
 2019 -األول العدد  - 35المجلد  - مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية
     

9 

 

 "المستثمرينقرارات ترشيد دور أدوات التحليل المالي ومؤشراته في "
  -في سوق دمشق لألوراق المالية دراسة ميدانية -

 
 *قيس عثماند. 

 الملخص
قارارات ترشايد دور أدوات التحليل الماالي ومؤشاراته فاي هدف البحث إلى معرفة 

مااااادا إدرا  ( 1. ولتحقياااااق هااااااا اللااااادف حااااااول الباحاااااث معرفاااااة  المساااااتثمرين
فاااي ساااوق دمشاااق لاااألوراق المالياااة حهمياااة أدوات التحليااال الماااالي  المساااتثمرين
لماااادلول  المسااااتثمرينماااادا فلاااار ( 2 تخاااااا قااااراراتلر السااااتثمارية  ل ومؤشااااراته 
دور ( 3 والمعلومااات التااي يمساان اسااتنبادلا ماان أدوات التحلياال المااالي  المؤشارات 

المؤشااارات والمعلوماااات التاااي توفرهاااا أدوات التحليااال الماااالي عناااد اتخااااا القااارارات 
درجة أهمياة أدوات التحليال الماالي حضاراخ اتخااا القارارات مان و ( 4   الستثمارية
 .المستثمرينوجلة نظر 

البياناااات مااان خااا ل دراساااة  تار فرضاااياته جمعااالتحقياااق أهاااداف البحاااث واختبااا
أداة لجمع البيانات على عينة من المستثمرين بوصفلا مسحية باستخدار الستبانة 

  والعاملين في شرسات السمسرة والوساادة المالياة في سوق دمشق لألوراق المالية
تلقاايلر أواماار البيااع والشااراس ماان المسااتثمرين مباشاارة  سااواس عاان دريااق الااى  نظاارا  

التصال المباشر الشخصاي أر عان درياق التصاال ضيار المباشار  ومان ثار معرفاة 
الوسداس والسماسرة ردود فعل المستثمرين واحسس التي اعتمد عليلا المستثمرون 

ات والمساتااا التااي تقاادر فاي اتخاااا قااراراتلر الساتثمارية(  والستشاااريون فااي الشارس
إقاادار العديااد ماان المسااتثمرين إلااى تلاا  الااى الخاادمات والستشااارات الماليااة  نظاارا  
                                                           

*
 .جامعة دمشق –سلية القتصاد  –قسر المحاسبة في  مدرس 
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من خبراتلر  ومن ثر قدرة الستشاريين على معرفاة ردود  لإلفادةالشرسات والمساتا 
فعل المستثمرين وتحديد احسس التي اعتمد عليلاا المساتثمرين فاي اتخااا قاراراتلر 

الفرضايات باساتخدار مجموعاة  رتواختبا  الساتبانات حّللتوبعد ال  ة(. الستثماري
 . SPSSمن احساليا اإلحصائية المناسبة باستخدار برنامج 

 جموعة من النتائج  سان من أهملا: توصل البحث إلى م
أهمية أدوات التحليل الماالي ومؤشاراته لتخااا قاراراتلر  المستثمرونيدر   .1

 (.0.574الستثمارية بنسبة تفسيرية بلغت  
لااايس لاااديلر فلااار سااااف لمااادلول مؤشااارات  المساااتثمريننسااابة سبيااارة مااان  .2

 (.0.245بلغ   ا  التحليل المالي  بحيث سان معامل التحديد منخفض
ي اتخااااا القااارار هناااا  دور واضااات حدوات التحليااال الماااالي ومؤشاااراته فااا .3

المؤشاارات والمعلومااات التااي توفرهااا سااان الرتباااد بااين  اا  للمسااتثمرينالسااتثمار  
معامااال الرتبااااد  نّ ا اا  ا  جياااد ا  والقااارار الساااتثمار  ارتبادااا أدوات التحليااال الماااالي

 (.0.420بنسبة تفسيرية بلغت  (  0.648بيرسون قيمته موجبة وهي  
مؤشر معدل العائد على حقوق الملسية  ثر مؤشر معدل العائاد علاى  احتل .4

احصول  ثر مؤشر ربحية السلر العاد   المراتا الاث ث احولاى مان حياث احهمياة 
 .المستثمرينحضراخ اتخاا القرارات من وجلة نظر 
رات التحليال مؤشا –أدوات التحليال الماالي  –السلمات المفتاحية: التحليل المالي 

 نوالمستثمر  –القرارات الستثمارية  – اليالم
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"The role of financial analysis tools and indicators 

in rationalizing investor decisions" 

- Field study in the Damascus Stock Exchange - 

 
*

 Dr. Qais Osman 

 

 

Abstract 

 
The research aims to know the role of financial analysis tools 

and indicators in rationalizing investor decisions. To achieve this 

objective, the researcher sought to know (1) the extent to which 

investors in the DSE understand the importance of financial 

analysis tools and indicators for making their investment 

decisions; (2) investors' understanding of the meaning of 

indicators and information that can be derived from financial 

analysis tools; (Iv) the degree of relevance of financial analysis 

tools for decision-making from the perspective of investors. 

In order to achieve the objectives of the research and test 

hypotheses, the data were collected through a survey using 

questionnaire as a tool for collecting data on a sample of investors 

in the Damascus Stock Exchange, and workers in brokerage and 

brokerage companies (in view of receiving orders to buy and sell 

directly from investors either through direct personal contact or 

from Indirect contact, brokers and brokers, investor feedback and 

the fundamentals of investors' decision making), consultants in 

companies and offices offering financial services and advice 

(because many Investors to those companies and offices to benefit 

from their expertise, and then the ability of consultants to know 

the reactions of investors and determine the basis on which 

investors relied on their investment decisions). The questionnaires 

were then analyzed and the hypotheses tested using a set of 

                                                           
 * Department of Accounting - Faculty of Economics - Damascus University. 



 قيس عثمان       ....          التحليل المالي ومؤشراته في ترشيد قرارات المستثمرين""دور أدوات 
  

12 
 

appropriate statistical methods using the SPSS program. 

The research reached a number of results, the most important 

of which were: 

1. Investors recognize the importance of financial analysis tools 

and indicators to make their investment decisions by an 

explanatory rate of (0.574). 

2. A large percentage of investors do not have sufficient 

understanding of the significance of the indicators of financial 

analysis, so that the coefficient of selection was low (0.245). 

3. There is a clear role for financial analysis tools and 

indicators in investment decision making for investors. The 

correlation between the indicators and the information provided 

by the financial analysis tools and the investment decision was 

good. The correlation coefficient Pearson has a positive value of 

(0.648) with an explanatory rate of 0.420. 

4. The rate of return on equity, then the rate of return on 

assets, then the normal EPS, occupied the top three rankings of 

importance for decision-making purposes from the perspective of 

investors. 

Keywords: Financial Analysis - Financial Analysis Tools - 

Financial Analysis Indicators - Investment Decisions – Investors. 
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 Introduction: مقدمةال
االستثمار جوهر عمليةة التنميةة االقتصةاديةه فيةو يسةيم فةي تلةوير التنيةة التحتيةة  د  يع

لةةدوله وقةةد تعةةددت أدوات االسةةتثمار وتنوعةةت واصةةة فةةي األوراق الماليةةة التةةي االقتصةةاد 
تصةةدرها الشةةراات المسةةاهمةه وفةةي مقةةدمتيا األسةةيم التةةي تمثةةل محةةد  أهةةم أدوات تمويةةل 
رأس المةةال المملةةول لتلةةل الشةةراات. وفةةي أواوةةر القةةرن العشةةرين راد ا قتةةال علةة  شةةرا  

 األسيم والمتاجرة فييا.
المسةةتثمر ملةة  ريةةادة ثروتةةه مةةن وةةضل اوتيةةار أفرةةل تةةديل اسةةتثمار  يحقةةق لةةه  يسةةع 

القةةرار االسةةتثمار  أولةةر أنةةوا  د  يتحمليةةا. يعةةرتحةةاي يرترةةيهه مقاتةةل موةةالر يسةةتلي  أن 
ونقلةةة التدايةةة ليةةما ويقةةوم علةة  جملةةة متةةادت ومقومةةاته ه القةةرارات التةةي يتوةةمها المسةةتثمر

حاجةةةةةة ماسةةةةةة لمتوةةةةةم  القةةةةةرارات ه فالمعلومةةةةةات ضئمةةةةةةالمفر المعلومةةةةةات االقةةةةةرار هةةةةةو تةةةةةو 
 جةةةةودةه وتتوقةةةةد جةةةةودة تلةةةةل القةةةةرارات وفعاليتيةةةةا فةةةةي تحقيةةةةق أهةةةةدافيا علةةةة  االسةةةةتثمارية

المعلومةةةات التةةةي يتنةةة  علييةةةا القةةةراره وتشةةةال وةةةال عنةةةد اتسةةةا  فجةةةوة المعلومةةةات تةةةين 
 همتوةةم القةةرار واأللةةراد األوةةر  الميتمةةة تيةةا. وتمثةةل المعلومةةات المضئمةةة رةةالة شةةراةال

 .االستثمار  والتوصلة التي تحراه في عملية اتوام قراره
ومعلومةةةةات تمةةةةا يملاةةةةه مةةةةن أدوات ومةةةةا يةةةةوفره مةةةةن مؤشةةةةرات التحليةةةةل المةةةةالي  يسةةةةاعد

فةةةةي تحديةةةةد نقةةةةال القةةةةوة والرةةةةعد تشةةةةال عةةةةامه والمسةةةةاهمين تشةةةةال وةةةةاله مسةةةةتثمرين لا
واتجاهاتيةةةةةا رتحيتيةةةةةا وسةةةةةيولتيا تقيةةةةةيم مةةةةةن وةةةةةضل  هجميعيةةةةةا الشةةةةةرااتأنوا  المتعلقةةةةةة تةةةةة

ة تةةين ال ةةرل المسةتقتليةه واةةملل التنتةةؤ تموةةالر االسةةتثمار فةةي أسةةيم الشةةراات والم ارةةل
اتوةام قةرارات  فةيمسةاعدتيم  ملة ه الةم  يةؤد  تةدوره أمام المستثمرين االستثمارية المتاحة

 .مجديةرشيدة و استثمارية 
 Research Problemمشسلة البحث: 

 وأ هالمسةةتثمر تيةةا شةةرااتالعةةن اةةم هائةةل مةةن المعلومةةات االسةةتثمار فةةي األسةةيم ملةة  
التنتةؤ  الشراات واتجاهاتيا المستقتلية ألجةلتلل تقييم رتحية تغرض  هالمراد االستثمار تيا
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اتوةةةام علةةة   المسةةةتثمرينيسةةةاعد تةةةدوره ه وهةةةما شةةةرااتأسةةةعار أسةةةيم هةةةمه ال حراةةةةتاتجةةةاه 
 يسةيم فةي تو ةيضو  ها  مجرية ا  اسةتثماري ا  ليم عائدق يحق ميني تأسلوبقراراتيم االستثمارية 

الحصةةول علةة   المسةةتثمرون يسةةتلي  ملةة  حةةدها األدنةة . المرتتلةةة تاسةةتثماراتيمالموةةالر 
تاسةتودام من وضل التشغيل المنظم للتيانات الماليةة للشةراات لقراراتيم يمة مالالمعلومات 

 .أدوات التحليل المالي
ألهميةةةة المعلومةةةات والمؤشةةةرات التةةةي توفرهةةةا أدوات  المسةةةتثمرينعةةةدم مدرال  قةةةد يةةةؤد 

همةةةةةال التحليةةةةةل المةةةةةالي و  ملةةةةة  اتوةةةةةام قةةةةةرارات لمعلومةةةةةات والمؤشةةةةةرات تلةةةةةل الالمسةةةةةتثمرين ا 
  .موقد تؤد  مل  مفضسي هيالمال ممراره فيتؤثر استثمارية 

منَّ التسةةاؤل الةةرئيس الةةم  يةةدور فةةي فلاةةه هةةما التحةةي يتجلةة  فةةي  "ماهيَّةةة دور أدوات 
". وعليةةةه يماةةةن صةةةيا ة مشةةةالة المسةةةتثمرينقةةةرارات ترشةةةيد التحليةةةل المةةةالي ومؤشةةةراته فةةةي 

 التحي في التساؤالت ال رعية اآلتية 
قةةراراتيم توةةام الأدوات التحليةةل المةةالي ومؤشةةراته أهميةةة المسةةتثمرون يةةدرل  هةةل .1

 ؟االستثمارية
يماةةن التةةي والمعلومةةات مةةدلول المؤشةةرات فيةةم اةةاد عةةن المسةةتثمرون  لةةد  هةةل .2

