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 المحاضرة السادسة
 المحافظ االستثمارية 

 « Portfolio»مفهوم المحفظة االستثمارية: 

إن سعي األفراد المستثمرين لزيادة دخولهم وحجم ثرواتهم يدفعهم للبحث عن مصادر هذا 
ة من المالية بتكوين محفظة ماليالربح واالستثمار ولذلك قام األفراد المضاربون في األسواق 

عدة أصول تحقق لهم الربحية والسيولة بآن واحد وتطورت المحافظ لتأخذ المصارف بتكوينها 
وتطويرها وقام المتخصصون بإدارة هذه المحافظ ألصحابها وتقويتها فغدت الشكل الجديد في 

 .‼عالم البورصات والمال ... فما هو مفهوم المحفظة ؟؟

  المحفظة المالية:تعريف 

 :"إن للمحفظة عدة تعاريف وفي النهاية لدينا التعريف الشامل" 
وهي عبارة عن مجموعة اختيارات من األوراق المالية تشكل  :محفظة األوراق المالية -1

 مزيجًا متجانسًا من هذه األوراق، تم اختيارها بعناية ودقة فائقة لتحقيق مجموعة من األهداف.

المحفظة المالية التي تتكون من جميع األصول المالية لألسهم والسندات وشهادات تعتبر  -2
 ة وقرض اليورو ودوالر.. إلخ.ياإليداع وشهادات المديون

إن المفكر األردني محمد صالح جابر يرى في المحفظة االستثمارية: "تعبير يطلق على  -3
يكون الهدف من هذا االمتالك مجموعة ما يملكه الفرد من أصول))موجودات(( شريطة أن 

 تنمية القيمة السوقية لها وتحقيق التوظيف األمثل لما تمثله هذه األصول من أموال".

 أما التعريف األشمل الذي يضم كل ما تقدم في التعاريف السابقة: -4

"إنها حيازة الفرد أو المستثمر على مجموعة من األصول المالية التي تضمن عائدًا مستقراً 
 ". محتملةال مخاطرالقق تنمية المبالغ المستثمرة وبأقل وتح

 يجمع هذا التعريف بين مزايا التعاريف السابقة ويتضمن الخصائص التالية:

على المستثمر في سوق األوراق المالية أن يقوم بشراء األصول المالية المتعددة وال   (1
 صاحبها للخطر.يجوز التركيز على نوع محدد من األوراق المالية مما يعرض 

يجب أن توفر هذه األصول لصاحبها عائدًا يتصف باالستقرار أي أرباح األسهم أو   (2
 ر.قالفوائد على السندات حيث تشكل في مجموعها العائد المست

يجب على المستثمر شراء أصول مالية يمكن أن تزداد قيمتها بشكل مستمر أي يجب   (3
 ا ذات مكانة متميزة أم ال.عليه أن يعرف إن كانت الشركات التي تصدره

انخفاض حجم المخاطر على أصول المحفظة فكلما تنوعت المحفظة كلما انخفضت   (4
 المخاطر المحتملة.
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 أهداف المحافظ االستثمارية:
 تسعى إدارة االستثمار أو إدارة المحفظة لتحقيق األهداف التالية:

 الحفاظ على رأس المال األصلي:  (1

باالستثمار الختيار األوراق المالية التي تحقق العائد، لكن هذا  يسعى كل مستثمر عند البدء
الهدف يتضمن هدفًا ضمنياً وهو عدم التعرض للخسارة في أسعار األصول وبالتالي المحافظة 

 على رأس المال األصلي.

 تأمين مصدر دخل مستمر:  (2

اته د نفقأي أنه لو خصص المستثمر مجموع ما يملك من أموال للمضاربة فمن أين سيسد
 اليومية وتكاليف المعيشة؟؟.

ر توفير مصدر دخل مناسب ينجم عن أرباح األسهم أو العائدات استثملذلك يتوجب على اال
السنوية لألسهم أو أسعار الفائدة التي سيحصل عليها من جراء شراء السندات واألوراق 

 رار والديمومة.احبه االستمالتجارية، وينبغي أن يكون هذا الدخل مستمراً بالتدفق لكي يوفر لص
 يجب على المستثمر تنويع األصول المشتراة لتشكيل المحفظة:  (3

يعتبر تنويع المحفظة المالية من أهم األسس التي تحقق االستقرار حيث ينخفض حجم 
المخاطر المحتملة فكلما ازداد تنوع األصول في المحفظة المالية كلما ازدادت درجة األمان 

 لدخل المستقر، فالعالقة قوية بين تنويع المحفظة وانخفاض حجم المخاطر.وحقق المستثمر ا
 

 تحقيق أعلى درجات األمان:  (4

ترتبط المضاربة في األسواق المالية بعنصر المخاطرة فكلما ازدادت األرباح المحتملة كلما 
كلما ازدادت درجة المخاطرة، وكما هو معروف في المصارف فكلما ازدادت معدالت الفائدة 

 ازدادت درجة تعرض القروض للخطر.
 تخفيض حجم التكاليف والجهد والوقت الالزم إلدارة المحفظة:  (5

تحتاج كل محفظة لمدير أو موظف مختص لكي يقوم بإجراء الدراسة الالزمة يومياً أو أسبوعيًا 
ألمر يتطلب الكي يزيد من عدد األوراق التي ترتفع أسعارها ويخفض من األوراق المستقرة وهذا 

أكبر  حتاج لجهدتبعض التكاليف فكلما ازداد حجم المحفظة كلما ازداد عدد من سيعمل بها و 
 ووقت أكبر.
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 مالحظات:
A.  لقد أكدت أكثر الدراسات بأن تكوين المحفظة ينطلق من المخاطر بحيث يأخذ المستثمر

سعار االت انخفاض األبعين االعتبار عند االختيار عناصر المخاطرة والمتمثلة إما باحتم
أو انخفاض حجم العائدات أو االثنين معًا وبالتالي يسعى للتنويع بين األوراق المالية 

 والتجارية والسندات.

