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 مخاطر األوراق المالٌة وعوائدها :الفصل الثالث

 .ٚػٛائذ٘ب اٌّب١ٌخ األٚساق ِخبغش

 .Return Measurement اٌؼبئذ ل١بط

 .اٌؼبئذ ل١بط ٚغج١ؼخ ِفَٙٛ

 .Sensitivity Analysis اٌحغبع١خ رح١ًٍ

 .Risk Measurement اٌّخبغش ل١بط

 .اٌّخبغش ِفَٙٛ

 .اٌّخبغش أٔٛاع

 .ٌٍّخبغش وّم١بط اٌّؼ١بسٞ االٔحشاف

 .االخزالف ِؼبًِ ثبعزخذاَ اٌّخبغش ل١بط
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 وػىائذهايخاطش األوساق انًانُت 

 ل١ّخ رحذ٠ذ ٟٚ٘ ٚاحذح ٌؼٍّخ ٚعٙبْ ٚاٌّخبغش اٌؼبئذ ٠شىً

 فٟ ٠زخز أْ ٠غت اٌّب١ٌخ األعٛاق فٟ لشاس فىً اٌّب١ٌخ، اٌٛسلخ

 عٛاء اٌّب١ٌخ، ثبألٚساق اٌّشرجطخ ٚاٌّخبغش اٌؼبئذ دساعخ ظٛء

 انًىضىع هزا ألهًُت وَظشا ر٠ًّٛ لشاس أٚ اعزضّبس لشاس وبْ

 أساسٍ بشكم هذفج انخٍ وانًُارس األسانُب يٍ انؼذَذ ظهشث

 .ويخاطشها انًانُت األوساق نؼىائذ دلت أكزش يماَُس إنً نهىصىل
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 Return Measurementلُاس انؼائذ 

فُكىٌ  انًانُتيهًا بانُسبت ألٌ يخخز لشاس فٍ األسىاق يغذدا َشكم انؼائذ 
 :انسؤال

 ؟ ٘ٛ ِؼذي اٌؼبئذ اٌّزٛلغ ِٓ ٘زا االعزضّبسِب 

 ٟ٘ دسعخ اٌزأوذ حٛي رٍه اٌؼبئذاد؟ِٚب 
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 Return Measurementلُاس انؼائذ 

 :انؼائذ يفهىو

 ِٓ ػ١ٍٙب اٌحصٛي ٠زُ اٌزٟ إٌّفؼخ إٌٝ Return اٌؼبئذ ٠ش١ش
 ػٕذ ٌٍّغزضّش رؼ٠ٛعب   ٠ّضً فٙٛ اعزضّبس ِمزشػ ثأٞ اٌم١بَ عشاء
 ٌٍؼبئذ فئْ ٌٚزٌه ِؼ١ٓ ِغبي فٟ ٌالعزضّبس أِٛاٌٗ ثزٛع١ٗ ل١بِٗ
 .االعزضّبسٞ اٌمشاس ص١بغخ فٟ ٘بِب   دٚسا  

 :انشَاضُت بانصُغت انؼائذ يفهىو

عؼش اٌج١غ، أٚ اٌّجٍغ اٌزٞ ع١زُ )اٌؼبئذ ٠غبٚٞ اٌضشٚح فٟ ٔٙب٠خ اٌفزشح 
عؼش اٌششاء، أٚ )ِطشٚحب ِٕٙب اٌضشٚح فٟ ثذا٠خ اٌفزشح ( اٌحصٛي ػ١ٍٗ

 :وّب فٟ اٌؼاللخ اٌزب١ٌخ(. اٌّجٍغ اٌّذفٛع وبعزضّبس أٌٟٚ

السعر  فً نهاٌة (الثروة) العائد

 الفترة  

السعر فً بداٌة ( الثروة)

 الفترة 
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 Return Measurementلُاس انؼائذ 

 :انشَاضُت بانصُغت انؼائذ يفهىو

 تتم التً األرباح توزٌعات خلل من عائد على الحصول المتولع من فإنه للسهم بالنسبة فمثلا  
   ونهاٌتها الفترة أول بٌن ما السهم سعر بٌن السعر فرق إلى وإضافة الفترة نهاٌة فً

