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      قدمةقدمةقدمةالمالمالم
 



 املقــدمــــة

 أ 

 مقدمةال
ملخاطر االستثمار فيه، وتعترب خماطر  ةالعادل قيمةالتقييم اجليد ألي أصل مايل على إجياد ال يعتمد 

 االستثماراالستثمار من أهم العوامل املؤثرة يف األسواق املالية، وبالتايل فإن القدرة على فهم وقياس وإدارة خماطر 

تقييم األصول املالية، إال أن فهم هذا املوضوع مل يتحقق وجيسد  أساسيف السوق املايل بصورة صحيحة، هي 

، حينها أصبحت 1964منوذج تسعري األصول الرأمسالية سنة  William sharpe ع إال بعد أن قدمعلى أرض الواق

وهو العامل  βعلمي، كما أصبح معامل  أساساملالية تتم وفق إجراءات تعتمد على عملية تقييم األوراق 

 املالية. لالستثماراتاألساسي الذي جاء به النموذج يكتسي أمهية بالغة يف تقدير املخاطر النظامية 

 على الرغم من أمهية هذا النموذج من الناحية العملية واملكانة اليت حيضى هبا يف أوساط املهنيني 

على مؤشر واحد يف حتديد خماطر االستثمار وهو املخاطر النظامية كما  اعتمادهإال أنه يعاب عليه  واألكادميني

املالية حماط بالعديد من املخاطر اخلاصة بشركات حمددة  سبق وأن ذكرنا. ذلك أن االستثمار يف األصول

، وهذا النوع من املخاطر منتشر بكثرة يف وصناعات معينة ال ميكن أن ندرجها حتت مظلة املخاطر النظامية

، األسواق املالية العربية نظرا حلداثة نشأة أغلب هذه األسواق، وبالتايل فإن أداء الشركات املقيدة فيها غري مستقر

على مستوى  ويتأثر بشدة بالتقلبات اليت حتدث فيها، أو يف القطاعات الناشطة يف هذه األسواق أو حىت

 التوجهات االقتصادية الكلية.

من النظام االقتصادي هلذه الدول، حيث أ�ا  أساساخبصوصية نابعة العربية إمجاال  األسواق املاليةتتميز  

، لذلك فإن تأسيس وتطوير أسواق واالنفتاح على األسواق العاملية تعترب دول حديثة العهد بالليبريالية االقتصادية

هود املبذولة من قبل هذه الدول من جلغم من ار البمالية جاء كخطوة أساسية لتنفيذ هذه السياسة االقتصادية. و 

 يف: أساساتتمثل  هاأسواقمسات مشرتكة بني خبصائص تعترب  ير أسواقها املالية، إال أ�ا بقيت تتميزأجل تطو 

 ؛صغر حجم السوق وضيق نطاقه سواء من ناحية الرمسلة السوقية أو من خالل عدد الشركات املقيدة •

 ؛مستوى السيولة يف هذه األسواق اخنفاض •

 ؛درجة الرتكز ارتفاع •

  ؛عدد األدوات االستثمارية املتاحة اخنفاض •

 .وارتفاع مستوى التذبذب يف األسعار ،اخنفاض معدالت املردودية هبا •



 املقــدمــــة

 ب 

وعلى رأسها كما سبق القول منوذج  ،من مناذج لتقييم األصول املالية قدمتهالنظرية املالية احلديثة وما  إن

املالية املتقدمة وبالتايل فهي مكيفة لتأخذ بعني ، جاءت أساسا مطبقة يف األسواق الرأمساليةتسعري األصول 

االعتبار خصوصية تلك األسواق، وإذا ما أردنا أن نطبق هذه النماذج على األسواق املالية العربية جيب علينا أيضا 

صوصية هذه األسواق، هلذا سنحاول من خالل هذه الدراسة تقدمي منوذج لتقييم خماطر أن نكيفها مع خ

 على السؤال الرئيسي التايل: اإلجابةمن خالل  سواق املالية العربيةيف األ ،األصول املاليةاالستثمار يف 

كيف يمكن إدراج المخاطر المحيطة باالستثمار في األسواق المالية العربية في نموذج يسمح بتقييم 

 األصول المالية المتداولة فيها؟

 طرح التساؤالت الفرعية التالية: هذا السؤال الرئيسي يقودنا إىل

 هي أنواع املخاطر احمليطة باالستثمار فيها؟ ما هي خصائص األسواق املالية العربية، وما •

 تقييم االستثمارات املالية؟ل النماذج اليت جاءت هبا النظرية املالية احلديثةأهم خصائص ومرتكزات  هي ما •

ية العربية من أجل استخالص منوذج يأخذ بعني االعتبار هل ميكن تطويع هذه النماذج مع األسواق املال •

 خصوصية هذه األسواق؟

 فرضيات الدراسة:

 لإلجابة على السؤال الرئيسي واألسئلة الفرعية املوافقة له ارتأينا وضع الفرضيات التالية:

االهتمام الكبري الذي أولته الدول العربية لتطوير أسواقها املالية إال أن أداءها مل يرق بعد إىل مستوى  رغم •

أداء األسواق املتقدمة، بسبب حداثة نشأهتا من جهة واملخاطر النابعة من خصوصية هذه األسواق واحمليطة 

 باالستثمار فيها من جهة أخرى؛

هبا منوذج تسعري األصول الرأمسالية يف صيغته التقليدية، واليت يعرب عنها من تعترب املخاطر املنتظمة كما جاء  •

خالل حساسية عوائد األصل املايل للتغري نسبة إىل تغري عائد السوق، حمددا رئيسيا لقيمة األصل املايل يف 

 ؛النموذج املقرتح لتقييم األصول املالية يف األسواق املالية العربية

سيولة، الخماطر  ؤثر على قيمة األصول املالية يف األسواق املالية العربية تتمثل أساسا يف:خماطر أخرى ت هناك  •

 .األسعارتذبذب خماطر خماطر اخنفاض الرحبية، و 
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 ج 

 أهمية الدراسة:

املواضيع احلديثة اليت يتزايد االهتمام هبا يف الوقت  منتتطرق إىل موضوع يف أ�ا الدراسة  تتمثل أمهية

وكذا أسس تقييم االستثمارات املالية، مع ذكر أهم النماذج اخلاصة بذلك،  إظهاروذلك من خالل  ،احلاضر

عن دوافع اختيارنا هلذا  أما األسواق املالية العربية.خصوصية  احلديثة مع ماذجاملفاهيم والنهذه  تطويع حماولة

باألسواق املالية العربية،  هاملوضوع فهي تعود باألساس إىل حداثته وندرة الدراسات فيه خصوصا ما تعلق من

 .أخرى يف هذا اجملال وبالتايل فهو يفتح الباب لدراسات

 أهداف الدراسة:

املالية يأخذ بعني االعتبار خصوصية  لتقييم األصوليف بناء منوذج  ،يتمثل اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة

 إضافة لألهداف الفرعية التالية: .األسواق املالية العربية

، مع اإلسهاب يف عرض ما تعلق منها باألسواق املالية يةلسواق املااإلملام مبفهوم خماطر االستثمار يف األ •

 العربية؛

 يف تقييم األصول املالية؛تقدمي أهم النماذج اليت جاءت هبا النظرية املالية احلديثة  •

إضافة إىل  مع التطرق إىل ما تتميز به عن األسواق املالية األخرى، عرض مفصل لواقع األسواق املالية العربية، •

 حتليل أدائها؛

 حماولة تقدير منوذج يتماشى مع املخاطر احمليطة باالستثمار يف األسواق املالية العربية. •

 حدود الدراسة:

الزمين هلذه الدراسة سوف  اإلطارتتعامل مع بيانات مقطعية وسالسل زمنية، لذلك فإن مبا أن الدراسة 

متكونة  جمموعةببيانات شهرية. أما احلدود املكانية فهي تشمل  2017إىل جوان  2013يغطي الفرتة من جانفي 

البحرين لألوراق سوق ، سوق قطر لألوراق املاليةالسعودي، سوق األسهم : أسواق مالية عربية هي مخسةمن 

 ، وقع اختيارها بالذات لتوفر البيانات فيها.بورصة املصرية، ال سوق األردن لألوراق املالية،  املالية

إن طبيعة هذه الدراسة حتتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف شقها النظري من خالل عرض  الدراسة: منهج

أداء هذه األسواق مناذج تقييم األصول املالية. وحتليل و عربية مفاهيم عامة عن املخاطر وعن األسواق املالية ال

 وكذلك مناقشة وحتليل أوجه القوة والقصور يف النماذج املقدمة.
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 د 

منوذج االحندار  استخداموالقياسية من خالل  اإلحصائيةاألساليب  استخدامأما يف شقه التطبيقي فسيتم 

 لغرض تقدير منوذج خاص بتقييم األصول املالية يف األسواق (Panel Data) اخلاص بالسالسل الزمنية املقطعية

 العربية. املالية

 الدراسات السابقة: 

 ميكن تقسيم الدراسات اليت اعتمدت عليها الباحثة يف سبيل إجناز هذه األطروحة إىل قسمني:

حيث تعترب هذه الدراسات اللبنة األساسية اليت بين عليها موضوع تقييم  الدراسات التأصيلية للموضوع: •

اليت قدمها سنة  William Sharpاألصول املالية، حيث اعتمدت الباحثة على دراستني منهما مها: دراسة 

، 1992اليت قدماها سنة  Fama & Frensh، وجاء من خالهلا بنموذج تسعري األصول الرأمسالية، ودراسة 1964

 وجاءا من خالهلا بنموذجهما ثالثي العوامل.

اعتمدت عليها الباحثة يف اشتقاق فكرة النموذج امليدانية وهي جمموعة من الدراسات  دراسات أخرى: •

  املقرتح.

 الدراسات التأصيلية للموضوع: 

 Capital Asset Pricing: a Theorie of Market » بعنوان:  (William sharp 1964 ) دراسة -

Equilibrium Under Condition of Risk »  لة جمل حبث مقدم، وهي عبارة عنThe Journal of Finance 

ير عائد األصل االستثماري وفقا حيث قدم من خالهلا منوذج ربط من خالله العوائد باملخاطر، حيث قام بتقد

 متغريات هي: ثالثةـل

 عائد األصل اخلايل من املخاطرة؛ •

 عائد حمفظة السوق واليت متثل كل األصول االستثمارية سواء كانت مالية أو عينية؛ •

لألصل االستثماري الذي يقيس خماطر الورقة املالية من خالل حساسية عوائدها للتغري  βقيمة معامل  •

 احلاصل يف عائد حمفظة السوق (أو ما يعرف باملخاطر النظامية لألصل االستثماري).

وضوح هذا النموذج وبساطته إال أنه أثار جدال واسعا بني الباحثني، وذلك بسبب اعتماده على الرغم من 

مؤشر واحد يف حتديد خماطر االستثمار، حيث يقيس خماطر الورقة املالية من خالل حساسية عوائدها للتغري 

ه احلساسية باملقياس صول يف السوق. حيث عرب النموذج عن هذاحلاصل يف عائد حمفظة استثمارية متثل مجيع األ

β الورقة املالية وعوائد حمفظة السوق منسوبا إىل تباين حمفظة السوق.، والذي ميثل التباين املشرتك بني عوائد  
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 The Cross Section of Expected Stock » بعنوان: ) (Fama & Frensh 1992 ةدراس -

Returns »  لةجمل حبث مقدموهي عبارة عن The Journal of Finance،  وتطوير بتحديث من خالهلا  اقام 

والقيمة السوقية  احلجم، عامل بأن وأكدا ي،التقاطع االحندار استخداممن خالل  ،الرأمسالية األصول تسعري منوذج

 .لألسهم املتوقعة العوائد حول بيتا ملعامل تفسريية قدرة تضيف إىل القيمة الدفرتية

 الدراسات األخرى:

 Liquidity Risk and Expected Stocks » بعنوان ): (Pastor- Stanbought 2003دراسة  -

Returns » وهي عبارة عن حبث مقدم جمللة The Journal of Political Economy   معامل أثر  إىل فيه تطرق

 – 1962هذه الدراسة يف سوق نيويورك لألوراق املالية خالل الفرتة  أقيمتسيولة السهم على العائد املتوقع له، 

، باستخدام طريقة املربعات الصغرى وتوصلت إىل أن السهم الذي ميلك معامل سيولة مرتفع يكون له عائد 2000

 متوقع أعلى. 

بعنوان " تأثري التدفقات النقدية على القيمة السوقية ألسهم  ):2003( دراسة الخداش وصيام -

هدفت هذه عن حبث مقدم جمللة جامعة امللك عبد العزيز،  وهي عبارة الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية"

الدراسة إىل قياس عالقة التدفقات النقدية بالقيمة السوقية للسهم، مبعىن آخر بلورة تأثري سلوك التدفقات النقدية 

ن بصايف وحتديد املتغريات ذات العالقة بالتدفقات النقدية واليت حددها الباحثا ،على سلوك القيمة السوقية للسهم

التدفقات النقدية منسوبة إىل: االلتزامات طويلة األجل، االلتزامات قصرية األجل، حقوق امللكية، صايف املبيعات. 

هذه املتغريات اليت من املفرتض أن تكون األكثر تأثريا على سعر السهم السوقي للشركات الصناعية املسامهة العامة 

 األردنية .

 4 شركة صناعية مسامهة عامة مدرجة يف بورصة عمان ملدة 23ت الدراسة لفحص العالقة املفرتضة غط 

، ومت بناء منوذج موحد الختبار مجيع الشركات، وبتحليل نتائج هذا النموذج  2001إىل  1997سنوات متتد من 

إحصائيا باستخدام االحندار البسيط واملتعدد توصل الباحثان إىل عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني 

 املتغريات املفسرة املذكورة سابقا.القيمة السوقية للسهم 

 ة ومؤشرات األداء للشركات السعودين "العالقة بني القيمة السوقية بعنوا ):2005(دراسة الجفري وباشيخ  −

للقاء السنوي اخلامس عشر جلمعية االقتصاد السعودية بالتعاون مع وهي عبارة عن ورقة عمل مقدمة  املسامهة"
هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني السعر السوقي للسهم واملتغريات التالية:  هدفت هيئة السوق املالية.

القيمة الدفرتية، رحبية السهم، العائد على حقوق امللكية. واستخدم الباحثان أسلوب االحندار إىل  القيمة السوقية
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جة يف سوق األوراق املالية املتعدد لتحليل هذه العالقة. هذه الدراسة كانت شاملة على كل الشركات املدر 
، وتوصلت نتائج هذا التحليل إىل وجود عالقة إجيابية مهمة بني القيمة السوقية 2004 –2000السعودية للفرتة 

  لألسهم ومتغريات الدراسة.
 What Fundamental Factors Drive » بعنوان : )(Hou- Karolyi- Chankho 2006 دراسة -

Global Stock Returns » وهي عبارة عن حبث مقدم إىل Fisher College of Business ، هدفت هذه حيث

الدراسة إىل التعرف على مدى قدرة منوذج تسعري األصول الرأمسالية من توضيح االختالف يف متوسط العوائد 

دولة ، الدراسة متت خالل الفرتة املمتدة  49سهم عادي خمتارة من  26615بلغ حجم العينة  و ،لألسهم العاملية

ببيانات شهرية وباستخدام أسلوب االحندار اخلطي املتعدد ، توصلت الدراسة إىل أنه هناك  2003إىل  1975من 

تأثري إجيايب لكل من الزخم ومعدل نصيب السهم من التدفق النقدي للعمليات التشغيلية على عائد السهم، وأن 

 ــ منوذج تسعري األصول الرأمسالية ترتفع بعد إضافة هذين املتغريين.القدرة التفسريية ل

 The effects of Macroeconomic factors on The » بعنوان)  (Gunsel- Cuker 2007دراسة  -

London Stock Returns » ،وهي عبارة عن حبث مقدم جمللة The Journal of Finance Economics  حيث

إىل  1980اختربت هذه الدراسة منوذج التسعري باملراجحة يف سوق لندن لألوراق املالية خالل الفرتة املمتدة من 

، باستخدام بيانات شهرية الختبار مدى تأثر عائد السهم بـاملتغريات االقتصادية التالية: معدل الفائدة، 1993

لعام لألسعار، الناتج الداخلي اخلام. وذلك باستخدام عالوة اخلطر، سعر الصرف، العرض النقدي، املستوى ا

مصفوفة االرتباط للتعرف على درجة االرتباط بني هذه املتغريات، وكذلك استخدام االحندار اخلطي املتعدد لتقدير 

قة مسامهة كل متغري من املتغريات االقتصادية السابقة يف التأثري على عائد السهم، وتوصلت الدراسة إىل وجود عال

ذات داللة معنوية بني كل املتغريات االقتصادية السابقة وعائد السهم ولكن هذه العالقة ختتلف من متغري إىل 

 آخر ومن قطاع إىل آخر.

بعنوان "سوق السهم السعودية هل هناك عالوات كبرية؟" وهي عبارة عن  ):2015دراسة الخريف ( -

 Fama & Frenchهذه الدراسة هي عبارة على اختبار لنموذج  ،ورقة عمل مقدمة ملؤسسة النقد العريب السعودي

مخاسي العوامل على سوق األسهم السعودية، حيث اخترب إمكانية وجود عالوات كبرية للعوائد مرتبطة مبتغريات 

إليها  الزخم، القيمة، عائد توزيع األرباح. والنتائج املتوصل احلجم، وهي : التذبذب، Fama & Frenchمنوذخ 

 1999تؤكد وجود عالوات كبرية يف سوق األسهم السعودية جلميع العوامل قيد البحث خالل الفرتة من جانفي 

  .2014إىل ديسمرب 
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حاولت متيزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كو�ا  مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

للمخاطر النظامية مع معامالت عوامل  βكما أ�ا أدرجت معامل   ،لعالوة خماطر السهم فسرةدراسة العوامل امل

: سيولة السهم، رحبية السهم، القيمة متثلت يفعالوة خماطر السهم  هلا القدرة على تفسريأخرى ارتأت الباحثة أن 

 امتدت حديثة مقارنة بالدراسات السابقة كما أن هذه الدراسة غطت  السوقية /القيمة الدفرتية، ومضاعف الرحبية.

سواق مالية هي: سوق األسهم السعودي، سوق قطر لألوراق أ ة، ومشلت مخس2017إىل جوان  2013من جانفي 

 ، البورصة املصرية.لألوراق املالية األردنسوق  ،لألوراق املالية البحرينسوق  ،املالية

 تقسيم الدراسة:

 فصول هي كاآليت: أربعةأجل اإلملام جبميع جوانب املوضوع مت تقسيم هذه الدراسة إىل  من

، من خالل ذكر أنواعها تقدمي إطار عام ملفهوم املخاطر مع الرتكيز علي املخاطر املاليةبفيه  قمنا الفصل األول:

 .ومصادرها وطرق تقييمها

ا النظرية املالية احلديثة واملستخدمة يف تقييم األصول املالية أهم النماذج اليت جاءت هب فصلنا فيه الفصل الثاني:

تسعري األصول الرأمسالية، منوذج التسعري باملراجحة، ومنوذج فاما وفرنش متعدد العوامل،  واملتمثلة أساسا يف: منوذج

 ومناذج املالية السلوكية احلديثة.

فيه إىل األسواق املالية العربية من نشأهتا وتطورها، خصائصها، مع الرتكيز على حتليل  تطرقنا الفصل الثالث:

حيث يعترب هذا  املخاطر املصاحبة لإلستثمار فيها، وكذلك حتليل أداء هذه األسواق يف الفرتة حمل الدراسة.

 .للدراسة التطبيقية الفصل متهيد

ج لتقييم األصول املالية يتوافق مع خصوصيات األسواق املالية اقرتاح منوذ بهذا الفصل  يف قمنا الفصل الرابع:

منوذج تسعري األصول الرأمسالية حيث مت إضافة بعض املؤشرات املالية على اشتقت فكرة هذا النموذج بناءا العربية، 

األصول اليت تعرب عن بعض خماطر االستثمار يف هذه األسواق إىل املخاطر املنتظمة اليت قدمها منوذج تسعري 

، البحرين، قطر، ملقيدة يف أسواق كل من: السعوديةهذا النموذج على عينة من األسهم اقمنا بتقدير الرأمسالية، و 

ومقارنته مع منوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي، من أجل الكشف عن اجيابيات النموذج مصر، األردن، 

 . دروسةسواق املالية املاملقرتح يف تقييم األصول املالية املتداولة يف األ
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 صعوبات الدراسة: 

 لدى إعداد هذه الدراسة، واجهت الباحثة صعوبتني رئيسيتني مها: 

عدم وجود دراسات سابقة قدمت مناذج لتقييم األصول املالية متوافقة مع خصوصية األسواق املالية  •

اليت جاءت هبا النظرية املالية  العربية، وكل ما هو موجود من دراسات عبارة عن إعادة اختبار للنماذج

أو دراسة ألثر بعض سواق املالية املتقدمة، اليت طورت خصيصا لتناسب األهذه األخرية  ،احلديثة

 املتغريات على أسعار أو عوائد األسهم املدرجة يف األسواق املالية العربية؛

ا يف النموذج، مما جعل عدم التمكن من احلصول على كل البيانات اليت كانت الباحثة تود إدراجه •

 البحث مقيد بالبيانات املتاحة.



   

   

   الفصل األول:الفصل األول:الفصل األول:
   إطار نظري لمفهوم وتقدير المخاطرةإطار نظري لمفهوم وتقدير المخاطرةإطار نظري لمفهوم وتقدير المخاطرة
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 تمهيد:

 

يتوقف قرار االستثمار يف األسواق املالية على عالقة املبادلة بني العائد واملخاطر، فكلما زادت توجهات 

املخاطر من ظروف عدم التأكد بشأن املستثمر حنو تعظيم العوائد ارتفعت درجة املخاطر اليت يتعرض هلا، وتنشأ هذه 

األوضاع املستقبلية واليت تكون مالزمة أكثر لالستثمارات املالية، فعند اختاذ أي قرار فيما خيص التعامل باألصول 

املالية، جند العديد  من درجات املخاطرة احمليطة به، وبالتايل فإن اختاذ القرار املناسب من طرف املستثمر يوجب عليه 

ن على دراية ووعي كافيني بطبيعة املخاطر، وطرق تقديرها، وكيف تؤثر هذه األخرية على قيمة األصول أن يكو 

املتداولة. هلذا ارتأينا أن نتطرق يف هذا الفصل إىل إبراز مفهوم املخاطرة مع الرتكيز على املخاطر اليت تتعرض هلا 

املخاطرة، لنصل آخر هذا الفصل إىل عرض منوذج  األسواق املالية، باإلضافة إىل وصف الطرق اإلحصائية لقياس

 السوق الذي يعترب أول منوذج وضع ألجل تقدير خماطر االستثمار يف األصول املالية.

 وهذا من خالل املباحث التالية:

 مفاهيم أساسية حول املخاطر من منظور اقتصادي المبحث األول:

 سواق املاليةاملخاطر احمليطة باالستثمار يف األالمبحث الثاني: 

 التنويع وختفيض خماطر االستثمار يف السوق املايل المبحث الثالث:
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 من منظور اقتصاديمخاطر المفاهيم أساسية حول : المبحث األول

يواجه اإلنسان يف حياته العديد من القرارات اليت جيب أن يتخذها واليت تكون متالزمة مع عدم التأكد من 

نتائجه فيما معرفة يصعب  هو قراريف أحد اجملاالت االستثمارية املتاحة  موالاألاستثمار  فقرار، نتائج هذه القرارات

من التقدم اهلائل يف اإلمكانات اخلاصة بالتنبؤ العلمي الدقيق إال  على الرغمو  خسارة.أو  ربح إذا كان سوف حيقق

مما خيلق ، متأكد من النتيجة النهائية لذلك القرارحيث يكون غري ، يل القلق الذي يالزم متخذ القرارأن هذا لن يز 

إبراز إىل  تطرق من خالل هذا املبحثنسوف لذا  لديه حالة معنوية توصف بأ�ا اخلطر الذي يالزم متخذ القرار.

 مع الرتكيز على املخاطر املالية وخمتلف طرق تقديرها.، وتصنيفاهتامفهوم املخاطرة وحتديد خمتلف أنواعها 

 مفهوم المخاطرة وتصنيفاتها: األول المطلب

، نتائج مضللة وغري دقيقة يف جمال اختاذ القراراتإىل  افرتاض حالة التأكد التام هو أمر غري واقعي يؤدي إن

والختاذ قرارات يف ظل ، تباين يف عوائدهالإىل  مما يؤدي، مستقبلية غري مؤكدةروف ظإىل  ألن أي مشروع خاضع

أخذ عنصر املخاطرة بعني البد من ، املعلومات وعدم وجود رؤية واضحة للمستقبل ظروف تتميز بعدم كفاية

مع ذكر أهم تصنيفاهتا ، حتديد مفهوم املخاطرة، لذا سوف نتناول من خالل حمتويات هذا املطلب، االعتبار

 .وتقنيات التعامل معها

 المخاطرة مفهومالفرع األول: 

جيب أن نذكر أنه هناك عدة مصطلحات تستخدم عادة كمرتادفات ، سرد أهم التعريفات اخلاصة باملخاطرة قبل

، حصول خسارةإىل  فاخلطر هو كل حدث مستقبلي يؤدي. Riskواملخاطرة ، Hazardواجملازفة ، Perilهي اخلطر 

اجملازفة فهي احلالة اليت يزيد فيها احتمال حتقيق خسارة كأن نستثمر يف  مبعىن أن اخلطر هو سبب وقوع اخلسارة. أما

واملخاطرة هو املصطلح املقصود يف ، أما املخاطرة فهي احتمال وقوع أمر غري مؤكد الوقوع، سهم شركة واحدة فقط

 دراستنا هذه.

 أوال: تعريف المخاطرة

 .شيوعاالتعاريف  ذكر أكثرحناول فيما يلي و ، اختلفت أراء الكتاب والدارسني يف تعريفهم للمخاطرة

 التعريف األول:
وبشكل أكثر  ،وضع يف العامل الواقعي يوجد فيه تعرض لوضع معاكسأو  املخاطرة على أ�ا ضرف تعرف

 )1(.معاكس عن نتيجة املرغوبة، املتوقعة أو املأمولة رافاحنكون فيها إمكانية أن حيدث تحتديدا يقصد باملخاطرة حالة 

 .16، ص 2007طارق عبد العال محاد، إدارة املخاطر، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  - )1(
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  :ثانيالتعريف ال 
وما يرتتب عليها من ظهور حاالت عدم  ه،تالزم الشخص عند اختاذ قرارات حالة معنويةأو  ظاهرةاملخاطرة هي 

 )1(.التأكد من نتائج تلك القرارات اليت يتخذها هذا الشخص بالنسبة ملوضوع معني
  :ثالثالتعريف ال

ويقوم هذا التعريف على مصطلح "عدم التأكد" الذي ال ، عدم التأكد من وقوع خسارة معينة املخاطرة هي  

الناشئة  نتائجلتوقف على التقدير الشخصي لييف كثري من األحيان بطريقة موضوعية بل كمي ضع للقياس بشكل  خي

 )2(موقف معني. عن

  :رابعالتعريف ال

 )3(يف املستقبل.حتدث هي أحداث غري مرئية وغري مرغوبة  ةاملخاطر 

 ما يلي: السابقة ميكن استخالص اريفومبراجعة التع

 ؛بأحداث مستقبليةمرتبطة تكون املخاطرة  •

 ؛متالزمة مع عدم التأكدتكون املخاطرة  •

 .مبعىن أ�ا تؤدي حلدوث وضع غري مرغوب فيه، املخاطرة مرتبطة باحتمال وقوع نتيجة عكسية ملا هو متوقع •

 عدم التأكد وعالقته بالمخاطرة:ثانيا: 

مرتادفني ارتأينا أن كنظرا للتداخل بني مصطلحي عدم التأكد واملخاطرة حيث يستخدمان يف معظم األحيان  

 نوضح معىن كل منهما:

التأكد الذي  عكس، احلالة اليت يكون فيها متخذ القرار فاقد املعرفة ملا سيحدث يف املستقبل هوعدم التأكد 

لكن عدم التأكد ال يعين بالضرورة وجود  التأكد.رة متضمنة لعدم فاملخاط، يقني بشأن موقف معنيأو  اعنهو اقت

   )4( .خماطرة

ويستخدم مصطلح املخاطرة عندما يكون احتمال حدوث خمتلف النتائج معروف مسبقا مثل ظهور أحد 

الذايت يم يوجهي العملة عند إلقائها بينما يستخدم عدم التأكد عندما تكون احتمالية حدوث احلدث خاضعة للتق

عدم التأكد وكلما و املشروعات كل من املخاطرة  ةف دراسنويكت، ارهتاسخأو  مثل احتمال كسب دعوى قضائية

)1( - Roncallli T., la Gestion des Risques Financiers, Economica, Paris, 2009, p 25. 
 .20، ص 2007أسامة عزمي سالم، شقريي نوري موسى، إدارة اخلطر والتأمني، دار احلامد، عمان،  - )2(
 .8، ص 2009خالد وهيب الراوي، إدارة املخاطر املالية، دار املسرية، عمان،  - )3(

(4)-  Bodie Z., Merton R., Finance, Pearson, Paris, 2007, p 291. 
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ازدياد درجة املخاطرة ألن املخاطرة متثل حالة عدم التأكد اخلاصة إىل  كلما أدى ذلك  التأكددرجة عدم  تازداد

 )1(املتوقع. بتحقيق العائد

  المخاطرةات فنيتصالفرع الثاني: 

 قرارات موضوعيةإىل  جتنبها والوصولمن ن تصنيف املخاطر ومعرفة مصادرها من شأنه أن ميكن متخذ القرار إ

 لذلك ارتأينا أن نذكر أهم تصنيفات املخاطرة فيما يلي:، بشأ�ا

 مخاطر األعمالالمخاطر المالية و أوال: 

وبذلك  ،يتلفأو  وأصل (أو توقع دخل) قد يفقدتتضمن املخاطر املالية العالقة بني فرد (أو منظمة) 

أن شخصا ما سوف يتأثر  فالعنصر األول يف املخاطرة املالية هو، أساسية عناصرثالث فاملخاطرة املالية تتضمن 

العنصران الثاين والثالث يف اخلسارة املالية فهما الشيء ذو القيمة واخلطر الذي ميكن أن ، ما أما حبدوث حدث

 )2(. فالفرد الذي ال ميلك شيئا ذا قيمة ال يواجه أي خماطرة مالية.ذي القيمةلشيء اخسارة  أو يسبب فقد

 ؛يشمل هذا النوعو عن الفشل يف النشاط الداخلي وإجراءات الرقابة.  تعين اخلسارة الناجتةأما خماطر األعمال ف

فاملؤسسة إما أن حتقق ، عادة فرصة للربحوال يتضمن ، املتولدة من العمليات اليومية للمؤسسة تشغيليةاملخاطر ال

من املهم لإلدارة العليا ف، وجود أي تغيري وعدم ظهور أية خسائر للعمليات ال يعين عدم، خسارة وإما ال حتققها

 )3(.عمالحتليل خماطر األو لتأكد من وجود برنامج لتقومي ا

 ستاتيكيةالمخاطر االو  الديناميكيةالمخاطر  ثانيا:

 .ستاتيكيةاخماطر و  خماطر ديناميكيةإىل  املصادر اليت تقسمها العام يف مصادر املخاطرة هيالفرق الثاين 

، ويقصد باملخاطر الديناميكية تلك املخاطر الناشئة من حدوث تغريات يف االقتصاد المخاطر الدينامكية: -1

املنافسون ، الصناعة، كاالقتصاد، البيئة اخلارجيةاجملموعة األوىل هي عوامل ، وتنشأ من جمموعتني من العوامل

احلد منها لذا فإ�ا ستحدث اخلسارة أو  والتغريات اليت تطرأ على هذه العوامل ال ميكن السيطرة عليها، واملستهلكون

تتخذ قرارات  شأةإدارة كل منف، ة داخل املنشأةر داقرارات اإلباصة اخل أما اجملموعة الثانية فهي العوامل املالية للمنشأة.

فإذا نتج عن هذه القرارات توفري سلع ، ما مت إنتاجه تسوقوكيف ، وكيف متول اإلنتاج، وكيف تنتجه، بشأن ما تنتجه

 .213 - 212، ص 2008، عمان، تقييم القرارات االستثمارية، اليازوري، جالل كداوي - )1(
 .24مرجع سابق، ص  ،طارق عبد العال محاد - )2(
 .334، ص2010، 07، جملة الباحث، جامعة بسكرة، العدد "اسرتاتيجيات إدارة املخاطر يف املعامالت املالية"بلعزوز بن علي،  - )3(
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 خسارة. حتققحتقق املنشأة أرباحا أما إذا مل حتدث ذلك فإن املنشأة قد  فسوف كاف  بسعرالسوق  يقبلهاوخدمات 

 )1(.جملتمع على املدى الطويل حيث أ�ا تعيد ختصص املوارد يف اجملتمعواملخاطر الديناميكية تفيد يف العادة ا

فإذا متكنا من ، ريات يف االقتصاديحىت لو مل حتدث تغ ستحدثتضمن اخلسائر اليت تو  المخاطر االستاتيكية: -2

وعلى  ،األفراد اآلخرينتثبيت العوامل االقتصادية مجيعها فهذه املخاطر سوف تقع نتيجة أخطار الطبيعة وعدم نزاهة 

وتتضمن هذه املخاطر ، خالف املخاطر الديناميكية ال تكون املخاطر االستاتيكية مصدر للكسب بالنسبة للمجتمع

 )2(حدوث تغيري يف ملكيته.أو  إما تدمري األصل

 المخاطر المضاربية والمخاطر الصافيةثالثا: 

 اقتصاديةأو  ارة ماليةهي ذلك النوع من األخطار اليت ينتج عن مسبباهتا خس

، وتسمى أحيانا باألخطار التجارية وهذه األخطار قد تكون نتيجتها إما الربح وإما اخلسارة خطار المضاربة:ألا -1

على  نتيجتهامد تتنجم عنها خسائر وتعأو  مثال ذلك خماطر االستثمار يف املشاريع التجارية فقد تتحقق منها أرباح

ا أخطار املضاربة على األسهم فاملستثمر يهب التنبؤ هبا ومن األمثلة علعسوق قد يصالجمموعة عوامل تتحكم يف 

قد ميىن خبسارة كبرية إذا أو  قق رحبا كبريا إذا ارتفع سعر هذه األسهمحياملضارب الذي يشرتي أسهم شركة معينة قد 

 )3(اخنفض سعر هذه األسهم.

عدم اخلسارة مثال ذلك عند حدوث أو  تيجتها إما اخلسارةوهي تلك األخطار اليت تكون ن األخطار الصافية: -2

ومن اجلدير بالذكر  اخلطر فإن النتيجة تكون وقوع اخلسارة وعند عدم حدوثه فإن النتيجة تكون عدم وجود اخلسارة.

مستثمر نتيجة الخنفاض أسعار  أن أخطار املضاربة قد تعود بالفائدة على اجملتمع بعكس األخطار الصافية. فخسارة

بينما خسارة مصنع بفعل احلريق يعين خسارة لصاحب املصنع وكذلك ، رملستثمر آخربح الية قد تعين املاألوراق 

 )4(خسارة للمجتمع.

، احلديثة يف النظرية املالية النماذجوهذا هو التصنيف الذي تعتمد عليه  المخاطر العامة والمخاطر الخاصة:رابعا: 

 )5(جمموعتني مها:إىل  يتم تقسيم املخاطر اليت تتعرض هلا املنشأة حيث

على جمموعة كبرية من أو  اليت تؤثر على اقتصاد البلد بشكل عام خاطروهي تلك امل :عامةال مخاطرال -1

كما أن   ،ة العالية تؤثر على اجملتمع بأكملهلمعدالت البطاأو  املرتفعة ت التضخمفمعدال، األشخاص يف اجملتمع

 .25طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص  - )1(
 .26-24املرجع السابق، ص  - )2(
 .26أسامة عزمي سالم، شقريي نوري موسى، مرجع سابق، ص  - )3(
 .27املرجع السابق، ص  -)4(
 .2016مركز املتخصصة للتدريب واالستشارات، الدوحة، قطر، فيفري  حماضرة مقدمة إىل ،"تنمية مهارات املديرين يف إدارة املخاطر املالية"صالح احلبوب،  - )5(
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ل والفيضانات تعترب من األخطار العامة ألنه يف حال حدوثها فإنه ينتج عنها خسائر كبرية ز الكوارث الطبيعية كالزال

 تؤثر على اقتصاد البالد وعلى جمموعة كبرية من األشخاص يف اجملتمع.

تلك املنشأة. وميكن  نتيجة خلصائص وظروف، تواجه منشأة معينةاليت  خاطروهي تلك املالمخاطر الخاصة:  -2

 .التنويع اسرتاتيجيةجتنب تلك املخاطر باالعتماد على أو  ختفيض

 تقنيات التعامل مع المخاطرالفرع الثالث: 

ومع كل خماطرة جديدة حاول األفراد ابتكار طريقة ، نوع والتعقيدتعرب الزمن من ناحية الر ت املخاطداز  لقد

 هذه التقنيات فيما يلي:ميكن إمجال ، والسيطرة عليها، التفاديه

  تقليص المخاطرأوال: 

ويتم ذلك من خالل تقليل حجم االستثمارات اليت ، يعترب تقليص املخاطرة من أهم تقنيات التعامل معها

كما ميكن تقليص ،  بعملة معينةأو  كتقليل حجم استثماراته طويلة األجلتواجه خطرا معينا ال حيب املستثمر حتمله  

أل�ا تتيح هلم فرصة كاستثمار األفراد ألمواهلم يف صناديق االستثمار ،  باالشرتاك مع اآلخرين يف حتملهااملخاطر 

  )1(االشرتاك مع عدد كبري من أمثاهلم وهم املسامهون يف الصندوق.

  تجنب المخاطرة:ثانيا: 

فقد يرفض  وكمثال على ذلك الدخول يف بعض النشاطات من أجل جتنب خماطرها بتجنبوهو قرار إرادي 

، معينة خسارة مواجهة يف الرغبة عدم نتيجة ذلك وينشأ، معني خطر قبول يف بعض احلاالت  املؤسسةأو  الفرد

 عن البنك امتناع، أو خطورة أقل آخر ادخاري وعاء وتفضيل معني ادخاري وعاء يف االستثمار جتنبوكمثال عليها 

 األجل طويلة املالية األوراق يف االستثمار عدم، أو االئتمانية املخاطر لتجنب وذلك املخاطر مرتفعة القروض منح

 )2(.الفائدة أسعار خماطر لتجنب

األرباح اليت كان أو  احلرمان من الفوائدإىل  نفس الوقت يفإن  التجنب يبدو حال جلميع املخاطر لكنه يؤدي 

 تقدميأو  سلع إنتاج من حرمان اجملتمعإىل  أنه يؤديكما ،  جتنبه نشاط الذي متالمن املمكن احلصول عليها من 

  )3( .اخلسارة من اخلوفأو  املهنية املسؤولية لتجنب معينة خدمات

 

 صالح احلبوب، مرجع سابق. - )1(
 .335بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص  )2(

(3) - Bodie Z., Merton R., Op.Cit, p 300. 

                                                   



 إطار نظري ملفهوم وتقدير املخاطرة                                                              الفصل ألاول                        

7 

 تحويل المخاطرةثالثا: 

وتعترب الوسيلة الشائعة ، عملية النقل عن طريق العقود تتم مالطرف آخر وعادة  هاحتويل املخاطرة يعين نقلإن 

من  ففخسارة يف الوقت الراهن متمثلة يف عالوة التأمني لكنها ختإىل  ؤديتاليت ، عقود التأمنييف حتويل اخلطر هي 

 )1(كلفة اخلسائر املستقبلية.تؤول إليه تحالة عدم التأكد عما س

 االحتفاظ بالمخاطرة (احتجاز المخاطرة)رابعا: 

املخاطر غري  حالةيف  إتباعهايتم  االسرتاتيجيةهذه ، عند حدوثها قبول املخاطر وحتمل خسائرها ونعين هبا  

أكرب من إمجايل اخلسائر  ضدهاالتأمني أو  فيها تكلفة جتنبها واليت تكوناملتوقعة وكذلك يف حالة املخاطر الصغرية 

 )2(الناجتة عن املخاطر ذاهتا.

 المخاطر المالية. اهيةمالمطلب الثاني: 

عوائد لتحقيق  ضروريبصورة صحيحة أمر  يف السوق املايل االستثمارقدرة على فهم وقياس وإدارة خماطر ال إن

لنظرية احملفظة  Harry Markowitzإال أن فهم هذا املوضوع مل يتحقق وجيسد على أرض الواقع إال بتقدمي ، مالئمة

ري جوهري يف فهمنا يومنذ ذلك الوقت فقد حصل تغ اليت ربط فيها بني عوائد وخماطر االستثمار.، 1952املالية سنة 

مفهوم خماطر إىل  االستثمار من أجل الوصولأوىل يف إبراز مفهوم العائد على لذا سنبدأ كخطوة  االستثمار.ملخاطر 

 .االستثمار

 مفهوم العائد وطرق قياسهالفرع األول: 

يقاس هذا الثمن و ، عن املقابل املادي الذي يتحصل عليه املستثمر نظري حتملة للمخاطر املختلفةيعرب العائد 

 هبا من خالل هذا الفرع. اإلملاماملادي من خالل معدالت العائد واليت تأخذ عدة مستويات حناول 

 أوال: تعريف العائد

 ذكر أمهها فيما يلي:  ميكن هناك عدة تعاريف للعائد

 التعريف األول:

وهذا يعين أن العائد هو ، حمددةالنامجة عن االستثمار خالل فرتة زمنية  العائد عبارة عن جمموع املكاسب

 )3(.تعظيم الثروةإىل  والذي يؤدي، رأس املال األصليإىل  مقدار األموال املضافة

 .23، ص 2018، ترمجة عاصم سيد عبد الفتاح، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، -النماذج والتحليالت –إدوارد أندرسون، إدارة خماطر األعمال  -)1(
(2)- Bodie  Z., Merton R., Op.Cit, p 300.  

 .61، ص2010، عماندريد كامل آل شبيب، إدارة احملافظ االستثمارية، دار املسرية،  - )3(
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 التعريف الثاني:

ولكن ، مطلقةبشكل مبالغ  يكون العائدوعادة ما ، هو صايف الدخل الناتج عن عملية استثمار األموال

 )1(.على فعالية االستثمار من عدمه معدالت العائد هي اليت ميكن من خالهلا احلكم

 التعريف الثالث:

أي أنه املقابل ، احلصول عليه يف املستقبل نظري استثماره ألموالهإىل  العائد هو املقابل الذي يطمح املستثمر

  )2(املادي الناتج عن التخلي عن أمواله يف الوقت احلاضر من خالل استثمارها لفرتة زمنية مستقبلية.

: العائد هو مقدار الزيادة يف ثروة الشخص ايلهذه التعاريف ميكن اخلروج بالتعريف الشامل التمن خالل 

الناتج عن التضحية مببالغ مالية مؤكدة يف سبيل احلصول على مبالغ مالية أكرب يف املستقبل تعوضه عن خماطر عدم 

 التأكد املرتبطة هبا.  

 العائد صنيفاتثانيا: ت

 هي: معدالت للعائد ثالثةجيب التمييز بني  عند احلديث عن العائد

وهو عبارة عن املكاسب (أو اخلسائر) الكلية اليت حيصل عليها املستثمر  المتحقق): (أو يمعدل العائد الفعل -1

وبالتايل ميكن  )3(.قيمة التدفقات النقدية املتأتية خالل فرتة اقتنائهبيتمثل العائد الفعلي و ، خالل فرتة معينة من الزمن

 االستنتاج أن العائد املتحقق لألصل املايل هو إمجايل األرباح (أو اخلسائر) الناجتة عن تغري قيمة األصل املايل. 

  )4(:خسائر األصل املايل من خالل مصدرين مهاأو  وتنتج أرباح

 يل.املاقيمة األصل  تغري اخلسائر الناجتة عنأو  وهي تلك األرباح ؛اخلسائر الرأمساليةأو  األرباح •

 املوزعة على ذلك األصل خالل فرتة االحتفاظ به. األرباح •

 )5(وذلك من خالل تطبيق املعادلة التالية:، د كنسبة مئوية من قيمة االستثمارعن العائ ربويع

ri=
𝑝𝑖𝑡-𝑝𝑖𝑡−1+𝑐𝑖𝑡

𝑝𝑖𝑡−1
 

Pit   سعر األصل :i  يف �اية الفرتةt. 

 .413، ص 2007، عمان، املناهج، اإلدارة املاليةحممد علي إبراهيم العامري،  - )1(
 .48، ص 2009، عمان، دار الثقافة، إدارة االستثمار، قاسم نايف علون - )2(

(3)  - Bodie  Z., Merton R., Op.Cit, p 269. 
(4) - Idem. 
(5) - Goffin R., Principes de Finance Modrne, Economica, Paris, 2001, p 42. 
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Pit-1 سعر األصل :i يف �اية الفرتةt-1. 

Citاملتحصل عليه من األصل  النقديق ف: التدi  خالل الفرتةt. 

أي ذلك العائد الذي يتم حسابه عند حتديد كافة ، إن هذه املعادلة تعرب عن العائد املتحقق لألصل املايل

وكذلك بالنسبة ، معروفعناصر املعادلة. فالسعر يف بداية االستثمار معروف والسعر يف �اية االستثمار أيضا 

 النقدية املتحصل عليها فهي معروفة ومتحققة فعال. توزيعاتلل

. وباملفهوم العام له حلصول عليه يف املستقبلاوهو معدل العائد الذي يتوقع املستثمرون  :العائد المتوقعمعدل  -2

قارن مع معدل العائد يإذ ، اختاذ القراراتية كبرية يف . وهلذا املعدل أمهملعدالت العائد املتحققة وسط احلسايبالهو 

 كون االستثمار إجيايب ومقبول.ياملتوقع عن معدل العائد املطلوب وعندما يزيد معدل العائد ، املطلوب

م متوقعة وليست فعلية وعليه فإن معادلة العائد املتوقع تصاغ  قيالعائد املتوقع ذات  قياسكون عناصر معادلة ت

 )1(كما يلي:

𝑟𝚤� =
𝑝𝚤𝑡�–𝑝𝑖𝑡−1 + �̂�𝑖𝑡

𝑝𝑖𝑡−1
 

 ^حيث متيز املتغريات املتوقعة إشارة

والتوزيع االحتمايل هو ، للعائد املتوقع ايلحتماعائد من خالل تطوير توزيع للوتتم عادة حتديد القيمة املتوقعة 

 )2(واملوزنة باحتماالت حدوثها. توقعةبياين عن املخرجات املأو  تعبري رياضي

 نحبيث يكو ، على العوائد التارخيية لألصل املايل تعتمد األوىل، التوزيع االحتمايل بطريقتني وميكن تطوير هذا

الطريقة الثانية على تطوير توزيع احتمايل  العائد املتوقع هلذا األصل عبارة عن الوسط احلسايب لعوائده التارخيية. وتعتمد

 للعائد املتوقع يف ظل أوضاع اقتصادية خمتلفة وذلك بعد حتليل البيانات املتعلقة باألصل املايل.

حيث يعترب الوسط احلسايب تقديرا غري متحيز ملعلمة اجملتمع إال أن مشكلتها ، باملوضوعية متتاز الطريقة األوىل

وال ميكن اجلزم بأن العوائد التارخيية ستستمر بالتحقق ، املايل حيدث يف عامل سريع التغيري تكمن يف أن االستثمار

إال ، أما الطريقة الثانية فهي متتاز بالواقعية وأخذ التطورات احلالية واملستقبلية بعني االعتبار، بنفس املعدالت السابقة

  ووضع توقعات.ني مهرة يف إجراء حتليالت خمتصإىل  أ�ا تعتمد على احلكم الشخصي للمقدر وهي حباجة

(1) - Rassi F., L’évaluation des actifs financiers et la relation risque-rendement, presses de l’Université du Québec, 
Québec , 2010 , p 04. 

 .40ص ، 2003، التمويل اإلداري، اجلزء الثاين، تعريب عدنان داغستاين، أمحد نبيل عبد اهلادي، دار املريخ، الرياض، هام، فرويد وينستونينغأوجني بر  - )2(
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وميكن التعبري ، أخذها التوزيع االحتمايليم املتغريات اليت قيعترب العائد املتوقع وسطا حسابيا ليويف كل األحوال 

 )1(عن ذلك رياضيا على النحو التايل:

𝑟𝚤 � = 𝑝1 𝑟1 +  𝑝2𝑟2 + … + 𝑝𝑛𝑟2 

 مبعىن:

𝑟𝚤 � = �𝑝𝑖 𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 حيث:

𝑟ı�  : املتوقع.العائد 

pi  : أن يأخذ العائد املتوقع قيمة معينة.احتمال 

ri  :املتغري  القيم اليت يأخذهاr .والذي ميثل العائد يف حاالت خمتلفة 

ملستثمرون عند استثمار أمواهلم تعويضا عن التأجيل اطلبه يهو معدل العائد الذي  معدل العائد المطلوب: -3

 .واملخاطرة ملصاحبة لذلك االستثمار، األموالايل الستهالك هذه حلا

أو  رتتب عليه تقدير القيمة احلقيقية هلا وحيسبيإذ ، إن هذا املؤشر هو اهلدف لعموم املستثمرين يف األسهم 

إىل عالوة خماطرة  ∗من املخاطرة ايلالعادية من إضافة معدل العائد اخليقدر معدل العائد املطلوب لالستثمار باألسهم 

 )2(خلاصة بالسهم عينه+ خماطر السوق.اخاطر املهم املتمثلة يف الس

م األصول ييسنتناول يف الفصل املقبل بالتفصيل كيفية حساب معدل العائد املطلوب ألنه أساس مناذج تق

 .األطروحةالرأمسالية اليت متثل موضوع هذه 

 مفهوم المخاطر الماليةالفرع الثاني: 

باعتبارها األساس ، وكذا حتديد خمتلف أنواعها، تعريف املخاطر املاليةإىل  الفرعحمتويات هذا �دف من خالل 

 واليت تعترب موضوع دراستنا يف هذه األطروحة. ، ييم األصول املالية احلديثةمناذج تق الذي بنيت عليه خمتلف

 .40، مرجع سابق، ص هام، فرويد وينستوننغأوجني بري - )1(
ملخاطرة هلذه االستثمارات إذ معدل العائد اخلايل من املخاطرة هو سعر الفائدة على االستثمارات احلكومية قصرية األجل، واألكثر شيوعا فيها سندات اخلزينة فتنعدم ا ∗

 خلايل من املخاطرة.يتساوى معدل العائد املتوقع مع معدل العائد املتحقق منها . وهلذا فإن معدل العائد عليها يسمى معدل العائد ا
(2) - Rassi F., Op.Cit, p 14.  
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 أوال: تعريف المخاطر المالية

  التعاريف اخلاصة باملخاطرة املالية فيما يلي: ميكن تقدمي أهم

 التعريف األول:

فخالل فرتة االحتفاظ باألصل املايل ، العوائد الفعلية عن تلك املتوقعة تشتتإن أصل املخاطرة املالية هي 

 )1(.كون العوائد احلقيقية جد خمتلفة عن تلك املتوقعةتميكن أن 

 التعريف الثاني:

هي ابتعاد قيم ، أو مارات املاليةثية من االستتلب العوائد املستقبلية املتأقا احتمال تتعرف املخاطرة على أ�

 )2(.املتغري عن وسطه احلسايب

  التعريف الثالث:

هي حالة عدم انتظام ، أو حتقق خسائر رأمسالية حتمالاأو  لية احتمالية عدم حتقيق عائداملخاطر املا ينتع

 )3(.العوائد

 التعريف الرابع:

  )4(ملنشأة.باقيمة ثروة املسامهني  الكلي احملتمل يفأو  زئيالفقد اجل

 عنصرين مهمني مها:ريف على اجتمع هذه التع

 ؛التأكد احمليط بالظروف املستقبليةعدم العوائد املتوقعة عن العوائد احملققة بسبب  تشتت •

 ثروة املسامهني).االخنفاض يف اخنفاض قيمة األصول املالية ( التهديد األساسي الذي ينتج عن املخاطر املالية هو •

  المخاطر المالية تصنيفثانيا: 

خماطر إىل  فظةا يتماشى مع احملمب هاتصنيفميكن  خالل الطرح السابق املتعلق بتعريف املخاطر املالية من 

 من ونوجز هذين النوعني، ارات املاليةاالستثم ييمف الذي يعتمد عليه يف تقنيوهو التنص، نظاميةغري النظامية وخماطر 

 املخاطر فيما يلي:

(1) - Damodaran A., finanace d’entreprise,de boeck, Bruxelles, 2006, p 222.        
 .420حممد علي إبراهيم العامري، مرجع سابق، ص  - )2(
 .61قاسم نايف علوان، مرجع سابق، ص  - )3(
 صالح احلبوب، مرجع سابق. - )4(
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عوامل تؤثر على السوق   بسبباألصل املايل  يتعرض له ذياجلزء من املخاطر الو ذلك : وهمنتظمةالمخاطر ال -1

 )1(يطلق عليها أ�ا مصطلح خماطر السوق.   لذلك، ككل

لتباين يف العوائد النامجة عن الظروف االقتصادية العامة. ويف اأو  وميكن تعريفها أيضا على أ�ا مقدار التقلب

حتاشيها ولكن أو  جتنبهااليت ال ميكن  نتظمةإطار االستثمار باألوراق املالية يكون التأكيد األكرب على املخاطر امل

األسهم املتداولة يف هو لكون تأثريها يشمل عموم  نتظمةوأن السبب وراء االهتمام باملخاطرة امل، منها فيفخميكن الت

  )2(.االقتصادية العامة البيئةأو  ولكن بدرجات متفاوتة وهلذا توصف بأ�ا خماطرة النظام االقتصادي، سوق املاليةال

 من عدة مصادر نوجزها فيما يلي:نتظمة وتنشأ املخاطر امل

وهي التغريات اليت حتدث يف عوائد األصول املالية نتيجة حتركات أسعار الفائدة فإذا  مخاطر أسعار الفائدة : •

 أسعار األوراق املالية يف اجتاه معاكس لعدة أسباب نذكر أمهها : تسوق حتركالما ارتفعت أسعار الفائدة يف 

  ما ارتفع ل(ك األصول املالية تقييمأن أسعار الفائدة هي مؤشرات ملعدالت اخلصم اليت تستخدم يف

 ؛)املايل صلينخفض سعر األ معدل اخلصم

 سبب أن املستثمر يفضل بيع هذه األصول باخنفاض أسعارها إىل  ملالية يؤديزيادة عرض األصول ا

 ؛خماطرة) أقلك (البنواالحتفاظ بثمنها كوديعة يف 

 سيخفض أرباحهاوهذا ما ، زيادة تكلفة رأس املال لدى املنشآتإىل  ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي ،

 اخنفاض أسعار أصوهلا املالية.إىل  تبعيةا يؤدي بالمم

االستثمار املايل نتيجة الناتج على ، للدخل الشرائيةاخنفاض القوة خماطر أ�ا على تعرف و  مخاطر التضخم: •

احلقيقي  . ومنه فإن التضخم يعمل على خفض معدل العائدككل  املتسارع يف مستوى األسعار يف االقتصاد االرتفاع

ويكون هذا التأثري أقوى على االستثمارات يف األصول ذات ، اخنفاض أسعارهاإىل  لالستثمارات املالية مما يؤدي

 )3(ل املتغري كاألسهم العادية.دخمنها على األصول ذات ال مثل السنداتالدخل الثابت 

اخنفاض أسعار إمجايل أو  ارتفاعإىل  يؤديا مم ،نتظمةتسهم تقلبات السوق يف املخاطر امل المخاطر السوقية: •

، االنتعاش، الكساد، املخاطر السوقية تتوقف على عوامل عديدة أمهها: اإلضرابات العامةو  األصول املالية املتداولة.

 )4(االضطرابات السياسية...اخل.

 .63قاسم نايف علوان، مرجع سابق، ص  - )1(
 .423حممد علي إبراهيم العامري، مرجع سابق، ص  - )2(
 .64قاسم نايف علوان، مرجع سابق، ص  - )3(
 .423حممد علي إبراهيم العامري، مرجع سابق، ص  - )4(
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ة دون أشملنيف العوائد النامجة عن الظروف اخلاصة  تباينالأو  وهي مقدار التقلب :لمنتظمةاغير المخاطر  - 2

، صناعة ماأو  منشأة، أو نفرد هبا أصل مايل معنييوتعرف أيضا على أ�ا املخاطر اليت  )1(غريها من املنشآت .

والدعاوى ، املستهلكنيواحلمالت اإلعالنية وتغري أذواق ، واألخطاء اإلدارية، فالتغيريات مثل: اضطرابات العمال

ويكون هذا التباين غري املنتظم مستقال عن العوامل املؤثرة على ، تسبب قابلية عوائد منشأة ما للتباين، القضائية

أو  على منشأة ماة مؤثر ونظرا ألن املخاطر غري املنتظمة حتدث نتيجة لعوامل ، الصناعات واألصول املالية األخرى

 )2(.ةحدو مستقل لكل منشأة على عدد قليل من املنشآت فإنه جيب التنبؤ هبا على حن

 النظامية من عدة مصادر نوجزها فيما يلي:غري وتنشأ املخاطر 

وظهور ، كظهور اخرتاعات جديدة،  ن الصناعاتوهي ظروف خاصة تقع على نوع معني م ة :ظروف الصناع •

وهو ما يرتك ، املواد اخلاموكذلك صعوبة توفري ، لشركات األخرىاعدم قدرة الشركة على منافسة أو ، منافسني جدد

 ومن مث على أسعار أصوهلا املالية .، ثره على أرباح الشركةأ

آثار سلبية على نتائج إىل  واليت تتسبب فيها إدارة منشأة معينة تؤدي، إن القرارات اخلاطئة مخاطر اإلدارة : •

تيجة املعلومات غري دقيقة قد يؤثر على فاختاذ قرارات خاطئة ن، أعمال هذه الشركة ومن مث على العائد على االستثمار

أحد أسباب التغريات يف د عاإلدارة يو  ين مر ثاملست ا بنيميوأيضا االختالف بني املصاحل واألهداف ف، أرباح الشركة

اليت تنتج من موظفي الشركة على العائد  املشاكلأو  اإلدارةتقوم بني أعضاء جملس  اليت املشاكل كما تؤثر،  العوائد

 )3(املتحقق.

ألي شركة مع زيادة استخدامها للديون مقارنة حبقوق  زيد الرفع املايلي :تشغيليال فع المالي والرفعر مخاطر ال •

الفائدة حيث ترفع مصاريف ، ين مع زيادة استخدام املنشأة للرفع املايلوبالتايل فإن عوائد األسهم سوف تتبا، امللكية

زيادة املخاطر احمليطة هبذه املنشأة حيث أي إىل  وهذا ما يؤدي، ادل اخلاصة هباعرفع نقطة التإىل  ثابتة مما يؤديال

وهذا ما سينعكس يف صورة تقلبات يف أسعار ، تقلبات شديدة يف أرباح الشركةإىل  ؤدييسوف  املبيعاتتذبذب يف 

 )4( أصوهلا املالية.

يرتبط بنمط هيكل تكاليف املؤسسة، أي بالوزن النسيب للتكاليف الثابتة التشغيلية يف  فإنه غيليالتش الرفع أما

وهذا الوضع ، لة األسهممح عوائدزيادة يف قابلية تباين  وينتج عن الرفع التشغيلي املرتفع .التكاليف الكلية أو االمجالية

 .424سابق، ص مرجع حممد علي ابراهيم العامري،  – )1(
 .363طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص  - )2(
 .65قاسم نايف علوان، مرجع سابق، ص  - )3(
 .373طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص  - )4(
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ستمر دون نقصان سواء لالحتفاظ باألصول الثابتة ت ينشأ ألن التكاليف املرتفعة ذي يسمى خماطرة الرفع التشغيليال

، رفع املايلالفعل يعادل املنشأة مثلما تزيد من نقطة ي التشغيلي فعوبذلك فإن الر ، رجات املنشأة أم الهبط مستوى خم

 الرفعرباح الناجتة على تقلبات األلالعوائد على األسهم يكون نتيجة  ة تباينليونتيجة لذلك فإن جانبا من قاب

 )1( .يليغشالت

 قياس المخاطرة المطلب الثالث:

وهذا التشتت ناتج عن كما سبق ذكره فإن املخاطرة هي درجة تشتت العوائد عن قيمتها احلقيقية   

لذا يقتضي األمر وضع تصورات ، نظرا لسمة عدم التأكد املرتبطة باملستقبل، االحتماالت املختلفة  للعوائد املستقبلية

بعدها يتم وضع ، أن تكون عليه العوائد املستقبلية وهو ما يسمى بالتوزيع االحتمايل للظروف االقتصاديةملا حيتمل 

،  الحتماالت حدوثها. وختتلف طرق قياس هذا التشتت بني أساليب كمية وأساليب بيانيةتقديرات للعوائد املوافقة 

يف إطار حمفظة مالية وهذا ما سنتناوله يف الفرعني  لالستثماراتأو  كما ميكن قياسها بالنسبة لالستثمارات الفردية

 التاليني: 

 الفرع األول: قياس المخاطرة في حالة االستثمار في أصل فردي

وذلك من خالل طريقتني ، الفردي من خالل تقلب العوائد املستقبلية االستثمارخماطر بشكل عام تقاس 

 .األوىل بيانية والثانية كمية

 البيانية الطريقةأوال: 

يتم وضع القيم املتوقعة للعوائد يف شكل رسم بياين حيث ميثل احملور العمودي احتماالت حدوث الظروف  

 كما هو موضح بالشكل املوايل:   )2( العوئد املتوقعة يف ظل كل احتمال.االقتصادية بينما ميثل احملور األفقي 

 

 

 

 

 

 

 .46ص، 2016حممد مطر، األسس النظرية والعملية لبناء وإدارة احملافظ االستثمارية، دار وائل، عمان،  – )1(
 .58، ص 2012شقريي نوري موسى، حممود إبراهيم نور، وسيم حممد احلداد، سوزان مسري ذيب، إدارة املخاطر، دار املسرية، عمان،  -)2(
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الشكل السابق إىل   وبالنظر، زداد املخاطر كلما زاد تشتت العوائد املصاحبة للتغريات يف الظروف االقتصاديةت

ومبا أن القيمة املتوقعة للعوائد متساوية ، Bينطوي على خماطر أقل من املشروع  Aجند أن االستثمار يف املشروع 

والذي يتسم بصغر حجم  A) فإن املفاضلة بينهما تكون لصاحل املشروع 100(املتوسط احلسايب للعوائد يساوي 

 املخاطر املصاحبة له.

فإذا أخذت العوائد ، للعوائدشكل التوزيع االحتمايل إىل  كما يستدل على خماطر االستثمار من خالل النظر

وبالتايل ، كل التوزيع الطبيعي فيكون ابتعاد العوائد عن وسطها حنو طريف التوزيع دليال على تباين وتذبذب العائدش

وعندما يكون التوزيع منحنيا حنو اليسار فإن هذا ميثل املخاطر اليت تنتج عن اخلسائر وبالتايل ال بد  ارتفاع املخاطر.

فكلما كانت االحنرافات السالبة عن الوسط أكرب ، وسط احلسايب هلذه العوائدمن الرتكيز على االحنرافات السالبة عن ال

من االحنرافات املوجبة فإن شكل التوزيع الطبيعي يكون منحرفا جهة اليسار وبالتايل تكون املخاطر أكرب بسبب 

  )1(.اخلسائر

 

 

 .59ص  ،شقريي نوري موسى وآخرون، مرجع سابق - )1(

 معدل العائد المتوقع

 التوزيع االحتمالي

 Aاالستثمار 

 Bاالستثمار 

100 

 ):الطريقة البيانية لقياس مخاطر االستثمار الفردي 01الشكل رقم (

 مخبر تقييم رؤوس األموال الجزائرية، الجزء األول، أسواق رؤوس األموال الهياكل األدوات واالستراتيجيات، جبار المصدر: محفوظ
 .108ص ، 2011، الجزائر، سطيفجامعة ، وآفاق تطويرها في ظل العولمة

 

                                                   



 إطار نظري ملفهوم وتقدير املخاطرة                                                              الفصل ألاول                        

16 

 لقياس المخاطر الطرق الكميةثانيا: 

غري أنه ، املخاطر اليت تنطوي عليها العوائد املتوقعة لالستثمار يعطي أسلوب الرسم البياين فكرة عن حجم

ويف هذا الصدد فإنه هناك طرق كمية تقيس املخاطر الكلية ، حلجم هذه املخاطريفشل يف تزويدنا بقياس دقيق 

 وأخرى تقيس املخاطر النظامية فقط نتناوهلا فيما يلي:، (النظامية وغري النظامية) لالستثمار

 الكلية نتناولأهم األدوات اإلحصائية لقياس املخاطر  مقاييس التشتت تعد قياس المخاطر الكلية:  أساليب -1

   أمهها فيما يلي:

مبعىن يقيس  يبعن وسطها احلسا العوائد عن متوسط احنرافات جمموعة من قيم العوائد تباينيعرب  التباين: •

 )1(:بالعالقةيعرب عنه عن متوسط العائد و درجة تشتت العوائد 

𝑉(𝑅𝑖)  =  �𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

(𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅𝑖))2 

  𝐸(𝑅𝑖)ووسطها احلسايب  𝑅𝑖الفعلية  املشاهداتمن خالل املعادلة أعاله يتضح أنه كلما كان الفرق بني 

 كبريا كلما دل ذلك على تعرض االستثمار ملخاطر أكرب والعكس إذا كان الفرق صغري.

نتج هذا املشكل من تربيع ، يقاس بوحدة نقدية مربعة كالدينار املربع مثالغري أنه يؤخذ على التباين كونه 

𝑅𝑖)الفرق  − 𝐸(𝑅𝑖))2 ،لذا وجد مقياس آخر حلل هذا  )2(.وهذه الوحدة النقدية ال معىن هلا من الناحية االقتصادية

 املشكل أال وهو االحنراف املعياري.

 يعرب االحنراف املعياري عن احلجم املطلق للمخاطر ويساوي اجلذر الرتبيعي للتباين االنحراف المعياري: • 

وبالتايل كلما كان االحنراف ، مبعين أنه يقيس احنراف كل مفردة من مفردات العوائد املتوقعة عن وسطها احلسايب

 ليت يتعرض هلا هذا االستثمار تكون أقلاملعياري صغريا كلما كانت العوائد قريبة من العائد املتوسط وبالتايل املخاطر ا

 :)3(وحيسب كما يلي

𝜎(𝑅𝑖) =  �v(Ri) 

)1(  – Farber A., Laurent M. P., Oosterlinck K., Pirott H., Finance, pearson, paris, 2011, p169. 
 ظل العوملة، جامعة سطيف، حمفوظ جبار، أسواق رؤوس األموال اهلياكل األدوات واالسرتاتيجيات، اجلزء األول، خمرب تقييم رؤوس األموال اجلزائرية وآفاق تطويرها يف - )2(

 .111، ص 2011اجلزائر، 
)3(  – Farber A., et all ,Op.Cit, p 169. 

                                                   



 إطار نظري ملفهوم وتقدير املخاطرة                                                              الفصل ألاول                        

17 

حني  د. يفئواعمن املالحظ أن املقياسني السابقني يعربان عن درجة التشتت الكلية للتوزيع االحتمايل لل

أنه إذا أردنا حساب املخاطر بالنسبة لكل وحدة من وحدات العائد يف هذا الصدد يكون معامل االختالف هو 

 )1(:املقياس املناسب حيث

𝑐𝑣(𝑅𝑖) = 𝜎(𝑅𝑖)
𝐸(𝑅𝑖)

  

عوائد ختتلف فيما بينها من حيث الن األصول املالية يستخدم معامل االختالف يف حالة وجود جمموعة م

أما إذا ، من حيث العوائد خنتار االستثمارات األقل خماطرةصول املالية فمن املالحظ أنه إذا تساوت األ، واملخاطر

لكن إذا اختلفت من حيث املخاطر والعوائد يكون حساب خماطرة  ، تساوت من حيث املخاطر خنتار األكثر عائدا

 املناسب. كل وحدة من وحدات العائد (معربا عنها مبعامل االختالف)هو املقياس 

تتمثل املخاطر املنتظمة كما سبق ذكره يف املخاطر اليت ال ميكن جتنبها  أساليب قياس المخاطر المنتظمة: -2

مع صل املايل وبالتايل ميكن قياس تلك املخاطر مبدى تغري عائد األ، مبعىن املخاطر اليت متس السوق بأكمله، بالتنويع

 اليني:  تغري عائد السوق من خالل املقياسني الت

مبعىن قوة االرتباط واجتاه التغري بني متغريين ، متغريان معاأو  غري هبا عامالنالصورة اليت يت عنالتغاير يعرب  التغاير: •

 )2(:وحيسب بالعالقة التالية

𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖 ,𝑅𝑚) = 𝐸(𝑅𝑖 .𝑅𝑚) − 𝐸(𝑅𝑖 ).𝐸( 𝑅𝑚)  

مها مستقالن أو  يف االجتاه املعاكسأو  يف نفس االجتاهير يرصد إذا كان املتغريان يتحركان معا االتغوعليه فإن 

 )3(:ه يأخذ احلاالت التاليةيف حتركهما. هلذا جند

 

 ؛هذا يعين أن هناك عالقة طردية بني املتغريين: موجبا 

 ؛هذا يعين أن هناك عالقة عكسية بني املتغريين :سالبا 

 هذا يعين عدم وجود عالقة بني املتغريين. :معدوما 

 .66شقريي نوري موسى وآخرون، مرجع سابق، ص  - )1(
)2(  -Viviani J. L., La gestion de portefeuille, Dunod, Paris, 1997, p80. 

 .115حمفوظ جبار، مرجع سابق، ص  - )3(
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ث عن استخدام التغاير يف قياس املخاطر املنتظمة يكون املتغريين املعنيني مها عائد أصل مايل معني يدوعند احل
األصول املتداولة فيه). حيث يقيس مدى تالزم تغري عائد كل أصل مايل وعائد السوق (ممثل مبتوسط عوائد إمجايل 

وعليه فإنه كلما زاد التغاير ،  مستوى عوائد السوقمبعىن يقيس مدى تغري سعر األصل املايل مع تغري، مع عائد السوق
 )1(وكلما اخنفض التغاير كلما اخنفضت معه تلك املخاطر.، زادت املخاطر املنتظمة اليت يتعرض هلا األصل املايل

يتم الربط فيه بني عائد الورقة املالية مقارنة بعائد ، هو مقياس نسيب حلجم املخاطر املنتظمة :βمعاملال •
سب كما حيو  ويعرب عن درجة حساسية تقلب العائد املتوقع لألصل مع التقلب احلاصل يف حمفظة السوق، السوق

 )2(:يلي

β =
 𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖 ,𝑅𝑚)

V(𝑅𝑚)
 

فهو الخيرج عن كونه ميل خط االحندار (معامل االحندار) بني عائد السوق ، بيانيا βدير معامل كما ميكن تق

 يل:واهو موضح بالشكل البياين امل وذلك كما، وعائد السهم العادي

 

 

 

 

 

 

 

وكما هو معروف ميكن معرفة ميل خط االحندار من خالل قسمة التغري احلاصل يف معدل عائد السهم على 

β :    التغري احلاصل يف معدل عائد السوق أي =
عائد السهم ∆

عائد السوق ∆
يعرب عن نسبة التغري يف عائد  βوبالتايل فمعامل   

 السهم إذا ما تغري عائد السوق بوحدة واحدة.

 .115حمفوظ جبار، مرجع سابق،  - )1(
 .59هام، فرويد وينستون، مرجع سابق، ص نغأوجني بري - )2(

 Xمعدل عائد السوق 

 Y معدل عائد السهم

∆Y 

∆X 

 بيانيا β): رسم بياني يوضح تقدير معامل 02شكل رقم (ال

 .69ص ، 2012، عمانالمصدر: شقيري نوري موسى، محمود إبراهيم نور، وسيم محمد الحداد، سوزان سمير ذيب، إدارة المخاطر، دار المسيرة، 
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 محفظة مالية: قياس المخاطرة في حالة االستثمار في ثانيالفرع ال 

عائد وخماطر األصول املالية كمجموعة (يف إطار حمفظة مالية) وليس كاستثمارات فردية إىل  عادة ما ينظر

ثمار يف أصل منفرد يكون أكثر خماطرة مما لو مت دجمه يف جمموعة من األصول األخرى. على اعتبار أن االست، منفصلة

لذا حيرص املستثمرون على تنويع استثماراهتم تنويعا جيدا داخل حمفظة مالية من أجل التقليل من املخاطر اليت 

 يتعرضون هلا آخذين بعني االعتبار درجة االرتباط بني األصول املكونة للمحفظة.

 عائد المحفظةال: أو 

ألصول املالية اليت تتشكل منها احملفظة وحيسب بالعالقة عوائد اعائد احملفظة هو املتوسط املرجح باألوزان ل

   )1(:التالية

E(𝑅𝑝) = �𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

.𝐸(𝑅𝑖) 

  :حيث

E(Rp )  :.متثل العائد املتوقع للمحفظة 

𝑊𝑖 :  متثل نسبة األصلi .يف احملفظة 

E(Ri)  : العائد املتوقع لألصلميثل i. 

 المحفظة مخاطرثانيا: 

االستثمار تتمثل يف أن املخاطرة اخلاصة بأي أصل داخلها ختتلف عن خماطرته  فظةإن السمة الرئيسية حمل

به  احتفظناحيث ميكن أن يكون هذا األصل ذا خماطرة عالية إذا احتفظنا به منفردا لكن تنقص خماطرته إذا ، منفردا

هلذا السبب ال ميكن القول أن خماطرة احملفظة هي املتوسط املرجح باألوزان ، داخل حمفظة استثمارية بفعل أثر التنويع

على اعتبار أن التنويع اجليد بني أصول مالية ختتلف يف اجتاه ودرجة ارتباطها سوف يقلل ، ملخاطر األصول املكونة هلا

الل مقاييس التشتت سابقة الذكر مع األخذ بعني االعتبار ما إذا كانت خماطرهتا. وحتسب خماطر احملفظة من خ

 أكثر.أو  احملفظة تتكون من أصلني

)1(  -Viviani J. L., Op.Cit, p 79. 
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يتم قياس خماطر حافظة قياس درجة المخاطرة لمحفظة االستثمار في حالة االستثمار في أصلين ماليين:  -1

لذكر يف األصول املنفردة آخذين بعني االستثمار املكونة من أصلني ماليني بواحد من مقاييس التشتت سابقة ا

 االعتبار درجة االرتباط بينهما.

من خالل التباين الذي يعطى  X2 وX1حمفظة مكونة من أصلني  خماطريتم قياس  التباين واالنحراف المعياري: •

  )1(:بالعالقة التالية

𝑉�𝑅𝑝� = 𝑤2𝜎𝑥12 + (1 −𝑤)2𝜎𝑥22 + 2𝑤(1 −𝑤)𝜌𝜎𝑥1𝜎𝑥2  

  :حيث

w  : صل املستثمرة يف األ اإلمجاليةالنسبة من قيمة احملفظةx1. 

(1-w)  : صل املستثمرة يف األ اإلمجاليةالنسبة من قيمة احملفظةx2 

 𝜎𝑥1: االحنراف املعياري لألصلx1 

  𝜎𝑥2: االحنراف املعياري لألصلx2 

 𝜌: معامل االرتباط بني األصلنيx1 وx2 

 يلي: فإنه ميكن إعادة كتابة املعادلة السابقة كما x2و x1التغاير بني  األصلني  ثلمي  σx1σx2  ا أنومب

𝑉�𝑅𝑝� = 𝑤2𝜎𝑥12 + (1 −𝑤)2𝜎𝑥22 + 2𝑤(1 −𝑤)covx1 x2 

 ويعطى بالعالقة التالية: املعياري للمحفظة فهو عبارة عن اجلذر الرتبيعي للتباين أما االحنراف 

𝜎(𝑅𝑝) =  �v(Rp) 

 

 

)1( -Bodie Z., Merton R., Op.Cit, p 367.  
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طريقة فإنه يتم التعبري عن بنفس المن األصول:   nقياس درجة المخاطرة لمحفظة االستثمار في حالة عدد  -2

 .من األصول من خالل التباين واالحنراف املعياري nاملخاطرة حملفظة مكونة من العدد 

  )1(:التالية ةقعرب عنه بالعال: يالتباين • 

𝑉�𝑅𝑝� =  �𝑥𝑖2
𝑛

𝑖=1

𝜎𝑅𝑖2 + ��𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑐𝑜𝑣�𝑅𝑖𝑅𝑗� 

هو مصفوفة التباينات الثنائية جلميع األصول املكونة للمحفظة  هاذكر أن مصدر أن نولفهم هذه املعادلة جيب 

 واليت تكون بالشكل:

𝑉�𝑅𝑝� =  �𝑥1,𝑥2,𝑥3, … … ,𝑥𝑛�. ��

𝑐𝑜𝑣1,1 𝑐𝑜𝑣1,2 … … … 𝑐𝑜𝑣1,𝑛
𝑐𝑜𝑣2,1 𝑐𝑜𝑣2,2 … … … 𝑐𝑜𝑣2,𝑛.
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 حيث أن:

 𝑥1,𝑥2,𝑥3, … … ,𝑥𝑛: 3 ,2 ,1متثل النسب املستثمرة يف األصول,……,n 

   𝑐𝑜𝑣𝑛,𝑛 :املشرتك ( التغاير) بني كل أصلني من األصول املكونة للمحفظة التباين. 

 من األصول املالية. nوحبل هذه املصفوفة ميكن قياس تباين حمفظة استثمارية مكونة من 

 

 

 

 

 

 

)1( - Alphonse P., Desmulers G., et all, Gestion de portefeuille et marchés financiers,Pearson, Paris, 2010, p 77. 
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 االستثمار في األسواق الماليةب المحيطة مخاطرالالمبحث الثاني: 

 ثثال أساسمن عدة مصادر ميكن تصنيفها على تنشأ املخاطر احمليطة باالستثمار يف األسواق املالية  

 األجنيبكأسعار الفائدة والصرف ،  االقتصادية الكلية إمجاال الظروفاجملموعة األوىل تتمثل يف ، جمموعات رئيسية

 القطاعاتأو  أما اجملموعة الثانية فتتمثل يف املخاطر اليت تصيب املنشآت، والتضخم وظروف السوق احمللية والدولية

وبالتايل فهي املخاطر اليت متس هذه املنشآت بعينها وتأثر على ، الصناعات اليت تتداول أسهمها يف السوق املايلأو 

فهي املخاطر اليت تنشأ من داخل السوق كمخاطر السيولة أما اجملموعة الثالثة ، دون باقي السوق أسعار أسهمها

كل هذه األنواع من املخاطر مع حتليل أثرها على أسعار بحث  وخماطر املضاربة وخماطر الرتكيز. سوف نذكر يف هذا امل

  املتداولة. املالية األصول

 االقتصادية العامة فالظرو المطلب األول: مخاطر ناشئة عن 

هي املخاطر اليت تصيب ، و طلق على هذا النوع من املخاطر باملخاطر النظاميةيكما سبقت اإلشارة إليه 

إضفاء حتليل موسع هلذا النوع  حاولن) وال ميكن تفاديها بالتنويع. ساملوجودة فيه ق املايل إمجاال (كل املؤسساتالسو 

 فيما يلي: من املخاطر مع ذكر أثرها على أسعار األصول املالية املتداولة

 رع األول: مخاطر سعر الفائدةالف

هذه ، أسعار الفائدة السائدة يف السوق ات اليت حتدث يف عوائد األصول املالية نتيجة حتركاتتغري هي ال

لى كل األصول املتداولة يف السوق املايل إال أن شدة تأثريها ختتلف بني األصول التغريات يف أسعار الفائدة تؤثر ع

 كما يلي:وهذا كما يلي    )1(.ذات الدخل الثابت (السندات) واألصول ذات الدخل املتغري (األسهم)

 بالنسبة لألصول ذات الدخل الثابت  أوال:

يف  أسعار الفائدة السائدة وأهم هذه العوامل، لسند بعد إصداره تتأثر بعوامل عديدةلقيمة السوقية الإن 

، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يف فرتات االنتعاش االقتصادي ينعكس سلبا على أسعار السندات، السوق النقدي

اخنفاضها بسبب توجه املستثمرين للتخلص منها والتوجه لالستثمار يف السوق النقدي بأسعار الفائدة إىل  فتؤدي

حيث متيل أسعار الفائدة لالخنفاض مما يدفع أسعار ، بينما حيدث العكس يف أوقات الركود االقتصادياملرتفعة. 

  )2(السندات لالرتفاع بسبب كثرة الطلب عليها.

(1) - Bourachot H., Renouard G., et all, 100 fiches pour comprendre la bourse et les marches financiers, Breal 
Edition, Paris,  p 116. 

