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 :مقدمة
  تعينوهي استثمارية كانت أم مالية هي جزء أساسي يف اإلدارة اإلسرتاتيجية ألي مؤسسة إدارة املخاطر إن عملية

اإلجراءات اليت تتبعها املؤسسات بشكل منظم ملواجهة األخطار املصاحبة ألنشطتها ، هبدف حتقيق املزايا 
 1 كل نشاط ومن حمفظة كل األنشطة.املستدامة من

 ىأقصإضافة  ويكون هدفها هو ،والرتكيز األساسي إلدارة املخاطر اجليدة هو التعرف على ومعاجلة هذه األخطار
والسلبية احملتملة لكل العوامل ة  تساعد علي فهم اجلوانب اإلجيايبفهي لكل أنشطة املؤسسة مستدامةقيمة مضافة 

 فهي تزيد من احتمال النجاح وختفض كال من احتمال الفشل وعدم التأكد من االستثمار،اليت قد تؤثر علي 
 2 العامة املتوقعة من االستثمار.حتقيق األهداف

 
جيب أن تكون مستمرة ودائمة التطور وترتبط بإسرتاتيجية املؤسسة وكيفية تطبيق تلك  أنشطة إدارة املخاطرإن 

 3.هتا ومهما نوعها ومستواها وجيب أن تتعامل بطريقة منهجية مع مجيع األخطار اليت حتيط أنشط،اإلسرتاتيجية
 

بناءا على ما تقدم ونظرا ألمهية إدارة املخاطر بكل أنواعها جاء هذا املقياس املتمثل يف إدارة املخاطر املالية ليتناول 
مفاهيم عامة وشاملة حول املخاطر وطرق التعامل معها وضبط العالقة اإلسرتاتيجية بني العائد واخلطر ومسلطا 

الضوء على املخاطر املالية وكيفية إدارهتا وتسيريها مبا يتناسب مع النظرية االقتصادية ومع طبيعة االستمارات املادية 
 منها واملالية.

وعليه فقد قدمنا هذه املطبوعة يف شكل حماضرات موجهة إىل طلبة السنة الثالثة علوم التسيري ختصص إدارة مالية 
نظام ل.م.د وفق ما هو مقرر هلذا املقياس مدعمة بأمثلة تطبيقية ومتارين حملولة ودراسة حاالت مقرتحة حسب ما 
تقتضيه كل حماضرة وذلك من اجل إرساء املفاهيم املرتبطة باملخاطر املالية وإدارهتا وعالقتها بكل املفاهيم احلديثة 

 يف عامل اإلدارة املالية لتكون أداة مهمة يف يد الطلبة ومعينا على استيعاب هذا املقياس املتخصص واملتميز.
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 06، ص 2008 املخاطر، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، القاهرة، وإدارةعاطف عبد املنعم وآخرون، تقييم  1
 .51ص ، 2007 ، اإلسكندرية اجلامعية، الدار ، )مصارف شركات، :(أفراد، إدارات،املخاطر إدارة ، العال عبد طارق محاد 2
 .119، ص 2015ديسمرب  ، 03 عدد االقتصادية، للتنمية  اجلزائريةاجمللة التجارية، البنوك يف التشغيلية املخاطر إدارة سعيد، ثريا بوعبديل، أحالم 3
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عملية إدارة املخاطر هي عملية حتديد اخلطر وتقييمه وحتليله وإجياد اخلطة املناسبة للتعامل معه وتقليل آثاره 

السلبية على املنظمة بأفضل الوسائل وأقل تكلفة ممكنة للحؤول دو�ا، حيث يرتكز مفهوم إدارة املخاطر على 

جمموعة من األساليب العلمية اليت جيب أخذها يف احلسبان عند اختاذ القرار ملواجهة أي خطر، وذلك من أجل 

منع أو تقليل اخلسائر احملتملة ومن مث احلد من ظاهرة عدم التأكد، ومن املمكن أن تأيت املخاطر من مصادر 

خمتلفة ومتنوعة مبا يف ذلك حالة عدم اليقني يف سواق األوراق املالية وأسواق التداول ومن التهديدات الناجتة عن 

فشل مشروع يف أي مرحلة من مراحل حياته، ومن الكوارث الطبيعية اليت ميكن أن هتدد املخزون على سبيل 

. املثال، أو من احلروب

 وميكن تقسم هذه األحداث غري املتوقعة إىل قسمني، فالقسم األول ويشمل األحداث السلبية واليت ميكن 

تصنيفها على أ�ا خماطر والقسم الثاين يشمل على التغريات اإلجيابية غري املتوقعة، وتصنف على أ�ا فرص، 

وتعمل اسرتاتيجيات إدارة املخاطر والتهديدات على جتنب املخاطر وتأثرياهتا السلبية قدر اإلمكان بأقل تكلفة 

ممكنة، حيث يتم حتديد األولويات اليت سيتم من خالهلا التعامل مع املخاطر من حيث حجم اخلطر ومدى تأثريه 

 على املنشأة.

مفهوم االستثمار، العائد، عدم التأكد والخطر:  1-1
لكل استثمار وجهان، وجه ميثل العوائد اليت سوف تتحقق من هذا االستثمار والوجه اآلخر ميثل املخاطر اليت 

ومن القرارات املهمة يف هذا اجملال هو اختيار  سيتعرض هلا املستثمر عندما يربط أمواله يف هذا االستثمار،
االستثمار الذي تالئم عوائده خماطره هذا هو املبدأ العام وهذا هو أيضا املقصود باملبادلة بني املخاطر والعوائد، 

 .مبعىن حتديد حجم العائد املرغوب يف احلصول عليه لقاء املخاطر اليت يتعرض هلا املستثمر

 والعائد المتوقع من االستثمار.أوال: تعريف االستثمار 
االستثمار هو شراء أو استئجار أصل ما ينتج عن تشغيله أو بيعه تدفقات نقدية داخلة تفوق التدفقات اخلارجة 
يف سبيل تشغيل أو اقتناء األصل مبا ميكن من اسرتداد املال خالل فرتة االستثمار املخطط ومبا حيقق معدل عائد 

 1مطلوب مناسب لدرجة اخلطر املصاحبة هلذا االستثمار .
جيب أن يناسب العائد املطلوب على االستثمار حبيث يشتمل على عالوة خماطرة تعكس درجة املخاطرة اخلاصة 

 .بكل استثمار

 21،ص2008،أساسيات االستثمار وحتليل األوراق املالية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  منري هندي1
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وميكن القول بان إذا اخنفض معدل العائد الفعلي عن العائد املطلوب تكون هناك خسارة وإذا ارتفع معدل العائد 
الفعلي عن معدل العائد املطلوب يكون هناك ربح إضايف يسمى بالقيمة املضافة ، وبعبارة أخرى  معدل العائد 

املطلوب هو معدل أو نسبة األرباح الناتج من صايف التدفق النقدي والذي يتناسب مع درجة املخاطرة املصاحبة 
 لالستثمار مقارنة بالسوق.

 :ثانيا: عدم التأكد والخطر
 عدم التأكد )Uncertainty (

يعرب عن موقف ال تتوافر فيه ملتخذ القرار معلومات تارخيية لالعتماد عليها يف وضع توزيع احتمايل للتدفقات 
 وملا كانت تقديرات ،النقدية املستقبلية، ومن مث فعليه أن يضع ختمينات معقولة للصورة اليت ميكن أن يكون عليها

 Subjectiveالتوزيع االحتمايل قائمة على ختمينات متخذ القرار فإنه يطلق عليها بالتوزيع االحتمايل التقديري (

Probability Distribution(، فإذا كان القرار االستثماري جديد من نوعه، أو أن املنشآت املنافسة ترفض 
تزويد متخذ القرار مبعلومات تارخيية مفيدة، فال سبيل لوضع توزيع احتمايل للتدفق النقدي إال بالبحث 

 1واالستشارة مع من هلم دراية هبذا النشاط، وذلك من أجل وضع تصور هلذا التوزيع.
- عدم التأكد: هي احلالة اليت يتعذر معها وضع أي توزيع احتمايل موضوعي لعدم توافر أي بيانات ويعتمد يف 

ذلك على اخلربات الشخصية ولذلك يطلق عليه بالتوزيع االحتمايل الشخصي. 
- "عدم التأكد: يرتبط بتلك املواقف اليت ال يتوفر فيها املعلومات الكافية وبالتايل ال ميكن تقدير توزيع 

 2االحتماالت".
لو أن متخذ القرار االستثماري يعمل يف ظل التأكد التام لكان من املمكن له أن حيدد بدقة متناهية العائد 

 غري أن الواقع يؤكد أننا نعمل يف عامل يتسم ،املتوقع احلصول عليه، وبالتايل يسهل عليه اختاذ القرار االستثماري
املستثمر أن حيدد بدقة حجم العائد الذي يتوقع حتقيقه،  بقدر من عدم التأكد، ومن مث يصبح من املستحيل على

غري أنه يستطيع أن يضع إطاراً للتوزيع االحتمايل هلذا العائد، أي يستطيع تقدير عدد االحتماالت املمكنة، ووزن 
كل احتمال، وقيمة العائد املتوقع يف ظله. 

وال تتجاوز القيمة الكلية للتوزيع االحتمايل عن الواحد الصحيح، فإذا كان هناك ثالثة احتماالت قيمتها 
فإن هذا يعين أن وزن االحتمال األول مياثل وزن االحتمال الثالث، أما وزن االحتمال  0.2، 0.6، 0.2على التوايل 

 مع العلم أنه يتوقف تقدير املتغريات الثالثة (عدد ،الثاين فيبلغ ثالثة أضعاف أي من االحتمالني اآلخرين
 وإذا ما ،االحتماالت، ووزن كل منها، وقيمة العائد يف ظل كل احتمال) على خربة ودراية احمللل أو متخذ القرار

 .2مرجع سابق، ص هندي، منري ،أساسيات االستثمار وحتليل األوراق املالية، 1
 230، ص2000، اإلدارة املالية والتمويل، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر،  حممد  صاحل احلناوي2
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توصل احمللل إىل قيمة املتغريات الثالثة، حينئذ ميكنه تقدير العائد املتوقع من االستثمار، والذي ال خيرج عن كونه 
 :املتوسط املرجح باألوزان للعوائد املتوقع يف ظل كل احتمال، وهو ما توضحه املعادلة التالية

*  = E(R) 
 

 المخاطرة 
 ،1):هي مقياس نسيب ملدى تقلب العائد أو التدفقات النقدية اليت سيتم احلصول عليها مستقبالRisk( املخاطرة

: كما وتعرف املخاطرة بأ�ا
املخاطرة هي احلالة اليت ميكن معها وضع توزيع احتمايل بشأن التدفقات النقدية املستقبلية، وهنا جيب أن تتوافر "

 2معلومات تارخيية كافية تساعد يف وضع هذه االحتماالت، وهذه تسمى باالحتماالت املوضوعية".

"هي عدم انتظام العوائد، فتذبذب هذه العوائد يف قيمتها أو يف نسبتها إىل رأس املال املستثمر هو  - املخاطرة:
الذي يشكل عنصر املخاطرة، وترجع عملية عدم انتظام العوائد أساسا إىل حالة عدم اليقني املتعلقة بالتنبؤات 
املستقبلية، كما أن لكل استثمار درجة معينة من املخاطر، وأن ما يسعى إليه املستثمر العادي هو حتقيق أعلى 

 3عائد ممكن عند مستوى مقبول لديه من املخاطر يتحدد وفق طبيعة املستثمر وعمره.

"أن التغري يف مستوى املخاطرة اليت تنطوي عليها استثمارات قائمة أو جديدة  - ويقول د.منري صاحل هندي:
 نقالً 4يؤدي إىل رفض املستثمرين قبول هذه املخاطرة ما مل يرتتب على ذلك زيادة مالئمة يف معدل العائد املتوقع"

عن خريوش وآخرون. 
"هو درجة االختالفات يف تدفقه النقدي عن تدفق نقدي مقدر أو متوقع، وكلما زاد  ويُعرف اخلطر ملشروع ما:

مدى هذه االختالفات كان ذلك معناه زيادة اخلطر، واخلطر مرتبط بتلك املواقف اليت ميكن فيها القيام بتقدير 
 5التوزيع االحتمايل ملشروع معني".

 من خالل ما سبق يتضح لنا أن:

 وعدم التأكد يكمن في الطريقة التي يتم بمقتضاها تقدير التوزيع االحتمالي ةالفرق الجوهري بين المخاطر
 .فإما على أساس بيانات تاريخية وإما على أساس الحكم الشخصي لمتخذ القرار للتدفقات النقدية

 

 222،ص2008،أساسيات االستثمار وحتليل األوراق املالية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  منريهندي1
 364 ،ص2003(أسهم، سندات، وثائق استثمار، خيارات )، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  ، بورصة األوراق املالية حنفي  عبد الغفار2
 41، ص1990عمان، ، ، االستثمار والتمويل بني النظرية والتطبيق حممود، العتييب حمفوظ، جودة عبد املعطي رضا، رشيد حسين عليخريوش3
 397، ص1999 هندي، منري، أساسيات االستثمار يف األوراق املالية، منشأة املعرف، اإلسكندرية ، 4
 230، ص2000، اإلدارة املالية والتمويل، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر،  حممد صاحل احلناوي5
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I -2 أنواع المخاطر : 

باستقراء الكتابات العلمية فيما يتعلق باملخاطر اليت ميكن أن تواجه املنشأة، تبني أنه ميكن تصنيف تلك املخاطر 
 تبعاً لثالثة أسس هي :

 . التصنيف على أساس مصدر اخلطر 
 . التصنيف على أساس االرتباط باملنشأة 
 . التصنيف على أساس امليزة التنافسية املعلوماتية 

 أوالً : أنواع المخاطر من حيث مصدر الخطر.
 أن املنشآت املعاصرة  تواجه جمموعة متنوعة من ةتوضح الكتابات اليت اهتمت مبوضوع إدارة املخاطر املايل

 1املخاطر املالية يف اجملاالت الوظيفية املختلفة ، وىف مجيع أرجاء املنشأة ، ومن هذه املخاطر ما يلي:

 Business risksمخاطر األعمال : ♦
 وهي املخاطر املرتبطة بالصناعة واجملال األساسي الذي تعمل فيها املنشأة.

 Operational risksمخاطر التشغيل : ♦

 وهي املخاطر املرتبطة بالنظم الداخلية ( أو األفراد العاملني هبذه النظم ) باملنشأة .

 Management riskمخاطر اإلدارة : ♦
 وهي املخاطر املرتبطة بالوظائف اإلدارية واملمارسات اليت تقوم هبا إدارة املنشأة.

 Legal risksالمخاطر القانونية :   ♦
وهي املخاطر الناشئة عن الدخول يف اتفاقيات تعاقدية مع أطراف أخرى مع عدم التأكد بالوفاء 

 بااللتزامات جتاه هذه األطراف.

 Credit risksمخاطر االئتمان : ♦
 يف الوفاء بااللتزامات اليت تعهد Counterpartyوهي املخاطر املرتبطة بفشل الطرف اآلخر 

 هبا.

 Price risksمخاطر األسعار :    ♦
 صعوداً أو هبوطاً ) يف األسعار بالسوق ، وهي (وهي املخاطر املرتبطة بالتحركات غري املرغوبة 

  : راجع على سبيل املثال 1
- Holliwell, J.," Risk : enough rope to hang the business", In The Book : Mastering finance, Dickson, T. 
&Bickerstaffe, G., (London : Financial times, 1998 ) , PP. 293 – 297 . 
-McNamee, D., Op. Cit., PP. 48 – 50 . 
 -Hollein, M.N., " Trial by fire ", AFP Exchange,  2000,  Vol. 20,  No. 4., P. 95. 
-Mark., R.M.," Innovativestrategies and techniques for pricing contingent creditrisk", In The Book : ( Kelin, 
P.A., &Lederman , J.,  Op. Cit. ),  PP.235 – 246 
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سعر الصرف أو  , خماطر سعر العملة " Interest rate riskتنقسم إىل ؛ خماطر سعر الفائدة  
"Currency Exchange Risk خماطر أسعار السلع , Commodity Risk  , 

  .Equity Riskخماطر امللكية 

 Funding riskمخاطر األموال :   ♦

وهي املخاطر الناجتة عن فشل املنشأة يف الوفاء بأعباء الديون وفقا للشروط املتفق عليها مع املمولني 
 أو املقرضني .

 Concentrate riskمخاطر التركيز : ♦

وهي املخاطر الناجتة عن تركيز االستثمارات يف قطاع واحد أو عدة قطاعات صغرية، وتســمى " 
 خماطر عدم التنويع " .

 Hedging riskمخاطر التغطية : ♦

وهى املخاطر الناجتة عن اخلطأ يف التغطية أو الفشل يف حتقيق التغطية الكافية للمخاطر اليت تتعرض 
 هلا املنشأة .

 Political and country riskالمخاطر السياسية : ♦
 وهي املخاطر الناجتة عن القرارات احلكومية مثل الضرائب،التسعري،اجلمارك، التأميم .

 ثانياً :  أنواع المخاطر من حيث ارتباطها بالمنشأة
وفقا هلذا التصنيف- وهو التصنيف الذي تعتمد عليه النماذج احلديثة يف نظرية التمويل - يتم تقسيم 

 1املخاطر اليت تتعرض هلا املنشأة إىل جمموعتني من املخاطر، مها:

 Systematicrisks - مخاطر منتظمة :1

وهي املخاطر " العامة " اليت تتعرض هلا مجيع املنشآت بالسوق بصرف النظر عن خصائص املنشأة ـ من 
حيث النوع أو احلجم أو هيكل امللكية ... إخل ـ وتنشأ هذه املخاطر عن متغريات هلا صفة العمومية ، مثل 

الظروف االقتصادية أو السياسية، ولذلك يصعب التخلص من هذه املخاطر بالتنويع ، ولذا تسمى أيضا املخاطر 
  .Market risks ، أو خماطر السوق Undiversifiable risksاليت ال ميكن جتنبها بالتنويع 

راجع على سبيل املثال :   1
- Culp, C.L., The risk management process : Business Strategy and Tactics, (N.Y. : John Witey& Sons, Inc., 

2001), PP. 26 – 29 . 
- Ross, S.A., Westerfield, R.W., & Jaffe, J., Corporate Finance, (Boston : Irwin McGraw. Hill , 1996),  PP.293 – 

294. 
- Kolb, R.W., Future, Options, and Swaps, (U.K. : Black well Publishers Inc., 2000), P.232. 
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 إىل أن املنشآت اليت تتسم بارتفاع املخاطر املنتظمة لعائد أسهمها، هي  Francis, J., 1986ويشري 
تلك املنشآت اليت تنتج سلعاً أساسية، مثل شركات إنتاج املعدات، وشركات مقاوالت إنشاء الطرق والكباري ، 

والشركات اليت يتميز هيكلها املايل بارتفاع نسبة االقرتاض، يف الوقت الذي تتسم فيه مبيعاهتا باملومسية ، مثل 
شركات الطريان، إضافة إىل املنشآت الصغرية نسبياً اليت تنتج سلعاً حيتمل أن تتعرض بسرعة للتقادم، مثل شركات 
إنتاج الكمبيوتر، ففي مثل هذه املنشآت تكون املبيعات واألرباح وأسعار األسهم مسايرة للمستوى العام للنشاط 

 1االقتصادي، ومن هنا ترتفع نسبة املخاطر املنتظمة اليت تتعرض هلا مثل تلك املنشآت.

 Unsystematic risks - مخاطر غير منتظمة :2

وهي املخاطر "اخلاصة " اليت تواجه منشأة معينة ، نتيجة خلصائص وظروف تلك املنشأة . وميكن ختفيض 
أو جتنب تلك املخاطر باالعتماد على إسرتاتيجية التنويع،  ولذلك تسمى أيضا املخاطر اليت ميكن جتنبها بالتنويع 

Diversifiable risks أو املخاطر الفريدة ،Unique risks حيث أ�ا ختص منشأة معينة 
specific risk ـFirm . 

 إىل أنه يف مقدمة املنشآت اليت تتسم باخنفاض نسبة املخاطر املنتظمة،  Francis,J.,1986ويشري 
وارتفاع نسبة املخاطر غري املنتظمة، تلك املنشآت اليت تنتج سلعاً غري معمرة، ففي مثل هذه املنشآت يكون 

 2االرتباط ضعيف بني كل من املبيعات واألرباح وأسعار األسهم وبني املستوى العام للنشاط االقتصادي.

 ثالثاً :  أنواع المخاطر من حيث الميزة التنافسية المعلوماتية
 يرى البعض أنه ميكن تقسيم املخاطر اليت تواجه املنشأة تبعاً للميزة التنافسية املعلوماتية

Comparative informational advantage املتوافرة لديها إىل جمموعتني من املخاطر، على 
 3النحو التايل:

 Financialrisks - المخاطر المالية : 1
 Comparativeوهي املخاطر الناشئة عن متغريات ال تتوافر لدى املنشأة عنها ميزة تنافسية معلوماتية 

informational advantage وجيب على املنشأة أن تتبع اسرتاتيجيات جيدة إلدارة هذه املخاطر ،
ألجل تغطيتها أو جتنبها أو السيطرة عليها، ألن حتمل هذه املخاطر ال حيقق للمنشأة أية عوائد اقتصادية، وهي 

 خماطر ليس هلا عالقة مباشرة بالنشاط األساسي للمنشأة ، ولكنها ترتبط بالسوق الذي تعمل فيه املنشأة .

 .249 صمرجع سبق ذكره ،منري إبراهيم هندي ، الفكر احلديث يف جمال االستثمار،  1
  .250املرجع السابق مباشرة ، ص 2

3 Gastineau, G.L., &Kiritzman, M.P., The dictionary of financialrisk management,    (N.Y. : Frank J. 
Fabozziassociates, 1996), PP. 241 – 242 . 
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 business risks–Core - مخاطر األعمال :2
وهي تلك املخاطر اليت جيب على املنشأة حتملها ألجل أداء النشاط األساسي الذي تعمل فيه، والبد وأن 

متتلك املنشأة بعض املزايا التنافسية املعلوماتية بالنسبة للمتغريات اليت تنشأ عنها هذه املخاطر، إذ أن هذه املتغريات 
متثل عناصر أساسية للقيام بنشاط املنشأة، وتوليد التدفقات النقدية هبا . فضالً عن أن املنشأة حتقق عوائد 

 اقتصادية مقابل حتمل هذه املخاطر.
I -3طرق التعامل مع الخطر  .

بعد أن تتم عملية التعرف على املخاطر و تقييمها فان مجيع التقنيات املستخدمة للتعامل معها تقع ضمن 
  1واحدة أو أكثر من األربع جمموعات الرئيسية التالية:

وعادة ما تكون عن طريق العقود أو الوقاية  : وهي وسائل تساعد على قبول اخلطر من قبل طرف آخرالنقل- 
 وقد يتضمن العقد صيغة تضمن نقل اخلطر إىل جهة ،املالية. التأمني هو مثال على نقل اخلطر عن طريق العقود

. أخرى دون االلتزام بدفع أقساط التأمني

 
 .وتعين حماولة جتنب النشاطات اليت تؤدي إىل حدوث خطر ما :التجنب

 إن التجنب يبدو ،ومثال على ذلك عدم شراء ملكية ما أو الدخول يف عمل ما لتجنب حتمل املسؤولية القانونية
حال جلميع املخاطر ولكنه يف الوقت ذاته قد يؤدي إىل احلرمان من الفوائد واألرباح اليت كان من املمكن احلصول 

. عليها من النشاط الذي مت جتنبه
 ومثال على ذلك شركات تطوير الربجميات اليت تتبع ،وتشمل طرق للتقليل من حدة اخلسائر الناجتة :التقليص

 .تدرجيي منهجيات للتقليل من املخاطر وذلك عن طريق تطوير الربامج بشكل

 مقبولة يف حالة املخاطر الصغرية إسرتاتيجيةهذه الطريقة تعترب  وتعين قبول اخلسائر عند حدوثها. إن:  القبول
 واليت تكون فيها تكلفة التأمني ضد اخلطر على مدى الزمن أكرب من إمجايل اخلسائر. 

