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 :ر أسعار األسهم وأسعار الصرفالعالقة بين مؤش   ديناميكية
 ية عمى سوق دمشق لألوراق الماليةدراسة تطبيق

  لىان مصطفى ًاغي

 صلخسحم
ألاظهم خخباس الهالْت بين ظهش الطٍش وأظهاس ائلى مً هزه الذساظت  باحثهذٍ ال

 
 

ش ظّى دمشٔ مً خالٛ َحظ دًىامُُ٘ت الهالْت بين ظهش ضٍش الليرة العىسٍت ومإش

 . لألوساّ اإلاالُت
 
لذ بُاهاث الذساظت في أظهاس الطٍش الُىمُت لليرة العىسٍت مٓابل الذوالس جمث

ٙي في العّى العىداء، باإلغاَت ئلى   أظهاس ألامٍش
 

ش ظّى دمشٔ ؤلاُْاٛ الُىمُت إلاإش

  في ظلعلت صمىُت( DWX)اإلاالُت لألوساّ 
 
. 2 11/ / ئلى    11/ / ذ الُترة مً يؿ

منها جحلُل  ؤلاحطائُتالهالْت اظخخذم الباحث مجمىنت مً ألاظالُب  هزه والخخباس 

َحظ اظخٓشاس العالظل الضمىُت  ، ٖما جم  Granger Causality Testحشاهجش للعببُت 

ٗاهذ العالظل إلاخًي   نىذ الُّش ألاٛو أي مخٙاملت مً الذسحت ألاولى معخٓشة راث الذساظت و

(d1 .)  ل وجىض 
 
جاه واحذ، ئر هىإ جأزير حىهشي لعهش ضٍش الليرة ئلى وحىد نالْت ظببُت باج

 
 

 العىسٍت نلى مإش
 

، في حين ال ًىحذ أي جأزير إلاإش . ش العّى نلى ظهش الطٍشش العّى

 ظهش الطٍش هى اإلاخًي   وبالخالي َان  
 

ر الخابو والهالْت العّى هى اإلاخًي  ش ر اإلاعخٓل ومإش

 
 
  ٖما أن  . جاه واحذ َٓـباج

 
لت ألاحل بين مإش ش ظّى ألاظهم وظهش هىإ نالْت جىاصهُت ؾٍى

، وبالخالي ئن   ً ال ًبخهذاهزًً اإلاخًي   الطٍش ل،  نًر  نً بهػهما البهؼ في ألاحل الؿٍى
ً
ٖثيرا

  ؤلاحطائيحُث أقهش الخحلُل 
ً
 مدشابها

ً
ٗا   م  ئر ج ،وحىد ظلى

 
ُت الخىضل ئلى وحىد جىلُُت خؿ

 .ومإشش ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُتظهش الطٍش ظاٖىت بين 

  :ملمات مفحاحية
 

، مإش خخباس العببُت، حزس ش ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت، ئظهش الطٍش

 .عىسٍتالجمهىسٍت الهشبُت الالىحذة، 

                                  
ل، ظخار معانذأ   الجمهىسٍت الهشبُت  ــــ ، دمشٔلجامهت الهشبُت الذولُتاٗلُت ئداسة ألانماٛ، ، ْعم الخمٍى

ذ ؤلال٘ترووي .العىسٍت  k-yaghi@aiu.edu.sy :البًر
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Stock Prices Index and Exchange Rates: 

An Empirical Study 

on Damascus Securities Exchange 

Kinan Mostafa Yaghi 2 

Abstract 

In this paper, we investigated the dynamic relationship between 

stock prices and exchange rate in the emerging economy of Syrian Arab 

Republic. We considered the daily nominal exchange rate of Syrian 

pound and daily values of Damascus Stock Exchange (DSE) General 

Index for the period of June 2011 to the end of December 2015. 

To achieve this objective, Granger Causality Test has been applied 

using data gathered from monthly and annual analytical reports from the 

Central Bank of Syria (CBS) and Damascus Stock Exchange (DSE) 

reports. Different diagnostic tests were also performed to reach the final 

results, such as Lag Length Selection and Unit Root Test.  

Empirical result shows that exchange rates and stock prices data 

series are non-stationary and integrated of order one. Then, we apply 

Johansen procedure to test for the possibility of a co-integrating 

relationship. Results show that there is co-integrating relationship 

between stock prices and exchange rates. 

Finally, we apply Granger causality test to find out any causal 

relationship between stock prices and exchange rates. Results show that 

exchange rates of Syrian pound Granger cause stock prices. 

Keywords: Stock Price, exchange rate, stationary, co-integration test, 

causality, Damascus securities exchange, Syria Arab Republic. 
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ا
 مةمقد  : أول

طٍش ْت بين أظهاس الْخطادًت والُٓاظُت التي جىاولذ الهالت الذساظاث الالحطُ ئن  

 وألا 
 
ظىاّ اإلاالُت مً زش ظهش الطٍش في ألا أبعبب جباًً ورلٚ عمذ بالىذسة، ظىاّ اإلاالُت اح

 لب
ً
ْخطادي واإلاالي د أهكمت الطٍش اإلاخبهت ودسحت الخؿىس الانً حهذ   ذ ئلى آخش، َػال

وبالهمىم لٓذ جباًيذ الىخائج َبهؼ . ٕذ أو رالزا البهْخطادًت اإلاخبهت في عُت الالوالُ

ين و  ين جىضلىاالباحث ت بين العْى  .لم ًجذ أي نالْت البهؼ آلاخش ئلى وحىد نالْت حىهٍش

لت هكام ظهش الطٍش اإلاخهذ   صمىُت اظخخذمذ ظىسٍت ولُترةلٓذ  د، والزي اظخمش ؾٍى

 لثالزت أظهاس ضٍشبه الهمل  ٗان ًخم   ئر 1112هام اله حتى نهاًت بالهمل 
ً
ٓا ذ ، و  َو َُّ لٓذ ْ