 ؟أدوات التحليل المالي استنتاليا من
عنةةةد اتوةةةام أدوات التحليةةةل المةةةالي  توفرهةةةاالتةةةي والمعلومةةةات المؤشةةةرات  دور مةةةا .3

 ؟االستثمارية القرارات
ما درجةة أهميةة أدوات التحليةل المةالي أل ةراض اتوةام القةرارات مةن وجيةة نظةر  .4

 ؟المستثمرين
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 Literature Review: الدراسات السابقة
ستعرض التاحي في همه ال قةرة تعةض الدراسةات السةاتقة التةي تناولةت أ  جانةب مةن ا

 جوانب الدراسة الحالية 
 (:Patrick; Tavershima; Eje; 2017. دراسة  1

Effect of Financial Information on Investment Decision Making By 

Shareholders of Banks in Nigeria, IOSR Journal of Economics and 

Finance (IOSR-JEF), Volume 8, Issue 3 Ver. III (May - June 2017), 

pp 20-31.    
اتخاااا القاارارات السااتثمارية ماان قباال المساااهمين فااي  فااي"تاايثير المعلومااات الماليااة 

 البنو  في نيجيريا"
قةرار االسةتثمار  فةيتةأثير المعلومةات الماليةة  فةيملة  التحقيةق تجريتيةاي  هادفت الدراساة

تيانةةةةات الدراسةةةةة مةةةةن التقةةةةارير السةةةةنوية  تجر للمسةةةةاهمين فةةةةي التنةةةةول فةةةةي نيجيريةةةةا. اسةةةةتو
مصةةة وفة  ت. نشةةر 2015ملةةة   2009يةةا مةةن لومسةةةة تنةةول موتةةارة فةةةي نيجير  المنشةةورة

عةةةن وجةةةود  وسشااافت النتاااائجاالرتتةةةال وتحليةةةل االنحةةةدار لتحديةةةد العضقةةةة تةةةين المتغيةةةرات. 
قةةرار  فةةيتةةأثير اتيةةر  ليةةا عضقةةة ميجاتيةةةه مشةةيراي ملةة  أن توريعةةات األرتةةاح للسةةيم الواحةةد

 .االستثمار للمساهمين في التنول في نيجيريا
 (:Shaban; Al-Zubi; 2015دراسة  . 2

The Role of Financial Indicators in Rationalizing of 

Investors'Decisions in the Jordanian Stock Exchange Market, Al-

Zaytoonah University of Jordan, Amman, Jordan. 

"دور المؤشاارات الماليااة فااي ترشاايد قاارارات المسااتثمرين فااي سااوق احوراق الماليااة 
 احردنية"

د علة  دور المؤشةرات الماليةة فةي ترشةيد قةرارات المسةتثمرين ملة  تعةر   هدفت الدراسة
ةةةر فةةةي سةةةوق األوراق الماليةةةة األردنيةةةة. و  هةةةمه الدراسةةةة علةةة  ا ةةةا ة المؤشةةةرات الماليةةةة  تر ا 

 150اسةتتانةه ورعةت علة   أعةد تقرارات المستثمرين. ولتحقيق هدد الدراسة  فيللتأثير 
  عينة موتارة من المستثمرين فةي سةوق عمةان لةقوراق الماليةة. تاليد علور عت ه ا  مستثمر 
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ملة  أن  خلصات الدراساةتيانات القرار تاستودام الترنامج ا حصائي سمارت تلس.  حل لت
قةةةةرار االسةةةةتثمار الةةةةم  يتوةةةةمه  فةةةةياسةةةةتودام المؤشةةةةرات الماليةةةةة لةةةةه تةةةةأثير ميجةةةةاتي اتيةةةةر 

 المستثمرون.
 (:Nkuhi; 2015دراسة  . 3

The role of financial statements in investment decision making: 

 Acase of Tanga Port Authority, Mzumbe University, 2015. 

 ""دور البيانات المالية في اتخاا القرارات الستثمارية: حالة من هيئة ميناس دنجة
التيانات المالية في اتوام القرارات االستثمارية. واانت  مل  معرفة دور هدفت الدراسة
معرفةةةة ايةةد تسةةاعد التيانةةات الماليةةةة المسةةتثمرين فةةي صةةن  القةةةراره   أسةةئلة الدراسةةة هةةي

وتقيةةيم أدا  الشةةراة التوةةام القةةرارات االسةةتثماريةه وتقيةةيم االسةةتودام األساسةةي للمعلومةةات 
 المالية. 

التحليةةةةل  م. اسةةةةتودجمعةةةةتس التيانةةةةات التةةةةي وقةةةةد أجةةةةر  تحليةةةةل التيانةةةةات علةةةة  أسةةةةا
أن التيانةةات الماليةةة  أظلاارت النتااائج. SPSSالت سةةير  تاسةةتودام مياروسةةوفت ماسةةيل و 

حاسمة في اتوام القرارات االستثمارية. من المستثمر تحاجة مل  الحصول عل  الت سيرات 
جةةةرا  المشةةةاورات والحصةةةول علةةة  أ  معلومةةة ات ماليةةةة أوةةةر  السةةةليمة للتقةةةارير الماليةةةةه وا 

 .تساعد في اتوام القرارات االستثمارية
(: دور التحليل المالي فاي اتخااا القارارات فاي المؤسساة 2015. دراسة  إلياس  4

ه الجرائةةةره جامعةةةة محمةةةد ويرةةةره اليةةةة العلةةةوم االقتصةةةادية دراساااة حالاااة –القتصاااادية 
 .2015والتجارية وعلوم التسييره رسالة ماجستيره 

ملةةة  مظيةةةار دور التحليةةةل المةةةالي فةةةي اتوةةةام القةةةرارات فةةةي المؤسسةةةة  هااادفت الدراساااة
 عةةةنالمعلومةةةات  تتسةةةاؤالتيا جمعةةة نوا جاتةةةة عةةة هاالقتصةةةاديةه ولتحقيةةةق أهةةةداد الدراسةةةة

تم التوصةل ملة   ام وعملية اتوام القرار من وضل أدواته األاثر استوداما   هالتحليل المالي
ةةةة عملةةةةي فقةةةةد اعتمةةةةد علةةةة  معةةةةداد دراسةةةةة تحليليةةةةة ا ا لةةةةار الالجانةةةةب النظةةةةر  للدراسةةةةةه أم 

 النتاائج التاي توصالتللورعية الماليةة لمؤسسةة صةناعة الاواتةل لواليةة تسةارة. ومةن أهةم 



 2019 -األول العدد  - 35المجلد  - مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية
     

17 

 

وأداة التوةةام القةةراراته ويسةةاعد التحليةةل  هالتحليةةل المةةالي وسةةيلة فعالةةة د    يعةةإليلااا الدراسااة
المؤشةةرات الماليةةة مةةن  د  عةةمعرفةةة نقةةال القةةوة ونقةةال الرةةعد أل  مؤسسةةةه وت علةة  المةةالي

 اتوام القرارات.  عل أهم التقنيات التي تساعد 
(: دور أدوات التحلياال المااالي فااي ترشاايد قاارارات التموياال 2015. دراسااة  دلااا  5

ه رسالة ماجستير  يةر منشةورةه جامعةة دمشةقه دمشةقه في البنو  اإلس مية في سورية
2015. 

ملةةة  مظيةةةار دور أدوات التحليةةةل المةةةالي فةةةي ترشةةةيد اتوةةةام القةةةرارات  هااادفت الدراساااة
وتعريةةةر ه التمويليةةةة فةةةي المصةةةارد ا سةةةضمية رةةةماناي لحسةةةن أدا  المصةةةارد ا سةةةضمية

دورهةةةا فةةةي عمليةةةة التنميةةةة االقتصةةةادية فةةةي المجتمةةة . وقةةةد اعتمةةةدت التاحثةةةة علةةة  دراسةةةة 
  اسةةتتيان ور   ام صةةم مفةةي سةةورية ميدانيةةة شةةملت عينةةة مةةن المصةةارد ا سةةضمية العاملةةة 

عل  عينة عشوائية تمثل فئات المةوظ ين العةاملين تالماليةة والعمليةات المصةرفية التمويليةة 
ن المصةةةارد ا سةةةضمية فةةةي سةةةورية لةةة  أم  خلصااات الدراساااةفةةةي المصةةةارد ا سةةةضمية. 

تحليةل الرأسةةي تسةةتودم ال ام ان يةاه تعتمةد علةة  التحليةل المةةالي عنةد اتوةةام قراراتيةا التمويليةةة
 ا  اتيةةر اعتمةةادا  وملةةل لتنةةود محةةددة عنةةد اتوامهةةا القةةرار التمةةويليه وتعتمةةد  هوالتحليةةل األفقةةي

تسةةةتودم المصةةةارد ا سةةةضمية النسةةةب الماليةةةة عنةةةد اتوامهةةةا القةةةرار علةةة  النسةةةب الماليةةةة. 
فيةي تعتمةد علة  نسةب السةيولة والرتحيةة والمديونيةة فةي ه التمويلي تةدرجات أهميةة مت اوتةة

 يقل استوداميا لنسب السوق. في حينلييا نسب النشال ته الدرجة األول 
 -دور التحليل الفني في اتخااا قارار الساتثمار باحسالر  (:2015. دراسة  زيد  6

ه دراسااة تدبيقيااة فااي عينااة ماان أسااواق المااال العربيااة  احردن  السااعودية  وفلساادين(
االقتصةادية والتجاريةة وعلةوم التسةييره رسةالة الجرائره جامعةة محمةد ويرةره اليةة العلةوم 

 .2015ماجستير 
مل  معرفة دور التحليل ال ني في اتوام قرار االستثمار في األسيم في  هدفت الدراسة

أجريةةت الدراسةةة التلتيقيةةة  اممجموعةةة مةةن الةةدول العرتيةةة فاألردنه فلسةةلينه السةةعودية ه 
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لمتمثلةةةة فةةةي مؤشةةةر القةةةوة النسةةةتيةه علةةة  تناةةةين مةةةن اةةةل سةةةوق تاسةةةتودام مؤشةةةرين فنيةةةين ا
. حاولةةت ن سةةيا الرمنيةةة المةةدةمؤشةةر تقةةارب وتتاعةةد المتوسةةلات المتحراةةةه وملةةل وةةضل 

  ما دور التحليل ال ني في عملية اتوام قرار االسةتثمار اآلتيالسؤال  نالدراسة ا جاتة ع
 نةي اةان لةه ملة  أن التحليةل ال خلصات الدراساة؟ سيم في تعةض أسةواق المةال العرتيةةتاأل

سةةةةاعد علةةةة  تحديةةةةد التوقيةةةةت  ممدور فعةةةةال فةةةةي عمليةةةةة اتوةةةةام قةةةةرار االسةةةةتثمار تاألسةةةةيمه 
 امالمناسب لضستثمار من وضل التنتؤ تالدورات نحو االرت ا  والةدورات نحةو االنو ةاضه 

يقةةوم المسةةتثمر تالشةةرا  عنةةد التنتةةؤ تالةةدورة نحةةو االرت ةةا  والتيةة  عنةةد التنتةةؤ تالةةدورة نحةةةو 
 اض.االنو 
(: حساسية اإلفصاحات المحاسبية المعبر 2013. دراسة  أبو عفيفة  وأبوضنير  7

لةة  متحةةي مقةةدم   السااتثماريةالقاارارات فااي عنلااا ماان خاا ل النسااا الماليااة فااي التاايثير 
المةؤتمر العلمةةي الةةدولي التاسة  فالورةة  االقتصةةاد  العرتةي وويةةارات المسةةتقتل ه المنعقةةد 

 ه جامعة الررقا ه الررقا ه األردن.2013أتريله  25 - 24 المدةوضل 
مل  مترار أهمية ا فصاحات المحاستية للشراات الصناعية من وةضل  هدفت الدراسة

النسةةب الماليةةة للقةةوائم المحاسةةتية فةةي ت سةةير القةةرارات االسةةتثمارية تاالعتمةةاد علةة  السةةعر 
اعتماد متوم  القرارات  رض  عنفمن ال عام  31/12السوقي للسيم اما هو في تاريخ 

علةة  تلةةل ا فصةةاحات عنةةد اتوةةام قةةرارهم االسةةتثمار ه وشةةملت عينةةة الدراسةةة المسةةتثمرين 
أهااار فةةي الشةةةراات الصةةناعية المسةةةاهمة العامةةةة المدرجةةة فةةةي سةةةوق عمةةان المةةةالي. ومةةةن 

