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 المستخلص

وذلك تبعا للسلوكٌات المختلفة  بٌن العابد والمخاطرة عند اختٌار المحفظة االستثمارٌةبٌان العالقة تهدف الدراسة الى 

للمستثمرٌن اتجاه عنصري العابد والمخاطرة. حٌث تلزم العالقة التعوٌضٌة بٌن العابد والمخاطرة متخذ القرار المالً 

ان ٌحدد تولٌفة الموازنة لدٌة بٌن العابد والمخاطرة من خالل تقدٌره للعابد المتوقع الحصول علٌة والذي ٌخلق لدٌة 

مإشر شارب , )المإشراتوتم قٌاس العالقة بؤستخدام مجموعة من  لدرجة الخطر المقبولة من قبله. فقاالرضا و

وتوصلت الدراسة الى ان العالقة بٌن العابد والمخاطرة هً طردٌة , بحٌث ال ٌتحمل   (., مإشر جٌنسننورٌمإشر تر

العابد ,وتتوقف درجة العوابد والمخاطر المستثمر اي جزاء من المخاطر اال اذا حصل على زٌادة مقبولة فً معدل 

 تحقٌقه .  فً على نوعٌة وطبٌعة المستثمر , ومقدار االشباع الذي ٌرغب

 

: العابد ,المخاطرة, المحفظة االستثمارٌة  المثلى, نموذج تسعٌر االصول الرأسمالٌة , الموازنة  الكلمات المفتاحٌة

 بٌن العابد والمخاطرة . 
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Abstract: 

The study aims to clarify the relationship between return and risk when choosing an investment portfolio, 

according to the different behaviors of investors towards the elements of return and risk. Where the 

compensatory relationship between return and risk requires the financial decision-maker to determine his 

balance combination between return and risk through his assessment of the expected return, which 

creates satisfaction according to the degree of risk accepted by him. The relationship was measured using a 

set of indicators (sharpe index , treynor index , Jensen index), and the study concluded that the relationship 

between return and risk is direct, so that the investor does not bear any penalty from the risks unless he 

obtains an acceptable increase in the rate of stress. Returns and risks. depend on the type and nature of 

the investor, and the amount of satisfaction he wishes to achieve. 

 

Key words: Return ,Risk, optimal investment portfolio, Capital  Asset pricing Model, Balancing return and 

risk. 

 

 



 

 المقدمة 

تعد المحفظة االستثمارٌة من أدوات االستثمار المركبة , فهً تتكون على االقل من اصلٌن او اكثر تختلف من حٌث 

ٌمة السوقٌة لها وتحقٌق والهدف من امتالك المحفظة هو تنمٌة الق,سندات او اصول حقٌقٌة (, اسهم ,النوع ) نقود

التوظٌف االمثل لها لما تتمثل هذه االصول من االموال . اما جودة مكونات المحفظة االستثمارٌة فان عابد ومخاطرة 

 للحكم على جودة المحفظة. ةهذه المكونات هما المعاٌٌر المهم

المالٌة ال وان المنشات  ,موي لمعظم البلدانوٌعد النشاط المصرفً ذا اهمٌة استثنابٌة فً عملٌة التقدم االقتصادي والتن

وعنصر  خذ بنظر االعتبار عند تعظٌم ارباحها وتدنٌة تكالٌفها دراسة العوابد المتحققةسٌما المصرفٌة منها تؤ

 ت مخاطر السٌولة الٌومٌة والقدرة االبتمانٌة فً اوقات األزمات التً قد تتعرض لها.المخاطرة لتجنب هذا المنشا

همٌة القصوى لكل من العابد والمخاطرة واتسام االسواق المالٌة بالكثٌر من الغموض وحالة عدم التاكد وبسبب األ

ومستوى ودرجة مختلفة من المخاطرة . وطالما ان المستثمر رشٌد وٌسعى الى تعظٌم المنفعة من الموارد المتاحة من 

عمل على المبادلة بٌن ما بٌن العابد والمخاطرة فً فانة ٌ ,خالل استثمارها فً موجودات تحقق له العوابد المطلوبة

كانت العوابد والمخاطرة مختلفة من  قرار االستثمار واختٌار االستثمار الذي ٌحقق له اعلى عابد بؤقل مخاطرة اذا ماال

 استثمار الى اخر.  

سس العلمٌة لالستثمار لدورها فً وضع اال ,قد شكلت نظرٌة المحفظة المثلى حٌزا كبٌرا فً ادبٌات االستثمارو

وراق المالٌة بشكل خاص . وٌعد ماركوتز من الرواد االوابل الذٌن نظروا فً واالستثمار باأل ,موجودات بشكل عامبال

وارسى قواعدها االساسٌة لٌسترشد بها المستثمر . كما انه احدث نقلة   ,ادبٌات المحفظة ونظرٌة المحفظة المثلى

وتجسدت بمبدأ التنوٌع بوصفة قاعدة الختٌار مكونات المحفظة بهدف   ,االوراق المالٌةنوعٌة فً مفهوم االستثمار ب

وٌعد موضوع المحفظة االستثمارٌة من الموضوعات المهمة فً االدارة المالٌة ألن هدف اي مستثمر  تعظٌم الثروة.

مستثمر فٌما لو كان استثماره هو تكوٌن محفظة استثمارٌة كفإة بالشكل الذي ٌقلل من المخاطر التً ٌتعرض لها ال

موجها الى ورقة مالٌة معٌنة ولكً ٌتمكن المستثمر من تحلٌل هذه المحفظة فً ادارة عمله فان ذلك ٌتطلب امكانٌات 

وتحدٌد المخاطر المتوقعة التً ٌتعرض لها   ,مادٌة وخبرة فً هذه المجال ودراسة عملٌة من اجل تكوٌنها وتحلٌلها

االجراءات التً ٌتخذها عند اختٌار استثمار معٌنا .وهنالك اهتمام متجدد  ومتزاٌد بعلم ادارة  هذا المستثمر وما هً

االستثمار والمحفظة االستثمارٌة خاصة فً السنوات التً تلت االزمة المالٌة العالمٌة . اذا ان تقلب االسواق العالمٌة 

التقٌٌم الدقٌق للمخاطرة والعابد والبحث فً طرابق  والصدمة التً اصابت مإسساتها المالٌة دعت الى ضرورة اعادة 

ولكً ٌتمكن المستثمر من تنوٌع المحفظة االستثمارٌة ٌتطلب امكانٌات مادٌة وخبرة, ودراسة  التنوٌع االمثل .

مستفٌضة من اجل تكوٌنها وادارتها وماهً المتغٌرات والظروف التً تواجه والتً ٌجب ان ٌؤخذها بنظر االعتبار 

كوٌن المحفظة وماهً االجراءات التً ٌخذها عند اختٌاره استثمارا معٌنا سواء كان بالموجودات المالٌة او عند ت

الحقٌقٌة بالشكل الذي تكون المحفظة وادارتها ناجحة امام التحدٌات والمخاطر التً ٌتعرض لها , كون المستثمر دابما 

 .خاطرتهمبد الناتجة من االستثمار, وتقلٌل ٌحاول تعظٌم العوا
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 ) الدراسات السابقة والمنهجٌة العلمٌة للبحث)المبحث االول :                              

 )الدراسات السابقةاوال :)

الباحث فً بلورة االطار النظري ووضع تعد الدراسات واألبحاث النظرٌة والتطبٌقٌة السابقة القاعدة التً تساعد 

المعالم األساسٌة للجوانب التطبٌقٌة للموضوع المبحوث , كما ان االطالع على الدراسات السابقة ٌساعد على معرفة 

محتوٌاتها وتحلٌل االسالٌب والطرق المتبعة من الباحثٌن ومساعدة الباحث على تبنً المنهج المالبم فً التحلٌل 

 عن انها تشكل حلقة الوصل بٌن اهم النتابج التً توصل الٌها الباحثون فً دراساتهم وبٌن ما ٌمكن والتفسٌر, فضال

مواصلة الباحثٌن االخرٌن له , وكذلك فان الدراسات السابقة توفر النماذج واالدوات االحصابٌة التً تساعد الباحثٌن 

ومعالجتها , واٌضا مساعدتها فً صٌاغة فرضٌاتهم ومن فً تحدٌد المشكال وابراز العدٌد من االبعاد المرتبطة بٌها 

 ثم اختبارها.

 الدراسات المتعلقة بالعائد والمخاطرة -أ

 :(2449سحنون، )دراسة  -

, المخاطر تعظٌم العابد وتدنٌة  ًفمحفظة االستثمار لألوراق المالٌة إبراز أهمٌة إدارة الى هدفت هذه الدراسة 

هو تعوٌض عن المطلوب وعلٌه فالعابد الى اخرى من ورقة مالٌة لمخاطرة تختلف اأن درجة الى وتوصلت الدراسة 

الحقٌقٌة ٌتوقف على الفرق بنً القٌمة االستثمار أن قرار فً حٌن وهو قابل للتقلب حسب نوع الورقة, المخاطرة 

 تداولها.وقٌمة المالٌة للورقة 

  :( 2445علوك، زعلوان و ال)دراسة  -

ظل استخدام فً ستثمار من االالمطلوب على العابد المتحقق معرفة مدى تؤثري تغري العابد لى اهدفت هذه الدراسة 

الى التوصل  تم , واالوراق المالٌة اللٌبًسوق فً وعة من الشركات العامة جمالٌة لممصول الرأسوذج تسعري أألمن

وبٌن التغٌر جهة, ن ستثمار معلى االوب المطلومعدل العابد المتحقق أن هناك عالقة طردٌة بنً كل من معدل العابد 

باألضافه الى ان المخاطر للشركات عٌنة البحث من جهة ثانٌة, المتحقق والمخاطر المنتظمة معدل العابد فً 

 .المطلوب  العابدبحجم تتحكم التً هً المنتظمة 

 : ( 2415، )شقٌري دراسة  - 

المستثمر فً من قبل المطلوب بٌتا على العابد بمعامل ثلة ر النظامٌة ممالمخاطقٌاس أثر الى هدفت هذه الدراسة 

العوابد اٌجابً بٌن ارتباط عالقة فٌها, وقد أظهرت الدراسة وجود المدرجة بورصة عمان لعٌنة من أسهم الشركات 

ً االصول فستثمار على االالمحققة , وأن للمخاطر النظامٌة أثر واضح على العوابد الفعلٌة المقدرة الفعلٌة والعوابد 

 لألوراق المالٌة .بورصة عمان فً الٌة ٌنطبق مصول الرأستسعري األنموذج وبالتالً فإن المالٌة المدرجة 
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 ًدراسة تطبٌقٌة فً سوق المال العراق -وراق المالٌة ( إدارة محفظة األ1992 ، هللاعبد )دراسة  -

قدمت هـذه الدراسـة الى جامعة بغداد وهً جزء من نٌل درجـة الدكتوراه وهً دراسة تطبٌقٌـة فً سوق المال   

وراق المالٌة فً أسواق المال غٌر ألا ٌإثر العابد والمخاطرة فً أسعارالعراقً , مفاد الفرضٌة العامة هو ْا ْن" 

فً إدارة المحفظة المالٌة بما ٌقترب من تؤثٌرها فً العالقة ذه ه المنتظمة والموجودة فً الدول النامٌة وٌنعكس أثر

 .شركات مساهمة مختلطة   (10)من  خرى وكانت عٌنة الدراسة مكونةألمال المنظمة الموجودة فً الدول اأسواق ال

 ة وراق المالٌأللسوق بغداد  – وراق المالٌةستثمار باأل( تحلٌل عائد ومخاطرة اال1995العامري )ـ دراسة 

العابد والمخاطرة فً سوق بٌن العالقة سهم العادٌة لقٌاس ألوهً تحلٌل العابد والمخاطرة فً اجاءت هذه الدراسة 

( شركة  65)وراق المالٌة من أصلألسوق اتداول أسهمها فً  شركة(15)وراق المالٌة وشملت الدراسةألبغداد ا

تحلٌل خالل ستثمار ٌتم من الساس السلٌم فً اأن األالدراسة لخصت من المستوى ,وال وأجري التحلٌل الشهري بد

 . ستثماراللطردٌة إٌجابٌة بٌن العابد والمخاطرة وٌعطً فرصة عالقة العابد والمخاطرة وأن هناك 

 الدراسات المتعلقة بالمحفظة االستثمارٌة  -ب

وقد تناولت  " ق عمان المالًبالتطبٌق فً سو -ستثمارٌة " ( تقٌٌم اداء المحافظ اال 2449الحمدانً  )ـ دراسة 

ستثمارٌة باستخدام مقٌاس العابد المعدل بالمخاطرة , وقد تخطى الباحث مدة عام الدراسة تقٌٌم أداء المحافظ اال

