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 هادةـــشـ

 أيمن الشهاب قام بـه المرشـح علمي هو نتيجة بحث األطروحةفي هذه  الموصوفنشـهد بأن العمل 
في قسم إدارة األعمال من كلية االقتصاد جامعة  تاذاألس حسن مشرقيبإشراف كل من الدكتور 

وأن  في قسم إدارة األعمال من كلية االقتصاد جامعة حلب، المدرس أيمن شيحاوالدكتور  حلب،
 .األطروحةأية مراجع أخرى ذكرت في هذا العمل موثقة في نص هذه 

 المرشح

 أيمن الشهاب

 المشرف المشارك

 الدكتور أيمن شيحا

 المشرف

 ذ الدكتور حسن مشرقياألستا

 

 

 صـريـحت

اختبار قدرة نظرية تسعير المراجحة على تقييم األسهم في األسواق أصرح بأن هذا البحث "
مكانية االستفادة منها في سوريا( عمَّان)بالتطبيق على سوق الناشئة  " لم يسبق أن ُقِبل لألوراق المالية وا 

 لحصول على شهادة أخرى.للحصول على أية شهادة، وهو غير مقدم حاليًا ل

 المرشح                                                                                                  

 أيمن الشهاب
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 لجنة المناقشة والحكم

 

 م. 5102 ارأيَّ 41 الواقع في الخميس يومنوقشت هذه األطروحة وأجيزت في 
 :والحكم لجنة المناقشة

  أحمد اليوسفيالدكتور ........................................................ 

  حلب جامعة-االقتصاداألستاذ في قسم إدارة األعمال بكلية 
 رئيسا  

  محمد الخشرومالدكتور ................................................ 

  حلب امعةج-االقتصاداألستاذ في قسم إدارة األعمال بكلية 
  عضوا  

  علي جبالق ...........................................................الدكتور 

  حلب جامعة-االقتصاداألستاذ المساعد في قسم إدارة األعمال بكلية 
 عضوا  

  حسن كتلوالدكتور............................................................. 

 جامعة حلب-االقتصادبكلية  العلوم المالية والمصرفيةد في قسم األستاذ المساع 
 عضوا  

  زياد األحمدالدكتور............................................................. 

 جامعة حلب-االقتصادفي قسم إدارة األعمال بكلية  المدرس 
 عضوا  
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 إهداء

 

 :أهدي هذا العمل املتواضع إىل
 

 وأشقائي وزوجيت وأطفايل. الديَّو -

مجيع األساتذة الذين علموني وساعدوني يف مجيع مراحل الدراسة وكان  -

 هلم مجيعاً دون استثناء كل الفضل يف وصويل إىل هذه املرحلة.

 الذين دعموني وشجعوني. والزمالء مجيع األصدقاء -
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 وتقديرشكر 

شكر جزيل النان هلل عز وجل الذي وفقني إلتمام هذه الدراسة، ثم أتقدم ببدايًة، أرفع أسمى آيات الشكر واالمت 
في جامعة  كلية االقتصاد من، أستاذ إدارة األعمال حسن مشرقيوفائق االمتنان وخالص التقدير واالحترام للدكتور 

باإلشراف على هذه ، لتفضله )حاليًا(جامعة البعث في  السياحة للشؤون اإلداريةعميد كلية نائب و  حلب )سابقًا(
دعمه الغير محدود، مما كان له األثر مرونته و الرسالة، ولما لمسته من نبل خلقه وسعة صدره وفيض معرفته و 

 الكبير في إنجاز هذه األطروحة، وأتمنى أن يجزه اهلل خير الجزاء وينعم عليه وعائلته بالصحة والعافية والسعادة.

، واألستاذ المساعد في قسم (سابقاً )جامعة حلب  سم إدارة األعمال فيالمدرس في ق أيمن شيحاالدكتور أشكر و 
موضوع هذه  فكرةه الكبير منذ بداية على جهدحاليًا،  (جامعة تشرين- كلية االقتصاد الثانية) إدارة األعمال

 ة والعافيةبالصح وعائلته األطروحة وحتى إنهائها، فلسيادته كل الشكر واالمتنان وجزاه اهلل خير الجزاء ومتعه
 .والسعادة

للسادة إلى عمادة كلية االقتصاد واألستاذ الدكتور محمد الخشروم رئيس قسم إدارة األعمال و والشكر موصول 
هذه  مما أغنىاألساتذة الذين قاموا بالقراءة األولية لهذه الدراسة، والذين مَدوا الباحث بالعديد من المالحظات 

ادتهم جزيل يالدكتورة نور عدل، فلسو إسماعيل  عمرالدكتور و  دكتور حسن كتلومسارها، وهم: ال بوصو  الدراسة، 
 .الشكر واالمتنان

لى األساتذة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة إلى عمادة كلية االقتصاد و  وفائق االحترامأتقدم بالشكر والتقدير و  ا 
 الصحة والعافية، وهم: الكريمة لقبولهم تحكيم هذه األطروحة، جزاهم اهلل خير جزاء وأدام عليهم

 أحمد اليوسفي األستاذ الدكتور .0
 محمد الخشروم األستاذ الدكتور .5
 علي جبالق الدكتور .3
 حسن كتلو الدكتور .4
 زياد األحمد الدكتور .2

جامعة الوادي الدولية الخاصة، وأخص بالشكر  وأكاديميي وال يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة
لجامعة المستشار المالي ، و (جامعة دمشق-قسم المحاسبة )كلية االقتصاد المساعد في األستاذ أسعد باسل الدكتور 
الدكتور عمر شيخ عثمان رئيس قسم ، و لية العلوم اإلدارية واالقتصاديةعميد ك ميشيل حداد، والدكتور الوادي

 كل خير. عني ، جزاهم اهلله من دعم وتسهيالت للباحث على جميع األصعدةو على ما قدم المصارف والتمويل
جامعة تشرين(، على مالحظاته  –كما أشكر الدكتور عماد سليمان رئيس قسم المحاسبة )كلية االقتصاد الثانية  

 سيادته جزيل الشكر.لالقّيمة ف
  

 والشكر هلل أوال  وأخيرا  

 الباحث 



 

 و

 

 الملخص
، المالي عم ان سوققدرة نظرية تسعير المراجحة على تقييم األسهم في  اختبرت الدراسة

توضيح ية، باإلضافة إلى باستخدام منهج التحليل العاملي، وكذلك منهج المؤشرات االقتصادية الكلّ 
 كيفية االستفادة من هذه النظرية في سوريا.

 ( شركة411استخدم الباحث بيانات العوائد اإلضافية الشهرية لـ ) المالي عم انسوق بالنسبة ل
وكذلك  .(9142-9112) ع محافظ مالية للفترة ما بين عاميعلى أرب موزعةً  مدرجة في السوق

، عرض النقد، عجز مؤشر أسعار المنتجينالبيانات الشهرية للمؤشرات االقتصادية الكلية التالية )
، ولكن الميزان التجاري، عجز الموازنة العامة، معدل البطالة، العائد اإلضافي لمؤشر السوق(

ة مسع رة في كال المنهجين، إال أن  هذه العوامل كانت غير دال  بالرغم من وجود بعض العوامل ال
 عم انسوق عدم صالحية نظرية تسعير المراجحة للتطبيق في وبالتالي استنتج الباحث  ،إحصائياً 
 .المالي

إلمكانية االستفادة من نظرية تسعير المراجحة في سوريا، فقد قام الباحث باستخدام  أما بالنسبة
 لألوراق الماليةسوق دمشق لقليلة التي توفرت له بمحاولة استكشافية الختبار النظرية في البيانات ا
بيانات العوائد اإلضافية الشهرية لثماني شركات مدرجة في السوق للفترة ما بين  على باالعتماد
العائد سعر صرف الدوالر و يين وهما مؤشرين اقتصاديين كلّ (، وكذلك 9142-9141عامي )
رين في منهج التحليل العاملي إال أن هذين ، وبالرغم من وجود عاملين مسع  لمؤشر السوقاإلضافي 

ر باستخدام منهج المؤشرات ولم يجد الباحث أي عامل مسع  العاملين لم يكونا دالين إحصائيًا، 
الباحث إلى عدم صالحية نظرية تسعير المراجحة  توصل وبناًء على ذلكاالقتصادية الكلية، 

 وذلك في حدود البيانات المتاحة وظروف السوق الحالية. لألوراق الماليةسوق دمشق ق في بيللتط
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 مسرد المحتويات

 رقم الصفحة وضوعـــــالم           
 92-4                                                      منهجية البحثالفصل األول: 

 9 مقدمة

 2 مشكلة الدراسة -4

 5 الدراسةأهمية  -9

 6 أهداف الدراسة -2
 91-6 الدراسات السابقة -1
 91 فرضيات الدراسة -5
 94 أنموذج الدراسة -6

 99 منهجية الدراسة -7

 92 مجتمع وعينة الدراسة  -2

 97 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -2
 97 الدراسةحدود  -41

 62-92 االستثمار في األوراق المالية: الثانيالفصل 
 24 : مفهوم االستثمار وبيئته وأدواتهالمبحث األول

 24 أواًل: مفهوم االستثمار

 29 : األسواق الماليةثانياً 

 21 األوراق المالية :ثالثاً 

 11 االستثمار في األسهم: الثانيالمبحث 
 11 أنواع األسهم وخصائصهاأواًل: 
 12 أسواق التعامل باألسهم: ثانياً 

 54 أرباح وتوزيعات األسهم :ثالثاً 



 

 ح

 

 52 عائد وخطر االستثمار: الثالثالمبحث 

 52 أنواعه وطرق قياسه عائد االستثمارأواًل: 

 61 مصادره وطرق قياسه خطر االستثمار: ثانياً 

 67 الموازنة بين العائد والخطر :ثالثاً 

 444-71 نماذج تقييم األسهم: الثالثالفصل 
 79 نماذج تقييم السهم المفردالمبحث األول: 

 79 مفهوم القيمة الحقيقية للسهماًل: أو 

 71 نماذج القيمة الحالية: ثانياً 

 72 النماذج الُمقاِرنة: ثالثاً 

 22 الماليةمحفظة النماذج تقييم المبحث الثاني: 
 22 نظرية المحفظة الماليةأواًل: 
 27 أثر التنويع على خطر المحفظة: ثانياً 
 24 تقييم أداء المحفظة المالية :ثالثاً 

 26 الرأسمالية نماذج تسعير األصولالمبحث الثالث: 

 26 نماذج المؤشرأواًل: 

 22 نموذج تسعير األصول الرأسمالية: ثانياً 
 412 تسعير األصول الرأسمالية اإلضافات لنموذج :ثالثاً 

 451-449 نظرية تسعير المراجحة: الرابعالفصل 
 441 المراجحةنظرية تسعير ل اإلطار العامالمبحث األول: 

 441 مفهوم نظرية تسعير المراجحةأواًل: 

 442 نموذج نظرية تسعير المراجحة: ثانياً 

 499 انتقادات نظرية تسعير المراجحة: ثالثاً 

 496 العوامل الُمسعَّرة في نظرية تسعير المراجحةالمبحث الثاني: 
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 496 مفهوم العوامل الُمسع رةأواًل: 

 492 قتصادية الكلية كعوامل ُمسع رةالمؤشرات اال: ثانياً 

 427 مناهج اختبار نظرية تسعير المراجحة :ثالثاً 

ضافاتهاالمبحث الثالث:   412 تطبيقات نظرية تسعير المراجحة وا 

 412 تطبيقات نظرية تسعير المراجحةأواًل: 

 417 اإلضافات لنظرية تسعير المراجحة: ثانياً 

 459 عير المراجحة ونموذج تسعير األصول الرأسماليةالمقارنة بين نظرية تس :ثالثاً 

 912-455 الدراسة التطبيقية: الخامسالفصل 

 456 اختبار نظرية تسعير المراجحة في سوق عمَّان الماليالمبحث األول: 

 456 لمحة عن سوق عم ان المالي وكيفية إعداد بياناته للتحليل اإلحصائيأواًل: 

 465 سعير المراجحة باستخدام منهج التحليل العاملياختبار نظرية ت :ثانياً 

 472 اختبار نظرية تسعير المراجحة باستخدام منهج المؤشرات االقتصادية الكلية :ثالثاً 

 422 إمكانية االستفادة من نظرية تسعير المراجحة في سوريا المبحث الثاني:

 422 ياناته للتحليل اإلحصائيلمحة عن سوق دمشق لألوراق المالية وكيفية إعداد ب أواًل:

 196 اختبار نظرية تسعير المراجحة باستخدام منهج التحليل العاملي :ثانياً 

 202 : اختبار نظرية تسعير المراجحة باستخدام منهج المؤشرات االقتصادية الكليةثالثاً 

 210 النتائج والتوصياتالمبحث الثالث: 

 210 نتائج الدراسةأواًل: 

 212 صيات الدراسةتو ثانيًا: 

 213 مستقبلية لدراساتثالثًا: مقترحات 

 996-941 المراجع-

 I-LX المالحق-

 



 

 ي

 

 قائمة الجداول

 رقم الصفحة الجدول م

انسوق الشركات عينة الدراسة ) 4  24 موزعةً على القطاعات (المالي عمَّ

 25 عم ان الماليفي سوق  توزيع عينة الدراسة على المحافظ األربعة 9

ان المالي 2  26 الشركات المتضمنة في المحافظ األربع في سوق عمَّ

 27 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 4

 88 االنحراف المعياري لعوائد المحفظة السنوية 5

 APT 142بعض المناهج الرياضية المعقدة الختبار  6

 452 (9142ام )في نهاية الع سوق عم ان الماليالشركات المدرجة في  7

ان المالياألولية المستخدمة في سوق المتغيرات االقتصادية  2  461 عمَّ

 466 في سوق عمَّان المالي ملخص نتائج التحليل العاملي للمحافظ األربعة 9

ان المالي التباين المفسر الكلي لعوامل المحفظة األولى 10  467 في سوق عمَّ

ان المالي الثانيةالمحفظة التباين المفسر الكلي لعوامل  11  462 في سوق عمَّ

 462 سوق عم ان الماليفي  الثالثةالتباين المفسر الكلي لعوامل المحفظة  12

 471 سوق عم ان الماليفي  الرابعةالتباين المفسر الكلي لعوامل المحفظة  13

 472 نتائج تحليل االنحدار األول )المرحلة األولى( للمحافظ األربع 14

 173 سوق عم ان الماليبالنسبة للمحافظ األربع في  للعوامل الخمسةمعامالت بيتا  15

 475 سوق عم ان الماليملخص نتائج معادالت االنحدار للمحافظ األربع في  16

 476 سوق عم ان الماليمعامالت بيتا للمحافظ األربع في  17

 477 الماليسوق عم ان ملخص نتائج تحليل االنحدار الثاني ل 18

 477 سوق عم ان الماليلتحليل االنحدار الثاني ل لمدا  معامالت 19

 472 سوق عم ان الماليالمؤشرات االقتصادية النهائية الداخلة في تحليل  20

 429 سوق عم ان المالينتائج تحليل االنحدار )االقتصادي( األول )المرحلة األولى( للمحافظ األربع في  21

 422 سوق عم ان الماليلعوامل بالنسبة للمحافظ األربع في معامالت بيتا )االقتصادية( ل 22



 

 ك

 

 421 ملخص نتائج معادالت االنحدار األول )االقتصادي، المرحلة الثانية( للمحافظ األربع 23

 425 ( للمحافظ األربع9معامالت بيتا)االقتصادية( لتحليل االنحدار األول )المرحلة  24

 426 سوق عم ان الماليملخص نتائج تحليل االنحدار )االقتصادي( الثاني ل 25

 426 لتحليل االنحدار )االقتصادي( الثاني لسوق عم ان المالي لمدا معامالت 26

 421 (9142الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية في نهاية العام ) 97

 424 في سوق دمشق لألوراق المالية الشركات عينة الدراسة 92

 422 في سوريا خالل الفترة المدروسة ( شهر2-4الجارية )ودائع المعدل العائد على  92

 421 التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية خالل فترة الدراسة 21

 425 مستخدمة في سوق دمشق لألوراق الماليةالمتغيرات االقتصادية األولية ال 24

 426 ملخص نتائج التحليل العاملي لشركات سوق دمشق لألوراق المالية 29

 427 التباين المفسر الكلي لعوامل شركات سوق دمشق لألوراق المالية 22

 422 نتائج تحليل االنحدار األول لشركات سوق دمشق لألوراق المالية 21

 422 ا للعاملين المختارين في سوق دمشق لألوراق الماليةمعامالت بيت 25

 914 متغيرات تحليل االنحدار الثاني في سوق دمشق لألوراق المالية 26

 914 ملخص نتائج تحليل االنحدار الثاني لسوق دمشق لألوراق المالية 27

 914 ق الماليةلتحليل االنحدار الثاني لسوق دمشق لألورا لمدا  معامالت 22

 919 سوق دمشق لألوراق المالية لشركاتمصفوفة االرتباط للمتغيرات االقتصادية الكلية والعائد اإلضافي  22

 912 المؤشرات االقتصادية النهائية الداخلة في تحليل سوق دمشق لألوراق المالية 11

 916 وق دمشق لألوراق الماليةي في سنتائج تحليل االنحدار األول )االقتصادي( للشركات الثمان 14

 917 ي في سوق دمشق لألوراق الماليةمعامالت بيتا )االقتصادية( للعاملين المختارين بالنسبة للشركات الثمان 19

 912 متغيرات تحليل االنحدار الثاني في سوق دمشق لألوراق المالية 12

 912 ق لألوراق الماليةملخص نتائج تحليل االنحدار )االقتصادي( الثاني لسوق دمش 11

 912 لتحليل االنحدار )االقتصادي( الثاني لسوق دمشق لألوراق المالية لمدا معامالت 15
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 األشكالقائمة 

 رقم الصفحة الشكل م
انسوق أنموذج الدراسة في  4  94 )منهج التحليل العاملي( المالي عمَّ
انسوق أنموذج الدراسة في  9  99 )منهج المؤشرات االقتصادية الكلّية( المالي عمَّ
 62 تمثيل العالقة بين العائد والخطر لبعض االوراق المالية 2

 27 المثلى الكاملةتحديد المحفظة  1

 22 أثر التنويع على المخاطرة الكلية للمحفظة 5

 419 خط سوق رأس المال 6

 411 خط سوق األوراق المالية 7

 416 (IBTF) الدولي للتجارة والتمويل فالمصر خط الخصائص لسهم  2

 447 توضيح فرصة المراجحة 2

ان المالي الرسم البياني لعوامل المحفظة األولى 41  467 في سوق عمَّ

ان المالي الثانيةالرسم البياني لعوامل المحفظة  44  462 في سوق عمَّ

ان المالي الثالثةالرسم البياني لعوامل المحفظة  49  462 في سوق عمَّ

 471 سوق عم ان الماليفي  الرابعةالرسم البياني لعوامل المحفظة  42
ان الماليعالقة معدل التغير في مؤشر أسعار المنتجين ومتوسط العائد اإلضافي الشهري للمحافظ األربع  41  472 في سوق عمَّ
ان الماليمحافظ األربع ومتوسط العائد اإلضافي الشهري لل (M2)عالقة معدل التغير في عرض النقد  45  421 في سوق عمَّ
ان الماليعالقة معدل البطالة ومتوسط العائد اإلضافي الشهري للمحافظ األربع  46  421 في سوق عمَّ
ان الماليعالقة معدل التغير في عجز الميزان التجاري ومتوسط العائد اإلضافي الشهري للمحافظ األربع  47  421 في سوق عمَّ
ان الماليدل التغير في عجز )وفر( الموازنة العامة ومتوسط العائد اإلضافي الشهري للمحافظ األربع عالقة مع 42  424 في سوق عمَّ
ان الماليعالقة العائد اإلضافي لمؤشر السوق ومتوسط العائد اإلضافي الشهري للمحافظ األربع  42  424 في سوق عمَّ
ان المالي (Y)مع متوسط العائد اإلضافي للمحافظ  (X)مخطط االنتشار لعالقة عائد مؤشر السوق  91  424 في سوق عمَّ
 427 الرسم البياني لعوامل شركات سوق دمشق لألوراق المالية 94

 422 أنموذج الدراسة في سوق دمشق لألوراق المالية )منهج التحليل العاملي( 99

 912 ضافي الشهري للشركات الثماني في سوق دمشق لألوراق الماليةعالقة معدل التغير لسعر صرف الدوالر مع متوسط العائد اإل 92

 911 عالقة العائد اإلضافي لمؤشر السوق مع متوسط العائد اإلضافي الشهري للشركات الثماني في سوق دمشق لألوراق المالية 91

 911 في سوق دمشق لألوراق المالية (Y)ت مع متوسط العائد اإلضافي للشركا (X)مخطط االنتشار لعالقة تغير سعر صرف الدوالر  95

 915 في سوق دمشق لألوراق المالية (Y)مع متوسط العائد اإلضافي للشركات  (X)مخطط االنتشار لعالقة عائد مؤشر السوق  96

 206 أنموذج الدراسة في سوق دمشق لألوراق المالية )منهج المؤشرات االقتصادية الكّلية( 97
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 1الختصاراتاوالمصطلحات  قائمة

 اإلنكليزيةالمصطلح باللغة  المصطلح باللغة العربية

 االختصار

في  المستخدم

  متن البحث

 Repurchase Agreements REPOS اتفاقيات إعادة الشراء

  January Effect أثر شهر كانون الثاني

  Central Bank Foreign Reserves احتياطي النقد األجنبي لدى لبنك المركزي

  Treasury Bills نات الخزينةأذو

  Ask Prices أسعار البيع

  Bid Prices أسعار الشراء

  Exchange Rates أسعار الصرف

  Interest Rates أسعار الفائدة

  Treasury Stocks أسهم الخزينة

  Income Stocks أسهم الدخل

  Growth Stocks أسهم النمو

  Investment االستثمار

  Stocks األسهم

  Defensive Stocks الدفاعيةاألسهم 

  Cyclical Stocks األسهم الدورية

  Speculative Stocks األسهم المضاربة

  Callable Preferred Stocks األسهم الممتازة القابلة لالستدعاء

  Convertible Preferred Stocks األسهم الممتازة القابلة للتحويل

  Participating Preferred Stocks مشاركة باألرباحاألسهم الممتازة ال

  Cumulative Preferred Stocks األسهم الممتازة مجمعة األرباح

  Emerging Markets األسواق الناشئة

  Commercial Papers التجارية األوراق

  Negotiable Securities األوراق المالية القابلة للتداول

  Mispriced Securities سعرة بشكل خاطئاألوراق المالية الم

  Non Negotiable Securities األوراق المالية غير القابلة للتداول

  Unemployment البطالة

  Inflation التضخم

  Finance التمويل

  Diversification التنويع

  Naive Diversification التنويع الساذج

                                                 
ا بخصوص االختصارات المستخدمةاالختصار نفسه مذكور في متن الب عند وجود بعض االختصارات، فالمقصود هنا أنَّ  - 1  حث، أمَّ

 .(APT)، (CAPM)فهي فقط:  البحثمراراً في متن 
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  Efficient Diversification التنويع الكفؤ

  Equilibrium التوازن

  Anomalies الحاالت الشاذة

  Efficient Frontier الحد الكفؤ

  Capital Loss الخسارة الرأسمالية

  Options الخيارات

  Capital Gain الربح الرأسمالي

 Earning after Tax EAT الربح بعد الضرائب

  Bonds السندات

  Treasury Inflation-Protected Securities تضخمالسندات المحمية ضد ال

  Mortgage Bonds عقاري السندات المضمونة برهن

  Common Stock السهم العادي

  Preferred Stock السهم الممتاز

  Primary Market السوق األولية

  Secondary Market السوق الثانوية

  Organized Exchanges السوق المنظمة

 Over the Counter Markets OTC وق غير المنظمةالس

  Excess return (الفائض) اإلضافي العائد

 Excess return on Market Ex Rm العائد اإلضافي لمؤشر السوق

  Expected return العائد المتوقع

  Required Rate of Return العائد المطلوب

  Unexpected Return العائد غير المتوقع

  Priced Factors العوامل المسعرة

  Bankers Acceptances القبوالت المصرفية

  Nominal Value القيمة االسمية

  Intrinsic Value )الحقيقية( القيمة الجوهرية

  Book Value القيمة الدفترية

  Market Value القيمة السوقية

  Optimal Risky Portfolio المحفظة الخطرة المثلى

  Optimal Portfolio المحفظة المثلى

  Systematic Risk المخاطر المنتظمة

  Unsystematic Risk المخاطر غير المنتظمة

  Arbitrage المراجحة

 Effective Annual rate EAR المعدل السنوي الحقيقي

 Annual percentage rate APR المعدل المئوي السنوي

  The Trade-Off Between Risk and Return الموازنة بين العائد والخطر
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 Gross Domestic Product GDP الناتج المحلي اإلجمالي

  Relative Models النماذج الُمقارنة

  Term Deposit الودائع ألجل

  Security الورقة المالية
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 التسهيالت االئتمانية جاري مدين
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 جلأل
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  Stripping Treasury Securities أوراق الخزينة المجزأة

  Stock Split تجزئة األسهم

  Portfolio Performance Evaluation تقييم أداء المحفظة المالية

  Stock Valuation تقييم األسهم

  Stock Dividends توزيعات أرباح األسهم 

  General Debt Volume حجم الدين العام

  Preemptive Right حق الوقاية

  Warrants حقوق الشراء

 Capital Allocation Line CAL توزيع رأس المالخط 

 Security Characteristics Line SCL خط خصائص الورقة المالية

 Security Market Line SML خط سوق األوراق المالية

 Capital Market Line CML خط سوق رأس المال

 Prime Rate PRIME سعر اإلقراض ألفضل العمالء

 Pound Exchange Rate Pound سترلينيسعر صرف الجنيه اال

 Dollar Exchange Rate Dollar سعر صرف الدوالر

 Euro Exchange Rate Euro سعر صرف اليورو

  Municipal Bonds سندات البلدية

  Industrial Development Bonds سندات التنمية الصناعية

  Treasury Bonds سندات الخزانة

  Corporate Bonds سندات الشركات

  Government Sponsored Enterprises Bonds سندات برعاية الحكومة

سندات تمويل مشروعات الحماية من 

 التلوث الصناعي للبيئة
Pollution Control Revenue Bonds 

 

  Money Market سوق النقد

 Damascus Stock Exchange DSE سوق دمشق لألوراق المالية
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  Capital Market سوق رأس المال

ان المالي لألوراق المالية  Amman Stock Exchange ASE سوق عمَّ

 New York Stock Exchange NYSE سوق نيويورك لألوراق المالية

  Certificate of deposit شهادة اإليداع

  Mutual Funds صناديق االستثمار

  Holding Period Return عائد فترة االقتناء

 Public Budget (surplus) Deficit PBSD ر( الموازنة العامةعجز )وف

 Balance of Trade (surplus) Deficit BTSD عجز )وفر( الميزان التجاري

  Money Supply عرض النقد

 Money Supply (Narrow) M1 عرض النقد بمفهومه الضيق

 Money Supply (Extended) M2 عرض النقد بمفهومه الواسع

  Arbitrage Opportunities المراجحةفرص 

  The law of large Numbers قانون األرقام الكبيرة

  The law of One Price قانون السعر الواحد

  Federal Fund قرض فائض االحتياطي اإللزامي

  Liquidation Value قيمة التصفية

  Market Portfolio محفظة السوق

  Arbitrage Portfolio محفظة المراجحة

  Default Risk مخاطر عدم السداد

  Portfolio Manager مدير المحفظة

  Risk Averse Investor مستثمر متجنب للمخاطر

 Price to Earnings Multiple P/E مضاعف السعر إلى الربحية

 Alpha Coefficient α معامل ألفا

 Beta Coefficient β معامل بيتا

 Unemployment Rate UR معدل البطالة

  Indifference Curve منحنى السواء

 Consumer Price Index CPI مؤشر أسعار المستهلكين

 Producer Price Index PPI مؤشر أسعار المنتجين

 Industrial Production Index IPI مؤشر اإلنتاج الصناعي

  Market Index مؤشر السوق

 Price to Cash-Flow Ratio P/CF قديةنسبة السعر إلى التدفقات الن

 Price to Book Value P/BV نسبة السعر إلى القيمة الدفترية

  Price to Sales Ratio نسبة السعر إلى المبيعات

  Portfolio Theory نظرية المحفظة

 Arbitrage Pricing Theory APT نظرية تسعير المراجحة

 Consumption Based CAPM CCAPM كنموذج التسعير القائم على االستهال



 

 ف

 

  Multiple Index Model نموذج المؤشر المتعدد

  Single Index Model نموذج المؤشر الواحد

  Constant Growth Model نموذج النمو الثابت

  Zero Growth Model نموذج النمو الصفري

  Zero Beta Model نموذج بيتا صفر

 Capital Assets Pricing Model CAPM سماليةنموذج تسعير األصول الرأ

 Intertemporal CAPM ICAPM المتعددة الفترات تسعير نموذج

  Growth Phases Model نموذج مراحل النمو المتعددة

  Saving Deposits ودائع التوفير
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 هادةـــشـ

 أيمن الشهاب قام بـه المرشـح علمي هو نتيجة بحث األطروحةفي هذه  الموصوفنشـهد بأن العمل 
في قسم إدارة األعمال من كلية االقتصاد جامعة  تاذاألس حسن مشرقيبإشراف كل من الدكتور 

وأن  في قسم إدارة األعمال من كلية االقتصاد جامعة حلب، المدرس أيمن شيحاوالدكتور  حلب،
 .األطروحةأية مراجع أخرى ذكرت في هذا العمل موثقة في نص هذه 

 المرشح

 أيمن الشهاب

 المشرف المشارك

 الدكتور أيمن شيحا

 المشرف

 ذ الدكتور حسن مشرقياألستا

 

 

 صـريـحت

اختبار قدرة نظرية تسعير المراجحة على تقييم األسهم في األسواق أصرح بأن هذا البحث "
مكانية االستفادة منها في سوريا( عمَّان)بالتطبيق على سوق الناشئة  " لم يسبق أن ُقِبل لألوراق المالية وا 

 لحصول على شهادة أخرى.للحصول على أية شهادة، وهو غير مقدم حاليًا ل

 المرشح                                                                                                  

 أيمن الشهاب
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 لجنة المناقشة والحكم

 

 م. 5102 ارأيَّ 41 الواقع في الخميس يومنوقشت هذه األطروحة وأجيزت في 
 :والحكم لجنة المناقشة

  أحمد اليوسفيالدكتور ........................................................ 

  حلب جامعة-االقتصاداألستاذ في قسم إدارة األعمال بكلية 
 رئيسا  

  محمد الخشرومالدكتور األستاذ ................................................ 

  حلب جامعة-قتصاداالاألستاذ في قسم إدارة األعمال بكلية 
  عضوا  

  علي جبالق ...........................................................الدكتور 

  حلب جامعة-االقتصاداألستاذ المساعد في قسم إدارة األعمال بكلية 
 عضوا  

  حسن كتلوالدكتور............................................................. 

 جامعة حلب-االقتصادبكلية  العلوم المالية والمصرفيةذ المساعد في قسم األستا 
 عضوا  

  زياد األحمدالدكتور............................................................. 

 جامعة حلب-االقتصادفي قسم إدارة األعمال بكلية  المدرس 
 عضوا  
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 إهداء

 

 :ىلأهدي هذا العمل املتواضع إ
 

 وأشقائي وزوجيت وأطفايل. والديَّ -

مجيع األساتذة الذين علموني وساعدوني يف مجيع مراحل الدراسة وكان  -

 هلم مجيعاً دون استثناء كل الفضل يف وصويل إىل هذه املرحلة.

 الذين دعموني وشجعوني. والزمالء مجيع األصدقاء -
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 وتقديرشكر 

شكر جزيل الر واالمتنان هلل عز وجل الذي وفقني إلتمام هذه الدراسة، ثم أتقدم ببدايًة، أرفع أسمى آيات الشك 
في جامعة  كلية االقتصاد من، أستاذ إدارة األعمال حسن مشرقيوفائق االمتنان وخالص التقدير واالحترام للدكتور 

لتفضله باإلشراف على هذه  ،)حاليًا(جامعة البعث في  السياحة للشؤون اإلداريةعميد كلية نائب و  حلب )سابقًا(
دعمه الغير محدود، مما كان له األثر مرونته و الرسالة، ولما لمسته من نبل خلقه وسعة صدره وفيض معرفته و 

 الكبير في إنجاز هذه األطروحة، وأتمنى أن يجزه اهلل خير الجزاء وينعم عليه وعائلته بالصحة والعافية والسعادة.

