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أتوجو ابلشكر كاغبمد هلل عّزكجل الذم مدين ابلقّوة كالصرب على 
 مواصلة ىذا العمل كاسبامو.

 كما أتقدـ جبزيل الشكر كعظيم التقدير إذل:
لتفّضلو ابإلشراؼ األستاذ الدكتور بكرييت خلضر أستاذم اؼبشرؼ، 

 اقباز األطركحة. على ىذا البحث كربفيزاتو البّناءة كاليت كاف ؽبا أثرا فّعاال يف
كما أتقدـ ابلشكر كالتقدير اذل األستاذ الدكتور شريف طويل 

نورالدين كاألستاذ الدكتور بوشرؼ اعبيالرل ؼبساعدهتما اؼبستمرة يف تذليل 
 الصعوابت العلمية ؼبتطلبات اقباز البحث .

االمتناف كالتقدير إذل األساتذة الكراـ أعضاء ك ككذلك أتقدـ جبزيل الشكر 
 التحكيم الذين تفضلوا مشكورين ابؼبوافقة على ربكيم ىذه الرسالة. عبنة
إذل كل عماؿ مكتبة العلـو االقتصادية كعلى رأسهم مدير اؼبكتبة على ك 

 حفاكة االستقباؿ كالتسهيالت اؼبقدمة إلينا.

 .هللا خَت الشاكرين كأفّ 

 

أمينـة بداير

تقديرو شكر   
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 مقدمة عام ة
 

يعد االستثمار يف االسواؽ اؼبالية من أىم القرارات اليت تواجو اؼبستثمر يف اطار العوؼبة االقتصادية 
كما أف اؼبستثمر ىدفو دكما ىو اختيار كسيلة االستثمار   ،كظركؼ عدـ التأكد احمليطة بعملية ازباذ القرار

اؼبثلى )احملفظة اؼبالية( اليت ربقق أفضل زبصيص لرأس اؼباؿ كيف ىذا الصدد عرفت النظرية االقتصادية 
الوصوؿ اذل ما يسمى "احملفظة اؼبالية اؼبثلى "كىي ك العديد من اؼبناىج اؼبساعدة يف عملية ازباذ القرار 

يت تتكوف من تشكيلة متنوعة كمتوازنة من االدكات اؼبالية ربقق أعلى عائد متوقع ك يف الوقت احملفظة ال
 نفسو أقل ـباطرة لرأس اؼباؿ اؼبستثمر .

على يد  1952 النظرايت حوؿ تكوين ك اختيار احملفظة اؼبالية عاـك ككانت بداية ظهور أّكؿ النماذج 
ابرز فيها فكرة تنويع   Portfolio Sélection ;1952مقالتويف  Harry Markowitz االقتصادم االمريكي

أثبت رايضيا أنّو جبمع أكثر من سهم يف احملفظة اؼبالية فإف العائد الكلي ألسهم ك االستثمارات حيث بُّت 
توصل ابلتارل اذل أف استخداـ التنويع ك  ،احملفظة ك ـباطرهتا اؼبقاسة ابلتباين أفضل من كل سهم على حدل

ذم جدكل يف زبفيض ـباطرة احملفظة اال اذا كانت معامالت االرتباط بُت مكوانت احملفظة اؼبالية  ال يكوف
اّف االختيار الفّعاؿ للمحفظة  سالبة سباما، ام بعبارة أخرل اذا كانت ربركات األسهم ابذباه متعاكس.

بشكل أساسي على اسًتاتيجية ىذا االخَت يرتكز ك أساسو االختيار الفعاؿ لالستثمارات اؼبكونة للمحفظة 
 يف كتابو بعنواف 1959 احملتواة يف احملفظة، كىو ما أشار اليو ماركويتز عاـ التنويع الفّعاؿ لالستثمارات

"Portfolio Selection :Efficient Diversification Of Investment  "  كالذم رّكز فيو على أنبية التنويع
كالتنويع الفّعاؿ حسب ماركويتز يقـو على قاعدة االختيار الدقيق الكفء يف زبفيض ـباطر احملفظة 

كذلك دبراعاة درجة االرتباط )معامل االرتباط ( بُت العوائد الناذبة عنها .  ،لالستثمارات اؼبكونة للمحفظة
عرض فعندما تكوف ىناؾ عالقة طردية بُت عوائد االستثمارات اليت تتكوف منها احملفظة فاف اؼبخاطر اليت تت

ؽبا تكوف أكرب فبا لو كانت تلك العوائد مستقلة اك توجد بينها عالقة عكسية . مث توالت البحوث يف ؾباؿ 
مبوذج تسعَت   Treynor 1961،William Sharpe 1964 ، Lintner 1965نظرية احملفظة، حيث قدـ كل من 

مبوذج تسعَت األصوؿ ك  .Harry Markowitz كتطوير لنظرية احملفظة اليت قدمها(  (CAPMاالصوؿ اؼبالية
الرأظبالية ىو عبارة عن ؾبموعة من التنبؤات اؼبتعلقة ابلتوازف يف العوائد اؼبتوقعة لألصوؿ اػبطرة ،يف ىذا 

اؼبخاطر غَت النظامية، كاؼبخاطر النظامية ك النموذج مت تقسيم ـباطر احملفظة اذل جزئُت نبا اؼبخاطر النظامية 
اؼبخاطر اؼبرتبطة ابلظركؼ االقتصادية كاليت تؤثر على عوائد صبيع األسهم اؼبتداكلة يف السوؽ ك  ىي

بدرجات متفاكتة، يبكن للمستثمر أف يقلل منها عن طريق احداث تغيَت يف نسب األسهم اؼبوجودة يف 
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التقليل منها عن طريق اعبزء الثاين ىو اؼبخاطر غَت النظامية اؼبرتبطة بظركؼ اؼبؤسسات يبكن ك  ،احملفظة
اؼبخاطرة ابستخداـ ك حسب ىذا النموذج تتحدد العالقة بُت العائد اؼبطلوب لالستثمار ، تنويع االستثمارات

معامل بيتا كمقياس للمخاطر السوقية .كمن مث يتحدد معدؿ العائد اؼبطلوب على االستثمار من خالؿ 
قاـ ماركويتز بصياغة رايضية لسلوؾ  اؼبخاطرة. كماضافة عالكة اؼبخاطرة اذل معدؿ العائد اػبارل من ا

كاليت جاءت كإحدل اؼبسانبات اؽبامة يف  1990االستثمار كفق مباذج رايضية يف نظرية احملفظة اغبديثة سنة 
ادارة ؿبافظ استثمارية مثلى كفق ك ؾباؿ ازباذ القرارات على مستول االسواؽ اؼبالية كاليت أثبتت امكانية بناء 

 ويع االستثمارم .مبدأ التن
تًتؾ اؼبستثمر يف  ،ككما تتسم السوؽ اؼبالية ابلكثَت من الغموض كالتعقيد كحاالت من عدـ التأكد

خضم مواجهتو لتقلبات األسعار كما تسفر عنها من احتماالت أك ـباطر فقداف الثركات، فهي بيئة متقلبة 
تتجو فيها األسعار مرة كبو الصعود كاترة أخرل كبو اؽببوط األمر الذم وبتم ضركرة التفات اؼبستثمر اذل 

ه كبو فهم العالقة اؼبتبادلة بُت العائد كاؼبخاطر الذم يبثل كاالذبا ،الًتكيز على دراسة تذبذابت عوائد األسهم
أساس عدالة التسعَت، دبعٌت الًتكيز على ذلك اعبزء من التقلب الكلي يف عوائد احملفظة متمثال دبخاطرهتا 

 ألف التنويع الفعاؿ يكفل ازالة اؼبخاطر الغَت نظامية كحدىا دكف اؼبخاطرة النظامية . ،النظامية
 اليات تطوير يف اؼبعاصر اؼبارل الفكر عليها ركز اليت اؼبالية احملفظة من أنبيتو البحث يستمد

 ـباطر لتقليل اؼبالية اؼبوارد ذبميع يف اؼبتمثلة اؼبستثمرين حاجات اؼبالية احملافظ لبت اذ االستثمار، كأساليب
 استخداـ يستدعي فبا اؼبستمر ابلتقلب تتسم مالية أسواؽ ظل يف العوائد تعظيمك  اؼبالية ابألكراؽ االستثمار
العلمية يف ازباذ قرارات االستثمار كاليت تؤكد على أنبية التنويع يف زبفيض ـباطر االستثمار يف  االساليب

اطار نظرية احملفظة. كما أف ىذا البحث يعترب ؿباكلة إلدخاؿ االساليب العلمية يف ؾباؿ االستثمار اؼبارل يف 
اليت سبثل البيتا أىم  ،مبوذج تسعَت االصوؿ اؼباليةك خالؿ تطبيق مبادئ نظرية ماركويتز كاؼبغرب من  اعبزائر

مكوانتو يف بناء احملافظ اؼبالية، كىذا ما يساعد اؼبستثمر اعبزائرم كاؼبغريب على بناء ؿبافظ مالية مثلى . 
تعصف فيها األزمات بنوعيها، كتزداد أنبية الدراسة أيضا يف أهنا تتناكؿ موضوع اؼبخاطر كالعوائد يف فًتة 

، فبا يعزز 2014كاالقتصادية، كأبرزىا أزمة اهنيار أسعار النفط العاؼبية  2008اؼبالية كأبرزىا األزمة اؼبالية العاؼبية 
ضركرة التنبؤ أبداء األسواؽ اؼبالية لزايدة القدرة على ازباذ القرارات االستثمارية اؼبناسبة يف الوقت اؼبناسب.  

ىذه الدراسة دبثابة اضافة علمية يف ؾباؿ الدراسات التطبيقية اليت تناكلت التنبؤ بعوائد األسواؽ كما تعد 
اؼبالية العربية عامة كبورصة اعبزائر خاصة، اذ قامت الدراسة ابستخداـ النماذج القياسية اؼبتمثلة يف منهجية 

من أجل بناء مباذج جّيدة قادرة على  بوكس جينكيز كمبوذج االكبدار الذايت اؼبشركط بعدـ ذبانس األخطاء
 التنبؤ ابلعوائد اؼبستقبلية للمؤشرات اؼبالية.
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 البحث شكالية ا
كىذا يف حد ذاتو خطوة ىامة كبو عا ملموسا من الناحية اؼبؤسساتية لقد أصبحت بورصة اعبزائر كاق

من خالؿ ك اؼبسانبة يف سبويل اؼبشاريع االستثمارية، كجذب االستثمارات األجنبية كتوفَت السيولة. إاّل أنو 
الدراسات السابقة قبد أف ىناؾ عقبات حالت دكف ربقيق الفعالية اؼبرجوة منها كىذه العقبات قد أتخذ 

 ظيمي  ...إخل.طابع اقتصادم، كاجتماعي كثقايف كتن
كعليو فإنو البد من تشخيص ىذه العقبات كخاصة العقبات التنظيمية اليت تتعلق بعدد اؼبؤسسات اؼبدرجة 
كالتنويع االستثمارم كمقارنتها بنظَتهتا دكلة اؼبغرب العريب حىت يتسٌت لنا إعطاء اغبلوؿ اليت من شأهنا أف 

 ر. كمن أجل ذلك نصوغ االشكالية التالية :تساىم يف ربقيق األىداؼ اؼبرجوة من بورصة اعبزائ
ما مدى فعالية استخدام اسرتاتيجية التنويع االستثماري يف إدارة سلاطر تقلبات عوائد أسهم  -

 ؟. 2016إىل  2008بورصيت اجلزائر وادلغرب خالل الفرتة من 
 كمن خالؿ ذلك يبكن اقتباس اسئلة فرعية تتمثل فيما يلي:

كتشكيل احملفظة اؼبثلى على مستول بورصة  تنويع ماركويتز يف زبفيض ـباطر احملفظةما مدل فعالية  -1
 ؟ 2016 إذل 2008 اعبزائر خالؿ الفًتة من

ما مدل مسانبة اسًتاتيجية التنويع االستثمارم يف إدارة ـباطر تقلبات عوائد أسهم الشركات اؼبدرجة يف  -2
 ؟ 2016إذل  2008لرأظبالية  للفًتة اؼبمتدة من البورصتُت يف ظل تطبيق مبوذج تسعَت األصوؿ ا

 فرضيات البحث 
 كاإلجابة عن تساؤالهتا من خالؿ اختبار الفرضيات التالية : تسعى الباحثة إذل معاعبة مشكلة الدراسة

 يعترب تنويع ماركويتز غَت فّعاؿ يف زبفيض ـباطر احملفظة على مستول بورصة اعبزائر. -1
توجد عالقة طردية موجبة ذات داللة احصائية بُت عائد السوؽ كعوائد الشركات يف كل من بورصة اعبزائر  -2

 كبورصة اؼبغرب يف ظل مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية.
 أىداف البحث 

 يسعى البحث اذل ربقيق اؽبدفُت التاليُت :
 على مستول بورصة اعبزائر ك اؼبغرب.دراسة فعالية استخداـ مباذج احملفظة يف إدارة اؼبخاطر  -1
 اختبار مدل فعالية بورصيت اعبزائر كاؼبغرب يف ربقيق فرص استثمارية خالؿ الفًتة اؼبدركسة. -2

 نطاق البحث
ازدادت أنبيتو مع تنامي عدد تلك ك إّف موضوع إدارة اؼبخاطر بدأ مع ظهور األزمات اؼبالية، 

عاؼبية، كيف دراستنا سنقتصر على إدارة اؼبخاطر يف سوقي اعبزائر األزمات كسرعة انتقاؽبا بُت األسواؽ ال
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كاؼبغرب لألكراؽ اؼبالية ابعتبارنبا من األسواؽ اؼبغاربية الناشئة اؼبتفاكتة يف النمو كالتطور فبا هبعلهما مناسبُت 
االقتصادية حيث تتضمن ىذه الفًتة أكرب األحداث  (،2016 -2008) خالؿ الفًتة إلجراء اؼبقارنة كذلك

 .2014 إذل أزمة النفط العاؼبية 2011إذل أزمة الديوف السيادية ، 2008 كاؼبالية بداية من األزمة اؼبالية العاؼبية
 منهج البحث وأدوات رتع البياانت

اؼبنهج ك اعتمدت دراسة ىذا البحث على اؼبنهج الوصفي التحليلي ك اؼبنهج القياسي التحليلي 
تقنيات ك اؼبقارف حيث يستخدـ اؼبنهج الوصفي التحليلي لعرض كربليل اؼبفاىيم اؼبتعلقة ابلتنويع االستثمارم 

 تكوين احملفظة اؼبثلى ابإلضافة اذل مراحل االستثمار كادارة اؼبخاطر يف احملفظة اؼبالية.  
اسية كاحملاكاة. كذلك من خالؿ اؼبنهج القياسي التحليلي فقد ضّم أساليب النمذجة الرايضية كالقيك 

استخداـ مبوذج ماركويتز لتدنية ـباطر احملفظة اؼبالية ،كحزمة من االختبارات القياسية لفرضية السَت 
العشوائي كامكانية التنبؤ ابلعوائد. كاشتملت أدكات القياس أساسا على اختبار التوزيع الطبيعي كاختبارات 

 GARCHكمبوذج  ARIMA ات األسعار كالعوائد كما مت استخداـ مبوذجاالستقرارية للسالسل الزمنية ؼبؤشر 
اعبزائر من حيث ك ا اؼبنهج اؼبقارف نستخدمو للمقارنة بُت بورصة اؼبغرب أمّ ك للتنبؤ بعوائد اؼبؤشرات اؼبدركسة. 

 قائمة تصنيفها يفك فعالية التنويع ك ربديد الفوارؽ بينهما ك اػبركج بنتائج سبكن من تفعيل بورصة اعبزائر 
 البورصات اؼبتطورة يف العادل .

الدراسات كالبياانت السابقة ك أماّ أدكات صبع البياانت فقد تضمنت اؼبسح األكاديبي لألحباث 
اؼبتصلة دبوضوع البحث إضافة إذل الكتب اليت مت العثور عليها ابللغتُت العربية كاألجنبية كأكراؽ اؼبؤسبرات 

 راسة.العلمية ذات العالقة دبوضوع الد
 اجملتمع االحصائي وعينة البحث

يشمل ؾبتمع البحث صبيع شركات األسهم اؼبدرجة يف بورصة الدار البيضاء كبورصة اعبزائر أما عيّنة 
 البحث فهي عيّنة عشوائية من الشركات اؼبدرجة يف البورصتُت.

 منوذج البحث 
كأىدافها فقد ضّم النموذج الذم استنادا إذل االطار النظرم للدراسة كيف ضوء اشكالية الدراسة 

ينطلق من فكرة مدل مسانبة اسًتاتيجية التنويع االستثمارم يف إدارة ـباطر تقلبات عوائد أسهم بورصيت 
 اعبزائر كاؼبغرب مبوذجُت اثنُت أكؽبما مبوذج ماركويز يعتمد على متغَتين اثنُت :

 .تباين احملفظة اؼبالية  :ادلتغًن التابع
 .(j( كالورقة اؼبالية )iالتباين اؼبشًتؾ بُت عوائد الورقة اؼبالية ): لادلتغًن ادلستق

 صيغتو الرايضية كاآليت :
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                           ∑  ∑                    

 

   

  

 

   

 

 أّما النموذج الثاين فهو مبوذج  كلياـ شارب كالذم يضم ىو اآلخر متغَتين:
 .(iعائد السهم )التابع :ادلتغًن 

 .معامل بيتاادلتغًن ادلستقل :
 صيغتو الرايضية كما يلي :

                    
 

 الدراسات السابقة
استخدام الربرلة الرتبيعية يف حتديد احملفظة االستثمارية ادلثلى : مع دراسة أضبد حسُت بتاؿ العاين ،"  -

، ؾبلة جامعة األنبار للعلـو االقتصادية العراق لألوراق ادلالية"اشارة خاصة لقطاع ادلصارف يف سوق 
 . 2008كاالدارية، العدد الثاين،العراؽ،

الكيفية اليت يبكن من خالؽبا توظيف أسلوب الربؾبة الًتبيعية كوسيلة لتحديد  تناكلت الدراسة
يف برانمج االكسيل لتحديد احملفظة  Solver  حيث مت استخداـ األداة ،احملفظة االستثمارية اؼبثلى

االستثمارية اؼبثلى على البياانت التارىبية ألسهم أربعة مصارؼ مدرجة يف سوؽ العراؽ اؼبارل .كمن نتائج 
يف  %8ك من أموالو يف أسهم اؼبصرؼ التجارم العراقي %62مبوذج الربؾبة الًتبيعية قياـ اؼبستثمر بتوظيف 

حىت يستطيع أف وبقق  ،كأف ال يوظف أم شيء من مالو يف مصرؼ بغداد ،مصرؼ االستثمار العراقي
على األسهم اؼبستثمر فيها، كما سبكن من تشكيل ؿبفظة مثلى ذات ـباطرة قدرت ب  %40 عائد مرغوب قدره

39%. 

 
فعالية التنويع االستثماري يف ادارة سلاطر زلفظة األوراق دراسة بلعزكز بن علي، نعاس مرًن قباة،"  -

،جامعة الوادم، 10 العدد ؾبلة رؤل اقتصادية، ،"(2016-2011ادلالية دراسة قياسية حلالة بورصة اجلزائر )
 . 2016اعبزائر 

قامت الدراسة ابختبار العالقة بُت العائد كاؼبخاطرة يف بورصة اعبزائر لتحديد مدل قدرة السوؽ 
على تعويض اؼبستثمرين بعالكة ـباطر مقابل توظيفاهتم االستثمارية، كقد طبقت ىذه الدراسة على مؤشر 
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راسة اختبار مبوذج حيث استخدمت الد 18/05/2016اذل  23/05/2011بورصة اعبزائر خالؿ الفًتة ما بُت 
كقد بينت الدراسة أف ىناؾ عالقة اهبابية بُت  .Garchاالكبدار الذايت مشركط بعدـ ذبانس األخطاء اؼبعّمم 

العوائد كاؼبخاطر يف بورصة اعبزائر ؼبدة الدراسة، فارتفاع كالبفاض مؤشر البورصة مرتبط ابرتفاع كالبفاض 
ود اذل زايدة يف مقدار عالكة اؼبخاطر اليت يطلبها اؼبستثمركف التذبذب ابلعوائد ،أم أف زايدة اؼبخاطر تق

 لتعويضهم عن مقدار اؼبخاطر االضافية اليت يتعرضوف ؽبا .
 

اسرتاتيجية التنويع االستثماري كآلية إلدارة ادلخاطر يف دراسة بلعزكز بن علي، نعاس مرًن قباة،"  -
أطركحة دكتوراه ،كلية العلـو االقتصادية، جامعة حسيبة ، حالة البورصات العربية" -زلفظة األوراق ادلالية

 .2017بن بوعلي شلف،اعبزائر،
ىدفت الدراسة اذل قياس فعالية اسًتاتيجية التنويع االستثمارم يف ادارة ـباطر ؿبفظة األكراؽ اؼبالية، 

السعودية،  حيث طبقت اسًتاتيجية التنويع الدكرل على مؤشرات البورصات العربية فيما بينها )عماف،
دمشق، الكويت، مسقط، أبوظيب( كذلك ابالعتماد على خوارزميات الذكاء االصطناعي اؼبتمثلة يف 
خوارزميات النمل من أجل اغبصوؿ على احملفظة اؼبثلى ،كما مت اسقاط الدراسة على حالة اعبزائر ،كذلك 

على عينة بياانت لألسعار  بتطبيق أسلوب الربؾبة الًتبيعية للحصوؿ على احملفظة اؼبثلى حيث قامت
الشهرية ألربع أسهم شركات مدرجة يف بورصة اعبزائر خالؿ نفس الفًتة .كلقياس فعالية التنويع بنوعيو 
احمللي كالدكرل مت اختبار العالقة بُت العائد ك اؼبخاطر يف كل من اعبزائر كالدكؿ العربية كذلك من أجل 

ظامية على أسهم البورصات العربية من جهة كبورصة اعبزائر من ربديد فيما اذا كاف ىناؾ أثر للمخاطر الن
لدكؿ العربية ذات ـباطرة جهة أخرل. كقد خلصت الدراسة اذل امكانية بناء ؿبفظة استثمارية مثلى يف ا

.أما يف اعبزائر مت استخراج ؿبفظة مثلى ذات ـباطرة قدرت  93058,12كعائد قدر ب  62350,50قدرت ب
.كما مت ربقق فرضية السَت العشوائي لعوائد مؤشرات البورصات العربية %0,472در ب كعائد ق %3,234ب 

أما ابلنسبة للجزائر فقد بّينت الدراسة أف ىناؾ عالقة اهبابية  ،فبا يرفع من درجة اؼبخاطر االستثمارية فيها
ة اعبزائر مرتبط ابرتفاع بُت العوائد كاؼبخاطر يف بورصة اعبزائر ؼبدة الدراسة، فارتفاع كالبفاض مؤشر بورص

 كالبفاض التذبذب ابلعوائد .
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- Abdelhamid el Bouhadi ,Ounir A et Maguiri, «Construction d’un portefeuille 

efficient : Application empirique à partir d’un echantillon de valeurs cotées à 
la bourse des valeurs de casablanca » . 

هتدؼ الدراسة اذل تقييم مدل مسانبة نظرية احملفظة ؼباركويتز يف حل مشكالت تسيَت احملفظة 
جانفي  2ما بُت شركة مدرجة يف بورصة كازابالنكا  31.استخدـ الباحث بياانت اترىبية ألسعار اسهم 

يف ربديد  كبَتةأنبية  .ك من اىم ما توصلت اليو الدراسة ىو اف لنظرية ماركويتز 2007ديسمرب  31ك
اسًتاتيجية التوظيف على اؼبدل اؼبتوسط ك القصَت فلقد حقق اؼبستثمر اؼبغريب ؿبفظة مثلى ذات عائد 

 من خالؿ تطبيقو لنموذج ماركويتز.  %45,19 كخطر قدر ب %16,23 مقداره
 

- Ikhlaas Garrib and Saad Alshahrani, « Diversification in portfolio risk 

managment :the case of the UAE financial market  »,International Journal of  

trade ,Economics  and Finance ,Vol 03,No .06,United States,2012 ». 

يعاجل البحث ادارة ـباطر احملفظة يف سوؽ االمارات اؼبالية من خالؿ تطبيق نظرية احملفظة اغبديثة 
ويتز يف اهباد احملفظة اؼبثلى. تستند البياانت أساسا على القطاعات مع الًتكيز بوجو خاص على مبوذج مارك

شركة مدرجة يف بورصة االمارات 20  حيث مت اختيار األعلى أداء يف اقتصاد دكلة االمارات العربية اؼبتحدة
من ـبتلف القطاعات االقتصادية كذلك من أجل اختبار فعالية التنويع ككانت من أىم نتائج الدراسة أّف 
ـباطرة االستثمار يف احملفظة أقل من ـباطرة االستثمار يف األسهم الفردية كما كشفت الدراسة أيضا أف 

كـباطرة  %5متوقع قدره شركة يسمح ابغبصوؿ على ؿبفظة مثلى ذات عائد  20استخداـ أسهم 
 .%  2,68قدرىا

 
- Mounir El Bakkouchi ,2014, « Analyse du risque de marché boursier 

marocain de crise des subprimes :cas de l’indice Masi  »,Thèse présenté pour 

l’obtention du grade de docteur de l’université de Montpillier ,Faculté des 

sciences economiques ,Agdal-Rabat,2014. 

دراسة أثر أزمة الرىن العقارم على سوؽ األسهم  الدراسة عبارة عن أطركحة دكتوراه هتدؼ اذل
اؼبغربية كالبحث عن مبوذج قياسي يضمن أفضل تغطية ؼبخاطر السوؽ اؼبالية، كمن أجل ربقيق أىداؼ 

شركة  53الدراسة قاـ الباحث بدراسة اغبدث على اؼبدل القصَت كالطويل كذلك على عّينة مكونة من 
 9احملفظة اؼبثلى طبق الباحث مبوذج ماركويتز على عينة مكونة من مدرجة يف بورصة اؼبغرب كلغرض ربديد 

كما  ،2008ديسمرب 31ك 2007جانفي1 أصوؿ قطاعية مدرجة يف بورصة اؼبغرب خالؿ الفًتة اؼبمتدة ما بُت
استخدـ أيضا مبوذج القيمة اؼبعرضة للخطر كالذم يضمن أفضل تغطية فبكنة ضد اؼبخاطر السوقية كقد 
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اذل أف السوؽ اؼبالية اؼبغربية تتميز ابلفعالية كتكامل اؼبعلومات اليت تنتشر عربىا بسرعة كما خلصت الدراسة 
مؤشر مازم خاصة خالؿ فًتة األزمة اذ خسر مؤشر مازم ما  كجد أيضا أف ىناؾ تقلب شديد يف أسعار

 70شهدت بورصة كازابالنكا البفاض يف اسهمها بقيمة  2008،كما انو يف مارس 2007عاـ  %20نسبتو 
  مليار درىم .

 التعليق على الدراسات السابقة
 نتائج حتليل الدراسات السابقة -أ

تنّوعت الدراسات السابقة اليت تناكؽبا الباحثوف بُت دراسات أجريت يف بورصات عربية ـبتلفة، 
ا اتفق على أنبية التنويع االستثمارم يف زبفيض كدراسات أجريت يف بورصات أجنبية. غَت أّف معظمه

يف النتائج اليت خلصت اليها ىذه الدراسات األمر الذم دفع  ـباطر احملفظة. كما أف ىناؾ تباين كاضح
 تلك الدراسات إذل التوصية دبضاعفة اعبهد للبحث يف ؾباؿ التنويع االستثمارم إلظهار نتائج جديدة.

 عن الدراسات السابقة ما مييز الدراسة احلالية -ب
يف اعبانب  ع احملفظة االستثمارية بشكل شاملاستطاعت معاعبة موضو  أهنا ما يبيز ىذه الدراسة

من  النظرم للدراسة كما قامت بتطبيق نظرايت احملفظة يف الواقع العملي ابستخداـ ؾبموعة متنوعة 
منها اػبطية كغَت اػبطية من خالؿ تطبيق مبوذج الربؾبة الًتبيعية لتشكيل  األساليب الرايضية كالقياسية

لقياس اؼبخاطر   GARCHكمبوذج  مبوذج تسعَت األصوؿ اؼبالية كمقياس للمخاطر اؼبنتظمةك احملفظة اؼبثلى 
 الكلية.

بؤ بعوائد ككما تعد ىذه الدراسة دبثابة اضافة علمية يف ؾباؿ الدراسات التطبيقية اليت تناكلت التن
األسواؽ اؼبالية العربية عامة كبورصة اعبزائر خاصة، اذ قامت الدراسة ابستخداـ النماذج القياسية اؼبتمثلة يف 
منهجية بوكس جينكيز كمبوذج االكبدار الذايت اؼبشركط بعدـ ذبانس األخطاء من أجل بناء مباذج جّيدة 

 الية.قادرة على التنبؤ ابلعوائد اؼبستقبلية للمؤشرات اؼب
 خطة البحث

قسم نظرم كقسم تطبيقي ككل قسم يضم  ،لتجسيد أىداؼ البحث، مّت تقسيمو اذل  قسمُت
 كابلتارل فالدراسة كاملة تضّمنت أربعة فصوؿ كقد جاءت على النحو التارل : ،فصلُت متجانسُت

 فصل أو ل : تقنيات إدارة ادلخاطر يف زلفظة األوراق ادلالية ادلدرجة يف البورصة
اشتمل على مبحثُت، تناكؿ اؼببحث األّكؿ التنويع االستثمارم كتقنية إلدارة اؼبخاطر يف احملفظة 

 االستثمارية كاؼببحث الثاين جاء حوؿ نظرايت كمباذج ادارة اؼبخاطر يف ؿبفظة األكراؽ اؼبالية.
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 فصل اثين : دراسة نظرية للعالقة بٌن أداء احملفظة وفعالية السوق ادلالية 
على مبحثُت، تناكؿ اؼببحث األّكؿ فرضية السوؽ اؼبالية الفعالة كالتقييم العادؿ للعائد اشتمل 

 كاؼبخاطرة كاؼببحث الثاين تناكؿ األداء االستثمارم للمحافظ كعالقتو بفعالية السوؽ اؼبالية.
 فصل اثلث: تقييم فعالية ادلناخ االستثماري يف بورصة اجلزائر و ادلغرب

تناكؿ اؼببحث األّكؿ دراسة ربليلية ؼبناخ االستثمار يف بورصة اعبزائر كاؼبغرب اشتمل على مبحثُت، 
 كاؼببحث الثاين جاء حوؿ تكوين ؿبفظة االكراؽ اؼبالية يف بورصة اعبزائر كاؼبغرب.

 فصل رابع : دراسة تطبيقية مقارنة لبورصة اجلزائر وبورصة ادلغرب
قياسية غبركة أسعار األسهم يف بورصة اعبزائر ك  اشتمل على مبحثُت، تناكؿ اؼببحث األّكؿ دراسة

 اؼبغرب كاؼببحث الثاين تناكؿ التنبؤ بعوائد بورصة اعبزائر كاؼبغرب على اؼبدل القصَت.
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لالقسم األو    

السوق ادلاليةالية التنويع االستثماري يف لفع   التحليل النظري  
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 مقدمة

 
يقصد ابلتنويع التعدد كالتنوع يف ؿبفظة االستثمار فيما بُت االستثمارات قصَتة األجل كاالستثمارات 

،لتخفيض طويلة األجل يف أصوؿ مالية متنوعة كؼبؤسسات متعددة يف قطاعات اقتصادية ـبتلفة ؿبليا أك دكليا 
 .1حجم اؼبخاطر اليت يبكن أف تتعرض ؽبا احملفظة

كيعد تعدد األىداؼ االستثمارية دافعا جوىراي للتنويع، إذ وبقق التنويع مزااي يصعب ربقيقها يف حالة 
االستثمار الفردم )االستثمار يف أصل مارل كاحد( .كالتنويع يف حد ذاتو ال يبثل طوؽ النجاة للمستثمر، إذ هبب 

ٌت على أسس كمبادئ علمية متعارؼ عليها )التنويع الفّعاؿ( كليس تنويع عشوائي قد ُيضيِّع على اؼبستثمر أف يب
 .2مكاسب كاف من اؼبمكن ربقيقها لو أحسن تنويع ؿبفظتو االستثمارية 

 إّف من أىم مبادئ التنويع الفّعاؿ ىو أف تتمتع السوؽ اؼبالية ابلفعالية االقتصادية، كمن شركطها أف 
يكوف تسعَت الورقة اؼبالية قائم على أساس اؼبعلومات كليس على أساس االشاعات، كابلتارل فاف أسعار السوؽ 
اؼبالية الفّعالة يف اػبارج ىي األسعار اليت سبثل يف أم كقت القيمة اغبقيقية )العادلة( للورقة اؼبالية، كهبذا يصبح 

دلة، فاعبميع لديهم الفرصة نفسها لتحقيق األرابح، إال أنو يصعب التعامل يف ذلك السوؽ دبثابة مباراة أك لعبة عا
على أم منهم أف وبقق أرابحا غَت عادية على حساب األخرين ابإلضافة اذل قدرة السوؽ على إحداث التوازف 

كاليف بُت العرض كالطلب بتدنية أتثَت العوامل اؼبسببة للخلل يف تسعَت الورقة اؼبالية دكف اجهاد اؼبتعاملُت بت
 .3مرتفعة، كىذا ما يتطلب السيولة العالية للورقة اؼبالية

سيخصص ىذا اعبزء من البحث للدراسة  ،كنظرا ألنبية التنويع يف السوؽ اؼبالية كتقنية لتخفيض اؼبخاطر
الفصل األّكؿ مث التحليلية لتقنية التنويع االستثمارم يف ؿبافظ األكراؽ اؼبالية اؼبدرجة يف البورصة من خالؿ  الوصفية

 ننتقل اذل الدراسة النظرية للعالقة بُت فرضية السوؽ اؼبالية الفعالة كأداء احملفظة اؼبالية يف الفصل الثاين.
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، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة "حالة األسواق الناشئة - أساليب زتاية أسواق األوراق ادلالية العربية من األزمات ادلاليةأضبد مدين،"  - 
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ادلخاطر يف زلفظة األوراق ادلالية ادلدرجة يف البورصةإدارة تقنيات   
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ل الفصل األو    

 تقنيات إدارة ادلخاطر يف زلفظة األوراق ادلالية ادلدرجة يف البورصة

 
 

تعترب إدارة اؼبخاطر من العلـو اغبديثة نسبيا، ظهرت على الساحة اؼبالية العاؼبية كضركرة حتمية ؼبواجهة 
اؼبؤسسات اؼبالية، تعود جذكرىا منذ بداية الثورة الصناعية حيث  تداعيات األزمات اؼبالية كانتقاؿ العدكل عرب 

كمع زايدة اؼبنافسة كابتكار اؼبنتجات كالتحوؿ من الصَتفة ، 4كانت مرتبطة دبخاطر الفرد أك نشاط اؼبؤسسة
أصبح ىناؾ توجو كبو تفعيل ادارة اؼبخاطر يف القرارات  ،5التجارية إذل أسواؽ رأس اؼباؿ كازدايد تقلب األسواؽ

 االستثمارية على مستول األسواؽ اؼبالية رحبا للوقت كحفاظا على أمواؿ اؼبستثمرين.

اال يف زبفيض اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا اؼبستثمر انطالقا من يعترب تكوين احملفظة االستثمارية عنصرا فعّ 
ساسو احملفظة، كاحملفظة تطوير ؼبفهـو االستثمار ؼبواجهة اغباجة اذل تكوين حقيبة نظرية التنويع الذم تقـو على أ

قادرة على استثمار األمواؿ اؼبتاحة اليت ازداد حجمها بشكل كبَت بسبب ارتفاع معدالت الفائض من األمواؿ 
الت ـبتلفة يف أفضل كشيوع مبدأ االستغالؿ األمثل للموارد اؼبالية اؼبتاحة من خالؿ توظيفها يف أدكات كؾبا

استثمارات فبكنة لتلبية رغبات اؼبستثمر كادارة احملفظة هبدؼ زايدة رأظباؽبا كاحملافظة على قيمتها اغبقيقية، اضافة 
 اذل ربقيق العوائد أبقل درجة من اؼبخاطر.

فيض ـباطر كنظرا ألنبية تكوين احملفظة االستثمارية يف البورصة من جهة كالتنويع االستثمارم كتقنية لتخ
التحليلية لتقنية التنويع االستثمارم يف  ىذه احملفظة من جهة أخرل، سيخصص ىذا الفصل للدراسة الوصفية

 ،ؿبافظ األكراؽ اؼبالية اؼبدرجة يف البورصة من خالؿ عرض ؼبفهومي احملفظة االستثمارية كالتنويع االستثمارم
ـباطر ؿبفظة األكراؽ إدارة تطرؽ فيما بعد اذل نظرايت كمباذج أشكاؿ التنويع االستثمارم كاسًتاتيجياتو مث يتم ال

 اؼبالية .
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 التنويع االستثماري كتقنية إلدارة ادلخاطر يف احملفظة االستثمارية -1.1
تعرّب ؿبفظة األكراؽ اؼبالية عن سياسة استثمارية تقـو على فكرة اؼبزج بُت البدائل االستثمارية األكثر 

قدر من التنويع، بغرض توفَت نوع من اغبماية ضد ـباطر تقلبات القيمة االظبية ؼبكوانت فعالية كذلك بتحقيق 
كمن الدراسات اليت أكضحت للمستثمرين ألية بناء احملافظ اؼبالية يف  .6احملفظة كرفع القيمة السوقية لرأظباؽبا

ث كاف أّكؿ من أشار اذل أنبية ( حي Portfolio Selection ,1952البورصات دراسة احمللل األمريكي ماركويتز )
يرتكز تنويع ماركويتز على ضركرة االختيار السليم كالدقيق لألكراؽ اؼبالية إذ التنويع يف زبفيض ـباطر احملفظة 

الداخلة يف بناء احملفظة اؼبالية، كيفضل أف تكوف معامالت االرتباط بُت األكراؽ اؼبالية أقل ما يبكن، حيث تعمل 
 .7تقليل اؼبخاطر بطريقة أكثر فعالية من سياسة التنويع البسيطىذه التقنية على 

 
 االستثمارية  مفهوم احملفظة -1.1.1

تعد احملافظ االستثمارية من اؼبواضيع اعبديدة نسبيا يف عادل االستثمار كاحملفظة تطوير ؼبفهـو االستثمار 
اؼبتاحة اليت ازداد حجمها بشكل كبَت بسبب ارتفاع ؼبواجهة اغباجة اذل تكوين حقيبة قادرة على استثمار األمواؿ 

معدالت الفائض من األمواؿ كشيوع مبدأ االستغالؿ األمثل للموارد اؼبالية اؼبتاحة من خالؿ توظيفها يف أدكات 
كؾباالت ـبتلفة يف أفضل استثمارات فبكنة لتلبية رغبات اؼبستثمر ك ادارة احملفظة هبدؼ زايدة رأظباؽبا كاحملافظة 

دارة ىذه احملفظة يف إكلكي يتمكن اؼبستثمر من .8على قيمتها اغبقيقية، اضافة اذل ربقيق العوائد أبقل درجة ـباطر
نشاط عملو فإف ذلك يتطلب امكانيات مادية كخربة يف ىذا اجملاؿ كدراسة علمية مستفيضة من أجل تكوينها 

ىي اؼبتغَتات كالظركؼ اليت تواجهو عند تكوين ىذه كادارهتا كربديد اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا ىذا اؼبستثمر كما
احملفظة كماىي اإلجراءات اليت يتخذىا عند اختياره استثمارا معينا. كمن أبرز اإلجراءات اليت هبب القياـ هبا ىو 

ل إجراء التحليل الالـز للعائد كاؼبخاطرة ابعتبارنبا أساس بناء احملفظة مع استخداـ األساليب العلمية ك التحلي
 .9ـز ؽبا لكي يكوف بناء ىذه احملفظة على أسس سليمةالالّ 
 

 االستثمارية احملفظة   تعريفو نشأة  -1.1.1.1
يعود ظهور فكرة احملفظة اذل اؼبثل الشهَت القائل "ال تضع كل البيض يف سلة كاحدة، فال تضع كل 

ؿ من كتب يف احملافظ االستثمارية دبفهومها كيعترب االقتصادم األمريكي ماركويتز أكّ  مواردؾ يف مشركع كاحد".

                                                             
6
 . 28. ص ،2010 عماف، الطبعة األكذل ،دار اؼبيسرة للنشر كالتوزيع، ،"ادارة احملافظ االستثمارية "دريد كامل آؿ شبيب، - 

7
 . 389، ص .2015"، الطبعة الثالثة ، اؼبكتب العريب اغبديث، االسكندرية، أساسيات االستثمار وحتليل األوراق ادلاليةمنَت ابراىيم ىندم،"  - 

 . 13. ص ،"مرجع نفسو "كامل آؿ شبيب،دريد   - 8
9
 العدد ،اجمللة العراقية للعلـو االدارية ،"ودوره يف اختيار احملفظة االستثمارية الكفؤة M ²تقييم أداء زلفظة األسهم وفق مقياس "سعدم أضبد اؼبوسوم، - 

 .02،ص.24،2009
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، مث جاء بعده عدد من الباحثُت أمثاؿ كورف كشارب، كتعتمد نظريتهما على 1952االقتصادم كذلك يف عاـ 
كخالؿ عقد اػبمسينات . تعظيم العائد كتقليل ـباطر االستثمار عن طريق التنويع بُت أدكات االستثمار

لبنوؾ كالشركات اؼبالية يف بريطانيا كالوالايت اؼبتحدة األمريكية ىدفها األساسي كالستينات، ظهر عدد كبَت من ا
ذبميع اؼبدخرات من األفراد كاستثمارىا استثمارا وبقق دخال جّيدا للبنك كللمدخر، فبا أدل اذل ظهور عدد كبَت 

األسس  اارية الذين دل يطبقو ككجود عدد كبَت من اؼبدراء غَت اؼبتخصصُت يف ادارة احملافظ االستثم من احملافظ،
العلمية إلدارة احملافظ كابلتارل فشلو يف ادارهتم، فخرج عدد من اؼبؤسسات من السوؽ كدل ينجح سول اؼبدير 

احملافظ من أىم إدارة ق نظرايت احملافظ اؼبالية يف استثماراتو اؼبختلفة كمن ىنا أصبحت اؼبتخصص الذم طبّ 
ة االستثمارية دبفهومها العاـ ىي عبارة عن أداة استثمارية مكونة من عدة أصوؿ احملفظك مواضيع اإلدارة اؼبالية .

ؼ عرّ تُ   Noel Amenc,Veronique le Sourd,2003 كحسب.10حقيقية كمالية متنوعة بقصد االستثمار كاؼبتاجرة
ك القيود من حيث احملفظة على أهّنا ؾبموعة من األصوؿ يتم تشكيلها ك ادارهتا يف حدكد احًتاـ أىداؼ اؼبستثمر 

عرّفها "ىي عبارة عن سبثيل ىندسي للعالقة بُت  ((Harry Markowitz,1952أّما  .11اؼبخاطر ك توزيع األصوؿ
كيقـو ىذا التمثيل على قاعدة التنويع  العائد اؼبرغوب على األمواؿ اؼبستثمرة، كدرجة اػبطر اؼبقبولة للمستثمر،

 .12االستثمارم

ة اؼبزج بُت األصوؿ اؼبالية ك اغبقيقية دبا يسمح بتحديد الوزف النسيب لكل يستند ىذا اؼبفهـو على فكر 
أصل من أصوؿ احملفظة نسبة لرأظباؽبا الكلي .كيربز ىنا دكر اؼبستثمر الرشيد الذم يستطيع الوصوؿ اذل ما يعرؼ 

، أك أدىن درجة كىي تلك احملفظة اليت تعطي أعلى عائد متوقع عند مستول معُت من اػبطر.13ابحملفظة اؼبثلى
أّما احملفظة االستثمارية دبفهومها اؼبتخصص ىي عبارة عن احملفظة اليت  .14خطر عند مستول معُت من العائد

تتكوف صبيع أصوؽبا من استثمارات مالية فقط كاألسهم كالسندات اؼبتداكلة يف األسواؽ اؼبالية، كىو اؼبفهـو اؼبعتمد 
عدانف عبد الفتاح صويف يف مقالتو إليو فظة األكراؽ اؼبالية ما تطرؽ كمن أىم اؼبفاىيم حوؿ ؿب يف دراستنا.

يديرىا اؼبستثمر الفرد أك اؼبستثمر اؼبؤسسي هبدؼ  ،األصوؿ اؼبالية كاألسهم ك السنداتىي :"ؾبموعة متنوعة من 
الفرد  وك حسب سّيد سادل عرفة ىي : "ؾبموع ما يبلك.15اغبصوؿ على أقصى عائد فبكن مع ضباية رأس اؼباؿ "

                                                             
 . 02ص  ،2014،الكويت ،11،السلسلة السادسة ،العدد  نشرة توعوية ،"االستثماريةاحملفظة  "معهد الدراسات اؼبصرفية، - 10

11 -Noel Amenc, Veronique le Sourd , "Portfolio theory and performance analysis ",wiley finance 
series ,England,2003 , p.06. 
12 -Harry Markowitz," Portfolio Selection",in journal of finance,vol.7,No1,1952,p.77. 

ؾبلة جامعة  ،استخدام الربرلة الرتبيعية يف حتديد احملفظة االستثمارية ادلثلى مع اشارة خاصة لقطاع ادلصارف يف سوق العراق لألوراق ادلالية "العاين ،" بتاؿ أحسن حسُت  - 13
 .02 .ص، 2008 العدد الثاين ، للعلـو االقتصادية ك االدارية ،األنبار 

14 - Eugene F, Brighan & Philip R.Daves, " Intermediate financial managment " , ninth 
edition ,USA ,2007,p.78. 

ؾبلة  ،"يف ادلملكة العربية السعوديةاألسهم امكانية االستفادة من التنويع االستثماري يف سوق  "ايسُت عبد الرضباف جفرم ، غازم عبيد مدين ، عدانف عبد الفتاح صويف ، - 15
 .111.،ص  1989 جامعة اؼبلك عبد العزيز،االقتصاد كاإلدارة، 
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كاؽبدؼ من امتالؾ ىذه احملفظة ىو تنمية القيمة السوقية ؽبا، كربقيق التوظيف األمثل  ،السنداتك من األسهم 
 .16ؽبذه االصوؿ"

كيبثل ىذا الًتجيح الوزف  ؼ احملفظة على أهنا ؾبموعة من األصوؿ مرجحة أبكزاهنا النسبية،عرّ أّما رايضيا فتُ 
يف احملفظة ابلصيغة  xiكعلى ىذا يعرب عن كزف الورقة اؼبالية  .قيمة احملفظةالنسيب أك حصة كل أصل من اصبارل 

 : 17اآلتية
نسبة رأظباؿ  اؼبستثمر يف األصل  

 رأظباؿ االصبارل للمحفظة
    

 ذكره يبكن اػبركج ابلنقاط التالية: قمن خالؿ ما سب
 بدال من االستثمار يف كرقة مالية كاحدة،تشَت احملفظة اذل االستثمار يف ؾبموعة من االكراؽ اؼبالية  -1
 تساعد احملفظة على زبفيض اػبطر دكف التضحية ابلعائد، -2
يكمن اؽبدؼ الرئيسي غبامل احملفظة يف تعظيم قيمة احملفظة عن طريق ربديد االستثمارات اليت ربقق عوائد  -3

 جّيدة.
اسًتاتيجية ؿبددة تسعى لتعظيم مردكدية األمواؿ إّف بلوغ أىداؼ اؼبستثمر مرتبط إبدارة فّعالة تعمل كفق  -4

 اؼبستثمرة مع زبفيض اؼبخاطرة ابستخداـ اسًتاتيجية التنويع االستثمارم.
 

 أنواع زلافظ األوراق ادلالية -2.1.1.1
فمن انحية نوع االستثمار يف األكراؽ اؼبالية  ،ة أنواعتنقسم احملافظ اؼبالية حسب اؼبعيار اؼبستخدـ اذل عدّ 

 .18احملافظ اؼبتوازنة كاليت تضم مزيج بُت األسهم كالسنداتك يبكن التمييز بُت ؿبافظ األسهم، ؿبافظ السندات 
كمن انحية اؼبوقع اعبغرايف، فهناؾ احملافظ احمللية اليت تضم أدكات مالية تصدرىا شركات كطنية ك يتم تداكؽبا يف 

ا من حيث أمّ  . 19األجنبيةك السوؽ اؼبالية احمللية، كاحملافظ الدكلية اليت تتكوف من مزيج من األدكات اؼبالية احمللية 
بناء  ة الدخل تكوينها يتماؼبالية عالية الدخل يطلق عليها ؿبفظاألكراؽ  فهناؾ احملفظة ذات ،األكراؽ اؼباليةنوع 

تكوف قليلة اؼبخاطرة ك السندات اليت ربقق أعلى فائدة أبقل كقت ك على اختيار األسهم اليت توزع أرابح عالية 
طريق أسهم  ىناؾ ؿبافظ يتم تكوينها عن كذلك هبدؼ ربقيق أعلى دخل للمستثمر بقليل من اؼبخاطرة. كما أفّ 

                                                             
 .73 .ص ،2009 عماف، كالتوزيع، الطبعة االكذل، دار الراية للنشر ،"ادارة ادلخاطر االستثمارية "د سادل عرفة،سيّ  - 16

17- Abdelhamid El Bouhadi,Ounir and El Maguiri,"The efficient portfolio construction : an empirical 
investigation based on some listed shares in casablanca stock exchange", 2008,p.09,https://mpra.ub.uni-
muenchen.de/19681.01/02/2018. 

18
 .208.ص ،2010 ،عماف ،دار الفكر للنشر ،الطبعة األكذل ،"األسواق ادلالية و النقدية يف عامل متغًن "د متورل عبد القادر ،السيّ  - 

 .40 .ص ، مرجع سابق""،رفيق مزاىدية - 19
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ربمل ـباطر قليلة مقارنة ابألسهم األخرل، ك مستقر يف العوائد ك ىي األسهم اليت ربقق مبو جّيد ك الشركات النامية 
 .20تسمى ؿبافظ النمو

 مراحل و طرق إدارة زلفظة األوراق ادلالية ادلدرجة يف البورصة. -3.1.1.1
ؾبموعة من  ءالضعف ك الفرص ك التهديدات ألدا كراؽ اؼبالية بتحليل نقاط القوة كإدارة ؿبفظة األزبتص 

األكراؽ اؼبالية اؼبرتبطة دبحفظة ما لغرض تعظيم العائد عند مستول معُّت من اػبطر .كما تشمل ىذه اؼبهمة ازباذ 
 .21سياسة االستثمار كتكوين اؼبزيج االستثمارم دبا يتطابق مع أىداؼ اؼبستثمر قرارات بشأف
أّف القياـ بعملية االستثمار يف احملفظة يتطلب من اؼبستثمر اتباع  (، (Maginn & Tuttle,1990يرل

خطوات ؿبددة كمرتبة بطريقة منطقية تساعده يف ازباذ قرارات رشيدة بشأف سياسة االستثمار كتكوين اؼبزيج 
ر من خالؿ ربديد االستثمارم دبا يتطابق مع أىدافو، كتتمثل ىذه اػبطوات يف كضع سياسة مالئمة لالستثما

 مثّ  ،مث اختيار احملفظة اؼبثلى ،مكنةتكوين ؾبموعة احملافظ اؼب مثّ  ،ؼبخاطرةأىداؼ االستثمار، مث تقدير العائد كا
 : 22مراجعة مكوانت احملفظة اؼبثلى، كأخَتا تقييم أداء احملفظة بشكل دكرم من خالؿ اػبطوات التالية

 وضع سياسة االستثمار - أ
عند تكوين احملفظة يراعي اؼبستثمر السياسة اليت يرغب يف اتباعها الختيار األصوؿ اليت تكوِّف احملفظة 

ك  احملافظ، ك اليت ترتكز أساسا على طبيعة األصوؿ اؼبالية اؼبكوِّنة للمحفظةإدارة كىناؾ ثالث سياسات يف ؾباؿ 
 : 23كما يلي  اليت زبتلف تبعا لدرجة قبوؿ اؼبستثمر لعنصر اؼبخاطرة كىي

 
 السياسة اذلجومية -

ىي سياسة يستخدمها اؼبستثمر اؼبضارب، احملب للمخاطرة، الذم يعطي األكلوية لعنصر العائد على 
 80حساب عنصر األماف، كتتكّوف ؿبافظ السياسة اؽبجومية من تشكيلة من األسهم العادية حيث تشكل حوارل 

من قيمة احملفظة، تسمح للمستثمر اؼبضارب بتحقيق أقصى العوائد ك ذلك ابالستفادة من تقلبات أسعار  90اذل 
 األسهم اؼبكوِّنة ؽبا .

 
 
 
 

                                                             
 . 23 -21ص. ص ،2009عماف ، دار اؼبناىج للنشر ك التوزيع، ،" ادارة احملافظ االستثمارية احلديثة "غازم فالح اؼبومٍت، - 20

21
 - Soma Panja,"Selection of portfolio with comparative analysis for some listed companies in Nifty " 

thesis in administration,department of business  administration, the university of Burdwan, 2012, p.02. 
22Ibid, p.10. 

 .227.ص ،"سابقمرجع " ،د متورل عبد القادرالسيّ  - 23
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 السياسة الدفاعية -
على األماف الذم يعطي األكلوية لعنصر ك ىي سياسة يستخدمها اؼبستثمر اؼبتحفظ اذباه عنصر اؼبخاطرة، 

حساب عنصر العائد يف تكوين احملفظة، يركز اؼبستثمر يف ىذا النوع من السياسة على أدكات االستثمار عديبة 
 من رأظباؿ احملفظة . 80اذل  60اؼبخاطر كالسندات اغبكومية ك االسهم اؼبمتازة ك ذلك بنسب تًتاكح بُت 

 
 السياسة ادلتوازنة -

ك السياسة الدفاعية، يستخدمها اؼبستثمر الذم يهدؼ اذل  ىي عبارة عن مزيج من السياسة اؽبجومية
 ربقيق عوائد معقولة عند مستوايت معينة من اؼبخاطرة.

تتكّوف ؿبافظ السياسة اؼبتوازنة من تشكيلة متوازنة من األدكات االستثمارية القصَتة األجل اليت تتمتع 
جل كاألسهم العادية ك األسهم اؼبمتازة ك السندات بدرجة عالية من السيولة، ك األدكات االستثمارية الطويلة األ
 طويلة األجل ك اليت ربقق أفضل عالقة بُت العائد ك اؼبخاطرة.

 
 حتديد األىداف االستثمارية  -ب

ّف أىداؼ اؼبستثمر عبارة عن أىداؼ استثمارية يُػَعربر عنها ابلعائد كاؼبخاطرة، كبسبب العالقة بُت العائد إ
عن اؽبدؼ االستثمارم ابلعائد فقط ألف ذلك يؤدم اذل أداء غَت جّيد كاستخداـ  ال يُػَعربر كاؼبخاطر فيجب أف 

اسًتاتيجيات ذات ـباطرة عالية أك استخداـ عمليات اؼبضاربة حملاكلة الشراء ابلسعر اؼبنخفض كالبيع ابلسعر 
أك نسبة مئوية أك دالة ىدؼ اؼبرتفع . اّف ىدؼ العائد ابلنسبة للمستثمر يبكن أف يوضع على شكل رقم مطلق 

كلكنو قد يوضع أيضا على شكل ىدؼ عاـ كاحملافظة على رأس اؼباؿ أك  )دالة تعظيم العائد أك دالة تدنية اػبطر(
زايدة رأس اؼباؿ . ابإلضافة اذل أىداؼ االستثمار اليت ربدد العائد كاؼبخاطرة ،فاف ىناؾ قواعد معينة تؤثر أيضا يف 

من ىذه اؼببادئ احتياجات السيولة كاالفق الزمٍت كالعوامل الضريبية كالعوامل القانونية خطة االستثمار، كتتض
 كالتنظيمية.
 

 تكوين رلموعة احملافظ ادلمكنة  -ج
يتم تكوين ؾبموعة احملافظ اؼبمكنة انطالقا من نتائج طرؽ التقدير اؼبعتمدة كذلك ابستخداـ احدل 

م مبوذج امثاؿ أخر يتم أاين ؼباركويتز أك مبوذج اؼبؤشر الواحد لشارب أك التب -النماذج الرايضية كنموذج الوسيط 
اختياره من قبل اؼبستثمر أك من طرؼ اؼبدير، حيث يتضمن النموذج قيود كأىداؼ اؼبستثمر مثل نسبة اؼببلغ 
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اؼبستثمر أك مدير كللحصوؿ على ذلك بيانيا يلجأ . 24اؼبستثمر، أفق االستثمار، تكاليف اؼببادالت كعامل الضريبة
 عرّب عن ؾبموعة النقاط اؼبمثلة جملموعة احملافظ اؼبثلى.احملفظة إذل تكوين منحٌت احملافظ اؼبثلى، كالذم يُ 

 
 اختيار احملفظة ادلثلى  -د

كىي اػبطوة العملية األكذل يف أتسيس كادارة احملفظة كحسب ماركويتز، فإف اختيار احملفظة يكوف ضمن 
 : 25مرحلتُت

 ار ادلزيج األمثل من األصول ادلالية اخلطرة اختي -
تتعلق ىذه اؼبرحلة بعملية زبصيص األصوؿ، كىي عبارة عن عملية ازباذ القرار اؼبتعلق بكيفية توزيع ثركة 
اؼبستثمر بُت أنواع األصوؿ اؼبالية، كىو ما يعرؼ بقرار اؼبزج الرئيسي كالذم يتم من خاللو ربديد التشكيلة 

احملفظة، أك بعبارة أخرل وبدد ىذا القرار الوزف النسيب لكل أصل من أصوؿ احملفظة منسواب األساسية ألصوؿ 
كقد أثبتت الدراسات العلمية أف اختالؼ أداء مديرم احملافظ يعود اذل اختالؼ أكزاف األصوؿ .26لرأظباؽبا الكلي

داخل احملفظة فمن الضركرم ربديد ما اؼبالية يف ىذه احملافظ، كلكي يبكن ربديد اؼبزيج األمثل لألصوؿ اؼبالية 
 : 27يلي
 العائد اؼبتوقع من كل أصل مارل، -1
 ، عنو ابالكبراؼ اؼبعيارم للعائدـباطرة األصل اؼبارل الذم يعربّ  -2
 ،معامل االرتباط بُت معدؿ العائد لكل زكج من األصوؿ اؼبالية -3
 .أىداؼ االستثمار كقيود اؼبخاطر لكل مستثمر -4
 
 
 
 
 
 

                                                             
24  - Marc Veilleux, Marc Veilleux,"Une approche multicritere à la composition de portefeuille",these 
présenté pour l’obtention de grade de philosophiae doctor,faculté des sciences de l’administration ,université 
Laval,Quebec,1999,p. 11 . 
25 -William F .Sharpe,"Capital asset prices :a theory of market equilibrium under conditios of risk", in 
journal of finance, vol .xix ;no.3,1964,p.426. 
26 -Bourse de Montreal ,"L’evaluation et la gestion de portefeuille",Institut des derivés,2011,p.09. 
27 -Harry Markowitz,"The efficient diversification of multi asset –class portfolios",User’s guide to strategic 
asset allocation,1 st global advisors, 2010, p .17. 
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 ( :مراحل تكوين احملفظة ادلثلى.01الشكل )
 

 منحىن اختيار احملفظة ادلثلى
 

 
 

Source : Harry Markowitz," The efficient diversification of multi asset –class portfolios 

" ,User’s guide to strategic asset allocation,1 st global advisors,2010,p 17 

 
 

تبدأ اػبطوة األكذل يف تكوين احملفظة اؼبثلى بعملية انتقاء األصوؿ اؼبالية اليت سُتكورف منها احملفظة، إذ 
اؼبخاطرة كمعامل االرتباط كتتطلب عملية  ،الناجحة بناءان على ثالثة معايَت كىي العائد هبب اختيار األصوؿ اؼبالية

اختيار األصوؿ اؼبالية دراسة ربليلية كافية للوضع اؼبارل اؼبتوقع للشركات اؼبسانبة حيث يتوجب تتبع ظهور قوائمها 
وقع توزيعها، حيث أف صبيع ىذه األمور تؤثر يف اؼبالية كربليل النسب اؼبالية ككضع الشركات كنشاطاهتا كاألرابح اؼبت

قرار شراء أك بيع أم أصل مارل. مث بعدىا أتيت مرحلة تكوين احملفظة اؼبثلى ابستخداـ مبوذج ماركويتز، حيث تتم 
الصياغة الرايضية للنموذج بتحديد أىداؼ اؼبستثمر )تعظيم العائد أك تدنية اؼبخاطرة( كذلك ربت ؾبموعة من 

كيف اؼبرحلة االخَتة يتم سبثيل منحٌت احملافظ  الية )معدؿ العائد اؼبطلوب، قيد اؼببلغ اؼبستثمر.....اخل(،القيود اؼب
 اؼبمكنة ليتم اختيار احملفظة اؼبثلى.

 مرحلة اختيار احملفظة الكفؤة -
اليت  بناء على تفضيالت اؼبستثمر يف اطار الفرص اؼبتاحة، يستطيع اؼبستثمر أف ىبتار احملفظة اؼبثلى

 يتحقق فيها التوازف بُت معدؿ العائد الذم يفضلو كمستول اؼبخاطرة اليت يستطيع أف يتحملها .
 

 مراجعة مكوانت احملفظة ادلثلى -ه
تتضمن ىذه اػبطوة اعادة تطبيق اػبطوات األربعة السابقة بشكل دكرم )ربديد السياسة االستثمارية، 

كذلك إلجراء تغيَتات على  ،( احملافظ اؼبمكنة، اختيار احملفظة اؼبثلىتقدير العائد كاؼبخاطرة، تكوين ؾبموعة 
تشكيلة احملفظة من خالؿ تعديل احملفظة كفقا للظركؼ اؼبتاحة حبيث أم مستثمر ىبتار التوقيت اؼبناسب لتطوير 

يث يتنازؿ عن ؿبفظتو من خالؿ اؼبقارنة بُت العوائد اؼبتوقعة كبُت درجة اؼبخاطرة اليت يستطيع أف يتحملها حب
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اذ يبكن للمستثمر  .28يضيف مكوانت جديدة عوضا عنها لتحقيق عوائد أفضلك اؼبكوانت اليت ال ربقق عائد 
ففي فًتة الركاج  ،ابألسعار خالؿ الدكرة االقتصاديةاالستفادة من التنبؤات اؼبستقبلية يف تعديل ؿبفظتو، كالتنبؤ 

 ومع هناية ىذه الفًتة ك بداية فًتة الكساد، حيث يقـو ببيع ما لدي يتوقع اؼبستثمر البفاض أسعار االكراؽ اؼبالية
فيستفيد من سعرىا اؼبنخفض عند األكذل من االكراؽ اؼبالية من الدرجة الثانية كشراء أكراؽ مالية من الدرجة 

ة فيقـو بتعديل ا مع هناية فًتة الكساد يتوقع اؼبستثمر ارتفاع أسعار االكراؽ اؼباليالدخوؿ يف فًتة الكساد .أمّ 
احملتملة عند دخوؿ فًتة الركاج . ابإلضافة اذل السياسة السابقة، يبكن األسعار ؿبفظتو لالستفادة من التغَت يف 

للمستثمر االستفادة من التنبؤ بسعر الفائدة يف تعديل احملفظة، فإذا توقع اؼبستثمر البفاض سعر الفائدة يف الفًتة 
، فإذا البفض سعر األجلع األكراؽ اؼبالية قصَتة األجل، كاستبداؽبا ابلسندات طويلة اؼبقبلة فإف عليو أف يقـو ببي

توقع إذا ا الفائدة حسب التوقعات، فإف اؼبستثمر وبقق االستقرار يف العائد على السندات طويلة األجل، أمّ 
ا ابلسندات قصَتة األجل. اؼبستثمر ارتفاع سعر الفائدة فإف عليو أف يقـو ببيع السندات طويلة األجل كاستبداؽب

فإذا ارتفع سعر الفائدة فعال، فإف اؼبستثمر يكوف أقل عرضة لفقداف اؼباؿ الناجم عن االلبفاض يف القيمة السوقية 
 .29للسندات طويلة األجل

 
 تقييم أداء احملفظة ادلثلى بشكل دوري  -و

زمنية، كذلك للتأكد من أف القيمة تتعلق ىذه اؼبرحلة بفحص القيمة السوقية ألصوؿ احملفظة خالؿ مدة 
السوقية قد حققت أىداؼ اؼبستثمر اذل حد ما، كيتم االستعانة يف ذلك بنماذج التقييم كىي مبوذج شارب كمبوذج 
ترينور كمبوذج جنسن من خالؿ مرحلتُت، اؼبرحلة األكذل تتعلق بقياس االقباز من خالؿ فحص القيمة السوقية 

ا اؼبرحلة الثانية تتم من أجل اغبكم على مدل منية معينة مع مقارنتها بفًتة زمنية سابقة، أمّ لألكراؽ اؼبالية يف فًتة ز 
صحة قرارات مدير احملفظة أك اؼبستثمر الفرد كعلى مدل قباح ىذه القرارات يف ربقيق زايدة يف ثركة احملفظة، 

قارنة دبعايَت عامة تقدمها بعض شركات كيبكن أف يتم ذلك بواسطة اؼبقارنة بُت ىذه احملفظة كؿبافظ أخرل أك اؼب
 .30اػبربة مثل متوسط داك جونز الصناعي

 
 
 

 

                                                             
 .9.، ص2009 ،عماف دار اؼبستقبل للنشر ك التوزيع ، ،، الطبعة االكذل"أساسيات االستثمار "،طاىر حيدر حرداف - 28
 .42 .ص ،2004 الثالث، العدد الباحث ، ؾبلة،ا "تكوهنا وسلاطرى  – احملفظة االستثمارية "كماؿ بن موسى،  - 29
 .66.ص ،" مرجع سابق "غازم فالح اؼبومٍت، - 30
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 مراحل تسيًن زلفظة األوراق ادلالية ادلدرجة يف البورصة. (:02الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Marc Veilleux," Une approche multicritère à la composition de portefeuille", 

thèse  presenté à la faculté des etudes superieures de l’université laval pour l’obtention du 

grade de philosophaie doctor, faculté des sciences de l’administration, Québec,1999,p 09-10 

 
 

مث أتيت اػبطوة الثانية لتقدير العائد تبدأ اػبطوة األكذل يف تسيَت احملفظة اؼبالية بتحديد أىداؼ االستثمار 
كاؼبخاطرة كيف اػبطوة الثالثة يتم تكوين ؾبموعة احملافظ اؼبمكنة ابستخداـ مبوذج ماركويتز ليتم بعدىا اختيار احملفظة 
اؼبثلى من بُت ؾبموعة احملافظ اؼبمكنة يف اؼبرحلة الرابعة كيف اؼبرحلة اػبامسة يتم مراجعة مكوانت احملفظة تبعا 
لتغَتات الظركؼ االقتصادية كاؼبالية بعدىا أتيت اؼبرحلة األخَتة اليت تتمثل يف تقيم أداء احملفظة ابستخداـ مباذج 

 التقييم مثل شارب، كترينور.....اخل.
أف عملية تسيَت احملفظة اؼبالية ال تنحصر على ربقيق األىداؼ العاّمة اليت تتعلق ابؼبستثمر صاحب  كترل الباحثة

كامبا تشمل أيضا أىداؼ خاصة تتعلق ابؼبؤسسة اليت تسَت احملفظة   احملفظة )تعظيم العائد كزبفيض اؼبخاطر(،

 ربديد األىداؼ االستثمارية

 تقدير العائد كاؼبخاطرة 

تكوين ؾبموعة احملافظ اؼبمكنة ابستخداـ 
التباين -اؼبتوسط مبوذج   

احملفظة اؼبثلىاختيار   

 مراجعة مكوانت  احملفظة اؼبثلى

تقييم أداء احملفظة دكراي ابستخداـ مباذج 
 التقييم
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اؼبارل. من خالؿ قراءة ىذين اؽبدفُت قبد كتحقيق السيولة ااّلزمة ؽبا خوفا من كقوعها يف خطر االفالس كالعسر 
ربقيق أعلى عائد يف أم ؿبفظة دكف استغالؿ صبيع رأس اؼباؿ كرغم ىذا يبكن  نأهنما متعارضُت، حبيث ال يبك

 للمدير اعبّيد التوفيق بُت أعلى عائد كاالحتفاظ بقدر من السيولة غبماية اؼبؤسسة من العسر اؼبارل.
 

 مفهوم التنويع االستثماري يف زلفظة األوراق ادلالية. -2.1.1
  نشأة و تعريف التنويع االستثماري يف زلفظة األوراق ادلالية -1.2.1.1

حوؿ اختيار  1952انتشرت فبارسة التنويع قبل فًتة طويلة من ظهور اؼبقاؿ الذم نشره ماركويتز عاـ 
، كاليت أظهرت 1941لشركات االستثمار سنة  wiesembergerذلك التقارير السنوية  تك ما يثب احملفظة اؼبالية ،

حيازة ىذه الشركات لعدد كبَت من االكراؽ اؼبالية ابلرغم من أهنا دل تكن أكؿ من قاـ بتوفَت التنويع لعمالئها كانت 
كدل  ،19ا كذلك يف منتصف القرف بداية ىذه الشركات يف فبارسة التنويع مع صناديق االستثمار إلسكتلندا ك اقبلًت 

 : 31يكن التنويع جديدا أنداؾ ك الدليل على ذلك مقولة اتجر البندقية شكسبَت يف ىذا الصدد
 مارل اؼبغامر بو يف اؼبشركع التجارم ليس مودعا يف سفينة كاحدة،

 ، كال فبتلكايت ىي موزعة على زمن كاحد .كال يف مكاف كاحد
األّكؿ من اؼبسرحية أّف شكسبَت كاف يعمل ابلتنويع دكف ادراكو، فقد كاف متنوع من الواضح على اؼبشهد 

ىو النظرية اؼبناسبة لالستثمار كاليت تقدـ ربليال مناسبا  1952ينقص قبل  فعرب السفن، األماكن كالوقت . ما كا
عائد احملفظة ك ذلك عندما تكوف أاثر التنويع على توضيح اؼبخاطرة يف احملفظة، كتساعد على ك  للعالقة بُت العائد

 اؼبخاطر مرتبطة مع بعضها البعض .
 1952عاـ  Markowitzاستحدثت هبا نظرية سلوؾ اؼبستثمر على يد ك برزت فكرة تنويع االستثمار 

حيث بُّت ك أثبت رايضيا أنو جبمع أكثر من سهم يف ؿبفظة مالية فإف العائد الكلي ألسهم احملفظة ك ـباطرهتا 
اؼبخاطر، يقـو إدارة ك ىو احدل اسًتاتيجيات .32نها ابالكبراؼ اؼبعيارم أفضل من كل سهم على حدلمعربر ع

على توزيع األمواؿ اؼبستثمرة يف احملفظة اؼبالية على أكثر من سهم كاحد لشركات متنوعة ك ذلك هبدؼ زبفيض 
( أبف مفهـو التنويع يعتمد James C ,Van Horn ,John M,Wachowicz,Jr,1998ـباطر احملفظة. حيث يشَت )

على مبدأ تقسيم اؼبخاطر على عدد من األصوؿ اؼبالية أك االستثمارات . أك بصورة أخرل على اؼبثل القائل "ال 
تضع البيض كلو يف سلة كاحدة "، دبعٌت أنو عند كضع اؼببلغ اؼبخصص لالستثمار يف سهم كاحد فإننا سنحصل 

نتحمل ـباطر ذلك السهم، أّما يف حاؿ تقسيم مبلغ االستثمار على على عائد ذلك السهم كيف نفس الوقت 

                                                             
31

 - Harry Markowitz,"The early history of portfolio theory : 1600 -1960",in financial analysts 
journal,vol.no.4,1999, p.05. 

32
 .112 .ص ،"سابق مرجع،" عدانف عبد الفتاح صويف ،غازم عبيد مدين ،ايسُت عبد الرضباف جفرم - 
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سهمُت مثال فإف العائد كاػبطر سوؼ يقسم على ىذين السهمُت كابلتارل نتعرض ؼبخاطر أقل من ـباطر 
 .33االستثمار يف سهم كاحد

ىو توزيع االستثمار على ؾبموعة  (Broquet Cobbaut, 2004)االستثمارم يف احملفظة حسب  التنويع
من االكراؽ اؼبالية بكم كنوع معُت، كما عررفو أيضا أبنو بلوغ أدىن قيمة للخطر عند مستول معُت من العائد كىو 

ا نظرية أمّ .35التنويع االستثمارم ىو تقنية لنقل اؼبخاطر)  (Zvi Bodie, 2011كحسب .34ما ظباه ابلتنويع الفّعاؿ
فقد قدمت مفهـو التنويع االستثمارم ابستخداـ درجة االرتباط بُت العوائد لألكراؽ اؼبالية  1952احملفظة ؼباركويتز 

عرّفت تنويع احملفظة على أنّو اسًتاتيجية تسعى اذل اعبمع بُت أصوؿ احملفظة ذات العوائد اؼبرتبطة عكسيا كذلك 
 .36ف التضحية ابلعائدبغرض زبفيض اؼبخاطر الكلية للمحفظة دك 

التنويع االستثمارم التعاريف السابقة يبكن القوؿ أف كجهات نظر الباحثُت كانت كلها تتفق على  أّف خالؿ كمن 
مثل السيولة  اتىو توزيع كتنويع نسبة اؼبخاطرة كذلك عن طريق كضع األصوؿ يف أنواع ـبتلفة من االستثمار 

قصد  متنوعة دبختلف القطاعات مثل الصناعة التجارة ك اػبدماتالنقدية كاألسهم كالسندات، كعلى شركات 
، يف حُت أّف تعريف ماركويتز يعترب تقلبهاك احملافظة على قيمة الثرة مع مركر الزمن حبكم عوامل ارتفاع األسعار 

رتباط. كعلى تعريفا ـبتلفا  عن التعاريف السابقة كونو قّدـ مفهوما دقيقا للتنويع االستثمارم إبضافتو ؼبعامل اال
 ىذا األساس اعتمدت الباحثة التعريف اآليت:

التنويع االستثمارم ىو ؾبموع األكراؽ اؼبالية يف احملفظة ك اؼبرتبطة ارتباطا أقل من اؼبوجب التاـ لغرض التقليل من 
 اؼبخاطرة دكف التضحية بعوائد احملفظة.

 لية .أشكال التنويع االستثماري يف زلفظة االوراق ادلا -2.2.1.1
 ىناؾ عدة أشكاؿ من التنويع كىي كما يلي:

 التنويع حسب جهة االصدار -أ 
يقصد بذلك عدـ تركيز االستثمارات يف كرقة مالية تصدرىا شركة كاحدة، كامبا توزيع االستثمارات على 

الساذج كتنويع  عدة أكراؽ مالية تصدرىا شركات ـبتلفة كيوجد يف ىذا الصدد أسلوابف شائعاف للتنويع كنبا التنويع
 ماركويتز.

 التنويع الساذج )التنويع البسيط( -
حيث  ييقصد ابلتنويع الساذج زايدة عدد االستثمارات اليت ربتويها ؿبفظة األكراؽ اؼبالية بشكل عشوائ

فاحملفظة  .37أنو كلما زاد تنويع االستثمارات اليت تتضمنها احملفظة كلما البفضت اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا عائدىا

                                                             
 . 185 .، ص2010 دار التعليم اعبامعي ،االسكندرية ، ، "االستثمار غًن ادلباشر يف زلافظ األوراق ادلالية "،عصراف جالؿ عصراف - 33

34 - Broquet Caubbaut,,Gillet vander Berge, "Gestion du portefeuille",4ème edition de boeck , Paris,2004 ,p.83. 
35 -Zvi Bodie et Robert Merton,"Finance",3ème édition,distribution  nouveau horisons,Paris ,2011,p.301. 

36
 . 53، ص. "مرجع سابقرفيق مزاىدية،"  - 

37
 .171.،ص 2005عماف، ، الطبعة األكذل ،دار كائل للنشر،ادارة احملافظ االستثمارية" "دمحم مطر، فايز تيم، - 
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اليت تتكوف من أسهم أصدرهتا ثالثة مؤسسات يتعرض عائدىا ؼبخاطر أقل من اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا ؿبفظة 
أخرل تتكوف من أسهم أصدرهتا مؤسستُت، كاحملفظة اليت تتكوف من أسهم أصدرهتا عشرة مؤسسات تكوف أقل 

ىكذا يتلخص مفهومو يف اؼبثل القائل "التضع  ـباطرة مقارنة دبحفظة تتكوف من أسهم أصدرهتا ثالثة مؤسسات ك 
يكوف اؼبستثمر ساذجا عندما يستثمر بكميات متساكية من األمواؿ يف ك من بيض يف سلة كاحدة"  وكل ما سبلك

عدد من األكراؽ اؼبالية اؼبختلفة ذات اؼبخاطر اؼبتساكية. كيلجأ اؼبستثمر إذل التنويع الساذج بسبب عدـ توفر لديو 
قة ككافية حوؿ ـباطر ك عوائد األسهم يف اؼبستقبل، فيقـو بزايدة عدد األكراؽ اؼبالية يف احملفظة ألنو معلومات دقي

يرل أنو بزايدة حجم احملفظة تزداد فوائد التنويع. كتشَت الدراسات اػباصة هبذا النوع من التنويع اذل أف احتواء 
اؼبخاطر غَت أك تخلص من اؼبخاطر اػباصة أكراؽ مالية كحد أقصى يؤدم اذل ال 10احملفظة على حوارل 

 .38النظامية
 
 تنويع ماركويتز )التنويع الفع ال( -

ابؼبقارنة مع التنويع الساذج، فإّف تنويع ماركويتز يرتكز على االختيار الدقيق لالستثمارات اليت تشمل 
فإف زبفيض ـباطرة احملفظة ال  كابلتارل، 39عليها احملفظة كذلك دبراعاة طبيعة االرتباط بُت عوائد االستثمارات

على زايدة حجم احملفظة كامبا على التباين اؼبشًتؾ أك معامل االرتباط بُت عوائد االكراؽ اؼبالية يف احملفظة،  ديعتم
فعندما تكوف ىناؾ عالقة طردية بُت عوائد االستثمارات اليت تتكوف منها احملفظة فإف اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا 

اؿ ابلتخفيض عليو يبكن تعريف التنويع الفعّ  بناءك ، 40و كانت تلك العوائد مستقلة ال ارتباط بينهاتكوف أكرب فبا ل
اؿ ػبطر احملفظة اؼبقاس ابلتباين دكف اؼبساس ابلعائد اؼبتوقع كذلك من خالؿ اعبمع بُت األصوؿ اؼبالية ذات الفعّ 

 التغاير السالب. ك االرتباط السالب 
 التنويع حسب تكلفة االستثمار  -ب

 مبيز نوعُت من التنويع كنبا التنويع اؼبباشر كالتنويع غَت اؼبباشر:
 التنويع ادلباشر  -

كالذم  (الفرد)دارة ؾبموعة متنوعة من األكراؽ اؼبالية من طرؼ شخص طبيعي إيقصد ابلتنويع اؼبباشر 
رة اذل يطلق عليو اسم اؼبستثمر الشخصي، حيث يقـو إبدارة ما حبوزتو من ثركة دبفرده دكف أف ىبوؿ مهاـ االدا

كىو يعتمد يف  (صناديق االستثمار اؼبشًتؾ ،شركات التأمُت كصناديق التقاعد  ،شركات االستثمار )اؼبصارؼ
السريعُت من السوؽ هبدؼ ربقيق األرابح. كيكمن  ذلك على اؼبضاربة كعن االشاعات كتوقيت الدخوؿ كاػبركج

                                                             
38 - Meir Statman,"How many stocks make a diversified portflio",in journal of financial and quantitative 
analysis, vol 22no 03,September 1987,p.353. 

39
 . 389.ص ، ،2015، عماف، دار كائل للنشر كالتوزيع الطبعة السابعة، ،"اإلطار النظري والتطبيقات العملية ،االستثماراتإدارة ،" دمحم مطر - 

40
 .71، ص.2010، الطبعة األكذل، اثراء للنشر كالتوزيع، األردف،"االدارة ادلالية ادلتقدمةدمحم علي ابراىيم العامرم،"  - 
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مشكل االدارة الشخصية يف ارتفاع تكاليف اغبصوؿ على اؼبعلومات كربليل اؼبعلومات نظرا لنقص اػبربة ك اؼبهارة 
زمة لدل اؼبستثمر الفرد لذلك ينظر اذل االستثمار الشخصي أك االدارة الشخصية يف الغالب على أهنا عالية الالّ 

ليف مقارنة ابالستثمار اؼبؤسسي من خالؿ صناديق االستثمار. إاّل أف ىناؾ دراسات أثبتت العكس التكا
كأشارت اذل أنبية االستثمار اؼبباشر يف ؿبفظة متنوعة بشكل عشوائي حبجة أف عوائد ؿبفظة األكراؽ اؼبالية 

ثمار يف اؼبتوسط كما أف احملافظ كاؼبكونة بشكل عشوائي تفوؽ العوائد اؼبمكن اغبصوؿ عليها من صناديق االست
الصغَتة يبكن أف تكوف ذات أداء أعلى من الصناديق الكبَتة اؼبدارة ابحًتاؼ، كابلتارل يبكن للمستثمر الصغَت أف 
يتفوؽ مهنيا على شركات االستثمار احملًتفة من خالؿ تشكيل صناديق شخصية كادارهتا بتكلفة معقولة على 

  .41أساس العائد كاؼبخاطرة
 التنويع غًن ادلباشر -

إّف اؼببدأ االستثمارم األساسي لصناديق االستثمار ىو توظيف األمواؿ يف أدكات استثمارية مناسبة 
كمتنوعة تتماشى اذل حد كبَت مع حركة السوؽ صعودا كىبوطا كيشمل ذلك التنوع بُت القطاعات اؼبختلفة 

األدكات االستثمارية كأيضا التنوع بُت الشركات اؼبصدرة ؽبذه صناعية أك ذبارية كغَتىا ككذلك التنوع بُت أنواع 
األدكات، كنظرا لضخامة أمواؿ الصناديق فإنو عندما يتم توزيع التكلفة على الوحدات االستثمارية يكوف ما يلحق 

من خالؿ دراستو اذل أف  (Smith and Schreiner,1970)كيف ذلك خلص  .42الوحدة االستثمارية ضئيال جدا
 43نويع غَت اؼبباشر من خالؿ صناديق االستثمار ىو أقل تكلفة من التنويع اؼبباشر من خالؿ اؼبستثمر الفردالت

كىذا راجع أساسا اذل الدكر اؽباـ لصناديق االستثمار ابلنسبة للمستثمرين األفراد كالذم يبكن االشارة اليو من 
 : 44خالؿ النقاط التالية

لتنويع االستثمارم كالتقليل من ـباطر االستثمار للمستثمرين األفراد، اذ تقـو توفَت امكانية االستفادة من ا -1
تلك الصناديق بتوزيع االستثمارات على عدد معُت من األدكات االستثمارية كعدد معُت من اؼبؤسسات اليت يتم 

 اختيارىا بشكل فٍت كدقيق،
الستثمارات اؼبناسبة كتوقيت البيع كالشراء كفقا تعترب الصناديق أكثر قدرة من اؼبستثمر العادم يف انتقاء ا -2

 للظركؼ اؼبناسبة، كابلتارل فهي تساعد على زايدة العائد على االستثمار،
ليس دبقدكر اؼبستثمر الفرد زبصيص أموالو يف استثمارات متنوعة بطريقة تؤدم اذل ربقيق التوازف بُت العائد  -3

اغبجم، كلذلك توفر صناديق االستثمار اليت ذبتمع فيها األمواؿ الكثَتة كاؼبخاطرة، اذا كانت تلك األمواؿ صغَتة 
 الفرصة لو يف االستفادة من مزااي التنويع.

                                                             
41 - Bruce D .Fielitz, " Indirect versus Direct Diversification", in Financial Management, Vol.3.No4,1974,  61 . 

 االقتصادية جامعةأطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو  ،"ةة جتربة مصر العربيادلالية: دراسدور صناديق االستثمار يف سوق األوراق  "شريط،صالح الدين  - 42
 . 183.، ص2011اعبزائر،

43 -Smith and Schreiner, "Direct versus Indirect Diversification " , in Financial Analysts Journal,Vol 26,1970, 
pp.37- 38 . 

 .194 .ص ،و"مرجع نفس" ،صالح الدين شريط  - 44
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 التنويع حسب فرتة االستثمار )التنويع الزمين(  -ج
يقصد ابلتنويع الزمٍت أك تنويع الوقت، تنويع االستثمارات يف احملفظة بُت األجل القصَت كاألجل الطويل 

 ك بتوزيع االستثمارات بُت األصوؿ اؼبالية اػبطرة كاألسهم يف األجل الطويل ك األصوؿ اؼبالية عديبة اؼبخاطرةكذل
كأذكانت اػبزينة يف األجل القصَت. كذلك ألف االستثمار يف األصوؿ اػبطرة على اؼبدل الطويل يسمح للمستثمر 

لزمٍت على اؼبدل القصَت يف زبفيض ـباطر سعر الفائدة أبف يكوف أقل عرضة لفقداف اؼباؿ. كتكمن أنبية التنويع ا
ذلك أف تركيز االستثمارات يف أكراؽ مالية قصَتة األجل كاليت يًتاكح اتريخ استحقاقها من سنة اذل ثالثة سنوات 

ة كىذا راجع للعالقة العكسية بُت اؼبركنة السعرية ك فًتة استحقاؽ األكراؽ اؼبالي يقلل من ـباطر سعر الفائدة،
حيث تزداد درجة االستجابة )القيمة السوقية لألكراؽ اؼبالية ( للتغَت يف سعر الفائدة ابزدايد فًتة االستحقاؽ 
كابلتارل فإف احتماؿ فقداف اؼباؿ نتيجة ارتفاع سعر الفائدة يكوف أقل يف حالة األكراؽ اؼبالية قصَتة 

 أنخذ اعبدكؿ التارل:كلتوضيح أاثر التنويع الزمٍت  على زبفيض اؼبخاطر .45األجل
 

 قياس اخلطر واألفق الزمين لالستثمار . ( :01اجلدول )
 
 البيان

 األفق الزمين لالستثمار
 سنة30 سنوات10 سنوات 5 سنة

 %4,47 %6,32 %8,94 %20  م  √    االكبراؼ اؼبعيارم السنو
 20% 44,72%  63,25%  89,44%  (  √𝝈)االكبراؼ اؼبعيارم اجملمع

 𝝈N(-0,1 / 30,85% 13,18% 5,69%  1,27%  (احتماؿ اػبسارةمتوسط 
 %73,92  %61,48  %58,43 %40,50 1000لكل  1مبلغ اػبسارة احملتمل ابحتماؿ 

Source : P Alphonse ,G Dismuliers,P Grandin ,M Levasseur," Gestion du portefeuille et 

marchés financiers" ,pearson education France,2010,p.527. 