شركة مساهمة كعٌنة للبحث وأسند الباحث الى فرضٌة ( 116)البحث وتم اختٌار فرضٌة لغرض اختبار (2002)

ستثمارٌة لتحقٌق أفضل النتابج والوصول الى الدقة والموضوعٌة فً افظ االمفادها ٌترتب على قٌاس أداء المح

القٌاس , وقد استنتج الباحث أن استخدام مقٌاس العابد المعدل بالمخاطرة لمإشرات " شارب ـ ترٌنور ـ جنس "هو 

ثمارٌة ألن كل مإشر ستأفضل من انعدام العابد والمخاطرة كل على حدة وظهر هنالك تباٌن فً تقٌم أداء المحافظ اال

 . على جانب معٌن من المخاطرة ٌركز

سهم العادٌة المثلى والبدٌلة وفق انموذج بٌتا وخصائص " ( تصمٌم محفظة اال 2413الحسنات  )ـ دراسة 

 وراق المالٌةألسوق عمان ل –شركة وتقٌٌم أدائها ال

( شركة مدرجة 62)وتكون مـن أسهم  حٌث تناول مجتمع الدراسة جمٌع أسهم الشركات المدرجة فً البورصة " 

ق ومإشر السو ترٌنور على مإشرات معٌار وراق المالٌة , وتم استخدام أنموذج بٌتا المرتكزألعمان ل فً بورصة

سهم المرشحة للضم للمحفظة ومإشر السوق المرجح بالقٌمة السوقٌة ,لتحدٌد األ شارب سهـم الحرة , ومإشر ألبا

المحافظ  وأهم ما ٌمٌزها أنها تحث مدراء  (2009-2009)المدة الزمنٌة   خالل بدٌلة ,والمثلى وتصمٌم المحافظ ال

 سهـم , ودرجة مخاطرتها.ألا من خصابص الشركة جنباً الى جنب مع الجانب التؤرٌخً لحركة أسعـار على عدد

 المثلى  والعوامل التً ساهمت فً تحقٌق عوابد ودرجات مخاطرة مختلفة لكً ٌتم ضمها الى المحفظة
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 : المنهج العلمً للبحث ثانٌا

 مشكلة البحث - أ

عدم اثرت بشكل كبٌر فً المستثمرون من متغٌرات عدٌدة  ز مشكلة هذه الدراسة فً ما ٌواجهتبر 

لضبابٌة فً اختٌار مصدر االستثمار ٌة او االستثمارات وبالتالً عدم وضوح الرإل تحقٌق األمثلٌة

الحروب الموجودة حالٌا والتً ادت الى و( Covid-19برزة )اومن هذا المتغٌرات هو ما .المناسب

مر فً لذا البد من ابراز اداة مهمة تساعد المستث .ارتفاع االسعار وبالتالً خلخلة الوضع المالً

 مكن طرح التساإل االتً:المناسب. وعلٌة من الم اختٌار االسلوب االستثماري

 ))ما االسس التً تعد مرتكزات مهمة للعابد والمخاطرة بتحقٌق محفظة استثمارٌة مثلى((

 

 اهمٌة البحث - ب

اهمٌة البحث من تناولها الحد المجاالت االساسٌة فً النظرٌة المالٌة والتً هً تشكٌل تنطلق 

معٌن من المخاطرة او ادنى مخاطرة المحفظة االستثمارٌة المثلى بحٌث تحقق اعلى عابد بمستوى 

 لألموال القطاع المصرفً كونه االكثر استثمارافقد تناولت هذه الدراسة  .بمستوى معٌن من العابد

لذلك ٌعد تكوٌن المحفظة االستثمارٌة المثلى فً القطاع  .من بٌن القطاعات االخرى فً السوق

وعات الربٌسٌة التً تجذب انتباه المصرفً من حٌث اعلى العوابد واقل المخاطر من الموض

 المستثمرٌن فً الوقت الراهن. 

 

 اهداف البحث  - ت

 :االتً ٌهدف البحث الى تحقٌق

  معرفة مفهوم المحفظة االستثمارٌة واهمٌتها وانواعها والطرق المثلى فً ادارة المحفظة

 .االستثمارٌة 

 ر العالقة بٌنهمابٌن العابد والمخاطرة وتفسٌ ٌة الموازنةالتعرف على مفهوم واهم.  

  العالقة بٌنهماعرض قٌاس وتحلٌل متغٌرات البحث وابراز 
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 االطار النظري للبحث :المبحث الثانً                            

 الموازنة بٌن العائد والمخاطرة                                    

 واشكاله  مفهوم العائد -اوال   

وعلى الرغم من  ,ز كل تعرٌف على بعض جوانب العابدتتعدد وجهات النظر فٌما ٌتعلق بتعرٌف العابد اذا ٌرك

تنوع تلك التعارٌف فالفكرة االساسٌة هً نفسها والتً تعنً انه فً اغلب االستثمارات ٌتم انفاق االموال الٌوم على 

وٌوفر مفهوم العابد للمستثمرٌن طرٌقة مناسبة للتعبٌر عن االداء المالً  ,وال فً المستقبلب المزٌد من االمامل كس

التغٌر او ,( لذا ٌمكن تعرٌفة على انه الدخل الناتج عن االستثمار(Brigham&Houston,2009:233للمصرف 

( (Fabozzi&Peterson,2003:151فً قٌمة االستثمار خالل كل مدة مقسوما على قٌمة االستثمار بداٌة المدة 

وعرف اٌضا على انه اجمالً االرباح ) الخسابر ( المتحققة من االستثمار على مدة محددة من الزمن 

Gitman,2009:288)). 

( على انه مقٌاس ألداء االستثمار الناتج عن كال الدخل (Smart&Megginson,2009:245 وعرفة كال من

خالل مدة محددة من الزمن . وعرف اٌضا على انه مقدار الدفعات  المدفوع والمكاسب او الخسابر الرأسمالٌة

( كما عرف العابد على الورقة المالٌة على  (Penman,2010:10المتحققة مطروحا" منها مقدار المبلغ المدفوع 

( (Mishkin&Eakins,2009:55انه الدفعات التً ٌستلمها مالك الورقة المالٌة مضاف الٌها التغٌر فً قٌمتها 

ر, وفٌما ٌلً نتناول االستثماجال فً مفاضلة بٌنها ملابغرض المالٌة وراق الالعابد مإشر أساسً لقٌاس ا ربٌعتو

 وٌعرف اٌضا على انه. لألوراق المالٌة والتقٌٌمالمفاضلة جال االستثمار المستعملة فً متعرٌف العابد وأهم عوابد 

رة االنتظار والمخاطر المحتملة لرأس المال المستثمر . او هو المكافؤة التً ٌحصل علٌها المستثمر تعوٌضا على فت

وٌعبر  التعوٌض النقدي الذي ٌتحصل علٌة علٌه المستثمر مقابل توظٌف امواله فً شكل من اشكال االستثمارات .

ل نوع وٌتم حسابه وفق ك ( ,2002,33 ,المستثمر)المومنً للمبلغالمتوقعة أو الزٌادة المحققة عن الزٌادة العابد 

 (223 ,2005رمضان, )هً  أشكالثالثة حٌث تؤخذ العوابد . من العابد

المستثـمر ٌمثل حق ملكٌة االصل قد ٌكـــون العابد على شكل ارباح موزعة اذ ماكـان : االرباح توزٌعات - أ

الموزعة اذا كـانت سنة مربحة وكذلك االرباح وبالتــالً فان حامل السهم هو شرٌك فً الحصـول على 

فً سنة معٌنة الى خسارة االستثمار حمل المخاطرة المتمثلة بالخسارة اذ ما تعرض ٌت

Howells&Bain,2007:24)) 

مقترضة مثل االموال تمثل االصوال قد ٌؤخذ العابد شكل دفع الفابدة على فترات متقطعة اذا كانت  :الفوائد - ب

فانة سوف ٌدفع للمقرض  ,ن ثابت أو متغٌرولكن سواء كا ,وان دفع الفابدة قد ٌكون ثابت او متغٌر ,السندات

 ((Howells&Bain,2007:24لطالما القرض غٌر مسدد
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, وهو العابد االشكالالذي قد ٌكون أقل وضوحا من أي من هذه أما الشكل الثالث للعابد, و :االرباح الرأسمالٌة - ت

. وان كثٌر من المستثمرٌن ٌستثمرون باسهم المنشات لٌس لألصل  الذي ٌؤتً من التقدٌر فً القٌمة الرأسمالٌة

سوف ترتفع مع االسهم ٌتوقعون قٌمة النهم سنوٌا ولكن االسهم الموزعة على االرباح فقط للحصول على 

ا قت. وبعبارة اخرى اذا استطاع المستثمر بٌع السهم بسعر اعلى من مبلغ الشراء فان الفرق بٌنهممرور الو

وٌمكن التمٌٌز بٌن انواع  العوابد حسب صفتة  أي حسب . (12 ,2003بو زٌد,(ًٌمثل الربح الراس مال

والعابد المطلوب   (بد االحتمالًالعملٌة التً انتجتة وهً العابد الفعلً ) العابد المحقق ( والعابد المتوقع )العا

     )العابد المستهدف (.

 :عائد الفعلًلا -1

الى معدل العابد الفعلً المتحقق عن النشاط التشغٌلً االستثمار ٌشٌر معدل العابد السنوي المتحقق او الفعلً على 

 ةللمنشـؤة الذي ٌحسب من بٌانات كشف الدخل السنوي والمٌزانٌة العمومٌة السنوٌة للمنشؤ

Brigham&Ehrhardt,2011:220)).  وكما عرف بؤنة التغٌر فً ثروة المستثمر فً نهاٌة المدة عما كانت

االستثمار باالسهم اٌضــــا عرف على انة المبلـــغ الفعــلً المستلم من ( 4 :2004 ,)القٌسً علٌة فً بداٌة المدة

فقد  (Weston et al,1996:19( اما )22 :2002 ,بٌدي)الز  بـــــة لفترة زمنٌـــة معٌنةواالحتفاظ العــــادٌة 

استثمار اموالة على شكل موجودات وعادة ماٌكون خالل عرفـوه على انة العابد الذي حصل علٌة المستثمر من 

خالل العابد الفعلً ٌختلف عن العابد المتوقع .كذلك عرف العابد المتحقق على انة العابد الذي ٌحدث فً الواقع 

هو العابد  الذي ٌحققه المستثمر بعد  وعرف اٌضا على انه (Berk et al ,2012:321) ة معٌنةفترة زمنٌ

أي هو العابد الذي حصل علٌة المستثمر فعال خالل المدة الماضٌة  ,احتفاظه او بٌعه الصل استثماري معٌن

بٌانات تارٌخٌة حدثت سابقا  لىالنه ٌعتمد عوالذي ٌختلف عن العابد المتوقع 

Brigham&Houston,2009:229). وٌمكن حساب العابد المتحقق باستخدام البٌانات التارٌخٌة ) 

وٌحسب كما  ,هو نصٌب الورقة المالٌة من الربح فً حالة االسهم والفوابد الدورٌة بالنسبة للسنداتالعائد الجاري:    

  ٌلً :

  
 

  
 

 :حٌث أن   

: R    الجاريبد اهً معدل الع. 

D    الربح او قٌمة الفابدة الدورٌة .صاف ً 

V0     . سعر السهم عند الشراء 

لعدد من السنوات باستخدام متوسط  –فً حالة وجود بٌانات تارٌخٌة  –وعادة ما ٌتم قٌاس عابد اصل استثماري 

 -6-                                                     العابد :



 

  
   

 
 

R  :ابد.متوسط الع 

Ri العابد فً السنة :i. 

n . عدد سنوات االحتفاظ : 

: ٌتحقق مرة واحدة عند بٌع الورقة المالٌة وهو الفرق بٌن سعر شراء وسعر بٌع الورقة المالٌة, العائد الرأسمالً   

 ٌلً : وٌحسب كما

 

  
       

  
        

V1. سعر السهم فً نهاٌة الفترة : 

V0د الشراء .: سعر السهم عن 

 

 اء .وقد ٌكون العابد الرأسمالً موجبا كما قد ٌكون سالبا, وٌتوقف ذلك على سعر البٌع مقارنة بسعر الشر

من خالل ما سبق فان العابد على السهم خالل فترة احتفاظ معٌنة ٌكون بجمع العابد الجاري بالعابد الرأسمالً, وذلك 

 ٌلً .كما 

  
         

  
 

D :االحتفاظ .رباح التً ٌحققها السهم خالل فترة األ 

 110$وارتفع سعر هذه الورقة المالٌة بعد سنة لٌدفع  100مثال: بفرض أن مستثمر قام بشراء ورقة مالٌة بمبلغ 

 ثمار.المطلوب: أحسب عابد االست .$ 4,$كما حصل على عابد من هذه الورقة خالل تلك السنة مقداره

0.14 = 14%                                                         =  
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 :العائد المتوقع-2

ؤحتمال ٌعرف العابد المتوقع على انه المتوسط الموزون لنتابج العابد المحتمل اذ تكون كل نتٌجة مرتبطة ب

 العابد فً كل سٌنارٌواحتماالت معدالت واٌضا عرف بانه المتوسط المرجح من  (Hall,2012:56)حدوثها 

(Bodie et al ,2014:128) ترجٌح احتماالت حدوثها ) او انه مجرد المتوسط المرجح للعابد الممكن مع 

Horne& Wachowicz,2009:99 ). 

