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ّٖي  بَ هي ها علٔ هزٗدٍ ّٗكافئ ًعوَ ْٗافٖ شكسا تعالٔ هللا أشكس  التْف٘ق هي عل

 الط٘ب٘ي، للعالو٘ي ّأصحابَ زحوت الوبعْث علٔ ّأسلن ّأصلٖ ُرا العول بإتوام

 ّبعد

 

 بجزٗل أتقدم أى علٖ لزاها أزٓ الوتْاضع البحج ُرا إتوام فٖ هللا ّفقٌٖ أى بعد

 الرٕ محفوظ جبار الدكتْز اّيألستاذ الفاضل أستاذٕ إلٔ اهتٌاًٖ شكسٕ ّعظ٘ن

 بتفضلَ شسفٌٖ

 

 كاى إذ السسالت ُرٍ علٔ لألشساف

 ًجاحِا فٖ الكب٘س األحس السسالت ُرٍ علٔ السدٗدة ّتْجِ٘اتَ اّيلق٘وت إلزشاداتَ

 دعائوِا ّإزساء أفكازُا بلْزة فٖ لٖ عْى خ٘س فكاى بِرٍ الصْزة، ّخسّجِا

 .الْجْد ح٘ز إلٔ ّإخساجِا الٌِائ٘ت بصْزتِا اّيلعلو٘ت

 

 كوا اتقدم بجزٗل الشكس لكي هي ساُن أّ ساعد هي قسٗب اّ بع٘د إلًجاح ُرا العول 

 

 .الباحث
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 : مقدمـــــــــــــــة عامة

أدى تغلب الرأمسالية الغربية على االشًتاكية الشرقية وبروزىا كنظام سائد على مستوى العامل إىل توسع أسواق 
األوراق املالية ، وزاد التقدم التكنولوجي و الرقمي من تطور ىذه األسواق و استيعاهبا لعدد ىائل من األوراق 
املالية ملختلف الشركات ، وبذلك أصبحت دتثل فرصة دتويلية و استثمارية للكثري من املستثمرين الذين وجهوا 

، فأصبحت  (التوظيف املايل )اىتمامهم هلذه األسواق ، إما كباحثني عن التمويل أو باحثني عن التوظيف 
األسواق املالية بتنوع فرص االستثمار فيها مقصدا لكل من يبحث عن التمويل املناسب يف الوقت املناسب و 

ومقصدا للذين يبحثون عن توظيف مناسب ألمواهلم يوفر هلم أحسن فرص  (أي بأقل تكلفة  )بالطريقة املناسبة 
 . لتحقيق عوائد تسمح هلم بالتوسع و زيادة قيمة ثرواهتم 

يف خضم ىذا التطور الكبري ظهرت احملفظة املالية كأداة لالستثمار يف ىذه األسواق ، حيث أدى التوفر اهلائل 
لألوراق املالية املتوفرة يف السوق وتطورىا كًما و نوًعا إىل استحالة الوصول إليها كلها ، فظهرت احملفظة املالية 
كحل لذلك ، إذ توفر للمستثمر توظيف أموالو يف جمموعة معينة من األوراق يشكل هبا حمفظتو املالية ويقوم 

بتسيريىا وفق ما يستجد على مستوى السوق و التطور الذي تعرفو كل ورقة مالية ، حيث قد يزيد من استثماراتو 
أو ينقصها أو يبدهلا دتاما و يًتجم ىذا بزيادة نسبة ورقة مالية يف احملفظة أو ازمفاضها أو خروج تام للورقة من 

 . احملفظة و استبداهلا أو احملافظة على البقية فقط 

ولكثرة املعلومات و املعطيات و سرعة تغريىا و الديناميكية املتسارعة لتحليل املعلومات من أجل اختاذ أنسب قرار 
 ، حيث كان 1952ظهرت نظرية احملفظة ، و اليت تنسب إىل واضع أسسها العامل األمريكي ىاري ماركوفيتش سنة 

السباق ملناقشة فكرة العائد و املخاطرة للمحفظة املالية اعتمادا على أساليب رياضية و إحصائية ، واستمر عملو 
 .على ىذا إىل أن نال جائزة نوبل لالقتصاد 

تبحث احملفظة املالية عن تركيبة مثلى من األوراق املالية يف حدود املوارد املالية املتوفرة للمستثمر ، حيث هتدف إىل 
مزج أوراق مالية تساعد على حتقيق ما يطلبو املستثمر يف اجتاىني متعاكسني ، فهو قد يبحث عن تعظيم عائده 
من االستثمار، فيبحث كيف ضمقق ذلك عند أدىن مستوى من املخاطرة ، أو يبحث عن تدنية املخاطرة ملستوى 
معني ، فيبحث يف ىذه احلالة كيف ضمقق ذلك عند أعلى عائد دمكن ، و املستثمر يف ىاتو احلالتني يشكل ما 

يعرف باحملفظة املثلى أو الكفء حيث يتطلب تشكيلها إحاطة كبرية بالسوق و إملام مبختلف البيانات و 
 .املعطيات و قدرة على حتليل املعلومات و بالتايل معرفة علمية و خربة يف جمال االستثمار يف األوراق املالية 



 ب
 

ارتكاز نظرية احملفظة على عنصري العائد و املخاطرة أدى إىل اىتمام الكثريين هبذه النقطة ، وظهرت العديد من 
النظريات يف ىذا الصدد حبثا عن سموذج يوفر إمكانية املفاضلة بينهما فال ميكن املضي قدما يف البحث عن أعلى 

عائد دون زيادة يف املخاطر ، و العكس صحيح ، إذ ال ميكن االىتمام فقط بتدنية املخاطر دون اإلضرار 
 .مبستويات العائد احملققة 

 بنشر مقاالت تتعلق John Lintner 1965، و جون لينتنر William Sharp 1964قام كل من ويليام شارب 
بتسعري األوراق املالية وفقا للمخاطرة املتعلقة باالستثمار فيها، حيث حاوال تقدمي إجابة للسؤال حول العالقة اليت 

تربط العائد املطلوب استنادا إىل درجة املخاطرة املًتتبة عن االستثمار و كيفية حتديد حجم ىذه املخاطرة 
 Capital Assetوقياسها، وقد دتكنا من جتسيد ىذه العالقة من خالل ما يعرف بنموذج تسعري األصول املالية 

Pricing Model (CAPM) .  ىاري : وقد بين ىذا النموذج استنادا إىل مبادئ اختيار وبناء احملفظة املالية لـــ
  .Harry Markowitzماركوفيتش 

نظرا ألشمية النموذج، بقي ىذا األخري واسع االستعمال، كاستعمالو يف تقدير تكلفة رأس مال املؤسسات و تقييم 
أداء تسيري احملافظ املالية و يستعمل أيضا بكثرة يف حساب العائد املطلوب من كل أصل نسبة للمخاطرة، وىي 

 .الغاية األوىل من إصماد ىذا النموذج

 : اإلشكالية -1

أدت احلاجة امللحة لسرعة حتليل البيانات و املعطيات من جهة، وتذبذب العوائد من جهة أخرى إىل ضرورة 
االىتمام بتسيري احملفظة املالية، ويف ضوء كثرة املخاطر احمليطة باالستثمار و رغبة املستثمر بعائد مبقدوره تغطية ىذه 

املخاطرة حتفيزا وتشجيعا لو لالستثمار وحتمل ىذه املخاطر بدال من البحث عن معدالت الفائدة األكيدة و 
 كحل لضمان تسيري أمثل للمحفظة بدءا CAPMاللجوء لإلقراض و االدخار ، وجاء سموذج تسعري األصول املالية 

بتشكيلها وخمتلف القرارات املتخذة جتاه مكوناهتا طوال فًتة االستثمار ألنو يوفر لنا العالقة اليت تربط العائد 
املطلوب باملخاطرة، غري أنو ويف عامل االستثمار يف األوراق املالية ذمد االستثمار يف مؤسسات كبرية احلجم أكثر 

أرضمية من االستثمار يف مؤسسات صغرية احلجم ، فاملخاطرة يف األوىل دائما ما تكون أقل منها يف الثانية و 
 . كذلك معدالت العائد 
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 :وبالتايل ميكن صياغة إشكالية البحث كالتايل 

 يف تسيري Capital Asset Pricing Model (CAPM)إىل أي مدى ميكننا استعمال سموذج تسعري األصول املالية 
 احملفظة املالية ؟ 

 :ومن أجل أن تكون الدراسة أكثر دقة قمنا بإدراج إشكاليات فرعية دتثلت كالتايل

 ماىي مبادئ تشكيل حمفظة األوراق املالية ؟ 
 ما ىي األسس املعتمدة يف تسيري و إدارة حمفظة األوراق املالية ؟ 
  ماذا يقدم سموذج تسعري األصول املاليةCAPMيف تسيري و إدارة حمفظة األوراق املالية ؟  
 ىل يأخذ سموذج تسعري األصول املالية حجم املؤسسات بعني االعتبار ؟ 

 
 :فرضيات البحث -2

 :انطالقا من اإلشكاليات املدرجة أعاله، مت وضع جمموعة من الفرضيات كالتايل

 لن يكون كافيا لإلحاطة بكل اجلوانب Capital Asset Pricing Model (CAPM)سموذج تسعري األصول املالية 
 .الالزمة لتسيري حمفظة األوراق املالية 

 : ومت استخالص الفرضيات الفرعية كالتايل 

 

  تشكل حمفظة األوراق املالية وفق مبدأ أمثلية التنويع. 
 يتم تسيري حمفظة األوراق املالية حسب ارمرافها عن كل من املخاطرة و العائد احملقق. 
  يساعد سموذج تسعري األصول املاليةCAPM يف تسيري حمفظة األوراق املالية بربط كل من خماطرهتا 

 .وعائدىا مبخاطرة و عائد السوق 
  نعم يأخذ سموذج تسعري األصول املاليةCAPM حجم املؤسسة بعني االعتبار . 
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 :أهمية الموضوع  -3

 تتجلى أشمية املوضوع يف من خالل 

 .أشمية اإلحاطة باجلوانب املتعلقة مبحفظة األوراق املالية وتسيريىا  -
 .أشمية سوق األوراق املالية كقناة دتويلية  -
 أشمية احملفظة املالية كأداة لالستثمار املايل -

 
 : أهداف الموضوع  -4

 يف تسيري حمفظة األوراق CAPMهتدف ىذه الدراسة إىل معرفة مدى استعمال سموذج تسعري األصول املالية 
 : املالية ، وميكن اإلشارة إىل أىداف أخرى يف النقاط التالية 

 إعطاء صورة واضحة عن سوق األوراق املالية و عن احملفظة املالية كأداة لالستثمار يف ىذه السوق. 
  إبراز خمتلف املخاطر احمليطة باالستثمار يف احملفظة املالية. 
  (خماطرة/عائد )حتديد العالقة.  

 
 : أسباب اختيار الموضوع  -5

 : جاء اختيار املوضوع ألسباب موضوعية علمية و أخرى ذاتية ميكن اإلشارة إليها يف ما يلي

 األشمية البالغة ملوضوع االستثمار عن طريق احملافظ املالية و قلة األحباث املنجزة يف ىذا اجملال. 
  (خماطرة/عائد)ضرورة توسيع االعتماد على العالقة.  
 امليول الشخصي للبحث يف ىذا اجملال . 
  توافق البحث مع التخصص املدروس. 
 : منهج البحث و أدواته  -6

ختتلف مناىج البحث باختالف املواضيع و اختالف اشكالياهتا املطروحة و حىت القطاع املستهدف من البحث و 
الذي كان يف حبثنا ىذا ىو سوق األوراق املالية ، وحرصا منا على توضيح جوانب املوضوع بطريقة مناسبة 



 ه
 

للوصول إىل أجوبة إلشكاليات الدراسة اخًتنا املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع ىذا النوع من 
الدراسات حيث تطرقنا إىل جانب نظري مرفق جبانب تطبيقي من خالل تشكيل حمفظة مالية ألوراق مدرجة 

 .ببورصة نيويورك باستخدام أدوات قياسية و إحصائية 

 : الدراسات السابقة  -7

 : على سبيل الذكر، ال احلصر

1- David W.Mullins “ Does the Capital Asset Pricing Model Work ?” (Harvard 

Business Review) – January 1982 

         و الذي حاول من خالل حبثو تقدمي منهجية سموذج تسعري األصول املالية يف تكميم املخاطرة و       
ترمجتها إىل عائد مكافئ لقيمتها، حيث توصل إىل أن النموذج يقدم عالقة قوية بني العائد و 

كما   تطرق إىل املخاطر النظامية و الغري نظامية و كيف أن تنويع احملفظة يقلل من . املخاطرة 
 . املخاطرة 

 – Capital Asset Pricing Model ; Theory and Practiceحممد عبد احملسن عفيف،  -2

international journal of business and management 2017 . حيث حاول الباحث تطبيق
 و دراسة كيف يرتبط ىذا  Amazonسموذج تسعري األصول املالية على العائد املتوقع ملؤسسة أمازون 

حيث توصل إىل وجود داللة إحصائية لتأثري تغري عائد . العائد بعائد السوق و خماطر املؤسسة 
  .Amazonالسوق الكلي على العائد املتوقع لشركة أمازون 

 فقط من تغريات العائد % 20فقد فسر سموذج تسعري األصول املالية _ وحسب حبثو_ غري أنو 
 .  نتيجة عوامل أخرى %80بينما كانت  (نسبة للمخاطرة )املتوقع 

3- Eugene F.Fama , «The CAPM:Theory and Evidence » Center for research in 

security price (CRSP), university of Chicago  

حاول الباحث تسليط الضوء على تطبيق سموذج تسعري األصول املالية يف تكوين و تسيري حمفظة 
أوراق مالية و خلص إىل أن النموذج يقدم حال لذلك غري انو ال يكون فعاال بالدرجة املطلوبة 

العتماده على فًتة زمنية واحدة و تأثري التباين الكبري يف تغريات العوائد لبعض األوراق املالية على 
  . نتائج النموذج 
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 :تمهــيـــــــــــــــد 
أدى تباين األداء على مستوى القطاعات االقتصادية و مستوى األعوان االقتصادية يف حد ذاهتم إذل            

ظهور أعوان ذوي فائض مارل و آخرين ذوي عجز ، وبدأت القنوات التمويلية رباول الربط فيما بينهم لتوفَت 
أموال أصحاب الفائض ألصحاب العجز لتغطية احتياجاهتم التشغيلية و االستثمارية ، وتطورت ىذه القنوات 

كثَتا مع مرور الزمن ولعل من أىم ىذه القنوات التمويلية يف الوقت الراىن صلد أسواق األوراق ادلالية ، ىذه 
األخَتة تعترب أىم حلقة ربط بُت أصحاب العجز و أصحاب الفائض ، وقد فتحت بابا واسعا لالستثمار ، 

وتطورت كثَتا بسبب التطور الكبَت الذي حصل على مستوى صبع وربليل ادلعلومات و ىذا راجع للتطور الكبَت و 
الطفرة اليت حدثت على مستوى اإلعالم اآلرل و االتصاالت ، فقد مكن ىذا من توفَت ادلعلومة يف وقت قصَت و 

.  إعطاء أدق ربليل ذلا من أجل تقييمها 
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دراسة نظرية لسوق األوراق المالية : المبحث األول
يعد قيام النشاط االقتصادي و توسيعو مرىونا بتوفر عناصر اإلنتاج ادلختلفة و اليت يأيت يف مقدمتها           

عنصر رأس ادلال ، و الذي يعترب عنصرا حيويا لضمان استمرارية نشاط ادلشروعات من عدمو ، لذلك فإن احلاجة 
ادلاسة  و ادلتزايدة إذل رأس ادلال كانت وراء إنشاء و تطور األسواق ادلالية بصفة عامة و أسواق األوراق ادلالية 

 .بصفة خاصة 
 تحديد مفهوم سوق األوراق المالية: المطلب األول

     من أجل إبراز مفهوم سوق األوراق ادلالية بودنا التطرق إذل مفهوم األسواق ادلالية اليت تعترب أبرز مكونات 
. النظام ادلارل للدول اليت تتبٌت اقتصاد السوق احلرة

: مفهوم األسواق المالية و أنواعها / أوال
     ؽلثل السوق ادلارل القلب النابض لنظام االقتصاد ، فهو يقوم بأداء زلوري يف االقتصاد ادلعاصر ، حيث ؽلثل 

قناة الربط ادلالية األساسية ما بُت االدخارات ادلتدفقة و متطلبات اإلنفاق اجلاري ألغراض االستهالك و 
. االستثمار

سوق سبويلي لالستثمارات ادلتوسطة و طويلة األجل بواسطة قطاعات : "و يعرف السوق ادلارل على أنو 
األعمال و القطاع احلكومي ، أو ىي سوق االدخار شبو سائل و االئتمان طويل األجل الذي ؼلصص 

لتمويل االستثمار، و تلعب أجهزة الوساطة ادلالية ادلصرفية و ادلصرفية دورا رئيسيا يف تكوين ىذه السوق ، و 
يتوقف صلاحها على مدى وجود ادلدخرين فضال عن توفر مناخ مالئم من حيث كفاءة البنية األساسية 

 1"لالقتصاد ، و مالئمة تشريعات االستثمار

:  سوق النقد  .1
سوق األموال قصَتة األجل اليت ال يتعدى استحقاقها من حيث مصدرىا و :"    يعرف سوق النقد على أنو 

أوراق الدين قصَتة فيو استخدامها السنة ادلالية الواحدة ، كما أهنا سبثل ادليدان االقتصادي الذي  تباع و تشًتي 
 2"األجل

                                                           

، ص 2000، دار عمان لمنشر و التوزيع ، عمان ، " إدارة االستثمار و التمويل"حمزة محمود الزبيدي ، -   1
25.  
، دار المسيرة لمنشر، عمان "االستثمار باألوراق المالية تحميل و إدارة"أرشد فؤاد التميم، أسامة عزمي سالم ،-  2

  114،ص2004، 1، ط
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و ىذا النوع من  (أقل من سنة)سوق ادلعامالت ادلالية قصَتة األجل و القابلة للتداول : " كما يعرف على أنو 
األسواق ادلالية ليس لو مكان خاص و زلدد إلبرام الصفقات ، إذ أن مكانو يتكون من األسواق ادلختلفة اليت 

يتصل بعضها البعض ، و اذلدف األساسي من وجود ىذا السوق ىو سبويل اإلنتاجية و مدىا بالقروض ، و أىم 
. 1"أدوات االستثمار اليت يتم تداوذلا يف ىذا النوع من األسواق ىي البنوك ادلركزية و البنوك التجارية

رلموعة ادلؤسسات و األجهزة ادلالية ادلستخدمة  إلدارة األدوات ادلالية :"و يعرف السوق النقدي أيضا على أنو 
 .2"قصَتة األجل و اليت ال يتجاوز أجلها السنة

 3: و ينقسم السوق النقدي بدوره إذل 
 يتم فيو تداول األوراق ادلالية قصَتة األجل و اليت تصدر ألول مرة ، و من مث فإن ىذا :السوق األولي  .أ 

السوق يتعامل باإلصدارات اجلديدة ، إذ يتم فيو البيع األول ألدوات االئتمان قصَتة األجل ، مع اإلشارة إذل 
أن أسعار الفائدة على األوراق ادلالية ادلتداولة يف ىذا السوق يتم ربديدىا بناءا على متانة ادلركز ادلارل للمدين 

 .الذي يصدر ىذه األوراق و مسعتو ادلالية
و ربدد .   و يتم فيو تداول األوراق ادلالية قصَتة األجل اليت مت بيعها يف السوق األوذل:السوق الثانوي  .ب 

أسعار تلك األوراق حبسب قانون العرض و الطلب ، و ػلتل ىذا السوق أعلية كبَتة من السوق األورل حيث 
تتجمع فيو كل ما يًتاكم من أوراق مالية قصَتة األجل سبق إصدارىا بالتارل فهو يتميز بضخامة األدوات 

 .ادلالية اليت يتم تداوذلا فيو ، و أحيانا يطلق على ىذا السوق سوق النقد
 

 : سوق رأس المال  .2
ذلك السوق الذي ينحصر فيو التعامل  على األوراق ادلالية طويلة األجل اليت :"عرف سوق رأس ادلال على أنو ي

، سواء كانت ىذه األوراق سبثل مستندا ملكيا كاألسهم أو سبثل مستند مديونية 1"تغطي فًتة تزيد عن السنة
. كالسندات أو أوراقا أخرى كادلشتقات ادلالية 

                                                           
1
 15، ص 2002 ، 1 ، دار الكندي ، ط ’‘ أدواتها المشتقة- تنظيمها– طبيعتها “حسن بن ىاني -   

 2005 ، 1، دار وائل لمنشر، عمان ، ط" النقود و المصارف مدخل تحميمي"أكرم حداد ، مشيور ىذلول ، -  2
. 137، ص 

، ص 1،2004،األردن،ط " النقود و البنوك و المؤسسات المالية" عبد اهلل الطاىر ، موفق عمي خميل ،  -  3
169 . 
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:  و ينقسم ىذا السوق بدوره إذل قسمُت علا  
 و ىو سوق يتعامل باألسهم و السندات من خلال عقود و اتفاقيات تربم بُت ادلتعاملُت يتم من :سوق أجل  .أ 

اذلدف من ىذا السوق ىو زلاولة . خالذلا ربديد سعر األوراق ادلالية زلل العقد و تاريخ مستقبلي لتنفيذه
كما يطلق على ىذه األسواق أيضا اسم أسواق العقود . ذبنب أو زبفيض ادلخاطر ادلتعلقة بتغَت األسعار 

 .ادلستقبلية
، و اليت يتم (أسهم و سندات)األسواق اليت تتعامل باألوراق ادلالية طويلة األجل " و ىو :سوق حاضر  .ب 

 . 2"تسلمها  فور إسبام الصفقة ، و االسم الشائع لألسواق احلاضرة ىو أسواق األوراق ادلالية
: مفهوم سوق األوراق المالية و خصائصها / ثانيا

      تأسيسا على ما تقدم ذكره ، اتضح لنا أن سوق األوراق ادلالية ما ىو إال جزء من مكونات سوق رأس ادلال 
الذي يدخل بدوره ربت زمرة األسواق ادلالية إذل جانب سوق النقد ، و تشَت العديد من الدراسات و التجارب 

إذل أن أسواق األوراق ادلالية تقدم خدمات من شأهنا دفع عجلة النمو االقتصادي ، حيث تؤدي الكثَت من 
الوظائف اليت من شأهنا ربريك رؤوس األموال الالزمة إلقامة و توسيع ادلشاريع االستثمارية باإلضافة إذل تسهيل 

. عملية االستثمار باستخدام طرق أكثر جاذبية
 :تعريف سوق األوراق المالية  .1

:         لقد تعددت التعاريف حول سوق األوراق ادلالية ، نشَت إليها على سبيل الذكر و ليس احلصر يف األيت 
عبارة عن نظام يتم دبوجبو اجلمع بُت البائعُت و ادلشًتين لنوع : "تعرف سوق األوراق ادلالية على أهنا 

 3"معُت من األوراق ادلالية أو ألصل مارل معُت
سوق يتم فيو تداول األسهم و السندات اليت سبق إصدارىا ، و غلتمع فيو ادلتعاملون يف :"كما تعرف على أنو 

و ربكم ىذه السوق رلموعة من األنظمة فهي  أماكن اجتماع ذبري فيها . األوراق ادلالية يف أوراق زلددة 
ادلعامالت يف ساعات زلددة من قبل و معلن عنها على األوراق ادلالية ، و ذلك عن طريق مساسرة زلًتفُت مؤىلُت 

                                                                                                                                                                                     
،دار طيبة "(من منظور إداري و محاسبي)االستثمار في البنوك و المؤسسات المالية"عادل محمد رزق، -  1

. 9،ص 2004لمنشر،
 24حسين بن ىاني ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  2
 39، المكتب العربي الحديث ،  ص "البورصات ، أسهم، سندات، صناديق االستثمار"عبد الغفار حنفي، -  3
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و متخصصُت يف ىذا النوع من ادلعامالت ، على أن يتم التعامل بصورة علنية سواء بالنسبة لألوراق ادلالية، أو 
 1"بالنسبة ألسعار ادلتفق عليها عن طريق كل نوع

وعليو ؽلكن القول بأن سوق األوراق ادلالية ىي ادلكان الذي غلمع سلتلف ادلتعاملُت يف األوراق ادلالية         
للقيام بعملية تبادالت سبس ىذه األوراق ، وتتم ىذه التبادالت وفق قوانُت و طرق معينة ، ويتكفل بالقيام هبا من 

. يعرفون بالسماسرة
 
 :خصائص سوق األوراق المالية  .2

يتميز سوق األوراق ادلالية بصفة معينة  عن غَتىا من األسواق األخرى خبصائص 
 :  2ؽلكن إصباذلا فيما يلي

 سوق األوراق ادلالية سوق منظم و ىناك شروط يتم على أساسها تداول األوراق ادلالية 
 التداول يف سوق األوراق ادلالية و خاصة يف السوق الثانوي يتم من خالل الوسطاء أو السماسرة ذوي اخلربة. 
  يوفر سوق األوراق ادلالية ادلناخ لظهور ادلنافسة الكاملة و من مث ربدد األسعار على أساس العرض و الطلب. 
  سوق األوراق ادلالية تتميز عن سوق السلع يف كوهنا أسواق واسعة تتضمن صفقات كبَتة و شلتدة قد يتسع

 .نطاقها ليشمل أجزاء عدة من العادل يف نفس الوقت
 أسواق األوراق ادلالية متطورة باستمرار شلا يتيح رلاالت واسعة لالستفادة أمام ادلستثمرين. 
  االستثمار يف سوق األوراق ادلالية ينطوي على سلاطر كثَتة و على ادلستثمر فيها أن يكون دوما على دراية

 .بادلعلومات السوقية و من مث ازباذ القرارات االستثمارية الرشيدة
  التعامل يف األسواق ادلالية ال يتم على أساس سلع منظورة أو موجودة بالفعل كأسواق السلع و اخلدمات

األخرى، و إظلا على أساس خصائص و مواصفات نظرية غَت ملموسة ، األمر الذي ينعكس بدرجة كبَتة 
 .على حجم أو كمية ادلبيعات 

                                                           
1
 ،الشركة العربية لمنشر و التوزيع"إلدارة البنوك و صناديق االستثمار و بورصة األوراق المالية"محمد سويمم ،  -  

. 272،ص
:   العديد من المراجع منيا  2
. 35،ص 1،1997،دار المستقبل لمنشر و التوزيع،عمان ،األردن،ط"مبادئ االستثمار"طاىر حيدر حردان ، - 
46،ص 2008 ، 1،دار وائل لمنشر،األردن ، ط" االستثمار في بورصة األوراق المالية"فيصل محمود الشواورة،-   
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:  هيكل سوق األوراق المالية و وظائفه: ثالثا 
. يف ىذا الشأن سيتم إبراز اذليكل الذي ؽليز سوق األوراق ادلالية ، مث عرض أىم وظائفو الرئيسية

: هيكل سوق األوراق المالية / 1
:  ؽلكن تقسيم سوق األوراق ادلالية إذل ما يلي 

 :  السوق األولي 1-1
     ىو ذلك السوق الذي يتم فيو إصدار األوراق ادلالية اجلديدة و عرضها على ادلستثمرين ألول مرة، حيث يتم 

 (صاحبة اإلصدار)أو اجلهة احلكومية ادلصدرة االكتتاب يف ىذه األوراق مقابل حصيلة نقدية ربصل عليها الشركة
مع العلم أن عملية اإلصدار ال تتم بشكل دوري أو متكرر ، و تكون عادة عند إنشاء مؤسسة جديدة أو . 

. التوسع يف رأس مال مؤسسة قائمة مسبقا
    و يتوذل إصدار األوراق ادلالية مؤسسة مالية متخصصة تدعى بنك أو بنكَت االستثمار أو ادلتعهد، غَت أنو يف 

و بنك االستثمار . الدول اليت تتميز بصغر سوق أوراقها ادلالية فإنو قد يتوذل مهمة اإلصدار بعض البنوك التجارية
يعترب دبثابة حلقة وصل أو وسيط بُت صبهور ادلستثمرين احلاملُت لألوراق ادلالية ادلصدرة و بُت اجلهة اليت قررت 

اإلصدار ، فهو يقوم بتقدًن ادلساعدة للجهة ادلصدرة من أجل إصدار األوراق ادلالية ، كما قد يقوم بشراء 
اإلصدار هبدف إعادة بيعو للمستثمرين ، و قد ال يقوم بنك االستثمار بشراء األوراق ادلالية ادلصدرة و لكن يتعهد 
بتصريفها أو تصريف كمية معينة منها بسعر معُت مقابل عمولة ػلصل عليها نتيجة دلا يقوم بتصريفو و بيعو لبيوت 

. السمسرة و ادلستثمرين
    إضافة إذل الطريقة األوذل يف تصريف اإلصدار من األوراق ادلالية اليت  تعتمد على بنك االستثمار ىناك 

أسلوب البيع ادلباشر و ادلزاد ، حيث يقصد باألسلوب ادلباشر قيام اجلهة ادلصدرة نفسها  : طريقتُت أخريُت علا 
ببيع األوراق ادلالية مباشرة إذل صبهور ادلستثمرين الطبيعيُت و ادلعنويُت يف السوق دون أي وساطة ، أما ادلزاد فيتم 
من خالل استدعاء عدد من ادلستثمرين احملتملُت لتقدًن عطاءات تتضمن سعر الشراء والكمية ادلطلوبة ، مث بعد 

. ذلك يتم قبول العطاءات ذات السعر األعلى مث األقل إال أن يتم البيع الكامل لألوراق ادلصدرة
 

 :السوق الثانوي  1-2
ىو السوق الذي يتم فيو تداول األوراق ادلالية اليت سبق إصدارىا و توزيعها بواسطة بنوك االستثمار أو االكتتاب 
فيها من طرف ادلستثمرين يف السوق األورل، و يف ىذا السوق يتم بيع األوراق ادلالية هبدف احلصول على السيولة 
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أو من أجل إعادة االستثمار يف أوراق مالية أخري ، كما أن ادلستثمرين يف ىذا السوق ػلصلون على نفس 
. 1احلقوق اليت كان يتمتع هبا بائع الورقة األصلي

:  و يقسم السوق الثانوي إذل 
 : السوق المنظم  .أ 

و يدعى بورصة األوراق ادلالية و يتميز بكونو موقعا جغرافيا زلددا لتداول األوراق ادلالية بيعا و شراء، وفق 
كما أن التعامل يف السوق ادلنظم يكون مقتصرا على األوراق ادلالية . 2إجراءات و قواعد زلددة دبوجب القانون

ادلسجلة فقط، باإلضافة إذل ذلك يكون التعامل عن طريق مساسرة ينوبون عن ادلستثمرين سواء كانوا بائعُت أو 
مشًتين إذ ػلاول السمسار احلصول على أفضل األسعار يف عمليات البيع و الشراء و ذلك مقابل عمولة 

. ػلصلون عليها
 :السوق غير المنظم .ب 

و ىي أسواق لألوراق ادلالية ليس ذلا مكان زلدد ، فضال عن التعامل باألوراق ادلالية غَت ادلسجلة على الرغم من 
أن ادلتعاملُت فيها بإمكاهنم التعامل باألوراق ادلالية ادلسجلة من خالل بيوت السمسرة و تدعى معامالت األسواق 

.  غَت ادلنظمة بادلعامالت فوق الطاولة، لتميزىا عن ادلعامالت يف الطاولة للسوق  ادلنظم
    و بالتارل فالسوق غَت ادلنظم ىو ذلك السوق الذي يعرب عن سلتلف ادلعامالت اليت ذبري خارج البورصات و 
اليت تقوم هبا بيوت السمسرة ادلنتشرة يف صبيع أضلاء البالد ، إذ تتم من خالل شبكة اذلاتف و احلاسوب و غَتىا 
من وسائل االتصال السريع اليت تربط بُت السماسرة و التجار و ادلستثمرين، حيث يتمكن بفضلها ادلستثمر أن 

يتصل بالسماسرة و التجار ادلعنيُت ليختار من بينهم من يقدم لو أفضل سعر للورقة ادلالية اليت يرغب أن يبيعها أو 
. 3يشًتىا

.     شلا يعٍت أن أسعار البيع و الشراء تتحدد بصيغة التفاوض بُت سلتلف ادلتعاملُت و ليس بصيغة ادلزاد العلٍت

                                                           
1
. 16،ص 2003، 1،عالم الكتاب،القاىرة، ط" بورصات األوراق المالية"صالح الدين حسن السيس ،-   

،دار الشروق لمنشر و " األسواق المالية، مؤسسات، أسواق ، بورصات"محمود محمد الداغر، -  2
. 241،ص 2007التوزيع،األردن، 

. 106،ص 1997،منشأة المعارف،اإلسكندرية،"األوراق المالية و أسواق رأس المال"منير إبراىيم ىندى، -  3
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كما ذبدر اإلشارة إذل أن أسواق األوراق ادلالية بنوعيها تتضمن أعضاء ال ػلق لغَتىم أن يقوموا بعملية البيع و 
  :1الشراء لصاحل ادلستثمرين و ىؤالء ىم

 
 ىم األشخاص الذين يعملون حلساهبم الشخصي ، مقابل عموالت اخلدمة و غَتىا من األتعاب  : السماسرة

 .ادلهنية
 و ىم األشخاص الذين يعملون حلاسبهم الشخصي ، مقابل مكاسب الفروقات  : تجار الطلبيات الصغيرة

 .بُت أسعار البيع و الشراء و العكس
 ىم األشخاص الذين يعملون حلساهبم و حساب ادلستثمرين اآلخرين يف نفس الوقت ، : السمسار الوكيل

 .ذلك مقابل عموالت و فروقات األسعار بُت أسعار البيع و الشراء
 و ىم األشخاص الذين يعملون حلساب السماسرة الوكالء نتيجة لتزايد أحجام التعامل: سماسرة السماسرة. 
 ىم الذين يتخصصون يف بيع و شراء ورقة زلددة أو رلموعة معينة من األوراق ادلالية و  : المتخصصون

 .يقومون بدور التاجر و السمسار يف نفس الوقت
: و باإلضافة إذل القسمُت الرئيسيُت لسوق األوراق ادلالية الثانوية ؽلكن إضافة األنواع التالية

 و ىو قطاع من السوق غَت منظم ، يتكون من بيوت لسماسرة من غَت أعضاء األسواق  : السوق الثالث
ادلنظمة ، يقومون بعمليات البيع و الشراء بأي كمية حلساب عمالئهم بتكاليف منخفضة نسبيا و عادة ما 

يكون صبهور العمالء يف ىذا السوق يتمثل يف ادلؤسسات الكبَتة مثل شركات االستثمار و صناديق 
 .ادلعاشات

 و ىو أيضا سوق غَت منظم يتم فيها التعامل بشكل مباشر و بكميات كبَتة بُت سلتلف  : السوق الرابع
و بذلك فهم يتجنبون عمولة السمسرة و يساعد يف ذلك شبكة  (ادلؤسسات الكربى و األفراد)ادلستثمرين 

. قوية من التلفونات و احلاسبات اآللية
  وظائف  سوق األوراق المالية/ 2

 :  2      تؤدي سوق األوراق ادلالية العديد من الوظائف و اليت ؽلكن إغلازىا يف النقاط التالية

                                                           
. 58فيصل محمود الشواووة ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1
-2002،أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم االقتصادية ، جامعة الجزائر ،" األسواق المالية العربية الواقع و اآلفاق "  وليد أحمد صافي ،  2

  .20/23 ص 2003
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 ضرورة إتاحة سوق مستمرة لألوراق المالية  : 

وذلك إلمكانية ادلستثمر اسًتداد مدخراتو ، فادلستثمر يقبل بشراء األوراق ادلالية طادلا ؽلكن بيعها يف اي وقت 
واستعادة قيمتها عند احلاجة للنقود ، فالتعامل يف البورصة يتم من خالل مدخرات األفراد ادلستثمرة يف شكل 

.  أسهم وسندات 

وادلعروف ان دوافع االدخار لدى ىؤالء متنوعة ، وادلالحظ ان ادلدخر ػلتاج اذل مدخراتو حسب الظروف و اليت 
عادة ال تكون زلددة بزمن معُت ، كما يرغب أيضا يف اسًتداد ىذه األموال دون خسارة زلسومة ، وصاحب 
السهم ال يستطيع اسًتداد مدخراتو يف أي وقت ، حيث أهنا تتحول إذل موجودات يف ادلنشأة وتبقى طادلا أن 
ادلنشأة باقية ، وىنا يربز دور البورصة حيث ؽلكن من خالذلا التنازل عن أسهمو بالبيع أو بأي وسيلة أخرى ، 

على  من ناحية سرعة احلصول وهبذه ادليزة ؽلكن ربقيق التوازن من ناحية عرض ادلدخرات ، وتلبية شرط ادلدخر
.  مدخراتو لتلبية حاجاتو 

 تنميةاالستثمارات الضرورية للتنمية االقتصادية :  
ربتاج عمليات التنمية اذل رؤوس أموال كبَتة ال تتوافر لدى الدولة ، ويف ىذه احلالة بدال من اذباه الدولة 

كما أنو عند . إذل االقًتاض اخلارجي ، فهي تلجأ لالقًتاض الداخلي من خالل طرح سندات حكومية 
وجود بورصة لألوراق ادلالية سيسمح ذلك بتزويد السوق ادلارل بالسيولة بشكل مستمر من خالل 

اجتذاب رؤوس األموال احمللية أو اخلارجية لشراء األسهم و السندات و األدوات ادلالية األخرى شلا يوفر 
.  قدرا كافيا من األموال لتمويل ادلشاريع االستثمارية 

وتكون ادلشروعات يف بداية تأسيسها حباجة إذل عملية سبويل ، وذلذا تتجو ىذه ادلشروعات إذل سوق 
األوراق ادلالية و اليت تعد بطبيعتها من أىم مصادر التمويل لالستثمارات ادلتوسطة و الطويلة األجل من 

. خالل إصدار األسهم واقتنائها من طرف األفراد و ادلؤسسات 
 المساعدة على تجنب تقلبات األسعار:   

إن الطابع ادلميز للمتعاملُت يف بورصة األوراق ادلالية ىو سرعة االنفعال لسماع أي أخبار ، وما يًتتب عليها 
و البورصة يف ىذا . من توقعات ربكم تصرفاهتم يف عملية التداول اليت تتوقف على مدى التفاؤل أو التشاؤم

اجملال تقوم بعمل مهم للحد من ىذه التقلبات واليت ترجع أساسا النفعاالت ادلتعاملُت و اليت قد تكون 
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خاطئة ، ويتحقق ذلك بأن يقوم أعضاؤىا ادلتخصصون وعمالؤىا احملًتفون بتلقي أثر ىذه االنفعاالت ، 
فيشًتون ما يرون حبكم خربهتم أنو عرض زائد نتيجة للتشاؤم ، وكذلك يواجهون أي طلب زائد نتيجة 

التفاؤل ادلفرط ، ويساعد ذلك على كسر حدة ىذا االرتفاع أو اذلبوط ادلفاجئ يف األسعار وبعد أن تستقر 
األمور و هتدأ االنفعاالت يعاود احملًتفون يف البورصة القيام بعمليات عكسية دلا سبق القيام بو ، إذل أن تستقر 

. األسعار عند حالتها الطبيعية 

 تعتبر مؤشر للحالة االقتصادية :  
البورصة تساعد يف ربديد االذباىات العامة يف عملية التنبؤ ، فهي تعترب ادلركز الذي يتم فيو ذبميع 

الذبذبات اليت ربدث يف االقتصاد وتسجيلها ، فحجم ادلعامالت يعرب عن أعلية األموال السائلة ادلتداولة، 
و باإلضافة إذل ما . وكذلك فإن األسعار اليت يتم التعامل هبا تنبئ عن السعر العام لعائد ادلبالغ ادلستثمرة 

سبق فإن ما يستخلص من جدول األسعار العامة يعرب عن ارتفاع أو ىبوط ادليل لدى ادلنتجُت ضلو 
اإلنتاج ، وشلا ال شك فيو أن ىذه ادلعلومات تساعد على توجيو ادلستثمرين لألوراق ادلالية اليت تدر عليهم 

. األرباح اليت يرغبون هبا 
 خلق رؤوس أموال جديدة :  

إن قيام أي فرد باالكتتاب بأسهم شركة حديثة ، أو شراء كمية من السندات لبعض الشركات ، يعٍت أن 
ىذا الشخص قام بإضافة مصادر سبويلية جديدة للسوق ، حيث ال ؽلكن ذلذا ادلستثمر أن يسحب أموالو 

إال إذا حل زللو مستثمر آخر وقام بشراء ىذه الصكوك ، وىذا يعٍت أن االستثمار يف األوراق ادلالية 
.  يؤدي إذل إضافة رؤوس أموال جديدة ذلذه األسواق 

وتقوم الشركات الناجحة باستقطاع جزء من األرباح السنوية لالحتياطات ادلختلفة وعندما ربتاج إذل ىذه 
ادلبالغ الستثمارىا يف أعمال الشركة تزيد من رأمساذلا بتوزيع أسهم رلانية على مساعليها مقابل ىذه 

االحتياطات ، أو بقيمة تقل كثَتا عن القيمة السوقية للسهم ، وبالتارل يزيد رأس مال ادلساىم كما تزيد 
حجم رؤوس األموال ادلستثمرة يف السوق ادلارل ، وال تنقص إال يف حاالت إفالس الشركات و القيام 

 .بتصفيتها 
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  تعيين الفعاليات االقتصادية المثمرة : 
وذلك من خالل شراء األوراق ادلالية للشركات و ادلؤسسات العاملة يف السوق و اليت تقوم بتوزيعات 

مغرية ، بدال من أن يتم توجيو األموال ادلستثمرة ضلو األنشطة غَت منتجة ، كادلضاربة يف العملة و 
كذلك نالحظ أن الشركات الراحبة ىي اليت سبنح توزيعات مغرية شلا يؤدي إذل . العقارات أو اكتنازىا 

.  زيادة اإلقبال على األسهم و السندات الصادرة عن ىذه ادلؤسسة 

 
: فعالية و كفاءة سوق األوراق المالية : المطلب الثاني 

   تعترب فعالية و كفاءة سوق األوراق ادلالية شرطا لنجاح ىذا األخَت يف القيام بوظائفو و بالتارل ربقيق الغاية 
. ادلرجوة منو 

  :شروط إقامة سوق فعال لألوراق المالية / أوال 
 :  1من أجل إقامة سوق لألوراق ادلالية ينبغي توفر رلموعة من العوامل األساسية تتجلى بوظائفها فيما يلي

  توفر مناخ استثماري مستقر من صبيع اجلوانب االقتصادية و االجتماعية و السياسية باإلضافة إذل وجود
 .سياسة اقتصادية رشيدة و مرنة مع وجود حالة انتعاش اقتصادي و وفرة ادلدخرات و الثروات

 توفر احلرية االقتصادية و الوعي االقتصادي من أجل تكوين سوق األوراق ادلالية للقيام بوظائفو. 
  توفر ىيكل متكامل من ادلؤسسات ادلالية و مكاتب لوساطة عالية الكفاءة. 
  لربط أسواق األوراق ادلالية ببعضها  (شبكة اتصاالت متقدمة ، شبكة إلكًتونية متطورة)توفر التقنية ادلناسبة

من أجل ضمان توفر ادلعلومات  بدقة عالية لألوراق ادلالية ادلتعامل عليها، باإلضافة إذل إلزام الشركات بنشر 
ميزانياهتا و نتائج أعمال و بيانات عن مشروعاهتا شلا غلعل ادلستثمر يف أوراقها على بينة من أمر نشاط و 
تطور ىذه الشركات، و ىو أيضا شلا غلعل األوراق ادلالية مقومة دوما بأسعارىا احلقيقية ، شلا يزيد من ثقة 

 .ادلستثمرين
 ادلنافسة احلرة بُت العرض و الطلب مع وجود أوراق مالية قابلة للتداول. 

                                                           
1
  .24ص - 21صالح الدين حسن السيسي ، مرجع سبق ذكره ،  ص -   
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  ، ادلرونة الكافية النتقال ملكية األوراق ادلالية من مشروع إذل آخر ، مع تدعيم السوق بالوسائل  ادلتقدمة
لتسهيل عملية إصدار البيانات اليومية عن كميات التداول لألوراق ادلالية ادلختلفة حىت يكون تقرير ادلتعامل 

 .سليما
  سرعة إسبام الصفقات و تنفيذ أوامر العمالء من طرف الوسطاء ادلاليُت الذين ؽلثلون حلقة الوصل بُت البائع و

 .الشاري
 سبكُت ادلستثمرين من احلصول على عائد معقول من استثمارىم يف األوراق ادلالية. 
 عدم و جود قيود أو رقابة على الصرف. 
 و جود نظام رقايب غَت مغال يف أسعاره و معادالتو. 

 : 1باإلضافة إذل ذلك ىناك شروط أخرى أساسية و ىي
 توفر أدوات تقليدية و أخرى مستحدثة من األسهم و السندات و ادلشتقات ادلالية. 
 توفر ادللكية اخلاصة ذلذه األدوات للمستثمرين سواء كانوا أفراد طبيعيُت أو معنويُت. 
 وجود مكاتب متخصصة يف إدارة زلافظ األوراق ادلالية. 
 االنفتاح  على األسواق الدولية للمستثمرين سواء كانوا أفراد طبيعيُت أو معنويُت. 
 ضمان حرية التصرف يف األوراق ادلالية بالبيع و الشراء. 