 
 

يوضح اعبدكؿ العالقة الطردية بُت األفق الزمٍت لالستثمار كزبفيض اؼبخاطر نالحظ من اعبدكؿ البفاض 
ة االستثمار ما بُت فًتة االستثمار لسنة ك مدّ  76% اػبطر اؼبعرّب عنو ابالكبراؼ اؼبعيارم مع الزمن، اذ البفض بنسبة

سنة، يف اؼبقابل البفض متوسط احتماؿ خسارة اؼبستثمر مع زايدة مدة التوظيف االستثمارم ب  30
 كىذا يدؿ على أف احتماؿ اػبسارة ينخفض مع ارتفاع اؼبدة الزمنية للتوظيف االستثمارم .%  95,88

حيث انتقد ، 1990عاـ  Samuelsonلقد تعرضت طريقة التنويع الزمٍت للعديد من االنتقادات من بينها 
ا عن االمثاؿ الديناميكي ىذا النوع من التنويع بشدة كاعترب أف التنويع الزمٍت ليس ابلطريقة اؼبثلى اذا ربدثن

كما أشار اذل أف ىذا النوع من التنويع ىبتلف سباما عن التنويع الكالسيكي كيؤدم اذل فقداف الربح   للمحفظة

                                                             
 .179-178ص.، ص "مرجع سابق "دمحم مطر، فايز تيم ، - 45



 دارة ادلخاطر يف زلفظة األوراق ادلالية ادلدرجة يف البورصةإ تقنيات                                                                    لالفصل األو  

40 
 

 اال اذا توفرت لديو اؼبعلومات الكافية كالفّعالة يقو من طرؼ اؼبسَّت اؼبرتبط ابلتنويع الكالسيكي لذا ال يبكن تطب
 .46حوؿ العوائد اػباصة دبختلف األكراؽ اؼبالية

 
 اجلغرايف  التنويع -د

 : 47كىو على نوعُت كيقصد بو توزيع االستثمارات يف عدد من األسواؽ اؼبالية،
 التنويع احمللي  -

للمحفظة على األصوؿ اؼبنتمية اذل قطاعات كشركات ؿبلية هبدؼ  يقـو على مبدأ توزيع اؼبوارد اؼبالية
 زبفيض اؼبخاطر اػباصة )غَت اؼبنتظمة (.

 التنويع الدويل  -
يقصد بو االستثمار يف أصوؿ كمنتجات مالية أجنبية دبا فيها النقد األجنيب كالعمالت ،كذلك للتحوط 

لية .كيقدـ التنويع الدكرل للمستثمرين عالقة تعويضية من ـباطر تقلب أسعار األصوؿ اؼبالية يف سوؽ اؼباؿ احمل
 .48أفضل بُت العائد كاؼبخاطرة

من خالؿ توسيع نطاؽ التنويع  تشَت العديد من الدراسات اذل امكانية االستفادة من التنويع الدكرل، 
معظم الشركات يتأثر بصورة ليشمل األكراؽ اؼبالية اؼبدرجة يف البورصات العاؼبية، كاغبجة يف ذلك أف أداء أسهم 

كاضحة ابلظركؼ االقتصادية كالسياسية للبلد الذم تعمل فيو الشركة، كألف اقتصادايت البلداف زبتلف من حيث 
معدالت النمو فاف عوائد األسهم اؼبدرجة يف األسواؽ اؼبالية اؼبختلفة ال يتوقع أف تكوف ذا ارتباط كبَت، كىذا على 

 عادة ما تتحرؾ بنفس االذباه بسبب أتثرىا بنفس العوامل كبذلك يبكن االستفادة من خالؼ األسواؽ احمللية اليت
مزااي التنويع الدكرل يف زبفيض اؼبخاطرة كربقيق عالقة أفضل بُت العائد ك اؼبخاطرة اذا كاف معامل االرتباط بُت 

 .49األسواؽ اؼبالية الدكلية منخفضا
 

 فظة األوراق ادلالية أمهية التنويع االستثماري يف زل3.2.1.1- 
تقـو نظرية التنويع على أساس تعدد األدكات االستثمارية للمحفظة فكلما نوعنا من اعبهات اليت تقـو 
إبصدار األكراؽ اؼبالية من حيث القطاعات أك طبيعة الصناعة داخل القطاع الواحد أك يف اجملاالت االستثمارية 

 .50زبفيض اؼبخاطر للمحفظة االستثماريةؿبلية كانت أك دكلية كلما أدل ذلك اذل 

                                                             
46 - Jean –Laurent Viviani , "Gestion de portefeuille :Manuel et exercice corrigés" , Dunod,Paris,1997,p.62. 

 .54 .،ص "مرجع سابق"رفيق مزاىدية ، - 47
48

 . 81"،ص.مرجع سابق أضبد مداين، " - 
49

 . 82.، ص2008، 16علـو االقتصادية ،العدد اجمللة العراقية لل ،"أثر التنويع الدويل يف عائد وسلاطرة احملفظة الدولية" ،رهبينعمة الف - 

. 127.،ص"مرجع سابق"دريد كامل آؿ شبيب ،  -50  
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 يرتبط مستول ـباطر احملفظة ارتباطا كثيقا أبىداؼ اؼبستثمر، كاليت تنعكس ابلطبع على أىداؼ احملفظة.
كيف الواقع ىناؾ أمباط ـبتلفة من اؼبستثمرين حسب اختالؼ أىدافهم كميوؽبم االستثمارية، فهناؾ اؼبستثمر الرشيد 

ر اؼبخاطرة، كىناؾ اؼبستثمر اؼبضارب أك اؼبغامر كالذم يكوف بطبيعتو ؿببا للمخاطرة كيف أك اؼبتحفظ اذباه عنص
ىذا الصدد يبكن للمستثمر أف يتحكم يف مستول تلك اؼبخاطر من خالؿ تشكيلة األسهم اؼبكونة للمحفظة كأف 

نسبة األسهم اؽبجومية .اذل  يقـو اؼبستثمر اؼبتحفظ مثال بزايدة نسبة األسهم الدفاعية يف احملفظة كالتخفيض من
جانب ذلك يبكنو أف يضيف اذل احملفظة سندات حكومية أك سندات شركات مرتفعة اعبودة، كاليت يبكن 

 .51التخلص منها يف أم كقت كدكف خسائر
قّسم ماركويتز اؼبخاطر اذل قسمُت القسم األّكؿ كىو اؼبخاطر النظامية، كالقسم الثاين ك ىو اؼبخاطر غَت 

 : 52ة، كبذلك يبكن التعبَت عن اؼبخاطر الكلية لألصل اؼبارل ابؼبعادلة التاليةالنظامي
 اؼبخاطر الكلية = اؼبخاطر النظامية + اؼبخاطر غَت النظامية

 قياس ادلخاطر الكلية  -أ
تعد مقاييس التشتت مقاييس مالئمة لقياس اؼبخاطر الكلية فالتباين كاالكبراؼ اؼبعيارم، كمعامل 

على أف التباين  اإال أف علماء اإلحصاء اتفقو  .53األدكات االحصائية كاليت تقيس اؼبخاطر الكلية االختالؼ أىم
ىو أفضل اؼبقاييس للمخاطر، فكلما زاد التباين يف النتائج اؼبتوقعة ؼبتغَت ما دؿ ذلك على عدـ ذبانسها كعلى 

 كفيما يلي عرض ـبتصر لكل منها:.54تشتتها
 Standard Deviationاالضلراف ادلعياري  -

ىو احدل مقاييس التشتت ،كىو يبثل اعبذر الًتبيعي جملموع مربعات اكبراؼ القيم )التدفقات النقدية( 
 : 55، كيتم حساب االكبراؼ اؼبعيارم ابؼبعادلة التاليةراؼ القيم عن كسطها اغبسايبعن كسطها اغبسايب يقيس اكب

σ  √ 
 
      ̅  

 : حيث
σ  : العوائد احملتملة للمشركع:   ،احتماؿ حدكث العوائد:   ،اؼبعيارماالكبراؼ. 
 Semi-Varianceشبو التباين  -

ىناؾ العديد من مقاييس اؼبخاطر اليت تطرقت إليها الدراسات السابقة كقد اعترب ماركويتز أف التباين يف 
توزيع العوائد أحد اؼبقاييس الفعالة لذلك، إال أف التباين قد كاجو العديد من االنتقادات. كيف معرض االنتقادات 

ماؿ ما يشبو التباين الذم يركز على اىتماـ اؼبستثمر اليت كجهت ؽبذا اؼبقياس قاؿ ماركويتز أنو ابإلمكاف استع
                                                             

 . 381.ص ، "مرجع سابق"، ةاؼبالي األكراؽ كربليل االستثمار أساسيات ،منَت ابراىيم ىندم - 51
52

 .112.ص ،" مرجع سابق "ايسُت عبد الرضباف جفرم ، عدانف عبد الفتاح صويف ،غازم عبيد مدين ، - 
 .60ص. ،2012 دار اؼبيسرة للنشر كالتوزيع، الطبعة األكذل، ،"إدارة ادلخاطر" ؿبمود ابراىيم نور، شقَتم نورم موسى، - 53

 .70.ص ،"مرجع سابق "دريد كامل آؿ شبيب، 54-
55

 .62،ص.نفسو"مرجع " ؿبمود ابراىيم نور، شقَتم نورم موسى، - 
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بتقليل التذبذابت يف العوائد .بينما يبدك أف االكبراؼ الذم يكوف أعلى من الوسط اغبسايب من األمور اؼبفضلة 
( ىي down side riskلدل اؼبدراء إال أف الواقع يشَت أف االكبرافات اليت تكوف أقل من الوسط أك ما يسمى )

( ما يسمى down side riskأتخذ ابغبسباف يف عملية ازباذ القرارات، كمن أفضل اؼبقاييس اؼبستعملة لقياس )اليت 
 : 56شبو التباين كالذم يعد حالة خاصة من التباين كوبسب ابستعماؿ اؼبعادلة التالية

            ̅̅ ̅  
 Coefficient of Variationمعامل االختالف  -

النسبة بُت االكبراؼ اؼبعيارم كاؼبتوسط اغبسايب للعائد اؼبتوقع، كيعترب من مقاييس التشتت ىو عبارة عن 
اف االعتماد عليو يساعد يف التغلب  ،يستعمل خاصة يف اؼبقارنة بُت توزيعات إحصائية غَت متجانسة ،النسبية

 : 57على مشكلة عدـ تساكم اؼبتوسطات اغبسابية للعوائد اؼبراد مقارنتها، كتكتب عالقتو ابلشكل التارل

   
σ

 ̅
 

 
 ختفيض ادلخاطر غًن النظامية   أمهية التنويع االستثماري يف -ب

النظامية من اصبارل اؼبخاطر اليت يبكن أف  اؼبخاطر غَت النظامية ىي اؼبخاطر اليت تتبقى بعد طرح اؼبخاطر
يرجع ىذا النوع من اؼبخاطر اذل عوامل خاصة ابلشركة كأرابحها كعملياهتا ك ك  يتعرض ؽبا السهم يف السوؽ.

ـباطرىا اؼبالية كيبكن للمستثمر الفرد أك اؼبؤسسة توفَت اغبماية ضد ىذه اؼبخاطر عن طريق تنويع احملفظة اؼبالية 
كحيث أف ىناؾ أكراقا  .دة من األكراؽ اؼبالية ال يبكن أف تتأثر صبيعها يف كقت كاحد دبثل ىذه اؼبخاطرأبنواع متعد

مالية معينة تعترب أكثر خطورة من أكراؽ مالية أخرل، لذلك فإف ىناؾ ؿبافظ استثمارية تعترب أكثر خطورة من 
كتُقاس اؼبخاطر .58الية اليت تتضمنها ىذه احملفظةغَتىا. فمخاطر احملفظة االستثمارية تتكوف من ـباطر األكراؽ اؼب

 : 59كما ىو مبُّت يف اؼبعادلة التالية Var(𝜀 )غَت النظامية للمحفظة، دبوجب تباين حد اػبطأ العشوائي 
 

     𝜀      (  )     
                

 حيث :
     𝜀    .تباين حد اػبطأ العشوائي كىو يعرّب عن اؼبخاطر اؼبتبقية : 
 : التباين الكلي للمحفظة .        

   
 تباين عائد ؿبفظة السوؽ .:         

                                                             
 .72-71ص ص. ،سابق"مرجع " ؿبمود ابراىيم نور، شقَتم نورم موسى، 56-
 . 76،ص.2007اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر،ديواف  الطبعة السابعة، ،"اإلحصاء مع دتارين ومسائل زللولة "جالطو جيالرل، - 57

. 114،ص."ادلرجع نفسو"  -58  
59  - Robert C .Klemkosky and John D. Matin, "The effect of market risk on portfolio diversification", in 
journal of finance, vol, 30, No 1,1975, p.150. 
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 أثر حجم احملفظة  -
أّف اؼبخاطر اػباصة تقل بسرعة مع زايدة عدد األسهم يف  1968 عاـ يف(  Evans and Archerالحظ )

كاستنتج أف اؼبنافع االقتصادية للتنويع تكتمل عندما ربتوم احملفظة تقريبا على عشرة أسهم أك ماكبو  احملفظة،
سهم من  200أنخذ عينة مكونة من  ذلك. كللتأكد من العالقة الطردية بُت حجم احملفظة كاؼبخاطر غَت النظامية،

توزع نسب االسهم ابلتساكم بُت احملافظ  كنقـو بتكوين ؿبافظ بطريقة عشوائية حيث السوؽ اؼبارل البلجيكي،
( غبساب mكذلك ابالعتماد على اؼبعادلة العامة )، 60اؼبكونة ؽبا. مث نقيس تطور التباين للمحافظ كفقا غبجمها

 : 61التالية ـباطر احملفظة
  

  
 

 
                 ……………(m) 

 حيث:
 "، i: متوسط التباين ؼبعدالت العائد على السهم "      

متوسط التغاير على عوائد األسهم .:         
 كاعبدكؿ التارل يوضح نتائج حساب التباين كفقا غبجم احملفظة كما يلي:

 
 تطور خطر احملفظة وفقا حلجمها. : (02 جدول )

 عدد األوراق ادلالية تباين احملفظة ادلؤشر
100,00 0,2738 1 
80,64 0,2208 2 
73,06 0,2000 3 
68,94 0,1888 4 
66,35 0,1817 5 
60,84 0,1666 10 
57,89 0,1585 20 
56,05 0,1535 50 
55,42 0,1517 100 
55,10 0,1509 200 

Source : Broquet Cobbaut ,Gillet vander Berge," Gestion du portefeuille " ,4
ème

 edition de 

boeck ,2004 ,p91 

 
فإذا نظران اذل احملفظة اؼبكونة  نالحظ من خالؿ اعبدكؿ البفاض التباين مع االرتفاع يف حجم احملفظة،

عن متوسط تباين السهم كما نالحظ أيضا أف اػبطر  %73,06من ثالثة أكراؽ مالية فنجد أف التباين البفض اذل 
                                                             

60
 - Broquet Cobbaut ," Op.Cit  " ,p.91 

61 - Dirk P.M De Wit,"  Naive Diversification  " ,in finantial analysts journal,vol.54,1998, p.95. 
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مالية لينخفض بعدىا أكثر فأكثر  االكراؽ اؼبالية من كرقة كاحدة اذل طبسة أكراؽالبفض بسرعة عندما انتقل عدد 
من تقلب  %70، ىذا يعٍت أف 55اذل  100كعندما مت بلوغ اغبد االقصى للتنويع، انتقل مؤشر التباين من  ءببطيك 

تفاديها  نالسوؽ ال يبكسبثل خطر  (%30عوائد السهم البلجيكي يبكن التقليل منها عن طريق التنويع، كما تبقى )
 كيبكن سبثيل العالقة بُت عدد األكراؽ اؼبالية كتباين احملفظة كفق الشكل التارل: .عن طريق التنويع 

 
 ( : أتثًن حجم احملفظة على سلاطرهتا .03الشكل )

 
 ( .2من اعداد الطالبة ابالعتماد على اعبدكؿ رقم ) : ادلصدر

 
 

يظهر من خالؿ الشكل أف ىناؾ عالقة عكسية بُت عدد األكراؽ اؼبالية اؼبوجودة يف احملفظة كحجم 
أما احملفظة  % 20اؼبخاطرة اؼبعرّب عنها ابلتباين، فاحملفظة اؼبكونة من ثالثة أكراؽ مالية بلغت نسبة تباين قدرىا 

أم ىناؾ البفاض يف اؼبخاطرة  ،15,35%اؼبكورنة من طبسوف كرقة مالية فقد حققت نسبة تباين قدرىا 
كعندما بلغ عدد األكراؽ اؼبالية يف احملفظة مئة كرقة مالية فإف حجم اؼبخاطر اؼبعرّب عنا ابلتباين  ،4,65%بنسبة 

 أصبح اثبتا ألف التنويع بلغ أقصاه عند ىذه النقطة.
 أثر معامل االرتباط. -

يعرّب عن العالقة بُت العوائد على كرقتُت ماليتُت، من حيث اذباه  يمعامل االرتباط ىو مقياس إحصائ
كىو يساىم بدرجة معتربة يف تقليل اؼبخاطر، فاذا كاف معامل  .1-ك 1+حركة العوائد، كيًتاكح معامل االرتباط بُت 

أكرب. كيتم  طرةاالرتباط موجبا البفض أثره على تقليل اؼبخاطر كعندما يكوف سالبا كاف أتثَته على تقليل اؼبخا
 : 62 على النحو التارل       ذات العائداف     لورقتُت ماليتُت    حساب معامل االرتباط

  
          

          
 

 حيث:
 . jك iالتباين اؼبشًتؾ بُت العوائد            : 

                                                             
62 - Harry Markowitz, Portfolio Selection :"Efficient Diversification of investments",new york,1959,p.85. 
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 .j ك iاالكبراؼ اؼبعيارم لألكراؽ             : 
كؼبعرفة مدل أتثَت اختالؼ معامل االرتباط على اؼبخاطر يف احملفظة االستثمارية أكرد ماركويتز مثاال عمليا 

تباين كل أصل من أصوؽبا يًتاكح  (B)ك(A)يظهر أثر التنويع على ـباطرة احملفظة، حيث افًتض كجود ؿبفظتُت 
بتطبيق اؼبعادالت اؼبذكورة  0,5ك 0 على الًتتيب بُتكمعامالت االرتباط بُت عوائدىا تًتاكح 1ك 5على الًتتيب بُت 

 كرقة مالية توصل ماركويتز إذل النتائج اؼبوضحة يف اعبدكؿ التارل: 1000أعاله على عيّنة مكونة من 
 

 ( : أثر تنويع ماركويتز على خطر احملفظة . 03اجلدول)
 

 عدد األوراق ادلالية
 

 Aتباين احملفظة 
 

  B تباين احملفظة
    ,            ,      

1 5 0,1 
10 0,5 0,055 
25 0,25 0,052 
50 0 ,1 0,051 

100 0,05 0,0505 
250 0,02 0,0502 
500 0,01 0 ,0501 

1000 0 ,005 0,05005 
10000 0,005 0,050005 

Source :Harry Markowitz," Portfolio Selection : Efficient Diversification of 

investments",new york,1959,p112 

 
 

نالحظ من خالؿ اعبدكؿ البفاض خطر احملفظة اؼبعرّب عنو ابلتباين مع زايدة عدد األكراؽ اؼبالية يف 
أقل من  (A)فإف تباين احملفظة       قبد أنو عند  (B)مع خطر احملفظة  (A)احملفظة، كدبقارنة خطر احملفظة 

اغبالة يبكن االستفادة من التنويع كزبفيض اؼبخاطرة كلكن ال يبكن الوصوؿ اذل حالة .كيف ىذه (B)تباين احملفظة 
اؼبخاطرة الصفرية .كابلتارل فإف زايدة درجة تنويع احملفظة، إبدخاؿ مزيد من أنواع األصوؿ ـبتلفة اؼبخاطر اذل 

فظة عن ؿبفظة أخرل أقل تنويعا. احملفظة مع مراعاة طبيعة كاذباه معامل االرتباط بينها كفيل بتخفيض ـباطرة احمل
كلذلك ينصح ماركويتز ابالىتماـ دبعامل االرتباط يف عملية اختيار احملافظ. فكلما قل معامل االرتباط البفضت 

 ـباطرة احملفظة .
يعود اذل كوف أف ربركات أسعار  إّف مربرات تركيز مبدأ التنويع على زبفيض اؼبخاطرة غَت النظامية،

حىت كاف كانت كذلك فإف ارتباطها يكوف صفرا أك عكسيا أك  ،ليست ابذباه كاحد ضمنها احملفظة،األسهم اليت تت
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كاعبدكؿ يوضح أثر التنويع يف ـباطرة احملفظة غَت النظامية كمنو قبد أف ، 63موجبا ضعيفا يف اطار نظرية احملفظة
اؼبالية إذل أف تصل اغبد الذم تصل اغبد  االلبفاض التدرهبي للمخاطرة غَت النظامية يتحقق كلما زاد عدد األكراؽ

الذم تصل بو احملفظة ربت  أتثَت اؼبخاطرة النظامية فقط كعندىا تكوف ـباطرة احملفظة الكلية مساكية اذل ـباطرة 
 احملفظة النظامية .

 ختفيض ادلخاطر النظامية  أمهية التنويع االستثماري يف -ج
تعلقة ابلسوؽ ككل، حيث تؤثر على صبيع األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة نعٍت ابؼبخاطر اؼبنتظمة تلك اؼبخاطر اؼب

مثل الظركؼ االقتصادية )التضخم ،تقلبات  يف السوؽ، كترجع ىذه اؼبخاطر اذل عوامل مشًتكة تؤثر يف السوؽ،
طر أسعار الفائدة( اليت من شأهنا أف تشمل السوؽ بكاملو. كما ال توجد كسيلة غبماية االستثمارات من اؼبخا

النظامية فال يبكن ذبنبها ابلتنويع ألهنا عامة، كلكن من اؼبفيد أف يعرؼ اؼبستثمر مقدما مقدار احتماؿ أتثر 
 .64األسهم اليت وبملها هبذا النوع من اؼبخاطر

 قياس ادلخاطر النظامية أو سلاطر السوق  -أ
اذل ـباطر السوؽ، أم أنّو يقيس يقيس معامل بيتا اؼبخاطر اؼبنتظمة اؼبتعلقة أبسهم شركة معينة ابلنسبة 

على ذلك يكوف ؽبذا اؼبتغَت )البيتا( دكر رئيسي  التحركات الكلية يف السوؽ، كبناءحساسية عائد سهم معُت اذباه 
يف ازباذ القرار االستثمارم، كذلك ابقتناء السهم من عدمو ،فإذا كانت قيمة معامل بيتا أقل من الواحد الصحيح 

ـباطرتو أقل من ـباطرة السوؽ، فاذا ارتفع السوؽ فإنو ال ك عائده أقل من عائد السوؽ   نقوؿ أف السهم دفاعي
كاذا البفض السوؽ فإنو ال ينخفض أبقل فبا ينخفض السوؽ .أما اذا كانت قيمة معامل البيتا أكرب  ،يرتفع بقدره

من الواحد الصحيح فإف السهم ىجومي، كىكذا تكوف ـباطرتو أعلى من ـباطرة السوؽ كيكوف عائده أعلى من 
فاضو يكوف بدرجة أكرب من السوؽ عندما يكوف يف حالة ارتفاع، كابؼبقابل ففي حالة البفاض السوؽ فإف الب

اغبالة اليت يكوف فيها معامل بيتا مساكاي للواحد الصحيح فإف السهم مبوذجي سيتحرؾ  اأمّ  .65البفاض السوؽ
 .66كارتفاعا، كما أّف ـباطرتو مساكية ؼبخاطرة السوؽ كعائده فباثل لعائد السوؽ بتوافق اتـ مع السوؽ البفاضا

اؼبستخدمة للتنبؤ ابؼبخاطرة السوقية للسهم أك للمحفظة، حيث  يعترب معامل بيتا من أىم اؼبؤشرات
يستفيد مديرك احملافظ االستثمارية كثَتا من معامل بيتا يف التحكم دبخاطرة احملافظ اليت يديركهنا، فيستخدمونو  

لديهم  كمؤشر مفيد سواء يف عملية بنائها، أك يف عملية إحالؿ األصوؿ اؼبكونة منها. ففي األحواؿ اليت تظهر
مؤشرات معينة تنبئ عن انتعاش ؿبتمل يف السوؽ اؼبارل، يعمدكف حينئذ إذل إحالؿ أصوؿ استثمارية ذات ـباطرة 

                                                             
 .188،ص.2009، عماف دار الثقافة للنشر كالتوزيع، الطبعة األكذل، ،"التطبيق بٌن النظرية و االستثمار إدارة ،" قاسم انيف علواف -  63
64

 .113.ص ،سابق" مرجع" ايسُت عبد الرضباف جفرم، عدانف عبد الفتاح صويف ،غازم عبيد مدين ، - 
65 -William F.Sharp, "Risk, Market  sensitivity and diversification",in Financial  analysts  journal, 
vol.28.N01.1972, P.74. 

66
دراسة تطبيقية يف عينة من الشركات ادلدرجة  االستثمارية احملفظة بناء يف الشركات دور بيتا "عبد اغبميد ،مظهر خالد عبد اغبميد ،فاتن سعد الرفاعي ، عبد العزيز شويش  - 

 .12.ص ،2010، الرابع االقتصادية ك االدارية، العددللعلـو األنبار ، ؾبلة جامعة "ةيف سوق العراق لألوراق ادلالي
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ذات معامل بيتا مرتفع نسبيا ؿبل أصوؿ ذات معامل منخفض كذلك بقصد زايدة العائد اؼبتوقع أك مرتفعة نسبيا 
العكس أم حالة انكماش يف األسعار فيعمدكف حينئذ إذل زبفيض  اعلى االستثمار يف احملفظة. أّما إذا توقعو 

معامل بيتا للمحافظ اليت يديركهنا كذلك عن طريق التخلص من األصوؿ اليت ؽبا معامل بيت مرتفع كإحالؽبا 
تكوف آاثر االنكماش اغبادث يف السوؽ على ؿبافظهم  كعليوأبصوؿ معامل بيتا ؽبا منخفض. 

ا رايضيا من خالؿ استخداـ بياانت عن معدالت العائد ألسهم شركة معينة أك ؿبفظة كربتسب البيت. 67ؿبدكدة
معينة لفًتات اترىبية سابقة ككذلك معلومات عن معدالت العائد ألسهم السوؽ عن الفًتة نفسها كيعرّب عنها 

 : 68رايضيا ابلنسبة للورقة اؼبالية ابؼبعادلة اآلتية
 

   
          

       
 

 حيث:
 .iمعامل اؼبخاطرة النظامية للسهم   : 

 مع عائد ؿبفظة السوؽ. iالتباين اؼبشًتؾ لعائد السهم           : 
 .تباين عائد ؿبفظة السوؽ         :

 :معامل بيتا . (04اجلدول )
 التفسًن حاالت معامل بيتا
 تقلب عوائد السهم أكرب من تقلب عوائد السوؽ نقوؿ أف السهم ىجومي  (B >1اذا كاف معامل بيتا أكرب من الواحد )

 تقلب عوائد السهم أقل من تقلب عوائد السوؽ نقوؿ أف السهم دفاعي  (B<1اذا كاف معامل بيتا أقل من الواحد )

 يتحرؾ السهم بنفس اذباه السوؽ نقوؿ أف السهم حيادم (B = 1اذا كاف معامل بيتا يساكم الواحد )
 يتحرؾ السهم  بعكس اذباه السوؽ اذا كاف معامل بيتا سالب

Source : Franck Teyssonnier, Karim Kheirat,Coralie Smette, "Conceil et gestion de 

fortune", edition economica, Paris ,2005, p.410. 

 
جملموع معامالت بيتا كتقاس اؼبخاطر النظامية للمحفظة، دبوجب معامل بيتا احملفظة كمعدؿ موزكف 

 : 69 ألسهم احملفظة كما ىو مبُت يف اؼبعادلة التالية
                           

 

                                                             
 . 135، ص. مرجع سابق "،" اإلطار النظرم كالتطبيقات العملية ،االستثماراتإدارة  ، دمحم مطر - 67
 . 67 .،ص1990السعودية، ؾبلة جامعة اؼبلك عبد العزيز، ،"التوزيع األمثل حملفظة أسهم عادية يف دولة انمية "ابراىيم الدسوقي، - 68
69

 ؾبلة العلـو االقتصادية ، "بناء زلافظ االستثمار يف سوق العراق لألوراق ادلالية :توقيت السوق مقابل االختيار الكفؤ، "قاسم ىاشم ،مصطفى منَت اظباعيل  صبيحة - 
 . 68.ص ،2013، 70ك االدارية العدد  
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    ∑       

 

   

 

 حيث:
 معامل اؼبخاطرة النظامية للمحفظة.      : 
 يف احملفظة.i كزف السهم      : 
 يف احملفظة .j كزف السهم       : 

 .j: معامل بيتا السهم    
يتمثل اعبزء األكرب من اؼبخاطرة الكلية يف اؼبخاطرة اؼبنتظمة كاليت ترجع اذل حركة السوؽ ككل حيث 

كأف  من سعر السهم يكوف بسبب ـباطرة السوؽ %50،%30بُت  حتشَت بعض الدراسات التجريبية إذل أف ما يًتاك 
كيًتتب على ذلك  رأك أكث سهم 30 كاليت ربتوم على لية اؼبتنوعةيف احملفظة اؼبا %90ك %85اذل  ذلك التأثَت يصل

ابلتنبؤ حبركة السوؽ كخاصة اؼبخاطر االقتصادية العامة كـباطر سوؽ اؼباؿ  ابلضركرة أف يقـو مدير احملفظة اؼبالية
ليو زايدة مثل التغَت يف أسعار الفائدة كالتغَت يف أسعار الصرؼ، كـباطر التضخم، كاذا توقع صعود السوؽ فع

أما إذا توقع ىبوط السوؽ فعليو زايدة مكوانت احملفظة من  ،مكوانت احملفظة من األكراؽ اؼبالية ذات البيتا اؼبرتفعة
. كيبكن توضيح أثر التنويع يف تقليل اؼبخاطر اؼبنتظمة من خالؿ الشكل 70األكراؽ اؼبالية ذات البيتا اؼبنخفضة

 التارل:
 

 على ادلخاطر السوقية.( : أاثر التنويع 04الشكل )

 
Source :Son-Nan chen and Arthur J.Keowin, "Risk decomposition and portfolio 

diversification when beta is nonstationary : a note ",in journal of finance,vol 

36,No04,1981, p.945. 
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 .14 -12،ص.ص.2006 اإلسكندرية، ، الدار اعبامعية،" ادلاليةالتحليل الفين واألساسي لألوراق طارؽ عبد العاؿ ضباد،"  - 
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كدبجرد اضافة  للمحفظة عند أعلى مستول ؽبا،يبُت الشكل أنو بوجود أصل كاحد تكوف اؼبخاطر الكلية 

( اذل احملفظة حىت تبدأ اؼبخاطرة الكلية يف االلبفاض تدرهبيا اذل أف 100 اذل 1 عدد من األصوؿ اؼبختلفة )من
كما  تصل اذل أدىن قيمة ؽبا، حيث سبثل ىذه القيمة مستول اؼبخاطر اؼبنتظمة اليت ال يبكن التخلص منها هنائيا،

 زبفيضها بزايدة عدد األصوؿ يف احملفظة كامبا تبقى على حاؽبا.ال يبكن 

 
 اسرتاتيجيات التنويع االستثماري يف زلفظة األوراق ادلالية  -4.2.1.1

يبكن استخدامها من قبل اؼبستثمرين لتحقيق أىدافهم يف اغبصوؿ احملافظ ة اسًتاتيجيات إلدارة ىناؾ عدّ 
كتتوقف اؼبفاضلة  مقبوؿ من اؼبخاطرة ،فمنها السلبية كمنها االهبابية )النشطة(على العوائد اؼبرتفعة مقابل مستول 

بينهما على ؾبموعة من العوامل تتمثل يف مدل اتصاؼ السوؽ ابلفعالية كخصوصا فعالية تسعَت األكراؽ اؼبالية 
 : 71يات ما يلكمن أبرز ىذه االسًتاتيجي اؼبتداكلة يف السوؽ ،كنوع اؼبستثمر الذم يتم ادارة ؿبفظتو .

 
 Passive Strategyاالسرتاتيجية السلبية )الساكنة (  -أ

يطبق مدير االستثمار االسًتاتيجية السلبية عند قيامو إبدارة ؿبفظة اؼبستثمر الذم يتجنب اؼبخاطر 
دبعٌت أف  ،م يف السوؽ تعكس قيمتها اغبقيقيةالية أم أّف أسعار األسهكيتحقق ذلك يف حاؿ اتساـ السوؽ ابلفعّ 

كابلتارل فال جدكل من اجراء تغيَتات  ،اليت ينطوم عليها االستثمار فيهاالعائد اؼبتولد عنها يتناسب مع اؼبخاطر 
مستمرة على مكوانت احملفظة هبدؼ ربقيق أرابح غَت عادية اضافة اذل ذلك يكوف العائد احملقق من االستثمار يف 

حد أدىن من اعبهد  ،جية الساكنة تكلفة أقل للمعلوماتاالسًتاتي بعبارة أخرل تعٍت ،حدكد عائد ؿبفظة السوؽ
كاسًتاتيجية صندكؽ  ،ية :اسًتاتيجية الشراء كاالحتفاظاؼببذكؿ يف ادارة احملفظة .كمن أبرز صور تلك االسًتاتيج

 .72مؤشر السوؽ
 اسرتاتيجية الشراء واالحتفاظ  -

كيقـو ابلبيع عندما يرغب  ،تتوفر لديو األمواؿ لشراء عندماكفق ىذه االسًتاتيجية يقـو اؼبستثمر اب
السوؽ الكفء لن  ألفّ  ،ليقـو بذلك آمال يف ربقيق أرابح اغبصوؿ على األمواؿ، كليس عليو انتظار اؼبستقبل

يسمح لو بتحقيق أرابح تفوؽ ما وبققو غَته من اؼبستثمرين .لكن هبب األخذ بعُت االعتبار أف ـباطر كعوائد 
ظركؼ اؼبنشأة كعليو فإنو  ،كالظركؼ االقتصادية العامة  ،ف من كرقة ألخرل تبعا لعدة عواملزبتل الورقة اؼبالية

                                                             
71

 . 81-80 ص ،ص"مرجع سابق " ،نعمة الفرهبي - 

72
 .379، ص.  مرجع سابق"،" ، أساسيات االستثمار كربليل األكراؽ اؼباليةمنَت ابراىيم ىندم - 
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ليس ىناؾ ما يبنع اؼبستثمر من تغيَت مكوانت ؿبفظتو من فًتة ألخرل تبعا لدرجة اؼبخاطر اليت يكوف مستعدا 
 .73لتحملها

  Index Fundاسرتاتيجية صندوق مؤشر السوق  -
قياـ اؼبستثمر ببناء ؿبفظة فباثلة ؼبكوانت أحد مؤشرات السوؽ  ،صندكؽ مؤشر السوؽ صد ابسًتاتيجيةيق

سهم اؼبكونة ألحد مثل مؤشر داكجونز، كذلك أبف يشًتم كحدات يف صناديق استثمار سباثل مكوانهتا تشكيلة األ
اختيار  .74عالية دكف أف يتحمل ـباطر ،على عائد يباثل عائد ؿبفظة السوؽكوبصل ابلتارل  ،مؤشرات األسهم

 حجم الشركات كغَتىا . ،ؾبموعة أصغر من األسهم كفقا ؼبعايَت ؿبددة مثل أنواع القطاعات
 

 Active Strategyاالسرتاتيجية االجيابية )النشطة(  -ب
يطبق مدير االستثمار ىذه االسًتاتيجية عند ادارة ؿبفظة اؼبستثمر الباحث عن اؼبخاطر كيناسب ذلك 

كابلتارل يوجد االعتقاد كبُت اؼبستثمرين كمديرم احملافظ إبمكانية ربقيق  الية،ابلفعّ  مال يتس ظركؼ السوؽ الذم
أرابح عن طريق البحث عن األسهم اليت تنحرؼ عن التسعَت العادؿ كاالستثمار فيها. كىنا تصبح أساليب 

ت دكرا مهما تؤثر يف أداء األسهم التحليل األساسي أك التحليل الفٍت ذات أنبية ؼبدير احملفظة كمل تلعب التوقعا
 يف الفًتة اؼبستقبلية . كيف ىذا الصدد توجد ثالثة مداخل لالسًتاتيجية النشطة إلدارة ؿبفظة األكراؽ اؼبالية ىي :

اسًتاتيجية اختيار األكراؽ اؼبالية ،كاسًتاتيجية تدكير القطاع )اعادة توزيع ـبصصات احملفظة بُت القطاعات 
 ًتاتيجية التوقيت.كاس اؼبختلفة (،
 

  Market Timingاسرتاتيجية توقيت السوق  -
ت االستثمار بناء على ىو أسلوب يعتمد يف اطاره على التنبؤ حبالة السوؽ يف الفًتة التالية كازباذ قرارا

بعبارة أخرل ىو عبارة عن شكل من أشكاؿ التحليل الفٍت، يقـو على ربديد نقاط التحّوؿ يف  ،ىذا التوقع
أسهم تتناسب درجة ـباطرهتا، ربديدا النظامية منها مع مؤشرات األسواؽ اؼبالية ربديدا األسهم كمن مث بناء ؿبافظ 

امل بيتا للمحفظة كفقا للتوقعات تقلبات السوؽ كبو الصعود أك اؽببوط، كتستند يف ذلك اذل تغيَت خصائص مع
كذلك من خالؿ إّما تغيَت كمية األمواؿ اؼبستثمرة يف ىذه األكراؽ كعادة ما يتم استخداـ . 75اػباصة أبداء السوؽ

اػبيارات ك اؼبستقبليات أك اؼببادالت يف ىذه االسًتاتيجية . كتعترب ىذه االسًتاتيجية من االسًتاتيجيات اؼبغامرة 
فعندما تتجو توقعات  اذل متابعة ربركات السوؽ اؼبختلفة لتحقيق مستول مرتفع من العوائد.كاليت هتدؼ 

اؼبستثمرين صوب ربرؾ السوؽ اؼبالية كبو اؽببوط يقـو اؼبستثمركف ببناء ؿبافظ يراعى يف اختيار مكوانهتا من 
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،أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف  دراسة حالة رلموعة من أسواق رأس ادلال العربية" –كفاءة سوق رأس ادلال وأثرىا على القيمة السوقية للسهم " لطرش ظبَتة، - 

 . 153،ص.  2009/2010العلـو االقتصادية، جامعة قسنطينة،اعبزائر،

.380،ص.2010،،اإلسكندريةاؼبعرفة اعبامعية للتوزيع دار ،الثانية،الطبعة "االستثمار وحتليل األوراق ادلالية )األسهم والسندات( أساسيات ،"ىندممنَت ابراىيم  - 74  
75

 .70،ص."مرجع سابقاظباعيل،" قاسم ىاشم ،مصطفى منَت  صبيحة - 
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ذلك على العكس سباما عندما األسهم البفاض درجة ـباطرهتا النظامية اذل ما ىو أدىن من تقلب عائد السوؽ ك 
اذ يبكن بناء ؿبفظة تضم أسهما ترتفع فيها قيمة معامل بيتا اذل ما ىو أعلى من بيتا  ،تكوف السوؽ اؼبالية صاعدة

السوؽ ذاتو شرط أف يرافق ذلك احتمالية ارتفاع العائد اذل حدكد تتيح امكانية تعويض اؼبستثمر عن ربمل ىذا 
 .76اؼبستول من اؼبخاطرة

 
   Sector Rotationاسرتاتيجية تدوير القطاع  -

يقصد ابسًتاتيجية تدكير القطاع اعادة توزيع نسب اؼبوارد اؼبالية اؼبوجهة لالستثمار بُت القطاعات 
عٌت اختيار أسهم منشآت اؼبختلفة يف السوؽ كتستند اذل اختيار القطاع اؼبناسب من بُت القطاعات اؼبختلفة دب

منشآت تنتمي لقطاعات أخرل . كاستنادا اذل التحليل اؼبناسب للسوؽ سيتم تعديل على حساب  ،قطاع معُت
نسب االستثمار يف كل قطاع كفقا لألداء اؼبتوقع لو كيبكن أف يتم تعديل نسب لالستثمار يف األسهم داخل 

نة مثل ؾباؿ عيّ القطاع الواحد اذا كانت ىناؾ معلومات تربز ذلك . كمن الشائع تقسيم القطاعات كفقا ؼبعايَت م
أك اغبساسية لبعض اؼبتغَتات  خدمات " ،صناعي ،طاقة "،نوع اؼبنتوج "استهالكي ،مارل ،العمل "صناعي

ة مع البفاض مستول كاليت أسعارىا ترتفع بدرجة عالي ،م حساسة للتغَت يف أسعار الفائدةاالقتصادية مثل أسه
أسعار الفائدة. ىذا يعٍت أنو خالؿ الفًتات اليت يتوقع كتنخفض بدرجة عالية مع ارتفاع مستول  ،أسعار الفائدة

يصبح من اؼبناسب البدأ يف زبفيض نسبة االستثمار يف تلك األسهم، كالعكس يف  ،ر الفائدةفيها ارتفاع أسعا
 .77كىذه االسًتاتيجية ىي أيضا من االسًتاتيجيات اؼبغامرة حالة توقع ارتفاع مستول اسعار الفائدة.

 
   Security Selectorاختيار الورقة ادلالية اسرتاتيجية  -

ترتكز اسًتاتيجية اختيار الورقة اؼبالية على ضركرة القياـ ابلتحليل األساسي ك التحليل الفٍت لتقييم األكراؽ 
اؼبالية كالوقوؼ على القيمة اغبقيقية للورقة اؼبالية كمقارنتها بقيمتها السوقية ،كازباذ قرار اؼبفاضلة بينها لتشتمل 

كتستند ىذه االسًتاتيجية على متابعة األكراؽ اؼبالية اؼبقيمة أبقل  .78عليها مكوانت احملفظة أك الستبعادىا منها 
من قيمتها اغبقيقية كاف كجدت تتم زايدة نسبة االستثمار فيها كذلك أمال يف ربسُت قيمتها السوقية كتعترب ىذه 

أدكات التحليل  ىنا يعتمد مدير احملفظة على االسًتاتيجية من أشهر االسًتاتيجيات اؼبغامرة كأكثرىا خطورة .
األساسي يف ربديد األسهم اؼبكونة أبقل من قيمتها )قيمتها السوقية أقل من قيمتها اغبقيقية ( كيتطلب التنبؤ 
بعوائد ىذه األسهم االعتماد على بعض مصادر اؼبعلومات كأىم تلك اؼبصادر ىي التقارير السنوية للشركات 

وامل يف األجل الطويل مثل التغَتات اؼبتوقعة يف مكاسب كل سهم اؼبصدرة لألسهم مع أنبية الًتكيز على بعض الع

                                                             
 -76

 . 70 .ص ،سابقان"مرجع وموضوع "اظباعيل،قاسم ىاشم ،مصطفى منَت  صبيحة 
77

 .81 .ص ،مرجع سابق"" نعمة الفرهبي، - 
78

 .381"،ص.مرجع سابق"االستثمار كربليل األكراؽ اؼبالية )األسهم كالسندات(، ىندم أساسياتمنَت ابراىيم  - 
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كظركؼ الصناعة اليت ينتمي ؽبا، كيبارس احمللل اؼبارل دكرا مهما يف تطبيق ىذه االسًتاتيجية سواء للمستثمر الفرد 
ر فيها ابالعتماد على أك اؼبستثمر اؼبؤسسي ،فبا يًتتب عليو ارتفاع تكاليف ادارة احملافظ اليت يتم تكوينها كاالستثما

ىذا األسلوب .فضال عن التحليل الفٍت الذم يقـو على دراسة االذباه التارىبي غبركة سعر السهم كحجم 
التعامالت عليو هبدؼ اكتشاؼ مبط غبركة أسعار األسهم كاليت على ضوئها يبكن ازباذ قرار اضافة أك استبعاد 

كابلتارل فإف اختيار احدل االسًتاتيجيتُت يعتمد على طبيعة السوؽ  .79بعض األكراؽ اؼبالية من مكوانت احملفظة
فإذا كانت األسهم مسعرة بقيم عادلة )من كجهة  ،كطبيعة اؼبستثمر كمدل ايبانو بفعالية تسعَت األسهم يف السوؽ

ضافية تتمثل نظر اؼبستثمر ( فإنو ليس ىناؾ حاجة التباع اسًتاتيجية االدارة النشطة كما يًتتب عليها من كلف ا
ا اذا كاف اعتقاد اؼبستثمر أبف األسعار يف السوؽ ليست مقيمة أمّ  ،كالشراء ككلف االدارة كاؼبتابعة بعموالت البيع

بقيمتها العادلة كأف إبمكانو من خالؿ البحث اؼبستمر كالتحليل ؼبعلومات السوؽ شراء أسهم أبقل من قيمتها 
السوؽ فإنو سيتبع اسًتاتيجية االدارة النشطة ،كىنا البد عليو أف وبقق العادلة كبيعها عندما ترتفع أسعارىا يف 

عائد أكرب من ؾبموع العائد الذم وبققو السوؽ . كمن ىنا يبكن القوؿ أنو اذا كاف ىدؼ االسًتاتيجيات الساكنة 
ورقة اؼبالية فإف ىدؼ االسًتاتيجيات النشطة ىو االستفادة من االختالؼ بُت القيمة السوقية لل ،ىو التنويع

 لتحقيق أرابح رأظبالية . ،كقيمتها اغبقيقية
 

 نظرايت و مناذج إدارة ادلخاطر يف زلفظة األوراق ادلالية . -2.1
إّف ادارة ؿبفظة األكراؽ اؼبالية ىي علم قائم بذاتو لو قواعده كأصولو تربزىا العديد من النظرايت كالنماذج 

كالذم قدـ  1952كذلك بدءا بنظرية ماركويتز عاـ  ،األكراؽ اؼبالية كخطرىائد ؿبفظة اليت اىتمت ابلعالقة بُت عا
أكؿ فكرة عن احملفظة كنشر حبث ظبي اختيار احملفظة ك بُت بو كيف يتم بناء احملفظة االستثمارية اؼبثلى اليت ربقق 

ستخداـ مبوذج اب 1962عائد متوقع أعلى مع مستول معُت من اؼبخاطر ،كقد طور شارب نظرية احملفظة عاـ 
كمت طرح السؤاؿ التارل كىو ماذا  ،ا تتاح أكراؽ مالية أبعداد كبَتة( عندمSingle-Index Modalاؼبؤشر الواحد )

سيحصل عندما يتم اعتماد مبوذج احملفظة االستثمارية اؼبثلى لكافة اؼبستثمرين ككيف يؤثر ذلك على أسعار األكراؽ 
مبوذج عرؼ ابسم مبوذج تسعَت األصوؿ  1966ك طور شارب كلنًت عاـ اؼبالية يف السوؽ اؼبارل، كيف ضوء ذل

النموذج اؼبذكور  1976( عاـ Rossالرأظبالية كأصبح معيار لقياس كفاءة احملفظة االستثمارية، بعدىا طور ركس )
اذل مبوذج أك نظرية األسعار اؼبرجحة اليت تقـو على أساس اختيار البدائل من بُت األكراؽ اؼبالية ابؼبقارنة بُت العائد 
كاؼبخاطر فعندما تتساكل العوائد سوؼ يتم اختيار األكراؽ اؼبالية األقل ـباطر كىكذا، كتوالت االضافات لنظرية 

حقة لفًتة السبعينات من القرف العشرين كخاصة بعد التطورات االقتصادية كارتفاع قيمة احملفظة خالؿ الفًتة الال

                                                             
 .141 .،ص 2011، يع ،الطبعة األكذل ،األردفدار أسامة للنشر كالتوز  ،ر"االستثما ادارة" ماجد أضبد عطا هللا ، - 79
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الفوائض اؼبالية لدل الشركات كالبنوؾ كصناديق التوفَت كمت انشاء شركات االستثمارات اؼبالية اليت تدير األمواؿ من 
 .80خالؿ صناديق أك ؿبافظ هبدؼ استغالؿ ىذه األمواؿ االستغالؿ األفضل

 
 نظرايت احملفظة ادلالية .1.2.1- 

أدل التطور البارز على مستول احملافظ اؼبالية اذل ظهور نظرايت حديثة تسعى اذل دعم القرارات 
أم ربقيق أعلى عائد مقابل مستول معُت من اؼبخاطرة  ،جادة للوصوؿ اذل أىداؼ اؼبستثمر االستثمارية يف ؿباكلة

 كمن بُت ىذه النظرايت :
 

 . 1952اختيار احملفظة دلاركويتز  .نظرية1.1.2.1-
تعترب نظرية احملفظة ثركة يف عادل التمويل كاالستثمار، يعود مفهومها اذل بداية عقد اػبمسينات عندما قاـ 

، حيث قامت على مفهـو نظرية اؼبنفعة يف اختيار االستثمار كما 1952ماركويتز بتقدًن نظرية احملفظة عاـ 
االحصاء )التوزيع االحتمارل للعوائد كالقياس الكمي للمخاطرة(، ككاف الغرض منها توضيح أف استفادت من علم 

االستثمار يف األكراؽ اؼبالية أفضل من أم استثمار فردم ألف توزيع الثركة على عدة استثمارات يؤدم اذل التقليل 
ات اؼبختلفة، كبّينت أف اغبصة اؼبخّصصة من اؼبخاطرة الكلية، كما أشارت اذل مشكلة توزيع الثركة على االستثمار 

لكل استثمار فردم داخل احملفظة ال يتم ربديدىا بطريقة عشوائية بل زبضع لطريقة عملية حبتة، يتم حلها ابلتزامن 
 .81مع مشكلة تقليل اؼبخاطر

 : 82تستند نظرية ماركويتز على عّدة فرضيات منها
 نظور التوزيع االحتمارل للعائد اؼبتوقع من االستثمار عرب الزمن .ّف اؼبستثمر ينظر لكل بديل استثمارم من مإ -1
ّف اؼبستثمر يبغض اؼبخاطرة ،دبعٌت اذا كاف عليو اؼبفاضلة بُت بديلُت استثماريُت يتولد عنهما نفس العائد إ -2

 فسوؼ ىبتار أقلها ـباطر.
 خاطرة .ّف القرار االستثمارم يقـو على متغَتين أساسيُت نبا العائد كاؼبإ -3
كأف منحٌت اؼبنفعة يعكسو تناقص يف اؼبنفعة اغبدية  ،يم اؼبنفعة اؼبتوقعة لفًتة كاحدةّف اؼبستثمر يهدؼ اذل تعظإ -4

 للثركة .
 ال كجود للضرائب أك لتكاليف اؼبعامالت. -5
 
 
 

                                                             
 . 14 .ص ،"مرجع سابق "دريد كامل آؿ شبيب، - 80
 . 111-110 ص. ،ص 2012، أطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية ،جامعة تلمساف ،اعبزائر ، "األسواق ادلالية يف الدول الناميةفعالية " ،بن عمر بن حاسُت - 81
82

 83 -82ص.  ،ص2004االسكندرية ، توزيع منشأة اؼبعارؼ، ة الثانية،،الطبعاالستثمار الفكر احلديث يف "منَت ابراىيم ىندم ،.- 
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 نظرية ادلنفعة  -ب
معتمدا على العالقة بُت العائد استخدـ ماركويتز مفهـو اؼبنفعة يف بناء كتطوير نظرية احملفظة اؼبالية 

كاؼبخاطرة، ككذلك على فرضية اؼبنفعة العددية للعائد على االستثمار، كيف ضوء ذلك بُّت أبنو يوجد لكل مستثمر 
منحٌت يبُّت اؼبنفعة اليت وبصل عليها كميولو كسلوكو اذباه عائد االستثمار كاؼبخاطر كاحملافظ اليت ربقق أفضل 

 .83اؼبخاطر  تسمى احملافظ اؼبثلىمبادلة بُت العائد ك 
هتتم نظرية اؼبنفعة بتمثيل تفضيالت اؼبستثمر اذباه العائد اؼبتوقع كمستول اػبطر اؼبقبوؿ بدالة رايضية 
يطلق عليها دالة اؼبنفعة أك دالة تفضيالت اؼبستثمر ،كىي تلك الصيغة الرايضية اليت تسمح بتعيُت القيمة العددية 

 ة عند عملية اختيار االستثمارات .عبميع اػبيارات اؼبمكن
لنفرض أّف اؼبستثمر يتوقع نتائج أم استثمار يف شكل توزيع احتمارل للعائد اؼبتوقع كاالكبراؼ اؼبعيارم 

 : 84كالتارلn للعائد، فإذا كانت ؾبموعة تفضيالت اؼبستثمر ذات العدد 
 

                   
         كالتوزيع االحتمارل للتفضيالت كالتارل : 

                     
 فإنو يبكن التعبَت عن ؾبموع تفضيالت اؼبستثمر كفقا لتوزيعها االحتمارل ابلصيغة التالية :

∑   

 

   

   

 : 85 أّما دالة اؼبنفعة الكلية يبكن التعبَت عنها ابلصيغة التالية
 

               
 : حيث

 . لثركة اؼبستقبلية اؼبتوقعةا     : 
 . االكبراؼ اؼبعيارم اؼبتوقع للثركة اؼبستقبلية      : 

يكمن اؼبشكل عند كل مستثمر يف البحث عن تعظيم دالة اؼبنفعة اؼبتوقعة للثركة النهائية )أك العائد ( 
ؾبموعة من البدائل اؼبتاحة كىو يفضل دائما ،كما لديو  فكل مستثمر لديو تفضيالت خاصة بو كاؼبمثلة ابلدالة 

 : 86 البديل الذم يقدـ أعلى قيمة متوقعة للثركة ،كيبكن تلخيص مشكل اؼبستثمر ابؼبعادلة التالية
            

 
                                                             

 .155 .،ص "مرجع سابق" دريد كامل آؿ شبيب، - 83
84 -Harry  Markowitz,Portfolio Selection :Efficient Diversification of investments," Op.Cit",p.213. 
85 -William F .Sharpe," Op.Cit",p.428. 
86 -Franck Moraux, "Finance de marché", pearson education,France,2010,p.720. 
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 التباين ابلصيغة التالية : -كابلتارل يبكن التعبَت عن اؼبنفعة اؼبتوقعة للثركة ابستخداـ معيار اؼبتوسط
                       

 
 : 87يما يلمن بُت شركط تعظيم اؼبنفعة اؼبتوقعة 

 .           : دالة اؼبنفعة ىي دالة تربيعية من الشكل -1
 ىبضع توزيع الثركة للقانوف الطبيعي من خالؿ اهباد قيمة اؼبتوسط ك التباين . -2
 شرط تقييم العالقة بُت العائد كاػبطر. -3
 

ماركويتز اغبل العاـ ؼبشكل اختيار احملفظة كذلك ابستخداـ النموذج الساكن الختيار احملفظة، كلقد قّدـ 
حيث يقـو ىذا النموذج على التنبؤ ابلتوزيع االحتمارل للعوائد كاؼبخاطر من أجل اختيار االسًتاتيجية اؼبناسبة 

طار تقدير متوسط العائد ك التباين لكل أصل للمستثمر كاليت تعظم لو دالة اؼبنفعة للفًتة الواحدة .كىو يعمل يف ا
كىو مبوذج يبُتِّ كيف يبكن  ،88مارل ك معامل االرتباط بُت العوائد لكل زكج من األصوؿ خالؿ فًتة زمنية كاحدة
التباين، يسمح بقياس ـباطر  –استعماؿ الربانمج الًتبيعي إلنشاء ؾبموعة من احملافظ اؼبثلى طبقا ؼبعيار اؼبتوسط 

الستثمار ك األسعار، كما يقدـ منهجا للقرار االستثمارم الذم ينبغي على اؼبستثمر إتباعو يف اختيار سياسة ا
 : 89يستند ىذا النموذج على عّدة افًتاضات نذكر منهاك األكراؽ اؼبالية اؼبكونة للمحفظة .

رأظبالو يف األكراؽ اؼبالية اليت ، يوظف اؼبستثمر ؽ اؼبالية من انحية الكم ك النوعيوجد عدد كايف من األكرا -1
 ربقق أعلى عائد متوقع لرأظباؿ اؼبستثمر .

 (. short sellingبيع على اؼبكشوؼ ) دال يوج -2
 اؼبنافسة التامة ك عدـ كجود مصاريف عمولة . -3
متوفرة عبميع ( التباين –فاؼبعلومات االستثمارية حوؿ اؼبزيج اؼبتاح للثنائية )العائد  ،فعالية السوؽ اؼبالية -4

 اؼبستثمرين يف السوؽ .
 
  Opportunity Set and Efficient frontierاجملموعة ادلتاحة واحلد الكفوء   -ج

بناء عدد غَت ؿبدد من  إذا توفر لدل اؼبستثمر عددا من األكراؽ اؼبالية ذات العدد "ف"، فإنو من اؼبمكن
تتفاكت من حيث عدد األكراؽ اؼبالية اليت تتضمنها أك من حيث نسبة اؼبوارد اؼبخصصة لكل كرقة أك  ،التوليفات

من حيث معامل االرتباط بُت عوائدىا، كيطلق على ىذه اجملموعة غَت احملدكدة من التوليفات ابجملموعة اؼبتاحة أك 

                                                             
87  - Franck Moraux, Finance de marché," OP.cit  " , p.725. 
88

 -Edwin J.Elton,Martin J.Gruber," Modern portfolio theory,1950 to date", journal of banking and 
finance,1997,p.1745 
89 -Harry Markowitz ,Portfolio Selection," OP.cit ",p.78. 
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كتتخذ غالبا  ،ناؤىا من ؾبموعة األكراؽ اؼباليةاؼبمكنة من االستثمارات حيث سبثل صبيع احملافظ اليت من اؼبمكن ب
 .90اجملموعة اؼبتاحة شكل اؼبظلة يف فضاء العائد كاؼبخاطرة

يعترب مبوذج سلوؾ اؼبستثمر أف اختيار اؼبستثمر سيقع على الفرصة االستثمارية اليت ستعظم لو اؼبنفعة 
م تقع عليو صبيع النقاط اؼبمثلة لبدائل اؼبزج اؼبتوقعة، كيتم ذلك ابالعتماد على منحٌت الفرص االستثمارية كالذ

جهة أخرل .حيث كل اؼبمكنة أك بدائل اؼبقايضة بُت العائد الذم يتوقعو من جهة ،كاؼبخاطرة اليت يقبلها من 
( اذ ىبتار اؼبستثمر من بُت صبيع          ) فبثلة على اؼبنحٌت بنقطة كاحدة ذات الثنائية فرصة استثمارية

االستثمارية الواقعة على منحٌت التفضيل االستثمارم تلك الفرصة اليت سبثل أعلى مستول للمنفعة اؼبتوقعة. الفرص 
 : 91 كيتم ذلك كفق مرحلتُت

 اهباد ؾبموعة الفرص االستثمارية الكفؤة . -1
 .اختيار الفرصة االستثمارية الكفؤة ذات أعلى مستول للمنفعة -2
 
 تشكيل احملفظة ادلثلى -د

احملفظة اؼبثلى ىي تلك احملفظة اليت تتكوف من تشكيلة متنوعة كمتوازنة من األصوؿ أك األدكات 
. تقـو 92االستثمارية، كبكيفية ذبعلها األكثر مالئمة لتحقيق أىداؼ اؼبستثمر، مالك احملفظة أك من يتوذل إدارهتا

 :93ة ىي عملية بناء احملفظة اؼبثلى للمستثمر الرشيد على ثالثة مبادئ أساسي
إذا ما خَّت ىذا اؼبستثمر بُت ؿبفظتُت استثماريتُت ربققاف نفس العائد كلكن مع اختالؼ درجة  -1

 اؼبخاطرة اؼبصاحبة لكل منهما، فإنو سيختار حينئذ احملفظة ذات اؼبخاطرة األقل.
اؼبتوقع لكل كإذا ما ُخَتِّ بُت ؿبفظتُت استثماريتُت بنفس درجة اؼبخاطرة كلكن مع اختالؼ العائد  -2

 منهما، فإنو سيختار حينئذ احملفظة ذات العائد األعلى.
أّما إذا خَت بُت ؿبفظتُت استثماريتُت ككانت األكذل منهما مثال أعلى عائدا كيف الوقت نفسو أقل  -3

 ـباطرة من الثانية، فإنو ابلتأكيد سيختار احملفظة األكذل.
يقـو حبساب ـباطرة احملفظة كالعائد اؼبتوقع، كىذا اؼبستثمر إّف اؼبستثمر الذم يقـو بتشكيل احملفظة سوؼ 

سوؼ ىبتار احملفظة اليت تعظم لو العائد اؼبتوقع عند مستول معُت من ـباطرة احملفظة كىناؾ ثالث قواعد أساسية 
 : 94كىيB ك Aلتشكيل ؿبفظة مكونة من أصلُت 

 األكراؽ اؼبالية اؼبكونة للمحفظة أم:معدؿ عائد احملفظة ىو اؼبعدؿ اؼبوزكف للعائدات على  -أ

                                                             
90

 .223.ص ،"سابق مرجع"،،أساسيات االستثمار كربليل األكراؽ اؼبالية منَت ابراىيم ىندم  - 
91 -William F .Sharpe, "Op.Cit",p.429. 

 . 110، ص."مرجع سابق "دمحم مطر، ادارة االستثمارات، - 92
. 169.،ص2016عماف،  ، الطبعة األكذل، دار اغبامد للنشر كالتوزيع،إدارة االستثمار"صباؿ الدين برقوؽ، مَتايـ ؿبمود كآخركف ،" - 93  
 . 38،ص. 2014، 27، اجمللة العراقية للعلـو االدارية، العدد "دراسة تطبيقية -بناء زلفظة استثمارية مثلى  "ليلى ؿبسن حسن، حاكم ؿبسن دمحم، - 94



 دارة ادلخاطر يف زلفظة األوراق ادلالية ادلدرجة يف البورصةإ تقنيات                                                                    لالفصل األو  

57 
 

             
 
معدؿ العائد اؼبتوقع للمحفظة ىو اؼبعدؿ اؼبوزكف للعائدات اؼبتوقعة لألكراؽ اؼبالية اؼبكونة للمحفظة  -ب

 أم:
                      

 
 التباين لعائد احملفظة مكونة من أصلُت: -ج

                                 
 

إّف الطريقة البسيطة لبناء كاختيار احملفظة اؼبثلى ىو حبساب صبيع احملافظ اؼبتاحة أك اؼبمكنة كاليت منها 
سيشكل اغبد الكفء مث يقـو اؼبستثمر ابختيار احملفظة اؼبثلى اليت تالئمو يف ضوء عائد احملفظة ك ـباطرهتا كبذلك 

 خاطرة ككما يف الشكل التارل:حّدد ماركويتز اطار عملو كىو بعدم العائد كاؼب
 

 ( : اختيار احملفظة ادلثلى وفقا لنموذج ماركويتز05الشكل )

 
 .90"،ص.مرجع سابقدمحم علي ابراىيم العامرم،"  :ادلصدر

 
 

إّف أعلى نقطة يف اغبد الكفؤ سبثلها ؿبفظة ذات أعلى عائد كغالبا ما تكوف كرقة مالية ذات أعلى معدؿ 
( ،كالنقطة الثانية اليت ربتاج اذل ربديد ىي أدىن نقطة Maximum Return Portfolio, MRPعائد كتسمى )

( كتستخرج portfolio, MVP  Minimum Varianceيف اغبد الكفؤ كىي احملفظة ذات أدىن تباين كتسمى )
( يتطلب ربديد احملافظ MVP,MRPكبعد ربديد النهاايت القصول للحد الكفؤ ).بواسطة االشتقاؽ اعبزئي 

اؼبثلى على طوؿ اؼبنحٌت. اّف  قياـ اؼبستثمر ابختيار احملفظة اؼبثلى يعتمد على درجة تفضيلو للعائد كدرجة ذبنبو 

U1 
y 

 U2 

MVP 

 االكبراؼ اؼبعيارم للمحفظة

فظة
مح

ع لل
ؼبتوق

د ا
لعائ

 ا

 

MRP 

U2

x 

U1 
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احملفظة اليت ربقق لو أعظم منفعة، كتوجد ىذه احملفظة على نقطة التماس اغبد الكفؤ للمخاطرة حبيث ىبتار 
كاؼبنحٌت ذك اؼبنفعة األعلى كاليت تبينها منحنيات السواء لكل مستثمر كيوضح الشكل نوعُت من اؼبستثمرين. 

اء اػباصة بو مع اغبد األّكؿ متجنب للمخاطرة كتكوف أعلى منفعة وبصل عليها عندما تلتقي أعلى منحنيات السو 
أما اؼبستثمر األقل ذبنبا للمخاطرة فإنو سيختار النقطة اليت تلتقي أعلى منحنيات السواء .(xالكفؤ يف النقطة )

 (.yاػباصة بو مع اغبد الكفؤ يف احملفظة اؼبثلى )
 منافع التنويع يف ظل زلفظة مكونة من أصليٌن ماليٌن -ه

        حبيث         كلكل أصل كزف خاصُت ماليُت، اؼبكونة من أصل" P" نعترب احملفظة
 :95 كتوزيع احتماالت احملفظة توزيعا طبيعيا كيتحدد دبعلمتُت 

 العائد اؼبتوقع للمحفظة:
                      

 االكبراؼ اؼبعيارم الذم يقيس درجة ـباطرة احملفظة :
   √                                  

 
 

 ( :اجملموعة ادلمكنة لالستثمار يف األسهم والسندات مبختلف معامالت االرتباط.05جدول )
 االضلراف ادلعياري للمحفظة مبختلف معامالت االرتباط العائد ادلتوقع للمحفظة أوزان األسهم

                                   
0,2 6 2,60 7,44 8,07 8,93 10,20 
0,4 7 2,80 8,99 9,77 10,83 12,40 
0,6 8 8,20 11,84 12,44 13,29 14,60 
0,8 9 13,60 15,28 15,60 16,06 16,80 
1 10 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

Source : Zvie Bodie and Alex Kane, Essentials of investments ,Ninth edition,The Mc graw-

Hill companies,2013,p160 . 

 
 

 من خالؿ أرقاـ اعبدكؿ نستطيع أف نستخلص النقاط التالية:
: ارتفاع العائد اؼبتوقع مع ارتفاع االكبراؼ اؼبعيارم للمحفظة، كيف ىذه اغبالة ال 1+حالة االرتباط يساكم  -

 يبكن االستفادة من خاصية التنويع.

                                                             
 . 92.ص ،2009عنابة ، دار العلـو للنشر كالتوزيع، ،"مالية السوق" نصيب رجم، - 95
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للمحفظة يتقلص مع ارتفاع االكبراؼ اؼبعيارم للمحفظة، كيف ىذه : العائد اؼبتوقع 1- حالة االرتباط يساكم -
اغبالة تتحقق االستفادة القصول من التنويع حبيث يبكن التوصل اذل نقطة معينة تصل فيها ـباطرة احملفظة اذل 

 الصفر مع االحتفاظ دبعدؿ مرتفع نسبيا من العوائد كفقا لنسبة االستثمار يف كل أصل من أصوؿ احملفظة .
: العائد اؼبتوقع للمحفظة يرتفع مع ارتفاع االكبراؼ اؼبعيارم للمحفظة ،يبكن  0حالة االرتباط يساكم  -

 االستفادة من التنويع كزبفيض اؼبخاطرة كلكن ال يبكن الوصوؿ اذل اؼبخاطرة الصفرية .
كاليت عندىا      كحسب ماركويتز فإف منافع التنويع تتحقق عندما يكوف معامل االرتباط سالبا اتما أم 

 .يكوف اػبطر اؼبعرّب عنو ابالكبراؼ اؼبعيارم أقل ما يبكن 
  ( Separation Theorm )1958نظرية الفصل لتوبٌن  -2.1.2.1

موضوع الطلب على النقود كساقو يف نظرية تفضيل السيولة كأشار اذل  1958تناكؿ توبُت يف مقالو عاـ 
مقدار الثركة الواجب استثمارىا يف األصوؿ النقدية ك كيفية توزيعها بُت النقد ك األصوؿ النقدية البديلة مث انتقل 

ة بنظرية الفصل. كاليت بعدىا اذل موضوع اخر حوؿ "البدائل اؼبتعددة للنقدية " كىو ما ربدث عنو يف نظريتو اؼبعركف
تنص على أف مشكلة اختيار ام ؿبفظة مكونة من أكراؽ مالية ذات ـباطرة كاالحتفاظ هبا ىي منفصلة عن 
موقف األفراد ذباه اؼبخاطرة كبعبارة أخرل فإف ؿبفظة توبُت اؼبثلى اليت تتكوف من احملفظة اػبطرة اؼبثلى كاالقراض 

ؼبنطقة اؼبثلى لتوبُت دكف اغباجة ؼبعرفة أم شيء عن تفضيالت اؼبستثمر خاؿ من اؼبخاطرة يبكن ربديدىا على ا
كىناؾ من عرفها على أهنا فصل لعملية اختيار احملفظة اذل قرارين أكؽبما ربديد  .96كمنحنيات سواء اؼبستثمر

األصل عدًن ك احملفظة اػبطرة اؼبثلى كاثنيها اهباد احملفظة اؼبثلى اػباصة ابؼبستثمر كاؼبكونة من احملفظة اػبطرة 
تثمر من احملفظة اػبطرة كذلك تشَت نظرية الفصل اذل أنو كاف كانت احملفظة اليت يشكلها اؼبس. 97اؼبخاطرة

تتوقف على نظرتو الشخصية بشأف العائد كاؼبخاطر اؼبتولدة عن تلك احملفظة، إاّل  ،كاالستثمار اػبارل من اؼبخاطر
أّف التوزيع النسيب للموارد على االستثمارات الفردية اؼبكونة للمحفظة اػبطرة اؼبثلى )كىي اعبزء الوحيد الذم تبقى 

ال يتأثر بتفضيالت اؼبستثمر بشأف العائد كاؼبخاطر، بعبارة أخرل فمهما   ج ماركويتز(،من اغبد الكفء لنموذ 
فإف حصتو من االستثمارات الفردية اؼبكونة للمحفظة اػبطرة اؼبثلى، لن  ،ذباىات اؼبستثمر بشأف اؼبخاطركانت ا

 .98زبتلف عن غَته من اؼبستثمرين الذين ؽبم اذباىات ـبتلفة بشأف اؼبخاطر
 

 ضيات النظريةفر  -أ
 : 99تقـو نظرية الفصل لتوبُت على الفرضيات التالية

                                                             
 . 93 .ص ،مرجع سابق" "العامرم،دمحم علي ابراىيم  - 96

97 -Zvi Bodie,Alex Kane,J .Marcus," Essentials of  investments",ninth edition,USA ,2013,p.167. 
 .175 -173 ص. ص ،"مرجع سابق" ،الفكر اغبديث يف االستثمار منَت ابراىيم ىندم ، - 98

99
 -Harry Markowitz, The early history of portfolio theory  :1600 -1960, "Op.Cit",p.10. 
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إمكانية اعبمع بُت االستثمارات اػبطرة كغَت اػبطرة يف احملفظة، كىذا الدمج يسمح ابغبصوؿ على ؿبفظة  -1
 جديدة مع زبفيض ـباطرة االستثمار يف اف كاحد،

 إمكانية االقراض دبعدؿ عائد خاؿ من اؼبخاطرة، -2
 اعبمع فقط بُت األصوؿ النقدية يف احملفظة، يتم -3
 االقًتاض غَت مسموح بو، -4
 يركز توبُت على خطر السوؽ دكف خطر عدـ السداد. -5
 
 اختيار احملفظة الكفؤة وفقا لنموذج توبٌن -ب

ساىم توبُت إبضافة االفًتاض اعبديد كىو امكانية اؼبستثمر االقراض كاالقًتاض دبعدؿ عائد خارل من 
اؼبخاطرة يف تغَت مشكلة اختيار احملفظة. اف تطبيق امكانية االقراض كاالقًتاض يعٍت قياـ اؼبستثمر ببناء ؿبفظة 

كالذم يتخذ  ،كىذا ما يؤدم اذل تغَت اغبد الكفء ،ية من اؼبخاطر كأكراؽ مالية خطرةتتكوف من أكراؽ مالية خال
ة على احملور العمودم ك يالمس أعلى نقطة يف اغبد خط مستقيم، فيمتد من معدؿ العائد اػبارل من اؼبخاطر 

 : 100الكفؤ اػباص ب )ماركويتز( كما يف الشكل اآليت
 

  ( : احلد الكفؤ لتوبٌن06الشكل )

 
 .97ص. ، "مرجع سابق "دمحم علي ابراىيم العامرم، :ادلصدر

 
 

                                                             
100

 . 91"،ص.سابق مرجع"دمحم علي ابراىيم العامرم،  - 

 اؼبستثمر )ج(
 اغبد الكفؤ لتوبُت

 اؼبستثمر )أ(
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سبثل النقطة )ج( ؿبفظة كفؤة مكونة من أكراؽ مالية ذات ـباطرة كاليت تقع على اغبد الكفء لتوبُت ك يف 
نفسو تقع على اغبد الكفء ؼباركويتز. كما أف معدالت عائد احملافظ الكفؤة اؼبمتدة على طوؿ اغبد  الوقت

( كاليت سبثل ؿبفظة  جالكفء اػباص بتوبُت تتفوؽ على اغبد الكفء اػباص دباركويتز فيما عدا احملفظة اػبطرة )
ؿ اػبط اؼبستقيم )اغبد الكفء( كفقا كفؤة كفقا للنموذجُت . كللمستثمر االختيار بُت صبيع احملافظ على طو 

( مثال اؼبتجنب للمخاطرة يضع جزءا من أموالو يف احملفظة ألتفضيالتو للعائد ك درجة ذبنبو للمخاطرة ،فاؼبستثمر )
( كتسمى احملافظ يف ىذه اغبالة "دبحافظ   ( كالباقي يستثمره كذلك بشراء أذكانت اػبزينة دبعدؿ )جاػبطرة )

كاستثمار أموالو اؼبقًتضة يف  (  ( األقل ذبنبا للمخاطرة يقـو ابالقًتاض دبعدؿ فائدة )باؼبستثمر )ا االقراض "أمّ 
( ج( كيطلق على ىذه احملافظ يف ىذه اغبالة "ؿبافظ االقًتاض "أك قد يستثمر فقط يف احملفظة اػبطرة )جاحملفظة )

 من دكف اقراض أك اقًتاض.
 ( Capital asset pricing model)1964 منوذج تسعًن األصول الرأمسالية لوليام شارب  -3.1.2.1

تعترب نظرية تسعَت األصوؿ الرأظبالية امتداد لنظرية ماركويتز حيث جاءت لتبُّت العالقة بُت العائد الذم 
الستخدامها كأساس لتقييم  1964يتوقعو اؼبستثمر كاؼبخاطرة، كقد قدـ شارب أّكؿ مرة ىذه النظرية عاـ 

فحسب ما . 101االستثمارات يف األكراؽ اؼبالية من جهة ك غبساب معدؿ العائد اؼبطلوب للشركة من جهة أخرل
يسمح ابلتقليل من اؼبخاطر الغَت منتظمة فقط أما اؼبخاطر اؼبنتظمة  تجاء يف نظرية ماركويتز فإف تنويع االستثمارا

التنويع لذلك جاء مبوذج شارب ليبُت أف اؼبخاطر اؼبنتظمة يبكن اغبصوؿ يف  فال يبكن التخفيف منها عن طريق
مقابلها على تعويض يتمثل يف معدؿ العائد اؼبطلوب كاذا دل يتحقق ىذا العائد فيمكن للمستثمر اللجوء اذل 

ىذه اؼبخاطر تقاس  االستثمار اػبارل من اؼبخاطرة .كما خلص اذل أف اؼبخاطر اؼبنتظمة ىي دالة للعائد اؼبتوقع كأف
دبعامل بيتا كأف العالقة بُت العائد اؼبتوقع ك معامل بيتا ىي عالقة خطية يطلق عليها ابسم خط سوؽ رأس اؼباؿ 

CML)) 102اذ يسمح ىذا اػبط بتسعَت اؼبخاطر اؼبنتظمة كلذلك ظبيت النظرية بنظرية تسعَت األصوؿ الرأظبالية. 
 
 فرضيات النظرية  -أ 

تستند نظرية تسعَت األصوؿ الرأظبالية على افًتاضات غالبا ما تناقشها البحوث ك الدراسات ك تتعرض ؽبا 
حبجة أهنا أبعد عن الواقع .كىذه االفًتاضات ىي   1964ابلنقد  كقد كانت كال زالت ؿبل جدؿ كمناقشة منذ سنة 

 : 103 كاآليت
 صبيع اؼبستثمرين ىبططوف لفًتة احتفاظ كاحدة ، -1
 يتمتع السوؽ بكفاءة اتمة ، -2
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، ؾبلة جامعة خبت الرضا العلمية، العدد اختبار منوذج تسعًن األصول الرأمسالية : دراسة تطبيقية على سوق اخلرطوم لألوراق ادلالية"أنس غريب هللا أضبد ابراىيم،"  - 
 .159، ص.18،2016

102
 .8-6، ص ص.مرجع سابق""عبد اغبميد ،مظهر خالد عبد اغبميد ،فاتن سعد الرفاعي ، عبد العزيز شويش  - 

103 -François Quittard-Pinon, "Mathématiques financière", Edition EMS, Paris, 2002 , p.151. 
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 يقيم اؼبستثمر احملافظ البديلة على أساس عائدىا ك ـباطرهتا أم كفق معيار ماركويتز ، -3
 كيتماثلوف يف توزيعاهتم االحتمالية للعائد ك اؼبخاطرة. صبيع اؼبستثمرين لديهم نفس الرؤية االقتصادية، -4

 : 104 كيضيف منَت ابراىيم ىندم الفرضيتُت التاليتُت
 يوزع اؼبستثمر ؿبفظتو بُت االستثمارات عديبة اؼبخاطرة ك االستثمارات ذات اؼبخاطرة، -5
يتم االقراض ك االقًتاض بُت اؼبستثمرين كفقا ؼبعدؿ العائد اػبارل من اؼبخاطرة ،كأف ىذا اؼبعدؿ متماثل عبميع  -6

 اؼبستثمرين.
 
 تقدير العالقة بٌن العائد و ادلخاطرة  -ب

للقاعدة العملية تتخذ قرارات االستثمار يف السوؽ اؼبارل بناءنا على مبدأ اؼببادلة بُت العائد كفقا 
كاؼبخاطرة. كالعائد اؼبطلوب على األصوؿ اؼبالية ذات اؼبخاطرة، ىو ذلك العائد الذم يطلبو اؼبستثمرين لتعويض 

كذلك  ،105فضل النماذج سبثيال للعائد اؼبطلوبكيعد مبوذج مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية من أ اؼبخاطر احملتملة،
من خالؿ صيغتو التوازنية اليت تسمح بتسعَت اؼبخاطر اؼبنتظمة لألصوؿ الرأظبالية  من خالؿ حساب قيمة معامل 
البيتا يف ابدئ األمر كمن مث ربديد العائد اؼبتوقع لألصوؿ اؼبالية ابالعتماد على حساسيتها اذباه اؼبخاطر اؼبنتظمة 

 كمرحلة اثنية كىذه العملية تشمل على عالقتُت مهمتُت كنبا: ،106وقية ()الس
 .Capital Market Lineخط سوؽ رأس اؼباؿ  -
 .Security Market Line خط سوؽ الورقة اؼبالية -
 
 Capital Market Lineخط سوق رأس ادلال  -

اؼبتوقع ك اؼبخاطرة الكلية يف حالة خط سوؽ رأس اؼباؿ ىو عبارة عن اػبط الذم وبّدد العالقة بُت العائد 
ذا كانت إ ،107التوازف عبميع احملافظ اؼبثلى سواء كانت ربتوم على اصوؿ عديبة اؼبخاطرة أك أصوؿ ذات ـباطرة

(    احملفظة تتكوف من أصوؿ خالية من اؼبخاطر فقط فإف معدؿ العائد سيكوف عند العائد اػبارل من اؼبخاطر )
 التارل:كما يوضحو الشكل 
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 .249-248 .. صص ،"سابق مرجعأساسيات االستثمار كربليل األكراؽ اؼبالية،"  ،منَت ابراىيم ىندم - 

. 42،ص.2012اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع،عماف، دار ،األدوات"ر يف التنظيم وتقييم ادلالية: إطا األسواق ،"التميميأرشد فؤاد   -105  
106 -William F .Sharpe, "Op.Cit",p.436 

107
 221..ص ،"مرجع سابق إدارة احملافظ االستثمارية،"، فايز تيم دمحم مطر، - 
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 .  CML( : منحىن سوق رأس ادلال 07الشكل )

 
 .221.ص ،"مرجع سابق" ،ادارة احملافظ االستثمارية دمحم مطر، فايز تيم، :ادلصدر

كسبثل  Mيظهر خط سوؽ رأس اؼباؿ بتماس مع منحٌت اغبد الفعاؿ )منحٌت احملافظ اؼبثلى( يف النقطة 
كىو يبثل شبن االنتظار أك شبن عنصر الزمن ألف  (  )نقطة تقاطعو مع احملور الرأسي العائد اػبارل من اؼبخاطرة 

لذلك يعترب العائد على تلك اؼبخاطر جزء من معدؿ  عنصر الزمن وبمل معو نوع من اؼبخاطر ىي ـباطر التضخم،
 .العائد على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر

 
 .Security Market Line سوق الورقة ادلالية خط -

حيث  ،(08)بيانيا كما يف الشكل  إّف العالقة الطردية بُت العائد كاؼبخاطرة للورقة اؼبالية يبكن سبثيلها
تظهر بيتا على احملور األفقي، كالعائد اؼبتوقع على احملور الرأسي. أما اػبط اؼبستقيم الذم يبثل العالقة بُت العائد 

تكوف العالقة بُت عائد االستثمار الفردم ك  ،كعليو فإنو يف ظل التوازف ،رة فهو يسمى خبط األكراؽ اؼباليةكاؼبخاط
اؼبخاطر اليت ينطوم عليها العائد )اؼبخاطر اؼبنتظمة اليت تقاس دبعامل بيتا ( ىي على النحو اؼبوضح يف الشكل 

 اآليت:
 
 
 
 
 
 
 

M منحٌت احملافظ الكفؤة 

 

CML 

0 

 ؿبفظة السوؽ

(𝝈ادلخاطرة )  

وقع
 ادلت

ائد
 الع

fr
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 ادلالية.منحىن سوق الورقة  (:08الشكل )

 
Source : realey,Myers,and Allen, Principales of corporate finance,The tenth  edition,New 

york ,2011,p.195. 

 
 

ككما ىو اغباؿ يف خط سوؽ رأس اؼباؿ فإف نقطة تقاطع خط سوؽ السهم مع احملور األفقي سبثل العائد 
اػبارل من اؼبخاطرة. كما نالحظ أف بيتا حملفظة السوؽ تساكم الواحد الصحيح كلذلك فإف العائد اؼبتوقع على 

عالكة اؼبخاطرة . ففي ظل التوازف ال يوجد أم سبثل           العمودية  ة، كاؼبساف  ؿبفظة السوؽ يساكم 
يفضل أف  ،سهم يبكنو أف يبتد ربت خط سوؽ الورقة اؼبالية، فمثال  عوضا من أف يشًتم اؼبستثمر السهم أ

يقرض جزء من أموالو كيستثمرىا يف ؿبفظة السوؽ، كعوضا من شراء السهم ب يفضل أف يقًتض جزء من اؼباؿ ك 
 يوظفو يف ؿبفظة السوؽ.

كيبكن التعبَت عن معادلة خط سوؽ األكراؽ اؼبالية يف شكل دالة خطية للعائد اػبارل من اؼبخاطرة كسعر 
 : 108 ، الذم يبثل تعويضا للمخاطر كما يلي   (     اؼبخاطرة )

                 
 معدؿ العائد اؼبطلوب.  :

 .بعائد األكراؽ اؼبالية اغبكوميةمعدؿ العائد اػبارل من اؼبخاطرة، متمثال    :

 معامل بيتا   :

 معدؿ العائد حملفظة السوؽ اؼبالية.   :
 

                                                             
 .43،ص."سابق مرجع ،"التميميأرشد فؤاد  - 108

2,5 1 

SML 

0 

 

1 

 

fr

 معامل بيتا

العائد ادلتوقع 
1 

 ؿبفظة السوؽ
 السهم أ

 السهم ب
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أف وبصل عليو اؼبستثمر من األصوؿ ذات  نفإف العائد االضايف ال يبك ،CAPM كمبوذج SMLكطبقا ؼبفهـو 
 : 109اؼبخاطرة، يكوف مساكاي اذل سعر اؼبخاطرة على كفق اآليت

                 

 SMLكعلى ىذا األساس فإف تعديل األسعار السوقية سوؼ يستمر اذل أف تقع صبيع العوائد على خط 

لتعكس حالة توازف السوؽ، كماعدا ذلك فإف أية كرقة مالية ؽبا عائد متوقع يقع أعلى اػبط تكوف ذات تسعَت 
عائد الورقة اؼبالية يقع أدىن اػبط فإف الورقة اؼبالية منخفض ألف العائد اؼبطلوب أقل من العائد اؼبتوقع، أما اذا كاف 
 ذات تسعَت مضخم كوف العائد اؼبطلوب أكرب من العائد اؼبتوقع.