ٌف السابق اذ ٌعرف العابد المتوقع بانه متوسط العابد المرجح الذي مع التعر ((Berk et al ,2014:316وٌتفق 

. كذلك ٌعرف بانه مقدار الربح الذي ٌمكن التنبإ بة عن االحتماالت  إلىاالوزان ٌمكن ان ٌتحقق , بحٌث تتطابق 

د وفق وحالة السوق والعوامل المإثرة بة ومن ثم تقدٌر هذا العاباالستثمار المتاحة عن المعلومات طرٌق 

المعطٌات المتاحة وٌختلف العابد المتوقع عن العابد الفعلً او المتحقق كون ان العابد الفعلً هو ماٌحصل علٌة 

اٌضا عرف العابد المتوقع بؤنه القٌمة التً ٌتوقعها  ( Jordan & Miller,2009:381) المستثمر من مبالغ فعاال

او هو العـــــابد ( 315 :1222 ,) رمضانفً مشروع معٌن االستثمار المستثمر للعوابد المحتمل حدوثها عند 

وٌكون ذا أهمـــــٌة  ,الدوري الذي ٌتوقع الحصـــــول علٌه مـــن كل دٌنار مستثــــــمر فً موجودات المنشاة

 (42 :2010 ,)العامري للمنشـــاة وذلك بمقارنته مع العابد المطلوب

 :وٌحسب بالعالقة التالٌة 

E(R) = R = ∑Pi Ri                                                                                                 

 

 :: بفرض أن مستثمر ٌملك ورقة مالٌة واحتماالت تحقق العوابد حسب الحالة االقتصادٌة كانت كما ٌل1ًمثال   

 األرباح االحتمال الحالة االقتصادٌة

 100 0.25 عادٌة

 120 0.25 اجرو

 70 0.5 انكماش

 

R=∑Pi Ri                                                                                                                             

0.5(70)=90                                                                              +0.25(120) +R = 0.25(100) 

 هو فإن معدل العابد على تلك الورقة, $1000بـ  ةالمالٌ لمستثمر قام بشراء الورقةوبفرض أن ا  

  1000\90 =9 % 
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 :العائد المطلوب -3

مد على درجة المخاطرة التً للمخاطرة وان هذا العابد ٌعت هان ٌقبل به المستثمر مقابل تحمل هو ادنى عابد ٌمكن

لمعدل العابد المقبول من المستثمرٌن قبل أن ٌذهب المال إلى االدنى الحد  او هو( 42: 2010 ,) العامري هٌصاحب

طلبه المستثمر العابد الذي ٌ هكذلك ٌعرف بؤن(  Hitchner,2003:16) ةوفً مستوى معٌن من المخاطراالستثمار 

والمخاطرة االموال هذه الستهالك فً اداة مالٌة معٌنة او اصل معٌن تعوٌضا عن التؤخٌر الحالً  هند استثمار اموالع

المصاحبة له وهو مإشر مهم لعموم المستثمرٌن, وان معدل العابد الذي ٌطلبه المستثمرون ٌعتمد على المخاطر 

) لمستثمرون عوابد اعلى كتعوٌض عن تحمل تلك المخاطراذ كلما ازداد الخطر ٌطلب ا ,االستثمار المرتبطة بهذا

Parrino et al ,2012 :201)  , و هو المعدل الذي ٌطلبه المستثمر على استثــماره تعوٌضا عن المخاطر المحتملة

, التضخم, ومخاطر (وتكلفة الفرصة البدٌلة االنتظار تعوٌض عن  )وهو ٌعوض المستثمر عن القٌمة الزمنٌة للنقود 

خالل مقارنتة او رفضة , وذلك من االستثمار الذي ٌتم به قبول االساس وٌعد معدل العابد المطلوب المعٌار ستثمار اال

 ( .32:  2002  ,)الشواورة مع معدل العابد المتوقع

 مفهوم المخاطرة االستثمارٌة وقٌاسها -ثانٌا

 االستثمارٌة مفهوم المخاطر  - أ

تحٌط بالمستقبل واالحداث والنتابج  حالة عدم التؤكد التًالمخاطر بصورة عامة على انها تعرف 

Berg,2010:79))  وٌوقف ذلك على   ,طرٌق تحقٌق االهداف ان حالة عدم التؤكد ٌمكن ان تخلق الحواجز فًاذ

ٌقصد بالمخاطر    (Kanchu&kumar,2013:145) التً تكون موجودة ضمن حالة معٌننوعٌة المخاطر 

المالً معبرا عنه باحتمال  رة او احتمال عدم تحقق مستوى الربحٌة المنشود من االستثماراحتمالٌة التعرض للخسا

وٌنتج االنحراف فً العادة عن حالة عدم التؤكد والتً  انحراف العابد الفعلً عن العابد المتوقع لألصل المالً

. وٌمكن تعرٌف المخاطر فً تمارس قٌدا على قدرة التقدم العلمً على تقدٌر العابد المتوقع بدقة متناهٌة 

االستثمار على انها احتمال فشل المستثمر فً تحقٌق العابد المتوقع على االستثمار وهً اٌضا الخسابر التً 

 .ٌتحملها المستثمر نتٌجة عدم التؤكد بعوابد االستثمار

خسابر او الفشل فً تحقٌق ومن خالل التعرفٌن اعاله ٌتبٌن لنا بان المخاطر فً االستثمار ترتبط باحتمال وقوع ال

العابد المتوقع . وبالتالً مخاطر االستثمار فً ورقة مالٌة معٌنة ٌتمثل فً احتمال تحقٌق خسابر رأسمالٌة او عدم 

 تحقٌق العابد المتوقع منها فً المستقبل .
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 المحٌطة باالستثمار الى نوعٌن :ٌمكن تصنٌف المخاطر 

والتً الٌمكن التخلص منها بالتنوع  تتعلق بالنظام العام ككلالمخاطر التً هً تلك :  المخاطر المنتظمة -1

(Gitman,2009:108) البورصة, فً تتداول االسهم التً , و بالتالً فإن تؤثرٌها ٌشمل عوابد وأرباح مجٌع

 . (20, 2005جابر, )وقوع حادث كبري تتؤثر معه السوق بؤكملها  بالعادة عندتحدث النظامٌة والمخاطر 

 :المخاطرومن أمثلة هذه ٌمكن تجنبه  المخاطر الوهذا النوع من 

 .)بسبب الشابعاتاالسهم تقلبات أسعار )السوق مخاطر  -

 . )التضخم)القوة الشرابٌة للنقود مخاطر  -

 .أسعار الفابدةمخاطر  -

 )االسهمٌإثر على أسعار تحقٌق االرباح ة الشركة على قدر)تغٌر العمل مخاطر  -

 . السٌولةمخاطر  -

 )...سٌاسٌة واجتماعٌةمخاطر , المخاطر المتعلقة باألحداث غٌر المتوقعة )كتغٌر القوانٌن واالنظمة 

تقلة عن عن عوامل تتعلق بشركة معٌنة أو بقطاع معنً و تكون مسالمخاطر الناتجة وهً : المخاطر غٌر المنتظمة -2

,  2005جند رمضان, )شركة ما المخاطر التً حدثت فً ككل ومن هذه االقتصادي النشاط المإثرة فً العوامل 

324): 

 .قطاع ٌنتمً إلٌهافً تلك الشركة أو فً حدوث إضرابات عمالٌة  -

 .أخطاء إدارٌة -

  .جدٌدة منافسة مال تنتجه الشركةاختراعات ظهور  -

 .نافسٌن الحمالت االعالنٌة للم-

 .بالنسبة لسلعة هذه الشركةالمستهلكٌن أذواق تغٌر -

 .جدٌدة تإثر على تلك الشركةقوانٌن ظهور -

: هً تلك المخاطر التً تحل بالمستثمر مهما كان نوعها سواء منتظمة أو غٌر منتظمة أو كلٌهما  المخاطر الكلٌة -3

 :ن تعدادها على الشكل التالًمعا أو غٌر ذلك, هذه المخاطر تكون متعددة المصادر و ٌمك
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ومعدالت الفابدة المتوقعة معدالت بٌن اختالف : وهً مخاطر ناتجة عن حدوث الفائدةمعدالت مخاطر أسعار أو  –

المالٌة نتٌجة التغٌرات الحاصلة فً االوراق ابد , وهً التقلبات الناجمة عن عواالستثمارفترة خالل الفابدة فً السوق 

فً القٌمة السوقٌة للورقة المالٌة له تؤثٌر على معدل العابد الذي ٌحققه  االنخفاضأو االرتفاع  ثحٌ,الفابدة معدالت 

 .المستثمر

م, أي عدم كفاٌة التضخالرتفاع معدالت وهً احتمال تغٌر العوابد المتوقعة نتٌجة  مخاطر انخفاض القوة الشرائٌة: –

باألسعار فً الحصول على السلع والخدمات التً ٌمكن الحصول علٌها االستثمار العوابد المستقبلٌة الناتجة عن 

الحالٌة, وبعبارة أخرى هً حالة عدم التؤكد المحٌطة بمستقبل القوة الشرابٌة للمبلغ المستثمر وٌكون هذا النوع من 

وٌطلق علٌها  –سهم الممتازة ألاستثمار فً السندات وت ذات الدخل الثابت مثل االستثماراالمخاطر كبٌرا فً حالة اال

 سهم العادٌة ال تعانً بنفس الحدة من مخاطر القوة الشرابٌة ستثمارات العاجزة عن مقاومة التضخم, وواضح أن األاال

قٌقٌة فً القوة الشرابٌة أثناء التضخم, تإدي دابما إلى زٌادات حال أنها اال ستثمارات ذات العابد الثابت, مقارنة باال

 .التضخممعدالت ومن ثم فهً تقاوم جزبٌا 

تستقر على مستوى واحد, فال المالٌة فً السوق دابما فً حالة صعود وهبوط, االوراق : إن أسعار مخاطر السوق -

ك الدولة, كما تتؤثر بالعوامل جتماعٌة للدولة, أو دول أخر ترتبط بتلقتصادٌة واالحٌث تتؤثر بالظروف السٌاسٌة واال

والمعلومات واالستماع لألشاعات الذعر فً السوق حاالت سهم أو سندات معٌنة, أو الوالء الالنفسٌة للمستثمرٌن مثل 

 .غٌر المإكدة

سهم الممتازة فهً أقل عرضة و تؤثرا بهذه ألاأما السندات  سهم العادٌة,ألاوتإثر مخاطر السوق بشكل أساس فً 

 .تالتقلبا

: هً تلك المخاطر الناجمة عن ضعف إدارة شركات محددة, مما ٌإدي إلى وقوعها فً أخطاء االدارٌة مخاطر –

حاالت خطاء هبوطا فً معدل العابد حتى فً الاإدارٌة تنجم عنها خسابر فً تلك الشركات دون غٌرها, وتحدث هذه 

دارة واستعدادها الدابم لمواجهة كافة كفاءة األ قتصادي وانتعاش السوق المالٌة, وعلٌه فإنازدهار النشاط اال

مهما فً تحقٌق عابد أفضل خاصة لحملة عامال والتدخل فً الوقت المناسب لمواجهة المشاكل, سٌكون االحتماالت 

 . سهم العادٌةاأل

 ستثمارقٌاس مخاطر اال -ب 

سبا مع الخطر الذي ٌتعرضون له وهذا ٌكون متنااالقل ستثمار أو على ٌسعى المستثمرون لتعظٌم عابداتهم على اال

ستثمار قبل تقدٌر أو قٌاس المخاطر ٌعنً أن المخاطر هً دالة للعابد, وأنه ال ٌمكن حساب العابد و قٌاسه على اال

ورقة مالٌة موجودة داخل المحفظة تختلف عن مخاطر ألي وكما هو معلوم فإن قٌاس المخاطر  . التً ٌتعرض لها

ستثمار الفردي لمكونات المحفظة, وهذا هذا ال ٌمنع مدٌر المحفظة من قٌاس مخاطر اال المحفظة ككل, غٌر أن

 . جمالً للمحفظةلمساعدته فً اتخاذ القرار الخاص بتشكٌل المحفظة و قٌاس الخطر األ
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معامل  ,التباٌن,بٌتا ومعامل, نحراف المعٌارياال,المدى هذه المقاٌٌس وتوجد عدة مقاٌٌس لقٌاس الخطر ومن أهم

 االختالف.