، واألستاذ المساعد في قسم (سابقاً )جامعة حلب  درس في قسم إدارة األعمال فيالم أيمن شيحاالدكتور أشكر و 
موضوع هذه  فكرةه الكبير منذ بداية على جهدحاليًا،  (جامعة تشرين- كلية االقتصاد الثانية) إدارة األعمال

 بالصحة والعافية تهوعائل األطروحة وحتى إنهائها، فلسيادته كل الشكر واالمتنان وجزاه اهلل خير الجزاء ومتعه
 .والسعادة

للسادة إلى عمادة كلية االقتصاد واألستاذ الدكتور محمد الخشروم رئيس قسم إدارة األعمال و والشكر موصول 
هذه  مما أغنىاألساتذة الذين قاموا بالقراءة األولية لهذه الدراسة، والذين مَدوا الباحث بالعديد من المالحظات 

ادتهم جزيل يالدكتورة نور عدل، فلسو إسماعيل  عمرالدكتور و  وهم: الدكتور حسن كتلو مسارها، بوصو  الدراسة، 
 .الشكر واالمتنان

لى األساتذة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة إلى عمادة كلية االقتصاد و  وفائق االحترامأتقدم بالشكر والتقدير و  ا 
 ام عليهم الصحة والعافية، وهم:الكريمة لقبولهم تحكيم هذه األطروحة، جزاهم اهلل خير جزاء وأد

 أحمد اليوسفي األستاذ الدكتور .0
 محمد الخشروم األستاذ الدكتور .5
 علي جبالق الدكتور .3
 حسن كتلو الدكتور .4
 زياد األحمد الدكتور .2

جامعة الوادي الدولية الخاصة، وأخص بالشكر  وأكاديميي وال يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة
لجامعة المستشار المالي ، و (جامعة دمشق-قسم المحاسبة )كلية االقتصاد األستاذ المساعد في أسعد باسل الدكتور 
الدكتور عمر شيخ عثمان رئيس قسم ، و لية العلوم اإلدارية واالقتصاديةعميد ك ميشيل حداد، والدكتور الوادي

 كل خير.زاهم اهلل عني ، جه من دعم وتسهيالت للباحث على جميع األصعدةو على ما قدم المصارف والتمويل
جامعة تشرين(، على مالحظاته  –كما أشكر الدكتور عماد سليمان رئيس قسم المحاسبة )كلية االقتصاد الثانية  

 سيادته جزيل الشكر.لالقّيمة ف
  

 والشكر هلل أوال  وأخيرا  

 الباحث 



 

 و

 

 الملخص
، المالي عم ان قسو قدرة نظرية تسعير المراجحة على تقييم األسهم في  اختبرت الدراسة

توضيح ية، باإلضافة إلى باستخدام منهج التحليل العاملي، وكذلك منهج المؤشرات االقتصادية الكلّ 
 كيفية االستفادة من هذه النظرية في سوريا.

 ( شركة411استخدم الباحث بيانات العوائد اإلضافية الشهرية لـ ) المالي عم انسوق بالنسبة ل
وكذلك  .(9142-9112) على أربع محافظ مالية للفترة ما بين عامي موزعةً  مدرجة في السوق

، عرض النقد، عجز مؤشر أسعار المنتجينالبيانات الشهرية للمؤشرات االقتصادية الكلية التالية )
، ولكن الميزان التجاري، عجز الموازنة العامة، معدل البطالة، العائد اإلضافي لمؤشر السوق(

ة عوامل المسع رة في كال المنهجين، إال أن  هذه العوامل كانت غير دال  بالرغم من وجود بعض ال
 عم انسوق عدم صالحية نظرية تسعير المراجحة للتطبيق في وبالتالي استنتج الباحث  ،إحصائياً 
 .المالي

إلمكانية االستفادة من نظرية تسعير المراجحة في سوريا، فقد قام الباحث باستخدام  أما بالنسبة
 لألوراق الماليةسوق دمشق بيانات القليلة التي توفرت له بمحاولة استكشافية الختبار النظرية في ال

بيانات العوائد اإلضافية الشهرية لثماني شركات مدرجة في السوق للفترة ما بين  على باالعتماد
العائد سعر صرف الدوالر و يين وهما مؤشرين اقتصاديين كلّ (، وكذلك 9142-9141عامي )

رين في منهج التحليل العاملي إال أن هذين ، وبالرغم من وجود عاملين مسع  اإلضافي لمؤشر السوق
ر باستخدام منهج المؤشرات ولم يجد الباحث أي عامل مسع  العاملين لم يكونا دالين إحصائيًا، 

ة الباحث إلى عدم صالحية نظرية تسعير المراجح توصل وبناًء على ذلكاالقتصادية الكلية، 
 وذلك في حدود البيانات المتاحة وظروف السوق الحالية. لألوراق الماليةسوق دمشق بيق في للتط
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 مسرد المحتويات

 رقم الصفحة وضوعـــــالم           
 92-4                                                      منهجية البحثالفصل األول: 

 9 مقدمة

 2 مشكلة الدراسة -4

 5 أهمية الدراسة -9

 6 أهداف الدراسة -2
 91-6 الدراسات السابقة -1
 91 فرضيات الدراسة -5
 94 أنموذج الدراسة -6

 99 منهجية الدراسة -7

 92 مجتمع وعينة الدراسة  -2

 97 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -2
 97 الدراسةحدود  -41

 62-92 االستثمار في األوراق المالية: الثانيالفصل 
 24 حث األول: مفهوم االستثمار وبيئته وأدواتهالمب

 24 أواًل: مفهوم االستثمار

 29 : األسواق الماليةثانياً 

 21 األوراق المالية :ثالثاً 

 11 االستثمار في األسهم: الثانيالمبحث 
 11 أنواع األسهم وخصائصهاأواًل: 
 12 أسواق التعامل باألسهم: ثانياً 

 54 األسهم أرباح وتوزيعات :ثالثاً 
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 52 عائد وخطر االستثمار: الثالثالمبحث 

 52 أنواعه وطرق قياسه عائد االستثمارأواًل: 

 61 مصادره وطرق قياسه خطر االستثمار: ثانياً 

 67 الموازنة بين العائد والخطر :ثالثاً 
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 79 مفهوم القيمة الحقيقية للسهمأواًل: 

 71 نماذج القيمة الحالية: ثانياً 

 72 النماذج الُمقاِرنة: ثالثاً 

 22 الماليةمحفظة النماذج تقييم المبحث الثاني: 
 22 نظرية المحفظة الماليةأواًل: 
 27 أثر التنويع على خطر المحفظة: ثانياً 
 24 الماليةتقييم أداء المحفظة  :ثالثاً 

 26 الرأسمالية نماذج تسعير األصولالمبحث الثالث: 

 26 نماذج المؤشرأواًل: 

 22 نموذج تسعير األصول الرأسمالية: ثانياً 
 412 تسعير األصول الرأسمالية اإلضافات لنموذج :ثالثاً 

 451-449 نظرية تسعير المراجحة: الرابعالفصل 
 441 ة تسعير المراجحةنظريل اإلطار العامالمبحث األول: 

 441 مفهوم نظرية تسعير المراجحةأواًل: 

 442 نموذج نظرية تسعير المراجحة: ثانياً 

 499 انتقادات نظرية تسعير المراجحة: ثالثاً 

 496 العوامل الُمسعَّرة في نظرية تسعير المراجحةالمبحث الثاني: 
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 496 مفهوم العوامل الُمسع رةأواًل: 

 492 شرات االقتصادية الكلية كعوامل ُمسع رةالمؤ : ثانياً 

 427 مناهج اختبار نظرية تسعير المراجحة :ثالثاً 

ضافاتهاالمبحث الثالث:   412 تطبيقات نظرية تسعير المراجحة وا 

 412 تطبيقات نظرية تسعير المراجحةأواًل: 

 417 اإلضافات لنظرية تسعير المراجحة: ثانياً 

 459 نظرية تسعير المراجحة ونموذج تسعير األصول الرأسماليةالمقارنة بين  :ثالثاً 

 912-455 الدراسة التطبيقية: الخامسالفصل 

 456 اختبار نظرية تسعير المراجحة في سوق عمَّان الماليالمبحث األول: 

 456 لمحة عن سوق عم ان المالي وكيفية إعداد بياناته للتحليل اإلحصائيأواًل: 

 465 نظرية تسعير المراجحة باستخدام منهج التحليل العاملي اختبار :ثانياً 

 472 اختبار نظرية تسعير المراجحة باستخدام منهج المؤشرات االقتصادية الكلية :ثالثاً 

 422 إمكانية االستفادة من نظرية تسعير المراجحة في سوريا المبحث الثاني:

 422 إعداد بياناته للتحليل اإلحصائي لمحة عن سوق دمشق لألوراق المالية وكيفية أواًل:

 196 اختبار نظرية تسعير المراجحة باستخدام منهج التحليل العاملي :ثانياً 

 202 : اختبار نظرية تسعير المراجحة باستخدام منهج المؤشرات االقتصادية الكليةثالثاً 

 210 النتائج والتوصياتالمبحث الثالث: 

 210 نتائج الدراسةأواًل: 

 212 توصيات الدراسةنيًا: ثا

 213 مستقبلية لدراساتثالثًا: مقترحات 

 996-941 المراجع-
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 قائمة الجداول

 رقم الصفحة الجدول م

انسوق الشركات عينة الدراسة ) 4  24 موزعةً على القطاعات (المالي عمَّ

 25 لماليعم ان افي سوق  توزيع عينة الدراسة على المحافظ األربعة 9

ان المالي 2  26 الشركات المتضمنة في المحافظ األربع في سوق عمَّ

 27 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 4

 88 االنحراف المعياري لعوائد المحفظة السنوية 5

 APT 142بعض المناهج الرياضية المعقدة الختبار  6

 452 (9142هاية العام )في ن سوق عم ان الماليالشركات المدرجة في  7

ان المالياألولية المستخدمة في سوق المتغيرات االقتصادية  2  461 عمَّ

 466 في سوق عمَّان المالي ملخص نتائج التحليل العاملي للمحافظ األربعة 9

ان المالي التباين المفسر الكلي لعوامل المحفظة األولى 10  467 في سوق عمَّ

ان المالي الثانيةلعوامل المحفظة  التباين المفسر الكلي 11  462 في سوق عمَّ

 462 سوق عم ان الماليفي  الثالثةالتباين المفسر الكلي لعوامل المحفظة  12

 471 سوق عم ان الماليفي  الرابعةالتباين المفسر الكلي لعوامل المحفظة  13

 472 عنتائج تحليل االنحدار األول )المرحلة األولى( للمحافظ األرب 14

 173 سوق عم ان الماليبالنسبة للمحافظ األربع في  للعوامل الخمسةمعامالت بيتا  15

 475 سوق عم ان الماليملخص نتائج معادالت االنحدار للمحافظ األربع في  16

 476 سوق عم ان الماليمعامالت بيتا للمحافظ األربع في  17

 477 عم ان المالي سوقملخص نتائج تحليل االنحدار الثاني ل 18

 477 سوق عم ان الماليلتحليل االنحدار الثاني ل لمدا  معامالت 19

 472 سوق عم ان الماليالمؤشرات االقتصادية النهائية الداخلة في تحليل  20

 429 المالي سوق عم اننتائج تحليل االنحدار )االقتصادي( األول )المرحلة األولى( للمحافظ األربع في  21

 422 سوق عم ان الماليلعوامل بالنسبة للمحافظ األربع في معامالت بيتا )االقتصادية( ل 22
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 421 ملخص نتائج معادالت االنحدار األول )االقتصادي، المرحلة الثانية( للمحافظ األربع 23

 425 ألربع( للمحافظ ا9معامالت بيتا)االقتصادية( لتحليل االنحدار األول )المرحلة  24

 426 سوق عم ان الماليملخص نتائج تحليل االنحدار )االقتصادي( الثاني ل 25

 426 لتحليل االنحدار )االقتصادي( الثاني لسوق عم ان المالي لمدا معامالت 26

 421 (9142الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية في نهاية العام ) 97

 424 في سوق دمشق لألوراق المالية الشركات عينة الدراسة 92

 422 في سوريا خالل الفترة المدروسة ( شهر2-4الجارية )ودائع المعدل العائد على  92

 421 التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية خالل فترة الدراسة 21

 425 مستخدمة في سوق دمشق لألوراق الماليةالمتغيرات االقتصادية األولية ال 24

 426 ملخص نتائج التحليل العاملي لشركات سوق دمشق لألوراق المالية 29

 427 التباين المفسر الكلي لعوامل شركات سوق دمشق لألوراق المالية 22

 422 نتائج تحليل االنحدار األول لشركات سوق دمشق لألوراق المالية 21

 422 ا للعاملين المختارين في سوق دمشق لألوراق الماليةمعامالت بيت 25

 914 متغيرات تحليل االنحدار الثاني في سوق دمشق لألوراق المالية 26

 914 ملخص نتائج تحليل االنحدار الثاني لسوق دمشق لألوراق المالية 27

 914 ق الماليةلتحليل االنحدار الثاني لسوق دمشق لألورا لمدا  معامالت 22

 919 سوق دمشق لألوراق المالية لشركاتمصفوفة االرتباط للمتغيرات االقتصادية الكلية والعائد اإلضافي  22

 912 المؤشرات االقتصادية النهائية الداخلة في تحليل سوق دمشق لألوراق المالية 11

 916 وق دمشق لألوراق الماليةي في سنتائج تحليل االنحدار األول )االقتصادي( للشركات الثمان 14

 917 ي في سوق دمشق لألوراق الماليةمعامالت بيتا )االقتصادية( للعاملين المختارين بالنسبة للشركات الثمان 19

 912 متغيرات تحليل االنحدار الثاني في سوق دمشق لألوراق المالية 12

 912 ق لألوراق الماليةملخص نتائج تحليل االنحدار )االقتصادي( الثاني لسوق دمش 11

 912 لتحليل االنحدار )االقتصادي( الثاني لسوق دمشق لألوراق المالية لمدا معامالت 15

 



 

 ل

 

 األشكالقائمة 

 رقم الصفحة الشكل م
انسوق أنموذج الدراسة في  4  94 )منهج التحليل العاملي( المالي عمَّ
انسوق أنموذج الدراسة في  9  99 )منهج المؤشرات االقتصادية الكلّية( المالي عمَّ
 62 تمثيل العالقة بين العائد والخطر لبعض االوراق المالية 2

 27 المثلى الكاملةتحديد المحفظة  1

 22 أثر التنويع على المخاطرة الكلية للمحفظة 5

 419 خط سوق رأس المال 6

 411 خط سوق األوراق المالية 7

 416 (IBTF) الدولي للتجارة والتمويل فالمصر خط الخصائص لسهم  2

 447 توضيح فرصة المراجحة 2

ان المالي الرسم البياني لعوامل المحفظة األولى 41  467 في سوق عمَّ

ان المالي الثانيةالرسم البياني لعوامل المحفظة  44  462 في سوق عمَّ

ان المالي الثالثةالرسم البياني لعوامل المحفظة  49  462 في سوق عمَّ

 471 سوق عم ان الماليفي  الرابعةالرسم البياني لعوامل المحفظة  42
ان الماليعالقة معدل التغير في مؤشر أسعار المنتجين ومتوسط العائد اإلضافي الشهري للمحافظ األربع  41  472 في سوق عمَّ
ان الماليمحافظ األربع ومتوسط العائد اإلضافي الشهري لل (M2)عالقة معدل التغير في عرض النقد  45  421 في سوق عمَّ
ان الماليعالقة معدل البطالة ومتوسط العائد اإلضافي الشهري للمحافظ األربع  46  421 في سوق عمَّ
ان الماليعالقة معدل التغير في عجز الميزان التجاري ومتوسط العائد اإلضافي الشهري للمحافظ األربع  47  421 في سوق عمَّ
ان الماليدل التغير في عجز )وفر( الموازنة العامة ومتوسط العائد اإلضافي الشهري للمحافظ األربع عالقة مع 42  424 في سوق عمَّ
ان الماليعالقة العائد اإلضافي لمؤشر السوق ومتوسط العائد اإلضافي الشهري للمحافظ األربع  42  424 في سوق عمَّ
ان المالي (Y)مع متوسط العائد اإلضافي للمحافظ  (X)مخطط االنتشار لعالقة عائد مؤشر السوق  91  424 في سوق عمَّ
 427 الرسم البياني لعوامل شركات سوق دمشق لألوراق المالية 94

 422 أنموذج الدراسة في سوق دمشق لألوراق المالية )منهج التحليل العاملي( 99

 912 ضافي الشهري للشركات الثماني في سوق دمشق لألوراق الماليةعالقة معدل التغير لسعر صرف الدوالر مع متوسط العائد اإل 92

 911 عالقة العائد اإلضافي لمؤشر السوق مع متوسط العائد اإلضافي الشهري للشركات الثماني في سوق دمشق لألوراق المالية 91

 911 في سوق دمشق لألوراق المالية (Y)ت مع متوسط العائد اإلضافي للشركا (X)مخطط االنتشار لعالقة تغير سعر صرف الدوالر  95

 915 في سوق دمشق لألوراق المالية (Y)مع متوسط العائد اإلضافي للشركات  (X)مخطط االنتشار لعالقة عائد مؤشر السوق  96

 206 أنموذج الدراسة في سوق دمشق لألوراق المالية )منهج المؤشرات االقتصادية الكّلية( 97
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  Participating Preferred Stocks مشاركة باألرباحاألسهم الممتازة ال
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 مقدمة:

ل علوو  د افع لالسووتار، ل ل وود الوودافع الس،سووا لالسووتار،  ً وو د ر،لًوو،م فووا الو،لوو ل  ر نوو  ال  وو  الووتتنوو   
أد االسوووتار،  علووو  أسووو،ل ت دوووًك ال ،ئووود ال ً  وووال لد عن ووو    رووود ال ا ووو ع،ئووود رووود الرووو ال الرسوووتار  ل 

ً غ و د  الرسوتارً د أأفو ادل كو  ،مل رؤسسو،م ر،لًو.ل      ف  ضالرخ،ط   ًج  أد ًؤخذ فا ال س ،د أً ،مل 
نوو.ل علوو  الوو غك روود ع،ئوودخ، اليلًوولل  الوو  ض ا خوو  ال ً  وو    ،ل ،ئوود الر وور د  ،السووتار،  فووا أذ نوو،م الخًا

لًوول ً  وو د علوو  اسووت داد للرخوو،ط    الرج،افوو.ل  ًووا ًسووتار  د أروو الوك  روودخ اتوك فووا أ وو ل أ اوو   ،ل ،ئوود الي
 خط     ودف ال   ل عل  ع،ئد أ    

ج ي استخداك ال ،ئد للر ، ل.  ًد االستار، ام الرت، . رد  ًُ دُّ ال ،ئد رتوً ام أس،سً،م فا ق ا  االستار، ل ً 
ل أر دل ال ،ئد الرطل    الرت،ح رع ر دل ال ،ئد الذي ً غ   ه الرستار  ع،ئد االستار، ر دل خالل ري، ن. 

أجر م أغل  الندً ،م الر،لً. رنذ رنت ف الي د الر، ا عل  أدَّ الرخ،ط  ر،خا إالم ا تر،ل عدك  ليد 
تيل ،م خذا   خا ع ،   عد ل أ  عند الت ،رل رع ال ً،ن،م الت،ً خً. لل ،ئد فإدَّ الرخ،طت يق ال ،ئد الرت قع

 The) رد إًج،د الر اان. الف ل  ًد ال ،ئد  الرخ،ط عند الك     ،ستار،  ر ًد ال د للرستار  ال ،ئدل   

Best Trade-Off between Risk and Return) ًي ك  تيدً أي    ،   أخ ى ًج  عل  الرستار  أد ل 
عل  عد  أس،لً  علرً.ل  ل د أغل  خذه   ،العتر،دلوذا االستار، ل  (Intrinsic Value) اليًر. ال يًيً.

الس،لً  ت ترد عل  خ ك التدفي،م النيدً. الرستي لً. الرت ق . لوذا االستار، ل  تتك عرلً. الخ ك  ،ستخداك 
خذا الر دل الن،جك عد الر اان. الف ل  ًد ال ،ئد  ل(Required Rate of Return)  ر دل ال ،ئد الرطل  

  ق . لالستار،  الر ترل  الرخ،ط  الرت
ل  ل ود دوو  ه ال ل   رلًو. ً ، وً. رنطيًو.  و،د ر و رو،م قودًر،م ر و ك الر اان.  ًد ال ،ئد  الرخو،ط   ً ت  

و. الر  دو.  فوا الخرسوًنً،م  (Harry Markowitz) لوو، ي رو،   فتا (Portfolio Theory)فوا  و ن ندً 
ووو. الر روود اليووو د الر، وووا  دووو. تت ووورد سلسووول. رووود ال رلًووو،م الً ، وووً. ل  ل ووود عرلًووو. الر اانووو. خوووذه فووا ندً 

و. الر  دو.  ،لرن،فسو.  (William Sharpe) ل   ،لت،لا  و، ل  لوًك كو،  الر يد  اعترو،دام علو  افت ا و،م ندً 
 عوودت دًوود يلًوو. الر اانوو. الف وول  ووًد ال ،ئوود  الرخوو،ط   لال ،رلوو.  ،ا وو،ف. إلوو  عوود  افت ا وو،م را،لًوو. أخوو ى

 سوًط.  ذلوك علو  خطًو. ر ،دلو. ً ، وً. ت دًد ال ،ئد الرطل   عل  االستار،  ر ،ك  م  ذلك رود خوالل  طً ق
ل  رود اوكَّ (Index Model, 1963)نرو ذ  الرؤكو    رو، ً و ف دوو   ر  لتًدل  ،نوم نتًجو. الر ، لو. ال لو 

 ,Capital Asset Pricing Model)إل  نر ذ  تس ً  ال  ل ال أسر،لً.    الم فا الر ، ل. الا،نً.  ط  ه

ت دًووود ر ووودل ال ،ئووود الرطلووو  ل ل الوووذي ً ت ووو  أ ووود أخوووك النرووو،ذ  الً ، وووً.  (CAPM)أ  اخت ووو، ام ل (1964
ل  التا ت ترد عل  ا تسو،  ر ودل ال ،ئود   ،لت،لا  دأم ر  ل. تسر   نر،ذ  تس ً  أ  تيًًك ال  ل ال أسر،لً.

فووا  سوو،  ت ل وو.  ًووتك اسوتخداك خووذا الر وودل،لسوووك روواالمل  روو، الرطلو    روود اووك اسووتخداره فووا تيًوًك ال وو ل  
ل   الترً 
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ل أ  رود  ًوا ال كول فوا االخت و، ام الرا،لًو.انتي،دام عدًد  س انم رد  ًوا االفت ا و،م  (CAPM) اجه 
إسوووي،ط   ووووض  خووووالل ووو،ف،م  االقت ا ووو،م للنروووو ذ  ال ووولا رووود ل  رووود اووووك دوووو م ال دًووود روووود ااالتط ًيًووو.

  ل  ل نو، جرً ،م لك ت تس  كو   ال لاالفت ا ،م الرت لي.  ،لنر ذ  الس،سا
و. ر جو د  ف والم ل رنوه إل  نر ذ   ودًل أف ول (CAPM) رنتيد لك ًت  ل    ودالم رود ر ، لو. تطوً   ندً 

 Arbitrage)ندً . تس ً  الر اج و.  ُتدع  ل  إ س،ن أسل ندً . جدًد (Stephen Ross)ستً د   ل  ق،ك

Pricing Theory)ك،  إلًو، اخت و، ام  وو  ل  ً(APT) اعترود   ل   وض افت ا و،م ل (CAPM)  لسو اق، 
علو  أدم تيل و،م ال ،ئود ت ترد خذه الندً . أدَّ ف ص الر اج . ًج  أد تنت ا فا خذه الس اقل     الر،لً. ال  ؤ ل 

  ل  ر ن   ج د ر ،د  رت دد  للخط فا عد  ع ارلر  د. أ  اق ر،لً. ت  د إل  التيل ،م ال ، ل. لالرت قع 
      رنذ  داً. ل ل ر    (Arbitrage Pricing Theory)َدو م ندً . تس ً  الر اج .  ليد 

  دًل لنر ذ  تس ً  ال  ل ال أسر،لً.ل  (Ross) اقت  و، ل (1976)الس  ًن،م  تك ط  و، ف لً،م فا ال ،ك 
 دك ت دًد  خذه الندً .   ترت،االتا تن، لم خذه الندً .  ،ل  ا  االخت ، ل  تك إج ان ال دًد رد الد اس،م 

ال  ارل الر ت ض إدخ،لو، فا النر ذ  الً ، ا للندً . رد أجل  س،  ر دل ال ،ئد الرطل    الرستخدك فا 
و، تتً  لل ، اًد تيًًك ال  ل الر،لً. ع،ر.م  رد  رنو، تيًًك السوكل  خذه النيط. ت ت   إًج، ً. رد جو.ل لن

 ًا أد ال  ارل الرجو ل. لًل لو،  جو. أخ ى ل نو، ُت دُّ نيط.م سل ً.م رد  ً . اختً،  ال  ارل  عددخ،ل 
  إل    ط الندً .    ارل االقت ،د ال لال  استر م الد اس،م Rossأس،ل ند يل   ،لت،لا اتجه أ

رد خذه االخت ، ام ق،رم عل  استخداك الت لًل   االخت ، ام لوذه الندً . اا ،م   تو، رد عدرو،ل  جان
ال ،رلا   ،لت،لا ال   ل فا الو،ل  إل  عد  ع ارل ت دد سل ك ال ،ئد الرت قع  دالم رد ع،رل   ًد  ر، فا 
نر ذ  تس ً  ال  ل ال أسر،لً.ل  استند الجان ا خ  رد الد اس،م إل  ت لًل ع ارل االقت ،د ال لا رد 

 . أجل اخت ،  الندً 
 قلوووو. افت ا وووو،تو،  ل  سوووو   رنطيًوووو.(CAPM)ًر وووود اعت ، خوووو،   وووودًل عوووود  (APT) اعت وووو  ال وووو، ا د أدَّ 

 ري، ن.م ر هل   س   أخذخ،   ًد االعت ،  أ ا  رد رج د ر د    ًد للخط   خ،عدد
وو. تسوو ً  الر اج وو.الت يووق روود  إلوو ال ، ووا  ًسوو  ل   ،لتوو،لا  أأ وود أخووك نروو،ذ  تسوو ً  ال وو ل قوود   ندً 

وو،دأسوو ق  الن،كووئ. الر،لًوو.تيًووًك السوووك فووا أ وود السوو اق  علوو    أسوور،لً.ال ت  ووً   ً ًوو.     لوور  اق الر،لًوو. عرَّ
ل  ذلوك  ،سووتخداك أ وود السو اق ال دًاو. النكووق  أسو ق دركوق لوور  اق الر،لًو. االسوت ،د  رنوو، فووا سو ً ،ل أي فوا 

 االقت ،دً. ال لً. رنوجا اخت ،   خر، رنوج الت لًل ال ،رلا  رنوج الرؤك ام 

 الدراسة:مشكلة  -1

ل ال  وو  الروو،لاتوو،ً   فووا ال أسوور،لً. أخووك ندووً تًد لتسوو ً  ال وو ل  (CAPM)إلوو  ج،نوو   (APT)ت ت وو  
التط ًووق   ً  ت وو  روو، ت يوو  روود  ف ،لًوو. علرًوو،م أروود  ًووا السوو،ل الندوو ي الرتووًد ل  عرلًوو،م أروود  ًووا سووو ل. 

خوو  يم فووا رووتد خووذه الد اسوو.ل   ،لتوو،لا   غووك أدَّ ر  وو   خووذه  نروو،ذ  رجوو د إ وو،ف،م لووو،تًد الندووً تًد  روو،
ووو.  ر وووال عووود  (APT)الد اسووو. رووو ت ط  وووو   ذلوووك  وووو ض  (CAPM)فإنوووه ال ًر ووود ال ووودًا عووود خوووذه الندً 

  (CAPM)الت  ً  ال افا لرنطلق خذه الندً . الي،ئك  ،لس،ل عل   فض رنطق 
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أد تيل وووو،م ع،ئوووود ر  دوووو. ال  اق الر،لًوووو. تت ووووع لرتوًوووو  رسووووتيل   ًوووود  خوووو  التيل وووو،م  (CAPM)ً توووو ض 
وو. (Market Portfolio)ال ، وول. فووا ع،ئوود ر  دوو. السوو ق  ل لد الرخوو،ط  تنيسووك إلوو  نوو عًد أ  سوو  ندً 

 التوووا توووؤا  علووو  جرًوووع ال  اق  (Systematic Risk)رخووو،ط  الرنتدرووو.  ،ل النووو   ال لسووور  ًالر  دووو. ل 
 ،لرخوو،ط   النوو   الاوو،نا وو ف ًلًوو. الرتدا لوو. فووا السوو ق الروو،لا  ت  وو  عوود رخوو،ط  تت لووق  ،القت وو،د   وولل   الر،

ل  التوا تو ت ط  ،لرخو،ط  الخ، و.  كو  . أ   ون،ع. أ  قطو،  ر وًد (Unsystematic Risk)رنتدرو. الغًو  
ل (Diversified Portfolio) أدم الرخ،ط  غً  الرنتدر. ًر د تجن و، رد خوالل ر  دو. رن عو. الر ل ك  رد

 الس ق أد الر د  ال  ًد للخط  ًر د تلخً ه فا رخ،ط  تيل  ع،ئد ر  د.  (Sharpe)  ،لت،لا اعت   
أدَّ الرخوو،ط  الرنتدروو. ال ً وو د   Rossأ  ًووا اعت وو  فووا خووذه الن، ًوو. (CAPM) عوود (APT) تختلووف 

،م عل  جرًوع الكو  ،م  ال ون،ع،م  اليط،عو،مل  ف نودر، ت ت وع أسو ،  الون ط رواالمل تسوت ًد كو  ،م تقاً خ، رتس،ً 
و. أنوه  ودالم رود   و   كو  ،م النيوللتالون طل  ًنرو، ًر ود أد ت   ،لتو،لا اعت و    ل   ود أ او  رود اخت و،  للندً 

رتوًوو   اسووتخداك تيل وو،م ع،ئوود ر  دوو. السوو ق  ر وود    ًوود للخطوو  لنووه ًلخووص التوًوو ام االقت وو،دً. ال لًوو. 
   ل ال ج   إل  ر ،د  الخط  الس،سً.  سًطل فإنه رد الف 

ل  يلوو. عوودد االفت ا وو،م الس،سووً.ل  ًووا تووك  أد أكوو،  ال ، ووا  روو، سوو ق (CAPM)عوود  (APT)تترًووا 
 Multifactor)الخً،لً.ل  ر، تترًا  ،عتر،دخ، نرو ذ  رت ودد ال  ارول  (CAPM)إسي،ط ال دًد رد افت ا ،م 

Model) النرووو،ذ  الرت ووودد  ال  ارووول ت ت ووو  ذام قووود   ت سوووًً . أ  ووو  رووود نرووو،ذ  أدَّ أإ  ووو،ئً،م   الر لووو كل  رووود
 ال ،رل ال ا د 

ل  علو  الو غك رود ذلوك (APT)أ ود أخوك االنتيو،دام لوو ً  ت   عدك ت دًد عدد ال  ارل الداخل. فا النرو ذ  
علوو  ع ائوود  فووإد ال ، ووا ًوو ى فووا تلووك النيطوو. كووًئ،م روود ااًج، ًوو.ل  ًووا أد تووقاً ام ر وو،د  الخطوو  الرت وودد 

ال  اق الر،لًوو. تختلووف روود اقت وو،د  خوو    ،لتوو،لا روود الط ً ووا عوودك ت دًوود ال  اروول فووا نروو ذ    ًوودل فل وول 
نر ذجو، الخ،ص   س   س،سوًتو، لر و،د  الخطو  الرت ودد ل فرواالم ال تتوقا   أفا اقت ،د ر ًد  ر  د. ر،لً.

و،دالر،لً. فا سو ق أ  الر ،فد ع ائد ال  اق  السو اق  ال دًود رود  خوالف توًو ام أسو ،  ال و فل الرو،لا  عرَّ
 الر،لً. فا ال ،لكل لس    سًط  خ  أد س     ف الدًن،  ري، ل الد ال  را م رد ق ل ال   ر. 