 
 ادلنطقة ادلثلى لنموذج تسعًن األصول الرأمسالية  -ج

األكذل تتمثل يف كفاءة السوؽ  ،(1959( فرضيتاف مهمتاف لنموذج ماركويتز )1964لقد أضاؼ شارب )
اؼبالية ك سباثل اؼبعلومات ابلنسبة عبميع اؼبستثمرين ك الثانية تتمثل يف االقراض ك االقًتاض دبعدؿ فائدة خاؿ من 
اؼبخاطرة كىو متماثل ابلنسبة لكل اؼبستثمرين ،فبإضافة االفًتاض الثاين اذل اؼبنطقة اؼبثلى ؼباركويتز يصبح لدينا 

 الشكل اآليت:
 

 . األصل عدًن ادلخاطرة ( ى جملموعة الفرص االستثمارية )األصول اخلطرة +: ادلنطقة ادلثل (09الشكل )

 
Source : John Hull,"Gestion des risques et institutions financieres," 3éme edition ,Pearson 

France,2013,p.10. 
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 .44ص. ،"سابق مرجعالتميمي،" أرشد فؤاد  - 

J 

اؼبنطقة اؼبثلى جملموعة االستثمارات 
 اػبطرة

M 

I 

 احملفظة اػبطرة اؼبثلى

 االضلراف ادلعياري
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ابذباه اغبدكد    اؼبنطقة اؼبثلى أصبحت عبارة عن خط مستقيم يبر من النقطة  يالحظ من الشكل أفّ 
سبثل ؿبفظة السوؽ لألسهم اؼبعرضة للمخاطرة كىي أعلى نقطة للظل   ك النقطة  الكفؤة دبنحٌت سوؽ رأس اؼباؿ

ل على كافة االسهم اػبطرة كاغبدكد الكفؤة .كما يطلق عليها أيضا اسم احملفظة اػبطرة اؼبثلى كاليت تشتم   بُت  
اؼبتداكلة يف سوؽ رأس اؼباؿ. ككما ىو كاضح فإف كافة احملافظ اليت يشكلها اؼبستثمر ،كال تتضمن ؿبفظة السوؽ ك 

فإهنا تقع أسفل خط سوؽ رأس اؼباؿ، كىو ما يعٍت أهنا ؿبافظ غَت مثلى أما  ،االستثمار اػبارل من اؼبخاطرة
 على خط سوؽ رأس اؼباؿ .احملافظ اؼبثلى فهي اليت تقع 

فإذا قاـ اؼبستثمر بقسمة العائد الذم  ،اؼبخاطر حملفظة ماك  حجم العائد إّف كل نقطة على اػبط تعكس
سيصل اذل حجم العائد لكل كحدة من كحدات اؼبخاطر  ،ربققو احملفظة على اؼبخاطر اليت ينطوم عليها عائدىا

تنطوم عليها تلك احملفظة .لذا يبكن أف يطلق على ىذا اػبط م سيصل اذل تسعَت السوؽ لوحدة اؼبخاطر اليت أ
فإنو  ،االقًتاض دبعدؿ خاؿ من اؼبخاطرة اذا قرر اؼبستثمر االقراض أك.  110"حط تسعَت السوؽ للمخاطر"

فلتكوين  ،سبثل أنسب ؿبفظة  كمن الشكل يظهر أف النقطة  ، إبمكانو تكوين ؿبافظ تقع على يبُت احملفظة 
على اؼبستثمر اقًتاض جزء من الثركة دبعدؿ خاؿ من اؼبخاطرة كاستثمار ىذا اؼببلغ ك ابقي الثركة يف   احملفظة 

 : 111 فإنو يكتب ابلصيغة اآلتية  ؿبفظة السوؽ . كاذا أراد اؼبستثمر اهباد العائد اؼبتوقع للمحفظة 
 
 )نظرية األربرتاج( 1976نظرية التسعًن ابدلراجحة   -4.1.2.1

تسعَت اؼبراجحة نظرية للتوازف تشَت اذل أّف القياـ بعملية اؼبراجحة يف ظل سوؽ مالية تنافسية تعد نظرية 
 .112وبقق توازف السعر كفقا للعائد كاؼبخاطرة .كما أهنا توضح العالقة بُت عائد الورقة اؼبالية ك العوامل اؼبؤثرة فية

خاصة فيما األخَت جة االنتقادات اؼبوجهة ؽبذا جاءت ىذه النظرية كبديل لنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية نتي
، حيث مت التوصل حسب ىذه النظرية اذل أف العائد ئد االستثمار يف احملفظة اؼباليةيتعلق ابلعوامل اؼبؤثرة على عا

كعوامل خاصة  ،ل اقتصادية عامة كىي عوامل السوؽعوام اؼبتوقع على الورقة اؼبالية يتأثر بنوعُت من العوامل نبا :
ابؼبؤسسة اليت تصدر األكراؽ اؼبالية أما نظرية تسعَت األصوؿ اؼبالية تعترب أف اؼبتغَت الوحيد اؼبهم ىو درجة حساسية 

 .113العائد على الورقة اؼبالية )بيتا( للتغَتات يف العائد على ؿبفظة السوؽ
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 .255 .ص ،"سابق مرجع،"أساسيات االستثمار كربليل األكراؽ اؼبالية ،منَت ابراىيم ىندم - 
111

 -John Hull," Gestion des risques et institutions financieres",3éme edition, Pearson France,2013,p.11. 
112 -John Hull, "Op.Cit",p.119 

 . 227."، صسابق مرجعدمحم مطر، فايز تيم،"  -113
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 فرضيات النظرية  -أ
بتقدًن مقاربة ـبتلفة لتسعَت األصوؿ الرأظبالية تعتمد على منطق  1976" سنة  Steven Rossقاـ ركس "

 : 114اؼبراجحة، حيث حّدد من خالؽبا الفركض الثالث التالية
 اؼبنافسة التامة يف أسواؽ رأس اؼباؿ، -1
 يسعى اؼبستثمر دائما لتعظيم ثركتو، -2
 عائد الورقة اؼبالية ىو ؿبصلة أتثَت عدد من العوامل، -3

 : 115 ثالث فركض أخرلElton et Gruber كقد أضاؼ 
 لدل اؼبستثمرين توقعات متجانسة بشأف عدد كماىية العوامل اؼبؤثرة على عائد الورقة اؼبالية ، -1
 ـباطر ربيط بفرص اؼبراجحة، دال توج -2
 اطرة .يبكن للمقرضُت ك اؼبقًتضُت االقراض كاالقًتاض دبعدؿ يساكم العائد على االستثمار اػبارل من اؼبخ -3

ل اقتصادية كلية عوام كتفًتض النظرية أف العائد اؼبتوقع على الورقة اؼبالية يتأثر بنوعُت من العوامل نبا :
كعوامل خاصة ابؼبؤسسة اليت تصدر األكراؽ اؼبالية كيبكن التعبَت عن العالقة بُت العائد  ،كىي عوامل السوؽ

 : 116 ذلك العائد ابلصيغة اآلتيةاؼبتوقع للورقة اؼبالية ك العوامل اؼبؤثرة على 
                                

 حيث:
 "عندما تكوف قيمة كل العوامل تساكم صفر. iعائد السهم "    :
 درجة حساسية العائد على الورقة اؼبالية للتغَتات يف العوامل االقتصادية اؼبؤثرة.  : 
 العوامل اؼبرتبطة ابؼبنشأة )اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة( . اػبطأ العشوائي كىو مقياس لتأثَت  :

أف نظرية اؼبراجحة )اؼبوازنة( قد قامت بتجزئة اؼبخاطر اؼبنتظمة اذل ؾبموعة من  نالحظ من خالؿ اؼبعادلة،
دكف أف  العوامل على أساس أف العائد  من أم استثمار يتأثر كبطريقة مباشرة هبذه العوامل االقتصادية اؽبامة،

ف عن عدد العوامل اليت ينبغي أف يتضمنها النموذج كما دل تكشف عن ماىية كل عامل .إال أهنا قد تكوف تكش
أحد اؼبؤشرات اؼبعركفة كالناتج القومي االصبارل أك معدالت الفائدة أك معدالت التضخم أك أسعار النفط أك أية 

نقسم اذل جزئُت جزء غَت منتظم، كجزء منتظم مؤشرات أخرل .كعليو فوفقا لنظرية تسعَت اؼبراجحة فإف العائد ي
 (.bمن العوامل اؼبشًتكة ككل عامل مرتبط دبعامل حساسية ) ةيتأثر فيو العائد دبجموع

 

                                                             
227 .ص ،" . سابقان مرجع و موضوع" دمحم مطر، فايز تيم، –  114  

272.ص ،"سابق مرجع" ،، أساسيات اإلستثمارىندممنَت ابراىيم  -  115
  

116 - Brealey, Myers,and Allen, "Principales of corporate finance",The tenth edition,New york,2011,p.200.  
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 مدلول التوازن يف نظرية التسعًن ابدلراجحة وقانون السعر الواحد  -ب

اؼبخاطرة ك تتعرض ابلتساكم  حسب نظرية تسعَت اؼبراجحة فإف األكراؽ اؼبالية اليت ؽبا نفس العائد كنفس
لنفس العوامل االقتصادية يتوقع أف ربقق نفس العائد كيتم تبادؽبا بنفس السعر ك ىو ما يطلق عليو بقانوف السعر 

حيث يقـو اؼبراجحوف بشراء الورقة اؼبالية اليت  تبدأ عملية اؼبراجحة، ،واحد، كعند عدـ حدكث ىذا القانوفال
بيعوف الورقة اؼبالية اليت يتوقعوف البفاض عائدىا، كالنتيجة ىي ارتفاع سعر الورقة اؼبالية يتوقعوف ارتفاع عائدىا كي

األكذل كالبفاض عائدىا، أّما الورقة الثانية فينخفض سعرىا ك يرتفع عائدىا، كتستمر العملية اذل أف يتساكل عائد 
اذل كجود عالقة خطية بُت العائد اؼبتوقع على  مكىذا ما يؤد الورقتُت كيتحقق التوازف ابختفاء أرابح اؼبراجحة،

 .117االستثمار كمعامل حساسية ذلك العائد للعوامل اؼبؤثرة فيو
إّف اعتماد قانوف السعر الواحد يف نظرية تسعَت اؼبراجحة يساعد اؼبستثمرين أصحاب احملافظ اؼبالية بشراء 

اؼبخاطر دكف استخدامهم ؼبواردىم الذاتية . ك كمثاؿ ك بيع احملافظ اؼبالية على اؼبكشوؼ كربقيق أرابح خالية من 
لنفًتض أف ىناؾ مستثمر )أ( كمستثمر )ب( كالنبا لديو ؿبفظة مالية .فإذا توقع اؼبراجح أف سعر  ،على ذلك

احملفظة اػباصة ابؼبستثمر )أ( سينخفض سعرىا يف اؼبستقبل فإنو سيقـو ببيع احملفظة اػباصة ابؼبستثمر )أ( اذل 
ر )ب( ،فإذا صحت التوقعات كالبفض سعر احملفظة اػباصة ابؼبستثمر )أ( فإف ىذا اؼبراجح سوؼ يقـو اؼبستثم

نقوؿ عن ىذه  بشراء ؿبفظة اؼبستثمر )أ( كيربح الفرؽ بُت السعرين دكف أف يستعمل موارده اػباصة. كابلتارل
خاؿ من اؼبخاطرة كيطلق عليها يف ظل  ألهنا ربقق عائد( Perfectly Hedged) احملافظ أهنا ؿبافظ مغطاة ابلكامل

 .118ىذه النظرية ابحملافظ ذات معامل بيتا اؼبساكم للصفر
حسب نظرية تسعَت اؼبراجحة فإف عالكة اػبطر اؼبتوقعة على الورقة اؼبالية ك اؼبطلوبة من طرؼ اؼبستثمر 

امل من العوامل ككل عالكة ىي عبارة عن ؾبموع عالكات اػبطر لكل ع ،مقابل ربملو ؼبخاطر العوامل اؼبنتظمة
 : 119( حسب الصيغة اآلتيةbخطر مرتبطة دبعامل حساسية )

                                       
 

 حسب الصيغة اعاله يبكن اإلشارة اذل اؼبالحظات التالية:
،ككانت حساسية احملفظة )أ( اذباه   اذا قاـ اؼبستثمر ببناء ؿبفظتُت )أ( ك)ب( تتأثراف فقط دبعامل كاحد  -1

فوؽ مرتُت عالكة خطر ضعف حساسية احملفظة )ب( فإف احملفظة )أ( سيكوف لديها عالكة خطر ت    العامل

                                                             
275 -274ص. ص ،"سابق مرجعأساسيات االستثمار كربليل األكراؽ اؼبالية،"  ،منَت ابراىيم ىندم -  117

  
118

 .275-274، ص ص.مرجع وموضوع نفسهما"" - 
119

 -Brealey,Myers,and Allen," Op.Cit",p.200. 
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لذلك اذا مت ذبزئة اؼببلغ اؼبستثمر ابلتساكم بُت أذكانت اػبزينة كاحملفظة )أ( فإنو سيتم اغبصوؿ على  ،احملفظة )ب(
 . )ب(كلديها نفس عالكة اػبطر مثل احملفظة    بيتا اذباه العامل ؿبفظة لديها نفس معامل 

كاذا  ،شرائهافإنو سيقـو ب ،بيتا اؼبساكم للصفر يف اؼبستقبل اذا توقع اؼبستثمر ارتفاع عائد احملفظة ذات معامل -2
 .على احملفظة اليت سبق لو شراءىا ما حدث فعال كارتفع عائدىا يف السوؽ فسوؼ وبقق اؼبستثمر مراجحة مرحبة

 ا اذا توقع البفاض عائد ىذه احملفظة يف اؼبستقبل فإنو سيبيعها كيستثمر حصيلتها يف شراء أذكانت اػبزينة .أمّ 
اذا افًتضنا أف احملفظة اؼبكونة من اؼبزيج )أذكانت اػبزينة + احملفظة )أ(( ربقق أعلى عائد متوقع ،يف ىذه  -3

تثمر القياـ دبراجحة مرحبة من خالؿ بيع احملفظة )ب( كاستثمار حصيلتها يف شراء اؼبزيج اؼبكوف اغبالة على اؼبس
 من أذكانت اػبزينة ك احملفظة )أ(.

 
كما تناكلنا مبوذج  ،كل من ماركويتز كشارب، كذلك من خالؿ أعماؿ  د تعرضنا إبهباز لنظرايت احملفظةلق

تسعَت رأس اؼباؿ كنظرية اؼبراجحة بُت العوامل االقتصادية اؼبختلفة اليت تؤثر على العائد اؼبتوقع من األدكات 
االستثمارية ،ككانت خالصة ذلك أف ىذه األساليب كاف ؽبا فضل كبَت يف فتح آفاؽ جديدة غبل مشكلة توزيع 

ىدؼ  كأفّ  ،ا العائد اؼبتوقع كدرجة اؼبخاطرةكنب ، عاملُت أساسيُتمشكلة احملفظة يفاحملفظة ،كما أهنا ػبصت 
 احملفظة ىو تعظيم العائد كتدنية درجة اؼبخاطرة .

 
 االنتقادات ادلوجهة لنظرايت احملفظة ادلالية -2.2.1

على يد منظرىا كرائدىا األّكؿ )ىارم  1952شهدت نظرية احملفظة تطورات عديدة منذ ظهورىا عاـ 
ماركويتز (، ذبسدت ىذه التطورات بتقدًن مباذج عديدة لبناء احملفظة اؼبثلى، مهدت ابلنهاية لظهور نظرايت توازف 
األسواؽ اؼبالية كتسعَت اؼبوجودات الرأظبالية .ككاف اؽبدؼ من كراء ىذه النماذج تقليل اعبهد اؼببذكؿ كالوقت لبناء 

ظ اؼبثلى من خالؿ تبسيط االجراءات اغبسابية كزبفيض كمية البياانت اؼبطلوبة للتحليل .ىذا من جانب احملاف
 ثحي ى الزاؿ يتصف ابلصعوبة كالتعقيد.أف بناء احملافظ اؼبثل االّ  .كمن جانب أخر لزايدة دقة احملافظ اؼبثلى

د من األكراؽ اؼبالية قد يكوف كبَتا جدا لكي يتطلب ترشيح صبيع األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة كيعٍت ذلك ربليل عد
 . 120 ىبتار ابلنهاية عدد ؿبدكد منها لبناء احملفظة الكفؤة

 
 
 
 
 

                                                             
 .69 .ص ،"مرجع سابق"دمحم علي ابراىيم العامرم ، - 120
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 االنتقادات ادلوجهة لنظرية ماركويتز -1.2.2.1
تعرض مبوذج ماركويتز النتقادات تركزت حوؿ صعوبة تطبيقو. فلكي ربسب ـباطرة احملفظة هبب قياس 

زكج من األسهم يف احملفظة كمن أجل سهولة متابعة القيم، توضع يف مصفوفة تسمى مصفوفة التباين اؼبشًتؾ لكل 
 : 122 كابلتارل فإف مبوذج ماركويتز لبناء اغبد الكفء يعاين من مشكلتُت. 121 التباين اؼبشًتؾ(-)التباين

 التباين اؼبشًتؾاؼبشكلة األكذل ىي أّف النموذج وبتاج اذل عدد ضخم من التقديرات الستكماؿ مصفوفة 
أم دليل ارشادم للتنبؤ بعالكات ـباطر األكراؽ اؼبالية اليت تعد األساس  ـكاؼبشكلة األخرل ىي أف النموذج ال يقد

 .يف بناء اغبد الكفء لألصوؿ اػبطرة
 

 اسقاط فرضية التنويع  -أ
مقارنة مع ما تنص عليو أثبتت العديد من الدراسات أف ىناؾ قصور يف التنويع عند بناء احملافظ الفردية 

حيث كجد أف اؼبستثمرين  التباين، –اذ ظهرت اذباىات يف التنويع ال تستند على طريقة "اؼبتوسط  نظرية احملفظة،
كل فيو يبيلوف أكثر اذل اقتناء األكراؽ اؼبالية اليت تصدرىا اؼبؤسسات اليت يعملوف فيها اذل اغبد الذم أصبحت تش

كقد  (،Holden & Vanderhei,2001) "فندرىي "ك كىذا حسب كل من "ىولدف" ،النسبة األكرب يف ؿبافظهم
يف حُت  ( ىذه الظاىرة أبف جاذبية االستثمار ترتفع كلما كاف مألوفا،Huberman,2001)شرح " ىابرماف "
 .123بوجود ادراؾ خاطئ لتوزيع احتماالت اؼبردكدية اؼبستقبلية (Kilka & Weber,2000شرحها كل من )

 
 إسقاط فرضية رشادة ادلستثمرين -ب

يبيل الفرد حُت يكوف بصدد بناء توقعاتو اليت يفًتض أف تكوف عقالنية حسب مبوذج ماركويتز اذل 
فقد ال يستطيع  كذلك ابالعتماد على اؼبوجود أك اؼبتاح، تبسيط عملية ازباذ القرار رغبة يف اقتصاد الوقت كاعبهد،

ؿ شيء يقـو زمة لتحديد احتماالت حدث ما لذا يقـو ابلًتكيز على أكّ الفرد استحضار صبيع اؼبعلومات الالّ 
اذ الحظ أف اؼبستثمر ال يتعامل مع احملفظة  ) (Benartzi & Thaler,2000زبيلو كما يثبت ذلك دراسة أك إبدراكو 

 50/50يف شكلها اجململ كامبا يقـو بدراسة كل أصل على حدل، كاذا خَّت بُت أصلُت فإنو يلجأ اذل االسًتاتيجية 
من االختيارات اؼبوجودة فيكوف قد عبأ يف ىذه اغبالة اذل التبسيط من خالؿ الًتجيح اؼبتساكم أك ما يعرؼ أيضا 

 .124 ع الساذج ""ابلتنوي
 

                                                             
121

 . 90.ص ،"مرجع سابق"دمحم علي ابراىيم العامرم ، - 
122

 101ص.، 2012، 32اجمللة العراقية للعلـو اإلدارية، العدد ميثم ربيع ىادم، األساليب البسيطة لبناء ؿبافظ األسهم اؼبثلى، - 
123 -Marie-Helène,Broihanne, maxime Merli and Patrick roger,"Theorie compormentale du portefeuille : 
Interet et  limites",Revue  economique,vol.57,N02,2006,p.300. 
124 - Marie-Helène,Broihanne, maxime Merli and Patrick roger , "Op.cit ",p.301. 
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 إسقاط فرضية جتنب ادلخاطرة  -ج 
اػبطر "كامبا يلجأ  –أكضحت بعض الدراسات أف اختيار احملافظ يف الواقع ال يتم كفقا لطريقة "العائد 

اؼبستثمركف بشكل عاـ اذل معايَت أخرل الختيار األكراؽ اؼبالية اؼبشكلة حملافظهم، حيث تقـو ىذه اؼبعايَت على 
 . 125عوضا عن عامل ذبنب اؼبخاطر (aversion aux pertesعامل ذبنب اػبسائر )

التباين "ىو أنّو عند التطبيق يواجو اؼبستثمر خطر  –كمن االنتقادات اؼبوجهة أيضا اذل طريقة "اؼبتوسط 
التقدير لكل من العائد ،التباين كمصفوفة التباين اؼبشًتؾ فبا يؤدم اذل تكوين ؿبافظ غَت مثلى .كيف ىذا الصدد 

اذل مشكل التقدير كنتائجو على بنية احملفظة كأدائها ،كرأل أنو للحصوؿ على  1981عاـ   Jobson Korkieأشار 
عائد سنوم   200اػبطر ( للمحفظة اؼبثلى كبتاج يف ذلك اذل أكثر من  –يرات عقالنية للعالقة بُت )العائد تقد

كما توصل اذل أف أخطاء التقدير ؽبا أاثر مهمة على بنية احملفظة كأدائها. فبالنسبة لبنية احملفظة فحسب 
Michaud,1989 التباين  –ف برامج االمثاؿ لطريقة اؼبتوسط فإف حساسية بنية احملافظ اؼبثلى لألخطاء ىي قوية أل

ذكرة نقوؿ أف ىذه الطريقة  تكوف فّعالة يف غياب أتثَت  قتتسبب يف ارتفاع أخطاء التقدير . كمن خالؿ ما سب
التباين كمصفوفة  ،ـباطر التقدير على حساب احملافظ اؼبثلى. أما يف غياب التقديرات اعبّيدة لكل من العائد

يبكن القوؿ أنو ابلرغم  ،كابلتارل .126لتحسُت التقديرات Medafاقًتح الباحثُت استخداـ مبوذج  ،التباين اؼبشًتؾ
ين يف من أنبية مبوذج ماركويتز يف حل مشكل التخصيص يف سوؽ مالية فّعالة يتميز فيها اؼبستثمر ابلسلوؾ العقال

نو يبقى صعب االستعماؿ على اؼبستول العملي كذلك لسببُت اثنُت أكؽبما صعوبة ااّل أ ،صنعو لقراراتو االستثمارية
)النسب التقدير االحصائي للعائد اؼبتوقع كاثنيها أتثَت عملية تقدير عوائد األكراؽ اؼبالية على ـبرجات النموذج 

كّوف ؿبفظة من األكراؽ اؼبالية   عندما Taillard (2002)كىذا ما أشارت اليو نتائج دراسة  ،اؼبثلى لألكراؽ اؼبالية (
حيث استنتج أف ـبرجات النموذج )العائد كاػبطر  ،2000 -1996 للفًتة(  ( MSCI WORLDللمؤشر العاؼبي 

اؼبقدراف ( ال يبكن االعتماد عليها يف حساب احملفظة اؼبثلى كما أف اؼبعلومات اؼبتاحة غَت قابلة لالستعماؿ يف 
 .127بد من ربسُت مبذجة اؼبعطيات لتطبيق تقنيات امثاؿ احملفظة بطريقة فّعالة الفًتة القادمة، كابلتارل ال

 االنتقادات ادلوجهة لنظرية تسعًن األصول الرأمسالية -2.2.2.1

نتقادات انصرؼ مباشرة اذل بعض ىذه اال ،تعددت االنتقادات اؼبوجهة لنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية
غياب متغَتات أخرل تؤثر يف معدؿ العائد اؼبطلوب على االستثمار .ذلك كالبعض األخر انصرؼ اذل الفركض، 

كالسيولة   ات أخرل ينبغي أخذىا يف اغبسبافأف عائد السهم ال يتحدد فقط ابؼبخاطر اؼبنتظمة ،بل ىناؾ متغَت 
 اخل. …كمعدؿ الضريبة

 
                                                             

125
 - Marie-Helène,Broihanne, maxime Merli and Patrick roger , "Op.cit ",p.302. 

126
 -Jean –Laurent Viviani , "Gestion de portefeuille" :Manuel et exercice corrigés",Dunod,Paris,1997,pp.127- 128. 

127 -Noel Amenc,Veronique le sourd , "Theorie du portefeuille et analyse de sa performance",2éme         
edition,collection gestion economica paris ,2003,pp.271-272. 
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 إسقاط فرضية السوق التام -أ
كأف اؼبعلومات متاحة للجميع كما  ،للمعامالت أك ضرائب توجد تكلفة و الأنّ  ،تعٍت فرضية السوؽ التاـ

ت يتباين مقدارىا من مستثمر ذلك أف ىناؾ تكلفة للمعلوما ،يهم بسرعة، كىو افًتاض غَت كاقعيأهنا تصل ال
فقد تصل اؼبعلومات اذل  ،ؼبعلومات عبميع اؼبستثمرين بسرعةاضافة اذل أنو ال يوجد أم ضماف أبف تصل ا ،آلخر

ا قبل مستثمر آخر. كيف ظل ىذا التباين يسود االعتقاد أبف تتباين توقعات اؼبستثمرين بشأف العائد مستثمر م
كاؼبخاطر اليت ينطوم عليها االستثمار، كيصعب ابلتارل القوؿ أبف خط سوؽ األكراؽ اؼبالية يعكس تسعَت ـباطر 

عف احتماؿ التخلص من اؼبخاطر غَت األكراؽ اؼبالية .كابلتارل يف غياب عدـ توافر شرط السوؽ التاـ ،يض
 مبوذج تسعَت األصوؿ تضعف الثقة يف ،اؼبنتظمة .كعندما يضعف احتماؿ التخلص من اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة

كأّف اؼبخاطر اؼبنتظمة ىي اؼبخاطر  ،نتظمة يبكن التخلص منها ابلتنويعالذم يفًتض أّف اؼبخاطر غَت اؼب ،الرأظبالية
 .128مر بعالكة ربمل اؼبخاطرةاليت يكافئ عنها اؼبستث

 
 إسقاط فرضية االقراض واالقرتاض مبعدل العائد اخلايل من ادلخاطر -ب

دبعدؿ العائد على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر، يف الوقت الذم ال  ىىناؾ ما يسم يفًتض النموذج أفّ 
ئدىا على ـباطر التوقف عا مابستثمار خاؿ من اؼبخاطر. فحىت أذكانت اػبزينة اليت ال ينطو  ىفيو ما يسم ديوج

كبناء  ،ار خاؿ من اؼبخاطرابستثم ىما يسم دفإهنا تنطوم على ـباطر التضخم .ابختصار ال يوج ،عن السداد
ليو االستثمار اػبارل أف أطلقنا ع قاذل أنو ينبغي إحالؿ ما سب Fischer Blackعلى ذلك فقد أشار فيشر بالؾ 

 .129ببديل آخر ىو ؿبفظة استثمار معامل بيتا ؽبا يساكم صفر ،من اؼبخاطر
فإنو حىت لو ساد االعتقاد أبف فركض مبوذج تسعَت األصوؿ  ،كحسما للجدؿ حوؿ تلك الفركض

كنقطة  ،: ميل خط السوؽ ج يف طبسة مساراتفإف ىناؾ دراسات استهدفت اختبار النموذ  ،الرأظبالية غَت كاقعية
كما اذا كاف  ،ئيسي ؼبعدؿ العائد على االستثماركمدل اعتبار معامل بيتا ىو احملدد الر  ،تقاطعو مع احملور الرأسي

كماذا لو توزيع العائد غَت طبيعي .كأخَتا ما اذا كاف عائد ؿبفظة السوؽ  ،خط السوؽ منحٌت أـ خط مستقيم
 أف النموذج كاف كمازاؿ إالّ  ،غم أف نتائج االختبار كانت ؿبَتةلتقدير العائد. كر ىبتلف ابختالؼ اؼبؤشر اؼبستخدـ 

كما أنو يعطي تقدير  ،قعي للعالقة بُت العائد كاؼبخاطرردبا لكونو يزكدان دبفهـو كا ،وبظى ابىتماـ األكاديبيُت
لتوف فريدماف إذ أشار اذل أنو على لساف مي داذل ذلك ما كر  فتقرييب ؼبعدؿ العائد اؼبطلوب على االستثمار. نضي

بل األفضل أف يكوف التقييم على أساس  ،على ضوء الفركض اليت تقـو عليها أف يكوف تقييم أم نظرية يال ينبغ
 .130نتائج اختبار مصداقيتها
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 االنتقادات ادلوجهة لنظرية التسعًن ابدلراجحة -3.2.2.1
تسعَت األصوؿ الرأظبالية يف أنو مبوذج للتوازف يعترب يتميز مبوذج تسعَت اؼبراجحة شأنو يف ذلك شأف مبوذج 
كاذا دل وبدث ذلك، حينئذ يبدأ اؼبراجحوف يف  .أّف األكراؽ اؼبالية اليت تتعرض لذات العوامل ربقق نفس العائد

وضا فبارسة نشاطهم ،فبا يؤدم اذل ربقيق التوازف كما أنو يشَت اذل مفهـو احملفظة ذات معامل بيتا اؼبساك للصفر ع
عن ؿبفظة السوؽ كذلك يبثل تصحيحا لنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية كما يبكن القوؿ أبف مبوذج تسعَت 

أييد الذم كعلى الرغم من الت .األصوؿ الرأظبالية الذم لو قيمة يف حد ذاتو يعد مكمال لنظرية تسعَت اؼبراجحة
يبكن أف وبقق لنفسو من خالؿ تنويع ؿبفظة  اال أهنا تقـو على فرض أف اؼبستثمر ،حظيت بو فكرة اؼبراجحة

كىذا  ،ؿ تنويع ؿبفظة األصوؿ الرأظباليةاألكراؽ اؼبالية نفس اؼبزااي اليت كاف يبكن أف ربققها لو اؼبؤسسة من خال
ألكراؽ اؼبالية افًتاض يتعرض للعديد من االنتقادات من بينها أنو قد ال يتمكن بعض اؼبستثمرين من تنويع ؿبفظة ا

 كمن مث أيملوف أف تقـو بو اؼبؤسسة نيابة عنهم .قد وبدث ذلك بسبب كجود قيود حكومية، أك ،ورة اؼبالئمةابلص
 بسبب ارتفاع تكلفة اؼبعامالت فبا هبعل تشكيل احملفظة ابلصورة اؼبطلوبة أمرا مكلفا.
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 خادتة
 
 

للقرار االستثمارم. كيتمثل العائد اؼبتوقع يف اؼبتوسط يبثل العائد اؼبتوقع كاؼبخاطر اؼبتغَتين األساسيُت 
للعوائد اؼبتوقعة يف ظل كل احتماؿ على حدل. أّما ابلنسبة للمخاطر فإف  اغبسايب اؼبرجح ابألكزاف )االحتماالت(

لق على عائد الورقة اؼبالية يتعرض للمخاطر الكلية، اليت تشتمل على اؼبخاطر اؼبنتظمة كاؼبخاطر غَت اؼبنتظمة. كيط
ذبنبها بتنويع اؼبستثمر ؼبكوانت ؿبفظة األكراؽ اؼبالية. كالسبب يف ذلك  ناؼبخاطر اؼبنتظمة ابؼبخاطر اليت ال يبك

يرجع اذل أف تلك اؼبخاطر تصيب أسعار كافة األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة يف السوؽ. كمن األمثلة على تلك اؼبخاطر 
ذبنبها أك  ناؼبخاطر غَت اؼبنتظمة فيطلق عليها اؼبخاطر اليت ال يبك ـباطر أسعار الفائدة كـباطر التضخم. أما

زبفيضها ابلتنويع. على أساس أهنا ـباطر تصيب منشأة بعينها أك ؾبموعة من اؼبنشآت. كمن األمثلة على تلك 
 اؼبخاطر ـباطر ضعف االدارة كـباطر الدكرات التجارية اليت تصيب صناعة معينة.

على مستول احملافظ اؼبالية اذل ظهور نظرايت حديثة تسعى اذل دعم القرارات أدل التطور البارز 
أم ربقيق أعلى عائد مقابل مستول معُت من اؼبخاطرة  ،جادة للوصوؿ اذل أىداؼ اؼبستثمر االستثمارية يف ؿباكلة

ذا ارتباط سالب بُت فالكثَت من النظرايت كانت كمازالت تدعو اذل أف يكوف االستثمار يف احملفظة موزعا توزيعا 
ت اندت دبا مكوانت أصوؽبا فهي تؤكد على دكر التنويع كإحدل اسًتاتيجيات ادارة اؼبخاطر، كما أف ىناؾ نظراي

النظرايت فإف كابلتارل  ،ى ىذا اؼبنحٌت تعترب جّيدةكتعترب أف كل االستثمارات اليت تقع عل ،يسمى دبنحٌت الكفاءة
فعندما  ظمها اذل ؿباكلة اهباد التوليفة األنسب اليت ربقق أعلى عائد كأقل ـباطرة،الرائدة يف ؾباؿ احملافظ هتدؼ مع

يف  تطرقنا لنظرية احملفظة اليت قدمها ماركويتز خلصنا اذل أف اغبد الكفء يتمثل يف جزء من اجملموعة اؼبمكنة،
كىو  اذل احملفظة اػبطرة، شكل منحٌت مقعر كعندما افًتضنا امكانية االستثمار يف أصل خاؿ من اؼبخاطر اضافة

، كعلى ما أغفلو ماركويتز، ظهر اغبد الكفء يف صورة أخرل ظبي ابغبد الكفء لتوبُت يف شكل خط مستقيم 
أك بعبارة أخرل مبوذج  ضوء نظرية احملفظة اليت قدمها ماركويتز ِاسُتحدث مبوذج وبدد العالقة بُت العائد كاؼبخاطر،

ليت ينطوم عليها االستثمار، ىو مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية ، كاذل جانب يتم على أساسو تسعَت اؼبخاطر ا
مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية ىناؾ مبوذج تسعَت اؼبراجحة، الذم يعد أكثر عمومية من مبوذج تسعَت األصوؿ 

ىا على العائد ااّل أف كال كال اذباه أتثَت  ،دة للعائد اؼبطلوب على االستثمارإذ ال يوضح العوامل احملد ،ظباليةالرأ
 النموذجُت اؼبشار اليهما يعترباف من مباذج التوازف .
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 الفصل الثاين

الية السوق ادلالية فع  و دراسة نظرية للعالقة بٌن أداء احملفظة   

 
 

كاحدة من أىم ثالث مداخل أك اذباىات فكرية هتتم بدراسة كربليل  تعد نظرية السوؽ اؼبالية الفّعالة،
العوامل احملددة كاؼبؤثرة على قيمة كأسعار األكراؽ اؼبالية اؼبدرجة يف السوؽ اؼبالية كاليت هتتم أيضا بكيفية ربديد قيمة 

يبكن معو  ابإلمكاف توقع أسعار األكراؽ اؼبالية اؼبستقبلية ابلشكل الذمأك سعر الورقة اؼبالية كربديد ما اذا كاف 
كسبثل ىذه االذباىات )مدخل التحليل األساسي، مدخل التحليل الفٍت، نظرية السوؽ  ،ربقيق عوائد غَت عادية

 .131اؼبالية الفّعالة(

( اليت Intrinsic Valueكاستنادا ؼبدخل التحليل األساسي، تستخدـ اؼبعلومات يف اهباد القيمة اغبقيقية ) 
لكن أصحاب اؼبدخل الفٍت يشَتكف أنو من غَت  ،تتطابق مع السعر السوقي يف حالة اؼبعرفة الكاملة للمعلومات

حقيقة أساسية بشكل خاطئ ينجم عنو تقدير خاطئ اجملدم تقدير القيمة اغبقيقية للورقة اؼبالية ألّف تقييم أية 
أيضا، لذلك حىت كاف مت تقدير القيمة اغبقيقية للورقة اؼبالية بشكل صحيح ،كابلنتيجة فإف مدخل التحليل 
األساسي ىو مدخل لتحديد القيمة كليس نظرية مباشرة لألسعار .كمن جانب أخر يشَت الفنيوف أبف قول العرض 

كبدراسة التحركات اؼباضية لألسعار كحجـو التداكؿ  ،اذباىات األسعار داخل السوؽ اؼبالية كالطلب ىي اليت ربدد
 .132فإنو يبكن توقع اذباىاهتا اؼبستقبلية ،اليت انبثقت من تفاعل قول العرض كالطلب

 كربديد معدؿ العائد اؼبطلوب على االستثمارات اؼبختلفة كفقا ،التقييم العادؿ للعائد كاؼبخاطرةيتوقف 
لدرجة اؼبخاطرة اؼبرتبطة هبا على مدل توافر اؼبعلومات كسباثلها ابلنسبة عبميع اؼبستثمرين من حيث سرعة تدفقها 

حيث أهنا  ،شَت اذل أف السوؽ اؼبالية متطورةكالبفاض تكاليف اغبصوؿ عليها كما أف السيولة تعترب ميزة مهمة ت
فوجود خطر السيولة يؤثر سلبا على ادارة احملفظة كعلى العوائد العامل الذم يؤثر على أداء ؿبافظ األكراؽ اؼبالية 

سيخصص ىذا الفصل للدراسة الوصفية التحليلية لفرضية السوؽ اؼبالية الفعالة كعالقتها أبداء  اؼبتوقعة للمحفظة.
اذل توضيح أتثَت احملفظة اؼبالية كذلك من خالؿ ابراز دكر اؼبعلومات كأثرىا على عائد كـباطرة احملفظة مث االنتقاؿ 

 .السيولة على أداء احملفظة
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 ادلخاطرة.و   التقييم العادل للعائد فرضية السوق ادلالية الفع الة و -1.2
من مداخل يف ىذا االذباه، فهي زبتلف  االية السوؽ اؼبالية متميزة كـبتلفة عن ما سبقهجاءت نظرية فعّ 

عن اؼبدخل الفٍت يف أهنا تدرس امكانية التنبؤ ابألسعار اؼبستقبلية بناء على التحركات اؼباضية لألسعار كحجـو 
كزبتلف نظرية  ،غَت فعالة كعند أم مستول ىي كذلكالة أـ التداكؿ، فتقرر النظرية ما اذا كانت السوؽ اؼبالية فعّ 

خبالؼ اؼبدخل األساسي   Theory of pricesالة عن اؼبدخل األساسي ابعتبارىا نظرية لألسعارية الفعّ السوؽ اؼبال
الية السوؽ اؼبالية ابلعالقة بُت القيمة السوقية لألكراؽ . ترتبط فعّ Theory of Value133 الذم يعد نظرية للقيمة

اؼبالية كاؼبعلومات اؼبتاحة كمدل انعكاس تلك اؼبعلومات ابلقيمة السوقية لألكراؽ اؼبالية بشكل اتـ كسريع، كبكلفة 
قيق أك خاصة كما أف ىذه العالقة هبب أف تؤدم اذل رب ،أك عامة ،اترىبيةمنخفضة سواء كانت ىذه اؼبعلومات 

السعر العادؿ للورقة اؼبالية ؿبل التداكؿ. كىو السعر الذم تتساكل عنده القيمة اغبقيقية للورقة اؼبالية مع القيمة 
 .134 السوقية ؽبا

 
 مفهوم فع الية السوق ادلالية- 1.1.2

تعود بداية االىتماـ بفكرة فعالية السوؽ اؼبالية اذل اكتشاؼ ظاىرة اغبركة العشوائية لألسعار يف عاـ 
فلقد أسفرت متابعتو للتغَتات اؼبتتالية لألسعار يف سوؽ السلع  Louis Bachelierعلى يد لويس ابشليو  1900

غبركة تلك األسعار. كقد عّلق على ذلك  دبا يؤكد عدـ كجود مبط ؿبدد ،أهنا تفتقد كجود أم ترابط بينها عن
ابلقوؿ أبف اؼبضاربة يف تلك السوؽ ىي لعبة عادلة حيث ال يبكن للبائع أك اؼبشًتم أف يضمن ربقيق األرابح 
على حساب غَته. بل كأضاؼ أف األسعار اغبالية للعقود اؼبستقبلية يف سوؽ السلع ،تعد يف حقيقة األمر تقديرا 

م سوؼ يسود يف السوؽ اغباضر يف التاريخ احملدد لتنفيذ العقد ،كىذا يعٍت دبفهـو فعالية غَت متحيز للسعر الذ
السوؽ أف األسعار اغبالية للعقود اؼبستقبلية ،تعكس اؼبعلومات اؼبتاحة عن السوؽ يف التاريخ احملدد لتنفيذ العقد 

 .135كابلتارل ليس ىناؾ فرصة لتحقيق أرابح غَت عادية على حساب األخرين
حيث قاـ  ،1930عاـ Alfred Cowls دراسة ألفرد كاكلس  ،Louis Bachelierما دّعم نتائج لويس ابشولييو ك 

ابختبار مدل فعالية مديرك احملافظ كخرباء التحليل الفٍت يف التنبؤ ابلتغَتات السعرية اؼبستقبلية من خالؿ عينة 
احملفظة اليت تتكوف أصوؽبا  خالؿ نتائج الدراسة أفّ كقد كجد من  ،ؿبًتفا يف ؾباؿ االستثمار اؼبارل 16مكونة من 

اؼبالية من نشاط البيع كالشراء العشوائي سبثل أفضل أداء للمحافظ االستثمارية ؿبل الدراسة، كما أشار اذل عدـ 
ٍت جدكل التحليل الفٍت كطريقة للتنبؤ ابألكضاع السعرية اؼبستقبلية ،كاؼبنطق يف ذلك ىو أنو اذا كاف التحليل الف

فهو دليل قاطع على استحالة التنبؤ ابلتغَتات السعرية اؼبستقبلية كىكذا مت ذبريد  1929عاجز عن التنبؤ أبزمة 
                                                             

 .115"،ص.مرجع سابقدمحم علي ابراىيم العامرم، اإلدارة اؼبالية اؼبتقدمة، " - 133
134

 .71-70،ص.ص.2012،،عمافدار اؼبيسرة للنشر كالتوزيع الطبعة األكذل، ،"األسواق ادلالية والنقدية "دريد كامل آؿ شبيب، - 
135

 . 25 .،ص "مرجع سابق"منَت ابراىيم ىندم ،الفكر اغبديث يف االستثمار ، - 
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 Paul Samuelsonبعدىا جاء كال من  .136طريقة التحليل الفٍت من قيمتها العلمية لصاحل مبوذج السَت العشوائي
فاف السوؽ الفّعاؿ ىو ذلك  Famaؽ اؼبالية فحسب كبّينوا شركط ربقيق فعالية السو Eugene Fama  (1970 )ك

كأف أسعار  السوؽ الذم يشتمل على أعداد كبَتة من اؼبتعاملُت الراشدين اقتصاداي كالراغبُت يف تعظيم أرابحهم،
األكراؽ اؼبالية بو تعكس صبيع اؼبعلومات اؼبتاحة اؼبتعلقة ابألحداث اؼباضية كاعبارية كاؼبتوقع حدكثها يف 

فتعريفهما للفعالية أكسع من ذلك التعريف اؼبقدـ من طرؼ  (Grossman et Stiglitz, 1980أّما ) .137لاؼبستقب
Fama  ،اذا كاف الربح الناتج عن االدارة الفعالة )النشطة( للمحفظة  كىو كالتارل :"تكوف السوؽ اؼبالية فّعالة

 .138 يعّوض ابلضبط تكلفة ىذه االدارة "
ىي سوؽ تتصف ابستجابة سريعة للمعلومات  ،الةنستنتج أف السوؽ اؼبالية الفعّ من خالؿ ما سبق ذكره 

ومات، كما اعبديدة اليت وبصل عليها أطراؼ السوؽ فبا يؤدم اذل ربديد القرارات االستثمارية بناء على ىذه اؼبعل
يتصف اؼبتعاملُت فيها  ،كعوائدىا كفقا لقول العرض كالطلبتتحدد فيها أسعار األصوؿ  ،أهنا  تتسم ابلتنافسية

 ابلرشادة مع افًتاض سباثل اؼبعلومات اؼبتاحة لدل صبيع اؼبستثمرين.

 
 شروط فعالية السوق ادلالية -1.1.1.2

 : 139 شركط كىي كاآليت 5الية السوؽ اؼبالية اذل مت تقسيم شركط فعّ 
كمن مث فإهنم يسعوف اذل تعظيم  ،كأهنم يتصفوف ابلرشد كالعقالنية ،أف يكوف ىناؾ عدد كبَت من اؼبستثمرين -أ

 األرابح اليت وبصلوف عليها لقاء تعاملهم يف السوؽ،
 عدـ كجود أية قيود على التعامل سواء على اؼبنشئات اؼبصدرة لألسهم أك على اؼبستثمرين، -ب
 أف صبيع اؼبعلومات اؼبتاحة تكوف متوفرة ؾباان كيف الوقت احملدد عبميع اؼبستثمرين، -ج
 ألم متعامل يف السوؽ أف وبقق أرابحا غَت العادية،ال يبكن  -د
 اؼبتعاملُت. كجود عدد كبَت من اؼبستثمرين ك -ق
 

 مستوايت فعالية السوق ادلالية -2.1.1.2
بتحليل حركة أسعار االسهم اؼبستخدمة يف حساب متوسط )داكجونز(، حيث راقب  1965قاـ فاما عاـ 
األسهم استنتج من خالؿ دراستو أّف اؼبعلومات اعبديدة حوؿ  سنوات، 5سهم( خالؿ  30اغبركة اليومية ألسعار )

 ك اليت تصل اؼبستثمر ك بشكل مفاجئ قادرة أف تغَت من نظرة اؼبستثمر اؼبستقبلية ىذا من جهة ك من جهة أخرل 
                                                             

136
 .76ص ،" مرجع سابق،" مزاىدية ، رفيق - 

137
 . 81-80ص. ،صمرجع سابق" "لطرش ظبَتة، - 

138 - Noel Amenc , Véronique le sourd, Portfolio theory and performance analysis, "Op.cit ",p.12. 
139

 االقتصاديةؾبلة الغرم للعلـو  ،"التحليل االقتصادي لكفاءة االسواق ادلالية دليل جترييب لبعض االسواق العربية "،، حسن شاكر الشمرمالغاليبعبد اغبسُت جليل  - 
 .03 .ص ، 2015،دارية العدد الثاين ك الثالثوفك اال 
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لألسهم توصل اذل أف اؼبعلومة اليت تصل اذل اؼبستثمر مستقلة عن غَتىا من انحية الزمن ك ابلتارل فالقيمة السوقية 
نزكال كفقا لنوع اؼبعلومة اليت ترد اذل السوؽ . كمن ىنا قاـ فاما بتقسيم فعالية ك زبضع اذل التقلب العشوائي صعودا 

  : السوؽ اذل ثالثة مستوايت
 

 ( Weak Form Efficient)ادلالية عند ادلستوى الضعيف  سوقفعالية ال -أ

تكوف السوؽ اؼبالية ذات فعالية عند اؼبستول الضعيف ، عندما تعكس فيها أسعار االسهم ك السندات  
بكل بساطة ك ألنو  ،كافة اؼبعلومات التارىبية ك اليت ال يبكن استعماؽبا من قبل اؼبستثمرين لتحقيق أرابح غَت عادية

اؼبعلومات أصبحت معركفة لدل اعبميع ك ىي موجودة مسبقا يف االسواؽ اؼبالية . كىذا يعٍت أف ؿباكلة التنبؤ ىذه 
بسعر الورقة اؼبالية على اؼبدل القصَت ابالعتماد على اؼبعلومات اؼبتاحة عن األسعار اؼباضية ىو أمر عدًن اعبدكل 

 ستقبل غالبا ما ربدث بشكل مستقل عن التغَتات اؼباضية .كاغبجة يف ذلك أف التغَتات السعرية اؼبتتالية يف اؼب

عد فاما كيُ  ،الرتباط كاختبار األمباط الطارئةمت استخداـ سالسل ا ،كالختبار فرضية الصيغة الضعيفة
(Fama)   من بُت الباحثُت األكائل الذين كضفو تقنية االرتباط التسلسلي لوصف التغَتات السعرية لثالثُت سهما

مكونة لعينة مؤشر داكجونز من خالؿ دراسة معامل االرتباط لسلسلة العوائد اؼبتتالية لفًتة من يـو اذل عشرة أايـ 
فبا يعٍت صحة فرضية  ،تباط مع التغَتات السابقةرىا ابر كقد توصل اذل أف نسبة ضئيلة جدا من األسهم تغَت سع

 .140الصيغة الضعيفة للكفاءة كاغبركة العشوائية لألسعار 

 
  ( Semi Strong Form Efficient )فعالية السوق ادلالية عند ادلستوى شبو القوي  -ب

ت السابقة اؼبعلوماعندما يتضمن السعر صبيع  ،ات فعالية عند اؼبستول شبو القومتكوف السوؽ اؼبالية ذ
دبعٌت أنو دبجرد االعالف عن  ،اؼبمكن ربقيق مكاسب تتجاكز السوؽعندىا يكوف من غَت ك  ،)التارىبية ( كالعامة

اؼبعلومات تصبح عامة يبكن استخدامها من قبل اعبميع يف حدكد عدـ استغالؽبا الخًتاؽ السوؽ من خالؿ 
من بينها دراسة  كقد مت اختبار فرضية الصيغة متوسطة القوة بواسطة ؾبموعة من األساليب، .141التحليل األساسي

 كتوزيعات األرابح  ،لبعض اؼبعلومات اؼبالية اؼبنشورةاغبدث كاليت تتضمن دراسة سرعة استجابة األسعار 
. كتبعا ؽبذه 142النقود  كالتغَتات يف عرض ،ف عن انتهاج سياسة ؿباسبية جديدةك االصدارات اعبديدة ،كاالعال

فاذا ابتعدت العوائد اؼبتوقعة عن العوائد اغبقيقية  ،ة اؼبالية حوؿ اتريخ اعالف اغبدثالتقنية يتم دراسة سلوؾ الورق
 فإف متوسط البواقي ،يتأثر سعر الورقة اؼبالية ابغبدثاذا دل أّما نقوؿ أف سلوؾ الورقة اؼبالية قد أتثر ابغبدث الواقع. 

                                                             
140

 .94ص.  ،"مرجع سابق" مزاىدية ، رفيق - 
141 -Pascal Alphonse ,Gérard Desmuliers , Pascal Grandin ,Michel Levasseur,"Gestion de portefeuille et 
Marchés Financiers",pearson education France,Paris ,2010,p118. 

 .95ص. مرجع سابق، رفيق مزاىدية، - 142
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(la moyenne des résidus تكوف قيمتو )الطبيعية  ا اذا كانت العوائد غَتأمّ  ،معدكمة كذبمعو لعدة فًتات معدكما
)البواقي ( موجبة فإف متوسط البواقي تكوف قيمتو أيضا موجبة كذبمعو لعدة فًتات ىبتلف عن الصفر ،يف ىذه 

 .143 ؼبدركسةاغبالة نقوؿ أف السوؽ فّعالة تبعا لذلك النوع من اؼبعلومات ا

 اذ أثبتت بعضها )فاما، فيشر، جنسن( لقد اختلفت نتائج الدراسات حوؿ فرضية الصيغة متوسطة القوة،
بينما   ،ثابة أتييد للصيغة متوسطة القوةكتعترب ىذه النتيجة دب ،األسهم بسرعة للمعلومات اؼبالية استجابة أسعار

األسعار ال تعكس بسرعة اتمة كافة اؼبعلومات اؼبتاحة أّف  Bernard & Tomas (1993)) كشفت دراسات أخرل
ا يعطي فرصة لبعض فبّ  ،ها على سعر الورقة اؼباليةحيث يبضي كقت طويل ما بُت كصوؿ اؼبعلومات كانعكاس

 .144اؼبستثمرين لتحليل كدراسة ىذه اؼبعلومات كمن مث ربقيق األرابح غَت العادية 
 
   (Strong  Form Efficient)فعالية السوق عند ادلستوى القوي -ج

سواء كانت تلك  ،متوفرةتعٍت الصيغة القوية للكفاءة أف سعر السهم لفًتة زمنية معينة يعكس كل معلومة 
الشركة اؼبصدرة لألكراؽ اؼبالية أك إدارة اؼبعلومة عامة متاحة للمستثمرين أك خاصة بفئة معينة كأعضاء ؾبلس 

مات اػباصة اؼبتاحة كاؼبعلو  ،ؼبعلومات العامة اؼبتاحة للجمهورمن ذلك فإف ا ك اغبوافظ اؼبالية . كانطالقامسَتّ 
، تكوف قد انعكست فعال يف سعر السهم ،كبذلك لن يتمكن أم مستثمر حىت لو امتلك خربة لبعض األفراد

كذلك ألف  ككفاءة عالية يف التحليل كالتنبؤ ابألسعار أف وبقق عوائد غَت عادية على حساب اؼبستثمرين األخرين،
األسعار قد استوعبت تلك اؼبعلومات مسبقا كعكستها بسرعة ،كابلتارل فإف فرض الصيغة القوية يعرّب عن أقصى 

 .145 درجات الكفاءة ،ذلك أف سعر السهم يعكس كل معلومة يبكن معرفتها
كلقد  كصناديق االستثمار،كلقد مت اختبار صحة ىذه الفرضية بقياس العائد الذم ربققو فئة معينة من اؼبستثمرين  

من خالؿ تطبيقو لنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية يف ربليل أداء صناديق االستثمار يف البورصات   Jensenتوصل
عن مستول خط سوؽ  %1متوسط العائد الصايف للمستثمرين يف تلك الصناديق عادة ما يقل بنحو  أفّ  ،اؼبتطورة

دكل ملكية ىذه الصناديق للمعلومات اػباصة كعجزىا عن ربقيق عوائد غَت كىي داللة عن عدـ ج ،الورقة اؼبالية
كما كشفت أغلب الدراسات .عادية تفوؽ متوسط العوائد للمستثمر العادم الذم يكوف ؿبفظتو بطريقة عشوائية 

وبوزىا  اليت استخدمت طريقة البواقي عن كجود دالئل قوية عن بطء األسعار يف عكس اؼبعلومات اػباصة اليت 
كرئيس كأعضاء ؾبلس االدارة ،ابإلضافة اذل امكانية ربقيقهم للعوائد غَت العادية نتيجة   ،كبار العاملُت ابلشركة

 لتعاملهم ابلبيع كالشراء لألكراؽ اؼبالية لشركاهتم من خالؿ توظيفهم للمعلومات اػباصة .

                                                             
143 -Jean –Laurent Viviani ,"Op.cit ", pp.245-246. 
144

 "- Ibid ",p.248. 
 .151 .ص،" مرجع سابق "لطرش ظبَتة، -145



 دراسة نظرية للعالقة بٌن أداء احملفظة وفرضية السوق ادلالية الفعالة                                                                      الثاينالفصل 

81 
 

كذلك نظرا  ،الضعف أكثر منو اذل القوةيل اذل فبا سبق، يبدك أف أتييد فرضية الصيغة القوية للكفاءة يب
اذل امكانية استعماؿ اؼبعلومات من قبل فئة من اؼبتعاملُت الداخليُت كأعضاء ؾبلس االدارة على كبو يؤىلهم 

 .146لتحقيق أرابح غَت عادية على حساب اؼبستثمرين األخرين 
 

 العالقة بٌن ادلستوايت الثالثة لفعالية السوق ادلالية 3.1.1.2- 

د أف تكوف فّعالة حىت تكوف السوؽ اؼبالية فّعالة بشكل شبو قوم الب ،( Franis,1983ا لفرانسيس )كفق
عند اؼبستويُت فالبد أف تكوف فّعالة  ،ف السوؽ اؼبالية فّعالة بشكل قومكذلك لكي تكو  ،بشكل ضعيف أكال

فإف ىذا يعٍت عدـ فعاليتها عند ا اذا دل تكن السوؽ اؼبالية فّعالة عند أم مستول أمّ  ،الضعيف كشبو القوم
كيضيف أيضا اذل أّف شكل منحٌت الفعالية عند كل مستول وبدده التباين بُت  ،اؼبستوايت األقول )اليت تليها(

فإذا كاف التباين بُت القيمة اغبقيقية كبُت السعر يف السوؽ اؼبالية الفّعالة  ،قة اؼبالية كبُت قيمتها اغبقيقيةسعر الور 
كيف الوقت الذم  ،ؼبستول شبو القوم فاف ذلك يؤدم اذل ظهور منحٌت الفعالية يف شكلو اؼبتقطعصغَتا عند ا

يكوف فيو التباين بُت السعر كالقيمة اغبقيقية للورقة اؼبالية مساكاي للصفر فاف السوؽ اؼبالية تكوف فّعالة بشكل قوم 
اؼبالية يساكم قيمتها اغبقيقية يف أم كقت كاف أسعار السوؽ ىي يف توازف مستمر، كابلتارل فاف سعر الورقة 

كأيخذ منحٌت الفعالية حينئذ شكل اػبط اؼبستقيم أما يف ظل السوؽ الفعالة بشكل ضعيف فاف اؼبنحٌت أيخذ 
. كابلتارل فإف 147شكل اؼبنحٌت اؼبتصل كعنده يكوف التباين بُت القيمة اغبقيقية كبُت السعر يف السوؽ اؼبالية كبَتا

معلومات  ،مات كىي معلومات الكفاءة الضعيفةىو اال انعكاس للمجاميع الثالثة من اؼبعلو سعر السهم ما 
الكفاءة شبو القوية، كمعلومات الكفاءة القوية. كعليو فإذا كاف السوؽ كفؤ بشكل شبو قوم ،فالبد أف يكوف  

حلة الكفاءة كفؤ ابلشكل الضعيف أكال، ككذلك لكي يكوف كفؤ ابلشكل القوم البد أف يبر السوؽ دبر 
 .148الضعيفة

 ادلالية  أنواع فع الية السوق 4.1.1.2-
النوع الثاين فعالية  ،األكؿ يتمثل يف فعالية اؼبعلوماتالنوع  ،أربع أنواع للفعالية 1958اقًتح توبُت عاـ 

 : 149التسعَت، النوع الثالث فعالية التشغيل كالنوع الرابع كاألخَت ىو فعالية التأمُت الكلي
 الية ادلعلوماتية الفع   –أ

فهي سبثل احملرؾ األساسي لتوجيو  ،لة لنجاح كتطور األسواؽ اؼباليةتعد اؼبعلومات من أىم األركاف الفعاّ 
اؼبدخرات كبو الفرص االستثمارية كربقيق التخصيص الكفؤ للموارد .كىناؾ عدة تعاريف حوؿ مفهـو اؼبعلومات 

                                                             
146

 . 96ص ،"مرجع سابق" رفيق مزاىدية ، - 
 .128،ص."مرجع سابق" ، االدارة اؼبالية اؼبتقدمة ، دمحم علي ابراىيم العامرم - 147
 .49،ص."مرجع سابق" أرشد فؤاد التميمي، - 148

149
 - Jean –Laurent Viviani , "Op.cit  ",p.229 
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"فاؼبعلومات عبارة عن بياانت تنظم بشكل يعطي ؽبا معٌت كقيمة ( Tawlam,2001على سبيل اؼبثاؿ حسب )
كيكوف السوؽ  .الذم يقـو بدكره بتفسَتىا كربديد مضامينها من أجل استخدامها يف صياغة القرارات " دللمستفي

عامل هبا يف اؼبارل فّعاؿ عند ىذا اؼبستول اذا كانت صبيع اؼبعلومات اؼبتوفرة كاؼبالئمة لتقييم األصوؿ اؼبالية اؼبت
السوؽ منعكسة يف األسعار كيف اللحظة ذاهتا اليت تصل فيها سواء كانت ىذه اؼبعلومات متعلقة ابؼباضي أك 
معلومات حاضرة أك تعلقت بتوقعات األحداث يف اؼبستقبل كابلتارل فإف سعر األصل اؼبارل يف أم غبظة ىو تقدير 

ن ربقيق أية أرابح غَت عادية من كراء استغاللو ألية عادؿ لقيمتو اغبقيقية كىذا ما ال يسمح ألم شخص م
كما تتعدد مصادر اؼبعلومات فمنها التقارير اليت تنشرىا الشركات عن نشاط الشركة التقارير اليت . 150معلومة

تنشرىا شركات السمسرة عن األكراؽ اؼبالية، اؼبعلومات مدفوعة الثمن اليت تظهر يف شكل خدمات االرشاد 
 ...اخل.االستثمارم .

تتوقف فعالية سوؽ األكراؽ اؼبالية على فعالية نظاـ اؼبعلومات، أم مدل توفر اؼبعلومات كالبياانت 
كتؤدم  ،كالبفاض تكاليف اغبصوؿ عليها ،رية اؼبختلفة من حيث سرعة تدفقهااؼبناسبة عن الفرص االستثما

اذ تساعد اؼبستثمرين على ازباذ قرارات شراء كبيع األكراؽ اؼبالية  ،اؼبعلومات دكرا ىاما يف سوؽ األكراؽ اؼبالية
اؼبختلفة .كما تساعد اؼبتعاملُت يف السوؽ على ربديد معدؿ العائد اؼبطلوب على االستثمارات اؼبختلفة كفقا 

ة السوؽ تظهر اذف يبكن القوؿ أف ىناؾ عالقة قويّة تربط اؼبعلومات دبفهـو فعالي. 151لدرجة اؼبخاطرة اؼبرتبطة هبا
الية أتخذ اؼبعلومات يف ؾباؿ األكراؽ اؼب ،فعلى سبيل اؼبثاؿ ،ساىم بشكل فّعاؿ يف فعالية السوؽيف أف اؼبعلومات ت

اذ أنو يف ظل غياب ىذه اؼبعلومات أك عدـ توفرىا ابلشكل اؼبطلوب يتحوؿ سوؽ األكراؽ اؼبالية من  ،دكرا ابرزا
 .152كالصدفةمباراة عادلة اذل لعبة وبكمها اغبظ 

                                                             
 21-20،  جامعة سطيف ،اعبزائر،اؼبلتقى الدكرل حوؿ األزمة اؼبالية كاالقتصادية الدكلية كاغبوكمة العاؼبية "التقييم العادل دلخاطر األصول الرأمسالية " حشايشي سليمة ، - 150

 . 08.،ص2009أكتوبر،
151

 .107،ص . "مرجع سابق،" بن عمر بن حاسُت - 
152

،ؾبلة أداء :دراسة حالة بورصة السعودية ،عمان ،تونس وادلغرب "األسواق ادلالية يف الدول النامية  كفاءة"  دمحم بن بوزايف ،بن اعمر بن حسُت ،غبسُت جديدين ، - 
 .255 – 254،ص ص .2013 ،02اؼبؤسسات اعبزائرية ،العدد 
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 الية التسعًن فع   –ب
كيقصد هبا أف اؼبعلومات اعبديدة تصل للمتعاملُت  ،لتسعَت للسوؽ ابلفعالية اػبارجيةالية اكيطلق على فعّ 

ا هبعل أسعار األسهم مرآة تعكس كافة اؼبعلومات اؼبتاحة ،ليس ىذا ،فبّ بسرعة )أم دكف فاصل زمٍت ( يف السوؽ
كىذا يعٍت أف  ،سبيل اغبصوؿ عليها تكاليف ابىظة فقط بل أف اؼبعلومات تصل اذل اؼبتعاملُت دكف أف يتكبدكا يف

الية قائم فضال عن ذلك ينبغي أف يكوف تسعَت الورقة اؼب ،للجميع للحصوؿ على تلك اؼبعلوماتالفرصة متاحة 
كابلتارل فاف أسعار السوؽ اؼبالية الفعالة يف اػبارج ىي  ،ؼبعلومات كليس على أساس االشاعاتعلى أساس ا

كهبذا يصبح  ،التقدير األمثل لقيمتها اغبقيقيةاألسعار اليت سبثل يف أم كقت القيمة اغبقيقية )العادلة ( للسهم أك 
اال أنو يصعب  ،يهم الفرصة نفسها لتحقيق األرابحفاعبميع لد ،ة عادلةسوؽ دبثابة مباراة أك لعبالتعامل يف ذلك ال

 .153 على أم منهم أف وبقق أرابحا غَت عادية على حساب األخرين
 
 الية التشغيلفع   -ج

ابلفعالية الداخلية قدرة السوؽ على خلق التوازف بُت العرض كالطلب دكف أك يقصد بفعالية التشغيل 
كغالبا ما تقاس الفعالية التشغيلية .154 لتكاليف مرتفعة كدكف ربقيق التجار ألرابح غَت عاديةربمل أطراؼ السوؽ 

كلكي  ،السعرين زادت الفعالية التشغيليةدبعٌت أنو كلما قل الفارؽ بُت  ،الفرؽ بُت سعر البيع كسعر الشراءدبدل 
 : 155تكوف األسواؽ اؼبالية ذات فعالية تشغيلية يقتضي ما يلي 

ؽبم كدبا وبقق  ،ستثمرين ابغبد األدىن من التكلفةالوسطاء اؼباليُت إبيصاؿ األمواؿ من اؼبدخرين اذل اؼبقياـ  -أ
 كابلتارل فإنو هبب أف تكوف األكراؽ اؼبالية صبيعها قابلة للتسويق يشكل مباشر، ،العائد العادؿ مقابل خدماهتم

لتنافس يدفع دبعدالت العمولة كاؽبوامش ابذباه البد من التنافس بُت صناع السوؽ كبُت السماسرة كىذا ا -ب
أف فعالية  ،كيتضح من مفهـو فعالية التشغيل فبا يزيد من فعالية السوؽ اؼبالية التشغيلية، ،االلبفاض اؼبستمر

ت بشكل كامل فلكي تعكس األسعار السوقية للورقة اؼبالية اؼبعلوما ،التسعَت تعتمد بشكل كبَت على ىذه الفعالية
كابلشكل الذم يسوغ اعبهد اؼببذكؿ  ،تنفيذ الصفقة عند حدكدىا الدنيا فإنو البد أف تكوف كلفة ،كسريع

كبغض النظر عن حجم التأثَت الذم ربدثو تلك اؼبعلومة يف سعر الورقة  ،ؿ على اؼبعلومة اعبديدة كربليلهاللحصو 
 اؼبالية .

 
 
 
 

                                                             
153

 .04."،صمرجع سابق "، حسن شاكر الشمرم ،الغاليب عبد اغبسُت جليل  - 
 .251 .ص ،"سابقمرجع "  دمحم بن بوزايف ،بن اعمر بن حسُت ،غبسُت جديدين ، - 154
155

    .05 -04.،ص صمرجع وموضوع نفسهما "،" ، حسن شاكر الشمرمالغاليب عبد اغبسُت جليل  - 
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 الفعالية الكاملة  -د

فعالية التسعَت كفعالية التشغيل كاليت من  ،ثالثة السابقة ،فعالية اؼبعلوماتالكاليت تعٍت سبتع السوؽ ابألنواع 
 : 156 شركطها ما يلي

كيف ظل ىذا الشرط تكوف  أّف اؼبعلومات عن السوؽ متاحة للجميع يف ذات اللحظة كبدكف تكاليف، -1
 توقعات كافة اؼبستثمرين متماثلة نظرا لتماثل اؼبعلومات اؼبتاحة لكل منهم،

أنو ال يوجد أم قيود على التعامل فال توجد تكاليف للمعامالت أك ضرائب أك غَت ذلك من التكاليف، كما  -2
 يبكن للمستثمر أف يشًتم كيبيع أم كمية من سهم شركة ما بكل يسر كسهولة،

أسعار كمن مث فإف تصرفات أم منهم ال وبتمل أف أتثر أتثَتا ملموسا على  ىناؾ عدد كبَت من اؼبستثمرين، -3
 كىذا يعٍت أف كل مستثمر يقبل األسعار اؼبعلنة على أهنا قضية مسلم هبا، األسهم،

أّف اؼبستثمرين يتصفوف ابلرشد ،كمن مث فإهنم يسعوف اذل تعظيم اؼبنفعة اليت وبصلوف عليها من كراء استغالؿ  -4
 ثركاهتم .

 
 نظرايت فع الية السوق ادلالية - 5.1.1.2

 سلوؾ السالسل الزمنية لألسعار يبكن اهبازىا يف التارل:ىناؾ ثالث نظرايت يف 
 The Random Walk Modelنظرية السًن العشوائي  -أ

( أكؿ من استخدـ مبوذج السَت العشوائي يف دراستو ألسعار االسهم العادية من (kindall 1953يعترب 
تتقلب بشكل األسعار اهباد مباذج متكررة لتلك االسعار يف اؼبدد الزمنية اؼبختلفة ، ككانت نتائج دراستو أّف أجل 

عشوائي ال يبكن من خالؽبا التنبأ بسعر معُّت. ك كانت فرضيتو تقـو على أساس أّف اؼبعلومات اعبديدة ترد اذل 
ار االكراؽ اؼبالية ، أم أّف سعر الورقة اؼبالية األين السوؽ بشكل عشوائي تتسبب إبحداث تغَتات عشوائية يف أسع

 : 157حسب الصيغة التالية نسبة اػبطأ ك الذم يكوف عشوائيا مضافا اليواألمس يكوف مساكاي لسعر 
                                 

 
 حيث:

 
   :سعر الورقة اؼبالية للفًتة     

     :سعر الورقة اؼبالية للفًتة       
 : اؼبتغَت العشوائي.  

                                                             
 .10 .،ص"مرجع سابق " ابراىيم ىندم ،الفكر اغبديث يف االستثمار ،منَت  - 156
 . 06 - 05 ص. ص،" مرجع سابق "، حسن شاكر الشمرم ،الغاليب عبد اغبسُت جليل  - 157
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فبا سبق يبكن القوؿ أّف أم معلومات يبكن استخدامها للتنبؤ أبداء االسهم هبب أف تنعكس يف أسعار 
االسهم، فإذا كانت ىناؾ معلومات تشَت اذل أّف السهم يف السوؽ اؼبالية ذك قيمة أقل من قيمتو اغبقيقية البد أف 

ألف اقتناءه يبثل فرصة لتحقيق الربح كمن ىنا يرتفع سعر السهم اذل اؼبستول يكوف ىناؾ إقباؿ على ىذا السهم 
العادؿ استجابة ؼبعلومات جديدة غَت متوقعة من قبل .كىذا ىو جوىر فرضة فعالية السوؽ اؼبالية القائلة أبف سعر 

 . 158السهم يعكس يف أم غبظة صبيع اؼبعلومات اؼبتاحة
خاصة من مبوذج اللعبة العادلة، حيث يبُّت أّف االسعار اغبالية لألكراؽ يبثل مبوذج السَت العشوائي حالة 

اؼبالية تعكس بشكل كامل اؼبعلومات اؼبتاحة على افًتاض أفّ  تغَتات السعر اؼبتعاقبة مستقلة ك موزعة توزيعا 
يمة اغبقيقية متماثال عرب الزمن كاالستقاللية يف األسعار تعٍت أف األسعار يف أم مدة زمنية سوؼ تعكس الق

للسهم كىنا يبكننا اإلشارة بوضوح اذل طبيعة الًتابط بُت مفهومي السَت العشوائي يف فعالية السوؽ كمضموف 
اؼبتمثل يف استحالة امكانية التنبؤ بسعر السهم اعتمادا على اؼبعلومات اؼبتاحة عن  ،الشكل الضعيف للفعالية

َتات السعرية اؼبتتالية مستقلة عن بعضها البعض كال يوجد أم اذ أف التغ ،األسعار كحجـو التداكؿ يف اؼباضي
 : 160كيبكن التعبَت عن ذلك على النحو التارل. 159ترابط بينهما

 (         )   (      ) 
 

 Fair Game Model العائد ادلتوقع أو اللعبة العادلة   نظرية- ب
لقد مت تطوير النموذج العاـ أك اللعبة العادلة للعوائد اؼبتوقعة يف األسواؽ اؼبالية الفّعالة من قبل 

Samuelson ك1965 يف عاـMandelbrot يعتمد السعر اؼبتوقع للورقة اؼبالية  ككفقا ؽبذا النموذج، ،1966 يف عاـ
يتغَت السعر إما ارتفاعا أك  ،T+1ك  Tعلى اؼبعلومات اؼبتاحة يف غبظة ما .كنتيجة لتدفق اؼبعلومات بُت اللحظتُت 

ك الذم يعكس أتثَت اؼبعلومات  (    )البفاضا حسب طبيعة اؼبعلومات الواردة حبيث يصل اذل اؼبستول 
 : 161حسب اؼبعادلة التالية T+1يف اللحظة   j السعر اؼبتوقع للورقة اؼباليةكيبكن صياغة  ،اعبديدة

 (         )      [    (         ) ] 
 حيث:

اذل منظومة اؼبعلومات اؼبتاحة    ( ،كيرمز T+1)يف اللحظة  jالسعر اؼبتوقع للورقة اؼبالية  يبثل(         )  :
  T ( كالواردة يف اللحظةT+1عن الورقة اؼبالية للفًتة )

  tعند اللحظة  jسعر الورقة اؼبالية :    

                                                             
158 -Bodie ,Kane,Marcus, "Op.cit", 2013,p.235. 

 . 133 .ص ، مرجع سابق""االدارة اؼبالية اؼبتقدمة ،دمحم علي ابراىيم العامرم ، - 159
160 -Eugene F.Fama, Efficient Capital Markets, "Op.Cit  " ,p.387. 
161 -Philippe Gillet, "L’efficience des marchés Financiers  " ,edition economica,Paris,1999,p.11. 
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ككما يتصف كصوؿ اؼبعلومات ابغبركة العشوائية فبا هبعل  .   مردكدية الورقة اؼبالية عند اللحظة       : 
يف  (         )ينحرؼ عن السعر الفعلي (T+1)عند النقطة الزمنية  (      ) السعر الذم يتوقعو اؼبستثمر 

كيؤدم ذلك اذل صياغة خطأ التنبؤ على أنو الفرؽ بُت سعر تداكؿ الورقة اؼبالية يف الفًتة الزمنية  (T+1) الفًتة ذاهتا
(T+1) :كالسعر اؼبتوقع يف تلك الفًتة كما توضحو اؼبعادلة التالية 

                (         ) 
 حيث:

.حد اػبطأ العشوائي:         
 .(T+1) سعر تداكؿ الورقة اؼبالية الفعلي عند النقطة الزمنية:         

 .(T) كالذم صاغو اؼبستثمر عند النقطة (T+1) السعر اؼبتوقع لتداكؿ الورقة اؼبالية عند النقطة الزمنية : (      )  

العوائد الفعلية اؼبتحققة للورقة اؼبالية تساكم العوائد  كابلتارل فإف النموذج العاـ للكفاءة، ينص على أف
كعليو فإف العوائد غَت العادية هبب أف  ،عليها ابستخداـ مبوذج العوائد اؼبتوقعة اؼبختار اؼبتوقعة اليت مت اغبصوؿ

فلكي بعبارة أخرل  ،يتحقق االنعكاس الكفء للمعلومات بعد اتريخ اإلعالف عن اؼبعلومات حىت )صفر(تساكم 
ال بد أف تكوف القيمة اؼبتوقعة ػبطأ T  يتحقق التعادؿ للعوائد اؼبتوقعة مع العوائد الفعلية للورقة اؼبالية عند اللحظة

معدكمة. كاليت عندىا يتساكل السعرين الفعلي كاؼبتوقع للورقة اؼبالية كما يعكس السعر الفعلي           التنبؤ)
 .162عن الورقة اؼباليةسباما كافة اؼبعلومات اؼبتاحة 

 
  Sub Martingale Model  نظرية اللعبة العادلة لألسعار -ج

يفًتض أبنو عبميع   Sub Martingaleأّف النموذج اػباص للكفاءة كىو مبوذج  1970 عاـFama أشار 
اغبالية كما  (    )( اؼبتوقعة ىي أكرب أك تساكم قيمة       فإف قيمة ) (  )كعبميع ؾباميع اؼبعلومات  (t)القيم 

 : 163تبينو الصيغة اآلتية
 (         )        (         )     

 
ىي ليست سالبة  (  )العوائد اؼبتوقعة كاحملددة ابالعتماد على ؾبموعة اؼبعلومات  يشَت النموذج اذل أفّ 

( لن يكوف إبمكاهنا ربقيق عوائد   كىذا يدؿ على أف أية قاعدة تداكؿ مبنية فقط على ؾبموعة اؼبعلومات )

                                                             
162

 - Jean –Laurent Viviani , "Op.cit  ",p.232. 
163

 - Eugene F.Fama, "Efficient Capital Markets :A review of theory and empirical work  " ,in journal of 
finance ,volume 25,1970,p.386 
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متوقعة أكرب من العوائد اؼبتوقع ربقيقها من اسًتاتيجية الشراء كاالحتفاظ ابلورقة اؼبالية . كاذا ربقق شرط 
( سوؼ تساكم )صفر( كىذا ما (         ) ) ( ،فإف قيمة    ) اؼبتوقعة مع قيمة (      تساكم قيمة )

كالذم يؤكد أبف  ،Martingaleيوضحو اعبزء الثاين من اؼبعادلة ككفقا لذلك نقوؿ أف سعر الورقة اؼبالية يتبع مبوذج 
 Martingaleكابلتارل فاف مبوذج ىو  ،صوما ابلنمو اؼبتوقع طويل األجلسعر اليـو ىو التقدير العادؿ لسعر الغد ـب

دبعٌت اذا كانت األسعار تتبع مبوذج   ،164أيضا لعبة عادلة تنص على أف سعر الغد من اؼبتوقع أف يساكم سعر اليـو
حتما اتباع العوائد لقانوف اللعبة العادلة ،غَت أف العكس ليس صحيحا ابلضركرة كيفهم من  Martingaleفيعٍت 

أمشل من مبوذج اللعبة العادلة ألنو قد تكوف األسعار لعبة عادلة جبانب كجود امكانية  Martingaleذلك أف مبوذج 
ربقيق اؼبستثمرين لعوائد اضافية. كما يؤدم اذل بركز حاالت التسعَت اػباطئ لبعض األكراؽ اؼبالية ىو كجود 

اؼبعلومات اؼبتاحة اذل أف تكوف أكرب  معلومات خاصة مسربة لفئة من اؼبستثمرين تدفع ابلقيمة اؼبتوقعة كاؼببنية على
من السعر الفعلي الذم تعكسو منظومة اؼبعلومات اؼبتاحة أما السبب الثاين فَتجع اذل أف األسعار قد تعكس سباما 

فوجود ىذين السببُت يدفع اؼبستثمرين اؼبتمتعُت ابلرشادة االقتصادية اذل ؿباكلة  ،ءاؼبعلومات اؼبتاحة كلكن ببطي
فبا يدفع األسعار الفعلية لتتعادؿ مع قيمتها األساسية  ،غبالتُت للحصوؿ على عوائد اضافيةتُت ااستغالؿ ىا

 .165كيتحقق ابلتارل شرط اللعبة العادلة
 

 الفرضيات ادلشرتكة بٌن فعالية السوق ومنوذج تسعًن األصول الرأمسالية  6.1.1.2-
تسمح للعائد اؼبتوقع لنموذج اللعبة العادلة يكوف إّف مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية يقدـ الفكرة اليت 

 : 166 (كلعبة عادلة سيكوف لدينا CAPM) مشركطا دبقياس اؼبخاطرة اؼبناسب كاذا سبت كتابة
ε         

   

    
  

 

 (
   

    
)      [ (

   

    
)     ]      

 
 (ε  )    

 حيث:
:  (

   

    
.   بوجود توقع ؼبخاطرهتا النظامية  tخالؿ الفًتة الزمنية  jؼبعدؿ اؼبتوقع للعائد على اؼبوجودات ا(

                                                             
. 136 .،ص"مرجع سابق "االدارة اؼبالية اؼبتقدمة ، دمحم علي ابراىيم العامرم ،  - 164  

165
 . 85 .ص ،"مرجع سابق" ، رفيق مزاىدية - 

 .196.،ص "مرجع سابق " االستثمار ،دمحم علي ابراىيم العامرم ،ادارة ؿبافظ  - 166
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 .tالعائد اػبارل من اؼبخاطرة خالؿ الفًتة الزمنية  معدؿ     :
 للفًتة الزمنية األخَتة.اؼبستندة على ىيكل اؼبعلومات  j النظامية اؼبتوقعة للورقة اؼبالية اؼبخاطرة       :

:  (
   

    
 .    العائد اؼبتوقع يف السوؽ ،بوجود توقع ؼبخاطرهتا النظامية  معدؿ(

 
( يعد طبقا للنظرية اؼبقياس CAPM) 01إّف مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية الذم يوضحو بيانيا الشكل 

عَت اذا كاف مبوذج تس ،اؼبالية ذات اؼبخاطرة النظامية لذلكالوحيد اؼبناسب لتقييم العائد اؼبتوقع عبميع األكراؽ 
فإف العائد اؼبتوقع لكل اؼبوجودات هبب أف يقع  ،كاذا كانت األسواؽ اؼبالية فعالة ،اؼبوجودات الرأظبالية حقيقيا

 (  ε) كأف أم اكبراؼ عن العائد اؼبتوقع يفسر أبنو العائد غَت العادم ،لضبط على خط سوؽ األكراؽ اؼباليةاب
 مبوذج تسعَت اؼبوجودات الرأظبالية صحيحا . فكيبكن اعتباره دليل على عدـ فعالية السوؽ اذا كا

 ( : منوذج تسعًن ادلوجودات الرأمسالية كلعبة عادلة10الشكل )

 
 .197 .،ص" مرجع سابق"،الطبعة األكذل ، ردمحم علي ابراىيم العامرم ،ادارة ؿبافظ االستثما : ادلصدر

 
 

الة كما إّف مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية قد اشتق من ؾبموعة افًتاضات فباثلة الفًتاضات السوؽ الفعّ 
يعترب مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية كأداة لتحليل سوؽ رأس اؼباؿ الفعاؿ .اذف مبوذج تسعَت اؼبوجودات الرأظبالية 
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كسوؽ رأس اؼباؿ الفّعالة مًتابطُت كنبا فرضيتاف غَت قابلتُت للفصل كاذا كانت أسواؽ رأس اؼباؿ غَت فعالة 
 دات الرأظبالية غَت صحيحة كيتطلب ذلك مبوذج ـبتلف.عندئذ ستكوف افًتاضات مبوذج تسعَت اؼبوجو 

( يف عاـ Fama, Macbethإّف معظم االختبارات التطبيقية لنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية من قبل )
كمع ذلك كبسبب أف  ،ىو مبوذج مالئم كمناسب بشكل جيد أبف مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية توضح 1973

ط كجود فق رفإف أم نتائج تطبيقية ال تظه ،الةظبالية نظراي يفًتض أبف السوؽ فعّ مبوذج تسعَت األصوؿ الرأ
فحسب كامبا تظهر كذلك انسجامها مع السوؽ الفعالة. كردبا يستخدـ النموذج يف  ،اكبرافات ىامة عن النموذج

 اؼبعلومات الدقيقة . اختبار اغباالت التارىبية لغرض مالحظة ما اذا كانت السوؽ فعالة أـ ال يف ضوء ؾبموعة من
 
 دور ادلعلومات وأثرىا على عائد وسلاطرة زلفظة األوراق ادلالية 2.1.2-

تعترب اؼبعلومات كسيلة ابلغة األنبية يف اؼبساعدة على ازباذ قرار االستثمار يف السوؽ اؼبالية، ألهنا ترتبط 
لومات كربليلها يف الوقت كابلتارل فإف توفر ىذه اؼبعبشكل مباشر حبركة أسعار األصوؿ اؼبالية اؼبتداكلة يف السوؽ، 

يبكن اؼبستثمر من ازباذ القرار السليم بشأف بيع أك شراء أصل مارل يف الوقت اؼبناسب، فبا يساىم يف  ،اؼبناسب
 .167تعظيم العائد كتقليل اؼبخاطر

 
 حتليل ادلعلومات ادلتعلقة ابألوراق ادلالية.1.2.1.2- 

يرتبط التعامل يف بورصة األكراؽ اؼبالية أساسا بتوفر اؼبعلومات كربليلها هبدؼ ازباذ القرار اؼبناسب. 
فاؼبدخل األّكؿ ىو التحليل األساسي كالذم يتضمن  ،أساسيُت لتحليل األكراؽ اؼبالية كيبكن التمييز بُت مدخلُت

اذ يهدؼ اذل التنبؤ ؼبا  ،جة يف البورصةَتات اليت من شأهنا أف تؤثر يف أسعار األكراؽ اؼبالية اؼبدر دراسة شاملة للمتغ
سيكوف عليو سعر الورقة اؼبالية يف اؼبستقبل، من أجل ربديد قيمتها اغبقيقية بناء على العائد كاؼبخاطرة اؼبرتبطة 

دية الدكلية، كظركؼ االقتصاد الوطٍت، كمن مث ربليل هبذه الورقة اؼبالية من خالؿ اجراء ربليل للظركؼ االقتصا
ظركؼ اؼبنشأة اؼبصدرة للورقة اؼبالية .على اعتبار أف أم تغَت يف الظركؼ االقتصادية الدكلية سيؤثر على ظركؼ 

كما يعترب .168 االقتصاد الوطٍت، كسينعكس بدكره على طبيعة اؼبنشأة اؼبعنية ابعتبارىا عنصر داخل االقتصاد
ل الفٍت اؼبدخل الثاين يف ربليل األكراؽ اؼبالية، يهتم بتتبع حركة األسعار قصد ربديد التوقيت اؼبناسب الزباذ التحلي

                                                             
،أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو  االقتصادية ("chaos)دراسة قياسية ابستخدام نظرية   أتثًن ادلالية السلوكية على كفاءة األسواق ادلالية "مبارؾ بن زاير، - 167

 .100،ص.2015جامعة تلمساف، اعبزائر،
118،ص."مرجع سابقظبَتة لطرش، "- 168  
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كذلك عن طريق رصد مبط غبركة األسعار يبكن من خاللو التنبؤ ابذباىها مستقبال  ،قرار الشراء أك البيع
.فالتحليل الفٍت يبحث يف حركة األسهم صعودا كىبوطا اذ يعتمد على فكرة أساسية ىي أف التاريخ يعيد نفسو 

كيف قيم كتبادالت ىذه األسهم حبيث يقـو احمللل الفٍت بدراسة عناصر السعر من حيث :سعر الطلب، كمية 
 .169 التداكؿ، سعر العرض، آخر سعر، أعلى سعر، أدىن سعر، سعر االفتتاح، سعر االقفاؿ

 
 التحليل األساسي  -أ

 حليل األساسي إذل:يبكن ذبزئة الت
 حتليل اقتصادي كلي -

ىيكل أسعار  يتطلب أخذ اؼبؤشرات األساسية لالقتصاد الكلي بعُت االعتبار مثل : معدالت التضخم،
الفائدة السياسات النقدية، سعر صرؼ العملة، كما يرتبط ىذا النوع من التحليل عادة دبا يعرؼ ابلدكرات 

 .170االقتصادية
يتأثر قرار االستثمار الرأظبارل ابلتضخم من حيث أتثَته على رحبية اؼبشاريع االستثمارية، فالتضخم يرفع 

كلفحص العالقة بُت  من كلفة رأس ماؿ الشركة كىذا سيؤدم اذل زبفيض التدفقات النقدية ؼبشركع االستثمار،
(  Geske andفقد كجد  ،حثُتديد من الدراسات من قبل الباعوائد األسهم كالتضخم فقد أجريت الع

Roll,1983)    أّف ىناؾ عالقة عكسية بُت عوائد األسهم كمعدؿ التضخم اؼبتوقع كغَت اؼبتوقع إال أف ىذه العالقة
( أّف التضخم غَت اؼبتوقع يكوف لصاحل اؼبدينُت على حساب Kessel,1956ال تعكس العالقة السببية كقد بُت )

كىذا يعٍت أف عوائد سوؽ األسهم سوؼ ترتبط بعالقة سالبة مع معدؿ التضخم  اؼبالية(الدائنُت )أصحاب األكراؽ 
غَت اؼبتوقع كىذا عكس حالة التضخم اؼبتوقع عندما يقـو اؼبستثمركف بتعديل توقعاهتم حسب معدؿ التضخم 

وائد السوقية إبعادة اختبار العالقة العكسية بُت الع ،(2001( عاـ )Chopin and Zhanاعبارم . كما قاـ )
س درجة فقد كجد أف عوائد األسهم تعك ،داـ بياانت عن االقتصاد األمريكيكمعدؿ التضخم كذلك ابستخ

كل من النشاط االقتصادم اغبقيقي كالتذبذابت النقدية تسبب االرتباط   كأفّ  ،النشاط االقتصادم اغبقيقي
االستنتاج أبف التضخم قد يزيد أك ىبفض من فبا سبق نستطيع .171 السالب بُت العوائد السوقية كمعدؿ التضخم 
كقد توصلت الدراسات اغبديثة ألثر التضخم اذل أف ارتفاع التضخم  قيمة الشركة اعتمادا على خصائص الشركة،

كىذا ال يعٍت أف قيم صبيع الشركات قد البفضت أك أف صبيع االستثمارات  ،دل اذل البفاض قيمة السهم العادمأ
فأثر التضخم هبب أف يؤخذ بعُت االعتبار لكل شركة أك استثمار على حده . ،ت أقل جاذبيةالرأظبالية قد أصبح

                                                             
169

، 2015، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة تلمساف،اعبزائر،السلوك ادلايل للمستثمرين وأثره على كفاءة األسواق ادلالية"مرًن سحنوف،"  - 
 .44ص.

170
 .133، ص.مرجع سابق"صباؿ الدين برقوؽ، مصطفى كايف ك آخركف،"  - 

 .،ص2009،الطبعة األكذل ،دار جليس الزماف للنشر كالتوزيع ،عماف ،"العوامل ادلالية واالقتصادية ادلؤثرة يف عوائد األسهم : النظرية والتطبيق " الزرقاف ،صاحل طاىر  - 171
68 . 
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ككما تنتج ـباطر تغَتات أسعار األكراؽ اؼبالية يف البورصة بفعل حدكث تغَت يف معدالت الفائدة السوقية خالؿ 
أجاؿ ك ختالؼ نوع الورقة اؼبالية اؼبدة االستثمارية. زبتلف درجة التأثر ابلتغَت يف معدالت الفائدة السوقية اب

أّف  ااستحقاقها، فالسندات مثال تكوف أكثر عرضة ؼبخاطر معدالت الفائدة السوقية من األسهم العادية. كم
 االستثمار يف سندات قصَتة االجل يكوف أقل عرضة ك أتثر بتقلبات االسعار من السندات طويلة األجل.