وتعد احلرب أفضل مثال على ذلك حيث ال ، كل املخاطر اليت ال ميكن جتنبها أو نقلها جيب القبول هبا
 .مبكن التأمني على املمتلكات ضد احلرب

  مفهوم الخطر المالي :4.1

 Theاملخاطر املالية " إلدارة Gastineau, G.L., &Kiritzman, M.P.,1996يعرف قاموس
Dictionary of Financial risk Management  اخلطر املايل على أنه:  اخلسارة اليت ميكن التعرض " 

 .2هلا نتيجة للتغريات غري املؤكدة.

1 Petty, J., etal.,Basic financial management, (N.J. : Prentice – Hall , 1982), PP. 306 . 
2 William, C.A., Smith, M.L., & Young, P.C., Op. Cit.,  P. 5. 
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"Risk : Exposure to uncertain change"  

 أن املخاطر املالية هي مقياس نسيب ملدى التقلب يف العائد الذي Petty, J., et al,1982ويرى 
 1سيتم احلصول عليه مستقبالً .

 أن اخلطر هو التقلب احملتمل يف النواتج ، وأن    Williams, Smith, & Young,1995ويرى
اخلطر مفهوم موضوعي، وميكن قياسه كميا، وأنه خيلق خسائر حمتمله، حيث ميكن أن يرتتب على التصرف الذي 

 أن Peters,D.,1997، ويرى 2يصاحبه اخلطر مكاسب أو خسائر وال ميكن التنبؤ بأيهما سوف حيدث فعالً 
وأن   loss  The chance of financial اخلطر املايل يعين أن هناك فرصة حلدوث خسارة مالية،

 3مصطلح اخلطر يستخدم لإلشارة إىل التغري الذي ميكن أن حيدث يف العوائد املصاحبة ألصل معني.

 أن مفهوم اخلطر يشري إيل عدم التأكد احملسوب بشكل كمي Watsham,T.J.,1998ويرى  
Quantifieduncertainty.4 ، وأن اخلطر املايل يرتبط بالتغري غري املرغوب يف قيمة املتغري املايل 

  Conceptual deviceأن مفهوم اخلطر ما هو إالَّ أداة تعريفية  McNamee,D.,2000 ويرى 
 5تساعدنا يف التعامل مع احلاالت اليت ال ميكننا فيها التنبؤ باملستقبل على وجه اليقني.

) أن حالة املخاطرة تشري إيل احتمال حدوث خسارة أو احتمال حدوث شيء 1989ويرى سعيد توفيق (
 6غري مرغوب فيه، وأن املخاطر املالية تنشأ من جانب التمويل باملنشأة، وتزداد مع زيادة االعتماد على الديون.

)، أن حالة املخاطرة تشري إىل عدم التأكد من حتقق نتيجة معينة، وأن 1987ويرى هباء الدين سعد (
املخاطر املالية ترتبط باستخدام الديون يف متويل احتياجات املنشأة، وأن هذه املخاطر املالية هلا جانبني : األول 

يتصل خبطر العسر املايل، أو التوقف عن سداد االلتزامات املالية، والثاين يتصل بتقلب األرباح املتاحة حلملة 
 7األسهم العادية.

 ومبراجعة التعريفات السابقة ميكن استخالص ما يلي:

  : أن مفهوم اخلطر يرتبط باملستقبل ، وهذا املستقبل بالتعريف غري مؤكد .أوالً 

 .128 ,127 ,44,  ص  مرجع سبق ذكره سعيد توفيق عبيد ، 1
 .43 ص مرجع سبق ذكره ,هباء الدين سعد ، 2

3 Peters. D.,  Op. Cit.,  P. 228. 
4 Damodaran, A., AppliedCorporate Finance, (N.Y. : John Wiley&Sons,Inc., 1999),    PP. 35 – 59 . 
5 Kolb, R.W., Future, Options, and Swaps, (U.K. : Black well Publishers Inc., 2000), P.232. 

 .128 ,127 ,44,  ص  مرجع سبق ذكره سعيد توفيق عبيد ، 6
  ـ46 ص مرجع سبق ذكره ,هباء الدين سعد ، 7
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 : أن اخلطر املايل ميكن قياسه كمياً ، وأنه يرتبط باحلالة اليت يتصف هبا املتغري املايل موضع االهتمام ثانياً 
 خباصيتني ، مها :

  -  أن قيمته يف املستقبل غري معلومة على وجه اليقني .1
  -  أن قيمته يف املستقبل تنطوي على أحد ثالثة نواتج حمتملة ، هي :2

   نتيجة موجبة.حينما تكون قيمته اليت حتققت فعال أفضل من القيمة املتوقعة أو املرغوبة   
   نتيجة حمايدة. حينما تكون قيمته الفعلية مساوية متاماً للقيمة املتوقعة أو املرغوبة 
  نتيجة سـالبةالقيمة املتوقعة أو املرغوبة.ن  حينما تكون قيمته الفعلية أسوأ م  

 وعلى ضوء مدخل خلق القيمة ميكن تعريف اخلطر املايل باملنشأة على أنه :

 " الفقد الجزئي أو الكلى المحتمل في قيمة ثروة المساهمين بالمنشأة "

 وميكن حتديد املربرات التالية هلذا التعريف :

 أنه يرتبط بشكل مباشر باهلدف النهائي للمنشأة وهو تعظيم ثروة املسامهني . -1

 ألجل : ةأنه يرتبط مباشرة بالقرارات املالية باملنشأة واليت متثل املصادر الرئيسي -2

  توليد التدفقات النقدية باملنشأة مبا حيقق أرباحاً اقتصادية ، تزيد من قيمة الثروة املستثمرة باملنشأة
 من قبل املسامهني .

  إدارة خماطر التدفقات النقدية مبا حيافظ على ثروة املسامهني، دون ضياع العائد املتوقع أو تآكل
 الثروة .

باملنشأة، وبني أدوات القياس هلا، وبني  ةأنه يساعد على حتقيق الربط املباشر بني مفهوم املخاطر املايل -3
 اهلدف من إدارهتا .

" الفقد الجزئي أو الكلى المحتمل في قيمة ثروة المساهمين نتيجة للخصائص المالية 
 للمنشأة "

 أدوات قياس المخاطر المالية : 5.1

ميكن حتديد العديد من املقاييس اإلحصائية أو املالية للتعبري الكمي عن املستوى النسيب للخطر، وميكن 
 تصنيف تلك األدوات يف جمموعتني مها :

  . جمموعة املقاييس اليت تعتمد على األدوات اإلحصائية
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  . جمموعة املقاييس اليت تعتمد على أدوات التحليل املايل

 1:األدوات اإلحصائية لقياس المخاطر المالية. 1

وتعتمد هذه األدوات على قياس درجة التشتت يف قيم املتغري املايل حمل االهتمام،  أو قياس درجة 
 :)∗(حساسيته جتاه التغريات اليت حتدث يف متغري أخر، ومن أهم هذه األدوات

 Rangeالمدى:  ♦

والذي يتمثل يف الفرق بني أعلى قيمة وأدىن قيمة للمتغري املايل موضع االهتمام، وميكن استخدام املدى  
كمؤشر للحكم على املستوي النسيب للخطر، وكلما زادت قيمة املدى كان ذلك مؤشراً على ارتفاع مستوى 

 اخلطر املصاحب للمتغري املايل موضع االهتمام .

 وحيسب املدى وفق العالقة التالية:

 
 :)1مثال تطبيقي (

 البيانات التالية متثل أسعار سهم شركة معينة خالل مخسة أيام بالدينار اجلزائري:

50 ، 70 ،80 ،90 ،60. 
 : احسب املدى؟المطلوب

 :الحل النموذجي

R= 90-50 =40 DA. 
 ):2(تطبيقي مثال

، فاوجد قيمة املدى لسعري سهمي B و  Aإذا كان اجلدول التايل يوضح مراقبة التقلبات يف سعر أسهم شركتني 
 الشركتني؟

 A 59 65 58 55 60 62الشركة 
  :راجع على سبيل املثال 1

-  Ross, S.A., Westerfield, R.W., & Jaffe, J.,  Op.  Cit. , PP. 235 – 241. 
و  ، Portfolio risk  ، وأدوات قياس اخلطر يف حالة حمفظة من األصول Stand aloneriskميكن التمييز بني نوعني من األدوات ؛ أدوات قياس اخلطر املستقل ∗

 اخلطر يف حالة احملفظة مثل : االحنراف املعياري أو معامل بيتا للمحفظة  وكذلك  لألدوات اليت ميكن استخدامها يف إدارة اخلطر املايل باحملفظة  مثل : س ملقاييسوف نتعرض الحقا
 The Sharp ، مؤشر أداء شارب  Options – pricingmodels ، مناذج تسعري االختيارات Value – at – riskمدخل القيمة املعرضة للخطر 

performance Indexمؤشر أداء ترينور  ، The Jensen performance Index مؤشر أداء جنسن      ، The Treynor 
performance Index اسرتاتيجيات التغطية ، Hedgingstrategies.  
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 B 65 59 61 60 59 55الشركة 

  :الحل النموذجي

 .A R= 65-55 =10 DAالشركة 
 .B R= 65-55 =10 DAالشركة 

أن هذه النتائج ال تعين أن التقلبات يف سعر سهمي الشركتني متشاهبني و ذلك بالنظر إىل األسعار يف اجلدول 
 مالسابق فيتضح خالف ذلك لذا ال يعتمد كثريا على املدى ويفضل استخدام االحنراف املعياري الن مجيع القي

 تدخل يف حسابه.

 Probability distributionsالتوزيعات االحتمالية:  ♦

وهي تقدم أداة كمية أكثر تفصيالً من مقياس املدى، وذلك من خالل تتبع سلوك املتغري املايل وحتديد 
القيم املتوقعة احلدوث يف ظل األحداث املمكنة. وحتديد التوزيع االحتمايل هلذه القيم، واستخدامه يف املقارنة 

بني مستويات اخلطر املصاحبة لعدد من األصول املستقلة، ومبا ميكن من املفاضلة فيما بينها، وكلما كان التوزيع 
 االحتمايل أكثر اتساعاً حنو الطرفني كان ذلك مؤشراً على ارتفاع مستوى اخلطر.

 Standard Deviationاالنحراف المعياري : ♦

يعترب أكثر املقاييس اإلحصائية استخداماً كمؤشر للخطر الكلي املصاحب للمتغري املايل، وهو يقيس 
درجة تشتت قيم املتغري موضوع الدراسة حول القيمة املتوقعة له، وكلما زادت قيمة االحنراف املعياري دل ذلك 

 على ارتفاع مستوى اخلطر وحتسب قيمة االحنراف املعياري باملعادلة التالية:

 

 Coefficient of variationمعامل االختالف:  ♦
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هو مقياس نسىب ( أو معياري ) لدرجة التشتت، حيث يربط بني اخلطر (مقاساً باالحنراف املعياري ) وبني العائد ( 
مقاساً بالقيمة املتوقعة )، ولذلك يصبح معامل االختالف أكثر دقة وتفضيالً عن االحنراف املعياري عند املقارنة 
بني عدة أصول مستقلة وخمتلفة فيما بينها من حيث العائد واخلطر، إن معامل االختالف يعرب عن درجة اخلطر 

 لكل وحدة من العائد ، وكلما ارتفعت قيمته دل ذلك على ارتفاع مستوى اخلطر.

 وحيسب معامل االختالف بالعالقة التالية:

 

 االمل الرياضي للعوائد المتوقعة: (التوقع الرياضي) ♦
 حتسب العوائد املتوقعة بالقانون التايل:

 
 أي:

 
 ورياضيا يكون بالصيغة التالية:

 
 القيمة الحالية للقيمة المتوقعة: ♦

 وحتسب من خالل املعادلة التالية:

 
 :  تطبيقيمثال

 ألف دينار يف أحد 100فيما يلي التوزيع االحتمايل تبعا للوضع االقتصادي للعوائد احملتمل حدوثها من استثمار 
املشروعات. 

 
 ااحتمال حدوثه العائد المحتمل القتصادیة االحالة

 0.20 %20- كساد

 0.30 %15 عادیة
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 0.40 %25 ازدهار

 0.10 %30 تضخم

 ؟ : احسب العائد املتوقع هلذا املشروعلمطلوبا
 :  النموذجيالحل

 )العائد احملتمل x (احتمال حدوثهE(R)  = Σ العائد املتوقع
-))=20*%0.20) + (15*%0.30) + (25*%0.40) + (30*%0.10 ((

- =4 + %4.5+ %10+ %3 %

  =13.5 %

جتاوز الواحد الصحيح ت : قيمة العائد ال مالحظة
 تطبيقي: تمرين

 دج ( ألف دج)، التدفقات النقدية السنوية الصافية 000 15 التكلفة املبدئية كل منهما هي B و Aمشروعان 
 واحتماالت حدوثها يف ظل الظروف املستقبلية املختلفة هي كما يلي (املبالغ ألف دينار):

 Bالمشروع  Aالمشروع  الظروف المستقبلية
 احتمال احلدوث التدفق السنوي احتمال احلدوث التدفق السنوي

 0.1 6000 0.1 5000 كساد كبير

 0.2 6500 0.2 6000 كساد معتدل

 0.4 7000 0.4 7000 ظروف عادية

 0.2 7500 0.2 8000 رواج معتدل

 0.1 8000 0.1 9000 رواج كبير

حدد أي املشروعني أفضل باستخدام القيمة املتوقعة ومقاييس التشتت، مع العلم أن التدفقات  :المطلوب
 ؟10 %السنوية الصافية واحتماالهتا ثابتة طوال عمر املشروع ( مخس سنوات) وأن معدل اخلصم هو 

 التطبيقي: حل التمرين
 :حساب القيمة المتوقعة- 

 Bالمشروع  Aالمشروع  الظروف المستقبلية

التدفق 
 املمكن

التدفق  احتمال احلدوث
 املتوقع

التدفق  احتمال احلدوث التدفق املمكن
 املتوقع

 600 0.1 6000 500 0.1 5000 كساد كبير

 1300 0.2 6500 1200 0.2 6000 كساد معتدل
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 2800 0.4 7000 2800 0.4 7000 ظروف عادية

 1500 0.2 7500 1600 0.2 8000 رواج معتدل

 800 0.1 8000 900 0.1 9000 رواج كبير

 7000 7000 القيمة المتوقعة

 ، وبالتايل فإن قيمهما احلالية الصافية EVA=EVB= 7000نالحظ أن القيمة املتوقعة للمشروعني متساوية 
 متساوية، وهو ما يعين أن املشروعني متكافئني وفق هذا املعيار.

 
إن اختيار أحد املشروعني يقتضي اعتبار درجة املخاطرة املرتبطة بكل مشروع، واملشروع األجدر باالختيار هو 

 املشروع الذي يكون أقل خماطرة.
 :A- حساب االحنراف املعياري للمشروع 

Pi(Fi  - )2 Pi (Fi - )2 Fi  -   Fi 
400 000 0.1 4 000 000 (2000) 7000 5000 
200 000 0.2 1 000 000 (1000) 7000 6000 

0 0.4 0 0 7000 7000 
200 000 0.2 1 000 000 10000 7000 8000 
400 000 0.1 4 000 000 2000 7000 9000 

  

 إذن:
 :Aاالحنراف املعياري للمشروع 

 
 :B- حساب االحنراف املعياري للمشروع 

Pi(Fi  - )2 Pi (Fi - )2 Fi  -   Fi 
100 000 0.1 1 000 000 (1000) 7000 6000 
50 000 0.2 250 000 (500) 7000 6500 

0 0.4 0 0 7000 7000 
50 000 0.2 250 000 500 7000 7500 
100 000 0.1 1 000 000 1000 7000 8000 

  

 :Bاالحنراف املعياري للمشروع 

 
 أفضل من حيث درجة B، أي أن املشروع B أكرب خماطرة من املشروع A، وبالتايل فإن املشروع 

 املخاطرة.
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 Beta coefficientمعامل بيتا:    ♦
، ( 1وهو مقياس ملدى حساسية قيم املتغري املايل موضع الدراسة للتغريات اليت حتدث يف متغري آخر

فمثالً ميكن قياس درجة حساسية عائد سهم معني للتغريات يف عائد السوق، أو للتغريات يف أسعار الفائدة 
 .2بالبنوك ... )، ويدل معامل بيتا املرتفع على ارتفاع درجة احلساسية وبالتايل ارتفاع مستوى اخلطر

 وحيسب كالتايل:

 
 

 :تمرين تطبيقي
 ما يلي بيانات عن حمفظة استثمارية متتلكها شركة من شركات االستثمار :

 )Bمعامل ( القيمة السوقية األصول
 3 50000 أسهم عادية

 4 30000 أسهم ممتازة

 0.5 40000 سندات قصيرة األجل

 0.6 20000 سندات عقارية

 0.2 60000 ذهب

 :المطلوب
 ) املرجح للمحفظة االستثمارية .Bحتديد معامل ( -1
باعتبارك مدير للمحفظة وقد توافرت لديك معلومات عن انتعاش السوق املايل يصاحبه زيادة يف العائد  -2

% هل سينعكس ذلك على العائد املرجح للمحفظة بالزيادة أو باالخنفاض؟ وما مقدار الزيادة 8مبعدل 
 أو االخنفاض الذي تتوقعه .

1 Nicolas bosehin, le guide pratique lbo, 2 eme édition, groupe eyrolles, 2009, p 154 
 .214، ص 2005حممد مطر فايز متيم، إدارة احملافظ االستثمارية، دار وائل للنشر ، عمان، 2
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 اإلجابة النموذجية:
 ) املرجح للمحفظة االستثمارية .Bحتديد معامل ( -1

 ) يتم استخدام النموذج اآليت :Bحلساب معامل (

 
 )B = القيمة السوقية × معامل ()Bقيمة (حيث أن 

 
 )Bقيمة ( )Bمعامل ( القيمة السوقية األصول

 150000 3 50000 أسهم عادية

 120000 4 30000 أسهم ممتازة
 20000 0.5 40000 سندات قصيرة األجل

 12000 0.6 20000 سندات عقارية
 12000 0.2 60000 ذهب

 314000  200000 المجموع

 
* B-  العائد املرجح للمحفظة = متوسط العائد يف السوق × 2

  %12.56 = 1.75 × 8العائد املرجح للمحفظة =
% سينعكس ذلك على العائد املرجح 8يتضح أن انتعاش السوق املايل الذي يصاحبه زيادة يف العائد مبعدل 

 %4.56 = 8 – 12.56للمحفظة بالزيادة ومقدار الزيادة = 
 

 ثانياً :  أدوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية:

وهي تعتمد على قياس قدرة املنشأة على الوفاء بالتزاماهتا املالية جتاه الغري، وخباصة الدائنني ، يف اآلجال 
 احملددة الستحقاقها ، وحتقيق تدفقات نقدية صافية للمسامهني .

 النسب المالية: ♦
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ويعتمد قياس املخاطر املالية باملنشأة على جمموعة النسب واملؤشرات املالية اليت ميكن االستدالل من خالهلا 
 على احلالة املتوقعة للمنشأة من حيث التدفقات النقدية املتوقعة ملنشأة ، وبالتايل هوامش – كمؤشرات تقريبية –

الربح أو مؤشرات التغطية اللتزامات املنشأة، ومن أهم النسب أو املؤشرات املالية اليت ميكن استخدامها يف هذا 
 الصدد ما يلي:

 نسبة املديونية. ♦

 نسبة صايف رأس املال العامل إىل األصول. ♦
 نسبة التداول. ♦

 درجة الرافعة الكلية ( مؤشر حساسية ربح السهم للتغري يف املبيعات). ♦
 نسبة حق امللكية إىل إمجايل الديون. ♦

 نسبة التمويل طويل األجل يف هيكل التمويل. ♦

Fنسبة التمويل طويل األجل إىل األصول طويلة األجل . ♦

1 

 
 )DRمعيار اجل االسترداد ( ♦

يقصد بفرتة االسرتداد تلك الفرتة الزمنية الالزمة السرتداد األموال اليت مت استثمارها يف املشروع من خالل ما يولده 
من تدفقات، وبناءا عليه عند املفاضلة بني املشروعات االستثمارية يتم اختيار املشروع الذي حيقق اقصر فرتة 

اسرتداد، كما ميكن االعتماد علة هذا املعيار كأساس يف رفض املشروعات اليت تتجاوز فرتة االسرتداد احملددة من 
 قبل املستثمر، وميكن حساب فرتة االسرتداد كما يلي:

 :في حالة ثبات التدفقات النقدية- 1
 حيث:

 
I0.االستثمار األصلي : 
F.صايف التدفقات النقدية : 
 :في حالة تغير التدفقات النقدية- 2

  : أنظر على سبيل املثال1
- Beaver, W.H., " Alternative Accounting Measures as predictors of Failure ", The Accounting Review, 1968, 
Vol. 43,  PP. 113-122. 
- Altman, E.I.," Financial Ratios, Discriminate Analysis and the Prediction of Bankruptcy ",  The Journal of 
Finance , 1968, PP. 589-609 
- Amy Hing, L.L., " A five of financial Distress prediction model ",  Journal of Accounting research , 1987,  
PP.127 – 137 296 
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) وميكن DR) الذي ميثل الفرتة اليت خالل يتم تغطية نفقات االستثمار وهو يعرب عن (nحيث يتم حساب (

 االستعانة مبثال افرتاضي لتوضيح كيفية حساب فرتة االسرتداد.
 :تطبيقي مثال

 دج.20000 مشروعني استثماريني يتطلب كل منهما تكلفة استثمار تقدر بـ (B) و  (A)ليكن 
 التدفقات النقدية الصافية لكل مشروع موضحة يف اجلدول التايل:

 
 :Aحساب فرتة االسرتداد بالنسبة للمشروع 

 
  سنوات.05 هي Aفرتة االسرتداد للمشروع 

 : التدفقات النقدية الصافية املتغرية: Bبالنسبة للمشروع 

 
  أشهر8 سنوات و 4أي 

 
  ألنه حيقق اقل فرتة اسرتداد لرأس املال.Bحسب معيار فرتة االسرتداد يتم اختيار املشروع 

 :)VANالقيمة الحالية الصافية ( ♦
ميكن تعريف القيمة احلالية الصافية ألي مشروع استثماري بأ�ا: " الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية 

 .1الداخلة و التدفقات النقدية اخلارجة للمشروع"
ومن خالل التعريف يتضح انه حلساب صايف القيمة احلالية البد من وجود معدل خصم يتم على أساسه خصم 

 التدفقات النقدية املرتبطة باالستثمار، وجيب أن يعكس هذا املعدل ما يلي:

 .162مسري حممد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  1
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 - معدل تكلفة احلصول األموال املستثمرة.
 - احلد األدىن ملعدل العائد الذي يرغب املستثمر يف احلصول عليه.

 ويتم حساب القيمة احلالية الصافية وفقا للعالقة التالية:

 
 حيث:

Iتكلفة االستثمار : 
CFt.التدفقات النقدية الصافية :  

K.معدل اخلصم : 

N.مدة حياة املشروع: 
 1) كما يلي:VANويف حالة وجود قيمة متبقية لالستثمار عند �اية الفرتة ميكن حساب (

 
 حيث:
VR.القيمة املتبقية لالستثمار : 

I.املبلغ املستثمر : 

FN التدفقات النقدية الصافية للفرتة :t. 
  يف اختاذ القرار االستثماري على النحو التايل:VANميكن استخدام معيار 

 يرفض تنفيذ كل مشروع حيقق قيمة حالية صافية سالبة ويتم املوافقة على كمقياس للرفض (أو اإللغاء):- 
 املشروع الذي حيقق قيمة حالة صافية موجبة.