  ،لتس،ؤالم الت،لً.:  الد اس. ً،غ. رك ل. ًر د    ن،نم عل  ر، س قل
الر،لا ل ا  رد ع،رل أ   عرَّ،دفا س ق  الرخت،   لر ،فد الر،لً.الت،ً خً. ل   ائدالتيل ،م  خل تت ع  1

 ر د  للخط ؟
تت ع ل ا  رد ع،رلل فول ت ل  تيل ،م  ع ائد الر ،فد فا س ق عرَّ،د الر،لاإذا  ،نم تيل ،م   2

خل ت ل  تيل ،م الرتوً ام اا  ،ئً. ال خرً. الرستخ ج. رد ع ائد السوك أالت لًل ال ،رلا ل   
  لتيل ،م ع ائد الر ،فد الر،لً. الستخداك    ارل ر س  الرتوً ام االقت ،دً. ال لً. ل

ت  ًوو. ع ائوود الر وو،فد ل اوو  روود ع،روول ر وود   تق ًوودالووذي روود كووقنه  الخطووا خوو  النروو ذ  الً ، وواروو،   3
  ر، خا الخرً. النس ً. ل ل رنو،؟ ر،خا الرتوً ام الداخل. فًه  للخط 

أ     ،   أخ ى  إ  ،ئً،م؟ داالم  أ  أ دخر،   س  رنوجا االخت ،  الس، ق النر ذ  الً ، ا ً ت  خل   4
س ق عرَّ،د  فالالستخداك فا استن ،ط ر دل ال ،ئد الرطل    ،ل . ندً . تس ً  الر اج .   ت  تُ  خل
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 قسل    دًل لنر ذ  تس ً    الر ،فد الر،لً.   ،لت،لا تتً  إر ،نً. تيًًك السوك س ق ن،كئ  الر،لا
 ال أسر،لً.؟ال  ل 

 :الدراسةأهمية  -2

   :رد الن، ًتًد ال لرً.  ال رلً. الد اس.ال ، ا فًر، ًلا أخرً.  ً  ُض 
 :األهمية العلمية  2-1

 د فا ال  ا ال لرا  ال ،دًرا  فق الني،ط االتً.:ًللر نً الد اس.ًر د  ل    أخرً. 

 روو، تتطو ق إلوو   (APT)أخووك نرو ذجًد لتسوو ً  ال و ل ال أسوور،لً. روع الت  ًووا علو  الد اسو.  َت و ضُض خووذه  1
فووا   ووًد ال ،ئوود  الرخوو،ط  للر اانوو.الرسووتخدر.    تسوو ً  ال وو ل ال أسوور،لً.نروو،ذ  ال دًوود روود اا وو،ف،م ل
ل   ً ًوو. اسووتخداره علوو  االسووتار،  ر وودل ال ،ئوود الرطلوو    سوو، ت  وو   ً ًوو. ل   كوو ل ر وو،دالم ً ، ووً.

 لتيًًك السوك  الر ،فد الر،لً. 

،م  تط ًيً،م   خ، عل  ع ائد السوكًقات  الس،سً.  ال لً. الت ً ف  ،لرتوً ام االقت ،دً. تت رد  2   ندً 

فوووا اسوووتن ،ط النرووو،ذ  الً ، وووً.  الرسوووتخدر. التط ًيًووو. رووود  ووو ن علووو  الرنوجًووو.خوووذه الد اسووو. سووولطه ، ترووو  3
وو. تسوو ً  الر اج وو.ل الخ، وو.   علوو  االسووتار،  ت  وو   ً ًوو.  سوو،  ر وودل ال ،ئوود الرطلوو    ،لتوو،لا  ندً 

 الر،لا  عرَّ،دس ق  خ   أ د الس اق الن،كئ.تط ًيً،م فا 

ووق لل وو، اًد الرسووتي لًًد فووا سوو ً ، روود خووالل اخت وو،  است كوو،فا ار ،نًوو. تط ًووق   4 تنًوو  خووذه الد اسوو. الطً 
(APT) .ًفا س ق دركق لر  اق الر،ل  

 تط ًيو، فا الس اق الر،لًو. ال   ًو.ل ررو، قود ًسو،خك   فود الر ت و.  (APT)ند   ال  ،ا ال   ً. الرت لي.  و   5
 ال   ً.  جائً.  ل   ،نم  سًط. فا خذا الرج،ل 

 األهمية العملية:  2-2
  ،لني،ط االتً.:  الرد ان  الر للًد الر،لًًد لرستارً دل الد اس.تتجسد أخرً. 

وو،  خ وو ص الد اسوو.يدرووه ، تروو  1 االقت وو،دً. ال لًوو. الرووؤا   فووا ع ائوود السوووكل رروو، ًسوو،عد ل  اروول ا روود  ًؤ
 عوودكتخ ووًض رسووت ى الروترووًد  وووذا الر  وو   علوو  تيًووًك ال  ووع االقت وو،دي ال وو،لا للسوو ق الروود  لل   

 سو قالسو ق الرو،لا   خ، و. ل   ،لت،لا تكجًع الرستارً د عل  ت جًه ردخ اتوك ن و  االسوتار،  فوا تق دال
  خدر. االقت ،د ال طنا  لر  اق الر،لً. دركق

يووو. علرًووو.ل ل ً ًووو. اختًووو،    2 الر،لًووو.  تيًوووًك أدائوووو،ل ررووو، الر  دووو. رووو، تت ووورنه خوووذه الد اسووو. رووود ت  وووً  طً 
دا   الر ووو،فد االسوووتار،ً .ل  رووود خوووالل اختًووو،  السووووك ًسووو،عد الروتروووًد فوووا ت كوووًد قووو ا ام االسوووت ار،   ا 

وو. ت اانًوو.   الر و،فد الر،لًوو. التوا ت يووق أعلوو  ع،ئود  وورد رسوت ى ر ووًد روود الرخو،ط   ،العتروو،د علو  ندً 
   ،قا الس،لً  الرل ي.  ه  (CAPM) دالم رد  (APT) خا 

فا ال ،لك أ ج،ن  نرو ذ  تسو ً  ال و ل  رد   ن عل  الرنوجً. ال ا  استخدار،م  خذه الد اس.سلطه ر، ت  3
ل   ال أسر،لً.  الستخ ا  ر دل ال ،ئد الرطل   عل  االستار،   و ض تيًًك السوك  ا تس،  ت ل . الترً 
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 أهداف الدراسة: -3

 ر، ًلا: إل  الد اس. تودف خذه

الر،لًوو.  الت يوق روود إر ،نًو.  جوو د أ او  روود ع،رول أر وود  للخطو   ًووؤا  علو  تيل وو،م ع ائود الر وو،فد  1
 فا س ق عرَّ،د الر،لا 

ت ً،د فًر، إذا  ،نم الرتوً ام االقت ،دً. ال لً. ت ل     ارل ر سو   لتيل و،م ع ائود الر و،فد الر،لًو.ل   2
  ت دًد ط ً . خذه الرتوً ام  ردى تقاً خ، عل  تيل ،م ال  ائد فا الس ق الرد  ل 

وو. تسوو ً  الر اجتسوولًط ال وو ن علوو   ً ًوو.  نوو،ن نروو ذ    3  وو. روود خووالل أسوول  ا الت لًوول ال وو،رلال ندً 
نروووو،ذ  ً ، ووووً. خطًوووو. رت وووودد   ت لًوووول االن وووودا  الرت وووودد الرتوًوووو ام االقت وووو،دً. ال لًوووو.ل  اسووووتنت،  

تُ  ا إل   س،  ر دل ال ،ئد الرطل   عل  االستار،  فا السوك أ  الر و،فد الر،لًو. فوا  الرتوً ام
 الس ق الرد  ل 

ووو. اا  ووو،ئً.   4   ،لتووو،لا الت يوووق رووود إر ،نًووو. تط ًوووق نرووو ذ  السووو، ي. الً ، وووً. نرووو،ذ  للاخت ووو،  الر نً 
 و ض  س،  ر دل ال ،ئد الرطل    تيًوًك  الر،لا عرَّ،دندً . تس ً  الر اج .  استخداره فا س ق 

 السوك 

  فا ت دًد ر دل ال ،ئد الرطل     ،لت،لا تيًًك السوك النر،ذ  الس، ي.ت  ً  يلً. استخداك   5

 :السابقةالدراسات  -4

عل  ال غك   رد ع،   ه (Stephen Ross) ا تقى ال ، ا ال دن  ،لد اس،م ال لً. لرؤسل الندً . 
رنذ نكقتو،   ط ق اخت ، خ، رد قدرو، ن ع،م ر،ل رد أجل ت  ً  ال     قد  الرستط،    ل خذه الندً .

 الس، ي. التا ق،رم  ،خت ،  الندً . ف المل  ت  ال قم ال ،لال  ل د رع الت  ًا فيط عل  ال  ،ا  الد اس،م 

 سًست  ض ال ، ا فًر، ًلا أخك خذه رع إغ ،ل الد اس،م التا   ام عل  الج ان  ال  ً . فيط فا الندً .ل 
  الد اس،م

 استعراض الدراسات السابقة: 4-1

 :1(Ross, 1976) روس دراسة .1

فا  (CAPM)رن،قك. ندً .  ً ، ً. لنر ذ  تس ً  ال  ل ال أسر،لً.  ،نم خذه الد اس. ع ،   عد 
فا   اًد اانًدل  ،د ال ل   ن اد  (Ross)ل  التا تك التط ق لو،       ندً . رد ق ل  ،ل. الر اج .

                                              
1 - Ross, Stephen A. “The Arbitrage Pricing Theory of Capital Assets Pricing”.  Journal of Economic 

Theory, vol. 13, Issue. 3, (December 1976), PP 341-360. 
 

The Arbitrage Pricing Theory of Capital Asset Pricing Model 

 نظرية تسعير المراجحة لتسعير األصول الرأسمالية
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"الر  د.  ندً . س ق  أل الر،ل رع الت  ًالم  الت ًا ،م ال ك ائً.ل الت يق رد   ،ن  ردخل الت ،ًد 
نر، ُسرِّا الا،نا " ال ،ئدل الخط ل  الر اج ." ت يً ،م عل  ل  ً)1791(الرت سط فا الس اق ال  ً  " فا ال ،ك 

ل" فا ال  (Friend and Bicksler)  ا    3791،ك   ن اد ال ،ئد  الخط  فا الترً 

 (Mean Variance)  ًا تك اقت اح النر ذ  الً ، ا للر اج .   دًل عد ر و ك الت ،ًد الرت سط

ل  الذي  ،د الردخل الس،سا لت سً  الد اخ  الر ج د  فا الس اق الر،لً. (CAPM) فا الرستخدك
  خ  ص ال  ل الخط   

  عد ال الق.  ًد ال ،ئد  الرخ،ط    تت رد عد  رتوً امل رد د د     عالق. خطً. تُ   ل   أأ جد  ًا 
أنه فا  ،ل. الت ااد تن دك ف ص الر اج .   ،لت،لا ت        لأاكت اط ر  د. الس ق ال  ؤ ل  ن،قش 

،  الندً . فًر، ال الق. خطً.  ًد ال ،ئد الرت قع   س،سً. خذا ال ،رل ل د  ر ،د  رد الخط ل  ليد تك اخت 
   د رد ق ل ال ، ا ن سه  عد   ، اًد يخً د 

 

 :1( RossRoll and, 8019دراسة ) .2

An Empirical Investigation of the  Arbitrage Pricing  

 نظرية تسعير المراجحة التحقق التجريبي ل

ت ت   خذه الد اس. أ ل اخت ،  تجً  ا لندً . تس ً  الر اج .ل  ًا ق،ك ال ، ا،د  ،ستخداك  ً،ن،م أسوك 
 (NYSE)  سوك للك  ،م الرد ج. فا س ق نًً   ك لر  اق الر،لً. 13  رجر ع. تت رد  ل رنو، أ24أ

ً  ال جدي   ،لت،لا تك ل  ًا تك اختً،  الرجر ع،م   س  الت ت(AMEX) س ق أرً  ، لر  اق الر،لً. 
    تك ا تس،  ال  ائد الكوً . للك  ،م الرد  س.  الن،تج. عد 42است  ،د الرجر ع،م الرت يً.  عددخ، أ

  أسر،لً.   ،ا ،ف. إل  ت ًا ،م ال  ،ح فا  ،ل  ج دخ، الاختالف الس ،  أال  ،ح 

-Maximum)طً ي.    (Factor Analysis)  ق،ك ال ، ا،د  ،ستخداك أسل   الت لًل ال ،رلا

Likelihood)  ائد العل  ر   ف. ال  ائد الكوً .ل رد أجل ال   ل عل  رتوً  ت، ع   ًد ً    عد  
. فا رخ ج،م الرت ق . ل ، الت لًل اا  ،ئارسوك  تترال الرتوً ام الرستيل. فا عد  ع ارل رجو ل. الوً 

أ  رتوً ام  لًل رتوً    ًد  ر، خ  ال ،ل  أاالا. عل  القل  ع ل د  ع ارل  تك اا ،م أد ع ائد السوك تت
عل  ال غك رد أدَّ خذه الد اس. لك ت دد ر،خً. خذه ال  ارل أ  ا نر ذ  تس ً  ال  ل ال أسر،لً.ل  ذلك ف

 الرتوً ام 

 

                                              
1 - Roll, R., and Ross, S “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing theory”. The Journal of 

Finance, vol. 35, No. 5, (1980), John Wiley & Sons Inc. USA. PP. 1073-1103. 
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 :1(Shanken, 1982دراسة ) .3

The Arbitrage Pricing Theory: is it Testable? 

 هل هي قابلة لالختبار؟ :المراجحةنظرية تسعير 

ت دَّم خذه الد اس. ندً . تس ً  الر اج .  ندً .  دًل. عد نر ذ  تس ً  ال  ل ال أسر،لً.ل  ن،قش  
د  ،نم   ًوتو، الت اانً. أق   لد ت  د  ال ، ا خالل الد اس. أدَّ ال ً،غ. ال ،ر. للندً . غً   ،فً.ل  ا 

 رد اك ع،د ً ،م تس ً  ال  ل  ق، ل. لالخت ، ل  اعت   ال ، ا أد ر و ك ر  د. الس ق إلاارا فا ند
 ،ستخداك رتوً ام  (2006)فا ال ،ك  (Weinstein) اخت   الندً .  ،لرك،  . رع  غًَّ   أًه ال ، ا ن سه 

  ر، سًقتا ال ي،م االقت ،د ال لا 

 :2(Krishnamurthy, 1983)دراسة  .4

Some Empirical Tests of the Arbitrage Pricing Theory 

 االختبارات التطبيقية لنظرية تسعير المراجحةبعض 

َخدفم خذه الد اس. إل  اخت ،  ندً . تس ً  الر اج . فا س ق نًً   ك لر  اق الر،لً.ل  استخدك ال ، ا 
أسل   الت لًل ال ،رلا  ال ، ا ل  استخدك(1972-1962) ً،ن،م ال  ائد الكوً . لل ت   الررتد   ًد ع،را 

الرد  س. أذام دالل.  طً ي. ت لًل الر  ن،م الس،سً.ل  ت  ل إل   ج د خرل ع ارل ُرس ِّ   فا ال ت   
ل  ر ن  أدَّ ع ائد الر ،فد تت ع لدال. خطً. رت دد  رد (APT)  ،لت،لا  جد ال ، ا دلًالم ًدعك إ  ،ئً. ل 

 ر ،د  الخط  

 :3(ssChen, Roll and Ro, 1986ة )دراس .5

Economic Forces and the Stock Market  

  القوى االقتصادية وسوق األسهم

وً ام االقت ،دً. ال لً. ع ،   عد رخ،ط  ًر د أد ً  ض رتق،رم خذه الد اس.  ،خت ،  فًر، إذا  ،نم ال
االعتر،د عل  الت لًل عنو، س ق السوكل  ر ن  أد ع ائد السوك الرت ق . تتقا   وذه الرتوً امل  دالم رد 

. للتن ؤ    ائد السوك   ال ،رلا  ال   ل عل  ع ارل إ  ،ئً. رج د   رجو ل. الوً 

                                              
1 - Shanken, Jay. “The Arbitrage Pricing Theory: is it Testable?”, The Journal of Finance, vol. 37, No. 5, 

(December 1982), PP. 1129-1140. 

2 - Krishnamurthy, Hegde. G. Some Empirical Tests of the Arbitrage Pricing Theory, A dissertation 

presented in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Business 

Administration, The Ohio State University, 1983 
3 - Chen, N. Roll, R. and Ross, S “Economic Forces and the Stock Market”. Journal of Business, vol. 59, 

Issue. 3 (July 1986), University of Chicago press. PP. 383-403. 
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. الر،لً.  التا تيت ح أنه ً جد جرل. رد الرتوً ام االقت ،دً. ال لً. تؤا    انطلق ال ، ا د رد الندً 
لًل االن دا  الرت دد لوذه ال  ارل  ،نتد،ك عل  س ق السوكل  رد اك ق،ك ال ، ا د  ،ستخداك أسل   ت 

االقت ،دً. عل  ع ائد رجر ع. رد الر ،فد االستار،ً . الرخت،   عك ائً،م رد س ق نًً   ك لر  اق الر،لً. 
(NYSE) :ل   ،نم ال  ارل االقت ،دً. الريت  . ع ،   عد تس . ع ارل  خا 

 ر دل الت خك   3

ن.  التا ترتد  4  فت   است ي،قو، إل  كو   ا د  ر دل ال ،ئد عل  أذ ن،م الخًا

ل. الجل   1  ال ،ئد عل  أس ،  السندام ال   رً. طً 

 رؤك   جك اانت،  ال ن،عا   2

  (Baa)ال ،ئد عل  السندام ذام الجدا   االئتر،نً. الرنخ  .   5

 ر دل نر  االستوالك ل ل ف د   6

 رؤك  أس ،  الن ط   9

 لر،لً. رؤك  س ق نًً   ك الرايل  ،ليًر. الس قً. لر  اق ا  8

. لر  اق الر،لً.  رؤك   7  س ق نًً   ك الرايل  ،ل ااد الرتس،ً 

الن،تج. عد الرتوً ام الس، ي.ل    د إج ان ت لًل   رد اكَّ تك اكتي،ق ال دًد رد الرتوً ام ال  عً.
ض عنو، ت  لم الد اس. إل  أدَّ الرخ،ط  الر ت ط.  ،لرتوً ام االقت ،دً. الت،لً. ًُ  َّ االن دا  الرت ددل 

.  ل   ،نم الرتوً ام االقت ،دً. الداخل. فا النر ذ   ،لت،لا:إ  ،ئً. ع،لً. فا س ق السوك  ر نً 

ل. الجل   3  ال  ق  ًد أس ،  ال ،ئد  ق ً    طً 

 الت خك الرت قع  الت خك غً  الرت قع أالر ،جق  فا توً  ر دل الت خك    4

 رؤك   جك اانت،  ال ن،عا   1

ئد  للسندام الر ن .  د ج. ائتر،نً. ع،لً.ل  تلك الر ن .  د ج. ائتر،نً. ال  ق  ًد أس ،  ال ،  2
 رنخ  . 

 :1(Sungmoon, 1989دراسة ) .6

An Empirical Investigation of the Arbitrage pricing theory: The Korean 

Case 

 التحقق التجريبي من نظرية تسعير المراجحة: الحالة الكورية

ن،م كوً . ،عل  أسل  ا الت لًل ال ،رلا  ت لًل الرتوً ام االقت ،دً.ل  ،ستخداك  ًق،رم خذه الد اس. 
 ًا الندً . ق، ل. للتط ًق فا   ً ،ل  ك  . رد ج. فا الس ق ال   يل  ت  ل ال ، ا إل  أد (77)ل  ائد 

                                              
1 - Sungmoon, Lee. An Empirical Investigation of the Arbitrage pricing theory: The Korean Case, A 

dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in 

Business Administration, The George Washington University, 1989. 
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الرد  س.  ،ستخداك أنه عند تط ًق أسل   الت لًل ال ،رلال استنتج ال ، ا  ج د ع،رلًد رس ً د خالل ال ت   
ل  ر، ت  ل ال ، ا إل  االا. ع ارل رس    عند (Maximum Likelihood)طً ي. الت جً  العدك 

  (Principal Component Analysis)ت لًل الر  ن،م الس،سً.  استخداك طً ي.

، عند تط ًق أسل   ت لًل االن دا ل فلك ًجد ال ، ا أي رتوً  اقت ،دي دال إ  ،ئً،م ًر د اعتر،دهل أرَّ 
تكًد أل  خا ن سو، التا تك الت  ل إلًو، فا د اس. (4) عددخ،علر،م أد الرتوً ام االقت ،دً. الرد  س.  ،د 

ارلل  ل ا ت    د اس. ال  ارل ع   (9)تس .  س، ي.ل  ًا لك ًيك ال ، ا  د اس.ال (1986)     ل    ل
 الدال. إ  ،ئً،م فا الد اس. الس، ي. 

 :1(1994Ross, and Roll ,Burmeister,دراسة ) .7

Using Macroeconomic Factors to control Portfolio Risk  

 العوامل االقتصادية الكلّية للتحكم بمخاطر المحفظةاستخدام 

ل  ًا اخت  م اليد   الت سًً . (Chen, Roll and Ross, 1986)ت ت   خذه الد اس. تطً  ام لد اس. 
ل (Pre Specified)  ،العتر،د عل  نر ذ  ً ت ي عل  رؤك ام اقت ،دً. ر دد  سل ،م  (APT)لنر ذ  

 التا  جدم فا الد اس. الس، ي.ل  ًا ت رنم خرس. رتوً ام أس،سً.  خا: كتل اختل م خذه الرؤك ام عد 

غً  الرت ق . فا است داد  التوً ام ً  ترد خذا الرتوً  عل : (Confidence Risk)رخ،ط  الاي.   3
 الرستارً د لت رل الرخ،ط  

ستند(Time Horizon Risk)رخ،ط  الت قًم   4  . فا التوً ام غً  الرت ق إل  خذا الرتوً  : ً 
 ال قم الر  ل للرستارً د لتليا ال  ائد 

عل  ت  ً . رد التوً ام غً  الرت ق . خذا الرتوً  : ً  ترد (Inflation Risk)رخ،ط  الت خك   1
ل.  ق ً   الجل   فا ر دالم الت خك طً 

:  خا الرخ،ط  الر ت ط.  ،لتوً ام غً  الرت ق . (Business Cycle Risk)رخ،ط  د    العر،ل   2
  جك نك،ط العر،ل ال لا  فا

ي ك خذا الرتوً  عل  (Market Timing Risk)رخ،ط  ت قًم الس ق   5 ذلك الجان رد ع،ئد : ً 
 الوً  ر س  رد ال  ارل االقت ،دً. الس، ي.  (Standard & Poor’s 500)رؤك  الس ق 

لل ت   ر،  (NYSE)سور،م لك  ،م رد ج. فا  (50) ًا تك استخداك ال  ائد الكوً . لر  د. رد 
سوكل  تك اختً،  الك  ،م  طً ي. الرالً.  رك،خد  ل ل (72)  اقع  (1992-1986) ًد ع،را 

(Optimization) ت يق ك ط تر،ال نرط الرخ،ط  ق ً   ًا ل  ًا  ،نم خذه الك  ،م أف ل رد
ل الجل   الجل رع نرط الرخ،ط  الطً 

                                              
1 - Burmeister, Edwin. Roll, Richard. Ross, Stephen. A. “Using Macroeconomic Factors to control Portfolio 

Risk”, Research foundation of the Institute of Charter Financial Analyst, Working Paper, (1994), PP 1-27. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927539897000194
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ام الكوً . لل  ائد عل  الرك،خدام الكوً .  تك استخداك أسل   ت لًل االن دا  الخطا للرك،خد
  ،نم جرًع ال  ارل االقت ،دً. لو، تقاً  إًج، ا عل  ال ،ئد الرت قع ر، عدا ل للرتوً ام الخرس. الس، ي.

 رخ،ط  الت خك  رخ،ط  الت قًم 

 :1(,and Priestley Antonio, Garrett ,1998دراسة ) .8

Macroeconomic variables as common pervasive risk factors and the 

empirical content of the arbitrage pricing theory 

 التجريبي لنظرية تسعير المراجحةالمتغيرات االقتصادية الكلية كعوامل خطر نافذة والمحتوى 

ل  ،ستخداك (LSE)فا س ق لندد لر  اق الر،لً.  (APT)اخت   ال ، ا د فا خذه الد اس. أدان 
ك  . رخت،   عك ائً،مل تك تيسًرو، إل  ر  دتًدل  ذلك لل ت   ر،  ًد  (138) ً،ن،م ال  ائد الكوً . لو 

 عد طً ق الرتوً ام الكوً . ال  ارل االقت ،دً. ال لً.رنوج  ،ستخداك   ذلكل (1993-1980)ع،را 
الت،لً.: الت خك غً  الرت قعل ر دل التوً  فا الت خك الرت قعل  جك اانت،  ال ن،عال أس ،  التجائ.ل 

 س ،  ال  فل ع،ئد الس ق اا ،فا أع ض الني دل خً ل أس ،  ال ،ئد ل 

خا ع ض الني د  الت خك غً  الرت قع  ر دل  ج د االا. ع ارل رس      إل  ال ، ا د  ت  ل 
أنه ًج  ال  ا عد ر ،د  خط   ل د ر ،رل الت دًد  ،د  وً امل  ر، ً نا ، ع،ئد الس ق اا ،فا

 أخ ىل رد أجل ت سً  سل ك ع ائد السوك 

 :2(Khoon and Gupta, 2001دراسة ) .9

A Test of Arbitrage Pricing Theory Evidence from Malaysia 

 اختبار نظرية تسعير المراجحة دليل من ماليزيا

فا  (APT)الخت ،   لًل ال ،رلا  ت لًل االن دا  ر ،م استخدك ال ، ا،د فا خذه الد اس. ردخلا الت 
 (213)لو  (1997-1988)ل  ،ستخداك  ً،ن،م ال  ائد الكوً . (KLSE)س ق   االلر    لر  اق الر،لً. 
ل  ًا (APT)ر ،فد استار،ً .ل   ،نم النت،ئج داعر. لو  (9)ً و، عل  ك  . رد ج. فا الس قل   د ت ا 

نت،ئج ت لًل  أك، م ًنر، ،رلًد ُرس ًِّ د دالًد إ  ،ئً،مل أدو م نت،ئج ردخل الت لًل ال ،رلا  ج د ع
 ج د رتوً  دال   ًد  خ  الت خك رد  ًد إل  االن دا   ،ستخداك الرتوً ام االقت ،دً. ال لً. 

نر  اانت،  ال ن،عا  عال    خا الت خك  أس ،  ال ،ئد     التا تن، لو، ال ، ا،دال   .  الرتوً ام
 رخ،ط  الس ق 

                                              
1 - Antonios. Garrett, Ian, and Priestley, Richard. “Macroeconomic variables as common pervasive risk 

factors and the empirical content of the arbitrage pricing theory”, Journal of Empirical Finance, Volume 5, 

Issue 3, (September 1998), Pages 221-240. 
2 - Khoon, Ch’ng Huck. Gupta G.S.  "A Test of Arbitrage Pricing Theory Evidence from Malaysia". Asia 

Pacific Journal of Economics and Business, Vol. 5, No. 1, (June 2001), PP 76-96. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927539897000194
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927539897000194
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927539897000194
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927539897000194
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 :Weinstein and (Shanken1 ,2006(دراسة  .11

Economic Forces and the Stock Market Revisited 

 القوى االقتصادية وسوق األسهم، زيارة أخرى

نكت،ًد   (Shanken)ك،ن د  ت ت   د اس.  ً (Weinstein) ، (1986)   ل ارتدادام ل  ا تكًد    ل ،
ل  ترم الد اس.  ن ل الطً ي. الس، ي.   د االاًد ع،ر،مل  ،ستخداك ال  ارل االقت ،دً.  الذي ً رل ن ل ال ن اد

س ً  الخت ،  ندً . تس ً  الر اج . أرتوً ام االقت ،د ال لا ل  ل د خذه الد اس. لك تخت   تس . ع ارل ت
 ريت  .ل  اقت  م عل  خرس. فيط  خا:

 ر دل التوً  فا رؤك  اانت،  ال ن،عا   3

 ر دل التوً  فا الت خك   4

 الت خك غً  الرت قع   1

ل. الجل   2  ال ،ئد اا ،فا عد ال ،ئد خ،لا الرخ،ط  لسندام الك  ،م طً 

ل. الجل   5  ال ،ئد اا ،فا عد ال ،ئد خ،لا الرخ،ط  للسندام ال   رً. طً 

عل  اعت ،  أد ال ،ئد خ،لا الرخ،ط  تك الت  ً  عنه  ،ستخداك ر دل ال ،ئد عل  أذ ن،م الخًان. ذام  
 ت  لم الد اس. إل   ج د ع،رلًد رس ً د  خر، ر دل التوً  فا رؤك  اانت،  ق لكو   ا دل فت   االست ي،

   ل  ،د  د اس. تكًد    لال ن،عال  خذا ال ،رل ًت افق رع الد اس. الس، ي.ل  ل د عل  ال  ل رد 
ل. الجل   ال ،رل الرس   الا،نا خ  ال ،ئد اا ،فا عد ال ،ئد خ،لا الرخ،ط  لسندام الك  ،م طً 

 :2(Iqbal and Haider, 2005دراسة ) .11

Arbitrage Pricing Theory Evidence from an Emerging Stock Market 

 الناشئة األسهمأسواق نظرية تسعير المراجحة دليل من أحد 

فا س ق   اتكا  للتط ًق فا ال ، ست،دل  ت دًدام  (APT)  ام خذه الد اس. فا ردى ق، لً. 
ع،ك ك  . رد ج. فا الس ق لل ت   رد  (24)ل  ،ستخداك ال  ائد الكوً . لو (KSE)لر  اق الر،لً. 

 ام االقت ،دً. ال لً. ل   تط ًق أسل  ا الت لًل ال ،رلا  ت لًل الرتوً(2003)  ت  ع،ك  (1997)
ل     ج د ع،رلًد  ت  لم إل   ج د ع،رلًد ًؤا اد عل  ع ائد السوك   س  الت لًل ال ،رلال  ا 

  ،لت،لا ر،د ع ائد السوك  خر، الت خك  ر دل الت ًا ،م للس ق   لل   ُ ًَ  اقت ،دًًد اانًد أً ،م 

                                              
1 - Shanken, Jay. Weinstein, Mark. I. “Economic Forces and the Stock Market Revisited”. Journal of 

Empirical Finance, Vol. 13, (2006). PP 129-144. 

 
2 - Iqbal, Javed. Haider, Aziz. “Arbitrage Pricing Theory Evidence from an Emerging Stock Market”. The 

Lahore Journal of Economics, Vol. 10, No. 1, (Summer 2005). PP 123-139. 
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ق، ل. للتط ًق فا ال ، ست،دل  ذلك عل  ال  ل رد الد اس. الال ي.  (APT)إل  أدَّ  ،دت  ل ال ، ا
  (2013)فا ال ،ك لن ل الس ق 

 :1(Dhankar, 2005دراسة ) .12

Arbitrage Pricing Theory and the Capital Asset Pricing Model- Evidence 

from the Indian Stock Market 

 الهندي األسهمدليل من سوق -نظرية تسعير المراجحة ونموذج تسعير األصول الرأسمالية

ل  افت ض ال ، ا أد (CAPM)  دًل عد  (APT)ن،قكم خذه الد اس. ال     الندً . القت اح 
 ائد رد النر ذ  ذ  ال ،رل ال ا د النر ذ  رت دد ال  ارل  ج  أد ً  د أف ل فا ت سً  ال   

ل (APT)رل رس    لو انت،ئج الد اس.   . خذا االفت اضل  ًا تك اا ،م  ج د خرس. ع   أا تم 
  ،نم اليد    أسل   الت لًل ال ،رلالرد خالل ل (CAPM) دالم رد ر ،رل  ًت، أال ،رل ال  ًد  فا 

علر،م أدَّ ال ، ا ق،ك  ،ستخداك  ً،ن،م ال  ائد الكوً . لو   (CAPM)الت سًً . للنر ذ  الرت دد أ    رد 
  (2002-1991)ر  د.ل لل ت   ر،  ًد  (15)ك  . رد ج. فا س ق الوند ريسر. إل   (150)
 

 :2(Theriou, Aggelidis and Maditinos, 2006دراسة ) .13

Testing the Relation between Risk and Return using CAPM and APT: The 

Case of Athens Stock Exchange (ASE)  

: حالة سوق أثينا لألوراق المالية (APT)و (CAPM)اختبار العالقة بين العائد والمخاطر باستخدام 

(ASE) 

لر  اق  فا ت سً  ع ائد السوك فا س ق أاًن، (APT)  (CAPM)اخت  م خذه الد اس. ندً تا 
ل  تك تيسًك خذه ال ت   (2001-1987)الر،لً.ل  ،ستخداك  ً،ن،م ال  ائد الكوً . لل ت   الارنً.  ًد ع،را 
ك  . ريسر. إل  ر ،فدل تت  د  (217)إل  االا فت ام ف عً.ل   ،نم ال  ائد الت،ً خً. الس، ي. تخص 

  ل ر  د. رد االاًد سور،م تيً  ،م 

 Principal)ت لًل الر  ن،م الس،سً. الت لًل ال ،رلا  طً ي. استخدك ال ، ا د أسل   

Component Analysis) ل  ت  لم الد اس. إل   فض(CAPM)   ، لرطلقل  اعت، (APT) 
   ،ل . للتط ًق فا س ق أاًن،   د الت  ل إل  ع،رلًد ٌرس ً د خالل ال ت   ال لً. الس،سً.

