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كفاءة األسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي
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الملخص:

اهتمت الدراسة بمعرفة األسباب الحقيقية وراء عدم تطور البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي ،وعدم قدرتها على

جذب االستثمارات األجنبية ،وكذلك عدم االنفتاح على األسواق المالية العربية واألجنبية ،وتبني نظام لإلفصاح المالي ،وتبادل طرح

اإلصدارات في السوق األولية (سوق اإلصدارات) لألسهم والسندات ،وتداولها بالبيع والشراء في السوق الثانوية (سوق التداول) ،بما
يؤدي لرفع مستوى الكفاءة السوقية وكفاءة التشغيل وكفاءة السيولة وكفاءة االستجابة للمعلومات لتلك األسواق في ظل الظروف

السياسية واالقتصادية المحيطة بالمنطقة.

وتهدف الدراسة للتعرف على حدود طبيعة العالقة بين مستوى كفاءة البورصات في دول مجلس التعاون ومؤشرات األداء

المالي للبنوك وال شركات التي يتم التداول على أسهمها ،وقد تم استخدام أساليب التحليل اإلحصائي في الدراسة لقياس الفرضيات
باالعتماد على الرزمة اإلحصائية )(SPSS؛ بغرض اإلجابة على األسئلة والتحقق من الفرضيات.
من أهم النتائج المتوقعة من الدراسة تحديد العالقة بين عوامل كفاءة األداء المالي للشركات المصدرة لألوراق المالية وأسعارها
السوقية ،من خالل البيانات والمعلومات المالية المنشورة بشفافية ليتمكن المستثمر من اتخاذ ق ارره االستثماري ،وأيضا من النتائج

المتوقعة رفع درجة الوعي المالي واالستثماري لدى األفراد والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون.

الكلمات المفتاحية :األوراق المالية ،األسواق المالية ،االختيارات ،األسواق العاجلة ،األسواق اآلجلة ،هيئة سوق المال.

مقدمة البحث :اإلطار النظري

تلعب أسواق المال دو اًر مهماً في عملية النمو االقتصادي وذلك نسبة لدورها في تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته،

وتشير الوقائع التاريخية إلى نشأة أسواق المال منذ اإلمبراطورية الرومانية حيث غلبت مهنة الصرافة (بيع وشراء العمالت األجنبية)

في ايطاليا ومنها انتقلت إلى مدينة بروج البلجيكية في القرن الرابع عشر حيث كانت العائالت تجتمع في منزل السيد فاندر بورز

والذي من اسمه صارت تسمية البورصة بأشكالها الحالية المعروفة علمًا بأن اسم بورز بالفرنسية يعني سوق األوراق المالية .وعليه
تم إنشاء أول سوق مالي في عام 1339م في بلجيكيا ومن ثم انتقل إلى مدينة ليون في فرنسا عام 1639م ثم إلى باريس وأمستردام
ولندن في القرن السابع عشر وبعدها انتظمت األسواق في حدود عام 1890م.

تكمن أهمية األسواق المالية في عملية جمع المدخرات وتوجيهها التوجيه المثل نحو المشاريع ذات الجدوى االقتصادية

العالية ،بمعنى االستخدام المثل للموارد لتحقيق الربح المادي والمعنوي وتستمد أهميتها في كونها أداة فعل غير محدودة في االقتصاد

القومي تؤثر في كل جوانبه ،إضافة إلى جذب رأس المال الفائض غير الموظف في االقتصاد القومي وتحويله إلى رأس مال فعال

ذو أثر ايجابي اقتصاديًا ،وذلك بتشجيع التنمية االقتصادية وتحقيق منافع اقتصادية كالحيازة والتمليك واالنتفاع والعائد االستثماري

المناسب.

تكمن كفاءة االقتصاد في استخدام الموارد المالية االستخدام األمثل ،ويؤكد ذلك أن الدول ذات األسواق المالية الكبيرة والنظم
المالية المتطورة تنمو بمعدالت أكبر من الدول ذات األسواق المالية الصغيرة والنظم المالية الغير حديثة وعليه فإن أسواق المال التي
تعمل بشكل جيد تزيد من كفاءة االقتصاد والعكس الصحيح في حالة األسواق المالية التي ال تعمل بشكل جيد.

إن معظم المستثمرين في سوق المال يعتمدون على الوسطاء الماليين للتعامل مع األسواق المالية وإن أهم عنصر في عمل

السوق المالي هو توفر البيانات والمعلومات ولكي يسهل عمل السوق فالبد من ربط جميع البورصات بشبكة اتصاالت متطورة
وحديثة وذلك بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية للسوق وتوفير أكبر قدر من المعلومات والبيانات للوسطاء والمستثمرين والتجار.

يقوم الوسطاء بدور بارز في تعامالت السوق المالي ،وهم نوعين  ،النوع األول وسطاء الخدمة الكاملة (Full Service
)Brokers
ويعملون على تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة أهمها خدمات االستشارات المالية وتزويد المستثمرين بالبيانات والمعلومات
المتواترة عن األوراق المالية واتجاهات السوق من ناحية العرض والطلب واألسعار ويقومون بإدارة حسابات العمالء ،أما النوع الثاني

فيعرفون بوسطاء الخصم) (Discount Brokersويعملون على تقديم خدمات محدودة أهمها تنفيذ عمليات البيع والشراء لألوراق
المالية مقابل عمولة محددة.