َهالُت العُاظت الىٓذًت وحهل مً الطهب نلى مطٍش  لعهش الطٍشد هزا الىكام اإلاخهذ  

 نلى 
ً
ٗان مً الػشوسي الهمل بذاًت ذ، لزلٚ  ضي أن ٌعتهذٍ ظهش ضٍش مىحَّ ظىسٍت اإلاٖش

، ومً زم الاهخٓاٛ ئلى اظخخذام هكام ظهش ضٍش ًدىاظب مو  جىحُذ ظهش الطٍش

 خطىضُت الاْخطاد العىسي، وَ  
 
ألاوعب في حالت الذٛو  ت نمالث الخلهذُّ الشبـ بعل

 . اث الطًيرةًالىامُت والاْخطاد
 
ظ مً اإلاشٙلت والهذٍ ألاظاس ي مً رلٚ هى الخخل

  الهملت ظخٙىن  ئربهملت واحذة  الىؾىُت هملتالألاظاظُت لشبـ 
 
باث ظهش ضٍش نشغت لخٓل

 الذوالس)نملت الشبـ 
ً
 لهي ظلت حه٘غ هُٙل ميزان اإلاذَىناث ظُٙىن جبن   ، لزلٚ َان  (يالبا

 .ة الخٓلباث بين أظهاس ضٍش الهمالث الشئِعُتآزاس ئًجابُت مً حُث جخُُِ حذ  

 حُث جم  
ً
ئؾالْها في آراس مً  حهخبر ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت حذًثت الههذ وعبُا

  ،1115الهام 
 
 ألظىأ أصمت أمىُت واْخطادًت أز

ً
 نلى ُْم وبالخالي َٓذ حهشغذ مب٘شا

ً
ش ظلبا

 ا حهش  وأحجام الخذاوالث، ٖم
 

 ع مإش
 

ش مً ش العّى ئلى اهخُاغاث ٖبيرة َٓذ اهخُؼ اإلاإش

 هٓؿت  411 ئلى   11هٓؿت في مىخطِ الهام  1 1 معخىي 
ً
با    11في بذاًت الهام جٍٓش

هى   طل ئلى لُهىد بهذها َو  هٓؿت  211 ع حضء ٖبير مً خعاسجه ٍو
ً
با خ ئنذاد جٍٓش في جاٍس

                                  
، ظهش ضٍش زابذ إلاهامالث الٓؿام الهام، والثاوي، ظهش ضٍش زابذ مو هامش للخزبزب في      ألاٛو

عمى ظهش الطٍش الخش  ( مهامالث الٓؿام الخاص)العّى  م)ا الثالث َهى ظهش الطٍش اإلاىاصي ، أم  َو ( مهىَّ

د مً خالٛ العّى يي حذَّ  ً  .ر الىكامُتوالزي 
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 . هزه الذساظت

 
ذ سبـ ال٘ثير مً اإلاحل لين واإلاخابهين الاْخطادًين بين التراحو الزي حذر ْو

ر في ظهش ضٍش الليرة العىسٍت مٓابل الذوالس إلاإشش ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت وبين الخًي  

ٙي ومً دون أي دلُل ٌعدىذ ئلى بحث نلمي ظلُم  .ألامٍش

بي   م البُاوي  شظمن الٍو ر مإشش ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت وظهش ضٍش حًي  (  )ْس

ٙي خالٛ الُترة مً   . 2 4/11/ وحتى    2/11/ الليرة العىسٍت مٓابل الذوالس ألامٍش

 :(1)رقم  رسم بياوي

 جغي  
 

 وسعز صزف الليرة السورية (DWX)لألوراق املالية ز سوق دمشق رات مؤش

 (Exchange rate) ألامزيكيمقابل الدولر 

ضي : اإلاطذس  .ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت –مطٍش ظىسٍت اإلاٖش

ً، وبالخالي َان  أناله وحىد هىم مً الهالْت بين اإلاخًي   ًالحل مً الشظم البُاوي هزه  ًر

ين مً الذساظت هى اخخباس الهذٍ  ( ظّى ألاوساّ اإلاالُت وظّى الطٍش)الهالْت بين العْى

اإلاخذاولت في ظّى ر في أظهاس ألاظهم واخخباس وحىد نالْت راث داللت ئحطائُت بين الخًي  

 . راث ظهش ضٍش الليرة العىسٍتدمشٔ لألوساّ اإلاالُت وبين حًي  
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ا
 مشكلة الدراسة: ثاهيا

 
 
 :الخالُت الثالزت في الدعاؤالث الذساظت ل مشٙلتجخمث

ر في أظهاس ألاوساّ اإلاالُت اإلاذسحت في ظّى دمشٔ لألوساّ بين الخًي   نالْت هىإ هل-   

ٙي؟راث ظهش ضٍش الليرة اإلاالُت وبين حًي    العىسٍت مٓابل الذوالس ألامٍش

ً؟ ومً هى اإلاخًي  ما هي ؾبُهت الهالْت بين اإلاخًي  -  1  ر اإلاعخٓل؟ر الخابو واإلاخًي  ًر

   - 
 
 ؟ججاهينؤلاجاه واحذ؟ أم في هل الهالْت في اج

 
ا
 الدراسة فزضيات: ثالثا

راث أظهاس سٍت وبين حًي  هزه الذساظت الهالْت بين ظهش ضٍش الليرة العى في هالج و

 :ألاظهم اإلاذسحت في ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت ورلٚ مً خالٛ الُشغُاث الخالُت

ظببُت راث داللت ئحطائُت بين أظهاس ألاظهم  نالْتجىحذ  ال :الفزضية ألاولى

راث ظهش ضٍش الليرة العىسٍت مٓابل اإلاخذاولت في ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت وبين حًي  