 
                                              
1 - Dhankar, Raj. S. “Arbitrage Pricing Theory and the Capital Asset Pricing Model- Evidence from the 

Indian Stock Market”. Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 18. No. 1, (2005), PP 14-27. 
2 - Theriou, N. Aggelidis, V. and Maditinos .D, “Testing the Relation between Risk and Return using CAPM 

and APT: The Case of Athens Stock Exchange (ASE)”. 4th International Conference on Accounting and 

Finance in Transition (ICAFT), (April 2006), Adelaide, Australia, PP 1-25. 
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 :1(Fah, Mohamed and Noordin, 2011دراسة ) .14

Test of Arbitrage Pricing Theory in the Tehran Stock Exchange: The Case 

of A Sharia-Compliant Close Economy 

 الشريعة مع ق المالية: حالة االقتصاد المتوافقاختبار نظرية تسعير المراجحة في سوق طهران لألورا

فا االقت ،د الرولق الر ترد عل  الكً  .ل فا  (APT)قدرم خذه الد اس. دلًالم عل    ف ر داقً. 
. لو (TSE) ،ل. س ق طو اد لر  اق الر،لً.  سن.  دنام رد  (17)لرد   ك  . (421)ل  ،ستخداك  ً،ن،م سنً 

ك الوج ي(2008)  ت  ع،ك  (1991)ال ،ك   ًا  دأم الد اس. فا  الكرسا ل  اعترد ال ، ا،د عل  التيً 
  كو  يذا 

الد اس. أ الم  ،ستخداك أسل   الت لًل ال ،رلال  أسل   اال ت ،ط الي،ن نا  ت  لم إل   ج د   ُأجً م
االا. ع ارل رس     ل نو، غً  دال. إ  ،ئً،مل  رد اك تك تط ًق أسل   ت لًل االن دا ل  ت  ل ال ، ا د 

ل. إ  ،ئً،م  ر، ً نا عدك إل   ج د أ   . ع ارل اقت ،دً. تؤا  عل  السوكل  ل نو،  ،نم أً ،م غً  دا
 للتط ًق فا س ق طو اد الر،لا  (APT) ال ً. 

 :2(2112-2111فرج، دراسة ) .15

Capital Asset Pricing Model (CAPM) Versus Arbitrage Pricing Theory 

(APT): Case Study of Egyptian Stock Exchange 

دراسة حالة  (APT)مقابل نظرية تسعير المراجحة  (CAPM)نموذج تسعير األصول الرأسمالية 

 المالية المصريسوق األوراق 

 ، لم خذه الد اس. الري، ن.  ًد الندً تًد الكو  لتس ً  ال  لل  ق، لًتور، للتط ًق فا س ق ال  اق 
د اك ت لًل استخدرم ال ، ا. فا ال داً. أسل   الت لًل ال ،رلال  ر (APT)الر،لً. الر  يل   ،لنس . لو 

    ر ج  رتوً ام االقت ،د ال لا االن دا
استخدرم ال ، ا. س  . رتوً ام اقت ،دً.  خا: الت خك  س   ال  ف  ع ض الني د  س   ال ،ئد    

 EGY)أكو  ل  رؤك  ال    . الر ً .  1أكو  ل  س   ال ،ئد  عل  أذ ن،م الخًان. أ 1أعل  ال دائع 

 الذي ًت رد أف ل االاًد ك  . أدانم فا الس قل  أخً ام الن،تج ااجر،لا الر لال  ر، استخدرم  (30
 .(2001-2007) لل ت   ر،  ًد ع،راً. لتس . قط،ع،م ف عً. فا الس ق  ً،ن،م الرؤك ام الكو  

ا س    ت  لم ال ، ا. إل   ج د أ   . ع ارل ذام دالل. إ  ،ئً. فا نر ذ  االن دا  الرت دد  خ
ال  ف  ع ض الني د  أس ،  ال ،ئد  لل دائع  لذ ن،م الخًان.ل  ر، استنتجم ال ، ا. عدك  ال ً. 

(CAPM)  الر  يل عل  ال  ل رد الر،لً. فا س ق ال  اق(APT)  التا اعت  تو، ال ، ا. ق، ل. للتط ًق  
                                              
1 - Fah, Cheng Fan. Mohamed, Shamsher, and Noordin, Bany Ariffin Amir. “Test of Arbitrage Pricing 

Theory in the Tehran Stock Exchange: The Case of a Sharia-Compliant Close Economy”. International 

Journal of Economics and Finance. Vol. 3, No. 3, (August 2011), PP 109-118. 

دراسة حالة سوق األوراق  )APT(المراجحة  تسعيرمقابل نظرية  )CAPM(نموذج تسعير األصول الرأسمالية . "فرج، دينا روفائيل -2 

 .1)-(12 ص ،2011)-(2012 والخمسون، الثاني العدد ،المصريالمجلة االقتصادية للبنك المركزي ".  المصرية
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 :1(Ramadan, 2012دراسة ) .16

The Validity of the Arbitrage Pricing Theory in the Jordanian Stock 

Market 

 األردني  األوراق الماليةالتحقق من صدقية نظرية تسعير المراجحة في سوق 

ت لًل ال  ارل  الر،لال  ل د ات ع ال ، ا فًو، فيط أسل   عرَّ،دل  ًد  الر ت ط.  س ق  خا الد اس. ا 
ر ،نً. تط ًيو، فا س ق  (APT)االقت ،دً.ل  خدفم خذه الد اس. إل  الت يق رد  دقً.  الر،لال  عرَّ،د ا 

رتوً ام ر دد  رس ي،م  خا خً ل أس ،  ال ،ئد   الت خك  ع ض الني د  عال   الرخ،ط  أ   .  (4) ،ستخداك 
أرخ،ط  الس ق ل  رتوًً د اقت ،دًًد جائًًد  خر، ر دل الت ًا ،م فا ال ن،ع.  ر دل إنت،جً. ال ن،ع.ل 

 ًا  ،نم أ   . رد خذه الرتوً ام دال. إ  ،ئً،م  ق،د   أر ،م  عل   (APT)ًل ًدعك  ت  ل ال ، ا إل  دل
  خا: الر،لا عرَّ،درد تيل ،م ع ائد السوك فا س ق  (%84)ت سً  

 خً ل أس ،  ال ،ئد   -3

 ع ض الني د  -4

 عال   رخ،ط  الس ق  -1

 ر دل إنت،جً. ال ن،ع.  -2

 

 :2(Pieleanu, 2012دراسة ) .17

The APT and its Applicability in Romania’s Case 

 نظرية تسعير المراجحة وقابليتها للتطبيق في حالة رومانيا

َخدفم خذه الد اس. إل  الت يق رد ندً . تس ً  الر اج . فا أ د الس اق الن،كئ.  خ  س ق 
الس ق  ك  . رد ج. فا (60)  خ، سم لر  اق الر،لً.ل  استخدك ال ، ا  ً،ن،م كوً . ل  ائد ستًد 

 إل  فت تًد ف عًتًد  ل رع تيسًك خذه ال ت  (2010-2005)لل ت   الررتد   ًد ع،را 

 .أسل   الت لًل ال ،رلا  طً ي. ت لًل الر  ن،م الس،سً.ل  ت  ل إل   ج د االا  ط قَّ ال ، ا
ع ارل ُرس ِّ   فا ال ت   ال لً. أذام دالل. إ  ،ئً. ل  ذلك عل  ال غك رد  ج د ع،رل رس     ًد فا 

  ل رد ال ت تًد ال  عًتًدل   ،لت،لا استنتج ال ، ا إر ،نً. تط ًق الندً . فا   ر،نً، 

 

                                              
1 - Ramadan, Imad Ziad. “The Validity of the Arbitrage Pricing Theory in the Jordanian Stock Market”, 

International Journal of Economics and Finance. Vol. 4, No. 5, (May 2012), PP 177-185. 
2 - Pieleanu, Florin Dan. “The APT and its Applicability in Romania’s Case”, Romanian Statistical Review- 

Supplement, Vol. 60, Issue. 3, (2012), PP 103-112. 
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 :1(Krishan and Gupta, 2012دراسة ) .18

Arbitrage Pricing Theory Tested in Indian Stock Market 

 الهندي يةالمالاألوراق اختبار نظرية تسعير المراجحة في سوق 

 ،لتط ًق عل  الك  ،م الرد ج. فا س ق الوندل رد خالل طً ي. د اس.  (APT) اخت  م خذه الد اس.
ك  . عل  عد  ر ،فد ر  ن.  (285)أا  ال  ارل االقت ،دً. ال لً. عل  ع ائد السوكل  ق،ك ال ، ا،د  ت ًاع 

ل عل  ك ل  ً،ن،م ً رً.ل  تك د اس. أا  عد  )8199-2008(ر،لً. ل ل ر  د.ل لل ت    2رد خرس. أ  اق
  ،نم الرتوً ام خا أر دل النر  فا الن،تج ااجر،لا الر لال ر دل  توً ام اقت ،دً. عل  خذه ال  ائد ر

أس ،  الرنتجًدل رؤك  الس ق رؤك  أس ،  الرستول ًدل رؤك  ال ،ئد عل  ال  اق ال   رً. ق ً   الجلل 
(S&P CNX Nifty) َّل  ت  لم الد اس. إل  أد (APT)  ق، ل. للتط ًق فا الوندل  ذلك عل  ال غك رد

ًع الرتوً ام االقت ،دً. فا   ض السن امل فا   ض سن ام الد اس.ل   ج د جر ُرس ِّ  عدك  ج د ع ارل 
لد اس. عل  اخت ،   ل سن. عل  خ ىل  ًا اعتردم خذه اال  ج د   ض الرتوً ام فا أغل  السن ام 

   د 
 :3(Gecheche, 2012دراسة ) .19

An Empirical Investigation Of Arbitrage Pricing Theory: A Case 

Zimbabwe 

 تسعير المراجحة: حالة زيمبابوي التحقق التجريبي من نظرية

.  (APT)ت ييم خذه الد اس. رد ق، لً.   ل (2005-1980)للتط ًق فا ًار ،  يل  ،ستخداك  ً،ن،م سنً 
 ًد ع ائد السوك  الرتوً ام االقت ،دً.  لل الق،م الس  ً.ل ل  ص ال الق. (Granger)اخت ،    عد طً ق

 أدو م نت،ئج االخت ،   ج د عالق. س  ً. ل ال لً. الت،لً. أالت خكل أس ،  ال  فل الن،تج ااجر،لا الر لا 
ل  عدك  ج د عالق.  ًد ع ائد السوك  الت خك أرؤك  أس ،  الرستول ًد  (Unidirectional)ان،ئً. االتج،ه 

رد جو.  أس ،  ال  ف  الن،تج ااجر،لا الر لا رد جو. أخ ىل عل  ال غك رد أد  ًد ع ائد السوك 
ل   ت لًل الت ،ًد أدو  أد الن،تج ااجر،لا الر لا قد ت  د له عالق. رع ع ائد السوك  ل د عل  الردى الطً 

 :4(Gul and Khan, 2013دراسة ) .21

An Application of Arbitrage Pricing Theory in KSE-100 Index, A Study 

from Pakistan (2000-2005) 

وق كراتشي لألوراق المالية، دراسة من الباكستان نظرية تسعير المراجحة على مؤشر س تطبيق

(2000-2005). 

                                              
1 - Krishan, Bal. Gupta, Rekha.  “Arbitrage Pricing Theory Tested in Indian Stock Market”, International 

Journal of Research in Commerce, Economics, Management. Vol. 2, Issue. 6, (June 2012), PP 40-47. 

 إن اعتماد خمسة أوراق مالية لكل محفظة ال يضمن التنويع، وبالتالي ال يلغي المخاطر الخاصة بالشركات المتضمنة في المحفظة. - 2 
3 - Jecheche, Petros. “An Empirical Investigation Of Arbitrage Pricing Theory: A Case Zimbabwe”, Research 

in Business and Economics Journal. Vol. 6 (July 2012). PP 1-14. 
4 - Gul, Anam. Khan, Naeemullah. “An Application of Arbitrage Pricing Theory in KSE-100 Index, a Study 

from Pakistan (2000-2005)”, IOSR Journal of Business and Management. Vol. 7, Issue. 6, (January-

February 2013), PP 78-84. 
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فا تيًًك السوك فا س ق   اتكا لر  اق  (APT) ، لم خذه الد اس. الت يق رد اليد   التط ًيً. لو 
الر،لً.ل  ،ستخداك رتوً ام االقت ،د ال لا   ،العتر،د عل  أ   . رتوً ام أس،سً.  خا أس ،  ال ،ئد   ع ض 

ك  .  (37)الني د   جك اانت،  ال ن،عا  س     ف ال رالم الجن ً.ل  ،ستخداك  ً،ن،م كوً . تخص 
غً  ق، ل. للتط ًق فا س ق   اتكا  (APT)  لم خذه الد اس. إل  أدَّ رد ج. فا الس ق الرذ   ل  ت

لر  اق الر،لً. فا ال ، ست،دل  س   عدك دو   أي ع،رل اقت ،دي ذ  دالل. إ  ،ئً. فا النر ذ  الس،سا 
 للندً . 

 

 :1(Ajibola and Prince, 2013دراسة ) .21

The Empirical Test of the Likelihood factors Arbitrage Pricing Theory in 

Nigeria 

 االختبار التجريبي لعوامل ترجيح نظرية تسعير المراجحة في نيجيريا

 اعتردم خذه الد اس. عل  أسل   الت لًل ال ،رلال  ت دًدا تينً. أ  طً ي. ت لًل الر  ن،م الس،سً. 
(Principal Component Analysis)  أ  اخت ، ام(PCA) ل الستخ ا  ال  ارل الُرس ِّ   للندً .ل  استخدك

 ت  لم الد اس. إل  أد  (2011)   (2003)ك  .ل لل ت   ر،  ًد ع،را  51ال ، ا،د  ً،ن،م كوً . ل  ائد 
 الندً . ذام ر داقً. فا نًجًً ،   د الت  ل إل  أ   . ع ارل ُرس ِّ   ذام دالل. إ  ،ئً. 

 

 :2(Arabi, 2014دراسة ) .22

Portfolio Formation: Empirical Evidence from Khartoum Stock Exchange 

 تكوين المحفظة: دليل تطبيقي من سوق الخرطوم لألوراق المالية

د الر  د. الر ترد عل  نر،ذ  تس ً  ال  لل   ،لت،لا ق،ك ال ، ا   اخترم خذه الد اس.  قسل   ت ً 
فا س ق  (Fama and French)ل  نر ذ  ف،ر،  ف نش (APT)ل   (CAPM) ،خت ،  االا نر،ذ  خا 
 ل  ذلك  ،ستخداك  ً،ن،م تخص س ع(2001-2005)ل لل ت   ر،  ًد ع،را (KSE)الخ ط ك لر  اق الر،لً. 

رد اليًر.  (%97)ك  ،م أر ، ف  ك  ،م ات ،الم ل  التا ًك ل رجر   قًرو، الس قً. ر، ًي،   
خذه الد اس. فكل جرًع النر،ذ  الس، ي. فا خذا الس قل  ل د رع الخذ  الس قً. لس ق الخ ط كل استنتجم

  ،نم أف ل نس ً،م رد نت،ئج النر ذجًد ا خً د  (APT)  ًد االعت ،  أدَّ نت،ئج 

 

                                              
1 - Ajibola, Arewa. Prince, Mwakanma. C. “The Empirical Test of the Likelihood factors Arbitrage Pricing 

Theory in Nigeria”, European Journal of Accounting auditing and Finance Research. Vol. 1, No 4, 

(December 2013), PP 95-114. 
2 - Arabi, Khalafallah Mohamed Ahmed. “Portfolio Formation: Empirical Evidence from Khartoum Stock 

Exchange”, International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship. Vol. 1, Issue. 9, (2014), PP 77-

96.  
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 :1(Fazli, Shlan, Radsar and Radsar, 2014دراسة ) .23

An Investigation on the relationship between Arbitrage and the Macro-

Economic Indicators: A Case Study of Tehran Stock Exchange 

التحقق من العالقة بين المراجحة والمؤشرات االقتصادية الكلية: دراسة حالة سوق طهران لألوراق 

 المالية

ل  ،ستخداك رتوً ام االقت ،د (TSE)فا س ق طو اد لر  اق الر،لً.  (APT)اخت  م خذه الد اس.  
ال لال  تن، لم الد اس. خرس. رؤك ام اقت ،دً.  خا ع ض الني دل الت خكل أس ،  الن طل أس ،  ال ،ئد ل 

 ذلك ل دد رد الك  ،م  (2007-1997)ن،م    ً. لل  ائد الكوً . لل ت   ، جك اانت،  ال ن،عال  ،ستخداك  ً
   ،م  الرد ج. فا س ق طو اد لر  اق الر،لً. ألك ت دد الد اس. عدد الك

 ت  ل ال ، ا د إل  أدَّ جرًع الرتوً ام الس، ي. دال.  ،ستان،ن أس ،  الن طل   ،لت،لا اعت   ا أد  
(APT)  ل . لالستخداك فا الس ق الرد  ل،  

 السابقة:لدراسات ا مالحظات من 4-2

للتط ًق فا  (APT)ق،رم الد اس،م الس، ي. فا أغل و، عل  الت يق رد ق، لً. ندً . تس ً  الر اج .  
أس اق ر،لً. رختل .   ل ال ،لكل  ،ستخداك أسل  ًد أس،سًًد  خر، الت لًل ال ،رلال  ت لًل االن دا  ل  ائد 
يتًد  السوك عل  الرتوً ام االقت ،دً. ال لً.ل  ترم الد اس،م الخ، .  ،لت لًل ال ،رلا  ،ستخداك طً 

 طً ي.  (Principal Component Analysis)س،سً. أس،سًتًد فا الو،ل   خر، طً ي. ت لًل الر  ن،م ال
ل  تك إج ان الد اس،م الخ، .  ،ل  ارل االقت ،دً.  ،ستخداك (Maximum Likelihood)الت جً  العدك 

ع رد الندً . الر،لً. رد  ًا تقاً خ، عل  ع ائد عدد رد رتوً ام االقت ،د ال لا الر دد  سل ،مل  التا تن ُ 
 ال  ًد  لوذا السل   خا ت لًل االن دا  الرت دد عل  ر  لتًد السوكل  الطً ي. 

. للر   ال ل  فا ال ،ك  (Stephen Ross) ، ل رؤسل الندً .    ،الكت اك رع  (1980)اخت ،  الندً 
(Richard Roll)  ستخداك أسل   الت لًل ال ،رلا  ت  ال إل  االا. ع ارل ُرس ِّ   عل  القلل  ل د ط  ،م، 

ت دًد ر،خً. خذه ال  ارل ذام الط ً . اا  ،ئً. الرج د ل  ل نه ع،د  اخت   ندً ته  ،الكت اك رع  د د 
(Chen and Roll)  ستخداك أسل   رتوً ام االقت ،د ال لال  ت  ل ا إل  أ   . ع ارل  (1986)فا ال ،ك، 

 أس،سً. أس ق ذ  خ،  تؤا  عل  أس ،  السوك 

ال ، ا للد اس،م الس، ي. أدَّ الندً . نج م فا أس اق ر ًن.ل  فكلم  ات   جلً،م رد خالل است  اض 
. لك ت كل دائر،م فا ا الو،ل  فا أس اق تت ف  ،ل  ،ن فا أس اق أخ ىل   ،د النج،ح ف ل  ل د الندً 

ًد الس اق الن،رً.  الن،كئ.  التا رد الر ت ض أنو، ال تتسك  ،ل  ،ن ل   خ  ص الد استًد الس، يتًد  الخ، ت

                                              
1 - Fazli, Samira. Shlan, Solmaz Sherkati. Radsar, Somayen and Radsar, Mostafa. “An Investigation on the 

relationship between Arbitrage and the Macro-Economic Indicators: A Case Study of Tehran Stock 

Exchange”. Management Science Letters, Vol. 4 (2014), PP 635-640. WWW. GrowingScience.com/msl.  
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 ،ل ، ست،دل ج،َنم النت،ئج رتن،ق . فا فت تًد ارنًتًد رتي،  تًدل ً  ى ال ، ا أدَّ الس   فا االختالف   ر، 
د ر ،فد رن ع.ل  ً  د إل  عدك  ال ً.  ً،ن،م الد استًد ر ،م  ًا  ،د عدد الك  ،م قلًالمل  لك ًتك ت ً 

د ر ،فد ر،ل خؤالن ً. تت رد عددام رد السوك فً ى   ض  أر،  خ  ص الد اس،م التا ق،ك  ، ا خ،  ت ً 
ع  ت ًًد الرخ ،ط  ال ، اًد  ج   أد تت رد الر  د. خرس.  عكً د   ق. ر،لً. عل  القل ل ر،د التنً 

  الخ، .  ،لك  ،م  الم عل   د 

. ل فإد ال ، ا ًرًل إل  نت،ئج الد اس ،لنس . لالختالف فا نت،ئج د استا س ق طو اد لر  اق الر،لً. 
.ل  ًا أدَّ الد اس. ال دا  (2011)القدك  د  ،نم ال ً،ن،م سنً   (2014) س       عدد الك  ،م  ا 

 ت رنم  ً،ن،م    ً.ل  لك ت    عدد الك  ،م الداخل. فا الد اس. 

ف،ر، ر ،م  أ ً،ن،م أ ًف إلًور، نر ذ   (APT)  (CAPM) ، لم   ض الد اس،م الس، ي. اخت ،   
 ل   ،نم النت،ئج دائر،م ل ،ل  ندً . تس ً  الر اج . (Fama and French) ف نش 

 خر، الت لًل ال ،رلا  ت لًل  (APT)استخدرم   ض الد اس،م الس، ي. السل  ًد الرت  ًد فا اخت ،   
 د اس.   ًد  ل  لك ًجد إالا (APT)الر ت ط.  و  الد اس،م ال   ً. ال د ال ، ا ند   ال  ،ا  ليد االن دا ل 

ر ،نً،م ال ، ا  عأ  ل   د علك  ا 

 الر،لا عرَّ،د  ن،نم عل  ر، س ق سً ، ل ال ، ا اخت ،  خذه الندً . فا س ق ن،كئ  خ  س ق  
(ASE   ذلك سً ، ل ال ، ا تسلًط ال  ن عل  إر ،نً. استخداك  تط ًق خذه الندً . فا س ق  دًا  
  (DSE)لر  اق الر،لً.  خ  س ق دركق النكق  

 الدراسات السابقة: عن الدراسة اختالف 4-3

 : ر، ًلا  لً،م أ  جائً،م  الد اس،م الس، ي. د اس. ال ، ا عد ر،ًاتت 

 ،خت ،  ندً . تس ً   الر ت ط.الد اس،م أ ائل ت ت   خذه الد اس. رد  :الدراسةمجتمع في  االختالف .1
 ل  تجد  ااك،   إل  أد Ramadan, 2012ج،ن  د اس. أ إل  (ASE)الر،لا عرَّ،دالر اج . فا س ق 

ل (Chen, Roll and Ross, 1986)ن سو، التا د سو،  ال لً. ال  ا الس، ق اعترد ال  ارل االقت ،دً.
 لك ًخت   غً خ، عل  ال غك رد أد اختالف ط ً . اقت ،د ال لد  ،ا ،ف. إل  رتوًً د اقت ،دًًد جائًًدل 

  ائد السوك عل  ع قت ،دً.االًؤدي إل  تقاً ام رت ،ًن. لل  ارل 

ل  ر ن  أد ال ، ا سًخت   أسل  ا اخت ،  ًا سً ترد ال ، ا : طريقة االختبارفي  االختالف .2
(APT)   عد طً ق است ر،ل الت لًل ال ،رلال  أسل   ت لًل االن دا  الخطا الرت دد   ،ستخداك أسل

لرطل   عل  االستار،  فا ال ،ئد الرت قع أ  ال ،ئد االرتوً ام االقت ،دً. ال لً.  رتوً ام رستيل. تؤا  عل  
 ال  ا خن، عد أغل  الد اس،م الس، ي.  لًل جرً و،  يختلف  وذا  السوكل
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أ    عدد ر رد رد  اعتر،د اخت ،  الندً .  ،ستخداك أسل   ت لًل االن دا سً ، ل ال ، ا عند   ل د 
أس،ل ند ي رد  ًا تقاً خ، عل  ع ائد السوكل  عدك اال ت ،ن   التا لو، الرت، . الرتوً ام االقت ،دً. ال لً.
 الرتوً ام خذه ل  ل د رع ر اع،  عدك  ج د ا ت ،ط خطا  ًد   دد ر د د رد الرتوً ام

 ق م أغل  الد اس،م الس، ي. فا رك ل.   ً  ل  ًا ال ًر د اعتر،د االختبار:  أسلوبفي  االختالف .3
 ج د ع ارل رس َّ  ل  ل د ًج  اخت ،  قد   خذه ال  ارل أس اَن  ،نم ندً . تس ً  الر اج .  رج د 

إ  ،ئً.م رج د  أك اقت ،دً.  عل  ت سً  سل ك ع ائد السوكل رد أجل اعتر،دخ، فا استخ ا  ر دل ال ،ئد 
 الرطل     ،لت،لا تيًًك السوك 

 :فرضيات الدراسة -5

رو، ًلوا فً ً و ض ال ، وا   االخت ،  الرسوتخدرًدرنوجا تي ك خذه الد اس. عل  عدد رد ال   ً،م   س  
    ً،م:خذه ال

فا عد   ال ، ل. ت  د إل  التيل ،م الر،لاإدَّ تيل ،م ع ائد الر ،فد الر،لً. فا س ق عرم،د  الفرضية األولى:
  ع ارل أر ،د  للخط  

 ،ل . الستخ ا  ر دل ال ،ئد رنوج الت لًل ال ،رلا    س  ت ت   ندً . تس ً  الر اج . أ الفرضية الثانية:
عل   الر،لً. الر ،فد  السوك أتس ً   الرطل   عل  االستار،  فا السوكل   ،لت،لا ت ت   ق،د   عل  تيًًك

 الر،لا  عرَّ،دفا س ق   ٍد س ان

فا عد  إدَّ تيل ،م ع ائد الر ،فد الر،لً. فا س ق عرم،د الر،لا ت  د إل  التيل ،م ال ، ل.  الفرضية الثالثة:
 ع ارل اقت ،دً.  لًِّ. أر ،د  للخط   

 ،ل . الستخ ا  رنوج الرؤك ام االقت ،دً. ال لً .    س  ت ت   ندً . تس ً  الر اج . أ الفرضية الرابعة:
 الر ،فد السوك  أتس ً   ر دل ال ،ئد الرطل   عل  االستار،  فا السوكل   ،لت،لا ت ت   ق،د   عل  تيًًك

 ل   ٍد س ان فا س ق عرَّ،د الر،لا االستار،ً . ع

ت   رر، س ق ال ل   تًدًتك اخت ،  ال   ًس ج د ف  ًتًد أس،سًتًد ل ل رنوج اخت ، ل  عرلً،م  ً 
. نر ذ  االن دا  ال ل عند رست ى دالل.   الا،لا. رد خالل  ج د أ ا  رد ر ،رل  ًت، دال    (0.05)ر نً 

 :*1.الت،لًًي ك عل  ال ًو.  خذا النر ذ  الذيفا  (0.05)عند رست ى دالل. إ  ،ئً،م 

(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓)  =  𝛼𝑖 +  𝛽1 𝐹1 +  𝛽2 𝐹2 + ⋯ +  𝛽𝑛 𝐹𝑛  

قد   ندً . تس ً  الر اج .  الت يق ردأر،  خ  ص ال   ًتًد الا،نً.  ال ا  . ل ل س ق فسًتك 
(APT) جرًع الك  ط الت،لً.:إذا ت ييم  س ق عر،د الر،لافا  عل  تيًًك السوك 

                                              

  137ك ح ال ر ا ر ج د فا ال   .  قك  *1 



  

 

21 

 

. دال -1   (0.05)ل. نر ذ  االن دا  ال ل عند رست ى ر نً 

. نر ذ  االن دا  ال ل فا  (β)دالل. أ ا  رد ر ،رل رد ر ،رالم  ًت،  -2   (0.05)عند رست ى ر نً 

3-  .  :*1ل  الذي ًي ك عل  ال ًو. الت،لً.(0.05)دالل. نر ذ  االن دا  الا،نا عند رست ى ر نً 

(𝑅𝑝−𝑅𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  𝜆0 +  𝜆1𝛽1 +  𝜆2 𝛽2 + ⋯ +  𝜆𝑛 𝛽𝑛 
.  (λ)ر ،رالم لردا رد ر ،رل رد دالل. أ ا   -4 فا نر ذ  االن دا   (0.05)عند رست ى ر نً 

 الا،نا 

. عند رست ى دالل.  (λ0)ًج  أد ت  د قًر. ا، م ر ،دل. نر ذ  االن دا  الا،نا  -5  (0.05)ر نً 
. إل  ال     آدم ر ،م     رس،ً 

 نموذج الدراسة:أ -6
ووو،د الرووو،لا اا  ووو،ئا أنرووو ذ  الد اسووو. الرتوًووو ام الرسوووتخدر. فوووا الت لًووول  ًراووول    سووو  لسووو ق عرا

  ر، ًلا: رنوجا االخت ، 

 أنر ذ  الد اس. فا س ق عرَّ،د الر،لا أرنوج الت لًل ال ،رلا  (1)الك ل  قك 

 
 د إعداد ال ، ار

  رد رخ ج،م الت لًل ال ،رلا  رتوً ام رستيل. إ  ،ئً.  خرً. ،  خرس. ع ارلً ًا تك اخت
                                              

  137* ك ح ال ر ا ر ج د فا ال   .  قك 1 
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 أنر ذ  الد اس. فا س ق عرَّ،د الر،لا أرنوج الرؤك ام االقت ،دً. ال ل ً.  (2)الك ل  قك 

 
 رد إعداد ال ، ا

   43 ًا تك اختً،  ست. رتوً ام اقت ،دً.  رتوً ام رستيل.  خذه الرتوً ام ر ج د  فا الجد ل  قك أ

 منهجية الدراسة: -7

لإلج، . عل  تس،ؤالم رك ل.  نر،ذ  قً،سً.الرستند إل  تطً    ال را الت لًلا الرنوج عل ال ، ا عترد ا
ل  ذلك  ،ت ،  أس،لً  الد اس.ل ًن.  (Cross-Sectional Data)ن،م الريطع ال   ا ، ،ستخداك  ً الد اس.

 Linear Correlation) ت لًل اال ت ،ط الخطا  ل(Factor Analysis)،لت لًل ال ،رلا إ  ،ئً. عد   

Analysis)  الرتوً ام  ت لًل االن دا  الرت دد(Multivariate Regression Analysis) عل  ر  لتًد  

  :خر، رد ر دً د الخ، .  ،لد اس. تك ال   ل عل  ال ً،ن،م  

اال ت  نًوو. الرسووتخدر. فووا اسووتخ ا  ال ً،نوو،م الخ، وو. قووع ار  ال علوو  رلت تكوولبيانااات: المصااادر األوليااة ل  1
 :الن   ا تاعل   ،لد اس. 

 المالي:  عمَّانالبيانات المستخرجة من موقع سوق  -

أسووو   ااغوووالق  الد اسووو.للكووو  ،م عًنووو.  قسووو ،  السووووكاا  ووو،ئً. الكووووً . الخ، ووو.   نكوو امال   1
  (2013-2009)  ل ،رل فت   الد اس. (End of Month Closing Price)نو،ً. الكو   

 خالل فت   الد اس.  الد اس.لك  ،م عًن. سوك االيًر. الس قً. ل   2
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ل الر ج   ،ليًر. الس قً. لرسوك الر،لا عرَّ،دس ق ال ،ك لرؤك  لاليًر. الكوً . أنو،ً. الكو   ل   3
 خالل ال ت   الرد  س.  ال   

. قًر. الت ًا ،م النيدً.   4  التا ق،رم الك  ،م الرد  س.  ت ًا و، خالل  (Dividends) السنً 
خالل ر اج . ر ،   اجتر،ع،م الوًئ،م ال ،ر. ال ،دً.  غً  ال ،دً. ل  ذلك رد فت   الد اس.

