاركين في السوق عن طريق الدورات التدريبية والتوعية 

 من خالل وسائل اإلعالم

25.3 21 
كافة المتعاملين على المعلومات  الحاجة لمزيد من الشفافية والعدالة في حصول

 بنفس الدقة وفي ذات الوقت

 األخرى نها وبين الجهاتيئة السوق المالية وضعف التنسيق بيهرقابة تفعيل  01 51.1

 في السوقوصناع مطلوب وجود وسطاء  8 9.6

 تخفيض عموالت البنوك على عمليات البيع والشراء 7 8.4

6.0 5 
اإلفصاح عن ميزانياتها وتقاريرها  مزيد من الرقابة على الشركات في

 االقتصادية

 اإلجمالي 83 100.0

 

شيتيتاركني يف السيتيتوق عيتيتن طرييتيتق اليتيتدورات   اليتيتوعي بيتيتني امل نقيتيتص( أن 52يتضيتيت  ميتيتن اجليتيتدول ) 

عدم الشفافية يف التعامل يف السيتوق كانيتت تشيتكل أبيترز     التدريبية والتوعية من خالل وسائل اإلعالم، و

نقيتص  % بيتأن   55كفاءة السوق. لذلك، فقد أفاد اكثيتر ميتن    األسباب ال  من املعتقد أنها تسبب ضعف

ة السيتوق  كفاءة السوق. يليها يف األهمية تفعيل هيئيت  الشفافية تعد من أبرز املتطلبات لرفملالوعي وقلة 

 . يلي ذلك أسباب أخرى أقل أهمية.%51.11املالية بنحو 

 

 :االستنتاجات
راء مسيت  مييتداني   ميتن خيتالل إجيت    بورصة فلسيتطني سعت هذه الورقة الستكشا  مدى كفاءة 

اعتمد عليها التحليل بشيتكل   املتعاملني يف السوق حول املشكالت والصعوبات ال  تواجههم، تلك ال  آلراء

 يف السوق. التمميعية رئيسي يف التعر  على مدى توافر مقومات الكفاءة 

اتضيتيت  ميتيتن نتيتيتائو التحلييتيتل املييتيتداني أن سيتيتوق األسيتيتهم ايلييتيتة ال ميتليتيتك العدييتيتد ميتيتن املقوميتيتات     

ها الرئيسيتيتية للكفيتيتاءة، واليتيت  ميتيتن أبرزهيتيتا عيتيتدم إمكانييتيتة احلصيتيتول عليتيتى املعلوميتيتات عيتيتن الشيتيتركات وأسيتيتهم  

تكيتاليف   ارتفيتاع و بسهولة، وامتالك الكثري من املتعاملني يف السوق القدرة على التأثري عليتى أسيتعار األسيتهم،   

التعامل يف السوق، حترك أسعار األسهم يف السوق يف ركل مسارات عشوائية، بشكل ال يعن عيتن املعلوميتات   

لفرصيتيتة لتحقييتيتق األربيتيتاح، عيتن ريتيتركات هيتيتذه األسيتيتهم. فيتيتال ميتليتيتك كافيتة املتعيتيتاملون يف السيتيتوق نفيتيت  ا  

أرباح أعلى عن بقييتة املتعيتاملني. أيضيتا ال يوجيتد      الذين ميكنهم حتقيق طبقة كبرية من التمارووجود 

التداول. وقد اتض  بوجيته عيتام أن    الشركات املدرجة على قائمةاملستثمرين او بالسوق عدد كايف من 

 هذا السوق ميتلك درجة كفاءة متوسطة.

سوق األسهم ايلية يعاني من العديد من جوانب الضعف، واليت  ميتن    أن فضال عن ذلك، اتض 

أهمها أن دوافمل األفراد ال تنبمل عن اقتناع بهذا السوق بقدر ما أنها متثل هروبا من االستثمار يف القنيتوات  

االسيتيتتثمارية البديليتيتة ومشيتيتكالته، وأن مصيتيتادر السيتيتيولة النقدييتيتة تقيتيتوم يف جيتيتزء منهيتيتا عليتيتى القيتيتروض أو     

ر ذات ت البنكية، كما أن القرارات االستثمارية للمتعاملني يف السوق ال تيتزال تبنيتى عليتى مصيتاد    التسهيال

. إضافة إىل ذلك فقيتد اتضيت  تيتدني درجيتة اليتوعي االسيتتثماري ليتدى املتعيتاملني يف السيتوق،          جودة ضعيفة

 وتدني مقومات الكفاءة التشغيلية للسوق.

سيتهم ايلييتة يعميتل وفقيتا لدرجيتة كفيتاءة       بالتحديد، فقد اتض  من نتائو التحليل أن سيتوق األ 

اقرتابهيتا ميتن    متوسطة، إال إن هيتذه الدرجيتة تقيترتب ميتن درجيتة الكفيتاءة الضيتعيفة أكثيتر ميتن         ضعيفة اىل 

. كما أن هذا السوق ميتن ايتميتل أن يكيتون ليته العدييتد ميتن اآلثيتار السيتلبية عليتى          درجة الكفاءة املتوسطة

مل  ن اسيتتنتاج أن سيتوق األسيتهم الفلسيتطينية    ن ثيتم، ميكيت  األفراد، وأيضا على ختصيص امليتوارد املالييتة. وميت   

يلعب حتى اآلن الدور املرضي واملطليتوب يف دعيتم االقتصيتاد اليتوطين، وأنيته يف  يتل ميتا يتيتاح ليته كيتان ميتن            
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وهيتذا ميتا يتفيتق ميتمل نتيتائو بعيت  الدراسيتات اليت  توصيتلت لنتيتائو مشيتابهه             املنتظر أن يقوم بدور أفضل.

((Abdelkarim & Alawni, 2009; Shaheen, 2006,2007 

 

 التوصيات:
 :مت التوصل إىل التوصيات التالية يف ضوء نتائو هذه الدراسة، فقد

كافة املتعاملني عليتى املعلوميتات اجلييتدة بيتنف       احلاجة ملزيد من الشفافية والعدالة يف حصول .0

  الدقة ويف ذات الوقت.

توعية من خالل وسائل نشر الوعي بني املشاركني يف السوق عن طريق الدورات التدريبية وال .5

  اإلعالم.

تفعيل دور هيئة سوق رأس املال. من خالل مزيد من الرقابة على الشيتركات يف اإلفصيتاح عيتن     .2

  ميزانياتها وتقاريرها االقتصادية. وعلى عمليات السوق ايضًا.

 السماح بإجياد وسطاء وصناع يف السوق قلق فاعلية اكثر بالسوق. .2

  ول على عمليات البيمل والشراء بالسوق.ختفي  او الغاء عموالت التدا .5

وخاصيتة االفيتراد    الرقابة واحلد ميتن حتركيتات كبيتار املسيتتثمرين املضيترة بصيتغار املسيتتثمرين        .1

 من خالل رقابة صارمة على عمليات التداول. .منهم
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