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 شكر وعرفان
 

 
ا العمل، أتقدـ باظبى عبارات الشكر والتقدير ذسباـ ىي وفقٍت إلذبعد اغبمد والشكر للموذل عز وجل ال

ا العمل ذشرافهما على ىإالدكتور علي بن ضب على و  : عبد اللطيف مصيطفىالدكتور ذستاي الفاضل األذستاأل
 اد طيلة فًتة البحث.رشإوما تقدما بو من نصائح وتوجيو و 

تقدـ بالشكر اعبزيل للسادة أعضاء اللجنة اؼبناقشة على ماسوؼ يقدمونو من أيفوتٍت أف  كما ال
 العامل . ىذاتوجيهات وتصويبات بعد قبوؽبم مناقشة 

ا العمل من قريب و من بعيد داعيا ؽبم اؼبوذل عز ذتقدـ جبزيل الشكر لكل من ساىم يف اقباز ىأكما 
 .يق والنجاحوجل بالتوف
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 الملخص
ي تسعَت االصوؿ مبوذجلقياس العائد واؼبخاطرة باالعتماد على  مبوذجح دؼ ىذه الدراسة إذل اقًتا هت
خبلؿ  على مستوى القطاعات ببورصيت اؼبغرب والكويت APTالتسعَت باؼبراجحة مبوذجو  CAPMالرأظبالية 

 مبوذجي تسعَت االصوؿ الرأظبالية و مبوذجسبت اؼبقارنة بُت  ،شهريةالللبيانات  2017اذل  2012الفًتة اؼبمتدة من 
التسعَت باؼبراجحة. ؼبعاعبة اشكالية اؼبوضوع واختبار الفرضيات مت االعتماد على ربليل االرتباط واالحصاءات 

 .GARCH(1.1)مبوذجالوصفية، ومبادج  االكبدار اؼبتعدد، 
وذلك على األصوؿ الرأظبالية تسعَت  مبوذجمن  التسعَت باؼبراجحة أفضل مبوذج وقد توصلت الدراسة اذل أف

: ربليل البواقي، وىذا باستخداـ معيار الكويتقطاعات اؼبدروسة لورصيت اؼبغرب و مستوى أغلب 
 ونسبة تغَت يف عائد اؼبطلوب اذل العائد الفعلي. R2اؼبعامل التحديد ،Davidson and Mackinnonمعيار

ج التسعَت ذ ، مبو CAPMصوؿ الرأظبالية ج تسعَت األذ : عائد وـباطرة، معامل بيتا، مبو  اؼبفتاحية الكلمات
 .، بورصيت اؼبغرب والكويت، قطاعات اقتصاديةAPTباؼبراجحة

 
Abstract 

The aim of work is to propose a model for measuring  the return and risk 

using the capital asset pricing model (CAPM) and Arpitage asset pricing (APT) 

at the sector level in Stocks Exchanges of Morocco and Kuwait, where the 

comparison between capital asset pricing model and arbitrage pricing model; 

The study included two Arab stock exchanges: Morocco and Kuwait during the 

period from June 2012 to May 2017 for monthly data. 

 To address the problem of the subject and test the hypotheses were based 

on correlation analysis, descriptive statistics, and multiple regression models,  

Models GARCH (1.1). 

The arpitrage asset pricing model is the best model of the capital pricing 

model at the level of most of the studied sectors of the Arabic stok exchange  

Morocco and Kuwait , This is done using the comparative criteria: Residual 

Analysis, Davidson and Mackinnon Standard, the R2  squar parameter, and the 

rate of change in the return to fitted on the return actuel. 

Key words: 

 Return and Risk, Beta Conffecient,  Capital Asset Pricing(CAPM),  Arpitrage 

Asset Pricing Model(APT), Economic Sectors, Stocks Exchanges Morocco and 

Kuwait. 
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Index sm6 عائد قطاع التوزيع بورصة اؼبغرب 
Index sm7 عائد قطاع ذبهيزات الكًتونية بورصة اؼبغرب 
Index sm8 عائد قطاع  العقار بورصة اؼبغرب 
Index sm9 عائد قطاع الصناعة الصيدالنية بورصة اؼبغرب 

Index sm10 ائد قطاع اؽبندسة االكًتونية بورصة اؼبغربع 
Index sm11 عائد قطاع الفندقة بورصة اؼبغرب 
Index sm12 عائد قطاع مواد الكراء بورصة اؼبغرب 
Index sm13 عائد قطاع اؼبناجم بورصة اؼبغرب 
Index sm14 عائد قطاع مواد البناء بورصة اؼبغرب 
Index sm15  بورصة اؼبغربعائد قطاع النفط والغاز 
Index sm16 عائد قطاع خدمات مستهلكُت بورصة اؼبغرب 
Index sm17 عائد قطاع شركات التمويل بورصة اؼبغرب 
Index sm18 عائد قطاع شركات اؼبسانبة بورصة اؼبغرب 
Index sm19 عائد قطاع اغبراجة والورؽ  بورصة اؼبغرب 
Index sm20  بعائد قطاع االتصاالت بورصة اؼبغر 
Index sm21 عائد قطاع النقل بورصة اؼبغرب 

In  معدؿ سعر الفائدة 



 

XII 

 

If معدؿ التضخم 
Ex  معدؿ سعر الصرؼ 

M2   الواسعمعدؿ عرض النقود 
Index sk1 عائد قطاع التأمُت بورصة الكويت 
Index sk2 عائد قطاع البنك بورصة الكويت 
Index sk3 عائد قطاع العقار بورصة الكويت 
Index sk4 عائد قطاع مواد أساسية بورصة الكويت 
Index sk5 عائد قطاع النفط والغاز بورصة الكويت 
Index sk6 عائد قطاع الرعاية الصحية بورصة الكويت 
Index sk7 خدمات مستهلكُت بورصة الكويت عائد قطاع 
Index sk8 عائد قطاع خدمات مالية بورصة الكويت 
Index sk9  كات التمويل بورصة الكويتعائد قطاع شر 

Index sk10 عائد قطاع االتصاالت بورصة الكويت 
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يسعى أي مستثمر إذل اختيار وسيلة االستثمار األقبع) احملفظة استثمارية(، اليت ربقق لو أكرب عائد فبكن 
بد من اللجوء إذل ربقيق التوازف بُت األخَتة ال ىذهنسبة من اؼبخاطرة، وعند اغبديث عن  أقلويف الوقت نفسو 

 العائد واؼبخاطرة الذي يتضمن تعظيم اؼبنفعة وتقليل اؼبخاطرة.

يتوجو اؼبستثمر إلهباد  ذلكيعد العائد عنصرا أساسيا يف قرار االستثمار يف اؼبوجودات اؼبالية ولتحقيق 
لى أف اؼبخاطرة ما ىي إال احتماؿ عدـ ربقيق التوازف بُت العائد واؼبخاطرة، ولقد أصبعت أغلب النظريات اؼبالية ع

العائد اؼبتوقع، أو عند الرجوع إذل البيانات التارىبية الفعلية للعائد فاف اؼبخاطرة ىي عبارة عن تقلبات العائد، وعند 
اغبصوؿ الرغبة يف االستثمار فانو يتوجب عليو إهباد موازنة للمنفعة اليت يتلقاىا وسعر شرائو للورقة اؼبالية هبدؼ 

دفع باؼبستثمر إذل البحث عن طريقة لتقدير العائد واؼبخاطرة بطرؽ  ىذاعلى أكرب قدر فبكن من اؼبنفعة وليتم 
 وأساليب علمية وبدد فيها معدؿ العائد اؼبطلوب الناجم عن اؼبوازنة بُت العائد اؼبطلوب واؼبخاطرة اؼبتوقعة.

واضيع اؼبالية اليت أثارت الكثَت من اعبدؿ كواها عامل مهم يعترب موضوع العبلقة بُت العائد واؼبخاطرة من اؼب
 Portfolio)يف قرار قبوؿ إي مشروع أو رفضو، حيث يرجع ظهورىا أوؿ مرة مع ظهور نظرية احملفظة اؼبالية 

Theory) ؽباري ماركويتز  (Harry Markowitz)  وفق عبلقة رياضية  تضمت وصف  1952يف عاـ
اعتمادا على افًتاضات نظرية  (William Sharpe)اطرة، ومنها حاوؿ وليم شارب العبلقة بُت عائد واؼبخ
حيث اتضحت جليا يف ظهور ما يعرؼ بنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية  العبلقة، ىذهاحملفظة إهباد توازف يف 

(Capital Asset Pricing Model)  أو اختصارا ،(CAPM)و ، وبالتارل ظهور ما يسمى بنماذج تسعَت أ
 تقييم األصوؿ الرأظبالية.

إف مبو عمليات التمويل باألسهم يف ظل التحوؿ كبو اقتصاديات رأس اؼباؿ من جهة، وعدـ وضوح تكلفة 
التمويل باألسهم مقارنة بتكلفة االستدانة من جهة أخرى، دفع بالبحث عن أساليب لتقدير وقياس العائد 

ل الدين حاولو وضع مبوذج ربث صبلة من الفرضيات من األوائ 1964واؼبخاطرة فكاف ولياـ شارب سنة 
 باستخداـ الثنائية عائد/ـباطرة مع استعماؿ العوائد التارىبية الفعلية من أجل التوقع مستقببل .

انتقادات عديدة سواء من حيث االفًتاضات اؼبثالية أو من حيث الفشل يف  CAPMواجو مبوذج 
يد من اإلضافات والتعديبلت للنموذج األصلي من خبلؿ إسقاط بعض االختبارات التطبيقية، ومن مث ظهرت العد
 االفًتاضات اؼبتعلقة بالنموذج األساسي.
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مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية إذل مبوذج بديل أفضل منو، فقاـ ستيفن روس  او دل يتوصل منتقد
(Stephen Ross)  يدة تدعى نظرية تسعَت بوضع أسس لنظرية جد ذلكدبحاولة لتطوير نظرية موجودة فعبل، و

، ويشار إليها اختصارا ب 1976واليت طرحها فعليا يف عاـ   (Arbitrage Pricing Theory) باؼبراجحة
(APT) النظرية على أف تقلبات العائد اؼبتوقع يعود اذل التقلبات اغباصلة يف عدة عوامل إضافة إذل  ىذه، وتعتمد

 تؤثر يف العائد مثل عوامل االقتصاد الكلي. عائد السوؽ اؼبارل، دبعٌت وجود عوامل أخرى

تسعَت باؼبراجحة إلثبات صحتها من الاستمرت الدراسات واالختبارات لنموذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية و 
عدمها، وجزء من االختبارات ركز على عامل واحد كما ىو يف مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية واعبزء األخر على 

 مل االقتصاد الكلي من اجل اختبار النظرية.عدة عوامل منها عوا

، بسبب منطقية افًتاضاهتا (CAPM)يبكن اعتباره كبديل عن مبوذج  (APT)أعترب الباحثوف أف مبوذج 
 وأخذىا بعُت االعتبار أكثر من عامل واحد لتحديد العائد اؼبتوقع.

اؼبقارنة بُت مبوذجي تسعَت الدراسة  الختيار مبوذج للعائد واؼبخاطرة يعتمد على  ىذهلذلك جاءت 
ربث اإلشكالية  ذلكاألصوؿ الرأظبالية ومبوذج تسعَت باؼبراجحة على مستوى ؿبافظ القطاعات االقتصادية، و 

 الرئيسة التالية:

I .: إشكالية الدراسة 

، أىم النظريتُت اؼبتطرؽ لتسعَت األصوؿ الرأظبالية يف (APT) إذل جانب مبوذج (CAPM)عترب مبوذج ي
بات البحث عن مبذجة للعائد واؼبخاطرة أمرا بالغ األنبية، وىو ما حاولنا  ذلكخ الفكر اؼبارل علميا وعمليا، لتاري

 معاعبتو يف اإلشكالية الرئيسة للبحث واؼبتمثلة يف:

تقدير العائد والمخاطرة في بورصتي المغرب في  (APT)و (CAPM)فعالية نموذجي  ىما مد
 ؟ 2017-2102في ظل تقلبات العائد خالل الفترة  والكويت على مستوى القطاعات

 اإلشكالية الرئيسية ستة إشكاليات فرعية وىي: ىذهتندرج ربث 
 ىل تتأثر عوائد ؿبافظ القطاعات لبورصيت اؼبغرب والكويت ألكثر من عامل أو مصدر للخطر؟ .1



 مقدمة
 

 ج

 

م القطاعات يف بورصيت ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت العائد االظبي واؼبخاطر النظامية ألسه .2
 اؼبغرب والكويت؟

ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت عوائد ؿبافظ القطاعات وبيتا للعوامل اؼبتغَتات االقتصادية يف  .3
 بورصيت اؼبغرب والكويت؟

تسعَت باؼبراجحة على الو يف سلسلة بواقي مبوذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية  ARCHثر أىل يوجد  .4
 طاعات لبورصيت اؼبغرب والكويت؟مستوى ؿبافظ الق

 ىل يوجد معايَت ؼبقارنة مبوذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية والتسعَت باؼبراجحةا؟ .5
ما مدي إمكانية اؼبفاضلة بُت مبوذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية وتسعَت باؼبراجحة باستخداـ معايَت  .6

 اؼبقارنة ؟
II: فرضيات الدراسة . 

 البحث مت االعتماد على ست فرضيات أساسية وىي: ىذايف اإلشكاليات  ىذهلئلجابة على 
 تتأثر عوائد ؿبافظ القطاعات لبورصيت اؼبغرب والكويت ال كثر من عامل أو مصدر للخطر؛ .1
توجد عبلقة خطية ذات داللة إحصائية بُت العائد االظبي واؼبخاطر النظامية ألسهم القطاعات يف  .2

 بورصيت اؼبغرب والكويت؛
ة ذات داللة إحصائية بُت عوائد ؿبافظ القطاعات واؼبعامبلت اؼبتغَتات االقتصادية يف توجد عبلقة خطي .3

 بورصيت اؼبغرب والكويت؛
تسعَت باؼبراجحة على الو يف سلسلة بواقي مبوذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية  ARCHال يوجد اثر    .4

 مستوى ؿبافظ القطاعات لبورصيت اؼبغرب والكويت؛
 مبوذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية والتسعَت باؼبراجحة؛يوجد معايَت ؼبقارنة  .5
 ال يبكن اؼبفاضلة بُت مبوذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية وتسعَت باؼبراجحة باستخداـ معاير اؼبقارنة؛  .6

III : مبررات اختيار الموضوع . 
 اؼبوضوع بناء على صبلة من االعتبارات نوجز منها: ىذامت اختيار 

 اكادمي حوؿ موضوع العوامل اؼبتحكمة يف سلوؾ اسعار االسهم الرغبة يف اقباز حبث -
 ؛سهمسعار األأاختبار مدى قدرة قدرة العوامل  االقتصادية يف تفسَت سلوؾ  -
 اؼبيوؿ والرغبة للبحث يف موضوع االقتصاد القياسي اؼبارل واألسواؽ اؼبالية. -
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IIأىمية الدراسة . : 
 ة اعتبارات موضوعية منها:لعد ذلكاؼبوضوع أنبية كبَتة، و  ىذايكتسي 

ارتباط اؼبوضوع باؽبدؼ اغبديث اإلدارة اؼبالية، واؼبمثل يف توليد القيمة واليت تعترب منظور اسًتاتيجي  -
 حديث؛

ترتبط بإشكالية مبذجة العائد واؼبخاطرة الختيار احملفظة اؼبثلى واليت مازالت ؿبل حبث يف األدب  -
 اؼبارل؛

من  رواؼبمثل يف معرفة سلوؾ أسهم شركات القطاعات بالنسبة للمستثمأبعاد اؼبوضوع؛ البعد اعبزئي  -
 جهة، والبعد الكلي معرفة أداء البورصة وقدرهتا على سبويل االقتصاد من جهة أخرى؛

 تطبيق بعض النماذج القياسية يف النمدجة اؼبالية. -
I .الدراسة فىذاأ : 

 ىا يف النقاط التالية :واليت يبكن حصر  ؼىذااألالدراسة إذل صبلة من  ىذهتسعى 
 اقًتاح مبوذج قياسي لتقدير العائد واؼبخاطرة على مستوى كل قطاعات البورصات عينة الدراسة؛ -1
مساعدة اؼبستثمر على ازباذ القرارات االستثمارية من خبلؿ تقدًن  مؤشرات أكثر كفاءة لتسعَت -2

 األصوؿ الرأظبالية ومن مت تقييم الشركات؛
ن اؼباليُت واؼبتخصصُت دبعايَت تؤخذ بعُت االعتبار يف اختيار النموذج اؼبناسب تزويد اؼبسَتي-3

 لتسعَت األصوؿ الرأظبالية؛
 إبراز أثر اؼبخاطرة على عوائد األسهم يف ظل العوؼبة اؼبالية وانتقاؿ عدوى البورصات. -4

II:حدود الدراسة . 
: كما 2017إذل شهر ماي  2012واف تتمثل حدود الدراسة الزمنية يف الفًتة اؼبمتدة من شهر ج

 بػ: لفًتة بورصيت الدراسة : وسبيزت ىذه ااستخدمنا البيانات الشهرية لقياس العائد واؼبخاطرة يف
 ؛2014عدـ استقرار أسعار النفط واليت شهدت ااهيار كبَت يف اهاية شهر جواف  -
 ظهور األزمة الدبلوماسية خاصة يف منطقة الدوؿ العربية.اغبروب و  -

ا اغبدود اؼبكانية فتمثلت يف بورصتُت عربيتُت مت اختيارىا على أساس األنبية النسبية وتوفر أم
 البيانات القطاعية بكل أنواعها وىي:

 بورصة  القيم اؼبنقولة الدار البيضاء) اؼبغرب(؛-1
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 ؤلوراؽ اؼبالية )الكويت(.لبورصة الكويت  -2
IIIوأدواتها  .منهج الدراسة: 

الدراسة، بعد اغبصوؿ على البيانات من قواعد متعددة، واليت  ىذهالوصفي التحليلي يف  مت انتهاج اؼبنهج
اؼبعطيات  ىذهاشتملت مواقع الكًتونية ألسواؽ األوراؽ اؼبالية، وقاعدة البيانات العاؼبية داتا سًتًن.حيث مث معاعبة 

ار اؼبعنوية اإلحصائية اعتمدنا لتقدير معلمات النماذج، الختب EViews9باالعتماد على برنامج اإلحصائي 
على قانوف التوزيع الطبيعي، وتوزيع كاي تربيع، كما مت اللجوء إذل ربليل السبلسل الزمنية، ودراسة استقرارية 

 لدراسة االرتباط الذايت وذبانس التباين. ARCHكما مت اختبار   ADFباالعتماد على ديكي فلر اؼبطور
IIIIأدبيات الدراسة. 

األخَت بعدة  ىذاعائد واؼبخاطرة اىتماـ العديد من الباحثُت، حيث حاولوا دراسة وقياس لقي موضوع ال
ا النموذج ومنهم من حاوؿ تطوير ذمباذج ـبتلفة انطبلقا من مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية، فمنهم من اكتفى هب

 ىذاوجهود بعض الباحثُت يف  النموذج بإضافة متغَتات أخرى أو االعتماد على مباذج أخرى.وإلبراز نتائج ىذا
 اؼبوضوع نورد أىم الدراسات السابقة؛

1964.دراسة شارب 1
الدراسة مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية حيث أعطت مبوذج  لعامل واحد  ىذهاقًتحت  1

قة خطية مع وفق معادلة بسيطة مكونة من العائد اؼبتوقع ومعامل بيتا، واف العوائد اؼبتوقعة األصوؿ الرأظبالية ؽبا عبل
األصوؿ، وعدـ وجود متغَتات أخرى قد تفسر ارتباط عوائد األصوؿ مع عائد  ىذهعامل بيتا لكل أصل من 

السوؽ، واف معامل بيتا لو إشارة موجبة دبعٌت أف العائد اؼبتوقع للسوؽ تتجاوز العائد اؼبتوقع ألصوؿ اليت ال ترتبط 
 ئد واؼبخاطرة النظامية )ـبطر السوؽ(.بعائد السوؽ، إي أف ىناؾ عبلقة خطية بُت العا

الدراسة على قياـ نظرية تسعَت باؼبراحجة لتسعَت األصوؿ  ىذهعملت  : (Ross , 1976) 2. دراسة روس 2
حالة اؼبراجحة، حيث قامت باقًتاح النموذج  الرأظبالية على مناقشة رياضية لنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية يف

الدراسة انو يوجد عبلقة  ىذه، حيث خلص من CAPMتباين اؼبتوسط اؼبستخدـ يف الرياضي للمراحجة كبديل ل
خطية تربط بُت العائد واؼبخاطرة وتتضمن عدة متغَتات بغض النظر عن ؿبفظة السوؽ الكفؤة، وأخرج مبوذج 

 لقياس العائد واؼبخاطرة حيت تصبح العبلقة العائد اؼبتوقع حساسية  لعدة عوامل أو مصادر للخطر .
                                                 

1
 Sharep, W.F.*Capital Asset Pricing a theory of market equilibruim under conditions of risk , J.Finance vol 19, 

1964,  pp425-42. 
2
 Ross.Stephen A.The Arbitrage Pricing of Capital Assets Pricing. Journal of Economic Theory. Vol. 13. Issue. 

3.1976 .pp341.360. 
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  Nai.Fu Chen 1983.دراسة3
الدراسة إذل تقدير معادل نظرية التسعَت باؼبراجحة اؼبقدمة من  ىذه، سعت 1

بُت رف الباحثاف ، قا1978-1963طرؼ روس، باستخداـ بيانات يومية يف بورصة نيويوؾ للفًتة اؼبمتدة مابُت 
باحثاف إذل أف أداء مبوذج  التسعَت باؼبراجحة مبوذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية ونظرية التسعَت باؼبراجحة، توصل ال

رغم أف عاملي حجم الشركة  والتباين اػباص ليس ؽبما قدرة تفسَتية  ةأفضل من مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالي
مثل  APTمبوذج و  CAPMإضافية على العوائد اؼبتوقعة اؼبقدرة،أدرج الباحث بعض اؼبعايَت للمقارنة بُت مبوذج 

اكبدار البواقي  وطريقة Mackinnon و  Davidsonالتحديد إي القدرة التفسَتية، ومعادلة معيار معامل 
 .مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية على معامبلت مبوذج تسعَت باؼبراجحة

مع إدخاؿ  CAPMعلى استخداـ مبوذج  FAMA and FRENCH.1993 2فاما وفرانش  كزت دراسةر .4
رظبلة البورصية والقيمة الدفًتية السوقية للسهم، حيث قامت الدراسة على عينة بعض اؼبتغَتات واؼبعرب عنها بال

قيمة و  ، خلصت النتائج إذل أف حجم الشركة1990-1963شركات اؼبدرجة يف بورصة نيويورؾ خبلؿ فًتة 
ف اؼبخاطر السوقية لقيمة الدفًتية من أىم اؼبتغَتات األكثر تفسَتا لعوائد األسهم يف البورصة ؿبل الدراسة، وأ

النظامية اؼبعرب عنها باؼبعامل بيتا ليست ذات داللة إحصائية يف تفسَت عوائد األسهم وأف أسهم القيمة ربقق 
 يبكن لنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية بتفسَتىا. النتيجة ال ىذاعوائد أعلى من أسهم النمو، و 

اؼبتوقع واؼبخطر بسوؽ  العبلقة بُت العائد HANSSON and HORDAHL1998 3.فحصت دراسة 5
األسهم السويدي باستخداـ مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية الشرطي، اخترب الباحثاف عوائد احملافظ على مستوى 

 القطاعات، حيث بينت االختبارات أف عبلوة اؼبخاطر موجبة وذات داللة إحصائية لكل ؿبافظ اؼبشكلة.

على  CAPM لنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية بُت خاصيتُت SCHEICHER ,2000 4.قارنت دراسة 6
كعامل دورل ومعدؿ   SP500مستوى عينة  اثنا عشر سهما ببورصة فرنكفورت األؼبانية ومؤشر ؿبفظة السوؽ 

خارل من اؼبخاطر، حيث خلصت الدراسة باختبار صبلحية  ةاإلقراض بُت البنوؾ لثبلث أشهر كمعدؿ مرد ودي
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عبلوة اؼبخاطرة تابعة للزمن ومتغَتة فبا هبعلها ربتاج ألكثر من عامل وجملموعة من مبوذج العامل الواحد حبث أف 
 اؼبعلومات توقع بالعائد.

ثبلث إشكاليات رئيسية ىي: مدى تغَت قيمة  FAMMA and FRENCH ,2006 1.عاعبت دراسة 7
على تفسَت قيمة العبلوة؟ قادر  CAPMعبلوة اؼبخاطرة تبعا غبجم الشركة؟ ىل مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية 

ىل قيمة بيتا اؼبقدر وفق مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية يعوض متوسط العوائد؟،رأى الباحثاف أف اؼبشكل العاـ 
ىو آف تغَت بيتا غَت مرتبط حبجم الشركة وخاصية مبو السهم فبا هبعلو فاشبل خبلؿ الفًتة  CAPM لنموذج

فائض العوائد الشهرية ألسهم بعد طرح معدؿ  ذلكستخدمُت يف ، م2004-1926الدراسة اؼبمتدة مابُت 
اؼبردودية اػبارل من اؼبخاطر، وخلص البحث أف النموذج اؼبقًتح يبكن أف يفسر عبلوة القيمة خبلؿ الفًتة 

 .2004-1963لكن ال يفسرىا خبلؿ الفًتة  1926-1963

وذج التسعَت باؼبراجحة كبديل عن مبوذج الدراسة فكرة اقًتاح مب ىذه، ناقشت Dhankar, 2006  2.دراسة 8
شركة مدرجة يف سوؽ اؽبند خبلؿ الفًتة اؼبمتدة  150على مستوى العوائد الشهرية ؿ  تسعَت األصوؿ الرأظبالية

، حيث حاولت الدراسة اقًتاح مبوذج متعدد العوامل الذي كاف أفضل  من حيث القدرة 2002-1991مابُت 
مبوذج دو عامل واحد، حيث خلصت الدراسة إذل وجود طبسة عوامل مسعرة لنموذج  التفسَتية للعائد اؼبتوقع من

APT بدال من معامل بيتا يف ،CAPM واف القدرة التفسَتية لنموذج ،APT جذ كانت اكرب منها يف مبو 
CAPM. 

Therion, Aggelidis and Maditinos,2006.دراسة 9
 CAPMالدراسة نظرييت  ىذهاختربت  ،3

شركة  217 عوائد األسهم يف سوؽ أثينا ألوراؽ اؼبالية، باستخداـ بيانات العوائد الشهرية ؿ يف تفسَت APTو
وقبوؿ  CAPM، توصل الباحثُت إذل رفض النمدجة وفق مبوذج 2001-1987مقسمة إذل ؿبافظ لفًتة مابُت 

 النموذج. ىذابعد توصلهم لتسعَت عاملُت يف   APTالنمدجة وفق مبوذج 
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الدراسة البيانات الشهرية لبورصة لندف  خبلؿ  ىذهاستخدمت  ،Gunsel and Cukur 2007 1 .دراسة10
لتحقيق من مدي إمكانية مبذجة العائد واؼبخاطرة وفق نظرية تسعَت  ذلك، و 1993-1980الفًتة اؼبمتدة مابُت 

بل تشُت وروؿ روس اؼبشتقة من ق لباؼبراجحة، اختار الباحثاف سبعة متغَتات اقتصادية طبس منها مشاهبة للعوام
نبا حجم  وىي: ىيكل سعر الفائدة، سعر الصرؼ، عرض النقود و التضخم، وأضافوا متغَتين ؿبددين يف القطاع

أشارت النتائج إذل أف اؼبتغَتات االقتصادية الكلية كاف ؽبا تأثَت كبَت على بورصة لندف، ومع  التداوؿ ورأس اؼباؿ،
 بشكل اهبايب، لكن القطاع األخر سيكوف تأثَته بشكل سليب. قد يؤثر كل عامل على القطاع واحد ذلك

العبلقة بُت الدراسة على التحقق من  ىذهباؼبثل قامت  Ratnewary 2010  Rasiah and 2.دراسة11
-1979متغَتات اقتصادية كلية للبيانات الشهرية خبلؿ الفًتة اؼبمتدة مابُت  أربعو  مؤشر أسهم األمريكية

سعر الصرؼ الُت لتضخم، سعر الفائدة و ات االقتصادية يف معدؿ السندات اغبكومية، ا، شبلت اؼبتغَت 1999
الياباين مقابل الدوالر األمريكي، الحظ الباحثاف أف أسعار األسهم ترتبط بشكل سليب دبعدؿ الفائدة طويل 

 لقصَت.األجل، وتربطها عبلقة سلبية بعرض النقود والتضخم وسعر الصرؼ وسعر الفائدة على اؼبدى ا
2011.دراسة فرج، 12

 APTو CAPMالدراسة مبذجة العائد واؼبخاطرة دبقارنة بُت مبوذجي    ىذهحاولت  3
 ،2007-2001يف سوؽ األوراؽ اؼبالية اؼبصري باستخداـ بيانات شهرية لتسع قطاعات للفًتة اؼبمتدة مابُت

عرض النقود وسعر الفائدة ومؤشر استخدمت الباحثة سبعة متغَتات اقتصادية وىي: التضخم وسعر الصرؼ و 
 APTالبورصة اؼبصرية و الناتج اإلصبارل احمللي، توصلت الباحثة إذل إمكانية مبذجة العائد واؼبخاطرة وفق مبوذج 

داللة إحصائية وىم سعر الصرؼ وعرض النقود وأسعار الفائدة للودائع، كما  لوجود أربعة عوامل ؽبا ذلكو 
 .CAPMاستنتجت عدـ صبلحية مبوذج 

 CHANYOU Sun and DAOWEI Zhang 2011.دراسة 13
الدراسة إذل اؼبقارنة  ىذهتطرقت ، 4

 1997-1986تسعَت باؼبراجحة، استعملت بيانات سنوية للفًتة مابُت وذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية والبُت مب
 ذهلتقييم أداء اؼبارل ؽب ذلكسة، و ألسهم  شباف عشر شركات العاؼبية تعمل يف اؼبركبات الغابات يف بورصة عينة الدرا
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 ذلكالشركات، خلصت الدراسة إذل أف مبوذج تسعَت باؼبراحجة كاف أفضل من مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية و 
  CAPMو مبوذج APT، حيث كاف معامل ألفا بُت مبوذج  Davidson.Mackinnonوفق معيار معادلة 

كاف   0.88الذي قدر ب   CAPMأفضل من مبوذج APTذج يشَت إذل أف مبو  ىذاالذي اقًتب من الواحد و 
والدي يقيس نسبة االكبرافات األخطاء لنموذج على ؾبموع   Theilيف اؼبائة معنوية، أما معيار معامل 5معنوي 

 . APTنسبة لبلختيار النموذج األفضل، وكانت النتائج باختيار مبوذج   أقلمربعات الكلية والدي ىبتار 
 Sabetfar and al,2011.دراسة 14

الدراسة باختبار مبوذج التسعَت باؼبراجحة يف سوؽ طهراف  ىذه، قامت 1
سهم لشركات اؼبدرجة يف البورصة ، استخدـ الباحث يف  160ؿ  2008-1991خبلؿ الفًتة اؼبمتدة مابُت 

ود، سعر الصرؼ، مبذجة العائد واؼبخاطرة  عدة متغَتات: مؤشر أسعار اؼبستهلكُت، اؼبيزاف التجاري، عرض النق
احتياطي البنك اؼبركزي، حجم التداوؿ ألسهم، مؤشر بورصة طهراف، سعر النفط العاؼبي، الناتج احمللي اإلصبارل، 

 .ذلكالدراسة لوجود بعض العوامل مفسرة لعوائد األسهم فقط واألخرى دل تتمكن من  ىذهخلصت 
شركة مدرجة يف بورصة اؽبند ،  285 ى، طبقت ىد الدراسة علKrishan and Gupta,2012 2.دراسة 15

 APT، للبيانات اليومية، ومث مبذجة العائد واػباطرة وفق مبوذج 2008-199خبلؿ الفًتة اؼبمتدة مابُت 
باستخداـ اؼبتغَتات االقتصادية التالية: معدؿ مبو يف الناتج اإلصبارل احمللي، معدؿ العائد على األوراؽ اغبكومية، 

نو يبكن مبذجة أ، مؤشر أسعار اؼبنتجُت، مؤشر السوؽ اؽبندي، توصلت الدراسة إذل مؤشر أسعار اؼبستهلكُت
على الرغم من عدـ وجود عوامل  ذلكأي أاها قابلة لتطبيق يف بورصة اؽبند و  APTالعائد واؼبخاطرة وفق مبوذج 

 مسعرة للعائد اؼبتوقع وليست ؽبا داللة إحصائية.
الدراسة من قابلية مبوذج  تسعَت باؼبراجحة للتطبيق يف بورصة  هىذ ت، ربققJecheche,2012 3.دراسة 16

، فحص العبلقة بُت عوائد األسهم 2005-1980بيانات سنوية لفًتة اؼبمتدة مابُت  ـباستخدا ذلكزيبباويب، و 
د عبلقة نو يوجأواؼبتغَتات االقتصادية التالية: التضخم، أسعار الفائدة، الناتج احمللي اإلصبارل،وأظهرت النتائج 

سببية ثنائية بُت عوائد األسهم والتضخم، وعدـ وجود عبلقة بُت عوائد األسهم من جهة وأسعار الصرؼ من 
 جهة أخرى.
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 Ghazi F.Momani and Majied A 2012.دراسة  17
 ، فقد ركز فيها الباحثاف على اختبار تأثَت عدد1

دة، اؼبعروض النقدي، الناتج القومي ومؤشر اإلنتاج : معدؿ الفائمن العوامل االقتصادية الكلية واؼبتمثلة يف
جل ربقيق ىدؼ الدراسة أ، من 2010-1992الصناعي على اؼبؤشر السوؽ لبورصة عماف خبلؿ الفًتة مابُت 

مت استخداـ مبوذج قياسي، فأفصحت الدراسة على أف العوامل االقتصادية ؽبا تأثَت دو داللة إحصائية على أسعار 
مؤشر االنتاج الصناعي على كل القطاعات و تأثَت عكسي دو داللة إحصائية و سعر الفائدة لاألسهم، حيث أف 

 باستثناء قطاع التأمُت كاف لو أثر اهبايب.
الدراسة  إذل معرفة مدى تطبيق مبوذج التسعَت باؼبراحجة  ىذه، ىدفت Gul and Kan,2013 2. دراسة  18

-2000شركة مدرجة يف البورصة خبلؿ الفًتة اؼبمتدة مابُت 70ػ يف تقييم األوراؽ اؼبالية يف سوؽ باكستاف ل
، حيث اعتمدت يف مبذجة العائد واؼبخاطرة على متغَتات االقتصادية: عرض النقود، سعر الفائدة، سعر 2005

الصرؼ األجنيب، وخلصت الدراسة أف مبوذج تسعَت باؼبراجحة دل يستطع تسعَت أسهم الشركات خبلؿ فًتة 
 الدراسة .

الدراسة إذل اؼبقارنة بُت  ىذه، سعت Zainul Kisman .Shintablle Restiyanita 2015 3.دراسة 19
، 2010-2008مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية ونظرية تسعَت باؼبراجحة يف بورصة اندونسيا لفًتة اؼبمتدة مابُت 

لة يف عامبلت اؼبتمثستودنت ؼب tباستخداـ اختبار CAPMوAPTالدراسة ؼبقارنة مبوذجي  ىذهخلصت 
 ىذه، حيث أعطت نتائج   R2معامل التحديد فيشر للنموذج و  F، واختباراإلصبارلالتضخم والناتج احمللي 

 اؼبقارنة باختيار مبوذج تسعَت باؼبراجحة .
20.Bana. Musharbash 

4
الدراسة بُت مبوذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية ونظرية تسعَت  ىذهقارنت  ،

شركة مدرجة يف  30،أجريت على  2015-2001بورصة أؼبانيا، للبيانات الشهرية خبلؿ الفًتة باؼبراجحة يف 
 ةالرأظبالي األصوؿتسعَت  مبوذجالدراسة إذل أف مبوذج تسعَت باؼبراحجة كاف أفضل من  ىذهالبورصة، خلصت 

يف مبوذج تسعَت باؼبراجحة يف مائة اكرب منها  48معامل التحديد اليت كانت  ةوفق معيار القدرة التفسَتي ذلكو 
يف مائة، اقًتح الباحث انو ال يبكن أخد بنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية يف مبذجة العائد 38اليت كانت 
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هبب   ذلك، ل APTىو جزء من مبوذج CAPMواؼبخاطرة دبعزؿ عن مبوذج تسعَت باؼبراجحة الف مبوذج 
الرأظبالية ومساعدة اؼبستثمر يف ازباذ قرارات عقبلنية  استخدامهما بشكل مشًتؾ حىت يساعد يف تقييم األصوؿ

 الختيار احملفظة الكفؤة.
من اإلثراء اؽبائل ؼبوضوع العائد واؼبخاطرة على مستوى الدوؿ اؼبتقدمة والنامية على حد سواء، إال  مبالرغو 

خداـ مبوذج تسعَت األصوؿ فيما ىبص تقدير العائد واؼبخاطرة باستاألطروحة سبيزت عن األدبيات السابقة  ىذهأف 
حسب اطبلع الباحث دل يتم البحث يف مقارنة بُت و مكملة ؽبا،  اؼبالية ومبوذج التسعَت باؼبراجعة، إال أنو كانت

عايَت اؼبستخدمة على مستوى القطاعات يف اؼبتسعَت باؼبراجحة وفق الومبوذج  ةمبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالي
 الدراسات السابقة فيما يلي: ىا عنيف فًتة الدراسة، كما يبكن حصر أىم ما يبيز بورصيت اؼبغرب والكويت السيما 

 يف بيئة مالية ـبتلفة؛ APTو CAPMالدراسة ؼبقارنة مبوذجي  ىذهتطبيق  -
 استخداـ معايَت تقنية للمقارنة بُت مباذج تقييم األصوؿ اؼبالية، -
 تدبدب أسعار النفط عاؼبيا.بالفًتة  ىذهسبيز  -

. XI .البحث صعوبات: 
 العمل صبلة من اؼبصاعب على رأسها: ىذالقيت عملية اقباز  
االختبلؼ اؼبوجود بُت تصنيف القطاعات على مستوى بورصيت الدراسة، فبورصة اؼبغرب هبا واحد  -

 قطاعات؛ ةوالكويت عشر  اوعشروف قطاع
 ب قيم كل مؤشر؛عدـ وجود طريقة موحدة غبساب مؤشر البورصة كل قطاع،فبا يثَت مشكل عدـ تقار  -
 غياب قاعدة معطيات عربية، توفر البيانات بصفة دورية ؼبختلف القطاعات واألسهم ماعدا القليل. -

X تقسيمات البحث.: 
مت تقسيم ىذا البحث إذل أربعة فصوؿ،اثناف منها للجانب النظري إلحاطة العميقة باؼبوضوع، كما 

 اختبار الفرضيات من خبلؿ دراسة بورصيت اؼبغرب خصصت الفصلُت اآلخرين للدراسة التطبيقية، أين مت
 والكويت.

عنوف الفصل األوؿ بالعائد واؼبخاطرة ألوراؽ اؼبالية يف البورصة حيث تفرع عنو ثبلث مباحث؛ يف اؼببحث 
األوؿ مت التعريف: اؼبنتجات اؼبالية اؼبتداولة يف البورصات وطرؽ تقييمها، أما اؼببحث الثاين فخصص إذل ربليل 

لعائد وـباطرة للورقة اؼبالية والتعريف بطرؽ وكيفية قياس العائد واؼبخاطرة، ليبقى اؼببحث الثالث ؼبعرفة: النظريات ا
 اؼبفسرة لسلوؾ أسعار األسهم. 
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حيث قمنا دبناقشة النظريات والنماذج  لعائد واؼبخاطرةاؼبفسرة لمباذج جاء الفصل الثاين بعنواف النظريات و 
عَت وتقيم األصوؿ الرأظبالية يف الفكر اؼبارل، حيث مت تقسيم ىذا الفصل إذل ثبلث مباحث؛ اليت تطرقت إذل تس

اؼبالية، أما الثاين  فحاوؿ حصر مباذج القياس العائد واؼبخاطرة يف ظل العوامل اؼبؤثرة،  نظرية احملفظةفاألوؿ بعنواف 
القيمة وىو اؽبدؼ اغبديث إلدارة اؼبالية واؼبتمثل  يف توليد ويف اؼببحث الثالث ناقشنا استخدامات العائد واؼبخاطرة

 يف تعظيم قيمة الشركة.
مت تقسيم الفصل الثالث كسابقو إذل ثبلث مباحث؛ يف اؼببحث األوؿ مت تقدًن عينة ومتغَتات الدراسة مث 

لتعرؼ على  عرض اؼبتغَتات اؼبستخدمة واألساليب واالختبارات اإلحصائية اؼبستخدمة، يف اؼببحث الثاين حاولنا
ويف اؼببحث الثالث  مت التطرؽ إذل الختبار اؼبناسبة على  سلسلة ، APTو  CAPMبُت مبوذج  معايَت اؼبقارنة

 .2017-2012األسعار أسهم احملافظ القطاعية وعوائدىا ببورصة اؼبغرب خبلؿ فًتة 
غرب والكويت يف ظل مبوذجي أما الفصل الرابع فتطرؽ إذل اقًتاح مبوذج لقياس العائد باؼبخاطرة ببوصيت اؼب

CAPM وAPT حيث قسم إذل ثبلث مباحث، اؼببحث األوؿ تطرؽ إذل تقدير عبلمات مبوذج ،CAPM 
ببوصيت  APTواختبار فرضياتو لبورصيت الدراسة، أما اؼببحث الثاين فقدر معلمات مبوذج التسعَت باؼبراجحة 

ببورصيت اؼبغرب  APTو CAPMَت مقارنة مبوذجي اؼبغرب والكويت، ويف األخَت اختصر اؼببحث الثالث معاي
والكويت. 
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 دــــــــــتمهيـ

 إذلاؼبالية من أىم العمليات بالنسبة للمستثمرين، وذلك بغرض الوصوؿ  األوراؽتعترب عملية ربليل وتقييم  
كانت منتظمة  أي   سواءومقدار ما ربملو من ـباطر باختبلؼ أنواعها،  األوراؽد ىذه توقعات جيدة بشأف عوائ

متعلقة بالظروؼ الكلية وشاملة لكافة اؼبستثمرين دوف استثناء، أو غَت منتظمة أي متعلقة باؼبنشأة اؼبصدرة أو 
 ستثمرين دوف اآلخرين.اؼبنشأة، وبذلك يكوف تأثَتىا على فئة معينة من اؼب إليوقطاع الصناعة الذي تنتمي 

اؼبالية تتم خبلؿ ؾبموعة من النماذج اػباصة بذلك، كل ذلك ألجل معرفة، وتقدير  األوراؽوعملية ربليل 
 اؼبالية وكذا مقدار ما يبكن أف تتعرض لو من ـباطر. األوراؽحجم العائد اؼبتوقع من تلك 

بتشكيل ما يسمى باحملفظة اؼبالية واليت تكوف ولكي تكوف العملية  االستثمارية مرحبة للمستثمر فانو يقـو 
 اؼبالية اؼبتباينة  األوراؽمن ؾبموعة ـبتلفة ومتنوعة من 

من  األنواع إياحملفظة يف معرفة  إدارةاالستحقاؽ، كما تساعد عملية  وأجاؿمن حيث الشكل والنوع 
األنواع تتعرض ؼبخاطر   وأينات احملفظة، وبالتارل اغبفاظ عليها ضمن مكو  إضافيةاؼبالية اليت ربقق عوائد  األوراؽ

 كبَتة وبالتارل التخلص منها من احملفظة. 

التعريف باؼبنتجات اؼبالية اؼبتداولة يف بورصة وطرؽ تقيمها وبعدىا   إذلومن خبلؿ ىذا الفصل سنتطرؽ 
وكيفية قياسها، مث  واعهاوأنوكذا اؼبخاطر  العوامل اؼبؤثرة عليو وكيفية قياسو، وأشكالو مفهومو العائددراسة  إذل

 .البورصة يف األسهم أسعارعرض النظريات اؼبفسرة لسلوؾ  إذل  سنتطرؽ
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 : المنتجات المالية المتداولة في البورصات وطرق تقييمهااألولالمبحث 
ؽ اؼبالية دبعناىا الدقيق )أسهم، سندات، مشتقات...(، األورا اؼببحث إذل مفهـو ىذاسوؼ نتطرؽ يف  

، حيث نقـو بتعريف اؼبنتج )الورقة اؼبالية( بصفة عامة؛ مع إبراز األبعاد عنصر يف البورصات أىمتعترب  حيث
 األساسية للتدفقات النقدية، مث بعدىا كباوؿ عرض كل نوع بالتفصيل.

 
 

 المطلب األول: مفهوم الورقة المالية واألبعاد األساسية للتدفقات النقدية
ورقة أو اؼبنتج اؼبارل، مع عرض أىم األبعاد للتدفقات النقدية بالًتكيز على ظاىرة يهتم ىذا اؼبطلب دبفهـو ال

 .العشوائية اليت سبيز معظم التدفقات النقدية وألسهم خاصة

 مفهوم الورقة المالية أو األصل المالي -1

خزينة )نقدية( اليت سبنح لصاحبها حق قبض تدفقات  االداةنقصد بالورقة اؼبالية أو اؼبنتج أو األصل اؼبارل 
، ونقصد بالتدفق اؼبارل أو تدفق اػبزينة )السيولة( ؾبمل النقود احملمولة من عوف اقتصادي آلخر يف شكل مستقبلية

سائل خبلؿ فًتة أو فًتات، فتقليديًا اؼبقرض أو اؼبقًتض وبّوؿ القرض كتدفق نقدي من واحد آلخر، واحد 
نة( فهناؾ جهتُت متناظرتُت، األوؿ يدفع أمواؿ وينتظر موجب أو تدفق داخل وآخر سالب )خارج من اػبزي

عوائدىا الثابتة أو اؼبتغَتة، واآلخر أخذ أمواؿ ويستثمرىا وينتظر عوائد من االستثمار. إف معدؿ االقًتاض متعلق 
 .1ؿدبعدؿ مردودية االستثمار أو ما يسمى يف النظرية الكينزية دبعدؿ الكفاية اغبدية لرأس اؼبا

اؼبالية اليت نود دراستها يف ىذا اؼببحث تتميز بتدفقات نقدية مستقبلية، ؽبا أربعة أبعاد أساسية  إف األوراؽ
 وىي:

 األبعاد األساسية للتدفقات النقدية: -2

 . الزمن: 2-1

، والوحدة الزمنية عادة تكوف معروفة وؿبددة، لكن يف tإف قبض أو دفع التدفقات النقدية مرتبط بالزمن 
اجملاؿ اؼبارل يطرح إشكاؿ وىو: ىل يبكن اعتبار ىذه اػباصية متقطعة أـ مستمرة يف الزمن؟ يف  الفكر اغبديث يف

معظم اغباالت التدفقات النقدية اؼبتولدة عن بعض األوراؽ اؼبالية تكوف عادة يف تواريخ ؿبددة ومعروفة؛ كأف يدفع 

                                                 
كلية العلـو االقتصادية والعلـو التسيَت   دكتوراه علـو اقتصادية )غَت منشورة(، أطروحة، قياس تكلفة رأس في البورصات العربيةعلي بن ضب،  -1

 .32ص  2013جامعة تلمساف،والعلـو التجارية، 
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البنكية الفصلية يف كل مارس، جواف،  أفريل من السنة، أو فوائد القروض 11الكوبوف السنوي للسند كل يـو 
تتميز بالتقطع فيما بُت األزمنة، ونسمي اغبسابات يف ىذه  tخبلؿ الفًتة  Ftسبتمرب وديسمرب. ىذه التدفقات 

 tاغبالة بالرياضيات اؼبالية اؼبتقطعة. استثنائيًا نفًتض أف الزمن مستمر كما يف الفيزياء )الزمن الفيزيائي( الفًتة 
، وبالتارل األصل أو اؼبنتج اؼبارل سوؼ ينتج تدفقات لوحدات زمن ال متناىية ؽبا (dt)صغر أو تفاضلية متناىية ال

 .1، ويعترب ىذا اؼبنظور مدخبل للمالية اؼبعاصر اليت هتتم باؼبالية يف الزمن اؼبستمر(t+dt)و tبالرمز بُت الفًتة 

العديد من اؼبشاكل اؼبعاصرة يف اؼبالية على لقد ظبح ىذا التحوؿ الكبَت يف الرياضيات اؼبالية يف حل 
مستوى الشركات واألسواؽ اؼبالية خاصة تقييم سعر العقود؛ حيث استخدمت اؼبعادالت التفاضلية العشوائية 

(EDS)
 .2ركة الرباونيييةأو اغب (Brown)ومبوذج  

 . عدد التدفقات:2-2

، فمثبًل السندات أو القروض عادة تولد عندما نتحدث عن عدد التدفقات نكوف يف حالة الزمن اؼبتقطع
تدفقات معدودة ومعلومة العدد وتاريخ اغبصوؿ على أصل القرض ؿبدد يف حُت األسهم ال، حيث التدفقات غَت 

غَت معروفة وذات قيمة موجبة  Nمعلومة العدد أو التاريخ وال وبق غبامل السهم اؼبطالبة بقيمتو من طرؼ الشركة 
السندات غَت أكيدة بسبب وضعية الشركة اليت قد تلحق أضرار إفبلسها قيمة القرض أو  وغَت عشوائية، بل حىت

 السند.

 . التدفقات أكيدة أم عشوائية؟2-3

، خاصة وإف كاف يف أقلإذا كانت الورقة اؼبالية ؽبا تدفقات ثابتة وؿبددة مسبقاً فإف حاملها يتحمل ـباطرة 
ات اؼبستقبلية تكوف شبو أكيدة، يف ىذه اغبالة تقييم األوراؽ دولة متقدمة ؽبا معدؿ تضخم منخفض والتدفق

 يكوف سهل وبسيط وتكوف يف حالة التأكد وتسمى أوراؽ عديبة اؼبخاطر نظرياً.

يف حالة الورقة اؼبالية ذات التدفقات غَت اؼبعروفة والعشوائية تكوف اؼبخاطر مرتفعة والتقييم معقد نوعا ما، 
مثل األمل الرياضي، التباين،  ،اسة متغَت عشوائي البد من دراسة خصائصو اإلحصائيةاألمر الذي هبعلنا أماـ در 

توزيع اإلحصائي لعوائده، األمر الذي هبعل العملية الارتباطو مع األوراؽ اؼبالية األخرى... ناىيك عن دراسة دالة 

                                                 
 31ص  ،مرجع سبق ذكره، ضب علي بن -1
 .31، ص نفس المرجع -2
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النطبلؽ منها أصبًل من طرؼ ىنري أكثر تعقيدًا وىو ما تقـو عليو ـبتلف النماذج يف األسواؽ اؼبالية، بل كاف ا
 .1عند تأسيس نظرية احملفظة تزكوفير ما

 . وحدة الحساب أو النقد:2-4
يتطلب التعامل باألوراؽ اؼبالية زبصيص طبيعة الوحدة النقدية اليت سوؼ وبصل عليها حامل الورقة ففي 

ليورو أو الدوالر...، كما تكوف بعملة ظل العوؼبة، قد تتاح غبامل األوراؽ اختيار أي عملية للورقة فقد تكوف با
فبا يتطلب اعتماد سعر الصرؼ لتقييم التدفقات عند تاريخ االستحداث، ويف  ،بلد الورقة أو عملة أخرى

األمر الذي هبعل أخذ القدرة الشرائية بعُت االعتبار أمراً  ،اؼبعامبلت اغبالية نادرًا أف يكوف سعر الصرؼ ثابت
 .2ات اغبقيقية لؤلوراؽ اؼباليةىاماً عند دراسة التدفق

 
 

 األسهمالمطلب الثاني: 
 اهدؼ من ىذا اؼبطلب التعريف باألسهم ومزايا التمويل هبا مروراً باؼبنافع اليت هبنيها حامل السهم،

 مفهوم األسهم: -1

ة تعترب األسهم إحدى اؼبصادر التمويلية طويلة األجل ألف ليس ؽبا تاريخ استحقاؽ مثل الديوف، وىي عبار 
عن مستند ملكية لو قيمة اظبية، وقيمة سوقية، حيث القيمة االظبية ىي القيمة اؼبدونة على السهم، وعادة ما 
يكوف منصوص عليها يف عقد التأسيس؛ يف بعض األحياف ؽبا حد أدىن، أما القيمة الدفًتية تتمثل يف مقدار 

 األمواؿ اػباصة مقسوماً على عدد األسهم.

وى العرض قة يف القيمة اليت يباع هبا السهم يف السوؽ، وربدد عن طريق تفاعل تتمثل القيمة السوقي
 .3والطلب، وعوامل أخرى

 بها حامل السهم: عالمنافع التي يتمت -2

 :4وبق غبامل ىذا النوع من األسهم ما يلي

 حق اغبصوؿ على عوائد إذا ما قررت اعبمعية العامة التوزيع؛ -

                                                 
1
- Roland PORTATIT, Patrice PONCET, Finance de marché, edition DALLOZ, 2008, Paris, P20. 

2
- Ibid, P21. 

 .33، ص مرجع سبق ذكره، علي بن ضب -3
 .552-551ص ،1999عرؼ، مصر منشأة توزيع اؼب ، مدخل ربليلي معاصر،اإلدارة الماليةمنَت إبراىيم ىندي،  -4
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ما كاف اؼبستثمر يبتلك اغبد األدىن من األسهم الذي يقره نظاـ  حق التصويت يف اعبمعية العامة إذا -
 الرقابة الداخلية للشركة؛

 اغبق يف نقل األسهم بالبيع أو بأي طرؽ أخرى؛ -

 مسؤوليتو ؿبدودة حبصتو يف رأس اؼبارل. -

 مزايا وحدود التمويل باألسهم: -3
 اؼبزايا من بينها: يتسم التمويل باألسهم العادية بالنسبة للمؤسسة ببعض .المزايا:3-1
 اؼبؤسسة ليست ملزمة قانونا بدفع توزيعات على اؼبسانبُت؛ -
 سبثل األسهم العادية مصدر سبويل طويل األجل كواها ليس ؽبا تاريخ استحقاؽ؛ -
 زيادة الطاقة االفًتاضية مستقببًل. -
 كما يتسم ىذا التمويل ببعض العيوب من بينها:  . الحدود:3-2
TREؤسسة نتيجة معدؿ اؼبردودية اؼبفروض تكلفة عالية تتكبدىا اؼب -

الذي عادة ما يكوف مرتفعاً بسبب  1
 اؼبخاطر اليت هتدد أمواؿ اؼبستثمرين )اؼبسانبُت(؛

ألف التوزيعات ال يبكن خصمها ضمن  ،ال ينجم عن ىذا النوع من التمويل اقتصاد يف الضريبة -
 التكاليف؛
 مسانبُت جدد. تشتيت لؤلصوؿ يف اعبمعية العامة خاصة عند دخوؿ -

 أنواع أخرى لألسهم: -4
 باإلضافة إذل ما سبق ذكره ظهرت أنواع جديدة لؤلسهم العادية مثل:

األسهم العادية ذات التوزيعات اؼبخصومة: ظهرت يف الثمانينات، حيث صدر قانوف تشريعي يف  -
 يف الضريبة.الواليات اؼبتحدة األمريكية يسمح للمؤسسات خبصم العوائد وبالتارل ربقيق االقتصاد 

حيث وبق غبامل السهم اؼبطالبة بالتعويض لقيمة  1984األسهم العادية اؼبضمونة: ظهر ىذا النوع سنة  -
االلبفاض إذل حد معُت خبلؿ فًتة ؿبدودة اإلصدار، وال يوجد ربقيق حد أقصى للعوائد اليت وبصل عليها 

 اؼبستثمر.
 األسهم اؼبتعلقة بنشاط ؿبدد. -

                                                 
1- Taus de rentabilité exigé. 
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تعامل يف األسهم الًتكيز على مؤشرات أداء األسهم من حيث: األسعار البورصية، يعتمد اؼبساىم أو اؼب
 القيم اؼبضاعفات، معدالت اؼبردودية، معدؿ التقلبات كمؤشرات عائد وـباطرة.

 

 المطلب الثالث: السندات

يف يضيف ىذا اؼبطلب تقييم األسهم والسندات عن تقدًن ىذه األخَتة عرض ـبتلف األنواع والتصنيفات 
 ثبلث نقاط على النحو اآليت:

 مفهوم السندات: -1
طويلة قصَت األجل و مديونية صادر عن مؤسسة ألجل اغبصوؿ على مصدر التمويل  أداة يبثل السند

األجل، حيث يعطي غباملو اغبصوؿ على عوائد دورية والقيمة االظبية يف تاريخ االستحقاؽ، تتمثل العوائد يف 
ية، وىو قابل للتداوؿ )إذا كاف غباملو( أي لو قيمة سوقية؛ فبا يعطي غباملو فرصة سعر الفائدة على القيمة االظب

ربقيق أرباح غَت عادية عند ارتفاع قيمتو السوقية اليت تتحدد وفقًا لدرجة اؼبخاطر، والظروؼ االقتصادية، كسعر 
 الفائدة مثبًل والذي لو عبلقة عكسية مع القيمة السوقية للسند.

على  تقييميوتلف أشكاؿ الديوف طويلة األجل القروض، السندات بأنواعها البد من وقفة بعد التطرؽ ؼبخ
 .1ىذا النوع واليت تتمثل يف إبراز اؼبزايا والعيوب

 مزايا وعيوب التمويل عن طريق السندات: -2

 تتمثل اؼبزايا يف: . المزايا:2-1

يل عن طريق األمواؿ اػباصة أو تكلفة من التمو  أقليعترب التمويل عن طريق الديوف طويلة األجل  -
 ـباطر وتؤدي إذل االقتصاد يف الضريبة؛ أقلاألسهم، كواها 

 تكاليف ثابتة وال تتغَت دبستوى األداء اؼبتمثل يف النتيجة؛ -

 ليس للمقرضُت حق التصويت يف اعبمعية العامة؛ -

 حق االستدعاء وىو حق تشًتطو اؼبؤسسة عند إصدار السندات؛ -

 من تكلفة إصدار السهم. أقلتكلفة التعاقد  -

                                                 
 .568، صمرجع سيق ذكره منَت إبراىيم ىندي، -1
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 يلي: تتمثل يف عدة نقاط نذكر منها ما . العيوب:2-2
 ـبطر اإلفبلس؛ -
 ؛اؼبخاطر اؼبالية كالبفاض رحبية  -
فرض قيود على اؼبؤسسة مثل عدـ اغبصوؿ على قروض من جهة أخرى أو عدـ بيع  -

 األصوؿ...؛
 بسبب عدـ توفر الضمانات. توسطة،اؼبؤسسات الصغَتة واؼب ال يعترب متاحاً للعديد من اؼبؤسسات مثل -

 وخبصوص معدؿ الفائدة على السندات فقد يكوف متغَتاً أو ثابتاً، أو غَت ذلك.

 إشكالية تقييم األسهم: -3

ذل أف تكوف اتتحدد قيمة أي أصل يف النظرية اؼبالية بالقيمة اغبالية للتدفقات اؼبستقبلية اليت يولدىا 
ذي يطرح مشكلة كبَتة خاصة لؤلسهم، وذلك كوف السندات ذات وال ،التدفقات مرجحة دبعامل استحداث

تدفقات ثابتة يف معظم اغباالت، فلكي كبدد قيمة السندات ما علينا إال ربديد معدؿ الفائدة اؼبرجعي 
(Benchmark)  أو اغبديث اؼبعدؿ الذي يستخدـ ػبصم التدفقات. أما بالنسبة لؤلسهم فاألمر ـبتلف وتوجد

 ها:عدة طرؽ نذكر من

 . طريقة المضاعفات:3-1

حسب ىذه الطريقة يتم اختيار عينة من الشركات اؼبسعرة تنتمي إذل نفس القطاع، وؽبا نفس اػبصائص 
من حيث درجة اؼبخاطرة، مستوى اؼبردودية، معدؿ النمو، واستخداـ طريقة اؼبضاعفات يقـو على ثبلث مبادئ 

 :1أساسية وىي

 يتم تقييم اؼبؤسسة دبجملها؛ -

 ار السوؽ كفء واؼبقارنة قابلة للتطبيق.اعتب -

، التقييميستخدـ ىذا النوع عادة لتقييم الشركات غَت اؼبسعرة استنادًا إذل العينة اؼبسعرة اليت سبثل اؼبرجع 
 حيث اؼبضاعفات ؽبا مكونُت األوؿ موجود بكليهما واآلخر موجود بالعينة فقط، وأىم ىذه اؼبضاعفات ىي:

                                                 
1
-  Pierre VERNIMEN, Finance d'entreprise, 8eme édition, édition Dalloz paris, 2005. P506. 
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 البورصةيبثل ىذا اؼبضاعف حاصل قسمة النتيجة الصافية إذل الرظبلة  :الصافية . مضاعف النتيجة 3-1-1
للعينة اؼبختارة، وتفسر ىذا اؼبضاعف ىو كم مرة من الربح نقـو برظبلة الربح احملصل عليو من طرؼ مؤسسة 

 للحصوؿ على قيمة األمواؿ اؼبستثمرة

افية احملققة بعد الضريبة، وكبسب اعبداء ، كبدد قيمة األرباح الصPERبعد اغبصوؿ على ىذه النسبة 
 للحصوؿ على القيمة السوقية لؤلمواؿ اػباصة ويستخدـ عادة للمؤسسة غَت اؼبسعرة.

يعاب على ىذا اؼبضاعف أنو يعتمد على النتيجة الصافية اليت تضم نتيجة العمليات االستثنائية وأثر 
و اؼبصاريف اؼبالية، لذلك وجد مؤشر آخر ذباوز ىذه اؽبيكل اؼبارل الناجم عن االقتصاد الضرييب الذي حققت

 االنتقادات.

يتمثل يف حاصل قسمة القيمة السوقية لؤلصل االقتصادي على نتيجة :. مضاعف نتيجة االستغالل 3-1-2
عرة االستغبلؿ بعد الضريبة النظرية للعينة اؼبختارة وىذا اغباصل يتم بو رظبلة النتيجة االقتصادية للمؤسسة غَت اؼبس

 للحصوؿ على قيمة األصل االقتصادي ؽبذه األخَت.

يبكن ربديد قيمة اؼبؤسسة غَت اؼبسعرة بنفس الطريقة سالفة الذكر، لكن ىناؾ نقطة مهمة تتمثل يف 
اختبلؼ معدؿ الضريبة للمؤسسات داخل العينة، حيث يعتمد احملللوف على النتيجة قبل الضريبة لتفادي ىذا 

ة االستغبلؿ يعرب جيدا عن قيمة اؼبؤسسة كونو يتعلق بالنشاط العادي، لكن يشوبو  . ومضاعف نتيج1اإلشكاؿ
بسياسة االىتبلؾ اؼبنتهجة من قبل اؼبؤسسة، وىو ما يقود على استخداـ مضاعف  كذلك نقص بسبب تأثره

 .(EBE)آخر وىو مضاعف الفائض اإلصبارل لبلستغبلؿ 

ىذا اؼبضاعف ال ىبتلف يف كيفية االستعماؿ  : (MEBE). مضاعف الفائض اإلجمالي لالستغالل 3-1-3
 عن سابقو.

 توجد عدة مضاعفات أخرى تستخدـ من قبل احملللُت اؼباليُت أو اؼبقيمُت منها: . مضاعفات أخرى:3-1-4

 ؛مضاعف القدرة على التمويل الذايت  -

 اؿ اػباصة.مضاعف األمواؿ اػباصة ويتمثل يف الرظبلة البورصية على القيمة احملاسبية لؤلمو  -

                                                 
1
- Pierre VERNIMEN .op.cit, P506. 
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على استحداث التدفقات النقدية  1يعتمد ىذا النموذج: Bates. التقييم باالعتماد على نموذج 3-1-5
GSاؼبتاحة اؼبستقبلية، وىو امتداد لنموذج 

، لكنو يقدـ مفهـو جد واقعي كونو يأخذ يف اغبسباف األرباح 2
ة الكلية على فًتات جزئية )األخذ يف اغبسباف دورة اؼبستقبلية والتوزيعات ومعدؿ مبوىا، باإلضافة على تقسيم الفًت 

 .GS، كما يف مبوذج 3اغبياة للمؤسسة(، وليس على التوزيعات الثابتة فقط

أف مضاعف  (Bates)يستعمل ىذا النموذج للتقييم من اؼبنظور اؼبقارف، حيث يرى أصحاب النموذج 
PER  للمؤسسة ال ىبتلف عن ذلك اػباص بالقطاع(PERn secteur = PERn societe)  لكن اؼبؤشر يرجح ،PER 

 اعبارية. تدبعل التوزيعا

 Tobin (Q). التقييم باالعتماد على مؤشر 3-1-6

على مبدأ قياس العوائد اؼبستقبلية على أفق غَت ( 1969)يف سنة  Tobinمت إنشاء ىذا اؼبؤشر من طرؼ 
اػباصة واالستدانة الصافية( على األمواؿ  منتو، وذلك بقسمة القيمة السوقية لؤلصل االقتصادي )األمواؿ

 اؼبستثمرة واليت تقاس بتكلفة إحبلؿ األصوؿ.

يقضي ىذا اؼبؤشر بأف االستثمار دالة موجبة غباصل قسمة القيمة البورصية لؤلصوؿ اؼبوجود والقيمة 
حوؿ االستثمار، اإلحبللية، فإذا كاف اؼبؤشر أكرب من الواحد فهناؾ جلب لبلستثمار أي أف رأي السوؽ مؤيد 

 .4وإذا كاف العكس فبل داعي لبلستثمار

الذين يستخدماف عند  5إذل حد كبَت معيار القيمة اغبالية الصافية، ومؤشر الرحبية Tobinيشبو مؤشر 
اؼبفاضلة بُت البدائل االستثمارية، بالرغم من أنبيتو إال أنو صعب التطبيق بسبب صعوبة ربديد القيمة اإلحبللية 

تمدت من االستثمارات العينية، فتطبيقها صعب على االستثمارات اؼبالية، لذلك عادة ما يستخدـ واليت اس
 .6احملللوف القيمة احملاسبية

 

                                                 
1
- KAMEL Eddine Bouatouta, L’ingénierie financière ou application de l’art de l’ingénierie a l’univers de la 

finance, Grand Alger livers, Alger, 2006, P115. 
2
- Goedon et Shapiro. 

 .43ص  ،مرجع سبق ذكرهعلي بن ضب،  -3
4
- Warren Tease, Le marché boursière et l’investissement, Revue économique de l’OCDE, n°20, printemps, 

1993.pp125-140. 
5
- Gérard Charreaux, finance d’entrepris, EMS, Paris, 2003, P170. 

6
- Ibid, P171. 
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 المطلب الرابع: المنتجات المهجنة والمشتقات المالية 
ص اختيار جاءت األوراؽ اؼبالية اؼبهجنة غبل بعض اؼبشاكل التسيَتية اليت واجهت اؼبهندسُت اؼباليُت خبصو 

وذلك ألف ىذه  ،اؽبيكل اؼبارل، فقد ربتاج اؼبؤسسة ؼبوارد مالية لكن ال يبكن سبويلها باألسهم أو باالستدانة
األخَتة تدفق ناقوس ـبطر اإلفبلس واألخرى تطرح مشكل فقداف السيطرة أو الرقابة على ملكية الشركة )تشتت 

 ملكية األسهم(.
 األوراق المالية المهجنة: -1

 :مفهومها .1-1

نقصد باألوراؽ اؼبالية اؼبهجنة تلك األوراؽ اؼبالية اؼبستحدثة، ؽبا صفات تتمتع هبا أدوات اؼبديونية، وأدوات 
، كما إف فكرة األوراؽ اؼبالية اؼبهجنة نابعة من 1اؼبلكية، وىي بذلك ذبمع بُت صفات وخصائص من كل منهما

خاطر، لكن يف ظل سوؽ يتميز بالكفاءة التامة لدور إشكالية اختبلؼ تكلفة التمويل حيث التنويع يقلل من اؼب
ىذه األوراؽ وأنبيتها تفسَتًا نابعا من النظريات اغبديثة كنظرية الوكالة، نظرية عدـ التماثل يف اؼبعلومة ونظرية 

 اإلشارة.

 أنواع المشتقات: .1-2

 من بُت أنواع األوراؽ اؼبهجنة نذكر: 

باالكتتاب خبلؿ فًتة ؿبددة بسعر مسبق لورقة مالية أخرى ىو ورقة مالية تسمح  :. وصل االكتتاب1-2-1
 )سند، سهم، وصل آخر( وبسعر ؿبدد مسبقاً، وال ىبتلف ىذا الوصل بكثَت عن خيار الشراء.

: ىي سندات تقليدية عادة دبعدؿ فائدة ثابت، تعطي للمكتب . السندات القابلة للتحويل ألسهم1-2-2
لشركة اؼبكتتب هبا خبلؿ فًتة ؿبددة مسبقاً، حيث مبا ىذا النوع بكثرة السيما إمكانية ربويلو إذل سهم أو أسهم ا

 2008.2مليار دوالر سنة  15يف اؼبنطقة األوروبية حيث فاقت قيمة الصفقات يف ىذا اجملاؿ 

مستند ملكية لو قيمة اظبية، الدفًتية، سوقية شأنو يف ذلك شأف السهم العادي،  :. األسهم الممتازة1-2-3
أف القيمة الدفًتية تتمثل يف قيمة األسهم اؼبمتازة كما تظهر يف دفاتر الشركة مقسومة على عدد األسهم  غَت

                                                 
رفية، صؼبزيد من التفصيل يبكن الرجوع إذل: منَت إبراىيم ىندي، أدوات االستثمار يف أسواؽ رأس اؼباؿ وصناديق االستثمار، اؼبؤسسة العربية اؼب -1

 .1993البحرين، 
2
- P. Vernimmen, Finance d'entreprise, 9

eme
 édition, édition Dalloz paris, 2009, Op.cit, P557. 
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اؼبصدرة، كما أف حامل السهم اؼبمتاز ليس لو نصيب من االحتياطات واألرباح احملتجزة اليت تظهر يف اؼبيزانية،  
 مستمرة، فهي ليس ؽبا تاريخ استحقاؽ ؿبدد.كما تتميز ىذه األسهم بأاها دائمة ما دامت اؼبؤسسة قائمة و 

يتضح من خبلؿ التسمية أنو بإمكاف اؼبؤسسة اؼبصدرة . السندات القابلة للتحويل إلى أسهم: 1-2-4
، حيث شهد ىذا النوع تطوراً كبَتاً يف العشر سنوات األخَتة خاصة يف منطقة 1للسندات ربويلو إذل أسهم عادية

 .2اليورو"

يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، وىي ال  1986ظهر ىذا النوع سنة  لقابلة لالستبدال:. السندات ا1-2-5
زبتلف عن السندات القابلة للتحويل إال يف كوف األوؿ أف السند والسهم صادرين عن نفس اؼبؤسسة؛ أما الثاين 

من السندات  أقلفتهما )القابلة لبلستبداؿ( فالسهم اؼبراد استبدالو يكوف ؼبؤسسة أخرى، وكبل النوعُت تكل
 التقليدية؛ فبا يؤدي إذل زبفيض تكلفة التمويل.

تعرؼ على أاها سندات ال وبصل حاملها على فوائد حىت  . السندات ذات  معدل الفائدة الصفري:1-2-6
 تاريخ االستحقاؽ؛ ومن أبرز صورىا التقليدية أذونات اػبزانة اليت ال ربمل سعر فائدة، ولكن العائد يتمثل يف

الفرؽ بُت قيمة الشراء والقيمة االظبية اليت يتحصل عليها عند تاريخ االستحقاؽ، وىي ليست جديدة ولكن 
اعبديد ىو التوريق من السندات التقليدية األصلية سندات مبتكرة )معدؿ صفري( ربمل تواريخ استحقاؽ 

 .3التدفقات النقدية الناذبة من السندات األصلية إضافة إذل أصل الدين

ىي سندات ال وبق غباملها اؼبطالبة بقيمتها عند تاريخ  . السندات القابلة للتسديد بأسهم:1-2-7
بل وبق لو يف اغبصوؿ مقابل ذلك بأسهم من رأس ماؿ الشركة اؼبكتب فيها، وىي شبيهة باألسهم  ،االستحقاؽ

 القابلة لبلستبداؿ.

تعترب ىذه السندات أوراؽ مالية جديدة ابتكرىا  . السندات الصادرة عن القروض العقارية المرىونة:1-2-8
تساىم يف اغبد من ـبطر عدـ السداد، لكن ـباطرىا عالية خاصة إذا كانت  1983اؼبهندسوف اؼباليوف يف سنة 
 ذات معدالت فائدة عالية.

                                                 
1
- J. BARRAEU et J.DELHAYE, Gestion financière, 9éme édition, Paris : Dunod, 2001, P362.  

P.Vernimmen, Finance d'entreprise, 9                                        ؼبزيد من التفصيل أنظر: -2
eme 

édition, Op.cit, P557. 
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يستجيب ىذا النوع إذل احتياجات البنوؾ اإلسبلمية، وال وبق  . سندات الدخل )النتيجة(:1-2-9
 ها اؼبطالبة بالعوائد إذا دل ربقق اؼبؤسسة أرباحاً.غبامل

إذل زيادة  1973لقد دفعت التغَتات اغباصلة يف النظاـ النقدي بعد التخلي عن اتفاقية بروتن ووتز سنة 
رىيبة يف التقلبات والتذبذبات يف ـبتلف اؼبتغَتات اؼبالية واالقتصادية خاصة سعر الصرؼ وسعر الفائدة، األمر 

م بصورة كبَتة يف ابتكار أدوات اؽبندسة اؼبالية اؼبستقبليات، اؼببادالت واػبيارات؛ كأدوات إلدارة ىذه الذي ساى
اؼبخاطر اؼبالية والتقليل من عدة آثار تلك التقلبات، وزبصيص أسواؽ لذلك أصبحت أحجاـ أنشطتها تفوؽ 

 .1حجم النشاط اغبقيقي بعدة أضعاؼ

 المشتقات المالية: -2

يات يف اغبياة اليومية نقدا أو فورًا فعند التوجو اليومي للدكاف يتم التسليم للسلعة فورا تتم أغلب العمل
مقابل الدفع نقدا يف أغلب األحياف، إذا ىذا التعامل ىو تعامل فوري غَت آجل؛ أما يف العمليات اآلجلة يتم 

يسمى الطرؼ الذي قاـ بالشراء  االتفاؽ بُت طرفُت على بيع أو شراء أصل معُت بتاريخ الحق بسعر ؿبدد اآلف،
 ؛(Position courte)ونظَته مركز قصَت  (Position langue)مركز طويل 

يقـو اؼبركز القصَت عند بلوغ تاريخ االستحقاؽ بتسليم األصل للمركز الطويل مقابل سعر يسمى سعر 
وجبة أو سالبة تبعاً لتغَتات سعر التسليم أما قيمة العقد اآلجل عند التعاقد معدومة، وبعد ذلك تكوين لو قيمة م

األصل ؿبل التعاقد، ويف أغلب األحواؿ تتم العملية بُت طرفُت دوف وسيط، لكن ما يعاب على ىذه العقود 
اآلجلة أاها تنطوي على ـبطر ائتماف )من يضمن حسن انتهاء العملية؟( ىذا من جهة ومن جهة أخرى ـبطر 

 .ع آخر من العقود يسمى بالعقود اؼبستقبليةالسيولة، بناء على ىذه النقائص ظهر نو 

 :ةالمستقبلي. العقود 2-1

تعرؼ العقود اؼبستقبلية على أاها سلسلة من العقود اآلجلة كل فًتة يف اللحظة السابقة انتهى العقد وسبت 
قبلية قابلة التسوية واآلف وبرر العقد مرة أخرى وىكذا؛ أما عن ما يبيز العقود اؼبستقبلية عن اآلجلة كوف اؼبست

من  أقلللتداوؿ يف البورصة؛ فبا يعطيها سيولة عالية من اآلجلة ىذا من جهة ومن جهة أخرى، ؽبا ـباطر ائتماف 
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من الطرفُت؛ حيث تقـو يومياً  1اآلجلة وىذا راجع للدور الذي تلعبو غرفة اؼبقاصة عند طلب اؽبامش اؼببدئي 
ار، ويف بعض األحياف تشًتط غرفة اؼبقاصة حد أدىن للهامش اؼببدئي بالتسوية زيادة أو نقصاف تبعا لتغَتات األسع

 .2منو %75يسمى هبامش الصيانة والذي يبثل 

تقدـ العقود اؼبستقبلية أو اؼبستقبليات كغَتىا من العقود اؼبشتقة ميزة أساسية تتمثل يف التقليل من حّدة 
ويتم  ،3إال تعرض االقتصاد غبالة من اعبموداؼبخاطر، لكن من غَت اؼبتوقع أف هتدؼ إليها كل األطراؼ و 

ونبا يف حالة وجود ـبطر ارتفاع السعر حيث تتخذ اؼبؤسسة أو  ،استخداـ العقود اؼبستقبلية يف حالتُت أساسيتُت
 اؼبستثمر مركز طوؿ، أو يف حالة وجود ـبطر البفاض السعر أي تأخذ اؼبؤسسة أو اؼبستثمر مركز قصَت؛

تم اللجوء إذل ىذا النوع من التعاقد يف حالة وجود ـبطر ارتفاع السعر، والذي يكوف التغطية دبركز طويل: ي
باؼبعدالت  التوظيفيف حالة وجود دين يستحق مستقببل دبعدؿ عائم، أو الرغبة يف االقًتاض مستقببل مقابل 

اريخ التسليم الثابتة، حيث يقـو اؼبستدين بشراء عقد مستقبلي يضمن معدؿ منخفض يف حالة االرتفاع وتو 
 تتناسب مع االحتياجات.

التغطية دبركز قصَت: يف حالة ما إذا كانت اؼبؤسسة لديها توظيفات مالية )سندات( ذات معدالت فائدة 
ثابتة وزبشى تراجع إيراداهتا لذلك تلجأ إذل شراء عقود مستقبلية لتغطية ىذا اؼبخطر لتكوف قد أخذت مركزا 

 قصَتاً.

 "Les Swaps. عقود المبادالت "2-2

ظهرت ىذه األداة كغَتىا من منتجات اؽبندسة اؼبالية ؼبواجهة اؼبخاطر اؼبالية خاصة ـبطر سعر الصرؼ 
وسعر الفائدة؛ واللذاف أصبحا كشبح يهدد البنوؾ التجارية واؼبؤسسات اؼبالية بصفة خاصة ليس فقط ـبطر تراجع 

بادالت سلسلة من العقود اآلجلة يتم تسويتها على األداء بل قد يصل إذل حد اإلفبلس؛ حيث تعترب عقود اؼب
 فًتات دورية )شهرية، ربع سنويا، نصف سنويا...(، وىو عقد ملـز للطرفُت.

