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 الملخص

 

مكونة من سبع أسواق مالية عربية لعينة الضعيف على المستوى السعرية الكفاءة اختبار  إلى الحالية سةاالدر  هدفت
( حتى 0202/20/20من )هي الكويت، قطر، السعودية، مسقط، أبو ظبي، دبي، وَعمان خالل الفترة الممتدة 

فولر الوحدة ديكي جذر تمثلت باختباري اإلحصائية عدد من االختبارات . استخدمت الدراسة (0202/00/10)
( وفق وفق منهجية Q-Statisticاالرتباط الذاتي )(، اختبار PPوبيرون )، واختبار فيليبس (ADF)المطور 

(Ljuing-Box( اختبار األحداث المتشابهة ،)Run test( واختبار االستقالل غير الخطي ،)BDS  .) 
قيم المؤشرات العامة اليومية، األسبوعية، والشهرية لألسواق المالية المدروسة غير النتائج أن تحركات أظهرت 

 لمدروسة غير كفؤة على المستوى الضعيف. إن األسواق المالية اعشوائية، وبالتالي 
ألساليب التحليل الفني  في األسواق المدروسة مجموعة من التوصيات أهمها استخدام المتعاملين اقترحت الدراسة 

كما التي ال تتمتع بالكفاءة السعرية على المستوى الضعيف إلمكانية تحقيق عوائد غير عادية في األسواق نظرًا 
ووضع برامج التسوية، اقترحت توسيع مجال التغير ألسعار األسهم لتتحرك ضمت حدود أوسع، وتخفيض عدد أيام 

 الذين يستثمرون بشكل رشيد ضمنها.لزيادة عدد المستثمرين المدروسة في األسواق للمستثمرين توعية 
الوحدة، االرتباط الذاتي، اختبار األحداث المتشابهة، الكلمات المفتاحية: فرضسة كفاءة السوق، السير العشوائي، جذر 

 (.BDSاختبار االستقالل غير الخطي )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

                          
                     

                           
 

Abstract 
 

The existence of weak-form price efficiency in, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, 

Masqat, Abu Dabi, Dubai and Amman stock markets are examined for the period 

1st January 2010 to 31st December 2016 By using daily, weekly and monthly 

observations of trading system indexes time series. Approaches of normal 

distribution, unit root, autocorrelation tests, Run test and BDS nonlinear 

independence test are conducted for the null hypothesis of weak-form efficiency. 

Results provide sufficient evidence to rejecting weak-form efficiency hypothesis 

for those Arabian financial markets. The study suggest that use technical 

analyses would lead participants to profitable trading rule as will it suggest 

expansion the stock price limits, reduce the number of settlement days And 

develop investment programs to increase the number of rational investors. 
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