السندات منها ابلتغَت يف معدالت الفائدة السوقية بطريقة عكسية. تتأثر أسعار األكراؽ اؼبالية خاصة 
 .172 فكلما زاد معدؿ الفائدة كلما البفضت أسعار السندات

فإف البفاض سعر صرؼ العملة الوطنية  ،ملة كبشكل كبَت على أسعار األسهمكما يؤثر سعر صرؼ الع
كاستبداؽبا ابألسهم فبا يزيد الطلب عليها كمن مث ارتفاع من انحية يدفع األفراد للتخلص من فوائضهم اؼبالية 

أسعارىا. كمن انحية أخرل قد يستبدؿ اؼبستثمر العملة الوطنية ابألجنبية من خالؿ االستغناء عن مقتنياتو من 
 .173 األسهم ببيعها فبا يؤدم اذل البفاض أسعارىا

 
 حتليل القطاع أو حتليل الصناعة اليت تعمل فيها الشركة  -

يف ىذه اؼبرحلة يتم ربليل الظركؼ العامة للقطاع أك الصناعة اليت تنتمي اليها الشركة مصدرة السهم أك 
ـباطر الصناعة اؼبرتبطة ابلقول العاملة  السند ،كمن أىم اؼبؤشرات اليت يتم مراعاهتا يف ىذه اؼبرحلة :أداء الصناعة ،

 .174ذات الصلة ابلصناعة...........اخلكاؼبواد األكلية ،طبيعة القوانُت كاللوائح اغبكومة 
 
 حتليل على مستوى الشركة  -

يقـو ىذا التحليل على ظركؼ كمستول نشاط الشركة نفسها فيشمل عناصر مثل : نوعية اؼبنتج، نوعية 
 االدارة الكفاءة االنتاجية، األداء اؼبارل كمؤشراتو التارىبية.

كربليل االستثمار من أكثر األساليب استخداما يف تقييم أداء  اّف استخداـ النسب اؼبالية يف التحليل اؼبارل،
الشركات يف ؾباؿ الرحبية كالسيولة، كاألداء ،ككفاية ادارة األصوؿ كاػبصـو ،كقد زادت أنبية استخداـ ىذه النسب 

ستثمار يف السوؽ بعد أف استخدمها احملللوف اؼباليوف يف التنبؤ أبسعار األسهم ،كاالعتماد عليها يف ازباذ قرارات اال
 : 175 قسيم النسب اؼبالية اذل عدة فئاتاؼبالية ،كيبكن ت

: كتستخدـ لقياس قدرة اؼبنشأة يف ربقيق األرابح بعد تغطية التكاليف ،كمن أىم ىذه النسب العائد  نسب الرحبية
كالعائد على حقوؽ اؼبسانبُت . ،على األصوؿ

                                                             
172

 .191-190، ص ص. 2012، عماف دار اؼبستقبل للنشر ك التوزيع ،الطبعة األكذل، ،"األسواق ادلالية و الدولية  "كليد صايف ،أنس البكرم، - 
 . 138 .،ص2005، ؾبلة حبوث مستقبلية ،العدد العاشر،" أتثًن ادلتغًنات االقتصادية على مؤشرات األسواق ادلالية العربية"  دعاء نعماف اغبسيٍت ، - 173
174

 .133ص. ،"مرجع سابقصباؿ الدين برقوؽ، مصطفى كايف ك آخركف،"  - 
، دراسة تطبيقية للفًتة ما "العوامل ادلؤثرة يف أسعار أسهم الشركات الصناعية ادلدرجة يف سوق فلسطٌن لألوراق ادلالية،"مفيد عبد هللا الظاىر ،ساـ عبد القادر الفقهاء  - 175
 .395 -394 ،ص ص 2011،ؾبلة البحوث كالدراسات ،سلسلة العلـو االنسانية كاالجتماعية ،العدد السابع ، 2008 -2004بُت 
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: كتستخدـ ىذه النسبة لقياس قدرة الشركة على ادارة أصوؽبا كالتزاماهتا ،كمن أىم ىذه النسب  نسب النشاط
 معدؿ دكراف األصوؿ كمعدؿ دكراف اؼبطلوابت .

: تعد من أىم النسب اليت تستخدـ ؼبعرفة مدل اعتماد الشركة على أمواؿ الغَت )الديوف( يف  نسب ادلديونية
 ة لديها ،كمن أىم ىذه النسب ىي نسبة اصبارل اؼبطلوابت اذل اصبارل األصوؿ .االستثمارات اؼبختلفة اؼبوجود

: تعد من أىم النسب اليت يستخدمها احملللوف يف ربديد قدرة الشركة على سداد التزاماهتا قصَتة  نسب السيولة
 كمن أىم ىذه النسب نسبة التداكؿ كنسبة السيولة السريعة . األجل ،

النسب على أسعار أسهم الشركات يف السوؽ ،كمن أىم ىذه النسب نسبة مضاعف  : تركز ىذه السوق نسب
 الرحبية .

 
 التحليل الفين -ب

التحليل الفٍت ىو دراسة سلوؾ الورقة اؼبالية يف البورصة من خالؿ ربليل اؼبعلومات كذلك هبدؼ ربديد 
الفٍت يبحث يف حركة األسهم صعودا  فالتحليل. 176 التوقيت اؼبالئم للشراء كالبيع بغية اغبصوؿ على اؼبكاسب

كىبوطا، كيف قيم كتبادالت ىذه األسهم حبيث يقـو احمللل الفٍت بدراسة عناصر السعر من حيث : سعر الطلب  
كابلتارل ىو ، 177كمية التداكؿ، سعر العرض، آخر سعر، أعلى سعر ،أدىن سعر، سعر االفتتاح ،سعر اإلقفاؿ

تداكؿ الفعلية كالتارىبية كمتابعة تغَتات األسعار كحجم اؼبعامالت لسهم عبارة فهو أسلوب لتسجيل بياانت ال
 .178معُت مث استنتاج االذباه احملتمل للمستقبل من خالؿ الصورة التارىبية للماضي

يعتقد التقنيوف أف دراسة السعر التارىبي كحجم التحركات يبُكِّن من كيفية ربديد ربرؾ األسعار كاليت على 
فإنو يطلق على التقنيوف اسم  ،بسبب االعتماد على خريطة األسعاربؤ بشكل التحرؾ يف اؼبستقبل ك ضوئها يتم التن

.كبذلك نستنتج أف التحليل الفٍت ىو عبارة عن طريقة تعتمد على اؼبالحظة Chartistes "179راظبو اػبرائط "
القا من دراسة اؼباضي كاغباضر، كبذؿ كعلى قراءة الرسـو البيانية، كاليت تسمح بتوقع االذباه اؼبستقبلي للسوؽ انط

ككذا تغَتات األسعار كأحجاـ  ،كؿ الفعلية كالتارىبية على خرائطفهو أسلوب يتم من خاللو تسجيل بياانت التدا
 .180 التداكؿ لسهم معُت كوسيلة لفهم اغبركة القائمة، مث استنتاج االذباه اؼبستقبلي احملتمل

اليت تستخدـ لغرض التنبؤ حبركة السوؽ، من بينها دكرة أسعار تتعدد أدكات كقواعد التحليل الفٍت 
 األسهم كنظرية داك.
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 -Barbara Rokefeller,"Technical Analysis For Dummies",2nd edition,Wiley publishing,Canada,2011,p.09. 
177

 .44"،ص.مرجع سابقمرًن سحنوف،"  - 
 .265مرجع سابق،ص. ،"النقدية األسواق ادلالية و" دريد كامل آؿ شبيب، - 178
179

 .72ص.مرجع سابق"،أضبد مداين،"  - 
180

 .175، ص.مرجع سابق"مبارؾ بن زاير،"  - 
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 دورة أسعار األسهم -
نستعُت ابلشكل كالذم يبُت لنا دكرة أسعار األسهم حيث يتبُت لنا من الرسم أف حركة األسعار تكوف 

اه الصعودم كقناة ربصر االذباه األفقي بُت االرتفاع اذل القمة أك االلبفاض اذل القاع أم ىناؾ قناة ربصر االذب
 كقناة تعرض االذباه اؽببوطي ألسعار األكراؽ اؼبالية.

 
 ( : دورة األسعار يف السوق ادلالية.11الشكل )

 
 
 

  
   

 
    

  
  

 .346،ص.سابق مرجع: طارؽ عبد العاؿ ضباد،  ادلصدر
 
 

كقناة االذباه األفقي كقناة اذباه ىبوطي  يوضح الرسم القمة كالقاع ابإلضافة اذل قناة االذباه الصعودم،
كمؤشرات للنقطة اليت هبب أف تقـو فيها احملفظة االستثمارية ابزباذ قرار البيع أك الشراء اذ تبدأ األسعار بنهاية 
سوؽ منخفض كينتهي عند النقطة الدنيا يف القاع كىنا الفرصة اؼبالئمة الزباذ قرار الشراء يتبعو اذباه لألعلى ىبًتؽ 

حىت قناة االذباه اؼبنخفض كطاؼبا أف سعر السهم يبقى يف القناة اؼبرتفعة فإف مدير احملفظة سوؼ يتمسك ابألسهم 
أف وبدد  عكمن الطبيعي أف اؼبستثمر يرغب يف البيع عند قمة الذركة، كلكنو ال يستطي ،هناية موجة االرتفاع

ه، كعند ربقق االذباه األفقي فإف خرباء احملفظة ابلضبط مىت تصل األسعار اذل القمة حىت بعد تغيَت االذبا
يالحظوف األسهم تتأرجح بُت االرتفاع كااللبفاض كسينتظركف حىت تتحرر األسهم من القناة األفقية اؼبسطحة يف 

ار اذباه قناة اؽببوط كيعد ذلك اشارة الزباذ قرار البيع كاف اشارة الشراء أتيت بعد النقطة الدنيا اليت تصل اليها أسع
األسهم حينما يتحرر السعر من القناة اؼبنخفضة كيدخل يف اذباه مرتفع كيلعب حجم التداكؿ كنشرات إقفاؿ 

 األسعار أنبية كبَتة يف التأثَت على ىذا التحليل.
 

 سعر السهم

 الزمن

 قمة قناة اذباه مسطحة
قناة اذباه 
 منخفض

 قناة اذباه صعودم
 نقطة شراء

 قاع

 قناة اذباه
 ىبوطي

 نقطة شراء
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 نظرية داو -
كىو  ،1987 عاـ Charles Henry Dowتعد نظرية داك من أشهر األدكات الفنية، قدمت من قبل 

تقـو على قياس االذباه العاـ ، 181 1900 عاـ Wall Street Journalكمؤلف ؾبلة  Dowjonesمؤسس شركة 
. تقوؿ ىذه النظرية أف معظم أسهم الشركات ترتفع اذل أعلى  182 للسوؽ كليس التنبؤ ابلسوؽ أك ارشاد اؼبستثمر

أك هتبط اذل أدىن معا ابستثناء بعض األسهم اليت تسبح ضد التيار العاـ كتشكل نسبة ضئيلة من األسهم يف 
السوؽ، إف ذلك معناه أف أسعار األسهم ابؼبتوسط تتأرجح معا بُت الصعود أك اؽببوط كىي مهمة للمستثمر الذم 

ب اتباع قواعد التحليل الفٍت كىنا أتيت أنبية نظرية داك ألهنا تؤكد على االذباه العاـ أم االذباه الذم يبكن أف يرغ
 .183يسلكو السوؽ يف الفًتة القادمة كلذلك فهي طريقة لتحديد قمة السوؽ الصاعدة كقاع السوؽ اؽبابطة

وؽ األكراؽ اؼبالية ال يعمل عشوائيا، كامبا قاـ داك بوضع تصوره غبركة أسعار األسهم الذم يبُّت فيو أف س
 : 184 يتأثر بثالث دكرات ربكم توجهو العاـ ربدث دبركر الزمن كىي

 االجتاه األساسي -
 يعكس دكرة طويلة األجل )سنة( تظهر أف السوؽ دبجملو يف حالة صعود أك ىبوط متواصل.

 االجتاه الثانوي -
اث اعبارية كاليت تؤثر على القيمة كاألسعار بصفة مؤقتة، كما يشبو حركة األمواج كاليت تتحكم فيها األحد

 تتأثر أبسلوب التعامل بُت اؼبتعاملُت مع أسعار األسهم كيستمر ذلك لعدة أسابيع أك شهور.
 االجتاه الضعيف -

عليها ابلتحركات اليومية كال توجد أنبية ؽبذه التحركات لو أخذت  قربركات قصَتة األجل أك ما يطل
 منفردة إال أف ؾبموع التحركات اليومية ىي اليت تسبب التحركات الثانوية. بذاهتا
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 .176، ص.مرجع سابق"مبارؾ بن زاير،"  - 
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 .347"،ص.مرجع سابقطارؽ عبد العاؿ ضباد ،" - 
183

 .120، ص."مرجع سابقدريد كامل آؿ شبيب، إدارة احملافظ االستثمارية،"  - 
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 .45"،ص.مرجع سابقمرًن سحنزف،"  - 
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 (: أوجو االختالف بٌن التحليل األساسي والتحليل الفين.06اجلدول )
 التحليل الفين التحليل األساسي وجو ادلقارنة

ىو التحليل الذم ينصب على الظركؼ  ادلفهوم
كظركؼ الصناعة االقتصادية العامة 

 كظركؼ اؼبنشأة

ىو التحليل الذم ينصب على 
ظركؼ السوؽ )أسعار األكراؽ 

 اؼبالية كحجم التداكؿ كغَتىا(
تقييم العوائد كاؼبخاطر الزباذ قرارات  - اذلدف

 االستثمار كاالقراض
ربديد األسهم اؼبسعرة أبقل من قيمتها  -

اغبقيقية لضمها حملفظة اؼبستثمر كتلك 
 كرب من قيمتهااؼبسعرة أب

دراسة متغَتات السوؽ يف اؼباضي 
كالدكرات كذلك ألغراض التنبؤ 
ابذباىات السوؽ يف اؼبستقبل يف 
مرحلة مبكرة الزباذ قرارات 

 االستثمار يف األكراؽ اؼبالية
أف سوؽ رأس اؼباؿ ضعيف على األقل  - االفرتاضات

 يف شكلو الضعيف
يبثل ىذا النوع من التحليل ضمانة  -

ـ الوقوع يف أخطاء استثمارية فادحة لعد
 عند ازباذ قرارات االستثمار

تتحدد القيمة السوقية لألكراؽ  -
اؼبالية من خالؿ تفاعل قول 

 العرض كالطلب
العوامل اليت ربكم العرض  -

كالطلب بعضها منطقية كالبعض 
 اآلخر غَت منطقية.

أّف التحرؾ من سعر توازف اذل  -
 آخر يستغرؽ بعض الوقت

عوامل اقتصادية عامة مثل: الناتج  - مصادر البياانت اخلاضعة للتحليل
 القومي، أسعار الفائدة، أسعار الصرؼ.

عوامل متعلقة ابلصناعة مثل دكرة حياة  -
 اؼبنتج، اذباىات الصناعة، اؼبنافسة.

عوامل متعلقة ابؼبنشأة مثل القوائم  -
 اؼبالية كتقارير ؾبلس االدارة

 غَت فعاؿ.أف سوؽ رأس اؼباؿ 
 عوامل السوؽ نفسو مثل :

 أسعار األكراؽ اؼبالية. -
 حجم التداكؿ، -
 سلوؾ اؼبستثمرين - 
 عمليات البيع على اؼبكشوؼ. -

 .428-427: طارؽ عبد العاؿ ضبادة، مرجع سابق، ص ص.ادلصدر
 
 

يف فعالية السوؽ، ففي حُت يفًتض  تتمثل نقطة اػبالؼ الرئيسية بُت التحليل الفٍت كالتحليل األساسي
احملللوف األساسيوف فعالية السوؽ كأف أسعار األسهم اغبقيقية كاألسعار السوقية يتقلباف معا، فإف احملللُت الفنيُت 

يفًتضوف أف أسعار األسهم السوقية تتقلب بعيدا عن قيمتها اغبقيقية كأهنا سبثل مباذج مكررة ؼبا حدث يف اؼباضي.
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 ييم األسهم و السندات.تق2.2.1.2-
يقصد بتقييم األكراؽ اؼبالية ىو ربديد السعر الذم ينبغي أف يتم بو شراء األكراؽ اؼبالية إذا ما توفرت 

 للشركة الرغبة يف ذلك، كيطلق عليها أيضا القيمة اغبالية للورقة اؼبالية.
بة للمستثمرين يف األكراؽ اؼبالية يعترب تقييم األسهم ك السندات أداة مهمة من أدكات ازباذ القرار ابلنس

كيقـو هبذا التقييم يف أغلب األحياف خرباء متخصصوف يعملوف كمستشارين ؼبدراء احملافظ اؼبالية . كيهدؼ ىذا 
 :185التقييم اذل توفَت معلومات تساعد اؼبستثمر يف األسهم كالسندات يف اغبصوؿ على اجاابت لتساؤالت مثل

ة سعر السهم كسعر السند ؟ مث ما عالقة ذلك بعوامل مثل :تقلب أسعار الفائدة كالدكرة ما االذباه اؼبتوقع غبرك -أ
 كالتغَت اغبادث يف الناتج الداخلي اػباـ . ،االقتصادية

 ما التوقيت اؼبالئم لشراء السهم كالسند كلبيع السهم ك السند، مث ما السعر اؼبناسب لكل منهما يف كل حالة  -ب
ستثمار اؼبتوقع من كل من السهم كالسند، مث ما اؼبؤشرات اليت يبكن استخدامها لقياس ىذا ما العائد على اال -ج

 العائد ؟
 
 تقييم األسهم العادية -أ

اّف قيمة السهم العادم ىي القيم اغبالية للتدفقات النقدية اؼبستقبلية اليت يتوقع اؼبستثمر اغبصوؿ عليها 
كىناؾ العديد من مباذج تقييم األسهم العادية اليت تعتمد على أسلوب القيمة  ،186 نتيجة االستثمار يف السهم

 مبوذج مضاعف الرحبية . كتشمل ىذه النماذج مبوذج خصم التوزيعات النقدية، اغبالية يف التقييم،
 

 منوذج خصم التوزيعات النقدية. -1
ب على الورقة اؼبالية، كاؽبدؼ من ىذا يقدـ مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية مبوذجا لتقدير العائد اؼبطلو 

النموذج ىو اهباد قيمة السهم اغبقيقية اؼبتمثلة جبمع القيمة اغبقيقية لسلسلة متنامية من توزيعات األرابح اؼبستقبلية 
 كاليت زبصم كل مرحلة من مراحل ىذه السلسلة كمعدؿ خصم.

 حالة التوزيعات ذات النمو غًن اثبت  -
أف تظل توزيعات األرابح على السهم اثبتة من سنة ألخرل، دبعٌت أنو ال يوجد مبو يف إذا توقع اؼبستثمر 

التوزيعات، ففي حالة االستثمار لفًتة زمنية ؿبددة، فإف قيمة السهم تتحدد كفقا للمعادلة التالية عبوردكف 
 : 187شبَتك
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 .143، ص.ادلرجع نفسو"" - 
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  ∑   

 

   

 
 

       
 

 :حيث
 اغبقيقية .قيمة السهم   : 
 التوزيعات النقدية اؼبتوقعة يف هناية الفًتة .   :
 معدؿ اػبصم )معدؿ العائد اؼبطلوب ( .   :

 حالة التوزيعات ذات النمو اثبت  -
يفًتض ىذا النموذج أف توزيعات األرابح تنمو دبعدؿ اثبت اذل ما ال هناية ، حيث يبكن ربديد قيمة 

 : 188 يلي السهم كفقا لنموذج جوردكف كما
  

  

    
 

 
 منوذج مضاعف الرحبية. -2

إذل جانب مبوذج خصم التوزيعات النقدية يستخدـ احملللُت مبوذجا آخر بديل لتقدير القيمة اغبقيقية 
( الذم يكوف (Price Earning Ratioىو مضاعف الرحبية أك ما يسمى بنسبة سعر السهم إذل رحبيتو  للسهم ،

ؿبتول ىذه النسبة  ،189يف بعض األحياف األسلوب األكثر مالئمة ،خاصة عندما ال ذبرم الشركات توزيعات 
تعرّب عن السعر الذم يرغب اؼبستثمر دفعو يف شراء دينار كاحد من رحبية السهم كربسب ىذه النسبة من قسمة 

 : 190 كعلى كفق الصيغة اآلتيةسعر آخر اغالؽ للسهم يف السوؽ اؼبالية على رحبية السهم 
     

 

 
 

 
 السهم رحبية سبثل.  سعر آخر اغالؽ للسهم يف السوؽ اؼبالية ك سبثل  نسبة السعر اذل رحبيتو ك     حيث أّف: 

 . الواحد
توقعات اؼبستثمرين كضبلة األسهم بشأف األرابح اؼبستقبلية للشركة، إذ أف البفاض النسبة أك      تعكس نسبة

ارتفاعها يعتمد على معدؿ مبو األرابح اؼبتوقعة للسهم الواحد. فاؼبستثمر يدفع أكثر للدينار اغبارل من األرابح 
هم الذم يتوقع مبو أرابحو سوؼ يباع عندما يتوقع أبف األرابح تزيد بشكل جوىرم يف اؼبستقبل كؽبذا فإف الس

منخفظة، إاّل أف ىذه العالقة ليست اثبتة     عالية، كالسهم اؼبتدىور األرابح سوؼ يباع بنسبة    بنسبة 

                                                             
188

 - James C,Van Horne, John M,Wachowicz ,"Fundamentals of financial management ",13th 
edition,England,2008,p.112. 

 . 321 .،ص"مرجع سابق "منَت ابراىيم ىندم ،أساسيات االستثمار ، - 189
190

 .491.ص،مرجع سابق "" اإلدارة ؼبالية اؼبتقدمة، دمحم علي ابراىيم العامرم، - 
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ألّف الشركة نفسها ردبا تتغَت أحواؽبا . ااّل أف ىذه النسبة نستخدمها يف ربديد القيمة اغبقيقية للسهم كعلى كفق  
 : 191الصيغة اآلتية

        
 

    
 

 
 رحبية السهم الواحد اغبالية .      رحبية السهم الواحد اؼبتوقعة ،     سعر السهم اغبارل ،   : حيث

 
 تقييم السندات -ب

ىي  ربسب القيمة اغبالية للسند كاليت ىي قيمتو اغبقيقية من خالؿ خصم التدفقات النقدية لو كاليت
للتغَتات  الفوائد اؼبدفوعة مضافا اليها قيمة األصل دبعدؿ خصم مناسب .كتتقلب القيمة اغبقيقية للسند استجابة 

.كمعدؿ العائد اؼبطلوب أك معدؿ اػبصم للسندات يتضمن معدؿ يف معدالت العائد اؼبطلوبة من قبل اؼبستثمرين 
العائد اػبارل من اؼبخاطرة مضافا اليو عالكة اؼبخاطرة .كـباطرة معدؿ الفائدة تنتج من ارتفاع أسعار الفائدة يف 

ية للسند قيمة السند ىي القيمة اغبالية جملموع دفعات الفائدة الدكرية مضافا ؽبا القيمة االظب إفّ  .192اؼبستقبل
 : 193 بتاريخ االستحقاؽ كاليت يبكن التعبَت عنها ابلشكل االيت

   ∑
 

      
 

 

      

 

   

 

 حيث :
دفعات الفائدة السنوية كالذم يبثل حاصل ضرب سعر الفائدة    سنة. Nسبثل القيمة اغبالية للسند بعد     

يبثل معدؿ اػبصم    للسند كاليت هبب دفعها بتاريخ االستحقاؽ،القيمة االظبية     االظبية القيمة االظبية للسند ،
 )معدؿ العائد اؼبطلوب (.
 من خالؿ اؼبعادلة نستنتج:

 تزداد قيمة السند كلما قل معدؿ اػبصم الذم زبصم بو التدفقات النقدية. -
 كلما ازداد معدؿ الفائدة االظبي )معدؿ الكوبوف ( كلما ازداد سعر السند.  -
قل أجل السند كلما ارتفعت قيمتو مقارنة بقيمتو السوقية اذا كاف يباع خبصم كتنخفض قيمة السند اذا  كلما   -

 كاف يباع بعالكة.
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 .492 .ص،مرجع سابق "" اإلدارة ؼبالية اؼبتقدمة، دمحم علي ابراىيم العامرم، - 
 403 .ص"، مرجع سابق،"،االستثمارية احملافظ ادارة"  دمحم علي ابراىيم العامرم، - 192
193

 .507 .ص ،"نفسومرجع " اؼبالية اؼبتقدمة ،اإلدارة  دمحم علي ابراىيم العامرم ، - 
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 أثر عدم دتاثل ادلعلومات على األسواق ادلالية -3.2.1.2
اآلخرين )مثاؿ كبار العاملُت  اإّف عدـ سباثل اؼبعلومات دبعٌت امتالؾ بعض اؼبتعاملُت ؼبعلومات ال يبتلكه

يف الشركات الذين يكتسبوف معلومات معينة مت إخفائها عن اؼبستثمرين هبدؼ ربقيق عائد غَت عادم كذلك قبل 
يبكن أف يؤدم اذل أاثر سلبية عديدة فإذا شعر اؼبستثمركف بعدـ اؼبساكاة يف  نشرىا يف التقارير كالقوائم اؼبالية(

ة مالية معينة سوؼ يبتنعوف عن التعامل فيها كابلتارل ينخفض حجم العمليات يف السوؽ اؼبعلومات ابلنسبة لورق
اؼبشًتاة يف فًتة زمنية معينة، ابإلضافة على ذلك ك كيتناقص حجم السوؽ كنتيجة لتناقص عدد األكراؽ اؼبالية اؼبباعة 

تساع مدل السعر فبا يؤدم اذل فإف عدـ سباثل اؼبعلومات يف سوؽ األكراؽ اؼبالية يبكن اف ينعكس يف شكل ا
زايدة تكلفة العمليات كتناقص السيولة كابلتارل تناقص عدد اؼبتعاملُت يف السوؽ. أم أف عدـ توفر اؼبعلومات أك 
توافرىا بشكل غَت عادؿ أماـ اؼبستثمرين أك عدـ توافر األشخاص القادرين على ربليلها سوؼ وبّوؿ سوؽ 

 .194 بة ينتج عنها التسعَت اػباطئ لألكراؽ اؼباليةاألكراؽ اؼبالية اذل سوؽ للمضار 
 

 نظرية االشارة وعدم دتاثل ادلعلومات  -أ
تشَت نظرية االشارة اذل أف مستوايت اؼبعلومات لدل عارضي رأس اؼباؿ كطالبيو يف سوؽ ما ليست ىي 

،كيعود ذلك اذل كوهنم نفسها. فلدل طاليب رأس اؼباؿ عادة معلومات أدؽ كما كنوعا من تلك اليت لدل عارضيو 
ضمن الشركة، كلكي يكوف ىناؾ زبصيص أمثل للموارد عرب السوؽ اؼبالية ،هبب اعادة بناء توازف اؼبعلومات .اذا 
فالشركة مدعوة لعرض ىذه اؼبعلومات يف السوؽ على شكل اشارات )مؤشرات ( تدؿ على صحتها اؼبالية ،هبب 

 .195سيكوف عليو األداء اؼبارل اؼبستقبلي للشركة أف تشَت االشارة اليت ترل يف السوؽ اذل ما
بشأف مستقبل اإلدارة هتتم ىذه النظرية بتوافر اؼبعلومات كاليت تعد جوىرية للمستثمرين عن توقعات 

 اؼبنشأة أم أف اصدار الدين أك األسهم العادية ىو دبثابة االعالف عن معلومات تشَت اذل النظرة العامة لإلدارة عن 
شأة، كلقد أظهرت الدراسات التطبيقية أبنو عندما تكوف اؼبنشأة انضجة كتعلن عن عرض مستقبل اؼبن

 .196أسهم عادية جديدة فإف سعر سهمها سوؼ ينخفض، أّما اصدار الديوف فتعد أخبار جّيدة
 

 أدوات نظرية االشارة  -ب
عبارة عن اشارات حاملة كىي  ،ح من أىم احملددات لقيمة اؼبنشأةيعترب اؽبيكل التمويلي كتوزيعات األراب

 لعبارات كمعاين تفيد يف توجيو كازباذ القرارات ؼبختلف األعواف :
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 .52، ص.مرجع سابق"مرًن سحنوف،"  - 
 .457 .،ص 2005،الطبعة األكذل ، دار الرضا للنشر ،سوراي ،" االدارة ادلالية للشركات" عمار موسى ،علي مصطفى ، - 195

. 254  -253 ص. ،ص"مرجع سابق "، ،اإلدارة اؼبالية اؼبتقدمة دمحم علي ابراىيم العامرم - 196  
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  ىيكل رأس ادلال كأداة لإلشارة -
لكلفة يُعررُؼ ىيكل رأس اؼباؿ أبنو ذلك اؼبزيج من التمويل اؼبمتلك كاؼبقًتض الذم هبعل اؼبعدؿ اؼبوزكف 

كىذا ما  ،ثركة اؼبالكُتكاذا ما قبحت اؼبنشأة من ربقيق ذلك سبكنت من تعظيم  ،فبكنرأس اؼباؿ يف أدىن حد 
كالعمل على تدنيتها من خالؿ  ،تمثل بكلفة مزيج ىيكل رأس اؼباؿيتطلب حساب اؼبعدؿ اؼبوزكف للكلفة كاؼب

 ربديد ىيكل رأس اؼباؿ األمثل.
 

 سياسة توزيع األرابح كأداة لإلشارة  -
توزيع األرابح عامل معلومايت فبيز يستعملو اؼبسَتكف إلقناع اؼبستثمركف أبف الصورة اليت تشكل سياسة 

ية اؼبؤسسة تظهر عليها اؼبؤسسة تعرب عن اغبقيقة ،حيث كلما زادت نسبة األرابح اؼبوزعة فهو اشارة على مردكد
إبقناع اؼبستثمرين  اَتين أف يقومو كاذا حدث البفاض يف نسبة األرابح اؼبوزعة فعلى اؼبس ،اؼبرتفعة كالعكس صحيح

على أهنا مرحلة عابرة ألسباب ما كستزكؿ يف األجل القريب . كلتخفيض ظاىرة عدـ سباثل اؼبعلومات يتم 
 قبد منها النماذج إبشارات مالية كاليت تلجأ اليها اؼبؤسسة عندما تكوف ،بوسائل مساعدة على ذلك االستعانة

يزات اعبّيدة كابلتارل تعمل على بعث اشارات ؼبختلف األعواف للتعريف ابؼب ،مدركة بشكل جيد لنوعية مشاريعها
فمن خالؿ متغَت مارل )االشارة ( اؼبؤسسات اعبّيدة ؽبا مصلحة يف االفصاح للعامة عن معلومات  ،للمؤسسة

يعها كاؼبشاريع األقل نوعية. كىناؾ من يقًتح تسمح لألعواف )مسانبُت كمستثمرين كدائنُت( ابلتفريق بُت مشار 
 .197استعماؿ اؼبشتقات اؼبالية كأداة مساعدة على زبفيض اؼبخاطر الناصبة عن عدـ سباثل اؼبعلومات

من خالؿ ما سبق ذكره، نستنتج أف نظرية االشارة ىي ؾبموعة األدكات كاآلليات اليت تساعد اؼبسَتين 
كما تعترب  كىذا ما يتطلب سياسة اتصاؿ فعالة، ،قناع السوؽ أبهنا قرارات جيدة ايف ازباذ القرارات ابإلضافة اذل

حيث تساىم بشكل مباشر يف زبفيض حدة عدـ سباثل  نظرية االشارة أداة مهمة للرفع من فعالية األسواؽ اؼبالية،
السلبية لبعض اؼبعلومات بُت اؼبسَتين كاؼبستثمرين من خالؿ توفَت اؼبعلومات أك تصحيح بعض التفسَتات 
ؼبعلومات اؼبتوفرة اؼبعلومات اؼبوجودة يف السوؽ اؼبارل كما أف السوؽ اؼبارل الفعاؿ ىو السوؽ الذم يعكس كل ا

كابلتارل إلعطاء القيمة اغبقيقية للسهم يعمل مسَتك اؼبؤسسة على توفَت معلومات ال تتوفر لدل  ،على سعر السهم
 ساؿ اشارات تؤدم اذل تقييم عادؿ لقيمة السهم كمن مث قيمة اؼبؤسسة .اؼبستثمرين يف السوؽ اؼبارل عن طريق ار 

 
 

                                                             
 . 148 -147 ص. ،ص"مرجع سابق " شوقي بورقبة ، - 197
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 األداء االستثماري للمحافظ وعالقتو بفع الية السوق ادلالية. -2.2
تتخذ قرارات احملفظة االستثمارية يف ضوء أىدافها ، كعند ازباذ أم قرار سواء شراء أك بيع، يتم قياس 

القرارات اؼبتخذة كالتأكد من صحة أك خطأ ىذه القرارات كأتثَتىا على ربقيق األىداؼ .زبضع  كتقييم نتيجة
 :198يعملية التقييم اذل صبلة مبادئ أساسية أنبها ما يل

مقارنة األداء الفعلي ابألداء اؼبتوقع كيكوف ذلك من خالؿ االعتماد على آليات السوؽ اؼبارل آخذين بعُت  -أ
 لمحفظة االستثمارية ؼبخاطر السوؽ،ة األدكات اؼبكونة لاالعتبار مدل حساسي

ت ك ال يعتمد قياس قيمة أصوؿ احملفظة كىنا يكوف على أساس القيمة السوقية أك القيمة اغبقيقية لألدكا -ب
 على كلفتها األصلية،

ئد االصبارل كاؼبكاسب األخذ بعُت االعتبار األرابح اؼبوزعة كاؼبتوقع توزيعها يف اؼبستقبل إضافة اذل ذلك العا -ج
 ية،كاػبسائر كالرأظبالية الفعلية اليت تنشأ نتيجة لتقلبات القيمة السوقية لألدكات االستثمار 

 مقارنة أداء احملفظة االستثمارية مع أداء السوؽ اؼبارل سواء كاف اؼبؤشر داخلي أك دكرل. -د
تؤدم اذل ربسُت أداء االستثمار، كما أهنا ككما تعترب عملية تقييم األداء من األساليب الرقابية اليت قد 

ىو ربديد األداء اؽبدؼ منها .199عملية مستمرة طواؿ الوقت كليست مقتصرة على شهر معُت أك سنة معينة
 Benchmarkكمقارنة ىذا األداء مع ؿبفظة مرجعية مناسبة  ،الفعلي للمحفظة على كفق شركط العائد كاؼبخاطرة

portfolio،  ي يكوف كلك ،اؼبهمة يف زبصيص موجودات احملفظةيعد تقييم أداء ؿبافظ األكراؽ اؼبالية من األسس
فإف األمر يتطلب اختيار مقاييس لألداء )ؿبفظة مرجعية ( كربديد طريقة مقارنة  ،قياس األداء صحيحا كدقيقا

دما يكوف كجود أكثر من ؿبفظة العوائد، علما أف عملية ربديد اؼبعيار األفضل تعد مهمة صعبة كالسيما عن
كما أّف للمستثمر اغبق يف معرفة مستول أداء مدير ؿبفظتو، كلو اغبق كذلك أف يتساءؿ فيما اذا  . 200مرجعية

كاف مدير احملفظة قد حقق األىداؼ األساسية اليت استثمر من أجلها يف احملفظة هبدؼ التعرؼ على نقاط القوة 
 فظة . كنقاط الضعف يف أسلوب ادارة احمل

 
 مؤشرات قياس وتقييم أداء مدراء زلفظة األوراق ادلالية .- 1.2.2

لقد تطورت أساليب تقييم األداء من األسلوب البسيط الذم يركز يف التقييم على العائد فقط، إذل 
العائد بُت  Trade-offاألسلوب اؼبزدكج الذم يركز على العائد كاؼبخاطرة معا كيتم ذلك كفق أسلوب اؼببادلة 

 كاؼبخاطرة للوصوؿ اذل أفضل مبادلة ، ىناؾ ثالثة مقاييس أساسية لتقييم أداء احملفظة كىي :
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 213،ص." مرجع سابق"دريد كامل آؿ شبيب، - 
 . 165،ص.  2012األكذل ،دار الزىراف للنشر كالتوزيع ،عماف ،  الطبعة،" االستثمارية احملافظ ادارة"  حسٍت علي خريوش ،عبد اؼبعطي رضا الرشيد ، - 199
 .427 .،ص"مرجع سابق " ادارة ؿبافظ االستثمار ،دمحم علي ابراىيم العامرم ، - 200
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 (1965مقياس ترينور ) -1.1.2.2
طريقة لقياس أداء احملفظة اؼبالية معتمدا يف ذلك على عالقة مبوذج  1965اقًتح ترينور يف مقالو سنة 

 تسعَت األصوؿ الرأظبالية التالية:
                        

 
فعندما يتساكل العائد احملقق مع العائد اؼبتوقع مع العلم أف معامل بيتا اػباص دبحفظة السوؽ مساكم للواحد 

 : 201تسعَت األصوؿ الرأظبالية ابلصيغة التالية ( يبكن كتابة معادلة مبوذج     )
   

  

   
    

  

   
 

 
فإف نسبة العائد االضايف للمحفظة اذل بيتا احملفظة تعادؿ نسبة العائد  ،تدؿ ىذه الصيغة على أنو عند التوازف

 االضايف حملفظة السوؽ 
أساس الفصل بُت اؼبخاطر اؼبنتظمة لقد قدـ ترينور طريقة لقياس أداء احملفظة اؼبالية معتمدا فيها على 

كاؼبخاطر غَت اؼبنتظمة ،حيث يفًتض أف احملافظ مت تنويعها تنويعا جيدا ،كابلتارل مت القضاء على اؼبخاطر غَت 
اؼبنتظمة كعلى ىذا األساس يتم فقط قياس اؼبخاطر العامة )اؼبنتظمة ( ابستخداـ معامل بيتا كمقياس ؼبخاطر 

 : 202تاليةاحملفظة كفق العالقة ال
        

  

   
 

تُعد نسبة ترينور من النسب اؼبشهورة جدا كلكن ردبا استخدامها قليل ألهنا تتجاىل اؼبخاطرة اػباصة 
ابلشركة كتركز على اؼبخاطر النظامية ،اذ تعرّب عن معدؿ الفائدة االضايف لوحدة كاحدة من اؼبخاطرة النظامية 

كلما دؿ ذلك على ارتفاع عائد احملفظة نسبة اذل ـباطرهتا النظامية ،كابلتارل فإف ،ككلما كانت نسبة ترينور كبَتة  
 .203ذلك يعٍت األداء اعبيد للمحفظة

.

                                                             
201 -Pascal Alphonse ,Gérard Desmuliers et Michel Levasseur, "Gestion de portefeuille et marché 
financiers ",2éme edition Pearson ,France,2013,pp.603-604. 
202 - Marie –Agnès Leutenegger, "Op.cit   " ,p.245. 

 . 321 .،ص"مرجع سابق "  الياس خضَت اغبمدكين ، - 203
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 (.B و A( : مقياس ترينور ألداء زلفظتٌن ماليتٌن )12الشكل )

 
Source :Carl R .Bacon,"Practical portfolio performance measurement and attribution" 

John wily &sons,England,2004,p67. 

 
 

ىو دبثابة ميل للخط الذم يبر ابلعائد اػبارل من اؼبخاطر ليصل اذل اّف مؤشر ترينور يف ىذا الرسم البياين 
تقع على خط سوؽ رأس  Bعلى اعتبار أف احملفظة  Bأكرب من ميل احملفظة   Aاحملفظة كلذلك قبد أف ميل احملفظة

ذات قيمة أكرب ؼبؤشر ترينور، كىذا يدؿ  Aاؼباؿ اػباص بنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية ،كابلتارل تكوف احملفظة 
 . Bأحسن من أداء احملفظة   Aعلى أف أداء احملفظة

 
 (1966مقياس شارب ) -2.1.2.2

ينسب إذل كلياـ شارب كيعرؼ ىذا اؼبعيار أيضا دبعدؿ اؼبكافاة اذل التقلب. كطبقا ؽبذا اؼبقياس يتم 
العائد كأساس لقياس أداء احملفظة اؼبالية . تستخدـ ىذه  استخداـ اؼبخاطرة كاؼبقاسة ابالكبراؼ اؼبعيارم ؼبعدؿ

 كىو أحد ،204كالعائد الذم مت اغبصوؿ عليو لكل كحدة من اؼبخاطر ،س االستثمارات احملفوفة ابؼبخاطرالنسبة لقيا
 مقاييس األداء كوبسب بقسمة معدؿ العائد االضايف للمحفظة ؼبدة معينة على االكبراؼ اؼبعيارم للعائد يف تلك

 : 206كوبسب ابلعالقة التالية   ، كيرمز لو ابلرمز 205اؼبدة
          

  

  
 

حيث:

                                                             
204

 - Marie –Agnès Leutenegger, "Op.cit   " ,p .244. 
205

 . 07 .ص ،"مرجع سابق "سعدم أضبد اؼبوسوم ، - 
206

 - Marie –Agnès Leutenegger," Idem",p.244. 
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 .مؤشر شارب لقياس أداء احملفظة اؼبالية    :
 متوسط معدؿ العائد خالؿ فًتة القياس.        :

 معدؿ العائد على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر.    :
 .Pاؼبعيارم لعوائد احملفظة  االكبراؼ    :

أك ما يسمى  (         عند حساب مؤشر شارب يتم قياس مقدار العائد االضايف للمحفظة ) 
مث يتم مقارنة ذلك  ،اػبالية من اؼبخاطرة كمرحلة أكذلبعالكة اػبطر مقارنة مع بدائل االستثمار يف األصوؿ 

، ىذا اؼبؤشر يعتمد على للعائد  كمرحلة اثنية . كبيانيا عنها ابالكبراؼ اؼبعيارمابؼبخاطر الكلية للمحفظة كاؼبعرب 
 :207خط سوؽ رأس اؼباؿ كمرجع لقياس األداء، كيبكن كتابة معادلة ىذا اػبط ابلصيغة اآلتية

       
  

  
        

  

     
 

 
اليت مت تقييمها مع نسبة شارب كتشَت ىذه العالقة أنو عند التوازف، تتساكل نسبة شارب للمحفظة 

حملفظة السوؽ، كما تعتمد نسبة شارب للمحفظة على ميل خط سوؽ رأس اؼباؿ، فإذا كانت احملفظة منوعة 
اؼبدارة بنسبة د فإف نسبة شارب ؽبا ستكوف ابلقرب من ىذا السوؽ. كدبقارنة نسبة شارب للمحفظة بشكل جيّ 

حقق فيما اذا كاف العائد اؼبتوقع على احملفظة كافيا للتعويض عن فإنو يبكن للمدير الت ،شارب حملفظة السوؽ
 .208اؼبخاطر الكلية

 
 
 
 

                                                             
207

 -Noel Amenc , Véronique le sourd,Portfolio theory and performance analysis ,   " Op.cit ",p.109 
208

 -" Idem",p.109. 
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 ( : قياس األداء بطريقة شارب .13الشكل )

 
Source :Laurent Bodson,Pascal Grandin,"Performance de portefeuille",2

ème
 edition,pearson 

education ,Paris,2010,p107. 

 
 

األصوؿ ك " اليت ىي عبارة عن توليفة من ؿبفظة السوؽ ’A"" أفضل من أداء احملفظة Aأداء احملفظة "
" اليت ىي عبارة عن توليفة من ؿبفظة السوؽ  ’B" أفضل من أداء احملفظة "Bاػبالية من اؼبخاطر. ك أداء احملفظة "

فإنو يبكن  ،اؼبدارة بنسبة شارب حملفظة السوؽكاألصوؿ اػبالية من اؼبخاطر. كدبقارنة نسبة شارب للمحفظة 
كابلتارل فإف اؼبدير . 209لمدير التحقق فيما اذا كاف العائد اؼبتوقع على احملفظة كافيا للتعويض عن اؼبخاطر الكليةل

إذا أراد قياس أداء احملفظة، البد عليو أف يقارف بُت مؤشر شارب للمحفظة كمؤشر شارب للسوؽ، كعندما يكوف 
 فهذا يعٍت أف أداء احملفظة أفضل من أداء السوؽ.اؼبؤشر اػباص ابحملفظة أكرب من اؼبؤشر اػباص ابلسوؽ 

 
 (1968مقياس جونسون ) -3.1.2.2

كوبسب ابلفرؽ بُت  ،س العائد التفاضلي أك مقياس ألفا، كىو أحد مقاييس األداءيطلق عليو أيضا مقيا
احملفظة كالعائد على االستثمار اػبارل ؿ ىو معدؿ عائد احملفظة االضايف كالذم يبثل الفرؽ بُت عائد األكّ  ،حدين

من اؼبخاطر، كاغبد الثاين ىو عالكة اؼبخاطرة السوقية للمحفظة كالذم يبثل حاصل ضرب معامل بيتا يف الفرؽ 
(كما  α. كقد رمز جونسوف اذل مؤشره ابلرمز) 210بُت عائد ؿبفظة السوؽ كعائد االستثمار اػبارل من اؼبخاطر

: 211ىو مبُت يف اؼبعادلة التالية

                                                             
209

 -Noel Amenc , Véronique le sourd , "loc.cit",p.109. 
210

 . 08،ص. مرجع سابق ""سعدم أضبد اؼبوسوم ، - 
211 - Pascal Alphonse ,Gérard Desmuliers et Michel Levasseur,  " Op.cit  " ,p.605.  
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α                      
 حيث :

 
: α  معامل جونسوف لقياس أداء احملفظة اؼبالية. 

 .معدؿ عائد االستثمار اػبارل من اؼبخاطر   :  
 .معدؿ عائد ؿبفظة السوؽ   : 
 .معامل بيتا للمحفظة اؼبالية   : 
 معدؿ عائد احملفظة اؼبالية.    :

لتقييم أداء احملفظة اؼبالية، كذلك من خالؿ مقارنة  كمعيار CAPMكيعتمد ىذا اؼبقياس على استخداـ 
متوسط معدؿ العائد الفعلي الذم ربققو احملفظة خالؿ فًتة التقييم، مع متوسط معدؿ العائد الذم هبب أف ربققو 

فإذا تبُت أف متوسط معدؿ العائد الفعلي للمحفظة أقل من متوسط معدؿ العائد . CAPMاحملفظة ابستخداـ 
كعموما عندما تكوف قيمة معامل الفا موجبة فإف  ،فهذا يعٍت البفاض أداء احملفظة   CAPMاحملسوب ابستخداـ 

،أما اذا كانت قيمة ذلك يعٍت أف أداء احملفظة االستثمارية جّيدا ألهنا ربقق معدالت عائدا أعلى من عائد السوؽ 
اذا كانت قيمة معامل ألفا ا أمّ  ،ة االستثمارية أقل من أداء السوؽمعامل ألفا سالبة فإف ذاؾ يعٍت أف أداء احملفظ

كابلتارل فإنو كلما كانت قيمة  ،ستثمارية يساكم أداء ؿبفظة السوؽفإف ذلك يعٍت أف أداء احملفظة اال ،معدكمة
 .212اء احملفظة أفضلمعامل ألفا موجبة كلما كاف أد

 جنسن ( : قياس األداء بطريقة14الشكل )

 
 .443 ،ص" مرجع سابق"ادارة ؿبافظ االستثمار ، دمحم علي ابراىيم العامرم ، : ادلصدر

.
                                                             

212
 . 08.ص  ،"سابقانمرجع وموضوع "سعدم أضبد اؼبوسوم ، - 
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نالحظ من خالؿ الشكل أف احملفظة األحسن ىي احملفظة األكذل ألهنا ذات أداء جيد حسب جونسن 
αكذلك ألف معامل ألفا أكرب من الصفر  > ا احملفظة الثانية فهي يف حالة توزف ألف ألفا تساكم أمّ  ، 

αالصفر ذات عائد ضعيف ألف ا احملفظة الثالثة فهي أمّ  ،ئد احملقق فيها يساكم عائد السوؽأم أف العا ،   
αقيمة ألفا سالبة  <  . 

 
 ادلقارنة بٌن ادلقاييس )شارب ،ترينور ،وجنسن ( لقياس أداء احملافظ ادلالية - 4.1.2.2

 أوجو التشابو  -أ 
 فهناؾ ،رل يبكن مقارنتها مع بعضها البعضكابلتا ،اييس الثالثة بنفس األسس النظريةلقد مت بناء اؼبق

فنحصل    فإذا قمنا بقسمة العبارة اػباصة دبعامل عبونسوف على اؼبعامل  ،عالقة بُت مؤشرم جونسوف كترينور
 الذم يبكن كتابتو ابلشكل اآليت : Black -Treynor  على مؤشر 

α 

  
 

       

  
           

،كبنفس الطريقة         يساكم مقياس ترينور مطركحا منو القيمة الثابتة  Black –Treynorكابلتارل فمؤشر 
 : بعبارهتا االحصائية   يبكن اظهار العالقة بُت مؤشر جونسوف كمؤشر شارب ،فإذا قمنا بتعويض قيمة 

   
         

   
  

 : قبد
         α   

         

   
         

 
مساكاي للواحد  pكاحملفظة   (m)كانت احملفظة منوعة تنويعا فعاال يكوف معامل االرتباط بُت ؿبفظة السوؽفإذا  

 كالتارل : ( فتصبح العالقة      )
         α   

      

   
         

 ( كبصل على :  " )pكاذا مت قسمة العالقة على االكبراؼ اؼبعيارم للمحفظة "

  
       

   
 

α 

  
 

       

   
 



 للعالقة بٌن أداء احملفظة وفرضية السوق ادلالية الفعالةالفصل الثاين                                                                      دراسة نظرية 

108 
 

       فإذا كانت العبارة  ،كابلتارل فإف النتيجة ىي اغبصوؿ على مؤشر شارب

   
اثبتة ،فينتج لدينا مؤشر شارب  

" فبا يظهر العالقة اػبطية بُت pيساكم مؤشر جونسوف مقسوما على االكبراؼ اؼبعيارم لعوائد احملفظة "
 .213اؼبؤشرين

 
 االختالف  أوجو -ب

أية فركؽ بُت نتائج التقييم يف النماذج السابقة اذا مت تنويع احملفظة اؼبالية تنويعا كامال  دنقوؿ أنو ال توج
كابلتارل اذا  ،كعائد السوؽ يساكم الواحد الصحيحكوبدث ذلك عندما يكوف معامل االرتباط بُت عائد احملفظة 

  احملافظ كانت نتائج التقييم ـبتلفة كفقا لنوعية النموذج اؼبستخدـ .اختلفت درجات التنويع يف
 

 
 ادلالية . أتثًن السيولة على أداء زلفظة األوراق  -2.2.2

كسبكن اؼبستثمرين األفراد من تلبية  ،لى صبيع جوانب عمل السوؽ اؼباليةتنعكس أنبية السيولة تقريبا ع
ا اؼبؤسسات االستثمارية فإف السيولة لديها أمّ  ،دكف التعرض اذل خسائر كبَتةة من احتياجاهتم اؼبالية غَت اؼبتوقع

كالعكس من ذلك يف حالة عدـ  ،تداكؿ أكرب كالقليل من اؼبخاطرة تعٍت العوائد العالية على اؼبوجودات كحجم
ظ تضم أكراقا مالية السيولة أما أصحاب احملافظ االستثمارية يركف السيولة على أهنا قدرة اؼبدير على تكوين ؿباف

 Crist etذات أجل قصَت، سهلة التسويق كسريعة التحوؿ اذل نقدية جاىزة يف كقت اغباجة اذل السيولة. كيرل )
al,2004 فاؼبستثمرين يبيلوف اذل ربريك رؤكس ىي أحد أسباب تكامل أسواؽ األسهم( أبّف السيولة العالية ،

استثماراهتم كأف التحرر كالتكامل ينظر لو من خالؿ الزايدة الكبَتة أمواؽبم حينما يتوقعوف عائدا كبَتا على 
 .214لتحركات رؤكس األمواؿ

 
 العالقة بٌن سيولة السوق ادلالية وسيولة زلفظة األوراق ادلالية. -1.2.2.2

ء تعترب السيولة أىم ميزة تشَت إذل أّف السوؽ اؼبالية متطورة، فغياب السيولة يف السوؽ يعرقل عمل الوسطا
اؼباليوف يف كضع االسًتاتيجيات االستثمارية كادارة اؼبخاطر، كتعترب السيولة أيضا كاحدة من العوامل اؼبهمة كالفّعالة 

بعبارة أخرل فوجود خطر السيولة  ،على أداء ؿبافظ األكراؽ اؼبالية يف األسواؽ اؼبالية حيث أهنا العامل الذم يؤثر
 كمن ىذا اؼبنطلق البد على اؼبستثمر أف  ،ة كعلى العوائد اؼبتوقعة للمحفظةاؼبالييؤثر سلبا على ادارة ؿبفظة األكراؽ 

 

 
                                                             

213
 - Pascal Alphonse ,Gérard Desmuliers et Michel Levasseur,  " Op.cit",p.607. 

214
ؾبلة القادسية للعلـو االدارية ،"أتثًن السيولة على أداء زلافظ األسهم العادية ،دراسة تطبيقية يف سوق العراق لألوراق ادلالية "علي جَتاف عبد علي ،علي نورم عبيد ، - 

 . 63.ص ،2014 ،03 العدد  كاالقتصادية ،
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يورل اىتماما كبَتا دبستول سيولة األصوؿ اؼبالية اؼبكونة للمحفظة كالتقلبات اؼبشًتكة يف أسعارىا بدال من 
 .215صوؿالًتكيز فقط على عوائد األصوؿ كمعامالت االرتباط بُت ىذه األ

 
 مفاىيم حول سيولة السوق ادلالية. -أ 

تطرؽ العديد من الكتاب كالباحثُت اذل مفهـو السيولة بشكل عاـ اذل القدرة على ربويل اؼبوجودات اذل  
( اذل أّف السيولة Garman & Forgue ,2012( فيما أشار )Brealy & Myers,2007نقد خالؿ فًتة زمنية قصَتة )

  كىناؾ من يرل أف سيولة السوؽ اؼبالية .216اؼبرتبطة ابؼبوجودات اليت يبكن ربويلها اذل نقدىي السهولة كالسرعة 
تعٍت أف ينفذ اؼبشاركوف يف السوؽ كبشكل فورم حجم كبَت من الصفقات بدكف أتثَت كبَت على سعر الورقة اؼبالية 

ف كلفة أك بتكلفة منخفضة بدك  كيعرؼ آخركف سيولة السوؽ اؼبالية على "أهنا صفقات يبكن أف تكوف نفذت
فإذا كانت تكاليف الصفقات اؼبالية عالية عندىا من الصعوبة أف يتحوؿ أم موجود اذل نقد كأنو ليس من  ،جدا

 .217(Fleming,2003توقيتها كتكلفتها ) ،فة كأف ذلك يعتمد على حجم الصفقةالسهولة قياس الكل
عرّفها أبهنا سهولة تداكؿ كميات كبَتة ( Y.Amihud, H.Mendelson,and L,H Pederson,2006أّما )

كىناؾ من عرّفها على ،  218من األكراؽ اؼبالية بسرعة كأبقل تكلفة كمن دكف أف يؤثر ذلك على مستوايت األسعار
 قا سهولة ربوؿ الورقة اؼبالية اذل نقد جاىز ابلسعر الذم يغطي مبلغ االستثمار األصلي كمن خالؿ ما سبأهنّ 

ذكره، نقوؿ عن سوؽ مالية أهنا سائلة اذا مت فيها تداكؿ األكراؽ اؼبالية بتكلفة منخفضة كتوفرت امكانية ربويلها 
ركنة لبيع فبتلكاهتم اذل نقد جاىز بسرعة كمع أتثَت ضئيل على السعر فضال على أف السيولة تعطي اؼبستثمرين اؼب

 التداكؿ يف األمد القصَت من التداكؿ يف األمد الطويل.كما ربقق السيولة قيمة أكرب ألنشطة  ،عند اغباجة
 

 سيولة زلفظة األوراق ادلالية. -ب
زبتلف األىداؼ من تكوين احملفظة االستثمارية من مستثمر ألخر، كاليت تتنوع بُت االستثمار الطويل 
األجل كاالستثمار القصَت األجل، حيث يسعى اؼبستثمر جاىدا كبو ربقيق تلك األىداؼ من خالؿ سياسة 

فمتطلبات السيولة ابلنسبة  ،وابختالؼ اؼبستثمر كاختالؼ أىدافاالستثمار. كما أف اغباجة اذل السيولة زبتلف 
لذلك ،يقـو ابلتوظيف على اؼبدل الطويل للعميل الذم يستثمر يف احملفظة على اؼبدل القصَت زبتلف عن الذم

                                                             
215 -Renaud Beaupain ,Stéphanie Dauginnet et Mikael Petit Jean, "Variation communes de liquidité au sein 
de portefeuille de faible ,moyenne et forte capitalisation ",en revue bancaire et financière,2010,p.55 . 

216
ؤسبر ،العدد اػباص ابؼب،ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية "حتليل ومناقشة سيولة وعوائد األسهم العادية ،دراسة تطبيقية يف سوق العراق لألوراق ادلالية " اايد طاىر دمحم ، - 

 .227 .،ص2014العلمي اػبامس ،
217

 23العدد  ؾبلة تكريت للعلـو االدارية كاالقتصادية ،،"مؤشرات قياس سيولة سوق األوراق ادلالية وأثرىا يف النمو االقتصادي " ،ايباف عبد اؼبطلب حسن اؼبوذل - 
 .119. ،ص2011

218
ؾبلة القادسية للعلـو االدارية  ،"أتثًن السيولة على أداء زلافظ األسهم العادية ،دراسة تطبيقية يف سوق العراق لألوراق ادلالية "علي جَتاف عبد علي ،علي نورم عبيد ، - 

 .  63.ص ،2014 ،03العدد  كاالقتصادية ،
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كبَت منها يضع صاحب احملفظة أحياان قيودا على مدير احملفظة كقيد امكانية تسييل احملفظة ابلكامل أك جانب   
ا هبعل مدير احملفظة ىبتار أنواعا معينة من األكراؽ اؼبالية اليت ربقق لو اؽبدؼ كىذا م ،عند اغباجة أك الضركرة

فيقـو حينها ابختيار أسهم كسندات سريعة التداكؿ كعليها طلب كبَت يف البورصة، كيوجد متعاملُت راغبُت يف 
ل سهولة . أّما اذا كاف حيازهتا كاغبصوؿ عليها كابلتارل عندما يقرر بيع أم جزء منها يتمكن من ذلك بسرعة كبك

العميل ىو من يقـو ابلتسيَت اؼبباشر للمحفظة، فإّف عليو أف ىبتار األكراؽ اؼبالية األكثر قابلية للتداكؿ من أجل 
 .219اضافتها اذل احملفظة

 
 عالقة سيولة سوق األوراق ادلالية بفع الية السوق . -ج

كعامال مهما يؤثر على فعالية السوؽ، فعندما تتمتع  سبثل السيولة ظبة أساسية لتطوير سوؽ األكراؽ اؼبالية
كبكلفة منخفضة مع كجود نسبة ؿبدكدة  ،أف يكوف حجم التداكؿ فيها كاسعا السوؽ بفعالية عالية فإنو من اؼبتوقع

ىذه السوؽ من امكانية كاسعة لعرض اؼبعلومات اؼبتعلقة أبسعار األكراؽ اؼبالية  ومن اؼبخاطر كذلك بفعل ما سبلك
كتبقى األرابح  ،ألرابح الغَت العادية تنعدـ فيهافضال عن أف ا ،نبة يف ىذه السوؽكعن أكضاع الشركات اؼبسا

على زايدة حجم التداكؿ كأف ذلك يعمل  ،اؼبتعاملُت التأثَت يف قول السوؽالقلة من  عكمن مث ال يستطي ،العادية
فإف قّلة اؼبعلومات كارتفاع تكاليف  ،يف درجة سيولة السوؽ .كبعكس ذلك يف األكراؽ اؼبالية اليت تصاحبها زايدة

ا يؤشر على ؿبدكدية حجم التداكؿ كالبفاض فبّ  ،يف صعوبة تداكؿ األكراؽ اؼبالية اؼبعامالت يف السوؽ يتسبب
ىناؾ عالقة طردية بُت سيولة سوؽ األكراؽ اؼبالية  يف االقتصاد .كابلتارل نقوؿ أفّ درجة السيولة اليت يوفرىا السوؽ 

 :221 كما أف البفاض السيولة يف األسواؽ اؼبالية لو أاثر تظهر من خالؿ النقاط التالية. 220كفعاليتو
 

 ارتفاع التكاليف ادلباشرة للمستثمرين -
 حركة األسعار اذل الزايدة يف ىوامش اؼبعامالتيف بعض اغباالت، يبكن أف يؤدم االرتفاع يف تذبذب 

فبا يؤدم اذل البفاض حجم اؼبعامالت كارتفاع تكاليفها  ،يف اؽبامش بُت سعرم العرض كالطلبفضال اذل الفرؽ 
 كيف ىذه اغبالة كمن أجل ربقيق التغطية االزمة لتقلبات األسعار يتم اللجوء اذل الرفع من عالكة السيولة .

( تعرّب عالكة السيولة عن مقدار العائد االضايف اؼبطلوب للمستثمر مقابل زبليو Gerhold et al,2013ك حسب ) 
عن كرقة مالية ليتداكؿ بورقة مالية ذات ـباطرة عالية، اذ يتم تعويض اؼبخاطرة العالية على شكل عوائد عالية 

يف األكراؽ اؼبالية على األمد القصَت بدال من االستثمار على اؼبدل  لذلك يفضل بعض اؼبستثمرين االستثمار
البعيد، ألّف االستثمار يف األكراؽ اؼبالية اليت يتم تداكؽبا يف األمد القصَت يبثل سيولة أكرب، كمن أجل حث 

                                                             
219 -Philippe Bourin,  " La gestion de portefeuille ", Anthemis edition, Paris ,2009,p.215. 

 . 120 .،ص" " مرجع سابق ،ايباف عبد اؼبطلب حسن اؼبوذل - 220
221

 - Elliot ,Douglas J, "Market liquidity :Aprimer ",economic studies at bookings institution,june 2015,pp.03-
05 /avalable at :https://www .brookings.edu/wp-content/…/market liquidity,26/12/2016. 
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األقل لتلك األكراؽ اؼبستثمرين للتعامل ابألكراؽ اؼبالية طويلة األجل ينبغي تعويضهم بعالكة بسبب درجة السيولة 
كالزايدة يف التكاليف التنظيمية للتداكؿ اذل االرتفاع يف ىامش ربح   ا يبكن أف تؤدم العوامل اػبارجيةاؼبالية. كم

صانع السوؽ كبشكل مباشر، األمر الذم يتسبب يف ارتفاع تكاليف اؼبعامالت للمستثمرين من خالؿ خفض 
 ـ الصفقة.حجم اؼبعامالت كاطالة الوقت الالـز إلسبا

 
 التحريض على حدوث األزمات ادلالية - 

يبكن أف تتسبب كثرة السيولة يف األسواؽ اؼبالية يف حدكث األزمات اؼبالية أك العمل على تفاقمها من 
خالؿ احداث خسائر على مستول البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية. كىذا ما حدث خالؿ األزمة اؼبالية العاؼبية لعاـ 

فوفرة  ،اذل الوالايت اؼبتحدة األمريكية تلك الفًتة تدفق يف رؤكس األمواؿ بوتَتة سريعةحيث شهدت  2008
كامبا  ،كدل تراعي اؼبعايَت اؼبعموؿ هبا ،تتساىل يف منح القركضالسيولة حبجم كبَت جعل اؼبؤسسات اؼبالية األمريكية 

ت اؼبختصة ككذلك سعر السكنات اكتفت أبخذ بعُت االعتبار درجات تصنيف اؼبخاطر اليت تقدمها اؼبؤسسا
نسبة القركض اذل قيمة  كازدادت ،السكنية بصورة دل يسبق ؽبا مثيل كاستمرت يف منح القركض .222اؼبمولة

دبعٌت أف رغبتهم  ،ؼبستهلكُت أصحاب اؼبالءة الضعيفةحيث قدمت تلك القركض لعدد كبَت من ا ،اؼبمتلكات
ا أثر على كضع فبّ  ،ركف عند حلوؿ مواعيد سداد القركضتعثكقدرهتم على سداد القركض متدنية كابلتارل ي

 .223كاهنيارىا اكمن مث عدـ قدرهتا على الوفاء ابلتزاماهت ،ؤسسات اؼبالية اليت منحت القركضاؼب
 
 الزايدة يف تقلبات األسعار -

اؼبعلومات اؼبتدفقة اذل السوؽ سواء كانت  ،ربريك أسعار األكراؽ يف البورصة من أكثر العوامل اؼبتسببة يف
كذلك فإف ربركات  ،أك ربرؾ شامل يف أسعار الفائدة ،ة حوؿ اعبدارة االئتمانية للشركةأخبار سارة أك غَت سار 

األسعار تتأثر بسيولة السوؽ اؼبالية اضافة اذل اؼبعلومات ،فإذا توفر شرطي السيولة كاؼبعلومات يف السوؽ اؼبالية 
بعبارة أخرل فإذا كجد عدد كبَت من البائعُت كاؼبشًتين ككاف  ،حينها اذل أف تكوف أكثر استقراراسعار فستميل األ

شراء أك بيع كمية كبَتة من السندات  ،يف السوؽ فإذا أراد اؼبشاركوف ،ت تتم بسرعة كبسهولة كأبقل تكلفةاؼبعامال
األسعار بشكل كبَت، كابؼبثل فإف تكاليف اؼببادالت ىي فإنو إبمكاهنم القياـ بذلك دكف أف يتسبب ذلك يف ربرؾ 

األخرل تؤثر على ربركات األسعار، كردبا يرجع ذلك اذل عدـ اليقُت بشأف السياسة االقتصادية أك النقدية فيتأثر 
كابلتارل على تنفيذ التداكالت الفعلية . بذلك الفرؽ يف اؽبامش بُت سعرم العرض كالطلب،

                                                             
 . 16 .ص، 2009، اعبزائر ليجوند للنشر، ،" Sub –Primeأزمة : تداعيات األزمات ادلالية العادلية "القادر بلطاس ،عبد  - 222
223

اعبزء الرابع  ،مركة أضبد ،ظبَت العبادم كآخركف ،األزمة اؼبالية العاؼبية كاألفاؽ اؼبستقبلية  يف كتاب ،"األزمة ادلالية العادلية :زلاولة تشخيص الداء إلجياد الدواء" رقيبة سليمة، - 
 .201. ،ص2011الطبعة األكذل ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع ،األردف،
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 ر سيولة الورقة ادلالية على العائد ادلتوقعأاثر سلاط -2.2.2.2
ىو ذلك العائد الدكرم الذم يتوقع اغبصوؿ عليو من كل دينار  نقصد ابلعائد اؼبتوقع على االستثمار

مستثمر يف موجودات اؼبؤسسة، كتكمن أنبيتو يف السماح للمؤسسة بتقييم قراراهتا اؼبالية كاغبكم على أدائها كذلك 
معدؿ مرجعي يتمثل دبعدؿ العائد اؼبطلوب على االستثمار، فإذا كاف معدؿ العائد اؼبتوقع  من خالؿ مقارنتو مع

 سليمة كنتائج أقل من معدؿ العائد اؼبطلوب يف السوؽ اؼبالية فإف ذلك يعٍت أف القرارات اؼبالية للمؤسسة غَت
 : 224االستثمار كىيكىناؾ ثالثة طرؽ غبساب معدؿ العائد اؼبتوقع على  ،نشاطها غَت مرحبة

 
 طريقة ادلتوسط احلسايب ومتوسط العائد  -أ

أك ىو ،  (T)اؼبتوسط اغبسايب ىو عبارة عن ؾبموع القيم التارىبية ؼبعدالت العائد خالؿ فًتات معينة 
عبارة عن متوسط العوائد التارىبية كىو يفيد يف معرفة معدؿ العائد ألم سهم خالؿ مدد ـبتلفة كما يفيد أيضا يف 

التارىبي على الورقة اؼبالية كاؼبالحظ خالؿ  فاذا كاف العائد .مقارنة معدؿ العوائد على االستثمارات اؼبختلفة
 العائد كفقا ؽبذه الطريقة ابلصيغة اآلتية  على التوارل فإنو يبكن التعبَت عن متوسط T............3,2,1الفًتات

225 : 

  ∑     

 

   

 

 حيث :
 .tيبثل العائد التارىبي يف الفًتة   : 

( كفق الصيغة iكإذا تعلق االمر بفًتة كاحدة فإنو يبكن حساب متوسط العائد على االستثمار على الورقة اؼبالية )
 : 226التالية

     
                

      
 

 .t)السهم( خالؿ الفًتة  iمعدؿ عائد الورقة اؼبالية :     
 .t( يف هناية الفًتة  (iحصة الربح اؼبدفوعة على الورقة اؼبالية :     

 .tسعر الورقة اؼبالية يف الفًتة         
 .t-1سعر الورقة اؼبالية يف الفًتة :       

 
                                                             

48. ص ،مرجع سابق" "، االدارة اؼبالية اؼبتقدمةدمحم علي ابراىيم العامرم،  -  224
  

225 -Gareth D .Myles, " Investment  Analysis  " ,USA , 2008, p.42. 
226 -Bertrand Jacquillat ,BRUNO Solnik ",Marchés Financiers gestion de portefeuille et des risques",4ème 
edition ,duno , Paris ,2002,p.80. 
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 الطريقة االحتمالية )القيمة ادلتوقعة (  -ب
يف احتماؿ ربققو، كيبثل الناتج معدؿ  وبسب معدؿ العائد اؼبتوقع من خالؿ ضرب معدؿ العائد التارىبي

 : 227العائد اؼبتوقع على االستثمار، كصيغة حسابو كالتارل

     ∑        

 

   

 

 حيث :
 .معدؿ العائد اؼبتوقع على االستثمار احملسوب ابالحتمالية     :

 احتماؿ ربقق العائد.   :
 معدؿ العائد التارىبي.   :

 
عندما تكوف ىناؾ فجوة بُت القيمة األساسية للورقة اؼبالية كالسعر الذم يتم التعامل تنشأ ـباطر السيولة 

بو فعال، إذ تتقلص تلك الفجوة عند ارتفاع سيولة األكراؽ اؼبالية ،كيزداد حجم الفجوة مع البفاض السيولة كتتمثل 
ؼبستثمرين ـباطرة السيولة كاليت يتحمل ا إذ ،من حجم الفجوة يف فًتة من الزمن ـباطر السيولة يف عدـ التأكد

أّف تغَتات  (Vayanos Wang,2012توصف أبهنا ـباطرة منتظمة كال يبكن ذبنبها بتنويع االستثمار، كحسب )
نقص سيولة السوؽ اؼبالية تؤثر على عوائد األسهم ألف البفاض سيولة السوؽ اؼبالية يبثل عامل ـباطرة على السعر 

ثمار يف األسهم ألهنا تصبح معرضة للمخاطرة اؼبنتظمة، كمع ذلك قد تكسب تلك فبا هبُنب اؼبستثمرين االست
 .228األسهم عوائد متوقعة عالية مع اؼبخاطر العالية يف السيولة

 
  عالقتها بنموذج تسعًن األصول الرأمسالية السيولة و -3.2.2.2

أتثَت على األسعار كاؼبعدالت اؼبتوقعة للعوائد كبسبب إّف اؼبستول اؼبتوقع من السيولة يبكن أف يكوف لو 
الفرؽ بُت  كجود تغَتات غَت متوقعة يف السيولة يبكن للمستثمرين اؼبطالبة ابلتعويض عن ـباطر السيولة، اذ أفّ 

يل سعر العرض كالطلب غَت اثبت، فبا يسبب عدـ قدرة اؼبستثمرين لبيع األكراؽ اؼبالية يف السوؽ اؼبعتدلة مع القل
من ىامش الربح، اذ يعتمد ذلك على ظركؼ السوؽ العامة، فعندما تكوف سيولة بعض األكراؽ اؼبالية ضعيفة قد 

                                                             
227 -Leonardo Da Vinci ,Kristina Levisauskaité,"Investment analysis and portfolio management", education  
and culture lifelong learning programme, 2010, p.34. 

 .230.ص ،سابق"مرجع " ،اايد طاىر دمحم - 228
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يستوجب من اؼبستثمرين زبفيض األسعار اليت تتجاكز للتكاليف اؼبطلوبة لتغطية السيولة اؼبتوقعة كبعبارة 
وازف يف األسعار كابلتارل يؤثر على العوائد أخرل ىناؾ مقياس منهجي ؼبخاطر السيولة اذ يؤثر على حالة الت

 : 229اؼبتوقعة كيوضح النموذج ابؼبعادلة اآلتية
                              

 
 .التكلفة اؼبتوسطة للسيولة       : ،العائد اؼبتوقع للورقة اؼبالية      :

 معدؿ االحتفاظ جبميع األكراؽ اؼبالية.      :
 صايف عالكة ـباطرة السوؽ ؼبعدؿ سيولة السوؽ.       :

 ـباطرة السوؽ النظامية.     : 
 األاثر اؼبًتتبة لكل  من مستول السيولة كـباطرىا على ضماف التسعَت.            :

 
 األزمات ادلالية العادلية  السيولة و -4.2.2.2

 1823كذلك عاـ  Comte de lascasesظهرت عبارة األزمة اؼبالية العاؼبية ألكؿ مرة عند الكاتب 
األزمات اؼبالية عموما توليفات ـبتلفة من اؼبشاكل النقدية كاؼبصرفية كمشاكل الديوف، كعلى ىذا األساس  نكتتضم

 سوؽ اؼبالية "االهنيار اؼبفاجئ يففقد تعددت مفاىيمها مع تعدد أنواعها كأشكاؽبا. فيقصد دبصطلح األزمة 
أك يف سوؽ العقار ،أك ؾبموعة من اؼبؤسسات اؼبالية لتمتد بعد ذلك اذل ابقي  ،األسهم أك يف عملة دكلة ما

 230ابلفقاعة السعرية""االقتصاد كوبدث مثل ىذا االهنيار اؼبفاجئ يف أسعار األصوؿ كنتيجة النفجار ما يسمى 
 اؼبالية طبقا للقطاع الذم بدأت منو اذل أربعة أنواع رئيسية كىي كاآليت :ك يبكن تصنيف األزمات 

 أىم األزمات ادلالية : -أ
 ك يبكن تصنيف األزمات اؼبالية طبقا للقطاع الذم بدأت منو اذل أربعة أنواع رئيسية كىي كاآليت :

 أزمة العملة -
فوعات كربدث األزمة يف النقد األجنيب عندما يطلق عليها أحياان أزمة الصرؼ األجنيب ،أك أزمة ميزاف اؼبد

أك عندىا يتم ارغاـ  ،فيض قيمتها أك اذل ىبوط حاد فيهاتؤدم احدل ىجومات اؼبضاربة على عملة بلد ما اذل زب
أك رفع سعر الفائدة  ،ضخمة من احتياطاتو السلطات النقدية )البنك اؼبركزم ( على الدفاع عن العملة ببيع مقادير

 .231ةبنسبة كبَت 
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 .07 .، ص"نفسو"مرجع  - 
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 األزمة ادلصرفية -
ـ كىي عبارة عن حالة من عدـ االستقرار اؼبارل ربدث نتيجة اهنيار أحد اؼبصارؼ، كذلك عندما يقو 

من مقًتض غَت قادر على السداد أك   (فجأة بسحب قركضهم )كدائعهمك القصَت  اؼبقرضوف )اؼبودعوف ( يف األجل
أهنا اغبالة اليت تكوف فيها االلتزامات اؼبوجودة يف اؼبؤسسات اؼبالية كاليت تكوف اعبزء األكرب من النظاـ اؼبصريف 
تفوؽ قيمة األصوؿ اؼبقابلة ؽبا لدرجة أف يكوف دخل النظاـ اؼبصريف غَت كايف لتغطية نفقاتو، كىناؾ من يرل 

األزمة اؼبصرفية تنشأ إّما عندما يكوف البنك غَت قادر على الوفاء ابلتزاماتو العاجلة اذباه دائنيو بشكل أمشل أف 
األمواؿ الكافية ؼبواجهة طلبات اؼبودعُت يف غبظة ما   كحىت لو كانت القيمة اغبالية لألصوؿ موجبة دبعٌت أنو ال يبل

نسميو أبزمة سيولة، أك تكوف التزامات البنك تفوؽ  على الرغم من أنو يبكن القياـ بذلك يف أكقات أخرل كىذا
 .232القيمة اغبالية لألصوؿ كيكاد أف يكوف البنك يف حالة افالس كتسمى ىذه اغبالة ابإلعسار

 
 أزمة الديون -

ربدث أزمة الديوف عندما يتوقف اؼبقًتض عن السداد أك عندما يعتقد اؼبقرضوف أف التوقف عن السداد 
أزمة فبكن اغبدكث، كمن مث يتوقفوف عن تقدًن قركض جديدة، كوباكلوف تصفية القركض القائمة. كقد ترتبط 

يتوقف القطاع العاـ عن سداد بدين سيادم عاـ كتؤدم اؼبخاطر اؼبتوقعة أبف الديوف بدين ذبارم )خاص ( أك 
 كاذل أزمة يف الصرؼ األجنيب. ،ع حاد يف تدفقات رأس اؼباؿ اػباصاذل تراج والتزامات

 
أزمة األسواق ادلالية -   

كربدث عند قياـ اؼبضاربُت بشراء أصل مارل بسعر يفوؽ قيمتو  ،ضا أبزمة انفجار الفقاعة اؼباليةتُعررؼ أي
فتتسبب يف تدىور كبَت يف األسواؽ اؼبالية كاليت من أبرز ظباهتا  ،رأظبالية عاليةيف ظل توقع مكاسب األساسية 

كالذم ينعكس يف تدىور كبَت يف قيمة العملة كيف أسعار األسهم كما  ،اؼبصريف يف أداء مهامو الرئيسية فشل النظاـ
 يؤثر أيضا على قطاع االنتاج كالعمالة .