                                                 
 على مستقبليات اليورو دوالر. %5نسبة من العقد تدفع من الطرفُت إذل غرفة اؼبقاصة عادة تكوف  -1
، 2004 اإلسكندرية، الدار اعبامعية، االستثمار في األسهم والسندات،ي، اهاؿ فريد مصطفى جبلؿ إبراىيم العبد، ؿبمد صاحل اغبناو  -2
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 .234ص 1994 ،منشأة اؼبعرؼ، اإلسكندرية، 2، جالفكر الحديث في إدارة المخاطرمنَت إبراىيم ىندي،  -3
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يبدو من خبلؿ التعريف الوارد أف عقود اؼببادلة تتشابو إذل حد كبَت مع العقود اؼبستقبلية لذلك البد من 
 يث نقاط االختبلؼ ىي:التفرقة بينهما وبُت عقود أو حقوؽ اػبيارات، ح

 من ناحية اإللزاـ: تعترب اؼبستقبليات واؼببادالت ملزمة على خبلؼ اػبيارات غَت ملزمة؛ -

من ناحية التسوية: تعترب اؼببادالت ذات تسوية دورية وليست يومية كما يف اؼبستقبليات وليست   -
 :1بادلة لسعر الفائدة وىيمرة واحدة كما ىو الشأف بالنسبة للعقود اآلجلة؛ وتتألف أركاف عقد اؼب

اؼبركز الطويل: ىو الطرؼ األوؿ من العقد؛ واؽبادؼ إذل تغطية ـبطر االرتفاع، حيث عند ارتفاع  -
 اؼبعدؿ السوقي عن احملدد يف العقد وبصل على الفرؽ؛

اؼبركز القصَت: ىو الطرؼ الثاين أو ؿبرر العقد؛ واؽبادؼ إذل تغطية ـبطر االلبفاض، حيث عند  -
 اؼبعدؿ السوقي عن احملدد يف العقد وبصل على الفرؽ؛ البفاض

 معدؿ الفائدة الثابتة: ىو ذلك اؼبعدؿ اؼبثبت يف العقد والذي يدفعو الطرؼ األوؿ للثاين؛ -

معدؿ الفائدة اؼبتغَت: ىو متوسط سعر الفائدة السائد يف السوؽ، وعادة ما يستخدـ معدؿ ليبور  -
 يف أغلب اغباالت يف عقود اؼببادالت؛

 تتم التسوية بشكل دوري ؿبدد مسبق )شهرية، ربع سنوياً، نصف سنوياً، ...؛ -

  العقد ويبثل قيمة عقد اؼببادلة.قيمة عقد اؼببادلة: اؼببلغ اؼبتفق عليو يف -

 "Les options. الخيارات "2-3

أو ما  يبدو من خبلؿ تسميتها غياب صفة اإللزاـ والذي يدعى بالعقد قابل لئللغاء، أي ىناؾ حق اػبيار
يعرؼ باػبيارات، سبثل ىذه األخَتة أحد أىم األدوات اغبديثة اليت سبنح فرصة اغبد من اؼبخاطر خاصة السعر، 
وتسمى بعقود أو حقوؽ اػبيار كواها تعطي لصاحبها اغبق يف االختيار بُت الشراء من عدمو أو البيع من عدمو، 

كما يف العقود اؼبستقبلية؛ وللخيارات أنواع متعددة زبتلف   مقابل عبلوة تدفع للمحرر دوف إرجاعها، وليس اإللزاـ
ىناؾ ثبلثة أنواع وىي: خيار الشراء، خيار البيع، الضماف. أما  2من معيار آلخر: فحسب معيار نوع الصفقة

                                                 
، 2003 ،، الدار اعبامعية، اإلسكندريةتاالستثمار في األسهم والسندا عبد، ؿبمد صاحل اغبناوي، اهاؿ فريد مصطفى جبلؿ إبراىيم ال -1
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، يوجد ثبلثة أنواع : اػبيار األورويب، اػبيار األمريكي واػبيار اآلسيوي. أما حسب 1حسب معيار تاريخ التنفيذ
 معيار الرحبية فهناؾ ثبلثة أنواع وىي اػبيار اؼبربح، اػبيار اؼبتكافئ، اػبيار غَت اؼبربح.

إف استخداـ العقود اؼبستقبلية ؽبا ـباطر على رأسها ـبطر عدـ القابلية للتجزئة، والذي يبكن ذباوزه يف 
األمر حيث تكوف معيارية وؽبا  عقود أو حقوؽ اػبيارات غَت اؼبنظمة؛ أما يف حالة عقود اػبيار اؼبنظمة ىبتلف

 ، ويتم تغطية اؼبخاطر باالعتماد على اػبيارات بطرقتُت؛2عّدة خصائص ؿبددة
التغطية بشراء خيار الشراء: تستخدـ اػبيارات يف ىذه اغبالة كأداة لتغطية ـبطر االلبفاض يف سعر   -

ىو احملرر من تنفيذ العقد يف حالة األصل؛ أين تكوف اؼبؤسسة موظفة أمواؽبا، حيث تقـو بإلزاـ طرؼ ثاين و 
البفاض السعر عن سعر التنفيذ احملدد يف العقد وذلك مقابل عبلوة غَت قابلة للرد واليت تسمى بسعر أو عبلوة 
اػبيار؛ حيث يكوف عقد اػبيار مبٍت على توقعات الطرفُت؛ فالطرؼ األوؿ يتوقع البفاض السعر، أما الطرؼ 

 .3ويسمى كذلك خبيار التوظيفالثاين يتوقع ارتفاع السعر 
التغطية بشراء خيار البيع: تستخدـ اػبيارات يف ىذه اغبالة كأداة لتغطية ـبطر االرتفاع يف سعر الفائدة   -

أين تكوف اؼبؤسسة مقًتضة، حيث تقـو بإلزاـ طرؼ ثاين؛ وىو احملور من تنفيذ العقد يف حالة ارتفاع السعر عن 
 .4وذلك مقابل عبلوة غَت قابلة للرد واليت تسمى بسعر اػبيارسعر التنفيذ احملدد يف العقد، 

 . إشكالية تقييم المشتقات المالية واألوراق المالية المهجنة:2-4
ت هذاطرح مبو اؼبشتقات اؼبالية العديد من اؼبشاكل على عدة مستويات؛ فعلى اؼبستوى احملاسيب تعترب تع

و اػبصـو لتعقيد عملية ربديد القيمة العادلة ؽبا، أما على ، ويصعب إدماجها ضمن األصوؿ أخارج اؼبيزانية
اؼبستوى اؼبارل فقد خصصت برامج تثبيتها على اغباسوب لتحديد القيمة العادلة يف العديد من اغباالت، نظراً 

 لتعقيد النماذج اػباصة بتقييمها، لذلك سوؼ نعرض طريقة تقييم اػبيارات باعتبارىا أشهر اؼبشتقات اؼبالية.
يف الفرؽ بُت السعر السوقي لؤلصل ؿبل التعاقد وسعر التنفيذ أو  5تتمثل قيمة اػبيارات. قيمة الخيار: 2-4-1

، فإذا كاف الفرؽ موجبا دؿ على أف اػبيار ذو قيمة موجبة أو مربح، وإذا كاف 6اؼبمارسة خبلؿ فًتة االستحقاؽ

                                                 
 .137، 135، ص2005 عماف، دار الشروؽ، ،األسواق المالية مؤسسة أوراق بورصاتؿبمود ؿبمد الداغر،   -1

2- BARRAEU et J.DELHAYE, Op.cit, P156. 
3- Ibid, P157. 
4
- Ibid, P157. 

 ىناؾ بعض اؼبراجع تسميو بسعر اػبيار )مثل: طارؽ عبد العارل ضباد، مرجع سابق(. -5
 توسط.أورويب أو أمريكي فاألورويب خبلؿ تاريخ االستحقاؽ أما األمريكي خبلؿ ؾباؿ مدة االستحقاؽ، أما األسيوي يكوف حوؿ اؼب -6
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إذا كاف خيار بيع فالعكس سباماً؛ الفرؽ السالب يدؿ  العكس فقيمة اػبيار سالبة؛ ىذا إذا كاف اػبيار شراء. أما
على القيمة اؼبوجبة ػبيار البيع والفرؽ اؼبوجب يدؿ على القيمة السالبة ػبيار البيع. إذا يبكن القوؿ أف السعر 
السوقي لؤلصل ؿبل التعاقد ىو احملدد الرئيس لقيمة اػبيار؛ ولكنو ليس الوحيد حيث توجد ؾبموعة من العناصر 

 ات التأثَت االهبايب، السليب، القوي، الضعيف، وأىم ىذه العناصر ىي:ذ
 . محددات قيمة الخيار:2-4-2

 :1تعترب قيمة اػبيار ىي دالة متعددة اؼبتغَتات، ومن بُت أىم ىذه اؼبتغَتات أو العوامل قبد
                        ؛السعر السوقي لؤلصل ؿبل التعاقد - أ

                        ؛ةسعر التنفيذ أو اؼبمارس - ب
          ؛تذبذبات السعر السوقي لؤلصل ؿبل التعاقد - ت
                                       ؛مدة حياة اػبيار - ث
                    ؛معدؿ اؼبردودية بدوف ـباطرة - ج
             .التوزيعات اؼبتولدة عن األصل ؿبل التعاقد - ح
 عاقد:السعر السوقي لألصل محل الت - أ

يبثل ىذا العنصر احملدد الرئيس لقيمة اػبيار بسبب التأثَت اؼبباشر والقوي الذي يًتكو؛ فقد يكوف إهبابياً 
عند االرتفاع بالنسبة ػبيار الشراء وسلبيًا ػبيار البيع، كما يكوف سلبياً/ إهبابيًا عند االلبفاض للنوعُت على 

 سوقيا. التوارل، ويعترب ىذا العامل خارجي كونو يتحدد
 سعر التنفيذ أو الممارسة: - ب

نعرؼ سعر التنفيذ بأنو ذلك السعر الذي مت ربديده عند إبراـ العقد واحملدد مسبقاً؛ فإذا كاف منخفض فهو 
. إذا 2ذو تكلفة أكرب بالنسبة ػبيار الشراء، أما بالنسبة ػبيار البيع فكلما كاف سعر التنفيذ مرتفع زادت التكلفة

َت سليب على قيمة اػبيار يف اغبالتُت؛ وىي عبلقة عادية كوف مشًتي خيار الشراء ىبشى سعر التنفيذ لو تأث
االرتفاع، فهو يهدؼ على التدنئة، أما مشًتي خيار البيع فهو ىبشى االلبفاض فهو يهدؼ إذل التعظيم، ومنو 

 توجد ىناؾ عبلقة عكسية بُت سعر اؼبمارسة أو التنفيذ وقيمة خيار الشراء.

                                                 
1- Pierre VERNIMEN, Finance d'entreprise, 8

eme 
édition, Op.cit, P537. 

، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، أساسيات االستثمار في بورصة األوراق المالية أسهم، سندات، وثائق استثمار، الخياراتعبد الغفار حنفي،  -2
 .539، ص2005
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 لسعر السوقي لألصل محل التعاقد:تذبذبات ا - ت
تعترب التذبذبات يف السعر السوقي مؤشرًا لقياس درجة اؼبخاطرة؛ واليت يبكن قياسها بالتباين )االكبراؼ 

، وبطبيعة العبلقة اؼبتواجدة بُت اؼبردودية 1اؼبعياري( فبالرجوع لنظرية احملفظة كلما زاد تشتت السعر زادت اؼبخاطر
ذب سعر األصل ؿبل لتعاقد ازدادت اؼبردودية، واؼبتمثلة يف ىذه اغبالة يف قيمة اػبيار، على واؼبخاطر فزيادة تذب

عكس العاملُت السالف ذكرنبا، ؽبذا العامل تأثَت بنفس االذباه النوعي اػبيارات )الشراء، البيع(، فكلما زادت 
ار بيع أـ خيار شراء، وىذا يعكس تذبذبات السعر السوقي لؤلصل ؿبل التعاقد زادت قيمة اػبيار سواء كاف خي

 بطبيعة اغباؿ العبلقة الطردية بُت اؼبردودية واؼبخاطرة.
 مدة حياة الخيار: - ث

يف ظل النظرية اؼبالية ىناؾ قيمة زمنية للنقود، فكلما زادت مدة اػبيار زادت التكلفة ومنو القيمة اغبالية 
لك بالنسبة ػبيار البيع وبظى عمر اػبيار بتأثَت لبلستدانة سوؼ تنخفض، وقيمة خيار الشراء سوؼ تتزايد وكذ

 إهبايب على قيمة خيار الشراء، وىذا ناتج بطبيعة اغباؿ عن القيمة الزمنية للنقود اؼبخفضة من قيمة االستدانة.
 معدل الفائدة أو الكوبون: -ج

ة سليب يف حالة االرتفاع نظراً للعبلقة العكسية بُت معدؿ الفائدة السوقي والقيمة للسهم فتأثَت معدؿ الفائد
، وإهبايب على قيمة خيار البيع، أما فيما ىبص التوزيعات فهي كذلك يف ظل فرضيات 2على قيمة خيار الشراء

 ؿبدودة.

يتضح فبا سبق أف قيمة اػبيار دالة متعددة اؼبتغَتات؛ تتمثل ىذه األخَتة أساسًا يف الفرؽ بُت القيمة 
التنفيذ، ىذا األخَت معلـو وؿبدد يف العقد، لكن اآلخر متغَت عشوائي خاضع السوقية لؤلصل ؿبل التعاقد وسعر 

لعدة عوامل فبا يستوجب التنبؤ أو معرفة السعر اؼبستقبلي الزباذ القرار. لذلك ظهرت عدة طرؽ لتحديد قيمة 
وروبية ، الذي ظبح بتقييم اػبيارات األBLACK-SCHOLES 1973؛ أىم ىذه الطرؽ الشهَتة ىو مبوذج 3اػبيار

 على األسهم يف ظل فرضيات معينة، وىو ما سيتم تناولو يف النقطة اؼبوالية.

 

 
                                                 

 .540، ص2004-2003، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، ي بورصة األوراق الماليةأساسيات االستثمار فعبد الغفار حنفي،  -1
 استعمل لتقييم اػبيارات األوروبية على األسهم. BLACK-SCHOLES لقد مت الًتكيز على السهم كوف مبوذج -2
 .2007، مؤسسة الوراؽ، عماف، اليةالهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على إستراتيجية الخيارات المىاشم فوزي دباس العابدي،   -3
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 العائد ومخاطرة للورقة الماليةتحليل   :الثانيمبحث ال
قدر فبكن  أقلإف ىدؼ االستثمار يف األوراؽ اؼبالية ىو ربقيق أكرب قدر فبكن من العوائد يف ظل ربمل  

ستثمر أف يقـو بتحليل وتقييم كل العوائد واؼبخاطر اػباصة بكل أصل مارل لذلك البد على اؼب ،من اؼبخاطر
 يرغب االستثمار فيو ويكوف ذلك كما يلي:

 
 

 المالية الورقةعائد المطلب األول : 
 : مفهوم العائداألولالفرع 

 مقابلعو، الربح الذي يعود على حامل الورقة اؼبالية أو صاحب اؼبشروع أيا كاف نو  على انوالعائد ب يقصد
 .1( يف تلك الورقة أو اؼبشروعهذهاستثمار أموالو )ووقتو وج

 .2كما يعرؼ على أنو: الزيادة النسبية يف الثروة بُت فًتتُت، أي العبلقة بُت األرباح و السعر

الذي يعود على صاحب اؼبشروع آو الورقة اؼبالية  الصايف ويبكن استخبلص مفهـو العائد على انو اإليراد
 القياـ باالستثمار.مقابل 

 أشكال العائد  الفرع الثاني:
 يأخذ العائد عدة أشكاؿ تتمثل يف ما يلي:

 :وذلك إذا كانت الورقة سبثل اقًتاضا، فحامل السند مقرض ألموالو للشركة اليت أصدرت ىذا  الفوائد
السند يعطي غباملو حق السند وقيمة القرض ىي القيمة اإلظبية للسند )أو ألي ورقة سبثل قرضا وبمل فوائد(، ف

 اغبصوؿ على فوائد دورية وعلى قيمتو اإلظبية يف موعد االستحقاؽ.

  يت وبصل عليها حامل السهم لوذلك إذا الورقة سهما، وتتمثل يف التوزيعات النقدية ا :األرباحتوزيعات
 .أسهمهايف اهاية السنة أو عندما تقرر اؼبنشأة اؼبصدرة توزيع األرباح على حاملي 

 وتنتج عن إعادة بيع الورقة اؼبالية بسعر أعلى من سعر شرائها  رباح الرأسمالية:األ 

 

 

                                                 
 .250 ، ص2008اؼبالية، الشركة العربية اؼبتحدة لتسويق والتوريدات، القاىرة،  األسواؽزياد رمضاف، مرواف مشوط،  -1

2
- J.Hamon, Bourse Et Gestion De Portefeuille, Edition Economica, 2004,P27 
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 نواع العائدأ :الثالثالفرع 
 :كاآليتينقسم العائد إذل أنواع ـبتلفة بناءا على معايَت ؿبددة   

عبلقة بُت ويتمثل يف العائد الذي يتحقق فعبل خبلؿ فًتة زمنية معينة، ووبسب من خبلؿ ال العائد الفعلي: 1
من خبلؿ العبلقة  ذلكتغَتات سعر السهم وتوزيعات األرباح وبُت سعر السهم عند تاريخ شرائو، ويبكن توضيح 

 1التالية:

)0101.....(..........1
11.
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11.
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 حيث :

 :عائد الورقة اؼبالية يف اللحظة الزمنية .

 :سعر الورقة اؼبالية يف اللحظة الزمنية.

 : سعر الورقة اؼبالية يف اللحظة الزمنية.

 :توزيعات األرباح يف اللحظة الزمنية.

ويتمثل يف القيمة اؼبتوقعة للعوائد احملتمل حدوثها من خبلؿ االستثمار يف الورقة اؼبالية، أي  العائد المتوقع: 2
تملة، وغبساب ىذا العائد معيار التوقع الرياضي  من خبلؿ صبع احمل األرباحسعر الورقة اؼبالية اؼبستقبلي وتوزيعات 

 2حاصل ضرب كل عائد يف احتماؿ حدوثو، ويعطى بالعبلقة التالية:

)0102(....................)(
1
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n
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ii RRRE 

 حيث:

 ؛:العائد اؼبتوقع للورقة اؼبالية

 ؛غبصوؿ على العائد للورقة اؼبالية:احتماؿ ا
                                                 

1
- voire : 

- Pierre Ramage, Finance De Marché, Edition D’organisation, Paris, 2002, P 62. 

      - Pierre Demarzo Et Jonathan Berk, Finance d’entreprise, Pearson Education, Paris, 2008, P 300. 
 .251، 250زياد رمضاف، مرواف الشموط، مرجع سبق ذكره، ص ص   -2

- Pierre Ramage, op. cit. p 64. 
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وىو العائد الذي يرغب اؼبستثمر يف اغبصوؿ عليو دبا يتبلئم مع مستوى اؼبخاطر اليت المطلوب : العائد  3
سيتعرض ؽبا األصل، وىو يبثل أدىن عائد يعوض اؼبستثمر عن تأجيل عملية الستهبلؾ ودرجة اؼبخاطرة اؼبصاحبة 

العائد على األمواؿ اؼبستثمرة، وبذلك  لبلستثمار، ويقصد باؼبخاطر ىنا اؼبخاطر النظامية اليت تزداد بزيادة معدؿ
 1فإف العائد اؼبطلوب ىو عبارة عن معدؿ اػبارل من اؼبخاطرة مضافا إليو عبلوة اؼبخاطرة.

 2ويعطى العائد اؼبطلوب بالصيغة الرياضية التالية:

)0103.......(..........)()(  ifMf BRRRRE 

 حيث:

 ؛:العائد اؼبطلوب لؤلصل

 ؛ارل من اؼبخاطرة:العائد اػب

 ؛:عائد السوؽ

 .:اؼبخاطر اؼبنتظمة لؤلصل 

 وبشكل عاـ فإف العوائد مهما كاف شكلها أو نوعها تتأثر بالعديد من العوامل نذكر منها:

 ؛الزمن البلـز للحصوؿ عليها -

 ؛ا االستثمار يف الورقة اؼباليةاؼبخاطر اليت يتعرض ؽب -

 ؛الية، أي قابليتها للبيع السريعاؼب سيولة الورقة -

 ؛نشاة اؼبصدرة قبل موعد استحقاقهاقابلية الورقة اؼبالية لبلستدعاء من طرؼ اؼب -

 ؛خضوع العائد لضريبة -

 اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا العائد واحتماؿ اغبصوؿ عليو.  -
                                                 

 أنظر: -1
 .316، ص2002، عماف، 2ط، دار  وائل للنشر، مبادئ االستثمار المالي والحقيقيد رمضاف، زيا -
 .185ص  ،2003، الدار اعبامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، االستثمار في األوراق المالية، وآخروفؿبمد صاحل اغبناوي،  -
 ةالعلـو االقتصاديؾبلة  ،(CAPMمتحقق على العائد المطلوب في ظل نموذج )أثر تغير العائد القاسم نايف علواف، إبراىيم ؿبمد الزعلوؾ،  -2

 .6، ص 2005، سنة 05وعلـو التسيَت، جامعة التحدي، سرت،  ليبيا، العدد 
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 حساب عائد األوراق المالية :الثالثالفرع 
الية، ويف ما يلي سنتطرؽ إذل كيفية حساب كل عائد بالنسبة لكل ىبتلف العائد باختبلؼ نوع الورؽ اؼب

 نوع من األوراؽ اؼبالية: 

  عائد السهم ::أوال 

، ويعطى اآلخرينالعادي، فإف حاملو وبصل على دخل بعد أف يتم الدفع لكل اؼبستحقُت  حالة السهم-
 :1العائد الكلي للسهم العادي بالعبلقة التالية
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 حيث: 

 ؛:التوزيعات النقدية

 ؛:القيمة السوقية للسهم العادي

 :سعر  شراء السهم العادي.

 إذا اختار حامل السهم العادي االحتفاظ بو لفًتة  حالة االحتفاظ بالسهم لفترة ال نهائية: -

 الاهائية فإننا مبيز حالتُت:

 وزيعات: يعطى العائد بالعبلقة التالية:عدـ مبو يف الت -

 
 مبو ثابت يف التوزيعات: ويعطى العائد بالعبلقة التالية: -

)0105....(....................
0

1  g
P

D
K s 

 حيث:

                                                 
1

 .7، مرجع سبق ذكره، ص قاسم نايف علواف، إبراىيم ؿبمد الزعلوؾ -



 ألوراق المالية في البورصةلالعائد والمخاطرة                                                   الفصل األول:
 

35 

 

 :معدؿ النمو الثابت يف التوزيعات.

: 

 بصفة دورية، تعطى بالعبلقة التالية:السهم فبتازا، فإف حاملو وبصل على توزيعات نقدية ثابتة  حالة-

 
 حيث:

 ؛التوزيعات السنوية للسهم اؼبمتاز:

 :القيمة السوقية للسهم اؼبمتاز.

طويل األجل، فإف عائده الكلي يتضمن كل من العائد والتغَت يف  ا انو سند مديونيةدب عائد السند: -ثانيا
 ة، ويعطى بالعبلقة التالية:السعر خبلؿ فًتة زمنية معين
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 حيث: 

 ؛:الفائدة اؼبدفوعة خبلؿ فًتة االحتفاظ

  ؛:القيمة السوقية للسند

 .: سعر شراء السند

 :بالعبلقة التالية:  وىو نسبة الفائدة اؼبدفوعة سنويا للقيمة السوقية للسند، ويعطى العائد الجاري للسند      

                                             

وىو معدؿ العائد على سند يتم االحتفاظ بو حىت تاريخ االستحقاؽ ويعطى  لعائد حتى تاريخ االستحقاق:ا
 بالعبلقة التالية:
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 حيث: 
Approximate .تقرييب: 

M ؛االظبية للسند: القيمة  
n؛:القيمة اؼبتبقية حىت استحقاؽ السند  

P0.القيمة السوقية للسند : 
 

 الورقة الماليةمخاطر  المطلب الثاني:
 الفرع األول: مفهوم المخاطرة 

اؼبخاطرة ىي احتماؿ فاف  األوراؽ اؼبالية يف االستثمار  ودبا أفلتحقيق خسارة مالية،  إمكانيةىي اؼبخاطرة  
وطبقا ؽبذا اؼبفهـو فإف اؼبخاطرة ترتبط بالعائد، ودبا أف للعائد مفهـو مارل  ،اؼبطلوب لعائد اؼبتحقق عناختبلؼ ا

الذي  تقلب ليرتبط مفهـو اؼبخاطرة بعدـ التأكد وذلك فهـو مارل قابلة للقياس الكمي، و فإف اؼبخاطرة ؽبا م
وقياس اؼبخاطرة، يف حُت يشَت مفهـو عدـ  ، فاؼبخاطرة دالة الحتماالت متخذ القرار يف تقييموبدث للعائد

 1عدـ امتبلؾ متخذ القرار اؼبعلومات الكافية يف ربديد العائد اؼبتوقع. إذلالتأكد 
وزبتلف ـباطر االستثمار باختبلؼ اعبهة اؼبصدرة، فاألوراؽ اؼبالية اغبكومية تتمتع بضمانة ربقيق العائد، 

الشركات تتسم باؼبخاطرة، ألنو يصعب التنبؤ الدقيق حبجم  وبذلك فهي خالية من اؼبخاطرة، يف حُت أسهم
 وتوقيت تدفقاهتا النقدية.

 
 أنواع المخاطرة الفرع الثاني:

 المخاطر المنتظمة: أوال
اليت  األسهمىي تلك اؼبخاطر اليت تتعلق بالنظاـ نفسو، و بالتارل فإف تأثَتىا يشمل عوائد وأرباح صبيع    

مثاؿ كبَت تتأثر معو السوؽ بأكملها، و اطر النظامية ربدث بالعادة عند وقوع حادث  تتداوؿ يف البورصة. واؼبخ
ذلك حدوث حرب أو تغَت يف النظاـ السياسي أو تفشي بعض األحداث الداخلية غَت اؼبواتية فعند وقوع أي من 

 2ىذه األحداث العامة الشاملة فإنو ال توجد وسيلة غبماية اؼبخاطر الناصبة عنها.
  

                                                 
 167-166عماف، ص ص ،1ط، دار اؼبيسرة لنشر والتوزيع، لماليةا باألوراقاالستثمار  أسامة عزمي سبلـ، أرشد فؤاد التميمي، -1
 .81-80ص ،ص2005، 3ط وائل للنشر، عماف، ، داراالستثمار باألسهم والسندات وإدارة المحافظؿبمد صاحل جابر،  -2
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نسبة اؼبخاطرة اليت تعود إذل حركة السوؽ ككل إذل اؼبخاطرة الكلية، أو ىي ذلك اعبزء من القابلية  وسبثل
الكلية لتباين العائد الذي تسببو عوامل تؤثر بشكل متزامن على كافة أسعار األوراؽ اؼبالية اليت يتم التعامل فيها 

ية والسياسية واالجتماعية وتؤثر على أسواؽ األوراؽ االقتصاد يف السوؽ، وتعترب التغَتات اليت تطرأ على البيئة
 اؼبالية مصادر للمخاطرة اؼبنتظمة.

 :1وتتمثل يف ما يلي: خصائص المخاطر المنتظمة 

 تنتج عن عوامل تؤثر يف السوؽ بشكل عاـ وليس خاص. -

 ال يقتصر تأثَتىا على شركة معينة او قطاع معُت. -

قتصادية واالجتماعية كاإلضرابات العامة، أو حاالت ترتبط ىذه العوامل بالظروؼ السياسية واال -
 الكساد، او اغبروب، أو ارتفاع معدالت الفائدة.

 ال يبكن ذبنبها بالتنويع.  -
  تنتج اؼبخاطر اؼبنتظمة عن تغَت احد اؼبتغَتات التالية: مصادر المخاطر المنتظمة : 
 معدالت العائد اؼبتوقعة وتنتج عن احتماؿ حدوث اختبلؼ بُت مخاطر تغير معدل الفائدة: -

 ومعدالت العائد الفعلية بسبب حدوث تغَت يف معدالت الفائدة السوقية خبلؿ اؼبدة.
فأسعار األسهم ؽبا عبلقة مباشرة بأسعار الفوائد اؼبصرفية السائدة، فإذا ما ارتفعت الفوائد فإف أسعار 

أمواؽبم  إيداعهبدوف أنو من األفضل ؽبم األسهم سوؼ سبيل إذل االلبفاض ألف العديد من اؼبستثمرين سوؼ 
 بالبنوؾ أو بالسندات بفوائد عالية بدال من ربمل ـباطر االستثمار باألسهم. 

وبالرغم من أف ـباطر سعر الفائدة السوقي تصنف ضمن اؼبخاطر اؼبنتظمة ألاها تؤثر يف صبيع األوراؽ 
 رب يف حالة.اؼبالية، إال أف تأثَتىا ىبتلف حسب نوع الورقة، فيكوف أك

األسهم اؼبمتازة مثبل، عنو يف حالة األوراؽ اؼبالية ذات لية ذات الدخل الثابت كالسندات و األوراؽ اؼبا
 . 2الدخل اؼبتغَت كاألسهم العادية

                                                 
 أنظر: -1
 .17، ص 2006دار اعبامعية، مصر،  ،ةاالستثمار في البورصو  األداءالتحليل المالي ألغراض تقييم و مراجعة أمُت السيد أضبد لطفي،  -
 أنظر:  -2
 . 83 ، صمرجع سبق ذكرهؿبمد صاحل جابر،  -
    .43،  ص مرجع سبق ذكرهالسيد متورل عبد القادر،  -
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القوة الشرائية  وىي ـباطر ناذبة عن حدوث البفاض يفمخاطر التضخم )انخفاض  القوة الشرائية(:  -
اغبصوؿ عليها أو اؼببلغ اؼبستثمر نتيجة لوجود حالة تضخم يف االقتصاد، أو بعبارة أخرى  للتدفقات النقدية اؼبتوقع

يف حالة عدـ التأكد من مستقبل القوة الشرائية للمبلغ اؼبستثمر، وعادة ما تؤثر مثل ىذه اؼبخاطر تأثَت كبَت يف 
حسابات التوفَت أو االستثمار يف  حالة االستثمار يف أدوات استثمارية ربمل معدالت دخل ثابتة، كالودائع يف

التضخم معدالت الفائدة الثابتة فاف  السندات أو أي استثمار مارل ذو عوائد ثابتة. وعندما يتجاوز معدؿ
 1اؼبدخرات تعاين من ىبوط يف القوى الشرائية.

ؾ ىذه تشَت اؼبخاطر السوقية إذل التحرؾ العاـ يف أسعار الرقة اؼبالية، حيث تتحر مخاطر السوق:  -
األسعار معا استجابة ألحداث خارجية )ىذه األحداث غَت مرتبطة بصفة أساسية بالشركات اؼبعنية(، ومن أىم 
اؼبخاطر السوقية تلك اؼبخاطر الناذبة عن استثمار األمواؿ يف األجل القصَت يف سوؽ األسهم، فإذا كانت اغباجة 

هم، فغن اؼبستثمر مضطر للبيع خبسارة، فبا يعٍت أف إذل األمواؿ اؼبستثمرة غبظة حدوث  تدىور يف سوؽ األس
 2.اؼبستثمر يف حاجة إذل مدى زمٍت أطوؿ حبيث ال يضطر للبيع يف حالة تدىور سوؽ األسهم

 : 3المخاطر غير المنتظمةثانيا:
ىي اؼبخاطر الناذبة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو بقطاع معُت، وتكوف مستقلة عن العوامل اؼبؤثرة يف 

لنشاط االقتصادي ككل. ويبكن للمستثمر ضباية نفسو من ىذه اؼبخاطر عن طريق تنويع استثماراتو وذلك ا
من األوراؽ اؼبالية واليت يبكن أف تتأثر بتلك اؼبخاطر اؼبتفرقة يف نفس الوقت، ومن بُت  أنواعباالستثمار يف عدة 

 ىذه اؼبخاطر اليت قد ربدث يف شركة ما:

 لك الشركة أو يف القطاع الذي تنتمي إليو. إضراب عماؿ يف ت حدوث -

 األخطاء اإلدارية يف تلك الشركة.  -

 ظهور اخًتاعات جديدة منافسة ؼبا تنتجو الشركة.  -

 اغبمبلت اإلعبلنية من اؼبنافسُت. -

                                                 
 أنظر: -1
 .227، ص2008، الشركة العربية اؼبتحدة للتسويق والتوريد، القاىرة، أسس االستثمارمرواف مشوط، كنجو عبدو كنجو،  -
 . 116، ص2010، 1ط، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، عماف، ، إدارة المحافظ االستثماريةد كماؿ اؿ شبيبدري -
 .226، ص ، مرجع سبق ذكرهمرواف مشوط، كنجو عبدو كنجو -2
 . 333، ص مرجع سبق ذكرهزياد رمضاف،  -3



 ألوراق المالية في البورصةلالعائد والمخاطرة                                                   الفصل األول:
 

39 

 

 تغيَت أذواؽ اؼبستهلكُت بالنسبة لسلعة ىذه الشركة.  -

 ظهور قوانُت جديدة تؤثر على تلك الشركة.  -
 1تنشأ عن العوامل اليت تفرد هبا منشأة معينة: ر غير المنتظمة:خصائص المخاط -

 ؛تؤثر يف اؼبنشأة ذاهتا  -

  ؛يبكن تفاديها بالتنويع  -

 .مارل اآلخرجزء منها تشغيلي و   -
 تتمثل مصادر اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة يف:  مصادر المخاطر غير المنتظمة: -
دارية يف تباين واختبلؼ العائد اؼبتوقع عن العائد من اؼبمكن أف تتسب األخطاء اإل :اإلدارةمخاطر   * 

الفعلي لبلستثمار يف شركة معينة على الرغم من وجود منتجاهتا ومركزىا اؼبارل، لذا تدخل اؼبخاطر الناصبة عن  
األخطاء اإلدارية ضمن اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة ألنو قد وبدث البفاض يف معدؿ العائد حىت يف حاالت ازدىار 

 الشركات يف سوؽ األوراؽ اؼبالية. ىذهالقتصادي ينعكس بالسلب على أسعار أسهم النشاط ا

ويف اؼبقابل فإف يقظة اإلدارة وتدخلها يف الوقت اؼبناسب يف مواجهة اؼبشاكل و استغبلؿ الظروؼ اؼبواتية 
عائدىا اؼبارل ؼ وغايات الشركة، يكوف لو دوف شك مردود اهبايب على ىذايف ربقيق أ قوعمل إلدارة كفريق منس

 2و بالتارل يؤثر ىذا إهبابيا على أسعار أسهمها.

وىي ـباطر ناذبة عن عوامل تؤثر يف قطاع صناعي معُت بشكل واضح دوف أف  3مخاطر الصناعة: *
 يكوف ؽبا تأثَت ىاـ خارج ىذا القطاع، وقد تنبع ـباطر الصناعة عن عوامل عديدة منها: 

 ؛عدـ توفَت اؼبواد اػباـ للصناعة  -

 ؛كقوانُت ضباية البيئة من التلوثظهور قوانُت سبس صناعات معينة    -

 ؛اعات أحدثمعُت نتيجة ظهور اخًت  منتجتغَت أذواؽ اؼبستهلكُت، أو التوقف عن استخداـ   -

تأثَت اؼبنافسة األجنبية على الصناعات احمللية إذا دل تكن ىذه األخَتة تنافسية أو دل يبكن إقامة حواجز   -
 على ضبايتها. ذبارية تعمل

                                                 
 . 22، ص مرجع سبق ذكرهأمُت السيد أضبد لطفي،  -1
 .65،ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف ،ة االستثمار بين النظرية والتطبيقإدار قاسم نايف علواف،  -2
 . 227، صمرجع سبق ذكرهمرواف مشوط، كنجو عبدو كنجو،  -3
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رى تتسب يف حدوث ـباطر توجد مصادر أخ مصادر أخرى للمخاطر المنتظمة وغير المنتظمة:* 
 ـباطر غَت اؼبنتظمة نذكر منها: منتظمة و 
، أي بالوزف النسيب عادة  بنمط ىيكل تكاليف اؼبؤسسة يرتبط الرفع التشغيليمخاطر الرفع التشغيلي: -أ

ؾبمل ىذه التكاليف، وعلى ىذا األساس ترتفع درجة الرفع التشغيلي كلما ارتفع  للتكاليف الثابتة التشغيلية يف
 1الوزف النسيب للتكليف الثابتة، والعكس بالعكس.

 وتقاس درجة الرفع التشغيلي بالعبلقة التالية: 

 = درجة الرفع التشغيلي 

ت اليت هبب ربقيقها حىت يتساوى اإليراد اإلصبارل ونشَت إذل أف نقطة تعادؿ اؼبنشأة) واليت سبثل كمية اؼببيعا
العبلقة بينهما طردية حيث كلما ارت الرفع و  األخرى بدرجة الرفع التشغيلي مع التكلفة اإلصبالية(، تربط ىي

 التشغيلي يف اؼبنشأة ارتفعت معو نقطة تعادؽبا، والعكس صحيح.

ة مع زيادة استخدمها للتمويل بالديوف،)أي تزيد الرافعة اؼبالية ألي شرك مخاطر الرفع المالي: -ب
اغبصوؿ على  األمواؿ عن طريق االفًتاض من جهات ـبتلفة، إما عن طريق السندات أو االقًتاض من البنوؾ( 
مقارنة حبقوؽ اؼبلكية، وبالتارل فإف قابلية عوائد ضبلة األسهم للتباين تزيد مع زيادة استخداـ الشركة للرفع اؼبارل 

اؼبعقولة حيث يؤدي إذل ارتفاع معدؿ الفائدة الثابت الذي تدفعو الشركة للمقًتضُت  والذي يدخل عن اغبدود 
 ضمن التكاليف الثابتة فبا يرفع نقطة تعادؽبا.

 2ويقاس الرفع اؼبارل للشركة بالعبلقة التالية:

 درجة الرفع اؼبارل=

 
 

                                                 
 66، ص1999، عماف، 2طمؤسسة الوراؽ  للنشر والتوزيع،  -اإلطار النظري والتطبيقات العلمية -إدارة االستثماراتؿبمد مطر،  -1
 .265 ،ص1997، عماف، 1ط، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، المالية اإلدارة،  وىيب فهد  إبراىيمبدو كنجو، كنجو ع -2
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 الورقة الماليةقياس المخاطر  :ثالفرع الثال
 : ال: المخاطر النظاميةأو 

 و الذي يعطى بالعبلقة التالية: ، beta تقاس اؼبخاطر اؼبنتظمة دبعامل

)0108......(....................
)var(

),cov(


m

m

r

rK
Beta 

 حيث:

 : التباين اؼبشًتؾ ؼبتوسط عائد السهم   ومتوسط عائد ؿبفظة السوؽ.

 :تباين متوسط عائد السوؽ. 

 : كاآليترنة مع قيمة الواحد  باؼبقا betaويفسر معامل 

beta=1 :؛ـباطر السهم مساوية ؼبخاطر السوؽ 

beta<1  : ؛من  ـباطر السوؽ أقلـباطر السهم 

beta>1:؛السهم أكرب من  ـباطر السوؽ ـباطر 

beta=0:؛السهم  غَت مرتبطة دبخاطر السوؽ ـباطر 

beta=11حرؾ العوائد:ـباطر السهم مساوية ؼبخاطر السوؽ و لكن باذباه عكسي لت.  

 : تقاس اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة بأحد اؼبؤشرات التالية:ياس المخاطر غير المنتظمةثانيا:ق
  :حيث يبثل التباين ؾبموع مربعات اكبراؼ القيم عن وسطها اغبسايب، التباين واالنحراف المعياري

 ويقاس بالصيغة التالية: 

 
 ًتبيعي للتباين، حيث يقاس بالصيغة التالية: أما االكبراؼ اؼبعياري فيعرؼ على أنو اعبدر ال

 

                                                 
1

 .78، صمرجع سابقؿبمد مطر،  - 
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ويتم التعرؼ على اػبطر اؼبرتبط باستثمار معُت من خبلؿ معرفة تغَت معدالت العائد، حيث كلما زاد 
اتساع منحٌت التوزيع االحتمارل ؼبعدالت العائد،  والذي يقيسو التباين أو  آخرالتقلب يف ىذه اؼبعدالت، أو دبعٌت 

ياري، كلما زادت اؼبخاطر، وكلما البفضت نسبة التباين أو االكبراؼ اؼبعياري البفضت اؼبخاطر اليت االكبراؼ اؼبع
 تتعرض ؽبا الورقة اؼبالية.

 يبكن أف تظهر بعض اؼبشاكل عند استخداـ االكبراؼ اؼبعياري كمقياس للخطر، معامل االختالف :
بالتارل تتساوى اؼبخاطر رغم أف النسبة اؼبئوية حيث يبكن أف يتساوى االكبراؼ اؼبعياري ألصلُت ماليُت و 

، 1، ولتجنب ىذا اؼبشكل يستعمل معامل االختبلؼ كمقياس للخطراآلخرالكبراؼ العوائد ألحدنبا أكرب من 
 ويعطى بالصيغة التالية:

CV= 

يلة، باإلضافة إذل فمعامل االختبلؼ يستخدـ يف حالة عدـ تساوي القيم اؼبتوقعة لعوائد اؼبشروعات البد
ذلك فهو يستخدـ يف تقييم اؼبخاطر يف اؼبشروعات الفردية، يف حُت يستخدـ االكبراؼ اؼبعياري ؼبقارنة اؼبخاطر 

 بُت ؾبموعة من االستثمارات سبثل كل منها عدد من االستثمارات اؼبنوعة ينظر إليها كوحدة واحدة. 
 مفهوم محفظة األوراق الماليةالفرع الرابع: 

 المالية األوراقفهوم محفظة م-1

تعرؼ ؿبفظة األوراؽ اؼبالية على أاها: أداة مركبة من أصلُت ماليُت فأكثر يتم استثمار األمواؿ فيها،أو ىي 
ؾبموع ما يبلكو اؼبستثمر من أصوؿ مالية )أسهم وسندات( بغرض ربقيق عائد دوري أو رأظبارل أو كبلنبا، سواءا  

كانت داخل قطاع واحد أو قطاعات متعددة، حبيث   وسواءأو أنواع متعددة،  كانت تلك األصوؿ من نوع واحد
 2خطر ؿبتمل. أقليتحقق منها أكرب عائد فبكن أو 

كما تعرؼ على أاها: عبارة عن ؾبموعة من األوراؽ تشكل مربعا متجانسا، مت اختيارىا بعناية وبدقة 
ة األوراؽ اؼبالية من عدد مناسب وكبَت من األوراؽ والغايات، وبذلك تتكوف ؿبفظ ؼىذااألفائقتُت لتحقيق بعض 

                                                 
1

 .270، مرجع سبق دكره، صوىيب فهد إبراىيمكنجو عبدو كنجو،  

 .113ص  ،2009 ،1طاعبامعي، اإلسكندرية،  ، دار الفكربورصات األوراق الماليةمصطفى كماؿ طو، شريف مصطفى كماؿ طو،  -2
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اؼبالية كاألسهم والسندات تباين وزبتلف كل منها من حيث القيمة، تاريخ االستحقاؽ،  معدؿ العائد، ودرجة 
 اؼبخاطر.

كما يبكن تعريفها على أاها: ؾبموع ة األوراؽ النسبية ألصوؿ مالية، أي قائمة النسب اؼبمثلة لؤلصوؿ، 
 1هبب أف تساوي يف ؾبموعها نسبة مائة باؼبائة.واليت 

 2. أىمية المحفظة المالية:2

هتدؼ احملفظة أساسا إذل تفادي ـباطر االستثمار اليت يبكن أف يتعرض ؽبا اؼبستثمر عند الًتكيز على أداة 
 إذلباإلضافة استثمار واحدة، وذلك عن طريق التنويع مع ضماف حد مقبوؿ من الدخل وربقيق العوائد اإلهبابية 

 زيادة القيم السوقية لرأس اؼباؿ. كل ذلك من خبلؿ اؼبهاـ اليت تؤديها احملفظة اؼبالية واؼبتمثلة يف: 

ربديد أنواع األصوؿ اؼبالية وبياف إسهاماهتا النسبية يف احملفظة، وذلك بناءا على مسحات أولية  -1
 لؤلسواؽ اؼبالية والفرص اؼبتاحة. 

األوراؽ اؼبالية وذلك من خبلؿ اغبفاظ على رحبية ىذه اؼبوجودات والعمل  ربديد قيم موجودات ؿبفظة -2
 اػبطط الدقيقة النتقاء البدائل اليت تعطي رحبية أكثر. إعدادعلى 

توفَت األماف حملفظة األوراؽ اؼبالية من خبلؿ ربط ىادؼ بُت سلوكي التحوط والعقبلنية، مع القبوؿ  -3
د إذل تنويع األصل اؼبالية اؼبتسمة بالكفاءة العاؼبية والعمل يف هبامش ضروري للمخاطرة وذلك باالستنا

 ظروؼ تتميز بالشفافية. 

 إقرار السياسة االستثمارية دبا يتناسب مع ؿبتويات احملفظة وظروؼ السوؽ والبيئة السائدة.  -4

لبية واالهبابية ؽبذه اػبلفية للقرارات االستثمارية مع سبييز كافة النتائج اؼبادية اؼبلموسة الس التغذيةتوفَت  -5
 القرارات. 

توفَت السيولة النقدية يف حدود مقبولة تسمح دبواجهة الظروؼ ؼبتغَتة يف السوؽ،  وإقباز اؼبتطلبات  -6
 األساسية لوظائف األداة. 

                                                 
1

 .113، مرجع سبق ذكره، صمصطفى كماؿ طو، شريف مصطفى كماؿ طو -

 انظر:  -2
 .76-75ص  ،ص1997، دار اؼبستقبل للنشر والتوزيع، عماف، مبادئ االستثمارطاىر حيدر حرداف،  -
 .223-222، ص ص  مرجع سبق ذكرهىوشيار معروؼ،  -
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 إدارة المحفظة المالية: فىذاأ.2
 أساسية وأخرى فرعية:  ؼىذاأإدارة احملفظة اؼبالية إذل  ؼىذاأتنقسم  

 وتتمثل يف:  األساسية: فىذااأل -1

 درجة من اؼبخاطرة.  أقلربقيق أقصى حد من العائد وب -

 ربقيق السيولة البلزمة ؼبواجهة االلتزامات.  -
وال يبكن ربقيق ذلك  -لرغم من أاهما ىدفُت متعارضُت، حيث يهدؼ األوؿ إذل ربقيق أعلى عائداوعلى 

دؼ الثاين واؼبتمثل يف توفَت جزء من السيولة ألجل ، وىذا ما يتعارض مع اؽب-دوف استعماؿ كل  رأس اؼباؿ 
تغطية اغباجات الطارئة للمنشأة أو الستغبلؿ فرص استثمارية مفاجأة، إال أف اؼبدير اعبديد للمحفظة ىو الذي 

لة يوفق بُت ىذين اؽبدفُت وذلك عن طريق ربقيق أعلى عائد فبكن ويف نفس الوقت االحتفاظ دبقدار من السيو 
 .1ثر ذلك على ربقيق تلك العوائد واألرباحاللتزامات دوف أف يؤ ؼبواجهة ا
  

 : وتتمثل يف ما يلي: الفرعية فىذااأل -2
على رأس اؼباؿ األصلي: هبب على مدير احملفظة أخذ اغبذر التاـ لكي ال تصل اػبسارة إذل  اغبفاظ -

األسس  بإتباعفظة، ويكوف ذلك مستوى رأس اؼباؿ  وذلك مهما كانت اؼبخاطر اليت يبكن أف تتعرض ؽبا احمل
 السلمية يف اختيار األوراؽ اؼبالية اؼبكونة للمحفظة. 

استقرار تدفق النقد: هبب على مدير احملفظة اختيار أوراؽ مالية ربقق دخل شبو ثابت وذلك لضماف  -
قق ثابتا مالية رب معدؿ معُت ما استمرار تدفق النقد يف احملفظة، من خبلؿ تشكيل ؿبفظة مكونة من أوراؽ

 األسهم اؼبمتازة.مثل السندات و 
التنويع: يعترب التنويع من أىم الوسائل لتقليل اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا عوائد احملفظة، وذلك من خبلؿ  -

 تشكيل مزيج من األصوؿ اؼبالية يهدؼ إذل تقليل وزبفيض اؼبخاطرة. 
ن خبلؿ تشكيل احملفظة وىو تنمية النمو يف رأس اؼباؿ: يهدؼ مدير احملفظة إذل ربقيق ىدؼ أساسي م -

 رأس اؼباؿ اؼبستثمر. 

                                                 
1

 .278، مرجع سبق دكره، صوىيب فهد إبراىيم، كنجو عبدو كنجو 
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القابلية للسيولة والتسويق:  هبب على مدير احملفظة اختيار األوراؽ اؼبالية القابلية للسيولة يف أي وقت  -
 . 1ودوف أف يًتتب عنها خسائر

 قياس عائد المحفظة المالية:  -3

 ب اؼبئوية لؤلوراؽ اؼبالية اؼبكونة ؽبا، ووبسب بالعبلقة التالية:يبثل عائد احملفظة اؼبالية اؼبتوسط اؼبرجح بالنس





n

i

xxp RPRR
1

)0109.....(..........).........( 

أما العائد اؼبتوقع للمحفظة اؼبالية فهو اؼبتوسط اؼبرجح بالنسب اؼبئوية يف كل استثمار للعوائد على 
 االستثمارات، ووبسب وفق الصيغة التالية: 





n

i
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1
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 حيث: 

 يف احملفظة . : نسبة األصل

 يف احملفظة. : عائد كل األصل

 :قياس مخاطر المحفظة المالية -4

 تقاس ـباطر احملفظة اؼبالية على حسب نوعها )ـباطر غَت منتظمة، أو ـباطر منتظمة( من خبلؿ:  

 : تقاس ـباطر غَت اؼبنتظمة للورقة اؼبالية  باستخداـ: ليةقياس مخاطر غير المنتظمة للورقة الما 1.4

 التباين واالنحراف المعياري: -

 حيث يعطى بالعبلقة التالية: قياس التباين واالنحراف المعياري لمحفظة مكونة من أصلين ماليين:  -

)0111...().........,cov()1(2)1( 21

2

2

22

1

22  xxrrRP  
نتظمة باستخداـ معامل االختبلؼ، وذلك يبكن كذلك قياس ـباطر احملفظة غَت اؼب معامل االختالف: -

 بقسمة االكبراؼ اؼبعياري للمحفظة على عائدىا اؼبتوقع، 

                                                 
1

 280نفس اؼبرجع، ص 
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ويستخدـ معيار االختبلؼ كمقياس للتشتت النسيب حبيث كلما زاد ىذا اؼبعامل كلما زادت اؼبخاطرة  -
 : 1والعكس صحيح، ويعطى بالصيغة التالية

( أصل N: يتم قياس اؼبخاطر اؼبنتظمة حملفظة مكونة من)ةقياس المخاطر المنتظمة للمحفظة المالي -
األصوؿ اؼبالية اؼبكونة للمحفظة،  beta للمحفظة، والذي يبثل اؼبتوسط اؼبرجح ؿ betaمارل باستخداـ معامل 
 :2وتعطى بالعبلقة التالية

)0112......(.............
1

2211  
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 اؼبكونة للمحفظة.              ىي نسب األصوؿ اؼبالية,حيث:

على   لؤلصوؿ اؼبالية  beta فتمثل معامبلت أما  
 .الًتتيب

 

 

 المطلب الثالث:العوامل المؤثرة على عائد الورقة المالية

مات داخلية إف تفسَت ما وبدث باألسواؽ اؼبالية يكوف عادة بسبب تسريب معلومات قد تكوف معلو     
 عن الشركة أو معلومات خارجية ربيط بالشركة وتتعلق ببعض النشاطات االقتصادية اػبارجة عن سيطرة الشركة.

 لقد مت تصنيف العوامل اؼبؤثرة على عوائد األسهم إذل صنفُت رئيسيُت نبا:
 
 
 

 العوامل الداخليةالفرع األول :
للشركة حيث أاها تتأثر وتؤثر فيها، ومنو على سبيل اؼبثاؿ ال  وظبيت بالداخلية ألاها تتعلق بالبيئة الداخلية 

 اغبصر، رأس اؼباؿ وعدد العاملُت.

رأس اؼباؿ: ويعترب احملرؾ األساسي ألي مشروع أو عمل استثماري، يهدؼ لزيادة اإلنتاجية وإعادة -1
ل اإلحصائي، فكلما كاف ذبديد رأس اؼباؿ، ولو أثر واضح على عوائد األسهم حيث أنو يظهر أثره يف التحلي

                                                 
1

 277، مرجع سبق دكره، صوىيب فهد إبراىيمكنجو عبدو كنجو،  

2
 277، مرجع سبق دكره، صوىيب فهد إبراىيمكنجو عبدو كنجو،  
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حجم رأس كبَتاً تتأثر بشكل كبَت، وكلما كاف حجم رأس اؼباؿ صغَتاً ال يؤثر تأثَتاً كبَتاً على عوائد األسهم مثل 
 حجم رأس اؼباؿ الكبَت.

للشركة، ويظهر حجم عمل ىذه الشركة وإنتاجيتها فبا يؤثر  داولةعدد العاملُت: ويعد من األصوؿ اؼبت-2
فعدد العاملُت يف الشركة يؤثر غالبًا يف كمية إنتاج ىذه الشركة فبا يؤثر على قوهتا ووضعها  ،ستثمارعلى عائد اال

بُت الشركات األخرى، فبا يؤثر يف إقباؿ اؼبستثمرين على شراء أسهمهم، ففي احملصلة تتأثر عوائد  االقتصادي
 أسهمها.
 

 الفرع الثاني: العوامل الخارجية
ثر على أعماؿ الشركة، وليس للشركة أي سيطرة على حدوثها، وتتمثل على سبيل وىي العوامل اليت تؤ  

 اؼبثاؿ، باأليت:

بأنو اؼببلغ الذي يدفعو اؼبقًتض كتعويض عن استخداـ اؼباؿ  1فليح حسنعرفو : لالقراض سعر الفائدة-0
ىذا اؼببلغ ؿبددا على شكل  اؼبقًتض، أو اؼببلغ الذي يتلقاه عن إيداع أموالو يف مؤسسة مصرفية أو غَتىا ويكوف

رأس اؼباؿ وانتقالو بُت  لتوظيفنسبة مئوية سنوية من اؼببلغ األصلي، ويعترب سعر الفائدة بأنو احملرؾ األساسي 
األسهم والسندات والبنوؾ وذلك العتباره الفرصة البديلة للمستثمر إذ أنو إذا كاف سعر الفائدة مرتفعاً، سيفضل 

و يف البنك واغبصوؿ كل عاـ على سعر الفائدة احملدد لو أو إذا كاف االستثمار هبذه اؼبستثمر بأف يضع أموال
األمواؿ سيعود عليو بعائد أكرب من سعر الفائدة فسيفضل االستثمار ويف نفس الوقت فإف ارتفاع سعر الفائدة 

ل نسبة التضخم ويف حالة سيؤدي إذل التقليل من عمليات االقًتاض بالتارل خفض نسبة السيولة فبا يؤدي إذل تقلي
 البفاض سعر الفائدة سيتجو لبلقًتاض لزيادة رأس اؼباؿ واغبصوؿ على عائد أكرب من سعر الفائدة.

 :2ؼبعدؿ الفائدة، وىي عن نظرياتكما عربت بعض ال
 النظرية الكبلسيكية ؼبعدؿ الفائدة:  -

على االستثمار والعرض من  إذ أف ىذه النظرية تدرس معدؿ الفائدة عن طريق الطلب والعرض، الطلب
االدخار، حيث أنو يتناسب تناسبًا طرديًا بُت العرض على االدخار ومعدؿ الفائدة، أي عند ارتفاع الفائدة يتجو 

                                                 
 169-168، ص ص،2006، األردف، عادل الكتاب اغبديث، عماف، المالية والنقدية األسواق ،فليح حسن - 1
 140-138، ص ص،2002، األردفدار اؼبسَتة للنشر والتوزيع،  ، مؤسسةمحددات معدل الفائدة في االقتصادفايز،  أسامةالفرحاف،  -2
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اعبميع إذل االدخار، ويتناسب عكسيًا مع الطلب على االستثمار حيث أنو يزداد الطلب على االستثمار عند 
 ه النظرية إذل ؾبموعة من االنتقادات منها:البفاض سعر الفائدة، وقد تعرضت ىذ

فع أخرى تدفع ال تؤمن النظرية الكبلسيكية بدوافع أخرى لبلدخار سوى اغبصوؿ على الفائدة، بينما ىناؾ دوا -
 لبلدخار مثل التحوط؛

 ال تتولد سوى من االدخار اغبقيقي؛أف الفائدة  -

 ر التغَتات يف الدخل على االدخار؛أث تفًتض ثبات الدخل عند مستوى التوظيف الكامل، فهي تستبعد -

 تفًتض استقبلؿ االدخار عن الدخل على الرغم من وجود عبلقة غَت مباشرة بينهم. -
 : نظرية األرصدة القابلة لإلقراض  -

تعد ىذه النظرية من أىم النظريات يف تفسَت سلوؾ الفائدة على مبدأ اؼبساواة بُت الطلب على األرصدة 
 رض من تلك األرصدة وىذه النظرية تنقسم إذل ثبلثة أقساـ:القابلة لئلقراض والع

: إذ أف الطلب على األرصدة القابلة لئلقراض يرتبط بعدة الطلب على األرصدة القابلة لإلقراض -
قطاعات وىي القطاع اؼبنزرل وطلب قطاع األعماؿ والطلب اغبكومي، يتناسب الطلب على اإلقراض مع 

 معدؿ الفائدة تناسباً عكسياً.

مرونة بالنسبة للتغَتات يف  أقل إلقراضإذا أف عرض األرصدة القابلة  عرض األرصدة القابلة لإلقراض: -
معدؿ الفائدة باؼبقارنة مع الطلب، ويعود تفسَت ذلك إذل أف االدخار أكثر تأثرًا دبستوى الدخل اؼبتاح منو 

خوؿ وتغَت درجة اؼبخاطرة على اؼبستوى دبستوى معدؿ الفائدة، وتعد عوامل تغَت ثروة اجملتمع ومستويات الد
الكلي وتنوع أدوات اإلقراض من ناحية اآلجاؿ وفًتات االستحقاؽ من أىم العوامل اليت تؤثر على القطاع 

 اؼبنزرل كأكرب مصدر عوض لؤلرصدة القابلة لئلقراض.

ىو  االظبيؿ الفائدة وىو اؼبعدؿ النقدي اغبارل وليس اغبقيقي أو اؼبتوقع، فمعد معدل الفائدة التوازني: -
لؤلصوؿ الذي وبصل عليها مالكُت اهاية كل فًتة، تبعًا ؽبذا اؼبفهـو فإف  االظبيةالنسبة اؼبئوية من القيمة 

العوامل اؼبؤثرة يف كل من الطلب والعرض من األرصدة القابلة لئلقراض ربدد معًا معدؿ الفائدة النقدي 
 التوازين.

النسبة للتغَتات يف معدؿ الفائدة تظهر عندما يكوف قطاع األعماؿ ب االستثمارأف حالة عدـ مرونة  
دبعدؿ الفائدة، فلو البفضت  االستثماراتوفرص الربح فبا يؤدي إذل عدـ تأثر  االقتصاديةمتشائمًا من الظروؼ 
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القطاع اغبقيقي  بالتارل تفقد السياسة النقية يف التأثَت على االستثمارالفائدة، ىذا ال يعٍت الزيادة يف الطلب على 
 .1االقتصادمن 

األخرى، وىذه العبلقة أما أف  االقتصاديةوقد بُت أف ىناؾ عبلقة بُت معدؿ الفائدة والعديد من العوامل 
العبلقة بُت معدؿ الفائدة والتضخم وقد بُت أف ظهور سعر الفائدة يصاحبو  تكوف طردية أو عكسية، حيث أف

ن بعبلقة سببية قوية واذباه العبلقة كاف موجبًا أو طرديًا أي أنو كلما زاد ظهور حتمي للتضخم الرتباط اؼبتغَتي
التضخم أي رفع سعر الفائدة سيدفع باؼبنتجُت إذل رفع أسعار منتجاهتم لتغطية الزيادة يف تكاليف التمويل اليت 

اد التضخم زاد سعر يتحملوىا، فبا يؤدي إذل رفع مستويات التضخم، وكانت العبلقة تبادلية دبعٌت أنو كلما ز 
الفائدة لتعويض اؼبودعُت عن البفاض القوة الشرائية لودائعهم )أي البفاض السعر اغبقيقي للفائدة( وتدور الدائرة 
يف شكل حلزوين اهايتو اغبتمية ما اصطلح االقتصاديوف على تسميتو بالتضخم اعبامح والذي عانت منو عدة 

والناتج احمللي اإلصبارل  فهناؾ وجهتا نظر ؽبذه العبلقة، األوذل ترى أف دوؿ. أما عن العبلقة بُت معدؿ الفائدة 
ارتفاع الناتج احمللي اإلصبارل يؤدي إذل ارتفاع الدخوؿ وبارتفاع الدخوؿ قد يؤدي إذل زيادة الطلب على األصوؿ 

خوؿ قد يؤدي إذل ارتفاع اؼبالية فبا يؤدي إذل البفاض معدؿ الفائدة. أما وجهة النظر الثانية، فهي أف ارتفاع الد
الطلب على األرصدة النقدية وذلك عند توقع عائد أكرب من معدؿ الفائدة فبا يؤدي إذل ارتفاع معدؿ الفائدة. 

بو أو إيداعو يف البنوؾ واغبصوؿ  واالستثماروأف سعر الفائدة ىي الثمن اؼبقابل الستخداـ ىذا اؼباؿ سواء اقًتاضو 
 دة البنك من ىذا اؼباؿ.على الفائدة بداًل من استفا

فقد اختلف االقتصاديوف كثَتاً يف ربديد مفهـو التضخم، فقد عرؼ روينس التضخم "بأنو ارتفاع التضخم:  -2
 .2غَت منظم لؤلسعار"، وعرفو مارشاؿ "أنو ارتفاع األسعار"  بينما عرفو فبلماف بأنو"حركة االرتفاع العاـ لؤلسعار"

 اؼبستمر يف األسعار نتيجة الختبلؿ التوازف بُت العرض والطلب. تفاعاالر ويبكن تعريف التضخم بأنو 
 :3لقد مت ربديد العديد من أنواع التضخم، منها 

غطاء  التضخم اؼبكبوت، وىي حالة يتم من خبلؽبا منع األسعار من اإلرتفاع بإصدار الدولة نقودًا دوف -
 هبدؼ اإلنفاؽ العاـ للدولة؛

                                                 
 .148ص  ذكرهمرجع سبق فايز،  أسامةالفرحاف، -1
، أ اغبوزاين، -2  . 115-104ص ص  ،1997 ،دمشق ،1ط، النقود،كـر
 .207-204ص ص اإلسكندرية،  نشر،لدار القدح ل ،االقتصادية الدولية العالقاتعناية، غازي حسُت،  -2
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ركود الطلب، فيها ينخفض اإلنتاج، وإذا كاف ىناؾ احتكار كامل فبل يبكن التضخم الركودي، يبثل بقًتة  -
 ألسعار مع ارتفاع معدالت البطالة؛إجبار الشركات اؼببتكرة على التخفيض، فبا يؤدي إذل ارتفاع ا

التضخم اعبامح، وىو أحد جوانب التضخم النقدي فإذا ازداد عرض النقود بالنسبة إذل طلبها البفضت  -
 يح.والعكس صح

ينشأ التضخم يف أوقات األزمات اإلقتصادية عندما ال يكوف ىناؾ ثقة يف اغبكومات تعاجل العجز يف 
 .ميزانياهتا وكما أف ىناؾ أسباب تؤدي إذل التضخم 

فبا يؤدي  تضخم ناشئ عن الطلب وىذا النوع من التضخم يصاحبو زيادة يف الطلب مع ثبات يف اإلنتاج -
 إذل ارتفاع يف األسعار؛

والتصدير،  االستَتاد انعداـذباه دوؿ أخرى وىذا يؤدي إذل  االقتصاديضخم ناشئ عن فبارسة اغبصار ت -
 م والبفاض قيمة العملة الوطنية؛معدؿ التضخ ارتفاعويؤدي إذل 

العمل النقدي، حيث أف زيادة كمية النقود بنسبة معينة تؤدي الرتفاع األسعار بنفس النسبة وىذا يؤدي إذل  -
 ستوى العاـ لؤلسعار.ارتفاع اؼب

 :1للتضخم، مثلها باآليت اآلثاروحدد أف ىناؾ العديد من 

األثر على توزيع الدخل، حيث أف التضخم يؤدي إذل توزيع الدخل لصاحل فئة معينة مقابل األضرار بفئة  -
 يستطيع اغبفاظ على دخلو أو يزيده؛أخرى. ويستفيد من 

أف زيادة األسعار تؤدي إذل زيادة اإلنتاج وبذلك يزداد الربح،  األثر على اإلنتاج وميزاف اؼبدفوعات، حيث -
وهبذا يزداد عدد اؼبستثمرين يف قطاع اإلنتاج، أما بالنسبة ؼبيزاف اؼبدفوعات فهو زيادة األسعار على 
اؼبنتجات احمللية فبا يؤدي إذل إلبفاض الطلب على صادرات ىذا البلد والزيادة يف االستَتاد وىذا يؤدي إذل 

 جز ميزاف اؼبدفوعات.ع
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وىو السجل الذي يتم فيو رصد اؼبعامبلت التجارية واؼبالية بُت الدولة والعادل اػبارجي  ميزان المدفوعات: -0
 :1ؼبدة ؿبددة، وينقسم ميزاف اؼبدفوعات إذل ثبلثة أقساـ

 دات من السلع واػبدمات واغبواالت؛اغبساب اعباري: وىو يشتمل على الصادرات واؼبستور  -

ساب التحويبلت من طرؼ واحد: وىو التحويبلت اليت سبت بُت الدولة واػبارج دوف مقابل مثل اؼبنح ح -
 أخرى؛يا واؼبساعدات وأية حواالت ذاواؽب

حساب رأس اؼباؿ: وىو اغبواالت اليت تتم بُت الدولة واػبارج كرؤوس األمواؿ الستثمارات أخرى ليست   -
 لع وخدمات اليت يف اغبساب اعباري؛كس

لآلالت  استَتادىافاض اإلنتاجية يف الدوؿ النامية نتيجة قلة أدوات اإلنتاج فبا يؤثر على زيادة الب -
 إلنتاج؛والتجهيزات الفنية ومستلزمات ا

على البفاض  يف حالة الكوارث الطبيعية واندالع اغبروب والتغَت اؼبفاجئ يف أذواؽ اؼبستهلكُت فبا يؤثر -
 صادرات القطر اؼبعٍت؛

ينخفض  االنكماشالرأظبارل، ففي فًتات  االقتصادياليت تصيب النظاـ  االقتصاديةق بالتقلبات أسباب تتعل -
  حدوث فائض؛اإلنتاج وتنكمش الواردات فبا يؤدي إذل

 يف فًتت التضخم يزيد اإلنتاج فبا يؤدي إذل زيادة الواردات فبا يؤدي إذل عجز يف ميزاف اؼبدفوعات. -
 االستَتاداف التجاري يطرأ غالبًا على اغبساب اعباري الذي يكوف فيو وبُت اغبسٍت أف العجز يف اؼبيز 

والتصدير كالسلع واػبدمات وغَت ذلك والذي يقـو بتغطية ىذا العجز حساب رأس اؼباؿ، يف حُت أف التدفقات 
 جنبية.الواردة غَت مضمونة لتغطية ىذا العجز فبا يؤدي إذل الضغط على موجودات البنك اؼبركزي من العمبلت األ

وىي عبارة عن البيانات اليت توضح النفقات العامة للدولة واإليرادات العامة لتمويل تلك  الموازنة العامة: -0
إذل وضع  الدراسةالنفقات، وقد عرؼ أرروف فالدفسكي عدة تعريفات للموازنة العامة من عدة جوانب وقد قادتو 

لقة بنوعية الربامج اليت تريد تنفيذىا وىي من مث سبثل إسًتاتيجية ىذا التعريف وىو "توقعات األجهزة اإلدارية اؼبتع
  تلك األجهزة أو شبكة اتصاالت بينها وبُت األجهزة اغبكومية األخرى 

إف اؼبوازنة العامة ىي عبارة عن مبدأ التوازف الرقمي بُت اإليرادات العامة والنفقات العامة، لفًتة ؿبددة 
 تقارب السنة.
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، حيث أف األنبية اؼبالية تتجلى بكواها واقتصاديةوازنة العامة تتضح من خبلؿ ؾباالت مالية أنبية اؼب تتجلى
تفصح عن حقيقة لوضع مارل، وتوضح ماىية نفقات الدولة واإليرادات اليت ستغطي ىذه النفقات، أما األنبية 

والتأثَت على  االقتصاديةؼبتغَتات للموازنة فتتضح من خبلؿ اؼبوازنة العامة تستطيع اغبكومة توجيو ا االقتصادية
من كساد وتضخم وعجز يف ميزاف اؼبدفوعات، وتوزيع الدخل وربديد سعر الفائدة وما إذل  االقتصاديةالظروؼ 

، فهي هتدؼ إذل ربقيق توزيع عادؿ االقتصاديذلك من متغَتات اقتصادية وباإلضافة غلى تأثَتىا على التوازف 
 .1للنفقات حسب أولوياهتا

 اتج المحلي اإلجمالي: الن -0

ويبثل أحد الطرؽ لقياس حجم اإلقتصاد حسب قيمة السلع واػبدمات اؼبنتجة من اؼبوارد اؼبوجودة ؿبليًا يف 
منطقة ما خبلؿ فًتة زمنية معينة، وإف حجم الناتج الكلي يف اإلقتصاد يؤثر سلبًا وإهبابًا على النتاج احمللي 

يؤدي إذل ارتفاع الناتج احمللي وبذلك يزيد من فرص العمل وزيادة اإلنتاج  اإلصبارل فبارتفاع حجم الناتج الكلي
وزيادة يف االستهبلؾ، ويف حاؿ البفاض حجم النتاج الكلي يؤدي إذل تقليص حجم الناتج احمللي فبا يؤدي إذل 

ربديد أف الناتج البفاض دخوؿ العاملُت وفرص العمل واإلنتاجية فبا يؤدي إذل تراجع االستثمار، وفبا سبق يبكن 
احمللي يتضمن القيمة السوقية للسلع النهائية واػبدمات حيث ال يتم احتساب قيم السلع األولية أو السلع 
الوسيطة وذلك من أجل ذبنب الوقوع يف مشكلة ازدواجية اغبساب ويبثل الناتج احمللي اإلصبارل تدفقاً، حيث يتم 

 .2ؿ السنة فقطاحتساب السلع واػبدمات اليت مت إنتاجها خبل

يف الناتج احمللي اإلصبارل يكوف بسبب سعر الفائدة الذي يعترب أحد األدوات  االرتفاعأو  االلبفاضأف  
وبالتارل يف حجم العرض النقدي، ويعكس توجو السياسة النقدية  االئتمافاؽبامة اؼبستخدمة يف التحكم يف حجم 

هبة التضخم، حيث أف سعر الفائدة يتفاوت بُت الدوؿ اؼبختلفة أو اغبد منو ودورىا يف ؾبا لبلستثماريف تشجيعها 
 اؼبتوقعة ووضع ميزاف اؼبدفوعات. االقتصاديبسبب اختبلؼ معدالت التضخم ومعدالت النمو 
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 لسلوك أسعار األسهم النظريات المفسرةالمبحث الثالث: 
سوؽ اؼبارل تكوف فيشكلها اػباـ، فبا ال شك فيو أف البيانات واؼبعلومات اليت تتوفر للمتعاملُت يف ال

على كل متعامل يتميز بالعقبلنية والرشادة أف يقـو  االستثماريوهبدؼ استخدامها واعتماد عليها يف ازباذ القرار 
بتحليل ما توفر لو من معلومات حىت يأخذ على أساسها قراراه يف ما ىبص شراء وبيع األوراؽ اؼبالية )االستثمار 

ذلك يكوف اؼبتعامل ـبَت بُت نوعُت أو مدخلُت من التحليل نبا: التحليل الفٍت والتحليل اؼبارل(؛ ومن أجل 
 األساسي وىو ما سنتطرؽ لو فيما يلي.

 

 

 المطلب األول: التحليل الفني

رغم أّف بدايات التحليل الفٍت تعود إذل اهاية القرف التاسع عشر، إال أّف انتشاره على نطاؽ واسع اعتمد 
كنولوجيا اليت سانبت بفتح األسواؽ بعضها على بعض، حيث أضحى تنقل رؤوس األمواؿ بُت على طور الت

العديد من األسواؽ يتطلب ربليبل سريعًا للمئات ال بل اآلالؼ من اؼبؤسسات والعمبلت واؼبواد األولية يف آٍف 
بكثَت من ربليل ميزانية،   أقل واحٍد ويف وقٍت ؿبدوٍد جداً. غٍت عن الذكر بأف ربليل رسم بياين يتطلب من الوقت

بكثَت من ربليل كافة اؼبؤشرات االقتصادية، إال أّف السرعة ال تعٍت  أقلكما أّف دراسة الرسم البياين لعملة يتطلب 
 . لذلك خصصنا ىذا اؼبطلب لتطرؽ ألىم ما هبب معرفتو عن التحليل الفٍت.1استسهاؿ التحليل الفٍت وأدواتو

 
 تحليل الفنيالفرع األول: تعريف ال

 ىنا العديد من الباحثُت الذين قدموا تعاريف للتحليل الفٍت يف األدبيات اؼبالية اخًتنا منها ما يلي:

التحليل الفٍت ىو "دراسة حركة السوؽ نفسها بدال من  Bassettiو Mageeو  Edwards حسب
عادة ما يكوف يف شكل رسـو  –دراسة البضاعة اليت يتاجر هبا يف السوؽ، فالتحليل الفٍت ىو علم تسجيل 

اؼبعلومات التارىبية اػباصة بالتداوؿ )تغَتات األسعار، وحجم اؼبعامبلت ...اخل(، ومن مث استنتاج من ىذه  -بيانية
 .2اؼبعلومات التارىبية صورة االذباه اؼبستقبلي احملتمل"

                                                 
أطروحة دكتوراه  ،المغرب و الجزائر المدرجة في البورصة دراسة حالة يورصة نييورك، األسهملتفسير سلوك أسعار  نموذجنحو غالية مليك،   -1
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عار يف اؼباضي على أمل أما ؿبمد صاحل اغبناوي فقد عرفو على أنو عملية هتدؼ على: "تتبع حركة األس
اكتشاؼ مبد لتلك اغبركة يبكن من خبللو ربديد التوقيت السليم لقرار االستثمار يف األسهم، إذف فحركة األسعار 

 .1يف اؼباضي وفقاً ؽبذا اؼبدخل تعد مؤشراً يعتمد عليو يف التنبؤ حبركتها اؼبستقبلية"

ت التداوؿ الفعلية والتارىبية ومتابعة تغَتات كما عرؼ التحليل الفٍت على أنو: "أسلوب تسجيل بيانا
األسعار وحجم اؼبعامبلت لسهم معُت مث استنتاج اذباىو احملتمل يف اؼبستقبل من خبلؿ الصورة التارىبية 

 .2للماضي"

من اؼببلحظ اتفاؽ التعاريف السابقة يف ربديها لتعريف ربليل الفٍت وىدفو، وأدواتو، فقد أصبلت على أف 
فٍت يدرس حركة السوؽ وىذا بإعتماد على معلوماتو التارىبية سواء كانت األسعار اؼباضية، او حجم التحليل ال

 التداوؿ، بغية االستفادة منها يف التنبؤ حبالتو اؼبستقبلية.
كما يتضح فبا سبق، بأف التحليل الفٍت يؤمن بأف السوؽ ىو اؼبعرب عن نفسو وال داعي إلضاعة اعبهد 

اليف( يف دراسة وربليل العوامل اػبارجية سواء االقتصادية أو غَتىا )وىو ما يتعمد عليو والوقت واؼباؿ )تك
التحليل األساسي(. وبذلك نستطيع تعريف التحليل الفٍت على أنو عملية رظبلة اؼبعلومات السوقية اؼباضية )حركة 

يقـو عليو ىذا التحليل والذي ينص من مبدأ الذي  انطبلقااألسعار أو حجم التداوؿ... اخل( للمستقبل )التنبؤ( 
 على أف التاريخ يعيد نفسو.

 
 الفرع الثاني: فرضيات التحليل الفني

 :3عن العمل وفقاً لفلسفة التحليل الفٍت يقـو على عدة فرضيات ىي
 القيمة السوقية للورقة اؼبالية تتحدد نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب؛  -
والطلب متعددة، بعضها منطقي وعقبلنية )تشمل ىذه العوامل العوامل اليت تؤثر على قوى العرض   -

 اؼبتغَتات االقتصادية اليت يرتكز عليها التحليل األساسي(، ومنها غَت العقبلنية؛
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ينتج السوؽ بصفة آلية ومستمرة وزنا لكل عامل من العوامل اليت ربكم العرض والطلب، سواء   -
 ؛1شكل تلقائي ربديد األسعار اؼببلئمةاؼبوضوعية منها او غَت اؼبوضوعية، ليتم ب

 أف السوؽ أفضل متنبأ لنفسو؛  -

 إف التحرؾ من سعر توازف إذل أخر يستغرؽ بعض الوقت؛  -

 إف سوؽ رأس اؼباؿ غَت كفء.  -

، بأنو ال يبكن ألحد أف ينكر بعضا من ىذا األساسيات، فمثبل الفرض األوؿ سبق نستنتج فبا أفيبكن 
ض والطلب ىي اليت ربدد القيمة السوقية للورقة اؼبالية، يتماش مع مبادئ ونظريات الذي ينص على أف قوى العر 

االقتصاد ويتوافق مع أراء كل من احملللُت األساسيُت والفنيُت وكل من النظرية اؼبالية السلوكية ونظرية الكفاءة 
 ت كبل منهم.وبذلك فهو متفق عليو من طرؼ النظريتُت والتحليلُت على اختبلؼ فلسفة عمل وأدوا

أما بالنسبة للفرض الثاين والثالث فهناؾ من ينتقد فيو التحليل الفٍت ويرفضو؛ وىو فيما ىبص العوامل غَت 
اؼبنطقية اليت تؤثر على قوى الطلب والعرض فالتحليل األساسي ال يعًتؼ هبا وكذلك بالنسبة لنظرية الكفاءة فهي 

يف السوؽ يتمتعوف بالرشادة، بينما ىناؾ من يوافق التحليل الفٍت تقـو على نقيد ذلك إذ تفًتض بأف اؼبتعاملوف 
يف ىذا اعبانب وىم رواد اؼبالية السلوكية )اؼبالية اغبديثة اليت قامت على نقائص اؼبالية التقليدية( الذين يقروف 

بعض األحياف بوجود متعاملوف يف السوؽ ال يتمتعوف بالرشادة كما أنو حىت اؼبتعاملوف الراشدوف يتصرفوف يف 
بتصرفات غَت عقبلنية ربكمها تفضيبلت ومعتقدات اليت تؤدي إذل ربفيز أو تثبيط عمليات االستثمار وبالتارل 

 تؤثر على قوى العرض والطلب.

وبالنسبة لكوف السعر السوقي للورقة اؼبالية دائما ىو مبلئم فهذا ما يفًتضو التحليل الفٍت وتوافقو فيو نظرية 
يل الفٍت إذا أمعٌت فيو لوجدنا ىذا الفرض يعود لكوف الفنيُت يؤمنوف بأف السوؽ ىو أحسن متنبأ الكفاءة فالتحل

بنفسو، وىو ما ال يؤيده فيو التحليل األساسي والنظرية اؼبالية السلوكية فاألساسيُت يبحثوف على الثغرات اليت 
من أجل استغبلؿ ىذه الفرصة وربقيق ربح، أما يكوف فيها القيمة السوقية تبتعد عن القيمة اغبقيقية لؤلصل اؼبارل 

النظرية اؼبالية السلوكية فقد أتت بأدلتها من الواقع اؼبعاش وىي التشوىات أي اإلختبلالت اليت ربدث يف األسواؽ 
 اؼبالية وتسعى لتفسَت ىذه التشوىات السعرية.