: يتم اختيار املشروع الذي حيقق اكرب صايف قيمة حالية موجبة من بني - كمقياس لالختيار والمفاضلة
 املشروعات املقرتحة.

 :تمرين تطبيقي
 مشروعني استثماريني حيققان جمموعة من التدفقات النقدية الصافية كما هو مبني يف اجلدول أدناه، B و Aليكن 

 نقوم حبساب % 10 دج مع العلم أن تكلفة رأس املال تقدر ب 100000واإلنفاق املبدئي لكل مشروع يبلغ 
VAN:للمشروع كما يلي  

 .243، ص 1992بن محودة حمبوب، تكلفة رأس املال: معدل مردودية و مقياس الختاذ القرار االستثماري: رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 1
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 و عليه:

 
نالحظ أن كال املشروعني حيققان قيمة حالية صافية موجبة، فإذا كان املشروعني مستقلني فانه يتم قبوهلما معا، 

 نه حيقق اكرب قيمة حالية صافية ألAإما إذا كان املشروعني مانعني بالتبادل فانه يتم قبول املشروع 
 :نماذج تحيين األرباح ♦

أن القاعدة األساسية اليت تقوم عليها هذه النماذج هي أن قيمة العائد تتحدد بتحيني تدفقات األرباح أو مداخيل 
املسامهني بالنظر إىل ما يصيب تلك العوائد من نقص يف قيمتها احلقيقية وبتطبيق هذا النموذج تبلور قانونني ( 

 منوذجني) أساسيني:
: وحسب هذا النموذج فان قيمة السهم تتحدد من خالل القيمة احلالية FICHER – IRWING- منوذج 1

 للتدفقات املستقبلية لألرباح احملصلة أو املأمول حتصيلها للمسامهني، ويعطى قانون هذا النموذج بالشكل التايل:

 
 حيث:

DI.األرباح املنتظرة اإلمجالية السنوية : 

K.(تكلفة رأس املال )معدل املردودية املنتظر : 
لقد قام كل من ببناء هذا النموذج على فرضية ثبات األرباح احملصلة حيث يتم إجياد الصيغة املناسبة حلساب رحبية 

 املسامهني كالتايل:
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) و ألجل دراسة املستقبل بشكل أوضح مت جتاوز فرضية GORDEN ) :1956 و CHAPIRO- منوذج 2
 وباستخدام نفس الصيغة الرياضية للنموذج gثبات واستقرار األرباح يف هذا النموذج إىل منوها مبعدل ثابت 

 السابق أصبح قانون حساب قيمة األموال اخلاصة كالتايل:
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 .الفصل الثاين: مفهوم ٕادارة ا�اطر املالیة
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 الفصل الثاني: مفهوم إدارة المخاطر المالية.
 :تمهيد

تعترب إدارة املخاطر جزء مركزي ألية إدارة إسرتاتيجية باملنظمة، فهي عملية تقوم عن طريقها املنظمة بتحديد درجة 
 املخاطر املرتبطة بأنشطتها و اهلدف الذي حيقق الفوائد املتعلقة لكل النشاط باستخدام حمفظة األعمال واألنشطة.

 مفهوم إدارة المخاطر المالية. 2-1
" من خالل Financial Risk Managementبشكل عام ميكن توضيح ما يعنيه مصطلح إدارة املخاطر املالية " 

 مراجعة بعض التعريفات كما يلي:
: تعرف إدارة اخلطر على أ�ا : إدارة األحداث اليت ال ميكن التنبؤ هبا و اليت قد يرتتب عنها التعريف األول

خسائر حمتملة احلدوث يف املنشأة، إذا مل يتم التعامل معها بشكل مناسب، و تتضمن ثالث مراحل أساسية هي: 
تعريف اخلطر، قياس اخلطر وإدارة اخلطر وميكن أن تتبع أحد ثالث اسرتاتيجيات هي: االحتفاظ باخلطر أو 

 ختفيض اخلطر أو حتويل اخلطر".
: " إدارة املخاطر املالية باملنشأة تتضمن القيام باألنشطة اخلاصة بتحديد املخاطر اليت تتعرض هلا التعريف الثاني

املنشأة وقياسها والتعامل مع مسبباهتا واآلثار املرتتبة عليها، وأن الغرض الرئيسي إلدارة املخاطر املالية باملنشأة 
 يتمثل يف متكني املنشأة من التطور وحتقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية و كفاءة".

: " إن إدارة املخاطر بشركة املسامهة هي تطبيق لرؤية نظرية التمويل واإلدارة املالية إىل األنشطة التعريف الثالث
 اليت مت يف املنشأة على أ�ا ممارسات جيب تقييمها يف ضوء تأثريها على القيمة السوقية للمنشأة."

: " إن القيام إدارة املخاطر املالية أصبح ضروريا الستمرار الشركة يف ظل املنافسة العاملية املعاصرة، التعريف الرابع
  أهداف رئيسية هي:03وأن إدارة املخاطر املالية باملنشأة تسعى إىل 

 - الوقاية من اخلسائر
 - تعظيم درجة االستقرار يف األرباح.

 - تدنية تكلفة إدارة اخلسائر املالية احملتملة."
: " إدارة املخاطر املالية هي جمموعة من األنشطة تستهدف تدنية اخلسائر احملتملة من وقوع التعريف الخامس

 املخاطر، وأن هذه العملية تندرج حتت ثالث مراحل رئيسية هي:
 - حتديد و تعريف املخاطر اليت تواجه املنشأة.

 - قياس التأثري احملتمل لكل خطر.
 - حتديد كيفية التعامل مع اخلطر موضوع االهتمام.

ومبراجعة املفاهيم والتعريفات السابقة ميكن استخالص نقطتني أساسيتني يرتكز عليهما مفهوم إدارة املخاطر 
 املالية:
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أن مصطلح " إدارة املخاطر املالية" يتضمن كافة األنشطة اليت حتاول تغيري شكل العالقة بني العائد املتوقع -1
 ودرجة املخاطرة املرتبطة بتحقيق هذا العائد املتوقع، وذلك هبدف تعظيم قيمة األصل الذي يتولد عنه هذا العائد.

 أن النظام املتكامل إلدارة املخاطر املالية باملنشأة يعتمد على ثالث مراحل رئيسية هي:-2
 أوال: حتديد املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا املنشأة.

 ثانيا: قياس مستوى اخلطر واخلسائر احملتملة من حدوثه.
 ثالثا: استخدام األساليب أو األدوات املناسبة لتدنية مستوى اخلطر وتدنية أو منع حدوث اخلسائر احملتملة بسببه.

وانطالقا من املفاهيم السابقة إلدارة اخلطر املايل نتوصل إىل أن إدارة اخلطر املايل تعين: " القيام مبجموعة من 
األنشطة والعمليات ( حتديد املخاطر، قياسها، التعامل مع مسبباها، إدارهتا.........) هبدف التقليل من اخلسائر 

 احملتملة من وقوع اخلطر، وهلذا ميكن املؤسسة من التطور واالستمرارية وحتقيق أهدافها.

  أهداف إدارة المخاطر المالية.2-2
 تتمثل أهداف إدارة املخاطر املالية فيما يلي:

 - احملافظة على األصول املوجودة حلماية مصاحل املستثمرين، املودعني و الدائنني.
- إحكام الرقابة والسيطرة على املخاطر يف األنشطة أو األعمال اليت ترتبط باألوراق املالية والتسهيالت االئتمانية 

 وغريها من أدوات االستثمار.
 - حتديد العالج النوعي لكل نوع من أنواع املخاطر وعلى مجيع مستوياهتا.

- العمل على احلد من اخلسائر وتقليلها إىل أدىن حد ممكن وتأمينها من خالل الرقابة الفورية أو من خالل 
 حتويلها إىل جهات خارجية.

- إعداد الدراسات قبل اخلسائر أو بعدها وذلك بغرض منع أو تقليل اخلسائر احملتملة مع حتديد أية خماطر يتعني 
 السيطرة عليها واستخدام األدوات اليت تعود إىل دفع حدوثها أو تكرار مثل هذه املخاطر.

 - محاية االستثمارات وذلك من خالل محاية قدرهتا الدائمة على توليد األرباح رغم أي خسائر عارضة.
- أن إدارة املخاطر والتخطيط الستمرارية العمل مها عمليتني مربوطتني مع بعضهما البعض وال جيوز فصلهما، 

 حيث أن عملية إدارة املخاطر توفر الكثري من املدخالت لعملية التخطيط الستمرارية العمل.
 - تقوم إدارة املخاطر بوضع تقارير دورية بشأن حجم املخاطر اليت يتعرض هلا االستثمار.

ومنه ميكن القول أن أهداف إدارة املخاطر تندرج حتت عملية البحث عن مجيع املخاطر ودراستها وحتديد آثارها 
وطرق السيطرة عليها، والعمل على إجياد طرق جديدة فاعلة ومناسبة للتخفيف منها وحلها ومعاجلتها. 
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  أدوات إدارة المخاطر المالية.2-3
 هناك ثالث أدوات إلدارة املخاطر املالية وهي:

  األداة األولى: تخفيض المخاطر
وذلك بالتخلص من مصدر املخاطر بالبيع، فإحالل جزء من األصول ذات املخاطر املرتفعة مثل األسهم العادية 

يف ظروف معينة بأصول اقل خماطر  أو خالية من املخاطر مثل السندات احلكومية أو أذونات اخلزينة هو خري 
مثال على تلك األداة، والتعامل يف السوق احلاضر وأسواق املشتقات، بيع أصل يف أحد األسواق وشرائه من 

 سوق آخر مثال مقبول أيضا.
  األداة الثانية: التنويع

 وما يرتتب عليه من ختفيض املخاطر، إ�ا الفلسفة اليت تقوم عليها صناديق االستثمارات وشركات إدارة احملافظ.
 األداة الثالثة: التأمين ضد المخاطر

 ومن أمثلة ذلك قيام املستثمر الذي ميتلك أسهم منشأة معينة بإبرام عقد اختيار عليها.فإذا ما اخنفضت األسعار 
يف السوق احلاضر حقق له عقد االختيار احلماية املنشودة أما إذا ارتفعت األسعار يف السوق وأصبح تنفيذ العقد 

 يف غري صاحله حينئذ سوف خيسر قيمة املكافأة هنا هي مثن للتأمني.

 استراتيجيات إدارة المخاطر المالية. 3-4
باستقراء الكتابات املالية العديدة اليت ركزت على موضوع إدارة املخاطر املالية باملنشأة ميكن حتديد ثالثة 

 1اسرتاتيجيات رئيسية إلدارة املخاطر املالية وهي:
 :إستراتيجية ترك الموقف مفتوح 

ويقصد بذلك االحتفاظ مبستوى اخلطر على ما هو عليه، وميكن أن تعتمد الشركة على هذه اإلسرتاتيجية حينما 
يكون مستوى اخلطر منخفض بشكل ال يربر التكلفة املتوقعة إلدارته، وتندرج حتت هذه اإلسرتاتيجية سياسة قبول 

 اخلطر.
 إستراتيجية تحمل مخاطر محسوبة: 

ويقصد بذلك حتديد مستويات اخلطر اليت ميكن حتملها باملنشأة ( واليت ال ترغب املنشأة يف حتمل أكثر منها) مث 
اختاذ كافة التدابري املناسبة لتدنية املخاطر باملنشأة حىت هذا املستوى املقبول ويندرج حتت هذه اإلسرتاتيجية 

سياسات ختفيض اخلطر مثل: التنويع يف خطوط منتجات الشركة ( هيكل االستثمار) والتغيري يف مستوى الرافعة 
التشغيلية تبعا لظروف الشركة ( هيكل االستثمار) والتغيري يف مستوى الرافعة املالية ( هيكل التمويل) واستخدام 

 األدوات املالية املشتقة للحماية ضد خماطر األسعار.

 .315-314، ص 2005رضوان مسري عبد احلميد، املشتقات املالية ودورها يف إدارة املخاطر ودور اهلندسة املالية يف صناعة أدواهتا، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة األوىل،  1
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 :إستراتيجية تغطية كل الخطر 
ويقصد بذلك حتييد مصدر اخلطر بالنسبة للشركة، أي تدنية اخلطر إىل الصفر ويندرج حتت هذه اإلسرتاتيجية 

سياسات حتويل اخلطر مثل التغطية الكاملة أو التأمني ضد اخلطر باستخدام أدوات اهلندسة املالية، حتويل الطر 
 املايل إىل طرف ثالث بواسطة عقود التأمني والتجنب التام لألنشطة اليت ينشأ عنها اخلطر.

 . التغطية والتحوط ضد المخاطر المالية2-5
التغطية هي مركز مؤقت، بديل عن مركز سوف يأخذه املستثمر مستقبال على أصل معني، كما ميكن تعريفها بأ�ا 

 وهذا التعريف يكشف عن صورتني للتغطية: ،أسلوب حلماية قيمة أصل معني، ميلكه املستثمر إىل أن تتم تصفيته
 هي للمستثمر الذي يرغب يف شراء أصل مايل معني، وال ميلك املوارد املالية الالزمة، وإن كانت الصورة األولى

ستتاح يف املستقبل، غري أنه خيشى أن يرتفع سعر ذلك األصل إذا ما انتظر حىت تتوافر تلك املوارد. هذا املستثمر، 
ميكنه إبرام عقد مشتقات يضمن له التعاقد على األصل من اآلن بسعر متفق عليه، على أن يتم التنفيذ الفعلي 

عندما تتوافر له األموال املطلوبة. 
 فتتمثل يف حالة مستثمر ميتلك أصال ماليا معينا، وخيطط لبيعه يف تاريخ الحق، يف الوقت الصورة الثانية، أما

 هذا املستثمر ميكنه إبرام عقد على أحد املشتقات لبيع ،الذي خيشى فيه اخنفاض سعره، عندما حيني ذلك الوقت
. 1األصل مستقبال بسعر يتفق عليه عند إبرام العقد

 - المشتقات:1
املشتق، أو الورقة املالية املشتقة هي أداة مالية، واملشتقات هي عقود تشتق قيمتها من قيمة األصول املعنية (أي 

األصول اليت متثل موضوع اليت متثل موضوع العقد)، واألصول اليت تكون موضوع العقد تتنوع ما بني األسهم 
 وتسمح املشتقات للمستثمر بتحقيق مكاسب، أو خسائر اعتمادا على ،والسندات، والسلع، والعمالت األجنبية

 2:أداء األصل موضوع العقد، ومن أهم املشتقات
 :عقود االختيارات1-1

عقد اخليار، هو عقد يربم بني طرفني: مشرتي وحمرر، ويعطي العقد للمشرتي احلق يف شراء أو بيع عدد وحدات 
،ولقد مت تداول عقود اخليارات 3من أصل معني، بسعر حيدد حلظة التعاقد، على أن يتم التنفيذ يف تاريخ الحق

، ومنذ ذلك الوقت حدث منو كبري يف أسواق اخليارات ويتم تداوهلا اآلن يف 1973أول مرة يف بوصة منظمة عام 
بورصات كثرية حول العامل، وتشمل األصول موضوع اخليارات: األسهم، مؤشرات األسهم، العمالت، أدوات 

، ويعطي حائزه احلق يف شراء األصل خيار الشراء اآلجلالدين، السلع، وهناك نوعان أساسيان من اخليارات: 

 .65منري إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص - 1
 .5، ص 2001طارق عبد العال محاد، املشتقات املالية (املفاهيم-إدارة املخاطر-احملاسبة)، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر، سنة - 2
 .7منري إبراهيم هندي، مرجع سابق ، ص  -3
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 فيعطي حائزه احلق يف بيع األصل حمل خيار البيع اآلجل،حمل العقد يف تاريخ معني، ومقابل سعر معني. أما 
العقد يف ميعاد معني، ومقابل سعر معني. 

 العقود اآلجلة 1-2
هي اتفاق على شراء أو بيع أصل يف وقت مستقبلي معني مقابل سعر معني، ويكون العقد عادة بني مؤسستني 

ماليتني أو بني مؤسسة مالية، وأحد عمالئها يف املنشآت، وال يتم تداوله يف البورصات عادة. 
ويتخذ أحد الطرفني يف العقد اآلجل مركزا طويال، ويوافق على شراء األصل حمل العقد يف تاريخ مستقبلي حمدد، 
مقابل سعر حمدد مت االتفاق عليه، أما الطرف الثاين فيتخذ مركزا قصريا، ويوافق على بيع األصل يف نفس التاريخ 
مقابل نفس السعر، وتتم تسوية العقد اآلجل عند استحقاقه، حيث يقوم حائز املركز القصري بتسليم األصل إىل 

حائز املركز الطويل، مقابل مبلغ نقدي مساوي لسعر التسليم، ومن املتغريات الرئيسة اليت تقرر قيمة أي عقد آجل 
 وتكون قيمة العقد اآلجل صفرا عند الدخول بادئ األمر، وفيما بعد ميكن ،يف وقت ما، السعر السوقي لألصل

. 1أن تكون له قيمة موجبة أو سالبة، حسب التحركات يف سعر الصرف

عقود المبادلة 1-3
عقد املبادلة هو عقد يربم بني طرفني يتفقان فيه على تبادل تدفقات نقدية خالل فرتة مستقبلية، وهناك نوعان 

ومن صور عقود مبادلة العمالت ، أساسيان من عقود املبادلة: عقود مبادلة عمالت، عقود مبادلة أسعار الفائدة
العقد الذي يربم بني شركة مصرية يف حاجة إىل دوالرات أمريكية، وشركة أمريكية يف حاجة إىل جنيهات مصرية 

 هنا تقوم الشركة املصرية باقرتاض ما حتتاجه الشركة ،الستخدامها يف تغطية تكاليف عمليات يف السوق املصري
األمريكية من جنيهات من احد البنوك املصرية، ويف املقابل تقوم الشركة األمريكية باقرتاض احتياجات الشركة 

املصرية من الدوالرات من احد البنوك األمريكية. 
أما عقود مبادلة أسعار الفائدة، فتتم بني طرفني كل منهما يرغب يف مبادلة منط خمتلف من التدفقات النقدية. 
مثال ذلك عقد مبادلة أسعار فائدة يربم بني بنك جتاري وشركة تامني، يتفق فيه الطرفان على أن يدفع البنك 

التجاري لشركة التأمني فوائد بسعر فائدة ثابت، على أن تدفع شركة التأمني للبنك بسعر فائدة متغري، وذلك على 
أساس مبلغ مفرتض يتفق عليه الطرفان. هذا، وإذا كان عقد مبادلة أسعار الفائدة يعترب أداة من أدوات التغطية 
ضد خماطر تغري أسعار الفائدة، فإن عقد مبادلة العمالت له طبيعة خمتلفة،  إذ أن اهلدف منه هو إتاحة الفرصة 

. 2لتخفيض تكلفة التمويل، ومع هذا قد يكون أيضا أداة للتغطية ضد املخاطر سعر الفائدة

 :العقود المستقبلية1-4

 .13-12طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص - 1
 .10-9منري إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص - 2
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عقد املستقبليات هو اتفاق بني طرفني لتداول أصل معني، بتاريخ مستقبلي حمدد. حيدد هذا العقد: نوع األصل 
املتداول، كمية األصل اليت ميكن تداوهلا، التاريخ الذي يتم فيه التبادل بني األصل واملبلغ، السعر الواجب دفعه 

 .1لألصل
وعلى خالف العقود اآلجلة، يتم تداول العقود املستقبلية يف البورصات، ومن أجل جعل التداول ممكنا حتدد 

مجلس شيكاغو  واكرب البورصات اليت يتم تداول العقود املستقبلية فيها هي ،البوصة مسات معيارية معينة يف العقد
. 2شيكاغو ميركانتايل، و بوصة للتجارة

 : االعتبارات األساسية للتغطية- 2
فاءة التغطية، تكلفة كهناك ثالثة اعتبارات هلا أمهيتها يف إدارة املخاطر من خالل التغطية، هي: حجم التغطية، 

 التغطية.
حجم التغطية 2-1

يقصد حبجم التغطية عدد الوحدات من أداة التغطية (عدد عقود املشتقات)، الالزمة لتغطية مركز أخذه املستثمر 
 فلو أن التغطية ،يف السوق احلاضر على وحدة واحدة من األصل حمل التغطية، وهو ما يطلق عليه بنسبة التغطية

 دوالر، حتتاج إىل عقدين مستقبلني 1000ضد خماطر السعر اليت تتعرض هلا سندات، أصدرهتا شركة معينة بقيمة 
 .3 1.2على سندات حكومية بتاريخ استحقاق معني، عندئذ تكون نسبة التغطية 

فاعلية التغطية  2-2
تزداد فاعلية التغطية كلما كان االرتباط قويا بني سعر األصل حمل التغطية يف السوق احلاضر، وسعره يف عقد 

 وتقاس قوة االرتباط كما هو معروف مبا يسمى مبعامل االرتباط، فلو أن معامل ،املشتقات املستخدم يف التغطية
االرتباط يساوي الواحد الصحيح، فإن هذا يعين أنه إذا ما استخدمت نسبة التغطية املالئمة، فسوف تتم تغطية 

 أما إذا كان معامل االرتباط اقل من الواحد الصحيح، فإن التغطية حىت ولو استخدمت ،خماطر السعر بالكامل
نسبة التغطية املالئمة، لن يرتتب عليها التخلص الكامل من خماطر السعر، إذ سيبقى جزء من املخاطر لن تتم 

 تغطيته، يطلق عليه خماطر األساس.
 تكلفة التغطية 2-3

تكشف املمارسة يف كافة أسواق املشتقات عن أن تكلفة التغطية ضئيلة، لكنها غري جمانية على أي حال. وهناك 
 هو وجود تكلفة للمعامالت اليت تشتمل  السبب األولسببني جيعالن من غري املمكن أن تكون التغطية جمانية،

على اهلامش الذي حيققه صانع السوق، إضافة إىل عمولة السمسرة وما شابه ذلك. 

 .301، ص 2009-خالد وهيب الراوي، إدارة املخاطر املالية، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، 1
 .16طارق عبد العال محاد، املشتقات املالية، مرجع سابق، ص -  2
 .74منري إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص -  3
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فهو أن املخاطر اليت يسعى املستثمر للتخلص منها، البد وأن تنتقل يف ظل التغطية إىل طرف السبب الثاني   أما
 هذا املضارب، ال بد وأنه سيسعى لتحميل التكاليف اليت سيتكبدها للمستثمر، مبا ،آخر، وعادة ما يكون مضاربا

يف ذلك العائد الذي سيضيع عليه، نتيجة إغراق جزء من موارده املالية يف استيفاء متطلبات اهلامش املبدئي 
املطلوب. 

هذا، ومتثل تكلفة التغطية وفعالية التغطية، ما يسمى بكفاءة التغطية، واليت ميكن تعريفها بأ�ا احلد األقصى حلجم 
وعليه فإن التغطية املثالية هي اليت ، املخاطر اليت ميكن ختفيضها وذلك يف مقابل كل وحدة من وحدات التكلفة

 .1حتقق أقصى منفعة للمستثمر
 
 :البعد االستراتيجي إلدارة المخاطر في المؤسسة- 3

 of Risk Managementالبد لكل مؤسسة أن حترص على وجود اسرتاتيجية إلدارة املخاطر (
Strategies املؤسسة، أو اسرتاتيجية املشروع الذي إلسرتاتيجية)، ككيان يوظف باملوازاة مع األهداف العامة 

ستنفذه املؤسسة، وهذا ما ستوضحه الفقرات التالية. 