ٙيالذوالس   .ألامٍش

لت ألاحل بين مخًي   :الفزضية الثاهية  .ري الذساظتال جىحذ نالْت جىاصهُت ؾٍى

ً العببُت بين اإلاخًي   الهالْت ئن   :الفزضية الثالثة هي ( أظهاس ألاظهم وظهش الطٍش)ًر

 نالْت في ؤلا
 
 ٗل مً اإلاخًي   جاهين، أي أن  ج

 
ً ًإز  .ر آلاخشش في اإلاخًي  ًر

 
ا
 أهداف الدراسة: رابعا

 :ينآلاجُ ينهذٍ هزه الذساظت ئلى جحُٓٔ الهذَت

   - 
 
 جحذًذ أزش جٓل

 
 .ش ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُتب ظهش ضٍش الليرة العىسٍت نلى مإش

دساظت الهالْت العببُت بين أظهاس ألاظهم اإلاخذاولت في ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت -  1

 .ر اإلاعخٓلالخابو واإلاخًي  ر راث ظهش ضٍش الليرة العىسٍت وجحذًذ اإلاخًي  وبين حًي  
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ا
 الدراسة أهمية: خامسا

ُ   جيبو  مً ٗىنها مً أوائل الذساظاث باللًت الهشبُت التي تهخم   هزه الذساظت تأهم

راث ظهش باخخباس الهالْت بين أظهاس ألاظهم اإلاخذاولت في ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت وبين حًي  

ص الخأزير والخىضل ئلى بهؼ الىخائج التي حهض  خحذًذ مٓذاس هزا جٓىم بو . ضٍش الليرة العىسٍت

 ّ  .دمشٔ لألوساّ اإلاالُت الخذاٛو في ظى

 
ا
 الدراسة حدود: سادسا

ئلى  جطل صمىُت لُترة أي ،2 11/ / وحتى   11/ / مً الضمىُت الُترةاظت لذس احًؿي 

ذ جم   .الذساظت هزه مثل إلحشاء ٗاَُت الضمىُت الُترة هزه وحهخبرىاث، ظى 1 اظخخذام  ْو

ورلٚ لٙل مً العلعلت الضمىُت ( Daily Observations)الُترة هزه بُاهاث ًىمُت خالٛ 

ٙي ر ظهش ضٍش الليرة العىسٍت مٓابل الذو إلاخًي    )الس ألامٍش
ً
والعلعلت  (ظهش الطٍش الحٓا

 الضمىُت إلاخًي  
 

 )ش ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت ر مإش
 

 مإش
ً
هخائج  واْخطشث، 4(ش العّى الحٓا

 .ساظت نلى ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُتالذ

 
ا
 ت املطلوبةالبياها: سابعا

 جحخاج هزه الذساظت 
 
ل في أظهاس الطٍش الُىمُت لليرة إلاجمىنت مً البُاهاث جخمث

ٙي في العّى العىداء، باإلغاَت ئلى  ؤلاُْاٛ الُىمُت أظهاس العىسٍت مٓابل الذوالس ألامٍش

 
 

ذ جم  .ظلعلت صمىُتفي ش ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت إلاإش الخطٛى نلى هزه البُاهاث مً  ْو

ضي   .ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت ومً مطٍش ظىسٍت اإلاٖش

 
ا
 :السابقة الدراسات: ثامىا

ع الهذًذ مً الذساظاث للهالْت بين ظهش الطٍش وأظهاس ألاظهم اإلاذسحت لٓذ حهش  

ئلى  (Fixed)ابذ ٛ الهذًذ مً ألاهكمت الاْخطادًت مً ظهش الطٍش الثوخاضت بهذ جحى  

                                  
ٙي وسمض   EXCHانخماد سمض جم   4 ش العّى في  DWXلعهش ضٍش الليرة العىسٍت مٓابل الذوالس ألامٍش

 
إلاإش

 .الخحلُل ؤلاحطائي
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الهالْت العببُت بين ظّى ألاوساّ اإلاالُت وظّى  جم  اخخباس (. Floating)م ظهش الطٍش اإلاهى  

ئلى نذم وحىد نالْت راث  بهؼ الباحثين لجىض  . هخائج مخباًىتئلى ل ىض  م  الخالطٍش وج

ىماث اإلاهل ، حُث أن  (,1111Lin)داللت ئحطائُت بين ظهش الطٍش وأظهاس ألاظهم ٖذساظت 

ين ال ئحذياإلاخىاَشة نً   & Rahman)جحعين الخيبإ في العّى آلاخش  نلىحعانذ  العْى

Uddin 2009, .)  ئلى وحىد  َُه خىضلال جم   نذد محذود َٓـ مً الذساظاث وفي الخُٓٓت ئن

ُث ح( Bahmani-Oskooe & Sohrabion, 1992 )نالْت بين أظهاس ألاظهم وأظهاس الطٍش 

 وحىد نالْت ظببُت باإل قهش 
 
 Effective) يجاهين بين أظهاس ألاظهم وظهش الطٍش الُهلج

Exchange Rate )  ل حُث ورلٚ بالشيم مً نذم وحىد نالْت بين اإلاخًي ً نلى اإلاذي الؿٍى ًر

 (.  Granger Causality Test)دساظت الهالْت باظخخذام اخخباس حشاهجش للعببُت  ذجم

نذم وحىد نالْت راث داللت ئحطائُت بين أظهاس ( Nieh &  Lee, 2001)أزبدذ دساظت 

ورلٚ باظخخذام جحلُل حشاهجش للعببُت  G7ألاظهم وظهش الطٍش في الذٛو العبو ال٘بري 

ً (Johansen Juselius Test) وحىهاوعىن   .الخخباس الخٙامل اإلاشتٕر بين اإلاخًيًر

حشاهجش للعببُت  مذ جحلُلخذَٓذ اظخ( Ramasamy & Yeung, 2005)أما دساظت 

لذساظت الهالْت بين ظىقي ألاظهم والٓؿو ألاحىبي في حعو دٛو في شّش آظُا، وجىضلذ ئلى 

ت بين اإلاخًي   لر  نذم وحىد نالْت حىهٍش  .ًً نلى اإلاذي الؿٍى

ت ٗل مً ظّى الٓؿو أو  ئلى أن   (Hodrick, 1990)ومو رلٚ َٓذ جىضلذ دساظت  حٖش

راث في ظّى ألاظهم الخًي   ظّى ألاوساّ اإلاالُت ال جإزش بالػشوسة نلى العّى آلاخش، وئن  