  للك  ،م الرد  س.ل  الرت، . عل  ر قع الس ق
 البنك المركزي األردني:البيانات المستخرجة من موقع  -

الر لووا ال ً،نوو،م الكوووً . الخ، وو.   ،فوو. الرتوًوو ام االقت وو،دً. ال لًوو. الرد  سوو. أ ،سووتان،ن النوو،تج   1
 خالل فت   الد اس.  ااجر،لا 

 ااجر،لا الر لا ال ً،ن،م ال   ً. الخ، .  ،لن،تج   2
 :هيئة األوراق المالية األردنيةالبيانات المستخرجة من موقع  -

   كو  11ل  أأكو  (6)ر دل ال ،ئد عل  أذ ن،م الخًان.  -

 األردنية:دائرة اإلحصاءات العامة البيانات المستخرجة من    -

 ال   ً. الخ، .  ر دل ال ط،ل. خالل ال ت   الرد  س. ال ً،ن،م  -

و. تسو ً  الر اج و.  تكرل الر اجع  الد ً،م  ال  و،ا السو، ي.  الرت ليو. لبيانات: المصادر الثانوية ل .2  ندً 
  (Stephen Ross)،ل   خ، . ال  ،ا  ال ت  الس،سً. لرؤسل الندً .   ً ً. اخت ، خ

 ت دًد رجترع  عًن. خذه الد اس. عل  الن   ا تا:تك  الدراسة:مجتمع وعينة  -8
 :الدراسةمجتمع  8-1

وو،دًكووترل رجترووع خووذه الد اسوو. علوو  جرًووع الكوو  ،م الرد جوو. فووا سوو ق   يط،ع،تووه الاالاوو. ال ئًسووً.  الروو،لا عرَّ
 التوا ترتود  وًد  ال تو   الرد  سو.فا نو،ً. الكو  الخًو  رود  أاليط،  الر،لال قط،  الخدر،مل قط،  ال ن،ع. 

  (240).  ك    أ   ًدر،ئتًد  ل(2013)ل   ،د عدد خذه الك  ،م فا نو،ً. ال ،ك (2013-2009) ع،را

 :الدراسةعينة  8-2

ووو،د الرووو،لاسووو ق فوووا الكووو  ،م الرد جووو. جرًوووع رووود خوووذه الد اسووو.  عًنووو. تت ووو د خوووالل ال تووو   الرد  سووو.  عرَّ
 كوو ط أالَّ ت وو د أسوووك خووذه الكوو  ،م قوود ت ق ووم عوود التوودا ل أسوو انم  يوو ا  روود إدا   السوو ق أ   ل(2009-2013)

 (60)روود خروول سوون ام أ   الر  نوو.خووالل فتوو   الد اسوو.  ل وودك  جوو د توودا ل أ ووالم  ل توو   تتجوو، ا الاالاوو. أكووو 
أكووو  روود أجوول  (4)كوو  .ل  تووك إ وو،ف. أ   وو. كوو  ،م ت ق ووم ل توو    (96)كووو امل لً وو   عوودد خووذه الكوو  ،م 

 :1 ر، ًلال ك  . (100)إ ر،ل ال دد إل  

                                              
، حيث كان (2013)من القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في سوق عمان في نهاية العام  (%86.37)تشكل الشركات عينة الدراسة ما نسبته  - 1 

 دينار للشركات عينة الدراسة.  (15,748,401,740)دينار، مقابل (18,233,491,417)مجموع القيم السوقية للشركات يساوي 
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 ر اع.م عل  اليط،ع،م الك  ،م عًن. الد اس. أس ق عرَّ،د  (1)الجد ل  قك 
إجمالي 

الشركات 

 المدروسة

إجمالي 

الشركات 

 المدرجة

عدد الشركات 

 الداخلة في الدراسة
عدد الشركات 

 المدرجة
 الفرعيالقطاع 

القطاع 

 الرئيسي

42 111 

 البنوك 15 14

ي
مال

 ال
ع
طا

لق
ا

 

 التأمين 26 8

 الخدمات المالية المتنوعة 35 7

 العقارات 35 13

25 58 

 الخدمات الصحية 4 2

ت
ما

خد
 ال

ع
طا

ق
 

 الخدمات التعليمية 6 4

 الخدمات الفندقية والسياحية 12 4

 النقل 13 4

 التكنولوجيا 2 1

 اإلعالم 2 2

 الطاقة 4 2

 الخدمات التجارية 15 6

33 17 

 األدوية 6 3

عة
نا
ص

 ال
ع
طا

ق
 

 الكيماويات 10 5

 الورق والكرتون 3 1

 الطباعة 1 0

 األغذية 11 3

 التبغ 2 2

6 17 
الصناعات االستخراجية 

 والتعدينية

 الصناعات الهندسية واإلنشائية 8 5

 الكهربائيةالصناعات  5 3

 المالبس والجلود والنسيج 6 4

 الصناعات الزجاجية والخزفية 2 1

 المجموع الكلي 042 100 042 100

 رد إعداد ال ، ا

ك  . رد أجل  (25)خذه ال ًن. إل  أ   . ر ،فد تت رد  ل ر  د. رنو،  ت ًاع ك  ،م رد اك تك 
ع  (Random) طً ي. الت ًاع عك ائً. ل   ،نم ت ًًد الرخ،ط  الخ، .   ل ك  . عل   دا ل ر،د التنً 

 ًا تك ت تً  الك  ،م   س  اليط،ع،م الس،سً.  ال  عً.ل  رد اك تك ت تً   ل(Stratified) ط يً.  
ل ر،د  الر،لا    س   را الك  . فا الس قأالك  ،م أ جدً،م  ك ل تن،الا فا  ل قط،  ف عا عل   دا 

  ال ك ائً.

ل ل ر،د  ك ل رتن،س  رد اليط،ع،م ال  عً. أالط ي،م  تك اختً،  الك  ،م الرت رن. فا  ل ر  د.  
ر ًن. أرع استان،ن ال ،الم التا ً  د فًو،  ف عً. عدك ت ًا الك  ،م الرت رن. فا أي ر  د. ليط،ع،م

 ترم ر ،لج. االستان،نام اليسر. عل  أ   . ل عدد الك  ،م الداخل. فا عًن. الد اس. ليط،  ر ًد ال ًي ل 
 جد ل الت،لا ً    طً ي. الت ًاع: الرد خالل ر ، ل. الت ًاع ال ،دل عل  اليط،ع،م ال ئًسً.ل 
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 فا س ق عرَّ،د ت ًاع عًن. الد اس. عل  الر ،فد ال   . (2)الجد ل  قك 

عدد شركات 

 4المحفظة 
عدد شركات 

 3المحفظة 
عدد شركات 

 0 المحفظة
عدد شركات 

 7المحفظة 
عدد الشركات 

 الداخلة في الدراسة
 الفرعيالقطاع 

القطاع 

 الرئيسي

 البنوك 14 4 4 3 3

ي
ال
لم

 ا
ع

طا
لق

ا
 

 التأمين 8 2 2 2 2

 الخدمات المالية المتنوعة 7 1 2 2 2

 العقارات 13 3 3 3 4

 مجموع القطاع المالي 42 10 11 10 11

 الصحيةالخدمات  2 1 0 1 0

ت
ما

خد
 ال

ع
طا

ق
 

 الخدمات التعليمية 4 1 1 1 1

 الخدمات الفندقية والسياحية 4 1 1 1 1

 النقل 4 1 1 1 1

 التكنولوجيا 1 0 1 0 0

 اإلعالم 2 1 1 0 0

 الطاقة 2 0 0 1 1

 الخدمات التجارية 6 1 1 2 2

 مجموع قطاع الخدمات 25 6 6 7 6

 األدوية 3 1 1 1 0

ع 
طا

ق
عة

نا
ص

ال
 

 الكيماويات 5 1 1 1 2

 الورق والكرتون 1 1 0 0 0

 الطباعة 0 0 0 0 0

 األغذية 3 1 1 1 0

 التبغ 2 0 0 1 1

1 1 2 2 6 
الصناعات االستخراجية 

 والتعدينية

 الصناعات الهندسية واإلنشائية 5 1 1 1 2

 الصناعات الكهربائية 3 1 1 1 0

 والجلود والنسيجالمالبس  4 1 1 1 1

 الصناعات الزجاجية والخزفية 1 0 0 0 1

 مجموع قطاع الصناعة 33 9 8 8 8

 المجموع اإلجمالي 100 25 25 25 25

 رد إعداد ال ، ا

ل الرل ق  قك الد اس.ج. فا رال ق ل رلً. الت ًاع عل  الر ،فدل فوا رد   الدقًي.   ،لنس . للت ، ًل
فا الجد ل  رد ج.عرلً. الت ًاع النو،ئً.  أسر،ن الك  ،م الرت رن. فا  ل ر  د. فوا  فًر، ًخص ل (3)

 الت،لا:
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   الك  ،م الرت رن. فا الر ،فد ال  ع فا س ق عرَّ،د الر،لا3الجد ل  قك أ
 المحفظة األولى المحفظة الثانية المحفظة الثالثة المحفظة الرابعة

 
 م الرمز اسم الشركة الرمز اسم الشركة الرمز اسم الشركة الرمز اسم الشركة

 ABCO 1 العربية المؤسسةبنك  BOJX بنك االردن JCBK البنك التجاري األردني SGBJ بنك سوسيته جنرال

 AHLI 2 البنك االهلي CABK بنك القاهرة عمان JOIB بنك اإلسالمي األردني THBK بنك االسكان

 AJIB 3 بنك االستثمار العربي EXFB بنك المال JOKB األردني الكويتي UBSI االتحادبنك 

 ARBK 4 البنك العربي INVB االستثماري JIJC االردن الدولية للتأمين JOIN التأمين االردنية

 AAIN 5 النسر العربي للتأمين ARGR المجموعة للتأمين JOFR األردنية الفرنسية TIIC التأمين االسالمية

 AIUI 6 االتحاد العربي ARIN العرب للتأمين IBFM العالمية للوساطة MHFZ المحفظة الوطنية

 AAFI 7 االمين لالستثمار AEIV شرق عربي لالستثمارات JEIH االستثمارية القابضة UCFI المتحدة المالية

 AMAD 8 عمد لالستثمار AMAL األمل لالستثمارات JOMA الموارد للتنمية واالستثمار REAL الشرق العربي العقارية

 ATTA 9 المتكاملة لتطوير األراضي INMA االنماء العربية JRCD العقارية األردنية REDV تطوير العقارات

 EMAR 10 إعمار للتطوير العقاري JDPC األردن ديكابولس PETT المحفظة العقارية SPIC التجمعات االستثمارية

 ABMS 11 البالد الطبية JNTH التجمعات للتغذية  ICMI الدولية الطبية ULDC تطوير االراضي

 AIEI 12 الدولية للتعليم AIFE اإلسراء للتعليم ITSC مدارس االتحاد ZEIC الزرقاء للتعليم

 AIHO 13 العربية الدولية للفنادق MALL الدولية للفنادق واالسواق TAJM التجمعات للمشاريع السياحية ZARA زارة لالستثمار

 JETT 14 النقليات السياحة/جت NAQL المقايضة للنقل SHIP الخطوط البحرية SITT السالم للنقل

 JOPP 15 الدستور JTEL االتصاالت األردنية JOEP الكهرباء االردنية JOPT مصفاة االردن /جوبترول

 BIND 16 بندار PRES الرأي JITC المركز االردني SIJC االستثمارات المتخصصة

 DADI 17 دار الدواء JDFS االسواق الحرة OFTC أوفتك القابضة SPTI المتخصصة للتجارة

 INOH 18 المتكاملة للمشاريع المتعددة JPHM األردنية لألدوية MPHA شرق أوسط دوائية MBED العربية للمبيدات

 APCT 19 العربية االستثمارية JOIC الصناعات الكيماوية JOIR الموارد الصناعية NATC الوطنية للكلورين

 FNVO 20 األولى للزيوت النباتية JODA األردنية األلبان UMIC العالمية للزيوت UTOB االتحاد للسجائر

 AALU 21 األلمنيوم/آرال JOCM االسمنت EICO اإلقبال لالستثمار NATA لأللمنيومالوطنية 

 APOT 22 البوتاس العربية JOPH الفوسفات JOST حديد األردن JOPI األنابيب األردنية

 AQRM 23 القدس الخرسانية ASPMM المواسير المعدنية IENG رم عالء الدين RMCC الباطون الجاهز

 AEIN 24 العربية الكهربائية JNCC األردن مسك WIRE الوطنية للكوابل WOOL عقاري

 CEIG 25 العصر لالستثمار ELZA الزي لصناعة األلبسة JOWM األردنية األجواخ JOCF الخزف األردنية

 رد إعداد ال ، ا
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  الدراسة:المستخدمة في اإلحصائية األساليب  -9

 تينًو،م ت لوًالم رود  ال ، وا  ليد أف،دَ ل (SPSS 20)ترم جرًع االخت ، ام اا  ،ئً.  ،ستخداك   ن،رج 
 الت،لً.:ال  ن،رج 

   الس،لً  اا  ،ئً. الرستخدر. فا الد اس.4الجد ل  قك أ

 إلى بيانات شهرية طريقة تحويل البيانات الربعية

 Linear Interpolation االستقراء الخطي

 Explanatory Factor Analysisالتحليل العاملي االستكشافي 

 Bartlett’s Test of Sphericity الداللة اإلحصائية للتحليل العاملي

 Test KMO مقياس مدى كفاية العينة للتحليل العاملي

 Principal Component Analysis طريقة استخالص العوامل

 Varimax طريقة التدوير

 Eigenvalues & Scree Plot طرق تحديد عدد العوامل

 Multivariate Linear Regression Analysisتحليل االنحدار الخطي متعدد المتغيرات 

 Fisher Test الداللة اإلحصائية لتحليل االنحدار

 Student Test اإلحصائية لمعامالت بيتا ةالدالل

 Durbin Watson Test اختبار استقالل قيم البواقي عن قيم المتغير المستقل

 FIV (Variance Inflation Factor) اختبار عدم وجود ارتباط خطي بين المتغيرات المستقلة

 Standardized Residuals Scatter Plot اختبار الخطية

 Standardized Residuals Normal Plot تباين قيم المتغير المستقل اختبار تساوي

 Standardized Residuals Histogram اختبار تبعية البواقي للتوزيع الطبيعي

 اختصار عدد المتغيرات المستقلة لتجنب مشكلة االرتباط الذاتيطريقة 

 Linear Correlation Analysis تحليل االرتباط الخطي

 إعداد ال ، ارد 
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 الدراسة:حدود  -11

 الحدود الزمنية: 11-1

و،د ،لنس . لس ق  الد اس.وطا ت فتو     وو ض تجنو ل ك 4331-4337 وًد عو،را رو،  الارنًو. ال تو   عرَّ
وو.  اقتوودانم  ،لد اسوو،م السوو، ي. لل ق لووو، ال ،لرًوو.  روو،الاروو. الر،لًوو.   قوو،ك  ت لًوول ًووا  (Ross)رؤسوول الندً 

   سن ام 5 ت   أ ً،ن،م كوً . ترتد ل

 الحدود الموضوعية: 11-2

ول  3 الخ، و.  ر ودل ال ط،لو.  النو،تج ااجرو،لا الر لوا  ال ،ئود علو  أذ نو،م ال   ًو. ال ً،نو،م  تك ت ً 
  طً ي. االستي ان الخطال  ر ن  أنو، لًسم دقًي.  ،لرطلق إل   ً،ن،م كوً . الخًان. 

نوو. فووا السوونتًد الخًووإدَّ   4 ل خوو  لسوون.  ،رلوو.ل  لووً (2013-2012)  تًدال ،ئوود علوو  أذ نوو،م الخًا
  أكووو  فووا نو،ًوو. ال توو   الرد  سوو.ل  عوودك 6ل  سوو   عوودك  جوو د إ وودا ام لذ نوو،م ألسووت. أكووو 

 فا  داً. خذه ال ت   ل كو   34 ج د إ دا ام لذ ن،م أ

ل  سوو   عوودك توو اف  للتايًوول عنوود  سوو،  ع،ئوود  وول ر  دوو. اسووتخداك اليووًك السوو قً. نو،ًوو. السوون.تووك   1
  (2010-2009)ن،م الكوً . الخ، .  ،ليًك الس قً.ل  خ، .م لل ،رًد ،ال ً

 ل ووودل ل وووال ً. ال ً،نووو،م للت لًووول ال ووو،رلا لوووك ت ووود قًرتوووه أ-رًلووو - ووو،ًا  (KMO)اخت ووو،  إدَّ   2
قً  وو. روود خووذه اليًروو.  ل وود لووك تتج، اخوو، إالَّ فووا    فووا جرًووع الر وو،فدل  ًووا  ،نووم قًرتووه%53أ

 الر  د. الا،لا. 



 

  

 

29 
 

 
 
 

في األوراق الماليةاالستثمار : الثانيالفصل   
 

 :بيئته وأدواتهو  االستثمارمفهوم المبحث األول:  -
 .مفهوم االستثمار .1
 .األسواق المالية .2
 .األوراق المالية .3
 

 :االستثمار في األسهمالمبحث الثاني:  -
 .وخصائصها األسهمأنواع  .1
 .األسهمالتعامل بأسواق  .2
 .توزيعات األسهمأرباح و  .3
 

 االستثمار: وخطرعائد المبحث الثالث:  -
 أنواعه وطرق قياسه عائد االستثمار .1
 وطرق قياسه مصادره االستثمار خطر .2
 .والخطرالموازنة بين العائد  .3
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 : االستثمار في األوراق الماليةالثانيالفصل 
 :تمهيد

النظريات واألسييياليل التي تسيييت دق في تقييق األكيييو    ييي    العديد من في القرن الماضيييي ظهرت
(       اص، ول ن منطلق في أسواق رأس الما للتداو  المتاحة  واألسهق ) أحد األوراق المالية ،عاق

من أج   ،هو الموازنة  ين العائد المتوقع والم اطر المحتملة يقوق  ها أي مستثمر ر يد أي عملية تقييق
تحديد معد  العائد المطلول، ومن ثق  كيييق التدفقات النقدية المتوقعة  اسيييت داق معد  العائد المطلول 

د ، حيث أنَّ االسييتثمار علأ أسيياس تعظيق العائالهتحديد السييعر العاد  أي  ،الورقة الماليةتقييق   غرض
عنكيييييير الم اطرأ يجل أن ي  ل في الحسيييييي ان أيضييييييا ، ف ثير من األفراد ير  ون  العائد  ال ي في، ألنَّ 

، علأ الر ق من عائدها القلي ، وال (Treasury Bills) المضيييييييييمون  االسيييييييييتثمار في ألونات ال زينة
ون أموالهق ، ويسييييتثمر أكثر للم اطرأ والمجازفة ينمسييييتعد ونال عض اآل ر  العائد القلي  وي ونيرضييييأ 

 ومد راتهق في أكو  أ ثر  طورأ  هدف الحكو  علأ عائد أ  ر.

عن  اقي  ، ت تلفهي أسيييلول التقييق المقتري في هلل الدراسيييةو ولما  انت نظرية تسيييعير المراجحة 
االقتكيييييييييييييياد  ة أو متغيراتدمتعد ئد المطلول يتحدد من  ال  عوام األسيييييييييييييياليل من حيث اعت ار العا

وهو  ما أ يييييار ال احث )الموازنة  ال لي، ول نها  غيرها من األسيييياليل لن تحيد عن المنطلق األسيييياسييييي
 . ين العائد المتوقع والم اطر المحتملة لالستثمار(

تثمر في سييييورقة مالية واحدأ    سيييييو ما هو معلوق فإن المسييييتثمر الر يييييد لن يقوق  االسييييتثمار في 
 محفظة أوراق مالية، فإن الموازنة ست ون  ين العائد المتوقع علأ المحفظة وم اطر هلل المحفظة.

 والم اطر المرافقة له، مد ال  لحسيييييييييييال العائد المفردأ المالية ول ن ي قأ العائد المتوقع علأ الورقة
وق ي  التعرف علأ عيائد ول ن ظية أوراق مياليية، لالسييييييييييييييتثميار في محف المتوقع والم ياطر المكيييييييييييييياح ية

 األوراق المالية ال  د من التعرف علأ االستثمار وأسواقه وأدواته.االستثمار في وم اطر 

 يييي   واالسيييتثمار المالي  مفهوق االسييييتثمار في هلا الفكييي   ال احث يعرض  سيييي  و ناء  علأ ما سييي ق 
أدواته أي األوراق المالية، مع التر يز علأ األسيييييييييييهق العادية ومن ثقَّ  اص وأسيييييييييييواق هلا االسيييييييييييتثمار 

سييييياليل أ علأفي الم حث الثالث  ال احث سييييييعر    ومن ثقَّ  في الم حث الثاني،وأنواعها وخصاااااصاااها 
 .والموازنة  ين العائد والم اطرمالية، الوراق األلمحفظة و تقدير العائد والم اطر لورقة مالية مفردأ 
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 وأدواته وبيئته االستثمارمفهوم المبحث األول: 
 يئة و  في األوراق المالية مفهوق عاق واالسيييييييييييتثمار  االسيييييييييييتثمار  التعريف هلا الم حث إلأ هدف  ي  

يناقش  حيث، ثالث فقراتهلا الم حث في  عرض  وسيييييييي   .  ييييييي    اص وأدوات االسيييييييتثمار االسيييييييتثمار
ة سييييييييييييعرض ال احث في الفقرأ الثانيمن ثم   ييييييييييي   عاق، وحث في الفقرأ األولأ مفهوق االسيييييييييييتثمار اال 

 اليةاألسيييواق الموأ يرا  األوراق المالية المتداولة في  ،األسيييواق المالية )أسيييواق النقد وأسيييواق رأس الما (
غرض ل دونا  عن  قية األوراق المالية تأجي  الحديث عن االسيييييييييييييتثمار في األسيييييييييييييهق للم حث التاليمع 

 هلل الدراسة وط يعتها.نوان ع الموائمة مع
 أواًل: مفهوم االستثمار:

 قية توظيف األموا  في األكييو  الحقية فلتوكيييف ن يياطات مالية م تلسييتثمار اال مفهوق سييت دقي  
امتالك أكو  ثا تة لفترأ تتجاوز السنة ويتوقع من  1من وجهة نظر تقليديةويعني االستثمار ، أو المالية

 هلل العملية أن ت د ر أر احا   ال  السنوات القادمة.
  الحالية في سييييي ي  أموا  مسيييييتق لية. ويرت ط هلا قكيييييد  االسيييييتثمار عادأ   االتضيييييحية  األمواي   ما 

أمَّا  اضيييييير وهي م  دأ،فالتضييييييحية تأ ل م انها في الح عدين أسيييييياسيييييييين هما الزمن وال طرالتعريف     
 . 2االعائد فيأتي في المستق  ، وهو عادأ  ير م  د

من أي أكيييييييييييو ، وللك   ا أي توظيف للنقود ألي أج  االسيييييييييييتثمار  المعنأ الواسيييييييييييع  أنه فوي عرَّ 
للمحيافظية علأ رأس الميا  أو تنميته، وسييييييييييييييواء  ان للك  أر اي إيرادية أو رأسييييييييييييييمالية، مادية   انت أق 

منافع  ، لجنيف االسييييتثمار أيضييييا   أنه  ا التوظيف الحالي للنقود أو أية موارد أ ر عرَّ ي    ما .3معنويةا
 .4مستق ليةا

ه ا االلتزاق الدراسة، حيث ي عرَّف االستثمار  أن  هللوي عد التعريف التالي من أ ثر التعريفات ارت اطا  
عوض تمسييييييييييييييتق لية الحالي  توظيف األموا ، لفترأ من الزمن، من أج  الحكييييييييييييييو  علأ تدفقات نقدية 

النقدية  عدق التأ د المرت ط  التدفقاتالتضييييي ق المتوقع و معد  سيييييتثمار و لالالفترأ الزمنية  المسيييييتثمر عن
 .5االمستق لية

ضاف إليها أي لمستق لية، علأ أن يثمر يهتق أساسا   القيمة الحالية للتدفقات النقدية احيث أنَّ المست
 زيادأ متوقعة في معد  التض ق، من أج  الحفاظ علأ القوأ ال رائية لألموا  المستردَّأ.

                                                           

 .14ص  (.0222، الجزء الثاني )دمشق: دار الرضا للنشر، أساسيات اإلدارة المالية الحديثةدرغام، دريد.  - 1 
 االستثمار في األوراق المالية وإدارة المخاطرالصيفي، السيد. . فريد مصطفى، نهال. إسماعيل، السيدة عبد الفتاح. صالح الحناوي، محمد - 2 

 .9(، ص7002)اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 
(، 7002)عَمان: دار واال للنشر والتوزيع،  االستثمار في بورصة األوراق المالية األسس العلمية والنظريةالشواورة، فيصل محمود.  - 3 

 . 27ص
4 - Bodie, Zvi.  Kane, Alex. & Marcus, Allan J. Investments, 8th edition, McGraw-Hill/ Irwin, New York, 2009, 

P 1. 
5 - Reilly Frank. F. Brown Keith. C. Investment Analysis and portfolio management. 8th Edition, Thomson 

South-Western, USA, 2006, P 6. 
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موا  ألج  قد ي ون طويال  أو قكيييييرا  توظيف األالمالي هو ع ارأ عن  ال احث أنَّ االسيييتثمار  وير 
أو قد  ييواق رأس الميييييا ،ييييييييييأو التي يتق تداولها في أس سواء  المتداولة في أسواق النقد األكو  المالية في

 و .الودائع ألج  و هادات اإليداع   ر القا لة للتداو في أدوات  ير قا لة للتداو   ودائع التوفير  ي ون
األكيييييييو  المالية القا لة للتداو ،  االسيييييييتثمار في  ا ما هو واضيييييييو من عنوانهوتهتق هلل الدراسييييييية 

ل ن و ثمار في األسييهق العادية، االسييتومحور هلا االهتماق هو في أسييواق رأس الما ،  حكييرا   والمتداولة
 فا  أثر ألونات ال زينة أيضييييييييا  في نظريات تقييق األسيييييييييهق لللك ال  د من الحديث عن  يئة ال يم ن إ

طة وم سيييسيييات الوسيييا واألوراق الماليةأسيييواق األوراق المالية  علأ  ييي   عاق   يييتم   ت  االسيييتثمار والتي 
ن المد ري األموا  من تق  ت من انتقا  األموا  من المد رين إلأ المسييييييتثمرين حيث  1المالية، واأل يرأ

   تحت تسميةويندر  ،وتسيت دمها في إقراض المستثمرين أو القياق  االستثمارات المالية لحسا ها ال اص
 Saving) اراالد يات يوم سس (Commercial Banks)ارية يوك التجيال ن م سسات الوساطة المالية

Institutions) التأمين و ييييييير ات (Insurance Companies)  وم سيييييييسيييييييات التأمينات االجتماعية
(Pension Funds)  و يير ات التموي (Finance Companies) وكييناديق االسييتثمار (Mutual 

Funds).  ث عن ديللا سييييي تفي ال احث  الحموضييييوع الدراسيييية   م سييييسييييات الوسيييياطة المالية ترت طوال
 في الفقرتين التاليتين. (األوراق الماليةالمالية وأدوات االستثمار فيها ) األسواق
 األسواق المالية: ثانيًا:

 وأ ي الموارد من األفراد والم سساتتلق  تقوق األسواق المالية  الوظيفة االقتكادية األساسية وهي 
عادأ توزيعها علأ اللين لديهق حاجة ال ةالح وم أي أن  .هلل المواردستثمار عندما ي ون لديهق فائض، وا 

ة حيث يتق فيها تداو  األدوات المالية الم تلف ه من  ال  األسواق الماليةتدور   إتماقالنظاق المالي يقوق 
وت عرَّف األسواق المالية علأ النحو  والح ومة. الم سساتو  غرض نق  الموارد المالية  ين األ  اص 

اآلتي  ا هي للك الم ان الم كص ل يع و راء األكو  المالية من أسهق وسندات، وتوجيه مد رات 
 حظ اقتكار هلا التعريف علأ األسهق والسندات فقط.وي ال .2....ااألفراد نحو االستثمار

 ار إلأ األسواق المالية علأ أنها ا تجمع تجاري يلتقي فيه المتعاملون إلجراء كفقات ال يع  ما ي  
هق سوال راء لألكو  المالية المتداولة من  ال  الوسطاء والسماسرأ اللين يسهلون إجراء الكفقات وت  

احة وت دي للموارد المت مارها  حيث يتحقق االست داق ال ف الوطنية واستثالسوق في تجميع المد رات 
 .3لزيادأ معدالت النمو االقتكاديا

                                                           
1 - Van Horne, James. C. and Wachowicz, John. M., Fundamentals of Financial Management. 13th edition, 

Prentice-Hall, Inc. London, 2009, P 29. 
 .77ص  (،7002)دمشق: منشورات جامعة دمشق،  األسواق المالية، علي. كنعان - 2 
 .  72، مرجع سابق، ص األسواق الماليةكنعان، علي.  - 3 
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وق ، وسواء   انت السق رأس الما سوق النقد وسو وتنقسق األسواق المالية من حيث الت كص إلأ 
وهما السوق  1أساسيينالمالية سوق نقد أو سوق رأسما  فهي تتضمن من حيث آلية التعام  سوقين 

 (.س قا  المكدرأ م األولية )سوق إكدار األوراق المالية(، والسوق الثانوية )هي سوق تداو  األوراق المالية
 Money Marketق النقد: سو 2-1

  عم  م   ق موقع جغرافي معين، ول ن ط يعة العم  تقتضي وجود سوق نقدية ت  السو ال يوجد لهلل 
يرأ المالية قك ة الم سسات النقدية المتعاملة  األوراقتتضمن سوق النقد مجموعو . 2وأداء السوق المالية

والر ض الدو  ين ال نوك وقر  ألونات ال زينة و هادات اإليداع واألوراق التجارية وودائع ما 3مث  األج 
ق  من ...، )أي أوالتي يتراوي زمن إقراضها  ين يوق أو أس وع أو ثالثة أ هر أو ستة أ هر األورو ي

  4ويم ن تقسيمها إلأسنة( 
 Primary Market :السوق األولية .أ

 ،يتق فيها إكدار األكو  المالية قكيرأ األج ،  األوراق التجارية وألونات ال زينة وال م ياالت
 و ال ا  ما ت ون هلل السوق مجاال  ن طا  للمكارف التجارية و ر ات التأمين والمكرف المر زي

وا  والم روعات والح ومة، يتلقون مد راتهق ويمدونهق  األم المستثمرين كفتهق وسطاء  ين  )القائد(
 الالزمة لتأمين ن اطهق االقتكادي.