ٌمثل المدى الفرق بٌن القٌمة الكبرى والقٌمة الصغرى للعوابد المتوقعة, وكلما زاد الفرق بٌن هاتٌن  : المدى-1

  زٌادة درجة المخاطر االستثمارٌة . القٌمتٌن كلما كان ذلك اشارة الى زٌادة تشتت التوزٌع االحتمال االمر الذي ٌعنً 

نحراف المعٌاري مدى انحراف القٌم التً ٌحققها العابد عن ٌقٌس اال : فً قٌاس الخطر δ نحراف المعٌارياال–2

  :ستثمار عن الوسط الحسابً لذلك العابد, وٌحسب بالعالقة التالٌةعلى االسابً أي ٌقٌس انحراف تقلب العابدوسطها الح

 جود بٌانات تارٌخٌه :فً حال عدم و 

                                            (2)      .............  √            
    

 :حٌث أن

: δ  نحراف المعٌارتمثل اال 

 Pi: ٌاحتمال حدوث العوابد  

Ri ًالعوابد المحتملة لالصل المال: 

n   :عدد العوابد المحتملة 

 n إلى 1ع تغطً الفترات من مجموعالقة   ∑

 

العوابد عن السنوات السابقة , حٌث أن هذه المعلومات مإكدة تارٌخٌا, أما إذا كانت المخاطرة لمعدالت هذا بالنسبة 

 من حٌث قٌاسها,قلٌال فهً تختلف  المتوقعة مستقب

 : التالٌةبالعالقة حٌث تقاس 

 : فً حال وجود بٌانات تارٌخٌة 
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 :حٌث أن

Ri العوابد الفعلٌة : 

:R  الوسٌط الحسابً للعوابد  
   

 
  

nعدد العوابد: 

 اف المعٌاري المنخفض النه ٌكون اقل مخاطرة وحسب هذا المقٌاس فانة ٌتم تفضٌل االصل او االستثمار ذو االنحر

: عند المفاضلة بٌن االستثمارات فاننا نختار االستثمار ) االصل( الذي ٌحقق اكبر عابد متوقع  معامل االختالف-3

اكبر عابد متوقع له انحراف معٌاري او ) تباٌن(  واصغر انحراف معٌاري ) تباٌن (, فاذا كان االصل الذي ٌحقق

االنحراف المعٌاري او ) تباٌن لالصل المنافس ) البدٌل (,فً هذه الحالة ٌتم اللجوء الى حساب معامل اكبر من 

 االختالف, وٌتم اختٌاراالصل الذي ٌحقق اقل معامل اختالف وٌحسب معامل االختالف كما ٌلً:

                                                                           
 

 
  

من أهم المقاٌٌس  β نحراف المعٌاري ٌقٌس المخاطر الكلٌة فإن معاملإذا كان اال : لقٌاس الخطر β معامل بٌتا –4

نتٌجة لتغٌر عابد  ( السهم(المستخدمة فً قٌاس المخاطر المنتظمة و خاصة قٌاس حساسٌة عابد الورقة المالٌـة 

ن الواحد أو أقل من الواحد حٌث ٌكون السهم ذو طبٌعة هجومٌة إذا أكبر م β وراق المالٌة و ٌكون معاملمحفظة اال

 : التالٌة بالعالقة β , و ٌحسب معامل β<1وٌكون ذا طبٌعة دفاعٌة إذا كان   β>1كان 

  
           

∫   
 

 

       

 : حٌث أن

: βi معامل β للسهم . 

: Rm معدل عابد المحفظة للسوق. 

Ri لسهممعدل عابد ا. 

cov ( Ri , Rm)رتباط بٌنهو حاصل ضرب معامل اال m  ,i  نحراف المعٌاري لـفً اال Rm نحراف المعٌاريواال 

 Ri .ل

∫   
 

 
 .باٌن معدل عابد المحفظةت 
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,لكن  β ستثمارات الفردٌة وخاصة معاملارٌة من قٌاس مخاطر االوراق المالٌة بالبنوك التجوٌستفٌد مدراء محافظ اال

أن ٌدعم بقٌاس مخاطر البد ٌكفً وحده فً إدارة المخاطر, بل الستثمارات الفردٌة المكونة للمحفظة قٌاس مخاطر اال

 .المحفظة

 التباٌن هو مربع االنحراف المعٌاري: التباٌن  -5

           

     

 كما ٌلً : A,Bالسهمٌن  :اذا كانت عوابد2مثال

 العابد % االحتمال% حالة السوق

A B 
 40 60 25 جٌدة
 30 15 50 عادٌة
 10 5- 25 سٌبة

 

 : حساب المدى -1

 القٌمة الصغرى –= القسمة الكبرى Aالمدى للسهم 

                 =60 - (-5= )65  % 

 %  B  =40 – 10 =30المدى للسهم 

 اطرة بسبب تباعد العوابداكثر مخ Aٌالحظ ان السهم 

  حساب تباٌن السهمٌن-2

 نحسب تباٌن السهمٌن اوال للعوابد المتوقعة :

 :Aالعابد المتوقع للسهم  
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 Bبد المتوقع للسهم العا 

                                                    

 Aاكبر من العابد المتوقع للسهم   Bنالحظ ان العابد المتوقع للسهم 

 

 حساب االنحراف المعٌاري للسهمٌن  -3

 :Aالسهم  

                                                            0.237  =            =SA      

 Bالسهم  

                                                            0.1086   =            =SB      

اكبر من  Aمما ٌعنً ان مخاطر السهم  Bاكبر من االنحراف المعٌاري للسهم  Aنالحظ ان االنحراف المعٌاري للسهم 

 Bخاطر السهم م

  حساب معامل االختالف -4

 Aالسهم  

                                                                      1.12    =
     

      
   =

 

 
  =    

 Bالسهم  

                                                                    0.39    = 
      

     
   =

 

 
  =    

, وعلٌة ٌتم Bاكبر من مثٌلها فً السهم  Aنالحظ ان المخاطر المرافقة للحصول على وحدة واحدة من العابد فً السهم 

 Bاختٌار السهم 
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 اتجاهات المستثمرٌن نحو العائد والمخاطرة

تتكون ادارة المإسسة من اشخاص تحكمهم عوامل سلوكٌة مختلفة منهم من ٌتصف بالجرأة واالقدام على الخطر, 

 ومنهم من ٌتصف بالتحفظ والخوف من الخطر .

 ة اتجاهات ربٌسة كاالتً :وٌمكن توضٌح اتجاه المستثمرٌن نحو العابد والمخاطرة بثالث

 ((Risk-Averseللمخاطر المتحوط المستثمر  - أ

 وهو المستثمر الذي ٌتجه نحو زٌادة العابد المطلوب او المتوقع عند حدوث اٌة زٌادة فً المخاطرة التً تعرض لها.

 ((Risk-Indifferent للمخاطرالمكترث المستثمر غٌر  - ب

زٌادة فً معدل العابد المطلوب والعابد والمتوقع على االستثمار عند  وهو المستثمر الذي ال ٌجد من الضروري طلب

 حدوث زٌادة فً درجة المخاطرة التً ٌتعرض لها .

 ( ( Risk-seekingالمستثمر الباحث عن المخاطرة -ج

النه   ,وهو المستثمر الذي ٌقبل بانخفاض العابد المطلوب على االستثمار عند ارتفاع درجة المخاطرة المترتبة علٌة

 ببساطة المستثمر العاشق للمخاطرة بالرغم من ان هذا االسلوب ال ٌجلب اي منفعة للمستثمر.

 ( اتجاهات المستثمرون نحو المخاطرة1الشكل )                               

 العابد                               متجنب المخاطر                                                                          

 متجنب                                                                                                                         

 العابد المطلوب                         غٌر مكترث للمخاطر                                                                        

 او المكترث                                                                                                                         

 العابد المتوقع                                                                                                                         

 

 باحث          باعث عن المخاطر       

 

 المخاطر            

Source: Gitman, Lawence, J , Pinciples of managerial  finance , 9th  ,ED , N ,Y                     

Donnelly and sons ,2000,(p.239).                                                                                                
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 اهمٌة الموازنة بٌن العائد والمخاطرة ثالثا:  

ابد " و على ضوء هذا الهدف ٌتم عتثمارٌة هو تحقٌق " إن الهدف األساسً من وراء كل عملٌة اس

تصمٌم الخطط المالٌة المستقبلٌة التً من خاللها ٌتم تحدٌد المعاٌٌر التً على أساسها ٌتم اختٌار 

االستثمار المناسب, و بالمقابل ٌخضع هذا االستثمار لعنصر المخاطرة, فال ٌخلو أي مشروع من 

اظ باألموال على شكل نقد سابل فٌه مخاطرة, حٌث ال ٌوجد أي عنصر المخاطرة, حتى أن االحتف

ضمان بؤن القوة الشرابٌة للعمالت ثابتة . ولتفادي المخاطر التً تعترض االستثمار فً األوراق المالٌة 

ومتوازنة  , و هذا ٌعنً أن ٌتم تشكٌل محفظة متنوعةالى الموازنة بٌن العوابد والمخاطر ٌتم اللجوء 

 .ابر فً راس المال لتقلٌل الخس

ٌعد تقٌم اداء المحافظ االستثمارٌة احد المنافع الربٌسة للتعرف على مدى جدوى توظٌف الموارد المالٌة 

اذا ان ازدٌاد حجم الموارد المالٌة ٌستدعً البحث عن مجالت مهمة  ,لألفراد والشركات على حد سواء

وبالتالً تقلٌل المخاطر الموازنة دة من مزاٌا لتوظٌف هذه االموال فً اطار محفظة استثمارٌة لالستفا

 المصاحبة لالستثمار وخاصة فً ظل التقلبات التً تتسم بعا االسواق المالٌة .

فالمستثمر الرشٌد ٌسعى  ,وٌرتكز االستثمار فً االوراق المالٌة على عنصرٌن هما العابد والمخاطرة

تكون متاح للمستثمر الن االرتفاع فً العابد  ٌرافقه  دابما الى تعظٌم العابد وتدنٌة المخاطرة وهذا قد ال

وفقا لذلك فان المستثمرون غالبا ما ٌواجهون هدفٌن متناقصٌن ٌصعب  ,ازدٌاد فً مستوى المخاطرة

المحفظة قدمت االسس العملٌة للمستثمرٌن لموازنة تحقٌقهما فً ان واحد . فً هذا االطار فان نظرٌة 

وراق المالٌة لتخفٌض المخاطر الدنى مستوٌات وفً نفس الوقت الحصول استثماراتهم فً مزٌج من اال

اال ان ما قد ٌواجهه المستثمرون هو عدم توفٌر االمكانات االدارٌة للتحلٌل لتقٌم  ,على عابد مرضً

  اداء محافظهم االستثمارٌة .
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 اثر الموازنة بٌن العائد والمخاطرة  رابعا: 

وتعد جدلٌة تؤثٌرهما فً اختٌار مكونات  ,ٌشار فً الفكر المالً الى اهمٌة العابد والمخاطرة ودورها فً تعزٌز العابد

المحفظة ذات اهمٌة كبٌرة بوصفها عناصر اساسٌة فً تحقٌق التوظٌف الكفوء اذ اضحى تماٌز المصارف مرهونا 

ى حد كبٌر بقدرتها على خلق توازن علمً صحٌح بٌن العابد والمخاطرة ٌساعد فً تحقٌق اهداف المصارف من ال

ٌعمل المستثمر دابما على تجنب خالل بناء محفظة مثلى والذي ٌإدي بالنتٌجة الى تغٌر اٌجابً فً مستوى اداءها .