B.  لقد أكدت الدراسات المالية والتجارية أهمية المحافظ االستثمارية وذلك في المجاالت
 التالية:

في رأس المال إذا ارتفعت أسعار بعض تحقق لصاحبها كما ذكرنا دخاًل مستقرًا وزيادة  -1
 األوراق المالية.

 تحقق للسوق المالية التفاعل وتنشيط السوق. -2

تحقق لآلخرين كالسماسرة والعاملين في المجال المالي فرص العمل ألن كل محفظة مالية  -3
 سندات.والتحتاج لعدد من الموظفين إلدارتها وحساب عائداتها وتحصيل األرباح والفوائد 

أما بالنسبة للمصارف وشركات التأمين واالستثمار فهي تقوم بإدارة المحافظ وتكوينها  -4
 وتحصيل عائداتها، لذلك تساهم بتطويرها.

 أنواع المحافظ االستثمارية:

 ثالثة أنواع من المحافظ االستثمارية:بين ونميز 
 محفظة الدخل:  (1

للمستثمر دخالً مرتفعاً وبأقل المخاطر وتركز  وهي مجموعة من األسهم والسندات التي تضمن
محفظة الدخل على األسهم التي ترتفع عائداتها، وفي هذا اإلطار قدمت مراكز الدراسات 

يحدد الدراسات و  والبحوث دراسات عن كل نوع من األسهم وعلى المستثمر أن يطلع على هذه
 هدفه فإذا كان هدفه الدخل يختار هذه المحفظة.

األسهم التي ترتفع عائداتها وعادًة ما تكون األسهم الممتازة ذات دخل مستقر أي يشتري 
 إن الخالصة من هذه الفقرة هي أن: ومرتفع وقليلة المخاطر.

 محفظة الدخل تركز على: 
 األسهم التي ترتفع عائداتها. -1
 أن يكون دخلها مستمر ومرتفع.و  -2
 بأقل المخاطر.و  -3
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 :الدخلمثال عن محفظ 

مليون ليرة سورية ويريد توظيفها في محفظة الدخل حيث وظفها في اسهم  4.4سامر يملك 
 مستقرة في الشركات التالية :

 اسم الشركة                             عدد االسهم                       سعر السهم

 1000                            1000شركة الوادي االخضر                      

   1500                             1000شركة الدوحة للسياحة                      

 1500                              1000شركة طيران الخليج                       

 وكان معدل التوزيع لهذه الشركات وبمعدالت متتالية : 

50% 

25% 

10% 

 هذه المحفظة؟المطلوب احسب معدل نمو الدخل ل

 الحل:

 *عدد االسهم التوزيعالقانون = سعر السهم *معدل 

 141،111=1111*%14*1111شركة الوادي االخضر = .1

 101،111=1111*%12*1411شركة الدوحة للسياحة = .2

 311،111=1111*%21*1411شركة طيران الخليج = .3

 اجمالي الزيادة
=141،111+101،111+311،111=0360666066 
 

 المحفظة= العائدمعدل 
 %14=0360666/405660666066/قيمة المحفظة= االرباح 
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 محفظة النمو:  (2

هي مجموعة من األسهم والسندات التي تحقق زيادة كبيرة وسريعة في رأس المال المستثمر 
ويجب على المستثمر المهتم بالنمو وزيادة رأس المال  ،بغض النظر عن العائدات المرتفعة

أن يركز على أسهم الشركات الجديدة حيث تكون عرضة للخطر وال تمتلك عائدًا محددًا، 
بل هي متقاربة، لكن زيادة األسعار نتيجة نجاح الشركة سوف يضاعف من المحفظة ويزيد 

ب مو من فترة ألخرى حيث يصعيختلف زمن تشكيل محفظة الن، و حجم رأس المال المستثمر
نما يجب أن يغامر المضارب في حاالت الهبوط أماًل في  تكوينها في حاالت االرتفاع وا 

 تحسن األسعار.

 إن أهم خصائص محفظة النمو هي: الخالصــــة:

  .الزيادة السريعة والكبيرة في رأس المال المستثمر 

  .عدم االهتمام بالعائدات المرتفعة 

   أسهم الشركات الجديدة.التركيز على 

  .المغامرة في حاالت الهبوط لألسعار 

 مثال عن محفظ النمو:

مليون ليرة سورية ويريد توظيفها في محفظة النمو وال يرغب في زيادة الدخل  9يملك حمدي 
بقدر رغبته في زيادة راس ماله لذلك قام بتوظيفها في شركات حديثة بهدف مضاعة راس 

 الشركات التالية :المال حيث وظفا في 

 اسم الشركة                             عدد االسهم                       سعر السهم

 1000                            3000شركة السالم للمعارض                      

   1000                            3000شركة النبيل للصناعة                       

 1000                              3000شركة االدهم للمحركات                     

 وبفضل نمو البورصة ازدادت االسعار لهذه الشركات وبمعدالت متتالية : 

50% 
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25% 

10% 

 ؟المحفظة موالمطلوب احسب معدل ن

 الحل:

 القانون = سعر السهم *معدل النمو *عدد االسهم

 1،411،111=3111*%41*1111معارض =شركة السالم لل .4

 041،111=3111*%24*1111شركة النبيل للصناعة= .4

 311،111=3111*%11*1111شركة االدهم للمحركات= .6

 اجمالي الزيادة
=105660666+0560666+3660666=205560666 
 

 %2.03=205560666/006660666معدل نمو المحفظة= الزيادة /قيمة المحفظة=
 

 المختلطة:المحفظة   (3

وهي تلك التي تجمع بين األوراق المالية التي تدّر دخاًل مستقرًا واألسهم التي يتوقع لها الزيادة 
في األسعار، وعادًة ما يلجأ أصحاب الدخل المستقر لتشكيل هذه المحفظة فيحصلون على 

عًا م عائدات تدعم دخولهم، والقسم اآلخر يوظف في زيادة رأس المال مما يحقق المصلحتين
 «.العائد والزيادة»

  الخالصــــة:
 : إن المحفظة المختلطة تركز على

 األوراق المالية التي تدر دخاًل مستقرًا. -1

 األسهم التي يتوقع لها الزيادة في األسعار. -2

 

 العوامل التي تؤثر على تكوين المحفظة:
ل الناتج عينيه الخطر المحتماألسواق المالية يضع نصب عندما يقرر المستثمر المضاربة في 

عن عملية المضاربة نظرًا لعدم المعرفة المسبقة بأحوال السوق وتقلباتها، وبالتالي عند دراسة 
 : العائد والمخاطر من المحافظ االستثمارية البد من األخذ بعين االعتبار العوامل التالية
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 مجموعة من العوامل االقتصادية الداخلية: -1

 العوامل: ويندرج تحت هذه
A.   رواج أو كساد»حالة االقتصاد الوطني من.» 

B.  .معدل النمو االقتصادي 

C.  .مدى نجاح التنمية االقتصادية 

D.  .مقدار عجز الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات 

E.  .حاالت ومستوى سعر الصرف للعملة الوطنية 

F.  جاري -استثماري »نفاق نفاق الحكومي واتجاهات اإلحجم اإل.» 

G.   تحدثنا عنها سابقًا. أخرى تؤثر على تقدير قيمة األسهموعوامل 

وذكرنا جميع هذه العوامل ألنها تؤثر على مستوى األسعار في البورصة وعلى مستويات  »
األرباح وبالتالي على المضارب الجديد أو القديم عند تكوين محفظة جديدة أن يدرس الوضع 

هذه العوامل تشجع على تكوين المحفظة االقتصادي ويجب أن يصل إلى نتيجة مفادها بأن 
 «. غيرها المتنوعة أو محفظة أسهم جديدة ... أو

 
 مخاطر التضخم وتدني قيمة النقود: -2

فاظ يدفع الناس إلى التخلي عن السيولة واالحت نعلم أنه في حالة التضخم تزداد األسعار وهذا ما
 باألصول الثابتة.

مزايا في حاالت التضخم نجد األفراد يعزفون عنه يحصل على  وبما أن العمل الصناعي ال
ويحولون مدخراتهم إلى العقارات واألبنية والذهب والمجوهرات والعمالت األجنبية ألن الصناعة 

 .وتزداد بشكل تصاعديبالعقارات تدرُّ دخاًل ثابتًا، في حين ترتفع أرباح المضاربة 

محفظة  لمستثمر أو المضارب عند تكوينومن الفكرتين السابقتين يتبين لنا أنه يجب على ا
في حاالت التضخم دراسة الشركات التي تأثرت أو ستتأثر بالتضخم ومدى تأثيره عليها وعلى 

 أرباحها وعلى مستقبلها وشراء األسهم التي يمكن أن ترتفع أسعارها.

االت التضخم حيفضل شراءها في  لدينا السندات المرتبطة بسعر الفائدة فقط ولذلك ال فمثاًل:
ألنها محدودة العائدات، أي يجب على المضارب الحذر والترقب من ارتفاع األسعار 

 هو قابل لالرتفاع. وشراء ما
 المخاطر والظروف الدولية: -3

 تؤثر الظروف الدولية على البورصات بشكل عام. -

 وتؤثر أيضًا على عالقة االقتصاد الوطني باالقتصاديات األجنبية. -
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العجز التجاري تعرضت العملة الوطنية لمخاطر الهبوط وتتأثر أسعار المواد  فإذا ازداد -
 األولية وتؤثر على الصناعة المحلية التي بدورها تؤثر على الشركات.

سبق، فإن الظروف السياسية الدولية مثل الحروب واالضطرابات سوف تؤثر  إضافة لما -
امل بعين االعتبار عند تكوين على األسعار لذلك يتوجب على المضارب أخذ هذه العو 

المحفظة واالحتفاظ بسيولة أكثر من تكوين محفظة، ويفضل في حاالت الشراء تنويع 
 تكون المخاطرة كبيرة في حالة الهبوط. المحفظة لكي ال

 مخاطر الصناعة الوطنية والمشروع الصناعي: -4

 : التاليةعند دراسة القطاع الصناعي أو الشركة يجب النظر إلى العوامل 
A) -  حالة القطاع الصناعي ومدى تأثره باألزمات مثل قطاع البناء أو قطاع السياحة حيث

 تتأثر بالعوامل السياسية أكثر من غيرها من القطاعات.

B) -  حالة الشركة وهل تنتج سلعًا يحتاجها االقتصاد الوطني طيلة أيام السنة أم أنها موسمية
 أم ستوجه إلى التصدير.