طبيعة مشكلة البحث:

هل تعانى البورصات في دول مجلس التعاون من عدم القدرة على التطوير ورفع الكفاءة ؟



ما هي التحديات التي تواجه المصارف المدرجة في البورصات في دول مجلس التعاون ؟



هل عدم انفتاح البورصات في دول مجلس التعاون على األسواق المالية العربية واألجنبية هو أحد عوامل ضآلة الحجم



النسبي ألسهم المصارف المتداولة فيها ؟

هدف البحث:




رفع الوعي االستثماري لمواطني دول مجلس التعاون.

تحديد نقاط القوة والضعف في البنوك المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون.

تتميز الدراسة باهتمامها بالظروف المحيطة بالمصارف واالقتصاد الكلى في دول مجلس التعاون وتزداد أهميتها لتدنى

مستوى االستثمارات األجنبية التي يمكن أن تساهم في رفع كفاءتها.

أهمية البحث العلمية والعملية:

تقييم دور البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي الستقطاب االستثمارات األجنبية والمحلية لسد الفجوة بين االدخار



المصرفي واالحتياجات االستثمارية لالقتصاد الكلي.




تقييم تجربة إدراج البنوك واإلفصاح والشفافية في أسواق المال بدول مجلس التعاون.
تحديد العوامل المحفزة الستقطاب المستثمر األجنبي والمحلى ،بهدف الخروج بسياسات وآليات لتفعيل دور البورصات في
دول مجلس التعاون.

منهج البحث:



المنهج التاريخي.

المنهج الوصفي  -التحليلي.
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منهج دراسة الحالة.

سوف يتم االعتماد على أساليب التحليل اإلحصائي لقياس الفرضيات  ،اعتمادا على الرزمة اإلحصائية) ، (SPSSمن خالل
االختبارات التالية :
 .1اختبار الصدق والثبات ) (Reliabilityلقائمة االستقصاء باستخدام معامل إلفا كرونباخ )(Cronbach Alfa
 .2اختبار معامل االرتباط ومعامل االنحدار باستخدام اختبار ) (T-testsواختبار نماذج االنحدار باستخدام اختبار )(F-tests

يتكون مجتمع وعينة هذه الدراسة من أسهم مجموعة من البنوك المدرجة في البورصة في دول مجلس التعاون  ،من حيث حجم
التداول وحجم السيولة وحجم التدفقات االستثمارية  ،بجانب الشركات األجنبية التي تطرح أسهمها للتداول في صورة اكتتاب

عام للجمهور .

حدود (نطاق) البحث:

أن السوق المالي هو اإلطار أو المكان الذي تجرى من خالله عملية تبادل األوراق المالية من قبل البائعين والمشترين

بأسعار تحددها قوى العرض والطلب ) ، (supply and demandوتكون األسعار بأفضل أحوالها حينما تعبر عن القيمة الحقيقية
للورقة المالية التي تحددها المعلومات الواردة من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للشركة المصدرة لتلك الورقة  ،وقبل أن تتدرج قوى

العرض والطلب بالسعر السوقي ) (market priceمن األسفل إلى األعلى أو من األعلى إلى األسفل باتجاه القيمة الحقيقية
) (just valueالتي تمثل المعلومات المتاحة وصوال إلى حالة التطابق معها  ،أو ما يسمى بالسعر التوازني فان بعض

المستثمرين يستغل هذه المدة للدخول إلى السوق بائعا أو مشتريا أو ممتنعا عن التعامل  ،في ضوء ما يتمكن الوصول إليه من
معلومات  ،حيث أن كمية ونوعية المعلومات وسرعة فهمها وانتشارها بين المستثمرين  ،ومن ثم تحديد حجم الربح أو الخسارة الناتج

عن التعامل مع الورقة المالية  ،وذلك قبل قيام قوى العرض والطلب في السوق المالي باحتضان السعر السوقي لالنتقال به إلى

النقطة التي ي عبر فيها عن القيمة الحقيقية  ،والتي تمثل المعلومات المتاحة والواردة من البيئة الداخلية للبنك أو للشركة والمتمثلة في
صافى األرباح والتوزيعات ونسبة السيولة  ،والتي خير ما يعبر عنها مؤشرات األداء المالي لبنوك والشركات المصدرة  ،أو من

البيئة الخارجية للبنك أو للشركة المتمثلة في حاالت االنتعاش واالنكماش االقتصادي والتي تعبر عنها السياسات االقتصادية
والمؤشرات االقتصادية العامة للدولة(فيصل محمود الشواوره 2008 ،م ).

فروض البحث:

 .1هل تؤثر عوامل الكفاءة (كفاءة التخصيص  ،كفاءة التشغيل  ،كفاءة السيولة وكفاءة االستجابة للمعلومات ) في تحديد أسعار
األسهم في سوق دول مجلس التعاون ؟

ينقسم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية :


إلى أي مدى تؤثر كفاءة التخصيص في تحديد أسعار أسهم المصارف؟



إلى أي مدى تؤثر كفاءة التشغيل في تحديد أسعار أسهم المصارف؟



إلى أي مدى تؤثر كفاءة السيولة في تحديد أسعار أسهم المصارف؟



إلى أي مدى تؤثر كفاءة االستجابة للمعلومات في تحديد أسعار أسهم المصارف؟

 . 2هل لمؤشرات األداء المالي (مؤشرات الربحية ،مؤشرات هيكل رأس المال ،مؤشرات السيولة ،مؤشرات األهمية النسبية لسعر
السهم) ،دور في تحديد األسعار السوقية للورقة المالية في دول مجلس التعاون؟
وينقسم هذا الفرض إلى مجموعة من الفروض على النحو اآلتي:


كيف يتم قياس مؤشرات الربحية لمعرفة دورها في تحديد األسعار السوقية للورقة المالية؟



كيف يتم قياس مؤشرات هيكل رأس المال لمعرفة دورها في تحديد األسعار السوقية للورقة المالية؟
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كيف يتم قياس مؤشرات السيولة لمعرفة دورها في تحديد األسعار السوقية للورقة المالية؟



كيف يتم قياس مؤشرات األهمية النسبية لسعر السهم لمعرفة دورها في تحديد األسعار السوقية للورقة المالية؟

هيكل البحث:

يتكون البحث من أربعة عناصر  ،يتناول العنصر األول اإلطار النظري (المقدمة  ،المشكلة  ،األهداف  ،األدوات ،

الفرضيات  ،المصطلحات  ،المصطلحات )  ،أما العنصر الثاني يستعرض الدراسات السابقة و الثالث يتناول الجزء التطبيقي
واختبار الفرضيات  ،وفي األخير يقع تناول النتائج والتوصيات والمراجع.
مفهوم كفاءة السوق المالي:

يمكن تعريف السوق المالي بأنه "ذلك اإلطار الذي يجمع بائعي األوراق المالية بمشترى تلك األوراق  ،والوسطاء

والمتعاملون اآلخرون اإلداريون  ،من ذوى االهتمامات المادية أو المهنية باألدوات الرأسمالية والنقدية  ،أو بالصرف األجنبي
بغرض تداول وتوثيق وتعزيز األصول المختلفة الحقيقية والمالية والنقدية لفترات متباينة طويلة وقصيرة ومتوسطة األجل اعتمادا
على قوانين وأنظمة وتعليمات والى حد ما عادات وتقاليد وأعراف معتمدة محليا أو دوليا في وجود وسيلة اتصال (هوشيار معروف
2003 ،م) .

وفقا لمفهوم كفاءة السوق المالي يتوقع أن تستجيب أسعار األسهم في السوق على وجه السرعة لكل معلومة جديدة ترد إلى

المتعاملين فيه  ،يكون من شأنها تغيير نظرتهم إلى المنشأة المصدرة للسهم  ،وحيث أن المعلومات تأتى إلى السوق في أي وقت
ومستقلة عن بعضها البعض  ،فأنه يصبح من المتوقع أن تكون حركة األسعار عشوائية حيث تتجه صعودا مع األنباء السارة

وهبوطا مع األنباء غير السارة التي تصل للسوق فجأة وبدون سابق إنذار ). (Radclif, 1982

وبناء على ما تقدم فان سعر السهم في السوق الكفء ) (Efficient marketيعكس كافة المعلومات المتاحة عنه سواء

تمثلت تلك المعلومات بالقوائم المالية أم بمعلومات تبثها وسائل اإلعالم أم بالسجل التاريخي لسعر السهم في األيام واألسابيع
والسنوات الماضية  ،أم بتحليالت أو تقارير عن اثأر الحالة االقتصادية العامة على أداء البنك أو الشركة أم بغير ذلك من

المعلومات التي تؤثر على القيمة السوقية للسهم  ،وإذا كان األمر كذلك فانه يمكن القول بأنه في ظل السوق الكفء تكون القيمة

السوقية للسهم قيمة عادلة ) (Fair valueتعكس تماما قيمته الحقيقية) (Intrinsic valueوالتي يتولد عنها عائد يكفى لتعويض

المستثمر عما ينطوي عليه االستثمار في ذلك السهم من مخاطر .وعلى الرغم من هذا ال ينكر أنصار السوق الكفء إمكانية

تحقيق بعض المستثمرين أرباحا غير عادية على حساب آخرين إال أن هذا يرجع للصدفة  ،والصدفة فقط إذ ال يمكن ألحد في ظل

السوق الكفء أن يتنبأ بالظروف التي يمكن في ظلها أن يحقق مثل هذه األرباح دون أن يكون هناك فرصة مماثلة ومتاحة
لآلخرين.

وهذا بالطبع يقوم على افتراض عدم وجود أي فرصة ألي مستثمر في الحصول على معلومات داخلية

 (informationعن البنك أو الشركة قبل وصولها لباقي المستثمرين (شقيرى موسى ووليد صافى 2009 ،م)

(Inside

الدراسات السابقة :


دراسة (محمد براق ) 1999،بعنوان بورصة األوراق المالية ودورها في تحقيق التنمية دراسة حالة الجزائر والهدف من
هذه الدراسة هو قياس مدى كفاءة بورصة القيم المتاولة بالجزائر ومدى مساهمتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك

من خالل تقديم التمويل ال مالي لمختلف المشاريع كما هو الحال في الدول المتقدمة.