 .98، ص 2015طالل كداوي، تقييم القرارات االستثمارية، دار اليازوري، عمان،   - )2(
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 بالنسبة لألصول ذات الدخل المتغير ثانيا: 

لذلك تعترب ، سهمإن مجيع الدالئل العلمية تؤكد وجود عالقة ارتباط عكسية بني أسعار الفائدة وأسعار األ

 اآلثارإىل  ومن أجل تفسري هذه العالقة نتطرق أوال، هذه العالقة أحد املبادئ األكثر قبوال يف العلوم املالية احلديثة

 )1(الناجتة عن تغري أسعار الفائدة واملتمثلة فيما يلي: االقتصادية 

وبالتايل ارتفاع درجة ، بسبب زيادة التكاليف، رتاجع يف معدالت االستثمارالإىل  زيادة معدل الفائدة يؤدي •

وهذا ما ينعكس بالسلب ، املخاطر خصوصا للشركات اليت تعتمد على الديون كمصدر مهم يف هيكلها التمويلي

 ؛على قدرات هذه املؤسسات يف االستثمار والتوسع

زيادة إىل  اع يؤديألن هذا االرتف، فضعند ارتفاع أسعار الفائدة فإن القوة الشرائية للنقد الذي حبوزة األفراد تنخ •

اخلدمات (خصوصا املنتجة من طرف الشركات اليت تعتمد على القروض بنسبة كبرية يف هيكلها تكلفة السلع و 

 ؛مما ينعكس على زيادة أسعار السلع واخلدمات، التمويلي)

 وبطء وس األموال من اخلارجحتسني وضع ميزان املدفوعات من خالل تدفق رؤ إىل  ارتفاع معدل الفائدة يؤدي •

لكن هذا االرتفاع يف قيمة العملة احمللية ينتج عنه ، ارتفاع قيمة العملةإىل  مما يؤدي بشكل عام، خروج األموال احمللية

 تدين يف حجم الصادرات مما يؤثر بالسلب على وضع املؤسسات احمللية خصوصا اليت لديها توجه تصديري.

خالل التمعن يف هذه اآلثار يتبني لنا التأثري العكسي الرتفاع أسعار الفائدة على تدين النشاط االقتصادي  من

إن هذه  .السوقالسوق املايل يف شكل اخنفاض ألسعار أسهم املنشآت اليت تنشط يف هذا  أداءومن مث اخنفاض 

 )2(ريقتني مها:أن تأثري أسعار الفائدة على أسعار األسهم يتم بط تؤكدالنتيجة 

 تأثري أسعار الفائدة على أسعار األسهم مير مباشرة عرب السوق النقدية وحجة املؤيدين هلذا االجتاه الطريقة المباشرة:

فإ�م سوف يتجهون لالستثمار يف األسهم ، هو أنه طاملا ميكن لألفراد احلصول على االئتمان بأسعار فائدة منخفضة

وهذا االندفاع لشراء األسهم ، رتاضقوكلفة االلعائد الناتج عن الفرق بني عوائد األسهم وهذا من أجل االستفادة من ا

 جيعل أسعارها ترتفع.

 :راجع - )1(
 .182-181، ص 1999مجال الزيدانني، أساسيات اجلهاز املايل، دار وائل للنشر، األردن،  -

- Duthil  G., Marois W., Politique Economiques, Ellipses, Paris, 1997, p 104. 
، سلسلة رسائل البنك الصناعي، بنك الكويت الصناعي، سبتمرب، "دراسة حتليلية ألثر املتغريات االقتصادية الكلية على أداء السوق املايل"هالة حلمي سعيد،  - )2(

 .13-12، ص 2000
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تأثري أسعار الفائدة على أسعار األسهم يتم بطريقة غري مباشرة عرب السوق السلعية ذلك أن  الطريقة غير المباشرة:

اخنفاض الطلب إىل  مما يؤدي، السلع واخلدمات نتيجة ارتفاع تكلفتهاارتفاع أسعار إىل  ؤدييارتفاع أسعار الفائدة س

هذا مع ازدياد املصاعب اليت ، وبالتايل سوف ينخفض حجم املبيعات واألرباح بالتبعية، عليها من قبل املستهلكني

، تنخفضؤثر مباشرة على األرباح فيرتاض). مما قتواجه املؤسسات يف احلصول على التمويل (ترتفع تكلفة اال

 اخنفاض أسعارها.إىل  عاملني يف شراء األسهم مما يؤديتوتنخفض معها رغبة امل

 الفرع الثاني: مخاطر التضخم

من جهة أنه ذلك ، حد معنيإىل  إن طبيعة العالقة بني معدالت التضخم وأسعار األسهم تبقى غري واضحة

ها والعوائد املرتبطة هبا ترتفع مع االرتفاع يف معدالت تعترب األسهم وسيلة حتوط جيدة اجتاه التضخم باعتبار أن أسعار 

م تأثري عكسي على أسعار األسهم ومن جهة أخرى فإن للتضخ، شأ�ا شأن أي أصل مايل آخر، التضخم

 )1(أسعار الفائدة.أو  يفسر بارتفاع التكاليف سواء اإلنتاجية، عوائدهاو 

واستدلوا على ، أغلب الدراسات احلديثة أثبتت أن ألسعار األسهم عالقة عكسية مع معدالت التضخم إن

مرآة للوضع االقتصادي  باعتبار أن السوق املايل، ذلك باآلثار االقتصادية الناجتة عن تغريات معدالت التضخم

 )2(تتمثل هذه اآلثار فيما يلي:و ، السائد

ذلك نتيجة لزيادة ، بسبب ضعف القوة الشرائية للنقود، احلافز على االدخارارتفاع معدالت التضخم يضعف  •

وبالتايل تزيد رغبة األفراد يف اإلنفاق على االستهالك احلاضر بدال من ، التفضيل السلعي عن التفضيل النقدي

 ؛أجنبية مستقرة القيمةعقارات وذهب وعمالت إىل  حتويلهاإىل  فيميلون، أما األرصدة النقدية املتبقية، االدخار

 ؛اخلارجإىل  اهلجرةإىل  ارتفاع معدالت التضخم يدفع برؤوس األموال احمللية •

عمالت أجنبية مستقرة إىل  نتيجة لتحويل العملة الوطنية، ختالل يف ميزان املدفوعاتاالإىل  يؤدي التضخم •

ي نتيجة لزيادة الطلب على االسترياد واخنفاضه اختالل يف امليزان التجار إىل  كذلك يؤدي،  اخلارجإىل  القيمة وحتويلها

بسبب أثر التضخم على رفع التكاليف وبالتايل إضعاف املركز التنافسي للسلع احمللية يف األسواق ، على الصادرات

 ؛اخلارجية

(1) - Kovacs A., Comprendre la bourse, Hommes et Techniques, Paris, 1985, p 41. 
 :راجع - )2(

 .114-112، ص 2003حممود يونس، عبد النعيم مبارك، النقود وأعمال البنوك واألسواق املالية، الدار اجلامعية، االسكندرية،  -
 .  2002اجلمل، األسواق املالية والنقدية، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،  مجال جويدان -
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دالت حبيث ترتفع األسعار مبع، توزيع الدخل القومي والثروة بني أفراد اجملتمع بطريقة عشوائيةإىل  يؤدي التضخم •

 ؛وبسرعة أعلى من استجابة دخول بعض طبقات اجملتمع هلذا االرتفاع

اخنفاض إىل  حيدث التضخم أجواء تشاؤمية جتعل رجال األعمال يقلعون عن املشاريع اإلنتاجية مما يؤدي •

 ؛االستثمار وتراجع معدالت النمو االقتصادي

 للتضخم آثار اجتماعية وسياسية خطرية هتدد االستقرار العام الضروري لدفع عملية النمو.     •

ميتد هذا ، من خالل التمعن يف هذه اآلثار جند أن للتضخم تأثري عكسي على الوضع االقتصادي السائد

 املنشآت العاملة يف إطار هذا االقتصاد فتنخفض أسعار أسهمها.إىل  التأثري

كر يف هذا املقام أن األصول املالية ذات الدخل الثابت يكون تأثرها بالتضخم أكرب من األصول جيب أن نذ 

إىل  ذلك أن معدالت الفائدة الثابتة على السندات سوف تنخفض قيمتها احلقيقية، ذات الدخل املتغري (األسهم)

 .نوع من املخاطرأدىن املستويات مقارنة باألسهم اليت تتأثر بدرجة أقل من السندات هلذا ال

 فر الفرع الثالث: مخاطر سعر الص

 )1(.فر من قيمتها نتيجة تقلبات أسعار الص زءمنشأة جل يف بأ�ا خماطر فقدان أر تعرف خماطر سعر الص

 .مبادلتها بوحدة واحدة من عملة أخرىأو  عدد وحدات العملة اليت ميكن شرائهاإىل  فر مفهوم سعر الص وينصرف

 )2(كاأليت:  ف وسوق األوراق املالية تكون من خالل قناتنير العالقة بني أسعار الص إن

 القناة المباشرةأوال:  

أرخص نسبيا  من شأنه أن جيعل أسعار األصول املالية احمللية، إن اخنفاض سعر صرف عملة بلد ما

ومن مث ارتفاع أسعارها. ومن ، تداوهلاوتزداد سرعة ، مما يزيد من طلبهم على تلك األصول، للمستثمرين األجانب

إىل  يدفع باملستثمرين احملليني الذين حيتفظون بأرصدة نقدية حملية، جانب آخر فإن اخنفاض قيمة عملة ذلك البلد

ارتفاع أسعارها. وهذا إىل  مما يؤدي، السنداتكاألسهم و األصول املالية األخرى  طلب والتوجه حنو ، التخلص منها

كما تثبت هذه العالقة العكسية من خالل قة العكسية بني أسعار الصرف وأسعار األسهم والسندات.  العالإىل  يشري

إىل  مما يؤدي، ابيعهبعن مقتنياته من األوراق املالية املستثمر العملة الوطنية باألجنبية من خالل االستغناء  استبدال

 اخنفاض أسعارها.

(1) - Bourachot H, et all, Op.Cit, p  114. 
، جملة دراسات وأحباث، جامعة اجللفة، العدد "Garchقياس أثر تغريات سعر الصرف على تقلبات عوائد أسواق األسهم باستخدام منوذج "بسبع،  عبد القادر - )2(

 .348-347، ص2017، مارس 26
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  القناة غير المباشرة: ثانيا: 

بتأثريها على القدرة ، أسعار الصرف آثارا غري مباشرة يف سوق األوراق املالية عرب السوق السلعية متارس

التنافسية الدولية لشركات هذا البلد يف السوق العاملية. من خالل تأثريها على أسعار املدخالت (املواد األولية 

قيمة منه و بالتايل التأثري يف أرباح الشركات و ، ةقيمة أصوهلا وديو�ا بالعملة األجنبي والطاقة) واملخرجات وعلى

من خالل التدفقات النقدية املستقبلية ، فتقلب أسعار صرف العمالت األجنبية يؤثر على قيمة الشركة .األسهم

يؤدي  فارتفاع سعر الصرف اليت تتغري مع التقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية.، املتوقعة من الشركة

وبالتايل فإن مبيعات وأرباح املصدرين ستتقلص وأسعار ، فقدان قدرهتم التنافسية يف السوق الدولية إىل باملصدرين

وبالتايل ، فإن املستوردين سوف تزداد قدرهتم التنافسية يف األسواق احمللية، األسهم سوف تنخفض. ومن ناحية أخرى

الصرف له آثار سلبية على سوق األوراق املالية وهذا يعين أن ارتفاع سعر ، تزداد أرباحهم وأسعار أسهم شركاهتم

وآثار إجيابية على سوق األوراق املالية احمللية للدول اليت متتاز بارتفاع ، احمللية للدول اليت متتاز هبيمنة الصادرات

سيكون وبالتايل تغري سعر الصرف ينتج عنه آثار عكسية بني املصدرين واملستوردين. كما أن هذا التأثري ، الواردات

حيث ينجم عن ختفيض قيمة العملة تأثري إجيايب للشركات ذات التوجهات التصديرية. ومنه ، متباينا بني الشركات

وينعكس سلبا على الشركات اليت تعتمد على ، مما يدعم املستوى املتوسط ألسعار األسهم، زيادة دخل هذه الشركات

ارتفاع تكاليفها اإلنتاجية واخنفاض أرباحها إىل  الذي يؤدي سلع مستوردة كمدخالت يف عملياهتا اإلنتاجية األمر

 وبالتايل اخنفاض أسعار أسهمها.

 عامةالاالقتصادية لرابع : مخاطر الظروف السياسية واالجتماعية و الفرع ا

ومثال عليها إجراء ، عاملياأو  ويقصد هبذا النوع من املخاطر احتمال وقوع بعض األحداث املهمة حمليا       

بعض ، أو اتفاقيات جتاريةأو  لدول أخرى تربطها عالقة وثيقةأو  تغريات جوهرية يف النظام االقتصادي للدولة ذاهتا

فكل هذه ، بعض التغريات االجتماعيةأو  ري حكومةيتغأو  التغريات يف النظام السياسي كانتخاب رئيس جديد

وميكن إمجال هذه ، سوق األوراق املاليةإىل  لتأثري مباشرةاألحداث تؤثر على احلالة االقتصادية للدولة وينتقل هذا ا

 األحداث فيما يلي:
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 المناخ االقتصادي العامأوال: 

من خالل  متثيلهإن حتركات أسعار األسهم ال تتم مبعزل عن مستوى النشاط االقتصادي والذي ميكن        

. تعقبها فرتات انكماش يف مستوى النشاط االقتصادي اليت تعرف على أ�ا فرتات توسع اقتصادي، الدورة االقتصادية

  )1(مراحل متعاقبة هي: أربعةوتتكون الدورة االقتصادية من 

 ؛تتصف هذه املرحلة بتقلص النشاط االقتصادي يف غالبية القطاعات االقتصادية (االنكماش): مرحلة الركود •

 ؛أدىن مستوياتهإىل  النشاط االقتصاديما يعرف بنقطة القعر حيث يصل مستوى أو  مرحلة الكساد: •

 ؛تتميز بزيادة اإلنتاج وحتسن األرباح الكلية واالستخدام واألجور مرحلة االنتعاش: •

 .ما يعرف بنقطة القمة حيث يكون فيها النشاط االقتصادي يف أحسن مستوياتهأو  مرحلة االزدهار: •

غري أو  صول يف األسواق املالية سواء بصورة مباشرةتنعكس الدورة االقتصادية مبراحلها املختلفة مع أسعار األ

 عة كل منهما على النحو اآليت:يهذه التقلبات تتباين يف تأثريها بني كل من األسهم والسندات الختالف طب، مباشرة

تنخفض أسعار السندات يف مرحلة االنتعاش االقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة نظرا للعالقة  السندات: •

وعلى العكس من ذلك متيل أسعار السندات لالرتفاع ، وأسعار الفائدة كما سبق حتليله بني أسعار السندات العكسية

 )2(.ذلك ألن أسعار الفائدة خالل هذه املرحلة تبدأ بالرتاجع، و أثناء مرحلة الكساد

إىل  األسهمحيث تصل أسعار ، إن التقلب يف أسعار األسهم يسبق التقلب يف النشاط االقتصادي األسهم: •

أدىن إىل  والعكس حيث تنخفض أسعارها، مرحلة االزدهارإىل  أعلى مستوياهتا قبل وصول النشاط االقتصادي

أن املستثمر عند تقييمه إىل  إن تفسري هذه الظاهرة يعود، مرحلة الركودإىل  مستوياهتا قبيل وصول النشاط االقتصادي

، وتقدير تلك األرباح يعتمد على الظروف االقتصادية املستقبلية، وقع حتقيقهاللورقة املالية فإنه يعتمد على األرباح املت

ليس على الظروف االقتصادية السائدة بعبارة أخرى أن املعلومات االقتصادية اليت تتأثر هبا أسعار األوراق املالية هي و 

ل احلدوث الفعلي للتقلب يف وال االقتصادية املتوقعة وهلذا السبب تتحرك أسعار األسهم قبيحمعلومات عن األ

 )3(النشاط االقتصادي.

كذلك جيب أن نذكر يف هذا املقام العالقة بني الناتج الداخلي اخلام باعتباره أهم مؤشر يعرب عن مستوى 

بني ارتباط موجبة وقوية حيث أثبتت العديد من الدراسات وجود عالقة ، وأسعار األصول املالية، النشاط االقتصادي

 .07، ص 2002طارق عبد العال محاد، التحليل الفين واألساسي لألوراق املالية، الدار اجلامعية، القاهرة،  - )1(
، 2012، 54، جملة ديايل، جامعة ديايل، العراق، العدد "اإلشارة إىل سوق العراقحتليل العوامل املوضوعية املؤثرة يف سوق األوراق املالية مع "حممود صاحل عطية،  - )2(

 .194  ص
 .246-245، ص 1999منري إبراهيم هندي، أساسيات االستثمار يف األوراق املالية، منشأة املعارف، االسكندرية،  - )3(
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أ�ا تتحرك يف نفس االجتاه. وتفسر هذه العالقة من خالل أن ازدهار  اخلام وأسعار األصول املالية إذالناتج الداخلي 

السوق املالية بارتفاع أسعارها يسمح للشركات بطرح املزيد من األسهم يف السوق املايل واستخدام األرصدة املتحصل 

،  ارتفاع أسعار األصول املالية بالنسبة للمستثمرين حاملي هذه األصولكما يعين،  عليها يف زيادة االستثمار والتوسع

مما ينعكس على زيادة الطلب على السلع ، زيادة يف ثرواهتم واألرباح املتحصل عليها من االستثمار يف هذه األصول

 )1(االرتفاع.إىل  لداخلي اخلاموكل هذه العوامل تدفع بالناتج ا، وبالتايل خلق احلافز لزيادة اإلنتاج واألرباح، واخلدمات

 الظروف السياسيةثانيا: 

األسواق املالية ذات حساسية شديدة ملختلف األحداث والتطورات السياسية (مثل احلروب واالضطرابات  تعد

بعض املتغريات  حيث أن هناك، غري مباشرأو  بشكل مباشر، وتغيري احلكومات). فهي تتأثر هبا وتتفاعل معها

 )2(املتغريات هي: هذهاليت غالبا ما تؤثر يف نشاط األسواق املالية وأسعارها وأهم ، السياسية

وما حدث يف تونس ومصر بعد ثورات ، خطر االضطرابات السياسية واملظاهراتإىل  تعرض األسواق املالية •

مما أثر سلبا يف ، والتجاريةواليت عملت على تعطيل احلركة االقتصادية ، 2011الشباب يف كال البلدين يف مطلع العام 

 ؛سوق األوراق املالية يف كال البلدين

يصاب بسببها البلد بالشلل الكامل والتام ، وخاصة النامية منها النقالبات عسكرية، تعرض بعض احلكومات •

 ؛خطر كبري يهدد كافة أنواع االستثمار يف البالد حدوثإىل  لكافة النواحي االقتصادية مما يؤدي

وخيفض من ، للدولة املعنيةااللتزامات املالية  يرفعد من البلدان بالصراعات العسكرية (كاحلروب) مما اشرتاك عد •

تفادي االستثمارات إىل  األمر الذي يضطر أصحاب رؤوس األموال، قيمة عملتها أمام العمالت األجنبية األخرى

حوادث االغتيال ، رز احلوادث السياسيةبن أوم، حيث االستقرار السياسي، إىل نقل أمواهلم خارج البلداحمللية و 

، إثر تردد أنباء اغتيال الرئيس األمريكي جون كندي، فقد حدثت عمليات بيع هستريية يف سوق نيويورك، السياسي

وعندما فتحت البورصة أبواهبا ، ذاك بأسعار منخفضة جداوبيعت األسهم آن، بورصةإغالق الإىل  مما اضطر املسؤولون

 حالتها الطبيعية.إىل  عادت أسعار األسهمبعد يومني 

 

 

 

 .145-144، ص 2002دار املريخ، الرياض،  فاخر عبد الستار حيدر، التحليل االقتصادي لتغريات أسعار األسهم، - )1(
 .195، ص حممود صاحل عطية، مرجع سابق - )2(

                                                   



 إطار نظري ملفهوم وتقدير املخاطرة                                                              الفصل ألاول                        

29 

 قيدة في السوق الماليالم ةالثاني: المخاطر الناشئة عن ظروف المنشأ المطلب

وهي املخاطر اليت تصيب ، نتظمةلنوع من املخاطر باملخاطر غري املكما سبقت اإلشارة إليه يطلق على هذا ا

سنحاول من خالل هذا املطلب إضفاء حتليل موسع هلذا ، املايلدة يف السوق قياملؤسسات املأو  بعض القطاعات

 ذكر أثرها على األصول املالية املتداولة.مع النوع من املخاطر 

 الفرع األول: مخاطر اإلدارة

من شأ�ا ، االستثمارأو  التسويقأو  وهي تلك املخاطر اليت تنشأ نتيجة الختاذ قرارات خاطئة يف جمال اإلنتاج

اليت تصدرها املنشأة نتيجة لتأثريها على التدفقات النقدية  اليةرا عكسية على القيمة السوقية لألوراق املأن ترتك آثا

 )1(ومن أمثلة هذه القرارات ما يلي: املتوقعة ومعدل العائد املطلوب على االستثمار يف تلك األوراق.

جيب على إدارة الشركة التحوط لبعض األحداث غري املتوقعة مثل  :عدم التحوط لألحداث غير المتوقعة •

املشاكل اليت تقوم بني أعضاء جملس ، الشخصيات القيادية يف إدارة املشروع وفاة أحدأو  استقالة، الكوارث الطبيعية

 .حتماالتاملشاكل بني العمال....اخل. من أجل جتنب اخلسائر الضخمة اليت قد تنتج عن حدوث هذه اال، اإلدارة

 هذه اخلسائر اليت سوف تؤثر على سالمة املركز املايل للمؤسسة وبالتايل اخنفاض أسعار أصوهلا املالية املتداولة.

وجيب على ، التقادم، النضج، النمو، مراحل أساسية هي: النشأة 04متر مجيع املنتجات ب تقادم المنتجات: •

حث والتطوير من أجل محاية منتجاهتا من التقادم. خصوصا مع التطور إدارة الشركة أن تويل اهتماما كبريا بعملية الب

إن عدم االهتمام الكايف  را.فالتكنولوجي املتسارع الذي أسفر عن ظهور منتجات أكثر تطورا وأطول عمرا وأكثر و 

رباح ومنه اخنفاض األإىل  منتجات املؤسسة ومنه تقلص مبيعاهتا الذي يؤدي تقادمإىل  بالبحث والتطوير سوف يؤدي

 اخنفاض يف أسعار األصول املالية لتلك الشركة.

عددا حمدودا من السلع يتم توريدها لعميل أو  إذا كانت الشركة تنتج سلعة واحدة االرتباط بعميل واحد: •

فإذا توقف العميل عن ، فإن استمرار الشركة من عدمه يتوقف على استمرار التعامل مع هذا العميل الواحد، واحد

 التعامل مع تلك الشركة ظهرت تلك املخاطر.

 الفرع الثاني: مخاطر الصناعة.

ال  معني هتديدبضع صناعات لقابلية تغري العائد بسبب ، أو قد تتعرض كل املنشآت العاملة يف صناعة واحدة

فمثال عندما تنظم  اسم خماطر الصناعة. طلق عليهي تهديدال اهذ، ؤثر على باقي املنشآت العاملة خارج هذه الصناعةي

 وموردوهافإن املنشآت العاملة يف تلك الصناعة وعمالؤها  نقابة عمالية كبرية يف قطاع صناعي معني إضرابا عاما.

 .374طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص  - )1(
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وإذا كان اإلضراب غري متوقع واستمر لفرتة طويلة فإن تأثرياته ميكن أن حتدث ضررا كبريا على أرباح ، سوف يتأثرون

 )1(اخنفاض قيم أصوهلا املالية املتداولة يف السوق املايل.إىل  مرهذه الشركات وبالتايل ينتقل األ

 مخاطر التشغيلية (مخاطر األعمال)الفرع الثالث: ال

لية للشركة املستثمر يف أسهمها التذبذب يف عائد العمليات التشغيأو  تتمثل خماطر األعمال يف درجة التقلب

وخماطر األعمال تنشأ بسبب طبيعة  االستثمار الذي ينتظره املستثمر.الذي ينعكس على مقدار العائد املتوقع على و 

األداء التشغيلي ومتغريات هذا األداء وبيئة التشغيل واليت هي انعكاس جملموعة من العوامل سببها السياسات اإلدارية 

، مر يف األسهم العاديةوالظروف االقتصادية والتغري يف ظروف املنافسة الذي ينعكس على العائد الذي ينتظره املستث

 :نوجز هذه املتغريات يف العناصر التالية

 التغير في حجم الطلب على منتجات الشركةأوال: 

تزداد خماطر األعمال كلما اتسم الطلب على منتجات الشركة بالتقلب الذي ميكن أن يعود ألحد األسباب 

  )2( التالية:

 ؛الطلب اإلمجايل ساهم يف زيادة حجمتإدخال الشركة منتجات جديدة  •

 ؛الطلب على منتجات الشركة تضعفجناح املنافسني يف تقدمي منتجات بديلة من شأ�ا أن  •

 الكساد الذي تتعرض له الصناعة اليت تنتمي إليها الشركة.أو  الرواج •

 التغير في أسعار بيع المنتجاتثانيا: 

أو  الذي قد يكون نتيجة حلدة املنافسة، تزداد خماطر األعمال كلما زاد التقلب يف أسعار منتجات املؤسسة

كل هذه التغريات سوف تنعكس على إيرادات الشركة ومن مث على ،  دف التحكم يف األسعارهبالتدخل احلكومي 

 املتداولة.أسعار أصوهلا 

 التغير في أسعار المدخالتثالثا: 

تكلفة العمالة هذه أو  د خامتزداد خماطر األعمال كلما زاد التقلب يف أسعار املدخالت سواء كانت موا

التقلبات إذا كانت باالرتفاع سوف ختفض من أرباح الشركة ومنه سوف ينعكس على أسعار أصوهلا املالية املتداولة 

 ارتفاع أرباح الشركة وعليه ارتفاع أسعار أصوهلا املتداولة.إىل  يؤدي سوفوالعكس إذا كان هذا التقلب باالخنفاض 

 .375طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص  - )1(
 .47شقريي نوري موسى وآخرون، مرجع سابق، ص - )2(
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كلما متكنت الشركة من مواجهة ،  الطلب على املنتجاتمرونة أنه كلما اخنفضت إىل  املقامجتدر اإلشارة يف هذا 

 صايف ربحستطيع حتقيق نوع من االستقرار يف تالتغري يف أسعار املدخالت بإجراء تغيري يف أسعار منتجاهتا وبذلك قد 

 )1(العمليات يرتتب عليه اخنفاض خماطر األعمال.

 التشغيليمخاطر الرفع رابعا: 

يرتبط ،  يف املبيعاتل التشغيلي الناتج عن نسبة التغرييعرف الرفع التشغيلي على أنه نسبة تتغري يف الدخ

حيث يكون الرفع التشغيلي أكرب كلما كانت ، إمجايل التكاليفإىل  مستوى الرفع التشغيلي حبصة التكاليف الثابتة

وائد محلة عمن الزيادة يف قابلية تباين  وتنتج خماطر الرفع التشغيلي )2(.إمجايل التكاليف أكربإىل  نسبة التكاليف الثابتة

األسهم بسبب أن التكاليف الثابتة املرتفعة لالحتفاظ باألصول الثابتة  تستمر دون نقصان سواء هبط مستوى 

 مبيعات املؤسسة أم ال.

فإذا  ، أن مزايا الرفع التشغيلي تتوقف على طبيعة األوضاع االقتصادية للشركة وللسوق ككل حضيتمما سبق 

فإن ارتفاع ، كة بالتوسعازدهار اقتصادي يسمح للشر  هوتعمل يف سوق يسود، كانت الشركة بوضع تنافسي جيد

نه زيادة كبرية يف الدخل ألن أي تغري بسيط يف املبيعات سوف ينتج ع، ستكون مؤشرا جيدا درجة الرفع التشغيلي

فإن اخنفاض بسيط يف املبيعات سوف ينتج عنه  واتيةالسوق غري مأو  والعكس إذا كانت ظروف الشركة، التشغيلي

اخنفاض كبري يف الدخل التشغيلي. هذه التذبذبات سوف تنعكس بطبيعة احلال على أسعار األصول املتداولة سواء 

 االخنفاض.أو  باالرتفاع

أن جل هذه املتغريات اليت تشتق منها خماطر األعمال قد تتفاوت من قطاع إىل  رة يف �اية العرضجتدر اإلشا

أخرى داخل القطاع الواحد. فعلى سبيل املثال نالحظ أن خماطر األعمال اليت إىل  آخر ومن شركةإىل  اقتصادي

منشآت اخلدمات العامة نظرا ألن  اليت تتعرض هلا اعية تكون أكرب من خماطر األعمالتتعرض هلا املنشآت الصن

التكاليف الثابتة يف املنشآت   نكما أ،  الطلب على السلع الصناعية غري مستقر مقارنة بالطلب على اخلدمات العامة

 الصناعية أكرب وبالتايل تتأثر هذه املنشآت أكثر من غريها مبخاطر الرفع التشغيلي.

 الفرع الرابع: مخاطر الرفع المالي

أسهم أو  وقد تكون أموال الغري قروض، مالية ثابتةالرفع املايل بأنه استخدام أموال الغري بتكاليف  حدد مفهوم

أي مبعىن آخر أن الرفع املايل مرتبط هبيكل ، وجيب على الشركة االلتزام بدفعها ثابتةمالية ممتازة إذ أن كالمها له تكلفة 

 .47شقريي نوري موسى وآخرون، مرجع سابق، ص - )1(
 .251، ص 2002حممد صاحل احلناوي، جالل إبراهيم العبد، اإلدارة املالية مدخل القيمة واختاذ القرارات، الدار اجلامعية، االسكندرية،  - )2(
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كما  )1(تزداد درجة الرفع املايل.، ذات التكلفة الثابتة ارجية للتمويلمتويل الشركة فكلما زاد االعتماد على املصادر اخل

أثر التغري يف صايف الربح التشغيلي على  تعظيميعرف الرفع املايل بأنه استخدام الشركة التكاليف متويله ثابتة من أجل 

 صايف الربح للسهم العادي الواحد.

ميكننا من خالهلا أن حنقق مردودية أموال خاصة تكون أعلى من يفسر أثر الرفع املايل من خالل الكيفية اليت 

اليت نعرب عنها باملردودية االقتصادية. لكن علينا أن ال ننساق مع هذا املنطلق الذي  ةمردودية جممل األموال املستثمر 

رفع املايل ميكنه أن يؤثر ألن أثر ال، بفعل االستدانة أكرب حوهو أنه بإمكاننا أن حنصل على رب، يقدمه أثر الرفع املايل

فإنه ، ملقارنة مع املردودية االقتصاديةابفإذا كان بإمكانه أن يرفع من مردودية األموال اخلاصة ، باجتاهني متعاكسني

ميكن أن يكون له أثر عكسي يف بعض األحيان وخيفض من مردودية األموال اخلاصة باملقارنة مع املردودية 

ر من خالل أنه عندما تقوم املؤسسة باالستدانة واستثمار األموال املقرتضة يف جمال ويفسر هذا األث االقتصادية.

فإ�ا سوف حتصل على نتيجة اقتصادية من املفروض أن تكون أعلى من التكاليف ، نشاطها الصناعي والتجاري

التكلفة الثابتة ودية االقتصادية و لفرق بني املردففي هذه احلالة حتقق املؤسسة فوائض مالية تتمثل يف ا، املالية لالستدانة

املسامهني ويرفع بذلك مردودية األموال اخلاصة (رحبية األسهم إىل  ائض سوف يعودفهذا ال، لألموال املقرتضة

كون املردودية االقتصادية أكرب من كلفة االستدانة وخالفا لذلك سوف تلكن هذا األثر يتحقق فقط عندما ، العادية)

 )2(أثر سليب على حقوق املسامهني.يكون للرفع املايل 

نتيجة استخدام املؤسسة  للمالكمما سبق ميكن القول أن خماطر الرفع املايل تتمثل يف تذبذب العائد املتاح 

 يف الربح التشغيلي التغري نهذا التذبذب الذي ينتج ع، ملصادر التمويل ذات الكلفة الثابتة (قروض وأسهم ممتازة)

 كلفة األموال الثابتة.تأقل من أو  عدل أكربمب

إ�ا سوف تعظم من إذا أحسنت املؤسسة استخدامه ف، وبالتايل ميكن القول أن الرفع املايل سالح ذو حدين

والعكس إذا أساءت استخدامه فإ�ا سوف تضاعف ، عن طريق زيادة قيمة أسهمها يف السوق املايل، قيمتها السوقية

 يمتها السوقية.خسائرها مما تنعكس على اخنفاض ق

 

 

، 2012، 08 ، جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، العدد"وعوائد األسهمالعالقة بني الرفع املايل "إلياس خضري احلمدوين، فائز هليل سريح الصبيحي،  - )1(
 .150ص 

 .286-285، ص 2011إلياس بن ساسي، يوسف قريشي، التسيري املايل، دار وائل، عمان،  - )2(
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 المطلب الثالث: مخاطر ناتجة عن ظروف السوق.

يتخوف املستثمرون أحيانا من االستثمار يف بعض األسواق املالية نظرا لوجود خماطر خاصة متيز هذه األسواق 

التذبذب ناتج هذا ، الذي قد ينتج عنه خسارة جزء من األموال يةالسوق لقيمةتتمثل يف التذبذب الكبري ل، عن غريها

سيولة ، املضاربة املتواجدة يف هذه السوقإىل  خصوصا عترجو ، عن قوى داخلية حترك سوق معني أكثر من غرية

هذا ما سنتطرق له بشيء من التفصيل يف الفروع و  تركز السوق يف قطاعات حمددة ...اخل.، األصول املتداولة فيه

 التالية:

 الفرع األول: مخاطر السيولة

يستطيع البائع واملشرتي إبرام الصفقة بسرعة وبسعر قريب من السعر الذي  نلة الورقة املالية أسيو بيقصد 

وهذا يعين أن ، السوقإىل  رض عدم ورود معلومات جديدةفوذلك على ، أبرمت به آخر صفقة على ذات الورقة

أي عدم ، يقصد هبا استقرار األسعارواليت ، انتظام األسعار مسة ريسهولة التسويق توفإىل  السيولة تتطلب باإلضافة

 )1(أخرى.إىل  تعرضها لتغريات كبرية من صفقة

فإ�ا تعين القدرة على تداول األوراق املالية بتكلفة منخفضة مع تأثري ، أما إذا تكلمنا عن سيولة السوق املايل

 )2(عند احلاجة.وبالتايل فهي تعطي املستثمرين املرونة الكافية لبيع ممتلكاهتم ، ضئيل على السعر

نقود بشكل سريع دون خسارة إىل  تتمثل خماطر السيولة يف احتمال عدم القدرة على حتويل أحد االستثمارات

كلما زادت السيولة و وتعد بعض األوراق املالية أكثر سيولة من غريها. ، قدر كبري من رأس املال الرئيسي املستثمر

 كبد خسارة يف السعر.أصبح من اليسر شراء االستثمار وبيعه دون ت

أخرى بسبب صعوبة إىل  من خالل ما سبق يتبني أن خماطر سيولة األصل تتمثل يف تقلب السعر من صفقة

وكذلك بالنسبة ملخاطر سيولة السوق فإ�ا تتمثل يف صعوبة تسويق إمجايل األصول املتداولة فيه مما يؤثر على ، تسويقه

حيث أن األصل الذي ، كن اجلزم بأن للسيولة تأثري على سعر األصل املايلميوبالتايل  التقلب الشديد يف أسعارها.

ويكون هذا التأثري من خالل مصدرين أحدمها  كذلك يكثر الطلب عليه.و يتميز بسيولة مرتفعة سوف يسهل بيعه 

 )3(كما يلي:  مباشر واآلخر غري مباشر

 .557، ص 1999منري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق رأس املال، منشاة املعارف، اإلسكندرية،  - )1(
، جملة الزرقاء للبحوث "-دراسة تطبيقية على الشركات املسامهة العامة األردنية–تأثري مبادئ احلاكمية املؤسسية على سيولة سوق األسهم "عبد الناصر إبراهيم نور،  - )2(

 .254، ص 2016والدراسات اإلنسانية، جامعة الزرقاء، أفريل 
 .525املالية وأسواق رأس املال، مرجع سابق، ص  منري إبراهيم هندي، األوراق - )3(
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واليت هي ، لمنشأةلثرا اجيابيا على القيمة السوقية ارتفاع مستوى السيولة سوف يرتك أ نفالتأثري املباشر يعين أ

 عبارة عن جمموع القيم السوقية ملا تصدره من أصول مالية.

عليه و ، قدر من السيولةبمتيزها إىل  ة بسعر مرتفع وهذا راجعدر ن بيع األصول املصموالتأثري غري املباشر ينتج 

وبطبيعة احلال يكون لذلك أثره اإلجيايب ، احلصول على األموالة اإلصدار واخنفاض تكلفة ليفإن هذا يعين زيادة حص

 على القيم السوقية إلمجايل األصول املصدرة ومنه على قيمة املؤسسة.

جتعل ، ر على السعر جيب أن تتوفر السوق على جمموعة من السمات األساسيةثلكن ولكي حيدث هذا األ    

 )1(:فيما يليهذه السمات ىن من التقلب يف سعرها تتمثل د أدحبراق املتداولة فيه سهلة التسويق األو 

تتصف السوق بكو�ا عميقة إذا كانت حركة التعامالت فيها نشطة، ويتحقق ذلك مع وجود أوامر  :السوق عمق •

املعروضة بيع وشراء بصفة مستمرة للورقة املالية، ويف حالة السوق العميقة يؤدي اخللل يف التوازن يف الكمية املطلوبة أو 

 إىل تغريات بسيطة يف األسعار، ومؤدى ذلك أن اخلسائر الرأمسالية اليت قد حتدث عادة ما تكون هامشية.

، وحيقق ذلك االستقرار تنوع كبري يف أدوات االستثمار املتاحةتكون السوق متسعة إذا كان هناك  اتساع السوق: •

  .نسيب يف سعرهاال

، صدمة عشوائيةأو ، رها بالتعاملا األسعار بعد تأثهباليت تنتعش  السرعةإىل  تشري املرونة :سرعة استجابة السوق •

يتعرض قد ضآلة اخلسائر الرأمسالية اليت إىل  مما يؤدي، سعرالتغيري طفيف يف حيث تسمح مبعاجلة الوضع من خالل 

 .هلا حامل األصل

 الفرع الثاني: مخاطر المضاربة

بب قلة املتعاملون يف األسواق املالية خماطر عدم التأكد اليت جتعلهم ال يعرفون توجهات األسعار بس يواجه

ل هذا ميكن التمييز بني نوعني من جعدم قدرهتم على حتليلها بالطريقة الصحيحة أل، أو هاحتعدم إتاأو  املعلومات

 )2(التعامالت يف السوق املايل مها:

التوجه إىل  ملعلومات املتاحة بطريقة رشيدة وهذه اجملموعة هي اليت تدفع باألسعارجمموعة تتعامل على أساس ا •

 ؛احلقيقيةحنو قيمتها 

، ص 2008سكندرية، عاطف وليم اندراوس، أسواق األوراق املالية بني ضروريات التحول االقتصادي والتحرير املايل ومتطلبات تطويرها، دار الفكر اجلامعي، اال– )1(
164-165. 

(2) - Gillet P., L’efficience des marchés financiers, Economica, paris,  2000 , p 19. 
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ميكن القول عنهم أ�م هم املضاربون الذين يتميزون بعدم قدرهتم على و ، يطلق عليها فريق الضوضاء جمموعة •

عشوائية تساهم يف إبعاد أسعار األصول املالية عن مما جيعلهم يعقدون صفقات ، فهم وشرح كل املعلومات املتاحة

 قيمتها احلقيقية.

متعاملني داخل السوق املايل ميكن القول أن املضاربة هي التصرف الذي يقوم به للمن خالل هذا التقسيم 

تني فئإىل  كر أن املنظرين هلذا املفهوم ينقسمونذ وإلضفاء مفهوم اقتصادي أعمق للمضاربة جيب ، فريق الضوضاء

 )1(مها:

فمن يرغب ، تقول إن درجة الرغبة يف حتمل املخاطر متيز املضارب عن غريهو  Kinz Hicksتبنت فكر  الفئة األولى:

فإن سوق  Kinz Hicksجهة نظرو ومن ، كون متحوطايومن يتجنب املخاطر ، ايف حتمل املخاطر يكون مضارب

املضاربني إىل  حوطني الذين ال يرغبون يف حتمل خماطر عاليةتاملور مفيد يف حتويل املخاطر من العقود املستقبلية هلا د

 الذين يتحملون خماطر عالية.

مبعىن ، ن فروق األسعارمويقودها الكتاب التطبيقيون الذين يعرفو�ا بأ�ا بيع وشراء صوريان لالستفادة  الفئة الثانية:

االستفادة من التغريات اليت حتدث يف القيمة السوقية لكن بغرض و ، االستثمار شراء صوريان ليس بغرضو  أ�ا بيع

 ل القصري جدا. حيث ينخفض بشدة معدل االرتباط بني القيمة السوقية لألصل من جهةجيف األ اليةلألوراق امل

 قيمته احلقيقية.و 

يث ح، الكسب املايل باستخدام مهاراتهإىل  املضاربة بأ�ا سلوك يهدف فيه املضارب Samuelsonكما عرف 

أو  وهو هنا ال يعرف مدى صحة، تقديرات السوق، أو يتخذ قراره بناءا على تقديره. الذي خيالف تقديرات اآلخرين

كون املضاربة عندما يكون سلوك املتعامل توبالتايل ال يعرف املضارب قيمة احتمال صحة قراره. وعليه ، خطأ تقديره

 )2(أدلة على ذلك تؤكد توقعاته.و أ وجد شواهدتغري عادي وخمالف لرأي األغلبية وال 

التقلبات  ة لتقلبات أسعار األصول املالية يف األسواق سواء كانت هذهتيجبالتايل فإن خماطر املضاربة تنشأ نو 

، ...اخل)نيالبيع والشراء الصوري، االحتكار، عوامل مصطنعة وغري أخالقية (كاإلشاعات، أو بفعل عوامل حقيقية

 القيمة السوقية لألصول املالية.وهو ما يؤثر على 

 .06، ص 2007، جملة جامعة امللك عبد العزيز، جدة، "املضاربة والقمار يف األسواق املالية املعاصرة، حتليل اقتصادي وشرعي"عبدالرحيم عبد احلميد الساعايت،  - )1(
 .12سابق، ص الرجع امل - )2(
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ولكن وجود األموال الساخنة وكثرة املضاربات ، أمرا حممودايعد ضاربة بالسوق مبعدالت معقولة املإن وجود 
رمبا األسعار و ستقرار عدم اإىل  رقابة صارمة من اهليئات املعنية قد يؤديأو  وزيادهتا عن حد معني دون ضابط

 االخنفاض وحتدث األزمة.إىل  بعدما تنفجر هذه الفقاعة وتعود األسعار، ∗السعرية ا يعرف بالفقاعةمبارتفاعها 

ين يساهم يف إجياد سيولة دائمة رت مشفوجود املضاربني كبائعني و ، لكن هذا ال يعين التقليل من أمهية املضاربات
 هو االستثناء.لكن خماطر املضاربة تظهر عندما تصبح املضاربة هي األساس واالستثمار ، يف األسواق

 الفرع الثالث: مخاطر العدوى.

 مخاطرلل نتج عنه باملوازاة انتقال، ما صاحبه من انتقال للرساميل فيما بينهاو  الدوليةارتباط األسواق املالية  إن

 وهذا ما يعرف مبخاطر العدوى املالية واليت تعين أن "ا�يار مؤسسة سوف يتسبب يف خلق أزمة ثقة من شأ�ا، املالية

وتتحقق ، مما يرتتب عليه تراجع يف وترية النشاط االقتصادي، إصابة مؤسسات أخرى ال ترتبط باملؤسسة األوىل

أسواق العملة يف دولة ما نشوء أزمة ثقة ينتج عنها ا�يار أسواق أو  العدوى أيضا إذا ترتب على ا�يار أسواق املال

 .)1(برية مع الدولة األوىل"املال يف دولة أخرى قد ال ترتبط بروابط اقتصادية ك

 قسمني مها:إىل  م األسباب الكامنة وراء حدوث العدوى املاليةيقستميكن 

يف هذا القسم فإن األسباب الكامنة وراء انتقال الصدمات من  :الدول بينقسم متعلق بوجود روابط اقتصادية  •

التعامالت املالية اخلدمات و و كمن يف االرتباط احلقيقي املباشر من خالل التجارة يف السلع تآخر إىل  سوق مايل

سوف هتدد بالتايل فإن أي صدمة مالية داخل دولة معينة و  )2(هذه الدول. بنيالتنسيق يف السياسات االقتصادية و 

 االستقرار االقتصادي للدول اليت ترتبط معها بعالقات اقتصادية مشرتكة.

إىل  يشري بعض اخلرباء والباحثني االقتصاديني أن انتقال الصدمات واهلزات من سوق قسم متعلق بسلوك القطيع: •

فالصدمة اليت تظهر يف بلد ما تكون ، آخر يكون حىت بغياب الروابط والعالقات االقتصادية املتبادلة بني هذه الدول

، اليت تصبح من خالهلا ظاهرة للبلد اآلخر، ة الشمس""بقع Massonمسة معينة مساها االقتصادي أو  ةمذات عال

وأول ما تظهر تأثريات هذه البقعة ، البلد الثاينإىل  كون عامال أساسيا يف انتقال العدوى من البلد األولتوبالتايل 

بكلمة فقاعة فقط، مصطلحات مثل فقاعة أسعار األصول، الفقاعة املالية، فقاعة املضاربة، تعرب مجيعها عن نفس املعىن وعادة ما يتم اختصار هذه املصطلحات  إن - ∗
ية هبامش كبري، تستمر باالرتفاع حىت تصل وهي ظاهرة تبدأ بتوسع سريع يف السوق يليها انكماش حاد فيه. تتميز الفقاعة بارتفاع أسعار األصول لتتجاوز قيمتها األساس

 إىل نقطة السقوط احلر، اليت تسمى انفجار الفقاعة.
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة "-دراسة ألزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية-العوملة االقتصادية واألزمات املالية: الوقاية والعالج "نادية العقون،  - )1(

 .75، ص 2013/ 2012م يف العلوم االقتصادية، جامعة باتنة، دكتوراه علو 
 .183، ص 2014، أفريل 01، اجمللة اجلزائرية لإلقتصاد واملالية، العدد "قنوات تأثري األزمات املالية على القطاع املايل واملصريف العريب"إبراهيم مزيود،  - )2(
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يعرف الذي يع و قطوهذا ما يعرف يف األدب املايل سلوك ال )1(الشمسية من خالل التأثري على نفسيات املستثمرين.

ويف عمليات االستثمار يعرف بأنه جمموعة من املستثمرين ، على أنه " األمناط السلوكية اليت ترتبط فيما بني األفراد

 .)2(تتعامل يف نفس االجتاه خالل فرتة زمنية معينة"

للمعايري  سواق املالية يفتقدونظهر سلوك القطيع بني نشاطات األسواق املالية نتيجة أن معظم املتعاملني يف األ

هذا السلوك يعترب ، البيع يف شكل قطيعأو  فيندفعون للشراء، املتاجرةأو  األسس السلمية الختاذ قرار االستثمارو 

أن سلوك املستثمرين يف السوق الذي تنتقل له الصدمة تكون على أساس تغريات سلوك حيث ، عامل فاعل

 يه األزمة.البلد الذي ظهرت فمن املستثمرين الذين يتعاملون معهم 

إىل  يؤديسوف  معني ظهور صدمة مالية يف سوقهو أن خالصة ما ميكن قوله على هذا النوع من املخاطر 

فتنتقل عدوى هذا الذعر املايل ، تدهور قيمتهاإىل  األمر الذي يؤدي، زيادة املعروض من األصول املالية املتداولة فيه

ن اك، أو  ارتبطت مع السوق املتدهورة بروابط اقتصادية وماليةأسواق أخرى سواء إىل  مة األصوليوالتدهور يف ق

 سبب ظروف نفسية.باالنتقال 

 

 

 

 

 

 

 

 

، جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، جملة إلكرتونية تصدر عن مركز أحباث فقه املعامالت اإلسالمية، "وقنوات انتقالمفهوم العدوى املالية: مناذج "، يلمعروف جيال - )1(
 .01/02/2018اطلع عليه بتاريخ:    /https://giem.kantakji.com.على املوقع: 2017جوان 

جامعة  ، جملة تنمية الرافدين،"تفسريات سلوك القطيع وأثرها يف حركية االستثمار يف أسواق األوراق املالية"املعاضيدي، حسن صبحي حسن العباس، معن وعد اهللا  - )2(
 .110، ص 2009، 94عدد  املوصل،
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 المبحث الثالث: التنويع وتخفيض مخاطر االستثمار في السوق المالي

الذي ، Harry Markowitzاالقتصادي إىل  إن جل املفاهيم املرتبطة بالتنويع والتخفيض من املخاطر تعود

حيث ، الذي يعترب القسم األول من بناء االقتصاد اجلزئي لألسواق املالية، 1952نشر هذه املبادئ يف مقال له سنة 

املزج إىل  خالل هذا املقال أساسيات بناء احملافظ االستثمارية يف إطار ما يعرف بالتنويع الكفء الذي يهدفمن بني 

يف  اإلسرتاتيجيةحيث تساعد هذه ، لديها ارتباط ضعيفأو  يف العوائد اطبني األوراق املالية اليت ليس بينها ارتب

 التخفيض من املخاطر غري املنتظمة.

 المفاهيمي للتنويع اإلطار المطلب األول:

حيث أن ، من أهم أساليب ختفيض املخاطر، يعترب تنويع احملفظة االستثمارية املبين على أسس علمية صحيحة

ميكن من ، والقطاع الذي تنتمي إليه، ونوعها، االستثمارية املكونة للمحفظة من حيث جهة إصدارهاتعدد األدوات 

 .نلم مبفهوم احملفظة االستثماريةوهذا بعد أن ، وهذا ماسنتطرق له يف هذا املطلب، حدها األدىنإىل  ختفيض املخاطر

 الفرع األول: مفهوم المحفظة االستثمارية

هو التاريخ  1952حيث يعد عام ، ية من املواضيع اجلديدة نسبيا يف النظرية املالية احلديثةتعد احملافظ االستثمار 

من خالل حبثه ، عندما قام ماركويتز بوضع األسس لنظرية احملفظة االستثمارية، الرمسي لبداية ظهور مفهوم احملفظة

       املقدم بعنوان "اختيار احملفظة". 

 المحفظة االستثمارية أوال: تعريف

 قد تكون هذه األصول حقيقية ،جمموعة من األصول اليت ميتلكها املستثمر ناحملفظة االستثمارية هي عبارة ع

  ف احملفظة مع رغبة املستثمر سواءوعلى أن تتالئم أهدا ،مالية هبدف احلصول على أكرب عائد بأقل درجة خماطرأو 

 )1(.وختضع إلدارة شخص مسؤول عنها يسمى مدير احملفظة ،رشيدأو  مضاربأو  كان مستثمر حمافظ

وتتفاوت هذه األوراق ، اإلصدارتتشكل احملفظة االستثمارية من أوراق متنوعة من حيث النوع واحلقوق وجهة 

وهذا من ، ودرجة املخاطرة اإلصدار ق وعمليةالتسوي وإمكانيةمن حيث العائد والسيولة والضمان وتواريخ االستحقاق 

 )2(بني عائد وخطر هذه احملفظة االستثمارية.أجل املوازنة 

 

 .187حممد مطر، مرجع سابق، ص  – )1(
امعة االسالمية أمحد حسن بتال، وسام حسني علي، فائز هليل سريج، "حتديد احملفظة االستثمارية املثلى لسوق ديب املايل يف ظل سياسة التنويع"، جملة اجل - )2(

 .50-49، ص 2016، نوفمرب غزةللدراسات االقتصادية واإلدارية، 
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 ثانيا: أنواع المحافظ االستثمارية

ميكن أن منيز  أساسهاواليت على ، جيب أن تعكس األصول املكونة للمحفظة االستثمارية أهداف املستثمرين

 )1(بني األنواع التالية للمحافظ االستثمارية:

وحتصل ، رحتقيق أعلى عائد بأقل درجة من املخاطإىل  وهي تلك احملافظ اليت هتدف العائد:أو  محافظ الدخل -1
من الفوائد اليت تدفع على الدخل النقدي من األوراق املالية اليت حيتفظ هبا املستثمر يف حمفظتة ألغراض حتقيق العائد 

وعليه  فإن وظيفة حمافظ ، ذات املخاطر املنخفظةاألسهم العادية أو  التوزيعات النقدية لألسهم املمتازةأو  للسندات
 العائد هي حتقيق أعلى معدل للدخل النقدي الثابت واملستقر للمستثمر وختفيض املخاطر بقدر اإلمكان.

،  وهي احملافظ اليت تشمل االستثمار يف األوراق املالية اليت حتقق ربح رأمسايل النمو:أو  محافظ الربح -2

، رباح الرأمسالية للمحفظةاملضاربة اليت تتغري أسعارها يف السوق املايل وحتقق منوا متواصال يف األكاالستثمار يف أسهم 

حتقيق حتسن يف القيمة إىل  االستثمار يف صناديق النمو اليت هتدف، أو نتيجة ارتفاع األسعار من خالل املضاربات

حمفظة الربح يتطلب تطبيق األسس العامة يف إدارة  ل ضمنإن شراء األسهم اليت ينتظر هلا منو عا، السوقية للمحفظة

وأن تتمتع إدارة مثل هذه احملافظ بالنشاط واملتابعة املستمرة ومراقبة السوق والظروف االقتصادية ، احملافظ االستثمارية

 ن مفهوم الربح يفرتض حتقيق عوائد أعلى من تلك اليتأحيث ، وحركة األسعار يف األسهم بصورة دقيقة وواضحة

 ولذلك فإن اختيار هذه احملفظة يتطلب عناية كبرية لتحقيق هذا اهلدف.، حيققها السوق بشكل عام

وهي احملافظ اليت تضم جمموعات متنوعة من األوراق املالية خمتلفة العائد واملخاطر  محافظ استثمارية متنوعة: -3
تسمى  ةوعاد، إيرادات رأمسالية فقط، أو جارية فقطإيرادات ، أو فقد تكون جمموعة حتقق إيرادات جارية ورأمسالية

  .العائد واملخاطريوازن بني الرشيدة ويفضلها املستثمر الرشيد الذي  باإلدارةإدارة هذه احملافظ 
 الفرع الثاني: مفهوم التنويع

، عائدها، تعدد وتنوع احملفظة من أدوات استثمارية خمتلفة من حيث قيمتها أساستقوم سياسة التنويع على 

  طرها. فالتنويع اجليد يف أصول احملفظة خيفض ما بني اخمبغرض تعظيم عائدها وتدنية وهذا ، نوعها، مدة استحقاقها

ضمنها احملفظة ليست باجتاه ذلك أن أسعار األصول اليت تت، من خماطر احملفظة دون التضحية بالعائد  %80و  50%

 )2(بالتايل هناك فرصة للحد من املخاطر.و آخر فاخنفاض قيمة سهم يعوض بارتفاع سهم ، واحد

 راجع: -)1(
 .23 -21دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص  -
 .23-22، ص 2014غازي فالح املومين، إدارة احملافظ االستثماري احلديثة، دار املناهج، عمان،  -
"، جملة رؤى 2016 -2011دراسة قياسية حلالة بورصة اجلزائر –بلعزوز بن علي، مرمي جناة نعاس، "فعالية التنويع االستثماري يف إدارة خماطر حمفظة األوراق املالية  - )2(

 .12، ص 2016جامعة الوادي، جوان اقتصادية، 
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إن من أبرز النقاط اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند الرغبة يف التنويع هو الرتكيز على التنويع وليس على 

فامتالك الكثري من االستثمارات ال يعين أنك قمت بتنويع حمفظتك املالية بل حتتاج ألن متتلك أنواع خمتلفة ، الكمية

 )2(هناك عدة معايري ميكن على أساسها تشكيل وتنويع احملفظة االستثمارية نذكر أمهها: )1(االستثمارات.من 

 توزيع وإمنا، احدةو  شركة اهتصدر  مالية رقةو  يف االستثمارات تركيزم  دع بذلك يقصد أوال: تنويع جهة االصدار:

 التنويع مها للتنويع نشائعان أسلوبا الصدد ذاه يف يوجدو  خمتلفة شركات اهتصدر  مالية صولأ عدة على االستثمارات

 .ماركويتز تنويعو  الساذج

 حمتواها يف ريتش أساسية فكرة على البسيطأو  الساذج التنويع أسلوب ميقو  :أسلوب التنويع الساذج (البسيط) -1

 يأخذ قدو ، اهعائدا هل يتعرض اليت خاطراملاخنفضت  كلما احملفظة تتضمنها اليت االستثمارات تنويع زاد كلماه  أن

حجم  يزيد أال ستثمرامل يقرر نكأ،  احدو  إصدار يف ستثمرةامل للمبالغ أقصى حد ضعو  يف تتمثل صورة الساذج التنويع

 من عدد أسهم يف واردامل تركيز ملعد كوسيلة ذلكو ، احملفظة خمصصات من  %5 عن إصدار يأ يف ستثمرةاملاألموال 

 نيمع حد عن احملفظة عليها تشتمل اليت وراقاأل عدد زيادة نأ دراساهتم أظهرتني الباحث من عدد نأ إال .الشركات

 .مالية رقةو   15إىل10  نيب احلد ذاويرتاوح ه الكلية خاطرةامل ختفيضإىل  دييؤ  لن

 بالغةامل عن بةرتتامل السلبيات من عدد أيضا يقابلها احملفظةإىل  اليةامل وراقاأل إضافة عن رتتبةامل ابياتجياال نإ

 :يلي ما السلبيات ذههم هأو ، احملفظة عليهاي حتتو  اليت اليةامل وراقاأل عدد يف

 صعوبة إدارة احملفظة. •

 ارتفاع تكاليف املعامالت. •

 اختاذ قرارات استثمارية غري سليمة. •

 يف صوللأل العشوائي االختيار علىم و يق يالذ البسيط للتنويع األساسي بدأامل لفخيت :أسلوب تنويع ماركويتز -2

 تقوم على أساس، احملفظة صولأ اختيار يف علميةطرق  على ماركويتز أسلوب يعتمد إذ، ماركويتز تنويع عن احملفظة

 فكلما، احملفظة حتتويها اليت األسهم عدد على وليس، احملفظة منها نتتكو  اليتصول األ عوائد نيب رتباطيةاإل العالقة

 يف جيدة نتائج ويعطي أفضل التنويع نيكو  كامل سليب ارتباطوهو  1-إىل  أقرب االستثمار عوائد نيب االرتباطن كا

 وتكون درجة املخاطرة كبرية جدا. جدا حمدود التنويع أثرن يكو  1+إىل  أقرب االرتباط نكا إذا أما، خاطرةامل ختفيض

 .51أمحد حسني بتال وآخرون، مرجع سابق، ص  - )1(
 .71-68نعاس، مرجع سابق، ص  بلعزوز بن علي، مرمي جناة - )2(
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 .وتنويع ماركويتزبسيط والرسم البياين املوايل ميثل الفرق بني التنويع ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: تنويع تواريخ االستحقاق

 اليةامل وراقاألو  األجل ةري قص اليةامل وراقاأل نيب هاستثمارات توزيع ستثمرامل على الفائدة سعر يف التقلبات تفرض

 تنقسمو ، منهما كل يف االستثمار طرخما تقليلو  منهما كل مزايا من االستفادةإىل  ييؤد بشكل األجل طويلة

 :أنواع ثالثةإىل  ذلك لتحقيق تبعةامل السياسات

 مالية وراقأإىل  األجل ريةقص اليةاملوراق األ من ستثمرامل حتول على األسلوب ذاه قومي: األسلوب الهجومي -1

 الفائدة أسعار ارتفاعإىل  التوقعات أشارت فإذا، الفائدة ألسعار توقعةامل اتهلالجتا فقاو ، العكسو  األجل طويلة

 فعلي ارتفاع ثو حد قبل األجل ةري قصوراق أ لشراء حصيلتهاواستخدام ، األجل طويلةاألوراق  لبيع ستثمرامل يسارع

 ااستبداهلو  األجل ريةقص اليةامل وراقاأل ببيع قومي نأ يهعل إنف الفائدة سعر يف اخنفاض توقع إذا أما، الفائدة أسعار يف

 .األجل طويلة ماليةوراق بأ

 حقاقاست تواريخ ذات استثمارات على احملفظة صصاتخم توزيع هب يقصد :أسلوب تدرج تواريخ االستحقاق -2

 وميق ذلك بعد، الذي ميكن قبوله تحقاقاالس لتاريخ أقصى حد عبوض ستثمراملقيام  األسلوب هذا يقتضيو ، متدرجة

 على توزع تحقاقاالس لتواريخ يكله بوضعقوم  ي ذلك بعد، اليت ميكن قبوهلاحقاق االست لتواريخ كلهي بوضع

 ويع الساذجنالت

 تنويع ماركوتز

 مخاطر المحفظة

 عدد األسهم المكونة للمحفظة

 ): تأثير تنويع ماركويتز على مخاطر المحفظة03شكل رقم (

 المصدر: من إعداد الباحثة
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 سنوات 10 وه تحقاقاس تاريخ أقصىو ، نمليو  10 الستثمار ن املستثمر خيططأ فلو، تاحةامل اليةامل واردواملها أساس

 ذهه حسبو ، ىاألخر  األجزاء عن تاريخ خيتلف يف يستحق جزء كل أجزاء  10 على احملفظة صصاتخم يوزع هفان

 من اهباستثمار  قوم يو  سنةخالل  تستحق اليت اليةامل وراقاأل قيمة على ستثمرامل صلعام حي بعد هنإف تيجيةرتااإلس

 سنوات وهكذا. 10يف أوراق تستحق خالل  جديد

رية قصوراق األ لىع األسلوب ذاه يفرتكيز ال يتم ل:ى االستثمارات طويلة وقصيرة األجأسلوب التركيز عل -3

 االستثماردون ، )السنداتو  األسهم(األجل وطويلة )صرفيةامل القبوالتو  اإليداع شهاداتو  التجارية وراقاأل (األجل

 وراقاأل أما، السيولة طلبات واجهةمل صصةخم األجل ريةقص اليةامل األوراق نأل ذاوه األجل توسطةامل اليةاملوراق األ يف

 يف الو  السيولة يف ال ماهتس فال األجل متوسطة اراتاالستثم بينما، األرباح لزيادة صصةخم فهي األجل طويلة

 .األرباح

 توقعات على يعتمد الطويل األجلو  ريالقص األجلني ب االستثمارات تنويع نأإىل  رييش العملي الواقع نإ

 على ه الرتكيزعلي جيب الفائدة أسعار ارتفاع ستثمرامل توقع إذاف، جومياهل األسلوب حالة يف كما الفائدة سعر

 األجل. طويلة اليةامل وراقاأل على رتكيزاله علي بجي الفائدة أسعار فاضاخن توقع إذاو ، األجل ريةقص اليةامل وراقاأل

 المطلب الثاني: نظرية المنفعة وبناء المحفظة االستثمارية المثلى

أسفر عن إمكانية تكوين عدد غري حمدود من احملافظ كوسيلة للتخفيض من املخاطر ويع  نإن تبلور مفهوم الت

الذي يبقى مطروح يف هذا الصدد هو: ماهي جمموعة احملافظ املالية اليت  اإلشكاللكن ، االستثمارية يف السوق املايل

هي احملفظة اليت تكون مالئمة للمستثمر الفردي؟ وهذا ما سنحاول اإلجابة عليه من  ؟ ومالالستثمارتعترب أفضل 

 .خالل هذا املطلب

 االستثمار محفظةالفرع األول: فرص 

طريقة عملية  « Portfolio selection »احملفظة  اختياربعنوان  1952يف مقالته املنشورة عام  لقد قدم ماركويتز

واليت بني من خالهلا أن اختيار ، ∗خماطرة)-حمفظة االستثمار املثلى واليت تعتمد على حتليل (عائد الختيارومنهجية 

 Dominance)يكون على أساس مبدأ السيادة  ني جمموعة احملافظ املمكنةبجمموعة احملافظ املثلى (الكفئة) من 

principle) احملافظ اليت لديها أقل ، أو احملافظ اليت يكون لديها أكرب عائد إذا تساوت املخاطر باختيارضي قوالذي ي

 )1(خماطر إذا تساوت العوائد.

 مت التطرق إىل مفهومي عائد وخماطرة احملفظة وطرق حساهبما بالتفصيل يف املبحث األول من الفصل. - ∗
 .163وينستون، مرجع سابق، ص أوجني برجنهام، فرويد  - )1(

                                                   



 إطار نظري ملفهوم وتقدير املخاطرة                                                              الفصل ألاول                        

 والرسم البياين املوايل يبني جمموعة احملافظ املمكنة:        

 

 

 

أما باقي ، من حمافظ االستثمار املمكنة ميثل اجملموعة الكفئة BCDEيتضح أن احلد  السابق من خالل الرسم

ألن كل هذه احملافظ ، احملافظ واليت تقع داخل اجملموعة املمكنة على ميني احلد الكفء فهي غري كفئة (غري مثلى)

تعطينا نفس املخاطر مع ، أو سوف تعطينا نفس العائد مع حمفظة أخرى تقع على احلد الكفء ولكن مبخاطر أعلى

لكن عائد حمفظة احلد الكفء يكون أكرب. ومثال ذلك احملفظة اليت تقع عند النقطة ، د الكفءحمفظة تقع على احل

X  تقع عند النقطة عند مقارنتها مع احملفظة اليتC وعند ، جند أ�ا تعطينا نفس معدل العائد لكن مبخاطر أقل

 أعلى. Dجند أن هلا نفس املخاطرة لكن عائد احملفظة  Dمقارنتها مع احملفظة اليت تقع عند النقطة 

واليت ، من خالل ما سبق ميكن القول أن احلد الكفء هو املنحىن الذي مير مبجموعة احملافظ ذات الكفاءة

هلا أقل درجة من املخاطر عند أي مستوى أو  تعرف بأ�ا احملافظ اليت هلا أكرب عائد متوقع عند أي درجة من املخاطر

 لعائد.من ا

 الفرع الثاني: دالة المنفعة للمستثمر

وختتلف هذه ، إن منحىن احملافظ املثلى أظهر أنه ميكن تكوين جمموعة من احملافظ األكثر كفاءة يف السوق

حبيث ، خماطرة) -كفاءة (عائد من حيث مستوى املخاطر الذي تتضمنه ولكنها تتشابه من حيث  احملافظ فيما بينها 

خماطرة أكرب. ووفقا جملموعة احملافظ املثلى فإن على املستثمر أن خيتار  ةلعائد األكرب تكون بدرجذات ا احملفظةأن 

 

 ): مخطط بياني يمثل مجموعة المحافظ الممكنة04شكل رقم (ال

 .293، ص 2009، رياضال، شال إيرهاردت، اإلدارة المالية، تعريب سرور علي إبراهيم سرور، دار المريخيالمصدر: أوجين برينغهام، م
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لكن هذا االختيار يعتمد على درجة حتمل املستثمر ، نقطة على احلد الكفء متثل احملفظة املثلى اليت سيستثمر هبا

 املستثمر.وتعتمد هذه الدرجة بدورها على الطبيعة الشخصية لذلك ، للمخاطر

 )1(نظريا ميكننا حتديد ثالثة حاالت للمستثمرين جتاه املخاطرة وهي:

وهم األشخاص الذين يبحثون عن االستثمارات األكثر خماطرة ليستثمروا  المستثمرون الراغبون في المخاطرة: •

 ؛فيها

فهم ، وهم األشخاص الذين يبحثون عن االستثمارات قليلة املخاطرة المستثمرون المتجنبون للمخاطرة: •

 ؛متخوفون من اخلسارة

 فاستثماراهتم تكون عشوائية وغري رشيدة.، وهم األشخاص الذين ال يكرتثون باملخاطرة المستثمرون المحايدون: •

وبالطبع فإن العوائد اليت يتوقعها ، إن املستثمر املتجنب للمخاطرة سوف خيتار حمفظة ذات خماطر منخفظة

مقابل احلصول على ، ستكون قليلة أيضا. أما املستثمر الراغب يف املخاطرة فإنه سيختار حمفظة ذات خماطر أعلى

وعليه ميكن  ∗احملايد ال ميكن متثيل دالة املنفعة لديه لعدم ثبات موقفه جتاه املخاطرة. عوائد أكرب يف حني أن املستثمر

 متثيل دالة املنفعة للمستثمر املتجنب للمخاطرة واملستثمر الراغب يف املخاطرة من خالل الشكل املوايل:

 

 

 

 

 

 

 

 .165أوجني برينجهام، فرويد وينستون، مرجع سابق، ص  - )1(
 .عمليا هذه الفئة من املستثمرين قليلة جدا، وهم من أصحاب الفوائض املالية الضخمة جدا حبيث تصبح املنفعة احلدية للنقود عندهم معدومة - ∗

 رة والمستثمر المتجنب للمخاطرة): مخطط بياني يوضح دالة المنفعة للمستثمر الراغب في المخاط05الشكل رقم (

 E(Rp)العائد المتوقع للمحفظة 

 Yدالة المنفعة للمستثمر 

 X دالة المنفعة للمستثمر

 σp مخاطرة المحفظة 

 .172ص ، 2003، رياضالمريخ، الدار  تعريب: عدنان داغستاني، أحمد نبيل عبد الهادي،المصدر: أوجين برينغهام، فرويد وينستون، التمويل اإلداري، الجزء الثاني، 
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 Xحياول احلصول على عائد متوقع أعلى مما يريده املستثمر  Yأن املستثمر  السابق نالحظ من خالل الشكل

بأنه أكثر جتنبا للمخاطرة  Yوعليه ميكن احلكم على املستثمر ، املخاطرةوذلك كتعويض له عن نفس نسبة الزيادة يف 

حبيث تكون هذه ، . ميكن رسم منحنيات ال �ائية للمنفعة كما اتضح من خالل الشكل السابقXمن املستثمر 

فكلما حترك جهة اليسار كلما كان مستوى الرضا ، من الرضاملنحنيات موازية املخاطرة والعائد عند مستويات خمتلفة ا

 (املنفعة) أعلى.

 الفرع الثالث: المحفظة المثلى للمستثمر

أما مكان هذه احملفظة بالضبط فيعتمد على ، إن املستثمر يستهدف حمفظة استثمارية تكون على احلد الكفء

ومنحىن املنفعة كما سبق ذكره فإنه حيدد بناءا على ، جتاه املخاطرةوموقفه ، دالة املنفعة بالنسبة لذلك املستثمر

راغب يف املخاطرة). ومن خالل ذلك فإن التماس منحىن أو  تفضيالته للمخاطرة والعائد (فيما إذا كان متجنب

 )1(املنفعة للمستثمر مع منحىن احلد الكفء هو الذي حيدد احملفظة املفضلة بالنسبة للمستثمر.

  

 

 

 

 

 

 

 

 احملفظة املثلى هي تلك احملفظة اليت تقع على احلد الكفء واليت حتقق أعلى  يتضح أن، من خالل الرسم البياين

أي أ�ا احملفظة اليت تقع على نقطة التماس بني منحىن احلد الكفء ومنحىن املنفعة لذلك ، منفعة ملستثمر معني

 املستثمر.

(1) - Viviani J. L., Op.Cit, p 85. 

 σpمخاطر المحفظة 

 Rpعوائد المحفظة 

 ): مخطط بياني يمثل المحفظة المثلى للمستثمر06الشكل رقم (

la source : Viviani J. L, Gestion de Portefeuille, Dunod, Paris, 1997, p 86. 

PY 

PX 

 مستوى المنفعة المتزايدة  
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 المطلب الثالث: نموذج السوق

، قام شارب بتطوير منوذج جديد إلدارة وحتليل احملافظ االستثمارية أمساه بنموذج املؤشر الفردي 1963يف عام 

فكرة أساسية مؤداها أن أسعار مجيع األسهم  علىيعتمد هذا النموذج ، وأطلق عليه الباحثون فيما بعد منوذج السوق

مؤشر السوق (الرقم القياسي العام ألسعار ويفرتض هذا النموذج أن ، تتأثر طرديا باحلركة العامة ملؤشر السوق

 األسهم) هو العامل الوحيد الذي يؤثر على مجيع األسهم.

 الفرع األول: عرض النموذج

الختيار احملافظ  Markawitzهذا النموذج إلزالة التعقيد العلمي الكبري يف منوذج  1963سنة  sharpقدم 

والذي كان يعتمد على مصفوفة االرتباط بني كل زوج من األسهم املكونة ، االستثمارية املثلى والذي تطرقنا له سابقا

لذا قدم شارب منوذج املؤشر الفردي (منوذج  ية.ملوهو أمر معقد جدا من الناحية الع، للمحفظة مهما بلغ عددها

اره لنفس يسي يتم اختالسوق) يف شكل معادلة تربط بني عوائد السهم يف فرتة زمنية معينة مع العوائد املتعلقة برقم قيا

 أسهم السوق. إمجايلالفرتة ميثل عوائد 

 )1(قسمني مها:إىل  إن هذا النموذج يقسم املردودية الكلية للسهم

 قسم متعلق بتأثري عوامل السوق (وهي عوامل مشرتكة تؤثر على مجيع األسهم املتداولة يف السوق) •

 عوامل السوققسم متعلق بعوامل خاصة بالسهم عينة وهي غري مرتبطة ب •

 )2(وعليه فان هذا النموذج يأخذ الصيغة الرياضية التالية:

E(Rit) = αi + βiΕ(RM) + εit 

 حيث أن: 

Ε(RM) :ميثل املتغري املفسر لعوائد السهم املتوقعة E(Rit) 

εit.ميثل متغري مفسر لعوائد السهم املتوقعة واملتعلق بالعوائد اخلاصة بالسهم عينة : 

 

)1( - Jacquillat B., Solnic B., Pérignon C., Marchés Financiers Gestion de portefenille et des risques, 6emeedition, 

Dunod, paris, 2014, p 124. 
)2( - Piget P., Introduction à la Gestion de Portefenille, Economica, Paris, 2013, P 69. 

                                                   



 إطار نظري ملفهوم وتقدير املخاطرة                                                              الفصل ألاول                        

47 

هذين العاملني املفسرين لعوائد السهم املتوقعة خيضعان أيضا لفرضيات منوذج االحندار اخلطي البسيط  إن

 )1(واملتمثلة يف:

 cov(εitR - Ε(RRMR)) = 0هناك استقاللية بني هذين العاملني مبعىن:  •

 مستقلة عن العوامل اخلاصة باملؤسسة األخرى مبعىن: ، ةالعوامل اخلاصة املؤثرة على أسهم كل مؤسس •
Ε(εit × εjt) = 0 

ميكن احلصول ، نه مبتابعة تطور أسعار سهم معني وقيم املؤشر العام التابع للسوق حيث قيد السهمإوعليه ف

عائدي ، وبرسم تلك النقاط يف معلم يتم احلصول على سحابة النقاط متثل )Ri, RM(على نقاط متثل أزواج من 

 :ايلو السهم والسوق خالل تلك الفرتة كما يوضح الشكل امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني: نموذج السوق والتنويع

 لفرع الثاني: نموذج السوق والتنويعا

 N ق على األسهم الفردية ميكن أيضا تطبيقه على احملافظ االستثمارية املكونة من عددبمنوذج السوق املط إن

 وعليه ، ويف هذا الصدد تظهر أمهية التنويع يف التخفيض من املخاطر، بشرط أن تكون متساوية األوزان، األسهممن 

)1( - Viviani J. L., Op.Cit, P 117. 

 

 
βi 

• • 

× 

𝑹𝑹𝒊𝒊,𝟏𝟏�مقدرةال 

 وذج السوق): رسم بياني يوضح نم07شكل رقم (

𝑹𝑹𝑴𝑴,𝒕𝒕� 

𝑹𝑹𝒊𝒊,𝒕𝒕�  

0% 

αi 

𝑹𝑹𝒊𝒊,𝟕𝟕�المقدرة 

𝑹𝑹𝒊𝒊,𝟕𝟕�الفعلية 

𝑹𝑹𝒊𝒊,𝟏𝟏�الفعلية 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La source: Piget P. , Introduction à la Gestion de Portefenille, Economica, Paris, 2013, P 68. 

• 
• 

• 

• 
• ei ,7 

ei,1 

• 

× 
• 
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 )1(عن طريق املعادلة: بن خماطر احملفظة االستثمارية يف هذه احلالة سوف حتسإف

Var(Rp) = βp2Var(RM) + Σxi2Var(εi)      

 حيث:

Var(Rp)(التباين) املخاطر الكلية للمحفظة : 

βp
2Var(RM): املخاطر النظامية واملؤثرة على مجيع األسهم. 

Σ xi2Var(εi): للمحفظة املخاطر اخلاصة املتعلقة باألسهم املكونةأو  املخاطر غري النظامية. 

Var(RM): تباين عائد السوق. 

Xi نسبة االستثمار يف السهم :i  . 

βp: حساسية عائد احملفظة للتغري يف عائد السوق. 

nعدد األسهم يف احملفظة :. 

 )2(أما عن معادلة منوذج السوق اخلاصة باحملافظ االستثمارية فهي معطاة كما يلي:

Ε(Rp) = αp + βpΕ(RM) + εp 

Ε(Rp) :عائد احملفظة. 

αp:  0عائد احملفظة عندما يكون عائد السوق يساوي. 

βp:حساسية عائد احملفظة للتغري يف عائد السوق. 

Ε(RM): العائد املتوقع حملفظة السوق. 

εp:متعلق باملخاطر اخلاصة باألسهم املكونة للمحفظة.، خطأ عشوائيأو  متغري 

 

)1( -Azeroual M., Gestion de portefeuille, Mémoire de Master Management Financier de L’entreprise, Université de 

Lyon, 2010, P 16. 
)2(  - Ibid, P 15. 
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 األول خالصة الفصل

 

األساسيتني ألي استثمار املايل، حيث أن التقييم اجليد لعوائد االستثمار يعترب العائد واملخاطرة مها الركيزتني 

املايل يقتضى باملقابل تقدير املخاطرة بصورة صحيحة، هلذا حاولنا من خالل هذا الفصل اإلملام جبميع جوانب هذا 

طر اليت متس األسواق املوضوع من خالل إبراز مفهوم املخاطرة، وتقدمي خمتلف أنواعها مع الرتكيز على شرح املخا

 املالية، وخمتلف الطرق الكمية لقياسها، وتوصلنا من خالل هذا الفصل إىل النتائج التالية:

 العائد هو مثن املخاطرة، وحتقيق عائد أكرب يعين حتمل خماطر أكثر؛ •

مبعىن أن التأكد احمليط بالظروف املستقبلية  عدمالعوائد املتوقعة عن العوائد احملققة بسبب  تشتتاملخاطرة هي  •

 ؛بالعوائداالستقرار أو  تعكس مدى التقلباملخاطرة 

تنشأ من عدة مصادر ميكن تصنيفها على أساس ثالث املخاطر احمليطة باالستثمار يف األسواق املالية  •

جملموعة الثانية فتتمثل يف املخاطر اليت جمموعات رئيسية، اجملموعة األوىل تتمثل يف الظروف االقتصادية الكلية إمجاال، ا

تصيب املنشآت أو القطاعات أو الصناعات اليت تتداول أسهمها يف السوق املايل، اجملموعة الثالثة فهي املخاطر اليت 

 ؛كمخاطر السيولة وخماطر املضاربة  تنشأ من داخل السوق

كانية تكوين عدد غري حمدود من احملافظ كوسيلة للتخفيض من املخاطر أسفر عن إمويع  نتبلور مفهوم التإن  •

االستثمارية يف السوق املايل، وظهرت نتيجة لذلك عدة حماوالت قياسية من أجل اختيار أحسنها، ويف هذا الصدد 

 طور منوذج السوق الذي يعترب أول منوذج مبسط وفعال قدم لتقدير عوائد األصول املالية.