  وجةةةةود عضقةةةةة تأثيريةةةةه لافصةةةةاحات المحاسةةةةتية النتااااائج التااااي توصاااالت إليلااااا الدراسااااة
لمعتر عنيةا مةن وةضل النسةب الماليةة مجتمعةة ومعةدل دوران اتمدة من القوائم المالية المس
 واملل السعر السوقي لسيم الشراات الصناعية عل  القرارات االستثمارية.ه السيم
 ي فاى اتخااا قارارات الساتثمارالمال  (: دور التحليل2012. دراسة  عبد الوهاا  8

ه الورلةومه الساوداني البرساة  دراسة حالة على بنا  -في المصارف التجارية  وترشيدها
 .2012جامعة السودان للعلوم والتانولوجياه رسالة ماجستيره 
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واسةةةتوضل  همتاامةةةل للتحليةةةل المةةةالي يار م ةةةاهيمالةةة  صةةةيا ة ملةةة هااادفت الدراساااة
م قةةةةةرارات اتوةةةةةا علةةةةة مؤشةةةةةرات ودالالت تسةةةةةاعد مدارة المصةةةةةارد والمسةةةةةتثمرين والمةةةةةضل 

اسةةتثمارية رشةةيدة. تمثلةةت مشةةالة الدراسةةة فةةي أن المسةةتثمرين والمةةضل وأصةةحاب األسةةيم 
وقةدرتيا علة  اسةتثمار  هيقيمون نجاح المنشأة من وضل االستودام األمثل للموارد المتاحةة

فةي   ملة  حةد اتيةرفيةؤثر  مةن ثةم  األموال الم  ينعاس تأعل  عائد ممان عل  أمةواليمه و 
اعتمةةدت الدراسةةة علةة  التحليةةةل ا حصةةائي مةةن وةةضل اسةةةتتانات  .سةةتثماريةقةةراراتيم اال

السةةي ما أن نتةةائج التحليةل المةةالي و  أظلاارت نتااائج الدراسااةعلةة  عينةة الدراسةةة. وقةةد  ور عةت
 د  اتوةام قةرارات االسةتثماره وأن قةرارات االسةتثمار تعة علة تحليل السةيولة والرتحيةة تسةاعد 

علةة  ا ةةا ة  نجاحيةةا دلةةيض   د  تقةة  علةة  عةةاتق ا دارة ويعةة يالتةةوأصةةعتيا مةةن أهةةم القةةرارات 
  ا دارة.
(: دور التحليال الماالي فاي ترشايد القارارات الساتثمارية 2010. دراسة  موساى  9

ه جامعة السةودان للعلةوم في احوراق المالية: دراسة حالة سوق الخردور لألوراق المالية
 .2010والتانولوجياه الية الدراسات التجاريةه 

ملةةة  مظيةةار دور التحليةةةل المةةةالي فةةةي االفةةادة مةةةن المعلومةةةات الةةةواردة  هااادفت الدراساااة
تالتقةةارير والقةةوائم الماليةةة المنشةةورة فةةي ترشةةيد القةةرار االسةةتثمار  تسةةوق الورلةةوم لةةقوراق 

تتةةا  أسةةاليب التحليةةل المةةالي ا  أهاار النتااائج التااي توصاالت إليلااا الدراسااةالماليةةة. ومةةن 
الوصةول ملةي قةرار  او ةاق قةرار االسةتثمار .ترشةيد ال علة وفر معلومةات تسةاعد يةالحديثة 

اسةةةةتثمار  رشةةةةيد يرجةةةة  ملةةةةي عةةةةدم ا ايةةةةة االعتمةةةةاد علةةةة  التيانةةةةات والمعلومةةةةات والتقةةةةارير 
 المحاستية في ال مرحلة من مراحل اتوام القرار االستثمار . 

أثر المعلومات المحاسبية في قرارات الستثمار في  :(2010دراسة  الزبيد   . 10
مجلة القادسية للعلوم ا داريةة  أسلر الشرسات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية 

 .2010ه 3ه العدد 12ه المجلد واالقتصادية
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لةة  معرفةةة أثةةر المعلومةةات المحاسةةتية التةةي تترةةمنيا التقةةارير الماليةةة م هاادفت الدراسااة
قةةةرارات االسةةةتثمار مةةةن حيةةةي تيةةة  وشةةةرا  أسةةةيم الشةةةراات المسةةةجلة فةةةي سةةةوق عنةةد اتوةةةام 

ه ا  مسةتثمر  ٩٢اسةتتانةه ورعةت علة   أعد تالعراق لقوراق الماليةه ولتحقيق هدد الدراسة 
أهر ومن االستتانات تاستودام العديد من األساليب ا حصائية المناستة.  حل لتوتعد ملل 

من المسةتثمرين يةدراون أهميةة المعلومةات المحاسةتية  :الدراسةالنتائج التي توصلت إليلا 
يةدرل  المةالي.حساتات النتيجةة وقائمةة المراةر السي ما في عملية اتوام القرار االستثمار  و 

المستثمرون أن المعلومات األوةر   يةر الماليةة مات تةأثير اتيةر فةي قةراراتيم االسةتثمارية 
 ق.السو نصائح الوسلا  ونشرات  والسي ما

 ما يميز هاه الدراسة عن الدراسات السابقة:
الدراسات الساتقة التحليل المالي والتحليل ال ني وأهمية أدواتيم أل راض اتوام تناولت 

رشةةةيد قةةةرارات الةةة  تتالنسةةةتة مدارة المنشةةةأت أو الةةة  سةةةوا  تالنسةةةتة ه القةةةرارات االسةةةتثمارية
ه وفةةي الواقةة  جةةا ت هةةمه الدراسةةة امتةةداداي للدراسةةات الةة  المسةةتثمرينأو تالنسةةتة  هالتمويةةل

. لاةةن المسةةتثمرينقةةرارات ترشةةيد دور أدوات التحليةةل المةةالي ومؤشةةراته فةةي السةةاتقة لتظيةةر 
المسةتثمرين تتميةر عةن الدراسةات السةاتقة فةي أنيةا جةا ت لتظيةر مةد  مدرال همه الدراسة 

ومات التي توفرهةا أدوات التحليةل في سوق دمشق لقوراق المالية ألهمية المؤشرات والمعل
لمةةدلول المؤشةةرات والمعلومةةات التةةي يماةةن اسةةتنتاليا مةةن المسةةتثمرين فيةةم ومةةد   هالمةةالي

ودور المؤشةةةرات والمعلومةةةات التةةةي توفرهةةةا أدوات التحليةةةل المةةةالي ه أدوات التحليةةةل المةةةالي
 محتةةو  هةةمه الدراسةةةوجةةد أ  دراسةةة سةةاتقة تناولةةت تال و عنةةد اتوةةام القةةرارات االسةةتثمارية. 

تأهميةةة فةةي سةةورية المسةةتثمرين يماةةن ليةةمه الدراسةةة أن تسةةيم فةةي ريةةادة وعةةي  .ومشةةالتيا
  المؤشرات والمعلومات التي يمان استنتاليا من أدوات التحليل المالي.

 Research Importance :أهمية البحث
حليل المةالي أهمية استودام أدوات الت يسلل الرو  عل في اونه أهمية التحي  تامن

رفةة  درجةةة فةةي أهميةةة التحةةي  رشةةيدة. امةةا تتجلةة ومؤشةةراته فةةي اتوةةام قةةرارات اسةةتثمارية 
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تأهميةةةةة المعلومةةةةةات  سةةةةوق دمشةةةةةق لةةةةقوراق الماليةةةةةةفةةةةةي فةةةةةي األسةةةةيم وعةةةةي المسةةةةتثمرين 
الةةم   هاتوةةام قةةرارات اسةةتثمارية رشةةيدة فةةيوالمؤشةةرات التةةي توفرهةةا أدوات التحليةةل المةةالي 

تو ةةيض الموةةالر ويسةةيم فةةي للمسةةتثمرين قيةةق عائةةد اسةةتثمار  مجةةر تح يةةؤد  تةةدوره ملةة 
 مل  حدها األدن . المحيلة تاستثماراتيم
 Research Objectivesأهداف البحث: 

معرفةةةة دور أدوات التحليةةةل المةةةالي ومؤشةةةراته فةةةي هةةةدد التحةةةي تصةةة ة أساسةةةية ملةةة  
ه ويةرتتل تتحقيةق هةما اليةدد العةام األهةداد ال رعيةة فةي سةوريةالمسةتثمرين قرارات ترشيد 
  اآلتية
فةةةةي سةةةةوق دمشةةةةق لةةةةقوراق الماليةةةةة ألهميةةةةة أدوات المسةةةةتثمرين مةةةةد  مدرال تحديةةةةد  .1

 .توام قراراتيم االستثماريةالالتحليل المالي ومؤشراته 
يماةةن اسةةتنتاليا التةةي والمعلومةةات لمةةدلول المؤشةةرات المسةةتثمرين مةةد  فيةةم معرفةةة  .2

  .أدوات التحليل المالي من
اتوةةةام فةةةي التةةةي توفرهةةةا أدوات التحليةةةل المةةةالي والمعلومةةةات المؤشةةةرات دور معرفةةةة  .3

 .للمستثمرين االستثمارية القرارات
معرفةة درجةةة أهميةةة أدوات التحليةل المةةالي أل ةةراض اتوةةام القةرارات مةةن وجيةةة نظةةر  .4

 .المستثمرين
 Search terms :لبحثمصدلحات ا

التحليةةةل الرأسةةةةي  (:Financial analysis tools  التحليااال المااااالي: أدوات .1
سةب السةوق فالعمود   والتحليل األفقي للقوائم الماليةه النسةب الماليةة انسةب الرتحيةة ون

 .المالي ونسب السيولة
هةةي نتةةائج  :(Financial analysis indicators  مؤشاارات التحلياال المااالي .2

تشغيل التيانات المالية للشراة تاستودام أدوات التحليل المالي مةن معةدالت ونسةبه 
 والمعلومات التي يمان استنتاليا من همه النتائج.
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قةرارات تية  و قرارات شرا  أسةيمه  :(Investors' decisions المستثمرين ات قرار  .3
 قرارات عدم التداول.و األسيم التي يملاونياه 

 Research modelالبحث:  أنمواج
 يتمثل تأدوات التحليل المالي. المتغير المستقل: .1
 .المستثمرينيتمثل تقرارات  المتغير التابع: .2
 
 

 Research Hypothesesفرضيات البحث: 
  اآلتيةتار التحي عل  ال رريات ار في ملار مشالة التحي وتحقيقاي ألهدافهه 

هميةةةة ألفةةي سةةوق دمشةةق لةةقوراق الماليةةة المسةةتثمرين  يةةؤثر مدرال :الفرضااية احولااى
 قراراتيم االستثمارية. فيأدوات التحليل المالي ومؤشراته 

التةةةي يماةةةن والمعلومةةةات دلول المؤشةةةرات مةةةلالمسةةتثمرين  يةةةؤثر فيةةةم :الفرضاااية الثانياااة
 .في قراراتيم االستثمارية استنتاليا من أدوات التحليل المالي

 التحليل الرأسي
 التحليل األفقي
 النسب المالية

 المتغير المستقل
 

 التابعالمتغير 
 

 قرارات شراء أسهم
  قرارات بيع األسهم التي يمتلكونها

التداول عدمقرارات   

 أدوات التحليل المالي
 

 قرارات المستثمرين    
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تةةؤثر المؤشةرات والمعلومةةات التةي توفرهةةا أدوات التحليةل المةةالي فةةي  :الفرضاية الثالثااة
 .المستثمرينقرارات 

لقةةرار االسةةتثمار  المتوةةم تحسةةب الةة  اهنالةةل اتجةةاه وارةةح تالنسةةتة  :الفرضااية الرابعااة
  .ومؤشراته أهمية أدوات التحليل المالي

 Research methodology :البحث يةمنلج
علةةةة  المةةةةنيج  اعتمةةةةدفةةةةي رةةةةو  مشةةةةالة التحةةةةي واوتتةةةةار فرورةةةةه وتحقيةةةةق أهدافةةةةهه 

  اآلتيةالوص ي التحليلي من وضل اتتا  الولوات 
o  مات صةةلة تمورةةو   تحةةوياةةل مةةا هةةو متةةاح مةةن مراجةة  ودراسةةات و  االلةةض  علةة

 التحيه تيدد تلورة ا لار النظر  للتحي.
o  أدوات ألهميةة المسةتثمرين مةد  مدرال لمعرفةة اسةتتانة صةم م التاحةي  أسلوب الدراسة