دراسة (بوكساني رشيد )2006-2005،بعنوان معوقات أسواق األوراق المالية في الدول العربية وسبل تفعيلها والهدف

من هذه الدراسة هو قياس كفاءة األداء المالي ألسواق المال العربية خالل الفترة الممتدة من ( )2003- 1999و بيان

إسهامات صندوق النقد العربي لتطويرها في هذا المجال.
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دراسة (التونى وبكر  ) 2005 ،بعنوان "تطور أسواق رأس المال في الدول العربية" والهدف من هذه الدراسة هو تقييم

الكفاءة التشغيلية ألسواق المال العربية في أثناء العقد الماضي ( ، )2000-1990وتحليل جودة استخدام هذه األسواق

للمعلومات والموارد المتاحة كلها لتوليد األرباح  ،وتشير نت ائج الدراسة إلى أن ثالث دول فقط هي األردن  ،المغرب ،
وتونس يمكن أن توصف أسواقها بالكفاءة  ،في حين أن األسواق العربية الكبرى مثل سوق السعودية  ،مصر  ،والكويت

تعانى من مشكالت واضحة في الكفاءة .



دراسة ) (Rawashdeh& Sqaualli, 2006بعنوان "تحليل الكفاءة القطاعية في سوق عمان المالي" هدف الباحثان
إلى اختبار كفاءة السوق على المستوى الضعيف من خالل تطبيق اختباري نسبة التباين واالختبار المتكرر على المؤشر
العام لسوق عمان لألوراق المالية والمؤشر القطاعي للقطاعات :البنوك  ،والتأمين  ،والخدمات والصناعة  ،وذلك للمدة من

عام  1992إلى عام 2004م  ،وخلص الباحثان إلى أن سوق عمان لألوراق المالية ال يتمتع بالكفاءة على مستوى المؤشر
العام وعلى مستوى مؤشرات القطاعات انفه الذكر.



وفى دراسة عن األسواق األسيوية بعنوان "النموذج الضعيف لكفاءة السوق في األسواق الناشئة والمتطورة األسيوية"

حاول ) (Worthington &Higgs, 2006التأكد من تمنع األسواق األسيوية بالكفاءة وفق النموذج الضعيف  ،وأنها
تسير وفق فرضية السير العشوائي وذلك باستخدام المؤشر العام لتلك األسواق .وقد خلصت الدراسة  ،باستخدام اختبار

االرتباط الذاتي واالختبار المتكرر واختبار جذر الوحدة  ،إلى أن األسواق األسيوية ال تتمتع بالكفاءة .


دراسة ) (Gupta and Basu, 2007بعنوان "النموذج الضعيف للكفاءة في األسواق المالية الهندية" التي طبقت
اختبار جذر الوحدة الختبار كفاءة األسواق الهندية باستخدام بيانات يومية خالل الفترة من 2006-1991م  ،توصلت

الدراسة إلى رفض الفرضية بوجود جذر ا لوحدة في سالسل العوائد اليومية لألسواق المدروسة  ،وكذلك وجود ارتباط ذاتي

في العوائد  ،واعتبرت هذه النتائج دليال على عدم كفاءة أسواق الهند على المستوى الضعيف .


دراسة (الفالوجى :)2007 ،هدفت الدراسة إلى اختبار كفاءة بورصة فلسطين لألوراق المالية عند المستوى الضعيف خالل

الفترة ( ،) 2005 -2004حيث شملت العينة كافة أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية ،
حيث أثبتت النتائج إن تحركات أسعار األسهم ال تتبع خصائص التوزيع الطبيعي  ،وكذلك تحركات أسعار األسهم هي
تحركات غير مستقلة  ،حيث يمكن للمستثمر تكوين نموذج محاكاة ألسعار األسهم السوقية  ،وبالتالي فان بورصة فلسطين

لألوراق المالية غير كفؤ عند المستوى الضعيف.



دراسة( يوسف :)2008 ،هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على عائد األسهم في سوق عمان المالي ،حيث هدفت

الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة على عائد األسهم والمسببة لهذا التذبذب الحاد وبيان أي العوامل أكثر تأثي ار
من غيرها على عوائد األسهم (العوامل الداخلية أم الخارجية) ،حيث تكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات المدرجة في

سوق عمان المالي خالل الفترة (2006-2000م) ،حيث كانت العينة طبقة عشوائية تمثل ( )%30من المجتمع األصلي
وهو ( ) 60شركة .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها وجود عالقة موجبة بين عوائد األسهم ومعدل
التضخم وأسعار الفائدة ،وعدم وجود عالقة بين العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات وعدم وجود عالقة بين عجز

الموازنة العامة للدولة وعوائد األسهم .


دراسة (التهتمونى2008 ،م) :هدفت الدراسة إلى اختبار فرضية السير العشوائي لبورصة عمان لألوراق المالية (دراسة
مقارنة بين أنواع مؤشرات السوق) ،وذلك بالتطبيق على نوعين من المؤشرات في السوق وهم المؤشر المرجح بالقيمة

السوقية والمؤشر المبنى على األسهم المتاحة للتداول وذلك من سنة 2007-2003م .وقد خلصت الدراسة إلى أن السوق
ال يتمتع بالكفاءة على أساس المؤشر المرجح بالقيمة السوقية وعلى أساس المؤشر المبنى على األسهم المتاحة للتداول.

وتبين أيضا إن المؤشر المرجح بالقيمة السوقية ال يعتبر مرآة صادقة للسوق وهو ما تبين من خالل نتائج ارتباط المؤشر
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مع المؤشرات القطاعية والذي تبين انه مؤشر منحاز للشركات ذات القيمة السوقية األعلى  ،وتبين إن المؤشر المبنى على

األسهم المتاحة للتداول هو مؤشر معبر عن حركة السوق.