 :ٌساوي للسهم المتولع العائد فإن وبالتالً

 الشراء سعر :          

  البٌع سعر  :          

1tp   المتولعة التوزٌعات :          
tP

)()( 11 tttt PPdRE  

1td
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 Return Measurementلُاس انؼائذ 

 :انشَاضُت بانصُغت انؼائذ يفهىو

ويمكن حساب متوسط العائد         عن عدة فترات    من خالل 
 :  العالقة التالية

 

 

 

 :أما معدل العائد المتوقع    يكون من خالل العالقة التالية 
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 Return Measurementلُاس انؼائذ 

 :مثال

 

 ثّجٍغ 1/1/2006 فٟ حِشزشا عُٙ 2000 ٠ّزٍه ِغزضّش
 عؼش وبْ 31/12/2006 ٚفٟ اٌٛاحذ ٌٍغُٙ ط.ي 200
 ط.ي 15 ػٍٝ حصً اٌّغزضّش أْ وّب ط.ي 225 اٌغُٙ

 حممٗ اٌزٞ اٌؼبئذ ٘ٛ فّب عُٙ، وً ػٓ أسثبػ رٛص٠ؼبد
 ؟االعزضّبس ػٍٝ اٌؼبئذ ِؼذي ٘ٛ ِٚب اٌّغزضّش؟،
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 Return Measurementلُاس انؼائذ 

 :الحل

ِىبعت )اٌفشق ث١ٓ عؼش اٌج١غ ٚعؼش اٌششاء = اٌؼبئذ 
 اٌزٛص٠ؼبد( +سأعّب١ٌخ

 

 

 

 =ِؼذي اٌؼبئذ 
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 Return Measurementلُاس انؼائذ 

 ٌُ اٌغبثمخ إٌّشأح أْ فشظٕب ٚإرا السابق للمثال بالرجوع
 ٠زغ١ش أْ ٔظش٠ب اٌّفزشض ِٓ فئٔٗ رٛص٠ؼبد ثئعشاء رمَٛ
 أٔٗ ثح١ش اٌّٛصػخ غ١ش اٌزٛص٠ؼبد ٠غغذ ثشىً اٌغُٙ عؼش
 أعشد عٛاء رمش٠جب ٔفغٗ اٌؼبئذ ِؼذي ٠ىْٛ أْ اٌّزٛلغ ِٓ

 .رغش ٌُ أٚ رٛص٠ؼبد إٌّشأح
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 Sensitivity Analysisحغهُم انغساسُت 

أعذ انطشق انًسخخذيت فٍ حمذَش ٠ّضً ّٔٛرط رح١ًٍ اٌحغبع١خ 

٠ٚمَٛ ػٍٝ إػذاد عٍغٍخ ِٓ  االسخزًاسانؼائذاث انًخىلؼت يٍ 

رمذ٠ش اٌؼبئذ ٠ٚزُ  االعزضّبسٞاٌزمذ٠شاد اٌّحزٍّخ ٌؼٛائذ اٌّمزشػ 

 %.100اٌّزٛلغ ثششغ أْ ٠ىْٛ ِغّٛع االحزّبالد 

 

 :ٚفك اٌّؼبدٌخ اٌش٠بظ١خ         يؼذل انؼائذ انًخىلغ أو انًشصظ ٠ىْٛ 

 

  

)(rE
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 Sensitivity Analysisحغهُم انغساسُت 

 :يزال

 العزضّبس (Y) إٌّشأح أٚ (X) إٌّشأح ث١ٓ االخز١بس فشصخ اٌّغزضّش٠ٓ أحذ ٌذٜ
 :انخانُت االعخًاالثٚ اٌزمذ٠شاد ظٛء فٟ ٚرٌه ط.ي 200000 ِجٍغ

 ػٍٝ رأص١شارٙب رٕؼىظ اٌزٟ االلزصبد٠خ اٌحبٌخ أْ اٌّغزضّش ٠زٛلغ ػ١ٍٗ ٚثٕبء
 حذٚصٙب احزّبالد ِٚغّٛع اٌضالس، االلزصبد٠خ اٌحبالد ٟ٘ االعزضّبسٞ اٌمشاس
 ِٚٓ ألخشٜ حبٌخ ِٓ اٌؼبئذ ِؼذالد رخزٍف أْ اٌّزٛلغ ِٚٓ .%100 ٠غبٚٞ
 .ألخشٜ ششوخ