ٌجب ع المدٌر الخطر.  عابد كافً للتعوٌض عنالمخاطر ولن ٌقبل بقبول اي مستوى منة اال اذا توقع الحصول ع 

المالً تعلم كٌفٌة تقٌم اثنٌن وهما المحددات الربٌسة لكل القرارات المالٌة اال وهما العابد والمخاطر وادخال بعض 

وان عدم الموازنة بٌن العابد والمخاطرة ٌإدي الى حدث او فعل له ( (Gitman,2009,:228االفكار االساسٌة عنهما 

تؤكل رأس المال  واضاره فً راس المال واالرباح والتً ٌمكن ان ٌإدي اما الى خسابر مباشرة لألرباح  اثار

Lukic,2015:269) )إذا كان هناك حالة من التساوي بٌن العابد والمخاطرة , فؤن المستثمرٌن  وبطبٌعة الحال ,

بٌن العابد اختالف تكون ذات تفاوت او ستثمارات اال, ومع ذلك فان اغلب االعلىستثمار ذو العابد المتوقع ٌفضلون اال

تحقٌق عوابد عالٌة دون الٌمكن والمخاطرة فاذا كان المستثمر ٌطلب عابد اعلى ٌجب علٌه تحمل مخاطرة اعلى اذ 

  . ( Bodie et al , 2014 : 10 )تحمل مخاطر اضافٌة . بمعنى أن تكون هناك مبادلة بٌن العابد والمخاطرة 

 األنواع بٌن للعالقة أفضل فهم على الحصول للمإتمنٌن ٌمكن , والعابد المخاطر بٌن مناسب توازن ٌقتحق خالل من

 المحتملة السلبٌة النتابج ذلك فً بما , والمإسسة للمحفظة المطلوبة والعوابد قبلوها التً المخاطر من المختلفة

 بل. واحد محفظة خٌار على المإتمنٌن العملٌة هذه تقصر ال. االستثمار سٌاسة وقرارات أصولهم بتخصٌص المرتبطة

 .المتاحة الخٌارات وعٌوب لمزاٌا موضوعٌة مراجعة إلى ٌإدي إنه

 تتوافق التً المحافظ من مجموعة إنتاج ٌمكن , المقبولة للمخاطر المختلفة والمستوٌات األنواع على االتفاق بمجرد

 المخاطر بٌن وواقعً مقبول توازن لتحقٌق الضرورة حسب وتعدٌلها المحافظ هذه فحص ذلك بعد ٌمكن. معها

 فقد , المإسسة باحتٌاجات تفً المحافظ بهذه المرتبطة المتوقعة العوابد كانت إذا ما اختبار إلى باإلضافة. والعابد

 ةسٌول مثل مسابل وأًٌضا والبدٌلة التقلٌدٌة األصول تخصٌص ونطاقات ألهداف اإللكترونً اإلعداد التعدٌالت تشمل

 .األخرى العودة ومصادر الكلً االقتصاد عوامل والتعرضات , والتوزٌع اإلنفاق وتفضٌالت , المحفظة

 فً المعٌار هً المعتدلة إلى المنخفضة العوابد تكون أن واالقتصادٌٌن المستثمرٌن من العدٌد فٌه ٌتوقع الذي الوقت فً

 المنضبط النهج أن ٌبدو - كبٌر حد إلى معروف غٌر ٌزال ال الذي ((COVID-19 تؤثٌر ومع - المنظور المستقبل

 لزٌادة المإتمنٌن تسبب أن ٌمكن المنخفض العابد توقعات ألن خاص بشكل مهم هذا. المبذول الجهد ٌستحق للمخاطر

. سٌولة األقل االستثمار استراتٌجٌات وراء السعًأو المالٌة الرافعة استخدام مثل تقنٌات استخدام خالل من المخاطر

 مهمة دعم فً الفشل خطر ٌجعل مما  الهبة من اإلنفاق لتقلٌل ضغط هناك ٌكون أن ٌمكن , األوقات هذه مثل ًف

ا أمًرا المإسسة ًٌ  والعوابد لها التعرض ٌتم التً المخاطر بٌن للعالقة أفضل فهم من المإسسات ستستفٌد .للغاٌة حقٌق

 فً والموثقة , المختارة السٌاسات أن فً أكبر بثقة , طافالم نهاٌة فً , المإتمنون وسٌحظى ؛ للمحفظة المطلوبة

 ودورات االقتصادٌة الدورات خالل من المإسسة مهمة أفضل بشكل تدعم أن ٌمكن , للمإسسة االستثمار سٌاسة بٌان
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 ةالعالقة بٌن العائد والمخاطرتفسٌر  خامسا: 

باعتبار ان الهداف الربٌسً الذي تسعة االدارة المالٌة لتحقٌقه هو تعظٌم ثورة المالك والتً تؤتً من تعظٌم القٌمة 

 طالما ال ٌتعارض ذلك مع صالح باقً األطراف المعنٌة . ,السوقٌة لألسهم العادٌة

 تفسٌر نظرٌة المنفعة للعالقة بٌن العائد والمخاطر:  - أ

ن بٌن األسالٌب التً قدمت تفسٌر جٌد للعالقة بٌن العابد والمخاطرة فً ظل السلوكٌات المختلفة مٌعتبر قانون المنفعة 

حقق فالمستثمر عندما ٌحقق عابد فانة ٌ ,للمستثمرٌن وكٌفٌة اختٌار االوراق المالٌة االفضل وتحدٌد المحافظ المثلى

 . منفعة وٌلً اشباع من اشباعاته

م على العالقة بٌن العابد والمخاطرة بنٌت على فرضٌة المنفعة الحدٌة للعابد على كما ان نظرٌة المحفظة التً تقو

وٌنص هذا االفتراض على أنه ٌوجد لكل  ( (Marginal Utility of Return on Investmentاالستثمار 

طر المترتبة معٌن ٌبٌن مٌل وسلوك المستثمر اتجاه عابد االستثمار والمخا ( (Utility Curveمنحى منفعة مستثمر 

 علٌة.

والتً تظهر مدى تقبل المستثمر فً تحمل  ,ٌمكن االستفادة من هذه المنحنٌات فً اٌجاد العالقة بٌن المخاطر والعوابد

 حٌث ٌكون منحنى السواء بالنسبة للمستثمر على النحو التالً : ,المخاطرة مقابل عابد مقبول

 نحنى العالقة بٌن العابد والمخاطرة: م (2الشكل )                                

 

 

 

 فً العائد الزٌادة                                                                                            

 

 

 الزٌادة فً المخاطرة                                                         

 .102  ,ادارة المحافظ االستثمارٌة الحدٌثة ,زي فالح المومنً المصدر: غا                 

 

حٌث ال ٌتحمل المستثمر اي جزء من المخاطرة اال اذا  ,وٌشٌر المنحنى اعاله عن العالقة بٌن العابد والمخاطرة

مقدار وتتوقف درجة العوابد والمخاطر على نوعٌة وطبٌعٌة المستثمر و ,حصل على زٌادة مقبولة فً معدل العابد

 االشباع الذي ٌرغب تحقٌقه .
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 Risk Returm trade – offالمبادلة بٌن العائد والمخاطرة :  - ب

ة قبول المستثمر للمخاطر وٌختلف حجمها حسب درج ,الي قرار استثماري ان ٌتحمل قدر من العوابد والمخاطرالبد 

 قرارات ماٌلً :ومن اهم العوامل التً تتحكم فٌها ال

 نوعٌة المستثمر ) متحفظ او مقامر ( -    

 اهداف المستثمر من العملٌة-

 حجم االموال المتاحة-

 حجم المحفظة االستثمارٌة-

العابد والمخاطر الختٌار نوع االستثمار والذي ٌعتمد ع توقعات  والتخاذ القرار البد من القٌام بعملٌة المبادلة بٌن

المستثمرٌن فً المستقبل وبالتالً تتقدم عملٌة التوقع على اتخاذ القرار ) اختٌار البدٌل ( مما ٌإكد صعوبة اختٌار 

 القرارات .

ٌقبلون بالمشارٌع ذات  الوٌوصف عادة المستثمرون بانهم ٌتخوفون من المخاطر . وهذا ال ٌعنً  ان المستثمرٌن 

مخاطر اضافٌة مما ٌعنً ان بعابد مقبول لكً ٌتحمل  كانت عوابدها مرتفعة او تم تعوٌضه المخاطر العالٌة اال اذا 

معنى ذلك اننا ٌجب ان نتوقع ان ٌتجه المستثمرون نحو ,العالقة بٌن العابد والمخاطرة هً فً الواقع عالقة طردٌة

 اي ال ٌوجد عابد مرتفع ال تقابله خطورة  مرتفعة . ,م فً الحصول على عابد مرتفعالخطر اال فً حالة رغبته

بٌن  قاٌضة( الى انواع االصول المالٌة المختلفة التً ٌمكن ان ٌفاضل بٌنهما المستثمر اطالقا من الم3وٌشٌر الشكل )

 العابد والمخاطرة.

نجد ان ادوات الخزٌنة  ,طرة المترتبة عن االستثمار فٌهاواذا اردنا تصنٌف  تلك االصول المالٌة من حٌث درجة المخا

وٌبقى السند فً  ,بٌنما االسهم الصادرة عن شركات المساهمة هو اعاله من حٌث المخاطرة ,هً االقل مخاطرة

و لهذا نجد ان عوابد اذونات الخزٌنة قلٌلة او متدنٌة والسبب ه ,المرتبة الوسطى من المخاطر بٌن المصدرٌن السابقٌن

وفترة استحقاقه  قصٌرة نسبٌا اما السهم فان عابدة مرتفع الن انخفاض درجة المخاطرة باعتبار ان الدول تضمنه 

المخاطرة عالٌة وربحه غٌر مضمون خاصة فً المإسسات الصغٌرة  مقارنة مع المإسسات الكبرى وٌقابلها امكانٌة 

د فً المإسسات الكبرى النخفاض المخاطر فً االخٌرة الحصول على عوابد عالٌة فً المإسسات الصغٌرة عن العواب

كذلك ٌختلف فً درجة المخاطرة اذا ما كان صادر عن   ,. اما السند فان عوابد متوسطة  الن مخاطرة اٌضا متوسطة

 اطرةوالشكل التالً ٌمثل العالقة بٌن العابد والمخ الن الشركة قد تستطٌع الوفاء بالتزاماتها وهكذا . ,شركة او حكومة

 

 

 

                                                             -20- 



 

 ( منحنى المبادلة بٌن العابد والمخاطرة(3الشكل                                     

 

 العائد                                                                                                                                            

 المشتقات                                                  

 بدل المخاطرة                      اسهم عادٌة شركات صغٌرة                                                                                       

 

 اسهم عادٌة لشركات كبرى                                                                                                         

 معدل العائد الخالً                                                                       والمخاطرة بٌن العائد لمقاٌضةادالة                             

 من المخاطرة   سندات حكومٌة                                                                                                                        

  المخاطرة                       

 (74قاسم ناٌف علوان ، ادارة االستثمار ،  )المصدر :                                           

 

 المحفظة االستثمارٌة                                    

 :: مفهوم المحفظة االستثمارٌة اوال

ان  اي ,المستثمر حسب وجهة نظر,ان مفهوم المحفظة االستثمارٌة المثلى هو مفهوم نسبً ولٌس مطلق

,لذلك ٌمكن تعرٌف Bتلف عن المحفظة االستثمارٌة للمستثمرهً تخ,Aالمحفظة االستثمارٌة لمستثمر

 ,بؤنها تولٌفة متنوعة ومتوازنة من الموجودات واالداوات االستثمارٌةالمحفظة االستثمارٌة المثلى 

( 12 :2002 ,وٌرى )الكبٌسً (11 :2005,ومكٌفة تجعلها اكثر مالبمة لتحقٌق اهداف المستثمر )مطر

بؤقل مخاطرة التً ٌمكن ان  ,المثلى هً المحفظة التً تحقق اعلى عابد للمستثمر الرشٌد بؤن المحفظة االستثمارٌة

تنعكس على شكل خسارة ٌتحملها المستثمر نتٌجة للتغٌرات التً قد تنشا فً اسعار تلك الموجودات  فً حٌن وصفها 

دالة المنفعة اي تبادل بٌن العابد  من بٌن المحافظ الكفإة التً تتناسب مع(بانها تلك المحفظة 225 :2005 ,)الداغر

 والمخاطرة الن لكل مستثمر داله مختلفة عن االخر 

( Share holdingsعرف المحفظة االستثمارٌة بؤنها مجموعة من االسهم المستثمر بها فً شركات مختلفة ) تو

(Brockington,1993,134 ٌكما عرفت بانها تولٌفة من االوراق المالٌة كاألسهم العاد ) ة واألسهم الممتازة

(. ومن اجل ضمان نجاح االستثمار فً المحفظة فان مدٌر المحفظة االستثمارٌة Tenncnt,2008,130والسندات ) 

او المستثمر الفرد بحاجة الى فهم مقومات ادارة المحفظة والتً من ضروراتها األولٌة تهٌة كشف اوسع باألوراق 

ووفقا لخطة استثمارٌة مستندة الى مبادئ االستثمار والتً تتمثل ركٌزتها  ن المالٌة التً تتناسب مع حاجة المستثمرو

بالمبادلة بٌن المخاطرة والعابد . فضال عن اختٌار التوقٌت المالبم لشراء االسهم عند الشروع بتطبٌق الخطة 