ٗالخىصَهاث اإلاعخٓبلُت وظهش الُائذةهاحمت نً مخًي   والُ٘شة التي . راث اْخطادًت أظاظُت 

  جٓٛى بأن  
 
 ي هي اإلاحذ  أظاظُاث الاْخطاد ال٘ل

 
ألاظهم وظّى باث ظّى د الشئِغ لخٓل

ل ٙىن ظهش ت وهزا ًٙىن بشٙل خاص نىذما ًالطٍش هي حُٓٓت مٓبىلت مىز َترة ؾٍى

  ُ  ًت ضٍش الهملت اإلاحل
 
 ,Yau & Nieh)راث ظهش ضٍش الهمالث ألاحىبُت خًي  بش بشذة خأز

2009) . 

ت بين ظّى ألاوساّ ( ؾشدًت)ئلى وحىد نالْت مىحبت  الباحثينل بهؼ ٖما جىض   حىهٍش

 في حين جىضل (Cheug & Westermann, 2001)ّ الٓؿو ألاحىبي ٖذساظت اإلاالُت وظى 

(Solnik, 1987)   ومإشش أظهاس ظهش الطش )ري الذساظت ئلى وحىد نالْت ن٘عُت بين مخًي ٍ
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وحىد نالْت ن٘عُت بين ظهش الطٍش وظّى  (Yucel & Kurt, 2003) ٖما أزبذ(. ألاظهم

له جأزير ظلبي نلى ألاظىاّ اإلاحلُت بعبب  اسجُام ظهش الطٍش ألاوساّ اإلاالُت حُث أن  

الهذًذ مً  ذ فيخذمٖما اظخ  . جخُُؼ اإلايزة الخىاَعُت للطادساث واله٘غ صخُح

راث الاْخطادًت التي مً اإلامً٘ ة لذساظت الهالْت بين بهؼ اإلاخًي  دالذساظاث مُاهُم مخهذ  

 
 
، الهشع الىٓذي، ظُاظت أن جإز ظهش الطٍش ش نلى أظهاس ألاظهم مثل ظهش الطٍش

ضي، أظهاس ت دساظُي َ. الُائذة واحخُاؾُاث الٓؿو ألاحىبي اإلاخبهت مً ْبل اإلاطٍش اإلاٖش

(Mukherjee, 1995)   راث مخخلُت مثل الخضخم والهشع الىٓذي م مخًي  ااظخخذجم

. راث الاْخطاد ال٘لي وأظهاس ألاظهمت بين مخًي  خخباس وحىد نالْت ْىٍ  والعىذاث الخٙىمُت ال 

ت بين ظهش الطٍش  (Bhattacharya &  Mukherjee, 2002) ٖما جىضل ئلى وحىد نالْت ٍْى

 .وظهش الُائذة وأظهاس ألاظهم

الذساظاث التي سضذث الهالْت بين ظهش الطٍش  وفي الخُٓٓت وبهذ الهشع ألبشص 

 
 
مً يير اإلامً٘ الىضٛى ئلى جحذًذ دُْٔ ونهائي لؿبُهت  هوظّى ألاوساّ اإلاالُت وعخيخج أه

  حاولذهزه الذساظت ُي ًً، لزلٚ َر  ت بين اإلاخًي  الهالْ
 

ش ظّى َحظ الهالْت بين مإش

ت ما ئرا ( Exchange Rate)وظهش ضٍش الليرة العىسٍت  (DWX)دمشٔ لألوساّ اإلاالُت  ومهَش

ت بين اإلاخًي   ً مً نذمهٗان هىإ نالْت حىهٍش  .ًر

 
ا
 حصائية املسحخدمةخحبارات لا لا  :ثاسعا

خخباساث ؤلاحطائُت اظخخذام مجمىنت مً ألاظالُب والا  البحث جم  الخخباس َشغُاث 

 :مثل E-Viewsباالنخماد نلى بشهامج الاْخطاد الُٓاس ي 

ت خطائظ ( Descriptive Statistical Measures) مٓاًِغ ؤلاحطاء الىضُي-    إلاهَش

  ُ ُ   ىت الذساظتن تهحشاَاث اإلاهُؿاث الخعابُت وؤلا تها مً خالٛ اإلاخىظ  حعب أهم  .اٍس

 وَىللش اإلاىظ  -باظخخذام ٗل مً اخخباس دًٙي (Unit Root Test)خخباس حزس الىحذة ئ-  1

(Augmented Dickey-Fuller)  بيرون -خخباس َُلبئو(Phillip-Perron)،  واخخباس 

اجلىظٙي الخخباس  (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) شين-شمُذ-َُلُبغ-ٍٗى

 .اظخٓشاس العالظل الضمىُت
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لذساظت ؾبُهت الهالْت بين ظهش  (Granger Causality Test)جحلُل حشاهجش للعببُت -   

الزي ٌعانذ نلى دساظت الهالْت العببُت بين العالظل و الطٍش وأظهاس ألاظهم 

 .الضمىُت

الخخباس وحىد نالْت جىاصهُت بين  (Co-integration Test)اخخباس الخٙامل اإلاشتٕر -  4

 .ري الذساظتمخًي  

 
ا
 الفزضيات واخحبار لاحصائي الححليل :عاشزا

 (Descriptive Statistics) خحبارات الوصفية لعيىة الدراسةلا  - 1

  (EXCH)هالحل مً الخطائظ ؤلاحطائُت لٙل مً ظلعلتي ظهش الطٍش 
 

ش ومإش

 السجُام ُْم ؤلا ( DWX)العّى 
ً
هحشاٍ اإلاهُاسي نذم زباث جباًً العالظل نبر الضمً هكشا