لطريق للعديد من الدراسات األخرى، واليت قدم من خالهلا عدة جتدر اإلشارة إىل أن منوذج السوق مهد ا

 مناذج لتقييم االستثمارات املالية نتناوهلا يف الفصل املوايل.
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 تمهيد:

 

يعد منوذج تسعري األصول الرأمسالية نقطة حتول مهمة يف بناء النظرية املالية احلديثة، حيث أسهم هذا 

اليت يبين عليها املستثمر قراراته،  النموذج مسامهة كبرية يف إثراء املعرفة يف هذا اجملال، كونه يناقش العالقة الرئيسية

ولكنه ليس الوحيد يف هذا اجملال، فنتيجة لقصور البناء النظري له، ظهرت عدة  ،وهي العالقة بني العائد واملخاطرة

مناذج أخرى لتسعري األصول يف األسواق املالية، أشهرها على اإلطالق، منوذج التسعري باملراجحة ومناذج فاما 

لعوامل، إال أ�ا مل تتمكن من حتقيق النجاح العملي والتطبيقي الذي حققه منوذج تسعري األصول وفرنش متعددة ا

الرأمسالية، كما أن هذا األخري أيضا مل يتمكن من تفسري بعض احلاالت الشاذة اليت حتدث يف األسواق املالية، مما 

هذه السلوكات، وبالتايل ظهرت جمموعة  أدى ببعض الباحثني إىل إدخال التحليل النفسي من أجل حماولة تفسري

أخرى من النماذج أطلق عليها مناذج املالية السلوكية. وهذا ما سوف نلم به من خالل حمتويات هذا الفصل، 

 ووفق املباحث التالية:

 ري األصول الرأمساليةعمنوذج تس المبحث األول:

 وفرنش امافنظرية تسعري املراجحة ومناذج  المبحث الثاني:

 نظرية املالية السلوكية المبحث الثالث:
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 ير األصول الرأسماليةنموذج تسع المبحث األول:

 أسهم وقد، املالية احلديثة النظرية نفطة حتول مهمة يف بناء الرأمسالية األصول تسعري منوذجظهور  يعد

، قراراته املستثمر عليها يبين اليت الرئيسة العالقة يناقش يف هذا اجملال كونه املعرفة إثراء يف كبرية مسامهة النموذج

 وهذا ما سنفصل فيه من خالل هذا املبحث.، واملخاطرة العائد بني العالقة وهي

 المطلب األول: افتراضات نموذج تسعير األصول الرأسمالية

االجيابيات من أجل مناقشتها واكتشاف ، تسعري األصول الرأمسالية فيما يلي نقوم بعرض افرتاضات منوذج 

  اليت بين عليها هذا النموذج.والسلبيات 

 الفرع األول: عرض افتراضات النموذج

 )1(مت تطوير منوذج تسعري األصول الرأمسالية يف ظل بعض االفرتاضات األساسية نتناوهلا فيما يلي:

أن املستثمرين خيتارون حمافظهم االستثمارية على  مبعىنقرار االستثمار يعتمد على العائد املتوقع والتباين  •

 ؛أساس العائد املتوقع والتباين

كما أن املستثمرين يستخدمون نفس املعلومات ،  لكل املستثمرين نفس التقدير للتوزيع االحتمايل للعوائد •

 معىن هذا جتانس توقعات كل املستثمرين؛، لتقدير احلد الكفء

ويعتمد اختيار هذه النقطة (وبالتايل اختيار ، حمددة على احلد الكفءكل املستثمرين يستهدفون نقطة  •

 ؛على دالة املنفعة بالنسبة لذلك املستثمر، احملفظة)

أن مجيع املستثمرين خيططون مبعىن ، كل املستثمرين يركزون اهتمامهم على فرتة احتفاظ واحدة فقط •

 ؛فسها جلميع املستثمرينوأن هذ الفرتة هي ن، الستثماراهتم لفرتة واحدة من الزمن

اليف كتويقصد حتديدا هبذا االفرتاض عدم وجود ، واملعلومات يف السوق موالتدفق األليس هناك قيود على  •

كما ال يوجد قيود على البيع ،  كلفةتوأن املعلومات متاحة للجميع يف السوق بدون ، ضرائبأو  للصفقات

 ؛القصري

 راجع: )1(-

- Sharpe W., "Capital Asset Prices : A Theorie of Market Equilibrium under Conditions of risk", The Journal of 

Finance, Vol 19, n° 03,  September 1964, p 425-428. 
لتحديد العالقة بني عبد الرؤوف خليل حممد رباعة، "تطوير منوذج لتقدير املخاطر النظامية لرتشيد قرارات االستثمار يف بورصة عمان باستخدام منهجية شرطية  -

 .48-47ص ، 2006العائد واملخاطرة"، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان، 
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كما ال ،  سعر الفائدة اخلايل من املخاطربجلميع املستثمرين أن يقرضوا ويقرتضوا أي مبلغ من املال على  ميكن •

 تغري يف أسعار الفائدة؛أو  يوجد تضخم يف األسعار

وهذا ما يعرف بأن ، قرارات البيع والشراء اليت يتخذها املستثمر املنفرد ليس هلا تأثري على أسعار السوق •

 ؛للسعراملستثمر آخذ 

وال تعطي ، مبعىن أن السوق دائما يف حالة توازن، مجيع االستثمارات يف السوق مسعرة طبقا ملستوى خماطرها •

 ؛فرصة ألي مستثمر من حتقيق أرباح عري عادية

مح هذا سوي، مبعىن أنه ميكن التعامل بالكميات الكسرية، احملفظةأو  شراء أي جزء من السهمأو  بيعميكن  •

 البدائل االستثمارية كمنحىن متصل.إىل  بالنظراالفرتاض 

 الفرع الثاني: مناقشة االفتراضات

، غالبية الدارسني واملفكرين غري واقعية (مبعىن أ�ا مثالية جدا) وباعرتافالكثري من افرتاضات النموذج  إن

رفض حمكم ، 1962يف عام  )Journal of Finance(جملة إىل  حبثه هذا ألول مرة sharpeحىت أنه عندما قدم 

ومل تنشر املقالة يف حينها ، تقييدية للغايةذلك ملدير حترير اجمللة بأن افرتاضات الدراسة  روبر ، اجمللة نشر املقال

مت  إذاوفيما يلي سوف نناقش مثالية هذه االفرتاضات والنتائج اليت ميكن أن تلحق بالنموذج ، 1964حىت سنة 

 )1(.طهاقااس

على أساس معدل الفائدة هلذا  واإلقراضقرتاض وإمكانية اإليعترب افرتاض وجود األصل اخلايل من املخاطر  •

املستثمر يستطيع  أنحد ما ميكن قبول إىل  لكن، تطوير النموذجإىل  ليت أدتمن أهم االفرتاضات ا، األصل

إال أنه من غري ، سندات حكومية)راض مبعدل الفائدة على األصل اخلايل من املخاطر (من خالل شراء اإلق

رتاض أعلى قكون أن معدل اال،  رتض على أساس هذا املعدلققبل أنه ميكن ألي مستثمر أن ياملعقول أن ن

هذا االفرتاض عن اخلط  إسقاطاملالية بعد  األوراقسوف خيتلف خط سوق وبالتايل ، اإلقراضمن معدل 

وهذا يعين اختالف موقع احملفظة ، سوف ختتلف نقطة التماس مع احلد الكفء وعليه، األساسي يف النموذج

 ؛اخلطرة املثلى

أن الورقة املالية املوجودة فوق خط سوق األوراق إىل  عدم وجود تكاليف للصفقات سوف يؤدي افرتاض إن •

 ؛خط سوق األوراق املاليةإىل  املالية ستكون جذابة وسوف يتم شراؤها حىت تصل

 راجع -)1(
 .270ص ،2014، 1العددسوريا، ، جملة البعث، "اختبار منوذج تسعري األصول الرأمسالية يف سوق دمشق لألوراق املالية"، أمين الشهاب، حسن مشرقي -

- Jagannathan R., Wang Z.," The Conditional CAPM and The Cross-Section of  Expected  Returns", Journal of 

Finance, Vol 51, N° 01, March 1996, p 04.  
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وسوف ، وكما هو معلوم فإن الضرائب ختتلف بني األشخاص والشركات، نموذج عدم وجود ضرائبيفرتض ال •

تباين واضح يف تقديرات املستثمرين خلط سوق إىل  ما أخذناها بعني االعتبار إذاتؤدي هذه االختالفات 

 ؛األوراق املالية

اختلفت فرتة االستثمار املستخدمة يف  إذافيعترب منوذج تسعري األصول الرأمسالية منوذجا لفرتة استثمار واحدة  •

ظهور العديد من خطوط سوق األوراق املالية بالنسبة لنفس إىل  يؤدي سوفآخر إىل  التقسيم من مستثمر

 اختالف التقديرات.هو السبب و ، الورقة املالية

 احملفظةأو  السهمبيع أي جزء من أو  شراء وإمكانية، أما بالنسبة لباقي االفرتاضات كتجانس التوقعات

 وعدم وجود تضخم فإنه ميكن إزالتها دون تأثري جوهري على النموذج.

بل من خالل مسامهتها يف تفسري ، يف األخري نؤكد أنه ال جيب احلكم على النظرية من خالل افرتاضاهتا

ن كانت إحىت و ، ا مفيدعتربفإذا ساهم النموذج يف تفسري العوائد يف ضوء املخاطر فإن هذا النموذج ي، الواقع

 بعض افرتاضاته غري واقعية.

 نموذج تسعير األصول الرأسمالية عرضالمطلب الثاني: 

من املخاطر هو العامل األساسي يف تطوير منوذج تسعري األصول  يليعترب افرتاض وجود األصل اخلا

 مبعىن أن تباين عوائد، املتوقع معروف على وجه اليقني هكون عائديويعرف على أنه ذلك األصل الذي ، الرأمسالية

ملخاطر هي اكما أن ارتباط عوائده مع عوائد مجيع األصول ذات ،  احنرافه املعياري يساوي صفرأو  هذا األصل

حول  1958سنة  Tobinايل من املخاطر ألول مرة من خالل دراسة وقد ظهر مفهوم األصل اخل صفر أيضا.

األصول  استخدم هذا املفهوم يف تصميم منوذج تسعري 1964سنة  Sharpeإال أن  ،موضوع تفضيل السيولة

شكل منفصل يف بلوا عمفإن تطوير هذا النموذج مت من خالل ثالثة باحثني  اإلشارة إليه وكما سبق، الرأمسالية

تطوير إىل  إال أن معظم التحليل الذي قاد) Sharp, Linnser, Mossin(ات من القرن املاضي وهم يأواسط الستين

 .William Sharpeإىل  النموذج يرجع

 منوذج تسعري األصول الرأمسالية ومها: إطارمت تطوير نوعني من العالقات يف 

العام لربط وحتديد  اإلطار: وهو عبارة عن منوذج يقدم )CML) Capital Market Lineخط سوق رأس املال •

 العالقة بني العائد املتوقع وخماطر احملفظة املثلى.

53 
 



 أهم نماذج تقييم ألاصول املالية                                                                                            الفصل الثا�ي

العام لربط وحتديد  اإلطار: وهو منوذج يقدم )Security Market Line SML(خط سوق األوراق املالية  •

 العالقة بني العائد املتوقع وخماطر األوراق املالية.

 الفرع األول: خط سوق رأس المال

وانطالقا من ، حيدد هذا اخلط العالقة التوازنية بني العائد املتوقع واملخاطر الكلية للمحافظ املنوعة بكفاءة

ن املستثمرون خيتارون حمافظهم االستثمارية على أي نقطة إف، نظرية احملفظة اليت سبق التطرق هلا يف الفصل األول

، ئد األعلى من بني كل االستثمارات اليت هلا نفس املخاطرحيث متثل كل نقطة يف هذا احلد العا، يف احلد الكفء

وهذا يعين أن هناك نقاطا ، اليت هلا نفس العائد املتوقعوهي كذلك متثل املخاطر األقل من بني كل االستثمارات 

 عديدة على احلد الكفء وأن كل مستثمر سيختار النقطة اليت تتناسب مع موقفه جتاه املخاطر.

 أما يف شكل ، ) يف الفصل السابق أظهرنا جمموعة احملافظ املمكنة لالستثمار فيها04ففي الشكل رقم (

وبافرتاض  ر احملفظة املثالية من بني هذه اجملموعة.يا) فإننا أظهرنا كيفية استخدام منحنيات سواء يف اخت06رقم (

بني األصل اخلايل من املخاطر  شئ حمفظة جديدة جتمعينوجود األصل اخلايل من املخاطر فإن املستثمر ميكنه أن 

واليت تسمى حمفظة السوق واليت تعرف بأ�ا احملفظة اليت تضم كل األصول ذات ، مع حمفظة تتضمن أصوال خطرة

فإنه ميكن أخذها بعني االعتبار من ، أما بالنسبة لتفصيالت املستثمر من حيث املخاطر )1(املخاطر يف السوق.

 اخلايل من املخاطر يف جممل استثماراته. ختفيض وزن األصلأو  خالل زيادة

 والشكل املوايل ميثل توازن املستثمر عند دمج األصل اخلايل من املخاطر مع حمفظة السوق.

 

 

 

 

 

 

 راجع: -)1(
 .209ص، 2012، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، االستثمار يف األوراق املالية، طارق الشهاوي، حممد صاحل احلناوي -

- Bodie Z., Op.Cit, P 387. 
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يتضح من خالل هذا الشكل أن متثيل احملفظة املكونة من أصل خال من املخاطر وحمفظة السوق املثلى يتم 

واملمثل على احملور العمودي وميتد ليالمس من أعلى نقطة ، برسم خط يبدأ من عائد األصل اخلايل من املخاطر

  .)CML(باالمتداد ويسمى خط سوق رأس املال واليت ميثل احملفظة املثلى ويستمر بعد ذلك ، على احلد الكفء

، على منحىن سواء أعلى Rنقطة إىل  املستثمر سينتقلن إف، RFMZوبظهور جمموعة الفرص اجلديدة 

 BNMEيسيطر على مجيع الفرص اليت كان من املمكن حتقيقها من احلد الكفء  RFMZويالحظ أن اخلط 

 Mوبصورة عامة فإن املستثمر الذي يتمكن من اجلمع بني االستثمار اخلايل من اخلطر وجزء من احملفظة اخلطرة 

كما أن املستثمر ميكن له تغيري وضعيته بني مقرتض ومقرض بسعر ، Rنقطة مثل إىل  لديه فرصة االنتقالستتوفر 

به لشراء استثمارات خالية من اخلطر) فإنه سوف فإذا كان مقرضا (االقراض مشا، رةمن املخاط يلالفائدة اخلا

ففي هذه ، رتضاقأما إذا كان هذا املستثمر م، يكون على أي نقطة من اخلط املستقيم قبل مالمسته احلد الكفء

 احلالة يكون يف نقطة على اخلط املستقيم بعد مالمسته احلد الكفء.

 

): مخطط بياني يوضح توازن المستثمر عند دمج األصل الخالي من المخاطر مع محفظة السوق08الشكل رقم (  

.298ص ، 2009، رياضال، دار المريخ للنشر، تعريب سرور علي إبراهيم سرور، النظرية والتطبيق العملي، اإلدارة المالية، ميشيل إرهاردت، المصدر: أوجين برنجهام  

مخاطر المحفظة   σp 

ة لمتوقعائد اعدالت العو م   

  مستوى المنفعة المتزايدة

CML 

σm 

R 

 

𝑹�m 

 𝑹�p 

 
Rf 

 

Z 
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) يسمى خط سوق رأس املال ويتقاطع مع 08يف الشكل رقم ( RFMZكما سبق االشارة إليه فإن اخلط  

�𝑅𝑀 له هو:يوم RFاحملور العمودي عند النقطة   -RF / σM 

 لذلك ميكن التعبري عن معادلة خط سوق رأس املال كما يلي: 

CML :𝑅𝑝�  = RF + (𝑅𝑀�  -RF / σM) σP 

من خالل هذه املعادلة فإن معدل العائد املتوقع على احملفظة الكفؤة يساوي املعدل اخلايل من املخاطرة 

�𝑅𝑀)تساوي  عالوة املخاطرة واليت مضافا إليه  -RF / σM)  مضروبا يف االحنراف املعياري للمحفظةσP.)1( 

عوائدها املتوقعة عوائد يعطى مفهوم خط سوق رأس املال فرصة للمستثمر كي يشكل حمفظة تتجاوز 

ر فائدة مساو لعائد عوذلك من خالل اقرتاض األموال على س، حمفظة السوق املثلى (مع حتمل مزيد من املخاطر)

وبذلك يكون هذا املستثمر على نقطة ، واستثمار هذه األموال يف حمفظة السوق املثلى، األصل اخلايل من املخاطر

طة اليت يتالمس عندها هذا اخلط مع احلد الكفء أي على امتداد خط يف خط سوق رأس املال بعد تلك النق

 سوق رأس املال بعد نقطة التماس.

 الفرع الثاني: خط سوق األوراق المالية

ميكن من خالل خط سوق رأس املال حتديد العالقة بني العائد املتوقع واالحنراف املعياري للمحافظ 

 نسبة لألصول املنفردة؟االستثمارية ذات الكفاءة ولكن ماذا بال

ألصل املنفرد ال تقع على خط سوق رأس لأن قيم العائد املتوقع واالحنراف املعياري  Sharpeلقد بني 

ويف حالة توازن السوق فإن أي أصل  .ويعناليت متتاز بالت املنفرد ال يتمتع بكفاءة احملافظوذلك كون األصل ، املال

وبالتايل فإن هناك عالقة بني هذه ، الواقعة على خط سوق رأس املال Mهو جزء من احملفظة ذات الكفاءة 

وتتمثل هذه العالقة مبدى مسامهة األصل املنفرد باملخاطر الكلية ، األصول بشكلها املنفرد واحملفظة ذات الكفاءة

 )2(:من خالل املعادلة التاليةالعالقة تقاس  هوبالتايل فإن هذ، للمحفظة

Cov (Ri , RM) 

Var (RM) 

 .βهذا املعامل اصطلح على تسميته كما سبق ذكره يف الفصل السابق باملعامل 

 .300ص ، 2009، الرياض، دار املريخ للنشر، تعريب سرور إبراهيم سرور، اإلدارة املالية النظرية والتطبيق العملي، مشيل ايرهاردت، أوجني بربنغهام - )1(
(2)- Viviani J. L., Op.Cit. P 201. 
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 من هنا ميكن متثيل عالقة خطية بني عوائد األصول املالية املنفردة وخماطرها من خالل الشكل التايل:

 

 

 

  أسهم هجومية                                    
 

 أسهم دفاعية                                         

 

 

 

 رياضيا من خالل املعادلة التالية:ويتم التعبري عن هذه العالقة 

SML :𝑅𝚤�  = RRF + βi (𝑅𝑀� – RF) 

ساوي عالوة خماطر تمن خالل الرسم البياين السابق نالحظ أن العوائد املتوقعة على األصل املايل املنفرد 

 مضافا هلا معدل العائد اخلايل من املخاطرة. βiمرجحة باملخاطرة النسبية للورقة املالية  )RM – RF(السوق 

 βi = 1فإذا كانت عوائد الورقة املالية تتذبذب بنفس الدرجة اليت تتذبذب هبا عوائد حمفظة السوق مبعىن 

فإن هلذا السهم درجة خماطرة أكرب من درجة  βi> 1وإذا كانت ، فإن عائد الورقة املالية هو نفسه عائد السوق

درجة خماطرة فإن هلذا السهم  βi< 1وإذا كانت ، يف هذه احلالة بالسهم اهلجومي ويسمى السهمخماطرة السوق 

 أقل من درجة خماطرة السوق ويسمى السهم يف هذه احلالة بالسهم الدفاعي.

بع من كونه أكثر األساليب شيوعا ومصداقية يف حتديد نإن األمهية األساسية خلط سوق األوراق املالية ت

، حيث يعترب مبادلة بني املخاطر والعوائد املتوقعة لكل األصول، العائد املطلوب على األصول املنفردةمعدل 

، فإن العائد املطلوب على أي أصل ذي خماطر، ويف ظل افرتاض وجود األصل اخلايل من املخاطر، وبشكل عام

 متثل عالوة املخاطر هلذا األصل. إضافيةعن عائد األصل اخلايل من املخاطر مضافا إليه عالوة هو عبارة 

 

 ): مخطط بياني يمثل خط سوق األوراق المالية09الشكل رقم ( 

β 

M 

Rf 

βm=1 

E(Rm) 

La source: Viviani J. L., Gestion de Portefeuille, Dunod, Paris, 1997, p 202. 

 العوائد المتوقعة 
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 المطلب الثالث: اختبارات نموذج تسعير األصول الرأسمالية واالنتقادات الموجهة له

يقابله تعقيد كبري يف ، ع هبان البناء النظري احملكم لنموذج تسعري األصول الرأمسالية والبساطة اليت يتمتإ

 )1(مشكلة اختبار هذا النموذج يف النقاط التالية:وتكمن ، يةملار النموذج من الناحية العاختب

يف حني أن اختبار النموذج على أرض ، اإلطار النظري للنموذج يتعامل مع عوائد وخماطر مستقبلية متوقعة •

فالعائد املتوقع ألي أصل يتم من خالل استخدام العوائد ، الواقع ال ميكن أن يتم إال من خالل بيانات تارخيية

كما أن خماطر األصل املتوقعة يتم حساهبا من خالل تذبذب العوائد التارخيية لذلك ،  لك األصلالتارخيية لذ

 األصل وعالقتها مع عوائد حمفظة السوق التارخيية أيضا؛ 

ية أال وهو ثبات ملافرتاض آخر مطبق يف االختبارات العإىل  قودناياستخدام هذه البيانات التارخيية سوف  إن •

 ن؛ ثبات عالوة املخاطر أيضا عرب الزمتايلوبال، عرب الزمن βمعامالت 

أما االختبارات التجريبية للنموذج فإ�ا ، البناء النظري للنموذج يتعامل مع حمفظة السوق املنوعة بشكل تام إن •

وهذه ، وهي يف العادة تستخدم املؤشرات العامة للسوق املعين، تعتمد على حمفظة تنوب عن حمفظة السوق

 ؤشرات يف العادة ال تتمتع بكفاءة حمفظة السوق اليت تضم كل األصول.امل

يف ظل هذه القيود ظهرت عدة اختبارات عملية حاولت تقييم منوذج تسعري األصول الرأمسالية واستخداماته 

 قسمني:إىل  يف حتديد معدل العائد املطلوب بدقة هذه االختبارات ميكن تقسيمها

والقسم الثاين ، Roll 1977القسم األول هي االختبارات اليت التقليدية للنموذج واليت جاءت قبل انتقادات 

 نتناوهلا يف الفروع التالية: Rollهي جمموعة االختبارات احلديثة واليت جاءت بعد انتقادات 

 الفرع األول: االختبارات التقليدية لنموذج تسعير األصول الرأسمالية

  أهم هذه االختبارات فيما يلي:تتمثل  

 Robert Levy (1971)اختبار أوال: 

احملافظ أو  ألوراق املالية الفرديةلسواء  βاستقرار معامل  1971يف دراسته املقدمة سنة  Levy اخترب

لذلك ، ألسهم الفردية تكون غري مستقرةل βأن قيم  واستنتج، االستثمارية بتعمق وعلى مدى فرتات زمنية خمتلفة

 10افظ من حمل βلكن تكون قيم ، جيدة ملخاطرها املستقبلية مقدرات ألوراق املالية الفرديةالسابقة ل βمل تكن قيم 

السابقة للمحفظة مقدرات معقولة  βلذلك كانت قيم ، أكثر خمتارة عشوائيا مستقرة بصورة معقولةأو  أسهم

(1)- Vernimmen  P., Finance D’entreprise, Dalloz, Paris, 2018, p 425-426. 
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تعويض إىل  الفردية املشكلة للمحفظة متيلاملالية لألوراق  β أن قيمإىل  وذلك راجع، احملفظة يف املستقبل لتذبذب

 )1(هذه النتائج. 1975شور عام ناملو Blume Marchallالبحث املقدم من طرفودعم ، بعضها البعض

 Black, Jensen et Scholes (1971) ختبارإثانيا: 

 :واالختبار مت على مرحلتني، على أسهم بورصة نيويورك 1965-1926لفرتة يف اقدمت هذه الدراسة 

ألسهم عن طريق معادلة االحندار لومتوسط العوائد ، β ركزت على حساب معامالت :المرحلة األولى

من احملافظ اليت تضم أسهم املتناقصة ( βحمافظ حسب معامالت 10فت يف صنهذه األسهم ، نسبة ملؤشر السوق

هذه احملافظ يعاد تكوينها كل ، )منخفظة β ذات معامالتاحملافظ اليت تضم أسهم إىل  مرتفعة βذات معامالت 

حبساب العوائد الشهرية هلذه احملافظ العشرة ولكامل الفرتة مع مث قام الباحثون ، βسنة حسب تغريات معامالت 

 اخلاصة هبا باستخدام منوذج احندار نسبة ملؤشر السوق. βمعامالت 

والعوائد احملسوبة لكل من األسهم  βمت فيها وضع منوذج احندار لكل من معامالت  :المرحلة الثانية

 النتائج التالية:إىل  وتوصلوا، واحملافظ

 ؛وهذا ما يؤكد جودة النموذج األول، %ـ 95بـ يقدر  R2احندار األسهم الفردية كان معامل التحديد يف منوذج  •

وهذا يؤكد أيضا جودة النموذج ،  %98بقدر  R2حملافظ االستثمارية كان معامل التحديد ايف منوذج احندار  •

 الثاين.

مسالية يف تقدير العوائد أؤكد جودة منوذج تسعري األصول الر ت، ما توصل إليه هؤالء الباحثون من نتائج إن

 )2(احملافظ االستثمارية.أو  املطلوبة سواء بالنسبة لالستثمارات الفردية

 Fama et Mac Beth (1973) اختبارثالثا: 

 الرأمساليةيف هذه الدراسة منهجية عملية الختبار منوذج تسعري األصول  Fama  & Mac Bethكل من  قدم

 :تتمثل يف إتباع اخلطوات التالية

 كما يلي:الزمنية   لكل سهم عن طريق معادلة احندار السلسلة βالقيام حبساب معامالت  •

Ri = RF + βi (RM – RF) 

 .314ص ، مرجع سابق، مشيل ايرهاردت، أوجني برينغهام - )1(
(2)- Viviani J. L., Op.Cit.,  P 210. 
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فإنه يتم استخدام هذه القيم املقدرة يف معادلة احندار ، جلميع األسهم املستخدمة باالختبار βبعد تقدير قيمة  •

 Ri = y0 + y1βi :املقدرة وفقا للمعادلة Riثانية من أجل حتديد قيم 

خالل هذه املنهجية الختبار النموذج فإنه يتم تنفيذ املرحلة الثانية من االختبار باستخدام العوائد  ومن

 :التالية لكل دورةوبالتايل يتم تطبيق املعادلة ، التارخيية لكل فرتة مشاهدة يف االختبار

Rit = y0t + y1t βit  

املقيدة يف بورصة نيويورك ألسهم بيانات شهرية لهذه املنهجية باستخدام اع باتب  Fama & Mac bethقام 

، نتائج مدعمة لنموذج تسعري األصول الرأمساليةإىل  وتوصلوا من خالهلا، 1935جوان إىل  1926للفرتة من جانفي 

يف تفسري االختالفات يف  βالرئيسية  أداتهوقدرة  منوذج تسعري األصول الرأمساليةهذه الدراسة فعالية  أثبتتحيث 

 )1(عوائد األصول املالية.

 لنموذج تسعير األصول الرأسمالية  اإلضافاتالفرع الثاني: 

ظهور مناذج معدلة منه إىل  أدت االنتقادات السابقة املتعلقة بفرضيات منوذج تسعري األصول الرأمسالية

 .Merton (1973)ومنوذج ، )Black 1972منوذج ( اإلطالقأشهرها على 

 Black (1972نموذج (أوال: 

ق منوذج تسعري األصول يف تطبي ساسيةمن الصعوبات األ يعترب تقدير معدل العائد اخلايل من املخاطر

حيث تكون ، من خالل منوذجه استبدال هذا املعدل مبحفظة منعدمة املخاطر املنتظمة Blackاقرتح لذا ، الرأمسالية

وبالتايل سوف ، بعائد حمفظة السوق إطالقان عوائدها غري مرتبطة لكو ، الكفءهذه احملفظة موجودة على احلد 

باعتبار أن عائد هذه احملفظة البديلة يكون ، العائد اخلايل من املخاطرتكون قيمة ثابت معادلة االحندار أعلى من 

 مبعدل تكون كما يلي: وبالتايل فإن عالقة التوازن يف ظل هذا النموذج، أعلى بسبب تضمنها ملخاطر غري منتظمة

Ε(Ri) = Ε(Rz) + βi[Ε(RM) - Ε(Rz)] 

 1982 سنة strambauchتأييده من طرف اخترب هذا النموذج املعدل من قبل العديد من املفكرين ومت 

 )2(.1985سنة  Shankenو 1982 سنة Gibbonsورفضه من قبل كل من 

 

(1)- Pasquarielo P., "The Fama – Mac beth Approach revisited", Working Paper,  Newyork  University, 1999, p 

04 - 05. 
(2)- Viviani J. L., Op.Cit, p 204-205. 
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 Merton (1973)ثانيا: نموذج 

، هذا النموذج فرضية أن مجيع املستثمرين خيططون لفرتة استثمار واحدة من خالل Robert Merton أزاح

تعظيم املنفعة طويلة األجل وليس لفرتة واحدة وبالتايل فهم يقسمون ثروهتم كما إىل  واعترب أن املستثمرين خيططون

 يلي:

 جزء يستثمر يف أصل عدمي املخاطرة. •

 .Mجزء يستثمر يف حمفظة السوق  •

 صل عدمي املخاطرة.األتكون مرتبطة سلبيا مع  Nظة حتوط جزء يستثمر يف حمف •

 وبالتايل تصبح الصيغة الرياضية للنموذج كما يلي:

E(Ri) = RF + βim[E(RM) – RF] + βik[E(RN) – RF] 

اجلزء األول من النموذج مع منوذج تسعري األصول الرأمسالية ولكن مع إضافة جزء يتعلق تشابه حيث ي

 )1(حملافظ التحوط.

βim.تعرب عن حساسية الورقة املالية لعائد حمفظة السوق: 

βik.تعرب عن حساسية الورقة املالية لعائد حمفظة التحوط : 

 Roll الفرع الثالث: انتقادات رول

، ورقة شهرية وجه من خالهلا انتقادات مهمة لنموذج تسعري األصول الرأمسالية Rollقدم  1977يف العام 

بانتقادات رول النظرية املالية  وهو ما أصبح يعرف يف أدبيات، حتديا مهما للنموذج وقد مثلت هذه االنتقادات

)Roll’s Critique( ، وحبسب(Roll, 1977) ميكن تلخيص أهم حماور هذه االنتقادات مبا يلي)2(: 

التباين  -وهي أن حمفظة السوق ذات كفاءة من حيث الوسط ، هناك فرضية واحدة فقط قابلة لالختبار -1

وبالتحديد العالقة اخلطية بني العوائد املتوقعة وقيم بيتا هي تابعة لكفاءة ، ومجيع تطبيقات النموذج األخرى

 ؛وغري قابلة لالختبار بشكل مستقل، حمفظة السوق

(1) - Viviani J. L., Op.Cit.,  p 206-207. 
(2) - Roll R., A Critique of The Asset Pricing Theory’s Testes, Journal of  Financial  Economics,  Vol 04, N° 02 
March 1977, p 130-131.  
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ويتم تقدير قيم بيتا من خالل عالقة عوائد األسهم ، االختبارات تتم باستخدام عينة من بيانات السوق إن -2

وعند اختبار خطية العالقة بني قيم بيتا املقدرة فإنه يتم استخدام بيانات ، حمفظة السوق املفرتضةمع عوائد 

 ؛وهذا يعين أن العالقة خطية بغض النظر عن مدى كفاءة حمفظة السوق احلقيقية، نفس العينة

ذاهتا قد يكون له   أوهلما أن احملفظة املمثلة حبد، خيضع لصعوبتني (Proxy)ن استخدام ممثل حملفظة السوق إ -3

وثانيهما أنه قد يتم ، يف حني أن حمفظة السوق احلقيقية ليس هلا مثل هذه الكفاءة، تباين –كفاءة وسط 

 اختيار حمفظة غري ذات كفاءة لتمثيل حمفظة السوق.

ما مل يتم حتديد حمفظة  MEDAFوتتلخص الفكرة األساسية يف هذه االنتقادات أنه ال ميكن اختبار منوذج 

وال ميكن االعتماد على حمفظة بديلة كممثل حملفظة السوق اليت حتتوي على كل األصول ، السوق بشكل دقيق

 االستثمارية.

 الفرع الرابع: االختبارات الحديثة لنموذج تسعير األصول الرأسمالية

 Roll)نتقادات اليت قدمتها دراسة جديدا بعد اال ىاختبارات منوذج تسعري األصول الرأمسالية منح أخذت

وقد كان ضمن أهم األحباث اليت ، على الرغم من أن هذه االختبارات أبقت على البناء األساسي للنظرية، (1977

قدرة معامل واليت أظهر من خالهلا الباحثان عدم ، (Fama & Frenche 1992)ظهرت ضمن هذا االجتاه دراسة 

β أضافا قدرة تفسريية ، القيمة الدفرتيةإىل  ونسبة القيمة السوقية وأن حجم الشركة، على تفسري عوائد األسهم

 قوم بعرض هذه الدراسة بالتفصيل يف املبحث الثاين من هذا الفصل.نوسوف  هلذا النموذج،

 جاءت يفركزت بعض الدراسات على نقطة الضعف اليت  Rollوأيضا بناء على االنتقادات اليت قدمها 

، منية متعددةز واملتمثلة باستخدام معلمات ثابتة للنموذج مقدرة من خالل بيانات فرتات ، التقليديةاالختبارات 

وذلك من ، وكذلك بالنسبة لعالوة خماطر السوق، ري عرب الزمنبالتع βوقد حاولت هذه الدراسات السماح ملعامل 

ها املستثمرون تزداد يف فرتات الركود أجل جعلها متماشية مع الواقع الذي يثبت أن عالوة املخاطر اليت يطلب

حيث ، Jagannathan & wang 1996ومن أهم الدراسات اليت استخدمت هذه املنهجية دراسة ، االقتصادي

 وعالوة خماطر السوق تتغري عرب الزمن. β أنه ال ميكن رفض هذا النموذج إذا أخذنا قيمإىل  توصلت
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 اما وفرنشفونماذج  المبحث الثاني: نظرية تسعير المراجحة

حيث ، مناذج بديلة لنموذج تسعري األصول الرأمسالية، تعترب نظرية تسعري املراجحة ومناذج فاما وفرنش 

وهذا خالفا لنموذج تسعري ، أدخلت عدة عوامل ميكن من خالهلا تقدير العائد على االستثمار يف األصول املالية

وفيما ، املفسر الوحيد لعوائد االستثمار يف األصول املاليةي العامل ه خماطر السوقاألصول الرأمسالية الذي يرى أن 

 يأيت نستعرض هذين النموذجني البديلني.

 المطلب األول: نظرية تسعير المراجحة

افرتاضات النظرية اجحة وكذلك تسعري باملر التوضيح مفهوم نظرية إىل  سوف يتم التطرق يف هذا املطلب

 أهم االنتقادات املوجهة هلا.إىل  باإلضافة، ساسيوكيفية اشتقاق منوذجها األ

 الفرع األول: مفهوم نظرية تسعير المراجحة

تقوم نظرية تسعري املراجحة على أساس إدخال تأثري العوامل االقتصادية اخلارجية والعوامل الداخلية  

لكن قبل ، من خالل هذا الفرع وهذا ماسوف نستعرضة، اخلاصة بكل شركة على معدل العائد على األوراق املالية

  ذلك جيب أن نوضح مفهوم املراجحة .

 أوال: مفهوم المراجحة

عرفت املراجحة بصفة عامة بأ�ا عملية بيع األدوات املالية املبالغ يف تقييمها (قيمتها السوقية أكرب من 

وهذا يعين ، التوازنإىل  يتم الرجوعوذلك حىت ، وشراء األدوات املقيمة بأقل من قيمتها احلقيقية، قيمتها احلقيقية)

بأقل من قيمته احلقيقية ويقوم أو  أي األصل املقيم بأكثر، أن املراجح يبحث عن األصل غري املسعر بقيمة جيدة

ن مت ذلك يف سوقني خمتلفني بغرض االستفادة من إحىت و ، نفس األصللشراء السلسلة من البيع و بيف آن واحد 

من زيادة الطلب على األصول املسعرة بأقل إىل  هذه العملية تؤدي، العوائد من وراء ذلكفروق األسعار وحتقيق 

زيادة عرض األصول إىل  كما تؤدي العملية،  قيمتها احلقيقيةإىل  ارتفاع أسعارها حىت تصلإىل  مما يؤدي، قيمتها

وهنا يزول اخللل وتنتهي ، حلقيقيةتها امقيإىل  اخنفاض أسعارها حىت تصلإىل  املسعرة بأكثر من قيمتها مما يؤدي

 )1(عملية املراجحة عليها.

 

 

 .154-153ص، مرجع سابق، جبار حمفوظ -)1(
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 نظرية تسعير المراجحة تعريفثانيا: 

يعتمد بشكل ، 1976عام  Steveen Rossقدمها ، نموذج تسعري األصول الرأمساليةلهي نظرية بديلة 

الذي يفرتض أن و ، الفصل السابق تنطلق من منوذج السوق املذكور يف، أساسي يف صياغتها على منطق املراجحة

وبالتايل فإن هذه النظرية تتماشى مع ، عائد السهم يرتبط باملخاطر اخلاصة بالشركة وبتغريات عائد حمفظة السوق

ومبا أن املخاطر غري املنظمة ميكن جتنبها عن ، ظمة وخماطر غري منتظمةتخماطر منإىل  التقسيم األساسي للمخاطر

املصدر الرئيسي للخطر وليس إىل  لكنها تتوجه، هذه النظرية تتعامل فقط مع املخاطر املنتظمةفإن ، طريق التنويع

ا هو عائد مؤشر السوق كوكيل عن عائد حمفظة السوق كمأو  تمثل يف عائد حمفظة السوقجمرد مصدر وسيط ت

 )1(ري األصول الرأمسالية.احلال يف منوذج تسع

، رص املراجحة على الرغم من أن امسها يدل على عكس ذلكهذه النظرية تقوم على عدم وجود ف إن

وتقوم على أساس انعدام فرص حتقيق أرباح من ، السم هنا يدل على طريقة االستنتاج وليس على آلية التطبيقاف

على اعتبار أن األصول املالية املتماثلة جيب أن يكون هلا ، خالل املراجحة وهذا يف حالة توازن أسواق رأس املال

 فس السعر.ن

ختتفي فيها من هذا املنطلق فإن هذه النظرية تقوم على أساس أن احملافظ املنوعة بشكل جيد سوف 

املخاطر اخلاصة (املخاطر املنتظمة). وتصبح مجيع حمافظ املراجحة (املتساوية يف القيمة) معرضة لنفس العوامل 

حمافظ مراجحة جديدة ميكن للمستثمر التحول إليها وبالتايل جيب أن يكون هلا نفس السعر فعند التوازن ال توجد 

 دون حتمل خماطر أكرب.

 ا: العوامل المسعرة للمخاطر في ظل نظرية التسعير بالمراجحةلثثا

تتمثل هذه العوامل ، تفرتض نظرية التسعري باملراجحة أنه هناك عدة عوامل تؤثر على عوائد األوراق املالية

فقد يكون ، عوائد األصول املالية بدرجات متفاوتةعلى هذه املتغريات تؤثر ، يف املتغريات االقتصادية الكلية إمجاال

مدى حساسية أو  درجة تأثري هذا املتغري إن .أحد هذه املتغريات يؤثر على أصل معني بدرجة أكرب من أصل آخر

 . تسمى بالعامل املسعر، العوائد هلذا املتغري

بالتطبيق على سوق عمان لألوراق املالية وإمكانية االستفادة منها -املراجحة على تقييم األسهم يف األسواق الناشئة اختبار قدرة نظرية تسعري "، أمين الشهاب - )1(
 .114ص، 2005، سوريا، جامعة حلب، دكتوراه أطروحة "،-يف سوريا
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، )1(لذي يطلبه املستثمرون"اقتصادي غري مؤكد يؤثر على العائد املتوقع ا املسعر بأنه "حدث يعرف العامل

ية وهو عدم التأكد حول قيمة التغري املستقبل، راعأن هذا التعريف يضع شرطا ليكون العامل مس من الواضح

 املالية.وجوب أن يكون احلدث مؤثرا على عوائد األصول إىل  باإلضافة، للحدث االقتصادي

 )2(املسعرة: عواملوفيما يلي أهم هذه ال

 ؛والنشاط االقتصادي بصفة عامة، وتغرياته اإلمجايلالناتج احمللي  •

 ؛مستوى التضخم •

 ؛عرض النقد •

 ؛أسعار الفائدة •

 ؛أسعار الصرف •

 ؛وضعية االقتصاد العاملي (نظرا لتداخل االقتصاديات العاملية) •

 ؛الصناعي اإلنتاجالتغري يف  •

 ؛البطالة مستوى •

 وفر امليزان التجاري واملوازنة العامة.أو  عجز •

 ني: عرض نموذج التسعير بالمراجحةالفرع الثا

ساسية اليت وهذا بعد عرض الفروض األ، نستعرض من خالل هذا الفرع صيغة منوذج التسعري باملراجحة 

 بين عليها.

 أوال: افتراضات النموذج

 )3(روض أساسية وهي:ف ثالثة على Rossيقوم منوذج 

 ؛املراجحة باستمرار وإجراءالبيع على املكشوف  وإمكانيةتتميز أسواق رؤوس األموال باملنافسة الكاملة  •

 ؛زيادة ثروهتم يف ظل ظروف التأكدإىل  ى املستثمرون دائماعسي •

 املؤشرات الرئيسية.أو  ميكن التعبري عن العائد االستثمار يف األوراق املالية كدالة خطية يف جمموعة من العوامل •

 

 .167ص، 2000، عمانر، دار املسرية للنش، األسواق املالية والنقدية، خالد وهيب الراوي -)1(
 .158 ص، مرجع سابق، حمفوظ جبار -)2(
 .207ص، مرجع سابق، دريد كامل آل شيب - )3(
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 )1(روض تتمثل يف اآليت:الكتاب يضيفون جمموعة أخرى من الفن بعض إهذا و 

 ؛يوجد عدد كاف من األوراق املالية لتكوين حمافظ •

 ؛ الكفء سوف يضمن عدم وجود فرص لتحقيق أرباح غري عادية من خالل عمليات املراجحةالسوق املايل •

 وهذه األخرية تكون موزعة توزيع طبيعي.، عوائد األوراق املالية للمستثمرين توقعات متجانسة حول •

 ثانيا: الصيغة الرياضية لنموذج التسعير بالمراجحة

خماطر إىل  املنطلق األساسي للنظرية يتشابه مع منوذج تسعري األصول الرأمسالية من حيث تقسيم املخاطر إن

وخماطر خاصة بالشركة املصدرة ، وال ميكن جتنبها بالتنويع، املايلظمة تؤثر على مجيع األوراق املالية يف السوق تمن

وكما سبق القول فإن هذه النظرية تقوم على أكثر من عامل يؤثر على ، وظروفها ميكن جتنبها من خالل التنويع

 خاطر املنتظمة.املالية املعنية تعترب كل هذه العوامل من املالورقة عائد 

 )2(التعبري عن العائد املتحقق وفقا هلذه النظرية بالصيغة الرياضية التالية:من هذا املنطق ميكن 

Rı�  = 𝑅𝚤�  + (𝑅𝑀���� – 𝑅𝑀� ) βi + εi 

Rı�:  معدل العائد املتحقق على السهمi؛ 
 𝑅𝚤� معدل العائد املتوقع على السهم :i؛ 
𝑅𝑀����؛: معدل العائد املتحقق على السوق 
𝑅𝑀�؛: معدل العائد املتوقع على السوق 
βi؛:حساسية السهم جملموع عوامل السوق 
εi تأثري األحداث اخلاصة على العوائد املتوقعة للسهم :i. 

مضافا إليه زيادة خطية ، �𝑅𝚤 يكون مساويا للعائد املتوقع ، �Rıومن خالل املعادلة يتضح أن العائد املتحقق 

�𝑅𝑀���� – 𝑅𝑀)سالبة قدرها أو  موجبة ) βi ، واليت تعتمد علىβ الفرق بني العائد إىل  إضافة، السهم لعوامل السوق

 سالبة.أو  الذي تكون بناء عليه هذه الزيادة اخلطية موجبة، املتوقع واحملقق للسوق

تتمثل يف العوامل ، حيدد بناء على عدد من العوامل�����𝑅𝑀 إليه فإن العائد احملقق للسوق  اإلشارةوكما سبقت 

هذا تتأثر األسهم املختلفة هبذه العوامل املسعرة بطرق إىل  ضافةإ، بداية املطلباملسعرة اليت سبق التطرق هلا يف 

 .116ص، مرجع سابق، أمين الشهاب -)1(
 . 318ص، مرجع سابق، ميشال ايرهاردت، نغهاميأوجني بر  - )2(
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وبالتايل فإنه بدال من حتديد عائد السهم كدالة يف عامل واحد (العائد على السوق) ميكن حتديد هذا ، خمتلفة

 )1(اآليت:إىل  وبالتايل تتحول املعادلة السابقة، العائد كدالة يف العوامل االقتصادية املسعرة

𝑅𝚤�  = 𝑅𝚤�  + (𝐹1�  – 𝐹1� ) β1i+(𝐹2��� – 𝐹2�) β2i+………+ (𝐹𝚥� –𝐹𝚥�) βij +εi 

 حيث:

𝐹𝚥�القيمة املتحققة للعامل االقتصادي :j؛ 

𝐹𝚥� : القيمة املتوقعة للعامل االقتصاديj؛ 

βij:  حساسية السهمi للعامل االقتصادي j. 

أو  زائد الزيادة، سهم يساوي العائد املتوقع للسهم حيث تظهر هذه املعادلة أن العائد املتحقق على أي

حد عشوائي يعكس إىل  إضافةعلى التغريات غري املتوقعة يف العوامل االقتصادية املسعرة  ةاالخنفاض املعتمد

 الصناعة اليت تنتمي إليها.أو  التغريات اخلاصة بالشركة

 بالمراجحةر يسعتالفرع الثالث: االنتقادات الموجهة لنموذج ال

 على الرغم من أن للنظرية عدة نقاط قوة أمهها:

 ؛اعتمادها على عدد قليل من الفرضيات املوضوعية عكس منوذج تسعري األصول الرأمسالية •

وكذلك اعتمادها على عدة عوامل يف تفسري عائدات األصول املالية الفردية ، سهولة تطبيقها من ناحية العملية •

 وهو حمفظة السوق. منوذج تسعري األصول الرأمساليةبدال من عامل واحد كما يفرتض 

على عائدات األسهم وكذلك إال أ�ا ال ختلو من االنتقادات ولعل أمهها هو عدم حتديدها للعوامل املؤثرة 

 أوزا�ا النسبية.

 ما يلي: اإلطالقمن أجل ذلك ظهرت عدة دراسات حاولت اختبار النظرية أمهها على 

 (Roll et Ross 1980)اختبار أوال: 

إىل  باستخدام التحليل العاملي وتوصال، 1980سنة  Rollيف دراسة مشرتكة مع  ألول مرة نظريته Rossفحص 

 )1(عوامل اقتصادية تؤثر تأثريا مباشرا على عوائد األسهم وأسعارها وهي: ثالثةأنه هناك 

 . 318ص، مرجع سابق، ميشال ايرهاردت، نغهاميأوجني بر   -)1(
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 ؛مؤشر االنتاج الصناعي •

 ؛معدل التضخم •

 الفرق بني معدالت الفائدة طويلة األجل وقصرية األجل. •

 Reinganum 1981انتقاد ثانيا: 

منوذج تسعري حل حمل سيموذج الذي أن النإىل  ولكنه أشار، امتدح الباحث فكرة النموذج متعدد العوامل

، كأثر شهر جانفي (les Anomalies)وأمهها مشكلة احلاالت الشاذة ، عثراته وزتجاجيب أن ي األصول الرأمسالية

نظرية معقدة وهي إىل  وهنا تساءل الباحث عن مدى جدوى االنتقال ......اخلأثر األعياد ، أثر بداية األسبوع

إذا مل تكن هذه النظرية  منوذج تسعري األصول الرأمساليةوهو بدال من منوذج سهل وبسيط  نظرية التسعري باملراجحة

 )2(اجلديدة قادرة على حل مشكالت النموذج القدمي.

 Dhrymes, Friend, Gultekin, 1985انتقادات ثالثا: 

 (The Janrnal of Finance)انتقد هؤالء الباحثون نظرية التسعري باملراجحة يف ورقة حبثية نشرت يف جملة 

بعنوان "املعاينة النقدية للدليل التجرييب لنظرية تسعري املراجحة" وذلك يف شكل عدة حتفظات وتساؤالت 

 )3(:أمهها

مبعىن أنه ميكن اعتبارها عوامل مسعرة ، اليت ال تساوي الصفر βتظهر يف نتائج االختبار العديد من معامالت  •

 ؛وبالتايل جيب دراسة العوامل حبسب تأثريها وليس حبسب عددها، إحصائيةولكن ليس هلا معنوية 

إىل  كيف ميكن حتديد عدد العوامل يف التحليل العاملي؟ فقد أظهرت دراستهم أنه إذا ما مت جتزئة البيانات •

مجيع البيانات  إدخالولكن عند ، عرةسظهر عدد حمدود من العوامل امل، )1980حمافظ (مثلما فعل روس ورول 

 ؛دد العوامل بشكل واضحاد عز 

 ولكنها تبقى بدرجة متوسطة. منوذج تسعري األصول الرأمسالية القدرة االستكشافية للنظرية تتفوق على •

 وأكد الباحثون أن النظرية عامة جدا ومن الصعب اعتماد نتائجها التطبيقية.

ت يف رب النظرية باعتبارها نظرية اختيف األخري نقول أن االختبارات املقدمة هي فقط عينة عن أهم اختبارات 

وجل هذه االختبارات أعطت نتائج متفاوتة حول العوامل احملددة ، عدة مناطق يف العامل وعلى عدة فرتات زمنية

(1)- Piget P., Introduction à la gestion de portefeuille, Economica, Paris, 2013, P 126. 
 .122ص، مرجع سابق، أمين الشهاب -)2(
 .123ص، املرجع السابق -)3(
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هو االنتقاد  اإلحصائيةعروف ودرجة معنويتها املوبالتايل يبقى عدد العوامل املسعرة غري ، لعوائد احملافظ املختلفة

 للنظرية حىت وقتنا احلايل. زمالاملهم وامل

 وفرنش متعددة العوامل نماذج فاما المطلب الثاني:

 لنموذجا أشهرها على االطالق لنموذج تسعري األصول الرأمسالية النماذج املعدلةوفرنش بتطوير  فاما اقام

 هبذين اإلملامسوف حناول ، 2015 مخاسي العوامل مت تقدميه مؤخرا سنة لنموذجوا 1992ثالثي العوامل قدماه سنة 

 جني بالتفصيل يف الفرعني اآلتيني:ذالنمو 

 وفرنش ثالثي العوامل نموذج فاماالفرع األول: 

من الدراسات اليت عززت املواقف املعارضة  1992وفرنش سنة  تعترب الدراسة اليت قدمها كل من فاما

على تفسري عوائد األسهم وأن حجم الشركة  βواليت ظهر من خالهلا عدم قدرة ، لنموذج تسعري األصول الرأمسالية

 .يضيفان قدرة تفسريية أكرب للنموذجالقيمة الدفرتية إىل  ونسبة القيمة السوقية

 أوال: تقديم النموذج

عوائد احملفظة االستثمارية تكون أن  1992من خالل الدراسة اليت قدماها سنة   Fama & Frenchأكدا

 )1(عوامل أساسية وهي: ةمرتبطة بثالث

 Sharpeاحملفظة كما جاء يف منوذج  βحساسية عائد احملفظة لعوائد السوق وهي يتمثل يف  :العامل األول •

 ؛(1964)

 أنكانت الشركات الصغرية أكثر خماطرة من الشركات الكبرية فيتوقع   فإذاهو عامل احلجم  العامل الثاني: •

 ؛وبالتايل فان احملافظ اليت تضم أسهم شركات صغرية تكون أكرب عائد، تكون للشركات الصغرية عوائد أكرب

هو عامل القيمة متمثال يف القيمة الدفرتية حلقوق امللكية مقسوما على القيمة السوقية حلقوق  العامل الثالث: •

يكون السهم جذابا بالنسبة للمستثمرين باعتباره  فإذا كانت القيمة السوقية أكرب من القيمة الدفرتية، امللكية

 مؤشرا على وضعية جيدة للمؤسسة مستقبال والعكس إذا كانت القيمة الدفرتية أكرب من القيمة السوقية.

  :ثالثي العوامل يعرب عنه بالصيغة الرياضية التالية Fama & Frenchوعليه فان منوذج 
𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 =  𝛽𝑖 � 𝐸(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)�  + 𝑆𝑖𝐸 (𝑆𝑀𝐵) + ℎ𝑖𝐸(𝐻𝑀𝐿) 

 

(1)- Fama F., French K., "Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies", The Journal  of  Finance, Vol 04, 
N° 1, March 1996, P 55. 
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 حيث:

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 .متثل عالوة خماطر احملفظة: 

𝐸(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) .متثل عالوة السوق املخاطرة: 

𝛽𝑖 .حساسية السهم ملخاطر السوق: 
∗SMB :   احلجم على  كبريةالفرق بني عوائد احملافظ ذات األسهم صغرية احلجم وعوائد احملافظ ذات األسهم

 .أساس أن أسهم الشركات الصغرية تعترب أكثر خماطرة وبالتايل أكرب عائد

∗∗HML: قيمة سوقية مرتفعة وعوائد احملافظ اليت لديها إىل  ومتثل الفرق بني عوائد احملافظ اليت لديها قيمة دفرتية

كانت املخاطرة أعلى وبالتايل عائد قيمة سوقية منخفضة على أساس أنه كلما كانت النسبة أعلى  إىل  قيمة دفرتية

 مرتفع. مطلوب

 𝑆𝑖 :  حساسية احملفظة𝑖 فرق األول (احلجم).لل 
ℎ𝑖  حساسية احملفظة:𝑖 .(نسبة القيمة الدفرتية للقيمة السوقية) للفرق الثاين 

معدل وحا منها عالوة خماطر السوق مطر  وهويتضح أن العامل األول ، من خالل الصيغة الرياضية للنموذج
 هي النقطة املشرتكة بينه وبني منوذج تسعري األصول الرأمسالية.، ]E(RM) – RF[ايل من املخاطر العائد اخل

إىل  أما عن العامل الثاين املتعلق باحلجم فقد قاما الباحثان برتتيب كل األسهم املتداولة يف السوق وقسماها

لكل منهما وحسب العائد  %50شركات كبرية احلجم وأسهم الشركات صغرية احلجم يف حمفظتني تضمان الأسهم 

وصممت ، حمفظة ثالثة عن طريق طرح عائد احملفظة الكبرية من ذلك اخلاص باحملفظة الصغرية أنتجامث  .عليهما

 هذه احملفظة لقياس التغري يف عائدات األسهم اليت حدثت بسبب تأثري احلجم.

قيمتها إىل  أما عن العامل الثالث املتعلق بالقيمة فقد رتبا الباحثان كل األسهم طبقا لقيمتها الدفرتية
∗∗∗السوقية 

(B/M)  نسبة  أعلىاليت هلا  من األسهم %30ووضعاB/M عليها حمفظة  ايف حمفظة أطلقH  ووضعا
 Lمث قاما بطرح عائد احملفظة ، Lحمفظة  لقا عليهاطأيف حمفظة أخرى  B/Mمن األسهم اليت هلا أقل نسبة  30%

 .Hمن عائد احملفظة 

 

 

∗ -Small Size Minus Big Size. 
∗∗ - Hight Minus Low. 
∗∗∗ - Book To Market Value. 
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 فرنش ثالثي العوامل و  ثانيا: انتقادات نموذج فاما

 )1(تتمثل أهم نقاط ضعف هذا النموذج فيما يلي:

شهرا  12وحىت  03عامل األثر اللحظي والذي ميكن تفسريه بأن األسهم اليت يكون أدائها السوقي جيدا لفرتة  •

إىل  هذا األثر ينعكس من استخدام مؤشر القيمة الدفرتية إن، ستستمر هلذا األداء والعكساألخرية تبدوا بأ�ا 

 ؛B/Mالقيمية السوقية 

القيمة السوقية ال إىل  احملافظ االستثمارية املشكلة على أساس مؤشرات األسعار مثل مؤشر القيمة الدفرتية إن •

، لديها تدفقات نقدية متوقعة أعلى جيب أن يكون لديها معدل عائد أعلى تعكس حقيقة أن األسهم اليت

 ؛ن استخدام األسعار أمر غري عقالين بسبب أ�ا ال تعكس العوائد املتوقعة لألسهمإومنه ف

الثالثي العوامل هو ربط العوائد املتوقعة  وفرنش منوذج فاماإىل  كذلك فإن من أهم االنتقادات اليت مت توجيهها •

 اليت هلاوفرنش يف دراستهم التطبيقية بأن الشركات  حيث وجد فاما، العالية ألسهم الشركات برحبيتها املنخفضة

عامل (القيمة  اليت هلاوتلك الشركات ، عوائد مرتفعة اتعامل (القيمة الدفرتية / القيمة السوقية) املنخفض ذ

ن تلك الفروق بني متوسط العوائد لتلك بأذلك  الوعل، رحبية منخفضة ع ذاتلقيمة السوقية) املرتفالدفرتية / ا

بينما أظهر التحليل املباشر ، لعامل املخاطرة املرتبط بأداء عوائد هذه األسهم تاألسهم ترتبط بعامل التوقي

 لراحبة يف أي حال من األحوال.عالوة القيمة وبشكل قاطع ال ميكن أن تقودها األسهم غري اللرحبية بأن 

 وفرنش خماسي العوامل الفرع الثاني: نموذج فاما

ثالثي العوامل من قبل العديد من الباحثني أمثال:  Fama & frenchنظرا لالنتقادات املوجهة لنموذج 

Novy – Marx (2013) وTitman, Wei, Xie (2004) ، النموذج ثالثي العوامل غري كامل على  أنوالذين أمجعوا

بإضافة  Fama & frenchقام ، الرغم من حتسن القدرة التفسريية له مقارنة مع منوذج تسعري األصول الرأمسالية

 )2(النموذج اخلماسي التايل:إىل  يعكسان الرحبية واالستثمار للوصول إضافينيعاملني 

Rit – Rft = ai + β i (Rmt – Rft) +Si (SMBt) + hi (HMLt) + ri (RMWt) +ci (CMAt) + εit 

، جامعة دمشق، أطروحة دكتوراه يف احملاسبة، "وفرنش يف التنبؤ بعوائد األسهم يف األسواق املالية الناشئة (دراسة تطبيقية) أثر عوامل فاما"، هباء غازى عرنوق )1(
 .83-82ص، 2015، سوريا

(2)- Fama E., French K.," A Five Factor Asset Pricing Model", Journal of  Financial Economics,  Vol  116,  N° 02, 
2015, P 03. 
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أي الفرق بني عوائد أسهم الشركات ذات الرحبية القوية  ∗RMWحيث أن العامل الرابع ميثل عامل الرحبية 

 والضعيفة.

∗∗أما العامل اخلامس فيمثل عامل االستثمار 
CMA  أي الفرق بني عوائد أسهم الشركات ذات القيمة

 السوقية العالية واملنخفضة.

 & Famaقام  CMA, RMW, HML, SMBلكل من العوامل  ci, ri, hi, Siومن أجل حساب معامالت 

french  2013ديسمرب إىل  1963للفرتة من جويلية  ألسهم املدرجة يف بورصة نيويوركلباستخدام بيانات شهرية 

 )1(شهر). 606(

 )2(حمافظ استثمارية كما يلي:إىل  وألجل ذلك استخدم ثالث مناذج لتقسيم األسهم

 تقسيم أسهم السوق وفق عاملينأوال: 

 وذلك كما يلي:

إىل  حيث قاما الباحثان بتقسيم األسهم القيمة السوقية:إلى  وفق عامل الحجم وعامل القيمة الدفترية •

عامل القيمة  سجمموعات على أسا 5إىل  احلجم مث إعادة تقسيم كل منهامخسة جمموعات على أساس عامل 

 حمفظة استثمارية. 25 أنتجالقيمة السوقية والذي إىل  الدفرتية

 تقسيم  جمموعات على أساس احلجم مث 5إىل  حيث مت تقسيم األسهم وفق عامل الحجم وعامل الربحية: •

حبية (مت اعتماد الزيادة يف صايف األرباح التشغيلية للسنة مخسة جمموعات حبسب عامل الر إىل  كل جمموعة منها

T األرباح التشغيلية للسنة إىل  نسبةT-1.( 

فبنفس األسلوب املستخدم سابقا مت تقسيم احملافظ اخلمس املقسمة  وفق عامل الحجم وعامل االستثمار: •

حمفظة مقسمة على أساس عامل االستثمار (مت التعبري عن عامل االستثمار  25إىل  على أساس عامل احلجم

 )T-1(∗∗∗.)3نسبة للسنة بأنه الزيادة يف جمموعة األصول  Tللفرتة 

 

 

∗ - Robust Minus Weak. 
∗∗ - Conservative Minus Aggressive. 
(1) - Fama E., French K., "A Five Factor Asset Pricing Model", Op.Cit., p 03. 
(2) - Ibid, p 3-6. 

 وبالتايل مت احتساب قيمة العوامل األربعة على أساس متوسط عوائد األسهم للمحافظ املكونة. -∗∗∗
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 تقسيم أسهم السوق وفق ثالث عواملثانيا: 

 وذلك كما يلي:

 إمجايلحيث مت تقسيم  :القيمة السوقية وعامل الربحيةإلى  عامل القيمة الدفترية، وفق عامل الحجم •

حمافظ حسب عامل القيمة  4إىل   تقسيم كل حمفظة منهاحمفظتني حسب عامل احلجم مثإىل  سوقأسهم ال

حمافظ حسب عامل  4إىل  حمافظ يعاد تقسيم كل واحدة منها 8وقية فنتحصل على سالقيمة الإىل  الدفرتية

 حمفظة استثمارية. 32الرحبية وبالتايل نتحصل على 

وبنفس األسلوب  القيمة السوقية وعامل االستثمار:إلى  عامل القيمة الدفترية، ل الحجموفق عام •

القيمة إىل  حمافظ حسب عامل القيمة الدفرتية 8إىل  املستخدم سابقا يتم تقسيم احملفظتني حسب احلجم

 حمافظ حسب عامل االستثمار. 4إىل  السوقية وكل حمفظة من هذه احملافظ الثمانية يتم تقسيمها

حمفظة  32فبنفس األسلوب السابق نتحصل على  االستثمار:عامل الربحية وعامل ، وفق عامل الحجم •

 32إىل  حمافظ حسب عامل الرحبية ومن مث 8إىل  استثمارية من خالل تقسيم احملفظتني حسب عامل احلجم

األربعة على أساس متوسط عوائد األسهم  حمفظة حسب عامل االستثمار ومن مث احتساب قيمة العوامل

 للمحافظ.

 ةتقسيم أسهم السوق حسب العوامل األربعة مجتمعثالثا: 

حمفظتني حسب إىل  حمفظتني حسب عامل احلجم مث تقسيم كل منهاإىل  تقسيم السوقوهذا من خالل 

مث يتم تقسيم كل حمفظة من احملافظ ، القيمة السوقية فنتحصل على أربع حمافظ استثماريةإىل  عامل القيمة الدفرتية

حمفظتني إىل  يتم تقسيم كل واحدة منها، حمافظ 8حمفظتني على أساس عامل الرحبية فنتحصل على إىل  األربعة

حمفظة استثمارية ومن مث ميكن حساب قيمة العوامل األربعة على  16على أساس عامل االستثمار فنتحصل على 

 فظ املكونة.أساس متوسط عوائد األسهم للمحا

 )1(النتائج التالية:إىل  Fama & Frenchخلصت دراسة 

لتباين أسعار األسهم احلقيقية عن   %94إىل   %71النموذج ذو العوامل اخلمسة لديه قدرة تفسريية بني  أن •

 ؛النموذج املخترب

 .88-87ص، مرجع سابق، هباء غارى عرنوق -)1(
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خاصة يف حالة  هو من أهم العوامل حيث أنه ينعكس على عوائد األسهم املتوقعة  (HML)ان عامل القيمة  •

 ؛كان ذو قيمة عالية

وعامل ، CMAمع تعرض سليب لعوامل لالستثمار ، صغري (SMB)حمافظ األسهم ذات عامل احلجم  أن •

 ؛هي احملافظ ذات مشاكل التسعري األعلى RMWالرحبية 

املدرجة يف هذه احملافظ  الشركات أنكان يرتافق دائما مع حقيقة   CMAالتعرض السليب لعامل االستثمار  إن •

ولكن التعرض السليب لعامل الرحبية يف منوذج التقسيم األول ال يرتافق دوما مع رحبية ، ستثمر بصورة عاليةت

 منخفضة.

هو حسب رأي  Fama & Frenchيف �اية هذا العرض يبقى أن نقول أن النموذج مخاسي العوامل لـ 

اليت يتميز  عاليةالتفسريية القدرة نظرا لبنائه النظري احملكم واليم األصول الرأمسالية مناذج تقيأحسن  يعترب من الباحثة

جل أمن  باحثنيشكل كايف من قبل البأن هذا النموذج مل خيترب إال ، ظ االستثماريةعلى احملاف يف تقدير العوائد هبا

بعض  إجيادنموذج غري قادر على كذلك هذا ال ليا).منظرا حلداثته وصعوبة تطبيقه ع(، اكتشاف نقاط ضعفه

أثر شهر جانفي........اخل) واليت عادة ما يلجأ الباحثون من ، التفسريات للحاالت الشاذة (أثر بداية األسبوع

 مناذج املالية السلوكية اليت سوف نتطرق هلا يف املبحث املوايل.إىل  أجل تفسريها
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 نظرية المالية السلوكية المبحث الثالث:
 وهتدفوهو أن قرارات املستثمرين تتسم بالرشد أال تقوم نظريات التمويل التقليدية على افرتاض أساسي 

جاءت من أجل تقدير قيمة األصول املالية املستثمر فيها ومن مث النظريات  فإن هذه وبالتايل، عظيم منفعتهمتإىل 

ولكن يف الواقع التطبيقي ، اءا على املعلومات املتاحةاملقدرة بن هاقيماعتمادا على  هاشراءأو  هاببيع اختاذ قرارات

نتاج أ�ا اليت ينظر هلا البعض على ، أو غري املعتادةأو  لتلك النظريات ظهر جليا أن هناك بعض الظواهر الشاذة

اري هو ثمأن القرار االست مباو  .وسعى بعض العلماء إلجياد تفسري منطقي هلذه الظواهر الشاذة، قرارات غري رشيدة

واملعلومات اليت يف حوزة متخذ القرار لذلك اختذ الباحثون يف تفسريهم هلذه  اإلنسايننتاج بشري حيكمه السلوك 

يف  إليهوهذا ما سنتطرق ، النفسي واإلدراكاحلاالت الشاذة مدخل حديث وهو االعتماد على نظريات السلوك 

 حمتوى هذا املبحث.

 وكية:المطلب األول: مفهوم المالية السل

م األصول يالثقة يف صحة يف مناذج تقي ةزعزعإىل  أدت، ر حاالت شاذة متعددة يف األسواق املاليةو ظه إن

حيث أصبحت هذه النماذج غري قادرة على شرح كيفية ، ة بدورها من فرضية كفاءة سوق رأس املالنبثقاملالية وامل

،  االت شاذة وتشوهات يف أسواق رأس املاليف ظل ظهور ح، واقستسعري األصول املالية وتفسري سلوك األ

 م ..... إخل.وأثر الزخ، وآثار حجم الشركة، كاآلثار املومسية

هنا ظهر اجتاه فكري جديد حياول تفسري هذه الظواهر الشاذة من خالل الدمج بني النظريات النفسية  من

 أهمإىل  النطاقا جيب أن نشري يف هذ .السلوكية والنظريات االقتصادية واملالية وهو ما يعرف باملالية السلوكية

 Meir statman, Robert Shiller, Werner Debondt, Andreiالباحثني االقتصاديني الرواد يف هذا اجملال وهم: 

Shleifer إىل  إال أن الفصل يف وضع األسس األوىل هلا العلم يعودPaul Andreassen, Amos Tversky , 

Daniel Kahnman  يف علم النفس. باحثونوهم 

 الفرع األول: تعريف المالية السلوكية ودوافع ظهورها:

، مث حتاول تفسريها ومنذجتها اختالالتتنطلق املالية السلوكية من مالحظة ما حيدث يف سوق املال من  

عكس نظرية الكفاءة اليت يندرج ، تنطلق من تفسري الواقع لبناء النظرية، )Pragmatique(مبعىن أ�ا نظرية براغماتية 

تنطلق من البناء النظري ، )Normative(حيث تتصف بأ�ا نظرية معيارية ، يف ظلها مناذج التقييم املقدمة سالفا

 وحتاول فرضه على الواقع.
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 أوال: تعريف المالية السلوكية: 

ويعد هذا األخري منهج حديث من مناهج التحليل ، املالية السلوكية فرع من فروع االقتصاد السلوكي تربتع

بغية وصف وحتليل السوق وإعطاء نتائج تتفق ، بسلوكيات األفراد السيكولوجياالقتصادي الذي يدمج التبصر 

 )1(بدرجة أكرب من الواقع.

العلم الذي يعمل على الدمج بني النظرية النفسية السلوكية وبني النظريات وتعرف أيضا على أ�ا 

استخدام نظريات علم  عن طريق، االقتصادية واملالية التقليدية إلعطاء توضيح عن تصرفات األفراد غري العقالنية

 )2(النفس لتحليل وتفسري الظواهر الشاذة يف سوق األوراق املالية وقرارات املستثمرين.

بأن اهلدف من ظهور املالية السلوكية هو حتقيق تكامل مع النظريات املالية التقليدية من خالل  Thaler يوضح

 دجمها مع علم النفس املعريف يف حماولة خللق منوذج أكثر مشوال للسلوك البشري يف عملية اختاذ القرار املايل.

 ثانيا: دوافع ظهور المالية السلوكية:

واليت عجزت ، يف األسواق املالية ∗ les anomaliesالشاذة والتشوهات  نظرا لورود العديد من احلاالت

كما ،  احلاجة لظهور املالية السلوكية اليت تسعى لتقدمي تفسريات هلذه التشوهات دعتاملالية التقليدية عن تفسريها 

كفاءة السوق اليت يعترب وجود هذه احلاالت الشاذة والتشوهات متناقضا مع نظرية   بحث عن أساليب لتفاديها.ت

فقد لوحظ أن سلوك األفراد يف الواقع ال يتماشى مع ما ، تفرتض السلوك العقالين واملنطقي والرشيد للمستثمر

إىل  سلوكية اليت تؤثر على تصرفاته وتؤديالوإمنا حتكمه كثري من املشاعر والعواطف والتحيزات ، متليه عليه النظرية

 هذه التشوهات ميكن ذكر أمهها وأكثرها تكرارا فيما يلي:، واق املاليةظهور الكثري من التشوهات يف األس

وال حتدث إال يف تلك ، فرتات زمنية معينةبهذه التشوهات ترتبط  موسمية (مرتبطة بالزمن):الالتشوهات  -1

 )3(ميكن ذكر أمهها فيما يلي:، األعياد ..... إخل، العطل، �اية األسبوع، الفرتات كنهاية السنة

جملة االمتياز لبحوث ، "للمالية السلوكية وحتليل سلوك املستثمر يف سوق رأس املالاخللفية النظرية "، علي بن الضب، صالح الدين نعاس، عبد الرمحان بن سانية -)1(
 .16ص ، 2017جوان ، 2العدد ، االقتصاد واإلدارة

(2)- Thaler R. H., Advanced in behavioral finance, Russell Sage Fundation, Newyork, 2005, p 03. 
التشوهات يف  Tversky et Kahnemanتعرب التشوهات عن احلالة اليت يكون فيها أداء األسهم خمالفا ملا جاءت به فرضية السوق الكفؤة ويضف  - ∗

كن وصفها بأ�ا خطأ ومنتظمة جدا حبيث ال مي، وهي واسعة االنتشار حبيث ال ميكن جتاهلها، أسواق رأس املال بأ�ا احنراف عن النماذج املقبولة يف الوقت احلاضر
 وجوهرية جدا ليتم استيعاهبا عن طريق التخفيف من النظام املعياري.، عشوائي

(3)- Damodaran A., Investment Valuation: Tooles and Techniques for Determining The Value of Any Asset, 

John Wiley & Sons Inc, Newyork, 2002, p139-143. 
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إن تأثري شهر جانفي يتمثل يف أن عوائد األسهم تكون مرتفعة مقارنة باملخاطر اليت  ثير شهر جانفي:تأ •

ويطلق أيضا على هذا التأثري ، أي خالل هذا الشهر تسجل أسهم الشركات أرباحا غري عادية، تتحملها

يلجؤون يف شهر ديسمرب لبيع كون املستثمرين إىل   ويرجع سبب هذه األرباح غري العادية، تأثري �اية العام

نتيجة  جانفيارتفاع العوائد بشهر إىل  هذا السلوك يؤدي، أسهمهم خبسارة للتقليل من الوعاء الضرييب

 الخنفاض رغبة املستثمرين للبيع يف هذا الشهر وزيادة طلبهم للشراء من أجل إعادة تكوين حمافظهم.

ال حتدث هبا ضرائب على  ناطقالظاهرة يف ملكن ال يزال الغموض حول هذا األثر حيث حتدث هذه 

 رغم عدم توافق السنة اجلبائية هبا مع السنة املدنية.، مثل اليابان واسرتاليا واجنلرتا، األرباح الرأمسالية

هذا ، حيث تنخفض فيه عوائد األسهم بشكل كبري، أثر يوم االثننيبويعرف أيضا  أثر نهاية األسبوع: •

وهذه احلالة تسمح بتحقيق مكاسب نظامية للمستثمرين ، فاع يوم اجلمعةاالخنفاض يكون مسبوق بارت

 يوم اجلمعة. اإلقفالالذين يقومون بالشراء يوم االثنني ومن مث بيعها عند 

االخنفاض بشكل ملحوظ خالل إىل  وتتمثل هذه الظاهرة يف أن عوائد األسهم متيل أثر العطلة الصيفية: •

 أشهر الصيف.

هذه التشوهات ترتبط بعوامل خاصة بالشركة يف حد ذاهتا  طة بخصائص الشركات:التشوهات المرتب -2

 وتتمثل فيما يلي:

، إىل )املنخفظة الرمسلةذات ويعرف هذا األثر على أنه ميل املؤسسات صغرية احلجم ( أثر الحجم: •

أغلب  فإنويف حماولة لتفسري هذا األثر ، حتقيق عوائد أكرب من عوائد الشركات ذات احلجم الكبري

كذلك يربط هذا األثر ،  ارتفاع تكلفة املعامالت على أسهم الشركات صغرية احلجمإىل  يرجعونهالدارسني 

 )1(بأثر شهر جانفي.

األرباح هو إىل  ونسب السعر، ألسهمغري العادية لعوائد الإن أول من حبث يف العالقة بني  مة:يأثر الق •

Sanjoy Bassu  بالسوق  1969إىل  1956سهم للفرتة  500يف دراسة أجراها على عينة من  1977سنة

، األرباح منخفض حتقق عوائد غري عاديةإىل  املايل األمريكي وجد أن الشركات اليت هلا معدالت سعر

وهذا التأثري يظهر يف األسواق العاملية األخرى وليس يف السوق ، مةيهذا ما يطلق عليه تأثري القو 

 )2(فقط. األمريكية

 .124ص ، 2014، عمان، دار الفكر، ترمجة: حممد داوود عثمان، املالية السلوكية، ريشارد ديفز، لوكي أكارت -)1(
(2)- Damodaran A., Investment Valuation, Op.Cit., p 136-137. 
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ولكن ، صنفة يف التصنيفني السابقنياملهناك جمموعة خمتلفة من احلاالت الشاذة غري  التشوهات األخرى:-3

 ذكرت يف العديد من الدراسات اليت اهتمت هبذا املوضوع نذكر منها ما يلي:

(قوة ارتفاع السعر واخنفاضه) عندما ترتبط  Momentunتعرف قوة الزخم  تأثير الزخم واالنعكاس: •

(تغري اجتاه السعر) فيوجد عندما ترتبط  Reversalأما االنعكاس ، عائدات األسهم طرديا مع العائدات املاضية

من خالل أعمال كل من كان إن اكتشاف هاتني احلالتني الشاذتني   العائدات عكسيا مع العائدات املاضية.

Werner Debondt (1985)  & Richard Thaler ،سهم 50تكوين حمافظ راحبة مكونة من ب حيث قاما ،

ع هذه احملافظ مث قاما بتتب، اسا باملؤشر العام لألسعارقالسوق م أداءوأخرى خاسرة بنفس العدد بناءا على 

عوائد مرتفعة ووجدا أن األسهم اليت حققت ، نتائجها لثالث سنوات املاضية الحظةلسنوات مستقبلية كما قاما مب

وتستمر يف هذا األداء على املدى ، يف األشهر االثين عشر املاضية تتفوق على األسهم اخلاسرة يف نفس الفرتة

ذلك بردود الفعل  اوفسر ، ار سيئة عن الشركةخبويستمر ذلك رغم ظهور أ شهر) 12إىل  03القصري (ما بني 

رون بالتصرف جتاه الوضع احلقيقي فعندها يتأخر السعر املنتظمة اليت تكون أقل مما جيب حيث يتساهل املستثم

أما األسهم  عادية وهذا ما يعرف بظاهرة الزخم.عوائد غري  لينخفض ويأخذ الوضع الصحيح مما يسمح بتحقيق

فإن هذا األداء اجليد انقلب ألداء منخفض يف سنوات ، جيد لسنوات سابقة أداؤهااليت حققت أرباح وكان 

أ�ا حتدث  االقتصادينيويفسرها أغلب ، وهذا ما يعرف بظاهرة االنعكاس، ت يف املتوسط)الحقة (ثالث سنوا

وبعدها يعدلون عن ، ارتفاع أسعار أسهمهاإىل  نتيجة توقع املستثمرين لنجاح الشركة يف املستقبل مما يؤدي

 & Jegadeeshتوصل إليها نفس النتيجة و  )1(مما خيفض األسعار.، ق الشركة بتحقيق توقعاهتمفتوقعاهتم عندما خت

Titman )1993(. واليت مل تستطع مناذج ، املالحظة عرب كل األسواقالظاهرتني من أكثر التشوهات  وتعترب هاتني

  التقييم تفسريها بطريقة علمية.

وحسب هذا األثر فإن ، وبالتايل فإن أثر الزخم يكشف العالقة ما بني ماضي ومستقبل عوائد األصول

شهرا لديها احتمال كبري أن  12إىل  03األصول املالية واألسعار يف مسار تصاعدي على مدى فرتة ماضية من 

يف نفس الوقت األصول املالية ذات ، شهرا 12إىل  03تستمر على هذا املسار التصاعدي الفرتة الالحقة من 

بقة لديهم احتمال أكرب لالستمرار يف اهلبوط خالل الفرتة األسعار اليت تتبع مسار هبوط خالل األشهر السا

ؤسسات مؤشر بدراسة على مما احيث ق، Chen & Debondt (2004)املقبلة. ويف هذا الصدد جند أحباث

standard & poors 500  كون املستثمرين يتبعون إىل   وخلصوا، )2000-1976(يف الفرتة املمتدة ما بني

 .128ص ، مرجع سابق، لوكي أكارت وآخرون -)1(
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التالية: شراء األسهم اليت حققت ربح يف املاضي والتخلص من األسهم اليت حققت خسارة يف  اإلسرتاتيجية

 )1(املاضي وهذا هو السبب احملتمل يف خلق أثر الزخم.

درجة احلرارة .... إخل) تؤثر ، الضباب، الرطوبة، الرياح، الثلج، إن حالة الطقس (املطرأثر الطقس:  •

أو  أنه لكل حالة من حاالت الطقس أثر خمتلف على املزاج والشعور بالكآبةحيث ، على العوائد بشكل كبري

السعادة وبالتايل على التداول والعوائد وقد عجزت نظرية الكفاءة عن إجياد تفسري ألثر الطقس على الرغم من 

 توفر التنبؤات بأحوال الطقس للجميع وجمانا.

 ية:لمالية السلوكلالفرع الثاني: الفرضيات األساسية 

 اتنيأوىل ه، ني لفرضيات كفاءة السوق املايلتمناقض جاءتاني أساسيني يتتقوم املالية السلوكية على فرض

وهي فرضية مناقضة لفرضية نظرية كفاءة السوق املايل اليت  ،هي عدم متتع كافة املستثمرين بالرشادة تنيالفرضي

العقالنية يف أن املستثمر سوف يتخذ القرار األفضل على أو  وتعىن الرشادة، تنص على رشادة املستثمرين

الستفادة من امن خالل قدرته على بناء توقعات وقرارات منطقية نتيجة لتحليل املعلومات املتاحة و ، اإلطالق

أعلى درجة من إىل  وتظهر الرشادة يف قدرة املستثمرين على تعظيم املنفعة املتوقعة والوصول، التجارب السابقة

 ضا.الر 

وهي أيضا فرضية مناقضة لفرضية كفاءة ، فهي حمدودية املراجحة (التحكيم)اتني الفرضيتني أما ثاين ه

وتعرف املراجحة على أ�ا ، السوق املايل اليت تنص على أن عملية املراجحة تعمل على إعادة التوازن للسوق املايل

، توى سوقني خمتلفني من أجل االستفادة من فارق السعرعملية الشراء والبيع املتزامن لنفس الورقة املالية على مس

حيث تعتمد على االستفادة من فروق األسعار لألدوات ، وتعترب املراجحة نوع من أنواع املضاربة قليل املخاطرة

 املتشاهبة يف األسواق املختلفة.أو  املالية املتطابقة

 ي:ني بشيء من التفصيل فيما يلتتناول هاتني الفرضإىل  نأيت

 أوال: فرضية عدم رشادة المستثمرين:

وإمنا حتكمها ، تنص املالية السلوكية على أن القرارات اليت يتبناها املستثمرين ال تتسم بالرشادة والعقالنية

حتصيل املعلومات إىل  هذه العوامل تؤدي باملستثمر، العديد من العوامل السيكولوجية والعاطفية اليت تؤثر عليهم

، ةلجامعة ورق، جملة الدراسات االقتصادية الكمية، "العوامل املتعددة يف تفسري سلوك األسواق املاليةفعالية استخدام منوذج "، عباسية رشاش، نمرمي سحنو  -)1(
 .256ص ، 2015، 1العدد
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ويف حالة قيام العديد من  .يم لألصول املالية املتداولةيسوء تقإىل  تقود، بطريقة خاطئة اإلشاراتواستقبال 

االبتعاد عن قيمتها احلقيقية إىل  املستثمرين هبذه التصرفات غري العقالنية سوف يؤدي باألسعار يف السوق املايل

 )1(بشكل كبري.