دات المختلفة فً النوع او أكثر من الموجووأشٌر الٌها بؤنها تشكٌلة من موجودٌن  .( Sanwal,2007,1االستثمارٌة ) 

 (.Rao,1992,306) والجودة 

او اسهم وسندات ( التً ٌمسكها المستثمر  ,سندات ,وعرفت بشكل خاص علا انها تشكٌلة من االوراق المالٌة ) اسهم

وكذلك عرفت بؤنها اداة مركبة من اداوات االستثمار  ( . Francis ,1983,564لتخفٌض المخاطر وتعظٌم العابد ) 

. ((Portfolio Managerمن اصلٌن او أكثر  وتخضع ألدارة شخص مسإول عنها ٌسمى مدٌر المحفظة  تتكون

وفً تعرٌف اخر فان المحفظة االستثمارٌة هً مزٌج مالبم او مجموعة من االستثمارات المملوكة لمإسسة او فرد 
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فظة االستثمارٌة هً مجموعه من االدوات االستثمارٌة التً تشكل من قبل مستثمر ٌسعى لتحقٌق اهداف فالمح

( وٌرى البعض انها مجموعة متنوعة من الموجودات التً تجعل  Lordan,et.al,2012:37استثمارٌة محددة ) 

(. وٌنظرالٌها البعض  Hirschey & Nofsinger,2010:352المستثمر ٌحقق مبادلة فعالة بٌن العابد والمعاطرة ) 

متنوعة من االستثمارات مثل االوراق المالٌة التً ٌمتلكها شخص او مإسسة ) على انها مجموعه 

Satyanarayana,et,al,2015:352 )  

ونالحظ ان جمٌع التعارٌف تركز على ان المحفظة االستثمارٌة هً عبارة عن تركٌبة من نوعٌن فؤكثر من االصول 

 االستثمارٌة المتاحة فً سوق األوراق المالٌة . واالدوات 

 : اهمٌة المحفظة االستثمارٌة ثانٌا

فً ظل التطورات تبرز اهمٌة المحفظة االستثمارٌة من المٌزات التً تمتاز بها عن غٌرها من االدوات االستثمارٌة 

مفاهٌم االستخدام األمثل للفوابض  ٌثالتً نالت طبٌعة األدوات االستثمارٌة وما تتطلبة من خبرات فً ادراتها  وتحد

المالٌة لدى االفراد والمستثمرٌن وتوسع عمل مصارف االستثمار والصنادٌق المشتركة وطبٌعة عمل بعض 

الشركات االستثمارٌة المإسسات غٌر الربحٌة, ,المإسسات التً تتطلب انشاء محافظ استثمارٌة مثل  )شركات التؤمٌن

وتمكن مزاٌا المحفظة  ,الستثمار الفوابض المالٌة من رإوس اموالها وتحقٌق االرباح صنادٌق التوفٌر ......الخ(

 وهً (136 ,2010,فً المنتجات والخدمات التً تقدمها )الدوري االستثمارٌة

  الكافٌة   . توفر الفرص المناسبة لالستثمار والتعامل مع األسواق المالٌة لصغار المدخرٌن الذي ال ٌمتلكون الخبرة أ

 لٌذا التعامل.

 ( 2005,438  ,. تحقٌق مزاٌا على مستوى االقتصاد الكلً إذ تسهم المحافظ االستثمارٌة فً اآلتً:)حنفًب

جذب رإوس األموال وتحوٌلها الى استثمارات محلٌة تسٌم فً زٌادة معدالت النمو االقتصادي من خالل تنشٌط  -1

 حسٌن كفاءة السوق األولٌة لراس المالوزٌادة حركة التداول فً سوق األوراق المالٌة وت

 تلعب دورا مهما فً توسٌع قاعدة الملكٌة الخاصة وتعد أحدى متطلبات نجاح سٌاسة الخصخصة-2

خالل  تعد المحافظ االستثمارٌة احد أدوات التموٌل الداخلً لالقتصاد القومً وتحافظ عمى المدخرات الوطنٌة من  -3

 طٌن المدخرات المحلٌة .توفٌر قنوات استثمارٌة آمنة وتو

 جذب رإوس األموال األجنبٌة ومساهمتها فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة. --4

 . إن استخدام الوسابل االستثمارٌة المثلى فً إدارة المحفظة االستثمارٌة ٌسٌم فً حماٌة أموال المدخرٌنج

 للمشاركٌن فً المحفظة. وتوجهٌها نحو المجاالت االستثمارٌة الصحٌحة لتحقٌق العوابد المرتفعة

     . إن ارتفاع عدد المساهمٌن فً المحفظة االستثمارٌة ٌإدي الى تخفٌض التكالٌف وتقلٌل األعباء التً ٌتحملها د

 المستثمرٌن.
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 . إن القدرة على التنوٌع وتوزٌع المخاطر على مجاالت استثمارٌة عًدة ٌقلل من المخاطر اإلجمالٌة لالستثمار.ه

كما تختلف من حٌث الجودة اذ  ,أصولٌا من حٌث النوع اذ ٌمكن ان تحتوي على أصول حقٌقٌة او مالٌة . اختالفو

 ( 25,2002,منخفضة المخاطر وبالعكس)جوٌدار عوابد لكنهاٌمكن ان تحتوي على اصول منخفضة ال

 المحافظ االستثمارٌة:: انواع ثالثا

 Income Portfolio محفظة الدخل-أ

على الدخل  من المحافظ االستثمارٌة إلى تحقٌق أعلى عابد بؤقل درجة من المخاطرة والحصولٌهدف هذا النوع  

تدفع للسندات وتعرف  النقدي من األوراق المالٌة التً ٌحتفظ بها المستثمر فً محفظته لتحقٌق العابد من الفوابد التً

او عادٌة او ذات  ألسهم سواء كانت ممتازة)صنادٌق الدخل من السندات( او من التوزٌعات النقدٌة لب هذه الحالة 

دخل جاري من  مخاطر منخفضة والتً تعرف ب)صنادٌق الدخل من االسهم ( وتهدف هذه المحافظ إلى تحقٌق

تركز على مختلف أنواع السندات والسٌما  مصادر ذات درجة مخاطر منخفضة تتالءم مع أهداف المستثمر ولذلك

وهً أٌضا من السندات المضمونة وسندات  .وسندات الشركات العرٌقة,عابد ثابتالسندات الحكومٌة والتً تتمتع ب

ومن ثم فان هذا المزٌج  ,ثابت مع درجة مخاطرة أكثر الشركات المتوسطة الحجم والحدٌثة التؤسٌس والتً تتمتع بعابد

ات وتعرف هذه الحالة تدفع للسند (.242 ,2005,من السندات ٌولد إٌرادات أعلى تتناسب مع درجة المخاطرة )مطر

او عادٌة او ذات مخاطر  )صنادٌق الدخل من السندات( او من التوزٌعات النقدٌة لألسهم سواء كانت ممتازةب 

 .منخفضة والتً تعرف ب)صنادٌق الدخل من االسهم ( 

 Growth Portfolio . محافظ النمو:ب

إذ تستثمر فً  ,ج عن ارتفاع أسعار األوراق المالٌةوتركز هذه المحافظ على المكاسب الرأسمالٌة طوٌلة األجل النات

فً السوق المالً وتحقق  األوراق المالٌة التً تحقق ربح رأسمالً كاالستثمار فً أسهم المضاربة التً تتغٌر أسعارها

نموا  فً السوق المالً وتحقق نموا متواصالً من األرباح الرأسمالٌة للمحفظة االستثمارٌة نتٌجة ارتفاع أسعارها من

خالل المضاربات او االستثمار فً  متواصالً من األرباح الرأسمالٌة للمحفظة االستثمارٌة نتٌجة ارتفاع أسعارها من

( وٌمثل هدف نمو 2010,22 ,)آل شبٌب صنادٌق النمو التً تهدف الى تحقٌق تحسن فً القٌمة السوقٌة للمحفظة

المستثمرٌن سٌما وانه هدفاً مزدوجاً وهو حصول المستثمر  عدٌد منالمحفظة االستثمارٌة احد األهداف التً ٌعتمدها ال

 ( Winger,1990,482) عمى دخل منتظم من توزٌعات األرباح وتحقٌق

 Maxed Portfolio:  . محافظ استثمارٌة مختلطةج

نة لها والتً المكو وهً المحافظ التً تهدف إلى التوازن بٌن هدفً النمو والدخل من خالل تنوٌع األدوات المالٌة

ومن ثم فؤنٌا تشكل محفظة استثمارٌة مرنة توزع فٌها األصول بحٌث تسهم فً  ,تضمن مختلف العوابد والمخاطر

تحقٌق الدخل العالً للمستثمر ورفع العوابد اإلجمالٌة وتحقٌق نمو راس  المال فً األمد الطوٌل بؤقل قدر من المخاطر 

وعلٌه فؤنها تضم األوراق المالٌة ذات العابد الثابت) السندات . (Garman & Forgue,2003,452 السوقٌة المتوقعة)

 واألسهم العادٌة والممتازة بهدف تحقٌق عوابد مرتفعة مع نمو  السندات القابلة للتحوٌل(-سندات الشركات-الحكومٌة
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فهذه المحفظة . (2010,122 ,رأسمالً طوٌل األجل مع تنوٌع فً األوراق المالٌة وتنوٌع بآجال االستحقاق )الدوري

ما بٌن األوراق المالٌة التً تدر دخل  هً عبارة عن وسٌط ٌجمع ما بٌن محفظة الدخل ومحفظة النمو أي أنها تجمع

 التً تدر دخل عالً ونسبة مخاطرة عالٌة. نقدي مستقر ونسبة مخاطرة منخفضة مع األوراق المالٌة

وهو ما  ى تحقٌق التوازن العام لالستثمارات الخاصة فً مكوناتها,: وهً التً تهدف إلمحافظ استثمارٌة متوازنة-د

إلى السٌولة(  و  فً مجال األدوات التً تتصف بالتحول السرٌع) ٌمكن إنجازه من خالل التوازنٌن القصٌر األجل

بٌن العابد  ٌتطلب توافقا دقٌقا وهذا بالتؤكٌد ,فً مجال البحث عن التدفقات شبه الرتٌبة للعوابد() الطوٌل األجل

(. وعادة ما تكون هذه 288 ,2003 ,)معروف والمخاطرة وبما ٌتجاوز حاالت اإلفراط فً التحوط أو المخاطرة

 المحفظة مكونة من األسهم العادٌة واألسهم الممتازة و السندات.

اعٌة شركات صن : وهً تلك المحفظة التً تتخصص فً االستثمار باسهمالمحفظة المتخصصة فً الصناعات -هـ

الشركات الصناعٌة وهً حالة نادرة أو مإقتة  مختارة مثل شركات الحدٌد والصلب أو الشركات النفطٌة وغٌرها من

 (.92 ,2011,الموسوي ) المحافظ االستثمارٌة وهً التنوٌع ألن التخصص فً المحفظة ال ٌتالءم مع مبادئ و أسس

 المحفظة االستثمارٌة المثلىبناء  :رابعا

 (:132 ,2012بناء المحفظة المثلى على القواعد التالٌة )موسى واخرون ,تقوم عملٌة 

  اذا خٌر المستثمر بٌن محفظتٌن لهما نفس العابد ولكن درجة المخاطرة مختلفة فسوف ٌختار المحفظة ذات

 المخاطر االقل .

 لمحفظة ذات اذا خٌر المستثمر بٌن محفظتٌن لهما نفس درجة المخاطر مع اختالف العابد فسوف ٌختار ا

 العابد االعلى 

 دنى من اذا خٌر المستثمر بٌن محفظتٌن استثمارٌتٌن للمحفظة االولى عابد اعلى وبنفس الوقت مخاطرة ا

 كٌد المحفظة االولى .الثانٌة فانه سٌختار بالتؤ

ظة ان ٌحدد ولبنا المحفظة االستثمارٌة المثلى على المبادئ المذكورة ٌتطلب االمر من المستثمر او مدٌر المحف

ٌعرف بمنحنى المحافظ المثلى الذي ٌطلق علٌة الباحثون مصطلح المنحنى الكفإ وٌمثل هذا المنحنى النقاط  اوال ما

 (.14 ,2003المحافظ المثلى ) حطاب,الممثلة لمجموعة 

 ( ٌوضح منحنى المحافظ المثلى, والذي ٌوضح ان المستثمر سٌضطر للبحث عن محفظة4والشكل التالً رقم )

مثلى فً حدود القطاع المظلل وفً نقطة تحقق له اعلى عابد ممكن فً حدود المخاطرة التً ٌقبلها, هذا ٌجد ان 

( باعتبار ان هذا المنحنى هو ابعد حد فً قطاع ABمصلحته اختٌار محفظة المثلى فً نقطة ما من نقاط المنحنى )

 فً خٌاراته. المحافظ الممكنة الذي ٌمكن ان ٌذهب الٌه المستثمر الرشٌد
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 : المحفظة المثلىمنحنى  ( 4) والشكل                                   

                                                                    

 

 

                                                                                                     

 

  

 

 

 (4 ,2003عبد القادر,)                                                   

لدٌهم  وتندرج الغالبٌة العظمى للمستثمرٌن ضمن فبة المستثمرٌن الرشٌدٌن حٌت تحدد الصفات العامة للمحفظة المثلى

 باالتً :

 .تحقق للمستثمر توازنا بٌن العابد والمخاطرة 

 المالٌة المكونة  اجال االدواتفً تنوٌع  تنوٌع جغرافً, صول,بقدر كاف من التنوع )تنوع األ تتسم اصولها

  المحفظة (

  تعدٌالت تحقق مكونات المحفظة حدا ادنى من السٌولة او مٌزة المرونة والتً تمكن مدٌر المحفظة من اجراء

 جوهرٌة ٌراها ضرورٌة وبؤقل الخسار الممكنة. 