                                                 
  .34، صمرجع سبق ذكره غالية مليك، -1
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ازف إذل أخر يستغرؽ بعض فحُت أف الفرضُت اػبامس والسادس واللذاف يقراف بأف التحرؾ من سعر تو 
الوقت؛ وإف سوؽ رأس اؼباؿ غَت كفء فنبلحظ بأف الثاين ما ىو إال ربصيل حاصل لؤلوؿ حسب تعريف 
الكفاءة، وىو ما تعارضو فيهما نظرية كفاءة السوؽ فحسبها السوؽ كفء ىو الذي تعكس فيو األسعار صبيع 

 ة ترصبة اؼبعلومة يف السعر.اؼبعلومات الواردة بشكل فوري أي أف الكفاءة تؤمن بسرع

وحسب "دريد كامل آؿ شيب" يعود افًتاض أف التحرؾ من سعر توازف إذل أخر يستغرؽ بعض الوقت؛ 
العتقاد احملليُت الفنيُت أف اؼبعلومات اعبديدة اؼبؤثرة على العرض والطلب ال تدخل السوؽ يف نقطة زمنية معينة 

ختبلؼ مصدر اغبصوؿ على اؼبعلومات والوقت الذي وبصل عليو، وغنما تدخل خبلؿ فًتة زمنية فبتدة بسبب ا
ألسباب منطقية ألف السوؽ يضم ؾبموعة ـبتلفة من اؼبزيد من اؼبستثمرين وعلى ذلك فإف سعر السوؽ يصل إذل 

 .1التوازف بالتدرج ويعكس التدفق التدرهبي للمعلومات

ومناىجو اػباصة، واليت هبب على اؼبتعاملُت يف على الرغم من كوف التحليل الفٍت علمًا لو مبادئو وأصولو 
األسواؽ اؼبالية اإلؼباـ هبا، إال أنو ليس بالعلم الدقيق كالرياضيات مثبًل؛ وإذا كاف مبدأ عدـ اليقُت قد أصبح من 
اؼببادئ الشائعة يف شىت العلـو فإنو مبدأ راسخ يف اؼبعامبلت اإلنسانية. فكما يشاع يف أوساط اؼبضاربُت، إف 

أحد  – Richard Wyckoffألسواؽ تفعل ما تشاء )تتحكم يف األسعار( وىذا ما أشار إليو رتشارد وبيكوؼ ا
عندما قاؿ: "إف التحليل الفٍت لؤلوراؽ اؼبالية ليس علمًا دقيقاً، ذلك  -الرواد األمريكاف األوائل يف التحليل الفٍت

 ألف أسعار األسهم مصنوعة من أىواء وآراء الناس".

يعٍت أنو ال فائدة من ؿباولة فهم دراسة حركة األسعار، بل العكس صحيح، فذلك يؤكد أنبية  ىذا ال
متابعة األسواؽ عن كتب ودراستها بعناية شديدة بغية التوصل على معرفة كافة السيناريوىات احملتملة غبركة 

أو تقليل اػبسائر حاؿ ربقق األسعار يف اؼبستقبل؛ حىت تتمكن من وضع خطط التداوؿ الكفيلة بتحقيق األرباح 
 .2أحد ىذه السيناريوىات
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 الفرع الثالث: مبادئ التحليل الفني
 تعتمد فلسفة التحليل الفٍت على ثبلثة مبادئ ىي:

يؤمن احمللل الفٍت بأنو يوجد العديد من العوامل يبكنها أف تؤثر على السعر )سواء السعر يلخص كل شيء:  -1
ة... اخل( وىو يف اغبقيقة ينعكس سباما على سعر السوؽ، ومن خبلؿ دراسة اقتصادية أو سياسية او نفسي

، يتمكن من اإلجابة عن السؤاؿ 1الرسومات البيانية للسعر مع دعم ىذه الدراسة باؼبؤشرات اإلحصائية الفنية
لسبب الرئيسي الذي يسعى احمللل الفٍت عادة لئلجابة عنو وىو كيف ستتحرؾ األسعار يف اؼبستقبل؟ وليس ا

 .2 الذي يدفع إذل ىذا التحرؾ )يهتم بو احمللل األساسي(

مفهـو االذباه أمر ضروري للغاية يف منهج التحليل الفٍت، ويتجلى الغرض من اتجاىات حركة السعر ثالثة:  -2
، فهناؾ ثبلثة 3رسم حركة سعر السوؽ فتحديد ومتابعة االذباىات يف اؼبراحل اؼببكرة من تطورىا لغرض التداوؿ

اىات غبركة السعر وىي إما كبو االرتفاع، أو االلبفاض أو اغبياد، حبيث يستمر االذباه العاـ غبركة السعر اذب
؛ ىذا من ناحية اذباه اغبركة أما من ناحية فًتة دواـ واستمرار اغبركة 4اغبارل حىت تظهر إشارة تفي بعكس ذلك

؛ ؽبا تقلب يومي... وؽبا تذبذب أوسع : لسوؽ األسهم ثبلثة ربركات1899مارس  12فقد كتب "داو يف 
يوماً، كما ؽبا ربركها الرئيسي الذي يبتد على مدى  30إذل  20يبتد يف غالب األحواؿ لفًتة طوؽبا كبو 

 .5سنوات"
اؼبستقبل ما ىو إال تكرار للماضي ويبكن التأكد من ذلك دبجرد مبلحظة بُت سعر التاريخ يعيد نفسو:  -3

السنوات السابقة حيث نبلحظ أف ىناؾ دورات كبو االرتفاع تليها دورات كبو سهم أي مؤسسة وذلك على مر 
االلبفاض مث يتكرر النموذج عدة مرات وتبقى الصعوبة يف ربديد توقيت بداية ىذه الدورات، وىنا يكمن الدور 

 .6الفعلي للتحليل الفٍت

                                                 
أطروحة دكتوراه علـو يف العلـو االقتصادية  ،-دراسة تجارب دولية –األسواق المالية ودورىا في تعزيز أداء صناديق االستثمار عبود، عمر  -1

 . 108، ص2016َت منشورة(، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، )غ
مذكرة  ،CAC 40اتخاذ قرار االستثمار باإلعتماد على التحليل الفني دراسة تطبيقية على عشرين مؤسسة مدرجة في عماد الدين شرايب،  -2

 .46، ص2011ماجستَت زبصص إدارة مالية )غَت منشورة(، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  34، صمرجع سبق ذكرهغالية مليكة،  -3
 . 34ص نفس اؼبرجع، -4
، ترصبة خالد غريب علي، مؤسسة ىنداوي خرافة عقالنية السوق تاريخ من المخاطر والمكاسب واالوىام في وول ستريتجاسنت فوكس،   -5

 .23، ص 2015، مصر 1طلتعليم والثقافة، 
6
-  Jon J.Murphy, Technical Analysis of The Finanical Markets, New York Institute of finance, New York, 

1999, P03.  
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 الفرع الرابع: نظريات التحليل الفني وأساليبو
 نظريات التحليل الفني: -1

تعترب ىذه النظرية من أشهر أدوات التحليل الفٍت، وىي تنتسب على مؤسسها "تشارلز  :0010نظرية داو  .1-1
ىنري داو" والذي ارتبط اظبو دبؤشر داو جونز ؼبتوسط الصناعة الذي ساىم يف بنائو مع شريكو "ايدي 

واليت نتج  1929ت يف ، وقد اشتهرت ألاها استطاعت أف تتنبأ بأزمة أسواؽ رأس اؼباؿ اليت حدث1جونز"
عنها ما يعرؼ بأزمة الكساد الكبَت. كما أف ىذه النظرية هتتم أيضا باستخداـ االذباىات العامة للسوؽ 

 .2وعلى الرغم من ذلك فإاها ال تتنبأ باذباه التغَت يف أسعار األسهم

عدا  حيث تنص نظرية داو على أف معدالت ومؤشرات األسعار تعكس صبيع األحداؽ يف البورصة
يسانبوف يف ربديد ىذه األسعار  ؼىذاواألاغباالت القاىرة، وذلك ألف عدد كبَت من اؼبستثمرين ـبتلفو اؼبصاحل 

 .3من خبلؿ البيانات واؼبعلومات اليت يبتلكواها واليت تعكس وجهات نظرىم صبيعا

، وقد تكوف ىذه وتعمل ىذه النظرية على فكرة أف أسعار  األسهم تسَت يف ربركات وموجات مثل اؼباء
اؼبوجات طويلة أو متوسطة أو قصَتة، وأف ىناؾ اذباىات رئيسيا لؤلسعار وبكم ىذه اؼبوجات بشكل عاـ، وما 
على احمللل إال أف يكتشف مبط ربرؾ تلك اؼبوجات وطبيعتها، فبا يساعده يف تصور القرار وتوقيتو اؼبناسبُت الذي 

اؼبوجة بدأت يف االرتفاع، فهو يسارع يف شراء السهم قبل وصوؿ ينصح بو زبونو )اؼبستثمر(، فإذا اكتشف أف 
اؼبوجة إذل ذروهتا ومن مث بيعها. وإذا ما كاف اذباه اؼبوجة عكس ذلك فهو يسارؾ بالبيع إذا ما كاف مالكا للورقة 

 كبل اؼبالية أو البيع على اؼبكشوؼ إذا كاف ال يبلكها، وذلك قبل أف تصل اؼبوجة إذل ذروة االلبفاض. ويف
احملالتُت، إذا ما صدقت التنبؤات ومت اكتشاؼ مبط موجة األسعار، فإف اؼبستثمرين الذين يعتقدوف هبذا التحليل 
سيحققوف أرباح مضاربة )غَت عادية(، واليت يكوف حجمها أكرب كلما اكتشف انطبلؽ اؼبوجة مبكراً، وبذلك 

 .4اإلضافية ؼبستخدمي ىذا التحليليلعب توقيت ازباذ القرار دوراً مهما يف تعظيم األرباح 

                                                 
، أطروحة دكتوراه يف العلـو التسيَت غَت منشورة ، التحوالت االقتصادية بالجزائر إطارقرار في  اتخاذتقييم المؤسسة ودوره في واري سويسي، ى -1

 . 135، ص 2008جامعة اعبزائر، 
، عماف، تونس، كفاءة األسواق المالية في الدول النامية دراسة حالة بورصة السعوديةسُت وغبسن جديدين وؿبمد بن بوزياف، بن أعمر بن حا - 2

 .256، ص2013، اعبزائر، 02، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العددمجلة أداء المؤسسات الجزائريةواؼبغرب، 
 .265ص، مرجع سبق ذكرهدريد كامل آؿ شيب،  -3
 . 162، صمرجع سبق ذكرهسويسي،  ىواري -4
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أثارت ىذه النظرية جدال واسعًا فقد أثبتت بعض الدراسات صبلحيتها يف حُت قامت دراسات أخرى 
بانتقاد ىذه النظرية على إعتبار أاها ال تكشف بسرعة كافية عن حدوث التغَتات األساسية، إذ يتطلب األمر 

ي ال تعطي أي وزف للتقلبات اليومية، وأاها تكشف االذباه اؼبستقبلي االنتظار حىت يتضح تأثَت اؼبؤشر األخر، وى
 .1لؤلسعار دوف أف ربدد السهم الذي يتم بيعو أو شراؤه

 : 1938نظرية موجات إليوت  .1-2

" كثَتاً بنظرية "داو"، ولطاؼبا اعترب بأف نظريتو تعد جزءا ضرورياً ومكمبل ؽبا، Ralph Nelson Elliott"تأثر 
بعنواف "قانوف الطبيعة وسر الكوف" أىم ما تضمنو ؿباولة "إليوت" لفهم سيكولوجية القطيع، إذ  وقد ألف كتاباً 

يرى بأف ىناؾ مبطاً متكرراً يقيس نفسية اعبماىَت يتكوف من طبس موجات إذل أعلى وثبلث موجات على أسفل، 
. وبفضل طريقة 2بطة والعكسوؽبذا النمط قيمة تنبؤية يف حُت تنتهي اػبمس موجات الصاعدة تليها ثبلث ىا

يف وسط اغبركة التصحيحية اليت عرفتها البورصة )فًتة اؽببوط – 1935إليوت يف التحليل استطاع أف يتنبأ يف سنة 
بأف السوؽ األمريكي ىو يف بداية أف يستعيد بقوة وبشكل دائم عافيتو  -الشديد لؤلسعار اليت تنبأ هبا داو(

 .3)ارتفاع األسعار(

 ن:تحليالت جا .1-3

" رجبل شديد التدين، لذا ارتكزت فلسفتو على وجود نظاـ وقانوف طبيعي وبكم  William D.Gannكاف "
كل شيء، وال يدع أي ؾباؿ للعشوائية فهناؾ عبلقة سببية بُت أسعار اؼباضي وأسعار اؼبستقبل. وقد قاـ ربليلو 

ات الداللة النفسية، فعلى سبيل اؼبثاؿ قبد على صبلة مبادئ نفسية يف معظمها، كونو أوذل أنبية كبَتة للعناصر ذ
انو يهتم كثَتًا بيـو الذكرى السنوية، فهو يرى أف اؼبضاربُت ال ينسوف وقع بعض األحداث اؼبأساوية ولو مرت 
عليها مدة من الزمن، ويبيلوف نتيجة لذلك للقياـ بردود أفعاؿ معينة يف ىذه التواريخ، كما أوذل أنبية كبَتة أيضا 

لزمن أكثر من اىتمامو بالسعر، وىذا ما يعكس معتقداتو الدينية، فهو يرى أف لكل شيء أوانو وتوقيت لعامل ا
 .4حدوثو، وأف ىناؾ تواريخ فاصلة هبب أخذىا يف االعتبار أثناء دراسة حركة السوؽ

                                                 
 .290، صمرجع سبق ذكرهدريد كامل آؿ سيب،  -1
 .37، صمرجع سبق ذكرهغالية مليك،  -2
 .163 -162، صمرجع سبق ذكرهىواري سويسي،  -3
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 مبدأ الرأي المخالف: .1-4

من أنواع التحليل  "، والذي يعد نوعاHamphery B.Neil,1954كاف أوؿ من قدـ ىذا التحليل ىو "
النفسي للحشود الكبَتة من الناس، ويبكن تعريفو بأنو: "رأي استثماري معاكس ألراء الغالبية العظمى للمستثمرين 
واؼبضاربُت بسوؽ معينة، ويعد أحد أىم اؼبؤشرات القائدة ألنو يلفت النظر يف وقت مبكر جداً، وقبل ربرؾ السعر 

ب وصوؿ ىذا االذباه إذل اهايتو". إف ىذا اؼبؤشر يربز ويستفيد يف الوقت ذاتو من يف االذباه اؼبعاكس بكثَت إذل قر 
اكبراؼ سلوكي منتشر يف أسواؽ اؼباؿ ىو التقليد أو التفكَت بػ"عقلية القطيع". يف حُت تظهر استطبلعات الرأي 

لك يعد دليبًل على وصوؿ أو أف ىناؾ ميبل شديدًا واقتناعا من قبل األكثرية باذباه األسعار ناحية معينة، فإف ذ
قرب وصوؿ األسعار إذل القمة والعكس صحيح، حيث أف ىذا التحليل مبٍت على قاعدة إحصائية متينة إذ يتم 
قياس آراء شروبة كبَتة من اؼبتعاملُت، فإذا كاف السواد األعظم منهم يرى استمرار صعود األسعار فهذا يدؿ على 

يعٍت أف القوة الشرائية الفاعلة واؼبؤثرة اؼبتبقية يف السوؽ صارت ضعيفة ودل تعد أاهم قاموا بالشراء فعبل، وىو ما 
ىناؾ قوة دفع قادرة على رفع األسعار والعكس، إذا اعتقدت الغالبية باستمرار نزوؿ األسعار فهذا يعٍت أاهم قد 

 .1باعوا بالفعل ودل تبق يف السوؽ قوة قادرة على دفع األسعار إذل مستويات أدىن

ن اؼببلحظ أف نظريات التحليل الفٍت اليت مت سردىا يف العصر السابق من أوؿ نظرية ؽبا )نظرية داو( اليت م
تعد حجر األساس حىت مبدأ الرأي اؼبخالف، انصب اىتمامها باعبانب السلوكي والنفسي للمتعاملُت يف األسواؽ 

 حد كبَت مع اؼبالية اغبديثة برغم من كواها قديبة اؼبالية يف تفسَتىا غبركة األسعار وىذا ما يدؿ على توافقها إذل
 النشأة.

إضافة إذل نظريات التحليل الفٍت يستخدـ احمللل الفٍت أدوات تقنية متمثلة يف خرائط ورسـو بيانية 
ومؤشرات وبيانات تارىبية، لتحديد نقاط الدعم واؼبقاومة ونقاط إيقاؼ اػبسائر، حيث تعتمد طريقة التحليل 

التنبؤ القائم على أساس علمي، وذلك من خبلؿ ربليل بيانات تارىبية عن سهم أو ؾبموعة أسهم  الفٍت على
 .2ربت مبدأ التاريخ يعيد نفسو

 

                                                 
 36،ص مرجع سبق ذكرهغالية مليك،  -1
، كلية العلـو )غَت منشورة( أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية ،تحقيق التنمية دول المغرب العربي المالية في األسواقدور نواؿ بن لكحي،  -2

 .100، ، ص2015جامعة اعبزائر، اعبزائر، االقتصادية وعلـو التسيَت والعلـو التجارية، 
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 نذكر من بُت األساليب واألدوات اليت تستخدـ يف ىذا التحليل ما يلي:

 الخرائط: -1

سميتهم هبا، حيث تفيد اػبرائط  يغلب كثَتًا على عمل الفنيُت استخداـ اػبرائط، وىذا ما يفسر ارتباط ت
كثَتًا يف نقل اؼبعلومات واؼبؤشرات اليت تتبع سلوؾ األسعار يف اؼباضي، فبا تتيح للمحلل رؤية أدؽ لتلك 
اؼبعلومات فيما لو كانت يف شكل أرقاـ، وتفيده بذلك يف استنتاج التحاليل اؼبفضية إذل ربديد أوقات االرتفاع 

وىذا الغرض توجد عدة أنواع من اػبرائط اؼبتبعة يف تسجيل البيانات كخرائط  .1وااللبفاض ومدة ذلك ...اخل
 .2األعمدة والنقط واألشكاؿ، الشموع اليابانية

 حجم التداول: -2
يقوؿ ديفيج وييس "إف دراسة خارطة األسعار بدوف حجم التداوؿ، كدراسة خارطة للطرؽ بدوف أظباء 

راسة كل من السعر واغبجم لتحديد اذباه حركة السوؽ، فحجم التداوؿ الشوارع"، أي أف احمللل الفٍت وبتاج على د
 ىو قوة الدفع خلف حركة األسعار ألنو يعكس مدى إقباؿ اؼبتعامُت على الشراء والبيع.

كما إف التغَتات يف حجم التداوؿ تصف مدى كثافة التداوؿ، فإذا كاف قانوف العرض والطلب ىو الذي 
جم التداوؿ البد أف يزداد مع ربرؾ األسعار يف اذباه معُت، حيث يبكننا دبتابعة وبكم تغَتات األسعار فإف ح

 حجم التداوؿ قياس قوة ضغط الشراء أو البيع خلف حركة األسعار.
إف ضغط اؼبتداولُت لرفع أو خفض األسعار ينعكس مباشرة يف حجم التداوؿ، ويذىب بعض احملللُت إذل 

فالتغَتات اليت تطرأ على حجم التداوؿ هبب أف تتوافق مع اذباه حركة أف حجم التداوؿ سبق حركة األسعار 
األسعار كدليل على قوة ىذا االذباه. فالنقص يف حجم التداوؿ مع إرتفاع األسعار، يعٍت أف اؼبتداولُت يقللوف من 

رار إرتفاع ضغطهم على األسعار إذل أعلى إذا كاف الطلب ضعيفاً، فإف تلبيتو تتم بسهولة فبا يعٍت أف استم
األسعار أصبح مشكوكا فيو؛ فغياب الطلبات اؼبتزايدة سينعكس حتما على األسعار بالبفاضها. كما أف نقص 
حجم التداوؿ يف حالة ىبوط األسعار يعٍت أف الضغط على األسعار إذل أدىن بدأت حدثو تقل تدرهبياً. ويف كلتا 

لى إذل أسفل، ومن أسفل إذل أعلى نتيجة للنقص اغبادث اغبالتُت، فإف ذلك ينبئ بانعكاس مسار األسعار من أع
 .3يف حجم التداوؿ

                                                 
 .163، صمرجع سبق ذكرهىواري سويسي،  -1
 .336، صهمرجع سبق ذكر انظر: طارؽ عبد العاؿ ضباد،  -2
 .115-114، صاألردفوالنشر والتوزيع،  الببلغ الطباعة ،المالية األسواقالتحليل الفني عبد اجمليد اؼبهيلمي،  -3
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 القوة النسبية: -3
يعتقد الفنيوف انو ؾبرد أف يبدأ اذباه معُت يف الظهور فإنو سوؼ يستمر حىت يقع حدث رئيسي يغَت ىذا 

ناعية معينة تسيطر االذباه، ويعتقدوف أيضا بوجود أداء نسيب يف سوؽ، دبعٌت وجود أسهم فردية او ؾبموعة ص
حيث أف ىذه األسهم سوؼ تستمر يف القياـ هبذا الدور وؽبذا يقـو الفنيوف  -تقود السوؽ –بأدائها على السوؽ 

 أسبوعياً أو شهرياً حبسب مؤشر لتلك األسهم اليت تقود السوؽ ومقارنتو دبؤشرات السوؽ.
تسيطر باألداء على السوؽ وسوؼ يتوقع  وإذا كانت ىذه النسبة تزداد دبرور الوقت فإف ىذا يوضح بأاها

الفٍت استمرار ىذا األداء الراقي، وتعمل القوة النسبية خبلؿ فًتات ىبوط السوؽ كما تعمل خبلؿ فًتات صعود 
، إال أنو يف أوقات البفاض السوؽ )سوؽ نزورل(، فإف أسعار األسهم اليت تتسم بقوة نسبية تستجيب 1السوؽ

وقات ارتفاع أسعار السوؽ إذ ترتفع أسعارىا بشكل حاد وسريع استجابة الرتفاع ببطء كبو االلبفاض، عكس أ
 .2أسعار السوؽ

 مستويات الدعم والمقاومة -4
سبثل حواجز او مستويات الدعم واؼبقاومة دبستويات األسعار اليت من اؼبتوقع أف يبدأ االذباه السعري عندىا 

ا على األداء التارىبي للسهم أو للورقة اؼبالية(، فهي دبثابة أو حوؽبا بالتوقف وأخذ منحا معاكسا )وذلك استناد
سقوؼ وحدود لتحركات األسعار اؼبستقبلية. بعبارة أخرى تستخدـ مستويات الدعم واؼبقاومة يف ربديد 

 .3اؼبستويات السعرية اليت يبيل عندىا اؼبتداولوف اؼبستثمروف للبيع أو الشراء بشكل أكرب
واؼبرادؼ لكلمة مقاومة  demandىو كلمة  supportادؼ لكلمة دعم حيث يبكن القوؿ أف اؼبر 

resistance  ىو كلمة عرضsupply. 
 فما الدعم إال:

 سعر أدىن من السعر اعباري بالسوؽ يكثر عنده الطلب؛  -
 مستوى منخفض نسبيا لؤلسعار ينتظر عنده دخوؿ مشًتين جدد للسوؽ؛  -
 عار أف ترتفع من عنده بعدما تنخفض إليو.من السعر اغبارل يتوقع لؤلس أقلسعر معُت   -

 أما اؼبقاومة فهي:
                                                 

 .336-335، صمرجع سبق ذكرهطارؽ عبد العاؿ ضباد،  -1
 .163، صمرجع سبق ذكرهىواري سويسي،  -2
ألسهم دراسة تطبيقية في عينة من أسواق المال العربية )األردن، السعودية، دور التحليل الفني في اتخاذ قرار االستثمار باحياة زيد، -3

 . 98، ص2015، مذكرة ماجستَت يف زبصص األسواؽ اؼبالية والبورصات، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، وفلسطين(
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 سعر أعلى من سعر السوؽ اعباري يزداد عنده العرض بقوة؛  -
 مستوى مرتفع نسبيا لؤلسعار ينتظر عنده دخوؿ بائعُت جدد للسوؽ؛  -
 .1منظمة علوية للسعر يتوقع أف تنخفض األسعار بعد الوصوؿ إليها  -

 حساب المتوسط المحترك: -5
اء على ىذا األسلوب، يعتقد الفنيوف أف أسعار األسهم سبيل إذل سلوؾ اذباه معُت، لذا قبدىم يقوموف بن

حبساب اؼبتوسط اؼبتحرؾ لسعر السهم لفًتة كافية سبكنهم من اغبكم على اذباه حركة األسعار يف اؼبدى الطويل، 
 .2األمر الذي يبكنهم من ربديد الوقت اؼبناسب الزباذ القرار

الذي سيتم  –يعتمد على فلسفة بسيطة مقارنة مع التحليل األساسي  الفٍت بأف  التحليلفبا سبق   يتبُت
حيث أف رواد ىذا الفكر ىم باختصار يسعوف لئلجابة على األسئلة التالية: مىت  -التطرؽ إليو يف العنصر القادـ

 للعملية االستثمارية. إذ يهتم التحليل نشًتي/ تبيع؟ مىت تدخل/ زبرج من السوؽ؟ أي يبحثوف عن التوقيت اؼبثارل
 الفٍت باغبجم التداوؿ والسعر واذباىاتو يف فًتة معينة للوصوؿ ؽبدفو ال دبسببات تغَت السعر اذباىو.

 

 المطلب الثاني: التحليل األساسي
لية، لذلك يف تقييم االستثمارات اؼبالية يف السوؽ اؼبا ايعد التحليل األساسي أحد األساليب األكثر انتشار 

رور على أىم النقاط فيو ويف األخَت تبياف كيفية اؼبخصصنا ىذا اؼبطلب للخوض يف ىذا النوع من التحليل ب
 التنسيق بينو وبُت التحليل الفٍت.

 
 

 الفرع األول: تعريف التحليل األساسي
مات االقتصادية يأقصد بالتحليل األساسي الذي يطلق على فبارسيو باألساسيُت، ربليل البيانات واؼبعلو 

واؼبالية، هبدؼ التنبؤ دبا سيكوف عليو رحبية اؼبؤسسة باإلضافة إذل التعرؼ على حجم اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا تلك 
 .3الرحبية وسبثل تلك اؼبعلومات األساس يف ربديد السعر الذي ينبغي أف يباع بو السهم الذي تصدره اؼبؤسسة

ة الظروؼ احمليطة باؼبؤسسة، سواء سبثلت يف الظروؼ كما عرؼ التحليل األساسي على أنو دراس
االقتصادية العامة، أو ظروؼ القطاع الذي تنتمي إليو، أو ظروؼ اؼبؤسسة ذاهتا. واؽبدؼ من ذلك ىو الكشف 

                                                 
 .91، صمرجع سبق ذكرهعبد اجمليد اؼبهيلمي،  -1
 .163، صمرجع سبق ذكرهىواري سويسي،  -2
 .125، صمرجع سبق ذكرهد، حياة زي -3
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 عن اؼبعلومات قيد التنفيذ يف التنبؤ دبا ستكوف عليو األرباح اؼبستقبلية، واليت تعترب ؿبددًا أساسيًا للقيمة السوقية
 .1للسهم الذي تصدره

أيضا ىناؾ من يرى بأف التحليل األساسي ىو منهج للتنبؤ بسعر السهم يعتمد على دراسة االقتصاد 
الكلي واالقتصاد اعبزئي؛ بالنسبة للدراسة االقتصاد الكلي تتمثل يف ربليل كافة الظروؼ اؼبؤثرة على أداء اؼبؤسسة، 

رؼ، الظروؼ السياسية وكذلك السياسات اعببائية اؼبتبعة من مثل الرواج والكساد، معدؿ التضخم، سعر الص
طرؼ اغبكومة. أما فيما ىبص دراسة االقتصاد اعبزئي فهي تتمثل يف تقييم الوضعية الداخلية للمؤسسة بدءا 

فسية، دبكوناهتا ومدى سيولة أصوؽبا، ىيكلها اؼبارل، التدفقات النقدية اؼبتوقعة، اعبدارة االئتمانية، اؼبيزات التنا
 .2براءات االخًتاع، اغبصة السوقية، ىامش الربح ومكونات الرحبية، مكونات ومعدالت مبو اؼببيعات ...اخل

ف سابقة الذكر، يتضح بأف التحليل األساسي ىو أسلوب لتقييم االستثمارات اؼبالية يف يإنطبلقا من التعار 
اؼبصدرة للورقة اؼبالية وربليل ظروفها، وكذا  السوؽ اؼبالية، ويكوف ذلك من خبلؿ الوقوؼ على حالة اؼبؤسسة

ربليل ظروؼ القطاع الذي تنتمي إليو واالقتصاد الذي تنشط فيو من أجل الوصوؿ يف األخَت لتقدير قيمتها 
 اغبقيقية.

 الفرع الثاني: فرضيات ومراحل التحليل األساسي
 أواًل: فرضيات التحليل األساسي

 :3أساسيتُت نبا يقـو التحليل األساسي على فرضيتُت

يف مستواىا الضعيف، وأنو ال يبكن ربقيق عوائد غَت عادية من خبلؿ  قلالسوؽ اؼباؿ كفأه على األ  -
ربليل العوامل التارىبية ودراستها، ذلك أف األسعار يف اؼباضي ال ربدد األسعار اغبالية واؼبستقبلية، بل 

 عيفة الكفاءة؛تتغَت بوجود معلومات جديدة وىذا غَت متوفر يف السوؽ ض

إمكانية التنبؤ بأسعار األوراؽ اؼبالية باإلعتماد على ربليل اؼبعلومات الواردة، وذلك لتحديد القيمة   -
 اغبقيقة لؤلوراؽ اؼبالية ومقارنتها بسعرىا السوقي، واكتشاؼ اػبلل السعري الزباذ القرار اؼبناسب.

 
                                                 

 .98، صمرجع سبق ذكرهنواؿ بلكحل،  -1
 . 79، صمرجع سبق ذكرهعماد الدين شرايب،  -2
 .126، صمرجع سبق ذكرهحياة زيد،  -3
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 حل التحليل األساسي:اثانياً: مر 

ؾبموعة من اؼبراحل باستخداـ ؾبموعة من اؼبؤشرات  -التحليل األساسي –ل يتبع أصحاب ىذا اؼبدخ
خبلؿ كل مرحلة من أجل الوصوؿ ؽبدفهم الرئيسي. فهذا اؼبدخل يتميز بكونو يتبع خطوات واضحة إال أنو رغم 

الكلي ذلك؛ ىناؾ اختبلؼ بسيط بُت مستخدمي ىذا اؼبدخل يف ترتيبهم ؽبذه اؼبراحل فهناؾ من يعتمد التحليل 
فاعبزئي وىناؾ من يعتمد التحليل اعبزئي الكلي. فيما يلي سنعتمد مراحل التحليل األساسي باإلعتماد على 

 التحليل الكلي فاعبزئي.

 تحليل الظروف االقتصادية: -1

يف ىذا اإلطار يقـو احمللل بالبحث واكتشاؼ حالة الظرؼ االقتصادي للدولة )رواج أو انكماش(، إضافة 
ئج السياسة االقتصادية من خبلؿ السياستُت اؼبالية والنقدية ومدى تأثَتىا على اؼبؤشرات االقتصادية إذل تتبع نتا

الكلية، واغبسابات الوطنية كحجم اإلنفاؽ، معدالت البطالة، الكتلة النقدية، معدالت التضخم، الضرائب، 
 .1أسعار الفائدة، أسعار الصرؼ، معدؿ النمو ...اخل

لل معرفة تأثَت التغَتات اغباصلة يف وضعية ومؤشرات االقتصاد الكلي على توقعات وبعد ذلك وباوؿ احمل
األرباح ومعدالت اؼبردودية واؼبخاطر للمؤسسات، لكوف وضعية االقتصاد الكلي تؤثر على حالة األعواف 

 .2االقتصاديُت دبا فيهم اؼبؤسسات

القتصادية للتنبؤ باذباه بورصة األوراؽ إذًا يهدؼ التحليل األساسي من خبلؿ دراستو لتلك العوامل ا
اؼبالية، ومساعدة اؼبستثمر على اختيار الوقت اؼبناسب للدخوؿ واػبروج من سوؽ األسهم، فمن اؼبعروؼ بصفة 
عامة أف البورصات تتجو بشكل سنة للصعود يف فًتات االزدىار االقتصادي، بينما تتجو للهبوط يف فًتات الركود 

 .3واالنكماش االقتصادي

لدراسة بأكثر تفصيل ألاها لوسيتم التطرؽ ؽبذه اؼبتغَتات )مؤشرات االقتصاد الكلي( يف اعبانب التطبيقي 
 سبثل اؼبتغَتات اؼبستقلة لدراستنا.

                                                 
لعلـو أطروحة دكتوراه يف ا ،choasدراسة قياسية باستخدام نظرية -المالية األسواقير المالية السلوكية على كفاءة تأثمبارؾ بن زاير،  -1

 .169-168، صجامعة أيب بكر بلقليد، تلمساف، اعبزائر )غَت منشورة(، االقتصادية
 .167، صمرجع سبق ذكرهىواري سويسي،  -2
 .169-168ص ،مرجع سبق ذكره مبارؾ بن زاير، -3
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 تحليل وضعية القطاع: -2
تعد عملية تشخيص وضعية القطاعات اؼبختلفة لبلقتصاد مرحلة أسياسية إلختبار القطاع أو القطاعات 

لية اختيار األوراؽ اؼبالية للمؤسسات تتأثر بالدرجة األوذل حبالة القطاع الذي تنشط فيو بشكل عاـ، الواعدة، فعم
ذلك ألف ربليل القطاع يوفر للمحلل معلومات ىامة كحجم الطلب يف السوؽ على منتجات القطاع، حالة 

ة للدولة ذباه القطاعات، إذ قد تكوف اؼبنافسُت، حوافز الدخوؿ واػبروج، باإلضافة إذل اؼبعرفة السياسية االقتصادي
 بعض القطاعات تتلقى ربفيزات جبائية لتشجيع االستثمارات فيها.

إذًا فتحليل القطاع وصبع اؼبعلومات عنو، يساعد احمللل يف أخذ صورة أولية عن اؼبؤسسات اؼبنتمية لنفس 
اف كثَتة لنفس اؼبخاطر اؼبرتبطة القطاع، إذ أاها ستكوف متفقة ومتشاهبة يف اػبصائص، وتكوف عرضة يف أحي

تنتمي إليو اؼبؤسسة، فبا يسمح بإمكانية تقدير  الديبالقطاع. وعليو يساعد ذلك يف فهم طبيعة وسلوؾ النشاط 
احتماالت النمو من خبلؿ زيادة الطلب يف السوؽ وأثر ذلك على وضعية اؼبؤسسة داخل السوؽ، وذلك 

ضعية اإلسًتاتيجية. بعد ذلك يبكن للمحلل أف يستفيد من تقدير باالستعانة ببعض التقنيات كمصفوفات الو 
التدفقات اؼبستقبلية للمؤسسة أو للمؤسسات اؼبستهدفة ضمن قطاعات، باإلضافة إذل تقدير اؼبخاطر اؼبرتبطة 

 .1بالقطاع، ومن مث اؼبساعدة يف توقع اؼبخاطر واؼبردودية اؼبرتبطتُت باؼبؤسسة
بالبحث والدراسة يف أداء اؼببيعات واألرباح للفًتات السابقة، الظروؼ اػباصة  ويف ىذا اإلطار يقـو احمللل

بالقوى العاملة يف الصناعة )قطاع(، الظروؼ التنافسية، سلوؾ اغبكومة اذباه الصناعة )إذ قد تكوف بعض 
وؽ احمللي واألسواؽ . وأثر اؼبنافسة العاؼبية على الس2 القطاعات تلقى ربفيزات جبائية لتشجيع االستثمارات فيها(

 .3األجنبية اليت يتعامل معها القطاع ومعرفة درجة انفتاح القطاع على األسواؽ العاؼبية
 تحليل ظروف المؤسسة: -3

يتمثل ربليل اؼبؤسسة يف القياـ بتشخيص وفحص شامل لوضعيتها ووظائفها، دبا يسمح للمحلل اؼبارل 
فهم سلوؾ أسهمها، من خبلؿ تقدير التدفق واؼبردودية من تتبع وتوقع أدائها االقتصادي، الذي يبكنو من 

 واؼبخاطر اؼبرتبطة هبا، حيث ترتفع قيمة السهم، إذا كانت التوقعات بشأف األداء االقتصادي جيدة.
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وسبر عملية التحليل والتشخيص خبطوات تشمل فحص الوضعية اؼبالية، لتمكن من التنبؤ دبا ستؤوؿ إليو 
البيانات واؼبعلومات اؼبنبثقة من القوائم اؼبالية اليت أعدهتا اؼبؤسسة )اؼبيزانية وجدوؿ  يف اؼبستقبل إذ يتم ربليل

حسابات النتائج بالدرجة األوذل(، للتمكن من تقييم األداء االقتصادي واؼبارل للمؤسسة خبلؿ الفًتات السابقة 
ؼبارل والرحبية والنشاط، ومن مث القريبة ويتم ذلك بواسطة فحص وربليل السيولة، استخداـ األصوؿ، اؽبيكل ا

إمكانية قياس اؼبردودية واؼبخاطر، باإلضافة إذل الوقوؼ على بعض اؼبعلومات خارج القوائم اؼبالية اؼبنشورة، 
واؼبتمثلة يف معلومات نوعية تشمل طبيعة النشاط ونوعية اإلدارة والقدرة التنافسية للمؤسسة داخل القطاع الذي 

االستعانة بتشخيص شامل يسمح بفحص كامل للمؤسسة من خبلؿ بعدىا اإلسًتاتيجي، تنشط فيو، ويتم ذلك ب
 .1ربليل ـبتلف وظائفها، توازاها اؼبارل وتقييم اػبصائص اؼبرتبطة هبويتها

من خبلؿ اؼبطلبُت السابقُت يتضح بأف كبل التحليلُت يعًتؼ بأف األسعار تتحدد بناء على قوى العرض 
إال أف لكبل منهما أدواتو اػباصة يف دراستو العوامل اؼبؤثرة على قوى العرض والطلب  ةليوالطلب يف األسواؽ اؼبا

فحسب التحليل الفٍت دراسة وتتبع األسعار وحجم التداوؿ )العوامل الداخلية للسوؽ( وحدىا تكفي ؽبذا الغرض 
ا أو اقتصاديا من أجل بينما التحليل األساسي فَتى بأنو هبب دراسة وضعية اؼبؤسسة وؿبيطها سواء قطاعي

 الوصوؿ لنتيجة مفيدة.
 
 

 الفرع الثالث: كيفية التنسيق بين التحليل الفني والتحليل األساسي
يرى "جوف مَتيف" بأنو على الرغم من تلك الفروؽ اليت تفصل بُت احملللُت الفنيُت واألساسُت، فإف ىناؾ 

لة. ويقوؿ كذلك "على الرغم من إيباين أف العوامل طرؽ سبكنهم من العمل مع بعضهم البعض لتحقيق فائدة متباد
الفنية ىي قائدة للعوامل األساسية، إال أنٍت أؤمن أيضا بأف أي حركة ىامة يف السوؽ تكوف ناذبة عن عوامل 
أساسية". وبالتارل على احملللُت الفنيُت أف يكوف لديهم بعض اغبذر من األوضاع األساسية يف السوؽ. ولتحقيق 

للمحلل الفٍت االستفهاـ من احمللل األساسي عن ما سيحدث من الناحية األساسية واليت قد ربرؾ  ذلك، يبكن
 السعر.

ومن ناحية أخرى، يبكن للمحلل األساسي استخداـ عوامل التحليل الفٍت للتأكد من ربليلو، أو كإنذار 
سعر، أو أحد أنظمة تتبع االذباه ىناؾ شيئا ىاما قد وبدث. حيث يبكنو استخداـ الرسم البياين لل فربذيري بأ

على الكومبيوتر كي يرشده حىت ال يدخل يف صفقة تعاكس االذباه العاـ للسوؽ، فحركة السعر على الرسم البياين 
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قد تعطي احمللل األساسي إشارة ربذيرية، وقد تساعده على مراقبة الوضع األساسي بصورة أقرب. كما سرد جوف 
نوات يف قسم التحليل الفٍت يف أحد اؼبؤسسات الشهَتة للسمسرة؛ كنت أقًتب من خبلؿ عملي لس»مَتيف قائبل: 

قسم التحليل األساسي ؼبناقشة أحد حركات سعر السوؽ اليت على وشك اغبدوث يف الرسم البياين، وغالبا ما  
قوؿ كانت اإلجابات بػػ"ال يبكن أف وبدث ذلك" أو "مستحيل" ويف أكثر األوقات كاف نفس الشخص الذي ي

ذلك يبحث على مدار أسبوعُت بعد ذلك إلهباد سبب من الناحية األساسية غبركة السوؽ اؼبفاجئة أو "غَت 
 .1«اؼبتوقعة" أي أنو كانت ىناؾ مساحة كبَتة للتنسيق والتعاوف يف ىذا اجملاؿ

األساسي  وحسب فادي خلف أمُت ارباد البورصات العربية والعديد من اػبرباء إف التكامل بُت التحليلُت
والفٍت يبكن التوصل إليو، عرب انتقاء اؼبؤسسات طبقا للتحليل األساسي، فيما يًتؾ إختيار التوقيت اؼبناسب 
للشراء أو البيع للتحليل الفٍت على أف ال تتعدى نسبة الشراء على اؽبامش يف حاؿ اللجوء إليها قدرة اؼبستثمر 

ية اليت قد سبر هبا األسواؽ، لكي ال يفوت على نفسو إمكانية على االحتفاظ دبراكزه خبلؿ االرتدادات التصحيح
االستفادة من حسن إختياره لؤلسهم، ويعود لَتاىا ترتفع بنسب كبَتة فيما اضطره اإلفراط بالشراء على اؽبامش 

 .2إذل إقفاؿ مراكزه قسرا وقبل األواف

أف يلم ولو بالقليل حوؿ فبا تقدـ يتضح، بأنو من الضروري على كل متعامل يف السوؽ  انطبلقا
األسلوبُت ويعتمد عليهما ألاهما مكملُت لبعضهما البعض، فالتحليل األساسي مثبل ال يبكننا من ربديد التوقيت 
اؼبناسب لعملييت الشراء والبيع واليت تعد من أىم القرارات اليت يتخذىا اؼبتعاملوف يف األسواؽ اؼبالية، يف حُت 

وبطرؽ بسيطة إال أنو يف نفس الوقت ال ينبغي أف هبعل اؼبستثمر أو اؼبستشار اؼبارل أو  يبكننا التحليل الفٍت منها
السمسار أو غَتىم من اؼبتعاملُت يف السوؽ اؼبارل من اػبرائط وبيانات السوؽ اؼباضية لوحدىا ؿبور تركيزىم 

 الرئيسي للبحث أو الستخدامها كوسيلة لتحقيق عوائد عالية.

السبب وراء ربرؾ  –لتحليل األساسي من معرفة أىم العوامل اليت تؤثر على السعر يف اؼبقابل يبكننا ا
تغَت الذي وبدث لؤلسعار؛ ل)الشيء الذي ال يقدمو لنا التحليل الفٍت( حىت تتخذىا كمؤشرات سابقة ل -األسعار

 يف ازباذىم لقراراهتم على وبالتارل االستفادة منها ومن ىذا يتضح بأنو ينبغي أف يهتم اؼبتعاملُت بكل من التحليلُت
 حد سواء.
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 :الصة الفصلخ

   مفهـو اؼبنتجات اؼبالية يف البورصة: اؼبالية مثل أدبياتمن  األوؿيف الفصل  إليومت التطرؽ  من خبلؿ ما
احملفظة واليت ىي عبارة عن ورقة مالية أو منتج أو اصل مارل تسمح غباملها حق قبض تدفقات مالية مستقبلية، 

وذلك من خبلؿ ربليل العائد واؼبخاطرة للورقة اؼبالية ومعرفة  قياس العائد واؼبخاطرة للمحفظة ولورقة اؼبالية،، اؼبالية
،وربليل العوامل اؼبؤثرة على عائد الورقة اؼبالية واؼبثمتلة يف اؼبفاىيم االساسية للعائد واؼبخاطرة وطرؽ قياسهما 

العاملُت فيها، أما العوامل اػبارجية واؼبثمتلة يف سعر الفائدة،  العوامل الداخلية وىي رأس ماؿ الشركة و عدد
االرصدة النقدية القابلة القراضن، التضخم و ميزاف اؼبدفوعات واؼبوازنة العامة والناتج احمللي االصبارل. أما فيما 

دال من دراسة ىبص النظريات اؼبفسرة لسلوؾ أسعار االسهم من خبلؿ التحليل الفٍت الدي يدرس حركة السوؽ ب
االسهم اليت تداوؿ فيو والتحليل  االساسي الدي يدرس الظروؼ احمليطة بالشركة سواء سبتلت يف الظروؼ 

 االستنتاجات يبكن تلخيصها فيما يلي: إذلتوصلنا االقتصادية العامة او ظروؼ القطاع او الشركة وقد

، لسندات، عقود اؼببادالت اػبياراتوا سهماأليوجد أنواع للمنتجات اؼبالية اؼبتداولة يف البورصة، منها 
 الذيالقانوف  أساساالستحقاؽ وعلى  أجاؿ إيولكن عند قياس العائد زبتلف طرؽ حسابو على حسب الزمن 

 ىبضع لو.

النظامية  اؼبخاطرللمخاطرة منها،  أنواعىناؾ عبلقة وطيدة بُت العائد واؼبخاطرة عند قياس اؼبخاطرة يوجد 
 الشركة لوحدىا. أوا بالسوؽ كلو، وـباطر خاصة تتعلق بالسهم واليت تتعلق عموم

غَت  أسسالقرارات على  يتخذوفيعتمد التحليلي الفٍت أساسا على نفسية اؼبتعاملُت يف البورصة، كواهم 
أما التحليل االساسي فيعتمد على الظروؼ احمليطة يالشركة سواء كانت الظروؼ االقتصادية العامة او  أكيدة

 .اؼبتعلقة بالقطاع أو الشركةالظروؼ 
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 تمهيد:

بورصة والتطرؽ الو التحليل ودراسة العائد واؼبخاطرة للورقة اؼبالية يف بعد التطرؽ إذل اؼبفاىيم األولية اػباصة ب
تفسَت عبلقة العائد عض النظريات والنماذج اليت تعرضت إذل ففي ىذا الفصل سيتم التطرؽ إذل ب ،أنواعو

 .اؼبالية األدبياتواؼبخاطرة يف 

 "،Markwitzالباحثُت الذين وجهوا اىتمامهم إذل موضوع احملفظة اؼبالية وعلى رأسهم  من العديد ىناؾ
خفيض من اؼبخاطر اليت يف ؿباولة منو للوصوؿ إذل طريقة للت ،ىذا األخَت الذي يعترب أوؿ من تعرض إذل ذلك

تباين( وعلى إثره ظهرت مباذج ونظريات أخرى من  –تتعرض ؽبا احملافظ اؼبالية، إذ توصل إذل مبوذج ) معدؿ 
أنبها مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية ويعترب ثاين مبوذج، حيث أدى بدوره إذل ظهور نظريات ومباذج أخرى ويف 

اؼبالية وذلك من خبلؿ ثبلث مباحث،  اإلدارةتوصل لو الباحثُت يف ؾباؿ  الفصل اؼبوارل سيتم التطرؽ إذل أىم ما
، ويف يبعضهماففي اؼببحث األوؿ سنعرض نظرية احملفظة ومبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية وذلك ؼبا ؽبما عبلقة 
اؼببحث الثالث اؼببحث الثاين سنتطرؽ إذل نظرية التسعَت باؼبراجحة وذلك بعد اؼبرور بنماذج العوامل، أما يف 

التعرض إذل استخدامات العائد واؼبخاطرة يف توليد القيمة من خبلؿ التطرؽ إذل مؤشرات توليد القيمة فسيتم 
 .وطرؽ تقييم قيمة اؼبؤسسات ويف األخَت عرض أىم مباذج تقييم اؼبؤسسات
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  المالية المبحث األول: نظرية المحفظة
ور الذي حدث يف وسائل تكوين و إدارة اغبوافظ اؼبالية، حيث مت طتأظهرت الدراسات العلمية مدى ال

االنتقاؿ من األساليب اؼبعقدة إذل األساليب البسيطة الفهم، اليت تساعد مدير احملفظة على بناء وإدارة احملافظ بناء 
، وؾبوداهتاعلى رغبات اؼبستثمرين، ومراقبة التطورات اليت ربدث على مستوى احملفظة نتيجة لتطورات خصائص 

الذي اتصف بالتعقيد  ،النموذج األوؿ يف تلك الوسائل ،" Model of Markwitzماركويتز"فبعد مبوذج 
" بتطوير مبوذج بديل لنموذج ماركويتز، حبيث Sharpe"وتوالت بعده البحوث يف ىذا الشأف، إذ قاـ "شارب" 

 .Beta"1يعتمد على استجابة السوؽ كمقياس للمخاطر النظامية "
 
 

 نظرية المحفظةمفهوم المطلب األول: 

على اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا  يف اهاية اػبمسينات وبداية الستينات بدأ اؼبهتموف بشؤوف االستثمار،يركزوف
 .احملفظة اؼبالية، وقد بدأ ذلك يف أعماؿ ىاري ماركويتز

 
 

  ظرية المحفظةحول ن أساسيات:األولالفرع 
  التعريف بالنظرية: -1

حيث قدـ ،1952"ماركويتز"بتطوير طريقة غبل مشكلة احملفظة اؼبالية من خبلؿ مقالة لو سنة لقد قاـ 
 .19902تباين(، والذي ناؿ عليها جائزة نوبل سنة  -مقاربة تسمى دبقاربة ) معدؿ

د وتعرؼ نظرية احملفظة بأاها نظرية معيارية تعٍت بالقرارات اؼبالية الرشيدة اليت يتخذىا اؼبستثمروف إلهبا
 3التوازف بُت عائد وخطر االستثمار يف اؼبوجودات معينة )مادية أو مالية(

وتصف ىذه النظرية اؼبستثمر بالرشد، إذ يسعى الختيار االستثمار الكفء من بُت البدائل اؼبتاحة  كما 
قا للنظرية تستند على أسس النظرية االقتصادية  يف تفسَت سلوؾ اؼبستهلك لتفسَت سلوؾ اؼبستثمر، وبالتارل فطب

االقتصادية قبد أف اؼبستهلك يهدؼ إذل اؼبوازنة بُت منفعتو وسعر شرائو لسلعة معينة هبدؼ اغبصوؿ على أكرب 

                                                 
يف علـو  ماجستَت، مذكرة pnbbaribas إدارة محفظة األوراق المالية على مستوى البنك التجاري دراسة حالة بنك، بوزيد ارةس -1

  .55، ص 2007نة، اعبزائر، التسيَت،جامعة منتوري قسنطي
 .57ص ، نفس المرجع  -2

 .104، ص 2000 فلسطُت، مدخل كمي معاصر، دار وائل لنشر، راـ اهلل، ،إدارة البنوك فبلح حسُت اغبسٍت مؤيد عبد الرضباف الدوري، 3-
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قدر فبكن من اؼبنفعة يف حدود دخل ؿبدود علما أف اؼبستهلك يتبع مبدأ الرشد االقتصادي لبناء ؿبفظتو اؼبالية، 
يوازف بُت العائد واػبطر لبلستثمارات البديلة ليحصل على أكرب  يالذوهبذا يصبح اؼبستثمر الرشيد ىو اؼبستثمر 

 .1عائد فبكن يف حدود موارده اؼبتاحة

كما تعترب نظرية احملفظة بأاها نظرية االختيار بُت اؼبشاريع اػبطرة، وبالتارل فهي نظرية للمخاطر اليت هتتم 
 .مبدأ التنويعخطورة وىذا باالعتماد على  أقلبالضرورة بتكوين ؿبافظ مالية 

أو سواء كانت مالية  األصوؿتعريف باف احملفظة ىي عبارة عن توليفة بُت  إعطاءسبق يبكن  ومن خبلؿ ما
 .يف اؼبستقبلعائد واؼبخاطرة التوازف بُت  إهبادمادية وباوؿ اؼبستثمر امتبلكها من خبلؿ 

 

 النظرية: فرضيات الفرع الثاني:
 :2أساسية، ومن أنبها ما يلي تقـو النظرية احملفظة على عدة فروض

يهدؼ اؼبستثمر إذل تعظيم اؼبنفعة اؼبتوقعة لفًتة واحدة، كما يعكس منحٌت اؼبنفعة اػباص باؼبستثمر  -
 ؛تناقص اؼبنفعة اغبدية لثروتو

ينظر اؼبستثمر إذل البدائل االستثمارية من منظور التوزيع االحتمارل للعائد اؼبتوقع من االستثمار عرب  -
 ؛الزمن

 اؼبنفعة دالة للعائد اؼبتوقع تند القرار االستثماري على متغَتين أساسُت نبا العائد واػبطر ويعترب منحٌتيس -
 ؛أيضا لبلكبراؼ اؼبعياري للعائدو 

 ؛إف ؿبفظة "ماركويتز" تتكوف من أوراؽ مالية خطَتة فقط -

 ؛العائد اؼبتوقع تعكس التغَت أاهاينظر اؼبستثمر إذل كل ؼبخاطر على  -

 ؛عاالحتماؿ عرب الزمن للعائد اؼبتوق تثمر يقيم البدائل االستثمارية على أساس إف اؼبس -

                                                 
 .155، ص بق ذكرهمرجع سرضباف الدوري، فبلح حسُت اغبسٍت مؤيد عبد ال -1
2

 .60-59ص  ،ذكرهسبق مرجع  ،بوزيد سارة -
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ها خطرا أقلدبعٌت أنو إذا كاف يف مفاضلة بُت بديلُت استثماريُت يتولد عنهما نفس العائد، فسوؼ ىبتار 
ختيار على ويف ذات السياؽ قبد أف اؼبفاضلة بُت اقًتاحُت ؽبما نفس اؼبستوى من اؼبخاطر، سوؼ يسفر اال

 ائد.ع أعبلنبا

تشَت فروض نظرية احملفظة إذل أف العائد اؼبتوقع واػبطر نبا متغَتاف أساسياف ومهماف لكي يتم اختيار 
 :1" فإنو ينتج ما يليb " و "a احملفظة اؼبالية اؼبناسبة، فإذا كانت لدينا ؿبفظتُت "

فس العائد مع اختبلؼ يف درجة خطر كل إذا خَت اؼبستثمر الرشيد بُت ؿبفظتُت استثماريتُت ؽبما ن-أ
 أي إذا كاف: قلمنهما فإنو سيختار احملفظة ذات اؼبخاطر األ

 " b" يساوي عائد احملفظة "a عائد احملفظة " -

 " b من احملفظة " أقل"  a فإف احملفظة "أف  أي ،"bاحملفظة " خطر من أقل "a" خطرا حملفظة -

ع اختبلؼ يف العائد اؼبتوقع ماريتُت ؽبما نفس درجة اؼبخاطرة إذا خَت اؼبستثمر بُت ؿبفظتُت استثم -ب 
 .منهما، فسيختار احملفظة ذات العائد األعلى

 

 
 " b " أفضل من احملفظة"a وبالتارل فإف احملفظة "

نبا العائد  أساسيُتين قرار االستثمار بناء على متغَت  يتخذاؼبستثمر  أف نستنتج مما سبق أن يمكن
 وباوؿ تعظيم اؼبنفعة وتقليل اػبسائر اليت يتلقاىا يف اؼبستقبل بناء على توقعاتو. ذلكب واؼبخاطرة، فهو

 

 الثاني:اختيار المحفظة المالية وفق فرضيات النظرية: المطلب 

من  إف ىذه العبلقات اػباصة باختيار احملفظة اؼبالية األفضل يبكن أف سبثل فيما يسمى دبنحنيات السواء
ابقة خلص ماركويتز إذل إمكانية بناء توليفات من األوراؽ اؼبالية على أساس العائد واػبطر، الس الفرضياتخبلؿ 

 .2ومن بُت ىذه التوليفات توجد توليفة مسيطرة تسمى باغبد الكفء

                                                 
1

- BELLALAH Mondher, Réflexion sur la politique optimale de dividendes en présence de coûts d information, 

cahiers de recherche n°200009,Université Paris IX. 2009, P19 
 .309،ص 1999اإلسكندرية، منشأة اؼبعارؼ، ، الفكر الحديث في مجال االستثمارىندي،  إبراىيممنَت  -2
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 ةدالة المنفع :األولالفرع 
اض أف اؼبستثمر إف اؼبستثمر العقبلين البد أف يكوف لديو فكرة عن العائد أو اؼبخاطرة اؼبتوقعة، وعلى افًت 

قادر على ربديد احتماالت ـبتلف العوائد اؼبمكنة الناذبة عن االستثمار اؼبعٍت، وبالتارل يبكنو ربديد توزيع 
احتماالت ؼبختلف ىذه العوائد وىذا يعٍت أنو توجد عبلقة تسمح بتصنيف توزيع االحتماالت ؼبختلف العوائد 

اؼبتوقعة ىي اؼبكاسب الكلية اؼبتولدة عن االستثمار، ودبا أف ماركويتز ، أي أف اؼبنفعة 1واليت تسمى بدالة اؼبنفعة
افًتض يف نظريتو أف اؼبستثمر يسعى إذل اغبصوؿ على أكرب عائد فبكن ومن مث فإف اؼبستثمر يسعى إذل تعظيم 

أف تعظيم إذل  اإلشارةمنفعتو هبدؼ اغبوؿ على أكرب اؼبكاسب من خبلؿ االستثمار يف احملفظة اؼبالية، وذبدر 
اؼبنفعة ال يعترب مرادفا لتعظيم الثروة، فتعظيم الثروة يعٍت أساسا بتعظيم العائد من االستثمار، وتعظيم اؼبنفعة أمر 
ـبتلف فاؼبنفعة ىي ؿبصلة العائد واؼبخاطر وليست ؿبصلة العائد فقط، ومن اؼبعلـو أف تعظيم الثروة الناجم عن 

تتأثر عكسيا باؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا العائد، وبناء  األخَتةنفعة غَت أف ىذه على اؼب ااهبابيتعظيم العائد ينعكس 
عليو فإنو لو كاف التأثَت السليب للمخاطر يفوؽ التأثَت االهبايب للعائد فإف اؼبنفعة اؼبتوقعة سوؼ تقل عن الثروة 

 .2اؼبتوقعة اؼبًتتبة عليو

ستثمر فإف ىدؼ اؼبستثمر البد أف يركز على تعظيم ؼبنفعة ودبا أف اؼبخاطرة تعترب متغَت لو أنبية بالنسبة للم
لكن يف ظل قيد اؼبخاطر اليت يبكن للمستثمر أف يتحملها أو يتغلب عليها، وحىت نربز مفهـو ىذه العبلقة البد 

 من التعرض ؼبختلف أنواع اؼبستثمرين.

  المستثمر الذي يبحث عن المخاطر: -1

رات ربقق لو عوائد كبَتة بغض النظر عن اؼبخاطر اليت يواجهها وىو اؼبستثمر الذي يبحث عن استثما
فتكوف اؼبنفعة اليت وبصل عليها اؼبستثمر والناتج عن كل وحدة إضافية من الثروة ىي يف ازدياد ، و بالتارل يكوف 

لة ، ويبكن سبثيل دا3يتلقاىاىدفو ىو اغبصوؿ على أكرب قدر من اؼبنفعة بغض النظر عن حجم اؼبخاطر اليت 
 اؼبنفعة اػباصة هبذا اؼبستثمر من خبلؿ اؼبنحٌت التارل:

 

                                                 
 .67 -66، ص  1998، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبناف،إدارة محفظة األوراق الماليةصباؿ ناجي،  -1
  .311-310، ص ص  مرجع سبق ذكره، الفكر الحديث في مجال االستثمارىندي،  إبراىيممنَت  -2
 .59، صمرجع سبق ذكره، بوزيد ارةس -3
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 (: دالة المنفعة لمستثمر يبحث عن المخاطر01-02شكل رقم )           

 

 

 

 

 

 

 
 

من الشكل يتضح بأف اؼبنفعة اليت وبصل عليها اؼبستثمر من استثماره أكرب بكثَت من الزيادة اليت يضيفها 
 االستثمار إذل ثروتو.

تكوف اؼبنفعة اليت هبنيها ىذا اؼبستثمر من استثمارات مساوية ال يبالي بالمخاطر:  الذيثمر المست-2
للزيادة اليت يضيفها االستثمار إذل ثروتو، وتكوف دالة اؼبنفعة اػباصة هبذا اؼبستثمر عبارة عن دالة خطية، وىذا يعٍت 

دة متساوية يف العائد، ويبكن سبثيل ىذه اغبالة يف أنو على استعداد لقبوؿ اؼبزيد من اؼبخاطر إذا كاف يقابلها زيا
 الشكل اؼبوارل:

 مر ال يبالي المخاطر ثدالة المنفعة لمست -(02-02شكل رقم )          

 

 

 

 

 

 

 .االستثمار إذل ثروتو

 الثروة

U اؼبنفعة 

 .310، مرجع سبق ذكره، صالفكر الحديث في مجال االستثمارمنَت إبراىيم ىندي،  المصدر:

 

 الثروة

U اؼبنفعة 

 .312مرجع سبق ذكره، ص، الفكر الحديث في مجال االستثمارمنَت إبراىيم ىندي،  المصدر:
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 المستثمر الذي يبغض المخاطر: -3

فهو وبصل وىذا اؼبستثمر يطلب قدرا متزايدا من العائد يف مقابل زيادة وحدة واحدة من اؼبخاطر، وبالتارل 
من الثروة، وىذا يعٍت أنو يرفض ربمل اؼبزيد من  إضافيةعلى منفعة تتزايد دبعدؿ متناقص وىذا نتيجة إضافة وحدة 

اؼبخاطر، ولكنو يعٍت أنو يقبل ربمل اؼبزيد من اؼبخاطر إذا كاف يصاحبها زيادة وحدة كل منهما زيادة يف الثروة 
 وحدة اؼبخاطرة السابقة، ويبكن سبثيل ىذه اغبالة يف الشكل اؼبوارل:)العائد( دبعدؿ يفوؽ الزيادة اليت صاحبت 

 (: دالة المنفعة لمستثمر يبغض المخاطر03-02شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

ويطلق االقتصاديوف على اؼبستثمر الذي وبصل على منفعة تتزايد دبعدؿ متناقص نتيجة وحدة واحدة من 
اؼبزيد من العائد يف مقابل زيادة معينة يف اؼبخاطر، وتكوف منفعتو اغبدية  الثروة باؼبستثمر الرشيد، وىذا ألنو يطاب

 متناقصة أي ميل دالة اؼبنفعة متناقص باعتبار أف اؼبنفعة اغبدية ىي اؼبشتقة األوذل لدالة اؼبنفعة الكلية.

صوؿ على للمستثمر ، األوؿ يهتم باؼبخاطر فهو يتوقع اغب كيُتسلو لين تفسَت استنتاج   يبكن ،قفبا سب
يقبل اؼبخاطرة  ذلكعائد اكرب بغض النظر عن اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا، أما الثاين مستثمر ال يبارل باؼبخاطرة فهو ب

 العائد يف اؼبستقبل. إيا كانت الزيادة متساويو ومرافقة لزيادة اؼبنفعة إذ
 : 1وفرضياتو منحنى السواء الفرع الثاني:

راؽ اؼبالية )ؿبفظة األوراؽ اؼبالية( دبفهـو منحنيات السواء، ويعرؼ منحٌت يرتبط اختار أفضل توليفة من األو 
 السواء على أنو احملل اؽبندسي عبميع التوليفات اؼبمكنة من األوراؽ اؼبالية اليت ؽبا نفس اعباذبية بالنسب للمستثمر

                                                 
 .61، ص مرجع سبق ذكرهارة بوزيد، س -1

 الثروة

U  

 .313مرجع سبق ذكره، ص، الفكر الحديث في مجال االستثمارمنَت إبراىيم ىندي،  المصدر:
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رقة مالية تتكوف منها توليفة،  وتتباين ىذه التوليفات على اؼبنحٌت من حيث نسبة اؼبوارد اؼبالية اؼبخصصة لكل و 
اػبطر الذي يفضلو اؼبستثمر وىذا ما يؤكد أف منحٌت السواء يتغَت شكلو عترب اؼبنحٌت عبلقة بُت العائد و كما ي

 بتغَت اؼبستثمر كما يلي:

دبا أف اؼبستثمر يبغض اؼبخاطرة سباما فبا يؤدي إذل عدـ القدرة على  المستثمر الذي يتجنب الخطر تماما:-1
 مل أي ـباطرة، وبالتارل يبقى اػبطر ثابت، يف حُت يزيد العائدرب

 اؼبستثمر يتجنب اؼبخاطر سباما (:04-02شكل رقم)

 

 

 

 

وىذا ما هبعلو يبحث عن العائد اؼبتوقع بغض النظر عن اػبطر  المستثمر الذي يحب المخاطرة:-2
 اؼبرتفع

 ( منحنى سواء لمستثمر يحب المخاطرة05-02شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اػبطر

 العائد

 .213، صؿبمد صاحل اغبناوي، اهاؿ فريد مصطفى، جبلؿ إبراىيم العبد، مرجع سبق ذكره المصدر:        

 230ص ، مرجع سبق ذكرهؿبمد صاحل جابر، اؼبصدر:                  

ا
ل
ع
ا
ئ
 د

ال
خ

 طر

 
 طراػب

 العائد
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اؼبستثمر اؼبتحفظ: ىذا النوع من اؼبستثمر يكره اؼبخاطرة، وبالتارل فهو يبحث عن أي زيادة يف درجة 
 اؼبخاطرة اليت تصاحبها زيادة يف العائد دبعدؿ أكرب، كما ىو فبثل يف اؼبنحٌت التارل:

 (: منحنى سواء لمستثمر متحفظ06-02شكل رقم)

 

 

 
 
 حنيات السواء على فرضيتُت نبا:تنطوي من فرضيات منحنيات السواء:-3

يقصد هبا أف اؼبستثمر ال يضره أبدا أف وبصل على اؼبزيد من العائد، ولو كاف  فرضية عدم التشبع: -
 أماـ بديلُت فإنو ىبتار البديل الذي وبقق لو عائدا أكرب من اآلخر، وذلك مع بقاء العوامل األخرى ثابتة.

يبغض اؼبخاطر ويعٍت ىذا لو أتيحت لو اؼبفاضلة بُت استثمارين  إف اؼبستثمرفرضية كراىية المخاطرة: -
 ها ـباطرة.أقلمتساويُت من حيث العائد، فسوؼ ىبتار 

 

 الحد الكفء :الثالثالفرع 
إف تعدد األوراؽ اؼبالية يبكن اؼبستثمر من بناء عدد غَت ؿبدود من التوليفات اليت  :مفهوم الحد الكفء-1 

ومن حيث نسبة اؼبوارد اؼبالية اؼبخصصة لكل ورقة، أو من الناحيتُت معا، إال أف  تتفاوت من حيث مكوناهتا،
اؼبستثمر يقـو بتكوين ؿبفظة مالية واحدة فقط وحىت يتم اختيارىا البد أف تكوف ىناؾ أسس للمفاضلة بُت 

 اغبوافظ اؼبالية، وتتمثل ىذه األسس يف:
 قق لو أقصى عائد يف ظل مستوى معُت من اػبطر. اختيار التوليفة ؿبفظة األوراؽ اؼبالية اليت رب -
يف ظل مستوى معُت من العائد ويطلق على احملافظ اليت تتويف  أقلاختيار التوليفة اليت تتعرض ؼبخاطر  -

فيها ىذين الشرطُت باغبد الكفء، وعليو يبكن أف نعرؼ اغبد الكفء "على أنو ؾبموع التوليفات من األوراؽ 
من أجل مستوى خطر معُت أكرب قدر فبكن من العائد أو العكس من أجل مستوى معُت من اؼبالية اليت ربقق 

 .1قدر فبكن من اؼبخاطرة أقلاؼبخاطرة 
 

                                                 
1- Bertrand JACQUILLAT et Bruno SOLNIK, Marchés financiers, gestion de portefeuille et des risques, 

DUNOD, 4eme édition, Paris, 2002, P120. 

 اػبطر

 العائد

 .213، صؿبمد صاحل اغبناوي، اهاؿ فريد مصطفى، جبلؿ إبراىيم العبد، مرجع سبق ذكره المصدر:
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 التمثيل البياني للحد الكفء: -2
يف البداية البد أف نذكر أف كل ورقة مالية تعرؼ من خبلؿ عائدىا اؼبتوقع واكبرافها اؼبعياري عن ىذا العائد 

ا، وبالتارل لتمثيل أي ؿبفظة مالية بيانيا البد أف تؤخذ على أاها توليفة بُت العائد واؼبتوقع أو بتباينه
إذا أخذنا بعُت االعتبار ىذه اؼبعلومات باإلضافة إذل شروط اغبد واالكبراؼ اؼبعياري اػباص بومنها

 رل:الكفء سيتم سبثيلو بيانيا كما يبدو يف الشكل اؼبوا
 (: الحد الكفء 07-02شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

ة من بُت التوليفات اؼبقًتحة يف الشكل ؤ واآلف وباستخداـ القواعد النظرية يبكن ربديد اجملموعة الكف
ربقق الشرط األوؿ للنظرية، ذلك أف العائد احملقق ىو أقصى عائد فبكن  (b)(، من الواضح أف التوليفة 7رقم)

توجد أي  قبد أنو ال (b)خاطر، وإذا مت النظر إذل اػبط العمودي اؼبار بالنقطة على ضوء ذلك اغبجم من اؼب
( وبالتارل فأوؿ ؿبفظة تنتمي إذل اغبد (b)توليفة ربقق مثل ىذا اؼبستوى من العائد يف ظل ىذا اػبطر)خطر النقطة

 .(b)الكفء ىي احملفظة 

قق الشرط الثاين أي ؿبفظة أخرى سبثل ىذا سبثل احملفظة اليت رب « F »وإذا تأملنا أكثر قبد أف النقطة 
فلن قبد ؿبفظة أخرى ربقق ذات  « F »الشرط، وإذا أمدد خطا أفقيا عند ذلك اؼبستوى الذي يبر بالنقطة 

 .« F »من اؼبخاطر، كما لن قبد مستوى أعلى من النقطة أقلاؼبستوى من العائد عند مستوى 

 (δp) اػبطر

 E(R)العائد اؼبرتفع 

Source : -Soufi Menouar, Gestion de portefeuille : Busniss Risk, Risque financier, Risque de 

change, Office des publications Universsitaires, Algé, 2003. , P26. 

F 

E 

b 
E

, 
E

, 
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فهي ؿبافظ ربقق عائد  « ”E »،« E’ »،« E »أي النقاط  « F »و  (b)أما باقي النقاط اليت تقع بُت       
احملفظة خطر من خطر  أقل، ويف الوقت نفسو ربقق (b)وأكثر من عائد احملفظة  « F »من عائد احملفظة  أقل

« F »   1خطر من احملفظة أقلو(b). 
 .ةتتسم بالكفاءال  وماعدا ذلك فهي ؿبافظ  (b)و  « F »وهبذا فإف اغبد الكفء يقع بُت النقطتُت 

ا من خبلؿ ما سبق، بإمكاننا القوؿ باف اغبد الكفء يعرب عن تشكيلة واسعة من احملافظ الكفؤة، وأف إذً 
 تكوف الواحدة منها أفضل من األخرى.

 
 المحفظة المثلى الفرع الرابع:

 و ىي ؿبفظة خطرة مثلى.باألصوؿ اػبطرة، لذا فإف احملفظة اؼبثالية اليت توصل إلي اىتمتإف نظرية ماركويتز 

 تعريفها:-1

نقوؿ عن ؿبفظة مالية أاها مثالية بالنسبة جملموعة احملافظ األخرى وىذا إذا كانت تتميز بدرجة عائد أكرب 
 .2عند مستوى معُت من العائد أقلعند مستوى معُت من اػبطر، وإذا كانت تتميز بدرجة ـباطرة 

 :تحديد المحفظة المثلى-2

ة أي اغبد ؤ دالة اؼبنفعة واالستعانة هبا لتحديد التوليفات اليت سبثل اغبوافظ اؼبالية الكف بعد التعرض إذل 
" وىذا األمر وبتم Portefeuil risk effecientكبدد موقع احملفظة اػبطرة اؼبثلى " أفالكفء، بقي علينا 

ثل النقطة اليت يبدأ فيها اغبد علينا أف نذكر اؼبستثمر الذي يبغض اؼبخاطر، لنتوصل إذل أف احملفظة اؼبثلى سب
، أما بيانيا فإف احملفظة اؼبثلى سبثل بنقطة سباس منحٌت األعظمالكفء يف التناقص أي يصل العائد عندىا يف حدىا 

عند  و3أف العائد يصل إذل أقصى قيمة لو يف حدود مستوى معُت من اػبط اعتبارالسواء مع اغبد الكفء على 
 :4الشكل اؼبوارل ىذه النقطة كما ىو مبُت يف

 

 
                                                 

 .318-315، ص.ص سبق ذكره، مرجع الفكر الحديث في مجال االستثمارىندي،  إبراىيمأنظر إذل :  -1
2
- Soufi Menouar,Op.cit , P 30. 

3
-Monndher Bellalah , OP cit , P18. 

 .65، ص ذكرهمرجع سبق ، بوزيد ارةس -4
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E’ 

 (: المحفظة الخطرة المثلى08-02شكل رقم )

 

 

 

 

 

 
ويبُت الشكل أف ىناؾ نقطة واحدة وبدث عندىا التماس وسبثل احملفظة اؼبثلى، أي أنو ال توجد أي ؿبفظة 

 . « E »أخرى يبكن اعتبارىا مثلى، وبالتارل فاحملفظة اؼبثالية ىي احملفظة 
 
 

 نظرية المحفظة استخدامات :الثالثالمطلب 

إف نظرية "ماركويتز" جاء هبا ليلقي الضوء على احملفظة اليت تتكوف من أوراؽ مالية خطرة، وعلى احملفظة 
 اإلدارةاليت يكواها اؼبستثمر باالعتماد على موارده الذاتية دوف اللجوء إذل موارد خارجية، وبعد اجتهاد من طبلب 

 ماركويتز فيما ىبص ىذين اؼببدأين.اؼبالية مت إسقاط أفكار 
 ل االستثمار خالي من المخاطراستخدامات النظرية في ظ: األولالفرع 

 مفهوم االستثمار الخالي من المخاطر: -1
إف االستثمار اػبارل من اؼبخاطر ىو االستثمار الذي يكوف صاحبو على علم ويقُت بقيمتو اليت يصل إليها 

فبا هبعل اكبرافو اؼبعياري ومعامل تغايره  ةربليل ماركويتز يبتد لفًتة واحد . ودبا أف1يف اهاية اؼبدة اؼبخصصة لو
مساوياف للصفر، وبالتارل يبكن كتابة العائد اؼبتوقع واالكبراؼ اؼبعياري حملفظة مكونة من مزيج من استثمار خارل 

 :2" كما يلي b" واستثمار خطَت" aمن اؼبخاطرة"
 العائد اؼبتوقع للمحفظة:

)0201.(..........).........()(  bEXbEXE baP 
                                                 

1
-Monndher Bellalah , OP cit  P  20. 

 .71، ص مرجع سبق ذكره، سارة بوزيد   -2

  اػبطر

  العائد

Source : Soufi Menouar, Op.cit, p27 

E 

E 

B 
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 االكبراؼ اؼبعياري:
)0202(....................222  bbP X  

إف اؼبقصود باالستثمار اػبارل من اؼبخاطر ىو إما قياـ اؼبستثمر باالقًتاض أي باللجوء إذل موارد خارجية 
الدخل الثابت، غَت موارده الذاتية، أو بلجوئو إذل االستثمار يف أصوؿ خالية من اؼبخاطر كاألوراؽ اؼبالية ذات 

سواء كانت صادرة عن ىيئات حكومية ) سندات حكومية، سندات اػبزينة( أو عن ىيئات مؤسسية )سندات 
 الشركات(.
كوف الورقة اؼبالية ذات دخل ثابت ال يعترب أاها ورقة خالية من اؼبخاطر، إال يف حالة توفر شرط وىو ت أف

 .1ستثمار فيها وىذا لتفادي خطر سعر الفائدةتوافق تاريخ استحقاؽ الورقة اؼبالية مع مدة اال

 واالقتراض على منحنى السواء: اإلقراضفرضيتي  تطبيق -2
واالقًتاض يعٍت تكوين مزيج بُت أوراؽ مالية تتسم  اإلقراضإلسقاط فرضييت "ماركويتز" فيما ىبص 

فيما بينها من حيث نسبة توزيع  باػبطورة )األسهم( وأوراؽ مالية ال تتسم باػبطورة ) سندات(، وزبتلف  اغبوافظ
ىذين النوعُت داخل احملفظة، فهناؾ حوافظ تكوف نسبة األصوؿ اػبطَتة هبا أكرب من نسبة األصوؿ اػبالية من 
اػبطر وحوافظ تكوف بالعكس، وأيضا حوافظ تكوف هبا نسبة النوعُت من األوراؽ اؼبالية متساوي وىذا ما هبعل 

 قيم كما ىو موضح يف الشكل التارل:منحٌت السواء عبارة عن خط مست

 (: منحنى السواء الخاص باألصول غير الخطرة09-02شكل رقم)                    

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .333 - 330، ص ذكره بق، مرجع سستثمارالفكر الحديث في مجال االىندي،  إبراىيمؼبزيد من اؼبعلومات إرجع إذل منَت  -1

           δp 

E(R) 

Source : Monther Bellalah, Op.cit, P26. 
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االقًتاض فهذا هبعل اؼبستثمر يلجأ إذل مصادر خارجية لتمويل حاجاتو التمويلية مع  إمكانيةافًتاض  أما
فيو سعر الفائدة، أي أف يقًتض أمواال سعر فائدهتا أكرب مقارنة العلم أف عبوءه إذل ىذا النوع من التمويل يتحكم 

، وىذا ما هبعلو يلجأ غلى استثمار حصيلة االقًتاض يف أصوؿ خطَتة ؼبا ربققو من اإلقراضبسعر الفائدة يف حالة 
 عائد أكرب.

باقي باقي  –يتز الذي مت التطرؽ إليو يف ربليل ماكو  –إف ىذا األمر هبعل اغبد الكفء اؼبقعر جهة اليسار 
على حالو و يبثل عبوء اؼبستثمر إذل االقًتاض، أما اغبد الكفء يف حالة تطبيق حاليت االقًتاض و االقراض فهو 

 1.متغَت مقارنة حبد ماركويتز
 

 

 الحد الكفء والمحفظة المثالية: الفرع الثاني:
ظة تتكوف من أوراؽ مالية خالية من يعٍت قياـ اؼبستثمر ببناء ؿبف اإلقراض إف تطبيق إمكانية االقًتاض و

اؼبخاطر وأوراؽ مالية خطرة، وىذا ما يؤدي إذل تغَت اغبد الكفء مقارنة دبا توصل إليو ماركويتز، وبالتارل فإف 
اؼبشًتكة بُت احملفظة اؼبالية سبثل نقطة سباس اػبط اؼبستقيم مع اؼبنحٌت اؼبقعر، وتعترب ىذه النقطة ىي النقطة الوحيدة 

معا، البياين رقم  واإلقراضة يف حاليت االقًتاض ؤ ة الكفة اػباصة دباركويتز وبُت حدود اجملموعؤ جملموعة الكفحدود ا
" تتميز بأعلى عائد فبكن عند كل وحدة من اؼبخاطر مقارنة Eفإف ىذه النقطة فبثلة بالنقطة " (02-09)

 باغبوافظ األخرى.