 

 

 (Y)ِؼذي اٌؼبئذ ٌٍششوخ  (X)ِؼذي اٌؼبئذ ٌٍششوخ  اعخًال عذود نغانت اٌحبٌخ االلزصبد٠خ

 0.3 0.25 %20 اصد٘بس

 0.5 0.60 %45 غج١ؼ١خ

 0.14- 0.12 %35 وغبد
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 Sensitivity Analysisحغهُم انغساسُت 

 : اٌؼٛائذ اٌّزٛلؼخ ِشعحخ ثبالحزّبالد ٌىً حبٌخ الزصبد٠خ وّب ٠ٍِٟصفٛفخ   :الحل

 

 
 العائد المتوقع احتمال الحدوث الحالة االقتصادية

مرجحا المتوقع  العائد
 باالحتمال

 (X)للشركة 
 ازدهار 

  
20% 

  
25% 

  
5 % 

 %27 %60 %45 طبيعية
 كساد

35% 12% 4.2% 

 %36.2 معدل العائد المتوقع
 (Y)للشركة 

 ازدهار 
  

20% 
  

30% 
  

12% 
 %22.5 %50 %45 طبيعية
 %4.9- %14- %35 كساد
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 Risk Measurementلُاس انًخاطش 

فٟ  حشكم انًخاطش انًغذد انزاٍَ فٍ احخار لشاساث االسخزًاس

ٚػٍٝ ِغز٠ٛبد اٌؼٛاًِ رزٛلف ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ فٟٙ  اٌّب١ٌخاألٚساق 

 .ػبَٚااللزصبد ثشىً ِغزٜٛ اٌصٕبػخ ، إٌّشأحِغزٜٛ : ِخزٍفخ

عانت ػذو ًَكٍ انمىل ببساطت أٌ انًخاطش هٍ  :يفهىو انًخاطش

فهٍ اَغشاف انًخىلغ لذ َخؼشض نه انؼائذ انخمهب انزٌ أو انخؤكذ 

 .نهاانؼائذاث ػًا هى يخىلغ 
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 Risk Measurementلُاس انًخاطش 

 :مثال

 30 ثؼذ ِضال ط .ي 500 لذس٘ب فبئذح ٌّبٌىٙب رعّٓ اٌزٟ اٌحى١ِٛخ فبٌغٕذاد
  ٌٕفظ  األعُٙ فٟ ط.ي 500 اعزضّبس ٠ؼزجش ث١ّٕب ِخبغش ثذْٚ رىْٛ ٠َٛ

 ثبٌّخبغش ِحفٛفب   اعزضّبسا   ط.ي 1000 إٌٝ 100 ِٓ ِىبعت ٠ٚحمك اٌفزشح
 كهًا حغذَذا أكزش انؼائذ كاٌ وكهًا ٠حممٙب اٌزٟ اٌؼبئذاد فٟ اٌىج١ش ٌٍزمٍت ٔظشا
 .ألم انًخاطش وبانخانٍ ألم فُه انخمهب كاٌ

فً تحمٌك فالرغبة بٌن العائد والمخاطرة طردٌة فتعتبر العللة بٌنهما عللة 

 عائدات مرتفعة تتضمن احتمال التعرض لمخاطر أكبر
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 Risk Measurementلُاس انًخاطش 

المحبون 
 للمخاطرة

الكارهون 
 للمخاطرة 

المحاٌدون 
 للمخاطرة 

أنواع 

المستثمر

 ٌن 
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 Risk Measurementلُاس انًخاطش 

 :انًخاطش يىاصهت ػهً نمذساحهى وفما أَىاع رالرت إنً انًسخزًشٍَ َصُف
 :Risk Seekers نهًخاطش انًغبىٌ -1

 ِشرفؼخ ػبئذاد ٠ٚطٍجْٛ ِشرفؼخ ثّخبغشح ٠مجٍْٛ اٌز٠ٓ اٌّغزضّشْٚ ُٚ٘ 
 .اٌّخبغش رٍه ػٓ ٌزؼ٠ٛعُٙ