 تعريف استراتيجية إدارة المخاطر 3-1
احملتملة  اخلسائر مجيع على القضاء املمكن من ليس االعتبار،فإنه بعني تكلفة الفرصة الضائعة أخذنا إذا

 نظامية وسيلة وهي باملخاطر احملسوبة، األخذ عملية عن عبارة2املخاطر هي  إدارة فاسرتاتيجية للمؤسسة، هلذا
من  الوقاية من كال حيث تتضمن من املخاطر، للتقليل االسرتاتيجيات وتطبيق أولوياهتا وترتيب لتحديد املخاطر
 مجيع يف املوارد البشرية تشرتك فيها مستمرة للمشاكل الفعلية، فهي عملية املبكر واالكتشاف املخاطر احملتملة

مستويات املؤسسة. 
كما أن اخلطوات األساسية لبناء اسرتاتيجية إلدارة املخاطر يف املؤسسة ميكن حصرها بسلسلة مستمرة           

 : 3من مخس خطوات 
: بوضع قاعدة لكيفية النظر للخطر وكيفية التعامل معه من (Establish The Context)- تقييم البيئة 

 كما أن حتديد األهداف من قبل ، قبل العاملني يف املؤسسة، حيث يضمن ذلك حتديد فلسفة إدارة املخاطر
اإلدارة ميكنها من متييز األحداث احملتملة اليت تؤثر على إجنازها. 

 .76-75 منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،- 1
2- www.microfinancegateway.org/audit/index.htm/file_3.pdf, le 7 août 2008, 15:08:29 GMT. 
3- http://www.ksu.edu.sa/sites/Colleges/Arabic%20Colleges/AdministrativeSciences/DocLib11, le 9 septembre 2008, 
12:28:39 GMT. 
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: وذلك باإلجابة على السؤالني: ماذا ميكن أن حيدث؟ وكيف ميكن أن (Identify Risks)- تميز األخطار 
حيدث؟ فاألحداث الداخلية واخلارجية تؤثر على إجناز أهداف املؤسسة، وجيب أَن متيز اإلدارة بني األخطار 

 والفرص.
: يتم هذا التحليل بأخذ إمكانية حدوث اخلطر ودرجة تأثريه على (Analyses Risks)- تحليل األخطار 

 أهداف املؤسسة بعني االعتبار، حىت يتم حتديد قاعدة واضحة للكيفية اليت جيب أن تدار هبا األخطار املقيمة.
: تقدر اإلدارة املخاطر احملتملة احلدوث وختتار ردود فعل للخطر: (Evaluate Risks)- تقييم األخطار 

جتنب، قبول، أو ختفيض اآلثار املرتتبة، وتطور اإلدارة بعد ذلك جمموعة نشاطات لرتتيب املخاطر حسب 
 أولويتها.

: يف هذه املرحلة يتم حتديد البدائل االسرتاتيجية املمكنة للسيطرة على (Treat Risks)- مناقشة األخطار 
اخلطر، مث اختيار البديل االسرتاتيجي األمثل منها، والذي على ضوءه تطور خطط ملعاجلة اخلطر تتضمن الوسائل 

 الالزمة لذلك.
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه اخلطوات اخلمسة ترافقها عملية مستمرة من الرقابة تقوم هبا إدارة املخاطرة، وذلك 

باملراقبة وإجراء التعديالت حسب الضرورة، فهذه النشاطات الرقابية قد تكون منفصلة لكل خطوة من اخلطوات 
اخلمسة السابقة، أَو قد تكون جمتمعة. 

 إلدارة المخاطر الفعالة: اإلستراتيجيةالمفاتيح  3-2
 عنها بالعالقة التالية:  ، وميكن أن يعربَّ 1 قدرة املؤسسة على حتقيق األهداف املسطَّرة سلفا: بأ�االفعاليةتُعرَّف 

 الفعالية  = النتيجة المحقَّقة / النتيجة المسطَّرة
وكلما اقرتبت هذه النسبة من الواحد الصحيح نقول أن املؤسسة استطاعت حتقيق الفعالية. 

  :2املخاطر أن حتقق الفعالية إذا ما راعت إدارة املؤسسة املفاتيح التالية   إدارةإلسرتاتيجيةوميكن 

السرتاتيجية إدارة املخاطر،  النجاح خطوات أوىل املؤسسة رسالة وضوح  ميثلالجوهرية: و القيم الرسالة - بيان
تطوير هذه القيم،  بعملية تلتزم وأن تنظيمية قيم وجود أمهية تدرك أن فإن على إدارة املؤسسة ناجحة، تكون وحىت

فلن  الفهم هذا و بدون املؤسسة ألعماهلا؟ قيم قيادة وكيفية املؤسسة؟ وهدف عمل هو ما ملعرفة حيتاجون فاألفراد
 للمؤسسة. ووالء التزاما العاملون يطور

إدارة املخاطر،  يف دور له موقعه أياً كان املؤسسة يف  كل فردأنفسهم: من والواثقون المتحمسون - األفراد
من املخاطر،  للحد الالزمة والنظم السياساتل وتصمم وتعد األولوية، حسب وترتبها املخاطر حتدد العليا فاإلدارة

 .25 م، ص 2002عبد السالم أبو قحف، أساسيات التنظيم و اإلدارة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية-مصر، سنة  1
2 https://accdiscussion.com/acc12488.html  /20/11/2014.  
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اإلدارة  وإبالغ السياسات التنفيذيون، فعليهم إطاعة ما العاملون، أالسياسات لتنفيذ الواضحة التعليمات وتعطي
 وتزداد أمهية ،مالءمة أكثر السياسات كل ما من شأنه أن جيعل واقرتاح طياهتا خماطر، يف حتمل اليت بالنقاط

 % عن احلوادث اليت تقع 90 إىل 80 اإلنسان مسئول بنسبة ترتاوح بني 1األفراد يف درأ اخلطر، إذا علمنا أن 
  % الباقية فرتجع إىل الظروف البيئية.20 إىل 10يف املؤسسة، أما نسبة 

 مؤسسة فعلى كل التصرف، سرعة هو شيء فأهم مداه، أو اخلطر كان نوع  مهماالمشجع: المحيط/ - البيئة
تصرف املؤسسة ، فتاخلطر واخلسائر املرتبطة هبا حاالت جلميع السريعة لالستجابة جاهزة خطة أن يكون لديها

 اجلوهرية. تلتزم بقيمها بيئة وجود على يؤكد وبصرامة،سوف بسرعة

، بل جيب اإلسرتاتيجية جيب أالَّ تكتفي إدارة املخاطر بكشف املخاطر يف عملية الرقـابة السليمة: - المنهجية
أن تتخذ اإلجراءات التصحيحية اليت تؤدي للحصول على النتائج املرغوبة، وال ميكن لإلدارة أن تتخذ اإلجراءات 
التصحيحية بنجاح إال إذا راعت الشروط التالية: حتديد أسباب االحنرافات املسجلة، واختيار أنسب اإلجراءات 

 التصحيحية، والتأكد من التنفيذ الناجح لإلجراء التصحيحي.

يطبقها األفراد بصورة  مل ما تكون ذات فعالية لن واإلجراءات السياسات أفضل إن األفراد: و قدرة - أمانة
الوظيفي على  والوصف التنظيمي اهليكل ينص للسلطات بأن الواضح سليمة، ويساعد على ذلك التفويض

 الواجبات بني الوظائف تداخل عدم الواجبات، مبعىن املؤسسة، باإلضافة إىل فصل داخل والسلطة خطوط التقارير
 املختلفة.

بعني االعتبار  تأخذ أن اإلدارة  إدارة املخاطر، على إلسرتاتيجيةالكفاءة والفعالية  لضمان- التكلفة و األداء:
يؤدى  ذاته قد حد يف النمو وأن املؤسسة،خاصة عمل تطور مع تكلفة زائدة أو عبئاً  متثل أصبحت اليت اإلجراءات

  .املؤسسة وقيم ثقافة على للعاملني ( األداء )أو احلالة النفسية على عكسية أثار إىل

 املخاطر،حيث إدارة لعملية خاصة حيوية ذات املعلومات  تعترب نظم إدارةعليها: يعتمد معلومات إدارة - نظم
 ملتابعة ضرورية عنه،فاملعلومات الدقيقة كافية معلومات توجد أوال غري معروف، شيء السيطرة على ال ميكن

 ويسيطر يدير نظام إىل حباجة فإن املؤسسة وعليه، العمليات أوجه كافة إىل احملاسبة منها، وتتعدى املخاطر واحلد
 .املعلومات وتدفق على حمتوى

 
 
 

 .539 م، ص 2002- عبد الغفار حنفي، السلوك التنظيمي و إدارة املوارد البشرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية-مصر، سنة 1
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 الفصل الثالث: تقييم واختيار المشاريع في ظل عدم التأكد.
 :مقدمة

        بالتعريف، االستثمار هو توظيف لألموال بغرض حتقيق عائد يف املستقبل املتوسط أو البعيد، وحينما ال 
 ميتلك املستثمر معلومات كاملة حول هذا املستقبل يكون يف مواجهة ظروف غري مؤكدة.

وختتلف درجة عدم التأكد من مشروع إىل آخر حسب طبيعة النشاط، ومن بيئة إىل أخرى تبعا لدرجة استقرار 
متغريات احمليط، ويف الواقع يعد االستثمار بوجه عام قرين باملخاطرة حيث أن االستثمار هو نشاط يرتبط أصال 

بظروف عدم التأكد، وليس أمام أي مقتحم هلذا اجملال إال التعامل مع هذا الواقع، واملطلوب هو حتقيق استخدام 
 عقالين لرأس املال املستثمر، مبا حيقق أكرب عائد ممكن يف ظل ظروف حمفوفة باملخاطر.

 :أنواع المخاطر في المشاريع االستثمارية3-1
 قد يواجه املستثمر عدة خماطر أثناء القيام مبشروعه االستثماري ومن بينها جند:

: وهي تلك املخاطر اليت تظهر عندما ال تأيت التدفقات النقدية على املشروع كما مت مخاطر التدفق النقدي- 
توقعها، ويف أي مشروع فإن خماطرة التدفقات النقدية عندما ال تكون كما مت توقعها من حيث التوقيت، واملقدار 

 .أو كالمها فهي تكون مرتبطة مبخاطر األعمال

: وترتافق هذه املخاطر مع التدفقات النقدية التشغيلية، وهذه التدفقات غري مؤكدة بسبب أن مخاطر األعمال- 
كل من اإليرادات واملصاريف املقابلة للتدفقات النقدية غري مؤكدة وفيما يتعلق باإليرادات، فإ�ا تعتمد على 

الظروف االقتصادية، تصرفات املنافسني وأسعار املبيعات وكمياهتا أو كالمها قد تكون متوافقة مع ما مت توقعه، 
ويطلق عليها خماطرة املبيعات، أما فيما يتعلق باملصاريف فإن الكلف التشغيلية تتضمن كل من الكلف املتغرية 

والكلف الثابتة، وارتفاع التكاليف الثابتة يف التكاليف التشغيلية جيعل عملية تعديل التكاليف للتغريات احلاصلة يف 
 املبيعات أمر صعب.

:هي تلك املخاطر اليت ترتبط بالطرق اليت ميول هبا املشروع عملياته فاملشروع الذي ميول المخاطر المالية- 
باستخدام املديونية سوف يكون ملزم مبوجب القانون بدفع املبالغ املقابلة لديونه يف موعد االستحقاق، وعند 

االعتماد على االلتزامات طويلة األجل ( مثل املديونية واإلجيار) فإن اخلطر املايل للمشروع قد يزداد، أما إذا كان 
التمويل ذايت فذلك ال يؤدي إىل ظهور التزامات ثابتة، وعليه فإن استخدام املشروع اللتزامات أو خصوم أكرب ( 

 مديونية) سيؤدي إىل خطر مايل أكرب.

: وهي تلك املخاطر الناجتة عن التغريات اليت حتصل يف معدل الفائدة يف السوق، حيث مخاطر معدل الفائدة- 
أن معدالت الفائدة حتدد املعدل الذي جيب استخدامه عند خصم القيمة احلالية، وعليه يتحدد اخلطر عندما 
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تكون معدالت الفائدة يف السوق أكرب من مردودية األموال اخلاصة يف املؤسسة أي تكون تكلفة املوارد أكرب من 
 .مردودية االستخدامات

 :أصول الخطر في قرار االستثمار  3-2
إن اخلطر احملتمل يتميز بكونه متعدد األبعاد ومتعدد املصادر و يفرق البعض بني وضعييت اخلطر و وضعية عدم 

، من أجل التمييز ما بني وضعيتني: وضعية ال ميكن وضع 1921منذ  F.H.KNIGHTالتأكد، كما فعل 
احتمال لظروفها املستقبلية، وهي وضعية اخلطر، ووضعية ميكن وضع احتمال ألحداثها وهي وضعية عدم التأكد، 

 إال أن املصطلح األكثر استخداما هو ظروف عدم التأكد واليت تشمل الوضعيتني.
 وترتبط ظروف عدم التأكد بكل من :

: واليت تشمل التدفقات الداخلة والتدفقات اخلارجة، أي العوائد والنفقات، وهناك عدة التدفقات المتوقعة- 
ظروف من شأ�ا التأثري على هذه التدفقات: تقلبات األسعار، طبيعة املنتجات، ظروف السوق، ظروف احمليط 

 غري االقتصادية.

: وترتبط هذه املدة بطبيعة النشاط من ناحية، ومستوى التطور التكنولوجي من ناحية ثانية، مدة حياة المشروع- 
فمدة حياة املشروع االفرتاضية تتأثر بظهور منتجات جديدة وتقادم التجهيزات املستخدمة ولو قبل حني، فقد 

 يفرتض ملشروع ما عمر عشر سنوات وال يدوم سوى سنتني أو ثالث.

: واليت تعترب العنصر احلاسم يف كل مشروع استثماري، فإن تدهور مستوى الرحبية اختل ربحية المشروع- 
املشروع وتعثر، وتتأثر الرحبية أساسا بظروف السوق وظروف احمليط بوجه عام ولكن ميكن أن يكون أيضا هذا 

 التأثري من مصدر داخلي.

: وهي الظروف االقتصادية وغري االقتصادية ( السياسية، األمنية واالجتماعية،...،اخل) اليت من ظروف المحيط
 شأ�ا أن تؤثر سلبا على حياة املشروع واستمراره.

 :ظروف عدم التأكد والتدفقات النقدية 3-3
يف ظل ظروف املستقبل غري املؤكد تسيطر وضعية عدم اليقني، فتصبح التدفقات النقدية املستقبلية غري مؤكدة، 
أي غري جمزوم هبا، إذ تكزن خاضعة للعشوائية واملخاطرة، ويف مثل هذه الوضعية قد يكون صاحب القرار قادرا 

على وضع احتماالت للتدفقات املتوقعة، أي إرفاق توزيع لالحتماالت على القيم، مث يتم حساب القيمة املتوقعة 
هلذه التدفقات، وهنا نتحدث عن مستقبل غري مؤكد قابل لالحتمال، يف مثل هذه الوضعية يصبح التدفق النقدي 

  يعرف توزيعه.Xمتغريا عشوائيا 
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غري أنه قد يكون صاحب القرار عاجزا حىت عن وضع احتماالت، أي أن املستقبل يكون غري قابل لالحتمال، 
وهو ما يصطلح عليه أحيانا بظروف اخلطر، وهنا تتدخل درجة التفاؤل و التشاؤم لدى متخذ القرار وغريها من 

 ).……,minimax, maximax, hurwiczاالعتبارات ( معايري 
يتم اختاذ القرار بناءا على املعطيات املتعلقة بكل وضعية من حيث التدفقات والظروف املستقبلية املتوقعة و لتصور 

 الوضعيات املختلفة ميكن االستعانة بأسلوب شجرة القرار، واليت تتكون من عقدات القرار وعقدات األحداث:

 
 

 
E(VAN)= P1.CF1+P2.CF2+P3CF3= 

 و عند ربط عقد القرار و عقد األحداث نتحصل على شجرة قرار كما هو مبني يف الشكل التايل:
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ويرتبط عدم التأكد بكل من اإليرادات والتكاليف كما قد يرتبط بظروف بيئية أخرى من شأ�ا أن تؤثر على 
التدفقات، ونذكر يف هذا الصدد على سبيل املثال تغريات أسعار الفائدة، أسعار املواد األولية، أسعار املنتجات، 

 االضطرابات الطبيعية أو االجتماعية أو األمنية اليت قد تؤدي إىل تعثر املشروع أو تدين إيراداته.

 :العالقة بين العائد والمخاطرة 3-4
كما هو الشأن بالنسبة لعنصر الزمن، فإن العائد يتناسب أيضا مع درجة املخاطرة، فكلما كانت املخاطرة أكرب 

كان العائد أكرب واملستثمرون عادة ما يرتددون أمام اقتحام استثمارات عالية املخاطر، وهم يدركون أن ذلك يعين 
التنازل عن عوائد أعلى، ففي جمال االستثمار يعترب التوظيف من خالل شراء سندات أقل خماطرة من شراء أسهم، 

 ولكن بعضهم يفضل إيداع املبلغ يف بنك بفائدة جتنبا للمخاطرة.
من هنا كان ال بد من دراسة اخلطر وحتليله وحماولة قياسه وتكميمه، هذا باإلضافة إىل السعي حنو تنويع املخاطر 

أو توزيعها مبا حيقق التوازن يف احملفظة االستثمارية، ويف هذا الصدد يتعني التمييز ما بني خماطر تتعلق باحمليط 
عموما، وبالسوق على وجه اخلصوص وتسمى باملخاطر النظامية وهي خماطر ال ميكن التحكم هبا، وبني خماطر 

تتعلق باملؤسسة واملشروع االستثماري وتسمى باملخاطر اخلاصة، واملخاطر الكلية هي مكون املخاطر اخلاصة 
 واملخاطر النظامية وهو ما يبينه الشكل املوايل:

 
 

ومن املالحظ أنه كلما زاد عدد املشاريع املكونة للمحفظة االستثمارية ( وهو ما يدل على التنويع ) كلما 
تناقصت درجة املخاطرة، غري أن هذا التناقص يرتبك باملخاطر اخلاصة، ذلك أن املخاطر النظامية غري متحكم 
فيها ومستواها يتحدد خارج نطاق املؤسسة ويوكل غلى هيئات الضبط ومؤسسات الرقابة واإلشراف املركزية. 
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 :المقاييس المختلفة للخطر 3-5
يف حالة كون التدفقات النقدية املستقبلية غري مؤكدة، أي أن متخذ القرار ال ميتلك املعلومات التامة حوهلا، يتم 
اللجوء إىل إجراء تعديالت يف بعض عناصر املشكلة كالتدفقات ومعدل اخلصم، مبا حيقق اعتبار عنصر اخلطر 

 احملتمل، ومن ضمن الطرق املستخدمة ملعاجلة اخلطر وعدم التأكد يف جمال تقييم املشاريع جند:

 :طريقة تدنية الوسائط 5-1
ويقصد هبا تدنية قيم بعض أو كل الوسائط املتدخلة يف االستثمار على أساس تقدير متخذ القرار مثل: مدة حياة 

األصل االستثماري، قيمته البيعية، الرحبية املقدرة والقيم املتوقعة، ومع أن عملية إعادة التقدير هذه ترتبط أساس 
مبستوى التفاؤل والتشاؤم لدى متخذ القرار إال أنه ال بد من مراعاة حتقيق التناسب ما بني هذا التخفيض ودرجة 

 اخلطر املتوقع (احملتمل).

 :)Prime de Risqueطريقة إدراج عالوة الخطر( 5-2
تعتمد هذه الطريقة على إدراج عالوة اخلطر ضمن معدل خصم التدفقات، وهذه الطريقة تعترب األكثر استخداما 

 ملعاجلة اخلطر يف جمال تقييم املشاريع، وحتسب القيمة احلالية الصافية وفقا هلذه الطريقة كما يلي:

 
 حيث:

 .E(CFt) و تكتب أيضا t: متوسط التدفقات املتوقعة يف الفرتة 
i’=i+p معدل اخلصم املتضمن عالوة اخلطر :p و ،i هو معدل اخلصم املطلوب ملشروع خال أو ضئيل 

 املخاطر.
فهذه الطريقة تقوم على رفع معدل اخلصم يف احلالة العادية بنسبة تتوافق واخلطر املرتبط باملشروع االستثماري، 

 وللتذكري فإن معدل اخلصم يتناسب عكسيا والقيمة احلالية.
وبطبيعة احلال كلما كانت مدة املشروع طويلة واألخطار احملتملة عنيفة ( أخطار تكنولوجية، سياسية، أمنية، 

 اقتصادية،.....) كلما ارتفعت عالوة اخلطر املدرجة.

 :)Equivalent-Certainطريقة المكافئ األكيد( 5-3
 لالقرتاب من قيمة يتوخى تأكدها، أي حتويل القيمة غري αحيث يتم ضرب التدفق النقدي يف معامل حتويل 

 تصبح القيمة *CFt بالرمز tاملؤكدة إىل مكافئها املؤكد، فإذا رمزنا إىل املكافئ األكيد لتدفق نقدي يف السنة 
 احلالية الصافية كما يلي:
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 حيث:

CFt
*= αt. 1  و < αt<0. 

i.معدل اخلصم اخلايل من اخلطر : 
 : االستثمار األويل.

 :المقارنة بين عالوة الخطر والمكافئ األكيد 5-4
 انطالقا من صيغة عالوة اخلطر:

 
 وصيغة املكافئ األكيد:

 
 

 ميكن كتابة:

 
 :ومنه

 
 

 وبنفس الطريقة جند أن:

 
 

 وعليه:
=  
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 و هو ما يعين أن  و بالتايل i’>i (عالوة اخلطر ) موجب، فإن p و i’=i+pوحيث أن 

 1 هو معامل حتويل لتدفق يف حالة عدم التأكد لالقرتاب من حالة التأكد و  و للتذكري فإن 
< αt<0. 

 يزيد يف الصغر، وكذا األمر  كلما زاد اخلطر مع الزمن فإن عالوة اخلطر سرتتفع، واملقدار ويف النتيجة،

  يصغر، وسوف تقرتب الطريقتان من بعضهما البعض.، حيث أنبالنسبة للمقدار

 :مثال تطبيقي
  دينار):410مشروع استثماري مدته ثالث سنوات يتميز بالتدفقات التالية (املبالغ 

3 2 1 0 t 
50 80 60 -100 E(CFt) 

 :i=10%إذا كان معدل اخلصم (اخلايل من اخلطر) هو 
 - أحسب صايف القيمة احلالية مبعدل اخلصم اخلايل من اخلطر؟1
  ؟p=2.5%- أحسب صايف القيمة احلالية بطريقة عالوة اخلطر باعتبارها ثابتة و مساوية لـ :2
  ؟αt=95%- أحسب صايف القيمة احلالية بطريقة املكافئ األكيد  باعتبار معامل حتويل ثابت ومساوي لـ : 3

 :النموذجي الحل
 - حساب صايف القيمة احلالية:1

 
 :p=2.5%صايف القيمة احلالية بطريقة عالوة اخلطر باعتبارها ثابتة ومساوية لـ  - حساب 2

 
 

 ميثل املقدار الذي اخنفضت به القيمة احلالية الصافية نتيجة إدراج 6.57 = 51.65 – 58.22إن الفرق 
 ) ، سريتفع لو أننا اعتربنا 58.22/6.57 ( % 11.28عالوة اخلطر و هذا االخنفاض الذي ميثل هنا نسبة 

 مدة حياة املشروع أطول، أو اعتربنا عالوة اخلطر أكرب.
 