 

 

 

 

                                                 
 .72، ص مرجع سبق ذكرهارة، سبوزيد  1
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  رة في ظل العوامل المؤثرةقياس العائد والمخاط نماذجالثاني:  المبحث
يعترب مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية امتدادا لنظرية ماركويتز، حيث مت التوصل إليو من خبلؿ إسقاط  

واالقًتاض، ويعترب ىذا النموذج من النماذج اؼبعروفة بشكل واسع  اإلقراضافًتاضات ماركويتز فيما ىبص حاليت 
 ظة اؼبالية.وأكثر استعماال يف ؾباؿ إدارة احملف

 
 

 :CAPMعامل واحد ذات  الرأسماليةتسعير األصول  نموذج  المطلب األول:

 ووفرضيات النموذجمفهوم الفرع األول :
إف اؼبقصود هبذا النموذج ىو وجود عامل واحد مشًتؾ وبدد العائد اؼبتوقع عن االستثمار يف أي ورقة مالية 

الصناعي، أو أي متغَت آخر، ووبكم ىذا  اإلنتاجأو معدؿ  وقد يكوف ىذا اؼبعامل معدؿ مبو الدخل القومي،
(، النموذج ثبلث متغَتات أوؽبا معامل يقيس مدى حساسية عائد الورقة اؼبالية للعامل أي وزف تأثَت العامل)

(، أما العامل )والثاين يتمثل يف العائد اؼبتوقع يف حاؿ كوف قيمة العامل اؼبؤثر مساوية للصفر ويرمز لو بالرمز 
إذل عاملُت إضافيُت نبا القيمة اؼبتوقعة للعامل نفسو ودرجة  باإلضافة(، العشوائي ) اإلضايفالثالث فهو العائد 
 ، وهبذا يبكن صياغة معدؿ العائد اؼبتوقع من االستثمار يف ورقة مالية كما يلي:1تقلب معدؿ العائد

)02/03(....................)( '

iiiii IRE   

 حيث :

E  معدؿ العائد اؼبتوقع على االستثمار يف الروقة اؼبالية :i  . 

 : عائد متوقع ال يرتبط بتأثَت العامل احملدد للعائد. 

 : معامل حساسية العائد ذباه العامل احملدد للعائد. 

 : العامل احملدد. 

 : اػبطأ العشوائي.  

 .اإلضايف( أي ال يوجد عائد متوقع للعائد الصفر) ومن اؼبتوقع أف يساوي 
                                                 

1- Bertrand Jacquillat , Bruno solnik , OP.cit , p 134. 
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(، وبالتارل لصياغة خطر ىذه الورقة يكتب اكبرافها أما اكبرافو اؼبعياري اؼبرتبط بالورقة اؼبالية فيكوف )
 اؼبعياري كما يلي:

)0204...(....................222'2  ijii II  

 :1فيتمثل يف (j( و )i)أما التغاير بُت ورقتُت ماليتُت 

 
 حيث:    

 .(j( و )i):تغاير الورقتُت 

 ذباه العامل. ( i): حساسية الورقة 

 ذباه العامل. (j):حساسية الورقة 

 .: تباين اؼبعامل اؼبؤثر يف العائد

يوجد ارتباط بُت اػبطأ  ، وال يوجد ارتباط بُت اؼبعامل اؼبؤثر يف العائد واػبطأ العشوائي  مع افًتاض أنو ال
 .(( و )العشوائي للورقتُت أي بُت )

، أي يتم  Ii= ( وإذا اعتربنا أف العامل اؼبشًتؾ ىو عائد ؿبفظة السوؽ، أي أنو )
 :2إسقاط النموذج على مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية فينتج ما يلي

 يبكن صياغة ىذه اؼبعادلة أيضا كما يلي: 

)0205(....................)()( '  FiIFMii RRRpRE  

 E ( )= 

E ( )= 

E (  ( اؼبتوقع.(iعائد الورقة اؼبالية (

                                                 

 . 492،، ص سبق ذكره، مرجع الفكر الحديث في مجال االستثمارىندي،  إبراىيممنَت 1- 
2 - Monndher Bellalah , OP cit , P 90. 
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(  ( اؼبتوقع.(iعائد الورقة اؼبالية (

 العائد على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر 

اؼبالية، وىذا بعد نظرية ماركويتز اليت تعترب كحجر األساس  احملافظلقد توالت البحوث يف شأف إدارة 
 .1لنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية

" ىذا النموذج Sharpبُت العائد واؼبخاطرة، وقدـ شارب " قة الطرديةيعتمد ىذا النموذج على فكرة العبل
إذل ىذا ىناؾ جهودا  باإلضافةالستخدامو كأساس لتقييم االستثمارات يف األوراؽ اؼبالية،  0000أوؿ مرة عاـ 

( وجاف موسن 0000 سنة Linterرائدة قد بدلت يف ؾباؿ ىذا النموذج وقد كاف ذلك من طرؼ )
(Mossinسنة ) 0000( وفاما ،Fama)  وقد حصل  0000سنة ، Sharp يف مقابل ىذا االجتهاد الرائع

 .2على جائزة نوبل لتصبح حصيلة نظرية احملفظة جائزتُت نوبل

ا يؤدي هبم إذل ؿباولة التعويض عنها، فبإف اؼببدأ األساسي للنموذج ىو ؿباولة اؼبستثمرين تفادي اؼبخاطر 
للجوء  األساسيها أعظم عائد متوقع ؽبا وإذا دل يتم ربقيق ىذا فإف ىذا يعترب الدافع وىذا ما هبعل اؼبخاطرة يقابل

 اؼبستثمر إذل استثمار خارل من اؼبخاطر.

وبدد مدى استجابة  CAPMالرأظبالية  األصوؿتسعَت  مبوذج أفمن اؼبفهـو السابق، يتضح لدينا  اانطبلق
ا واف معامل التغَت يعرب عن اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا اليت ثؤتر عليهلتغَتات  اؼبدرجة يف البورصة اؼبوجودات اؼبالية

 . اؼبعامل دبعامل بيتا أو اؼبخاطر النظامية ىذاجراء تداوؽبا، ويسمى 

 افتراضات النموذج:-

 يقـو النموذج على ؾبموعة من االفًتاضات أنبها: 

 .يقيم اؼبستثمر احملافظ البديلة على أساس عائدىا وخطرىا 
 ستثمر الورقة اؼبالية لفًتة واحدة، فبا يتيح الفرصة أفضل لتقدير العائد على االستثمار اػبارل يقيم اؼب

 من اؼبخاطر.

 دوما إذل تعظيم ثروتو. إف اؼبستثمر يعطي األولوية للعائد ويبغض اؼبخاطر أي يسعى

                                                 
1
-Christian Hurson ,constantinZodounidis , Gestion de porteffeuille  et analyse multicritére , economica , france, 

1998 , P10. 
2
- Ibid, P13 
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 .توقعات العائد واػبطر متماثلة عند صبيع اؼبستثمرين 
 و ال توجد ضرائب على األرباح ولتكلفة للمعامبلت ومعدالت الفائدة إف السوؽ كامل وىذا يعٍت أن

اػباصة باإلقراض واالقًتاض مساوية باإلضافة إذل أف اؼبعلومات تصل إذل اؼبستثمرين بسرعة وبدوف 
 تكلفة.

 : CAPMالرأسمالية  األصولتسعير  بناء النموذجخطوات  : الفرع الثاني
ة يعٍت أساسا بتسعَت اؼبخاطر وىذا يقـو على عبلقة خطية بُت العائد الرأظبالياألصوؿ  إف مبوذج تسعَت 

يف نفس " ، ويبثل La droit de marchés des capitaux" واػبطر يطلق عليها خبط سوؽ رأس اؼباؿ
 ة.ؤ الوقت حدود اجملموعة الكف

 المحفظة الخطرة المثلى: -1

وقعات اؼبستثمرين بشأف العوائد اؼبتوقعة من بُت االفًتاضات اليت يقـو عليها النموذج ىو ذبانس ت
واالكبرافات اؼبعيارية لعوائد األوراؽ اؼبالية، وكذا ذبانس توقعاهتم بشأف التغاير بُت عوائدىا باإلضافة إذل افًتاض 

  .ضهم للمخاطر، وىذا ما يؤدي إذل وجود اتفاؽ عاـ بُت اؼبستثمرين بشأف احملفظة اػبطرة اؼبثلىعب

لنموذج فإف ىذه احملفظة البد أف تشمل على كافة األسهم اؼبتداولة يف سوؽ رأس اؼباؿ، ويف ظل افًتاض ا
حبيث تفي باحتياجات كافة اؼبستثمرين وبالتارل يبكن القوؿ بأف ىذه احملفظة ىي ؿبفظة تشمل على كافة األوراؽ 

قيمتها النسبية لذا يطلق عليها اسم  اؼبالية اػبطرة اؼبتداولة يف السوؽ، وأف نسبة االستثمار يف كل ورقة يتوقف على
مؤشر توليفة األسهم  ،ؿبفظة السوؽ، مع العلم أف تقدير عائدىا وخطرىا يستند إذل بعض مؤشرات األسهم

وتعترب أنبية ىذه احملفظة بالنسبة للنموذج  "Dow jonsاؼبتداولة يف بورصة نيويورؾ، مؤشر ولشَت، مؤشر داو جونز"
 .1ة وعلى أساسها يشتق خط سوؽ رأس اؼباؿؤ كفال يف أاها ضمن اجملموعة

 خط سوق رأس المال: -2

اليت مت التوصل إليها  ةؤ ة يف مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية لن يتغَت عن اجملموعة الكفؤ إف اجملموعة الكف
فظة اػبطرة االقًتاض على مبوذج ماركويتز، إال أف اعبديد يف األمر ىو أف احملو  اإلقراضفرضييت  إسقاطعندما مت 

                                                 
1-Francois watier , OP cit , p 2. 
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تسعَت األصوؿ  جالنموذ ة ؤ اؼبثلى اليت يعربىا ىذا اػبط ىي ؿبفظة السوؽ، ويطلق على ىذا اػبط باجملموعة الكف
 .1كما يسمى خبط سوؽ رأس اؼباؿ CAPMالرأظبالية

إف االسم الدقيق ؽبذا اػبط يف حقيقة األمر ىو خط تسعَت السوؽ للمخاطر وىذا ألف اػبطر حدده 
السوؽ باعتبار أف  معدؿ العائد على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر متساوي، وأاهم صبيعا مصروف  اؼبستثمروف يف

على االستثمار يف ؿبفظة السوؽ، ودبا أف كل نقطة على اػبط تعكس حجم العائد واػبطر اػباص باحملفظة، فإنو 
ليت تنطوي عليها احملفظة اليت تشكلها إذا مت قسمة مقدار العائد الذي يتحصل عليو اؼبستثمر يف مقابل اؼبخاطر ا

على حجم تلك اؼبخاطر سيصل إذل حجم العائد لكل وحدة من وحدات اػبطر، وبالتارل يصل إذل تسعَت 
 السوؽ لوحدة اؼبخاطر اليت تنطوي عليها تلك احملفظة ويبكن سبثيل خط سوؽ رأس اؼباؿ كما يلي:

 (: خط سوق رأس المال 10-02شكل رقم )

 

 

 

 

 

  
 

ن الشكل يبدو أف خط سوؽ رأس اؼباؿ ىو عبارة عن خط مستقيم يبر باحملور العمودي اػباص بالعائد م
 اليت سبثل العائد اػبارل من اؼبخاطر، وبالتارل فإف معادلتو من الشكل: اؼبتوقع يف النقطة 

Y=a +Xb…………….(06-02) 
 حيث:

y :يبثلE ( ) 
Xيبثل  : 
Aيبثل: 

                                                 
1
-Monndher Bellalah , OP cit ,  P 39-38 . 

           δp 

 

 .81، صمرجع سبق ذكرهبوزيد صارة، المصدر: 

B 
E 

A 
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 فبا هبعل اؼبعادلة من الشكل:

E ( ) = ………………(07-02) 

 حيث :

E (  ة.ؤ : يبثل اؼبتغَت التابع وىو قيمة عائد احملفظة الكف (

 .Rثل نقطة تقاطع اػبط اؼبستقيم مع احملور العمودي: يب

 ة.ؤ اؼبتغَت اؼبستقل ويبثل خطر احملفظة الكف: 

 . "وMتكن "لنقطتُت من اػبط و  اختيار: يبثل ميل اػبط، ويبكن إهباده عن طريق 

 : ووبسب كما يلي

)0108(.................... 



PM

PFPM RR
b


 

 :1هبعل اؼبعادلة تكتب بالشكل التارل (، فباBدبعامل بيتا ) أي اؼبيل  ويطلق على اؼبعامل 

E ( ) =  

 تعترب ىذه اؼبعادلة دبعادلة مبوذج تسعَت ـباطر األصوؿ الرأظبالية  ويبكن تقسيمها إذل شقُت:

 .: يبثل العائد اػبارل من اؼبخاطرالشق األول

أي سعر اؼبخاطر  استثمارهر عن اؼبخاطر اليت ينطوي عليها : يبثل العائد الذي يعوض اؼبستثمالشق الثاني
 ويتمثل يف:

 
ة، أي ؿبافظ مت التخلص ؤ ونشَت إذل أف خط سوؽ رأس اؼباؿ ىي عبلقة توازف بُت عائد وخطر ؿبافظ كف

حملفظة فيها من اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة فقط، فبا يعٍت أف ىذا اػبط يقـو بتسعَت السوؽ للمخاطر اؼبنتظمة اػباصة با
 اػباصة.

                                                 
1- Monssieur de persson : economie finançiere et gestion de portefeuille, France,2005-2006 , P 119. 



 النظريات والنماذج المفسرة للعائد والمخاطرة                                                :ثانيالفصل ال
 

91 

 

 خط سوق األوراق المالية: -3

بة للمخاطر غَت اؼبنتظمة سسبق أف تعرضنا إذل نوعُت من اؼبخاطر ـباطر منتظمة وـباطر غَت منتظمة، فبالن
فيمكن للمستثمر أف يتخلص منها بواسطة التنويع وبالتارل فبل تعويض لو عنها، أما فيما ىبص اؼبخاطر اؼبنتظمة 

 تعويض عنها.فهي اليت يتم ال

حافظ، أما مفوفقا لنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية، فقد مت التوصل إذل طريقة لتسعَت اؼبخاطر اؼبنتظمة لل
بالنسبة لؤلوراؽ اؼبالية الفردية فإف من اؼبفيد التعرض إذل اؼبخاطر اؼبنتظمة وال يوجد مقياس أكثر مبلئمة من 

عن مقياس نسيب يقيس درجة استجابة الورقة اؼبالية ذباه السوؽ  (، فهذا األخَت الذي ىو عبارةBمعامل بيتا )
 ويبكن حسابو بالعبلقة التالية:

 =Beta 

 حيث:

 : يبثل تغاير الورقة اؼبالية والسوؽ. 

 .: تباين عائد السوؽ

 مع العلم أف: 

 
اؼبالية، أما إذا تعلق األمر باحملفظة اؼبالية فإف العبلقة السابقة ىذا فيما ىبص اؼبخاطر اؼبنتظمة لعائد الورقة 

 تصبح كما يلي:  –معامل بيتا  –

 =  

و دبا أف معامل االرتباط اػباص بالسوؽ مع نفسو مساوي الواحد الصحيح، فإف معامل بيتا حملفظة 
 :1( يصبحالسوؽ)

B =  

                                                 
 .73، ص مرجع سبق ذكرهارة، س بوزيد 1
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وبالتارل فإف معامل بيتا حملفظة السوؽ مساوية للواحد، وعلى أساس أي باعتبار معامل بيتا حملفظة السوؽ 
 مساوي للواحد، وأيضا ىو مقياس للمخاطر اؼبنتظمة يبكن التوصل إذل النتائج التالية:

 ائد اػبارل من اؼبخاطر.الع أكرب من من الواحد فإف عائدىا اؼبتوقع إذا كاف معامل بيتا حملفظة مالية اكرب 
 .إذا كاف معامل بيتا حملفظة مالية مساوية للصفر فإف عائدىا اؼبتوقع يعادؿ سباما العائد اػبارل من اؼبخاطر 
  من العائد اػبارل من اؼبخاطر. أقلمن الواحد فإف عائدىا  أقلإذا كاف معامل بيتا حملفظة مالية 

( من خبلؿ Bالعبلقة بُت العائد اؼبوقع ومعامل بيتا ) وعلى ضوء اؼبعلومات السابقة يبكن أف نستنتج
 اؼبنحٌت التارل:

 (: خط سوق األوراق المالية. 11-02شكل قم)                    

 

 

 

 

 

 
 

إذل أنو لو مت إجراء مقارنة بُت خط سوؽ رأس اؼباؿ وخط سوؽ األوراؽ اؼبالية سيتم التوصل  اإلشارةوذبدر 
ىو عبارة عن عبلقة بُت تباين احملفظة وعائدىا، ويكشف لنا عن التوازف بُت عائد  إذل أف خط سوؽ رأس اؼباؿ

ة اؼبتوقع وخطرىا، أما خط سوؽ األوراؽ اؼبالية فهي عبارة عن عبلقة بُت معامل بيتا والعائد اؼبتوقع، ؤ احملفظة الكف
 .ؤةة وغَت الكفؤ ويكشف لنا عن التوازف بُت العائد اؼبتوقع واػبطر اػباص باالستثمارات الكف

إف الفرؽ بُت خط سوؽ رأس اؼباؿ وخط سوؽ األوراؽ اؼبالية يكمن يف أف األوؿ ىو عبلقة يف تباين 
ة، أما اػبط الثاين فهو ؤ احملفظة وعائدىا ويوضح التوازف اؼبوجود بُت العائد اؼبتوقع واػبطر اؼبتعلق باحملفظة الكف

 ؤةلنا التوازف اؼبوجود بُت العائد اؼبتوقع واػبطر اػباص باحملفظة الكفعبلقة بُت معامل بيتا والعائد اؼبتوقع ويوضح 
 ة.ؤ واحملفظة غَت الكف

β 

 

Source : Bertrand Jacsuillat, Bruno solnik, op.cit, p125. 

β  1 

EP 

1 

RPM 

RP1 

β  1 
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العائد اؼبطلوب من الورقة اؼبالية  إذلؿ و الرأظبالية وباوؿ الوص األصوؿتسعَت  مبوذج أففبا سبق  إلينايتضح 
يهدؼ  الذي، معامل بيتا األساسيةوناهتا ر  مكامن خبلؿ دراسة العبلقة بُت العائد واؼبخاطرة وفق معادلة  اكبد

  .  يف عامل السوؽ فبثبلاستجابة الورقة اؼبالية لتغَتات عامل وحيد  مقدار  ربديد إذل

 نموذج تسعير األصول الرأسمالية: وتقييم اتاختبار  :الفرع الثالث
  CAPMنموذج تسعير األصول الرأسمالية  راختبا -1

 اختبار الميل والتقاطع: 1-1

سنة George douglasأوذل الدراسات اليت اىتمت باختبار النموذج ىي دراسة جورج دوقبلص من
، حيث توصل إذل أف تقاطع سوؽ رأس اؼباؿ مع ؿبور العائد اؼبتوقع ىبتلف باختبلؼ معدؿ العائد على 1969

 1972" سنة  Sholes" ميلر وشولز "  Millerاالستثمار اػبارل من اؼبخاطر، ونفس النتيجة توصل إليها "

، حيث أكدت ىذ الدراسة أف التقاطع 1972" سنة  Jensen" و "جنسن"  " Millerودراسة أخرى ؼبيلر " 
"  Blackيكوف عند معدؿ عائد يفوؽ معدؿ العائد على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر، وىذا ما بينو  ببلؾ "

لفيت اعتربوىا كأوراؽ مالية ذات معامل بيتا مساوي وزمبلئو من خبلؿ تعرضهم إذل أدونات اػبزينة، ىذه األخَتة ا
"  Famaللصفر وليست كأوراؽ ذات معدؿ عائد على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر سباما، وقد حاوال فاما "

التحقق من ىذا وتوصبل إذل أف معدؿ العائد عند نقطة التقاطع ىبتلف  11979" سنة  Mac Bethوماكبث "
 ستثمار اػبارل من اؼبخاطر.عن معدؿ العائد على اال

 اختبار معامل بيتا كمحدد على العائد لالستثمار: 1-2

" مقياس مناسب للمخاطر وبالتارل Bنعلم أف مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية يقـو على اعتبار معامل بيتا "
الذي يتخلص من  فهو عبارة عن دالة عائد االستثمار بالنسبة لؤلسهم، كما يقـو أيضا على تنويع ماركويتز

 اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة، فيما تبقى اؼبخاطر اؼبنتظمة اليت وبصل يف مقابلها على تعويض الـز يتمثل يف العائد.

حيث تضمنت  1975سنة  "Friands" وفرندس"Blumeوقد قدـ اختبار ؽبذه النتائج من طرؼ بلـو "
لبشرية، وهبذا توصبل إذل أف ىذه احملافظ دل تكن منوعة دراستهما كبل من االستثمار يف األسهم والعقارات واؼبوارد ا

تنويعا يضمن لنا التخلص من اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة كليا، كما أثبت دراسة أخرى لنفس الباحثُت أف توقعات 

                                                 
 .79، ص مرجع سبق ذكرهارة، سبوزيد  .1
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( ليس اؼبتغَت الوحيد الذي يتحدد Bاؼبستثمرين ليست متجانسة،و أف تقيم ـباطر احملفظة غَت مقبوؿ وأخذ بيتا )
توصل  1977" وزمبلئو سنة  coolyأخرى لكورل " وئو معدؿ العائد على االستثمار، كما توجد دراسةعلى ض

 .1" كااللتواء والتفرطح B من خبلؽبا إذل أف ىناؾ مقاييس أخرى لتحديد العائد إذل جانب معامل "

 اختبار خط السوق: -1-3

"  Famaوفاما " 1988ووي سنة أي كونو مستقيما أو منحٍت ويف ىذا الصدد كشفت دراسة لكارول
بأف خط سوؽ رأس اؼباؿ ىو خط منحٍت وليس مستقيم إال أف ىناؾ  1973" سنة Mac bethوماكبث "

أي أف  –أف العبلقة ىي خطية  1974دراسات أخرى أثبتت العكس حيث كشفت دراسة ؼباكلياين وبوؽ سنة 
 .2صائيسبلك داللة إح ولكنها ال –خط سوؽ رأس اؼباؿ ىو خط مستقيم 

لقد قدـ رووؿ عدة مقاالت وأحباث حوؿ مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية، فبا جعل ىذا النموذج يتطور يف 
 اذباىُت:

حساسية الختبار ؿبفظة السوؽ بزعامة " جيبوف"   قلباؼبنهجية األكثر فعالية، واأل أىتماالتجاه األول: 
"Gibbons فارسوف"  "" و"Ferson  ف" "و "شانكا 1985" سنةShanken حيث كاف اىتمامهم ،"

 ينصب حوؿ قياس أداء احملفظة.

 مراعاةاعتمد على مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية لتطوير مباذج ونظريات أخرى، وذلك مع االتجاه الثاني: 
 ىذه النظريات نظرية التسعَت باؼبراجحة أىماالنتقادات اؼبوجهة لو، ومن 

الرأظبالية خلص إذل أف اؼبخاطر اؼبنتظمة ىي دالة للعائد اؼبتوقع وأف ىذه  وبالتارل فإف مبوذج تسعَت األصوؿ
اؼبخاطر تقاس دبعامل بيتا، إال أف الواقع يثبت أف العائد اؼبتوقع ىو ؿبصلة العيد من العوامل وليس عامل واحد، 

لصناعي...، وغَتىم من ا اإلنتاج، معدؿ التضخم، تغَتات على مستوى الوطٍتإذ قد يتأثر العائد بتغَتات الدخل 
ىذا ما أدى غلى ظهور نظرية التسعَت باؼبراجحة، ىذه األخَتة اليت تعترب بأف عائد احملفظة اؼبتوقع يتأثر  ،العوامل

 النظرية بالتفصيل. هىذبعدة عوامل من بينها اؼبخاطر، ويف اؼببحث اؼبوارل سيتم التعرض إذل 

 

                                                 

 .426، ص  سبق ذكره، مرجع الفكر الحديث في مجال االستثمارىندي،  إبراىيممنَت 1 -
2- Monndher Bellalah , OP cit , P P88- 91. 
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 االنتقادات الموجهة الفتراضات النموذج: -2

 ىناؾ عدة انتقادات وجهت إذل بعض االفًتاضات اليت قاـ عليها النموذج، ونذكر منها ما يلي:

 و االقتراض: اإلقراضإسقاط فرضية تساوي معدل الفائدة على  2-1

  واإلقراض ضافًت الإف قياـ اؼبستثمر باإلقراض واالقًتاض دبعدؿ فائدة متساوي يبدو أمر غَت منطقي،  
العائد اػبارل من اؼبخاطر يبدو أمرا واقعيا وكمثاؿ عن ذلك أذونات اػبزينة اليت تتميز إذل  دبعدؿ مساوي ؼبعدؿ

حد بعيد بقلة اؼبخاطر أو تقريبا انعدامها، أما االقًتاض هبذا اؼبعدؿ فيبدو أمرا غَت منطقيا، بل أف العائد على 
 .1االقًتاض يكوف أكرب

 الخالي من المخاطر:واالقتراض بالمعدل  اإلقراضإسقاط فرضية  2-2

يف صحة ىذا االفًتاض بل وشككوا حىت فيما يسمى دبعدؿ العائد على االستثمار  الباحثُتلقد شكك  
الذي اعترب أف أذونات اػبزينة ليست أوراؽ مالية خالية من  1976 اػبارل من اؼبخاطر، وعلى رأسهم ببلؾ،

كن استبداؿ ىذا التعبَت باالستثمار ذو معامل بيتا اؼبخاطر وذلك ؼبا تتعرض لو من خطر التضخم، وبالتارل يب
 (.= 0)مساوي للصفر 

 إسقاط فرضية تنويع ماركيتز: 2-3

دبا أف النموذج يقـو على فرضية تنويع ماركيتز لتكوين احملفظة اؼبالية أي أنو يتجاىل التنويع الساذج، إال  
 .عٍت عدـ مباالهتم بتنويع ماركيتزتعنيهم احملفظة اؼبثالية، فبا ي أف الواقع أثبت أف ىناؾ فئة من اؼبستثمرين ال

 إسقاط فرضية تجانس التوقعات: 2-4

أي توصلوا يف أف ىناؾ اختبلؼ يف توقعات اؼبستثمرين بشأف العوائد واكبرافاهتا اؼبعيارية وباينها، فبا يؤدي 
 إذل اختبلؼ اغبوافظ اؼبثالية باختبلؼ اؼبستثمرين.

 فرضية السوق الكامل: إسقاط  2-5

ية عدـ وجود تكاليف للمعامبلت، إف إسقاط ىذه الفرضية يعٍت إسقاط فروض أخرى كإسقاط فرض
 إسقاط فرضية الضرائب، إسقاط فرضية وصوؿ اؼبعلومات إذل صبيع اؼبستثمرين.و 

                                                 
 .391 - 390، ص بق ذكره، مرجع سالفكر الحديث في مجال االستثمارندي، ى إبراىيممنَت  -1
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 انتقادات أخرى:  2-6

جهة إذل مكونات ؿبفظة السوؽ، تأثَت باإلضافة إذل ىذه االنتقادات ىناؾ انتقادات أخرى كاالنتقادات اؼبو 
التضخم، تأثَت السيولة، تأثَت التوقيت، تأثَت اغبجم، تأثَت الصناعة، و كلها عوامل تؤدي إذل التأثَت يف العائد 

وىذا مغاير إذل ما توصل إليو النموذج، حيث أقر ىذا األخَت بأف العائد اؼبتوقع يتغَت بتأثَت من معامل بيتا  اؼبتوقع
 فقط.

 (:R. Roll)انتقاد رول  -

سلسلة من اؼبقاالت اؼبشهورة تناوؿ فيها انتقاد تسعَت األصوؿ  1976لقد قدـ ريتشارد روؿ سنة 
 الرأظبالية بطريقة مغايرة، كما تطرؽ من خبلؽبا إذل طريقة مغايرة الختبار النموذج ولقياس أداء اغبوافظ اؼبالية.

ة ىو األمر الذي أدى إذل وجود عبلقة خطية ؤ موعة الكفركز على أف وجود ؿبفظة السوؽ على حدود اجمل
بُت العائد اؼبتوقع ومعامل بيتا، إال أنو من اؼبمكن أف نطبق ىذه العبلقة على أي ؿبفظة توجد على حد الكفء، 

فعبل   فبا هبعل إمكانية اختبار النموذج أو استعمالو بطريقة علمية يلـز علينا أوال أف نتأكد من أف ىذه احملفظة ىي
ي أف أباإلضافة إذل أنو اعترب بأف النموذج يقـو على افًتاضات ماركيتز، ، 1كفأة أي فعبل ىي ؿبفظة السوؽ

احملفظة اؼبكونة ىي ؿبفظة تتكوف من أوراؽ مالية فقط يف حُت روؿ يؤكد بأف الواقع يبُت بأف ؿبفظة السوؽ يبكن 
اؿ البشري...، لذا فهو يؤكد على استعماؿ مصطلح أف تتكوف أيضا من ذىب، أحجار كريبة، عقارات، رأس اؼب

 2ةؤ ؿبفظة األوراؽ اؼبالية بدال من ؿبفظة السوؽ الكف

عامل السوؽ ىو اؼبؤثر الوحيد  أفالرأظبالية يف كوف  األصوؿتسعَت  مبوذجتطبيقات  أفنستخلص فبا سبق، 
ؽبا تأثَت على  أخرىارب انو يوجد عوامل التج أثبتتكانت ؿبدودة مع ظهور عدة عوامل على تسعَت الورقة اؼبالية  

انو إال كونو خارل من اؼبخاطر   اإلقراض، خبصوص فرضية معدؿ 1972منها نتائج ببلؾ سنة  ،تسعَت الورقة اؼبالية
 الذىبمثل  أخرىوجود عناصر  أوضحتاليت  1976ر دبعدؿ التضخم ،ونتائج رتشارد روؿ سنة ثأيف الواقع يت
اؼبارل وسوؼ نتطرؽ لو  األصلتسعَت ليدرج عدة عوامل ا أخر مبوذجاالنتقادات ظهر  ىذاومع ، الكريبة واألحجار

 األيت.يف اؼبطلب 

 
                                                 

1- Bertrand Jacqui llat , Bruno solnik , OP.cit , p 136. 
 .429ص ، بق ذكره،، مرجع سالفكر الحديث في مجال االستثمارىندي،  إبراىيممنَت  -2
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 APTمتعدد العواملراجحة نموذج مبال: نظرية التسعير  الثاني المطلب

 علق بالعوامل اؼبؤثرة يف عائديتنتيجة لبلنتقادات اؼبوجهة لنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية خاصة فيما 
االستثمار يف احملفظة اؼبالية، حيث مت التوصل إذل أف العائد اؼبتوقع يتأثر بالعديد من اؼبتغَتات فبا أدى إذل ظهور 

 Arbitrage Pricingمباذج ونظريات جديدة وعلى رأسها مبوذج العوامل ونظرية التسعَت باؼبراجحة " 

Theory " 
 
 

  متعددةالعوامل النموذج :مدخل ل األولالفرع 
شَت مبوذج العوامل اؼبتعددة إذل تأثر األوراؽ اؼبالية اؼبكونة للمحفظة اؼبالية بعوامل عديدة، كالتوزيعات ي

خبصوص أسعار الفائدة، معادالت التضخم، معدالت النمو االقتصادي، وقد يكوف النموذج خاص بعاملُت 
 فقط، كما قد يكوف خاص بأكثر من عاملُت.

 نموذج العاملين: -1
نا أف عائد الورقة اؼبالية يتأثر بعاملُت، ولكل من العاملُت معامل حساسية متعلق بو فيمكن صياغة إذا اعترب 

 :1(  كما يليiالعائد اؼبتوقع واػبطر اػباص بالورقة اؼبالية)
 يصاغ العائد: 

E ( ) = ……(09.02) 
 حيث:
 ف اللذاف يؤثراف على عوائد كافة األوراؽ اؼبالية اؼبتداولة يف السوؽ.: يبثبلف العامبل، 

 أما اػبطر فيصاغ:

 
 ( على التوارل.( و )يبثبلف تباين العاملُت )حيث:

 نموذج  ألكثر من عاملين: -2

ف ىذا ال يعٍت بالضرورة أاها تؤثر على كافة أي أف عائد الورقة اؼبالية يتأثر بعدة عوامل مشًتكة، إال أ
األوراؽ اؼبالية، بل تؤثر يف أوراؽ مالية صادرة عن منشآت تعمل يف قطاع معُت دوف آخر، وىنا تربز أنبية ربليل 

                                                 
1
 Monndher Bellalah , OP cit , P P88- 91. 
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اؼبستثمر ومدى قدرتو على ربديد النموذج اؼببلئم، وىذا بتعيُت عدد من العوامل وقيمة كل واحد منها، وأيضا 
عدـ وجود عبلقة قوية بُت العوامل حىت ال ىبل ذلك بنتائج النموذج، ويبكن صياغة النموذج كما  بالتأكد من

 :1يلي

E ( ) =  

E ( ) =  
 إذا ما مت تطبيق النموذج على احملفظة اؼبالية نستنتج الصياغة التالية:

E ( ) =  

 
إف بناء ىذا النموذج يقـو أساسا على تصنيف أوراؽ احملفظة اؼبالية وفقا للقطاع االقتصادي الذي تنتمي 

، ومن مث البد أف نعُت عدد القطاعات اليت يتضمنها النموذج ويبكن صياغة النموذج بالنسبة 2إليو الشركة اؼبصدرة
 الية كما يلي:اؼبلورقة 

E ( ) =  
 حيث:

 .سبثل العوامل القطاعية اؼبؤثرة يف عائد الورقة اؼبالية
الذي  وحسب ىذا النموذج قبد أف كل ورقة مالية يتأثر عائدىا بعامل واحد وىو العامل اؼبرتبط بالقطاع

امل البد أف يكوف صغَتا تنتمي إليو الشركة اؼبصدرة لتلك الورقة، وكذلك قبد أف معامل االرتباط بُت ىذه العو 
جدا، ألنو كلما كاف كبَتا كلما دؿ على أف درجة االرتباط كبَتة، وبالتارل فبل يبكن اعتبار ىذه العوامل قطاعية 

 أصبل.
إذل أف معظم الدراسات التطبيقية أشارت إذل وجود طبسة عوامل أساسية تؤثر يف عوائد  اإلشارةىذا وذبدر 

 "" ىذه العوامل كما يلي :  Roll""" وRossلسوؽ، وقد حدد "روؿ" و "روس" الورقة اؼبالية وسعرىا يف ا
 ؛معدؿ التضخم اؼبتوقع  -
 ؛التغَت غَت اؼبتوقع يف التضخم -

                                                 
1- Bertrand Jacquillat, OP.cit , p 136. 

 .81ص  ،بق ذكرهمرجع س ارة،سبوزيد -2
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 ؛الصناعي اإلنتاجالتغَت غَت اؼبتوقع يف  -
 ؛التغَت غَت اؼبتوقع يف عبلوة اػبطر -

 التغَت غَت اؼبتوقع يف ىيكل وشروط معدالت الفائدة. -
األخَت نشَت إذل أف مباذج العوامل ليست بنماذج توازف، بل ىي مباذج وجدت نتيجة لبلنتقادات  ويف

اؼبوجهة لنموذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية، تبُت بأف العائد اؼبتوقع ىو ؿبصلة عدة  عوامل تؤثر فيو، وىذا األمر 
 أجريت على مبوذج تسعَت األصوؿ أدى إذل ضرورة إهباد مبوذج توازف يأخذ بعُت االعتبار التصحيحات اليت

لتسعَت باؼبراجحة ىذا األخَت الذي يعترب مبوذج عوامل ومبوذج ااؼبوارل لنموذج  الفرعالرأظبالية، لذا سيتم التطرؽ يف 
 توازف يف نفس الوقت.

 

 APT التسعير بالمراجحة نظرية: الفرع الثاني
خاص باالقتصاد اعبزئي الكبلسيكي حيث يقـو إف مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية ىو عبارة عن مبوذج 
 .1الذي يعتمد على منطق اؼبراجحة (APT)على تعظيم منفعة كل مستثمر، عكس مبوذج التسعَت باؼبراجحة 

تقـو نظرية التسعَت باؼبراجحة على نفس مبادئ مباذج العوامل، إال أف االختبلؼ اؼبوجود يتمثل يف أف 
 ازف بُت اىتماماهتا  على عكس مباذج العوامل.نظرية تسعَت اؼبراجحة تدرج التو 

 التعريف بنظرية التسعير بالمراجحة:  -1
تعد نظرية التسعَت باؼبراجحة نظرية للتوازف ربكم العبلقة بُت عائد الورقة اؼبالية واؼبتغَتات اؼبؤثرة يف ذلك 

يل لنموذج تسعَت األصوؿ ، وىي تعترب دبثابة بد1976سنة ( Ross) العائد، مت عرضها من طرؼ ستيفن روس
 .3، دبعمى أدؽ فإف مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية ىو حالة خاصة من نظرية تسعَت اؼبراجحة2الرأظبالية

 إف مكونات نظرية تسعَت اؼبراجحة ال زبتلف عن مكونات مباذج العوامل، إال أف االختبلؼ األساسي
مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية، أي  ف شأاها يف ذلك شأفيكمن يف أف نظرية التسعَت باؼبراجحة ىي نظرية تواز 

 أاها ربكم العبلقة بُت عائد الورقة اؼبالية والعوامل اؼبؤثرة على ىذا العائد كما ىو موضح يف اؼبعادلة التالية:
 E ( ) =i +  ……......(10-02) 

 حيث سبثل: 

                                                 
 .84، ص ذكرهمرجع سبق ارة، سبوزيد 1

 .515، صذكرهبق ، مرجع سالفكر الحديث في مجال االستثمارىندي،  إبراىيممنَت  -2
 .321ص، ذكرهمرجع سبق ؿبمد صاحل اغبناوي ،   -3
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E (  (.iاؼبتوقع على الورقة اؼبالية ): معدؿ العائد  (
i:.العائد اؼبتوقع على الورقة اؼبالية غَت اؼبرتبط بالعوامل 

 . nالعوامل اؼبشًتكة لكل األوراؽ اؼبالية وعددىا :
i:العائد اؼبتوقع على الورقة اإلضايف اؼبرتبط هبا. 

 .للعوامل (i):معامبلت حساسية العائد اؼبتوقع للورقة  
وفقا لنظرية تسعَت اؼبراجحة فإف العائد ينقسم إذل جزئُت جزء غَت منتظم، وجزء و  ،من خالل ما سبق

منتظم يتأثر فيو العائد دبجموعة من العوامل اؼبشًتكة وكل عامل مرتبط بعامل اغبساسية، ىذا األخَت الذي يلعب 
 .1سعَت األصوؿ الرأظبالية، إال أف العامل ىنا ىو السوؽبالنسبة للعامل نفس الدور الذي يلعبو بالنسبة لنموذج ت

 افتراضات نظرية التسعير بالمراجحة: -2

بتقدًن مقاربة ـبتلفة لتسعَت األصوؿ الرأظبالية تعتمد على منطق  1976" سنة  Stiven Rossقاـ روس "
 ، حيث حدد من خبلؽبا الفروض الثبلث اليت بنيت عليها النظرية:2اؼبراجحة

وؽ اؼباؿ باؼبنافسة الكاملة، ما يعٍت عدـ وجود تكلفة للمعامبلت، أو تكلفة لئلفبلس، أو س اتساـ -
 ؛تكلفة يف شكل ضرائب كما ال توجد قيود على البيع اؼبكشوؼ

 ؛ؿبصلة عائد الورقة اؼبالية ىبضع لعدد من العوامل -
 يسعى اؼبستثمر دائما إذل تعظيم ثروتو. -

 :3ثبلث فروض أخرى " Elton "et "Gruberجريرب "إلتوف و " و Harington وقد أضاؼ ىارقبنت "

 ؛اؼبؤثرة يف عائد الورقة اؼبالية ذبانس توقعات اؼبستثمرين بشأف عدد وماىية العوامل -
 ؛ توجد ـباطر ربيط بفرص اؼبراجحةال -
 ومعدؿ االقًتاض. اإلقراضتساوي بُت معدؿ  -

 المراجحة:بتسعير الالتوازن في نظرية تفسير  -4

اؼبراجحة فإف األوراؽ اؼبالية اليت تتعرض لنفس العوامل ربقق نفس العائد وىذا ما بتسعَت الحسب نظرية 
يسمى بقانوف السعر الواحد، وعند عدـ حدوث ىذا القانوف تبدأ عملية اؼبراجحة، حيث يقـو اؼبرجحوف باندفاع 

                                                 
1
- Christian Hurson , Constantain Zopounidis , OP cit , P 12. 

2
-Mondher Bellalah , OP cit , P 92. 

 .28، ص2000، دار النهضة العربية، القاىرة، المفاىيم األساسية  لالستثمار في البورصة:اقتصاديات كفاءة البورصة، إيهاب دسوقي -3
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خفض، والنتيجة ىي ارتفاع سعر الورقة الورقة ذات العائد اؼبتوقع أف يرتفع وبيع الورقة ذات العائد اؼبتوقع أف ين
اؼبالية األوذل وبالتارل البفاض عائدىا، والبفاض سعر الورقة الثانية وبالتارل ارتفاع عائدىا، وتستمر العملية إؿ أف 
يتساوى عائد الورقتُت أي زبتفي أرباح اؼبراجحة وذلك بتساوي عائد الورقتُت، ويف األخَت يصبح عائد الورقة اؼبالية 

ارة عن عائد يعوض عن اؼبخاطر اؼبصاحبة للعوامل، باإلضافة إذل عائد مقابل الزمن أي عائد على استثمار عب
 .2، وعلية فنظرية تسعَت اؼبراجحة ىي نظرية توازف1خارل من اؼبخاطر

 الواحد يف نظرية تسعَت اؼبراجحة هبعل اؼبستثمرين أصحاب احملافظ اؼبالية يقوموف رإف اعتماد قانوف السع
افظ اؼبالية دوف اللجوء إذل استخداـ بعملية مراجحة ال تنطوي على أية ـباطرة، وىذا نتيجة قيامهم ببيع وشراء احمل

مواردىم الذاتية، ولعل الطريق اؼببلئم للقياـ بعملية اؼبراجحة ىو البيع على اؼبكشوؼ، أي قياـ اؼبراحج ببيع 
وىذا بعد أف توقع أف سعرىا سينخفض يف اؼبستقبل، فإذا صحت  احملفظة اػباصة باؼبستثمر )أ( إذل اؼبستثمر )ب(

يربح الفرؽ بُت السعر القدًن  اؼبرجحح سوؼ يقـو بشراء ؿبفظة اؼبستثمر )أ( فبا هبعل جالتوقعات فإف ىذا اؼبرا
افظ اليت كاف والسعر اعبديد اؼبنخفض دوف أف يستعمل موارده اػباصة ىذا من جهة، ومن جهة أخرى فإف احمل

افظ اليت مت توقعا أف ينخفض سعرىا واليت مت بيعها سوؼ يرتفع عائدىا بالبفاض سعرىا فعبل، على عكس احملم
شرائها، حيث يرتفع سعرىا وبالتارل ينخفض عائدىا، وهبذه الطريقة وبدث توازف يف السوؽ يتحقق بزواؿ فرص 

طية بُت العائد اؼبتوقع من االستثمار ومعامل يؤدي إذل وجود عبلقة خ اؼبراجحة أي عندما زبتفي أرباحها، وىذا ما
 حساسية ذلك العائد للعوامل اؼبؤثرة فيو.

يبلكها أي يقـو بتمويل شراء احملفظة البديلة للمحفظة  على أ ف اؼبرجح يقـو ببيع ؿبفظة ال اإلشارةوذبدر 
فظتُت وىو عائد خارل من األوذل، فبا هبعلو يتفادى كليا اؼبخاطر ووبقق عائد ناجم عن الفرؽ بُت عائدي احمل

 .( = 0اؼبخاطر وىذا ما يطلق عليو يف ظل ىذه النظرية باحملفظة ذات اؼبعامل بيتا اؼبساوي للصفر )

  APTالمراجحة بتسعير نظرية ال اختبار :الثالثالفرع 
ىو أف مبوذج  CAPM إف الفرؽ اعبوىري بُت نظرية تسعَت اؼبراجحة ومبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية 

"CAPM"  يشمل على متغَت وحيد ومعلـو يؤثر يف العائد وىو اؼبخاطر اؼبنتظمة، أما عائد نظرية تسعَت اؼبراجحة
فيتأثر بأكثر من متغَت، إال أنو ال يبكن ربديد ومعرفة ىذه اؼبتغَتات لكن ىذا األمر ال يبنعنا من القياـ باختبار 

 مصداقية النظرية.
                                                 

 .516ص،  ذكره، مرجع سبق الفكر الحديث في مجال االستثمارىندي،  إبراىيممنَت  -1
 87، ص ذكرهمرجع سبق ارة، سوزيد ب 2
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( Iية يتطلب معامل حساسية كل عامل، ولكي يقـو هبذا األمر البد من ربديد العوامل )إف اختبار النظر 
،  يف اؼببلئمة ويف مقدمة الطرؽ اليت ربظى بقبوؿ عاـ وىو ذلك اؼبدخل الذي يتم فيو تقدير قيمة كل من  

 آف واحد.
 اختبار النظرية بتحديد العوامل ومعامالت الحساسية: -1

يطلق  اإلحصائيبار نظرية تسعَت اؼبراجحة وفق ىذا اؼبدخل يعٍت االعتماد على أسلوب للتحليل إف اخت 
عليو التحليل العاملي وباالعتماد على ىذا التحليل يتم تصنيف اؼبتغَتات اليت تؤثر على عائد احملفظة اؼبالية يف 

مل وأيضا إذل ربديد معامبلت ؾبموعات يطلق عليها عوامل، وىذا التحليل يتوصل إذل ربديد عدد العوا
 اغبساسية.

وخرجا من  (Roll & Ross)ومن أبرز الدراسات التطبيقية ؽبذا اؼبدخل تلك اليت أجراىا روؿ و روس 
، 1(1984 -1980 التحليل العاملي بأربعة عوامل تؤثر على عوائد األوراؽ اؼبالية، وىذا خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت )

 اإلنتاجالتغَتات غَت اؼبتوقعة يف كل من التضخم اؼبتوقع وغَت اؼبتوقع، معدؿ مبو  وقد سبثلت ىذه العوامل يف
الصناعي، ىيكل األجل ألسعار الفائدة، واليت تقاس بالفرؽ بُت معدؿ فوائد السندات طويلة األجل وقصَتة 

حيث  ،نخفضة اعبودة وتقاس بالفرؽ بُت عائد السندات مرتفعة اعبودة وم ،ومكافأة ـباطر تػثَت السداد  ،األجل
يؤثراف العامبلف األوؿ والثاين على التدفقات النقدية وبالتارل على التوزيعات ومعدؿ مبوىا، أما العامل الثالث 

 .2والعامل الرابع فيؤثراف على اؼبعدؿ الذي زبصم بو تلك اؼبكاسب
ألوذل يتم تعيُت العوامل اليت تؤثر إذل أف التحليل العاملي يتم وفقا ؼبراحل، ففي اؼبرحلة ا اإلشارةىذا وذبدر 

، أما اؼبرحلة الثانية فبتم من خبلؽبا البحث عن إمكانية قياس اإلحصائيةعلى حركة العوائد ويتعلق األمر بالعوامل 
روؿ و روس دل  (Ross &Roll)إذل أف  اإلشارةقوة تأثَت العامل أو ما يطلق عليو دبعامل اغبساسية، كما ذبد 

"، chenوىذا باالشًتاؾ مع شُت " 1986ة فقط بل قدما دراسة أخرى يف نفس السياؽ سنة يقدما ىذه الدراس
وشُت "  1980" سنة  Weinstein" و وينستاف  "Brownإذل اختبار آخر أجراه كبل من براوف "   باإلضافة

chen  31983" سنة . 
 

                                                 
1
- Bertrand Jacquillat, Bruno Solnik ,OPcit , p 139. 

 . 156، صسبق ذكره، مرجع الفكر الحديث في مجال االستثمارىندي،  إبراىيممنَت 2 -
3- Bertrand Jacquillat, Bruno Solnik ,OP. cit , p 140. 
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 تحديد العوامل وفقا للفكر النظري:لالنظرية  المقاربة -2.

تقاد وجو إذل طريقة االختبار السابقة ىو أف ربديد العوامل دل يتم وفقا للفكر النظري، بل ىي إف أوؿ ان 
بُت ـبتلف  إحصائيةنتائج ذبربة عدد من العوامل حددىا لنا التحليل العاملي وىذا اعتمادا على عبلقات 

َتىا على العائد، لذا اقًتح مكونات كل عامل، وىذا يقودنا إذل الوصوؿ إذل عوامل من الصعب تفسَت كيفية تأث
 عدة عوامل عن طريق االستعانة بفكر نظري ويف مقدمة ىذه العوامل: 1986سنة   Francisفرنسيس 

 ،ـباطر تأجيل السداد -
 ؛خاطر سعر الفائدة -
 ؛ـباطر السوؽ  -
 ة؛ـباطر القوة الشرائي -
 ة؛ـباطر اإلدار  -
 ؛ـباطر استدعاء الورقة اؼبالية -
 ؛يةـباطر ربويل الورقة اؼبال -
 ؛ـباطر تسويق الورقة اؼبالية -
 ة؛اؼبخاطر السياسي -
 .1ـباطر الصناعة -

ومن اؼببلحظة أف ؾبمل ىذه اؼبخاطر تنقسم إذل ـباطر منتظمة، وـباطر غَت منتظمة، إال أف ىذا األمر غَت 
 وارد يف نظرية تسعَت اؼبراجحة وىذا ألاها تعتربىا ـباطر تؤثر يف كافة األوراؽ اؼبالية.

نة يبكن أ ديد العوامل هبذه الطريقة ال يعد اختبار للنظرية بل البد من ربويلها إذل صفات معإال أف رب
يستخرج من  ،مستوى جودة األوراؽ اؼبالية  (، )قياسها ومن أمثلة ذلك معدؿ التوزيعات النقدية، معامل بيتا  

ة على أاها معامبلت حساسية عائد اؼبنشورات الصادرة عن البورصة، حيث يبكن اعتبار كل مثاؿ من ىذه األمثل
كبل من معامل حساسية  احملفظة، و بالتارل الختبار أي ؿبفظة مالية مستخدمة كعينة للنموذج البد من توفر

عائدىا لكل صفة معينة، وأيضا متوسط معدؿ العائد على االستثمار يف كل ورقة مالية، مث يتم تقدير تسعَت 
                                                 

 . 553، صمرجع سبق ذكرهندي، ى إبراىيممنَت  -1
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اليت تنطوي عليها تلك الصفقة وىذا اعتمادا على معادلة النظرية  السوؽ لكل وحدة من وحدات اؼبخاطر
(APT)  . 

وىكذا يبدو أف نظرية التسعَت باؼبراجحة ىي نظرية شاملة جاءت لتجيب على االنتقادات اليت وجهت إذل 
تو  أي تساند ، فهي من جهة تؤيد ما جاء بو ماركويتز يف نظرينظرية احملفظة اؼبالية ومبوذج تسعَت األصوؿ اؼبالية

رأيو القائل بأف اػبطر غَت اؼبنتظم ىو عبارة عن ؿبصلة نوعُت من اؼبخاطر، خطر غَت منتظم يبكن ذبنبو بالتنويع، 
وخطر منتظم ال يبكن ذبنبو بالتنويع، ويبكن تقديره باالكبراؼ اؼبعياري عن العائد اؼبتوقع، ومن جهة أخرى يؤيد 

ويتز واليت قادت إذل الوصوؿ إذل مبوذج تسعي األصوؿ الرأظبالية، ىذه التعديبلت اليت طرأت على ربليل مارك
األخَتة اليت توصلت إذل أف اػبطر اؼبنتظم للمحفظة اؼبالية ىو دالة للعائد اؼبتوقع ولعوامل أخرى، وهبذا تصبح ىذه 

 سبقتها. النظرية ىي النظرية الشاملة واعبامعة للنماذج والنظريات اليت
 

 لقياس العائد والمخاطرة ىأخر  ماذجن: الرابعالفرع 

 :build-up modelنموذج التراكم  -1

يعترب مبوذج الًتاكم منهج معًتؼ بو على نطاؽ واسع لتحديد صايف سعر اػبصم التدفقات النقدية بعد 
خصم الضرائب، والذي بدوره يبثل تكلفة رأس اؼباؿ. كما تستمد األرقاـ اؼبستخدمة يف طريقة الًتاكم من مصادر 

تلفة، وظبيت ىذه الطريقة بنموذج "الًتاكم" ألنو ىو تراكم لعبلوة اؼبخاطر اؼبرتبطة مع ـبتلف فئات األصوؿ.  ـب
كما يقـو على مبدأ أف اؼبستثمرين سوؼ يطلبوف زيادة العائد على فئات األصوؿ اليت ىي أكثر ـباطرة، واعبزء 

من اؼبخاطرة؛ الذي هبسد معدؿ العائد على السندات األوؿ من معدؿ اػبصم يف مبوذج الًتاكم ىو اؼبعدؿ اػبارل 
اغبكومية طويلة األجل؛ فاؼبستثمرين الذين يشًتوف أسهم الشركات الكربى اليت ىي بطبيعتها أكثر خطورة من 
السندات اغبكومية طويلة األجل يطلبوف معدؿ عائد أكرب، وبالتارل فإف العنصر اؼبوارل من أسلوب تراكم ىو 

قوؽ اؼبلكية )األسهم(، يف ربديد تكلفة رأظباؿ الشركة، كما يتم استخداـ األفق البعيد لتحديد عبلوة ـباطر ح
عبلوة اؼبخاطرة ألنو يفًتض حياة الشركة غَت منتهية. يطلب اؼبستثمروف زيادة العائد عند االستثمار يف أسهم 

ؼ بػ "عبلوة اغبجم"، كما يبكن إضافة الشركات الصغَتة، واليت ىي أكثر خطورة من األسهم القيادية، وىو ما يعر 
 .1أي عبلوة يطلبها اؼبستثمر بشكل مًتاكم يف ىذا النموذج لتحديد تكلفة رأس اؼباؿ

                                                 
1- Shannon p. Pratt, Roger J. GRABOWSKI, Cost of Capital, Applications and Examples, Third Edition, John 

Wiley & Sons, Inct2008, P68. 
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. يتناوؿ ىذا اعبزء ىذه اؼبكونات CAPMمعدؿ العائد اػباؿ من اؼبخاطر، وعبلوة اؼبخاطرة يف مبوذج  إف
اؼبعياري لتقدير التكلفة رأس  Buid-upوف مبوذج بشكل عاـ، تقسيم ـباطر األسهم إذل ثبلثة مكونات. يتك

 ماؿ األسهم العادية من اثنُت من اؼبكونات األساسية، مع ثبلثة فرعية:
 ؛معدؿ خالية من اؼبخاطر - أ

 بلوة اؼبخاطر، دبا يف ذلك بعض اؼبكونات الفرعية أو صبيعها:ع - ب
 عبلوة ـباطر األسهم العامة؛ 
  عبلوة الشركة صغَتة )أثر القيمة(؛ 
  وة ـباطر ؿبددة لكل شركة.عبل 

غستار يف  كبديل الستخداـ البيانات مورنُت Duff & Phelps 1يبكن استخداـ بيانات داؼ وفيلبس
مبوذج الًتاكم يف النماذج متعددة العوامل، يف عبلوة اؼبخاطر لنموذج الًتاكم يف دراسات داؼ وفيلبس عبلوة 

وتقاس من حيث بعبلوة سندات اغبكومة األمريكية الطويلة  األسهم العاـ اؼبخاطر وحجم عبلوة يف رقم واحد،
 سنة. 20األجل أكثر من 

يف ؾباؿ االستثمار الدورل، قد يكوف ىناؾ أيضا عبلوة خاصة باؼبخاطر اػباصة بكل بلد، واليت تعكس 
فبا كانت لدرجة أف عدـ االستقرار أكرب  ،عدـ اليقُت بسبب عدـ االستقرار االقتصادي والسياسي يف بلد معُت

 عليو يف الواليات اؼبتحدة، وسوؼ نناقش تكلفة رأس اؼباؿ يف االقتصاديات أو الدوؿ النامية يف النقاط اؼبوالية:

 األسهم العادية حسب نموذج التراكم: لقياس تكلفة الصيغة الرياضية .1-1

 ارل:يبكن تقدير تكلفة حقوؽ اؼبسانبُت من رأس اؼباؿ عن طريق مبوذج الًتاكم على النحو الت

)0211(...........)(  usmf RPRPRPrRiE 
 حيث:

)(RiE على الورقة )معدؿ العائد اؼبتوقع )مطلوب من السوؽ =i (Expected rate of recturn) 

fR معدؿ العائد اػبارل من اؼبخاطر متاح على ورقة مالية كما يف تاريخ التقييم =Risk-free rate 

mRP العبلوة العامة ؼبخاطر حقوؽ اؼبسانبُت للسوؽ =(ERP) 

                                                 
، والبصَتة العميقة للسوؽ داؼ وفيلبس، شركة اػبدمات اؼبصرفية االستثمارية واالستشارية اؼبالية الرائدة عاؼبيا، تتميز بأرصدة يف اؼبهارات التحليلية -1

 واالستقبللية ؼبساعدة العمبلء يف ازباذ القرارات السليمة، 
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sRP عبلوة اؼبخاطر للحجم األصغر =Risk premium for smaller size 

uRP1= عبلوة اؼبخاطر اليت تعزى إذل شركة معينة أو لصناعة، وتتوقف على اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة. 
بعد مناقشة كيفية تطوير كل من ىذه العناصر األربعة، سوؼ ندخل بعض اؼبواقع والروابط ذات الصلة 

 باؼبعدالت اػباصة بالتكلفة اؼبقدرة لرأس اؼباؿ.

 :Risk-free rate return . معدل العائد الخالي من المخاطر1-2
ييم لؤلوراؽ اؼبالية، يعتربه السوؽ عموماً يبثل اؼبعدؿ اػبارل من اؼبخاطر معدؿ العائد اؼبتاح من تاريخ التق

خارل من ـبطر التخلف عن السداد )اعبهة اؼبقابلة(، وما هبعلو خارل من اؼبخاطر كونو فبثلة بأوراؽ حكومية؛ مثل 
 .CAPMمعدؿ العائد على سندات اغبكومة األمريكية يف مبوذج الًتاكم، كما الحظنا يف مبوذج 

 . عالوة المخاطر:1-2-1

اف معدؿ اؼبردودية بدوف ـباطر تعويض عن عنصر الزمن، فإف عبلوة ـباطر الورقة اؼبالية ىي عبارة عن إذا ك
. عبلوة βبػػوف ـباطرة( مرجحة اغبساسية اؼبعرب عنها عبلوة وـباطر السوؽ )الفرؽ بُت مردودية السوؽ واؼبردودية بد

 اؼبخاطر غَت النظامية ال وجود ؽبا بسبب التنويع. أفاؼبخاطرة ىي دبثابة تعويض عن اؼبخاطر النظامية؛ باعتبار 

 :Small  Company Premiumعالوة الشركة الصغيرة .1-3

أبرزت الدراسات التجريبية على أف درجة اؼبخاطر والتكاليف اؼبقابلة من زيادة رأس اؼباؿ يف تناقص مع 
ركت أاها وفوؽ اؼببلغ الذي سوؼ يكوف حجم الشركة، تشَت الدراسات إذل أف ىذا باإلضافة إذل عبلوة السوؽ أد

ي، ملو ما يربره فقط للمخطر اؼبنتظم للشركات، كثَت من اؼبمارسُت يستخدـ عبلوة شركة صغَتة يف النموذج الًتاك
 .2وأدركت الفرؽ بُت العوائد على أسهم الشركات الصغَتة وأسهم الشركات الكبَتة

 :Company-Specific Risk Premiumعالوة المخاطر الخاصة بالشركة  1-4
من خصائص مبوذجية من الشركات اليت  أقلإذل حد أف خصائص ـباطر الشركة اػباضعة ىي أكرب أو 

أخذت منها عبلوة ـباطر األسهم وعبلوة اغبجم، قد يكوف آخر الضرورية لتقدير تكلفة رأس اؼباؿ لشركة معينة 
 ال تقتصر بالضرورة عليها فقط، وىي: ويبكن أف يستند مثل ىذا التعديل على ربليل طبسة عوامل ولكن

 حجم أصغر من أصغر ؾبموعة عبلوة حجم؛ 

                                                 
1
-  Shannon p. Pratt, Roger J, GRABOWSKI (2008), Op-cit, P69. 

2
-Ibid, P72 
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 اطر الصناعة أو القطاع؛ـب 
 تقلب عوائد؛ 
 الرافعة اؼبالية؛ 

 العوامل اػباصة بكل شركة أخرى وتشمل:
 تركيز على عميل أساسي؛  -
 االعتماد على شخص مفتاح؛  -
 االعتماد على مورد مفتاح؛  -
 و اؼبستقبلي؛شد اؼبنافسة اغبالية أ  -
 التغيَتات التنظيمية؛ -
 دعاوى قضائية معلقة؛ -
 نقاط القوة/ الضعف يف إدارة الشركة. -

 :Hammon et Jaquilatنموذج  -2
حيث أثبتا أف معدؿ اؼبردودية يتحدد  ،Hammon et Jaquilatمن طرؼ  النموذجمت تقدًن ىذا 

معدومة بالنسبة لؤلوراؽ اؼبالية ذات الرظبلة كانت ىذه العبلوة   ،ومتغَت عبلوة السيولة CAPMدبتغَتات مبوذج 
تتحدد عبلوة السيولة جبملة  ،البورصية الكبَتة، وذات معنوية بالنسبة لؤلوراؽ اؼبالية ذات الرظبلة البورصية الصغَتة

حسب ىذا النموذج  ،من العوامل أنبها اغبجم، التشتت، حجم الصفقة، الفرؽ بُت سعر الشراء وسعر البيع
والصيغة الرياضية  1ودية اؼبفروض ىو عبارة عن دالة خطية يف عبلوة اؼبخاطر النظامية وعبلوة السيولةمعدؿ اؼبرد

 للنموذج كالتارل:
)0212.(...........)(  PLrsrrrK msr  

 حيث:
 حدد حقيقي ثابت؛ : 

PL.عبلوة السيولة : 

                                                 
1
-  P.VERNIMME, Finance d'entreprise, 9

eme
 édition, Op-cit, P452. 
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، خلصت إذل 1نتائج لدراسة ميدانية ، وىو عبارة عنFama et Frenchىذا النموذج مستمد من مبوذج 
أف معدؿ اؼبردودية اؼبفروض يتحدد بثبلثة عوامل باإلضافة ؼبعدؿ مردودية السوؽ؛ ىي الرظبلة البورصية إذل األمواؿ 

 ، والفرؽ بُت اؼبردودية لؤلوراؽ ذات الرظبلة الكبَتة والصغَتة، وعبلوة السيولة.PBR 2اػباصة

 CAPMIنموذج  -3
ىذا النموذج بإسقاط أحد افًتاضات السوؽ الكفء واؼبتمثلة يف عدـ وجود تكلفة  ببناء Mertonقاـ 

 CAPMتبعا ؽبذا النموذج يتم ربديد معدؿ اؼبردودية اؼبطلوب انطبلقاً من مبوذج توازف األصوؿ اؼبالية  3للمعلومة
 مع إدخاؿ تكاليف اؼبعلومة، والصيغة الرياضية للنموذج كالتارل:

)0213.(...........)(  MTSRMSRT RRRR  
 حيث

T تكلفة اؼبعلومة للورقة اؼبالية :(shadow cost) T؛ 

M..تكلفة اؼبعلومة اؼبتوسطة لكل األوراؽ اؼبالية بالسوؽ : 

 Fama and Macbethنموذج  -4

ذج اآليت الذي يضم أربعة التباين( القًتاح النمو  -استخدـ الباحثوف نظرية احملفظة اغبديثة )قاعدة الوسط
 وىو على النحو التارل: ،عوامل

)0214...(1,31,21,1   pttpttpttptotpt CSBBR  
 حيث أف:

Bpا احملفظة ت: بيp  اؼبخاطر اؼبنظمة للمحفظة(p) 
Sp:  االكبراؼ اؼبعياريp 

يعترب ىذا النموذج بداية فتحت الطريق للعديد من الدراسات والبحوث للتوصل إذل مباذج للتسعَت وربديد 
اؼبخاطر اليت تفسر تباين عوائد األسهم، وذلك استنادًا إذل ىذا النموذج القوي واؼبنهجية احملكمة اليت  عوامل

 .4اتبعها الباحثاف
                                                 

1
-  Priére, VERNIMME, Finance d'entreprise, 8

eme
 édition, Op-cit, P425. 

 .160، ص مرجع سبق ذكرهعلي بن ضب،  -2
 .170، ص  نفس المرجع  - 3
 .87-85ص ص ، 2005، بق ذكرهمرجع سمرواف صبعة درويش،  -4
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 Fama and French 1992نموذج  -5

يف دراستهم ؼبدى صبلحيتو، وتوصبل إذل النموذج  CAPMأضاؼ فاما وفرانش متغَتات أخرى لنموذج 
 :1اآليت

)0214......()/()()/(3)()( 5421  CitMBBleverageBPEBisizeLnBRRBRR iiiftmtiiftit 

 حيث أف:

)(sizeLn اللوغريتم الطبيعي غبجم الشركة الذي عرب عنو بالقيمة السوقية ألسهم الشركة )الرظبلة :
 البورصية(؛

)/( PEنسبة األرباح للسهم إذل القيمة للسهم؛ : 

leverageنسبة الرفع اؼبارل للشركة؛ : 

MB  : نسبة القيمة السوقية إذل القيمة الدفًتية للشركة./

 Fama and French (1993)نموذج فاما وفرنش  -6

 عرض الباحثاف النموذج اػباص دبحافظ وؿبافظ القيمة وخلصا للصياغة اآلتية:

)0215..(..........)( 321  itiiftmtiifit CHMLBSMBBRRBtRR 
 

 حيث أف:

SMBاحملفظة واليت تولدت من بيع األسهم الكبَتة وشراء األسهم الصغَتة.: العبلوة الناذبة عن االستثمار يف  

HML العبلوة الناذبة عن شراء األسهم ذات نسبة :B/M  العالية وبيع األسهم ذات نسبةB/M .اؼبنخفضة 

 وقد قاـ فاما وفرنش بتعديل النموذج السابق يف النسخة التارل على النحو التارل:

)0216...(..........321  itIitiifit CHMLBSMBBRMOBtRR  

 يف البنية أو يف شكل النموذج. CAPMمستقل إحصائيا حىت يدخبل مبوذج  ROMحيث جعبل اؼبتغَت 

 

                                                 
 .146، ص  ذكرهمرجع سبق علي بن ضب،  -1
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 Histon, Rouwenhorst and wessels (1999)نموذج  -7

 باستخداـ منهجية فاما وفرنش توصل الباحثوف إذل النموذج اآليت يف األسواؽ األوروبية:

)0217.......()()( 31121   itiftmtiftmtiiftit CHMLBRRBRRBRR 

)(حيث استخدـ عائد السوؽ الفائض عن العائد اػبارل من اؼبخاطر بفًتة إبطاؿ  11   ftmt RR  باعتباره متغَتا
الذي  HMLللتقليص من عدـ الدقة يف مقياس بيتا، إال أف ىذا النموذج قد واجو انتقاد نتيجة إنبالو عامل 

1ىبترب ـباطر تعثر الشركات اعتمادا على نسبة 
B/M. 

 Harvey and Siddiqueموذج ن -8

، إلزالة اػبطأ الناتج يف التسعَت الناتج عن 2يف ىذا أضيف أثر االلتواء إذل مبوذج فاما وفرنس كمتغَت رابع
اغبالة غَت اػبطية يف العوائد، حيث أف ىذا اؼبتغَت يعرب عن العبلوة عن االلتواء السليب اإلضايف، فبعض األسواؽ 

 ،رب من غَتىا، وينتج االلتواء السالب يف العوائد نتيجة اؽببوط غَت اؼبنتظم يف السوؽربتوي على التواء سالب أك
خاصة لؤلسهم اليت ربتوي درجات عالية من العوائد االهبابية اليت يتبعها عوائد إهبابية منخفضة نسبيا فتكوف 

 عرضة اللبفاض كبَت يف السعر.

 Shock)ض اؼبستثمر عن درجات الصدمة السالبة يف أنو يعو  (B)ىبتلف ىذا اؼبتغَت عن معامل بيتا 

negative)  يف السوؽ بينما تعوضو(B) .عن ربركات السوؽ 

 احتوى على عامل خطي وأخذ الشكل التارل: ووىكذا يتبُت أف مبوذج ىاريف وصديق

)0218........(4321  ittitiitiitfit CSKSBHMLBSMBBRMBRR 

 ألسهم موجبة االلتواء.: العبلوة الناذبة عن شراء األسهم سالبة االلتواء وبيع اSKSحيث سبثل: 

 Carhart (1997)نموذج  -9
الذي  UMDإذل مبوذج فاما وفرانش فإف مبوذج ىاركارت يف ىذا النموذج متغَت  UMDوبإضافة العامل 

؛ وذلك تعبَتا عن إسًتاتيجية 3عشر شهر اؼباضية ايعرب عن الفرؽ بُت األسهم الراحبة واألسهم اػباسرة يف اإلثن

                                                 
 .147، ص ذكرهمرجع سبق علي بن ضب،  -1

2
- CAMPBELL. R. HARVEY and AKHTAR SIDDIQUE, Conditional Skewness in Asset Pricing Tests The 

journal of finance, VIL, IV, NO, 3, june 2000, PP1263.1296  
 .152، ص مرجع سبق ذكرهعلي بن ضب،  -3
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، وقد أضافا ىذا اؼبتغَت للمساعدة يف تفسَت تذبذب العوائد. يأخذ الشكل (Momentun Strategy)الزخم 
 التارل:

)0219.........(21  ittiiifit CUMDHMLBSMBBtRR  

 

 المحفظة المالية في طل عامل وعدة عوامل أداءياس ق: الثالثالمطلب 

ظل   يف ذلكاحملفظة و  أداءقياس  إذلقياس العائد واؼبخاطرة سوؼ نتطرؽ  مباذجبعد التعرؼ على ـبتلف 
 عامل اؼبؤثرة يف عائد واؼبخاطرة. آوالعوامل 
 

 المحفظة المالية في ظل عامل واحد أداء: قياس األولالفرع 
تتعدد طرؽ تقييم وقياس أداء ؿبفظة األوراؽ اؼبالية إال أف أنبها ىي ثبلثة طرؽ قدمت من طرؼ ترينور 

"Treynor وشارب "1965" سنة ،Sharpe وجونسوف "1964" سنة ،Jensen وتعد ىذه 1968" سنة ،
الطرؽ من الطرؽ التقليدية األوذل يف ىذا اجملاؿ، واليت رغم تعرضها غلى عدة انتقادات يف األحباث اغبديثة إال أاها 

 .1ال زالت تعترب من أىم الطرؽ اؼبشهورة
 :La method de Sharp(1964)طريقة شارب  -1

 العائد اؼبتوقع للمحفظة جيدة التنويع وخطرىا يف إف مؤشر شارب لؤلداء ىو عبارة عن عرض للعبلقة بُت
ووبسب بالعبلقة   S، و يرمز ؽبا بالرمز 3، ويطلق على اؼبؤشر اسم العبلوة على التقلب يف العائد2صورة نسبة

 التالية:

)0220......(........................................ 



P

RR
S FF

p 

 حيث:
 ؛(P: مؤشر شارب لقياس أداء احملفظة اؼبالية ) 

 ؛سط معدؿ العائد خبلؿ فًتة القياس: متو 
 ؛على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر: معدؿ العائد  

                                                 
1- Mondher Bellalah , OP cit , (P 261).- 
2-Pascal Grandin ,OPcit , p 27. 

 .282، ص سبق دكره مرجع ،ؿبمد صاحل اغبناوي -3
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 باالكبراؼ اؼبعياري لعوائد احملفظة. مقاسو:ـباطر احملفظة  
 للمحفظة أو ما يسمى عبلوة اػبطر، والبد أف نشَت اإلضايف( يبثل مقدار العائد إف اؼبقدار )

 ،باعتماده على االكبراؼ اؼبعياري يف قياس اػبطر  –إذل أف مؤشر شارب يقـو على أساس قياس اؼبخاطر الكلية 
اليت تتكوف من ـباطر منتظمة وـباطر غَت منتظمة، وبذلك يبكن القوؿ أف مؤشر شارب وبدد يف الواقع العائد 

اؼبخاطر الكلية اليت ينطوي عليها االستثمار يف ىذه الذي ربققو احملفظة اؼبالية نظَت كل وحدة واحدة من  اإلضايف
 احملفظة.

 le Portefeuille leة ؼبؤشر شارب ىي احملفظة ذات األداء اعبيد )نكإف احملفظة اليت ربمل أكرب قيمة فب

plus performant.وىذا ألاها ربقق أكرب معدؿ عائد عند نفس اؼبستوى من اػبطر ، ) 
 .1اء ترتيب بُت ؿبافظ مالية زبتل فيما بينها يف مستوى اػبطروهبذا فإف اؼبؤشر يسمح بإعط

إف مؤشر شارب يعتمد على خط سوؽ رأس اؼباؿ كمرجع لقياس األداء،حيث يسمح دبقارنة العبلوة 
اؼبتوقعة على خطر احملفظة اؼبدارة مع اكبرافها اؼبعياري أو ـباطرىا الكلية، كذلك ظبح مؤشر شارب دبقارنة قيمتو 

احملفظة مع قيمتو اػباصة بالسوؽ وىذا ؼبعرفة إذا ما كاف العائد اؼبتوقع للمدير يكفي لتعويض اػبطر اػباصة ب
الواقع، ولتوضيح الفكرة أكثر نفًتض أف ىناؾ مدير ؿبفظة مالية لو ىدؼ معُت وهتدده ـباطر، وبالتارل فأمامو 

فظة السوؽ وجزء يف أصوؿ خالية من اؼبخاطر، إلدارة احملفظة، إما أف يستثمر جزء من اؼببلغ يف ؿب إسًتاتيجيتُت
 .اإلسًتاتيجيتُتوإما أف ىبتار أصوؿ خطرة، وبذلك يكوف الفرؽ بُت 

أف كل ؿبفظة تقع على خط سوؽ رأس اؼباؿ فإف مؤشر شارب اػباص هبا يساوي مؤشر اػباص بالسوؽ، 
أف ىذا اػبط يتميز دبيل أكرب وكذلك كل ؿبفظة تقع على خط يكوف أعلى من خط سوؽ رأس اؼباؿ فهذا يعٍت 

 .2من ميل خط سوؽ رأس اؼباؿ، وبالتارل يكوف مؤشر شارب للمحفظة أكرب من مؤشر شارب للسوؽ
ؼ ىذاوذبدر اإلشارة إذل أف أسلوب شارب ال يبكن استخدامو إال يف اؼبقارنة بُت تلك اغبوافظ ذات األ

مكونة من أسهم فقط أو سندات فقط، كذلك إف مقياس اؼبتشاهبة وزبضع لقيود متماثلة، كأف تكوف ىذه احملافظ 
شارب يعتمد على االكبراؼ اؼبعياري لقياس ـباطر احملفظة، ويرى البعض أف فكرة التنويع إذا ما توفرت داخل 

                                                 
1- Monsieur de poisson ,OP.cit , p 125. 
2-Mondher Bellalah , OP cit , P 262 ,263. 
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احملفظة فإف ذلك يعٍت القضاء على اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة وتبقى فقط اؼبخاطر اؼبنتظمة واليت تقاس دبعامل بيتا 
()1. 
 :( 1965يقة ترينور )طر  -2

طريقة لقياس أداء احملفظة اؼبالية، معتمدا يف ذلك على عبلقة مبوذج  1965اقًتح ترينور يف مقاؿ لو سنة 
 " التالية: CAPMتسعَت األصوؿ الرأظبالية "

E( ..................... (21-02) 
علم أف معامل بيتا اػباص دبحفظة السوؽ مع ال –فعندما يتساوى العائد احملقق مع العائد اؼبرغوب  
 2يبكن كتابة معادلة مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية بالصيغة التالية -(β=1للواحد )
(1=Mألف ) 

 
وىذه العبلقة توضح تساوي نسبة الفرؽ بُت عائد احملفظة اليت تتميز بالتنويع اعبيد، والعائد اػبارل من 

ة مع الفرؽ بُت عائد ؿبفظة السوؽ والعائد اػبارل من اؼبخاطر، على اعتبار أف اؼبخاطر بالنسبة للمخاطر اؼبنتظم
 معامل بيتا احملفظة مساوي للواحد.

لقد قدـ ترينيور طريقة لقياس أداء احملفظة اؼبالية معتمدا فيها على أساس الفصل بُت اؼبخاطر اؼبنتظمة 
تنويعا جيدا، وبالتارل مت القضاء على اؼبخاطر غَت  واؼبخاطر غَت اؼبنتظمة حيث يفًتض أف احملافظ مت تنويعها

( كمقياس ؼبخاطر اؼبنتظمة وعلى ىذا األساس يتم فقط قياس اؼبخاطر العامة )اؼبنتظمة( باستخداـ معامل بيتا )
 :3احملفظة وفق العبلقة التالية

 
 حيث:
 Pعائد احملفظة : 
 اءمؤشر ترينيور لقياس األد: 

                                                 

 .282- 285، ص، ص بق ذكرهمرجع سمد صاحل اغبناوي ؿب -1.
2 - Bertrand Jacquillat, Bruno Solnik, Op cit, P186. 
3 - Fréderic Herbier, Cat Herive Barllet. Octave Jokung, Piérre N’gahae, Finance Et Placement, Arnand Calin, 

Avril, 1998, P99. 
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 العائد على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر: 
P  : معامل بيتا للمحفظة 

إف احملافظ اؼبالية ذات أكرب قيمة للمؤشر ىي أحسنهم أداء وباؼبقابل كل ؿبفظة ذات قيمة أكرب من الفارؽ 
RM-RP) تعترب أحسن أداء من ؿبفظة السوؽ على اعتبار أف معامل بيتا مساوي للوحدة ) 

احملفظة اؼبالية اعتمد على معامل واحد وىو عائد السوؽ فقط وىو مشابو  أداءفبا سبق نستنتج إف تقييم 
 .CAPM مبوذجلفكرة 

 : Indice de Jensen (0000مؤشر جونسون ) -3
إف مؤشر شارب لتقييم األداء ىو دبثابة ترينور وىذا ألاهما يعتمداف على مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية، 

 .1لوضع بالنسبة ػبط سوؽ رأس اؼباؿ أما بالنسبة ؼبؤشر جونسوف فالوضع ـبتلفوا
بتطور طريقة  أداء احملفظة اؼبالية معتمدا يف ذلك على عائد احملفظة اؼبالية الذي  1986قاـ جونسوف سنة 

بُت أف بناء ؿبفظة ، وتوصل إذل أف الواقع ي2دل يفسره مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية أو على العائد غَت العادي
مالية منوعة تنويعا جيدا يقضي على اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة أمر مستحيل، بل من اؼبمكن أف ربوي ىذه  احملفظة 

 على جزء من اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة اليت من الصعب التخلص منها وىذا ما أغفلو تسعَت األصوؿ الرأظبالية 
 capacité ظة يعتمد على تقدير القدرة التنبؤية ""، فإف قياس أداء احملفJensen حسب جونسوف "

prédictive  للمسؤوؿ عن إدارة احملفظة أما مؤشر جونسوف فهو عبارة عن مقياس مطلق ال يستعمل لقياس "
أداء احملفظة اؼبعينة بالنسبة ؼبؤشر ؿبفظة السوؽ، كما ال يعترب كمقياس إلجراء ترتيب ألداء عدة عوامل حوافظ 

 :3اؼبؤشرين السابقُت وقد رمز جونسوف ؼبؤشره باؼبعامل ألفا )( كما ىو مبُت يف اؼبعادلة التالية مالية على عكس
p =(RP-RF)-[ p(RM –RF) ] 

 حيث: 

p  معامل جونسوف لقياس أداء احملفظة اؼبالية :(p) 
RF معدؿ عائد االستثمار اػبارل من اؼبخاطر: 

RM معدؿ عائد ؿبفظة السوؽ : 

p : ( ( للمحفظة اؼبالية )معامل بيتاp) 
                                                 

1
 - Bertrand jacquillat, bruno solnik, op cit, p180. 