 خامسا : مؤشرات تقٌٌم أداء المحافظ االستثمارٌة 

وخبراء أسواق المال الى تطور مجموعة من النماذج الرٌاضٌة الهادفة الى اشتقاق مإشرات سعى العدٌد من الباحثٌن 

 تداولة فً هذا المجال ثالثة هً :لتقٌٌم  أداء المحافظ االستثمارٌة . ومن اهم النماذج الم

 ( :(Sharpe modelنموذج شارب  –أ 

على االنحراف  Exess Retun)ٌحسب مإشر شارب بقسمة متوسط العابد االضافً للمحفظة ) عالوة المخاطر 

 (  Bodie,.et.al,2011المعٌاري وفق الصٌغة االتٌة)

 

                                 

 

                                                                    

 المخاطرة      

 ( Rلعابد )ا        

 

 

A 

B 
منحنى المحافظ 

 المثلى

قطاع المحافظ 

 غٌر الممكنة

قطاع المحافظ 

 الممكنة

 

-25- 



 

Dp.ٌشٌر الى نسبة مإشر المكافاة للتقلب فً العابد والتً تعكس أداء محفظة االوراق المالٌة محل التقٌٌم : 

Rp. متوسط عابد المحفظة : 

Rf .معدل العابد على االستثمار الخالً من المخاطرة : 

δp. مخاطرة المحفظة : 

 معادلةفان  علٌه بناءا و الخطر, ببدل علٌه ٌطلق ما أو للمحفظة ضافًاال العابد مقدار ٌمثل RF-Rp)) فالمقدار وعلٌة

 بنوعٌها الكلٌة المخاطرة وحدات من وحدة كل مقابل المالٌة وراقاال محفظة تحققه الذي ضافًاال العابد تحدد شارب

 .المحفظة فً ستثماراال عملٌة على تنطوي التً المنتظمة وغٌر المنتظمة

 ( :Treynor modelنموذج ترٌنور )-2

 أن النموذج ٌفترض حٌث , منتظمة الغٌر والمخاطر المنتظمة المخاطر بٌن الفصل أساس على النموذج هذا ٌقوم

 المنتظمة المخاطر على ٌركز أنه أي , منتظمة غٌر مخاطر هناك توجد ال وبالتالً. جٌد بشكل تنوٌعها تم المحافظ

 .  المالٌة المحفظة لمخاطر كمقٌاس" B" بٌتا معامل ستخداماب وذلك فقط

 

 

 

 مقدار عن وٌعبر للمحفظة (risk systematic )المنتظمة للمخاطر مقٌاس عن عبارة BP بؤنها المحفظة بٌتا وتعرف

 التغٌر مقدار ثلٌم اخرى بعبارة ,او السوق محفظة فً الحادث للتغٌر استجابة المحفظة عابد فً ٌحدث الذي التغٌر

 (al.et , Bodie, 2011؛ 265). السوقٌة المحفظة عابد متوسط فً للتغٌرالحادث منسوبا المحفظة عابد فً النسبً

 : (Jensen's)نموذج جٌنسن  -3

 (.Brentani,2004: 48)وهما  العابد من مقدارٌن بٌن الفرق إٌجاد أساس على وٌقوم ألفا سمبؤ ٌعرف

 وهو المخاطرة من الخالً ستثماراال على العابد معدل ومتوسط المحفظة عابد متوسط بٌن الفرق ٌمثل:  ولاال المقدار

 . المحفظة مخاطرعالوة  أو ضافًاال بالعابد ٌسمى ما

 ستثماراال على العابد ومتوسط السوق عابد متوسط بٌن الفرق فً B معامل ضرب حاصل ٌمثل:  الثانً المقدار

 .السوق خطربعالوة  تسمى أن ٌمكن والتً المخاطرة من الخالً

 : ٌلً كما جٌنسن نموذج ٌظهر ومنه

ALPHA "a" = (Rp - RF) –B (RM – RF) 
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 (RF – Rp) ( =المحفظة مخاطرعالوة  أو ضافًاال العابد ). 

(RF - RM )B =السوق خطر عالوة . 

 : ٌكون قد ألفا معامل أن إلى المعادلة وتشٌر

1.a< 0 للمحفظة السٌااالداء  إلى ٌشٌر . 

2 .a > 0 للمحفظة الجٌداالداء  إلى ٌشٌر . 

3 .a =0 السوق وعابد المحفظة عابد بٌن التعادل حالة إلى ٌشٌر . 

 المبحث الثالث : العالقة بٌن متغٌرات الدراسة                                      

 المخاطرة محفظة استثمارٌة مثلى(وكٌف تحقق الموازنة بٌن العائد )                         

درجة معٌنة من المخاطر, وعلٌة فان درجة المخاطرة تكون  لىان االستثمار عملٌة مرتبطة بالمستقبل وتنطوي ع

مختلفة ومتفاوتة من استثمار ألخر, كما ان مسبباتها قد تختلف تبعا لذلك. لذا ٌقوم المستثمر بتنوٌع  أدوات استثماره 

طر االستثمارٌة وتحقٌق افضل عابد ممكن لهذه االستثمارات, بحٌث ٌتم االعتماد على مبدأ الموازنة بهدف تنوٌع المخا

بٌم العابد والمخاطر للوصول الى افضل مزج لألدوات االستثمارٌة بعد دراسة كافة العوامل والمتغٌرات االخرى 

ولتحقٌق  ي, او معاٌٌر االستثمار المتبعة دولٌا.واالستمرار بمراقبتها سواء كانت تطورات اقتصادٌة, المناخ االستثمار

 .الطرق من التوازن بٌن العابد والمخاطرة فً محفظة استثمارٌة مثلى ٌتم اتباع مجموعه

 التنوٌع األمثل  اوال:

ٌعتبر التنوٌع أحد أهم مبادئ تكوٌن المحفظة المالٌة, وٌقصد بتنوٌع المحفظة المالٌة  عدم حصر مكونات المحفظة فً 

على عدد من األوراق المالٌة تصدرها شركات من وانما تقسم المبلغ المستثمررقة مالٌة تصدرها شركة واحدة, و

  (Brigham&Davis,2004,78).مختلف القطاعات وكذلك داخل القطاع الواحد

لمخاطر و ٌقوم التنوٌع فً االستثمار على مبدأ تقسٌم المخاطر على عدد من األصول االستثمارٌة بهدف تخفٌض ا

وذلك دون التضحٌة بالعابد, وبصورة أخرى ٌقوم التنوٌع على المثل القابل: "ال تضع كل البٌض فً سلة واحدة", 

والمقصود من وراء ذلك أن استثمار كل األموال فً و رقة مالٌة واحدة قد ٌرتب مخاطر عالٌة, كإفالس شركة أو 

ر, أما تقسٌم المبلغ المستثمر على عدد من األوراق المالٌة من تراجع سعر الورقة المالٌة مما ٌعصف بؤموال المستثم

شؤنه تخفٌض المخاطر, ألن تراجع سعر سهم أو إفالس شركة ما ال ٌعنً بالضرورة تراجع أسعار كل األسهم أو 

 .إفالس كل الشركات التً تدخل أسهمها فً تكوٌن المحفظة االستثمارٌة
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 عوامل نجاح سٌاسة تنوٌع 

ٌتوقف نجاح أو فشل سٌاسة تنوٌع المحفظة المالٌة على مدى القدرة على تحقٌق الهدف الربٌسً لهذه السٌاسة والمتمثل 

ى مدٌر فً تخفٌض مخاطر المحفظة إلى حدها األدنى, مع ضمان تحقٌق العابد المتوقع منها, فً هذا السٌاق عل

 المحفظة أن ٌراعً ثالثة اعتبارات هامة, و هً

: تتعدد مصادر و أسباب مخاطر االستثمار, ومع أن المتعاملون فً السوق ٌصنفونها تنوٌع المخاطر االستثمارٌة -

 .تصنٌفات مختلفة على أسس مختلفة, إال أن التصنٌف األكثر شٌوعا وكذلك مصادرها

األصول التً تتكون منها المحفظة المالٌة, ٌإدي إلى تزاٌدت مزاٌا سٌاسة التنوٌع  : ز ٌادة عددعدد أصول المحفظة -

تركز الخسارة فً عدد قلٌل من األصول. لكن على  لعكس بالعكس, حٌث تنخفض احتماالتفً تخفٌض مخاطرها وا

جدوى سٌاسة  مدٌر المحفظة أن ٌراعً أٌضا وجود حد معقول لتعدد تشكٌلة أصول المحفظة وذلك للمحافظة على

 .التنوٌع, ولضغط نفقات تسٌٌرها

: ٌعتبر هذا العامل أكثر العوامل حسما فً نجاح أو فشل سٌاسة تنوٌع أصول معامل االرتباط بٌن أصول المحفظة-

 .المحفظة, إذ أن نوع االرتباط القابم بٌن عوابد أصول المحفظة ومدى قوته أو ضعفه ٌحدد فعالٌة سٌاسة التنوٌع

 سساال–ثانٌا 

 (232 :2014وتتمثل فٌما ٌلً )كافً 

: ونعنً بالتخطٌط دراسة المإسسات واالوراق المالٌة والمفاضلة بٌنهما من خالل دراسة العوابد  التخطٌط-أ

والمخاطر لتعظٌم العوابد وتقلٌل المخاطر قدر االمكان, كما ٌجب اختٌار االوراق المالٌة التً تحقق نموا فً راس 

هداف ان كانت بالنظر لأل مستمرة وتزٌد قٌمتها مع الزمن , وتتالءم مع حاجات المستثمر المال وتضمن دخوال

 قصٌرة االجل او طوٌلة االجل.

: ان ٌتسم المستثمر بصفة الرشٌد فً اتخاذ القرار االستثماري فال ٌتهور فً مجاالت استثمارٌة  التحفظ والتعقل-ب

 ذات مخاطر كبٌرة فتجلب له الخسارة.

: ٌجب ع المستثمر متابعة تحركات االسعار فً السوق ومراقبة قوى العرض والطلب وحتى  بة والمتابعةالمراق-ج

ٌتجنب حدوث الخسابر, وبذلك ٌحقق معدل دوران جٌد من احتفاظه باالستثمارات الناجحة وتنازله عن االستثمارات 

 الخاسرة.

د دخوله السوق, فالسوق عرضة للتقلبات فً االسعار, : ونعنً بذلك اختٌار المستثمر للوقت المناسب عن التوقٌت-د

فمنها المستثمر ٌختار االوقات التً تنخفض فٌها اسعار االوراق المالٌة فً عملٌة الشراء, وٌنتظر ارتفاع االسعار فً 

 حالة البٌع, فقرار الشراء والبٌع مرتبط بخبرة المستثمر فً ظل الظروف االقتصادٌة والسٌاسٌة السابدة .
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 :: النماذج الممثلة للعالقة بٌن العائد والمخاطرةثالثا 

ظهرت مجموعة من النماذج التً قدمت تفسٌرات مقبولة الختٌار القرارات المالٌة على اساس الموازنة بٌن العابد 

 والمخاطرة, نذكر من بٌنها :

 نموذج تسعٌر االصول الرأسمالٌة: - أ

وبالك سنة ( 1265)كما طورة كل من "لٌنتز" سنة (1264)ة سن قدم هذا النموذج من قبل ) ولٌام شارب (

وٌقٌس هذا النموذج خطر الورقة المالٌة عن طرٌق تحدٌد حساسٌة التغٌر فً عابد الورقة المالٌة بالنسبة (1265)

صول التً تتشكل منها المحفظة االسمالٌة فً تحدٌد اذن تساهم نظرٌة األصول الرأ للتغٌر فً عابد السوق.