 
  :كفاءة سوق األوراق المالية / ثانيا

     إن احلديث عن كفاءة سوق األوراق ادلالية تستدعي االىتمام بالكثَت من األساسيات ، ادلتمثلة يف ربديد كل 
. من مفهوم السوق الكفء الكفاءة الكاملة و الكفاءة االقتصادية و أخَتا الصيغ ادلختلفة لكفاءة السوق 

 :مفهوم السوق الكفء  .1
السوق الذي يكون يف حالة توازن مستمر حبيث تكون أسعار االستثمارات فيو :"يعرف السوق الكفء على أنو 

. 2"مساوية لقيمتها احلقيقية و تًتك عشوائيا إمكانية السيطرة عليها

                                                           
1
،ص 1997، مكتبة اإلشعاع،اإلسكندرية،" األسواق و المؤسسات المالية"منير ىندي ، رسمية قرياقص ،  -  

 . 41ص- 40
،دار الرضا "االستثمار في بورصات األوراق المالية بين النظرية و التطبيق"عصام فيد العربيد ،  -  2

 .46،ص 2002، 1لمنشر،سوريا ،ط
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كما عرف البعض السوق الكفء بأنو السوق الذي تستجيب أسعار األوراق ادلالية يف ضلو للتغَتات يف نتائج 
ربليل البيانات و ادلعلومات ادلتدفقة إذل السوق ، حبيث ربدث ىذه االستجابة بسرعة تؤدي إذل تساوي القيمة 
السوقية للسهم مع قيمتو احلقيقية ، حبيث ال تستطيع أي فئة من ادلستثمرين أن ربقق مكاسب غَت عادية على 

حساب  فئة أخري كنتيجة الكتشاف أسهم تقل أو تزيد أسعارىا عن قيمتها احلقيقية ، ففي ظل السوق الكفء 
.  1سوف ػلقق صبيع ادلستثمرين نفس معدل العائد دلستوى معُت من ادلخاطرة 

إال أنو يف احلقيقة لكي يتمكن السوق من . و يف السوق الكفء يتم زبصيص ادلوارد ادلالية بشكل كفء 
: 2التخصيص الكفء للموارد ادلالية ادلتاحة ينبغي أن يتوفر على مستُت أساسيتُت علا

 
- و تدعى الكفاءة اخلارجية ، و يقصد هبا أن ادلعلومات اجلديدة تصل إذل ادلتعاملُت بسرعة:كفاءة التسعير  -

 .و كذلك بدون تكلفة باىظة شلا غلعل احلصول على ادلعلومات متاحا للجميع- دون فاصل زمٍت كبَت
 و تدعى بالكفاءة الداخلية، و تعٍت إمكانية ربقيق التوازن بُت العرض و الطلب ، دون أن :كفاءة التشغيل  -

يتحمل ادلتعاملون فيو تكلفة عالية لسمسرة و دون أن يتمكن التجار و صناع السوق من ربقيق أرباح غَت 
 .عادية

 
 :الكفاءة الكاملة و الكفاءة االقتصادية .2

 : الكفاءة الكاملة 2-1
        يف ظل الكفاءة الكاملة يفًتض عدم وجود فاصل زمٍت بُت ربليل ادلعلومات الواردة إذل السوق و بُت 

أي أن ىناك أثر فوري و سريع للمعلومات على أسعار األوراق . الوصول إذل نتائج زلددة بشأن سعر السهم 
ادلالية ، و أن ادلعلومات اجلديدة الواردة تصبح معلومات متاحة دون وجود فاصل زمٍت بُت حصول مستثمر و 

خللق سعر توازين للورقة ادلالية شلا غلعل قيمتها السوقية مساوية   أخر عليها حيث يستجيب ذلا السوق بسرعة
. لقيمتها العادلة أو قريبة منها جدا

 :  3و السوق الكاملة تقتضي توفر عدد من الشروط و ىي

                                                           
1
. 127،ص2002،الدار الجامعة ،القاىرة،"تحميل و تقييم األوراق المالية"محمد صالح الحناوي ،-   

 .501منير إبراىيم ىندي ، مرجع سبق ذكره،ص  -  2
 .494منير إبراىيم ىندي ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  3
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I.  ادلعلومات عن السوق متاحة للجميع يف نفس الوقت و بدون ربمل أي تكاليف ، وبالتارل تكون توقعات
 .سلتلفة ادلستثمرين متماثلة

II.  عدم وجود أي قيود على التعامل ، فال توجد تكاليف إلبرام الصفقات و إذل غَت ذلك من التكاليف األخرى
 .مثل الضرائب

III.  وجود عدد كبَت من ادلستثمرين الذين يتصفون بالرشد، حيث يسعون إذل تعظيم ادلنفعة من وراء سلتلف
تعامالهتم يف بيع  و شراء األوراق ادلالية، غَت أنو و يف الواقع العملي و يف ظل مثالية ىذه الشروط يصعب 

 .إغلاد سوق يتمتع بالكفاءة الكاملة بسبب اختالف اإلمكانيات ادلادية و األىداف اخلاصة
 

  الكفاءة االقتصادية2-2 
أما يف ظل الكفاءة االقتصادية للسوق فإنو يتوقع أن ؽلضي بعض الوقت منذ وصول ادلعلومات إذل 

شلا يعٍت أن القيمة السوقية للسهم قد تبقى أعلى أو . السوق حىت تبدو آثارىا على أسعار األسهم
ولكن بسبب تكلفة ادلعلومات والضرائب وغَتىا . أقل من قيمتو احلقيقية لفًتة من الوقت على األقل

من تكاليف االستثمار لن يكون الفارق بُت القيمتُت كبَتا إذل درجة أن ػلقق ادلستثمر من ورائها 
 .أرباحاً غَت عادية على ادلدى الطويل

 

 :1الصيغ المختلفة لكفاءة السوق  .3
:  ىناك عدة صيغ أو أشكال لفرضية السوق الكفء ؽلكن ذكره فيما يلي 

 تعرب ىذه الصيغة على أن األسعار اجلارية لألوراق ادلالية تعكس ادلعلومات و البيانات :الصيغة الضعيفة  -
السابقة فيم يتعلق بالتغَتات اليت قد طرأت على أسعار ىذه األوراق و بالتارل فإنو من غَت ادلمكن االستعانة 

 .هبذه ادلعلومات يف التنبؤ من أجل ربقيق عوائد غَت عادية من االستثمار يف األوراق ادلالية

                                                           
1
مذكرة لنيل شيادة  " محددات االستثمار المحفظي و آثاره عمى أسواق االوراق المالية"صايفي عمار،   

 2008/2009الماجستير في العموم االقتصادية ، جامعة بومرداس 
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و تعرف ىذه الصيغ أيضا باحلركة العشوائية ، و ىي ترى بأن ادلعلومات التارؼلية ال سبكن من ربديد األسعار 
مستقبال، حيث أن أسعار ادلستقبل مستقلة عن أسعار ادلاضي و أن التغَتات السعرية مستقلة عن بعضها 

. البعض و ال يوجد أي ترابط بينها
 دبوجب ىذه الصيغة تكون األسعار السوقية لألوراق ادلالية ال تعكس فقط ادلعلومات :الصيغة شبه القوية  -

التارؼلية بل تعكس أيضا كافة ادلعلومات ادلتاحة للجميع سواء كانت ىذه ادلعلومات تتضمن شأن دوليا أو 
باإلضافة إذل التقارير ادلالية و التحاليل ادلالية . ظروفا اقتصادية زبص البلد أو ظروف تتعلق بادلؤسسة ادلعنية 

و يف ضل ىذه الصيغ فإنو من غَت ادلمكن أن ػلقق ادلستثمر أرباحا غَت عادية على حساب . ادلختلفة 
 .اآلخرين و إن سبكن من ذلك فلن يكون دلدة طويلة ألن ادلعلومات متاحة للجميع

 وفقا ذلذه الصيغة ادلعلومات التارؼلية و احلالية و ادلستقبلية ادلتاحة تعكس أسعار األوراق :الصيغة القوية  -
 .ادلالية يف السوق لذلك فإنو من غَت ادلمكن  ألي مستثمر أن ػلقق أرباحا غَت عادية على حساب اآلخرين

و من ذلك يتضح بأن األسواق كفئة إال أن درجة كفاءهتا زبتلف باختالف درجة ادلعلومات ادلتاحة و  -
. ادلالئمة اليت تعكسها
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 : المبحث الثاني  األوراق المالية المتداولة في سوق األوراق المالية
      تعترب األوراق ادلالية دبثابة السلع اليت غلرى عليها التداول بيعا و شراءا يف البورصة و ىي تصدر بواسطة 

ال سبثل ملكية مباشرة من قبل أفراد اجملتمع بل ىي مطلب غَت "شركات األعمال احلكومية ، و األوراق ادلالية 
مباشر دللكية األصول احلقيقية، أي أن ملكية الوحدات االقتصادية لألصول ادلالية ؽلثل حقا غَت مباشر دللكية 

يف أصل رأمسارل  (أو ادلسماة لو)، و ىي سبثل حقا قانونيا حلاملها 1"(األصول احلقيقية)ادلنشأة و ما يتدفق منها 
. 2ذباه جهة اإلصدار (نقدي أو عيٍت)

األسهم العادية و األسهم الممتازة : المطلب األول 
. يف ىذا الشأن سنربز لكل منها مفهومها ، خصائصها و أنواعها

:  األسهم العادية / أوال
 يعترب السهم العادي أحد أدوات سوق األوراق ادلالية شائعة االستعمال ، و يعرف السهم على أنو :مفهومها  -1

أداة ملكية ذو صفة مالية قابلة للتداول ،  ػلق حلاملو بذمة اجلهة ادلصدرة لو ، احلصول على عوائد ثابتة ، "
 3"جبانب حصتو برأس مال الشركة ، و ادلثبتة بشهادة السهم

وىو ؽلثل حق ادلساىم مقدرا بالنقود لتحديد  (ادلساعلة )جزء من رأس مال الشركة "كما يعرف على أنو 
مسؤوليتو و نصيبو من الربح ، و عادة يكون رأس مال الشركة ادلساعلة مقسما إذل أجزاء متساوية يسمى كال 

 4"منها سهما
و السهم العادي ؽلثل مستند ملكية لو قيمة امسية ، قيمة دفًتية و قيمة سوقية، إذا سبثل القيمة االمسية القيمة 
ادلدونة على قسيمة السهم و يكون منصوصا عليها يف عقد التأسيس، أما القيمة الدفًتية فتتمثل يف قيمة اليت 
يتم على أساسها تداول السهم بُت ادلتعاملُت يف سوق األوراق دلالية، و قد تكون ىذه القيمة مساوية للقيمة 

 . االمسية و القيمة الدفًتية
 :خصائص األسهم العادية  -2

                                                           
1
،دار الشروق لمنشر و "األسواق المالية، مؤسسات،أسواق ،بورصات"محمد محمد الداغر، - 

. 43،ص 2007التوزيع،األردن،
. 85المرجع أعاله ، ص  -  2
. 30أرشد فؤاد لتميم، أسامة عزمي سالم ن مرجع سبق ذكره، ص -  3
. 19طاىر حيدر حردان، مرجع سبق ذكره ص  -  4
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:       لألسهم العادية رلموعة من اخلصائص ؽلكن ذكرىا فيما يلي 
السهم العادي ؽلثل حق ملكية جلزء من رأس مال الشركة ادلصدرة، و ىو قابل للتداول بيعا و شراءا بُت  -

 ادلتعاملُت يف سوق األوراق ادلالية ؛
السهم العادي ليس لو تاريخ استحقاق ألنو ؽلثل حق ملكية يف مؤسسة قائمة على أساس مبدأ االستمرارية ،  -

 و ال ؽلكن حلامل السهم الرجوع إذل الشركة ادلصدرة؛
عائد السهم غَت ثابت و ؽلكن لصاحبو أن يتحمل خسارة كما ؽلكنو أن ػلقق رحبا و ذلك تبعا للنتائج اليت  -

 ربققها ادلؤسسة يف ظل الظروف االقتصادية احمليطة هبا؛
أسهم الشركة الواحدة تكون متساوية القيمة ، فال توجد أسهم تكون قيمتها أعلى من البعض األخر ، شلا  -

 يدل على أن كل سهم يتساوى مع غَته يف احلقوق 
سعر السهم عرضة للتقلبات يف السوق بفعل عوامل عديدة سواء كانت عوامل النشاط االقتصادي أو  -

 الصناعي أو عوامل تعود للشركة يف حد ذاهتا؛
ارتباط العائد باحلالة االقتصادية ارتباطا إغلابيا ، فهو ػلمي األموال يف حالة التضخم و يف حالة الرواج ، فهو  -

 استثمار يف كلتا احلالتُت؛ 
 .لصاحب السهم احلق يف التصويت باجلمعية العامة النتخاب أعضاء رللس اإلدارة -
  : 1السهم العادي يعطي نوعُت من العائد علا -

  عائد رأمسارل عند بيع السهم ، و الذي يتمثل يف الفرق احملقق للمستثمر بُت القيمة السوقية عند الشراء
 .و القيمة السوقية عند البيع

 عائد جاري و الذي يتمثل يف نصيب السهم من األرباح ادلوزعة و يتميز بأنو عائد متكرر. 
للسهم العادي عدة قيم ، و ىي تتمثل يف القيمة االمسية و القيمة الدفًتية و القيمة السوقية، مع العلم أن  -

 .ىذه القيم قد ال تكون متساوية فيما بينها
 :   و ترتب األسهم العادية حلاملها رلموعة من احلقوق ؽلكن أن نذكر منها ما يلي

   بالنسبة للمؤسسة فاألسهم العادية سبثل مصدرا دائما للتمويل، إذ ال ؽلكن اسًتداد قيمتها من الشركة، كما 
باإلضافة إذل ذلك فإن التوسع يف إصدار األسهم قد . أهنا غَت ملزمة بإجراء توزيعات مهما كانت األرباح 

                                                           

.32أرشد فؤاد، أسامة عزمي سالم، مرجع سبق ذكره، ص -    
1
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يؤدي إذل اطلفاض نسبة األموال ادلقًتضة يف ىيكل رأس ادلال، و ىو ما يزيد من قدرة ادلؤسسة يف احلصول 
 .1على القروض إذا اقتضت احلاجة لذلك

 
  :2أنواعها -3

:  ىناك عدة أنواع لألسهم و ذلك وفق ادلعيار ادلتخذ يف عملية التقسيم و على العموم فهي تقسم إذل
  من حيث الحصة المدفوعة: 

 .و ىي اليت تدفع قيمتها نقدا: أسهم نقدية  -
 .و ىي األسهم اليت سبثل حصة عينية من رأمسال الشركة: أسهم عينة  -
ىي األسهم اليت تصدرىا الشركة عند زيادة رأس ادلال بًتحيل جزء من األرباح احملتجزة أو : أسهم رلانية -

 .االحتياطي إذل رأس ادلال األصلي
  و ظليز بُت نوعُت علا : من حيث الشكل : 

و ىو ذلك السهم الذي ػلمل اسم صاحبو و ىو غَت قابل للتداول ، و تنقل ملكيتو : السهم االسمي -
 .بالقيد يف دفاتر ادلؤسسة

ال يذكر اسم صاحبها و تنتقل ملكيتو عن طريق التداول أو التنازل عنو . و ىي أىم : السهم لحامله -
 .لشخص أخر

 من حيث توافقها مع الشريعة اإلسالمية:  
و ظليز ىنا بُت األسهم احلالل و األسهم احلرام، و يتوقف ذلك على ما تقوم بو الشركة ، فالشركات اليت 

. تتعامل بالربا و احملرمات ال غلوز من وجهة نظر الشرع االشًتاك فيها و ال التعامل معها
 : 3 من األسهم العادية و ىيمستحدثة أنواعإذل جانب األسهم التقليدية ظهرت 

 .ترتبط فيها التوزيعات بكمية اإلنتاج أو قيمة األرباح لقسم معُت : األسهم العادية ألقسام اإلنتاجية -

                                                           

.10منير إبراىيم ىندي ن مرجع سبق ذكره، ص   1  
 .

  2   58،ص 2006،دار األمين، القاىرة،"تحميل مخاطر االستثمار في البورصة و األوراق المالية"السيد عميوة ،
 .82فيصل محمد شواووة ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  3
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و ىي األسهم العادية اليت غلري فيها خصم التوزيعات من  : األسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة -
 .اإليرادات قبل حساب الضريبة

و ىي األسهم اليت تعطي حلاملها احلق يف العودة على الشركة بالتعويض إذا ما  : األسهم العادية المضمونة -
 .اطلفض سعر أسهمها يف السوق خالل فًتة معينة

 : 1و تصنف األسهم العادية يف األسواق العادلية وفقا لطبيعتها إذل 
و ىي األسهم اخلاصة بشركات قوية و معروفة مت تقييمها من طرف شركات مالية  : األسهم المتميزة .1

متخصصة ، إذ تتميز ىذه األسهم بسمعتها اجليدة و مركزىا ادلارل اجلديد و األمان  و الدخل و تكون 
 .أسعارىا عادة مرتفعة

و ىي األسهم اليت تعطي دخل مستقرا، أي أن توزيع األرباح يكون بصفة مستمرة و مستقرة  : أسهم الدخل .2
، غالبا ما يكون ىذا النوع من األسهم لشركات ذات امتياز يف إنتاج سلعة معينة شلا غلعلها ربقق أرباحا 

 .مضمونة و بالتارل تكون توزيعاهتا تتصف باالستمرارية و االستقرار 
و ىي على عكس أسهم الدخل ، إذ ال يتوقع حاملها توزيع األرباح يف هناية السنة بشكل  : أسهم النمو .3

و يف العادة . دائم، لكن يتوقع يف مقابل ذلك ارتفاعا كبَتا  يف القيمة السوقية للسهم و دبعدالت ظلو متزايدة 
تكون ىذه األسهم لشركات تتعامل دبنتجات ذات تكنولوجيا عالية ، و ىي يف نفس الوقت ذبري دراسات 
مستمرة لتطوير إنتاجها لتحقيق أرباح عالية من شأهنا زيادة القيمة السوقية ألسهمها يف السوق مثل شركات 

إال أن من خصائص ىذه األسهم ىو سبتعها بدرجة عالية من .... األدوية و شركات أجهزة احلاسوب
ادلخاطر، إذا أنو يف حالة عدم الوصول للتطوير ادلناسب أو فشل يف االكتشاف أو توصل ادلنافسُت ذلذا 

 .التطور أو االكتشاف فإن ذلك سيؤدي إذل االطلفاض الكبَت يف قيمة ىذه األسهم
و ىي األسهم اليت تكون أسعارىا معرضة لتحركات شديدة و سريعة و ىو ما يبحث عنو  : أسهم المضاربة .4

ادلضاربون رغبة منهم يف احلصول على عائد مارل يف األجل القصَتة جراء التذبذب يف أسعار األسهم و 
و يف العادة تكون ىذه األسهم لشركات حديثة التأسيس و بالتارل تكون معرضة الحتمال النجاح . عائدىا

أو الفشل، مع العلم أن بإمكان ادلضاربُت التأثَت على سعر أي سهم يف السوق ، إذ يؤدي زيادة الطلب على 
شراء سهم معُت إذل ارتفاع سعره، كما أن إحجام ادلضاربُت على شراء ىذا السهم أو زيادة إقدام على بيعو 

                                                           
1
 .36-33أرشد فؤاد، أسامة عزمي سالم، مرجع سبق ذكره، ص  -   
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إال أنو ذبدر اإلشارة إذل أن تأثَت ادلضاربُت ؼلتلف من السوق ألخر . سيؤدي إذل اطلفاض سعر ىذا األخَت 
فالسوق الذي ال يتصف بالعمق و االتساع ؽلكن . حسب نوع و طبيعة و حجم السوق و من دولة ألخرى 

التأثَت عليو لصغر حجم التداول فيو ، أما السوق العميق و ادلتسع ال ؽلكن التأثَت عليو لكرب حجم التداول 
 .فيو

 
و ىي األسهم اليت تتأثر بالدورات االقتصادية، و تكون ىذه األسهم للشركة اليت سبارس  : أسهم موسمية .5

 .نشاطا إنتاجيا لسلع مومسية ، و بالتارل الطلب على منتجاهتا يرتبط بتحسن االقتصاد و انتعاشو
 و ىي على عكس األسهم ادلومسية إذ ال تأثر بالدورات االقتصادية ، و ىي أسهم تكون :  أسهم الدفع  .6

لشركات تنتج سلعا أساسية ال تتأثر بالدورة االقتصادية ، و بالتارل فالطلب عليها يتميز بنوع من االستقرار 
 .سواء يف حالة الرواج أو يف حالة الكساد

 
و ىي األسهم اخلاصة بالشركات الصغَتة و اليت يتميز رأمساذلا و حجم أصوذلا :  األسهم الشركات الصغيرة .7

و كذلك عدد العاملُت فيها بالصغر، و قد يكون حجم األصول كبَتة و رأمساذلا صغَتا بسبب كرب حجم  
الديون ، كما قد تكون أرباح ىذه الشركة كبَتة لكرب استثماراهتا و عادة ما يكون االستثمار يف ىذا النوع من 

 .األسهم يتضمن سلاطر عالية
 

:  األسهم الممتازة / ثانيا
و أداة ادللكية  (السند)أداة ىجينة ذبمع بُت صفات أداة ادلديونية :"يعرف السهم ادلمتاز على أنو : مفهومها  .1

،سبنح  احلق حلاملو احلصول على عائد زلدد سنويا إما بنسبة من القيمة االمسية أو مبلغ  (السهم العادي)
 .1"زلدد ، جبانب ادلبلغ ادلثبت بشهادة السهم

و السهم ادلمتاز ؽلثل مستند ملكية و إن كانت ىذه األخَتة زبتلف عن ادللكية اليت تنشأ عن السهم العادي، 
و للسهم ادلمتاز قيمة امسية و قيمة دفًتية و قيمة سوقية ، شأنو شأن السهم العادي غَت أن القيمة الدفًتية 

. للسهم ادلمتاز تتمثل يف قيمة األسهم ادلمتازة مقسومة على عدد األسهم ادلصدرة 

                                                           
1
 .66أرشد فؤاد، أسامة عزمي سالم مرجع سبق ذكره ، ص  -  
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  :خصائص األسهم الممتازة .2
: 1تتمتع األسهم ادلمتازة  بعدة خصائص نذكر منها ما يلي 

يف ىيكل  (القروض و السندات)يعترب السهم ادلمتاز أداة سبويلية ، من شأنو خفض قيمة األموال ادلقًتضة  -
 .رأس ادلال

حلامل السهم احلق يف احلصول على توزيعات سنوية زلددة بنسبة مئوية ثابتة من القيمة االمسية، و ىي بذلك  -
 .تشبو السند ، غَت أن احلصول على التوزيعات يتوقف على قرارات اإلدارة يف التوزيع

للسهم ادلمتاز األسبقية يف احلصول على التوزيعات أمام األسهم العادية يف حالة إقرار اإلدارة إجراء عملية  -
توزيع يف أي سنة، إذ أنو يف حال عدم قيام اإلدارة بأي عملية توزيع لسنة ما ، فإنو ال ػلق للشركة إجراء 
توزيعات على ضبلة األسهم العادية يف أي سنة الحقة ما دل ػلصل ضبلة األسهم ادلمتازة على التوزيعات 

 . ادلستحقة ذلم يف السنوات السابقة
 للسهم ادلمتاز األولوية بعد ضبلة السند و قبل ضبلة األسهم العادية -
ال ػلق حلملة األسهم ادلمتازة القيام بعملية التصويت يف اجلمعية العامة كما ال ؽلكنهم الًتشح جمللس اإلدارة  -

 .أو التدخل يف قرارات و الشؤون اإلدارية
 .السهم ادلمتاز ليس لو تاريخ استحقاق ، إال إذا نص قرار اإلصدار على شروط إضافية مثل حق االستدعاء -

 
 :2ؽلكن تقسيم األسهم ادلمتازة إذل األنواع التالية : أنواع األسهم الممتازة  .3
 و ىي األسهم ادلمتازة اليت تضمن لصاحبها احلق يف احلصول على نصيبو من  : أسهم مجمعة األرباح

األرباح عن السنوات السابقة اليت حققت فيها الشركة أرباح غَت أنو تقرر توزيعها و من مث ضبلة ىذا النوع  
من األسهم األسبقية يف احلصول على التوزيعات للسنوات السابقة قبل إجراء أي توزيعات على ضبلة األسهم 

 .العادية

                                                           
  

.27 منير إبراىيم ىندي ، مرجع سبق ذكره، ص  1  
 -  حق االستدعاء ىو شرط يعطي لمجية المصدرة إمكانية إعادة  شراء الورقة المالية المصدر بعالوة عن

  .القيمة تسمى عالوة االستدعاء، و قد يكون االستدعاء بسعر السوق 
 .85-84 فيصل محمد الشواورة ،مرجع سبق ذكره ، ص 2
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 وىي األسهم اليت توفر حلاملها ميزة إضافية حلق األولوية يف توزيع نسبة  : أسهم ممتازة مشاركة في األرباح
 ثابتة من األرباح تتمثل يف إعطاء احلق حلاملها يف مشاركة ادلساعلُت العاديُت يف األرباح اليت توزع عليهم

 وىي األسهم اليت توفر حلاملها احلق يف لتحويلها إذل أسهم عادية بالسعر االمسي  : األسهم القابلة للتحويل
إذا ما ارتفع السعر السوقي للسهم العادي، و من مث ربقيق مكاسب رأمسالية حلامل ىذا النوع من األسهم 

 .ادلمتازة
 و ىي األسهم اليت تعطي مصدرىا احلق يف اسًتجاعها من حاملها : األسهم الممتازة القابلة لالستدعاء

 .مقابل دفع قيمتها ، و عادة ما يكون ذلك عند ارتفاع أسعارىا السوقية
  : اتجاهات جديدة بشأن األسهم الممتازة .4

:   ىناك أنواع أخرى مت استحداثها و ىي د  باإلضافة إذل األسهم ادلمتازة التقليدية نج
 و ىي األسهم اليت تعطي حاملها حق التصويت يف اجلمعية العمومية  : األسهم الممتازة لها حق التصويت

 .و كذلك احلق يف ازباذ القرارات يف إدارة الشركة
  و ىي األسهم ادلمتازة اليت تربط توزيعاهتا بنوع معُت من  : (متغيرة)األسهم الممتازة ذات توزيعات معلومة

السندات احلكومية ، إذ غلري تغيَت معدل عائد السهم من األرباح بناء على التغَت يف معدل العائد على ىذه 
 .السندات

إال أنو غلري تصنيف األسهم ادلمتازة يف األسواق العادلية من طرف شركة ستاندردأندبور حسب نصيب 
:  1السهم من األرباح ادلوزعة و مدى استقراره ، و ذلك كما يوضحو اجلدول التارل 

تصنيف ستاندردأندبور لألسهم الممتازة  : (1)الجدول رقم 
AAA AA A BBB BB B C 

النوعية 
األساسية 

النوعية 
العالية 

الدرجة 
االستثمارية 

دون احلد فئة ادلضاربة دون الوسط درجة الوسط 
األدىن 

 .69أرشد فؤاد  ، أسامة عزمي سالمة، مرجع سبق ذكره، ص : ادلصدر
و تسمي باحلافة الزرقاء ، ذلا مستويات عالية بالقدرة على تغطية ادلقسوم  ادلمتاز ، حصة : النوعية األساسية -1

 .ادلساىم  من ادلوجودات ، مع استقرار عال يف األرباح

                                                           
1
 .85ص  -84فيصل محمد الشواورة ، مرجع سبق ذكره، ص  -  
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 و تتمتع بدرجة عالية من االستقرار و تغطية مقسوم األرباح مع ضباية نسبية من سلاطر :النوعية العالية -2
 .التقلبات يف العوائد، كما تضمن حصة ادلساىم من موجودات الشركة عند التصفية

 و ذلا صدى بُت ادلستثمرين ، و ىي من الدرجات ادلسموح االستثمار فيها للمؤسسات :الدرجة االستثمارية -3
ادلالية و ادلصرفية ، تتميز بقدرة اجلهة ادلصدرة على تغطية ادلقسوم ادلمتاز و ضمانة كافية حلصة ادلشاركة 

 .دبوجودات الشركة
تتميز باستقرار نسيب من حيث دفع ادلقسوم ادلمتاز نسبيا، مع احتمال عدم كفاية احلماية : درجة الوسط -4

 .حلصة ادلساىم يف موجودات الشركة
و ىي أقل استقرارا من الوسط من حيث تغطية ادلقسوم ادلمتاز ادلرتفع نسبيا ، مع احتمال  : دون الوسط -5

 .عدم كفاية احلماية حلصة ادلساىم يف موجودات الشركة
مستويات ضعيفة و تغطية ادلقسوم ادلمتاز و استالمو بالتوقيتات احملددة ، كما : فئة المضاربة و الحد األدنى -6

أن أسعارىا يسودىا التقلب ، و تتعرض األسهم إذل سلاطر عالية لذلك يكون ادلقسوم مرتعا نسبيا كما أهنا 
 .تتميز بكون ادلوجودات غَت كافية لتغطية حصة ادلساىم نتيجة تعرضها إذل سلاطر اطلفاض قيمتها السوقية

 
 :  السندات: ثالثا 

.          يف ىذا الشأن سيتم أوال عرض مفهوم ذلا  و خصائصها ، مث تليها خطوة إبراز األنواع اليت تتخذىا 
 : مفهوم و خصائص/ 1

قد ال تفضل الشركة الرغبة يف التوسع إذل إصدار ادلزيد من األسهم ، و ىذا قد  يرجع لعدم رغبة القائمُت عليها 
أن يشاركهم غَتىم يف التوجيو األمور داخل الشركة و لغَت ذلك من األسباب ، لدى فهي تقوم بإصدار ما يعرف 

و وحدات الفائض  (ادلقًتض)أداة سبويل مباشر ما بُت وحدات العجز:"و يعرف السند على أنو . بالسند 
. 1"، و ىو عبارة عن قرض رلزأ إذل وحدات قياسية كل وحدة منها تدعى سند(دلقرض)

:  2   إن السند مثلو مثل السهم لو رلموعة من اخلصائص نذكر أعلها فيما يلي 
 يعترب صك مديونية على اجلهة اليت أصدرتو  -

                                                           
1
 .103محمود محمد داغر ، مرجع سبق ذكره، ص -   
. 

37،ص 1،2003،مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية" البورصات "ضياء مجيد المساوي ،- 
2
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 .حامل السند ػلصل على سعر فائدة ثابت سواء رحبت الشركة أم دل تربح  -
 .للسند تاريخ استحقاق -
 .قابلية السند للتداول حيث بإمكان حاملو بيعو للغَت -
ربديد القيمة اجلارية للسند يف سوق األوراق ادلالية اعتمادا على العالقة بُت سعر الفائدة االمسي على السند و  -

 .سعر الفائدة اجلاري يف السوق النقدية
ال ؽللك حامل السند  احلق يف ادلطالبة بقيمة السند قبل الزمن احملدد لتسديده، و إظلا عليو االذباه إذل سوق  -

 .  األوراق ادلالية و بيعو إذا ما رغب يف التخلص منو
 .ليس حلامل سند احلق يف ادلشاركة يف اجلمعية العمومية ، و ال يكون لقرار ىذه اجلمعية أي أثر عليو -
 .يوفر السند على الشركة وفر ضرييب، إذ زبص الفوائد على السند من إصبارل األرباح قبل فرض الضريبة -
كما يتمتع السند بقابلية االستدعاء من طرف ادلؤسسة ادلصدرة ، و كذلك قابلية التحويل إذل أسهم عادية  -

 .إذا رغب حاملها يف ذلك
: أنواع السندات / 2

:  تتخذ السندات عدة أنواع و ذلك من منطلق عدد من ادلعايَت ادلتخذة يف عملية التصنيف و ذلك كما يلي 
 صلد  : من حيث الشكل: 

 .و ىو السند الذي ػلمل اسم صاحبو و بالتارل فهو غَت قابل للتداول: السند اإلمسي  -
 .ال ػلمل اسم صاحبو و ىو بذلك قابل للتداول و تنتقل ملكيتو بالبيع أو الشراء أو التنازل: السند حلاملو  -
 من حيث الجهة المصدرة:  

و تصدر عن احلكومة و ادلؤسسات التابعة ذلا و تكون لفًتات متباينة حبسب الظروف : سندات حكومية  -
 .االقتصادية السائدة و كذلك حبسب العجز يف ادليزانية العامة

 .و تصدر عن القطاع اخلاص بغرض االقًتاض من اجلمهور: سندات شركات ادلساعلة  -
 من حيث الجنسية :  

 .و ىي اليت تصدر زلليا من طرف ادلؤسسات الوطنية و احلكومية: سندات زللية  -
 .تصدرىا مؤسسات وطنية  لصاحل مقًتضُت أجانب: سندات أجنبية  -
تصدر يف بلد ما و لكن بعملة أجنبية و ليس بالعملة احمللية ، غلري تداوذلا يف سلتلف : سندات دولية  -

 .األسواق ادلالية
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 من حيث تاريخ االستحقاق:  
 .ال يتعدى تاريخ استحقاقها السنة الواحدة: سندات قصَتة األجل  -
 .يتعدى تاريخ استحقاقها السنة: سندات متوسط و طويلة األجل  -
 من حيث قابلية التحويل :  

 و ىي سندات تعطي حلاملها احلق باستبداذلا بأسهم عادية: سندات قابلة للتحويل  -
 .و ىي سندات ال ػلق لصاحبها ادلطالبة باستبداذلا باسهم عادية: سندات غَت قابلة للتحويل  -
 من حيث العائد :  

 .و ىي السندات اليت ال ربمل معدل فائدة دورية و ثابتة: سندات كوبون  -
و ىي السندات اليت ال ربمل معدل فائدة معُت، و إظلا مقدار الفائدة اليت ػلققها : سندات ال ربمل كوبون  -

 .ادلستثمر يتوقف على الفرق بُت سعر شراء السند و سعر البيع
و ىي السندات ليس ذلا معدل فائدة زلدد بشكل دائم، حيث ػلدد ذلا : سندات ذات معدل فائدة متحرك  -

 . سعر فائدة مبدئي مع إعادة مراجعة و تغيَته بشكل دوري ليتالءم مع معدالت الفائدة السائدة يف السوق 
 من حيث قابلية االستدعاء:  

 .و ىي اليت تعطي مصدرىا احلق يف استدعاء السند قبل تاريخ االستحقاق: سندات قابلة لالستدعاء  -
و ىي سندات ال  تعطي مصدرىا احلق يف استدعاء ، فهي تستمر حىت تاريخ : سند غَت قابل االستدعاء  -

 .االستحقاق
 1 من حيث الضمان   : 

ليس ذلا ضمان سوى الضمان العادي الذي يتمتع بو باقي الدائنُت و ينصب على صبيع : سندات عادية  -
 .أصول الشركة و ما تتمتع بو من مقدرة على ربقيق األرباح

 سندات مضمونة برىان على بعض أصول الشركة -
و غالبا ما تكون ىذه . سواء من ناحية السداد أو الفائدة الدورية: سندات مضمونة بواسطة ىيئة خارجية -

 . اذليئة إحدى اذليئات احلكومية أو البنوك

                                                           
1
،مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، ط "بورصة األوراق المالية عمميا و عمميا"صالح السيد جودة، -   

  .183، ص 2000، 1
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و يف األسواق العادلية تصنف السندات طبقا دلعايَت كمية تتمثل يف مدى استقرار األرباح ادلتاحة لتسديد 
الفائدة ، نسبة ادلديونية، حجم الشركة ، نوع و طبيعة شروط العقد ، إذ تصنفها مؤسسة ستاندأندبور و 

:  مؤسسة مودى و علا من أشهر ادلؤسسات اخلدمات يف رلال االستثمار بالسند إذل 
 
 

. تصنيف السند طبقا لستندارأندبور و مودى: (2)الجدول 
النوعية 
 المؤسسة

الدرجة النوعية العالية 
االستثمارية 

دون 
المعياري 

فئة 
المضاربة 

 Aaa Aa A Baa Ba B Caa Cمودى 

 AAA AA A BBB BB B CCC Dبور -ستاند 

. 95أرشد فؤاد التميمي، أسامة عزمي سالم، مرجع سبق ذكره، ص : ادلصدر 
 

    يتضح من اجلدول أعاله ، أن ىناك فئات من السندات تبدأ بالنوعية العالية و تنتهي بفئة ادلضاربة، و 
:  تتفرع من كل فئة مراتب ذلا مواصفات معينة كما يلي 

- AAA :   سبتلك درجة عالية من احلماية و الضمان ألصل ادلبلغ و فوائده فهي تسمى سندات احلافة الذىبية
. ، و عناصر الضمان ال تتغَت بتغَت الظروف االقتصادية

- AA : و اجلهة ادلصدرة ذلا القابلية على : ذلا مواصفات لنوعية العليا لكن بعناصر ضمان أقل من ادلرتبة األوذل
. دفع ادلبالغ و الفائدة

- A : سبتلك عناصر الفرصة االستثمارية اجليدة، لكن عناصر الضمان تتأثر بالظروف االقتصادية مستقبال. 
-  BBB  : قدرة اجلهة ادلصدرة كافية لدفع الفائدة  و أصل ادلبلغ لكن عناصر الضمان تتأثر بسرعة بالظروف

 .االقتصادية شلا قد يسبب ضعفها يف تغطية االلتزامات
-  BB :  سبتلك احلد األدىن من احلماية يف األحوال السيئة و اجليدة، غَت أن سلاطرهتا مرتفعة إذ يصفها البعض

 بأهنا قريبة من فئة ادلضاربة  
-  B :  احتمال الضعف وارد يف عناصر الضمان خاصة يف األجل الطويل، و احتماالت ادلضاربة هبا واردة جدا

 . 
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و ىي سندات ذات نوعية ضعيفة جدا و احتماالت اإلفالس عالية جدا لذلك فهي ذات : فئة ادلضاربُت  -
 .سلاطر عالية و يصفها البعض بأهنا سندات اخلردة

 
المشتقات المالية و أوراق مالية أخرى  : المطلب الثاني 

: باإلضافة إذل األسهم العادية و األسهم ادلمتازة و السندات توجد أوراق مالية أخرى ؽلكن ذكر أعلها فيما يلي 
: ادلشتقات ادلالية / أوال 
إن رغبة ادلتعاملُت يف تعظيم العائد إذل جانب تقليل ادلخاطر أدى إذل ظهور ما يعرف بادلشتقات : مفهومها  -1

و األصول  (أي األصول اليت سبثل موضوع العقد)ادلالية ، و ىي عقود تشتق قيمتها من قيمة األصول ادلعنية 
 .1اخل ... اليت تكون موضوع العقد تتنوع ما بُت األسهم و السندات و السلع و العمالت األجنبية

عقود تؤدي يف أن واحد إذل نشوء أصل مارل دلنشأة أخرى حيث يؤدي ذلك إذل :"    و تعرف أيضا بأهنا 
ربويل ادلخاطر ادلرتبطة باألدوات ادلالية األساسية للغَت دون أن سبتد عملية التبادل لألداة ادلالية األساسية اليت 

. 2"نتجت عنها سلاطرة
 :ىؤالء يندرجون ربت إحدى الشرائح التالية  : المتعاملون بالمشتقات المالية -2

و ىي فئة ادلتعاملُت اليت هتتم بتخفيض ادلخاطر الناشئة عن التغَتات السريعة و احلادة يف  : المتحوطون -
 .األسواق ، إذ أن ادلشتقات تسمح بتحسُت مستوى التأكد و لكنها ال تضمن ربسُت النتائج بالكامل 

رباول ىذه الفئة من ادلتعاملُت من ازباذ مركز يف السوق ، فهم يراىنون على ربركات األسعار  : المضاربون -
 .ادلستقبلية من أجل ربقيق أرباح ناذبة عن الفارق بُت األسعار احلالية و ادلستقبلية

و ىم الذين يتدخلون لتعامل يف ادلشتقات عندما يكون ىناك فرق سعري ألصل معُت بُت : المراجحون  -
سوقُت أو أكثر ، و ذلك بالشراء من السوق منخفض السعر و البيع يف السوق مرتفعة السعر ، و من مث 

 .ربقيق أرباح بدون سلاطرة
 :تأخذ ادلشتقات ادلالية عدة أنواع ، نذكر منها  : أنواعها -3
 اتفاق ما بُت طرفُت يف السوق ادلالية للتعامل بسعر زلدد ألصل :"يعرف عقد اخليار على أنو  : الخيارات

. 1" مارل يف تاريخ الحق دون إلزام بالتنفيذ للطرف الذي ربمل تكلفة قيام العقد

                                                           
1
. 05، ص 2001، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، " المشتقات المالية"طارق عبد العال حماد،  -   

.95عادل محمد رزق ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  2 
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ألهنا تعطي مشًتي العقد احلق يف تنفيذ العقد أو عدم تنفيذ، و ذلك " عقود إختيار"و تسمى ىذه العقود 
على سبيل التعويض أو ادلكافئة ، و يتضح أن  (زلرر العقد)نظَت مبلغ معُت غَت قابل للرد يدفع للطرف الثاين 

الفكرة األساسية للخيار ىو أنو أحد أطراف العقد يرغب يف ذبنب بعض ادلخاطر يف حُت الطرف األخر  
:  2و من أىم شليزات اخليارات ما يلي . يرغب يف ربمل ىذه ادلخاطر مقابل عالوة  (زلرر العقد)
أهنا تصدر بُت ادلستثمرين أنفسهم و ال عالقة للشركة ادلصدرة لألوراق ادلالية بذلك أي أهنا ال تكون طرفا يف  -

 .العقد
حق تنفيذ اخليار يعود حلامل ىذا احلق يف حُت يكون زلرر اخليار ملزما بالتنفيذ إذا ما قرر حاملة القيام  -

 .بالتنفيذ
إذل طرف ثاين يف / موضوع اخليار يعود حلامل يف سوق األوراق ادلالية ىو بيع أو شراء ألسهم و سندات من -

 .ادلستقبل و ليس فورا
 .شروط عقد اخليار تتضمن ربديد سعر و مدة اخليار -
 .انقضاء مدة اخليار يًتب عليها سقوط حق شلارستو -
دفع شبن األسهم و السندات موضوع العقد ال يتم إال بعد شلارسة حق اخليار ، إال أن مشًتي اخليار يدفع شبن  -

 .العقد و ذلك لضمان اجلدية يف التعامل
:  و اخليارات بدورىا تتخذ عدة أنواع نذكر منها 

  :حسب نوع  الصفقة .أ 
شراء أصل معُت بسعر زلدد يف تاريخ مستقبلي مقابل  (مشًتي حق اخليار)يتيح للمستثمر  :خيار الشراء -

 .مكافئة يدفعها حملرر اخليار
بيع أصل معُت بسعر زلدد يف تاريخ مستقبلي  (مشًتي حق خيار)يتيح ىذا احلق للمستثمر  : خيار البيع -

 . 3نظَت مكافئة يدفعها حملرر اخليار
  :حسب تاريخ تنفيذ العقد .ب 

 .العقد طوال مدة العقد (شلارسة)ىي عقود تعطي حاملها احلق يف تنفيذ  : الخيارات األمريكية -
 .و ىي عقود اخليارات اليت تكون شلارسة يف هناية فًتة صالحية العقد : الخيارات األوروبية -

                                                                                                                                                                                     
 .216 محمود محمد الداغر، مرجع سبق ذكره، ص  1
2
 .87فيصل محمد الشواورة، مرجع سبق ذكره ، ص  -  

3
 112عادل محمد رزق ، مرجع سبق ذكره، ص  -  
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 تنظم ىذه . ىي عبارة عن عقد بُت طرفُت لبيع أو شراء أصل معُت بسعر معُت يف ادلستقبل : العقود األجلة
العقود يف بورصة العقود من أجل ضمان جدية التنفيذ و بالتارل ذبذب سلاطر عدم التزام أحد األطراف 

من أىم شليزات ىذه العقود ىو أهنا عقود شخصية يتفق الطرفان على شروطها دبا يتفق و ظروف كل .بالعقد
 . 1منها و من مث فهي ال تتداول يف البورصة 

 العقود المستقبلية :  
عقود آجلة شروطها ظلطية و يتم التعامل عليها من خالل سوق منظمة و زبضع :" تعرف على أهنا 

.  2" اإلجراءات التسوية اليومية 
فهي إذا مثل العقود بُت طرفُت لبيع أو شراء بسعر معُت يف ادلستقبل ، غَت أهنا زبتلف عنها يف كون العقود 
ادلستقبلية عقود ظلطية إذ أن شروطها ليست زلال للتفاوض ما عدا فيما يتعلق بالسعر و الكمية، أصل معُت 

. 3كما زبتلف عن العقود اآلجلة يف كوهنا عقود متاحة للتداول يف البورصة 
 

:  ؽلكن بلورة أعلها فيما يلي  : أوراق مالية أخرى/ ثانيا 
و ىي صك تصدره الشركة ادلساعلة إذل جانب األوراق ادلالية األخرى من أسهم و  : (التعهد)الكفالة  .1

توفر بعض ادلزايا اإلضافية اليت . سندات ، وىي دبثابة عقود اختيار غَت أهنا ال تصدر من طرف ادلستثمرين 
تشجع على شراء األوراق ادلالية ادلصدرة من طرف الشركة، فهي تعطي حلاملها احلق يف شراء عدد معُت من 

 . األسهم العادية بسعر معُت خالل فًتة زمنية معينة
يتم االكتتاب فيها من طرف . 4تعترب نوع من األسهم تصدر عن صناديق االستثمار : وثائق االستثمار .2

و تعترب من أىم األوراق اليت غلري عليها التداول يف البورصة كما تشكل .ادلستثمرين و صغار ادلدخرين 
 األوراق الرئيسية اليت تكون منها احملفظة االستثمارية

اليت تشكل احملور الرئيسي و النشاط األساسي الذي يتم من خاللو إدارة و تدوير األوراق ادلالية بيعا و شراءا 
 .5يف البورصات 

                                                           
1
. 113عادل محمد رزق ، مرجع سبق ذكره، ص -   

. 213، ص2004، 1، دار النشر الجامعية ، مصر ، ط" المشتقات المالية"سمير عبد الحميد رضوان ،  -  2
. 114عادل محمد رزق ، مرجع سبق ذكره، ص  -  3
. 18،ص2007، الدار الجامعية، االسكندرية،" دليل التعامل في البورصة" طارق عبد العال حماد، -  4
   ال نرى من داع لمتطرق إلييا اآلن ألنو سوف يأتي تبيان ذلك بنوع من التفاصيل في المبحث الثالث من  الفصل الثاني 
. 62،ص1999، 2، أيترك لمنشر و التوزيع ، القاىرة ، ط"  ساعة24كيف تتعمم البورصة في "  محمد أحمد الخضري ، 5
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 :  وقنواته االستثمار المحفظي: المبحث الثالث 
إن االذباه ادلتزايد ألسواق األوراق ادلالية احمللية لكثَت من الدول ضلو رفع شعار العادلية قد أدى إذل بروز شكل 

 .جديد من أشكال تدفقات رؤوس األموال الدولية يطلق عليو باالستثمار احملفظي
 

االستثمار المحفظي  : المطلب األول 
: مفهومه : أوال 

بالرغم من استحواذ االستثمار األجنيب ادلباشر على اجلانب األعظم من اىتمام ادلفكرين و الباحثُت االقتصاديُت و 
رجال األعمال و الدول سواء ادلتقدمة أو النامية ، إال أن االستثمار احملفظي و إن كان ال غلوز على نفس القدر 
من االىتمام فهو يف الواقع يأيت بنفس ادلستوى من األعلية مع باقي أنواع االستثمار ، فاالنتشار الواسع يف إقامة 
أسواق لألوراق ادلالية يف الدول النامية و ذلك على غرار الدول ادلتقدمة خاصة خالل النصف األخَت من القرن 

العشرين و  اذباه العديد من ىذه األسواق إذل رفع شعار العادلية قد أدى إذل زيادة حجم االستثمار احملفظي و إن 
.  كان يتميز على العموم باطلفاض حجمو مقارنة باالستثمار األجنيب ادلباشر

و يف ىذا الصدد و نتيجة دلا سبق ذكره فانو من الصواب أن نذكر ىنا حبقيقة تتمثل يف وجود إشكالية تواجو 
الباحث عند زلاولة ربديد تعريف االستثمار احملفظي، إذ تتعدد التسميات ادلقدمة من طرف الكتاب االقتصاديُت 

 و ادلفكرين و الباحثُت يف ىذا اجملال ، لذلك فإننا ال صلد تسمية موحدة يتفق على تداوذلا  دلثل ىذا النوع من
 Portfolio"أو " Foreign Portfolio Investment"االستثمارات، إذ يطلق عليها باللغة االصلليزية اسم 

Investment"  يقابلو بالغة الفرنسية   و ىو ما" Portefeuille Invessement"   أما باللغة العربية و نتيجة ، 
، " االستثمارات احلافظة"،" االستثمار باحملفظة"التساع معاين ىذه األخَتة فقد مت استعمال تسميات كثَتة مثل 