  Secondary Market الثانوية:السوق  .ل

ن جهة متداو  األكو  المالية القكيرأ األج   ال يع وال راء من ق   المتعاملين  م انوهي 
السيولة  لل السوقه توفرو ، من جهة أ ر  أو  ين المتعاملين فيما  ينهق لسا قةوالم تت ين في السوق ا

 والمنفعة للمتعاملين. ،للرا  ين

 Capital Market ق رأس المال:سو 2-2
االستثمارات طويلة األج  لألفراد والم سسات  لتموي  سوق النقد   الف سوق رأس الما  ن  أت

والح ومة،  ما يم ن من إن اء المكانع والم اريع والمدارس والطرقات، ويتق التعام  فيها  األوراق 
إلأ سوق أولية يتق فيها إكدار األوراق  المالية طويلة األج  )أ ثر من سنة(، وتنقسق السوق المالية

 5دورها إلأتتفرع   ي)ال وركة( والت ةاألج   األسهق والسندات، وسوق ثانويطويلة المتوسطة و المالية 
والتي تتعام   األوراق المالية المسجلة في السوق األولية،  أسواق حاضرأ )فورية(  األسواق المنظمة

ارية الحت سواق ااأل، و منظمة يتق فيها تداو  األوراق المالية  ير المسجلة في السوق األوليةأسواق  ير و 
المت ككة  تسويق سندات ال زينة، وأ يرا  أسواق العقود المستق لية والتي تتعام   األوراق المالية في 
                                                           
1 - Mishkin S. Fredric, Eakins G. Stanley. Financial Markets and Institutions. 7th Edition, Pearson Education 

Limited, England, 2012, P 58. 
 .712(، ص 7002)حلب: منشورات جامعة حلب،  مدخل إلى اقتصاديات النقود والمصارفشامّية. أحمد زهير. حسن، مصطفى.  - 2 
 .161( ص 7001الطبعة األولى )إربد، مطبعة الروزنا، ، إدارة العمالت األجنبيةالطراد، إسماعيل إبراهيم.  - 3 
 .712ذاته، ص  المرجعشامّية. أحمد زهير. حسن، مصطفى.  - 4 
 .  22-21، مرجع سابق، صاألسواق الماليةكنعان، علي.  - 5 
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ن ية المضار يهدف هلل األسواق لحماتو  ال ا  فترأ الحقة و أسعار اليوق  ريطة تث يت العملية  م لغ مالي 
 .الم حث التاليفي  س الما سوق رأوسيتق التطرق إلأ آلية عم   األسعار، تقل اتمن م اطر 

  األوراق المالية :ثالثاً  

سجال  ماألفراد أحيانا  في أكو  حقيقية،   راء منز   التقسيط وفي هلل الحالة ي قأ المنز   مر  ثستي  
 اسييق الجهة الم قرضيية حتأ يتق تسييديد  ام  ثمنه ع ر األقسيياط الدورية  نوع من الضييمان أي أنَّ وثيقة 
مل ية المنز  هي الضيامنة لحق الجهة المقرضة، و للك عند االستثمار في األوراق المالية فالورقة  حد 

ألموا  التي والتي تث ت حقه في ا  مثا ة وثيقة الضييييييمان التي  حوزأ الم قرض أو المسييييييتثمرلاتها تعت ر 
ا تحدد هنأ اأقرضييييييييها للغير أو التي اسييييييييتثمرها لد  الغير، أي أنَّ قطعة من الورق هي دلي  المل ية  م

ف الورقية المياليية   يييييييييييييي ي  عياق  ميا يلي  االورقية الميالية هي التمثي  القانوني لحق عرَّ حقوق ميال هيا، وت  
 .1قعة في المستق   في ظ   روط محددأ سلفا االمستثمر في الحكو  علأ العوائد المتو 

و ط يعة الحا  ت تلف عوائد األوراق المالية  حسل نوعها فإلا  انت الورقة أداأ دين  السندات فإنَّ 
العائد المتحقق منها ي ون علأ     فوائد، ويتجسد هلا العائد في توزيعات األر اي فيما إلا  انت الورقة 

 سهق.المالية أداأ مل ية  األ

يتق تداو  األوراق المالية في األسواق الثانوية  عد أن يتق إكدارها ألو  مرأ في السوق األولية من 
 ي، والت((Investment Banks ال  الح ومة أو ال ر ات المساهمة وعن طريق ال نوك االستثمارية 

قوق   راء العاق، أو قد ت تقدق النكو لل ر ات المكدرأ  ما ي ص توقيت طري األوراق المالية لال تتال
ول ن هلا ال يعني أن    األوراق المالية قا لة للتداو  حيث  األوراق لتطرحها  نفسها علأ الجمهور.

توجد عدأ أنواع من األوراق المالية  ير قا لة للتداو ، وسيعرض ال احث فيما يلي تكنيفين رئيسيين 
لألوراق المالية من حيث إم انية التداو  من عدمه، ومن ثق سيتق تكنيف األوراق المالية القا لة للتداو  

 .ن تداولها حسل م ا
 Non-Negotiable Financial Securities األوراق المالية غير القابلة للتداول: 3-1

  2يتضو من التسمية أن هلل األوراق ال تسمو لحاملها التكرف  ها أو  يعها ومن أ رز أنواعها
 Saving Deposits: ودائع التوفير 3-1-1

 موج ه م لغا  من الما  لد  المكييييييرف كييييييرف والعمي  يودع العمي  وهي ع ارأ عن اتفاق  ين الم
لقاء الحكيييييييييييو  علأ فائدأ. علأ أن ي ون للعمي  الحق في سيييييييييييحل الوديعة في أي وقت دون إ طار 

 سا ق.

                                                           

 .17مرجع سابق. ص  وآخرون،. صالح الحناوي، محمد -1 
 .21(، ص 7010)دمشق، منشورات جامعة دمشق،  االستثمارات والمحافظ االستثماريةإدارة قاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد.  -2 
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 Term Depositsالودائع ألجل:  3-1-2

وهي ع ارأ عن اتفاق  ين المكييييييرف والعمي  يودع العمي   موج ه م لغا  من الما  لد  المكييييييرف 
ت ون و  ال يجوز سييييحل الم لغ أو أي جزء منه ق   تاريتف متفقف عليه. ال ا  و  لقاء الحكييييو  علأ فائدأ.

 الفائدأ في هلل الحالة أعلأ من فائدأ ودائع التوفير.

وير  ال احث أنه  الر ق من تكيييينيف هلل الودائع ضييييمن األوراق المالية فهي ال تعت ر أوراق مالية 
ها ئق تث ت فيها الودائع وقيمتها وتاري ها واسييييييييييييييتحقاق يالمعنأ المتعارف عليه ألنها ع ارأ عن مجرد وثا

 ومعد  الفائدأ ال اص  ها.

 Non-Negotiable Certificates of Depositشهادات اإليداع غير القابلة للتداول:  3-1-3

وهي ع ارأ عن  ييهادات  يي كييية تكييدر  موجل اتفاق  ين المكييرف والعمي  حيث يدفع األ ير 
 ث.ثال علأ فوائيد محددأ وال يجوز لحاملها التكييييييييييييييرف فيها لطرفم لغيا  من الميا  يحكيييييييييييييي   موج يه 

المكيارف إكدار هلل ال هادات لتتم ن من الحكو  علأ أموا  ت    موردا  ثا تا  لها ي دي  1وت يجع
 ادات في سوريا   هادات االستثمار.لالستقرار النس ي. وتسمأ هلل ال ه

 Federal Fund قرض فائض االحتياطي اإللزامي: 3-1-4

الحتياطي امن األموا  يزيد عن المقدار الالزق لتغطية نسييييييي ة م ن للمكيييييييارف التي تتمتع  فائض ي  
ال ا  ما . و في تغطية تلك النسييي ة اإللزامي أن تقرض هلا الفائض إلأ مكيييارف أ ر  تعاني من عجز

  ت ون فترأ اإلقراض يوما  واحدا .

ألنه يتمث  في تعهد   ييييييأنه في للك  ييييييأن الودائع،  المعنأ المفهوق مالية   ورقة   2هلا القرض عد  وال ي  
 ير م تول ي ون مضييييييييييييمونا  من المكييييييييييييرف المر زي، ومكييييييييييييحو ا   فائدأ تتحدد وفقا  لقانون العرض 

 وقد تمتد فترأ اإلقراض أل ثر من يوق واحد ول ن يجل تجديد االتفاق يوما   يوق.. والطلل

 Repurchase Agreements (REPOS)عادة الشراء: اتفاقيات إ 3-1-5

ع ارأ عن اتفاق  ين مكيرف و ير ة مقترضية تقوق  موج ه ال ر ة المقترضة   يع في الغالل وهي 
 األوراق المالية التي تمل ها إلأ المكرف  سعر محدد، وتتعهد   رائها  تاريت الحق و سعر أعلأ.

ول ن في الواقع يم ن أن تتق هلا االتفاقيات  ين  يييييير ات أو مكييييييارف أو حتأ تجار لديهق فائض 
 3ويعت ر، يوما ، وقد ت ون ليوق واحد (11-2) وتتراوي مدأ هلل االتفاقية عادأ  ينأو عجز في التموي . 

                                                           
 .12(، ص7002. )عّمان، دار واال للنشر والتوزيع، مبادئ االستثمار المالي والحقيقيرمضان، زياد.  - 1 
، سلسلة األسواق المالية )عّمان: ستثمارأدوات االستثمار في أسواق رأس المال: األوراق المالية وصناديق االهندي، منير ابراهيم.  - 2 

 .62(. ص 1992منشورات األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، برعاية المؤسسة العربية المصرفية، البحرين، 
3 - Howells, Peter. Bain, Keith. Financial Markets and Institutions, 5th edition, Prentice-Hall, Inc. England, 

2007. 



  

 

36 
 

إليها  ال ا  ال ييير ات المت كيييكييية في  يييراء  1وتلجأ ،ال ائع  مثا ة المقترض، والم يييتري  مثا ة المضقرض
  من األوراق المالية سهلة التسويق.و يع األوراق المالية لتموي  م زون إضافي 

وفي الحقيقة إن أهق األوراق المالية  ير القا لة للتداو   النسي ة لموضيوع الدراسة هي الودائع ألج  
ن العائد  الي الم اطر في الدراسيييييييييييييية حييث سيييييييييييييييتق اسييييييييييييييت يداق عيائيد هيلل األوراق  و يي  أو نيائل ع

 االست  افية ال اكة  سوق دم ق لألوراق المالية.
 Negotiable Securities األوراق المالية القابلة للتداول: 3-2

سييييييوق  المتداولة في وتلكإلأ األوراق المالية المتداولة في سييييييوق النقد  هلل األوراق المالية وتنقسييييييق
 .رأس الما 

 Money Market Securities المالية المتداولة في سوق النقد:األوراق  3-2-1
ق المالية المتداولة في سيوق النقد وي تار    مسيتثمر الورقة المالية المناس ة من األورا دتوجد العدي

له، وقد أ ييار ال احث سييا قا  إلأ أن فترأ االحتفاظ  هلل األوراق ت ون قكيييرأ األج  وعادأ  أق  من سيينة 
  2نواع هلل األوراقومن أهق أ

 Treasury Bills: أذونات الخزينة 3-2-1-1

 قكييييييرأ األج ، ال تتجاوز فترأ اسيييييتحقاقها مالية ح ومية ا  أوراق ألونات ال زينة أو ال زانةتمث  
قيمتها االسييمية و  أو سيينة علأ أقكييأ تقدير، يوما   (127)أو  (91)أو  (72)وقد ت ون  سيينة واحدأ

أكييييي و من المم ن إكيييييدار ل ، و عد7002( دوالر ق   عاق 1000)في الواليات المتحدأ األمري ية 
وال تدفع الح ومة عادأ فوائد علأ ألونات ال زينة     .( دوالر100ألونيات  زينة  قيمة اسييييييييييييييمية )

 كق أي  سعر أق  من قيمتها االسمية.ت يعها أساسا    
يتق  يع ألونات ال زينة عادأ  من  ال  مزادات قد ت ون أسييييييييييي وعية  ما هو الحا  في الواليات 

ألنها مضيييييييمونة من  (Risk Free)المتحدأ األمري ية. وتعت ر ألونات ال زينة  الية من الم اطر 
ر فترأ االسيييتحقاق (Inflation)ق   الح ومة، وألن م اطر التضييي ق   .ت عد أيضيييا  قليلة  سييي ل قتكييي 

 عد األق   ين جميع األوراق المالية.و التالي فإن العائد علأ ألونات ال زينة ي  
وتعت ر ألونات ال زينة من األكييو  المالية األ ثر تداوال   سيي ل قلة الم اطر المرت طة  ها  ما 

وتعت ر ألونات ال زينة من أهق األوراق  .عادأ   عموالت  سيييييييييطةيتق تداولها  سيييييييي قت اإل ييييييييارأ وألنه
 النسييييي ة لهلل الدراسييييية، حيث سييييييتق اسيييييت داق عائدها  و ي  عن العائد  الي المالية القا لة للتداو  

 الم اطر في سوق عمَّان المالي.
 

                                                           

 .61. ص . مرجع سابقأدوات االستثمار في أسواق رأس المال: األوراق المالية وصناديق االستثمارهندي، منير ابراهيم.  - 1 
2 - Mishkin S. Fredric. Eakins G. Stanley. Op-Cit, PP 300-312. 
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 Negotiable Certificates of Deposit CD’sشهادات اإليداع القابلة للتداول:  3-2-1-2

المكييييييرف توضييييييو قيمة الوديعة مكييييييدرأ من ق   أوراقا    ييييييهادات اإليداع القا لة للتداو تمث  
ومعد  الفائدأ وتاريت االسييييييتحقاق. وي ون المكييييييرف ملزما   تسييييييديد قيمة الوديعة مع الفوائد  تاريت 
االسييييييتحقاق ألي  يييييي ص يحم  هلل ال ييييييهادأ أو الورقة، ويتق تداو   ييييييهادات اإليداع حتأ تاريت 

 االستحقاق.

 Commercial Papers األوراق التجارية: 3-2-1-3

، ت كيييييييييييد ر من ق   ال ييييييييييير ات الم هلة الدفع ة ير مضيييييييييييمون  م ياالتتعت ر األوراق التجارية 
ال  وألنها  ير مضيييييييييييمونة الدفع يوما . 720إلكيييييييييييدار هلل األوراق، وال تزيد فترأ اسيييييييييييتحقاقها عن 

لل معد  الفائدأ علأ ه ع س  تكييييييييييييييدرهيا إالَّ ال يييييييييييييير يات ال  يرأ ولات الجيدارأ االئتميانيية العالية، وي  
وت اع هلل األوراق   كيييق مث  ألونات  ،مسيييتو  الم اطرأ المرت ط  ال ييير ة المكيييدرأاألوراق عادأ   

 ال زينة.

  Bankers Acceptances القبوالت المصرفية: 3-2-1-4

وهي ع ييارأ عن طلييل لييدفع م لغ محييدد من المييا  لحيياملهييا  تيياريت محييدد، وتسييييييييييييييت ييدق لتموييي  
تري ألن ال ائع ال يم ن أن يرسيي   ضييائع لم يي لم ييتري.اائع التي لق ترسيي   عد من ال ائع إلأ ال ضيي

ال يعرفه  دون ضييمان تحكييي  األموا ، و المقا   ال يم ن للم ييتري أن يرسيي  األموا  ق   اسييتالق 
 دفع لحاملها، فيم نوألنَّ هلل األوراق ت   ال ضيييييييياعة، فيد   المكييييييييرف  وسيييييييييط وضييييييييامن للعملية.

الق والت   كييييق مث  األوراق التجارية وألونات ال زينة.  تداولها حتأ تاريت االسييييتحقاق. وت اع هلل
 سيييييييييي ل  جدا   قليلة (Default Risk)كيييييييييغيرا  ألن م اطر عدق السييييييييييداد  ي ونومعد  الفائدأ هنا 

 ، ول ن هلا المعد  أ  ر من معد  الفائدأ علأ ألونات ال زينة.ضمان المكرف لها

 Capital Market Securities :المالرأس األوراق المالية المتداولة في سوق  3-2-2

وت ون فترأ اسييتحقاقها طويلة )أ ثر من سيينة( ، يتق تداو  عدأ أوراق مالية في سييوق رأس الما 
 أدوات الدين 1إلأتكيينيفها م ن وي سيينوات تعاد  عمر ال يير ة  ما في حالة األسييهق.وقد تمتد إلأ 

(Debt Instruments)  ل يية الموأدوات(Equities)،   عت ر ، وت  سييييييييييييييندات ال أدوات اليدينوتتمثي
 ة تملكل ية  مثا أدوات الممجرد دين علأ الجهة المكيييييييدرأ ولغاية تاريت االسييييييييتحقاق،  ينما تعت ر 

 أو قد تسيياوي عمر ال يير ة. و ناء  )إلأ حين  يع األسييهق( لموجودات ال يير ة لفترأ قد ت ون محدودأ 
متداولة في سوق رأس الما  إلأ نوعين أساسيين وهما علأ ما س ق سيتق تكنيف األوراق المالية ال

وسيعرض ال احث أهق أنواع السندات      موجز  س ل عدق ارت اطها الجوهري ، األسهق والسندات

                                                           
1 - Mishkin S. Fredric, Eakins G. Stanley. Op-Cit, P 42. 
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هلل يق  الرت اطها الوث نظرا   الم حث التاليفي ألسييييهق ن اع الحديثسيييييتق   موضييييوع الدراسيييية،  ينما
 الدراسة.

 Bonds: السندات

ومة الح  ر  كييدت وت   ،المسيياهمة أو ال يير ات الح ومة أو الح ومات المحليةالسييندات من ق    ر  كييد  ت  
، والسندات المحمية ضد التض ق (Treasury Bonds)مث  سندات ال زانة  عديدأ من السندات ا  أنواع

(Treasury Inflation-Protected Securities) سيييييييندات إكيييييييدار ،  ما يم ن للح ومات المحلية
سيييييييييييندات  رعايتها   و   الح ومة  عض الو االت أحيانا  إكيييييييييييدار  ، وت  (Municipal Bonds) يةال لد

،  مييا (Government-Sponsored Enterprises GSE’s)أو  (Agency Bonds)وتسييييييييييييييمأ 
 .(Corporate Bonds)كدر  عض ال ر ات سندات تسمأ وت  

عادأ  ،دورية علأ القيمة االسمية للسند لزق المقترض  دفع فائدأت  طويلة األج   أداأ دينوالسند هو  وا 
عائدا  ثا تا  إال أنَّ أسييييعارها  در  السييييندات ت   من أنَّ  1وعلأ الر قكيييي  السييييند في نهاية فترأ االسييييتحقاق. أ

 .تتل لل يوميا   س ل تقل ات أسعار الفائدأ
)سييند لحامله أو   حسييل جهة اإلكييدار أو علأ أسيياس  يي   اإلكييدار 2ويم ن تكيينيف السييندات 

)سييندات أو علأ أسيياس الضييمان  )سييندات قكيييرأ أو طويلة األج ( أو علأ أسيياس األج  سييند اسييمي(
حوي  تسندات  ير مضمونة( أو علأ أساس القا لية للتحوي  )سندات قا لة للو مضمونة  أكو  حقيقية 

الستدعاء عاء )سندات قا لة لوأ يرا  علأ أسياس القا لية لالستد وسيندات  ير قا لة للتحوي (،إلأ أسيهق 
لأ أسياس ع وفيما يلي سيرد ألهق أنواع السينداتوسيندات  ير قا لة لالسيتدعاء(، ق   تاريت االسيتحقاق 

  جهة اإلكدار
 Notes  Treasury and Bonds Treasury : 3الخزانة وكمبياالت سندات .1

األج ،  ومتوسطة قروضيا  طويلةوتعت ر ، الح ومة المر زية هاكيدر أوراق مديونية ت  وهي ع ارأ عن 
 ييييرأ إلأ من ع  ال ا   ويمتد أج  ال م ياالت إلأ ع يييير سيييينوات،  ينما تتراوي فترات اسييييتحقاق السييييندات

فوائد نكييف سيينوية حتأ نهاية فترأ االسييتحقاق ومن ثق يسييترجع حام   ال النوعين  ق  قد  ، وي  ثالثين سيينة
 .فترأ  ال ا  ما ت ون  ال  السنوات ال مس األ يرأالسند القيمة االسمية للسند اللي  حوزته  ال  

وتوجد أنواع عديدأ من السندات الح ومية منها علأ س ي  الل ر ال الحكر أوراق ال زينة المجزأأ  
(Stripping Treasury Securities)  والتي تم ن كيغار المستثمرين لوي ر وس األموا  المحدودأ

 من االستثمار في سندات و م ياالت ال زينة.

                                                           
1 - Rose S. Peter, Marquiz H. Milton, Money and Capital Markets, United States, McGraw Hill/ Irwin, 2006, 

P 64. 

ان، دار واال للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  إدارة المحافظ االستثماريةمطر، محمد.  - 2   .100-102(. ص 7001)عمَّ
ار، نضال.  - 3   .61. ص(7006الطبعة الثالثة )حلب: الناشر: المؤلف،  سوق األوراق المالية وأدواتها )البورصة(،الشعَّ
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 Municipal Bonds: 1سندات البلدية .2

اأ من ات ال زينة  استثناء أنها معفدكدر السلطات المحلية أو سلطات الوالية سندات م ا هة لسنت  
الضييييييييرائل الح ومية والضييييييييرائل المحلية في الوالية المكييييييييدرأ، وتدفع هلل السييييييييندات ضييييييييرائل األر اي 

 General) األو  يسيمأ سندات االلتزاق العاق  ، ولها  ي الن أسياسييان(Capital Gains)الرأسيمالية 

Obligation)    السييندات اإليرادية فيما ي  ييار إلأ الثاني(Revenue Bonds)   كييدر لم يياريع التي ت
 Industrial)، ومن أ ييييييييييييييهر أنواع السيييييييييييييينيدات اإليرادييية نجييد سيييييييييييييينيدات التنميية الكيييييييييييييينيياعيية محيددأ

)Development Bonds وتلجأ الح ومات المحلية إلكيييييييييييدار السيييييييييييندات أل راض متنوعة  حماية ،
) Pollution Controlالكيييييييييييييينيياعي لل يئيية  تموييي  م ييييييييييييييروعييات الحميياييية من التلوث 2ال يئيية ومنهييا

)Revenue Bonds. معد  فائدأ أعلأ من السندات الح ومية. 3وتمتاز هلل السندات  
 Corporate Bondsسندات الشركات:  .3

تسيتطيع  عض ال ير ات ال  يرأ والموثوقة إكيدار سيندات  ضيمان سييمعتها أل راض التموي  طوي  
)الطرف المقترض( وأحد  عقد  ين المن ييييييييييأأ ال اكيييييييييية 4ع ارأ عنهي  سييييييييييندات ال يييييييييير اتو األج . 
نظق هلل العقد عملية تحوي  األموا   ين ي   حيث رض(، رين أفراد أو م سيييييييسيييييييات )الطرف المقالمسيييييييتثم

لأ أن عهلين الطرفين  حيث يق   المقرض أن يضييييييييع تحت تكييييييييرف المقترض م لغا  معينا  من الما  
 الفوائد الدورية التي يتفق عليها الطرفان.يتعهد األ ير  إعادأ أك  القرض وتسديد 

  كائص م تلفة عن النوعين السا قين من حيث أن هلل السندات قد ت ون  5وتمتاز هلل السيندات
 Mortgage Bonds or secured)  العقارات تت ع للطرف المقترض  أكيييييييييييو  حقيقية مضيييييييييييمونة  

Bonds)  دد   ير من المسيييتثمرين اللين أق لوا علأ مسيييتثمر الفرد عادأ ي ون جزءا  من عألن ال ، ونظرا
تطيع القيمة ال لية لإلكييييدار، فإنه ال يسيييي ييييراء هلل السييييندات، وال تمث  م ييييترياته سييييو  نلرا  يسيييييرا  من 

لأ لل يروط التي تضمنها العقد. للا تنص الت ريعات ع ال ير ة الم كيدرأاسيتيفاء موضيوع عمليا  متا عة 
يو   إليه  تلك  (Trustee)د و  طرف ثياليث قيد ي ون مكييييييييييييييرفيا  تجياريا  ليعم   مثا ة و ي  أو أمين 

 المهمة.
وتعت ر سيييندات ال يييير ات أ ثر تداوال  في األسيييواق المالية ألنها من مكييييادر التموي  طوي  األج ، 

مع  ول ن تترافق هلل الميزأ)ل لدية وسييييييييييييييندات ال زينة  ان فاض الم اطر ول ن تتميز عنها سييييييييييييييندات ا
 ، ويعود الس ل في ان فاض الم اطر إلأ ضمان الح ومة وليس ال ر ات التجارية.(ان فاض العائد

                                                           

ار، نضال.  - 1   .62. صمرجع سابقالشعَّ
 .19، مرجع سابق. ص أدوات االستثمار في أسواق رأس المال: األوراق المالية وصناديق االستثمارهندي، منير ابراهيم.  - 2 
 .101، مرجع سابق. ص إدارة المحافظ االستثماريةمطر، محمد.  - 3 
ار، نضال.  - 4   .62ص مرجع سابق،الشعَّ
 .27ص ، المرجع ذاتههندي، منير ابراهيم.  - 5 
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 االستثمار في األسهم: الثانيالمبحث 
شيوعًاُفيُاألسواقُالمالية،ُألنُاألسههمُُاالستثماريةُعتبرُاالستثمارُفيُاألسهمُمنُأكثرُالعملياتيُ 

ويه اااُذه اُالههو نُُاألسهواقُالماليههةتشهك ُالهو نُاألكبهرُمههنُاألوراقُالماليهةُالمكوفهةُلمسوقههةُالسهوقُفهيُ
كماُأنُ،ُ،ُوتعتبرُاألسهمُالمصارُالرئيسيُلتموي ُالشركاتُوخاصًةُاألسهمُالعاايةفيُاألسواقُالفاشئة

بههينُاألوراقُالماليههةُوالمترتههاُعلهه ُاالسههتثمارُفههيُاألسهههمُاألعلهه ُُالمتوقهه ُالمسههتثمرينُيروبههونُبالعائهها
سيههيُيهههوا نُُيُعلهه ُنافهههاُمفل ههيفهههيُاألسهههمُيفلههُوالرشههياُروههمُالمخههالرُالمرتبلههةُبهههم،ُواالسههتثمارُ

وقبهههه ُالههههاخو ُفههههيُمو ههههو ُالعائههههاُالمسههههتثمرُبههههينُعائههههاُومخههههالرُاالسههههتثمارُفههههيُاألسهههههمُالم ترسههههة ُ
 ُاالستثمارُفيُاألسههمُفهيُالمبسهيُالتهاليُومهنُثهمُمو هو ُت يهيمُاألسههمُالس هًاُوالمخالرُالمترتبةُعل

التعرفُعل ُأفوا ُاألسهمُولبيعةُاألسهواقُالتهيُيهتمُمهنُخ لههاُُأوالًُالباسيُُارتأى،ُالثاليفيُالوص ُ
ُالتو يعههاتُالف ايههةوخاصههةُُاالسههتثمارُفههيُاألسهههمُالهه يُيترتههاُعلهه ُالعائههاالتعامه ُفههيُاألسهههمُولبيعههةُ

ُ لألرباح
ُوخصائصهههاُذههيُأفههوا ُاألسهههمُوبفههاً ُعلهه ُمههاُسههبقُسههيتمُعههر ُذهه اُالمبسههيُفههيُثهه يُف ههرات

ُتو يعاتُاألسهم أرباحُُواألسهمُوأخيرًاُالتعام ُبوأسواقُ
 :وخصائصها األسهم أنواع: أوالا 

األسهههمُالسههلعةُالرئيسههيةُفههيُأسههواقُرأمُالمهها ُويمثهه ُالسهههمُصههكًاُيعلههيُلساملههمُالسههقُفههيُُعههاُ تُ 
يعتبههرُالسهههمُالسصههو ُعلهه ُنهه  ُمههنُعائههاُأوُالسههقُفههيُنهه  ُمههنُأصههو ُمفشههأ ُمهها،ُأوُالس ههينُمعههًاُُو

فُالسهمُمنُسييُالنهةُالمصار ُووايتهاُعرُ ويُ الواساُأصغرُن  ُمنُالملكيةُفيُالشركاتُالمساذمة،ُ
ُُ 1ورقةُماليةُتصارذاُالشركةُالمساذمةُكوسيلةُللسصو ُعل ُرأسما ُلوي ُاألن "بأفمُ"

ويمثهه ُالسهههمُمسههتفاًاُساكمههًاُبههينُالشههركةُالمصههار ُوسامهه ُالسهههمُأوُمالكههم،ُوبا  ههافةُ لهه ُس ههوقُ
ألولويةُا3ُفيُاالشتراكُفيُا اار ،ُوسق2ُيعليُالسهمُلساملمُس وقًاُأخرىُكالسقُ،ُقاالملكيةأوُالعائاُ

ُفيُاالكتتااُعل ُاألسهمُالنايا ُالتيُتصارذاُالشركةُالتيُيساذمُبها،ُ ن  تاريخُاستس اقُُعامُونواوا 
وتف سههمُاألسههمُ لهه ُفههوعينُرئيسههيينُذمههاُ،ُي عهها ُأسههاُاالخت فههاتُالرئيسهيةُبههينُاألسهههمُوالسههفااتُلألسههم

ُاألسهمُالعاايةُواألسهمُالممتا  :
 Common Stocksاألسهم العادّية: 1-1ُ

،ُكفسهبةُمئويهةُمهنُال يمهةُالكليهةُ(Ownership)مث ُاألسهمُالعاايةُملكيهةُالمسهتثمرُفهيُالشهركةُتُ 
 تمفحُالاألسهمُالعاايةُبأفهاُ"تلكُاألسهمُالتيُُتعر فُ ُو،ُللشركةُللشركة،ُأيُقيمةُنمي ُاألسهمُالعااية

                                                           

ار، نضال. مرجع سابق.  - 1   .45الشعَّ
 .721(. ص 6002)حلب: منشورات جامعة حلب،  إدارة المؤسسات الماليةكنجو، كنجو. شيحا، أيمن. الحمدو، عصري.  - 2 
 .721المرجع ذاته. ص  وآخرون،كنجو، كنجو.  - 3 
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 صولهاأ في وأ ب ائها، ما  خ   الشركة رباحأُفي سوا ًُ المساذمين من سواه عن خاصة مي   أية لساملها

1ُ" تصويتها عفا
ويستلي ُالمستثمرُأنُيسص ُعل ُالعائاُبلري تين،ُاألول ُتفتجُعنُارتوا ُال يمةُالسهوقيةُللسههمُ

واللري هههةُاألخهههرىُذهههيُاألربهههاحُا يراايهههةُأيُالتو يعهههاتُُ(Capital Gains)وتسهههم ُأربهههاحُرأسهههماليةُ
(Dividends)ُُ مخهالرُأكبهرُمهنُاالسهتثمارُعله ُاالستثمارُفهيُاألسههمُُويفلويالتيُت امهاُالشركة

كُالسهفااتُلهايهمُأف هليةُعفهاُتصهويةُالشهركةُفهيُاسهتعاا ُس هوقهمُومهنُثهمُسملهةُ ُ مُ ُألنُ فيُالسفااتُ
تغيههرُ،ُكمههاُأنُالتو يعههاتُيمكههنُأنُتلهههمُشههي األسهههمُالممتهها  ُوأخيههرًاُسملههةُاألسهههمُالعاايههةُ نُتب هه ُ

قيمتهههاُاوريههًاُوربمههاُي ههررُمنلههمُ اار ُالشههركةُعههامُتو يهه ُأيعههةُأربههاح،ُعلهه ُالعكههمُمههنُمعهها ُالوائهها ُ
سهههمُيعهها ُأمههرًاُويههرُم كههاُالههاوريُالمسههتسقُلسملههةُالسههفاات،ُبا  ههافةُ لهه ُأنُارتوهها ُالسههعرُالسههوقيُلل

اواُع همهاُلهمُيُ ُ(Capital Loss)ويصهبحُالمسهتثمرُع ر هًةُلخسهار ُرأسهماليةُُالسهعرُافخو ُذه وربمهاُيه
ُ قب ُبيعمُالرتوا سعرُالسهمُا

وعلهه ُالههرومُمههنُارتوهها ُالمخههالرُيسههتلي ُسملههةُاألسهههمُتس يههقُأربههاحُكبيههر ُفههيُبعهه ُاألسيهههانُ
"الُيمكهههنُُاالسههتثمار:تتنههاو ُاألربههاحُالتههيُيس  ههههاُسملههةُالسههفااتُو لهههكُبسسههاُالمبههاأُاألساسهههيُفههيُ

 ُويتمته ُسامه ُالسههمُ(High Risk High Return)تس يهقُعائهاُكبيهرُبهاونُتسمه ُمخهالرُكبيهر "ُ
ُ:2العاايُبنملةُمنُالس وقُأذمها

 السقُفيُالسصو ُعل ُفصيبمُمنُاألرباحُفيُسا ُتو يعها   7

السهقُفهيُالسصهو ُعله ُفصههيبمُمهنُقيمهةُمونهوااتُالشهركةُعفههاُالتصهوية،ُبعهاُتسهويةُس ههوقُ  6
مههاُتب هه ُمههنُأصههو ُيبههالسقُف3ُأوُمههاُيسههم ُالههاائفينُوسملههةُالسههفااتُوسملههةُاألسهههمُالممتهها   

  (Residual Claim)الشركةُ

 السقُفيُس ورُانتماعاتُالهيئةُالعامةُللمساذمين   3

السههقُفههيُالتصههويتُفههيُال  ههاياُالملروسههةُعلهه ُالهيئههةُالعامههةُللمسههاذمين ُولكههنُفههيُبعهه ُ  5
ينُمنُاألسهمُأساذماُيمكنُلمُالتصهويتُوالفهو ُالثهافيُالُيسهقُتصارُالشركاتُفوع4ُاألسيان

 لمُالتصويت،ُوبالتاليُيبا ُاألخيرُبسعرُأق ُفسبيًاُفتينًةُللسرمانُمنُسقُالتصويت 

 سقُف  ُملكيةُاألسهمُعنُلريقُاالتنارُبهاُأوُعنُلرقُالهبةُأوُالهايةُأوُا ري   4

                                                           
 .676(. ص 6002ر والتوزيع: للنش وائل دارالخامسة )عمان:  الطبعة ،اتاالستثمار إدارة محمد. مطر، - 1
 .41. مرجع سابق، مبادئ االستثمار المالي والحقيقيرمضان، زياد.  - 2