2
 - Mondher bellalah, OP cit, p265. 

3 - Pascal Grandin, OP cit, p29. 
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RP( معدؿ عائد احملفظة :p) 
وتقـو فكرة النموذج على إهباد الفرؽ بُت مقدار للعائد فاؼبقدار األوؿ فهو يبثل الفرؽ بُت عائد احملفظة 
والعائد على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر ويطلق على ىذا اؼبقدار بالعائد اإلضايف، أما اؼبقدار الثاين فيمثل 

 ( يف الفرؽ بُت عائد ؿبفظة السوؽ وعائد االستثمار اػبارل من اؼبخاطر.ضرب معامل بيتا  ) حاصل
ويطلق على ىذا اؼبقدار بعبلوة خطر السوؽ أما الفرؽ بُت اؼبقدار ين األوؿ والثاين فيمثل العائد غَت 

)وف معامل ألفا اؼبفسر من طرؼ مبوذج تعسَت األصوؿ الرأظبالية وتشَت اؼبعادلة السابقة إذل أف ك p)  موجب
فهذا يعٍت األداء اعبيد للمحفظة، وعندما يكوف معامل ألفا سالب فيشَت ىذا إذل األداء السيئ للحفظة وأما كوف 

 .1معامل ألفا معدـو فيدؿ ذلك  على أف عائد احملفظة ال ىبتلف عن عائد السوؽ وبالتارل عائد التوازف 
 مالية حالة عدة عواملالمحفظة ال أداءالفرع الثاني: قياس 

 ( 1993)نموذج فاما وفرانش  -1
ىناؾ عدة مقاييس لقياس أداء اغبوافظ اؼبالية اليت ترتكز على مباذج العوامل مت عرضها ضمن مباذج فاما وفرانش 

 :2... اخل، وقد استعمل فاما وفرانش مبوذج بثبلث عوامل كما يلي1997، وكاىات سنة 1993سنة 
Ri-RF=I+(Rqi-Rf)+ .SMB+ .HML+i …………………(22-02) 

 (.iعائد الورقة اؼبالية ) : Riحيث:   
        RF : .العائد اػبارل من اؼبخاطر 

         Rqi .عائد اؼبؤشر اؼبنسوب لسرؽ األسهم : 
SMB:  العامل الذي يكوف عنده عائد احملفظة اؼبرجحة مؤلف من شراء أوراؽ مالية ذات رأس ماؿ

 ية ذات رأس ماؿ كبَت.ضعيف وبيع أوراؽ مال
HML  العامل الذي يكوف عنده عائد احملفظة اؼبرجحة مؤلف من شراء أوراؽ مالية ذات نسبة :(book 

to market)  عالية وبيع أوراؽ مالية ذات نسبة(book to market) .صغَتة 
       S . معامل النموذج : 

i :.العائد اإلضايف 
 ليحصل على مبوذج بأربع عوامل. 1997طرؼ كاىارت سنة وقد مت إسقاط نفس ىذا النموذج من  

                                                 
  .298، صسبق دكرهمرجع ؿبمد صاحل اغبناوي،  -1

2- Mondher Bellalah, OP cit, p271. 
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 قياس أداء المحفظة انطالقا من نموذج تسعير المراجحة -2 

إف قياس أداء احملافظ اؼبالية اؼبعتمدة على مبوذج تسعَت اؼبراجحة شبيو بطرقة جونسوف فيما ىبص اؼببدأ، 
على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر ىو عبارة عن وتنص ىذه الطريقة على أف الفرؽ بُت عائد احملفظة والعائد 

 : 1عوامل عامة وعامل خاص باحملفظة، وقد مت عرض النموذج بالصيغة التالية kتوليفة مرتبطة ب 

Rpt-Rft=  +1F1+….+KFK  ……………………….(23-02) 

 حيث:

Rt:  عائد احملفظةp  

RFt: العائد على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر. 

FK: رتبط باؼبعامل العائد اؼب.k 

K : حساسية احملفظة  معاملp  للعامل.K 

 العائد غَت اؼبفسر بالنموذج 

يدؿ على  هذاعند التوازف من أجل كل احملافظ تكوف معامبلت ألفا مساوية للصفر، أما إذا كانت موجبة ف
 أف اؼبسئوؿ عن اإلدارة لو قدرات تسيَت عالية.

 APTوCAPM نموذج: معامل بيتا وفق الثالثالفرع 

 Heston et)فقد أضاؼ ىستوف وزمبلئو  ،غَت دقيق حسب البعض CAPMيعترب مقياس بيتا يف مبوذج 

al.1999)  مغَت آخر لنموذجCAPM  للتعويض عن عدـ الدقة يف مقياس بيتا يأخذ باالعتبار أشكاؿ العوائد
جهما متغَت آخر يف مبوذ (Harrvey and Siddique 2000)كما أخذ   (Return patterns)السابقة 

للتعويض عن اػبطأ يف التسعَت حيث تضمن مبوذجهما معامل االلتواء للعوائد وليس معامل بيتا )التباين( وحده،  
 وعوائد األسهم اػباسرة خبلؿ  الراحبةاؼبعامل الذي يبثل الفرؽ بُت عوائد األسهم  (Chahart 1997)كما اقًتح 

 

 
                                                 

1
- Pascal Grandin, OP cit, p55-56. 
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 .1تذبذب العوائد االثٌت عشر شهراً اؼباضية وذلك لتوضيح

ألف روس دل وبدد طبيعة العوائد الداخلة يف النموذج أو عددىا النظري عندما  APTوجو انتقاد لنظرية 
صاغ ىذا النموذج، وعلى الرغم من ىذا فقد حدد عدد من العوامل اليت اعتربت كمقاييس للمخاطر أو على 

، فقد APTما وفرانش جوابا للغموض احمليط بعوامل ؿبددات لعوامل أخرى ـبتلفة عن بيتا، ذبسد جهود فا قلاأل
مقاسًا برظبلة السوؽ الذي يعوض اؼبستثمر عن ـباطر الشراء األسهم الصغَتة الرظبلة  (B/M)الحظا أف نسبة 

 ذات السيولة اؼبنخفضة.

 P/Eسلط العديد من الباحثُت على أف متوسط عائد السهم يرتبط خبصائص الشركة مثل اغبجم، نسبة 
نوعاً ما، دل تكن متناسقة مع  APT، أو أشكاؿ العوائد السابقة وىذه اعبهود وإف توافقت مع نظرية B/Mة نسب

ويبكن القوؿ: أف مبوذج فاما 2 (Market Anomalies)، وصنفت على أاها شواذ سوقية CAPMمبوذج 
ال توجد لو خلفية نظرية  وفرنش يبكن أيضا أف ربدد إسًتاتيجيات مديري احملافظ، بالرغم من أف ىذا النموذج

 .يبكن االرتكاز عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .152،  ذكرهمرجع سبق علي بن ضب،  -1
 .153، ص نفس المرجع -2
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 المبحث الثالث: استخدامات العائد والمخاطرة في توليد القيمة
سوؼ نركز على مؤشرات توليد القيمة  وكذا تقييم الشركات كاستخدامات للعائد واؼبخاطرة، حيث اهدؼ 

 من ىذا اؼببحث إذل التعريف دبؤشرات توليد القيمة .
 

 طلب األول: مؤشرات توليد القيمةالم

نظاـ تسويقي نظاـ إنتاجي، نظاـ مارل،  لنظامي ؾبموعة من األنشطة الفرعيةتعترب الشركة من اؼبنظور ا
نظاـ ؿباسيب...، ىذا األخَت ىو بنك للمعلومات أو للمعطيات تتمثل ـبرجاتو أساسًا يف القوائم اؼبالية، وىي 

 لل اؼبارل أو اؼبقيم.دبثابة اؼبادة األولية لعمل احمل
للقياـ بعملية التحليل والتقييم البد من ربليل القوائم اؼبالية مع األخذ يف اغبسباف معلومات أخرى )كلية، 
جزئية، مالية اقتصادية، ظاىرة، كامنة ...(، للحكم على الوضعية اؼبالية واألداء اؼبارل للشركة أو احملفظة ؿبل 

القيمة وتقييم  توليدباالعتماد على ؾبموعة  من أدوات متمثلة أساسًا يف مؤشرات التقييم بنجاعة وفعالية وذلك 
 األداء وىي:

 
 المؤشرات ذات الطبيعة المحاسبية : األولالفرع 

استخدمت ىذه اؼبؤشرات من قبل منتصف الثمانينات، حيث تتمثل ىذه اؼبؤشرات أساسًا يف النتيجة 
ؿ، واألمواؿ إلصبارل لبلستغبلؿ، نتيجة االستغبلؿ، تدفقات خزينة االستغبلالصافية رحبية السهم الواحد، الفائض ا

ريكاردو منذ زمن  ا، حيث أخذت كقيم مطلقة دوف األخذ دببدأ النسبية الذي نادى هباػباصة للسهم الواحد
لرافعة، وتتمثل أىم بعيد، فبا أدى إذل ظهور جيل آخر سبثل أساسًا يف اؼبردودية االقتصادية، اؼبردودية اؼبالية، أثر ا

 :1ىذه اؼبؤشرات يف
(BPA/EOS)ربحية السهم الواحد  -1

2
: 

يتمثل ىذا اؼبؤشر يف النتيجة الصافية للسهم الواحد ربح/ خسارة لسنة معينة، ولو أنبية بالغة بالرغم من 
ؾ اختبلؼ يف النقائص اليت تشوبو، ففي العادة يتم تقسيم النتيجة الصافية للدورة على عدد األسهم؛ لكن ىنا

                                                 
، ؾبلة أداء اؼبؤسسات تكلفة رأس المال ومؤشرات إنشاء القيمة، دراسة تطبيقية ببورصة الدار البيضاءعلي بن ضب، سيدي أؿبمد عياد،  -1

 .126-107، اعبزائر، ص ص 2012، 02لعدد اعبزائرية، ورقلة، ا
2- Benefice par action (BPA) ou Earning Per Share (EPS). 
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حدد اؼبعيار احملاسيب الدورل  IAS/IFRSالتطبيقات، ففيما ىبص احملاسبة يف ظل اؼبعايَت احملاسبية الدولية 
(IFRS 33) حيث يشًتط عند حسابو طرح توزيعات األسهم اؼبمتازة، 1مفهـو وكيفية حساب ىذا اؼبؤشر ،

غبلؿ وللنشاط اإلصبارل من جهة أخرى، كما هبرب ىذا واآلثار اؼبًتتبة عن إصدارىا من جهة وحسابو للنشاط االست
 اؼبعيار اؼبؤسسات اؼبطبقة للمعايَت اؼبسعرة غَت اؼبسعرة اإلعبلف عن رحبية السهم.

 :(ROCE, ROE)معدالت المردودية  -2
ة؛ سبثل اؼبردوديات اعبيل الثاين من اؼبؤشرات احملاسبية، حيث أاها تعمل دببدأ النسبية الذي يقيس الفعالي

وذلك بقسمة النتائج احملققة على األصوؿ اؼبستخدمة أو األمواؿ اؼبستثمرة، أما اؼبردودية االقتصادية فهي حاصل 
قسمة نتيجة االستغبلؿ بعد الضريبة النظرية على األصل االقتصادي، واؼبردودية اؼبالية عبارة عن حاصل قسمة 

دية اؼبالية أو مردودية األمواؿ اػباصة بكثرة يف اؼبؤسسات النتيجة الصافية على األمواؿ اػباصة، تستخدـ اؼبردو 
 اؼبالية كالبنوؾ وشركات التأمُت ...

 :(CEROI)التدقيق النقدي المتولد عن االستثمار  -3
وبسب ىذا اؼبؤشر عن طريق قسمة الفائض اإلصبارل لبلستغبلؿ على األصل اقتصادي بقيمو اإلصبالية 

 بالعبلقة التالية:

)0224......(.................... 



BFRBRUIT

EBE
CFROI

I 

يقسم ىذا اؼبؤشر عادة بالقطاعات اليت هبا اىتبلكات ومؤونات ال تًتجم بالضرورة التدين الفعلي لؤلصوؿ 
 .2مثل قطاع الفندقة

 
 ومحاسبية: الفرع الثاني: المؤشرات ذات الطبيعة المالية 

 مؤشرات ذات طبيعة مالية: -1
ج عن استخداـ اؼبوارد اؼبالية بالشركة، وذلك عن طريق يًتجم ىذا اؼبؤشر عملية إنشاء/ تدمَت القيمة النات

حساب الفرؽ بُت قيمة األصل االقتصادي؛ اؼبتمثلة يف التدفقات اؼبستقبلية اؼبستحدثة بتكلفة التمويل والقيمة 
 احملاسبية لؤلصل االقتصادي.

 
                                                 

1
- HILIPPE Tourron et HUBERT Tondeur, Gomptabilité EN IFRS, Edition d’organisation, Paris, 2004, P391. 

2 -Pierre VERNIMEN, Op.cit, P635. 
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  :(VAN)القيمة الصافية  -
د ذو الطبيعة اؼبالية كونو يأخذ يف اغبسباف القيمة اؼبؤشر الوحي (VAN)يعترب مؤشر القيمة اغبالية الصافية 

 الزمنية للنقود )االستحداث(، باإلضافة إذل البعد التوقيعي اػبارجي، ضف إذل ذلك معدؿ االستحداث اؼبتمثل يف 
 .1تكلفة التمويل واليت يصعب ربديدىا عند االعتماد على األوراؽ اؼبالية اؼبهجنة يف التمويل

 بيعة محاسبية:مؤشرات ذات الط -2

بعدما مت عرض اؼبؤشرات احملاسبية يف البداية مت التطرؽ للمؤشرات اؼبالية، كباوؿ يف ىذه اػبطوة تناوؿ 
ومعدؿ  (EVA)بعض اؼبؤشرات اليت صبعت بُت النوعُت السابقُت، واؼبتمثلة أساسًا يف القيمة اؼبضافة االقتصادية 

(CEROI)التدفق النقدي اؼبتولد عن االستثمار 
2. 

 :(EVA/PE)القيمة المضافة االقتصادية أو الربح االقتصادي   -

تتمثل يف الفرؽ بُت تكلفة األمواؿ واؼبردودية االقتصادية مضروبا يف األصل االقتصادي، حيث تقيس مدى 
إنشاء/ تدمَت القيمة من طرؼ الشركة خبلؿ دورة واحدة، كما أاها تأخذ يف اغبسباف تكلفة االستدانة وتكلفة 

 :3مواؿ اػباصة ووبسب ىذا اؼبؤشر بالعبلقة التاليةاأل

)0225....().........(Re  KAEEVA 

 اؼبؤشر اؼبارل سالف الذكر ما ىو يف اغبقيقة إال استحداث ؽبذا اؼبؤشر؛ حيث نكتب:

)0226...(..........
)1(1
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ك من يتضح عند حساب ىذا اؼبؤشر القياـ دبجموعة من التعديبلت على بعض اغبسابات بالقوائم؛ وذل
 :4أجل إعطاء قراءة اقتصادية لعناصر اؼبيزانية وتتمثل أساساً يف

 اػبسائر االستثنائية للسنوات السابقة البد من إعادة معاعبتها وإضافتها لؤلصل االقتصادي. -

                                                 
1

 .160ص مرجع سبق ذكره، ، رأس المال قياس تكلفةعلي بن  ضب،  -
 .126-107، ص ص بق ذكرهمرجع سعلي بن ضب، سيدي أؿبمد عياد،  -2

3- Aswath DAMODARAN Finance d’entreprise, théorie et pratique, 2emeédition, édition de Boeck université, 

Bruxelles, 2002, P1109. 
4-Ibid, PP 629-630 
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 .الىتبلؾ اؼبًتاكمو يف شكلو اػباـ وتصحيح التدىور االبد من إرجاع (goodwill)فائض القيمة  -

اصة بالضريبة اؼبؤجلة واالىتبلكات مع التدىور الفعلي لبلستثمارات، وتكلفة األمواؿ معاعبة اؼبؤونات اػب -
 اجملمدة يف اؼبخزونات مع تكلفة الفرصة البديلة يف توظيف األمواؿ.

 :(CFROI)معدل التدفق النقدي العائد االستثمار   -
، حيث يساوي ىذا اؼبعدؿ بُت قيمة لبلستثمارات اؼبتواجدة بالشركة ةىذا اؼبؤشر دبثابة معدؿ اؼبردودي يعترب

األصل اإلصبالية )قبل االىتبلكات واؼبؤونات وتصحيحات التضخم( وسلسلة من فائض خزينة االستغبلؿ بعد 
 (K) ، يتم يف األخَت مقارنة ىذا اؼبؤشر مع تكلفة رأس اؼباؿ1الضريبة النظرية على مدى حياة األصل االقتصادي

 أين مبيز حالتُت:
 أكرب من تكلفة التمويل؛ دليل على أف ىناؾ إنشاء للقيمة. CFROI مؤشر  -
 من تكلفة التمويل؛ يوجد ىناؾ تدمَت للقيمة. أقلاؼبؤشر   -
 

 : المؤشرات ذات الطبيعية البورصية:الثالثالفرع 

دفع ىذا النمو اؼبتزايد لنسبة التمويل عن طريق األسهم إذل البحث عن مؤشرات إنشاء القيمة على مستوى 
 اؽ اؼبالية وىي:األسو 

 :(MVA)القيمة المضافة السوقية  -1
يتم تطبيق ىذا اؼبؤشر على مستوى اؼبؤسسات اؼبدرجة بالبورصة؛ حيث يبكن اعتبار الشركة منشئة للقيمة 
إذا كاف الفرؽ بُت القيمة السوقية لؤلصل االقتصادي )الرظبلة البورصية مضافا إليها قيمة االستدانة الصافية( وبُت 

ة احملاسبية لو موجب سباماً. يتم يف معظم اغباالت افًتاض وجود مساواة بُت القيمة السوقية واؼببلغ احملاسيب القيم
لبلستدانة الصافية، أين تصبح القيمة اؼبضافة السوقية عبارة عن الفرؽ بُت الرظبلة البورصية واؼببلغ احملاسيب لؤلمواؿ 

 ؛ ربسب بالعبلقة التالية:2اػباصة
)0227.....(..........  MCCPCBMVA 

 حيث:

                                                 
1
- Aswath DAMODRAN, Op.cit, P631. 

2- Ibid ,OP.cit P 361. 
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CB: الرظبلة البورصية؛ 
MCCP: اؼببلغ احملاسيب لؤلمواؿ اػباصة؛ 
MVA.القيمة اؼبضافة السوقية : 

لتفادي فرض اؼبساواة بُت القيمة واؼببلغ احملاسيب لبلستدانة الصافية؛ يتم عادة استحداث القيمة اؼبضافة 
 السوقية بتكلفة رأس اؼباؿ، وذلك بالعبلقة التالية:

)0228.........(
)1(0
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 :(Total Shareholder return). عائد المساىم الكلي -2
يهدؼ ىذا اؼبؤشر إذل إعطاء صورة عن األداء التارىبي واغبارل، بسبب أف القيمة السوقية ليست دائما 

مرتفعة  ذات مدلوؿ جيد خاصة يف وقت األزمات أي تكوف األسعار متذبذبة كثَتًا حيث تكوف تكلفة التمويل
يتمثل  ،BCG (Boston Consulting Group))، مت تطبيق ىذا اؼبؤشر من طرؼ 1بسبب زيادة اؼبخاطر

ىذا اؼبؤشر يف معدؿ مبو سعر السهم السوقي مضافا التوزيعات منسوبة إذل السعر، وىو يف اغبقيقة ال ىبتلف عن 
سنوات كمتوسط  10-5ويلة من معنوية أكثر يستحسن حسابو على فًتات ط 2معدؿ اؼبردودية وإلعطائو

 حسايب، حيث ىبفض التغَتات السعرية الشاردة ووبسب بالعبلقة التالية:

)0229.........(
)1(0
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 المطلب الثاني: تقييم المؤسسات

قسمنا ىذا اؼبطلب إذل ثبلثة و فبثلة يف اؼبفاىيم،  ،يهدؼ ىذا اؼبطلب إذل معاعبة العناصر اػباصة بالتقييم
، الدوافع، اؼبراحل واػبطوات(، أما الثاين خصص لعرض طرؽ عناصر، األو  ؿ بو أساسيات حوؿ التقييم )اؼبفهـو

إبراز  عالتقييم الكبلسيكية، ليتم يف الثالث التطرؽ لتقييم األوراؽ اؼبالية واؼبؤسسات وفقا لنظرية اػبيارات م
 الفرضيات واغبدود، .

                                                 
1
- Aswath DAMODRAN, Op.cit,P 362. 

2
- Pierre VERNIMEN, Finance d'entreprise, 9

eme
 édition, Op-cit, P632. 
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 وات العمل(راق المالية ) الدوافع، خط:أساسيات حول تقييم المؤسسات واألو األولالفرع 

يعرؼ التقييم على أنو عملية ربليلية من طرؼ شخص متخصص يهدؼ من ورائها إذل ىدؼ ؿبدد، 
يتمثل يف ربديد قيمة معينة لشيء معُت خبلؿ فًتة معينة، من خبلؿ ىذا التعريف يبكن استخبلص اػبصائص 

لشركة ؿبل التقييم، الفًتة الزمنية للتقييم، قيمة الشركة، وذلك األساسية لعملية التقييم وىي: اؼبقيم، اؽبدؼ، ا
 .1ؼبناقشة ؼباذا نقيم؟ ماذا نقيم؟ ؼبن نقيم؟

 دوافع عملية التقييم: -1
يتم اللجوء إذل عملية التقييم قصد الوقوؼ على قيمة الشركة يف غبظة زمنية معينة ألغراض ـبتلفة نذكر 

 يلي: منها ما
 لتسعَت(؛الدخوؿ إذل البورصة ا -
 التنازؿ على شهرة احملل؛ -
 السيطرة على الشركة عن طريق امتبلؾ جزء من رأظباؽبا، أو اػبوصصة؛ -
 إعادة تقييم اؼبيزانية؛ -
 االندماج بُت الشركات أو تقييم جزئي لؤلمواؿ؛ -
 الرفع من رأس اؼباؿ من أجل ربديد سعر إصدار األسهم اعبديدة؛ -
 إقامة الشراكة بُت اؼبؤسسات؛ -
 ماؽبا أو جزء منو لبلكتتاب العاـ. فتح رأس -

ىذا على اؼبستوى اإلسًتاتيجي أما على اؼبستوى التشغيلي يستخدـ التقييم يف عملية التسيَت اعباري 
 بتحديد:
 قياس إنشاء القيمة وتقييم األداء اؼبارل؛ -
 شراء وبيع السندات يف إطار تسيَت احملفظة؛ -
 تطور الذمة اؼبالية اؼبًتاكمة؛ -
 مواؿ اؼبستثمرة.مردودية األ -

                                                 
 .153، ص مرجع سبق ذكره ،ي بن ضب، سيدي أؿبمد عيادعل -1
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يعترب التقييم عملية جد معقدة بسبب كثرة العوامل اليت البد من مراعاهتا يف احمليط الداخلي أو اػبارجي 
بالنسبة للمقيم، للقياـ بالعمل على أحسن وجو وإنشاء تقرير ناجح وذو قيمة ينصح احًتاـ بعض اؼببادئ 

 :1األساسية، واليت يبكن حصرىا يف النقاط التالية
  كتساب دراية معمقة بالشركة ؿبل التقييم كما الحظنا يف الفصل األوؿ حوؿ التحليل األساسي؛ا 
 االعتماد على قوائم مالية مصادؽ عليها من طرؼ ؿبافظ حسابات أو مراجع خارجي؛ 
 اؼبقيم البد أف يأخذ يف اغبسباف مستقبل الشركة؛ 
  اسبية أو الذمية أو السوقية، بدال عن مبلغ من القيمة احمل (%20±)التقييم يكوف داخل ؾباؿ معُت مثبل

 ؿبدد؛
 مدة التقييم؛ 
  يفرض اختبلؼ احمليط على اؼبقيم استعماؿ طريقة معينة من طرؽ التقييم؛ واليت يتم اختيارىا عن طريق

 اؼبراجحة.
بالتقييم  يبكن من خبلؿ العناصر السابقة واؼبتمثلة يف دوافع التقييم والعناصر الواجب مراعاهتا عند القياـ

 ضبط اػبطوات األساسية لعمل اؼبقيم.

 خطوات عمل المقيم:-2
 لتحقيق اؽبدؼ اؼبنشود اؼبتمثل يف الوصوؿ إذل قيمة الشركة يتم اؼبرور دبجموعة من اؼبراحل وىي:

ربديد اؽبدؼ: يعترب ربديد اؽبدؼ أوؿ عمل تسيَتي والذي يبثل حجر األساس لكل اؼبراحل البلحقة   -
 ؛2ؼ، وكذلك اختيار الطريق اؼبناسبىذالوسائل واؼبعطيات انطبلقا من األوذلك لتحديد ا

وضع ـبطط العمل: بالًتكيز على الوقت اؼبتاح للتقييم تتحدد فًتة التقييم، صبع اؼبعلومات مث ربليلها،  -
 اختيار اؼبراقبُت؛

لومات اؼبتاحة، وخطة ؼ واؼبعىذاتقييم عناصر الشركة: يتضمن اختيار الطريقة اؼبناسبة باعتماد على األ -
 العمل؛

 كتابة التقرير: والذي وبتوي على قيمة الشركة اليت مت ربديدىا وىي ؾبرد رأي فقط. -

                                                 
1

 .158، ص ذكرهمرجع سبق علي بن ضب،  -
 .162، ص نفس المرجع -2
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ؼ من عملية التقييم، وضبط خطة العمل يبقى أماـ اؼبقيم اختيار الطريقة اؼبناسبة واليت ىذابعد وضع أ
. فما ىي الطرؽ اليت 1ربت قيود احمليط اػبارجيتكوف بالضرورة استنادا إذل نتائج عمل اؼبراحل السابقة، وذلك 

 يتم اعتمادىا؟
 الطرق الكالسيكية لتقييم المؤسسات االقتصادية واألوراق المالية:2-1

بعد التطرؽ إذل ـبتلف اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالقيمة والتقييم يف السابق، كباوؿ يف ىذا اؼبطلب تناوؿ طرؽ تقييم 
: منظور مباشر ومنظور غَت مباشر؛ داخل كل منظور توجد عدة تصنيفات اؼبؤسسات االقتصادية من منظورين

 ويبكن توضيح ىذا التقسيم بالشكل اؼبوارل:

 (: المنظور المباشر وغير المباشر لطرق التقييم12-02الشكل رقم )                
 

 

 

  

 

 

 
 

           Source: Pierre VERNIMEN, Op.cit, P842. 

ييم من خبلؿ الشكل أعبله إذل منظور مباشر ومنظور غَت مباشر؛ فاؼبباشر ىو منظور تنقسم طرؽ التق
Pragmatique  ركز مباشرة على تقييم األمواؿ اػباصة دوف النظر إذل يبُت اؼبيزانية؛ مثل طريقة اؼبضاعفات أو

ة األمواؿ اػباصة خصم التوزيعات، ومنظور غَت مباشر اىتم بتقييم األصل االقتصادي، ومن شبة اشتقاؽ قيم
 داخل كل طريقة توجد بطارية أو ؿبفظة من الوسائل اليت يبكن التطرؽ ؽبا يف النقاط اؼبوالية.

 

                                                 
 .178، ص ذكرهمرجع سبق علي بن ضب،  -1

 

 

 

 
األصل 

 االقتصادي
AE 

 

 افيةاالستدانة الص
D net 

 

 األموال الخاصة
CP 

   CP              +            D net               =            AE 
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غير المنظور 
 مباشر
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 :طريقة التقييم األساسية )خصم التدفقات المتاحة .2-2
، حيث يتم 1يتم االعتماد على ىذه الطريقة استنادا إذل اؼبقولة: "الشركة تشًتي ؼبستقبلها وليس ؼباضيها"

 K)تحداث التدفقات النقدية اؼبتاحة اػباصة بدورة االستغبلؿ بتكلفة رأس اؼباؿ اس

 طريقة المضاعفات أو المنظور المقارن:.2-3
حسب ىذا النوع من الطرؽ يتم االعتماد على مؤشرات لشركات مسعرة بالبورصة مث تطبق ىذه اؼبؤشرات 

 :2اؼبضاعفات نذكر على الشركات غَت اؼبسعرة واؼبراد تقييمها، ومن بُت أىم
 ؛PERمضاعف السعر إذل العائد  -
 مضاعف نتيجة االستغبلؿ؛ -
 مضاعف الفائض اإلصبارل لبلستغبلؿ. -

إف ىذين الطريقتُت للتقييم ىبصاف اؼبنظور اؼبباشر أما اؼبنظور غَت اؼبباشر فيتم بعدة طرؽ منها جرد ؾبمل 
ال تستجيب للمتطلبات السوقية؛ يف حُت ىناؾ  عناصر األصوؿ وتقييمها عنصرا بعنصر، وكلها طرؽ كبلسيكية 

 طريقة أخرى قائمة على نظرية اػبيارات؛
 

 لمؤسسات من منظور نظرية الخياراتالفرع الثاني:تقييم ا
أدى تطور النظرية اؼبالية عموماً، ونظرية اػبيارات خصوصًا يف مطلع السبعينات من القرف اؼباضي إذل حل 

، فاألوذل قامت على فرضية استقبللية القيمة 3اؼبالية التقليدية ونظرية اؼبنظماتمشاكل عجزت عن حلها النظرية 
 عن اؽبيكل اؼبارل، والثانية اعتربت الشركة مركز للتعاقد يف ظل نظرية الوكالة وتكلفة الصفقات دوف حلوؿ تذكر.

منظور نظرية اػبيارات أو  قبل عرض اغبلوؿ اليت جاءت هبا ىذه النظرية البد من قراءة اؼبيزانية )الشركة( من
فبالنسبة لؤلسهم آجاؿ استحقاقها غَت منتهية ربت مبدأ استمرارية النشاط واؼبسانبوف  ،يسمى بالقراءة اػبيارية

على عكس الدائنُت؛ لديهم اغبق يف استعماؿ وربويل أصوؿ الشركة، باإلضافة إذل اغبق يف التسيَت، ووضع 
ف ـباطر االستغبلؿ اليت تتعرض ؽبا الشركة، أما الدائنوف فالعقد ىو احملدد اإلسًتاتيجية، ىم مقابل ذلك يتحملو 

لنوعية الدفع واآلجاؿ، والضمانات اؼبقدمة ؽبم، وأولوية التحصيل ىذه األخَتة يف الواقع ليست مضمونة أي أف 

                                                 
1- Pierre VERNIMEN, Finance d'entreprise, 9

eme
 édition, Op-cit, P846. 

2
- Aswath DAMODARAN, Op.cit, P1061. 

3
- Galzi D. et Masulis R,The Option Pricing Model and the Risk Factor of Stock, Journal of Financial Economics 

Vol. 3, 1976, PP 53-81 
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ت ـباطرة سواء حالة حقوؽ الدائنُت عشوائية ألف الديوف يف بداية األمر بدوف ـباطر لكن بعد فًتة تصبح ذا
 .1بسبب سوء التسيَت أو سوء الظروؼ االقتصادية دبحيط الشركة

من اؼبنظور االقتصادي تتمثل قيمة الشركة يف جزئُت؛ جزء خاص باؼببلؾ أو اؼبسانبُت )األمواؿ اػباصة(، 
ؾ لكن بعد فًتة وجزء خاص بالدائنُت )االستدانة الصافية(، ففي البداية قيمة الشركة تغطي الديوف والباقي للمبل

 .2من يضمن للدائنُت أف قيمة الشركة تفوؽ حقوقهم؟ Tزمنية ولتكن 
قيمة الشركة ؽبا حالتُت؛ إما أف تكوف أكرب من حق الدائنُت، وبالتارل وبصل  Tعند مدة االستحقاؽ 

عبء الفرؽ،  من حقوؽ الدائنُت، وبالتارل الدائنوف يتحملوف أقلاؼبسانبوف على الفارؽ اؼبوجب، وإما أف تكوف 
واؼببلؾ يف ىذه اغبالة يستندوف إذل شرط اؼبخاطر غَت احملدودة ؼبسانباهتم، وتكوف قيمة األمواؿ اػباصة معدومة 

 .3نظرياً 
نتيجة ىذا التحليل عند تاريخ االستحقاؽ ىي بالضبط قيمة خيار شراء أورويب، فاؼبسانبوف يبيعوف خيار 

سعر فبارسة أو تنفيذ ىو قيمة الديوف )االستدانة الصافية( إذل فًتة شراء للدائنُت بقيمة األصل االقتصادي ب
استحقاؽ الدين ىذا من جهة اؼببلؾ، كما يبكن تصور وضعية الدائنُت من اعبهة اؼبقابلة، بالنسبة للدائنُت قيمة 

قيقة وضعية خيار قيمة االستدانة بدوف ـباطر مطروحا منها تكلفة اإلفبلس وىي يف اغب االستدانة هبا ـباطرة تعادؿ
 بيع أورويب.

 
 الفرع الثالث:نماذج تقييم المؤسسات من منظور نظرية الخيارات:

توجد ربت ىذا العنواف ؿبفظة من النماذج لتقييم األمواؿ اػباصة باالستدانة ومن شبة قيمة الشركة، وسوؼ 
 GALAI et Masulisومبوذج  BLACK-SCHOMES 1973نقـو بعرض ثبلث مباذج فقط وىي مبوذج 

 Bellalah، ويف األخَت مبوذج تقييم اؼبؤسسات وفق نظرية اػبيارات يف حالة وجود تكلفة للمعلومات لػػ (1976)

et Jacquillat. 

 

                                                 
1
- Mondher Bellalah, Op.cit, P7. 

 ،11، ؾبلة أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، اعبزائر، العددتقييم المؤسسات من منظور نظرية الخياراتضب،  عبد الغٍت دادف، علي بن -2
 .315ص ،2015

3
- Mondher Bellalah, Op.citp8. 
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 لتقييم المؤسسات من منظور نظرية الخيارات: BALACK-SCHOLES 1973نموذج  -1
من حيث الشكل؛ إال أف  ال ىبتلف ىذا النموذج عن سابقو الذي مت عرضو بصدد تقييم اػبيارات

 : 1اؼبعلمات الرئيسية يف النموذج قد تغَتت وأصبحت الصيغة الرياضية لو كما يلي
)0230....().........2(..)(. .

1  dNReDdNAEV Tsp

CP 
)0231(........../))5.0()/((1 2  TTRsrDAEind  

)0232(..........12  Tdd  
 حيث:

CPVمة األمواؿ اػباصة )خيار الشراء(؛: قي 
AE: القيمة السوقية لؤلصل االقتصادي؛ 
N()لة كثافة احتماؿ القانوف الطبيعي؛: دا 

Dمة االستدانة عند تاريخ االستحقاؽ؛: قي 
e(؛2. 71لوغاريتم النيبَتي )...: أساس ال 

Rsr:معدؿ اؼبردودية بدوف ـباطرة؛. 
Tمدة استحقاؽ الدين : 
ب تكلفة اإلفبلس من جهة أخرى واليت ىي ىذا من جهة اؼببلؾ )خيار الشراء(، ويبكن كذلك حسا 

 ، بالعبلقة التالية:2عبارة عن قيمة خيار البيع

)0233..(.).........(.)(. 2

.Re

1   dNDedNAECF T 
فهذه األخَتة سبثل احتماؿ  N(d1), N(d2)بعد عرض ىذا النموذج يبكن الوقوؼ على مدلوؿ كل من 

 سبثل احتماؿ بلوغ الديوف ذلك اؼببلغ.بلوغ قيمة األصل االقتصادي ذلك اؼببلغ، ونفس الشيء بالنسبة لؤلخرى 

ما يبكن قولو حوؿ كل ىذا النموذج أنو ذو أنبية بالغة كونو يأخذ يف اغبسباف البعد التوقعي )احتماؿ 
، إال أنو ينطوي على بعض النقائص مثل اػبلط بُت مدة استحقاؽ الدين 3اغبدوث( أوال، واالستحداث ثانياً 

                                                 
1
- Aswath DAMODARAN, Op.cit, PP1201.1245. 

 عوا خيار بيع للمبلؾ فعند البفاض قيمة األصل االقتصادي عن االستدانة سوؼ يتحمل الدائنوف الفرؽ.ئالدائنوف با -2
، أما من اآلف فصاعدا يتم استحداث وفقا لدالة أسية tؼبدة  (k+1)لتقييم كاف االستحداث وفقا ؼبتتالية ىندسية أساسها ايف الطرؽ التقليدية  -3

، %100أقل  kو (k+1)كوف األساس   2، اؼبتتالية اؽبندسية ىي دالة أسية لكن أساسها أقل من tَتاهتا ىي معدؿ اؼبردودية بدوف ـبطر واؼبدة متغ
 .160للمزيد انظر علي بن ضب، مرجع سبق دكره ، ص  أي كلما زادت اؼبخاطرة زادت دالة االستحداث تسارعاً  2والدالة األسية أساسها أكرب من 
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اغبقيقية مت وضع مدة حياة اػبيار، ويف تقييم اؼبؤسسات مت وضع مدة استحقاؽ  ومدة حياة الشركة، ففي اػبيارات
 الدين، النموذج اؼبوارل ىو تطور لسابقو مع إدخاؿ بعض التغَتات الطفيفة والتفسَتات اعبد مهمة.

 :Galai et Masulis (1976). نموذج -2

لنظر يف اؼبدة والصيغة حيث أعيد ا، BLACK-SCHOLES 1973ىذا النموذج ىو امتداد لنموذج 
 الرياضية ىي:

)0234....(.).........(.)(. 2

.

1   dNDedNAEV TRsr

cp 

)0235(..........//))5.0()/((1 2  TD TRsrInd AE  

)0236........(2 1  Tdd  

يبكن حساب قيمة خيار البيع بنفس الطريقة، وخبصوص ىذا النموذج ظبح بتقدًن تفسَتات يف منتو الدقة 
 ,AED, VCPألمواؿ اػباصة بالنسبة للمعبلت واألنبية يف ؾباؿ مالية الشركة من خبلؿ دراسة تغَتات دالة ا

RsrT1، حيث توصبل إذل أف: 

/0ترتفع قيمة األمواؿ اػباصة مع ارتفاع قيمة الشركة ألف:   - AEVCP  

/0  تزداد قيمة األمواؿ اػباصة مع ارتفاع معدؿ اؼبردودية بدوف ـباطر ألف :  - srCP RV  

/0يرتفع قيمة األمواؿ اػباصة مع التباين ألف:   - 2  CPV 

/0ترتفع قيمة األمواؿ اػباصة مع ارتفاع مدة حياة الشركة احملتملة ألف:   - TVCP  

/0تنخفض قيمة األمواؿ اػباصة مع ارتفاع قيمة الديوف ألف:   - dCP VV  

لسابقاف على فرضيات عدة أنبها كفاءة السوؽ اؼبارل، اليت تقضي بأنو ال وجود لتكلفة النموذجاف ا يقـو
الصفقات ولتكلفة اؼبعلومات، لذلك اقًتح مبوذج آخر؛ وىو مبوذج تقييم اؼبؤسسات من منظور نظرية اػبيارات يف 

 .Bellalah et Jacquillatحالة وجود تكلفة للمعلومات من طرؼ 

 

                                                 
1-  Galai D. et Masulis R., , The Option Pricing Model and the Risk Factor of Stock, Journal of Financial 

Economics VO.31976 , PP53-81. 
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 :خالصة الفصل
نظرية احملفظة اؼبالية اليت يسعى  اؼبفسرة للعائد واؼبخاطرة، النماذجذل أىم النظريات و إالفصل  ىذاا يف تطرقن

من خبلؽباا اؼبستثمر االختيار االستثمار االنسب من البدائل اؼبتاحة أو مايسمى باحملفظة اؼبثلى اليت تتميز بدرجة 
ت معينة، حالة مستثمر وبب اؼبخاطرة ومستثمر عائد أكرب عند مستوى معُت من اؼبخاطرة وذلك يف حاال

  ىذهوقد انقسمت  أىم مباذج اليت قامت بقياس العائد واؼبخاطرة  يتجنب اؼبخاطرة، وبعدىا مت التطرؽ اذل
 نموذج، فسهمو عدة عوامل ثؤتر على العائد األأذل وجود عامل إتفسَت سلوؾ العائد  إذلالنظريات النماذج و 

ما نظرية التسعَت أالية اعتمد يف تفسَته للعائد واؼبخاطرة على عامل وحيد ىو عامل السوؽ، تسعَت االصوؿ الرأظب
العوامل، كلو ىذا  ىذهاها دل ربسر أال إسواؽ اؼبالية على العائد يف األ أدخلت عدة عوامل قد تؤثرباؼبراجحة فقد 

 .مت وفق خطوات بناء و فرضيات اعتمد عليها اعداد تلك النماذج

التطرؽ اذل استخدامات العائد واؼبخاطرة يف توليد القيمة وفق مؤشرات منها مؤشرات ذات طبيعة كما مت 
ؿباسبية تعتمد على الرحبية واؼبردودية، ومؤشرات ذات طبيعة مالية تعتمد القيمة اؼبضافة االقتصادية ومؤشرات 

تقييم اؼبؤسسات من منظور  اذلمت التطرؽ  ذات طبيعة بورصية اعتمدت على القيمة اؼبضافة السوقية، كذلك
والذاف  Galai  et Masulisو BALAK-SCHOLESاػبيارات الدي تضم عدة مباذج منها، مبوذج  و

 يعتمداف على فرضية كفاءة السوؽ اؼبارل.
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 الفصل الثالث
 الدراسة الوصفية لمتغيرات الدراسة

 سهماألوعالقتها بأسعار 
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 :تمهيد
ا الفصل إذل دراسة اإلحصائيات الوصفية اؼبمثلة يف كل من بورصة اؼبغرب والكويت، خبلؿ ذىاهدؼ من 

، للبيانات الشهرية حملافظ القطاعات وؿبفظة السوؽ، وبعدىا دراسة 2017وماي  2012جواف  منالفًتة اؼبمتدة 
ذل أىم معايَت اؼبقارنة بُت استقرارية كل من أسعار أسهم القطاعات لكل بورصة على حدى، ويف األخَت التطرؽ إ

 .تسعَت باؼبراجحةالمبوذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية و 

 المبحث األول: عينة ومتغيرات الدراسة
قبل القياـ بإجراءات الدراسة القياسية، البد من ضبط كل من العينة والنطاؽ الزمٍت لدراسة وربديد 

يار األساليب واألدوات اإلحصائية اليت سوؼ تستخدـ اؼبتغَتات وتعريفها وربديد مصادرىا، ومن مت سيتم اخت
 بغية اختبار فرضيات الدراسة.

فو، مت االعتماد على السبلسل الزمنية ألسعار الشهرية ؼبؤشرات ىذالئلجابة عن إشكالية البحث وربقيقا أل
انات مؤشر (: مصادر البي01-03القطاعات الرئيسية لسوقي اؼبغرب والكويت كما ىو موضح يف اعبدوؿ رقم)

 .قطاعات السوقي اؼبغرب والكويت
 السوق                                                                                             المصدر

         المغرب
http://www.bkam.ma/ar                                                                

bourse.com-http://www.casablanca  

 الكويت    
http://www.cbk.gov.kw/ar/index.jsp                                                                    

 https://www.boursakuwait.com.kw  

 أىم قواعد البياناتاعتمادا على  إعداد الطالبمن  المصدر:
، 2017ماي  شهر إذل 2012جواف  شهرفًتة اؼبمتدة مابُت الركزت الدراسة من منظور ربليلي على 

الفًتة بسبب زبلل الفًتة ااهيار أسعار البًتوؿ والدي  ىذهلكافية يف سوقي اؼبغرب والكويت، بسبب توفر البيانات ا
 مشاىدة شهرية. 60 بلغتوهبذا فمجموع البيانات اؼبعتمدة اقتصاديات بعض الدوؿ مثل الكويت،  اقد تتأثر هب

 
 
 

http://www.casablanca-bourse.com/
http://www.casablanca-bourse.com/


 الدراسة الوصفية لمتغيرات الدراسة وعالقتها بأسعار األسهم                                :ثالثالفصل ال
 

134 

 

 المطلب األول: تحديد متغيرات الدراسة ومصادرىا
التقلب، أو العوامل اليت سوؼ  ذلكيعترب تقلب أسعار األسهم دافعا للتساؤؿ حوؿ األسباب اؼبؤدية إذل 

 و للتعامل فيو.بذبعل اؼبستثمر ينفر من التعامل يف السوؽ أو ذبد
ويف ؿباولة منا غبصر اؼبتغَتات اؼبفسرة أو اؼبؤثرة على سلوؾ مؤشرات قطاعات بورصيت اؼبغرب والكويت 

قتناء ؾبموعة من اؼبتغَتات االقتصادية كلية لبورصيت عينة الدراسة، احسب ما توفر لدينا من بيانات، مت  ذلكو 
حسب النظرية االقتصادية اؼبالية  ذلكعلى أساس أاها سوؼ تؤثر على قوى العرض والطلب يف البورصة و 

وباالعتماد على األحباث األكاديبية ) الدراسات السابقة(، واليت سيتم اختبارىا إحصائيا ومعرفة مدي قوة تفسَتىا 
 ز عليها يف ازباذ قراراتو االستثمارية اؼبناسبة. كومن مت ربديد اؼبتغَتات األساسية اليت ينصح هبا اؼبستثمر أف ير 

 
 ول: المتغير التابعالفرع األ

نظرا لوجود عدد كبَت من اؼبؤسسات اؼبدرجة يف البورصات، فانو يصعب على اؼبستثمرين إتباع تغَتات 
؛ فبا استدعى األمر إذل إنشاء مؤشرات يف البورصات تعطي للمستثمر ىاؼبؤسسات كبل على حد ىذهأسعار 
ة ومن جانب خاص بالنسبة لكل قطاع من لتعرؼ على نشاط البورصة عموما من خبلؿ مؤشر البورصلفرصة 

 خبلؿ اؼبؤشرات القطاعية اؼبتواجدة يف البورصة.
إذ يقيس مؤشر القطاع يف البورصة باالستناد على عينة من أسهم اؼبؤسسات األكثر تأثَتا اليت تتداوؿ يف  

 .1ستهدؼ قياسوالبورصة، وغالبا ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أف يعكس حالة القطاع اؼب
لذلك استخدمنا مؤشر القطاعات اؼبوجودة يف كل بورصة واليت تعرب عن سلوؾ ؿبافظ قطاعات يف البورصة 

مؤشر القطاع يف  حيث تشَت إذل اسم ،Indexsiفتم اختيار كل قطاع كمتغَت تابع للدراسة ومت اإلشارة لو ب 
(،دراسة هباء غازي عرنوؽ 2013علي بن ضبقامت بو بعض الدراسات السابقة من بينها ) بورصة؛ وىو ما

2015 ،)SIMON KAMAU Gatuhi 2012. 
 
 
 

                                                 
)غَت  دكتوراه علـو يف العلـو االقتصادية أطروحة، -دراسة تجارب دولية-المالية األسواقفي تنشيط  اإلسالميةدور الصكوك ىدى بدروين،  -1

 .39، ص 2017منشورة(، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، 
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 الفرع الثاني: المتغيرات المستقلة
كونة من متغَت مستمد من اؼبعلومات السوقية اليت تعكس أداء البورصة أي اؼبمت اختيار اؼبتغَتات اؼبستقلة 

ستقلة ذات طابع اقتصادي وىي متغَتات اقتصادية ؼبامتغَت داخلي وىو مؤشر البورصة، وؾبموعة من اؼبتغَتات 
 وسيتم  فيما يلي التطرؽ إليها.

 : معدل التضخم -1
الف التضخم  ذلك، و 1نظرية االقتصاديةالنشاط االقتصادي حسب اليؤثر ارتفاع معدؿ التضخم سلبا على 

ؾ عبلقة عكسية بُت أداء مؤشر ، فمن اؼبتوقع أف تكوف ىنا2بلستثمارلقيمة اغبقيقية اليؤدي إذل تأكل جزء من 
 القطاع ومعدؿ التضخم.

 . ifيرمز ؼبعدؿ التضخم يف دراستنا ب 
 عرض النقود بمعناه الواسع:  -2

عرض النقود التعريف الواسع والدي يتكوف من ) العملة اؼبتداولة خارج اعبهاز اؼبصريف+الودائع  M2يعترب 
 .3(اعبارية(إضافة إذل أشباه النقود )الودائع ألجل

إف مستوى السيولة العامة يف االقتصاد يؤثر على أداء البورصة، فالنشاط والرحبية مرتبطاف من ناحية اؼببدأ 
بالقدرة على توفر اؼبوارد النقدية؛ فبل طاؼبا أكد تاريخ البورصات العبلقة بُت مستوى سيولة االقتصاد وتطور 

التخلي على  قلٍت سياسة نقدية توسعية، أو على األاألسعار، فمعظم فًتات رواج البورصات كاف يف فًتات تب
 . 4القيود النقدية

 SIMON، دراسة ، ومن الدراسات السابقة اليت اعتمدت عليو كمتغَت مفسر قبدM2اؼبتغَت بالرمز  ذانرمز ؽب

KAMAU Gatuhi 2012  2013دراسة حامت أضبد عديلة ، 2013دراسة  براؽ ؿبمد وعبد اغبميد حفيظ ،

 .2017ك غالية ملي
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 .126، ص 2010، دار أسامة للنشر والتوزيع، طبعة ؾبهولة، عماف، المالية)البورصة( األوراق أسواقعصاـ حسُت،  -2
، جامعة الشهيد ضبة االخضر، الوادي، اعبزائر، 07، رؤى اقتصادية، العدد2013-2000سياسة عرض النقود في الجزائر للفترة صاري،  على -3

 23، ص 2014
 76، ص ذكرهمرجع سبق غالية مليك،  -4
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 :على االقراض سعر الفائدة -3
الثمن  ىذاتتمثل الفائدة يف اؼببلغ الذي وبصل عليو صاحب رأس اؼباؿ مقابل زبليو عن أمواؿ مؤقتة و  

اؼبعدؿ يتحدد وفق مؤشرات السياسة النقدية اؼبتبناة يف  ىذاوبسب وفق معدؿ يسمى معدؿ الفائدة، وعادة فاف 
يرى االقتصاديوف أف سعر الفائدة من شأنو أف يساىم يف تشجيع  ذلكنك اؼبركزي، لاالقتصاد واليت يستخدمها الب

االدخار لتؤدي يف نفس الوقت إذل زيادة تكلفة التمويل، الشيء الذي ينعكس على مردودية الشركات وعلى 
 . 1ا يف عبلقة غَت مباشرةهأسعار أسهم

 SIMON، 1992عر الفائدة دراسة جوف واشوف ومن بُت الدراسة اليت درست س .inاؼبتغَت بالرمز  ذاؽب 

KAMAU Gatuhi 2012  2016دراسة  براؽ ؿبمد وعبد اغبميد حفيظ 

 معدل سعر الصرف:  -4
يعرب سعر الصرؼ عن مركز الدولة يف تعامبلهتا مع العادل اػبارجي، ويتحدد عندما تتساوى الكمية 

ن أىم اؼبتغَتات اؼبؤثرة على أسعار األسهم، فتكوف العبلقة ، فهو يعترب م2اؼبعروضة من العملة ما مع اؼبطلوب منها
مباشرة عندما ينخفض سعر عملة معينة من شأنو إف يزيد الطلب على اؼبوجودات اؼبالية لتلك الدولة دبا فيها 

 األسهم وفق عبلقة سالبة على اؼبدى القصَت.
 SIMON KAMAUكمتغَت مستقل ومن الدراسات اليت تناولت سعر الصرؼ  ، EXاؼبتغَت ب  ذاويرمز ؽب

Gatuhi 2012 2016دراسة  براؽ ؿبمدو عبد اغبميد حفيظ. 
 
 

 الختبارات المستعملةاالمطلب الثاني: النماذج و 
ا ذبعد التعرؼ على اؼبتغَتات اؼبستقلة وتوضيح العبلقة اؼبفًتضة بينها وبُت اؼبتغَت التابع، سيتم التطرؽ يف ى

لغرض قياس العبلقات  ىذاقياس و النمدجة، و الاإلحصائية اليت يبكن إتباعها يف األساليب و اؼبطلب إذل النماذج 
العبلقات كما تقدمها النظرية، أو تفسَت  ىذهاالقتصادية من خبلؿ بيانات واقعية من أجل اختبار مدى صحة 

  3بعض الظواىر، أو رسم بعض السياسات أو التنبؤ بسلوؾ بعض اؼبتغَتات االقتصادية

                                                 
، أكلي 20، معارؼ، الددالمالية األوراقفي بورصة مسقط  األسهمأثر متغيرات الساسة النقدية على أسعار وعبد اغبميد حفيظ،  براؽ ؿبمد -1

 .13، البويرة، اعبزائر،صؿبند أوغباج
 16، ص نفس المرجع -2
)غَت منشورة(، جامعة قاصدي  ماجستَت زبصص دراسات اقتصادية مذكرة، دراسة اقتصادية وقياسية لظاىرة التضخم في الجزائرسعيد ىتهات،  -3

 .89، ص 2006مرباح ورقلة، اعبزائر، 
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 لنماذج المستخدمة الختبار الفرضياتتقديم ا -1
بغية ربديد قدرة اؼبتغَتات الدراسة على قياس و مبذجة العائد واؼبخاطرة ألسهم قطاعات البورصات عينة الدراسة 

نتائج االختبارات اإلحصائية اؼبستخدمة وحسب الفرضية اؼبراد   حسب ذلكسيتم تطبيق مباذج اؼبناسبة ، و 
 اختبارىا.

 ج قياسي للعائد والمخاطرة لمحافظ القطاعات باستخدام نموذج تسعير األصول الرأسماليةبناء نموذ أوال:
CAPM 

سنستخدـ النموذج اؼبوضح أدناه لفحص الفرضية األوذل من الدراسة، واليت نسعى من خبلؽبا الختبار 
قل وعائد القطاع على مبدجة العائد واؼبخاطرة، والدي يأخذ عائد السوؽ كمتغَت مست  CAPMمدي قدرة مبوذج 

كمتغَت تابع، وسوؼ يتم تقدير النموذج بافًتاض وجود عبلقة بُت عوائد مؤشر البورصة ومؤشر القطاعات كمتغَت 
 فيما يلي: ols1وفق طريقة اؼبربعات الصغرى االعتيادية  ذلكو  تابع  كما ىو مبُت

Mod :Rsit = B0 + B1Rmt+€it………( 03-01 ) 

  Rsit :   حملفظة القطاع ؛معدؿ عائد اؼبتوقع 
 Rmt : معدؿ العائد حملفظة البورصة؛ 

B1   .معدؿ اؼبخطر يبُت حساسية معدؿ عائد القطاع بالنسبة ؼبعدؿ عائد حملفظة السوؽ : 
 النموذج من معرفة  قدرة العائد السوؽ على تفسَت سلوؾ عائد القطاع. ىذايبكننا 

 APT ت باستخدام نموذج التسعير بالمراجحة بناء نموذج للعائد والمخاطرة لمحافظ القطاعاثانيا: 
سنعتمد النموذج الثاين اؼبوضح أسفلو لفحص الفرضية الثانية من الدراسة، واليت زبترب مدى قدرة مبوذج 
التسعَت باؼبراجحة على مبدجة العائد واؼبخاطرة، والدي يأخذ  متغَت عائد السوؽ مع متغَتات االقتصادية ؾبتمعة   

ض وجود عبلقة بُت عوائد القطاع  اوعائد القطاع كمتغَت تابع، وسوؼ يتم تقدير النموذج بافًت كمتغَتات مستقلة 
كمتغَت تابع من جهة وبُت اؼبتغَتات االقتصادية من جهة أخرى، أي معرفة مدى قدرة كتغَت عائد السوؽ 

 ن صياغة النموذج كمايلي:واؼبتغَتات االقتصادية يف تفسَت سلوؾ عوائد القطاعات بالبورصة عينة الدراسة، ويبك
Mod2 :  :Rsit = B0 + B1Rmt  +B2 In+B3M2+B4 Ex+B5If+€……(02-03) 

 حيث تشَت الرموز الواردة يف النموذج إذل مايلي: 
    B0   ،B1 ،B2 ،B3، B5 B4  ، الثوابت : 
    Rmt :  عائد السوؽ يف الفًتةt؛ 

                                                 
 .98، ص ذكرهمرجع سبق سعيد ىتهات،  1
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       In: معدؿ سعر الفائدة يف الفًتةt؛ 
M2:  النقود؛عرض 

       Ex :معدؿ سعر الصرؼ؛ 
       IF :معدؿ التضخم؛ 
 اػبطأ العشوائي.€:       

 المطلب الثالث: األساليب واالختبارات اإلحصائية المستخدمة
ؼ الدراسة واختبار فرضياهتا سيتم االعتماد عل طريقة اؼبربعات الصغرى ىذابغيت الوصوؿ إذل أ

1االعتيادية
OLS  ؼ وطبيعة الدراسة، وىي:ىذاأخرى قد تتماشى مع أومباذج إحصائية 

ربليل االرتباط اػبطي بُت متغَتات الدراسة: من أجل التعرؼ على مدى وجود عبلقة بُت اؼبتغَتات من  -1
 خبلؿ معامل بَتسوف الذي يبكننا من معرفة قوة العبلقة.

لنا كل من اؼبتوسط اإلحصائيات الوصفية: استخدمت ؼبعرفة خصائص متغَتات الدراسة، حيث استعم -2
 اغبسايب واالكبراؼ اؼبعياري وأدىن مشاىدة وأعلى مشاىدة.

بغية التعرؼ على تأثَت اؼبتغَت اؼبستقل على اؼبتغَت التابع يف حالة وجود متغَت  ذلكربليل االكبدار البسيط: و  -3
 مستقل وحيد، من خبلؿ قدرتو التفسَتية.

تغَتات اؼبستقلة ؾبتمعة على تفسَت اؼبتغَت التابع من خبلؿ ؼبعرفة قدرة اؼب ذلكربليل االكبدار اؼبتعدد: و  -4
مدى قدرهتا التفسَتية، حيث سيتم توليف عدة مباذج واختيار أفضل مبوذج  يقيس لنا العائد واؼبخاطرة بالنسبة 

 لكل بورصة.
ة باستخداـ اختبار استقرارية البواقي: سيتم اختبار استقرارية البواقي باالعتماد على  اختبار جدر الوحد -5

، إذ يتم اختبار الفرض العدـ والدي ينص على وجود جدر الوحدة، دبعٌت عدـ ADF اخترب ديكي فلر
 .2من القيمة اعبدولية أقلاستقرارية السلسلة، إذا كانت القيمة احملسوبة 

انت ، حيث إذا كJarque-Beraاالختبار على إحصائية  ىذااختبار التوزيع الطبيعي للبواقي: سنعتمد يف  -6
، فإننا نقبل الفرض العدـ %5اكرب من مستوى اؼبعنوية Jarque-Bera إلحصائية  pالقيمة االحتمالية 

 .3%5الذي ينص على التوزيع الطبيعي لسلسة الزمنية البواقي عند مستوى معنوية 
                                                 

1- Ordinary Least Squares Regression. 
 .143، ص ذكرهمرجع سبق سعيد ىتهات،   -2

كلية ، أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، زبصص اقتصاد تطبيقي،  االدخار في االقتصاد الجزائري وأثره في التنمية االقتصاديةأضبد سبلمي،   3
 .201، ص 2014رباح، ورقلة، اعبزائر، جامعة قاصدي مالعلـو االقتصادية وعلـو التسيَت والعلـو التجارية، 
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 اختبار االرتباط الذايت للبواقي:  -7
ار من شأنو أف يًتتب عليو أف تكوف األخطاء اختبار ذبانس تباين األخطاء: إف عدـ ثبات يف مبوذج االكبد -8

اؼبتغَتات متحيزة، فبا هبعل نتائج االستدالؿ  ىذهمن قيمتها اغبقيقية، بالتارل تصبح  أقلاؼبعيارية اؼبقدرة ب
 .1اإلحصائي مشكوؾ يف صحتها

 ، حيت تسمحARCHـ ثبات التباين األخطاء بواسطة عدة اختبارات من بينها اختبار ديتم اكتشاؼ ع
النماذج بنمدجة اؼبتغَتات اؼبالية اليت ربتوي على تباين شرطي غَت ثابت ألخطاء العشوائية حيث أف التطاير  ىذه

LMاالختبار على مضاعف الغرانج  ىذاالشرطي الذي يعرب عن اؼبخاطر غَت ثابتة، ويعتمد 
وسنتطرؽ لنماذج  2

ARCH يف اؼببحث الثاين 
إف مشكلة التعدد اػبطي تظهر فقط عندما يكوف ىناؾ  غَتات اؼبستقلة:اختبار وجود ازدواج اػبطي بُت اؼبت -9

عبلقة خطية بُت بعض أو كل اؼبتغَتات التفسَتية، إف ىذا االرتباط بُت اؼبتغَتات يعرؼ بالتعدد اػبطي وىي 
OLSمناقضة األخذ فروض طريقة 

3
وسوؼ لبترب وجود االزدواجية بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة من عدمو يف  ،

فانو يبكن اغبكم بعدـ وجود  5من عدد أقل *VIFستنا على معامل تضخم التباين، حبيث إذا كانت قيمةدرا
 .4ازدواجية خطي والعكس صحيح

اختبار معنوية اؼبعادل اؼبقدرة واؼبعنوية الكلية للنموذج وقدرتو التفسَتية: سيتم االعتماد على معامل التحديد  -10
من خبلؿ استخداـ  ذلكات اؼبستقلة يف التأثَت على اؼبتغَت التابع، و يف اغبكم على قدرة التفسَتية للمتغَت 

الختبار اؼبتغَتات F-test الختبار تأثَت كل متغَت مستقل على اؼبتغَت التابع، واختبار  t-testاختبار 
 الداخلة يف النموذج على اؼبتغَت التابع، أي اختبار النموذج ككل.

كاف مبوذج   اضلة بُت مباذج اؼببنية حبيث كلما البفضت قيمته: سيتم استخدامو للمفاAKAIKEمعيار  -11
 5أفضل.
 .Eviews8، برنامج Excelجل تطبيق األساليب اإلحصائية مت االعتماد على برنامج أمن 

 المغرب والكوبتالمتغيرات الدراسة بالنسبة بورصتي  الفرع األول:تحليل العالقة بين
 راسة بالنسبة لبورصة اؼبغرباالرتباط بُت متغَتات الد دراسةأوال:  

                                                 
 .84، ص ذكرهمرجع سبق غالية مليك،   1
 .57، ص 2010/2011ورقلة، اعبزائر،  ، جامعة قاصدي مرباحاألوذل، الطبعة دروس وأمثلة محلولة في االقتصاد القياسيؿبمد شيخي،   2
 .84، ص ذكرهمرجع سبق غالية مليك،   3
 .146، ص 2008دوف دار النشر، القاىرة،  ،SPSS جبرنامللمتغيرات المتعددة باستخدام  إلحصائياالتحليل أسامة ربيع أمُت،   4
 83، ص ذكرهمرجع سبق غالية مليك،  5
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 ( مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة بالنسبة لبورصة المغرب02-03جدول رقم: )
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IN -0.0002 0.0189 -0.014 0.0002 -0.026 0.0070 -0.038 -0.044 -0.012 -0.0019 -0.027 -0.016 -0.0002 0.0354 -0.002 0.0025 0.0346 -0.001 -0.0100 -0.049 -0.007 0.0208 

1.0000

00 

   

M2 0.194425 

0.15459

1 0.186025 0.097347 0.200881 0.167159 0.249848 0.212938 0.123410 0.110367 0.177212 0.230344 

0.15093

7 0.167003 0.068601 

0.13096

5 

0.00366

2 

0.21391

8 

0.20457

7 

0.20892

1 

0.33512

3 

0.11480

6 

0.1815

60 

1.0000

00 

  

EX 0.059654 

0.15753

6 0.138534 

-

0.038679 0.096511 0.092945 

-

0.029853 0.122413 0.120128 

-

0.101928 0.041673 

-

0.103768 

-

0.01048

1 0.088105 0.106126 

0.03149

7 

-

0.10869

3 

0.11045

2 

0.13043

7 

0.22338

3 

0.15832

7 

0.01543

6 

-

0.2319

20 

-

0.0620

37 

1.000

000 

 

IF 0.051139 

0.06995

0 0.004449 0.020198 0.005118 0.085304 0.043788 0.004161 0.055839 0.045585 0.033126 0.057552 

0.08278

0 0.039746 0.017999 

0.05412

5 

0.08918

1 -0.0004 

0.05008

3 

0.00391

5 

0.01944

6 

0.08219

7 

-

0.1692

39 

0.0040

81 

-

0.183

68 

1.000

000 
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(، بأنو ىناؾ عبلقة طردية قوية بُت متغَت ؿبافظ القطاعات و متغَت 02-03يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ رقم )
يف اؼبائة، أما  1توى معنوية وىي ذات داللة إحصائية عند مس  INDEXMAZIمؤشر البورصة اؼبغرب الذي ىو 

،ومعدؿ سعر الصرؼ، ومعدؿ التضخم، M2عن اؼبتغَتات االقتصادية التالية: معدؿ سعر الفائدة، عرض النقود
فكانت عبلقة طردية ضعيفة ليست ذات داللة إحصائية مع متغَت التابع واؼبتمثلة مؤشر القطاعات بورصة اؼبغرب، 

تربطو عبلقة عكسية ضعيفة ليست ذات داللة إحصائية مع  M2النقود بالنسبة للمعدؿ سعر الفائدة  وعرض
أغلب ؿبافظ قطاعات بورصة اؼبغرب، أما معدؿ سعر الصرؼ تربطو عبلقة طردية ضعيفة مع أغلب ؿبافظ 
قطاعات ماعدا ستة ؿبافظ وىم، قطاع الفندقة، قطاع مواد البناء، شركات اؼبسانبة، اغبراجة والورؽ، التأمُت 

بات، أما متغَت عرض النقود تربطو عبلقة طردية متوسطة القوة وليست ذات داللة إحصائية يف ؿبفظتُت واؼبشرو 
ؿبفظة قطاع العقار. إذ أعلى ارتباط كاف بُت قيمة مؤشر مازي نبا ؿبفظة قطاع اغبراجة والورؽ و فقط و 
 وؿبفظة قطاع البنك0.986

حظ من خبلؿ اعبدوؿ أعبله بأنو ىناؾ ارتباطات ضعيفة بالنسبة للعبلقة فيما بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة، نبل
 تتسم يف أغلبها بكواها ليست ذات داللة إحصائية.

 

 :من خالل تحليلنا للجدول السابق يتبين

فظ القطاعات تتميز بورصة اؼبغرب ذبمع عبلقة مع كل ؿبا Index Maziأف اؼبتغَت اؼبستقل مؤشر اؼبازي  -
 يف اؼبائة؛1بكواها عبلقة طردية وقد كانت أغلبها ذات معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 

 أف اؼبتغَتات اؼبستقلة االقتصادية ؽبا عبلقة ضعيفة مع ؿبافظ القطاعات وليست حىت معنوية إحصائياً؛ -
 طاعات مقارنة مع اؼبتغَتات االقتصادية.أف متغَت اؼبستقل مؤشر البورصة لو عبلقة قوية مع صبيع ؿبافظ الق -
 

 ثانيا: دراسة االرتباط بين متغيرات الدراسة بالنسبة لبورصة الكويت
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 تحليل العالقة بين متغيرات الدراسة بالنسبة لبورصة الكويت: :(03-03جدول رقم)
Correlation 

               

Probability 

INDEXSoazn

i 

INDEXSK

1 

INDEXSK1

0 

INDEXSK

2 

INDEXSK

3 

INDEXSK

4 

INDEXSK

5 

INDEXSK

6 

INDEXSK

7 

INDEXSK

8 

INDEXSK

9 IN EX IF M2 

INDEXSK0

1 1.000000 

              
INDEXSK1 0.733613 1.000000 

             INDEXSK1

0 0.979870 0.711108 1.000000 

            
INDEXSK2 0.977905 0.748357 0.958715 1.000000 

           
INDEXSK3 0.982483 0.680596 0.949392 0.969928 1.000000 

          
INDEXSK4 0.959913 0.764550 0.911509 0.984822 0.957215 1.000000 

         
INDEXSK5 0.965123 0.630286 0.915376 0.942952 0.968047 0.949867 1.000000 

        
INDEXSK6 0.438049 0.157615 0.505134 0.279822 0.386916 0.195597 0.342654 1.000000 

       
INDEXSK7 0.957899 0.806415 0.963149 0.935107 0.909091 0.900350 0.854525 0.494727 1.000000 

      
INDEXSK8 0.996917 0.731146 0.976745 0.961360 0.970203 0.942562 0.959545 0.480839 0.960712 1.000000 

     
IN -0.098815 -0.284701 -0.044376 -0.128160 -0.159326 -0.200484 -0.098095 0.154256 -0.082890 -0.072613 3.35E-17 1.000000 

   

EX -0.067518 0.022744 -0.063485 -0.055793 -0.086209 -0.043799 -0.074450 -0.000820 -0.035669 -0.067033 2.75E-16 

-

0.026659 

1.00000

0 

  

IF -0.195107 0.018201 -0.213293 -0.170963 -0.186659 -0.157990 -0.244973 -0.099320 -0.108727 -0.201169 7.84E-16 

-

0.093036 

0.07675

2 

1.00000

0 

 

M2 -0.032311 -0.021673 -0.028704 -0.053070 -0.016827 -0.065576 -0.042631 0.163828 -0.022335 -0.029305 -1.08E-16 

-

0.071897 

0.07381

6 

0.07620

1 

1.00000

0 
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(، بأنو ىناؾ عبلقة طردية قوية بُت متغَت مؤشر الكويت الذي ىو 03-03يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ رقم )
INDEXSOAZNI  عن اؼبتغَتات االقتصادية : يف اؼبائة، أما 1وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية

عبلقة  كما يليب :  ال، ومعدؿ سعر الصرؼ، ومعدؿ التضخم، فكانت M2معدؿ سعر الفائدة، عرض النقود
تغَت التابع صبيع ؿبافظ القطاعات اؼبمعدؿ سعر الفائدة عبلقة عكسية ضعيفة ليست ذات داللة إحصائية مع 

أما  .%5توسطة وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ماعدا ؿبفظة قطاع التأمُت فكانت عبلقة عكسية م
تربطو عبلقة عكسية ضعيفة ليست ذات داللة إحصائية مع أغلب ؿبافظ قطاعات بورصة  M2متغَت عرض النقود

الكويت ماعدا ؿبفظة قطاع الرعاية الصحية، أما معدؿ سعر الصرؼ تربطو عبلقة عكسية ضعيفة مع أغلب 
وؿبفظة 0.99كاف بُت قيمة مؤشر بورصة الكويت  اظة قطاع التأمُت، كاف أعلى ارتباطؿبافظ قطاعات ماعدا ؿبف

 دمات اؼبالية.اػبقطاع  
أف اؼبتغَت اؼبستقل مؤشر بورصة الكويت ذبمع عبلقة مع كل ؿبافظ القطاعات تتميز بكواها عبلقة طردية وقد   -

 يف اؼبائة؛1كانت أغلبها ذات معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 
 أف اؼبتغَتات اؼبستقلة االقتصادية ؽبا عبلقة ضعيفة مع ؿبافظ القطاعات وليست حىت معنوية إحصائياً؛ -
 تغَت اؼبستقل مؤشر البورصة لو عبلقة قوية مع صبيع ؿبافظ القطاعات مقارنة مع اؼبتغَتات االقتصادية.اؼبأف  -

 
 صتي المغرب والكويتمتغيرات الدراسة لبور الوصفية لل اإلحصاءاتالفرع الثاني: دراسة 

يتم يف ىذا الفرع القياـ بدراسة اإلحصائيات الوصفية لعوائد ؿبافظ القطاعات واؼبؤشرات اإلقتصادية وذلك 
 من خبلؿ معرفة مدى ترابط والتواء وتفلطح السلسلة ونوعية التوزيع الذي تتميز بو السلسلة.