المسةةتثمرين مةةد  فيةةم ومعرفةةة ه التوةةام قةةراراتيم االسةةتثمارية التحليةةل المةةالي ومؤشةةراته
ه لمةةةةدلول المؤشةةةةرات والمعلومةةةةات التةةةةي يماةةةةن اسةةةةتنتاليا مةةةةن أدوات التحليةةةةل المةةةةالي

اتوةةةةام دور المؤشةةةةرات والمعلومةةةةات التةةةةي توفرهةةةةا أدوات التحليةةةةل المةةةةالي فةةةةي معرفةةةةة و 
  القرارات االستثمارية.

o علةةةة  عينةةةةة مةةةةن المسةةةةتثمرين فةةةةي سةةةةوق دمشةةةةق لةةةةقوراق الماليةةةةةه سةةةةتتانة اال ور عةةةةت
ن فةةةةةي الشةةةةةراات يوالعةةةةةاملين فةةةةةي شةةةةةراات السمسةةةةةرة والوسةةةةةالة الماليةةةةةةه واالستشةةةةةاري

 والمااتب التي تقدم الودمات واالستشارات المالية.
o  ف تاسةةةةةتودام ترنةةةةةامج التاحةةةةةي التيانةةةةةاتحل ةةةةةلSPSS   تاسةةةةةتودام االوتتةةةةةارات   جةةةةةر أو

ض و تيةةةدد اوتتةةةار مةةةد  صةةةحة فةةةر  همجموعةةةة مةةةن األسةةةاليب ا حصةةةائية المناسةةةتة
   .وتوصياته نتائج التحي غتالتحي. انلضقاي من ملل صي

 Society and sample research: وعينته مجتمع البحث
مجتمةةة  التحةةةي  حةةةد دارتتالةةةاي تمشةةةالة التحةةةي وأهدافةةةه وفررةةةياتهه  مجتماااع البحاااث:

والعةةاملين فةةي شةةراات السمسةةرة والوسةةالة تالمسةةتثمرين فةةي سةةوق دمشةةق لةةقوراق الماليةةة 
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سةةوا  عةةن لريةةق ه تلقةةييم أوامةةر التيةة  والشةةرا  مةةن المسةةتثمرين متاشةةرةي الةة  الماليةةة فنظةةراي 
االتصةةةةال المتاشةةةةر الشوصةةةةي أم عةةةةن لريةةةةق االتصةةةةال  يةةةةر المتاشةةةةره ومةةةةن ثةةةةم معرفةةةةة 
الوسةةلا  والسماسةةرة ردود فعةةل المسةةتثمرين واألسةةس التةةي اعتمةةد علييةةا المسةةتثمرون فةةي 
اتوةةام قةةراراتيم االسةةتثمارية ه واالستشةةةاريون فةةي الشةةراات والمااتةةةب التةةي تقةةدم الوةةةدمات 

مقةدام العديةد مةن المسةتثمرين ملة  تلةل الشةراات والمااتةب الة  فنظةراي  واالستشارات الماليةة
من وتراتيمه ومن ثم قدرة االستشاريين علة  معرفةة ردود فعةل المسةتثمرين وتحديةد  لافادة

 .ن في اتوام قراراتيم االستثمارية و األسس التي اعتمد علييا المستثمر 
عينةةةةة تمثةةةةل  تمم تسةةةةحته يةوهةةةةي مةةةةن نةةةةو  العينةةةةة العشةةةةوائية العررةةةة عينااااة البحااااث:

قةةةام  امالمجتمةة  األصةةةلي تتناسةةةب مةةة  المجمةةةو  الالةةةي لمجمةةةو  أفةةةراد المجتمةةة  األصةةةليه 
  اسةةةتتانة علةةة  عينةةةة مةةةن المسةةةتثمرين فةةةي سةةةوق دمشةةةق لةةةقوراق 120التاحةةةي تتوريةةة  ف

ن فةةةي الشةةةراات يالماليةةةةه والعةةةاملين فةةةي شةةةراات السمسةةةرة والوسةةةالة الماليةةةةه واالستشةةةاري
د منيةةةا  التةةةي تقةةةدم الوةةةدمات واالستشةةةارات الماليةةةة.والمااتةةةب    اسةةةتتانة قاتلةةةة 100فاسةةةتر 
  استتانة تستب عدم استامال 15ف ت%ه واستتعد83تلغت نستة االستجاتة  وقدللتحليله 

للتحليةل ا حصةائي  تورةعأعةدد االسةتتانات التةي تةملل ياةون مجاتات أسةئلة االسةتتانة. 
 %. 85  استتانةه أ  ما نستته 85ف
 Financial analysis tools and ومؤشراته أدوات التحليل المالي: 2

indicators 
 Definition of financial analysis : تعريف التحليل المالي2-1
ه وتتوقةةد جةةودة القةةرارات وفعاليتيةةا فةةي لومةةات حاجةةة ماسةةة لمتوةةم  القةةراراتالمع د  تعةة

المعلومات التةي يتنة  علييةا القةراره وتشةال وةال عنةد اتسةا   جودةتحقيق أهدافيا عل  
واأللةراد األوةر  الميتمةة تيةا. وتمثةل المعلومةات المضئمةة  شةراةفجوة المعلومةات تةين ال

فحمةةةاده و يوسةةةده  رةةةالة متوةةةم القةةةرار والتوصةةةلة التةةةي تحراةةةه فةةةي عمليةةةة اتوةةةام قةةةراره
 . 2ه ل 2013
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مةةةن وجةةةود وسةةةيلة أو أداة تعةةةالج وتحلةةةل التيانةةةات الماليةةةة  ال تةةةد  تنةةةا ي علةةة  اللةةةرح السةةةاتق 
تيةةدد تقةةديميا علةة  شةةال مؤشةةرات ومعلومةةات مضئمةةة لقةةرارات األلةةراد  شةةرااتالمتعلقةةة تال

 . 18ه ل 2009ففلوح وآورونه  ه وهما ما يقوم ته التحليل الماليشرااتالميتمة تتلل ال
ه تشةةةغيل مةةةنظم للتيانةةةات الماليةةةةه وتصةةة ة واصةةةة أن ةةةت تعرياااف التحليااال الماااالييماةةةن 

وفةةةق أسةةةلوب منيجةةةي وعلمةةةي وعلةةة  أسةةةس مورةةةوعية  شةةةراةالمتعلقةةةة تالالقةةةوائم الماليةةةةه 
متوةم  القةرارات تماةن ومنلقية وتاسةتودام أدوات متنوعةةه تيةدد الوصةول ملة  مؤشةرات 

عليةةةه فةةةي  والتنتةةةؤ تمةةةا سةةةتاونه فةةةي المارةةةي والحارةةةر شةةةراةالمةةةالي لل األدا مةةةن تقيةةةيم 
ه 2009ففلةوح وآوةةرونه  شةةراةتلةل ال فةياتوةام قةرارات فعالةةة  علةة المسةتقتله وتسةاعدهم 

 . 1ه ل 2013فحماده و يوسده   و18ل 
ييةةدد ملةة  تحويةةل الاةةم اليائةةل مةةن مةةن وةةضل أدواتةةه   التاحةةي أن التحليةةل المةةالي أر 

جةةدو  التيانةات الماليةةة الةةواردة فةةي القةةوائم الماليةةة للشةراات ملةة  مؤشةةرات ومعلومةةات أاثةةر 
 .االستثمارية فائدة لمتوم  القراراتو 

 Financial analysis tools : أدوات التحليل المالي2-2
ون لدراسةةةة التيانةةةةات من أهةةةم أدوات التحليةةةل المةةةالي التةةةي يسةةةتودميا المحللةةةون المةةةالي

   اآلتيةيمان حصرها تاألدوات  فرة لدييماالمالية المتو 
 للقوائر المالية : التحليل الرأسي  العمود (2-2-1
 Vertical analysis of financial statements 

 ملة ييةدد التحليةل الرأسةي فالعمةود   ال قائمة تشال مسةتقل عةن  يرهةا.  تحل ل فيه
نتمةي صةر القةوائم الماليةة ملة  المجموعةة الرئيسةية التةي يمن عنا ال عنصرار أهمية مظي

مجمةةةو  أصةةةل معةةةين ملةةة   ينسةةةبف ةةةي جانةةةب األصةةةول فةةةي قائمةةةة المراةةةر المةةةالي ملييةةةاه 
 هائن ملة  مجمةو  األصةول المتداولةة الرتة ينسةبالمجموعة ال رعية التي ينتمي ملييا فمثضي 

أ  عنصةةةةر ملةةةة  رقةةةةم صةةةةافي  بفينسةةةةمجمةةةةو  األصةةةةوله أمةةةةا فةةةةي قائمةةةةة الةةةةدول أو ملةةةة  
تظيةةةر أهميةةةة النسةةةب والمؤشةةةرات . المتيعةةةاته تيةةةدد الوصةةةول ملةةة  مؤشةةةرات مات معنةةة 

 وهةةما المعيةةار قةةد ياةةون النسةةب الناتجةةة عةةن التحليةةل الرأسةةي عنةةد مقارنتيةةا تمعيةةار معةةينه
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المؤشةرات الناتجةة عةن التحليةل النسةب و ويماةن مقارنةة  في السنوات الساتقةهللشراة  ن سه
نسةةب تأو ن سةةيا  العاملةةة فةةي الصةةناعة شةةرااتلل مؤشةةرات أوةةر  معياريةةةنسةةب و تسةةي الرأ

 . 64ه ل 2011فقاسم و العلي و قصوعةه  معيارية
  للقوائر المالية : التحليل احفقي2-2-2

Horizontal analysis of financial statements 

تيدد معرفة  هالقوائم المالية عتر الرمن تتت  سلول عناصريقوم التحليل األفقي عل  
وملةل تسسةناد أرقةام تلةل العناصةر ملة   مددعدة وضل  أو تراجعيا العناصرمد  نمو همه 

معينةةةة تسةةةم  سةةةنة األسةةةاس. ويوصةةةد هةةةما التحليةةةل تأنةةةه تحليةةةل حراةةةي  مةةةدةقيميةةةا عةةةن 
ةي. دينامياي تعاس أسلوب التحليةل الرأسةي الةم  يوصةد تأنةه تحليةل سةاوني ثاتةت ح ور 

التحليةله ممةا  مةدةالتحليل األفقي التغيرات التي لرأت عل  عناصر القوائم الماليةة وةضل 
ه والتنتةةةةؤ شةةةةراةيسةةةةاعد علةةةة  تحليةةةةل أسةةةةتاتيا ودراسةةةةة انعااسةةةةاتيا علةةةة  اليياةةةةل المةةةةالي لل

   57ه ل 2009ففلةةةةةةوح وآوةةةةةةرونه  تاالتجاهةةةةةات المسةةةةةةتقتلية المتوقعةةةةةةة ليةةةةةةمه العناصةةةةةةر
  .29ه ل 2007فالحياليه و

التحليل األفقي للقوائم المالية عن لريق دراسة االتجاه وحساب األرقام القياسةية  يجر 
 مةةدةمعينةةة علةة  أنيةةا رقةةم  مةةدة وةةضل الرمنيةةةه تعةةد أوةةم أرقةةام العناصةةر المةةددلعةةدد مةةن 

  يأتياألساس فأو سنة األساس ه وتحسب األرقام القياسية لسنوات المقارنة اما 

  100 ×
قيمة العنصر في سنة المقارنة
قيمة العنصر في سنة األساس

 

مةةةن اوتيةةةار سةةةنة  ولاةةةي تاةةةون األرقةةةام القياسةةةية المحسةةةوتة تيةةةما الشةةةال م يةةةدةه ال تةةةد  
اعتمةةةاداي علةةة  صةةةحة ام تحيةةةي تاةةةون صةةةالحة اأسةةةاس للمقارنةةةةه  ا  سةةةليم اوتتةةةارا  األسةةةاس 

نحصةل علييةا مةن التحليةل ساوتيار سنة األساس تتوقد صةحة النتةائج فالمؤشةرات  التةي 
ه تشةال يةؤد  ملة  مظيةةار اةان األدا  فييةا  يةر جيةداألفقةي. وتجنتةاي الوتيةار سةنة أسةاس 

ه أو اوتيةار سةنة في سنوات المقارنة تشال أفرل مما هةي عليةه فةي الحقيقةة شراةالأدا  
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 اةشةةر جةةداي تشةةال اسةةتثنائيه ممةةا يعلةةي انلتاعةةاي تةةأن أدا  ال ا  أسةةاس اةةان األدا  فييةةا جيةةد
في سةنوات المقارنةة اانةت سةيئة. لحةل هةمه المشةالة تؤوةم أرقةام سةنة األسةاس عةن لريةق 