C) - ركة وقدرتها على مواجهة الظروف الطارئة.إدارة الش 

D) -  مصادر التمويل وهل هي مستقرة وتشكل نسبة ضئيلة من الموجودات أم أنها تصل
 من الموجودات. % 80 – %70إلى 

"إن دراسة العوامل المذكورة أعاله الخاصة بالشركة تدفع المستثمر لكي يختار الشركات 
الداخلية أو الخارجية ولديها مصادر تمويل ثابتة  المستقرة التي تتأثر بالظروف الصناعية

 موجوداتها نسبًا متدنية".من وتشكل ديونها 
 حالة األوراق المالية: -5

  وتعتبر حالة السوق المالية من أهم العوامل التي يدرسها المضارب، فاالستثمار في حاالت
 الصعود يختلف عن االستثمار في حاالت الهبوط. 

  االت حأو المضارب الحذر والترقب بحيث يتجه المستثمر للتنويع في يجب على المستثمر
 واختيار األسهم األكثر استقرارًا خوفًا من الهبوط المفاجئ.  الصعود

  أما في حاالت الهبوط يجب االعتماد على السندات ذات القيمة المضمونة مثل األسهم
 الممتازة والسندات الحكومية وغيرها.

الذي يعاكس التيار على أمل أن تعاكس الظروف يكون أكثر عرضًة  إن المستثمر مالحظة:
 للمخاطر واإلفالس.
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 سياسات تكوين المحفظة:
تختلف سياسات تكوين المحفظة من شخص آلخر ومن فترة زمنية إلى أخرى وأيضًا حسب 
حالة السوق واالقتصاد قد يفضل البعض من المستثمرين جني األرباح السريعة وقد يفضل 
اآلخرين جني العائد المستقر واستنادًا لذلك على كل مستثمر انتهاج السياسات التي يراها 

 : من السياسات التالية مناسبة له
 Aggressive Policyسياسة المخاطرة أو الهجومية:   (1

وتعني تكوين محفظة تعتمد على جني األرباح نتيجة ارتفاع األسعار لألوراق المالية وبالتالي 
أمل  األسعار المتدنية على عائدًا ثابتًا بل األسهم ذات المضارب السهم الذي يدرُّ  يختار ال

صعودها بسرعة وخاصة الشركات الناشئة حديثًا وبشكل محدد األسهم العادية لهذه الشركات 
ألن هذه األسهم ترتفع بسرعة إذا حققت الشركة أرباحًا جديدة أو إذا تقدمت الشركة خطوات 

 إلى األمام.
 ن الخالصة هي:إ
  :تركز سياسة المخاطرة على 
A. - .جني األرباح نتيجة ارتفاع األسعار 

B. - .األسهم العادية للشركات الناشئة حديثًا بشكل خاص 
 Defensive Policyسياسة التحفظ أو الدفاعية:   (2

وتعني تكوين محفظة ذات دخل ثابت وهذا األمر يتطلب تنويع المحفظة باألسهم والسندات 
دة يجوز المغامرة باألسهم الجدي األسهم ذات العائد والمستقرة خالل فترة من الزمن، والوشراء 

 يطلق على هذه المحفظة  وعادًة ما
ألنها تتضمن دخاًل ثابتًا وعنصر األمان في شراء عدة أنواع من األسهم أو « محفظة الدخل»

 .ات العائد المستقرالسندات وهنا يفضل االعتماد بشكل رئيسي على األسهم الممتازة ذ
  :الخالصة 

 إن سياسة التحفظ تركز على:
A) - .التنويع في المحفظة لضمان دخل ثابت ومستقر 

B) - .االعتماد بشكل رئيسي على األسهم الممتازة  

 

 Balanced Policyسياسة المحفظة المتوازنة:   (3

 وتقوم على مبدأين أساسيين:
A) -  بهدف تأمين الدخل المستقر.شراء األسهم الممتازة ذات العائد المستقر 
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B) -  شراء األسهم العادية للشركات الحديثة بهدف الحصول على األرباح عندما ترتفع
 أسعارها بنتيجة تطور هذه الشركات.

 مالحظة: 
 % 60نجد في السوق نسبة كبيرة من التوازن حيث يتجاوز عدد المحافظ المتوازنة  عادة ما

 من إجمالي المحافظ في السوق.
 :Harry Markowitzنظرية ماركويتز: 

استخدم هاري ماركويتز نظرية جديدة في تشكيل المحفظة المالية تقوم على الجمع بين مبدأي 
العائد والمخاطر معًا بحيث في نهاية المطاف تضمن لصاحبها عائد محدد وتجنبه المخاطر 

 . التي يتعرض لها اآلخرون
 التاليتين:وقد قامت النظرية على الفرضيتين 

A) -  إذا تساوى العائد المتوقع من البدائل االستثمارية المتاحة فإن أفضلهما هو البديل الذي
 يتعرض عائده ألقل قدر من المخاطر.

B) -  إذا تساوى حجم المخاطر للبدائل االستثمارية المتاحة فإن أفضلهما هو البديل الذي
 يتوقع أن يتولد عنه أقصى عائد.

******************** 
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 كفاءة األسواق المالية
 :مقـــــدمـة 

لقد ساهمت األسواق المالية في تنمية المدخرات واستثمارها وتوجيهها للقطاعات اإلنتاجية. 
كما وساهمت في إعادة توزيع المواد المتاحة بين الفروع والقطاعات االقتصادية أو ما 

يستطيع االقتصاد الوطني من خالل هذا سّمي التخصيص الكفء للموارد المتاحة بحيث 
التخصيص تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المنشودة ولكي تستمر السوق في أداء 
هذا الدور المتميز يجب أن تعمل بكفاءة عالية بحيث تصل المعلومات العامة أو الخاصة 

 معلومات علىعن الشركات إلى السوق في الوقت المحدد وأن تتم عملية ترجمة هذه ال
 شكل ارتفاع أو انخفاض في األسعار.