 
  :Risk Averters نهًخاطش انكاسهىٌ -2

 .ِشرفؼخ ِخبغش رحًّ ػذَ ِمبثً ِٕخفط ثؼبئذ ٠مجٍْٛ اٌز٠ٓ اٌّغزضّشْٚ ُٚ٘ 

 

 :  Risk Neutralانًغاَذوٌ  -3

 .اٌّخبغشاٌّغزضّشْٚ اٌز٠ٓ رزغبٜٚ ٌذ٠ُٙ اٌّخبغشح ٚػذَ ُٚ٘ 
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 Risk Measurementلُاس انًخاطش 

 عبرط أٚ ِمجٛي غ١ش اٌّٛلف ٘زا ٠ؼزجش نهًخاطش انًغاَذوٌ 
Nonsensical ٟعٍٛن ػٓ إٌظش ٚثغط األػّبي ث١ئخ إغبس ف 

 إٌٝ ٠غؼٝ االعزضّبسٞ، اٌمشاس ِزخز فئْ .اٌّخبغش رغبٖ اٌّغزضّش٠ٓ
 :ٌٗ ٠حمك اٌزٞ لشاسٖ ٠ٚزخز ٚاٌّخبغش اٌؼبئذ ث١ٓ اٌؼاللخ دساعخ

 

 .انًخاطش يٍ يغذد يسخىي ػُذ ػائذ أكبش1.

 

 .انؼائذ يٍ يغذد يسخىي ػُذ يخاطشة ألم2.
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 انًخاطشأَىاع 

المخاطر غير 
 منتظمة

المخاطر 
 المنتظمة
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 أَىاع انًخاطش

المخاطر 
 غٌر منظمة 

 المخاطر الكلٌة 

المخاطر 
 المنظمة
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 أَىاع انًخاطش

 Systematic Risk انًُخظًت انًخاطش :أوال
 ٚػٛاًِ ظشٚف إٌٝ رؼٛد اٌزٟ اٌؼبِخ اٌّخبغش رٍه إٌّزظّخ اٌّخبغش رّضً
 اٌغٛق فٟ االعزضّبساد وبفخ أعؼبس ػٍٝ ٚرؤصش وىً االلزصبد رص١ت ػبِخ
 :ِٕٚٙب ٚاحذ، ٚلذ ٚفٟ

 

 .انخضخى ػىايم أو انششائُت انمىة حغُش ػٍ َاحضت يخاطش1.

 بشكم انغكىيُت وانسُاساث انفائذة أسؼاس حغُشاث ػٍ َاحضت يخاطش2.
 .ػاو

 .ككم انذونت فٍ االلخصادٌ نهُشاط انخضاسَت انذوساث ػٍ َاحضت يخاطش3.

 ػهً وأرشها نهذونت انؼايت االلخصادَت انغانت ػٍ َاحضت يخاطش4.
 .انًُشآث نكافت االسخزًاساث
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 أَىاع انًخاطش

 Unsystematic Risk انًُخظًت غُش انًخاطش :راَُا

  رخص داخ١ٍخ ػٛاًِ ِٓ رٕشأ ٌىٛٔٙب ٚرٌه اٌخبصخ ثبٌّخبغش أ٠عب   ٚرؼشف
 :أِضٍزٙب ِٚٓ ٔفغٙب إٌّشأح رخص ٌؼٛاًِ ٔز١غخ إٌّشأح

 

 .نهًُشؤة اإلداسَت انسُاساث كفاءة ضؼف ػٍ َاحضت يخاطش1.

 . انًُشؤة حخص انخٍ انخضاسَت انذوساث حمهب ػٍ حُخش يخاطش2.

 فُها حؼًم انخٍ انصُاػت حخص ظشوف ػٍ حُخش يخاطش 3.
 .انًُشؤة
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 انًؼُاسٌ كًمُاس نهًخاطشالَغشاف ا

حٛي اٌم١ّخ  Dispersion٘زا اٌّؤشش اٌزشزذ ٠م١ظ االٔحشاف اٌّؼ١بسٞ 
ٚثشىً ػبَ وٍّب اصدادد ل١ّخ االٔحشاف اٌّؼ١بسٞ وٍّب ٌٍؼبئذاد اٌّزٛلؼخ 