و ألنو يتعلق باألوراق ادلالية فقد مت أيضا تسميتو " االستثمار احملفظي"،" االستثمار يف زلافظ األوراق ادلالية"
، باإلضافة إذل ذلك فقد يطلق عليو "االستثمار الدورل يف األوراق ادلالية"أو " االستثمار األجنيب يف األوراق ادلالية"

.  أيضا اسم االستثمار األجنيب غَت مباشر
ألهنا األقرب إذل التسمية باللغة االصلليزية و " االستثمار احملفظي: "أما من جانب فإننا ظليل إذل التسمية التالية 

و فيما يلي بعض . أيضا التسمية باللغة الفرنسية من جهة و ألجل ذبنب تعدد ادلصطلحات من جهة أخرى 
. التعاريف ادلتعلقة باالستثمار احملفظي
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يشمل كل التوظيفات ادلالية يف السندات احلكومية و ادلؤسسة و :"يعرف االستثمار احملفظي بأنو االستثمار الذي 
. 1" كل أنواع األسهم ادلملوكة من قبل األجانب هبدف ربقق األرباح  و توظيف رأس ادلال

امتالك األوراق ادلالية من األسهم و السندات و اليت ػلتفظ هبا ادلستثمر هبدف توزيع :"      كما يعرف على أنو 
ادلخاطر و ربقيق مزيج من االستثمار ػلقق لو أرباح قصَتة األجل أو طويلة األجل إذا توقع ىناك ارتفاع يف القيام 

. 2" على ادلدى الطويل
يشمل األدوات ادلالية يف شكل سندات ملكية و سندات :      و ينصرف تعريفو عند صندوق النقد الدورل بأنو 

. 3عادة يف األسواق النظامية  (أو القابلة للتداول)دين اليت يتم تداوذلا 
استثمارات زلافظ البنوك العادلية و صناديق االستثمار ادلشًتكة الدولية و :"    ويعرفو آخرون بأنو يتمثل يف 

صناديق التقاعد يف األوراق ادلالية اليت تصدرىا الدول و الشركات يف الدول الكربى و دول األسواق الناشئة و اليت 
. 4" ربظى بتصنيف ائتماين مقابل دلدراء االستثمار يف ىذه ادلؤسسات 

يتضمن شراء غَت ادلقيمُت لألوراق ادلالية و :"و ينصرف تعريفو عند صبال خطيب إذل أنو االستثمار الذي
  ."يف البورصات (األموال الساخنة) و ؽلثل ىذا النوع (Tradable)ادلشتقات ادلالية و التبادل 

الصورة األوذل تتمثل يف قيام ادلستثمر األجنيب بشراء : يأخذ صورتُت :" و ينصرف تعريفو عند إبراىيم ىندي بأنو 
أما . (سوق التداول)أو السوق الثانوي  (سوق اإلصدارات)األوراق ادلالية يف السوق احمللي سواء سوق األورل 

و سبثل الصورتُت معا جانبا واحد من مفهوم . الصورة الثانية فتتمثل يف قيد األوراق ادلالية احمللية يف السوق األجنيب
 .5" مفهوم العادلية فيتمثل يف قيد ورقة زللية يف سوق أجنيب أما اجلانب الثاين من. العادلية 

                                                           
1
، دار المناىج لمنشر و التوزيع، " مقدمة في المالية الدولية"نوزاد عبد الرحمن الييثم ، منجد عبد المطيف الخشالي ، -  

. 180، ص 2007، 1عمان، األردن، ط
. 181نفس المصدر السابق، ص  -  2
، مطبوعات صندوق النقد الدولي، واشنطن " وضع االستثمار الدولي مرشد لمصادر البيانات"كارول كارسون ،  -  3

. 13،ص 2005،الطبعة العربية، 2002العاصمة،أكتوبر 
المالية الدولية ، العمالت األجنبية و المشتقات المالية بين النظرية و " ماىر كنج شكري ، مروان عوض ، 4

. 60،ص2004، 1،دار الحامد لمنشر و التوزيع، عمان، األردن، ط"التطبيق
. 459،ص1999،منشأة المعارف، اإلسكندرية، " أساسيات االستثمار في األوراق المالية" منير إبراىيم ىندي ، 5
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شراء األول هبدف كسب معدل العائد الذي يعترب جذابا دلستوى معُت من ادلخاطر مع :" و يف تعريف أخر ىو 
. 1"عدم وجود حق مكتسب يف الرقابة على اذليئة ليت تصدر ىذه األصول 

من خالل رلموعة التعاريف السابقة يتضح  بأن االستثمار احملفظي إظلا يتمثل يف رلموع التوظيفات ادلالية يف 
السندات و األسهم و ادلشتقات ادلالية اليت يقوم  هبا ادلستثمر األجنيب هبدف توزيع ادلخاطر و ربقيق معدل للعائد 

. لفًتات قد تكون قصَتة أو طويلة األجل
كما ؽلكن تعريفو أيضا على أنو ذلك االستثمار الذي ينشئو مستثمر أجنيب عند قيامو بشراء أوراق مالية يف 

. السوق احمللي ، دون أن ؽلكنو ذلك من اكتساب حق يف إدارة و تنظيم ومراقبة اجلهة ادلصدرة ذلذه األوراق ادلالية
 : خصائص االستثمار المحفظي/ ثانيا

االستثمار احملفظي كباقي االستثمارات األخرى يتميز دبجموعة من اخلصائص و اليت ؽلكن أن نستشف بعضها 
: من التعاريف السابقة الذكر و أىم ىذه اخلصائص ما يلي 

يشًتط وجود سوق أوراق مالية منظمة ذات تكنولوجية متقدمة يف إفصاح و بث ادلعلومات بسرعة ودقة  -
 .وشفافية عالية

ينحصر االستثمار احملفظي يف ادلبادلة و ادلتاجرة باألوراق ادلالية الدولية أو األوراق ادلالية ادلسجلة يف األسواق  -
 .مالية أجنبية بالنسبة للمستثمر

اذلدف الرئيسي لو يتمثل يف احلصول على معدل للعائد و أرباح رأمسالية يف البلدان األجنبية اليت تكون أعلى  -
 .من تلك اليت ػلققها يف السوق ادلالية

يتميز بسرعة حركتها يف الدخول و اخلروج ادلفاجئ من وارل األسواق احمللية و الدولية ، لذا يطلق عليو عادة  -
 .يف أسواق األوراق ادلالية" األموال الساخنة"اسم 

يقتصر على إعداد األوامر أو تقدًن أموال جلهة معينة لتقوم هبذا النوع من االستثمار دون أن يكون للمستثمر  -
 .احلق يف إدارة و مراقبة ادلشروع إال عند نسبة معينة ربددىا الدولة ادلضيفة

يعترب صدر سبويل ىام للدولة و سلتلف الشركات اليت تطرح أوراقا مالية يف األسواق ادلالية و تسمح بتداول  -
 .ادلستثمر األجنيب ذلا

                                                           
ترجمة طو عبد اهلل منصور ، محمد عبد الصبور محمد " العالقات االقتصادية الدولية " جون ىدسون ،مارك ىيراندر، -  1

، .339عمي ، دار المريخ الرياض، الطبعة العربية ،  ص 
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عادة ما يتسبب يف حدوث أزمات بورصية حادة و معدة و ذلك لكون االستثمار احملفظي يتأثر بشكل كبَت  -
 .بعاملي الطمع و اخلوف الذي يتملق ادلستثمر

: أشكال االستثمار المحفظي / ثالثا 
:  تتنوع أنواع االستثمار احملفظي باختالف ادلعيار ادلتخذ يف عملية التصنيف و ؽلكن ذكر أعلها فيما يلي 

تعترب الوراق ادلالية جوىر قيام االستثمار احملفظي و األوراق ادلالية و دلا ذلا  : حسب طبيعة األوراق المالية .1
من خصائص قد تنعكس على مدى جاذبيتها لدى ادلستثمر األجنيب و ذلك وفق رغبات و ميوالتو 

الشخصية، إذ صلد ىناك أوراق مالية سبثل صكوك ملكية مثل األسهم و أوراق مالية سبثل صكوك دين مثل 
السندات على اختالف مصادرىا سواء كانت حكومية أو لشركات معينة، كما صلد أيضا ادلشتقات ادلالية 

وشهادات اإليداع و وثائق االستثمار، و ىذه األوراق بطبيعة احلال قد تكون ذات أجل زلددة مثل السندات 
 .أو أجل غَت زلددة مثل األسهم العادية و األسهم ادلمتازة

باإلضافة إذل أهنا قد تكون قابلة للتحويل أو غَت قابلة لذلك ، و قد صلدىا تصدر بعملة واحدة أو تصدر 
بعملتُت و يف احلالة الثانية يطلق عليها اسم األوراق ادلالية مزدوجة العملة مثل بعض السندات حيث تكون العملة 
األوذل لسداد الفائدة و العملة الثانية لسداد قيمة السند عند تاريخ االستحقاق و ذلك بغرض ذبنب سلاطر سعر 

 .الصرف 
. إن ىذا التنوع لألوراق ادلالية يف احلقيقة من شأنو منح ادلستثمرين رلاال واسعا لالختيار و ادلفاضلة

 
وفق ىذا ادلعيار صلد أن االستثمار احملفظي يصنف إذل نوعُت أساسيُت و علا  : حسب القائم باالستثمار  .2

حيث يعرف النوع األول على أنو ادلستثمر الذي . مستثمرين أجانب أفراد، و مستثمرين أجانب مؤسسات
لديو قدر من ادلدخرات دبا ؽلكنو من تكوين زلفظة مالية تتضمن أوراق مالية أجنبية أي سبكنو من ربقيق 
التنوع الدورل ، و يتميز ىذا النوع من ادلستثمرين بارتفاع درجة الشفافية ادلالية لديو باإلضافة إذل اخلربة و 

الدراية الكافية بأحوال أسواق ادلال العادلية و كيفية االستفادة من فرص االستثمار يف األسواق ادلالية الناشئة و 
و بصفة عامة يتخذ ادلستثمر األجنيب للفرد قراراتو االستثمارية من خالل أوامر الشراء أو أوامر البيع . ادلتقدمة

لشركات السمسرة يف األوراق ادلالية ، و يف بعض أسواق األوراق ادلالية ادلتقدمة بإمكان ادلستثمر إعداد أوامر 
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أما النوع الثاين من ادلستثمرين و . 1(INTERNET)الشراء أو أوامر البيع من خالل شبكة ادلعلومات الدولية 
الذي يتعلق بادلستثمرين األجانب مؤسسات يشتمل على رلموعة ادلؤسسات ادلالية من البنوك و شركات 

، باإلضافة إذل شركة االستثمار  و اليت تتمتع بالثقل ادلارل الكبَت يف ... التأمُت و االدخار و صناديق القاعد
األسواق ادلالية ادلستثمرة يف كل من أسواق األوراق ادلالية الناشئة و ادلتقدمة ، حيث تؤثر قرارات ىذا النوع 

من ادلستثمرين على السلوكيات ادلستثمرين اآلخرين سواء كانوا أجنبيُت أو زلليُت و ذلك وفق ما يعرف 
بسياسة القطيعة اليت عادة ما يتبعها ادلستثمرون يف أسواق األوراق ادلالية اقتداءا بادلستثمرين و ادلضاربُت 

. الكبار ذوي اخلربة بأحوال السوق و تقلباتو
: أهمية االستثمار المحفظي و تطور حركته/ رابعا 

حقيقة األمر ىي أن االستثمار احملفظي قد ساد يف القرن السابع عشر وحىت هناية النصف األول من القرن 
العشرين ، حيث أن اجلزء األكرب من االستثمارات اليت تقوم هبا الشركات متعددة اجلنسيات يف ىذه الفًتة يتم يف 

شكل حقيبة أوراق مالية ، دبعٌت أن االستثمار كان يتم بغرض احلصول على عائد رأمسارل دون أن يصاحب 
سيطرة على ادلشروعات ، إال أن اذليكل العام االستثمارات الدولية قد تغَت بشكل جذري منذ هناية احلرب العادلة 

الثانية، حيث أصبح جزء كبَت من ىذه االستثمارات ال يتم يف شكل حقيبة أوراق مالية و إظلا يتم يف شكل 
و قد . 2استثمارات  مباشرة ، لذلك فإن حجم االستثمار يف شكل أوراق مالية قد تغَت لصاحل االستثمار ادلباشر

دعمو يف ذلك االىتمام الكبَت الذي حضي بو من طرف سلتلف البلدان بصفة عامة و االقتصاد و ادلستثمرين 
إال أنو و يف السنوات األخَتة من القرن العشرين ومع توسع و انتشار أسواق األوراق ادلالية و . بصفة خاصة

تطورىا وبفضل تسارع منجزات العلوم و التكنولوجيا يف رلال االتصال وتبادل ادلعلومات فقد لوحظ التطور 
. الواضح يف حجم االستثمار احملفظي رغم زلدودية حجمو 

 
 

 
                                                           

1
" المضاربة األجنبية في األسواق المالية الناشئة درسة تطبيقية عمى سوق األوراق المالية المصري"ىشام محمد فرج-  

. 114،كمية الشريعة و القانون، ص 
 

، دار المطوعات " دور االستثمار األجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص"صفوت أحمد عبد الحفيظ ، -  2
. 48-47 ،ص 2005الجامعية،اإلسكندرية،
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:  قنوات االستثمار المحفظي: المطلب الثاني 
يقصد بقنوات االستثمار احملفظي السبل ادلختلفة اليت من شأهنا سبكُت ادلستثمر احمللي من الوصول إذل أسواق 

األوراق ادلالية األجنبية أو تلك اليت سبكن ادلستثمر األجنيب  من الوصول لالستثمار يف سوق األوراق ادلالية 
يف أسواق األوراق ادلالية  احمللية، و بصفة عامة يقصد هبا قنوات انتقال رؤوس األموال ادلوجهة لالستثمار

. العادلية 
: و من بُت ىذه القنوات صلد 

: شركات االستثمار/ أوال 
  تتوذل ذبميع األموال من عدد كبَت من األفراد عن طريق إصدار 1سبثل شركات االستثمار مؤسسات مالية 

، حيث تستخدم متحصالت بيع ىذه األسهم يف شراء األوراق "وثائق االستثمار"أسهم أو ما يعرف ب 
و شركات االستثمار تسمح .ادلالية من أسهم و سندات لشركات سلتلفة سواء أكانت يف الداخل أو اخلارج 

لكل من ادلستثمرين صغار و كبار ادلستثمرين من ادلشاركة فيها و سبكنهم بذلك من ربقيق التنويع و اإلدارة 
اجليدة استثماراهتم و ذلك من خالل تشكيل صناديق استثمار خاصة هبا منوعة تنوعا جيدا و مدارة بشكل 

 :و ؽلكن تقسيم شركات االستثمار إذل نوعُت علا . مدروس من قبل زلللي مهرة و مديري زلافظ أكفء
 

 : شركات االستثمار الخاصة ذات النهاية المفتوحة  .1
تسعى ىذه الشركات إذل تشكيل صناديق استثمار تسمى الصناديق ادلشًتكة ، و يكون رأس ادلال ادلستثمر يف 

، إذ ال يوجد أي قيد على عدد 2ىذه الصناديق غَت احملددة ، فهي تستطيع زيادة رأس ماذلا كما تشاء 
األسهم اليت ؽلكن إصدارىا سوى حجم الطلب عليها، و ىذه الشركات تعطي ضبلة أسهمها احلق يف إعادة 

بيعها ذلا يف أي وقت و بأي كمية تسمح بدخول مستثمرين جدد يف أي وقت مهما كانت الكمية ادلراد 
و يتحدد سعر السهم يف ىذا النوع من شركات االستثمار بقيمة األصل الصايف وفق ادلعادلة . االستثمار هبا

:  3التالية 

                                                           
1
. 183منير اليندي، رسمية قريقاص، مرجع سبق ذكره،ص -   
 39 أنظر تعريف وثائق االستثمار في المبحث الثالث من الفصل األول، ص . 

. 122مروان شموط ، كنوج عبود كنوج ، مرجع سبق ذكره، ص  -   2
. 185منير ىندي ، رسمية قرياقص، مرجع سبق ذكره ،ص  -  3
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 سن−ز=  قيمة األصل الصايف  

. القيمة السوقية لألوراق ادلستثمرة يف الصندوق: س : حيث 
. القيمة الدفًتية للخصوم:            ز
 . عدد األسهم ادلصدرة من طرف الصندوق:           ن 

 
و ىي شركات تتعامل يف عدد ثابت من األسهم و ال تصدر  : شركات االستثمار ذات النهاية المغلقة .2

أسهم جديدة و لذلك يطلق عليها مغلقة النهاية ، و سعر السهم يف ىذه الشركات يتحدد وفقا للعرض  و 
الطلب يف سوق األوراق ادلالية ، و ال يستطيع ادلساىم يف ىذه الشركة أن يعيد السهم الذي مت إصداره من 

كما ال تسمح بدخول مساعلُت جدد . 1قبل إال إذا قررت الشركة إعادة شراء بعض أسهمها من ادلساعلُت 
إال عن طريق شراء حصص دلساعلُت قائمُت من خالل سوق األوراق ادلالية أو ينظمون إليها عندما تقرر 
الشركة زيادة رأس ماذلا عن طريق طرح أسهم جديدة لالكتتاب و ىي بذلك تشبو إذل حد كبَت شركات 

 .ادلساعلة
 

: المحافظ االستثمارية / ثانيا 
تعد احملافظ ادلشًتكة شركات استثمارية مستقلة تؤسس عادة من قبل بنوك ذبارية و مؤسسات مالية أخرى مثل 
صناديق التقاعد و صناديق الضمان و شركات التأمُت، و اليت تستثمر األموال اجملتمعة لديها بدال من إنفاقها 
مباشرة ، و ذلك لضمان تدفقات منتظمة و مستمرة بشكل يضمن توازنا ديناميكيا بُت حاجتها إذل الدخول 

و تعتمد احملافظ ادلشًتكة على . اجلارية دلواجهة طلبات ادلتعاملُت من جهة ورغباهتا الدائمة يف خلق دخول جيدة 
و ىي تتسم بكفاءة مهنية و علمية . ثقة ادلساعلُت بإدارة تورل أعماذلا يف الداخل يف أسواق منظمة أو غَت منظمة

و إدارية عالية من شأهنا بناء سياسات استثمار سليمة تكفل أقصى العوائد عند التعامل  باألدوات ادلتاحة ذلا 
و من مث فاحملافظ ادلشًتكة تتلخص أعماذلا يف إعادة استثمار حصص ادلساعلُت . 2مهما كانت قيمتها و مصدرىا 

يف أسواق األوراق ادلالية سواء احمللية أو األجنبية ، و قد تعاظم دورىا يف السنوات األخَتة حيث أصبحت ذات 

                                                           
1
 .503سعيد توفيق عبيد ، مرجع سبق ذكره، ص -   

 .231ىوشيار، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
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وزن كبَت على مستوى األسواق بسبب ضخامة األموال اليت تستثمر هبا إذل درجة أهنا أصبحت تؤثر يف 
.  السياسات ادلالية و النقدية ادلتبعة من طرف الدولة ادلضيفة

 : االستثمار باإلصدارات العالمية لألوراق المالية/ ثالثا 
االستثمار من خالل ما يعرف اإلصدارات العادلية أو الدولية لألوراق ادلالية، و ىي األوراق يتم تسجيلها يف 

أسواق األوراق ادلالية العادلية، شلا يسمح بتداوذلا يف دول كثَتة ، و عادة ما تتطلب ىذه اإلصدارات توفر شروط 
معينة للتسجيل يف األسواق العادلية مثل حجم اإلنتاج و ادلبيعات و نسب استغالل الطاقة اإلنتاجية و مدى  

إتباع معايَت احملاسبة الدولية و مدى االلتزام بالسياسيات ومبادئ اإلفصاح و الشفافية و غَتىا من العوامل اخلاصة 
بالسندات مثل درجة اجلدارة االئتمانية و الوضع االقتصادي للدولة ادلصدرة يف حالة سندات حكومية ، ويؤدي 

تسويق ىذه اإلصدارات عادليا إذل توسيع قاعدة رأس ادلال خارج احلدود اإلقليمية باإلضافة إذل خفض تكلفة رأس 
باإلضافة إذل دور مثل ىذه اإلصدارات االغلايب على استقرار السوق ادلارل من حيث خفض حدة التقلبات . ادلال 

كما تتمتع الشركة ادلصدرة مع األعراف الدولية ، باإلضافة إذل ارتفاع درجة اإلفصاح و الشفافية اليت تتمتع هبا 
و من أمثلة ىذه . التقارير ادلالية حىت  تتماشى مع ادلتطلبات العادلية لتسجيلها يف األسواق ادلالية اخلارجية

:  1اإلصدارات العادلية
 ؛ Global Depository Receipt( GDR)شهادات اإليداع الدولية  -
  ؛American Depository Receipt( ADR) شهادات اإليداع األمريكية -
  ؛European Depository Receipt( EDR) شهادات اإليداع األوروبية -

أما فيما يتعلق بالسندات األجنبية و اليت ىي عبارة عن السندات اليت تصدرىا شركات أجنبية أو حكومية أجنبية 
يف سوق ادلال احمللي لدولة أخرى فهي عادة ما تباع من خالل أحد البنوك االستثمار يف الدولة ادلضيفة ، و يتم 

تداوذلا بعد ذلك يف سوق ادلال اخلاص هبذه الدول ادلضيفة و عندىا ؼلضع السند ادلضيف األجنيب لقوانُت احلماية 
:  ، و من بُت ىذه السندات صلد 2اخلاصة هبذه الدولة 

تعترب من األنواع اجليدة لألسهم ادلمتازة، و غلري تعديل على نصيب السهم من  : سندات الخزانة األمريكية -
األرباح كل ثالثة أشهر بناء على التغَتات اليت تطرأ على معدل العائد ، و تعترب من االستثمارات طويلة 

                                                           
1
  .19ىشام محمد فرج ، مرجع سبق ذكره، ص -  

، ص 2007، دار المريخ لمنشر، الرياض ، " النقود و التمويل الدولي" سي بول ىالولوود، رونالد ماكدونالك،  -  2
612 .
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األجل  ، إذ يًتاوح استحقاقها بُت  سبع سنوات و ثالثُت سنة، و حلاملها احلق يف التصرف هبا قبل 
. 1االستحقاق 

و ىي سندات الدوالر األمريكي خارج الواليات ادلتحدة األمريكية ، حيث يتم  : سندات اليورو دوالر -
التعامل فيها خارج إطار أنظمة و تعليمات السلطات النقدية األمريكية ، و ذلك على عكس سندات 

ادلقرضُت األجانب  يف الواليات ادلتحدة اليت تعترب ديون طويلة األجل  تباع يف األسواق األجنبية لقاء وعد 
.  2الدفع بالدوالر

و ىي سندات طويلة األجل يتم إصدارىا يف دول ال تستخدم العملة ادلصدرة هبا كعملة وطنية : سندات اليورو
خاصة هبا، و عادة ما يتم إصدار السند  األورويب عن طريق نقابة تضمن ىذا السند كما يتم إصداره عادة بشكل 

وقد كانت تايلندا أول من أصدر أكرب كمية من سندات اليورو عندما قامت بإصدار ما . 3متزامن يف عدة دول
 pertrobras، أما يف أمريكا الالتينية فقد كانت الشركة الربازيلية  1980  مليون دوالر أمريكي يف جوان300 قيمتو

مليون دوالر أمريكي يف  200 دلا طرحت ما قيمتو 1991 أول من أصدر سندات اليورو و كان ذلك يف أوت
. 4األسواق ادلالية العادلية 

 
 : الشراء و البيع المباشر لألوراق المالية: رابعا 

ويكون ذلك إما عن طريق شراء وبيع أسهم الشركات األجنبية من أسواق زللية ويعترب ىذا النمط أكثر أنواع 
االستثمار احملفظي خطورة ألن ادلستثمر عندىا سيكون يف حالة مواجهة دلخاطر تغَت أسعار الصرف وكذلك 

سلتلف القواعد و القوانُت ادلنظمة لعمل السوق باالظافة إذل األنظمة احملاسبية و الضريبية ومستويات اإلفصاح و 
الشفافية اليت زبتلف من دولة إذل أخرى ، و إما عن طريق شراء وبيع األوراق ادلالية األجنبية ادلسجلة يف سوق 

. األوراق ادلالية احمللية 
 
 

                                                           
1
. 16خالد وىيب الراوي ، مرجع يبق ذكره ، ص  -  

. 17المرجع أعاله ، ص  -  2
 .612سي بول ىالوود، رونالد ماكدونالد، مرجع سبق ذكره، ص  - 3

4
 -Sudarshan Gooptu ,Portofolio investment Flows to Emerging Markets , International economics 

department , Policy Research Working Paper WPS 1117 ? The World Bank March, 1993 , P14 . 
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:  خالصة الفصل 

تعترب سوق األوراق ادلالية احد أىم مصادر التمويل للمشاريع ادلختلفة اليت تقيمها الشركات و اجلهات        
احلكومية ، وذلك حبكم أهنا من جهة سبكن الشركات من توفَت التمويل األمثل و الكايف ألجل مشاريعها اليت 
ترمي من ورائها للنمو و التوسع و االستمرارية و احلكومة من أجل مقتضيات التدخل يف الصاحل العام ، ومن 

جهة أخرى القيام دبجموعة من الوظائف اليت من شأهنا دفع عجلة التنمية االقتصادية و ربقيق الرفاىية للمجتمع 
. وذلك بتخصيص أمثل لثرواتو ومدخراتو 

. وتوفر سوق األوراق ادلالية تشكيلة واسعة من األوراق ادلالية و اليت ؼلتارىا ادلستثمر حسب رغباتو و أىدافو 
ويتمثل االستثمار احملفظي يف توجيو األموال إذل االستثمار يف تشكيلة األوراق ادلالية اليت توفرىا ىذه األسواق ، 

ونتيجة لتطور ىذه األخَتة واتساع تشكيلة ما تطرحو من أوراق مالية تطور االستثمار احملفظي كثَتا واكتسى جانبا 
. كبَتا من األعلية 



 

 

 الثانيالفصل 
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  : تمهيــــــــد 
وعلى ضوء ىذا اذلدف يتم تصميم .إن اذلدف األساسي من وراء كل عملية استثمارية ىو حتقيق العائد

حىت أن . اخلطط ادلالية ادلستقبلية اليت من خالذلا ؼلضع ىذا االستثمار لعنصر ادلخاطرة، فال ؼللوا أي مشروع منها
االحتفاظ باألموال على شكل نقد سائل فيو سلاطرة، حبيث ال يوجد أي ضمان بأن القوة الشرائية للعمالت 

. ثابتة
 ىذا األخَت رواجا كبَتا قيوتلجأ شرػلة واسعة من ادلستثمرين إىل االستثمارات يف األوراق ادلالية، حيث يال

. واتساعا ىائال من ناحية األوراق ادلطروحة أو الكتل ادلالية ادلوجهة إليو
ولتفادي ادلخاطر اليت يتعرض ذلا االستثمار يف األوراق ادلالية اليت تشكل الثروة ادلستثمرة يف سوق األوراق 

ادلالية ظهرت احملفظة ادلالية ونظرياهتا، وقد تطورت  بسرعة لتواكب الطفرات االقتصادية اليت حدثت مؤخرا وشلا زاد 
ىذا التطور ىو االنتشار الواسع للرأمسالية والتقدم التكنولوجي لالتصال وإدخال احلاسوب يف حتليل وفرز 

 .ادلعطيات، شلا وفر دعما كبَتا لتوسيع احملافظ وتكييفها حسب احلاجة
ومن خالل ىذا الفصل سنحاول التطرق دلاىية وتسيَت احملفظة ادلالية من خالل مبحثُت ، حيث سنتناول يف 

ادلبحث األول احملفظة ادلالية من خالل التطرق دلفهومها و خصائصها ، بينما نتناول يف ادلبحث الثاين تسيَت 
 . احملفظة ادلالية من خالل التطرق للتسيَت و السياسة االستثمارية 
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 المحفظة المالية: المبحث األول
 

تعددت كثَتا مفاىيم احملفظة ادلالية وسنحاول فيما سيأيت تقدًن أعلها وزلاولة بلورة وتلخيص مفهوم شامل  
 .ودقيق للمحفظة ادلالية 

 
مفهوم المحفظة المالية : 1المطلب

تعترب زلفظة األوراق ادلالية إحدى األدوات اليت يستعملها ادلستثمر للتقليل من ادلخاطر النارتة عن  
  :التالية أكثر سوف نتطرق للعناصر وضيحاالستثمار يف األوراق ادلالية، و للت

 تعريف احملفظــــة ادلالية 
   أعلية تكوين احملفظة ادلالية 
 أنواع احملافظ ادلالية. 

 
:  تعريف المحفظة المالية.1

عبارة عن أداة مركبة من أدوات االستثمار ادلايل حبيث تتكون من أصلُت أو أكثر ويتم إدارهتا "احملفظة ادلالية 
 .  (1)"من شخص مسؤول عليها يسمى مدير احملفظة

رلموعة من األصول ادلالية يتم شراؤىا بثروة ابتدائية قصد احلصول على عوائدىا مستقبال، وؽلكن اعتبار "ىي 
      . (2)"ىذه احملفظة كأصل مايل يتميز عن باقي األصول ادلالية على أنو أصل مايل يتكون من أصلُت ماليُت أو أكثر

كل ما ؽللكو ادلستثمر من أصول يكون اذلدف منها ىو تنمية القيمة السوقية ذلا أو احملافظة على القيمة "ىي 
اإلرتالية للثروة، أو أهنا عبارة عن رلموع القيم ادلنقولة ادلتمثلة يف األسهم و السندات و اليت تكون حبوزة مالكها 

 .(3)"ادلستثمر

                                                 

، دار وائل لمنشر و " أساسيات االستثمار العيني و المالي " ،ناظم محمد نوري الشمري و طاهر فاضل البياتي  (1)
261 ، ص ،1999الطباعة ، عمان ،    

، الواليات  portfolio management   The standard for the- بنسمفانيا–منشور معهد تسيير المشاريع  (2)

  4 ، ص 2000.المتحدة االمريكية 

 
(3)  PAYRARD. La bourse, Veuibert, paris, 1998,P, .32 
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 وهبذا فإن احملفظة ىي عبارة عن رلموعة من األوراق ادلالية تعود ملكيتها إىل شخص طبيعي أو معنوي، ىذه    
 زلفظة أسهم ـ أو تكون سندات فقط و ،األوراق ؽلكن أن تكون أسهما فقط و يف ىذه احلالة تسمى احملفظة 

زلفظة سندات ـ  كما قد تكون احملفظة مشكلة من االثنُت معا ويطلق عليها اسم ـ احملفظة ، تسمى احملفظة  
 فيمكن أن حتتوي على أصول منخفضة العوائد و ، ىذا من ناحية ادلكونات، أما من حيث اجلودة.اذلجينة 

. ادلخاطر و أخرى مرتفعة العوائد وادلخاطر
 
 :أهمية المحفظة المالية. 2

تكمن أعلية احملفظة ادلالية يف حتليل سلاطر االستثمار ، حيث هتدف احملفظة أساسا إىل تفادي سلاطر 
االستثمار اليت ؽلكن أن يتعرض ذلا ادلستثمر عند الًتكيز على أداة استثمار واحدة، وذلك عن طريق التنويع مع 

.  ضمان حد مقبول من الدخل وحتقيق العوائد اإلغلابية باإلضافة إىل زيادة القيمة السوقية لرأس ادلال
 : 1وؽلكن إبراز جوانب أخرى ذلذه األعلية بالتعرض إىل النقاط التالية 

إن كانت سلاطر االستثمار تتعلق بالعمل و بالتايل القدرة على الوفاء، فعن طريق احملفظة ؽلكن للمستثمر - 
أن يتفادى ىذه ادلخاطر عن طريق تكوين زلفظة تشتمل على األوراق ادلالية اليت ال تتعرض ذلذا النوع من ادلخاطر 

 ،مثل السندات واألذونات احلكومية
إذا كانت سلاطر االستثمار تتعلق بالسوق حبيث ؼلشى ادلستثمر من االجتاه العكسي ألسعار السوق - 

ففي ىذه احلالة ؽلكن جتنب مثل ىذه ادلخاطر عن طريق االستثمار يف . وبالتايل اطلفاض القيمة السوقية لرأس ادلال
 ،ىل مؤسسات ذات تاريخ طويل من النجاحإأوراق مالية عالية اجلودة مثل تلك األوراق اليت تعود 

إذا كانت سلاطر االستثمار تتعلق بسعر الفائدة و اخلشية من تقلب أسعار الفائدة لغَت صاحل ادلستثمر، - 
.  يكون اللجوء يف ىذه احلالة إىل االستثمار القصَت األجل

تعترب نظرية احملفظة ادلالية أسلوبا فعاال لتحليل سلاطر االستثمار يف األوراق ادلالية ، ألهنا ترتكز على مبدأ - 
تنويع ادلخاطر وختفيضها عن طريق ربط االستثمار يف األوراق ادلالية مع بعضها البعض عند إدارة وتكوين 

  .(2)احملفظة

                                                 
1
 76. ص1997، دار المستقبل لمنشر و التوزيع، عمان،  "مبادئ االستثمار"طاهر حيدر حردان ،  (  
   .424. ، ص 1999،توزيع منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،  " إدارة األسواق و المنشآت المالية" منير إبراهيم هندي( 2)
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تطوير البيانات ادلالية واحملاسبية بالشركات وتوفَتىا للمستثمر باألسلوب والكيفية اليت دتكنو من اختاذ القرار -  
 .االستثماري ادلناسب باعتبارىا مدخالت 

إضافة إىل ىذه األىداف العامة ىناك أىداف خاصة بالبنوك وشركات التأمُت، باستثمارىا الفائض النقدي يف - 
األوراق ادلالية من أجل حتقيق أقصى عائد وضمان تلبية حاجة البنك وادلؤسسة ادلالية للسيولة وجتنب التعرض 

 .خلطر اإلفالس وعدم التضحية بالعالقة الوثيقة مع ادلودعُت
 

  أنواع المحافظ االستثمارية. 3
 :  1ىناك أربع أنواع من احملافظ االستثمارية ؽلكن تلخيصها يف النقاط التالية

 تركز زلفظة الدخل على األوراق ادلالية اليت تعطي دخال سنويا عاليا سواء كان مصدرىا :  محفظة الدخل1.3
توزيعات األرباح النقدية حلملة األسهم أو الفوائد اليت تدفع حلملة السندات، غالبية الذين يفضلون زلافظ الدخل 

إما أن يكونوا من صغار ادلستثمرين والذين يعتمدون يف معيشتهم على الدخل من ىذه األوراق ادلالية أو من 
 .ادلستثمرين احملافظُت الذين ال ػلبذون ادلخاطرة ولو كانت ىذه ادلخاطرة تنطوي على عوائد أكرب 

 
ترتكز زلفظة النمو على أدوات االستثمار اليت حتقق إيرادات رأمسالية تؤدي إىل ظلو أموال : محفظة النمو2.3

 يف مبيعاهتا ، ومن طبيعة ااحملفظة وزيادهتا ، وتعتمد ىذه احملفظة أساسا على شراء أسهم الشركات اليت حتقق ظلو
أسهم الشركات ادلكونة حملفظة النمو أن توزيعات أرباحها النقدية ليست كبَتة حيث أن إدارة ىذه الشركات تلجأ 
يف العادة إىل رمسلة احتياجاهتا وذلك من أجل استخدام ىذه األموال يف عملياهتا ، ويتفاىم ادلستثمرون يف زلافظ 

 .النمو على ىذه السياسة، إذ علهم ىو زيادة معدل النمو وليس التوزيعات النقدية لألرباح
 

 وترتكز على التوزيعات النقدية لألرباح باإلضافة إىل األرباح الرأمسالية الناجتة عن : المحفظة المختلطة3.3
أسهم الشركات اليت حتقق ظلوا عاليا يف إيراداهتا  وتقوم احملافظ ادلختلطة بتنويع استثماراهتا ما بُت األسهم اليت 

 .تعطي توزيعات نقدية عالية و األسهم اليت تؤدي إىل ظلو وزيادة أموال احملفظة االستثمارية 
 

                                                 
1
 .60 . 58. ، دار زهران لمنشر ، عمان ،  ص ص " االستثمار بين النظرية والتطبيق"حسن عمي خربوش ،  (  
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وىي احملفظة اليت تتكون عادة من أسهم عادية وشلتازة وسندات ، حيث يأمل ادلستثمر  : المحفظة المتوازنة4.3
يف ىذا النوع من احملافظ احلصول على أرباح رأمسالية باإلضافة إىل توزيعات نقدية من أرباح األسهم ومن فوائد 

 .السندات  و يف نفس الوقت احملافظة على رأس مال ادلستثمر
 
ىي تلك احملافظ اليت تتخصص يف استثمار أسهم شركات صناعية :  المحافظ المتخصصة في الصناعات5.3

 . (1)سلتارة مثل شركات الطَتان أو ادلوارد الطبيعية أو الشركات اليت تتعلق صناعاهتا بالطاقة والنفط وغَتىا
 : 2كما ؽلكن اعتماد تقسيم آخر للمحافظ ادلالية ويكون كالتايل

 
  :المحفظة الخاصة أو محافظ العمالء

ىي احملافظ اليت يتم تشكيلها بناءا على طلب العمالء وحسب رغباهتم ، حيث ػلدد ادلستثمر يف ىذا النوع من 
احملافظ دلدير احملفظة األدوات اليت يرغب أن تتضمنها احملفظة ونسب توزيعها، وتعليمات إدارهتا، حبيث يكون دور 

ـ ادلستثمـر ـ  ويعمل وفق توجيهاتو ، وقد يًتك العميل يف ىذا النوع من  ادلدير دورا تنفيذيا، ينفذ تعليمات العميل
احملافظ أيضا دلدير زلفظتو حرية التصرف وفق ما تقتضيو ظروف السوق ومتطلبات االستثمار وادلستجدات فيو، 
 .والذي بدوره غلب أن غلعل ىذه احملفظة قادرة على ادلوازنة بُت األمان والسيولة والرحبية حىت تفي احملفظة بغرضها

 
:  محافظ المؤسسات– المحافظ العامة 

ىي زلافظ مؤسسات عامة استثمارية مشكلة سلفا من أدوات استثمار متنوعة قد تكون على شكل شركات 
استثمارية ذات أسهم مطروحة لالكتتاب العام، ويف ىذه احلالة فإن ادلستثمر يعترب مساعلا يف رأس ادلال وال يكون 

 .لو دور يف إدارة احملفظة إال بالقدر الذي توفره لو ملكيتو من أسهم
 
 
 

                                                 

(1) Russell .J. Fuller  and James L. Fdrrell .Jr “  Modern Investment and Security Analysis” 

, MC. Graw Hill , USA , P . 563 
2
 211.  ص 1999، منشأ المعارف ،االسكندرية ، " األوراق المالية و أسواق رأس المال"  منير إبراهيم هندي ، (   
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خصائص المحفظة االستثمارية : 2المطلب

 : تتميز احملفظة االستثمارية باخلصائص التالية
من خصائص احملفظة ادلالية صلد العائد، إذ أن اذلدف من وراء كل استثمار ىو البحث عن العائد  :العائـد (1

وزيادة الثروة، فكل أصل مايل يتميز بعائد معُت يتم احلصول عليو إذا ما مت االستثمار يف ىذا األصل عن طريق 
وسنقوم بالتطرق إىل ىذا العائد . شرائو ، أي أن عائد احملفظة ما ىو إال رلموع عوائد األصول ادلالية ادلكونة ذلا

بنوع من التفصيل دلعرفة حقيقة عائد احملفظة ادلالية و لتسهيل ادلهمة سنقوم أوال باحلديث عن عائد األصل مبفرده 
 1من أجل فهم أعمق لعائد احملفظة

:  أشكال عوائد األصول المالية ( 1-1  
: 2تأخذ عوائد األصول ادلالية ثالثة أشكال مهمة 

فحامل .  إذا كانت ىذه األصول دتثل حقوقا يف أموال ملكية مثل األسهم  dividends : توزيعات األرباحـ 
. السهم شريك يف الشركة اليت أصدرت ىذا السهم لذلك فهو من مالكيها و حقوقو ىي من حقوق ادلساعلُت 

 إذا كانت ىذه األصول دتثل أموال اقًتاض مثل السندات فحامل السند مقرض للشركة اليت interest: الفوائدـ 
فالسند يعطي حلاملو احلق يف احلصول على الفائدة ادلتفق . أصدرت ذلك السند و قيمة القرض ىي قيمة السند 

 .عليها من الشركة ادلقًتضة أي ادلصدرة ذلذا السند 
 وتنتج عن إعادة بيع األصول ادلالية ، فحامل السهم أو حامل السند إذا  capital gainsـ األرباح الرأمسالية 

 .استطاع أن يبيعو مببلغ يزيد على ادلبلغ الذي اشًتاه بو يكون الفرق ىو ربح رأمسايل 
 
 :أنواع عوائد األصول المالية (1-2

 : ىناك أنواع للعوائد منها 
 actual return العائد الفعليـ 

 expected returnـ العائد ادلتوقع 
  required returnـ العائد ادلطلوب 

                                                 
1
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:  العوائد الفعلية- 
وىي العوائد اليت ػلققها ادلستثمر فعال من اقتنائو أو بيعو ألداة االستثمار و بذلك فهي قد تكون عوائد 

.  إيراديو أو عوائد رأمسالية أو مزغلا منها
:  وفيما يلي بعض العوائد الفعلية ألداة االستثمار

وأهمها  : عوائد أذونات الخزينة
 عائد إذن اخلزينة لفًتة االستحقاق - 
مكافئ عائد السند  - 
عائد اخلصم على سعر البيع  - 
 .عائد اخلصم على سعر الشراء - 

 :عوائد السندات
العائد اجلاري - 

ـ العائد لفًتة االقتناء  
 . ـ  العائد دلوعد االستحقاق
 ـ العائد دلوعد االستدعاء  

 :  عوائد األسهم
: ـ ادلقصود ىنا بالسهم ىو السهم العادي وصلد فيو

ـ نصيب السهم العادي من األرباح احملققة  
 ـ نصيب السهم العادي من األرباح ادلوزعة 

 ـ الريع اجلاري للسهم 
 ـ الريع لفًتة االقتناء 

 : العائد المتوقع - 
ىو القيمة ادلتوقعة للعوائد احملتمل حدوثها عند االستثمار يف ادلشروع و يتم حسابو بأن يضرب كل عائد زلتمل 

 : 1للمشروع يف احتمال حدوثو مث جتمع النتائج فيكون احلاصل ىو العائد ادلتوقع ويعرب عنو رياضيا بادلعادلة التالية
  )(*)()( RaPRaERE 

                                                 
1
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:  حيث
E(R) :  العائد ادلتوقع

E(Ra) :  العائد احملتمل
:P(Ra)  احتمال احلدوث  

فيما يلي مثال توضيحي دلا سبق تعريفو باالعتماد على التوزيع االحتمايل تبعا للوضع االقتصادي للعوائد 
 احملتمل حدوثها يف احد ادلشروعات 

 
  التوزيع االحتمالي لألوضاع االقتصادية 3الجدول رقم 

العائد المحتمل احتمال حدوثها الحالة االقتصادية 
 %20- 0.2كساد 

 %15 0.3عادية 

 %25 0.4ازدىار 

 %30 0.1تضخم 

 من إعدادا الطالب : المصدر 
 

فيكون العائد ادلتوقع  

%5.13%)30(1.0%)25(4.0%)15(3.0%)20(2.0)( RE 
 

: العائد المطلوب أو المرغوب فيه - 
وىو العائد الذي يرغب ادلستثمر يف احلصول عليو وعادة ما يكون مالئما دلستوى ادلخاطرة اليت سيتعرض ذلا 

ادلشروع أو أداة االستثمار وسوف نعود لبحث كيفية حساب ىذا العائد الحقا عند التطرق إىل ظلوذج تسعَت 
 .CAPMاألصول ادلالية 

: العوامل ادلؤثرة على عوائد االستثمار ادلايل 
 : عوائد االستثمار يف األصول ادلالية مبجموعة كبَتة من العوامل أعلهاتتأثر
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الزمن الالزم حللول موعد االستحقاق  - 
  سلاطر االئتمان أو سلاطر عدم الوفاء- 
 قابلية األداة للتسويق السريع - 
  قابلية األداة لالستدعاء - 
  خضوع عوائد األصل ادلايل للضريبة - 
  حجم ادلخاطر ادلتعلقة بالعوائد - 

 وإنو من الضروري أن يعي ادلتعامل يف السوق ادلالية تأثَت كل عامل من ىذه العوامل على أسعار و عوائد األصول 
. اليت يستثمر هبا ألن ىذه ادلعرفة تساعده يف ختفيض اخلسائر اليت قد يتعرض ذلا وزيادة األرباح اليت قد غلنيها

 
: أشكال منحنيا ت العوائد (1-3
 فالشكل العادي للمنحٌت ىو اضلدار موجب ، أي ، منحنيات العوائد تبعا دلراحل الدورة االقتصادية أشكالغَتتت

 : 1  يوضح ذلك الشكل التايلوعلى األأنو يتجو إىل 
 

 منحنى عائد موجب االنحدار 1شكل
Upward Yield Curve 

 
 317:زياد رمضان ، مبادئ االستثمار ادلايل و احلقيقي ، ص : ادلصدر 

                                                 
1
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نالحظ أن العائد على عالقة طردية مع الزمن الالزم دلوعد االستحقاق ، وذلك أن ادلستثمر يأخذ بعُت 
. االعتبار موعد االستحقاق ، حيث كلما زادت ادلدة زاد العائد ، تعويضا لو على تلك ادلدة 

وؽلكن أن يتخذ منحٌت العائد اضلدارا سالبا يف بعض األحيان خاصة يف فًتات زيادة الطلب على النقود 
  وعندىا تكون أسعار الفائدة يف أعلى مستوياهتا فيكون شكلو كالشكل Tight Moneyبكميات تفوق عرضها 

 :1التايل 
  منحنى عائد سالب االنحدار 2شكل

Downward Yield Curve 

 
 318زياد رمضان ، مبادئ االستثمار ادلايل و احلقيقي ، ص :  المصدر 

نرى اضلدارا يف منحٌت العائد ، لوجود عالقة عكسية مع الزمن الالزم دلوعد االستحقاق ، ففي حالة زيادة الطلب 
على النقود ػلتاج ادلستثمر إىل أموالو نقدا ، تلك األموال اليت يكون أصال قد استثمرىا ، و بالتايل كلما زادت 

 .فًتة استحقاقها اطلفض العائد 
وؽلكن أن يكون منحٌت العائد يف حاالت أخرى أفقيا ، وىي احلاالت اليت ال يؤثر فيها أي متغَت خارجي مبا 

 : 2فيها الزمن على العائد دلوعد االستحقاق و يكون شكل العائد يف ىذه احلالة كما يلي
 
 
 
 

                                                 
1
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 منحنى العائد األفقي 3الشكل 
 

 
 319زياد رمضان ، مبادئ االستثمار ادلايل و احلقيقي ، ص :  المصدر 

نرى ان منحٌت العائد عبارة عن خط مستقيم افقي ، فهو يف ىذه احلالة ال يتأثر إطالقا بالزمن الالزم 
 .لالستحقاق

 (زيادة الطلب على النقود وعدم كفاية عرضها دلواجهة الطلب عليها)  Tight moneyويف بعض احلاالت ألـ 
 : كما يف الشكل التايل Humpedقد يأخذ منحٌت العائد شكال آخر ويظهر بشكل زلدب 