 & Shleiferذلك  بعدمث تبعه  1990 سنة ∗غري العقالنينيأول من درس سلوك املستثمرين  Delong & allيعترب

Vishny  ويعرف املستثمرين غري العقالنيني على أ�م تلك الفئة من املستثمرين الذين يفشلون مبعاجلة  .1997سنة

وذلك نتيجة اعتمادهم ، عات حول أداء الشركة املستقبليقاملعلومات املتاحة بطريقة صحيحة عند قيامهم ببناء تو 

 )2(استعمال اسرتاتيجيات غري عقالنية.أو  خاطئة إشاراتعلى 

لدرجة أن تصرفاهتم ، املستثمرين غري العقالنيني تإن السلوك الشائع يف األسواق املالية هو ارتباط سلوكيا

قيمتها احلقيقية سواء هذا ما سوف يؤثر بشدة على األسعار وتبتعد عن ، اخلاطئة تصبح تسري يف اجتاه واحد

واحملاكاة وسلوك عاطفية مثل التقليد و هذه التصرفات تكون نتيجة تراكمات نفسية ، االخنفاضأو  باالرتفاع

 التفصيل يف املبحث القادم. منواليت سوف نتناوهلا بشيء ، )3(قطيع.... إخلال

عقالنية موجودة دائما يف السوق غري ال السلوكياتنالحظ أن أنصار نظرية كفاءة السوق املايل يقولون أن 

املايل ولكنها ال تسري يف اجتاه واحد حيث يلغي بعضها البعض باختالف تصرفات املستثمرين غري العقالنيني 

 عكس ما جاء به أنصار املالية السلوكية.

 ثانيا: فرضية محدودية المراجحة (التحكيم)

العقالنيني يصححون دائما حاالت التسعري اخلاطئ تنص النظرية املالية التقليدية على أن املستثمرين 

وبالتايل فإن آلية املراجحة تلعب ، لألوراق املالية الناجم عن سلوك املستثمرين غري العقالنيني واليت تتسم بالعشوائية

ثمرين غري يع املستمجمستواه احلقيقي غري أن النظرية املالية السلوكية ترى بأن سلوك إىل  السعر إعادةدورا هاما يف 

إىل  التحيزات السلوكية اليت تنتاب املستثمرين عند اختاذ القرارات مما يؤديأو  ويتجلى ذلك يف النزاعات، عقالين

 )4(وبالتايل عدم فعالية املراجحة يف التسعري العادل.، قيمته احلقيقيةإىل  السعر إرجاعصعوبة 

(1)- Alboy M., Chareaux G.," La Finance Comportementale ou L’emergence d’un Nouveau Paradigme 

Dominant", Revue Française de Gestion, Paris, n0 157, 2005, p 141. 
 Les bruiteursأو  Noïse Tradersاملصطلح الالتيين هو  - ∗

(2)– Thaler R., Op.Cit. p 05. 
(3)- Ibid, p 07. 

 .23ص ، مرجع سابق، عبد الرمحان بن سانية وآخرون -)4(
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 )1(من بني أهم هذه املخاطر نذكر:و ، دودة األثرتعترب عملية املراجحة عملية حمفوفة باملخاطر جتعلها حم

 ؛فقد ال يستطع احملكمون شراء البديل األمثل لعدم توفر السيولة االزمة، خطر السيولة •

 ؛وجود تكاليف عالية مرتبطة بعملية تنفيذ املراجحة جتعلها عملية غري مرغوب فيها من قبل املتعاملني •

مما يصعب العثور على البديل ، ة األوراق مقيمة بأكثر من قيمتهايوجود الفقاعات السعرية أين تكون غالب •

 ؛األمثل والذي يعترب الشرط األساسي للقيام بعملية املراجحة

متعلقة  إضافيةمما جيعل املستثمر يتحمل تكاليف ، عدم معرفة الوقت املناسب النفجار الفقاعة السعرية •

 بعملية متديد عقد البيع على املكشوف.

 السلوكية في األسواق المالية. التحيزاتثاني: المطلب ال

نالحظ من خالل عرض الفرضيات األساسية للمالية السلوكية أ�ا قد قامت بالتشكيك يف أهم مفهومني 

وأكدت ما توصلت إليه من نتائج ، ارتكزت عليهما نظرية الكفاءة ومها: رشادة املستثمرين ووجود فرص التحكيم

من الظواهر الشاذة يف األسواق املالية (تطرقنا هلا بشيء من التفصيل يف املطلب من خالل مالحظة جمموعة 

م النفس مت لومن خالل االستعانة بع، نظري مستقل وخاص هبا إطارتفسريها يف ظل إىل  مث السعي، السابق)

املني يف اليت تطبع سلوك املتع )∗(أو ما يعرف مبصطلح التحيزات اكتشاف ومالحظة العديد من االحنرافات

سوف نناقش يف هذا املطلب  .وجتعل سلوكاهتم وقراراهتم بعيدة عن النموذج العلمي للنظرية املالية، األسواق املالية

يقسمها الباحثون يف هذا  ، حيثري للمالية السلوكياإلطار النظاملالحظة كو�ا أهم ما يشكل  تحيزاتهذه ال

 نتناوهلما فيما يلي:، عاطفيةأو  انفعاليةوحتيزات ، دراكيةاإلقسمني رئيسيني مها: التحيزات إىل  اجملال

 اإلدراكيةالفرع األول: التحيزات 

اجلهل بطريقة احلساب املتبعة إىل  وذاكرة املستثمر باإلضافة، من التفكري اخلاطئ اإلدراكيةتنتج التحيزات 

 وطريقة معاجلة املعلومات ومن هذه التحيزات ما يلي:

 ,Weinstain (1980)مفهوم الثقة املفرطة أمهها:إىل  من الدراسات العديدتعرضت  الثقة:االفراط في  تحيز -1

Svenson (1981), Tailor & Brown (1988) مجيعها أن غالبية األفراد يتمتعون بثقة مفرطة يف قدراهتم  كدتوأ

(1)- Alboy M., et all, Op.Cit., p 140. 
 .Les biaisاملصطلح الالتيين هو  - ∗
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وبقدرهتم على السيطرة على ، ملعرفتهماملبالغة يف تقديرهم إىل  يؤدي هذا التحيز هبؤالء األفراد، على التحليل والتنبؤ

 )1(التساهل وتقليل حجم املخاطر.إىل  وبالتايل تؤدي هبم، األحداث

ويقصد ، ومن االستطالعات اإلدراكيإن حتيز الثقة املفرطة مستمد من العديد من التجارب يف علم النفس 

 إصدارهوعند ، األفراد يضعون ثقة زائدة بشأن أحكامهم اخلاصة مبعىن آخر أن املستثمر يؤمن بشدة بقدراته نبه أ

وتزداد الثقة املفرطة لدى ، وإن مل تكن لديه دراية به حىتمعني  ويف تقديره الحتمال وقوع حدث، املألحك

 )2(هم السيطرة.وهذا ما يسمى بو ، املستثمر يف حالة شعوره بالسيطرة على أحداث ما

مما ، اختاذ قرارات غري مبنية على أسس منطقية كالتفسري اخلاطئ للمعلوماتإىل  قد يؤدي هذا التحيز

 يف التداول وحدوث فقاعات املضاربة.  اإلفراطإىل  التقليل من قيمة املخاطر وميكن أن يؤدي أيضاإىل  يؤدي

يف الكثري من املواقف يضع األفراد التقديرات عن طريق البدء من قيمة أولية ما  الترسيخ (التثبيت): تحيز -2

فيكون تكييف الواقعة ، نقطة البدء هذه عادة ما تكون نتيجة ملقارنة غري صحيحة، وتعديلها لتوليد تقدير �ائي

ون يف أذها�م تثمرين يضعوبالتايل فإن مفهوم الرتسيخ يعين أن املس )3(.احلالية مع الواقعة السابقة غري صحيح

حيث مييل ، ويتجاهلون كل األوضاع اجلديدة، قيمة قدميةأو  سعر قدميواليت قد تكون ، بعض النقاط املرجعية

مجيع األحداث والوقائع املخالفة ألفكارهم ومعتقداهتم ويتمسكون باألفكار اليت تؤكد  إبعادإىل  األفراد ال شعوريا

 مواقفهم وهذا ما يسبب حدوث االحنرافات يف األسواق املالية.

وهو شكل من أشكال ، هذا التحيز اأول من وصف Kahneman & Trersky (1971)يعترب  تحيز التمثيل: -3

للعينات  اإلحصائيةأي يتصرف األفراد وكأن اخلصائص ، قانون األعداد الصغرية يقوم على مبدأ اإلدراكيالتحيز 

أخطاء إىل  أن هذه األحكام تؤديإىل  الباحثان توصلو  )4(الصغرية تتشابه وتتفق مع خصائص العينات الكبرية.

بل يؤخذ بعني ، القرارالقابلية للتمثيل ال يتأثر بعوامل عديدة يتوجب أن تؤثر على اختاذ أو  جدية ألن التشابه

 )5(االعتبار متغري واحد فقط مما قد ينتج عنه قرارات خاطئة.

(1) –Aftalion F., LE MEDAF et la Finance Comportementale, Revue Française de Gestion, Paris, nº 157, Paris, 
2005, p 205. 

 .19-18ص ، مرجع سابق، عبد الرمحان بن سانية وآخرون -)2(
 .169ص ، مرجع سابق، وآخرون لوكي أكارت -)3(
 .18ص ، سابقمرجع ، عبد الرمحان بن سانية وآخرون -)4(
 .95ص ، 2015/2016، جامعة تلمسان، أطروحة دكتوراه، "السلوك املايل للمستثمرين وأثره على كفاءة األسواق املالية"، مرمي سحنون -)5(
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يل الوضع ضتفإىل  أن سلوك األفراد مييلإىل  يشري Edwards (1968)أقرتحه للمرة األوىل  تحيز المحافظة: -4

صعوبة اختاذ ، أو وهذا بسبب اخلوف من اختاذ قرارات غري سليمة، الراهن واحملافظة عليه خوفا من التغيري

 )1(القرارات عندما يتواجد عدد كبري من اخليارات املمكنة.

وبالتايل يبقون ، نا أكرب للمعلومات اليت تؤكد وجهة نظرهمز ويقصد به أن األفراد يعطون و  تحيز التأكيد: -5

 )2(يؤمنون بأفكارهم حىت وإن وردت معلومات جديدة وصحيحة تناقض أفكارهم.

ويقصد به ، هذا التحيزإىل  هو أول من أشار Frank H. Knightاالقتصادي  الغموض: تحيز تجنب -6

ويظهر هذا التحيز يف جمال ، تفضيل البدائل ذات االحتماالت املعروفة على البدائل ذات االحتماالت غري املعروفة

األمر ، حتماالت املستقبليةأسواق رأس املال عندما يصعب على املستثمرين عند اختاذ القرارات تقدير جمموعة اال

ليظهر يف هذا الصدد حتيز ، عدم الدخول يف استثمارات جيهلو�ا خوفا من النتائج املالية املستقبليةإىل  الذي يؤدي

مبادئ نظرية احملفظة أهم  جتاهلإىل  وبالتايل يؤدي هذا التحيز، آخر يقع فيه املستثمر يطلق عليه تفضيل املألوف

 )3(التنويع.أال وهو ، املالية

مما جيعل قراراهتم ، نشأ مفهوم القطيع نتيجة عدم عقالنية ورشادة املستثمرين يف السوق املايل سلوك القطيع: -7

وأيضا على توقعات املستثمر ، غري العقالنينيأو  معتمدة ومتأثرة بقرارات احمليطني من املستثمرين سواء العقالنيني

قيام املستثمر مبحاكاة اآلخرين وتقليدهم عند اختاذ إىل  القطيع يشري فإن عامل وبالتايل، نفسه واحلالة النفسية له

أثر عامل القطيع يف تغريات إىل  وقد أشارت العديد من األحباث املنشورة، القرار االستثماري داخل السوق املايل

 )4(م األصول املالية.ياألسهم وبالتايل التأثري يف مصداقية مناذج تقير أسعا

، أول من عرف هذا التحيز الذي يظهر جليا يف األسواق املالية Thaler (1985)يعترب  المحاسبة الذهنية: -8

االستثمارية اليت يستخدمها األفراد لتقسيم وتقييم ومتابعة األنشطة  اإلدراكيةجمموع العمليات إىل  ويشري املصطلح

حمافظ  إنشاءقيام بعض املستثمرون ب(كحيث بوضع كل قرار استثماري يف حساب ذهين مستقل ، ة هبماخلاص

(1)- Aftalion F., Op.Cit., p 205. 
 .98ص ، مرجع سابق، سحنون مرمي -)2(
 .21ص ، مرجع سابق، عبد الرمحان بن سانية وآخرون -)3(
فلسطني، ، جملة اجلامعة العربية األمريكية للبحوث، "العوامل السلوكية احملددة لقرارات املستثمرين األفراد وأثرها يف أداء احملفظة االستثمارية"، مجيل النجار -)4(

 .121ص ، 2017، 2العدد
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 آمنة) فظةحمأو  كأن تكون حمفظة مضاربة،  واهلدف من كل حمفظة، ا لعدة معايري مثل مصدر األموالقمنفصلة وف

 )1(عن التفاعل والرتابط بني القرارات. التغاضيو  ةويتم معاملة كل حساب على حد

 االنفعاليةأو  رع الثاني: التحيزات العاطفيةالف

ومن ، عن الدوافع واحلدس باإلضافة للمشاعر والعواطف، Biases Emotional تنتج التحيزات العاطفية

 أشكاهلا ما يلي:

دت وجود حتيز التفاؤل املفرط عند املستثمرين يف يهناك العديد من الدراسات التجريبية اليت أ تحيز التفاؤل: -1

 )2(أكثر من قيمته احلقيقية.إىل  مما جيعلهم يبالغون يف تقدير قيمة األصل الذي حبوزهتم، األسواق املالية

سوف يندفع لشراء أسهم هذه ، فمثال املستثمر الذي حبوزته معلومات جديدة تنبأ بأداء جيد لشركة معينة

هذا السلوك جيعل ، ة املعنيةضئيل على أداء الشركحىت وإن كان تأثري هذه املعلومات ، الشركة بسبب تفاؤله املفرط

 أكثر من قيمته احلقيقية.إىل  سهم هذه الشركة يرتفعسعر 

والسبب الرئيسي هلذا التحيز ، عند اختاذ قرار خاطئ اإلنسان: الندم هو شعور ينتاب تحيز الشعور بالندم -2

املالية اخلاسرة اليت حبوزته واليت ال زالت أسعارها رفض بيع األوراق إىل  فيلجأ، هو كره املستثمر لالعرتاف خبطئه

 )3(ترتاجع بسبب عدم الرغبة باالعرتاف وتصحيح اخلطأ يف الوقت املناسب.

 ويشري، Tversky and Kahneman (1979)مت اقرتاح حتيز كره اخلسائر من قبل  تحيز النفور من الخسارة: -3

يعادل ضعفي فرحتهم مبا حققوه من ، التعرض خلسارة مبلغ معنيأن شعور األفراد باألسف الشديد نتيجة إىل 

لكن قد يتحملون املخاطر من ، ن املخاطر من أجل محاية الثروة املوجودةيتجنبو كما أن األفراد ،  أرباح املبلغ ذاته

تنع األفراد فقد مي، اختاذ قرارات مالية خاطئةإىل  هذا السلوك غري العقالين ميكن أن يؤدي .)4(أجل جتنب اخلسائر

ل جتنب اخلسائر الفعلية عند محمتفظني هبا زمنا طويال على أ، عن بيع األسهم اخلاسرة عند اخنفاض أسعارها

وبيع األسهم الراحبة سريعا (سلوك جتنب املخاطرة) هذا السلوك ، التخلص منها (سلوك البحث عن املخاطرة)

 يسبب خماطر كبرية على احملفظة االستثمارية.

 

(1)- Broihanne M. H., Merli M., Roger P., "Theorie comportementale du portefeuille –Interet et Limites-", Revue 

Economique, Presses de Sciences, vol 57, N° 02, 2006, p 300-301. 
 .189-188ص ، مرجع سابق، وآخرونأكارت لوكي  -)2(
 .119ص ، مرجع سابق، مجيل النجار -)3(
 .20ص ، مرجع سابق، عبد الرمحان بن سانية -)4(
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 الثالث: نماذج المالية السلوكية المطلب

وكذا االفرتاضات األساسية اليت ، مفهوم املالية السلوكيةإىل  من هذا املبحث املطلب األوللقد تطرقنا يف  

، وبالتايل فهم يتصرفون وفق حتيزات سلوكية معينة، واليت كان من أمهها عدم عقالنية املستثمرين، قامت عليها

وعليه ظهرت بعض ، هبا مناذج تسعري األصول املالية احلديثة نطلقات النظرية اليت جاءتوهذا ما ال يتالءم مع امل

 االجتاهات لبناء مناذج تفسر سلوك أسعار األصول املالية وفق االجتاه السلوكي نتطرق هلا يف الفروع التالية: 

  Roy) 1952( ل: نموذجالفرع األو 

يرتكز ، 1952طور من طرف روي سنة ، املستوى األدىن للعائدويعرف هذا النموذج أيضا باسم منوذج  

مستثمر يراعى عدم اخنفاض ثروته عن  أن كل هذا النموذج الختيار احملفظة االستثمارية على فكرة أساسية مفادها

إىل  وبالتايل فهو يهدف وفقا هلذه النظرية، )Seuil de Substance( مستوى معني يطلق عليه احلد األدىن للعائد

 )1(حتقيق ثروة أقل من املستوى األدىن للعائد.احتمال تدنية 

≥P(Y :مبعىن  𝑆) 

 حيث:

Y: يف احملفظة  أتية من االستثمارميثل حجم الثروة النهائية املتx. 

S.احلد األدىن للعائد : 

قياس من أجل ، وبالتايل فإّن روي يعترب أول من استخدم االحنرافات السالبة بالنسبة ملؤشر مرجعي

 املخاطرة.

روي مل حيدد ما الذي جيب فعله بالثروة املتبقية يف حالة جتاوز الثروة  نمن مآخذ هذا النموذج هو أ إن

 .)Y>S( مبعىن: للعائداحلد األدىن 

ا املؤشر املرجعي أم، أورو 95ويقدر املستوى األدىن للعائد بـ ، أورو 100فمثال إذا كان مستثمر ميتلك 

 نقطة. 100فيقدر بـ

 هذا املستثمر يف موضع مفاضلة بني منتجني: 

(1)- Kezzar R., "la Theorie Comportementale du Portefeuille Comme Alternative au Paradigme Classique 

Moyenne-Variance: Revue de la Literature", Revue des sciences économiques et de gestion, université de M’sila, 
nº 17, 2017, p 34. 
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من االرتفاع احملتمل يف املؤشر املقيم بقيمته  % 60أورو يف مجيع األحوال و 95يضمن له  ل:تج األو المن •

 .100احلالية 

 .110من الزيادة يف مؤشر حني تتجاوز قيمته  % 100ويقرتح ، أورو 95يضمن له أيضا  المنتج الثاني: •

لكن ال يوجد ، 1جتاوز الثروة النهائية املستوى األدىن للعائد يساوي  أنه يف كلتا احلالتني أن احتمال نالحظ

من هنا جاءت بعض النماذج األخرى اليت حاولت  )1(.أي معيار إضايف ميكن املستثمر من املفاضلة بني املنتجني

  .والذي سوف نتناوله يف الفرع املوايل باوا-أمهها منوذج أرزاك ، راك هذه النقطة السلبيةستدا

  Arzac & Bawa)1977(الفرع الثاني: نموذج 

، 1977هذا النموذج سنة  Arzac & Bawaقدم كل من ، Royمن أجل تدارك نقطة ضعف منوذج  

 من خالله معيارا آخر يسهل عملية املفاضلة بني احملافظ يف حالة تساوي احتماالت العوائد. احيث أضاف

 )2(النموذج مقدر باملعادلة التالية:هذا 
Max (𝜋𝜋,µ) 

 حيث:

π =1 إذا كان P=pr (Y≤ 𝑆) ≤ 𝛼 

π =1-p إذا مل تتحقق املعادلة السابقة 
µ=E(y)        مع 

 حيث: 

µ:  ميثل توقع الثروة النهائية ويساويE(y)؛ 

S :؛ميثل احلد األدىن للعائد 

:𝛼 .ميثل احتمال اإلفالس 

وإذا  ، املرتفعة 𝜋𝜋ا خنتار احملفظة ذات قيمة أجل املفاضلة بني حمفظتني فإننخالل هذا النموذج ومن  من 

نا خنتار احملفظة اليت فإن، ج روي عن تفسريها)(وهي احلالة اليت عجز منوذ  𝜋𝜋كانت كلتا احملفظتني هلما نفس قيمة 

(1) - Broihanne M. H.,  et all, Op.Cit., p 303. 
(2) - Arzac. E.R., Bawa. V. S, "Portfolio Choice and Equilibrium in Capital  Markets  with  safety  first  

investors", Journal of  Financial Economics, Vol 04, N0  03, May 1977, p 278. 
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رط أن يكون بش، ل هذا النموذج يسعى لتعظيم ثروتهظاملستثمر يف  بعبارة أخرى فإن .µهلا العائد املتوقع األكرب 

 اإلفالس. احتمالاألدىن للعائد أقل من احلد اخنفاض ثروته عن  احتمال

 1977الفرع الثالث: نظرية اإلحتمال 

وتبدأ بالتدليل على أّن نظرية املنفعة ، 1977سنة  Tversky & Kahnemanطور هذه النظرية كل من 

أدلة جتريبية مفادها أن األفراد   هذا الرأي يقوم على، ال تستطيع تفسري عملية اختاذ القرار يف ظل املخاطرةاملتوقعة 

ستعرض فيما يلي األدلة الرئيسية هلذه النظرية ن املبادئوقبل تقدمي  .نظرية املنفعة املتوقعةكثريا ما يتصرفون بعكس 

  )1(منوذجهما السلوكي فيما يلي: لوضع Tversky & Kahnemanاليت حفزت 

حيث يقومون ، اخلسائر بدال من مستوى الثروةأو  ن أن ما يهتم به األشخاص هي العوائداالحظ الباحث •

وقعة تيف حني أّن نظرية املنفعة امل، والسعي وراء املخاطر فيما خيص اخلسائر، بتجنب املخاطرة فيما خيص األرباح

 ؛ه املتغري املهم يف أي دالة منفعةوليس التغريات يف الثروة على أن الثروةعلى حنو عام تستخدم مستوى 

 ؛األفراد يبدو عليهم الشعور باخلسائر أقوى من الشعور بالعوائد ان أنالحظ الباحث •

أكرب النتائج  وزن إعطاءإىل  األفراد مييلون لذا جند أن، إن جتنب اخلسائر خيتلف متاما عن جتنب املخاطرة •

 كون حمتملة.تسبة للنتائج اليت األكيدة ن

 االحتمالنظرية ب افجاء، لنظرية املنفعة املتوقعةالباحثان على التفكري يف بدائل  شجعتهذه األدلة  إن 

واحدة  والذي يدمج هذه السلوكيات املالحظة ودالة القيمة يف نظرية، لتقدم منوذجا الختاذ القرار يف إطار املخاطرة

ستخدم تنظرية االحتمال  نذكر هنا أن، ة املنفعة املتوقعةاليت حتل حمل دالة املنفعة يف نظري، االحتمال تعرف بنظرية

 بدال من استخدام الفرص البسيطة كما يف املنفعة املتوقعة.، أوزان القرار اليت تعترب دالة لالحتماالت

 )2(معطى من خالل املعادلة: Tversky & Kahnemanيكون منوذج 

𝑉(𝑎) = �[𝑉(𝑢(𝑥))]�𝜋𝜋 ( 𝑝(𝑥)) � 

 حيث:

 )a(V: دالة االحتمال كما يعرفها)هي دالة القيمة Tversky & Kahneman(.  

 .93-91ص ، مرجع سابق، وآخرونأكارت لوكي  – )1(
 .24ص ، مرجع سابق، عبدالرمحان بن ساسة - )2(
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)...(π :.(دالة الرتجيح) األوزان 

p: االحتماالت. 

u: .دالة املنفعة 

xi.البدائل املتاحة : 

اخلسارة يكون ويف حالة ، املستثمر يكون متجنبا للمخاطر عندما يتعلق باألرباح تبعا هلذه النظرية فإن 

أي يتصرف املستثمر ، ويطلق على هذه احلالة أثر التصرف، باحثا عن املخاطرة بسبب خوفه الشديد من اخلسارة

 )1(األرباح واخلسائر. احتماالتبشكل خمتلف حينما يواجه 

  Lopez)1987( الفرع الرابع: نموذج

من خالل هذا النموذج إدراج العوامل النفسية من أجل تفسري سلوك املستثمرين ضد  Lopez حاولت 

وليس  ، كنظرية الختاذ القرار Tversky & Kahnemanوبالتايل فهو منوذج جاء على غرار منوذج ، املخاطرة

 .Arzac & Bawa 1977و Roy 1952احملفظة كما أتى به لبناء كنموذج 

، ما يتحكم يف اختاذ قرارات املستثمرين مها اخلوف واألمل موذج أنمن خالل هذا الن Lopezرى ت 

عناصر أساسية يقوم عليها هذا النموذج تتمثل يف: اخلوف من  ثالثةوبناءا على هذين العنصرين قامت بصياغة 

، الثروةن عدم حتقيق حد أدىن من مبعىن اخلوف م، Sويرمز له بالرمز  Securityعدم تأمني حد أدىن من األمان 

، pويرمز له بالرمز  Potentialهذا السلوك يكون مقرونا بالرغبة يف احلصول على مستويات عالية من الثروة 

حتقيق ما إىل  والذي يقصد به سعي املستثمر، Aويرمز هلا بالرمز  Aspirationوتكون هذه الرغبة مقرونة بالتطلع 

 )2(يأمل له من مستويات مرتفعة للثروة.

ه اليت يلنسبااخلوف واألمل يؤثران على األوزان  فإن Lopezحسب ، ∗SP/Aوهلذا يطلق عليه منوذج  

 حيث:  Pi حالة يقابلها احتمال احلصول على الثروة nفإذا كان لدينا ، يتم إسنادها لالحتماالت

Pi=prob {Wi} 

 i=1, 2, …,nو 

 .24ص ، مرجع سابق، عبدالرمحان بن ساسة -)1(
 

(2)- Kezzar R., Op.Cit, p 35. 
∗ - Scurity Potencial / Aspiration 
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 الثروات تكون مرتبة على النحو التايل: وحيث أن

W1<W2<……<Wn 

ل األفراد يقومون حبساب قيمة وف جيعفاخل، يعمل كل من اخلوف واألمل على تشويه االحتماالت 

توقعهم الخنفاض ثرواهتم يف  يعكس وهذا ما، pnمن قيمة على بكثريأ Pi باستعمال قيمة E(W)الثروة املتوقعة 

أقل بكثري  Piباستعمال قيمة  E(W)والعكس بالنسبة لألمل الذي جيعل املستثمرين يقومون حبساب ، املستقبل

ويؤثر اخلوف أساسا على جانب األمان يف ، تفاؤهلم وتوقعهم الرتفاع ثرواهتم يف املستقبل مما يعكس، pnمن قيمة 

 )1(ل على القدرة.محني يؤثر األ

 BPT Shefrin & Statman (2000)* الفرع الخامس: نظرية المحفظة السلوكية

خصوصا ، على مجيع األعمال والنماذج السابقة عتماداحملفظة السلوكية بشكل تدرجيي باال تبلورت 

الذي أخذ منه مفهوم تشويه  Lopezومنوذج ، الذي أخذ منه مفهوم املستوى األدىن للعائد Royمنها منوذج 

 )2(قوم هذه النظرية على ثالثة أسس حمورية هي:تو ، االحتماالت

أي مستثمر  وانطالقا منه فإن، 1952هو أول من قدم هذا املفهوم سنة  Royحيث كان ال: السالمة أو  •

هذا  هبا. قبلوالذي متثل احلد األدىن من الثروة اليت ي، أقل من املستوى األدىنعائد  لن يقبل مبستوى

جاء  مث، متغري آخر هو احتمال اإلفالسبإضافة ، 1955سنة Telserاملفهوم طور فيما بعد عن طريق 

 تعظيم الثروة النهائية.وهو معيار آخر للمفاضلة  اليضيف Arzac & Bawaمنوذج  هبعد

إذ متت ، االحتماالتهي تشويه  BPTالنقطة املهمة الثانية اليت يقوم عليها منوذج  تشويه اإلحتماالت: •

وال يقومون بتقدير صحيح ، يفة االحتماالتضعاألفراد يبالغون يف تقدير بعض األحداث  مالحظة أن

واملغامرة   الية اليت تعتمد عوائدها على احلظوهذا ما يفسر انتشار وجناح املنتجات امل، لألحداث األخرى

املتوقعة اليت يفرتض أن اجلميع  وهذا النجاح غري قابل للتفسري يف نظرية املنفعة، La loterieكاليانصيب 

 شى اخلطر.خي

لبورصة  cac 40بناء حمفظة األوراق املالية يف ظل املالية السلوكية بالتطبيق على الشركات املدرجة يف مؤشر "، حممد زرقون، هواري سويسي، صفية صديقي -)1(
 .76-75ص ، 2015جوان ، 08العدد ، الوادي، جامعة الشهيد محة خلضر، جملة رؤى اقتصادية، "2010 – 2007باريس للفرتة 

*- Behavioual Portfolio Theorie. 
(2)- Bourachnikova O.," la Theorie Comportementale du Portefeuille et L’equilibre du Marché", working paper, 

laboratoire de recherche en gestion et économie, Institut de Finance de Strasbourg, Juilier 2009, p 3-4. 
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 Thalerوهذا املفهوم قدمه ، BPT حددت جناح هي النقطة األساسية الثالثة اليتو  المحاسبة الذهنية: •

يقومون بتسيريها بشكل األفراد يقسمون ثروهتم على حسابات خمتلفة  حيث الحظ أن، 1980سنة 

وهلذا يتم إمهال االرتباط الذي يوجد بني األوراق املالية املكونة ، منها هدف مستقل مستقل ولكل

ا حيث الحظ، 1948سنة  Fridman & Savageهذا السلوك يتماشى متاما مع مالحظة كل  للمحفظة.

إىل  فعقد التأمني ينتمي، ويف الوقت ذاته املقامرة بشراء أوراق يانصيب، منيقيام األفراد بشراء عقود التأ

احلساب إىل  ورقة اليانصيب تنتمي يف حني أن، مان حد أدىن من الثروةضإىل  احلساب الذي يهدف

 حتقيق مستوى مرتفع من الثروة.إىل  الذي يهدف

احملفظة السلوكية حبساب عقلي واحد واحملفظة السلوكية حبسابات عقلية ، للنظرية السلوكية للمحفظة شكالن

 )1(متعددة نتناوهلا بإجيار فيما يلي:

احملفظة وفقا  تبىن هذه احملفظة بشكل مشابه لطريقة بناء المحفظة السلوكية بحساب عقلي واحد: •

، حيث يتعامل املستثمر مع كال احملفظتني بشكل إمجايل (كحساب عقلي واحد)، لتحليل العائد خماطرة

خيتار املستثمر وفقا هلذه  .التباين املشرتك بني األصول املشكلة للمحفظة قيمةاألخذ يف االعتبار بأي 

أي يسعى للحصول على ، µ(Eh (W) D(A)) الطريقة احملفظة الكفؤة عن طريق تعظيم دالة املنفعة

 pr (W<A) اإلفالس احتمالمع العمل على تدنية  Eh (w)أعلى قيمة للثروة املتوقعة 

 المحفظة السلوكية بحسابات متعددة: •

ه فعند مالحظة الواقع نرى أن، لوكيةاحنراف احلساب العقلي أهم ما مييز بني شكلي احملفظة الس يعد  

ى حقيق مستو حتقيق مستوى عال من الثروة وآخرون يكتفون بتإىل  يطمحون فقطمن النادر وجود مستثمرين 

ويسعى ، فهو يرغب من جهة يف جتنب اخلسارة، فتنيكل مستثمر جيمع بني الص  وإمنا جند أن، منخفض من الثروة

الطبقات توزع ولذا شبه الباحثان احملفظة السلوكية حبسابات عقلية متعددة هبرم ، الربح الوافرإىل  من جهة أخرى

حيث ختصص القاعدة (الطبقة السفلى) لتجنب اخلسارة من خالل حتقيق املستوى األدىن ، الثروة فيما بينها

مل االرتباط والتباين هاملستثمر ي جند أن، ونتيجة هلذا الفصل، غتناءوختصص القمة (الطبقة العلوية) لال، للعائد

 املشرتك بني األصول املكونة للمحفظة. 
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 أهم نماذج تقييم ألاصول املالية                                                                                            الفصل الثا�ي

 

 خالصة الفصل الثاني

اهتمام العديد  تالقي ،مناذج تسعري األصول الرأمسالية وبعد ظهورها منذ أكثر من نصف قرن الزالت 

من الباحثني األكادمييني واحملللني املاليني، وهذا نظرا ألمهيتها يف حساب معدالت العوائد املطلوبة على 

االستثمارات املختلفة، أو يف إدارة أداء احملافظ االستثمارية، أو يف الدراسات األكادميية. ولقد تطورت هذه 

قدرهتا على تفسري التغريات يف عوائد األسهم، فبعد منوذج تسعري  عرب الزمن حماولة يف كل مرة حتسني النماذج

األصول الرأمسالية وخمتلف التعديالت عليه، ظهرت نظرية التسعري باملراجحة، مث مناذج فاما وفرنش متعددة 

أصبحت النماذج العوامل، إىل غاية نظرية املالية السلوكية اليت باتت االجتاه احلديث يف تقييم االستثمارات املالية، و 

السابقة ورغم حداثتها تسمى بالنماذج التقليدية. ومن خالل عرض هذه النماذج املختلفة توصلت الباحثة إىل 

 النتائج التالية:

أهم منوذج جاء يف النظرية املالية احلديثة، لكن الفرضيات اليت قام  منوذج تسعري األصول الرأمساليةيعترب  •

 طبيق العملي له؛عليها قللت من قيمته عند الت

مل تتمكن من تفسري التغريات يف قيم  منوذج تسعري األصول الرأمساليةإن كل النماذج اليت ظهرت بعد  •

االستثمارات املالية بشكل دقيق، نظرا لعدم واقعية االفرتاضات اليت قامت عليها، واليت ميكن اعتبارها  

 ؛أكثر منها كفرضيات محددات للنموذج املعينك

املالية هي مكان غري مثايل، وال ميكن التنبؤ بتصرفات املتعاملني فيه، نظرا لوجود العديد من  إن األسواق •

احلاالت الشاذة، لذا ظهرت مناذج أكثر تعقيدا متزج بني املالية وعلم النفس السلوكي، تعرف بنماذج 

 املالية السلوكية.

خرى، وبالتايل ما يصلح يف منطقة قد نتائج اختبارات هذه النماذج ختتلف من منطقة مالية إىل أإن  

هلذا ارتأينا يف هذه الدراسة أن نطوع أحد أهم هذه النماذج وهو منوذج تسعري األصول ال يصلح يف أخرى، 

الرأمسالية مع خصوصية األسواق املالية العربية، وقبل ذلك جيب أن نلم بتطور وخصائص وأداء هذه األسواق وهذا 

 وايل. من خالل حمتويات الفصل امل
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  تمهيد

 اإلصالحزاد االهتمام يف العديد من الدول العربية بتأسيس وتطوير أسواق األوراق املالية ضمن سياسات 
صة، وألمهيتها يف جتميع املدخرات وتوجيهها حنو القنوات وصاالقتصادي، باعتبارها آلية مناسبة لتنفيذ برامج اخل
منذ منتصف سبعينيات القرن  ي تبنته معظم الدول العربيةذاالستثمارية املختلفة يف ظل نظام االقتصاد احلر ال

واالنتشار النسيب ألسواق األوراق املالية العربية، وكذلك االهتمام املتزايد بتنشيطها، إال  متداداالاملاضي ورغم هذا 
ألجل هذا سوف حناول من خالل هذا الفصل  أن هذه األسواق مل تكتسب بعد مسات األسواق املتطورة.

ا، إضافة إىل حتليل أدائها خالل فرتة الدراسة التع ا واملخاطر احمليطة  ريف بواقع األسواق املالية العربية، مميزا

  ، وهذا من خالل تقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية:2017إىل سنة  2013القياسية املمتدة من سنة 

  مار فيهاتطور األسواق املالية العربية وخماطر االستث المبحث األول:

  تقسيمات األسواق املالية العربية المبحث الثاني:

 حتليل مؤشرات األداء واملؤشرات املالية لألسواق املالية العربية المبحث الثالث:
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  تطور األسواق المالية العربية ومخاطر االستثمار فيها المبحث األول:
ا إنشاء األسواق املالية بالدول العربية كنتيجة متلقد  خصوصا ، حتمية للظروف االقتصادية اليت ميز

ا االقتصادية للتمويل، اجلانب املايل منها وأمام عجز مؤسسات التمويل التقليدية ، فنظرا للحاجة امللحة ملؤسسا
من أجل متويل اقتصادها القومي من خالل حشد املوارد ، قامت جل الدول العربية بإنشاء أسواق مالية، عن توفريه

ا بقي حمدودامة وتوجيهها حنو خمتلف االستثمارات. الالز  نظرا لوجود بعض املعوقات ، إال أن هذا الدور املنوط 
ذه األسواق واليت حدت من حتقيق  وهذا ما سنتطرق له من خالل حمتويات هذاألهدافها.  هاواملخاطر اخلاصة 

   .املبحث

  المطلب األول: نشأة وتطور األسواق المالية العربية
اتتباين ا   ،  فبعض هذه األسواق يعود تأسيسها إىل فرتة االستعمار، ألسواق املالية العربية من حيث نشأ

كبورصة بريوت وبورصة تونس وبورصة الدار البيضاء وكذا بورصيت القاهرة واإلسكندرية. أما البعض اآلخر فيعود 
ا لربامج اإلصالح اال، إنشاؤها إىل وقت قريب ، البحرين، الكويت، مثل بورصة عمان، قتصادينتيجة تبين بلدا

توجه كل إال أن ما يالحظ هو ، أدائهاو اجلزائر...إخل. كما تتباين هذه األسواق من حيث درجة تطورها ونشاطها 
إدراكا منها ، البلدان العربية إىل تطوير أسواقها من خالل االهتمام بتطوير هياكلها املؤسسية والتنظيمية والتشريعية

  ية هذه املؤسسة يف تفعيل عملية التنمية االقتصادية.ألمه

  الفرع األول: نشأة األسواق المالية العربية
العديد من البنوك حيث أنشأت ، إن بوادر إنشاء أسواق مالية بالدول العربية تعود إىل احلقبة االستعمارية

الدول املستعمرة لضمان تصدير املواد والبورصات يف الدول املستعمرة من أجل تطويع نظمها االقتصادية مع نظم 
ا. بورصة األوراق  إنشاءحيث مت ، كانت ملصر أول سوق مالية عربية  اإلطارويف هذا  )1(اخلام وتصدير منتجا

وقد متكنت من احتالل مكانتها كسوق قوية ، 1904يف عام وبورصة القاهرة ، 1883عام  اإلسكندريةاملالية يف 
واخلامسة عامليا من حيث النشاط وعدد الشركات  إفريقيات هي السوق األوىل يف لألوراق املالية حىت أصبح

، النظام االشرتاكي يف مصر فقد كان لتبين، إال أن هذا االزدهار مل يدم، وحجم رؤوس األموال املستثمرة، املقيدة
يف بداية  اخلاصالقطاع  من خالل حتويل املؤسسات اخلاصة مللكية الدولة وحماولة احلد من اعتماد االقتصاد على

إىل  1961سنة (من  30نتائج سلبية ومباشرة على نشاط البورصة فاخنفض نشاطها ألكثر من ، الستينيات
اهليكلي اليت تعتمد على  اإلصالح برامج ىنوتب، 1990تاح االقتصادي بعد دخول مصر مرحلة االنفبو  .)1990

                                                            
قتصاديات الناشئة يف بيئة األعمال احلديثة،  لال، حبث مقدم ملؤمتر حول: القضايا امللحة "-آفاق وحتديات-تكامل األسواق املالية العربية "أشرف حممد دواية،  - )1(

  .2009 أفريل 15-14، نية، عمانكلية إدارة األعمال، اجلامعة األرد
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وبدأ يسرتد نشاطه شيئا ، ايل كمحرك أساسي لالقتصاد املصريدور السوق امل إحياءأعيد ، ميكانيزم السوق احلرة
   )1(.م1997ر مؤسسة التمويل الدولية لألسواق الناشئة سنة شمؤ  إىلفشيئا حىت انظم 

مث بورصة الدار البيضاء ، م)1920بريوت (تأسست عام  بورصةتلت بورصة مصر من حيث تاريخ التأسيس 
مل تتح هلا ، ن من املمكن أن تكون هي األنشط حبكم طول فرتة تواجدهاإال أن هذه األسواق اليت كا، م)1929(

بسبب ، سنة 13مدة  إلغالقفقد تعرضت بورصة بريوت  إنشاءهامنذ تاريخ ، الفرصة أن تعمل بشكل مستمر

يار بسبب هروب رؤوس ،  م1993د فتحها إال يف سنة اومل يعاحلرب األهلية  كما تعرضت بورصة الدار البيضاء لال
  )2(األموال واملستثمرين األجانب بعد االستقالل.

، )1977الكويت (، )1968تونس ( أما بالنسبة لتاريخ تأسيس باقي البورصات العربية فكان كما يلي:
وبدأت سوق نشطة ، ثالث بورصات يف البحرين ومسقط والعراق إنشاءمت  1989). ويف سنة 1978األردن (

، بورصات أخرى يف كل من السودان وقطر واجلزائر وفلسطني أربعةأنشأت  1999ويف عام ، لألسهم يف السعودية
  العربية املتحدة. اإلماراتبورصة أبو ظيب يف دولة و بورصة ديب  إنشاءمت  2000ويف عام 

ا كانت موجودة رهذه األسواق يالحظ أن بواد إنشاءإن املتتبع لتاريخ  ، قبل تواريخ تأسيسها الرمسي، نشأ
، )1930(الدول كانت هلا شركات مسامهة يعود تارخيها إىل الثالثينيات من القرن املاضي. عمان  حيث أن معظم

  )3().1937تونس (، )1934العربية السعودية (اململكة 

  تطور األسواق المالية العربيةالفرع الثاني: 
تسعى الدول العربية إىل ، ليةيف ظل التطورات اليت يشهدها النظام املايل العاملي وحتديدًا أسواق األوراق املا

وترسيخ ودعم قواعد ونظم العمل فيها. كما تسعى كذلك إىل حتسني اللوائح ، وحتديث أسواقها املالية تطوير
مار إىل األسواق احمللية وتشجيع ستثوتوفري املعلومات واحلوافز املطلوبة جلذب اال، والقوانني املنظمة للعمل

تطوير أطرها التشريعية  2016تابعت أسواق األوراق املالية العربية حىت عام  طاراإلويف هذا جنىب. االستثمار األ
دف هذه التطورات يف جمملها . مع املستجدات والتطورات على الساحتني احمللية والدوليةواملؤسسية مبا يتماشى  و

دف إىل تطوير األنظمة الضريبية  وتعزيز الدور الرقايب له وتنشيط التعامل فيه. كما إىل زيادة كفاءة السوق املايل

                                                            
  .109، ص 1999رمسية قرياقص، أسواق املال، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  - راجع: - )1(
 .03/12/1720 :تاريخ االطالع   a.asp-www.egyptse.com.milestone املوقع الرمسي للبورصة املصرية - 
 ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،"-حالة أسواق األوراق املالية العربية -ديناميكية أسواق األوراق املالية يف البلدان الناشئة"سامية زيطاري،  -)2(

  .108-107 ص، 2004
  .107 املرجع السابق، ص -)3(
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وتبسيط اإلجراءات اإلدارية وتوفري املناخ املالئم لتلبية احتياجات املتعاملني واستحداث أدوات مالية جديدة 
دف التطورات إىل حتسني سرعة وسهولة ودقة  دف إىل إجياد فرص استثمارية ملختلف فئات املستثمرين. كما 

باإلضافة إىل االرتقاء بكفاءة العاملني يف جمال أسواق األوراق  لشفافية واإلفصاح. هذاعمليات التداول وتعزيز ا
  : )1(املالية والتشديد على قواعد السلوك املهين. وميكن إجياز هذه التطورات مبا يلي

ريعية دف إىل تطوير األطر التش إجراءاتاختذت العديد من الدول العربية  النظم التشريعية والتنظيمية: - 1
القوانني األساسية  اإلجراءاتوالتنظيمية املتعلقة بأسواقها املالية يتماشى مع املستجدات الدولية. وقد تناولت هذه 

إىل القوانني واألنظمة  إضافة، وقانون الشركات، املتعلقة باألسواق املالية كقانون األوراق املالية ولوائحه الداخلية
ه املتزايد لدى العديد من األسواق ويف هذا اجلانب يالحظ التوجباألوراق املالية.  لقةعاالستثمارية والضريبية املت

فقد قامت العديد من الدول العربية مثل األردن وعمان ، املالية العربية حنو فصل الدور الرقايب عن الدور التنفيذي
هيكلة أسواقها عن طريق  إعادةىل إ، ومصر واملغرب وتونس واجلزائر والسعودية وفلسطني وقطر والعراق واإلمارات

للقطاع العام للرقابة على سوق رأس  ةهيئات مستقلة تابع إنشاءحيث مت ، فصل الدورين الرقايب عن التنفيذي
، لبورصات العربية إىل أبعد من ذلكابعض يف حني ذهبت  .وأوكل الدور التنفيذي إىل القطاع اخلاص، املال

دف إىل الربح فقامت بورصة، وقامت خبصخصة السوق حيث قامت ، ديب بالتحول إىل شركة مسامهة عامة 

صة من وصبدراسة موضوع اخل 2016سنة كما بدأت بورصة عمان منذ ،  بطرح جزء من أسهمها لالكتتاب العام
  أجل التحول إىل شركة مسامهة عامة.

فري تكافؤ الفرص للمتعاملني وتو ، من أجل تعزيز الدور الرقايب للسوق من جهة :واإلفصاحتعزيز الشفافية  - 2
وتعديل متطلباته مبا  اإلفصاحاملالية العربية اهتماما كبريا لزيادة درجة  األسواقأولت ، ق من جهة أخرىو يف الس

البيانات املتعلقة و  لزمت هذه األسواق باإلفصاح عن املعلوماتأ؛ يتماشى مع املعايري الدولية. فمن جانب السوق
البيانات الدورية  إىلباإلضافة ، السوق ومعتمدي املهن أعضاء أمساءلألصول املالية و  بأمساء اجلهات املصدرة

نشرات يومية ودورية تضمن  إصدارويتم كل هذا من خالل ، املتضمنة حركة التداول واملؤشرات املالية الرئيسية
ل املعلومات اخلاصة اتفاقيات مع شركات عاملية لنق األسواقمعظم هذه  أبرمتتوفري هذه املعلومات. كما 

هذه  ألزمتمن جانب الشركات املدرجة فقد  أما. Reutersوشركة  Bloombergشركة  أمههابالتداول من 
بتقدمي تقاريرها بشكل دوري تتضمن معلومات كاملة تتعلق بقيمة السهم احلقيقية واملراكز املالية السلمية  األخرية

                                                            
سابع: التطورات النقدية واملصرفية وتطورات أسواق املال يف الدول العربية، تقرير سنوي صادر عن صندوق النقد التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل ال -)1(

   .2016 – 2010السنوات اعتمد على تقارير أبو ضيب، العريب، 
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 اإلفصاحهذا من أجل ترسيخ مبادئ و  ومنوها.ستقبلية اخلاصة بأرباحها فيها والتوقعات امل اإلدارةللشركات وكفاءة 
  لديها.والشفافية 

املتعلقة  واألنظمةوتطوير التعليمات املالية العربية بتعديل  األوراق أسواققامت العديد من  أنظمة التداول : - 3
 زيادة كفاءة تنفيذ أوامر البيع والشراء بالتداول مبا يتماشى مع التطورات الدولية يف هذا اجملال. وقد ساهم ذلك يف

  السوق.فضال عن زيادة شفافية ، التداولاملتعاملني وتسهيل  وحتقيق العدالة بني

تتميز ، أنشأت العديد من الدول العربية مراكز إيداع وحفظ مركزي وية والحفظ المركزي :تسأنظمة ال - 4
وتقوم مبزاولة تسجيل ونقل ملكية األوراق بني الوسطاء ، صةعن البور وتعمل البعض منها بصورة مستقلة ، بالكفاءة
من املؤسسات اهلامة يف أسواق رأس املال ملا توفره  اإليداعهلذه األسواق. وتعترب مراكز واحلفظ األمني ، املاليني

فيض وذلك من خالل خت، مناخ مالئم لالستثمارات املالية وجذب االستثمارات األجنبية إجيادهذه املراكز من 

تطبيق  إىلالعربية املالية وقد اجتهت العديد من األسواق  كلفة االستثمار ورفع كفاءة تسوية قيم األوراق املالية.ت
والتحويل يتم  لإليداعالكرتونية ومراكز تداول فبالنسبة لألسواق اليت متتلك أنظمة ، املعايري الدولية يف هذا اجملال

وتتم عملية ، الصفقة يف اليوم نفسه إمتام حساب املشرتي الكرتونيا فور نقل ملكية األسهم من حساب البائع إىل
  . (T+1)الصفقة  إمتامالتسوية من السوق والوسطاء املعتمدين عن طريق بنك التسوية يف اليوم الثاين لتاريخ 

تم تو ، (T+1) أما فيم يتعلق بباقي األسواق فيتم نقل ملكية األسهم بعد يوم واحد من تاريخ تنفيذ الصفقة
  .(T+3)عملية التسوية بعد ثالثة أيام عمل بعد يوم التداول كحد أقصى 

حيث نوعت شركات ، شهدت األحكام املتعلقة بالوسطاء تطورات ملحوظة نشاط الوساطة: - 5

ا وتوسعت يف جماالت التسويق وتغطية  وقد  احملافظ للغري. وإدارةاألولية  اإلصداراتالوساطة يف أنشطتها وخدما
وقواعد بوضع تعليمات تتعلق برفع مستوى معايري  2012قام العديد من أسواق األوراق املالية العربية خالل عام 

السلوك املهين لدى شركات الوساطة وموظفيها وحتدد هذه التعليمات السلوكيات املهنية املطلوب توفرها يف 
 مة لسوق املال مبصر قواعد جديدة للسلوك املهينأقرت اهليئة العا لويف هذا اجملا العاملني يف جمال الوساطة.

كما ،  زمت اهليئة كافة شركات الوساطة بضرورة تطبيق هذه القواعدلوأ، اخلاصة بشركات الوساطة املرخص هلا
 أجرت احلكومة تعديالت على بعض أحكام قانون سوق رأس املال ونشرت البنود اليت أجريت عليها التعديالت.

دف تطو  األوامر  إدخالالسوق قرار بشأن تنظيم  إدارةأصدر جملس ، وق أبوظيب لألوراق املاليةر أداء سيو
املزيد من الشفافية يف  إدخالهلذا القرار ليت تتم عن طريق مكتب الوساطة نفسه. ومن النتائج املتوقعة ااملتقابلة و 

  خدمة املستثمرين ومحاية حقوقهم.



 ٔالاسواق املالية العربية                                                                                                الفصل الثالث

97 

توجهت معظم األسواق املالية العربية حنو  ألدوات االستثمارية:وزيادة ا يتطوير دور المستثمر المؤسس - 6

إىل  يويهدف املستثمر املؤسس، ومحايتها من التقلبات احلادةاألسواق ر هذا الدور من أجل دعم استقرار يو تط
 يف حني أن املستثمر الفرد، على دراسات علمية اويقوم باالستثمار بناء، طويل األجلالاالستثمار املتوسط و 

وأن درجة الوعي لديه التزال متدنية وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على ، يهدف إىل حتقيق أرباح رأمسالية سريعة
يف هذا اجلانب عملت السلطات يف تونس على تشجيع االدخار طويل  يف البورصات العربية.حركة التعامل 

تخفيض الضرائب على األرباح يف حالة األجل بإحداث حسابات ادخار يف األسهم املدرجة يف البورصة تتمتع ب

ويف مصر مت السماح هليئات التأمني واملعاشات وشركات التأمني  سنوات على األقل. 5املودعة ملدة  األموالجتميد 
  بالتعامل يف السوق املايل والرتخيص هلا بذلك من أجل دعم االستثمار طويل املدى.

والبدائل االستثمارية املتاحة  األدواتتشجيع زيادة  ىلإمن جانب آخر تسعى األسواق املالية العربية 
  قابلة للتحويل إىل أسهم وصناديق االستثمار.السندات الو  اإلسالميةللمستثمرين بإدراج الصكوك 

لربامج خصخصة مؤسسات وشركات القطاع العام  كان  األجنبي:مجال الخصخصة وتشجيع االستثمار  - 7
اق األوراق املالية العربية ومن املالحظ أن هذه الربامج أدت إىل نقل ملكية أعداد دورا بارزا يف تفعيل وتنشيط أسو 

 القطاع اخلاص وذلك بطرح أسهمها من خالل هذه األسواق. إىلمتزايدة من شركات ومؤسسات القطاع العام 
باالستثمار. تعلقة العديد من التعديالت على القوانني امل إدخالأما فيما خيص تشجيع االستثمار األجنيب فقد مت 

وفق أسس وضوابط حمددة من جهة وإىل تغطية  األجنبيةتشجيع وجذب االستثمارات  إىلهدفت يف جمملها 
ا الصدد فإن أسواق  ذويف ه، من جهة أخرى األسواقهذه  إىلاالحتياجات التمويلية احمللية ونقل اخلربات املتطورة 

كما مت رفع نسبة التملك يف ،  رية الكاملة لالستثمار األجنيب فيهاولبنان تتميز باحل واألردنكل من مصر واملغرب 
  أسواق كل من تونس وعمان والبحرين.

متكنت البورصات العربية من حتقيق خطوات اجيابية يف مسار التعاون  التعاون بين البورصات: - 8

بني ا إىل زيادة التعاون املشرتك دف يف جممله، وذلك من خالل عقد االتفاقيات فيما بينها، اهوالتكامل فيما بين
وتنظيم وتسهيل آليات وعمليات التسوية واملقاصة ، ةاملالي األوراقوتداول  بإصدارهذه البورصات فيما يتعلق 

دف االتفاقيات إىل تطوير التعاون بني مؤسسات الوساطة يف هذه األسواق  وحتفيز وتبادل املعلومات. كما 
  املشرتك. اإلدراجعمليات 
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  مطلب الثاني: السمات المشتركة لألسواق المالية العربية.ال
ا وإصالحاترغم ما تشهده البورصات العربية من تطورات  اليت مازالت تتسم ببعض السمات املشرتكة  فإ

وأهم هذه السمات واليت تعترب خصائص مشرتكة جلميع األسواق املالية ، جتعلها يف حاجة إىل املزيد من التطوير
  :أيتما يالعربية 

  الفرع األول: صغر حجم السوق وضيق نطاقه
حيث يعترب ، السوق رمسلةونسبة ، عدد الشركات املقيدة حجم السوق ومها: قياسهناك مؤشران رئيسيان ل

ن أ نظرا إلمكانية، أنه قد يكون غري معرب إالعدد الشركات املقيدة يف البورصة مؤشرا للداللة على حجم السوق 
لذا جيب أن يذكر باملوازاة ، القيمة السوقية ألسهم تلك الشركات صغريا إمجايلت مرتفعا لكن يكون عدد الشركا

الناتج  إىلوالذي ميثل نسبة القيمة السوقية لألوراق املالية املقيدة ، يةالسوق القيمةمع املؤشر الثاين وهو نسبة 
  ام.الداخلي اخل

السوق املايل على تعبئة ية حيث يعربان عن قدرة ة األمهبالغإن هذين املؤشرين هلما داللة اقتصادية 
إن ما مييز األسواق املالية العربية هو صغر  املدخرات وتوجيهها لالستثمار ومن مث النهوض باالقتصاد القومي.

بعض حجم وفيما يلي جدول يوضح  حجمها مقارنة باألسواق املتقدمة أو حىت باألسواق الناشئة األخرى.

معربا عنه بنسبة القيمة السوقية وعدد ، 2017لسنة  لعربية واألسواق املالية املتقدمة والناشئةاألسواق املالية ا
   .من أجل املقارنة وهذاالشركات املدرجة 
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  2017 جدول يوضح حجم بعض األسواق المالية العربية وبعض األسواق المتقدمة والناشئة األخرى لسنة ):01جدول رقم (ال

 عدد الشركات المدرجة % القيمة السوقيةنسبة  البورصة

  العربية البورصات بعض
 186 66 اململكة العربية السعودية

 216 78 الكويت

 43 61.5 البحرين

 223 19.8 مصر

 194 59.8 األردن

 75 61.4 املغرب

والناشئة المتقدمة البورصات بعض  

 286 2 114 و. م. أ

 820 2 135 إجنلرتا

 901 137 ماليزيا

 278 3 111 كندا
  من إعداد الباحثة استنادا إلى المصدر:

- World Federation of Exchanges , Annual report and statistics, 2017, https://www.world-exchanges.org/home/ 

ا، يف األسواق املالية العربية ل اجلدول وحسب مؤشر نسبة القيمة السوقيةيتضح لنا من خال كانت   أ

وتلتها سوق األسهم ، % 78.1كانت أعلى نسبة يف سوق الكويت املايل تقدر بــ ف، بني أسواق العينة قاربةمت
، % 61.5بنسب قدرت بــ  األردن، املغرب، كل من البحرين  أسواق لتايت بعد ذلك، % 66 السعودي بنسبة

إن هذه النسب إمجاال تعترب  . %19.8 كون أقل نسبة يف بورصة مصر بــــلت، على التوايل، % 59.8،  61.4%
  %114حيث بلغت يف الواليات املتحدة األمريكية ، منخفضة نسبيا إذا ما قارناها بأهم البورصات املتقدمة

إن هذا  . يف حني كانت النسب األعلى هلذا املؤشر من نصيب األسواق املالية الناشئة. %135واجنلرتا بــــ 
ا على تعبئة املدخراتيعكس صغر حجم هذه األسو االخنفاض  لكن ويف املقابل ميكن احلكم ، اق وضعف قدر

أن هذه النسب ورغم اخنفاضها تعترب جيدة إىل حد بعيد إذا ما أخذنا تاريخ نشأة هذه األسواق والظروف اليت 
ا.   مرت 

دوق الصادرة عن صن 2017 إحصائياتيدة يف البورصات العربية فترتاوح حسب قأما عن عدد الشركات امل
شركة يف  194، شركة يف الكويت 216شركة يف مصر و 223يف اجلزائر إىل  واحدة النقد العريب ما بني شركة

ا عموما فيهيدة قعن باقي البورصات العربية تعد الشركات امل أما، يف سوق األسهم السعودي شركة 186، األردن
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يف حني يبلغ عدد الشركات  بقطر. 44، سطنييف فل 48، باملغرب 75، شركة يف البحرين 43 شركة. 100أقل من 
يف بورصة  1987و، يف ماليزيا 901و، يف بورصة نيويورك 2286املسجلة يف بعض البورصات املتقدمة والناشئة حىت 

  .املالية العربية األسواقعلى ضعف العرض يف وهذا دليل ، هونغ كونغ

حيث تتصف معظم األسواق ، طاق السوقيعترب اجلانب األول الذي يفسر ضيق ن هذا الضعف يف العرض

يف حني ، إذ يقتصر معظم نشاط التداول على التعامل يف األسهم، املالية العربية بقلة األدوات االستثمارية املتاحة
حيث تعتمد الشركات يف متويل مشاريعها االستثمارية على ، أن أسواق السندات ال تزال يف مراحلها األوىل

وهذا ما يفسر النقص الواضح يف األدوات املالية ، تمثلة يف البنوك واملسامهات الشخصيةاملصادر التقليدية امل
)1(.احلديثة اجلاذبة لرؤوس األموال

 

  )2(:أمهها أسبابلعدة  نب الثاين فهو ضعف الطلب والذي يعزىاجلا أما 

 ؛معدل االدخار يف العامل العريب اخنفاض 

 ؛اخنفاض العائد على األوراق املالية 

 وما تركته من أزمات نفسية لدى العديد من ، سلبية يف العديد من البورصات العربيةب التجار ال
 ؛املستثمرين

  أسواقأوراق مالية ألسواق عربية يف  إصداراتقصور الوعي لدى املدخرين ووجود بعض القيود على طرح 
  عريبة أخرى.

  السيولة.أسواق األوراق المالية على تحقيق الفرع الثاني: تدني مقدرة 
شراء أو بيع الورقة املالية بسرعة وبسعر قريب جدا من السعر  إمكانيةأي ، يقصد بالسيولة سهولة التسويق

وكذلك بتكلفة منخفضة نسبيا. ، ما مل ترد معلومات جديدة عليها، الذي أبرمت به آخر صفقة على تلك الورقة
ألن املستثمر يستطيع تغيري حمفظته مىت شاء ، بالسيولةما اتسم  إذا امن هنا فإن االستثمار املايل يعد أقل خطر 

  بسرعة وبدون تقلبات كبرية يف األسعار.

                                                            
  .267ص ، 2005/2006، جامعة اجلزائر، االقتصاديةأطروحة دكتوراه يف العلوم ، "معوقات أسواق األوراق املالية العربية وسبل تفعيلها"، رشيد بوكساين -)1(

  
  . 19ص ، مرجع سابق، أشرف حممد دواية -)2(
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، هناك مؤشران رئيسيان يستخدمان على نطاق واسع لقياس سيولة سوق األوراق املالية مها: نسبة التداول
  ومعدل الدوران.

 :وهي ، اإلمجايلولة يف السوق إىل الناتج احمللي املالية املتدا األوراقمتثل نسبة التداول قيمة  نسبة التداول
وبالتايل فهي تعرب عن سيولة ، مؤشر يعرب عن حجم التعامالت يف السوق املايل نسبة إىل حجم االقتصاد القومي

 .إمجاال االقتصاد القومي

 :ا يف بعض األحيان قد تكون نسبة التداول منخفضة لكن السوق املايل نشطة باعتباره معدل الدوران
ظهرت احلاجة ملعدل الدوران الذي ميثل قيمة األوراق املالية ألجل هذا ، سوق صغرية (رمسلتها السوقية منخفضة)

وهو مؤشر يعرب عن سيولة السوق يف ، هاية السنةبنالقيمة السوقية لألوراق املالية املدرجة املتداولة يف السوق إىل 
 ستخداما للتعبري عن سيولة السوق.شيوعا وا األكثروبالتايل فهو املؤشر ، حد ذاته

 مصر وديب والسعوديةوالصادرة عن صندوق النقد العريب فإن أسواق كل من  2017 إحصائياتحسب 
وتراوح هذا  % 42.4و % 44.9و % 58.1 بنيحيث تراوح معدل دوران األسهم فيها ، هذه السنةيف هي األنشط 
يف حني بلغت نسبة ، وعمانوالدار البيضاء  األردنوقطر و  يبظيف بورصات كل من أبو  % 13و % 11 املعدل بني

كانت هذه   حني يف كل من تونس ولبنان على التوايل يف  %3.6و  %6.1وبلغت ، يف بورصة الكويت  23%

ت هذه النسبة يف األسواق املتقدمة يف حني بلغ )1(يف بورصات اجلزائر ودمشق والبحرين. %1 يف حدودالنسبة 
، % 205.2و.م.أ حيث بلغت يف ، عة مقارنة مع األسواق املالية العربيةة األخرى مستويات مرتفواألسواق الناشئ

 ماليزيا، % 131.9كوريا اجلنوبية ،  % 100,52اململكة املتحدة ، % 168,6اسطنبول بورصة ، % 139.7سويسرا 
  )2(.% 49,2هونغ كونغ ، 42.4%

يف البورصات العربية مقارنة ببعض البورصات الناشئة من خالل هذه اإلحصائيات يتضح واقع ضعف السيولة 
أسباب االخنفاض يف  إرجاعوميكن ، وهذا رغم أمهيتها يف جذب املستثمرين والتخطيط األمثل للموارد، واملتقدمة

  إىل: الباحثةالسيولة يف أغلب األسواق املالية العربية حسب رأي 

 ة؛غلقوجود عدد كبري من الشركات العائلية والشركات امل 

 ؛ وعدم فتح باب االستثمار أمام املستثمر األجنيب، غياب ثقافة االستثمار املايل عند أغلب الشعوب العربية 

                                                            
 . 10ص أبو ظيب، ، 2017"أداء أسواق األوراق املالية العربية"، نشرة فصلية صادرة عن صندوق النقد العريب، الربع الرابع -)1(

(2) - World Federation of Exchanges, Annual report and statistics, 2017, 

https://www.world-exchanges.org/home  /Visité le 10/12/2017.  
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 لية.ازمات اليت قد متس األسواق املالتخوف الشديد من األ 

  ارتفاع درجة التركزالفرع الثالث: 
معربا عنها  ، السوق ذههل اإلمجالية الرمسلة منيف السوق  حجما أكرب الشركاتنصيب عن  زدرجة الرتكتعرب 
من  % 10و % 5نسبة ب فقد نشر البيانات اخلاصة، احتاد البورصات العاملية إحصائياتوحسب ، كنسبة مئوية
 كنسبة مئوية قيمها السوقية ثلهوما مت، (النسبة حمسوبة على أساس عدد الشركات)رمسلة يف السوق  أكرب الشركات

 أو % 5يعرب عن تركيز التداول حمسوب على أساس نصيب ، كما نشر مؤشر آخر .وقللس اإلمجاليةإىل الرمسلة 

(أيضا النسبة حمسوبة على أساس عدد الشركات) وما متثله قيمها املتداولة كنسبة  كرب الشركات سيولةأمن  10%
، % 10ز تقدر بـــ رجة تركوضح هاذين املؤشرين عند دواجلدول املوايل ي مئوية إىل القيمة املتداولة اإلمجالية للسوق.

  يف عينة من األسواق املالية العربية وبعض األسواق املتقدمة والناشئة األخرى وهذا من أجل املقارنة بينهما:

  2017 لسنة األخرى الناشئةالمتقدمة و األسواق  بعضو  األسواق المالية العربي بعض حجم وسيولة زجدول يوضح ترك): 02جدول رقم (

  :من إعداد الباحثة اعتمادا علىمصدر: ال

World Federation of Exchanges , Annual report and statistics, 2017, https://www.world-exchanges.org/home/ 

واليت ، حجما يف األسواق العربية املقدمة الشركاتمن أكرب  % 10نالحظ أن نصيب  أعالهمن اجلدول 
إىل نسب جد مرتفعة  هذا املؤشر ووصل، رمسلة السوق إمجايلمن  % 50قدر بأكثر من يتتوفر هلا اإلحصائيات 

% 10سوق عند مستوى تركز سيولة ال % 10تركز رسملة السوق عند مستوى   البورصة

 بعض البورصات العربية

 اململكة العربية السعودية 59.30 46.3

 عمان 55.1 64.3

 البحرين 78.20 80.1

 مصر 46.5 45.6

 األردن 65.6 36.1

 املغرب 72.5 58.8

 بعض البورصات المتقدمة والناشئة

 يةكوريا اجلنوب 33 19

 تايلند 36.5 26.8

 ماليزيا 34 33

 اليابان 14 15

 هونغ كونغ 36 31
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ز احلجم يف وهذا يثبت أن درجة ترك، على التوايل%  72.5و % 78.2 يف كل من البحرين واملغرب وصلت إىل
سواق املتقدمة أو الناشئة األخرى حيث كانت هذه سيما إذا قورنت ببعض األ جد مرتفعة عربيةاألسواق املالية ال
سواق مما يعين أن الرمسلة اإلمجالية لأل، يف السوق املايل اهلندي % 14يف حني مل تتجاوز   %35النسبة يف حدود 

ة مرتفعة خصوصا ما تعلق منها وهذا يعكس درجة خطور ، حمصورة يف نسبة قليلة من الشركات املقيدة العربية
  بسيولة السوق.

مما يعكس صغر عدد ، ز عمليات التداول يف عدد حمدود من األسهميز األسواق املالية العربية برتككما تتم
باستثناء السوق  % 50وهذا ما تظهره إحصائيات اجلدول أعاله حيث جتاوزت هذه النسبة ، األسهم ذات اجلاذبية
  )1(ويرجع ذلك إىل سببني رئيسيني مها:، يف سوق البحرين املايل % 80ت إىل أكثر من املايل األردين ووصل

 احتفاظ بعض كبار املستثمرين بأسهم الشركات الواعدة؛ 

 .اخنفاض جودة غالبية األسهم املدرجة  

  ع وارتفاع التقلبات في األسعارنويع: ضعف الفرص المتاحة للتبالفرع الرا
يع يف نو بية بعدم التنوع الكايف يف األوراق املالية املطروحة سواء كان هذا التتتسم األسواق املالية العر 

مث تأيت ، والت على حجم التداولالبنوك وقطاع املقاحيث تسيطر أسهم قطاع همها سالقطاعات اليت تتداول أ
د بعض وهذا رغم وجو ، احملمول واالتصاالت اليت أصبحت تستحوذ على نسبة عالية من حجم التداولهم أس

، يع يف األدوات املالية املتداولةنو القطاعات الواعدة ذات الرحبية العالية مثل قطاع املطاحن وقطاع االمسنت. أو الت
العربية على الرغم من املالية حيث تسيطر األسهم ووسائل التمويل التقليدية على إمجايل التعامالت يف األسواق 

، والصكوك، ة كالسندات القابلة للتحويل إىل أسهم وصناديق االستثماراستحداث وسائل حديث إىلاجلهود الرامية 
  )2( من األسهم لتشجيع االستثمار طويل األجل. ادخارإحداث حسابات 

، افظهم املاليةيع حمنو وضع حدا على املستثمرين لت، هذا النقص يف األوراق املالية املطروحة واملتعامل عليها
اليت تضمن االستقرار يف  األسعار نتيجة عدم وجود عدد كاف من األوراق املالية يف شديدة تقلباتما اجنر عليه 

إىل ، تقلبات حركة األسعار يف األسواق املالية العربيةكما يرجع املختصون شدة   عوائد احملفظة االستثمارية.
مع االعتماد أقل ، سهماملزيد من األ وإصدار اعتمادها على التمويل من املصادر اخلارجية املتمثلة يف القروض.

دة حمن شأنه أن يؤدي إىل زيادة ، وهذا النمط التمويلي يف ظل ما يسمى بالرفع املايل، على األرباح احملتجزة

                                                            
  .22 ص، 2006 القاهرة،، 33 البورصة العربية املوحدة والتكامل املايل العريب، جملة الوحدة االقتصادية العربية، العددحسني عبد املطلب األسرج،  -)1(
  .273 رشيد بو كساين، مرجع سابق، ص -)2(
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 عريف معظم البورصات العربية هامش مسموح به ملدى تغري السيوجد و ، التقلب يف رحبية السهم ويف قيمته السوقية
علما بأن التقلب الشديد يف أسعار األوراق املالية يثري  % 10و % 5يرتاوح ما بني اليومي للورقة املالية املتداولة 

  )1(املخاوف لدى املستثمرين األجانب عند دخوهلم السوق أو خروجهم منها.

  ثمار في األسواق المالية العربيةالمطلب الثالث: المخاطر المحيطة باالست
وذلك تبعا للظروف اليت ، أخرى إىل جمموعة منإمجاال ية ختتلف املخاطر اليت تتعرض هلا األسواق املال  

وعليه فإن األسواق املالية العربية تتميز مبجموعة من املخاطر ناشئة عن ، سواقاأل من تنشط فيها كل جمموعة
   نتناوهلا فيما يلي:، والظروف االقتصادية العامة من جهة أخرى، ظروف نشأة وتطور هذه األسواق من جهة

  العامة ةول: مخاطر متعلقة باألوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعيالفرع األ
االقتصادية والسياسية واالجتماعية السائدة يف  األوضاعاملالية بشكل أساسي مبجمل  األسواقتتأثر 

وحسب تعريف املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، االستثمارما يسمى مبناخ  األوضاعاالقتصاد حيث متثل هذه 

، والظروف املكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية االستثمارية األوضاعجممل  إىلتعبري مناخ االستثمار نصرف ي
ة املالي األوراقومبا أن سوق ، الستثماريةاعلى فرص جناح املشروعات  وإجياباوتأثري تلك األوضاع والظروف سلبا 

ن عدم استقرار األوضاع إفوعليه ، قة مباشرة على أدائهان هذه الظروف تأثر بطريهي املوجهة هلذه االستثمارات فإ
اليت متيز  اإلداريةوكذلك األوضاع القانونية والتنظيمات ، والظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية

ديدات وخماطر متس مباشرة االستثماراتغالبية الدول العربية مت اسي الذي وبالتايل حتد من الدور األس، املالية ثل 
  يف: األوضاعتتمثل هذه ، تقوم به السوق املالية يف دفع عجلة التنمية االقتصادية

: تتسم اقتصاديات الدول العربية ببعض اخلصائص املشرتكة واليت متثل  أوال: االختالالت الهيكلية لالقتصاد
  نقاط ضعف لدى غالبية هذه الدول تتمثل يف:

يف االعتماد املفرط  ويعود باألساس إىل االستمرار: الحقيقي إلجمالياتقلب معدل نمو الناتج المحلي  - 1
وهو ما جيعل النمو يف غالبية ، اإلنتاجيةيف باقي اهلياكل على النفط ومشتقاته يف تكوين الدخل وضعف التنويع 

  )2(األسواق العاملية.الدول العربية مرتبطا بالتقلبات يف أسعار النفط يف 

                                                            
  .273 رشيد بوكساين، مرجع سابق، ص -)1(
  . 46 الكويت، ص، 2017 التقرير السنوي الصادر عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات لسنة - )2(
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 غالبية بشكل كبري يف 2016إحصائيات  : ارتفعت معدالت التضخم حسبضخمارتفاع معدالت الت - 2
  )1(االرتفاع إىل عدة عوامل ذات تأثريات متباينة أمهها:ويرجع هذا ، الدول العربية

 نظم  إصالح إىلنظرا الجتاه احلكومات يف هذه الدول ، ارتفاع أسعار احملروقات يف بعض الدول العربية
  ؛الدعم

  رفع من معدالت التضخم فيها نتيجة ارتفاع قيمة ، لسعر الصرف يف بعض الدول العربيةتبىن نظم مرنة
  ؛ما أدى إىل ارتفاع االسعار احمللية لبعض السلع املستوردة، الدوالر مقابل العمالت احمللية

 التحديات اليت إىل ىارتفاع معدالت التضخم يف الدول العربية مقارنة مبجموعات جغرافية أخرى يعز  إن 
وغياب املنافسة واستمرار  اإلنتاجيةتواجه أسواق السلع واخلدمات يف الدول العربية ومن أبرزها: ضعف املرونة 

  والتوزيع والنشر. اإلنتاجبعض التشوهات اهليكلية اليت حتول دون رفع مستوى كفاءة 

يعد من املظاهر منها االرتفاع املفرط ملعدالت التضخم يف غالبية الدول العربية خصوصا غري النفطية  إن
عدم التأكد من قيمة االستثمارات  ىاملالية خصوصا وأنه يرفع من مستو  األسواقاليت متس االستثمارات يف 
  والعوائد عليها يف املستقبل.

بة وهي عق، االقتصادية األنشطة: يف الكثري من الدول العربية حيتكر القطاع العام أهم احتكار القطاع العام - 3
اخنفاض الكفاءة يف توزيع املوارد خصوصا ملا هلذا القطاع من دور مهم يف  إىلام القطاع اخلاص تؤدي أساسية أم

  )2(تفعيل نشاط األسواق املالية.

ميزان جاذبية سالب على لدى الدول العربية  لدى الدول العربية: التكنولوجيانخفاض مستوى التقدم  - 4
والبحث العلمي  والتكنولوجيةعلى التنمية البشرية  اإلنفاقما مع تدين السي، ومتغرياته التكنولوجيمستوى التقدم 

وتزايد ، واخلدمية اإلنتاجيةوغياب خطط وبرامج البحث والتطوير والربط بينهما وبني القطاعات ، بشكل عام
  )3(الفجوة بينها وبني الدول الناشئة واملتقدمة يف هذا اجملال.