 :Efficient Market مفهوم كفاءة السوق
 لقد أجمع الكتَّاب والممولون في سوق األوراق المالية بأن للكفاءة مفهوم واحد وهو:

"إن الكفاءة هي استجابة األسعار في السوق وعلى وجه السرعة لكل معلومة ترد إلى 
 تدفعهم للشراء أو البيع".المتعاملين فيه بحيث 

 :أما توماس ماير فإنه يرى في الكفاءة 

 " أن أثمان األصول المالية تأخذ في الحسبان كل المعلومات المتوفرة".

  :أما بلكوي فقد عرف السوق الكفوءة 

"بأنها السوق التي تكون في حالة توازن مستمر بحيث تكون أسعار األوراق المالية 
 ا الحقيقية وتتحرك بطريقة عشوائية دون إمكانية السيطرة عليها".مساوية تمامًا لقيمته

 جميع التعاريف تركز على المعلومات وحركة األسعار وأيضًا  سبق نالحظ أن مما
سلوك المضاربين بحيث ورود معلومات عن منشأة بأنها ستقوم بافتتاح فرع في مدينة 
حلب حيث يؤدي ذلك إلى زيادة حجم المبيعات األمر الذي يدفع المضاربين التخاذ 

 سعار.قرار الشراء من أسهم هذه الشركة مما يؤدي إلى ارتفاع األ

  :نصل إلى تعريف شامل للسوق الكفؤة 

"بأنها تلك السوق التي تكون فيها القيمة السوقية للسهم هي قيمة عادلة تعكس تمامًا القيمة 
 الحقيقية أي تتساوى القيمة السوقية للسهم مع القيمة الحقيقية".

كما ويفهم من كفاءة السوق بأن كل مستثمر يكون مقتنعًا بأن تقديراته سليمة أي ليس 
مغاليًا فيها أو أقل مما ينبغي وأن هذا المستثمر أو غيره ال يستطيع تحقيق ربح غير عادي 
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يفوق ربح زمالءه فالعائد متاح للجميع ويكفي لتعويض كل مستثمر عن المخاطر التي 
 ار في السهم محل الصفقة.ينطوي عليها االستثم

إن كل معلومة ترد إلى السوق سوف تؤثر من جديد على القيمة السوقية للسهم إما أن 
 ترفعه أو أن تخفضه.

 :الكفوءةخصائص السوق 

الحظنا بأن السوق الكفء تعني االستجابة في السعر للمعلومات الواردة إلى السوق أو 
المعلومات وانطالقًا من ذلك فإن أهم خصائص  قيام جميع المتعاملين بالتحرك اتجاه هذه

 السوق الكفء هي:

 المنافسة الكاملة في السوق أو ما يطلق عليها بعدالة السوق: (1

أي عندما يزداد عدد المتعاملين ينعدم االحتكار وتصبح قوة المضاربين مؤثرة على السعر 
ي بين التحكم فبنفس مستوى المعلومات الواردة، أي ال يستطيع مضارب أو عدة مضار 

 السوق.

 مالحظة: 

يطلق على سوق البورصة سوق المنافسة الكاملة بحيث يوجد فيها عدد كبير من البائعين 
 وعدد كبير من المشترين والسعر يتحدد بمعزل عن رغبات األفراد.

 كفاءة التشغيل: (2

كون تأي يجب أن تتوافر كافة اآلليات التي تمكن من إصالح أي خلل في "التسعير" أي 
العالقة بين المعلومة والسعر تأخذ دورها بحرية في السوق بحيث تؤدي لصعود األسعار 
أو هبوطها، كما ويجب أن تكون تكاليف الشراء من )عموالت وضرائب( غير مؤثرة على 

 عمليات الشراء فكلما انخفضت تكاليف الشراء كلما ساعد ذلك على تحقيق الكفاءة.

 الخالصة:

عني "أن يكون التعامل مجاني وأيضًا الوصول إلى المعلومات مجاني أو بأقل كفاءة التشغيل ت
 تكلفة".
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 : كفاءة السعر (3

أي يجب أن يبنى سعر الورقة على أساس "معلوماتي" وليس على أساس اإلشاعة والدعاية 
 غير الدقيقة.

 معلوماتي: أي بناًء على حساباتي ومصادري الموثوقة.

مكانية األمن واألمان  (4  الحماية ضد المخاطر:وا 

يجب على إدارة السوق حماية المستثمر من الصفقات غير األخالقية أو الوهمية التي يروج 
 لها البعض دون وجه حق.

مكانية التعامل مع السوق بحدود الربح: العقالنية (5  وا 

حيث يتم بناء الربح على معلومات واردة إلى السوق تسمح بارتفاع األسعار كما ويجب 
البدائل عند وجود عدة خيارات أمام المستثمر لكي يتصف بالعقالنية فعند انخفاض توفر 

 حجم الخيارات تنخفض درجة العقالنية وينقلب السوق إلى احتكار.

 :الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية
 الكفاءة الكاملة: -أ

بين السوق و  وتعني عدم وجود فواصل زمنية بين تحليل المعلومات الجديدة الواردة إلى
الوصول إلى نتائج محددة بشأن سعر السهم بحيث يؤدي ذلك إلى تغّير فوري في األسعار 

 صعودًا أو هبوطًا.

"أي االستجابة تكون لحظية وآنية بين وصول المعلومة والنتائج التي تنعكس على سعر 
 السهم".

 

  :لكي تتحقق الكفاءة الكاملة يجب توفر الشروط التالية 

معلومات للجميع وبدون تكلفة: أي ال يدفع المستثمر مبلغًا معيناً للمحللين لكي توفر ال1- 
 يقدموا مقابل ذلك النصيحة لذلك يجب أن تتماثل جميع التوقعات لدى المتعاملين. 