 
 منحنى العائد المحدب 4الشكل 

 
 

 
 
 
 

 
 319زياد رمضان ، مبادئ االستثمار ادلايل و احلقيقي ، ص :  المصدر 

 
 

الزمن الالزم دلوعد االستحقاق 

العائد 

لمىعد 

 االستحقاق
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سكل ادلنحٌت ىنا زلدب ، أي ان ادلستثمر يطلب عائدا على كل زيادة يف زمن االستحقاق يف بداية األمر، غَت 
 .انو وبعد تغَت تفضيالتو االستثمارية وزيادة طلبو على النقود يتجو ادلنحٌت لألسفل 

 : تفسير شكل منحنى العائد (1-4
 :1توجد تفسَتات متعددة للعالقة بُت العائد و بُت موعد االستحقاق وأعلها 

  : Expectation Theoryنظرية التوقعات  . أ
   يعترب التفسَت ادلبٍت على ىذه النظرية أصح التفسَتات يف حالة االضلدار ادلوجب ، وتنص ىذه النظرية على 

أن العالقة احلالية بُت أسعار الفائدة ألجل قصَت وأسعارىا لألجل الطويل يتم حتديدىا نتيجة لتوقعات 
. ادلتعاملُت يف السوق مبا يتعلق بأسعار الفائدة يف ادلستقبل

فإذا شعر ادلستثمرون بأن أسعار الفائدة يف ادلستقبل ستكون أعلى من األسعار احلالية، فإن منحٌت العائد سيتجو 
 . إىل األعلى، أي سيكون موجب االضلدار

وإذا شعروا بأن أسعار الفائدة يف ادلستقبل ستكون أدىن من األسعار السائدة فسوف يتجو منحٌت العائد إىل 
. أسفل أي سيكون سالب االضلدار

  Horizontal Flatوأخَتا إذا شعر ادلستثمرون بأن أسعار الفائدة ستضل كما ىي عليو فإن ادلنحٌت سيكون أفقيا 
 

 
   : Segmented Market Theory نظرية األسواق المجزأة .ب

   وتنص ىذه النظرية على أن األسواق ادلالية رلزأة إىل أقسام متنوعة حسب أنواع األدوات ادلالية اليت يتم التعامل 
هبا طبقا لرغبات ادلتعاملُت و يقوم تفسَت شكل منحٌت العائد بناءا على ىذه النظرية على اعتبار أن ادلؤسسات 

كل منهم ؽليل إىل التخصص يف أدوات زلددة ،كمقًتضُت (  Bus.firmsكمستثمرين و شركات األعمال )ادلالية 
تستثمر غالبا يف أدوات السوق النقدية و ىي ،مثال ، فالبنوك التجارية .يتم اختيارىا حسب موعد استحقاقها 

أدوات قصَتة األجل بينما تقوم شركات التأمُت باالستثمار باألدوات ذات االستحقاق طويل األجل و ىي 
  .أدوات أسواق رأس ادلال مثل السندات

وكذلك تقوم شركات األعمال باستعمال مصادر أموال قصَتة األجل لتمويل احتياجاهتا التشغيلية ومصادر    
. األموال طويلة األجل لتمويل التوسع يف وموجوداهتا الثابتة

                                                 
1
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 كنتيجة )االضلدار السالب(سفل األوبناءا عليو فإن نظرية األسواق اجملزأة تنجح يف تفسَت شكل ادلنحٌت ادلتجو إىل 
لندرة عرض النقود من البنوك التجارية بسبب سياسات نقدية متشددة يفرضها البنك ادلركزي مقرونة بطلب كبَت 

على االقًتاض قصَت األجل من قبل شركات األعمال شلا يرفع أسعار الفائدة على األدوات قصَتة األجل لقلة 
 .عرضها و يأخذ ادلنحٌت شكل االضلدار السالب فتصبح عوائدىا أعلى من عوائد األدوات طويلة األجل 

و كذلك ؽلكن تفسَت االضلدار ادلوجب للمنحٌت بأنو نتيجة لسياسات نقدية متساىلة و ركود أو تراجع يف قطاع 
 .األعمال

  
: استعماالت منحنى العائد  (1-5

: ، وىيىناك عدة استعماالت دلنحٌت العائد من وجهة نظر ادلديرين ادلاليُت 
 فمن وجهة نظر الذين يأخذون بنظرية التوقعات لتفسَت شكل منحٌت العائد فإن ادلنحٌت يصلح للتنبؤ بأسعار -

الفائدة اليت ستسود يف ادلستقبل فادلنحٌت ذو االضلدار ادلوجب يدل على أن أسعار الفائدة سًتتفع يف ادلستقبل 
. ادلنظور  

 يفيد ادلنحٌت يف حتديد أفضل موعد الستحقاق األوراق اليت سيتم إصدارىا من وجهة نظر ادلقرض أي مصدر - 
على سبيل ادلثال ادلنحٌت احملدب ، فهو يدل على أنو سَتافق زيادة . األوراق ومن جهة نظر ادلستثمر أو ادلقًتض 

فًتة االستحقاق نوع من العقوبة دتتد إىل فًتة حدوث قمة السنام ولكن لن تكون ىناك عقوبة إذا ما امتد اجل 
االستحقاق دلا بعد حدوث قمة السنام وىذا يوحي للمقًتض أو مصدر األوراق بوجوب زيادة فًتة االستحقاق 

 .لتتجاوز فًتة قمة السنام 
 كما أن ىناك احتمال استعمال ادلنحٌت يف حالة وجود بعض العوامل اليت تسبب عدم الكفاءة يف األسواق - 

للتعرف على األوراق ذات األسعار الرخيصة و الغالية وىي اليت تكون عوائدىا غَت متماشية مع منحٌت العوائد 
 ويستحسن االستثمار هبا Undervaluedفاليت يكون عائدىا أعلى شلا يدل عليو ادلنحٌت تكون رخيصة . السائدة

.  ذلك ألن ىناك عالقة عكسية بُت السعر و العائدOvervaluedواليت تكون عوائدىا أقل يكون سعرىا مرتفعا 
عدم التأكد من العائد الذي سنتحصل عليو و احتمالية أن يكون أقل شلا غلب أن "ادلخاطرة ىي : المخاطرة (2

 1."يكون عليو 

                                                 
1
 Aswath Damodaran , "Damodaran On Valuation Security Analysis for investment and 

corporate finance",2006 p39 
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إمكانية حدوث شيء خطَت أو غَت مرغوب فيو ، وىي يف نفس الوقت "وتعرف كلمة ادلخاطرة أيضا على أهنا 
نفس الشيء الذي ؽلكن أن يسبب اخلطر و ىي احلالة اليت تتضمن احتمال اإلضلراف عن الطريق الذي يوصل إىل 

.  1"نتيجة متوقعة أو مأمولة
 ، وىي حالة عدم 2 كما ينظر إليها على أهنا توقع اختالفات يف العائد بُت ادلخطط و ادلطلوب و ادلتوقع حدوثو 

التأكد من قيمة احلصول على العائد أو من حجمو أو من زمنو أو من انتظامو ، أو من رتيع ىذه األمور 
 .3رلتمعة

تعود ىذه ادلخاطرة إىل . من خصائص احملفظة ادلالية صلد ادلخاطرة ، إذ أنو لكل زلفظة مالية مشكلة صلد سلاطرة 
سلاطر األصول ادلالية الداخلة يف تكوين احملفظة أي أن ادلخاطرة اخلاصة باحملفظة ادلالية إظلا ىي ناجتة عن كوهنا 

مكونة من أصول مالية ذات سلاطر متباينة فيما بعضها تعطينا عند االستثمار فيها مستوى معُت من ادلخاطرة ؽليز 
. احملفظة ادلالية

وختتلف مستويات ادلخاطرة باختالف احملافظ و اختالف احملافظ يف ىذه احلالة إظلا يقصد بو االختالف من ناحية 
 . األصول ادلكونة ونسب كل أصل داخل احملفظة

. ومنو فدراسة سلاطرة أي زلفظة مالية تكون منبثقة من دراسة سلاطر األصول ادلالية ادلكونة ذلا
 مت وقدّد  ادلتوقع، عائدىا عن الفعلي عائدىا يف احلادث ادلعياري االضلراف بو يقصد ادلقبول ادلخاطرة مستوى أما 

: فئتُت إىل االستثمار دلخاطر تقبلهم دلدى وفقا ادلستثمرين تقسيم
, ادلخاطرة إجتاه حتفظا تبدي و ,الراشدين ادلستثمرين فئة -1
 .ادلخاطرة ضلو توجها تبدي و :ادلضاربُت ادلستثمرين فئة -2

ويتم حتديد أو قياس سلاطرة أصل ما مبعرفة  التباين إليرادات ىذا األصل أو بشكل أكثر دقة عن طريق معرفة 
2االضلراف ادلعياري 

i اجلزء األول يعرب عن العائد ادلتوقع:  ، وتتمثل إيرادات أي أصل يف جزئُت the expected 
return  و اجلزء الثاين يعرب عن العائد الغَت متوقع unexpected return  و يرجع ىذا األخَت إىل األحداث غَت
 . ، وتظهر سلاطر االستثمار نتيجة ذلذه األحداث غَت ادلتوقعة  unanticipated eventsادلتوقعة 

                                                 
1
 Vaughan, Emmett and others , "fundamental of risk and insurance" , john wiley & sons , 

1999  p.07 

  

 ، 1985دار الجيل للطباعة ، مصر ، " اإلدارة الماليت الجزء األول ، االستثمار و التمويل طويل األجل" الهىاري ، سيد ، 

106ص  2
  

الطبعة األولى ، دار المستقبل ، عمان  " أساسياث االدارة الماليت في القطاع الخاص"  طيب عبيدات ، محمد شفيك ، 

112 ، ص 1997
3
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 : و ؽلكن تقسيم سلاطر األصل ادلايل إىل قسمُت
 
  Company Specific Risk: المخاطر الخاصة بالشركة المصدرة  ( 2-1  

و اليت تتمثل يف ذلك اجلزء من سلاطرة الورقة ادلالية الذي يرجع إىل األحداث العشوائية و اليت ؽلكن التخلص منها 
 أو ادلخاطر الغَت risk   diversifiablللتنىيعادلخاطر القابلة : عن طريق التنويع و تسمى ىذه ادلخاطر أيضا 

   unsystematic riskمنتظمة 
وتنشأ ىذه ادلخاطر من رلموعة أحداث تعترب خاصة بالشركة زلل الدراسة مثل برامج الشركة ادلالية و التسويقية ، 

ونظرااىل ألن ىذه األحداث تعترب عشوائية فإن تأثَتىا على احملفظة ؽلكن التخلص منو عن ... إضرابات العمال 
 .طريق التنويع ، حيث أن األحداث السيئة يف شركة ما قد تتعادل مع األحداث اجليدة يف شركة أخرى

  
   Market Risk: المخاطر الخاصة بالسوق  ( 2-2

وتتمثل يف ذلك اجلزء من سلاطرة األصل ادلايل الذي يرجع إىل السوق و الذي ال ؽلكن التخلص منو عن طريق 
  أو ادلخاطر زلل   systematic risk: أو ادلخاطر ادلنتظمة  nondiversifiable riskالتنويع و لذلك فإنو يسمى 

  Relevent Riskاإلىتمام 
وتنشأ ىذه ادلخاطر من رلموعة عوامل عامة مثل احلروب ، التضخم ، الكساد ، ارتفاع معدالت الفائدة و اليت 
تأثر على معظم الشركات ونظرا لتأثر رتيع األصول سلبا او إغلابا هبذه األحداث فإن ادلخاطر ادلنتظمة ال ؽلكن 

 .premiumالقضاء عليها بالتنويع ومن مث يكون من حق ادلستثمر أن يطلب عليها تعويضا 
و إظلا غلب أن يهتم .غَت ادلنتظمة و اليت ؽلكن القضاء عليها بالتنويع  فالعربة من ىذه احلالة ليست بادلخاطروعليو

ادلستثمر أساسا بادلخاطر ادلنتظمة للورقة ومدى تأثَتىا على عائد وسلاطر احملفظة اليت تتضمن ىذه الورقة، فإن 
كان من ادلمكن للمستثمر أن ؽلتلك زلفظة مالية فسوف تتجو اىتماماتو إىل عائد و سلاطر احملفظة ككل و ليس 

. ةإىل عائد وسلاطر كل ورقة من األوراق ادلكونة ذلذه احملفظ
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 منحنى المخاطرة 5الشكل 

 
 .من إعداد الطالب : المصدر 

 :التفسير 
 إىل االطلفاض كلما زاد عدد )نتظمةاملغَت  ادلخاطر (يتضح من خالل الشكل اجتاه ادلخاطر اخلاصة بالورقة 

 الداخلة يف تكوين احملفظة حىت نصل إىل حد معُت من ادلخاطرة يضل ثابتا وال ؽلكن التخلص منو Nاألوراق 
. بالتنويع و ىو ما يعرف بادلخاطر ادلنتظمة

و بالتايل غلب على ادلستثمر سواء أكان فردا أو منظمة أال تقتصر استثماراتو على ورقة معينة وإظلا يفضل أن 
 Stand: يستثمر يف زلفظة من األوراق ادلالية، إذ ؽلكنو بذلك أن يقلل من سلاطر االستثمار ادلنفردة يف ورقة ما

Alone Risk إذا ما قام ىذا ادلستثمر باقتناء ىذه الورقة ضمن زلفظة األوراق ادلالية، إذ ؽلكن عن طريق تكوين 
 ادلخاطر غَت ( القضاء على ذلك اجلزء من ادلخاطرة والذي يرجع إىل الطبيعة اخلاصة بالورقة،زلفظة جيدة التنويع

 والذي ال ؽلكن التخلص منو ) ادلخاطر ادلنتظمة( بينما يبقى اجلزء فقط الذي يرجع إىل ظروف السوق )ادلنتظمة
. عن طريق التنويع

، إذ يف حاالت كثَتة ؽلكن التنبؤ ) ادلخاطرة ادلنتظمة(وؽلكن اللجوء إىل طريقة أخرى للتحوط من ىذه ادلخاطرة 
بادلخاطر ادلنتظمة والتخطيط دلواجهتها ويلجأ الكثَتون إىل أسلوب التحوط باستعمال عقود ادلستقبليات دلواجهتها 

 . بالشكل ادلالئم
 

 :المتوسط و التباين (3
بعد التطرق إىل العائد و ادلخاطرة، سنتعرف على متوسط وتباين احملفظة ادلالية واللذان ػلددان انطالقا من 

. عائد و سلاطرة كل أصل
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 يف هناية الفًتة 1x يف بداية الفًتة و حتصل على 0xنعلم انو إذا قام عون اقتصادي باستثمار مبلغ ابتدائي قدره 
001فإن معدل العائد سيكون  /)( xxxR  .

 ىو عبارة عن متغَت عشوائي و ىذا نتيجة لالستثمار يف سوق تتسم عوائده 1xوكما جرت العادة فنحن نعترب أن 
 يف أعمالو فإنو ؽلكن  harry markowitzeهاري ماركوفيتش ادلستقبلية بالعشوائية، وكما أشار إليو 

: 1االعتماد على متوسط و تباين احملفظة لتقييم أدائها و ىناك مربران ذلذه الفرضية
  )تباين –  متوسط (عندما يكون توزيع العائد طبيعي، ألن التوزيع الطبيعي يتميز بالثنائية  -
 عندما تكون دالة منفعة ادلستثمر تربيعية ـ يف حالة ظلوذج فًتة واحدة ـ تكون ادلنفعة الًتبيعية للمستثمر  -

)(:  معرفة بالطريقة التالية1xالذي يهتم فقط بالثروة النهائية 
2

11 bxaxE  
.  عبارة عن ثوابت b و aأين 

ومنو . يتجلى من ىذه العبارة أن ادلستثمر يهتم فقط ببداية الفًتة و هنايتها أي يهتم فقط مبتوسط وتباين الثروة 
:   و حيث  uيكون لكل زلفظة معطاة عائد و تباين 

)( xx REuU       )( xx RVAR 
);(ويتم حتديد احملفظة بالثنائية  U 

: و بالرغم أننا نتعامل عادة مع ىذه الثنائية كأرقام معطاة إال أنو عمليا يتم حساهبما وىناك منهجُت لذلك
 استعمال بيانات تارؼلية خاصة باألصول ، حيث و انطالقا من ىذه البيانات التارؼلية ؽلكن أن يتم تقدير  -

. متوسط وتباين ىذا األصل
 . باستعمال االحتماالت ادلمكنة للمستقبل عن طريق ظلوذج ما و يتم حساهبما نظريا فقط -

 
 . الطريقة األوىل ىي األكثر استعماال و األقرب للواقع من حيث النتائج يف حالة عدم حدوث أي طارئ:مالحظة

 b (1) و aحساب متوسط و تباين محفظة مكونة من أصلين  3-1
 :  حبيث كانت البيانات التارؼلية اخلاصة هبما كما يليb و aلنفرض أن زلفظة مالية مكونة من أصلُت 

 

                                                 
1
 Jaksa Cvitanic and Fernando Zapatero "Introduction to the economics and mathematics of the 

financial markets" , The Mitt Press , Cambridge Massachusetts , London England , 2004, P . 154 

(1)  Simon Benninga and Benjamin Czaczkes, " Financial Modeling" ,Part 2 , second edition , 

Mit Press , 2000 , P . 06. 
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 b و  aبيانات تاريخية خاصة باألصلين  : 4جدول رقم 

 
 Financial Modeling .Simon Benninga and Benjamin Czaczkes .Part 2 . second edition . Mit المصدر

Press 2000 .P 06. 

. من الواضح أن متوسط عائد احملفظة ىو بالضبط مرجح متوسط عائدي األصلُت 
Expected portfolio return = E(Rp) = 0.5

 
E(Ra) + 0.5 E(Rb) 

  ىي النسبة  yفإذا وضعنا . وبصفة عامة يكون متوسط عائد احملفظة ىو مرجح عوائد األصول ادلكونة ذلا
:  يكون لدينا(a)ادلستثمرة يف األصل 

E(Rp) = y E(Ra) +(1-y) E(Rb) 

                                  : ويكون تباين احملفظة كما يلي

);()1(2)()1()()( 22 RbRaCovyyRbVaryRaVaryRpVar  
: و ؽلكن كتابتها بالصيغة التالية

)()()1(2)()1()()( ,

22222 bayybyayp ba   
 
:   متوسط وتباين محفظة في الحالة العامة3-2

 يتم i  أصل مايل ، لنفرض أن النسبة ادلستثمرة يف األصل Nيف احلالة العامة يكون لدينا زلفظة مكونة من  
: 1 ومنو ؽلكننا كتابة العمود ادلمثل ذلذه النسب كالتايل yi: تعريفها بـ

                                                 
1
 Simon Benninga and Benjamin Czaczkes, " Financial Modeling" , OP . cit , PP . 8-9 . 
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: ومنو ؽلكننا كتابة التايل  N

T yyy ;.......;; 21 
 يكون مرجح العوائد ادلتوقعة لألصول كما  ادلمثلة بالعمود yiو العائد ادلتوقع للمحفظة ادلكونة من النسب 
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RE ومنقولو بالطريقة التالية  :
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T RERERERE  ومنو ؽلكن كتابة العائد ادلتوقع للمحفظة كما يلي  :
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i RERiEyRpE
1
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: و يعطى تباين احملفظة كالتايل

 
 


N N

i

N

ij

iji RjRiCovyyRiVaryRpVar
1 1 1

2 ).;(2)()()( 

 : التنويع  (4
حتتوي سوق األوراق ادلالية على العديد من األصول ادلالية اليت تتفاوت من حيث العائد ودرجة ادلخاطرة  

وعادة ما تكون األصول ادلالية اليت ذلا عائد أكرب ىي اليت تكون فيها درجة ادلخاطرة كبَتة ألن العالقة بُت العائد 
و ادلخاطرة ىي عالقة طردية، غَت أن القرار االستثماري الرشيد يساعد على زيادة العائد دون زيادة شلاثلة يف درجة 

.  ادلخاطرة وذلك بأن تتضمن احملفظة االستثمارية أوراق مالية سلتلفة ادلخاطر كأساس لزيادة العائد
   من أىم طرق التحكم يف سلاطر احملافظ و تقليصها صلد التنويع ، أين يكون االستثمار موزع على شرػلة 

فلو يستثمر ادلستثمر يف أصول شركة مالية واحدة فسيتأثر بالعوامل ادلؤثرة يف ىذه "واسعة من األوراق ادلالية ، 
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الشركة و إفالس الشركة سيؤدي حتما إلفالسو ، أما تنويع األصول لشركات عديدة ، سيؤدي حتما إىل إضعاف 
  .1 "اإلفالس وتدنية سلاطر االستثمار كثَتا

      وهبذا يقصد بالتنويع قرار ادلستثمر اخلاص مبكونات احملفظة، فالتنويع اجليد يف تشكيلة احملفظة من شأنو 
ختفيض درجة ادلخاطرة اليت يتعرض ذلا عائد احملفظة دون أن يًتتب على ذلك تأثَت عكسي على حجم ذلك 

 . 2دالعائ
وللتنويع عدة طرق، أعلها تنويع جهة اإلصدار وتنويع تاريخ االستحقاق  فالتنويع يف جهة اإلصدار يقصد بو 

عدم توجيو مكونات احملفظة ضلو أصول مالية تصدرىا شركة واحدة وإظلا غلب توجيهها إىل عدة شركات  
أما تنويع تواريخ االستحقاق فيقصد بو تنويع استثمار سلصصات احملفظة يف أنواع سلتلفة من األوراق ادلالية 

طويلة وقصَتة األجل للتقليل من اخلسائر ، غَت أن االستثمار يف ىذه السندات يًتتب عليو تقلبات كثَتة يف 
العائد السنوي ادلتحصل عليو من تلك االستثمارات يف تلك األوراق، من جهة أخرى فإن االستثمار يف السندات 

طويلة األجل يساىم يف استقرار العائد ادلتولد عن تلك السندات إال أن أسعار ىذه األخَتة قيمتها السوقية 
 .تتعرض لتقلبات شديدة نتيجة لتقلبات أسعار الفائدة يف السوق

 
 :عوامل نجاح سياسة تنويع المحافظ اإلستثمارية( 4-1

شلا ال شك فيو أن ادلعيار األساسي للحكم على صلاح أو فشل سياسة تنويع  احملفظة ادلالية، يتمثل يف مدى 
إىل حدىا األدىن، مع  Weighted Riskحتقيق اذلدف الرئيسي ذلذه السياسة شلثال يف ختفيض سلاطرهتا ادلرجحة 

وذلك يتطلب من مدير احملفظة وعيا . يف الوقت نفسو  Weighted returnضمان حتقيق العائد ادلرجح منها 
كامال ألبعاد سياسة التنويع و الوقوف على متطلباهتا وزلدداهتا أيضا، وىذا يعٍت أن حرية ادلدير يف انتهاج سياسة 
التنويع ليست مطلقة نظرا للعقبات والقيود الكثَتة اليت قد تعًتض سبيلو يف ىذا اجملال شلا يفرض عليو أن يتوخى 
احلذر يف انتهاج ىذه السياسة إذ توجد حاالت قد تنقلب فيها ادلزايا ادلنتظرة من التنويع إىل عواقب وخيمة على 

:  ادلستثمر ويف ىذا السياق على مسَت احملفظة أن يراعي اعتبارات مهمة ىي
 

                                                 
1
 Christine Brentani , "portfolio management in practice" , Elsevier butterworth 

Heinemann , 2004 , p20 
2
  270مرجع سابق ص . ناظم محمد نوري الشمري و طاهر فاضل البياتي   
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: تنوع المخاطر االستثمارية.  أ
: و تصنف ادلخاطر إىل

تتميز باالنتظام و ؽلكن توقعها و بالتايل جتنبها ,  و ىي مرتبطة بظروف السوق:مخاطر سوقية           *. 
كما أهنا غَت , و يصعب التنبؤ هبا,  أسباهبا خارجة عن ظروف السوق ادلايل:مخاطر غير سوقية           *. 

 .و سياسة التنويع قد تنجح يف ختفيض النوع الثاين من ادلخاطر لكن ال تفيد يف جتنب النوع األول, منتظمة
: عدد أصول المحفظة. ب

 فكلما زاد عدد األصول ادلالية اليت تتشكل منها احملفظة كلما صلحت سياسة التنويع يف ختفيض سلاطرىا و 
، وىذه قاعدة منطقية دتتد جذورىا إىل قانون العينات العشوائية فكلما زاد عدد األصول ادلالية صحيحالعكس 

 لكن على صحيحادلشكلة للمحفظة تنخفض احتماالت تركز اخلسارة يف أصل معُت من ىذه األصول و العكس 
مسَت احملفظة أيضا ان يراعي وجود حدود معقولة لتعدد تشكيلة أصول احملفظة وذلك للمحافظة على جدوى 

  .سياسة التنويع ولضغط نفقات إدارهتا
 

: معامل اإلرتباط بين أصول المحفظة.  جـ
 إذ على نوع ،يعترب ىذا العامل من أىم العوامل و أكثرىا حسما يف صلاح أو فشل سياسة تنويع احملفظة

االرتباط القائم بُت عوائد أصول احملفظة و سلاطرىا من جهة وقوة أو ضعف معامل االرتباط من جهة أخرى 
. تتوقف فعالية سياسة التنويع

ومن حيث نوع االرتباط توجد أدوات استثمار ترتبط عوائدىا بعالقة ارتباط موجبة مبعٌت أن أي زيادة أو نقص يف 
 و بالتايل ( مثال يصاحبها زيادة أو نقص يف نفس االجتاه يف سعر A أصل معُت وليكن )عائدوبالتايل (السعر 

 كما ػلدث مثال بُت أسهم مؤسسات البناء و أسهم مؤسسات مواد البناء، لكن B أصل آخر مثل )عائد
و بالتايل (بادلقابل توجد أصول أخرى ترتبط عوائدىا بعالقة ارتباط سالبة مبعٌت أن أي زيادة أو نقص يف سعر 

. B مثال يًتتب عليها ولكن يف اجتاه معاكس يف السعر ألصل آخر وليكن مثال A أصل منها وليكن )عائد 
أما من ناحية قوة أو ضعف معامل االرتباط فهذه تتوقف على مدى االستجابة أو قوة العالقة القائمة بُت 

 حيث يكون معامل االرتباط 1- حيث يكون معامل االرتباط موجب دتاما و 1+األصلُت ة اليت تًتاوح بُت 
. سالبا دتاما

. و بالتايل على مسَت احملفظة أن يراعي لدى تنويعو أصول احملفظة نوع االرتباط وقوتو أيضا 
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. ففي حالة االرتباط السالب تزداد مزايا التنويع كلما زاد معامل االرتباط بُت عوائد األصول
بناءا عليو فإن رلرد .  بينما يف حالة االرتباط ادلوجب تزداد مزايا التنويع كلما قل معامل االرتباط بُت األصول 

 سيكون تنويعا )أي معامالت االرتباط بينها قوية وموجبة(تنويع أصول احملفظة من تشكيلة مًتابطة من األصول 
حياديا أو سلبيا ألن أسلوب التنويع يف ىذه احلالة ال ؼلرج عن عملية تكرار ألصل استثماري واحد ، ولكن 

. بتسميات سلتلفة
 ولذا لن تتحقق يف ىذه احلالة أىداف سياسة التنويع من ختفيض ادلخاطر غَت ادلنتظمة طادلا أن آثارىا  

ستصيب رتيع أصول احملفظة ومن نفس االجتاه، ىذا على عكس احلال عندما تتكون احملفظة من أصول غَت 
مًتابطة أو مرتبطة يف عالقة ارتباط سالبة ، ففي حالة كهذه سيكون التنويع إغلابيا و بالتايل حتقق سياسة التنويع 

ذتارىا يف ختفيض أو اختزال آثار ادلخاطرة غَتادلنتظمة للمحفظة ألن آثارىا  ستعم رتيع األصول ولكن يف 
. اجتاىات معاكسة

 إذا أمكن أي إذا كان بينهما B و عائد Aوبكلمات أخرى غلب أن ال يكون ىناك ارتباط موجب بُت عائد 
. معامل ارتباط فيجب أن يكون سالبا وقويا

 
:  مثال توضيحي

 :لتوضيح مبدأ التنويع للتقليل من ادلخاطرة نأخذ ادلثال التايل
: التوزيع اإلحتمايل للعائد يف كلّد منها كما يلي, 2, 1زلفظة استثمارية تتكون من سهمُت 

التوزيع االحتمالي للعائد  : 5الجدول رقم 

: حسب العالقة   E(A) وليكن A للسهم عائدضلسب 

iAi PEAE *)(  

15.0)1.0*5.0()2.0*5.0()( AE 

: حسب العالقة aولتكن   Aسلاطرة للسهم  ضلسب

 B من السهم  E(B) العائد  Aمن السهم E(A) العائد  Pاإلحتمال 

0.5 
0.5 

0.20 
0.10 

0.20 
0.10 
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  2))(( AEEp Aiia 

15.0)15.01.0(5.0)15.02.0(5.0 22 a 
)(15.0: وبنفس الطريقة  BE    05.0b 

 
: تصبح معادلة العائد ادلتوقع من احملفظة كما يلي, بعد تكوين زلفظة من السهمُت معاً 

 ipo EyiE * 
 الوزن النسيب لكل سهم يف احملفظة : yiحيث 

15.0)15.0*5.0()15.0*5.0( poE 
             

حملفظة بافًتاض معامل االرتباط اأما سلاطرة ,  بالتساوي2, 1ألن احملفظة تتكون من السهمُت % 50 تعٍت 0.5
: بُت عائدي السهمُت معدوم فتحدد بادلعادلة

)2,1(cov)()()2,1(cov)()()()( 2

2

2

1

2

22

2

11

* xKxKRKRKR  
             

 ألن معامل االرتباط معدوم 0=                       
05.0035.0)05.0*5.0()05.0*5.0( 22* R 

 %15قلت نسبة ادلخاطرة ب 
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: تسيير المحفظة المالية  : المبحث الثاني
ىناك عدة اعتبارات تؤثر على سلوك ادلستثمر يف اختاذ قراراتو االستثمارية ، مث إن احلالة االقتصادية ال تتميز 
بالسكون ، إذ ىناك دائما معطيات ومعلومات جديدة تلزم ادلستثمر رلاراهتا عن طريق سلتلف القرارات اليت 

 .يتخذىا جتاه زلفظتو ادلالية يف مرحلة تسيَتىا 
 

تسيير المحفظة : المطلب األول
تعريف   (أوال

تسيَت احملفظة ادلالية ىو سلتلف القرارات اليت يتخذىا مدير احملفظة اثناء فًتة االستثمار قصد تكييف عائد احملفظة 
مع ادلخاطر ادلتميزة بعدم الثبات ، ويتم ذلك عن طريق تغيَت مكونات احملفظة أو تغيَت أوزان ىذه ادلكونات من 

اجل احلفاظ على اذلدف من تكوين ىذه احملفظة، حيث يسعى من خالل ذلك إىل تعظيم العائد أو تدنية 
ادلخاطر حسب ما توفر لو من معلومات جديدة، وىذا لكي غلعل احملفظة مثلى حسب ظروف االستثمار 

. السائدة
فعند تكوين احملفظة يف بداية فًتة االستثمار تكون لدى ادلستثمر معلومات ختتلف عن تلك اليت تتوفر لو خالل 
فًتة االستثمار، وحبكم تعقد األسواق وصعوبة التحكم يف ادلتغَت االقتصادي تبقى ىذه ادلعلومات يف حالة تغَت 

.  مستمر شلا يستلزم تغيَت مكونات احملفظة حسب ادلستجدات
 السياسات و الطرق المعتمدة في إدارة المحفظة اإلستثمارية (ثانيا

: السياسات (1
:  (1)      ؽلكن التمييز بُت ثالث سياسات يف رلال إدارة احملفظة االستثمارية ىي

:  السياسة الهجومية. أ
ىذه السياسة يتوجو إليها ادلستثمر ادلضارب ألن ىدفو األساسي ىو حتقيق أقصى عائد، فهو يفضل عنصر 
الرحبية عن عنصر األمان ومنو فإن اىتمامو ينصب على األرباح الناجتة عن تقلبات أسعار األوراق ادلالية ادلشكلة 

للمحفظة ، ويطلق على ىذا النوع من احملافظـ زلافظ رأس ادلال ـ ، أما عن األدوات االستثمارية ادلناسبة ذلذا النوع 
.  من قيمة احملفظة% 90 إىل %80من احملافظ فهي األسهم العادية حيث تشكل حوايل 

                                                 

 81  ص1997 1 ـ دار المستقبل لمنشر و التوزيع ، عمان ، طمبادئ االستثمارطاهر حيدر حردان  ـ   (1)
 



 ماهيت و تسيير المحفظت الماليت: الفصل الثاني 

64 

 

: السياسة الدفاعية. ب
 يف ىذه السياسة ادلستثمر يكون جد متحفظ جتاه عنصر ادلخاطرة ، األمر الذي يدفعو إىل إعطاء األولوية 

ادلطلقة لعنصر األمان على حساب عنصر العائد ، لذا صلد ادلستثمر يف ىذه السياسة يركز على األدوات 
االستثمارية ذات الدخل الثابت ، ويطلق على ىذا النوع من احملافظ ـ زلفظة الدخل ـ  حيث تتكون قاعدهتا 

.  من رأس مال احملفظة% 80  إىل %60األساسية من السندات احلكومية واألسهم ادلمتازة بنسبة تًتاوح بُت 
الغرض منها تقليل اخلسائر يف زلفظة األوراق ادلالية بسبب تقلبات األسعار وكل ما يريده ىو االحتفاظ 
هبيكل زلفظتو كما كوهنا ألول مرة، غَت أنو يضطر للشراء أو البيع أو إعادة استثمار بعض األموال اليت كانت 

. مستثمرة يف سندات حل ميعاد استحقاقها
وقد يلجأ ادلستثمر إىل بيع أوراق مالية أخرى إذا أصبحت ال تتناسب مع أىدافو، فقد ػلدث أن تكون ىذه 

األوراق من الدرجة األوىل وساء ادلركز ادلايل للشركة ادلصدرة، وأصبحت ىذه األوراق من الدرجة الثانية، األمر 
 فإن ، فإنو مع تغَتات أسعار األوراق ادلالية،الذي ال يتناسب مع ظروف ادلستثمر اخلاصة فيقرر بيعها، وباختصار

بعضها اليت كانت جذابة يف األصل مل تعد كذلك والعكس يف ما يتعلق بأوراق مل تكن جذابة يف األصل 
. وأصبحت جذابة يف األصل من األوىل، وإلضافة الثانية حملفظتو

 
 :  السياسة المتوازنة. جـ

ن الذين يهدفون إىل حتقيق استقرار نسيب يف و   جتمع ىذه السياسة بُت السياستُت السابقتُت ويتبناىا  ادلستثمر
احملفظة، شلا يؤمن ذلم حتقيق عوائد معقولة مع مستويات معقولة من ادلخاطرة، وتكون القاعدة األساسية ذلذا النوع 

 إضافة إىل .من احملافظ تشكيلة متوازنة من األدوات االستثمارية قصَتة األجل اليت تتمتع بدرجة عالية من السيولة
األدوات االستثمارية طويلة األجل كاألسهم العادية وادلمتازة والسندات طويلة األجل، حيث تنتج مثل ىذه 

احملافظ للمستثمر فرصة لتحقيق أرباح رأمسالية كما تتيح لو انتهاج سياسة مرنة يف إحالل أصوذلا وفقا لتقلبات 
. أسعار األوراق ادلالية من جهة وأسعار الفائدة من جهة أخرى
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ويف ىذه احلالة يلجأ ادلستثمر إىل تكوين زلفظة مالية وقائية ، أي تتكون من مشتقات  : سياسة التحوط. د
 ادلخاطر الناجتة عن عدم ثبات أسعار العديد من العناصر ، كأسعار الفائدة و أسعار الصرف و ةمالية وذلك لقل

 1.أسعار األسهم ، كما قد يلجأ إىل التعامل هبا لغرض ادلضاربة 
وؽلكن للمستثمر أن يعتمد على اخليارات و على األسهم يف إدارة زلفظتو ادلالية وذلك من خالل االسًتاتيجيات 

 2:التالية
 

 : شراء خيار الشراء -
 يلجأ ادلستثمر إىل ىذا النوع و ذلك ألنو يتميز برفع مايل كبَت ، وؽلنح إمكانية االستفادة من ارتفاع األسعار ، 

وذلك أن شراء خيار ال يتطلب سوى دفع مكافأة دتثل نسبة صغَتة من سعر األصل ، شلا غلعل إمكانية التعرض 
للمخاطرة منخفضة ، كما يعترب شراء خيار شراء حال مالئما دلستثمر يتوقع ارتفاعا يف األسعار، لكنو ال ؽللك 
أمواال كافية لشراء األصل شلا يتيح لو الوقت الكايف للحصول على األموال الالزمة و يف نفس الوقت االستفادة 

. من االرتفاع ادلسجل يف األسعار ، إال أن األمر ىنا يتطلب احلذر الشديد والدقة الختيار ىذا اخليار 
وحىت يتمكن ادلستثمر أو ادلسئول عن إدارة احملفظة ادلالية من االستفادة من اخليار بشكل جيد ، ال بد عليو أن 

 .يسيطر على األرباح و اخلسائر النارتة عن الوضعية اليت يكون فيها اخليار 
ففي حالة اطلفاض قيمة اخليار نتيجة اطلفاض سعر األصل ، فالبد على ادلستثمر أن يقوم ببيع خيار الشراء ، أما 
يف حالة ارتفاع سعر األصل ، فعلى ادلستثمر أن يستفيد قدر ادلمكن من الوضعية ، وال يقوم ببيع اخليار أو ينفذه 

  .إال بعد التأكد من أن سعر األصل وصل إىل أعلى قيمة شلكنة لو 
:  بيع خيار شراء  -

أي أن ادلستثمر يلتزم بتسليم األصل و استالم سعر التنفيذ ، ويستعمل ىذا النوع من اخليار يف حال توقع 
ادلستثمر اطلفاض يف سعر األصل ، مع العلم بأن إمكانية اطلفاض قيمة األصل زلل العقد دتكن ادلستثمر من 

إعادة شراء خيار الشراء ، و بيع األصل ، أما إذا ارتفع سعر األصل فيمكنو إعادة شراء خيارات الشراء و بيع 
 .خيارات شراء جديدة بسعر تنفيذ مرتفع 

 :شراء خيار بيع  -
                                                 

287. زياد رمضان ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
   

2
 Mondher Belleleh , Yeves Simon: Option,Contrat à terme et gestion des risques, , 

Economica , Paris 2éme édition, 2003,p,215 
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 يستعمل ادلستثمر ىذا النوع من اخليارات إذا توقع اطلفاض يف سعر األصل ، أو إذا أراد التأمُت على احملفظة 
ادلالية ، أو حلماية بيع خيار الشراء ، وحىت يتمكن ادلستثمر من حتقيق ذلك البد عليو أن يعتمد يف اختيار سعر 

 .تنفيذ اخليار وكذا استحقاقو على التنبؤ األقرب للواقع فيما يتعلق بتغَت اجتاه سعر األصل 
: بيع خيار بيع - 

 يعتمد ادلستثمر على ىذا النوع من األدوات ادلالية إذا كان يرغب يف ارتفاع يف عائد زلفظتو ادلالية ، و بالتايل 
العمل على شراء األصل زلل العقد بسعر أقل أو يساوي سعر اليوم ، فإذا اطلفضت أسعار السوق يقوم بتنفيذ 
البيع و ؼلسر ، إال أنو يعوضها جزئيا من ادلكافأة احملصل عليها ، أما إذا ارتفعت األسعار فسيتم التخلي عن 

. اخليار ، و بالتايل يكون الربح ىنا عبارة عن مبلغ مكافأة بيع اخليار
 

: الطرق (2
:   ؽلكن للمستثمر إختيار إحدى الطرق التالية لتسيَت زلفظتو ادلالية

  :التسيير المباشر.أ
ىذا النوع يقوم بو مالك احملفظة، ويصبح معقدا إذا كان السوق متطورا ويتداول فيها العديد من األوراق ادلالية 

،ألنو يف ىذه احلالة يتطلب تسيَت احملفظة الوقت والوسائل الالزمة دلتابعة تطور األسعار والقيام بعمليات الشراء و 
. البيع وإصدار األوامر

:  التسيير بالوكالة. ب
  يف ىذا النوع من التسيَت يقوم ادلستثمر بتوكيل شخص وسيط للقيام بتسيَت احملفظة حلساب ادلالك، ىذا الوسيط 
يتمثل يف بنك معُت أو مسَت زلفظة ، ىذه الوكالة تكون يف شكل عقد ػلدد فيو بدقة رلال تطبيق التسيَت وحتديد 

 .مسؤوليات األفراد ادلتعاقدة ، وكذلك كيفية تسديد مستحقات ادلسَت
:  التسيير الجماعي. جـ
يتم ىذا التسيَت عن طريق ىيئات التوظيف اجلماعي لألوراق ادلالية، حيث أن التنوع الكبَت لشركات االستثمار   

ذات رأس مال متغَت والصناديق اجلماعية للتوظيف يسمح بتكوين زلافظ جيدة ذليئات التوظيف اجلماعي لألوراق 
. ادلالية واليت تتكيف مع حاجيات ادلستثمرين

 
 



 ماهيت و تسيير المحفظت الماليت: الفصل الثاني 

67 

 

  :التسيير باإلستشار.د
   ىو أن يقوم مالك احملفظة بطلب النصح من مستشار مايل  حيث يتم ذلك بناءا على الثقة بُت ادلستثمر 

 .ومستشاره وليس بإبرام عقد بُت الطرفُت
 :ثالثا العوامل و االعتبارات التي يجب مراعاتها عند إدارة األوراق المالية

:   العوامل 1
  :1ىناك العديد من العوامل اليت غلب اختاذىا عند إدارة احملفظة ادلالية ، أعلها

 :معدل الفائدة و سعر الورقة المالية. أ
وذلك مبتابعة األوراق ادلالية اجلديدة ,  إنّد عملية إدارة احملفظة تقوم على متابعة تطور العائد الذي حتققو الورقة

. اليت تطرح يف السوق ألول مرة،  ومقارنة العائد عليها بالعائد اخلاص بالورقة احملتفظ هبا يف احملفظة
 :مدى التقلبات في معدل الفائدة. ب

ولكن أيضا مبدى االستقرار يف معدل العائد و ,  يرتبط االستثمار يف الورقة ادلالية ليس فقط مبعدل العائد 
 . اجتاىات ىذا السعر يف األجلُت القصَت و الطويل أيضا

 :مدى التقلبات في سعر الورقة المالية ذاتها. جـ
فالزيادة ,  فكلما كان سعر الورقة ادلالية يزداد يف السوق بشكل تراكمي فإن ىذا أدعى إىل االحتفاظ هبا

 .الًتاكمية اليت تطرأ على القيمة السوقية للورقة تشجع ادلستثمرين على طلبها نظراً دلا حتققو من ربح رأمسايل
 :تأثير تآكل القوة الشرائية للنقود. د

لذا يزداد إقبال األفراد على االستثمار يف األصول العينية و , االحتفاظ بالنقود أمر غَت رشيد ,  يف حالة التضخم
 .خاصة تلك اليت ترفع قيمتها السوقية مع ازدياد قيمة األصول اليت سبق شراؤىا بأسعار منخفضة, االوراق ادلالية

: اإلعتبارات  2
 :ىناك اعتبارات كثَتة نأخذىا بعُت االعتبار عند إدارة احملفظة ادلالية ، أعلها 

حيث تتدخل اعتبارات التوقيت يف قرار االحتفاظ بالورقة ادلالية يف  : اإلعتبارات الزمانية و المكانية. أ
احملفظة أو التخلص منها، وكمثال على ذلك توقيت استحقاق سداد الورقة ادلالية، أما اعتبارات ادلكان، 

. فتتعلق بادلخاطر اليت قد يتعرض ذلا االستثمار يف مكان معُت

                                                 
1
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 : مستوى جودة الورقة المالية. ب
حيث يتم تصنيف األوراق ادلالية و ترتيباهتا بناءا على نتائج , و يتم ذلك من خالل حتليل البيانات ادلتوافرة عنها

 .التحليل الذي مت
 

 : السياسات المالية و النقدية للدولة. جـ
كسياسة التوسع يف اإلصدار النقدي، ويف اإلنفاق احلكومي اجلاري واالستثماري، وسياسات االنكماش وتعقيم 

 .الكتلة النقدية، وتأثَت ذلك على اجتاىات أسعار األسهم و فوائد عوائد األسهم
 :عمليات معالجة األخطار. د

تتأثر عمليات االستثمار وقرارات البيع و الشراء لألوراق ادلالية ادلتداولة بكم ونوع ادلخاطر اليت تواجهها من حيث 
 (1):  اآليت

. عمليات حتليل و حتديد األخطار. أ
. عمليات توزيع اخلطر  وحتديد مصادر التعامل معو و نشر رلاالتو. ب
. عمليات توزيع اخلطر وحتديد مصادر التعامل معو و نشر رلاالتو. جـ
. عمليات تنويع األخطار، وعدم تركيزىا يف إطار سياسة تثبيت اخلطر. د
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 :و استراتيجيات التسيير   السياسة االستثمارية: المطلب الثاني 
 

: السياسة االستثمارية : أوال 
 وضع بيان السياسة االستثمارية  -1

يعترب بيان السياسة االستثمارية مبثابة اخلطة اليت ستقود كل قرارات ادلستثمر الالحقة مبا فيها قرارات ختصيص 
ادلوجودات ، حيث يعتمد قرار ختصيص ادلوجودات بشكل أساسي على بيان السياسة االستثمارية الذي غلب أن 
يتضمن أىداف ادلستثمر و زلدداتو و دليل االستثمار اخلاص بو فالسياسة االستثمارية ىي خارطة الطريق وفيها 

 .  1و أىدافو االستثمارية و زلدداتو- ادلالئمة–ػلدد ادلستثمر نوع ادلخاطر ادلستعد ليتحملها 
إن كل القرارات االستثمارية غلب أن تعتمد على ىذه السياسة لذا فمن ادلهم التأكد من مدى مالئمة ىذه 

السياسة للمستثمر و أهنا تعكس دتاما احتياجاتو و ظروفو االستثمارية ، و ألن احتياجات ادلستثمر تتغَت عرب 
. الزمن فإن بيان السياسة غلب أن يتم مراجعتو دوريا و حتديثو تبعا لذلك 

وغلب أن ال يتبادر إىل الذىن عند احلديث عن بيان السياسة االستثمارية و خطة االستثمار و األىداف 
فالتخطيط ادلايل . االستثمارية و احملددات  أن ادلعٍت هبذا ادلوضوع ىو ادلؤسسات الكبَتة وليس ادلستثمر العادي 

. غلب أن يقوم بو رتيع ادلستثمرين أفرادا و مؤسسات و بغض النظر عن حجم األموال ادلستثمرة 
 بإيضاح لعمليات االستثمار و ؼلفض من يدورغم أهنا ال دتثل ضمان لنجاح االستثمار إال أن بيان السياسة يز

 :احتمالية اخلطأ و عدم ادلالئمة يف القرارات و ىناك عدة أسباب تدعو لوضع بيان السياسة االستثمارية وىي 
 :تحديد االهداف  - 