(Standard Deviation )ٌ5.5 و  24.1 بشٙل ملخىف ل٘ال العلعلخين الضمىِخين، حُث بل 

م  ينسظم) نلى الخىالي لٙل  Jarque-Bera1ُْمت احخمالُت اخخباس  ٖما أن  . ( و  1بُاهُين ْس

 نت جىصَهالبُاهاث مىص   ن  اونلُه َ 1.11منهما أضًش مً 
ً
 يير ؾبُهُ ا

ً
 .ول٘ال العلعلخين ا

  

                                  
ٗاهذ بُاهاث العالظل الضمىُت جخ   Jarque-Beraٌعخخذم اخخباس  1 ت ئن   .طِ بالخىصَو الؿبُعي أم الإلاهَش
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 الخصائص لاحصائية العامة :(2)رقم  رسم بياوي

 لسلسلة سعز صزف الليرة السورية مقابل الدولر ألامزيكي

ضي : اإلاطذس  .مطٍش ظىسٍت اإلاٖش

 الخصائص لاحصائية العامة :(3)رقم رسم بياوي 

 
 

 ز سوق دمشق لألوراق املاليةلسلسلة مؤش

ضي : اإلاطذس  .مطٍش ظىسٍت اإلاٖش

خمُت بهذٍ جخُُِ حذ   ونلُه ظِخم   ل العالظل ألاضلُت ئلى ظالظل لىياٍس ة جحٍى

الخباًً، ودساظت الخطائظ ؤلاحطائُت للعالظل الضمىُت اللىياسجمُت، حُث أضبحذ حمُو 

م  الشظمين البُاهُينن بمً الىاحذ ٖما هى مبي   ُْم الخباًً أْل   ، وبالخالي هىإ (1)و ( 4)ْس
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Probability  0.000000
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Sample 6/01/2011 4/01/2015

Observations 620

Mean       213.1250

Median   230.6380

Maximum  266.3480

Minimum  153.6740

Std. Dev.   39.88116

Skewness  -0.193390

Kurtosis   1.291286

Jarque-Bera  79.29029

Probability  0.000000
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خمُت في اخخباس الهالْت العببُت بين ظهش ئمٙاهُت أٖبر في الانخماد نلى ا لعالظل اللىياٍس

 
 

ّ الطٍش ومإش ششوؽ الخىصَو الؿبُعي  دون جحُٓٔلً٘ ماصالذ هاجين العلعلخين . ش العى

ونلُه ًمً٘  1.11لٙل منهما أضًش مً  Jarque-Beraُْمت احخمالُت اخخباس  بانخباس أن  

 .نت جىصَو ؾبُعيالبُاهاث لِعذ مىص   الٓٛى بأن  

 الخصائص لاحصائية العامة :(4)رقم  رسم بياوي

 لسلسلة سعز صزف الليرة السورية مقابل الدولر ألامزيكي بالقيم اللوغاريحمية

ضي : اإلاطذس .مطٍش ظىسٍت اإلاٖش  

 الخصائص لاحصائية العامة :(5)رقم  رسم بياوي

 
 

  ز سوق دمشق لألوراق املالية بالقيم اللوغاريحميةلسلسلة مؤش

 .ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت: اإلاطذس
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Minimum  5.034833

Std. Dev.   0.193828

Skewness  -0.269702
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نلى  هىإ ئحمامالُٓاس ي  الاْخطادلً٘ وبالهىدة ئلى الذساظاث العابٓت وئلى أدبُاث 

 
 
 أو نلى ألاْل ًمً٘ جؿبُٔ ه ًمً٘ انخباس ظالظل أظهاس ألاظهم مىص  أه

ً
 ؾبُهُا

ً
نت جىصَها

ٗانالخحلُالث ؤلاحطائُت اإلاخٓذ    حُثنذد اإلاشاهذاث  مت نليها في حاٛ 
ً
بلٌ  في الهُىت ٖبيرا

 . مشاهذة في دساظدىا الخالُت 211

م  البُاوي خالٛ الشظممً   للعالظل الضمىُت اللىياسجمُت لٙل مً ظهش الطٍش (2)ْس

  الليرة العىسٍت
 

ّ ومإش ت واضخت  دمشٔ لألوساّ اإلاالُت ش ظى ت مشتٖر هالحل وحىد حٖش

ألامش الزي ًٓىدها ئلى  ،  11هام ال خالٛ َترة الذساظت وخاضت مو بذاًت الشبو الثاوي مً

 .هخمام بذساظت الخٙامل اإلاشتٕر بُنهماؤلا 

  :(6)رقم  رسم بياوي
 

ز سوق دمشق لألوراق املالية وسعز صزف الليرة العالقة بين مؤش

 (القيم باللوغارثيم)السورية مقابل الدولر ألامزيكي 

 

 (Test hypotheses)خحبار الفزضيات إ - 2

م ااظخخذ جم   ر في أظهاس ألاظهمالخخباس الهالْت العببُت بين ظهش الطٍش والخًي  

الزي ٌعانذ نلى دساظت الهالْت (  Granger Causality Test) جحلُل حشاهجش للعببُت

ٓ   .العببُت بين العالظل الضمىُت   ٔولخؿبُٔ اخخباس حشاهجش ًجب الخح
ً
مً ششؽ هام  أوال

ألهه وفي  (Stationarity)ة نبر الضمً راث الذساظت معخٓش  وهى أن جٙىن العالظل الضمىُت إلاخًي  