3 - Brooks, Raymond. Financial Management Core Concepts, Pearson education limited, England, 2013. P 

210. 
4 - Bodie, Zvi.  Kane, Alex. & Marcus, Allan J. Essentials of Investments, 8th edition, McGraw-Hill/ Irwin, 

New York, 2010, P 36. 
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1ُأوُمههههاُيههههاع ُبسههههقُالوقايههههةُنايهههها  ُسههههقُاألولويههههةُفههههيُاالكتتههههااُعفههههاُلههههرحُالشههههركةُألسهههههم  2
(Preemptive Right)ُُ واله يُي همنُلمالهكُاألسههمُالسصهو ُعله ُالسهقُفهيُالسوهاقُعله

 فومُفسبةُالملكيةُالساليةُعفاُلرحُأسهمُنايا  

 سقُالترشيحُلع ويةُمنلمُ اار ُالشركةُ  اُكانُيملكُالساُاألاف ُالمللواُمنُاألسهم   1

 ومفاقشتهمُفيُانتماعاتُالنمعيةُالعمومية ُافتخااُأع ا ُمنلمُا اار ُومسا لتهمُسق  1

 لهه ُأنُسههقُالتصههويتُالهه يُيملكههمُسملههةُاألسهههمُيمكههنُأنُتههتمُممارسههتم2ُُوالُبههاُمههنُالتفويههم
،ُبمعفههه ُأفهههمُيمكهههنُلسامههه ُالسههههمُتنييهههرُالسهههقُفهههيُالتصهههويتُ لههه ُ(Proxy Voting)با فابهههةُ

ُالواق ُفإنُالتصويتُفيُأولاُالشركاتُالكبير ُيتمُبا فابة ُشخصُآخرُيفواُعفم،ُوفي

ُوتهه ُسههللاتُ اار ُالشههركةُتفبهه ُمههنُسملههةُاألسهههمُالعاايههة،ُوا ههحُُالف ههالُالسههاب ةُبشههك ا   علهه ُأن 
الُت ومُببي ُنمي ُقاُوتنارُا شار ُ ل ُأنُالشركاتُُاوفًاُعنُسملةُاألسهمُالممتا  ُوسملةُالسفاات ُ

تسهههتوقُب سهههمُمفههههاُفهههيُالخ يفهههةُُربمهههابههه ُُعفهههاُلرسههههاُل كتتهههااُالعهههامُألو ُمهههر ،ُللمسهههتثمرينأسههههمهاُ
مههنُخهه  ُقيههامُالشههركةُالعاايههةُوقههاُتفههتجُذهه هُاألسهههمُُ(Treasury Stocks)وتسههم ُأسهههمُالخ يفههةُ

 هُبإعاا ُشرا ُاألسهمُمنُالمستثمرين،ُوتسهتوقُالشهركةُبهه هُاألسههمُالستيانهاتُمسهت بلية،ُوالُتملهكُذه
ُُاألسهمُأيُسقُفيُالتصويتُأوُالتو يعات 

يسو ُُال  لك نأ ُ ال  مات،ت اواالل الس وق متساوية واسا  فئة في والباًُ العااية ويتمُ صاارُاألسهم
تأتيُفيُالمرتبةُالثافيةُُ(A)ُفئة عاايةال سهماأل3ُمث  مختلوةس وقُ  ات متعاا  فئات فيُصاورذا اون

ُفيماُيخصُسقُالتصويتبالفسبةُلتو ي ُاألرباحُ ُ(B)ُفئة،ُوأسهمُعاايةُولكنُتتمت ُبس وقهاُكاملًة
ُولكنُاونُالتمت ُبكام ُس وقُالتصويت ُالربحُعل  السصو  في أولوية  ات

4ُوت صف فُاألسهمُالعاايةُ ل ُاألفوا ُالتالية:
 (Defensive Stocks): الدفاعيةسهم األ -1

ُيتوقهههه ُالمسههههتثمرمُالتههههيُه،ُوذههههيُاألسهههه(Conservative)وتسههههم ُأي ههههًاُباألسهههههمُالمسافقههههةُ
اسهههت رارُأسهههعارذاُخههه  ُفتهههراتُالركهههواُاالقتصهههااي،ُأوُخههه  ُالت لبهههاتُالسهههاا ُألسهههواقُالمههها ،ُ
وبالتاليُتوصفُبأفهاُم اومةُللركوا،ُوتعاُذه هُاألسههمُن ابهًةُللمسهتثمرينُالهراوبينُبالسصهو ُ

  م كاُاونَُتسم  ُمخالرُكبير شبمُعل ُعائاُ

                                                           
1 - Brooks, Raymond. Financial Management Core Concepts, Pearson education limited, England, 2013. P 

212. 
2 - Ross, Stephen. Westerfield, Randolph W.  Jordan, Bradford D. Fundamentals of Corporate Finance, 9th 

edition, McGraw-Hill/ Irwin, New York, 2010, P 243.  
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  (Cyclical Stocks)األسهم الدورية:  -2

وتعههواُالتسههميةُ لهه ُارتبههالُمسههتوىُعوائههاُذهه هُاألسهههمُبالسالههةُاالقتصههاايةُالعامههة،ُسيههيُتكههونُ
،ُفترتوهه ُالشههركاتُالمصههار ُلههه هُاألسهههمُأكثههرُسساسههيةُمههنُويرذههاُلت لبههاتُالسالههةُاالقتصههااية

تههفخو ُبشههك ُملسههوقُفههيُفتهههراتُُولكفهههاُ،أسههعارُأسهههمُذهه هُالشههركاتُفههيُسههاالتُاال اذههار
  الركوا

 (Speculative Stocks) :ةبسهم المضار  األ -3

ا ايهااُأسهعارذاُمسهت بً ،ُفيعتمهاُالمسهتثمرُذ هُالفوعيةُمنُاألسهمُعل ُأمه ُيتمُاالستثمارُفيُ
عل ُالمراذفةُسو ُماُقهاُيسهتناُمهنُمعلومهاتُأوُاكتشهافاتُسهوفُت يهاُمهنُسهعرُسههمُشهركةُ

 لهههه ُبيافاتهههههاُالتاريخيههههة،ُوتتسههههمُذهههه هُاألسهههههمُبالت لههههاُالمباشههههرُعفههههاُورواُمهههها،ُاونُااللتوههههاتُ
 معلوماتُخاصةُبمست ب ُالشركاتُالمصار ُلها 

 (Income Stocks) سهم الدخل:أ -4

ُالمسههتثمرُيروههاُفههيُالههاخ ُالههاوريُالهه يُتَهها ر هُاألسهههمُأيُاألربههاحُ ترنهه ُذهه هُالتسههميةُ لهه ُأن 
عائا ُلشركاتُسكوميهة1ُُسمالية ُوتكونُذ هُالفوعيةُمنُاألسهما يرااية،ُاوفًاُعنُاألرباحُالرأ

أوُشهههركاتُأخهههرىُبشهههرلُأنُتتسهههمُتو يعهههاتُذههه هُالشهههركاتُبالثبهههاتُالفسهههبيُتاريخيهههًا،ُويكهههونُ
المسههتثمرونُفههيُذهه هُالمسوقههةُعههاا ُمههنُصههغارُالمسههتثمرينُوالهه ينُالُيسبههونُالمخههالر ُمثهه ُ

ُ ُالاوري المستثمرينُالمت اعاينُال ينُيبسثونُعنُالاخ

 (Growth Stocks) سهم النمو:أ -5

يراااتهههاُعلهه ُمههر2ُُأسهههمُالشههركاتُالتههيعلهه ُُذفههاركهه ُالمسههتثمرُيُ  تس ههقُفمههوًاُفههيُمبيعاتهههاُوا 
،ُوبالتههاليُالسههفواتُوبالتههاليُيههفعكمُذهه اُاألمههرُفههيُفمههوُال يمههةُالسههوقيةُألسهههمُذهه هُالشههركات

ُالفقهههرُعهههنُالعوائهههاُيكهههونُذهههافُالمسهههتثمرُ يهههاا ُرأسهههمالمُالمسهههتثمرُأيُقيمهههةُأسهههه مم،ُِبغههه ل
عهههااً ُالمسهههتمرونُالمنههها فونُأو3ُُالاوريهههة ُوي  هههامُعلههه ُاالسهههتثمارُفهههيُذههه اُالفهههو ُمهههنُاألسههههم

ُالمغامرونُويبتعاُعفهاُالمت اعاونُوأصسااُالاخ ُالمساوا 
شهركةُيهاذوُواللتهينُالُت ومهانُبتو يه ُأربهاحُبههافُتعقهيمُُوشهركةُمايكروسهوفت4ُُكماُفيُسالهة

رأمُالمهها ،ُوتعتمههاانُعلهه ُاألربههاحُالمستنهه  ُبههااًلُمههنُاالقتههرا ُوبالتههاليُيههتمُتعقههيمُاألربههاحُ
ُ السوقُالماليويرُالمو عةُومعا ُالفموُوقيمةُالسهمُالسوقيةُفيُ

                                                           

 .11. مرجع سابق، ص إدارة االستثمارات والمحافظ االستثماريةقاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد.  - 1 
 .11، ص المرجع نفسه، قاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد - 2 
 .715، مرجع سابق، ص الماليةاألسواق كنعان، علي.  - 3 

4 - Ross, Stephen. et al. Fundamentals of Corporate Finance, Op-Cit, P 234. 
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1ُ:ف كرُمفهاُكماُوتوناُأفوا ُأخرىُويرُت ليايةُمنُاألسهم
فههيُُوالتهيُتههربلُتو يعهاتُأربهاحُاألسههمُبأربههاحُقسهمُمعهينُ:سمهم العاديمة لامسممام اينتا يمةاأل -1

فهيُالثمافيفهاتُُ(General Motors)كمهاُفعلهتُشهركةُُالشهركةُاوفهًاُعهنُأربهاحُالشهركةُككه ،
تهههرتبلُتو يعاتههههاُبأربهههاحُقسهههمُ فتههها ُأفقمهههةُُ(E)ُفئهههةُمهههنُال هههرنُالما هههيُبمهههفحُأسههههمُعاايهههة

ُترتبلُبأرباحُقسمُ فتا ُأن ا ُاللائرات ُ(H)،ُوأسهمُفئةُالمعلومات
صهارُخه  ُالثمافيفهاتُأي هًاُتشهري ُ هريبيُفهيُُذات التوزيعات المخصومة:ُاألسهم العادية -2

الوالياتُالمتسا ُاألمريكيةُيسمحُللشركاتُالتيُتبي ُسصصًاُمنُأسهمهاُللعهاملينُبههاُبخصهمُ
ل ريبة،ُكاسهتثفا ُخهاصُلهه ُاألسههمُفهيُ هو ُخلهةُتو يعاتُتلكُاألسهمُمنُا يراااتُقب ُا

 مفهنيةُ شراكُالعاملينُفيُملكيةُشركاتهم 

فهههيُالواليهههاتُالمتسههها ُاألمريكيهههةُأسههههم7215ُُقههههرتُفهههيُالعهههامُُالمضممممونة:ُاألسمممهم العاديمممة -3
عاايههةُتعلههيُالسهههقُلساملهههاُبللهههاُالتعههوي ُمههنُالمفشهههأ ُفيمههاُ  اُافخو هههتُال يمههةُالسهههوقيةُ

  للسهمُ ل ُساُمعين،ُولكنُخ  ُفتر ُمساا ُع اُ صاارُذ هُاألسهم

كمهاُذهوُالسها ُفهيُالواقه ُالعملهيُفهإنُالمسهتثمرُُماليهةويرىُالباسيُأف مُعفاُاالستثمارُفيُمسوقةُ
قاُيلنأُ ل ُمسوقهةُتتكهونُمهنُخلهيلُمتفهو ُمهنُاألفهوا ُالسهاب ةُلألسههمُبسسهاُالههافُمهنُاالسهتثمارُ

،ُوبفهههاً ُعلههه ُمهههاىُارنهههةُتسمههه ُالمخهههالرُلهههاىُ)با  هههافةُ لههه ُاألاواتُالماليهههةُاألخهههرى ُفهههيُاألسههههم
ُقتصاايةُللسوقُالماليُكك  المستثمر،ُوماىُتوقعاتمُبخصوصُالسالةُاال

السهههمُالعههاايُالعايههاُمههنُال ههيمُالتههيُيههتمُ كرذههاُوتههااولهاُاائمههًا،ُوالبههاُمههنُالتمييهه ُبههينُذهه هُُلههكُ تويم
ُ:2ال يم

  (Nominal Value)القيمة االسمية:  -1

أربههاحُُيههتمُتو يهه ،ُوذههيُال يمههةُالتههيُالتههيُتههمُلههرحُالسهههمُبهههاال يمههةُاألصههليةُُرُال يمههةُاالسههميةُعههنعبلههتُ 
 الشركةُعل ُأسامُفسبةُمئويةُمفها 

 (Market Value)القيمة السومية:  -2

وي  صاُبهاُال يمةُالتيُيتمُالتعام ُبهاُفيُالسوقُالمالية،ُوتتغيرُال يمةُالسوقيةُللسهمُتبعًاُلعوام ُ
كربسيهههةُالشهههركةُوتوقعهههاتُفموذهههاُومعههها ُالوائههها ،ُكمهههاُتتغيهههرُال يمهههةُالسهههوقيةُبسسهههاُالعهههر 3ُعايههها ُ

                                                           

 .72-72مرجع سابق، ص، أدوات االستثمار في أسواق رأس المال: األوراق المالية وصناديق االستثمارهندي، منير ابراهيم.  - 1 
 644(، ص 6001. )حلب: منشورات جامعة حلب،مبادئ التمويل واالستثماركنجو، كنجو. المفلح، هزاع. الخلف، أسمهان.  - 2 

3 - Hirschey. Mark, Nofsinger John. Investments Analysis and Behavior. McGraw-Hill/Irwin, New York, 
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عل ُسهمُالشركةُفيُالسوقُالمالي ُوتفشأُاألرباحُأوُالخسائرُالرأسماليةُمنُخ  ُالورقُبهينُالللاُُو
ُال يمةُاالسميةُوال يمةُالسوقيةُللسهم 

 (Book Value)القيمة الدفترية:  -3

وذههيُال يمههةُالتههيُيسههتس هاُالسهههمُمههنُواقهه ُالسههن تُالمساسههبيةُللمفشههأ ُويههتمُسسههابهاُعههنُلريههقُ
وتت منُس وقُالملكيةُكمهاُذهوُمعلهومُقسمةُس وقُالملكيةُالساليةُللشركةُعل ُعااُاألسهمُالمصار  ُ

نهه  ُواألربههاحُالمست(Reserves) واالستياليههاتُبأفواعهههاُ(Paid-In Capital)ُرأمُالمهها ُالمههافو 
(Retained Earnings) ُ

والمسههاويةُ لهه ُفصههياُُ(Liquidation Value)ُكال يمههةُالتصههوويةُقههيمُأخههرىُللسهههمُكمههاُتونهها
ُسام ُالسهمُمنُتصويةُالمفشأ ُبعاُتساياُنمي ُالت اماتهاُتناهُالغيرُوتناهُسملةُاألسهمُالممتا   

للسهههم،ُأالُوذههيُوعفههاُالسههاييُعههنُذهه هُال ههيمُالبههاُمههنُتسههليلُال ههو ُعلهه ُقيمههةُأخههرىُذامههةُنههاًاُ
يُسههيوليُالباسههيُلهههاُاذتمامههًاُ ُوالتهه(Intrinsic Value)ال يمههةُالس ي يههةُأوُال يمههةُالنوذريههةُللسهههمُ

ُ ُالثاليالوص ُُفيُخاصاًُ
ومههنُمي اتهههاُأفهههاُالُتشههك ُ، مههنُونهههةُفقههرُالشههركةُال مصههِاَر 1ُولألسهههمُالعاايههةُميهه اتُومسههاو 

وليمُلهاُتاريخُاستس اقُوبالتاليُالُسانةُلتخصيصُمبهال ُ لوها ُكمهاُذهوُالسها ُُالت امًاُعل ُالشركة
ُُ عفاُالتموي ُبإصاارُالسفاات

 عوها ُتو يعهاتُارتوا ُتكاليفُ صاارُاألسهمُم ارفًةُبتكاليفُ صاارُالسفااتُوعامُومنُالمساو ُ
بسهباُسههولةُالتبهاا ُالسهري ُلألسههم2ُُاألرباحُمنُال رائاُواستمها ُف هاانُالسهيلر ُعله ُ اار ُالشهركة

وبالتاليُتستلي ُأيُنهةُشرا ُسصةُكبير ُمنُاألسهمُوربماُتتمكنُمنُممارسةُ هغولاتُعله ُ اار ُ
ُ ُوخاصًةُفيُالشركاتُصغير ُالسنم الشركةُومخالرُذ اُالمو و ُكبيُر

 Preferred Stocksاألسهم الممتازة:  1-2

نُالُيختلفُموهوماُاألسهمُالممتا  ُواألسهمُالعاايةُمنُسيهيُأنُكليهمهاُنه  ُمهنُملكيهةُالشهركةُ وا 
هههاُتملههكُألفُ تُذهه هُالوئههةُمههنُاألسهههمُبالممتهها  ُولكههنُس ههميُلكههانُذفههاكُاخههت فُفههيُلبيعههةُذهه هُالملكيههة،ُ

أسههب يةُعلهه ُاألسهههمُالعاايههةُفههيُالسصههو ُعلهه ُس وقهههاُعفههاُتصههويةُالشههركةُوكهه لكُبالفسههبةُللتو يعههاتُ
،ُفههههيُتشهههبمُالسهههفااتُمهههنُفاسيهههةُثبهههاتُالتخلهههيُعهههنُس هههوقُا اار ُوالتصهههويتم ابههه ُو لهههكُالاوريهههة،ُ

ُ واست رارُالعائاُوعامُالمشاركةُفيُا اار 
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46 

 

مفههاُ يهاا ُمهوارا1ُُ له ُنافهاُاألسههمُالعاايهةُلعها ُأسهبااُ  األسههمُالممتهاُوت ومُالشركاتُبإصهاار
،ُواسهتعما ُالشركةُمنُخ  ُاست لااُالفو ُالمسافقُمنُالمستثمرينُمث ُشركاتُالتأمينُوالمت اعهاين

األسهههمُالممتهها  ُالُيستهها ُ صههاارذاُ لهه ُ ههمافاتُوال2ُُأمههوا ُالغيههرُاونُ شههراكهمُفههيُا اار ،ُوبمههاُأن
ساا،ُفتعتبرُمصارًاُنياًاُلتموي ُالشركات،ُوكثيرًاُماُتسهتوقُالشهركةُالمصهار ُبسهقُتستسقُفيُتاريخُم

ُ  صههاارُاألسهههمُالممتهها  ُيسههاذمُفههي3ُاالسههتاعا ُلألسهههمُالممتهها  ُكمههاُذههوُالسهها ُفههيُالسههفاات ُكمههاُأن 
لشههركةُتخوههي ُفسههبةُاألمههوا ُالم تر ههةُ لهه ُاألمههوا ُالمملوكههةُممههاُيهه ايُ لهه ُ يههاا ُال ههار ُالمسههت بليةُل

ُفيماُيخصُاالقترا  

ُشههيوعًاُوافتشههارًاُمههنُاألسهههمُالعاايههةُفقههرًاُالرتوهها ُكلوههةُ وفههيُالواقهه ُفههإنُاألسهههمُالممتهها  ُتعتبههرُأقهه ع
ي عههااُعليهههاُ ل اميههةُالتو يعههاتُستهه ُولههوُتههمُتأنيلههها4ُُمألف ههاألسهههمُالممتهها  ُبالفسههبةُللشههركةُالمصههار ،ُُو

ُأسههعارُاألسهههم ُلههاور ُماليههةُالس ههة ع ر ههًةُللت لعههاُأكثههرُمههنُاألسهههمُالممتهها  ُممهها5ُُالعاايههةُتكههونُولكههنع
ُاألخيهههر ُتعتبهههرُأقههه ُخلهههور ُمهههنُاألسههههمُالعاايهههة ُالت لبهههاتُاألقههه ُفهههيُالعائهههاُتعكهههمُُ،يعفهههيُأن  سيهههيُأن 

وت ههومُالشههركاتُعههااً ُبإصههاارُأفههوا ُمتعههاا ُمههنُاألسهههمُ ُالثالههيفههيُالمبسههيُُيأتيمخههالرُأقهه ُكمههاُسهه
ُكماُيلي:ُبع هاُعل ُسبي ُالمثا  كرُالممتا  ُيمكنُ

 Cumulative Preferred Stocks: 6م معة األرباحاألسهم الممتازة  -1

وذههيُعبههار ُعههنُفئههةُمههنُاألسهههمُالممتهها  ُالتههيُت ههمنُلساملهههاُالسههقُفههيُالسصههو ُعلهه ُس ههمُمههنُ
ُالخسائرُأوُست ُفيُسالةُتس يقُاألرباحُعنُسفواتُساب ةُس  تُفيهاُالشركةُأرباسًاُولمُيتمُتو يعها،

عامُ ل اميةُالتو ي ُفيُسالةُبع ُالع واُعل 7ُُ،ُوقاُتفصوذ اُالسقُويرُمتاحُلسام ُالسهمُالعااي
ُالخسائر 

 Preferred Stocks Participating: 8األرباح اركةشالماألسهم الممتازة  -2

تو يههه ُوذهههيُتلهههكُالوئهههةُمهههنُاألسههههمُالممتههها  ُوالتهههيُتهههوفرُلساملههههاُميههه  ُ  هههافيةُلسهههقُاألولويهههةُفهههيُ
األرباح،ُوذيُسقُمشاركةُالمساذمينُالعاايينُفهيُاألربهاحُالمو عهةُكليهًاُأوُن ئيهًا،ُو لهكُبعهاُسصهولمُ

 عل ُاألرباحُمنُالتو ي ُاألولي 
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 Preferred Stocks Callable: 1القابلة لالستدعاءاألسهم الممتازة  -3
سيهيُيمكهنُأنُتكههونُاألسههمُالممتها  ُقابلههًةُل سهتاعا ُمهنُقبهه ُالشهركةُالمصهار ُخهه  ُفتهر ُ مفيههةُ

ُواسترناعها ُ(Redeemed)مفصوصُعليهاُفيُع اُا صاار،ُوبالتاليُيتمُساااُقيمةُذ هُاألسهمُ
 Preferred Stocks Convertible: 2القابلة للتحويلاألسهم الممتازة  -4

األسهمُالممتا  ُ ل ُأسهمُعاايهةُ  اُفهصُع هاُ صهاارذاُعله ُ لهك،ُليسهتوياُيمكنُللمستثمرُتسوي ُ
منُالسالةُالم اذر ُللشركةُفيُسا ُتس  ها ُووالبًاُماُيكونُخيارُالتسويه ُبيهاُسامه ُالسههم،ُفهإنُونهاُ

ال ُفه ُي هومُبه لك ُُو تونهاُبا  هافةُمصلسًةُلهمُفهيُالتسويه ُعفهاماُيسهينُالموعهاُفإفهمُي هومُبالتسويه ُوا 
ربهلُفسهبةُالتو يه ُللسههمُالممتها ُبمعها ُالوائها 3ُُ ل ُماُسبقُأفهوا ُأخهرىُبخيهاراتُمختلوهةُفه كرُمفهها

ُالسائاُفيُالسوق 
باالستثمارُفيُاألسهمُالممتا  ُعااً ُألفههاُتسهرمهمُمهنُالعايهاُمهن4ُُوالُيرواُالمستثمرونُالورايون

فيهاُعنُلريقُشركاتُأخرىُتن بهاُتو يعهاتُُالس وقُم ارفًةُباألسهمُالعااية،ُوعاا ُماُيتمُاالستثمار
يهتمُاستسهااُ هريبتهاُبمعها ُأقه ُمهنُولكهنُُ م ارفهًةُمه ُاألسههمُالعاايهة)قل تههاُُبهرومذ هُاألسهمُوالتيُ

ُذه هُاألسههمُم هموفةُالهاخ ُوأقه ُ معا ُال رائاُالعامُفيُذ هُالشركات،ُكماُيسو ُذ هُالشهركاتُأن 
ُخلرًاُمنُاألسهمُالعااية 

ُشهههرا كس هههوقُ،ُمو هههو ُاألسههههمتهههرتبلُبأخهههرىُأوراقُماليهههة5ُُوختامهههًاُالُبهههاُمهههنُا شهههار ُ لههه ُونهههوا
والتيُتسم ُأسيافًاُصهكوكُالشهرا ،ُسيهيُتتهيحُلساملههاُخيهارًاُلشهرا ُاألسههمُمهنُُ(Warrants)ُاألسهم

لهه ُأنُيههأتيُموعههاُاف  هها ُذهه اُالسههق،ُوتههوفرُذهه هُالعمليههةُتكههاليفُعههُر  ُالشههركةُعفههاُسههعرُمسههااُوا 
)تسهتُبفهاُالمشهت اتُُ،ُومنُاألوراقُالماليةُاألخهرىاألسهمُلمر ُأخرىُوت منُلهاُمصارُتموي ُ  افي

،ُوالتيُذيُعبار ُعنُاتواقُماليُيعل ُلمشتريمُالسقُبشرا ُ(Options)ُالخياراتفناُأي ًاُُ المالية
ذه اُالَخيهارُسهوىُُأوُبي ُأص ُمنُاألصو ُبسعرُمسااُسلوًاُخه  ُفتهر ُ مفيهةُمسهاا ،ُوالُيمثه ُسهعر

ن  ًاُ ئيً ُمنُقيمُاألص ُاألساسهيُاله يُاشهت َقُمفهمُواله يُقهاُيكهونُأسههمُأوُسهفااتُأوُعمه تُأوُ
ُتعاُالخياراتُأاواتُماليةُن ابة ُ ذبًاُوويرذاُمنُاألصو ُالماليةُوالس ي ية،ُوله ا

والتههيُُ(Call Options)ويفههار ُتسههتُتسههميةُالمشههت اتُالماليههةُأي ههًاُمههاُيههاع ُبس ههوقُالشههرا ُ
ُتعلههيُالسههقُللمشههتريُفههيُشههرا ُعههااُمههنُاألسهههمُوالسههفااتُأوُستهه ُالعمهه تُمههنُمسههررُالورقههةُو لههك

ُبتاريخُالسقُعفاُسعرُمعينُُم اب ُع و ُمعيفة،ُوالُيكونُالمشتريُمل مًاُبتفوي ُاالتواق 
                                                           
1  - Bodie, Zvi.  et al. Essentials of Investments, Op-Cit, P 38. 

 .27رمضان، زياد. مرجع سابق،  - 2
3  - Bodie, Zvi.  et al. Ibid, P 38. 
4 -  Van Horne, James. C. Wachowicz, John. M Fundamentals of Financial Management. 12th, Op-Cit, P 

77. 
ار، نضال. مرجع سابق.  - 5   .44الشعَّ
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 األسهم:التعامل ب أسواقثانياا: 

وذيُيوناُفوعانُرئيسيانُمنُاألسواقُالخاصةُببي ُاألسهمُوذماُالسوقُاألوليةُوالسوقُالثافوية،ُ
فومُاألسواقُالتيُيتمُفيهاُتااو ُالسفااتُوالتيُتمُ كرذاُساب ًا،ُوارتأىُالباسيُ عاا ُالساييُعفهاُ

ُ ُف ل  ُيخصُاألسهم ُوفيما ُذيبالتوصي  ُاألولية ُاألسُوالسوق ُلرح ُيتم ُالتي ُللمر ُالسوق ُفيها هم
األول ،ُوت ومُالشركةُببي ُسصصُاألسهمُللعموم،ُبيفماُيتمُتااو ُاألسهمُبعاُا صاارُاألوليُفيُ

وفيماُيليُاستعرا ُُساتُببي ُسصصهمُلمستثمرينُآخرين السوقُالثافويةُسييُي ومُاألفرااُأوُالم س
ُللسوقينُالساب تين:

 Primary Market: األوليةالسوق  2-1

ُلُر ُالعمليةُي عا  ُمنُخ  ُذ ه ُسييُيتم ُالتموي ُللشركات، ُمصاار ُأذم ُأسا ُللعموم حُاألسهم
اونُاف ُفوائاُُوبسرعةُكبير ،ُُها ياا ُرأمُمالاست با ُالف اُمنُالراوبينُباالستثمارُفيُأسهمُالشركةُُو

أرباحُُالُيتمُتساياُوكماُذوُالسا ُفيُالسفاات،ُم اب ُ شراكُسامليُذ هُاألسهمُفيُملكيةُالشركة،ُ
ُفيُسالةُتس يقُاألرباح ُ وقيامُمنلمُ اار ُالشركةُبالمواف ةُعل ُتو ي ُذ هُاألرباحُلهمُ ال 

عمليةُلرحُاألسهمُفيُالسوقُاألوليةُبعاُأنُت ررُالشركةُالتونمُللعموم،ُوف لُ  اُكافت1ُتباأُ
 اختصاراًُُ،(SEC)لهاُُذيئةُاألوراقُالماليةُوالتيُيرم ُالشركةُم ذلةُومنا  ُله هُالعمليةُعنُلريق

،ُأوُماُيوا يُذ هُالهيئةُبسساُأفقمةُ(Securities and Exchange Commission)لمصللحُ
ُك ُبلا 
ُت وم  ُوسلا 2ُوقا ُتاخ  ُاون ُللراوبين ُسصصُالملكية ُببي  ُلألسهم ُالمصار  لتوفيرُُالشركة

الُتملكُالخبر ُالكافيةُ تمامُالعمليةُالساب ةُوبالتاليُالشركاتُُأولا3َُُلكنُ ُوالوقتُوالنهاُوالتكاليف،ُ
ُ ُتستعين  ُُبالمصارفعااً  ُاالستثمارية ُالعمومي ُا صاار ُبعملية ُلل يام اختصارًاُُ(IPO)األولي
ُ(Initial Public Offering)ُلمصللح ُفيُعمليةُا صاارُُالمصرفويصبحُ، االستثماريُشريكًا

ُ ُلتسويقُاألسهمفُالمصُرُألنُ األوليُم اب ُعمولتم، ُالكافية كماُُ،االستثماريُالمختصُيملكُالخبر 
االستثماريُبالتعاونُم ُالمصرف4ُُويعم ُ يمتلكُالارايةُالكاملةُب وافينُوشرولُذيئةُاألوراقُالمالية ُ

ُ ُعل  ُالمسم ُ عاااالمالكين ُالمستثمرينُُوُ(Prospectus)ُالمفشور ُت وا ُوثي ة ُعن ُعبار  ذو
ُ ُبمعلومات ُالشركةالمستملين ُُسو  ُالوسو  ُاألسهمسنم ُمعاييرُُ،المعرو ُمن ُم  ُتماشيًا و لك

تستُلائلةُالتعر ُُاالستثماريوالمصرفُ،ُست ُالُتكونُالشركةُالمصار ُ(Disclosure)ا فصاحُ
ُلمشاك ُق ائية 

                                                           
1 - Brooks, Raymond. Op-Cit, P 212. 

 .44مرجع سابق، ص الشواورة، فيصل محمود.  - 2 
3 - Brooks, Raymond. Ibid, P 212. 
4 - Ross, Stephen. Westerfield, Randolph W.  Jordan, Bradford D. Corporate Finance Fundamentals, 8th 

Edition, McGraw-Hill/ Irwin, New York, 2008, P 516. 