إن بيان السياسة االستثمارية يساعد ادلستثمر يف وضع أىداف واقعية بعد احلصول على ادلعرفة الالزمة حول 
األسواق ادلالية و سلاطر االستثمار ، فعند سؤال أي شخص عن أىدافو االستثمارية فإن اجلواب يكون عادة ىو 

األوىل أنو غَت مالئم للمستثمر و الثاين انو مفتوح جدا : إن ىذا اذلدف لو عقبتان . كسب الكثَت من ادلال 
حبيث انو ال ؽلكنو أن يكون زلدد لالستثمار أو خطة زمنية فهذا اذلدف يناسب يف حالة الرىان و ليس االستثمار 

. يف األصول ادلالية على ادلدى الطويل 

                                                 
1
ص . 2003.دار وائل لمنشر .. بناء المحافظ االستثمارية و ادارة االستثمار بين العوائد و المخاطر  عبد الرؤوف ربابعة 

 :15 
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وعليو فبيان السياسة االستثمارية يساعد ادلستثمر يف حتديد أىداف واقعية و جتعلو مدرك أكثر للمخاطر و كلفة 
 .االستثمار و القيمة السوقية لألصول 

 : فهم السوق- 
يساعد بيان السياسة االستثمارية على فهم السوق بشكل أفضل، فعند القيام بتحديد األىداف الواقعية و 

ادلمارسة الفعلية لعملية ربط العوائد بادلخاطر فإن ادلستثمر يتمكن من حتسُت مستوى إدراكو لطبيعة األسواق 
فعلى سبيل ادلثال ىبط مؤشر . االستثمارية و يصبح أكثر تقبال حلقيقة التذبذب الذي قد يواجو األسواق ادلالية 

 . يف يوم واحد % 20 أكثر من 1987داو جونز يف أكتوبر 
: فهم احتياجات المستثمر - 

ومن األسباب ادلهمة لكتابة بيان السياسة ىي مساعدة ادلستثمر على حاجاتو و أىدافو و زلدداتو االستثمارية ، 
ولكن ما إن - ألنو يعتقد أنو يفهم احتياجاتو الذاتية بشكل جيد–وقد تبدو ىذه النقطة للمستثمر غَت مهمة 

يبدأ بتحليل وضعو حتليال علميا و وا قعيا فإنو سيكتشف أن فهمو الحتياجاتو الذاتية قد حتسن و أصبح أكثر 
وضوحا من قبل و أن ىذا الفهم كان ينقصو اإلدلام ببعض احلقائق البسيطة اليت قد تكون غائبة عن ذىن ادلستثمر 

. يف بعض األحيان 
إضافة إىل ذلك فإن ادلستثمر حول األسواق ادلالية و سلاطر االستثمار و ىذه اخللفية تساعده يف جتنب القرارات 

.  االستثمارية غَت ادلالئمة و تزيد من احتمالية حتقيقو ألىدافو ادلالية احملددة و القابلة للقياس 
. وخالصة القول ىو أن بيان السياسة االستثمارية يعترب أساس مسؤولية ادلستثمر 

 : معيار األداء- 
إن بيان السياسة االستثمارية يوفر معيار للحكم على أداء مدير احملفظة ، وال ؽلكن احلكم على األداء دون معيار 
ىديف ، و يوفر بيان السياسة ادلعيار اذلديف ادلطلوب ، وغلب أن يقارن أداء احملفظة مع دليل زلدد يف بيان السياسة 

و ليس مع إرتايل أداء احملفظة ، فعلى سبيل ادلثال إذا كان ادلستثمر قليل التحمل للمخاطرة فإن العائد الذي 
حتققو زلفظتو غلب أن ال يعترب سيئا جملرد انو أقل من مؤشر السوق الذي ػلتوي على عدد كبَت من األسهم اليت 

. حتمل درجة من ادلخاطر 
 و benchmark  أو معيار للمخاطرة وسلاطر الـ benchmark portfolioفبيان السياسة يتضمن زلفظة مرجعية 

 .األصول اليت ػلتويها غلب أن تكون متوافقة مع ادلخاطر اليت يفضل العميل حتملها 
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:  دراسة السوق و االتجاهات المستقبلية  -2
يف اخلطوة الثانية من عملية إدارة احملفظة ادلالية على ادلستثمر أن يدرس الظروف ادلالية و االقتصادية احلالية و 

-  كما ىي زلددة يف بيان السياسة االستثمارية –ومن خالل احتياجات ادلستثمر . االجتاىات ادلستقبلية 
وتوقعات السوق ، يتم حتديد إسًتاتيجية االستثمار ، وحيث أن االقتصاد ديناميكي يتأثر بالظروف الصناعية و 

السياسية ادلختلفة و التغَت يف الظروف االجتماعية و الدؽلغرافية فإن احملفظة تتطلب متابعة مستمرة  و حتديث 
. يعكس التغَتات يف توقعات السوق ادلايل و ىو ما يعرف بعمليات التقييم و التنبؤ يف االجتاىات االقتصادية 

 :  تكوين المحفظة -3
اخلطوة الثالثة تكون بتشكيل احملفظة ، وباستخدام بيان السياسة االستثمارية للمستثمر و تنبؤات السوق ادلايل 

كمدخالت يتم تطبيق إسًتاتيجية االستثمار وحتديد كيف يتم ختصيص األموال ادلتوفرة بُت فئات األصول ادلالية 
ادلختلفة لبناء احملفظة اليت تقلل ادلخاطر وبنفس الوقت حتقق االحتياجات احملددة يف بيان السياسة االستثمارية  

ادلستثمر ػلتاج لفهم االختالفات و التباينات بُت سلتلف االستثمارات ألجل بناء تنويع خاص باحملفظة ادلالية عند 
بنائها مبا غلعلو ػلقق ىدفو ادلسطر وراء االستثمار يف ىذه احملفظة فيقوم بشراء رلموعة من األصول متباينة الدخل 

 .1و ادلخاطر 
" تنويع االستثمار : اختيار احملفظة  " 1959و كتابو ادلصدر سنة " اختيار احملفظة  " 1952يف مقالتو ادلنشورة سنة 

العائـــــــــــــد : أشار ىاري ماركوفيتش إىل أن اختيار ادلستثمر للمحفظة ؽلكن تلخيصو يف عملية ادلوازنة بُت عنصرين 
 2.ادلخاطرة اخلاصُت باحملفظة ادلراد تشكيلها – 

 : المتابعة وتقييم األداء -4
اخلطوة الرابعة تتمثل يف ادلتابعة ادلستمرة الحتياجات ادلستثمر وظروف السوق وعند احلاجة حتديث بيان السياسة 
االستثمارية واعتمادا على كل ذلك يتم تعديل إسًتاتيجية االستثمار ، أن من مكونات مراقبة احملفظة ىو تقييم 

 .األداء و مقارنة النتائج بالتوقعات و ادلتطلبات احملددة يف السياسة االستثمارية
: استراتيجيات إدارة المحفظة : ثانيا 

لقد بينت بعض الدراسات أن إدارة احملفظة ال تتطلب الًتكيز على اختيار مكونات احملفظة من األوراق ادلالية 
لتحقيق عوائد استثمار متنوعة بل ؽلكن عمل ذلك من خالل قرارات ختصيص ادلوارد فعلى سبيل ادلثال ؽلكن 

                                                 
1
 Reilley & Brown ,  Investment Analysis And Portfolio Management ,7

th
 edition , p 68 

2
Hagin , Investment Management - Portfolio Diversification, Risk and Timing , wiley finance ,  (, 

2004)  p 103 
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تقسيم األموال ادلعدة لالستثمار بُت مؤشرين أحدعلا لألسهم و اآلخر للسندات ومن مث البدء مبناقلة األموال بُت 
ادلؤشرين اعتمادا على توقعات ادلستثمر بالنسبة لألداء ادلستقبلي للسوق خالل الدورة القادمة ، وتعرف ىذه 

 ، ويعتمد صلاح ىذه اإلسًتاتيجية على التوقع الصحيح لتحركات  Tactical Asset Allocation: اإلسًتاتيجية بـ
. السوق ككل بدال من احلاجة إىل توقع اجتاىات األسعار بالنسبة إىل الشركات كل على حدى 

 حتاول حتديد خسائر االستثمار من خالل مناقلة  Insured Asset Allocationوبشكل مشابو فإن إسًتاتيجية 
. 1األموال ادلعدة لالستثمار بُت األسهم و السندات اخلالية من ادلخاطر اعتمادا على التغَت يف ظروف السوق

: اإلدارة الساكنة و اإلدارة المتحركة : أوال 
اإلدارة الساكنة و اإلدارة ادلتحركة ، ودتثل اإلدارة : ؽلكن تقسيم االسًتاتيجيات اليت تدار هبا احملافظ على قسمُت 

الساكنة حملفظة األسهم اسًتاتيجيو الشراء و االحتفاظ طويل ادلدى ، وعادة ما يتم زلاولة رلاراة مؤشر أسهم معُت 
حيث يتم شراء األسهم ادلكونة ذلذا ادلؤشر و االحتفاظ هبا لفًتة طويلة لتحقيق نفس عائد ادلؤشر ، وألن اذلدف 

 وغلب االنتباه عند استخدام  indexingيكون يف ىذه احلالة حتقيق نفس عائد ادلؤشر فإنو يطلق على ذلك تعبَت 
ىذه اإلسًتاتيجية إىل أن رلاراة ادلؤشر تتطلب إعادة االستثمار لألرباح ادلوزعة وكذلك إضافة أو إخراج األسهم 

. اليت يتم إضافتها أو إخراجها من ادلؤشر 
إن اذلدف من تكوين زلفظة مؤشر ليس التغلب على ىذا ادلؤشر و إظلا رلاراتو من حيث العائد ، لذا فإن احلكم 

 .على أداء ىذه احملفظة  يعتمد على مدى قرب أو بعد عائد احملفظة عن عائد ادلؤشر
أما بالنسبة لإلدارة النشطة للمحفظة فإن ىدفها ىو التغلب على أداء السوق ادلمثل مبؤشر معُت  ، لذا فإن من 

يدير زلفظة أسهم هبذه اإلسًتاتيجية يلجأ باستمرار إىل تغيَت مكونات احملفظة لتحقيق عائد أعلى من العوائد اليت 
. حتققها زلفظة السوق ككل 

إن اختيار أحد اإلسًتاتيجيتُت يعتمد على طبيعة السوق وطبيعة ادلستثمر ومدى إؽلانو بكفاءة تسعَت األسهم 
فإنو ليس ىناك حاجة إلتباع - من وجهة نظر ادلستثمر– بالسوق ، فإذا كانت األسهم مسعرة بطريقة عادلة 

، أما إذا ... اسًتاتيجيو اإلدارة النشطة وما يًتتب عليها من تكاليف إضافية  تتمثل يف عموالت البيع و الشراء 
كان اعتقاد ادلستثمر أن األسهم ليست مسعرة بقيمتها احلقيقية و أن بإمكانو من خالل البحث ادلستمر و 

التحليل دلعلومات السوق شراء أسهم بقيمة اقل من قيمتها احلقيقية وبيعها عندما ترتفع أسعارىا يف السوق فأنو 
                                                 

 1
 
1
جوان . مذكرة ماجستير ، مالية ونقود ، جامعة الجزائر  . "تكوين المحافظ االستثمارية وسياساتها.  "حوشين ابتسام  
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سيتبع إدارة اإلسًتاتيجية النشطة ، وىنا فعليو أن ػلقق عائد اكرب من العائد احملقق يف السوق ككل و العموالت 
 .اليت يتكبدىا نتيجة انتهاجو ىذه السياسة 

 
: أساليب إستراتيجية اإلدارة الساكنة  -1

ؽلكن من خالل إتباع إسًتاتيجية اإلدارة الساكنة إتباع عدة طرق و أساليب يف تنفيذ ىذه اإلسًتاتيجية ، وىي 
: كما يلي 

  : Full Replicationأسلوب المحاكاة الكاملة  -1-1
ويف إطار ىذا األسلوب فإن ادلستثمر يشكل زلفظة مشاهبة دتاما دلؤشر األسعار ، أي انو يتم شراء نفس األسهم 
ادلكونة للمؤشر بنفس النسب اليت يعتمدىا ادلؤشر أيضا ، ومن اجلدير بالذكر ان إتباع ىذا األسلوب يتطلب من 

ادلستثمر إعادة استثمار األرباح ادلوزعة على استثماراتو يف نفس مكونات احملفظة مع االحتفاظ بنفس نسب 
االستثمار ، كما يتطلب منو متابعة أي تغَت يف مكونات ادلؤشر وذلك ليقوم بعكس ىذا التغَت على مكونات 

. زلفظتو 
: ويعاين ىذا األسلوب يف تنفيذ إسًتاتيجية اإلدارة الساكنة من عيبُت جوىريُت علا 

نفس عدد الشركات اليت تدخل –أن ادلستثمر يكون حباجة إىل االستثمار يف عدد كبَت من األوراق ادلالية  -
- . يف عينة ادلؤشر 

إن إعادة استثمار األرباح ادلوزعة قد ال تكون شلكنة بدقة كما ان ىناك عموالت إضافية على إعادة  -
 .االستثمار 

  : Sampling: أسلوب المعاينة  -1-2
نظرا للعيوب اليت تكتنف أسلوب احملاكاة الكاملة فإن بعض ادلستثمرين قد يفضلون إتباع أسلوب العينة يف 
زلاكاة ادلؤشر وذلك اعتمادا على ادلبادئ اإلحصائية اليت تقر ىذا األسلوب وتقول بإمكانية االعتماد على 

نتائجهومن ىنا فإن ادلستثمر يقوم باختيار عينتو من األسهم ادلمثلة يف ادلؤشر و بالطبع فإن ادلستثمر يف ىذه 
. احلالة ال يتوقع أن تكون عوائد زلفظتو مطابقة دتاما لعائد ادلؤشر 

: أسلوب االنتقاء  -1-3
ووفقا ذلذا األسلوب فإن ادلستثمر يقوم باختيار رلموعة من االستثمارات اإلسًتاتيجية ليتم شراؤىا و 

االحتفاظ هبا لفًتة طويلة معتمدا على ما توفره ىذه االستثمارات من أرباح موزعة وارتفاع يف قيمتها السوقية 
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، ويف ىذه احلالة فإن ادلستثمر يستهدف عائدا معقوال  يتناسب مع حجم ادلخاطر الذي يتحملو نتيجة 
ويقع ضمن ىذا األسلوب االستثمار يف صندوق لالستثمار ادلشًتك يكون . احتفاظو هبذه االستثمارات 

. مبواصفات معينة معلومة للمستثمر وتتناسب مع أىدافو واحتياجاتو االستثمارية 
:  أساليب إستراتيجية اإلدارة النشطة  -2

إن ىدف اإلدارة النشطة حملفظة األسهم ىو كسب عائد اكرب من عائد السوق مضافا إليو أي عموالت 
و ؽلكن االعتماد على ىذه اإلسًتاتيجية . إضافية ، لذا فمن الطبيعي أن تكون ادلخاطر أكرب يف ىذه احلالة 

باالعتماد على التحليل األساسي و الفٍت لألسهم وفقا لألساليب التالية  
 

  : Time The Market:أسلوب توقيت السوق  -2-1
ووفقا ذلذا األسلوب فإن ادلستثمر يقوم بنقل استثماراتو بُت األسهم و السندات و األذونات وفق تنبؤاتو 

. ادلستقبلية للسوق 
: األسلوب اإلقطاعي  -2-2

كاالستثمار يف - صناعية ، خدمية أو مالية–وىنا يقوم ادلستثمر بنقل األموال بُت سلتلف قطاعات األسهم 
 .أسهم العقارات مث االنتقال إىل أسهم النقل وىكذا حسب توقعات ادلستثمر للسوق

  : Stock Pickingأسلوب البحث عن األسهم  -2-3
ويقوم ادلستثمر وفق ىذا األسلوب بالبحث عن أي أسهم مسعرة بأقل من قيمتها العادلة وذلك لتحقيق 

. أسلوب الشراء بالسعر القليل و البيع على السعر األعلى 
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 : خالصة الفصل 
   تعترب احملفظة ادلالية من أىم طرق االستثمار احلديث ، وتتشكل ىذه األخَتة عن طريق توجيو مبلغ مايل معُت 
لشراء تشكيلة من األوراق ادلالية ادلطروحة و ادلتداولة يف سوق األوراق ادلالية ، حبيث يكون اختيار ىذه األوراق 

. خاضعا ذلدف ادلستثمر سواء فيما تعلق بادلخاطرة النارتة عن ىذا االستثمار أو العائد الالزم احلصول عليو 
وذلذا أصبح تسيَت احملافظ مهما جدا ، فهو يهتم بتكوينها وحتديثها حسب احلاجة وحسب ما يفرضو السوق من 

متغَتات ومعطيات جديدة ، ويفرض تسيَت احملفظة تغيَت بعض مكوناهتا فقد يرفع من نسبة أوراق مالية معينة 
وؼلفض نسبة أخرى ، وقد يدخل أوراقا مالية جديدة يف تشكيلة زلفظتو وقد ؼلرج أخرى منها ، ويعتمد التسيَت 

.  على سياسات واسًتاتيجيات عدة لكل منها خصائصها شلا يعطي للمسَت رلاال واسعا أثناء تسيَته للمحفظة 



 

 

 الفصل الثالث
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 :تمهيــــــــــــــــد 
 ائدــــالع مهمُت علا عنصرين على االستثمارية ادلشاريع تقييم عمليو على السليم االستثماري القرار يتوقف

 احمليطة للمخاطر ادلنتظمة مقياًسا قدم أنو حيث الرأمسالية األصول تسعَت ظلوذج بو يهتم ما وىذا وادلخاطر،
 عن يعوضو حىت االقًتاح االستثماري ػلققو أن ينبغي الذي العائد من األدىن باحلد ادلستثمر يزود كما باألصول،

 بُت للجمع الرأمسالية األصول تسعَت فكره ظلوذج ظهرت ىنا ومن .االستثمار بتنويع ذبنبها ؽلكن ال اليت ادلخاطر
 ضوء يف استثماراتو مكونات بتعديل ادلستثمر شلا يلزم واحد وقت يف ادلطلوب العائد ومعدل ادلنتظمة ادلخاطر

 من سالبو أو موجبو بكميات االحتفاظ طريق عن السوق وذلك زلفظو على اعتماًدا وادلخاطر العائد متطلبات
  .ادلخاطر من اخلالية االستثمارات

وعليو سوف نتطرق يف ىذا الفصل إيل مبحثُت ، حيث سنتناول يف ادلبحث األول ظلوذج تسعَت األصــــــول 
ادلــــــــالية، انطالقا من نبذة تارؼلية عنو إىل سلتلف الفرضيات اليت يقوم عليها ، مث مربىنتو الرياضية وشرح سلتلف 

. مكوناتو 
مبحث ثاين حيث سنتطرق إىل نظرية احملفظة ادلالية وذلك بإلقاء الضوء اإلطار النظري مث نتناول احملفظة ادلثلى 

وطرق قياس أدائها   
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 The Capital Asset Pricing Model نموذج تسعير أصل رأس المال:المبحث األول
 :  تقديم النموذج: المطلب األول 
 والذي طور يف بداية Capital Asset Pricing Model  ، CAPMظلوذج تسعَت األصول ادلالية يعترب 

الستينيات يف نظرية احملفظة والعديد من النظريات ادلالية ، يعترب من أكثر النماذج استعماال وتقديرا للمخاطر 
 أيضاوىو – عالقة ربط بُت العائد و ادلخاطرة – الحتساب العائد ادلطلوب ألصل معُت وىذا لبساطة مبدأ عملو 

 1  نوضحها من خالل األعمال التالية  ادلاليةاألسواقيعطينا صورة عن عمل 
 بنشر مقاالت john lintner  1965 ، و جون لينتنر william sharp  1964قام كل من ويليام شارب  -

تتعلق بتسعَت األصول ادلالية و فقا للمخاطرة ادلتعلقة باإلستثمار يف ىذا األصل ، ومن خالل عملهما 
ادلشًتك حاوال وضع نظرية لإلجابة عن السؤال احملوري الذي يطرح حول اإلستثمار يف األصول ادلالية ، 

ما ىي العالقة اليت تربط العائد ادلطلوب من استثمار معُت استنادا إىل درجة ادلخاطرة ادلًتتبة : أال و ىو 
عن ىذا االستثمار ، وكيف نستطيع ربديد حجم ىذه ادلخاطر وقياسها ؟ و ذبدر االشارة ىنا اىل أن 
ادلخاطر االكثر تأثَتا ىي ادلخاطر ادلرتبطة بالسوق الن تلك ادلرتبطة باالصل ؽلكن القضاء عليها عن 

طريق التنويع  
إن ادلخاطر ادلتعلقة بالسهم ؽلكن ذبنبها عن طريق التنويع شلا :" يف مقالتو sharp  شاربأشارو قد  -

" يؤدي اىل جعل ادلخاطرة الكلية اخلاصة جبميع األصول تكون اقل ما ؽلكن و ال تؤثر كثَتا يف السعر 
 capital assetو قد سبكنا من ذبسيد ىذه العالقة من خالل ما يعرف بنموذج تسعَت االصول ادلالية  -

pricing model (CAPM) 1990 و ربصال على جائزة نوبل سنة  
، بقي ىذا االخَت واسع االستعمال ، كاستعمالو يف تقدير _من ظهور ىذا النموذج  وبعد أربعة عقود من الزمن 

تكلفة رأس مال ادلنشآت و تقييم اداء تسيَت احملافظ ادلالية و يستعمل أيضا بكثرة يف حساب العائد ادلطلوب من 
كل أصل نسبة للمخاطرة ، وىو الغاية االوىل إلغلاد ىذا النموذج  

 harryىاري ماركوفيتش : و قد بٍت ىذا النموذج استنادا اىل مبادئ اختيار وبناء احملافظ ادلالية لـ  -
markwitz 1959 حيث أن ادلستثمرين عند اختيارىم للمحافظ ادلالية يهتمون فقط بالعائد و ، 
 دبعٌت إما البحث عن أعلى عائد عند اضلراف معُت أو البحث عن أدىن mean-varianceاالضلراف 

اضلراف عند أعلى عائد  
                                                 

1
 Christine Brentani , op,cit , p26  
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 .يعترب حجر األساس يف االقتصاد ادلايل احلديث (CAPM) أصل رأس ادلال إن ظلوذج تسعَت -
 النموذج تنبؤات دقيقة حول العالقة اليت غلب أن نالحظها بُت سلاطر األصل وعائداتو يقدم لنا ىذا

 : 1 علا وىذه العالقة تقدم وظيفتُت ىامتُت. ادلتوقعة
: األولى-

دلعدل العوائد لتقييم االستثمارات ادلمكنة، مثالً عند ربليل  (Benchmark)  أهنا تقدم عالمة اإلسناد -
 "العادلة"من العوائد  ادلالية ردبا هنتم بالعوائد ادلتوقعة اليت نتنبأ هبا للسهم إن كانت أكثر أو اقل األوراق

 .بوجود ادلخاطر
ظلوذج تسعَت األصول ادلالية ىو مقياس جيد للمخاطرة وىو بالتايل يشرح ويفسر تباين عوائد األصول كما أن 

 ادلالية و احملافظ حسب تباين 
: الثانية-

حول العوائد ادلتوقعة لألصول اليت مل  educated guess إىل زبمُت علمي  يساعدنا النموذج يف التوصل -
 بعد يف السوق، مثالً كيف نضع السعر لعرض أسهم عمومية أولية؟ كيف ؽلكن دلشروع يتم تداوذلا

 الشركة؟ استثماري كبَت وجديد أن يؤثر يف العائدات اليت يريدىا ادلستثمر من أسهم
 فانو tests  empirical   ال يتضمن بشكل كامل االختبارات العملية CAPM بالرغم من أن النموذج

اليت يتميز هبا تكفي للتطبيقات  يستخدم على نطاق واسع بسبب التسعَتات اليت يقدمها والن الدقة
 .اذلامة

ادلتعلقة بالتوازن يف العائدات ادلتوقعة لألصول      أن ظلوذج تسعَت راس ادلال ىو رلموعة من التنبؤات
مث تطور بعد . 1952دعائم وأسس إدارة احملفظة احلديثة يف سنة  قام ىاري ماركوفيتش بإرساء. اخلطرة

 .من خالل مقاالت وليم شارب وجون لينتنز وجان موسُت CAPM ظلوذج ذلك باثٍت عشرة سنة
 2 :اإلفتراضات الخاصة بنموذج تسعير األصول المالية

 :تتمثل االفًتاضات اليت يقوم عليها ظلوذج تسعَت األصول ادلالية فيما يلي 
  يعتمد ادلشروع يف سبويل أعمالو على األموال اخلاصة ، أي افًتاض عدم جلوء ادلشروع اىل  االقًتاض يف

سبويل أعمالو  

                                                 
1
  John H. Cochrane - Asset Pricing - 1st Ed., 2001 (Princeton University Press) , p 355 

2
  Christine Brentani ,op,cit, p 27 
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  يركز مجيع ادلستثمرين على فًتة واحدة عادة ما تكون سنة مالية ، وأهنم يهدفون إىل ربقيق أقصى منفعة
خالل ىذه الفًتة عن طريق اختيار أحسن زلفظة و ذلك على ضوء العائد و ادلخاطر اخلاصة باحملافظ 

 البديلة ادلتاحة 
  ؽلكن جلميع ادلستثمرين اإلقًتاض أو اإلقراض و دبعدل سعر الفائدة اخلايل من ادلخاطرة ألي كمية من

 االموال ، كما ال توجد أي قيود على البيع على ادلكشوف 
  ذبانس توقعات ادلستثمرين وىو ما ؽلكن افًتاض ربقيقو يف ظل توافر كافة ادلعلومات اخلاصة باإليرادات

 ادلتوقعة لكل ورقة وتباينها ، وكذلك تغايرات إيرادات ىذه األوراق مع إيرادات السوق 
  ؽلكن تقسيم األصول اىل قيم متناىية الصغر ، أي أن قيمة كل سهم يف متناول اجلميع، حبيث ؽلكن بيع

 وشراء السهم بسهولة تامة وفقا للسعر اجلاري و ادلتعامل بو يف السوق 
  انعدام تكاليف البيع و الشراء مع افًتاض عدم وجود ضرائب 

ال تؤثر قرارات أي مستثمر على سعر السوق ، فجميع ادلستثمرين يتعاملون مع السعر على أساس أنو  -
  price takerمن معطيات السوق دون إمكانية التأثَت فيو 

  يتمتع السوق بكفاءة أي توفر كافة ادلعلومات ىذا باإلظافة اىل وجود السوق الكامل الذي يتوفر فيو قدر
 كبَت من ادلتعاملُت

  ادلستثمر يكره ادلخاطرة 
 العائد ادلوزع من طرف ادلؤسسة يتبع التوزيع الطبيعي  -

ىذه . النتائج حققنا ذلك نستطيع إضافة تعقيدات أخرى إىل البيئة ادلفًتضة خطوة لنرى كيفية تعديل إذا
 .العملية تتيح لنا اشتقاق ظلوذج مفهوم وواقعي بشكل معقول

 CAPM ملخص لالفًتاضات ادلبسطة اليت توصل إىل النسخة األساسية من النموذج فيما يلي
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 :  تقديم النموذج
   ىدف الشخص من تكوين احملفظة ادلالية ىو

   )(WiUiMaxE 
                                                             

j

rdiDjXijW .1 

: حبيث 
 Xij :  نسبة ادلؤسسةj ادلملوكة من طرف ادلستثمر i . 

Dj :  العائد اإلمجايل ادلوزع من طرف ادلؤسسةj . 
di :    مبلغ ادلديونية للشخصi . 

 Rfr 1  
Rf .  معدل الفائدة  

ومنو ؽلكن التعبَت عن ىدف الشخص بالربنامج التايل  






















j

j

WidiVjXij

cs

rdiDjXijMaxEUi

 

: حبيث 
 Vj :  القيمة السوقية للمؤسسةj يف الفًتة t=0  .

Wi :  ثروة ادلستثمر يف الفًتةt=0 . 
 

 :   Lagrangeحلل ىذا الربنامج ، نستعمل معامل الغرانج 
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: العالقة االخَتة تعرب عن ادلعدل احلدي لإلحالل
تغَت ادلنفعة عند تغَت ادلخاطرة بالنسبة اىل تغَت ادلنفعة عند تغَت العائد ادلتوقع  

 
  j و لكل مؤسسة iلكل شخص -  عند التوازن – العالقة السابقة صاحلة 

: و منو ؽلكن كتابة 
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 ىي نسبة صحيحة لكل أصل j 
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:  لدينا t و jإذن لكل 
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:   ضلصل على tو باجلمع بالنسبة لكل أصل 
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);( DmDjCOV  كيفية تغَت عائد ادلؤسسة بالنسبة لعائد السوق 
)(DjE  توقع االرباح ادلوزعة من طرف ادلؤسسة 

m

rVmDmE
2

)(



  معامل اخلطر 

ننتقل من العالقة ادلبنية على التدفقات اىل عالقة مبنية على معدالت العائد  

: لدينا 
Vj

VjDj
Rj


 معدل العائد لألصل j وبضرب الوسطُت يف الطرفُت ضلصل على ،   :

))(1()()1( RjEVjDjERjVjDj  

: ولدينا أيضا 
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VmDm
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: و منو ؽلكن كتابة ادلعادلة كالتايل 















);(

)(

)(
)(

1

)(1

)(
2

RmRjCOVVjVm
RmmVARV

rVmDmE
DjE

rRjE

DjE 

 

نضع 
)(

)(

RmVAR

RfRmE 
 ودبا انو   :

)(

)1(
)(

)(

)(

RmVAR

Rf
Vm

DmE

RmVmVAR

VmDmE 


 

 );()(
1

)(1

)(
RmRjCOVVjDjE

rRjE

DjE



 

)(1

1
)(),()(

RjE

Rf
DjERmRjCOVVjDjE




  

);(
)(1

1
)()( RmRjCOVVj

RjE

Rf
DjEDjE 




  

);(
)(1

1
1)( RmRjCOVVj

RjE

Rf
DjE 












  

);(
)(1

)(
)( RmRjCOVVj

RjE

RfRjE
DjE 












 



  .نموذج تسعير األصول المالية و نظرية المحفظة: الفصل الثالث 

 

85 

 

)(

)(1(
);()(

DjE

RjEVj
RmRjCOVRfRjE


  

:وحيث انو لدينا  )(1)( RjEVjDjE  

1: فيكون 
)(

)(1(




DjE

RjEVj 

                                        : ويكون 

                                );()( RmRjCOVRfRjE  
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);(
)()(

RmVar

RmRjCOV
rfRmERfRjE  

j: بوضع 
RmVar

RmRjCOV


)(

);(
 

: يكون 

  jRfRmERfRjE  )()( 
:  للتذكَت 

)(RjE  العائد ادلطلوب من االستثمار يف الورقة ادلالية 
Rf  معدل العائد اخلايل من ادلخاطرة 

)(RmE  معدل العائد ادلتوقع من السوق 
j  معامل اخلطر  

: و ؽلكن التعبَت عن النموذج كتابيا كما يلي 
 (كمية المخاطرة لألصل)*(عالوة مخاطرة السوق)+معدل العائد االكيد =العائد المتوقع 

 عالوة ادلخاطرة لألصل  ىي (كمية ادلخاطرة لألصل)*(عالوة سلاطرة السوق) : أنحيث 
Required Return=risk-free return + risk premium of the stock 

 ، قاعدة عمل ربدد العالقة الرابطة بُت العائد ادلتوقع و ادلخاطرة CAPMيوفر لنا ظلوذج تسعَت األصول ادلالية ، 
سواء اخلاصة باألصل أو احملفظة ككل ، وػلدد لنا ما يعرف خبط السوق ، ىذا األخَت الذي يعطينا العائد ادلتوقع 
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ألصل معُت كمجموع دلعدل الفائدة اخلايل من ادلخاطرة مضاف إليو عالوة من سلاطرة األصل و اليت تتمثل يف 
 1عالوة سلاطرة السوق مضروبة يف كمية سلاطرة األصل 

 CAPMشكل بياني لنموذج تسعير األصول المالية  : 06: الشكل رقم 

 
من إعداد الطالب  : ادلصدر 

 ىو ادلقياس الصحيح للمخاطرة وليس االضلراف ، وما يدعم ىذا القول ىو رأي جونسون Bومنو ؽلكن القول إن 
بالرغم من أن ادلستثمرين يتخذون االضلراف ادلعياري للمحفظة ادلالية مقياسا مناسبا للمخاطرة ، :"الذي يرى أن 

إال أن النتائج دائما تبُت و تثبت أن ادلقياس ادلناسب للمخاطرة اخلاص بأي أصل مايل ىو التباين ادلشًتك  مع 
 زلفظة السوق و ليس اضلرافو ادلعياري

 Bمعامل بيتا : المطلب الثاني 
  Bمعامل بيتا خصائص 

   :2 ببعض اخلصائص ؽلكن سردىا فيما يليBيتميز معامل بيتا 
1-   B أي ( ما ىي إال تقدير للميل اخلاص بالعالقة اخلطية الرابطة بُت العائد اإلضايف للمحفظة ادلالية 

 و العائد اإلضايف الذي ربققو زلفظة )العائد الزائد عن العائد احملقق من االستثمار اخلايل من ادلخاطرة
. السوق 

 ، الواحد الصحيح  1=  اخلاص بكل االوراق ادلتاحة يف السوق B ادلتوسط ادلرجح جلميع قيم  -2
3-  B اخلاصة باحملفظة ادلالية ما ىي إال متوسط مرجح لقيم B  اخلاصة بأوراق ىذه احملفظة 

                                                 
1
  Christine Brentani ,op,cit, p 28  

2
   Christine Brentani ,op,cit, p 29  
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 من شانو أن يقلل سلاطر احملفظة أو B: و بالتايل فإن احملفظة ادلالية اليت يضاف إليها ورقة ذات قيمة منخفضة لـ
 مرتفعة ، من شانو أن يزيد من سلاطر احملفظة ، وىو ما B:على العكس من ذلك يف حالة إضافة ورقة ذات قيمة لـ

 تعرب بذلك عن ادلخاطر ذات الصلة  Bيبُت أن 
 دوالر موزعة بالتساوي بُت ثالث أسهم و كان معامل بيتا 1000000فإذا كان ىناك مستثمر ؽلتلك زلفظة قيمتها 

Bi=0.7 فإن معامل بيتا للمحفظة يكون كما يلي  :
Bp = 0.3333(0.7) + 0.3333(0.7) + 0.3333(0.7) = 0.7 

يالحظ أن ىذه احملفظة تكون أقل سلاطرة من زلفظة السوق ، أي أن التقلبات النسبية يف عائد ىذه احملفظة تكون 
أقل من تقلبات السوق ، فإذا مت بيع احد األسهم ادلوجودة و إضافة سهم آخر بدال منو ، وكان معامل بيتا ذلذا 

:  كما يلي 1.13 إىل 0.7 فإن ذلك يؤدي إىل زيادة سلاطر احملفظة من  2= السهم 
Bi = 0.3333(0.7) + 0.3333(0.7) + 0.3333(2.0) = 1.13 

 .يف ىذه احلالة صلد أن احملفظة أصبحت أكثر سلاطرة من زلفظة السوق 
 ففي ىذه احلالة تنخفض سلاطر B=0.2 و ليكن   Bو بالعكس إذا مت إضافة سهم لو قيمة أقل دلعامل بيتا 

   0.53  إىل 0.7احملفظة من  
 ىي العنصر االساسي الذي ػلدد مدى مساعلة الورقة يف سلاطر احملفظة Bو بالتايل يتضح شلا سبق كيف ان بيتا 

 و اليتوقف على قيمة سيقما ، إذ ال Bو ان معدل العائد ادلطلوب على الورقة ادلالية يتوقف على معامل بيتا 
. غلب ان يكون ىناك مقابل ألي سلاطر ؽلكن التخلص منها 

وىنا يثار التساؤل خبصوص ان الشركة اليت تقوم بتنويع انشطتها تكون اكثر جاذبية للفرد من الشركة اليت ال تقوم 
بتنويع انشطتها ، وبالتايل غلب ان هتدف كل شركة اىل ربقيق التنويع الكايف يف انشطتها ألكثر من رلال بدال من 
االقتصار على رلال واحد فقط ، فتقوم شركة انتاج السيارات بالعمل على انتاج سلع اخرى كألعاب األطفال و 
ادلالبس اجلاىزة و غَتىا من السلع اليت ال ترتبط بادلرة بسـوق السيارات على أساس ان قيمة ادلشروع سوف تزيد 

عن حاصل مجع قيمة كل نشاط على حدة  
The value of the diversified package would be greater than the sum of parts 

إال أن النتيجة السابقة ال تكون صحيحة طادلا ؽلكن للمستثمر و بطريقة أسهل تنويع استثماراتو يف األوراق ادلالية 
ادلختلفة ، و بالتايل ال يؤدي تنويع أنشطة ادلشروع إىل زيادة القيمة الكلية للمشروع ، أين القيمة الكلية للمشروع 

ماىي إال حاصل مجع القيمة اخلاصة بكل نشاط دون أن تكون ىناك زيادة يف ىذه القيمة الكلية للمشروع ، 



  .نموذج تسعير األصول المالية و نظرية المحفظة: الفصل الثالث 

 

88 

 

 A ما ىو إال حاصل مجع القيمة احلالية للنشاط B و Aفالقيمة احلالية للمشروع و الذي ػلتوي على النشاطُت 
:   ،أي أن Bمضافا إليو القيمة احلالية للنشاط 

PV(AB)=PV(A)+PV(B) 
أي انو بالرغم من التسليم باعلية التنويع للمستثمر إال ان ىذا التنويع ال يؤدي بالضرورة اىل نتائج افظل بالنسبة 

للمشروع ، فالقيمة احلالية للمشروع ما ىي إال حاصل مجع القيمة احلالية لكل نشاط من انشطة ادلشروع ، ويتم 
عند ربديد القيمة احلالية خصم كل نشاط بالسعر الذي يعكس درجة ادلخاطرة اخلاصة هبذا النشاط ، إال أنو يف 
بعض احلاالت ، يؤدي تنويع االنشطة داخل ادلشروع الواحد اىل رلموعة من ادلزايا اليت ال يستطيع ادلستثمر الفرد 

ربقيقها من خالل قيامو بتنويع األسهم الداخلة يف احملفظة ، االمر الذي يعٍت ان مثل ىذا التنويع من قبل ادلشروع 
 .قد يضيف قيمة لو 

 Bبعض العوامل المؤثرة في 
 اخلاصة برأس ادلال ادلملوك و اليت تؤثر بالتايل يف مقدار B   ىناك رلموعة من العوامل اليت تؤثر يف ربديد قيمة 

:  العائد ادلطلوب ربققو و من بُت ىذه العوامل نذكر مايلي
:  the cyclicality  دورية العائد 1  

    إذ قد ربقق الشركة ارباحا عالية يف حالة الرواج و دبعدالت أعلى من السوق ، و على العكس قد ربقق عائدا 
 Bأقل بدرجة كبَتة شلا ػلققو السوق يف حالة الكساد ، االمر الذي يؤدي إىل زيادة االضلراف و بالتايل زيادة قيمة 
للمشروع ، و على العكس بالنسبة للشركات اليت ال ترتبط نتائجها بالدورات اخلاصة بالسوق ، إذ صلد يف ىذه 

 اخلاصة بنفس ادلشروع ، فمثال رغم تعرض Bاحلالة أن تعرض عائد ادلشروع للتغَت ال يعٍت بالضرورة ارتفاع قيمة  
  منخفظة بل و تاخذ قيمة سالبة Bأسعار الذىب للتذبذب و بالتايل زيادة االضلراف إال انو عادة ما تكون قيمة 

، إذ يصاحب حالة الكساد يف السوق اإلقبال على شراء الذىب و بالتايل زيادة العائد ، و على العكس ، 
يصاحب حالة الرواج يف السوق اإلقبال على بيع الذىب و اطلفاض العائد اخلاص بو فالعربة ىنا يف قياس درجة 

 و ليس االضلراف B: سلاطر ادلشروع ذات الصلة بالسوق و اليت تقاس بـ 
 :   operating leverage درجة الرفع التشغيلي 2

 فإن درجة الرفع التشغيلي ربدد درجة تأثَت الدورية يف ربديد B  ربدد قيمة  cyclicality فإذا كانت دورية العائد 
 تتوقف على كا من ارتباط B ، أي ان قيمة B فكلما ازدادت درجة الرفع التشغيلي كلما زادت قيمة Bقيمة 

العائد يف ادلشروع حبالة السوق من ناحية و على درجة الرفع التشغيلي من ناحية اخرى  
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 :   financial leverageدرجة الرفع المالي  3
  و اليت تشَت اىل مدى وجود تكلفة ثابتة نتيجة اعتماد ادلشروع على القروض يف سبويل اعمالو ، إذ نفًتض عند 

 اعتماد ادلشروع بالكامل على االموال اخلاصة يف سبويل اعمالو و ىو ما قد ال يكون عليو احلال يف معظم Bربديد 
 اخلاصة دبجموع األصول اخلاصة بادلشروع  و تلك اخلاصة باألموال ادلقًتضة ، و Bاالحيان و لذلك فهناك 

 .األخَتة اخلاصة حبقوق ادللكية 
 

 : التغير في السهم 4
 ، إن تغَت سعر B   إذ يعكس درجة من ادلخاطر اعلى من التغَت يف ربح السهم و بالتايل لو تأثَت أكرب على قيمة 

السهم يعٍت عدم تأكد ادلستثمر من النتائج ادلستقبلية للسهم ، وىو االمر الذي يعكس وجود درجة عالية من 
عدم التاكد بالنسبة لعائدات ىذا السهم مستقبال   
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 : نظرية المحفظة: المبحث الثاني 

يف هناية اخلمسينات و بداية الستينات بدأ ادلهتمون بشؤون االستثمار ، يركزون على ادلخاطر اليت تتعرض ذلا 
   Harry markwitzاحملفظة ادلالية وقد بدأ ذلك يف أعمال ىاري ماركوفيتش 

 : اإلطار النظري لنظرية المحفظة: المطلب األول 
 :  النظريةقديمت: أوال 

 حيث قدم مقاربة 1952لقد قام ماركوفيتش بتطوير طريقة حلل مشكلة احملفظة ادلالية من خالل مقالة لو سنة 
 1 1990و الذي نال يف سبيلها جائزة نوبل سنة – متوسط  تباين – تسمى دبقاربة 

اختصر ماركوفيتش دراسة عائد وسلاطرة كل أصل يدخل يف بناء احملفظة وجعل مقاربتو متوسط تباين تتعلق 
 2باحملفظة ككل

و تعرف نظرية احملفظة بأهنا نظرية معيارية تعٌت بالقرارات ادلالية الرشيدة اليت يتخذىا ادلستثمرون إلغلاد التوازن بُت 
 3.(مادية أو مالية  )عائد و خطر االستثمار يف موجودات معينة 

   وتصف ىذه النظرية ادلستثمر بالرشد ، إذ يسعى الختيار االستثمار الكفء من بُت البدائل ادلتاحة لو كما 
تستند على أسس النظرية االقتصادية يف تفسَت سلوك ادلستهلك لتفسَت سلوك ادلستثمر ، و بالتايل فطبقا للنظرية 
االقتصادية صلد ان ادلستهلك يهدف إىل ادلوازنة بُت منفعتو و سعر شرائو لسلعة معينة هبدف احلصول على أكرب 
قدر شلكن من ادلنفعة يف حدود دخل زلدود علما ان ادلستهلك يتبع مبدأ الرشد االقتصادي لبناء زلفظتو ادلالية ، 
وهبذا يصبح ادلستثمر الرشيد ىو ادلستثمر الذي يوازن بُت العائد و اخلطر لالستثمارات البديلة ليحصل على أكرب 

  4عائد شلكن يف حدود موارده ادلتاحة

                                                 
1
  Francois Watier : analyse de moyenne-variance d’un portfeuille multivarié actualisé en 

context multiperiodiqu ; canada , PP.1-2, in : www.agro-montpellier.fr/WP/101020,PDF  

2
  Hagin , opcit,  p 104  

، دار وائل للنشر -" مدخل كمي استراتيجي معاصر–إدارة البنوك "  مؤيد عبد الرحمن الدوري ، ،فالح حسين الحسيني  3

 104. ص .  2000 . ، فلسطينو التوزيع ، رام هللا
 155.  ، ص نفس المرجع السابق 4

http://www.agro-montpellier.fr/WP/101020,PDF
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إن معرفة ما تساويو أصل مايل معُت وما يتحكم يف تلك القيمة وتغَتىا يوفر ازباذ قرار يتمتع بالرشد و الذكاء يف 
 1كيفية اختيار االستثمار يف احملفظة و ادلفاضلة يف اخليارات ادلتاحة 

كما تعترب نظرية احملفظة بأهنا نظرية االختيار بُت ادلشاريع اخلطرة و بالتايل فهي نظرية للمخاطر هتتم بالضرورة 
بتكوين زلافظ مالية أقل خطورة و ىذا باالعتماد على مبدأ التنويع ، إال أن ىذا ال يعٍت أبدا إزالة اخلطر كلو و 

ظلا التقليل منو  إ
 : افتراضات النظرية: ثانيا 

 :2 ما يلي أعلهاتقوم نظرية احملفظة على عدة فروض أساسية من 
يهدف ادلستثمر إىل تعظيم ادلنفعة ادلتوقعة لفًتة واحدة ، كما يعكس منحٌت ادلنفعة اخلاص بادلستثمر  -

 .تناقص ادلنفعة احلدية لثروتو 
ينظر ادلستثمر إىل البدائل االستثمارية من منظور التوزيع االحتمايل للعائد ادلتوقع من االستثمار عرب  -

 .الزمن
العائد و ادلخاطرة ، و يعترب منحٌت ادلنفعة دالة : يستند القرار االستثماري على متغَتين أساسيُت ، علا  -

 .للعائد ادلتوقع و ايضا لالضلراف ادلعياري للعائد 
 .إن زلفظة ماركوفيتش تتكون من أوراق مالية خطَتة فقط  -
 .ينظر ادلستثمر إىل كل ادلخاطر على أساس كوهنا تقلب يف العائد ادلتوقع  -
 .يقوم ادلستثمر بتشكيل زلفظتو ادلالية باالعتماد على موارده الذاتية  -
إن ادلستثمر يقيم البدائل االستثمارية على أساس تغطية للمخاطر   -

  دبعٌت أنو إذا كان يف مفاظلة بُت بديلُت استثماريُت يتولد عنهما نفس العائد ، فسوف ؼلتار أقلهما خطرا ، 
و يف ذات السياق صلد أن ادلفاضلة بُت اقًتاحُت ذلما نفس ادلستوى من ادلخاطر ، سوف يسفر االختيار على 

. أعالعلا عائد 
تشَت فروض نظرية احملفظة إىل أن العائد ادلتوقع و اخلطر علا متغَتان أساسيان ومهمان لكي يتم إختيار 