ستنادا إىل بعض املؤشرات الكمية اخلاصة برصد وضعية السياسة إ ة:ثانيا: عدم استقرار السياسة النقدي
الذي يهتم باملقارنة ما بني معدل منو السيولة احمللية ومعدل ، ومن أبرزها مؤشر معامل االستقرار النقدي، النقدية

                                                            
    .38 ص، 2016، يبظبو أ ق النقد العريب،تقرير سنوي صادر عن صندو ، الفصل الثاين: التطورات االقتصادية واالجتماعية، التقرير االقتصادي العريب املوحد -)1(
، دراسة مقدمة إىل املؤمتر العلمي اخلامس لكلية العلوم "-الواقع والعقبات واآلفاق املستقبلية- مناخ االستثمار يف الوطن العريب "حممد موسى عريقات حريب،  - )2(

  .12 ، ص2007 اإلدارية واملالية، جامعة فيالديلفيا، عمان،
  .46 ، صالكويت، 2017 ر السنوي الصادر عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات لسنةالتقري -)3(
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عية خالل عام توسعربية سياسة نقدية ع بنوك مركزية سبالثابتة يتضح تبين  باألسعار اإلمجايلمنو الناتج احمللي 
، السودان، تونس، تتمثل هذه الدول يف: األردن، يف هذا املؤشردولة عربية توفرت هلا بيانات  15من جممل  2015
السيولة احمللية يف هذه الدول معدالت منو الناتج احمللي حيث فاقت معدالت منو ، مصر، لبنان، الكويت، عمان

  .باألسعار الثابتة خالل العام اإلمجايل

مقارنة بعام  2015كذلك يالحظ من هذا املؤشر أن االجتاه التوسعي للسياسة النقدية قد زاد خالل عام 
السودان ولبنان. يف املقابل اقرتبت أربع دول عربية عن وضع االستقرار ، يف ثالث دول عربية وهي: األردن 2014

، ول سياسة نقدية انكماشية وهي: اجلزائرواملغرب. فيما تبنت أربع د، قطر، السعودية، النقدي وهي: البحرين
 )1(موريتانيا. حيث اخنفض فيها معدل السيولة احمللية مقارنة مبعدل منو الناتج احمللي االمجايل.، العراق، جيبويت

  وبالشكل املوايل نوضح ذلك:

  2015و 2014 سنتيمعامل االستقرار النقدي لبعض الدول العربية  ):10( الشكل رقم 

 

، تقرير سنوي العربية الفصل السابع: التطورات النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال في الدول، التقرير االقتصادي العربي الموحد المصدر:
 .192 ص، 2016، أبو ظبي ،صادر عن صندوق النقد العربي

من  ويستخدم يف العديد، Irving Fisher يستند هذا املعامل إىل معادلة كمية النقود لالقتصادي
ويتم حساب هذا املعدل بقسمة منو السيولة احمللية على معدل  نقدية.السياسية الالدراسات للوقوف على وضعية 

                                                            
صادر عن صندوق النقد سنوي تقرير الفصل السابع: التطورات النقدية واملصرفية وتطورات أسواق املال يف الدول العربية، ، التقرير االقتصادي العريب املوحد -)1(

   .191ص ، 2016 ،أبو ظيب، العريب
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امش   1فيما تشري القيمة اليت تفوق ، االستقرار النقدي إىل 1وتشري قيم املعامل القريبة من ، منو الناتج احلقيقي

م يوتشري الق، الضغوط التضخمية الناجتة عن التوسع النقديعية تعمل على زيادة إىل سياسات نقدية توسكبري 
وكما  تسهم يف خفض الضغوط التضخمية الناجتة عن التوسع النقدي. نقدية تقييدية إىل سياسات 1األقل من 

ه مبا يسمح له بأداء دور ، وق املايلفإن استقرار السياسة النقدية يسهم يف استقرار أداء الس، ناولنا ذلك من قبلت
  خدمة عملية التنمية االقتصادية. يف

 لوساطة المالية في الدول العربيةعف نظام اضثالثا: 

غلب املؤسسات املالية اليت أباعتباره حيتوي على ، يعترب نظام الوساطة املالية نظام مكمل لألسواق املالية

يف ظل مكامن الضعف اليت ال  إال أن أداءها يعترب متواضع، تنشط يف السوق املايل على رأسها البنوك التجارية
  )1(والتحديات اليت تواجهه إذ يؤخذ عليه ما يلي:، زال يعاين منها القطاع املصريف العريب

  والتخلف املايل والنقدي تدين معيار العمق املصريف يف قطاع املصارف العربية نتيجة صغر حجم هذا األخري

االئتمان كنسبة  إمجايلصص املتدنية لنصيب القطاع اخلاص من احل هوهذا ما تؤكد، له يف العديد من الدول العربية
  اإلمجايل؛من الناتج احمللي 

 نتيجة ضعف خدمة ، تعزيز االنفتاح االقتصادي وتدعيم دور القطاع اخلاصيف  بطئ مسامهة نظام الوساطة
  ؛دمها هذه املصارفقخدمات الوساطة اليت ت إمجايلالقطاع اخلاص من 

  فة الشاملة الذي ري الصلذلك فهي بعيدة عن مفهوم ، العربية الوساطة املالية التقليديةمتارس أغلب املصارف
  ، متارسه املصارف يف الدول املتقدمة

  اإلداريةدرة الكوادر نو ، املصرفية احلديثة التكنولوجياضعف الرأمسال التقين والبشري بسبب قصور تطبيق 
  ؛والتنفيذية ذات اخلربة العالية

  املصرفية العربية بسيطرة عدد حمدود من املصارف العامة على اجلانب األكرب من نشاط  سواقاألتتسم معظم
  مما خلق جو من االحتكار. األسواقهذه 

  رابعا: عدم االستقرار االجتماعي ونوعية رأس المال البشري
فيما تتمثل ، تماعيةحتديات مصريية يف اجملاالت املختلفة للتنمية االجال تزال غالبية الدول العربية تواجه 

  يلي:
                                                            

  169 -168ص ، 2012، بريوت، مكتبة حسن العصرية، دور املناخ االستثماري يف جذب االستثمار االجنيب املباشر اىل الدول العربية، عمريوش حممد شلغوم -)1(
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ين من نقص على ا: فعلى الرغم من أن غالبية دول املنطقة ال تعالقدرة التنافسية لليد العاملة تدني - 1
واملتمثلة يف ، هناك مشكلة الزالت قائمة على مستوى الكيف أن إال، مستوى الكوادر البشرية من حيث الكم
مقارنة مع العديد من دول  إنتاجيتهاتدين يف مستوى  إىلهو ما يؤدي و ، املستوى التعليمي واملهاري لتلك الكوادر

ن يف نوعية التعليم بكل مراحله وخصوصا يف مرحلته سبب عوامل عديدة أمهها عدم التحسوذلك ب األخرىالعامل 
  )1(.األساسية

دول املرجح يف ال : حيث يقدر متوسط معدل البطالةارتفاع معدالت البطالة خاصة بين الشباب - 2
والذي يبلغ وفق تقديرات ، مبا ميثل حوايل ثالثة أضعاف متوسط معدل البطالة يف العامل%  16,5العربية حبوايل

ويرتكز أكرب عدد من العاطلني عن العمل يف كل من مصر والسودان والصومال حبصة  % 5,8منظمة العمل الدولية 
 2015سنة بية ككل. وسجلت معدالت البطالة يف عدد العاطلني يف الدول العر  إمجايلمن  % 44تبلغ حوايل 

، الدول باخنفاض عائدات النفطوتأثر بعض تلك ، االقتصادي األداءارتفاعا يف عدد من الدول نتيجة تراجع 
السياسية كما ارتفعت معدالت البطالة يف الدول العربية اليت تأثرت باألوضاع  سائدة يف بعض الدول.لوالظروف ا

وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن وليبيا وكذلك األردن ولبنان بشكل غري مباشر حيث تأثر  ةالداخليواألمنية 
فنالحظ تدفق عدد كبري من الالجئني ، مستوى النشاط االقتصادي يف هذين البلدين باألوضاع يف دول اجلوار

  )2(واق العمل يف هذين البلدين.سمما زاد من الضغوط على أ، إليهما

  ستقرار السياسيخامسا: عدم اال
تعريف عدم االستقرار السياسي هو مفهوم قدمه محدي عبد اليت قدمها الباحثني لإن من أهم املفاهيم 

مع األزمات اليت  على التعاملظام النعدم قدرة " عدم االستقرار السياسي هو أنالرمحان حسن والذي يرى فيه 
ة داخل اجملتمع بشكل يستطيع من خالله أن حيافظ الصراعات القائم إدارةم قدرته على دوع، تواجهه بنجاح

ويصاحبه استخدام العنف السياسي من جهة وتناقص شرعيته ، عليها يف دائرة متكنه من السيطرة والتحكم فيها
  )3(."من جهة أخرى

                                                            

  .46 ، صالكويت، 2017 التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات لسنة -)1(
  .68 ص ،2016 أبوظيب،تقرير سنوي صادر عن صندوق النقد العريب، ، د، الفصل الثاين: التطورات االقتصادية واالجتماعيةلتقرير االقتصادي العريب املوحا )2(
  .53 ص، 2012 تلمسان، ، مذكرة ماجيستري يف العلوم السياسية، جامعة"الفساد السياسي وأثره على االستقرار السياسي يف مشال افريقيا"كرمية بقدي،  )3(



 ٔالاسواق املالية العربية                                                                                                الفصل الثالث

109 

فعلى املستوى االقتصادي واالجتماعي ، إن لعدم االستقرار السياسي آثار بالغة متس كل أبنية اجملتمع
  )1(:ظهر ذلك يف اجملاالت التاليةيالتنمية االقتصادية واجملتمعية و  عملية أثارا سلبية علىهذه الظاهرة  تسبب

 على  لإلنفاقبالقليل من املوارد القومية  ليس تبديد الفائض االقتصادي على يد احلكومات اليت ختصص جزء
هذا من ، للمجتمع اإلنتاجيةية ورفع الطاقة بدال من الرتكيز على مشروعات التنم، نظم وإجراءات األمن الداخلي

 إىلعهم فمتارس االضطرابات السياسية تأثريات سلبية على امليول االدخارية لألفراد ما يدومن ناحية أخرى ، ناحية
  ؛االكتناز غري املنتج

 ري النفطيةوغ يرادات النفطيةوخباصة مشكلة االختالل بني اإل، يف الدولةختالالت االقتصادية زيادة حدة اإل ،
بزيادة ، ملطالب اجلماعات الساخطة األحياناحلكومات يف كثري من  نتيجة لرضوخ، الرأمساليةالنفقات اجلارية و 

  ؛وحتسني مستويات املعيشة األجور

 ما يعرقل تنفيذ مشروعات التنمية االقتصادية ، فقدان التواصل للسياسات االقتصادية واالجتماعية
ملا يرتتب على عدم االستقرار السياسي املزمن من حتويل سريع للنظم احلاكمة من  وذلك نتيجة، االجتماعيةو 

  ؛أخرى تلبية للضغوط االجتماعية إىلسياسات 

  أو معروف أن االستقرار السياسي يعترب عنصر هام من عناصر جذب وتشجيع االستثمارات سواء احمللية
يالحظ أن هناك بعض الدول العربية تنعم باالستقرار ، لعربيةالسياسي العام يف الدول ا لواقعلتمعن ملوا، األجنبية

ما يعترب دعامة قوية جلذب وتشجيع االستثمارات. ودوال عربية ، وقطر والبحرين واإلماراتالسياسي مثل السعودية 
مية ما يؤثر على مناخ االستثمار فيها ومن مث على مسرية التن، السياسيأخرى مازالت تعاين من عدم االستقرار 

عدم ، ومن أمثلة هذه الدول العراق بعد االحتالل األمريكي له وتبعاته على الدول اجملاورة، االقتصادية واالجتماعية
 سنة تفشي عدم االستقرار السياسي منذ ماك،  االستقرار السياسي يف فلسطني وبالتبعية أيضا على الدول اجملاورة

وسوريا) اليت شهدت تغيري نظمها السياسية بصفة  ، اليمن، يبيال، مصر، على بلدان الربيع العريب (تونس 2011
  الوقت الراهن. إىلوما زالت آثارها ممتدة ، وما تبعه من تأثريات على النظم االقتصادية، كلية

  
  
  

                                                            
 ص، 2013 الكويت،، 63 ، جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد"العوامل االقتصادية وظاهرة عدم االستقرار السياسي يف الكويت"حجازي عبد احلميد اجلزار،  - )1(

129- 130.  
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  سادسا: غياب األمن القانوني في الدول العربية
فتوفري مناخ مالئم من ، ة واالجتماعيةيعترب توفري األمن القانوين عامال مهما يف حتقيق التنمية االقتصادي

هذا  أن إال، الثقة يف االقتصاديات العربية وضعواملؤسسية سوف يعمل على  ةالقوانني والتشريعات واألطر التنظيمي
 )1(فاألوضاع القانونية هلا تتميز باآليت:، االستقرار يف النظم والتشريعات والقوانني غري متوفر يف غالبية هذه البلدان

 ؛ع االستثمار بشكل عام مما يؤدي إىل زعزعة الثقة لدى املستثمرتشجم استقرار القوانني اليت عد  

 ؛تضارب بعض البنود يف قوانني بعض الدول العربية  

 ؛ال تتناسب بعض القوانني يف بعض الدول العربية مع التطورات واألوضاع واملتغريات واملستجدات يف العامل  

 اد يف بعض الدول العربية على االجتهادات يف التفسري.عدم وضوح القوانني واالعتم  

  الفرع الثاني: مخاطر متعلقة بهيكل السوق المالي في حد ذاته
ا وكذلك درجة الرتكز املرتفعة وضعف فرص ، إن صغر حجم األسواق املالية العربية وضعف السيولة 

مسات مشرتكة لألسواق املالية العربية لة فيها تعترب يف أسعار األصول املتداو  ةالكبري  اتالتذبذب إىل إضافة نويعالت
ملا هلا من تأثريات سلبية تؤدي إىل ضعف ، وهي يف الوقت ذاته تعرب عن خماطر لالستثمار يف هذه األسواق

بالنقاط  إمجاالإىل هذا هناك جمموعة أخرى من املخاطر تتعلق  باإلضافة، منها األموالاالستثمار وهروب رؤوس 
  التالية:

  أوال: تخلف األطر التشريعية
اتسمت بالدقة واحلداثة واملرونة دورا حيويا يف تطوير أسواق املال ورفع   إذاتلعب األطر القانونية والتشريعية 

وهذا ما كان عليه احلال يف األسواق ، دون تطوير تلك األسواق ومنوها ،بينما حيول ختلفها وقصورها، كفاءة أدائها
وميكن ، استمت أطرها التشريعية اليت حتكم أصول وقواعد العمل فيها بالتخلف والقصوراملالية العربية حيث 

  )2(تلخيص أبرز أوجه القصور فيما يلي:

وتداول واسرتداد قيمة السندات  إصدارمل تكن هناك نصوص تشريعية تنظم في أسواق السندات:  - 1
التشريعي  واإلطارالبنية األساسية  إىلويتية تفتقر كذلك كانت السوق الك،  يف كل من السوقني التونسية واملغربية

                                                            
  .10 حممد موسى عريقات حريب، مرجع سابق، ص - )1(
  .70 -69 ص، 2008 ية ومستقبل األسواق العربية لرأس املال، دار جمدالوي، عمان،شذا مجال اخلطيب، العولة املال - )2(



 ٔالاسواق املالية العربية                                                                                                الفصل الثالث

111 

خاصة بسوق السندات املقومة بالدينار الكوييت أو بعملية  ةفلم يكن هناك تطوير لنمط معني أو ألنظم، املتكامل
  السندات يف السوق املصرية. إصدارحال  وكذلك كان، توزيع سندات الديناإلصدار و 

فلم يكن هناك نص ، األسهم بالقصور بإصدارالتشريعية اخلاصة  مت األطراتسفي أسواق األسهم:  - 2
عدم التمييز  إىلوهو األمر الذي كان من شأنه أن يؤدي ، تشريعي حيدد احلد األدىن لرأس مال الشركات املسامهة

  يت تقوم بالطرح العام ألسهمها والشركات العائلية املقفلة.لبني الشركات ا

ا كانت غري قادرة على احلد ، نظمة للتداول يف أسواق رأس املال العربيةفيما يتعلق بالتشريعات امل - 3 فإ
 يةسواق املالاألق يف املعامالت يف بكذلك يعترب التشريع اجلبائي املط ها هذه األسواق.تشهدمن املضاربات اليت 

زدواجية الضريبة على أغلب البورصات العربية ايف حيث جند ، من أهم املخاطر التشريعية ليت متس هذه األسواق
ا مما يقلص من قح الشركات املبا أر  يدة يف البورصة. مث تليها الضريبة على توزيعات عوائد األسهم وارتفاع معدال

  حجم االدخار ومن مث االستثمار.

  ثانيا: تخلف الهياكل المؤسسية
 التنظيميةنية ه بتوفري البسواق املالية العربية باستثناء سوق عمان املايل الذي عين منذ تأسيساألكانت 

وتتمثل هذه املؤسسات بصورة عامة يف ، تعاين من نقص يف املؤسسات العاملة يف إطار السوق، واملؤسسية املالئمة
ا متد ، والوسطاء بالعمولة األسواقالبنوك والشركات االستثمارية وصانعي  وتكمن أمهية البنوك االستثمارية يف كو

ا األ ، من خالل قيامها بإدارة واكتتاب اإلصدارات اجلديدة اليت تقدمها للسوق األولية، وليةسوق األسهم مباد
 االجتار باألدوات املالية وتوفري السيولة واخلدمات االستثمارية السوق القانونية يف أداةأما املؤسسات األخرى فهي 

تنفيذ أوامر كوكالء للمستثمرين يف حيث يعمل الوسطاء بالعمولة  ، راملكملة اليت تضيف مزايا أخرى لالستثما
أضف لذلك ما يقدمه هؤالء من خدمات أخرى للعمالء يف األسواق األكثر تطورا ، البيع والشراء لألوراق املالية

أما الشركات صانعة السوق فتتحدد مهامها يف ، مثل القيام باألحباث والدراسات وتقدمي االستشارات االستثمارية
ا اخلاص. وعلى الرغم من  استعدادمن خالل ما توفره من توفري السيولة للسوق  للمتاجرة بأدوات االستثمار حلسا

أمهية تلك املؤسسات آنفة الذكر جند أن األسواق املالية العربية قد افتقرت إليها مجيعا. فعلى سبيل املثال ال احلصر 
 األسواق املالية العربيةكما افتقرت أغلب  )1(األولية. اإلصداراتفإن البنوك التجارية هي اليت حتتكر عملية طرح 

هذا ما جيعلها تعاين من التقلب الشديد يف األسعار نتيجة ، املؤسسات صانعة السوق أو انعدامهاإىل وجود 
والتقلب ، هذا بدوره ينتج عنه عجز السوق عن تقدمي الطمأنينة الكاملة للمستثمر فيهاو ، لتقلب أحجام التداول

                                                            
  .72-71شذا مجال اخلطيب، مرجع سابق، ص  - )1(
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وهذا راجع لقلة املؤسسات اليت تقوم ، ل يعين غياب السيولة عن هذه األسواق يف أحيان كثريةيف أحجام التداو 
إضافة إىل ذلك فإن السماسرة يف  اجلديدة. اإلصداراتبوظيفة الوساطة املالية واليت تضطلع بوظيفة ترويج وتسويق 

عدم إملامهم مبهنة كذلك و ،  يف االستثمارللمستثمرين والراغبنياألسواق املالية العربية يعجزون عن إعطاء املشورة 
  )1(ومن التعامل باألوراق املالية.، السمسرة

كما يسجل على مستوى األسواق املالية العربية نقص يف شركات الرتويج وضمان االكتتاب والوكاالت 
وخاصة يف األوقات  وهي تلعب دورا كبريا يف إجناح عمليات اخلصخصة، احمللية لتصنيف وتقييم املالءة االئتمانية

االيت يتم فيها طرح كميات من األسهم يصعب على السوق    .استيعا

   ثالثا: مخاطر متعلقة بنظام المعلومات:
إال أن ، تعد املعلومات املادة األولية اليت تعمل على حتقيق الكفاءة واالستقرار والتوازن يف األسواق املالية

وحىت  ية مل يرق بعد إىل مستوى نظم املعلومات يف األسواق املالية املتقدمةنظام املعلومات يف أغلب األسواق العرب
  إىل عاملني أساسيني مها: أساساالناشئة وهذا يرجع 

تعاين األسواق املالية العربية من غياب النصوص القانونية الواضحة والصرحية  ضعف اإلفصاح المالي: - 1
وقد ترتب على غياب ، ات وسري أعماهلا وكشف حقيقة مراكزها املاليةواملتعلقة بالشرك، املنظمة إلشهار املعلومات

وتعذر توفري الضمانات األساسية من ناحية صحة ، هذه النصوص ضعف الرقابة على الشركات املسامهة
م، املعلومات ولعل ، ومن شأن هذا أن يزيد من احتماالت تعريض حقوق املستثمرين للضياع والتالعب مبدخرا
  الثقة بالسوق ويدفع املدخرين لإلحجام عن ولوجه. لق عدمهذا ما خي

العربية على  لقد أسهم تدين مستوى اإلفصاح والشفافية باعتماد العديد من املتعاملني يف األسواق
دف تعزيز حجم الطلب على أسهم بعض الشركات ورفع سعرها. وهذا  اإلشاعات اليت يروجها املضاربون 

فمعايري احملاسبة الدولية ال تستخدم من قبل مجيع الشركات ، لصغار املستثمرين بالطبع يسبب خسائر كبرية
بيانات وحسابات  فالكثري من الشركات ال توفر، التقارير املالية متفاوتة من سوق إىل آخر كما أن جودة،  املسامهة

عادة ما يتأخر صدور هذه و ، وتقتصر على توفري احلد األدىن لإلفصاح كنشر امليزانية السنوية، تفصيلية شاملة
العربية ال تلزم الشركات املدرجة فيها بإصدار تقارير املالية كما أن النصوص القانونية يف بعض األسواق ،  البيانات

                                                            
  .264 رشيد بوكساين، مرجع سابق، ص - )1(
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ن األسواق العربية تفتقر إىل وجود كفاءات فنية قادرة على فهم البيانات عن ذلك فإفضال ، نصف أو ربع سنوية
  )1(املالية يف حالة توفرها.

بقي نظام التداول املطبق يف األسواق املالية  ضعف أنظمة كل من التداول والمقاصة والتسوية: - 2
حيث يتم التعامل من خالل تسجيل العروض والطلبات ، العربية حىت وقت قريب يتم وفقا لنظام املزايدة املكتوبة

ىل أن يتم التوافق فيما إكل حسب أولويته ،  ءعلى اللوحات املعدة يف قاعة التداول ليتم التزايد عليها بني الوسطا
ا  اإلصالحاتإال أن ، بينهم جل أأسفرت عن حتديث أنظمة التداول لديها من  يةرباملالية الع األسواقاليت شهد

كما مت أيضا إدخال خدمة ،  رفع كفاءة وسرعة التعامل باألوراق املالية وزيادة الشفافية واألمان لدى املتعاملني
وذلك من أجل متكني شركات الوساطة من إمتام الصفقات من مكاتبها ، عن بعد يف بعض البورصاتالتداول 

فقد أنشأت العديد ، أما بالنسبة ألنظمة التسوية واحلفظ املركزي، دون احلاجة إىل وجود مندوبني عنها يف السوق
خر منها بصورة مستقلة عن اآل من الدول العربية مراكز إيداع وحفظ مركزي تتميز بالكفاءة وتعمل يف البعض

 )2(تقوم مبزاولة تسجيل ونقل امللكية بني الوسطاء املاليني.، البورصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ا"عتيقة وصاف، سهام عاشور،  -  )1( تقى الدويل: سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات ، املل"مكانة األسواق املالية يف االقتصاديات العربية وعوامل رفع كفاء

  .04 ص، 2006 نوفمرب 22-21 ،، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة-دراسة حالة اجلزائر والدول النامية–واملؤسسات 
   :جعرا - )2(
  .79شذا مجال اخلطيب، مرجع سابق، ص  -  
  .21ص ني عبد املطلب األسرج، مرجع سابق، حس -  
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 العربية الماليةالمبحث الثاني: تقسيمات أسواق األوراق 

 أسواق:هي مالية أسواق ست سوى اتيالثمانين عقد من الثاين النصف حىت العربية املنطقة يف يكن مل

 قيام املنطقة شهدت اتيالثمانين عقد ينقض أن وقبل أنه إال، ولبنان األردن، الكويت، تونس، املغرب، مصر

 العقد شهد كما.السعودي األسهم لسوق إضافة، العراق يف بغداد وسوق، عمان يف مسقط سوق، البحرين سوق

، اجلزائر، قطر، السودان:من كل يف جديدة يةمال أسواق إنشاء خبصوص هامة تطورات العشرين القرن من األخري
 ولقدواألداء  والتطور التنظيم درجة حيث من األسواق هذه تباين هو إليه اإلشارة جتدر وما، واإلمارات، فلسطني

تعرف  األوىل فاجملموعة، )1(جمموعات ثالثة إىل تقسيمها مت إذ .االختالف هلذا نتيجة تقسيمات عدة وردت
تعرف بأسواق دول العجز املايل واحلرية  الثانية واجملموعة، ية االقتصاديةبأسواق دول الفائض املايل واحلر 

، أعطت القطاع العام الدور األساسي يف التنمية االقتصادية اليت الدول أسواق تضم الثالثة واجملموعة، االقتصادية
 نتناوهلا فيما يلي: مطالب ثالثة إىل قسم الذي املبحث هذا يف تناوله سيتم ما وهذا

  االقتصادية والحرية المالي الفائض دول في األسواق المالية مطلب األول:ال
حيث تشرتك هذه الدول ، األسواق املالية للدول اخلليجية بصفة عامة ،اجملموعة من األسواق تشمل هذه  

تعتمد بشكل  اليت  يةالبأنظمتها امل وكذلك، بفوائضها املالية املعتربة واملتأتية من املوارد النفطية يف جمملها فيما يتعلق
ا يمن بشكل كامل على ،  كبري على القطاع املصريف يف متويل اقتصاديا كما أن حكومات تلك الدول كانت 

غري أن موجة التغيريات اليت شهدها العامل ، األنشطة االقتصادية من خالل االعتماد على التخطيط االقتصادي
ا وفتح اجملال أمام القطاع اخلاصدفعت بالدول ا، مطلع تسعينيات القرن املاضي ، خلليجية إىل حترير اقتصاديا

فتم بذلك إنشاء ، مبا يف ذلك تنظيم األسواق املالية، ولتسهيل هذه املهمة مت اللجوء إىل إصالح القطاع املايل
مي لعينة من وفيما يلي سنتناول اهليكل املؤسسي والتنظي )2(البورصات ودعم القائمة منها ملواكبة تلك التطورات.

  هذه األسواق. 

  الفرع األول: سوق األسهم السعودي
  األسهم السعودي نشأة سوقأوال: 

حني أنشئت أول شركة مسامهة يف اململكة ، 1932تعود البدايات التارخيية لسوق األسهم السعودي إىل عام 
هذا  شركة مسامهة واستمر 14كان هناك   1975ومع حلول عام ، العربية السعودية وهي الشركة العربية للسيارات

                                                            
  هذه التقسيمات حسب ما ورد يف أطروحة بوكساين رشيد، مرجع سابق. - )1(
، ة، العريب للنشر والتوزيع، القاهر -دراسة حتليلية مقارنة ألداء البورصات العربية- إمساعيل حممد صادق، البورصات العربية بني التطوير والتحديات املستقبلية - )2(

  .95 ص، 2016
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حىت عام وهذا ، بشكل غري رمسي العدد يف االرتفاع بسبب طرح كم هائل من األسهم لالكتتاب فيها ولكن
وقد مت حصر الوساطة يف ، حيث عهد إىل مؤسسة النقد العريب السعودي مهمة التنظيم اليومي للسوق 1984

دف حتس   )1( ني اإلطار التنظيمي للتداول.تداول األسهم عن طريق البنوك التجارية 

  أهم المحطات التي مر بها تطور سوق األسهم السعوديثانيا: 
  )2( نوجز مراحل تطور سوق األسهم السعودي فيما يلي:

  الشركة هذه وتقدم، مت تأسيس الشركة السعودية لتسجيل األسهم عن طريق البنوك التجارية 1984يف عام 

   ؛األسهم عمليات مجيع وتقاص بتسوية وتقوم ،املسامهة ركاتللش املركزي للتسجيل تسهيالت

 قبل من وتشغيله األسهم ملعلومات اآليل النظام تطوير ومت ،والتقاص اآللية التسوية نظام أدخل 1989 عام يف 

  ؛1990 عام يف املؤسسة

 ؛والتسوية تقاصوال املالية األوراق لتداول اجلديد النظام وهو ،تداول نظام تشغيل مت 2001 أكتوبر يف  

 30(م/ رقم املكي باملرسوم الصادر املالية السوق نظام مبوجب املالية السوق هيئة تأسست 31/07/2003 يف( 
 وتتمتع الوزراء. جملس برئيس مباشرة وترتبط ،السعودية املالية السوق وتنظيم إدارة عن املسؤول احلكومي اجلهاز ومتثل

دف واملايل اإلداري اللواالستق االعتبارية بالشخصية اهليئة  وهلا ،اململكة يف املالية السوق وتطوير لتنظيم اهليئة و

  ؛املالية األوراق سوق يف والكفاءة العدالة وضمان املستثمرين محاية إىل اهلادفة والقواعد اللوائح وفرض وضع

  باعتبارها ، داول)وافق جملس الوزراء على تأسيس شركة السوق املالية السعودية (ت، م2007مارس  19يف
ومركز إيداع لألوراق املالية يف اململكة ، وتعد اجلهة الوحيدة املصرح هلا بالعمل كسوق لألوراق املالية، شركة مسامهة

وتسجيل ، وتسويتها، ومقاصتها، ونقلها، وإيداعها، حيث تقوم بإدراج األوراق املالية وتداوهلا، العربية السعودية
 ملتداولة يف السوق.ملكية األوراق املالية ا

  اإلقليمية األسواق باقي من السعودي األسهم سوق موقع ثالثا:
 بقيمة ،إفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف سيولة واألكثر األكرب السوق السعودية األسهم سوق تعد

2017 سبتمرب بنهاية $ مليار 460 جتاوزت سوقية
 بعض من أكرب السعودية األسهم سوق تعد لذلك إضافة .)3(

                                                            
  .03/12/2017: تاريخ االطالع   https://www.tadawul.com.sa املوقع الرمسي لسوق األسهم السعودي - )1(
  .17/12/2017 تاريخ االطالع: ttps//cma.org.sah :اململكة العربية السعودية، على املوقع ،"االستثمار يف سوق األسهم"، تقرير صادر عن هيئة سوق املال - )2(
  .27 ، صأبو ظيب، 2017صندوق النقد العريب، الربع الثالث صادرة عن فصلية نشرة "أداء أسواق األوراق املالية العربية"،  – )3(
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 سبتمرب إحصائيات حسب رجةمد شركة 186 السوق تضم حيث ،اسطنبول بورصة مثل الناشئة األسواق

 أمهية ممايربز ،السوقية القيمة من % 50 من أكثر البيرتوكيماوية والصناعات املصارف ئاتف فيها .تشكل)1(2017

 من تقدما أكثر نسبيا تعد السعودي األسهم سوق يف احملركة والقوى السيولة إن .احمللي االقتصاد يف القطاعني هذين

 والسياسات القوية االقتصادية األسس مثل متعددة لعوامل نتيجة قوي السوق وأداء األخرى اإلقليمية األسواق

 استثمارية وجهة السعودي األسهم سوق يعد الصدد هذا ويف الصارمة. والرقابة االحرتازية واألنظمة احملفزة االقتصادية

  ودوليا. وإقليميا حمليا بةجذا

  الفرع الثاني: سوق البحرين لألوراق المالية
  البحرين لألوراق المالية نشأة سوقأوال: 

عندما افتتح فرع البنك الشرقي  1921تعود بدايات تكّون قطاع رأس املال يف مملكة البحرين إىل العام 
، تأسست أول شركة مسامهة عامة حبرينية 1957العام املعروف حاليا بـ "ستاندرد تشارترد بنك" يف البحرين. ويف 

ا يف بداية الثمانينيات وهي الفرتة اليت شهدت نشاطا  ، حيث تواصل بعدها تأسيس هذه الشركات لتصل ذرو
". وكنتيجة لتوصية يف سوق غري رمسي عرف آنذاك بـ "سوق اجلوهرة كبريا لتداول أسهم الشركات املسامهة العامة

ا حكومة مملكة البحرين ومؤسسة التمويل الدوليةتوصلت إليها د مت تأسيس سوق ، (IFC) راسة مشرتكة قامت 
. وقد 1989من العام  جوانومن مث باشر السوق عمله بشكل رمسي يف ، 1987البحرين لألوراق املالية يف العام 

أدى إىل زيادة عدد ونوعية ساهم وجود السوق يف تعزيز املناخ االستثماري يف قطاع رأس املال يف البحرين و 
حتتل البورصة مناصب قيادية يف عدد من املنظمات اإلقليمية ق. األدوات املالية واالستثمارية املسجلة يف السو 

، االحتاد العاملي للبورصات، االحتاد األورويب اآلسيوي للبورصات، احتاد البورصات العربية من ضمنها والدولية
  )2(ة.ن البورصة من تعزيز مكانتها يف أسواق املال العامليمما ُميك، ط للتسوية واإليداعوالشرق األوس مجعية أفريقيا

  سوق البحرين لألوراق المالية إدارةثانيا: المؤسسات القائمة على 
  هناك جمموعة من املؤسسات تقوم على إدارة سوق البحرين لألوراق املالية تتمثل يف:  

 السوق إدارة جملس ويقوم، والزراعة التجارة وزيريرتأسه  إدارة لسجم السوق يدير مجلس إدارة السوق: -
   باملهام اآلتية:

 ؛بالتداول اخلاصة التنظيمية القواعد وضع   
                                                            

  .27 ، صأبو ظيب، 2017لث صندوق النقد العريب، الربع الثاصادرة عن فصلية نشرة "أداء أسواق األوراق املالية العربية"،  – )1(
  .15/03/2017 تاريخ االطالع:   exchanges.org-http://www.arab املوقع الرمسي الحتاد البورصات العربية - )2(
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 ؛السوق يف الدين أدوات وتداول وإدراج بإصدار والنظم اخلاصة واإلجراءات القواعد حتديد  
 ؛املسامهة الشركات وإدراج أسهم السوق صانعي طلبات يف النظر  
 اخلتامية احلسابات واعتماد السوق ميزانية إقرار. 

مجلة من  لألوراق املالية البحرين سوقيتيح نظام اإليداع املركزي يف  المركزي: واإليداعمركز التسوية  -
كنظام لبيان ملكية وحركة األوراق املالية. لى أساس قيد البيانات إلكرتونيا  وذلك العتماده ع، املزايا للمستثمرين

ويوفر نظام اإليداع  تمتع أصحاب احلسابات يف هذا النظام بسهولة حتويل وتسوية األوراق املالية إلكرتونيا.وي
، ة حول ملكيتهم من األوراق املاليةإمكانية احلصول على معلومات آني املركزي للمستثمرين باإلضافة إىل ذلك

م االستثمارية وفقااألمر الذي ميكنهم من  تفيد املستثمرون من الرسوم كما يس،  لومات دقيقة وفوريةملع اختاذ قرارا
من مزايا نظام  ولالستفادة .بنظام الشهادات الورقية ملخاطرة احملتملة املرتبطة سابقاضة واخنفاض درجة ااملخف

ح حساب يف النظام مع أي القيام بفت، جيب على كل مستثمر يرغب يف إجراء الصفقات، سوقاإليداع يف ال
حتويل األوراق املالية ة. وعند القيام بتنفيذ أي عملية بيع أو شراء سيتم وراق املاليسوق األيف  صوسيط مرخ
بني املستثمر البائع واملستثمر املشرتي عرب وسطائهم من خالل نظام اإليداع املركزي الذي مت تصميمه  إلكرتونيا

وجيذب  .قبة الصفقات املنفذة من خاللهعلى إدارة عمليات سوق املال ومرا سوقللمسامهة يف زيادة قدرة ال
وذلك من ، شرحية واسعة من الوسطاء يف األسواق احمللية والدوليةلألوراق املالية البحرين  سوقاإليداع املركزي يف 

 )1(.اخلدمات عرب شبكة البورصة ووسطائهخالل توفريه جمموعة واسعة وشاملة من ا

  سوق قطر لألوراق المالية:  الفرع الثالث:
   قطر لألوراق المالية أوال: نشأة سوق

م ومنذ ذلك الوقت 1997وبدأت عملها رمسيًا يف عام  1995تأسست سوق الدوحة لألوراق املالية عام 
قامت شركة قطر ، 2009 جوانويف . تطورت البورصة لتصبح واحده من أهم أسواق األسهم يف منطقة اخلليج

دف حتويل سوق  اسرتاتيجيةمن أجل تشكيل شراكة  NYSE Euronext بتوقيع اتفاقية مع بورصة، القابضة

 قيمة لبورصة كما وفرت هذه الشراكة فرصة،  توياتألعلى املس اق املالية إىل بورصة دولية وفقاالدوحة لألور 

NYSE Euronext  عيدت تسمية السوق لتأخذ اسم بورصة ها املهم يف الشرق األوسط. كما أيف إثبات وجود
ويتمحور اهلدف األساسي للبورصة يف دعم االقتصاد القطري من خالل تزويد  .ع اتفاقية الشراكةقطر بعد توقي

املستثمرين مبنصة يقومون من خالهلا بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتطبيق النظم والقوانني 

                                                            
  .17/03/2017 تاريخ االطالع:   /http://bahrainbourse.com/ar يةاملوقع الرمسي لسوق البحرين لألوراق املال - )1(
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للجمهور حول التداول وضمان إفصاح وتقوم بتوفري معلومات دورية ، اخلاصة باألوراق املالية على أكمل وجه
ا بشكل سليم   )1(.الشركات املدرجة فيها عن بيانا

  ثانيا: المؤسسات المسؤولة عن إدارة بورصة قطر
) لسنة 33تأسست هيئة قطر لألسواق املالية مبوجب القانون رقم (هيئة قطر لألسواق المالية:  - 1

األسواق املالية والشركات املرخص هلا مبمارسة األنشطة  وهي هيئة رقابية مستقلة ختتص باإلشراف على 2005
وقد صدر  هلا صالحية ممارسة الرقابة التنظيمية والتنفيذية على أسواق رأس املال.و األوراق يف املتعلقة بالتعامل 

ات والذي يعطي اهليئة نطاقا واسعا من املسؤوليات وااللتزام 2012) لعام 8مؤخرا قانون اهليئة اجلديد رقم (
  )2(لإلشراف والرقابة على األوراق املالية بدولة قطر وزيادة نطاق التعاون الدويل.

تقوم اهليئة بتعزيز بنيتها األساسية التنظيمية مستندة إىل أفضل املمارسات واملعايري  ومن أجل حتقيق أهدافها
ا دوليا ألسواق رأس املال املستويات العاملية متكنه من اعتالء يف دولة قطر على أفضل  ماليةخللق سوق ، املعرتف 

  )3(مركز ريادي يف املنطقة من خالل االرتكاز على أربعة حماور اسرتاتيجية هي:

  ؛محاية املستثمرين  
  ؛ضمان أسواق مالية تتسم بالنزاهة والكفاءة 

  ؛الفعالية فضال عن الوعي ونزاهة األسواقو  الشفافية تعزيز 

 واملمارسة املخادعة اليت تؤثر يف املنتجات واخلدمات املالية احلد من املعلومات املضللة تقليص. 

الية هي شركة شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق امل :شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية - 2
 عىن بتقدمي خدمات املقاصة والتسوية وحفظ األوراقوت بل هيئة قطر لألسواق املاليةرخصة من قم، لتقدمي اخلدمات

سوق دف الشركة إىل تقدمي بنية حتتية لألدوات املالية داخل السوق القطرية وال، باإلضافة إىل ذلك .املالية
  )5(تتوىل الشركة املهام والصالحيات التالية: .)4(ااإلقليمية وخارج املنطقة أيض

 ؛تسجيل األوراق املالية وحفظ ونقل ملكيتها 

                                                            
  .30/12/2017 تاريخ االطالع:   exchanges.org-http://www.arab املوقع الرمسي الحتاد البورصات العربية - )1(
  02/01/2018 تاريخ االطالع: https://www.qfma.org.qa/Arabic/aboutp.aspx املاليةاملوقع الرمسي هليئة قطر لألسواق  - )2(
  املرجع السابق. - )3(
  .02/01/2018 :تاريخ االطالع https://www.qcsd.com.qa/Arabic/about.html لشركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية الرمسياملوقع  - )4(
 https://www.qcsd.com.qa/Arabic/QCSDRules.pdf :على املوقع .املركزي لألوراق املالية لإليداعمن قواعد التعامل يف شركة قطر  2املادة  - )5(

  . 02/01/2018 تاريخ االطالع:
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 ؛إيداع األوراق املالية 

  ؛والتسوية لألوراق املاليةإجراء التقاص 

  ؛توافق عليه اهليئةو إنشاء وإدارة صندوق ضمان التسوية 

  إثبات التعامل باألوراق املالية من عمليات الشراء والبيع وانتقال امللكية والتسجيل والرهن واحلجز وتوزيع
 ؛األخرى يف السجالت اخلاصة بذلك األرباح وغريها من التعامالت

  القة باألوراق املالية تقررها اهليئةم أخرى ذات عمهاأي. 

  سوق الكويت لألوراق المالية الفرع الرابع:
  الكويت لألوراق المالية سوقنشاة أوال: 

تاريخ الشركات الكويتية املسامهة يعود إىل اخلمسينيات حني مت تأسيس أول شركة كويتية مسامهة يف عام 
م شركة السينما الكويتية. ويف بداية الستينيات 1954 م وهي بنك الكويت الوطين كما تبعتها يف عام1952

لألموال الفائضة من كافة  استثماريا ًا ملحوظًا حىت أصبحت متثل منفذاشهدت الشركات املسامهة توسع
م حيث 1960) يف عام 15خاصة بعد اكتشاف النفط. وصدور القانون التجاري رقم ( االقتصاديةالنشاطات 

   .م إصدار األوراق املالية واالكتتاب فيهايف تنظي لعب دورا أساسيا

  : مراحل تطور سوق الكويت لألوراق الماليةثانيا
  :)1(تطور سوق الكويت لألوراق املالية وفقا للمراحل التالية 

  أهتم بتنظيم تداول األوراق املالية اخلاصة بالشركات املؤسسة يف 37م صدر قانون رقم (1962عام خالل (
   ؛ارجاخل
 وهو يعترب أول خطوة هامة حنو تنظيم جتارة األسهم الكويتية، )32م صدر القانون رقم (1970 خالل عام ،

وقد تكونت مبوجب هذا القانون جلنة استشارية لتنظيم نشاطات سوق األوراق املالية وسن اللوائح الضرورية 
  ، ل أسهمهاوإخضاع الشركات األجنبية للقيام بتسجي، للبالد االقتصاديةلالحتفاظ بالفوائد 

  وراق املالية يف مدينة الكويت؛مت إنشاء شعبة مستقلة لأل م1972خالل عام  

   لتنظيم التعامل يف األوراق املالية اخلاصة بالشركات 61م صدر أول قرار وزاري رقم (1976خالل عام (
تم يف تلك األثناء عن حيث كان التداول ي، املسامهة الكويتية حيث مت مبوجبه تشكيل أول جلنة لألوراق املالية
  ؛طريق املفاوضات املباشرة على السعر بني كل من البائع واملشرتي

                                                            
  .30/12/1720 تاريخ االطالع:   http://www.boursakuwait.com.kw/A/Default.aspx املوقع الرمسي لبورصة الكويت - )1(
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   م مت إفتتاح أول مقر للبورصة الكويتية يف الكويت حيث مسيت سوق الكويت لألوراق املالية 1977خالل عام
ذا النظام حىت عام وقد استمر التع  ؛م1983امل 

 بواسطة جلنة لألوراق املالية  بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلةي اخلاص صدر املرسوم األمري م 14/8/1983 يف
نتيجة للغزو العراقي للكويت يف االقتصادية للبالد. و وإدارة تنفيذية إلعادة تنظيم السوق مبا يتناسب مع الظروف 

إىل  54درجة من شهراً مما أدى إىل اخنفاض عدد الشركات امل 28م توقف التعامل يف السوق لفرتة 1990أغسطس 
م اتفاقية إدراج متبادل مع كل من سوق 1996ديسمرب  25شركة. مث وقعت سوق الكويت لألوراق املالية يف  28

 ؛موحدة يف اخلليج أسهمالبحرين وسلطنة ُعمان. وتعترب هذه االتفاقية أوىل اخلطوات حنو إنشاء سوق 

   ا تدرجيياً رفق البورصة يف الكويت وتدف تسيري متأسست شركة بورصة الكويت  2014يف أبريل طوير عمليا
لشركة بورصة الكويت على تنمية أدوات  االسرتاتيجيةتقوم اخلطة  الشفافية والفعالية واالنفتاح. بشكل حيفز
زيادة  إىل باإلضافة، بناء سوق املال الكوييت ليصبح قادرًا على املنافسة مع األسواق اجملاورة وإعادة، االستثمار

   وجذب االستثمارات.، يولةالس

  إدارة سوق الكويت لألوراق الماليةثالثا: 

هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية يشرف عليها هيئة سوق املال وهي ، يتوىل إدارة السوق 
دف ، 2015لسنة  21وعدلت مبوجب القانون  2010لسنة  7وزير التجارة والصناعة أنشئت مبوجب القانون 

 )1( ة إىل ما يلي:اهليئ

  ؛بالعدالة والتنافسية والشفافية يتسمتنظيم نشاط األوراق املالية مبا 

 ا االستثماريةت  ؛مع السعي للتوافق مع أفضل املمارسات العاملية، نمية أسواق املال وتنويع وتطوير أدوا

 ؛توفري محاية املتعامليــن يف نشاط األوراق املالية 

 ؛املاليةملتوقع حدوثها يف نشاط األوراق تقليل األخطار النمطية ا 

 ؛تطبيق سياسة اإلفصاح الكامل مبا حيقق العدالة والشفافية ومينع تعارض املصاحل واستغالل املعلومات الداخلية 

 ؛العمل على ضمان االلتزام بالقوانني واللوائح ذات العالقة بنشاط األوراق املالية 

                                                            
تاريخ    https://www.cma.gov.kw نشاط األوراق املالية على املوقع االلكرتوين: هيئة أسواق املال وتنظيمبشأن إنشاء  2010لسنة  7قانون رقم  - )1(

  .25/12/2017  االطالع:
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 واملنافع واملخاطر وااللتزامات املرتبطة باالستثمار يف األوراق املالية املالية  سواقتوعية اجلمهور بنشاط األ
  .وتشجيع تنميته

  الفرع الخامس: سوق مسقط لألوراق المالية
  أوال: نشأة سوق مسقط لألوراق المالية 
وهي أول الشركات العمانية املسامهة اليت طرحت أسهمها ، 1971عام يعترب إنشاء شركة عمان للفنادق 

وقد تلى قيام هذه الشركة إنشاء العديد من ، هاسوق لألوراق املالية في مبداية الطريق حنو قيا، العام تابلالكت
شركة قبل قيام السوق ومع ازدياد عدد الشركات املسامهة  73الشركات املسامهة العمانية األخرى اليت بلغ عددها 

السوق وذلك إميانا بأمهيته ودوره اهلام يف حتويل تنظيم عمليات إىل وازدياد الوعي االستثماري ظهرت احلاجة 
وتوفري األموال ملشاريع التنمية االقتصادية من مصادرها املختلفة وعلى رأسها أموال ، املدخرات حنو االستثمار

  .)1(القطاع اخلاص

 مبوجب املرسوم، إنشاء سوق مسقط لألوراق املالية وقد توجهت اجلهود اليت بذلت يف هذا الصدد إىل
ككيان واحد يهدف إىل تنظيم سوق األوراق املالية   1988يونيو  21بتاريخ  88/ 53السلطاين السامي رقم 

وقد كان ، العمانية وليسهم مع بقية املؤسسات املالية األخرى يف استكمال البنية التحتية للقطاع املايل يف السلطنة
والعمل على إرساء ، بيع وشراء األوراق املالية اإلشراف على سري عمليات عبارة عن جهاز حكومي أهم أهدافه
  .)2(فيما بني أطراف التعامل اءات وتسوية احلقوق وااللتزاماتأسس العدالة يف التسعري وسالمة اإلجر 

   ثانيا: إدارة سوق مسقط لألوراق المالية
من بإعادة هيكلة قطاع سوق رأس املال وذلك تقضي سلطانية ت عدة مراسيم صدر  1998بعد سنة 

سوق  -اهليئة العامة لسوق املاللألوراق املالية على عدة جهات: (خالل تقسيم اختصاصات سوق مسقط 
دارة سوق مسقط واليت تعترب املؤسسات القائمة على إ، شركة مسقط للمقاصة واإليداع) -مسقط لألوراق املالية

  لألوراق املالية نتناوهلا فيما يلي:

                                                            
 مع دراسة خاصة للبورصة املصرية، رسائل البنك الصناعي، الكويت، العدد 2003-1994 ربية للفرتةحسني عبد املطلب األسرج، حتليل أداء البورصات الع - )1(

  .41ص، 2004 ديسمرب، 79
  .26/12/2017 تاريخ االطالع xchangesexchanges.org/Members/E-http://www.arab املوقع الرمسي الحتاد البورصات العربية - )2(
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أنشئت اهليئة العامة لسوق املال كجهاز رقايب مستقل لإلشراف على  الهيئة العامة لسوق المال: - 1

  تتمثل املهام الرئيسية هلذه اهليئة فيما يلي: )1(.سوق رأس املال

  ؛املالية وتداوهلا األوراقتنظيم وترخيص ومراقبة إصدار 

  ؛اإلشراف على سوق مسقط لألوراق املالية 

  ؛واإليداعاإلشراف على شركة مسقط للمقاصة 

 ؛املالية واإلشراف عليها األوراقرخيص الشركات العاملة يف جمال ت 

 ؛اإلشراف على شركات املسامهة العامة 

 ء ومساسرة التأمني واإلشراف عليهم؛ترخيص شركات ووكال 

 شركات التصنيف االئتماين واإلشراف عليها ترخيص.  
، كة مسامهة عمانية مقفلةشركة مسقط للمقاصة واإليداع هي شر : واإليداعشركة مسقط للمقاصة  - 2

والقاضي بتأسيس شركة مسقط  1998نوفمرب  25) الصادر بتاريخ 82/98تأسست وفقا للمرسوم السلطاين رقم (
ا ا الفعلية يف ، لإليداع وتسجيل األوراق املالية وحتديد أعماهلا واختصاصا ويبلغ ، م1999فرباير  1وبدأت عمليا

من رأمسال الشركة   % 60 وميتلك سوق مسقط لألوراق املالية، عماين ني ريا لماليرأمسال الشركة املصدر ثالثة 
 )2( من رأس املال. % 40كما متتلك البنوك وشركات الوساطة واالستثمار 

ورخص  وأنشطتهاحددت فيه مهام الشركة  امتيازختضع العالقة بني الشركة واهليئة العامة لسوق املال لعقد 

  )3(:تاليةللشركة تقدمي اخلدمات ال

  حفظ سجالت املسامهني يف الشركات املسامهة املسجلة وصناديق االستثمار ومحلة السندات واألوراق املالية
اليت تصدرها احلكومة واهليئات العامة واملدرجة يف سوق مسقط لألوراق  أو، األخرى الصادرة عن تلك الشركات

 ؛املالية

  السندات واألوراق املالية األخرى فيما بني املسامهني ومحلة إيداع وتسجيل وحفظ عقود بيع وشراء األسهم و
شهادات نقل امللكية فيما بني املسامهني وإجراءات توقيع احلجز والرهن على األوراق املالية  وإصدار، األوراق املالية

 ؛ورفعها

 ؛تزويد اجلهات املعنية مبعلومات عن املسامهني أو محلة األوراق املالية 
                                                            

  .18/02/2018 :تاريخ االطالع www.cma.gov.om: رمسي للهيئة العامة لسوق املالاملوقع ال - )1(
   https://www.mcd.gov.om/ar/page.aspx 1     املوقع الرمسي لشركة مسقط للمقاصة واإليداع - )2(

   .السابقاملرجع  -  (3)
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   ؛ما يتعلق باملسامهني ومحلة األوراق املالية كلتسيري شوؤن 

 أنشطة أخرى يوافق عليها جملس إدارة اهليئة النظر يف أي. 

  اإلماراتفي دولة  وراق الماليةأسواق األالفرع السادس: 
بداية الطريق حنو قيام سوق لألوراق ، يعترب إنشاء عدد من الشركات املسامهة العامة يف مطلع الستينيات

مما أدى إىل حدوث ، فأنشأت سوق غري نظامية وظلت تعمل لفرتة طويلة، العربية املتحدة اإلمارات دولة املالية يف
وانعدام الرقابة على مكاتب ، إختالالت كبرية جنمت عن غياب اآلليات املناسبة لتحديد أسعار األوراق املالية

 عام صيف يف "األسهم سوق أزمة" جاءت نأ إىل الوضع هذاوعدم توافر الشفافية واإلفصاح. استمر ، الوسطاء

، األسهم يف لالستثمار اقرتضوها اليت القروض يف متثلت، باهظة خسائر املستثمرين صغار كبدت واليت، م 1998
م حيث  القيمة ضعف 18 من أكثر إىل األسهم من العديد بقيمة قفزت واليت، املربرة غري االرتفاعات أغر

 املالية األسواق إىل الكبار وهرب، السوق يف الثقة املستثمرون فقد األزمة هلذه سلبيةال التأثريات وحتت، االمسية

 اإلماراتاخلاص بإنشاء هيئة وسوق ، م 2000لسنة  4إصدار القانون االحتادي رقم  إىل باحلكومة أدى مما، الغربية
   )1(ظيب لألوراق املالية.أبو ق وسو ، ذلك تأسيس سوق ديب املايل ىلإفتم باالستناد ، لألوراق املالية والسلع

  أوال : سوق أبو ظبي لألوراق المالية
ومبوجب هذا القانون ، 2000) لسنة 3مت تأسيس سوق أبو ظيب لألوراق املالية مبوجب القانون احمللي رقم (

الالزمة فإن السوق يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري وبالصالحيات الرقابية والتنفيذية 
  .15/11/2000وقد مت افتتاح السوق بتاريخ ، ينشئ مراكز وفروع له خارج إمارة أبو ظيبأن وله ، ملمارسة مهامه

ويهدف السوق إىل إتاحة الفرصة الستثمار املدخرات واألموال يف األوراق املالية مبا خيدم مصلحة االقتصاد  

قوى العرض والطلب لتحديد األسعار ومحاية املستثمرين  الوطين ويكفل سالمة املعامالت ودقتها ويضمن تفاعل
مبا يضمن سالمة ، إحكام الرقابة على عمليات التداول يف األوراق املاليةو  وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل

 يف ةواملسامه، التصرفات واإلجراءات وتنميه الوعي االستثماري مبا يكفل توجيه املدخرات إىل القطاعات املنتجة
وتتألف إدارة السوق من سبعة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم أمريي وتكون  حتقيق االستقرار املايل واالقتصادي.

) لسنة 8وقد مت تشكيل أول جملس إدارة للسوق مبوجب املرسوم األمريي رقم (، عضوية اجمللس ملدة ثالث سنوات
2000.  

  

                                                            
  .50ص ، مرجع سابق،مع دراسة خاصة للبورصة املصرية 2003-1994 حسني عبد املطلب األسرج، حتليل أداء البورصات العربية للفرتة - )1(
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   ثانيا: سوق دبي المالي
ؤسسة عامة لديها الشخصية االعتبارية املستقلة مبوجب قرار وزارة االقتصاد مت تأسيس سوق ديب املايل كم

عمل سوق ديب املايل كسوق ثانوي للتعامل باألوراق املالية الصادرة عن الشركات املسامهة يو ، 2000لعام  14رقم 
يف الدولة ووحدات  واملؤسسات العامة، والسندات الصادرة عن احلكومة االحتادية أو أية حكومات حملية، العامة

وأية أدوات مالية أخرى سواء كانت حملية أو أجنبية واليت تكون معتمدة لدى سوق ديب ، صناديق االستثمار
قرر اجمللس التنفيذي  2005ديسمرب  27ويف  .2000مارس  26سوق ديب املايل مزاولة نشاطه بتاريخ  أاملايل. وبد

مسامهة عامة يف اإلمارات العربية املتحدة برأمسال وقدره مثانية مليارات شركة إىل إلمارة ديب حتويل سوق ديب املايل 
مليار  1.6) من رأس مال السوق أي ما يعادل % 20مليارات درهم) ومت طرح نسبة عشرون باملائة ( 8درهم (

املبلغ املكتتب درهم لالكتتاب العام. لقد شهد االكتتاب العام إقباًال كبرياً ومتميزاً فاق كل التوقعات حيث وصل 
ويعترب . 2007مارس  7ومت إدراج شركة سوق ديب املايل يف السوق بتاريخ  مليار درهم. 201به إىل ما يقارب 

ذا تكون حكومة ديب ، سوق ديب املايل هو أول سوق مايل يتم طرح أسهمه لالكتتاب العام يف الشرق األوسط و

طقة. كما يعترب سوق ديب املايل أول سوق مايل متوافق مع رائدة يف جمال ختصيص املؤسسات احلكومية يف املن
  .الشريعة اإلسالمية وأحكامها

  االقتصادية والحرية المالي العجز دول في سواق الماليةاألالمطلب الثاني: 
ا ال، بالنسبة ألسواق هذه اجملموعة   موارد ختتلف عن اجملموعة األوىل سوى يف كون دوهلا ليس لديها  فإ
ا تعترب ،  ألجل هذا فإن األسواق املالية يف هذه البلدان تكتسي أمهية كبرية، واحملروقات قطاع النفط مالية من كو

ا.   من أهم مصادر توفري األموال وسد عجز متويل االستثمار 

   البورصة المصريةالفرع األول: 
  بورصتي القاهرة واإلسكندريةنشأة أوال: 

تاريخ عود يحيث ، الشرق األوسط يفمت إنشائها  اليتقدم البورصات تعترب البورصة املصرية واحدة من أ
مث أنشئت بورصة القاهرة بعدها  1883عام  يف اإلسكندريةبورصة  إنشاءإىل القرن التاسع عشر عندما مت  إنشائها

رة على اتفق السماس، املقاهيالشوارع أو على  يفبعد أن كانت املبادالت تتم ف .1890عام  يف أي، بسبع سنوات
ومت تعديلها ، بإصدار أول الئحة للبورصة، 1909نوفمرب عام  8 يف العايلوصدر األمر ، 1903تنظيم أعماهلا عام 

بإصدار  1933من ديسمرب عام  31مث عدلت بعد ذلك مبوجب املرسوم الصادر بتاريخ ، 1912، 1910 عامي يف
وظلت . 1947مث عدلت ىف عام  1940خرى ىف عام والىت عدلت هى األ، الئحة جديدة لبورصات األوراق املالية
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 يفالعامل  يفبورصات  5جمتمعتان من أفضل  أصبحتاحىت ، واإلسكندريةالقاهرة  بورصيتحركة التطور ىف 
تضاؤل دور البورصة ، وبدء حركة تأميم القطاع اخلاص واالجتاه إىل االشرتاكية 1952ومع قيام ثورة ، األربعينيات

 االقتصاديبدأت مصر تطبيق برنامج اإلصالح  حيث، اضيات القرن امليوذلك حىت تسعين، املصرية بصورة كبرية
انون خاصة مع وضع ق، مرة أخرى املصريإحياء سوق املال  أعادتضمن تفعيل دور القطاع اخلاص مما  والذي

تطبيق برنامج اخلصخصة  يفالتسعينات بدأت احلكومة  من الثاينالنصف  . ويف1992لسنة  95سوق املال رقم 
إنعاش السوق بشكل كبري  يفمما ساهم ، البورصة للتداول يفطرح عدد كبري من الشركات  من خالله مت والذي

حيث متثل تلك الفرتة البداية احلقيقية الزدهار البورصة ، املصريوجذب شرحية كبرية من املستثمرين إىل السوق 

مث تلى ذلك ، مزاولة عملها يفبدأت شركة مصر للمقاصة  1996العهد احلديث. ويف عام  يفة أخرى املصرية مر 
حيث أصبح ، ة على الساحة الدوليةخطة شاملة لتطوير وحتديث البنية التحتية والتشريعية ملواكبة التطورات السريع

  )1( ية بني البورصتني.ومت توحيد نظام التداول واملقاصة والتسو ، جملس إدارة واحد للبورصتني

نوجزها فيما  مرت البورصة املصرية يف عهدها احلديث بتطورات هامةمراحل تطور البورصة المصرية: 
 )2(يلي:

 2000عام  يفتالها ، مت إنشاء إدارة لإلفصاح لضمان حتقيق الكفاءة والشفافية بني املتعاملني 1999عام  يف 
ذلك الوقت سرعان ما  يف االقتصاديية العمليات. ولكن الركود صندوق ضمان التسويات لتوفري الضمان لتسو 

 يفمصر فقط ولكن  يفالبورصة ودفع حركة التداول إىل الركود وكان الركود هو االجتاه السائد ليس  أداءأثر على 
  ؛غالبية األسواق العاملية

 مت إنشاء شركة مصر لنشر املعلومات  2001عام  يفEGID  االلكرتويناستبدال النظام نفس العام  يفوتالها 
بالنظام األكثر  2008عام  يفمت حتديثه مرة أخرى  والذي، العاملية EFAمصمم من قبل  أخراحمللى الصنع بنظام 

  ؛Nasdaq OMXاملصمم من قبل  X-Streamتطوراً 

 سوق النظيم كما مت إعادة ت،  احلدود السعرية على الشركات األكثر نشاطاً  إلغاءمرة  ألولمت  2002عام  يف
 ؛خارج املقصورة ليضم سوقاً لألوامر وأخر للصفقات

  كما ،  اعتمدت هيئة سوق املال األمريكية البورصة املصرية كبورصة أوراق مالية مسجلة باخلارج 2003ىف عام
 ؛CASE 50ليحل حمل مؤشر  CASE 30نفس العام إطالق مؤشر  يفمت 

                                                            
  .09/2017/ 29 :تاريخ االطالع  http://www.egx.com.eg/arabic/history.aspx املوقع الرمسي للبورصة املصرية - )1(
  املرجع السابق. - )2(
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  يفصة وشركة مصر للمقاصة كما بدأ العمل بنظام البيع والشراء بني البور  الربط اآليل إمتاممت  2005ىف عام 
  ؛للبورصات العاملياالحتاد  يفوىف نفس العام مت قبول البورصة املصرية ، ذات اجللسة

 إسرتاتيجيةكما شهد العام قيام شراكة ،  إدخال نظام التداول عرب االنرتنت يفجنحت البورصة  2006عام  يف 
  ؛شركة مصر لنشر املعلومات يفمن خالل التشارك  Nasdaq OMXو بني البورصة املصرية

 مت ختفيض زمن التسوية للبورصة املصرية ليصبح  2007عام  يفT+2  بدًال منT+3 ، ومت إنشاء بورصة النيل
  ؛نفس العام يفللشركات املتوسطة والصغرية 

  رصة املصرية. ومثلت تلك الفرتة فرتة لتصبح البو  واإلسكندريةالقاهرة  بورصيتمت إعادة تسمية  2008 عاميف
بالنمو االقتصادي  طها وسط صعود قوى للمؤشرات تأثراأوج نشا يفحقيقية للبورصة املصرية حيث كانت  ازدهار

  تلك املرحلة. يفاحمللى والعاملي 
  األردن لألوراق الماليةسوق  الفرع الثاني:

 األردن لألوراق الماليةسوق  أةنش أوال:

شركات املسامهة العامة يف األردن والتداول بأسهم هذه الشركات منذ فرتة طويلة سبقت إنشاء بدأ إنشاء ال
ا منذ أوائل الثالثين، سوق األوراق املالية األردنية ، اتيفقد بدأ اجلمهور األردين االكتتاب باألسهم والتعامل 

دن وشركة التبغ والسجائر األردنية عام كأول شركة مسامهة عامة يف األر   1930حيث مت تأسيس البنك العريب عام 
. كما مت إصدار إسناد 1951وشركة مصانع األمسنت األردنية عام  1938وشركة الكهرباء األردنية عام  1931

ونتيجة لذلك فقد ظهرت يف األردن سوق غري منظمة لتداول  .اتيالقرض ألول مرة يف األردن يف أوائل الستين
بإنشاء سوق لتنظيم  ديامما دعى احلكومة إىل التفكري ج، ل مكاتب غري متخصصةاألوراق املالية وذلك من خال

ا مبا يكفل سالمة هذا التعامل وسهولته وسرعته وكذلك محاية صغار املدخرين ، إصدار األوراق املالية والتعامل 
وقد دعت خطط ، الطلبعلى قوى العرض و  السعر العادل للورقة املالية بناءوذلك من خالل إجياد آلية لتحديد ا

حيث بدأت اجلهات املختلفة وبدعم من احلكومة بالتحضري ، التنمية االقتصادية املتعاقبة إلنشاء مثل هذا السوق

وبالتعاون مع مؤسسة التمويل  1976و 1975 عاميقام البنك املركزي خالل ف، إلنشاء سوق منظم لألوراق املالية
إجراء دراسات مكثفة تبني منها بأن حجم االقتصاد الوطين ومسامهة القطاع املنبثقة عن البنك الدويل ب، الدولية

اخلاص فيه من خالل الشركات املسامهة العامة وتوزيع مسامهته فيها على عدد كبري من املستثمرين يربر إنشاء هذه 

تغطيتها  قتصاديإذ من املتوقع منها أن تضيف إىل السوق املايل األردين أعماال اقتضى التطور اال، املؤسسة
) لسنة 31وكثمرة هلذه اجلهود فقد صدر القانون املؤقت رقم (، ملزيد من النشاط االقتصادي وتلبيتها دعما له وبعثا

ومت تشكيل جلنة إلدارة سوق عمان املايل  .والذي مت مبوجبه تأسيس ما كان يعرف بسوق عمان املايل، 1976
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وباشرت اللجنة مهمتها منذ ذلك التاريخ. كما باشر السوق أعماله  ،16/3/1977بقرار من جملس الوزراء بتاريخ 
 )1(.1/1/1978بتاريخ 

 لألوراق المالية ردناأل اإلصالحات الهيكلية لسوق :ثانيا

التوجه اجلديد يف  ها يفتتمثل أهم مالحم، ها املايلتبنت احلكومة األردنية سياسة إصالح شاملة لسوق
وإزالة كافة ، واستخدام أنظمة التداول والتسوية والتقاص اإللكرتونية السوقهذا إحداث تغيريات مؤسسية يف 

أعلى مستوى من الشفافية وحتقيق سالمة التعامل باألوراق  إىل قات االستثمار وتقوية الرقابة عليه وصوالمعو 
قانون األوراق املالية  وقد كان صدور .ومبا يتناسب مع التوجه حنو العوملة واالنفتاح على العامل اخلارجي، املالية

حيث يعترب هذا القانون نقلة نوعية ونقطة حتول هامة ، من أهم معامل هذه التطورات 1997لسنة  23املؤقت رقم 

واستكمال بنيته التحتية ، هذا السوقحيث هدف هذا القانون إىل إعادة هيكلة وتنظيم ، األرديناملايل  سوقاليف 
للشفافية وسالمة التعامل باألوراق املالية. ويتمثل الطابع املركزي يف إعادة اهليكلة  قاا يتفق واملعايري الدولية حتقيمب

حيث تتوىل هيئة األوراق املالية الدور الرقايب ، عن الدور التنفيذي املاليف فصل الدور الرقايب والتشريعي لسوق 

وراق املالية الدور التنفيذي. ومبوجب هذه ومركز إيداع األ، )سوق األوراق املالية(وتتوىل بورصة عمان ، والتشريعي
  :وهياألهداف فقد تضمن القانون إنشاء ثالث مؤسسات جديدة لتحل حمل سوق عمان املايل 

 ؛هيئة األوراق املالية 

 ؛رصة عمان (سوق األوراق املالية)و ب 

 مركز إيداع األوراق املالية. 
وال  مهامها كمؤسسة مستقلة إداريا وماليا 11/3/1999 تولت بورصة عمان اعتبارًا من بورصة عمان: - 1
وكجهة وحيدة مصرح هلا مزاولة العمل كسوق نظامي لتداول األوراق املالية يف اململكة األردنية ، الربح إىلدف 
. مث 1997) لسنة 23أحكام قانون األوراق املالية رقم ( إىل ألوراق املالية وذلك استناداختضع لرقابة هيئة ا، اهلامشية

املالية  األوراقمن سوق لتداول  أكثر بإنشاءوالذي مسح  2002) لسنة 76املالية اجلديد رقم ( األوراقدر قانون ص
وتعترب شركة ، مت تسجيل بورصة عمان كشركة مسامهة عامة مملوكة بالكامل للحكومة 2017سنة ويف  .يف اململكة

وتدار شركة بورصة عمان من قبل جملس إدارة مكون بورصة عمان اخللف القانوين العام والواقعي لبورصة عمان. 
  ..من سبعة أعضاء يعينهم جملس الوزراء ومدير تنفيذي متفرغ يتوىل إدارة ومتابعة األعمال اليومية للبورصة

                                                            
  .15/08/2017 تاريخ االطالع:  https://www.ase.com.jo/ar/node/844 املوقع الرمسي لسوق عمان لألوراق املالية - )1(
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ا هيئة األوراق المالية: - 2 وتنظيم ومراقبة ، دف اهليئة إىل مراقبة إصدار األوراق املالية والتعامل 
دف اهليئة ،  اجلهات اليت ختضع لرقابتها وهي البورصة ومركز اإليداع ومعتمدي املهن املالية أعمال ونشاطات كما 

إىل تنظيم ومراقبة اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باألوراق املالية واجلهات املصدرة هلا وتعامل األشخاص املطلعني 
مما يعزز من دورها ، ايل وإداري وترتبط برئيس الوزراءوتتمتع هيئة األوراق املالية باستقالل م .وكبار املسامهني

وميكنها من حتقيق أهدافها الرقابية على سوق رأس املال بكفاءة عالية. وللهيئة جملس مفوضني مكون من مخسة 
حيث تتمثل صالحيات اجمللس يف إعداد مشاريع القوانني واألنظمة املتعلقة باألوراق املالية ، أعضاء متفرغني

منح الرتاخيص املصدرة  إىلهذا باإلضافة ، فقة على األنظمة الداخلية والتعليمات اخلاصة بالبورصة واملركزواملوا
مبوجب القانون وحتديد حدود للعموالت اليت تتقاضاها شركات اخلدمات املالية وأعضاء املركز. كذلك اعتماد 

ملعايري الواجب توفرها يف مدققي احلسابات املؤهلني املعايري احملاسبية والتدقيق للجهات اخلاضعة لرقابتها وكذلك ا
 .للتدقيق على اجلهات اخلاضعة لرقابتها

)1(
  

دف احلفظ األمني مللكية  10/5/1999مت إنشاء هذا املركز بتاريخ  مركز إيداع األوراق المالية: - 3

تسوية أمثان األوراق املالية بني الوسطاء. األوراق املالية وتسجيل ونقل ملكية األوراق املالية املتداولة يف البورصة و 
  .الربح إىلواستقالل مايل وإداري وال يهدف  اعتباريةويتمتع هذا املركز بشخصية 

  سوق لبنان لألوراق الماليةالفرع الثالث: 
  لبنان لألوراق المالية سوقنشأة : أوال

، 1920 يعود تاريخ تأسيسها للعام حيث، واحدة من أقدم األسواق املالية يف املنطقة بورصة بريوت تعترب
التداول بالذهب  احنصروكانت ثاين أقدم سوق مالية يف العامل العريب. يف البداية ، الفرنسي االنتدابحتت سلطة 

خصخصة مصاحل  إىلات أسهم شركات لبنانية فرنسية هدفت يليشمل مع بداية الثالثين، والعمالت األجنبية
بورصة باريس  يف ه الشركات مدرجةبعض هذ تاالتصاالت والربيد وكانالقطاع العام من سكك احلديد و 

بدأت شركات  اللبناين بنشاط ملحوظ حيث االقتصاد ات متيزييف أوائل اخلمسين .بورصة بريوت إىلباإلضافة 
مع دخول حوايل  صناعية ومصرفية وخدماتية تدخل البورصة لتعد بورصة بريوت أفضل سوق مايل يف املنطقة

ومع تدهور ، تراجعت حركة التداول يف بورصة بريوت1975 األحداث اللبنانية اندالعمع لكن  .شركةمخسني 
نت احلكومة اللبنانية جلنة لوضع نظام عي 1994 سنةيف و ، 1983 يف سنةالعمل يف البورصة  علق، الوضع األمين

                                                            
  .17/08/2017 تاريخ االطالع:  http://www.jsc.gov.jo/Public/Arabic.aspx املوقع الرمسي هليئة األوراق املالية األردنية - )1(
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عاودت ، 1996جانفي  22 يف .سداخلي جديد للبورصة وتنظيم وحتديث آلية التداول وذلك مبساعدة بورصة باري
  )1(.بورصة بريوت نشاطها بعد توقف دام ثالثة عشر عاما

  سوق لبنان لألوراق الماليةثانيا: الهيئات المسؤولة عن إدارة 
 161تأسست مبوجب القانون املتعلق بأسواق رأس املال رقم هي هيئة مستقلة  هيئة األسواق المالية: - 1
دف إىل تنشيط وتطوير سوق لبنان لألوراق املالية ،18/08/2011ريخ تاالصادر ب وكذلك محاية املستثمرين من ، و

  )2(وتضطلع هذه اهليئة للقيام باملهام التالية:، املمارسات غري املشروعة

  سوق األوراق املالية وتأمني تطويرها وفق أحسن املعايري احمللية والدولية من أجل جذب املستثمر احمللي تنظيم
 ؛والدويل

 السهر على احلد من املخاطر اليت يتعرض هلا السوق؛ 

 وضع اإلطار التنظيمي العام إلدراج األدوات املالية واملوافقة على تداوهلا يف البورصة؛ 

 لوسطاء السوق من أجل السماح هلم مبزاولة نشاطهم. إصدار الرتاخيص 

من قبل  1994هذا املركز سنة  تأسس: مركز حفظ ومقاصة األوراق المالية للبنان والشرق األوسط - 2
 ويتمثل هدفه الرئيسي يف إجراء عمليات التسوية واملقاصة.، مصرف لبنان املركزي

  سوق تونس لألوراق المالية الفرع الرابع:  
  نشأة سوق تونس لألوراق الماليةأوال:

استمر نشاطه من  تعود أوىل التجارب يف جمال البورصة يف تونس إىل إنشاء مكتب التصفية واملقاصة الذي
حيث شهدت هذه الفرتة أول إصدار رمسي لألوراق املالية (سند قرض عقاري) يف السوق ، 1945إىل  1937

مت  1945ويف عام ، وهذا يعد مؤشرا ولو مبدئي لظهور سوق ثانوي، 1939احمللي من طرف شركة فرنسية عام 
يت عرفتها تونس. كما عرفت تونس ظاهرة عقد لتحسني األوضاع ال OTCVMإنشاء مكتب تسعري القيم املنقولة 

الفرتة املمتدة من االستقالل وحىت سنة  أما، 1956الصفقات يف البورصة يف العهد االستعماري قبل استقالهلا سنة 
قامت السلطات التونسية بنشر أول قانون  1969فقد توقفت بورصة تونس عن العمل. ويف سنة  1968

حيث مت إنشاؤها مبوجب القانون ، BVMTة انطالق بورصة تونس للقيم املنقولة وأعلنت عن إعاد لالستثمارات

، كمؤسسة عمومية ذات طابع جتاري تتمتع بالشخصية املدنية واالستقالل املايل  27/02/1969املؤرخ يف  13-69
                                                            

  .30/12/2017 تاريخ االطالع: http://www.bse.com.lb/TheBSE/History/tabid/63/Default.aspx وقع الرمسي لبورصة بريوتامل - )1(
  
  .28/12/2017 :تاريخ االطالع   /cma-https://www.cma.gov.lb/about  املوقع الرمسي هليئة األسواق املالية اللبنانية - )2(
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تعطي أمهية   وختضع إلشراف كاتب الدولة للتخطيط واالقتصاد وكان هذا يف ظل السياسة االقتصادية العامة اليت
  )1( . 1970 ونشري إىل أن بورصة القيم املنقولة بتونس بدأت نشاطها يف ماي، كبرية للقطاع اخلاص

   تـونس بـورصة بها مرت التي الهيكلية اإلصالحات أهم ثانيا:
 )2( يلي: فيما تـونس بـورصة ا مرت اليت اهليكلية اإلصالحات متثلت  

إصدار  يف أساسا متثلوضع إطار شرعي وقانوين عصري  يفة بالبورصة متثلت اإلصالحات األولية املتعلق
املتعلق بإنشاء  1992لسنة  88والقانون رقم ، املتعلق بدعم سوق األوراق املالية 1988لسنة  111رقم  القانون

حيث أقر هذا القانون أهم التعديالت اليت عملت على تشجيع األفراد على توظيف ، صناديق االستثمار

م يف األوراق املالية. مدخر    ا

أصبح هدف السلطات املالية التونسية هو الوصول إىل املعايري الدولية يف اجملال التنظيمي  1994حبلول سنة 
 املتعلق بإعادة تنظيم السوق املالية 1994لسنة  117ي اجملال التنظيمي صدر القانون رقم فف، والتقين للبورصة

فابتداء ، ية وعمل على فصل وظيفيت الرقابة وتنظيم السوق. أما يف اجملال التقينحيث أعاد تنظيم البورصة التونس
 للمعايري وفقا متقدمة تكنولوجيا على املرتكز  NSC انطالق العمل بنظام التداول االلكرتوين 1996 أكتــوبرمن 

  الدولية.

 أعطى والذي ،1999 ةلسن 92 رقم القانون صدر جديدة دفعة وإعطائها املالية السوق تطوير أجل من
 تشجيع خالل من وذلك ،البورصة يف الطلب بعث وكذا العرض وزيادة حتريك سبيل يف ضريبية تسهيالت
 يف املستثمر املايل االدخار لتشجيع إجراءات اختاذ وكذلك ،ضريبية مزايا بإعطائها البورصة دخول على الشركات
 على املفروضة الضريبة يف ختفيض من صاحبه فيديست حيث ،باألسهم" االدخار "حساب بإنشاء أسهم شكل
ا شراءل التدخل املسجلة للشركات لقانونا هذا مسح كذلك  املستثمر. املبلغ من %50 إىل تصل دخله  إصدارا
 شركات مال رأس متثل مالية أوراق بشراء لألجانب مسح كذلك  األسعار. يف التذبذب من التقليل أجل من اخلاصة
   . %50 تتجاوز ال املسامهة هذه أن طاملا عليهم شروط أو يودق فرض دون ،تونسية

هة إىل الشركات الصغرى واملتوسطة والتحول إىل البديلة املوجوق انطالق الس مت 2007 ديسمرب شهر يف
  .NSC تشغيل آخر نسخة لنظام التداول اإللكرتوين

                                                            
ادية، ، اجمللة اجلزائرية للعوملة والسيايات االقتص"حماولة قياس كفاءة السوق املالية اجلزائرية مقارنة بتونس أعقاب األزمة املالية العاملية"عيسى شقبقب، حيىي أزغار،  - )1(

  . 54-53  ص، 2016، 07العدد
  .17/06/2017 تاريخ االطالع:   http://www.bvmt.com.tn/ar/content املوقع الرمسي لبورصة تونس - )2(
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  بورصة الدار البيضاء الخامس: الفرع
  اءبورصة الدار البيضنشأة أوال: 

وكانت حتمل آنذاك اسم "مكتب مقاصة القيم ، 1929تعود مرحلة تأسيس بورصة الدار البيضاء إىل سنة  

السلطات حينئذ إىل املنقولة". إن األمهية املتزايدة لسوق القيم املنقولة ووضع نظام ملراقبة عملية الصرف دفع ب
تداول القيم املنقولة حمل مكتب مقاصة حل مكتب ، 1948تقنني تنظيم وسري هذه السوق. ففي سنة حتسني و 

، 1986سنة  ، بقي املر على حاله إىل غايةالقيم املنقولة. غري أن تنظيم السوق كان حيول دون اجتذاب املدخرين
الربنامج املغرب من  ههذ تشرع املغرب يف تطبيق برنامج للتقومي اهليكلي استغرق عشر سنوات. وقد مكنأين 

 جمموعة شهدت سوق البورصة، 1993سية والتحكم يف مشكلة الدين والتضخم. يف سنة تعزيز التوازنات األسا
   )1(.الستكمال وتعزيز املكتسبات السابقة ت جذريةإصالحا

  ثانيا: اإلصالحات التي شهدتها بورصة الدار البيضاء
  )2(متثلت يف اآليت: اإلصالحاتلقد عرفت بورصة الدار البيضاء جمموعة من 

واملتعلقة  211متثلت يف القوانني رقم  إصدار واملصادقة على ثالث نصوص قانونية مؤسسة مت 1993يف سنة 
املتعلقة مبجلس القيم املنقولة وباملعلومات الالزم تقدميها من قبل األشخاص املعنويني الذين  212و، ببورصة القيم

اهليئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي يف املختص يف  213والقانون ، على العموم لالكتتابيطرحون أوراقهم املالية 
  :القيم املنقولة . يسعى هذا اإلصالح إىل حتديث سوق البورصة حتديثا ملموسا من خالل

 إنشاء جملس القيم املنقولة للسهر على محاية االدخار املستثَمر يف القيم املنقولة؛  

 وحيدة املؤهلة واملعتمدة إلجراء ال لهم اجلهةوجع، كوسطاء متخصصني  بالعمل الرتخيص لشركات البورصة
 صفقات القيم املنقولة املدرجة؛

 ون تتلخص مهمتهم يف إدارة حمافظ القيم وهم وسطاء مالي، للقيم املنقولة إنشاء هيئات التوظيف اجلماعي
 املنقولة حسب مبدأ توزيع املخاطر؛

 إنشاء شركة بورصة الدار البيضاء للقيم "SBVC" متها يف تسيري بورصة القيمهي شركة خاصة تتمثل مه، و ،
 .وميلك رأمساهلا شركات البورصة املرخص هلا حبصص متساوية

                                                            
  .05/06/2017 :تاريخ االطالع bourse.com/bourseweb/ar/index.aspx-http://www.casablanca املوقع الرمسي لبورصة املغرب - )1(
  املرجع السابق. -  )2(
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الذي قام بتعديل  1996لسنة  34حتسن تنظيم سوق البورصة بعد صدور القانون رقم ، 1997يف سنة 
ئة إيداع حيث قضى القانون املعدل بإحداث هي، املتعلق ببورصة القيم 1993لسنة  211 واستكمال القانون رقم

  .شهدت بورصة الدار البيضاء انتعاشا ملحوظا، ومنذ ذلك التاريخ 1998 يف أكتوبر من سنة، مركزية

شركة جمهولة ، تغري اسم شركة بورصة الدار البيضاء للقيم ليصبح بورصة الدار البيضاء، 2000يف سنة 
  .وجملس رقابة االسم ذات جملس إدارة مجاعية

  مت اعتماد عدة أنظمة ختدم اجلانب التقين للبورصة متثلت يف:فقد ، 2001ابتداءا من سنة 

  إعتماد ال مركزية التداول االلكرتوين وحتويل عمليات البيع والشراء إىل مقرات شركات البورصة يف جانفي
 ؛2001

  تقليل مدة إمتام الصفقات من(T+5)  إىل(T+3)  ؛2001يف ماي 

  إطالق مؤشرات جديدةMADEX وMASI القطاعية ومؤشرات املردودية ومؤشرات العمالت  واملؤشرات
 .2002يف جانفي 

جل تعديل النظام اإلداري للشركة واعتماد أأنشأت بورصة الدار البيضاء جلنة متابعة من  2008يف ديسمرب 
  يف شكل إدارة مجاعية وجملس رقابة. 2000جملس إدارة وإدارة عامة عوض النمط املعتمد سنة 

   لنظام احلوكمة ويرتكز على جملس إدارة وإدارة عامة. الفعليالعتماد مت ا 2009يف أفريل 

  التنمية في األساسي الدور العام القطاع أعطت التي الدول في البورصاتالمطلب الثالث: 
تتمثل أسواق هذه اجملموعة يف األسواق املالية يف البلدان اليت سادت فيها اجتاهات اشرتاكية إىل وقت   

وأقيمت يف إطار ، وبالتايل فهي تعترب حديثة النشأة، انينيات وبداية تسعينيات القرن املاضي)قريب (أواخر مث

ا العمومية والتوجه إىلإصالحات اقتصادية تبنتها هذه البلدان من أجل خو  ، نظام اقتصادي حر صصة مؤسسا
مما ، القتصادية مهيئة لذلكدون أن تكون األرضية ا، وعليه فإن إنشاء هذه األسواق جاء نتاج قرارات سياسية
سوق دمشق ، ومن أمثلة هذه األسواق بورصة اجلزائر، انعكس على ضعف أداء هذه األسواق إن مل نقل انعدامه

  والسوق املايل اللييب.، سوق اخلرطوم لألوراق املالية بالسودان، لألوراق املالية
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 الفرع األول: بورصة الجزائر 

  أوال: نشأة بورصة الجزائر
دف إىل ، رب اإلصالحات اجلذرية اليت مست االقتصاد اجلزائري يف أواخر مثانينيات القرن املاضيتعت واليت 

. فانطالقا من قانون التحول من النظام االشرتاكي الذي تسيطر عليه املؤسسات العمومية إىل نظام اقتصاد السوق
دف كلها كانت  واليت  ، ة املؤسسات العموميةقانون خوصص، التطهري املايل للمؤسسات العاجزة، إعادة اهليكلة

  .إىل حتضري املناخ املساعد إلرساء قواعد السوق املالية اليت هلا دور يف تفعيل نظام التمويل

ديسمرب  9حيث قامت صناديق املسامهة يف ، بدا التحضري الفعلي إلنشاء بورصة اجلزائر 1990يف سنة 
يم املنقولة بإمضاء العقد التأسيسي لشركة الق 1990

SVM  دون ، )1(دج 000.00 320برأمسال إمجايل قدره
التصريح بكلمة بورصة ألنه يف تلك الفرتة مل يكن هناك أي نص قانوين ينظم نشاط البورصة. ولقد نصت القوانني 
األساسية هلذه الشركة بأن هدفها الرئيسي يتمثل يف وضع تنظيم يسمح بتشغيل سوق املفاوضات على القيم 

بالنظر إىل العوائق التنظيمية وضآلة رأمساهلا ، لقد بقيت هذه الشركة دون تشغيلنقولة يف أفضل الشروط. امل
أين مت تعديل قوانينها األساسية وعلى ، 1992متعلقة بضبط مهامها إىل أواخر سنة  أخرىوكذلك عوائق 

  واضح بصفتها بورصة للقيم املنقولة.جل التحديد الدقيق والأاخلصوص البنود املتعلقة بتسميتها وموضوعها من 

  ثانيا: مراحل تطور بورصة الجزائر
  )2(: منذ إنشائها مرت بورصة اجلزائر باملراحل التالية 

  ضوء نصوص قانونية تتمثل يف: على بورصة اجلزائر إنشاء ظهرت فكرة): 1993-1990المرحلة التقريرية ( - 1

  ينص على إمكانية مفاوضة قيم اخلزينة بني املؤسسات ي الذ، 1990مارس  27املؤرخ يف  90/101املرسوم

 ؛العمومية فقط

  الذي ينص على إمكانية مفاوضة شهادات األسهم اليتو  السابق املؤرخ يف نفس التاريخ 20/102املرسوم 
حيث نصت قوانني هذه الشركة على ، كما أنشأت يف نفس السنة شركة القيم املنقولة،  تصدرها الشركات العمومية

 ضع تنظيم يسمح بإنشاء بورصة لألوراق املالية.و 

                                                            
 Société des Valeurs Mobiliers. 