كنتيجة لإلخفاؽ الكبَت الذم عرفو اسًتداد الديوف العقارية اؼبمولة من   2007 تعترب األزمة اؼبالية اليت اندلعت عاـ
ىذه األزمة اليت  فطرؼ البنوؾ يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية كاؼبعركفة ابلقركض العقارية من الدرجة الثانية. أ

ية أزمة رىوف عقارية من عصفت ابقتصادايت الدكؿ الصناعية الكربل كالدكؿ النامية على السواء كانت يف البدا
ىذه  الدرجة الثانية ككاف ابإلمكاف التحكم فيها داخل الوالايت اؼبتحدة األمريكية .كلكن على الرغم من أف حجم

نسبة اذل ؾبموع القركض العقارية اؼبمنوحة يف ىذا البلد، اال أف أثرىا كاف كبَتا اذ  ،القركض يعترب ضعيفا نوعا ما
مريكية اذل أزمة مالية عاؼبية مث اذل أزمة اقتصادية مست صبيع دكؿ العادل بدكف استثناء. ربولت من أزمة عقارية أ

                                                             
مركة أضبد ،شاكر اظباعيل كآخركف ، األزمة اؼبالية العاؼبية ،يف كتاب  االحاطة منها"حتليل ظاىرة األزمات ادلالية وسبل يوسف علي عبد األسدم ،حسُت جواد كاظم ،" - 232

 . 28،ص .2011اعبزء الثاين ،الطبعة األكذل ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع ،األردف،،، كاألفاؽ اؼبستقبلية
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حيث اتبعت اغبكومة األمريكية شعارا يقضي بتملك كل  ،2002كلقد بدأت بذكر األزمة تربز للوجود منذ سنة 
ألمر الذم أدل اذل كلتحقيق ىذا اؽبدؼ قامت بتخفيض معدالت القائدة بشكل كبَت ا ،مواطن أمريكي لسكنو

 45هتافت البنوؾ يف سبويل الزابئن الذين يرغبوف يف شراء عقارات دبسانبات أكلية ضعيفة كآبجاؿ طويلة تصل اذل 
كبذلك بدأت أسعار العقارات يف التصاعد التدرهبي . ىذاف العامالف )البفاض معدالت الفائدة كارتفاع  ،سنة

ؾ يف التمادم يف تقدًن القركض لتمويل شراء العقارات بغض النظر عن أسعار العقارات ( أدل ابلكثَت من البنو 
االلتزاـ دبعايَت اعبودة االئتمانية  كالشركط اليت كاف هبب أخذىا بعُت االعتبار عند منح القركض: مثل اؽبوامش 

بل اف ىذه البنوؾ عبأت اذل شركات التأمُت لتغطية ـباطر عدـ السداد   ،ية  بُت قيمة العقار كقيمة القرضاالئتمان
نظرا  2006كبديل للهوامش االئتمانية ،كابلتارل عند عجز اؼبستفيدكف عن تسديد مستحقاهتم الشهرية ابتداء من 

 . 233اؼبصريف لالرتفاع الكبَت يف معدالت الفائدة ،انتقلت األزمة اذل قطاع التأمينات اضافة اذل القطاع اؼبارل
 

 النظرايت االقتصادية ادلفس رة لألزمات ادلالية -ب
إّف دراسة نشاط البورصات كأزماهتا يستوجب ربليل األسباب اؼبؤدية لتغَت أسعار األكراؽ اؼبالية، اليت 
تشكل موضوع التعامل فيها. كانطالقا من كوف مستوايت األسعار كتقلباهتا تتحدد تبعا لتفاعل العرض كالطلب 

اللذاف بدكرنبا يتأثراف بعدد كبَت من العوامل ،من أنبها :معدالت الفائدة ،كأسعار صرؼ العمالت كابلتارل فإف ،
.كىذه  السياسات النقدية كاؼبالية للدكلة ؽبا حتما انعكاسات مباشرة كغَت مباشرة على أكضاع األسواؽ اؼبالية

ككذلك  ،آلخر تبعا لتغَت كاختالؼ أىدافهابلد بل زبتلف من كقت آلخر كمن  ،السياسات طبعا ليست موحدة
ظركؼ كأىداؼ االقتصاد . فالدكلة كانت كما تزاؿ تستعمل العديد من األدكات كأيضا الوسائل النقدية كاؼبالية 
لتوجيو النشاط االقتصادم، من أنبها :سياسة االصدار النقدم، سياسة أسعار الفائدة، سياسة اؼبوازنة العامة 

كغَتىا . كمن اؼبؤكد أف لكل من ىذه السياسات انعكاسات ىامة كمباشرة على أكضاع  ،ريبية،السياسة الض
كمن مث أسعار األكراؽ اؼبالية . كما أف مدل  ،ىا على عاملي العرض كالطلب فيهااألسواؽ اؼبالية من خالؿ أتثَت 

استعماؿ تلك األدكات كالوسائل زبتلف كاغبدكد اليت تستطيع ضمنها  ،لدكلة يف ادارة النشاط االقتصادمتدخل ا
 .234ابستمرار تبعا الختالؼ النظرايت النقدية كاؼبالية اؼبعتمدة

( بتعدد اآلراء النظرية اؼبفسرة لألزمات االقتصادية اليت أصابت 1987-1945لقد اتسمت الفًتة ما بُت )
 ألزمات النظاـ الرأظبارل كمنها:النظاـ الرأظبارل، كسنتناكؿ يف ما يلي بعض ىذه النظرايت اؼبفسرة 
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 األزمة عند الكالسيك  -
كما  ،زمات االقتصادية ال يبكن حدكثهااأل بُّت كل من آدـ ظبيث كدافيد ريكاردك كتوماس مالتوس، أفّ 

 أف كل عرض ىبلق كالذم يلخص يف ،وف اؼبنافذ فكرة استحالة األزماتأّكد جوف ابتيست سام من خالؿ قان
يف حالة األداء اغبر دكف تدخل الدكلة  ،لقانوف أف النظاـ الرأظبارل مزكدحيث يفًتض ىذا ا ،الطلب اػباص بو

أحدنبا يوجد يف السوؽ النقدية  ،افآبلية زبلق لو التوازف التلقائي، كىذه اآللية تتحقق بفضل كجود نوعُت من األشب
شيء نفسو ابلنسبة لألزمة النقدية فهي كىو معدؿ الفائدة كالثاين يوجد يف سوؽ العمل كىو معدؿ األجور .كال

حدكثها، ألف النقود معدنية كاؼبعدف ىو الذم ىبزف القيمة . يرجع الكالسيك األزمات النقدية  ناألحرل ال يبك
حيث اعترب كل من ظبيث كريكاردك  ،راؽ النقدية ؿبل العملة اؼبعدنيةيتمثل يف دكراف األك  ،ماكاؼبالية اذل سببُت أكؽب

 قت الذم تكوف فيو كمية األكراؽ النقدية اؼبتداكلة غَت متوافقة سباما مع كمية الذىب اؼبوضوعة يفأنو يف الو 
فإهنا تتعرض للمخاطر فبا يتسبب يف حدكث األزمة كاثنيهما يتمثل يف تدخل  ،احتياطات البنوؾ اؼبصدرة للعملة

لة ىبل أبداء القوانُت الطبيعية لالقتصاد الدكلة يف اجملاؿ النقدم، اذ يعترب الكالسيك أف كل ما تقـو بو الدك 
 . 235كابلتارل فهي توفر الفرص غبدكث األزمات

 
 األزمة عند كينز  -

 النظاـ االقتصادم الرأظبارل يقدـ الكفاءة االقتصادية كاغبوافز اػباصة على مبدأ يقوؿ كينز يف ذلك ،"أبفّ 
كمن انحية  ،دكر حكومي مكمل لسد ىذه الفجوةد األمر الذم يتطلب كجو  ،العدالة االقتصادية كاالجتماعية

حيث مرت  ،ترب ظبة مالزمة للنظاـ الرأظبارلمن تقلبات اقتصادية تع اأخرل فإف الدكرة االقتصادية كما يرافقه
كلكنها سبكنت  ،ـبتلفة من حيث حدهتا كطوؿ فًتهتااالقتصادايت منذ نشأهتا بدكرات ازدىار ككساد مستمرة ك 

رابح يف ككما أف ىناؾ ازدىار كرفاه كزايدة يف حجم األ ،(1929دبا يف ذلك أزمة الكساد )من ذباكزىا صبيعا 
فهناؾ حاالت من اػبسارة كاالفالس يف حاالت الًتاجع كاالنكماش االقتصادم كىنا  ،حاالت التوسع االقتصادم

اضافة اذل  ،ا ابلدكرة االقتصاديةحيث ارتباطهعن سابقاهتا من  فالبد من القوؿ أف األزمة اؼبالية العاؼبية ال زبتل
 ذلك فإف غياب الدكر اغبكومي اؼبنظم كاؼبراقب كالفاعل ىو اؼبسؤكؿ بشكل رئيسي يف حدكث األزمة كخاصة أّف 

دكؿ  تلك الفًتة شهدت تطورا سريعا يف االسواؽ اؼبالية من حيث ظهور اؼبشتقات اؼبالية كزايدة درجة التكامل بُت
كما . 236دبا خلق فجوة معتربة يف ؾباؿ التشريعات كأنظمة الرقابة كالقوانُت االقتصادية ،عوؼبةالعادل يف ظل ظاىرة ال

ألمر نظر كينز اذل النفقات العامة ابعتبارىا األداة األساسية لتدخل الدكلة يف االقتصاد خاصة عندما يتعلق ا
نفقات يعترب من أىم العوامل اؼبساعدة لذلك فإف تكوين ىذه ال ،أك السعي لتجنبها ،دبعاعبة األزمات االقتصادية
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أف يساعد على تكوين الدخل كحسب رأيو فإف ارتفاع النفقات العامة هبب اؿ. على الوصوؿ اذل الطلب الفعّ 
كابلنتيجة ربقيق التشغيل الكامل ؽبذا يتوجب على الدكلة أف تؤثر على أىم مكوانت الطلب )الطلب  ،القومي

 .237االستثمار(على االستهالؾ كالطلب على 
 "أبف النظاـ االقتصادم الرأظبارل يقدـ الكفاءة االقتصادية كاغبوافز اػباصة على مبدأ ،يقوؿ كينز يف ذلك

كمن انحية  ،د دكر حكومي مكمل لسد ىذه الفجوةاألمر الذم يتطلب كجو  ،العدالة االقتصادية كاالجتماعية
حيث مرت  ،ترب ظبة مالزمة للنظاـ الرأظبارلاقتصادية تعمن تقلبات  اأخرل فإف الدكرة االقتصادية كما يرافقه

كلكنها سبكنت  ،ـبتلفة من حيث حدهتا كطوؿ فًتهتااالقتصادايت منذ نشأهتا بدكرات ازدىار ككساد مستمرة ك 
ككما أف ىناؾ ازدىار كرفاه كزايدة يف حجم األرابح يف  ،(1929من ذباكزىا صبيعا دبا يف ذلك أزمة الكساد )

توسع االقتصادم ،فهناؾ حاالت من اػبسارة كاالفالس يف حاالت الًتاجع كاالنكماش االقتصادم كىنا حاالت ال
اضافة اذل  ،حيث ارتباطها ابلدكرة االقتصاديةعن سابقاهتا من  فالبد من القوؿ أف األزمة اؼبالية العاؼبية ال زبتل

 ذلك فإف غياب الدكر اغبكومي اؼبنظم كاؼبراقب كالفاعل ىو اؼبسؤكؿ بشكل رئيسي يف حدكث األزمة كخاصة أّف 
اؼبالية من حيث ظهور اؼبشتقات اؼبالية كزايدة درجة التكامل بُت دكؿ األسواؽ تلك الفًتة شهدت تطورا سريعا يف 

كما   .238تربة يف ؾباؿ التشريعات كأنظمة الرقابة كالقوانُت االقتصاديةدبا خلق فجوة مع ،العادل يف ظل ظاىرة العوؼبة
ألمر نظر كينز اذل النفقات العامة ابعتبارىا األداة األساسية لتدخل الدكلة يف االقتصاد خاصة عندما يتعلق ا

وامل اؼبساعدة لذلك فإف تكوين ىذه النفقات يعترب من أىم الع ،أك السعي لتجنبها ،دبعاعبة األزمات االقتصادية
أف يساعد على تكوين الدخل على الوصوؿ اذل الطلب الفعاؿ . كحسب رأيو فإف ارتفاع النفقات العامة هبب 

كابلنتيجة ربقيق التشغيل الكامل ؽبذا يتوجب على الدكلة أف تؤثر على أىم مكوانت الطلب )الطلب  ،القومي
 .239على االستهالؾ كالطلب على االستثمار(

 
 د ادلدرسة ادلؤسسية األزمة عن -

أّما اؼبدرسة اؼبؤسسية اليت تعد أحد ركاد الفكر االقتصادم الرأظبارل اؼبعاصر كالناقد لواقع الرأظبالية ،تنطلق 
من  اكقد توصلو  ،كوف منها ىيكل اجملتمع الرأظبارلىذه اؼبدرسة من دراسة كربليل اؼبؤسسات كالتنظيمات اليت يت

مثل سياسات  ،النمو االقتصادم كالتوازف العاـ كراء ذلك اذل أف األدكات اليت تعتمد عليها الدكلة يف التأثَت على
ليست كافية ؼبواجهة مشاكل الرأظبالية ،كأف ما هبب االعتماد عليو يف  ،االنفاؽ العاـ كالسياسات النقدية كاؼبالية

كتقـو على التعاكف اؼبستمر كالشامل بُت األجزاء  ،تتبناىا الدكلة عليةىذا اػبصوص ىو أدكات كسياسات أكثر فا
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كقد خلص االقتصادم الكندم  ،ت جهاز الدكلة كالشركات اؼبسانبةاؼبختلفة للكياف االجتماعي كابلذا
Calbraith ىي نتاج  ،اـ الرأظبارل كأزماتو االقتصاديةالذم يعد أحد مؤسسي ىذه اؼبدرسة اذل أّف مشاكل النظ

لطبيعة اؼبؤسسات اليت سبيز اجملتمع الرأظبارل الصناعي كما ينشأ عنها من صراعات ،كىي ترجع يف األخَت اذل قّوة 
لذلك فإف ربقيق التوازف االقتصادم كاػبركج من مأزؽ الركود يتطلب  ،االحتكارية اؼبوجودة يف األسواؽ اؼبؤسسات

للتنسيق بُت قطاع الشركات  Calbraithالقتصادم ذلك تطبيق نوع من التخطيط االقتصادم من كجهة نظر ا
 .240كبُت القطاع اغبكومي ،الكربل

 
 النقديٌن  األزمة عند -

النقود أسباب حدكث األزمات االقتصادية يعود اذل عوامل نقدية تتصل حبجم  يرل النقديوف أفّ 
كيبكن أف يستمر ىذا  ،ش اقتصادم عندما يتسع عرض النقودحيث وبصل انتعا ،كاالئتماف كأسعار الفائدة

أم  ،كوبصل العكس ،بابو حبيث وبدث تضخم يف االقتصاداالنتعاش اذل أف يبلغ أقصى مدل لو عندما تستمر أس
يصل كيبكن أف يستمر االنكماش اذل أف  ،عندما وبدث انكماش يف عرض النقودوبدث انكماش يف االقتصاد، 

التقلبات كاألزمات االقتصادية ىي أسباب نقدية تتصل كابلتارل فإف أسباب  ،اذل أدىن حد لو بتحقق الكساد
 .241ابلنقود كاالئتماف كأسعار الفائدة كالسياسات اليت ترتبط هبا

كانت النظرية النقدية من بُت أىم النظرايت اليت فسرت األزمات االقتصادية إبرجاعها اذل التوسع 
وؿ "أبنو دل وبدث أبدا أف كقعت حادثة تغَتت كاالنكماش يف النقود كاالئتماف، كيؤكد على ذلك فريدماف ابلق

فيها كمية النقود بشكل كبَت لكل كحدة انتاج دكف أف ترافق معها تغَتات يف مستول األسعار بشكل كبَت أيضا 
كيف االذباه نفسو اف معظم أكضاع االنكماش أك الركود االقتصادم يسبقها البفاض يف معدالت مبو عرض النقود 

 .242ع االقتصادم تسبقها تزايد يف معدالت مبو عرض النقود " كاّف حاالت التوس
 

 األزمة يف ظل نظرية ادلغاالة أو االفراط يف االستثمار  -
أف هناية مرحلة االنتعاش كبداية مرحلة االهنيار يف الدكرة  Castelيرل االقتصادم األمريكي السويدم 

أف قول  Castelكما يرل  ،تزيد من عرض رأس اؼباؿ درجةاالقتصادية تعوداف اذل اؼبغالة يف االستثمار اذل 
عدالت أف أتيت منتظمة ،فإف عدـ انتظامها سيؤدايف اذل توسع كبَت يف اؼب نالتطور االقتصادم طاؼبا أهنا ال يبك

كتتمثل حاالت التوسع الكبَتة يف مدد من الركاج كاالنتعاش تنتهي دائما اذل حالة  ،اؼبعتدلة للنشاط االقتصادم
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استمرار التوسع االقتصادم كثباتو يف مرحلة االنتعاش سيؤدايف اذل اذباه منحٌت  أفّ  Castel كيعتقد ،الكساد
 .243النشاط االقتصادم كبو االرتداد اذل مرحلة خطَتة ىي األزمة اليت ربدث مصحوبة خبسارة كفقداف الثقة

كمن مث فإف لكل أزمة  ، ىذه النظرية أك تلكيفكذبدر االشارة اذل أف معظم األزمات االقتصادية يوجد ؽبا تفسَت 
اخضاعها لنظرية معينة يرتبط بتحقيق ظركؼ فباثلة أك قريبة مع االقرار أبف التطورات  متغَتاهتا كظركفها كمن مث فإفّ 

لكن عملية االستفادة من  ،من تشابو الظركؼ عملية ليست سهلةاؼبعاصرة يف ـبتلف جوانب اغبياة قد ذبعل 
 لدركس ليست صعبة .التجارب كا

 
 اسرتاتيجيات إدارة األزمات ادلالية  -ج

اؼبخاطر قبل كقوع األزمة كىدفها أف ربوؿ دكف كقوع اػبطأ أك نقلو اذل جهة أخرل إدارة تبدأ اسًتاتيجية 
اسًتاتيجية كتقليل أاثره السلبية من خالؿ عملية قياس كتقييم اؼبخاطر كتطوير اسًتاتيجيات إلدارهتا. تبدأ كتنفذ 

أم تنويع اؼبخاطر اؼبالية ابلشكل الذم يقلل من  ،ؿ دبا يعرؼ ابلتنويعادارة اؼبخاطر من خالؿ اذباىُت يتمثل األكّ 
اػبسائر االحتمالية لالستثمارات من خالؿ تكوين احملافظ االستثمارية . أّما االذباه اآلخر يف ادارة اؼبخاطر فيتمثل 

  E، الرحبية M،االدارة  A،جودة األصوؿ  Cكالذم يغطي مالءة رأس اؼباؿ  Camelيف استخداـ مبوذج الكفاءة 
كالسيولة، كاليت تعمل كنظم لإلنذار اؼببكر كالتحوط اؼبارل، إذ يالحظ أف عدـ االلتزاـ دبؤشرات كفاية رأس اؼباؿ 

همة اليت قادت اذل حصوؿ كاؼبوازنة بُت السيولة كالرحبية كمقررات ابزؿ حوؿ اعبدارة االئتمانية من األسباب اؼب
(. كما يبكن استخداـ مؤشرات كفاءة السوؽ كإحدل األساليب العلمية اغبديثة للتحوط من 2008األزمة اؼبالية )

األزمات اؼبالية بوقت مبكر ،كاليت تعد مقاييس ـبتصرة للزمن كاعبهد ،كلقد ظهرت ىذه اؼبؤشرات ابتداء من 
حبثت يف اختيار كربديد النسب اؼبالية كاالختبارات االحصائية، كمن أىم كاليت  1960( يف عاـ Nicolasدراسة )

اؼبؤشرات اؼبستخدمة يف ىذا اجملاؿ اختبار معامل االرتباط كاختبار جذكر الوحدة )دكي فولر( كاختبار التمهيد 
ا كاف ابإلمكاف األسي. كتنبع أنبية استخداـ ىذه اؼبقاييس من التساؤالت اليت تثار عقب كل أزمة مالية عما اذ

تفاديها من خالؿ التنبؤ هبا مقدما ،خاصة أف مبدأ التنبؤ مت التعرؼ عليو يف الفكر احملاسيب كما أقر دبعرفتو ىيئة 
يستدؿ على ذلك ما مت نشره يف الفكر احملاسيب على مدل العشرين سنة  ،يَت احملاسبية اؼبالية األمريكيةكضع اؼبعا

عند التنبؤ  %95يف التنبؤ أبمور مستقبلية كبدرجة عالية من الدقة تصل اذل  األخَتة قباح النسب احملاسبية
 .244ابألزمات اؼبالية اليت تواجو الشركات األمريكية
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 الة يف التحوط من األزمات ميكانيزم عمل السوق ادلالية الفع   -ج
)فقاعة مضاربة(، كىي عبارة عن وبدث نتيجة انفجار فقاعة سعرية  ،الهنيار اؼبفاجئ لألسواؽ اؼباليةإّف ا

بيع كشراء كميات كبَتة من نوع أك أكثر من األصوؿ اؼبالية أبسعار تفوؽ أسعارىا اغبقيقية بسبب اؼبضاربة 
 التحكم يف استقرار السعر السوقي كالحىت  وكالبحث عن الربح السريع .كىنا يظهر أّف التحليل األساسي ال يبكن

فعند حدكث الفقاعة كاف الكل يشًتم رغم  حاصل يف السوؽ، وما ىالتحليل الفٍت يستطيع تربير 
كالعكس سباما وبصل عند البفاض السوؽ فنجد الكل يبيع  ،اليت كاف يرسلها التحليل األساسياالشارات السلبية 

د من ىنا هبب العودة اذل مدخل فعالية السوؽ اؼبالية ألنو الوحي .على الرغم من كجود أساسيات تدعم ارتفاعو
كانطالقا من ىذه القيمة اغبقيقية للورقة  ،القيمة اغبقيقية للورقة اؼبالية القادر على خلق سعر سوقي متوازف مع

 245كيف ىذا الصدد تلعب السوؽ اؼبالية دكرين أساسيُت نبا  ،عادلة لقيمة اؼبؤسسة اؼبصدرة ؽبااؼبالية تعطي صورة 
: 

 
 الدور ادلباشر  -

فإذا أخذان مؤسسات ؽبا فرص استثمار كاعدة فإف أخبارىا تصل اذل اؼبتعاملُت كابلتارل يبكن أف تبيع 
 كوبدث العكس اذا ،كمنو البفاض متوسط تكلفة األمواؿأسهمها بسعر مالئم، يؤدم اذل زايدة حصيلة االصدار 

عند تصريف أسهمها، كمنو دل يكن للمؤسسة فرص استثمارية كاعدة، حيث تنخفض حصيلة االصدار لديها 
 ارتفاع متوسط تكلفة األمواؿ . 

 الدور غًن ادلباشر  -
يعطي ضماف أكرب للمقرضُت، كمن تستطيع ىذه  ،إّف اقباؿ اؼبستثمرين على شراء أسهم اؼبنشآت اعبّيدة

 روفاؼبؤسسات اغبصوؿ على قركض أك اصدار سندات كأيضا بتكلفة منخفضة نسبيا، عكس اؼبؤسسات اليت ال تت
على فرص استثمار جيدة حيث أف تكلفة االقراض )اصدار السندات ( تكوف مرتفعة بسبب البفاض الضماانت 
اؼبقدمة للمقرضُت . فمن خالؿ ىذين الدكرين تتمكن اؼبوارد اؼبالية من التوجو اذل االستثمارات األكثر فعالية 

 عد السوؽ اؼبالية عن حدكث األزمات .كأبسعار تعكس القيم اغبقيقية ؽبذه االستثمارات، كابلتارل تب
 

 
 
 
 

                                                             
 . 10 - 09، ص ص. "مرجع سابق"حشايشي سليمة ،  - 245



 دراسة نظرية للعالقة بٌن أداء احملفظة وفرضية السوق ادلالية الفعالة                                                                      الثاينالفصل 

122 
 

 خادتة 
 
 

ىي سوؽ تتصف ابستجابة سريعة للمعلومات اعبديدة اليت وبصل عليها أطراؼ  السوؽ اؼبالية الفّعالة،
السوؽ فبا يؤدم اذل ربديد القرارات االستثمارية بناء على ىذه اؼبعلومات، كما أهنا  تتسم ابلتنافسية ،تتحدد فيها 

يتصف اؼبتعاملُت فيها ابلرشادة مع افًتاض سباثل اؼبعلومات  األصوؿ كعوائدىا كفقا لقول العرض كالطلب،أسعار 
كربديد معدؿ العائد اؼبطلوب على  ،اؼبتاحة لدل صبيع اؼبستثمرين كابلتارل يتوقف التقييم العادؿ للعائد كاؼبخاطرة

على مدل توافر اؼبعلومات كسباثلها ابلنسبة عبميع  االستثمارات اؼبختلفة كفقا لدرجة اؼبخاطرة اؼبرتبطة هبا
شَت اذل أف تعترب السيولة أىم ميزة ت. كما اؼبستثمرين من حيث سرعة تدفقها كالبفاض تكاليف اغبصوؿ عليها

جيات االستثمارية فغياب السيولة يف السوؽ يعرقل عمل الوسطاء اؼباليوف يف كضع االسًتاتي ،السوؽ اؼبالية متطورة
كتعترب السيولة أيضا كاحدة من العوامل اؼبهمة كالفّعالة يف األسواؽ اؼبالية حيث أهنا العامل الذم  ،اؼبخاطرة إدار ك 

كمن ىذا اؼبنطلق البد على اؼبستثمر أف يورل اىتماما كبَتا دبستول سيولة  .يؤثر على أداء ؿبافظ األكراؽ اؼبالية
ًتكة يف أسعارىا بدال من الًتكيز فقط على عوائد األصوؿ األصوؿ اؼبالية اؼبكونة للمحفظة كالتقلبات اؼبش

 كمعامالت االرتباط بُت ىذه األصوؿ.
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 القسم الثاين

ادلغربو اجلزائر  دراسة تطبيقية مقارنة يف بورصيت  
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 مقدمة

 

 
سيخصص ىذا القسم من البحث للدراسة القياسية التحليلية اؼبقارنة للبورصتُت ؿبل الدراسة )بورصة 

حيث سيتم قياس فعالية التنويع االستثمارم يف البورصتُت من خالؿ تطبيق نظرايت  اعبزائر كبورصة اؼبغرب(،
سنقـو أيضا ابختبار مدل ربقق الفعالية االقتصادية احملفظة )نظرية ماركويتز كمبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية(،كما 

يف البورصتُت من خالؿ ربليل العالقة بُت العائد كاؼبخاطر يف السوقُت لتحديد مدل قدرة السوؽ على تعويض 
 (.ARCH-GARCHاؼبستثمرين بعالكة ـباطرة كذلك ابستخداـ مباذج غَت خطية )

 اعبزائر كاؼبغرب كوسيلة إلدارة األزمات اؼبالية على اؼبدل القصَت. كيف األخَت، سيتم التنبؤ بعوائد مؤشر بورصيت
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 الفصل الثالث

ادلغربو قياس جدوى التنويع االستثماري يف بورصة اجلزائر   

 
 

بناء سوؽ األكراؽ اؼبالية سليما على أرضية ال تتوفر فيها متطلبات اؼبناخ االستثمارم ال يبكن أف يكوف 
كوف االستثمار يبثل الطلب على رؤكس األمواؿ الذم ىو  ،الستثمار بنوعيو احمللي كاألجنيباؼبالئم، كىنا نقصد ا

ة األمواؿ الوطنية كاألجنبية على عدسبب نشاط سوؽ األكراؽ اؼبالية .يرتكز اؼبناخ االستثمارم اعباذب لرؤكس 
اؼبالية كاؼبؤسسية اليت يبكن أف تؤثر على قرار االستثمار كعلى فرص قباح  ،مقومات منها الظركؼ االقتصادية

 .246اؼبشركع االستثمارم يف دكلة ما
لقد انتشر يف الدكؿ الغربية استخداـ معامل بيتا كمقياس للمخاطرة اؼبنتظمة مع بداية السبعينات 
كاستخدمو كثَت من الكتاب يف دراساهتم كما اعتمدت النظرية اغبديثة لتوزيع احملفظة كمبوذج تسعَت رأس اؼباؿ على 
ىذا اؼبعامل عند تقدير اؼبخاطر اؼبنتظمة يف أم أداة استثمارية، لكننا اذا نظران اذل ىذه النماذج، فسوؼ قبد أهّنا 

األسواؽ اؼبالية اؼبتطورة كال تتوفر مباذج قرارات االستثمار  دال توجغائبة االستخداـ يف دكلنا حديثة النمو، حيث 
لذلك ارأتينا من خالؿ ىذا الفصل تطبيق ىذه النماذج يف كل من بورصة اعبزائر كاؼبغرب كتشخيص جدكل 

 كفعالية التنويع االستثمارم يف البلدين ابعتباره آلية من آليات تفعيل أداء البورصات.
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 .05،ص.2008، 04العدد 
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 ادلغرب.و تقييم فعالية ادلناخ االستثماري يف بورصة اجلزائر  -1.3
ب االستثمارات إّف موضوع مناخ االستثمار من اؼبوضوعات اؽبامة اؼبرتبطة ابلقدرة التنافسية يف جذ

كمن مث  ،ت االقتصادية االنتاجية كاػبدميةكمصدر أساسي لتمويل االستثمارات يف القطاعا ،األجنبية اؼبباشرة
اال بوضع بورصة تكوف قادرة على خلق التوازف االقتصادم  ىيق زايدة يف معدؿ النمو االقتصادم ،كىذا ال يتأتربق

كمن ىنا البد أف كبدد كاقع االستثمار كأداء البورصتاف ؿبل الدراسة  ،247كالشفافية بُت صبيع الوحدات االقتصادية
كذلك  ،اؼبوارد اؼبالية كربفيز اؼبدخرينيف ظل العوؼبة اؼبالية، خاصة أف األسواؽ اؼبالية تتبوأ دكر أساسي يف تعبئة 

 .اؿ يف رفع عوائد اؼبدخرات اليت تصبح موارد سبويلية للمدخرين عندما سبارس دكرىا الفعّ 
 

 حملة اترخيية عن نشأة وتطور بورصة اجلزائر وبورصة ادلغرب. -1.1.3
دل يكن يف اؼبنطقة العربية حىت النصف األكؿ من الستينات سول بلَداف لديهما سوؽ مالية منظمة 

، كقبل هناية الستينات عملت كل 1920ك 1899لألكراؽ اؼبالية كنبا مصر كلبناف الذين مت أتسيسهما بُت العامُت 
على اقامة بورصة لألكراؽ اؼبالية تطويرا أللية تسعَت القيم اؼبنقولة يف   1969مث تونس سنة  1967من اؼبغرب سنة 

،كذلك يف اطار عملية البدء يف  1990من سنة  اابتداءإاّل كل منهما. أما اعبزائر فلم يكتمل تكوين سوقها اؼبالية 
 .1988صادية منذ عاـ االصالحات االقت

 
 بورصة الدار البيضاء  -1.1.1.3

أتيت الثالثة يف الًتتيب بعد كل من بورصيت مصر  ضاء مكانة ابرزة يف افريقيا، حيثربتل بورصة الدار البي
"مورغاف ستانلي لألسواؽ  كجنوب افريقيا، كتعترب اذل جانب البورصة اؼبصرية السوقُت الوحيدين اؼبدرجاف يف مؤشر

كمع ذلك فهي سبلك  ،العاؼبية كأزمة الديوف السيادية شهدت أداء غَت مستقر يف سنوات األزمة اؼباليةالناشئة، 
 بعض األساليب الوقائية خففت من حدة تلك األزمات عليها.

 
 مراحل أتسيس بورصة الدار البيضاء  -أ

مرت بعّدة مراحل بدأت إبنشاء مكتب التصفية ابلقيم كقد ، 1929 أتسست بورصة الدار البيضاء سنة
اؼبنقولة حيث تتم عمليات التداكؿ عن طريق اؼبقاصة اغبرة بُت البنوؾ ألسهم الشركات اؼبغاربية ،كيف اؼبرحلة الثانية 

 حيث 1967 ا اؼبرحلة الثالثة فبدأت من سنةأمّ  ،يصبح مكتب تسعَتة القيم اؼبنقولةتغَت اسم مكتب اؼبقاصة ل
كما عرفت بورصة   ار البيضاء كتنظيم السوؽ األكليةصدر اؼبرسـو اؼبلكي اؼبتعلق إبنشاء بورصة القيم اؼبنقولة ابلد

اكتسبت من خاللو البورصة  1948 الدار البيضاء أنداؾ نوعُت من االصالحات، االصالح األّكؿ جاء سنة
                                                             

 ؾبلة العلـو االقتصادية كالتسيَت كالعلـو التجارية  ،"فعالية ادلناخ االستثماري وأثره يف سوق األوراق ادلالية دراسة حالة اجلزائر"شريط صالح الدين ،بن كارث حجيلة ، - 247
 . 262.،ص 17،2017العدد 
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 اعادة تنظيمها قانونيا كتقنيا كتعريفها  حيث ساىم يف،1967كاالصالح الثاين جاء سنة  ،اؼبعنويةالشخصية 
كذلك بعد اصدار ؾبموعة من  ،بورصة الدار البيضاء مرحلة أخرل عرفت،1993 كبعد سنة. 248كمؤسسة عمومية

كنلخص ـبتلف اؼبراحل  ،نية كالتقنية الضركرية النطالقهاالقوانُت تتضمن اصالح السوؽ اؼبالية كانشاء األطر القانو 
 :249البورصة كما يلياليت مرت هبا 

 

 مت اصدار ثالث نصوص قانونية زبص السوؽ اؼبالية كىي : : 1993سنة 
كاؼبعلومات  اؼبتعلق ابجمللس الديونتولوجي، 1-93-212 القانوف رقم ،اؼبتعلق ابلبورصة 1-93-211 القانوف رقم

اؼبتعلق أبجهزة التوظيف  1-93-213 اؼبطلوب تقديبها من طرؼ القائمُت بدعوة عمومية لالدخار، كالقانوف رقم
 .(OPCVM) اعبماعي يف القيم اؼبنقولة

 انشاء اجمللس الديونتولوجي للقيم اؼبنقولة . 1994مت يف شهر جويلية  : 1994سنة
كيف أكت من "،APSB" انشاء اعبمعية االحًتافية ؼبؤسسات البورصة 1995مت يف شهر فيفرم : 1995سنة 

ا يف شهر أمّ  ،ابإلضافة اذل امضاء دفًت الشركط" SBVC" القيم للدار البيضاءنفس السنة مت انشاء مؤسسة بورصة 
 ( .OPCVM) نوفمرب من نفس السنة مت انشاء أجهزة التوظيف اعبماعي يف القيم اؼبنقولة

كيف شهر  ،بُت بورصيت الدار البيضاء كابريسامضاء بركتوكوؿ تعاكف  1996 مت يف شهر مام:  1996سنة 
" SFI "  السنة أدرجت بورصة الدار البيضاء يف مؤشر الدكؿ الصاعدة للمؤسسة اؼبالية الدكليةسبتمرب من نفس 

 35-96 ابلقانوف رقم 1993 مت تعديل كاسباـ قانوف ،ا يف شهر ديسمرب من نفس السنةأمّ ، %0,75 كبًتجيح بنسبة
 (.Dépositaire central Maroclear) اؼبؤسس للمستودع اؼبركزم مارككلَت

مارس مت تدشُت اؼبقر اعبديد  25 كيف ،العمل بنظاـ التسعَت االلكًتكين بدأ 1997يف مارس  1997 : سنة
لفائدة اجمللس  يف البورصة للبورصة كما مت يف شهر جواف من نفس السنة انشاء الرسم شبو اعببائي على اؼبعامالت

 أدرجت بورصة الدار البيضاء يف نوفمرب كما،(للسندات %0,02ك  لألسهم  %0,04) الديونتولوجي للقيم اؼبنقولة
 .%0,91للبلداف الصاعدة للمؤسسة اؼبالية الصناعية بًتجيح نسبتو "  Investable" يف مؤشر 1997

 اذل %0,39 أم من)  %40البفض معدؿ العمولة ابلنسبة لألسهم بنسبة  1998 مارس 16 يف : 1998 سنة
كيف شهر أكت  ،ألسهم كذلك يف جواف من نفس السنةعبميع دائرة اكما مّت تعميم التسعَت االلكًتكين  ،(0,24%

 Maroclear أُعلن يف الكشف الرظبي عن النظاـ العاـ ؼبارككلَت كمؤسسة تسيَت بورصة القيم اؼبنقولة حيث انطلق
س السوؽ اؼبركزم كسوؽ اعبملة أتسّ  1998 نوفمرب 2 كيف، 1998 أكتوبر 19 يف العمل يف( اؼبستودع اؼبركزم )

                                                             
 . 157 -156 ص ص.، ،"مرجع سابق" ،بن عمر بن حاسُت  - 248

249 -Mounir El Bakkouchi,  " Analyse de risque de marché boursier marocain en période de crise des 
subprimes : Cas de l’indice Masi " ,These presenté pour l’obtention du grade de docteur,université 
Montpellier,maroc,2014,pp.18-21. 



 قياس جدوى التنويع االستثماري يف بورصة اجلزائر وادلغرب                                                                الفصل الثالث         

129 
 

معدؿ العمولة  1998 ديسمرب 14 كما البفض يف  .لتعويض السوؽ الرظبية كنظاـ التنازالت اؼبباشرة على الًتتيب 
درىم  350ك  0 كمت أتسيس عمولة جزافية تًتاكح مابُت ،ابلنسبة لألسهم  %0,14اذل  %0,24)من على اؼبعامالت 
 ( . ابلنسبة للسندات

 : األنًتنت على اؼبوقع االلكًتكين التارلعلى شبكة مت انطالؽ بورصة الدار البيضاء  : 1999 سنة
www.Casablanca-bourse.com 

مت تبٍت بورصة القيم لبنية شركة مسانبة ذات ؾبلس ادارة صباعية كؾبلس رقابة طبقا للقانوف  : 2000 سنة
اؼبتعلق بشركات اؼبسانبة كالنظاـ األساسي لبورصة الدار البيضاء كما تغَت تسمية الشركة اؼبسَتة من "شركة بورصة 

 قيم الدار البيضاء " اذل "بورصة الدار البيضاء "
مت نقل التعامالت االلكًتكنية اذل مقر شركات البورصة .كيف مام من ، 2001يف جانفي  : 2001 سنة

أما يف شهر ديسمرب مت  j+3اذل   j+5 نفس السنة مت زبفيض فًتة التسوية النظرية للعمليات اليت تتم يف البورصة من
اؼبؤشرات القطاعية ، MADEX كمادكسMASI  االعالف عن مؤشرات جديدة لبورصة الدار البيضاء :مازم عائم

 .، كمؤشرات العمالت )ابلدكالر كابألكرك ( كمؤشرات اؼبردكدية
 شطب سوؽ العمالت الذىبية من تسعَتة بورصة الدار البيضاء . متّ  ،2002 يف مارس : 2002سنة 
تعديل النصوص القانونية اليت ربكم بورصة األكراؽ اؼبالية مع القانوف  متّ  ،2004 يف أفريل : 2004سنة 

مت اعتماد رظبلة السوؽ اغبر  2004 كيف ديسمرب ،1993 سبتمرب 21 من 211-93-01تعديل الظهَت رقم ، 52 -01
 . يف حساب اؼبؤشرات كما مت تعديل الالئحة العامة

انشاء شركط القبوؿ اعبديدة إلصدار السندات مع ادخاؿ معايَت اإلصدار يف سوؽ  : 2005سنة 
 األسهم .

اؼبتعلق هبيئات توظيف األمواؿ ابجملازفة ػبدمة  05/41 أصدر اؼبشرع القانوف رقم يف مارس، : 2006سنة 
 سبويل اؼبقاكالت الصغرل كاؼبتوسطة .

ابدرت بورصة الدار البيضاء اذل اعادة تصميم ىويتها مواكبة للتحوالت اؼبهمة اليت  : 2007سنة 
 تشهدىا .

كما قامت بورصة الدار  لنظاـ التسعَت االلكًتكين، 900اعتمدت النسخة  ،2008 سنة يف : 2008سنة 
ادارة كادارة عامة عوض البيضاء إبنشاء "عبنة متابعة " من أجل تعديل النظاـ االدارم للشركة كاعتماد ؾبلس 

 . يف شكل ادارة صباعية كؾبلس رقابة 2000 النمط اؼبعتمد منذ سنة
 مت االعتماد الفعلي لنظاـ حوكمة يرتكز على ؾبلس ادارة كادارة عامة . : 2009سنة 

 
 

 

http://www.casablanca-bourse.com/
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 مكوانت بورصة الدار البيضاء  -ب
فيها األسعار من خالؿ تداكؿ األكامر عن تعترب بورصة الدار البيضاء سوؽ فبركزة كمسَّتة ابألكامر، كربدد 

طريق نظاـ الكًتكين فبركز، كيتميز سوؽ البورصة بتأطَت األسعار بواسطة مبدأ اغبجز كيكوف اقباز أك اسباـ 
 .250اؼبعامالت ؿبمي كيتم بطريقة تلقائية بواسطة نظاـ ضماف حسن اسباـ الصفقات

 
 أقسام سوق البورصة  -

السوؽ اؼبارل اؼبغريب إذل ثالثة أقطاب رئيسية، تشمل أسواؽ األسهم حيث يتعلق األمر ابلسوؽ ينقسم 
كاألمواؿ قيمة اإلصدار ابالعتماد على اؼبركزم كسوؽ التنمية كسوؽ النمو. كيتم توزيع الشركات على األسواؽ 

 .ؤكس األمواؿاػباصة أك رقم اؼبعامالت. كما تشمل البورصة سوؽ السندات اإلجبارية كسوؽ ر 
 

 شروط االدراج يف سوق األسهم  -
تعترب شركات األمواؿ فقط ىي اؼبؤىلة لإلدراج يف سوؽ األسهم، كربديدا الشركات ذات اؼبسؤكلية 

كزبتلف  كىذا عن طريق تسجيل أكراقها اؼبالية للتداكؿ يف بورصة الدار البيضاء احملدكدة كشركات التوصية ابألسهم،
 سوؽ ألخرل حسب اعبدكؿ التارل :شركط االدراج من 

 
 الشروط األساسية إلصدار األسهم يف بورصة الدار البيضاء . ( :07جدول )

 سوق النمو   سوق التطور السوق الرئيسي نوع السوق

الشركات اؼبتوسطة  الشركات الكربل حجم الشركات
 اغبجم

الشركات ذات النمو 
 السريع

 دل يتم كضع أم حد أدىن دل يتم كضع أم حد أدىن درىم مليوف 50 احلد األدىن لألموال اخلاصة
مليوف  50أكثر من  حد اثبت دال يوج احلد األدىن لرقم األعمال

 درىم
 حد اثبت دال يوج

 1 2 3 األنشطة السنوية الواجب تقدميهاحساابت 
نعم اذا كاف للشركة  احلساابت ادلوطدة

 شركات اتبعة
 غَت الزامية غَت الزامية

 سهم 30.000 سهم 100.000 سهم 250.000 األسهم األدىن الالزم اصدارىاعدد 
 مليوف درىم10 مليوف درىم 25 مليوف درىم 75 ادلبلغ األدىن لالصدار )ابدلليون درىم (

 سنوات 3 سنة كاحدة غَت الزامية اتفاقية التنشيط
Source   :Bourse de Casablanca :http:// www .Casablanca –Bourse.Com /12/01/2017. 

 

                                                             
250 - http://www.ammc.ma/ar/espace-epargnants/definition/01/02/2017/12:15h. 
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ات الشركات ذات اغبجم السوؽ الرئيسية لألسهم يتم فيها تداكؿ أدك  أفّ ( 07)نالحظ من خالؿ اعبدكؿ 
عدد  لكأف ال يق ،درىم مليوف 75 حيث يصل اغبد األدىن للمبلغ الناجم عن اصدار األكراؽ اؼبالية ،الكبَت فقط

كما يشًتط ، مليوف درىم 50 أف يكوف اغبد األدىن لألمواؿ اػباصة سهم، كيشًتط 250.000األسهم اؼبصدرة عن 
 . على اؼبؤسسات اليت يتم تداكؿ أكراقها اؼبالية تقدًن ثالثة حساابت سنوية لألنشطة اليت سبارسها سنواي

 حيث يتم فيو تداكؿ أكراؽ الشركات فيتضمن شركطا مرنة نسبيا مقارنة ابلسوؽ الرئيسي، ،أما عن سوؽ التطور
مليوف درىم  25 مبلغ االصدار عن لكأف ال يق ،مليوف درىم 50 رقم أعماؽبا عن لمتوسطة اغبجم اليت ال يق

كفيما ىبص سوؽ النمو  . لألنشطة اؼبمارسة سنواي( 02) سهم كأف تقدـ حسابُت 100.000 كالناذبة عن اصدار
حيث يتم فيو تداكؿ أسهم الشركات صغَتة اغبجم كاليت ىي يف مبو متزايد كيشًتط فيو  ،فهو السوؽ األكثر مركنة

 مليوف درىم كحد أدىن كتقدًن حسااب كاحدا عن األنشطة اؼبمارسة سنواي . 10 اصدار
 
 شروط االدراج يف سوق السندات -

توفرت الشركط الرئيسية ككما تصبح الشركة مؤىلة إلصدار سندات مدرجة يف جدكؿ أسعار البورصة، إذا 
 : التالية

 .يف بورصة الدار البيضاءشروط إصدار السندات  ( :08جدول )
 اجلهة ادلصدرة القرض السندي

مليوف درىم 20  اغبد األدىن للمبلغ اؼبصدر 
 مدة االستحقاؽ الدنيا)اؼبدة الدنيا لالقًتاض السندم( سنتُت
 عدد السنوات اؼبالية اؼبصادؽ عليها 2

اذا كاف للشركة فركعنعم   اغبساابت اؼبوّطدة 
 : موقع بورصة الدار البيضاء . ادلصدر

 

 

 درىم مليوف 20 أّف اغبد األدىن للمبلغ الناجم عن اصدار األكراؽ اؼبالية (08)نالحظ من خالؿ اعبدكؿ 
اؼبالية اؼبصادؽ عليها سنتُت، كيشًتط أف يكوف عدد السنوات  كأف ال تقل مدة االستحقاؽ لالقًتاض السندم عن

 .سنتُت
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  الفاعلون يف بورصة الدار البيضاء  -ج
 شركات البورصة  -

الصادر بتاريخ  211-93-1دبقتضى الظهَت اؼبعترب دبثابة قانوف رقم  1995 مت أتسيس شركات البورصة سنة
يف تنفيذ الصفقات على كمت الًتخيص ؽبا من طرؼ كزارة االقتصاد كاؼبالية .كيتلخص نشاطها  1993 سبتمرب 21

القيم اؼبنقولة ،حفظ األكراؽ اؼبالية كادارة ؿبافظ القيم اؼبنقولة ،كارشاد العمالء كتنشيط سوؽ القيم اؼبنقولة اؼبدرجة 
للتداكؿ كتشارؾ شركات البورصة كذلك يف توظيف األكراؽ اؼبالية اليت يقـو األشخاص اؼبعنيوف إبصدارىا عند 

 كتتاب العاـ أك اػباص .طرح أكراقهم اؼبالية لال 
 

 CDVMالقيم ادلنقولة  رللس -
كىو يبثل سلطة السوؽ كيتوذل  ىو مؤسسة عمومية، تتمتع ابلشخصية اؼبعنوية كابالستقاللية اؼبالية، 

أك أم توظيف أخر يتم عن طريق طرح أكراؽ مالية لالكتتاب  ،مهمة : ضباية االدخار اؼبستثمر يف القيم اؼبنقولة
العاـ، السهر على تزكيد اؼبستثمرين ابؼبعلومات اػباصة ابلقيم اؼبنقولة مع التحقق من أف األشخاص اؼبعنوية اليت 

ة . ضباية االدخار تطرح أكراقها اؼبالية لالكتتاب العاـ ،تقـو إبعداد كنشر صبيع اؼبعلومات القانونية كالتنظيمية الالزم
 اؼبستثمر يف القيم اؼبنقولة، أك أم توظيف أخر يتم عن طريق طرح أكراؽ مالية لالكتتاب العاـ.

 
 ىيئة االيداع ادلركزي  -

كقد مت انشاؤىا دبقتضى القانوف   ،إليها اؼبنتسبُت غبساب السندات حبفظ مكلفة مؤسسةىي عبارة عن 
 ،ةاؼبالي السوؽ ضمن السندات تدفقات تنظيم يف أساسي مكوف فهي 1997جويلية  9الصادر بتاريخ  96 – 35

 كما،العمليات سَت غبسن الضركرية السهولة ك األماف يوفر ك ماداي ؾبردة سندات يتضمن ؿبيط يف خاصة،ك 
 ابلبورصة اؼبسجلة )الشركات السندات مصدرم يقـو إذ جدا، بسيط مبدأ على اؼبركزم الوديع سَت طريقة تعتمد

 اؼبركزم الوديع يقـو كما  اؼبصدرة. للسندات االصبارل العدد مقابل اؼبركزم الوديع لدل اصدار حساب بفتح ( ثالم
 كمن . ( إخل سندات، على عمليات ،ابلبورصة )معامالت السندات تداكؿ عن تًتتب اليت اغبركات صبيع بتسجيل

 : 251كالتارل  مارككلَت إذل اؼبسندة األساسية اؼبهاـ
 - اقباز صبيع عقود احملافظة اؼبالئمة لطبيعة كشكل السندات اليت عهدت اليو .

 - ادارة اغبساابت اعبارية للقيم اؼبنقولة اؼبفتوحة ابسم اؼبنتسبُت )ماسكي اغبساابت ( .
 
 

                                                             
251

 موقع اؽبيئة اؼبغربية لسوؽ الرساميل : - 
http://www.ammc.ma/ar/entreprises-de-marche/le-depositaire-central-maroclear (03/02/2017) 
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 - اذليئة ادلغربية لسوق الرساميل.
كأسندت  ،43-12بتنفيذ القانوف رقم  1-13-21أُنِشأت اؽبيئة اؼبغربية لسوؽ الرساميل دبوجب الظهَت رقم 

اليها اؼبهاـ التالية : التأكد من ضباية االدخار اؼبوظف يف األدكات اؼبالية، السهر على اؼبساكاة يف التعامل مع 
اؼبكتتبُت كالشفافية كنزاىة سوؽ الرساميل، التأكد من حسن سَت سوؽ الرساميل كالسهر على تطبيق األحكاـ 

 مؤازرة اغبكومة يف تنظيم سوؽ الرساميل . ية،التشريعية كالتنظيم
 

 - وزارة االقتصاد وادلالية 
 اؼبالية ىي اؽبيئة الوصية على بورصة الدار البيضاء دكف أف تساىم يف إدارة ىذه األخَتةك  االقتصاد كزارة

تتدخل من خالؿ إصدار قوانُت متعلقة بسوؽ البورصة كيقـو مندكب حكومي بتمثيلها يف ؾبلس إدارة .كىي 
 البيضاء.بورصة الدار 
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.( : اذليكل التنظيمي لبورصة الدار البيضاء15الشكل )  

http://www. http://www.ammc.ma/ar/prises-de-marche/le-depositaire-central-
maroclearammc.ma/ar/e-march p://www.ammc.ma/ar/entreprises-marche/le-
depositaire-central-maroclee/le-depositaire-central-mar 
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 الداخلية
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التطويرإدارة  العمليات يف األسواؽإدارة   األنظمة اؼبعلوماتيةإدارة  

 مراقبة التسيَت

اؼبشاريع مصلحة الدراسات ك  

 مصلحة االستغالؿ

مصلحة الشبكات 
 كاالتصاالت
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مصلحة مدرسة 
 البورصة

 تطوير  مصلحة
  بياانت السوؽ
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 بورصة اجلزائر  -2.1.1.3
كاطار مؤسسي ،يتم  سوقا حديثة النشأة، تتوفر على اطار تشريعي، ،تعد سوؽ األكراؽ اؼبالية اعبزائرية

فيها اصدار كتداكؿ األسهم بنوعيها )العادية كاؼبمتازة ( كالسندات ابإلضافة اذل سندات اػبزينة العمومية، ككل نوع 
حبت قياـ بورصة من األدكات اؼبالية اؼبتعامل هبا يتضمن سوقُت أكلية كاثنوية .قصد الوقوؼ على الظركؼ اليت صا

 كتقييم أداء ىاتو البورصة سنتطرؽ اذل ما يلي : ،اعبزائر
 

مراحل انشاء بورصة األوراق ادلالية يف اجلزائر  -أ  
كدخلت  1987تعود فكرة انشاء بورصة األكراؽ اؼبالية يف اطار االصالحات االقتصادية اليت أعلن عنها 

كيف نفس الوقت صدرت قوانُت اقتصادية عن استقاللية اؼبؤسسات العمومية كصناديق  1988 حيز التطبيق عاـ
اؼبسانبة كقسم رأس اؼباؿ اؼبؤسسات العمومية االجتماعي كالذم يبثل حق اؼبلكية اذل عدد من األسهم كاليت توزع 

اـ القانوف التجارم ما بُت صناديق اؼبسانبة كبذلك ربولت الشركات العامة اذل شركات أسهم حيث تساير أحك
كمنو فال يبكن تصور نظاـ شركات مسانبة بدكف انشاء سوؽ مالية تتبادؿ فيها ىذه  ،1988اؼبكمل بقوانُت عاـ 

 : 253. كقد مرت بورصة اعبزائر دبرحلتُت أساسيتُت نبا252األسهم 
 

م1992 -م1990ادلرحلة األوىل :  
عظم اؼبؤسسات اغبكومية على استقالليتها ازبذت اغبكومة يف ىذه اؼبرحلة اجراءات بعد أف ربصلت م

ككذلك انشاء صناديق اؼبسانبة كمن صبلة ىذه االجراءات انشاء مؤسسة تسمى شركة القيم اؼبنقولة مهمتها تشبو 
اذل حد بعيد مهمة البورصة يف الدكؿ اؼبتقدمة كلقد أتسست ىذه الشركة بفضل صناديق اؼبسانبة الثمانية كقد 

كيديرىا ؾبلس االدارة اؼبتكوف من شبانية أعضاء حيث أف كل عضو يبثل أحد صناديق  دج320000قدر رأظباؽبا ب 
 اؼبسانبة . كقد عرفت ىذه الفًتة اصدار اؼبراسيم التنفيذية التالية :

 يشمل على تنظيم العمليات على القيم اؼبنقولة . 1991مام  21يف  الصادر 169 مرسـو تنفيذم رقم 
يوضح أنواع كأشكاؿ القيم اؼبنقولة ككذا شركط االصدار من طرؼ شركات رأس  91-177مرسـو تنفيذم رقم 

 اؼباؿ .
 

م .1999 –م 1992ادلرحلة الثانية :  
لقد مرت الشركة بفًتة حرجة انصبة عن ضعف رأس ماؽبا االجتماعي كالدكر غَت الواضح الذم هبب أف  

كما مت تغيَت اظبها كأصبحت تسمى بورصة القيم اؼبتداكلة   دج932000مت رفع رأظباؽبا اذل  1992كيف فيفرم  تلعبو

                                                             
252

 .227،ص.2006، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة اعبزائر،ادلالية العربية وسبل تفعيل أدائها"معوقات أسواق األوراق رشيد بوكساين،"  - 
 60،ص."مرجع سابق "ظبَتة لطرش، - 253
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(BVM)  كما عرفت البورصة يف بداية انشائها صعوابت كمشاكل انذبة عن ضعف رأظباؽبا ،ابإلضافة اذل عدـ
أك عدـ ربديد الدكر الذم هبب أف تلعبو ،غَت أف ىذه الصعوابت بدأت تتالشى  ،ظهور مالؿبها بشكل كاضح

دكر ؾبموعة من القوانُت كاؼبراسيم اؼبتعلقة ببورصة القيم ،كاليت مت اصدارىا لتنظيم اؼبعامالت بشكل تدرهبي بص
اػباصة ابلقيم اؼبنقولة ،ابإلضافة اذل ربديد أنواع القيم اؼبنقولة كشركط اصدار شركات اؼبسانبة ؽبا ،مع توضيح 

اذل ربديد اؽبيئات اؼبختصة بتنظيم كمراقبة مفهـو كل كرقة مالية كشركط اصدارىا ،تداكؽبا كربويلها ابإلضافة 
دبقتضى  ـ1993عمليات البورصة ،كقد كضع األساس التشريعي لبورصة القيم اؼبتداكلة يف اعبزائر يف غضوف عاـ 

اؼبتمم كاؼبعدؿ لألمر اؼبتضمن قانوف التجارة كاؼبرسـو  25/04/1993اؼبؤرخ يف  08 -93اؼبرسـو التشريعي رقم 
اؼبتعلق بسوؽ القيم اؼبنقولة . كدبوجب ىذين اؼبرسومُت التشريعيُت  1993مام  23اؼبؤرخ يف  10 -93التشريعي رقم 

على انشاء ىيئة فبثلة للسلطات  10-93مت تكريس انطالؽ عملية أتسيس بورصة اعبزائر حيث نص اؼبرسـو 
 العمومية تتكفل دبهمة تنظيم كمراقبة البورصة كعملياهتا.

 
 ب- دوافع انشاء بورصة األوراق ادلالية يف اجلزائر 

 : 254من بُت العوامل اليت عجلت بظهور بورصة األكراؽ اؼبالية يف اعبزائر ىي
 استغالل االدخارات غًن ادلوظفة  -

لقد عرؼ االقتصاد اعبزائرم ضعفا يف االدخار رغم كجود مدخرات ىائلة غَت مصرح هبا، كىذا يف ظل 
مليار دج يف حُت  73.3ب  1997فقد قدر االدخار الوطٍت لسنة  كاؼبنتوجات لتحفيز االدخار،نقص الشبكات 

كمن ىنا فقد برزت اغباجة إلنشاء سوؽ مالية سبكن من اؼبسانبة يف  مليار دج، 363.5قدره اؼبختصوف ب 
القتصادية ذات الفائض كما تسمح بتوجيو أمواؿ األعواف ا التخفيف من أعباء االستدانة كالعجز يف اؼبيزانيات،

 كبو األعواف ذات العجز اؼبارل .
 ازدايد احتياجات ادلؤسسات العمومية  -

حيث أف أكرب  شكلت احتياجات سبويل اؼبؤسسات العمومية االقتصادية عبئا ثقيال على خزينة الدكلة،
لصدد يبكن مالحظة أف كهبذا ا جزء من موارد البنوؾ ىي انذبة عن عمليات اعادة التمويل لدل بنك اعبزائر،

.يبكن 1991مليار دج شهر ديسمرب  325.6مقابل  1992مليار دج سنة  360القركض اؼبمنوحة لالقتصاد مثلت 
الذم كاف يتجو كبو زايدة  أيضا مالحظة أف ربديد سقف القرض قد ساىم يف السحب على اؼبكشوؼ البنكي،

بشكل أساسي يف تقليص دكرة العمليات االقتصادية كىو ماساىم  تقدر بضعف االحتياجات من العملة الصعبة،
 اعبزائرية على األسواؽ األجنبية .

 
 

                                                             
  .166. "،صمرجع سابق نعاس، " مرًن قباة - 254
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 ج- االطار التنظيمي لبورصة اجلزائر 
 ُتسَّت بورصة اعبزائر من خالؿ ىيئتُت كنبا :

 COSOBجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  -
البورصة السارية اؼبفعوؿ كضباية اؼبدخرين سبثل سلطة السوؽ اؼبارل الساىرة على ضماف احًتاـ أنظمة 

تقـو إبعطاء أتشَتة  ، تقدمها الشركات ضماان للشفافيةحيث تقـو ابلرقابة كالتأكد من صحة اؼبعلومات اليت
ؿ كقد قامت إبصدار أكّ  ،كؽبا كظائف أتديبية كربكيميةالقبوؿ للشركة اليت ربقق شركط الدخوؿ اذل البورصة، 

مث رايض  1997-11-18 انطراؾ للسماح ؽبا إبصدار سندات االقراض كاالكتتاب يفأتشَت لصاحل شركة سو 
شركة استثمارات ذات  ءال نشا 1998-03-31 سطيف، صيداؿ ك األكراسي كأعطت أكؿ اعتماد يف األسهم يف

 .SICAV255رأظباؿ متغَت 
 

 SGBVشركة تسيًن القيم ادلنقولة  -
شركة تسيَت بورصة القيم، اؼبعركفة ابسم بورصة اعبزائر، كىي شركة ذات أسهم فبلوكة للوسطاء يف عمليات 

كتنظيم جلسات التداكؿ  ،اذل البورصةالبورصة، كتتمثل مهامها يف التنظيم العملي لعمليات ادخاؿ الشركات 
ابلبورصة )من خالؿ النشرة الرظبية للتسعَتة كقنوات كتسعَت نظاـ التسعَتة كنشر اؼبعلومات كاالحصائيات اؼبتعلقة 

 .256االعالـ األخرل :مواقع االنًتنت ،الصحف الوطنية ....(
 

  شروط االدراج يف بورصة اجلزائر -د
شركط خاصة ابلقيم ؿبل الطلب كشركط خاصة ابؼبؤسسة ؿبل  ،كن التمييز بُت نوعُت من الشركطيب

 طلب االدراج كما يلي :
 

 شروط خاصة ابلقيم زلل طلب اإلدراج  -
 البد أف تكوف ىذه القيم اؼبنقولة مصدرة من طرؼ شركة ذات أسهم، -
 البد من ربديد قيمة كل سهم، -
 القرض السندم اؼبصدر من طرؼ الدكلة ليس لو حد أدىن اليف عدد األسهم كاليف عدد اؼبالؾ ، -
قبوؽبا يف سوؽ السندات اال اذا كانت األكراؽ اؼبالية اليت تسند  نالقيم اليت تزيد يف رأس اؼباؿ ال يبك -

 اليها مقبولة يف التسعَتة .

                                                             
 . 161 .،ص"مرجع سابق" بن عمر بن حسُت ، - 255
 . موقع بورصة اعبزائر - 256
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حامل على األقل كآخر أجل يـو دخوؽبا ابلتفاكض يف  100البد أف توزع األسهم اؼبعركضة على األفراد على -
 البورصة .

 -  شروط خاصة ابدلؤسسة زلل طلب االدراج
 مليوف دينار. 100اغبد األدىن رأظباؿ  -
 من رأس اؼباؿ يف شكل قيمة منقولة على األقل . % 20اصدار  -
 نشر الوضعية اؼبالية لسنتُت األخَتتُت قبل طلب الدخوؿ اذل البورصة . -
 تقدًن صبلة من اؼبعلومات ربددىا عبنة تنظيم كمراقبة عمليات البورصة. -
 ة السابقة لتاريخ ايداع طلب الدخوؿ .أف تكوف ىذه اؼبؤسسة قد حققت أرابح خالؿ الدكر  -
 تقدًن تقرير عن تقييم أصوؽبا من طرؼ خبَت ؿباسيب. -

 
 أسواق بورصة اجلزائر -ه

 : 257تتكوف تسعَتة بورصة اعبزائر للقيم اؼبنقولة من سوقُت نبا
 سوق سندات رأس ادلال  - 

من السوؽ الرئيسية اؼبوجهة للمؤسسات الكربل كيوجد حاليا طبس  ؿتتكوف سوؽ سندات رأس اؼبا
 ( شركات مدرجة يف تسعَتة السوؽ الرئيسية كىي :05)
 ؾبمع صيداؿ الناشط يف القطاع الصيدالين ، -
 مؤسسة التسيَت الفندقي األكراسي الناشطة يف قطاع السياحة ، -
 أليانس للتأمينات الناشطة يف قطاع التأمينات ، -
 سي ركيبة الناشطة يف قطاع الصناعات الغذائية .-أف -
 ؾبمع بيوفاـر الناشط يف القطاع الصيدالين . -
يلخص أىم شركط االدراج  (09)كسوؽ اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة اؼبوجهة ؽبذا النوع من اؼبؤسسات كاعبدكؿ  

 يف سوؽ سندات رأس اؼباؿ.
 
 
 
 
 

                                                             
،ؾبلة العلـو االقتصادية كالتسيَت "(2015 -2008للفرتة ) DZAIR INDEXحتليل سلوك ادلؤشر –اختبار منوذج السًن العشوائي يف بورصة اجلزائر "بلفيطح ريبة ، - 257

 . 270 .،ص17،2017كالعلـو التجارية ،العدد 
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 سندات رأس ادلال .( : شروط االدراج يف سوق 09اجلدول )
 سوق سندات رأس ادلال الشروط

 سوق ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة السوق الرئيسية
 (SPAشركة ذات أسهم ) (S PAشركة ذات أسهم ) الشكل القانوين

 ال يوجد حد معُت دينار جزائرم 500,000.000 رأس اؼباؿ األدىن اؼبدفوع
 مطلوبة ليست راحبة نتائج السنة اؼبالية األخَتة

 % 10 % 20 اغبصة اؼبطركحة لالكتتاب العلٍت من رأس اؼباؿ األدىن
للسنوات الثالث األخَتة، على أف تكوف  الكشوفات ؼبالية اؼبصدقة كاؼبنشورة

 نتائج السنة األخَتة راحبة
للسنتُت األخَتتُت ما دل ربصل على اعفاء من عبنة 

 تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها
 مطلوب + تعيُت مرقي البورصة مطلوب التدقيق احملاسيب الداخليىيكل 

 مستثمرين من اؼبؤسسات 3مسانبا أك  50 مسانبا 150 عدد أصحاب األسهم يـو االدراج يف البورصة
 . 09، ص دليل سوق ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة": بورصة اعبزائر، " ادلصدر

 
 

 زكأف ال يتجاك ، دينار جزائرم 500,000.000 رأظباؿ أدىن قدرهيتطلب ادراج الشركة يف السوؽ الرئيسية 
مسانبا، أّما يف سوؽ اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة فال يوجد أدىن  150 عدد أصحاب األسهم يـو االدراج

 مستثمرين من اؼبؤسسات. 3مسانبا أك  50لرأظباؿ، كحبضور 
 
 سوق سندات الدين  -

مية كاػبزينة السندات اليت تصدرىا الشركات ذات األسهم كاؽبيئات اغبكو يتداكؿ يف سوؽ سندات الدين 
، يف 2016ككاف آخر سند ادراج ببورصة اعبزائر خاص دبجموعة دىلي، كالذم استحق هناية  ،العمومية اعبزائرية

 ار جزائرم (.سند للخزينة العمومية مدرجة يف التسعَتة إبصبارل أكثر من )مليار دين 26حُت ربصي بورصة اعبزائر 
عاما، من خالؿ الوسطاء يف  15ك 10ك 7كيتم التداكؿ على سندات اػبزينة، اليت تتنوع فًتات استحقاقها بُت 

 عمليات البورصة كشركات التأمُت اليت ربوز صفة "اؼبتخصصُت يف قيم اػبزينة " دبعدؿ طبس حصص يف األسبوع.
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اجلزائر .( : التنظيم اذليكلي لبورصة 16الشكل )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: موقع بورصة اعبزائر . ادلصدر  
 
 

، كالذم يتكوف من ؾبلس اإلدارة، كاؼبديرية العامة اليت اؽبيكل التنظيمي لبورصة اعبزائر (16) الشكل يبُتِّ 
ىيئتُت :ىيئة مكلفة ابإلدارة كاؼبالية تتفرع إذل خلية االتصاؿ كاالعالـ كخلية االعالـ، ككما تتفرع اؼبديرية العامة إذل 

 كىيئة مكلفة بعمليات كتطوير السوؽ.
 

 حتليل ادلؤشرات االقتصادية وادلالية دلناخ االستثمار يف اجلزائر و ادلغرب . -2.1.3
سنركز على بعض اؼبؤشرات الرئيسية اليت تعكس  ،اخ االستثمار يف اعبزائر كاؼبغربمن أجل ربليل من

االقتصادم الكلي، كاليت تتمثل أساسا يف معدؿ مبو الناتج الداخلي اػباـ كالذم يعكس حجم السوؽ التوازف 
 كتطوره، كمعدؿ التضخم كنسبة العجز يف اؼبوازنة العامة، ابإلضافة اذل مؤشرات أخرل سيتم التطرؽ اليها.

 تقييم ادلؤشرات االقتصادية. –1.2.1.3
 النمو االقتصادي  -أ

 : ابالستعانة ابعبدكؿ التارل 2015ك 2008للجزائر كاؼبغرب خالؿ الفًتة ما بُت PIB نقـو بتحليل اؿ 
 

 رللس االدارة

 ادلديرية العامة السكريتارية
 خلية االتصال واالعالم

 خلية االعالم

 ىيئة مكلفة بعمليات و
 تطوير السوق

 عمليات السوق

 تطوير السوق

 ابإلدارةىيئة مكلفة 
ادلالية و  

احملاسبة ادلالية و  

البشرية ادلوارد 
 والوسائل العامة
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 للجزائر و ادلغرب. (%)( : معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي االرتايل 10اجلدول )
 % الوحدة :                                                                                                                                           

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البلد
 3,8 3,8 2,8 3,8 2,9 3,6 1,7 2,4 اجلزائر
 4,5 2,6 4,5 3 5,2 2 4,2 5,9 ادلغرب

 3 2,8 2,6 2,4 3,1 4,3 -1,7 1,8 العامل
Source : la Banque Mondial.18/01/2018. 

 
 

نتيجة الشتداد  2009أتثر النشاط االقتصادم يف اعبزائر كاؼبغرب أتثرا سلبيا بدرجة ملحوظة خالؿ العاـ 
يف كل من اعبزائر  %29ب  2009حيث البفض اصبارل الناتج احمللي خالؿ العاـ  تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية،

معدؿ النمو يف البلدين يظل اهبابيا مقارنة ابلنمو السليب لالقتصاد  إاّل أفّ  كاؼبغرب كعلى الرغم من ىذا الًتاجع،
صعوده بعد  2010 ،مث عاكد النشاط االقتصادم يف اعبزائر خالؿ العاـ2009للعاـ  % -1,7العاؼبي كالذم بلغ 

 % 3,6اذل معدؿ مبو بلغ  2010 حيث ارتفع اصبارل الناتج احمللي خالؿ العاـ ،تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبيةعبور 
 . 2015 – 2012خالؿ الفًتة 3,8% مث بقي النمو مستقرا عند   2009عاـ 1,7% مقارنة دبعدؿ مبو بلغ 

 % 5,2حيث ارتفع اذل معدؿ مبو بلغ  2011أّما يف اؼبغرب، فقد عاكد النشاط االقتصادم صعوده عاـ 
يف سنة  % 4,5 ليستقر عند 2014- 2012مث شهد تذبذاب خالؿ الفًتة  2009عاـ  % 4,2مقارنة دبعدؿ مبو بلغ  

2015  
 . 2016 -2008يف اجلزائر، ادلغرب والعامل خالل الفرتة  PIBتطور معدل منو  ( :17الشكل )

 
 ( .10ابالعتماد على معطيات اعبدكؿ )  :من اعداد الطالبة ادلصدر
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 السنوات
 يف العادل PIB معدؿ مبو يف اؼبغرب PIB معدؿ مبو يف اعبزائر PIB معدؿ مبو
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كاؼبغرب حققتا معدالت مبو اهبابية ذباكزت معدالت النمو يبكن القوؿ أف كل من اعبزائر  ،كيف العمـو
 . 2016- 2012 ك 2009 –  2008 العاؼبية خالؿ الفًتتُت

 

 فائض أو عجز ادليزانية )التوازن الداخلي ( -ب
ابالستعانة ابعبدكؿ  2015ك  2008نقـو بتحليل التوازف الداخلي للجزائر كاؼبغرب خالؿ الفًتة ما بُت س

 : التارل

 ( : مؤشر فائض أو عجز ادليزانية  لدول ادلغرب العريب كنسبة من الناتج احمللي االرتايل.11اجلدول )
 % الوحدة :                                                                                                                                           

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البلد
 9,1 8 7,7 9,5 9,5 10,9 10,2 8,4 اعبزائر
 64,1 63,5 61,7 58,3 52,5 49 46,1 45,4 اؼبغرب

Source : www.trading economics.com  23/04/2017 

 
 

ل مؤشر سياسة التوازف الداخلي مقاسا بعجز أك فائض اؼبيزانية العامة كنسبة من الناتج احمللي سجّ 
تدىورا، اذ سجلت اعبزائر ارتفاعا يف عجز اؼبوازنة العامة كنسبة من الناتج احمللي  2009االصبارل خالؿ العاـ 

ز يف رصيد اؼبيزانية عن البفاض نتج ىذا العج ،2008عاـ  % 8,4مقابل  2009عاـ  % 10,2االصبارل قدر ب 
من  %8ك  %7,7 الّ إ 2014ك 2013دل يبثل عجز سنيت  ايرادات الضريبة البًتكلية اؼبرتبط ابلصدمة البًتكلية اغبادة،

من جديد كذلك بسبب االرتفاع الكبَت  2015اصبارل الناتج احمللي االصبارل على  التوارل .ازداد عجز اؼبيزانية يف 
يف النفقات االصبالية كااللبفاض يف االيرادات اعببائية للمحركقات . أما يف اؼبغرب فقد ارتفعت نسبة عجز اؼبيزانية 

 % 46,1اذل  2008يف عاـ  %  45,4)من  % 0,7حبوارل 2009من الناتج احمللي االصبارل بدرجة ؿبدكدة يف عاـ 
حيث ذباكزت نسبة العجز اؿ ، 2015- 2010ارتفعت بدرجة كبَتة كمتزايدة خالؿ الفًتة  مث ،( 2009خالؿ العاـ 

 . 2015 عاـ يف64,1%  لتبلغ من الناتج احمللي االصبارل % 50
 

 مؤشر سياسة التوازن اخلارجي  -ج

ابالستعانة ابعبدكؿ  2015ك 2008نقـو بتحليل التوازف اػبارجي للجزائر كاؼبغرب خالؿ الفًتة ما بُت س
 : التارل
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 ( : مؤشر فائض أو عجز احلساب اجلاري للجزائر و ادلغرب كنسبة من الناتج احمللي االرتايل.12اجلدول )
  %الوحدة :                                                                                                                                           

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البلد
 - 16,5 - 4,4 0,6 5,8 8,9 7,58 0,32 19,9 اجلزائر
 - 2,1 - 5,7 - 7,3 -9,7 - 7,9 - 4,2 - 5,3 -4,9 ادلغرب

Source : la Banque Mondial. 18/01/2018 

 
 

 6ل اغبساب اعبارم ؼبيزاف اؼبدفوعات كنسبة من الناتج احمللي االصبارل يف اعبزائر ،فوائضا ؼبدة سجّ 
ؿ أكّ  ،2014( مدعما دبستوايت عالية ألسعار النفط يف السوؽ الدكلية ليشهد يف 2013- 2008سنوات متتالية )

نتيجة الستمرار البفاض سعر البًتكؿ يف السوؽ الدكلية  2015كاستمر العجز طواؿ سنة  1998عجز لو منذ 
دكالر  53,07اذل  2014دكالر للربميل يف  % 100,23،حبيث البفض متوسط السعر السنوم من النفط اػباـ من 

أما يف اؼبغرب، فقد عرؼ اغبساب اعبارم ؼبيزاف اؼبدفوعات كنسبة  .% 47,1أم البفاض قدره  ،2015للربميل يف 
( % 5,7) اذل 2014(،حيث ارتفع العجز يف عاـ 2015 -2008سنوات متتالية ) 8من الناتج احمللي عجزا ؼبدة 

 (.% 2,1حيث بلغ ) 2015مث استمر يف االرتفاع من جديد عاـ  ،2013 عاـ( % 7,3 مقابل)
 

 النقديةمؤشر السياسة  -د
 ابعبدكؿ التارل : 2016ك  2008نقـو بتحليل التضخم يف اعبزائر ك اؼبغرب ابالستعانة للفًتة ما بُت س
 

 ادلغرب والعامل ،( : التطور السنوي دلعدل التضخم يف اجلزائر18الشكل )

 
 : من اعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت البنك الدكرل. ادلصدر
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 السنوات

 متوسط أسعار االستهالؾ يف العادل متوسط أسعار االستهالؾ يف اؼبغرب متوسط  أسعار االستهالؾ يف اعبزائر
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ل معدؿ التضخم على أساس الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلكُت )متوسط الفًتة( للجزائر ارتفاعا سجّ 
تسارع  2012كتفاقم يف  ،2008يف عاـ 4,9 % مقارنة مع  2009يف عاـ  % 5,6كلكن دبعدؿ منخفض نسبيا بلغ 

تعلق ىذا  % 8,9أم ابرتفاع سنوم متوسط قدره  ،ألكثر ارتفاعا خالؿ فًتة الدراسةالتضخم ليبلغ اؼبعدؿ ا
 2014،سجل التضخم يف 2012التسارع خاصة ابرتفاع أسعار السلع الغذائية .كبعدما عرؼ ارتفاعا يف سنة 

 2014يف %  2,9 تراجعا كاسعا كسريعا كعرؼ ارتفاع األسعار كتَتة أكثر اعتداال، بلغ التضخم السنوم اؼبتوسط
كتوجو متوسط اؼبعدؿ السنوم للتضخم  توقف الًتاجع اؼبعترب للتضخم،،2015 كيف.2008،كىو أدىن تضخم منذ 

كوف ىذا  ،فاع دل يكن مرتبط ابلتوسع النقدمما يشَت اذل أف ىذا االرت كىو % 4,8كبو االرتفاع ؾبددا ليبلغ 
احملتول اؼبستورد القوم اذ ا متعلق ابرتفاع مؤشر أسعار اؼبنتجات ذات كامبّ  2015 عاـ % 0,1األخَت دل يتجاكز 

ل متوسط سجّ  ابؼبقابل، .2015يف  % 1,5اذل  2014يف  % 0,1-نقطة مئوية منتقال من  1,4 ارتفع ىذا اؼبؤشر ب
يف  % 3,7مقارنة ب  2009يف عاـ  %1اؼبعدؿ السنوم للتضخم يف اؼبغرب البفاضا كلكن دبعدؿ مرتفع نسبيا بلغ 

كيعزل  ،2014يف  % 0,4مث البفض اذل ،2013 يف عاـ % 1,9إذل كارتفع من جديد كبشكل طفيف  ،2008عاـ 
 يف % 3,3 بنسبة ارتفاعها بعد % 5,6ىذا االلبفاض اذل تراجع أسعار اؼبواد الغذائية ذات السعر اؼبتقلب بنسبة 

كسجلت أسعار  ،2015كما ىو اغباؿ يف عاـ    2016يف عاـ  % 1,6كبعدىا استقرت نسبة التضخم عند  2013
كبوجو عاـ ،تشَت ىذه . 258% 0,7أسعار اؼبواد غَت الغذائية ب  تزايدت بينما % 2,7اؼبواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 

األرقاـ اذل أف مستوايت التضخم مستقرة نسبيا يف اؼبغرب مقارنة بنظَتهتا السائدة يف اعبزائر كيعود ذلك اذل 
أف  (18)الشكل استقرار أسعار اؼبواد الغذائية كخاصة اؼبنتوجات الفالحية مقارنة ابعبزائر، كما تشَت أرقاـ 

 2016-2015سبيا  قريبة من نظَتهتا السائدة يف العادل خاصة خالؿ الفًتة مستوايت التضخم يف اؼبغرب منخفضة ن
 .  %1,6كاليت استقر عندىا معدؿ التضخم العاؼبي كمعدؿ التضخم يف اؼبغرب عند 

 
 سعر الصرف -ه

ابالستعانة ابعبدكؿ  2015ك  2008نقـو بتحليل سعر الصرؼ يف اعبزائر كاؼبغرب خالؿ الفًتة ما بُت س
 : التارل

 
 
 
 

                                                             
258 -Chamre Français de commerce et d’industrie du Maroc. 
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 ( : تطور أسعار الصرف يف اجلزائر وادلغرب.13اجلدول )
 سعر الصرف عدد وحدات العملة احمللية مقابل واحد دوالر أمريكي العملة الدولة

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 100,69 80,58 79,37 77,54 72,94 74,39 72,65 64,58 الدينار اعبزائرم اجلزائر
 9,76 8,41 8,41 8,63 8,09 8,42 8,06 7,75 الدرىم اؼبغريب ادلغرب

Source :United Nations Conference on Trade and Developement (UNCTAD) 

 
 

شهد سعر صرؼ العملة الوطنية للمغرب )الدرىم اؼبغريب( استقرارا مقابل الدكالر األمريكي خالؿ الفًتة 
األمر الذم يعترب دافعا اهبابيا لتعزيز مناخ االستثمار يف اؼبغرب، ابؼبقابل شهد الدينار  2015اذل  2008اؼبمتدة من 

.دبا 2015بلغ أقصاه خالؿ العاـ  2015اذل  2008اعبزائرم تراجعا أماـ الدكالر األمريكي خالؿ الفًتة اؼبمتدة من 
 . % 20,11نسبتو

 

 حتليل أداء بورصة اجلزائر وبورصة ادلغرب. -2.2.1.3
 تطور حركة مؤشرات األسعار يف بورصة اجلزائر وبورصة ادلغرب. -أ

 -2008لقد عرؼ مؤشر بورصة دار البيضاء كمؤشر بورصة اعبزائر تذبذابت متفاكتة الشّدة خالؿ الفًتة )
 ( تظهر من خالؿ اعبدكؿ التارل:2015

 
 ( :تطور مؤشرات األسعار يف بورصة اجلزائر و ادلغرب 14اجلدول )

 
 السنوات

 ادلغرب اجلزائر
مؤشر اجلزائر 

 )ابلنقطة (
عدد  حجم التداول

 الصفقات
مؤشر مازي 

 )ابلنقطة(
عدد  حجم التداول

 السندات األسهم السندات األسهم الصفقات
2008 1010,89 52103 132007 203 10984,29  156681502 13772 1918 
2009 1018,66 34700 108863 160 10443,81 153905083 36214 1150 
2010 1228,62 27420 90309 125 12655,20 197839221 386950 1304 
2011 1450,26 231997 20957 413 11027,65 140271850 153694 868 
2012 1289,51 49471 118356 143 9359,19 142518092 42002 625 
2013 1073,89 120681 6908 132 9114,14 149979121 48367 511 
2014 1187,39 90111 11839 251 9620,11 162159848 47998 624 
2015 1288,52 2213143 758 259 8925,71 182515657 27578 530 
2016 1293,29 788860 00 339 11644,28 216924097 21705 749 

 .: من اعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت موقع بورصة اعبزائر كموقع بورصة الدار البيضاء ادلصدر
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( إذ أنو كاف 2015 -2008لقد اذبو مؤشر بورصة دار البيضاء لاللبفاض على األغلب خالؿ الفًتة )
مث ارتفع ( 2015نقطة يف هناية عاـ ) 8925,71 نقطة عند بداية الفًتة كاكبدر اذل أف كصل اذل 10984,29 دبقدار

ىذا االلبفاض ابلًتاجع اؽباـ  كيبكن أف نفسر . نقطة 11644,22 اذل اؼبقدار فوصل( 2016من جديد يف عاـ )
الذم شهده حجم اؼبعامالت ابلسوؽ الثانوية خالؿ فًتة الدراسة .يف اؼبقابل ،عرؼ مؤشر اعبزائر تقلبات عديدة 

 قدر 2011 بينما سجل ارتفاعا يف عاـ ،2010عاـ  يف نقطة  1228,62( حيث سجل2016 -2010خالؿ الفًتة )
كيعود ىذا االرتفاع اذل تزايد حجم التداكؿ على األسهم يف بورصة اعبزائر.  ،2010 ابؼبقارنة مع عاـ 18%ب 

 .2015ابؼبقارنة مع عاـ  %0.37بقيمة ضئيلة جدا تقدر ب  2016كبلغت نسبة االرتفاع يف اؼبؤشر عاـ 

كما نالحظ أيضا من اعبدكؿ أف أحجاـ التداكؿ يف بورصة اعبزائر عرفت تقلبات عديدة خالؿ الفًتة ك 
سهم، بينما سجلت  52103على األسهم قدرت ب  2008حيث سجلت نسبة معتربة عاـ  ،(2016 -2008)

سجلت ارتفاعا  2011 عاـكيف ، 2008 سهم ابؼبقارنة مع عاـ 17403 بفارؽ 34700قدر ب  2009البفاضا يف عاـ 
كيعود ىذا االرتفاع بعد دخوؿ أسهم شركة ،2010 سهم ابؼبقارنة مع عاـ 204577 سهم بفارؽ 231997قدر ب 

 سهم  2213143 ب 2015 حجم تداكؿ يف بورصة اعبزائر عاـ كبلغت أعلى نسبة. 2011 أليانس للتداكؿ سنة
كيرجع ذلك الرتفاع حجم التداكؿ يف .2014سهم كفارؽ ابؼبقارنة مع عاـ  2123032بنسبة ارتفاع قدرت ب 

سهم. كدبقارنة حجم التداكؿ على األسهم يف اؼبغرب مع اعبزائر قبده  2074229سهم شركة أليانس للتأمينات ب 
شركة  75رب )كىذا يعود الرتفاع عدد الشركات اؼبدرجة يف اؼبغ يبثل نسبة مرتفعة من اصبارل التداكؿ يف اؼبغرب،

كقد عرؼ ىو األخر تذبذاب خالؿ فًتة الدراسة. حيث بلغت أعلى نسبة لو يف عاـ  (،شركات يف اعبزائر 5مقابل 
كيرجع ذلك للتداكؿ احملقق يف سهم شركة التجارم  ،2015سهم كفارؽ ابؼبقارنة مع عاـ  216924097 ب 2016

عتبة اؼبسانبات يف البورصة كفق التقرير السنوم  سهم الذم بلغ 6478015558.85كفاء بنك حبجم تداكؿ بلغ 
 (. Statistique Annuel 2016) 2016لعاـ 

 
 مؤشر تطور حجم السوق -ب

عرفت كل من بورصة اعبزائر كبورصة اؼبغرب تطورات على مستول كل من مؤشر الشركات اؼبدرجة، عدد 
 فًتة الدراسة كىو ما يظهره اعبدكؿ اؼبوارل:السندات اؼبدرجة، القيمة السوقية كعدد األسهم اؼبتداكلة خالؿ 
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 ( : مؤشرات تطور حجم بورصة اجلزائر وادلغرب.15اجلدول )
 

 السنوات
 القيمة السوقية 

 )مليون دوالر أمريكي(
 عدد الشركات

 ادلدرجة )األسهم(
 عدد السندات

 ادلدرجة
 عدد األسهم

 )ألف/مليون سهم( ادلتداولة
 اجلزائر ادلغرب اجلزائر ادلغرب اجلزائر ادلغرب اجلزائر

 )ألف سهم(
 ادلغرب 

 )مليون سهم(
2008 92,2 25,392 2 77 3 44 49,6 223,7 
2009 91,1 52,831 2 76 5 41 34,6 286,4 
2010 106,1 54,611 2 74 5 45 1,8 51,5 
2011 135,2 46,903 4 76 2 48 30,3 48,5 
2012 127,2 37,469 3 77 2 48 14,6 49 
2013 124,7 36,85 3 76 2 47 11,5 46,5 
2014 110,7 38,51 4 75 2 47 11,1 65,8 
2015 90,6 36,508 4 75 1 47 11 88,3 
2016 88 45,119 5 75 0 51 3,023 97 

 .كموقع بورصة اؼبغرب ، موقع بورصة اعبزائر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على نشرات صندكؽ النقد العريب ادلصدر
 
 

، نالحظ أف بورصة اعبزائر تتصف ابلضيق مقارنة ببورصة اؼبغرب، كيتمثل (15)من خالؿ بياانت اعبدكؿ 
ضيق ىذه السوؽ كؿبدكديتها يف قلة األدكات االستثمارية اؼبتاحة، إذ يقتصر نشاط التداكؿ على عدد ؿبدكد من 

 األسهم كالسندات. كيبكن ربليل ابقي عناصر اعبدكؿ كما يلي :
 
 القيمة السوقية  -

كمن خالؿ  ،الؽ أسهم الشركة يف هناية الفًتةكيقصد هبا عدد األسهم اؼبكتتب هبا مضركاب يف سعر اغ
مليوف دكالر أمريكي  92,2نالحظ أف القيمة السوقية لرظبلة بورصيت اعبزائر كاؼبغرب قد ارتفعت من  (15)اعبدكؿ 

أما ، ابلنسبة لبورصة اعبزائر % 105,1أم بزايدة نسبتها ، 2010مليوف دكالر أمريكي عاـ  106,1اذل  2008عاـ 
 عاـ مليوف دكالر أمريكي  25,39 اذ انتقلت القيمة السوقية من ،% 53,61 اؼبغرب فقد سجلت ارتفاعا نسبتو

غَت أف بورصة اعبزائر سجلت بعد ذلك البفاضات متتالية يف  . 2010 عاـ مليوف دكالر أمريكي  54,61 اذل 2008
مقارنة بعاـ  2016يف عاـ  (% 30,82 -)،بلغت نسبتها 2016اذل غاية سنة  2012القيمة السوقية انطالقا من سنة 

ىذا يدؿ على ضعف القاعدة االستثمارية يف بورصة اعبزائر، كما يعكس ذلك عجز بورصة اعبزائر على .2012
على عكس اعبزائر فإف اؼبغرب  ك اعبديدة.كعجزىا عن زايدة االصدارات  تعبئة االدخار كزايدة االستثمارات،

 . 2012 بسنة مقارنة 2016 سنة % 20,42سجلت ارتفاعا بنسبة 
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 عدد الشركات ادلدرجة -
إّف زايدة عدد الشركات اؼبدرجة يف البورصة لو داللة ىامة على التطور السريع للسوؽ اؼبالية، غَت أف 

،حيث 1998شركات منذ  5اؼبتتبع لعدد الشركات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر يرل أبنو ضئيل جدا حيث دل يتجاكز 
انطلقت بورصة اعبزائر دبؤسسة كاحدة ىي مؤسسة رايض سطيف ،مث ارتفع عدد الشركات يف السنة التالية اذل 
ثالث شركات ىي الشركة األكذل ابإلضافة إذل ؾبمع صيداؿ، فندؽ األكراسي، كاستمر ىذا العدد اذل غاية سنة 

ركات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر شركتاف كأصبح عدد الش 2006 أف انسحبت مؤسسة رايض سطيف سنة اذل،2005
انضمت شركة  2011 كيف سنة( 15) حسب ما يوضحو اعبدكؿ. 2010 ك 2006فقط للفًتة اؼبمتدة بُت سنيت 

مّث شركة أف سي ركيبة لَتتفع عدد الشركات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر اذل أربعة شركات للفًتة  أليانس للتأمينات،
مت طرح  أسهم ؾبمع بيوفاـر لالكتتاب العاـ بعد اؼبوافقة على  2016 كيف مارس( 2015 -2011)اؼبمتدة بُت 

كىو عدد  ادراجها يف البورصة ليصبح العدد االصبارل للشركات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر طبس شركات فقط،
يف بورصة  من خالؿ اعبدكؿ أف عدد الشركات اؼبدرجة ضئيل طبعا مقارنة ببورصة الدار البيضاء. حيث نالحظ

كقد يرجع ذلك ػبركج بعض الشركات  %3,89 بنسبة 2008 مقارنة بسنة 2010 الدار البيضاء قد البفض سنة
نتيجة ادراج شركيت  2011 سنة %2,7نتيجة لضعف أدائها ،غَت أف عدد الشركات عاكد االرتفاع من جديد بنسبة 

شركة صناعات أفريك لذلك انتقل عدد الشركات مت ادراج ، 2012 كيف سنة سًتكؾ للصناعة ك جيت ألو مغرب.
 البفض عدد الشركات اذل 2016ك 2015، 2014أما يف السنوات  2012 سنة شركة 77اذل  2011 شركة سنة 76 من
 . شركة كبقي مستقرا عند ىذا العدد 75

 
 عدد السندات ادلدرجة -

تتميز السوؽ الثانوية اعبزائرية للسندات بضعف األداء كاغبركية مقارنة ابؼبغرب كوهنا تتضمن على عدد 
من سبثلت يف كل  2010قليل من الشركات اؼبصدرة للسندات، حيث اشتملت على طبس سندات مسعرة يف عاـ 

( فقد اشتملت 2014 -2011ا الفًتة )اتصاالت اعبزائر ،شركة سونلغاز )سندين( أم ،شركة اػبطوط اعبوية اعبزائرية
 اقتصر االصدار على سند دحلي فقط . 2015على سندين مسعرين فقط )سند سونلغاز كسند دحلي( كيف سنة 

 
 عدد األسهم ادلتداولة -

كىي عدد األسهم اليت مت تداكؽبا يف قاعة التداكؿ خالؿ الفًتة، كفيما يتعلق بنشاط التداكؿ يف بورصة 
اذل  2008ألف سهم يف عاـ  49,6لم ىو األخر من الًتاجع، حيث البفض عدد األسهم اؼبتداكلة من اعبزائر دل يس

.أّما يف اؼبغرب فقد شهد عدد األسهم اؼبتداكلة %93,91-أم ابلبفاض نسبتو  ،2016ألف سهم يف عاـ  3,023
مقارنة بعاـ  %78,32-ب  2011تذبذاب بُت االرتفاع كااللبفاض خالؿ فًتة الدراسة حيث البفض يف العاـ 

 مليوف سهم يف عاـ 97 حيث بلغ 2016كاستمر اذل غاية عاـ  2012مث عاكد االرتفاع من جديد يف عاـ  2008
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ىذا االرتفاع اذل اتفاقية الشراكة االسًتاتيجية بُت اؼبغرب  كيرجع، 2012 مليوف سهم يف عاـ 49 مقابل 2016
 كاليت سانبت يف ارتفاع حجم اؼبعامالت يف األسهم اؼبغربية. 2012 كؾبلس التعاكف اػبليجي اؼبنعقدة يف عاـ

نالحظ أف بورصة اعبزائر تتصف ابلضيق مقارنة ببورصة اؼبغرب، كيتمثل ضيق  ،(15)من خالؿ بياانت اعبدكؿ 
األسهم اذ يقتصر نشاط التداكؿ على عدد ؿبدكد من  ،قلة األدكات االستثمارية اؼبتاحةىذه السوؽ كؿبدكديتها يف 

 كالسندات.
 
 مؤشر تطور سيولة السوق –ج

ككلما كانت السوؽ اؼبالية تتمتع  ،ع األكراؽ اؼبالية بسهولة كبسرعةيقصد بسيولة السوؽ امكانية شراء كبي
ابلسيولة كلما دؿ ذلك على فعاليتها، كعليو فمن أجل قياس فعالية السوؽ يبكننا حساب معدؿ دكراف السهم 

كابلنسبة لبورصيت اعبزائر كاؼبغرب فقد عرؼ ىذا اؼبؤشر تقلبات خالؿ فًتة  ،(اؼباؿ السوقيقيمة التداكؿ/رأس )
 الدراسة كىو ما يظهر من خالؿ اعبدكؿ التارل:

 
اجلزائر وادلغرب بورصة يف السيولة تطور( :16) اجلدول  

 ادلغرب اجلزائر البلد
 

 السنوات
قيمة التداول 
 )مليون دوالر(

معدل دوران 
 (%السهم )

معدل منو قيمة 
 (%التداول )

 التداول قيمة
 (مليون دوالر)

 دوران معدل
 )%( السهم

 قيمة منو معدل
 )%( التداول

2008 0,0203.9 0,31 - 14,077.5 20,4 - 
2009 0,0137.7 0,21 32,47- 16,226.5 22 15,27+ 
2010 0,008.1 0,01 41,18- 1,781.3 4,7 89- 
2011 0,0191.1 0,19 135,93+ 1,668.8 2,8 6,32 - 
2012 0,0073.6 0,07 61,49- 1,472.7 2,8 11,75 - 
2013 0,007 0,07 4,89- 1,862.7 3,4 26,48 + 
2014 0,0063.1 0,06 9,86- 1,265.7 2,4 32 - 
2015 0,0044.1 0,05 30,11- 1,742.5 3,8 37,67 + 
2016 0,0072.2 0,07 63,72+ 2,086.0 3,6 19,71 + 

 .2016اذل غاية  2008من  العريب النقد لصندكؽ الفصلية النشرات على ابالعتماد الطالبة اعداد من:  ادلصدر

 
 

أين   2008مقارنة بسنة  % 0,21اذل  2009نالحظ أّف معدؿ دكراف السهم يف بورصة اعبزائر البفض سنة 
سنة  % 20,4ارتفاعا من  يف حُت سجل معدؿ دكراف السهم يف بورصة الدار البيضاء ،% 0,31كاف يقدر ب 
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 2009 مقارنة بسنة 2010 كما البفض معدؿ دكراف السهم يف بورصة اعبزائر سنة،2009 سنة % 22إذل  2008

كىو مؤشر ضعيف جدا يدؿ على  % 0,19 حيث بلغ 2011ارتفع بشكل طفيف سنة غَت أنو .% 0,01 حيث بلغ
البفاض تداكؿ األسهم يف بورصة اعبزائر، حيث يقل عن الواحد الصحيح، كىوما يعٍت البفاض متوسط تداكؿ 
السهم اذل أقل من مرة يف السنة، أما يف اؼبغرب فقد البفض اؼبؤشر بشكل مستمر كمتتارل خالؿ السنوات 

دبعٌت ارتفاع متوسط تداكؿ السهم من  % 3,4ليبلغ  2013عاكد االرتفاع من جديد سنة  مث 2010،2011،2012
معدؿ دكراف السهم يف بورصة اعبزائر  كمن جهة أخرل كاصل ،2013مرات يف عاـ  3اذل  2012مرتُت يف عاـ 

ل ارتفاع يف حُت سج 2015 سنة % 0,05 على التوارل حىت كصل اذل 2012،2013،2014البفاضو خالؿ السنوات 
مع ذلك يعترب ىذا اؼبؤشر ضعيف جدا مقارنة ببورصة الدار البيضاء ،كىو .% 0,07 حيث بلغ 2016 طفيف سنة

ما يدؿ على عدـ امكانية شراء كبيع األكراؽ اؼبالية بسهولة يف بورصة اعبزائر، فبا يعكس البفاض السيولة على 
يف اؼبغرب يتفاكت بُت االرتفاع كااللبفاض من فًتة مستول بورصة اعبزائر. ىذا كاف كاف معدؿ دكراف السهم 

ألخرل ،فإف ذلك من شأنو أف يقلل من سيولة السوؽ كابلتارل يقلل من فعاليتو ،كما أف معدؿ دكراف السهم يف 
 بورصة الدار البيضاء يعد منخفضا اذا ما قورف مع معدؿ دكراف السهم يف بورصات الدكؿ العربية .