االٔحشاف اٌّؼ١بسٞ فٟ حغجبٔٗ وبفخ اٌؼٛائذ ٠ٚأخز  ِشرفؼخوبٔذ اٌّخبغش 
 اٌّزٛلؼخ

 

 

 

 

 

فهنان عللة طردٌة بٌن لٌمة االنحراف المعٌاري ودرجة 

 المخاطر
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 الَغشاف انًؼُاسٌ كًمُاس نهًخاطشا

 :فتكون العللة الرٌاضٌة التالٌة 

 

 

 :حٌث أن 

 االنحراف المعٌاري :        

 

 الفترة  العائد عن :        

 

 الوسط الحسابً للعوائد :        
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 انًؼُاسٌ كًمُاس نهًخاطشالَغشاف ا

   :يزال

 اٌخّظ اٌغٕٛاد خالي اٌزب١ٌخ اٌؼٛائذ ٠حمك اعزضّبسٞ ِمزشػ أْ ثفشض
ِٓ  

 :(X) اٌششوخ فٟ ػّشٖ
 

 
 5 4 3 2 1 السنة

 %11 %13 %15 %16 %18 العائد
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 الَغشاف انًؼُاسٌ كًمُاس نهًخاطشا

 :الحل

 :٠حغت االٔحشاف اٌّؼ١بسٞ وّم١بط ٌٍّخبغش وّب ٠ٍٟ

 اٌّزٛلغ اٌؼبئذ ٌّؼذي اٌحغبثٟ اٌٛعػ حغبة – 1

  =5÷(11+13+15+16+18) = اٌّزٛلغ اٌؼبئذ              
14.6% 

2 

   ٚرغبٚٞ اٌّؼ١بسٞ االٔحشاف   ل١ّخ حغبة -2
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 الَغشاف انًؼُاسٌ كًمُاس نهًخاطشا

إرا وبْ ٕ٘بن رٛص٠غ احزّبٌٟ ٌٍؼٛائذ اٌّزٛلؼخ ٠شرجػ ثبحزّبالد 
اٌحبٌخ االلزصبد٠خ اٌّزٛلؼخ، فئْ ِؼبدٌخ ل١بط االٔحشاف اٌّؼ١بسٞ 

 :رأخز اٌشىً اٌزبٌٟ

 

 

 

 .  حغمك انظشوف االلخصادَتاعخًال       حًزم: أٌعُذ 
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 انًؼُاسٌ كًمُاس نهًخاطشالَغشاف ا

 :مثال

 أو (X) اٌششوخ فٟ االعزضّبس اٌّغزضّش٠ٓ ألحذ ِزبػ أٔٗ ثفشض
 ٌٍظشٚف ٚفمب اٌؼبئذ رحمك احزّبالد وبٔذ ح١ش ،(Y) الشركة

 :٠ٍٟ وّب اٌّزٛلؼخ االلزصبد٠خ

 

 
 اعخًال عذود نغانت انغانت االلخصادَت

يؼذل انؼائذ نهششكت 

(X) 
يؼذل انؼائذ نهششكت 

(Y) 

 0.30 0.25 %15 اصدهاس

 0.16 0.20 %65 طبُؼُت

 0.10 0.13 %20 كساد
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 الَغشاف انًؼُاسٌ كًمُاس نهًخاطشا

 اٌّمزشح١ٓ ٌىال اٌّؼ١بسٞ االٔحشاف رمذ٠ش ٠ّىٓ فئٔٗ ػ١ٍٗ ٚثٕبء 
 :٠ٍٟ وّب االعزضّبس١٠ٓ

 

انظشوف 

االلخصاد

 َت
 (X)ٌٍششوخ 
 4.8225 32.15 5.67 %19.33 %25 %15 اصد٘بس

 0.292 0.449 0.67 %19.33 %20 %65 طبُؼُت

 8.014 40.07 6.33- %19.33 %13 %20 كساد

 %13.1258 يضًىع

 االَغشاف انًؼُاسٌ 
3.623% 

iPir
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 الَغشاف انًؼُاسٌ كًمُاس نهًخاطشا

ٌٍششوخ 

(Y) 
 اصد٘بس

15% 30% 18.67% 11.33 128.37 19.26 

 4.63 7.13 2.67- %18.67 %16 %65 غج١ؼ١خ

 15.03 75.17 8.67- %18.67 %10 %20 وغبد

 %38.92 ِغّٛع

 %6.24 االٔحشاف اٌّؼ١بسٞ
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 الَغشاف انًؼُاسٌ كًمُاس نهًخاطشا