المغربالوصفية للمتغيرات الدراسة لبوصة  اإلحصاءاتأوال: دراسة 
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 : اإلحصائيات الوصفية لعائد محفظة القطاعات بالبورصة المغربية للبيانات الشهرية(04-03رقم ) جدول
 احتمال جاكبيرا jarqueاختبار معامل التفلطح معامل االلتواء االنحراف المعياري القيمة الدنيا القيمة العظمى الوسيط الوسط الحسابي عائد محفظة القطاعت

 0.000000  653.4508  18.46054  2.363896- 2.811981  15.65637- 8.168771  0.091952- 0.152756- محفظة السوق

 0.000000  92.63358  8.947045  0.649248- 2.957596  11.62933- 9.432049  0.081251  0.200524  الفالحة

 0.000000  333.6972  14.40841  0.912011- 2.669132  12.62391- 10.29258  0.014136- 0.030889- التأمينات

 0.000000  352.2641  14.64764  1.144349- 3.192748  15.57805- 11.69404  0.001172  0.001622- البنك

 0.000000  145.5823  10.12869  1.361491  3.721334  11.97646- 15.11575  0.073443  0.599690  المشروبات

 0.000000  579.6233  17.10419  2.868846- 2.896536  15.53695- 6.512918  0.008169- 0.113565- الكيمياء

 0.000000  587.5383  17.51215  2.470463- 3.310466  17.96706- 9.065548  0.129812  0.035726  التوزيع

 0.000000  443.4551  14.59052  3.280319- 4.538482  22.76303- 7.839063  0.038478- 0.996192- تجهيزات الكترو

 0.000000  3325.092  37.91026  5.275187- 2.486676  17.48671- 3.855418  0.370617- 0.506932- العقار

 0.000000  198.8611  11.87593  0.436539  3.008822  12.24636- 12.58466  0.062121- 0.138436  صناعة صيدالنية

 0.000000  389.2636  15.47504  0.140355- 6.329416  28.07615- 28.59292  0.257329- 0.880678- تجهيزات الكترونية

 0.000000  830.5050  20.71724  2.139016  5.573390  17.66625- 31.93058  0.529711  0.290005  الفندقة

 0.000000  373.2374  14.67072  1.808961- 3.238935  16.10141- 10.57189  0.093486  0.296550- مواد للكراء

 0.000000  219.1464  12.18838  0.898930- 3.822747  17.90050- 11.99037  0.223317- 0.074890- مناجم

 0.000000  219.1464  12.18838  0.898930- 3.822747  17.90050- 11.99037  0.223317- 0.074890- البناء

 0.000000  739.7669  18.91864  3.259742- 2.915454  16.13411- 7.192701  0.057776- 0.439620- بترول  والغاز

 0.000000  128.1557  9.876507  0.996988- 3.591599  15.02666- 10.01383  0.210401  0.085596  خدمات استهالكية

 0.000000  92.83517  8.895645  0.770623- 2.499202  9.283258- 7.225264  0.011048  0.001493- خدمات مالية

 0.000000  1362.089  25.04584  3.834586- 3.495384  21.73555- 7.384648  0.171435- 0.550084- شركات مساىمة

 0.000000  338.2399  13.34664  2.657209- 3.870173  19.40464- 7.006544  0.086563- 0.434500- حراجة والورق

 0.000000  355.3209  14.65029  1.264828- 2.480410  12.65143- 7.376958  0.187456- 0.106886- االتصاالت

 0.000000  259.5116  13.16450  0.349166  3.694384  13.57421- 15.13210  0.041860  0.017615- النقل

Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعداد: من المصدر                          



 الدراسة الوصفية لمتغيرات الدراسة وعالقتها بأسعار األسهم                                       :ثالثالفصل ال
 

145 

 

 ، اؼبشروبات، الفبلحة،ؿبافظ طبسسجلت كامل ؿبافظ قطاعات ببورصة اؼبغرب متوسط عائد سالب باستثناء  
 ذلكأعلى متوسط للعائد و  اؼبشروبات، كما سجلت ؿبفظة خدمات استهبلكيةوالصناعة الصيدالنية و الفندقة،  التوزيع،

قيمة ؼبتوسط العائد الشهري حيث بلغ متوسط  أقل ذاتفكانت  ةلتجهيزات االلكًتونيؿبفظة قطاع ا أما .%0.59بقيمة
حيث بلغت  كًتونيةالتجهيزات اال اؼبخاطرة فبلغت أقصاىا دبحفظة قطاع  أماعن العائد  ىذا ،- 0.99عائد احملفظة ب 

 .6.3فاقت قيمة 

ل االلتواء االختبار التناظر والتوزيع الطبيعي يف سبلسل العوائد اعتمدت الدراسة على كل من معام بالنسبة
(، حيث بينت النتائج أف 04-03كما ىو موضح يف اعبدوؿ رقم ) Jarque Berraوالتفلطح باإلضافة إذل اختبار 

معامل االلتواء يف كل العوائد ىبتلف عن الصفر ووبمل قيما سالبة خبلفا ؼبا ىو عليو يف التوزيع الطبيعي فبا يدؿ على أف 
، فد عرفت كل من عوائد قطاعات بورصة ذلكديل طويل جهة اليسار.زيادة على التوزيع العوائد يف بورصة اؼبغرب لو 
فبا يدؿ على  37.91026و  8.895645اؼبميزة للتوزيع الطبيعي؛ إذ تًتاوح بُت  3اؼبغرب معامبل للتفلطح فاقت قيمة 

االحتماالت  حيث دعت Jarque Berraالقطاعات لو أطراؼ ظبيكة.وىو ما تؤكده إحصائية  ىذهأف التوزيع يف 
 يف اؼبائة. 1االختبار إذل رفض فرضية التوزيع الطبيعي للعوائد قطاعات بورصة اؼبغرب عند معنوية ذااغبرجة ؽب

: الوحدات) مليار درىم اإلحصائيات الوصفية للمؤشرات االقتصادية لبورصة المغرب (05-03رقم ) جدول
 (والنسبة اؼبئوية مغريب

 

Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Interest rate 2,25 3 2,6875 0,3176 

M2 696401 902483 788178,3 63953,18 

Inflation rate 0,3 2,8 1,3783 0,7743 

exchange rate 8,1077 10,127 9,1382 0,7178 

 باالعتماد على بيانات الدراسة  الطالب إعدادمن  المصدر:

إذ سبيزت   2.6875ف متوسط السلسة الزمنية ؼبعدؿ الفائدة قدر أعبله أ (05-03رقم ) يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ
إذل قرار البنك اؼبركزي اؼبغريب  ذلكحيث يرجع  %3السلسلة بالنمو اؼبتواصل لتحقق أعلى معدؿ لسعر الفائدة وىو  ىذه

من مؤشر  ، باالعتماد على نفس اعبدوؿ وانطبلقا1.2014يف اؼبائة سنة   2.75إذل  %03خبفض نسبة الفائدة من 
 0.31االكبراؼ اؼبعياري الذي قدر ب 

                                                 
  االطبلعموقع وتاريخ  34، ص 33،2014، عددتقرير حول السياسة النقدية، اؼبغرببنك  -1

http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/14190 .consulte le 04/04/2018 a 11h00 

http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/14190
http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/14190
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أعلى قيمو ، حيث حقق عرض النقدي  788178,3فقد قدر متوسط ب ، M2أما فيما ىبص عرض النقدي 
أين عانت البنوؾ اؼبغربية من نقص حاد يف السيولة اؼبصرفية   696401عرض للنقود أقلمقابل  902483لو وىي 

 ىذهحًتازية اؼبتعمدة من قبل البنك اؼبركزي لتعزيز االستقرار اؼبارل، وقد سانبت َت التدابَت االمن خبلؿ تأث ذلكو 
التطورات إذل جانب بعض التطورات االقتصادية األخرى من أنبها تزايد التمويل اؼبوجو للحكومة يف ظهور مشكلة نقص 

 1السيولة لدى البنوؾ بشكل ملحوظ

لعرض النقود، يتضح أف عرض  مليار درىم مغريب 63953,18ي من خبلؿ ما سبق بالتحديد من االكبراؼ اؼبعيار 
 سباشيا مع األحواؿ واألوضاع االقتصادية. ىذاو  ،خبلؿ فًتة الدراسة  االنقود يف االقتصاد اؼبغريب شهد تقلب

فبا يدؿ على أف  %1.3783 ػ( أف متوسط السلسلة الزمنية ؼبعدؿ التضخم قدر ب05-03ظهر اعبدوؿ رقم )أ
أساسًا لًتاجع  ىذاويعود   2014كانت سنة  % 0.3قيمة فهي  أقلة عموما خبلؿ فًتة الدراسة، أما عن مبو السلسل

يف اؼبتوسط مند بداية السنة، إضافة إذل استمرارية تراجع التضخم لدى الشركاء  %6.6أسعار اؼبواد الغذائية بنسبة 
مسجلة تراجعا  2013البفاضها الذي بدأ مند سنة  التجاريُت األساسيُت للمغرب، كما واصلت أسعر اإلنتاج الصناعي

راجع إذل تراجع أسعار اؼبواد األولية يف األسواؽ  ىذايف شهر سبتمرب و  %3يف أكتوبر بعد البفاضها بواقع  %2.7بنسبة 
 .2الدولية

، وأعلى قيمة مليار درىم مغريب 9,1382أما خبصوص معدؿ  سعر الصرؼ  فقد قدر متوسط اؼبعدؿ ب 
راجع الرتفاع  ىذاو  الوطنية مقابل الدوالر األمريكي يدؿ على البفاض العملة ىذامقابل الدوالر   10.127 قدرت ب

 3معدالت التضخم يف اؼبغرب إصبااًل مقارنة مع نظَتهتا يف البلداف الشريكة واؼبنافسة 

                                                 
 107، ص ذكرهمرجع سبق غالية مليك،  -1
 .44، ص ذكره، مرجع سبق تقرير حول السياسة النقديةبنك اؼبغرب،   -2
 40، ص نفس المرجع -3
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 للبيانات الشهرية ة: اإلحصائيات الوصفية لعائد محفظة القطاعات بالبورصة الكويتي(06-03رقم ) جدول
  

 احتمال جاكبيرا jarqueاختبار معامل التفلطح معامل االلتواء االنحراف المعياري القيمة الدنيا القيمة العظمى الوسيط الوسط الحسابي تاعائد محفظة القطاع

 محفظ السوق
 0.331885  0.200571  12.34738 -16.03645  3.037295 -1.322571  20.05536  732.2935  0.000000 

 التأمين
 0.207665  0.150061  12.29461 -13.58767  3.172514 -0.344429  11.96022  198.5350  0.000000 

 البنوك
 0.305009  0.107583  11.93070 -15.92523  3.044761 -0.977184  19.99856  719.7273  0.000000 

 العقار
 0.422182  0.140079  13.75794 -15.40451  3.082506 -0.492921  19.36769  660.9795  0.000000 

 الصناعيي
 0.341889  0.190922  13.74182 -14.12898  2.938339 -0.150247  18.89408  621.2505  0.000000 

 األساسيةالمواد 
 0.341022  0.159326  12.31711 -19.98865  3.493588 -2.231111  23.77548  1110.016  0.000000 

 البترول والغاز
 0.550571  0.483415  17.33095 -20.94352  3.708647 -1.717585  27.21229  1470.170  0.000000 

 الرعاية الصحية
 0.066262  0.077079  30.74522 -33.69309  6.964743 -0.350620  16.92552  477.9292  0.000000 

 الخدمات االستهاللكية
 0.295371  0.139519  11.30793 -15.30848  3.168688 -0.967034  15.45353  390.4597  0.000000 

 الخدمات المالية
 0.334531  0.238768  12.46029 -17.11456  3.190140 -1.694664  20.35568  768.7383  0.000000 

 االتصاالت
 0.247171  0.023535  15.49338 -15.34929  3.491527  0.401836  15.60290  392.0522  0.000000 

 
Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن : المصدر
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كما   موجبة مقارنة ببورصة اؼبغرب، كافمتوسط عوائد ؿبافظ قطاعات بورصة الكويت  تبُت من اعبدوؿ اعبله اف 
ذل أف دولة الكويت راجع إ ىذاالغاز أعلى عائد مقارنة دبحافظ القطاعات األخرى و  النفط وحققت ؿبفظة قطاع 

، حيث 0.066قيمة من نصيب قطاع الرعاية الصحية بقيمة  أقلتعتمد على قطاع البًتوؿ بشكل كبَت، وكانت 
 . 6.96سجل االكبراؼ اؼبعياري اكرب قيمة يف قطاع الرعاية الصحية بقيمة 

ن معامل االلتواء والتفلطح خلص اختبار التناظر والتوزيع الطبيعي يف سبلسل العوائد اعتمدت الدراسة على كل م -
(، حيث بينت النتائج أف 06-03كما ىو موضح يف اعبدوؿ رقم ) Jarque Berraباإلضافة إذل اختبار 

معامل االلتواء يف كل العوائد ىبتلف عن الصفر ووبمل قيما سالبة خبلفا ؼبا ىو عليو يف التوزيع الطبيعي فبا يدؿ 
، فد عرفت كل من عوائد ذلكيت لو ذيل طويل جهة اليسار.زيادة على على أف التوزيع العوائد يف بورصة الكو 

 11.96022اؼبميزة للتوزيع الطبيعي؛ إذ تًتاوح بُت  3قطاعات بورصة الكويت معامبل للتفلطح فاقت قيمة 
 Jarqueالقطاعات لو أطراؼ ظبيكة.وىو ما تؤكده إحصائية  ىذهفبا يدؿ على أف التوزيع يف  23.77548و

Berra رصة االختبار إذل رفض فرضية التوزيع الطبيعي للعوائد قطاعات بو  ذاث دعت االحتماالت اغبرجة ؽبحي
 .%1الكويت عند معنوية

الذي يبكن إرجاعو لعدة عوامل منو  ،غَت طبيعي انو توزيعلمن خبلؿ ما سبق، تدؿ اػبصائص اإلحصائية ل
نماذج اؼبالية الشغيل الفعاؿ، فبا يتطلب البحث عن سلوؾ اؼبتعاملُت ولكفاءة السوؽ وقدرتو على التسعَت والت

 .1التحيز ىذاالسلوكية ومباذج أخرى تأخذ بعُت االعتبار 
( اإلحصائيات الوصفية للمؤشرات االقتصادية لبورصة الكويت: الوحدات) مليار دينار 07-03جدول رقم)

 (، النسبة المئوية الكويتي
 

  Mean Maximum Minimum Std. Dev. 

exchange rate 292.4131 
 

 

305.5100 
 

 

280.1230 
 

9.799372 
 

Interest rate 2.145833 2.75 2 0.217320 

Inflation rate 2.825 3.8 1.5 0.469267 

m2 33465.60 36704.20 28529.70 2314.945 

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعداد: من المصدر
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 33465.6قدر ب  M2(، أف متوسط سلسلة لعرض النقود 07-03م )يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ رق
، مليار درىم 36704.2وأعلى قيمة قدرت ب  مليار درىم 28529.7قيمة فقدرت ب  أقلأما مليار درىم، 

حيث ارتفع عرض النقد  2014الزيادة إذل تباطؤ وتَتة النمو يف مستويات السيولة احمللية خبلؿ عاـ  ىذهوترجع 
M2 مبليُت ونسبتو  1105.7ؿبققا ارتفاع قيمتو كبو  2014مليوف دينار يف اهاية عاـ  33046.6و ليصل كب
نتيجة إذل ارتفاع صايف اؼبوجودات  ىذاو  2013مليوف دينار يف اهاية  2978.8بعد ارتفاعو بقيمة  ذلكو  3.4%

 .1%4.1مليوف دينار أي بنسبة  337.3األجنبية للبنك اؼبركزي دبا يعادؿ 
، أعلى %2.14ؿ سعر الفائدة خبلؿ فًتة الدراسة شبو تابتا حيث بلغ متوسط سعر الفائدة بقي معد
راجع لتطبيق البنك اؼبركزي الكوييت ىيكل أسعار الفائدة  ىذا، و %2، وأدين قيمة كانت % 2.75معدؿ قدر ب 

 .20082 مارس 30احمللية بالدينار الكوييت الذي بدأ تطبيقو من 
 %1.5قيمة مقدرة ب  أقل، ب%2.8تضخم فقد قدر متوسط معدؿ التضخم كبو أما فيما ىبص معدؿ ال

 2013مقابل عاـ  2014، حيث سبيزت فًتة الدراسة بتباطؤ معدؿ الزيادة خبلؿ عاـ %2.8وأعلى قيمة ب 
الزيادة سببها ؿبصلة التغَتات يف أقساـ الرئيسية اؼبكونة للرقم القياسي العاـ األسعار، حيث بلغ قسم  ىذهو 

، وقسم األغذية 3.9الذي بلغ  2013مقارنة بعاـ2015سنة  %6و  2014عاـ  %4.4خدمات السكن حوارل 
 .20133خبلؿ عاـ   %2.9واؼبشروبات دبقدار 

وأعلى مليار دينار  292.4131بقي سعر الصرؼ الدينار الكوييت يف تزايد معترب حيث كاف متوسط 
جع إذل مواصلة البنك اؼبركزي الكوييت خبلؿ سنوات را ىذا، و مليار دينار280.123  أقلو  305.5100

والقائم على ربط سعر الصرؼ  2007ماي 20تطبيق نظاـ سعر اؼبعموؿ بو اعتبارا من  2015و 2013،2014
الدينار الكوييت بسلة خاصة موزونة من عمبلت أىم الدوؿ اليت تربطها معها دولة الكويت بعبلقات ذبارية ومالية 

 4النظاـ يف احملافظة على استقرار النسيب لسعر صرؼ الدينار الكوييت مقابل العمبلت األخرى ىذارئيسة.ويساىم 
 
 

                                                 
  على اؼبوقع 55،56، ص 2014ي الكوييت، التقرير االقتصادي، البنك اؼبركز  -1

http://www.cbk.gov.kw/ar/statistics-and-publication/publications/economic-reports.jsp ; Consulte le 04/04/2018 

a 12h30   
 .61، ص نفس المرجع  -2
 43، ص نفس المرجع  -3
 .57، نفس المرجع  -4
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 APTو  CAPMبين نموذج  المبحث الثاني: معايير المقارنة

 األصوؿتسعَت  مبوذجيتم اؼبقارنة بُت تاؼببحث إذل أىم اؼبعايَت اليت من خبلؽبا س ىذاسنتطرؽ يف 
اجحة، بداية معامل التحديد الذي يعطي القدرة التفسَتية للمتغَتات اؼبستقلة لتفسَت اؼبتغَت الرأظبالية والتسعَت باؼبر 

 Theilنسبة  األخَتالتابع، وبعدىا اؼبقارنة وفق ربليل البواقي و التغَت يف العائد اؼبتوقع بُت مبوذجي الدراسة، ويف 

s   معيار وdavidson and mackinnon ومعيار اكايك. 
 

 ول: مؤشرات حساب جودة النموذجالمطلب األ
 Determonant Cofficientمعامل التحديد:   -1

 اؼبشروحةشرح نسبة االكبرافات الكلية أو التغَتات اليت ربدث يف اؼبتغَت التابع، يمعامل التحديد يقيس و 
القدرة التفسَتية بواسطة تغَتات اؼبتغَت اؼبستقل، فهي نسبة تأثر اؼبتغَت اؼبستقل على اؼبتغَت التابع، فهو يقيس 

 للنموذج أي ىبتار جودة التوفيق واالرتباط.
Rويعترب 

العبلقة يعٍت ضمنيا  ىذهمن أىم اؼبعامبلت اليت تقيس عبلقة االرتباط بُت متغَتين وجدود مثل   2
 .1أف احد ىدين اؼبتغَتين يعتمد يف تغَته أو يف حدوثو على اؼبتغَت األخر

العادي إذل معامل التحديد اؼبضاعف، فهو يدرس العبلقة بُت اؼبتغَت يبكن االنتقاؿ من معامل التحديد 
 التابع وعدة متغَتات مستقلة مرة واحدة ويبكن استعمالو يف حالة متغَت مستقل واحد.

تًتاوح قيمة معامل التحديد بُت الصفر والواحد، إذ كانت مرتفعةػ، أي قريبة من الواحد نقوؿ أف اؼبتغَت 
 كبَتة من اؼبتغَتات يف اؼبتغَت التابع. والعكس صحيح.اؼبستقل يفسر نسبة  

 SSTإذل ؾبموع اؼبربعات الكلية SSR يقيس معامل التحديد النسبة بُت ؾبموع مربعات االكبدار

)0301.......(2 
SST

SSR
R 

وف من :  ؾبموع اؼبربعات اإلصبالية للتغَتات اليت ربدث يف اؼبتغَت التابع وىي تتكSSTؾبموع اؼبربعات الكلية  -
 اؼبقدر حيث:SST= SSR+SSEجزئُت 
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أي جزء من تباين قيمة اؼبتغَت الذي مت تفسَته بواسطة االكبدار، أي اعبزء من : SSRؾبموع مربعات االكبدار  -
 التغَتات اليت ربدت يف اؼبتغَت التابع والدي مت تفسَتىا بواسطة النموذج اؼبقدر حيث:

)0303......()ˆ( 2
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- n ،حجم العينة :kاؼبعادل : 
 : أي ؾبموع مربعات البواقي، وىي اعبزء الذي دل يفسر من طرؼ النموذج:SSEؾبموع مربعات األخطاء -
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 تباين الخطأ العشوائي: -2
 تقدير اؼبربعات الصغرى للتباين اػبطأ العشوائي ووبسب باؼبعادلة التالية:

)0305......(
)2(

)ˆ(

)2(

ˆ

ˆ 1

2

1

2

1
2 












n

YY

n

e
n

i

i

n

i 

التقدير كبَت فاف  ىذااؼبؤشر مدى اكبراؼ القيم الفعلية عن القيم اؼبقدرة، فإذا كاف  ىذايقيس           
 .1االكبرافات القيم الفعلية للمتغَت التابع عن القيم اؼبقدرة ؽبا كبَتة أي أف النموذج غَت كفؤ

باختيار النموذج  ذلكمقارنة ، و سبق نستنتج أف معامل التحديد يبكن استعمالو كمعيار لل من خبلؿ ما
Rالذي يكوف فيو

تفسَت اؼبتغَت التابع، أي يفسر نسبة   على أ كبَت ألنو يعرب عن مدى قدرة اؼبتغَتات اؼبستقل 2
يف ؿبافظ  للكبَتة من اؼبتغَتات يف اؼبتغَت التابع، ويف دراستنا سنقـو باختيار اكرب نسبة مفسرة للمتغَت التابع واؼبمث

، أي APT تسعَت باؼبراجحةالو مبوذج  CAPM مبوذجُت نبا مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية القطاعات بُت
 اختيار النموذج الذي يعطي قدرة تفسَتية عالية من األخر.

قيمة مقدرة حملافظ القطاعات لبورصيت عينة الدراسة بُت  أقلأما بالنسبة لتباين األخطاء سيتم اختيار 
 ظبالية و مبوذج تسعَت باؼبراجحة.مبوذجي تسعَت األصوؿ الرأ

 
                                                 

 .34-33، ص 2012/2013، جامعة جيبلرل ليابس سيدي بلعباس، اعبزائر،االقتصاد القياسي سلسلة محاضراتؿبمد ادرويش دضباين،   - 1
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 المطلب الثاني:   المقارنة وفق تحليل البواقي و التغير في العائد المتوقع بين نموذجي الدراسة
 المقارنة وفق تحليل بواقي  -1

الدراسة من خبلؿ استخراج بواقي  كل مبوذج والقياـ  1اؼبطلب ربليل بواقي مبوذجي: ىذاسيتم يف 
 قي :باالكبدار بُت البوا

يتحدد العائد اؼبتوقع ألصل معُت معامل بيتا و بواقي تعترب تشويش ابيض ،  CAPMبالنسبة لنموذج 
 (02-03من اؼبعادلة رقم ) APT( و بواقي 01-03اؼبعادلة رقم )  CAPMويبكن بواقي مبوذج 

ىي متغَتات  APTمبوذج  تومعامبلباعتباره متغَت تابع  CAPMويتم ربليل البواقي باكبدار بوايف مبوذج 
 ، CAPMعلى معامل مبوذج   APTمث نقـو باستعماؿ اكبدار فباثل لبواقي ، 2مستقلة

أـ العكس،  CAPMتفسر بواقي مبوذج  APTسيتم اختيار النموذج األحسن وفق طريقة ربليل البواقي مبوذج 
 ين ؟ا لبترب ما إذ كانت بواقي مبوذج األوؿ مفسرة لبواقي مبوذج الثا ذلكويعٍت تفسَت 

  لنموذجي المطلوبمعيار تغير في عائذ  -2

الطريقة مقارنة عائد اؼبتوقع من وفق كل مبوذج مع عائد التارىبي لكل قطاع وفق اؼبعادلة  ىذاسيتم وفق 
 :3اآلتية

 
ة بالعائد الفعلي، ويتم اختيار النموذج نوىنا يتم اؼبقارنة، وفق النموذج الذي وبقق اكرب  تغَت لعائد مقار 

 APT و  CAPMقق أكرب عائد بُت العائد التارىبي والعائد اؼبطلوب بُت مبوذج الذي وب

 

 

 

                                                 
1- Chen, N.F, Some Emprical Tests of arbitrage Pricing, Journal of finance, Vol.38,No5 1983 .P 1402 

.http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/stable/pdf/2327577.pdf?refreqid=excelsior%3Ac6b93987e69addde8cca

8cce0956213c consulte le 15.04.2018 a 17h10 
2- Ibid, p 1403 
3- CHANGYOU. DAOWEI. Assessing the financial performance of forestry- related investmrnt vehicles ; capm 

vs apt, American journal of agricultural economic,v83.i3 2011, p 624 
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 davidson and mackinnonو معيار  Theil sالمطلب الثالث: نسبة 
 (:SSE/SST) نسبة Theil sنسبة  -1

1تعرب نسبة 
Theil s  عن قسمة ؾبموع مربعات البواقيSSEعلى ؾبموع مربعات الكليةSST 

 
)0306...(..........

)(

60

1
2

60

1

2mod
60

12
















i

it

i

els

it

t
i

RR

RR

U
 

 ( i=1…….n) 

 Rsi:  العائد التارىبي للقطاع 

R
model:   العائد اؼبتوقع لنموذج 

R: متوسط الشهري للعائد التارىبي للفًتة الدراسة 

عدـ  إذلمن الواحد تشَت  األكربوالنسبة  أفضل النموذجاؼبعيار كلما كانت النسبة أصغر،كاف  ىذايف 
 .2 النموذجالنظر يف  إعادةَت ويرجى ة التسعممبلء

 .Theilنسبة ؼبؤشر  أقلوبقق  الذي النموذجسبق، سيتم اختيار  من خبلؿ ما 

 Davidson and Mackinnonمعادلة  -3
 وفق معادلة االكبدار التالية:  اؼبعادلة الستخراج  معامل ىذهربسب 

)0307.........(ˆ)1(ˆ
,,1  iCAPMiAPTt errr  

تسعَت الاؼبقدر وفق مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية ووفق مبوذج  تتم معادلة االكبدار باستخراج العائد
 تسعَت باؼبراجحة متغَت مستقل والعائد الفعلي ىو متغَت تابع .الباؼبراجحة باعتبار العائد اؼبقدر من مبوذج 

 
 

                                                 
1- CHANGYOU. DAOWEI. Op.cit, P 626. 
2- Ibid, p627 
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واحد من خبلؿ ماسبق يعترب الفا ىي معامل للمقارنة ماادا كاف يقًتب من الواحد، ادا اقًتب الفا من ال 
 .  1ىو االفضل APT مبوذجفاف 

 تسعير األصول الرأسمالية ونموذج تسعير بالمراجحة(: ملخص للمعايير مقارنة نموذج 08-03جدول رقم )

 المقارنة CAPM APT معيار المقارنة

 األكبر قيمة / / R2اؼبعامل التحديد

 معامل التحديد / / بواقيالتحليل 

تغير في عائد 
 المطلوب

 قيمة لتغَت أكرب / /

 أقل نسبة / / Theil sنسبة 

معادلة  -1
Davidson and 

Mackinnon 

 1اقًتاب الفا من  / /
 والعكسAPTىبتار 

 اقل قيمة / / معيار اكايك 

 بناء الدراسة النظرية الطالب إعدادمن  المصدر:

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- R.Davidson and J.Mackinnon, Several Tests for model specification in the presence of Alternative 

Hypotheses, Econometra ,vol 49,issue 3, 1981, p782. 
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 والكويتببورصة المغرب لمبحث الثالث: اختبار استقرارية سلسلة األسعار أسهم المحافظ وعوائدىا ا
اؼببحث اختبار استقرارية أسعار أسهم والعوائد حملافظ القطاعات وؿبفظة السوؽ يف بورصة  ىذااهدؼ من 

الشهرية.حيث تظهر نتائج االختبارات يف  2017مايو  2012.جواف اؼبغرب والكويت، خبلؿ فًتة اؼبمتدة مابُت.
 .اعبدوؿ اؼبوارل

 
 لوحدة اختبار جدر ا: المطلب االول

للكشف عن استقرارية سلسلة األسعار والعوائد السوقي ؿبل الدراسة، اعتمدنا على كل : أوال: بورصة المغرب
 .( بأكثر تفصيل10-03( و )09-03كما يوضحو اعبدوؿ رقم ) ADFمن اختبار ديكي فلر اؼبطور

 لقطاعات لبورصة المغرباألسعار وعوائد محافظ ا سلسلة (:  نتائج اختبار االستقرارية09-03جدول رقم)

 

  درجة التأخير
 P 

 سلسلة األسعار

ADF Statistic 

 سلسلة عائد
ADF Statistic 1% 5% 10% 

 مؤشر السوق
 

-2.368855 -9.973332 -4.118444 -3.486509 -3.171541 

 3.172314- 3.487845- 4.121303- 12.48277- 3.435485- 1 الفالحة

 3.172314- 3.487845- 4.121303- 12.02748- 2.626231- 1 التأمين

 3.171541- 3.486509- 4.118444- 8.931016- 2.526399- 1 البنوك

 3.171541- 3.486509- 4.118444- 12.24426- 2,013583- 1 المشروبات

 3.172314- 3.487845- 4.121303- 12.36970- 2.363036- 1 كيمياء

 3.171541- 3.486509- 4.118444- 11.18006- 2.31149 - 1 التوزيع

 3.177579- 3.496960- 4.140858- 11.44597- 3.124870- 1 تجهيزات كهرباء

 3.177580- 3.496961- 4.140859- 11.09070- 1.445776- 1 العقار

 3.176618- 3.495295- 4.137279- 11.92140- 2.433851- 1 صناعة صيدالنية

 3.172314- 3.487845- 4.121303- 11.68814- 3.395523- 1 تجهيزات ىندسية

 3.171541- 3.486509- 4.118444- 6.733781- 2.020783- 1 فندقة

 3.172314- 3.487845- 4.121303- 6.567261- 2.475969- 1 الكراء أدوات

 3.171541- 3.486509- 4.118444- 9.886419- 1.034682 1 المناجم

 3.171541- 3.486509- 4.118444- 10.11466- 2.851544- 1 مواد البناء

 3.171541- 3.486509- 4.118444- 9.693439- 3.399793- 1 بترول والغاز

 شركة التمويل
 

-2.992366 -17.23598 -4.118445 -3.486510 -3.171542 

 3.171541- 3.486509- 4.118444- 7.421445- 1.498513- 1 خدمات للجماعات

 3.171541- 3.486509- 4.118444- 8.310791- 2.524152- 1 شركات المساىمة

 3.171541- 3.486509- 4.118444- 8.532337- 2.497803- 1 حراجة والورق

 3.171541- 3.486509- 4.118444- 7.901002- 2.658094- 1 االتصاالت

 3.171541- 3.486509- 4.118444- 5.882380- 1.005147- 1 القل

 Eviews 9رجات برنامج ـببناء على  الطالب إعدادمن المصدر: 
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( نتائج ديكي فلر اؼبطور ألسعار أسهم ؿبافظ القطاعات وؿبفظة 09-03يظهر من خبلؿ اعبدوؿ:رقم)
من اجملدولة عن وبة إلحصائية دكي فلر اؼبطور أقل السوؽ ببورصة اؼبغرب غَت مستقرة، حيث كانت القيمة احملس

قوؿ أف سلسلة غَت عشوائية وغَت متكاملة من الدرجة  ، وبالتارل يبكن ال%10و 5، 1نسب اؼبعنوية الشهَتة 
، األمر الذي يفتح الباب عن البحث عن درجة التكامل، وكوف العوائد عبارة عن فروقات من الدرجة األوذل 0

 كباوؿ دراسة استقرارية سلسلة العوائد؛
ة ديكي فلر استقرت سلسلة عوائد أسهم لكل ؿبافظ  القطاعات دوف استثناء، حيث كانت إحصائي-
 يف اؼبائة. 10و 5، 1من اجملدولة عند نسب الشهَتة أقلاحملسوبة 

 ثانيا: بورصة الكويت
 : يبرز نتائج اختبار االستقرارية األسعار وعوائد محافظ القطاعات لبورصة الكويت:(10-03) جدول رقم

 

 درجة التأخير
P 

 سلسلة أسعار األسهم
ADF Statistic 

 سلسلة أسعار عوائد
ADF Statistic 

1% 5% 10% 
  

   3.172314- 3.487845- 4.121303- 11.73079- 2.528759- 1 مؤشر السوق

   3.172314- 3.487845- 4.121303- 13.96201- 4.500537- 1 التأمين

   3.172315- 3.487846- 4.121304- 9.962931- 2.021656- 1 البنوك

   3.172317- 3.487848- 4.121306- 9.831814- 2.388508- 1 العقار

   3.172321- 3.487852- 4.121310- 21.28419- 2.578348- 1 الصناعة

   3.172322- 3.487853- 4.121311- 8.998365- 3.544971- 1 الرعاية الصحية

   3.172323- 3.487854- 4.121312- 17.28238- 2.371478- 1 مواد أساسية

   3.172324- 3.487855- 4.121313- 17.12638- 4.010851- 1 بترول والغاز

   3.172325- 3.487856- 4.121314- 12.84598- 3.870500- 1 خدمات مالية

   3.172326- 3.487857- 4.121315- 19.53667- 3.212434- 1 خدمات مستهلكين

   3.172328- 3.487859- 4.121317- 23.52418- 2.224744- 1 االتصاالت

 Eviews 9ـبرجات برنامج  بناء على الطالب إعدادمن  المصدر:

مع بورصة اؼبغرب قيد الدراسة من  تشاهبت البورصة الكويتية نوأ، ( 10-03) رقم من خبلؿ اعبدوؿ:
حيث عدـ استقرارية سلسلة أسعار األسهم احملافظ، سبيزت سلسلة عوائد صبيع ؿبافظ القطاعات وؿبفظة السوؽ 

 أقلا أشارت إليو إحصائييت ديكي فلر اؼبطور اليت كانت القيمة احملسوبة يف البورصة الكويتية باالستقرار، حسب م
، ومن شبة يبكن القوؿ أف سلسلة العوائد عشوائية وبالتارل %10و 5، 1عنوية الشهَتة من اجملدولة عن نسب اؼب

 .اؼبشي العشوائي عبميع القطاعات ببورصة الكويت ةربققت فرضي
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 اني ذالاختبار االرتباط المطلب الثاني: 
 الرتباط الذايت البسيط واعبزئي ألسعار األسهم الشهرية حملفظة السوؽ يف بورصيت اؼبغرب والكويتا

 أوال: بورصة اؼبغرب:

 الشهرية لمحفظة السوق لبورصة المغرب األسهمر البسيط والجزئي ألسعا طاالرتبا( دالتي 01-03)شكل رقم 

 
 Eviews 9برنامج ـبرجات على الطالب بناء  إعداداؼبصدر: من 

يبكن القوؿ انو حسب اختبار دالة الرتباط الذايت لسلسلة غَت مستقرة، وبالنظر (،  01-03الشكل رقم) يبُت
على مستوى ؿبفظة السوؽ يف  ذلكاؼبعاالت االرتباط الذايت اعبزئي نبلحظ أاها زبتلف معنويا عن الصفر ، و 

 عوائد ؿبفظة السوؽ لبورصة اؼبغرب غَت مستقرة. ، وبالتارل يبكن اغبكم على أف سلسلةبورصة اؼبغرب
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الشهرية حملفظة السوؽ لبورصة  األسهم ألسعارالبسيط واعبزئي  طاالرتبا( داليت 02-03شكل رقم ) الكويت:ثانيا: بورصة  
الكويت

 
 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعداداؼبصدر: من                      

سلسلة غَت مستقرة، ل(،  يبكن القوؿ انو حسب اختبار دالة الرتباط الذايت ل02-03الشكل رقم) ُتيب
على مستوى ؿبفظة السوؽ  ذلكعاالت االرتباط الذايت اعبزئي نبلحظ أاها زبتلف معنويا عن الصفر ، و ؼب  وبالنظر

 ة.، وىذا يدؿ على أف سلسلة أسعار ؿبفظة السوؽ لبورصة الكويت غَت مستقر يف بورصة الكويت
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 خالصة الفصل:

يت اؼبغرب والكويت سعار أسهم احملافظ القطاعية وعوائدىا ببورصدراسة وصفية أل الفصل  ىذاناقشنا يف 
 الوصفية فبثلة يف مقاييس النزعة اؼبركزية اإلحصائيات، من خبلؿ دراسة 2017 و 2012 خبلؿ الفًتة من سنة

 لك معرفة ىل زبضع السلسة اذل التوزيع الطبيعي اـ الواليت تعتمدت معرفة تطاوؿ والتواء سلسلة وكد

وكذلك مت عرض عينة الدراسة واؼبتعَتات التابعة واؼبستقلة لدراسة، حيث اعتمدت الدراسة على اؼبتغَت 
التابع وىو مؤشر قطاعات بورصيت الدراسة اما اؼبتغَتات اؼبستقلة فتمثلت يف معدؿ التضخم، عرض النقود دبعناه 

معدؿ سعر الصرؼ، ـو خبلؿ عرض النماذج واالختبارات االحصائية  دؿ سعر الفائدة ويف االخَتالواسع، مع
 واؼبتمثلة يف االحصائيات الوصفية واختبار استقرارية لسلسلة واختبار التوزيع الطبيعي ستنتج مايلي:

ًتة اؼبدروسة ال إذل أف عوائد احملافظ القطاعية وؿبفظة السوؽ ببورصيت اؼبغرب والكويت خبلؿ الفخلص 
 تتبع التوزيع الطبيعي، وسبتاز بااللتواء كبو اليسار باستثناء بعض احملافظ.

سارت أسعار آسهم احملافظ القطاعية وؿبفظة السوؽ عشوائيا ببورصيت الدراسة وتكاملت من الدرجة 
 فلر اؼبطور.األوذل خبلؿ الفًتة اؼبختارة تبعا ؼبا ورد يف اؼببحث الثاين من نتائج الختبار ديكي 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الرابع
 اقتراح نموذج لقياس العائد والمخاطرة

و  CAPMظل نموذجي  في في بورصتي المغرب والكويت
APT 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 APTوCAPM اقتراح نموذج لقياس العائد والمخاطرة في بورصتي المغرب والكويت في ظل نموذج :رابعالفصل ال
 

161 

 

 :تمهيد

أو  عترب تقدير العائد واؼبخاطرة من أىم العناصر احملددة لقرار االستثمار يف أي مشروع استثماري ماديي
 األصوؿتسعَت  مبوذجيمن بينها  مباذجستوى السوؽ اؼبارل يستعمل احملللوف اؼبتعاملوف عدة مارل، لكن على م

يستخدما على نطاؽ واسع من قبل اؼبمارسُت يف الواقع العملي كما  اللذافتسعَت باؼبراجحة ال ومبوذجالرأظبالية 
عبارة عن دالة  الورقة اؼبالية أو السهم ، حيث يعترب معدؿ العائد علىاؼبوضوع ىذااؼبالية يف  األدبيات إليو أشارت

،  الرأظبالية األصوؿتسعَت  لنموذجبالنسبة  ىذاتابعة ؼبتغَتي العائد اػبارل من اؼبخاطرة ومعدؿ عائد ؿبفظة السوؽ 
عوامل  إليوويضاؼ  CAPM مبوذجتسعَت باؼبراحجة فيصبح العائد دالة تابعة ؼبتغَتات الج ذ بالنسبة لنمو  إما

وفق مبوذجي  ، ومن اجل تقدير العائد واؼبخاطرتؤثر على العائد مثل اؼبتغَتات االقتصادية أفا من شأاه أخرى
 يلي: ثبلث مباحث كما إذلقسمنا الفصل  تسعَت األصوؿ الرأظبالية مبوذج تسعَت باؼبراجحة

 ؛رب والكويتواختبار فرضياتو خبلؿ فًتة الدراسة لبورصيت اؼبغ  CAPM: تقدير معلمات مبوذج األوؿاؼببحث  -

 ؛واختبار فرضياتو خبلؿ فًتة الدراسة لبورصيت اؼبغرب والكويت  APTاؼببحث الثاين: تقدير معلمات مبوذج  -

 .والكويتيف بورصيت اؼبغرب  APTو  CAPM مبوذجي: مقارنة الثالثاؼببحث  -
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 ة لبورصتي المغربواختبار فرضياتو خالل فترة الدراس  CAPM: تقدير معلمات نموذج األولالمبحث 
 والكويت

اؼبالية الرأظبالية باستخداـ طريقة اؼبربعات  األصوؿاؼببحث إذل تقدير معلمات مبوذج تسعَت  ىذايهدؼ 
اؼبغرب والكويت قيد الدراسة باستخداـ  لبورصيتعلى مستوى القطاعات اؼبختلفة  ذلك، و OLSالعادية  ىالصغر 

اؼبعلمات خبلؿ الفًتة  للنموذجواؼبعنوية الكلية  للنموذجالتفسَتية البيانات الشهرية، مع الوقوؼ على القدرة 
 .2017جواف-2012جواف

 
 المغرب والكويتلبورصتي  المطلب األول: تقدير معلمات نموذج تسعير األصول الرأسمالية  

يف  متمثلمعلمات النموذج  ظة السوؽ، يبثل اؼبتغَت التابع عائد ؿبفظة القطاع كدالة تابعة لفائض عائد ؿبف
ىبتلف معنويا عن الصفر،  أفا األخَت اؼبعامل بيتا لقياس اؼبخاطر النظامية والدي يفًتض ذالثابت واؼبيل، يبثل ى
 تكوف لو معنوية إحصائية أال أما الثابت فيفًتض 

 :بورصة المغربلالرأسمالية  األصولتسعير  نموذجأوال:تقدير معلمات 
يف بورصة اؼبغرب على مستوى واحد عشروف  الرأظبالية األصوؿتسعَت  العنواف تقدير مبوذج ىذاكباوؿ ربت 
الفبلحة، التأمينات، اؼبشروبات، الكيمياء، التوزيع،  ؿبفظة القطاع البنكي، مثلة يفاؼب األساسيةؿبفظة للقطاعات 

اد بناء،النفط ذبهيزات الكًتونية، العقار، صناعة صيدالنية، ذبهيزات ىندسية، الفندقة، مواد كراء، مناجم، مو 
والغاز، خدمات مستهلكُت،شركات مسانبة، شركة التمويل، اغبراجة والورؽ، االتصاالت، النقل.ونعرض اعبدوؿ 

 .القياسي النموذجيربز مقدرات  الذيالتارل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 APTوCAPM ائد والمخاطرة في بورصتي المغرب والكويت في ظل نموذجاقتراح نموذج لقياس الع                                                                :رابعالفصل ال
 

163 

 

 ببورصة المغرب للبيانات الشهرية خالل الفترة المدروسة CAPM( نتائج تقدر 01-04جدول )
P-Vlue F Akaike F-stat Adj,R2 t-Stat P-Valu معامل بيتا t-Stat محفظة القطاع الثابت 
 البنك 0,170 2,517 1,120 0.0000 46,457 0,974 2158,224 1,566 0.000000
 الفبلحة 0,344 1,962 0,937 0.0000 46,457 0,790 223,115 3,478 0.000000
 التأمينات 0,105 0,859 0,889 0.0000 20,318 0,877 412,817 2,757 0.000000
 اؼبشروبات 0,723 1,885 0,810 0.0000 5,896 0,375 34,763 5,046 0.000000
 الكيمياء 0,013 0,059 0,830 0.0000 10,359 0,649 107,309 3,967 0.000000
 التوزيع 0,211 2,239 1,149 0.0000 34,004 0,952 1156,240 2,240 0.000000
 ذبهيزات الكًتونية 0,858- 1,750- 0,904 0.0000 5,148 0,314 26,499 5,537 0.000003
 العقار 0,388- 2,498- 0,776 0.0000 13,941 0,770 194,340 3,239 0.000000
 صناعة صيدالنية 0,286 1,718 0,969 0.0000 16,225 0,819 263,262 3,379 0.000000
 ذبهيزات ىندسية 0,694- 1,001- 1,219 0.0000 4,908 0,293 24,085 6,231 0.000008
 الفندقة 0,533 1,232 1,592 0.0000 10,277 0,646 105,616 5,287 0.000000
 مواد للكراء 0,141- 0,717- 1,020 0.0000 14,496 0,784 210,126 3,707 0.000000
 اؼبناجم 0,117 0,615 1,257 0.0000 18,446 0,854 340,262 3,643 0.000000
 مواد البناء 0,387- 1,909- 1,136 0.0000 15,672 0,809 245,614 3,768 0.000000
 النفط والغاز 0,304- 1,539- 0,886 0.0000 12,509 0,730 156,465 3,720 0.000000
 خدمات اؼبستهلكُت 0,266 1,517 1,184 0.0000 18,829 0,859 354,540 3,483 0.000000
 شركات اؼبسانبة 0,370- 2,524- 1,177 0.0000 22,397 0,896 501,634 3,124 0.000000
 شركة التمويل 0,099 0,452 0,658 0.0000 8,396 0,549 70,492 3,924 0.000000
 اغبراجة والورؽ 0,280- 0,819- 1,013 0.0000 8,281 0,542 68,574 4,814 0.000000
 االتصاالت 0,020 0,176 0,828 0.0000 20,740 0,881 430,131 2,574 0.000000
 النقل 0.148392 0.548144 1.086750 0.0000 11,211 0,684 125,676 4,349 0.000000

Eviews 9ـبرجات برنامج  بناء على الطالب إعدادمن : المصدر                                                  
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ؽبا  الية  على مستوى كل قطاعات،اؼب األصوؿتسعَت  مبوذجقبوؿ  (01-04تشَت نتائج التقدير يف اعبدوؿ)
فيشر،  إحصائيةحسب  %5زبتلف عن الصفر على مستوى كل القطاعات عند نسبة اؼبعنوية إحصائيةمعنوية 

داللة بُت عوائد ؿبفظة كل  قطاع واؼبخاطر النظامية.ومنو يبكن القوؿ أف  ذاتدليل على وجود عبلقة خطية  ىذاو 
 طاعات.مقبوؿ على كل احملافظ الق النموذج

يف قطاع  %97و  95يد اؼبصحح مابُت واؼبعرب عنها دبعامل التحد للنموذجتراوحت القدرة التفسَتية 
من التغَتات يف فائض العائد تفسرىا السوؽ وتبقى  %95 أفعلى  ذلكالتوزيع على الًتتيب حيث يدؿ  البنكي،

قسمُت؛ قسم بو  إذليمكن تقسيمها باقي القطاعات ف أما خاصة بالقطاع البنكي، أخرىتفسرىا عوامل  05%
ويشمل كل من: قطاع  %80من   أقلو  %30فسَتية  تًتاوح مابُت دو قدرة ت النموذجاثنا عشر قطاع حيث 

راء، النفط والغاز، اؼبشروبات، الفبلحة، الكيمياء، ذبهيزات الكًتونية، العقار، ذبهيزات ىندسية، الفندقة، مواد للك
 %80درة التفسَتية ذباوزت القسم الثاين وبو سبع قطاعات حيث الق أماورؽ، النقل، ، اغبراجة والشركة التمويل
، ويشمل كل من: قطاع التأمينات، الصناعة الصيدالنية، اؼبناجم مواد البناء، خدمات %90دوف بلوغ 

 والنقل. اؼبستهلكُت، شركات اؼبسانبة
ظامية وىي مرتبطة بالسوؽ، باستثناء  من نصف القطاعات هبا ـباطر ن أكثر أفالنتائج على  ىذهتدؿ 

و التجهيزات ىندسية الدين هبما ـباطر خاصة أكرب من اؼبخاطر  ذبهيزات الكًتونية اؼبشروبات، قطاعات ثبلث
 متعلقة بالسوؽ. 30و43نسبتو  مرتبطة بالقطاع وما 70و57نسبتو  حيث ما العامة،

 ى مستوى القطاعات لبورصة اؼبغرب اؼبدروسةيف اؼبائة عل5عند نسبة  إحصائيةبقي الثابت دو داللة 
عشر قطاع :البنك، التوزيع، ذبهيزات ىندسية، أحدا  سجل معامل بيتا  أعلى قيمة لو على مستوى

اغبراجة والورؽ وقطاع النقل،  خدمات اؼبستهلكُت، شركات اؼبسانبة، الفندقة، مواد الكراء، مناجم، مواد البناء،
كانت بيتا   األخرىهبعلهم قطاعات ىجومية، يف حُت القطاعات  ا ماذوى 1.02 إذل 1.59مابُت معامل  ىذاو 

 ىي قطاعات دفاعية. من القطاعات %52أف  ىذالبلص من  % 0.65تفوؽ 
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 : تطور أداء المؤشرات القطاعية الشهرية خالل الفترة المدروسة بالبورصة المغربية(01-04الشكل)
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 .باالعتماد على بيانات الدراسة الطالب إعدادمن  المصدر:           

 وذاتباقي القطاعات فكانت متقاربة  أمادو أكرب قيمة ويليو قطاع البناء  اؼبناجميتسٌت لنا القوؿ إف قطاع 
 .األسهمالبورصة بتحديد ؾباؿ تدبدب عوائد  إدارةاليت تنتهجها  اإلجراءاتتدبدب ؿبدد يسبب 

 بالبورصة الكويتية خالل الفترة المدروسة للبيانات الشهرية: CAPMتقدير ثانيا: 
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 ببورصة الكويت للبيانات الشهرية خالل الفترة المدروسةCAPMنتائج تقدير ( (02-04جدول رقم)
 

P-Vlue F Akaike F-stat Adj,R2 t-Stat P-Valu معامل بيتا t-Stat محفظة القطاع الثابت 
 البنك 0.023455- 0.283690- 0.980374 0.0000 35.62568 0.956299 1269.189 1.967265 0.000000
 التأمينات 0.025758 0.090441 0.779351 0.0000 8.221454 0.538188 67.59231 4.440958 0.000000
 العقار 0.089021 1.193089 0.997149 0.0000 40.15226 0.965274 1612.204 1.761972 0.000000
 الصناعية 0.022615 0.488133 0.960273 0.0000 62.27345 0.985264 3877.982 0.808895 0.000000
 أساسيةمواد  0.026070- 0.204964- 1.104128 0.0000 26.08097 0.921432 680.2168 2.828740 0.000000
 ًتوؿ والغازالب 0.162449 1.288177 1.178440 0.0000 28.07585 0.931463 788.2531 2.811604 0.000000
 الرعاية الصحية 0.345924- 0.423708- 1.008433 0.0005 3.711080 0.191887 13.77212 6.547190 0.000465
 خدمات استهبلكية 0.036038- 0.304978- 0.999334 0.0000 25.40915 0.917570 645.6250 2.681489 0.000000
 اػبدمات اؼبالية 0.011613- 0.357209- 1.047075 0.0000 96.76483 0.993844 9363.432 0.100474 0.000000
 االتصاالت 0.131200- 1.448996- 1.126518 0.0000 37.37993 0.960145 1397.259 2.149035 0.000000

 
 Eviews 9على ـبرجات برنامج  الباحث بناء إعداد:من المصدر                       

 
 



 APTوCAPM اقتراح نموذج لقياس العائد والمخاطرة في بورصتي المغرب والكويت في ظل نموذج: رابعالفصل ال
 

167 

 

على مستوى صبيع قطاعات  النموذجقبوؿ بة الكويت تتميز ف بورصأ (02-04)يشَت اعبدوؿ رقم  
 يف اؼبائة على مستوى البيانات الشهرية .1اؼبدروسة عند نسبة معنوية 

عشر قطاعات أي بنسبة  أصلعلى مستوى شباف قطاعات من  %90 للنموذجذباوزت القدرة التفسَتية 
 ىذهحيث يبكننا القوؿ أف  %19ية الصحية ، وقطاع الرعا%53، وبقي قطاع االتصاالت بقدرة تفسَتية 80%

، وىي ـباطر عامة سبس صبيع القطاعات يف حُت كانت %90ـباطر عامة كبَتة تفوؽ نسبة  ذاتالقطاعات 
 .% 23 قطاع التأمينات بنسبة اػباصة يفاؼبخاطر 

الصفر يف  اؼبالية القبوؿ ببورصة الكويت بأف معامل بيتا ىبتلف معنويا عن األصوؿتسعَت  مبوذجأتصف 
يتماشى مع فرضيات  ؛ وىو ماtحسب اختبار  ىذاو  %5عن مستوى  إحصائيةصبيع القطاعات، ودو داللة 

، النفط األساسيةوجود طبسة  قطاعات هبا بيتا أكرب من الواحد وىي: اؼبواد  كذلك يبلحظ ، لكن ماالنموذج
من الواحد ومتقارب يف  أقلالقطاعات كاف االتصاالت. أما باقي دمات اؼبالية و والغاز، الرعاية الصحية، اػب

 : تطور أداء المؤشرات القطاعية لبورصة الكويت خالل الفترة المدروسة(02-04الشكل ).القيمة
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 Eviews 9ـبرجات برنامج الطالب بناء على  إعداد: من المصدر                 

ت يقفبالقطاعات األخرى  بقيت، أما التأمينات دو قيمة أكرب ويليو قطاع رالعقا يتسٌت لنا القوؿ أف قطاع
 .األسهم أسعار تذبذبمتقاربة من حيث 
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المغرب  CAPM-GARCHنموذج تسعير األصول الرأسمالية الشرطي المطلب الثاني: تقدير معلمات
 والكويت
رصة اؼبغرب واختبلؼ معلماتو اؼبالية يف كل قطاعات بورصة الكويت بو  األصوؿتسعَت  مبوذجقبوؿ  إف

ومن  ،ا ربققت ؿبفظة من الفرضياتإذإال للتطبيق  يكوف قاببل معنويا عن الصفر ليس اهاية اؼبطاؼ، حبيث ال
تتحقق يف السبلسل الزمنية للمتغَتات اؼبالية طويلة  فرضية ذبانس التباين واليت نادرا ما النموذجأىم فرضيات 

 .األجل
 مبوذجالرأظبالية باستخداـ  األصوؿيف تسعَت  GARCH مباذجاستخداـ  ذلإاؼبطلب   ىذانسعى من 

التباين اؼبعمم على مستوى قطاعات بورصيت اؼبغرب والكويت للبيانات  ساؼبشروط بعدـ ذبان الذايتاالكبدار 
 ربااخت، 1وثباتو عرب الزمن التباينيعرؼ بفرضية ذبانس  أو ما ARCHبعد اختبار وجود أثر  ذلكالشهرية، و 

 .عن استمرارية الصدمات ومتوسط عمرىا إضافةوللمقدرات  للنموذجاؼبعنوية الكلية 
 الرأسمالية ببورصتي المغرب والكويت األصولتسعير  نموذجفي بواقي ARCHاختبار وجود أثر  -1    

طاع تتعلق بالسوؽ بل تتعلق بالق اؼبخاطر غَت نظامية أو اػباصة اليت ال أفعلى  ARCHيدؿ وجود أثر 
تطبيق  إمكانيةعلى عدـ  ARCHيدؿ وجود أثر  أخرىوطبيعة نشاطو متغَتة عرب الزمن من جهة، ومن جهة 

CAPM مبوذج
قرارات غَت  ازباذ إذلاغبالة بسبب اختبلؿ أحد افًتاضاتو وأف تطبيقو سوؼ يؤدي  ىذهيف  2

ية ذبانس التباين فبلبد من تصحيح فرض إمكانيةمع  CAPM مبوذجاؼباليُت.ولتقدير  اؼبستمرتُتصائبة من 
 اؼبشكل. ىذاللحل  GARCH مباذجاستخداـ 

 في قطاعات بورصة المغرب:  ARCHأوال:اختبار وجود أثر  
يدؿ  ىذا، فادا كانت احملسوبة أكرب من اجملدولة  Pالغرانج توزيع كاي تربيع بدرجة حرية  إحصائيةتتبع 

 .3َت متجانس عرب الزمن ،والعكس صحيحعلى رفض فرضية العدـ ومن شبة نقوؿ أف التباين غ
يف حالة قبوؿ الفرضية البديل فاف  أمايف حالة قبوؿ فرضية العدـ ىناؾ دليل على ذبانس وثبات التباين، 

 .GARCH مباذجباستخداـ  مبذجةالتباين غَت متجانس عرب الزمن ومن شبة تتطلب عملية 
  :ARCHألثر  يربز نتائج االختبار الذيلك نعرض اعبدوؿ التارل ذل

 

                                                 
 264، مرجع سبق ذكرهعلي بن ضب،   -1
 265، ص  نفس اؼبرجع -2
 .286، ص نفس اؼبرجع  -3
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لبيانات الشهرية لمحافظ قطاعات بورصة  CAPM نموذجلبواقي  ARCH اختبار نتائج (03-04الجدول)
 المغرب

Proba, ObsR-
squared 

Proba, F-statistic محفظة القطاع 

 البنك 5.596449 0.0214 5.274908 0.0216
 التأمينات 9.174506 0.0037 8.179824 0.0042
 الفبلحة 96.71925 0.0000 37.12245 0.0000
 اؼبشروبات 20.30239 0.0000 15.49552 0.0001
 الكيمياء 27.83820 0.0000 19.35984 0.0000
 التوزيع 0.001949 0.9649 0.002017 0.9642
 ذبهيزات الكًتونية 0.016746 0.8975 0.017329 0.8953
 العقار 0.008996 0.9248 0.009310 0.9231
 صناعة صيدالنية 2.925421 0.0926 2.880244 0.0897
 ذبهيزات ىندسية 19.37510 0.0000 14.96732 0.0001
 الفندقة 0.005875 0.9392 0.006081 0.9378
 مواد للكراء 7.976989 0.0065 7.243216 0.0071
 اؼبناجم 6.557704 0.0131 6.087453 0.0136
 مواد بناء 22.57804 0.0000 16.73960 0.0000
 النفط والغاز 13.97612 0.0004 11.61787 0.0007
 خدمات مستهلكُت 28.29042 0.0000 19.57002 0.0000
 شركات اؼبسانبة 27.84304 0.0000 19.36210 0.0000
 شركة التمويل 1.402697 0.2412 1.417043 0.2339
 اغبراجة والورؽ 0.149756 0.7002 0.154604 0.6942
 االتصاالت 0.577329 0.4505 0.591594 0.4418
 النقل 4.051808 0.0489 3.915636 0.0478

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن المصدر:            
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للبيانات الشهرية لمحافظ قطاعات بورصة  CAPM نموذجلبواقي   ARCHنتائج  اختبار  (04-04) جدول رقم
 الكويت

Proba, ObsR-
squared 

Proba, F-
statistic 

 محفظة القطاع

 البنك 0.007111 0.9331 0.007360 0.9316
 التأمينات 0.489758 0.4869 0.502624 0.4783
 العقار 15.21073 0.0003 12.42797 0.0004
 الصناعة 11.31936 0.0014 9.775301 0.0018
 مواد اساسية 33.38377 0.0000 21.79199 0.0000
 النفط والغاز 13.66370 0.0005 11.40838 0.0007
 الرعاية الصحية 2.244057 0.1396 2.234812 0.1349
 خدمات مستهلكُت 7.778717 0.0072 7.084801 0.0078
 خدمات مالية 4.671445 0.0349 4.469090 0.0345
 اتصاالت 138.1307 0.0000 41.76540 0.0000

 Eviews 9ـبرجات برنامج اء على بن الطالب إعداد:من المصدر                       
 لبورصتي المغرب والكويت CAPMلنموذج  ARCHتحليل أثر 

 CAPM مبوذجيف بواقي  ARCH( أنو يوجد أثر 04-04)( و03-04) نستنتج من اعبدوؿ رقم

 الرأظبالية على مستوى األصوؿتسعَت  مبوذجالشهري فبا يدؿ على أف فرضية ذبانس التباين غَت ؿبققة يف بواقي 
 القطاعات التالية: ءباستثناجل القطاعات 

 التوزيع؛ -
 ذبهيزات الكًتونية؛ -
 العقار؛ -
 صناعة صيدالنية؛ -
 الفندقة؛ -
 شركة التمويل؛ -
 اغبراجة والورقة؛ -
 االتصاالت. -
 قطاعات ببورصة الكويت وىي: وثبلث

 البنك ؛-
 التأمينات؛-
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 الرعاية الصحية.-
كوف القيمة   ذلك، و heteroskedasticityل يعٍت عدـ ذبانس تباين بواقي النموذج وجود مشك

تطبيق  إمكانية فبا يعٍت، ذلك ثبتتفيشر  إحصائية وكذلكمن القيمة اغبرجة، كرب أاحملسوبة ؼبضاعف الغرانج 
 اغبالة . ىذهيف  CAPM مبوذجعلى  GARCH مباذج

اؼبالية،  صوؿاألتسعَت  مبوذجيبكن يف ظل ربقق فرضية ذبانس تباين على مستوى القطاعات استخداـ 
غَت  CAPM مبوذجاػباصية استخداـ  ىذهولكن على مستوى بقية قطاعات بورصيت اؼبغرب والكويت ذبعل 

تتميز بو معظم السبلسل الزمنية  الذي األمر ىذافبا يتطلب معاعبة  ،صائبة يف ظل اختبلؿ احد أىم فرضياهتا
، واليت تعطي لنا حبل GARCHالتباين اؼبعممة اؼبشروط بعدـ ذبانس  الذايتاالكبدار  مباذجباالعتماد على 

 ؼبشكل عدـ ذبانس التباين.
 ورصتي المغرب والكويتفي للقطاعات  GARCH نموذجنتائج  أداء: تحليل الثالثلمطلب ا

لك على القطاعات ذو  CAPM-GARCH لنموذجعرض وربليل نتائج تقدير  إذلاؼبطلب  ىذااهدؼ من 
 غرب والكويت على مستوى البيانات الشهريةيف بورصيت اؼب ARCHاليت هبا أثر 

  GARCHالتباين الشرطي غير متجانس  ذات الذاتياالنحدار  نماذجتقديم -1
Bollerslvمن طرؼ الباحث  1986سنة  النماذج ىذهقدمت 

 يأالنتائج يكتب عائد  ىذهوحسب  1
)Im(يلي:....... كما  أصل

1


t

t

t
S

S
R  

 :حيث
Rt: العائد يف الشهرt والدي يعترب متغَت عشوائي؛ 
In:  ؛2.71.... األساساللوغاريتم النيربي دو 
St:  يف الفًتة  األصلسعرt. 

 يلي: اؼبعياري وتشويش أبيض، يكتب كما لبلكبرافةىو متغَت عشوائي تابع  Rtالعائد  ARCH مبوذجحسب 

 
 اغبالة الشكل التارل: ىذهيف  GARCH مبوذج يأخذ
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 يلي: كحالة خاصة كما  GARCH(1.1) النموذج أخديبكن 

 
 .متجانسةالسلسلة  من الواحد فإف أقلزائد بيتا  ألفاا كاف إذ قيمة التباين يف اؼبدى الطويل، و ألفاحيث 

 المغربللبيانات الشهرية لمحافظ قطاعات بورصة GARCH CAPM (1.1)لنموذجتقدير نتائج  -2
 لقطاعات بورصة المغرب CAPM GARC(1.1) (: تقدير نموذج05-04جدول رقم)

Garch+ARCH GARCH(1) ARCH(1) معامل بيتا  الثابثGarch محفظة القطاع 
 البنك *1.110935 0.001032 *1.132515 0.029395 1,16191
 التأمينات *0.642583 0.002153 *1.015398 0.053444 1,068842
 الفبلحة *0.833646 0.001547 *1.753806 0.011680 1,765486
 اؼبشروبات *0.352509 0.003.12 *0.062348 0.909737 0,972085
 الكيمياء *0.721142 0.004077 *0.342505 0.309022 0,651527
 ذبهيزات ىندسية *1.608765 0.068644 *1.461661 0.000857 1,462518
 مواد للكراء *0.801862 0.002892 *0.914946 0.109514 1,02446
 اؼبناجم *1.302051 0.007955 *1.033137 0.045689 1,078826
 مواد بناء *0.952078 0.008535 *1.965548 0.026457 1,992005
 النفط والغاز *0.513527 0.003644 1.230468 0.076513 1,306981
 خدمات مستهلكُت *1.121105 0.020443 0.895657 0.014805 0,910462
 شركات اؼبسانبة *0.927682 0.012336 0.830402 0.101782 0,932184
 النقل *1.183109 0.003021 0.993524 0.129016 1,12254

 %5.            *اؼبعنوية عند Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن  :المصدر 
 عندؽبا معنوية  GARCH(1.1) مبوذججل معامبلت تقدير  أف (05-04) يبلحظ من اعبدوؿ رقم

ومعامل  باستثناء معامل الثابت  ARCHالقطاعات بورصة اؼبغرب اليت فيها أثر  ةأغلبييف  ذلكو  5%
GARCHأما عند مقارنة اؼبعاملُت  كاف غَت معنوي.  دفقARCH وGARCH  فنبلحظ كرب قيمةARCH 

يف كل القطاعات ماعدا قطاعي اؼبشروبات و الكيمياء مقارنة بالقطاعات  GARCHوصغر قيمة معامل التقلب 
اؼباضية على  األخبارمؤشرا عن مدى تأثَت  األحيافمعامل التقلب الشرطي يعرب يف كثَت من  أفودبا  ،األخرى

فبا ىي عليو يف القطاعات اليت هبا معامل التقلب  أقلتقلبات  إذلتؤدي  1اتاإلخبار بأف التقلب فالبفاضو يفسر 
GARCH معامل   أكرب منARCH ،ؾبموع معامل  فودبا أARCH وGARCH هذا من الواحد فاكرب 

: اؼبشروبات، الكيمياء، خدمات  جل القطاعات ماعدا أربع قطاعاتدليل على استمرار الصدمات التدبدبات يف
 اؼبستهلكُت، شركات اؼبسانبة.
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سبيزت العبلقة بُت العائد واؼبخاطرة  كما GARCHخفض يف عوائد حسب معامل نب مذبذتبُت وجود ت
أكرب من  ARCHمعامل  أف، كما نبلحظ %5عند مستوى معنوية  ائيةإحصداللة  وذاتبالطردية وليست 

اؼبتعاملُت  أفاؼبعلومات اغبديثة أكرب تأثَتا من اؼبعلومات القديبة، فبا يعٍت  أفدليل على  ىذاو  GARCHمعامل 
 يف اغبسباف اؼبعلومات اعبديدة أكثر من اؼبعلومات القديبة أو التارىبية. يأخذوفيف السوؽ 

 لبيانات الشهرية لبورصة الكويت GARCH(1.1) نموذجتقدير نتائج  -3
 لبيانات الشهرية لبورصة الكويت GARCH(1.1) نموذج( نتائج تقدير 06-04جدول رقم )

ARCH(1)+GARCH GARCH(1) ARCH(1) محفظة القطاع معامل بيتا الثابت 
 العقار 0,981509 1,925255- 0,323561* 1,379743* 1,703304
 الصناعة 0,935554 0,000192 0,852655 0,063905 0,91656
 أساسيةمواد  0,978349 0,001846 1,048155* 0,050087* 1,098242
 النفط والغاز 0,987614 0,005899 0,642603 0,137753 0,780356
 خدمات مستهلكُت 1,187471 0,001002 1,036948* 0,039407* 1,076355
 خدمات مالية 1,067979 0,000203 1,634399 0,045363 1,679762
 اتصاالت 1,086522 0,00222 0,993034* 0,062442 1,055476

 %5* معنوية عند               Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن  المصدر:        

 ؽبا معنوية عالية GARCH(1.1) مبوذججل معامبلت تقدير  أف( 06-04يبلحظ من اعبدوؿ رقم)
باستثناء معامل الثابت فقد كاف  ARCHاليت فيها أثر  الكويتقطاعات بورصة  أغلبيةيف  ذلكباؼبائة و  5عند

 .GARCHمع معامل  غَت معنوي

وصغر قيمة معامل التقلب  ARCHفنبلحظ كرب قيمة  GARCHو ARCHأما عند مقارنة اؼبعاملُت 
GARCH  معامل التقلب الشرطي  أف، ودبا األخرىالقطاعات القطاعات ماعدا قطاع العقار مقارنة ب أغلبيةيف

اؼباضية  األخباراؼباضية على التقلب فالبفاضو يفسر باف  األخبارمؤشرا عن مدى تأثَت  األحيافيعترب يف كثَت من 
 ARCHمعامل   أكرب من GARCHفبا ىي عليو يف القطاعات اليت هبا معامل التقلب  أقلتقلبات  إذلتؤدي 

دليل على استمرار  هذاكرب من الواحد فأ GARCHو ARCHف ؾبموع معامل أ ، ودبارمثل قطاع العقا
 النفط والغاز.الصناعة و  :دبات يف كل القطاعات ماعدا قطاعيالصدمات التدب

كما سبيزت العبلقة بُت العائد واؼبخاطرة GARCH خفض يف عوائد حسب معاملنب مذبذتبُت وجود ت
أكرب من  ARCHمعامل  أف، كما نبلحظ %5عند مستوى معنوية  ئيةإحصاداللة  وذاتبالطردية وليست 

اؼبعلومات اغبديثة أكرب تأثَتا من اؼبعلومات  أفدليل على  ىذاو  ماعدا يف قطاع العقار، GARCHمعامل 
 يف اغبسباف اؼبعلومات اعبديدة أكثر من اؼبعلومات القديبة أو يأخذوفاؼبتعاملُت يف السوؽ  أفالقديبة، فبا يعٍت 

 التارىبية.
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 خالل فترة الدراسة لبورصتي المغرب APTتسعير بالمراجحةالمبحث الثاني: تقدير معلمات نموذج 
 والكويت

على مستوى كل القطاعات  APTتسعَت باؼبراجحة  مبوذجاؼببحث الوقوؼ على  ىذاسيتم من خبلؿ 
ؿ االختبار على اؼبستوى االقتصادي والقدرة التفسَتية من خبل ومن حيث معنوية معاؼب والكويتلبورصيت اؼبغرب 

، حيث سنقـو بتقدير معلمات مبوذج التسعَت باؼبراجحة باستخداـ طريقة اؼبربعات الصغرى العادية واإلحصائي
OLS وذلك على مستوى القطاعات اؼبختلفة لبورصيت اؼبغرب والكويت قيد الدراسة باستخداـ البيانات ،

 فسَتية للنموذج واؼبعنوية الكلية ؼبعلمات خبلؿ الفًتة.الشهرية، مع الوقوؼ على القدرة الت
 
 المغرب والكويت ببورصتيتسعير بالمراجحة ألصول ال: تقدير معلمات نموذج األولالمطلب 

، يبثل اؼبتغَت التابع عائد ؿبفظة القطاع كدالة تابعة للمتغَتات اإلقتصادية وفائض العائد حملفظة السوؽ
يف الثابت ومعامبلت اؼبتغَتات اؼبستقلة وىي معامل بيتا والذي يشَت إذل ـباطر النظامية معلمات النموذج اؼبتمثلة 

اؼبفهـو الواسع ومعامل سعر الصرؼ، والذي يفًتض ب عرض النقود ، معاملومعامل التضخم، معامل سعر الفائدة
 .أف ىبتلف معنوًي عن الصفر، أما الثابت فيفًتض أف ال تكوف معنوية إحصائية

 تسعير بالمراجحة لبورصة المغربال نموذجتقدير معالم  : األول الفرع

ؿبفظة  كباوؿ ربت ىذا العنواف تقدير مبوذج التسعَت باؼبراجحة يف بورصة اؼبغرب على مستوى واحد
للقطاعات األساسية اؼبتمثلة يف قطاع البنك، الفبلحة، التأمينات، اؼبشروبات، الكيمياء، التوزيع، التجهيزات 

الفندقة، مواد الكراء، مواد البناء، النفط والغاز،  ونية، العقار، الصناعة الصيدالنية، التجهيزات اؽبندسية،اإللكًت 
خدمات اؼبستهلكُت، شركات اؼبسانبة، شركة التمويل، اغبراجة والورؽ، االتصاالت، النقل، ونعرض اعبدوؿ التارل 

 الذي يربز معلمات اؼبقدرة للنموذج.
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 ( نتائج تقدير معالم نموذج تسعير بالمراجحة لبورصة المغرب07-04جدول رقم )
 C Index mazi In If M2 Ex Adj R F sig akaike القطاع

 3.532596 0.000000 45.84330 0.791679 *22.39386 5.245798- 0.189417 *7.645498 *0.930005 0.385768 الفالحة

 2.838159 0.000000  0.883098  *10.59630- *8.760689- 0.063873 *0.667748- *0.898235 0.176786 التأمينات

 1.490492 0.000000 81.58485 0.872273  *5.919681- *19.34111 0.004814- *1.056090 *1.137426 *0.279313 البنوك

 5.114280 0.000000 497.9151 0.976804 *31.40980- *46.00407- 0.151129 *5.813388 *0.854023 *1.063780 المشروبات

 4.075257 0.000017 20.77576 0.626296 10.31470 17.13573 0.102273- 1.114584- *0.814817 0.112649- الكيمياء

 2.241610 0.000000 247.2578 0.954274 *15.56506 *6.040036 *0.060189 1.145649 *1.137685 0.163043 التوزيع

 5.593454 0.000133 6.185278 0.305281 *52.99318 *50.77046 0.042016 *5.383045- *0.845492 *1.236459- تجهيزات الكترونية

 3.168193 0.000000 46.84574 0.795301 17.15177 *41.03301 0.014587- 1.698659- *0.738825 *0.632638- العقار

 3.469868 0.000000 51.61747 0.810950 *5.328161- *19.55700- 0.119708 4.699958 *0.983515 *0.432794 صناعة صيدالنية

 6.336108 0.000880 4.919856 0.249357 42.18044 53.52427 0.020351- 1.779570- *1.163671 1.054636- تجهيزات ىندسية

 5.380163 0.000000 20.90456 0.627814 *34.80648- *33.15414- 0.275069- 5.107623- *1.634612 0.700805 الفندقة

 3.817584 0.000000 40.28657 0.769020 6.145124 11.17696 *0.143054- 4.934798- *1.011263 0.253681- مواد الكراء

 3.745086 0.000000 65.71361 0.845779 12.36479 5.000352- 0.228330 5.643696 *1.252289 0.176478 المناجم

 3.807524 0.000000 51.29628 0.809973 *21.48549 27.01469 0.132399- *12.57052- *1.125560 *0.549410- مواد البناء

 3.813586 0.000000 30.75763 0.716057 *10.18658 16.31014 0.118206- 6.503735- *0.871397 0.454299- النفط والغاز

 3.560171 0.000000 70.45885 0.854785 *14.84372 18.43095- *0.095824 *2.818711 *1.191329 0.350456 خدمات مستهلكين

 3.238627 0.000000 95.35240 0.854785 *6.055022- *0.734759- 0.106333- *6.300753- *1.181292 *0.400296- شركات المساىمة

 4.000391 0.000000 14.53452 0.888839 *24.42559- *9.213149- 0.081911- *4.317584- *0.675344 0.163263 شركات التمويل

 297848.4 0.000000 14.59171 0.53423 37.68830- 32.25264 0.098175- 13.69211- *1.003337 0.432176- الحراجة والورق

 2.681447 0.000000 82.51841 0.873551 *6.339271 4.827829- 0.020649 *5.426724 *0.829138 0.058005 االتصاالت

 4.442582 0.000000 24.77565 0.668312 *11.92750 32.32535- *0.042579- 4.625816 *1.107933 0.292300 النقل

% 5معنوية عند *                                                                              .     Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن المصدر:              
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ف معامبلت االكبدار للمتغَتات اؼبستقلة غَت أب (07-04ا اعبدوؿ رقم )تائج اليت يعرضهيتضح من الن
معدومة وبالتارل نظريا يفسر كل من مؤشر البورصة، معدؿ سعر الفائدة، معدؿ التضخم، معدؿ عرض النقود 

يث عات بورصة اؼبغرب خبلؿ فًتة الدراسة، حادبعناه الواسع و معدؿ سعر الصرؼ التغَتات اغباصلة يف عوائد قط
معدؿ سعر الفائدة بالنسبة  كذلكطرديا على عوائد كل  قطاعات بورصة اؼبغرب،   تأثَتمؤشر بورصة اؼبغرب لو  أف

لتسع قطاعات وىم: البنك، الفبلحة، اؼبشروبات، التوزيع، الصناعة الصيدالنية، اؼبناجم، خدمات استهبلكية، 
بالنسبة ؼبعدؿ التضخم فكانت عبلقة طردية مع تسعة عات. أما ااالتصاؿ والتوزيع، وعبلقة عكسية مع باقي القط

، الصناعة الصيدالنية، مناجم، االلكًتونيةقطاعات وىم: الفبلحة، التأمُت، اؼبشروبات، التوزيع، التجهيزات 
بالنسبة ؼبعدؿ عرض النقود دبعناه الواسع  أماخدمات االستهبلؾ واالتصاؿ، وعبلقة عكسية مع باقي القطاعات، 

قة طردية على مستوى تسعة قطاعات وىم : الكيمياء، التوزيع، ذبهيزات الكًتونية، العقار، اؽبندسة ت عبلنفكا
بالنسبة ؼبعدؿ سعر  أماوعبلقة عكسية مع باقي القطاعات،  ،اغبراجة والورؽية، مواد الكراء، مواد البناء و االلكًتون

الصناعة الصيدالنية، الفندقة،  بنك، اؼبشروبات،عدا: التأمُت، الالصرؼ فكانت عبلقة طردية مع كل القطاعات ما
 .مواد البناء، شركة اؼبسانبة، شركة التمويل، اغبراجة والورؽ، فكانت عبلقة عكسية

كلية زبتلف عن الصفر على مستوى كل   إحصائيةتسعَت باؼبراجحة لو معنوية  مبوذجف أج التقدير ئتشَت نتا
فيشر،  كما تبُت من خبلؿ نفس اعبدوؿ باف معلمتا كل من  إحصائيةحسب  %5القطاعات عند نسبة معنوية 

 %5من مستوى اؼبعنوية  أقلاػباصة هبما   tلكوف قيمة االحتماؿ الختبار  إحصائيةمعنوية   لو شر البورصةؤ م
اػباصة بو أقل من  tفكانت  قيمة االحتماؿ الختبار   بالنسبة  ؼبعدؿ الفائدة أمابالنسبة  لكل القطاعات،  ىذاو 

بالنسبة لكل من القطاعات التالية: الفبلحة، التأمينات، البنوؾ ، اؼبشروبات، ذبهيزات  ىذاو  5مستوى اؼبعنوية 
الكًتونية، مواد بناء، خدمات مستهلكُت، شركات التمويل، االتصاالت، اما باقي القطاعات فلم تكن دات 

الف قيمة االحتماؿ  إحصائيةمتهما  معنوية ليس ؼبعل بأنومعدؿ التضخم  اتضحا   يف اؼبائة.أما5معنوية عند 
عند كل القطاعات ماعدا قطاع اؼبشروبات،قطاع  %5كرب  من مستوى اؼبعنوية أاػباصة هبما كانت   tالختبار  

فكانت قيمة االحتماؿ اما معدؿ النقود دبعناه الواسع .مواد الكراء، قطاع خدمات اؼبستهلكُت و قطاع النقل 
اؼبائة على مستوى طبسة قطاعات وىم: قطاع البنوؾ، اؼبشروبات،  5ا معنوية عند مستوى اػباصة هب tالختبار 

قطاع التوزيع، قطاع التجهيزات الكًتونية، قطاع العقار، قطاع الصناة الصيدالنية، قطاع الفندقة، قطاع شركات 
اػباصة بو معنوية tبار اؼبسانبة وقطاع شركة التمويل.وأخَت معدؿ سعر الصرؼ فقد كانت قيمة الحتماؿ الخت
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، قطاع ىندسيةعند كل القطاعات ماعدا ستة قطاعات وىم: قطاع الكيمياء، قطاع العقار، قطاع التجهيزات 
 .%5كرب من أفكانت قية االحتماؿ  مواد الكراء، قطاع اؼبناجم وقطاع اغبراجة والورؽ

 .%5عند مستوى معنوية  إحصائيامعنوية  يتميز بكوف صبيع معاؼبو مبوذجيوجد  سبق نستنتج انو ال من خبلؿ ما
 %24يف قطاع اؼبشروبات  %97اؼبصحح مابُت  دالتحديواؼبعربة عنها دبعامل  للنموذجتراوحت القدرة التفسَتية 

 %50قدرة تفسَتية عالية فاقت  ذاتوبصفة عامة يوجد تسعة قطاعات أدىن، كحد   ةااللكًتونييف قطاع اؽبندسة 
 .ةااللكًتونيقطاع اؽبندسة  الكًتونيةقطاعات: اؼبشروبات، ذبهيزات  ثبلثدا يف كل من القطاعات ماع

 بورصة المغرب في APTتسعير بالمراجحة ال نموذجنتائج ل اإلقتصادي تحليلال: الفرع الثاني

تسعَت باؼبراجحة على مستوى كل قطاعات بورصة ال مبوذج أف، يبكن القوؿ اإلحصائي على ضوء االختبار
بقدرة عالية على تفسَت عوائد أسهم قطاعات لبورصة  يتمتععتماد على اؼبتغَتات االقتصادية اؼبستقلة  اؼبغرب باال

 اؼبغرب.

على  إحصائيةداللة  ذوتأثَت طرديا  لو تسعَت باؼبراجحة اتضح بأف مؤشر البورصةال مبوذجانطبلقا من و  
متغَتات معدؿ سعر  أما، tو اختبار نبي ماحسب  القطاعات يف بورصة اؼبغرب خبلؿ فًتة الدراسة، أسهمعوائد 

فقد اقتصرت اؼبعنوية على  الفائدة، معدؿ التضخم، معدؿ عرض النقود دبفهومو الواسع، ومعدؿ سعر الصرؼ
عند tكانت يف صبيع اؼبتغَتات اؼبستقلة دات معنوية الحتماؿ اختبار   مبوذجقطاع دوف االخر، أي انو اليوجد 

 .%5مستوى معنوية 

على عوائد قطاعات يف بورصة اؼبغرب  إحصائيةطردي دا داللة  تأثَت بأف مؤشر بورصة اؼبغرب لو تبُت كما
واف قراراهتم مرتبطة بتغَتات ؿبفظة السوؽ تؤثر يف قرارات اؼبتعاملُت  أسعار أفخبلؿ فًتة الدراسة فبا يدؿ على 

دراسة فرج، و  HANSSON and HORDAHL1998النتيجة توصل اليها كل من  ىذهمؤشر السوؽ  و 
2011 Zainul Kisman .Shintablle Restiyanita 2015. 

تبُت أنو وبرغم عدـ معنوية متغَتات اؼبستقلة معدؿ سعر الفائدة، معدؿ التضخم، معدؿ عرض النقود 
قطاعات البورصة ولكن طبيعية  عوائدعلى  تأثَتدبفهومو الواسع ومعدؿ سعر الصرؼ يف بورصة اؼبغرب من ناحية 

معدؿ عرض النقود كاف لو  أف إالأخرى،  أحياناواهبابية  أحيانابلقة بينها وبُت عوائد القطاعات كانت سلبية الع
النتيجة تتماشى مع النظرية االقتصادية،  ىذه أفيف بعض القطاعات ، حيث  إحصائيةتأثَت طردي ودو داللة 

زيادة  إذلرة بطرؽ ـبتلفة فمنهم من يلجأ حبجم السيولة اؼبتوف تأثرىمنتيجة  األفراد سلوؾحيث انو تتغَت 
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تتجو سعر  أينالسياسة النقدية التوسعية  إذلراجع  ىذااؼبارل،  لبلستثماراالستهبلؾ السلعي ومنهم من يتوجو 
دراسة حامت أضبد عديلة  عالدراسة م ىذه، تتفق باإلهباب األسواؽ أسعارااللبفاض وينعكس على  إذلالفائدة 
2013 ،SIMON KAMAU Gatuhi 2012  غالية مليك 2016دراسة  براؽ ؿبمد وعبد اغبميد حفيظ ،
2017. 