ة التداكؿ يف اعبزائر فهي تعد منخفضة كذلك، كما أف معدؿ مبو قيمة التداكؿ عرؼ كإذا ما سبعنا يف قيم
على  -30,11،-30,11،-4,89،-61,49 دبعدالت 2013،2014،2015،،2012البفاضات متتالية خالؿ السنوات 
كاذا ما رجعنا اذل معدؿ مبو قيمة التداكؿ يف اؼبغرب  .+63,72 قدر ب 2016التوارل مث سجلت ارتفاعا يف سنة 

فيمكن القوؿ أف قيمة التداكؿ يف بورصة الدار البيضاء تعرؼ مبوا متذبذاب بُت االرتفاع كااللبفاض خالؿ فًتة 
 الدراسة .

 
 تدفقات االستثمار األجنيب -3.2.1.3

 .2015 – 2008تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر للفرتة  -أ
كل من اعبزائر كاؼبغرب للفًتة ما بُت إذل  يوضح اعبدكؿ أدانه تدفقات االستثمار األجنيب الصادر كالوارد 

 .2015ك 2008
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 ( :تدفقات االستثمارات األجنبية ادلباشرة الصادرة و الواردة اىل اجلزائر وادلغرب.17اجلدول )
  أمريكي دوالر مليون:  الوحدة                                                                                                                      

 
 السنوات

 ادلغرب اجلزائر
 الوارد الصادر الوارد الصادر

2008 318 2632 485 2487 
2009 315 2754 470 1952 
2010 220 2301 589 1574 
2011 534 2580 179 2568 
2012 41- 1499 406 2728 
2013 268- 1693 332 3298 
2014 18- 1507 436 3561 
2015 103  (587) 649 3162 

2008-2015  67,61-) %) (-122,30%) % 33,81  27,14 % 
 : من اعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت األنكتاد . ادلصدر

 
 

مليوف  587بنسبة  2015سجلت اعبزائر حصيلة سالبة يف ؾباؿ االستثمارات األجنبية الواردة خالؿ سنة 
ما يعكس العزكؼ األجنيب عن االستثمار يف السوؽ اعبزائرية ، 2008مليوف دكالر خالؿ سنة  2632دكالر مقابل 

ب كضوح السوؽ اعبزائرية فضال عن بسبب العراقيل البَتكقراطية كعدـ استقرار التشريعات االقتصادية كغيا
كما ساىم غياب ،2009يف قانوف اؼبالية التكميلي لعاـ  %49/51 اؼبخاكؼ اليت خلفها فرض قاعدة االستثمار

ابؼبقابل، بلغ تدفق االستثمارات األجنبية  االستثمار يف القطاع الطاقوم يف تسجيل اعبزائر مثل ىذه اغبصيلة،
أم ابرتفاع بنسبة ، 2008مليوف دكالر يف سنة  2187مقابل  2015مليوف دكالر يف سنة  3162اؼبباشرة ابؼبغرب 

كيرجع ذلك اذل االستقرار السياسي كالبنية التحتية اؼبتقدمة ابؼبغرب إذل جانب التسهيالت كالتحفيزات  ،% 44,58
تش رايتينغ" يف أخر التقارير كيف ىذا الصدد قالت مؤسسة "في ،االزمة اليت تقدمها اغبكومة لفائدة اؼبستثمرين

بفضل االستمرارية  الصادرة عنها أف اؼبغرب سيواصل جذب االستثمارات األجنبية خالؿ السنوات اؼبقبلة،
السياسية كاالصالحات اليت مت اعتمادىا على مستول مناخ األعماؿ، فضال عن األداء اعبيد للقطاع الصناعي 

 اد الوطٍت .الذم يلعب دكرا مهما يف تنافسية االقتص
كاف   ،2015مليوف دكالر سنة  103ككما سجلت االستثمارات اعبزائرية يف اػبارج حصيلة متواضعة حبوارل 

مليوف دكالر، ما يعكس أيضا انكماش  1,8كانت أفضل من السنة اليت سبقتها كاليت سجلت انذبا سلبيا ب
نشاط الشركات اعبزائرية على رأسها سوانطراؾ مع العلم أف سوانطراؾ سبثل أكرب نشاط لالستثمار يف اػبارج .على 
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 2015يف عاـ  % 48,85خالؼ اؼبغرب اليت سجلت ارتفاعا معتربا يف حجم االستثمارات اؼبغاربية يف اػبارج بنسبة 
  . 2014مقارنة بعاـ 

 

 2015-2008تدفقات االستثمار األجنيب غًن ادلباشر للفرتة  -ب
معدؿ مبو صايف استثمارات ؿبفظة األكراؽ اؼبالية يف بورصة اعبزائر كبورصة اؼبغرب للفًتة  يوضح اعبدكؿ

2008-2015 . 
 . 2010- 2008( : تطور معدل منو صايف استثمارات احملفظة يف اجلزائر وادلغرب للفرتة 18اجلدول )

 %الوحدة : 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 185.95 - 2.58 - 95.98 - 44.90 61.08 - 743.42 - 105.55 5.24 اجلزائر
 - 57.76 1.307 - 3.96 - 97.55 - 312.52 - 762.08 - 84.79 36.11 ادلغرب

 اؼبوقع االلكًتكين : متوفرة على World Data Atlas: من اعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت  ادلصدر
08 /09/2017 https://Knoema.com 

 
 

الذم يعرض تطور معدؿ مبو صايف استثمارات ؿبفظة األكراؽ اؼبالية يف اعبزائر  (18)يتضح من اعبدكؿ 
 احملفظة يف كل من اعبزائر كاؼبغرب (، كجود تذبذب يف معدالت مبو استثمارات2015 - 2008كاؼبغرب للفًتة )

كالذم غلبت عليو نسب االلبفاض عموما، حيث عرفت كل من اعبزائر كاؼبغرب البفاضات متفاكتة الشدة منها 
يف اعبزائر ك اذل  2014نتيجة األزمة اؼبالية العاؼبية كاستمر ذلك اذل غاية  2009االلبفاض الذم حدث يف عاـ 

يف اؼبغرب كيبكن أف نفسر تلك االلبفاضات عموما يف معدالت مبو استثمارات احملفظة اذل ضعف  2015غاية 
البلدين يف جذب االستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة بسبب قلة االنفتاح على األسواؽ العاؼبية كضعف ربرير حركة 

 رؤكس األمواؿ اليت تنادم هبا العوؼبة اؼبالية .
 

 ئر وادلغرب يف ادلؤشرات االقتصادية الدولية موقع اجلزا -4.2.1.3
 مؤشر التنافسية العادلية  -أ

عن اؼبنتدل االقتصادم العاؼبي لقياس قدرة الدكؿ  1979يصدر مؤشر التنافسية العاؼبية سنواي منذ العاـ 
، كاعبدكؿ 259على النمو كاؼبنافسة اقتصاداي مع الدكؿ األخرل لتحقيق التنمية اؼبستدامة كربسُت مناخ األعماؿ

 .2011-2010ك 2009/2010اؼبوارل يوضح كضعية اعبزائر كاؼبغرب يف مؤشر التنافسية العاؼبي للفًتات 

                                                             
259

 .159.،ص"2010تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  "اؼبؤسسة العربية لضماف االستثمار ، - 

https://knoema.com/
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 (: اجلزائر وادلغرب يف مؤشر التنافسية العادلي . 19) اجلدول

 .161"،ص 2010تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  ": اؼبؤسسة العربية لضماف االستثمار ، دلصدرا

 
 

إذ أهنا تًتاكح يف اعبزائر  اختالؼ الوضعية التنافسية للجزائر مقارنة ابؼبغرب،كمن خالؿ اعبدكؿ نالحظ 
 75ك  73بينما كانت مرتبة اؼبغرب تًتاكح بُت  2010/2011كمؤشر  2009/2010خالؿ مؤشر  86ك 83بُت الرتبة 

اعبزائرم ابلنسبة كيعترب ىذا اؼبؤشر دليل على تراجع أنبية السوؽ ، 2010/2011كمؤشر  2009/2010خالؿ مؤشر 
للمستثمرين األجانب خاصة الباحثُت على اقامة استثمارات موجهة للتصدير لألسواؽ اػبارجية . كيظهر اعبدكؿ 

( 86بينما اعبزائر تراجعت ثالثة مراكز إذل ) 2010/2011( خالؿ مؤشر 75أيضا أف اؼبغرب تراجعت مركزين اذل )
 .2010/2011خالؿ مؤشر 

 
 للمخاطر القطريةادلؤشر ادلركب  -ب

( منذ ICRG( من خالؿ الدليل الدكرل للمخاطر القطرية )PRSيصدر ىذا اؼبؤشر شهراي عن ؾبموعة )
دكلة يشملها اؼبؤشر  140دكلة عربية من أصل  18كيغطي  ،ياس اؼبخاطر اؼبتعلقة ابالستثمارلغرض ق 1980عاـ 

مؤشرات فرعية ىي :مؤشر تقييم اؼبخاطر السياسية ،مؤشر تقييم اؼبخاطر االقتصادية  3كيتكوف اؼبؤشر من 
كتنخفض درجة اؼبخاطر كلما ارتفع اؼبؤشر كيقسم اؼبؤشر الدكؿ اذل طبس ؾبموعات  .،كمؤشر تقييم اؼبخاطر اؼبالية

 : 260حسب درجة اؼبخاطر كما يف اعبدكؿ التارل
 

                                                             
 . 156 .،ص 2010 ،"مناخ االستثمار يف الدول العربيةاؼبؤسسة العربية لضماف االستثمار،"  - 260

2010/2011 2009/2010 
 
 
 

 الدولة

 ادلؤشرات الفرعية ادلؤشر الرئيسي ادلؤشرات الفرعية ادلؤشر الرئيسي

 13
9
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د
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 ادلخاطر القطرية. ( : تصنيف الدول حسب درجة20اجلدول )
 التوصيف درجة ادلؤشر )نقطة مئوية(

 درجة ـباطرة منخفضة جدا  100 -80
 درجة ـباطر منخفضة  70-79,9
 درجة ـباطر معتدلة  60-69,9
 درجة ـباطر مرتفعة  50-59,9
 درجة ـباطر مرتفعة جدا 49,9- 0

  .156،ص "2010االستثمار يف الدول العربية تقرير مناخ  ": اؼبؤسسة العربية لضماف االستثمار ، ادلصدر

 
 

م اؼبؤشر الدكؿ إذل طبسة ؾبموعات من حيث درجة اؼبخاطرة، الدكلة األعلى ـباطرة ىي ذات نسبة  يُقسِّ
 %100-80  ـباطرةىنالدكلة ذات األد ك ،%49,9-0
 

 ( 2012 -2010( :مؤشر تقوًن ادلخاطر القطرية )21اجلدول )
 
 
 
 

 البلد

 
 ادلؤشر ادلركب للمخاطر القطرية      

 
 مؤشر اليوروموين للمخاطر القطرية

 
 مؤشر الكوفاس

 رصيد البلد ضمن حساابت اؼبؤشر رصيد البلد ضمن حساابت اؼبؤشر رصيد البلد ضمن حساابت اؼبؤشر
   دكلة 140 دكلة 140

 التغَت
 دكلة 186

 
  دكلة 157 دكلة165

 التغَت
ديسمرب 
2010 

جواف 
2012 

جانفي  2012أفريل 
2011 

جانفي 
2012 

 
 اجلزائر

 
72 

 
72 

 
اؼبؤشر دل يتغَت 
)درجة ـباطرة 

 )معتدلة 

 
40,01 

 
A₄ 

 
A₄ 

 
درجة ـباطرة 

 معتدلة

 
 ادلغرب

 
72,3 

 
70,5 

 
تراجع اؼبؤشر 
)درجة ـباطرة 

 مرتفعة (

 
48,52 

 
A₄ 

 
A₄ 

 
درجة ـباطرة 

 )معتدلة

 . 62،ص "2011تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  ": اؼبؤسسة العربية لضماف االستثمار، ادلصدر
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تبُّت أف اؼبغرب تغَت موقعها كفقا لدرجات اؼبخاطر، فقد  ،2012ك 2010كدبقارنة اؼبؤشر بُت عامي 
 2010عاـ  72,3صيد اؼبؤشر من تراجعت من ؾبموعة اؼبخاطر اؼبعتدلة اذل ؾبموعة اؼبخاطر اؼبرتفعة نتيجة لًتاجع ر 

أما اعبزائر فقد حافظت على موقعها فيما يتعلق ابؼبخاطر اؼبرتبطة ابالستثمار يف هناية سنة ،2012عاـ  70,5إذل 
2010 . 

كابعتماد مؤشر الكوفاس )مؤشر ضماف الصادرات الفرنسية( الذم يقيس ـباطر قدرة الدكؿ على السداد 
 تعٍت كاليت A₄كيعكس ـباطر عدـ السداد قصَتة األجل، نالحظ استقرار كضعية اعبزائر كاؼبغرب عند الدرجة 

للجزائر كاؼبغرب خالؿ  اؼبالية ةالوضعي استقرار اذل ذلك يف األساسي السبب كيعود اؼبعتدلة اؼبخاطرة كضعية
2011- 2012. 

 
 مؤشر سهولة األعمال -ج

التابع جملموعة البنك الدكرل لكل من اؼبغرب  Doing Businessكعلى صعيد التصنيف العاؼبي ؼبؤشر 
 كاعبزائر نستعُت أبرقاـ اعبدكؿ التارل :

 
 (: الرتتيب العادلي للجزائر وادلغرب يف مؤشر سهولة األعمال .22اجلدول )

 . 2016اذل غاية  2008 للسنوات "تقارير شلارسة أنشطة األعمال ": البنك الدكرل، ادلصدر

 
 

أّف اؼبغرب يواصل مبوه  التابع جملموعة البنك الدكرل Doing Businessالتصنيف العاؼبي ؼبؤشر كشف 
 Doingعاؼبيا على مؤشر  75اذل  129بفضل ربسن مناخ األعماؿ، إذ سبكن من ربسُت ترتيبو من الرتبة 

Business  لى عاؼبيا ع 163اذل  130على خالؼ اعبزائر اليت تراجع ترتيبها من الرتبة .  2016ك  2008مابُت سنيت
 دكلة يشملها اؼبؤشر . 190من أصل  Doing Businessمؤشر 

تَبُّت من خالؿ نتائج ربليل اؼبؤشرات االقتصادية كاؼبالية أف ىناؾ عزكؼ أجنيب عن االستثمار يف السوؽ 
ا يف اؼبغرب فقد كضحت نتائج اؼبالية اعبزائرية بسبب العراقيل البَتكقراطية كعدـ استقرار التشريعات االقتصادية أمّ 

التحليل أف ىناؾ اقباؿ من طرؼ األجانب على السوؽ اؼبالية اؼبغربية نظرا لتوفر التسهيالت كالتحفيزات اليت 
تقدمها اغبكومة لفائدة اؼبستثمرين كذلك تبُت أف ىناؾ البفاض يف حجم االستثمارات اعبزائرية يف اػبارج خالؿ 

كذلك ألف معظم اؼبؤسسات اعبزائرية مؤسسات  ،ابؼبقارنة مع اؼبغرب 2016اذل  2008فًتة الدراسة اؼبمتدة من 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البلد
 163 154 153 152 148 143 136 132 130 اجلزائر
 75 71 87 97 94 115 114 128 129 ادلغرب
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كىذا ما يعرقل توسع السوؽ اؼبالية اعبزائرية. كعلى صعيد كضع   ،أك شركة ذات اسم صباعي ،ذات مسؤكلية ؿبدكدة
على خالؼ اؼبغرب اليت  كل من اعبزائر كاؼبغرب يف اؼبؤشرات الدكلية ،تتميز اعبزائر بدرجة حرية اقتصادية ضعيفة

توجد ضمن الدكؿ ذات اغبرية االقتصادية شبو الكاملة، كما تتمتع بقلة االنفتاح على األسواؽ العاؼبية كضعف 
 ربرير حركة رؤكس األمواؿ اليت تنادم هبا العوؼبة اؼبالية.

 
 .تطبيق نظرايت احملفظة يف بورصة اجلزائر و ادلغرب -2.3

اختيار  ( يف الواقع العملي، متّ اؼبالية )مبوذج ماركويتز كمبوذج تسعَت األصوؿ لغرض تطبيق مباذج احملفظة
مثّلت شركات األسهم اؼبدرجة يف بورصة الدار عّينة مكونة من األسهم اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر كاؼبغرب حيث 

السوؽ، كبذلك شكلت شركة مدرجة يف ( 23) شركة ؾبتمعا للبحث، سحبت منها( 75) البيضاء كالبالغ عددىا
من ؾبموع شركات بورصة الدار البيضاء كىي نسبة مقبولة إحصائيا ألغراض تعميم  (%30) عّينة البحث ما نسبتو

أّف اختيار الشركات مربر، حيث مت اختيار الشركات اليت  اكم  نتائج القياس كالتحليل على ؾبتمع البحث.
ات أرابحها خالؿ مّدة البحث كتوافرت عنها البياانت الاّلزمة حافظت على استمرار تداكؿ أسهمها كانتظاـ توزيع

كوحدة للتحليل  2016إذل  2008للتحليل كاليت اُستخدمت فيها أسعار االغالؽ السنوية خالؿ الفًتة اؼبمتدة من 
كات االختبار مت اغبصوؿ عليها من التقارير السنوية الصادرة عن بورصة الدار البيضاء. كيف اعبزائر مثلت شر ك 

فقط مدرجتاف شركتُت  شركات ؾبتمعا للبحث، سحبت منها( 05) األسهم اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر كالبالغ عددىا
األكراسي( كذلك نظران لعدـ توافر البياانت الاّلزمة للتحليل عن ابقي الشركات خالؿ مدة ك يف السوؽ )صيداؿ 

 الدراسة.
تتضمن ىذه الفًتة أكرب األحداث االقتصادية كاؼبالية يربر اختيار ىذه الفًتة توفر البياانت حوؽبا، كما 

 بداية من األزمة اؼبالية االقتصادية اذل أزمة النفط العاؼبية.
 

 تطبيق منوذج ماركويتز يف بورصة اجلزائر وادلغرب 1.2.3-
لية اؼبختلفة هبدؼ اغبصوؿ على أكرب عائد فبكن يف ظل إّف مشكلة توزيع نسب احملفظة بُت األدكات اؼبا

أقل ـباطرة فبكنة كطبقا لقيود معينة، يصعب حلها دكف االستعانة أبساليب الربؾبة الرايضية، حيث تقدـ ىذه 
األساليب اغبل األمثل للنماذج اليت تتكوف من عّدة متغَتات كقيود ىيكلية كدالة ىدؼ، كيكوف اؼبطلوب ىو 

ىذه اؼبتغَتات اليت ربقق القيود اؽبيكلية كذبعل دالة اؽبدؼ أكرب أك أصغر ما يبكن، كمن بُت ىذه  اهباد قيمة
 .261النماذج الرايضية قبد مبوذج الربؾبة الًتبيعية

                                                             
261

 .70، ص."مرجع سابقابراىيم الدسوقي، " - 
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قاـ ىارم ماركويتز بتقدًن اضافة جديدة يف ؾباؿ ازباذ القرارات االستثمارية من خالؿ استخداـ مبوذج 
الذم يعد من التقنيات الكمية اغبديثة يف ؾباؿ ، 1959الربؾبة الًتبيعية يف اختيار احملفظة االستثمارية عاـ 

ل العاـ ؼبسألة الربؾبة الًتبيعية ىي تعظيم أك الرايضيات اؼبالية كىو أحد طرؽ الربؾبة غَت اػبطية كما أف الشك
كاػباضع جملموعة من القيود اػبطية كقيود  ،على حدكد خطية كعلى حدكد تربيعيةتصغَت لتابع اؽبدؼ الذم وبتوم 

 : 262عدـ السلبية، كأتخذ الصيغة النظامية ؼبسألة الربؾبة الًتبيعية يف حالة التعظيم الشكل التارل
 

                   
       
    

 : 263كيف حالة التدنية يكوف مبوذج الربؾبة الًتبيعية كما يلي
                   
       
    

 .متغَت القرار   : 

 .متجهات أكزاف دالة اؽبدؼ    : 

 A  :مصفوفة. 

 .قيم القيود   : 
 

 ادلغربتطبيق منوذج ماركويتز يف بورصة  -1.1.2.3
نسعى لتحديد نسب التوزيع األمثل للمبلغ اؼبستثمر على األصوؿ حبيث يكوف عنصر اؼبخاطرة أقل ما يبكن. 

 Solverنقـو بصياغة مبوذج احملفظة يف شكلو الشعاعي مث نقـو دبحاكاة النموذج ابستخداـ جداكؿ االكسيل كنوافذ اؿ 
 .Wiللحصوؿ على القيم اؼبثلى 

 

 منوذج ماركويتز يف حالة التدنية -أ
يرتكز مبوذج ماركويتز على اهباد األكزاف النسبية اػباصة ابألصوؿ اؼبكونة للمحفظة كيف ذلك قاـ ماركويتز 
ابلصياغة الشعاعية لدالة متعددة األىداؼ تتمثل يف مبوذج تدنية اؼبخاطرة حملفظة استثمارية متكونة من ؾبموعة 

 : 264أسهم كما يلي

                                                             
 .06،ص "مرجع سابق "أضبد حسُت بتاؿ العاين،  - 262

263 -Robert j.Vanderber ,"Linear programming :Foundation and Extentions",Second 
edition,Copyright,USA,2001,p.400. 

264
 .07، ص.نفسو"مرجع أضبد حسُت بتاؿ العاين،"  - 
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                             ∑  ∑                   

 

   

  

 

   

 

 حيث يبثل :
 . jك  i: نسبة النقود اؼبستثمرة يف األسهم      
 . iتباين عوائد السهم      :

 . jك  iمعامل االرتباط بُت عوائد األسهم      : 
 .jك  iاالكبراؼ اؼبعيارم لعوائد األسهم        : 

 
 : 265يتضمن مبوذج احملفظة اؼبثلى ثالث قيود ىي

 :اغبد األدىن من العائد اؼبتوقع من احملفظة الذم يرغب اؼبستثمر بتحقيقو كأيخذ الصيغة اآلتية  األو ل :
                                

 حيث أف :
 . iالعائد اؼبتوقع من السهم        :

 . iنسبة النقود اؼبستثمرة يف السهم     : 
 اغبد األدىن من العائد اؼبرغوب على احملفظة.      :

 كيكوف كفق الصيغة اآلتية : ،وبدد شرط استثمار اؼببلغ أبكملو : الثاين

             
 :شرط عدـ السلبية :  الثالث

        
 

 الصياغة الرايضية لنموذج احملفظة  -ب
 لتكن لدينا متغَتات القرار التالية :

 ،اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة لوسيور كريسطاؿ    :
 ،اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة كاريت سعادة    :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة دسوام،    :
 ، اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة  ؾبموعة ـ ₄  :

                                                             
265

حبث مقدـ للمؤسبر العاؼبي الثامن لالقتصاد  ،" 2008 -2007اخلليجية النموذج البنكي االسالمي يف ظل األزمة ادلالية : حالة البنوك "، زكاكم اغببيب ،مصطفى رديف - 
 . 15 .( ، ص2011ديسمرب  20 -18االسالمي ،الدكحة ،دكلة قطر ،) كالتمويل
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 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة ستياـ،    :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة مغرب ابم،    :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة سلفُت ،    :
 أسهم شركة اكدـك ،اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف     :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة اؼبغربية لإلهبار،   :

 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة نكسانس اؼبغرب ،     :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة التجارم كفا بنك،      :
 البنك الشعيب اؼبركزم ،اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم       :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم البنك اؼبغريب للتجارة اػبارجية ،      :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة اتصاالت اؼبغرب، ₄   :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة سوطيما،      :
 يف أسهم شركة أغما ؽبلو اتزم،اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ      :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة أتمُت الوفاء ،     :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة أفريقيا غاز،     :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم الشركة اؼبعدنية امطَت ،     :
 يف أسهم شركة الدكحة ،اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ      :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة بركموفاـر ،     :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة دالتر لفيفي اؼبغرب،     :
 .غاعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة دلتا ىولدين     :

 
 صياغة دالة اذلدف والقيود -

ابلشكل  %5نعرض صياغة النموذج يف حالة تدنية اؼبخاطرة ربت قيد العائد اؼبرغوب كالذم قُدِّر ب 
 اآليت : 

                              ∑  ∑                   

 

   

  

 

   

 

 ربت القيود التالية:
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    . 

 Solverحل منوذج احملفظة ابستخدام بررلة  -ج
ابالستعانة ك يبكن االعتماد على برانمج االكسل غبل مبوذج احملفظة اؼبثلى كفق أسلوب الربؾبة الًتبيعية،

كفق القيود اؼبذكورة   %5غبل اؼبسألة لصيغة تدنية اؼبخاطرة ربت قيد العائد اؼبرغوب كالذم ُقدِّر ب  Solverبنوافذ 
 كانت النتائج كما يوضحها الشكل التارل

 لنموذج بورصة ادلغربSolveur ( : انفذة ال 19) الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excelمن اعداد الطالبة ابستخداـ  :ادلصدر

 
 

فوفقا لنتائج مبوذج ماركويتز فإف  ،(20)الشكل يف  كبصل على اغبل ككما Solverكبعد النقر على زر 
اذا قاـ بتوظيف أموالو  %5 كعائد يقدر ب %9اؼبستثمر يبكن أف وبصل على ؿبفظة مثلى دبخاطرة تقدر ب 

امكانية لبناء ؿبفظة مالية  كهبذا يبكن القوؿ أف ىناؾ %5خالؿ فًتة الدراسة من أجل عائد مرغوب فيو موجب 
  تتبع التوزيع التارل: ى على مستول بورصة الدار البيضاءمثل

 
 
 
 
 

 دالة اؽبدؼ

 قيد عدـ السلبية

 قيد العائد اؼبرغوب

قيد استثمار اؼببلغ 
 أبكملو 
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 ( : نسب التوزيع األمثل حملفظة األوراق ادلالية يف بورصة الدار البيضاء.20الشكل )

 
 .Solverك ـبرجات برؾبة   Excelابستخداـ برانمج الطالبة : من اعداد  ادلصدر

 
 

 %14يالحظ من خالؿ الشكل ارتفاع نسبة التوظيف يف سهم شركة لوسيور كريسطاؿ كالذم قدر ب 

قبد أهنا أبدت مقاكمة كبَتة لألزمة اؼبالية العاؼبية حيث سجلت ارتفاعا قدر ب  كاذا ما سبعنا يف أداء الشركة
لتوظيف يف مث ا. %7بنسبة م أغماؽبلواتز شركة  يليو التوظيف يف سهم، 2010 عاـ %14.56ك 2009عاـ  36.57%
يليو التوظيف  %5البنك الشعيب اؼبركزم بيليو التوظيف يف سهم شركة ،  %6بنسبة بركموفاـر ك سلفُت  شركيت

،يليو التوظيف يف  % 6بنفس النسبة يف شركيت كاريت السعادة كالبنك اؼبغريب للتجارة اػبارجية كاليت تقدر ب 
 :اتشركالسهم أالتوظيف يف  مث .%4بنسبة تقدر ب سهمي البنك اؼبغريب للتجارة اػبارجية كالشركة اؼبعدنية امطَت 

لشركة  % 2 كبنسبة  %3مغرب ابم بنسبة إكدـك ،أتمُت الوفاء، دلتاىولينغ،  ،التجارم كفاء بنك ،سوطيما
أّما ابلنسبة  .على التوارل %1بنسبة  دالتر لفيفييف شركيت دسوام ك كأدىن نسبة توظيف مارل  إتصاالت اؼبغرب ،

 .نكسانس اؼبغرب كالدكحة تنعدـ فيها االستثمارات، ـجملموعة
 
 منحىن الكفاءة احلدودي لنموذج احملفظة -د

يبثل منحٌت الكفاءة اغبدكدم لنموذج  (21)كيبكن سبثيل العالقة بُت العائد اؼبتوقع كالتباين بيانيا، كالشكل 
 (.عائد اؼبتوقع كاؼبخاطرة )التبايناحملفظة، كالذم يبُت العالقة غَت اػبطية بُت ال
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 .ادلكونة يف بورصة ادلغرب( : منحىن الكفاءة احلدودي لنموذج احملفظة ادلثلى 21الشكل )

 
 : من اعداد الطالبة ابالعتماد على برانمج االكسل .ادلصدر

 
 

ىذا اؼبنحٌت يعكس فئات اؼبستثمرين، فاؼبستثمر اؼبتحفظ سيحاكؿ دائما أف يتحرؾ على اعبزء األسفل من 
اؼبنحٌت أم وباكؿ أف وبصل على مستوايت متدنية من اؼبخاطرة مع عائد معقوؿ، يف حُت أف اؼبستثمر اؼبضارب قبده يف 

متوقع أعلى، على الرغم من مستوايت اؼبخاطرة العالية اليت اعبزء العلوم من ىذا اؼبنحٌت من أجل أف وبصل على عائد 
 سيتحملها.

 
 

 تطبيق منوذج ماركويتز يف بورصة اجلزائر -2.1.2.3
نسعى لتحديد نسب التوزيع األمثل للمبلغ اؼبستثمر على األصوؿ يف بورصة اعبزائر حبيث يكوف عنصر اؼبخاطرة 

 .Wiللحصوؿ على القيم اؼبثلى  Solverحيث نستعُت يف ذلك ابعبداكؿ االلكًتكنية اكسل كنوافذ اؿ  أقل ما يبكن،

 
 الصياغة الرايضية لنموذج احملفظة  -أ 

 لتكن لدينا متغَتات القرار التالية :
 اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف أسهم شركة صيداؿ،    :
 أسهم شركة األكراسي،اعبزء اؼبستثمر من رأس اؼباؿ يف     :

 
 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

 العائد ادلتوقع

 التباين
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 صياغة دالة اذلدف والقيود -ب
ابلشكل  %5نعرض صياغة النموذج يف حالة تدنية اؼبخاطرة ربت قيد العائد اؼبرغوب كالذم قُدِّر ب 

 اآليت : 

                              ∑  ∑                   

 

   

  

 

   

 

 ربت القيود التالية:
                   
        
    . 

 Solverحل منوذج احملفظة ابستخدام بررلة  -ج
يبكن االعتماد على برانمج االكسل غبل مبوذج احملفظة اؼبثلى كفق أسلوب الربؾبة الًتبيعية، كابالستعانة 

كفق القيود اؼبذكورة   %5غبل اؼبسألة لصيغة تدنية اؼبخاطرة ربت قيد العائد اؼبرغوب كالذم ُقدِّر ب  Solverبنوافذ 
 كانت النتائج كما يوضحها الشكل التارل: 

 
 . لنموذج بورصة اجلزائرSolveur  ( : انفذة 22الشكل )

 
 .Excelمن اعداد الطالبة ابستخداـ ؿباكاة  :ادلصدر

 
 

، فوفقا لنتائج مبوذج ماركويتز فإف (23)الشكل يف  كبصل على اغبل ككما Solverكبعد النقر على زر 
اذا قاـ بتوظيف أموالو  %5 كعائد يقدر ب% 13اؼبستثمر يبكن أف وبصل على ؿبفظة مثلى دبخاطرة تقدر ب 

 دالة اؽبدؼ

 قيد العائد اؼبرغوب

 قيد عدـ السلبية

قيد استثمار اؼببلغ 
 أبكملو
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كهبذا يبكن القوؿ أف ىناؾ امكانية لبناء ؿبفظة مالية  %5خالؿ فًتة الدراسة من أجل عائد مرغوب فيو موجب 
 مثلى على مستول بورصة اعبزائر تتبع التوزيع التارل:

 
 ( :نسب التوزيع األمثل حملفظة األوراق ادلالية يف بورصة اجلزائر.23الشكل )

 
 .Solverكـبرجات برؾبة اؿ   Excel : من اعداد الطالبة ابالعتماد على برانمج ادلصدر

 
 

أعلى نسبة توظيف مارل كانت يف سهم شركة األكراسي كالذم قدر ب  يالحظ من خالؿ الشكل أفّ 
فاؼبستثمر العقالين يوجو استثماراتو كبو األسهم األقل % .43كأدىن نسبة توظيف يف سهم صيداؿ بنسبة  57%

  ـباطرة لتكوين ؿبفظتو كمن خالؿ نتائج اعبدكؿ تبُت أف سهم شركة األكراسي أقل ـباطرة من سهم شركة صيداؿ
فإف ، %13 كاكبراؼ معيارم مساكم% 5 كإذا افًتضنا أف العوائد للسنة القادمة تتوزع توزيعا طبيعيا دبتوسط قدره

  .% 31 ك %21 -أف يًتاكح العائد يف السنة القادمة بُت   95% ىناؾ احتماؿ بنسبة
 

 منحىن الكفاءة احلدودي لنموذج احملفظة -د
كىو اؼبنحٌت الذم يبثل ؾبموعة احملافظ  بعد استخراج احملفظة اؼبثلى نقـو بتمثيل منحٌت الكفاءة اغبدكدم،

عند مستول معُت من العائد كما يف الشكل  أك أدىن ـباطرة ،ةاليت ؽبا أعلى عائد عند مستول معُت من اؼبخاطر 
 التارل :

 

 

 

 

57% 

43% 

 األكراسي

 صيداؿ
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 . ادلكونة يف بورصة اجلزائر ( : منحىن الكفاءة احلدودي للمحفظة ادلثلى24الشكل )

 

 : من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج االكسل .ادلصدر
 

 
يف اعبزائر، كالذم يبُّت العالقة غَت يبثل ىذا الشكل منحٌت الكفاءة اغبدكدم لنموذج احملفظة اؼبشكلة 

 اػبطية بُت العائد اؼبتوقع كاؼبخاطرة )التباين (.
 

 تطبيق منوذج تسعًن األصول الرأمسالية يف بورصة اجلزائر و ادلغرب  -2.2.3
(، العديد من النماذج مت تطويرىا هبدؼ 1952بعد بناء النموذج اؼبعاصر لنظرية احملفظة من قبل ماركويتز )

َت عملية ازباذ القرار االستثمارم كىذا ببناء توقعات مستقبلية للعائد كدرجة اؼبخاطرة اؼبصاحبة لو، النموذج تيس
األكثر استخداما من أجل تفسَت ىذه العالقة ىو مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية الذم مت تطويره من قبل شارب 

البيضاء كبورصة اعبزائر سنقـو بتطبيق مبوذج تسعَت  كؿباكلة منا لفهم سلوؾ العوائد يف بورصة الدار (،1964)
األصوؿ الرأظبالية كمن مث اختباره يف البورصتُت ؿبل الدراسة ؿباكلُت الوقوؼ عند قصوره يف شرح كتفسَت سلوؾ 

 العوائد كابحثُت عن مبوذج أخر يكوف أكثر مالئمة .
 
 تقدير منوذج تسعًن األصول الرأمسالية -1.2.2.3

العالقة بُت العائد كاؼبخاطر يف البورصتُت ؿبل الدراسة من أجل ربديد فيما اذا كاف ىناؾ سنقـو ابختبار 
أثر للمخاطر النظامية على أسهم بورصة الدار البيضاء كاعبزائر، سنعتمد يف ذلك على تقدير كاختبار مبوذج تسعَت 

 بورصة الدار البيضاء )نفس الشركات السابقة اليت مت األصوؿ الرأظبالية .سبثل ؾبتمع البحث ابلشركات اؼبدرجة يف
شركة( حيث مت استخداـ العوائد السنوية للشركات خالؿ الفًتة ما  23اختيارىا يف مبوذج ماركويتز كالبالغ عددىا 
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ة يف كىذا ابلنسبة اذل اؼبغرب. أمّا ابلنسبة اذل اعبزائر فتمثل ؾبتمع البحث ابلشركات اؼبدرج 2016 اذل 2008 بُت
 اذل 2008الشركات خالؿ الفًتة ما بُت  ؽبذه السنوية على العوائد األكراسي( استنادا بورصة اعبزائر )صيداؿ ك

2016 . 
بتحليل االكبدار اػبطي البسيط ابستخداـ برانمج اؿ كمن أجل دراسة عالقة العائد ك اؼبخاطر نقـو 

SPSS كاؼبغرب، كذلك ابالعتماد على اؼبتغَتات  للوصوؿ اذل معادلة خط خصائص السوؽ لكل من اعبزائر
 التالية :

 .       العائد االضايف ؼبؤشر بورصة الدار البيضاء  اؼبتغَت اؼبستقل :
 .        (اؼبتغَت التابع : العائد  االضايف لكل شركة من الشركات اؼبدرجة يف بورصة الدار البيضاء

العائد على أذكانت اػبزينة كممثل للعائد اػبارل من اؼبخاطر كمت استخداـ العائد على الودائع بدال من 
(RF. بسبب عدـ توافر بياانت متواترة لعائد أذكانت اػبزينة خالؿ فًتة الدراسة،) 

كراؽ ( للتطبيق يف البورصة البد من استنباط معادلة خط سوؽ األCAPMكمن أجل اختبار صالحية )
 للمتغَتات التالية : عن طريق اجراء ربليل االكبدار ،اؼبالية

 معامل بيتا. اؼبتغَت اؼبستقل :
 اؼبتغَت التابع : عائد كل شركة من الشركات اؼبدرجة يف البورصة.

كالختبار اؼبعنوية االحصائية لنماذج االكبدار )مبوذج خط خصائص الورقة اؼبالية كمبوذج خط سوؽ الورقة 
 اؼبالية( نستعُت ابالختبارات التالية :

  Durbin –Watsonواتسون  -ديربناختبار  -
 كاتسوف من اختبارات االرتباط الذايت، كيقـو على الفرضيتُت التاليتُت: -يعترب اختبار ديربن 

 
         
        

 
للحصوؿ على القيمة احملسوبة إلحصائية ديربن كاتسوف اؼبستخدمة يف االختبار يقًتح ديربن كاتسوف 

 : 266 (       تًتاكح بُت الصفر كاألربعة أم ) DWاستخداـ االحصائية التالية مع مالحظة أف قيمة 

   ∑    

 

   

         ∑     

 

   

 

 

                                                             
اؼبيسرة للنشر كالتوزيع ، الطبعة األكذل، دار "eviews 7االقتصاد القياسي بٌن النظرية والتطبيق ابستخدام برانمج "حساـ علي داكد، خالد دمحم السواعي،  - 266

 . 316،ص.2013عماف،
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اقًتبت قريبة من الصفر دؿ ذلك على كجود ارتباط ذايت موجب، يف حُت كلما ( DW) كلما كانت قيمة
تعٍت انعداـ ( DW)ذلك على كجود ارتباط ذايت سالب، كالقيمة الوسطى ؼبعامل  دؿّ  ،ىذه القيمة من األربعة

( DW)( ؼبعامل    ) ( كالقيم الدنيا   االرتباط الذايت كليا .كلغرض اجراء االختبار يستوجب اهباد القيمة العليا )
 ( Fككما نستعُت أيضا ابختبار فيشر ) .267(Kاؼبوجودة يف جداكؿ خاصة ؿبسوبة على أساس درجات اغبرية )

 . (t)اختبار ك
 
 خط خصائص الورقة ادلالية  -أ

حيث وبدد خط خصائص  ، CAPM) تعترب معادلة خط خصائص الورقة اؼبالية معادلة خطية ىامة يف
أم أنو يظهر العالقة بُت العائد  ،العالقة اػبطية للموازنة بُت العائد كاؼبخاطرة لورقة مالية مفردة( SCL) الورقة اؼبالية

كيبكن صياغة ىذه العالقة دبعادلة  ،268االضايف لورقة مالية مفردة كالعائد االضايف حملفظة السوؽ يف أم فًتة زمنية
 .269 االكبدار اػبطي البسيط التالية

                      
 حيث أف :

كىي اؼبكافأة اؼبقدمة للتعويض عن اؼبخاطر النظامية " iعالكة اؼبخاطرة لالستثمار يف األصل"       : 
 ."i" لألصل

 ابلنسبة للسوؽ اؼبارل ككل .  عالكة اؼبخاطرة      : 
 اثبت معادلة االكبدار.    :
 .مقياس اؼبخاطر اؼبنتظمة     :
 . اػبطأ العشوائي كقيمتو اؼبتوقعة تساكم الصفر   : 

 
 اشتقاق معادلة خط خصائص الورقة ادلالية للجزائر  -

( للوصوؿ اذل معادلة خط خصائص الورقة SPSSمت ربليل االكبدار اػبطي البسيط ابستخداـ برانمج )
عن طريق استخداـ عائد مؤشر السوؽ ككانت ـبرجات التحليل االحصائي كما  ،األكراسيك اؼبالية لشركيت صيداؿ 

 يلي :
 

                                                             
267

 .195.،ص2012عماف،  دار زىراف للنشر كالتوزيع، الطبعة األكذل، ،"مقدمة يف القياس االقتصادي" أمورم ىادم كاظم ، - 
  268 ..،ص2014ؿ ،جامعة البعث ،العدد األكّ ،ؾبلة "اختبار منوذج تسعًن األصول الرأمسالية يف سوق دمشق لألوراق ادلالية "حسن مشرقي ،أيبن الشهاب ، - 268
 . 770.ص  ،2004اإلسكندرية،  ،"يف االقتصاد القياسي بٌن النظرية والتطبيق  احلديث" ،عبد القادر دمحم عبد القادر عطية - 269
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 .البسيط للشركات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر ( : نتائج حتليل االضلدار اخلطي23اجلدول )
                قيمة الثابت   الشركة

 1,96 0,88 43,89 0,94 0,054 صيدال
 1,65 0,94 105,38 0,97 - 0,079 األوراسي

 .SPSS19من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات  : ادلصدر

 
 

نالحظ من نتائج اعبدكؿ أف معادليت االكبدار لشركيت صيداؿ كاألكراسي ذات داللة احصائية عند 
اليت ىي أكرب  (43,89كيظهر ذلك من خالؿ قيمة احصائية فيشر احملسوبة لشركة صيداؿ ) ،5%مستول معنوية 

،كذلك ابلنسبة n-2ك 1كدرجيت حرية  %5عند مستول معنوية  (5,99)سباما من قيمة احصائية فيشر اعبدكلية 
كابلتارل  (،5,99( ىي أكرب من احصائية فيشر اعبدكلية )105,38لشركة األكراسي فإف احصائية فيشر احملسوبة )

اتضح عدـ كجود ارتباط ذايت يف البواقي  DW اذل احصائيةكابلنظر  نقوؿ أف كال النموذجُت ؽبما معنوية كلية.
 .%5 عند مستول معنوية 1,33كىذا ألف القيم احملسوبة للشركتُت فاقت حجم اغبد األعلى كالذم يقدر ب 

حيث بلغ معامل التحديد  ،التفسَتية للنموذجُت كانت عالية تتضح أف القوة R²كابلنظر اذل قيمة معامل التحديد 
تفسرىا  %12 اأمّ  ،من تغَتات اؼبتغَت التابع %88كىذا يعٍت أف اؼبتغَت اؼبفسر يفسر حوارل  0,88اؿ لشركة صيد

 0,97عوامل أخرل غَت مدرجة يف النموذج كيتضمنها حد اػبطأ .أما معامل التحديد لشركة األكراسي فقد بلغ 

 . من تغَتات اؼبتغَت التابع %97أف اؼبتغَت اؼبفسر يفسر حوارل  دبعٌت
( ذات داللة احصائية عند لسابقتُت )لشركة صيداؿ كاألكراسييتضح من اعبدكؿ أف معادليت االكبدار ا

كابلتارل تعترب صاغبة لالستخداـ يف اشتقاؽ معادلة خط خصائص الورقة اؼبالية كابلتارل  ،%5مستول معنوية 
 ية لشركة صيداؿ كما يلي :كمن خالؿ اعبدكؿ نستخرج معادلة خط خصائص الورقة اؼبال ( .CAPMاختبار )

 
                        

 

 كيبكن رسم خط خصائص الورقة اؼبالية "صيداؿ " كما يلي :
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 صيدال. -( : خط خصائص الورقة ادلالية 25الشكل )

 
 SPSS19: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر     

 
 

ألحد األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة يف بورصة اعبزائر، كىذه  ،(SCLاؼبالية )يبثل الشكل خط خصائص الورقة 
الورقة ىي سهم شركة صيداؿ، كاؼبنحٌت يوضح العالقة بُت العائد االضايف لسهم شركة صيداؿ كالعائد االضايف 

 .2016 – 2009حملفظة السوؽ للفًتة 

 
 اشتقاق معادلة خط خصائص الورقة ادلالية للمغرب  -

( للوصوؿ اذل معادلة خط خصائص الورقة SPSSربليل االكبدار اػبطي البسيط ابستخداـ برانمج )مت 
عن طريق استخداـ عائد مؤشر السوؽ ككانت ـبرجات  اؼبالية لعينة الشركات اؼبختارة من بورصة الدار البيضاء،

 التحليل االحصائي كما يلي :
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 .البسيط للشركات ادلدرجة يف بورصة ادلغرب اخلطي( : نتائج تقدير االضلدار 24اجلدول )
                قيمة الثابت   الشركة

 2,02 0,51 6,34 0,72 - 1,271 لوسيور كريسطال
 2,06  0,87 42,64 0,93 1,735 كاريت السعادة

 1,79 0,49 5,78 0,70  - 2,318 دسواي
 2,33 0,67 12,48 0,82 - 1,024  رلموعة م

 2,52 0,32 2,85 0,56 - 1,911 الشركة ادلغربية للنقل
 2,03 0,61 9,48 0,78 0,016 مغرب ابي

 2,96 0,60 9,19 0,78 - 0,356 سلفٌن
 0,92 0,42 4,34 0,64 0,289 اكدوم

 1,71 0,56 7,84 0,75 - 0,779 ادلغربية لالجيار
 2,17 0,38 3,81 0,62 - 1,588 نكسانس ادلغرب

 2,61 0,49 5,76 0,70 - 0,521 وفابنكالتجاري 
 2,37 0,46 5,10 0,68 - 0,402 البنك الشعيب ادلركزي

 2,14 0,59 8,76 0,77  1,205 البنك ادلغريب للتجارة اخلارجية
 2,61 0,57 8,17 0,76 - 0,297 اتصاالت ادلغرب

 1,98 0,06 0,41 0,25 - 2,896 سوطيما
 2,01 0,58 8,43 0,76   1,069 أغماذللواتزي
 1,91 0,34 3,07 0,58 - 1,301 الوفاء للتأمٌن

 2,93 0,31 2,70 0,56 - 0,738 أفريقيا غاز
 1,89 0,01 0,09 0,12 - 3,500 الشركة ادلعدنية امطًن

 3,10 0,78 22,44 0,88 0,872 الضحى
 3,32 0,45 5,03 0,67 - 1,639 بروموفارم

 1,80 0,28 2,35 0,53 - 1,958 دالتر لفيفي ادلغرب
 1,58 0,19 1,48 0,44 - 1,961 دلتاىولدينغ

 .SPSS19من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات  : ادلصدر

 
 

كذلك ؼبعظم الشركات  %5( سالبة عند مستول معنوية αيالحظ من خالؿ اعبدكؿ أف قيمة الثابت )
، البنك اؼبغريب كاريت :للشركات  % 5عينة الدراسة كموجبة عند مستول معنوية  سعادة، مغرب ابم، اكدـك

أغماؽبواتزم كالضحى. يالحظ أيضا أف قيم معامل بيتا كلها كانت موجبة كذات داللة احصائية  للتجارة اػبارجية،
لدل كل الشركات ما يثبت انتماء ىذه الشركات اذل  ،حيث دل تتجاكز قيمة الواحد %5عند مستول معنوية 
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على كجود عالقة  ؿشركة كاريت سعادة، ما يد ( كانت لدل 0,93أعلى قيمة لبيتا ) القطاعات الدفاعية كبلغت
 موجبة بُت ؿبفظة السوؽ كعوائد ىذه الشركة اليت تعترب أكثر حساسية للتغَتات اليت ربدث يف السوؽ .

  كأعلى قيمة لدل شركة  %87 ( يف اإلصباؿ منخفضة حيث تراكحت ما بُت  تعترب قيم معامل التحديد )
لدل أغلب الشركات عينة الدراسة كيرجع ذلك ألف   %50عند شركة الضحى كدل تتجاكز  %78كاريت السعادة ك

اال نسبة ضعيفة من التباين يف العوائد كاؼبتمثلة يف اؼبخاطر السوقية كيهمل  رمبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية ال يفس
اليت كانت قيمتها احملسوبة ؼبعظم  Fفيشر معامل  اؼبخاطر اػباصة اليت تتعرض ؽبا الشركات .تشَت احصائية

 اذل أف النموذج اؼبقدر ليست لو معنوية كلية، % 5 ( عند مستول معنوية5,99الشركات أقل من القيمة اعبدكلية )
( اتضح عدـ كجود ارتباط ذايت يف البواقي كىذا ألف القيم احملسوبة  DWكفيما ىبص احصائية درابُت كاتسوف )

 .1,33كلها فاقت قيم اغبد األعلى كالذم يقدر ب 
يتضح من اعبدكؿ أّف صبيع معادالت االكبدار السابقة ذات داللة احصائية عند مستول معنوية 

كمن خالؿ اعبدكؿ نستخرج  قة اؼبالية.كابلتارل تعترب صاغبة لالستخداـ يف اشتقاؽ معادلة خط خصائص الور ،5%
 معادلة خط خصائص الورقة اؼبالية لشركة دلتا ىولينغ  كما يلي :

                         
 كيبكن رسم خط خصائص الورقة اؼبالية "دلتاىولدينغ" كما يلي :

 
 دلتاىولينغ-( : خط خصائص الورقة ادلالية26الشكل )

 
 SPSS19: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر
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ألحد األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة يف بورصة الدار  ،(SCLخط خصائص الورقة اؼبالية ) (26)يبثل الشكل 
كىذه الورقة ىي سهم شركة دلتاىولينغ، كاؼبنحٌت يوضح العالقة بُت العائد االضايف لسهم شركة  البيضاء

 .2016 – 2009دلتاىولدينغ كالعائد االضايف حملفظة السوؽ للفًتة 
 

 خط سوق األوراق ادلالية  -ب
النظرية تبُت العالقة بُت  أم أف ىذه ،لنظرية تسعَت األصوؿ الرأظبالية يعترب خط األكراؽ اؼبالية سبثيال بيانيا

كىي تنص على أف معدؿ العائد اؼبطلوب على االستثمار يف كرقة مالية  العائد الذم يتوقعو اؼبستثمر كاؼبخاطرة،
حسب معادلة ، 270نبا العائد اػبارل من اؼبخاطرة ،كعالكة اؼبخاطرة )أك ؿبفظة استثمارية ( يتكوف من جزئُت

 : 271االكبدار التالية 
                  

 معدؿ العائد اؼبطلوب      : 
 معدؿ العائد اػبارل من اؼبخاطرة .    : 

 العائد اؼبتوقع على األسهم السوقية .      : 
 
 استخراج معادلة اضلدار خط سوق األوراق ادلالية. -

 معادلة خط سوؽ األكراؽللوصوؿ اذل  SPSSمت ربليل االكبدار اػبطي البسيط ابستخداـ برانمج اؿ 
كاعتبار أف  ابعتماد معامالت بيتا للشركات  اؼبدرجة يف البورصتُت كمتغَت مستقل، ،اؼبالية لكل من اعبزائر كاؼبغرب

ككانت ـبرجات ربليل االكبدار كما  ،راسة متغَتا اتبعا ؼبعامالت بيتامتوسط العائد لكل الشركات خالؿ فًتة الد
 يلي :

 جات حتليل االضلدار اخلطي لبورصة اجلزائر وبورصة ادلغرب .( : سلر 25اجلدول )
معامل التحديد  البورصة

 ² 
قيمة اختبار  𝛃معامل بيتا 

  
 اختبار قيمة

T 
 قيمة اختبار

   
قيمة اثبت 

 𝛂ادلعادلة 
 1,63 0.00 - - - 1,66 1 بورصة اجلزائر
 - 0,21 2,25 3,88 13,60 - 0,62 0,39 بورصة ادلغرب

 .SPSS19: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات  ادلصدر

 
 

                                                             
 . 225.،ص "مرجع سابق،"دمحم مطر ،فايز تيم ،ادارة احملافظ االستثمارية  - 270
، ؾبلة جامعة خبت الرضا العلمية "دراسة تطبيقية على سوق اخلرطوم لألوراق ادلالية ( :CAPMاختبار منوذج تسعًن األصول الرأمسالية )"ابراىيم ،أنس غريب هللا أضبد  - 271

 . 160،ص. 2016العدد الثامن عشر ،
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يالحظ من خالؿ اعبدكؿ أف العالقة اتمة بُت اؼبتغَت اؼبستقل كالذم يبثل معامل بيتا كاؼبتغَت التابع كالذم 
 بينما يف اؼبغرب ،    يبثل متوسط عائد الشركات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر كاليت يوضحها معامل التحديد 

من التغَت اغباصل يف اؼبتغَت التابع كاف النسبة الباقية  % 39 يالحظ البفاض معامل التحديد كالذم يفسر حوارل
يالحظ أيضا أف معامالت بيتا كانت سالبة يف كل من . دل تدخل يف اؼبعادلة سبثل أتثَت متغَتات أخرل %61 كالبالغة

بورصيت اعبزائر كاؼبغرب كالذم يفسر بتحرؾ األسهم عكس اذباه السوؽ، كذلك نالحظ أف قيمة الثابت كانت 
  . (0.23-كسالبة يف اؼبغرب بقيمة ) 1.63موجبة يف اعبزائر بقيمة 

لة اكبدار خط سوؽ األكراؽ اؼبالية اؼبغربية نالحظ من نتائج اعبدكؿ أف معاد ،لناحية االحصائيةكمن ا
كابلتارل تعترب صاغبة لالستخداـ يف اشتقاؽ معادلة خط سوؽ  ،5%ذات داللة احصائية عند مستول معنوية 

 (60,13كيظهر ذلك من خالؿ قيمة احصائية فيشر احملسوبة ) ،( CAPM) األكراؽ اؼبالية اؼبغربية كابلتارل اختبار
، n-2ك 1كدرجيت حرية  %5عند مستول معنوية  (5,99)اليت ىي أكرب سباما من قيمة احصائية فيشر اعبدكلية 

نالحظ عدـ كجود ارتباط ذايت يف البواقي  DW كابلنظر اذل احصائية كابلتارل نقوؿ أف النموذج لو معنوية كلية.
كذلك نالحظ .%5 عند مستول معنوية 1,33كىذا ألف القيمة احملسوبة فاقت حجم اغبد األعلى كالذم يقدر ب 

كدرجة  %5 عند مستول معنوية( 2,44اجملدكلة ) T أكرب من قيمة احصائية( 3,88) احملسوبة Tأف قيمة احصائية 
ف ميل دالة اكبدار خط سوؽ األكراؽ اؼبغربية ىبتلف معنواي عن الصفر بنسبة معنوية كىذا يدؿ على أ .n-2 حرية

5%. 
 ك اؼبغرب كما يلي : نستخرج معادلة خط سوؽ األكراؽ اؼبالية للجزائر (25)كمن خالؿ اعبدكؿ 

 
                             خط سوؽ األكراؽ اؼبالية للجزائر                               

                            خط سوؽ األكراؽ اؼبالية للمغرب                                  

 

 التمثيل البياين دلعادلة خط سوق األوراق ادلالية -
 نقـو ابلتمثيل البياين للمعادلتُت السابقتُت كما يلي: SPSSبربانمج ابالستعانة 
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 .اجلزائرية (: خط سوق األوراق ادلالية28الشكل ).      ادلغربية (: خط سوق األوراق ادلالية27)الشكل 
 

 .SPSS19: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات   ادلصدر         SPSS19: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات   ادلصدر
 
 

، حيث تظهر العالقة بُت اؼبالية لكل من اعبزائر كاؼبغربخط سوؽ األكراؽ  (28)ك (27)الشكالف يبثل 
كاليت يوضحها معامل  يف بورصة اعبزائر موجبة كاتمة (Bita)العائد اؼبتوقع كاؼبخاطرة اؼبنتظمة كاؼبعربر عنها دبعامل بيتا 

التغَت اغباصل من  % 39 بينما يف اؼبغرب يالحظ البفاض معامل التحديد كالذم يفسر حوارل ،    التحديد 
 .يف اؼبتغَت التابع

 

 اختبار منوذج تسعًن األصول الرأمسالية -2.2.2.3
نعتمد يف اختباران لنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية على طريقة االختبار اؼبتبعة من قبل جوف لينتنر 

متبعة حىت اليـو كماتزاؿ  ( أيضا،1972(، كاليت اعتمدىا مَتتوف كمَتكف سكولز )CAPM( أحد مؤسسي )1965)
كتعتمد ىذه الطريقة على أف اثبت معادلة اكبدار خط  ( األصلي كليس االضافات اؼبقًتحة لو،CAPMالختبار )

كتعتمد أيضا على كجوب اؼبساكاة بُت ميل خط سوؽ األكراؽ اؼبالية  سوؽ األكراؽ اؼبالية هبب أف يساكم الصفر،
 ( صاحل للتطبيق .CAPMب ربقق الفرضيتُت معا العتبار )كبُت متوسط العائد االضايف حملفظة السوؽ ،كهب

 : 272يبكن صياغة معادلة خط سوؽ األكراؽ اؼبالية لغرض االختبار كما يلي قكبناء على ما سب
                      

 الفرضيات :
 أف يساكم الصفر.هبب  (  ) اثبت معادلة اكبدار خط سوؽ األكراؽ اؼبالية -1

                                                             
-272

 . 267"،ص. مرجع سابق ،"حسن مشرقي ،أيبن الشهاب  
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( هبب أف يساكم متوسط العائد االضايف لعائد مؤشر   )ميل معادلة اكبدار خط سوؽ األكراؽ اؼبالية  -2

 السوؽ خالؿ فًتة الدراسة.
            

 

 اختبار معادلة خط سوق األوراق ادلالية للجزائر -أ
 ك انطالقا من معادلة خط سوؽ األكراؽ اؼبالية للجزائر قبد أف:

          
 كمن الواضح أف قيمتها ال تساكم الصفر، كابلتارل يرفض الباحث الفرضية األكذل .

         
( كابلتارل يرفض الباحث 0,0339قيمتها ال تساكم قيمة متوسط العائد االضايف ؼبؤشر السوؽ ) نالحظ أفّ 

 الفرضية الثانية.
( أك مبوذج تسعَت CAPMفإننا نستنتج أف ) ،كرفض الفرضيتُت        ابألخذ بعُت االعتبار عدـ ربقق شركط 

 األصوؿ الرأظبالية غَت صاحل لالستخداـ يف سوؽ اعبزائر اؼبالية .
 

 اختبار معادلة خط سوق األوراق ادلالية للمغرب -ب
 كانطالقا من معادلة خط سوؽ األكراؽ اؼبالية للمغرب قبد أف:

        
 يرفض الباحث الفرضية األكذل.نالحظ أف قيمتها ال تساكم الصفر كابلتارل 

         
( كابلتارل يرفض -0,0196نالحظ أف قيمتها ال تساكم قيمة متوسط العائد االضايف ؼبؤشر السوؽ )

 الباحث الفرضية الثانية.
كرفض الفرضيتُت على الرغم من معنوية معادلة  ،        كإذا أخذان بعُت االعتبار عدـ ربقق شركط 

( أك مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية غَت صاحل لالستخداـ يف سوؽ الدار CAPMنستنتج أف ) االكبدار فإننا
 البيضاء اؼبالية.
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 خادتة 
 
 

من خالؿ دراستنا ؼبناخ االستثمار يف بورصة اعبزائر كبورصة اؼبغرب الحظنا من نتائج ربليل اؼبؤشرات 
ار يف السوؽ اؼبالية اعبزائرية بسبب العراقيل البَتكقراطية كعدـ االقتصادية كاؼبالية أف ىناؾ عزكؼ أجنيب عن االستثم

استقرار التشريعات االقتصادية أّما يف اؼبغرب فقد كّضحت نتائج التحليل أف ىناؾ اقباؿ من طرؼ األجانب على 
كذلك تبُت أف السوؽ اؼبالية اؼبغربية نظرا لتوفر التسهيالت كالتحفيزات اليت تقدمها اغبكومة لفائدة اؼبستثمرين  

ابؼبقارنة  2016اذل  2008ىناؾ البفاض يف حجم االستثمارات اعبزائرية يف اػبارج خالؿ فًتة الدراسة اؼبمتدة من 
مع اؼبغرب، كذلك ألّف معظم اؼبؤسسات اعبزائرية مؤسسات ذات مسؤكلية ؿبدكدة، أك شركة ذات اسم صباعي 

ذلك كجدان أّف من أىم العوامل اليت تعرقل تطور بورصة اعبزائر ىو كىذا ما يعرقل توسع السوؽ اؼبالية اعبزائرية. ك
اتصافها ابلضيق، كيتمثل ضيق ىذه السوؽ كؿبدكديتها يف قلة األدكات االستثمارية اؼبتاحة، إذ يقتصر نشاط 

 التداكؿ على طبسة أسهم فقط كهبذا تبقى الوضعية بعيدة عن األرقاـ اؼبسجلة يف بورصة الدار البيضاء .
حت الدراسة من خالؿ تطبيق مبوذج ماركويتز يف بورصة اعبزائر ابغبصوؿ على ؿبفظة مثلى ذات عائد ظب
كما توصلت الدراسة اذل أف احملفظة اؼبثلى اؼبشكلة يف بورصة اؼبغرب ذات ،% 13 كـباطرة تقدر ب% 5يقدر ب 

اعبزائر كىذا راجع اذل ضعف معامالت  أقل ـباطرة من احملفظة اؼبثلى اؼبشكلة يف بورصة %9 كاؼبخاطرة% 5العائد 
االرتباط بُت عوائد أسهم بورصة اؼبغرب فبا يزيد من فعالية التنويع االستثمارم يف ربقيق أقل خطر فبكن يف بورصة 

 اؼبغرب.
كتوصلت الدراسة أيضا من خالؿ تطبيق مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية يف اعبزائر اذل أف ىناؾ عالقة ذات 

احصائية ما بُت تقلبات عائد السوؽ كبُت تقلبات عوائد الشركات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر، كيوضح ذلك معنوية داللة 
معادالت االكبدار، كلكن ال يبكن اعتبار عائد مؤشر السوؽ على أنو اؼبتغَت اؼبستقل الوحيد الذم يؤثر على تقلبات 

يؤكد ذلك قيم معامل التحديد اؼبنخفضة كما ُكِجد أيضا أف مبوذج العوائد ألسهم الشركات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر ك 
تسعَت األصوؿ الرأظبالية غَت صاحل لالستخداـ يف كل من بورصة اعبزائر كاؼبغرب خالؿ فًتة الدراسة ألف اثبت معادلة 

عائد االضايف خط سوؽ األكراؽ اؼبالية ال يساكم الصفر، كألف ميل خط سوؽ األكراؽ اؼبالية ال يساكم متوسط ال
 للشركات اؼبدركسة يف البورصتُت ؿبل الدراسة.
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 الفصل الرابع
 إدارة ادلخاطر يف بورصة اجلزائر وادلغرب أثر التنويع االستثماري على

 
 

تعترب النماذج االقتصادية القياسية كسيلة ذات أنبية ابلغة يف تفسَت بعض الظواىر االقتصادية كالتنبؤ 
بسلوكها اؼبستقبلي ألغراض أنبها الربؾبة كالتخطيط االقتصادم، كالنماذج ببساطة ىي الصياغة الرايضية للنظرية 

شكل معادلة أك ؾبموعة معادالت تتشكل من متغَتات داخلية )اتبعة( كأخرل خارجية )مستقلة( االقتصادية يف 
 ابإلضافة اذل ؾبموعة معادل كمقادير عشوائية.

من أجل قياس أثر التنويع االستثمارم على ادارة اؼبخاطر يف البورصتُت ؿبل الدراسة، سيتم اختبار ك 
يف البداية ابختبار مقارف للفعالية عند اؼبستول الضعيف كذلك  الفعالية االقتصادية للبورصتُت حيث نقـو

اختبارات جذر الوحدة كاختبار التوزيع الطبيعي  ابستخداـ أساليب احصائية ـبتلفة منها : اختبار االرتباط الذايت،
تعويض مث ننتقل بعدىا اذل ربليل العالقة بُت العائد ك اؼبخاطر يف السوقُت لتحديد مدل قدرة السوؽ على 

 ( .ARCH-GARCHاؼبستثمرين بعالكة ـباطرة .كذلك ابستخداـ مباذج غَت خطية )
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 اختبار فعالية بورصة اجلزائر وبورصة ادلغرب عند ادلستوى الضعيف. -1.4
سوؽ مالية كفقا لنموذج السَت العشوائي يف األسعار أك العوائد اؼباضية  يتم اختبار الفعالية الضعيفة ألمّ 

فقد كّضح أف التغَتات يف األسعار  ،الختبار ىذا اؼبستول من الفعاليةكالذم اعتمده االقتصادم األمريكي )فاما( ك 
استخداـ اذباه األسعار التارىبية للتنبؤ  نالعوائد هبب أف تكوف مستقلة كموزعة توزيعا طبيعيا كابلتارل ال يبك أك

 .273ابألسعار اؼبستقبلية، كعندىا ستتحقق فعالية السوؽ عند اؼبستول الضعيف
 

 اختبار منوذج السًن العشوائي حلركة األسعار يف بورصة اجلزائر و ادلغرب -1.1.4
 DZAIR INDEXكمؤشر  Masiمن أجل اختبار فعالية األسواؽ اؼبالية يف اؼبغرب كاعبزائر كفقا ؼبؤشرم 

 سنستخدـ ؾبموعة من االختبارات كاليت مت اعتمادىا يف العديد من الدراسات السابقة كىي :
 .اختبار جذر الوحدة 
 .اختبار االرتباط الذايت 
 .اختبار التوزيع الطبيعي 
 اختبار نسبة التباين. 
 

 بياانت الدراسة  -1.1.1.4
تتكوف بياانت السلسلة الزمنية اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة من أسعار االغالؽ الشهرية ؼبؤشر بورصة 

كلقد مت اغبصوؿ  2016 كديسمرب 2008 جانفي مشاىدة شهرية فبتدة ما بُت 108اعبزائر كبورصة اؼبغرب، كتبلغ 
 على البياانت من اؼبواقع االلكًتكنية التالية :

 بورصة اعبزائر ، اؼبوقع الرظبي ؼبؤشر -
 اؼبوقع الرظبي ؼبؤشر بورصة اؼبغرب،  -
 . sa.investing.comموقع  -
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 نظرية السًن العشوائي حلركة أسعار األسهم  -2.1.1.4
أسعار األسهم يف األسواؽ اؼبالية ذات الكفاءة ال تتبع مبط معُت لتسلكو ابستمرار أك  تعٍت النظرية أفّ 

يبكن التنبؤ بو بل تسَت سَتا عشوائيا، كلذلك يصعب التنبؤ بسلوؾ ىذه األسعار كدبا ستكوف عليو يف اؼبستقبل 
 : 274مدارس ىي بسبب ىذا السلوؾ العشوائي. تعد نظرية السَت العشوائي النظرية األساسية لثالثة

  اؼبدرسة االمربايلية أك النفعية بزعامةLouis Bachelier،كيبثل Fama  اؼبدافع األكؿ عن اؼبدرسة النفعية
 ،حيث يقدـ ىذا التيار تعريفا تطوراي للفعالية .

  اؼبدرسة النظرية أك مقاربة التضعيف اغبصرم بزعامةPaul Samuelson  الذم يدافع عن مدلوؿ التوقعات
 . الرشيدة

  مدرسة عدـ سباثل اؼبعلومات كالذم بدأ مع مقاؿGrossman  كتطور يف منتصف التسعينات مع ما
 .Paradoxes de grossman-Stiglitz 1980يعرؼ ب 
 فرضيات النظرية 

 . تكوف اؼبعلومات عشوائية تؤدم اذل تغَتات عشوائية يف سعر الورقة اؼبالية 
  مستقلة كموزعة توزيعا احتماليا متماثال.تغَتات السعر اؼبتعاقبة ىي تغَتات 

 
 مؤشر دزاير اندكس  -

يضم  "،DZAIR INDEXقامت اعبزائر ابستخداـ مؤشر مرجعي أطلقت علية تسمية "دزاير اندكس" "
شركات مدرجة ىي ؾبمع صيداؿ الناشط يف  5اصبارل اؼبؤسسات اؼبسعرة يف السوؽ الرئيسية كاليت يوجد هبا حاليا 

ناشطة يف القطاع الصيدالين ،مؤسسة التسيَت الفندقي األكراسي الناشطة يف قطاع السياحة ،أليانس للتأمينات ال
ركيبة الناشطة يف قطاع الصناعات الغذائية ،ؾبمع بيوفاـر الناشط يف القطاع قطاع التأمينات، أف سي. 

سيَت كحساب مؤشر دزاير اأندكس من قبل شركة تسيَت بورصة القيم .كيتم حسابو ابتباع الصيدالين .كتتم عملية ت
حبيث يكوف كزف كل قيمة متضمنة يف اؼبؤشر موافقة لعدد األسهم القابلة  مبدأ ترجيح الرظبلة العائمة للسوؽ،

نة عند االغالؽ يف هناية  كيتم حساب اؼبؤشر اعتمادا على أسعار قيم العي ،تداكؿ لكل شركة مدرجة يف البورصةلل
 كل حصة تداكؿ.
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 . 54-53ص.، ص 2012جواف ،جامعة شلف  ادارية ،العدد اغبادم عشر،،ؾبلة أحباث اقتصادية ك  والكويت "
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 مؤشر مازي عائم  -
كيتم حسابو كفق ، 2000ىو اؼبؤشر الرئيسي عبميع القيم اؼبنقولة من نوع األسهم مت اقراره منذ سنة 

 : 275الطريقة التالية
  

    ∑           
 
             

      
 

 حيث :
يف  iسعر السهم :      ،tيف الزمن  iعدد األسهم :      األسهم العادية يف اؼبؤشر،:عدد   يـو اغبساب ،  : 

 رأس اؼباؿ يف زمن األساس.:   ،tالزمن 
 

 دراسة طبيعة السلسلة الزمنية  -3.1.1.4
قبل الشركع يف دراسة تقلبات أسعار األسهم يف البورصتُت ؿبل الدراسة، البد من التأكد أكال من كجود 

 Stationary Timeاذباه يف السلسلة الزمنية، كحسب طبيعة مبو السلسلة يبكننا أف مبيز بُت سالسل زمنية مستقرة 
Seriesكسالسل زمنية غَت مستقرة ، Non Stationary Time Series  . أم ذات اذباه 

تعترب دراسة االستقرارية للسلسلة الزمنية ضركرية من أجل عملية النمذجة، فتكوف السلسلة مستقرة اذا  
كالختبار االستقرارية نقـو أكال ابلنظر اذل الرسم البياين  ،276كاف توقعها، تباينها، كتبايناهتا اؼبشًتكة اثبتة عرب الزمن

نازؿ يف االذباه العاـ للسلسلة تكوف قيمة اؼبتوسط غَت اثبتة ابلنسبة للزمن، كاذا للسلسلة، فإذا الحظنا تصاعد أك ت
يبكن أف ننظر اذل دالة االرتباط الذايت أك اختبار اعبذر  ،ة من الرسم البياينفشلنا يف ربديد استقرار السلسل

 الوحدكم.
 

 التمثيل البياين للسلسلة الزمنية  -أ
 كمؤشر بورصة اعبزائر ( Masi) بورصة اؼبغرب مؤشر ككما يبكن من خالؿ سبثيل سلسلة

(DZAIRINDEX )(29)ما اذا كانت السلسلة مستقرة أك غَت مستقرة كما يف الشكل  معرفة : 
 
 
 
 

                                                             
، األكاديبية للدراسات االجتماعية "دراسة لعينة من ادلؤشرات ادلالية العربية –مدخل لتقييم أسعار ادلنتجات ادلالية  اختبار منوذج كفاءة األسواق ادلالية :"زىَت غراية، - 275

 . 40،ص.13،2015كاالنسانية ،العدد 
276

 -Régis Bourbonnais, "Econométrie",8ème edition ,Dunod, Paris,2011,pp. 237- 238  
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 . DZAIRINDEXومؤشر بورصة اجلزائرMasi ( :سلسلة مؤشر بورصة ادلغرب 29الشكل )
 

  
 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر

 
 

متميزة  شهدت مؤشرات األسعار يف كل من اعبزائر كاؼبغرب تذبذاب ملحوظا خالؿ فًتة الدراسة،
زمة ( اليت ذبسدىا أحداث األ2010 -2008ابلبفاضات متفاكتة الشدة من سوؽ ألخرل خالؿ الفًتة اعبزئية )

كفًتة ركود  ( ،2012 -2011تليها فًتة ركاج يف نشاط بورصة اعبزائر خالؿ الفًتة اعبزئية ) ،اؼبالية العاؼبيةاالقتصادية 
،حيث أبدت أتثرا كاضحا أبزمة الديوف السيادية األكركبية.  2011حاد يف نشاط بورصة الدار البيضاء يف سنة 

مث فًتة ركود حاد يف نشاط بورصة % 12,86بنسبة ابعتبار اؼبغرب زبوف أكركيب، كنتيجة ذلك البفض مؤشر مازم 
كذلك على خلفية اهنيار أسعار النفط يف األسواؽ العاؼبية، مث  2014كبداية سنة  2013اعبزائر خالؿ هناية سنة 

بداية ربسن  ؼيف مؤشر بورصة اعبزائر كىو ما صاد 2016اذل غاية مام  2015لوحظ ربسن بداية من شهر أكت 
اه الدكلة بتشجيع االستثمارات خارج احملركقات هبدؼ تنويع مداخيل اػبزينة العمومية. كهبسد أسعار النفط كاذب

ا اثين اذباه التغَتات يف اؼبؤشرات كبو الزايدة اترة كااللبفاض حالة من عدـ استقرار سالسل مؤشرات األسعار. أمّ 
( كتناغم 2010-2008ؿ الفًتة األكذل )فهو ربرؾ اؼبؤشراف بصفة ـبتلفة خال (29)ملمح يبكن رصده حوؿ الشكل 

فقد شهد اؼبؤشراف خالؿ ثالثة  .(2016 -2013( كالفًتة الثالثة )2013 -2011حركتها خالؿ الفًتة الثانية )
،أين استهل 2010سنوات األكذل منحٌت تنازليا متفاكت الشدة بُت اعبزائر كاؼبغرب ،كاستمر الًتاجع اذل غاية 

كما نالحظ من خالؿ التمثيل البياين أف السلسلة الزمنية ؼبؤشر مازم كالسلسلة   كالصعود .اؼبؤشراف مرحلة التعايف 
الزمنية ؼبؤشر دزاير اندكس غَت مستقراتف،حيث تتميزاف حباالت تدىور كمبو متباينة أم أهنما ربتوايف على اذباه 

 عاـ ألهنما التتذبذابف حوؿ كسط حسايب اثبت.
الحظة السلسلة الزمنية ؼبؤشر مازم كالسلسلة الزمنية ؼبؤشر دزاير اندكس دب إّف اغبكم على مدل استقرارية

 حيث ينبغي القياـ ابختبار دالة االرتباط الذايت. ،التمثيل البياين غَت كايف
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 دالة االرتباط الذايت  -ب
 اختبار معنوية معامالت االرتباط الذايت  -

االرتباط اؼبوجود بُت اؼبشاىدات لفًتات زمنية ـبتلفة كىي ذات توضح دالة االرتباط الذايت لسلسلة زمنية 
كمن الناحية العملية نقـو بتقدير دالة االرتباط الذايت  ،اػبصائص اؽبامة للسلسلة الزمنية أنبية ابلغة يف ابراز بعض

 : 277كما يلي  kللمجتمع بواسطة دالة االرتباط الذايت للعينة، حيث تتمثل دالة االرتباط الذايت عند الفجوة 
     

    

  
 

 حيث :
      <1،التباين:   التباين اؼبشًتؾ بُت فًتتُت،    :

،كيتم  K>0معدكمة  من أجل كل  PKتكوف السلسلة مستقرة، اذا كانت معامالت دالة االرتباط الذايت 
 : 278االختبار كفق الفرضيتُت التاليتُت

        
        

 
ؽبا توزيع طبيعي  فبياانت السلسلة مستقرة فإف معامالت االرتباط غالبا ما يكو يف حالة ما اذا كانت 

 كتباينو  0متوسطو اغبسايب 

 
ابلعالقة  %5 عند مستول معنوية     ،كمنو يعطى ؾباؿ الثقة للمعامل  

 : 279التالية
           √    

   كالختبار فرضية العدـ نقـو حبساب ؾباؿ الثقة، فإذا كاف يقع خارج ىذه اغبدكد فإننا نرفض فرضية العدـ 

 ـبتلف معنواي عن الصفر.      كيكوف
 التارل يبُت دالة االرتباط الذايت البسيطة كاعبزئية للسلسلتُت ؿبل الدراسة:كاعبدكؿ 

 
 
 
 
 

                                                             
 . 203.،ص2011الطبعة األكذل ،دار اغبامد ،األردف ، ،"طرق االقتصاد القياسي :زلاضرات وتطبيقات" دمحم شيخي، - 277

278 -Régis Bourbonnais,  " Econométrie",9ème edition,Dunod, Paris ,2015 ,p.242. 
279

 -Régis Bourbonnais,Michel Terraza ,"Analyse des séries temporelles :Application a l’economie et a la 
gestion",3ème edition,Dunod, Paris ,2010 ,p.90. 
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 DZAIRINDEXوالسلسلة  Masi( : دالة االرتباط الذايت لسلسلة 26اجلدول )

 

 

 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر

  
 

أف معظم اؼبعامالت احملسوبة لدالة االرتباط من  ،Masiللسلسلة  نالحظ من خالؿ دالة االرتباط الذايت
تقع داخل ؾباؿ الثقة  أم ،%5تساكم معنواي الصفر عند مستول معنوية ( (K=17,…,36 أجل اؼبعامالت

    
     

√ 
  

     

√ 
ا معامالت دالة االرتباط الذايت للسلسلة كما أهنا تتناقص بوتَتة سريعة كبو الصفر، أمّ  

DZAIRINDEX فإف أغلبها يقع خارج ؾباؿ الثقة من أجل الفجواتK =1,…,15 ;K =23,…,36 ;،  كيبكن
 .على اؼبؤشرين  Ljung –Box Testالتأكد من ذلك بتطبيق اختبار 

 
  Ljung –Box Testاختبار جونغ بوكس  -

حيث توافق احصائية  نستعمل ىذا االختبار لدراسة اؼبعنوية الكلية ؼبعامالت دالة االرتباط الذايت،
 دالة االرتباط الذايت اعبزئية كربسب ابلعالقة الرايضية التاليةيف        آخر قيمة يف العمود     االختبار 

280 : 

         ∑
   

   

  

   

     

                     ∑
   

     
       >

  

   

         
     

                                                             
280 -Damodar N.Gujarati, "Basic econometrics",fourth edition,The Mc Graw-Hill companies,USA ,2004,p.813. 

Date: 07/03/17   Time: 15:45

Sample: 2008M01 2016M12

Included observations: 108

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.940 0.940 98.103 0.000

2 0.875 -0.077 183.84 0.000

3 0.797 -0.138 255.73 0.000

4 0.726 0.019 315.90 0.000

5 0.643 -0.139 363.55 0.000

6 0.571 0.043 401.46 0.000

7 0.495 -0.065 430.26 0.000

8 0.433 0.046 452.49 0.000

9 0.386 0.110 470.36 0.000

10 0.350 0.012 485.25 0.000

11 0.320 0.009 497.80 0.000

12 0.292 -0.041 508.32 0.000

13 0.270 0.029 517.47 0.000

14 0.240 -0.116 524.72 0.000

15 0.219 0.065 530.84 0.000

16 0.197 -0.001 535.84 0.000

17 0.180 0.015 540.09 0.000

18 0.160 0.005 543.48 0.000

19 0.154 0.068 546.64 0.000

20 0.155 0.092 549.88 0.000

21 0.158 -0.042 553.29 0.000

22 0.160 -0.012 556.81 0.000

23 0.168 0.048 560.74 0.000

24 0.174 -0.012 565.04 0.000

25 0.182 0.023 569.80 0.000

26 0.190 0.011 575.05 0.000

27 0.192 -0.018 580.43 0.000

28 0.182 -0.070 585.36 0.000

29 0.182 0.109 590.33 0.000

30 0.185 0.035 595.52 0.000

31 0.186 -0.004 600.84 0.000

32 0.180 -0.053 605.91 0.000

33 0.170 -0.054 610.50 0.000

34 0.153 -0.034 614.24 0.000

35 0.134 -0.030 617.15 0.000

36 0.113 -0.024 619.27 0.000

Date: 08/14/17   Time: 14:31

Sample: 2008M01 2016M12

Included observations: 108

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.936 0.936 97.313 0.000

2 0.893 0.133 186.67 0.000

3 0.864 0.119 271.08 0.000

4 0.824 -0.064 348.59 0.000

5 0.790 0.020 420.49 0.000

6 0.743 -0.122 484.84 0.000

7 0.693 -0.083 541.28 0.000

8 0.631 -0.173 588.56 0.000

9 0.579 0.008 628.79 0.000

10 0.517 -0.133 661.21 0.000

11 0.460 0.010 687.13 0.000

12 0.409 -0.006 707.80 0.000

13 0.344 -0.080 722.62 0.000

14 0.278 -0.093 732.42 0.000

15 0.215 -0.038 738.34 0.000

16 0.150 -0.088 741.23 0.000

17 0.089 -0.011 742.26 0.000

18 0.035 0.003 742.42 0.000

19 -0.011 0.068 742.44 0.000

20 -0.065 -0.059 743.02 0.000

21 -0.116 -0.019 744.87 0.000

22 -0.163 -0.030 748.56 0.000

23 -0.204 0.022 754.37 0.000

24 -0.240 -0.033 762.49 0.000

25 -0.269 0.045 772.83 0.000

26 -0.296 -0.010 785.50 0.000

27 -0.330 -0.072 801.46 0.000

28 -0.360 -0.069 820.76 0.000

29 -0.388 -0.044 843.44 0.000

30 -0.413 -0.057 869.36 0.000

31 -0.417 0.111 896.13 0.000

32 -0.410 0.121 922.37 0.000

33 -0.401 0.109 947.87 0.000

34 -0.391 0.035 972.47 0.000

35 -0.382 0.000 996.19 0.000

36 -0.375 -0.085 1019.4 0.000
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                           ∑
   

     
       >          

     

 
أكرب من االحصائية اجملدكلة             ،    دبأف االحصائية احملسوبة للسلسلة 

         
فإننا نرفض فرضية العدـ القائلة أبف كل معامالت االرتباط الذايت تساكم معنواي الصفر عند       
ككما نالحظ  ، كابلتارل فإف سلسلة مؤشر بورصة اؼبغرب غَت مستقرة خالؿ فًتة الدراسة .%5مستول معنوية 

أكرب             ،Ljung –Boxدبوجب اختبار            أيضا أف االحصائية احملسوبة للسلسلة 
         من االحصائية اجملدكلة 

،كابلتارل نقوؿ أف سلسلة مؤشر بورصة اعبزائر غَت مستقرة خالؿ فًتة       
 .%5الدراسة عند مستول معنوية 

 
 اختبارات اجلذر الوحدوي  -ج

ابإلضافة اذل ربديد الطريقة  ،دان على كشف مركبة االذباه العاـتساعّف اختبارات اعبذر الوحدكم إ
 كللقياـ بذلك ينبغي التفريق بُت نوعُت من النماذج غَت اؼبستقرة : اؼبناسبة عبعل السلسلة مستقرة،

 
النوع من النماذج عدـ استقرارية ربديدية يربز ىذا : Trend Stationary (TS)النموذج  -
(deterministic كعبعلو مستقر نقـو بتطبيق طريقة اؼبربعات الصغرل العادية، ذلك أف استخداـ الفركقات ىبلق،)

 اضطراابت اصطناعية يف السلسلة .
ية يربز ىذا النوع من النماذج عدـ استقرارية عشوائ : Differency Stationary (DS)النموذج  - 
(Stochastic. كعبعلو مستقر نقـو ابستخداـ الفركقات من الدرجة األكذل، ) 
 
 اختبار ديكي فولر  -

للسلسلة كىذا من أجل ربديد نوع االختبار  قبل تطبيق اختبار ديكي فولر ال بد من اهباد درجة التأخَت
 للسالسل Correlogramالذم يستعمل يف الكشف عن اعبذر الوحدكم كمركبة االذباه العاـ، حيث يتم مالحظة 

( اػبارجة عن ؾباؿ الثقة لدالة االرتباط الذايت اعبزئية، فإذا كاف les picsكذلك بتحديد األعمدة ) ؿبل الدراسة،
يتم اللجوء      أم أتخَت لو داللة احصائية ( يستعمل ديكي فولر البسيط، كيف حالة)أم ال يوجد     

 .281إذل استعماؿ اختبار ديكي فولر اؼبطور
 

                                                             
 . 183" ،ص.مرجع سابق،"مرًن قباة نعاس  - 281
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  Dicky Fuller Test (DF)اختبار ديكي فولر البسيط  -
كذلك  ( على البحث يف االستقرارية أك عدمها لسلسلة زمنية ما،1979يعمل اختبار ديكي فولر )

(،كيقـو على فرضية stochastique( أك عشوائية )deterministeبتحديد مركبة االذباه العاـ، سواء كانت ربديدية )
كىناؾ ثالث صيغ للنموذج اليت يبكن  (،  أف السلسلة الزمنية متولدة بواسطة عملية االكبدار الذايت )

 : 282(DFاستخدامها يف اختبار )
 الصيغة األكذل : مبوذج اكبدار ذايت من الدرجة األكذل 

                  𝜀  
 الصيغة الثانية : مبوذج اكبدار ذايت بوجود الثابت 

                      𝜀    
 الصيغة الثالثة : مبوذج اكبدار ذايت بوجود الثابت ك االذباه الزمٍت:

                        𝜀  
 

يف أحد النماذج الثالثة فإف        إّف مبدأ ىذا االختبار يقـو على أنو اذا ربققت الفرضية 
( Autocorrelationكاذا كاف حد اػبطأ يف الصيغ الثالث يعاين من االرتباط الذايت ) السلسلة غَت مستقرة .

صيغ الثالث كيسمى حينها اختبار ديكي فيمكن أف يصحح إبضافة عدد مناسب من حدكد الفرؽ اؼببطأة اذل ال
 (.ADFفولر اؼبوسع )

 
 Augmented Dicky Fuller Test (ADF )اختبار ديكي فولر ادلوسع أو ادلطور  -

يعمل اختبار ديكي فولر اؼبطور كالذم جاء على أنقاض ديكي فولر البسيط على ادراج فرضية احتماؿ 
  البسيط )ألنو يفًتض أف النموذج عبارة عن صدمات عشوائية (ارتباط األخطاء، كاليت أنبلها ديكي فولر 

كيسمح دبعرفة ما اذا كانت السلسلة الزمنية مستقرة أك ال عن طريق ربديد مركبة االذباه العاـ اف كانت ربديدية أك 
عات الصغرل يقـو على اختبار اؼبعنوية االحصائية للنماذج الثالثة التالية كذلك ابستعماؿ طريقة اؼبربعشوائية، 

>  العادية كربت الفرضية   
283 : 

               ∑          

 

   

 𝜀  

                 ∑          

 

   

      𝜀    

                                                             
282

 - Régis Bourbonnais, Econométrie,"Op.cit ",p247. 
،أطركحة مقدمة لنيل شهادة " 2014 -1928دراسة حالة مؤشر داو جونز الصناعي للفرتة  اختبار كفاءة سوق نيويورك ادلايل عند ادلستوى الضعيف:" ،عائشة خبالد - 283

 . 95-94ص.، ص 2014/2015،،اعبزائرالعلـو اؼبالية ،جامعة كرقلة الدكتوراه يف
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                 ∑          

 

   

   𝜀   

،حيث schwarzأك معيار Akaike ابالعتماد على معيار  (p) يتطلب ىذا االختبار حساب درجة التأخَت
     . 