 :٠ٍٟ ِب ٠زج١ٓ إٌزبئظ ٘زٖ خالي ِٚٓ

  19.33 (X) اٌششوخ فٟ ٌالعزضّبس اٌّزٛلؼخ اٌؼبئذ ِزٛعػ ٠جٍغ1.
 .3.26 ٌٍّخبغش وّم١بط اٌّؼ١بسٞ ٚاالٔحشاف

  18.67( Y)٠جٍغ ِزٛعػ اٌؼبئذ اٌّزٛلغ ٌالعزضّبس فٟ اٌششوخ 2.
   .6.24ٚاالٔحشاف اٌّؼ١بسٞ وّم١بط ٌٍّخبغش 

 أػٍٝ (6.24 اٌّؼ١بسٞ االٔحشاف) اٌضب١ٔخ اٌششوخ فٟ االعزضّبس3.
 اٌّؼ١بسٞ االٔحشاف) األٌٚٝ اٌششوخ فٟ االعزضّبس ِٓ ِخبغشح
 فٟ االعزضّبس ِٓ اٌّزٛلؼخ اٌؼٛائذ أْ إٌٝ ٘زا ٠ٚشعغ .(3.623
  (%30 إٌٝ %10 ِٓ) رشززب أوضش اٌضب١ٔخ اٌششوخ

 فٟ االعزضّبس ِٓ أفعً األٌٚٝ اٌششوخ فٟ االعزضّبس ٠ؼزجش4.
 .ألً ٚاٌّخبغش أػٍٝ اٌؼبئذ فّزٛعػ اٌضب١ٔخ، اٌششوخ
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 االخخالفلُاس انًخاطش باسخخذاو يؼايم 

ح١ش أٔٗ ٠ف١ذ فٟ ٌٍزشزذ ٠ؼزجش ِؼبًِ االخزالف ِم١بط ٔغجٟ 

فئْ ِؼبًِ ٚثٙزا  اٌؼٛائذِمبسٔخ ِخبغش االعزضّبس ثبخزالف 

، ٠أخز فٟ االػزجبس بًؼايم انخباٍَاالخزالف اٌزٞ ٠ؼشف أ٠عب 

يٍ ٌٚزٌه ػٕذ اخزالف اٌؼبئذ اٌّزٛلغ ٌٍؼبئذ اٌم١ّخ اٌّزٛلؼخ 

انىصىل إنً َخائش يخخهفت باسخخذاو االَغشاف انًؼُاسٌ انًفخشض 

ِٓ خالي ٠ٚمبط  االخزالفػّب ٠ّىٓ اٌٛصٛي إ١ٌٗ ثبعزخذاَ ِؼبًِ 

 :لغّخ االٔحشاف اٌّؼ١بسٞ ػٍٝ اٌؼبئذ اٌّزٛلغ وّب ٠ٍٟ
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 لُاس انًخاطش باسخخذاو يؼايم االخخالف

 :1يزال
 :اٌزب١ٌخ اٌج١بٔبد ٚفك اعزضّبس١٠ٓ ِمزشح١ٓ ٕ٘بن أْ ٌٕفزشض

 

 

 

 

 ِٓ ألً دسعخ ٠حمك ح١ش األفعً ٘ٛ األٚي اٌّمزشػ أْ ٔشٜ فئٕٔب ػ١ٍٗ
 اخزٍف ِب إرا رخزٍف لذ إٌزبئظ أْ إال اٌّزٛلغ اٌؼبئذ ٔفظ ػٕذ اٌّخبغشح

 ِؼبًِ ٚاعزخذاَ اٌّؼ١بسٞ االٔحشاف اعزخذاَ ث١ٓ ٚرٌه اٌّزٛلغ، اٌؼبئذ
 االخزالف

 

 

 (2) (1) انبُــــــــاٌ

 %18 %18 ِؼذي اٌؼبئذ اٌّزٛلغ

 %5 %4 االٔحشاف اٌّؼ١بسٞ
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 لُاس انًخاطش باسخخذاو يؼايم االخخالف