عبلقة أغلبها  لبعض القطاعات، حيث كانت  إحصائيةا داللة ذبالنسبة ؼبعدؿ سعر الصرؼ فكاف  أما
 بعض أسعاراهبايب خبلؿ فًتة الدراسة على  تأثَتسعر الصرؼ الدرىم اؼبغريب كاف لو  أفطردية، وىي تفسر على 

أما  معدؿ سعر الفائدة  .2016يتفق مع دراسة براؽ ؿبمد وعبد اغبميد حفيظ  ىذاالقطاعات لبورصة اؼبغرب و 
، ولو تأثَت عكسي، وىذا يتماشى مع سياسة البنك يف لبعض القطاعات tكاف ودو داللة إحصائية االختبار 

ىم يف تشجيع االدخار لتؤدي يف نفس التأثَت على سعر  الفائدة، إذ يؤدي ارتفاع سعر الفائدة  من شأنو يسا
بسبب  الوقت إذل زيادة تكلفة التمويل، الشيء الذي ينعكس سلبا على مردودية الشركات وعلى أسعار أسهمهم

، ودراسة مصطفى 2004الدراسة مع دراسة ؿبمد ديل عبلـ و غازي صبلح  ىذه، تتفق ارتفاع تكلفة التمويل
. بالنسبة ؼبعدؿ التضخم فكاف ذا داللة إحصائية لبعض 2016د حفيظ ، ودراسة  براؽ ؿبمد وعبد اغبمي2007

إف العوائد االظبية تزداد   1930القطاعات، حيث كانت العبلقة طردية ، وىي تفسر ما جاء يف كتاب فيشر 
ليت نسبة إذل زيادة معدؿ التضخم، اد انو كلما زاد معدؿ التضخم فاف أسعار األسهم تزيد بنسبة اكرب من النسبة ا

، ودراسة مصطفى 2016زاد هبا التضخم وىذا ما أوضحتو النتائج  دراسة براؽ ؿبمد وعبد اغبميد حفيظ 
2007. SIMON KAMAU Gatuhi 2012 

لقطاعات بورصة اؼبغرب، باف عوائد القطاعات ال  APTتسعَت باؼبراجحة   مبوذجيتبُت من خبلؿ نتائج 
كما انو يوجد بعض القطاعات تثاتر فقط دبؤشر   إحصائيةداللة  ذات بنفس اؼبتغَتات اؼبستقلة وليست كلها تتأثر

 . السوؽ فقط وىم: قطاع الكيمياء، قطاع ذبهيزات ىندسية، قطاع اؼبناجم، قطاع اغبراجة والورؽ

 لبورصة الكويت APT: تقدير معالم نموذج التسعير بالمراجحة الفرع الثالث
عَت باؼبراجحػػػػػػػػػػػػة حملػػػػػػػػػػػػافظ قطاعػػػػػػػػػػػػات بورصػػػػػػػػػػػػة مبػػػػػػػػػػػػوذج التسػػػػػػػػػػػػتقػػػػػػػػػػػػدير معلمػػػػػػػػػػػػات  يػػػػػػػػػػػػتم يف ىػػػػػػػػػػػػذا الفػػػػػػػػػػػػرع

الكويػػػػػػػػػػػػػػت واؼبتمثػػػػػػػػػػػػػػل يف قطػػػػػػػػػػػػػػاع التأمينػػػػػػػػػػػػػػات، البنػػػػػػػػػػػػػػوؾ، العقػػػػػػػػػػػػػػار، الصػػػػػػػػػػػػػػناعة، اؼبػػػػػػػػػػػػػػواد األساسػػػػػػػػػػػػػػية، الػػػػػػػػػػػػػػنفط 
 والغاز، الرعاية الصحية، خدمات اؼبستهلكُت، خدمات مالية واالتصاالت.
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 ويتلبورصة الكAPT( نتائج تقدير معالم نموذج التسعير بالمراجحة 08-04جدول رقم )
 C Indxoazn In If M2 Ex Adj R F sig Akkaik القطاع

 4.411780 0.000000 16.71293 0.571111 *0.427401 0.060585- 0.032621 *16.83542- *0.791403 0.040909 التأمينات

 2.053587 0.000000 248.2272 0.954445 0.068084 *0.05458- 0.003921 *2.517293- *0.980653 0.003558- البنوك

 1.755237 0.000000 346.9639 0.967017 0.158568- 0.025550 0.000322- *5.103320- *0.989377 0.110830 العقار

 0.715196 0.000000 908.9035 0.987170 0.027505- 0.004904 *0.00785- *2.796481 *0.956418 0.014867 الصناعة

 2.767550 0.000000 156.1785 0.929332 *0.153573 0.110159- 0.004939 *9.859278- *1.096247 0.019841 أساسيةمواد 

 2.892208 0.000000 155.3103 0.928963 0.044579- 0.019821- 0.015558- 0.998822- *1.162359 0.170905 والغاز النفط

 6.579835 0.003808 3.980183 0.201634 *0.354168 *0.936266 *0.00242- 39.45235 *1.072845 0.860446- الرعاية الصحية

 2.720670 0.000000 133.1550 0.918030 0.174450 0.006160 *0.018421 1.853644 *1.020138 0.057370- خدمات للمستهلكين

 0.109532 0.000000 1975.682 0.994060 0.007617 0.011280 0.000977- *2.190636 *1.049144 0.022194- خدمات مالية

 2.200242 0.000000 283.3733 0.959888 0.039322 0.018739 0.004416- *4.752384 *1.129064 0.156175- االتصاالت

 
 % 5معنوية عند *                                  Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن المصدر: 
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معامبلت االكبدار للمتغَتات اؼبستقلة غَت  بأف (08-04يتضح من النتائج اليت يعرضها اعبدوؿ رقم )
معدؿ عرض ، معدؿ سعر الفائدة، معدؿ التضخم، الكويتمعدومة وبالتارل نظريا يفسر كل من مؤشر البورصة 

معدؿ سعر الصرؼ التغَتات اغباصلة يف عوائد عشر قطاعات بورصة الكويت خبلؿ فًتة النقود دبعناه الواسع و 
معدؿ  كذلك،  الكويتطردي على عوائد كل  قطاعات بورصة  تأثَتلو  الكويتصة مؤشر بور  أفالدراسة، حيث 

، خدمات التمويل، مستهلكُت مس قطاعات وىم: الصناعية، الرعاية الصحية،خدمات ػبسعر الفائدة بالنسبة 
ى أما عن معدؿ التضخم  فكانت عبلقة طردية على مستو  باقي القطاعات فكانت عبلقة سلبية، أمااالتصاالت 

وعبلقة عكسية مع باقي القطاعات،  ستهلكُتاؼب، خدمات األساسيةؾ، اؼبواد و : التأمُت، البن يقطاعات وى أربع
 ، الصناعية،العقارقطاعات:  ثبلثبالنسبة ؼبعدؿ سعر الصرؼ فكانت عبلقة طردية مع كل القطاعات ماعدا  أما

نقود دبفهومو الواسع، فكانت العبلقة طردية النفط والغاز، فكانت عبلقة عكسية.أما فيما ىبص معدؿ عرض ال
 النفط والغاز، فكانت عكسية. البنوؾ، مواد اساسية، ،التأميناتقطاعات:  ثبلثمع جل القطاعات ماعدا 

كلية زبتلف   إحصائيةتسعَت باؼبراجحة لو معنوية  مبوذجأف  (08-04ج التقدير يف اعبدوؿ رقم )ئتشَت نتا
فيشر،  كما تبُت من خبلؿ نفس  إحصائيةحسب  %5عات عند نسبة معنوية عن الصفر على مستوى كل القطا

  tلكوف قيمة االحتماؿ الختبار  إحصائيةمعنوية الكويت كانت  شر البورصةؤ اعبدوؿ باف معلمتا كل من م
ف أبالنسبة  ؼبعدؿ الفائدة اتضح  ب أمابالنسبة  لكل القطاعات،  ىذاو  %5من مستوى اؼبعنوية  أقل ماهباػباصة 

خدمات مالية، ، أساسيةمواد  الصناعية قطاعات وىم: التأمُت، البنك، العقار، لسبع إحصائيةلو  معنوية 
بالنسبة  أمايف اؼبائة، 5من مستوى اؼبعنوية   أقلاػباصة هبما كانت   tالف قيمة االحتماؿ الختبار   االتصاالت،

وىم: الصناعية، الرعاية الصحية، خدمات قطاعات  إحصائية عند ثبلثؼبعدؿ التضخم فكانت لو معنوية 
اػباصة هبا أقل من مستوى  t،فكاف قيمة االحتماؿ الختبار معدؿ عرض النقود دبفهومو الواسع أمااؼبستهلكُت، 

 إحصائيةداللة  لو معدؿ سعر الصرؼ  ، كما كافيف اؼبائة عند قطاعُت ونبا: البنوؾ والرعاية الصحية 5معنوية 
 .يف ثبلت قطاعات وىم: التأمينات، ومواد أساسية والرعاية الصحية  %5ة عند مستوى معنوي tؿ

عند مستوى معنوية  إحصائيايتميز بكوف صبيع معاؼبو معنوية  مبوذجيوجد  سبق نستنتج انو ال من خبلؿ ما
5%. 

مات يف قطاع اػبد %99يد اؼبصحح مابُت دواؼبعربة عنها دبعامل التح للنموذجتراوحت القدرة التفسَتية 
قدرة تفسَتية عالية فاقت  ذاتشباف قطاعات  وبصفة عامة يوجد يف قطاع التأمُت كحد أذىن. %58و اؼبالية
 :التأمُت والرعاية الصحية. قطاعييف كل من القطاعات ماعدا   90%
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 تيبورصة الكو  في  APT تسعير بالمراجحة نموذجنتائج اإلقتصادي لتحليل ال -
تسعَت باؼبراجحة على مستوى كل قطاعات بورصة  مبوذج أفيبكن القوؿ  ،اإلحصائي على ضوء االختبار

ع بقدرة عالية على تفسَت عوائد أسهم قطاعات تالكويت باالعتماد على اؼبتغَتات االقتصادية اؼبستقلة  يتم
 لقدرة التفسَتية %90من قطاعات فاقت  %80لبورصة الكويت اليت كانت نسبة 

على عوائد  إحصائيةداللة  وذتأثَت طردي لو  راجحة اتضح بأف مؤشر البورصة تسعَت باؼب مبوذجانطبلقا من 
متغَتات معدؿ عرض  اما، tبينو اختبار  حسب ما القطاعات يف بورصة الكويت خبلؿ فًتة الدراسة، أسهم

لتابع يفسراف اؼبتغَت ا ال فهم، ومعدؿ سعر الفائدة ومعدؿ التضخم النقود دبفهومو الواسع، معدؿ سعر الصرؼ 
ؾبتمعة لتفسَت عوائد قطاعات بورصة  إحصائيامعاؼبهما  معنويةلعدـ  ذلكو  بشكل ؾبتمع  يف بورصة الكويت

  .الكويت
قطاعات يف بورصة العلى عوائد  إحصائيةطردي دا داللة  تأثَتتبُت بأف مؤشر بورصة الكويت لو  كما

، واف قراراهتم مرتبطة ؽ تؤثر يف قرارات اؼبتعاملُتؿبفظة السو  أسعار أفخبلؿ فًتة الدراسة فبا يدؿ على  الكويت
 HANSSON and HORDAHL1998النتيجة توصل إليها كل من   ىذهو  بتغَتات مؤشر السوؽ

 .Zainul Kisman .Shintablle Restiyanita 2015. 2011.دراسة فرج و
 تأثَتبورصة الكويت من ناحية  يف لبعض اؼبتغَتات اؼبستقلة  تبُت أنو وبرغم عدـ معنوية متغَتات اؼبستقلة 

 أحياناهبابية إو  أحياناقطاعات البورصة ولكن طبيعية العبلقة بينها وبُت عوائد القطاعات كانت سلبية  عوائدعلى 
، tاالختبار  إحصائيةو داللة ذمعدؿ سعر الفائدة و  من قطاعات بورصة الكويت كاف %70نسبة  أف إالأخرى، 

يؤدي ارتفاع سعر الفائدة  من  إذ ،على سعر  الفائدةالتأثَت ى مع سياسة البنك يف يتماش ىذاولو تأثَت عكسي، و 
ينعكس سلبا على  الذي الشيءزيادة تكلفة التمويل،  إذلشأنو يساىم يف تشجيع االدخار لتؤدي يف نفس الوقت 

، 2004صبلح  مع دراسة ؿبمد ديل عبلـ و غازي الدراسة ىذه، تتفق أسهمهم أسعارمردودية الشركات وعلى 
 .2016، ودراسة  براؽ ؿبمد وعبد اغبميد حفيظ 2007ودراسة مصطفى 

لبعض القطاعات، حيث كانت العبلقة طردية ، وىي  إحصائيةا داللة ذبالنسبة ؼبعدؿ التضخم فكاف  
زاد  زيادة معدؿ التضخم، اد انو كلما إذل العوائد االظبية تزداد  نسبة إف 1930تفسر  ما جاء يف كتاب فيشر 

أوضحتو النتائج   ما ىذاتزيد بنسبة اكرب من النسبة اليت زاد هبا التضخم و  األسهممعدؿ التضخم فاف أسعار 
 SIMON KAMAU Gatuhi .2007، ودراسة مصطفى 2016دراسة براؽ ؿبمد وعبد اغبميد حفيظ 

قطاعُت ونبا: البنوؾ والرعاية  على tفقد اقتصرت معنوية اختبار  أما بالنسبة لعرض النقود دبفهومو الواسع، 2012
لو على ثبلت قطاعات وىم: التأمينات، مواد اساسية،  tالصحية، وبقي معدؿ سعر الصرؼ ليكوف اختبار 

 الرعاية الصحية.
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لقطاعات بورصة الكويت، باف عوائد القطاعات ال  APTتسعَت باؼبراجحة   مبوذجيتبُت من خبلؿ نتائج 
 . إحصائيةداللة  ذاتة وليست كلها بنفس اؼبتغَتات اؼبستقل تتأثر

 المغرب والكويت لبورصتيAPT-GARCH  الشرطي بالمراحجة تقدير معلمات نموذج تسعيرالمطلب الثاني: 
 تسعير بالمراحجة ببورصتي المغرب والكويتال نموذجفي بواقي ARCHاختبار وجود أثر  -1

 بالنسبة لبورصة المغربأوال: 
 في بورصة المغربAPT نموذجلبواقي  ARCHوجود أثر  نتائج اختبار (09-04جدول رقم )

Proba, ObsR-squared Proba, F-statistic محفظة القطاع 
 الفبلحة 81.72194 0.0000 34.75726 0.0000
 اؼبشروبات 12.83147 0.0007 10.84120 0.0010
 الكيمياء 24.01167 0.0000 17.48746 0.0000
 مواد للكراء 9.272191 0.0035 8.254733 0.0041
 اؼبناجم 9.771682 0.0028 8.634338 0.0033
 النفط والغاز 16.75741 0.0001 13.40458 0.0003
 اؼبسانبةشركة  1.402697 0.003 1.417043 12120

 النقل 4.417627 0.0400 4.243732 0.0394
 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن  المصدر:                  

بالنسبة  لعشر قطاعات يف بورصة اؼبغرب  ARCHأثر  يوجدأنو   (09-04رقم ) يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ
 .فيشر إحصائيةأشارت لو  حسب ما ىذاو 

 بالنسبة للكويت:ثانيا:
 في بورصة الكويت APT نموذجلبواقي  ARCHنتائج اختبار وجود أثر  (10-04)جدول رقم 

Proba, ObsR-squared Proba, F-statistic محفظة القطاع 
 الصناعة 19.62606 0.0000 15.11154 0.0001
 النفط والغاز 15.88906 0.0005 12.86139 0.0003
 اتصاالت 107.2057 0.0000 38.51959 0.0000

 .Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن  المصدر:                
 إحصائيةبينتو  ا ماذقطاعات وى ثبلثعلى مستوى  ARCHيوجد أثر ؿ  أنو (10-04يتبُت من اعبدوؿ رقم )

 .فيشر
 والكويتفي بورصتي المغرب  APT GARCH (1.1) نموذجنتائج تقدير -2

المغربللبيانات الشهرية لمحافظ قطاعات بورصة GARCH APT لنموذجتقدير النتائج  أوال: 



 APTوCAPM اقتراح نموذج لقياس العائد والمخاطرة في بورصتي المغرب والكويت في ظل نموذج:                                                                  رابعفصل الال
 

183 

 

 لبورصة المغرب GARCH(1.1) APTتقدير لنموذج نتائج   (11-04)جدول رقم

 INDEX القطاعات

MAZI 
IN IF M2 EX C ARCH(1) GARCH(1) ARCH+GARCH 

 1,545328 0,059712 1,485616* 0,001347 0,327015 0,710959- 0,010186- 1,010949 0,813494 الفالحة

 9,93E-07 *2,373076 0,012164 2,38524 0,0313 0,164818- 0,00166 0,015061 *0,143562 المشروبات

 0,807314 0,122593 0,684721 0,004618 1,775437- 0,370277 0,001101 0,14119- *0,609190 الكيمياء

 1,104815 0,115212 0,989603 0,001752 0,235108- 1,277302 0,001656- 0,703507- *0,812938 مواد للكراء

 2,200011 0,001024 2,198987 0,002914 *2,107203 1,348808 0,00259- 0,606525- *0,849785 المناجم

 1,258644 0,082935 1,175709 0,003516 0,091539 0,027542- 0,011016 0,730491- 0,489701 النفط والغاز

 0,920513 0,080502 0,840011* 0,012713 2,304848 0,656287 0,040331 0,540873- 0,929416 شركات المساىمة

 1,384813 0,104405* 1,280408* 0,001673 0,579798 1,340828 0,009767- 0,599316- 1,169186 النقل

.%5* عند نسبة معنوية                                      .Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن  المصدر:                                       



 

 APTوCAPM اقتراح نموذج لقياس العائد والمخاطرة في بورصتي المغرب والكويت في ظل نموذج:  رابعالفصل ال
 

188 

 

ؽبا معنوية عالية  GARCH(1.1) مبوذجمعامبلت تقدير  بعض أف (11-04يبلحظ من اعبدوؿ رقم)
باستثناء معامل الثابت  ARCHالقطاعات بورصة اؼبغرب اليت فيها أثر  بعضيف  ذلكباؼبائة و  5 عند مستوى

 .األخرىوباقي اؼبعامبلت  فقد كاف غَت معنوي
امل التقلب وصغر قيمة مع ARCHفنبلحظ كرب قيمة  GARCHو ARCHأما عند مقارنة اؼبعاملُت 

GARCH  مؤشرا عن مدى تأثَت  األحيافمعامل التقلب الشرطي يعرب يف كثَت من  أفيف كل القطاعات  ودبا
فبا ىي عليو يف  أقلتقلبات  إذلاؼباضية تؤدي  األخبارف أاؼباضية على التقلب فالبفاضو يفسر ب األخبار

و ARCHف ؾبموع معامل أ ، ودباARCHمعامل   أكرب من GARCHالقطاعات اليت هبا معامل التقلب 
GARCH  اكرب من الواحد يف أغلب قطاعات اليت هبا أثرARCH دليل على استمرار الصدمات  هذاف

 التدبدبات يف أغلب القطاعات ماعدا  قطاعاي: الكيمياء، شركات اؼبسانبة.
ائد سبيزت العبلقة بُت الع كما GARCHخفض يف عوائد حسب معامل نحيث تبُت وجود تدبدب م

 ARCHمعامل  أف، كما نبلحظ %5عند مستوى معنوية  إحصائيةداللة  وذاتواؼبخاطرة بالطردية وليست 
 أفاؼبعلومات اغبديثة أكرب تأثَتا من اؼبعلومات القديبة، فبا يعٍت  أفدليل على  ىذاو  GARCHأكرب من معامل 

 ن اؼبعلومات القديبة أو التارىبية.يف اغبسباف اؼبعلومات اعبديدة أكثر م يأخذوفاؼبتعاملُت يف السوؽ 
 الكويتللبيانات الشهرية لمحافظ قطاعات بورصة  GARCH APTج ذ و متقدير لننتائج   ثانيا: 

 ببورصة الكويث GARCH APTج ذ و منتائج  تقدير لن (12-04جدول رقم )
 INDEXoazni IN IF M2 EX C ARCH(1) GARCH(1) ARCH+GARCH القطاع

 0,916003 0,045051 0,870952 0,000184 0,009161- 0,002687 *0,000467 0,071016- *0,935281 الصناعة

 0,840753 0,096871 0,743882 0,005332 0,042874 0,007793 0,001186- 0,04086- *0,968994 النفط والغاز

 1,329248 0,083483 1,245765 0,00051 0,003002 0,003968 0,000171- 0,321563- *1,083188 االتصاالت

 .Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  لطالبا إعدادمن  المصدر:

 

 عندؽبا معنوية  GARCH(1.1) مبوذجمعامبلت تقدير أف بعض  (12-04نبلحظ من اعبدوؿ رقم )
الثابت ومعمبلت األخرى باستثناء معامل  ARCHاليت فيها أثر  الكويتيف القطاعات بورصة  ذلكو  5%

 .فقد كاف غَت معنوي
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وصغر قيمة معامل  ARCHفنبلحظ كرب قيمة  GARCHو ARCHأما عند مقارنة اؼبعاملُت 
مؤشرا عن  األحيافمعامل التقلب الشرطي يعرب يف كثَت من  إفالقطاعات، ودبا  أغلبيةيف  GARCHالتقلب 

فبا ىي عليو  أقل تقلبات إذلاؼباضية تؤدي  األخباراؼباضية على التقلب فالبفاضو يفسر باف  األخبارمدى تأثَت 
 ARCHف ؾبموع معامل أ ، ودباARCHمعامل   أكرب من GARCHيف القطاعات اليت هبا معامل التقلب 

 االتصاالت، واستثناء دليل على استمرار الصدمات التدبدبات يف القطاع هذاكرب من الواحد فأ GARCHو
 النفط والغاز.الصناعة و  :قطاعي

سبيزت العبلقة بُت العائد  كما ،GARCHحسب معامل خفض يف عوائد نتبُت وجود تدبدب م
 ARCHمعامل  أفباؼبائة، كما نبلحظ 5عند مستوى معنوية  إحصائيةداللة  وذاتواؼبخاطرة بالطردية وليست 

اؼبعلومات اغبديثة  أفدليل على  ىذاو  ARCHقطاعات اليت هبا اثر ثبلث   يف   GARCHأكرب من معامل 
يف اغبسباف اؼبعلومات اعبديدة أكثر  يأخذوفاؼبتعاملُت يف السوؽ  أفالقديبة، فبا يعٍت  أكرب تأثَتا من اؼبعلومات

 .القطاعات ىذهيف  من اؼبعلومات القديبة أو التارىبية

 
 APT نموذجالمطلب الثالت:  االختبار القياسي للنمادج المقترحة لبورصتي المغرب والكويت ل

اؼبختارة ومدى دقتها لتأكد من كوف  النماذجأكد من صحة اؼبطلب باختبارات لت ىذاسنقـو من خبلؿ 
اف التغَتات اغباصلة على عوائد قطاعات البورصتُت اؼبدروستُت ناذبة عن التغَتات اغباصلة يف اؼبتغَتات اؼبستقلة 

 باختبارىا قياسيا كمايلي: ذلكوليس ناذبة عن اكبدار زائف، و  مبوذجاؼبكوف لكل 
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 التسعير بالمراجحة لبورصة المغرب نموذجالمقترحة ل النماذجختبار التشخيصية اال  :ولالفرع األ
 التسعير بالمراجحة لبورصة المغرب نموذجالمقترحة ل النماذجأوال: 

 ج التسعير بالمراجحةذ ج المقترحة لنمو ذ (: النما13-04جدول رقم )
 C index mazi   in If m2 Ex اسم القطاع

 20.08124     5.364875   0.929896 0.325299 الفالحة

 11.22173-     2.072585-   0.892796 0.119580 التأمينات

 5.858123- 19.34838-   1.102589   1.137331 0.280186 البنوك

 31.40980- 46.00407- 0.151129 5.813388   0.854023 1.063780 المشروبات

 14.63862 6.316393       1.138781 0.148878 التوزيع

 52.45590 50.83392   5.788886-   0.846318 1.244079- تجهيزات الكترونية

   38.43996       0.746665 0.572168- العقار

 7.843493- 18.21158-       0.985321 0.390685 صناعة صيدالنية

 30.60817- 34.37502-       1.629583 0.764799 الفندقة

     0.145609-     1.022043 0.163489- مواد الكراء

 20.38465-     8.853283-   1.143677 0.384204- مواد البناء

 12.48655         0.881137 0.331755- النفط والغاز

 15.19551   0.091515 1.101680   1.177178 0.252659 خدمات مستهلكين

 4.695294- 0.895374-   5.273657-   1.179202 0.381011- شركات مساىمة

 23.37817- 9.336874-   3.526394-   0.673734 0.178118 شركات التمويل

 4.773139         0.826329 0.009121 االتصاالت

 11.98564   0.058561-     1.083446 0.112951 النقل

 

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن  المصدر:                
ي اختَت ذج التسعَت باؼبراجحة والذ ج اؼبقًتحة لنمو ذ ي يوضح النماذ( وال13-04ن اعبدوؿ رقم)انطبلقا م

ال إساس اؼبتغَتات اؼبفسرة للعوائد قطاعات بورصة اؼبغرب واليت دل تكن ؾبتمعة يف تفسَت العائد لكل قطاع أعلى 
 يف قطاع اؼبشروبات فقط.
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 التسعير المراجحة نموذجبورصة المغرب لثانيا: االختبارات الشخصية للنمادج المقترحة ل
 اختبار استقرارية البواقي عند المستوى: -1

 APTج المقترحة ذ ( يوضح اختبار استقرارية البواقي عند المستوى للنما14-04جدول رقم )
 P ADF Statisti 1% 5% 10%درجة التأخير اسم القطاع

 3.172314- 3.487845- 4.121303-  9.794017- 1 الفالحة

 3.172314- 3.487845- 4.121304-  6.820661- 1 التأمينات

 3.172314- 3.487845- 4.121305-  7.385878- 1 البنوك

 3.172314- 3.487845- 4.121306-  6.737136- 1 المشروبات

 3.172314- 3.487845- 4.121307-  6.417703- 1 التوزيع

 3.172314- 3.487845- 4.121308-  3.979180- 1 تجهيزات الكترونية

 3.172314- 3.487845- 4.121309-  8.760890- 1 العقار

 3.172314- 3.487845- 4.121310-  6.093824- 1 صناعة صيدالنية

 3.172314- 3.487845- 4.121311-  4.166075- 1 الفندقة

 3.172314- 3.487845- 4.121312-  3.964402- 1 مواد الكراء

 3.172314- 3.487845- 4.121313-  4.350512- 1 مواد البناء

 3.172314- 3.487845- 4.121314-  7.884758- 1 النفط والغاز

 3.172314- 3.487845- 4.121315-  5.637304- 1 خدمات مستهلكين

 3.172314- 3.487845- 4.121316-  8.463107- 1 شركات مساىمة

 3.172314- 3.487845- 4.121317-  4.401406- 1 شركات التمويل

 3.172314- 3.487845- 4.121318-  4.070790- 1 االتصاالت

 3.172314- 3.487845- 4.121319-  5.087915- 1 النقل

 Eviews 9ـبرجات برنامج  بناء على ب الطالب إعدادمن  المصدر:

ىي  توي على جدر الوحدة أيرب ( أعبله، يتضح أف سلسلة البواقي ال14-04انطبلقا من اعبدوؿ رقم)
على  %10و%5و%1كرب من القيمة اغبرجة عند اؼبستويات ألك لكوف القيمة احملسوبة ؼبضاعف الكرانج ذ، و مستقرة

 .ج التسعَت باؼبراجحةذ ج اؼبقًتحة لنمو ذ مستوى النما
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 اختبار التوزيع الطبيعي: -2
ج التسعير ذ مو ج المقترحة لبورصة المغرب لنذ ( يوضح اختبار التوزيع الطبيعي للنما15-04جدول رقم)

 بالمراجحة
 Normalty(JB) Probabilite اسم القطاع

 0,314950 2,31495 الفالحة

 0,668509 0,805411 التأمينات

 0,41208 1,773076 البنوك

 0,109541 4,422906 المشروبات

 0,15265 3,759214 التوزيع

 0,150595 3,786326 تجهيزات الكترونية

 0,414059 1,763493 العقار

 0,734338 0,617571 صناعة صيدالنية

 0,886972 0,239884 الفندقة

 0,496902 1,398726 مواد الكراء

 0,118552 4,2648 مواد البناء

 0,954878 0,092344 النفط والغاز

 0,637194 0,901364 خدمات مستهلكين

 0,476027 1,18456 شركات مساىمة

 0,842087 0,343745 شركات التمويل

 0,665912 0,813196 تصاالتاال

 0,846392 0,333546 النقل
 

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعداد: من المصدر
 

قل من أج اؼبقًتحة ذ لكل النما Jarque-Bera( أعبله أف احصائية 15-04يتبُت من اعبدوؿ رقم )
، وىو %5 زعة طبيعيا عند مستوى معنويةوعلية نقبل فرضية العدـ القائلة بأف سلسلة البواقي مو  5.991قيمة 

واليت كانت أكرب من مستوى معنوية  Jarque-Beraالحصائية  (p-value)أكدتو القيمة االحتمالية  ما
5%. 
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 اختبار وجود االزدواج الخطي بين المتغيرات المستقلة -3
 ة المغربج المقترحة لبورصذ ( يوضح نتائج اختبار االزدواج الخطي للنما16-04الجدول رقم )

 C index mazi In if m2 Ex 

VIF NA  1.049519 1.146508 1.093794 1.077775 1.124565 

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعداداؼبصدر: من 
، يتبُت بأف قيم معامل VIFعبله الدي يوضح نتائج اختبار معامل تضخم التباين أباعتماد على اعبدوؿ 

يوجد مشكلة ازدواج اػبطي بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة اؼبكونة  ف الإذ 5َتات اؼبستقلة أقل من تضخم التباين للمتغ
 للنمادج اؼبقدرة.

 خطاء العشوائية :اتي بين األذاختبار االرتباط ال -4
 خطاء العشوائيةاتي بين األذ( يوضح نتائج اختبار االرتباط ال17-04جدول رقم )

 CorrelationLM Test(Breusch-Godfrey Prob,F اسم القطاع

 0.5343 0.391207 الفالحة

 0.3884 0.756372 التأمينات

 0.8550 0.033709 البنوك

 0.0722 3.364822 المشروبات

 0.7881 0.072993 التوزيع

 0.3546 0.872309 تجهيزات الكترونية

 0.4328 0.624716 العقار

 0.1947 1.402040 صناعة صيدالنية

 0.3509 0.885576 الفندقة

 0.0984 1.661779 مواد الكراء

 0.2270 1.341715 مواد البناء

 0.9087 0.013276 النفط والغاز

 0.2772 1.261403 خدمات مستهلكين

 0.6369 0.874375 شركات مساىمة

 0.5781 0.927995 شركات التمويل

 0.8729 0.642829 االتصاالت

 0.4514 1.050636 النقل

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن  المصدر:
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عند معنوية  3.841ا من القيمة اعبدولة لتوزيع واؼبقدرة ب حصائية مضاعف الغرانج أصغر سبامً إنبلحظ أف 
، واليت تنص على عدـ وجود ارتباط %5ومنو نقبل الفرضية الصفرية عند مستوى معنوية  q=1ودرجة حرية  5%
 وذل، وىو ماوذل دبعٌت أف االخطاء العشوائية مستقلة عن بعضها البعض من الدرجة األاأل خطاء من الدرجةايت بُت األذ
 .%5كدتو نتيجة االحتماؿ اغبرج الختبار فيشر اليت كانت أكرب من أ

 :اختبار الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين  -5
 APTج ذ النم ARCH- LM( يوضح اختبار الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين18-04جدول رقم)

 المغرب

 ,F-statistic Proba القطاع 

 0.0999 2.796954 الفالحة

 0.6676 0.186393 التأمينات

 0.8010 0.064139 البنوك

 0.6151 0.255673 المشروبات

 0.1728 1.905920 التوزيع

 0.8776 0.023950 تجهيزات الكترونية

 0.2382 1.420848 العقار

 0.3092 1.052681 صناعة صيدالنية

 0.5759 0.316576 الفندقة

 0.7390 0.112078 مواد الكراء

 0.7633 0.091548 مواد البناء

 0.8623 0.030376 النفط والغاز

 0.3839 0.770156 خدمات مستهلكين

 0.4140 0.677087 شركات مساىمة

 0.4938 0.474320 شركات التمويل

 0.3006 1.091149 االتصاالت

 0.5764 0.315632 النقل

 

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعداد: من المصدر
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أف ذل جدوؿ كاي تربيع قبد إعبله بالرجوع أاؼبوضح يف اعبدوؿ  ARCH-LMطبقا النتائج اختبار 
بنسبة ؼبعنوية  3.841ا من القيمة حصائية مضاعف الغرانج أصغر سبامً إف أ، نبلحظ 3.841تساوي القيمة 

 ، وىو ماف التباين الشرطي للبواقي متجانسأا يعٍت ذف نقبل الفرضية الصفرية وىإذ q=1ودرجة ابطاء  5%
 .%5 كرب من مستوى اؼبعنويةأي كاف ذوضحو االحتماؿ اغبرج الختبار فيشر الأ

 ج التسعير بالمراجحة لبورصة الكويتذ ج المقترحة لنمو ذ االختبار التشخيصية النما الفرع الثاني:
 ج التسعير بالمراجحة لبورصة الكويتذ مقترحة لنمو ال النماذج: أوالً 

 ج التسعير بالمراجحة لبورصة الكويتذ ج المقترحة لنمو ذ (: النما19-04جدول رقم )
 C index mazi In if m2 Ex اسم القطاع

 0.476084     18.01638- 0.761784 0.005127- التأمينات

 0.050754-     2.698278- 0.976261 0.002791 البنوك

       5.100909- 0.990845 0.099212 العقار

     0.007872- 2.792259 0.956589 0.013015 الصناعة

 0.138157     9.756483- 1.093434 0.025985- مواد أساسية

 0.280976 0.867773   0.014162- 1.011675 0.749193- الرعاية الصحية

     0.018247   1.015874 0.026717- خدمات المستهلكين

       2.196358 1.049789 0.016001- خدمات مالية

       4.869054 1.132535 0.140928- االتصاالت

 

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  لطالبا إعدادمن  المصدر:
 

ي اختَت ذج التسعَت باؼبراجحة والذ ج اؼبقًتحة لنمو ذ ي يوضح النماذ( وال19-04انطبلقا من اعبدوؿ رقم)
ساس اؼبتغَتات اؼبفسرة للعوائد قطاعات بورصة الكويت واليت دل تكن ؾبتمعة يف تفسَت العائد لكل قطاع أعلى 

. 



 

 APTوCAPM اقتراح نموذج لقياس العائد والمخاطرة في بورصتي المغرب والكويت في ظل نموذج:  رابعالفصل ال
 

196 

 

 ج التسعير المراجحةذ ج المقترحة لبورصة الكويت لنمو ذ ا: االختبارات الشخصية للنماثانيً 
 اختبار استقرارية البواقي عند المستوى: -1

 APTج المقترحة ذ ارية البواقي عند المستوى للنما( يوضح اختبار استقر 20-04جدول رقم )
 P ADF Statisti 1% 5% 10%درجة التأخير اسم القطاع

 3.172314- 3.487845- 4.121303-  7.672847- 1 التأمينات

 3.172314- 3.487845- 4.121304-  9.465521- 1 البنوك

 3.172314- 3.487845- 4.121305-  4.881786- 1 العقار

 3.172314- 3.487845- 4.121306-  4.875671- 1 عةالصنا

 3.172314- 3.487845- 4.121307-  8.543434- 1 مواد أساسية

 3.172314- 3.487845- 4.121308-  13.76573- 1 الرعاية الصحية

 3.172314- 3.487845- 4.121309-  7.133264- 1 خدمات المستهلكين

 3.172314- 3.487845- 4.121310-  15.03733- 1 خدمات مالية

 3.172314- 3.487845- 4.121311-  5.560938- 1 االتصاالت

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن المصدر: 
لك لكوف القيمة ذ، و توي على جدر الوحدة أي ىي مستقرةرب يبُت اعبدوؿ أعبله، أف سلسلة البواقي ال 

ج ذ على مستوى النما %10و %5و %1القيمة اغبرجة عند اؼبستويات  كرب منأاحملسوبة ؼبضاعف الكرانج 
 .ا بالنسبة لبورصة الكويتذج التسعَت باؼبراجحة وىذ اؼبقًتحة لنمو 

 اختبار التوزيع الطبيعي: -2
 ج التسعير بالمراجحةذ ج المقترحة لبورصة الكويت لنمو ذ ( يوضح اختبار التوزيع الطبيعي للنما21-04جدول رقم)

 Normalty(JB) Probabilite اسم القطاع

 0,198155 3,237416 التأمينات

 0,113479 4,352268 البنوك

 0,710308 0,684114 العقار

 0,500418 1,384624 الصناعة

 0,548729 1,200301 مواد أساسية

 0,658406 0,835868 الرعاية الصحية

 0,378848 1,941239 خدمات المستهلكين

 0,277759 2,562 خدمات مالية

 0,132898 4,036344 االتصاالت

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعداداؼبصدر: من 
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قل من أج اؼبقًتحة ذ لكل النما Jarque-Bera( أعبله أف احصائية 21-04يتبُت من اعبدوؿ رقم )
، وىو %5 توى معنويةوعلية نقبل فرضية العدـ القائلة بأف سلسلة البواقي موزعة طبيعيا عند مس 5.991قيمة 

واليت كانت أكرب من مستوى معنوية  Jarque-Beraالحصائية  (p-value)أكدتو القيمة االحتمالية  ما
5%. 

 اختبار وجود االزدواج الخطي بين المتغيرات المستقلة -3

 ج المقترحة لبورصة الكويتذ ( يوضح نتائج اختبار االزدواج الخطي للنما22-04الجدول رقم )
  C index mazi in if m2 Ex 

VIF NA 1.058604 1.028647 1.061250 1.015233 1.013942 

 Eviews 9ـبرجات برنامج الباحث بناء على  إعدادمن  المصدر:

أف قيم معامل تضخم التباين للمتغَتات اؼبستقلة أقل  ،VIFتوضح نتائج اختبار معامل تضخم التباين 
 ج اؼبقدرة.ذ  اؼبتغَتات اؼبستقلة اؼبكونة للنمايوجد مشكلة ازدواج اػبطي بُت ف الإذ 5من 

 اختبار االرتباط الداتي بين االخطاء العشوائية : -4
 ج بورصة كويتذ خطاء العشوائية لنمااتي بين األذ( يوضح نتائج اختبار االرتباط ال23-04جدول رقم )
 CorrelationLM Test(Breusch-Godfrey Prob,F اسم القطاع

 0.4162 0.890970 التأمينات

 0.1271 2.147072 البنوك

 0.3355 1.182003 العقار

 0.8338 0.687216 الصناعة

 0.0911 1.690348 مواد أساسية

 0.5007 1.001201 الرعاية الصحية

 0.2706 1.271221 خدمات المستهلكين

 0.0922 1.686191 خدمات مالية

 0.1609 1.475635 االتصاالت

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  البالط إعدادمن  المصدر:

عند  3.841ا من القيمة اعبدولة لتوزيع واؼبقدرة ب حصائية مضاعف الغرانج أاها أصغر سبامً إتبُت 
، واليت تنص على عدـ %5ومنو نقبل الفرضية الصفرية عند مستوى معنوية  q=1ودرجة حرية  %5معنوية 
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خطاء العشوائية مستقلة عن بعضها البعض من وذل دبعٌت أف األألخطاء من الدرجة اايت بُت األذوجود ارتباط 
 .%5كدتو نتيجة االحتماؿ اغبرج الختبار فيشر اليت كانت أكرب من أ وذل، وىو ماالدرجة األ

 اختبار الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين: -5

ج ذ مالن ARCH- LM ( يوضح اختبار الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين24-04جدول رقم)
 المقترحة لبورصة الكويت

 ,F-statistic Proba اسم القطاع

 0.6827 0.168857 التأمينات

 0.7644 0.090717 البنوك

 0.1295 2.366775 العقار

 0.7158 0.133843 الصناعة

 0.3847 0.767488 مواد أساسية

 0.5966 0.283273 الرعاية الصحية

 0.4078 0.695582 خدمات المستهلكين

 0.5203 0.418533 مات ماليةخد

 0.8555 0.033457 االتصاالت

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  لطالبا إعداداؼبصدر: من 

ف أذل جدوؿ كاي تربيع قبد إبالرجوع أعبله و اؼبوضحة يف اعبدوؿ  ARCH-LMف نتائج اختبار إ 
ف نقبل إذ q=1ودرجة ابطاء  %5ية بنسبة ؼبعنو  3.841وىي أصغر سباما من القيمة  3.841القيمة  تساوي 

وضحو االحتماؿ اغبرج الختبار فيشر أ ف التباين الشرطي للبواقي متجانس، وىو ماأا يعٍت ذالفرضية الصفرية وى
 .%5 كرب من مستوى اؼبعنويةأي كاف ذال
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 والكويتفي بورصتي المغرب  APTو  CAPM نموذجي: مقارنة الثالثالمبحث 
التسعَت باؼبراجحة وفق معايَت  ومبوجالرأظبالية  األصوؿتسعَت  مبوذجي مقارنة بُت إذلاؼببحث  ىذايهدؼ 

التغَت يف العائد اؼبتوقع ونسبة  معاير، للنموذجُتاؼبفاضلة، بداية دبعيار معامل التحديد ومعيار ربليل البواقي 
Theils  معادلة  األخَتويفDavidson & Mackinnon    معيار اكايكو. 
 

 والكويت: مقارنة  وفق معيار معامل التحديد و تحليل البواقي ولبورصتي المغرب ولاألالمطلب 
 معيار معامل التحديد -1

 أوال: بالنسبة لبورصة المغرب
 في بورصة المغرب APTوCAPM لنموذجالمقارنة وفق معامل التحديد نتائج   (25-04الجدول رقم)

 االختيار R2 CAPM R2APT القطاعمحفظة  
 APTمبوذج  0,980 0,977 البنك

 APTمبوذج  0,791 0,790 الفالحة
 CAPMمبوذج  0,872 0,876 التأمينات

 CAPMمبوذج  0,360 0,374 المشروبات
 CAPMمبوذج  0,626 0,649 الكيمياء
 APTمبوذج  0,954 0,952 التوزيع

 CAPMمبوذج  0,305 0,314 تجهيزات الكترونية
 APTمبوذج  0,795 0,770 العقار

 CAPMمبوذج  0,811 0,819 اعة صيدالنيةصن
 APTمبوذج  0,249 0,293 تجهيزات ىندسية

 CAPMمبوذج  0,628 0,646 الفندقة
 CAPMمبوذج  0,769 0,784 مواد للكراء

 CAPMمبوذج  0,846 0,854 المناجم
 APTمبوذج  0,810 0,809 مواد البناء

 CAPMمبوذج  0,716 0,730 النفط والغاز
 CAPMمبوذج  0,855 0,859 ستهلكينخدمات الم

 APTمبوذج  0,889 0,896 شركات المساىمة
 CAPMمبوذج  0,534 0,549 شركة التمويل

 CAPMمبوذج  0,531 0,542 الحراجة والورق
 CAPMمبوذج  0,874 0,881 االتصاالت

 CAPMمبوذج  0,668 0,684 النقل

 ات الدراسةبناء على بيان الطالب إعدادمن  المصدر:         
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القدرة التفسَتية اؼبوضحة يف معامل التحديد اؼبصحح بالنسبة  أف( 25-04) تشَت نتائج جدوؿ رقم
التسعَت  بنموذجمقارنة  %97.7و %29.3الرأظبالية لبورصة اؼبغرب قد تراوحت مابُت  األصوؿتسعَت  لنموذج

من القطاعات   %67رل احو  أف إال، %98و %24.9نسبة معامل التحديد مابُت  تراوحت الذيباؼبراجحة 
نسبة ؼبعامل التحديد كانت  أعلى أفرغم  APT مبوذجلو قدرة تفسَتية اكرب من   CAPM مبوذجكاف فيها 

 ..APTمبوذج التسعَت باؼبراحجة يف  98%
يف قطاعات  CAPM مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظباليةسبق، نستنتج انو يبكن اختيار  من خبلؿ ما

يعرب عن مدى قدرة اؼبتغَت اؼبستقل على تفسَت  الذيوفق معيار معامل التحديد اؼبصحح  اىذبورصة اؼبغرب و 
 .اؼبتغَت التابع

 الكويتثانيا: بالنسبة لبورصة 
 في بورصة الكويت APTوCAPM( نتائج المقارنة وفق معامل التحديد لنموذج 26-04جدول رقم)

 االختيار R2 CAPM R2APT محفظة القطاع
 APT مبوذج 0,9544 0,9563 البنك

 APT مبوذج 0,5711 0,5382 التأمينات
 APT مبوذج 0,9670 0,9653 العقار

 APT مبوذج 0,9872 0,9853 الصناعية
 APT مبوذج 0,9293 0,9214 مواد اساسية

  CAPM مبوذج 0,9290 0,9315 البترول والغاز
 APT مبوذج 0,2016 0,1919 الرعاية الصحية

 APT مبوذج 0,9180 0,9176 خدمات استهالكية
 APT مبوذج 0,9941 0,9938 الخدمات المالية

 CAPM مبوذج 0,9599 0,9601 االتصاالت

 .بيانات الدراسةبناء على  لطالبا إعداد: من المصدر       
القدرة التفسَتية اؼبوضحة يف معامل التحديد اؼبصحح بالنسبة  أف (26-04تشَت نتائج جدوؿ رقم)

التسعَت  بنموذجمقارنة  %99.3و %19.1قد تراوحت مابُت  الكويتالرأظبالية لبورصة  األصوؿ تسعَت لنموذج
من القطاعات  %80رل احو  أف إال، %99.4و %20.1نسبة معامل التحديد مابُت  تراوحت الذيباؼبراجحة 
 .CAPM لرأظباليةمبوذج تسعَت األصوؿ الو قدرة تفسَتية اكرب من   APT مبوذج التسعَت باؼبراجحةكاف فيها 

يف قطاعات بورصة  APT التسعَت باؼبراجحة مبوذجانو يبكن اختيار  نستخلصسبق،  من خبلؿ ما
على تفسَت  ةاؼبستقل ات يعرب عن مدى قدرة اؼبتغَت  الذيوفق معيار معامل التحديد اؼبصحح  ىذاو  الكويت

 واؼبتمثل يف ؿبافظ القطاعات. اؼبتغَت التابع
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ابقة لبورصة اؼبغرب والكويت، يتضح لنا أف مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية يف من خبلؿ النتائج الس
بورصة اؼبغرب استطاعة ربقيق قدرة تفسَتية اكرب من مبوذج التسعَت باؼبراجحة، بينما يف بورصة الكويت فكانت 

تسعَت األصوؿ  حيث استطاع مبوذج التسعَت باؼبراجحة ربقيق قدرة تفسَتة أحسن من مبوذج ذلكالنتائج عكس 
 الرأظبالية.

 معيار المقارنة وفق تحليل البواقي -2
 أوال: بالنسبة لبورصة المغرب

مبوذج مع معامبلت معادلة االكبدار لكل  APTوCAPM مبوذجياؼبعيار ربليل البواقي  ىذاكباوؿ يف   
 APT مبوذجعلى معامبلت  CAPM مبوذجيوضح اكبدار بواقي ( 15-04)واعبدوؿ رقم 

 APT نموذجعلى معامالت  CAPM نموذجيوضح انحدار بواقي  (27-04)جدول رقم

P-VALUE F Adj R2 ex M2 If In 
Index 

mazi 
C الفترة 

0.000168 10.59403 0.779315 -9.47E-05 -2.47E-05 0,0402 -0,0002 -0,0052 0,0058 05/2017-
06/2012 

 Eviews 9امج ـبرجات برنبناء على  لطالبا إعدادمن  المصدر:          
 CAPMعلى  معامل بيتا  APT نموذجبواقي  يوضح انحدار (28-04جدول رقم)

P-VALUE F Adj R2 الفترة الثابت معامل 
0.007949 8.793040 0.316376 -7.93E-14 8.12E-14 05/2017-06/2012 

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  طالبال إعدادمن  المصدر:           
  %77قد بلغت حوارل   APT مبوذج(  القدرة التفسَتية ؼبعامبلت 27-04اعبدوؿ رقم ) تشَت نتائج

يف مؤشر اؼبازي، معدؿ سعر الفائدة، معدؿ التضخم، معدؿ  واؼبتمثل  APT مبوذجيفسر باف معامبلت  ىذاو 
 CAPM مبوذجالف  ،CAPM مبوذجعرض النقود دبفهومو الواسع، معدؿ سعر الصرؼ ،  قد فسرت بواقي 

فتعرب عن اؼبخاطر اػباصة واؼبتغَت العشوائي،  النموذجيف معامل بيتا أما بواقي  واؼبتمثلةيفسر اؼبخاطر النظامية 
تؤثر على عوائد قطاعات بورصة اؼبغرب وقد حاوؿ  أخرىانو يوجد متغَتات  إذلوالنتيجة اؼبتحصل عليها تشَت 

، خببلؼ CAPM مبوذجلبواقي  النموذجفسَت عوامل التعبَت عنها من خبلؿ ت APT مبوذج التسعَت باؼبراجحة
قيمة ضعيفة جدا ب واؼبقدرة  APT مبوذجقدرة تفسَتية ؼبعامل بيتا على بواقي  أعطى الذي (28-04اعبدوؿ رقم)
 .%31وقدرت ب 

مبوذج تسعَت من  أحسن APT التسعَت باؼبراجحة  مبوذج أفنستنتج  أفسبق، يبكن  من خبلؿ ما
 . APTو  CAPM لنموذجيوفق طريقة ربليل البواقي  ىذاو  CAPM األصوؿ الرأظبالية
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 الكويتثانيا: بالنسبة لبورصة 
لبورصة  APT نموذجعلى معامالت  CAPM نموذج( يوضح انحدار بواقي 29-04جدول رقم)

 الكويت
P-

VALUE 
F Adj R2 عرض  سعر الصرف

 النقود
معدل 
 التضخم

سعر 
 الفائدة

شر ؤ م
 الفترة الثابت الوزني

0.004489 23.7687

3 

0.96743

8 

-1.50E-15 -7.95E-

16 

1.74E-14 -1.87E-

17 

9.16E-

16 

-8.78E-

16 

05/2017-

06/2012 

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  لطالبا إعداد: من المصدر         
 الكويتلبورصة  CAPMعلى  معامل بيتا  APT نموذجبواقي  يوضح انحدار( 30-04جدول رقم)

P-VALUE F Adj R
2

 الفترة الثابت معامل 
0.525392 

 

0.440829 

 

0.052226 

 

0.663950 

 

-0.655996 

 

05/2017-06/2012 

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن  المصدر:         

قد   APTمبوذج التسعَت باؼبراجحةالقدرة التفسَتية ؼبعامبلت   (29-04 نتائج اعبدوؿ رقم )تشَت
يف مؤشر الوزين، معدؿ  واؼبتمثل  APT مبوذج التسعَت باؼبراجحةيفسر باف معامبلت  ىذاو  %96ارل بلغت حو 

،  قد فسرت بواقي دبفهومو الواسع، معدؿ سعر الصرؼ سعر الفائدة، معدؿ التضخم، معدؿ عرض النقود
تؤثر على  أخرىتغَتات انو يوجد م إذل، والنتيجة اؼبتحصل عليها تشَت CAPMتسعَت األصوؿ الرأظبالية  مبوذج

التعبَت عنها من خبلؿ تفسَت عوامل  APTالتسعَت باؼبراجحة  مبوذجعوائد قطاعات بورصة اؼبغرب وقد حاوؿ 
قدرة  أعطى الذي( 30-04، خببلؼ اعبدوؿ رقم) CAPM مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظباليةلبواقي  النموذج

قيمة ضعيفة جدا وقدرت ب  أعطتاليت  APT راجحةمبوذج التسعَت باؼبتفسَتية ؼبعامل بيتا على بواقي 
5.2%. 

تسعَت  مبوذجمن  أفضل APT مبوذج التسعَت باؼبراجحة أفنستنتج  أفسبق، يبكن  من خبلؿ ما
 .APTو  CAPM لنموذجُتطريقة ربليل البواقي معيار  وفق  ىذاو  CAPM الرأظبالية األصوؿ

لبورصيت اؼبغرب والكويت  APTو CAPMنموذجي يتضح لنا من نتائج معيار طريقة ربليل البواقي ل
انو يوجد متغَتات أخرى يبكن أف تفسر أو تؤثر على اؼبخاطر النظامية يف مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية إضافة 

يؤدي بنا إذل القوؿ أف عوائد قطاعات بورصيت الدراسة تتأثر بعوامل أخرى إضافة إذل  ىذاإذل اؼبخاطر اػباصة، و 
 النموذجُت. الذي جاء بو مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية كما وضحتو طريقة ربليل البواقي لكبل عامل السوؽ
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 (SSE/SST) نسبة Theil sنسبة  و المطلب الثاني: المقارنة وفق معيار تغير في  فائض عائذ المتوقع
   المطلوبالمقارنة وفق معيار تغير في عائذ  -1

 المغربأوال: المقارنة بالنسبة لبورصة 
 العائد المطلوب لبورصة المغرب ( نتائج المقارنة وفق معيار التغير في31-04جدول رقم)

 االختيار APTبالنسبة  عائد تغير CAPM  بالنسبة  عائد تغير العائد الفعلي متوسط 
 * 0,7060033- 0,818967- 0,002928- الفالحة

 *** 0,56835 1,168929- 0,027482 التامينات

 * 0,375088- 1,423027- 0,313277- البنوك

 *** 0,5028023 0,898136- 0,477575 المشروبات

 * 0,3840312- 2,684754- 0,064937- الكيمياء

 * 3,1759769 0,635593 0,0025 التوزيع

 * 0,6074213- 0,683445- 0,082132 تجهيزات الكترونية

 * 0,59466- 0,75469- 0,583793- العقار

 * 1,548109- 2,214664- 0,323351- نيةصناعة صيدال

 * 1,855644- 0,558169- 0,086504 الهندسة تجهيزات  

 * 1,13717- 0,94347- 0,399687- الفندقة

 * 0,6557399- 2,770222- 0,30129 مواد الكراء

 ** 0,6065008- 2,93702 0,149115- المناجح

 * 0,2267588- 0,438919- 0,008478 مواد بناء

 * 0,4866634- 0,547296- 0,207126- لنفط والغازا

 ** 0,6985891- 1,379356 0,120178 خدمات استهالكية

 * 0,4690068- 0,463065- 0,26834- شركة مساىمة

 * 0,4879792- 0,207239- 0,039644 شركة التمويل

 * 0,6381684- 0,607334- 0,15926- الحراجة والورق

 *** 1,1255305 0,612588 0,041056- االتصاالت

 ** 0,1136962- 0,169545 0,002649- النقل

             
 .بناء على بيانات الدراسة الطالب إعداد: من المصدر
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 ؛للنموذجُت اؼبطلوب العائد تغَتمن  أحسن* فائض العائد الفعلي 
 لنموذج تغَت عائد اؼبطلوبو من فائض عائد الفعلي  أداء حسنأ APT لنموذج اؼبطلوب بالنسبة العائد تغَت**

CAPM؛ 
 لنموذج تغَت العائد اؼبطلوبمن فائض العائد الفعلي و  أداء حسن APT اؼبطلوب لنموذج العائد تغَت ***

CAPM. 
 ربقيقاستطاع  CAPM مبوذجف اؼبطلوب أوفق معيار تغَت فائض العائد  (31-04)يبُت اعبدوؿ رقم  

النقل، يف  ن قطاعات التأمينات، اؼبناجم، خدمات اؼبستهلكُت،من الفائض الفعلي فكل م أحسنعائد  تغَت
دل يستطع كبل  مااعُت نبا اؼبشروبات واالتصاالت، على قط APTالتسعَت باؼبراجحة مبوذجحُت استقر 

 .بورصة اؼبغرب لباقي القطاعات اؼبطلوب عائدلل أحسنتغَت من ربقيق  النموذجُت
لبعض القطاعات  اؼبطلوب استطاع ربقيق فائض للعائد CAPM مبوذج أفسبق، نستنتج  من خبلؿ ما

 األحسنوبقق التغَت  مبوذج كأحسن CAPM مبوذجاؼبعيار يتم اختيار  ىذاوعليو وفق  APT بنموذجمقارنة 
 .لقطاعات بورصة اؼبغرب اؼبطلوب عائداليف 

 الكويتثانيا: المقارنة بالنسبة لبورصة 
 عيار التغير في العائد المطلوب لبورصة الكويت( نتائج المقارنة وفق م32-04جدول رقم )

   ةعائد بالنسب تغير متوسط العائد الفعلي 
CAPM 

 االختيار APTل  ةعائد بالنسبتغير 

 ** 0,458599- 0,231874 0,169819 التأمين

 *  1,714058- 0,105086- 0,180107 البنوك

 *  0,342558- 0,267662- 0,250915 العقار

 *  0,120000 0,037996- 0,203768 الصناعة

 *  0,362084- 0,101749- 0,20305 األساسيةالمواد 

 ***  0,469085 0,077852 0,33088 النفط والغاز

 *  0,127500- 0,513602- 0,007816- الرعاية الصحية

 ***  1,828521 0,152844 0,176313 خدمات المستهلكين

 *  0,159968 0,162774 0,200424 خدمات مالية

 *  0,444195- 0,074003 0,144407 االتصاالت

 .بناء على بيانات الدراسة الطالب إعداد: من المصدر                         
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 ؛للنموذجُت اؼبطلوب العائد تغَت* فائض العائد الفعلي أحسن من 
تغَت عائد اؼبطلوب أداء من فائض عائد الفعلي و  حسنأ CAPM**تغَت العائد اؼبطلوب بالنسبة لنموذج 

 ؛APTلنموذج 
أداء من فائض العائد الفعلي وتغَت العائد اؼبطلوب لنموذج  حسن APTتغَت العائد اؼبطلوب لنموذج ***

.CAPM 
 تغَت ربقيقاستطاع  APT مبوذجف إذل أ اؼبطلوب ( وفق معيار تغَت العائد32-04يبُت اعبدوؿ رقم )

النفط والغاز و خدمات مستهلكُت يف حُت  ت:من قطاعا من الفائض الفعلي فكل أحسن اؼبطلوب عائد
يف  تغَتمن ربقيق  النموذجُتعلى قطاع واحد ىو  قطاع التأمينات كما دل يستطع كبل  CAPM مبوذجاستقر 
كأحسن مبوذج وبقق   APTاؼبعيار يتم اختيار مبوذج  ىذاوعليو وفق يف أغلب القطاعات اؼبتبقية. اؼبطلوب العائد
 يف عائد اؼبطلوب للقطاعات بورصة. ناألحس التغَت

 نستنتج من خبلؿ نتائج معيار التغَت يف العائد اؼبطلوب الذي يعطي التغَت للعائد اؼبطلوب لكبل
دل يستطيعا ربقيق تغَت أفضل يف  APTو CAPMالنموذجُت بالنسبة لفائض العائد الفعلي، أف مبوذجي 

بالنسبة لبورصة اؼبغرب و مبوذج  CAPMاختيار مبوذج  أغلب قطاعات بورصيت اؼبغرب والكويت إال انو مت
APT  يف بعض القطاعات فقط.  ذلكبالنسبة لبورصة الكويت و 

 (:SSE/SST) نسبة Theil sنسبة  -2
  أفضل النموذجاؼبعيار كلما كانت النسبة أصغر،كاف  ىذايف 

 :أوال: بالنسبة لبورصة المغرب
 لبورصة المغربAPTوCAPM نموذجيحسب  Theil sمعيار وفق  المقارنة نتائج (33-04الجدول رقم )

 القطاع Theil  CAPMنسبة  Theil  APTنسبة  معدل أقلالمقارنة حسب 
 الفبلحة APT 0,1907 0,2063نموذج 
 التأمينات APT 0,1169 0,1232نموذج 
 البنوؾ APT 0,0212 0,0262نموذج 
 اؼبشروبات APT 0,5857 0,6252نموذج 
 الكيمياء APT 0,3420 0,3509نموذج 
 التوزيع APT 0,0419 0,0478نموذج 
 ذبهيزات الكًتونية APT 0,6358 0,6864نموذج 
 العقار APT 0,1874 0,2298نموذج 
 صناعة صيدالنية APT 0,1730 0,1805نموذج 
 ؽبندسة ذبهيزات   APT 0,6870 0,7066نموذج 
 الفندقة APT 0,3406 0,3545نموذج 

. /. 



 

 APTوCAPM اقتراح نموذج لقياس العائد والمخاطرة في بورصتي المغرب والكويت في ظل نموذج:  رابعالفصل ال
 

206 

 

 مواد الكراء APT 0,2114 0,2163نموذج 
 اؼبناجح APT 0,1412 0,1456نموذج 
 مواد بناء APT 0,1739 0,1910نموذج 
 النفط والغاز APT 0,2599 0,2704نموذج 
 خدمات استهبلكية APT 0,1329 0,1406نموذج 
 شركة مسانبة APT 0,1017 0,1036نموذج 
 شركة التمويل APT 0,4263 0,4514نموذج 
 اغبراجة والورؽ APT 0,4253 0,4582نموذج 
 االتصاالت APT 0,1157 0,1188نموذج 
 النقل APT 0,3036 0,3158نموذج 

 .بناء على نتائج الدراسة الطالب إعدادمن  :المصدر                  
 

  Thiel sمعدؿ ؼبعيار  أقلالتسعَت باؼبراجحة حقق  مبوذج أف( 33-04يتبُت من نتائج اعبدوؿ رقم )
كاف   حيث، اإلصباليةدل يفسر على ؾبموع مربعات  الذيوىو اعبزء  األخطاءوالدي يقيس نسبة ؾبموع مربعات 

 لكل القطاعات بورصة اؼبغرب. الرأظبالية األصوؿتسعَت  مبوذجمقارنة مع  أقلاؼبعدؿ 
    دؿ ىو أحسن مبوذج وفق معيار مع APTباؼبراجحة  ، نستنتج أف مبوذج التسعَتقمن خبلؿ فبا سب

Thiel s.يف بورصة اؼبغرب 
 
 

 : الكويتثانيا: بالنسبة لبورصة 
 الكويتلبورصة  APTوCAPM نموذجيحسب  Theil sوفق معيار  المقارنة نتائج( 34-04الجدول رقم)

 القطاع Theil  CAPMنسبة  Theil  APTنسبة  معدل أقلالمقارنة حسب 
 التأمُت APT 0,3925 0,4618 نموذج

 البنوؾ APT 0,0417 0,0437 نموذج

 العقار APT 0,0302 0,0347 نموذج

 الصناعة APT 0,0117 0,0147 نموذج

 األساسيةاؼبواد  APT 0,0647 0,0786 نموذج

 النفط والغاز APT 0,0650 0,0685 نموذج

 الرعاية الصحية APT 0,7307 0,8081 نموذج

 خدمات اؼبستهلكُت APT 0,0750 0,0824 نموذج

 خدمات مالية APT 0,0054 0,0062 نموذج

 االتصاالت APT 0,0367 0,0399 نموذج

 .بناء على بيانات الدراسة الطالب إعدادمن  المصدر:                   
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  Thiel sمعدؿ ؼبعيار  أقلالتسعَت باؼبراجحة حقق  مبوذج أف( 34-04يتبُت من نتائج اعبدوؿ رقم )

 اإلصباليةعلى ؾبموع مربعات  SSEدل يفسر الذيوىو اعبزء  ءاألخطاوالدي يقيس نسبة ؾبموع مربعات 

SST ،يف بورصة الكويت.  الرأظبالية األصوؿتسعَت  مبوذجمقارنة مع  أقلكاف اؼبعدؿ   حيث 
يف .Thiel sىو أحسن مبوذج وفق معيار معدؿ  باؼبراجحة ، نستنتج أف مبوذج التسعَتقمن خبلؿ فبا سب

 . الكويتبورصة 

 AKAIKE ومعاير Davidson and Mackinnon:المقارنة وفق معادلة المطلب الثالث

 Davidson and Mackinnonوفق معادلة  -0
 االكبدار التالية:  (07-03رقم) وفق معادلة الفا  اؼبعادلة الستخراج  معامل ىذهربسب 

iCAPMiAPTi errr
i

 ,
ˆ)1(ˆ  

ىو  APT مبوذجادا اقًتب الفا من الواحد فاف يعترب الفا ىي معامل للمقارنة ماادا كاف يقًتب من الواحد،  
 .CAPM مبوذجاالفضل من 

  :وال: بالنسبة لبورصة المغربأ
 لبورصة المغرب Davidson and Mackinnon معيار معادلة نتائج المقارنة وفق (35-04جدول رقم )

 Α p-value القطاع

 0.0005 0.996852 الفالحة

 0.0006 1.062935 التأمينات

 0.0005 0.989435 البنوك

 0.0070 0.935946 المشروبات

 0.2303 0.894125 الكيمياء

 0.0031 0.950450 التوزيع

 0.0899 0.907580 تجهيزات الكترونية

 0.0387 0.876227 العقار

 0.0323 0.847694 صناعة صيدالنية

 0.0008 0.985199 ة يالهندستجهيزات  

 0.0024 0.968069 الفندقة

 0.0006 0.949003 راءمواد الك

 0.0001 1.015136 مالمناج

 0.0003 0.925166 مواد بناء

. /. 



 

 APTوCAPM اقتراح نموذج لقياس العائد والمخاطرة في بورصتي المغرب والكويت في ظل نموذج:  رابعالفصل ال
 

208 

 

 0.0029 0.934905 النفط والغاز

 0.0000 0.998788 خدمات استهالكية

 0.0066 0.938676 شركة مساىمة

 0.0000 1.003346 شركة التمويل

 0.0014 0.893438 الحراجة والورق

 0.0000 1.017551 االتصاالت

 0.0002 0.993933 لنقلا

 .بناء على بيانات الدراسة الطالب إعدادمن  المصدر:                          
 
يف صبيع قطاعات  باؼبراجحةالتسعَت  مبوذج( انو يفضل 35-04ضح نتائج اكبدار يف اعبدوؿ رقم)تو 

 دوف استثناء.بورصة اؼبغرب 
 :الكويتثانيا: بالنسبة لبورصة 

لبورصة  Davidson and Mackinnon معيار معادلةنتائج المقارنة وفق  ( 36-04جدول رقم )
 الكويت

  α p-value 

 0.0000 0.944279 التأمين

 0.0000 0.994759 البنوك

 0.0000 0.986408 العقار

 0.0000 0.999031 الصناعة

 0.0000 0.979984 األساسيةالمواد 

 0.0000 0.997831 النفط والغاز

 0.0000 0.979658 صحيةالرعاية ال

 0.0000 0.999906 خدمات المستهلكين

 0.0000 0.995708 خدمات مالية

 0.0000 0.999595 االتصاالت

 Eviews 9ـبرجات برنامج بناء على  الطالب إعدادمن  المصدر:                         

يف صبيع قطاعات  اؼبراجحةبانو يفضل مبوذج التسعَت ( 36-04ضح نتائج اكبدار يف اعبدوؿ رقم)تو 
 .خبلؿ فًتة الدراسة دوف استثناء الكويتبورصة 
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 AKAIKE اكايك  معايرفق و المقارنة  -0

 أوال: بالنسبة لبورصة المغرب:
 AKAIKEقيمة ؼبعيار اكايك  أقليتم اختيار النموذج األفضل وفق ىذا اؼبعيار، النموذج الذي يعطي 

 لبورصة المغرب AKAIKEفق معيار (: نتائج المقارنة و 37-04الجدول رقم)

 القطاع APT كايكا CAPM  اكايك المقارنة
 البنك APT 1.566384 1.490492 نموذج

 الفبلحة CAPM 3.478169 3.532596 نموذج
 التأمينات CAPM 2.757216 2.838159 نموذج
 اؼبشروبات CAPM 5.046291 5.114280 نموذج
 ياءالكيم CAPM 3.967394 4.075257 نموذج
 التوزيع CAPM 2.240484 2.241610 نموذج
 ذبهيزات الكًتونية CAPM 5.536624 5.593454 نموذج

 العقار APT 3.239295 3.168193 نموذج
 صناعة صيدالنية CAPM 3.379019 3.469868 نموذج
 ذبهيزات ىندسية CAPM 6.230838 6.336108 نموذج
 الفندقة CAPM 5.286667 5.380163 نموذج

 مواد للكراء CAPM 3.707212 3.817584 موذجن
 اؼبناجم CAPM 3.643008 3.745086 نموذج
 مواد البناء CAPM 3.768016 3.807524 نموذج
 النفط والغاز CAPM 3.720085 3.813586 نموذج
 خدمات اؼبستهلكُت CAPM 3.483042 3.560171 نموذج
 شركات اؼبسانبة CAPM 3.123783 3.238627 نموذج
 شركة التمويل CAPM 3.924255 4.000391 نموذج
 اغبراجة والورؽ CAPM 4.813953 4.872792 نموذج
 االتصاالت CAPM 2.574445 2.681447 نموذج
 النقل CAPM 4.348633 4.442582 نموذج

 .بناء على بيانات الدراسة الطالب إعدادمن  المصدر:                       
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 CAPM  مبوذجيف  ؽبا من القطاعات كانت قيمة اكايك %80نسبة  أفتج سبق، نستن من خبلؿ ما

وفق  األفضل النموذج، ىو  CAPM مبوذج أفنقوؿ  أفالنتيجة يبكن  ىذه، ومن APT مبوذجمنها يف  أقل
 ألغلب القطاعات. اؼبعيار يف بورصة اؼبغرب ىذا

 الكويتثانيا : بالنسبة لبورصة 
 يتلبورصة الكو  AKAIKE رنة وفق معيار ا(: نتائج المقا38-04الجدول رقم)

 محفظة القطاع CAPMاكايك   APTاكايك  المقارنة
 البنك CAPM 2.053587 1.967265نموذج 

 التأمينات APT 4.411780 4.440958نموذج 

 العقار APT 1.755237 1.761972نموذج 

 الصناعية APT 0.715196 0.808895نموذج 

 أساسيةمواد  APT 2.767550 2.828740نموذج 

 البًتوؿ والغاز CAPM 2.892208 2.811604نموذج 

 الرعاية الصحية CAPM 6.579835 6.547190نموذج 

 خدمات استهبلكية CAPM 2.720670 2.681489نموذج 

 اػبدمات اؼبالية CAPM 0.109532 0.100474نموذج 

 االتصاالت CAPM 2.200242 2.149035نموذج 
 

 .بناء على بيانات الدراسة لطالبا إعداد: من المصدر                      
 

 ؽبا كانت قيمة اكايك  يف بورصة الكويت من القطاعات % 60نسبة  أفسبق، نستنتج  من خبلؿ ما
، ىو CAPM مبوذج أفنقوؿ  أفالنتيجة يبكن  ىذه، ومن APT مبوذجمنها يف  أقل CAPM مبوذجيف 

 الكويت.بورصة  اؼبعيار يف ىذاوفق  األفضل النموذج

 الرأظبالية لبورصيت اؼبغرب والكويت من خبلؿ جدوؿ األصوؿالنموذج أحسن لتسعَت  أييبكن اختيار  
  اؼبطبقة.وفق معايَت APTو  CAPMالذي يوضح ترتيب مبوذجي 

 أوال: بورصة المغرب
ر لبورصة المغرب وفق المعايي APTو  CAPM نموذجي لمقارنة بينا( ملخص 39-04جدول رقم )

 المستخدمة
 المقارنة المقارنة APT نموذج CAPM نموذج معيار المقارنة
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 CAPM األكبر قيمة R2 01 02المعامل التحديد

 APT معامل التحديد 01 02 بواقيالتحليل 

المطلوب بالنسبة للعائد تغير في عائد 
 الفعلي

 APT أكرب قيمة لتغَت 01 02

 APT معدؿ أقل Theil s  SSE/SST 02 01نسبة 

 APT والعكس APT ىبتار 1من  ألفااقًتاب  Davidson and Mackinnon 02 01معادلة 

 CAPM قيمة ؼبعيار اكايك أقل AKAIKE 01 02معيار اكايك 

 .بناء على بيانات الدراسة الطالب إعدادمن  المصدر:                       
 تقدير العائد واؼبخاطرة مبوذج أفضلىو  APT مبوذجأف  (39-04يتضح لنا من خبلؿ اعبدوؿ رقم )

يستطيع   APT مبوذج أفوفق اختياره بناء على نتائج اؼبعايَت اؼبستخدمة، ومنو نستنتج  ىذاو  يف بورصة اؼبغرب،
 العائد واؼبخاطرة لقطاعات بورصة اؼبغرب خبلؿ فًتة الدراسة. مبذجةالرأظبالية من خبلؿ  األصوؿتسعَت 

 الكويتثانيا: بورصة 
 وفق المعايير المستخدمة الكويتلبورصة  APTو CAPM نموذجي ملخص لمقارنة بين يوضح( 40-04رقم )جدول 

  المقارنة APT نموذج CAPM نموذج معيار المقارنة
Rالمعامل التحديد

 APT األكرب قيمة 01 02 2

 APT معامل التحديد 01 02 تحليل بواقي

 APT أكرب قيمة لتغَت 01 02 تغير في عائد المطلوب بالنسبة للعائد الفعلي

 APT أقل نسبة Theil s  SSE/SST 02 01نسبة 

 APT والعكس APTىبتار  1اقًتاب الفا من  Davidson and Mackinnon 02 01معادلة 

 CAPM قيمة ؼبعيار اكايك أقل AKAIKE 01 02معيار اكايك 

 بناء على بيانات الدراسة الطالب إعدادمن  المصدر:

مبوذج  لتقدير  أفضلىو  APT مبوذج التسعَت باؼبراجحة( أف 40-04خبلؿ اعبدوؿ رقم ) يتضح لنا من
 أفوفق اختياره بناء على نتائج اؼبعايَت اؼبستخدمة، ومنو نستنتج  ىذاو  ،الكويتيف بورصة  العائد واؼبخاطرة 

طرة لقطاعات بورصة العائد واؼبخا مبذجةمن خبلؿ  األصوؿيستطيع تسعَت   APT مبوذج التسعَت باؼبراجحة
 خبلؿ فًتة الدراسة. الكويت
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 :خالصة الفصل

الرأظبالية  األصوؿتسعَت  مبوذجياؼبقارنة بُت  لقياس العائد واؼبخاطرة وفق مبوذجاقًتاح  الفصل ىذاحاوؿ 
، وىي معيار معامل التحديد، معيار ربليل البواقي ، معيار التسعَت باؼبراجحة وفق معايَت اؼبستخدمة ومبوذج

بورصيت اؼبغرب على مستوى ؿبافظ قطاعات  Davidson and Mackinonالعائد اؼبتوقع و معيار 
 CAPM مبوذجمن  أفضل مبوذج APTالتسعَت باؼبراجحة  مبوذجوالكويت، حيث خلصت اؼبقارنة الختيار 

أغلب معايَت  أشارتحيث  وذلك وفق اختياره على نتائج اؼبعايَت اؼبستخدمة،والكويت بالنسبة لبورصة اؼبغرب
يقدر العائد واؼبخاطرة للورقة اؼبالية باستخداـ عدة  أفاستطاعة  الذي باؼبراجحةالتسعَت  مبوذجاختيار  إذلاؼبقارنة 
اؼبستثمر يف  تقراراالنتيجة طريقة توجو  ىذهتفسَت لتغَتات عوائد ؿبافظ القطاعات، كما تعترب  أعطتعوامل 

 لوحده. قطاعة ؿبفظلكل  دير العائد واؼبخاطرةبورصيت الدراسة من اجل مساعدتو يف تق
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 خاتمة:

تقـو البورصات بدور أساسي سواء من حيث توجيو اؼبوارد وزبصيصها بُت القطاعات االقتصادية أو من 
شادة البد من توفَت متعاملُت وأفراد على قدر كبَت من الر  ذلكناحية تقييم أداء الشركات والقطاعات، ولتوفيق 

والعقبلنية والوعي، وتوفر أدوات ومباذج فعالة ذات استخداـ صحيح وقائمة على فرضيات واقعية وقابلة لتحقيق 
 واالختبار؛

يستخدـ اؼبستثمروف يف تقييم  األدوات واؼبشاريع االستثمارية عدة مباذج وأدوات،ومن بُت أىم النماذج 
ومبوذج  1964َت األصوؿ الرأظبالية اليت جاء هبا شارب سنة اليت قامت بتقييم األصوؿ الرأظبالية مبوذجي تسع

الواردة يف أدبيات  ة، حيث أتبت العديد من الدراسات التطبيقي1976التسعَت باؼبراجحة اليت جاء هبا رووس 
من قبل اؼبتعاملُت، يف حُت يبقى ربقق فرضيات كل  APTوCAPMالدراسة االستخداـ الواسع لنموذجي 

 واؼبهنيُت. األكاديبيُتالعملي ؿبل اعبدؿ والبحث لدى عديد من الباحثُت و  مبوذج يف الواقع

األطروحة ارل تقدير العائد واؼبخاطرة باستخداـ مبوذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية ومبوذج  ىذهسعت 
واف خبلؿ الفًتة اؼبمتدة مابُت ج ذلكالتسعَت باؼبراجحة على مستوى ؿبافظ قطاعات بورصيت اؼبغرب والكويت و 

على مستوى بيانات شهرية، بعد تقدير معلمات مبوذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية ومبوذج  2017اذل ماي  2012
استوجب  ذلكالتسعَت باؼبراجحة تبُت اف ىناؾ اختبلؼ يف قدرة تقدير العائد واؼبخاطرة  بُت النموذجُت، ل

 استخداـ بعض اؼبعايَت للمقارنة بينهما.

 الدراسة من نتائج خبصوص اعبانب النظري فإننا لبلص إذل ما يلي:وبناء على ما ورد من 

مؤشر العائد واؼبخاطرة ىو نبزة وصل بُت االستثمار والتمويل، وىو دبثابة الفاصل عند اؼبفاضلة بُت  -1
 اؼبشاريع االستثمارية ؛

توجيو  تعترب البورصة أىم مصدر لتمويل االقتصاد من خبلؿ ترتيب القطاعات االقتصادية وؿباولة -2
 االستثمار اؼبارل.

 أما خبصوص الدراسة التطبيقية فخلصنا إذل ما يلي:
يوجد أكثر من عامل يبكنو التأثَت على العائد يف بورصيت اؼبغرب والكويت ويعترب مصدرا للخطر؛ومن  -1

 مث قبوؿ الفرضية األوذل ورفض فرضية العدـ؛
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واؼبخاطر النظامية ألسهم القطاعات يف توجد عبلقة خطية ذات داللة إحصائية بُت العائد االظبي  -2
بورصيت اؼبغرب والكويت وىي عبلقة طردية اهبابية وفق مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية والتسعَت باؼبراجحة،ومن 

 مث قبوؿ فرضية الثانية ورفض فرضية العدـ 
ات االقتصادية توجد عبلقة خطية ذات داللة إحصائية بُت عوائد ؿبافظ القطاعات واؼبعامبلت اؼبتغَت  -3

عند ربليل االكبدار لبواقي مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية على معامبلت  ذلكيف بورصيت اؼبغرب والكويت و 
 عوامل مبوذج التسعَت باؼبراجحة؛ ومنو نقبل الفرضية الثالثة ونرفض فرضية العدـ؛

ذج تسعَت يف بواقي مبو  ARCHاذل وجود أثر  ARCHيشَت مضاعف الغرانج اػباص باختبار  -4
األصوؿ الرأظبالية لكل القطاعات، اما بالنسبة لنموذج التسعَت باؼبراجحة فبعض القطاعات ال يوجد هبا أثر 

ARCHومن مث نرفض الفرضية الرابعة ونقبل فرضية العدـ؛ ؛ 
 يوجد معايَت ؼبقارنة مبوذجي تسعَت األصوؿ الرأظبالية والتسعَت باؼبراجحة منها معيار معامل التحديد، -5

اؼبعاير أصبعت  ىذهومعيار التغَت يف العائد اؼبطلوب وكل Davidson Mackinonومعيار اكايك، معيار معادلة 
 ؛ومن مث نقبل فرضية اػبامسة ونرفض فرضية العدـ؛APTعلى اختيار مبوذج التسعَت باؼبراجحة 

باؼبراجحة ومن مت قبوؿ  ومبوذج التسعَت ةمت تطبيق معايَت اؼبقارنة على مبوذجي تسعَت األصوؿ لرأظبالي -6
 مبوذج التسعَت باؼبراجحة؛ ومن مث نرفض فرضية السادسة ونقبل فرضية العدـ؛

يف اؼبائة لكل القطاعات  5مقبولُت إحصائيا عند مستوى معنوية  APTوCAPMيعترب مبوذجي  -7
 ببورصيت اؼبغرب والكويت؛ وىي نتيجة ذبعل الفرضية السابعة مقبولة .

 ؼبتوصل إليها من اعبانبُت النظري والتطبيقي فإننا نوصي دبا يلي:وبناء على النتائج ا
 تطوير مباذج ازباذ القرار السيما اؼببنية على طرؽ علمية لدى اؼبتعاملُت واحملللُت؛ -1
ؿباولة تشجيع االستثمار طويل األجل، وتوجيو القطاعات االقتصادية عوض على القطاع العقاري  -2

 لبشري ألنو أىم مركز لتوليد الثروة؛اؼبارل واالستثمار يف اعبانب ا
تشجيع البحث يف ؾباؿ األسواؽ اؼبالية على اؼبستوى الوطٍت خاصة مع بروز مؤىبلت لتنشيط  -3

 وكدا االىتماـ باؼبالية السلوكية؛ ةالبورصة الوطنية، من خبلؿ فتح زبصصات أكاديبي
 ذلكدراجها يف البورصة، و العمل على تطوير اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة وإعطاء التسهيبلت إل -4

 ألنبيتها ودورىا يف التنمية وتقليل البطالة؛
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العمل على هتيئة الظروؼ اؼبناسبة لتنشيط البورصة من خبلؿ انتهاج سياسة اجتماعية، اقتصادية  -5
 ونقدية عادلة تشجع على اؼبنافسة والشفافية؛

 آفاق الدراسة: 

متغَتات اقتصادية، لكوننا أردنا أف يتم مبذجة العائد  اعتمدت الدراسة يف مبذجة العائد واؼبخاطرة على
واؼبخاطرة على جانب الكلي نظرا لسهولة الوصوؿ إليها، وكذلك ما ربققو من سرعة وسهولة يف ازباذ القرار 

 اؼبناسب للمستثمر احمللي أو األجنيب.