  الفرضيات

H   :     كجود جذر أحادم أم السلسلة غَت مستقرة . 
 H  :    . عدـ كجود جذر أحادم أم السلسلة مستقرة 

 ابلنسبة للقرار 
كابلتارل  : نرفض فرضية العدـ كنقبل الفرضية البديلة، τأكرب من القيمة اعبدكلية   τاذا كانت القيمة احملسوبة  -1

 تكوف السلسلة مستقرة .
: نقبل فرضية العدـ كنرفض الفرضية البديلة، كابلتارل  τأقل من القيمة اعبدكلية   τاذا كانت القيمة احملسوبة  -2

 .تكوف السلسلة غَت مستقرة
اذ يستخدـ الفركقات ذات الفجوة الزمنية  ،DFوبمل نفس خصائص اختبار ADFإّف اختبار 

كيتم ادراج عدد من الفركقات ذات  ،               ،                ،حيث       
 الفجوة الزمنية حىت زبتفي مشكلة االرتباط الذايت.

أم  ىناؾ أتخَت لو داللة احصائية(،)    اػباص ابؼبغرب كجد أف Correlogram  اؿمن خالؿ مالحظة 
 Correlogramيوجد عمود خارج عن ؾباؿ الثقة لدالة االرتباط اعبزئي كمت تسجيل نفس اؼبالحظة ابلنسبة اذل اؿ 

كقد كانت نتائج  لذا سنلجأ اذل تطبيق اختبار ديكي فولر اؼبطور على السلسلتُت ؿبل الدراسة . اػباص ابعبزائر،
 :كما يلي  الدراسة
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 . Dzairindexو السلسلة Masiدلؤشر السلسلة  ADFنتائج اختبار  ( :27اجلدول )
 
 
 

 السلسلة الزمنية

 ADFاختبار 
 (4النموذج )

    

 ADFاختبار 
 (5النموذج )

    

 ADFاختبار 
 (6النموذج )

    

وبة 
حملس

يم ا
الق

τ  

جة 
غبر

يم ا
الق

τ  
ماؿ 

الحت
ا

%  

وبة 
حملس

يم ا
الق

τ  

جة 
غبر

يم ا
الق

τ  
ماؿ 

الحت
ا

%  

وبة 
حملس

يم ا
الق

τ  

جة 
غبر

يم ا
الق

τ  
 

ماؿ
الحت

ا
%  

Dzairindex 0,35 1,94
- 

79 1,50 
(-) 

3,45 
(-) 

82 1,70 
(-) 

2,88(
-) 

43 

Masi 0,80 
(-) 

1,94(
-)  

36 2,07 
(-) 

3,45 
(-) 

55 2,61 
(-) 

2,88(
-) 

93 

 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر
 
 

للنماذج  Dzairindex كمؤشرMasi نتائج اختبار ديكي فولر اؼبطور لسلسلة مؤشر  (27)يتضمن اعبدكؿ 
 (5)ك (4)،حيث نالحظ أف االحصائيات احملسوبة ابلقيمة اؼبطلقة لديكي فولر اؼبطور للنماذج رقم (6(،)5(،)4)

على الًتتيب، كما تؤكده نسب  %5عند مستول معنوية  Mackinno( أقل سباما من القيم اغبرجة لتوزيع 6ك)
 كىي فرضية اعبذر الوحدكم H ،كابلتارل نقبل الفرضية (0,05االحتماؿ للنماذج ك اليت تعترب أكرب سباما من )

كلذلك كبتاج اذل ربديد نوعهما ىل غَت مستقراتف،  Dzairindexكسلسلة  Masiكنقوؿ أف سلسلة مؤشر 
 .TSأـ  DS السلسلتاف من نوع

 
 تقدير النموذج اخلامس للمغرب-

( ؼبؤشر مازم بطريقة اؼبربعات 06،نتحصل على نتائج تقدير معادل النموذج ) Eviewsابستعماؿ برؾبية 
 .(12)اؼبلحق نو الصغرل كما  يبيِّ 

فإف معلمة االذباه  (    اجملدكلة كتساكم ) ADF( أقل من قيمة 0.18احملسوبة كتساكم ) tدبأف قيمة 
 (    )كاليت تساكم (  ) للنموذج   اؼبقدرة غَت معنوية .نالحظ كذلك أف القيمة اؼبطلقة لإلحصائية احملسوبة

 كبذلك نقبل الفرضية الصفرية،% عند مستول معنوية (3,45) اليت تساكم      أصغر من القيمة اعبدكلية 
 .DS ،كمنو السلسلة الزمنية غَت مستقرة كمن نوع كىذا يعٍت كجود جذر أحادم          
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 تقدير النموذج السادس للمغرب-
طريقة اؼبربعات ؼبؤشر مازم ب (06)،نتحصل على نتائج تقدير معادل النموذج  Eviewsابستعماؿ برؾبية 
 .(12)الصغرل كما  يبينو اؼبلحق 

غَت معنوم.  cفإف الثابت  (    )اجملدكلة ك تساكم  ADFأقل من قيمة  (    )احملسوبة كتساكم  tدبأف قيمة 
أصغر من القيمة  (    )كاليت تساكم  ( ) للنموذج   نالحظ كذلك أف القيمة اؼبطلقة لإلحصائية احملسوبة

كىذا يعٍت كجود  كبذلك نقبل الفرضية الصفرية ،% مستول معنوية  عندكذلك   2.88اليت تساكم      اعبدكلية 
 .DS أحادم، كمنو السلسلة الزمنية غَت مستقرة كمن نوعجذر 

 
 تقدير النموذج الرابع للمغرب-

( ؼبؤشر مازم بطريقة اؼبربعات 04نتحصل على نتائج تقدير معادل النموذج ) ، Eviewsابستعماؿ برؾبية 
 .(12)اؼبلحق الصغرل كما يبّينو 

أصغر من القيمة  (    )كاليت تساكم (  ) للنموذج   نالحظ أف القيمة اؼبطلقة لإلحصائية احملسوبة
كىذا يعٍت كجود جذر  كبذلك نقبل الفرضية الصفرية ،% مستول معنوية عند     ليت تساكم ا     اعبدكلية 
 .DS كمنو السلسلة الزمنية غَت مستقرة كمن نوع أحادم،

 DS( لسلسلة مؤشر مازم يبكن القوؿ أف السلسلة غَت مستقرة من نوع   (ك)  (،)  بعد تقدير النماذج )

 كأحسن طريقة إلرجاعها مستقرة طريقة الفركؽ .
 
 تقدير النموذج اخلامس للجزائر-

( ؼبؤشر دزاير اندكس بطريقة 06،نتحصل على نتائج تقدير معادل النموذج ) Eviewsابستعماؿ برؾبية 
 .(12)اؼبلحق اؼبربعات الصغرل كما  يبينو 

فإف معلمة االذباه  (    ) اجملدكلة كتساكم ADFأقل من قيمة  (0.73)احملسوبة كتساكم  tدبأف قيمة 
 (1.50)كاليت تساكم  ( ) للنموذج   اؼبقدرة غَت معنوية .نالحظ كذلك أف القيمة اؼبطلقة لإلحصائية احملسوبة

 كبذلك نقبل الفرضية الصفرية،%  عند مستول معنوية(3,45) اليت تساكم      أصغر من القيمة اعبدكلية 
 .DS كىذا يعٍت كجود جذر أحادم ،كمنو السلسلة الزمنية غَت مستقرة كمن نوع          

 

 تقدير النموذج السادس للجزائر -
ؼبؤشر دزاير اندكس بطريقة  (06)،نتحصل على نتائج تقدير معادل النموذج  Eviewsابستعماؿ برؾبية 
 .(12)اؼبلحق اؼبربعات الصغرل كما يبينو 
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غَت  cفإف الثابت  (    )اجملدكلة كتساكم  ADFأقل من قيمة  (    )احملسوبة كتساكم  tدبأف قيمة 
أصغر من  (    )كاليت تساكم  ( ) للنموذج   معنوم. نالحظ كذلك أف القيمة اؼبطلقة لإلحصائية احملسوبة

كىذا يعٍت  كبذلك نقبل الفرضية الصفرية، % مستول معنوية  عند كذلك 2.88اليت تساكم      القيمة اعبدكلية 
 .DS كجود جذر أحادم ،كمنو السلسلة الزمنية غَت مستقرة كمن نوع

 
 تقدير النموذج الرابع للجزائر -

ؼبؤشر دزاير اندكس بطريقة  (04)،نتحصل على نتائج تقدير معادل النموذج  Eviewsابستعماؿ برؾبية 
 .(12) اؼبلحقاؼبربعات الصغرل كما  يبيّنو 

أصغر من القيمة  (    )كاليت تساكم  ( ) للنموذج   نالحظ أف القيمة اؼبطلقة لإلحصائية احملسوبة
كىذا يعٍت كجود جذر  كبذلك نقبل الفرضية الصفرية ،%   مستول معنوية عند  .   ليت تساكما     اعبدكلية 
 .DS كمنو السلسلة الزمنية غَت مستقرة كمن نوع أحادم،

لسلسلة مؤشر دزاير اندكس يبكن القوؿ أف السلسلة غَت مستقرة من نوع  (  )ك (  )،(  )بعد تقدير النماذج 
DS . كأحسن طريقة إلرجاعها مستقرة طريقة الفركؽ 
 
 Phillips and Perron  (1988) فيليبس وبًنوناختبار  -د

( ىو األخذ بعُت االعتبار األخطاء ذات التباينات غَت اؼبتجانسة PPإّف الشيء االضايف يف ىذا االختبار)
بتقدير  1988حيث قاـ كل من فيليبس كبَتكف عاـ  ،ديكي فولر تعن طريق تصحيح غَت اؼبعلمي لإلحصائيا

 284اؼبستخرج من خالؿ التباينات اؼبشًتكة لبواقي النماذج القاعدية لديكي فولر، حيث : ،التباين طويل األجل

        ∑ 𝜀    ∑ (  
 

   
)       ∑ 𝜀  𝜀   

   

     

 

   

   

   

 

كذلك من أجل ذباكز مشكل  ،ديكي فولر تيقـو ىذا االختبار على التصحيح غَت اؼبعلمي لإلحصائيا
 : 285استنادا للعالقة التالية PPكيتم حساب احصائية  اء العشوائية،االرتباط الذايت بُت األخط

 

    
√        

  
 

        

√ 
 

 

                                                             
 .64ص.مرجع سابق ،" ىَت غراية، دمحم نبيل ىٍت،ز - 284
 . 212.،ص" مرجع سابق"دمحم شيخي ، - 285
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 PP( تشويشا أبيض. بعد حساب احصائية   عندما تكوف األخطاء ) ( 1-كالذم يساكم )         مع  
كما  ( iعدد التأخَتات ) كقبل التقدير يشًتط حساب، Mackinnon تقارف مع القيمة اغبرجة عبدكؿ ماؾ كينوف

 : 286يلي

   (
 

   
)

   

  (
   

   
)

   

   

 كقد كانت نتائج دراستنا كما يلي :
 ( : نتائج اختبار فيليبس و بًنون على سلسلة مؤشر مازي ومؤشر دزاير اندكس .28اجلدول )

 
 البيان

 ppاختبار 
 (4النموذج )

 ppاختبار 
 (5النموذج )

 ppاختبار 
 (6النموذج )

 
 

القيم  السلسلة الزمنية النتيجة
 احملسوبة

القيم احلرجة 
 %5عند 

القيم 
 احملسوبة

القيم احلرجة 
 %5عند 

القيم 
 احملسوبة

القيم احلرجة 
 %5عند 

Dzairindex 0,48 1,94 
(-) 

1,85 
(-) 

3,45 
(-) 

1,79 
(-) 

2,88 
(-) 

السلسلة 
غَت 
 مستقرة

Masi 0,76 
(-) 

1,94 
(-) 

1,53 
(-) 

3,45 
(-) 

2,22 
(-) 

2,88  
(-) 

السلسلة 
غَت 
 مستقرة

 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج :  ادلصدر

 
 

للنماذج الثالثة ( نالحظ أف االحصائيات احملسوبة لفيليبس كبَتكف ابلقيمة اؼبطلقة 28من خالؿ اعبدكؿ )
كابلتارل نقبل  على الًتتيب، %5عند مستول معنوية  Mackinnoأقل سباما من القيم اغبرجة لتوزيع  (6(،)5(،)4)

 كنقوؿ أف السلسلتاف غَت مستقراتف . كىي فرضية اعبذر الوحدكم H الفرضية 
 
  Kwiatkowski –Phillips-Schmidt-Shin (KPSS Test,1992)اختبار -ه

 الغرانج استخداـ اختبار مضاعف 1992 سنة Kwiatkowski ,Phillips,Schmidt,Shinإقًتح كل من 

LM، 287.كيكوف اختبار عرب اؼبراحل التالية: تقرر االستقرارية للسلسلة الختبار فرضية العدـ اليت 
∑   : Stحساب اجملموع اعبزئي للبواقي   - 𝜀   

      

                                                             
 .41.ص ،"مرجع سابق" غراية زىَت، - 286

. 213 .،ص "سابق مرجع"دمحم شيخي ، - 287  
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 . PPاؼبعتمد يف اختبار St²حساب التباين طويل األجل  -
 : حيث LMحساب احصائية  -

   
 

   
 ∑

   

  

 

   

 

 : القرار
  نرفض فرضية العدـ : اذا كانت االحصائية احملسوبةLM  أكرب من القيمة اغبرجة اؼبستخرجة من اعبدكؿ

 .Kwiatkowski ,Phillips,Schmidt,Shinاؼبنجز من قبل 

 : اذا كانت االحصائية  نقبل فرضية االستقرارLM . أصغر من القيمة اغبرجة 
 : يلي كما دراستنا نتائج كانت كقد

 . Dzairindexو السلسلة Masiعلى السلسلة  KPSS( : نتائج اختبار 29اجلدول )
 
 

 السلسلة الزمنية

 KPSSاختبار 
 ابستعمال الثابت و االجتاه الزمين

 KPSSاختبار 
 ابستعمال الثابت

 
 

 احصائية النتيجة
LM 

القيم احلرجة عند 
5% 

 احصائية
LM 

القيم احلرجة 
 %5عند 

Dzairindex 0,16 0,14 0,48 0,46 غَت مستقرة السلسلة 
Masi 0,12 0,14 0,85 0,46 السلسلة مستقرة 

 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر
 
 

، الثابت كاالذباه ( يف حالة كجود الثابتLMنالحظ أف االحصائيات احملسوبة ) (29)من خالؿ اعبدكؿ 
مؤشر دزاير اندكس، كابلتارل  لسلسلة %5عند مستول معنوية  KPSSمعا أكرب سباما من القيم اغبرجة لتوزيع 

 .،كنقوؿ  أف سلسلة مؤشر دزاير اندكس ربتوم عل جذر كحدكم H نرفض الفرضية 
لسلسلة مؤشر مازم يف حالة كجود الثابت أكرب سباما من القيم اغبرجة  (LM)االحصائيات احملسوبة كذلك فإف 

،كنقوؿ أف سلسلة مؤشر مازم ربتوم عل جذر H ،كمنو نرفض الفرضية %5عند مستول معنوية  KPSSلتوزيع 
 كحدكم كابلتارل فالسلسلة غَت مستقرة.

  Dzairindexوالسلسلة  Masiنتائج اختبارات االستقرارية للسلسلة  -

أم   ،اندكس أهنما غَت مستقراتف اتضح من خالؿ نتائج الكشف عن االستقرارية لسلسلتُت مازم كدزاير
 .DSكمنو السلسلتاف غَت مستقراتف من نوع  كل منهما وبتوم على جذر كحدكم،
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 الفروقات من الدرجة األوىل  -4.1.1.4
كارجاع السلسلتاف  Dzairindexكالسلسلة  Masiمن أجل ازالة مركبة االذباه العاـ العشوائية يف السلسلة 

 D(Dzairindex) ك D(Masi)قبرم الفركقات من الدرجة األكذل لنحصل على السلسلتُت اعبديدتُت  مستقراتف

 :288 كما يلي
                               

 لقد مت حساب العوائد الشهرية للسلسلتُت ؿبل الدراسة ابلعالقة التالية :

      
    

    
 

 حيث :
 . t معدؿ عائد اؼبؤشر يف الشهر    : 

 .t سعر اقفاؿ اؼبؤشر يف الشهر    :
 .    سعر اقفاؿ اؼبؤشر يف الشهر      :

سلسلة عوائد مؤشر دزاير اندكس بعد اجراء الفركقات من الدرجة ك يبكن سبثيل سلسلة عوائد مؤشر مازم 
  األكذل كما يلي :

عوائد  وMasi)  (( : سلسلة الفروق من الدرجة األوىل لعوائد مؤشر 30الشكل )
 .Dzairindexمؤشر

 
 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر

 
 

يالحظ من خالؿ سلسلة الفركقات من الدرجة األكذل للمؤشراف )سلسلة عوائد مؤشر مازم كسلسلة 
أم أف اؼبتوسط  حيث أهنا تدكر تقريبا حوؿ الصفر، ،دكس( أهنا تلتف حوؿ ؿبور الفواصلدزاير انعوائد مؤشر 

                                                             
 . 76 .،ص1998اعبامعية ،اعبزائر،اؼبطبوعات ديواف  ،"التنبؤ القصًن ادلدىوتقنيات  مناذج"  مولود حشماف ، - 288
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لكن نالحظ كجود  ، عدـ كجود اذباه عاـ يف السلسلةدبعٌت اغبسايب ؽبا يساكم الصفر كتباينها اثبت عرب الزمن،
ليت مست ـبتلف األزمة اؼبالية اكىي الفًتة اليت تصادؼ  2009 -2008تذبذابت عشوائية كخاصة خالؿ الفًتة 

كىي متفاكتة األثر على مستول البورصتُت فقد سجل اؼبؤشراف قبل ىذه الفًتة عوائد اهبابية مث  ،البورصات العاؼبية
 متأثرة ابألزمة اؼبالية العاؼبية . 2008تراجعت حبلوؿ عاـ 

 
 االرتباط الذايت للسلسلة دزاير اندكس ذات الفروق من الدرجة األوىل  -

 التارل دالة االرتباط الذايت البسيطة كاعبزئية للسلسلة ذات الفركقات من الدرجة األكذل :اعبدكؿ يبُّت 
 للجزائر ( : دالة االرتباط الذايت للسلسلة ذات الفروقات من الدرجة األوىل30اجلدول )

 

 
 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر

 
 

تساكم  K =1,…,35أف اؼبعامالت احملسوبة من أجل الفجوات  (30)اعبدكؿ نالحظ من خالؿ 
   معنواي الصفر داخل ؾباؿ الثقة 

     

√ 
  

     

√ 
، أم تتناقص بوتَتة سريعة كبو الصفر، كيبكن التأكد من ذلك  

 ،لدينا :Ljung –Box Testابستعماؿ اختبار 

              ∑
   

     
       <

  

   

         
      

         أصغر من االحصائية اجملدكلة             ،االحصائية احملسوبة للسلسلةلدينا 
      

كمنو نقبل فرضية العدـ، أم أف كل معامالت االرتباط الذايت تساكم معنواي الصفر، كابلتارل فالسلسلة مستقرة 
 خالؿ فًتة الدراسة.

 

Date: 10/08/17   Time: 16:31

Sample: 2008M01 2016M12

Included observations: 107

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 -0.187 -0.187 3.8384 0.050

2 -0.034 -0.071 3.9633 0.138

3 -0.003 -0.024 3.9647 0.265

4 -0.072 -0.084 4.5590 0.336

5 0.103 0.074 5.7606 0.330

6 0.011 0.039 5.7757 0.449

7 0.117 0.143 7.3844 0.390

8 -0.068 -0.017 7.9332 0.440

9 0.094 0.113 8.9743 0.440

10 -0.039 -0.007 9.1597 0.517

11 -0.060 -0.051 9.6004 0.567

12 0.056 0.001 9.9787 0.618

13 0.048 0.067 10.270 0.672

14 -0.035 -0.051 10.425 0.730

15 0.029 0.024 10.529 0.785

16 -0.027 -0.033 10.625 0.832

17 -0.066 -0.059 11.183 0.847

18 -0.051 -0.107 11.521 0.871

19 0.022 -0.017 11.587 0.903

20 0.023 0.003 11.658 0.927

21 -0.032 -0.028 11.794 0.945

22 -0.067 -0.102 12.410 0.948

23 -0.062 -0.056 12.936 0.953

24 -0.046 -0.073 13.227 0.962

25 -0.019 -0.054 13.277 0.973

26 0.068 0.050 13.938 0.974

27 -0.039 0.000 14.162 0.980

28 -0.015 -0.010 14.193 0.986

29 -0.022 0.004 14.268 0.990

30 -0.098 -0.067 15.728 0.985

31 -0.118 -0.157 17.848 0.971

32 -0.016 -0.101 17.888 0.979

33 -0.010 -0.083 17.903 0.985

34 0.023 -0.010 17.990 0.989

35 0.066 0.055 18.697 0.989

36 -0.194 -0.154 24.902 0.918
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 االرتباط الذايت للسلسلة مازي ذات الفروق من الدرجة األوىل  -
 الفركقات من الدرجة األكذل :التارل دالة االرتباط الذايت البسيطة كاعبزئية للسلسلة ذات اعبدكؿ يبُّت 

 للمغرب ( :دالة االرتباط الذايت للسلسلة ذات الفروقات من الدرجة األوىل31اجلدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر
 
 

معامالت االرتباط الذايت البسيط كلها تقع داخل ؾباؿ الثقة  أفّ  (31)اعبدكؿ نالحظ من خالؿ 
   

     

√ 
  

     

√ 
أم تتناقص بوتَتة سريعة كبو  .% 5كىذا يعٍت أهنا تساكم معنواي الصفر عند مستول معنوية   

 ،لدينا :Ljung –Box Testالصفر، كيبكن التأكد من ذلك ابستعماؿ اختبار 

              ∑
   

     
       <

  

   

         
     

         أصغر من االحصائية اجملدكلة             ،االحصائية احملسوبة للسلسلةلدينا 
      

كابلتارل فالسلسلة مستقرة  ،رتباط الذايت تساكم معنواي الصفركمنو نقبل فرضية العدـ ، أم أف كل معامالت اال
 خالؿ فًتة الدراسة.

 
 
 
 
 

Date: 10/08/17   Time: 00:14

Sample: 2008M01 2016M12

Included observations: 107

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.002 0.002 0.0004 0.984

2 0.129 0.129 1.8475 0.397

3 -0.006 -0.007 1.8517 0.604

4 0.140 0.125 4.0630 0.398

5 -0.095 -0.097 5.0884 0.405

6 0.073 0.044 5.7003 0.458

7 -0.175 -0.161 9.2835 0.233

8 0.043 0.022 9.5052 0.301

9 -0.027 0.031 9.5927 0.384

10 0.105 0.085 10.924 0.363

11 -0.002 0.048 10.925 0.450

12 0.047 -0.014 11.192 0.513

13 -0.070 -0.062 11.806 0.544

14 0.004 -0.058 11.808 0.622

15 -0.082 -0.056 12.652 0.629

16 -0.103 -0.111 14.022 0.597

17 -0.080 -0.015 14.845 0.607

18 -0.062 -0.039 15.351 0.638

19 -0.132 -0.100 17.664 0.545

20 0.017 0.025 17.703 0.607

21 -0.006 0.008 17.708 0.667

22 0.003 -0.002 17.709 0.723

23 -0.008 -0.010 17.718 0.773

24 -0.073 -0.104 18.458 0.780

25 -0.056 -0.049 18.898 0.802

26 0.013 0.013 18.921 0.840

27 -0.000 0.043 18.921 0.873

28 -0.054 -0.024 19.345 0.887

29 0.016 0.028 19.383 0.911

30 0.022 0.015 19.456 0.930

31 0.084 0.041 20.530 0.924

32 0.027 -0.013 20.644 0.939

33 0.042 0.005 20.920 0.949

34 0.011 0.006 20.941 0.961

35 -0.041 -0.099 21.211 0.968

36 0.136 0.166 24.237 0.932
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 اختبار ديكي فولر ادلوسع أو ادلطور على سلسلة الفروق من الدرجة األوىل  -ب
سنقـو بدراسة استقرارية السلسلتاف ذات الفركؽ من الدرجة األكذل ؿبل الدراسة ابستخداـ اختبارات 

ة بواسطة كبعد تقدير النماذج الثالثة ؼبتغَتات الدراس Eviews( كابالعتماد على برانمج ADFديكي فولر اؼبطور)
 ربصلنا على النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ التارل : %5اؼبربعات الصغرل عند مستول معنوية 

 لسلسليت الفروق من الدرجة األوىل. ADFنتائج اختبار  ( :32اجلدول )

 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر

 
 

ر سلسلة مؤشك Masi  نتائج اختبار ديكي فولر اؼبطور لسلسلة مؤشر (32) يتضمن اعبدكؿ
Dzairindex حيث نالحظ أف االحصائيات احملسوبة ابلقيمة اؼبطلقة لديكي فولر اؼبطور ،(6(،)5(،)4) للنماذج  
 على الًتتيب %5 عند مستول معنوية Mackinno أكرب سباما من القيم اغبرجة لتوزيع( 6( ك)5( ك)4) للنماذج رقم

كىي  H  كابلتارل نقبل الفرضية ،(0,05)ك اليت تعترب أقل سباما من  (0,000)كما تؤكده نسب االحتماؿ للنماذج 
 . Dzairindex كسلسلة Masi سلسلة عوائد مؤشرفرضية استقرارية 

 
 اختبار فيليبس وبًنون على سلسلة عوائد مؤشر مازي ومؤشر دزاير اندكس  -ج

 كانت نتائج دراستنا كما يلي :
 
 
 

 
 
 

 السلسلة
    

 ADFاختبار 
 (4النموذج )

    

 ADFاختبار 
 (5النموذج )

    

 ADFاختبار 
 (6النموذج )

ة  
صائي

اح
 

 

 

القيم 
احلرجة 
عند 

5% 
مال

الحت
ا

 

ة  
صائي

اح
 

 

 

القيم 
احلرجة 
عند 

5% 

مال
الحت

ا
 

ة  
صائي

اح
 

 

 

القيم احلرجة 
 %5عند 

مال
الحت

ا
 

 
ddzairindex 

12,33 
- 

1,94- 0,0 12,28 
- 

3,45 
- 

0,0 
 

12,32 
- 

2,88 
- 

 

0,0 

dmasi 10,03
- 

1,94- 0,0 10,37
- 

3,45 
- 

0,0 10,02 
- 

2,88 0,0 



 ة اجلزائر وادلغربالفصل الرابع                                                                 أثر التنويع االستثماري على ادارة ادلخاطر يف بورص

197 
 

 بًنون على سلسليت الفروق من الدرجة األوىل.و ( : نتائج اختبار فيليبس 33اجلدول )
 
 

 السلسلة الزمنية

 ppاختبار 
 (4النموذج )

 ppاختبار 
 (5النموذج )

 ppاختبار 
 (6النموذج )

 احصائية
pp 

القيم احلرجة 
 %5عند 

 احصائية
pp 

القيم احلرجة 
 %5عند 

 احصائية
pp 

القيم احلرجة 
 %5عند 

ddzairindex 12,48 - 1,94 - 12,48 - 3,45 - 12,51 - 2,88 - 
dmasi 10,14 - 1,94 - 10,38 - 3,45 - 10,12 - 2,88 - 

 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج :  ادلصدر

 
 

للنماذج الثالثة االحصائيات احملسوبة لفيليبس كبَتكف ابلقيمة اؼبطلقة  نالحظ أفّ  (33)من خالؿ اعبدكؿ 
على الًتتيب، كابلتارل نقبل  %5عند مستول معنوية  Mackinnoأكرب سباما من القيم اغبرجة لتوزيع  (6(،)5(،)4)

 ؤشر مازم ك مؤشر دزاير اندكس.كىي فرضية استقرارية سلسلة الفركؽ من الدرجة األكذل ؼب H الفرضية 
 

 على سلسلة عوائد مؤشر مازي ومؤشر دزاير اندكس KPSSاختبار  -د 
 كانت نتائج دراستنا كما يلي :

 لسلسليت الفروق من الدرجة األوىل . KPSS( : نتائج اختبار 34اجلدول )
 
 

 السلسلة الزمنية
 

 

 KPSSاختبار 
 ابستعمال الثابت و االجتاه الزمين

 KPSSاختبار 
 ابستعمال الثابت

 احصائية
LM 

القيم احلرجة عند 
5% 

 احصائية
LM 

القيم احلرجة عند 
5% 

ddzairindex 0,073 0,146 0,109 0,463 
dmasi 0,064 0,146 0,256 0,463 

 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر

 
 

من القيم ابلقيمة اؼبطلقة أقل سباما  (LM)االحصائيات احملسوبة  نالحظ أفّ  (34)من خالؿ اعبدكؿ 
السلسلتُت كنقوؿ أف  ،H للسلسلتُت، كابلتارل نقبل الفرضية  %5عند مستول معنوية  KPSSاغبرجة لتوزيع 

 .مستقراتف
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 نتائج اختبارات االستقرارية على سلسلة عوائد مؤشر دزاير اندكس ومؤشر مازي عائم -
ندكس  لقد بينت نتائج اختبارات الكشف عن االستقرارية لسلسلة الفركؽ من الدرجة األكذل ؼبؤشر دزاير ا

نقـو ابختبار  ،بارات االستقراريةياـ ابختأم الربتوايف على جذر كحدكم . بعد الق ،كمؤشر مازم أهنما مستقراتف
من خالؿ اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر دزاير اندكس  ،عشوائي على السلسلتاف اؼبستقراتففرضية السَت ال

 .كمؤشر مازم عائم كذلك يف اؼبطلب الثاين

 
 اندكس.اختبار التوزيع الطبيعي لعوائد مؤشر مازي وعوائد مؤشر دزاير  -5.1.1.4

إّف التوزيع االحتمارل لعوائد األسهم مهم جدا يف نظرية فعالية السوؽ اؼبالية، حيث يعترب توزيع عوائد 
األسهم توزيعا طبيعيا شرط من شركط مبوذج السَت العشوائي، كما أف شكل التوزيع االحتمارل لعوائد األسهم وبدد 

كمن صفات  ،ت كبَتة يف أسعار األسهمؿ حدكث تقلبادرجة ـباطرهتا، حيث كلما كاف أكثر اتساعا زاد احتما
 Kurtosisمعدكما ك معامل  Sekewnessالتوزيع الطبيعي ألم سلسلة مالية مستقرة ينبغي أف يكوف معامل 

فالقانوف الطبيعي يتميز ابلتناظر ابلنسبة اذل اؼبتوسط كابحتماؿ ضعيف للقيم الشاذة  "، 3مساكاي اذل القيمة "
 .Sekewness.289 كالتناظر Kurtosis على معاملي التفلطح Jarque –Bera.يعتمد اختبار 

عن طريق اختبار فرضييت Rdzairindex كالسلسلة  Rmasi سنحاكؿ دراسة التوزيع الطبيعي للسلسلة
حيث الشكل التارل يبُت   Jarque –Bera ك Kurtosis معامل ك Sekewnessالتناظر كالتفلطح ابستعماؿ معامل 

 :نتائج معامالت التوزيع الطبيعي لعوائد السلسلتُت 
 

 .معامالت التوزيع الطبيعي لعوائد مؤشر بورصة اجلزائر وبورصة ادلغرب  ( :31الشكل )

 
 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر

 
 

                                                             
289

 . 106،ص.مرجع سابق ""عائشة خبالد ، - 



 ة اجلزائر وادلغربالفصل الرابع                                                                 أثر التنويع االستثماري على ادارة ادلخاطر يف بورص

199 
 

 للتفلطح  Kurtosisللتناظر واختبار  Sekewnessاختبار  -أ 
عن طريق اختبار فرضييت التناظر  (Dzairindex) ك (Masi)يبكن دراسة التوزيع الطبيعي لعوائد مؤشر 

على الًتتيب، كيتم ىذا االختبار كفق الفرضيات  Kurtosis معاملك  Sekewness كالتفلطح ابستعماؿ معامل
 : التالية

H   : سلسلة عوائد مؤشر مازم كسلسلة عوائد مؤشر دزاير اندكس( طبيعيا خالؿ فًتة تتوزع السلسلتاف(
  .الدراسة

H   : ال تتوزع السلسلتاف )سلسلة عوائد مؤشر مازم كسلسلة عوائد مؤشر دزاير اندكس ( طبيعيا خالؿ فًتة
 . الدراسة

  للسلسلة  K العـز اؼبركزم من الرتبة إذا كاف
290: 

   
 

 ∑   
         

 

 :يكتب كما يلي  Sekewness معامل فإف

      ∑              ∑                 

 

   

 

   

     

 : فهو Kurtosisا معامل أمّ 

     ∑            ∑                 

 

   

 

   

     

 اؼبتوسط اغبسايب للسلسلة الزمنية اؼبستقرة . mحيث 
 : 291فإف n>30إذا كاف التوزيع طبيعي كعدد اؼبشاىدات كبَت 

  
 
   (  √

 

 
 ) 

 

    (  √
  

 
 ) 

 : ىي % 5دبعنوية  1,96كتكوف االحصاءات اليت نقارهنا ابلقيمة 

                                                             
290
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√ 
 

 

      
 

√   
   

 

،نقـو       0الختبار فرضية العدـ )فرضية التناظر(: : Rdzairindexللسلسلة Sekewnessاختبار  - 
 حبساب االحصائية :

     
 
  

 

√ 
 

          
 

√  
   

         >      

 غَت متناظرة.  Rdzairindexكمنو تكوف السلسلة  ،       كمنو نرفض     >1,96لدينا 
،نقـو حبساب       0:الختبار فرضية العدـ )فرضية التناظر(:  Rmasiللسلسلة  Sekewnessاختبار  -

 االحصائية :
     

 
  

 

√ 
 

          
 

√  
   

         <      

 متناظرة. Rmasiكمنو تكوف السلسلة  ،       كمنو نقبل    <1,96لدينا 
        :يف ىذه اغبالة زبترب فرضية التسطح الطبيعي  Rdzairindexللسلسلة Kurtosis اختبار- 

 نقـو حبساب االحصائية :

      
 

√   
   

          
 

√   
   

          >      

 . ذات تسطح طبيعي Rdzairindex كمنو تكوف السلسلة،       ومنو نقبل     >1,96لدينا 
،نقـو        يف ىذه اغبالة زبترب فرضية التسطح الطبيعي : Rmasi للسلسلة Kurtosisاختبار - 

 حبساب االحصائية :

      
 

√   
   

          
 

√   
   

         <      

 .ذات تسطح طبيعي ليست   Rmasiكمنو تكوف السلسلة ،       كمنو نرفض     <1,96لدينا: 
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 ( Jarque -Beraاختبار التوزيع الطبيعي ) -ب 
عاـ  Shenton ك Bowmanاقًتحو ، Kurtosis ك  Sekewnessىو اختبار هبمع بُت نتائج االختبارين :

 2بدرجات حرية Chei-Deux تتبع توزيع    تتبعاف التوزيع الطبيعي،فإف القيمة   ، Sفإذا كانت،1975
 :292حيث

   *
 

 
+                     (2)                                

<  ابلنسبة للقرار : اذا كانت   .  فإننا نرفض فرضية التوزيع الطبيعي لألخطاء دبعنوية         
 Rdzairindexعلى السلسلة  Jarque –Beraتطبيق اختبار  -

   [
   

 
]                                        

<            لدينا  كىو  5% دبعنوية   كمنو نرفض فرضية التوزيع الطبيعي ،             
 .ما يثبت فرضية السَت العشوائي لعوائد مؤشر بورصة اعبزائر

 
  Rmasiعلى السلسلة  Jarque –Beraتطبيق اختبار  -

   [
   

 
]                                         

>           لدينا  كىو ما ينفي % 5 دبعنوية   كمنو نقبل فرضية التوزيع الطبيعي  ،             
 .فرضية السَت العشوائي لعوائد مؤشر بورصة اؼبغرب

 (Variance Ratio Testاختبار نسبة التباين ) -6.1.1.4
 Lo and ( اؼبقًتح من قبل   كاختصاره ) Variance Ratio Test  يعترب اختبار نسبة التباين

Mackinlay  (1988)  أكثر قوة من االختبارات السابقة كلذلك استخدـ بشكل كاسع يف الدراسات اغبديثة اليت
شوائيا السلسلة الزمنية اليت تسَت عكيقـو االختبار على فرضية أف تباين  ،تربت الكفاءة على اؼبستول الضعيفاخ

كابلتحديد اذا كانت سلسلة العوائد تتبع السَت العشوائي فإف تباين الفركقات  ،يزيد بصورة خطية مع الزمن
 : 293مرة من تباين فركقاهتا األكذل أم qللسلسلة هبب أف يكوف 

   (       )                  
 حيث أف :

 التباين .    : 

                                                             
292 -Keya Rani Das.A.H.M.Rahmatullah Imon, "A Brief review of tests for normality ",Review Article 
published in American journal of theoretical and Applied statistics ,2016,p.10. 

ؾبلة الغرم للعلـو االقتصادية  ،"التحليل االقتصادي لكفاءة األسواق ادلالية دليل جترييب لبعض األسواق العربية"،الغاليب حسن شاكر الشمرم ،عبد اغبسُت جليل  - 293
 . 11،ص . 2015كاالدارية، العدد الثاين كثالثوف ،
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 . عدد موجب :    
 .    العائد يف الفًتة     : 

 .  العائد يف الفًتة اغبالية    :
 :294اآليت كيبكن صياغة الفرضية اليت يتم من خالؽبا اختبار السَت العشوائي على النحو 

            سلسلة العوائد تتبع السَت العشوائي                                                         
             سلسلة العوائد ال تتبع السَت العشوائي                                                     

<     ( اذا مت رفض فرضية السَت العشوائي ككانت squalli 2006ككفقا ؿ ) فإف العوائد ستكوف   
>     ا اذا كانت أمّ  ،ف السوؽ كفؤة عند اؼبستول الضعيفذات ارتباط متسلسل اهبايب كتكو  ئد فإف العوا  

 كعندىا تكوف السوؽ غَت فعالة عند اؼبستول الضعيف . ،ستكوف ذات ارتباط متسلسل سالب
 

 نسبة التباين على سلسلة عوائد مؤشر دزاير اندكساختبار  -أ
على  16،8،4،2 من أجل الفًتات   ك   قمنا ابختبار فرضية السَت العشوائي حبساب نسبة التباين 

 سلسلة عوائد مؤشر مازم ككانت النتائج كما يلي :
 ( : نتائج اختبار نسبة التباين على سلسلة عوائد مؤشر دزاير اندكس35اجلدول )

 

 
 Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على نتائج برانمج  ادلصدر

 

                                                             
،ؾبلة جامعة القدس اؼبفتوحة لألحباث " 2008 -2006اختبار كفاءة سوق فلسطٌن لألوراق ادلالية عند ادلستوى الضعيف خالل الفرتة " صبعة دركيش،مركاف  - 294

 .  14-13 ص. ،ص2011كالدراسات ،العدد الثالث كالعشركف ، جواف 

Null Hypothesis: RDZAIRINDEX is a martingale

Date: 11/09/17   Time: 15:10

Sample: 2008M01 2016M12

Included observations: 106 (after adjustments)

Heteroskedasticity robust standard error estimates

User-specified lags: 2 4 8 16

Joint Tests Value df Probability

Max |z| (at period 2)*  2.969711  106  0.0119

Individual Tests

Period Var. Ratio Std. Error z-Statistic Probability

 2  0.427166  0.192892 -2.969711  0.0030

 4  0.216069  0.302865 -2.588383  0.0096

 8  0.112920  0.387959 -2.286532  0.0222

 16  0.058222  0.512367 -1.838092  0.0660

*Probability approximation using studentized maximum modulus with

        parameter value 4 and infinite degrees of freedom

Test Details (Mean = -9.83552859179e-05)

Period Variance Var. Ratio Obs.

 1  0.00356 --  106

 2  0.00152  0.42717  105

 4  0.00077  0.21607  103

 8  0.00040  0.11292  99

 16  0.00021  0.05822  91
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يظهر أف فرضية السَت العشوائي غَت ؿبققة ابعتبار أف نسب التباين زبتلف معنواي  ،من خالؿ اعبدكؿ

ابلقيمة اؼبطلقة أكرب سباما من القيمة اغبرجة للتوزيع   كذلك فإف احصائية ،%5عن الواحد عند مستول معنوية 
اليت  كما أف احصائية ستيودنت،8،4،2من أجل الفًتات  %5 عند مستول معنوية 1,96الطبيعي 

اضافة اذل ذلك نالحظ أف نسب االحتماؿ   1,96أكرب من القيمة اغبرجة للتوزيع الطبيعي  2,969711تساكم
 .  كىذا يعٍت أننا نرفض فرضية السَت العشوائي  8،4،2ًتات من أجل الف %5أصغر سباما من 

 اختبار نسبة التباين على سلسلة عوائد مؤشر مازي  -ب
على  16،8،4،2 من أجل الفًتات  ك   قمنا ابختبار فرضية السَت العشوائي حبساب نسبة التباين 

 سلسلة عوائد مؤشر مازم ككانت النتائج كما يلي :
 :نتائج اختبار نسبة التباين على سلسلة عوائد مؤشر مازي( 36اجلدول )

 

 
 Eviews 9,5:من اعداد الطالبة ابالعتماد على نتائج برانمج  ادلصدر

 
 

يظهر أف فرضية السَت العشوائي غَت ؿبققة ابعتبار أف نسب التباين زبتلف معنواي  ،من خالؿ اعبدكؿ
ابلقيمة اؼبطلقة أكرب سباما من القيمة اغبرجة للتوزيع   كذلك فإف احصائية ،%5عن الواحد عند مستول معنوية 

كما أف احصائية ستيودنت اليت تساكم ،8،4،2من أجل الفًتات  %5 عند مستول معنوية  1,96الطبيعي 
اما اضافة اذل ذلك نالحظ أف نسب االحتماؿ أصغر سب  1,96أكرب من القيمة اغبرجة للتوزيع الطبيعي 3,278441

 .  كىذا يعٍت أننا نرفض فرضية السَت العشوائي  8،4،2من أجل الفًتات  %5من 

 

Null Hypothesis: RMASI is a martingale

Date: 11/09/17   Time: 15:14

Sample: 2008M01 2016M12

Included observations: 106 (after adjustments)

Heteroskedasticity robust standard error estimates

User-specified lags: 2 4 8 16

Joint Tests Value df Probability

Max |z| (at period 2)*  3.278441  106  0.0042

Individual Tests

Period Var. Ratio Std. Error z-Statistic Probability

 2  0.458626  0.165131 -3.278441  0.0010

 4  0.220114  0.282027 -2.765287  0.0057

 8  0.125426  0.399200 -2.190816  0.0285

 16  0.075626  0.526781 -1.754758  0.0793

*Probability approximation using studentized maximum modulus with

        parameter value 4 and infinite degrees of freedom

Test Details (Mean = 0.000400146655016)

Period Variance Var. Ratio Obs.

 1  0.00269 --  106

 2  0.00124  0.45863  105

 4  0.00059  0.22011  103

 8  0.00034  0.12543  99

 16  0.00020  0.07563  91
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 حتليل العالقة بٌن العائد وادلخاطر يف بورصة اجلزائر وادلغرب -2.1.4
لقد كانت مباذج القياس االقتصادم الكالسيكية تفًتض ثبات تباين األخطاء، غَت أف ىذه الفرضية تعترب 

عندما يتعلق األمر ابلسالسل اؼبالية حيث أف معظم اؼبتغَتات اؼبالية دبا فيها عائد األصوؿ اؼبالية غَت كاقعية خاصة 
 تتميز بديناميكية كعدـ ثبات تباين األخطاء عرب الزمن كبظاىرة عدـ التناظر.

( أم مباذج اكبدار ARCHبفئة جديدة من النماذج أطلق عليها ) (Engle,1982جاء آقبل ) لكن منذ 
ذايت مشركطة بعدـ ذبانس األخطاء، حيث تتميز ىذه النماذج أبف ؽبا متوسط يساكم صفر، غَت مرتبطة كتبايناهتا 

كقد مت  ARCHغَت اثبتة كمشركطة ابؼباضي .كهبذه الطريقة فقد مت ادراج مبوذج االكبدار أبخطاء تتبع مبوذج 
كالذم اقًتح مايسمى بنموذج اكبدار معمم  ،(,1986Bollerslevتعميم ىذا النموذج من طرؼ بولرسلوؼ )

 كىو مايرمز لو ب Generalized Autoregressive Conditional heteroscedaticity كمشركط بعدـ التجانس
(GARCH ككما يعترب ىذا النموذج كاستخداماتو اؼبختلفة احدل الوسائل اؼبهمة لتوصيف التغَت عرب الزمن يف.)

 .295اؿ كاؼبقاس ابلتباين اؼبشًتؾ،كهبذا يعترب كسيلة مناسبة لدراسة تذبذب عوائد األصوؿ اؼباليةأسواؽ اؼب
 

 ARCHصياغة منوذج اضلدار ذايت مشروط أبخطاء غًن متجانسة  1.2.1.4-
يستخدـ لبياف كجود مشكلة عدـ ذبانس تباين اػبطأ العشوائي  اختبار 1982 يف عاـ (Angleاقًتح )

(Heteroscedasticity) ،كيستند ىذا االختبار على مضاعف الغرانج، الذم يتميز ببساطة حسابو  من عدمو
اكبدار مربعات  يتم تطبيق االختبار بتقدير (ARCH)كالسهولة النسبية الشتقاقو، فعلى سبيل اؼبثاؿ الختبار مباذج 

ي الناذبة من التقدير، مث بعد ذلك يتم حساب البواقي ابستخداـ طريقة اؼبربعات الصغرل مع االحتفاظ ابلبواق
 : 296أم مربعات البواقي مث القياـ بتقدير اكبدار مربعات البواقي على مربعات البواقي للفًتات السابقة،

𝜀        ∑    𝜀         

 

   

 

 
الذم  (LM)للمعادلة أعاله، مّث بعد ذلك ربسب احصائية مضاعف الغرانج     إذ يتم حساب معامل التحديد

 . كمستول معنوية  (p)ىبضع لتوزيع بدرجة حرية 
 الفرضيات :

                      
                      

 كأّف احصائية مضاعف الغرانج تعطى ابلعالقة التالية :
                                                             

295
 .186"، ص.مرجع سابقمرًن قباة نعاس، " - 

،ؾبلة ( ادلومسية مع تطبيق عملي "GARCH) التنبؤ ابستعمال مناذج االضلدار الذايت العامة ادلشروطة بعدم جتانس التباين"برىاف كاظم ،فارس طاىر حسن، بريدة  - 296
 . 346،ص. 2017،بغداد ،96العلـو االقتصادية كاالدارية، العدد 
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 حيث :

 حجم العينة .  :

 عدد اؼبعلمات اؼبقدرة يف النموذج .   : 
كربت فرضية العدـ اؼبتمثلة يف أف األخطاء متجانسة اذا كاف نرفض فرضية العدـ أم توجد مشكلة عدـ 

دبعٌت أف األخطاء العشوائية حوؿ خط االكبدار اؼبقدر اليكوف ؽبا  (Heteroscedasticityذبانس تباين اػبطأ )
كيف اغبالة اؼبعاكسة نقبل فرضية العدـ أم التوجد مشكلة  (ARCH)كابلتارل يوجد أتثَت ؿ  ²σنفس التباين كىو 

 . (ARCH)عدـ ذبانس تباين اػبطأ كابلتارل اليوجد أتثَت ؿ 
 

 (ARCH-LMبعدم جتانس األخطاء )اختبار منوذج االضلدار الذايت مشروط - 
 حالة بورصة ادلغرب -أ

على سلسلة عوائد مؤشر بورصة اؼبغرب،كمت حساب احصائية مضاعف الغرانج  ARCHقمنا ابختبار 
(LMالذم يعتمد عليو االختبار )  ابستخداـ برانمجEviews، بواقي النموذج التارل : حيث نعتمد على تقدير 

          𝜀   
 .عدد حقيقي اثبت  : : حيث

 لعوائد مؤشر بورصة ادلغرب . ARCH( :نتائج اختبار أثر 37اجلدول )

 
 .Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر
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أم  %5بنسبة معنوية    أقل من القيمة اجملدكلة لتوزيع                 نالحظ أّف احصائية
  <      

   اذف نقبل فرضية العدـ 0,05  من أكرب    ،كذلك فإّف قيمة االحتماؿ اؼبناظرة          
 يف سلسلة العوائد . ARCHكابلتارل ليس ىناؾ أثر  كىذا يعٍت أف تباين األخطاء متجانس

 حالة بورصة اجلزائر -ب
احصائية مضاعف الغرانج كمت حساب  على سلسلة عوائد مؤشر بورصة اعبزائر، ARCHقمنا ابختبار 

(LMالذم يعتمد عليو االختبار )  ابستخداـ برانمجEviews، بواقي النموذج التارل : حيث نعتمد على تقدير 
                𝜀   

 .عدد حقيقي اثبت  : حيث :
 لعوائد مؤشر بورصة اجلزائر. ARCH( :نتائج اختبار أثر 38اجلدول )

 
 .Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

 
 

أم   %5بنسبة معنوية    أكرب من القيمة اجملدكلة لتوزيع               نالحظ أف احصائية 
  >      

   اذف نرفض فرضية العدـ 0,05  أقل من    ،كذلك فإف قيمة االحتماؿ اؼبناظرة          
بعدـ ثبات تباين األخطاء  يتميز  ARMA(1,360(أف تباين األخطاء غَت متجانس كابلتارل فنموذجكىذا يعٍت 

يف سلسلة العوائد .كابلتارل نعترب أف عوائد مؤشر بورصة اعبزائر قابلة للتربير  ARCHبصيغة أخرل ىناؾ أثر 
س التباين الشرطي ذبان أم عدـ كيفسر ذلك بوجود تذبذب يف عوائد مؤشر بورصة اعبزائر، ،ARCHبنموذج 

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 5.860763     Prob. F(1,104) 0.0172

Obs*R-squared 5.654802     Prob. Chi-Square(1) 0.0174

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/08/17   Time: 18:33

Sample (adjusted): 2008M03 2016M12

Included observations: 106 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001146 0.000409 2.800191 0.0061

RESID^2(-1) 0.230985 0.095413 2.420901 0.0172

R-squared 0.053347     Mean dependent var 0.001490

Adjusted R-squared 0.044245     S.D. dependent var 0.004040

S.E. of regression 0.003949     Akaike info criterion -8.211772

Sum squared resid 0.001622     Schwarz criterion -8.161518

Log likelihood 437.2239     Hannan-Quinn criter. -8.191404

F-statistic 5.860763     Durbin-Watson stat 1.847546

Prob(F-statistic) 0.017215
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كذلك دبوجب اختبار كاحصائية مضاعف الغرانج  (،Heteroscedasticityحيث يوجد مشكل ) ،لبواقي النموذج
(LM) عند فًتة االبطاء األكذل (   ) . 

 GARCHادلعم م  تقدير منوذج االضلدار الذايت مشروط بعدم جتانس األخطاء -
من أىم النماذج لتقييم اؼبخاطرة يف السوؽ اؼبالية كمن أىم أدكات  M -GARCH (p ,q)يعد مبوذج

التحليل اؼبستخدمة يف االقتصاد القياسي لقياس طبيعة العالقة بُت العائد كاؼبخاطرة كدراسة ردة فعل السوؽ على 
 GARCH مبوذج   Bollerslevعالكة اؼبخاطر عندما يتعرض السوؽ لصدمة سلبية كاألزمات االقتصادية، اقًتح 

اؼبخاطرة تتغَت عرب الزمن، بناء عليو فإف التعويض )العائد( الذم يتلقاه اؼبستثمر لقاء تعرضو كألّف (1987) عاـ 
للمخاطر يتغَت عرب الزمن أيضا، لذا كاف من الضركرم تضمُت ىذه اؼبعلومات كمتغَت مستقل يف معادلة عائد 

الذم يعد التباين الشرطي متغَتا مفسرا للمتوسط الشرطي يف  ، M -GARCHكىذا ما وبققو مبوذج ،الورقة اؼبالية
 النموذج اػبطي لبوكس جنكيز .

 : 297كفق اؼبعادالت التالية  M -GARCHيعطى مبوذج 
      𝜀  

         ∑     𝜀     ∑          

 

   

 

   

 

 ، يبثل اؼبتوسط اؼبشركط لعوائد األسهم ابلوقت   اؼبعامل 
 𝜀 ، )معامل اػبطأ العشوائي )البواقي 

 كىي أعداد حقيقية سبثل معامالت النموذج اؼبراد تقديرىا.                     
 
 لعوائد مؤشر بورصة اجلزائر GARCHتقدير منوذج  -أ

اليت سبت على عوائد مؤشر بورصة  ARCH ألف نتائج دراسة أثر GARCHسنقـو ابستخداـ مبوذج 
كجود تذبذب يف عوائد مؤشر بورصة اعبزائر خالؿ فًتة الدراسة، حيث يوجد مشكل أظهرت  اعبزائر،

(Heteroscedasticity،) لذلك يعترب مبوذج GARCH  مناسبا ؼبثل ىذه البياانت مع امكانية ربليل السلوؾ غَت
 .اػبطي للسالسل الزمنية العشوائية كربديد العالقة بُت العائد كاؼبخاطرة

كستحدد فًتات االبطاء  ،pك  qالذم يعتمد على فًتات ابطاء  GARCH-M سيتم استخداـ مبوذج 
 نستعُت يف ذلك بدالة االرتباط الذايت ؼبربعات البواقي كما يلي :ك ،Schwarz ك Akaikeاعتمادا على قيم ؼبعيارم 

 
                                                             

297 -Time Bolerslev, "Aconditionally Heteroskedastic Time Series Model for speculative prices and rates 
of return",The review of Economics and statistics,Vol.69.No 3 (1987),pp.543-544.  
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 االرتباط الذايت دلربعات البواقي  -ب
كالذايت اعبزئي ؼبربعات  مبوذج ابالعتماد على دالة االرتباط الذايت سيتم يف ىذه اؼبرحلة اختيار أفضل

كالذم سنستعملو يف التنبؤ ابلتقلبات اؼبستقبلية لعوائد مؤشر بورصة اعبزائر ،كذلك بناء على أقل قيمة  البواقي
االمكانية العظمى ككذلك ابالعتماد على أكرب قيمة ؼبعيار  كمعنوية اؼبعلمات اؼبقدرة، (AIC,SIC ,H-Q)ؼبعايَت 

 حسب اعبدكؿ التارل :
 ( : دالة االرتباط الذايت البسيط واجلزئي دلربعات البواقي .39اجلدول )

 

 
 Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

 
 

ابالعتماد على داليت االرتباط الذايت كالذايت اعبزئي ؼبربعات البواقي مت ترشيح العديد من النماذج 
GARCH :اؼبتناظرة هبدؼ مبذجة تقلب عوائد مؤشر بورصة اعبزائر كابالعتماد على اؼبعايَتAkaike  كshwarz 

 كأفضل مبوذج متناظر.   GARCH((1,1مت ترشيح مبوذج  Liklihood Logابالضافة اذل معيار 
لتقدير معلمات النموذج تستعمل طريقة االمكاف األعظم اذ يتم ربديد دالة االمكاف األعظم ابالعتماد 

 على التوزيع العشوائي ػبطأ النموذج كما ىو مبُت يف العالقة التالية :
              𝜀               

>        هبب أف تكوف   السلسلة ساكنة.حىت تكوف   
 
 

Date: 11/01/17   Time: 00:00

Sample: 2008M01 2021M12

Included observations: 106

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.272 0.272 8.0622 0.005

2 -0.008 -0.089 8.0701 0.018

3 -0.008 0.020 8.0776 0.044

4 0.084 0.087 8.8622 0.065

5 -0.026 -0.083 8.9408 0.111

6 -0.029 0.011 9.0364 0.172

7 0.018 0.025 9.0741 0.247

8 0.111 0.094 10.502 0.232

9 0.077 0.032 11.200 0.262

10 -0.079 -0.112 11.941 0.289

11 -0.065 -0.007 12.446 0.331

12 0.064 0.073 12.948 0.373

13 -0.047 -0.106 13.217 0.431

14 -0.035 0.043 13.368 0.498

15 -0.095 -0.114 14.497 0.488

16 -0.073 -0.058 15.182 0.511

17 -0.044 0.002 15.436 0.564

18 -0.025 -0.019 15.518 0.626

19 -0.068 -0.031 16.121 0.649

20 -0.083 -0.079 17.039 0.650

21 -0.060 -0.038 17.526 0.679

22 -0.062 -0.019 18.045 0.703

23 -0.088 -0.066 19.111 0.695

24 -0.077 -0.027 19.947 0.700

25 -0.039 -0.009 20.165 0.738

26 -0.037 -0.066 20.361 0.774

27 -0.040 0.007 20.590 0.805

28 0.008 0.030 20.599 0.842

29 -0.048 -0.077 20.941 0.861

30 -0.009 0.022 20.955 0.889

31 0.034 0.027 21.132 0.908

32 0.012 -0.017 21.153 0.928

33 -0.025 -0.022 21.254 0.943

34 -0.029 -0.042 21.388 0.955

35 -0.018 -0.020 21.439 0.965

36 0.091 0.091 22.807 0.957
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 لعوائد مؤشر بورصة اجلزائر. GARCH( :نتائج اختبار أثر 40اجلدول )

 
 .Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

 
 

 من اعبدكؿ أعاله يبكن كتابة معادلة التباين اؼبشركط لعوائد مؤشر بورصة اعبزائر كما يلي :

          ∑     𝜀     ∑          

 

   

 

   

 

                      𝜀 
                  

أقل من الواحد الصحيح فهذا يشَت اذل تناقص أثر الصدمة دبركر الزمن، دبعٌت أم صدمة        دبأف
على التباين الشرطي اغبارل لن يكوف ؽبا أتثَت كبَت على قيم التباينات اؼبستقبلية، ككما نالحظ أيضا كجود تذبذب 

،كما يالحظ كجود أتثَت ذك (           )  %5( يف عوائد اؼبؤشر عند مستول معنوية Volatilityمنخفض )
،كذلك ألّف االحصائية  %5داللة احصائية موجبة للتذبذب على عوائد مؤشر بورصة اعبزائر عند مستول معنوية 

كىذا يعٍت كجود عالقة  (1,96)أكرب سباما من القيمة اغبرجة للتوزيع الطبيعي  (Z-stat)احملسوبة لتوزيع ستيودنت 
رل فإف بورصة اعبزائر تولد أثرا لعالكة اؼبخاطر من خالؿ جعل اؼبستثمرين أكثر حذرا بُت العائد كاؼبخاطرة كابلتا

ؼبخاطر السوؽ ،كما يدؿ على أف ىناؾ أثر لألزمات االقتصادية )أزمة النفط الدكلية ( على التذبذب يف بورصة 
 اعبزائر.

أكرب من  GARCH،أم قيمة اؿ    ىي أصغر من قيمة    نالحظ أف قيم    ك    دبقارنة قيم معامالت ك 
كىذا يعٍت أف اؼبستثمر يعتمد على ربليل اؼبعلومات التارىبية أكثر من ربليلو للمعلومات اعبديدة ما ARCH قيمة 

 يدؿ على أف اؼبستثمر يعتمد على التحليل الفٍت ،أكثر منو التحليل األساسي حىت وبقق أرابحا غَت عادية .

Dependent Variable: RDZAIRINDEX

Method: ML ARCH - Normal distribution (OPG - BHHH / Marquardt steps)

Date: 11/09/17   Time: 21:08

Sample (adjusted): 2008M02 2016M12

Included observations: 107 after adjustments

Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 69 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

MA Backcast: 2005M02 2008M01

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

MA(36) -0.786252 0.032062 -24.52283 0.0000

Variance Equation

C 0.000966 0.000926 1.043570 0.2967

RESID(-1)^2 0.147802 0.135725 1.088983 0.2762

GARCH(-1) 0.226926 0.650470 0.348864 0.7272

R-squared 0.361471     Mean dependent var 0.003100

Adjusted R-squared 0.361471     S.D. dependent var 0.038610

S.E. of regression 0.030852     Akaike info criterion -4.009932

Sum squared resid 0.100897     Schwarz criterion -3.910013

Log likelihood 218.5314     Hannan-Quinn criter. -3.969427

Durbin-Watson stat 2.311616

Inverted MA Roots       .99      .98+.17i    .98-.17i  .93-.34i

 .93+.34i      .86+.50i    .86-.50i  .76+.64i

 .76-.64i      .64+.76i    .64-.76i  .50-.86i

 .50+.86i      .34+.93i    .34-.93i  .17+.98i

 .17-.98i     -.00-.99i   -.00+.99i -.17-.98i

-.17+.98i     -.34+.93i   -.34-.93i -.50-.86i

-.50+.86i     -.64+.76i   -.64-.76i -.76-.64i

-.76+.64i     -.86-.50i   -.86+.50i -.93+.34i

-.93-.34i     -.98-.17i   -.98+.17i      -.99
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كلقياس العالقة ما بُت العوائد كاؼبخاطر يف سوؽ اعبزائر اؼبالية لتحديد فيما اذا كاف ىناؾ أثر لألزمة اؼبالية 
العاؼبية على عوائد مؤشر بورصة اعبزائر ككذلك مدل قدرة السوؽ على تعويض اؼبستثمرين بعالكة ـباطر مقابل 

 من خالؿ اعبدكؿ التارل : Garch-M (1.1) استثمارىم يف ىذه السوؽ، نستعُت بنتائج معامالت مبوذج
 خالل وبعد األزمة ادلالية  Garch-M (1.1)( : نتائج تقدير منوذج 41اجلدول )

       α          
Garch-M (1,1)           

(1,08898) 
         

 ( 0,34886) 
                  

(1,04357) 

 بٌن األقواس. Zقيمة اختبار 
 . Eviews 9,5على برانمج الطالبة ابالعتماد : من اعداد  ادلصدر

 
 

اهبابيا       كاف أتثَت التذبذب على عوائد اؼبؤشر ( 41)كاعتمادنا على النتائج اؼبعركضة يف اعبدكؿ 
لكامل الفًتة اؼبدركسة )خالؿ كبعد األزمة اؼبالية العاؼبية(،كلكنو دل يكن ذك داللة احصائية عند مستول معنوية 

أم أف زايدة اؼبخاطر  ،تفاع كالبفاض التذبذب يف العوائدفارتفاع كالبفاض مؤشر سوؽ اعبزائر اؼبالية مرتبط ابر ،5%
تقود اذل زايدة يف مقدار عالكة اؼبخاطر اليت يطلبها اؼبستثمركف لتعويضهم عن مقدار اؼبخاطر االضافية اليت 
يتعرضوف ؽبا .كما يالحظ أيضا أّف العالقة بُت العائد كاؼبخاطر يف سوؽ اعبزائر لألكراؽ اؼبالية ضعيفة 

كىي  ،اشر، دبا وبدث يف السوؽ العاؼبيةبشكل مب ركراؽ اؼبالية ال يتأث،فبا يعٍت أف سوؽ اعبزائر لأل(0,226926)
 نتيجة منطقية لسوؽ مالية صغَتة حديثة النشأة ربوم عدد قليل من الشركات.

 
 التنبؤ بعوائد مؤشر بورصة اجلزائر و بورصة ادلغرب على ادلدى القصًن. -2.4

االدارة اؼبالية ك ابلتحديد صناعة القرار االستثمارم يف يعترب التنبؤ أحد أىم اؼبوضوعات اليت تناكلتها 
يف ىذا االذباه جاء ىذا اؼببحث كمحاكلة للتنبؤ  ،هده ىذه األخَتة من أزمات متكررةأسواؽ اؼباؿ نظرا ؼبا تش

،كذلك ابالعتماد على ؾبموعة 2016 كديسمرب 2008 ما بُت جانفي دبؤشرم بورصة اعبزائر كاؼبغرب خالؿ الفًتة
 النماذج القياسية اؼبتمثلة يف منهجية بوكس جينكيز كمبوذج االكبدار الذايت اؼبشركط بعدـ ذبانس األخطاء.من 
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 جينكيز –التنبؤ بعوائد مؤشر بورصة اجلزائر وادلغرب ابستخدام منهجية بوكس 1.2.4-
السالسل الزمنية كذلك نبا أكؿ من قدـ ىذا األسلوب يف ؾباؿ ربليل  G.jenkins G.Box يعترب العاؼباف 

كقد بُّت يف ىذا الكتاب طريقة  ،1970عاـ  Time series Analysis Forcasting & Controlيف كتاهبما الشهَت
 .298التطبيق العملي ؽبذه النماذج يف ـبتلف اجملاالت االقتصادية كغَت االقتصادية

لتفسَت كشرح سلوؾ السلسلة كالتنبؤ بسلوكها يف يهدؼ ربليل السالسل الزمنية كفق ىذه الطريقة اذل انشاء مبوذج 
 : 299اؼبستقبل كتقـو ىذه الطريقة على ؾبموعة من اؼبراحل تتمثل فيما يلي

 ،Identificationمرحلة ربديد النموذج  -1
 ، Estimation مرحلة التقدير -2
 ،Diagnostic  مرحلة الفحص -3
 .Predictionمرحلة التنبؤ  -4
  Identificationمرحلة حتديد النموذج  -1

كمن خالؿ دالة االرتباط  يف ىذه اؼبرحلة يتم فيها التعرؼ على النموذج الذم زبضع لو السلسلة الزمنية،
 كاليت تسمح بتحديد النماذج اؼبالئمة، نستخرج اػبصائص اؽبامة للسلسة، ، كدالة االرتباط الذايت اعبزئيةالذايت

النماذج االكبدارية كالنماذج  ،كاؼبتمثلة يف اؼبتوسطات اؼبتحركةموعة مباذج بوكس جينكيز كاليت تنتمي اذل ؾب
 . 300اؼبختلطة كاؼبختلطة اؼبركبة

 
 منوذج االضلدار الذايت        

 : 301كنكتب pىو دالة للقيم السابقة حىت الفًتة     كيعٍت ىذا النموذج أف اؼبتغَت التابع 
                                       𝜀  

 : حيث
 اغبد العشوائي .  معامالت مقدرة موجبة أك سالبة ك   ،  ،      ، 

 سبثل درجة النموذج.   :
 
 

                                                             
أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو  ،ابستعمال النماذج القياسية : حالة مؤشر سوق ديب ادلايل" زلاولة التنبؤ مبؤشرات األسواق ادلالية العربية "أمينة درابؿ، - 298

 .66 .،ص2014االقتصادية ،جامعة تلمساف ،
 . 239 .، ص"مرجع سابق" دمحم شيخي، - 299
 . 123 .ص ،"مرجع سابق" ،مولود حشماف  - 300
 . 130 .، صنفسو ادلرجع - 301
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  منوذج ادلتوسط  ادلتحرك       
مفّسرة     يف سَتكرة اؼبتوسط اؼبتحرؾ من الدرجة  ،   تكوف كل مالحظة من السلسلة الزمنية 

 302كتكتب معادلتها على الشكل :،     بواسطة متوسط مرجح لألخطاء العشوائية اليت نرمز ؽبا ب 
               𝜀      𝜀        𝜀              

 

  النماذج ادلختلطة           
صيغتو   qك pكيتصف ابلرتبتُت  ىذا النوع من النماذج ىو تركيبة بُت القيم السابقة كاألخطاء العشوائية

 : 303كاأليت 
                                             𝜀      𝜀        𝜀              

 
معرّبة عن الظاىرة اليت سبثلها كمن أىم ىذه الشركط ىي  كهبب أف تتوفر عدة شركط يف ىذه النماذج لكي تكوف

(،كىذه white noiseالشركط اػباصة ابػبطأ العشوائي كاليت سبثل بعملية تصادفية يطلق عليها التشويش األبيض)
سبثل  الشركط ىي أف تكوف القيمة اؼبتوقعة مساكية للصفر كثبات التباين كعدـ االرتباط بُت اؼبتغَتات العشوائية اليت

 .304عملية التشويش األبيض
كذلك ابالستعانة خبصائص دالة االرتباط الذايت      للنموذج  (   ) يتم التعرؼ على اؼبعلمات

 : 305 البسيطة كاعبزئية كمايلي
  كبياف االرتباط الذايت  األكائل زبتلف جوىراي عن الصفر،  اذا كاف يف بياف االرتباط الذايت البسيط فقط

      اعبزئي ينخفض ببطئ يبكن القوؿ أف السلسلة من النوع 
  ككاف بياف االرتباط  األكائل زبتلف جوىراي عن الصفر،  اذا كاف يف بياف االرتباط الذايت اعبزئي فقط

 .     الذايت البسيط يتناقص ببطء،ىذا يعٍت أف السلسلة من نوع 
 فإف السلسلة  الذايت البسيط كاعبزئي يتنقصاف ببطء كيبقياف مستمرين يف التناقص، اذا كاف بياف االرتباط

يتم تقدير كل النماذج اليت تكوف عندىا   ك  كمن أجل ربديد الدرجات      الزمنية من نوع 
 .AKAIKEزبتلف جوىراي عن الصفر،كيتم اختيار النموذج الذم يقـو بتدنية معيار اؼبعلومات   ك  

 

                                                             
302

 . 226.، ص"مرجع سابق" دمحم شيخي، - 
 . 234.ص ،"ادلرجع نفسو" - 303
 . 160،ص04،2016ؾبلة تكريت للعلـو الصرفة، العدد ،"GARCHدراسة استقرارية التباينات ادلشروطة لنماذج " أزىر عباس دمحم، ميادة خليل غفار، - 304
 . 68.ص ،"مرجع سابق" أمينة درابؿ، - 305
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  Estimation مرحلة التقدير -2
ابستخداـ طريقة  كذلك   ك   للنماذج يبكننا تقدير معادل النموذج   ك   بعد ربديد درجات التأخر

 أكطريقة اؼبربعات الصغرل اؼبعممة . OLSاؼبربعات الصغرل 
 
 Diagnostic مرحلة الفحص -3

 كىذه اؼبرحلة تتطلب اػبطوات التالية : ،مث التنبؤيةة النموذج االحصائية يتم اختبار قو  ،يف ىذه اؼبرحلة
 اختبار معنوية معلمات النموذج ادلقدر  -

كيستخدـ اختبار  ال بد أف تكوف معلمات النموذج ذات معنوية احصائية أم زبتلف معنواي عن الصفر،
 .ستيودنت 

 اختبارات فحص بواقي النموذج ادلقدر  -
 أف سلسلة البواقي ىي عبارة عن ضجة بيضاء كمن ىذه االختبارات:هتدؼ ىذه االختبارات للتأكد من 

 
  اختبار دالة االرتباط الذايت للسلسلة 

فإذا لوحظ اختالؼ  ،مع تلك اػباصة ابلسلسلة اؼبقدرة نقارف دالة االرتباط الذايت للسلسلة األصلية
ن جديد دة بناء النموذج كتقديره مفإنو دليل قاطع على فشل عملية التحديد ،كىنا يستدعي اعا ،ينهماجوىرم ب

 فإننا ننتقل اذل دراسة كربليل بواقي التقدير مع دالة االرتباط الذايت للبواقي. ،ا اذا تشاهبت الدالتافأمّ 
 بيانيا  -أ

فإذا اتضح أف صبيع معامالت  نالحظ شكل دالة االرتباط الذايت كدالة االرتباط الذايت اعبزئي للبواقي،
الكلية ؽبذه البواقي يقع داخل ؾباؿ الثقة اؼبعرب عنو بيانيا خبطُت متوازيُت فهذا يعٍت أف االرتباط االرتباط الذايت 

 كابلتارل يكوف النموذج مالئما . ،ُت حدكد اغبد العشوائي غَت معنومالذايت ب
 حسابيا -ب

ك نعتمد على هبب التأكد من أف بواقي النموذج غَت مرتبطة كتباينها اثبت مع تغَت الزمن من أجل ذل
 االختبارات التالية :

  اختبارLjung-Box  
فهو يعطي نتائج أفضل، خاصة عندما تكوف  يعد ىذا االختبار أكثر كفاءة كتطور يف عملية االختبار،

 كالصيغة العامة ؽبذا االختبار : العينة صغَتة اغبجم،
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  اختبارات التوزيع الطبيعي للبواقي 
كتكمن  ما اذا كانت أخطاء النموذج تتبع قانوف احتماؿ طبيعي أـ ال،يهدؼ ىذا االختبار اذل معرفة 

أنبية ىذا االختبار لكونو االختبار اغباسم لصالحية طريقة بوكس جنكيز يف حساب التنبؤات يف حاؿ كانت 
وف البواقي طبيعية كالكجود الرتباط ذايت بُت األخطاء،أـ أننا سنلجأ اذل استخداـ طرؽ أخرل للتنبؤ يف حاؿ ك

البواقي غَت طبيعية كيوجد ارتباط ذايت بُت األخطاء كيف ىذه اغبالة يتم اعادة تشخيص النموذج كذلك ابستخداـ 
نذكر منها مباذج االكبدار الذايت اؼبشركطة بوجود ارتباط ذايت  ،خرل للسالسل الزمنية أكثر تعقيداتقنيات كمباذج أ
 .(GARCH)اؼبشركطة بوجود ارتباط ذايت بُت األخطاء اؼبعممة( كمباذج االكبدار الذايت ARCHبُت األخطاء )

 
 مرحلة التنبؤ  -4

تعترب ىذه اؼبرحلة أخر مراحل منهجية بوكس جنكيز اليت نسعى من خالؽبا اذل اهباد القيم اؼبستقبلية 
كالتنبؤ  السابقة،للسلسلة الزمنية كذلك من خالؿ استخداـ النموذج اؼبالئم الذم مت اغبصوؿ عليو دبوجب اؼبراحل 

 نو صغَتا جدا كتباينو أقل مايبكن.األمثل ىو الذم يكوف اػبطأ الناتج ع
بعد أف أتكدان من استقرار السالسل الزمنية للعوائد يبكننا اآلف تطبيق طريقة بوكس جينكيز لنمذجة  

كذلك ابالعتماد  لوصف سلوؾ سالسل األسعار، ARMA (p,q)حيث سيتم بناء مباذج  تقلبات ىذه العوائد،
 Eviews 9,5 يف برانمج  (Correlogram)على داليت االرتباط الذايت كالذايت اعبزئي لألسعار عن طريق اختبارات 

حيث كلما كانت قيم ىذا اؼبعيار أصغر كلما كاف أفضل AIC كستجرل اؼبفاضلة على أساس معيار اؼبعلومات 
كد من مدل صياغة النموذج بطريقة صحيحة كمن مث كمن مث سنجرم اختبارات على بواقي النموذج كالتأ

 استخداـ ىذه النماذج يف عملية التنبؤ .
 

 منذجة السلسلة الزمنية يف سوق الدار البيضاء ادلايل  -1.1.2.4
 مرحلة حتديد النموذج  -أ

نلجأ اذل داليت االرتباط الذايت كالذايت اعبزئي بعد ترشيح العديد من  ARMAلنموذج  p,qلتحديد رتبة 
تبُت أف  Akaike ك schwarz ، كابالعتماد على معيارARMAالنماذج من خالؿ كضع صيغ موسعة لنموذج 
 بدكف اثبت.  ARMA(,11( أفضل مبوذج من بُت النماذج اؼبرشحة ىو مبوذج

 مرحلة التقدير -ب
كالنتائج يوضحها  ؼبعرفة مدل معنوية ىذه اؼبعلمات اؼبقدرة ARMA(,11(مت تقدير معلمات النموذج 

 اعبدكؿ التارل : 
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 .ARMA(,11(( :نتائج تقدير منوذج 42اجلدول )

 
 .Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

 
 

 T،كذلك نالحظ أف قيمة 5% أصغر من  t االحتماؿ اؼبقابل لإلحصائية نالحظ من اعبدكؿ أفّ 
كمنو نرفض فرضية العدـ اليت تنص على عدـ معنوية اؼبعادل كابلتارل   1,96)اعبدكلية ) Tأكرب من قيمة  احملسوبة

 معادل النموذج اؼبقدرة معنوية . يبكن صياغة معادلة النموذج اؼبقًتح ابلشكل التارل :
                           𝜀       𝜀     

 
،اضافة (           )أم تتأثر القيمة اغبالية لعائد اؼبؤشر يف بورصة الدار البيضاء بقيمتو يف الشهر السابق 

 (.     𝜀السابق )(، كمايقابلها يف الشهر   𝜀لتأثرىا بقيم عشوائية عائدة اذل الفًتة اغبالية،أم الشهر )
 
 مرحلة الفحص  -ج

البد من اجراء بعض االختبارات  ،ر كصحتو الجراء التنبؤ اؼبستقبليؼبعرفة مدل أمثلية النموذج اؼبقد
جينكيز على أف سلسلة البواقي هبب أف تكوف تشكل  -االحصائية اػباصة بذلك، حيث تنص منهجية بوكس 

 ربقق الشركط التالية :(، أم هبب أف bruit blancتشويش أبيض )
 االرتباط الذايت للبواقي  اختبار -

 التارل :للجدكؿ نقـو ابختبار جودة النموذج من خالؿ ربليل البواقي كذلك كفقا 
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 ( : دالة االرتباط الذايت البسيط واجلزئي لسلسلة البواقي .43اجلدول )
 

 
 .Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

 
 

اؼبعامالت كافة   اذل أفّ  ابالضافة 0,05أكرب من tاالحتماؿ اؼبقابل إلحصائية  نالحظ من اعبدكؿ أفّ 
   تساكم معنواي الصفر أم تقع داخل ؾباؿ الثقة  K =1,…,35احملسوبة من أجل الفجوات 

     

√ 
  

     

√ 
كعليو   

(.كيبكن التحقق من ذلك من خالؿ االختبار bruit blancفإف سلسلة البواقي مستقرة تشكل تشويش أبيض )
 التارل : 

 
  Ljung –Boxاختبار  -

              ∑
   

     
       <  

            
    . 

 
          أصغر من االحصائية اجملدكلة            ،االحصائية احملسوبة لدينا 

كمنو نقبل فرضية      
ارتباط ذايت يف قيم سلسلة   دفبا يعٍت أنو ال يوج العدـ أم أف كل معامالت االرتباط الذايت تساكم معنواي الصفر،

 البواقي.
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 اختبار التوزيع الطبيعي  -
كمن أجل ذلك  سنحاكؿ معرفة ما اذا كانت سلسلة بواقي التقدير ربمل خصائص التوزيع الطبيعي،

حيث  Jarque –Bera ك Kurtosis معامل ك Sekewness اختبار فرضييت التناظر كالتفلطح ابستعماؿ معامليبكننا 
 : للسلسلة  الشكل التارل يبُت نتائج معامالت التوزيع الطبيعي

 .لسلسلة عوائد بورصة ادلغرباختبار التوزيع الطبيعي لبواقي التقدير  ( :32الشكل )

 
 .Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

 

 يبكن تفصيل ذلك كما يلي :
 ،نقـو حبساب االحصائية :        الختبار فرضية العدـ )فرضية التناظر(: : Sekewnessاختبار - 

     
 
  

 

√ 
 

             
 

√  
   

       <      

 .كمنو توزيع البواقي متناظر،        كمنو نقبل   <1,96لدينا 
 ،نقـو حبساب االحصائية :       يف ىذه اغبالة زبترب فرضية التسطح الطبيعي  :Kurtosis اختبار - 

      
 

√   
   

          
 

√   
   

       <      

>   لدينا   . كابلتارل فسلسلة البواقي ذات تسطح طبيعي،        نرفض كمنو     
  Jarque –Beraاختبار  - 

   [
   

 
]                                       

>          لدينا       
كابلتارل . % 5 دبعنوية   كمنو نقبل فرضية التوزيع الطبيعي ،         

 فإف توزيع البواقي ىو توزيع طبيعي .
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يتبع التوزيع  من خالؿ االختبارات اؼببينة نالحظ أف كل اؼبؤشرات تدؿ على أف اػبطأ العشوائي
( .كابلتارل الننتقل للتقدير بنماذج bruit blancالطبيعي،كابلتارل يبكن القوؿ أف البواقي تشكل تشويش أبيض )

االكبدار الذايت اؼبشركطة بعدـ ذبانس تباينات األخطاء .كمنو النموذج مقبوؿ احصائيا للتنبؤ بعوائد مؤشر مازم 
 يف اؼبستقبل .

 
 مرحلة التنبؤ  -د

بعد ربديد النموذج اؼبالئم للسلسة الزمنية،يبكن اذف التنبؤ بتقلبات عوائد مؤشر بورصة اعبزائر ابستخداـ 
(.نستعُت 2019اذل غاية جواف  2017لنأخذ مثال الفًتة )من جانفي ،على اؼبدل القصَت  ARMA((1,1مبوذج 

 النتائج تظهر يف الشكل التارل : ، Eviewsبربانمج 
 العوائد ادلتوقعة دلؤشر بورصة الدار البيضاء ابستخدام منهجية بوكس جينكيز .( : 33الشكل )

 
 .Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

 
 

ؼبؤشر بورصة الدار البيضاء عرب  نالحظ من خالؿ الشكل أعاله ثبات العوائد اؼبتوقعة
 .2018،2017،2019السنوات،

 

 منذجة السلسلة الزمنية يف بورصة اجلزائر  -2.1.2.4
 مرحلة حتديد النموذج  -أ

 (30)نلجأ اذل داليت االرتباط الذايت كالذايت اعبزئي اؼبمثلة يف الشكل  ARMAلنموذج  p,qلتحديد رتبة 
 schwarz كابالعتماد على معيار ،ARMAبعد ترشيح العديد من النماذج من خالؿ كضع صيغ موسعة لنموذج 

 بدكف اثبت.  ARMA(,360( تبُت أف أفضل مبوذج من بُت النماذج اؼبرشحة ىو مبوذج Akaike ك
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 مرحلة التقدير -ب
كالنتائج يوضحها  ؼبعرفة مدل معنوية ىذه اؼبعلمات اؼبقدرة  ARMA(,360(مت تقدير معلمات النموذج 

 اعبدكؿ التارل : 
 .ARMA( ,360(( :نتائج تقدير منوذج 44اجلدول )

 
 .Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

 
 

 T،كذلك نالحظ أف قيمة 5% أصغر من  t نالحظ من اعبدكؿ أف االحتماؿ اؼبقابل لإلحصائية
كمنو نرفض فرضية العدـ اليت تنص على عدـ معنوية   1,96))اعبدكلية  Tأكرب من قيمة  احملسوبة ابلقيمة اؼبطلقة

 اؼبعادل كابلتارل معادل النموذج اؼبقدرة معنوية . يبكن صياغة معادلة النموذج اؼبقًتح ابلشكل التارل :
 

                𝜀       𝜀     
 

 مرحلة الفحص  -ج
البد من اجراء بعض االختبارات  التنبؤ اؼبستقبلي،ؼبعرفة مدل أمثلية النموذج اؼبقدر كصحتو الجراء 

جينكيز على أف سلسلة البواقي هبب أف تكوف تشكل  -حيث تنص منهجية بوكس  االحصائية اػباصة بذلك،
 أم هبب أف ربقق الشركط التالية : (،bruit blancتشويش أبيض )

 
 االرتباط الذايت للبواقي  اختبار -

 : من خالؿ ربليل البواقي كذلك كفقا للشكل التارلنقـو ابختبار جودة النموذج 

Dependent Variable: RDZAIRINDEX

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)

Date: 10/31/17   Time: 08:19

Sample: 2008M02 2016M12

Included observations: 107

Convergence achieved after 19 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

MA(36) -0.456498 0.127501 -3.580356 0.0005

SIGMASQ 0.001250 0.000124 10.05114 0.0000

R-squared 0.153576     Mean dependent var 0.003100

Adjusted R-squared 0.145515     S.D. dependent var 0.038610

S.E. of regression 0.035690     Akaike info criterion -3.731452

Sum squared resid 0.133747     Schwarz criterion -3.681492

Log likelihood 201.6327     Hannan-Quinn criter. -3.711199

Durbin-Watson stat 2.272927

Inverted MA Roots       .98      .96-.17i    .96+.17i  .92+.33i

 .92-.33i      .85-.49i    .85+.49i  .75-.63i

 .75+.63i      .63-.75i    .63+.75i  .49+.85i

 .49-.85i      .33+.92i    .33-.92i  .17-.96i

 .17+.96i     -.00-.98i   -.00+.98i -.17+.96i

-.17-.96i     -.33-.92i   -.33+.92i -.49+.85i

-.49-.85i     -.63+.75i   -.63-.75i -.75-.63i

-.75+.63i     -.85-.49i   -.85+.49i -.92-.33i

-.92+.33i     -.96+.17i   -.96-.17i      -.98
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 ( : دالة االرتباط الذايت البسيط واجلزئي لسلسلة البواقي .45اجلدول )

 

 
 Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

 
 

ابالضافة  اذل أف معامالت  0,05أكرب من tنالحظ أف االحتماؿ اؼبقابل إلحصائية  من خالؿ اعبدكؿ،
   االرتباط الذايت تقع كلها داخل ؾباؿ الثقة 

     

√ 
  

     

√ 
كعليو كىذا يعٍت أف ىناؾ استقاللية اتمة بُت األخطاء  

 كما يلي : Ljung –Boxيبكن التأكد من ذلك ابستعماؿ احصائية ، فإف سلسلة البواقي مستقرة
              ∑

   

     
       <  

            
    . 

         أصغر من االحصائية اجملدكلة            االحصائية احملسوبة لدينا 
كمنو نقبل      

ارتباط ذايت يف قيم   دا يعٍت أنو ال يوجفبّ  فرضية العدـ أم أف كل معامالت االرتباط الذايت تساكم معنواي الصفر،
 سلسلة البواقي.