العالقة بٌن الى لكٌفٌة تسعٌر اصل مالً فً السوق وكذا وضع الموازنة باالتسناد  مارٌة, وذلك بتحدٌها االستث

 . (124 ,2002)المومنً, العابد المتوقع والمخاطرة المنتظة التً تقاس بمعامل بٌتا

 بالمعادلة التالٌة : CAPMوتم صٌاغة نموذج تسعٌر االصل الراس مالٌة 

Ri=Rf+B(Rm-Rf)                                                                                

 حٌث :

R معدل عابد السهم: 

Rfمعدل العابد الخالً من المخاطرة : 

Bi بٌتا السهم درجة حساسٌة على السهم الى عابد السوق : 

Rm معدل عابد السوق وهو متوسط معدالت اسعار االسهم السوق : 

 دلة اعالة ان معدل العابد المطلوب للورقة المالٌة ٌتكون من :تبٌن المعا

(, (RiskFree: وهو معدل العابد الخالً من المخاطرة واختصارا للمصطلح (Rf) صافً القٌمة الزمنٌة للنقد

وٌتمثل معدل فابدة لألوراق المالٌة التً ال تتحمل اي مخاطر, وتحقق عوابد موكدة  وغالبا ما تكون ممثلة فً 

فؤذونات الخزٌنة مثال تعتبر ذات معدل خال من المخاطرة بسبب قصر اجلها وبالتالً  األوراق المالٌة الحكومٌة.

ألتتاثر كثٌرا بالتضخم , كما ٌستبعد ان تتعرض حكومات الدول للتخلف فً تسدٌد التزاماتها اتجاه مالكً هذا 

 بنك المركزي.األوراق المالٌة المتالمها صالحٌة طبع النقود بمساعدة ال

( وتتناسب (Risk Premium(: ٌطلق علٌها عالوة المخاطر السوقٌة (Rm-Rfمكافبة تحمل المخاطر النظامٌة 

هذا العالوة مع حجم المخاطر المحتملة فكلما كان االستثمار عرضة لمخاطر اعلى ٌكون هناك توقع لعابد اعلى 

( باستخدام احد (RMالمالٌة . وبحسب عواد السوق  اٌضا ٌمثل مٌل خط بسوق االوراق والعكس بالعكس , وهو

السوق . اما حاصل جداء  عالوة المخاطر السوقٌة بٌتا الورقة محفظة د مإشرات السوق المالً كبدٌل عن عواب

 المالٌة  الذي ٌمثل درجة المخاطر النظامٌة للسهم فاذا كانت المخاطر مرتفعة اي بٌتا السهم اكبر من الواحد فمن 
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قع ان ترتفع عالوة المخاطر وبالتالً لن ٌقبل المستثمر الى بعابد مطلوب اعلى موازي للخطر المقبول, اما المتو

اذا كانت بٌتا السهم اقل من الواحد فان عالوة المخاطرة السهم تكون اقل مما ٌنعكس بانخفاض فً مقدار معدل 

 ( (RRRالعابد المطلوب 

لٌة انه ٌعطً المخاطر النظامٌة اهمٌة كبٌرة فً التاثٌر على عوابد وٌالحظ من نموذج تسعٌر االصول الراسما

األوراق المالٌة وٌهمل المخاطر غٌر النظامٌة , بسبب انه ٌمكن تخفٌض المخاطر غٌر النظامٌة باستخدام نظرٌة 

ابد االوراق المحفظة فً تنوٌع االوراق المالٌة التً تحتوٌها واعتمادها على االرتباط الضعٌف او السالب بٌن عو

 المالٌة المختارة للمحفظة .

هو المنحنى الذي ٌمثل معادلة نموذج تسعٌر األصول الراس مالٌة, وهً عبارة  ((SMLخط سوق األوراق المالٌة 

عن خط مستقٌم ٌوضح العابد المطلوب لكل مستوى من مستوٌات المخاطر السوقٌة ) بٌتا ( . وٌرسم هذا المنحنى فً 

ى مستوى المحور االفقً المخاطر ) بٌتا ( والعابد المطلوب على المحور العمودي . وٌكفى لرسم معلم توضع فٌة عل

 منحنى السوق وضع نقطتٌن .

النقطة االولى: هً النقطة التً تمثل العابد الذي ٌخلو من المخاطرة, واحسن معدل لقٌاس هذا العابد هو اذونات 

 الخزٌنة . 

 تمثل العابد السوقً الذي مخاطرته  طبعا تساوي الواحد الصحٌح . النقطة الثانٌة :هً النقطة التً

 

 321 ،2414المصدر: أسعد حمٌد العلً، االدارة المالٌة ، الطبعة األولى ، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان،          

ٌة مع المحور ( ٌتمثل فً نقطة خط سوق االوراق المال(Rfمن خالل الشكل : ان المعدل الخالً من المخاطرة 

 العمودي, ونالحظ ان معدل العابد لمحفظة السوق ٌقابل بٌتا محفظة السوق والتً هً الواحد الصحٌح .

( معدال اقل من معدل العابد المطلوب من السوق, تقابلة ورقة مالٌة منخفظة (Aوٌتمثل معدل العابد المطلوب 

 ( فقٌمة معامالتها تماثل محفظة السوق سواء من خالل (Bقة المخاطرة وذلك ان معامل بٌتا اقل من الواحد. اما الور
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كما ان معامل البٌتا ٌساوي الصحٌح مثل محفظة السوق .  تساوي عابدها المتوقع مع العابد المتوقع لمحفظة السوق,

السهم هذا وبما ان (N)( فانة الٌكون فً حالة توازن كما هو حال السهم (SMLوعند وقوع ورقة مالٌة اعلى من خط 

( ونتٌجة للفرق بٌن معدل العابد المتوقع ومعدل العابد المطلوب (SMLال ٌخضع  لحالة التوازن لعدم وقوعه على خط 

بشراء هذا السهم فورا ( مسعر بسعر اقل من سعره السوقً الحالً لذا من الصواب على المستثمر ان ٌوم (Nفا السهم 

 ( مرة اخرى.(SMLتة الحقٌقٌة وٌدخل ضمن خط قبل ارتقاء طلبات الشراء علٌة لٌصل الى قٌم

( وٌعتبر مسعر تسعٌر مضخم  اي سعره السوقً (SML( فهو االخر غٌر متوازن لتموقعة ادنى من خط (Oاما السهم 

اكبر من قٌمتة الحقٌقٌة , من ٌملك هذا السهم علٌة التخلص منه بالبٌع سرٌعا, قبل ان ٌقوم المالكون األخرون لهذا 

حة للبٌع وبكمٌات كبٌرة تإدي لخفض سعرة نتٌجة لزٌادة عرضة, وٌستمر فً االنخفاض حتى ٌصل مرة السهم بطر

 (.(SMLاخرى لحالة التوازن وٌقع على خط 

 راجحة )األربتراج( :منموذج تسعٌر ال -ب

هً اال نظرٌة تعتبر هذه النظرٌة من احدث النظرٌات التً قدمت تفسٌر لعوابد االستثمار فً االوراق المالٌة, وما 

بدٌلة لنظرٌة تسعٌر األصول الراس مالٌة, والتً لم تستطٌع ان تعطً تقدٌر دقٌق للعابد:العتبارها مخاطر السوق 

( عند التطبٌق  (CAPM( هو العامل الذي ٌتحكم فً العابد ولعد واقعٌة فروضة, وكل ذالك قلل من قٌمة النموذج بٌتا)

 العلمً للنموذج.

من قبل سٌفن روز. حٌث ٌرى فً هذا النموذج ان المخاطر  1266مراجحة ألول مرة عام قدم نموذج تسعٌر ال

المنتظمة لها تاثٌر نسبً على العوابد ,وان العوابد تتاثر بعوامل متنوعه وهً تشمل المخاطر المنتظمة والمخاطر غٌر 

بشمولٌتها لكافة المخاطر التً  المنتظمة وبالتالً تتمٌز نظرٌة المراجحة عن نموذج تسعٌر االصول الراس مالٌة

 ستوثر على سعر األوراق المالٌة.

ٌقوم هذا النموذج على اساس ادخال تاثٌر العوامل الخارجٌة مثل العوامل االقتصادٌة الربٌسٌة التً تإثر على اسعار 

كل شركة مصدرة االوراق المالٌة كالتضخم والتغٌرات فً اسعار الفابدة, واٌضا ٌدخل العوامل الخارجٌة الخاصة ب

كالرافعة المالٌة والتشغٌلٌة للشركة وكفاءة ادارتها. وتفترض بؤن كل من هذه العوامل تإثر بنسبة للألوراق المالٌة 

 معٌنة على معدل العابد للورقة المالٌة المرحجة بمنح كل عامل تؤثٌر.

R=E+b1 F1….+bn fn+e                                                                             

R ًالعابد الفعل : 

E العابد المتوقع للورقة : 

B حساسٌة الورقة المالٌة للتغٌر فً عوامل المخاطر المنتظمة: 

Fالعابد الفعلً فً ظل عوامل المخاطر المنتظة : 
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:e  العابد فً ظل المخاطر غٌر المنتظمة والعوامل العشوابٌة 

محددة فً النموذج ٌشكل مخاطر فعلٌة فعلى ادارة المحفظة ان تتجنب شراء االوراق المالٌة واذا كان احد العوامل ال

 التً تإثر بشكل كبٌر لهذا العامل الن اسعارها ستنخفض فً االسواق.

 مثال:  

 العائد % االحتمال% الحالة االقتصادٌة

A B C 
 30 40 50 30 جٌدة
 20 15 0 40 عادٌة
 0 10- 10- 30 سٌة

 

  ماهً المحفظة المالٌة التً تحقق للمستثمر اقل درجة مخاطر؟ /م    
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 :االستنتاجات 

التركٌز على العالقة بٌن العابد والمخاطرة وحسابهما ألهمٌتها البالغة فً تحدٌد مكونات المحفظة واتخاذ القرار  --1

 االستثماري المناسب.

ان المحفظة االستثمارٌة عبارة عن تولٌفة لمجموعة اوراق مالٌة تختلف فً قٌمتها , عابدها , مدة استحقاقها -2

 .باالعتماد على خاصٌة التنوٌع  ونوعها اذ ٌتم اختٌارها بدقة

 على اساس المقارنة بٌن العوابد ومستوى المخاطرة المقترنة بتحقٌقها.  ٌبنً المستثمر سٌاسته االستثمارٌة-3

محفظة االستثمارٌة المثلى من خالل هٌكل مالً ٌحقق التوازن المطلوب بٌن العابد ٌتم الحصول على ال -4

  .والمخاطرة

ظة استثمارٌة مثلى متوقف بدرجة أساسٌة على الكفاءة فً اختٌار األدوات المكونة لهذه المحفظة الوصول الى محف -5

 . ٌتم االعتماد علٌها من ناحٌة , وعلى جودة المعلومات التً

  .عابد معٌن لىنموذج تسعٌر االصول الرأسمالٌة معٌارا مالبما لقٌاس درجة المخاطرة من اجل الحصول عٌعتبر -6

 : التوصٌات

دون  والمخاطرة العابدالخاصة بالمإشرات بناء المحافظ االستثمارٌة على اسس علمٌة تحلٌلٌة اعتمادا على  -1

ألنها تقدم منظورات مختلفة للسوق المالٌة وزٌادة الكفاءة ادارات االبتمان والربحٌة المإشرات االخالل بؤي من هذه 

 والسٌولة .

ٌنطلق من طبٌعة االقتصادات التً تنشط فٌها منظمات االعمال, واالهداف تنوٌع المحفظة االستثمارٌة ٌجب ان -2

 التً تسعى الى تحقٌقها باألضافة األخذ فً الحسبان العابد والمخاطرة.

على المستثمر اتباع السٌاسة المتوازنة ألنها تمزج بٌن أدوات المحافظ االستثمارٌة والمخاطر وتسعى الى تحقٌق -3

 العابد.

ماد المستثمر على مبدا التنوٌع كؤمر اساسً فً محفظة االستثمارٌة قصد تخفٌض نسبة المخاطر من ٌوصً باعت-4

 جهة وتنوٌع العوابد من جهة اخرى .

ضرورة استخدام أفضل الوسابل العلمٌة لقٌاس المخاطرة التً تتعرض لها المحفظة االستثمارٌة ومواجهة تلك -5

 انب االقل مخاطرة مع عابد جٌد .المخاطر والحد منها واالستثمار فً الج

ضرورة قٌام المستثمر باالستثمار باالسهم العادٌة من خالل محافظ استثمارٌة ,اذ من شان ذلك ان ٌعمل على -6

 تخفٌض المخاطرة.
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