 سواًء كمية أو نوعية «تكاليف المعامالت + ضرائب»عدم وجود قيود على التعامل 2- 
 شراء بحرية كاملة.مما يؤدي إلى السماح بالبيع وال
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 :على سبيل المثال

المضاربين على كميات قليلة من األسهم يقررون عدم الشراء أحيانًا بسبب نسبة الضرائب 
 التصاعدية وأحيانًا يبيعون بخسارة معينة لكي ال تفرض عليهم ضرائب شرائح أعلى.

وجود عدد كبير من المستثمرين بحيث تتحقق التنافسية الكاملة والتي تهدف إلى عدم  3-
 تأثر السوق بتصرفات البعض.

أن يتمتع المستثمرون بالرشد والعقالنية بحيث أن جميع قراراتهم تنسجم مع مصالحهم 4- 
 في الحصول على المنفعة من وراء االستثمار.

 الكفاءة االقتصادية: -ب

د فاصل زمني بين وصول المعلومات إلى السوق وانعكاسها على أسعار األسهم وتعني وجو 
وهذا يعني أن األسعار قد تكون أعلى أو أدنى من القيمة الحقيقية لبعض الوقت غير أن 
تكلفة المعلومات والضرائب المفروضة تؤثر على قرارات الشراء والبيع لكن تباين قرارات 

 بيع هي التي تؤدي إلى التوازن.المستثمرين بين من يشتري أو ي

 :لتوضيح معنى الكفاءة االقتصادية وهو فقط للفهم مثال:

وصلت  1/12/2004وبتاريخ  1/10/2004ل.س بتاريخ  1300بلغ سعر سهم شركة فنادق الشام 
 معلومات بأن الشركة سوف تقوم باستثمارات في األردن وبناء فندق جديد.

 .!؟هو السعر الجديد في ظل كفاءة السوق الكاملةما هي ردود فعل المتعاملين وما 
 نالحظ من الشكل البياني بأن كفاءة السوق

 ل.س للسهم  300سوف ترتفع بحدود 
 وبالمقابل المضاربين  1500فيصبح بـ 

 االحتمالين التاليين:سيكونان ضمن 

 * االحتمال األول: 

تقدم بيوت السمسرة وبيوت الخبرة معلومات عن هذا الحدث بزيادة حجم االستثمارات في 
األردن فيقوم المضاربون برفع السعر 

بشكل ضعيف إال أن المعلومة خالل يومين أو ثالثة سوف يدفع إلى رفع السعر أكثر من 

رد فعل مغالى 

 به

 ب

 ج

 فعل متأخررد 

 ل

فعل السوق رد 

 الكفء

 ن

1000 

1300 

1500 
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ليستقر السعر بعدها عند حد  «ب ج»ل بالخط الممثل ذلك فيظهر أصحاب هذا االحتما
 كفاءة السوق.

 :االحتمال الثاني 

 1800المبالغة في المعلومة التي حصل عليها المضاربون فيرفعون السعر كثيراً ليصل إلى 
ل.س لكنهم سرعان ما يستمعون من جديد للتحليل المالي عن وضع الشركة وبالتالي 

ب ل »ل.س وهذا ما يعبر عنه بالمنحنى الممثل  1500يتراجع السعر إلى الحد الطبيعي 
 .«ج

 

 :متطلبات كفاءة سوق رأس المال
االقتصاد  فروعإن كفاءة سوق رأس المال تعني توجيه الموارد االقتصادية المتاحة إلى كافة 

الوطني بحيث تحقق التخصيص الكفء للموارد المحلية المتاحة فيتوزع  المضاربون على 
عدة شركات ويساهم هذا التوزيع في وصول األموال للشركات المحتاجة مما يؤدي إلى 
زيادة اإلنتاج ولكي يتحقق هذا التخصيص الكفء للموارد المحلية المتاحة في سوق رأس 

 توفر سمتين أساسيتين هما:المال ينبغي 
 :Price Efficiencyكفاءة التسعير:  

 سنقوم بتقسيم الفقرة إلى نقاط ليسهل حفظها وفهمها:
  .يطلق على كفاءة التسعير الكفاءة الخارجية 

   المقصود بها أن المعلومات الجديدة تصل إلى السوق بسرعة ودون فاصل زمني كبير
 وبدون تكلفة مما يجعل: 

A. هم مرآة تعكس كافة المعلومات المتاحة.أسعار األس 

B. .متاحة للجميع للحصول على المعلومات وبذلك تصبح السوق عادلة أمام الجميع 

 
 

 على سبيل المثال:
إن تصرفات المضاربين تتوقف على ردود أفعالهم فالبعض يبادر ويشتري فيحصل على 
األرباح المتوقعة والبعض اآلخر يتأخر في الشراء بسبب الكسل أو عدم وجود الخبرة مما 

 يعرضه للخسارة. 
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  تستطيع مجموعة من المضاربين تحقيق أرباح غير عادية نتيجة حصولهم على
 معلومات قبل غيرهم.

"لماذا ال يستطيعون هؤالء الحصول على معلومات متميزة وبشكل ن000 السؤال هنا: لك
 دائم" ؟؟!!

ألن وصول المعلومات فيما بعد سوف يلغي وسيلة الكسب النظامية، كذلك ال يمكن إخفاء 
ال تصبح السوق احتكارية.  المعلومات بشكل دائم وا 

 Operational Efficiencyكفاءة التشغيل:  

  كفاءة التشغيل الكفاءة الداخلية.يطلق على 

 .يقصد بها قدرة السوق المالي على خلق التوازن بين العرض والطلب 

  الوصول إلى التوازن دون تكبد المتعاملون فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح
 للتجار والمتخصصين أي صناع السوق فرصة لتحقيق مدى أو هامش ربح مبالغ فيه.