  .1988جانفي  2الصادر بتاريخ  88/03من القانون  01املادة  - )1(
  .19ص ، 1999، اجلزائر، دار األطلس للنشر -ورصة اجلزائرب–البورصة ، مشعون مشعون - )2(
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كنتيجة لعدم وضوح دور شركة القيم املنقولة وضعف رأمساهلا   ):1996-1993المرحلة االبتدائية ( - 2
 القيم املنقولةكما تغري امسها إىل "بورصة ،  دج 000.00 320 9مت الرفع يف رأمساهلا إىل ، االجتماعي

BVM"  

 :تتمثل يفة و اهليئات العاملة ببورصة القيم املنقول 1993ماي  23لصادر بتاريخ حدد املرسوم التشريعي ا

تتمتع بالشخصية ، هي سلطة ضبط مستقلة: COSOBلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  - أ
املعدل  1993سنة  ماي 23املؤرخ يف  10- 93املعنوية واالستقالل املايل. تأسست مبوجب املرسوم التشريعي رقم 

 .املتمم واملتعلق ببورصة القيم املنقولةو 

  )1( :من خالل القيام باملهام التاليةتتوىل اللجنة مهمة تنظيم سوق القيم املنقولة ومراقبتها 

 جمال وحتديد عليهم تطبق اليت املهنية والقواعد البورصة يف الوسطاء اعتماد وتتضمن :قانونية مهام 

م   املالية؛ األوراق اتحافظ تسيري شروط جانب إىل، مسؤوليا

 املهنة؛ وأخالقيات قواعد مراعاة على والسهر، القوانني احرتام من التأكد يف تتمثل :رقابية مهام 

 أي من التحقق حالة يف أو، الوسطاء بني ما نزاعات وجود حالة يف وذلك :وتأديبية تحكمية مهام 

 .املهنية بااللتزامات إخالل

شركة تسيير بورصة القيم  - ب
SGBV:  475.200.000.00وهي شركة ذات أسهم برأس مال قدره 

 25وحتقق إجنازها يف  1993 ماي 23املؤرخ يف  10-93ريعي رقم وقد تأسست مبوجب املرسوم التش، دينار جزائري
يف خدمة الوسطاء يف عمليات البورصة بصفتهم االحرتافيني  ومتثل الشركة إطارا منظما ومضبوطا، 1997مايو 

ا هم وفقاأداء مهام لتمكينهم من ا يف تنصيب  .للقوانني واألنظمة املعمول  وقد شرعت الشركة منذ نشأ
مهام شركة تسيري بورصة تتمثل  .األجهزة التنفيذية والتقنية الالزمة للمعامالت على القيم املنقولة املقبولة يف البورصة

  )2( يف: القيم املنقولة

                                                            
 - Bourse des Valeurs Mobilières. 
 - Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse. 

  .28/12/2017تاريخ االطالع:    /http://www.cosob.org/ar/missions املوقع الرمسي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة - )1(
 - La Société de Gestion de la Bourse des Valeurs  

  .28/12/2017تاريخ االطالع:     age=rubrique&mod=141http://www.sgbv.dz/ar/?p املوقع الرمسي لشركة تسيري بورصة القيم - )2(
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 ورصة القيم املنقولة؛التنظيم الفعلي لعملية اإلدراج يف ب 

 التنظيم املادي حلصص التداول يف البورصة وإدارة نظام التداول والتسعري؛ 

 نشر املعلومات املتعلقة باملعامالت يف البورصة وإصدار النشرة الرمسية للتسعرية. 

   .عمليات البورصةومراقبة جلنة تنظيم  إشرافويتم تنفيذ مهام الشركة حتت 

جديدة  كأداة 1994جوان  13املؤرخ يف  94/175حلة إصدار املرسوم التشريعي رقم كما مت خالل هذه املر 
  ومتويل االستثمار وبرامج التنمية.، جتميع روؤس األموال، لتنظيم ومتويل االقتصاد الوطين

ولة : حيث أنه بعد التجهيز التام إلنشاء بورصة القيم املنقإلى يومنا هذا) 1996مرحلة االنطالقة الفعلية ( - 3
 . 1997ديسمرب  17من الناحية التنظيمية والقانونية مت االفتتاح الرمسي والفعلي للبورصة يوم 

  سوق دمشق لألوراق المالية الفرع الثاني:
   دمشق لألوراق المالية أوال: نشأة سوق

ه النشاط يشهد االقتصاد السوري يف السنوات القليلة املاضية العديد من اإلصالحات اليت تناولت كافة أوج
ولقطاع األوراق ، عام ايل نصيبه من هذه اإلصالحات بشكلوكغريه من القطاعات كان للقطاع امل، االقتصادي

، 2006لعام  55 وجب املرسوم التشريعي رقمأنشأت سوق دمشق لألوراق املالية مبحيث ، خاص املالية بشكل
يئة األوراق ، تقالل املايل واإلداريواالس، ونص املرسوم على أن تتمتع السوق بالشخصية االعتبارية وترتبط 

مت االفتتاح الرمسي  وقد، يكون املقر الرئيسي للسوق مدينة دمشقو ، لية السورية وتعمل حتت إشرافهاواألسواق املا
  .10/03/2009للسوق يف 

إلدراج تشتمل سوق دمشق لألوراق املالية على السوق النظامية (األوىل) اليت تفرتض جمموعة من شروط ا
والسوق املوازية (الثانية) وهي اليت يتم من ، تتعلق بتوفر شروط الرحبية والرمسلة والشفافية والكفاءة وعدد املسامهني

  )1(خالهلا تنظيم التعامل بأسهم شركات حتكمها شروط إدراج ميسرة.

  

  

                                                            
  15/12/2017تاريخ االطالع:    http://www.dse.sy/user/?page=about املوقع الرمسي لسوق دمشق لألوراق املالية - )1(
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  إدارة سوق دمشق لألوراق المالية ثانيا: السلطات المسؤولة عن

، املسؤولة عن إدارة ومراقبة سوق دمشق لألوراق املالية هةاجلق واألسواق املالية السورية هيئة األوراتعترب 
ترتبط برئيس جملس الوزراء وتتمتع بالشخصية االعتبارية وباالستقالل ، 2005لعام  22أنشئت مبوجب القانون رقم 

 ظل غائباقطاع األوراق املالية الذي  حيث تعترب اهليئة حجر األساس يف بناء .املايل واإلداري ويكون مقرها دمشق
متارس اهليئة دورها باإلشراف والرقابة على قطاع  .طويلة وكذلك عن اعتبارات التنمية لفرتةعن الساحة االقتصادية 

  )1(من خالل:، األوراق املالية والفعاليات املتعلقة به

 ا مبا يضمن حتقيق العدالة والكفاءة والشفافية ، تنظيم وتطوير األسواق املالية واألنشطة والفعاليات امللحقة 
 ؛ويساهم يف احلد من املخاطر املرتبطة مبعامالت األوراق املالية

 ى احتيال أو أو اليت تنطوي عل، محاية املستثمرين يف األوراق املالية من املمارسات غري العادلة أو غري السليمة
 غش أو تدليس أو تالع؛

 تثماري مبا خيدم مصلحة االقتصاد الوطينتشجيع النشاط االدخاري واالس. 

  سوق الخرطوم لألوراق المالية الفرع الثالث:
   شأة سوق الخرطوم لألوراق الماليةأوال: ن 

الدراسات  حيث مت إجراء العديد 1962 سنةبدأت فكرة إنشاء سوق لألوراق املالية يف السودان منذ 
ا وزارة املالية وبنك السودان  واالتصاالت  سنةيف و ، مبشاركة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويلبدأ

قانون سوق األوراق املالية من قبل جملس الشعب لكي ينظم إنشاء سوق لألوراق املالية  املوافقة علىمتت  م1982
بدأ العمل يف السوق األولية (سوق  .م1992يف السودان ولكن مل يتم أي شئ يف هذا اجملال حىت عام 

بدأ العمل يف السوق الثانوية (سوق التداول) يف شهر  كما،  م1994دارات) يف العاشر من شهر أكتوبر اإلص
  )2(شركة مدرجة. 34م بعدد 1995من العام  جانفي

   ثانيا: مراحل تطور سوق الخرطوم لألوراق المالية
ا سوق اخلرطوم لألوراق املالية    )3(:فيما يلي ذكر ألهم املراحل املتميزة اليت مر 

                                                            
  .15/01/2018: تاريخ االطالع   http://scfms.sy/page/ar املالية السوريةاملوقع الرمسي هليئة األوراق واألسواق  - )1(
  .18/01/2018: تاريخ االطالع   .aspx?c=801http://www.kse.com.sd/Pages/Default املوقع الرمسي لسوق اخلرطوم لألوراق املالية - )2(
  املرجع السابق. - )3(
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  الستيفائها  ات املدرجة بالسوق الثانوية وفقابدأ العمل بنظام السوق املوازية ومت تصنيف الشرك 1999 سنةيف
 ؛الشركات يف أي من السوقني النظامي واملوازي إلدراجالشروط املنظمة 

  ؛ة (شهامةالعديد من صكوك الصناديق االستثمارية وشهادات املشاركة احلكومي إصداربداية  2001 سنةيف( 

  سهم  وإدراجوإدراج السوق يف قاعدة بيانات صندوق النقد العريب ، مت إعالن مؤشر اخلرطوم 2003 سنةيف
  ؛املالية لألوراقبوظيب يف سوق أ تقاطعيا سوداتل

  بني  اإلقليميجديدة للتعاون  مما فتح آفاقا، اإلفريقيةمت انضمام السوق الحتاد البورصات  2007 سنةيف
  ؛نطقة كما بدأ العمل الفعلي يف مركز اإليداعامل أسواق

  السوق بصفة مراقب يف إحتاد البورصات العربية على أن يتمتع بكامل العضوية عند  اعتمادمت  2010 سنةيف
القادم لإلحتاد ومت توقيع عقود توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الربامج وبداية تركيب شاشات  االجتماع انعقاد

 ؛لثابتة واملتحركةالعرض الداخلية ا

  املالية عضو  لألوراقالتداول االلكرتوين واعتماد سوق اخلرطوم  أنظمة اختباراتمت االنتهاء من  2011 سنةيف
 ؛دائم بإحتاد البورصات العريب وبدأ التشغيل التجرييب لربنامج التداول االلكرتوين

 ؛تشغيل املرحلة الثانية للتداول اإللكرتوين مت  2013 سنة يف 

 األوسط مبنطقة الشرق  املركزيوالقيد  اإليداعملنظمة مراكز  انضم سوق اخلرطوم لألوراق املالية 2014 سنة يف
 ؛قيم بدولة البحرينإىل املشاركة يف االجتماع اإلقليمي للمنظمة الذي أ باإلضافة ومشال إفريقيا

 ا قام سوق اخلرطوم لألوراق كم،  ول ملواكبة نظام عمل بنك التسويةمت تعديل جلسات التدا 2015 سنة يف
 .2015جويلية املالية بإصدار منشور بإعادة هيكلة شركات الوساطة املالية العاملة بالسوق وذلك يف 

  الليبي وراق المالية: سوق األرابعالفرع ال
  الليبي وراق الماليةسوق األ نشأة:أوال

 اللييب املالية األوراق سوق بإنشاء 134 رقم القرار العامة الشعبية اللجنة أصدرت، 2006-06-03بتاريخ 

 عدة بإصدار واالستثمار التجارة لالقتصاد العامة الشعبية اللجنة قامت عليه وبناءا، األساسي نظامه وإصدار

 :منها قرارات
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 اللييب؛ املالية األوراق لسوق العام املدير تعيني بشأن، 2006 لسنة 244 رقم القرار 

  ألوراقا سوق أعضاء واشرتاكات ورسوم قواعد حتديد بشأن، 2006-07-16املؤرخ يف  332القرار رقم 

  ؛اللييب املالية

ونظام  املركزيوالقيد  واإليداعللمقاصة  االلكرتوينوالنظام  االلكرتوينانطلق التداول  2008-04-03بتاريخ 
  .وطرابلس ربطاً الكرتونيا بنغازي يفالسوق  مقريصندوق ضمان التسويات بعد أن مت ربط 

يهدف سوق املال اللييب إىل خدمة مصلحة االقتصاد الوطين اللييب ويعمل على ترسيخ أسس التعامل 

السليم والعادل وأحكام الرقابة على عمليات التداول يف األوراق املالية من أجل تنمية الوعي االستثماري مبا يكفل 
الكفاءات البشرية من خالل برنامج التدريب تسعى إىل رفع مستوى  واليتىل القطاعات املنتجة إتوجيه املدخرات 

ااملستمر واملسامهة يف تطوير املؤسسات املالية و    )1(مبا يواكب التطور يف عامل األسواق املالية. إطارا

 المال الليبي سوق إدارة :ثانيا

 سوق بعمل والكفاءة اخلربة فيهم تشرتط آخرين أعضاء وأربعة عام أمني من تتكون جلنة السوق إدارة يتوىل

 15 رقم املادة نصت فقد ذلك جانب ىلإ، األقل على بعضوين اللجنة يف الوسطاء ميثل أن على، املالية األوراق

 تعينهم، احتياطيني واثنني، عاملني أعضاء ثالثة من تتكون مراقبة جلنة للسوق يكون أنه على األساسي النظام من

 العمومية اجلمعية وتتوىل، والقانونية واحملاسبية املالية بالشؤون اخلربة فيهم تتوافر أن وجيب، للسوق العمومية اجلمعية

ا اليت السنوية املكافآت حتديد للسوق  للجنة املقررة واالختصاصات الصالحيات كافة للمراقبني وتكون، يتقاضو

  .التجاري القانون يف عليها املنصوص املراقبة

  

  

  

  

  

                                                            
  17/01/2018: تاريخ االطالع   exchanges.org-http://www.arab املوقع الرمسي الحتاد البورصات العربية - )1(
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  المالية العربية المؤشرات المالية لألسواقتحليل مؤشرات األداء و المبحث الثالث: 
والذي يعرب عنه بعدد الشركات ، تتميز األسواق املالية العربية بضيق نطاقها وحجمها املنخفض نسبيا

ا األولية.   .نسبة القيمة السوقيةاملدرجة و  كما تتميز بسوق إصدار ضعيف إذا ما نظرنا إىل حجم وقيمة إصدارا
ذه األسواق. كما تتميز جل وكل هذه املؤشرات تعترب  مؤشرات أداء تدل على مستوى معني من املخاطر احمليطة 

املتعلقة خصوصا الشركات املقيدة يف هذه األسواق مبستوى متذبذب من األداء املعرب عنه ببعض املؤشرات املالية 
تناوهلا بالتحليل من خالل جل هذه املؤشرات سوف ن، بعوائد هذه األسواق وعوائد أسهم الشركات املدرجة فيها

على أن يكون هذا التحليل على جمموعة أسواق دول الفائض املايل ، 2017إىل  2013وللسنوات من  هذا املبحث
اعتبار أن مستوى أداء هذه األسواق ب، وجمموعة أسواق دول العجز املايل واحلرية االقتصادية، واحلرية االقتصادية

 حني مل تتمكن الباحثة من توفري البيانات املتعلقة بأسواق الدول اليت أعطت يف،  البيانات عليهارييسمح بتوف
وعليه فإن جل املؤشرات سابقة الذكر ، بسبب اخنفاض مستوى أدائها، القطاع العام الدور األساسي يف التنمية

  تبقى من دون داللة يف هذه اجملموعة من األسواق.

 ؤشرات المالية ألسواق دول الفائض المالي والحرية االقتصاديةتحليل مؤشرات األداء والم لمطلب األول:ا

سنتطرق من خالل حمتويات هذا املطلب إىل عرض وحتليل مؤشرات األداء واملؤشرات املالية ألسواق دول  
  الفائض املايل واحلرية االقتصادية يف الفرعني التاليني: 

  المالي والحرية االقتصادية الفرع األول: تحليل مؤشرات األداء ألسواق دول الفائض
إال أن انعدام ، إن حتليل أداء األسواق املالية يتم من خالل حتليل سوق اإلصدار وحتليل سوق التداول

البيانات املتعلقة باإلصدارات اجلديدة جعلنا نتطرق فقط إىل سوق التداول الذي سوف يتم حتليله من خالل 
  املؤشرات التالية:

  ويعد ، يستخدم هذا املؤشر لقياس حجم السوق الكلي: إلى الناتج الداخلي الخامنسبة القيمة السوقية
  مقياسا مناسبا لقدرة الدولة على حتريك رأس املال وتنويع املخاطر على املستوى االقتصادي الكلي.

  :وهو مؤشر آخر يعرب عن حجم السوق من خالل عدد الشركات املدرجة واليت عدد الشركات المدرجة
  وع القطاعات االقتصادية فيه.تظهر تن

  :من متوسط  مئويةمعينة كنسبة  ويتمثل بالقيمة الكلية لألسهم املتداولة خالل فرتةمعدل دوران السهم
متثل أوىل أولويات رجة سيولة السوق. اليت دلتلك الفرتة. وهو مؤشر يقيس  لألوراق املالية املدرجة القيمة السوقية
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ا متكن املستثمرين من تصفية ،  املالية ذات السيولة العالية تعترب أقل خماطرةسيما أن األسواق املستثمرين  كو
م مىت اقتضت احلاجة لذلك   .، وبدون تذبذبات كبرية يف األسعاراستثمارا

  .2017إىل 2013 للسنوات من ه املؤشرات لدول الفائض املايل واحلرية االقتصاديةذوفيما يلي جدول ميثل تطور ه

  2017-2013 : تطور مؤشرات أداء األسواق المالية في دول الفائض المالي والحرية االقتصادية للفترة)03جدول رقم (

  المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على

 .420 ص، 2014 ،، أبو ظبيالملحق اإلحصائيتقرير سنوي صادر عن صندوق النقد العربي،  ،لتقرير االقتصادي العربي الموحدا -

 .473- 471 ص، 2015 ،، أبو ظبيالملحق اإلحصائيتقرير سنوي صادر عن صندوق النقد العربي،  ،ادي العربي الموحدلتقرير االقتصا -

 .496- 494 ص، 2016 ،، أبو ظبيالملحق اإلحصائيتقرير سنوي صادر عن صندوق النقد العربي،  ،لتقرير االقتصادي العربي الموحدا -

  .366-364 ص، 2017 ، أبو ظبي،الملحق اإلحصائينوي صادر عن صندوق النقد العربي، تقرير س ،لتقرير االقتصادي العربي الموحدا -

  

 البيان الدول 2013 2014 2015 2016 2017
 السعودية 62.7 62.1 56.0 68.9 66

نسبة القيمة السوقية إلى الناتج 
  )%الداخلي الخام (

 قطر 75.4 87.7 71.7 92.7 77.9

 البحرين 56.4 65.0 56.4 59.6 61.5

 الكويت 62.1 59.0 53.7 78.3 78.1

  عمان 46.2 47.0 50.1 63.9 65.4
 أبو ظبي 29.1 26.5 26.2 32.2 35.8

 دبي 17.6 21.1 20.0 24.5 24.1

 السعودية 163 169 171 176 186

 عدد الشركات المدرجة

 قطر 42 43 43 42 42

 البحرين 47 47 46 44 43

 الكويت 196 207 203 216 216

 مسقط 131 131 131 131 131

 أبو ظبي 66 67 68 71 67

 دبي 55 59 59 61 63

 السعودية 78.1 118.4 105.2 68.8 42.4

 معدل دوران األسهم (%)

 قطر 13.5 29.4 14.7 12.4 12.9

 البحرين 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6

 الكويت 35.8 20.9 10.5 11 5 .23

 مسقط 15.6 15.6 9.7 5.7 11.2

 أبو ظبي 19.8 35.8 14.3 11.5 12.3

 دبي 61.6 118.2 48 41.4 9 .44
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ة لدول الفائض املايل واحلرية االقتصادية للفرت  ) ميكن أن حنلل أداء األسواق املالية03( رقم من خالل اجلدول
  حمل الدراسة وفق املؤشرات املذكورة سابقا كما يلي:

أكرب نسبة للقيمة السوقية إىل  يتبني لنا من خالل اجلدول أن لناتج الداخلي الخام:نسبة القيمة السوقية إلى ا •

 2015كأدىن نسبة حققت سنة  % 71.7الناتج الداخلي اخلام كانت يف سوق قطر لألوراق املالية حيث تراوحت بني 
يف متويل االقتصاد  هذه النسب تظهر أمهية السوق املالية القطرية إن، 2016أعلى نسبة حققت سنة  % 92.7و

أما عن أسواق كل من ، يف أسعار األصول املالية املتداولة نا تعكس التحسكما أ،  القطري خالل الفرتة حمل الدراسة
خالل   % 78.3و % 47وكانت حمصورة بني ، فقد ظهرت النسب فيها متقاربة، وعمان، الكويت، البحرين، السعودية
ه الدول مستوى تعبئة املدخرات من خالل السوق املايل يف هذ مما يثبت أن، دةة الدراسة وبتذبذبات حمدو كامل فرت 

أسواق دولة اإلمارات (أبو يف ا أقل نسبة للقيمة السوقية إىل الناتج الداخلي اخلام فكانت مييل إىل نفس املستوى. أم
اع مستمر ومنتظم لتصل وهي يف ارتف، على التوايل % 17.6و % 29.1تقدر بـ  2013حيث كانت سنة ، )وديب ظيب
ويعود سبب اخنفاض هذه النسبة إىل حداثة نشأة هذين السوقني مقارنة بباقي ، 2017سنة  % 24.1و % 35.8إىل 

وإىل ارتفاع قيمة الناتج الداخلي اخلام لدولة اإلمارات من ، ) من جهة2000سنة  إنشاؤمهااألسواق اخلليجية. (مت 
 ة بعد اململكة العربية السعودية من حيث قيمة الناتج الداخلي اخلام.جهة أخرى حيث حتتل املرتبة الثاني

على العموم تبقى نسبة القيمة السوقية إىل الناتج الداخلي اخلام ألسواق هذه اجملموعة جد منخفضة مقارنة 
ويف  % 135ويف اجنلرتا ، % 380يف هونغ كونغ  2017حيث بلغت هذه النسبة سنة ، باألسواق املتقدمة وحىت الناشئة

وهذا دليل على ضعف هذه األسواق  % 137وماليزيا  % 111ويف كندا قدرت بـ  % 114الواليات املتحدة األمريكية 
  يف تعبئة املدخرات وخلق االستثمار.

أكرب عدد للشركات املقيدة كان يف سوق  يتضح أن) 03(رقم من خالل اجلدول  عدد الشركات المدرجة: •

شركة  163شركة يأيت بعده سوق األسهم السعودي بعدد شركات تراوح بني  216شركة و 196الكويت إذ تراوح بني 
دد شركات يقدر بـ وبعده يأيت سوق سلطة عمان بع، 2017شركة سنة  186ويرتفع تدرجييا ليصل إىل  2013سنة 
، أبو ظيب، البحرين، قطرويبقى عدد الشركات املقيدة يف باقي أسواق اجملموعة (، شركة خالل كامل فرتة لدراسة 131

شركة وإذا ما قارنا هذا العدد مع عدد الشركات املقيدة يف بعض األسواق  68و 42ديب) متواضع جدا تراوح بني 
ويف  ، شركة 901يف ماليزيا  2017وصل عدد الشركات املقيدة سنة واملتقدمة لوجدناه جد منخفض حيث الناشئة 

وهذا دليل آخر على ضعف أسواق اجملموعة ، شركة 2286ملتحدة األمريكية شركة والواليات ا 2134كوريا اجلنوبية 
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د هذه الشركات يعكس من جهة أخرى االخنفاض يف عد كذلك فإن،  على تعبئة املدخرات وخلق االستثمار من جهة
 سبب اخنفاض نسبة القيمة السوقية إىل الناتج الداخلي اخلام.

دوران األسهم كان يف اململكة العربية لأعلى معدل  ) يتضح أن03( مرق من خالل اجلدول معدل دوران األسهم: •

لكن تبقى سوق األسهم السعودي هي األحسن من ، 2014على التوايل سنة  % 118.2و % 118.4السعودية وديب بـ 
 ،معدالت أكرب البورصات العامليةتضاهي  حيث حققت معدالت مرتفعة خالل كامل فرتة الدراسية، *حيث التداول

، % 92أملانيا ، % 139اجلنوبية ويف كوريا  % 125يف الواليات املتحدة األمريكية  2014حيث كانت هذه النسبة سنة 

كقيمة قصوى حققها   %118.2حيث تراوحت فيه النسبة بني ، يأيت بعد ذلك سوق ديب املايل % 123هونغ كونغ 
بعدها أسواق كل من الكويت وأبو ظيب وسلطة لتأتى  2016كأدىن قيمة حققها سنة  % 41.4و 2014السوق سنة 

، فيما كانت سوق البحرين هي األقل نشاطا خالل هذه الفرتة، % 35.8و % 5.7 عمان مبعدالت دوران ترتاوح بني 
 خالل كامل فرتة الدراسة. % 1.6عدل دوران يف حدود مب

ما عدا سوقي اململكة ، ناه ضعيفالو قمنا بتقييم أداء هذه األسواق من حيث معدل دوران األسهم فيها لوجد
  :ضعف السيولة يف هذه األسواق إىل األسباب التالية ننسبوميكن أن ، العربية السعودية وديب

 وجود عدد كبري من الشركات العائلية والشركات املغلقة؛ 

 ر األجنيب وعدم فتح باب االستثمار أمام املستثم، غياب ثقافة االستثمار املايل عند أغلب الشعوب العربية
 إال بشروط؛

 التخوف الشديد من األزمات اليت قد متس األسواق املالية؛ 

 وبالتايل االحتفاظ باألسهم ملدة ، تغري سلوك املتعاملني من املضاربة إىل االستثمار متوسط طويل األمد
  ىل االستثمار العقاري.إوكذلك توجه جزء من السيولة ، أطول

  االقتصادية دول الفائض المالي والحرية سواق لمالية ألالفرع الثاني: تحليل المؤشرات ا
وهل قيمة ، إن اهلدف من حتليل املؤشرات املالية هو التعرف على األداء املايل للشركات املدرجة يف كل سوق

أو منخفضة تدل على ، أسهم هذه الشركات من وجهة نظر املتعاملني به مرتفعة وبالتايل تعكس آفاق جيدة للسوق
ؤثر على إن حتليل املؤشرات املالية هلذه األسواق يساعدنا على فهم بعض العوامل اليت ميكن أن ت ألوضاع به.تردى ا

  قيمة األسهم املدرجة يف هذه األسواق ويف حدود ما توفر من إحصائيات سوف نتطرق إىل املؤشرات التالية:

                                                            
ا ، من حيث النشاط 2006 و 2005لعاملية عامي نذكر أن سوق األسهم السعودي تصدرت البورصات ا -*   على التوايل.  %288.5و  %203حيث بلغ معدل دوران األسهم 
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  :املؤشر الرئيسي لسوق  اس تذبذبيستخدم هذا املؤشر يف قيعوائد أو خسائر المؤشر الرئيسي للسوق
  وبالتايل فهو يقيس جممل أرباح أو خسائر السوق. ، األوراق املالية

 حيث حيسب بالعالقة التالية: سعر اإلغالق / عائد السهم. تؤخذ هذه النسبة يف : مضاعف السعر إلى العائد

يدة يف كل سوق. تظهر هذه النسبة جاذبية قاعدة بيانات صندوق النقد العريب باملتوسط احلسايب إلمجايل األسهم املق
إن حتليل هذه النسبة يف هذا املقام يسمح لنا بقياس جاذبية هذه ، بأسهم الشركات األخرى مقارنةأسهم الشركة 
، حبيث كلما كانت النسبة منخفضة كلما دل ذلك على سواق األخرىفيها مقارنة مع األ لالستثماراألسواق املالية 

  وعوائد الشركات املدرجة فيه مرتفعة.أن السوق واعد، 

 :تستخدم هذه النسبة ملعرفة ما إذا كانت أسهم الشركة مقيمة بأقل من  القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية
وتؤخذ هذه النسبة يف قاعدة بيانات صندوق النقد العريب مبتوسط هذه النسبة إلمجايل ، قيمتها الدفرتية أو أكثر

لسوق هلا أداء فة فيما إذا كانت أسهم هذه اكل سوق. إن حتليل تطور هذه النسبة يسمح لنا مبعر الشركات املقيدة يف  
   .وبالتايل هل هي جذابة لالستثمار فيها أم ال، جيد أم ال

 .2017إىل 2013وفيما يلي جدول ميثل تطور هذه املؤشرات لدول الفائض املايل واحلرية االقتصادية للسنوات من 
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  2017-2013 تطور المؤشرات المالية لألسواق المالية في دول الفائض المالي والحرية االقتصادية للفترة: )04( جدول رقم

 
  إعداد الباحثة باالعتماد على المصدر: من

، 2017-2016-2015- 2014 أبو ظبي، سنواتتقرير سنوي صادر عن صندوق النقد العربي، ، اإلحصائيةالمالحق  ،"لتقرير االقتصادي العربي الموحدا" *
  على التوالي. 365-495-472-412ص

  .2017-2016-2015-2014 درة عن صندوق النقد العربي، أبو ظبي، النشرات الصادرة لسنواتاأداء األسواق المالية العربية"، نشرة فصلية ص"** 
  المعطيات غير متوفرة.(/)  

لية ألسواق دول الفائض املايل واحلرية االقتصادية كما ) ميكن أن حنلل املؤشرات املا04(رقم من خالل اجلدول 
  يلي: 

أعلى درجة للتقلب  ) يتضح أن04( رقم من خالل اجلدولمستوى المؤشر الرئيسي لألسعار: في التغير  •

 2013تراوحت يف سوق ديب املايل من ارتفاع سنة ، والسعودية، أبو ظيب، يف األسعار كانت يف أسواق كل من ديب
ا يف سوق أبو ظيب فقد ارتفع املؤشر العام لألسعار بني أم، % 16.5 بنسبة 2015واخنفاض سنة  % 107.7قدر بـ 

2017  2016  2015  2014  2013  الدول البيان

 السعودية 25.5 2.4- 17.1- 4.3 1.92-

 *التغير السنوي في مؤشر األسعار(%)

 قطر 24.2 18.4 15.1- 0.1 1.86

 البحرين 17.2 14.2 14.8- 0.4 2.03

 الكويت 27.2 13.1- 14.1- 2.4 1.25-

 مسقط 18.6 7.2- 14.8- 7.0 3.7-

 أبو ظبي 63.1 5.6 4.9- 5.6 1.62

 دبي 107.7 12.2 16.5- 12.1 2.07-

 السعودية 15.5 23.7 19.5 17.2 15.7

 **مضاعف السعر إلى العائد

 قطر 25.2 27.4 18.9 16.7 15.2

 البحرين 10.1 10.4 8.9 9 9.6

 الكويت / / / / /

 مسقط / / / / /

 أبو ظبي 13.17 12.26 10.44 / /

 دبي 21.1 18.25 10.91 11.52 12.9

 السعودية 2.2 2.1 1.2 1.3 1.7

 **القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

 قطر 1.3 0.9 0.9 1.1 0.8

 البحرين 0.9 1.1 0.9 0.9 1.1

 الكويت / / / / /

 مسقط / / / / /

 أبو ظبي 1.62 1.56 1.35 / /

 دبي 1.5 1.54 1.18 1.21 0.92
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. ويف سوق األسهم السعودي فقد كانت أكرب نسبة 2015سنة  % 4.9واخنفض إىل غاية  2013سنة  % 63.1
، قطر، أسواق كل من الكويت تأتى بعد ذلك % 171.1بـ  2015واخنفاض سنة  % 25.5بـ  2015لالرتفاع أيضا سنة 

 سلطة عمان والبحرين بتذبذبات أقل حدة.

كان  2013ففي سنة ، اجتاه واحد كل سنةهلا كل أسواق اجملموعة   ر هو أنما يلفت االنتباه يف هذا املؤش إن
 Nasdaqحيث شهد مؤشر ، وجاء هذا متماشيا مع األسواق املالية العاملية، جلميع أسواق اجملموعة اجتاه صعودي

ارتفاعا بلغت نسبته  Nikkei 225وسجل مؤشر  % 26.5بنسبة  Dowjones وارتفع مؤشر %38.3ارتفاع بنحو 
  )1(.على التوايل % 14و % 18بنسبة  FTSE 100و CAC 40كما ارتفع مؤشري  % 56.7

يعزى هذا  ارمب، ظيب املالينيكل من ديب وأبو سوقي   كانت يف  2013االرتفاعات األكرب خالل سنة  نالحظ أن
  سوقي أبو ظيب وديب إىل مصف األسواق الناشئة. كبري إىل حدثني مهمني مها ترقية االرتفاع ال

ويات متباينة بني اخنفاض أسوق كل من تفقد شهدت املؤشرات الرئيسية لألسعار مس، 2014ما يف سنة أ
اد يف مستويات أسعار النفط رمبا يرجع ذلك بشكل رئيسي إىل الرتاجع احل، سلطنة عمان، الكويت، السعودية
ى إىل فقدان البورصات اخلليجية على وجه اخلصوص إلرتباك بني أوساط املتعاملني أدما أثار حالة من ا، العاملية

لكن يف املقابل جند ارتفاع بورصات  ، 2014الكثري من املكاسب اليت حتققت خالل األشهر الثمانية األوىل من سنة 
يرجع هذا االرتفاع إىل التحسن يف غالبية القطاعات باخلصوص قطاع ، ظيب وديبكل من قطر والبحرين وأبو 

  شاءات.نوقطاع البنوك وقطاع العقارات واإل، االستثمار واخلدمات املالية

يرجع سبب هذا الرتاجع بشكل ، رفقد شهدت كل أسواق اجملموعة تراجعا حادا يف األسعا، 2015يف سنة 
ويعزى ، كل أسواق اجملموعة  فقد حتسنت 2016النفط العاملية. أما عن سنة  يف أسعارسي إىل استمرار االخنفاض أسا

  .2016تفاق منظمة الدول املصدرة للبرتول إىل ختفيض كمية اإلنتاج يف أواخر سنة امعظم هذا التحسن احملقق إىل 

ورصات كل من حيث سجلت مؤشرات ب، فيها أداء األسواق اخلليجية ينفقد تبا 2017ا فيما خيص سنة أم
  سلطنة عمان تراجعات فيما ارتفعت املؤشرات يف باقي أسواق اجملموعة.، الكويت، ديب، السعودية

                                                            
 أبو ظيب، تقرير صادر عن صندوق النقد العريب،  التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل السابع، التطورات النقدية واملصرفية يف أسواق املال يف الدول العربية، -)1(

  .157 ص، 2014
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مضاعف السعر إىل العائد أو ما  ) نالحظ أن04( رقم من خالل اجلدول مضاعف السعر إلى العائد: •

ميكن ذكر املالحظات التالية إمجاال ولكن ، أسواق اجملموعة يصطلح عليه مضاعف الرحبية مل تتوفر بياناته يف كل
 :خبصوص املعلومات املتوفرة

كما دل ذلك على ،  ه كلما كان هذا املؤشر مرتفعاواملعروف أن، يف سوق قطر املايل أكرب مضاعف للرحبية كان
وذة وبالتايل ميكن القول أن مستوى أرباح إمجايل الشركات املدرجة يف بورصة قطر (القيمة مأخ، اخنفاض األرباح

فيما كان سوقي كل من أبو ظيب وديب ، كان هو األقل يف دول العينة ليأيت بعدها سوق األسهم السعودي،  باملتوسط)
ا على حتقيق أرباح.، مها األحسن حسب هذا املؤشر   وهذا دليل على جودة الشركات املدرجة فيهما وقدر

تخدم هذه النسبة ملعرفة تقييم املستثمر ألداء كما ذكرنا سابقا نس  القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية: •

 أنه يقيم سهم هذه الشركةفإذا كان هذا األداء جيد من وجهة نظره تكون النسبة أكرب من الواحد (مبعىن ، الشركة
فيكون أداء الشركة سيء من وجهة نظره (مبعىن ، الدفرتية) والعكس إذا كانت النسبة أقل من الواحد من قيمتهأكرب ب

ا تكشف فإ، ذه النسبة حمسوبة للسوق ككلوإذا نظرنا إىل ه، يقيم سهم هذه الشركة بأقل من قيمته الدفرتية)أنه 
قيمة هذا املؤشر يف  ) فإننا جند أن04( رقم وحسب معطيات اجلدول، عن مدى جاذبية هذه السوق لالستثمار فيها

أسهم الشركات املدرجة يف هذه  وهذا يكشف أن، ان أكرب من الواحدك،  ديب، أبو ظيب، أسواق كل من السعودية
ها قريبة قيمة كل من قطر والبحرين متباينة ولكنيف حني كانت هذه النسبة يف سوقي  ، األسواق جذابة لالستثمار فيها

ا من جهةوهذا يدل على استقر ، الواحد األسهم املتداولة فيها تستخدم لالستثمار طويل  وأن، ار أداء الشركات 
  بعيدة كان البعد على املضاربة.ل و األج

  تحليل مؤشرات األداء والمؤشرات المالية ألسواق دول العجز المالي والحرية االقتصادية المطلب الثاني:

سنتطرق من خالل حمتويات هذا املطلب إىل عرض وحتليل مؤشرات األداء واملؤشرات املالية ألسواق دول   
  فرعني التاليني: العجز املايل واحلرية االقتصادية يف ال

  الفرع األول: تحليل مؤشرات األداء ألسواق دول العجز المالي والحرية االقتصادية

املؤشرات السالف  استنادا إىلسوف نقوم بتحليل أداء األسواق املالية لدول العجز املايل واحلرية االقتصادية 
   ايل:و تعريفها واليت نستعرضها من خالل اجلدول امل
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  2017-2013 تطور مؤشرات أداء األسواق المالية في دول العجز المالي والحرية االقتصادية للفترة: )05( جدول رقمال

 البيان الدول 2013 2014 2015 2016 2017

 مصر 22.8 25.1 19.1 10.4 19.8

نسبة القيمة السوقية إلى الناتج الداخلي 
 )%(الخام 

 األردن 76.6 69.8 70.7 68.9 59.8

 لبنان 23.4 23.5 22.6 25.6 22.4

 تونس 18.2 20.8 18.3 20.8 22.2

 المغرب 49.9 53.2 50.5 46.4 61.4

 مصر 212 214 221 222 223

 عدد الشركات المدرجة
 األردن 240 236 228 224 194

 لبنان 28 30 30 30 30

 تونس 65 72 78 79 81

 المغرب 75 77 75 75 75

 مصر 37.5 37.8 57.7 51.6 58.1

 )%(معدل دوران السهم 
 األردن 12.4 12.5 16.6 13.2 12.4

 لبنان 3.3 5.4 6.5 0.7 3.6

 تونس 10.2 8.6 8.6 7.5 6.1

 المغرب 13.4 10.6 10.6 10.2 11.5

  من إعداد الباحثة باالعتماد على المصدر:

 .420 ص، 2014 ،، أبو ظبيالملحق اإلحصائيعربي، تقرير سنوي صادر عن صندوق النقد ال ،لتقرير االقتصادي العربي الموحدا -

 .473- 471 ص، 2015 ،، أبو ظبيالملحق اإلحصائيتقرير سنوي صادر عن صندوق النقد العربي،  ،لتقرير االقتصادي العربي الموحدا -

 .496- 494 ص، 2016 ،، أبو ظبيالملحق اإلحصائيتقرير سنوي صادر عن صندوق النقد العربي،  ،لتقرير االقتصادي العربي الموحدا -

  .366-364 ص، 2017 ،، أبو ظبيالملحق اإلحصائيتقرير سنوي صادر عن صندوق النقد العربي،  ،لتقرير االقتصادي العربي الموحدا -

) ميكن أن حنلل أداء األسواق املالية لدول العجز املايل واحلرية االقتصادية للفرتة 05من خالل اجلدول رقم (
  شرات املذكورة سابقا كما يلي:حمل الدراسة وفق املؤ 

) أن أكرب نسبة للقيمة 05( رقم تبني لنا من خالل اجلدول نسبة القيمة السوقية إلى الناتج الداخلي الخام: •

خالل فرتة الدراسة  % 68.9و % 76.7وكانت حمصورة بني ، السوقية كانت من نصيب سوق األردن لألوراق املالية
وهذه النسب تثبت أمهية السوق املالية هلذين البلدين يف ، % 46.4و % 53.2اوحت بني تلتها بورصة املغرب بنسبة تر 

هذه النسبة ظهرت متقاربة يف باقي أسواق اجملموعة (مصر  يف حني جند أن، الستثمار والثروةتعبئة املدخرات وخلق ا
 % 18.2و % 20.8و لبنان يف % 22.4و % 25.6و، يف مصر % 15.6و % 25.1ولبنان وتونس) وجاءت مرتاوحة بني 
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اخنفاض هذه النسبة يف أسواق البلدان املذكورة يثبت ضعف السوق املايل يف متويل القطاع احلقيقي يف  . إنيف تونس

  .الناشئةها بأسواق الدول املتقدمة و قارننبقى هذه النسبة منخفضة إذا ما كما ت،  هذه البلدان إمجاال

أكرب عدد للشركات املدرجة كان يف سوقي كل من  ) يتضح أن05(رقم حسب اجلدول  عدد الشركات المدرجة: •

 يفا أم، شركة 194و 240حيث تراوح عدد الشركات املدرجة خالل فرتة الدراسة يف سوق األردن بني ، األردن ومصر
 ووعي املستثمرين، هذا يثبت التنوع القطاعي يف هذه األسواق من جهة، شركة 223و 212مصر فقد تراوح بني 

 (طاليب التمويل) باللجوء إىل هذه الوسيلة لطلب التمويل من جهة ثانية.

شركة يف سوق تونس  81و 65د متواضع تراوح بني الشركات يف باقي أسواق اجملموعة جيف حني يبقى عدد 
 شركة يف بورصة لبنانن وهو عدد منخفض جدا إذا قورن بعدد الشركات 30شركة يف بورصة املغرب و 75ومن حدود 

نتيجة سابقة حول عدم قدرة هذه األسواق على خلق وهذا يؤكد ما توصلنا إليه من ، يف السواق الناشئة األخرى
ا.يف االستثمار والثروة    بلدا

سوق مصر لألوراق املالية هو األكثر سيولة يف  ) أن05( رقم يتضح من خالل اجلدول معدل دوران السهم: •

تالها سوقي األردن ، 2017سنة  % 58.1و 2013سنة  % 37.5الدوران به بني حيث تراوح معدل ، أسواق اجملموعة
يف سوق املغرب  % 10.2و % 13.4وبني ، يف سوق األردن % 12.4و % 16.6واملغرب بنسب متقاربة تراوحت بني 

يحل يف ل، % 10.2و  % 6.1يث كان معدل دوران األسهم به مرتاوح بني  ليأيت بعدها سوق تونس لألوراق املالية
 .% 6.5و % 0.7املرتبة األخرية سوق لبنان لألوراق املالية بنسب تراوحت بني 

مقارنة مع ، باستثناء سوق مصر، ضعف السيولة يف األسواق املالية هلذه اجملموعة حإن هذه اإلحصائيات توض
ت إىل م األسباب اليت أدولعل أه، املايل واحلرية االقتصاديةجل األسواق الناشئة حىت مع أسواق جمموعة الفائض 

ذه األسواق هي غياب االستقرار السياسي و  ذه البلدان االجتماعياخنفاض السيولة  خاصة بعد ثورات  ،واألمين 
ى إىل هروب املستثمر األجنيب الذي كان يلعب دورا مما أد، جل الدول العربيةالربيع العريب اليت امتدت آثارها إىل 

  األسواق. حيويا يف حتريك سيولة هذه

  االقتصادية الفرع الثاني: تحليل المؤشرات المالية ألسواق دول العجز المالي والحرية 
سوف نقوم بتحليل املؤشرات املالية لألسواق املالية لدول العجز املايل واحلرية االقتصادية استنادا إىل املؤشرات 

 السالف تعريفها واليت نستعرضها من خالل اجلدول التايل: 

  



 ٔالاسواق املالية العربية                                                                                الفصل الثالث

149 

  2017-2013 تطور المؤشرات المالية لألسواق المالية في دول العجز المالي والحرية االقتصادية للفترة: )06( دول رقمجال

 البيان الدول 2013 2014 2015 2016 2017 

 مصر 24.2 31.6 21.8- 86.5 3.68-
التغير السنوي في مؤشر 

 *(%)األسعار
 األردن 5.5 4.8 1.3- 1.6 2.12-

 تونس 4.4- 16.3 0.9- 8.9 2.62

 المغرب 2.6- 5.6 7.8- 31.2 1.04

 مصر 15.7 17.8 13.9 15.1 14.8

 األردن 14.7 15.3 14 16.6 19.5 **مضاعف السعر إلى العائد

 تونس / 15.6 13.9 13.3 13.6

 المغرب / / 10.44 / /

 مصر / 2.2 2.4 3.1 2.5
القيمة السوقية إلى القيمة 

**الدفترية
 

 األردن 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2

 تونس / 2.2 / 2 /

 المغرب / / 1.35 / /

  إعداد الباحثة باالعتماد على المصدر: من
، 2017-2016-2015- 2014 أبو ظبي، سنواتتقرير سنوي صادر عن صندوق النقد العربي، ، المالحق اإلحصائية ،"لتقرير االقتصادي العربي الموحدا" *

  ى التوالي.عل 365-495-472-412ص
  .2017-2016-2015-2014 درة عن صندوق النقد العربي، أبو ظبي، النشرات الصادرة لسنواتاأداء األسواق المالية العربية"، نشرة فصلية ص"** 
  المعطيات غير متوفرة.(/)  

  صادية كما يلي:املايل واحلرية االقت عجز) ميكن أن حنلل املؤشرات املالية ألسواق دول ال06( رقم من خالل اجلدول

أعلى درجة للتقلب يف األسعار   ) نالحظ أن06( رقم من خالل اجلدولالتغير السنوي في مؤشر األسعار:  •

سنة  % 86.5وارتفاع يقدر بـ  2015سنة  % 51.8كانت يف سوق مصر لألوراق املالية تراوحت بني اخنفاض يقدر بـ 
وارتفاع يقدر  2015سنة  % 7.8قلب يف األسعار بني اخنفاض بـ تلتها فيما بعد بورصة املغرب حيث تراوح الت 2016

تراوح بني اخنفاض بقيمة ، سوق تونس املايل الذي كان أقل حدة يف التقلبليأيت بعدها ، 2016سنة  % 31.2بـ 
  حيث، لتكون بورصة األردن هي األكثر استقرارا يف األسعار 2014سنة  % 16.3وارتفاع يقدر بـ ، 2013سنة  4.4%

 كانت التقلبات فيها حمدودة.

وهذا متناقض مع ، ا أكثر أسواق اجملموعة سيولة كانت هي األكثر تقلبالبورصة املصرية وعلى الرغم من أا إن
وكذلك كثرة املضاربات ، رمبا يكون هذا التناقض نتيجة تردي األوضاع السياسية السائدة يف مصر، املبادئ النظرية

  طويل األجل.واالبتعاد عن االستثمار 
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نالحظ ارتفاع مؤشر  2013ففي سنة ، نالحظ أن اجتاه تغري األسعار سنويا يف أسواق اجملموعة كان متقاربا
يفسر  األسعار يف بورصيت كل من مصر واألردن فيما عرف مؤشر األسعار لبورصيت تونس والدار البيضاء تراجعا.

  خفيضات املتكررة من قبل وكاالت التصنيف الدولية لتونس.الرتاجع يف بورصة تونس باضطراب املشهد السياسي والت

حيث ارتفعت كل ، فقد جاء أداء مؤشرات األسعار الرمسية لبورصات اجملموعة جيدا 2014 ا عن سنةأم

أكثر االرتفاعات خالل السنة املذكورة كان يف  إن، جل البورصات العامليةاألداء جاء مماشيا مع ا املؤشرات هذ
ويعزى جزء كبري من هذا االرتفاع إىل التحسن امللموس يف األوضاع السياسية ، % 31.6رية بنسبة قدرها البورصة املص

  .2014املتحقق سنة ، واألمنية

وقد جاءت هذه ، شهدت مؤشرات أسعار كل أسواق اجملموعة اخنفاضات يف قيمتها 2015يف سنة 
حيث اخنفضت ، سواق الناشئة واالقتصاديات الناميةاالخنفاضات متماشية مع أداء معظم األسواق املالية يف األ

وأسواق شرق وجنوب ، يف كل من أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية (MSCI) لألسواق الناشئة مورغن ستانليمؤشرات 
فقد ارتفعت مؤشرات  2016أما عن سنة  .2015خالل سنة ، على التوايل % 10.9و % 15.7و % 31.8آسيا بنسب 
يرجع السبب األساسي هلذا  % 86.5قدر بـ ، أسواق اجملموعة وكان أكثر هذه االرتفاعات يف بورصة مصرأسعار مجيع 

ا عن ارتفاع مؤشرات األسعار يف بورصيت املغرب وتونس فقد  أم، يه املصريومي سعر صرف اجلنعاالرتفاع إىل قرار ت
حيث تعترب منطقة اليورو الشريك ، كان بسبب الرتاجع املسجل يف سعر صرف اليورو أمام العمالت األخرى

  املغرب العريب. االقتصادي االسرتاتيجي لدول

وحسب البيانات ، مضاعف السعر للعائد ) نالحظ أن06( قم من خالل اجلدولمضاعف السعر إلى العائد:  •

هلا آفاق  الشركات املدرجة من كل سوق من أسواق اجملموعة تثبت أن، يف مستويات جيدةكان مبؤشرات ،  املتوفرة
 واعدة وحتقق أرباحا يف املستوى.

أعلى نسبة  ) يتضح أن06( رقم حسب البيانات املتوفرة املبينة يف اجلدول القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية: •

وهذا متوقع قي ظل ارتفاع معدل دوران األسهم ، للقيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية كانت من نصيب البورصة املصرية
االة يف القيمة وكذلك يف ظل التذبذبات الكبرية يف مستويات األسعار وهذا ما سوف ينتج عنه مغ، ه األخريةهلذ

لتأيت بعدها بورصة تونس مث سوق األردن املايل بنسبة  .البورصة املصرية تكثر فيها املضاربات السوقية خصوصا أن
ويبتعد عن عقالين ثمر يف البورصة األردنية هو مستثمر املست وهذا يثبت مرة أخرى أن 1.2و 1.3معقولة ترتاوح بني 

 اىل فيها.إىل االرتفاعات واالخنفاضات املغاملضاربات العشوائية اليت تؤدي باألسعار 
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  خالصة الفصل الثالث

 إنشاء أمهية العربية الدول أدركت االقتصاد، متويليف  املالية األوراق أسواق تلعبه الذي الكبري للدور نظرا
دف خلق السيولة النقدية الالزمة لتمويل االستثمارات وخدمة عملية التنمية، ألجل هذااألسواق هذه مثل ويروتط  ، 

 والتسوية التداول أنظمة تطوير وكذا، املعلومات وتوفري الشفافية زيادةو  والرقابية، التشريعية األطر تقوية على عملت
 األجنيب، االستثمار الستقبال األرضية يئة مع وتوسيعها صصةاخلو  عمليات تشجيعقامت ب كما املركزي، واحلفظ
 .آلخر سوق ومن أخرى إىل فرتة من ختتلف التحسن هذا درجة أن إال أداءها، يف ا نسبياحتسن هذا نتيجة فسجلت

عن هذا التحسن يف األداء يبقى بعيدا  . كذلكالعربية قتصادياتالا يف املوجودة للتباينات نظرا طبيعي أمر وهو
ميكن احلكم على األداء اإلمجايل هلذه األسواق أنه منخفض  مستوى أداء األسواق املتقدمة والناشئة األخرى. وعليه

 ؤشرات التالية:وذلك من خالل امل
  تتميز األسواق املالية العربية باخنفاض نسبة القيمة السوقية إىل الناتج الداخلي اخلام وهذا يثبت ضعف هذه

 االقتصاد، وخلق االستثمار املنتج؛ األسواق يف متويل
  تتميز األسواق املالية العربية باخنفاض عدد الشركات املقيدة، مما يؤكد نقص التنوع القطاعي يف هذه

 األسواق؛
 تتميز األسواق املالية العربية باخنفاض شديد يف السيولة، وهذا يعد مؤشرا الرتفاع خماطر االستثمار فيها؛ 
 ية العربية بتذبذب أسعارها، معربا عنها باملؤشرات الرئيسية ألسعار السهم فيها، كما تتميز تتميز األسواق املال

 باخنفاض رحبية الشركات املقيدة فيها.
هذه املؤشرات واليت ميكن اعتبارها خماطر خاصة باالستثمار يف األسواق املالية العربية، سوف حناول إدراج 

  على قيمة األسهم املتداولة فيها وهذا من خالل حمتويات الفصل املوايل.أمهها يف منوذج الكتشاف مدى تأثريها 
  

  

  

  



   

   

   :::رابعرابعرابعالالالالفصل الفصل الفصل 
دراسة قياسية من أجل تقدير نموذج لتقييم دراسة قياسية من أجل تقدير نموذج لتقييم دراسة قياسية من أجل تقدير نموذج لتقييم 

العربيةالعربيةالعربيةالمالية المالية المالية األصول المالية في األسواق األصول المالية في األسواق األصول المالية في األسواق     
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 تمهيد

 
اقرتاح منوذج لتقييم األصول املالية يأخذ بعني االعتبار خصوصية  إىل �دف من خالل هذه الدراسة القياسية

. اشتقت فكرة هذا األسعاروتذبذب األسواق املالية العربية، من اخنفاض للسيولة، اخنفاض معدالت املردودية، 

خصوصا منوذج تسعري األصول الرأمسالية ومنوذج فاما  ،النموذج بناءا على النماذج املقدمة يف النظرية املالية احلديثة

، باعتبارها خماطر βوفرنش ثالثي العوامل. حيث أبقينا على املخاطر النظامية يف النموذج املقرتح واملقاسة باملعامل 

و نسبيا خصوصية أخرى تعكس ول متغرياتعامة متس مجيع األصول املتداولة على اختالف أنواعها، وأضفنا إليها 

متثلت يف رحبية السهم، مضاعف الرحبية، سيولة السهم، والقيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية، العربية األسواق املالية 

 كما يلي: مبحثني الذي سوف يكون يف لنأيت لشرحها من خالل هذا الفص

 منهجية الدراسة القياسية المبحث األول:

 تقدير النموذج وعرض النتائج المبحث الثاني:
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 المبحث األول: منهجية الدراسة القياسية
 هاوعناصر  ات منهوبيان معايري اختيار العين ،ل هذا املبحث وصف جمتمع الدراسةسوف نتناول من خال

وصف إىل  ، إضافةهاعلى وصف البيانات املستخدمة يف الدراسة ومصادر  أيضاوبياناهتا األساسية. كما يشتمل 

 املتبعة جلمع وحتليل البيانات واختبار الفرضيات. اإلجراءات

 التعريف بمعطيات الدراسة: المطلب األول

يف الفرع األول، مث نأيت لتقدمي فرتة إىل وصف عينة الدراسة ومعايري اختيارها سوف نتطرق يف هذا املطلب  

 الدراسة يف الفرع الثاين من هذا املطلب.

 الفرع األول: عينة الدراسة

لكن نظرا لتعذر احلصول على البيانات اخلاصة بكل سواق املالية العربية، و يتمثل جمتمع الدراسة يف كل األ

لألوراق املالية قطر سوق منها فقط هي سوق األسهم السعودي،  جمموعةهذه األسواق، طبقت هذه الدراسة على 

جاء بالذات . إن اختيار هذه العينة ةاملصريبورصة وال األردن لألوراق املالية، وسوق ،لألوراق املالية البحرينسوق و 

 املدرجة فيها.  شركاتخصوصا ما تعلق باملؤشرات املالية للفيها نتيجة توفر البيانات 

 سهم السعودياألسوق أوال: 

، 2013من جمموع الشركات املدرجة على أساس شهر جانفي   % 10مت اختيار عينة قصدية يف حدود 

شركة من مجيع قطاعات السوق، حبيث يكون  16منها  اختريتشركة  156حيث كان عدد الشركات املدرجة 

من إمجايل رمسلة %  61.69متثل العينة املختارة ما قيمته و  االختيار على أساس أكرب الشركات رمسلة يف السوق،

 يف العينة حمل الدراسة:وط التالية السوق، كي تكون أكثر متثيال جملتمع الدراسة. إضافة توفر الشر 

 يتم إيقاف التداول يف أسهمها خالل فرتة الدراسة؛ اليت ملشركات ال •

 خالل فرتة الدراسة. أو دجمها مل يتم حتويل ملكيتها يتشركات الال •

 حققت نتائج مالية إجيابية ومستقرة خالل فرتة الدراسة.يت شركات الال •

 .إمجايل رمسلة السوقإىل  واجلدول املوايل يوضح الشركات املختارة مع تبيان القطاع الذي تنتمي إليه، وكذا نسبة رمسلتها
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 سوق األسهم السعودي جدول يوضح عينة الشركات المختارة في): 07(الجدول رقم

 القطاع الذي تنتمي إليه )%(رسملتها رمزها الشركة

 املصارف واخلدمات املالية RAJHI 7.21 الراجحي

 املصارف واخلدمات املالية SAMBA 2.83 سامبا

 املصارف واخلدمات املالية RIAD 2.40 الرياض

 املصارف واخلدمات املالية SOUDIFR 1.92 السعودي الفرنسي

 الصناعات البيرتو كيماوية واالمسنت SABIC 19.59 سابك

 الصناعات البيرتو كيماوية واالمسنت SAFCO 3.61 سافكو

 الصناعات البيرتو كيماوية واالمسنت SOUDICIM 2.03 إسمنت السعودية

 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية MARAI 1.83 المراعي

 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية SAVOLA 1.34 مجموعة صافوال

 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية JARIR 0.65 جرير

 قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري DARARK 0.66 دار األركان

 قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري EMAAR 0.58 إعمار

 قطاع اخلدمات STC 5.68 اإلتصاالت

 قطاع اخلدمات ETIHADETI 4.02 إتحاد االتصاالت

 القطاع الصناعي KINGDOM 5.17 المملكة

 القطاع الصناعي MAADEN 2.17 معادن

  61.69  مجموع القيم السوقية

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على المعطيات المنشورة في الموقع الرسمي لسوق األسهم السعودي

 لألوراق المالية رقط سوقثانيا: 

، 2013من جمموع الشركات املدرجة على أساس شهر جانفي   % 16مت اختيار عينة قصدية يف حدود  

، حيث متثل من حيث رمسلتها السوقية اتشرك 07أكرب منها  اختريتشركة  42حيث كان عدد الشركات املدرجة 

 يف العينة حمل الدراسة:وط التالية إضافة توفر الشر . من إمجايل رمسلة السوق % 14.3العينة املختارة ما قيمته 

 مل يتم إيقاف التداول يف أسهمها خالل فرتة الدراسة؛ يتشركات الال •

 خالل فرتة الدراسة. أو دجمها مل يتم حتويل ملكيتها يتشركات الال •

 حققت نتائج مالية إجيابية ومستقرة خالل فرتة الدراسة. الشركات اليت •

 .إمجايل رمسلة السوقإىل  واجلدول املوايل يوضح الشركات املختارة مع تبيان القطاع الذي تنتمي إليه، وكذا نسبة رمسلتها
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 لألوراق المالية قطر جدول يوضح عينة الشركات المختارة في سوق ):08( الجدول رقم

 لسوق قطر لألوراق الماليةالمصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على المعطيات المنشورة في الموقع الرسمي 

 لألوراق المالية البحرين ثالثا: سوق

، حيث 2013من جمموع الشركات املدرجة على أساس شهر جانفي   % 14مت اختيار عينة قصدية يف حدود 

، حيث متثل العينة من حيث رمسلتها السوقية اتشرك 07أكرب منها  اختريتشركة  47كان عدد الشركات املدرجة 

يف العينة حمل وط التالية إضافة توفر الشر . كي تكون أكثر متثيال من إمجايل رمسلة السوق % 64.47املختارة ما قيمته 

 الدراسة:

 مل يتم إيقاف التداول يف أسهمها خالل فرتة الدراسة؛ يتشركات الال •

  ؛خالل فرتة الدراسة أو دجمها مل يتم حتويل ملكيتهايت شركات الال •

 حققت نتائج مالية إجيابية ومستقرة خالل فرتة الدراسة. يتشركات الال •

 إمجايل رمسلة السوقإىل  واجلدول املوايل يوضح الشركات املختارة مع تبيان القطاع الذي تنتمي إليه، وكذا نسبة رمسلتها

 

 

 

 

 

 القطاع الذي تنتمي إليه )%( رسملتها رمزها الشركة

 البنوك واخلدمات املالية QNBK 1.5 بنك قطر الوطني

 البنوك واخلدمات املالية MARK 1.6 مصرف الريان

 الصناعة IQCD 1.3 صناعات قطر

 العقارات ERES 5.6 إزدان العقارية

 االتصاالت VFQS 2 فودافون قطر

 الصناعة AHCH 1.2 أعمال
 النقل QGTS 1.1 قطر لنقل الغاز المحدودة

  14.3  مجموع القيم السوقية
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 البحرين لألوراق المالية):جدول يوضح عينة الشركات المختارة في سوق 09الجدول رقم (

 لسوق البحرين لألوراق المالية: من إعداد الباحثة اعتمادا على المعطيات المنشورة في الموقع الرسمي المصدر

 رابعا: سوق األردن لألوراق المالية

من إمجايل القيمة السوقية للشركات  % 70.9 ما قيمتهشركات متثل  10عينة قصدية متمثلة يف  مت اختيار

مجيع قطاعات السوق مع األخذ بعني  حاولنا أن متس ،2013املدرجة يف السوق األول على أساس شهر جانفي 

 : ةوط التاليفر فيها الشر و ، الشركات املختارة تتاالعتبار عامل احلجم كي تكون أكثر متثيال للسوق

 مل يتم إيقاف التداول يف أسهمها خالل فرتة الدراسة؛ يتشركات الال •

 ؛خالل فرتة الدراسة أو دجمها مل يتم حتويل ملكيتها يتشركات الال •

 حققت نتائج مالية إجيابية ومستقرة خالل فرتة الدراسة. الشركات اليت •

 السوق إمجايل رمسلةإىل  بة رمسلتهاواجلدول املوايل يوضح الشركات املختارة مع تبيان القطاع الذي تنتمي إليه، وكذا نس

 

 

 

 

 

 

 القطاع الذي تنتمي إليه )%( رسملتها رمزها الشركة

 قطاع البنوك AUB 19.83 البنك األهلي المتحد

 القطاع الصناعي ALBH 10.42 شركة ألمنيوم البحرين

 قطاع اخلدمات BATELCO 10.13 شركة البحرين لالتصاالت

 قطاع البنوك NBB 8.67 بنك البحرين الوطني

 قطاع االستثمار ABC 7.27 المؤسسة العربية المصرفية

 قطاع االستثمار GMG 4.90 للمال المجموعة الخليجية
 قطاع اخلدمات TRAFCO 3.25 لشركة العامة للتجارة والصناعة

  64.47  إجمالي القيم السوقية
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 األردن لألوراق المالية):جدول يوضح عينة الشركات المختارة في سوق 10الجدول رقم (

 القطاع الذي تنتمي إليه )%( رسملتها رمزها  الشركة 
 البنوك ARBK 20.6 البنك العربي

 والتعدينية الصناعات اإلستخراجية APOT 19.6 البوتاس العربية
 البنوك THBK 10.6 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 التكنولوجيا واالتصاالت JTEL 6.8 االتصاالت األردنية
 الصناعات اإلستخراجية والتعدينية JOPH 5.2 مناجم الفوسفات األردنية

 التأمني JOIN 2 التأمين األردنية
 العقارات IMAR 1.9 إعمار للتطوير واالستثمار العقاري

 الفنادق والسياحة ZARA 1.6 زارة لإلستثمار القابضة
 اخلدمات التجارية MANE 1.3 آفاق للطاقة

 التبغ والسجائر EICO 1.3 اإلقبال لإلستثمار
  70.9  إجمالي القيم السوقية

 األردنيللسوق المالي المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على المعطيات المنشورة في الموقع الرسمي 

 خامسا: البورصة المصرية

، 2013من جمموع الشركات املدرجة على أساس شهر جانفي   شركة 12متمثلة يف مت اختيار عينة قصدية 

االختيار على أساس أكرب الشركات رمسلة يف السوق، حيث متثل العينة  وكان، 210حيث كان عدد الشركات املدرجة 

 التاليةوط الشر من إمجايل رمسلة السوق، كي تكون أكثر متثيال جملتمع الدراسة. إضافة توفر  % 48.47املختارة ما قيمته 

 يف العينة حمل الدراسة:

 مل يتم إيقاف التداول يف أسهمها خالل فرتة الدراسة؛ يتشركات الال •

 ؛خالل فرتة الدراسة أو دجمها مل يتم حتويل ملكيتها يتشركات الال •

 حققت نتائج مالية إجيابية ومستقرة خالل فرتة الدراسة. الشركات اليت •

 إمجايل رمسلة السوقإىل  واجلدول املوايل يوضح الشركات املختارة مع تبيان القطاع الذي تنتمي إليه، وكذا نسبة رمسلتها
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 البورصة المصرية): جدول يوضح عينة الشركات المختارة في 11الجدول رقم(

 القطاع الذي تنتمي إليه )%( رسملتها رمزها الشركة
 بنوك COMBANK 11.48 البنك التجاري الدولي
 منتجات منزلية وشخصية ESTERNCOMP 5.22 الشرقية ايسترن كومباني
 بنوك NATIONALBANK 5 بنك مصر األهلي الوطني

 خدمات ومنتجات صناعية وسيارات SWAIDIELECT 5 السويدي إلكتريك
 كيماويات ABOUFIRCHIM 4.73 لألسمدة والصناعات الكيماوية أبوفير

 العقارات TALGROUP 2.85 مجموعة طلعت مصطفى القابضة
 خدمات ومنتجات صناعية وسيارات ALEXANDRIA 2.73 اإلسكندرية لتداول الحاويات

 اتصاالت EGYTELE 2.72 المصرية لالتصاالت
 باستثناء البنوك خدمات مالية KWEGY 2.46 القابضة المصرية الكويتية
 اتصاالت GLOBALTELE 2 جلوبال تيليكوم القابضة

 العقارات EMMAREGY 2.35 إعمار مصر للتنمية
 خدمات مالية باستثناء البنوك ORASCOMCONST 1.93 أوراسكوم كونستراكشن
  48.47  مجموع القيمة السوقية

 ةالمصري للبورصةعلى المعطيات المنشورة في الموقع الرسمي  المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا

 فترة الدراسة: الفرع الثاني

 من املتغريات جلميع موحدة دراسةال فرتة تكون أن هو القياسية الدراسات يف املعروفة األساسية املبادئ من

 54أي  ،2017جوان إىل  2013جانفي متدة من امللفرتة لمت االعتماد على بيانات شهرية ا، لذا و�ايته بدايتها حيث

الدراسة، كما مت احلصول على بعض  جملموعة األسواق املالية حملمن املواقع الرمسية  البيانات جتميع مت وقدشهرا. 

 . املعنيةلدول لاملؤشرات األخرى املستخدمة يف الدراسة من البنوك املركزية 

 الثاني: اإلطار القياسي المتبع في التحليل المطلب

 خالل من حناول سوف األساس هذا وعلى ،القياسي االقتصاد أدوات على التطبيقية الدراسات أغلبية تعتمد

 املتمثلة يفو  ،على أداة االقتصاد القياسي األساسية املتبعة يف حتليل هذه الدراسة التطبيقية الضوء تسليط طلبامل هذا

ألجل هذا سوف نتطرق يف  النموذج املقرتح، تقدير يف املستخدمة )البانل بيانات( املقطعية الزمنية السالسل مناذج

 طرق وكذا تقديرها يف املستخدمة األساسية والنماذج املقطعية، الزمنية السالسل بيانات تعريفإىل  هذا املطلب

 .كاملشرت  التكاملجذر الوحدة و  اختباراتإىل  إضافة بينها، فيما االختيار
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 الفرع األول: مفهوم وأهمية استخدام بيانات السالسل الزمنية المقطعية

 بيانات السالسل الزمنية المقطعيةأوال: مفهوم 

بأ�ا جمموعة من ، (Panel Data)ما يعرف ببيانات البانل  أو تعرف بيانات السالسل الزمنية املقطعية

بني السالسل الزمنية (البعد الزمين) والبيانات املقطعية (سلوك عدد من البيانات ذات بعد مزدوج، فهي جتمع 

الوحدات). مبعىن أ�ا جمموعة من املشاهدات تتكرر عند جمموعة من الوحدات يف عدة فرتات من الزمن.  أو املفردات

، (balanced panel)فإذا كانت هذه الوحدات هلا نفس عدد املشاهدات يسمى النموذج يف هذه احلالة منوذج متوازن 

إذا غابت بعض املشاهدات من بعض الوحدات يسمى النموذج يف هذه احلالة بالنموذج غري املتوازن  اأم

(unbalanced panel).)1( 

 وبالتايل يأخذ النموذج العام هلذا النوع من البيانات الصيغة الرياضية التالية:

𝑦it = β0(i𝑡) + � βj

k

j=1

 xj(it) + εit         i = 1,2,… ,N         t = 1,2,… ,T 

 حيث:

𝑦𝑖𝑡  للمشاهدة  لتابع: متثل قيمة املتغري اi  عند الفرتة الزمنيةt 

 β0(it)متثل نقطة التقاطع يف املشاهدة : i  عند الفرتة الزمنيةt وهي تظهر األثر الفردي حيث حتتوي على ،

 حد ثابت ومتغريات خاصة باألفراد.

βj : متثل قيمة ميل خط االحندار. 

xj(it) متثل قيمة املتغري املفسر :j  يف املشاهدةi  عند الفرتة الزمنيةt 

 εit:  اخلطأ يف املشاهدة  حدمتثلi  عند القرتة الزمنيةt:وهذه القيمة تشمل الفرضيتني ، 
        E(εit)=0،              و constant= var(εit)=σε

2 

 المقطعيةثانيا: أهمية استخدام بيانات السالسل الزمنية 

 )2(:يف النقاط التالية ومميزاهتا تتمثل أمهية استخدام بيانات السالسل الزمنية املقطعية 

دول ...اخل، فلكل أو  مؤسساتأو  تسمح بيانات البانل بأخذ اخلصائص املميزة للوحدات سواء كانوا أفراد •

 على للبلدان الدينية أو السياسة االجتماعية،اخلصائص  تأثريمقطع خصائص خاصة به متيزه عن املقطع األخر مثل 

 ؛البيانات املقطعيةأو   . وهذه امليزة غري متاحة عند استخدام السالسل الزمنيةاالقتصادي األداء

(1) - Bourbonnais R., Econométrie Cours et Exercices Corrigés, 9eme édition, DUNOD, Paris, 2015, p 346. 
(2) - Baltagi B. H., Econometric Analysis of Panel Data,  wiley publisher, USA, 1995, p 4-9. 
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 بعددالزمنية، هذا ما جيعلها تتمتع أو   تتضمن بيانات البانل حمتوى معلومايت أكثر مما تتيحه البيانات املقطعية •

 ؛املقّدرات دقة على إجيابيا يؤثر ما وهذا ،أفضل بكفاءة وكذلك احلرية درجات من أكرب

كما أن دراسة توفر مناذج بانل إمكانية أفضل لدراسة ديناميكية التعديل، واليت قد ال تظهر يف البيانات املقطعية،   •

ا لفقر، كما يسمح هذمثل البطالة وا احلاالت االقتصادية يف فرتات، يكون أحسن من خالل استخدام بيانات البانل

  ؛أخرىإىل  النوع من البيانات بدراسة حالة اقتصادية معينة من فرتة زمنية

 غري االختالفأو   التجانس بعدم" يسمى ما االعتبار بعني تأخذ أ�ايف  البانل بيانات استخدام أمهية تظهر •

 ؛الزمنية أو املقطعية سواء العينة مبفردات اخلاص "امللحوظ

 .(Multicollinearity)اخلطي التعدد مشكلة من التخفيف لنا سيتيح البانل معطيات استخدام إن •

 وأساليب االختيار بينها الفرع الثاني: النماذج األساسية لتحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية

التجميعي، تتمثل يف منوذج االحندار أشكال رئيسية  ثالثةتأيت مناذج بيانات السالسل الزمنية املقطعية يف 

 وحدات بني الفردية واملميزات اآلثار تقارب عند ااستعماهل يتمابتة ومنوذج التأثريات العشوائية، منوذج التأثريات الث

 لذا سوف نأيت لشرح هذه النماذج الثالثة، مث نقوم بذكر أساليب االختيار بينها يف اآليت: الدراسة،

 أوال: نماذج السالسل الزمنية المقطعية 

حيث تكون فيه مجيع املعامالت  البانلبسط مناذج بيانات أيعترب هذا النموذج من نموذج االنحدار التجميعي:  -1

0(i)β و jβ هو ممثل بالصيغة بالتايل فو  ، ( يهمل أي تأثري للزمن ) بالنسبة لكل الوحداتو ، ثابتة جلميع الفرتات الزمنية

 . )1(الرياضية التالية

𝑦it = β0 + � βj

k

j=1

 xj(it) + εit         i = 1,2,… ,N         t = 1,2,… ,T 

وجود تغاير  الدراسة معحمل  وحداتنات حدود اخلطأ العشوائي بني التباييفرتض يف هذا النموذج جتانس 

ويفرتض يف هذا النموذج أيضا ثبات معامالت احلد الثابت ومعامالت امليل لكل   وحدات.قدره صفر بني هذه ال

نه يفي بكل االفرتاضات املعيارية لنموذج االحندار اخلطي أويفرتض يف هذا النموذج كذلك  الزمن.وعرب  وحدات،ال

بعد  ).OLSن النموذج حمل العرض يتم تقديره بواسطة طريقة املربعات الصغرى العادية (إبالتايل فو  ،متعدد املتغريات

 .270، ص 2012بغداد، ، اجمللة العراقية للعلوم االحصائية، "إختيار النموذج يف مناذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية"زكريا حيىي اجلمال،  - )1(
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 ، من أول جمموعة بيانات مقطعية وهكذابدءا  فسرةاملتغريات املأو   املتغريو  تابعتغري الباملاخلاصة القيم ن ترتب أ

 )T×N .()1حبجم مشاهدات مقداره (و 

يف منوذج التأثريات الثابتة يكون اهلدف هو معرفة سلوك كل جمموعة بيانات مقطعية على : نموذج التأثيرات الثابتة 

ثابتة لكل جمموعة  jβ امليلأخرى مع بقاء معامالت إىل  تتفاوت من جمموعة 0β من خالل جعل معلمة القطع ةحد

وعليه فان منوذج التأثريات  )2(.بيانات مقطعية ( أي سوف نتعامل مع حالة عدم التجانس يف التباين بني اجملاميع )

 :)3(الثابتة يكون بالصيغة اآلتية 

𝑦it = β0(i) + � βj

k

j=1

 xj(it) + εit         i = 1,2,… ,N         t = 1,2,… ,T 

var(εit)=σε ، وE(εit)=0حيث أن 
لكل جمموعة بيانات مقطعية  0βن املعلمة أ. يقصد مبصطلح التأثريات الثابتة ب2

ولغرض تقدير معلمات هذا النموذج  وإمنا يكون التغري فقط يف جماميع البيانات املقطعية. ،ال تتغري خالل الزمن

لكي يتم جتنب التعددية اخلطية التامة، مث تستخدم طريقة املربعات  (N-1)تستخدم عادة متغريات ومهية بعدد 

 .∗(LSDV)يطلق على منوذج التأثريات الثابتة منوذج املربعات الصغرى للمتغريات الومهية  الصغرى العادية.

 نموذج التأثيرات العشوائية:

يف منوذج ، وذج التأثريات الثابتةمنوذج التأثريات العشوائية مناسبا للتقدير يف حالة وجود خلل يف شروط من يعترب

 : أي uكمتغري عشوائي له معدل مقداره   β(i)0التأثريات العشوائية سوف يعامل معامل القطع 

0(i) = u + vi             i = 1,2,………………,N β 

 حنصل على منوذج التأثريات العشوائية و بالشكل األيت : معامل القطع يف النموذج العام لبيانات البانل وبتعويض 

𝑦it = u + � βj

k

j=1

 xj(it) + 𝑣𝑖 + εit         i = 1,2,… ,N         t = 1,2,… ,T 

امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف إىل  ، حبث مقدم"أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي يف الدول العربية"جمدي الشورجبي،  -)1(
 .  16-15، ص 2011منظمات األعمال العربية، جامعة الشلف، ديسمرب 

.271زكريا حيىي اجلمال، مرجع سابق، ص  - (2)  
.رجع السابقامل - (3)  

∗ Least Squares Dummy Variable model. 
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من أجل تقدير معلمات منوذج التأثريات العشوائية بشكل صحيح عادة ما تستخدم طريقة املربعات الصغرى 

 .(GLS)املعممة 

 السالسل الزمنية المقطعيةبيانات أساليب اختيار النموذج المالئم لثانيا: 

: ما هو النموذج األكثر طرح السؤال األيتجيعلنا نوجود ثالثة مناذج رئيسية من مناذج البيانات الطولية  إن

األول : أسلوب االختيار  ،تساءل سوف نقوم بعرض أسلوبنيالهذا  علىمالئمة لبيانات دراسة ما ؟ لغرض اإلجابة 

ومنوذج والثاين هو أسلوب االختيار بني منوذج التأثريات الثابتة  ،عي ومنوذج التأثريات الثابتةيبني منوذج االحندار التجم

 العشوائية .التأثريات 

املقيد وبالصيغة  F ختباراعي ومنوذج التأثريات الثابتة نستخدم يلغرض االختيار بني منوذج االحندار التجم

 )1(اآلتية:

(R22 – R12)/m 
F = 

) (1- R22)/(T-m 

R2على عدد الوحدات وعدد املشاهدات على التوايل. يف حني يعرب كل من  Tو m  حيث يعرب كل من
 و 2

R12وخنترب الفرضيتني: .معامل التحديد يف النموذج الثاين والنموذج األول على التوايل على 

H0  : التجميعي حندارمنوذج اإلنقبل     ، 
 .التأثريات الثابتةمنوذج نقبل :  HA ضد:

 P-value(أو كانت قيمة     اجلدوليةF تساوي قيمة أو   احملسوبة يف املعادلة السابقة أكرب Fفإذا كانت قيمة 

(مبعىن  منوذج التأثريات الثابتة هو النموذج املالئم لبيانات الدراسة ) عندئذ نقول أن0.05تساوي أو   أقل من

أكرب من  P-valueأقل من القيمة اجلدولية (أو كانت قيمة  F) أما إذا كانت القيمة احملسوبة لـ H0نرفض الفرضية 

 .H0 ) فهنا نقبل الفرضية 0.05

اختيار منوذج التأثريات الثابتة بوصفه منوذجا مالئما نقوم باالختيار بينه وبني منوذج التأثريات العشوائية إذا مت 

 وذج مناختبارا من أجل االختيار بني   Hausman(1978)، ويف هذا الصدد قدم لتحديد النموذج النهائي املالئم

، جملة "-دراسة قياسية باستخدام البيانات املقطعية الزمنية–حمددات الطلب على النقود يف كل من اجلزائر، املغرب وتونس "محودي حاج صحراوي ، راضية وادة ،  - )1(
 .108، ص 2015، 06الدراسات املالية واحملاسبية، جامعة الوادي، العدد 
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أي من أجل حتديد أي من النموذجني ينبغي اختياره  (REM)∗∗ومنوذج اآلثار العشوائية  (FEM)∗اآلثار الثابتة 

. وبالتايل فإن القيمة احملسوبة إلحصائية  χ2يتم استخدام اختبار  Hausmanواستخدامه يف التحليل. ولتطبيق اختبار 

χ2  الختبارHausman :1(ميكن احلصول عليها بواسطة املعادلة التالية(  

𝐻 =  �𝛽𝐹𝐸𝑀� −  𝛽𝑅𝐸𝑀� ��𝑉𝐴𝑅�𝛽𝐹𝐸𝑀� � − 𝑉𝐴𝑅�𝛽𝑅𝐸𝑀� ��
−1

�𝛽𝐹𝐸𝑀� − 𝛽𝑅𝐸𝑀� �  

 وتكون فرضية العدم هلذا االختبار بالشكل التايل:
H0  :ةعشوائيالتأثريات ال نقبل منوذج . 