 التي هحطل نليها بين( هحذاسؤلا )ظخٓشاس َان الهالْت ؤلاحطائُت حاٛ يُاب ضُت ؤلا 

3.6
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4.8

5.2
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 ما جٙىن صائُت مخًي  

ً
خاضُت والخخباس . 2(Spurious Regression)ٍراث العلعلت الضمىُت يالبا

 وأظهاس  (EXCH) ظهش ضٍش الليرة العىسٍت)راث الذساظت في العالظل الضمىُت إلاخًي  العٙىن 

 :وهي (Unit Root Tests)اخخباساث حزس الىحذة  بشص اظخخذام أ َٓذ جم  ( (DWX )ألاظهم

 ،(Augmented Dickey-Fuller)و َىللش اإلاىظ  -خخباس دًٙيئ  -

 ،(Phillip-Perron)بيرون -خخباس َُلبئ - 

اجلىظٙيخخباس غ-  -Kwiatkowski-Phillips-Schmidt( KPSS)(  شين -شمُذ -َُلُبغ -ٍٗى

Shin) 

بالُٓم )لعلعت ظهش الطٍش ومإشش العّى  هخائج اخخباساث حزس الىحذةجىضح 

مُت  (Level)ها يير معخٓشة نىذاإلاعخىي أن  ( اللىياٍس
 

ة نىذ الُّش ألاٛو أي ا معخٓش  ه أن  ، ئال

 .        (d1)مخٙاملت مً الذسحت ألاولى 

 ةدهحائج اخحبار جذر الوح :(1)جدول رقم 

 
 

 (القيم باللوغارثيم)ز السوق لسسلة سعز الصزف ومؤش

 العلعلت

معخىي 

دسحت 

 الخٙامل

 نىذ (t)لـ  critical values الُٓمت الجذولُت

 %1معخىي 
 دسحت الخٙامل %1نىذ معخىي  (t)الُٓمت اإلاحعىبت لـ 

t-Statistic 

ADF 

t-Statistic 

P.P 

t-Statistic 

KPSS* 

t-Statistic 

ADF 

t-Statistic 

P.P 

t-Statistic 

KPSS* 
ADF P.P KPSS* 

ظهش 

 الطٍش

اإلاعخىي 

(Level) 
-1.42155  -1.42155  1.42 111 -1.3151 -1.1352 1.1111   - -- 

 ٛ  الُّش ألاو

(First 

difference) 

-1.42211  -1.421555 1.42 111 - 1.44 5 -11.444  1.14 35 D(1) D(1) D(1) 

مإشش 

 ّ  العى

اإلاعخىي 

(Level) 
-1.42155 -1.42155 1.42 111 -1.54141 -1.5433   .133415  - -- 

 ٛ  الُّش ألاو

(First 

difference) 

-1.421555 -1.421555 1.42 111 -  .1411 -  .21 4 1.414 11 D(1) D(1) D(1) 

 بطىسة أجىماجُُ٘ت (Bandwidth)لخحذًذ َتراث ؤلابؿاء  Andrewsاظخخذام مىهجُت   جم   *

                                  
 .جكل مخىظؿاتها وجباًنها وحًاًشها زابخت مو مشوس الضمًالعلعلت الضمىُت العاٖىت هي التي  2
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مً اإلاشاٗل التي جىاحه البحث في مثل هزه الخالت هى أن جٙىن بُاهاث  ٖما ئن  

بين ( Autocorrelation)راث الذساظت مشجبؿت، أي ًىحذ اسجباؽ راحي العالظل الضمىُت إلاخًي  

ئدساج ُْم  ئن وحذ، ًخم   ،والظدبهاد أزش هزا الاسجباؽ الزاحي .الضمً ر الىاحذ نبر ُم اإلاخًي  ْ  

في نالْت العببُت اإلاشاد  تراث جُعيرً  ر الخابو لهذد مً الُجىاث الضمىُت ٖمخًي  هُغ اإلاخًي  

راث ر الخُعيري لهذد مً الُجىاث الضمىُت ٖمخًي  ػاٍ ئلى رلٚ ئدساج ُْم اإلاخًي  ً   .ُْاظها

، ورلجُعيرً  
ً
  بىاءً  .أن  العبب ٌعبٔ الىدُجت في الضمً ٚ بانخباس ت أًػا

 
ب نلى ما ظبٔ ًخؿل

الزي ًطِ ظلٕى ( VAR)زاحي الهحذاس ؤلا جه جٓذًش همىرج مخ   Grangerاخخباس العببُت لـ 

ً اإلاخًي    .EXCHو  DWXًر

ً ًجب جحذًذ نذد الُجىاث الضمىُت ولً٘ ْبل جحذًذ الهالْت العببُت بين اإلاخًي   ًر

P  لىمىرج اإلاىاظبVAR(P) 
 
ه بهذد أْل مً الُجىاث ًإدي الىمىرج ئلى خؿأ ، ورلٚ أله

ٗامل مهلىماث  الىمىرج بالخىضُِ، وبهذد أٖبر مً الُجىاث ًإدي ئلى نذم اظخًالٛ 

ت خم  . العلعلت الضمىُت ٖما ًىٓظ نذد دسحاث الخٍش نادة جحذًذ نذد الُجىاث الضمىُت  ٍو

 :اإلاهلىماث هزٖش منهانخماد نلى نذد مً مهاًير باإل 

 LR (Sequential Modified )مهُاس  - 

 FPE (Final Prediction Error )مهُاس  - 

 HQ (Hannan Quinn)مهُاس  - 

 (Schwarz Information criterion) SCمهُاس - 

 AIC (Akaike information criterion)مهُاس - 

اظخخذام  جم  ( LagIntervals)أو َتراث ؤلابؿاء  ولخحذًذ نذد الُجىاث الضمىُت

خ  . E-Viewsالبرهامج ؤلاحطائي  م ضح مً الجذٛو ٍو  ,LR, FPEزالزت مهاًير هي هىإ  أن   (1)ْس

AIC  م نخماد نلى هزا ؤلا  وبالخالي ظِخم  (. نذد الُجىاث الضمىُت) 1ْذ اخخاسث الُترة ْس