 :αt=95%- حساب صايف القيمة احلالية بطريقة املكافئ األكيد  باعتبار معامل حتويل ثابت ومساوي لـ : 3
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 باملقارنة مع  صايف القيمة % 13.58و املالحظ أن صايف القيمة احلالية بطريقة املكافئ األكيد اخنفض بنسبة 
احلالية بدون اعتبار اخلطر ، و كلما اخنفضت نسبة معامل التحويل كلما اخنفضت القيمة احلالية احملسوبة على 

 أساسه.

 :معايير القرار في حالة عدم التأكد والخطر 3-6
 ميكن قياس درجة اخلطر وبالتايل احلكم على املشاريع ومردوديتها من خالل عدة مقاييس إحصائية أمهها:

 :طريقة القيمة المتوقعة لصافي القيمة الحالية- 1
تعتمد هذه الطريقة على حتديد مفهوم القيمة املتوقعة واليت تعرب عن: " متوسط التدفقات النقدية الداخلة مرجحا 

باحتماالت حدوثها"، وتعرب القيمة املتوقعة إحصائيا عن األمل الرياضي للتدفقات النقدية املنتظرة لكل فرتة، 
 ويعطى بالعالقة التالية:

 
 حيث :

 : القيمة املتوقعة للتدفق النقدي الصايف.
CFi التدفقات النقدية املنتظرة يف الفرتة :t. 

 .t: االحتمال املرتبط حبدوث التدفق النقدي يف الفرتة 

بعد حساب القيمة املتوقعة للتدفق النقدي الصايف لكل فرتة ميكن بعدها حساب القيمة املتوقعة لصايف القيمة 
 احلالية وإحصائيا هي عبارة عن األمل الرياضي للقيمة احلالية الصافية، ويعرب عنها بالعالقة التالية:

 
 حيث:

 :قيمة االستثمار املبدئي.
 .T: القيمة املتوقعة للتدفق النقدي الصايف يف الفرتة 

t.معدل اخلصم : 
 :القيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية.

ويستخدم أسلوب القيمة احلالية املتوقعة لصايف القيمة احلالية للمفاضلة بني البدائل االستثمارية، حيث يتم اختيار 
البديل الذي حيقق أكرب قيمة هلذا املعيار. 
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 :مثال تطبيقي
 يرغب أحد املستثمرين يف املفاضلة بني بديلني لالستثمار، اجلدول التايل يقدم البيانات اخلاصة لكل بديل:

 
صافي التدفق النقدي للبديل  البيان

 األول
صافي التدفق النقدي  االحتمال

 للبديل الثاني
 االحتمال

 0.3 000 20 0.3 000 17 حالة الرواح

 0.4 000 25 0.5 000 30 حالة عادية

 0.3 000 10 0.2 000 15 حالة انكماش

التكلفة 
 االستثمارية

100 000  100 000  

  سنوات 10  سنوات 10 العمر المتوقع

متوسط تكلفة 
 األموال

%12  %12  

 :المطلوب
 )؟2) و (1باستخدام أسلوب القيمة املتوقعة فاضل بني املشروعني (

الحل النموذجي: 
 ):1 (البديل

 دج.23100)= 0.2(15000)+0.5(30000)+03(17000القيمة املتوقعة للتدفقات= 
 كما يلي:ومبا أن القيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية 

 5.650 =12% سنوات مبعدل خصم10لدينا القيمة احلالية لدينار يتم حتصيله سنويا ملدة 

 
 ):2 (البديل

 دج.19000)= 0.3(10000)+0.4(25000)+03(20000القيمة املتوقعة للتدفقات= 
   فتحسب كما يلي:أما القيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية 

 5.650 =12% سنوات مبعدل خصم10لدينا القيمة احلالية لدينار يتم حتصيله سنويا ملدة 

 
 للبديل الثاين، و هذا يعين تفضيل البديل األول عن E(VAN)> للبديل األول  E(VAN)نالحظ أن 

 البديل الثاين.
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وبالرغم من أن هذا األسلوب ميكننا من مواجهة حالة عدم التأكد اليت حتيط بعملية اختاذ القرار االستثماري، كما 
يسمح باحلصول على املردودية املتوقعة للمشروع، إال أنه قد يهمل متاما عنصر املخاطرة وخاصة عندما تكون 

هناك مساواة يف االختيار لبعض الفرص االستثمارية اليت تتعادل قيمتها املتوقعة على الرغم  من اختالف درجة 
 املخاطرة اليت تواجه تلك الفرص.

 :االنحراف المعياري- 2
 ويسمى باملقياس املطلق للمخاطرة وهو اجلذر الرتبيعي جملموع مربعات احنراف القيم عن وسطها احلسايب:

 
 حيث:

 .t:هي التدفق النقدي الصايف املتوقع يف الفرتة 
 .t: احتمال حتقيق القيمة املتوقعة يف الفرتة 

 :(Variance) التباين- 3
 وهو جمموع مربعات احنراف القيم عن وسطها احلسايب، أي أنه مربع االحنراف املعياري.

 
 

 
 :)Coefficient De Variationمعامل االختالف (- 4

 ويسمى باملقياس النسيب للمخاطرة، وهو نسبة االحنراف املعياري إىل القيمة املتوقعة للقيم أو الوسط احلسايب.

 
 حيث:

 
يسمح استخدام هذه املقاييس مبعرفة مستوى املخاطرة املرتبطة باملشروع، فكلما كان االحنراف املعياري صغريا دل 

 ذلك على ضآلة حجم املخاطرة.
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 تمارين محلولة:
 :1التمرين

 مليون دينار مدته ثالث سنوات ينتظر منه حتقيق اإليرادات التالية ( املبالغ: ألف دينار) 1أصل استثماري تكلفته 
يف ظل أربع حاالت مستقبلية للطلب: طلب ضعيف، طلب متوسط، طلب قوي، طلب قوي جدا مرفقة 

 باحتماالهتا كما يلي:
 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل Piاالحتماالت  ظروف الطلب

 150 400 200 0.1 ضعيف

 500 500 400 0.4 متوسط

 500 600 500 0.3 قوي

 700 800 600 0.2 قوي جدا

ألف دينار و كان معدل الفائدة يف  200إذا كان باإلمكان بيع هذا األصل يف �اية عمره االستثماري مببلغ 
 ، أحسب التوقع الرياضي للقيمة احلالية واالحنراف املعياري هلذه التدفقات مث أحسب معامل 08%السوق هو 
 االختالف؟

 :2التمرين 

 ألف دينار، إذا اعتربنا 3500 سنوات وتكلفة كل منهما 05  عمرمها االفرتاضي B و Aمشروعني استثماريني 
وأن هناك ثالث حاالت مستقبلية خيضع هلا املشروعني مرفقة باحتماالت حدوثها وتدفقات %10معدل خصم 

 كل مشروع يف كل حالة كما يف اجلدول التايل ( املبالغ ألف دينار):
التدفق النقدي السنوي  االحتمال الحالة المستقبلية

 Aالصافي للمشروع 
التدفق النقدي السنوي 

 Bالصافي للمشروع 
 600 800% 10 كساد

 1600 1400% 20 رواج

 1200 1000% 70 عادي

 ؟املطلوب: أدرس أفضلية املشروعني باستخدام مقاييس املخاطرة 

 :3تمرين
 دج ( ألف دج)، التدفقات النقدية السنوية 000 15 التكلفة املبدئية كل منهما هي B و Aمشروعان 

 الصافية واحتماالت حدوثها يف ظل الظروف املستقبلية املختلفة هي كما يلي (املبالغ ألف دينار):
 Bالمشروع  Aالمشروع  الظروف المستقبلية

 احتمال احلدوث التدفق السنوي احتمال احلدوث التدفق السنوي
 0.1 6000 0.1 5000 كساد كبير
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 0.2 6500 0.2 6000 كساد معتدل

 0.4 7000 0.4 7000 ظروف عادية

 0.2 7500 0.2 8000 رواج معتدل

 0.1 8000 0.1 9000 رواج كبير

 :المطلوب
حدد أي املشروعني أفضل باستخدام القيمة املتوقعة ومقاييس التشتت، مع العلم أن التدفقات السنوية الصافية 

 ؟10 %واحتماالهتا ثابتة طوال عمر املشروع ( مخس سنوات) وأن معدل اخلصم هو 
 

 :الحل النموذجي للتمارين
 :1حل التمرين

 - حساب القيمة املتوقعة للقيمة احلالية الصافية للسنوات الثالث:

 
 حنسب القيم املتوقعة للتدفقات:

 
 

 
 

 
 

 
 

 - حساب التباين و االحنراف للقيمة احلالية الصافية:
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 - و بالتايل فإن االحنراف املعياري للقيمة احلالية الصافية يساوي:

 
 - معامل االختالف:

 
 :2حل التمرين

 - حساب القيم املتوقعة للمشروعني:
الحالة المشروع 

المستقبلیة 
التدفق النقدي السنوي االحتمال 

الصافي 
القیمة المحتملة 

للتدفق 
A  كساد

رواج 
عادي 

 

0.1 
0.2 
0.7 

800 
1400 
1000 

80 
280 
700 

EV(A)= 1060 
B  كساد

رواج 
عادي 

 

0.1 
0.2 
0.7 

600 
1600 
1200 

60 
320 
840 

EV(B)= 1220 

 

 

 
VAN (B)>VAN (A)وبالتايل املشروعB.أفضل وفقا للقيمة احلالية الصافية املتوقعة 

 :قياس المخاطرة- 
 ميكن قياس املخاطرة باستخدام درجة التشتت من خالل حساب التباين واالحنراف املعياري كما يلي:

 التباين مربع االحنراف االحنراف القيمة املتوقعة التدفق النقدي االحتمال احلالة املستقبلية املشروع
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A كساد 
 رواج

 عادي

0.1 
0.2 
0.7 

800 
1400 
1000 

1060 
1060 
1060 

 -260 
340 

-60 

67600 
115600 

3600 

6760 
23120 
2520 

B كساد 
 رواج

 عادي

0.1 
0.2 
0.7 

600 
1600 
1200 

1220 
1220 
1220 

-620 
380 

-20 

384400 
144400 

400 

38440 
2880 
280 

 
 : Aاالحنراف املعياري للمشروع 

 : Bاالحنراف املعياري للمشروع 

 أفضل من حيث درجة A، أي أن املشروع A أكرب خماطرة من املشروع B، وبالتايل فإن املشروع 
 املخاطرة.

 كان أفضل عند اعتبار درجة A أفضل بالقيمة احلالية الصافية، غري أن املشروع Bو هكذا نالحظ أن املشروع 
املخاطرة باستخدام االحنراف املعياري، وذلك نلجأ إىل معامل االختالف الذي يدمج بينهما، أي حساب نسبة 

االحنراف املعياري إىل القيمة املتوقعة، والذي يعطي االحنراف املعياري النسيب، أي احنراف القيم عن وسطها ( 
 القيمة املتوقعة)بالنسبة لكل دينار.

 Bالمشروع  Aالمشروع التدفق النقدي السنوي 
 EV 1060 1220القیمة المتوقعة   

 260 180 االنحراف المعیاري 

 0.213 0.17 معامل االختالف 

، إذ أنه ينطوي درجة A أكرب فهذا يعين أنه أكرب خطورة من املشروع Bحيث أن معامل االختالف للمشروع 
 خطورة أكرب عن كل وحدة نقدية على الرغم من أن عائده املتوقع أكرب.

 :3حل التمرين
 :حساب القيمة المتوقعة- 

 Bالمشروع  Aالمشروع  الظروف المستقبلية
التدفق 
 املمكن

احتمال 
 احلدوث

التدفق 
 املتوقع

التدفق 
 املمكن

احتمال 
 احلدوث

التدفق 
 املتوقع

 600 0.1 6000 500 0.1 5000 كساد كبير

 1300 0.2 6500 1200 0.2 6000 كساد معتدل
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 2800 0.4 7000 2800 0.4 7000 ظروف عادية

 1500 0.2 7500 1600 0.2 8000 رواج معتدل

 800 0.1 8000 900 0.1 9000 رواج كبير

 7000 7000 القيمة المتوقعة

وبالتايل فإن قيمهما احلالية الصافية  ،EVA=EVB= 7000نالحظ أن القيمة املتوقعة للمشروعني متساوية 
 متساوية، وهو ما يعين أن املشروعني متكافئني وفق هذا املعيار.

 

إن اختيار أحد املشروعني يقتضي اعتبار درجة املخاطرة املرتبطة بكل مشروع، واملشروع األجدر باالختيار هو 
 املشروع الذي يكون أقل خماطرة.

 :A- حساب االحنراف املعياري للمشروع 
Pi(Fi  - )2 Pi (Fi - )2 Fi  -   Fi 

400 000 0.1 4 000 000 (2000) 7000 5000 
200 000 0.2 1 000 000 (1000) 7000 6000 

0 0.4 0 0 7000 7000 
200 000 0.2 1 000 000 10000 7000 8000 
400 000 0.1 4 000 000 2000 7000 9000 

  

 :إذن
 : Aاالحنراف املعياري للمشروع 

 :Bحساب االحنراف املعياري للمشروع - 
Pi(Fi  - )2 Pi (Fi - )2 Fi  -   Fi 

100 000 0.1 1 000 000 (1000) 7000 6000 
50 000 0.2 250 000 (500) 7000 6500 

0 0.4 0 0 7000 7000 
50 000 0.2 250 000 500 7000 7500 

100 000 0.1 1 000 000 1000 7000 8000 

  

 : Bاالحنراف املعياري للمشروع 
 أفضل من حيث درجة B، أي أن املشروع B أكرب خماطرة من املشروع A، وبالتايل فإن املشروع 

 املخاطرة.
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الفصل الرابع: �ست�ر يف أ�وراق املالیة. 
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 الفصل الرابع: االستثمار في األوراق المالية.
 :مقدمة

متثلت مهمة سوق املال عند ظهوره كمكان يلتقي فيه طاليب األموال وعارضيها واتسع ليصبح أحد أهم 
املؤسسات النقدية واملالية والركيزة األساسية اليت تقوم عليها االقتصاديات الرأمسالية، وبني ذالك وذاك يبقى سوق 

املال املصدر األهم للحصول على موارد مالية يف عصر سيطرت عليه قواعد لعبة العوملة املالية واالقتصادية 
وسنحاول يف هذه احملاضرة التعريف باألسواق املالية وذلك بالتطرق ألهم وظائفها وأدواهتا كما سنخصص جزءا 

 هاما ملفهوم االستثمار املايل فيها ومراحله.

 :ماهية االستثمار المالي4-1
يقصد مبجال االستثمار نوع أو طبيعة النشاط االقتصادي الذي يوظف فيه املستثمر أمواله، ويشغل االستثمار يف 

األصول املالية حيزا واسعا يف هذا اجملال والذي يتم من خالل حتقيق عائد مناسب يف ظل توظيف متجانس 
 وتوزيع جيد للموارد مبا يضمن التقليل من فرص التعرض إىل خماطر ينجز عنها هالك هذا االستثمار.

 :تعريف االستثمار المالي- 1
أن االستثمار املايل مفهوم بسيط يف عمومه إال انه تتشعب فروعه بتعدد التعاريف املوضحة له، وفيما يلي عرض 

 أهم ما جاء يف هذا اخلصوص:
: "االستثمار املايل هو التضحية بقيم (مبالغ) حالية مؤكدة يف شراء أصول مالية يف سبيل احلصول على 1تعريف 

 قيم اكرب غري مؤكدة يف املستقبل".
: " هو توظيف األموال يف وقت معني وانتظار التدفقات يف املستقبل أو اإليرادات تؤدي إىل تقليص يف 2تعريف

النفقات على املدى البعيد وعليه ميكن اعتبار االستثمار بأنه رهان تقوم به املؤسسة مقابل نتائج سلبية أو 
 اجيابية".
:" هذا النوع من االستثمار يركز على توظيف األموال يف سوق األوراق املالية فاالستثمار يتجه حنو حيازة 3تعريف

املستثمر ألصول مالية يعرب عنها باألوراق املالية القابلة للتداول واليت حتدد يف شكل أسهم سندات أذونات 
 خزانة".

 :مزايا وعيوب االستثمار المالي4-2
 1أن االستثمارات املالية تتمتع مبجموعة من املزايا ومقابل هذه املزايا هناك عيوب، ميكن تلخيصها فيما يلي:

 أوال: المزايا.
- هلا أسواق على درجة عالية من الكفاءة والتنظيم قياسا بأدوات أخرى لالستثمار وهذه األسواق توفر مرونة اكرب 

 للتداول وزيادة سيولتها.

 .182، ص 2010حممد أمحد الكايد، اإلدارة املالية والدولية: التحليل املايل واالقتصادي، دار كنوز املعرفة، الطبعة األوىل، عمان،  1
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- تكاليف املتاجرة هبا منخفضة فاغلب الصفقات تتم بواسطة اهلاتف أو أية وسيلة اتصال فعالة كما أ�ا ال 
 حتتاج إىل كلف خزن أو صيانة.

- تتمتع خباصية التجانس فأسهم بعض الشركات غالبا ما تكون متجانسة يف قيمتها وشروطها مما يسهل عملية 
 تقوميها واحتساب عوائدها.

- وجود وسطاء ماليني متخصصني يقدمون خدماهتم للمستثمرين العاديني مما جيعل املستثمرين قادرين على 
 احلصول على خدمات استثمارية جيدة دون أن يكونوا خرباء يف املوضوع.

 ثانيا: العيوب
- اخنفاض درجة األمان عما هي يف االستثمارات احلقيقية مع أن هذا ال يتعارض مع وجود أوراق مالية 1

 مضمونة مثل السندات املضمونة أو موجودات الشركة اليت أصدرهتا أو األسهم املمتازة املضمونة األرباح.
- يتعرض املستثمر يف السندات يف السندات املتوسطة أو الطويلة األجل إىل خماطر اخنفاض القوة الشرائية 2

 لالستثمار بسبب عامل التضخم.

 : مراحل االستثمار في األوراق المالية4-3
 1ميكن تقسيم عملية االستثمار يف األوراق املالية إىل مخس مراحل:

 :الكشف عن الهدف المطلوب تحقيقه- 1
فاملستثمر يف األوراق املالية عليه أن حيدد اهلدف هل يتمثل يف حتقيق اكرب عائد ممكن، أو يرغب يف استقرار العائد 

 هبدف حتديد نوعية األصول االستثمارية.

 :فيما يتعلق بمستوى الخطر المقبول- 2
فان حتديد وحتقيق هدف االستثمار من أكثر املسائل صعوبة وحساسية، فاملستثمر الذي مييل إىل جتنب املخاطر 

يتجه إىل تشكيل النسبة العظمى من احملفظة من السندات بينما املستثمر الذي يرغب يف حتمل املخاطر فان 
حمفظته تشكل يف غالبيتها من األسهم، وهذا يعين أن حمفظته األوراق املالية تتشكل من أكثر من نوع من األوراق 

 املالية كمدخل لتعظيم وتدنية املخاطر.

 :- تحليل السهم أو السند3
حيث جيب دراسة و حتليل كل ورقة مالية وذلك هبدف التعرف على العائد واخلطر الذي تنطوي عليه عملية 

 االستثمار ومن مث اختيار التشكيل االستثماري املناسب.
 : يف ظل مستوى اخلطر املقبول.تشكيل و تكوين المحفظة المثلى- 4
 :عرض النتائج المترتبة على تشكيل المحفظة- 5

 .115، ص 1997 ، القاهرة، جامعة عني مشس،  كلية التجارة ،  األوراق املالية واسواق رأس املال:  منري ابراهيم هندى1
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للتعرف  على األهداف احملققة ومن مث التوصل إىل عدد االنطباعات اليت تساعد يف جمال التحليل والدراسة 
 املستقبلية لألوراق املالية.

 1 مخاطر االستثمار في األوراق المالية:4-3
عادة ال حيبذ املستثمرون اجملازفة والتعرض للمخاطر وعلى هذا األساس فهم دائما يبحثون عن 

 وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من  االستثمارات اليت حتقق هلم أعلى الفوائد بأقل قدر ممكن من املخاطر،
وكون  املستثمرين  املستثمرين تقع ضمن هذه الفئة،  أال أن البعض منهم جيازف باملخاطر  ليضاعف عوائده،

إذا كانت خالية من املخاطر وبالرغم من أ�م يفضلون  األسهم إاليف يهابون املخاطر ال يعين أ�م ال يتعاملون 
األسهم األقل خطورة عند تساوي العوامل األخرى كاألرباح مثال أال أ�م قد يتعاملون يف أسهم أكثر خطورة إذا 

هم بسبب تلك املخاطر، بدأ مفهوم املخاطر يستحوذ على اهتمام قكانت عوائدها اكرب بدرجة تعوضهم عن قل
املستثمرين يف اآلونة األخرية وذلك على أثر تطوير إدارة حمفظة االستثمار وقد قسم خرباء االستثمار املخاطر إىل 

 مية .انوعني: خماطر نظامية وأخرى غري نظ

 Systematic Risk -  املخاطر النظامية1

هي اليت تؤثر على عائد  وأرباح مجيع أنواع األسهم اليت تتداول يف البورصة وعادة حتدث عند وقوع 
ث طبيعية ... اخل، وجيب على املستثمر أن ادحدث كبري تتأثر معه السوق بأكملها مثل حدوث حرب أو حو

هبا مجيع األسهم بدرجات تتأثر يعرف مسبقا مدى تأثر األسهم اليت ميتلكها هبذا النوع من املخاطر واليت 
 2متفاوتة.

 Unsystematic Risk) املخاطر غري النظامية 2
وهي اليت تبقى بعد طرح املخاطر النظامية من إمجايل املخاطر اليت ميكن أن يتعرض  هلا السهم يف السوق 
وهذا النوع من املخاطر ينتج عن إحداث معينة قد يؤثر على عوائد سهم حمدد ويستطيع املستثمر محاية نفسه من 
هذه املخاطر عن طريق تنويع استثماراته وباإلضافة إىل ما سبق فان املستثمر يواجه أنواعا أخرى من املخاطر أمهها 

 3ما يأيت :

 Market Risk  خماطر السوق1.2
تتأثر أسعار األسهم باألحداث اجلارية مثل املخاطر النظامية، أي أن أسعار األسهم يف السوق تتأثر 
بتوقعات أملستثمرين للمستقبل وعلى هذا جيب على املستثمر أن يدرس بعمق أسعار السهم يف املاضي ليعرف 

 . 278، ص 1998 ،الطبعة األوىل، بريوت،  املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ادارة حمفظة االوراق املالية:مجال ناجي  1
، رسالة ماجستري تسيري املؤسسات، 1996/2006 بلحبلية مسية، أثر التضخم على عوائد األسهم، دراسة تطبيقية ألسهم جمموعة من الشركات املسعرة يف بورصة عمان للفرتة 2

 .65، ص 2009/2010كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة، 
 جليل كاظم مدلول العارضي، زيد عبد الزهرة جعفر، إدارة احملفظة االستثمارية املثلى حبث تطبيقي يف شركات القطاع الصناعي العراقي، جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، 3

 .251، ص 2016، 38العدد 
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وميكنه محاية استثماراته من خماطر السوق عن طريق التوقيت  مقدار اخلطر الذي يتعرض له يف أسوأ احلاالت،
 فال يشرتي والسوق  يف أوج حتركه وازدهاره بل حياول أن يشرتي والسوق  االستثمار،املتخذة يف قراراته لالصحيح  

 يشهد بعض الركود يف األسعار، إذ أن ذلك من شأنه إعطاء املستثمر فرصة االستفادة من حترك األسعار لالرتفاع.