 :2مثال

 :فئْ رٌه ػٍٝ ٚثٕبء:(2)ٚ (1) ٌٍّمزشح١ٓ اٌزب١ٌخ اٌج١بٔبد ٔفزشض•

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 (2) (1) البٌان
 %22 %16 يؼذل انؼائذ انًخىلغ
 %6 %4.5 االَغشاف انًؼُاسٌ
 %27.27 %28.125 يؼايم االخخالف

 َخى وبانخانٍ انزاٍَ، نهًمخشط يُه ألم األول نهًمخشط انًؼُاسٌ االَغشاف 1.
 .األول انًمخشط لبىل

  انزاٍَ نهًمخشط انُسبٍ انخطش َؼخبش االخخالف يؼايم نًمُاس وفما2.
 .(%28.125) األول نهًمخشط انُسبٍ انخطش يٍ (27.28%)
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 Risk Premiumػالوة انًخاطش 

 :ػالوة انًخاطش

 فئٔٗ أوجش ػبئذ رٌٛذ أْ اٌّزٛلغ ِٓ اٌزٟ اٌٛسلخ اخزبس اٌّغزضّش•
 اٌٛسلخ فٟ االعزضّبس اخز١بس ٌٛ ِّب إظبف١خ ِخبغش ػالٚح ٠زحًّ
 ِٓ عضء رّضً اٌّخبغشح ثذي أٚ ػالٚح فئْ ػ١ٍٗ ٚثٕبء .األخشٜ
  ػ١ٍٙب ٠ٕطٛٞ اٌزٟ اإلظبف١خ اٌّخبغش ػٓ ٌٍزؼ٠ٛط ٠ىفٟ اٌؼبئذ

 انخانٍ انؼائذ بًفهىو انًخاطش ػالوة لُاس وَشحبظ االعزضّبس
 انًخىلغ انؼائذ يؼذل أٌ إر ،Risk Free Rate انًخاطش يٍ

 انًخاطش ػالوة إنُه يضافا   انًخاطش يٍ انخانٍ انؼائذ َساوٌ
 :َهٍ كًا

  
معدل 

 العائد 
العائد الخالً 

 من المخاطر
علوة 

 المخاطر
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 Risk Premiumػالوة انًخاطش 

 :ًَزم انؼائذ انخانٍ يٍ انًخاطش 

 رٛلؼبد أٞ ِٓ خب١ٌب ٠ىْٛ ٚاٌزٞ االعزضّبس ػٍٝ اٌحم١مٟ اٌفبئذح ِؼذي1.
 .رعخ١ّخ

 

 اٌجذي ٚ٘زا اٌّزٛلؼخ اٌزعخ١ّخ اٌزأص١شاد ٠ؼىظ إظبفٟ ثذي أٚ ػالٚح1.
 اٌششائ١خ ٌٍمٛح اٌّغزمج١ٍخ ٌٍزغ١شاد ثبٌٕغجخ اٌّغزضّش٠ٓ رٛلؼبد ٠ّضً
 .ٌٍٕمٛد
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 Risk Premiumػالوة انًخاطش 

 :يزال
%  4وبْ ِؼذي اٌؼبئذ اٌحم١مٟ ػٍٝ االعزضّبس فٟ األٚساق اٌّب١ٌخ فٍٛ 

%.  9، فئْ ِؼذي اٌؼبئذ اٌخبٌٟ ِٓ اٌّخبغش ٠غبٚٞ %5ٚثذي اٌزعخُ 
 ٚثبٌزبٌٟ فئْ

معدل العائد 

الخالً من 

 المخاطرة 

معدل الفائدة 

 الحمٌمً
بدل التضخم 

 المتولع
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 Risk Premiumػالوة انًخاطش 

 

ػالٚح اٌّخبغش فٟ أعٛاق سأط اٌّبي لذ ٠زُ االػزّبد ٌزمذ٠ش 
رٌه ألْ ٘زٖ اٌغٕذاد ال رزؼشض اٌغٛدح ػٍٝ اٌغٕذاد ػب١ٌخ 

ٌزٌه رىْٛ ػالٚح اٌّخبغش ٌٙب رىبد رىْٛ رزوش ٌّخبغش 
 .شٌٍصفِغب٠ٚخ 
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