 .ثابتةالتأثريات المنوذج نقبل :   HA ضد:
يتم قبول  χ2ومن مث فإذا كانت القيمة احملسوبة إلحصائية االختبار أكرب من القيمة اجلدولية إلحصائية 

ئلة بأن منوذج التأثريات الثابتة هو األحسن، لذلك ينبغي اختياره واستخدامه يف التحليل. كذلك افرضية العدم الق

فإن النموذج املالئم الذي ينبغي اختياره هو منوذج التأثريات  0.05إلحصائية االختبار أقل من  Pإذا كانت قيمة 

يتم رفض  χ2سوبة إلحصائية االختبار أقل من القيمة اجلدولية إلحصائية فإذا كانت القيمة احملالثابتة، والعكس 

 Pفرضية العدم وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن منوذج التأثريات العشوائية هو األفضل. كذلك إذا كانت قيمة 

 ات العشوائية.فإن النموذج املالئم الذي ينبغي اختياره هو منوذج التأثري  0.05إلحصائية االختبار أكرب من 

 حدة وعالقات التكامل المتزامن لبيانات السالسل الزمنية المقطعيةجذر الو  اختباراتالفرع الثالث: 

حل بناء منوذج  ستقرارية وعالقات التكامل املتزامن على بيانات البانل إحدى أهم مراإليعترب اختبار ا

بسبب وجود اجتاه زمين  ،سوف يعطينا تقديرات خاطئة  ، ذلك أن وجود جذر الوحدة يف املعطياتاالقتصاد القياسي

 وجود احندار زائف بني متغريات منوذج االحندار.  يف البيانات مما يسفر عن

 يانات السالسل الزمنية المقطعيةدراسة استقرارية ب -أوال 

الدراسات التطبيقية اليت تستخدم السالسل الزمنية أن هذه السالسل مستقرة، وصفة االستقرار  رتض كلتف

 )2(يف السلسلة تتحدد ببعض اخلصائص اإلحصائية املتمثلة يف:

 ؛ثبات متوسط القيم عرب الزمن •

 ؛ثبات التباين عرب الزمن •

∗ Fixed Effect Model. 
∗∗ Random Effect Model. 
(1) - Bourbonnais R., Op.Cit., p 358. 

 .648، ص 2005عبد القادر حممد عبد القادر عطية، احلديث يف االقتصاد القياسي بني النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  - )2(
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التغاير بني أي قيمتني لنفس املتغري معتمدا على الفجوة الزمنية بني القيمتني وليس على القيمة الفعلية  أن يكون •

  .للزمن الذي حنسب عنده التغاير

ويف حالة غياب صفة االستقرار فإن االحندار الذي حنصل عليه بني متغريات السلسلة الزمنية غالبا ما يكون 

(قريب من  R2يف النموذج املتمثلة يف كرب معامل التحديد  اإلحصائيةعض املؤشرات زائفا، ويستدل عليه من خالل ب

، مع وجود ارتباط ذايت يظهر جلميع املقدرات) t>2وزيادة املعنوية اإلحصائية للمعلمات املقدرة بدرجة كبرية (الواحد) 

ما يوجد هبا عامل االجتاه الذي يعكس أن البيانات الزمنية غالبا إىل  ويرجع هذا .DWديربن واتسون  ؤشريف قيمة م

 .ظروفا معينة تؤثر على مجيع املتغريات فتجعلها تتغري يف نفس االجتاه على الرغم من عدم وجود عالقة تربط بينها

يوجد هناك العديد من االختبارات اليت تستخدم الختبار صفة االستقرار يف السلسلة الزمنية أمهها على 

وفيما يلي ، طورت هذه االختبارات لتتالئم مع بيانات السالسل الزمنية املقطعية. لوحدةاإلطالق اختبارات جذر ا

 )1(واملتمثلة يف: شرح بعض االختبارات واليت تعترب األكثر شيوعا واستخداما

من اختبارات جذر الوحدة يف ، وينبثق 2002طور هذا االختبار سنة  :Levin, Lin and Chu (LLC) ختبارإ -1

مناذج  03ومن أجل إجراء هذا االختبار مت وضع  .∗)ADF( طورامل Dickey-Fullerالسالسل الزمنية من نوع 

 الختبار وجود جذر الوحدة:

 وهو معطى باملعادلة: ال حيتوي على حد ثابت وال على اجتاه زمين النموذج األول:

∆𝑦it = ρyit−1 + εit  

 حيتوي على حد ثابت وال حيتوي على اجتاه زمين وهو معطى باملعادلة: النموذج الثاني:

∆𝑦it = α𝑖 + ρyit−1 + εit  

 حيتوي على حد ثابت و على اجتاه زمين وهو معطى باملعادلة: :لثالنموذج الثا

∆𝑦it = α𝑖 + β𝑖𝑡 + ρyit−1 + εit  

 بصفة خمتصرة هذه النماذج الثالثة ختترب الفرضيتني:

H0  :ρ =     مبعىن بيانات البانل حتتوي على جدر الوحدة      0

(1) - Baltagi B. H., Op.Cit, p 240-247. 
∗ Augmented Dickey Fuller. 
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HA  :ρ :ضد <  مبعىن بيانات البانل ال حتتوي على جدر الوحدة    0

 2002، 1997يف السنوات ( ,Pesaran and Shin Im قدم كل من : )(Im Pesaran and shin IPSختبار  إ -2

فردية ودون اجتاه عام واملطابق هو منوذج بآثار  االختبار من خالل هذاإن النموذج املقدم  ،) هذا االختبار 2003،  

 غياب ارتباط بني البواقي، ويكتب بالصيغة التالية: مع  LLCنموذج ل

∆𝑦it = α𝑖 + ρyit−1 + � βij∆yit−j +
pt

𝑗=1

εit 

حالتني إىل  ، يف حني جزأ الفرضية البديلةLLCإن هذا االختبار أبقى على فرضية العدم كما يف اختبار 

  باختالف جذر االحندار الذايت.تسمح 

إال أنه ال حيتوي على حد ثابت،  LLC، وهو يتشابه مع اختبار 2000: ظهر هذا االختبار سنة   Breitungإختبار 

حيث يستخدم التغري يف الزمن احلايل مع التغري يف الزمن للفرتة السابقة من أجل احلصول على البواقي، يسمح هذا 

 االختبار باختبار الفرضيتني:

H0 :   بيانات البانل حتتوي على جدر الوحدة     

 ال حتتوي على جدر الوحدة بيانات البانل:  HA:    ضد

 : شتركاختبار التكامل الم –ثانيا 

إىل  أكثر، حبيث تؤدي التقلبات يف إحدامها أو التكامل املشرتك بأنه تصاحب بني سلسلتني زمنيتني يعرف 

يعين أن بيانات السالسل الزمنية  إلغاء التقلبات يف األخرى، بطريقة جتعل النسبة بني قيمتيهما ثابتة عرب الزمن. هذا

على حدة، ولكنها تكون مستقرة كمجموعة، ومثل هذه العالقة الطويلة سلسلة قد تكون غري مستقرة إذا أخذت كل 

بني جمموعة املتغريات تكون مفيدة يف التنبؤ باملتغري التابع بداللة جمموعة من املتغريات املستقلة. وبالتايل فإن التكامل 

ن يتصفان خباصية التكامل املشرتك فإن يو التعبري اإلحصائي لعالقة التوازن طويلة األجل، فلو أن هناك متغري املشرتك ه

العالقة بينهما تكون متجهة لوضع التوازن يف األجل الطويل، بالرغم من إمكانية وجود احنراف عن هذا االجتاه يف 

  )1(األجل القصري.

 .671-670عبد القادر حممد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص  - )1(
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يف فئتني، حبيث تقوم األوىل على اختبارات التكامل املتزامن  بانلتصنف أدبيات التكامل املتزامن ملعطيات ال

 تباراتخاالميكن هلذه   وكيف عدم االستقرار حالةلرتبة مصفوفة التكامل املتزامن،  Engle and Granger (1987)لـ 

حتديد املتغريات اليت بإمكا�ا التأثري يف تطور املتغري التابع، فإذا كانت العالقة حتتوي على متغريات غري مستقرة نقوم 

أكثر من معلمات النموذج لذلك ال بد من مراعاة وجود عالقة تكامل أو   باالستدالل اإلحصائي على واحد

بتعريف  Ng and Bai )2004(و  Kao) 1999(، Pedroni) 1997-1995متزامن، ويف هذا اجملال قام كل من (

اليت تعترب أكثر تطورا و عالقات التكامل املتزامن على أ�ا اختبار فرضية جذر الوحدة لبواقي التكامل. أما الفئة الثانية 

كل من هي مقدمة يف أعمال  و  .أين تكون رتبة التكامل املتزامن غري معروفة Johansen) 1991(من قبل فهي املقدمة 

Larsson and Al (2001) ،Groen and Kleibergen (2003) ، وBreitung (2005) .)1( ومن هذا املنطلق سوف

 .Johansenار بواخت Pedroniنقوم بعرض أهم اختبارات التكامل املتزامن األكثر شيوعا واملتمثلة يف اختبار 

 ،2004، 1999، 1995قام هبا خالل سنوات يف عدة دراسات و أحباث  Pedroni يقرتح :Pedroni اختبار -1

شرتك، حيث يستدعي تطبيقها تقديرا مسبقا للعالقة على املدى الطويل اختبارات للكشف وإثبات فرضية التكامل امل

  وتصاغ فرضياته على النحو التايل:

H0 :   بيانات البانل ال يوجد هبا تكامل مشرتك    

 تكامل مشرتك.يوجد هبا بيانات البانل :  HA ضد: 

 . تقبل بناءا على نتائج أغلبية االختباراتأو   ترفض فرضية العدمو 

 Kleibergen and كذلك و  Larsson, Lyhagen and Lothren (2001) يقرتح كل من :Johansenاختبار  -2

Groen(2003)  عمال اليت قدمها األجمموعة من االختبارات تعترب أكثر تعقيدا، هذه االختبارات قائمة على أساس

Johansen (1991-1995)  ساب املقدراتاإلمكان األعظم حل طريقةاستخدام مع.  

 

 

 

 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، -دراسة قياسية باستخدام بيانات البانل–شهيناز بدراوي ، تأثري أنظمة سعر الصرف على النمو االقتصادي يف الدول النامية  - )1(
 .228، ص 2015جامعة تلمسان، 
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 المبحث الثاني: تقدير النموذج وعرض النتائج

 عرض النموذج املقرتح، وكذا التعريف اإلجرائي ملتغرياته يف مطلب، مث نأيتإىل  هذا املبحثسوف نتطرق يف 

 الدراسة. املالية حملتقدير هذا النموذج يف جمموعة األسواق إىل 

 نموذج الدراسة والتعريفات اإلجرائية لمتغيراته المطلب األول: 

يشملها، وكذلك عرض املتغريات اليت  سوف نتطرق من خالل هذا املطلب تقدمي النموذج املقرتح، مع تعريف 

 إجراءات حساب هذه املتغريات.

 األول: نموذج الدراسة الفرع

إىل  تغرياتإضافة بعض امل تصحة الفرضيات املوافقة هلا مت واختبارمن أجل اإلجابة على إشكالية البحث 

املخاطر املنتظمة اليت إىل  اليت متثل خماطر خاصة باألسهم يف حد ذاهتاو  منوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي،

 هذه املتغريات هي:ممثلة بعالوة خماطر السوق،  الرأمساليةتسعري األصول يقدرها منوذج 

لعائد الذي حيققه لمؤشر  والذي هو عبارة عن PRIيف عالوة خماطر السهم  هذا املتغري يتمثل المتغير التابع: -1

 السهم كثمن للمخاطر اليت يتحملها، وميثل الفرق بني العائد الفعلي للسهم، والعائد اخلايل من املخاطرة.

 وتتمثل يف المتغيرات المفسرة: -2

PRM : ،وهو يعرب عن املخاطر العامة اليت تتعرض هلا كل األسهم يف السوق املايل، متمثلة بــــ خطر سعر الفائدة

غري ذلك من املخاطر املنتظمة واليت إىل  ،القانوين، اخلطر السياسي االستقرارخطر اخنفاض القوة الشرائية، خطر عدم 

. وتقاس هذه املخاطر بعائد السوق (ممثل باملؤشر العام ألسعار يف اجلانب النظري من هذه الدراسةتطرقنا هلا 

العائد اخلايل من املخاطرة، وهذا كما جاء به منوذج تسعري األصول الرأمسالية ومجيع الدراسات التالية  ناقصسهم) األ

ر السوق وخماطر األصل املايل حيث أنه كلما ارتفعت بني خماط طرديةوجود عالقة إىل  ، تشري النظرية االقتصاديةله

 خماطر السوق زادت خماطر األصول املالية داخل هذا السوق.

EPS:  وهو  عادي. النصيب املخصص من أرباح الشركة لكل سهم  ددحيرحبية السهم العادي حيث  ميثلهذا املتغري 

 لكونه عند اختاذ قراراهتم املتعلقة باالستثمار يف سهم معني،من أهم املتغريات اليت يأخذها املستثمرين بعني االعتبار 
أنه كلما زاد إىل  وتشري النظرية االقتصادية.  تعظيمهاإىل  واليت يسعى كل مستثمر مرتبط باألرباح اليت حتققها الشركة

عوائدها فإن هذا املتغري نصيب السهم من األرباح كلما ارتفعت قيمته، ومبا أن األسواق املالية العربية تتميز باخنفاض 

  سوف يكون مناسبا للتعبري عن هذه اخلاصية.
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الدرسة تكون  حملاألسواق  جمموعةنذكر يف هذا املقام أنه نتيجة أن البيانات املنشورة حول هذا املتغري يف 

احلال يف سوق  أشهر كما هو ثالثةاألرباح، فعلى أحسن تقدير يكون نشر هذا املتغري كل عن عالن اإلحسب تاريخ 

ا جيعل السلسلة اإلحصائية غري مستقرة يف مجيع مم موعة،اجملأسواق ، ويتم نشره سنويا يف باقي األسهم السعودي

هذا ما جعلنا نستخدم مؤشر آخر للتعبري عن رحبية السهم ينوب عن املؤشر األول وهو ريع السهم  ،املستويات

(Dividend Yield) املؤشرهذا ة /القيمة السوقية للسهم حيث أن النقدية املوزع، وهو حصة السهم من األرباح 

 تتوفر فيه بيانات شهرية.

BP:  قيمته القيمة الدفرتية، حيث يقيس سعر السهم السوقي بالنسبة لإىل  القيمة السوقية يتمثل بنسبةهذا املتغري

من صايف حقوق  يةاملستثمر لقاء حصوله على وحدة نقد املبلغ الذي يدفعهإىل  الدفرتية، وبالتايل فهو يشري

أكرب من واحد فهذا يعين أن أداء الشركة جيد حبسب تقييم املستثمرين يف السوق املسامهني، إذا كانت هذه النسبة 

ذلك  املالية، وكلما ارتفعت هذه النسبة كان أداء الشركة أفضل، إال أنه ال جيب أن ترتفع هذه النسبة كثريا وإال دل

ال كان إ، كما ال جيب أن تتذبذب كثريا بارتفاعات واخنفاضات غري مربرة، و وجود مغاالة يف تقييم سعر السهم على

استخدمت هذه النسبة يف العديد من الدراسات اليت  ذلك مؤشرا سلبيا يعكس كثرة املضاربات للسهم املعين.

قدرة هذا إىل  متعددة العوامل، وخلصت Fama & Frenchرأسها دراسة  ىاستهدفت تقييم األصول املالية، وعل

املتغري على تفسري قيمة األسهم. لذا قررنا إدراجه يف النموذج املقرتح من أجل اختبار قدرته يف تفسري قيمة األسهم يف 

 قيمتها بتذبذب أسعار أسهمها نسبة إىلتتميز  ، خاصة أن األسواق املالية العربيةحمل الدراسة املالية جمموعة األسواق

   اليت متيز جل األسواق املالية العربية. أفضل املعايري للتعبري عن هذه اخلاصية هذا املؤشرويعترب الدفرتية، 

PER: رحبيته، يقيس هذا املؤشر السعر الذي يكون إىل  نسبة سعر السهمأو  هذا املتغري يعرف مبضاعف الرحبية

تقييم األسهم وعليه فإنه يعترب من املتغريات املهمة عند  ربح للسهم، وحدة نقديةاملستثمر مستعدا لدفعه لكل 

االنكماش  أو التضخم مستوىإذ يستخدم لتقييم  ،من قبل املستثمرين له أمهية كبريةإن هذا املؤشر واألسواق. 

مضاعف رحبية سهم  رتفعوتشري النظرية االقتصادية بأنه كلما ا .مقارنة برحبيتها احلادث يف األسعار السوقية للسهم

(على اعتبار أن  معني عن النسبة املعيارية للسوق، كلما كان ذلك دليال على احتمال هبوط حاد يف سعر السهم

مقارنة مع النسبة املعيارية فهذا يدل على ، أما يف حالة اخنفاض هذا املؤشر السعر مرتفع مقارنة باألرباح احملققة)

ووفقا  الشركة حتقق أرباحا). أن(على اعتبار أن السعر منخفض على الرغم من  احتمال ارتفاع سعر السهم يف السوق

، بداللة العوائد احملققة رحبيته تعترب مؤشر لتقلبات األسعار السوقية لألسهمإىل  هلذا املضمون فإن نسبة سعر السهم

جانب املتغريات إىل  جناه يف هذا النموذج، لذا أدر واليت تعترب من املخاطر املميزة لالستثمار يف األسواق املالية العربية
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املدرجة يف جمموعة األسواق املالية العربية  سهمقيمة األالتغري يف سالفة الذكر من أجل اختبار مدى قدرته على تفسري 

 حمل الدراسة. 

LIQ بصفة إن معدل دوران األسهم يستهدف سيولة السهم، معربا عنها مبعدل دوران السهم،  ميثل: هذا املتغري

ويقصد بالسيولة يف هذه احلالة توافر أوامر الشراء  .سهم ما دون اآلخرأو   أساسية قياس درجة سيولة سوق مايل ما

نقدية بسرعة وبأقل تكلفة إىل  يف مجيع أيام التداول، مبعىن آخر إمكانية حتويل السهم أو والبيع يف معظم أيام التداول

للمستثمرين  يتيح فرصا مما السهم ارتفعت سيولته دورانوكلما زادت معدالت  .وبسعر يقارب آخر سعر للتداول

ن أ. ومبا من هذا السهم مىت أرادوا، وبالتايل تقلص عامل املخاطرة على االستثمار يف السهم روجللدخول واخل

هذه األسواق، اقرتحنا أن  اخنفاض سيولة األسواق املالية العربية تعد من املخاطر الرئيسية اليت يتعرض هلا املستثمر يف

قيمة تغريات خماطر السوق يف النموذج املقرتح من أجل اختبار ما إذا كان عامل مفسر لإىل  ندرج هذا العامل بإضافته

معدل الدوران املستخدم يف هذه الدراسة حمسوب من خالل ن أم ال. نشري هنا أ أسواق اجملموعة املدروسة سهماأل

إمجايل عدد األسهم املكتتب فيها واملصدرة من إىل  منسوبة شهرعدد األسهم املتداولة لشركة ما خالل فرتة قسمة 

 نفس الشهر.الشركة خالل  نفسجانب 

 وبذلك يصبح النموذج املقرتح كاآليت: 

PRIit=β0 +β1 PRMmt +β2 EPSit + β3 BPit + β4 PER it + β5 LIQit + εit 

 الثاني: التعريفات اإلجرائية لمتغيرات النموذج: الفرع

بتعريف نظري ملتغريات النموذج املقرتح، مع شرح العالقة اليت تربط  قمنا يف الفرع األول من هذا املطلب 

التعريف اإلجرائي إىل  املتغريات املستقلة مع املتغري التابع حسب ما جاءت به النظرية االقتصادية. نأيت يف هذا الفرع

  وذلك كما يلي: راسة، بإظهار كيفية حساب كل متغري قمنا بدراسته.ملتغريات الد

PRIit :عبارة عن عالوة خماطر السهم i  يف الفرتة يف الفرتةt :وهو املتغري التابع يف النموذج حيث 

PRIit = (Rit-Rft) 

Rit :  ميثل معدل العائد على السهمi  يف الفرتةt :ومت حسابه كما يلي 

𝑅𝑖𝑡 =  𝑃𝑖𝑡−𝑃𝑖𝑡−1
𝑃𝑖𝑡−1
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 حيث أن:

             Pit : سعر االقفال للسهم متثلi يف الفرتة t 

Pit-1                    : سعر االقفال للسهم متثلi يف الفرتة t-1 

 Rft: حيث تعرف على أ�ا  ، استخدمنا معدل العائد على السندات احلكوميةميثل معدل العائد اخلايل من املخاطرة

أدىن مستوى من  وفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابلت حبيثأداة دين تلجأ إليها احلكومات لتمويل مشاريعها 

. وخيتلف معدل العائد حسب املدة الزمنية وقيمة السند ومدى نفوذ احلكومة على املؤسسات العامة والبنوك املخاطرة

، تصدر املؤسسات النقدية لكل دولة عدة أنواع من السندات احلكومية  ويف دراستنا التجارية وتوافر التمويل لديها

 وذلك كما يلي:  سوق من أسواق العينةلكل  للتعبري عن العائد اخلايل من املخاطرة هذه اخرتنا نوعا 

عائد أذونات ساما الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي  معدل مت استخدام :سوق األسهم السعودي

 .شهرا 12 استحقاقلفرتة 

الصادرة عن مصرف قطر على أذونات اخلزينة القطرية  العائد معدل مت استخدام: سوق قطر لألوراق المالية

 أشهر. 06املركزي لفرتة استحقاق 

الصادرة عن  على سندات التنمية احلكوميةمت استخدام معدل العائد : لألوراق المالية البحرين سوق

 .شهرا 12لفرتة استحقاق  مصرف البحرين املركزي

اخلزينة الصادرة عن البنك املركزي  مت استخدام معدل العائد على سندات: سوق األردن لألوراق المالية

 أشهر. 06األردين لفرتة استحقاق 

ستخدام معدل العائد على أذون اخلزانة املصرية الصادرة عن البنك املركزي املصري مت ا :يةمصر البورصة ال

 أشهر. 09لفرتة استحقاق 

0β: .متثل احلد الثابت يف النموذج 

PRMmt: يف النموذج حيث:  فسرةميثل عالوة خماطر السوق وهو واحد من املتغريات املPRMmt = Rmt – Rft  

 Rmt:  األرقام القياسية  ي، حيث تعتربما يعرف بالرقم القياس أو السوقميثل معدل عائد السوق، عربنا عنه مبؤشر

من أهم املؤشرات يف األسواق املالية اليت تدل على مستويات أسعار األسهم وحتديد االجتاه العام لألسعار، وتستخدم 
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اخرتنا  حسب كل سوقو  ..تطرأ على أسعار األسهم خالل فرتة معينة مقارنة مع فرتة أخرى اليتلقياس التغريات 

 املؤشرات التالية:

السعودية  األسهم هو املؤشر العام لسوق م و مت اختيار مؤشر تداول مجيع األسه: سوق األسهم السعودي

م كافة يف القيمة السوقية ألسه ، وهو مقياس يبني التغري∗ )TASI(ومؤشر األسهم احمللية، ويطلق علية أيضًا 

قياس تغريات وحتركات سوق األسهم، ماألسهم السعودي، حيث يعترب مؤشر تاسي  الشركات املتداولة يف سوق

 يعتمد مؤشر تاسي على عاملني:. القومي االقتصاد فهو يعكس أداءوبالتايل 

 ؛دجمها أو عدد األسهم اليت يتم إصدارها وهي حمددة وثابتة بشكل عام، وتتغري إذا مت خفض عدد األسهم •

 سعر األسهم يف السوق، ويتغري أثناء فرتات التداول.  •

مت اختيار مؤشر مجيع األسهم املتداولة يف بورصة قطر للتعبري عن عائد السوق، : سوق قطر لألوراق المالية

أي نسبة عدد األسهم اليت  % 1أسهم مجيع الشركات املدرجة ذات معدل الدوران أعلى من  هذا املؤشر يغطي حيث

  .األسهم مبثابة حمدد معياري كلي للسوق آخر خالل السنة. وسيكون مؤشر مجيعإىل  انتقلت من ملكية شخص

هذا  يغطي حيثمت اختيار مؤشر البحرين العام للتعبري عن عائد السوق،  :سوق البحرين لألوراق المالية

م كافة الشركات يف القيمة السوقية ألسه التغري هذا املؤشر يبني يف السوق، أسهم مجيع الشركات املدرجة املؤشر

 املايل البحريين، وبالتايل فهو يعطي أحسن متثيل ألداء هذا السوق. سوقالاملتداولة يف 

مت احتساب هذا ، الرقم القياسي املرجح باألسهم احلرة للتداولمت استخدام : سوق األردن لألوراق المالية

يف الشركات وليس بعدد األسهم  Free Float املتاحة للتداولالرقم من خالل الرتجيح بالقيمة السوقية لألسهم احلرة 

دولية اليت تقوم باحتساب أرقام الكلي املدرج لكل شركة. وهذا األسلوب معتمد من قبل عدد كبري من املؤسسات ال

حيث يعطي متثيل أفضل لتحركات أسعار األسهم يف السوق وخيفف حدة تأثري الشركات  .قياسية ملعظم دول العامل

 .حبيث خيفض ثقلهاذات القيمة السوقية العالية 

للتعبري عن عائد السوق املصري، والذي يضم أعلى  EGX30مت استخدام مؤشر : البورصة المصرية

أشهر ويكون ذلك  06شركة من حيث السيولة والنشاط، وتقوم إدارة البورصة بتعديل الشركات املدرجة به كل فرتة 30

مؤشرات أخرى  وإدراجها يفبإضافة عدد من الشركات مل تكن موجودة يف املؤشر، وإخراج عدد مقابل من الشركات 

مجايل األسهم إإىل  برأس املال السوقي ويتم تعديله بنسبة األسهم احلرة EGX30يف السوق. يتم ترجيح مؤشر 

∗  Tadawul  All  Share  Index 
                                                           

https://trading-secrets.guru/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/540-%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85
https://trading-secrets.guru/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/563-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://trading-secrets.guru/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/563-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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للشركة املقيدة بعدد األسهم املقيدة هلذه الشركة مضروبا يف سعر املتضمنة فيه وحيسب رأس املال السوقي املعدل 

كحد أدىن لكي يتم   % 15سهم احلرة. وجيب أن ال تقل نسبة التداول احلر للشركة عن إقفاهلا مضروبا يف نسبة األ

لنشط، إدراجها يف املؤشر، مما يضمن ملشاركي السوق أن مكونات املؤشر تعرب بصدق عن الشركات ذات التداول ا

 املصرية. بورصةوأن املؤشر يعد مقياسا جيدا وموثوقا به لل

 كما يلي:  العائد عليها  وقمنا حبساب 

𝑅𝑚𝑡 =  𝑉𝑚𝑡−𝑉𝑚𝑡−1
𝑉𝑚𝑡−1

  

 حيث أن:

             Vmt :متثل قيمة املؤشر يف الفرتة t 

Vmt-1                    :متثل قيمة املؤشر يف الفرتة t-1 

LIQit:  سيولة سهم الشركةi  يف الفرتةt .ن وحتسب بقسمة عدد األسهم املتداولة على عدد األسهم املصدرة 

BPit: متثل القيمة السوقية على القيمة الدفرتية للشركة  i  يف الفرتةt. 

EPSit:  السهم العادي  ريعميثلi  يف الفرتةt. 

εit:  يتغري بشكل عشوائي نتيجة عوامل أخرى مل يتضمنها اخلطأ العشوائي، وميثل ذلك اجلزء من العائد الذي

 النموذج.

 الدراسة محلسواق مجموعة األ: اختبار النموذج المقترح على المطلب الثاني

موعة على حدة، من أجل اكتشاف النموذج سوف نقوم باختبار النموذج املقرتح يف كل سوق من أسواق اجمل 

 املالئم لكل سوق يف الفروع التالية

 النموذج في سوق األسهم السعودي اختبارالفرع األول: 

نقوم باختبار استقرارية كل املتغريات اليت تدخل يف قبل اختبار النموذج يف سوق األسهم السعودي، جيب أن  

 .جل تفادي مشكلة االرتباط الزائف بني السالسل الزمنيةأمن وهذا  قبل الشروع يف حتليلها النموذج
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 استقرارية السلسلة الزمنيةاختبار  أوال:

نقوم باختبار استقرارية املتغريات اليت تدخل يف النموذج من خالل جمموعة من االختبارات، تعرف باختبارات 

مت  وقد بتوفري نتائج هذه االختبارات مباشرة EVIEWS 9جذر الوحدة كما سبقت االشارة إليها حيث يقوم برنامج 

 :شيوعا ومها االختبارين األكثراالعتماد على 

• ADF fisher χ² (ADF)  
• Phillips Perron fisher χ² (PP) 

اليت تنص على وجود جذر الوحدة أي أن السلسلة غري مستقرة، ضد الفرضية  H0الفرضية هذين االختبارين خيتربان 

اليت تفرتض أن السلسلة تتميز باالستقرار. واجلدول املوايل يبني نتائج هذه االختبارات بالنسبة لكل متغري  HAالبديلة 

 من متغريات الدراسة.

 في سوق األسهم السعودي ): اختبار استقرارية متغيرات النموذج12الجدول رقم(

 االختبارات 

 المتغيرات

 
P Value 

PP ADF 

0.0000 0.0000 PRI 

0.0000 0.0000 PRM 

0.0000 0.0000 EPS 

0.0441 0.0437 BP 

0.0081 0.0080 PER 

0.0005 0.0000 LIQ 

 )06إلى  01((صورة عن المخرجات موجودة في المالحق من EVIEWS 09 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج

 I(0)عند املستوى  (PRI, PRM, EPS, BP, PER, LIQ)لمتغريات ل P-Valueقيمة  نالحظ من اجلدول أعاله أن

 هذه املتغريات تعترب مستقرة عند املستوى.وبالتايل ف  %5هي أقل من 

 

 



 العر�يةاملالية دراسة قياسية من أجل تقدير نموذج لتقييم ألاصول املالية �� ألاسواق                       الفصل الرا�ع

174 

 حساب مقدرات النموذج ثانيا:

مبا أننا نتعامل مع بيانات يف شكل سالسل زمنية مقطعية فإننا سنقوم حبساب مقدرات ثالث مناذج لنقوم باالختيار  

 فيما بينها نقدمها فيما يلي:

ثابتة عرب  iβو  0β تكون مجيع املعامالت كما ذكرنا سابقا ففي هذا النموذج نموذج االنحدار التجميعي: -1

فيصبح عدد املشاهدات  ،وتستخدم طريقة املربعات الصغرى العادية يف تقدير معلمات النموذج الزمن وعرب الوحدات

  لية:وامشاهدة. وعليه يكتب النموذج السابق بالصيغة امل 864=54*16يف النموذج حمل الدراسة 

 

 

أخرى لكنها تبقى ثابتة عرب إىل  تتغري من وحدة 0βيفرتض هذا النموذج بأن املعلمة نموذج التأثيرات الثابتة:  -2

شركة  16ثابتة لكل جمموعة بيانات مقطعية عرب الزمن. وعليه فإن كل املعلمات يف  iβالزمن، مع بقاء باقي املعامالت 

ويكتب النموذج  ،أخرىإىل  خيتلف من شركة 0βحمل الدراسة هي ثابتة عرب الزمن ولكن قيمة املقدر اخلاص بالقاطع 

 يف هذه احلالة بالصيغة التالية:

 

 

 .εitاخلاصة حبد اخلطأ  مع بقاء نفس الشروط

يف ظل هذا النموذج فإن كل وحدة تتميز بقاطع خاص هبا، إال أن هذا القاطع نموذج التأثيرات العشوائية:  -3

شركة سوف تتميز كل منها بقاطع خاص هبا،  16للنموذج حمل الدراسة فإن  غري ثابت بل يتغري عرب الزمن. بالنسبة

 u + vi             i = 1,2,………………,N β = (i)0حيث: ويتغري عشوائيا عرب الزمن 

 النموذج بالصيغة التالية: وعليه يكون

 

 

 

 يل:واوعليه تكون نتائج تقدير النماذج الثالثة موضحة يف اجلدول امل

PRIit=β0 +β1 PRMmt +β2 EPSit + β3 BPit + β4 PER+ β5 LIQit + εit 

i=1,2, 3………….16   t=M01 2013………….M06 2017 

E(εit)=0, E(εit, εis )=0 i≠s, E(εit2)=σ²=Constant. 

 

PRIit=β0i +β1 PRMmt +β2 EPSit + β3 BPit + β4 PER+ β5 LIQit + εit 

i=1,2, 3………….16   t=M01 2013………….M06 2017 

 

PRIit= u + β1 PRMmt +β2 EPSit + β3 BPit + β4 PER+ β5 LIQit + (εit  + vi ) 

i=1,2, 3………….16   t=M01 2013………….M06 2017 
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 نتائج تقدير النماذج الثالثة في سوق األسهم السعودي): 13لجدول رقم (ا

 PRI  المتغير التابع يمثل عالوة مخاطر السهم
 864عدد مشاهدات البانل=       T=54        N=16      2017جوان إلى  2013جانفي  الفترة من

 المفسرة المتغيرات االنحدار التجميعي نموذج 1التأثيرات الثابتة نموذج نموذج التأثيرات العشوائية
-0.025534 

***(-3.491947) 
-0.051287 

***(-4.974740) 
-0.025534 
(-3.456088)*** constant 

0.890791 
***(23.41834) 

0.875282 
***(22.81580) 

0.890791 
(*** 23.17786) 

PRM 

0.035252 
**(2.507077) 

0.066052 
***(2.877987) 

0.035252 
**(2.481332) 

EPS 

0.009841 
***(3.177532) 

0.023930 
***(5.073504) 

0.009841 
***(3.144902) 

BP 

- 0.001143 
(-1.207657) 

- 0.003063 
**(-1.958584) 

- 0.001143 
(-1.195256) 

PER 

0.000353 
(1.573886) 

0.000548 
*(1.782042) 

0.000353 
(1.557724) 

LIQ 

0.404383 0.426754 0.404383 R2 
0.400912 0.413153 0.400912 Adj R2 
116.5048 31.37858 116.5048 F - statistic 

0.0000 0.0000 0.0000 Prob (F - statistic) 
2.167870 2.200380 2.167870 DW 

 .على الترتيب %1، %5، %10، يعني أن المعلمة معنوية سواء عند مستوى  t statistic*،**،***، تمثل القيمة االحصائية لــ 

 ) 08رة عن النموذج موجودة في الملحق رقم و (ص 0.024440و  -0.028726  شركة ظهرت محصورة بين 16 الخاصة ب الثابت قيم -1

 ).09، 08، 07(صورة عن النماذج موجودة في المالحق  EVIEWS 09من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

 نتائج اختبار المفاضلة بين النماذج ثالثا:

 ، حيث :Fاختبار إىل  للمفاضلة بني النموذج األول و النموذج الثاين نلجأ

 (R22 – R12)/m 
F = 

 ) (1- R22)/(T-m 
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 وخنترب الفرضيتني:

H0  :نقبل النموذج التجميعي ،   

 .التأثريات الثابتةمنوذج نقبل :   HA : ضد

 P-value(أو كانت قيمة     اجلدوليةF تساوي قيمة أو   احملسوبة يف املعادلة السابقة أكرب Fإذا كانت قيمة 

) عندئذ نقول أن منوذج التأثريات الثابتة هو النموذج املالئم لبيانات الدراسة (مبعىن نرفض 0.05تساوي أو   أقل من

) 0.05أكرب من  P-valueأقل من القيمة اجلدولية (أو كانت قيمة  F) أما إذا كانت القيمة احملسوبة لـ H0الفرضية 

 .H0 فهنا نقبل الفرضية 

 كاآليت:نتائج هذا االختبار   كانت   EVIEWS 09برنامج  بناءا على خمرجاتو 
 

  

 

 10صورة عن النموذج موجودة في الملحق رقم  -

 .تأثريات الثابتةمنوذج ال نقبلأي  ، فإننا نرفض فرضية العدم %1من أقل  األولاخلطأ من النوع احتمال مبا أن و 

 :الختبار الفرضيتني  Hausman اختبارإىل  وللمفاضلة بني النموذجني الثاين والثالث، نلجأ 

H0   : منوذج التأثريات العشوائية، نقبل    

 .التأثريات الثابتةمنوذج نقبل :    HA :ضد

 االختبار كاآليت:وكانت نتائج 
 

  

 
 

 11صورة عن النموذج موجودة في الملحق رقم  -

 .ثابتةمنوذج التأثريات النقبل فرضية العدم أي  رفضفإننا ن %1أقل من األول مبا أن احتمال اخلطأ من النوع 

 لتقييم األصول املالية يف سوق األسهم السعودي.  األنسبوعليه يكون استخدام منوذج التأثريات الثابتة هو 

 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.193129 (15,843) 0.0055 

Cross-section Chi-square 33.075193 15 0.0046 
     
     

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     

Cross-section random 17.792896 3 0.0005 
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 الفرع الثاني: اختبار النموذج في سوق قطر لألوراق المالية

استقرارية كل املتغريات اليت تدخل قبل اختبار النموذج يف سوق قطر لألوراق املالية، جيب أن نقوم باختبار  

 .جل تفادي مشكلة االرتباط الزائف بني السالسل الزمنيةأمن وهذا  قبل الشروع يف حتليلها يف النموذج

 اختبار استقرارية السلسلة الزمنية أوال:

واملبينة  EVIEWS 9اليت يتيحها لنا برنامج و  PPو  ADFاختباري بناءا علي  تسوف خنترب استقرارية املتغريا

 يف اجلدول التايل:

 في سوق قطر لألوراق المالية ): اختبار استقرارية متغيرات النموذج14الجدول رقم(

 االختبارات 

 المتغيرات
 

P Value 
PP ADF 

0.0000 0.0000 PRI 

0.0000 0.0000 PRM 

0.0000 0.0000 EPS 

0.0002 0.0001 BP 

0.0000 0.0000 PER 
0.0000 0.0000 LIQ 

 )19إلى  14من  ي المالحقف( صور عن النموذج موجودة   EVIEWS 9المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

عند املستوى  (PRI, PRM, EPS, BP, PER, LIQ)لمتغريات ل P-Value نالحظ من اجلدول أعاله أن

I(0)  عند املستوى. هذه املتغريات تعترب مستقرةوبالتايل ف %5هي أقل من 

 حساب مقدرات النموذج ثانيا:

 األسهم املقيدة يف سوق قطر لألوراق املالية جمموعةعلى  ،النماذج الثالثة املقدمة سابقانقوم حبساب مقدرات وف س

 لنقوم باالختيار فيما بينها:
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ثابتة عرب الزمن وعرب  iβو  0β تكون مجيع املعامالت ففي هذا النموذجكما ذكرنا سابقا  نموذج االنحدار التجميعي: -1

تستخدم طريقة املربعات الصغرى العادية يف تقدير معلمات النموذج فيصبح عدد املشاهدات يف النموذج حمل و  ،الوحدات

 مشاهدة.  378=54×07الدراسة 

حمل الدراسة هي ات شرك 07ن كل املعلمات يف بأيفرتض هذا النموذج  كما ذكرنا سابقانموذج التأثيرات الثابتة:  -2

  .أخرىإىل  خيتلف من شركة 0βثابتة عرب الزمن ولكن قيمة املقدر اخلاص بالقاطع 

سوف تتميز كل منها بقاطع ات حمل الدراسة شرك 07بالنسبة للنموذج حمل الدراسة فإن نموذج التأثيرات العشوائية:  -3

  .خاص هبا، ويتغري عشوائيا عرب الزمن

 تكون نتائج تقدير النماذج الثالثة موضحة يف اجلدول املوايل: وعليه 

 ): نتائج تقدير النماذج الثالثة في سوق قطر لألوراق المالية14الجدول رقم (

 PRI المتغير التابع يمثل عالوة مخاطر السهم 
 378= عدد مشاهدات البانل      T=54        N=07      2017جوان إلى  2013جانفي  الفترة من

 المفسرة المتغيرات االنحدار التجميعي نموذج 1التأثيرات الثابتة نموذج نموذج التأثيرات العشوائية
-4.556025 

***(-2.580908) 
-8.705196 

***(-4.079507) 
-4.556025 

***(-2.533293) 
constant 

0.912065 
***(15.65318) 

0.879582 
***(14.90521) 

0.912065 
***(15.36440) 

PRM 

1.619389 
***(5.653855) 

2.370929 
***(6.701139) 

1.619389 
***(5.549548) 

EPS 

0.051038 
**(2.110894) 

0.048737 
*(1.771945) 

0.051038 
**(2.071950) 

BP 

– 1.261851 
**(-2.575892) 

– 0.415589 
(-0.725001) 

– 1.261851 
**(-2.528369) 

PER 

2.927483 
(1.167094) 

1.813400 
(0.716121) 

2.927483 
(1.145562) 

LIQ 

0.478476 0.505646 0.478476 R2 
0.471466 0.490788 0.471466 Adj R2 
68.25880 34.03270 68.25880 F - statistic 

0.0000 0.0000 0.0000 Prob (F - statistic) 
1.816808 1.838456 1.816808 DW 

 على الترتيب. %1، %5، %10، يعني أن المعلمة معنوية سواء عند مستوى  t statistic*،**،***، تمثل القيمة االحصائية لــ 

  ) 21 رة عن النموذج موجودة في الملحق رقمو (ص . 1.929894و  -2.944708 ظهرت محصورة بين  اتشرك 07الخاصة ب  الثابت قيم -1

 ).22، 21، 20(صورة عن النماذج موجودة في المالحق  EVIEWS 09المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
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 نتائج اختبار المفاضلة بين النماذجثالثا:  

 وخنترب الفرضيتني:، Fاختبار إىل  للمفاضلة بني النموذج األول و النموذج الثاين نلجأ

H0  : التجميعينقبل منوذج االحندار ،   

 .التأثريات الثابتةمنوذج نقبل :   HA :ضد

 كانت نتائج هذا االختبار كاآليت:   EVIEWS 09على خمرجات برنامج  وبناءا
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 3.352564 (6,366) 0.0031 

Cross-section Chi-square 20.224100 6 0.0025 
     
      

 23صورة عن النموذج موجودة في الملحق رقم  -

 .تأثريات الثابتةمنوذج ال نقبلأي  ، فإننا نرفض فرضية العدم%1أقل من  اخلطأ من النوع األولاحتمال مبا أن و 

 :الختبار الفرضيتني  Hausman اختبارإىل  وللمفاضلة بني النموذجني الثاين والثالث، نلجأ

H0   : منوذج التأثريات العشوائية،نقبل     

 .التأثريات الثابتةمنوذج نقبل :    HA: ضد 

 :كالتايل Hausmanكانت نتائج اختبار    EVIEWS 09وبناءا على خمرجات برنامج  
 

  

 
 24صورة عن النموذج موجودة في الملحق رقم  -

وعليه  .ثابتةمنوذج التأثريات ال نقبلفرضية العدم أي  نرفضفإننا  %1أقل من  األول أن احتمال اخلطأ من النوع مبا

 .قطر لألوراق املاليةلتقييم األصول املالية يف سوق  األنسبيكون استخدام منوذج التأثريات الثابتة هو 

 الماليةالبحرين لألوراق النموذج في سوق  اختبار: لثالثالفرع ا

قبل اختبار النموذج يف سوق البحرين لألوراق املالية، جيب أن نقوم باختبار استقرارية كل املتغريات اليت تدخل يف 

 .جل تفادي مشكلة االرتباط الزائف بني السالسل الزمنيةأمن وهذا  قبل الشروع يف حتليلها النموذج

 

 

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 20.031233 5 0.0012 
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 اختبار استقرارية السلسلة الزمنية أوال:

واملبينة  EVIEWS 9، واليت يتيحها برنامج  PP و ADF  ى اختبارياملتغريات بناءا عل استقراريهسوف خنترب 

 يف اجلدول التايل:

 في سوق البحرين لألوراق المالية ): اختبار استقرارية متغيرات النموذج15الجدول رقم(

 االختبارات 

 المتغيرات

 

P Value 

PP ADF 

0.0000 0.0000 PRI 

0.0000 0.0000 PRM 

0.0000 0.0000 EPS 

0.0000 0.0000 BP 

0.0000 0.0000 PER 

0.0000 0.0000 LIQ 

 ).32إلى  27(صور عن النماذج موجودة في المالحق من   EVIEWS 09المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

هي  I(0)عند املستوى  (PRI, PRM, EPS, BP, PER, LIQ)لمتغريات ل P-Value نالحظ من اجلدول أعاله أن

 هذه املتغريات تعترب مستقرة عند املستوى.وبالتايل ف %5أقل من 

 حساب مقدرات النموذج ثانيا:

البحرين النماذج الثالثة املقدمة سابقا على عينة األسهم املقيدة يف سوق نقوم حبساب مقدرات وف س

 لنقوم باالختيار فيما بينها: لألوراق املالية

ثابتة عرب  iβو  0β تكون مجيع املعامالت ففي هذا النموذجكما ذكرنا سابقا  نموذج االنحدار التجميعي: -1

تستخدم طريقة املربعات الصغرى العادية يف تقدير معلمات النموذج فيصبح عدد املشاهدات و  الزمن وعرب الوحدات

 مشاهدة.  378=54×07يف النموذج حمل الدراسة 
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حمل الدراسة ات شرك 07 ن كل املعلمات يفبأيفرتض هذا النموذج  اكما ذكرنا سابقنموذج التأثيرات الثابتة:  -2

 .أخرىإىل  خيتلف من شركة 0β طع هي ثابتة عرب الزمن ولكن قيمة املقدر اخلاص بالقا

سوف تتميز كل منها ات حمل الدراسة شرك 07بالنسبة للنموذج حمل الدراسة فإن نموذج التأثيرات العشوائية:  -3

 .بقاطع خاص هبا، ويتغري عشوائيا عرب الزمن

 :ماذج الثالثة موضحة يف اجلدول التايلوعليه تكون نتائج تقدير الن
 لألوراق المالية البحرين): نتائج تقدير النماذج الثالثة في سوق 16الجدول رقم (

 PRI  المتغير التابع يمثل عالوة مخاطر السهم
 378عدد مشاهدات البانل=       T=54        N=07      2017جوان إلى  2013جانفي  الفترة من

 المفسرة المتغيرات االنحدار التجميعي نموذج 1التأثيرات الثابتة نموذج نموذج التأثيرات العشوائية
-0.072165 

***(-3.440965) 
-0.084033 

***(-3.073838) 
-0.072165 

***(-3.412358) 
constant 

1.337929 
***(13.75437) 

1.334243 
***(13.52138) 

1.337929 
***(13.64002) 

PRM 

0.003053 
*(1.789781) 

0.002761 
(1.429943) 

0.003053 
*(1.774900) 

EPS 

0.017140 
**(2.163679) 

0.013361 
(0.800415) 

0.017140 
**(2.145691) 

BP 

0.001552 
(1.605975) 

0.003106 
**(1.970205) 

– 0.001552 
(1.592624) 

PER 

0.128071 
***(4.467607) 

0.157165 
***(4.402968) 

0.128071 
***(4.430463) 

LIQ 

0.4422259 0.440990 0.422259 R2 
0.414493 0.424189 0.414493 Adj R2 
54.37738 26.24803 54.37738 F - statistic 

0.0000 0.0000 0.0000 Prob (F - statistic) 
2.045443 2.094747 2.045443 DW 

 على الترتيب. %1، %5، %10، يعني أن المعلمة معنوية سواء عند مستوى  t statistic*،**،***، تمثل القيمة االحصائية لــ 

 ) 34 موجودة في الملحق رقمرة عن النموذج و (ص . 0.002288و  -0.014859 ظهرت محصورة بين  اتشرك 07الخاصة ب  الثابت قيم -1

 ).35، 34، 33(صورة عن النماذج موجودة في المالحق  EVIEWS 09المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

 نتائج اختبار المفاضلة بين النماذجثالثا: 

 الفرضيتني:وخنترب ، Fاختبار إىل  للمفاضلة بني النموذج األول والنموذج الثاين نلجأ

H0  : التجميعينقبل منوذج االحندار،    
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 .التأثريات الثابتةمنوذج  نقبل:   HA :ضد

 كانت نتائج هذا االختبار كاآليت:   EVIEWS 09وبناءا على خمرجات برنامج  
 

  

 

 36صورة عن النموذج موجودة في الملحق رقم  -

ويف االحندار التجميعي، منوذج  نقبلأي  فرضية العدم نقبل، فإننا %5أكرب من اخلطأ من النوع األول احتمال مبا أن و 

 العشوائية.هذه احلالة ال داعي الختبار منوذج التأثريات 

 ةالمالي األردن لألوراقالفرع الرابع: اختبار النموذج في سوق 

لألوراق املالية، جيب أن نقوم باختبار استقرارية كل املتغريات اليت تدخل  األردنقبل اختبار النموذج يف سوق 

 .السالسل الزمنيةجل تفادي مشكلة االرتباط الزائف بني أمن وهذا  قبل الشروع يف حتليلها يف النموذج

 اختبار استقرارية السلسلة الزمنية أوال:
 واملبينة، PPو ADFمها  EVIEWS 9ا لنا برنامج ميتيحهين اختبار رارية املتغريات بناءا علي ستقاسوف خنترب 

  :نتائجهما يف اجلدول التايل
 ةالمالي األردن لألوراقفي سوق  ): اختبار استقرارية متغيرات النموذج17الجدول رقم(

 االختبارات 

 المتغيرات
 

P Value 
PP ADF 

0.0000 0.0000 PRI 

0.0000 0.0000 PRM 

0.0000 0.0000 EPS 

0.0000 0.0000 BP 

0.0000 0.0000 PER 
0.0000 0.0000 LIQ 

 )44إلى  39عن النماذج موجودة في المالحق من  (صور  EVIEWS 09المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

عند املستوى  (PRI, PRM, EPS, BP, PER, LIQ)لمتغريات ل P-Value نالحظ من اجلدول أعاله أن

I(0)  هذه املتغريات تعترب مستقرة عند املستوى.وبالتايل ف %5هي أقل من 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.043927 (6,366) 0.0592 

Cross-section Chi-square 12.458075 6 0.0525 
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 حساب مقدرات النموذج ثانيا:

 لألوراق املالية األردنالنماذج الثالثة املقدمة سابقا على عينة األسهم املقيدة يف سوق نقوم حبساب مقدرات وف س

 لنقوم باالختيار فيما بينها:

ثابتة عرب  iβو  0β تكون مجيع املعامالت ففي هذا النموذجكما ذكرنا سابقا  نموذج االنحدار التجميعي: -1

تستخدم طريقة املربعات الصغرى العادية يف تقدير معلمات النموذج فيصبح عدد املشاهدات و  ،الزمن وعرب الوحدات

 مشاهدة.  540=54×10يف النموذج حمل الدراسة 

حمل الدراسة ات شرك 10ن كل املعلمات يف بأيفرتض هذا النموذج  كما ذكرنا سابقانموذج التأثيرات الثابتة:  -2

  .أخرىإىل  خيتلف من شركة 0βهي ثابتة عرب الزمن ولكن قيمة املقدر اخلاص بالقاطع 

سوف تتميز كل منها ات حمل الدراسة شرك 10بالنسبة للنموذج حمل الدراسة فإن نموذج التأثيرات العشوائية:  -3
 .بقاطع خاص هبا، ويتغري عشوائيا عرب الزمن

 ايل:و تكون نتائج تقدير النماذج الثالثة موضحة يف اجلدول امل وعليه
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 لألوراق المالية ردن): نتائج تقدير النماذج الثالثة في سوق األ18الجدول رقم (

 PRI المتغير التابع يمثل عالوة مخاطر السهم 
 540عدد مشاهدات البانل=       T=54        N=10      2017جوان إلى  2013جانفي  الفترة من

 المفسرة المتغيرات االنحدار التجميعي نموذج 1التأثيرات الثابتة نموذج نموذج التأثيرات العشوائية
-0.066101 -0.028430 -0.078128 

constant 
***(-3.585734) (-1.277603) ***(-4.810395) 

2.573712 2.489477 2.612640 
PRM 

***(15.87894) ***(15.21231) ***(15.83573) 
0.011570 0.010669 0.011364 

EPS 
***(5.495982) ***(4.799923) ***(5.536905) 

0.004799 0.017636 0.002920 
BP 

**(2.194726) ***(4.021693) *(1.909602) 
– 0.000812 – 0.004456 0.000260 

PER 
(-1.087715) ***(-3.900585) (0.458158) 

0.004037 0.003833 0.004183 
LIQ 

***(2.828747) **(2.366123) ***(3.270382) 
0.409171 0.447633 0.408381 R2 
0.40363 0.432904 0.402842 Adj R2 

73.96282 30.38969 73.72160 F - statistic 
0.0000 0.0000 0.0000 Prob (F - statistic) 

1.902517 1.871455 1.89652 DW 
 على الترتيب. %1، %5، %10، يعني أن المعلمة معنوية سواء عند مستوى  t statistic*،**،***، تمثل القيمة االحصائية لــ 

  ) 46 رة عن النموذج موجودة في الملحق رقمو (ص 0.038114و  -0.066534 ظهرت محصورة بين  اتشرك 10 ــــب الثابت الخاصة يمق -1

 ).47، 46، 45(صورة عن النماذج موجودة في المالحق  EVIEWS 09المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

 نتائج اختبار المفاضلة بين النماذج ثالثا: 

 وخنترب الفرضيتني:، Fاختبار إىل  للمفاضلة بني النموذج األول و النموذج الثاين نلجأ

H0  : ؛التجميعينقبل منوذج االحندار     

 .التأثريات الثابتةمنوذج نقبل :   HA  :ضد
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 كانت نتائج هذا االختبار كاآليت:   EVIEWS 09وبناءا على خمرجات برنامج 
 

  

 
 48صورة عن النموذج موجودة في الملحق رقم  -

 التأثريات الثابتة.منوذج  نقبلأي  فرضية العدم نرفض، فإننا %1أقل من اخلطأ من النوع احتمال مبا أن و 

 :الفرضيتني الختبار  Hausman اختبارإىل  وللمفاضلة بني النموذجني الثاين والثالث، نلجأ

H0  : منوذج التأثريات العشوائيةنقبل  ،   

 .التأثريات الثابتةمنوذج نقبل :    HA :ضد

 :كالتايل Hausmanكانت نتائج اختبار    EVIEWS 09وبناءا على خمرجات برنامج  
 

 

 

 

 49صورة عن النموذج موجودة في الملحق رقم  -

 ثابتةفرضية العدم أي أن منوذج التأثريات ال نرفضفإننا   %1أقل من  األول احتمال اخلطأ من النوع مبا أن 

 .ملالئم يف سوق األردن لألوراق املاليةهو ا

 البورصة المصرية: اختبار النموذج في خامسالفرع ال

قبل اختبار النموذج يف سوق مصر لألوراق املالية، جيب أن نقوم باختبار استقرارية كل املتغريات اليت تدخل يف 

 .جل تفادي مشكلة االرتباط الزائف بني السالسل الزمنيةأمن وهذا  قبل الشروع يف حتليلها النموذج

 السلسلة الزمنية اختبار استقرارية أوال:

واملبينة يف اجلدول  EVIEWS 9سوف خنترب استقرارية املتغريات بناءا علي االختبارات اليت يتيحها لنا برنامج 

 التايل:

 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.145283 (9,525) 0.0000 

Cross-section Chi-square 37.071363 9 0.0000 
     
     

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 20.303187 5 0.0011 
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 البورصة المصريةفي  ): اختبار استقرارية متغيرات النموذج19الجدول رقم(

 االختبارات 

 المتغيرات
 

P Value 
PP ADF 

0.0000 0.0000 PRI 

0.0000 0.0000 PRM 

0.0007 0.0000 EPS 

0.0000 0.0000 BP 

0.0021 0.0020 PER 
0.0000 0.0000 LIQ 

 )57إلى  52(صور النماذج في الملحقات من  EVIEWS 09المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

عند املستوى  (PRI, PRM, EPS, BP, PER, LIQ)لمتغريات ل P-Value نالحظ من اجلدول أعاله أن

I(0)  هذه املتغريات تعترب مستقرة عند املستوى.وبالتايل ف %5هي أقل من 

 حساب مقدرات النموذجثانيا:

 البورصة املصريةعلى عينة األسهم املقيدة يف  ،النماذج الثالثة املقدمة سابقانقوم حبساب مقدرات وف س

 لنقوم باالختيار فيما بينها:

ثابتة عرب  iβو  0β تكون مجيع املعامالت ففي هذا النموذجكما ذكرنا سابقا  االنحدار التجميعي:نموذج  -1

تستخدم طريقة املربعات الصغرى العادية يف تقدير معلمات النموذج فيصبح عدد املشاهدات و  ،الزمن وعرب الوحدات

 مشاهدة.  648=54×12يف النموذج حمل الدراسة 

حمل الدراسة  ةشرك 12ن كل املعلمات يف بأيفرتض هذا النموذج  كما ذكرنا سابقاالتأثيرات الثابتة:  نموذج -2

  .أخرىإىل  خيتلف من شركة 0βهي ثابتة عرب الزمن ولكن قيمة املقدر اخلاص بالقاطع 

تتميز كل منها  سوفحمل الدراسة  ةشرك 12بالنسبة للنموذج حمل الدراسة فإن نموذج التأثيرات العشوائية:  -3

 .بقاطع خاص هبا، ويتغري عشوائيا عرب الزمن

 ايل:و وعليه تكون نتائج تقدير النماذج الثالثة موضحة يف اجلدول امل
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 البورصة المصرية): نتائج تقدير النماذج الثالثة في 20الجدول رقم (

 PRI المتغير التابع يمثل عالوة مخاطر السهم
 648عدد مشاهدات البانل=       T=54        N=12      2017 جوانإلى  2013جانفي  الفترة من

 المفسرة المتغيرات االنحدار التجميعي نموذج 1التأثيرات الثابتة نموذج نموذج التأثيرات العشوائية

-0.011124 
*(-1.859614) 

-0.019025 
(-1.175618) 

-0.011124 
(-1.854521) 

constant 

0.960501 
***(20.95337) 

0.959454 
***(20.46766) 

0.960501 
***(20.89598) 

PRM 

0.001990 
(-1.144670) 

0.022567 
(-0.918483) 

0.001990 
(-0.144274) 

EPS 

0.003270 
*(1.702433) 

0.014078 
**(2.111280) 

0.003270 
*(1.697770) 

BP 

0.000242 
(0.238900) 

– 0.003116 
(-1.165592) 

0.000242 
(0.238246) 

PER 

0.023880 
*(1.663610) 

0.060961 
**(2.523501) 

0.023880 
* (1.659054) 

LIQ 

0.413641 0.426840 0.413641 R2 
0.409074 0.412306 0.409074 Adj R2 
90.57837 29.36962 90.57837 F - statistic 

0.0000 0.0000 0.0000 Prob (F - statistic) 
2.205342 2.217991 2.205342 DW 

 

 على الترتيب. %1، %5، %10، يعني أن المعلمة معنوية سواء عند مستوى  t statistic*،**،***، تمثل القيمة االحصائية لــ 

 )59 رة عن النموذج موجودة في الملحق رقمو (ص  0.035706و  - 0.056608 ظهرت محصورة بين  ةشرك 12الخاصة ب  الثابت يمق -1

 ).60، 59، 58(صورة عن النماذج موجودة في المالحق  EVIEWS 09: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر

 نتائج اختبار المفاضلة بين النماذجثالثا: 

 وخنترب الفرضيتني:، Fاختبار إىل  للمفاضلة بني النموذج األول والنموذج الثاين نلجأ

 H0  : التجميعي، نقبل منوذج االحندار  

 .التأثريات الثابتةمنوذج نقبل :   HA :ضد

 كانت نتائج هذا االختبار كاآليت:   EVIEWS 09وبناءا على خمرجات برنامج 
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 61صورة عن النموذج موجودة في الملحق رقم  -

االحندار منوذج  نقبلأي  فرضية العدم نقبل، فإننا  %5أكرب من اخلطأ من النوع األول احتمال مبا أن 

 التجميعي، ويف هذه احلالة ال داعي الختبار منوذج التأثريات العشوائية.

 القياسية الدراسة نتائجتحليل المطلب  الثالث: 

حتليل النتائج املتوصل إليها يف املطلب السابق لكل سوق مايل على حدة إىل  يف هذا املطلب تطرقسوف ن         

 استخالص النقاط املشرتكة بينها يف الفرع الثاين، وذلك كما يلي:  إىل  يف الفرع األول، لنأيت

 الدراسة  محلباألسواق تحليل النتائج الخاصة الفرع األول: 

تعاين من مشكليت عدم حتقق الفرضني تعطينا مقدرات إن املنهجية السابقة يف تقدير النماذج املقرتحة، قد  

 األساسيني الذين يقوم عليهما أي منوذج قياسي وقد تؤديا إىل نتائج مضللة ومها: 

 أن األخطاء قد تكون مرتبطة فيما بينها؛ •

  تباين األخطاء قد ال يكون ثابتا عرب الزمن. أن •

يتيح لنا طريقة للتخلص من أي أثر سليب هلما، وهي  EVIEWSومن أجل تفادي هاتني املشكلتني فإن برنامج  

، واليت متكن من احلصول على مقدرات مصححة من آثار االرتباط الذايت وعدم جتانس تباين White Periodطريقة 

أجل تقدير النموذج األنسب لكل سوق مايل، وهذا بعد استبعاد املتغريات غري املؤثرة كما  من (PCSE)األخطاء 

 يلي:

 تحليل النتائج الخاصة بسوق األسهم السعوديأوال: 

ناسب لتقييم األصول املالية لعينة األسهم يف سوق مبا أننا توصلنا إىل أن منوذج التأثريات الثابتة هو امل 

وكانت نتائج التقدير   ،املذكورة أعاله Whiteاألسهم السعودي، فإنه ميكن إعادة عرض النموذج باستخدام طريقة 

 :كاآليت

 

 

 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.321009 (11,631) 0.2081 

Cross-section Chi-square 14.753358 11 0.1941 
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 .tتمثل إحصائية   ( )القيم بين قوسين -

 12الملحق رقم صورة عن النموذج موجودة في  -

 على النحو التايل: كانت  نموذجهذا ال نالحظ أن نتائج تقدير

من عالوة خماطر السوق، مبعىن أن كل إال املقدرة اخلاصة مبتغري السيولة. ، هلا معنوية إحصائيةقدرات كل امل •

 عالوة خماطرتفسري تغريات يف  يسامهون رحبية السهم، القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية، ورحبية السهم،

 ؛السهم

 ؛ %42بـ  تغريات املتغري التابعتفسر  فسرةاملتغريات امل •

 ).0.05النموذج له معنوية إحصائية (احتمال إحصائية فيشر أقل من  •

الشركات يف  لعينة األسهم عالوة خماطرومن أجل الكشف عن جودة النموذج املقرتح يف تفسري تغريات          

 باستخدام ،على ذات العينة ، نقوم بتقدير منوذج تسعري األصول الرأمسالية يف شكله التقليديسوق األسهم السعودي

 كما يلي:  التقدير وكانت نتائج ،White طريقة

 

 

-  

 .tتمثل إحصائية   ( )القيم بين قوسين -

  13الملحق رقم صورة عن النموذج موجودة في    -

 امطابقسهم السعودي جاء يف سوق األ خاص بعينة الشركاتتسعري األصول الرأمسالية منوذج تقدير إن  

، مبعىن أن للحد الثابت املنخفضة  t خالل قيمة، ويظهر ذلك من التقليدي ملتطلبات منوذج تسعري األصول الرأمسالية

ثابت النموذج ليس له داللة إحصائية، وهذا موافق لنموذج تسعري األصول الرأمسالية. أما عن القيمة املقدرة للمعلمة 

β ، وذات داللة إحصائية، إحصائية 0.90فقد ظهرت مساوية لــ ،t  يعتربو ، 0مرتفعة واالحتمال املوافق هلا يساوي 

بقيمة  تظهر حيث  إحصائية فيشر ، خصوصا ما تعلق منه باحتمالالنموذج ذو جودة من الناحية اإلحصائيةهذا 

PRIit  =  -0.051287 + 0.875282 PRMmt + 0.066052 EPSit + 0.023930BPit - 0.003063PERit+ 0.000548 LIQit 

            (-4.303229)      (20.83273)                 (2.064402)        (5.304013)        (-1.766835)        (1.620097) 
    0.024440و  -0.028726شركة ظهرت حمصورة بني   16اخلاصة ب  قيم الثابت  

 R2 = 0.426754                 T= 864                    F= 31.37858 

Adj R2= 0.413153        DW= 2.200380            Prob = 0.0000 

PRIit  =  -0.001978+ 0.905220 PRMmt    
              (-0.941207)       (25.76678) 

 
 R2 = 0.400658                 T= 864                    F= 35.38851 

Adj R2= 0.389336        DW= 2.203861           Prob = 0.0000 
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عالوة خماطر فسر تغريات خماطر السوق ت ةمتوسطة، مما يدل أن عالو بقيمة ظهر التحديد  معامل إال أن، معدومة

 .%40السهم بــ  

سهم يف ألمطبق على عينة من اوعند املقارنة بني النموذجني يتضح أن القدرة التفسريية للنموذج املقرتح  

، مطبق على ذات العينة أعلى من القدرة التفسريية لنموذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي سوق األسهم السعودي

يف النموذج املقرتح، وهو أعلى من  0.41قيمة حيث ظهر ب Adj R2ويظهر هذا من خالل معامل التحديد املعدل 

يتميز أن النموذج املقرتح ، كما  0.38القيمة اليت ظهر هبا يف منوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي املقدرة بـــ 

ومتوافقة مع ما داللة إحصائية، ذات  مقدرات معلماهتا من املتغريات املفسرة، وظهرت مجيعباحتوائه على جمموعة 

التقليدي يفسر تغريات قيمة األصل املايل  يف حني أن منوذج تسعري األصول الرأمساليةجاءت به النظرية االقتصادية، 

خماطر السوق، وهذا يعترب انتقاد أساسي وجه للنموذج منذ عرضه ألول مرة عالوة بناءا على عامل واحد فقط وهو 

خماطر السوق، متثل خماطر خاصة بالشركات عالوة  جانب إىل تفسريية أخرىلذلك فإن إضافة متغريات  .1964سنة 

 املقيدة يف سوق األسهم السعودي زادت من جودة النموذج حيث ظهرت هذه املتغريات التفسريية كاآليت:

 طرديةعالوة خماطر السهم، فإن العالقة بينهما ظهرت  فسري تغرياتبالنسبة ملسامهة عالوة خماطر السوق يف ت •

وهو ما يتوافق مع النظرية االقتصادية، وبالتحديد النتائج اليت توصل إليها منوذج تسعري األصول الرأمسالية وكل 

 0.87للمخاطر النظامية موجب وبقيمة قدرها  βالدراسات الالحقة اليت اختربت هذا النموذج، حيث أن معامل 

، وهذا يدل على أن .0 %87ترتفع عالوة خماطر السهم بــ   % 1وهذا معناه أنه إذا ارتفعت عالوة خماطر السوق بـ 

مبعىن أ�ا أسهم تستخدم للتحوط من خماطر   (Titres Défensifs) أسهم العينة حمل الدراسة هي أسهم دفاعية

  ؛التقلبات يف األسعار

فإن العالقة ظهرت موجبة وذات معنوية  اطر السهمعالوة خم فسري تغرياتبالنسبة ملسامهة رحبية السهم يف ت •

 ارتفاع قيمته يف السوق املايل؛إىل  السهم تؤدي رحبية  إحصائية وجاء هذا متوافق مع النظرية االقتصادية، فارتفاع

 طرديةالسهم فإن العالقة تظهر  عالوة خماطر فسري تغرياتت القيمة الدفرتية يفإىل  بالنسبة ملسامهة القيمة السوقية •

القيمة الدفرتية كلما دل ذلك على إىل  وهي متوافقة مع ما جاءت به النظرية االقتصادية، فكلما زادت القيمة السوقية

، وهو متوافق مع ما مقارنة مع قيمتها الدفرتيةقيمتها السوقية يف ارتفاع  أسهم الشركة جذابة لالستثمار فيها ألنأن 

 ؛ (Fama & Frensh 1992)ه النتيجة جاءت متوافقة مع دراسة كما أن هذ   ،جاءت به النظرية االقتصادية

، وهذا متوافق عكسيةالسهم فإن العالقة تظهر  عالوة خماطر فسري تغرياتبالنسبة ملسامهة مضاعف الرحبية يف ت •

، يظهر يف شكل اخنفاض شركةلل اضعيف امالي اأن مضاعف رحبية مرتفع يعكس أداء ظرية االقتصادية حيثمع الن

 لقيمة أسهمها يف السوق املايل؛
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مبعنوية إحصائية، وقد جاءت  تظهرمل عالوة خماطر السهم فإن العالقة  فسري تغرياتت بالنسبة ملسامهة السيولة يف •

ميكن إرجاع ذلك حسب رأي الباحثة وباالستناد  ، (Pastor & Stanbought 2003)دراسة  متناقضة مع هذه النتيجة

وجود عدد كبري من الشركات العائلية والشركات إىل  ،اجلانب النظري حول أداء هذا السوقإىل ما مت حتليله يف 

، واليت تبقى أسهمها مملوكة من قبل عدد حمدود من املستثمرين، وبالتايل فإنه على الرغم من ارتفاع عوائد أسهم املغلقة

ال تؤثر على عوائد األسهم املقيدة هذا  ، وهذا ما جيعل السيولةهذه الشركات، إال أن التداول عليها ضعيف جدا

    السوق ومنه على قيمتها.

بالنسبة لكل  0iβ ابتالثهو األنسب يف سوق األسهم السعودي، فإن  التأثريات الثابتةوباعتبار أن منوذج  

إىل  عالوة خماطر السوق، ونفس القيمة السوقية ظهرت متقاربة وهذا معناه أنه بالنسبة لنفس ةمؤسسة على حد

كل شركة من شركات العينة تكون ل عالوة خماطر السهمفإن ونفس رحبية ومضاعف رحبية السهم القيمة الدفرتية، 

 مع باقي الشركات.   قريبة

 قطر لألوراق الماليةتحليل النتائج الخاصة بسوق : ثانيا

لتقييم األصول املالية يف سوق قطر لألوراق  ألنسبأن منوذج التأثريات الثابتة هو اإىل  مبا أننا توصلنا 

كما سابقا،   املذكورة Whiteطريقة  خدام، باستؤثرةبعد إزالة املتغريات غري امل املالية، فإنه ميكن إعادة عرض نتائجه

  يلي:

 

 

 
 .tتمثل إحصائية   ( )القيم بين قوسين -

 25 في الملحق رقمصورة عن النموذج موجودة  -

 على النحو التايل:قد كانت نتائج تقدير هذا النموذج و 

يف حني املقدر  ،% 05ا معنوية إحصائية عند مستوى مهل EPSو PRMين املفسر  ينباملتغري  اناخلاص اناملقدر  •

ن اخماطر السوق، رحبية السهم، يسامهمن عالوة مبعىن أن كل ، مل يكن ذو داللة إحصائية BPاخلاص باملتغري

 ؛السهم عالوة خماطر تفسري التغريات يفيف 

 ؛ %50بـ  تغريات املتغري التابعتفسر  فسرةاملتغريات امل •

 ).0.05النموذج له معنوية إحصائية (احتمال إحصائية فيشر أقل من  •

PRIit  =  -9.791212+ 0.873054 PRMmt + 2.417891EPSit + 0.050058BPit  
             (-3.968262)        (10.11293)          (6.048423)        (0.955223)      

2.126390و  -3.204847ظهرت حمصورة بني   اتشرك 07اخلاصة ب  الثابت قيم  
 R2 = 0.504331                 T= 378                    F= 41.60347 

Adj R2= 0.492209       DW= 1.835771            Prob = 0.0000 
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تغريات عالوة خماطر األسهم لعينة الشركات يف ومن أجل الكشف عن جودة النموذج املقرتح يف تفسري          

  Whiteطريقة  باستخدام، نقوم بتقدير منوذج تسعري األصول الرأمسالية يف شكله التقليدي، سوق قطر لألوراق املالية

 كما يلي:التقدير   كانت نتائجو 

 

 

 
 .tإحصائية  تمثل  ( )القيم بين قوسين -

 26الملحق رقمصورة عن النموذج موجودة في  -

 مل يكن  قطر لألوراق املاليةإن تقدير منوذج تسعري األصول الرأمسالية على عينة من األسهم املقيدة يف سوق  

، للحد الثابت رتفعةامل  t مطابق ملتطلبات منوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي، ويظهر ذلك من خالل قيمة

، التقليدي منوذج تسعري األصول الرأمساليةتعارض مع متطلبات مبعىن أن ثابت النموذج له داللة إحصائية، وهذا م

التغري إىل  حىت ميكن تفسري أن التغري يف عالوة خماطر السهم يعودالذي يفرتض أن تكون قيمة ثابت النموذج معدومة 

مل حيقق الشرط تسعري األصول الرأمسالية يف صيغته التقليدية  وهلذا السبب فإن منوذج. يف عالوة خماطر السوق فقط

، يف حني أن الضروري الذي يسمح بتفسري التغري يف عالوة خماطر السهم الناتج عن التغري يف عالوة خماطر السوق

وهذا  ،رحبية السهم هو السهم، عالوة خماطر فسري التغري يفدخل يف تمتغري آخر يهناك أن ظهر النموذج املقرتح أ

. وعموما ميكن تسجيل النتائج متخذ القرار يف تقييم األسهم يف سوق قطر لألوراق املاليةتساعد  طة إجيابيةنقعترب ي

 :التالية خبصوص النموذج املقرتح

خماطر تعترب مرتفعة لكل من  tحيث أن القيمة املطلقة إلحصائية النموذج يعترب ذو جودة من الناحية اإلحصائية  •

 ؛0وكذلك احتمال إحصائية فيشر ظهر بقيمة  السهم،رحبية و  السوق

، وهذا يدل % 50تقدر بـــ  معامل التحديد يظهر عالقة تفسريية متوسطة ما بني املتغريات املفسرة واملتغري التابع •

السهم مل تأخذها الباحثة بعني االعتبار كما ميكن  جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند تقييمعلى وجود متغريات أخرى 

قطر لألوراق اختيار العينة يف حد ذاهتا، حيث تكونت من أكرب الشركات املسجلة يف سوق إىل  أن نرجع سبب ذلك

  ؛واملعروف عن أسهمها أ�ا مستقرة القيمة بسبب استقرار أدائها املالية،

وهذا ما  ،عالوة خماطر السهمخماطر السوق و عالوة ذات داللة إحصائية بني و  طردية أظهر النموذج عالقة •

للمخاطر  βحيث أن معامل الشأن، يتوافق مع النظرية االقتصادية ومع جل األحباث والدراسات اليت أقيمت يف هذا 

 عالوة خماطرترتفع   % 1خماطر السوق بـ عالوة وهذا معناه أنه إذا ارتفعت  0.87 موجب وبقيمة قدرها النظامية

PRIit  =  -1.066560+ 0.980490 PRMmt    
             (-2.463902)       (11.72236) 

 
 R2 = 0.438984                 T= 378                    F= 41.35961 

Adj R2= 0.428370        DW= 1.956918           Prob = 0.0000 
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  دفاعية هي أسهميف سوق قطر لألوراق املالية أسهم العينة حمل الدراسة وهذا يدل على أن  ، %0.87السهم بــ 

(Titres Défensifs)   السوق؛ اليت حتدث يف للتحوط من التذبذبات الكبريةتستخدم مبعىن أ�ا   

 داللة وذات  طرديةفإن العالقة تظهر  عالوة خماطر السهمفسري تغريات ت يف رحبية السهمبالنسبة لدرجة مسامهة  •

، 2.41لـ  اخلاص هبذا املتغري مساويا املقدر حيث كانوهي متوافقة مع ما جاءت به النظرية االقتصادية،  إحصائية

أن عالوة خماطر السهم يف العينة املأخوذة من األسهم املقيدة يف سوق قطر لألوراق املالية تستجيب للتغري يف  مبعىن

 ؛املستثمر يف السوق القطري يويل أمهية كبرية هلذا املتغري عند تقييمه للسهم أن ، مما يثبتالرحبية بدرجة مرتفعة

 لألوراق الماليةالبحرين سوق ليل النتائج الخاصة بتحثالثا: 

لتقييم األصول املالية يف سوق البحرين لألوراق  األنسبهو  االحندار التجميعيأن منوذج إىل  مبا أننا توصلنا 

  كما يلي: Whiteباستخدام طريقة  ؤثرةبعد إزالة املتغريات غري امل املالية، فإنه ميكن إعادة عرض نتائجه

 

 

 
 .tتمثل إحصائية   ( )القيم بين قوسين -

 37الملحق رقمصورة عن النموذج موجودة في  -

 على النحو التايل:قد كانت نتائج تقدير هذا النموذج و 

من مبعىن أن كل ، % 05معنوية إحصائية عند مستوى  اهل LIQ و BPو PRM املتغرياتاملقدرات اخلاصة ب  •

 عالوة خماطر تفسري تغرياتالقيمة الدفرتية وسيولة السهم يسامهون يف إىل  ، القيمة السوقيةخماطر السوقعالوة 

 ؛السهم

 (معامل التحديد)؛ %41بـ  تقلبات املتغري التابعتفسر  فسرةاملتغريات امل •

 ).0يساوي وذج له معنوية إحصائية (احتمال إحصائية فيشر النم •

يف عينة من األسهم  النموذج املقرتح يف تفسري تغريات قيم األصول املاليةومن أجل الكشف عن جودة  

باستخدام  ، نقوم بتقدير منوذج تسعري األصول الرأمسالية يف شكله التقليدياملقيدة يف سوق البحرين لألوراق املالية

 كما يلي:  التقدير ، وكانت نتائجعلى ذات العينة Whiteطريقة 

 

 

PRIit  =  -0.054166 + 1.350167PRMmt + 0.002578 EPSit + 0.017185BPit + 0.128564 LIQit 

            (-2.381043)       (12.23072)             (1.233559)          (1.823420)       (3.756056) 
R2 = 0.418319                 T= 378                     F= 67.06137 

Adj R2= 0.412082        DW= 2.055232            Prob = 0.0000 
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 .tتمثل إحصائية   ( )القيم بين قوسين -
 38الملحق رقم صورة عن النموذج موجودة في  -

جاء  البحرين لألوراق املاليةإن تقدير منوذج تسعري األصول الرأمسالية على عينة من األسهم املقيدة يف سوق  

، املنخفضة للحد الثابت  t مطابق ملتطلبات منوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي، ويظهر ذلك من خالل قيمة

مبعىن أن ثابت النموذج ليس له داللة إحصائية، وهذا موافق لنموذج تسعري األصول الرأمسالية. أما عن القيمة املقدرة 

، 0مرتفعة واالحتمال املوافق هلا يساوي  t، وذات داللة إحصائية، إحصائية 1.47، فقد ظهرت مساوية لــ βللمعلمة 

، خصوصا ما تعلق منه باحتمال إحصائية فيشر حيث ظهرت اإلحصائيةالنموذج ذو جودة من الناحية هذا  يعتربو 

 تفسري تغريات، مما يدل أن عالوة خماطر السوق تساهم يف 0.38التحديد ظهر بقيمة  إال أن معامل، بقيمة معدومة

 .%38عالوة خماطر السهم بــ  

وعند املقارنة بني النموذجني يتضح أن القدرة التفسريية للنموذج املقرتح مطبق على عينة من األسهم يف  

من القدرة التفسريية لنموذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي مطبق على ذات  حسنأ البحرين لألوراق املاليةسوق 

يف النموذج املقرتح، وهو أعلى  0.41حيث ظهر بقيمة  Adj R2العينة، ويظهر هذا من خالل معامل التحديد املعدل 

، كما أن النموذج املقرتح يتميز  0.37من القيمة اليت ظهر هبا يف منوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي املقدرة بـــ 

القيمة الدفرتية، إىل  عالوة خماطر السوق جند القيمة السوقيةإىل  فباإلضافة باحتوائه على جمموعة من املتغريات املفسرة

داللة إحصائية، ومتوافقة مع ما جاءت به النظرية االقتصادية، يف حني أن ذات  مقدرات معلماهتاوظهرت والسيولة 

عالوة بناءا على عامل واحد فقط وهو  عالوة خماطر السهممنوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي يفسر تغريات 

 عالوة إىل لذلك فإن إضافة متغريات تفسريية أخرى. وجه للنموذجاملساسي األتقاد ناالخماطر السوق، وهذا يعترب 

زادت من جودة النموذج حيث  البحرين لألوراق املاليةخماطر السوق، متثل خماطر خاصة بالشركات املقيدة يف سوق 

 ظهرت هذه املتغريات التفسريية كاآليت:

األسهم عينة الدراسة يف سوق البحرين عالوة خماطر  تغريات تفسري يفخماطر السوق عالوة  بالنسبة ملسامهة •

عالوة خماطر السوق وعالوة خماطر السهم ذات داللة إحصائية بني و  طردية عالقةأظهر النموذج  فإن، لألوراق املالية

 β أن معامل حيث .ومع جل األحباث والدراسات اليت أقيمت يف هذا الشأن ،وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية

PRIit  =  -0.000435+ 1.474134 PRMmt    
              (0.149498)       (11.83237) 

 
 R2 = 0.380419                T= 378                    F= 230.8622 

Adj R2= 0.378772        DW= 2.098955           Prob = 0.0000 
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 السهم بــقيمة  ترتفع % 1 وهذا معناه أنه إذا ارتفعت خماطر السوق بـ 1.35 موجب وبقيمة قدرها للمخاطر النظامية

مبعىن أ�ا أسهم  (Titres Offensifs)هجومية  ، وهذا يدل على أن أسهم العينة حمل الدراسة هي أسهم% 1.35

   ؛من أجل حتقيق األرباح يف املضاربةتستخدم 

فإن العالقة تظهر العينة سهم أ عالوة خماطر  تغرياتريستف يف القيمة الدفرتيةإىل  القيمة السوقيةبالنسبة ملسامهة  •

منخفض نسبيا  مقدر معلمتهاإال أن وهي متوافقة مع ما جاءت به النظرية االقتصادية، وذات داللة إحصائية  طردية

ال يعطي وزنا كبريا هلذا املؤشر عند تقييمه  البحرين لألوراق املاليةوهذا يدل على أن املستثمر يف سوق ، 0.017

  فيه؛ لألسهم

وذات داللة  طرديةفإن العالقة تظهر  تفسري تغريات عالوة خماطر السهم يفسيولة السهم بالنسبة ملسامهة  •

 اإلقبالزيادة إىل  ى ذلكدأ ،سيولة السهم ارتفعتوهي متوافقة مع ما جاءت به النظرية االقتصادية، فكلما إحصائية 

دل على مما ينسبيا،  املقدر اخلاص هبذا املتغري مرتفعا، كما ظهر قيمته ارتفاعإىل  عليه، ومن مث ارتفاع عوائده مما يؤدي

           عند تقييمه للسهم. بعني االعتبار هذا املتغرييأخذ  البحرين لألوراق املاليةسوق أن املستثمر يف 

لتقييم األسهم يف سوق البحرين لألوراق املالية فإن هذا  األنسبأن منوذج االحندار التجميعي هو  وباعتبار 

 .PRM ،BP ،LIQيعين أن مجيع أسهم العينة املختارة تتأثر بنفس الطريقة جتاه املتغريات املفسرة املتمثلة يف 

 سوق األردن لألوراق الماليةرابعا: تحليل النتائج الخاصة ب

لتقييم األصول املالية يف سوق األردن لألوراق  ألنسبهو االتأثريات الثابتة  أن منوذجإىل  مبا أننا توصلنا         

  يلي: كما  Whiteحسب طريقة  املالية، فإنه ميكن إعادة عرض نتائجه

 

 

 
 .tتمثل إحصائية   ( )القيم بين قوسين -

 50الملحق رقمصورة عن النموذج موجودة في  -

 نموذج على النحو التايل:هذا التقدير حيث كانت نتائج 

ما عدا املقدر اخلاص ، % 05املتغريات املفسرة هلا معنوية إحصائية عند مستوى داللة املقدرات اخلاصة بكل  •

 ،القيمة الدفرتية، مضاعف الرحبيةإىل  خماطر السوق، رحبية السهم، القيمة السوقيةمن مبعىن أن كل مبتغري السيولة، 

 ؛السهم عالوة خماطر فسري تغرياتيسامهون يف ت

PRI  =  -0.028430+ 2.489477 PRMmt + 0.010669EPSit + 0.017636BPit – 0.004456PERit+ 0.003833 LIQit 

            (-1.003703)     (10.77947)             (4.006991)         (3.724907)         (-3.425007)         (1.607347) 
    0.038114و  -0.066534بني  ظهرت حمصورة  اتشرك 10اخلاصة ب  قيم الثابت  

 R2 = 0.447633                T= 540                    F= 30.38969 

Adj R2= 0.432904       DW= 1.871455            Prob = 0.0000 
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 ؛%44بـ  تغريات املتغري التابعتفسر  فسرةاملتغريات امل •

 ).0يساوي النموذج له معنوية إحصائية (احتمال إحصائية فيشر  •

ومن أجل الكشف عن جودة النموذج املقرتح يف تفسري تغريات قيم األصول املالية يف عينة من األسهم  

باستخدام  لألوراق املالية، نقوم بتقدير منوذج تسعري األصول الرأمسالية يف شكله التقليدي ألردناملقيدة يف سوق ا

 كما يلي:  هذا التقدير كانت نتائجو على ذات العينة،  Whiteطريقة 

 

 

 

 .tتمثل إحصائية   ( )القيم بين قوسين -
 51الملحق رقم صورة عن النموذج موجودة في  -

جاء  لألوراق املالية ردناألإن تقدير منوذج تسعري األصول الرأمسالية على عينة من األسهم املقيدة يف سوق  

املنخفضة للحد الثابت،   t مطابق ملتطلبات منوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي، ويظهر ذلك من خالل قيمة

ق لنموذج تسعري األصول الرأمسالية. أما عن القيمة املقدرة مبعىن أن ثابت النموذج ليس له داللة إحصائية، وهذا مواف

، 0مرتفعة واالحتمال املوافق هلا يساوي  t، وذات داللة إحصائية، إحصائية 2.83، فقد ظهرت مساوية لــ βللمعلمة 

 نه باحتمال إحصائية فيشر حيث ظهر، خصوصا ما تعلق مالنموذج ذو جودة من الناحية اإلحصائيةهذا  يعتربو 

 تفسري تغريات، مما يدل أن عالوة خماطر السوق تساهم يف 0.37التحديد ظهر بقيمة  إال أن معامل، بقيمة معدومة

 . %37عالوة خماطر السهم بــ 

وعند املقارنة بني النموذجني يتضح أن القدرة التفسريية للنموذج املقرتح مطبق على عينة من األسهم يف  

سوق األردن لألوراق املالية أعلى من القدرة التفسريية لنموذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي مطبق على ذات 

يف النموذج املقرتح، وهو أعلى  0.43يث ظهر بقيمة ح Adj R2العينة، ويظهر هذا من خالل معامل التحديد املعدل 

، كما أن النموذج املقرتح يتميز  0.36من القيمة اليت ظهر هبا يف منوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي املقدرة بـــ 

ذات داللة إحصائية، ومتوافقة مع ما جاءت به النظرية  من املتغريات املفسرة، وظهرت مقدراهتاباحتوائه على جمموعة 

االقتصادية، يف حني أن منوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي يفسر تغريات قيمة األصل املايل بناءا على عامل 

عالوة خماطر السوق، جانب خماطر السوق، وعليه فإن إضافة متغريات تفسريية أخرى إىل عالوة واحد فقط وهو 

إال أن مقدرات املعلمات اخلاصة هبا  باستثناء مقدرة املعلمة اخلاصة بعالوة خماطر السوق دت من جودة النموذج، زا

PRIit  =  -0.002410+ 2.834217 PRMmt    
             (-0.851264)       (11.92235) 

 
 R2 = 0.376681                T= 540                    F= 31.96830 

Adj R2= 0.364898        DW= 1.980269           Prob = 0.0000 
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يف سوق  ة خماطر السهمو مما يعين أن عالوة خماطر السوق هي املفسر األساسي لتغريات عال ظهرت جد منخفظة،

 انوية يف النموذج املقرتح. وباقي املتغريات املفسرة تعترب ث األردن لألوراق املالية،

 يف النموذج املقرتح ظهرت كما يلي: املتغريات التفسريية إن  

 طرديةعالوة خماطر السهم، فإن العالقة بينهما ظهرت  فسري تغرياتبالنسبة ملسامهة عالوة خماطر السوق يف ت •

 أغلبوهو ما يتوافق مع النظرية االقتصادية، وبالتحديد النتائج اليت توصل إليها منوذج تسعري األصول الرأمسالية و 

 2.48للمخاطر النظامية موجب وبقيمة قدرها  βالدراسات الالحقة اليت اختربت هذا النموذج، حيث أن معامل 

وهذا يدل على أن  ،% 2.48 ترتفع عالوة خماطر السهم بـ  % 1وهذا معناه أنه إذا ارتفعت عالوة خماطر السوق بـ 

أجل حتقيق من  لمضاربةأ�ا أسهم تستخدم ل مبعىن (Titres Offensifs) هجوميةأسهم العينة حمل الدراسة هي أسهم 

  ؛عوائد تفوق عوائد السوق

فإن العالقة ظهرت موجبة وذات معنوية  عالوة خماطر السهم، فسري تغرياتبالنسبة ملسامهة رحبية السهم يف ت •

، ارتفاع قيمته يف السوق املايلإىل  مردودية السهم تؤدي  إحصائية وجاء هذا متوافق مع النظرية االقتصادية، فارتفاع

املستثمر يف سوق األردن  ، قد يرجع سبب ذلك إىل اهتمام0.01ظهرت منخفضة  هبالكن مقدرة املعلمة اخلاصة 

، وبالتايل ال يظهر تأثري مباشر هلذا املتغري على باألرباح على املدى الطويل وليس على املدى القصري لألوراق املالية

  عالوة خماطر السهم؛

السهم فإن العالقة  عالوة خماطر فسري تغرياتت القيمة الدفرتية يفإىل  بالنسبة لدرجة مسامهة القيمة السوقية •

إال أن مقدرة املعلمة اخلاصة به ظهرت منخفضة تظهر موجبة وهي متوافقة مع ما جاءت به النظرية االقتصادية، 

، قد يرجع سبب ذلك إىل استقرار هذا املؤشر خالل كامل فرتة الدراسة مثلما سبق حتليله يف اجلانب النظري، 0.01

خالل كامل  مستقرة نسبة إىل قيمتها الدفرتية سوق األردن لألوراق املاليةيف  األسهم أسعارتذبذب حيث اتضح أن 

 ؛ فرتة الدراسة

عكسية وذات السهم فإن العالقة تظهر  عالوة خماطربالنسبة لدرجة مسامهة مضاعف الرحبية يف تفسري تغريات  •

يعكس أداء مايل ضعيف ، وهذا متوافق مع النظرية االقتصادية حيث أن مضاعف رحبية مرتفع داللة إحصائية

 ؛مما ينعكس على اخنفاض قيم أسهمها، للمؤسسة

بالنسبة لكل  0iβ ابتالث، فإن األردن لألوراق املاليةوباعتبار أن منوذج التأثريات الثابتة هو األنسب يف سوق  

إىل  السوقيةعالوة خماطر السوق، ونفس القيمة  ظهرت متقاربة وهذا معناه أنه بالنسبة لنفس ةمؤسسة على حد
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سهم كل شركة من شركات العينة تكون متقاربة قيمة فإن ونفس رحبية ومضاعف رحبية السهم القيمة الدفرتية، 

 مع باقي الشركات.  