 Business Risk خماطر العمل 2.2
يقصد مبخاطر العمل عدم قدرة املنشأة على املنافسة يف السوق ومنو واستقرار أرباحها يف املستقبل، إذ أن 
اخنفاض قدرة املنشأة على حتقيق األرباح يؤدي إىل هبوط أسعار أسهمها يف السوق وعلى هذا جيب على املستثمر 

ار األسهم اليت يشرتيها ويتأكد أ�ا أسهم من منشأة تتمتع مبقدار من النمو وتنتمي إىل يأن يكون دقيقاً يف اخت
 صناعة أو قطاع اقتصادي متطور باإلضافة إىل التأكد من أن ملنتجات هذه املنشأة سوقا واسعة.

 Interest Risk سعار الفوائدأ خماطر 3.2
هي من ،  الفوائد السائدة فالودائع يف املصارف مثالأسعار و أسعار األسهمتوجد عالقة مباشرة بني 
ألن العديد ،  اخنفاضإىل متيل أسعار األسهم ما ارتفعت الفوائد فان األسهم، فإذاالوسائل البديلة  لالستثمار يف  
 يف املصارف بفوائد عالية بدال من حتمل االستثمار يف األفضل إيداع أمواهلممن املستثمرين سيجدون انه من 

 . األسهم

 Inflation Risk خماطر التضخم 4.2

 اليت تستثمر اليوم هلا قوة شرائية فاألموال ، ختفيض القوة الشرائية للنقودإىلكما هو معلوم يؤدي التضخم 
 خيتار أنوبالتايل جيب على املستثمر ،  التضخم مسة العصرأصبحوقد ، اكرب من قيمتها بعد عدد من السنوات

 ،االستثمارات اليت حتميه من خماطر التضخم , فاالستثمارات ذات الدخل الثابت عاجزة عن مقاومة التضخم
  أنوعلى العموم ميكن للمستثمر،  قد يفوق العوائد اليت حتققها هذه االستثماراتاألسعاروبالتايل فأن ارتفاع 

 ذلك يتطلب دراسة كبرية األجل إال أن التضخم بأن ينوع استثماراته ويتفادى االستثمارات طويلة أضراريتفادى 
 النادرة . األشياءملختلف اجملاالت االستثمارية كالعقارات و

 Management Risk  اإلدارةخماطر 5.2

 تذبذب مكاسب املسامهني لذا إىل قد يؤدي اإلدارة وحىت تدين الكفاءة عند فريق األخالقي التدين إن
 هذا التقييم يبدو صعبا ولكن رمبا يؤديه بعض املستشارين بالرغم من أن ومع اإلدارةيصبح من الضرورة تقييم فريق 

 ما يسمى مبخاطر اإلدارة وينشأ عن عدم كفاءة اإلدارة عائد االستثمار حساس جداً لسلوك إنصعوبته وذلك 
 السيئة . اإلدارة املالية الصادرة من الشركة ذات األوراق أسعار اليت تنعكس سلبيا على اإلدارة

 :خماطر نوع النشاط االقتصادي الذي يستثمر به املصرف 6.2
Risk of Economic Activity Kind in which the Bank Invest 
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 فقد يكون ،وقد تكون املخاطر غري مرتبطة بالنشاط االقتصادي ككل بل مرتبطة بنشاط اقتصادي معني
 السلعة أو ارتفاع إنتاج املستهلكني أو نقص يف املوارد املستخدمة يف أذواقنتيجة منافسة جديدة أو نتيجة تغري 

 حيث تتوىل االكتشافات من ، فالصناعات التكنولوجية مثال صناعات تتعرض  لتقادم سريعاألولية املواد أسعار
 وصناعة االمسنت تتعرض مثال ملخاطر قوانني تلوث البيئة وقد تكون خماطر الصناعة مؤقتة أو ،الداخل واخلارج

دائمة . 

 Legal and Political Risksخماطر قانونية وسياسية  7.2
تتعرض االستثمارات ملخاطر نتيجة لتدخل الدولة بسن القوانني سواء يف تسعري املواد اخلام املباعة يف 

 القصوى لبيع األسعار أو حتديد لألجورأو حتديد احلدود الدنيا ، السوق أو السماح باسترياد السلع من اخلارج
 وهذا التدخل قد يكون جزء من ، أو املصادرةم أو التأمي،املنتجات أو وضع شروط معينة للتمويل اخلارجي

 اجتماعي أو قانوين أو حىت سياسي نتيجة تغيري يف فلسفة الدولة وهذه السياسات قد تكون مضايقات إصالح
  .مفقط وقد تكون مدمرة وقد تكون خسارة رغم التعويض يف حالة التأمي

 1 إدارة مخاطر األوراق المالية: "مخاطر السوق".4-4
 - تعريف مخاطر السوق:1

هو االخنفاض العام يف أسعار األسهم الذي قد حيدث نتيجة لعدة عوامل منها: انكماش اقتصادي، ارتفاع يف 
معدالت الفائدة، عجز يف امليزان التجاري، اضطرابات سياسية،..... اخل، إذن فهو كل احنراف غري مرغوب فيه 
يف قيم األصول املالية املتداولة يف السوق ( أسهم، سندات، عمالت،....اخل) و اليت حتدث نتيجة ألسباب غري 

 متوقعة قد تؤثر سلبا وبشكل مباشر على قيمة املؤسسة.

 خيتلف خطر السوق تبعا لألسباب اليت أدت إىل احتمال وقوعه، ومنه ميكن تصنيف خماطر السوق إىل:
 حتدث نتيجة للتغري العام يف األسعار وحيدث تأثريا شامال على كل املؤسسات مخاطر نظامية :

والقطاعات وال ميكن جتنبه بل فقط ميكن التقليل من األضرار النامجة عنه ( مثل األزمة املالية العاملية 
 األخرية).

 حتدث نتيجة للتغري يف أسعار سهم معني أو أصل مايل حبيث ال متتد أثاره السلبية إىل مخاطر خاصة :
 باقي القطاعات وميكن جتنبه كما ميكن التقليل منه بواسطة أدوات التغطية ضد خماطر السوق.

خيتلف خطر السوق تبعا لإلسرتاتيجية أو السياسة املتبعة من طرف املؤسسة املتعاملة يف سوق املال واليت قد تتخذ 
 املؤسسة وفقها وضعيات معينة هي:

 .75، ص 2003 ، الطبعة األوىل،حتليل وتقييم األوراق املالية . الدار اجلامعية . اإلسكندرية، براهيم العبدإ   1
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: تتخذ املؤسسة هذه الوضعية إذا كانت تستثمر مبعدالت مرتفعة أي أن معدل التوظيف وضعية طويلة المدى
املايل يفوق معدل التنازل عن األوراق املالية و حينها تكون املؤسسة معرضة ملخاطر السوق عند اخنفاض أسعار 

األوراق املالية اليت حبوزهتا، ولتفادي ذلك جيب أن تكون قيمة األوراق املالية املكونة للحافظة أعلى من قيمة 
 األوراق املالية املتنازل عنها.

: تتخذها املؤسسة إذا كانت تبيع األوراق املالية اليت متتلكها بوترية أعلى من مشرتياهتا، ويف وضعية قصيرة المدى
هذه احلالة تكون املؤسسة معرضة خلطر السوق عند ارتفاع أسعار األوراق املالية املستهدفة ومنه جيب أن تكون 

 قيمة األوراق املتنازل عنها اكرب من قيمة األوراق اليت متت حيازهتا.

 - خصائص خطر السوق:2
 يتميز خطر السوق مبجموعة من اخلصائص نذكر منها:

- خطر السوق هو كل املخاطر الناجتة عن التغريات السلبية يف القيمة السوقية ألصل أو كل مشتق مايل مرتبط 
 به.

- ميكن قياس خطر السوق على أساس عدم االستقرار يف مؤشرات السوق كمعدالت الفائدة، أسعار األسهم، 
 املؤشرات القطاعية والعامة.....اخل.

- املستثمرون يف األوراق املالية العادية أكثر عرضة من غريهم خلطر السوق بسبب عدم قدرهتم على حتديد 
 مردودية استثمارهم بدقة.

 :وسائل إدارة الخطر- 3
دراسة املخاطر املتعلقة باألوراق املالية يف سوق املال تنطوي على الكثري من التحليل املعمق وتتميز بالتعقيد الكبري 

لذلك سنحاول أن نقدم فيما يلي أهم املبادئ واألسس املستخدمة يف تسيري هذا النوع من املخاطر بطريقة 
 مكملة ومبسطة.

 تسيير المخاطر المتعلقة بالسهم:
 يستخدم مضاعف الرمسلة كأداة لقياس تطور أسعار األسهم ومن مث القيام بعمليات مضاعفة الرسملة:

 البيع والشراء للمحافظة على العوائد احملققة، وحيسب بالعالقة التالية:
 مضاعف الرمسلة= سعر السهم / الربح الصايف للسهم.

 وميكن اختاذ قرار بيع أو شراء السهم تبعا للحاالت التالية:
- يف حالة ارتفاع مضاعف الرمسلة: يعين ذلك أن سعر السهم عرف ارتفاعا مقارنة بالفرتة املاضية وعليه ميكن 

 بيعه جلين األرباح.
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- يف حالة اخنفاض مضاعف الرمسلة: وهذا يشري إىل أن سعر السهم شهد اخنفاضا وعليه ميكن شراؤه جلين أرباح 
 مستقبال.

وميكن االعتماد على املعدل املقابل ملضاعف الرمسلة الختاذ القرارات السابقة واملتمثل يف معدل العائد على السهم 
 وحيسب مبقلوب النسبة السابقة.

 معدل العائد على السهم= الربح الصايف للسهم / سعر السهم.

 أورو والذي ميكن أن حيقق رحبا للفرتة املقبلة 100 املقيم بسعر قدره X:إذا كان لدينا السهم مثال تطبيقي
أورو ومنه نستخدم مضاعف الرمسلة لتقييم األسهم واختاذ القرارات املتناسبة 10، 5، 2يرتاوح بني القيم التالية: 

 مع كل حالة وذلك وفق اجلدول التايل:
 
 

 100 100 100 سعر السهم

 10 5 2 ربح السهم الصافي المتوقع

 10 20 50 مضاعف الرسملة

 10 5 2% ) العائد المتوقع ( 

يظهر اجلدول أعاله انه يف احلالة األوىل و بناءا على القيمة املتوقعة ملضاعف الرمسلة املنخفضة نسبيا ميكن 
للمؤسسة شراء هذا السهم لالستفادة من ارتفاع سعره مستقبال وهو ما حدث فعال يف احلالة الثالثة حيث ارتفع 

 املضاعف األمر الذي سيسمح للمؤسسة بتحقيق عائد مرتفع أن هي أقبلت على بيعه.
 المردودية و الخطر : 

تعترب كل من مردودية السهم واخلطر املتعلق به من أهم املعايري املستخدمة يف اختاذ الفرارات ذات الصلة 
 بتداوله

: ميكن حساب مردودية السهم لفرتة زمنية معينة سابقة من خالل قياس التغري يف سعره واألرباح المردودية- 
 املوزعة خالل تلك الفرتة وحيسب بالعالقة التالية:

 
 حيث:

Rx مردودية السهم :X. 
  .0: سعر السهم عند اللحظة 
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 1: سعر السهم عند اللحظة 
D 1 و 0: األرباح املوزعة خالل الفرتة املمتدة بني. 

 و ميكن حساهبا لفرتة زمنية الحقة باستخدام األمل الرياضي ملردودية السهم، وذلك باستخدام العالقة التالية:

 
 حيث:

 .X: األمل الرياضي ملردودية السهم 
 .X: مردودية السهم 

 .X: احتمال حتقق مردودية السهم 
 وتستخدم من طرف املستثمر الختاذه قراره املتعلق بشراء أسهم معينة أو التنازل عن أسهم ميلكها.

:يتعرض حامل السهم إىل خطر يتعلق باحتمال اخنفاض املردودية املستقبلية للسهم بفعل حالة عدم - الخطر
التأكد السائدة، فإذا كانت املردودية املستقبلية للسهم بفعل حالة عدم التأكد السائدة لالخنفاض يف املستقبل 
بشكل كبري فان اخلطر مرتفع والعكس صحيح وميكن قياسه باستخدام التباين أو االحنراف املعياري للمردودية 

 املستقبلية وحيسب كاأليت:

 لدينا عالقة التباين للمردودية املستقبلية التالية:

 
 ومنه ميكن حساب االحنراف املعياري للمردودية املستقبلية:

 
 حيث:

 .X: التباين ملردودية السهم 
 .X: األمل الرياضي ملردودية السهم 

 .X: مردودية السهم 
 .X: احتمال حتقق مردودية السهم 
 .X: االحنراف املعياري ملردودية السهم 

وعليه  بناءا على االحنراف املعياري ملردودية األسهم ميكن التخلي و /أو عدم حيازة األسهم ذات اخلطر املرتفع 
 وحيازة و / أو االحتفاظ باألسهم ذات اخلطر املنخفض.
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 نموذج السوق: 
هو متثيل بياين لتطور مردودية سهم بداللة مردودية السوق خالل فرتة زمنية معينة، و يظهر يف شكل جمموعة من 
اإلحداثيات تشكل ما يعرف بالسحابة اإلحصائية واليت ميكن دراسة االرتباط فيما بينها وتشكيل منوذج السوق 
الذي ميكننا من استخراج منوذج توقعي اعتمادا على االحندار اخلطي البسيط و ميكن متثيلها من خالل الشكل 

 التايل:
 ): منوذج السوق.01الشكل (

 

 
ومنه ميكن استنتاج منوذج السوق الذي يستخدم يف تتبع مردودية السهم واملخاطر املتعلقة به بداللة مردودية 

 السوق اعتمادا على معادلة االحندار املعطاة بالعالقة التالية:

 
 حيث:

 .X: مردودية السهم 
 : مردودية السوق.

 : معامل ملعادلة خط االحندار املستخرج بطريقة املربعات الصغرى و تعطى بالعالقة التالية:

 
 حيث:

N.عدد املشاهدات : 
 .X: احلد األدىن املضمون ملردودية السهم 

ومبا أن التغريات املرتقبة للمردودية املستقبلية لسهم معني ال تتعلق فقط بالتغريات يف مردودية السوق، بل متتد إىل 
 التغريات اخلاصة بالسهم يوجب األمر إعادة كتابة املعادلة السابقة على النحو التايل:

 
 :حيث
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السوق   وهو متغري مستقل عن مردوديةX: متغري عشوائي يعرب عن التغريات احملتملة للمردودية املستقبلية للسهم 
. 

  وفقا للنموذج التايل:Xوعليه ميكن قياس درجة املخاطرة باستخدام االحنراف املعياري ملردودية السهم 

 
 :حيث

 : اخلطر اإلمجايل.
 : اخلطر النظامي.

 :اخلطر اخلاص

 لقياس حساسية مردودية السهم جتاه التقلبات احملتملة يف استنادا إىل هذا النموذج ميكن االعتماد على املعامل  
 مردودية السوق.

 
 :دراسة حالة 4-5

يتضمن اجلدول التايل معطيات مستخرجة من سوق املال لسعر سهم بداللة مؤشر السوق خالل فرتة زمنية مداها 
  أسابيع:08

سعر السهم في نهاية  األسبوع
 األسبوع

مؤشر السوق في نهاية 
 األسبوع

1 780 523.49 
2 788 528.62 
3 773 523.57 
4 802 538.64 
5 797 538.16 
6 798 540.41 
7 810 548.96 
8 814 551.85 

 :المطلوب
 - أحسب كال من مردودية السهم و مردودية السوق؟1
 - باستخدام االحنراف املعياري، قدر اخلطر اإلمجايل املتعلق بالسهم؟2
 املتعلق بالسهم؟β- أحسب املعامل 3
- باستخدام منوذج السوق، قدر اخلطر اخلاص بالسهم؟ 4
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 معالجة الحالة المدروسة:
 :حساب كل من مردودية السهم و مردودية السوق.1

 حتسب كل من مردودية السهم ومردودية السوق عن طريق العالقة التالية:

 
 و اجلدول التايل يتضمن ذلك علما أن معدل توزيع األرباح معدوم:

 
 (%) Rmمردودية السوق  (%) Rxمردودية السهم  األسبوع

2 1.03 0.98 
3 -1.90 -0.96 
4 3.75 2.88 
5 -0.62 -0.09 
6 0.13 0.42 
7 1.50 1.58 
8 0.49 0.53 

 
 :باستخدام االنحراف المعياري، قدر الخطر اإلجمالي المتعلق بالسهم. 2

 يتضمن اجلدول املوايل العناصر الضرورية حلساب االحنراف املعياري ملردودية السهم:
Rx (%) Rxمردودیة السھم األسبوع 

2 (%) 
2 1.03 1.0609 
3 -1.90 3.61 
4 3.75 14.0625 
5 -0.62 0.3844 
6 0.13 0.0169 
7 1.50 2.25 
8 0.49 0.2401 

 21.6248 4.38المجموع 
 

 و منه ميكن حساب االحنراف املعياري انطالقا من التباين بواسطة العالقة التالية:

 
 حيث:

= 4.38/7= 0.63 
 وعليه:
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 ومنه جند :

 

 %.1.64 من السهم ميكن أال تتحقق باحنراف قدره المردودية المتوقعةوعليه فإن خطر السهم يشري إىل أن 

 : المتعلق بالسهمβحساب المعامل . 3
 باستخدام طريقة املربعات الصغرى باستخدام العالقة التالية:β حيسب املعامل  

 
 وعليه نستخدم املعطيات املتضمنة يف اجلدول التايل حلساهبا:

   (%) Rmمردودية السوق  (%) Rxمردودية السهم  األسبوع
2 1.03 0.98 1.0094 0.9604 
3 -1.90 -0.96 1.824 0.9216 
4 3.75 2.88 10.80 8.2944 
5 -0.62 -0.09 0.0558 0.0081 
6 0.13 0.42 0.0546 0.1764 
7 1.50 1.58 2.37 2.4964 
8 0.49 0.53 0.2597 0.2809 

 13.1382 16.3735 5.34  اجملموع
 وانطالقا من املعطيات أعاله نستخرج املؤشرات التالية:

 

 

 

 ومنها نستخرج قيمة املعامل حسب العالقة:

 

يقيس هذا املعامل املخاطر النظامية، واملتمثلة يف تأثري التقلبات احملتملة يف السوق على مردودية السهم حيث إذا 
 .ξ إضافة إىل تأثري املخاطر اخلاصة1.43 وحدة نقدية فإن مردودية السهم تتأثر بـ 1تغريت مردودية السوق بـ 
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 :باستخدام نموذج السوق قدر المخاطر الخاصة بالسهم. 4
 ميكن كتابة معادلة منوذج السوق كاأليت:

 
 ومنه ميكن حساب االحنراف باستخدام التباين فاملعياري :

 
 

  ثابت فإن:  αومبا أن املعامل 
 وبتعويض باقي القيم جند:

 
 ومنه جند تباين اخلطر اخلاص بالسهم:

 
 وانطالقا من قيمة التباين نتوصل إىل قيمة اخلطر اخلاص بالسهم واملقاس باالحنراف املعياري :

 
 والذي يشري إىل مقدار االحنراف احملتمل يف مردودية السهم بسبب العوامل اخلاصة بدون العوامل النظامية.
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 الفصل اخلامس:�ائد وخماطرة ٔأصل مايل.
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 الفصل الخامس:عائد ومخاطرة أصل مالي.
 :تمهيد

إذا توفرت لدينا بيانات تارخيية عن أصل معني ( سهم مثال) فانه ميكن إجياد العائد (متوسط العائد) واملخاطر 
 بناءا على تلك البيانات.

يف حاالت أخرى و عندما ال تتوفر البيانات التارخيية فان املستثمر يستطيع تقدير توقعات مستقبلية أو احلصول 
 عليها من جهات أخرى ومن خالهلا ميكنه إجياد العائد(العائد املتوقع) و املخاطرة املتوقعة.

 قياس العائد والمخاطرة باستخدام البيانات التاريخية:5-1
 :متوسط العائد-1

 عادة ما يتم قياس عائد أصل استثماري يف حالة توفر بيانات تارخيية عنه باستخدام متوسط العائد.

 
 حيث:

 .t: العائد الفعلي يف السنة 
n.عدد السنوات : 

 :مقاييس الخطر-2
 يتم حساب اخلطر باستخدام جمموعة من املقاييس هي:

  sigma square) و يرمز له بـ : Variance- التباين (1
 .) و يرمز له بـ :Standard Déviation- االحنراف املعياري ( 2
 CV و يرمز له بـ:   Coefficient de Variation- معامل االختالف 3

 و تسمى هذه املقاييس يف علم اإلحصاء مبقاييس التشتت.
 1:التباين2-1

 
 حيث:

 : متوسط العائد.
 .t: العائد الفعلي يف السنة 

. 19، ص2008/2009حسن السلطان، إدارة خماطر االستثمار املايل، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، جامعة دمشق، اجلمهورية العربية السورية،  1
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n .عدد السنوات :
 
 :االنحراف المعياري2-2

 1هو اجلذر الرتبيعي للتباين ويعترب املقياس األكثر مصداقية يف التعبري عن املخاطرة.

 
 :معامل االختالف2-3

 2هو حاصل قسمة االحنراف املعياري على متوسط العائد.

 
 :مثال تطبيقي

 .2017 إىل 2014توضح البيانات أدناه العائد على االستثمار يف أسهم شركة اليامسني خالل األربع سنوات من 
 :المطلوب

 حساب متوسط العائد و التباين و االحنراف املعياري و معامل االختالف لعوائد السهم؟
 .2014/2017عوائد شركة اليامسني للفرتة 

 معدل العائد على االستثمار السنة
2014 0.16 
2015 0.15 
2016 0.12 
2017 0.05 

 
 :خطوات حساب مقاييس الخطر

 - حنسب متوسط العائد1
 - نطرح متوسط العائد من العوائد السنوية لنحصل على االحنراف .2
 2- نقوم برتبيع االحنرافات احملسوبة يف اخلطوة 3
 .1– أي عدد السنوات (n-1) ونقسمها على 3- جنمع مربعات االحنرافات احملسوبة يف اخلطوة 4

 :استخدام الجدول لحساب الخطر
 

 .121، ص 2008ممدوح محزة أمحد، ادارة اخلطر والتأمني، كلية التجارة، جامعة القاهرة،  11
 .126، مرجع سابق، ص ممدوح محزة أمحد، ادارة اخلطر والتأمني 2
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   العائد % السنة
)1( )2) -(1) = (3( )3(2 

2014 0.16 0.04 0.0016 
2015 0.15 0.08 0.0009 
2016 0.12 0.0000 0.0000 
2017 0.05 -0.07 0.0049 

 0.0074مجموع مربع االنحرافات  0.48 المجموع

 0.0025التباين 

 0.050االنحراف المعياري % 12 )2(متوسط العائد

 
 :استخراج العائد و المخاطرة حسابيا

 .أوال: حساب متوسط العائد

 
 وبالتطبيق على املثال جند:

 
 .ثانيا: حساب خطر االستثمار في أسهم شركة الياسمين

 سنقوم حبساب كل من:

 . Sigma Square) و يرمز له بـ : Variance- التباين (1

 

 
 
 .) و يرمز له بـ :Standard Déviation- االحنراف املعياري ( 2
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 CVو يرمز له بـ:    Coefficient De Variation- معامل االختالف 3

 

 
 

  قياس العائد والمخاطرة انطالقا من توقعات مستقبلية:5-2
كما سبق ذكره يف التمهيد فانه قد ال تتوفر لدى احمللل املايل (املستثمر) بيانات تارخيية عن األصل ( أو املشروع) 

 ( مثال حلداثة األصل كسهم مت إصداره حديثا).
 يف هذه احلالة يضع املستثمر تقديرا للعوائد وفق احتماالت معينة حسب األوضاع االقتصادية املستقبلية املتوقعة.