 
 اختبار التوزيع الطبيعي  -

كمن أجل ذلك  سنحاكؿ معرفة ما اذا كانت سلسلة بواقي التقدير ربمل خصائص التوزيع الطبيعي،
حيث  Jarque –Bera ك Kurtosis معامل ك Sekewness اختبار فرضييت التناظر كالتفلطح ابستعماؿ معامليبكننا 

 : للسلسلة  الطبيعيالشكل التارل يبُّت نتائج معامالت التوزيع 
 
 

Date: 10/31/17   Time: 08:26

Sample: 2008M01 2021M12

Included observations: 107

Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 -0.149 -0.149 2.4582

2 0.006 -0.017 2.4623 0.117

3 -0.001 -0.002 2.4623 0.292

4 -0.076 -0.078 3.1140 0.374

5 0.056 0.034 3.4773 0.481

6 -0.075 -0.065 4.1348 0.530

7 0.112 0.094 5.5887 0.471

8 -0.066 -0.045 6.1090 0.527

9 0.121 0.118 7.8454 0.449

10 -0.019 0.001 7.8873 0.546

11 -0.077 -0.058 8.6153 0.569

12 0.067 0.030 9.1623 0.607

13 0.065 0.116 9.6841 0.644

14 -0.101 -0.111 10.954 0.615

15 0.025 0.018 11.033 0.683

16 -0.012 -0.026 11.052 0.749

17 -0.051 -0.044 11.390 0.785

18 -0.074 -0.117 12.102 0.794

19 -0.001 -0.014 12.102 0.842

20 0.026 0.004 12.191 0.877

21 -0.099 -0.094 13.526 0.854

22 -0.025 -0.111 13.615 0.886

23 -0.095 -0.078 14.874 0.868

24 -0.046 -0.085 15.168 0.889

25 0.009 -0.043 15.179 0.915

26 0.071 0.082 15.896 0.918

27 -0.042 -0.014 16.151 0.933

28 0.008 -0.010 16.160 0.950

29 -0.017 -0.025 16.206 0.963

30 -0.137 -0.098 19.034 0.920

31 -0.141 -0.194 22.066 0.852

32 -0.044 -0.121 22.368 0.871

33 -0.025 -0.095 22.462 0.895

34 0.057 0.029 22.978 0.904

35 0.064 0.003 23.642 0.908

36 -0.056 -0.053 24.160 0.916
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 . لسلسلة عوائد بورصة اجلزائر ( :اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي التقدير34الشكل )

 
 .Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

  
 

 (-0,116522كانت ) من الشكل يتبُّت أف أصغر قيمة يف سلسلة البواقي لعوائد مؤشر بورصة اعبزائر
كىذا يدؿ  0,755808، كيتبُت أيضا أف قيمة معامل اإللتواء موجبة مساكية للقيمة (0,124739)كأكرب قيمة كانت 

( Kurtosis)على أف توزيع األخطاء لو ذيل طويل جبهة اليمُت )التواء موجب( .كذلك ىبتلف معامل التفلطح 
اذل أف البواقي التتبع قانوف التوزيع  (Jarque –Bera)اؼبميزة للتوزيع الطبيعي ،كتشَت احصائية  "3"عن القيمة 

 كللتأكد من ذلك قبرم االختبارات التالية :.(%5)الطبيعي عند مستول معنوية 
 ،نقـو حبساب االحصائية :        الختبار فرضية العدـ )فرضية التناظر(: : Sekewnessاختبار - 

     
 
  

 

√ 
 

            
 

√  
   

        >      

<   لدينا   .أم  سلسلة البواقي غَت متناظرة،       كمنو نرفض  ك    
 ،نقـو حبساب االحصائية :       يف ىذه اغبالة زبترب فرضية التفلطح الطبيعي  :Kurtosis اختبار - 

      
 

√   
   

          
 

√   
   

         >      

 . كمنو سلسلة البواقي ليست ذات تفلطح طبيعي،       كمنو نرفض  >   961,لدينا 

  Jarque –Beraاختبار  - 

   [
   

 
]                                        

<           لدينا       
 ابلتارل فإف سلسلة البواقي ال تتوزع توزيعا طبيعيا . ك،         
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Series: Residuals

Sample 2008M02 2016M12

Observations 107

Mean       0.003589

Median   0.000000

Maximum  0.124739

Minimum -0.116522

Std. Dev.   0.035338

Skewness   0.755808

Kurtosis   7.358160

Jarque-Bera  94.86686

Probability  0.000000
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 اؼببينة نالحظ أف كل اؼبؤشرات تدؿ على أف اػبطأ العشوائي ال يتبع التوزيع الطبيعيمن خالؿ االختبارات 
 ( .bruit blancكابلتارل يبكن القوؿ أف البواقي ال تشكل تشويش أبيض )

  ARCHاختبار أثر  -
غَت أنو مع تغَت الزمن زبتل ىذه الفرضية كىذا ما  ثبات التباين، ARMA إّف من أىم فرضيات مباذج

بعدـ ثبات تباين األخطاء بصيغة  يتميز  ARMA(1,360( فنموذج وبدث عموما اذا تعلق األمر ابلسالسل اؼبالية،
يف سلسلة العوائد )حسب مامّت التوصل اليو يف .اؼبطلب الثاين من اؼببحث األّكؿ(  ARCHأخرل ىناؾ أثر 

فبا وبتم اللجوء اذل  بعوائد مؤشر بورصة اعبزائر،للتنبؤ   ARMA(,360 (استخداـ مبوذج كابلتارل فمن غَت اؼبالئم 
 GARCHمباذج أخرل أتخذ بعُت االعتبار مشكلة ثبات تباين األخطاء أم مباذج 

 
 GARCHالتنبؤ مبؤشر بورصة اجلزائر ابستخدام منوذج  -2.2.4

كخاصة يف اؼبسائل إّف أتثَت حالة عدـ التأكد يف ربديد حركية سلوؾ ـبتلف اؼبتغَتات االقتصادية اغبديثة 
بدءا ابستخداـ اؼبتوسط  اؼبالية جعل النظرايت االقتصادية القياسية تورل اىتماما ابستخداـ النماذج غَت اػبطية،

كتتمثل الفكرة  الشرطي بدال من اؼبتوسط غَت الشرطي فبا يساىم يف ربسُت التنبؤات الناذبة عن ىذه النماذج،
بقة يف أف متوسط األخطاء معدـك كتباين األخطاء اثبت مع مركرك الزمن كأف األساسية يف النماذج التقليدية السا

كلكن يف الواقع فإف الكثَت من السالسل الزمنية الربقق الشركط السابقة كيكوف  األخطاء مستقلة عن بعضها،
 يف عملية التنبؤ. (ARMA)التباين غَت اثبت كابلتارل اليبكن استخداـ مباذج 

 
 GARCH((1,1التمثيل البياين لتقلبات عوائد مؤشر بورصة اجلزائر وفق منوذج  -1.2.2.4

تعد السالسل الزمنية من األساليب االحصائية اليت تستخدـ يف ربليل النماذج اليت التستند اذل نظرية 
اليت تستخدـ يف الكثَت  ARIMAكالتنبؤ ابؼبستقبل ابالعتماد على بياانت سلسلة اترىبية كمن أىم ىذه النماذج 

البد من توافر الشركط األتية اػباصة ابػبطأ العشوائي  ARIMAمن ؾباالت اغبياة ،كمن أجل استخداـ مباذج 
 للنموذج :

  𝜀     ,  𝜀 
       ,  𝜀   𝜀              

                          
سبت على عوائد مؤشر بورصة اعبزائر،اذل أف ىناؾ اكبراؼ  ككبن توصلنا من خالؿ نتائج الدراسة اليت

 للعوائد عن التوزيع الطبيعي ككجود حالة عدـ ذبانس التباين الشرطي للخطأ  أم :

                          
 



 ة اجلزائر وادلغربالفصل الرابع                                                                 أثر التنويع االستثماري على ادارة ادلخاطر يف بورص

223 
 

النموذج غَت كيف ظل فرضية عدـ ذبانس التباين يكوف استخداـ طريقة اؼبربعات الصغرل العادية لتقدير معادل 
( BLUEحيث أف اؼبعادل اؼبقدرة دبثل ىذا األسلوب سوؼ لن تكوف أفضل تقدير خطي غَت متحيز ) ؾبدم،

 GARCHلذلك يعترب مبوذج  ،306بعبارة أخرل السبلك اؼبعادل اؼبقدرة هبذا األسلوب خاصية أقل تباين فبكن
 مناسبا ؼبثل ىذه البياانت ألنو أيخذ بعُت االعتبار عدـ ربقق ىذين الشرطُت

 
 التنبؤ بتقلبات عوائد مؤشر بورصة اجلزائر -2.2.2.4

يبكن اذف التنبؤ بتقلبات عوائد مؤشر بورصة اعبزائر ابستخداـ  بعد ربديد النموذج اؼبالئم للسلسة الزمنية،
(.نستعُت 2019اذل غاية جواف  2017على اؼبدل القصَت ،لنأخذ مثال سنتُت )من جانفي  GARCH((1,1مبوذج 

 النتائج تظهر يف الشكل التارل : ، Eviewsبربانمج 
( : القيم ادلتنبأ هبا لعوائد مؤشر بورصة اجلزائر وقيم التباين الشرطي ادلتوقعة ابستخدام منوذج 35الشكل )

1,1))GARCH 

 
 .Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

 
 

                                                             
 . 128.،ص2012عماف،كالتوزيع،دار زىراف للنشر  الطبعة األكذل، ،"مقدمة يف القياس االقتصادي" أمورم ىادم كاظم ، - 306



 ة اجلزائر وادلغربالفصل الرابع                                                                 أثر التنويع االستثماري على ادارة ادلخاطر يف بورص

224 
 

كتذبذهبا بُت االرتفاع كااللبفاض  2017يالحظ من خالؿ الشكل استقرار العوائد اؼبتوقعة خالؿ سنة 
يف اؼبقابل يتبُت من الشكل ارتفاع درجة اؼبخاطرة اؼبرجحة يف بورصة اعبزائر  ،2019ك 2018خالؿ سنيت 

 نها ابلتباين اؼبتوقع.كاؼبعرّبع
 
 ARMA(1,1) والنموذج GARCH((1,1اختبارات أداء التنبؤ للنموذج  -3.2.2.4

ابلرغم من أف اؼبقدرة التفسَتية للنموذج مقاسة دبعامل التحديد قد تكوف مرتفعة،كأف معلمات النموذج 
تكوف ؿبدكدة كلعل السبب يف ذلك ىو إاّل أف مقدرة النموذج على التنبؤ قد  قد يكوف ؽبا معنوية احصائية كبَتة،

احتماؿ حدكث تغَتات مفاجئة دل تكن يف اغبسباف كعلى العكس من ذلك فإف مقدرة النموذج على التنبؤ قد 
 .307تكوف كبَتة ابلرغم من كوف معامل التحديد منخفضا كبعض اؼبعلمات اؼبقدرة غَت معنوية احصائيا

 تستخدـ يف قياس مقدرة النموذج على التنبؤ،نوجز بعضها كمايلي :كيوجد ىناؾ بعض اؼبعايَت اليت يبكن أف 
                                معامل عدـ التساكم لثيل             Theil ‘s Inequality Coefficient 
  جذر  متوسط مربع اػبطأMean Squared Error                                                       
  متوسط اػبطأ اؼبطلق                                                          Error  Mean Absolute  

 معامل عدم التساوي لثيل  -أ
 الذم يعطى ابلعالقة التالية : ك

  √∑          ∑     

 حيث :
 التغَت يف القيمة اؼبتوقعة للمتغَت التابع .       
 التغَت الفعلي يف قيمة اؼبتغَت التابع .       

 جذر متوسط مربع اخلطأ  -ب
كالذم  (   ̂ )يعررؼ على أنو اعبذر الًتبيعي ؼبعدؿ الفرؽ الًتبيعي بُت التباين الفعلي كتقلبات التنبؤ 

 : 308يعطى ابلصيغة التالية

     √
 

 
∑   

   ̂     

 

   

 

                                                             
 . 843.،ص "مرجع سابق" عبد القادر دمحم عبد القادر عطية ، - 307
ؾبلة جامعة  ،" يف التنبؤ بسعر االغالق اليومي دلؤشر سوق العراق لألوراق ادلالية ARCH ,GARCH استخدام مناذج" ايدكار،  أضبد شامار فراس أضبد دمحم ، - 308

 . 251.،ص2015كاالقتصادية ،العدد الثاين،كركوؾ للعلـو االدارية 
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 حيث :
 التباين اؼبشركط اؼبقدر الذم مت اغبصوؿ عليو من توافق مباذج االكبدار الذايت اؼبشركط بعدـ ذبانس التباين. :   ̂ 
  

 التباين اؼبشركط الفعلي . : 
 متوسط اخلطأ ادلطلق  -ج

 : 309يعرّب عن الفرؽ بُت القيم التنبؤية النظرية كالقيم التقديرية يعطى ابلعالقة التالية كالذم

       ∑           

 

   

 ̂          

           أفق التنبؤ حيث    ك           مع 
فإف ىذا يدؿ على أف متوسط القيم اؼبتوقعة تنحرؼ حقيقيا عن متوسط القيم  إذا كانت نسبة التحيز كبَتة،

 األصلية .
 .ARMA(1,1)ومنوذج  GARCH((1,1( : أداء التنبؤ لنموذج 46اجلدول )

 RMSE MAE TIC النموذج
GARCH(1,1) 0,038247 0,022173 0,759601 

ARMA(1,1) 0,036525 0,028266 0,957925 
 .Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

 

تعطي أقل  GARCH((1,1كمن النتائج اؼبعركضة يف اعبدكؿ نالحظ أف معايَت الدقة التنبؤية للنموذج 
كىذا لنموذج  TIC  <1كما نالحظ أيضا أف قيمة ،ARMA(1,1)مقارنة بنموذج  (,TIC MAE)قيمة للمعيارين 

 لديو قدرة جّيدة على التنبؤ. GARCH((1,1 مبوذج أفّ مايؤكد 
العوائد اؼبتنبأ هبا يف اؼبغرب كانت أعلى من نظَتهتا يف اعبزائر  أفّ  ،(13)اؼبلحق من خالؿ ككما نالحظ 

،كمن اؼبتوقع ارتفاع العوائد على  2019اذل غاية جواف  2017خالؿ الفًتة اؼبمتدة من جانفي  على العمـو
 ،كمع ذلك يبقى االستثمار2019األكؿ من عاـ  كالفصل 2017االستثمار يف اعبزائر خالؿ الفصل الرابع من سنة 

 من حيث ارتفاع العوائد  كالبفاض اؼبخاطر ابؼبقارنة مع اعبزائر.  يف بورصة الدار البيضاء ىو األفضل
 
 
 

                                                             
 . 182.،ص"مرجع سابق " دمحم شيخي ، - 309
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( :القيم احلقيقية والقيم ادلقدرة 37( :القيم احلقيقية والقيم ادلقد رة لعوائد مؤشر بورصة اجلزائر. الشكل )36الشكل )
 لعوائد مؤشر بورصة ادلغرب

 
 .Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

 
 

نالحظ مدل تباعد القيم اؼبقدرة كاحملسوبة انطالقا من النموذج التقديرم  (37)من خالؿ الشكل 
)1,1)ARMA  ام ىناؾ  2016- 2008مع القيم اغبقيقية لسلسلة العوائد يف بورصة الدار البيضاء خالؿ الفًتة.

ا يف اعبزائر يبكننا مالحظة شبو اؼبطابقة بُت منحٌت اكبراؼ كبَت بُت القيم اغبقيقية كالقيم اؼبقدرة لسلسلة العوائد أمّ 
ىذا من شأنو أف يعطينا فكرة عن اعبودة االحصائية  ،Fittedكمنحٌت السلسلة اؼبقدرة  Actual  السلسلة األصلية
 التنبؤ. أيضا على قوةك  GARCH(1,1(للنموذج اؼبقدر 
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 خادتة 
 

استقرارية السالسل الزمنية اؼبدركسة )السالسل الزمنية ؼبؤشر بورصة اعبزائر كبورصة حوؿ توصلت الدراسة 
كابلتارل يبكن االعتماد على بياانت ىذه السالسل يف التنبؤ  اؼبغرب( اذل أف ىذه السالسل الزمنية مستقرة،

كدبأف السالسل الزمنية لعوائد مؤشرات بورصة اعبزائر كبورصة اؼبغرب تتمتع ابالستقرارية فهذا  اؼبستقبلية،ابلعوائد 
الية على يدفعنا اذل رفض فرضية السَت العشوائي غبركة األسعار كابلتارل فإف سوؽ اعبزائر اؼبارل اليتمتع ابلفعّ 

فعالية على اؼبستول الضعيف خالؿ فًتة الدراسة كىذا كأيضا سوؽ اؼبغرب اؼبارل اليتمتع ابل ،اؼبستول الضعيف
هبعلنا نستنتج أيضا أف سوؽ اعبزائر اؼبارل كسوؽ اؼبغرب لألكراؽ اؼبالية دل يصال اذل ربقيق الفعالية على اؼبستول 

تخوفوف فبا هبعل اؼبستثمرين ي الضعيف أم أف األسعار يف السوقُت التعكس اؼبعلومات التارىبية اؼبرتبطة ابلتداكؿ،
 من الدخوؿ اذل ىذه األسواؽ .

أكضحت نتائج الدراسة الوصفية للسالسل الزمنية ؼبؤشر سوؽ اعبزائر كسوؽ اؼبغرب اؼباليُت مركر اؼبؤشرين 
األمر الذم عّزز ضركرة التنبؤ هبذه األزمات كذلك  2014كأزمة  2011، أزمة 2008ابنتكاسات متكررة أبرزىا أزمة 

بوكس جينكيز كمبوذج االكبدار الذايت اؼبشركط بعدـ ذبانس األخطاء خالؿ الفًتة اؼبمتدة ابالعتماد على منهجية 
.مت االعتماد على منهجية بوكس جينكيز للتنبؤ بعوائد اؼبؤشرين كذلك  2019اذل غاية جواف  2017من جانفي 

 قياس اػبطأ اذل لنصل كابالعتماد على معايَت (p,q)بدرجات ـبتلفة من  ARMA بًتشيح عدة مباذج من نوع
للتنبؤ بعوائد مؤشر بورصة   MA (36)للتنبؤ بعوائد مؤشر بورصة اؼبغرب كمبوذج   ARMA((1,1تفضيل مبوذج 

على سلسلة البواقي لعوائد مؤشر اعبزائر أكحى بوجود مشكل عدـ ذبانس  ARCHاعبزائر،ااّل أف اختبار أثر 
 للتنبؤ دبؤشر بورصة اعبزائر. GARCHاألخطاء األمر الذم استدعى اذل اعتماد مباذج 

( يف عوائد اؼبؤشر Volatilityكجود تذبذب مرتفع ) M (1,1)-GARCHأظهرت نتائج معامالت مبوذج 
موجبة للتذبذب على عوائد مؤشر بورصة اعبزائر ،كما تبُت كجود أتثَت ذك داللة احصائية %5عند مستول معنوية 
أكرب سباما من القيمة اغبرجة  (Z-stat)، كذلك ألف االحصائية احملسوبة لتوزيع ستيودنت %5 عند مستول معنوية

( كىذا يعٍت كجود عالقة بُت العائد كاؼبخاطرة كابلتارل فإف بورصة اعبزائر تولد أثرا لعالكة 1,96للتوزيع الطبيعي )
اؼبخاطر من خالؿ جعل اؼبستثمرين أكثر حذرا ؼبخاطر السوؽ ،كما يدؿ على أف ىناؾ أثر لألزمات االقتصادية 

 أيضا أف قيمة اؿ ك اؼبالية )األزمة اؼبالية العاؼبية ك أزمة النفط الدكلية ( على التذبذب يف بورصة اعبزائر. ك تبُّت 
GARCH أكرب من قيمة  ARCH يعتمد على ربليل اؼبعلومات التارىبية أكثر من ربليلو  كىذا يعٍت أف اؼبستثمر

للمعلومات اعبديدة ما يدؿ على أف اؼبستثمر يعتمد على التحليل الفٍت، أكثر منو التحليل األساسي حىت وبقق 
أرابحا غَت عادية .
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 خادتة عامة
 
 

اطر السوؽ اؼبالية، مع االشارة ـبإدارة عاعبنا من خالؿ حبثنا ىذا موضوع فعالية التنويع االستثمارم يف 
اذل حالة اعبزائر كاؼبغرب كاؼبقارنة بينهما، كهبدؼ االؼباـ جبوانب اؼبوضوع .مت تقسيم البحث اذل جزئُت، جزء نظرم 
كجزء تطبيقي، يشمل كل جزء على فصلُت ،كيف اجململ يتكوف البحث من أربعة فصوؿ أساسية، كقد جاءت على 

 النحو التارل:
بعنواف تقنيات ادارة اؼبخاطر يف ؿبفظة األكراؽ اؼبالية اؼبدرجة يف البورصة، تضمن  األّكؿ جاء الفصل

مبحثُت سبحور اؼببحث األّكؿ حوؿ التنويع االستثمارم كتقنية إلدارة اؼبخاطر يف احملفظة االستثمارية، تناكؿ مفهـو 
كما تعرضنا إبهباز اذل نظرايت  ارم كاسًتاتيجياتواحملفظة االستثمارية كالتنويع االستثمارم، أشكاؿ التنويع االستثم

كما  كمباذج ادارة ـباطر ؿبفظة األكراؽ يف اؼببحث الثاين، كذلك من خالؿ أعماؿ كل من ماركويتز كشارب،
 .تناكلنا نظرية اؼبراجحة 

 كمن أىم النتائج اليت توصلنا اليها من خالؿ ىذا الفصل :
العناصر الفّعالة يف زبفيض اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا اؼبستثمر انطالقا من أّف تكوين احملفظة االستثمارية من 

نظرية التنويع الذم تقـو على أساسو احملفظة، كحىت يكوف التنوع فّعاال البد من أف تكوف معامالت االرتباط بُت 
 اسة التنويع البسيط.عوائد األكراؽ اؼبالية أقل ما يبكن، فبا سيمح بتقليل اؼبخاطر بطريقة أكثر فعالية من سي

كقد كاف لنظرايت احملفظة فضالن كبَت يف فتح آفاؽ جديدة غبل مشكلة توزيع احملفظة، كما أهنا ػبصت 
مشكلة احملفظة يف عاملُت أساسيُت، كنبا العائد اؼبتوقع كدرجة اؼبخاطرة، كأف ىدؼ احملفظة ىو تعظيم العائد 

 كتدنية درجة اؼبخاطرة .
دراسة نظرية للعالقة بُت أداء احملفظة كفرضية السوؽ اؼبالية الفّعالة، تضمن مبحثُت  بعنواف الثاين كالفصل

فعالية سبحور اؼببحث األّكؿ حوؿ فرضية السوؽ اؼبالية الفّعالة كالتقييم العادؿ للعائد كاؼبخاطرة، تناكؿ مفهـو 
لية كما تعرضنا اذل دراسة األداء االستثمارم السوؽ اؼبالية ،أنواع فعالية السوؽ اؼبالية، ك نظرايت فعالية السوؽ اؼبا

للمحافظ كعالقتو بفعالية السوؽ اؼبالية يف اؼببحث الثاين. تناكؿ مؤشرات قياس أداء احملفظة كأثر السيولة على أداء 
 احملفظة.

 كمن أىم النتائج اليت توصلنا اليها من خالؿ ىذا الفصل :
كربديد معدؿ العائد اؼبطلوب على االستثمارات اؼبختلفة كفقا لدرجة  اؼبخاطرة،ك التقييم العادؿ للعائد أّف 

على مدل توافر اؼبعلومات كسباثلها ابلنسبة عبميع اؼبستثمرين من حيث سرعة تدفقها يتوقف اؼبخاطرة اؼبرتبطة هبا 
تشَت اذل أف السوؽ اؼبالية متطورة ،فغياب السيولة  تعترب السيولة أىم ميزة. كما كالبفاض تكاليف اغبصوؿ عليها

يف السوؽ يعرقل عمل الوسطاء اؼباليوف يف كضع االسًتاتيجيات االستثمارية كادارة اؼبخاطر ،كتعترب السيولة 
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أيضا كاحدة من العوامل اؼبهمة كالفّعالة يف األسواؽ اؼبالية حيث أهنا العامل الذم يؤثر على أداء ؿبافظ 
كمن ىذا اؼبنطلق البد على اؼبستثمر أف يورل اىتماما كبَتا دبستول سيولة األصوؿ اؼبالية اؼبكونة  .اؼبالية األكراؽ

للمحفظة كالتقلبات اؼبشًتكة يف أسعارىا بدال من الًتكيز فقط على عوائد األصوؿ كمعامالت االرتباط بُت ىذه 
 األصوؿ.

بعنواف قياس جدكل التنويع االستثمارم يف بورصة اعبزائر كاؼبغرب، تضمن مبحثُت ا الفصل الثالث أمّ 
سبحور اؼببحث األّكؿ حوؿ تقييم فعالية اؼبناخ االستثمارم يف بورصة اعبزائر كاؼبغرب، تناكؿ تقدًن بورصة اعبزائر 

لية يف بورصة اعبزائر كاؼبغرب، اؼبؤشرات االقتصادية كاؼباكاؼبغرب عرب عرض نشأهتا كأىم مراحل تطوراهتا، ربليل 
تطور حركة مؤشرات األسعار يف البورصتُت ؿبل الدراسة كما قمنا بتطبيق نظرايت احملفظة )نظرية ماركويتز كمبوذج 

 تسعَت األصوؿ الرأظبالية( يف بورصة اعبزائر كاؼبغرب يف اؼببحث الثاين 
 : كمن أىم النتائج اليت توصلنا اليها من خالؿ الفصل الثالث

الوصوؿ اليها من خالؿ دراسة جدكل التنويع االستثمارم يف بورصة اعبزائر كاؼبغرب ىو مت إّف أّكؿ نتيجة 
اثبات العالقة الطردية اؼبتبادلة بُت فعالية اؼبناخ االستثمارم كجدكل التنويع االستثمارم ،فإذا كانت السوؽ تتمتع 

لى جدكل التنويع االستثمارم. ككبن من خالؿ دراستنا ابلفعالية كالنشاط ،فإّف ذلك سيكوف لو أثر كاضح ع
توصلنا اذل أّف السوؽ اؼبالية اعبزائرية تتميز ابلقدرة اؼبنخفضة يف جذب االستثمارات األجنبية ابؼبقارنة مع نظَتهتا 

ألكذل اذل عدـ اؼبغرب، كعلى ىذا األساس فإف اؼبشكلة اغبقيقية اليت تواجو االستثمار يف اعبزائر امبا ترجع ابلدرجة ا
مالئمة اؼبناخ االستثمارم عبذب االستثمارات األجنبية ،بل عذـ مالئمتو حىت ابلنسبة لالستثمارات احمللية ذاهتا، 
كيرجع ذلك اذل عدـ االستقرار االقتصادم كعدـ كضوح التوجيهات اغبكومية اذباه قضااي االستثمار كتضارب 

ذلك ال تتوفر لدل اؼبستثمر بياانت أك معلومات دقيقة عن األكضاع السياسات االقتصادية كاالستثمارية زد على 
االقتصادية كالظركؼ االستثمارية اؼبالئمة فبا يرفع من نسبة العزكؼ عن االستثمار يف السوؽ اؼبالية اعبزائرية. 

فزة للمستثمرين كابلتارل فإف ربسُت مناخ االستثمار يف اعبزائر يرتكز ابلدرجة األكذل على توفَت صبيع الظركؼ احمل
كقراطية كجهاز مصريف متطور كتشريع يساير التحوالت االقتصادية احمللية كالعاؼبية، كال َت من ادارة نزيهة زبلو من الب

 يبكن ربقيق كل ىذه الظركؼ إال بوضع اسًتاتيجية شاملة.
دكديتها يف قلة ككذلك كجدان أّف السوؽ اؼبالية اعبزائرية تتصف ابلضيق، كيتمثل ضيق ىذه السوؽ كؿب

 ، األدكات االستثمارية اؼبتاحة، إذ يقتصر نشاط التداكؿ على طبسة أسهم فقط )صيداؿ، آنسي ركيبة، بيوفاـر
داحلي( كهبذا تبقى الوضعية بعيدة عن األرقاـ  األكراسي، أليانس للتأمينات( كثالثة سندات )سونطراؾ، سونلغاز،

 .2016اؼبسجلة يف بورصة الدار البيضاء خالؿ عاـ 
توصلت الدراسة من خالؿ تطبيق مبوذج ماركويتز يف بورصة اعبزائر ابغبصوؿ على ؿبفظة مثلى ذات عائد 

كما توصلت الدراسة اذل أف احملفظة اؼبثلى اؼبشكلة يف بورصة اؼبغرب ذات ،% 13 كـباطرة تقدر ب% 5يقدر ب 
أقل ـباطرة من احملفظة اؼبثلى اؼبشكلة يف بورصة اعبزائر كىذا راجع اذل ضعف معامالت  %9 كاؼبخاطرة% 5العائد 



 

230 
 

االرتباط بُت عوائد أسهم بورصة اؼبغرب فبا يزيد من فعالية التنويع االستثمارم يف ربقيق أقل خطر فبكن 
 يف بورصة اؼبغرب.

الرأظبالية يف اعبزائر اذل استنتاج أبّف كتوصلت الدراسة أيضا من خالؿ تطبيق مبوذج تسعَت األصوؿ 
السوؽ اؼبالية اعبزائرية موقع مارل ؿبفوؼ ابؼبخاطر النظامية كاليت تبُتر ارتفاعها دبوجب معامل بيتا للشركات 
اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر، كما ثَػُبت أف ىناؾ عالقة ذات داللة احصائية ما بُت تقلبات عائد السوؽ كبُت تقلبات 

لشركات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر، كما ُكِجد أيضا أّف مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية غَت صاحل عوائد ا
لالستخداـ يف كل من بورصة اعبزائر كاؼبغرب خالؿ فًتة الدراسة ألف اثبت معادلة خط سوؽ األكراؽ اؼبالية ال 

ئد االضايف للشركات اؼبدركسة يف يساكم الصفر، كألف ميل خط سوؽ األكراؽ اؼبالية ال يساكم متوسط العا
 البورصتُت ؿبل الدراسة.

بعنواف دراسة تطبيقية مقارنة يف بورصة اعبزائر كاؼبغرب، تضمن مبحثُت سبحور كأخَتا الفصل الرابع 
مبوذج السَت اؼببحث األّكؿ حوؿ اختبار فعالية بورصة اعبزائر كاؼبغرب عند اؼبستول الضعيف، تناكؿ اختبار 

سعار كالعوائد، من خالؿ اختبار جذر الوحدة، اختبار االرتباط الذايت ،اختبار التوزيع الطبيعي، العشوائي لأل
اؼبخاطر يف السوقُت ؿبل الدراسة ابستخداـ مباذج ك  كاختبار نسبة التباين مث قمنا بعدىا بتحليل العالقة بُت العائد

تعويض اؼبستثمرين بعالكة ( كذلك بغرض ربديد مدل قدرة السوؽ على ARCH-GARCHغَت خطية )
  .ـباطرة

ا يف اؼببحث الثاين فقد اعتمدان على التنبؤ ابلعوائد اؼبستقبلية لبورصة اعبزائر كاؼبغرب كوسيلة إلدارة أمّ 
، استخدمنا منهجية بوكس جينكيز كمبوذج االكبدار الذايت اؼبشركط بعدـ ذبانس األخطاء أزمات األسواؽ اؼبالية

  .2019اذل غاية جواف  2017خالؿ الفًتة اؼبمتدة من جانفي 
 كمن أىم النتائج اليت توصلنا اليها من خالؿ الفصل الرابع:

كذلك  الفعالية على اؼبستول الضعيف أّف سوؽ اعبزائر اؼبالية كسوؽ اؼبغرب اؼبالية دل يصال بعد اذل ربقيق
أم أّف األسعار يف السوقُت التعكس اؼبعلومات  كفقا لنتائج اختبار نسبة التباين كنتائج اختبارات التوزيع الطبيعي 

التارىبية اؼبرتبطة ابلتداكؿ،فبا هبعل اؼبستثمرين يتخوفوف من الدخوؿ اذل ىذه األسواؽ )فرضية السَت العشوائي غَت 
 ؿبققة يف السوقُت(.

خالؿ فًتة الدراسة عند  GARCH ظهور أثر M (1,1)-GARCHأظهرت نتائج معامالت مبوذج  
بورصة اعبزائر خالؿ فًتة الدراسة ( يف عوائد مؤشر Volatilityكجود تذبذب ) كىذا يدؿ على ،%5 عنويةمستول م

نموذج  قريبا اذل الواحد خالؿ كبعد األزمة اؼبالية كىذا يضمن استمرارية صدمات التذبذب ال،ككاف ؾبموع عوامل 
 يف السوؽ .

 GARCH،أم قيمة اؿ    ىي أصغر من قيمة    نالحظ أف قيم    ك    كابلنظر اذل قيم معامالت 
كىذا يعٍت أف اؼبستثمر يعتمد على ربليل اؼبعلومات التارىبية أكثر من ربليلو للمعلومات ARCH أكرب من قيمة 
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( حيث كاف أتثَت التذبذب اهبابيا   اعبديدة. كذلك فإّف طبيعة العالقة ما بُت العائد كاؼبخاطر يبينها اؼبؤشر)
( كىذا يدؿ على أف سوؽ اعبزائر اؼبالية تولد أثرا لعالكة اؼبخاطر من خالؿ جعل 0,226926ضعيف )لكنو 

كما يعٍت   فبا يؤكد على كفاءة تسعَت السوؽ اؼبالية للمخاطر اليت تتعرض ؽبااؼبستثمرين أكثر حذرا ؼبخاطر السوؽ 
فبا يعٍت أف  زائر اؼبالية كلكن بشكل طفيف،أيضا أف ىناؾ أثر لألزمة اؼبالية العاؼبية على التذبذب يف سوؽ اعب

سوؽ اعبزائر لألكراؽ اؼبالية ال تتأثر بشكل مباشر، دبا وبدث يف السوؽ العاؼبية ،كىي نتيجة منطقية لسوؽ مالية 
 صغَتة حديثة النشأة ربوم عدد قليل من الشركات.

كأّف العوائد اؼبتنبأ هبا يف اؼبغرب أعلى من  ،غَت صاحل للتنبؤ بعوائد مؤشر اعبزائر ARIMA ُكِجد أّف مبوذج 
كىذا ما يرفع من فرص جذب  ،2019ك جواف  2017نظَتهتا يف اعبزائر خالؿ الفًتة اؼبمتدة مابُت جانفي 

 االستثمارات كبو اؼبغرب الرتفاع العوائد كالبفاض اؼبخاطر.
 نتائج اختبار الفرضيات 

  مبوذج ماركويتز يف البورصتُت ؿبل الدراسة. كاستخرجنا من الختبار صحة الفرضية األكذل، قمنا بتطبيق
خاللو نسب التوزيع األمثل ؼبكوانت احملفظة، فمن خالؿ نتائج مبوذج ماركويتز تبُت لنا صحة ىذه 
الفرضية، حيث أف احملفظة اؼبثلى اؼبشكلة يف بورصة اعبزائر كانت أعلى ـباطرة من احملفظة اؼبثلى اؼبشكلة 

( كىذا يعود اذل ارتفاع معامالت االرتباط بُت عوائد %5ب عند نفس مستول العائد )يف بورصة اؼبغر 
أسهم بورصة اعبزائر فبا ىبفض من فعالية مبوذج ماركويتز يف ربقيق أقل خطر فبكن عند مستول معُت من 

 العائد.
  صتُت ؿبل الدراسة الختبار صحة الفرضية الثانية. قمنا بتطبيق مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية يف البور

تبُّت لنا صحة ىذه الفرضية، فقيم معامل بيتا كلها كانت موجبة كذات داللة احصائية لدل الشركات 
حيث دل تتجاكز قيمة الواحد لدل كل الشركات ما  %5اؼبدرجة يف بورصة اؼبغرب عند مستول معنوية 

ضا على كجود عالقة موجبة بُت يثبت انتماء ىذه الشركات اذل القطاعات الدفاعية، كما يدؿ ىذا أي
ؿبفظة السوؽ كعوائد ىذه الشركات، على خالؼ اعبزائر سبيزت قيم معامالت بيتا لعينة الشركات 

،فقد كانت قريبة من الواحد الصحيح، كىذا %5اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر ابرتفاعها عند مستول معنوية 
 كعوائد الشركات اؼبدرجة يف اعبزائر.ما يؤكد على اهبابية العالقة بُت عائد ؿبفظة السوؽ 

من خالؿ اختباران لفرضيات الدراسة كاجابتنا على االشكاليات اعبزئية، تبُت لنا أّف فعالية التنويع االستثمارم 
 ةقلتعاين من دراستنا لبورصة اعبزائر، أهنا فقد كجد من خالؿ  ترتكز بشكل اتـ على فعالية السوؽ اؼبالية،

 عددازداد  كلما حيث مبوىا إذل يؤدم الذم العامل فهي للبورصة، األساسي احملرؾ سبثل كاليت اؼبدرجة اؼبؤسسات
 زائراعب بورصة يف اآلف يالحظ كما. صحيح كالعكس البورصة فعاليةازدادت  كلما البورصة يف اؼبدرجة اؼبؤسسات

 يف تدرج أف على كالقادرة اؼبؤىلة اؼبؤسسات عدد ألف ذلك اؼبدرجة، اؼبؤسسات من جدا ؿبدكد عدد ىناؾ أف ىو
 .البورصة مبو يعيق ما كىذا اؼبؤسسات، سبيز اليت اؼبتدىورة اؼبالية الوضعية بسبب كىذا جدا ؿبدكد البورصة
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 الختياركاسعا  ؾباال للمستثمريناليفسح  الذم األمراعبزائر  بورصة يفاؼبالية  األدكات تنوعابإلضافة إذل غياب 
 .االستثمارية اؼبخاطر حجم زبفيض يف يساىم التنويع ألف ،الشخصية كميوالهتم أىدافهم ،إمكاانهتميالئم  ما منها

 االقرتاحات و التوصيات
بناءا على ما سبق، كعلى ضوء النتائج اؼبتوصل اليها من خالؿ ىذا البحث، يبكننا تقدًن صبلة من 

 ك اليت نذكر منها: ،التوصيات كاالقًتاحات
االستثمارية اؼبالئمة لتكوين كادارة احملافظ االستثمارية يف بورصة اعبزائر، كيبكن ربقيق توفَت الظركؼ  -

 ذلك من خالؿ :
العمل على توفَت مناخ استثمارم مالئم يف اعبزائر، فالوضع االقتصادم كاؼبارل اؼبالئم لالستثمار يعترب  -

 من أىم العوامل اؼبؤثرة يف قرار اؼبستثمر.
 اعبزائر من خالؿ تنويع أدكاهتا االستثمارية كاليت ستسهم يف الرفع من فعاليتها. تنشيط عمل بورصة -
عصرنة عملية االفصاح كالشفافية يف توفَت اؼبعلومات كذلك لضماف التقييم العادؿ ألسعار األسهم  -

 اؼبتداكلة يف البورصة.
فظة اغبديثة عرب عقد اؼبؤسبرات تثقيف اؼبستثمر ابعبزائر حوؿ الطركحات األصلية ؼباركويتز كنظرية احمل -

 كاللقاءات العلمية ؼبا لذلك من أثر يف رفع مستول الوعي االستثمارم لدل اؼبستثمر.
استخداـ األساليب الرايضية كالقياسية يف تكوين كادارة احملافظ االستثمارية لضماف التوزيع األمثل  -

 للموارد االقتصادية.
كأسلوب فّعاؿ إلدارة   ARCH-GARCHة النماذج غَت اػبطية استخداـ النماذج التنبؤية كخاص -

 ـباطر تقلبات األسعار يف البورصة.
ا بورصات أخرل، كخاصة البورصات العربية لالستفادة من ذبارهبم يف ىذا فتح بورصة اعبزائر أمّ  -

 اؼبيداف.
البورصة، من أجل تعزيز كضع ربفيزات تشجع اؼبؤسسات على فتح رأظباؽبا كطرح أكراقها اؼبالية يف  -

دكرىا يف ربقيق التنمية االقتصادية، ابإلضافة اذل أف زايدة عدد الشركات يؤدم اذل زايدة االستثمارات كما سياىم 
 يف اتساع السوؽ.

_ تطوير أنظمة التداكؿ من خالؿ ادخاؿ التقنيات اغبديثة لتكنولوجيا االعالـ كاالتصاؿ من أجل 
 ؽ اؼبالية .تسهيل عملية تداكؿ األكرا

 أفاق البحث
 دراسة مقارنة بُت اعبزائر ك اؼبغرب -فعالية اػبيارات اؼبالية يف إدارة ـباطر احملفظة االستثمارية  -
 دراسة مقارنة بُت دكؿ اؼبغرب العريب. -التنويع االستثمارم ابستخداـ الصكوؾ االسالمية -
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دراسة مقارنة بُت أسهم اػبيارات  -البورصات العربية أساليب ادارة ـباطر ؿبفظة األكراؽ اؼبالية يف  -
 كاألسهم العادية.

دراسة حالة الوالايت اؼبتحدة األمريكية  –التنبؤ أبداء احملافظ االستثمارية يف سوؽ األكراؽ اؼبالية  -
 كالصُت.
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 قائمة ادلراجع
 الكتب 

دار اليازكرم للنشر  ،يف التنظيم وتقييم األدواتاألسواق ادلالية اطار أرشد فؤاد التميمي، -
 .2012كالتوزيع،عماف،

دار الفكر  ،الطبعة األكذل،األسواق ادلالية والنقدية يف عامل متغًن  السّيد متورل عبد القادر، -
 .2010للنشر،عماف،

 .2012زيع،عماف،الطبعة األكذل ،دار زىراف للنشر كالتو  ،مقدمة يف القياس االقتصادي أمورم ىادم كاظم، -
،الطبعة إدارة ادلخاطر:ادلشتقات واذلندسة ادلالية، عبد الكرًن قندكز،عبد الرزاؽ جبار بن علي بن عزكز، -

 .2013،عمافاألكذل،الوراؽ للنشر كالتوزيع،
،الطبعةالسابعة،ديواف اؼبطبوعات اإلحصاء مع دتارين ومسائل زللولة جالطو اعبيالرل، -

 .2007اعبامعية،اعبزائر،
كآخركف،ادارة االستثمار،الطبعة األكذل،دار اغبامد للنشر  ،مَتايـ ؿبمودالدين برقوؽصباؿ  -

 .2016كالتوزيع،عماف،
 eviewsاإلقتصاد القياسي بٌن النظرية والتطبيق ابستخدام برانمجخالد دمحم السواغي، حساـ علي داكد، -

 .2014عماف،
،الطبعة األكذل،دار الزىراف للنشر احملافظ اإلستثمارية إدارةحسن علي خريوش،عبد اؼبعطى رضا الرشيد، -

 .2012كالتوزيع،عماف،
 .2010عماف، دار اؼبيسرة للنشر كالتوزيع، ،الطبعة األكذل،إدارة احملافظ االستثمارية دريد كامل آؿ شبيب، -
 .2012كالتوزيع،عماف،،الطبعة األكذل،دار اؼبيسرة للنشر األسواق ادلالية والنقدية دريد كامل آؿ شبيب، -
 .2009،الطبعة األكذل،دار الراية للنشر كالتوزيع،عماف،إدارة ادلخاطر اإلستثمارية سّيد سادل عرفة، -
 .2012،،عماف،الطبعة األكذل،دار اؼبيسرة للنشر كالتوزيعإدارة ادلخاطرؿبمود ابراىيم نور، شقَتم نورم موسى، -
،الطبعة األكذل،دار اإلقتصادية ادلؤثرة يف عوائد األسهم النظرية والتطبيقالعوامل ادلالية و  صاحل طاىر الزرقاف، -

 .2009جليس الزماف للنشر كالتوزيع،عماف،
 .2006،الدار اعبامعية،االسكندرية،التحليل الفين واألساسي لألوراق ادلالية طارؽ عبد العاؿ ضبادة، -
 .2009اؼبستقبل للنشر كالتوزيع،عماف، ،الطبعة األكذل،دارأساسيات اإلستثمار طاىرحيدر حرداف، -
ليجوند ، SUB PRIMEتداعيات األزمات ادلالية العادلية : أزمة  عبد القادر بلطاس، -

.2009للنشر،اعبزائر،
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 .2014اإلسكندرية،،احلديث يف اإلقتصاد القياسي بٌن النظرية والتطبيقعبد القادر دمحم عبد القادر عطية، -
دار التعليم  ،اإلستثمار غًن ادلباشر يف زلافظ األوراق ادلاليةعصراف، عصراف جالؿ -

 .2010اعبامعي،اإلسكندرية،
 .2005،الطبعة األكذل،دار الرضا للنشر،سوراي،اإلدارة ادلالية للشركاتعمار موسى ،علي مصطفى، -
 .2009للنشر كالتوزيع،عماف، ،دار اؼبناىجإدارة احملافظ اإلستثمارية احلديثةغازم فالح اؼبومٍت، -
،الطبعة األكذل،دار الثقافة للنشر إدارة اإلستثمار بٌن النظرية والتطبيققاسم انيف علواف، -

 .2009كالتوزيع،عماف،
 .2011،دار أسامة للنشر كالتوزيع،الطبعة األكذل،األردف،إدارة اإلستثمارماجد أضبد عطاهللا، -
 .2010،الطبعة األكذل،إثراء للنشر كالتوزيع،األردف،ادلالية ادلتقدمة اإلدارةدمحم علي ابراىيم العامرم، -
 .2013،الطبعة األكذل،إثراء للنشر كالتوزيع،األردف،إدارة زلافظ االستثماردمحم علي ابراىيم العامرم، -
طبعة ،اعبزء األّكؿ،الاألسواق النقدية وادلالية البورصات ومشكالهتا يف عامل النقد وادلالمركاف عطوف، -

 .2008الرابعة،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر،
 .2011،الطبعة األكذل،دار اغبامد،األردف،طرق اإلقتصاد القياسي : زلاضرات وتطبيقاتدمحم مًتديف، -
،الطبعة السابعة،دار كائل للنشر إدارة االستثمارات،االطار النظري والتطبيقات العمليةدمحم مطر، -

 .2005كالتوزيع،عماف،
 .2005،الطبعة األكذل،دار كائل للنشر،عماف،إدارة احملافظ االستثماريةدمحم مطر ،فايز تيم، -
،الطبعة الثانية،دار اؼبعرفة أساسيات االستثمار وحتليل األوراق ادلالية )األسهم والسندات(منَت ابراىيم ىندم، -

 .2010اعبامعية للتوزيع،االسكندرية،
،الطبعة الثالثة،اؼبكتب العريب الستثمار وحتليل األوراق ادلاليةأساسيات امنَت ابراىيم ىندم، -

 .2015اغبديث،االسكندرية،
 .2004،الطبعة الثانية،توزيع منشأة اؼبعارؼ،االسكندرية،الفكر احلديث يف االستثمارمنَت ابراىيم العامرم، -
 .1998اعبامعية،اعبزائر،،ديواف اؼبطبوعات مناذج وتقنيات التنبؤ القصًن ادلدىمولود حشماف، -
الطبعة األكذل ،مكتبة  ،اعبزء الرابع ،مركة أضبد ،ظبَت العبادم كآخركف ،األزمة اؼبالية العاؼبية كاألفاؽ اؼبستقبلية  -

 .2011اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع ،األردف،
الطبعة األكذل ،مكتبة  الثاين،اعبزء  ،مركة أضبد ،ظبَت العبادم كآخركف ،األزمة اؼبالية العاؼبية كاألفاؽ اؼبستقبلية  -

 .2011اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع ،األردف،

 .2009دار العلـو للنشر كالتوزيع،عنابة، ،مالية السوقنصيب رجم، -
.2012،دار اؼبستقبل للنشر كالتوزيع،الطبعة األكذل،عماف،األسواق ادلالية والدوليةالبكرم،كليد صايف،أنس  -
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 األطروحات -
،أطركحة حالة األسواق الناشئة-أساليب زتاية أسواق األوراق ادلالية العربيةمن األزمات ادلاليةأضبد مدين، -

 .2013/2014ة بن بوعلي شلف،اعبزائر،مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية،جامعة حسيب
زلاولة التنبؤ مبؤشرات األسواق ادلالية العربية ابستعمال النماذج القياسية: حالة مؤشر سوق  أمينة درابؿ، -

 .2014،أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية،جامعة تلمساف،ديب ادلايل
أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو  ،الية يف الدول الناميةفعالية األسواق ادلبن عمر بن حاسُت، -

 .2012االقتصادية،جامعة تلمساف،اعبزائر،
،أطركحة مقدمة لنيل شهادة معوقات أسواق األوراق ادلالية العربية وسبل تفعيل أدائهارشيد بوكساين، -

 .2006الدكتوراه يف العلـو االقتصادية،جامعة اعبزائر،
االجتاىات العشوائية والتكاملية يف سلوك األسعار يف أسواق األوراق ادلالية اخلليجية وأتثًنىا رفيق مزاىدية، -

،أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية،كلية العلـو على فرص التنويع االستثماري
 .2014االقتصادية،جامعة ابتنة،اعبزائر،

ادلالية العادلية وأثرىا على الدول النامية:دراسة حتليلية ألزمة الرىن العقاري على األزمات  صباغ رفيقة، -
،أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية،جامعة اقتصادايت دول رللس التعاون لدول اخلليج العربية

 .2013تلمساف،اعبزائر،
،أطركحة ادلالية:دراسة جتربة مصر العربية دور صناديق االستثمار يف سوق األوراقصالح الدين شريط، -

 .2011مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية،جامعة اعبزائر،
اختبار كفاءة سوق نييورك ادلايل عند ادلستوى الضعيف: دراسة حالة مؤشر داوجونز عائشة خبالد، -

 .2014/2015،،اعبزائرـو اؼبالية، الدكتوراه يف العل ،أطركحة مقدمة لنيل شهادة2014 -1928الصناعي
دراسة حالة رلموعة من أسواق  -كفاءة سوق رأس ادلال وأثرىا على القيمة السوقية للسهملطرش ظبَتة، -

،أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية،جامعة قسنطينة رأس ادلال العربية
 .2009/2010اعبزائر،

الية السلوكية على كفاءة األسواق ادلالية )دراسة قياسية ابستخدام نظرية أتثًن ادلمبارؾ بن زاير، -
Chaos)،2015،أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية،جامعة تلمساف،اعبزائر. 

مقدمة لنيل شهادة ،أطركحة السلوك ادلايل للمستثمرين وأثره على كفاءة األسواق ادلاليةمرًن سحنوف، -
.2015الدكتوراه يف العلـو االقتصادية،جامعة تلمساف،اعبزائر،
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حالة -اسرتاتيجية التنويع االستثماري كآلية إلدارة ادلخاطر يف زلفظة األوراق ادلالية مرًن قباة نعاس، -
ـ االقتصادية ،أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية،كلية العلو البورصات العربية

 .2017اعبزائر،،شلف كالتجارية،جامعة حسيبة بن بوعلي
،أطركحة مقدمة لنيل دراسة ألزمة الرىن العقاري يف و.م.أ -العودلة االقتصادية واألزمات ادلاليةاندية العقوف، -

 .2012شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية،اعبزائر،
 

 ادلداخالت 
اؼبلتقى الدكرل حوؿ األزمة اؼبالية كاالقتصادية  ،"التقييم العادل دلخاطر األصول الرأمسالية " ،حشايشي سليمة -

 .2009أكتوبر، 21-20 ،جامعة سطيف ،اعبزائراغبوكمة العاؼبية  الدكلية ك
"النموذج البنكي االسالمي يف ظل األزمة ادلالية : حالة البنوك اخلليجية ، زكاكم اغببيب ،مصطفى رديف -

 -18، حبث مقدـ للمؤسبر العاؼبي الثامن لالقتصاد كالتمويل االسالمي ،الدكحة ،دكلة قطر )" 2008 -2007
 .(2011ديسمرب  20

  ادلقاالت
استخدام الربرلة الرتبيعية يف حتديد احملفظة االستثمارية ادلثلى مع اشارة خاصة أحسن حسُت يناؿ العاين ،  -

العدد  للعلـو االقتصادية ك االدارية ،األنبار ؾبلة جامعة  ،لقطاع ادلصارف يف سوق العراق لألوراق ادلالية 
 .2008 ،الثاين

، اختيار احملفظة االستثمارية الكفؤةودوره يف  M ²تقييم أداء زلفظة األسهم وفق مقياسأضبد اؼبوسوم،  -

 .24،2009 العدد ،اجمللة العراقية للعلـو االدارية
اختبار منوذج تسعًن األصول الرأمسالية : دراسة تطبيقية على سوق اخلرطوم أنس غريب هللا أضبد ابراىيم،  -

 .18،2016، ؾبلة جامعة خبت الرضا العلمية، العدد لألوراق ادلالية
،ؾبلة تكريت GARCHدراسة استقرارية التباينات ادلشروطة لنماذج  دمحم، ميادة خليل غفار،أزىر عباس  -

 .04،2016للعلـو الصرفة، العدد 
 السعودية، ؾبلة جامعة اؼبلك عبد العزيز، ،التوزيع األمثل حملفظة أسهم عادية يف دولة انميةابراىيم الدسوقي،  -

1990.
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حتليل ومناقشة سيولة وعوائد األسهم العادية ،دراسة تطبيقية يف سوق العراق لألوراق  دمحم ،اايد طاىر  -
 .2014،ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية ،العدد اػباص ابؼبؤسبر العلمي اػبامس ،ادلالية 

ؾبلة ،االقتصادي  مؤشرات قياس سيولة سوق األوراق ادلالية وأثرىا يف النمو، ايباف عبد اؼبطلب حسن اؼبوذل -
 .23،2011تكريت للعلـو االدارية كاالقتصادية ،العدد 

فعالية التنويع االستثماري يف ادارة سلاطر زلفظة األوراق ادلالية :دراسة بلعزكز بن علي ،نعاس مرًن قباة ، -
،ؾبلة رؤل اقتصادية ،جامعة الشهيد ػبضر ،الوادم ،اعبزائر  ( 2016 -2011قياسية حلالة بورصة اجلزائر )

 .2016،جواف 10العدد 
 DZAIRحتليل سلوك ادلؤشر –اختبار منوذج السًن العشوائي يف بورصة اجلزائر  ،بلفيطح ريبة -

INDEX ( 2015 -2008للفرتة)  ؾبلة العلـو االقتصادية كالتسيَت كالعلـو التجارية ،جامعة دمحم بوضياؼ،
 .17،2017اؼبسيلة ،العدد 

، يف زلددات إنشاء بورصة فعالة ومدى توفرىا يف بورصة اجلزائر من خالل تقييم أدائها  ،بوكساين رشيد -
 .04،2008ؾبلة االصالحات االقتصادية كاالندماج يف االقتصاد العاؼبي، العدد 

، اجمللة العراقية للعلـو دراسة تطبيقية -بناء زلفظة استثمارية مثلى  ليلى ؿبسن حسن، حاكم ؿبسن دمحم، -
 .2014، 27االدارية، العدد 

التحليل االقتصادي لكفاءة األسواق ادلالية دليل جترييب  ،الغاليبحسن شاكر الشمرم ،عبد اغبسُت جليل  -
 . 2015ؾبلة الغرم للعلـو االقتصادية كاالدارية، العدد الثاين كثالثوف ، ،لبعض األسواق العربية

ؾبلة حبوث  العربية،أتثًن ادلتغًنات االقتصادية على مؤشرات األسواق ادلالية اغبسيٍت، دعاء نعماف  -
 .2005 العدد العاشر،مستقبلية، 

 .2004 الثالث، العدد ؾبلة الباحث ،،تكوهنا و سلاطرىا  – احملفظة االستثمارية كماؿ بن موسى، سعد -
فعالية ادلناخ االستثماري وأثره يف سوق األوراق ادلالية دراسة حالة  ،شريط صالح الدين ،بن كارث حجيلة -

 .2017،  17العدد  ؾبلة العلـو االقتصادية كالتسيَت كالعلـو التجارية  ،اجلزائر
توقيت  بناء زلافظ االستثمار يف سوق العراق لألوراق ادلالية :، صبيحة قاسم ىاشم ،مصطفى منَت اظباعيل  -

 .2013، 70ؾبلة العلـو االقتصادية ك االدارية العدد   ،تيار الكفؤالسوق مقابل االخ
التحليل االقتصادي لكفاءة االسواق ادلالية دليل جترييب  ، حسن شاكر الشمرم،الغاليبعبد اغبسُت جليل  -

. 2015ؾبلة الغرم للعلـو االقتصادية ك االدارية العدد الثاين ك الثالثوف، ،لبعض االسواق العربية
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 بناء يف الشركات دور بيتا ،فاتن سعد الرفاعي ،مظهر خالد عبد اغبميد ،عبد العزيز شويش عبد اغبميد -
، ؾبلة جامعة ةدراسة تطبيقية يف عينة من الشركات ادلدرجة يف سوق العراق لألوراق ادلالي االستثمارية احملفظة
 .2010 ،الرابع للعلـو االقتصادية ك االدارية، العدداألنبار 

امكانية االستفادة من التنويع ايسُت عبد الرضباف جفرم ، غازم عبيد مدين ، عدانف عبد الفتاح صويف ، -
  1989 ؾبلة جامعة اؼبلك عبد العزيز، ،ة االستثماري يف سوق االسهم يف ادلملكة العربية السعودي

أتثًن السيولة على أداء زلافظ األسهم العادية ،دراسة تطبيقية يف علي جَتاف عبد علي ،علي نورم عبيد ، -
 .2014 ،03 العدد ؾبلة القادسية للعلـو االدارية كاالقتصادية ،سوق العراق لألوراق ادلالية ،

الذايت العامة ادلشروطة بعدم جتانس التنبؤ ابستعمال مناذج االضلدار فارس طاىر حسن، بريدة برىاف كاظم ، -
 العراؽ،،96،ؾبلة العلـو االقتصادية كاالدارية، العدد ( ادلومسية مع تطبيق عملي GARCH) التباين

2017. 
يف التنبؤ بسعر  ARCH ,GARCH استخدام مناذج ايدكار،  أضبد شامار فراس أضبد دمحم ، -

ؾبلة جامعة كركوؾ للعلـو االدارية كاالقتصادية ،العدد ، االغالق اليومي دلؤشر سوق العراق لألوراق ادلالية
 .2015،الثاين

:دراسة حالة األسواق ادلالية يف الدول النامية  كفاءة دمحم بن بوزايف ،بن اعمر بن حسُت ،غبسُت جديدين ، -
  .02،2013ؾبلة أداء اؼبؤسسات اعبزائرية ،العدد  ،،تونس وادلغرببورصة السعودية ،عمان 

،ؾبلة االقتصاد  منوذج العوائد األعلى من ادلعدل :دراسة حتليلية يف قطاع التأمٌن  ،دمحم حسُت منهل كآخركف -
 .2015 ،25اػبليجي ،العدد 

ادلستوى الضعيف خالل الفرتة اختبار كفاءة سوق فلسطٌن لألوراق ادلالية عند  مركاف صبعة دركيش، -
 .2011،ؾبلة جامعة القدس اؼبفتوحة لألحباث كالدراسات ،العدد الثالث كالعشركف ، جواف  2008 -2006

ادلالية  اختبار منوذج السًن العشوائي حلركة أسعار األسهم يف اطار كفاءة األسواق زىَت غراية، دمحم نبيل ىٍت، -
العدد  ،،ؾبلة أحباث اقتصادية كاداريةيف البورصات العربية الناشئة :دراسة حالة بورصة ادلغرب والكويت 

 .2012اغبادم عشر، جواف 
 العدد، اجمللة العراقية للعلـو االقتصادية ،"أثر التنويع الدويل يف عائد وسلاطرة احملفظة الدولية نعمة الفرهبي، -

16،2008. 
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 ادلالحق
( : أسعار االغالق السنوية لعينة من الشركات ادلدرجة يف بورصة الدار البيضاء خالل الفرتة 01ادللحق )

2008 – 2016 . 

 
 .22/05/2017ك  19/05/2017اتريخ التصفح   investing.comابالعتماد على اؼبوقع االلكًتكينالطالبة من اعداد  :ادلصدر

 

 

 

 

 

200820092010201120122013201420152016

80,55110,01126,03115,44105,80101,68103,09107,40125,25لىسيىر كريسطال

16,0315,2417,4917,6318,6617,8418,4718,7019,27كارتي سعادة

323,75274,13520,70417,20228,82169,00210,23215,73272,80دسىاي

783,42538,16534,34392,93245,24223,33234,13220,96280,27مجمىعت م 2

298,24285,00270,06293,33232,54218,43293,51404,92555,49ستيام

594,33541,25651,58766,08765,16688,58719,83660,75677,16مغرب باي

746,83614,50638,33640,58550,75563,42567,08655,67770,42سلفين

1559,331432,001651,751657,001842,001624,081502,751221,83881,58اكذوم

342,42358,77519,08432,95439,08402,75361,22375,25358,00المغربيت لاليجار

343,53221,08259,95306,76250,70147,40153,74150,95142,50نكسانس المغرب

309,72265,14318,19378,07342,18318,22322,46349,97359,33التجاري وفا بنك

121,38129,16164,72202,20197,83191,23199,01222,56229,83البنك الشعبي المركسي

299,23242,23241,86218,55187,28189,05212,23219,97208,36البنك المغربي للتجارة الخارجيت

182,06146,16150,50146,45117,92100,22105,42118,55126,33اتصاالث المغرب

614,25628,50996,911224,91884,751121,92989,911075,75839,00سىطيما

2950,832879,662943,252633,252619,412233,662648,912591,582388,75أغما لهلى تازي

2497,331891,832504,003158,583328,162990,663437,253784,083565,41تأمين الىفاء

1450,251367,831401,581708,501613,751639,501737,162136,752250,50أفريقيا غاز

578,00748,161319,833108,163415,003832,833459,832760,162607,08الشركت المعذنيت امطير

179,22118,79109,7590,8467,6553,1353,5128,7335,92الذوحت

702,50720,50798,00905,66604,83743,16748,33808,251166,16برومىفارم

437,41599,75646,58547,95418,58225,65252,06202,33189,85دالتر لفيفي المغرب

25,1635,3943,9042,1639,0129,0531,1226,6621,99دلتا هىلذينغ
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 . 2016 - 2009( خالل الفرتة %)( :العوائد السنوية للشركات 02ادللحق )

 
 : من اعداد الطالبة. ادلصدر

 

 

 

 

 

 

20092010201120122013201420152016

0,040,010,040,17-0,08-0,08-0,370,15لىسيىر كريسطال

0,040,040,010,03-0,050,150,010,06-كارتي سعادة

0,260,240,030,26-0,45-0,20-0,150,90-دسىاي

0,060,27-0,090,05-0,38-0,26-0,01-0,31-مجمىعت م 2

0,060,340,380,37-0,21-0,050,09-0,04-ستيام

0,080,02-0,100,05-0,090,200,180,00-مغرب باي

0,140,020,010,160,18-0,180,040,00-سلفين

0,28-0,19-0,07-0,12-0,080,150,000,11-اكذوم

0,05-0,100,04-0,08-0,170,01-0,050,45المغربيت لاليجار

0,06-0,02-0,410,04-0,18-0,360,180,18-نكسانس المغرب

0,070,010,090,03-0,09-0,140,200,19-التجاري وفا بنك

0,030,040,120,03-0,02-0,060,280,23البنك الشعبي المركسي

0,05-0,140,010,120,04-0,10-0,190,00-البنك المغربي للتجارة الخارجيت

0,150,050,120,07-0,19-0,03-0,200,03-اتصاالث المغرب

0,22-0,120,09-0,280,27-0,020,590,23سىطيما

0,08-0,02-0,150,19-0,01-0,11-0,020,02-أغما لهلى تازي

0,06-0,100,150,10-0,240,320,260,05-تأمين الىفاء

0,060,020,060,230,05-0,060,020,22-أفريقيا غاز

0,06-0,20-0,10-0,290,761,350,100,12الشركت المعذنيت امطير

0,460,25-0,210,01-0,26-0,17-0,08-0,34-الذوحت

0,330,230,010,080,44-0,030,110,13برومىفارم

0,06-0,20-0,460,12-0,24-0,15-0,370,08دالتر لفيفي المغرب

0,18-0,14-0,260,07-0,07-0,04-0,410,24دلتا هىلذينغ
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2016 - 2009 الفرتة من السنوية األسهم عوائد وتباين متوسط( :03) ادللحق  
 التباين ادلتوسط الشركات

 0,02 0,07 لوسيور كريسطال
 0,00 0,02 كاريت سعادة

 0,18 0,05 دسواي
 0,05 0,10- 2رلموعة م 
 0,05 0,10 ستيام

 0,01 0,02 مغرب ابي
 0,02 0,01 سلفٌن
 0,02 0,06- اكدوم

 0,04 0,02 ادلغربية لالجيار
 0,05 0,08- نكسانس ادلغرب
 0,02 0,03 التجاري وفا بنك

 0,01 0,09 البنك الشعيب ادلركزي
 0,01 0,04- البنك ادلغريب للتجارة اخلارجية

 0,02 0,04- اتصاالت ادلغرب
 0,08 0,07 سوطيما

 0,01 0,02- أغما ذللو اتزي
 0,04 0,06 للتأمٌنالوفاء 

 0,01 0,06 أفريقيا غاز
 0,28 0,28 الشركة ادلعدنية امطًن

 0,05 0,16- الدوحة
 0,05 0,09 بروموفارم

 0,06 0,07- دالتر لفيفي ادلغرب
 0,05 0,003 دلتا ىولدينغ

 www.sa investing.com اؼبوقع البيضاء الدار لبورصة السنوية البياانت على ابالعتمادالطالبة  اعداد من:  ادلصدر
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 .التباين ادلشرتك  –( : مصفوفة التباين 04ادللحق )

 
 : من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات اإلكسيل . ادلصدر

دلتا هولدينغدالتر لفيفي املغرببروموفارمالدوحةالشركة املعدنية امطريأفريقيا غازأتمني الوفاءأغما هللو اتزيسوطيمااتصاالت املغربالبنك املغريب للتجارة اخلارجيةالبنك الشعيب املركزيالتجاري وفا بنكنكسانس املغرباملغربية لالجياراكدومسلفنيمغرب ابيستيامجمموعة م 2دسوايكاريت سعادةلوسيور كريسطال

0,010,000,010,030,02-0,01-0,01-0,010,000,000,000,000,000,00-0,020,000,020,000,000,000,000,000,01لوسيور كريسطال

0,000,000,020,000,000,000,000,000,010,010,000,000,000,000,000,000,010,000,010,000,000,000,00كاريت سعادة

0,020,020,160,050,030,020,020,010,050,050,030,030,020,030,050,010,030,000,020,040,030,040,03دسواي

0,01-0,040,030,030,00-0,020,000,010,010,000,010,020,000,000,000,00-0,000,000,050,040,030,000,02جمموعة م 2

0,01-0,040,010,020,01-0,010,010,000,01-0,010,020,010,000,010,02-0,02-0,000,000,030,030,050,000,02ستيام

0,000,000,020,000,000,010,000,010,010,020,010,010,000,000,010,000,020,000,040,010,000,000,01مغرب ابي

0,01-0,01-0,010,010,02-0,010,000,010,010,000,010,010,000,000,010,01-0,000,000,020,020,020,000,01سلفني

0,020,000,01-0,01-0,010,010,000,010,000,04-0,010,020,010,010,000,010,00-0,020,01-0,02-0,000,000,01اكدوم

0,010,010,000,010,030,010,010,010,000,000,030,000,010,000,010,000,000,010,02-0,010,010,050,00املغربية لالجيار

0,010,010,050,010,020,020,010,010,010,040,020,020,010,020,020,010,030,010,050,010,000,010,00-نكسانس املغرب

0,000,000,030,010,010,010,010,000,010,020,010,010,000,010,020,000,020,010,030,000,010,000,00التجاري وفا بنك

0,000,000,030,000,000,010,000,010,010,020,010,010,000,010,020,000,010,010,040,000,000,010,01البنك الشعيب املركزي

0,01-0,020,000,000,00-0,000,000,020,010,010,000,010,000,000,010,000,000,010,010,000,000,010,00البنك املغريب للتجارة اخلارجية

0,01-0,010,010,010,00-0,010,000,020,010,010,010,010,000,000,010,01-0,000,000,030,020,020,000,01اتصاالت املغرب

0,010,010,000,01-0,010,020,010,08-0,010,010,000,010,030,020,020,020,000,000,07-0,000,000,050,00سوطيما

0,010,010,01-0,010,00-0,010,010,010,00-0,000,000,010,000,010,000,000,000,000,010,000,000,000,00أغما هللو اتزي

0,010,010,030,000,000,020,010,010,010,030,020,010,010,010,020,010,030,010,040,000,000,000,00-أتمني الوفاء

0,01-0,01-0,010,000,000,000,010,000,010,000,000,010,010,010,000,010,010,000,010,010,010,000,01-أفريقيا غاز

0,010,040,010,240,000,000,010,03-0,010,08-0,02-0,010,040,010,050,030,04-0,040,04-0,04-0,010,010,02-الشركة املعدنية امطري

0,01-0,010,000,000,000,000,040,020,01-0,010,000,010,000,000,000,01-0,000,000,040,030,010,010,01الدوحة

0,01-0,010,000,010,000,020,040,00-0,020,000,000,010,000,000,010,01-0,010,000,030,030,020,000,02بروموفارم

0,010,010,010,000,060,05-0,010,000,010,010,000,010,000,000,000,010,00-0,030,000,040,000,010,00دالتر لفيفي املغرب

0,010,050,04-0,01-0,010,03-0,010,010,010,00-0,01-0,010,010,020,000,000,01-0,010,01-0,01-0,020,000,03دلتا هولدينغ
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 ( : مصفوفة معامالت االرتباط.05ادللحق )

 
 : من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات اإلكسيل . ادلصدر

دلتا هولدينغدالتر لفيفي املغرببروموفارمالدوحةالشركة املعدنية امطريأفريقيا غازأتمني الوفاءأغما هللو اتزيسوطيمااتصاالت املغربالبنك املغريب للتجارة اخلارجيةالبنك الشعيب املركزيالتجاري وفا بنكنكسانس املغرباملغربية لالجياراكدومسلفنيمغرب ابيستيامجمموعة م 2دسوايكاريت سعادةلوسيور كريسطال

0,140,060,270,790,69-0,38-0,49-0,050,050,09-0,32-0,250,10-0,24-0,230,40-0,14-0,19-0,110,360,160,07-1,00لوسيور كريسطال

0,170,110,17-0,030,200,33-0,060,730,200,580,710,700,600,530,240,400,280,410,75-0,111,000,710,25-كاريت سعادة

0,360,711,000,640,300,560,450,130,720,590,610,600,460,630,500,390,500,060,090,460,380,400,34دسواي

0,30-0,370,720,750,00-0,010,150,100,19-0,570,080,280,310,010,640,74-0,160,250,641,000,730,120,82جمموعة م 2

0,28-0,380,330,520,10-0,260,280,100,61-0,300,380,300,040,590,85-0,73-0,050,76-0,060,300,731,00-0,07ستيام

0,051,000,120,560,350,860,800,770,090,330,430,180,840,240,730,440,060,160,23-0,190,730,560,12-مغرب ابي

0,57-0,34-0,210,380,71-0,140,290,63-0,570,000,420,560,200,610,860,13-0,140,200,450,820,760,121,00-سلفني

0,660,090,43-0,21-0,290,54-0,360,390,230,54-0,21-0,571,000,510,280,220,41-0,730,56-0,57-0,230,580,13-اكدوم

0,100,320,50-0,05-0,270,12-0,300,350,000,511,000,250,310,520,000,120,570,190,32-0,400,710,720,08املغربية لالجيار

0,240,700,590,280,380,860,420,280,251,000,910,780,350,710,280,340,910,590,470,310,080,140,08-نكسانس املغرب

0,05-0,07-0,250,600,610,310,300,800,560,220,310,911,000,870,370,700,590,020,880,690,580,200,31-التجاري وفا بنك

0,030,140,290,40-0,100,530,600,010,040,770,200,410,520,780,871,000,040,440,710,040,730,490,73البنك الشعيب املركزي

0,32-0,21-0,340,230,25-0,210,000,350,370,041,000,690,190,460,420,38-0,320,240,460,640,590,090,61-البنك املغريب للتجارة اخلارجية

0,22-0,130,320,460,03-0,360,120,710,700,440,691,000,130,300,530,70-0,050,400,630,740,850,330,86-اتصاالت املغرب

0,030,24-0,190,24-0,220,450,220,58-0,260,430,130,390,570,280,590,710,190,131,00-0,01-0,050,280,50سوطيما

0,420,540,43-0,300,14-0,14-0,221,000,31-0,140,230,190,340,020,040,460,30-0,090,410,390,150,280,18أغما هللو اتزي

0,02-0,11-0,12-0,490,750,500,100,100,840,290,540,320,910,880,730,420,530,450,311,000,510,510,13-أتمني الوفاء

0,38-0,28-0,150,31-0,140,511,000,25-0,270,590,690,490,380,700,22-0,29-0,030,060,190,610,240,63-0,38-أفريقيا غاز

0,300,510,251,000,000,040,070,28-0,130,58-0,34-0,210,540,120,470,580,73-0,380,73-0,37-0,140,200,09-الشركة املعدنية امطري

0,14-0,150,001,000,530,12-0,190,140,13-0,030,230,32-0,050,310,20-0,21-0,060,330,460,720,330,440,38الدوحة

0,27-0,06-0,120,310,040,531,00-0,42-0,100,080,310,140,250,460,24-0,66-0,170,380,750,520,060,71-0,27بروموفارم

0,061,000,90-0,280,070,12-0,11-0,030,54-0,210,03-0,070,29-0,340,090,320,14-0,790,110,400,000,100,16دالتر لفيفي املغرب

0,270,901,00-0,14-0,380,28-0,02-0,220,240,43-0,32-0,050,40-0,570,430,500,08-0,280,23-0,30-0,690,170,34دلتا هولدينغ
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 (: أسعار االغالق السنوية لعينة من الشركات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر خالل الفرتة06ادللحق )
 (2008 – 2016 .) 

 األوراسي صيدال السنوات
2008 394,03 424,33 

2009 384,16 450 

2010 443,28 451,25 

2011 675,94 483,17 

2012 663,56 416,85 

2013 573,58 359,02 

2014 538,55 420,52 

2015 592,16 451,96 

2016 623,52 469,94 

 . 22/05/2017ك  19/05/2017اتريخ التصفح    www.sgbv.com.: من اعداد الطالبة ابالعتماد على اؼبوقع االلكًتكين ادلصدر

 . 2016 - 2009( خالل الفرتة %)( :العوائد السنوية للشركات 07ادللحق )
 األوراسي صيدال السنوات

2009 -0,025048854 0,06049537 

2010 0,153894211 0,00277778 

2011 0,524860134 0,07073684 

2012 -0,018315235 -0,1372602 

2013 -0,135601905 -0,138731 

2014 -0,061072562 0,17129965 

2015 0,099545075 0,07476458 

2016 0,05295866 0,03978228 
 : من اعداد الطالبة . ادلصدر

 2016 - 2009( : متوسط وتباين عوائد األسهم السنوية للفرتة 08ادللحق )
 األوراسي صيدال البيان

 0,02 0,07 ادلتوسط

 0,01 0,04 التباين
: من اعداد الطالبة  ابالعتماد على البياانت السنوية لبورصة اعبزائر. ادلصدر
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 التباين ادلشرتك بٌن عوائد أسهم –( :مصفوفة التباين 09ادللحق )
 األوراسي صيدال البيان 

 0,005727597 0,036407936 صيدال

 0,010085816 0,005727597 األوراسي
 ابالعتماد على البياانت السنوية لبورصة اعبزائر. : من اعداد الطالبة ادلصدر

 
 ( :مصفوفة معامالت االرتباط بٌن عوائد أسهم احملفظة10ادللحق )

 األوراسي صيدال البيان 

 0,29889519 1 صيدال

 1 0,29889519 األوراسي
 ابالعتماد على البياانت السنوية لبورصة اعبزائر. : من اعداد الطالبة ادلصدر
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 ( : السالسل الزمنية دلؤشرات بورصة اجلزائر وادلغرب11ادللحق )
Dzairindex Masi Moi 

1002 13809 Janvier 2008 
1014 14481 Février 2008 
1132 14684 Mars 2008 
1021 14387 Avril 2008 
1013 14516 Mai 2008 
1003 14191 Juin 2008 
1012 14134 Juillet 2008 
1016 13990 Aout 2008 
992 12487 Septembre 2008 
992 11977 Octobre 2008 

1007 11119 Novembre 2008 
1016 10984 Décembre 2008 
1011 10133 Janvier 2009 
1011 11209 Février 2009 
1011 10402 Mars 2009 
1011 10937 Avril 2009 
1011 11024 Mai 2009 
1012 11588 Juin 2009 
1019 10971 Juillet 2009 
1019 11048 Aout 2009 
1019 10765 Septembre 2009 
1033 10775 Octobre 2009 
1034 10208 Novembre 2009 
1019 10443 Décembre 2009 
1034 10928 Janvier 2010 
1042 11096 Février 2010 
1049 11418 Mars 2010 
1049 12286 Avril 2010 
1060 12068 Mai 2010 
1060 11773 Juin 2010 
1165 11782 Juillet 2010 
1151 11736 Aout 2010 
1151 11896 Septembre 2010 
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1151 12196 Octobre 2010 
1164 12224 Novembre 2010 
1205 12655 Décembre 2010 
1275 12589 Janvier 2011 
1293 12805 Février 2011 
1189 12173 Mars 2011 
1384 11551 Avril 2011 
1430 12196 Mai 2011 
1458 11510 Juin 2011 
1458 11202 Juillet 2011 
1457 11517 Aout 2010 
1457 11467 Septembre 2011 
1457 11352 Octobre 2011 
1442 10952 Novembre 2011 
1451 11027 Décembre 2011 
1444 11211 Janvier 2012 
1436 11398 Février 2012 
1427 10948 Mars 2012 
1409 10293 Avril 2012 
1373 10280 Mai 2012 
1373 10053 Juin 2012 
1361 9849 Juillet 2012 
1334 9944 Aout 2012 
1323 9471 Septembre 2012 
1305 9504 Octobre 2012 
1290 9733 Novembre 2012 
1290 9359 Décembre 2012 
1290 8996 Janvier 2013 
1290 8932 Février 2013 
1290 9040 Mars 2013 
1277 9145 Avril 2013 
1274 8906 Mai 2013 
1280 8792 Juin 2013 
1280 8577 Juillet 2013 
1256 8413 Aout 2013 
1258 8673 Septembre 2013 
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1225 9385 Octobre 2013 
1151 9262 Novembre 2013 
1099 9114 Décembre 2013 
1089 9121 Janvier 2014 
1106 9442 Février 2014 
1140 9519 Mars 2014 
1149 9471 Avril 2014 
1154 9494 Mai 2014 
1146 9226 Juin 2014 
1157 9331 Juillet 2014 
1199 9544 Aout 2014 
1212 10080 Septembre 2014 
1202 10352 Octobre 2014 
1188 9975 Novembre 2014 
1188 9620 Décembre 2014 
1202 10222 Janvier 2015 
1202 10460 Février 2015 
1189 10269 Mars 2015 
1185 9937 Avril 2015 
1340 9711 Mai 2015 
1214 9578 Juin 2015 
1243 9740 Juillet 2015 
1258 9345 Aout 2015 
1330 9114 Septembre 2015 
1351 9081 Octobre 2015 
1338 9093 Novembre 2015 
1449 8925 Décembre 2015 
1276 8898 Janvier 2016 
1251 8908 Février 2016 
1237 9327 Mars 2016 
1241 9975 Avril 2016 
1389 9757 Mai 2016 
1423 9505 Juin 2016 
1326 9882 Juillet 2016 
1328 9860 Aout 2016 
1309 10039 Septembre 2016 
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1290 10564 Octobre 2016 
1290 10672 Novembre 2016 
1292 11644 Décembre 2016 

Source : www.Casablanca-bourse.com  / www.sgbv.dz  

 اختبارات ديكي فولر ادلوسع لسالسل غًن مستقرة( : 12ادللحق )
 نتائج تقدير النموذج اخلامس

  
 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر

 
 النموذج السادس نتائج تقدير

 
 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر

 

  

Null Hypothesis: DZAIRINDEX has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.503509  0.8225

Test critical values: 1% level -4.047795

5% level -3.453179

10% level -3.152153

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(DZAIRINDEX)

Method: Least Squares

Date: 11/09/17   Time: 11:58

Sample (adjusted): 2008M04 2016M12

Included observations: 105 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DZAIRINDEX(-1) -0.057602 0.038312 -1.503509 0.1359

D(DZAIRINDEX(-1)) -0.172096 0.098257 -1.751487 0.0829

D(DZAIRINDEX(-2)) -0.048330 0.097050 -0.497987 0.6196

C 64.68632 41.83108 1.546370 0.1252

@TREND("2008M01") 0.132620 0.179640 0.738256 0.4621

R-squared 0.065380     Mean dependent var 1.523810

Adjusted R-squared 0.027995     S.D. dependent var 46.55024

S.E. of regression 45.89403     Akaike info criterion 10.53700

Sum squared resid 210626.2     Schwarz criterion 10.66337

Log likelihood -548.1922     Hannan-Quinn criter. 10.58821

F-statistic 1.748829     Durbin-Watson stat 1.864698

Prob(F-statistic) 0.145240

Null Hypothesis: DZAIRINDEX has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.700348  0.4282

Test critical values: 1% level -3.493129

5% level -2.888932

10% level -2.581453

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(DZAIRINDEX)

Method: Least Squares

Date: 11/09/17   Time: 12:11

Sample (adjusted): 2008M03 2016M12

Included observations: 106 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DZAIRINDEX(-1) -0.053761 0.031617 -1.700348 0.0921

D(DZAIRINDEX(-1)) -0.164030 0.096383 -1.701851 0.0918

C 68.17956 38.52484 1.769756 0.0797

R-squared 0.061249     Mean dependent var 2.622642

Adjusted R-squared 0.043021     S.D. dependent var 47.68936

S.E. of regression 46.65227     Akaike info criterion 10.55121

Sum squared resid 224172.8     Schwarz criterion 10.62659

Log likelihood -556.2143     Hannan-Quinn criter. 10.58177

F-statistic 3.360117     Durbin-Watson stat 1.965753

Prob(F-statistic) 0.038579

http://www.casablanca-bourse.com/
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 النموذج الرابع نتائج تقدير

 
 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر

 
 GARCH((1,1( : تقلبات عوائد مؤشر بورصة اجلزائر حسب منوذج 13) ادللحق

 
 .Eviews 9,5: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  ادلصدر

 
 
 
 
 
 
 

Null Hypothesis: DZAIRINDEX has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.355436  0.7857

Test critical values: 1% level -2.586753

5% level -1.943853

10% level -1.614749

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(DZAIRINDEX)

Method: Least Squares

Date: 11/09/17   Time: 12:35

Sample (adjusted): 2008M02 2016M12

Included observations: 107 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DZAIRINDEX(-1) 0.001341 0.003772 0.355436 0.7230

R-squared -0.002096     Mean dependent var 2.710280

Adjusted R-squared -0.002096     S.D. dependent var 47.47254

S.E. of regression 47.52226     Akaike info criterion 10.56958

Sum squared resid 239386.7     Schwarz criterion 10.59456

Log likelihood -564.4723     Hannan-Quinn criter. 10.57970

Durbin-Watson stat 2.371405
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 ( : القيم التنبؤية لعوائد مؤشر بورصة اجلزائر وبورصة ادلغرب.14) ادللحق
 

 الشهر
 ARMA (1,1)منوذج  GARCH (1,1)منوذج 

  %ادلغرب بورصة مؤشر لعوائد تنبؤية بياانت  %تنبؤية لعوائد مؤشر بورصة اجلزائر بياانت

 0.4183150- 0.9291152- 2017جانفي 
 0.39971401 1.6988849- 2017فيفًني 
 0.3819401- 0.9335422- 2017مارس 
 0.36495653 4.9183427- 2017أفريل 
 0.3487281- 1.3853677- 2017ماي 

 0.33322142 0.1483707- 2017جوان 
 0.3184042- 0.7429186- 2017جويلية 

 0.30424586 2.2270189- 2017أوت 
 0.2907170- 0.1340649- 2017سبتمرب 
 0.27778989 0.49546249 2017أكتوبر 
 0.2654375- 0.73402514 2017نوفمرب 

 0.25363443 0.4042437- 2017ديسمرب 
 0.2423561- 0.4320729- 2018جانفي 
 0.23157943 0.21160271 2018فيفًني 
 0.2212818- 0.88883907 2018مارس 
 0.21144224 0.68379669 2018أفريل 
 0.2020401- 6.8787829- 2018ماي 

 0.19305609 5.62814158 2018جوان 
 0.1844715- 1.2290218- 2018جويلية 

 0.17626873 0.03305310 2018أوت 
 0.1684306- 3.1219416- 2018سبتمرب 
 0.16094113 0.6834755- 2018أكتوبر 
 0.1537846- 0.99888147 2018نوفمرب 

 0.14694635 4.7125149- 2018ديسمرب 
 0.1404121- 6.89635826 2019جانفي 
 0.13416850 1.03294742 2019فيفًني 
 0.1282024- 0.54735343 2019مارس 
 0.12250176 0.19072405 2019أفريل 
 0.1170545- 7.2663629- 2019ماي 

 0.11184952 1.6497866- 2019جوان 
 .Eviews 9,5من اعداد الطالبة ابالعتماد على ـبرجات برانمج  : ادلصدر



 

 
 

 ملخص
هتدؼ ىذه الدراسة إذل إدارة ـباطر السوؽ اؼبالية ابالعتماد على اسًتاتيجية التنويع االستثمارم يف كل من بورصة اعبزائر 

مباذج تكوين احملفظة االستثمارية منها مبوذج ماركويز لتحديد احملفظة اؼبثلى، كمبوذج تسعَت األصوؿ اؼبالية كاؼبغرب، كذلك بتطبيق 
من أجل اختبار طبيعة العالقة بُت العائد كاؼبخاطرة يف البورصتُت. كمن أجل ربقيق أىداؼ الدراسة، كاختبار صحة فرضياهتا مت 

النظرم كالبياانت السنوية لعوائد الشركات اؼبدرجة يف البورصتُت ؿبل الدراسة للفًتة االعتماد على الدراسات السابقة كاالطار 
،كما مّت استخداـ األساليب االحصائية )االرتباط ،االكبدار اػبطي( ابإلضافة إذل أسلوب الربؾبة 2016ك  2008اؼبمتدة ما بُت 

أف احملفظة اؼبثلى اؼبشكلة يف بورصة اؼبغرب أقل ـباطرة من  إذل الًتبيعية لتحليل البياانت كاختبار الفرضيات. كقد خلصت الدراسة
احملفظة اؼبثلى اؼبشكلة يف بورصة اعبزائر كىذا راجع اذل ضعف معامالت االرتباط بُت عوائد أسهم بورصة اؼبغرب. كأّف العالقة بُت 

 العائد كاؼبخاطرة موجبة يف اذباىها يف البورصتُت.
 الكلمات ادلفتاحية 

إدارة اؼبخاطر، بورصة اعبزائر  العائد كاؼبخاطر، ،ماركويتز، احملفظة اؼبثلى، مبوذج تسعَت األصوؿ اؼبالية  االستثمارم، مبوذج  التنويع
  بورصة اؼبغرب.

Résumé 

Cette étude visait à gérer le risque  de marché  financier sur la base de la stratégie de 

diversification des investissements en  Algérie et au Maroc en appliquant  le modèle  de Markowitz 

pour déterminer le portefeuille optimal et  le modèle d'évaluation des actifs financiers afin de  mesurer 

et de comparer  le risque systémique dans les deux bourses . Afin d’atteindre les objectifs de l'étude, et 

de tester la validité des hypothèses, nous nous sommes appuyés sur les études précédentes, le cadre 

théorique et les données annuelles des rendements des sociétés cotées dans les deux bourses étudiées 

pour la période 2008-2016, Nous avons également utilisé des méthodes statistiques (corrélation, 

régression linéaire) ainsi que la méthode de programmation quadratique pour l'analyse de données et le 

test d'hypothèses. L'étude  a conclu que le portefeuille optimal  formé en bourse marocaine est moins 

risqué que le portefeuille optimal formé en bourse algérienne, en raison de la faible corrélation entre 

les rendements de la  bourse marocaine. Et que la relation entre le rendement et le risque est positive 

sur les deux marchés. 

Mots clés : 

Diversification des investissements, modèle de  Markowitz, portefeuille optimal, modèle d'évaluation 

des actifs financiers, rendement et risque, gestion des risques , Bourse d’Alger ,Bourse de Maroc. 

 

Abstract 

The aim of this study is to manage the financial market risk based on the investment 

diversification strategy in the Algerian and Moroccan stock exchanges, through applying the 

investment portfolio formation models, including the Markowitz  model to determine the optimal 

portfolio and the financial assets pricing model to test the nature of the relationship between return and 

risk on both stock exchanges. In order to achieve the objectives of the study and to test the validity of 

its hypotheses, we based on the previous studies,  the theoretical framework and the annual data of the 

returns of the listed companies in the two stock exchanges of the study during the period 2008-2016. 

As well as, statistical methods were used (correlation, linear regression), in addition to quadratic 

programming method for data analysis and hypothesis testing. The study concluded that the optimal 

portfolio formed in Moroccan stock exchange is less risky than the optimal portfolio formed in the 

Algerian stock exchange, due to the weak correlation between the returns of the shares of the 

Moroccan Stock Exchange, and the relationship between return and risk is positive in both markets. 

Key words : 

Investment  diversification, Markowitz  model, optimal portfolio, Financial asset  pricing  modelel, 

return and  risk, market  risk, Algeria Stock Exchange , Morocco Stock Exchange. 