نور و محمةد ف حساب المتوسل الحساتي لعدد من السنوات تدالي من أوم أرقام سنة واحدة
 . 42ه ل 2008ه و اسماعيل
يمةة ممن وضل تحليل قائمة الدول تحليضي أفقيةاي يماةن الحصةول علة  مؤشةرات فمثضي 

مةن وةضل التحليةل األفقةي التحليةل. اةملل  مدة وأرتاحيا وضل شراةتتعلق تنمو متيعات ال
لقائمة التةدفقات النقديةة يماةن الحصةول علة  عةدد اتيةر مةن المؤشةرات التةي تظيةر اي يةة 

وةضل  شةراةالتشةغيلية والتمويليةة واالسةتثمارية فةي النشةالات تلور التدفقات النقدية من ال
عل  توليد تةدفقات نقديةة  شراةتوفر همه المؤشرات معلومات عن قدرة ال امه التحليل مدة 

جةرا  توريعةات أرتةاح. أ لةب هةمه المؤشةرات ومةدلوالتيا ليةا وقدرتيا عل  سداد ال تراماتيا وا 
 شةراةا  أسةيم يتعلق تشةر اان القرار المراد اتوامه قرارات المستثمرينه سوا   فيأثر اتير 

 ... الخ. ما راةشما أو تي  أسيم أو مقراض 
 النسا الماليةالتحليل المالي باستخدار : 2-2-3
 Financial analysis using financial ratios 

علة  ه مم تسةاعد شةيوعاي واسةتوداماي  التحليةل المةالي مةن أاثةر أدواتالنسب المالية  تعد  
يتنةة  علييةةا ومعلومةةات ميمةةة وتةةوفر مؤشةةرات  هشةةراةالمةةالي والرتحةةي أل  ورةة  التقيةةيم 

التحليةةةل المةةةالي تواسةةةلة  د  . يعةةةشةةةراةتورةةة  الال يةةةا لةةةراد الميتمةةةة لقالقةةةرارات الموتل ةةةة 
رمنيةةةةه وملةةةل تيةةةدد مقارنةةةة  مةةةدةالنسةةةب دراسةةةة ديناميايةةةة تسةةةتلرم معلومةةةات ألاثةةةر مةةةن 

 شةراةالنسب والمؤشةرات الواصةة تالتمحددة مدة عن  شراةالنسب والمؤشرات الواصة تال
مؤشةةرات تمثةةل تأو  هأوةةر  مماثلةةة شةةرااتنسةةب ومؤشةةرات تو مقارنتيةةا سةةاتقةه أ مةةددعةةن 

فنةادر   و303ه ل 2006فعقةله  شةراةمعايير عل  مسةتو  القلةا  الةم  تعمةل فيةه ال
 . 135ه ل 2009ففلوح وآورونه   و103ه ل 2006و األمين و يرونه 

المراةةر المةةالي النسةةب الماليةةة مةةن أهةةم األدوات التةةي يةةتم االعتمةةاد علييةةا لتحليةةل  تعةةد  
علة  التحليةل تواسةلة  نيالمسةتثمر  والسةي مامةد األلةراد الوارجيةة اما تعته شراةورتحية ال
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 ه 92 - 91ه ل 2013فحمةةاده و يوسةةده  النسةب عنةةد اتوةامهم لقةةراراتيم االسةتثمارية
رتحيةة و الورة  المةالي للشةراةه  عةن يمةمومعلومات مؤشرات توفره ليم من ال  ما نظراي 
 .ومد  قدرة الشراة عل  تحقيق األرتاح في المستقتله الشراة

  نسةةةب اآلتيةةةةيماةةن حصةةةر نسةةب التحليةةةل المةةةالي فةةي المجموعةةةات الرئيسةةةية الومةةس 
ب المديونيةة أو نسو ا ا ة النشاله و نسب قياس و نسب السوقه و نسب الرتحيةه و السيولةه 

 نسب الرف  المالي.
أهداد التحليل المالي تواسلة النسب المالية تاوتضد الجية القائمة تالتحليةل  توتلد

الة  واأللراد التي ست يد من المؤشةرات والمعلومةات التةي ستسةتور  مةن التحليةل. ونظةراي 
وجةةةود عةةةدد اتيةةةر جةةةداي مةةةن النسةةةب الماليةةةةه ال يوجةةةد أ  دا  لعررةةةيا هنةةةا تسةةةتب عةةةدم 

 اتب والمراج . الحاجة ليا ولوجودها م صلة في ال
تشةةال وةةةال  السةةوقوالمحتملةةون تنسةةب الرتحيةةة ونسةةب  الحةةاليون المسةةتثمرونييةةتم 

التنتةةةؤ تاتجةةةاه حراةةةة أسةةةعار أسةةةيم و تيةةةدد تقيةةةيم رتحيةةةة الشةةةراات واتجاهاتيةةةا المسةةةتقتليةه 
تيةة  و اتوةةام قةةراراتيم االسةةتثمارية فشةةرا  أسةةيمه  علةة المسةةتثمرين الشةةرااته ويسةةاعد ملةةل 

 ا  التةةةداول فعةةةدم الشةةةرا  أو عةةةدم التيةةة    تأسةةةلوب مينةةةي يحقةةةق ليةةةم عائةةةدعةةةدم و األسةةةيمه 
  مل  حدها األدن . المرتتلة تاستثماراتيمويسيم في تو يض الموالر  ا  مجري ا  استثماري

 Financial Analysis Indicators : مؤشرات التحليل المالي2-3
السةةاتقةه لانيةةا  مةةدةوةةضل التاريويةةة حةةدثت وتمةةت ماليةةة تعاةةس القةةوائم الماليةةة تيانةةات 

ه وتشال قاعدة يماةن االعتمةاد علييةا مدةوضل تلل ال شراةواق  الن سه تظير في الوقت 
 مستقتضي. شراةللتنتؤ تأدا  ال

معينةة  ا  جامةدة تعاةس ظروفة أرقام نرلةتعد نتائج التحليل المالي من نسب ومعدالت تم
ر مسةةتمره لةةةملل فةةسن األرقةةام ليسةةةت رمنيةةة محةةةددةه تينمةةا الظةةرود فةةةي تغيةة مةةدةوتةةرتتل ت

ن   ه األرقةةاممةةن هةةمه اسةةتنتاليا المعلومةةات التةةي يماةةن المؤشةةرات و مةةا الغايةةة هةةي الغايةةةه وا 
أرقةةام تأو  هأرقةةام شةةراات مماثلةةةتأو  همعياريةةة أرقةةامت األرقةةاموملةةل مةةن وةةضل مقارنةةة هةةمه 
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وت سةةيرها تشةةال علمةةي واحترافةةي تمةةا يسةةاعد  األرقةةامه وتحليةةل تلةةل الشةةراة سةةنوات سةةاتقة
تم تحليليةةا واسةةتقرا  اتجاهاتيةةا المسةةتقتلية مةة  أوةةم العوامةةل يةةالتةةي  شةةراةعلةة  تقيةةيم أدا  ال

 .جميعيا تالحستان شراةوالظرود االقتصادية المحيلة تال
مةةا تاالعتمةةاد علةة  مؤشةةر واحةةد أو نسةةتة واحةةدةه تةةل من  شةةراةورةة   تقيةةيمال يماةةن 

مةن وةضل محلةل  مجموعةة مؤشةرات ونسةب متجانسةة ملة  التقييم الصحيح يجب أن يسةتند
والمؤشةرات التةي تةم التوصةل ملييةا تعمليةة األرقةام  ت سةيرقةادر علة   مالي ميني ومحتةرد

 .التحليل المالي
 Investors' decisionsالمستثمرين قرارات : 3
 Concept of investment decision مفلور القرار الستثمار : 3-1

 همتةاح يتلل  المستثمرون مل  ريادة ثةرواتيم مةن وةضل اوتيةار أفرةل تةديل اسةتثمار 
تسةةتب األسةةيم مةةن أفرةةل التةةدائل االسةةتثمارية التةةي تجةةمب المسةةتثمرين االسةةتثمار ت د  عةةوي

األوراق الماليةةةه ر ةةم درجةةة الموةةالر العاليةةة حجةةم العوائةةد التةةي تتميةةر تةةه عةةن  يرهةةا مةةن 
التي ترافق االستثمار تاألسيمه وهما مةا يتللةب مةن المسةتثمرين الحةمر والوتةرة عةن اتوةام 

 .قرار االستثمار تاألسيم
ه قيةام المسةتثمرين فأفةراداي أو شةراات  تالم ارةلةه تأن ةيمان تعريد القةرار االسةتثمار  
أنسةب وسةيلة  وصة هتةدائل متاحةة الوتيةار واحةد منيةا توتشال وا  ومدرله تةين مجموعةة 

لتحقيق اليدد أو األهةداد التةي يتتغييةا متوةم القةراره وفةي أحيةان معينةة قةد ياةون القةرار 
ومةن ثةم ياةون القةرار هةو ال  هالمتاحة لضوتيار وعدم القيام تأ  عمل محةدد للتدائلرفراي 

  . 13ه ل 2009قرار فالموسو ه 
 Nature of investment decisions القرارات الستثمارية دبيعة: 3-2

ه ل 2013فحمةاده و يوسةده  يأتييمان تحديد لتيعة القرارات االستثمارية في ما 
343   
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يةرتتل القةرار االسةتثمار  تالمسةتقتل الةم  ياتن ةةه الغمةوض وعةدم التأاةده وهةو األمةةر  .1
المرتتلةة تاالسةتثماراته وهةما  الم  يتللب استودام نمام  التنتؤ تالعوائةد والموةالر

 من مصادر موتل ة.يتللب تجمي  أاتر قدر من المعلومات 
تتللب القرارات االسةتثمارية من ةاق متةالب اتيةرة فةي الوقةت الحةاليه ويصةعب الرجةو   .2

 عن همه القرارات مستقتضي.
 قد تؤد  مل  مفضس المستثمر. مغلول تيااتوام قرارات استثمارية  من .3

 الستثماريةالمساهمين قرارات أنواع : 3-3
 Types of shareholders' investment decisions 

مةن أ  قةرار اسةتثمار  يتومونةه ملة  تحقيةق أعلة  رتةح مماةنه أو  المستثمرونييدد 
أنوا  من  ةثضثالمستثمرون نة. يواجه مل  تو يض الوسائر المتوقعة مل  أدن  درجة مما

    38 – 37ه ل 2015فملره  القرارات االستثمارية
ة للتدفقات النقدية ممثلة تالقيمة الحالي السيمعندما تاون قيمة  يت وم :أسلر شراسقرار  .1

 للسةةيمالحةةالي السةةعر السةةوقي  لةة محسةةوتة تسلةةار العائةةد والموةةالر تريةةد ع المتوقعةةة منةةه
ورا  تحقيةق مااسةب رأسةمالية  اي ه مما يولةد لديةه حةافراي لشةرا  ملةل السةيم سةعيمحل التداول

ة . ا  يتوقعه في سةعره السةوقي مسةتقتضي من ارت علة  تلةل  ريةادة الللةبا ينةتج عةن ملةل مم 
 رف  سعرها السوقي في االتجاه الم  يو ض ال ارق تين السعر والقيمة.ال  مؤدياي  األسيم

عنةةدما ياةةون السةةوق فةةي حالةةة   قاارار عاادر الشااراس وعاادر البيااع(: التااداول عةةدمقاارار  .2
الحاليةة للتةدفقات النقديةة المتوقعةة منةه م  القيمة للسيم يتساو  السعر السوقي  ه أ توارن

تنت ةةي  امأ  حةةافر للتيةة   المسةةاهمي قةةد فةةي هةةمه الحالةة ه محسةوتة تسلةةار العائةةد والموةةالر
ل قدانةه  لشةرا للديه الموالر من انو اض السةعر فةي المسةتقتل القريةبه امةا ي قةد الحةافر 

ياةون قةرار المسةتثمر فةي هةمه الحالةة  من ثم   األمل من تحقيق مااسب رأسمالية مستقتلية.
 هو عدم التداول.

للسةيم عةن القيمةة ة تية  فةي حةال ارت ةا  القيمةة السةوقيقةرار ال يت وةم :احسالر بياعقرار  .3
د ملةةل يولةة ألن   هالحاليةةة للتةةدفقات النقديةةة المتوقعةةة منةةه محسةةوتة تسلةةار العائةةد والموةةالر
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أن  المسةاهميةر   مةن ثةم  ه و من موةالر انو ةاض السةعر فةي المسةتقتل المساهمووفاي لد  
ال رصةةة مواتيةةة لتحقيةةق أرتةةاحه فيتوةةم قةةرار التيةة ه وينةةتج عةةن ملةةل ريةةادة العةةرض مةةن تلةةل 

نو ةةاض سةةعرها السةةوقي فةةي االتجةةاه الةةم  يو ةةض ال ةةارق تةةين السةةعر الةة  ااألسةةيم مؤديةةاي 
 والقيمة.