 :العائد المتوقع- 1

 

 
 حيث:

 .(i) : العائد املتوقع لالستثمار يف احلالة
. (i) : احتمال حدوث احلالة 

 :المخاطرة- 2
 كما يف حالة البيانات التارخيية فان مقاييس اخلطر تتمثل يف:

 - التباين.
 - االحنراف املعياري.
 - معامل االختالف.

 غري أن طريقة احلساب ختتلف بني احلالتني.
 :التباين 2-1
 

 
 حيث:
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E(R) :.العائد املتوقع 
Ri.القيم اليت ميكن أن يأخذها العائد : 
Pi.احتماالت حدوث كل قيمة من القيم املمكنة للعائد : 
n.عدد النتائج أو احلاالت املمكنة : 

 طريقة أخرى لفهم التباين (تعريفه)
تباين عوائد األصل ( أو خطر االستثمار يف أصل ) هو جمموع مربعات احنرافات عوائد األصل عن العائد املتوقع 

 مرجحة باحتماالت حدوثها.
 :االنحراف المعياري 2-2

 هو اجلذر الرتبيعي للتباين.

 
 
 :معامل االختالف 2-3

 
 :مثال تطبيقي

يبني اجلدول املوايل العائد املتوقع من سهم شركة النور يف ظل جمموعة من األوضاع االقتصادية احملتملة مع درجات 
 احتمال حدوث كل حالة، و املطلوب هو:

 - حساب العائد املتوقع من االستثمار يف سهم شركة النور.
 - حساب درجة اخلطر من االستثمار يف سهم الشركة ( التباين، االحنراف املعياري، معامل االختالف).
 جدول يوضح األوضاع االقتصادية و احتماالت حدوثها و معدل العائد املتوقع من السهم يف كل حالة:

 عائد السهم االحتمال الحالة االقتصادية
% 15% 40 ازدهار

% 10% 50 عادي

% 4% 10 انكماش

 :خطوات حساب مقاييس الخطر
 - حنسب العائد املتوقع ( جمموع العوائد مرجحة باحتماالت حدوثها).1
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 - نطرح العائد املتوقع من العوائد املتوقعة يف كل حالة لنحصل على االحنراف.2
 ).2- نقوم برتبيع االحنرافات احملسوبة يف اخلطوة (3
 ) يف االحتمال ( تسمى مربع االحنرافات املرجحة)3- مربع االحنرافات احملسوبة يف اخلطوة (4

 - جنمع مربعات االحنرافات املرجحة باالحتماالت.
 حساب العائد المتوقع و مخاطر السهم ( طريقة الجدول):

 مربع االحنراف املرجح مربع احنراف العائد احنراف العائد عائد السهم املرجح عائد السهم االحتمال احلالة االقتصادية
)1 ()2 ()1) * (2)=(3 ()4)=(2)-(3 ()4(2) = 5 ()5) * (1 (

 0.00052 0.001 0.036 %6 %15 %40 ازدهار
 0.00010 0.000 0.014- %5 %10 %50 عادي

 0.00055 0.005 0.074- %0.4 %4 %10 انكماش
 0.001 التباين  %11 )3العائد المتوقع (% 100 

 0.034 االنحراف المعياري  
 0.299 معامل االختالف

 :إيجاد العائد المتوقع حسابيا

 
 

 
 :حساب التباين

 

 
 :حساب االنحراف المعياري

 
 

 :حساب معامل االختالف
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 :مالحظات ختامية مهمة
 :اآلتية نواجه احلاالت فإننا ( استثماران) و نرغب يف املفاضلة بينهما أصالن كان لدينا إذا
 ( تباين واحنراف معياري أقل).األدىن تساوى املشروعان يف العائد فانه يتم تفضيل املشروع ذو اخلطر إذا-1
 .األعلى تساوى املشروعان يف درجة اخلطر يتم تفضيل املشروع ذو العائد إذا-2
 معامل أساس املخاطرة فانه يتم الفصل بينهما على أو كان احد املشروعني اكرب من حيث العائد إذا-3

 .األقلاالختالف حبيث نفضل املشروع ذو معامل االختالف 
 

  تمرين تطبيقي:
 املتخصصة يف إنتاج األجبان، مقارنة مع عائد السوق kiriلتكن لديك البيانات املتعلقة بعائد سهم شركة 

 خالل اخلمس سنوات املاضية، كما هو مبني يف اجلدول أدناه.
 

 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 4 3 2- 6 4 )%عائد السهم (
 2- 2 2- 4 8 )%عائد السوق (

  :المطلوب
  ؟kiriحساب معامل بيتا لسهم شركة  •
  :الحل النموذجي

  باإلعتماد على طريقة تقدير النتائج من خالل اجلدول، كما هو مبني أدناه
 

المجموع  t( 2011 2012 2013 2014 2015السنة (
 15 4 3 2- 6 4 )%عائد السهم (

 10 2- 2 2- 4 8 )%عائد السوق (

( ) ( )( )PtP rEr − 1 3 -5 0 1 0 

( ) ( )( )mtm rEr − 6 2 -4 0 -4 0 
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

n
rErrEr mtmPtP −×− 1,2 1,2 4 0 -0,8 5,6 

( ) ( )( )
n

rEr mtm
2− 

7,2 0,8 3,2 0 3,2 14,4 

( ) ( )( )
n

rEr PtP
2− 

0,2 1,8 5 0 0,2 7,2 
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 بتطبيق صيغة التباينات يف عملية حساب معامل بيتا وذلك كمايلي :-

( )
( )m

mP

rVAR
rrCOV ,

=β 
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  التباين املشرتك( )mP rrCOV : مبا أننا نقوم بتقدير التباين املشرتك لعائد املشروع وعائد السوق ,
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( ) 6,5, =mP rrCOV 
 -:تباين عائد السوق : يتم حساب تباين عائد السوق بإستخدام الصيغة األتية 
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  سيأخذ القيمة اآلتية :معامل بيتاوبناءا عليه فإن 
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 بإستخدام صيغة معامل اإلرتباط يف عملية حساب معامل بيتا وذلك كمايلي :-
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)حساب معامل اإلرتباط للعالقة بني عائد املشروع وعائد السوق ( )mP rr ,ρ: وذلك بإستخدام الصيغة األتية ( 
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 لدينا من احلالة السابقة بأن مقدار التباين املشرتك للعائدين كاآليت :
( ) 6,5, =mP rrCOV 

)اإلحنراف املعياري لعائد السوق  • )mrδ: 
( ) ( ) ( ) ( ) 795,34,14 =⇒== mmmm rrrVARr δδδ  
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kiriاإلحنراف املعياري لعائد سهم شركة  • ( )Prδ: 
( ) ( ) ( ) ( ) 683,22,7 =⇒=⇔= PPPP rrrVARr δδδ 

)قيمة معامل اإلرتباط تتمثل يف • )mP rr ,ρ:  
( ) ( ) ( ) ( ) 55,0,

795,3683,2
4.14, =⇒

×
= mPmP rrrr ρρ 

 
  سنحصل على النتيجة التالية :معامل بيتاوبتعويض هذه القيم يف صيغة معامل اإلرتباط لتقدير 
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 ستؤدي %1 أقل من خماطر السوق، مما يعىن أنه بزيادة عائد السوق بنسبة kiriنالحظ بأن خماطر سهم شركة 
  .%38,9إىل زيادة عائد السهم بنسبة 
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 الفصل السادس: العائد وا�اطرة حملفظة است�ریة.
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 الفصل السادس: العائد والمخاطرة لمحفظة استثمارية.
 تمهيد:

يعترب االستثمار عملية إدارية هلا أهدافها ووسائلها وهي تتطلب استخدام اسرتاتيجيات وقدرة كبرية على قراءة 
التوجهات املستقبلية، وهي قبل ذلك حتتاج إىل التعرف على القدرات واخلربات واالحتياجات الذاتية، وكأي عملية 

إدارية أخرى فاالستثمار حباجة إىل التخطيط وإىل ضرورة التقدم خبطوات مدروسة وحمسوبة بعناية واألخذ بعني 
 االعتبار عوامل املخاطرة وظروف عدم التأكد يف البيئة احمليطة بعملية اختاذ القرار.

 تعريف المحفظة االستثمارية: 6-1
هي كل ما ميلكه املستثمر من أصول و موجودات استثمارية يكون اهلدف من امتالكه هلا هو تنمية القيمة السوقية 

هلا أو احملافظة على القيمة اإلمجالية للثروة، فاحملفظة االستثمارية هي أداة مركبة من أدوات االستثمار وذلك أل�ا 
ترتكب من أصلني أو أكثر ويتم التفرقة بني حمفظة وأخرى بسبب نوعية االستثمارات اليت حتتويها، أو أ�ا عبارة 

 عن جمموع القيم املنقولة املتمثلة يف األسهم والسندات واليت تكون حبوزة مالكها (املستثمر).
كما تعرف أيضا على أ�ا اجملموعة املمزوجة من األوراق املالية املختلفة أو هي تلك احملفظة اليت تضم جمموعة من 

 1االستثمارات الفردية.
ومن خالل التعاريف السابقة ميكن أن نعطي تعريفا شامال للمحفظة االستثمارية على أ�ا: " جمموعة من األدوات 
االستثمارية سواء كانت أدوات مالية مكونة من أسهم أو سندات أو كانت مكونة من أدوات حقيقية واليت تشمل 
العقارات واملعادن النفيسة ( ذهب وفضة) ويتم إدارهتا من طرف مدير احملفظة، حيث هتدف احملفظة االستثمارات 

 إىل حتقيق اكرب عائد وبأقل خماطرة ممكنة.
 :خصائص المحفظة االستثمارية وأنواعها 6-2
 2خصائص المحفظة االستثمارية:-1

متتاز احملفظة باختالف أصوهلا من حيث النوع كما ختتلف من حيث اجلودة فمن حيث النوع ميكن أن حتتوي 
على أصول حقيقية وهي األصول اليت هلا قيمة اقتصادية ملموسة مثل: العقارات، الذهب والفضة واملشاريع 

االقتصادية وعلى أصول مالية مثل األسهم والسندات، آذنات اخلزينة واخليارات أما من حيث اجلودة فيمكن أن 
 حتتوي على أصول منخفضة العوائد واملخاطر وأخرى مرتفعة العوائد واملخاطر.

 كما متتاز األصول احلقيقية أو االستثمارات احلقيقية مبجموعة من اخلصائص منها:
 - عدم جتانسها لذلك فإ�ا حتتاج إىل نوع اخلربة والتخصص يف كل جمال من جماالهتا.

 - منخفضة السيولة وذلك لصعوبة حتويلها إىل نقد خالل فرتة زمنية حمددة وبدون خسارة.

بشار الشعراين، التنبؤ بأداء احملافظ االستثمارية يف سوق دمشق لألوراق املالية(مقارنة مع سوق عمان لألوراق املالية)، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد، مجعة دمشق، اجلمهورية  1
 .35، ص2015العربية السعودية، 

 .32، ص 2012 شقريي نوري موسى وآخرون، إدارة االستثمار، الطبعة االوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، 2
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 - ارتفاع نفقاهتا كنفقات النقل والتخزين.
أما االستثمارات املالية فيقصد هبا احلقوق على الثورة ويرتتب يف حيازهتا حق مايل خيول لصاحبها املطالبة بأصل 

حقيقي وعادة ما يكون هذا احلق مرفق بصك أو مستند قانوين، ومن أمثلة االستثمارات يف األصول املالية: 
 األوراق املالية املتداولة يف أسواق النقد و السوق املايل.

أما من حيث اجلودة فيمكن أن حتتوي على أصول منخفضة العوائد ولكنها منخفضة املخاطر، وأخرى مرتفعة 
املخاطر كثرية العوائد و على الرغم من أن احملفظة االستثمارية مبفهومها الواسع تشمل كل املوجودات واألصول 

االستثمارية إال أ�ا مبفهومها الضيق ميكن أن تكون أكثر ختصصا حبيث تشمل فقط بعض األدوات االستثمارية 
اليت هتدف إىل تفادي املخاطر الكبرية واليت ميكن أن يتعرض هلا االستثمار عن طريق التنويع الذي يعتمد عليه 

مبدأ احملفظة مع ضمان حد مقبول من الدخل ومنو مضطرد من رأس املال باإلضافة إىل حتقيق اكرب قدر ممكن من 
 مميزات االستثمار الناجح أي زيادة القيمة السوقية لرأس املال.

 :أنواع المحافظ االستثمارية- 2
 1ميكن تقسيم احملافظ االستثمارات إىل األنواع التالية:

 :محفظة النمو- 1
وهي احملفظة اليت تسعى للحفاظ على وتائر منو العوائد، ويف هذا النوع من احملافظ تكون معدالت النمو املعيار 
األساسي القتناء األدوات االستثمارية( اعتماد األدوات اليت حتقق إيرادات رأمسالية تؤدي إىل منو أموال احملفظة 

 وزيادهتا).

 :محفظة الدخل-2
ترتكز حمفظة الدخل على األوراق املالية اليت تعطى دخال سنويا عاليا سواء كان مصدرها توزيعات األرباح النقدية 

حلملة األسهم أو الفوائد اليت تدفع حلملة السندات ، حيث أن غالبية األشخاص الذين يفضلون حمافظ الدخل 
إما أن يكونوا من صغار املستثمرين والذين يعتمدون يف معيشتهم على الدخل من هذه األوراق املالية أو من 

 املستثمرين احملافظني الذين ال حيبذون املخاطرة ولو كانت هذه املخاطرة تنطوي على عوائد اكرب.

 :المحفظة المتوازنة- 3
ىل حتقيق التوازن العام لالستثمارات اخلاصة يف مكوناهتا من خالل ربط التوازن قصري األجل (يف جمال إوهتدف 

مهية كبرية يف أىل السيولة) والطويل األجل ، وملدير احملفظة االستثمارية إاألدوات اليت تتصف بالتحول السريع 
هم القرارات اإلسرتاتيجية ملدير احملفظة هو ما يعرف بقرار املزج أحتديد اسرتاتيجية احملفظة وقراراهتا، ويعد من 

و التشكيلة األساسية ألصول أ، الذي يتم مبقتضاه حتديد الرتكيبة (Major Mix Decision) الرئيسي

 https://alphabeta.argaam.com/article/detail/104399 على املوقع : 11/08/2918فهد البقمي، أنواع احملافظ االستثمارية، مقال منشور بتاريخ  1
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 Optimum) ىل ما يعرف بتكوين  احملفظة املثلىإاحملفظة ، وتربز يف هذا القرار مهارة املدير يف الوصول 
Portfolio)  اليت حيقق من خالهلا احلد األقصى من مزايا التنويع وبدرجة حتقق هدفه الرئيس يف تعظيم العائد

 .ىل حدها األدىنإوختفيض املخاطر 

 إن حتليل العائد واخلطر يف االستثمارات ميكن أن يكون بطريقتني:
 : على أساس فردي حيث يتم اخذ األصل مفردا و بشكل معزول.األولى
 : على أساس احملفظة، و هنا يكون األصل ضمن سلة من جمموعة من األصول األخرى.الثانية

 العائد و المخاطرة في المحفظة االستثمارية:
 كذلك ففي حالة احملفظة يكون املستثمر أمام حالتني:

: إذا توفرت لدينا بيانات تارخيية عن كل مكونات احملفظة فانه ميكن إجياد العائد ( متوسط العائد) الحالة األولى
 و املخاطر بناءا على تلك البيانات.

: عندما ال تتوفر البيانات التارخيية فان املستثمر يستطيع تقدير توقعات مستقبلية أو احلصول عليها الحالة الثانية
 من جهات أخرى و من  خالهلا ميكن إجياد العائد (العائد املتوقع) و املخاطر املتوقعة.

  عائد المحفظة في حالة توفر بيانات تاريخية6-3
 ميكن حساب العائد الفعلي من احملفظة االستثمارية باستخدام طريقتني:

 .طريقة النسبة 
 .(شائعة االستخدام) طريقة املتوسط املرجح 

 :طريقة النسبة- 1
 يتم احتساب العائد بالصيغة التالية:

 
 حيث:

 : قيمة احملفظة يف �اية الفرتة.
 : قيمة احملفظة يف بداية الفرتة.

 - طريقة المتوسط المرجح باألوزان:2
تقوم هذه الطريقة على ترجيح عائدات االستثمارات حسب وز�ا يف احملفظة االستثمارية مث مجع العوائد املرجحة 

 جلميع االستثمارات املكونة للمحفظة االستثمارية، حيث ميكن التعبري عن صيغة املعادلة كالتايل:
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 حيث:

 ) يف احملفظة.i: وزن املشروع (
 ) يف احملفظة.i: عائد املشروع (

 يتم حساب الوزن النسيب لكل أصل من احملفظة على النحو التايل:

 
 مثال تطبيقي:

 ):B) و (Aدج تتكون من سهمني (1000000حمفظة استثمارية لرجل أعمال تبلغ قيمتها 
 دج.A :(600000قيمة االستثمار يف  (
 دج.B :(400000قيمة االستثمار يف  (

 %.A : (8العائد من االستثمار يف(
 %.B :(15العائد من االستثمار يف (

 املطلوب: حساب معدل العائد باستخدام طريقة النسبة و طريقة املتوسط املرجح؟
 أوال: حساب عائد احملفظة باستخدام طريقة النسبة.

 دج.1000000) هي: V0قيمة احملفظة يف بداية الفرتة ( 
 ).V1ال بد أوال من تقدير قيمة احملفظة يف �اية الفرتة (

V1= 600 000 (1+8%) + 400 000(1+15%) 

V1=648 000 + 460 000. 

V1= 1 108 000 

 نطبق قانون النسبة:

 

 
 
 .ثانيا: حساب عائد المحفظة باستخدام طريقة المتوسط المرجح

 االصل )1(قيمة األصل  )4(العائد 1/2)= 3الوزن النسبي ( 3 * 4)=5(العائد المرجح
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4.80% 0.6 8 %  السهم 000 600
 السهم 000 400 15% 0.4 6%

 )2(قيمة احملفظة 1000000  عائد احملفظة 10.80%

 
 :العائد المتوقع و مخاطر محفظة باستخدام التوقعات المستقبلية6-4

 حلساب العائد املتوقع من حمفظة استثمارية ال بد من معرفة:
 . عدد االستثمارات يف احملفظة.1
 . أوزان كل االستثمارات يف احملفظة.2
 . العائد املتوقع من كل استثمار ( عائد األصل).3
 1. احتمال حدوث الظروف االقتصادية احملتملة.4

 حساب العائد المتوقع من المحفظة االستثمارية:
 ميكن استخدام الصيغة التالية حلساب العائد املتوقع من احملفظة االستثمارية:

 
 حيث:

 ) يف احملفظة.i: وزن املشروع (
 ) يف احملفظة.i:العائد املتوقع من املشروع (

حيث العائد املتوقع ألي مشروع يساوي جمموع العائد احملقق للمشروع عند حالة اقتصادية ضرب احتمال حتقق 
 احلالة االقتصادية.

 مثال تطبيقي:
  دج مكونة من أسهم شركتني (أ ) و ( ب) :25000حمفظة استثمارية قيمتها 
  دج.15000قيمة االستثمار يف (أ): 

 دج.10000قيمة االستثمار يف (ب): 
 احلاالت االقتصادية و احتمال حدوثها و العائد املتوقع من كل مشروع موضحة يف اجلدول التايل.

 .الحاالت االقتصادية و احتمال حدوثها و العائد المتوقع لكل مشروع
 العائد المتوقع لكل استثمار احتمال الحدوث الحالة االقتصادية

 .345، العراق، ص 48مهند عبد الرمحان سلمان، حتليل ومناقشة العائد واملخاطرة يف ظل قرار التوليفة املثلى للمنتجات، جملة كلية بغداد للعومل االقتصادية، العدد  1
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 االستثمار (ب) االستثمار (ا)
% 2% 5 0.5 ركود

% 20% 15 0.5 ازدهار

 فيما يلي شرح خلطوات حساب العائد املتوقع للمحفظة:
 :حساب العائد املتوقع لكل استثمار وهو عبارة عن جمموع عوائد االستثمار مرجحة باحتماالت حدوثها.أوال
: حساب العائد املتوقع للمحفظة وهو عبارة عن جمموع العوائد املتوقعة لالستثمارات ( احملسوبة يف اخلطوة ثانيا

 السابقة) مرجحة بأوزا�ا النسبية لتلك االستثمارات.
 

 حساب العائد المتوقع من كل مشروع:
 االستثمار (أ)

 العائد املتوقع لكل حالة العائد احتمال حدوثها الحالة االقتصادية
% 2.50% 5  0.5 ركود

% 7.50% 15 0.5 ازدهار

% 10 العائد املتوقع 

 
 االستثمار (ب)

 العائد املتوقع لكل حالة العائد احتمال حدوثها الحالة االقتصادية
% 1% 2 0.5 ركود

% 10% 20 0.5 ازدهار

 %11 العائد املتوقع 

 .الحاالت االقتصادية و احتمال حدوثها و العائد المتوقع لكل مشروع

 
 

 العائد المتوقع المرجح العائد المتوقع الوزن في المحفظة قيمته االستثمار

% 6% 10% 60 15000 (أ)

% 4.40% 11% 40 10000 (ب)
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 % 100 25000 اإلجمالي

% 10.40 العائد املتوقع 
 
 : حساب المخاطر في المحفظة االستثمارية6-5

 ميكن قياس املخاطر االستثمارية عن طريق:
 - تباين عوائد احملفظة االستثمارية.

 - االحنراف املعياري لعوائد احملفظة االستثمارية.
 و يتضح من ذلك انه حيب حساب عوائد احملفظة يف كل حالة من احلاالت املتوقعة.