 كما يبدو تعتمد على كفاءة التشغيل، فلكي تعكس قيمة الورقة المالية  إن كفاءة التسعير
للمعلومات المالية الواردة ينبغي أن تكون التكاليف التي يدفعها المستثمرون إلتمام 
الصفقات عند حدها األدنى مما يشجعهم على بذل الجهد للحصول على المعلومات 

 تحدثه تلك المعلومات على السعر الذي الجديدة وتحليلها مهما كان حجم التأثير الذي
تباع فيه الورقة، وبالطبع إذا كانت تكلفة المعلومات مرتفعة سوف يكون العائد المتوقع 

 ضئياًل.

 :مستويات كفاءة السوق المالي
يقسم الباحثون الكفاءة إلى ثالثة مستويات رئيسية استنادًا لحالة السوق واألوضاع 

 الظروف الدولية وحجم المضاربات في األسواق األخرى. االقتصادية العامة وأحياناً 
فالكفاءة كما ذكرنا سابقًا هي استجابة األسعار للمعلومات الواردة وبالتالي قد ال تستطيع 
السوق أن تعكس المعلومات على شكل ارتفاعات في األسعار وعندها يكون الوضع 

وضعية السوق لذلك اندفع االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي في حالة يؤثر على 
الباحثون لدراسة هذه الوضعية فقام كل من "هاري روبرت" و"يوجن فاما" بدراسة الكفاءة 
وتوصال إلى أن كفاءة السوق تقسم إلى ثالثة مستويات حيث يتحدد هذا المفهوم بطبيعة 

 العالقة بين األسعار المتداولة والمعلومات المتاحة.
 وهذه المستويات هي: 

 :Weak Formوى الضعيف المست (1

يقصد بالكفاءة الضعيفة بأن المعلومات التي تعكسها أسعار األسهم في السوق هي 
المعلومات التاريخية بشأن ما طرأ من تغيرات على أسعار األسهم وعلى حجم المعامالت 
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وأن التنبؤ بما سيكون عليه السعر في المستقبل من خالل دراسة هذه المتغيرات هي مسألة 
عديمة الجدوى ولذلك أطلق البعض على هذه الحركة نظرية الحركة العشوائية وهذا ما 
يجعله مستحيل على المتعاملين التنبؤ بسعر السهم استنادًا للمعلومات المتاحة وحجم 

 الصفقات في الماضي.
أو بعبارة أخرى إن التغيرات السعرية المتتالية مستقلة عن بعضها البعض وال يوجد بينها 

ي رابط وبالتالي فإن المستثمرين غير قادرين في هذه السوق على تحقيق أرباح غير أ
 عادية.

 وهذا يعود بالطبع لمجموعة من العوامل:
A.  عدم وضوح توجهات السوق المالية ووجود ما يسمى االنفصال بين حالة السوق وحالة

 االقتصاد الوطني.

B.  ك ووجود تعارض بينهما مثال على ذلتخبط  في السياسات المالية والنقدية الحكومية
 رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم وانخفاض في حجم الضرائب وهكذا...

C.  عدم وضوح الرؤية االقتصادية للدولة هل تسعى الحكومة لزيادة معدالت النمو
االقتصادي أم معالجة حالة البطالة ونقص االستثمار أم لتخفيض عجز الموازنة أم 

 تهالك للمواطنين وغيرها من السياسات غير الواضحة والمتكاملة.لزيادة حجم االس

D.  وجود حالة الركود التضخمي الناجم عن التعارض بين السياسات المالية والنقدية بحيث
لو أن هذا التعارض قد زال يمكن أن ننهي هذه الحالة أي أنه في الحاالت الطبيعية 

 ال يوجد ركود تضخمي.

اءة السوق وتجعلها سوق ال عالقة للمعلومات الجديدة بتغيرات إن هذه العوامل تخفض كف»
 .«األسعار وقد حدث ذلك تاريخياً 

 :Strong Formالمستوى القوي  (2

ويعني بأن المعلومات العامة المتاحة للجمهور والمعلومات التاريخية ومستقبل السوق 
التي يمكن أن يحصل عليها البعض يعكسها سعر  «واقع الشركات»والمعلومات الخاصة 

 السهم أو أسعار األسهم وبالتالي ال يستطيع أي مضارب تحقيق أرباح غير عادية.

فقد أكدت التجارب بأنه لو أتيحت لفئة من إدارة المنشأة المصدرة للسهم وكبار الموظفين 
ادرين ت فإنهم غير قهذه المعلومات وكذلك لكبار االقتصاديين في السوق هذه المعلوما

 على تحقيق األرباح غير العادية.

وتأكيداً لذلك قامت بعض المؤسسات وبعض الخبرات بإجراء اختبارات ميدانية لهذا الوضع 
وتبين بأن المؤسسات الخاصة والخبرات كانوا غير قادرين على التنبؤ وتحقيق األرباح غير 

 العادية.
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بأن بعض كبار الموظفين في  1984قد تأكد في عام أما في الواليات المتحدة األمريكية ف
الشركات المساهمة يحصلون على معلومات وبناًء عليها يستثمرون في بعض األسهم 
األمر الذي ساعدهم على جني أرباح غير عادية وقد صدر بحق هؤالء حكم قضائي برد 

لوا عليها التي حصاألرباح غير العادية، وتغريمهم بغرامة تصل إلى ثالثة أضعاف األرباح 
وتكون بذلك لجنة األوراق المالية قد أحكمت السيطرة على المعلومات الدقيقة وغير الخاصة 