دراسة (صادق عبد هللا سعيد طالب ) 2012،بعنوان مدى فعالية أسواق األوراق المالية الناشئة في تمويل االستثمار

بالتطبيق على بعض أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربي وقد تناولت الدراسة أسواق المال وعالقتها بالنمو

االقتصادي وتمويل االستثمار وذلك من خالل التحليل القياسي والمالي لفعالية أسواق األوراق المالية.



دراسة (الجودي صاطوري )2006،بعنوان أثر كفاءة سوق المال على االستثمار في األوراق المالية وتهدف هذه الدراسة



دراسة (بن أعمر بن حاسين ) 2013- 2012،بعنوان فعالية األسواق المالية في الدول النامية دراسة قياسية حيث

لقياس مدى تأثير كفاءة السوق المالي على تنمية وتخصيص االستثمارات في األوراق المالية.
هدفت الدراسة إلي دراسة واقع أسواق المال في الدول النامية وتقييم األداء المالي لها.

دوافع الدراسة الحالية:

من المالحظ إن الدراسات السابقة اختبرت كفاءة البورصة في عدد من الدول المختلفة من خالل استخدام نموذج السير

العشوائي واختبار األحداث المتشابهة  ،كما بحثت الدراسات السابقة  ،إذا كان بإمكان المستثمر االستفادة من المعلومات التاريخية
لألسهم للتنبؤ باألسعار المستق بلية وبالتالي تحقيق أرباح غير عادية  ،أما الدراسة الحالية اختبرت كفاءة البورصات في دول مجلس
التعاون ،وتبين وجود إمكانية تحقيق أرباح غير عادية من قبل المستثمر في حالة وجود سوق كفؤ.
الدراسة التطبيقية :
الحدود المكانية:

البنوك المدرجة في أسواق األوراق المالية (البورصات ) في دول مجلس التعاون الخليجي.

الحدود الزمانية:

الفترة من2005 :م 2015 -م إن تقدير المعلمات ( )Parametersمن سلسلة صغيرة نسبياً غالباً ما يؤدى إلى عدم

االطمئنان إلى استمرار العالقة أو العالقات المقدرة  ،لذا من الضرورة االهتمام بالفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة لتتناسب مع
أغراض التحليل اإلحصائي لذلك تم اختيار فترة البحث (2015-2005م) وهذه الفترة محل الدراسة تعتبر نموذجية للتأكد من
استقرار العالقة المقدرة نظ اًر ألن جودة التقديرات تتوقف أساساً على جودة البيانات وكفاية درجة الحرية المستخدمة في اختبارات
المعنوية وقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على البيانات واإلحصاءات المنشورة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي

ومصادر أخرى.
اختبار الفرضيات

اعتمدنا في تحليل كفاءة األسواق على متغير القيمة السوقية ومتغير أحجام التداول للفترة الممتدة من  2005إلي 2015

قياس الفرضية  :هل توجد فروق معنوية بين القيمة السوقية وأحجام التداول خالل الفترة من 2015 -2006
جدول( :)1سوق البحرين لألوراق المالية

السنوات

القيمة السوقية

أحجام التداول

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
المجموع

21122.4
27016.3
19947
16263
20060
16590
15532
18469
22088
19093
196180.7

234.7
1069.2
2088.5
473.1
28.4
29.2
13.8
125.8
21.9
17.7
4102.3

مستوي المعنوية P-value

0.000

المصدر :إعداد الباحثين
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من خالل نتائج الجدول رقم ( )1اعاله لوحظ انه توجد فروق معنوية بين القيمة السوقية وأحجام التداول خالل تلك الفترة حيث
كانت درجة المعنوية (  )p-value = 0.000وهي أقل من .0.05
(األثر إيجابي بين القيمة السوقية وحجم التداول في سوق البحرين لألوراق المالية خالل فترة الدراسة).
قياس الفرضية :هل توجد فروق معنوية بين القيمة السوقية وأحجام التداول خالل الفترة من 2015 -2006
جدول( :)2السوق المالية السعودية
السنوات

القيمة السوقية

أحجام التداول

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
المجموع

326869
518984
246337
318751
353400
338873
373365
467341
482896
420656
3847472

191477
682287
523129
337041
17434
31570
33056
78532
54080
33760
1982366

مستوي المعنوية P-value

0.031

المصدر  :إعداد الباحثين

من خالل نتائج الجدول رقم ( )2اعاله لوحظ انه توجد فروق معنوية بين القيمة السوقية وأحجام التداول خالل تلك الفترة حيث
كانت درجة المعنوية ( )p-value = 0.031وهي أقل من . 0.05

(األثر إيجابي بين القيمة السوقية وحجم التداول في سوق المال السعودي خالل فترة الدراسة).