علةةةةة  توقعةةةةةات يعتمةةةةةد القةةةةةرار االسةةةةةتثمار   ان  مةةةةةا سةةةةةتقه يماةةةةةن القةةةةةول وتنةةةةةا ي علةةةةة  
 مةةن ثةةم  المسةتثمرينه فالمةةا اانةت التوقعةةات صةحيحة اانةةت العوائةةد اتيةرة والموةةالر قليلةة. 

عةدم صةحة التوقعةات تشةأن يمان أن ينلو  القرار االستثمار  عل  موالر اتيرة نتيجةة ل
 المستقتل. 

أدوات التحليااال الماااالي  بالعتمااااد علاااىاتخااااا القااارار الساااتثمار   : خداااوات3-4
 Steps to make a rational investment decision based on ومؤشاراته

the tools and indicators of financial analysis 
يمةةة للمسةةتثمرين مومعلومةةات تةةوفر مؤشةةرات يةةر  التاحةةي تةةأن أدوات التحليةةل المةةالي 

المةةراد  شةةرااتاألدا  المةةالي لل عةةنمسةةتثمرين فةةي األسةةيم تشةةال وةةاله تشةةال عةةامه ولل
تقييم رتحية الشةراات  عل  المستثمرينوالمعلومات وتساعد همه المؤشرات االستثمار تياه 

والتنتةةةؤ تموةةةةالر التنتةةةؤ تاألسةةةعار المسةةةتقتلية ألسةةةيم الشةةةرااته واتجاهاتيةةةا المسةةةتقتليةه و 
االسةةتثمار فةةي أسةةيم الشةةراات والم ارةةلة تةةين ال ةةرل االسةةتثمارية المتاحةةةه وهةةما تةةدوره 

 ا  مجريةة ا  اسةةتثماري ا  اتوةةام قةةرار اسةةتثمار  عقضنةةي يحقةةق ليةةم عائةةد علةة المسةةتثمرين يسةةاعد 
 تموالر منو رة. فأرتاح مرت عة 
ومؤشراته عند اتوامهم لقةراراتيم  االفادة من أدوات التحليل المالي المستثمرونمما أراد 

  من وجية نظر التاحي تالولوات اآلتيةاالستثماريةه يمانيم االستعانة 
 د  يعةة نةةو  القةةرار االسةةتثمار  تيةةدد تحديةةد أدوات التحليةةل المةةالي المضئمةةة تحديةةد  .1

القةرار االسةةتثمار  المةراد اتوةامه نقلةة التدايةةة تيةدد تحديةد أدوات التحليةةل  تحديةد نةو 
. فأدوات التحليل المالي المضئمة أل راض اتوام قرارات االستثمار في المالي المضئمة
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المضئمة أل ةراض اتوةام قةرارات التمويةل أو المالي األسيم توتلد عن أدوات التحليل 
 ات.االئتمان أو  يرها من القرار 

 .المضئمة للقرار االستثمار  المراد اتوامهالمالي اوتيار أدوات التحليل  .2
المضئمةة للقةرار االسةتثمار  المةراد المالي تجمي  التيانات المناستة ألدوات التحليل  .3

وهةةةي تتوقةةةد علةةةة  ه المةةةاليتمثةةةل التيانةةةات المةةةدوضت ملةةة  عمليةةةةة التحليةةةل  اتوةةةامه 
ن لتيعةةة المؤشةةرات المللةةوب الوصةةول مةةن عمليةةة التحليةةله مم م المسةةتيددالغةةرض 

 ملييا هي التي تحدد لتيعة المدوضت المللوتة.
تعةةد تحديةةد أدوات التحليةةل   المةةالي تشةغيل التيانةةات تاالعتمةةاد علةة  أدوات التحليةل .4

 يةتم تشةغيلالمضئمة للقرار االستثمار  المراد اتوةامه وتجمية  التيانةات المناسةتة المالي 
والمؤشرات األرقام  تيدد الحصول عل ه األدواتتاستودام تلل  جم عتالتيانات التي 

 اتوام قراره. عل ستساعد المستثمر التي 
وملةل مةن وةضل مقارنةةة  تةم الوصةول ملييةةا المؤشةةرات التةي األرقةام و مةدلول تحليةل  .5

األرقةةةام والمؤشةةةرات الواصةةةة تمحةةةددة  مةةةدةاألرقةةةام والمؤشةةةرات الواصةةةة تالشةةةراة عةةةن 
 سةةاتقةه أو مقارنتيةةا مةة  أرقةةام ومؤشةةرات شةةراات أوةةر  مماثلةةةه أو مةةددتالشةةراة عةةن 

وملةةل . أرقةام ومؤشةةرات تمثةةل معةةايير علةة  مسةةتو  الصةناعة الةةم  تعمةةل فيةةه الشةةراةت
تقيةةةةيم رتحيةةةةة الشةةةةراات  علةةةة تيةةةةدد الحصةةةةول علةةةة  معلومةةةةات تسةةةةاعد المسةةةةتثمرين 

ه والتنتةةؤ تاألسةةعار المسةةتقتلية ألسةةيم الشةةرااته والتنتةةؤ تموةةالر واتجاهاتيةةا المسةةتقتلية
تحديةةد التوقيةةت المناسةةب لشةةرا  أسةةيم أو تيةة  األسةةيم و ه االسةتثمار فةةي أسةةيم الشةةراات

  .والم ارلة تين ال رل االستثمارية المتاحة التي يملاونياه
المعلومةةات التةةي تةةم الوصةةول ملييةةا تنتيجةةة المرحلةةة  ملةة اتوةةام القةةرار االسةةتثمار   اسةةتناداي  .6

جةودة  القةرار االسةتثمار . من مةد  صةحة القةرار االسةتثمار  المتوةم يعتمةد علة  يت ومالساتقة 
 مةةةةومض ه وتأهيلةةةه العلمةةي والمينةةي المحلةةل المةةاليوتةةرة و  هالتيانةةات المسةةتودمة فةةي التحليةةةل

علةةة  المحلةةةل المةةةالي  درةومةةةد  قةةةه للقةةةرار المةةةراد اتوةةةامه اوتيةةةرتالتةةةي المةةةالي أدوات التحليةةةل 
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 فةةةي الولةةةوة وت سةةةيرها المةةةالي عمليةةةة التحليةةةلتملييةةةا  المؤشةةةرات واألرقةةةام التةةةي توصةةةلتحليةةةل 
 الساتقة.

 Field study and hypothesis testing الدراسة الميدانية واختبار الفروخ :4
 Test the validity andة وثباتلااااناختباااار صااادق قائماااة الساااتبا: 4-1

consistency of the questionnaire list 
 وصةضحيته الم  استودم في التحليل ا حصائي ةنااالستت تم تيان مد  ثتات المقياس أو

األمةةر الةةم  ماةةن مةةن الوقةةود علةة  مةةد  اعتماديةةة النتةةائج التةةي تةةم الوصةةول ملييةةا الحقةةاي 
 تي تم القيام تاآل امه تر تحليل ال ررياتع
ض قائمةةة االتسةةاق الةةداولي التةةي تقةةيس مةةد  قةةدرة العتةةارات فةةي قيةةاس التعةةد الةةم  تعةةر  .1

 تقيسه توروح عتر عةرض مصة وفة االرتتةال تةين اةل تعةد مةن أتعةاد التحةي والعتةارات فاألسةئلة 
 التي تقيسه.

 اوأبعاده ةناقائمة التساق الداخلي لعبارات الستب :(1الجدول  
 البعد

قيمة الرتباد 
Pearson 

 البعد المعنوية
قيمة الرتباد 

Pearson 
 المعنوية

Q1 0.767
**

 0.000 Q12 0.719
**

 0.000 

Q2 0.844
** 0.000 Q13 0.776

** 0.000 

Q3 0.794
**

 0.000 Q14 0.757
**

 0.000 

Q4 0.854
**

 0.000 Q15 0.754
**

 0.000 

Q5 0.884
**

 0.000 Q16 0.790
**

 0.000 

Q6 0.713
**

 0.000 Q17 .691
**

0 0.000 

Q7 0.797
**

 0.000 Q18 0.845
**

 0.000 

Q8 0.845
**

 0.000 Q19 0.864
**

 0.000 

Q9 0.845
**

 0.000 Q20 0.884
**

 0.000 

Q10 0.725
**

 0.000 Q21 0.912
**

 0.000 

Q11 0.737
**

 0.000 Q22 0.884
** 0.000 

عند درجة معنوية  ** الرتباد معنو  0.01** الرتباد معنو  عند درجة معنوية  0.01 

Correlation is significant at the 

0.01 level(2-tailed) 

Correlation is significant at the 0.01 

level(2-tailed) 

 "SPSS 20" : نتائج برنامجالمصدر
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يلحظ من الجدول الساتق أن ارتتال ال سؤال م  التعد الم  يقيسه جيةد جةداي ومقتةول 
نسةب االرتتةال العاليةة  ام ان   ولةم يةرفض أ  منيةا  جميعيةاه األسئلة قتلتلملل ه محصائياي 

 مةن ثةةم  تورةةوح. و وقياسةه دليةل علة  مةةد  قةدرة هةةما السةؤال فةي ت سةةير التعةد الةةم  يقيسةه 
 االستتانة صالحة للتلتيق عل  عينة الدراسة األساسية. 

 :Cronbach’s Alpha. معامل 2
مةةا  ا  لقيةةاس ثتةةات العتةةارات التةةي تقةةيس تعةةد Cronbach’s Alphaيسةةتودم مقيةةاس  

اةةان ملةةةل دلةةيضي علةةة  صةةدق العتةةةارات   1ف   والمةةةا اقتةةرب مةةةن0-1وتةةراوح قيمتةةةه تةةين ف
علةة  مةةد  صةةضحية االسةةتتانة  تةةم الوقةود يا فةةي قيةةاس التعةةد الةم  تمثلةةه. لةةماومورةوعيت

وقةةةد اانةةةت  هفةةةي التحليةةةل ا حصةةةائي تةةةسجرا  اوتتةةةار معامةةةل أل ةةةا ارونتةةةا  ومورةةةوعيتيا
 النتائج ااآلتي 

 معامل ألفا سرونباخ لمتغيرات الدراسة :(2الجدول  
 البعد

عدد احسئلة التي 
 تقيسه

 قيمة معامل ألفا سرونباخ

هّمية أدوات التحليل حالمستثمرين إدرا  
المالي ومؤشراته لتخاا قراراتلر 

 الستثمارية
5 0.921 

 لمدلول المؤشراتالمستثمرين فلر 
والمعلومات التي يمسن استنبادلا من 

 أدوات التحليل المالي

2 0.940 

دور المؤشرات والمعلومات التي توفرها 
أدوات التحليل المالي في قرارات 

 المستثمرين
5 0.827 

درجة أهمية أدوات التحليل المالي 
 0.962 10 ومؤشراته عند اتخاا القرارات الستثمارية

 0.968 22 إجمالي العبارات

 "SPSS 20" برنامجنتائج : المصدر
لتعةةد الةةم  الةة  اسةةوا  تالنسةةتة مةةن الجةةدول السةةاتق يلحةةظ أن مجمةةل عتةةارات التحةةي 

قيمةةةة أل ةةةا  ام ان   هلمقيةةةاس تتمتةةة  تمصةةةداقية وثتةةةات عةةةالمجمةةةل االةةة  تالنسةةةتة  أو هتقيسةةةه
 وهي معامل ثتات قو .  0.968و 0.827ارونتا  تراوح تين 
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 Testing hypothesesالفرضيات  اختبار: 4-2
حهمية أدوات  المستثمربوجود ع قة بين إدرا   :التي تقول اختبار الفرضية احولى

 والقرار الستثمار .ومؤشراته التحليل المالي 
   3اانت النتائج اما في الجدول ف وقد هلدراسة العضقة personتحليل  أجر 
التحليل المالي ومؤشراته  أدواتإدرا  أهمية يبين معامل الرتباد بيرسون بين (: 3الجدول  

 والقرار الستثمار 
  

 القرار
 الستثمار 

 التحليل أدوات هميةأدرا  إ
ومؤشراته المالي  

Pearson 

Correlation 

الستثمار  القرار  1.000 .758 

 التحليل الماليأدوات إدرا  أهمية 
 ومؤشراته

.758 1.000 

Sig. (1-tailed) 

الستثمار  القرار  . .000 

 التحليل الماليأدوات إدرا  أهمية 
 ومؤشراته

.000 . 