 خامسا: تحليل النتائج الخاصة بسوق مصر لألوراق المالية

لتقييم األصول املالية يف البورصة املصرية، فإنه  األنسبهو االحندار التجميعي أن منوذج إىل  مبا أننا توصلنا         

  كما يلي:Whiteباستخدام طريقة  ؤثرةإزالة املتغريات غري امل نتائجه بعدميكن إعادة عرض 

 

 

 .tتمثل إحصائية   ( )القيم بين قوسين -
 62الملحق رقم صورة عن النموذج موجودة في  -

 نموذج على النحو التايل:هذا التقدير حيث كانت نتائج 

خماطر عالوة من مبعىن أن كل  إحصائية،ا معنوية مهل ،PRM ،BP يناملفسر  يناملتغري ب نياخلاص يناملقدر  •

 ؛يف تفسري تغريات قيمة السهم انالقيمة الدفرتية، يسامهإىل  السوق، القيمة السوقية

 ؛ %41بـ  تغريات املتغري التابعتفسر  فسرةاملتغريات امل •

 ).0يساوي النموذج له معنوية إحصائية (احتمال إحصائية فيشر  •

 املختارة منعينة الومن أجل الكشف عن جودة النموذج املقرتح يف تفسري تغريات قيم األصول املالية يف 

  باستخدام طريقة ، نقوم بتقدير منوذج تسعري األصول الرأمسالية يف شكله التقليدي على ذات العينة، البورصة املصرية

 Whiteكما يلي:  التقدير  وكانت نتائج 

 

 

 

 .tتمثل إحصائية   ( )القيم بين قوسين -
  63الملحق رقم صورة عن النموذج موجودة في  -

جاء مطابق  البورصة املصريةإن تقدير منوذج تسعري األصول الرأمسالية على عينة من األسهم املقيدة يف  

املنخفضة للحد الثابت، مبعىن أن   t ملتطلبات منوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي، ويظهر ذلك من خالل قيمة

ثابت النموذج ليس له داللة إحصائية، وهذا موافق لنموذج تسعري األصول الرأمسالية. أما عن القيمة املقدرة للمعلمة 

PRIit  =  -0.010397 + 0.960608 PRMmt + 0.003256BPit + 0.024966 LIQit 

             (-2.260634)       (19.00415)            (1.849009)          (1.249568) 
R2 = 0.413574                 T= 648                    F= 151.3928 

Adj R2= 0.410843        DW= 2.205329           Prob = 0.0000 

PRIit  =  -0.002367+ 0.967345 PRMmt    
            (-0.828025)       (19.47360) 

 
 R2 = 0.408205                T= 648                    F= 445.5940 

Adj R2= 0.407289        DW= 2.201772           Prob = 0.0000 
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β ات داللة إحصائية، إحصائية ، وذ0.96، فقد ظهرت مساوية لــt  يعترب، و 0مرتفعة واالحتمال املوافق هلا يساوي 

، خصوصا ما تعلق منه باحتمال إحصائية فيشر حيث ظهر بقيمة النموذج ذو جودة من الناحية اإلحصائيةهذا 

عالوة  تغريات تفسري، مما يدل أن عالوة خماطر السوق تساهم يف 0.40التحديد ظهر بقيمة  إال أن معامل، معدومة

 . %40خماطر السهم بــ 

وعند املقارنة بني النموذجني يتضح أن القدرة التفسريية للنموذج املقرتح مطبق على عينة من األسهم يف  

منوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي مطبق على ذات العينة، متماشية مع ما جاء به البورصة املصرية جاءت 

من أو   يف كال النموذجني، 0.40و 0.41الذي ظهر بقيمة  Adj R2من خالل معامل التحديد املعدل سواء وظهر هذا 

املقدرة اخلاصة ور ظهو  ،ت املتغري التابع يف النموذج املقرتح، هو املفسر األساسي لتغرياPRMخالل ظهور املتغري 

أما باقي املتغريات املقدرة يف  منخفضة مما يعين أن هذا املتغري يعترب مفسر ثانوي لعالوة خماطر السهم،  BPباملتغري 

النموذج فقد ظهرت بدون معنوية إحصائية، ويرجع هذا باألساس إىل أن أسعار األسهم يف البورصة املصرية يف هذه 

وهذا راجع  املدرجةتأثرها باملخاطر اخلاصة بالشركات  باألوضاع االقتصادية العامة أكثر من تأثرتالفرتة بالذات 

 ر خالل هذه الفرتة.األوضاع السياسية السائدة يف مص رتديل

تقدير النموذج املقرتح على عينة األسهم املقيدة يف البورصة املصرية تثبت ما  منالنتائج املتوصل إليها هذه           

أن األسعار تتذبذب بطريقة على توصلنا له من قبل عند حتليل أداء البورصة يف الفرتة حمل الدراسة، واليت أسفرت 

حتقيق أرباح رأمسالية، دون أن إىل  عشوائية، وأن املستثمر يف البورصة املصرية هو مستثمر على املدى القصري، يهدف

 .ةل املاليو يويل اهتماما للمتغريات سالفة الذكر عند تقييمه لألص

 الفرع الثاني: تحليل النتائج المتعلقة بإجمالي عينة الدراسة

مشرتكة بني جمموعة األسواق املدروسة تتمثل فيما  تعتربمما سبق ميكن استخالص جمموعة من النتائج اليت  

 يلي: 

أكرب معامل حتديد   أنحيث  معامل التحديد يظهر عالقة تفسريية متوسطة بني املتغريات املفسرة واملتغري التابع •

وأقل معامل حتديد كان يف البورصة املصرية وسوق البحرين لألوراق  0.50كان يف سوق قطر لألوراق املالية يقدر بـ 

كن ألي حملل مايل مهما كانت كفاءته أن يقدر كل العوامل اليت متوقع إذ ال مي كانوهذا ما   ،0.41املالية ويقدر بـ 

، واليت تنص على أنه ال ميكن ألي تتحكم يف قيمة األسهم، ويأيت هذا متماشيا مع فرضية كفاءة السوق املايل

  أسعار األسهم؛أن يتنبأ ب التحليل ته يفكفاءأو    ميلكهااليت مستثمر مهما كانت املعلومات 
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مل وجود متغريات أخرى ميكن أن تؤثر على عالوة خماطر السهم تدل على  املتوسطة التحديدقيمة معامل  •

، ومتغريات أخرى مل تتمكن (نظرا لشح البيانات املنشورة حول األسواق املالية العربية) تأخذها الباحثة بعني االعتبار

اختيار العينة يف حد ذاهتا، إىل  سبب ذلك يكونكما ميكن أن ،  من إدراجها يف النموذج كمتغريات املالية السلوكية

، آداهااملدرجة يف كل سوق، واملعروف أن قيم أسهمها مستقرة نظرا الستقرار  حيث تكونت من أكرب الشركات

 سريية يف النموذج املقرتح؛نتيجة تغري املتغريات التف بشكل كبري وبالتايل فهي ال تستجيب للتغري

خاطر النظامية كما يسمى يف منوذج تسعري للم βاملعامل خماطر السوق (أي بـعالوة مقدرة املعلمة اخلاصة  •

ذات داللة إحصائية، وبالتايل فإن عالوة خماطر السوق  ظهرت يف كل أسواق اجملموعة األصول الرأمسالية التقليدي)،

  يف كل أسواق اجملموعة املدروسة؛تعترب متغري رئيسي يف تفسري تغريات عالوة خماطر السهم 

باستثناء سوق األردن  1قريبة من  ظهرت يف كل أسواق اجملموعة بـعالوة خماطر السوقمقدرة املعلمة اخلاصة  •

، مما يدل على أن عينة األسهم املأخوذة من كل سوق تستجيب قيمها للتغريمما  ،2.48ظهرت بقيمة  لألوراق املالية

 الدرجة؛تبعا لتغريات املخاطر النظامية بنفس الوترية، ونفس 

عند املقارنة بني مقدرات املعلمات اخلاصة بعالوة خماطر السوق، ومقدرات املعلمات اخلاصة بباقي املتغريات  •

التفسريية، نالحظ أن املقدرات اخلاصة بعالوة خماطر السوق مرتفعة مقارنة بباقي املقدرات يف كل أسواق اجملموعة، 

 يف النموذج وباقي املتغريات تعترب ثانوية، ياسوهذا يثبت أن عالوة خماطر السوق هي متغري أس

يقلل من أمهية املتغريات األخرى، ذلك أن هذه إن ظهور عالوة خماطر السوق كمتغري مفسر أساسي ال  •

على عينة األسهم يف كل سوق من أسواق اجملموعة، يف حني أن عالوة خماطر السوق  ااملتغريات يظهر أثرها منفرد

  سهم؛ العامة احمليطة باالستثمار يف األتظهر أثر كل املخاطر 

 باستثناء سوق البحرين لألوراق املالية، سواق املدروسة،كل األاملقدر اخلاص مبتغري السيولة ظهر غري معنوي يف   •

 -Pastor)وهذا يعين أن سيولة السهم ال تفسر تغريات عالوة خماطر السهم، وهذه النتيجة جاءت متعارضة مع دراسة

Stanbought 2003)  ،يف األسواق  شركات العائلية والشركات املغلقةوجود عدد كبري من الإىل  ميكن إرجاع ذلك

مما جيعل قيم أسهمها ال تتأثر بنسب التداول عليها، كذلك أنه خالل الفرتة حمل الدراسة كان هناك  ،املالية العربية

قتصادية والسياسية واالجتماعية بسبب الظروف اال العربية ختوف الشديد من األزمات اليت قد متس األسواق املالية

جنيب الذي ، مما قلل من نسب التداول هبا، كما أدت هذه الظروف إىل هروب املستثمر األالسائدة خالل تلك الفرتة

 ؛  يلعب دورا أساسيا يف تنشيط التداول هبذه األسواق

خمتلفة بني  معنويةمبستويات ظهرت  النموذج املقرتحليت يشملها املتغريات التفسريية ااملقدرات اخلاصة بباقي  •

، EPS ،BP ،PER املقدرات اخلاصة بـــواألردن ظهرت  كل من اململكة العربية السعودية  سوقيففي  أسواق اجملموعة،
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يويل أمهية لكل هذه املتغريات عند تقييمه لألسهم  سوقنيال ينمما يثبت أن املستثمر يف هذ ذات داللة إحصائية،

ات داللة إحصائية، مبعىن أن ذ، EPS ،BP ،LIQأما يف سوق البحرين فقد ظهرت املقدرات اخلاصة باملتغريات  .فيها

وهذا ما كان  ،هذه املتغريات هي اليت تساهم إىل جانب عالوة خماطر السوق يف تفسري تغريات عالوة خماطر السهم 

ظهر أن املستثمرين يف هذه األسواق يهدفون إىل  حيثمتوقع عند حتليل أداء هذه األسواق يف الفرتة حمل الدراسة، 

وبالتايل فهم يستغلون كل املعلومات املتاحة من أجل حتليلها للوصول إىل االستثمار االستثمار طويل األجل، 

 تغريات ذات داللة إحصائية؛ظهرت مقدرات هذه امل السبب األحسن، وهلذا

جانب عالوة خماطر السوق يف تفسري إىل  يدخل ذياملتغري ال وه، EPS املتغري كان  سوق قطر لألوراق املاليةيف  •

مرتفع مقارنة بنفس املقدر يف باقي األسواق، وهذا وكان املقدر اخلاص بــه ، دروسةأسهم العينة املعالوة خماطر تغريات 

  ؛يف سوق قطر لألوراق املالية يستهدف االستثمارات ذات العوائد املرتفعةيثبت أن املستثمر 

عالوة خماطر إىل جانب عالوة خماطر السوق يف تفسري تغريات  راملؤث وه ،BPظهر املتغري  البورصة املصريةيف  •

ثبت ما توصلنا له من قبل عند حتليل أداء ي وهذ ما ا،منخفض ظهر به خلاصا ةاملعلم رقدمإال أن ، أسهم العينة

تتحرك تبعا لتغري املخاطر النظامية بسبب األوضاع البورصة يف الفرتة حمل الدراسة، واليت أسفرت على أن األسعار 

السياسية، االقتصادية واالجتماعية اليت تشهدها مصر خالل الفرتة املدروسة، كذلك اتضح أن املستثمر يف البورصة 

مستثمر على املدى القصري، يهدف إىل حتقيق أرباح رأمسالية، دون أن يويل اهتماما للمتغريات سالفة هو املصرية 

 .ةل املاليو الذكر عند تقييمه لألص

، مقارنة مع مقدرة معلمة عالوة خماطر جاءت منخفضة بباقي املتغريات التفسريية مقدرات املعلمات اخلاصة •

عالوة التوصل إليه فيما خيص أن عالوة خماطر السوق هي املفسر الرئيسي لتغريات  ما سبق ما يثبتالسوق، وهذا 

  األسهم يف كل أسواق اجملموعة؛ خماطر

جانب عالوة خماطر السوق، واليت تعترب املتغري الوحيد املدرج يف إىل  ضاف متغريات أخرىالنموذج املقرتح أ •

يف جل ما سبق اإلسهاب يف شرحها، ظهرت مبعنوية إحصائية منوذج تسعري األصول الرأمسالية، هذه املتغريات ك

مقارنة مع وهذا يعترب نقطة قوة للنموذج املقرتح  آخر، إىل  األسواق املدروسة، مع تفاوت درجة تأثريها من سوق

 .الرأمسالية التقليديمنوذج تسعري األصول 

 

 

 

 



 العر�يةاملالية دراسة قياسية من أجل تقدير نموذج لتقييم ألاصول املالية �� ألاسواق                       الفصل الرا�ع

202 

 

 الرابعخالصة الفصل 

 
الذي ارتأت الباحثة أنه األنسب لتقييم األصول املالية  النموذج املقرتحاختبار بهذا الفصل  من خالل قمنا

متثلت يف سوق األسهم األسواق  األسهم املقيدة يف جمموعة منعلى عينة  املتداولة يف األسواق املالية العربية،

الية، والبورصة املصرية. السعودي، سوق قطر لألوراق املالية، سوق البحرين لألوراق املالية، سوق األردن لألوراق امل

قدرة النموذج املقرتح يف تفسري وهذا من أجل الكشف عن  ومقارنته مع منوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي،

هذا التغريات يف قيم األسهم املأخوذة من كل سوق، مقارنة بنموذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي، وخلص 

 النتائج التالية:إىل  االختبار

خاطر النظامية كما يسمى يف منوذج تسعري للم βاملعامل بـعالوة خماطر السوق (أي مقدرة املعلمة اخلاصة  •

ذات داللة إحصائية، وبالتايل فإن عالوة خماطر السوق  ظهرت يف كل أسواق اجملموعة األصول الرأمسالية التقليدي)،

  ة يف كل أسواق اجملموعة املدروسة؛هي املتغري املفسر الوحيد الذي ظهر مبستوى معنوية إحصائي

 باقي املتغريات التفسريية اليت يشملها النموذج املقرتح ظهرت مبستويات معنوية خمتلفة بني أسواق اجملموعة،  •

ففي عينة األسهم املأخوذة من أسواق كل من اململكة العربية السعودية والبحرين واألردن ظهرت كل املتغريات 

ذات داللة إحصائية، مما يثبت أن املستثمر يف هذه األسواق ، EPS ،BP ،PER ،LIQتمثلة يف التفسريية األخرى وامل

 ؛تغريات عند تقييمه لألسهم فيهايويل أمهية لكل هذه امل

عند املقارنة بني مقدرات املعلمات اخلاصة بعالوة خماطر السوق، ومقدرات املعلمات اخلاصة بباقي املتغريات  •

املقدرات اخلاصة بعالوة خماطر السوق مرتفعة مقارنة بباقي املقدرات يف كل أسواق اجملموعة،  التفسريية، نالحظ أن

 وهذا يثبت أن عالوة خماطر السوق هي متغري أساسي يف النموذج وباقي املتغريات تعترب ثانوية؛

جانب عالوة خماطر السوق، واليت تعترب املتغري الوحيد املدرج يف إىل  النموذج املقرتح أضاف متغريات أخرى •

ظهرت مبعنوية إحصائية يف جل األسواق املدروسة، مع  مقدرات هذه املتغرياتو منوذج تسعري األصول الرأمسالية، 

األصول آخر،  وهذا يعترب نقطة قوة للنموذج املقرتح مقارنة مع منوذج تسعري إىل  تفاوت درجة تأثريها من سوق

 الرأمسالية التقليدي.

 



   

   

      خـــاتــمــةخـــاتــمــةخـــاتــمــةالالال
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 الخاتمة

ية االقتصادية، تعترب األسواق املالية يف الدول العربية، وعلى غرار باقي دول العامل حمرك أساسي للتنم 

نظرا  ،حتقق اهلدف املنوط هبا، إال أن هذه األسواق مل ليرباليةلب هذه الدول إىل نظم اقتصادية خصوصا بعد توجه أغ

لوجود بعض املشاكل والعراقيل فيها واليت حالت دون ذلك. وعلى رأس هذه العراقيل تعرض االستثمارات يف هذه 

األسواق املالية املتقدمة، ما يؤدي باملستثمرين فيها إىل األخذ بعني االعتبار باألسواق ملستوى خماطر مرتفع مقارنة 

 ية عند تقييمهم لألصول املالية املتداولة فيها.هذه املخاطرة اإلضاف

جمموعة من تقدير منوذج يأخذ بعني االعتبار بالباحثة من خالل هذه الدراسة  قامتمن هذا املنطلق  

حتقيق هذا اهلدف ومن أجل  العربية. املالية املؤشرات املالية اليت تعرب إىل حد ما عن خماطر االستثمار يف األسواق 

بغية الوقوف على املتغريات اليت من املمكن أن   وضوع،هلا عالقة باملالنظرية اليت تطرقت الباحثة أوال إىل اجلوانب 

 فصول نظرية هي كما يلي: ثالثةمن خالل تساهم يف التنبؤ بعالوة املخاطرة للسهم وكان ذلك 

طرة من خالل عرض املفاهيم األساسية هلا مع الرتكيز على يف الفصل األول تطرقنا إىل اإلملام مبفهوم املخا 

 إبراز مفهوم املخاطر املالية، وبالتحديد املخاطر اليت متس األسواق املالية. توصلنا من خالل هذا العرض النظري إىل

 :النتائج التالية

ذاته كمخاطر املضاربة املخاطر اليت متس األسواق املالية ميكن تقسيمها إىل خماطر ناجتة عن السوق يف حد  •

 ؛وخماطر العدوى، وخماطر ناجتة عوامل خارجة عن السوق

 ؛املخاطر الناجتة عن عوامل خارجة عن السوق تقسم بدورها إىل خماطر نظامية وأخرى غري نظامية •

املخاطر النظامية تتمثل يف املخاطر العامة اليت متس كل االستثمارات سواء املالية أو العينية، وتقاس كميا عن  •

بذاهتا أما املخاطر غري النظامية فهي متس شركة ،  CAPMالذي ميكن احلصول عليه من خالل منوذج  βطريق املعامل 

 أو صناعة معينة دون غريها؛

بعرض مفصل للطرق اإلحصائية لقياس املخاطرة، أل�ا جزء أساسي يف بناء النماذج بعد هذا التقسيم قمنا 

بعدها إىل عرض نظري مفصل عن منوذج السوق الذي يعترب أول منوذج  لنصل املستخدمة يف تقييم األصول املالية،

ن النماذج، تناولناها والذي طورت بعده جمموعة مقدم لتقدير عوائد األصول املالية،  يتزفمبسط بعد منوذج ماركو 

 بالتفصيل يف الفصل الثاين.
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 قمنااحلديثة، حيث أهم النماذج اليت جاءت هبا النظرية املالية يف الفصل الثاين من الدراسة النظرية قدمنا  

، مناذج فاما وفرنش متعددة العوامل منوذج التسعري باملراجحة، بدراسة وحتليل كل من منوذج تسعري األصول الرأمسالية،

 ومناذج املالية السلوكية كبديل للنماذج التقليدية. وتوصلنا من خالل عرض هذه النماذج إىل النتائج التالية:

أهم منوذج جاء يف النظرية املالية احلديثة، لكن الفرضيات اليت قام عليها قللت من قيمته عند  CAPMيعترب  •

 التطبيق العملي له؛

مل تتمكن من تفسري التغريات يف قيم االستثمارات املالية بشكل  CAPMإن كل النماذج اليت ظهرت بعد  •

 دقيق، نظرا لعدم واقعية االفرتاضات اليت قامت عليها، واليت ميكن اعتبارها حمددات للنموذج املعين؛

نتائج اختبارات هذه النماذج ختتلف من منطقة مالية إىل أخرى، وبالتايل ما يصلح يف منطقة قد ال يصلح يف  •

 ، وهذه أهم نقطة ضعف هلذه النماذج بعد حمدودية افرتاضاهتا؛أخرى

إن األسواق املالية هي مكان غري مثايل، وال ميكن التنبؤ بتصرفات املتعاملني فيه، نظرا لوجود العديد من  •

 السلوكية.احلاالت الشاذة، لذا ظهرت مناذج أكثر تعقيدا متزج بني املالية وعلم النفس السلوكي، تعرف بنماذج املالية 

األسواق املالية العربية، مع ذكر الفصل الثالث يعترب متهيد للدراسة التطبيقية، تطرقنا فيه إىل نشأة وتطور 

املميزة هلا، واملخاطر اليت تتعرض هلا، إضافة إىل حتليل أداء هذه األسواق للفرتة حمل الدراسة واملمتدة من  اخلصائص

 إىل ما يلي:  من خالله وتوصلنا ،2017إىل جوان  2013جانفي 

هذه شئة واملتقدمة، األسواق املالية العربية جبملة من اخلصائص واليت متيزها عن باقي األسواق النا صفتت •

 ؛ق بعني االعتبارتأخذ خصوصية هذه األسوا هااخلصائص جعلت من مناذج التقييم في

ومتباين من ارنة مع األسواق املالية املتقدمة، مقأداء األسواق املالية العربية للفرتة حمل الدراسة كان منخفضا  •

 ؛العربية قتصادياتالا يف املوجودة للتباينات نظرا، سوق إىل آخر

اخنفاض  تتعرض إىل خماطر مشرتكة تتمثل يف تطور هذه األسواق وحتليل أدائها، تبني لنا أ�امن خالل استقراء  •

تذبذب األسعار، اخنفاض املردودية، وضعف السيولة، وكل هذه العوامل تؤثر سلبا على قيمة األصول  القيمة السوقية،

 املتداولة فيها.

 باألخص ،هذا النموذج من الدراسات السابقة مت استنباط الفصل الرابع قمنا فيه بتقدير النموذج املقرتح حيث

 واليت قدمت منوذج للتقييم Fama & French ودراسة ،الرأمساليةاليت قدم فيها منوذج تسعري األصول   Sharpeدراسة 

إضافة إىل مجلة من املؤشرات  βأخذ بعني االعتبار املخاطر النظامية واملقاسة باملعامل العوامل. النموذج املقرتح  متعدد

 املالية واملتمثلة فيما يلي:
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 ؛معدل دوران السهم ليعرب عن خماطر السيولة •

 ؛عن خماطر اخنفاض العوائد لتعربرحبية السهم،  •

 .األسعارعن خماطر التذبذب يف  اعرب يل ، ومضاعف الرحبيةالقيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية •

قطر سواق مالية هي: سوق األسهم السعودي، سوق أ مخسةطبقت الباحثة هذا النموذج على عينة مكونة من 

 بياناتاستخدمنا فيها  .سوق األردن لألوراق املالية، يةصر املبورصة ال، سوق البحرين لألوراق املالية، لألوراق املالية

إىل جوان  2013سالسل الزمنية املقطعية، حيث أخذنا عينة شركات من كل سوق مايل للفرتة املمتدة من جانفي ال

الرأمسالية التقليدي من أجل إبراز بينه وبني منوذج تسعري األصول قمنا باملقارنة ، و املقرتحالنموذج عليها وطبقنا ، 2017

 وخلصنا إىل النتائج التالية: اجيابيات النموذج املقرتح

، واملتمثلة يف عالوة خماطر السوق، رحبية السهم، القيمة السوقية إىل  يف النموذج ستعملةإن املتغريات املفسرة امل •

يف  عالوة خماطر السهمواملتمثل يف   املتغري التابعتفسر التغريات يفوسيولة السهم،  ، ومضاعف الرحبية،القيمة الدفرتية

مل وهذا دليل على وجود متغريات أخرى  وهذه النسبة متقاربة بني كل أسواق اجملموعة املدروسة، ، %50حدود 

(نظرا لشح البيانات املنشورة حول األسواق املالية العربية)، ومتغريات أخرى مل تتمكن  تأخذها الباحثة بعني االعتبار

 من إدراجها يف النموذج كمتغريات املالية السلوكية؛

، تثبت فرضية كفاءة السوق املايل، واليت يف النموذج درجةامل املفسرة للمتغرياتاملتوسطة إن إن القدرة التفسريية  •

ميلكها أو كفاءته يف التحليل أن يتنبأ بأسعار اليت تنص على أنه ال ميكن ألي مستثمر مهما كانت املعلومات 

 األسهم؛

أثر على قدرة املتغريات املدرجة يف النموذج على املدرجة يف كل سوق،  أكرب الشركات مناختيار العينة ن إ  •

ال فإن قيمة أسهمها ، وبالتايل أدائهااستقرار بسبب  قيم أسهمها مستقرةات املتغري التابع، نظرا ألن تفسري تغري 

 سريية يف النموذج املقرتح؛للتغري نتيجة تغري املتغريات التف بسرعة تستجيب

تسعري خاطر النظامية كما يسمى يف منوذج للم βمقدرة املعلمة اخلاصة بـعالوة خماطر السوق (أي املعامل  •

ظهرت يف كل أسواق اجملموعة ذات داللة إحصائية، وبالتايل فإن عالوة خماطر السوق  األصول الرأمسالية التقليدي)،

تعترب متغري رئيسي يف تفسري تغريات عالوة خماطر السهم يف كل أسواق اجملموعة املدروسة، كما أن قيمتها كانت 

أخوذة من كل سوق تستجيب قيمها للتغري، تبعا لتغريات املخاطر يدل على أن عينة األسهم امل مما، 1مقاربة لــ 

 النظامية بنفس الوترية، ونفس الدرجة؛
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عند املقارنة بني مقدرات املعلمات اخلاصة بعالوة خماطر السوق، ومقدرات املعلمات اخلاصة بباقي املتغريات  •

مرتفعة مقارنة بباقي املقدرات يف كل أسواق اجملموعة، التفسريية، نالحظ أن املقدرات اخلاصة بعالوة خماطر السوق 

 ؛وهذا يثبت أن عالوة خماطر السوق هي متغري أساسي يف النموذج وباقي املتغريات تعترب ثانوية

النموذج املقرتح أضاف متغريات أخرى إىل جانب عالوة خماطر السوق، واليت تعترب املتغري الوحيد املدرج يف  •

مبعنوية إحصائية يف جل األسواق مقدراهتا شرحها، ظهرت  أمسالية، هذه املتغريات كما سبقالر منوذج تسعري األصول 

املدروسة، مع تفاوت درجة تأثريها من سوق إىل آخر،  وهذا يعترب نقطة قوة للنموذج املقرتح مقارنة مع منوذج تسعري 

 .التقليدي األصول الرأمسالية

 نتائج اختبار الفرضيات: 

األسئلة الفرعية لإلشكالية موعة من الفرضيات يف شكل إجابات أولية عن بداية الدراسة وضعنا جم يف 

  ا قمنا باختبارها وتوصلنا إىل ما يلي:م، وبعداملطروحة

رغم االهتمام الكبري الذي أولته الدول العربية لتطوير أسواقها فيما خيص الفرضية األوىل واليت تنص على أنه  •

أن أداءها مل يرق بعد إىل مستوى أداء األسواق املتقدمة، بسبب حداثة نشأهتا من جهة واملخاطر النابعة من املالية إال 

 ابناء، فقد حتقق ذلك وأثبتت صحة الفرضية وهذا خصوصية هذه األسواق واحمليطة باالستثمار فيها من جهة أخرى

،  ومقارنته مع أداء بعض األسواق املتقدمة والناشئة،  2017إىل  2013على حتليل أداء هذه األسواق للفرتة املمتدة من 

على  ا، وهذا بناءاألخرى والناشئة اتضح أن  أداء األسواق املالية العربية كان منخفضا مقارنة مع األسواق املتقدمة

لداخلي اخلام ليعرب اخنفاض مؤشرات األداء املدروسة خالل هذه الفرتة واملتمثلة يف: نسبة القيمة السوقية إىل الناتج ا

دوران األسهم ليعرب عن سيولة السوق،   لعن حجم السوق، وعدد الشركات املدرجة ليعرب عن التنوع القطاعي، ومعد

 ،نظرا لتفاوت مستوى تطورها بني أسواق حديثة النشأة بني األسواق العربية فيما بينها اكما أن هذا األداء كان متباين

تتميز مبجموعة من  أ�اثبت أسواق املالية العربية كما أن السرد النظري لتطور األ .أطولوأخرى قائمة منذ فرتة 

كاالختالالت اهليكلية تتمثل يف املخاطر املتعلقة باألوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية العامة،   ،املخاطر

ب األمن القانوين يف الدول العربية. لالقتصاد، وعدم استقرار السياسة النقدية، وعدم االستقرار السياسي، وكذا غيا

 كتخلف األطر التشريعية واملؤسسية، وضعف اإلفصاح املايل.  وكذا خماطر متعلقة هبيكل السوق املايل يف حد ذاته،

 

املخاطر املنتظمة كما جاء هبا منوذج تسعري األصول الرأمسالية يف  على أنفيما خيص الفرضية الثانية واليت تنص  •

صيغته التقليدية، واليت يعرب عنها من خالل حساسية عوائد األصل املايل للتغري نسبة إىل تغري عائد السوق، حمددا 

 تحقق ذلك وأثبتتفقد ت ،لعربيةرئيسيا لقيمة األصل املايل يف النموذج املقرتح لتقييم األصول املالية يف األسواق املالية ا
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مقدرة املعلمة اخلاصة حيث ظهر من خالل تقدير النموذج على كل أسواق اجملموعة املدروسة أن  ،صحة الفرضية

 خاطر النظامية كما يسمى يف منوذج تسعري األصول الرأمسالية التقليدي)،للم βبـعالوة خماطر السوق (أي املعامل 

ظهرت مرتفعة مقارنة بباقي املقدرات يف كل أسواق اجملموعة، وهذا  امعنوية، كما أ� ظهرت يف كل أسواق اجملموعة

  .يثبت أن عالوة خماطر السوق هي متغري أساسي يف تفسري تغريات قيمة األصل املايل

تؤثر على قيمة األصول املالية يف األسواق واليت تنص على أنه هناك خماطر أخرى فيما خيص الفرضية الثالثة  •

فقد حتقق  ،األسعارتذبذب خماطر خماطر اخنفاض الرحبية، و خماطر سيولة األصول،  املالية العربية تتمثل أساسا يف:

حيث ظهرت املتغريات املعربة عن هذه املخاطر يف النموذج املقدر يف أسواق اجملموعة صحة الفرضية،  مت إثباتذلك و 

ولكن مقدرات هذه املتغريات ظهرت بدرجة معنوية متفاوتة بني املدروسة مفسرة للتغريات يف عالوة خماطر السهم، 

، ظهرت مبعنوية إحصائية يف جل أسواق اجملموعة، مما EPS ،BP ،PERأسواق اجملموعة املدروسة، فمقدرات املتغريات 

ظهر بداللة  LIQتغري امليثبت أن هذه املتغريات تفسر التغري يف عالوة خماطر السهم، يف حني أن املقدر اخلاص ب

شركات وجود عدد كبري من الإىل  ميكن إرجاع ذلكوهو سوق البحرين لألوراق املالية، و إحصائية يف سوق واحد فقط 

يف األسواق املالية العربية مما جيعل قيم أسهمها ال تتأثر بنسب التداول عليها، كذلك أنه  العائلية والشركات املغلقة

العربية بسبب الظروف  ختوف الشديد من األزمات اليت قد متس األسواق املالية خالل الفرتة حمل الدراسة كان هناك

االستثمار قصري مما أدى إىل عزوف املستثمرين عن  ،االقتصادية والسياسية واالجتماعية السائدة خالل تلك الفرتة

   .ضمانا ، واالجتاه إىل االستثمار طويل األجل الذي يعترب أكثراألجل الذي يوفر السيولة للسوق

 مقترحة:توصيات الال

ضوء التحليل السابق ألسواق األوراق املالية العربية والنتائج املتوصل إليها فيما خيص النموذج املقرتح لتقييم على 

 األصول املالية هبا، فإنه ميكن تقدمي التوصيات التالية:

، حبيث تكون أخرى لتقييم األصول املتداولةجيب على املستثمرين يف األسواق املالية العربية التوجه إىل مناذج  •

، هذه النماذج نابعة من خصوصية هذه األسواق، وتعكس املخاطر اخلاصة هبا واليت تتعرض هلا االستثمارات فيها

 ياتومستو  اواالبتعاد عن النماذج املستوردة من األسواق املتقدمة واليت ال ميكن اعتمادها نظرا الختالف خصوصياهت

 ؛هاتطور 

املخاطر اليت تتعرض هلا عمل بالنموذج املقرتح يف هذه الدراسة، والذي حيتوي على مؤشرات تعكس إىل حد ما ال •

، استنادا إىل ري تغريات قيمة األسهم املتداولةوالذي ميكن من خالله تفساألصول املتداولة يف األسواق املالية العربية، 

عترب املتغري املفسر الوحيد يف منوذج تسعري األصول الرأمسالية اليت ت ،املخاطر املنتظمة تضاف إىلمؤشرات أخرى 

 ؛التقليدي
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العمل على توعية املستثمرين بضرورة استغالل كل املعلومات املتوفرة برشادة، واالبتعاد عن املضاربات غري  •

 العقالنية، من أجل خدمة االستثمار طويل األجل، الذي يعود باالجياب على عملية التنمية.

 تطوير األطر التشريعية والتنظيمية باألسواق املالية العربية، حىت تتمكن  من تطوير مستويات آدائها؛ العمل على •

عملية اإلفصاح حىت يتمكن كل املستثمرين من استغالل املعلومات بعدالة بينهم، ووضع قواعد بيانات  تعزيز •

 تابعة هلا،  لتمكن املستثمرين والباحثني من استغالل املعلومات؛

من خالل عمل شراكات مع املؤسسات األكادميية واجلامعات  حباث والدراساتالعمل على تطوير جانب األ •

 ات فيما بينهم؛لتبادل اخلرب 

أن تسقط هذه الدراسة على اجلزائر، لكن نظرا  أشري يف آخر هذه التوصيات إىل أن الباحثة كانت تود  

أشري إىل ملستوى أداء بورصة اجلزائر الذي يكاد يكون منعدم، مل تتمكن الباحثة من القيام بذلك، ويف هذا الصدد 

ئر، من أجل النهوض باالقتصاد الوطين، باعتبارها أهم قناة لتمويل ضرورة االهتمام هبذه املؤسسة احليوية يف اجلزا

 االستثمار يف القطاع احلقيقي.

 آفاق الدراسة:

صدد ميكن إن هذه الدراسة تفتح جماال أمام الباحثني للقيام بدراسات قد تكون تكميلية هلا، ويف هذا ال

 دراسة املواضيع التالية:

 املتغريات السلوكية على قيمة األصول املالية؛ أثر بعض •

 ؛ة أوراق مالية من منظور سلوكيظأساليب تكوين حمف •

 اختبار نفس النموذج املقرتح ولكن على عينة أكرب؛ •

 .تطوير منوذج لتقييم احملافظ االستثمارية يف األسواق املالية العربية •
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 ثانيا: الرسائل العلمية
 أطروحات الدكتوراه: -1
بالتطبيق على سوق عمان -اختبار قدرة نظرية تسعري املراجحة على تقييم األسهم يف األسواق الناشئة "أمين الشهاب،  −

 .2015، جامعة حلب، سوريا، ، رسالة دكتوراه"-لألوراق املالية وإمكانية االستفادة منها يف سوريا
، "املالية الناشئة (دراسة تطبيقية) رنش يف التنبؤ بعوائد األسهم يف األسواقفو  أثر عوامل فاما"هباء غازى عرنوق،  −

 .2015جامعة دمشق، سوريا،  ،أطروحة دكتوراه يف احملاسبة
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة "معوقات أسواق األوراق املالية العربية وسبل تفعيلها"رشيد بوكساين،  −

 .2006-2005اجلزائر، 
، أطروحة ة"املالية يف البلدان الناشئة، حالة أسواق األوراق املالية العربي ديناميكية أسواق األوراق"سامية زيطاري،  −

 .2005-2004دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
دراسة قياسية باستخدام بيانات –تأثري أنظمة سعر الصرف على النمو االقتصادي يف الدول النامية "شهيناز بدراوي،  −

 .2015لنيل شهادة دكتوراه، جامعة تلمسان،  ، أطروحة مقدمة"-البانل
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عبد الرؤوف خليل حممد رباعة، "تطوير منوذج لتقدير املخاطر النظامية لرتشيد قرارات االستثمار يف بورصة عمان -
 .2006باستخدام منهجية شرطية لتحديد العالقة بني العائد واملخاطرة"، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان، 

، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، "السلوك املايل للمستثمرين وأثره على كفاءة األسواق املالية"مرمي سحنون،  −
2015/2016. 

دراسة ألزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة -العوملة االقتصادية واألزمات املالية: الوقاية والعالج "نادية العقون،  −
 .2013 / 2012راه علوم يف العلوم االقتصادية ، جامعة باتنة، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتو "-األمريكية

 رسائل الماجيستير: -2
 باللغة العربية:  
كرمية بقدي، "الفساد السياسي وأثره على االستقرار السياسي يف مشال افريقيا" مذكرة ماجيستري يف العلوم السياسية،  −

 .2012جامعة تلمسان، 
 باللغة األجنبية:  

− Azeroual M., "Gestion de portefeuille", Mémoire de Master Management Financier de 

L’entreprise, Université de Lyon, 2010. 

 العلمية قاالتثالثا: الم
 باللغة العربية: -1
واملالية، العدد  ، اجمللة اجلزائرية لإلقتصاد"قنوات تأثري األزمات املالية على القطاع املايل واملصريف العريب"إبراهيم مزيود،  −

 .2014، أفريل 01
، جملة جامعة األنبار "العالقة بني الرفع املايل وعوائد األسهم"إلياس خضري احلمدوين، فائز هليل سريح الصبيحي،  −

 .2012العراق،  ،08االقتصادية واالدارية، العدد  للعلوم

 2010، اجلزائر، 07، جملة الباحث، العدد "اسرتاتيجيات إدارة املخاطر يف املعامالت املالية"بلعزوز بن علي،  −

دراسة قياسية حلالة –بلعزوز بن علي، مرمي جناة نعاس، "فعالية التنويع االستثماري يف إدارة خماطر حمفظة األوراق املالية  −
 .2016"، جملة رؤى اقتصادية، جامعة الوادي، جوان 2016 -2011بورصة اجلزائر 

، جملة اجلامعة "احملددة لقرارات املستثمرين األفراد وأثرها يف آداء احملفظة االستثماريةالعوامل السلوكية "مجيل النجار،  −
 .2017، 2العربية األمريكية للبحوث، العدد 

، جملة حبوث اقتصادية "العوامل االقتصادية وظاهرة عدم االستقرار السياسي يف الكويت"حجازي عبد احلميد اجلزار،  −
 .2013، الكويت، 63عربية، العدد 

حسن بتال، وسام حسني علي، فائز هليل سريج، "حتديد احملفظة االستثمارية املثلى لسوق ديب املايل يف ظل سياسة  −
 .2016التنويع"، جملة اجلامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، فلسطني، نوفمرب 

، جملة البعث، "يف سوق دمشق لألوراق املاليةاختبار منوذج تسعري األصول الرأمسالية "حسن مشرقي، أمين الشهاب،  −
 .2014، 1العدد
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، مع دراسة خاصة للبورصة 2003-1994حتليل أداء البورصات العربية للفرتة "حسني عبد املطلب األسرج،  −
 .2004، ديسمرب 79، رسائل البنك الصناعي، الكويت، العدد "املصرية

، جملة الوحدة االقتصادية العربية، العدد "املوحدة والتكامل املايل العريبالبورصة العربية "حسني عبد املطلب األسرج،  −
33 ،2006. 
دراسة قياسية –حمددات الطلب على النقود يف كل من اجلزائر، املغرب وتونس "محودي حاج صحراوي، راضية وادة،  −

 .2015، 06عة الوادي، العدد ، جملة الدراسات املالية واحملاسبية، جام"-باستخدام البيانات املقطعية الزمنية
رياض بن حممد اخلريف، "سوق السهم السعودية هل هناك عالوات كبرية؟" ورقة حبثية مقدمة إىل مؤسسة النقد  −

 .2015العريب السعودي، الرياض، 
، اجمللة العراقية للعلوم اإلحصائية، "اختيار النموذج يف مناذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية"زكريا حيىي اجلمال،  −

 .2012العراق، 
دراسة مقدمة لبورصة  ،"اختبار منوذج تسعري األصول الرأمسالية على بورصة عمان" سامي حطاب، سندس مجايد، −

 .2010عمان، عمان، 
لتطبيق على بناء حمفظة األوراق املالية يف ظل املالية السلوكية با"صفية صديقي ، هواري سويسي، حممد زرقون،  −

جملة رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد محة  "،2010– 2007لبورصة باريس للفرتة  cac40الشركات املدرجة يف مؤشر 
 .2015جوان  ،08العدد ، خلضر، الوادي

اخللفية النظرية للمالية السلوكية وحتليل سلوك املستثمر "عبد الرمحان بن سانية، صالح الدين نعاس، علي بن الضب،  −
 .2017، جوان 2، جملة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة، العدد "سوق رأس املاليف 
 "،Garchقياس أثر تغريات سعر الصرف على تقلبات عوائد أسواق األسهم باستخدام منوذج "عبد القادر بسبع،  −

 .2017، جامعة اجللفة، اجلزائر، مارس 26جملة دراسات وأحباث، العدد 
دراسة تطبيقية على الشركات –تأثري مبادئ احلاكمية املؤسسية على سيولة سوق األسهم "الناصر إبراهيم نور، عبد  −

 .2016، جملة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، جامعة الزرقاء، أفريل "-املسامهة العامة األردنية
، جملة جامعة "ملالية املعاصرة، حتليل اقتصادي وشرعياملضاربة والقمار يف األسواق ا"عبدالرحيم عبد احلميد الساعايت،  −

 .2007امللك عبد العزيز، جدة، 
، "حماولة قياس كفاءة السوق املالية اجلزائرية مقارنة بتونس أعقاب األزمة املالية العاملية"عيسى شقبقب ، حيىي أزغار،  −

 .2016، 07ات االقتصادية ، العددساجمللة اجلزائرية للعوملة والسيا
، جملة ديايل، "حتليل العوامل املوضوعية املؤثرة يف سوق األوراق املالية مع اإلشارة إىل سوق العراق"حممود صاحل عطية،  −

 .2012، العراق، 54العدد 
، جملة "فعالية استخدام منوذج العوامل املتعددة يف تفسري سلوك األسواق املالية"مرمي سحنون ، عباسية رشاش،  −

 .2015 ،1ية العلمية، العدد الدراسات االقتصاد
 .2017، جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، جوان "مفهوم العدوى املالية: مناذج وقنوات انتقال"معروف جياليل،  −
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تفسريات سلوك القطيع وأثرها يف حركية االستثمار يف "معن وعد اهللا املعاضيدي، حسن صبحي حسن العباس،  −
 .2009، العراق، 94مية الرافدين، عدد ، جملة تن"أسواق األوراق املالية

، سلسلة رسائل البنك "دراسة حتليلية ألثر املتغريات االقتصادية الكلية على أداء السوق املايل"هالة حلمي سعيد،  −
 .2000 الصناعي، بنك الكويت الصناعي، سبتمرب

السوقية ألسهم الشركات الصناعية تأثري التدفقات النقدية على القيمة "وليد زكريا صيام، حسام الدين خداش،  −
 .2003جملة جامعة امللك عبد العزيز، السعودية،  ،"املسامهة العامة األردنية

العالقة بني القيمة السوقية ومؤشرات األداء للشركات "ياسني عبد الرمحان اجلفري، عبد اللطيف حممد باشيخ،  −
القتصاد السعودية بالتعاون مع هيئة السوق املالية، ، اللقاء السنوي اخلامس عشر جلمعية ا"السعودية املسامهة

2005. 
 باللغة األجنبية: -2

− Aftalion F., "LE MEDAF et la finance comportementale", Revue française de 

gestion, nº 157, france, 2005. 
− Alboy M., Chareaux G., "La Finance Comportementale ou l’emergence d’un 

nouveau paradigme dominant", revue française de gestion nP

0
P 157, 2005. 

− Arzac. E.R. Bawa. V. S, "portfolio Choice and Equilibrium in Capital Markets with 

safety first investors", Journal of financial economics. 
− Bourachnikova O., "La Theorie Comportementale du portefeuille et l’equilibre du 

marché", working paper, laboratoire de recherche en gestion et economie, Institut de 

finance de Strasbourg, Juilier  2009. 
− Broihanne M. H., Merli M., Roger P., "Theorie Comportementale du Portefeuille –

interet et limites-", Revue Economique, Presses de sciences, vol 57, 2006. 
− Fama E, French K., "A Five Factor Asset Pricing Model", Journal of Financial 

economics, 2015. 
− Fama E., Kenneth French, "Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies", 
The Jaurnal of Finance, Vol 51, N°1, March 1996. 
− Fama E., Kenneth French, " The Cross Section of Expected Stock Returns", Journal 

of Finance,   Vol 47, Nº 2, June 1992. 
− Gunsel N., Cukur S., "The Effects of Macroeconamic Factors on The London 

Stock Returnes", The International Research, Journal of Finance and Economics, 
Euro Journals Publishing,  2007. 
− Hou K., Karolyi A., Kho B. C., " What Fundamental Factors Drive Global Stock 

Returns", Working Paper, Fisher College of Business, Ohio state university, 
Columbus, USA, 2006. 
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− Jagannathan R., Wang Z., "The Conditional CAPM and The Cross-Section of 

Expected Returns", Journal of finance, Vol 51, N° 01, March 1996. 

− Kezzar R., "la theorie comportementale du portefeuille comme alternative au 

paradigme classique moyenne-variance: revue de la literature", Revue des sciences 

économiques et de gestion, université de M’sila, nº 17, 2017. 
− Lubos P., Stanbaught R., "Liquidity Risk and Expected Stocks Returns", The 

Journal  of Political Economy, Chicago, 2003. 
− Pasquarielo P., "The Fama – Mac beth Approach revisited", Working Paper, 
Newyork University, 1999. 
− Roll R., "Acritique of The Asset Pricing Theory’s Testes", journal of financial 

economics, Vol 04, N°02, March 1977.  
− Sharppe W., "Capital asset prices : A Theorie of Market Equilibrium under 

Conditions of risk", The Journal of Finance Vol 19, N° 03, September 1964. 

 والملتقيات رابعا: المؤتمرات
، حبث مقدم ملؤمتر حول: القضايا امللحة "تكامل األسواق املالية العربية آفاق وحتديات"أشرف حممد دواية،  −

 .2009أفريل  15-14لالقتصادية الناشئة يف بيئة األعمال احلديثة، كلية إدارة األعمال، اجلامعة األردنية، األردن، 
، دراسة مقدمة "مناخ االستثمار يف الوطن العريب، الواقع والعقبات واآلفاق املستقبلية"ريب حممد موسى عريقات، ح −

 .2007األردن،  ،عمان -جامعة فيالديلفيا–ملؤمتر العلمي اخلامس لكلية العلوم اإلدارية واملالية إىل ا
، مركز املتخصصة للتدريب واالستشارات، الدوحة، "تنمية مهارات املديرين يف إدارة املخاطر املالية"صالح احلبوب،  −

 .2016 قطر، فيفري
ملالية يف االقتصاديات العربية وعوامل رفع كفاءهتا"، امللتقى الدويل: عتيقة وصاف ، سهام عاشور ، "مكانة األسواق ا −

كلية العلوم االقتصادية   -دراسة حالة اجلزائر والدول النامية–سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسسات 
 .2006نوفمرب  22-21جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر،  والعلوم التجارية وعلوم التسيري،

، حبث مقدم إىل "أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي يف الدول العربية"جمدي الشورجبي،  −
 .  2011امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية، جامعة الشلف، ديسمرب، 

 
 : المواقع االلكترونيةخامسا

  a.asp-www.egyptes.com.milestone- املصريةاملوقع الرمسي للبورصة  −

 exchanges.org/home-https://www.worldU13T/U13T املوقع الرمسي ألحتاد البورصات العاملية −

 https://www.tadawul.com.sa  السعودياملوقع الرمسي لسوق األسهم  −

 https//cma.org.sa املوقع الرمسي هليئة سوق املال السعودية −

 exchanges.org-http://www.arab املوقع الرمسي الحتاد البورصات العربية −
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   /http://bahrainbourse.com/ar الرمسي لبورصة البحرين املوقع −

 https://www.qfma.org.qa/Arabic/aboutp.aspx قطر لألسواق املالية املوقع الرمسي هليئة −

 https://www.qcsd.com.qa/Arabic/about.html االلكرتوين لشركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليةاملوقع  −

 http://www.boursakuwait.com.kw/A/Default.aspx املوقع الرمسي لبورصة الكويت −

 https://www.mcd.gov.om/ar/page.aspx?i=1 واإليداعاملوقع الرمسي لشركة مسقط للمقاصة  −

 https://www.ase.com.jo/ar/node/844 املوقع الرمسي لسوق عمان لألوراق املالية −

 http://www.jsc.gov.jo/Public/Arabic.aspx املوقع الرمسي هليئة األوراق املالية األردنية −

 http://www.bse.com.lb/TheBSE/History/tabid/63/Default.aspx لبورصة بريوتاملوقع الرمسي  −

 http://www.bvmt.com.tn/ar/content املوقع الرمسي لبورصة تونس −

 bourse.com/bourseweb/ar/index.aspx-http://www.casablanca املوقع الرمسي لبورصة املغرب −

  http://www.cosob.org/ar/missionsU13T/U13T املوقع الرمسي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة −

 http://www.sgbv.dz/ar/?page=rubrique&mod=141 املوقع الرمسي لشركة تسيري بورصة القيم −

 http://www.dse.sy/user/?page=about اق املاليةاملوقع الرمسي لسوق دمشق لألور  −

  http://scfms.sy/page/ar املوقع الرمسي هليئة األوراق واألسواق املالية السورية −

 http://www.kse.com.sd/Pages/Default.aspx?c=801 ةاملوقع الرمسي لسوق اخلرطوم لألوراق املالي −
 

 التقارير :دساسا
 - 2000السنوات   أبو ظيب،،   ، تقرير سنوي صادر عن صندوق النقد العريب،"حدو التقرير االقتصادي العريب امل" -

2016 

  .2017أبو ظيب، "أداء أسواق األوراق املالية العربية"،  عن صندوق النقد العريب، نشرة فصلية صادرة -
  .2017 ، الكويت،الصادرات وائتمانالتقرير السنوي الصادر عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار  -
 .2015، اململكة العربية السعودية"االستثمار يف سوق األسهم"،  ،تقرير صادر عن هيئة سوق املال -
  .2016صادر عن اهليئة العامة لسوق املال، سلطنة عمان،  -

 النصوص القانونية:سابعا: 
 .املركزي لألوراق املالية لإليداعمن قواعد التعامل يف شركة قطر  2املادة  -
 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية  2010لسنة  7قانون رقم  -

 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية.، 1988جانفي  2الصادر بتاريخ  ،88/03القانون من  01املادة  -
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      المالحقالمالحقالمالحق
 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق األسهم السعودي PRIاختبار استقرارية المتغير ): نتائج 01الملحق رقم (
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 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق األسهم السعودي PRMاختبار استقرارية السلسلة نتائج  ):02الملحق رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق األسهم السعودي  EPSاختبار استقرارية السلسلة نتائج  ):03رقم (الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

219 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق األسهم السعودي BPاستقرارية السلسلة نتائج اختبار  ):04الملحق رقم (
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 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 سوق األسهم السعودي  PERاختبار استقرارية السلسلة نتائج  ):05الملحق رقم (
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 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق األسهم السعودي  LIQاختبار استقرارية السلسلة نتائج  ):06رقم ( الملحق

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

222 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 االنحدار التجميعي في سوق األسهم السعودينموذج تقدير نتائج  ):07الملحق رقم (
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 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 الثابتة في سوق األسهم السعودينموذج التأثيرات تقدير نتائج  ):08الملحق رقم (
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 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 التأثيرات العشوائية في سوق األسهم السعودينموذج تقدير نتائج  ):09الملحق رقم (

 

 

 

225 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

نتائج اختبار المفاضلة بين نموذج االنحدار التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة في سوق ): 10( الملحق رقم

 األسهم السعودي
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 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 سوق األسهم السعودي في  Haussman: نتائج اختبار )11( الملحق رقم

 

 

 

 

 

227 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 White طريقةباستخدام  لتأثيرات الثابتة في سوق األسهم السعودي): نتائج تقدير نموذج ا12الملحق رقم (

 

 

 

 

 

228 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 

  في سوق األسهم السعوديالتقليدي ): نتائج تقدير نموذج تسعير األصول الرأسمالية 13الملحق رقم (

 whiteباستخدام طريقة 

 

 

 

 

 

229 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق قطر لألوراق المالية PRI: نتائج اختبار استقرارية السلسلة )14(الملحق رقم 
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 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق قطر لألوراق المالية PRM: نتائج اختبار استقرارية المتغير )15( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق قطر لألوراق المالية EPS: نتائج اختبار استقرارية المتغير )16( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق قطر لألوراق المالية BP: نتائج اختبار استقرارية المتغير )17( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق قطر لألوراق المالية PER: نتائج اختبار استقرارية المتغير )18( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق قطر لألوراق المالية LIQالمتغير استقرارية : نتائج اختبار )19( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 نموذج االنحدار التجميعي في سوق قطر لألوراق الماليةتقدير : نتائج )20( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

236 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 نموذج التأثيرات الثابتة في سوق قطر لألوراق الماليةتقدير : نتائج  )21( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

237 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 نموذج التأثيرات العشوائية في سوق قطر لألوراق الماليةتقدير : نتائج )22(م الملحق رق

 

 

 

 

 

 
238 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

نتائج اختبار المفاضلة بين نموذخ االنحدار التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة في سوق : )23( الملحق رقم

 ماليةقطر لألوراق ال

 

 

 

 

 

 

 

239 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 

 سوق قطر لألوراق المالية في  Hausman: نتائج اختبار )24( الملحق رقم

 

 

 

 

240 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 

  بعد إزالة المتغيرات غير المعنويةفي سوق قطر :نتائج تقدير نموذج التأثيرات الثابتة   )25(الملحق رقم 

 whiteوباستخدام طريقة 

 

 

 

 

 

 

241 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 نموذج تسعير األصول الرأسمالية التقليدي في سوق قطر لألوراق المالية تقدير: نتائج )26(الملحق رقم 

 whiteباستخدام طريقة 

 

 
 

 

 

 

 

 

242 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق البحرين لألوراق المالية PRI نتائج اختبار استقرارية السلسلة): 27الملحق رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

243 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 البحرين لألوراق الماليةفي سوق  PRM اختبار استقرارية السلسلةنتائج  ):28الملحق رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق البحرين لألوراق المالية EPSاختبار استقرارية السلسلة نتائج ): 29(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق البحرين لألوراق المالية BPاختبار استقرارية السلسلة نتائج  ):30الملحق رقم (
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 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق البحرين لألوراق المالية PERاستقرارية السلسلة : نتائج اختبار )31( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

247 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 في سوق البحرين لألوراق المالية LIQ: نتائج اختبار استقرارية السلسلة )32( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 وق البحرين لألوراق الماليةسنموذج االنحدار التجميعي في تقدير : نتائج )33( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

  

 

 نموذج التأثيرات الثابتة في سوق البحرين لألوراق الماليةتقدير : نتائج )34( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

250 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 : نتائج نموذج التأثيرات العشوائية في سوق البحرين لألوراق المالية)35( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

251 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

: نتائج اختبار المفاضلة بين نموذج االنحدار التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة في سوق )36(الملحق رقم 

 ق الماليةاالبحرين لألور 

 

 

 

 

 

 

 

252 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 

عد إزالة المتغيرات غير المعنوية في سوق نموذج االنحدار التجميعي ب تقديرنتائج  :)37(الملحق رقم 

  White طريقة وباستخدام الماليةالبحرين لألوراق 

 

 

 

 

 

 

 

253 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 سوق البحرين لألوراق المالية فينموذج تسعير األصول الرأسمالية التقليدي تقدير نتائج : )38( الملحق رقم

 White طريقةوباستخدام 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 لألوراق المالية األردنفي سوق   PRI: نتائج اختبار استقرارية المتغير )39( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 لألوراق المالية األردنفي سوق PRM: نتائج اختبار استقرارية السلسلة )40( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 لألوراق المالية األردنفي سوق  EPS: نتائج اختبار استقرارية السلسلة )41( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 لألوراق المالية األردنفي سوق  BP : نتائج اختبار استقرارية المتعير)42( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 لألوراق المالية األردنفي سوق  PER: نتائج اختبار استقرارية السلسلة )43(الملحق رقم 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

259 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 لألوراق المالية األردنفي سوق  LIQ: نتائج اختبار استقرارية السلسلة )44(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 لألوراق المالية األردننموذج اإلنحدار التجميعي في سوق  تقدير : نتائج)45( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 لألوراق المالية األردننموذج التأثيرات الثابتة في سوق  تقدير: نتائج )46( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

262 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 لألوراق المالية األردننموذج التأثيرات العشوائية في سوق  تقدير: نتائج )47( الملحق رقم

 
 

 

 

 

 

263 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

: نتائج اختبار المفاضلة بين نموذج االنحدار التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة في سوق )48(الملحق رقم 

 األردن لألوراق المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

264 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 األردن لألوراق الماليةفي سوق  Hausman: نتائج اختبار )49( الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

265 



 قــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــامل

 

 

 

 white طريقةوق األردن لألوراق المالية باستخدام في سنتائج تقدير نموذج التأثيرات الثابتة : )50( الملحق رقم
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      تم بحمد اهللاتم بحمد اهللاتم بحمد اهللا
 



 ملخص:ال

بعني االعتبار  مع األخذيهدف موضوع األطروحة إىل اقرتاح منوذج لتقييم األصول املالية يف األسواق املالية العربية، 

على عالوة خماطر السوق  اإلبقاءالتقليدي، حيث مت  CAPMالنموذج مشتقة من هذا فكرة  .خصوصية هذه األسواق

داولة، صول املتواليت متس كل األ املخاطر العامة، ه عنصر يشملر التقليدي، باعتبا CAPMكما جاء يف   βواملقاسة باملعامل 
ولو نسبيا بعض املخاطر اليت متس األصول املتداولة يف األسواق املالية العربية، متثلت  تعكسوإضافة جمموعة من املتغريات 

 مضاعف الرحبية، وسيولة السهم. هذه املتغريات يف رحبية السهم، القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية،

النموذج املقرتح على عينة من األسهم املتداولة يف أسواق كل من: السعودية، قطر، البحرين، األردن،  مت تقدير 

ومتت مقارنته  منهج بيانات السالسل الزمنية املقطعية،، باستخدام 2017إىل جوان  2013ومصر، للفرتة املمتدة من جانفي 

النموذج املقرتح أضاف متغريات أخرى إىل جانب عالوة أن يدي، وكانت النتائج املتحصل عليها تشري إىل التقل CAPMمع 

هذه املتغريات ظهرت مبعنوية إحصائية يف جل مقدرات ،  CAPMخماطر السوق، واليت تعترب املتغري الوحيد املدرج يف 

يعترب نقطة قوة للنموذج املقرتح مقارنة مع منوذج جة تأثريها من سوق إىل آخر،  وهو ما األسواق املدروسة، مع تفاوت در 

CAPM التقليدي. 

خماطر االستثمار يف األسواق املالية، مناذج تقييم األصول املالية، عالوة خماطر السوق، عالوة خماطر  الكلمات المفتاحية:

 السهم، بيانات السالسل الزمنية املقطعية، 
Résume 
Cette thèse a pour objectif de proposer un modèle d'évaluation des actifs financiers sur les 
marchés financiers arabes, tenant compte de la spécificité de ces marchés. L’idée de ce modèle 
est dérivée du CAPM traditionnel, en préservant la prime de risque du marché, mesurée par le 
facteur β, considéré comme un facteur englobant tout les risques généraux qui touchent les actifs 
négociés et en introduisant un groupe de variables représentant relativement certains risques qui 
affectent les actifs négociés sur les marchés financiers arabes, ces variables sont: le bénéfice par 
action, la valeur du marché par rapport à la valeur comptable, le multiplicateur de profit et la 
liquidité de l’action. 
Le modèle proposé a été estimé sur un échantillon d’actions négociées sur les marchés d’Arabie 
saoudite, du Qatar, du Bahreïn, de la Jordanie et d’Égypte pour la période allant de 2013 à 2017, 
à l’aide de la méthode d’estimation des données de Panel, et en le comparant au CAPM 
traditionnel, les résultats obtenus désignent que le modèle proposé a ajouté d'autres variables en 
plus de la prime de risque du marché, qui est la seule variable énumérée au CAPM, ces variables 
sont statistiquement significatives dans la plupart des marchés étudiés, avec des degrés 
d'influence différents d'un marché à l'autre, ce qui est considéré comme un point fort de ce 
modèle proposé en comparaissant avec le CAPM traditionnel. 

  Mots-clés: Les risques d’investissement sur les marchés financiers, modèles d’évaluation des 
actifs financiers, prime de risque du marché, prime de risque des actions, données de Panel 



   

   

      فهرس المحتوياتفهرس المحتوياتفهرس المحتويات
 



   

   

      قائمة الجداول واألشكالقائمة الجداول واألشكالقائمة الجداول واألشكال

 



   

   

      قائمة المالحققائمة المالحققائمة المالحق
 


	واجهة الرسالة
	البسملة
	الشكر والاهداء والفهرس
	interpages المقدمة
	مقدمة
	- دراسة Pastor- Stanbought 2003)): بعنوان  « Liquidity Risk and Expected Stocks Returns » وهي عبارة عن بحث مقدم لمجلة The Journal of Political Economy   تطرق فيه إلى أثر معامل سيولة السهم على العائد المتوقع له، أقيمت هذه الدراسة في سوق نيويورك للأوراق...
	- دراسة الخداش وصيام (2003): بعنوان " تأثير التدفقات النقدية على القيمة السوقية لأسهم الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية" وهي عبارة عن بحث مقدم لمجلة جامعة الملك عبد العزيز، هدفت هذه الدراسة إلى قياس علاقة التدفقات النقدية بالقيمة السوقية للسهم...
	لفحص العلاقة المفترضة غطت الدراسة 23 شركة صناعية مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان لمدة 4 سنوات تمتد من 1997 إلى 2001 ، وتم بناء نموذج موحد لاختبار جميع الشركات، وبتحليل نتائج هذا النموذج إحصائيا باستخدام الانحدار البسيط والمتعدد توصل الباحثان إلى عدم ...
	- دراسة Hou- Karolyi- Chankho 2006)): بعنوان  « What Fundamental Factors Drive Global Stock Returns » وهي عبارة عن بحث مقدم إلى Fisher College of Business، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى قدرة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية من توضيح الاختلاف في...
	- دراسة Gunsel- Cuker 2007) ) بعنوان « The effects of Macroeconomic factors on The London Stock Returns »، وهي عبارة عن بحث مقدم لمجلة The Journal of Finance Economics حيث اختبرت هذه الدراسة نموذج التسعير بالمراجحة في سوق لندن للأوراق المالية خلال الف...
	- دراسة الخريف (2015): بعنوان "سوق السهم السعودية هل هناك علاوات كبيرة؟" وهي عبارة عن ورقة عمل مقدمة لمؤسسة النقد العربي السعودي، هذه الدراسة هي عبارة على اختبار لنموذج Fama & French خماسي العوامل على سوق الأسهم السعودية، حيث اختبر إمكانية وجود علاوات...
	مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كونها حاولت دراسة العوامل المفسرة لعلاوة مخاطر السهم، كما أنها أدرجت معامل β للمخاطر النظامية مع معاملات عوامل أخرى ارتأت الباحثة أن لها القدرة على تفسير علاوة مخاطر الس...

	الفصل 01 interpages
	الفصل الأول
	كما يستدل على مخاطر الاستثمار من خلال النظر إلى شكل التوزيع الاحتمالي للعوائد، فإذا أخذت العوائد شكل التوزيع الطبيعي فيكون ابتعاد العوائد عن وسطها نحو طرفي التوزيع دليلا على تباين وتذبذب العائد، وبالتالي ارتفاع المخاطر. وعندما يكون التوزيع منحنيا نحو ...
	ثانيا: الطرق الكمية لقياس المخاطر
	يعطي أسلوب الرسم البياني فكرة عن حجم المخاطر التي تنطوي عليها العوائد المتوقعة للاستثمار، غير أنه يفشل في تزويدنا بقياس دقيق لحجم هذه المخاطر، وفي هذا الصدد فإنه هناك طرق كمية تقيس المخاطر الكلية للاستثمار (النظامية وغير النظامية)، وأخرى تقيس المخاطر ...
	1- أساليب قياس المخاطر الكلية:  تعد مقاييس التشتت أهم الأدوات الإحصائية لقياس المخاطر الكلية نتناول أهمها فيما يلي:
	• التباين: يعبر تباين العوائد عن متوسط انحرافات مجموعة من قيم العوائد عن وسطها الحسابي بمعنى يقيس درجة تشتت العوائد عن متوسط العائد ويعبر عنه بالعلاقة:(44F )
	𝑉(,𝑅-𝑖.) = ,𝑖=1-𝑛-,𝑝-𝑖..,,𝑅𝑖−𝐸(,𝑅-𝑖.).-2.
	من خلال المعادلة أعلاه يتضح أنه كلما كان الفرق بين المشاهدات الفعلية 𝑅𝑖 ووسطها الحسابي 𝐸(,𝑅-𝑖.)  كبيرا كلما دل ذلك على تعرض الاستثمار لمخاطر أكبر والعكس إذا كان الفرق صغير.
	غير أنه يؤخذ على التباين كونه يقاس بوحدة نقدية مربعة كالدينار المربع مثلا، نتج هذا المشكل من تربيع الفرق ,,𝑅𝑖−𝐸(,𝑅-𝑖.).-2.، وهذه الوحدة النقدية لا معنى لها من الناحية الاقتصادية.(45F ) لذا وجد مقياس آخر لحل هذا المشكل ألا وهو الانحراف المعياري.
	• الانحراف المعياري: يعبر الانحراف المعياري عن الحجم المطلق للمخاطر ويساوي الجذر التربيعي للتباين بمعني أنه يقيس انحراف كل مفردة من مفردات العوائد المتوقعة عن وسطها الحسابي، وبالتالي كلما كان الانحراف المعياري صغيرا كلما كانت العوائد قريبة من العائد ...
	,𝜎(𝑅-𝑖.)= ,v(,R-i.).
	من الملاحظ أن المقياسين السابقين يعبران عن درجة التشتت الكلية للتوزيع الاحتمالي للعوائد. في حين أنه إذا أردنا حساب المخاطر بالنسبة لكل وحدة من وحدات العائد في هذا الصدد يكون معامل الاختلاف هو المقياس المناسب حيث:2TP(47F )
	𝑐𝑣,,𝑅-𝑖..=,𝜎(,𝑅-𝑖.)-𝐸(,𝑅-𝑖.).
	يستخدم معامل الاختلاف في حالة وجود مجموعة من الأصول المالية تختلف فيما بينها من حيث العوائد والمخاطر، فمن الملاحظ أنه إذا تساوت الأصول المالية من حيث العوائد نختار الاستثمارات الأقل مخاطرة، أما إذا تساوت من حيث المخاطر نختار الأكثر عائدا، لكن إذا اختل...
	2- أساليب قياس المخاطر المنتظمة: تتمثل المخاطر المنتظمة كما سبق ذكره في المخاطر التي لا يمكن تجنبها بالتنويع، بمعنى المخاطر التي تمس السوق بأكمله، وبالتالي يمكن قياس تلك المخاطر بمدى تغير عائد الأصل المالي مع تغير عائد السوق من خلال المقياسين التاليين:
	• التغاير: يعبر التغاير عن الصورة التي يتغير بها عاملان أو متغيران معا، بمعنى قوة الارتباط واتجاه التغير بين متغيرين ويحسب بالعلاقة التالية:(48F )
	𝑐𝑜𝑣,,𝑅-𝑖.,,𝑅-𝑚..=𝐸,,𝑅-𝑖 .. ,𝑅-𝑚..−𝐸,,𝑅-𝑖 ...𝐸( ,𝑅-𝑚.)
	وعليه فإن التغاير يرصد إذا كان المتغيران يتحركان معا في نفس الاتجاه أو في الاتجاه المعاكس أو هما مستقلان في تحركهما. لهذا نجده يأخذ الحالات التالية:(49F )
	 موجبا: هذا يعني أن هناك علاقة طردية بين المتغيرين؛
	 سالبا: هذا يعني أن هناك علاقة عكسية بين المتغيرين؛
	 معدوما: هذا يعني عدم وجود علاقة بين المتغيرين.
	وعند الحديث عن استخدام التغاير في قياس المخاطر المنتظمة يكون المتغيرين المعنيين هما عائد أصل مالي معين وعائد السوق (ممثل بمتوسط عوائد إجمالي الأصول المتداولة فيه). حيث يقيس مدى تلازم تغير عائد كل أصل مالي مع عائد السوق، بمعنى يقيس مدى تغير سعر الأصل ا...
	• المعاملβ: هو مقياس نسبي لحجم المخاطر المنتظمة، يتم الربط فيه بين عائد الورقة المالية مقارنة بعائد السوق، ويعبر عن درجة حساسية تقلب العائد المتوقع للأصل مع التقلب الحاصل في محفظة السوق ويحسب كما يلي:(51F )
	,𝜎(𝑅-𝑝.)= ,v(,R-p.).

	الفصل 02 interpages
	الفصل الثاني
	𝐸(,𝑅-𝑖.)−,𝑅-𝑓.= ,𝛽-𝑖. , 𝐸(,𝑅-𝑚.−,𝑅-𝑓.). +,𝑆-𝑖.𝐸 (𝑆𝑀𝐵)+,ℎ-𝑖.𝐸(𝐻𝑀𝐿)
	حيث:
	𝐸(,𝑅-𝑖.)−,𝑅-𝑓. :تمثل علاوة مخاطر المحفظة.
	𝐸(,𝑅-𝑚.−,𝑅-𝑓.) :تمثل علاوة السوق المخاطرة.
	,𝛽-𝑖. :حساسية السهم لمخاطر السوق.
	1TP24F(P1TSMB : الفرق بين عوائد المحافظ ذات الأسهم صغيرة الحجم وعوائد المحافظ ذات الأسهم كبيرة الحجم على أساس أن أسهم الشركات الصغيرة تعتبر أكثر مخاطرة وبالتالي أكبر عائد.
	1TP25F((P1THML: وتمثل الفرق بين عوائد المحافظ التي لديها قيمة دفترية إلى قيمة سوقية مرتفعة وعوائد المحافظ التي لديها قيمة دفترية إلى قيمة سوقية منخفضة على أساس أنه كلما كانت النسبة أعلى كانت المخاطرة أعلى وبالتالي عائد مطلوب مرتفع.
	,𝑆-𝑖. : حساسية المحفظة 𝑖 للفرق الأول (الحجم).
	,ℎ-𝑖. :حساسية المحفظة 𝑖 للفرق الثاني (نسبة القيمة الدفترية للقيمة السوقية).

	الفصل 03 interpages
	الفصل الثالث
	الفصل 04 interpages
	الفصل الرابع
	interpagesالخاتمة
	الخاتمة
	interpages قائمة المراجع
	قائمة المراجع
	interpages الملاحق
	الملاحق
	تم بحمد الله
	ملخص الأطروحة
	interpages فهرس المحتويات
	interpagesقائمة الجذاول والأشكال
	interpages قائمة الملاحق