قياس الفرضية :هل توجد فروق معنوية بين القيمة السوقية وأحجام التداول خالل الفترة من 2015 -2006
جدول ( :)3سوق مسقط لألوراق المالية

السنوات

القيمة السوقية

أحجام التداول

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
المجموع

13033.5
23086
15139
23616
28308.6
26209.7
30299.2
36766.6
37830.5
40984.2
.3275273

2214.3
5210.6
8686.4
5904.7
336.8
141.9
367.8
1556.1
1445.1
449.7
26313.4

مستوي المعنويةP-value

0.000

المصدر  :إعداد الباحثين

من خالل نتائج الجدول رقم ( )3اعاله لوحظ انه توجد فروق معنوية بين القيمة السوقية وأحجام التداول خالل تلك الفترة حيث
كانت درجة المعنوية (  )p-value = 0.000وهي أقل من . 0.05

(األثر إيجابي بين القيمة السوقية وحجم التداول في سوق مسقط لألوراق المالية خالل فترة الدراسة).
قياس الفرضية :هل توجد فروق معنوية بين القيمة السوقية وأحجام التداول خالل الفترة من 2015-2006
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جدول( :)4سوق الكويت لألوراق المالية
السنوات

القيمة السوقية

أحجام التداول

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
المجموع

105950
135362
70181
93824
113883.1
86295
79375.1
108352.1
100334.2
87766.7
981323.2

59600
130896
133650
103772
9536.8
1652
3421.9
5948.3
5006.4
798.7
454282.1

مستوي المعنويةP-value

0.012

المصدر  :إعداد الباحثين

من خالل نتائج الجدول رقم ( )4اعاله لوحظ انه توجد فروق معنوية بين القيمة السوقية وأحجام التداول خالل تلك الفترة حيث
كانت درجة المعنوية (  )p-value = 0.012وهي أقل من 0.05

(األثر إيجابي بين القيمة السوقية وحجم التداول في سوق الكويت لألوراق المالية خالل فترة الدراسة).

قياس الفرضية :هل توجد فروق معنوية بين القيمة السوقية وأحجام التداول خالل الفترة من 2015 -2006
جدول( :)5سوق أبو ظبي لألوراق المالية

السنوات

القيمة السوقية

أحجام التداول

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
المجموع

80745
121128
68810
80201
77081
71329
77647
109645
113740
111903
912229

1674
47746
63114
18766
2517
1141
1455
7726
113740
1434
259313

مستوي المعنوية P-value

0.000

المصدر  :إعداد الباحثين

من خالل نتائج الجدول رقم ( )5اعاله لوحظ انه توجد فروق معنوية بين القيمة السوقية وأحجام التداول خالل تلك الفترة حيث
كانت درجة المعنوية ( )p-value = 0.000وهي أقل من . 0.05

(األثر إيجابي بين القيمة السوقية وحجم التداول في سوق أبو ظبي لألوراق المالية خالل فترة الدراسة).

قياس الفرضية :هل توجد فروق معنوية بين القيمة السوقية وأحجام التداول خالل الفترة من 2015 -2006
جدول( :)6سوق دبي المالي

السنوات
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
المجموع

القيمة السوقية

أحجام التداول

86895
138179
63099
58095
54692
49033
49523
70686
87832
83873
741907

94735
103297
83096
47239
806
1221
752
14162
17970
1824
365102

مستوي المعنوية P-value

0.000

المصدر  :إعداد الباحثين
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من خالل نتائج الجدول رقم (  ) 6اعاله لوحظ انه توجد فروق معنوية بين القيمة السوقية وأحجام التداول خالل تلك الفترة حيث
كانت درجة المعنوية ( )p-value = 0.000وهي أقل من . 0.05

(األثر إيجابي بين القيمة السوقية وحجم التداول في سوق دبي لألوراق المالية خالل فترة الدراسة).

قياس الفرضية :هل توجد فروق معنوية بين القيمة السوقية وأحجام التداول خالل الفترة من 2015 -2006
جدول( :)7سوق الدوحة لألوراق المالية

السنوات
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
المجموع

القيمة السوقية

أحجام التداول

60905

20584.9

95505

29926.6

76627

48220.1

87930

25317.4

123641

6003.7

125598

3235.5

128592

6551.4

152589

2016

185814

12658

151892
1189093

1607.9
156121.5

مستوي المعنوية P-value

0.000

المصدر  :إعداد الباحثين

من خالل نتائج الجدول رقم ( ) 7اعاله لوحظ انه توجد فروق معنوية بين التمويل ومعدل النمو خالل تلك الفترة حيث كانت درجة
المعنوية (  )p-value = 0.000وهي اصغر من . 0.05
(األثر إيجابي بين القيمة السوقية وحجم التداول في سوق الدوحة لألوراق المالية خالل فترة الدراسة).
شكل رقم ( )1مقارنة بين القيمة السوقية ومستوى التداول

مقارنة بين القيمة السوقية ومستوى التداول
5000000

4000000
3000000
Trading size

2000000

Market value

1000000
0
Abu Dubai Doha
Dhabi

Bahrain Saudia Mascut Kuwait

المصدر  :إعداد الباحثين بإستخدام SPSS

يتضح من الشكل ( )1أن القيمة السوقية والتداول في سوق المال السعودي هو األكبر يليه سوق الدوحة لألوراق المالية ،ثم يأتي

سوق الكويت في المرتبة الثالثة ويليه سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،ثم سوق دبي ،ثم سوق مسقط وأخي اًر يأتي سوق البحرين في
المرتبة األخيرة وهذا يتطلب من إدارة السوق مراجعة اآلليات واألدوات المالية لقياس مؤشرات األداء المالي وكفاءة التشغيل والسيولة.
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شكل رقم ( :)2نسبة التغير لكافة االسواق

نسبة التغير لكافة االسواق
400
300
200
100
0
السوق
السوق
االماراتي البحريني

السوق
القطري

السوق
الكويتي

السوق
العماني

السوق
السعودي

المصدر  :إعداد الباحثين بإستخدام SPSS

يتضح من الشكل رقم ( )2أن السوق القطري احتل المركز األول في نسبة التغير في القيمة السوقية لألسواق في دول مجلس