 أصول (ا) ، (ب)، (ج) و اليت متثل اوزا�ا 03:فيما يلي البيانات اخلاصة مبحفظة استثمارية مشكلة من مثال
 %.20%، 40% ، 40النسبية من احملفظة على الرتتيب 

 :المطلوب
 - حساب العائد املتوقع للمحفظة؟

 - حساب خماطر احملفظة؟
 العائد المتوقع لكل استثمار احتمال الحدوث الحالة االقتصادية

 االستثمار (ج) االستثمار( ب) االستثمار (ا)
% 12% 10% 8% 30 ازدهار

% 6% 6% 6% 40 عادي

% 1% 2% 4% 30 انكماش

 :الحل
 مث نطبق - حلساب عائد احملفظة ال بد أوال من حساب العائد املتوقع لكل أصل مكون للمحفظة 

 القانون: 

 
 :حساب العائد المتوقع للمحفظة- 1

 العائد املتوقع لكل مشروع )1االحتمال ( احلالة االقتصادية
 (ج) (ب) )2(أ)   (

 %12 %10 %8 %30 ازدهار
 %6 %6 %6 %40 عادي

 %1 %2 %4 %30 انكماش

 

 %6030 %6 %6) 3(العائد املتوقع لكل أصل 
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)=1)*(2( 
 %20 %40 %40 الوزن النسيب لكل أصل

  %6.06 عائد احملفظة

 
 حساب مخاطر المحفظة (التباين واالنحراف المعياري):

حلساب التباين واالحنراف املعياري ال بد من أوال من حساب عائد احملفظة يف كل حالة من احلاالت االقتصادية 
 اليت لدينا وذلك على النحو التايل:

 حساب مخاطر المحفظة في كل حالة اقتصادية:
الحالة 

 االقتصادية
الوزن النسبي لألصل  االحتمال

 %40(أ) 
الوزن النسبي لألصل 

 %40(ب) 
الوزن النسبي لألصل (ج) 

20% 
عائد المحفظة  عائد المحفظة

 المرجح
 %2.88 %9.60 %12 %10 %8 %30 ازدهار
 %2.40 %6 %6 %6 %6 %40 عادي

% 0.78 %2.60 %1 %2 %4 %30 انكماش

 إيجاد مخاطر المحفظة (التباين و االنحراف المعياري):

 
مربع انحراف مرجحا  مربع انحراف العائد انحراف العائد عائد المحفظة االحتمال الحالة االقتصادية

 باالحتمال
 %0.03 %0.101 %3.18- %2.88 %30 ازدهار
 %0.05 %0.134 %3.66- %2.40 %40 عادي

 %0.08 %0.279 %5.28- %0.78 %30 انكماش
 0.0017 التباين  %6.06 عائد المحفظة المتوقع

 0.041 االحنراف املعياري 

 
  حساب المخاطر لمحفظة استثمارية "حسب نظرية المحفظة".6-6

) اليت اثبت فيها أمهية التنويع، وهتدف نظرية احملفظة إىل 1965قدم هاري ماركوفيتز نظريته ( نظرية احملفظة 
حتديد طريقة بناء حمفظة استثمارية مثلى باستخدام مقاييس املخاطرة (اليت سبق شرحها غري أ�ا أضافت عنصرا 

 جديدا وهو التغاير أو ما يعرف  بالتباين املشرتك).
 حساب مخاطر المحفظة االستثمارية حسب نظرية المحفظة:*- 

 حسب نظرية احملفظة يتم تشكيل احملفظة االستثمارية املثلى من خالل عنصرين:
 )covariance. التباين املشرتك بني عوائد كل استثمارين مشكلني للمحفظة (يسمى التغاير 1
 . معامل االرتباط بني تلك االستثمارات.2
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 :*- التغاير لمحفظة استثمارية مكونة من أصلين
 B:(1) و (Aالتباين املشرتك (التغاير) حملفظة مكونة من أصلني (

 
 حيث:

 ) يف حالة معينة.A: العائد املمكن احلصول عليه من االستثمار (
 ).A: العائد املتوقع من االستثمار (

 ) يف حالة معينة.B: العائد املمكن احلصول عليه من االستثمار (
 ).B: العائد املتوقع من االستثمار (

 .i:احتمال حدوث احلالة االقتصادية 
 كما ميكن حساب التغاير بوجود معامل االرتباط بالصيغة التالية:

 
 ومنه ميكن حساب معامل االرتباط بني عوائد أصلني بالصيغة التالية:

 
 مالحظات حول معامل االرتباط:

    
االرتباط بني عوائد 

األصلني سالب أي أن 
التغري يف عوائد االستثمارين 

تأخذ عكس االجتاه 
 وبنسب خمتلفة.

االرتباط بني عوائد 
األصلني قوي وتام أي أن 

التغري يف عوائد االستثمارين 
تأخذ عكس االجتاه 

 وبنفس النسبة.

االرتباط بني عوائد 
األصلني قوي وتام أي أن 

التغري يف عوائد االستثمارين 
تأخذ نفس االجتاه وبنفس 

 النسبة.

االرتباط بني عوائد 
األصلني موجب أي أن 

التغري يف عوائد االستثمارين 
تأخذ نفس االجتاه وبنسب 

 خمتلفة.
 حساب االحنراف املعياري حملفظة مكونة من أصلني:

 
 كما ميكن حساب االحنراف املعياري باستخدام معامل االرتباط:

 

عبو عمر وآخرون، مؤشرات تقييم أداء احملافظ االستثمارية، دراسة وصفية إحصائية لعينة من احملافظ االستثمارية املتواجدة بالسوق املايل السعودي، جملة التنمية واالقتصاد التطبيقي،  1
 .102، ص 2017، 01جامعة املسيلة، العدد 
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 :مثال تطبيقي
يرغب صندوق استثماري يف تشكيل حمفظة استثمارية مكونة من أصلني ماليني بأوزان متساوية و تتمتع باقل 

  أصول (أ) ، (ب)، (ج) ترغب باالختيار بينها.3درجة خطر،، أمام الشركة 
 اجلدول التايل يوضح عوائد األصول الثالثة يف جمموعة من احلاالت االقتصادية املتوقعة:

عوائد األصول (أ) ، (ب)، (ج) يف احلاالت االقتصادية املتوقعة: 
 

 العائد المتوقع لكل مشروع االحتمال الحالة االقتصادية
 (ج) (ب) (أ)

% 50% 60% 60% 30 ازدهار
% 20% 10% 0% 40 عادي
% 10% 20% 10% 30 ركود

 :المطلوب
 ما احملفظة اليت حتقق هدف الصندوق يف تقليل اخلطر إىل أدىن درجة؟

 شرح خلطوات احلل:
 . حساب العائد املتوقع لكل أصل من األصول.1
 . حساب االحنراف املعياري لكل أصل من األصول.2
 . حساب التغاير (التباين املشرتك) لكل أصلني مشكلني للمحفظة.3
 . حساب معامل االرتباط بني عوائد كل أصلني من أصول احملفظة.4
 . حساب االحنراف املعياري لكل حمفظة (مشكلة من أصلني).5

 حيث أفضل حمفظة هي ذات االحنراف املعياري األقل.

 أوال: حساب العائد المتوقع لكل أصل من األصول الثالثة:
الحالة 

 االقتصادية
 العوائد المتوقعة المرجحة باالحتماالت عوائد أصول المحفظة االحتمال

 (ج) (ب) (أ) (ج) (ب) (أ)

% 15% 18% 18% 50% 60% 60% 30 ازدهار

% 8% 4% 0% 20% 10% 0% 40 عادي

% 3-% 6-% 3-%- 10%- 20%- 10% 30 ركود

 

 

15% 16% 20% 
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 ثانيا: حساب االنحراف المعياري لكل أصل من األصول الثالث.
الحالة 

 االقتصادية
 مربعات االنحرافات مرجحة باالحتماالت عوائد أصول المحفظة االحتمال

 (ج) (ب) (أ) (ج) (ب) (أ)

% 2.70% 5.81% 6.08% 50% 60% 60% 30 ازدهار

% 0% 0.14% 0.90% 20% 10% 0% 40 عادي

% 2.70% 3.89% 1.88%- 10%- 20%- 10% 30 ركود
 

 

15 %16 %20 %

 0.054 0.098 0.089التباين 

 0.232 0.314 0.297الانحراف املعياري 

 
 ثالثا: حساب التغاير (االنحراف المشترك).

 أصول (ا)، 03االحنراف املشرتك (كما يدل امسه) يكون بني عوائد أصلني و يف حالة وجود حمفظة مكونة من 
 (ب)، (ج)، كما يف املثال فانه يكون أمامنا حساب:

 التغاير بني (ا) و (ب).
 التغاير بني (ا) و (ج)

 التغاير بني (ب) و (ج).

 و هذا ما سنقوم به اآلن.
 حساب التغاير بني (ا) و (ب).

 
الحالة 

 االقتصادية
  عوائد أصول المحفظة االحتمال

 (ب) (ا) (ب) (ا)

 Pi RA RB RA – E 
(R)A 

RB – E 
(R)B 

 

 0.05940% 44% 45% 60% 60% 30 ازدهار

 0.00360% 6-% 15-% 10% 0% 40 عادي

-% 10-% 30 ركود
20 %

-25 %36 %-0.02700 

االحنراف  % 16% 15 العائد املتوقع 
 املشرتك

0.09 

 
 



 محاضرات �� إدارة املخاطر املالية

 

88 
 

 إعداد:د.مجدوب 

 حساب التغاير بني(ا) و (ج):
الحالة 

 االقتصادية
  عوائد أصول المحفظة االحتمال

 (ج) (ا) (ج) (ا)

 Pi RA Rc RA – E 
(R)A 

Rc – E 
(R)c 

 

 0.04050% 30% 45% 50% 60% 30 ازدهار

 0% 0% 15-% 20% 0% 40 عادي

-% 10-% 30 ركود
10 %

-25 %30 %-0.02250 

االحنراف  % 20% 15 العائد املتوقع 
 املشرتك

0.063 

 
 حساب التباين املشرتك بني (ب) و (ج):

الحالة 
 االقتصادية

  عوائد أصول المحفظة االحتمال
 (ج) (ب) (ج) (ب)

 Pi RB RC RB – E 
(R)B 

RC – E 
(R)C 

 

 0.03960%  30% 44% 50% 60% 30 ازدهار

 0.00000%  0% 6-% 20% 10% 40 عادي

-% 20-% 30 ركود
10 %

-36  %30 %-0.03240 

االحنراف  % 20% 16 العائد املتوقع 
 املشرتك

0.072 

 رابعا: حساب معامالت االرتباط بين كل مشروعين:
كما هو احلال بالنسبة للتغاير فان حساب االرتباط يكون ما بني كل أصلني أي بني (ا) و (ب) و بني (ا) و 

 (ج) و بني(ب) و (ج).

 

 

 

 

 خامسا:حساب االنحراف المعياري للمحافظ الثالث:
 حلساب االحنراف املعياري للمحفظة نستخدم القانون الذي سبق و تعرضنا له و هو:
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 % (كما هو حمدد يف املثال).50%، 50علما أن األوزان النسبية هي 

WA=0.5 ; WB=0.5 

 حساب االنحراف المعياري للمحفظة األولى (ا) و ب):

 

 
 

 حساب االنحراف المعياري للمحفظة (ا) و (ج):

 
 

 ب) و (ج):(حساب االنحراف المعياري للمحفظة 

 
 

 المقارنة بين المحافظ من حيث المخاطر:
بعد حساب االحنراف املعياري للمحافظ الثالث املمكنة جند أن احملفظة املثلى اليت حتقق أدىن درجة خطر هي 

 احملفظة املكونة من األصلني (ا) و (ج) وهي ذات اقل احنراف معياري.

  نموذج تسعير األصول الرأسمالية:6-7
 من أشهر مناذج الفكر املايل و االستثماري و حيظى هذا النموذج CAPMيعترب منوذج تسعري األصول الرأمسالية 

لتحديد معدل العائد املطلوب عل أي   CAPMبتقدير فكري، لكنه حمدود الفائدة يف التطبيق العملي، ويستخدم 
 والذي WILLIAM F . SHARPE إىل   CAPMأصل مايل أو أية حمفظة استثمارية لألوراق املالية وينسب 

 وكان مبثابة ثورة فكرية يف جمال نظرية االستثمار يف األوراق املالية، وهبذا النموذج حصل شارب 1924قدمه عام 
 على جائزة نوبل يف االقتصاد مبشاركة آخرين.

 هتدف نظرية تسعري األصول الرأمسالية إىل حتقيق هدفني:
 100. جتاوز صعوبات نظرية احملفظة ( يف نظرية احملفظة إذا كنا نرغب يف إنشاء حمفظة انطالقا من دراسة 1

  تغاير.4950 تباين و 100عائد متوقع و 
 . تقدير العالقة بني العائد واخلطر (مثال قياس العائد اإلضايف من اختاذ قرار زيادة املخاطرة)2
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 - مبدأ نظرية تسعير األصول الرأسمالية:1
 على أن املنشأة ( أو األصل) تتعرض لنوعني من CAPMتقوم فكرة منوذج تسعري األصول الرأمسالية 

 املخاطر:املخاطر املنتظمة، واملخاطر غري املنتظمة.
 ، من أهم مصادر املخاطر املنتظمة:βوميكن قياس املخاطر املنظمة عن طريق معامل بيتا

 - التضخم.
 - اخنفاض القدرة الشرائية للنقود.

 - ارتفاع أسعار الفائدة.
 - الصدمات اليت تصيب االقتصاد ككل.

 - فروض نظرية تسعير األصول الرأسمالية:2
 يعتمد منوذج تسعري األصول الرأمسالية على الفروض التالية:

 - ال توجد ضرائب.1
 - ال توجد عمولة مسسرة بشأن شراء و بيع األوراق املالية.2
- متاثل مجيع توقعات املستثمرين فيما يتعلق بعوائد االستثمارات و مدى التباين و االرتباط بني هذه 3

 االستثمارات.
 - يفضل مجيع املستثمرين األصل املايل الذي حيقق اكرب عائد ممكن يف ظل درجة خماطر معلومة.4
 - يستطيع املستثمرين االقرتاض و اإلقراض مبعدل العائد اخلايل من اخلطر والذي يظل ثابتا لفرتة زمنية حمددة.5
- تتسم سوق األوراق املالية بالتنافسية والكفاءة، حيث تكون املعلومة عن الشركات صاحبة األوراق املالية 6

 واحتماالهتا املستقبلية متاحة للجميع وبدون تكلفة.
- حيتفظ املستثمرون باستثماراهتم املالية يف شكل حمافظ استثمارية على درجة عالية من التنويع حبيث يتأثر 7

معدل العائد الذي يطلبونه عليها باملخاطر املنتظمة لكل استثمار مايل داخلها بدال من املخاطر الكلية هلذا 
 االستثمار .

 :- بيتا وقياس المخاطر المنتظمة3
بيتا هي مقياس ملخاطر السوق ( املخاطر املنتظمة) وهي تعرب عن درجة جتاوب عائدات السهم مع التغيري يف 

 عائد السوق.
  المبدأ الرياضي و اإلحصائي لقيمة بيتاβ: 

) بيتا ليس أكثر من ميل خط االحندار (البسيط) الذي جيمع بني عوائد سهم معني (كمتغري βيف احلقيقة أن (
تابع) وعوائد السوق (كمتغري مستقل) و على ذلك فهو يعطي فكرة عن طبيعة العالقة بني العائدين (عائد 

 السهم و عائد السوق).
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 بيتا أصل و بيتا حمفظة استثمارية:
  لكل أصل من األصول املكونة للمحفظة.β حملفظة استثمارية ال بد من إجياد قيمة βحلساب قيمة 
  ألصل مايل واحد:β* تقدير قيمة 

 
 : التباين املشرتك بني عوائد األصل و عوائد السوق.

 : تباين عوائد السوق.

 :مثال تطبيقي
 .2010/2014يوضح اجلدول التايل عوائد سهم شركة النور وعوائد السوق للفرتة 

  لسهم شركة النور.β: حساب قيمة المطلوب
 .2010/2014: عوائد سهم شركة النور و عوائد السوق للفرتة الجدول

 عائد السوق عائد سهم النور السنة
2010 4 %8 %
2011 6 %4 %
2012 -2 %-2 %
2013 3 %2 %
2014 4 %-2 %

 :الحل النموذجي
 من  خالل ما يلي:βيتم تقدير قيمة 

 . حساب متوسط العائد للسهم ومتوسط العائد للسوق.1
 . حساب التباين املشرتك( التغاير) بني عوائد السهم وعوائد السوق.2
 . حساب تباين عوائد السوق.3
  ).3 ) على تباين عوائد السوق (اخلطوة 2 = قيمة التباين املشرتك(اخلطوة β. حساب قيمة4

 .أوال: متوسط عائد السهم و متوسط عائد السوق
 عائد السوق عائد سهم النور السنة

2010 4 %8 %
2011 6 %4 %
2012 -2 %-2 %
2013 3 %2 %
2014 4 %-2 %
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% 10% 15 مجموع العوائد

% 2% 3 متوسط العائد

 .ثانيا: حساب التباين المشترك بين عوائد السهم وعوائد السوق

 
 ضرب االنحرافين انحراف عائد السوق انحراف عائد السهم عائد السوق عائد السهم السنة

2010 4 %8 %1 %6 %0.060 %
2011 6 %4 %3 %2 %0.060 %
2012 -2 %-2 %-5 %-4 %0.200 %
2013 3 %2 %0 %0 %-0.000 
2014 4 %-2 %1 %-4 %-0.040 %

مجموع ضرب  % 2% 3 متوسط العائد
 االنحرافات

0.0028 

 0.0007 التغاير 

 ثالثا: حساب تباين عوائد السوق:
 مربع انحراف عوائد السوق انحراف عائد السوق عائد السوق السنة
2010 8 %6 %0.360 %
2011 4 %2 %0.040 %
2012  -2 %-4 %0.160 %
2013 2 %0 %0.000 %
2014 -2 %-4 %0.160 %

 0.0072جمموع مربعات االحنرافات % 2 متوسط العائد

 0.0018التباين 

 : βثالثا: حساب قيمة بيتا 

 

 
 %.39% فان عائد السهم سريتفع بـ : 1القيمة أعاله تعين أنه يف حالة ارتفاع عائد السوق بنسبة 

 ميكن اختصار كل اخلطوات السابقة يف جدول واحد:
 

مربع انحراف ضرب انحراف عائد انحراف عائد  عائد السوق عائد السهم السنة
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 عائد السوق االنحرافين السوق السهم
2010 4 %8 %1 %6 %0.060 %0.360 %
2011 6 %4 %3 %2 %0.060 %0.040 %
2012 -2 %-2 %-5 %-4 %0.200 %0.160 %
2013 3 %2 %0 %0 %0.000 %0.000 %
2014 4 %-2 %1 %-4 %-0.040 %0.160 %

 0.0018 0.0007 % 2% 3متوسط العائد 
  COV VAR(M) 

 β0.39 

 
  تقدير قيمة بيتا βلمحفظة استثمارية: 

  مرجحة باألوزان النسبية لألصول املكونة للمحفظة:β) هي جمموع قيم BPأن قيمة بيتا حملفظة استثمارية (

 

 
 ولشرح ذلك نأخذ املثال التايل:

يريد مستثمر تشكيل حمفظة استثمارية مكونة من أسهم كل من شركيت «اليامسني"، "النور" و "بنك الربكة"، 
  األسهم الثالث.βاجلدول املوايل يوضح املبلغ املستثمر يف كل سهم وبيتا 

 للمحفظة؟ β: إجياد قيمة المطلوب

 
  للسهمβقيمة  حجم االستثمار األصل

 0.4 50000 الياسمين

 0.7 100000 النور

 0.5 50000 البركة

  200000 قيمة المحفظة

حل المثال التطبيقي: 
 ):βاحلاالت اليت تأخذها قيمة (

  المرجحة.Wi βالوزن النسبي لالستثمار   للسهمβقيمة حجم االستثمار األصل

 0.1 0.25 0.4 50000 الياسمين

 0.35 0.5 0.7 100000 النور
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 0.125 0.25 0.5 50000 البركة

 β0.575المحفظة   200000 قيمة المحفظة

  نموذج تسعير األصول المالية و تقدير العائد المتوقع:6-8
 ما يلي: CAPMإن من أهم استخدامات منوذج 

 . حتديد العائد املتوقع من االستثمار يف سهم معني.1
 . حتديد العالوة اليت جيب أن يتحصل عليها املستثمر مقابل حتمله املخاطر ( املخاطر املنتظمة).2

  إيجاد العائد المتوقع باستخدامCAPM: 
 ميكن حساب العائد املطلوب من سهم معني عن طريق استخدام الصيغة التالية:

 
 حيث:

 : سعر الفائدة اخلايل من اخلطر.
 : عائد السوق.
 : إذا توفرت لديك املعلومات التالية عن سهم شركة النور:)1مثال تطبيقي رقم (

 β : 1.5 السهم 
  :8عائد السوق.% 
  :(سعر فائدة سندات اخلزينة ) 4العائد اخلايل من اخلطر% 

 ؟ CAPM: احسب العائد املتوقع للسهم عن طريق استخدام المطلوب
 :النموذجي الحل

 
 

 
 %.9.6إذن فالعائد املتوقع لسهم شركة النور هو 

 ):02(مثال تطبيقي رقم 
 β% ومعامل بيتا 15% وعائد حمفظة السوق 10إذا كان معدل العائد على االستثمارات عدمية املخاطرة 

 .1ألسهم شركة اليامسني 
 : ما هو معدل العائد املتوقع لسهم شركة اليامسني؟المطلوب

 :الحل النموذجي
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 %.15إذن العائد املتوقع لشركة اليامسني هو 

 مشاكل استخدام نموذج تسعير األصول الرأسمالية: 
 عند التطبيق العملي هلذا النموذج يتعني مراعاة املشاكل التالية:

 - تقدير العوائد املتوقعة للسوق.1
 - التقدير األفضل ملقياس بيتا املستقبلية لالستثمار.2
 - تقدير املعدل األفضل لتحديد معدل العائد اخلايل من اخلطر.3
- عدم ثبات معامل بيتا لفرتة من الزمن وهذا جيعل من الصعوبة مبكان وجود معامل يعتمد عليه من بل 4

 املستثمرين.
- كيفية استبعاد بعض االختبارات العملية اليت أوضحت أن املستثمرين ال يتجاهلون كلية املخاطر غري املنتظمة 5

 كما تقرتح النظرية.
- أن معدالت العوائد املطلوبة على غالبية األوراق املالية تتحدد بعدة عوامل باإلضافة إىل معدل الفائدة اخلايل 6

من اخلطر و معامل املخاطر املنتظمة هلذه األوراق. 
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تمار�ن مق��حة: 
 :1التمرين

 افرتض انك اعطيت التوزيعات االحتمالية التالية لعوائد السوق ومطلوب منك حساب
 العائد املتوقع للسوق؟ 
 االحنراف املعياري؟ 
 معامل االختالف؟ 

احتمال تحقق الحالة  (S) الحالة االقتصادية
 Piاالقتصادية

 Rmعائد السوق   

1 0.12 - 0.10 
2 0.26 0.15 
3 0.44 0.20 
4 0.18 0.25 

 
 ):2التمرين (

 قامت إحدى الشركات بتجميع البيانات التالية و املتعلقة مبشروع ما وذلك إلضافة تسهيالت إنتاجية:
الحالة االقتصادية

 (S) 
احتمال تحقق الحالة 

 Piاالقتصادية
 Rjعائد المشروع  Rmعائد السوق   

1 0.05 - 0.20 - 0.30 
2 0.25 0.10 0.05 
3 0.35 0.15 0.20 
4 0.20 0.20 0.25 
5 0.15 0.25 0.30 

 : حساب:المطلوب
 - العائد املتوقع للمشروع؟1
 - تباين عوائد املشروع؟2
 - االحنراف املعياري للمشروع؟3
 - معامل اختالف لعوائد املشروع؟4
 - التغاير لعوائد املشروع مع عوائد السوق؟5
- معامل االرتباط بني عوائد املشروع وعوائد السوق؟ 6
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 :3التمرين 

  كما يلي: B و  Aكانت العوائد املتوقعة لشركتني 
الحالة االقتصادية

 (S) 
احتمال تحقق الحالة 

 Piاالقتصادية
 Bعائد الشركة  Aعائد الشركة 

1 0.1 -0.5  -0.10 
2 0.4 0.10 0.15 
3 0.3 0.25 0.10 
4 0.2 0.20 0.18 

 مليون دج و هذا احلجم من األصول يوازي ثالثة أضعاف حجم 75) يف األصول Aتبلغ استثمارات الشركة (
 ).Bأصول الشركة (

)و الشركة A)،  وقد مت متثيل حصة الشركة (B) و (A) تكونت باندماج الشركتني (Cافرتض أن شركة جديدة (
)B.يف حافظة الشركة اجلديدة  على أساس نسبة إمجايل األصول لكل منها قبل االندماج( 

  حساب:المطلوبو 
 - العائد املتوقع واالحنراف املعياري للشركتني قبل االندماج؟1
 ؟B و A) ومعامل االرتباط بني عوائد الشركتني B)  COV A ;b و A- التغاير لـ  2
 ؟C- العائد املتوقع للشركة 3
 ؟C- االحنراف املعياري لعوائد الشركة 4
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