  : 3 فإنو ينتج مايليb و aاحملفظة ادلالية ادلناسبة ، فإذا كانت لدينا زلفظتُت 
                                                 

1
 Aswath Damodran ,op,cit,  p 06 

2 Marie agnés leutenegger , gestion de portfeuille et theorie des marchés financiers , 

economica, paris , 2em edition 1999 , p . 39 

3
 Mondher Bellalah , OP, cit , P 19  
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إذا خَت ادلستثمر الرشيد بُت زلفظتُت استثماريتُت ذلما نفس العائد مع اختالف يف درجة خطر كل – أ 
 : منهما فإنو سيختار احملفظة ذات ادلخاطرة األقل ، أي إذا كان 

 
  b                Ra = Rb يساوي عائد احملفظة aعائد احملفظة - 
  ðb        ðb<ða أي b أقل من خطر احملفظة ða و ىو عبارة عن aخطر احملفظة - 

 b تعترب أفضل  من اللمحفظة aفإن احملفظة 
إذا خَت ادلستثمر بُت زلفضتُت استثماريتُت ذلما نفس درجة ادلخاطرة مع اختالف يف العائد ادلتوقع - ب

منهما فسيختار احملفظة ذات العائد األعلى  
- Ra > Rb   

- ðað = b  

  b أفضل من احملفظة  aو بالتايل فإن احملفظة 
 .إن ىذه العالقات اخلاصة باختيار احملفظة ادلالية األفضل ؽلكن أن سبثل فيما يسمى دبنحنيات السواء 

 :  دالة المنفعة ومنحنى السواء :ثالثا 
من خالل االفًتاضات السابقة خلص ماركوفيتش إىل إمكانية بناء توليفان من األوراق ادلالية على أساس 

 1العائد و اخلطر ، ومن بُت ىذه التوليفات توجد توليفة مسيطرة تسمى باحلد الكفء 
 : دالة المنفعة- 1

إن ادلستثمر العقالين ال بد أن يكون لديو فكرة عن العائد أو ادلخاطرة ادلتوقعة ، وعل ىافًتاض أن ادلستثمر 
قادر على ربديد احتماالت سلتلف العوائد ادلمكنة الناذبة عن االستثمار ادلعٍت ، و بالتايل ؽلكنو ربديد توزيع 

احتماالت دلختلف ىذه العوائد وىذا يعٍت أنو توجد عالقة تسمح بتصنيف توزيع االحتماالت دلختلف 
 ، أي أن ادلتفعة ادلتوقعة ىي ادلكاسب الكلية ادلتولدة عن االستثمار و دبا 2العوائد و اليت تسمى بدالة ادلنفعة

أن ماركوفيتش افًتض يف نظريتو أن ادلستثمر يسعى إىل احلصول على أكَت عائد ومن مث فإن ادلستثمر يسعى 
إىل تعظيم منفعتو هبدف احلصول على أكرب ادلكاسب من خالل االستثمار يف زلفظة مالية و ذبدر اإلشارة 
إىل ان تعظيم ادلنفعة ال يعترب مرادفا لتعظيم الثروة ، فتعظيم الثروة يعٌت اساسا بتعظيم العائد من االستثمار ، 
وتعظيم ادلنفعة أمر سلتلف فادلنفعة ىي زلصلة العائد و ادلخاطر وليست زلصلة العائد فقط ، ومن ادلعلوم ان 

                                                 
 309.  ، مرجع سابق، ص الفكر الحديث في مجال اإلستثمارمنير إبراهيم هندي ،  1
 ، ص 1998 ، المؤسسة الجامعية للدراسات  والنشر و التوزيع ، لبنان،  إدارة محفظة األوراق الماليةجمال ناجي ، .د 2

 67-66. ص 
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تعظيم الثروة الناجم عن تعظيم العائد ينعكس اغلابيا على ادلنفعة غَت أن ىذه األخَتة تتأثر عكسيا بادلخاطر 
اليت يتعرض ذلا العائد و بناء عليو فإنو لو كان التأثَت السليب للمخاطر يفوق التأثَت اإلغلايب للعائد فإن ادلنفعة 

 . 1ادلتوقعة سوف تقل عن الثروة ادلتوقعة ادلًتتبة عليو
ودبا ان ادلخاطرة تعترب متغَت لو اعلية بالنسبة للمستثمر فإن ىدف ادلستثمر ال بد أن يًتكز على تعظيم ادلنفعة 
لكن يف ضل قيد ادلخاطر اليت ؽلكن للمستثمر أن يتحملها أو يتغلب عليها ، وحىت نربز مفهوم ىذه العالقة 

 ال بد من التعرض دلختلف انواع ادلستثمرين 
 :  المستثمر الذي يبحث عن المخاطر 1-1

وىو ادلستثمر الذي يبحث عن استثمارات ربقق لو عوائد كبَتة بغض النظر عن ادلخاطر اليت يواجهها فتكون 
ادلنفعة اليت ػلصل عليها ادلستثمر و الناذبة عن كل وحدة إضافية من الثروة ىي يف ازدياد مضطرد ، و بالتايل 

يكون ىدفو ىو احلصول على أكرب قدر من ادلنفعة بغض النظر عن حجم ادلخاطر اليت يواجهها و ؽلكن 
: سبثيل دالة ادلنفعة اخلاصة هبذا ادلستثمر من خالل ادلنحٌت التايل 

:  دالة منفعة لمستثمر يبحث عن المخاطر 07:  رقم الشكل

 
 310منَت ابراىيم ىندي ، الفكر احلديث يف رلال االستثمار ، ص : المصدر 

                                                 
 311-310.   ، مرجع سابق،ص  صالفكر الحديث في مجال اإلستثمارمنير إبراهيم هندي ،  1
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من الشكل يتضح أن ادلنفعة اليت ػلصل عليها ادلستثمر من استثماراتو أكرب بكثَت من الزيادة اليت يضيفها 
 .االسثمار إىل ثروتو 

 : المستثمر الذي ال يبالي بالمخاطر 1-2
تكون ادلنفعة اليت غلنيها ىذا ادلستثمر مساوية للزيادة اليت يضيفها االستثمار اىل ثروتو ، وتكون دالة ادلنفعة 

اخلاصة هبذا ادلستثمر عبارة عن دالة خطية وىذا يعٍت أنو على استعداد لقبول ادلزيد من ادلخاطر إذا كان 
يقابلها زيادة متساوية يف العائد ، و ؽلكن سبثيل ىذه احلالة يف الشكل ادلوايل  

 دالة منفعة لمستثمر ال يبالي بالمخاطرة 8الشكل 

 
 312منَت ابراىيم ىندي ، الفكر احلديث يف رلال االستثمار، ص : المصدر 

 .ىنا ومن خالل ادلنحٌت صلد أن ادلنفعة اليت يتحصل عليها ادلستثمر مساوية للقيمة اليت يضيفها االستثمار لثروتو
 : المستثمر الذي يبغض المخاطر 1-3

وىذا ادلستثمر يطلب قدرا متزايدا من العائد يف مقابل زيادة وحدة واحدة من ادلخاطر ، و بالتايل فهو ػلصل 
يعٍت انو يرفض ربمل ال على منفعة تتزايد دبعدل متناقص و ىذا نتيجة إضافة وحدة إضافية يف الثروة ،  وىذا 

ولكنو يعٍت أنو يقبل ربمل ادلزيد من ادلخاطر إذا كان يصاحب زيادة وحدة كل منها ، ادلزيد من ادلخاطر 
 دبعدل أكرب ، وؽلكن سبثيل ىذه احلالة يف الشكل ادلوايل  (العائد  )زيادة  يف الثروة 
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 دالة منفعة المستثمر الذي يبغض المخاطرة 9الشكل 

 
 313منَت ابراىيم ىندي ، الفكر احلديث يف رلال االستثمار ، ص : المصدر 

ويطلق االقتصاديون على ادلستثمر الذي ػلصل على منفعة تتزايد دبعدل متناقص نتيجة إضافة وحدة واحدة 
من الثروة بادلستثمر الرشيد ، وىذا ألنو يطلب ادلزيد من العائد يف مقابل زيادة معينة يف ادلخاطر ، وتكون 

منفعتو احلدية متناقصة أي ميل دالة ادلنفعة متناقص باعتبار أن ادلنفعة احلدية ىي ادلشتقة االوىل لدالة ادلنفعة 
. الكلية 

 : تعريف منحنى السواء- 2
دبفهوم منحنيات السواء ، ويعرف  (زلفظة األوراق ادلالية  )يرتبط اختيار أفضل توليفة من األوراق ادلالية 

منحٌت السواء على أنو احملل اذلندسي جلميع التوليفات ادلمكنة من األوراق ادلالية اليت ذلا نفس اجلاذبية 
 و تتباين ىذه التوليفات على ادلنحٌت من حيث نسبة ادلوارد ادلالية ادلخصصة لكل ورقة مالية 1للمستثمر

تتكون منها التوليفة ، كما بعترب ادلنحٌت عالقة بُت العائد و اخلطر الذي يفضلو ادلستثمر و ىذا ما يؤكد أن 
: منحٌت السواء يتغَت شكلو بتغَت ادلستثمر كما يلي 

 : المستثمر الذي يتجنب الخطر تماما 2-1
                                                 

1
 43.  ، ص 1997 ، منشورات جامعة باتنة ، الجزائر ، التحليل االقتصادي الجزئيهارون الطاهر ، بلمرابط أحمد ،  
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دبا ان ادلستثمر يبغض ادلخاطرة سباما ، شلا يؤدي إىل عدم القدرة على ربمل أي سلاطرة و بالتايل يبقى اخلطر 
. ثابتا ، يف حُت يزيد العائد 

 للمستثمر الذي يتجنب المخاطرة منحنى سواء 10الشكل 

 
 230 زلمد صاحل حناوي ، هنال فريد مصطفى ، جالل ابراىيم، ص :المصدر 

 : المستثمر الذي يحب المخاطرة 2-2
وىذا ما غلعلو يبحث عن العائد ادلرتفع بغض النظر عن اخلطر ادلرتفع  

 للمستثمر الذي يحب المخاطرة منحنى السواء 11الشكل 

 
 231 زلمد صاحل حناوي ، هنال فريد مصطفى ، جالل ابراىيم، ص :المصدر 
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 : المستثمر المتحفظ 2-3
ىذا النوع من ادلستثمرين يكره ادلخاطرة ، وبالتايل فهو يبحث عن أي زيادة يف درجة ادلخاطرة اليت تصاحبها 

: زيادة يف العائد دبعدل أكرب كما ىو شلثل يف ادلنحٌت التايل 
 للمستثمر المتحفظ منحنى سواء 12الشكل 

 
 231 زلمد صاحل حناوي ، هنال فريد مصطفى ، جالل ابراىيم، ص :المصدر 

 : فرضيات منحنيات السواء لمستثمر متحفظ 2-3-1
 :تنطوي منحنيات السواء على فرضيتُت علا 

يقصد هبا أن ادلستثمر ال يضره أبدا أن ػلصل على ادلزيد من العائد ولو كان امام  : فرضية عدم التشبع–  أ 
. بديلُت فإنو ؼلتار البديل الذي ػلقق لو عائدا أكرب من اآلخر ، وذلك مع بقاء العوامل األخرى ثابتة 

 
 :  فرضية كراهية المخاطر– ب 

إن ادلستثمر يبغض ادلخاطر و يعٍت ىذا لو أتيحت لو ادلفاضلة بُت استثمارين متساويُت من حيث العائد فإنو 
 سيختار أقلهما سلاطرة 
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  الحد الكفء – 3
 : مفهوم الحد الكفء- 3-1

إن تعدد األوراق ادلالية ؽلكن ادلستثمر من بناء عدد غَت زلدود من التوليفات اليت تتفاوت من حيث مكوناهتا 
، ومن حيث نسبة ادلوارد ادلالية ادلخصصة لكل ورقة ، أو من الناحيتُت معا ، إال أن ادلستثمر يقوم بتكوين 

زلفظة مالية واحدة فقط وحىت يتم اختيارىا البد أن تكون ىناك أسس للمفاضلة بُت احملافظ ادلالية و تتمثل 
:  ىذه األسس يف 

. اليت ربقق لو أقصى عائد يف ظل مستوى معُت من اخلطر  (زلفظة األوراق ادلالية )اختيار التوليفة  -
 .اختيار التوليفة اليت تتعرض دلخاطر أقل يف ظل مستوى معُت من العائد  -

على " ويطلق على احملافظ اليت يتوفر فيها ىذين الشرطُت باحلد الكفء ، وعليو ؽلكن أن نعرف احلد الكفء 
انو رلموعة التوليفات من األوراق ادلالية اليت ربقق من أجل مستوى خطر معُت أكرب قدر شلكن من العائد أو 

 1" العكس من أجل مستوى معُت من العائد أقل قدر شلكن من ادلخاطرة
 : التمثيل البياني للحد الكفء- 3-2

يف البداية ال بد أن نذكر أن كل ورقة مالية تعرف من خالل عائدىا ادلتوقع واضلرافها ادلعياري عن ىذا العائد 
أو تباينها ، و بالتايل لتمثيل أي زلفظة مالية بيانيا ال بد أن تؤخذ على أهنا توليفة بُت العائد ادلتوقع منها 

E(Rp) 2  و االضلراف ادلعياري اخلاص هباðp فإذا أخذنا بعُت االعتبار ىذه  ادلعلومات باإلضافة إىل ، 
: شروط احلد الكفء سيتم سبثيلو بيانيا كما يبدو يف الشكل ادلوايل 

 
 
 
 

                                                 
1
 Betrand jacquillat , Bruno solnik ,op cit ,  p . 120 

2
  Soufi Menouar : gestion de portfeuille : Business-risk ; risque financier, Risque de 

change , office des publication universitaire , Alger, 2003 , P .25  
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: الحد الكفء  : 13الشكل

 
Source ; Soufi Menouar : gestion de portfeuille : Business-risk ; risque financier, 

Risque de change , office des publication universitaire , Alger, 2003 ,, P . 26 
و اآلن وباستخدام القواعد النظرية ؽلكن ربديد اجملموعة الكفأة من بُت التوليفات ادلقًتحة يف الشكل السابق 

ربقق الشرط األول للنظرية ، ذلك أن العائد احملقق ىو أقصى عائد شلكن  ( b)، فمن الواضح أن التوليفة 
صلد أنو ال توجد  (b)على ضوء ذلك احلجم من ادلخاطر ، و إذا مت النظر إىل اخلط العمودي ادلار بالنقطة 

، و بالتايل فأول  ( (b)خطر النقطة  )أي توليفة ربقق مثل ىذا ادلستوى من العائد يف ظل ىذه ادلخاطرة 
(. b)زلفظة تنتمي إىل احلد الكفء ىي احملفظة

سبثل احملفظة اليت ربقق الشرط الثاين أي زلفظة أخرى سبثل ىذا الشرط ،  (f)و إذا تأملنا أكثر صلد أن النقطة 
فلن صلد زلفظة أخرى ربقق ذلك ادلستوى  (f)و إذا أمددنا خطا أفقيا عند ذلك ادلستوى الذي ؽلر بالنقطة 

( . f)من العائد عند مستوى اقل من ادلخاطر ، كما لن صلد مستوى أعلى من النقطة 
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و أكثر من عائد  (f)فهي زلافظ ربقق عائد أقل من عائد احملفظة  (b)و  (f)أما باقي النقاط اليت تقع بُت 
 1( .b) و خطر أكرب من احملفظة (f)و يف الوقت نفسو ربقق خطر أقل من خطر احملفظة  (b)احملفظة 

 .وما عدا ذلك فهي زلافظ ال تتسم بالكفاءة  (b)و  (f)وهبذا فإن احلد الكفء يقع بُت النقطتُت 
المحفظة المثلى وطرق قياس األداء  : المطلب الثاني 

 : المحفظة المثلى: أوال 
 .إن نظرية ماركوفيتش عنت باألصول اخلطرة ، لذا فإن احملفظة ادلثالية اليت توصل إليها ىي زلفظة خطرة مثلى

نقول عن زلفظة مالية أهنا مثالية بالنسبة جملموعة من احملافظ ادلالية األخرى ، إذا كانت تتميز : تعريفها   -1
بدرجة عائد أكرب عند مستوى معُت من اخلطر ، و إذا كانت تتميز بدرجة سلاطرة أقل عند مستوى معُت 

 2من العائد 
 :  تحديد المحفظة المثلى - 2

بعد التعرض إىل دالة ادلنفعة و االستعانة هبا لتحديد التوليفات اليت سبثل احملافظ ادلالية الكفأة أي احلد الكفء 
، بقي علينا أن ضلدد موقع احملفظة ادلالية اخلطرة ادلثلى ، وىذا األمر ػلتم علينا أن نذكر ادلستثمر الذي يكره 
ادلخاطرة ، لنتوصل إىل أن احملفظة ادلثلى سبثل النقطة اليت يبدأ فيها احلد الكفء يف التناقص أي يصل العائد 
عندىا يف حدىا األعظمي ، أما بيانيا فاحملفظة ادلثلى سبثل بنقطة سباس منحٌت السواء مع احلد الكفء على 

اعتبارا أن العائد يصل إىل أقصى قيمة لو يف حدود مستوى معُت من اخلطر عند ىذه النقطة كما ىو مبُت يف 
الشكل ادلوايل  

 تحديد المحفظة المثلى 14الشكل 

                                                 
 316.  ، مرجع سابق ، ص  الفكر الحديث في مجال اإلستثمارمنَت إبراىيم ىندي ،  1

2 Soufi Meneouar OPو CIT  p . 130 
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Source ; Soufi Menouar : gestion de portfeuille : Business-risk ; risque financier, 

Risque de change , office des publication universitaire , Alger, 2003 ,, P . 66 
 

ومن الشكل يتضح أن ىناك نقطة واحدة ػلدث عندىا سباس و سبثل احملفظة ادلثلى ، أي أهنا ال توجد أي 
 E: زلفظة أخرى ؽلكن اعتبارىا مثلى ، و بالتايل فاحملفظة ادلثلى ىي 

 : تطبيق نظرية المحفظة في ظل استثمار خال من المخاطرة 3
إن نظرية ماركوفيتش جاء هبا ليلقي الضوء على على احملفظة اليت تتكون من أوراق مالية خطرة ، و على 

احملفظة اليت يكوهنا ادلستثمر باالعتماد على موارده الذاتية دون اللجوء إىل موارد خارجية ، إال أنو مت إسقاط 
. أفكار ماركوفيتش فيما ؼلص ىذين ادلبدأين 

: مفهوم االستثمار اخلايل من ادلخاطر 
إن االستثمار اخلايل من ادلخاطر ىو االستثمار الذي يكون صاحبو على علم ويقُت بقيمتو اليت سيصل إليها 
يف هناية ادلدة ادلخصصة لو ، ودبا أن ربليل ماركوفيتش ؽلتد لفًتة واحدة شلا غلعل إضلرافو ادلعياري ومعامل تغايره 
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مساويان للصفر ، و بالتايل ؽلكن كتابة العائد ادلتوقع و االضلراف ادلعياري حملفظة مكونة من مزيج من استثمار 
 : 1كما يلي" b"و استثمار ذو سلاطرة " a"خال من ادلخاطر 

: العائد ادلتوقع للمحفظة 
   bEXaEXE bap  

: االضلراف ادلعياري 
222

bbp X   
إن ادلقصود باالستثمار اخلايل من ادلخاطر ىو ىو االستثمار يف أصول خالية من ادلخاطر كاألوراق ادلالية 

أو عن  (سندات حكومية ، سندات خزينة  )ذات الدخل الثابت ، سواء كانت صادرة عن ىيئات حكومية 
 . (سندات الشركات )ىيئات مؤسسية 

إن كون الورقة ادلالية ذات دخا ثابت ال يعترب أهنا ورقة خالية من ادلخاطر ، إال يف حالة توفر شرط وىو توافق 
 . 2تاريخ استحقاق الورقة ادلالية مع مدة االستثمار فيها وىذا لتفادي خطر سعر الفائدة

   : تأثير إسقاط فرضيتي ماركوفيتش -4
 )إن إسقاط فرضييت ماركوفيتش فيما ؼلص احملفظة اخلطرة يعٍت تكوين مزيج من أوراق مالية تتسم باخلطورة 

، و زبتلف احملافظ فيما بينها من حيث نسبة توزيع ( سندات)و أوراق مالية ال تتسم باخلطورة  (األسهم
ىذين النوعُت داخل احملفظة ، فهناك زلافظ تكون نسبة األصول ذات ادلخاطرة هبا أكرب من نسبة األصول 

اخلالية من ادلخاطر و زلافظ تكون بالعكس ، و أيضا زلافظ تكون هبا نسبة النوعُت متساوية وىذا ما غلعل 
:  منحٌت السواء عبارة عن خط مستقيم كما ىو موضح يف الشكل التايل 

 
  منحنى السواء بعد اسقاط فرضيتي ماركوفيتش15الشكل 

                                                 
1
 Mélanie Langlois, mesure de la contribution d’un actif au risque financier d’un portfeuille 

,Aut, 2003 , consulte sur le site www.wiver-orlcans.fr/leo/Dr2006-03Beliando.PDF.P15 

 333 إىل 330منَت إبراىيم ىندي ، الفكر احلديث يف رلال اإلستثمار ، مرجع سابق ص : دلزيد من ادلعلومات ارجع إىل  2



  .نموذج تسعير األصول المالية و نظرية المحفظة: الفصل الثالث 

 

103 

 

 
: قياس أداء المحفظة المالية : ثانيا 

بعد التعرف على األسس و القواعد اليت غلب إتباعها إلدارة احملفظة ادلالية بشكل سليم ، ال بد من التأكد من أن 
 .ادلدير قد قام بدوره بشكل جيد أي أنو استطاع ربقيق أرباح كافية و بالتايل ال بد من تقييم إدارتو 

تقييم أداء احملفظة ادلالية غلب أن يستند إىل ىدف معياري ناتج عن سياسة معينة تعترب احملفظة وسيلة للوصول 
 1إليها ،حبيث يكون التقييم عادة ىو مقارنة ما مت ربقيقو مقارنة باألىداف ادلوضوعة مسبقا 

قياس سلاطرة احملفظة ىو خطوة مهمة يف قياس أدائها ألن معدل العائد ادلنتظر من احملفظة يكون مقرونا 
 2.دبخاطرهتا
 :  الطرق التقليدية لقياس أداء المحفظة المالية -1

 Treynorتتعدد طرق تقييم و قياس أداء زلفظة األوراق ادلالية إال أن أعلها ىي ثالث قدمت من طرف ترينور  
 وتعد ىذه الطرق من الطرق التقليدية 1968سنة  jensen و جونسن 1966 سنة charse و شارب 1965سنة 

األوىل يف ىذا اجملال و اليت رغم تعرضها إىل عدة انتقادات يف األحباث احلديثة إال أهنا ال زالت تعترب من أىم 
 :3الطرق ادلشهورة 

 
 : 1966 طريقة شارب 1-1

                                                 
1
  Reilley & Brown ,op,cit, p 41 

2
  Christine Brentani ,op,cit,  p 42 

3
 Mondher Bellalah , OP,CIT, P . 261 
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إن مؤشر شارب لألداء ىو عبارة عن عرض للعالقة بُت العائد ادلتوقع للمحفظة جيدة التنويع و خطرىا يف صورة 
:  و ػلسب بالعالقة التالية Sp ، ويرمز ذلا بالرمز 1نسبة ، و يطلق على ادلؤشر اسم العالوة على التقلب يف العائد

Sp = (Rp-Rf)/ðp 

: حيث 
Sp :  مؤشر شارب لقياس أداء احملفظة ادلالية(p )
Rp :   متوسط معدل العائد خالل فًتة القياس
Rf :   معدل العائد على االستثمار اخلايل من ادلخاطرة
Ðp :  سلاطر احملفظة مقاسة باالضلراف ادلعياري لعوائد احملفظة .

ؽلثل مقدار العائد اإلضايف للمحفظة أو ما يسمى عالوة اخلطر ، و البد أن نشَت إىل أن  (Rp-Rf)إن ادلقدار 
اليت - باعتماده على االضلراف ادلعياري يف قياس اخلطر– مؤشر شارب يقوم على أساس قياس ادلخاطر الكلية 

تتكون من سلاطر منتظمة و سلاطر غَت منتظمة ، وبذلك ؽلكن القول أن مؤشر شارب ػلدد يف الواقع العائد 
اإلضايف الذي ربققو احملفظة ادلالية نظَت كل وحدة واحدة من ادلخاطر الكلية اليت ينطوي عليها االستثمار يف ىذه 

. احملفظة 
وىذا ألهنا ربقق أكرب عائد . إن احملفظة اليت ربمل أكرب قيمة شلكنة دلؤشر شارب ىي احملفظة ذات األداء اجليد 

. شلكن عند نفس ادلستوى من اخلطر 
وهبذا فإن ادلؤشر يسمح بإعطاء ترتيب بُت زلافظ مالية زبتلف فيما بينها من حيث مستوى اخلطر  ، إن مؤشر 
شارب يعتمد على خط سوق رأس ادلال كمرجع لقياس األداء ، حيث يسمح دبقارنة العالوة ادلتوقعة على خطر 

احملفظة ادلدارة مع اضلرافها ادلعياري أو سلاطرىا الكلية ، كذلك يسمح مؤشر شارب دبقارنة قيمتها اخلاصة باحملفظة 
مع قيمتو اخلاصة بالسوق وىذا دلعرفة إذا ما كان العائد ادلتوقع للمدير يكفي لتعويض اخلطر الواقع ، ولتوضيح 
الفكرة أكثر نفًتض أن ىناك مدير زلفظة مالية لو ىدف معُت و هتدده سلاطر ، و بالتايل فأمامو إسًتاتيجيتُت 

إلدارة احملفظة ، إما أن يستثمر جزء من ادلبلغ يف زلفظة السوق وجزء يف أصول خالية من ادلخاطر و إما أن ؼلتار 
 :أصول خطرة ، وبذلك يكون الفرق بُت اإلسًتاتيجيتُت موضح يف الشكل ادلوايل 

 
 التمثيل البياني لمؤشر شارب لألداء 16الشكل 

                                                 
1
 Pascal Grandin , OP ,cit , P . 27 
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Pascal GardinOP, cit P.28 source : 

 
 :من خالل الشكل ؽلكن القول أن 

 
 

BRمؤشر شارب يساوي ميل كل من اخلطوط  - f  ،  AR f  ،  MR f 
اليت ىي عبارة عن توليفة بُت زلفظة السوق و األصول  ('A)أفضل من أداء احملفظة  (A)أداء احملفظة  -

AAاخلالية من ادلخاطر مع العلم أن درجة سلاطرهتا متماثلة   
 

اليت ىي عبارة عن توليفة بُت زلفظة السوق و األصول  ('B)أفضل من أداء احملفظة  (B)أداء احملفظة  -
 1اخلالية من ادلخاطر ، أما درجة سلاطرىا فهي متماثلة

إال أنو  (B)و  (A)إن ادلدير الكفء ال بد لو أن ؼلتار احملفظة ذات األداء اجليد ، لذا صلده ؼلتار بُت  -
، أي أن  ('A-A)أكرب من الفارق  ('B-B)وىذا ألن الفارق  (B)وباستعمال مؤشر شارب ؼلتار احملفظة 

 (A)أكرب من مؤشر شارب للمحفظة  (B)مؤشر شارب للمحفظة 

                                                 
1
 Pascal Grandin ,OP, cit  p 27-28 
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ومنو فإن ادلسَت إذا أراد قياس أداء زلفظتو البد عليو أن يقارن بُت مؤشر شارب للمحفظة و مؤشر شارب 
للسوق ، وعندما يكون مؤشر شارب للمحفظة أكرب من مؤشر شارب للسوق فهذا يعٍت أن أداء احملفظة 

 . 1أفضل من أداء السوق
وكنتيجة ؽلكن الوصول إليها ىي أن كل زلفظة تقع على خط سوق رأس ادلال فإن مؤشر شارب اخلاص هبا 
يساوي مؤشر شارب اخلاص بالسوق ، وكذلك كل زلفظة تقع على خط يكون أعلى من خط سوق رأس 
ادلال فهذا يعٍت أن ىذا اخلط يتميز دبيل أكرب من ميل خط سوق رأس ادلال و بالتايل يكون مؤشر شارب 

. للمحفظة أكرب من مؤشر شارب للسوق 
وذبدر اإلشارة إىل أن أسلوب شارب ال ؽلكن استخدامو إال يف ادلقارنة بُت تلك احملافظ ذات األىداف 

ادلتشاهبة و زبضع لقيود متماثلة كأن تكون ىذه احملافظ مكونة من أسهم فقط أو سندات فقط ، كذلك إن 
مقياس شارب يعتمد على االضلراف ادلعياري لقياس سلاطر احملفظة و يرى البعض أن فكرة التنويع إذا ما 

توفرت داخل احملفظة فإن ذلك يعٍت القضاء على ادلخاطر غَت ادلنتظمة و تبقى فقط ادلخاطر ادلنتظمة و اليت 
 .2تقاس بادلعامل بيتا 

 1965: طريقة ترينور - 1-2
 طريقة لقياس أداء احملفظة ادلالية ، معتمدا يف ذلك على عالقة ظلوذج تسعَت 1965 اقًتح ترينور يف مقال لو سنة 

:  التالية CAPMاألصول الرأس مالية 
))(()( RfRmEpRfRpE   

مع العلم أن معامل بيتا اخلاص دبحفظة السوق مساوي للواحد – فعندما يتساوى العائد احملقق مع العائد ادلرغوب 
13 ؽلكن كتابة معادلة ظلوذج األصول ادلالية بالصيغة التالية : 

m

RfRm

f

RfRp







 

وىذه العالقة توضح تساوي نسبة الفرق بُت عائد احملفظة اليت تتميز بالتنويع اجليد ، والعائد اخلايل من ادلخاطر 
بالنسبة للمخاطر ادلنتظمة مع الفرق بُت عائد زلفظة السوق و العائد اخلايل من ادلخاطر ، على اعتبار أن معامل 

. بيتا للمحفظة مساوي للواحد 

                                                 
1
 Mondher Bellalah, OP , cit  P262-263 

2
 285-282 ص   ص. محمد صالح الحناوي ، مرجع سابق  

3
 Bertrand Jacquillat , Bruno Solnik OP, cit ,.P . 186 
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لقد قدم ترينور طريقة لقياس أداء احملفظة ادلالية معتمدا فيها على أساس الفصل بُت ادلخاطر ادلنتظمة و ادلخاطر 
غَت ادلنتظمة ، حيث يفًتض أن احملافظ مت تنويعها تنويعا جيدا ، و بالتايل مت القضاء على ادلخاطر غَت ادلنتظمة 

كمقياس دلخاطر احملفظة باستخدام معامل بيتا  (ادلنتظمة)وعلى ىذا األساس يتم فقط قياس ادلخاطر العامة 
 1وفق العالقة التالية 

p

RfRp
Tp




 

:  حيث 
Rp : عائد احملفظةP . 
Tp :  مؤشر ترينور لقياس األداء .
Rf : العائد على االستثمار اخلايل من ادلخاطرة .

p : معامل بيتا للمحفظة .
إن احملافظ ادلالية ذات أكرب قيمة للمؤشر ىي أحسنهم أداء و بادلقابل كل زلفظة ذات قيمة أكرب من الفارق 

)( RfRm  تعترب أحسن أداء من زلفظة السوق على اعتبار أن معامل بيتا مساوي للواحد وؽلثل ادلنحٌت التايل
 .طريقة ترينور لقياس األداء 

 
 قياس األداء بطريقة ترينور 17الشكل 

                                                 
1
 Fréderic Herbier , Cat Herive Barllet . Octave Jokung , Piéree N'Gahan , Finance et 

placement , Arnand Clain , Avril 1998. P . 99 
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Source : Bruno Jacquillat , Bruno Solnik , OP , cit , P . 187 

 

 . T2 أكرب من T1 وىذا ألن 2 تعترب أحسن احملافظ أداء خالل فًتة القياس مقارنة باحملفظة 1إن احملفظة       
يف ىذا الرسم البياين ىو دبثابة ميل اخلط الذي ؽلر بالعائد اخلايل من ادلخاطرة ليصل إىل  (Tp)إن مؤشر ترينور 

 على اعتبار أن ىذه األخَتة تقع على خط 2 أكرب من ميل احملفظة 1 ، ولذلك صلد أن ميل احملفظة Pاحملفظة 
 ذات قيمة اكرب دلؤشر ترينور و 1سوق رأس ادلال اخلاص بنموذج تسعَت األصول ادلالية ، وبالتايل تكون احملفظة 

  2 أحسن من أداء احملفظة 1ىذا ما يعٍت أن أداء احملفظة 
  :مؤشر جونسون 1-3

إن مؤشر شارب لتقييم األداء يتقارب كثَتا مع مؤشر ترينور وىذا ألهنما يعتمدان على ظلوذج تسعَت األصول 
  .1الرأس مالية و ادلوضع بالنسبة خلط سوق رأس ادلال ، أما بالنسبة دلؤشر جونسون فالوضع سلتلف

 بتطوير طريقة أداء احملفظة ادلالية معتمدا يف ذلك على عائد احملفظة ادلالية الذي يفسره 1986قام جونسون سنة 
 ، وتوصل إىل أن الواقع يبُت أن بناء احملفظة ادلالية ادلنوعة 2ظلوذج تسعَت األصول ادلالية أو على العائد غَت العادي

تنويعا جيدا يقضي على ادلخاطر الغَت منتظمة أمر مستحيل ، بل من ادلمكن أن ربتوي ىذه احملفظة على جزء من 
. ادلخاطر غَت ادلنتظمة اليت من الصعب التخلص منها وىذا ما أغفلو ظلوذج تسعَت األصول ادلالية 

حسب جونسون فإن قياس أداء احملفظة يعتمد على تقدير القدرة التنبؤية للمسئول عن إدارة احملفظة ، أما مؤشر 
جونسون فهو عبارة عن مقياس مطلق ال يستعمل لقياس أداء زلفظة معينة بالنسبة دلؤشر زلفظة السوق ، كما ال 

                                                 
1
 Bertrand Jacquillat , Bruno Solnik .op,cit, P180  

2
 Mondher Bellalah .op,cit,P 265 
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وقد رمز جونسون . يعترب مقياس إلجراء ترتيب ألداء عدة عوامل زلافظ مالية على عكس ادلؤشرين السابقُت 
 : 1دلؤشره بادلعامل ألفا كما ىو مبُت يف ادلعادلة التالية

 )()( RfRmpRfRpp   
: حيث 

p : معامل جونسون لقياس أداء احملفظة ادلاليةp 
Rf : معدل العائد على االستثمار اخلايل من ادلخاطرة .
Rm : معدل عائد زلفظة السوق .

p : معامل بيتا للمحفظة ادلاليةp 
Rp:  معدل عائد احملفظة p 

وتقوم فكرة ادلؤشر على إغلاد الفرق بُت مقدارين للعائد ، فادلقدار األول ؽلثل الفرق بُت عائد احملفظة و العائد 
على االستثمار اخلايل من ادلخاطرة و يطلق على ىذا ادلقدار بالعائد اإلضايف ، أما ادلقدار الثاين فيمثل حاصل 

.  يف الفرق بُت عائد زلفظة السوق وعائد االستثمار اخلايل من ادلخاطر ضرب ادلعامل بيتا 
ويطلق على ىذا ادلقدار بعالوة خطر السوق أما الفرق بُت ادلقدارين األول و الثاين فيمثل العائد غَت ادلفسر من 

موجب فهذا يعٍت أن pطرف ظلوذج تسعَت األصول الرأس مالية ، وتشَت ادلعادلة السابقة إىل أن كون معامل ألفا 
أداء احملفظة جيد ، وعندما يكون معامل ألفا سالب فإنو يشَت إىل أن األداء سيء ، و أما كون معامل ألفا 

 . 2معدوما فيدل ذلك على أن عائد احملفظة ال ؼلتلف عن عائد السوق و بالتايل عائد التوازن
 ؽلثل بيانيا بادلسافة العمودية اليت تفصل بُت العائد الذي ربققو احملفظة وخط سوق رأس ادلال pإن معامل ألفا 

 .، و ؽلثل الرسم البياين التايل طريقة جونسون يف قياس أداء احملفظة ادلالية 
 
 
 
 

  قياس أداء المحفظة المالية الخاصة بجونسون18الشكل 

                                                 
1
 Pascal Grandin .op,cit, P 29 

2
 298محمد صالح الحناوي ، مرجع سابق ، ص  
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Source : Bruno Jacquillat , Bruno Solnik , OP , cit , P . 30 

 
: من الشكل البياين ؽلكن التوصل إىل ما يلي 

موجب وىذا ألن الفرق بُت عائد احملفظة و عائد السوق موجب و بالتايل  Aمعامل ألفا اخلاص باحملفظة  -
.  جيد Aفأداء احملفظة 

 معدوم وىذا ألن الفرق بُت عائد احملفظة وعائد السوق معدوم ، و بالتايل Bمعامل ألفا اخلاص باحملفظة  -
 .فأداء احملفظة ىو عائد التوازن 

 سالب وىذا ألن الفرق بُت عائد احملفظة و عائد السوق سالب وبالتايل Cمعامل ألفا اخلاص باحملفظة  -
 .فأداء احملفظة سيء

 : المقارنة بين الطرق التقليدية لقياس أداء المحافظ المالية
إن القيام بادلقارنة بُت نسبيت كل من شارب و ترينور شلكنة جدا ، وىذا ألن ىناك اختالف واحد وواضح 

 p 2 ، حيث صلد أن مقام نسبة شارب ىو اخلطر الكلي و ادلعرب عليو باالضلراف ادلعياري1جدا وىو ادلقام
، أما فيما ؼلص طريقة االختيار بُت pأما مقام نسبة ترينور فهو عبارة عن اخلطر ادلنتظم و ادلعرب دبعامل 

الطريقتُت فهو مرتبط بطريقة توزيع ادلستثمر ألصولو ، فإذا قام باستثمار كامل ادلبلغ ادلخصص لو يف زلفظة 
مالية واحدة ففي ىذه احلالة ولقياس أداء زلفظتو فالبد عليو أن يعتمد على مؤشر شارب ، وىذا ألنو 
يتضمن اخلطر الكلي للمحفظة ، و بادلقابل إذا قام ادلستثمر باستثمار جزء فقط من ادلبلغ ادلخصص 

                                                 
1
 Pascal Grandin . OP , cit P . 30 

2
 Mondher Bellalah , OP , cit , P . 267 
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لالستثمار ، فإن ادلستثمر البد عليو يف ىذه احلالة أن يستعُت دبؤشر ترينور لقياس أداء زلفظتو ، وعلى كل 
حال فكلتا الطريقتُت تقدمان نتائج قريبة من بعضها البعض إذا طبقت على زلفظة منوعة تنويعا كفء ، أي 
يكون اخلطر الكلي لكل زلفظة مساويا بالتقريب خلطر السوق ن و بالتايل ففي ىذه احلالة فإن مؤشري كل 

 . 1من شارب وترينور سيكونان قريبان من عامل واحد وىو مؤشر خطر السوق
إن مؤشري شارب وترينور قريبُت أيضا من مؤشر جونسون وىذا ما يدل على أنو من ادلمكن إظهار العالقة 

 اخلاصة جبونسون pادلوجودة بُت مؤشري جونسون و ترينور ، فإذا قمنا بقسمة العبارة اخلاصة دبعامل ألفا 
:   اخلاص بًتينور فنحصل على العالقة التالية pعلى ادلعامل 

)( RfRm
p

RfRp

p

p







 

: وؽلكن كتابة ادلعادلة بالشكل التايل 

)( RfRm
p

p

p

RfRp









 

: وكما يبدو فإن الطرف األول من ادلعادلة ؽلثل مؤشر ترينور و بالتايل تصبح ادلعادلة كالتايل 

)( RfRm
p

p
Tp 



 

وىذه العالقة األخَتة تبُت أن مؤشر ترينور عبارة عن عالقة خطية دلؤشر جونسون ، وىذا ألن العبارة 
)( RfRm 2 ثابتة . 

وبنفس الطريقة ؽلكن إظهار العالقة بُت مؤشر جونسون و مؤشر شارب ، فإذا قمنا بتعويض قيمة 
p  بعبارهتا اإلحصائية

m

Ppmmp
p

2

..




  

: صلد 

)
..

)((
2m

Ppmmp
RfRmpRfRp




  

                                                 
1
 Bertrand Jacquillet , Bruno Solnik , les marchés financier et la gestion de portfeuille . , 

France 2eme édition Dunod 1976. P 138. 
2
  Bertrand Jacquillat , Bruno Solnik . OP , cit , P . 191 
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 مساوي P و احملفظة mو إذا كانت احملفظة منوعة تنويع كفء يكون معامل االرتباط بُت زلفظة السوق 
للواحد  1Ppm وىذا ما غلعل العالقة كالتايل  :

)
.

)((
2m

mp
RfRmpRfRp




  

:  فسنحصل على p أي Pوإذا قسمت العالقة على االضلراف ادلعياري للمحفظة 

)
.

.
)((

2 pm

pm
RfRm

p

p

p

RfRp
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و بالتايل فإن النتيجة ىي احلصول على مؤشر شارب ، فإذا كانت العبارة 
m

RfRm



 ثابتة فهذا غلعل مؤشر 

  .1شارب يف عالقة خطية مع مؤشر جونسون
 

 :   تجزئة فاما1-4
إن الطرق السابقة لقياس أداء احملفظة ادلالية مل تأخذ بعُت االعتبار ادلعامالت التفسَتية اخلاصة هبا ، و 

بادلقابل ؽلكن ذبزئة أداء كل زلفظة إىل عدة عناصر مع األخذ بعُت االعتبار نوعية ادلسئول عن اإلدارة ويعود 
 .  1972الفضل إىل ىذا التحليل و ىذه التجزئة يف أداء احملفظة ادلالية إىل فاما 

لقد قدم فاما ظلوذجا لتقييم أداء احملافظ ادلالية يقوم على أساس ادلفاضلة بُت احملافظ ادلتماثلة يف مستويات 
: اخلطر ، كما يقوم على أساس التنبؤ دبنحٌت السوق ادلتوقع ، كما توصل إىل ذبزئة األداء إىل عنصرين 

 . 2االنتقائية و اخلطر
فاالنتقائية تقيس أداء احملفظة اليت يقوم ادلدير بتكوينها ، وىذا بالنسبة إىل زلفظة ذلا نفس مستوى اخلطر 
وتقع على خط سوق رأس ادلال ، أما اخلطر فيقيس األداء اإلضايف للمحفظة وىذا بقياس خطر احملفظة 

. بادلقارنة مع زلفظة مت تكوينها بشكل ساذج 
 من x%تتكون من X ووجود توليفة p و خطرىا ادلنتظم Rp عائدىا Pفإذا اقًتضنا وجود زلفظة مالية 
1%األصول اخلالية من ادلخاطر و  x من زلفظة السوق m و بالتايل ؽلكن التعبَت عن عائد ىذه التوليفة

: كما يلي 
                                                 

1
 Mondher Bellalah .OP , cit , P P.  267-268 

2
 290ص . مرجع سابق . محمد صالح الحناوي  
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RmxRfxRc )1(.  
 فإن ىذه احملفظة تقع على احلد الكفء ، وغلدر أن نوضح بان خطر السوق اخلاص xومهما تكن قيمة 

pحيث يعرب عنو بالرمز mp يعرف بالعبارة Pباحملفظة   و بالتايل لتقدير أداء احملفظة ،p البد من  
 اليت تتميز خبطر مساوي خلطر احملفظة cإجراء مقارنة بُت عائدىا وعائد التوليفة  pc   وهبذا ؽلكن ، 

 تقيس ما مساه فاما بانتقائية األصل ، وبذلك فحسب فاما C و التوليفة Pالقول أن الفرق بُت عائد احملفظة 
 : 1ؽلكن ذبزئة األداء الكلي للمحفظة وذلك بإظهار انتقائية ادلدير و اخلطر كما ىو موضح يف الصيغة التالية

    RfpRcpRcRpRfRp   )( 
حيث يقيس اجلزء األول العائد الناجم عن انتقاء األصول ، أما اجلزء الثاين فهو سلصص لقياس العائد الناجم 

: عن اخلطر ولتوضيح ذبزئة فاما ؽلكننا عرضها يف ادلنحٌت التايل 
 

 أداء المحفظة حسب تجزئة فاما 19الشكل 

 
 من إعداد الطالب: ادلصدر 

 
 
 

 
                                                 

1
 Pascal Grandin .OP , cit , PP .  34-35 
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: االنتقائية  1-4-1
إن االنتقائية عبارة عن مقياس لكيفية اختيار و انتقاء احملفظة و سبثل الفرق بُت عائد احملفظة و عائد زلفظة 

 فاالنتقائية الصافية تقيس فائض Kالسوق ، ولقد مت ذبزئتها بدورىا إىل عائد انتقائية صافية وعائد التنويع 
العائد الذي ػلققو مدير احملفظة بادلقارنة مع احملفظة ادلنوعة تنويعا جيدا وكفء و اليت يكون خطرىا مساوي 

 . 1خلطر السوق ، أما عائد التنويع فيقيس العائد اإلضايف الناجم عن عملية التنويع
إن عائد االنتقائية ىو جزء من مكونات عائد احملفظة ادلالية حيث يتميز بعائد تنويع موجب وىذا ألن معامل 

االرتباط بُت احملفظة وعائد السوق يكون  دوما أقل من الواحد ، أما عائد االنتقائية الصايف ففي غالب 
األحيان يكون سالب ، ىذا ما يدل على أن ادلدير قد شكل زلفظة مالية تتكون من أوراق مالية ال ربقق 
زيادة يف العائد تضاىي الزيادة يف اخلطر الذي من ادلمكن أن تتعرض لو ، ومن الواضح أن ىذه االنتقائية 

 .الصافية تعوض التنويع الذي تكون قيمتو دوما موجبة شلا يدل على ان االنتقائية الكلية تكون سالبة 
 : الخطر 1-4-2

يعترب اخلطر اجلزء الثاين يف عالقة فاما لقياس أداء احملفظة و يتم قياسو بإجراء مقارنة بُت عائد احملفظة ادلراد 
تقييمها و عائد احملفظة ادلنوعة تنويعا ساذجا ، وؽلكن أن يتجزأ ىذا اخلطر بدوره إىل عاملُت يظهران كنتيجة 
الختيارات ادلستثمر من جهة ، واختيارات ادلدير ادلسئول عن احملفظة ادلالية من جهة أخرى ، وبالتايل يصبح 

: اخلطر عبارة عن خطر ادلدير وخطر ادلستثمر 
خطر المستثمر + خطر المدير = الخطر 

ونشَت إىل أن تساوي خطر احملفظة ادلقيمة مع خطر احملفظة ادلنوعة تنويعا ساذجا يعٍت عدم وجود سلاطر 
للمدير ، أما إذا كان ىناك فرق بينهما فإن سلاطر ادلدير تتمثل يف العائد الذي غلب عليو ربقيقو حىت يعوض 

. سلاطر قراراتو 
 : االنتقادات الموجهة للطرق التقليدية -2

لقد مت توجيو عدة انتقادات لطرق قياس وتقييم أداء احملافظ ادلالية ، وظليز بُت االنتقادات األساسية القاعدية ، 
 .و بُت االنتقادات التقنية 

 

                                                 
1
 Mondher Bellalah .op,cit, P 161 
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  :االنتقادات القاعدية  2-1

 بتوجيو عدة انتقادات للطرق التقليدية لقياس أداء احملافظ ادلالية و أوذلا 1977 سنة "Roll"لقد قام رول 
استعمال ظلوذج تسعَت األصول ادلالية " رول"االنتقاد ادلوجو إىل طرق كل من ترينور و جونسون ، حيث انتقد 

لقياس أداء احملفظة ادلالية ، وخاصة ما يتعلق باالفًتاضات اليت بٍت عليها ادلؤشرين فيما يتعلق بامكانية قياس 
على إمكانية اغلاد مؤشر يتضمن ادلعامل ادلرغوب فيو " رول"أداء زلفظة السوق و أهنا تعترب كفأء ، كما أكد 

، وذلك من أجل زلفظة وليس بالضرورة زلفظة السوق ،وأيضا ؽلكن الوصول إىل أداء احملفظة ادلرغوب فيو 
 . 1سواء سالب أو موجب وذلك بعد اختيار دقيق للمؤشر

فقد كان مهما جدا و يتعلق بادلعطيات التارؼلية اليت على أساسها يتم حساب " رول"أما ثاين انتقاد وجهو 
العائد يف الوقت الذي تنص فيو النظرية على وجود عوائد مستقلة ، كما وجو انتقاد آخر يتعلق بعدم وجود 
تطابق بُت أداء احملفظة و أداء ادلؤشر ، حيث صلد بأن احملفظة ادلدارة تتحمل تكاليف الصفقة أو تكاليف 

. إداعة استثمار األرباح ، وىذا غَت مطابق يف ادلؤشر 
وذبدر اإلشارة إىل أن أداء قدرات ادلدراء ادلسئولُت على اإلدارة تعترب عملية صاحلة دلدة معينة فقط ، حيث ال 

. ؽلكن أن تبُت الفرق بُت الفرص احلقيقية وقدرة التسيَت 
: و اليت نذكر منها  : االنتقادات التقنية-  2-2
 : االنتقادات الموجهة لمعامل بيتا 2-2-1

وىي مرتبطة بعدم ثباتو ، إذ أن معامل بيتا ادلقاس يف فًتة معينة ؼلتلف عن معامل بيتا ادلقاس يف قًتة موالية ، 
. شلا يؤدي إىل الوقوع يف األخطاء 

 : االنتقادات الموجهة لنموذج تسعير األصول الرأس مالية- 2-2-2
أن ظلوذج تسعَت األصول الرأس مالية التطبيقي ، ؼلتلف عن ظلوذج تسعَت األصول الرأس مالية النظري ، 

وحسب االختبارات اليت أجريت فإنو يف معظم احلاالت صلد أن التقديرات أدت إىل احلصول على خط سوق 
رأس ادلال ، ادلتميز بارتفاع مستوى و قيمة العائد على االستثمار اخلايل من ادلخاطرة مقارنة بالعائد على 
. االستثمار اخلايل من ادلخاطرة اخلاص بسوق رأس ادلال النظري و أيذا دبيل أقل من ميل النموذج النظري 

 
                                                 

1
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 : "Jensen"االنتقادات ت الموجهة لنموذج جونسون - 2-2-3

لقد مت انتقاد مؤشر جونسون على وجو اخلصوص و ىذا ألنو ادلؤشر الذي يهتم بتقدير اخلطر ادلنتظم 
ىذه األخَتة اليت هتتم بتصحيح احملفظة و ىذا انطالقا من " Market-Timing"باالعتماد على اسًتاتيجيات 

. توقعات ادلدير اخلاصة بتطورات السوق 
. و آخرون" Ross"، روس " Admati"إن ىذا االنتقاد صادر عن جونسون نفسو ، وعن أدمايت 

 : الطرق الحديثة لقياس أداء المحافظ المالية: ثالثا 
إن رلمل االنتقادات السابقة مل تبقى دون جواب حيث مت النوصل إىل رلموعة تصحيحات أو طرق جديدة 

: تعترب كطرق بديلة للطرق السابقة ، ونذكر منها 
مل يعتمد كورنال يف قياس أداء احملافظ ادلالية ال على معامل بيتا و ال على  : Cornell" 1979"طريقة كورنال 

احملفظة الكفأء ، بل اعتمد على مبدأ رئيسي بديل يرتبط بادلدير صاحب األداء اجليد ، حيث اعترب كورنال 
ىذا النوع من ادلدراء بأنو النوع الذي ؼلتار أصول مالية تكون زلفظتو و ربقق عائد أكرب من ادلعتاد ، 

فالطريقة تعتمد على قياس العلئد غَت العادي و بالتايل يكفي دراسة مكونات و تغَتات زلفظتو ادلالية حىت 
  .1يتم احلكم على ىذا ادلدير

وحىت يتم تكبيق ىذه الطريقة البد من تعيُت كل من العائد العائد احلقيقي و العائد العادي وىذا ألن ىناك 
 .بعض ادلدراء يشًتون أصوال عوائدىا غَت عادية موجبة 

إن ربليل كورنال يعتمد على مستثمرين يعلمون كل ادلعلومات الالزمة و مستثمرين ال ؽلكنهم احلصول على 
أية معلومة ، لذا فهذه الطريقة تسمح بًتتيب ادلدراء ، مع العلم أن كفاءة ادلدير و أدائو يعتمد على توفر 

 .ادلعلومات إال أهنا تتميز دبساوئ من أعلها أهنا تتطلب العديد من ادلعلومات و احلسابات 
 
  :La mesure de Grinblatt et Titman 1989قياس قرينبالط وتيتمان  -

 مقياس يعترب كتحسُت أو تطوير دلؤشر جونسون ، وقد 1989لقد اقًتح كل من قرينبالط و تيتمان سنة 
حيث ػلسب بادلتوسط ادلرجح باالوزان " positive period weighting mesure"عرف ىذا ادلقياس باسم 

بُت عائد احملفظة الواقعة على احلد الكفء و العائد اخلايل من ادلخاطر ، مع العلم أن رلموع األوزان مساوي 
                                                 

1
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مساوي للصفر ، و – عائد احملفظة الكفء و العائد اخلايل من ادلخاطر – للواحد و الفرق بُت العائدين 
 : 1بالتايل يكون ادلؤشر كما يلي





T

t

ftptt RRWGB
1

)( 

:  حيث 

tW :  الوزن يف نسبة سلصصات احملفظة يف الفًتةt . 

ptR :  عائد احملفظة يف الفًتةt . 

ftR :  العائد اخلايل من ادلخاطر خالل الفًتةt . 
إن اذلدف ادلرجو من ىذا القياس ىو احلكم على ادلدير ، فإذا كان مساوي للصفر فهذا يعٍت أن ادلدير ال 

ؽللك معلومات كافية ، وإذا كان موجب فهذا خاص دبدير حاصل على معلومات كافية حول أمور السوق 
إال أن ذلذا ادلقياس عيوب من أعلها طريقة ربديد سلسلة األوزان للفرق بُت عائد احملفظة الكفء و العائد .