التعاون الخليجي ،ثم يليه السوق العماني ،ثم السوق السعودي والسوق الكويتي والسوق اإلماراتي ،أما السوق البحريني يأتي في
المرتبة األخيرة  ،وهذا يتطلب قياس مؤشرات األداء المالي لتفادي أوجه القصور في حجم التداول والقيمة السوقية للورقة المالية.
شكل رقم ( :)3احجام التداول

احجام التداول
2000000
1000000
0

المصدر  :إعداد الباحثين بإستخدام SPSS

يتضح من الشكل ( ) 3أن السوق السعودية تحتل المركز األول في حجم التداول (عمليات بيع وشراء األسهم)  ،ثم يليه سوق الكويت
ثم سوق دبي ثم سوق الدوحة وسوق مسقط ،ويأتي سوق البحرين أيضًا في المرتبة األخيرة وهذا يتطلب أيضًا قياس مؤشرات األداء

المالي لمعرفة نقاط الضعف في كفاءة التشغيل والسيولة  ،ومؤشرات الربحية وهيكل رأس المال ومؤشرات األهمية النسبية لسعر
السهم لمعرفة دورها في تحديد األسعار السوقية للورقة المالية ومراجعة السياسات االستثمارية في السوق.
شكل رقم ( :)4متوسط عدد الشركات المدرجة

متوسط عدد الشركات المدرجة
300
200
100
0

المصدر :إعداد الباحثين بإستخدام SPSS
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يتضح من الشكل رقم ( )4أن عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت هو األكبر  ،ثم يليه السوق السعودي وسوق مسقط ،ثم يليه
سوق أبو ظبي وسوق دبي ،ثم يليه السوق البحريني ،ويأتي في المرتبة األخيرة سوق الدوحة.

النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج

 .1توصلت الدراسة إلي وجود عالقة ذات داللة احصائية بين القيمة السوقية وحجم التداول لألسواق المالية التي تمت
دراستها ،وهذا دليل اثبات للفرضية الثانية ،بأن لمؤشرات األداء المالي دور في تحديد السعار السوقية للورقة المالية في

دول مجلس التعاون (الجداول من  ،)7-1وعليه نكون قد أجبنا على الفرضية الرئيسية الثانية.

 .2توصلت الدراسة إلي أن سوق المال السعودي هو األعلى من حيث القيمة السوقية وحجم التداول مقرنة بأسواق دول الخليج
األخرى خالل فترة الدراسة (شكل رقم ،)1وعليه نكون قد أجبنا على الفرضية الرئيسية األولى.

 .3لم تتمكن أسواق رأس المال العربية بسبب حداثتها ومحدوديتها مقارنة بأسواق الدول المتقدمة من أن تلعب دو اًر فعاالً في
تمويل االستثمارات لعدم وجود أدوات خاصة لطرح مشاريع جديدة لهذه األسواق في ظل قصور أنظمتها التشريعية
والتنظيمية.

 .4تتمثل مقومات السوق المالي الكفوء في دقة وسرعة حصول المعلومات وكفاءة التشغيل والتسعير والسيولة وعدالة السوق

التي تضمن كفاءة وفعالية السوق المالي مما يؤدى إلي النمو والتطور االقتصادي ورفع الكفاءة المعلوماتية التي تعتبر
اساس األسواق المالية والمصدر الرئيسي التخاذ ق اررات االستثمار.

 .5سجلت أسعار األسهم في السنوات األخيرة تضخمًا كبي ًار حيث شهدت عمليات شراء ضخمة ومتتالية مدفوعة بأهداف
تحقيق أرباح رأسمالية وهذا بالطبع أدى إلي ارتفاع مؤشرات بعض األسواق حاص ًة السوق السعودي بمعدالت قياسية لكن

بدأت عمليات البيع تتراجع نتيجة لخوف المستثمرين من انهيار هذه األسواق المالية العربية وتوالت عمليات البيع وسجلت

مستويات األسعار انخفاضًا حادًا  ،وبدأت تظهر عالمات عدم االستقرار وهذا بالطبع يعود لحالة عدم االستقرار السياسي

واالقتصادي وحالة عدم التأكد (.(Uncertainty

ثاني ًا :التوصيات
 .1البد من العمل على تطوير األنظمة التشريعية والتنظيمية في األسواق المالية العربية لتواكب التطورات في األسواق المالية
للدول المتقدمة.
 .2تكثيف الجهود بغية الوصول إلي تحقيق تكامل شامل بين األسواق المالية العربية لتطوير أنشطة االستثمار والتمويل في
المنطقة العربية واالستفادة من التدفقات االستثمارية ورؤوس األموال الكبرى المتوفرة بالمنطقة العربية وطرح أفكار لتنشيط
عمليات االستثمار واآلليات التمويلية.
 .3رعاية البحوث والدراسات والرسائل األكاديمية ،واالستفادة منها في التطوير ورفع كفاءة األسواق المالية العربية من حيث
كفاءة التشغيل وكفاءة السيولة وكفاءة االستجابة للمعلومات.
 .4التركيز على شبكة االتصال والدعم اللوجستي بين الدول العربية ألنها أحد مقومات نمو التجارة البينية وغزالة العوائق
للشركات المدرجة وتوفير التمويل الالزم لها.