N 

الستثمار  القرار  85 85 

 التحليل الماليأدوات إدرا  أهمية 
 ومؤشراته

85 85 

 "SPSS 20المصدر: نتائج برنامج "
التحليةةةل أدوات هميةةةة أل المسةةةتثمرمدرال نلحةةةظ مةةةن الجةةةدول السةةةاتق أن االرتتةةةال تةةةين 

معامةةةل االرتتةةةال تيرسةةةون قيمتةةةه  ام ان  والقةةةرار االسةةةتثمار  ارتتةةةال جيةةةد ومؤشةةةراته  المةةةالي
اوتتةار تحليةل االنحةدار التسةيل  أجةر تيةان جوهريةة التةأثير /. ول 0.758وهةي /ه موجتةة

   4ف والنتائج اانت اما في الجدول
 

 النحدار الخدي البسيد (: تحليل4الجدول  

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .758
a
 .574 .569 .29029 .574 111.893 1 83 .000 

 "SPSS 20" : نتائج برنامجالمصدر
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 F(: اختبار جودة نمواج النحدار باستخدار 5الجدول  
Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.429 1 9.429 111.893 .000
a
 

Residual 6.994 83 .084   

Total 16.424 84    

(: المعام ت6الجدول    

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) .719 .188  3.819 .000 

أدوات إدرا  أهمية 
التحليل المالي 

 ومؤشراته

.709 .067 .758 10.578 .000 

  "SPSS 20"المصدر: نتائج برنامج 

تةؤثر ومؤشةراته دوات التحليةل المةالي أل المسةتثمرمدرال ول الساتقة أن انلحظ من الجد
نلحةظ أن  Fوعنةد دراسةة جةودة نمةوم  االنحةدار تاسةتودام اوتتةار . القةرار االسةتثمار  في

ي سةةر  ممفاالوتتةةار معنةةو ه  مةةن ثةةم  و  0.05وهةةي أقةةل مةةن  0.000قيمةةة المعنويةةة تسةةاو  
قةةةةةةرار مةةةةةةن تتةةةةةةاين المتغيةةةةةةر التةةةةةةات  ف 0.574 أدوات التحليةةةةةةل المةةةةةةالي ومؤشةةةةةةراتهمتغيةةةةةةر 

مةةن  امy=a+bx   ويماةةن أيرةةاي تشةةايل معادلةةة االنحةةدار الولةةي التسةةيل  .االسةةتثمار
ميةةل وةةل االنحةةدار  ار فوقيمةة معامةةل االنحةةد0.719    نجةةد أن الثاتةةت وهةةو6الجةدول ف

تأنه   تمعن  أنه يمان التنتؤ تقيمة قرار االستثمار 0.709والم  يتأثر تيا المتغير التات  
ه درجةة واحةدة ومؤشةراته أدوات التحليةل المةاليفةي حةال تغيةر قيمةة  7090.يةرداد تمقةدار 

المتغيةةةر يقاتلةةةه ترايةةةد فةةةي ألدوات التحليةةةل المةةةالي ومؤشةةةراته  المسةةةتثمرمدرال ريةةةادة  ن  اأ  
 .فالقرار االستثمار   التات 

تعةدم وجةود عضقةة تةين مدرال " خ صة الفرضية احولى: ل نقبل فرضية العدر القائلاة
ونقباال الفرضااية ". والقةةرار االسةةتثمار ومؤشةةراته ألهميةةة أدوات التحليةةل المةةالي المسةةتثمر 
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التحليةةةةةل المةةةةةالي  ألهميةةةةة أدواتالمسةةةةةتثمر "توجةةةةةود عضقةةةةةة تةةةةين مدرال  :البديلااااة القائلاااااة
ن درجة همه العضقة هي جيدة.  .والقرار االستثمار "ومؤشراته   وا 

أدوات التحليةةةل المةةةالي  يه ألن  هةةةمه النتيجةةةة منلقيةةةة جةةةداي مةةةن وجيةةةة نظةةةر التاحةةة د  تعةةة
مةةن وةةضل تقيةةيم رتحيتيةةا وسةةيولتيا واتجاهاتيةةا تقيةةيم األدا  المةةالي للشةةراات  علةة تسةةاعد 

المسةةةةتقتليةه واةةةةملل التنتةةةةؤ تموةةةةالر االسةةةةتثمار فةةةةي الشةةةةراات والم ارةةةةلة تةةةةين ال ةةةةرل 
اتوةةةام قةةةرارات  علةةة تسةةةاعد المسةةةتثمرين  مةةةن ثةةةم  و االسةةةتثمارية المتاحةةةة أمةةةام المسةةةتثمرينه 

 استثمارية رشيدة ومجدية.
لمااادلول المسااتثمر بوجاااود ع قااة بااين فلااار  :التااي تقااول الفرضااية الثانياااةاختبااار 

 .مؤشرات التحليل المالي والقرار الستثمار 
   7وقد اانت النتائج اما في الجدول ف هلدراسة العضقة personتحليل  أجر 

بين فلر المستثمر لمدلول مؤشرات التحليل المالي (: معامل الرتباد بيرسون 7الجدول  
 والقرار الستثمار 

  
 القرار

 الستثمار 
المستثمر فلر 

لمدلول مؤشرات 
 التحليل المالي

Pearson 

Correlation 

الستثمار  القرار  1.000 .504 

لمدلول مؤشرات التحليل  المستثمر فلر
 1.000 504. المالي

Sig. (1-tailed) 

الستثمار  القرار  . .000 

لمدلول مؤشرات التحليل  المستثمرفلر 
 . 000. المالي

N 

الستثمار  القرار  85 85 

لمدلول مؤشرات التحليل  المستثمرفلر 
 85 85 المالي

 "SPSS 20" المصدر: نتائج برنامج
مةةدلول مؤشةةرات التحليةةل فيةةم المسةةتثمر لنلحةةظ مةةن الجةةدول السةةاتق أن االرتتةةال تةةين 

معامةل االرتتةال تيرسةون قيمتةه متوسةلة  ن  ام اه المالي والقرار االسةتثمار  ارتتةال متوسةل
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اوتتةار تحليةل االنحةدار التسةةيل  أجةر /. ولتتيةان جوهريةة التةةأثير 0.504وهةي /ه وموجتةة
   8ف والنتائج اانت اما في الجدول
 ( تحليل النحدار الخدي البسيد8جدول  ال

Mod

el 
R 

R 

Squa

re 

Adjust

ed R 

Square 

Std. 

Error 

of the 

Estima

te 

Change Statistics 

R 

Squa

re 

Chan

ge 

F 

Chan

ge 

df

1 

df

2 

Sig. F 

Chan

ge 

1 
.50

4
a
 

.254 .245 .38433 .254 
28.18

8 
1 83 .000 

a. Predictors: (Constant),  

لمةةةدلول مؤشةةةرات التحليةةةل  فيةةةم المسةةةتثمر
 المالي

      

b. Dependent Variable: القةرار 
       االستثمار 

 F (: اختبار جودة نمواج النحدار باستخدار9جدول  ال
Model 

Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 4.164 1 4.164 28.188 .000
a
 

Residual 12.260 83 .148   

Total 16.424 84    

a. Predictors: (Constant), 

    فلر المستثمر لمدلول مؤشرات التحليل المالي

b. Dependent Variable: الستثمار  القرار     

(: المعام ت10جدول  ال  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.088 .120  17.464 .000 

لمؤشراتا مدلول  .283 .053 .504 5.309 .000 

a. Dependent Variable: الستثمار  القرار     

 "SPSS 20" المصدر: نتائج برنامج
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 مدلول مؤشرات التحليل المالي يؤثر فةيلالمستثمر فيم أن  ةول الساتقانلحظ من الجد
نلحةظ أن قيمةة  Fوعند دراسة جودة نموم  االنحدار تاسةتودام اوتتةار . القرار االستثمار 
ي سةةر متغيةةر  امفاالوتتةةار معنةةو ه  مةةن ثةةم  و  0.05وهةةي أقةةل مةةن  0.00المعنويةةة تسةةاو  

ه  االسةتثمار القةرار من تتاين المتغير التات  ف 0.254 التحليل المالي مؤشراتفيم مدلول 
ة. ي سةر التاحةي ملةل تةأن الدراسةة وهةي نسةتة رةعي % مةن عينةة 21 نحةووتشال همه النستة 

فةةةةي سةةةةوق دمشةةةةق لةةةةقوراق الماليةةةةة يعتمةةةةدون علةةةة  الوةةةةدمات االستشةةةةارية  المسةةةةتثمرين التيةةةةة 
ويماةن أيرةاي تشةايل معادلةة  .نو ن المةاليو المحللةو والمالية التي تقدميا شةراات الوسةالة الماليةة 

  2.088  نجةةد أن الثاتةةت وهةةو10مةةن الجةةدول ف ام. y=a+bx   االنحةةدار الولةةي التسةةيل
تمعنة  أنةه  0.283ميل ول االنحدار  الةم  يتةأثر تيةا المتغيةر التةات  وقيمة معامل االنحدار ف

فيةةةم فةةةي حةةةال تغيةةةر قيمةةةة  2830.تأنةةةه يةةةرداد تمقةةةدار   يماةةةن التنتةةةؤ تقيمةةةة القةةةرار االسةةةتثمار 
لمةةةدلول المسةةتثمر فيةةم ريةةادة  ن  اه أ  درجةةةة واحةةدة لمةةدلول مؤشةةرات التحليةةل المةةاليالمسةةتثمر 

 القرار االستثمار .يقاتله ترايد في مؤشرات التحليل المالي 
تعةدم وجةود عضقةة تةين فيةم " :خ صة الفرضية الثانية: ل نقبل فرضية العادر القائلاة

ونقباال الفرضااية البديلااة   "لمةةدلول مؤشةةرات التحليةةل المةةالي والقةةرار االسةةتثمار المسةةتثمر 
لمةةةةدلول مؤشةةةةرات التحليةةةةل المةةةةالي والقةةةةرار المسةةةةتثمر "توجةةةةود عضقةةةةة تةةةةين فيةةةةم  :القائلااااة

 وأن درجة همه العضقة هي متوسلة. ."االستثمار 
تاؤثر المؤشارات والمعلوماات التاي توفرهاا أدوات  اختبار الفرضية الثالثة التي تقاول:

 .المستثمرينالتحليل المالي في قرارات 
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   11لدراسة العضقة وقد اانت النتائج اما في الجدول ف personتحليل  أجر 
المؤشرات والمعلومات التي توفرها أدوات (: معامل الرتباد بيرسون بين 11الجدول  

 والقرار الستثمار  التحليل المالي
الستثمار  القرار    

المؤشرات والمعلومات التي 
 توفرها أدوات التحليل المالي

Pearson 
Correlation 

الستثمار  القرار  1.000 .648 

المؤشرات والمعلومات التي توفرها 
 1.000 648. أدوات التحليل المالي

Sig. 
(1-tailed) 

الستثمار  القرار  . .000 

المؤشرات والمعلومات التي توفرها 
 . 000. أدوات التحليل المالي

N 

الستثمار  القرار  85 85 

المؤشرات والمعلومات التي توفرها 
 85 85 أدوات التحليل المالي

 
المؤشةرات والمعلومةات التةي توفرهةا أدوات نلحظ مةن الجةدول السةاتق أن االرتتةال تةين 

معامةةةةل االرتتةةةةال تيرسةةةةون قيمتةةةةه  ام ان  والقةةةةرار االسةةةةتثمار  ارتتةةةةال جيةةةةد  التحليةةةةل المةةةةالي
اوتتةار تحليةل االنحةدار التسةيل  أجةر التةأثير  /. ولتتيةان جوهريةة 0.648وهةي /ه موجتةة

   12والنتائج اانت اما في الجدول ف
(: اختبار أثر المؤشرات والمعلومات التي توفرها أدوات التحليل المالي في 12الجدول  

 القرار الستثمار 

Model R 
R 
Square 

Adjusted 
R 
Square 

Std. 
Error of 
the 
Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 
Change 

1 .648
a
 .420 .413 .33868 .420 60.179 1 83 .000 

a. Predictors: (Constant),  
      المؤشرات والمعلومات التي توفرها أدوات التحليل المالي

b. Dependent Variable:  القرار الستثمار      
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 F(: اختبار جودة نمواج النحدار باستخدار 13الجدول  

Model 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 
Square 

F Sig. 

1 
Regression 6.903 1 6.903 60.179 .000

a
 

Residual 9.521 83 .115   
Total 16.424 84    

a. Predictors: (Constant),  المؤشرات والمعلومات التي توفرها
المالي أدوات التحليل  

  

b. Dependent Variable:  القرار الستثمار   

(: المعام ت14الجدول    
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T 

Sig. 