 التي يحصل عليها البعض وذلك بهدف تحقيق االستقرار في السوق.
 :إن نظرية المستوى القوي تعكس عوامل اقتصادية وسياسية أهمها 

A.  .التطور والتقدم االقتصادي الذي وصلت إليه البالد 

B.  التنسيق والتكامل بين أدوات السياستين المالية والنقدية بحيث تتجهان معًا لمعالجة أي
 مشكلة تعترض االقتصاد الوطني.

C.  قدرة سوق المال واللجان المشرفة على منع أي مخالفات والمعرفة التامة بحالة السوق
 .حتى األمور الصغيرة

D.  قدرة األجهزة القضائية وسرعة اتخاذ األحكام تحّد من توسيع دائرة المعلومات الخاصة
والحصول عليها قبل اآلخرين والعقوبة في حال حدوث ذلك مما يمنع هذه التجاوزات 

 التي تدفع البعض للحصول على األرباح غير العادية.
س ى درجات التطور وهذا يعكإن المستوى القوي يؤكد بأن حالة السوق قد وصلت إلى أعل»

 .«التطور االقتصادي واالجتماعي الذي وصلت إليه البالد

 : Semi Strong Form«شبه القوي»المستوى المتوسط  (3

وتعني بأن األسعار تستجيب بشكل تدريجي للمعلومات الواردة إلى السوق وتكون بنفس 
 قيقة.لألسهم تكون أقرب إلى الحالوقت قد عكست المعلومات التاريخية وأن القيمة السوقية 

 
 

 .«لفهم ماذا يعني مستوى المتوسط» مثال:
وردت معلومات عن قيام شركة فنادق الشام بزيادة حجم توزيعات األرباح للسهم الواحد من 

ليرة وقد كانت المعلومات التاريخية قد دفعت باألسعار لكي تستجيب  300ليرة إلى  200
ل.س، ماذا  1850وقي قريب من السعر الحقيقي وهو لكل تغير وأن سعر السهم الس

 سيحصل ؟؟!!
ل.س للسهم  2000سوف يقوم بعض المضاربين برفع السعر والشراء مباشرة عند سعر 

ليرة للسهم لذلك سرعان ما يعود هؤالء المغالين  1950لكن السعر الحقيقي سيكون 
ذا ما يؤكد متوسط قوة وذلك خالل يومين أو ثالثة أيام وه 1950بتخفيض السعر إلى 
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السوق في عكس المعلومات الواردة على أسعار األسهم وذلك كما في الشكل السابق 
 .«الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية»

إن هذه السوق ال تتمتع بالكفاءة الكاملة بل المتوسطة وهناك تضارب في تحليل المعلومات 
ليرة  2000وبالتالي يمكن للبعض تحقيق األرباح غير العادية، فمن باع األسهم بسعر 

للسهم حقق أرباحاً غير عادية، ومن اشترى حقق خسارة غير عادية ومن تريث حتى ظهور 
 ق ما كان يصبو إليه من األرباح.الوضع الحقيقي لم يحق

 .إن الفقرة اآلتية مذكورة لكونها مطلوبة ولكن يكفي فهمها بطريقة مبسطة 
تكون في الدول التي مازالت أقل في مستوى النمو  إن السوق متوسطة القوة عادة ما

 والتطور من الدول المتقدمة أو في الدول النامية التي تجاوزت عثرات التخلف.

إن سوق متوسط القوة تعطي فرصة الستجابة األسعار للمعلومات الواردة وخالل هذه الفترة 
قد يحقق البعض األرباح غير العادية حتى تستقر األسعار وقد أكدت الدراسة التي قام بها 

في بورصة نيويورك أن أسعار السهم ال تستجيب بسرعة  1991المحلل المالي ستيكل عام 
ة في األسواق متوسطة القوة وأن المستثمرين يحققون أرباحًا غير عادية للمعلومات المتاح

 حتى تعود األسعار لوضعها الطبيعي.

إن السوق متوسطة الكفاءة تقع بين السوق ذي الكفاءة الضعيفة والسوق القوية وبالتالي 
 تعكس الوضع االقتصادي وحالة السوق في االقتصاد الوطني.

 
 
 
 

 ركيز عليها وتذكرها دائمامالحظات مهمة يجب الت 
 .إن الكفاءة بشكل عام تعني مدى استجابة السوق وخاصًة األسعار ألي معلومة واردة جديدة 

 لسوق الكفء أن تكون القيمة السوقية عادلة تعكس تماماً القيمة الحقيقية أي تتساوى ا من ميزات
 تمامًا مع القيمة الحقيقية.

 اربين والمستثمرين" لينعدم االحتكار.المنافسة الكاملة تعني التعدد "المض 

  الكفاءة الكاملة تعني االستجابة اآلنية والسريعة واللحظية وعدم وجود فاصل زمني بين تحليل
 المعلومات الواردة وبين الوصول إلى نتائج محددة.

  الكفاءة االقتصادية تعكس الكفاءة الكاملة ولكنها أكثر واقعية أي وجود فاصل زمني بين تحليل
 المعلومات وبين الوصول إلى النتائج.
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  كفاءة التسعير تدعى: الكفاءة الخارجية وكفاءة التشغيل تدعى: الكفاءة الداخلية. والتسعير يعتمد
 على التشغيل.

  .التسعير: وصول المعلومات الجديدة إلى السوق بسرعة 

 .أما التشغيل: تعني قدرة السوق على خلق التوازن بين العرض والطلب 

  ويات الكفاءة بين مست الزمنإن التصنيف بين الكفاءة الكاملة واالقتصادية كان مبنياً على أساس
 تصنيفها مبنى على السعر. «متوسط -ضعيف  –قوي »

 
 