 .5ضرورة تنمية وتطوير القاعدة اإلنتاجية للصادرات العربية غير النفطية لتعزيز قوتها وخفض تكاليف اإلنتاج وزيادة قدرتها
على النشاط في األسواق العالمية والتوسع والتركيز في االستثمارات ذات الميزة النسبية أسوة برؤية المملكة العربية السعودية
(.)2030
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 .6زيادة تفعيل دور المؤسسات المالية في األسواق المالية العربية والمتخصصة بالتمويل وضمان الصادرات على المستوى
المحلي واإلقليمي ،مثل صندوق النقد العربي ،برنامج تمويل التجارة العربية ،الصندوق السعودي للتنمية مؤسسة دبي لتنمية

الصادرات ،وتكثيف عمليات االتصال مع كافة األطراف المتعلقة بالتجارة الخارجية.

المصطلحات والمفاهيم:

 .1األوراق المالية  Securities:الورقة المالية تمثل حقا قانونيا لحاملها في أصل رأسمالي تجاه جهة اإلصدار (محمود
الداغر ,ص.)85
.2
.3
.4
.5

األسواق األولية Primary Markets :وهى األسواق التي يتم فيها االكتتاب في األدوات االستثمارية الصادرة عن
المؤسسات المالية (هوشيار معروف ,ص.)60
األسواق الثانوية  Secondary Markets:وهى األسواق التي يتم فيها تداول األوراق المالية (هوشيار معروف ,ص
.)62
أسهم عادية Ordinary Shares :هي أداة ملكية ذات قيمة أسمية واحدة تطرح لالكتتاب العام أو الخاص ولها القابلية على
التداول في األسواق الثانوية (دريد كامل ال شبيب ,ص .)180
أسهم ممتازة  Preferred Shares :هي أوراق مالية هجينة تقع ضمن حقوق الملكية ولها قيمة وتحصل على نسبة ربح
ثابت (دريد كامل ال شبيب ,ص .)204

 .6المضاربة Speculation :هي االنتفاع من فروقات أسعار األدوات المالية المتداولة (دريد كامل ال شبيب ,ص .)160

 .7االختيارات Options :وهى اتفاقيات تتم بين طرفين بغرض تداول أصول حقيقية وأدوات مالية ,هوشيار معروف ,ص
.)158
 .8األسواق العاجلة Prompt Market :هي تلك األسواق التي يتم فيها تداول األوراق المالية بشكل فوري  ،وفيها يتم انتقال

ملكية الورقة المالية من المستثمر البائع إلي المستثمر المشتري مقابل دفع المستثمر لقيمة تلك الورقة في الحال (أمير

شوشة ،ص.)3
 .9األسواق اآلجلة Forward Market :هي أسواق يتم فيها تداول األوراق المالية بين المستثمرين على أن يتم تسليم الورقة
ال ولكن بسعر محدد اآلن (أمير شوشة،ص.)3
واستالم قيمتها في تاريخ متفق عليه مستقب ً

 .10هيئة سوق المال The Financial Markets Committee :تقوم الهيئة العامة لسوق المال بدور رقابي هام في سوق

اإلصدارات حيث يلزم القانون كل شخص اعتباري يرغب في إصدار أوراق مالية أن يخطر الهيئة العامة لسوق المال خالل
تقديم نشرة االكتتاب  ،فإذا لم تعترض الهيئة خالل سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها بنشرة االكتتاب يتم البدء في إجراءات
اإلصدار(أمير شوشة ،ص.)3

 .11االكتتاب Underwriting :هو آلية إصدار األوراق المالية ،ويعرف االكتتاب على أنه عقد تبادلي بين المؤسسين
والمكتتبين(راجع ،ص.)25
 .12الطرح العام( Public Offering :راجع ،ص.)25
 .13الطرح الخاصPrivate Offering :

 .14السماسرة Brokers :هم الوسطاء في السوق المالي ويقدمون االستشارات المالية للمستثمرين (دريد كامل ال شبيب ,ص
.)137
 .15السندات Bonds :هي التزام مالي تعاقدي يتعهد بموجبه المقترض تقديم مدفوعات إلى المقرض (هوشيار معروف ,ص
.)109
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Abstract:
The study focused on knowing the real reasons behind the lack of development of stock markets
in the GCC, and its inability to attract foreign investments, as well as the lack of openness to the
Arab and foreign financial markets, and the adoption of a system of financial disclosure , and
exchange issues raised in the primary market(the issuing market) of shares and bonds, and circulation
of buying and selling in the secondary market (the negotiable markets), thus leading to the market to
raise the level of competence and efficiency of the operation, efficiency of the liquidity, and the
efficiency of the response to the information to those markets, in light of the political and economic
circumstances surrounding area.
The study aims to identify the boundaries of efficiency of stock markets in GCC and the
indicators for companies that are trading on their shares, methods of statistical analysis are used to
measure the hypotheses based on the statistical package (SPSS), in order to answer the questions and
verify hypotheses.
The main expected outcomes of the study were to determine the relationship between the
efficiency of the financial performance of the banks and the companies issuing securities and its
market prices, through the financial statements and the information published transparently to enable
the investor to make his decision, and it also expected to raise the degree of financial literacy and
investment among individuals and financial institutions in member states results.
Keywords: Securities, Capital Markets, Options, Prompt Market, Forward Market, The Financial
Markets Committee.
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