م نىذ جؿبُٔ اخخباس الخٙامل اإلاشتٕر في ئؾاس همىرج   . VARالْش
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  :(2)جدول رقم 

م
 ثلىجدول معاًير اخحيار فترة لابطاء امل

VAR Lag Order Selection Criteria 
    

Endogenous variables: L_DWX L_EXCH  
   

              
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

              
1 -21.34 12 NA   1.114134  1.11  44  1.1 14 4  1.112554 

    411. 41  2511. 3   1. 4e-08 -  .155 2 -  .11142 -  .141 1 

1   141.  4  133.3141   . 1e-08 -  .14 15 -   .43 41* -   .1 111* 

    14 .4 2  1. 254     . 2e-08 -  .1 4  -  .4  13 -  .4544  

4   142.54   2.551541   . 2e-08 -  .1 121 -  .41131 -  .441  

1   121.144   26464462*   3426e-08* - 11456221* -  .414 1 -  .11  4 

2   121.141   .1541 1   .14e-08 -  .11141 -  . 24 4 -  .44144 

3   121.321  3. 44214   .15e-08 -  .11434 -  .  413 -  .43113 

4   124.411  1.5 1411   . 1e-08 -  .11 21 -  . 1214 -  .41211 
              

  *indicates lag order selected by the criterion 
 

  LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
         

  ٓ لت ألاحل بين اإلاخًي  وللخح ً جم اظخخذام ٔ مً وحىد نالْت جىاصهُت ؾٍى اخخباس ًر

ٓت (Co-integration Test)الخٙامل اإلاشتٕر   نذم حالت في ألهه ،حعلُىط حىهاوعً بؿٍش

ذ مشتٕر جٙامل وحىد  للشٚ جكل   راثاإلاخًي   بين الخىاصهُت الهالْت َان   ٍَش
ً
 نذد ولخحذًذ .مثاسا

 .(Trace test – λ trace)ألازش  اخخباس ئحشاء اإلاشتٕر جم   الخٙامل مخجهاث

 جؿبُٔ اخخباس الخٙامل اإلاشتٕر بين ظهش الطٍش نىذ 
 

ح ٖما هى مىض  ش العّى ومإش

م   أدهاه، ( ) في الجذٛو ْس
 
واخخباس الُٓمت الهكمى  (Trace)اخخباس ألازش هخائج  نبي  ج

(Maximum Eigenvalue Test)  ؼ َشغ1.11 نىذ معخىي هني نذم ح والتيالهذم  ُتَس

بٛى الُشع البذًل بىحىد مخ  وحىد أي مخ   ، ْو ، جه جٙامل مشتٕر واحذجه للخٙامل اإلاشتٕر

  ُ  ظهش الطٍش ت ظاٖىت بين وهزا ٌهني وحىد جىلُُت خؿ
 

ّ ومإش  . ش العى
 
ذ هزه الىدُجت وجٖإ

لت ألاحل بُنها، وبالخالي ئن    نً هزًً اإلاخًي   وحىد نالْت جىاصهُت ؾٍى
ً
ً ال ًبخهذا ٖثيرا ًر

 
 
ل، بحُث ج  بهػهما البهؼ في ألاحل الؿٍى

ً
 مدشابها

ً
ٗا  .كهش ظلى
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 هحائج اخحبار الحكامل املشترك :(3)جدول رقم 

Sample (adjusted): 6/08/2011 4/01/2016 
  

Included observations: 615 afteradjustments 
  

Trend assumption: Lineardeterministic trend 
  

Series: L_EXCH L_DWX  
   

Lagsinterval (in first differences): 1 to 4 
  

Unrestricted Cointegration Rank (Trace Test) 
  

          
Hypothesized 

 
Trace 1.11 

 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob**. 

          

     None * 1.114414   2.  1 22  1.4543 144 1.141  2141 

At most 1 1.11 4 55 1.442 3 2  .44 42111  1. 421 1552 

     
     

 Trace test indicates 1 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level 

  *denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
 

Unrestricted Cointegration Rank (Maximum Eigenvalue Test) 

          

Hypothesized 
 

Max-Eigen 1.11 
 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob**. 

     
     

None * 1.114414   1.112 51  4.124211 1 1.1 1   224 

At most 1 1.11 4 55 1.442 3 2  .44 42111  1. 421 1552 

     
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level 

  *denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
 

  UnrestrictedCointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I) :  
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  (Granger Causality Test)خحبار العالقة السببية إ - 3

  ٌ  ٌ  
ً
بُا  ججٍش

ً
راث ومً زم عانذ نلى اخخباس الهالْت بين اإلاخًي  هخبر أظلىب العببُت مىهجا

 
 
 ر الخابو واإلاخًي  جاه الهالْت العببُت بُنها وبالخالي جحذًذ اإلاخًي  جحذًذ اج

 
 هذ  ر اإلاعخٓل، وح

 .معاهمت حشاهجش ألابشص في هزا اإلاجاٛ

 وحىد الخٙامل اإلاشتٕر بين  ئن  
 

ّ ظهش الطٍش ومإش ظببُت نالْت  ٌهني وحىد ش العى

  بُنهما
 
ٗان اإلاخًي  ،وبحعب جاه واحذ نلى ألاْلفي اج ٌعبب    رمُهىم حشاهجش َاهه ئرا 

    اإلاخًير 
 
.   لـ  العابٓتبشٙل أَػل باظخخذام الُٓم     و ُْمتَهزا ٌهني أهه ًمً٘ جْى

ٛ ً ًخػم   م  والجذو  .E.viewsهخائج اخخباس الهالْت العببُت باظخخذام بشهامج   أدهاه( 4)ْس

 (Granger Causality Test)هحائج اخحبار العالقة السببية  :(4)جدول رقم 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 04/10/16   Time: 15:07 

Sample: 6/01/2011 4/01/2016 

Lags: 5 
  

    

    
NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

    