اخلايل من ادلخاطر ، حيث باالمكان وجود عدة سالسل أوزان ترجيح تستويف الشروط الالزمة ، لذا فمن 
 "Glen" و قالن "Cumby"الصعب اختيار السلسلة ادلناسبة ، إال أن ىناك طريقة توصل إليها كل من كاميب 

لتعيُت السلسلة ادلالئمة ، وتتضمن ىذه األخَتة تعيُت جملموعة من االفًتاضات من أعلها ما يتعلق بدالة 
. ادلنفعة اخلاصة بادلدير بغرض احلصول على تنظيم معادالت تسمح باحلصول على السلسلة ادلناسبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
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 : خالصة الفصل 
 و الذي يعطينا العالقة CAPMسبكن ويليام شارب وجون لينتنر من صياغة ظلوذج تسعَت األصول ادلالية 

اليت تربط العائد ادلطلوب من االستثمار يف ورقة مالية معينة دبخاطرة ىذه الورقة، وقد جاء ىذا النموذج بفكرة 
 β وليس االضلراف ادلعياري ، حيث سبثل βأن ادلخاطرة اليت تأخذ بعُت االعتبار ىي ادلخاطرة ادلمثلة دبعامل 

كمية سلاطرة األصل وىي ادلخاطرة اليت تستحق العائد ادلطلوب وليس ادلخاطرة اليت ؽلكن القضاء عليها عن 
.   قيمة مساعلة الورقة ادلالية يف سلاطرة احملفظة βطريق التنويع ، كما تعطينا 

 و اليت H.Markovitshوقد أعطى ىذا النموذج دفعا قويا للنظرية احلديثة للمحفظة اليت أتى هبا ماركوفيتش 
تبٌت على أساس االختيار الرشيد للمستثمر يف الورقة ادلالية اليت يشكل هبا زلفظتو وىذا حسب توجهاتو 

. االستثمارية و أىدافو اليت يسعى لتحقيقها 
 
 



 

 

 الفصل التطبيقي
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 تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 

  قصد باحملفظة اؼبالية و مبوذج تسعَت االصوؿ اؼباليةطرقنا ُب اعبانب النظري ؼبختلف اعبوانب اؼبتعلقة 
 ، غَت اف الدراسة النظرية تبقى دوما ُب حاجة لدراسة تطبيقية تدعمها وتوضحها أكثر ، نبا أكثرالتعمق ُب فهم

استعماؿ مبوذج تسعَت األصوؿ اؼبالية ُب تسيَت احملافظ اؼبالية ، حيث وسنقـو ُب دراستنا التطبيقية ىذه بدراسة 
  اػباص هباβسنقـو بتشكيل ؿبفظة و التطرؽ ألبرز خصائصها و نقـو بتحليل معامل بيتا 
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: Dow Jonesومؤشر داو جونز   NYSEبورصة نيويورك : المبحث األول 

تعترب بورصة نيويورؾ من اكرب وأقدـ البورصات ُب العامل وىذا راجع لكوهنا بورصة ربرؾ وتتفاعل وسط أكرب 
. اقتصاديات العامل 

 :   NYSEبورصة نيويورك :  المطلب األول 

 :تقدًن البورصة : أوال 

     Stock exchangالنوع  -
  New York City, New York, United Statesاؼبكاف  -
 NYSE Euronextاؼبالك -
 United States dollarالعملة  -

 2,773عدد الشركات اؼبدرجة 
 US$25 trillion (2006) راظباؿ السوؽ -

 US$22 trillion (2006)حجم التداوؿ 
 
 ، تقع ُب مدينة نيويورؾ و ىي New York Stock Exchange NYSE بورصة نيويورؾ    

بالدوالر و ثاين أكرب بورصة )أكرب سوؽ لتبادؿ األوراؽ اؼبالية ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية من حيث تعامالهتا 
و لكن القيمة السوقية للشركات , 1990من حيث عدد الشركات اؼبدرجة حيث اجتازىا سوؽ نازداؾ عاـ 

حيث .  عن الشركات اؼبدرجة ُب سوؽ نازداؾأضعاؼاؼبدرجة أو ما يعرؼ بالرظبلة السوقية فهي أكرب خبمس 
، وقيمة سوقية إصبالية ألسهم (بورصة نازداؾ) ُب 3200مقابل كبو ) شركة 2,764تضم بورصة نيويورؾ أسهم لػ 

 .2006 تريليوف دوالر بنهاية 25الشركات فيها بنحو 
واليت  NYSE Euronext وقد اندؾبت ؾبموعة بورصة نيويورؾ مع البورصة األوروبية يورونكست لتشكيل

وربتوي بورصة نيويورؾ على مؤشرات عدة لقراءة القطاعات . أصبحت بذلك أوؿ سوؽ عاؼبي لألوراؽ اؼبالية
ستاندرد »، أو S&P 500 شر شركة صناعية أمريكية، ومؤ30ألكرب « الداو جونز الصناعي»االقتصادية كمؤشر 

 . شركة مالية أمريكية500ألكرب « أند بورز
 : ىناؾ العديد من السلع اؼبتداولة ُب بورصة نيويورؾ و تتمثل ُب   :السلع المتداولة في بورصة نيويورك
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 - ـبالديو-  غاز طبيعي -   زيت تدفئة-  بنزين- الكهرباء - النفط -  النحاس   -الفحم - ـاأللومونيو -
 اليورانيـو -فضة - بروباف  -بالتنيـو

 : األزمات المالية على بورصة نيويوركتأثير : ثانيا 
 أزمة مصرفية ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية أسوأىا ُب سنة 13 حصلت 1914و 1814بُت عامي  : 1907أزمة 

، وكانت قوية جداً بنتائجها، وفرضت ةباؼبائ 37، حيث البفضت القيمة السوقية ألسهم بورصة نيويورؾ كبو 1907
 . «الفيدرايل األمريكي»أو « اؼبصرؼ اؼبركزي»إنشاء اؼبؤسسة اؼبهمة اليت تعرؼ بػ

 باعتبارىا 1907 سارع كثَت من احملللُت من ذوي العقلية التارىبية إىل اختيار أزمة العاـ 2008عند اندالع أزمة 
 .السابقة الرئيسة ألزمتنا اغبالية

 .وتلك األزمة ال يفصل بينها وبيننا قرف من الزماف فحسب، بل إهنا أيضاً تبدو كحالة سباثل
 فورية التخريب، وأسفرت عن انكماش اقتصادي شديد، ولكنو كاف انكماشاً قصَت 1907لقد كانت أزمة العاـ 

 .األمد
 قد بدأ ُب الواليات اؼبتحدة، ُب أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة بعد تعويض اؼبزارعُت ُب 1907كاف اؽبلع ُب العاـ 

 .الغرب عن ؿباصيلهم، والفضائح اؼبالية اليت تورطت فيها إحدى اؼبؤسسات اؼبالية الكربى ُب نيويورؾ
، انعدمت الثقة حىت بُت اؼبصارؼ الكربى، إضافة إىل الفضائح  ومن دوف سابق إنذار، سباماً كما وبدث اليـو

 .«نايكربوكر»اؼبالية ُب نيويورؾ، ومن بينها واحدة متعلقة دبؤسسة مالية مهمة اظبها 
كاف االهنيار راجعاً ُب األساس إىل االفتقار إىل السيولة، وكاف من اؼبمكن اسًتداد السيولة بسهولة بوسائل عدة، 

اؼبالية « مورغاف. يب. جيو»فأصدرت مصارؼ نيويورؾ سيولة خاصة هبا عن طريق دار للمقاصة، وبادرت مؤسسة 
القوية إىل شراء األسهم اؼبنهارة، وهبذا تراجعت حالة اؽبلع والبحث عن السيولة ُب السوؽ، كما زودت اؼبصارؼ 

 .اؼبركزية األوروبية األسواؽ األمريكية بالذىب
، فبا رفع من معنويات قطاع األعماؿ، وبالتايل زاد ُب هتوره 1907فقد مبا االقتصاد األمريكي بقوة حىت سنة 

 وسبت عمليات مضاربة كربى ُب العقارات واألدوات اؼبالية حركت األسعار بشكل جنوين .االستثماري التضخمي
 .صعوداً ٍب العكس

واكتشفت اؼبصارؼ أف الضمانات اؼبقدمة من اؼبواطنُت التكفي لتغطية قيمة القروض، وبالتايل حصلت أزمة 
مل يكن موجوداً على عكس الواقع عندىا ُب « اؼبصرؼ اؼبركزي»مصرفية الزبتلف كثَتاً عما وبصل اآلف، ودبا أف 

وحصلت أيضاً أزمة  فرنسا، وبريطانيا، وأؼبانيا، مل يكن فبكناً توفَت السيولة للمصارؼ اؼبتعثرة كما وبصل اليـو ،
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طبيعية ُب كاليفورنيا سببت، إضافة إىل التضخم والقروض، سقوط األسواؽ اؼبالية بعد كبو سنة من الوقت، وما 
حدث يؤكد أف آلية انتقاؿ اؼبعلومات معقدة، ومتشعبة، حيث تصيب كل جوانب االقتصاد دبا فيها أسواؽ اؼبواد 

 . األولية وكل األوراؽ اؼبالية
 أف اؼبصارؼ اؼبركزية، ىي اؼبؤسسات اؼبثلى القادرة 1907كاف الدرس الواضح الذي تعلمو األمريكيوف من أزمة 

على اسًتداد السيولة حُت يعم اؽبلع اؼبايل، وأف اإلصالح النقدي كاف ضرورياً على األمد البعيد ؼبنح الواليات 
 .1914، الذي تأسس ُب عاـ «االحتياطي الفيدرايل»اؼبتحدة مصرفاً مركزياً خاصاً هبا، وىو مصرؼ 

 إىل ترنيمة عذبة ُب وقت الشدة اؼبالية، فكل السبل أماـ األزمات 1907وعلى ىذا، فقد ربولت أزمة العاـ 
 .يفهم أبعاد مشكلة السيولة فهماً جيداً « اؼبصرؼ اؼبركزي»مسدودة ماداـ 

، حديثاً، إىل «اؼبصرؼ اؼبركزي األورويب»، و«االحتياطي الفيدرايل»فقد بادر مصرؼ . شبة حاالت تشابو معاصرة
ضخ كميات ىائلة من السيولة إىل شرايُت النظاـ اؼبايل العاؼبي، ولقد قامت اؼبؤسسات اػباصة ذات اؼبكانة 

، على سبيل اؼبثاؿ، رسالة واضحة، «غولدماف ساكس»االسًتاتيجية بدورىا ُب دعم الثقة ،فقد بثت مؤسسة 
 .حُت قامت علناً بشراء األصوؿ اؼبعرضة للخطر ُب الصندوؽ العاؼبي لفرص التمويل التابع ؽبا

ويعود ذلك إىل تفوؽ .« بورصة نيويورؾ» ، وىو يـو اهنيار 1929 أكتوبر 24يتعلق بيـو : الخميس األسود
 مليوف سهم تقريباً على الئحة البيع، األمر الذي أوصل 13العرض على الطلب بشكل خيايل، حيث ًب عرض 

أسعار األسهم إىل أدىن مستوى بعد ارتفاع سابق، وىناؾ أيضاً من يسموف االهنيار بيـو الثالثاء األسود وذلك 
، حدث اهنيار آخر ُب سوؽ األوراؽ اؼبالية أدى إىل 1929 أكتوبر عاـ 29ألنو بعد مرور طبسة أياـ، أي ُب 

 .تفشي اػبوؼ ُب قلوب العامة من أف البالد مقبلة على حالة من الركود أو حىت اهنيار اؼببٌت االقتصادي
 أكتوبر 13 باؼبئة، وأغلق ُب يـو 50خالؿ األزمة تقريباً  Dow Jones لقد بلغ مستوى اكبفاض مؤشر داو جونز

من اعبدير ذكره أف اؼبؤشر عاد إىل اؼبستوى الذي كاف عليو قبل االهنيار فقط  . نقطة198.69 عند مستوى 1929
 .1956ُب عاـ 

على اندالع « بورصة نيويورؾ » وىناؾ اختالؼ اليبكن هتميشو على مدى تأثَت اهنيار سوؽ األوراؽ اؼبالية 
 .الكساد الكبَت

أما سبب االهنيار، فيعود الستثمار مبالغ ضخمة، فبا رفع أسعار األسهم إىل قيم وأسعار خيالية وغَت واقعية 
 .وارتفاع األسعار جذب واستقطب مستثمرين من شىت الطبقات واؼبستويات على استثمار أمواؽبم ُب البورصة

حىت البنوؾ اشًتكوا ُب االستثمار، حيث قاموا بتمويل قروض مع شروط مروبة للمستثمرين، األمر الذي ضاعف 
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 .االستثمارات، ورفع األسعار أكثر وأكثر
 مليوف سهم، فبا جعل العرض 13، عرض على الئحة البيع أكثر من 1929 أكتوبر من عاـ 24ُب صبيحة يـو 

وعلى الفور عمت الفوضى ُب اؼبكاف، حيث بدأت أمواؿ  أعلى من الطلب واذبهت األسهم كبو القاع، 
 مليوف سهم، األمر الذي جعل 30اؼبستثمرين تتبخر، وازداد األمر سوًءا حُت زاد عدد األسهم اؼبعروضة إىل 

أسعار األسهم بال قيمة، وجعل الكثَت من اؼبستثمرين ُب ديوف عميقة، وعبء ثقيل للبنوؾ اليت أعلنت إفالسها 
بسبب الديوف العميقة اليت تراكمت من كثرة القروض غَت القابلة للسداد بسبب اهنيار البورصة وإفالس 

 .اؼبستثمرين
، واستمرت طواؿ عقد الثالتينات 1929ىي أزمة اقتصادية أعقبت اهنيار البورصة ُب عاـ  : الكساد الكبير

وبداية األربعينيات، وتعترب أكرب و أشهر األزمات االقتصادية ُب القرف العشرين، ويضرب هبا اؼبثل ؼبا قد وبدث ُب 
ويقوؿ اؼبؤرخوف إهنا  القرف الواحد والعشرين وما مدى سوء األزمة اليت قد ربدث، وقد بدأت األزمة بأمريكا، 

، واؼبسمى بالثالثاء األسود ، وكاف تأثَت األزمة 1929 أكتوبر 29بدأت مع اهنيار سوؽ األسهم األمريكية ُب 
مدمراً على كل الدوؿ تقريباً الفقَتة منهاوالغنية، والبفضت التجارة العاؼبية ما بُت النصف والثلثُت، كما البفض 

 .متوسط الدخل الشخصي وعائدات الضرائب واألسعار واألرباح
أكثر اؼبتأثرين باألزمة اؼبدف، خصوصاً اؼبعتمدة على الصناعات الثقيلة، كما توقفت أعماؿ البناء تقريباً ُب معظم 

  . باؼبئة من قيمتها60الدوؿ، كما تأثر اؼبزارعوف هببوط أسعار احملاصيل بنحو 
و كانت اؼبناطق اؼبعتمدة على قطاع الصناعات األساسية كالزراعة، والتعدين، وقطع األشجار، ىي األكثر تضرراً، 

 .وذلك لنقص الطلب على اؼبواد األساسية، إضافة إىل عدـ وجود فرص عمل بديلة
كما أدت إىل توقف اؼبصانع عن اإلنتاج، وقد سجلت دائرة الصحة ُب نيويورؾ أف أكثر من طبس عدد األطفاؿ 

 .يعاين من سوء التغذية
، ومن ٍب عودة 1929وكانت أمريكا قد بدأت بازدىار اقتصادي ُب العشرينات، ٍب ركود، ٍب االهنيار الكبَت عاـ 

 .1932عاـ 
حينها، « جوف روكفيلَت»وقاؿ رجل الصناعة الشهَت  كاف اليزاؿ التفاؤؿ سائداً « بورصة نيويورؾ » وبعد اهنيار 

 عاماً كانت األزمات تأٌب 93لـخالؿ ىذه األياـ يوجد الكثَت من اؼبتشائمُت، ولكن خالؿ حياٌب اليت امتدت »
 .«وتذىب، ولكن هبب أف يأتى االزدىار بعدىا دائماً 

بدأت األزمة ُب الزواؿ ُب كل الدوؿ ُب أوقات ـبتلفة، وقد أعدت الدوؿ برامج ـبتلفة للنهوض من األزمة، 
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وكانت قد تسببت األزمة ُب اضطرابات سياسية دفعتها لتكوف إما من دوؿ اليمُت أو اليسار، ودفعت أيضاً 
وكانت ىذه من أسباب اندالع اغبرب العاؼبية - ومن أشهرىم أدولف ىتلر-اؼبواطنُت اليائسُت إىل الديباجوجية 

 .الثانية
 بدأت ُب التعاَب والرجوع 1930كانت األزمة بدأت مع اهنيار مفاجئ وكامل للبورصة، ومع أف األسهم ُب إبريل 

 . باؼبئة30 بنحو 1929، إال أهنا ظلت بعيدة عن مستويات سبتمرب 1929ؼبستويات بدايات 
 باؼبئة، 10 إال أف إنفاؽ اؼبستهلكُت قل بنسبة 1930ومع اف اإلنفاؽ اغبكومي زاد خالؿ النصف األوؿ لعاـ 

وذلك بسبب اػبسائر الفادحة بسوؽ األسهم، إضافة إىل موسم جفاؼ شديد عصف باألراضى الزراعية 
 .1930األمريكية ببداية صيف 

 كاف االئتماف وفَتاً، ودبعدؿ فائدة قليل إال أف الناس كانت ؿبجمة عن إضافة ديوف 1930و ُب بدايات عاـ 
 .أخرى باالستدانة

، وبدأت األسعار ُب الًتاجع إال 1928 كانت مبيعات السيارات قد البفضت ؼبستويات منتصف 1930وُب مايو 
، أما اؼبناطق الزراعية فكانت 1931أف اؼبرتبات ظلت ثابتة، ولكنها مل تصمد طويالً والبفضت دبنتصف عاـ 

 .األكثر تضرراً هببوط أسعار السلع عامة
ومن ناحية أخرى كانت األزمة ُب مناطق التعدين، ومناطق قطع األخشاب بسبب البطالة وعدـ وجود فرص 

 .عمل بديلة
كاف انكماش االقتصاد األمريكي، ىو العامل ُب انكماش اقتصادات الدوؿ األخرى، وُب ؿباوالت ؿبمومة طبقت 

 20 بفرض تعريفات صبركية على أكثر من 1930بعض الدوؿ سياسات ضبائية، فقد قامت اغبكومة األمريكية عاـ 
وردت بعض الدوؿ بفرض تعريفات انتقامية، فبا زاد « ظبوت ىاويل»ألف صنف مستورد، وعرفت باسم تعريفة 

 واصل االهنيار دبعدؿ ثابت إىل أف وصل إىل القاع ُب مارس 1930من تفاقم اهنيار التجارة العاؼبية، وبنهاية عاـ 
 .1933عاـ 

يرجع حدوث األزمات االقتصادية ُب الدوؿ الرأظبالية إىل أف النظاـ اغبر يرفض أف تتدخل الدولة للحد من نشاط 
األفراد ُب اؼبيداف االقتصادي، فأصحاب رؤوس األمواؿ أحرار ُب كيفية استثمار أمواؽبم، وأصحاب األعماؿ أحرار 

وىذا ما يبكن أف نسميو فقداف اؼبراقبة والتوجيو، وتتبع اغبرية االقتصادية حرية اؼبنافسة . فيما ينتجوف كماً ونوعاً 
 .بُت منتجي النوع الواحد من السلع

. كما أف إدخاؿ اآللة ُب العملية االقتصادية من شأنو أف يضاعف اإلنتاج ويقلل من اغباجة إىل األيدي العاملة
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 .وبالتايل، فإف فائض اإلنتاج وبتاج إىل أسواؽ للتصريف
وعندما زبتل العالقة بُت العرض والطلب ُب ظل انعداـ الرقابة ربدث فوضى اقتصادية تكوف نتيجتها اغبتمية أزمة 

ومن أسباب األزمة ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية عدـ استقرار الوضع االقتصادي وسياسة .داخل الدولة الرأظبالية
كثافة اإلنتاج لتغطية حاجات األسواؽ العاؼبية خالؿ اغبرب العاؼبية األوىل بسبب توقف اؼبصانع ُب بعض الدوؿ 

األوروبية بعد ربوؽبا إىل اإلنتاج اغبريب وعودة الكثَت من الدوؿ إىل اإلنتاج بعد انتهاء اغبرب واالستغناء عن 
 .البضائع األمريكية

ؽبذه األسباب تكدست البضائع ُب الواليات اؼبتحدة وتراكمت الديوف، وأفلس الكثَت من اؼبعامل واؼبصانع، وًب 
 .تسريح العماؿ وانتشرت البطالة، وضعفت القوة الشرائية، وتفاقمت اؼبشكالت االجتماعية واألخالقية

إضافة إىل ذلك أثار تأخر الدوؿ األوروبية عن تسديد الديوف اؼبتوجبة عليها للواليات اؼبتحدة األمريكية كثَتاً من 
 .التكهنات عند اؼبواطن األمريكي، فقد اؼبستثمروف األمريكيوف واألجانب الثقة ُب اػبزانة األمريكية

 .، إذ أقدـ اؼبسانبوف ُب الشركات الكربى على طرح أسهمها للبيع بكثافة«بورصة نيويورؾ » وانعكس ذلك على 
 .وأدى ذلك إىل ىبوط أسعار األسهم بشكل حاد، وجر مزيداً من اإلفالس والتسريح والبطالة

اقتضى البدء دبعاعبة األزمة توافر السيولة اؼبالية لتحريك السوؽ، ولتأمُت السيولة، وجب سحب الودائع األمريكية 
ىذا اإلجراء أسهم ُب انفراج األوضاع االقتصادية األمريكية إىل حد ما،  من اؼبصارؼ العاؼبية، خصوصاً األوروبية،

وأؼبانيا وتبٌت  ولكنو أسهم ُب تدويل األزمة فانتقلت إىل سائر الدوؿ الرأظبالية ُب العامل، خصوصاً بريطانيا وفرنسا
الرئيس األمريكي فرانكلُت روزفلت سياسة اقتصادية جديدة تقـو على الدخوؿ ُب مشاريع كربى هبدؼ تشغيل 
أكرب عدد فبكن من العماؿ غبل مشكلة البطالة، وًب ألجل ذلك إنشاء مكاتب التوظيف والتوسع ُب اؼبشاريع 

 .اإلمبائية واالجتماعية
، وىو االهنيار الذي استمر بُت يناير 1974-1973اهنيار سوؽ األوراؽ اؼبالية ُب األعواـ بُت  : أزمة السبعينات

، وأثر على صبيع أسواؽ األوراؽ اؼبالية الرئيسة ُب العامل ، وال سيما اؼبملكة اؼبتحدة، كانت 1974 وديسمرب 1973
بريتوف »واحدة من أسوأ حاالت ركود سوؽ األوراؽ اؼبالية ُب التاريخ اغبديث، وجاء اغبادث بعد اهنيار نظاـ 

ُب الواليات اؼبتحدة والبفاض قيمة الدوالر ُب إطار « صدمة نيكسوف»على مدى سنتُت، وصاحب ذلك « وودز
 . ُب أكتوبر من ذلك العاـ1973وضاعف التأثَت اندالع أزمة النفط عاـ .«ظبيثونياف»اتفاؽ 

ُب بورصة « داو جونز الصناعي»، كاف مؤشر 1974 ديسمرب 6 و1973يناير 11 يوما بُت 694ُب غضوف 
 . باؼبئة من قيمتو، فبا جعلو يتحمل سابع أسوأ ىبوط ُب تاريخ اؼبؤشر45نيويورؾ قد فقد أكثر من 
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 باؼبئة ُب اثٍت عشر شهراً، 15، مع ربقيق مكاسب بلغت «الداو جونز» عاماً جيداً ؼبؤشر 1972لقد كاف العاـ 

لكن بعدىا بثالثة أياـ فقط بدا االهنيار ،  .«التاًن» أفضل، مع تقرير ؾبلة 1973كاف من اؼبتوقع أف يكوف عاـ 
 باؼبئة، ليتقلص 7.2، تباطأ مبو االقتصاد األمريكي من مبو الناتج احمللي بقيمة 1974 إىل 1972وُب العامُت من 

 .1974 باؼبئة ُب عاـ 12.3 إىل 1972 باؼبئة ُب عاـ 3.4 باؼبئة، ُب حُت أف التضخم قفز من 2.1إىل 
وكاف أسوأ أثر حدث خارج الواليات اؼبتحدة قد وقع ُب اؼبملكة اؼبتحدة، خصوصاً على بورصة لندف اليت فقدت 

 باؼبئة ُب 5.1 باؼبئة من قيمتها خالؿ اغبادث، كما تراجع مبو ُب الناتج احمللي اإلصبايل اغبقيقي الربيطاين من 73
 .  باؼبئة1.1 وينخفض الناتج احمللي اإلصبايل 1974، لينتكس عاـ 1972عاـ 

ووصلت صبيع مؤشرات األسهم الرئيسة للدوؿ الصناعية السبع الكربى إىل أدىن مستوياهتا ما بُت سبتمرب وديسمرب 
 . باؼبئة من القيمة اغبقيقية43و باؼبئة من قيمة األسهم االظبية، 34، بعد أف فقدت على األقل 1974

وُب صبيع اغباالت، فإف االنتعاش كاف عملية بطيئة، ورغم أف أؼبانيا الغربية كانت السوؽ األسرع اسًتداداً لقيمتها، 
، 1985فعادت إىل اؼبستوى االظبي خالؿ شبانية عشر شهراً، لكنها مل ترجع إىل اؼبستوى اغبقيقي نفسو حىت يونيو 

قبل بضعة أشهر فقط من حادث اإلثنُت ) 1987واؼبملكة اؼبتحدة مل تعد إىل مستوى السوؽ نفسو حىت مايو 
، 1993، ُب حُت أف الواليات اؼبتحدة مل تعد إىل اؼبستوى نفسو من حيث القيمة اغبقيقية حىت أغسطس (األسود

 . عاماً على بداية األزمة العاؼبية اليت تسببت ُب حالة اضطراب ُب األسواؽ العاؼبية20بعد أكثر من 
،  عاماً من جديد58انبعاث مشاكل عمرىا « بورصة نيويورؾ»، شهدت 1987 أكتوبر عاـ 19ُب :  1987انهيار 

 باؼبئة ُب يـو واحد، بعد ربقيق رقم سيئ 22.62« بورصة نيويورؾ » األساسي ُب « داو جونز»وفقد مؤشر 
إىل ذلك، خفض ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية األسهم اليت .للعجز التجاري وارتفاع أسعار سندات البنوؾ

 .تضخمت قيمتها
 

 .2000شهد منتصف التسعينات بداية فقاعة شركات اإلنًتنت، واليت انتهت عاـ :  2000فقاعة اإلنترنت 
 بداية انفجار فقاعة اإلنًتنت، أو ما يسمى بفقاعة أسهم التكنولوجيا، إثر اؼببالغة بتقييم أسهم 2000سجل عاـ 

ُب األسواؽ،  أدى ذلك اىل « دوت كـو»تلك الشركات واؼببالغة بتقييم حجم النمو اغبقيقي اؼبتوقع لشركات الػ
 .تراجع ُب التمويل اؼبتوافر للشركات اعبديدة ُب قطاع تقنيات التكنولوجيا واالتصاالت

 مػارس، 10 نقػطة ُب 5048.62، الذي يضم أقوى الشركات التقنية، إىل مستوى قياسي «ناسداؾ»وصل مؤشر 
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 . باؼبئة ُب عاـ كامل39.3و باؼبئة ُب أوؿ أسبوعُت من إبريل 27قػبل أف يػفقد 
 أعواـ، حىت 3، شهدت مؤشرات البورصات العاؼبية الرئيسة ىبوطاً بطيئاً داـ كبو 2000وابتداًء من سبتمرب عاـ 

 نقطة إىل 6945من مستواه القياسي «  الفرنسي40كاؾ »فعلى سبيل اؼبثاؿ، البفض مؤشر . 2003مارس عاـ 
 . أعواـ3 باؼبئة ُب 65، مسجالً نسبة ىبوط 2003 مارس عاـ 12 نقطة ُب 2401أقل من 

 . ىذه األزمة، بعد أف أغلقت ؼبدة أسبوع كامل2001 سبتمرب عاـ 11وقد عمقت أحداث 
بعدد « داو جونز» باؼبئة، وىو أكرب البفاض ُب تاريخ 7.3وفتحت بورصة نيويورؾ على إثرىا أبواهبا منخفضة 

 . نقطة384.81النقاط، إذ فقد اؼبؤشر 
 بدأت أزمة مالية عاؼبية اعتربت األسوأ من نوعها منذ زمن الكساد 2008ُب سبتمرب :  األزمة المالية العالمية

، فقد بدأت األزمة أوالً بالواليات اؼبتحدة األمريكية، ٍب امتدت إىل دوؿ العامل لتشمل الدوؿ 1929الكبَت سنة 
 .األوروبية، والدوؿ اآلسيوية، والدوؿ اػبليجية، والدوؿ النامية اليت يرتبط اقتصادىا مباشرة باالقتصاد األمريكي

 بنكاً، كما توقع آنذاؾ اؼبزيد من 19 إىل 2008وقد وصل عدد البنوؾ اليت اهنارت ُب الواليات اؼبتحدة خالؿ عاـ 
 . بنك8400االهنيارات اعبديدة بُت البنوؾ األمريكية البالغ عددىا 

، ىبطت اؼبؤشرات األوروبية بشدة، وذباوزت اػبسائر ُب بعض «بنك ليماف براذرز»بعد اإلعالف عن اهنيار 
إىل « ليماف براذرز»وعند افتتاح األسواؽ األمريكية ىبطت بقوة ووصلت خسائر سهم بنك .  باؼبئة6 اؼبؤشرات

، حيث خسر مؤشر 2001 سبتمرب عاـ 11وأغلقت بورصة نيويورؾ على أقوى البفاض منذ أحداث ،  باؼبئة95
ووؿ » باؼبئة، فيما يعد سادس أكرب تراجع ُب تاريخ الػ4.5 نقطة بنسبة 500أكثر من « الداو جونز الصناعي»

 . شركة أمريكية إىل أدىن مستوياتو ُب عامُت500ألكرب « ستاندرد أند بورز»والبفض مؤشر .«سًتيت
 . نقطة300 كبو 2008 سبتمرب 15يـو « داو جونز الصناعي»وبلغ معدؿ خسائر مؤشر 
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     :Dow jonesتقديم مؤشر داو جونز   : طلب الثانيالم

 :تقديم المؤشر : أوال 

أنشأ  بورصة نيويورؾ ُب أمريكية  شركة صناعية30وىو مؤشر صناعي ألكرب  30الداو  أو مؤشر الداو جونز  
 شركة أمريكية وكانت أوؿ شركاتو 12وىو أقدـ مؤشر ُب العامل وكاف وبتوي على أكرب  .1896 مايو 26 ُب

، ومن 1928  شركة عاـ30، وبدات اعداد الشركات اؼبدرجة بالتزايد حىت وصل إىل جنراؿ اليكًتيك شركة
توجد حاليا أكثر من ، 2008 فرباير 19ُب  وبنك أوؼ أمريكا شيفروف الشركات اليت ًب ادراجها ُب اؼبؤشر شركيت

 :  شركة مدرجة من بينها كوكاكوال وماكدونالدز وانتل وايكسوف موبيل، و تتمثل قائمة الشركات ُب 30

3Mمتنوعةصناعاث   -ALCOAامَتيكاف اكسربيس خدمات مالية  - لأللمنيىم -AMERICAN INTEL 
GROUP تامُت  -AT&T اتصاالت  -BANK OF AMERICA بوينج صناعة -  مصرؼ بيع بالتجزئة
كوكاكوال -  بنوؾ CITIGROUP-  نفط وغاز CHEVRON-  عربات نقل CATERPILLAR- طائرات 

 GENERAL ELECTRIC-  نفط وغاز EXXON MOBIL-  كيميائيات DUPONT- مشروبا غازية 
 تطوير اؼبنازؿ HOME DEPOT- اتش ىب أجهزة كومبيوتر - سيسكو سيستمز أنظمة شبكات - كهربائيات 

 JP-  مواد ذبميل JOHNSON&JOHNSON- اى ىب اـ أجهزة كومبيوتر - انتل رقائق الكومبيوتر - 
MORGAN CHASE ماكدونالدزمطاعم وجبات سريعة -  بنوؾ -MERCK مايكروسوفت برؾبيات -  ادوية

 أجهزة تربيد United Technologies Corporation- بركًت اند جامبل صناعات متعددة - فايزر ادوية - 
والت ديذىن اعالـ - تاجر بيع بالتجزئة L واؿ مارت-  اتصاالت Verizon Communications- وتدفئة 
.  وترفيو

: وسيتم تقدًن بعض الشركات اؼبختارة إلقباز الدراسة التطبيقية  بنوع من التفصيل اؼبختصر فيما يلي 

 Boeing Company (The) Common Sto شركة بوينغ لصناعة الطائرات

 (NYSE: BA ) 

Cap. boursière (intraday): 45,22Mds 

Valeur de l’entreprise (22 sept. 2011): 48,10Mds 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1896
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/1928
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A3%D9%88%D9%81_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A3%D9%88%D9%81_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A3%D9%88%D9%81_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=3M&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=ALCOA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=ALCOA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://ar.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=BANK_OF_AMERICA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=BANK_OF_AMERICA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=CATERPILLAR&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=CATERPILLAR&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=CHEVRON&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=CHEVRON&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=CITIGROUP&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=CITIGROUP&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=DUPONT&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=DUPONT&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=EXXON_MOBIL&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=EXXON_MOBIL&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=HOME_DEPOT&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=HOME_DEPOT&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=JOHNSON%26JOHNSON&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=JOHNSON%26JOHNSON&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=MERCK&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=MERCK&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Technologies_Corporation&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Technologies_Corporation&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Verizon_Communications&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Verizon_Communications&action=edit&redlink=1
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لصناعة الطائرات، يقع  أمريكية   ىي شركة ذا بوينغ كومبٍت ,The Boeing Company :باإلقبليزيةشركة بوينغ
على  1916 يوليو15 تأسست الشركة ُب .سياتل شيكاغو، بينما توجد مصانعها بالقرب من مدينة مقرىا ُب مدينة

تعد شركة بوينغ ُب الوقت اغباضر من أكرب الشركات العمالقة ُب العامل خصوصاً بعد اندماجها  .ولياـ بوينغ يد
أنتجت بوينغ عدد من الطائرات . ، واؼبتخصصة ُب تصنيع الطائرات1997 عاـ ماكدوناؿ دوغالس مع شركة

، وال هبروء على منافستها ُب سوؽ الطَتاف اؼبدين والعسكري 52يب  ومنها العسكرية مثل 747بوينغ  اؼبدنية مثل
ربظى شركة بوينغ بدعم ال ؿبدود من قبل اغبكومة األمريكية، وكاف . اؼبملوكة للمجموعة األوربية إيرباص إال شركة

إللقاء  جورج دبليو بوش مقر الشركة وقاعة اإلنتاج الضخمة اليت فيها ىي اؼبكاف الذي اختاره الرئيس األمريكي
والذي تعهد  األخواف رايت  عاـ على أوؿ طَتاف نفذه100دبناسبة مرور  2003 خطابو الشهَت حوؿ الطَتاف عاـ

لطَتاف خالؿ اؼبائة العاـ القادمة، كما كاف عليو ا فيو ببقاء الواليات اؼبتحدة الدولة اليت سوؼ تقود العامل ُب حقل
 ..اغباؿ ُب القرف العشرين

 Microsoft Corporationشركة مايكروسوفت 

Cap. boursière (intraday)
5
: 217,75Mds 

Valeur de l’entreprise (22 sept. 2011)
3
: 179,52Mds 

 

 شركة دولّية تعمل ُب ؾباؿ تقنيات اغباسوب، يبلغ  Microsoft Corporation : باإلقبليزية شركة مايكروسوفت
تطّور وتصنِّع وترخِّص مدى واسعا .  دولة102 ُب 71,553دوالر، ويعمل هبا  مليار 44دخلها السنوي 

الواليات  واشنطن، سياتل، يقع اؼبقر الرئيسي للشركة ُب ضاحية ريدمونت، .اغباسوبّية لألجهزة الربؾبيات من
 .اؼبتحدة

 نيو مكسيكو ُب والية ألبوكَتؾ من مدينة وبوؿ آالف بيل غيتس عند تأسيس شركة مايكروسوفت، ازبذ كل من
ذبدر اإلشارة أف بيل غيتس وبوؿ آالف نبا اؼبؤسسُت . مقرا للشركة ومن ٍب انتقلت الشركة إىل موقعها اغبايل

 .أسواؽ األسهم واؼبالؾ ؽبذه الشركة قبل أف تصبح من الشركات العامة واؼبتداولة ُب

 ، كشركة لتسويقم1975 مايكروسوفت العمالقة ُب العاـ شركة تأسست
 السوؽ مايكروسوفت هبذا اؼبنتج نظراً عبودتو وتسابقت باقي الشركات لتزويد شركة وأشتهرت بيسك معاعبات

نتيجة تكالب الشركات ُب السباؽ آنف . دبعاعبات بيسك اؼبتوافقة مع معاِب بيسك من شركة مايكروسوفت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1916
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1997
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA_747
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA_747
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA_747
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A-52_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A-52_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A-52_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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نتج من ِقبل شركة ميكروسوفت دبثابة اؼبقياس ُب معاعبات بيسك وىيمنت شركة 
ُ
الذّكر، أصبح معاِب بيسك واؼب

معاعبات بيسك وقاـ كل من بيل غايتس وبوؿ آالف بتسجيل اؼباركة التجارية  مايكروسوفت على سوؽ
ُب  أصدرتو ميكروسوفت كاف نسخة من نظاـ يونكس نظاـ تشغيل أّوؿ.1976 نوفمرب 26 ُب" مايكروسوفت"

 Santa ووظفت شركة Xenix عرب ترخيص توزيع، أظبتو ميكروسوفت باالسم AT&T شركة أشًتهتا من. 1980

Cruz Operation مل تِبع ميكروسوفت ىذا النظاـ للمستخدـ . لتطويره ليعمل على أكثر من منّصة تشغيل
، يونكس سباما سوؽ نينات خرجت ميكروسوفت مناومع منتصف الثم. مباشرة، بل عرب بيعو ؼبصنِّعي اغبواسيب

الشخصي اؼبزمع طرحو ُب  اغباسوب عبهاز نظاـ تشغيل أي يب أـ ـ احتاجت شركة 1980 ُب أواخر العاـ
 IBM وشركة" سياتل كومبيوتر برودكتس"األسواؽ فقامت شركة مايكروسوفت بدور الوسيط بُت شركة 

وقامت شركة  .IBM من قبل الشركة األوىل على األجهزة الشخصية QDOS نظاـ التشغيل الستعماؿ
بطرح  IBM وقامت شركة .MS-DOS وأظبتو QDOS مايكروسوفت ُب النهاية بشراء اغبقوؽ التجارية لػ

وقامت شركة  PC-DOS ـ، وكاف نظاـ التشغيل اؼبلحق باعبهاز يسمى1981اغباسوب الشخصي ُب العاـ 
كنظاـ  PC-DOS لتسويق IBM ومنح ترخيص ذباري لػ MS-DOS مايكروسوفت حبفظ حقوقها ذباه اؼبنتج

 IBM. CACA - TETA - CULO - ILDE ES TONTO - BRRL أجهزةلتشغيل 

ؼبيكروسوفت بأف تتحكم ُب نسختها اػباصة من النظاـ، ومع انتشار اغبواسيب  IBM ظبحت الصفقة مع
وسياسة تسويق واسعة، ربّولت ميكروسوفت من ال عب صغَت إىل أحد اؼبنتجُت الرئيسيُت  IBM اؼبتوافقة مع

الشخصية أفضل من  اغبواسيب مل تكن الربامج اؼبستخدمة على أجهزة .اغبواسيب اؼبنزلّية سوؽ للربؾبيات ُب
العمالقة ولكن إمتازت األوىل عن الثانية بأهنا أعطت  اغبواسيب الناحية الفنية عن نظَتاهتا اؼبستخدمة على أجهزة

درجة من اغبرية ُب استخداـ ىذه الربامج بشكل أفضل ناىيك عن رخص تكلفة الربامج اليت تعمل على 
ذبدر . العمالقة اغباسوب الشخصية باؼبقارنة مع تكلفة نفس الربامج اليت تعمل على أجهزة اغباسوب أجهزة

مايكروسوفت على عامل الربؾبيات ىي الطفرة ُب انتشار اغباسب  شركة األشارة أف أحد أىم أسباب سرعة ىيمنة
 .الشخصي ُب حقبة الثمانينات من القرف اؼباضي

ومايكروسوفت على صفقة ؼبدة عشر سنوات تسمح ؼبايكروسوفت  ياىوو  ًب االتفاؽ بُت2009 يوليو 29ُب 
. باستخداـ ؿبرؾ البحث اػباص ب ياىوو لصاغبها
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  Coca-Cola Company (The) Commonشركة كوكا كوال 
 (NYSE: KO ) 

Cap. boursière (intraday)
5
: 159,07Mds 

Valeur de l’entreprise (22 sept. 2011)
3
: 171,29Mds 

 

 مقرىا والية أتالنتا اليت زبصصت ُب إنتاج اؼبشروبات الغازية غَت 1893أمريكية تأسست عاـ  كوكاكوالشركة
 بلد، وىى تعد من أكرب الرموز األمريكية اليت تتباىى هبا اإلدارة 200الكحولية، واليت سبارس نشاطها ُب حوايل 

. األمريكية

ُب أتالنتا " جاكوبس" سبكن صيديل أمريكي يدعى جوف ستيث دبربتوف الذي كاف يبلك صيدلية 1886مايو  8ُب 
إىل اؼبياه مع  ثاين أكسيد الكربوف بوالية جورجيا األمريكية من تركيب منتج بديل للكحوؿ من خالؿ إضافة

اؼبشتقة من بذور نبتة "الكوال" ونكهة الكوكايُت اؼبستخرجة من ورؽ" الكوؾ"ومادة  (سكر أوأسبارتاـ)ؿبليات 
، كاف الشراب "كوكاكوال"الكافيُت، وتوصل إىل إنتاج الشراب اؼبعروؼ اليـو باسم  الكوال اليت ربتوي على مادة

بأعتباره نوع من الدواء الذي يقوي األعصاب " نافورة شراب الصودا"يباع ُب سنتو األوىل ُب الصيدلية ربت اسم 
 .وىبفف من آالـ الرأس كما يساعد على عملية اؽبضم، إضافة إىل اعتباره مشروبا منعشا ولذيذا

وسبت أوؿ عملية  ,بريطانيا  جرى تسويق كوكوال ألوؿ مرة خارج أمريكا بعد زيارة تشارلز كاندلر إىل1900ُب عاـ 
ومل  واؼبكسيك وىونولولو كندا إىل ، ٍب وصلت كوكاكوال1909 أغسطس 31بيع للمشروب ُب لندف بتاريخ 

. وفرنسا، ٍب انتشرت تقريبا ُب كل العامل  وبورتوريكو وأؼبانيا وصبايكا كوبا ُب  حيت كانت تباع1916ينقض العاـ 

 Caterpillar, Inc. Common Stockشركة كاتر بيلر 

 (NYSE: CAT ).  