ات زمنية ـبتلفة باستخداـ الصدد يبكن القياـ بنمدجة العائد واؼبخاطرة لنفس البورصتُت يف فًت  ىذاويف 
ت يومية، أو أسبوعية، ومقارنة النتائج اؼبتوصل إليها مع نتائج الدراسة اغبالية، أو بإضافة متغَتات بورصية ىذامشا

أو متغَتات أخرى كاؼبتغَتات السياسية، واالجتماعية، أو السياسات اؼبالية اؼبتبعة يف الدولة مثل معدالت الضريبة 
 مي.أو اإلنفاؽ اغبكو 

إضافة ؼبا سبق يعد الربط بُت موضوعات تكامل األسواؽ أو أثر تكامل األسواؽ على مبذجة العائد 
يف ظل التداوؿ عارل الًتدد الذي سبتاز بو األسواؽ العاؼبية وإمكانية دراسة أثره على أداء األسواؽ  ىذاواؼبخاطرة و 

 اؼبالية .



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائمة المصادر والمراجع



    

 قائمة المصادر والمراجع
 

  218 

  

 در والمراجعقائمة المصا
 أواًل: الكتب

 ،1طاؼبالية، دار اؼبيسرة لنشر والتوزيع،  باألوراؽأسامة عزمي سبلـ،االستثمار  أرشد فؤاد التميمي، .1
 .عماف

دوف دار  ،SPSS جبرنامللمتغيرات المتعددة باستخدام  اإلحصائيالتحليل أسامة ربيع أمُت،    .2
 .2008النشر، القاىرة، 

، واالستثمار في البورصة األداءتحليل المالي ألغراض تقييم و مراجعة الأمُت السيد أضبد لطفي،  .3
 .2006دار اعبامعية، مصر، 

، دار النهضة المفاىيم األساسية  لالستثمار في البورصة:اقتصاديات كفاءة البورصة، إيهاب دسوقي .4
 .2000العربية، القاىرة، 

في بورصة مسقط  األسهمة على أسعار أثر متغيرات الساسة النقديوعبد اغبميد حفيظ،  براؽ ؿبمد .5
 .، أكلي ؿبند أوغباج، البويرة، اعبزائر20، معارؼ، الددالمالية األوراق

، خرافة عقالنية السوق تاريخ من المخاطر والمكاسب واالوىام في وول ستريتجاسنت فوكس،   .6
 .2015، مصر 1طترصبة خالد غريب علي، مؤسسة ىنداوي لتعليم والثقافة، 

، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع، إدارة محفظة األوراق الماليةي، صباؿ ناج .7
 .1998لبناف،

 .2004، األردف، دار فجر للنشر والتوزيع، عماف، الموازنة العامة أساسياتصباؿ، عمارة،  .8
 .2002، دار ؿبمد ؾبدالوي لنشر، عماف، التمويل الدولياغبسيٍت، عرفات،  .9

، أ اغبوزاين، .10  .1997 ،دمشق ،1ط، ود،النقكـر
، عماف، 1، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، طاألسواق المالية والنقديةدريد كامل آؿ شيب،  .11

 .2012األردف، 
، األردف، عماف، 1ط، دار اؼبيسرة والتوزيع والطباعة، المالية والنقدية األسواقدريد كامل آؿ شيب،  .12

2012. 



    

 قائمة المصادر والمراجع
 

  219 

  

، 1ط، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، عماف، ظ االستثمارية، إدارة المحافدريد كماؿ اؿ شبيب .13
2010. 

ردنية، بدوف دار ، اعبامعة األالعالقات التبادلية بين التضخم والبطالةلديري، ؿبمد تيسَت ؿبمد،  .14
 .2004 النشر،

 .2002، دار  وائل للنشر، الطبعة الثانية، عماف، مبادئ االستثمار المالي والحقيقيزياد رمضاف،  .15
اؼبالية، الشركة العربية اؼبتحدة لتسويق والتوريدات، القاىرة،  األسواؽد رمضاف، مرواف مشوط، زيا .16

2008. 
 .2002، الدار اعبامعية، مصر، دليل المستثمر إلى بورصة األوراق الماليةطارؽ عبد العاؿ ضباد،  .17
 .اإلسكندرية ، الدار اعبامعية،المشتقات الماليةطارؽ عبد العارل ضباد،  .18
 .1997، دار اؼبستقبل للنشر والتوزيع، عماف، مبادئ االستثمارحيدر حرداف،  طاىر .19
أساسيات االستثمار في بورصة األوراق المالية أسهم، سندات، وثائق استثمار، عبد الغفار حنفي،  .20

 .2005، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، الخيارات
، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، لماليةأساسيات االستثمار في بورصة األوراق اعبد الغفار حنفي،  .21

2003-2004 
 .األردفوالنشر والتوزيع،  الببلغ الطباعة ،المالية األسواقالتحليل الفني عبد اجمليد اؼبهيلمي،  .22
، القاىرة، 5، الببلغ للطباعة والنشر والتوزيع، طالتحليل الفني لألسواق الماليةعبد اجمليد اؼبهيلمي،  .23

2006. 
، دار أسامة للنشر والتوزيع، طبعة ؾبهولة، عماف، المالية)البورصة( األوراق قأسواعصاـ حسُت،  .24

2010. 
 .اإلسكندرية ، دار القدح لنشر،العالقات االقتصادية الدوليةعناية، غازي حسُت،  .25
فايز، ؿبددات معدؿ الفائدة يف االقتصاد، مؤسسة، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع،  أسامةلفرحاف، ا .26

 .2002، األردف
، مدخل كمي معاصر، دار وائل لنشر، إدارة البنوك فبلح حسُت اغبسٍت مؤيد عبد الرضباف الدوري، .27

 .2000راـ اهلل، فلسطُت، 



    

 قائمة المصادر والمراجع
 

  220 

  

 .2006، األردفاؼبالية والنقدية، عادل الكتاب اغبديث، عماف،  األسواؽفليح حسن,  .28
 .2009لنشر والتوزيع، عماف،، دار الثقافة لإدارة االستثمار بين النظرية والتطبيققاسم نايف علواف،  .29
، عماف، 1طاؼبالية، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع،  اإلدارةوىيب فهد ،   إبراىيمكنجو عبدو كنجو،  .30

1997. 
، تاالستثمار في األسهم والسندا ؿبمد صاحل اغبناوي، اهاؿ فريد مصطفى جبلؿ إبراىيم العبد،  .31

 .2003الدار اعبامعية، اإلسكندرية، 
 االستثمار في األسهم والسندات،ناوي، اهاؿ فريد مصطفى جبلؿ إبراىيم العبد، ؿبمد صاحل اغب .32

 .2004 اإلسكندرية، الدار اعبامعية،
، الدار اعبامعية للنشر والتوزيع، االستثمار في األوراق المالية، وآخروفؿبمد صاحل اغبناوي،  .33

 .2003اإلسكندرية، 
وائل للنشر، عماف،الطبعة  ، دارإدارة المحافظاالستثمار باألسهم والسندات و ؿبمد صاحل جابر،  .34

 .2005الثالثة، 
مؤسسة الوراؽ  للنشر  -اإلطار النظري والتطبيقات العلمية -إدارة االستثماراتؿبمد مطر،  .35

 .1999، عماف، 2طوالتوزيع، 
 .2005 عماف، ، دار الشروؽ،األسواق المالية مؤسسة أوراق بورصاتؿبمود ؿبمد الداغر،  .36
، الشركة العربية اؼبتحدة للتسويق والتوريد، القاىرة، أسس االستثمار، كنجو عبدو كنجو، مرواف مشوط .37

2008. 
، دار الفكر اعبامعي، بورصات األوراق الماليةمصطفى كماؿ طو، شريف مصطفى كماؿ طو،  .38

 .2009 ،1طاإلسكندرية، 
 .1999اؼبعرؼ، مصر منشأة توزيع  ، مدخل ربليلي معاصر،اإلدارة الماليةمنَت إبراىيم ىندي،  .39
 1994 ،منشأة اؼبعرؼ، اإلسكندرية، 2، جالفكر الحديث في إدارة المخاطرمنَت إبراىيم ىندي،  .40
.1999منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، ، الفكر الحديث في مجال االستثمارىندي،  إبراىيممنَت  .41

  



    

 قائمة المصادر والمراجع
 

  221 

  

، يجية الخيارات الماليةالهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على إستراتىاشم فوزي دباس العابدي،  .42
 .2007مؤسسة الوراؽ، عماف، 

 
 ثانًيا: األطروحات والمذكرات

، أطروحة دكتوراه يف االدخار في االقتصاد الجزائري وأثره في التنمية االقتصاديةأضبد سبلمي،  .43
العلـو االقتصادية)غَت منشورة(، زبصص اقتصاد تطبيقي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اعبزائر، 

2014. 
 ،-دراسة تجارب دولية –األسواق المالية ودورىا في تعزيز أداء صناديق االستثمار عمر عبود،  .44

أطروحة دكتوراه علـو يف العلـو االقتصادية )غَت منشورة(، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر، 
2016. 

اقتصادية )غَت دكتوراه علـو  أطروحة، قياس تكلفة رأس في البورصات العربيةعلي بن الضب،  .45
 . 2013جامعة تلمساف، منشورة(،

المدرجة في البورصة دراسة حالة يورصة  األسهملتفسير سلوك أسعار  نموذجنحو غالية مليك،  .46
غرب منشورة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  الثالث، أطروحة دكتوراه طور نييورك، المغرب و الجزائر

 .2017اعبزائر، 
دراسة قياسية باستخدام نظرية -المالية األسواقية السلوكية على كفاءة ير المالتأثمبارؾ بن زاير،  .47

choas، جامعة أيب بكر بلقليد، تلمساف،  )غَت منشورة(، أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية
 .اعبزائر

أطروحة دكتوراه يف  ،المالية في تحقيق التنمية دول المغرب العربي األسواقدور نواؿ بن لكحي،  .48
 .2015االقتصادية)غَت منشورة(جامعة اعبزائر، اعبزائر،  العلـو

، -دراسة تجارب دولية-المالية األسواقفي تنشيط  اإلسالميةدور الصكوك ىدى بدروين،  .49
دكتوراه علـو يف العلـو االقتصادية)غَت منشورة(، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر،  أطروحة
2017. 



    

 قائمة المصادر والمراجع
 

  222 

  

، التحوالت االقتصادية بالجزائر إطارقرار في  اتخاذودوره في تقييم المؤسسة واري سويسي، ى .50
 .2008أطروحة دكتوراه يف العلـو التسيَت غَت منشورة ، جامعة اعبزائر، 

إدارة محفظة األوراق المالية على مستوى البنك التجاري دراسة حالة بنك بوزيد صارة،  .51
pnbbaribas 2007ري قسنطينة، اعبزائر، ، مذكرة ماجستَت يف علـو التسيَت،جامعة منتو. 

دور التحليل الفني في اتخاذ قرار االستثمار باألسهم دراسة تطبيقية في عينة من حياة زيد،  .52
، مذكرة ماجستَت يف زبصص األسواؽ اؼبالية أسواق المال العربية )األردن، السعودية، وفلسطين(
 .2015والبورصات )غَت منشورة(، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، 

ماجستَت زبصص  مذكرة، دراسة اقتصادية وقياسية لظاىرة التضخم في الجزائرد ىتهات، سعي .53
 .2006)غَت منشورة(، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اعبزائر،  دراسات اقتصادية

اتخاذ قرار االستثمار باإلعتماد على التحليل الفني دراسة تطبيقية على عشرين عماد الدين شرايب،  .54
مذكرة ماجستَت زبصص إدارة مالية )غَت منشورة(، جامعة منتوري،  ،CAC 40مؤسسة مدرجة في 

 .2011قسنطينة، 
 

 ثالثًا: المجالت
كفاءة األسواق المالية في الدول النامية بن أعمر بن حاسُت وغبسن جديدين وؿبمد بن بوزياف،  .55

، جامعة يةمجلة أداء المؤسسات الجزائر ، عماف، تونس، واؼبغرب، دراسة حالة بورصة السعودية
 .2013، اعبزائر، 02قاصدي مرباح ورقلة، العدد

، ؾبلة أحباث تقييم المؤسسات من منظور نظرية الخياراتعبد الغٍت دادف، علي بن الضب،  .56
 .2015، 11اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، اعبزائر، العدد

، 07، العدد، رؤى اقتصادية2013-2000سياسة عرض النقود في الجزائر للفترة صاري،  على .57
 .2014جامعة الشهيد ضبة االخضر، الوادي، اعبزائر، 

، تكلفة رأس اؼباؿ ومؤشرات إنشاء القيمة، دراسة تطبيقية ببورصة علي بن الضب، سيدي أؿبمد عياد .58
 .2012 اعبزائر، ،02الدار البيضاء، ؾبلة أداء اؼبؤسسات اعبزائرية، ورقلة، العدد 



    

 قائمة المصادر والمراجع
 

  223 

  

 األوراؽالرأظبالية مقابل تسعَت اؼبراجحة دراسة حالة سوؽ  ألصوؿاتسعَت  مبوذجفرج دينا روفائيل،  .59
 .2011 واػبمسوف، اؼبالية اؼبصرية، اجمللة االقتصادية للبنك اؼبركزي اؼبصري، العدد الثاين

أثر تغير العائد المتحقق على العائد المطلوب في ظل قاسم نايف علواف، إبراىيم ؿبمد الزعلوؾ،  .60
، 05وعلـو التسيَت، جامعة التحدي، سرت،  ليبيا، العدد  ةلـو االقتصاديالع،ؾبلة (CAPMنموذج )

 .2005سنة 
  رابعاً: المحاضرات والدوريات العلمية

، جامعة جيبلرل ليابس سيدي بلعباس، االقتصاد القياسي سلسلة محاضراتؿبمد ادرويش دضباين،  .61
 .2012/2013اعبزائر،

 ، جامعة قاصدي مرباحاألوذل، الطبعة اد القياسيدروس وأمثلة محلولة في االقتصؿبمد شيخي،  .62
 .2010/2011ورقلة، اعبزائر، 

، ؿباضرات وتطبيقات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اعبزائر، طرق االقتصاد القياسيؿبمد شيخي،  .63
2011. 

 خامًسا: المراجع باللغة األجنبية
Ouvrages : 

64. Aswath DAMODARAN Finance d’entreprise, théorie et pratique, 2
eme 

edition, édition de Boeck université, Bruxelles, 2002. 

65. Bertrand JACQUILLAT et Bruno SOLNIK, Marchés financiers, gestion 

de portefeuille et des risques, DUNOD, 4eme édition, Paris, 2002. 

66. Christian Hurson ,constantinZodounidis , gestion de porteffeuille  et 

analyse multicritére , economica , france,1998 . 

67. Fréderic Herbier, Cat Herive Barllet. Octave Jokung, Piérre N’gahae, 

Finance Et Placement, Arnand Calin, Avril, 1998. 

68. Gérard Charreaux, finance d’entrepris, EMS, Paris, 2003. 

69. HILIPPE Tourron et HUBERT Tondeur, Gomptabilité EN IFRS, Edition 

d’organisation, Paris, 2004. 

70. J. BARRAEU et J.DELHAYE, Gestion financière, 9éme édition, Paris : 

Dunod, 2001. 

71. Jon J.Murphy, Technical Analysis of The Finanical Markets, New York 

Institute of finance, New York, 1999. 



    

 قائمة المصادر والمراجع
 

  224 

  

72. KAMEL Eddine Bouatouta, L’ingénierie financière ou application de l’art 

de l’ingénierie a l’univers de la finance, Grand Alger livers, Alger, 2006. 

73. Monssieur de persson : economie finançiere et gestion de portefeuille, 

France,2005-2006 . 

74. Pierre Demarzo Et Jonathan Berk, Finance d’entreprise, Pearson 

Education, Paris, 2008. 

75. Pierre Ramage, Finance De Marché, Edition D’organisation, Paris, 2002. 

76. Pierre VERNIMEN, Finance d'entreprise, 8eme édition, édition Dalloz 

paris, 2005. 

77. Robert D. Edwards and John Magee and W.H.C. Technical Analysis of 

Stock Trends, 08 th Edition. 

78. Roland PORTATIT, Patrice PONCET, Finance de marché, edition 

DALLOZ, 2008, Paris. 

79. Shannon p. Pratt, Roger J. GRABOWSKI, Cost of Capital, Applications 

and Examples, Third Edition, John Wiley & Sons, Inct2008. 

80. Soufi Menouar, Gestion de portefeuille : Busniss Risk, Risque financier, 

Risque de change, Office des publications Universsitaires, Algé, 2003. 

  

Théses: 

81. Bana. Musharbash, A comparison between CAPM and APT, Master 

Thesis description, Faculty of Economics and Administration, Masaryk 

Univerity,2015-2016. 

 

Revues: 

82. BELLALAH Mondher, Réflexion sur la politique optimale de 

dividendes en présence de coûts d information, cahiers de recherche 

n°200009,Université Paris IX. 2009. 

83. Benefice par action (BPA) ou Earning Per Share (EPS). 

84. Bjorn HANSSON , Peter HORDAHL, Testing the Conditional CAPM 

using multirate GARCH-M,Applied Financial Econonics,vol8,1998. 

85. CAMPBELL. R. HARVEY and AKHTAR SIDDIQUE, Conditional 

Skewness in Asset Pricing Tests The journal of finance, VIL, IV, NO, 3, 

june 2000. 

86. CHANGYOU. DAOWEI. Assessing the financial performance of 

forestry- related investmrnt vehicles ; capm vs apt, American journal of 

agricultural economic,v83.i3 2011. 



    

 قائمة المصادر والمراجع
 

  225 

  

87. CHANGYOU. DAOWEI. Assessing the financial performance of 

forestry- related investmrnt vehicles ; capm vs apt, American journal of 

agricultural economi,2011 . 

88. Chen, N.F, Some Emprical Tests of arbitrage Pricing, Journal of finance, 

Vol.38,No5 1983. 

89. Chen, N.F, Some Emprical Tests of arbitrage Pricing, Journal of finance, 

Vol.38,No5 1983 .P 1402 . 

90. Dhankr,Raj.S, Arbitrage Pricing Theory and Capital Asset Pricing Model, 

Evidence from the India Stok Market, Journal of financial Management 

and Analysis,vol 18,2006. 

91. EUGENE F.FAMA and KENNETHR.FRANCH , The value premium 

and the CAPM, Journal of finance,vol 5,2006 . 

92. EUGENE F.FAMA and KENNETHR.FRANCH, Comme Risk Factors in 

the return on stoks and bonds, Journal of Financial Economics 43,1993. 

93. Gal.A , Khan.N , An Application of Arbitrage Pricing Theory on KSE-

100 Index : A study From Pakistan ,Journal of Business and Management, 

Vol 7,2013. 

94. Galzi D. et Masulis R, (1976), The Option Pricing Model and the Risk 

Factor of Stock, Journal of Financial Economics 3. 

95. Galzi D. et Masulis R,The Option Pricing Model and the Risk Factor of 

Stock, Journal of Financial Economics Vol. 3, 1976. 

96. Ghazi F.Momani and Majied Alsharari, Impact of Economi Factors on the 

Stoks Prices at Amman Stok Market1992-2010,International Journal of 

Economics and Finance,Vol.4,N0.1,2012. 

97. Gunsel.N , Cukur.S, The Effect of Macro-Economic Factos on the london 

Stok Performance : A Secteur Approch, International Reserch Journal of 

finance and Economics, vol 10, 2007. 

98. Jecheche,Petros, An Empirical Investigation Of Arbitrage Pricing 

Theory : a case Zimbabwe, Recherché in Business and Economicx 

Journal,Vol 6,2012. 

99. Krishan,Bal.Gupta,Rekha,Arbitrage Pricing Theory Test in india Stok 

Market,International Journal of Reserch in Commerce econonmics 

mangemant,Vol.2,Issu.6,2012. 

100. Martin SCHEICHER , Time varying in the german stoks larket, The 

European Journal of Finance,6,2000. 



    

 قائمة المصادر والمراجع
 

  226 

  

101. R.Davidson and J.Mackinnon, Several Tests for model specification in 

the presence of Alternative Hypotheses, Econometra ,vol 49,issue 3, 

1981. 

102. Rasiah, Ratnewary, Analyzing the effect of Macroeconomic Variables 

on stok mareket performance : Evidence from us,Journal of Economics 

and International Finance,vol.3,2010. 

103. Ross.Stephen A.The Arbitrage Pricing of Capital Assets Pricing. Journal 

of Economic Theory. Vol. 13. Issue. 3.1976 . 

104. Sabetfar,p.Fah,C.F.Mohammed, Test og arbitrag pricing Theory on the 

tehran stok exchange, Intrenattional Journal of econonmics and 

Finance,Vol.3,N3. 

105. Sharep, W.F.*Capital Asset Pricing a theory of market equilibruim under 

conditions of risk , J.Finance vol 19, 1964. 

106. SUN.CHangyou,DAOWEI Zhang, Assessing the Financial Performance 

of Forestry-Related investement Vehicules : Capital Asset Pricing Model 

VS Arpitrage Pricing Theory,Amirecan Journal of Agricultmurel 

Economics,Vol.83,3n. 

107. Theriou,N.Aggekidis, v.and Maditinos.D, Testing the Relation betwenn 

Risk and Return using CAPM and APT :The case of athens stoks 

exchange,4
th
 international conferance on accounting and finance in 

transition, 2006. 

108. Warren Tease, Le marché boursière et l’investissement, Revue 

économique de l’OCDE, n°20, printemps, 1993. 

109. Zainul Kisan .Shintablle Restiyanita, Thee Validity of Capital Asset 

Pricing Model and Arpitrage Pricing Theory in Predicting the return of 

stoks in Indonesia Stok Exchange 2008.2010,American Journal of 

Economics, Finance and Management, Vol.1,N.3 ?2015. 

Sites Web : 

110. .http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/stable/pdf/2327577.pdf?refreqid

=excelsior%3Ac6b93987e69addde8cca8cce0956213c consulte le 

15.04.2018 a 17h10. 

111. .http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/stable/pdf/2327577.pdf?refreqid

=excelsior%3Ac6b93987e69addde8cca8cce0956213c consulte le 

15.04.2018 a 17h10 



    

 قائمة المصادر والمراجع
 

  227 

  

112. http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/14190 . 

113. http://www.cbk.gov.kw/ar/statistics-and-

publication/publications/economic-reports.jsp ; Consulte le 04/04/2018 a 

12h30   

114. http://www.duffandphelpz.com/aboutus/Pages/AboutDuffPhelps.aspx 

 
 

 

http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/14190


    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المالحق



    

 المالحق
 

229 

 

 والكويت المغرب ببورصتي CAPMتسعير االصول الرأسمالية  نموذجب  أوال: المالحق الخاصة
 
 لبورصة المغرب  CAPM المقدرة النماذج(:01لحق رقم )م
 البنك قطاع  

Dependent Variable : R_BANQUE   

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time: 14:22   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

ق       
     C 0.169533 0.067353 2.517073 0.0146 

R_MAZI 1.120453 0.024118 46.45669 0.0000 

     
     R-squared 0.973829     Mean dependent var -0.001622 

Adjusted R-squared 0.973378     S.D. dependent var 3.192748 

S.E. of regression 0.520935     Akaike info criterion 1.566384 

Sum squared resid 15.73967     Schwarz criterion 1.636195 

Log likelihood -44.99151     Hannan-Quinn criter. 1.593691 

F-statistic 2158.224     Durbin-Watson stat 1.961773 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 
 قطاع الفالحة

Dependent Variable: R_AGROLMENTAIR  

Method: Least Squares   

Date: 04/29/18   Time: 10:37   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.343659 0.175185 1.961687 0.0546 

R_MAZI 0.937020 0.062731 14.93704 0.0000 

     
     R-squared 0.793679     Mean dependent var 0.200524 

Adjusted R-squared 0.790122     S.D. dependent var 2.957596 

S.E. of regression 1.354949     Akaike info criterion 3.478169 

Sum squared resid 106.4814     Schwarz criterion 3.547981 

Log likelihood -102.3451     Hannan-Quinn criter. 3.505476 

F-statistic 223.1151     Durbin-Watson stat 1.838615 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 
 



    

 المالحق
 

230 

 

 قطاع التأمين
 

Dependent Variable: R_ASSURANCES  

Method: Least Squares   

Date: 04/29/18   Time: 14:30   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.104883 0.122164 0.858536 0.3941 

R_MAZI 0.888813 0.043745 20.31790 0.0000 

     
     R-squared 0.876810     Mean dependent var -0.030889 

Adjusted R-squared 0.874686     S.D. dependent var 2.669132 

S.E. of regression 0.944865     Akaike info criterion 2.757216 

Sum squared resid 51.78068     Schwarz criterion 2.827028 

Log likelihood -80.71649     Hannan-Quinn criter. 2.784523 

F-statistic 412.8172     Durbin-Watson stat 1.768408 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 
 قطاع المشروبات

 
Dependent Variable : R_BOISSON   

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 14 :32   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.723443 0.383717 1.885356 0.0644 

R_MAZI 0.810139 0.137404 5.896058 0.0000 

     
     R-squared 0.374754     Mean dependent var 0.599690 

Adjusted R-squared 0.363974     S.D. dependent var 3.721334 

S.E. of regression 2.967810     Akaike info criterion 5.046291 

Sum squared resid 510.8581     Schwarz criterion 5.116102 

Log likelihood -149.3887     Hannan-Quinn criter. 5.073598 

F-statistic 34.76349     Durbin-Watson stat 1.263780 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع الكيمياء
 

Dependent Variable : R_CHIMI   

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 14 :36   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.013210 0.223734 0.059045 0.9531 

R_MAZI 0.829920 0.080116 10.35901 0.0000 

     
     R-squared 0.649142     Mean dependent var -0.113565 

Adjusted R-squared 0.643093     S.D. dependent var 2.896536 

S.E. of regression 1.730440     Akaike info criterion 3.967394 

Sum squared resid 173.6765     Schwarz criterion 4.037205 

Log likelihood -117.0218     Hannan-Quinn criter. 3.994701 

F-statistic 107.3090     Durbin-Watson stat 2.430289 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 

 
 قطاع التوزيع

Dependent Variable : R_DISTRUBUTI  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 14 :38   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.211213 0.094349 2.238635 0.0290 

R_MAZI 1.148811 0.033785 34.00353 0.0000 

     
     R-squared 0.952234     Mean dependent var 0.035726 

Adjusted R-squared 0.951410     S.D. dependent var 3.310466 

S.E. of regression 0.729731     Akaike info criterion 2.240484 

Sum squared resid 30.88543     Schwarz criterion 2.310295 

Log likelihood -65.21451     Hannan-Quinn criter. 2.267791 

F-statistic 1156.240     Durbin-Watson stat 1.260116 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 ةقطاع التجهيزات االلكتروني
 
 

Dependent Variable : R_EQUIP_ELCT  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 14 :40   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.858127 0.490327 -1.750112 0.0854 

R_MAZI 0.903832 0.175579 5.147726 0.0000 

     
     R-squared 0.313602     Mean dependent var -0.996192 

Adjusted R-squared 0.301768     S.D. dependent var 4.538482 

S.E. of regression 3.792369     Akaike info criterion 5.536624 

Sum squared resid 834.1596     Schwarz criterion 5.606435 

Log likelihood -164.0987     Hannan-Quinn criter. 5.563931 

F-statistic 26.49909     Durbin-Watson stat 1.767083 

Prob(F-statistic) 0.000003    

     
     

 
 قطاع العقار

 

Dependent Variable: R_IMMOBILIER  

Method: Least Squares   

Date: 04/29/18   Time: 14:42   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.388385 0.155463 -2.498245 0.0153 

R_MAZI 0.776059 0.055669 13.94059 0.0000 

     
     R-squared 0.770152     Mean dependent var -0.506932 

Adjusted R-squared 0.766189     S.D. dependent var 2.486676 

S.E. of regression 1.202408     Akaike info criterion 3.239295 

Sum squared resid 83.85558     Schwarz criterion 3.309107 

Log likelihood -95.17886     Hannan-Quinn criter. 3.266602 

F-statistic 194.3402     Durbin-Watson stat 2.158501 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع الصناعة الصيدالنية
 

Dependent Variable : R_INDUST_PHA  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 14 :43   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.286396 0.166712 1.717906 0.0911 

R_MAZI 0.968609 0.059697 16.22536 0.0000 

     
     R-squared 0.819462     Mean dependent var 0.138436 

Adjusted R-squared 0.816349     S.D. dependent var 3.008822 

S.E. of regression 1.289415     Akaike info criterion 3.379019 

Sum squared resid 96.43028     Schwarz criterion 3.448831 

Log likelihood -99.37058     Hannan-Quinn criter. 3.406327 

F-statistic 263.2622     Durbin-Watson stat 1.038937 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 
 ةقطاع الهندسة االلكتروني

 
Dependent Variable : R_INGENIRI_EQ  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 14 :45   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.694430 0.693797 -1.000913 0.3210 

R_MAZI 1.219254 0.248438 4.907671 0.0000 

     
     R-squared 0.293417     Mean dependent var -0.880678 

Adjusted R-squared 0.281235     S.D. dependent var 6.329416 

S.E. of regression 5.366080     Akaike info criterion 6.230838 

Sum squared resid 1670.099     Schwarz criterion 6.300649 

Log likelihood -184.9251     Hannan-Quinn criter. 6.258145 

F-statistic 24.08523     Durbin-Watson stat 2.925330 

Prob(F-statistic) 0.000008    
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 قطاع الفندقة
 
 

Dependent Variable : R_LOISSIR_HOT  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 14 :48   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.533256 0.432721 1.232332 0.2228 

R_MAZI 1.592424 0.154951 10.27694 0.0000 

     
     R-squared 0.645511     Mean dependent var 0.290005 

Adjusted R-squared 0.639399     S.D. dependent var 5.573390 

S.E. of regression 3.346826     Akaike info criterion 5.286667 

Sum squared resid 649.6722     Schwarz criterion 5.356479 

Log likelihood -156.6000     Hannan-Quinn criter. 5.313974 

F-statistic 105.6156     Durbin-Watson stat 1.715169 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 Dependent Variable : R_MATRI_LO_SER  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 14 :54   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.140789 0.196442 -0.716697 0.4764 

R_MAZI 1.019672 0.070343 14.49572 0.0000 

     
     R-squared 0.783684     Mean dependent var -0.296550 

Adjusted R-squared 0.779954     S.D. dependent var 3.238935 

S.E. of regression 1.519354     Akaike info criterion 3.707212 

Sum squared resid 133.8892     Schwarz criterion 3.777024 

Log likelihood -109.2164     Hannan-Quinn criter. 3.734519 

F-statistic 210.1259     Durbin-Watson stat 0.791253 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 

    

 
 قطاع مواد الكراء

 
Dependent Variable : R_MATRI_LO_SER  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 14 :54   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.140789 0.196442 -0.716697 0.4764 

R_MAZI 1.019672 0.070343 14.49572 0.0000 

     
     R-squared 0.783684     Mean dependent var -0.296550 

Adjusted R-squared 0.779954     S.D. dependent var 3.238935 

S.E. of regression 1.519354     Akaike info criterion 3.707212 

Sum squared resid 133.8892     Schwarz criterion 3.777024 

Log likelihood -109.2164     Hannan-Quinn criter. 3.734519 

F-statistic 210.1259     Durbin-Watson stat 0.791253 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع المناجم
 

Dependent Variable : R_MINIS   

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 14 :57   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.117057 0.190236 0.615329 0.5407 

R_MAZI 1.256567 0.068121 18.44619 0.0000 

     
     R-squared 0.854367     Mean dependent var -0.074890 

Adjusted R-squared 0.851856     S.D. dependent var 3.822747 

S.E. of regression 1.471353     Akaike info criterion 3.643008 

Sum squared resid 125.5631     Schwarz criterion 3.712819 

Log likelihood -107.2902     Hannan-Quinn criter. 3.670315 

F-statistic 340.2621     Durbin-Watson stat 0.982762 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 قطاع مواد البناء

 

Dependent Variable : R_PATIM_M   

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 14 :59   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.386503 0.202506 -1.908600 0.0613 

R_MAZI 1.136451 0.072514 15.67208 0.0000 

     
     R-squared 0.808968     Mean dependent var -0.560102 

Adjusted R-squared 0.805674     S.D. dependent var 3.553016 

S.E. of regression 1.566254     Akaike info criterion 3.768016 

Sum squared resid 142.2828     Schwarz criterion 3.837828 

Log likelihood -111.0405     Hannan-Quinn criter. 3.795323 

F-statistic 245.6140     Durbin-Watson stat 0.947348 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع النفط والغاز
 
 

Dependent Variable : R_PETROL_GAZ  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 15 :02   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.304344 0.197710 -1.539341 0.1292 

R_MAZI 0.885573 0.070797 12.50859 0.0000 

     
     R-squared 0.729560     Mean dependent var -0.439620 

Adjusted R-squared 0.724897     S.D. dependent var 2.915454 

S.E. of regression 1.529164     Akaike info criterion 3.720085 

Sum squared resid 135.6239     Schwarz criterion 3.789896 

Log likelihood -109.6025     Hannan-Quinn criter. 3.747392 

F-statistic 156.4649     Durbin-Watson stat 1.779380 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 
 قطاع خدمات المستهلكين

 
Dependent Variable : R_SERVICE_CO  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 15 :04   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.266468 0.175613 1.517364 0.1346 

R_MAZI 1.184064 0.062884 18.82923 0.0000 

     
     R-squared 0.859408     Mean dependent var 0.085596 

Adjusted R-squared 0.856984     S.D. dependent var 3.591599 

S.E. of regression 1.358254     Akaike info criterion 3.483042 

Sum squared resid 107.0015     Schwarz criterion 3.552853 

Log likelihood -102.4913     Hannan-Quinn criter. 3.510349 

F-statistic 354.5398     Durbin-Watson stat 0.827622 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع شركات المساىمة
 
 

Dependent Variable : R_SOCITE_PORTF  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 15 :06   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.370313 0.146738 -2.523625 0.0144 

R_MAZI 1.176858 0.052545 22.39719 0.0000 

     
     R-squared 0.896361     Mean dependent var -0.550084 

Adjusted R-squared 0.894574     S.D. dependent var 3.495384 

S.E. of regression 1.134929     Akaike info criterion 3.123783 

Sum squared resid 74.70773     Schwarz criterion 3.193594 

Log likelihood -91.71348     Hannan-Quinn criter. 3.151090 

F-statistic 501.6342     Durbin-Watson stat 0.686324 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 قطاع شركات التمويل

 
Dependent Variable : R_SOCITE_FINAN  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 15 :08   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     طاع 
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.099066 0.218960 0.452437 0.6526 

R_MAZI 0.658296 0.078406 8.395959 0.0000 

     
     R-squared 0.548611     Mean dependent var -0.001493 

Adjusted R-squared 0.540828     S.D. dependent var 2.499202 

S.E. of regression 1.693515     Akaike info criterion 3.924255 

Sum squared resid 166.3436     Schwarz criterion 3.994066 

Log likelihood -115.7276     Hannan-Quinn criter. 3.951562 

F-statistic 70.49213     Durbin-Watson stat 2.149986 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع الحراجة والورق
 

Dependent Variable : R_SOLVYCULTU  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 15 :09   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.279753 0.341633 -0.818869 0.4162 

R_MAZI 1.013037 0.122334 8.280923 0.0000 

     
     R-squared 0.541769     Mean dependent var -0.434500 

Adjusted R-squared 0.533868     S.D. dependent var 3.870173 

S.E. of regression 2.642316     Akaike info criterion 4.813953 

Sum squared resid 404.9462     Schwarz criterion 4.883765 

Log likelihood -142.4186     Hannan-Quinn criter. 4.841261 

F-statistic 68.57368     Durbin-Watson stat 1.553131 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 قطاع االتصاالت

 
Dependent Variable : R_TELECOMIC  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 15 :11   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.019599 0.111495 0.175787 0.8611 

R_MAZI 0.828025 0.039925 20.73959 0.0000 

     
     R-squared 0.881179     Mean dependent var -0.106886 

Adjusted R-squared 0.879131     S.D. dependent var 2.480410 

S.E. of regression 0.862346     Akaike info criterion 2.574445 

Sum squared resid 43.13114     Schwarz criterion 2.644256 

Log likelihood -75.23334     Hannan-Quinn criter. 2.601752 

F-statistic 430.1307     Durbin-Watson stat 1.418104 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع النقل
 

Dependent Variable: R_TRANSPORT  

Method: Least Squares   

Date: 04/29/18   Time: 15:13   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.148392 0.270718 0.548144 0.5857 

R_MAZI 1.086750 0.096940 11.21054 0.0000 

     
     R-squared 0.684227     Mean dependent var -0.017615 

Adjusted R-squared 0.678782     S.D. dependent var 3.694384 

S.E. of regression 2.093831     Akaike info criterion 4.348633 

Sum squared resid 254.2795     Schwarz criterion 4.418445 

Log likelihood -128.4590     Hannan-Quinn criter. 4.375940 

F-statistic 125.6761     Durbin-Watson stat 1.170888 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 Eviews 8.0 اؼبصدر: ـبرجات برنامج

 
 لبورصة الكويت CAPM المقدرة النماذج( 02الملحق رقم )

 قطاع البنك
 

Dependent Variable: BANQUE   

Method: Least Squares   

Date: 04/29/18   Time: 15:19   

Sample: 2012M06 2017M05   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.023455 0.082679 -0.283690 0.7777 

OAZNI 0.980374 0.027519 35.62568 0.0000 

     
     R-squared 0.956299     Mean dependent var 0.300179 

Adjusted R-squared 0.955545     S.D. dependent var 3.019080 

S.E. of regression 0.636552     Akaike info criterion 1.967265 

Sum squared resid 23.50153     Schwarz criterion 2.037076 

Log likelihood -57.01795     Hannan-Quinn criter. 1.994572 

F-statistic 1269.189     Durbin-Watson stat 1.491262 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع العقار
 

Dependent Variable : IMMOPLER   

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 15 :23   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.089021 0.074613 1.193089 0.2377 

OAZNI 0.997149 0.024834 40.15226 0.0000 

     
     R-squared 0.965274     Mean dependent var 0.418192 

Adjusted R-squared 0.964675     S.D. dependent var 3.056428 

S.E. of regression 0.574454     Akaike info criterion 1.761972 

Sum squared resid 19.13986     Schwarz criterion 1.831784 

Log likelihood -50.85917     Hannan-Quinn criter. 1.789279 

F-statistic 1612.204     Durbin-Watson stat 0.568769 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

 

 

    
     

 

Dependent Variable : ASSURANCE   

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 15 :18   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.025758 0.284808 0.090441 0.9282 

OAZNI 0.779351 0.094795 8.221454 0.0000 

     
     R-squared 0.538188     Mean dependent var 0.283032 

Adjusted R-squared 0.530226     S.D. dependent var 3.199229 

S.E. of regression 2.192754     Akaike info criterion 4.440958 

Sum squared resid 278.8738     Schwarz criterion 4.510770 

Log likelihood -131.2288     Hannan-Quinn criter. 4.468266 

F-statistic 67.59231     Durbin-Watson stat 1.847587 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع الصناعة
 

Dependent Variable : INDUSTER   

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 15 :25   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.022615 0.046330 0.488133 0.6273 

OAZNI 0.960273 0.015420 62.27345 0.0000 

     
     R-squared 0.985264     Mean dependent var 0.339613 

Adjusted R-squared 0.985010     S.D. dependent var 2.913385 

S.E. of regression 0.356695     Akaike info criterion 0.808895 

Sum squared resid 7.379427     Schwarz criterion 0.878707 

Log likelihood -22.26686     Hannan-Quinn criter. 0.836202 

F-statistic 3877.982     Durbin-Watson stat 1.075926 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 
 قطاع المواد األساسية

Dependent Variable: MATERIA_FAND  

Method: Least Squares   

Date: 04/29/18   Time: 15:26   

Sample: 2012M06 2017M05   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.026070 0.127193 -0.204964 0.8383 

OAZNI 1.104128 0.042335 26.08097 0.0000 

     
     R-squared 0.921432     Mean dependent var 0.338417 

Adjusted R-squared 0.920078     S.D. dependent var 3.463914 

S.E. of regression 0.979267     Akaike info criterion 2.828740 

Sum squared resid 55.61991     Schwarz criterion 2.898552 

Log likelihood -82.86221     Hannan-Quinn criter. 2.856048 

F-statistic 680.2168     Durbin-Watson stat 2.106947 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع النفط والغاز
Dependent Variable : PETROL_GAZ  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 15 :29   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.162449 0.126108 1.288177 0.2028 

OAZNI 1.178440 0.041973 28.07585 0.0000 

     
     R-squared 0.931463     Mean dependent var 0.551467 

Adjusted R-squared 0.930281     S.D. dependent var 3.677090 

S.E. of regression 0.970913     Akaike info criterion 2.811604 

Sum squared resid 54.67493     Schwarz criterion 2.881416 

Log likelihood -82.34813     Hannan-Quinn criter. 2.838912 

F-statistic 788.2531     Durbin-Watson stat 1.062740 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 

 قطاع الرعاية الصحية
Dependent Variable : SANTE_PROTECTIO  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 15 :30   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.345924 0.816421 -0.423708 0.6733 

OAZNI 1.008433 0.271736 3.711080 0.0005 

     
     R-squared 0.191887     Mean dependent var -0.013027 

Adjusted R-squared 0.177954     S.D. dependent var 6.932726 

S.E. of regression 6.285679     Akaike info criterion 6.547190 

Sum squared resid 2291.566     Schwarz criterion 6.617001 

Log likelihood -194.4157     Hannan-Quinn criter. 6.574497 

F-statistic 13.77212     Durbin-Watson stat 2.022503 

Prob(F-statistic) 0.000465    
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 قطاع خدمات المستهلكين

 

Dependent Variable : SERVICE_CONSUM  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 15 :32   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.036038 0.118165 -0.304978 0.7615 

OAZNI 0.999334 0.039330 25.40915 0.0000 

     
     R-squared 0.917570     Mean dependent var 0.293855 

Adjusted R-squared 0.916149     S.D. dependent var 3.141742 

S.E. of regression 0.909758     Akaike info criterion 2.681489 

Sum squared resid 48.00425     Schwarz criterion 2.751300 

Log likelihood -78.44466     Hannan-Quinn criter. 2.708796 

F-statistic 645.6250     Durbin-Watson stat 1.058327 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 

 قطاع خدمات مالية
 

Dependent Variable : SERVICE_FINANC  

Method : Least Squares   

Date : 04/29/18   Time : 15 :33   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.011613 0.032511 -0.357209 0.7222 

OAZNI 1.047075 0.010821 96.76483 0.0000 

     
     R-squared 0.993844     Mean dependent var 0.334039 

Adjusted R-squared 0.993738     S.D. dependent var 3.162991 

S.E. of regression 0.250303     Akaike info criterion 0.100474 

Sum squared resid 3.633783     Schwarz criterion 0.170285 

Log likelihood -1.014206     Hannan-Quinn criter. 0.127781 

F-statistic 9363.432     Durbin-Watson stat 0.660728 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع االتصاالت
 

Dependent Variable: TELECOM   

Method: Least Squares   

Date: 04/29/18   Time: 15:35   

Sample: 2012M06 2017M05   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.131200 0.090545 -1.448996 0.1527 

OAZNI 1.126518 0.030137 37.37993 0.0000 

     
     R-squared 0.960145     Mean dependent var 0.240678 

Adjusted R-squared 0.959457     S.D. dependent var 3.462177 

S.E. of regression 0.697116     Akaike info criterion 2.149035 

Sum squared resid 28.18630     Schwarz criterion 2.218847 

Log likelihood -62.47106     Hannan-Quinn criter. 2.176342 

F-statistic 1397.259     Durbin-Watson stat 0.788069 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 Eviews 8.0: ـبرجات برنامج المصدر                          
 
 التسعير بالمراجحة لبورصتي المغرب والكويت نموذجالخاصة ب مالحقال

 بورصة المغرب  APT (: تقدير نمادج03الملحق رقم )
 ع الفالحةقطا 

Dependent Variable : R_AGROLMENTAIR  

Method : Least Squares   

Date : 03/21/18   Time : 23 :09   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.385768 0.202932 1.900972 0.0626 

R_MAZI 0.930005 0.064027 14.52522 0.0000 

R_ITEREST_RATE 7.645498 8.899907 0.859054 0.3041 

RI_INFLATIONS 0.189417 0.205250 0.922859 0.0002 

M2 -5.245798 16.49715 -0.317982 0.7517 

EXCHANGE 22.39386 11.13016 2.011997 0.0492 

     
     R-squared 0.809333     Mean dependent var 0.200524 

Adjusted R-squared 0.791679     S.D. dependent var 2.957596 

S.E. of regression 1.349912     Akaike info criterion 3.532596 

Sum squared resid 98.40224     Schwarz criterion 3.742030 

Log likelihood -99.97788     Hannan-Quinn criter. 3.614517 

F-statistic 45.84330     Durbin-Watson stat 1.853286 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع التأمينات
 

Dependent Variable : R_ASSURANCES  

Method : Least Squares   

Date : 03/21/18   Time : 23 :10   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.176786 0.143402 1.232796 0.2230 

R_MAZI 0.898235 0.045245 19.85283 0.0000 

R_ITEREST_RATE -0.667748 6.289129 -0.106175 0.3058 

RI_INFLATIONS 0.063873 0.145040 0.440383 0.6614 

M2 -8.760689 11.65773 -0.751492 0.4556 

EXCHANGE -10.59630 7.865141 -1.347249 0.3035 

     
     R-squared 0.883098     Mean dependent var -0.030889 

Adjusted R-squared 0.872273     S.D. dependent var 2.669132 

S.E. of regression 0.953917     Akaike info criterion 2.838159 

Sum squared resid 49.13772     Schwarz criterion 3.047594 

Log likelihood -79.14478     Hannan-Quinn criter. 2.920081 

F-statistic 81.58485     Durbin-Watson stat 1.790097 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 
 
 

 قطاع البنوك
Dependent Variable : R_BANQUE   

Method : Least Squares   

Date : 03/21/18   Time : 23 :10   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.279313 0.073099 3.821003 0.0003 

R_MAZI 1.137426 0.023064 49.31715 0.0000 

R_ITEREST_RATE 1.056090 3.205887 0.329422 0.3431 

RI_INFLATIONS -0.004814 0.073934 -0.065111 0.9483 

M2 -19.34111 5.942535 -3.254690 0.0020 

EXCHANGE -5.919681 4.009260 -1.476502 0.3456 

     
     R-squared 0.978770     Mean dependent var -0.001622 

Adjusted R-squared 0.976804     S.D. dependent var 3.192748 

S.E. of regression 0.486260     Akaike info criterion 1.490492 

Sum squared resid 12.76822     Schwarz criterion 1.699927 

Log likelihood -38.71476     Hannan-Quinn criter. 1.572413 

F-statistic 497.9151     Durbin-Watson stat 1.946512 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع المشروبات
Dependent Variable: R_BOISSON   

Method: Least Squares   

Date: 03/21/18   Time: 23:10   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.063780 0.447517 2.377074 0.0210 

R_MAZI 0.854023 0.141195 6.048515 0.0000 

R_ITEREST_RATE 5.813388 19.62654 0.296200 0.3082 

RI_INFLATIONS 0.151129 0.452629 0.333891 0.3398 

M2 -46.00407 36.38039 -1.264529 0.3115 

EXCHANGE -31.40980 24.54482 -1.279692 0.2061 

     
     R-squared 0.414304     Mean dependent var 0.599690 

Adjusted R-squared 0.360073     S.D. dependent var 3.721334 

S.E. of regression 2.976898     Akaike info criterion 5.114280 

Sum squared resid 478.5438     Schwarz criterion 5.323715 

Log likelihood -147.4284     Hannan-Quinn criter. 5.196202 

F-statistic 7.639597     Durbin-Watson stat 1.322527 

Prob(F-statistic) 0.000017    

     
     

 
 
 

 قطاع الكيمياء
Dependent Variable : R_CHIMI   

Method : Least Squares   

Date : 03/21/18   Time : 23 :10   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.112649 0.266188 -0.423192 0.6738 

R_MAZI 0.814817 0.083985 9.701976 0.0000 

R_ITEREST_RATE -1.114584 11.67408 -0.095475 0.9243 

RI_INFLATIONS -0.102273 0.269229 -0.379875 0.7055 

M2 17.13573 21.63946 0.791875 0.4319 

EXCHANGE 10.31470 14.59953 0.706509 0.4829 

     
     R-squared 0.657966     Mean dependent var -0.113565 

Adjusted R-squared 0.626296     S.D. dependent var 2.896536 

S.E. of regression 1.770692     Akaike info criterion 4.075257 

Sum squared resid 169.3089     Schwarz criterion 4.284692 

Log likelihood -116.2577     Hannan-Quinn criter. 4.157178 

F-statistic 20.77576     Durbin-Watson stat 2.512391 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع التوزيع
 

Dependent Variable : R_DISTRUBUTI  

Method : Least Squares   

Date : 06/16/18   Time : 18 :33   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.163043 0.106418 1.532090 0.1313 

R_MAZI 1.137685 0.033576 33.88391 0.0000 

R_ITEREST_RATE 1.145649 4.667147 0.245471 0.8070 

RI_INFLATIONS 0.060189 0.107634 0.559202 0.5783 

M2 6.040036 8.651173 0.698175 0.3081 

EXCHANGE 15.56506 5.836702 2.666756 0.0101 

     
     R-squared 0.958149     Mean dependent var 0.035726 

Adjusted R-squared 0.954274     S.D. dependent var 3.310466 

S.E. of regression 0.707900     Akaike info criterion 2.241610 

Sum squared resid 27.06058     Schwarz criterion 2.451045 

Log likelihood -61.24831     Hannan-Quinn criter. 2.323532 

F-statistic 247.2578     Durbin-Watson stat 1.367257 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 
 قطاع التجهيزات الكترونية

Dependent Variable : R_EQUIP_ELCT  

Method : Least Squares   

Date : 03/21/18   Time : 21 :31   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.236459 0.568670 -2.174299 0.0341 

R_MAZI 0.845492 0.179421 4.712346 0.0000 

R_ITEREST_RATE -5.383045 24.93993 -0.215840 0.3299 

RI_INFLATIONS 0.042016 0.575167 0.073050 0.9420 

M2 50.77046 46.22944 1.098228 0.3070 

EXCHANGE 52.99318 31.18970 1.699060 0.0051 

     
     R-squared 0.364155     Mean dependent var -0.996192 

Adjusted R-squared 0.305281     S.D. dependent var 4.538482 

S.E. of regression 3.782816     Akaike info criterion 5.593454 

Sum squared resid 772.7238     Schwarz criterion 5.802889 

Log likelihood -161.8036     Hannan-Quinn criter. 5.675376 

F-statistic 6.185278     Durbin-Watson stat 1.752851 

Prob(F-statistic) 0.000133    
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 قطاع العقار
 

Dependent Variable : R_IMMOBILIER  

Method : Least Squares   

Date : 03/21/18   Time : 21 :33   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.632638 0.169130 -3.740531 0.0004 

R_MAZI 0.738825 0.053362 13.84548 0.0000 

R_ITEREST_RATE -1.698659 7.417481 -0.229008 0.8197 

RI_INFLATIONS -0.014587 0.171063 -0.085275 0.9324 

M2 41.03301 13.74928 2.984375 0.0043 

EXCHANGE 17.15177 9.276250 1.848998 0.0699 

     
     R-squared 0.812649     Mean dependent var -0.506932 

Adjusted R-squared 0.795301     S.D. dependent var 2.486676 

S.E. of regression 1.125062     Akaike info criterion 3.168193 

Sum squared resid 68.35132     Schwarz criterion 3.377628 

Log likelihood -89.04580     Hannan-Quinn criter. 3.250115 

F-statistic 46.84574     Durbin-Watson stat 2.122253 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 
 قطاع الصناعة الصيدالنية

Dependent Variable : R_INDUST_PHA  

Method : Least Squares   

Date : 03/21/18   Time : 21 :35   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.432794 0.196666 2.200654 0.0321 

R_MAZI 0.983515 0.062050 15.85038 0.0000 

R_ITEREST_RATE 4.699958 8.625103 0.544916 0.5881 

RI_INFLATIONS 0.119708 0.198913 0.601810 0.5498 

M2 -19.55700 15.98777 -1.223248 0.3265 

EXCHANGE -5.328161 10.78649 -0.493966 0.3233 

     
     R-squared 0.826972     Mean dependent var 0.138436 

Adjusted R-squared 0.810950     S.D. dependent var 3.008822 

S.E. of regression 1.308231     Akaike info criterion 3.469868 

Sum squared resid 92.41929     Schwarz criterion 3.679303 

Log likelihood -98.09605     Hannan-Quinn criter. 3.551790 

F-statistic 51.61747     Durbin-Watson stat 1.074722 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 ةقطاع الهندسة االلكتروني
 

Dependent Variable: R_INGENIRI_EQ  

Method: Least Squares   

Date: 06/16/18   Time: 18:35   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.054636 0.824376 -1.279314 0.2063 

R_MAZI 1.163671 0.260098 4.473968 0.0000 

R_ITEREST_RATE -1.779570 36.15433 -0.049221 0.9609 

RI_INFLATIONS -0.020351 0.833794 -0.024408 0.9806 

M2 53.52427 67.01681 0.798669 0.4280 

EXCHANGE 42.18044 45.21435 0.932899 0.3550 

     
     R-squared 0.312971     Mean dependent var -0.880678 

Adjusted R-squared 0.249357     S.D. dependent var 6.329416 

S.E. of regression 5.483785     Akaike info criterion 6.336108 

Sum squared resid 1623.882     Schwarz criterion 6.545542 

Log likelihood -184.0832     Hannan-Quinn criter. 6.418029 

F-statistic 4.919856     Durbin-Watson stat 2.929047 

Prob(F-statistic) 0.000880    

     
     

 

 
 قطاع الفندقة

Dependent Variable : R_LOISSIR_HOT  

Method : Least Squares   

Date : 03/21/18   Time : 22 :51   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.700805 0.511146 1.371047 0.1760 

R_MAZI 1.634612 0.161271 10.13580 0.0000 

R_ITEREST_RATE -5.107623 22.41710 -0.227845 0.8206 

RI_INFLATIONS -0.275069 0.516985 -0.532063 0.5969 

M2 -33.15414 41.55306 -0.797875 0.3284 

EXCHANGE -34.80648 28.03467 -1.241551 0.3198 

     
     R-squared 0.659355     Mean dependent var 0.290005 

Adjusted R-squared 0.627814     S.D. dependent var 5.573390 

S.E. of regression 3.400162     Akaike info criterion 5.380163 

Sum squared resid 624.2995     Schwarz criterion 5.589597 

Log likelihood -155.4049     Hannan-Quinn criter. 5.462084 

F-statistic 20.90456     Durbin-Watson stat 1.634318 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع مواد الكراء
Dependent Variable : R_MATRI_LO_SER  

Method : Least Squares   

Date : 06/16/18   Time : 19 :05   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.253681 0.234010 -1.084059 0.2832 

R_MAZI 1.011263 0.073832 13.69675 0.0000 

R_ITEREST_RATE -4.934798 10.26289 -0.480839 0.6326 

RI_INFLATIONS -0.143054 0.236684 -0.604412 0.3481 

M2 11.17696 19.02362 0.587530 0.5593 

EXCHANGE 6.145124 12.83470 0.478790 0.6340 

     
     R-squared 0.788594     Mean dependent var -0.296550 

Adjusted R-squared 0.769020     S.D. dependent var 3.238935 

S.E. of regression 1.556646     Akaike info criterion 3.817584 

Sum squared resid 130.8499     Schwarz criterion 4.027018 

Log likelihood -108.5275     Hannan-Quinn criter. 3.899505 

F-statistic 40.28657     Durbin-Watson stat 0.853989 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 
 قطاع المناجم

 

Dependent Variable: R_MINIS   

Method: Least Squares   

Date: 06/16/18   Time: 18:36   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.176478 0.225680 0.781983 0.4376 

R_MAZI 1.252289 0.071204 17.58736 0.0000 

R_ITEREST_RATE 5.643696 9.897535 0.570212 0.5709 

RI_INFLATIONS 0.228330 0.228258 1.000318 0.3216 

M2 -5.000352 18.34639 -0.272552 0.7862 

EXCHANGE 12.36479 12.37779 0.998950 0.3223 

     
     R-squared 0.858849     Mean dependent var -0.074890 

Adjusted R-squared 0.845779     S.D. dependent var 3.822747 

S.E. of regression 1.501230     Akaike info criterion 3.745086 

Sum squared resid 121.6993     Schwarz criterion 3.954520 

Log likelihood -106.3526     Hannan-Quinn criter. 3.827007 

F-statistic 65.71361     Durbin-Watson stat 0.943840 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع مواد البناء
 

Dependent Variable : R_PATIM_M   

Method : Least Squares   

Date : 06/16/18   Time : 18 :37   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.549410 0.232836 -2.359643 0.0219 

R_MAZI 1.125560 0.073462 15.32169 0.0000 

R_ITEREST_RATE -12.57052 10.21140 -1.231028 0.2236 

RI_INFLATIONS -0.132399 0.235496 -0.562215 0.3063 

M2 27.01469 18.92818 1.427221 0.1593 

EXCHANGE -21.48549 12.77030 -1.682457 0.0183 

     
     R-squared 0.826077     Mean dependent var -0.560102 

Adjusted R-squared 0.809973     S.D. dependent var 3.553016 

S.E. of regression 1.548836     Akaike info criterion 3.807524 

Sum squared resid 129.5402     Schwarz criterion 4.016958 

Log likelihood -108.2257     Hannan-Quinn criter. 3.889445 

F-statistic 51.29628     Durbin-Watson stat 0.998375 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 قطاع النفط والغاز
 

Dependent Variable : R_PETROL_GAZ  

Method : Least Squares   

Date : 06/16/18   Time : 18 :37   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.454299 0.233543 -1.945246 0.0570 

R_MAZI 0.871397 0.073685 11.82598 0.0000 

R_ITEREST_RATE -6.503735 10.24240 -0.634981 0.5281 

RI_INFLATIONS -0.118206 0.236211 -0.500424 0.6188 

M2 16.31014 18.98564 0.859078 0.3941 

EXCHANGE 10.18658 12.80907 0.795263 0.3299 

     
     R-squared 0.740120     Mean dependent var -0.439620 

Adjusted R-squared 0.716057     S.D. dependent var 2.915454 

S.E. of regression 1.553538     Akaike info criterion 3.813586 

Sum squared resid 130.3279     Schwarz criterion 4.023021 

Log likelihood -108.4076     Hannan-Quinn criter. 3.895508 

F-statistic 30.75763     Durbin-Watson stat 1.859578 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع خدمات مستهلكين
 

Dependent Variable : R_SERVICE_CO  

Method : Least Squares   

Date : 06/16/18   Time : 18 :38   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.350456 0.205749 1.703314 0.0943 

R_MAZI 1.191329 0.064916 18.35191 0.0000 

R_ITEREST_RATE 2.818711 9.023466 0.312376 0.3060 

RI_INFLATIONS 0.095824 0.208100 0.460471 0.3470 

M2 -18.43095 16.72619 -1.101922 0.3054 

EXCHANGE 14.84372 11.28468 1.315386 0.1939 

     
     R-squared 0.867091     Mean dependent var 0.085596 

Adjusted R-squared 0.854785     S.D. dependent var 3.591599 

S.E. of regression 1.368654     Akaike info criterion 3.560171 

Sum squared resid 101.1535     Schwarz criterion 3.769606 

Log likelihood -100.8051     Hannan-Quinn criter. 3.642093 

F-statistic 70.45885     Durbin-Watson stat 0.852368 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 قطاع شركات مساىمة
 

Dependent Variable : R_SOCITE_PORTF  

Method : Least Squares   

Date : 06/16/18   Time : 18 :38   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.400296 0.175193 -2.284891 0.0263 

R_MAZI 1.181292 0.055275 21.37122 0.0000 

R_ITEREST_RATE -6.300753 7.683354 -0.820052 0.3158 

RI_INFLATIONS -0.106333 0.177194 -0.600096 0.5510 

M2 -0.734759 14.24211 -0.051591 0.3090 

EXCHANGE -6.055022 9.608749 -0.630157 0.3312 

     
     R-squared 0.898259     Mean dependent var -0.550084 

Adjusted R-squared 0.888839     S.D. dependent var 3.495384 

S.E. of regression 1.165389     Akaike info criterion 3.238627 

Sum squared resid 73.33912     Schwarz criterion 3.448061 

Log likelihood -91.15880     Hannan-Quinn criter. 3.320548 

F-statistic 95.35240     Durbin-Watson stat 0.715772 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع شركات التمويل
 

Dependent Variable : R_SOCITE_FINAN  

Method : Least Squares   

Date : 03/21/18   Time : 21 :53   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.163263 0.256408 0.636731 0.5270 

R_MAZI 0.675344 0.080899 8.347996 0.0000 

R_ITEREST_RATE -4.317584 11.24517 -0.383950 0.7025 

RI_INFLATIONS -0.081911 0.259337 -0.315846 0.7533 

M2 -9.213149 20.84440 -0.441996 0.3003 

EXCHANGE -24.42559 14.06313 -1.736853 0.0181 

     
     R-squared 0.573704     Mean dependent var -0.001493 

Adjusted R-squared 0.534232     S.D. dependent var 2.499202 

S.E. of regression 1.705635     Akaike info criterion 4.000391 

Sum squared resid 157.0963     Schwarz criterion 4.209826 

Log likelihood -114.0117     Hannan-Quinn criter. 4.082313 

F-statistic 14.53452     Durbin-Watson stat 2.171850 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 الحراجة والورققطاع 
Dependent Variable : R_SOLVYCULTU  

Method : Least Squares   

Date : 03/21/18   Time : 21 :53   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.432176 0.396616 -1.089658 0.2807 

R_MAZI 1.003337 0.125136 8.017975 0.0000 

R_ITEREST_RATE -13.69211 17.39423 -0.787164 0.4346 

RI_INFLATIONS -0.098175 0.401147 -0.244735 0.8076 

M2 32.25264 32.24251 1.000314 0.3216 

EXCHANGE -37.68830 21.75311 -1.732548 0.0889 

     
     R-squared 0.574664     Mean dependent var -0.434500 

Adjusted R-squared 0.535281     S.D. dependent var 3.870173 

S.E. of regression 2.638308     Akaike info criterion 4.872792 

Sum squared resid 375.8760     Schwarz criterion 5.082226 

Log likelihood -140.1838     Hannan-Quinn criter. 4.954713 

F-statistic 14.59171     Durbin-Watson stat 1.631616 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع االتصاالت
Dependent Variable : R_TELECOMIC  

Method : Least Squares   

Date : 03/21/18   Time : 21 :55   

Sample : 1 60    

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.058005 0.132595 0.437462 0.6635 

R_MAZI 0.829138 0.041835 19.81933 0.0000 

R_ITEREST_RATE 5.426724 5.815148 0.933205 0.3049 

RI_INFLATIONS 0.020649 0.134109 0.153972 0.8782 

M2 -4.827829 10.77914 -0.447886 0.6560 

EXCHANGE 6.339271 7.272383 0.871691 0.3172 

     
     R-squared 0.884267     Mean dependent var -0.106886 

Adjusted R-squared 0.873551     S.D. dependent var 2.480410 

S.E. of regression 0.882025     Akaike info criterion 2.681447 

Sum squared resid 42.01027     Schwarz criterion 2.890881 

Log likelihood -74.44340     Hannan-Quinn criter. 2.763368 

F-statistic 82.51841     Durbin-Watson stat 1.417347 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 قطاع النقل
 

Dependent Variable: R_TRANSPORT  

Method: Least Squares   

Date: 06/16/18   Time: 18:39   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.292300 0.319854 0.913854 0.3649 

R_MAZI 1.107933 0.100917 10.97868 0.0000 

R_ITEREST_RATE 4.625816 14.02770 0.329763 0.7429 

RI_INFLATIONS -0.042579 0.323508 -0.131618 0.3058 

M2 -32.32535 26.00219 -1.243178 0.3192 

EXCHANGE 11.92750 17.54294 0.679903 0.4995 

     
     R-squared 0.696422     Mean dependent var -0.017615 

Adjusted R-squared 0.668312     S.D. dependent var 3.694384 

S.E. of regression 2.127681     Akaike info criterion 4.442582 

Sum squared resid 244.4595     Schwarz criterion 4.652017 

Log likelihood -127.2775     Hannan-Quinn criter. 4.524504 

F-statistic 24.77565     Durbin-Watson stat 1.230342 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 



    

 المالحق
 

255 

 

 بورصة الكويتAPT (: تقدير نمادج 04الملحق رقم )
 قطاع التأمينات

 
Dependent Variable : ASSURANCE   

Method : Least Squares   

Date : 03/30/18   Time : 00 :08   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.040909 0.296256 0.138087 0.8907 

OAZNI 0.791403 0.093192 8.492166 0.0000 

INTERST__RATE -16.83542 7.345380 -2.291973 0.0258 

R_INFLATIONS 0.032621 0.020084 1.624193 0.1102 

R_M2 -0.060585 0.192307 -0.315041 0.7539 

EXCHANGE 0.427401 0.623969 0.684971 0.3063 

     
     R-squared 0.607457     Mean dependent var 0.283032 

Adjusted R-squared 0.571111     S.D. dependent var 3.199229 

S.E. of regression 2.095163     Akaike info criterion 4.411780 

Sum squared resid 237.0443     Schwarz criterion 4.621214 

Log likelihood -126.3534     Hannan-Quinn criter. 4.493701 

F-statistic 16.71293     Durbin-Watson stat 1.710126 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 قطاع البنك
Dependent Variable : BANQUE   

Method : Least Squares   

Date : 03/30/18   Time : 00 :09   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.003558 0.091115 -0.039053 0.9690 

OAZNI 0.980653 0.028662 34.21457 0.0000 

INTERST__RATE -2.517293 2.259120 -1.114280 0.3001 

R_INFLATIONS 0.003921 0.006177 0.634834 0.5282 

R_M2 -0.054586 0.059145 -0.922909 0.3002 

EXCHANGE 0.068084 0.191906 0.354778 0.7241 

     
     R-squared 0.958306     Mean dependent var 0.300179 

Adjusted R-squared 0.954445     S.D. dependent var 3.019080 

S.E. of regression 0.644381     Akaike info criterion 2.053587 

Sum squared resid 22.42227     Schwarz criterion 2.263022 

Log likelihood -55.60761     Hannan-Quinn criter. 2.135508 

F-statistic 248.2272     Durbin-Watson stat 1.504372 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع العقار
Dependent Variable : IMMOPLER   

Method : Least Squares   

Date : 03/30/18   Time : 00 :09   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.110830 0.078488 1.412056 0.1637 

OAZNI 0.989377 0.024690 40.07225 0.0000 

INTERST__RATE -5.103320 1.946047 -2.622404 0.0113 

R_INFLATIONS -0.000322 0.005321 -0.060433 0.9520 

R_M2 0.025550 0.050949 0.501483 0.6181 

EXCHANGE -0.158568 0.165311 -0.959211 0.3417 

     
     R-squared 0.969812     Mean dependent var 0.418192 

Adjusted R-squared 0.967017     S.D. dependent var 3.056428 

S.E. of regression 0.555082     Akaike info criterion 1.755237 

Sum squared resid 16.63825     Schwarz criterion 1.964671 

Log likelihood -46.65710     Hannan-Quinn criter. 1.837158 

F-statistic 346.9639     Durbin-Watson stat 1.040091 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 قطاع الصناعة

 

Dependent Variable : INDUSTER   

Method : Least Squares   

Date : 03/30/18   Time : 00 :10   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.014867 0.046662 0.318620 0.7512 

OAZNI 0.956418 0.014678 65.15854 0.0000 

INTERST__RATE 2.796481 1.156941 2.417133 0.0191 

R_INFLATIONS -0.007850 0.003163 -2.481400 0.0162 

R_M2 0.004904 0.030289 0.161888 0.8720 

EXCHANGE -0.027505 0.098279 -0.279871 0.7806 

     
     R-squared 0.988257     Mean dependent var 0.339613 

Adjusted R-squared 0.987170     S.D. dependent var 2.913385 

S.E. of regression 0.330001     Akaike info criterion 0.715196 

Sum squared resid 5.880628     Schwarz criterion 0.924631 

Log likelihood -15.45588     Hannan-Quinn criter. 0.797117 

F-statistic 908.9035     Durbin-Watson stat 1.077544 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع المواد األساسية
Dependent Variable : MATERIA_FAND  

Method : Least Squares   

Date : 03/30/18   Time : 00 :10   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.019841 0.130205 0.152386 0.8795 

OAZNI 1.096247 0.040958 26.76513 0.0000 

INTERST__RATE -9.859278 3.228303 -3.054013 0.0035 

R_INFLATIONS 0.004939 0.008827 0.559580 0.5781 

R_M2 -0.110159 0.084519 -1.303367 0.1980 

EXCHANGE 0.153573 0.274235 0.560005 0.3078 

     
     R-squared 0.935321     Mean dependent var 0.338417 

Adjusted R-squared 0.929332     S.D. dependent var 3.463914 

S.E. of regression 0.920827     Akaike info criterion 2.767550 

Sum squared resid 45.78777     Schwarz criterion 2.976984 

Log likelihood -77.02649     Hannan-Quinn criter. 2.849471 

F-statistic 156.1785     Durbin-Watson stat 2.101814 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 
 قطاع النفط والغاز

Dependent Variable : PETROL_GAZ  

Method : Least Squares   

Date : 03/30/18   Time : 00 :11   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.170905 0.138578 1.233271 0.2228 

OAZNI 1.162359 0.043592 26.66442 0.0000 

INTERST__RATE -0.998822 3.435923 -0.290700 0.7724 

R_INFLATIONS -0.015558 0.009395 -1.656028 0.1035 

R_M2 -0.019821 0.089955 -0.220341 0.8264 

EXCHANGE -0.044579 0.291872 -0.152736 0.8792 

     
     R-squared 0.934983     Mean dependent var 0.551467 

Adjusted R-squared 0.928963     S.D. dependent var 3.677090 

S.E. of regression 0.980047     Akaike info criterion 2.892208 

Sum squared resid 51.86660     Schwarz criterion 3.101642 

Log likelihood -80.76623     Hannan-Quinn criter. 2.974129 

F-statistic 155.3103     Durbin-Watson stat 1.062700 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع الرعاية الصحية
 

Dependent Variable : SANTE_PROTECTIO  

Method : Least Squares   

Date : 03/30/18   Time : 00 :11   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.860446 0.875898 -0.982358 0.3303 

OAZNI 1.072845 0.275528 3.893773 0.0003 

INTERST__RATE 39.45235 21.71708 1.816650 0.0748 

R_INFLATIONS -0.002422 0.059381 -0.040789 0.3076 

R_M2 0.936266 0.568568 1.646710 0.3054 

EXCHANGE 0.354168 1.844805 0.191981 0.3485 

     
     R-squared 0.269292     Mean dependent var -0.013027 

Adjusted R-squared 0.201634     S.D. dependent var 6.932726 

S.E. of regression 6.194484     Akaike info criterion 6.579835 

Sum squared resid 2072.068     Schwarz criterion 6.789269 

Log likelihood -191.3951     Hannan-Quinn criter. 6.661756 

F-statistic 3.980183     Durbin-Watson stat 2.086074 

Prob(F-statistic) 0.003808    

     
     

 

 
 قطاع خدمات المستهلكين

Dependent Variable: SERVICE_CONSUM  

Method: Least Squares   

Date: 03/30/18   Time: 00:12   

Sample: 2012M06 2017M05   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.057370 0.127188 -0.451061 0.6538 

OAZNI 1.020138 0.040009 25.49762 0.0000 

INTERST__RATE 1.853644 3.153512 0.587803 0.5591 

R_INFLATIONS 0.018421 0.008623 2.136414 0.0372 

R_M2 0.006160 0.082561 0.074606 0.9408 

EXCHANGE 0.174450 0.267882 0.651220 0.5177 

     
     R-squared 0.924977     Mean dependent var 0.293855 

Adjusted R-squared 0.918030     S.D. dependent var 3.141742 

S.E. of regression 0.899494     Akaike info criterion 2.720670 

Sum squared resid 43.69080     Schwarz criterion 2.930104 

Log likelihood -75.62010     Hannan-Quinn criter. 2.802591 

F-statistic 133.1550     Durbin-Watson stat 1.132515 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 قطاع خدمات المالية
Dependent Variable : SERVICE_FINANC  

Method : Least Squares   

Date : 03/30/18   Time : 00 :12   

Sample : 2012M06 2017M05   

Included observations : 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.022194 0.034470 -0.643854 0.5224 

OAZNI 1.049144 0.010843 96.75585 0.0000 

INTERST__RATE 2.190636 0.854659 2.563169 0.0132 

R_INFLATIONS -0.000977 0.002337 -0.418178 0.6775 

R_M2 0.011280 0.022376 0.504104 0.6162 

EXCHANGE 0.007617 0.072601 0.104915 0.9168 

     
     R-squared 0.994563     Mean dependent var 0.334039 

Adjusted R-squared 0.994060     S.D. dependent var 3.162991 

S.E. of regression 0.243779     Akaike info criterion 0.109532 

Sum squared resid 3.209128     Schwarz criterion 0.318966 

Log likelihood 2.714046     Hannan-Quinn criter. 0.191453 

F-statistic 1975.682     Durbin-Watson stat 0.917405 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 

 قطاع االتصاالت
 

Dependent Variable: TELECOM   

Method: Least Squares   

Date: 03/30/18   Time: 00:13   

Sample: 2012M06 2017M05   

Included observations: 60   

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     
C -0.156175 0.098048 -1.592843 0.1170 

OAZNI 1.129064 0.030843 36.60737 0.0000 

INTERST__RATE 4.752384 2.431000 1.954909 0.0058 

R_INFLATIONS -0.004416 0.006647 -0.664341 0.5093 

R_M2 0.018739 0.063645 0.294428 0.7696 

EXCHANGE 0.039322 0.206507 0.190416 0.8497 

     

     
R-squared 0.963287     Mean dependent var 0.240678 

Adjusted R-squared 0.959888     S.D. dependent var 3.462177 

S.E. of regression 0.693408     Akaike info criterion 2.200242 

Sum squared resid 25.96396     Schwarz criterion 2.409676 

Log likelihood -60.00726     Hannan-Quinn criter. 2.282163 

F-statistic 283.3733     Durbin-Watson stat 0.745809 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     



    

 الفهرس
 

  260 

 

 الفهرس
 I .................................................................................. اإلىداء

 II ............................................................................ وعرفان شكر

 III .............................................................................. الملخص

 IV ...................................................................... المحتويات قائمة

 VI ........................................................................ الجداول قائمة

 VIII ...................................................................... األشكال قائمة

 IX ........................................................................ المالحق قائمة

 X ............................................................... والرموز االختصارات قائمة

 13 ................................................................................. مقدمة

 13 ........................................................................... األول الفصل

 13 ............................................. البورصة في المالية لألوراق لمخاطرةوا العائد

 14 ............................................................................... تمهيـــــــــــد

 15 .................. تقييمها وطرق البورصات في المتداولة المالية المنتجات: األول المبحث

 15 ....................... النقدية للتدفقات األساسية واألبعاد اؼبالية الورقة مفهـو: األوؿ اؼبطلب

 17 ................................................................. األسهم: الثاين اؼبطلب

 19 .............................................................. السندات: الثالث اؼبطلب

 23 ......................................... اؼبالية واؼبشتقات اؼبهجنة اؼبنتجات: الرابع اؼبطلب

 31 .................................... المالية للورقة ومخاطرة العائد تحليل:  الثاني المبحث

 31 ....................................................... اؼبالية الورقة عائد:  األوؿ اؼبطلب

 31 ............................................................ العائد مفهوم: األول الفرع

 31 ........................................................... العائد أشكال: الثاني الفرع

 32 ............................................................ العائد أنواع: الثالث الفرع

 34 ............................................ المالية وراقاأل عائد حساب: الثالث الفرع



    

 الفهرس
 

  261 

 

 36 ........................................................ اؼبالية الورقة ـباطر: الثاين اؼبطلب

 36 ......................................................... المخاطرة مفهوم: األول الفرع

 36 .......................................................... المخاطرة أنواع: الثاني الفرع

 41 ............................................ المالية الورقة المخاطر قياس: الثالث الفرع

 42 ............................................ المالية وراقاأل محفظة مفهوم: الرابع الفرع

 46 ....................................... اؼبالية الورقة عائد على اؼبؤثرة العوامل:الثالث اؼبطلب

 46 ........................................................ الداخلية العوامل: األول الفرع

 47 ........................................................ الخارجية العوامل: الثاني الفرع

 53 ................................ األسهم أسعار لسلوك المفسرة النظريات: الثالث المبحث

 53 ............................................................ الفٍت التحليل: األوؿ اؼبطلب

 53 .................................................... الفني التحليل تعريف: األول الفرع

 54 .................................................. الفني التحليل فرضيات: الثاني الفرع

 57 ................................................... الفني التحليل مبادئ: الثالث الفرع

 58 ........................................... وأساليبو الفني التحليل نظريات: الرابع الفرع

 63 ........................................................ األساسي التحليل: الثاين اؼبطلب

 63 ................................................. األساسي التحليل تعريف: األول الفرع

 64 ....................................... األساسي التحليل ومراحل فرضيات: الثاني الفرع

 67 ...................... األساسي والتحليل الفني التحليل بين التنسيق كيفية: الثالث الفرع

 69 ........................................................................ :الفصل خالصة

 70 ........................................................................... الثاني الفصل

 70 ............................................ والمخاطرة للعائد المفسرة والنماذج النظريات

 71 ................................................................................ :تمهيد

 72 .................................................. المالية المحفظة نظرية: األول المبحث

 72 ...................................................... احملفظة نظرية مفهـو: األوؿ اؼبطلب



    

 الفهرس
 

  262 

 

 72 ............................................ ظةالمحف نظرية حول أساسيات:األول الفرع

 73 ........................................................ :النظرية فرضيات: الثاني الفرع

 74 ................................... :النظرية فرضيات وفق اؼبالية احملفظة اختيار:الثاين اؼبطلب

 75 ............................................................. المنفعة دالة: األول الفرع

 77 ................................................ :وفرضياتو السواء منحنى: الثاني الفرع

 79 ........................................................... الكفء الحد: الثالث الفرع

 81 ......................................................... المثلى المحفظة: الرابع الفرع

 82 ............................................... احملفظة نظرية استخدامات: الثالث اؼبطلب

 82 .................. المخاطر من خالي االستثمار ظل في النظرية استخدامات: األول الفرع

 84 ......................................... :المثالية والمحفظة الكفء الحد: الثاني الفرع

 85 .................... المؤثرة العوامل ظل في والمخاطرة العائد قياس نماذج: الثاني لمبحثا

 CAPM: .................. 85واحد عامل ذات  الرأظبالية األصوؿ تسعَت مبوذج:  األوؿ اؼبطلب

 85 ................................................. وفرضياتو النموذج مفهوم: األول الفرع

 CAPM: ................ 88 الرأسمالية األصول تسعير النموذج بناء خطوات : الثاني الفرع

 93 ....................... :الرأسمالية األصول تسعير نموذج وتقييم ختباراتا: الثالث الفرع

 APT ........................ 97العوامل متعدد مبوذج باؼبراجحة التسعَت نظرية:  الثاين اؼبطلب

 97 ......................................... المتعددة العوامل لنموذج مدخل: األول الفرع

 APT ........................................ 99 بالمراجحة التسعير نظرية: الثاني الفرع

 APT................................ 101 بالمراجحة التسعير نظرية اختبار: الثالث الفرع
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