 
    L_DWX does not Granger Cause L_EXCH 516 5..78.6 5.8475 

 L_EXCH does not Granger Cause L_DWX 8.570.7 5.5510 

        

     

ّ شير هخائج الخٓذًش للهالْت العببُت في ألاحل ح ل بين ظهش الطٍش ومإشش العى  الؿٍى

ؼ َشغُت الهذم باليعبت لىحىد نالْت ظببُت جخ   جه مً ظهش الطٍش ئلى مإشش ئلى َس

، ظهش الخًير في  ي أن  أ (1 1.11) باحخماٛ ْذسه (43 4.13)بلًذ  Fئحطائُت  حُث أن   العّى

 ب حعب مُهىم حشاهجش الخًيراث الخاضلت في عب  ٌ   الطٍش
 

ّ مإش ا باليعبت أم   .ش العى

 د نالْت ظببُت جخ  لىدُجت اخخباس َشغُت وحى 
 

ش العّى ئلى ظهش الطٍش َدشير جه مً مإش
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 الخًي   الىخائج ئلى ْبٛى َشغُت الهذم أي أن  

 
ٌ  ر في مإش ر في ظهش ب الخًي  عب  ش العّى ال 

 اليوبالخ   (.1.4532)وباحخماٛ ْذسه F (1.43441 )ؤلاحطائُت لـ ُٓمت الالطٍش حُث بلًذ 

 جىحذ نالْت ظببُت راث 
 
  بين ظهش الطٍش جاه واحذاج

 
جاهها مً ظهش ومإشش العّى اج

 ّ  .الطٍش ئلى مإشش العى

 الىحائج: الحادي عشز

 مً جحلُالث واخخباساث مخهذ   خخباساث ؤلاحطائُت وما جم  بىاًء نلى هخائج ؤلا 
 
ه دة َاه

ٗاآلحيً    :مً٘ جلخُظ الىخائج النهائُت للذساظت 

نبر الضمً نىذ الُّش  EXCHو  DWXالعالظل الضمىُت إلاخًيراث الذساظت  اظخٓشاس -   

 .مً الذسحت ألاولى الخٙاملألاٛو أي 

1  - 
 
 وحىد نالْت ظببُت باج

 
ش جاه واحذ، ئر هىإ جأزير حىهشي لعهش الطٍش نلى مإش

 
 

، في حين ال ًىحذ أي جأزير إلاإش ن ظهش اوبالخالي َ. ش العّى نلى ظهش الطٍشالعّى

 الطٍش هى اإلاخًي  
 

ر الخابو والهالْت باّى ش العر اإلاعخٓل ومإش  هى اإلاخًي 
 
جاه واحذ ج

 اولِعذ ب
 
 . جاهينج

  وحىد-   
 

لت ألاحل بين مإش ، وبالخالي ئن نالْت جىاصهُت ؾٍى ش ظّى ألاظهم وظهش الطٍش

ل، حُث أقهش هزًً اإلاخًي    نً بهػهما البهؼ في ألاحل الؿٍى
ً
ً ال ًبخهذا ٖثيرا ًر

،الخحلُل ؤلا 
ً
 مدشابها

ً
ٗا ُ  الخىض   جم  ئر  حطائي وحىد ظلى ت ل ئلى وحىد جىلُُت خؿ

 ظهش الطٍش ظاٖىت بين 
 

 . ش ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُتومإش
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 المراجعالئحة 
 
ا
 املزاجع باللغة العزبية: أول

ـــت  أزـــش الخًيـــر فـــي الىُٓـــاث الشأظـــمالُت نلـــى أظـــهاس ، (553 ) اظـــخيبىلي يـــذًشو  الخالًلـــت محمـــىد وحٖش

ٗاث: ألاظـــــهم ، مجلـــــت دساظـــــاث ،نمـــــان ،اإلاعـــــاهمت الهامـــــت ألاسدهُـــــت دساظـــــت مُذاهُـــــت نلـــــى الشـــــش

 .14، الجضء   الهذد

دلُـــــل شـــــامل لخحُٓـــــٔ ألاسبـــــا  فـــــي : الخحلُـــــل الُنـــــي لألظـــــىاّ اإلاالُـــــت  ،(1114) اإلاهُلمـــــي نبـــــذ الخمُـــــذ

 .الؿبهت ألاولى ،البالى للؿبانت واليشش والخىصَو ، الٓاهشة،اإلاػاسبت والاظدثماس

ت ،بىسضاث ألاوساّ اإلاالُت، (1111) حىُي نبذ الًُاس  .، داس الجامهت الجذًذة لليششؤلاظ٘ىذٍس

ُٔ  .م٘خبت نين شمغ ،الٓاهشة ،الاظدثماس في ألاوساّ اإلاالُت، (554 ) نبُذ ظهُذ جَى

لــــت ألاحــــل ةؤلاداس ، (1111) ضــــبح محمــــىد نبــــذ الهــــادي ْــــشاساث محىسٍــــت لخهكــــُم زــــشوة   : اإلاالُــــت ؾٍى

 .، الؿبهت ألاولىؿبانت واليششالبُان لل ،الٓاهشة ،اإلاعاهمين

 .البُان للؿبانت واليشش ،الٓاهشة ،الٓشاساث اإلاالُت ؤلاظتراجُجُت، (1111) ضبح محمىد نبذ الهادي

ت ،في ألاوساّ اإلاالُت س أظاظُاث الاظدثما، ( 111) هىذي مىير ئبشاهُم  .ميشأة اإلاهاٍس ،ؤلاظ٘ىذٍس

م  ،ؤلانالمـي لعنـالن نـً جىصَـو ألاسبـا  نلـى ُْمـت اإلايشـأةأزش اإلاحخـىي ، (555 ) مشهج مىزس نبذ الٍ٘ش

 .، حامهت نين شمغٗلُت الخجاسةيير ميشىسة، سظالت ماحعخير 
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