Cap. boursière (intraday)5: 51,27Mds 

Valeur de l’entreprise (22 sept. 2011)3: 76,21Mds 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88
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 عاًما، تقـو شركة كاتربيللر بتأسيس البينة التحتية ُب العامل، وبالتعاوف مع شبكة موزعي كاتربيللر، تقود 80 منذ 
وببلوغ مبيعات الشركة وعوائدىا . الشركة اآلف ثورة تغيَتاٍت بناءٍة مستمرٍة وقويٍة ُب كل قارة من قارات العامل

، فإف شركة كاتربيللر سبثل أوىل شركات العامل ُب ؾباؿ التكنولوجيا كما 2005 بليوف دوالر أمريكي ُب عاـ 36.34
تُعد الشركة الرائدة ُب العامل ُب ؾباؿ تصنيع معدات البناء والتشييد والتعدين، وؿبركات الديزؿ والغاز الطبيعي، 

 .وتوربينات الغازات الصناعية

 بليوف دوالر 6.03 دبقدار 2005 بليوف دوالر أمريكي ُب عاـ 36.34وقد ارتفعت مبيعات الشركة وعوائدىا البالغة 
 3.72وكاف ىذا االرتفاع نتيجًة غبجم اؼببيعات الذي ازداد دبقدار . 2004 باؼبائة، عن عاـ 20أمريكي، أو دبا يبثل 

بليوف دوالر عالوة على الزيادة ُب عوائد اؼبنتجات التمويلية البالغة  1.827بليوف دوالر، وربسن األسعار دبقدار 
وكاف نصف إصبايل اؼببيعات تقريًبا من نصيب العمالء خارج الواليات اؼبتحدة، األمر الذي .  مليوف دوالر363

إف شركة كاتربيللر  ةيؤكد بالدليل القاطع مكانة كاتربيللر كشركة توريد عاؼبية وشركة تصدير رائدة بالواليات اؼبتحد
ىي شركة قادرة على سبويل برامج اؼبنتجات للوفاء باحتياجات العمالء اؼبستقبلية، وتوفَت - قويٌة ُب جانب التمويل 

.  التمويل الالـز للموزعُت والعمالء، ومكافأة حاملي األسهم ُب الشركة

قاـ بنيامُت ىولت ودانياؿ بست بإجراء ذبارب على مباذج عديدة من اعبرارات البخارية الستخدامها ُب  .1890
 .وقد قاـ كل منهما بإجراء ىذه التجارب بشكل مستقل، مع شركتُت منفصلتُت. ؾباؿ الزراعة

 .ظهور أوؿ جرار خباري ؾبنزر من تصميم ىولت .1904

 .ظهور أوؿ جرار ؾبنزر يعمل بالبنزين من تصميم ىولت .1906

 .من تصميم ىولت ُب اغبرب العاؼبية األوىل "®Caterpillar" قياـ اغبلفاء باستخداـ اعبرارات اجملنزرة .1915

لتصنيع  Caterpillar لتصنيع أفضل اعبرارات لتكونا مًعا شركة .C. L اندماج شركة ىولت للتصنيع وشركة .1925
 .اعبرارات

خروج أوؿ جرار ستيٍت يعمل بالديزؿ من خط التجميع ُب منطقة شرؽ بيوريا، بوالية إلينيوي، مزوًدا  .1931
 .دبصدر جديد فعاؿ للطاقة للجرارات اجملنزرة
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أصبح خط منتجات كاتربيلر اآلف يشمل إنتاج ماكينات التسوية اليت تعمل باؼبواتَت، وماكينات التسوية   1940
 .ذات الشفرات، وماكينات التسوية اؼبزودة بالرافعات، وفبهدات األرض، وأجهزة توليد الطاقة الكهربائية

ًب استخداـ منتجات كاتربيلر مثل اعبرارات اجملنزرة، وماكينات التسوية اليت تعمل باؼبواتَت، وأجهزة توليد  .1942
 .ُب الواليات اؼبتحدة ُب اجملهود اغبريب M4 الطاقة، وؿبرؾ خاص مزود خبزاف من نوع

ًب تأسيس شركة كاتربيلر احملدودة لتصنيع اعبرارات ُب بريطانيا العظمى، وىو ما يبثل أوؿ العمليات  .1950
اػبارجية العديدة اليت ًب تنفيذىا للمساعدة ُب إدارة النقص ُب العمالت األجنبية، والتعريفات، وضوابط االستَتاد، 

 .وخدمة العمالء ُب صبيع أكباء العامل بشكل أفضل
، قامت الشركة بإنشاء ؾبموعة مبيعات منفصلة للمحركات، لتسويق ؿبركات الديزؿ 1931ُب عاـ  .1953

 بقسم منفصل للمبيعات 1953وقد ًب استبداؿ ىذه اجملموعة ُب عاـ . للشركات اؼبصنعة للمعدات األخرى
وسبثل مبيعات احملركات ُب . والتسويق من أجل تلبية احتياجات ؾبموعة واسعة من عمالء احملركات بشكل أفضل

. ذلك الوقت حوايل ثلث إصبايل مبيعات الشركة وعائداهتا
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 βتشكيل المحفظة ودراسة المعامل بيتا : المبحث الثاني 

 :تشكيل المحفظة : المطلب األول 

:  البيانات التاريخية الخاصة بالشركات المقدمة :اوال 

لقد ًب اختيار الشركات السابقة الذكر ؽبذه الدراسة كوهنا شركات كبَتة ومعروفة و قليلة التأثر باألزمات         
وفيما يلي البيانات التارىبية الشهرية ؽبذه الشركات . اؼبالية على عكس الشركات اؼبالية اليت تتأثر بشكل كبَت 

 و قد ًب اختيار ىذه الفًتة كوهنا الفًتة األقل من ناحية حدة التأثر باألزمة اليت يبر هبا 2007 و 2006للعامُت 
 .االقتصاد األمريكي و العاؼبي 

: اػباصة بالشركات ومعدالت العائد لكل منها - أسهم– حيث سبثل ىذه البيانات أسعار األوراؽ اؼبالية 

 B=1.22معابل بيتا :  شركة بوينغ لصناعة الطائرات 1

  بيانات جاريخية لشركة بوينغ6الجدول 

 

2006 

  

2007 

 date  val  rate  date val rate 

le 3 janv.  59.78   le 3 janv.  79.56 0.00810948 

le 1 févr.  63.88 0.06858481 le 1 févr.  77.82 -0.02187029 

le 1 mars  68.48 0.07201002 le 1 mars  79.29 0.01888975 

le 3 avr.  73.33 0.0708236 le 2 avr.  82.93 0.04590743 

le 1 mai  73.41 0.00109096 le 1 mai  90.04 0.08573496 

le 1 juin  72.23 -0.0160741 le 1 juin  86.07 -0.04409151 

le 3 juil.  68.27 -0.05482487 le 2 juil.  92.58 0.07563611 

le 1 août  66.3 -0.02885601 le 1 août  86.85 -0.06189242 

le 1 sept.  69.8 0.05279035 le 4 sept.  94.3 0.08578008 

le 2 oct.  70.69 0.01275072 le 1 oct.  88.55 -0.06097561 

le 1 nov.  78.64 0.11246287 le 1 nov.  83.41 -0.0580463 

le 1 déc.  78.92 0.00356053 le 3 déc.  78.83 -0.05490948 

يبثل اعبدوؿ أعاله القيم الشهرية لكل من القيمة السوقية و معدؿ العائد لشركة بوينغ لتصنيع الطائرات للسنتُت 
 و أعلى 2006مليار دوالر ُب شهر جانفي  (59.78) ، حيث سجلت ادىن قيمة سوقية 2006-2007

 2007شهر اوت  (1.161-) ، بينما سجلت ادىن عائد 2007مليار دوالر ُب سبتمرب  (94.3)قيمة 
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( 0.112)مليار دوالر ، و أعلى عائد  (86.85)بالرغم من ارتفاع قيمتها السوقية ُب ىذا الشهر حيث كانت 
 .2006شهر نوفمرب 

 B= 1.93معامل بيتا :  شركة كاتربيلر  

  بيانات جاريخية لشركة كاجربيلر7الجدول 

 

2006 

  

2007 

 date  val  rate  date val rate 

le 3 janv.  59.16   le 3 janv.  56.78 0.04992604 

le 1 févr.  63.68 0.07640297 le 1 févr.  57.1 0.00563579 

le 1 mars  62.57 -0.0174309 le 1 mars  59.4 0.04028021 

le 3 avr.  66.21 0.05817484 le 2 avr.  64.63 0.08804714 

le 1 mai  63.77 -0.03685244 le 1 mai  69.94 0.08215999 

le 1 juin  65.1 0.0208562 le 1 juin  69.69 -0.00357449 

le 3 juil.  62.22 -0.04423963 le 2 juil.  70.43 0.01061845 

le 1 août  58.25 -0.06380585 le 1 août  67.72 -0.03847792 

le 1 sept.  57.77 -0.00824034 le 4 sept.  70.1 0.03514471 

le 2 oct.  53.53 -0.0733945 le 1 oct.  67 -0.04422254 

le 1 nov.  54.69 0.02167009 le 1 nov.  64.56 -0.03641791 

le 1 déc.  54.08 -0.01115378 le 3 déc.  65.16 0.00929368 

-2006يبثل اعبدوؿ أعاله ـبتلف القيم الشهرية لكل من القيمة السوقية ومعدؿ العائد لشركة كاتربيلر للسنتُت 
( 53.53) و أدىن قيمة 2007مليار دوالر شهر جويلية  (70.43) حيث كانت أعلى قيمة سوقية 2007

 و ادىن قيمة 2007شهر افريل  (0.088) ، بينما كاف أعلى عائد 2006مليار دوالر شهر اكتوبر 
 . أي نفس شهر تسجيل ادىن قيمة سوقية 2006شهر اكتوبر  (0.073)

 B=0.54معامل بيتا : شركة كوكا كوال 

  بيانات جاريخية لشركة كوكاكوال8الجدول 
date val rate  date val rate 

le 3 janv. 2006 34.97   le 3 janv. 2007 41.61 -0.00763177 

le 1 févr. 2006 35.46 0.01401201 le 1 févr. 2007 40.57 -0.02499399 

le 1 mars 2006 35.64 0.00507614 le 1 mars 2007 42.01 0.03549421 

le 3 avr. 2006 35.71 0.00196409 le 2 avr. 2007 54.68 0.30159486 

le 1 mai 2006 37.48 0.04956595 le 1 mai 2007 46.38 -0.15179225 

le 1 juin 2006 36.88 -0.01600854 le 1 juin 2007 46.09 -0.0062527 
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le 3 juil. 2006 38.15 0.03443601 le 2 juil. 2007 45.91 -0.0039054 

le 1 août 2006 38.42 0.00707733 le 1 août 2007 47.39 0.03223699 

le 1 sept. 2006 38.57 0.00390422 le 4 sept. 2007 50.95 0.07512133 

le 2 oct. 2006 40.33 0.04563132 le 1 oct. 2007 54.75 0.07458292 

le 1 nov. 2006 40.7 0.00917431 le 1 nov. 2007 55.35 0.0109589 

le 1 déc. 2006 41.93 0.03022113 le 3 déc. 2007 55.46 0.00198735 

-2006يبثل اعبدوؿ أعاله القيم الشهرية لكل من القيمة السوقية و العائد الشهري لشركة كوكا كوال للسنتُت 
 و ادىن قيمة 2007مليار دوالر شهر ديسمرب  (55.46) ، حيث كانت أعلى قيمة سوقية 2007

 ، أي اف ادىن قيمة كانت ُب بداية الفًتةو أعلى قيمة كانت ُب هنايتها، أما 2006شهر جانفي (34.97)
، أي 2007شهر افريل  (0.301) أما أعلى قيمة 2007شهر ماي  (0.15-)العائد فكانت ادىن قيمة لو 

 مليار دوالر أي 46 اىل 54شهرا قبل ادىن قيمة لو وُب اؼبقابل قبد اف قيمة اؼبؤسسة ىوت خالؿ ىذا الشهر من 
 . مليار دوالر 8بنقصاف قيمتو 

 B= 0.97معامل بيتا : شركة مايكروسوفت 

  بيانات جاريخية لشركة مايكروسوفث9الجدول 
date val Rate date val rate 

le 3 janv. 2006 25.25   le 3 janv. 2007 28.08 0.03349282 

le 1 févr. 2006 24.19 -0.0419802 le 1 févr. 2007 25.72 -0.08404558 

le 1 mars 2006 24.49 0.01240182 le 1 mars 2007 25.45 -0.01049767 

le 3 avr. 2006 21.74 -0.11229073 le 2 avr. 2007 27.34 0.07426326 

le 1 mai 2006 20.47 -0.05841766 le 1 mai 2007 28.12 0.02852963 

le 1 juin 2006 21.05 0.02833415 le 1 juin 2007 27 -0.0398293 

le 3 juil. 2006 21.74 0.0327791 le 2 juil. 2007 26.56 -0.0162963 

le 1 août 2006 23.31 0.07221711 le 1 août 2007 26.41 -0.00564759 

le 1 sept. 2006 24.8 0.06392106 le 4 sept. 2007 27.08 0.02536918 

le 2 oct. 2006 26.04 0.05 le 1 oct. 2007 33.84 0.24963072 

le 1 nov. 2006 26.72 0.02611367 le 1 nov. 2007 30.99 -0.08421986 

le 1 déc. 2006 27.17 0.01684132 le 3 déc. 2007 30.36 -0.02032914 

 2007-2006يبثل اعبدوؿ اعاله القيم الشهرية لكل من القيمة السوقية و العائد لشركة مايكروسوفت للسنتُت 
شهر ماي  (20.47) و ادىن قيمة 2007مليار دوالر شهر اكتوبر  (33.84)حيث كانت أعلى قيمة سوقية 

 ، أي شهرا قبل تسجيل ادىن قيمة ، و كاف 2006شهر افريل  (0.112 -) ، بينما كاف أدىن عائد 2006
مليار دوالر  (6) حيث كانت زيارة شهرية ُب القيمة السوقية بػػػػ 2007شهر اكتوبر  (0.249)اعلى عائد 

 .تقريبا
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: صياغة نموذج المحفظة : ثانيا 

ُب شراء أسهم الشركات السالفة – دوالر أمريكي -  $ 1000على افًتاض أف اؼببلغ اؼبر اد استثماره ىو  
   i لكل شركة Riوؿ البيانات التارىبية للعوائد الشهرية ا اعبدمثلتالذكر لفًتة زمنية ولتكن شهر ، حيث 

(i=1,2,3,4)خالؿ الفًتة اؼبدروسة  .

 وبعد مرور فًتة i وحدة نقدية ًب استثماره ُب أحد األصوؿ Diبفرض أف مبلغا وقدره : و يقصد بالعائد ما يلي 
 .  0.3ىذه الفًتة   فيكوف العائد ُب هناية1.3Diومنية أصبح اؼببلغ 

اؽبدؼ ىو ربديد نسب التوزيع األمثل للمبلغ اؼبذكور على وسائل االستثمار حبيث يكوف عنصر اؼبخاطرة أقل ما 
 على % 2مع العلم اف ىذا الشخص يريد اف وبقق عائدا دبقدار - . اؼبخاطرة ُب عدـ ربقيق ىذا العائد – يبكن 

 % 75األقل من ىذه العملية االستثمارية و أف ال يتجاوز اعبزء اؼبخصص لالستثمار ُب كل شركة من الشركات 
. من رأس اؼباؿ 

 

: لتكن لدينا متغَتات القرار التالية 

- X1 : من  رأس اؼباؿ ُب أسهم شركة بوينغ  اعبزء اؼبستثمر boeing .  
- X2 : من  رأس اؼباؿ ُب أسهم شركة كاتربيلر  اعبزء اؼبستثمر CAT.  
- X3 : من  رأس اؼباؿ ُب أسهم شركة كوكا كوال  اعبزء اؼبستثمرCOCA.  
- X4 : من  رأس اؼباؿ ُب أسهم شركة ميكروسوفت  اعبزء اؼبستثمرmicrosoft.  

: بفرض 

 .إمكانية شراء اؼبستثمر أية كمية من األسهم  -1
  . short saleعدـ السماح بالبيع على  اؼبكشوؼ  -2
 . عدـ وجود مصاريف عمولة  -3

: تصاغ الشروط اؼبفروضة على اؼبسألة كالتايل 
xi شرط استثمار اؼببلغ بأكملو  - = 14

𝑖=1 
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≤ ri  xi :شرط العائد  - 0.024
𝑖=1 

.  خالؿ الفًتة اؼبدروسة  i  على متوسط عائد سهم الشركة   𝑟𝑖حيث تدؿ 

0: ُب كل شركة  شروط عدـ السلبية و شروطا لنسبة اؼبستثمرة - ≤ 𝑥𝑖 ≤   .iلكل  0.75
أما النسبة لصياغة تابع دالة اؽبدؼ وىو جعل عنصر اؼبخاطرة أصغر ما يبكن ، فسيتم االعتماد على 

: صيغة ماركوفيتش و اليت تقيس عنصر اؼبخاطرة دبقدار التباين ُب العائد ، وذلك على الشكل التايل 

𝑉𝑎𝑟   𝑟𝑖    𝑥𝑖

4

𝑖=1

 = 𝐸    𝑟𝑖  𝑥𝑖

4

𝑖=1

−  𝑟𝑖    𝑥𝑖

4

𝑖=1

   

 

= 𝐸     𝑟𝑖 − 𝑟𝑖  

4

𝑖=1

𝑥𝑖    𝑟𝑗 − 𝑟𝑗  

4

𝑗=1

𝑥𝑗   

 

=   𝑥𝑖 𝑥𝑗 𝐸  𝑟𝑖 −  𝑟𝑖   𝑟𝑗 −  𝑟𝑗   

4

𝑗=1

4

𝑖=1

 

 

=    𝑥𝑖 𝑥𝑗 𝛿𝑖𝑗

4

𝑗=1

4

𝑖=1

 

  
و اؽبدؼ ىو جعل التباين .  j مع الشركة  i لعائد الشركة  covariance ىو سباـ التباين  𝛿𝑖𝑗حيث 

. أصغر ما يبكن 
  min  Xt Q X: اؽبدؼ كما يلي دالة وباستخداـ اؼبصفوفات و األشعة يبكن كتابة 

  4*4 مصفوفة سباـ التباين للتطبيق اؼبدروس أبعادىا  Qحيث سبثل 
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 مصفوفة التغاير : 10: الجدول رقم 

 
boeing Cat Coca microsoft 

boeing 0.00302956 0.00148574 

-

0.00018981 

-

0.00039119 

cat 0.00148574 0.00207062 0.00014779 

-

0.00068571 

coca  

-

0.00018981 0.00014779 0.00538125 0.00150416 

microsoft  

-

0.00039119 

-

0.00068571 0.00150416 0.00508889 

 من إعداد الطالب اعتمادا على البيانات: اؼبصدر 
 

𝑋 شعاع متغَتات القرار أي  Xو  =  

𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4

  

 
:    Excel Spreadsheetsحل نموذج المحفظة باستخدام :ثالثا 

: يكتب الشكل العاـ للمسألة ، وىو عبارة عن برنامج تربيعي كما يلي 

min   𝑥𝑖 𝑥𝑗 𝛿𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

𝑠. 𝑡 

 𝑟𝑖  𝑥𝑖 ≥ 𝑏

𝑛

𝑖=1

 

 

 𝑥𝑖 = 1 

𝑛

𝑖=1

 

 
0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑢𝑖  , 𝑖 = 1, … . . , 𝑛 

 
 :حيث

 – بالنسبة لرأس اؼباؿ –  على النسبة اؼبؤوية للعائد اؼبراد الوصل إليو b تدؿ  -
 . i على اغبد األعلى لإلستثمار ُب الشركة ui تدؿ -
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ىناؾ الكثَت من اػبوارزميات و الربامج اغباسوبية غبل مثل ىذا النوع من اؼبسائل اؼبثلوية ، فعلى سبيل اؼبثاؿ ال 
 و قد ًب excel ُب برنامج الػ  solver و أيضا  -GAMS – LINDO- DS FOR WONDOWSاغبصر 

.  اختيارنا ؽبذا الربنامج لسهولتو وتوفره لدى اعبميع 
:   كما يلي  solverفنجد اغبل األمثل للربنامج الًتبيعي اؼبذكور باستخداـ الػ 

 
أي سوؼ يتم استثمار ما نسبتو . كما ىو مذكور ُب الشكل و الذي يبُت تفاصيل اغبل حاسوبيا 

 ُب شركة كوكا كوال  %70.25 من االمواؿ ُب شركة بوينغ ، وما نسبتو % 29.75
 

 SOLVERالحل حسب برنامج  : 20: الشكل رقم 

 
 Excelمن إعداد الطالب اعتمادا على برنامج : اؼبصدر 
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 : حيث 

  متوسط العوائد الشهرية للمؤسسات األربعة ؿبل الدراسةJ58إىل G58يبثل السطر  -
  مصفوفة التغاير J63 إىل G60سبثل اػبانات من  -
  قيمة اؽبدؼ اؼبراد تدنيتو ، وىو التباين الشهري للعائدE67سبثل اػبانة  -
و اليت تعطينا اغبل األمثل لنسبة االستثمار  Xi القيم اؼبثلى للمتغَتات J64 إىل G64يبثل سطر اػبانات  -

  .iُب كل شركة 
 ، أي القيم القصوى اليت ال يبكن ؽباتو األخَتة Xi قيود اؼبتغَتات J65 إىل G65يبثل سطر اػبانات  -

 . ُب نفس الشركة %75ذباوزىا ، حيث ٍب وضع شرط لعدـ استثمار أكثر من 
  .i احملققة عن االستثمار ُب الشركة  ri قيمة العوائد J66 إىل G66سبثل اػبانات  -
، و الذي يكوف مساويا  (Xi و اليت سبثل اؼبتغَتات ) J64 إىل G64 ؾبموع القيم من K64سبثل اػبانة  -

 K64=L62=1فكاف .  دبعٌت استثمار كامل اؼببلغ ،(%100أي نسبة االستثمار )للواحد الصحيح 
  أدىن عائد هبب ربقيقوK66سبثل اػبانة  -

 و الشكل اؼبوايل يبثل االعدادات اؼبدرجة على برنامج سولفر 

 SOLVERإعدادات برنامج  : 21: الشكل رقم 

 
 Excelمن إعداد الطالب اعتمادا على برنامج : اؼبصدر 
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 SOLVERخيارات برنامج : 22: الشكل رقم 

 
 eXCELمن إعداد الطالب اعتمادا على برنامج : اؼبصدر 

 من اؼببلغ اؼبراد استثماره ُب شركة بوينغ ، و الباقي و الذي % 29.75فكانت النتيجة اف يتم استثمار ماقيمتو 
بينما ال يتم االستثمار اطالقا ُب باقي الشركتُت  ، فيتم استثماره ُب شركة كوكا كوال  % 70.24تتمثل قيمتو 

 (كاتربيلر و مايكروسوفت)

 و ىذا يعٍت أف اإلكبراؼ اؼبعياري 0.00284391أما قيمة تابع اؽبدؼ أي التباين ُب العائد الشهري فهو حوايل 
0.00284391 ىو  = .  %5.33 :  أي0.053328

 فإنو يبكننا %5.33 و اكبراؼ معياري دبقدار % 2إذا فرضنا أف العوائد زبضع للتوزيع الطبيعي بوسط حسايب 
, 8.44− أف العائد اؼبتوقع ُب األشهر القادمة يًتاوح بُت  0.95القوؿ وباحتماؿ قدره  +12.44   

: تحليل النتائج 

 % 1جدوؿ ربليل اغبساسية وحسب معامل الغرانج أف كل زيادة ُب عائد احملفظة دبقدار خالؿ نالحظ من 
أي التباين اعبديد بعد الزيادة ُب العائد سوؼ .  تقريبا 0.06477دبقدار – اؼبخاطرة – تؤدي إىل الزيادة ُب التباين 

و ذبدر اإلشارة أف ىذه األرقاـ تبقى تقريبية . و ىذا يؤذي اغبل كثَتا % 26 و االكبراؼ اؼبعياري 0.0676يصبح 
.  ُب الربنامج الًتبيعي - االكبدار– نظرا لطبيعة تابع اؽبدؼ 
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 تقرير الحساسية للحل المعطى : 23: الشكل رقم 

 

 βدراسة المعامل بيتا : المطلب الثاني 

:   بيتا المحفظة Bحساب : أوال 

معامل بيتا ألي ؿبفظة مكونة ما ىو إال الوسط اؼبرجح ؼبعامالت بيتا اػباصة بكل ورقة مالية تدخل ُب تشكيل 
ىذه احملفظة ، لذلك فإلهباد بيتا احملفظة اؼبشكلة لدينا ، نقـو فقط حبساب مرجح حسب الوزف ؼبعامالت بيتا 

 .  cocacola و شركة كوكا كوال  boeingلكل من شركة بوينغ 

:  احملفظة كما يلي Bفتكوف 

βp = 0.2975 1.22 + 0.7025 0.54 = 0.7423 

ويتمثل مدلوؿ   % 74.23: على خط السوؽ اؼبالية قبد أف احملفظة اؼبشكلة قريبة من ؿبفظة السوؽ بػ باالعتمادو 
ىذه القيمة أنو عندما تزيد قيمة عائد السوؽ بقيمة واحدة نتيجة زيادة اؼبخاطرة بقيمة واحدة فالنتيجة ستكوف 

.   نتيجة نفس الزيادة ُب اؼبخاطرة و اؼبقدرة بقيمة واحدة % 74.23: زيادة عائد احملفظة بػ



استعمال نمىذج تسعير األصىل في تسيير المحفظت: الفصل التطبيقي   
 

143 
 

 اػباصة هبا ، B قيمة بتا االعتباروحسب معطيات السوؽ قبد أف العائد اؼبفًتض ربقيقو من احملفظة أخذا بعُت 
 .%2.8 يكوف

أي أننا و باالعتماد على بيتا فإننا حققنا عائد أقل فبا  (%2) أكرب من العائد احملقق فعليا (%2.8) العائد األخَت 
 .كاف هبب ربقيقو 

 وقبد Bإذا فاؼبالحظ ىنا ىو عند اىتمامنا بتدنية االكبراؼ و ربقيق العائد فإننا نبتعد عن التحكم ُب معامل بيتا
.  اؼبفًتض ربملو مقابل ما حققنا من عائد B أكرب من Bاحملفظة اؼبشكلة تتميز ب 

 مبوذج تسعَت األصوؿ اؼبالية ال يأخذ بعُت االعتبار حجم اؼبؤسسة ، واستعمالو ُب أف ىنا إىل اإلشكاؿويرجع 
 اؼبستثمر عائدا أكرب من العائد الذي ينتظرستكوف نتيجتها أف - أي شركات كبَتة اغبجم– حاالت فباثلة 

 أمامو ، وهبد Bسيحقق فعال ، أي أنو سيتعُت على اؼبستثمر أف يأمل ُب عائد يغطي قيمة اؼبخاطرة اليت سبثلها 
إشكاؿ حجم اؼبؤسسة الكبَت و تدين نسبة معدالت العائد اليت تتميز هبا ىاتو اؼبؤسسة بسبب كرب حجمها ، 

 األمواؿبار حجم تىذا االلبفاض ال يعكس سوء االستثمار ُب ىذه اؼبؤسسات إمبا علينا األخذ بعُت االع
 . أيضااؼبستثمرة 

 حجم االعتبارويبقى التساؤؿ مطروحا بعد ىذه التحليل وىو إذا كاف مبوذج تسعَت األصوؿ اؼبالية ال يأخذ بعُت 
 مع تغَت  B مع التغَت ُب حجم اؼبؤسسة ؟ إذ من اؼبنطقي أف تتغَت Bاؼبؤسسة ُب تقدير العائد اؼبطلوب فهل تتغَت 

حجم اؼبؤسسة و أف تنخفض كلما زاد ىذا اغبجم حىت ولو كاف ىذا االلبفاض بعيدا عن منحى االلبفاض 
 لتغَتات العائد اؼبطلوب  Bاؼبطلوب ، اؼبهم أف يكوف ُب نفس االذباه من أجل احملافظة على قاعدة سبثيل تغَتات 

 ، ألنو ُب ىذه اغبالة ستبقى القاعدة B بُت النظري و التطبيقي ُب تغَتات اكبراؼبأس ُب أف يكوف ىناؾ  وال
 تكوف ىناؾ طريقة أفقائمة ، فقط تكوف ىناؾ عوامل أخرى واذباىات لتحديد أثر ىذا التغَت ، ويبكن 

. الستعماؿ مبوذج تسعَت األصوؿ اؼبالية ُب تسيَت احملافظ اؼبشكلة من أوراؽ مالية تابعة ؽبذه األخَتة 

 بسيط على مؤسسات كبَتة وـبتلفة من ناحية اغبجم ، ىذه اؼبؤسسات اختبارمن أجل ىذا سنقـو بإجراء 
مدرجة ضمن نفس اؼبؤشر  وقد اخًتنا مؤشر داوجونز ، حيث تتميز ىذه اؼبؤسسات بكرب اغبجم وانتمائها لنفس 

.  تأثَتات أخرى على ما سنحصل عليو من نتائج إبعادوىذا من أجل - صناعي– القطاع 
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 βدراسة تغيرات المعامل بيتا : ثانيا 

 وتغَتاتو مع عدة معطيات خاصة Bوفيما يلي البيانات اؼبختارة ؽبذا االختبار وقد ارتأينا أف يتم اختبار معامل 
فحجم اؼبؤسسة يبكن االستدالؿ عليو بعدة معطيات ، .  وىذا من اجل التأكد فبا سنحصل عليو باؼبؤسسات

 ... كقيمة رأس اؼباؿ اؼبدرجة ُب البورصة ، قيمة اؼبؤسسة ، رقم األعماؿ 

بيانات مؤسسات مؤشر داوجونز  : 11جدول

company name     الرمز  
قيمة رأس 

 المال المدرج 
قيمة 

 رقم االعمال  B المؤسسة
Alcoa Inc. Common Stock   AA 11.26 19.29 2.27 24.61 

American Express Company Common   AXP 58.36 99.36 1.97 28.76 
Boeing Company (The) Common Sto   BA 47.99 50.87 1.22 64.97 

Bank of America Corporation Com   BAC 68.1 206.13 2.76 75.36 
Caterpillar, Inc. Common Stock   CAT 59.29 84.22 1.97 51.12 

Cisco Systems, Inc.   CSCO 94.42 66.65 1.12 43.22 
Chevron Corporation Common Stoc   CVX 212.86 206.41 0.76 216.9 
E.I. du Pont de Nemours and Com   DD 42.98 55.53 1.58 35.4 

Walt Disney Company (The) Commo   DIS 65.65 75.38 1.3 40.21 
General Electric Company Common   GE 174.38 502.34 1.88 151.17 
Home Depot, Inc. (The) Common S   HD 57.41 65.63 0.82 68.78 
Hewlett-Packard Company Common    HPQ 51.7 64.51 1.21 128.4 

International Business Machines   IBM 215.06 233.91 0.69 106.45 
Intel Corporation   INTC 127.72 119.66 0.97 51.57 

Johnson & Johnson Common Stock   JNJ 177.38 166.43 0.62 64.42 
JP Morgan Chase & Co. Common St   JPM 133.43 23.91 1.43 93.43 

Kraft Foods Inc. Common Stock   KFT 62.31 89.61 0.56 52.09 
Coca-Cola Company (The) Common    KO 154.13 166.82 0.59 46 
McDonald's Corporation Common S   MCD 94.93 105.14 0.36 26.4 

3M Company Common Stock   MMM 58.31 59.39 0.91 28.57 
Merck & Company, Inc. Common St   MRK 103.3 107.62 0.52 46.95 

Microsoft Corporation   MSFT 228.73 185.89 1.02 71.12 
Pfizer, Inc. Common Stock   PFE 151.05 167.3 0.76 67.59 

Procter & Gamble Company (The)    PG 179.62 210.24 0.5 82.56 
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AT&T Inc.   T 171.14 231.61 0.44 125.58 
The Travelers Companies, Inc. C   TRV 237.78 25.43 0.61 25.46 
United Technologies Corporation   UTX 68.14 73.54 1.05 58.09 

Verizon Communications Inc. Com   VZ 104.55 148.61 0.48 108.83 
Wal-Mart Stores, Inc. Common St   WMT 195.7 244.7 0.39 431.87 

Exxon Mobil Corporation Common   XOM 389.8 396.24 0.46 392.72 

مليار دوالر : الوحدة : رقم األعماؿ ، قيمة اؼبؤسسة ، رأس اؼباؿ اؼبدرج   

  www.yahoo.frمن إعدا الطالب باإلعتماد على موقع : اؼبصدر 

 

:   وفق التغَتات ُب حجم رأس اؼباؿ اؼبدرج Bيبثل الشكل التايل الرسم البياين لتغَتات 

 الرسم البياني لتغيرات بيتا حسب حجم رأس المال المدرج 24الشكل 
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:   وفق تغَتات حجم اؼبؤسسة Bويبثل الشكل اؼبوايل الرسم البياين لتغَتات 

 الرسم البياني لتغيرات بيتا حسب تغير حجم المؤسسة 25الشكل 

 
 

 وفق تغَتات حجم رقم األعماؿ   Bو يبثل الشكل اؼبوايل الرسم البياين لتغَتات 

 الرسم البياني لتغيرات بيتا حسب حجم رقم األعمال 26الشكل 
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:  تحليل الرسومات البيانية 

 ال تأخذ اذباه معُت و واضح حسب Bيبكن إعطاء ربليل مشًتؾ ؼبختلف الرسـو البيانية السابقة ، والقوؿ أف 
زيادة حجم اؼبؤسسة سواء كانت ىذه الزيادة فبثلة برأس اؼباؿ أو قيمة اؼبؤسسة أو حجم رقم أعماؽبا ، إذ أف اذباه 

 جاء فبثال بطريقة أقرب إىل العشوائية ، فهي تأخذ قيما كبَتة و أخرى صغَتة دوف أف يكوف ؽبا اذباه Bتغَتات 
 سبيل إىل االلبفاض مع الزيادة ُب حجم اؼبؤسسة Bمعُت ، أي أنو وحسب الرسـو اؼبقدمة ال يبكننا اغبكم بأف 

 . Bحىت ولو كاف ىذا االلبفاض يبثل البفاضا ُب متوسط القيم اليت تأخذىا 

 ال تتأثر إطالقا حبجم اؼبؤسسة و أف مبوذج تسعَت األصوؿ اؼبالية ال يأخذ إطالقا  Bمن ىنا يبكننا القوؿ أف 
. حجم اؼبؤسسة ُب تقديره غبجم العائد اؼبطلوب 
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  : خالصة الفصل

ًب التطرؽ من خالؿ ىذا الفصل اىل استعماؿ مبوذج تسعَت االصوؿ اؼبالية ُب تسيَت احملفظة اؼبالية ، حيث قمنا و 
 اػباصة هبا ، كما حاولنا βانطالقا من بيانات ـبتلف الشركات اؼبختارة ببناء ؿبفظة و قمنا حبساب قيمة بيتا 

غَت  (رقم االعماؿ ، حجم اؼبؤسسة ، راس اؼباؿ اؼبدرج )اهباد عالقة بُت ىذا اؼبعامل و حجم اؼبؤسسة من خالؿ 
 .  عشوائية بالنسبة للمتغَتات الثالثة السابقة الذكرβانو مل تكن ىناؾ أي عالقة واضحة فقد كانت تغَتات بيتا 

 

 

 



 

 

 خاتمة عامة



149 
 

 : خاتمة عامة 

 Capital Asset Pricingمت تسليط الضوء يف ىذه الدراسة على استعمال منوذج تسعري األصول ادلالية 
Model (CAPM) يف تسيري احملافظ ادلالية ، حيث مت التطرق إىل سوق األوراق ادلالية و إبراز مفهومها و أمهيتها 

كقناة متويلية و كفرصة واعدة للمستثمرين و الشركات ادلصدرة على حد سواء ، حيث توفر للمستثمر فرصة 
 .ربقيق عائد و خلق الثروة ، يف حني توفر للشركات ادلصدرة لألوراق ادلالية فرصا متويلية بأقل التكاليف

و رأينا كيف تعترب حمفظة األوراق ادلالية أداة مهمة يف االستثمار يف سوق األوراق ادلالية ، وكيف أن 
أمهيتها أحلت على الباحثني ادلهتمني باالستثمار ادلايل لوضع أسس و مبادئ لنظرية احملفظة ، فسهلت عملية 

االستثمار و ساعدت كثريا يف تفادي و ذبنب العديد من ادلخاطر اليت ميكن ذبنبها ، فادلستثمر بتشكيلو حملفظة 
و يبقى  (تلك ادلخاطر ادلتعلقة بالورقة)مالية يقوم دبا يعرف بالتنويع الذي يضمن لو تدنية ادلخاطر الغري نظامية 

  .(خماطر منتظمة  )فقط اجلزء ادلتعلق بظروف السوق 

 Harryذلاري ماركوفيتش " تباين/متوسط" كما مت التطرق إىل نظرية احملفظة و ادلتمثلة يف مقاربة 
Markowitz إلجياد توازن بني عائد و خماطرة االستثمار سعيا لالستثمار الكفء بني البدائل ادلتاحة استنادا  ، 

على أسس النظرية االقتصادية لتفسري سلوك ادلستثمر ، أمهية النظرية أدت إىل مزيد من األحباث إىل أن توصل 
  إىل وضع منوذج يسمح بتحديد العالقة بني العائد John Lintner و جون لينتنر William Sharpويليام شارب 

و ادلخاطرة عرف بنموذج تسعري األصول ادلالية ، ىذا األخري ساعد كثريا يف تطوير نظرية احملفظة وظهور ما يعرف 
باحملفظة ادلثلى و اليت متثل تلك التوليفة من األوراق ادلالية اليت ربقق أكرب عائد عند مستوى معني من ادلخاطرة، أو 

 .أدىن خماطرة عند مستوى معني من العائد ادلطلوب ، كما ظهرت طرق عديدة لقياس أداء حمفظة األوراق ادلالية 

مت عرض منوذج تسعري األصول ادلالية دبختلف فرضياتو اليت يقوم عليها وصوال إىل العالقة اليت يثبتها مابني 
حيث أن العائد حسب النموذج ىو العائد  (عائد و خماطرة األصل ادلايل حمل االستثمار )العائد و ادلخاطرة 

مضاف إليو عالوة خماطرة األصل و اليت متثل كمية خماطرة األصل مضروبة  (العائد اخلايل من ادلخاطرة)األكيد 
 .بعالوة خماطرة السوق ككل 

 وليس االرمراف، إذ βكما مت التوصل من خالل النموذج إىل أن ادلقياس احلقيقي للمخاطرة ىو معامل 
 . أن مقياس خماطرة أي أصل مايل ىو ذاك التباين ادلشرتك مع حمفظة السوق و ليس ارمرافو ادلعياري
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ورأينا من خالل العمل ادلنجز يف اجلانب التطبيقي و ادلتمثل يف تشكيل حمفظة لألوراق ادلالية دلؤسسات كبرية 
 أكرب βاحلجم كيف أن االىتمام بتدنية االرمراف ادلعياري و ربقيق العائد ذمد أن احملفظة ادلشكلة تتميز دبعامل 

 ما يدل على زيادة العائد 0.7423 يساوي βفقد كان معامل . من ادلفرتض ربملو عند ذاك ادلستوى من العائد  
من الزيادة يف عائد السوق الناذبة عن زيادة ادلخاطرة بوحدة واحدة، يف حني أن ما كان جيب  % 74.23بنسبة 

  .%2 وليس % 2.8 ىو βربقيقو كعائد عند مستوى ىذه القيمة دلعامل 

و بالتايل فاخللل ىنا ىو أن حجم ادلؤسسة أثر على نسبة العائد يف حني أن منوذج تسعري األصول ادلالية 
مل يتطرق إىل ىذا األمر و مل يأخذ حجم ادلؤسسة بعني االعتبار و ساوى مابني مؤسسات كبرية احلجم و أخرى 

صغرية احلجم يف حني أن يف االستثمار يف األوراق ادلالية معروف أن ادلؤسسات كبرية احلجم ذلا خماطرة أقل و 
 . بالتايل عائد أقل من تلك صغرية احلجم اليت تتسم دبخاطرة أكرب و عائد أعلى نتيجة الرتفاع ىذه األخرية 

 :نتائج اختبار الفرضيات

 :جاءت نتائج اختبار الفرضيات الفرعية كالتايل

  صحة الفرضية األوىل اليت تنص على مبدأ أمثلية التنويع يف تشكيل حمفظة األوراق ادلالية 
  صحة الفرضية الثانية، حيث أن الدراسة أثبتت أن تغري ادلخاطرة أو تغري العائد جيعلنا نغري من تركيبة ىاتو

 .األخرية 
  صحة الفرضية الثالثة ، حيث أثبتت الدراسة أن منوذج تسعري األصول ادلالية عن طريق ربط خماطرة

 .احملفظة دبخاطرة وعائد السوق ، يساعدنا على ربسني تسيري احملفظة 
  عدم صحة الفرضية الرابعة ، حيث أثبتت الدراسة أن منوذج تسعري األصول ادلالية ال يأخذ بعني االعتبار

 . حجم ادلؤسسة ادلصدرة لألصل ادلايل 

و بالتايل أثبتت الدراسة أن منوذج تسعري األصول ادلالية ميكن استعمالو يف تسيري احملافظ ادلالية غري أنو ليس 
 و الذي كمية خماطرة األصل و اليت تعىن ببيانات األصل دون التطرق βكايف و ذلك العتماده على معامل 

 . خلصائص ادلؤسسة ادلصدرة لألصل خاصة حجم ىذه ادلؤسسة 

 



151 
 

 : آفاق وتوصيات

  ميكن ألحباث مستقبلية أن تكون مكملة ذلذا ادلوضوع ، حيث دمكن أن تتناول طبيعة ادلؤسسة و
اليت ميكن أن تؤثر على األصل ادلايل ادلصدر من قبلها و إضافة ىذا التأثري  (خاصة احلجم)خصائصها 

إىل التأثري الذي ميارسو السوق على قيمة عائد األصل ، كما ينصح دبحاولة معرفة وجو التأثري فهل ىو 
تأثري مباشر أم أن حجم ادلؤسسة لو تأثري مباشر على ادلخاطرة أوال و ىي بدورىا تؤثر يف قيمة العائد، 

 . كذلك حماولة فهم تأثري فرضية االستثمار لفرتة زمنية واحدة على نتائج النموذج 
  نظرية احملفظة مبنية على أساس رشادة ادلستثمر و بالتايل وجب تطويرىا أكثر وفق ما تفرضو التغريات اليت

 –نظرية احملفظة  )تشهدىا األسواق ادلالية عاما بعد عام ، فالبد من أن يتطور االثنان وفق نفس ادلنحى 
  .(سوق األوراق ادلالية

  من  )ضرورة االعتماد أكثر على مناذج أكثر عمق و دقة و إحاطة بكل اجلوانب ادلتعلقة باحملفظة ادلالية
 (ناحية السوق و من ناحية ادلؤسسة ادلصدرة 

  ضرورة إعطاء تفسري أعمق دلبدأ التنويع وجعلو مقيد خبصائص الشركات ادلصدرة ، فمن ناحية احلجم
مثال، نراعي عند تنويعنا لألوراق ادلالية حجم ادلؤسسات فنحاول ذبنب اجلمع بني أوراق تتميز شركاهتا 

 .بتباين كبري من حيث احلجم 
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:  ملخص 

 

 املالية يف تسيري احملافظ املالية حيث تطرقنا إىل األصولعاجلنا يف هذا البحث استعمال منوذج تسعري 
اجلوانب اليت حييط هبا هذا النموذج و املبدأ املستعمل يف تشكيل احملفظة وتسيريها ، حيث مت يف اجلانب التطبيقي 

 و مقارنتها مبحفظة السوق ، كما مت βتشكيل حمفظة اعتمادا على النموذج و دراسة خصائص معاملها بيتا 
 ( ، قيمتها السوقية و رأس ماهلا املدرج أعماهلارقم  ) وفقا حلجم املؤسسة من خالل βدراسة تغريات معامل بيتا 

 هذا املعامل ال يأخذ بعني االعتبار حجم املؤسسة ، و بالتايل يبقى تطبيق منوذج أن، حيث مت التوصل إىل حقيقة 
.  حلجم املؤسسةإمهاله املالية يواجه مشكلة األصولتسعري 

: الكلمات المفتاحية 

منوذج تسعري األصول املالية ، معامل بيتا ، احملفظة املالية ، نظرية احملفظة 

 

Abstract : 

In this research, we dealt with the use of the capital asset pricing model in the financial 

portfolio management, where we touched on the aspects that surround this model and the 

principle used in the portfolio formation and management. Also, the changes of the beta 

coefficient β were studied according to the size of the institution through (its turnover, market 

value and listed capital), where the fact was reached that this coefficient does not take into 

account the size of the institution, and therefore the application of the financial asset pricing 

model remains facing a problem His neglect of the size of the institution. 
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Capital Asset Pricing Model (CAPM), Beta Coefficient, Financial Portfolio, Portfolio Theory 

 