 B Std. Error Beta  

1 

(Constant) 1.514 .155  9.759 .000 

المؤشرات والمعلومات التي 
أدوات التحليل  توفرها

 المالي
.486 .063 .648 7.758 .000 

a. Dependent Variable: القرار 
     الستثمار 

القةةةةرار  ؤثر فةةةةيتةةةة مؤشةةةةرات التحليةةةةل المةةةةاليو أن أدوات  ةول السةةةةاتقانلحةةةةظ مةةةةن الجةةةةد
نلحةةةةظ أن قيمةةةةة  Fوعنةةةةد دراسةةةةة جةةةةودة نمةةةةوم  االنحةةةةدار تاسةةةةتودام اوتتةةةةار . االسةةةةتثمار 

ي سةر متغيةر  امفاالوتتةار معنةو ه  مةن ثةم  و  0.05وهي أقل من  0.000المعنوية تساو  
. ويمان أيراي  القرار االستثمار من تتاين المتغير التات  ف  0.420أدوات التحليل المالي

  نجةد أن الثاتةت 14مةن الجةدول ف ام y=a+bx تشايل معادلة االنحدار الولةي التسةيل 
ميل ول االنحدار  الةم  يتةأثر تيةا المتغيةر التةات  وقيمة معامل االنحدار فه 1.514 وهو

فةي  0.486تأنةه يةرداد تمقةدار   االسةتثمار تمعن  أنه يمان التنتةؤ تقيمةة القةرار  0.486
ه أ  ة واحدةدرج المؤشرات والمعلومات التي توفرها أدوات التحليل الماليحال تغير قيمة 

القةرار يقاتلةه ترايةد فةي المؤشرات والمعلومات التي توفرها أدوات التحليةل المةالي ريادة  ان   
 االستثمار .
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وجةود عضقةة جوهريةة  تعةدم" :: ل نقبال فرضاية العادر القائلاةالثالثاةخ صة الفرضية 
 :ونقبل الفرضية البديلاة القائلاة  "مؤشرات التحليل المالي والقرار االستثمار و أدوات تين 

وأن  ."تةةةين أدوات ومؤشةةةرات التحليةةةل المةةةالي وقةةةراراتيم االسةةةتثماريةجوهريةةةة وجةةةد عضقةةةة ت"
 درجة همه العضقة هي جيدة.
لقارار الساتثمار  المتخاا الاى اهنال  اتجاه واضت بالنسابة اختبار الفرضية الرابعة: 

 .ومؤشراته بحسا أهمية أدوات التحليل المالي
تاسةةةةتودام اوتتةةةةار ت لعينةةةةة واحةةةةدة واانةةةةت النتةةةةائج فةةةةي  الوتتةةةةار هةةةةمه ال ررةةةةية قمنةةةةا

  اآلتيينالجدولين 
One-Sample Statistics (:15الجدول    

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
q13 85 3.6118 .74153 .08043 
q14 85 3.6000 .72703 .07886 
q15 85 4.1882 .91929 .09971 
q16 85 4.1176 .96870 .10507 
q17 85 4.4824 .88118 .09558 
q18 85 4.5059 .89474 .09705 
q19 85 4.4471 .90640 .09831 
q20 85 4.0706 .86998 .09436 
q21 85 4.1765 .90207 .09784 
q22 85 4.3882 .88767 .09628 

One-Sample Test (:16الجدول    

 Test Value = 0 

 
t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

q13 44.906 84 .000 3.61176 3.4518 3.7717 

q14 45.652 84 .000 3.60000 3.4432 3.7568 

q15 42.004 84 .000 4.18824 3.9899 4.3865 

q16 39.190 84 .000 4.11765 3.9087 4.3266 

q17 46.898 84 .000 4.48235 4.2923 4.6724 

q18 46.429 84 .000 4.50588 4.3129 4.6989 

q19 45.234 84 .000 4.44706 4.2516 4.6426 
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q20 43.138 84 .000 4.07059 3.8829 4.2582 

q21 42.685 84 .000 4.17647 3.9819 4.3710 

q22 45.577 84 .000 4.38824 4.1968 4.5797 

 ألنه M=3لتلةل ال ررةية عةن قيمةة وسةلي حسةاتي  ال ررةية تعةد تعيةين نقلةة رفةض قتلةت
 .3 القيمة المقاتلة للحياد  أاتر تشال جوهر  من جميعيا عند العتارات نتيجة االوتتار اانت

 اي مؤشةةر يعلةي  وهةةما أيرةا   هأقةةل مةن الواحةد لل قةرات ال يةااةان االنحةراد المعيةةار  امةا 
وةضل الجةدولين  ومةن المستجوتين م  رأ  التاحي من وضل ال ررةية. عل  انسجام آرا 

أدوات التحليةةةل المةةةالي أل ةةةراض اتوةةةام القةةةرارات مةةةن وجيةةةة نظةةةر  السةةةاتقين يماةةةن ترتيةةةب
   17ف الجدول اما في هحسب أهميتيا المستثمرين

 
ترتيا أدوات التحليل المالي حضراخ اتخاا القرارات من وجلة نظر (: 17جدول  ال

 حسا أهميتلا المستثمرين
 T value Sig Mean Difference العبارة

قرار   فيمؤشر معدل العائد على حقوق الملسية 
 4.505 000. 46.429 .الستثمار 

قرار   فيمؤشر معدل العائد على احصول 
 4.482 000. 46.898 .الستثمار 

قرار   فيمؤشر ربحية السلر العاد  
 4.447 000. 45.234 .الستثمار 

قرار   فيمؤشر القيمة السوقية المضافة 
 4.388 000. 45.577 .الستثمار 

مؤشر نسبة مجمل هامش الربت إلى المبيعات 
 4.188 000. 42.004 .قرار  الستثمار  في

مؤشر نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية 
 4.176 000. 42.685 .قرار  الستثمار  في

قرار   فيمؤشر نسبة هامش الربت الصافي 
 4.117 000. 39.190 .الستثمار 

قرار   فيمؤشر ريعية السلر العاد  
 4.070 000. 43.138 .الستثمار 

مؤشرات التحليل الرأسي  العمود ( للقوائر 
 3.611 000. 44.906 قرار  الستثمار . فيالمالية 

قرار   فيمؤشرات التحليل احفقي للقوائر المالية 
 3.600 000. 45.652 الستثمار .
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  يترةةح أن مؤشةةر معةةدل العائةةد علةة  حقةةوق الملايةةة يحتةةل 17ف الجةةدولمةةن وةةضل 
فةي سةةوق دمشةق لةةقوراق الماليةةة  المسةةتثمرينالمرتتةة األولةة  فةي األهميةةة مةن وجيةةة نظةر 

توسةةل األهميةةة مؤشةةر معةةدل العائةةد علةة  األصةةول تمه يليةةه فةةي 4.505تمتوسةةل مقةةداره 
ه ويماةةن ت سةةير ملةةل تأهميةةة هةةمين يتتعةةان نسةةب الرتحيةةة نيه واةةض المؤشةةر 4.482مقةةداره 

ن المؤشةةةران ه ويةةةوفر هةةةماالمسةةةتثمرين التيةةةة مةةةن قتةةةل  االمؤشةةةرين وسةةةيولة فيةةةم مةةةدلوليم
وعلة  ه سةتثمرينعن قدرة الشراة علة  ولةق أرتةاح صةافية للمللمستثمرين يمة ممعلومات 

. في المرتتة الثالثة مةن حيةي أهميةة مؤشةرات التحليةل المةالي ا ا ة مدارة الشراة ألصوليا
تةةوفر هةةمه ه 4.447يةةأتي مؤشةةر رتحيةةة السةةيم العةةاد  تمتوسةةل مقةةداره المسةةتثمرين لقةةرار 
معلومةةات عةةن حصةةة السةةيم الواحةةد مةةن األرتةةاح التةةي حققتيةةا الشةةراةه للمسةةتثمرين النسةةتة 
ه واةةض 4.388متوسةةل مقةةداره المرتتةةة الراتعةةة يةةأتي مؤشةةر القيمةة السةةوقية المرةةافة توفةي 
   ن يتتعان لنسب السوق. يالمؤشر 
 The results and recommendations النتائج والتوصيات :5
 The results النتائج: 5-1

   اآلتية توصل التحي مل  النتائج
ألهميةةةةةةة أدوات التحليةةةةةةل المةةةةةةالي ومؤشةةةةةةراته والقةةةةةةرار  المسةةةةةةتثمرمن االرتتةةةةةال تةةةةةةين مدرال  .1

/ه  0.758وهةةي /ه معامةةل االرتتةةال تيرسةةون قيمتةةه موجتةةة ام ان  االسةةتثمار  ارتتةةال جيةةد 
 أهميةةةة أدوات التحليةةةل المةةةالي ومؤشةةةراته التوةةةام قةةةراراتيم االسةةةتثمارية المسةةةتثمرونيةةةدرل و 

 . 0.574تنستة ت سيرية تلغت ف
فيةةم اةةاد لةةيس لةةدييم % مةةن عينةةة الدراسةةة  75نحةةوف المسةةتثمريننسةةتة اتيةةرة مةةن  .2

  .0.245تلب ف ا  اان معامل التحديد منو ر امه لمدلول مؤشرات التحليل المالي
ألدوات التحليةةةةةل المةةةةةالي ومؤشةةةةةراته فةةةةةي اتوةةةةةام القةةةةةرار االسةةةةةتثمار  هنةةةةةال دور وارةةةةةح  .3

 توفرهةا أدوات التحليةل المةاليالمؤشرات والمعلومةات التةي اان االرتتال تين ام  هللمستثمرين
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وهةةةةي  همعامةةةةل االرتتةةةةال تيرسةةةةون قيمتةةةةه موجتةةةةة ام ان  ه ا  جيةةةةد ا  والقةةةةرار االسةةةةتثمار  ارتتالةةةة
 . 0.420تنستة ت سيرية تلغت ف ه 0.648ف
أهمية أدوات التحليل المالي ومؤشراته لقراراتيم االسةتثمارية  المستثمرين التية  يدرل .4

والمعلومةةات التةةي علييةةاه ر ةةم عةةدم فيةةم جةةر  اتيةةر مةةنيم لمةةدلول المؤشةةرات  ويعتمةةدون
 مةةن اي اتيةةر  اي جةةر  ي سةةر التاحةةي ملةةل تةةأن يماةةن اسةةتنتاليا مةةن أدوات التحليةةل المةةاليه

الوةدمات االستشةارية   1فعلة  يعتمةدون في سوق دمشق لقوراق الماليةة المستثمرين 
الشةراات والمااتةب التةي   2فالة الماليةةه الوسالسمسرة و والمالية التي تقدميا شراات 

 .المحللين الماليينودمات   3ف وتقدم الودمات واالستشارات المالية 
احتةةةةل مؤشةةةةر معةةةةدل العائةةةةد علةةةة  حقةةةةوق الملايةةةةةه ثةةةةم مؤشةةةةر معةةةةدل العائةةةةد علةةةة   .5

األولةة  مةةن حيةةي األهميةةة  العةةاد ه المراتةةب الةةثضيرتحيةةة السةةيم  مؤشةةراألصةةوله ثةةم 
 .المستثمرينأل راض اتوام القرارات من وجية نظر 

 The recommendations التوصيات :5-2
  في رو  نتائج التحي يقدم التاحي التوصيات اآلتية

المؤشةرات والمعلومةات التةي يماةن األرقةام و لمةدلول  المسةتثمرينفي حةال عةدم مدرال  .1
االسةتعانة تمحلةل تالمسةتثمرين التاحةي استنتاليا من أدوات التحليل المةاليه ينصةح 

 .قراراتيم االستثماريةعند اتوام ته مالي ميني وموثوق 
األرقةةةةام علةةةة  ريةةةةادة معةةةةرفتيم تةةةةأدوات التحليةةةةل المةةةةالي وتمةةةةدلول المسةةةةتثمرين حةةةةي  .2

ملةةل  ن اسةةتنتاليا مةةن أدوات التحليةةل المةةاليه ألن  المؤشةةرات والمعلومةةات التةةي يماةةو 
وتو ةةةيض الموةةةالر المرتتلةةةة تاسةةةتثماراتيم ملةةة  تعظةةةيم عوائةةةدهم  علةةة يسةةةاعدهم س

  .ترشيد قراراتيم االستثمارية من ثم  حدها األدن ه و 
علة  المؤشةرات والمعلومةات التةي توفرهةا أدوات التحليةل المسةتثمرين رةرورة اعتمةاد  .3

 المالي عند اتوام قراراتيم االستثماريةه وعدم االعتماد عل  التومين والحدس.
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