  

 

49 

 

 ل ُأفمُفيُبع ُالاو ُالتيُتتسمُسوقُأوراقهاُالماليةُبالصغر،ُف اُتوك ُمهمة1ُُوتنارُا شار 
ُا صاارُ ل ُالبفوكُالتنارية 

والمتوافرُعل ُوبسساُقافونُذيئةُاألوراقُواألسواقُالمالية،2ُُوفيُسوقُامشقُلألوراقُالمالية
يستعينُُوارُالمرخصة،ُ،ُكشركاتُاالستثمتوك ُمهمةُا صاارُلمايرُ صاارالموق ُالرسميُللسوق،ُ

ُعنُكام ُعمليةُ ُقافوفيًا ُيب  ُمس واًل ُولكفم مايرُا صاارُبالبفوكُالتناريةُ تمامُعمليةُاالكتتاا،
ُا صاار 

 Secondary Marketالسوق الثانوية:  2-2

،ُسييُ،ُتمامًاُكأسواقُالسياراتُالمستعملةيمكنُاعتبارُالسوقُالثافويةُكسوقُلألسهمُالمستعملة
تااو ُاألسهمُالتيُافتهتُعمليةُ صاارذاُاألوليُفيُمكانُمسااُي صاهُالمستثمرونُلبي ُوشرا ُيتمُ

ُالمالية ُالعااية ُ،األوراق ُفيُأيُسوقُماليُذيُاألسهم ُتااواًل ُالمالية ُاألوراق ُُوُوأكثر تااو ُعملية
نُكانُالسعرُُاثفينُينعبار ُعنُع قةُبينُمستثمرَُُياألسهمُفيُالسوقُالثافويةُبربحُأوُخسار ُذ وا 

تتأثرُالشركةُالمصار ُبارتوا ُوافخوا ُأسعارُأسهمهاُفتينةُك لكُ،ُولكنُالسوقيُيتأثرُبأاا ُالشركة
ُالشركة ُقيمة ُعل  ُي ثر ُالثافويُمما ُالسوق ُفي ُ ل ُُ التااو  ُعمليًا ُالثافوية ُالمالية ُاألسواق وتف سم

ُ:3قسمين
  Organized Exchanges األسواق المنظمة: .أ

والتيُيرم ُلهاُاختصارًاُُكسوقُامشقُلألوراقُالمالية،ُ(Stock Exchange)ُلبورصةوتسم ُبا
ُعنُالمصللحُ(DSE)بالرم ُ أوُسوقَُعم انُلألوراقُُ(Damascus Stock Exchange)ُتعبيرًا
ُ ُُ(Amman Stock Exchange)المالية ُبالرم  ُاختصارًا ُ ليم ُيشار  ُ(ASE)والتي ُذ هُُو، ترتبل

وال ينُُبأفواعهمُ(Brokers)ُوفقامُومكانُو مانُوا حُومسااُوتعتماُعل ُالسماسر األسواقُب افونُ
ُالعاياُمنُيتانرونُلسسااُويرذم ،ُويتمُالتعام ُفيهاُعل ُأسامُالم اا،ُويترتاُعل ُالتعام ُفيها

ُعنُفرصُاالستثمارُالمتاسة ُتُالف اية،ُوتتسمُبسهولةُا ع نالتكاليفُوالعموال

ُالسوقُاألذمُ ذ هُالاراسةُذيُالسوقُالثافويةُالمفقمةُأيُالبورصةُالتيُفيُوكماُذوُوا حُفإن 
"ُتااو ُاألصو ُُالبورصةُفيُتختصُوفيُالسوقُاألولية،ُُمسب اًُُصار تتعام ُم ُاألوراقُالماليةُالمُ 

ثرُأذميةُمنُالماليةُلويلةُاألن ،ُالتيُسبقُوأصارتُفيُالسوقُاألولي ُفهيُسوقُللتااو ُوذيُأك

                                                           

)دمشق: دار عالء الدين للنشر والتوزيع والترجمة،  إدارة المؤسسات واألسواق الماليةحموي، فواز صالوم. إسماعيل، محمد رمضان.  - 1 
 .734(، ص 6077

2 -   http://www.dse.sy/user/?page=law_show&id=1&pr=L, 12:00 p.m. 12-10-2012.   
 .41مرجع سابق، ص الشواورة، فيصل محمود.  - 3 

http://www.dse.sy/user/?page=law_show&id=1&pr=L
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ُالعائاُ ُمعتماينُعل ُموهومي ُنايا ، ُأموا  ُواستثمار ُتن اُمستثمرينُناا، ُأن ُوتستلي  األولية 
ُ 1والمخالر ُكنوذرُلعمليةُ اار ُمسوقةُاالستثمار"

فُالسهههوقُالمفقمهههةُ)البورصهههة ُبأفهههها:ُ"ُمكهههانُمعلهههومُومسهههااُمسهههب ًاُينتمههه ُفيهههمُالمتعهههاملونُعهههرُ وتُ 
والشهوافيةُوتسهااُاألسهعارُُالع فيهةتبهاا ُ)بيعهًاُوشهراً  ُويتهوفرُفهيُذه هُالسهوقُبغر ُال يهامُبعمليهاتُال

اسهههتفااًاُ لههه ُالعهههر ُوالللهههاُوتوقعهههاتُالم هههاربينُوترصهههاُالسهههوقُالتغيهههراتُوالمسهههتنااتُفهههيُالسهههوقُ
وتلعههاُاألسههواقُالمفقمههةُ)البورصههات ُاورًاُذامههًاُفههيُتنميهه ُالمههاخراتُمههنُكمههاُُ،2واالتناذههاتُالعامههة"

لمهاُتهوفرهُمهنُأمهوا ُف ايهةُُا فتانيهةاألفرااُوالم سساتُوالسكومةُبغر ُ عاا ُاسهتثمارذاُفهيُالوسهااتُ
سهههائلةُلسملهههةُاألسههههم،ُكمهههاُوتعمههه ُاألسهههواقُالماليهههةُعلههه ُتمويههه ُخلهههلُالتفميهههةُاالقتصهههاايةُوخاصهههةُ

الُتتههوافرُلههاىُالاولههة،ُلهه لكُت تههر ُالسكومههةُقههاُتههيُتستهها ُلههر ومُاألمههوا ُال ههخمةُالتههيُالمشههاري ُال
ُلتموي ُمشاريعها ُاألسواقمنُذ هُأسيافًاُ

  Over The Counter Markets األسواق غير المنظمة: .ب

ُويب  ُ ُمسااين، ُو مان ُمكان ُونوا ُسييُعام ُمن ُالمفقمة ُاألسواق ُاألسواقُعن تختلفُذ ه
فماُعل ُالتنارُقامُمونواينُفيهاال افونُوالف ال ينُُوُ(Dealers)ُولكفهاُالُتعتماُعل ُالسماسر ،ُوا 

يملكونُمخ وفًاُخاصًاُويتانرونُلسسابهمُف ل،ُوالُيترتاُعل ُالتعام ُأيُتكاليفُأوُعموالتُسمسر ُ
ُ(Over the Counter)وتتمُتعام تُاألسواقُويرُالمفقمةُخار ُساواُالسوقُالماليُُأوُوسالة 
،ُوتتسااُأسعارُالبي ُوالشرا ُوتمتا ُمعام تهاُبالسنمُالكبيرُوبسالةُا نرا اتُ(OTC)أوُاختصارًاُ

ُبالتواو ُوليمُمنُخ  ُالم اا 

ُفيُك ُفوعيُاألسواقوي ُلُونا ُيسق ُال ُأع ا  ُالثافوية ُأوُالمالية ُالبي  ُبعملية ُي وم ُأن غيرذم
ُ:3الشرا ُلصالحُالمستثمرينُوذ ال ُذم

 وذمُاألشخاصُال ينُيعملونُلسسااُالمستثمرينُم اب ُعموالتُالخامة ُالسماسرة: .1

بينُُ(Spread):ُوذمُاألشخاصُال ينُيعملونُلسسابهمُالشخصي،ُم اب ُمكاساُالورقُالت ار .2
  (Ask Prices)وأسعارُالبي ُُ(Bid Prices)أسعارُالشرا ُ

ُيعملونُلسسابهموالت ارُالسماسرة .3 ُاألشخاصُال ين ُوذم ُمعاًُُ: م اب ُُولسسااُالمستثمرينُبآٍن
 العموالتُأوُفروقاتُاألسعار 

 :ُوذمُاألشخاصُال ينُيعملونُلسسااُالسماسر ُفتينةُت اياُأسنامُالتعام  السماسرةُسماسرة .4

                                                           

 .674مرجع سابق، ص شامّية. أحمد زهير. حسن، مصطفى.  - 1 
 .36، مرجع سابق، ص األسواق الماليةكنعان، علي.  - 2 
 .41مرجع سابق، ص الشواورة، فيصل محمود.  - 3 
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:ُوذمُال ينُيتخصصونُفيُبي ُوشرا ُورقةُمساا ُأوُمنموعةُأوراقُماليةُمعيفةُالمتخصصون .5
ُفيُفومُالوقت ُوي ومونُباورُالتانرُوالسمسار

تههأمينُالتوافههق1ُُ ههرور ُملسههةُألسههبااُعايها ُأذمهههاُبفوعيههاُالثافويههةُوتعتبهرُسههوقُاألوراقُالماليههة
ال مفيُبينُالماخراتُواالستثمارات ُ  ُأنُالماخراتُتتكهونُخه  ُفتهراتُ مفيهةُالُتتفاسهاُمه ُالوتهراتُ

مُتوافرُآليةُلبيعيهةُويهرُالسهوقُلتهوفيرُال مفيةُالتيُتتكونُخ لهاُقراراتُاالستثمار،ُبا  افةُ ل ُعا
فرصههةُلل هها ُالوسههااتُاالقتصههاايةُمههنُخهه  ُالعههر ُوالللههاُولبيعههةُعمهه ُالسههوقُالتههيُتعتمههاُالمهه ااُ

ُالعلفي 

 توزيعات األسهم:أرباح و ثالثاا: 
األربهاحُت عاُسياسةُتو ي ُاألرباحُن  ًاُرئيسيًاُمنُال رارُالماليُللشهركة،ُففسهبةُالتو يه ُالم هرر ُمهنُ

ُوالمسهم ُباألربهاحُالمستنه  ُالكليةُتعفيُأنُقسهمًاُمهنُاألربهاحُسهيتمُتو يعهم،ُبيفمهاُالمتب هيُمهنُاألربهاح
يه ثرُُسيعااُاستثمارهُفيُالشركةُكمصارُتموي ُمنافي،ُوا  اُكافتُفسبةُالتو يه ُمعاومهةُأوُقليلهةُربمها

،ُالمتوقه ُعله ُاالسهتثمارُفهيُاألسههم،ُألنُالتو يعاتُن  ُذامُمنُالعائاُذ اُاألمرُعل ُسمعةُالشركة
ُقيمةُالتو يعات ُت ثرُبالسلاُأوُا ينااُعل ُال يمةُالسوقيةُللسهم 2ُكماُأن 

يعكههمُت ههاربًاُبههينُمصههالحُالنماعههاتُالمرتبلههة3ُُفتس يههقُالتههوا نُبههينُتو يهه ُاألربههاحُواستنا ذهها
لإلاار ُالماليةُأالُذهوُتعقهيمُُبالشركة،ُوالفناحُفيُتس يقُذ اُالهافُي ايُ ل ُتس يقُالهافُالرئيسي

ُثرو ُالم كُأوُالمسافقةُعليهاُعل ُاألق  

وبالتاليُتكونُالغايةُاألساسيةُللشركةُفيمهاُيخهصُسياسهةُالتو يه ُالموا فهةُبهينُالتو يعهاتُواألربهاحُ
راراتُاالعتباراتُال افوفيةُوالقروفُا ااريةُوقالعاياُمنُالعوام ُعل ُقرارُالتو ي ُك4ُالمستن  ،ُوت ثر

فههإ اُمههاُكافههتُالشههركةُتههو  ُالكثيههرُمههنُُ(Liquidity)سههيولةُالشههركةُُوُ(Stock Split)ُالسهههمتن ئههةُ
األمهرُاله يُربمهاُيه ثرُُ،كلهفاألرباحُفإفهاُقاُتر يُالمساذمينُولكفهاُقهاُت هلرُ له ُتهأمينُتمويه ُمُ 

ُعل ُقيمةُالتو يعاتُالمست بلية 

ُاتواقياتُال رو ُقاُتُ 5ُويب  ُقرارُتو ي ُاألرباح  ياُأسيافًاُمث ُمنُعاممُرذفًاُبعام ُآخرُوذوُأن 
 ل رار اذ اُ

                                                           
ار، نضال. مرجع سابق، - 1   .67ص الشعَّ
 .72، ص (7002)عّمان: دار وائل للنشر والتوزيع،  اإلدارة المالية أطر نظرية وحاالت عمليةالصياح، عبد الستار. العامري، سعود.  - 2
ان: دار الوراق للنشر والتوزيع،  اإلدارة المالية المتقدمةحمزة محمود.  الزبيدي، - 3  .16(. ص 6005)عمَّ

4 - Van Horne, James. C. Wachowicz, John. M. Fundamentals of Financial Management. 13th Op-Cit, P 

476. 

 .651مرجع سابق، ص  وآخرون،قاسم، عبد الرزاق.  -5 
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ُقرارُتو ي ُاألرباحُيناُأنُيفب ُمنُا يمهانُبهأنُذه هُالتو يعهاتُسهوف1ُُويتوق أولاُالباسثينُأن 
ثرو ُالم ك،ُأوُبمعفه ُآخهرُقيمهةُالشهركةُأوُسهعرُسههمهاُالسهوقيُفهيُالبورصهة ُوته منُأولهاُُنُ تسسُل

ُالشركاتُبالك مُالسابقُوتوليُأذميةُكبير ُلتو ي ُاألرباحُعل ُالمساذمين 
أسههاُأذههمُميهه اتُاألسهههمُالعاايههة،ُوتعههر فُبأفهههاُ"ُالههافعاتُالتههيُت ههومُبهههاُالشههركةٌُُتعتبههرُالتو يعههاتُو

ت مثههه ُالتو يعهههاتُالعائهههاُعلههه ُرأمُالمههها ُكمهههاُُوُ "2األسههههمُعلههه ُشهههك ُف هههاُأوُأسههههمُنايههها تنهههاهُسملهههةُ
قرارُتو يه ُاألربهاحُمهنُعامهمُوقهرارُسنهمُالتو يعهات3ُُالمستثمرُمنُقب ُالمساذمينُفيُالشركة،ُويب  

سههبقُُوالعوامهه ُاألخههرىُالتههيُبفههاً ُعلهه ُفقرتههمُلسههيرُعمهه ُالشههركةُمتعل ههًاُبمههاُي ههرهُمنلههمُ اار ُالشههركة
ُ  كرذا

ُ:4وفيماُيليُأذمُخصائصُالتو يعات
 قرارُالتو يعاتُمنُقبه ُمنلهمُ اار ُالشهركةُفإفههاُالُتعتبهرُالت امهًاُعله ُالشهركة،ُوالُماُلمُيتمُ  7

 يمكنُاتهامُالشركةُقافوفيًاُبعامُالساااُباونُذ اُا قرار 

ة،ُا عوها ُمهنُال هريبالُتعتبرُالتو يعاتُفو ةُنارية،ُوالُيمكهنُاقتلاعههاُمهنُالهربحُألوهرا ُ  6
،ُأوُ(Earning after Tax)ُيهههتمُاقتلههها ُالتو يعهههاتُمهههنُالهههربحُالصهههافيُبعهههاُال هههرائاُو

  (EAT)اختصارًاُ

تخ ههه ُالتو يعهههاتُالمسهههتلمةُمهههنُقبههه ُسملهههةُاألسههههمُل قتلاعهههاتُال هههريبية،ُوتختلهههفُفسههههبةُ  3
 االقتلا ُفيماُلوُكانُالمستثمرُفراًاُأوُشركةُتستثمرُفيُأسهمُشركةُأخرى 

بعكههمُفهيُالغالههاُةُللشههركةُي  ًاُفالتو يعهاتُتب هه ُتسهتُقههروفُعههامُالتأكها،ُولههيمُلهههاُميه  ُ ههريب
ُ فوائاُالسفاات

مهههنُالتهههاريخيُوالمتوقههه ُألفههههاُتهههاخ ُفهههيُسسهههااُالعائهههاُُالتو يعهههاتُذامهههًةُنهههاًاُلهههه هُالاراسهههةُعهههاُ وتُ 
  ههافًةُ لهه ُاألربههاحُأوُالخسههائرُالرأسههماليةُالفاتنههةُعههنُت لبههاتُالسههعرُالسههوقيُألسهههم،ُااالسههتثمارُفههيُ

ُوستتمُمفاقشةُموهومُالعائاُفيُالمبسيُالتالي للسهم ُ
األسهمُالعاايةُت عا ُأكثرُتااواًلُمنُاألسهمُالممتا  ُفيُُفإنُ ُبشك ُعامُوكماُسبقُأنُأشارُالباسيُو

 ُاألسههمُالعاايهةُفهيُذه هُالاراسهة،ُوالُيروهاُالمسهتثمرونُباألسههمُل اُسيتمُالتركيه ُعلهأيُسوقُماليُ
ُفيُسالةُتو ي ُالسصو ُعل ُتو يعاتُثابتة،ُسييُيسقُللشركةُعامُتو ي ُأرباحُلألسهمُ الممتا  ُ ال 

ُالعاايةُوخاصًةُفيُمراس ُالفمو،ُبهافُالتموي ُبااًلُمنُاللنو ُل قترا  
                                                           
1 - Van Horne, James. C. Wachowicz, John. M. Fundamentals of Financial Management. 12th, Op-Cit, P 

478. 
2 - Ross, Stephen. et al Fundamentals of Corporate Finance, Op-Cit, P 244.  
3 - Pike, Richard. Neale, Bill. Linsley Philip. Corporate Finance and Investment, 7th edition, Pearson 

Education Limited, England, 2012, P 470. 
4 - Ross, Stephen. et al. Ibid, PP 244-245. 
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 االستثمار خطر: عائد و الثالثالمبحث 
ََأشارَ  َفي َالالباحث َلتمهيد َلفصل َاألول َوالرشيد أنَ إلى َالعقالني َاالستثمار َعلىََقرار يستند

َ َالعائد َبين ََ،الخطرَوالموازنة َعلى ََالمستثمرويجب ََوأن َالمتغيرينَيفهم َهذين َبين َالعالقة يحدد
َ َالعائد َأي َمحتملَالخطرَواألساسيين َاستثمار َلكل َاختالفَاتجاهاتَ، َمراعاة نحوََالمستثمرينمع

َوتَ  َاالستثماراتَعدَ الخطر، َلتقييم َاألولى َالخطوة َالموازنة َالذيَعملية َالعائد َمعدل َتحديد َأجل َمن ،
رقَطَ عدةَبالعائدَالمطلوب،َومنَثمَتأتيَعمليةَالتقييمَفيَالخطوةَالتاليةَمعدلَيرغبَبهَالمستثمرَأوَ

َعلىَالعائدَالمطلوب.فيَالغالبَتعتمدَ
َالباحثَإلىَشرحَ َينتقل َالمبحثَاألول، َفي َوأدواتَاالستثمار َوبيئة َمفهوم َالتعرفَعلى وبعد

َ.الموازنةَبينهماآليةََوَهماكيفيةَتقديَرمفاهيمَعائدَوخطرَاالستثمارََو
عرضَهذاَالمبحثَفيَثالثةَفقرات،َتتعلقَاألولىَبالعائدَعلىَاالستثمارَوأنواعهَوطرقَقياسهَسيَ َو

مخاطرَاالستثمارَمصادرَبالنسبةَلورقةَماليةَمفردةَوبالنسبةَلمحفظةَمالية،َوتتطرقَالفقرةَالثانيةَإلىَ
يشرحَالباحثَفيَالفقرةَالمنتظمةَوغيرَالمنتظمةَوكذلكَاألمرَبالنسبةَلورقةَومحفظةَأوراقَمالية،َوس

بشكلَموجزَمعَتأجيلَالحديثَعنَاستخراجَالعائدََاالستثمارَوخطراألخيرةَكيفيةَالموائمةَبينَعائدَ
َالثالثلفصلَإلىَاَهالنماذجَالمستخدمةَفيَحسابالمطلوبََو َالدراسةَ، َفيَهذه َهوَالحالَدائمًا وكما

َ.األسهمَالعاديةَعائدسيتمَالتركيزَعلىَ
 :االستثمار أنواعه وطرق قياسهعائد : أوالا 

بغرضََماليةَمفردةَةسبقَوأنَأشارَالباحثَإلىَأنَالمستثمرَالرشيدَلنَيقومَباالستثمارَفيَورق
طر،َوبالتاليَفإنَاألهمَهوَتقديرَالعائدَعلىَمحفظةَأوراقَمالية،َولكنَتقديرَالعائدَلألوراقَتنويعَالخ

َعندَتشكيلَالمحفظةَاالستثما َالتفكيرَفيَإدخالَورقةَجديدةَريةالمفردةَهامَجدًا ،َوكذلكَاألمرَعند
إلىَالمحفظةَالموجودةَأصاًل،َوبناًءَعلىَماَسبقَسيتمَعرضَمفهومَعائدَاالستثمارَبالنسبةَلورقةَ

َماليةَمفردةَوكذلكَاألمرَبالنسبةَلمحفظةَاألوراقَالمالية.
 Individual Security Return عائد الورقة المالية المفردة: 1-1

علىَأيَنوعَمنَأنواعَاالستثمارَبمثابةَالتعويضَأوَالمكافأةَالتيَيطمحََ(Return)يعتبرَالعائدَ
ذاَإليهاَالمستثمرَمقابلَالمخاطرةَبمواردهَأوَأمواله،َويختلفَشكلَالعائدَباختالفَاألداةَاالستثمارية،َ وا 

َ َكانَاالستثمارَماليًا َوالسندات، َعلىَشكلَتوزيعاَيصبحفيَاألسهم َ(Dividends)تَأرباحَالعائد
َ ََلوَكانتفيما َعاديًا َاالستثمارَسهمًا َأَ(Common Stock)أداة َممتازًاَو كانَاالستثمارَفيَسهم

(Preferred Stock)ََوقدَيكونَالعائدَعلىَشكلَفوائد،(Interests)َكانَاالستثمارَفيَالسنداتََإذا
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(Bonds)ََويمكنَأنَيكونَالعائدَعلىَشكلَأرباحَرأسماليةَبأنواعها،(Capital Gains)ََوالتيَتنتج
َعنَبيعَالسهمَأوَالسندَبمبلغَيزيدَعنَقيمتهَالسوقيةَعندَالشراء.

مجموعَالتوزيعاتَوالفوائدَوالدخلَالمتحققَمنَاستثمارَماَمضافًاَإليهَاألرباحَ"َويعر فَالعائدَبأنه
معدلَالعائدَكنسبةَمئويةَمنَبه2ََفالباحثَيقصدوعندَالحديثَعنَالعائدَ.1َأوَالخسائرَالرأسمالية"

االستثمار،َألنَالعائدَبحدَذاتهَيرتبطَبحجمَاالستثمار،َبينماَنستطيعَإدراكَالمعنىَبرمتهَدونَالحاجةَ
َ َاستخدام َعند َوذلك َاالستثمار َحجم َمعرفة َإلى َمفهوم َالعائد. َبالمفهومَمعدل َتعريفَالعائد ويمكن

 .3بأنهَ"َالمقابلَالذيَيطمحَالمستثمرَللحصولَعليهَنظيرَاستثمارهَألمواله"َالواسع

،َفالمعنى4َإلىَالعائدَمنَوجهةَنظرَماليةَومحاسبيةَفإنهَقدَيحملَأكثرَمنَمعنىَوعندَالنظر
َيمكنَ َولكن َموجوداتَالشركة، َإجمالي َعلى َمقسومًا َالضرائب( َبعد َ)الربح َالعائد َهو َهنا الواضح

َفقطَفتصبحَتسميتهَحسابهَبحيثَتت َبمالكيَالشركةَ)حقوقَالملكية( َقسمتهَعلىَاألموالَالخاصة م
َويمكنَأيضاًَ َعلىَحقوقَالملكية، َالعائد َمعدل َفتصبح5ََالدقيقة َالربحَعلىَاألموالَالمستثمرة قسمة

تسميتهَمعدلَالعائدَعلىَرأسَالمالَالمستثمرَوالمقصودَبرأسَالمالَالمستثمرَحقوقَالملكيةَمضافًاَ
لتيَتستثمرهاَالشركةَلفترةَطويلة،َبعكسَالمطاليبَالمتداولةَأوَالقروضَيهاَالقروضَطويلةَاألجلَواإل

َلفترةَطويلةَألنَتاريخَاستحقاقهاَمحد َيكونَأقلَمنَقصيرةَاألجلَوالتيَالَيمكنَاستثمارها دَوغالبًا
معدلَالعائدَالمنخفضَفيَفترةَماَبسببَتكاليفَإضافية،َالَيعني6ََسنةَواحدة،َوتجدرَاإلشارةَإلىَأنَ 

َبالمطلقَانخفاضَأداءَاإلدارة،َفربماَتنعكسَآثارَهذاَاإلنفاقَإيجابًاَعلىَالمدىَالطويل.
والمعدلَاألدقَمنَوجهةَنظرَالباحثَهوَمعدلَالعائدَعلىَإجماليَموجوداتَالشركةَ)والمساويةَ

(،َألنَهذاَالمعدلَيعكسَكفاءةَاإلدارةَفيَتوليدَالعائدَمنَكافةَيتهاوحقوقَملكَإلىَمطاليبَالشركة
 الموجوداتَالمتاحةَلدىَالشركة.

 ولمعدلَالعائدَمفاهيمَأخرىَعديدةَستتمَمناقشتهاَفيَالفقرةَالتالية:

 Holding Period Returnعائد فترة االقتناء:  -1
َالتاريخي َبالعائد َالواحدةََويسمىَأحيانًا َالفترة َويقيسَمعدلَ(One Period Return)أوَعائد ،

َالمتحققَفعاًلَخاللَ َالالعائد َالفترة َامتالكَاألصلَقبلَبيعه،زمنية َفيها يمكنَتعريفهَعلىََوَالتيَتم
الشكلَالتاليَ"َهوَالربحَأوَالخسارةَالناتجينَعنَاستثمارَمعينَلفترةَمحددةَمنَالزمن،َمحسوبًاَمنَ

إليهَأيَتدفقاتَنقديةَداخلةَخاللَنفسَالفترةَالزمنيةَعلىَخاللَقسمةَالتغيرَفيَسعرَاألصلَمضافًاَ

                                                           
1  - Hirschey. Mark, Nofsinger John. Op – Cit, P 94. 

 .031(. ص 0202)دمشق: منشورات جامعة دمشق،  مبادئ التمويلقاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد. قصوعة، رغيد.  - 2 
 .54، مرجع سابق، ص وآخرونقاسم، عبد الرزاق.  - 3 
 .33(. ص 0222)عمان: مكتبة المجتمع العربي، الطبعة األولى،  مقدمة في اإلدارة الماليةعقل، مفلح.  - 4 
 .010(. ص 0225)حلب: منشورات جامعة حلب،  تحليل القوائم الماليةجبل، عالء الدين.  - 5 
ان: دار اإلدارة الماليةكنجو، كنجو. فهد، ابراهيم.  - 6   .40-42ص  (.0223المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، . الطبعة األولى )عمَّ
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َالفترة" َبداية َفي َاألصل َالمتحققََ.1سعر َالدخل َأنواع َجميع َاالعتبار َبعين َيأخذ َالتعريف وهذا
َعلىَ َ)الدخلَاإليراديَوالرأسمالي( َالعائد َاألرباحَالرأسماليةَوحتىَيصبحَهذا َإليه لالستثمارَمضافًا

َم َبد َال َعائد َمعدل َالعالقةَشكل َيلي َوفيما َالزمنية، َالفترة َبداية َفي َاألصل َسعر َعلى َقسمته ن
َ:2للسهمَالعاديَالرياضيةَلحسابَمعدلَعائدَفترةَاالقتناء

𝑟 =
𝐷𝑡  +  (𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1)

𝑃𝑡−1
 

(َ( 𝑃𝑡،َوtخاللَالفترةَهيَالتوزيعاتََ( 𝐷𝑡)،معدلَالعائدَالتاريخيَالفعليَتمثل(𝑟) :َحيثَأنَ 
َاألصلَفيَبدايةَالفترة.َة(َتعبرَعنَقيم( 𝑃𝑡−1األصلَفيَنهايةَالفترة،َوتعبرَعنَقيمةَ

َأنَ  َإلى َاإلشارة َالفعليَ(𝑟) وتجدر َالتاريخي َالعائد َتاريخيةََتمثل َبيانات َعلى َاالعتماد عند
(Historical Data)َََو َقد َالمتوقع َالعائد َبياناتََ(Expected Return)تمثل َعلى َاالعتماد عند

َواألسعار َللتوزيعات َمتوقعة َونهايةَمستقبلية َالمدة َبداية َبين َاألصل َسعر َبين َالفرق َأن َكما ،
− 𝑃𝑡)المدة 𝑃𝑡−1)ََالفرقَقدَتمثلَربحَأوَخسارةَرأسماليةَكماَهوَمعل َقمناَبقسمةَهذا َما ذا وم.َوا 

َالرأسمالي َالعائد َعلى َنحصل َالمدة َبداية َفي َاألصل َالخسارةََ(Capital Return)َعلىَسعر أو
َ َ(Capital Loss)الرأسمالية َولكنَإذا َالتوزيعاتَفقطَ، علىَسعرَاألصلَفيَبدايةََ( 𝐷𝑡) قس منا

َ.(Current return)(،َنحصلَعلىَالعائدَالجاريَ(𝑃𝑡−1المدة
 Effective Annual Rateالمعدل السنوي الحقيقي:  -2

َعلىَويَ  َالمترتبة َالعوائد َبين َالمقارنة َألغراض َواحدة َسنة َفي َالحقيقي َالعائد َمعدل َعن عبر
َ َحيث َمن َمختلفة َاستثمارات َالفائدةفترات َسعر َاختصارًاَ(Compounding)َتراكم َله َويرمز ،

(EAR)معدالتَالفائدةَكالسندات،َأوَعندَاالستثمارَفيَأوراقَماليةَتعتمدَعلىََد،َويستخدمَغالبًاَعن
نصفَسنويََاسميَمعدلَفائدةترتبطَببعضَالسنداتَإيداعَمبلغَمنَالمالَكوديعةَلدىَمصرفَما،َف

َالقيمةَلمالكَالسندَ وبالتاليَيجريَاحتسابَالفائدةَعلىَالقيمةَاإلسميةَكلَنصفَسنة،َوتسديدَهذه
(Semi Annual Compounding) َ،َأوَأوَشهريربعَسنويَأوََويمكنَأنَيكونَتراكمَالفائدة....َ

َيتمََيومي. َالفائدة، ومنَأجلَالعدالةَوالمنطقيةَعندَالمقارنةَبينَاستثمارينَيختلفانَفيَطريقةَتراكم
َإلىَ َالفعليَالمتحققَفيَسنةََ(EAR)اللجوء َالفائدة َفهوَيعبرَعنَمعدل كأساسَأوَمعيارَموحد

َواحدةَمهماَكانتَفترةَاحتسابَالفائدةَويعطىَبالعالقةَالرياضيةَالتالية:

𝐸𝐴𝑅 = (1 + 
𝑖

𝑚
)

𝑚

− 1 

                                                           
1 - Gitman, Lawrence. J. Principles of managerial Finance, Addison Wesley, World Students Series, USA, 

2000, P 238. 
2 - Van Horne, James. C. and Wachowicz, John. M., Fundamentals of Financial Management. 12th edition, 

Prentice-Hall, Inc. London, 2005. P 96. 
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المتراكمَألكثرَمنََ(Nominal Interest Rate)تعبرَعنَمعدلَالفائدةَاالسميََ(𝑖)َحيثَأنَ 
َعددَمر ات،َأيَ(Compounding Period)عنَتراكمَالفائدةََ(𝑚)مرةَفيَالسنةَالواحدة،َوتعبرَ

َالفائدةَفيَالسنةَالواحدة.َاحتساب
  Percentage RateAnnual: 1المعدل المئوي السنوي -3

َويستخدمَعندماَيكونَاالختالفَبينَاستثمارينَفيَفترةَاالقتناء،َ(APR)ويرمزَلهَباالختصارَ
فاالختالفَهناَليسَفيَمراتَتراكمَالفائدةََ،األجلَ)أقلَمنَسنة(َيقصيَرَانيكونَاالستثماَربشرطَأنَ

احتسابَالفائدةَباستخدامَيتمَصرَفترةَاالستثمارَبسببَقَ َوَ،(EAR)خاللَالسنةَكماَهوَالحالَفيَ
َبين َللمقارنة َفإنه َوعليه َالمركبة، َالفائدة َمن َبداًل َالبسيطة ََالفائدة َشهر َلمدة َاستثمار لمدةَواستثمار

لمرتكزَعلىَالفائدةَالبسيطة،َاَسنويالمنَخاللَالعائدََأنَتتمَهذهَالمقارنةينبغيََ،ثالثةَأشهرَمثالًَ
َبالعالقةَالتالية:َ(APR)ويتمَاحتسابَ

𝐴𝑃𝑅 =
(1 + 𝐸𝐴𝑅 )𝑡 − 1

𝑡
 

َقصيرَاألجل.َعنَفترةَاالستثمارَ(𝑡)برعتحيثَ
َالم قرضَعلىَتبيانَ َالقانونَاألمريكيَي جبر َاإلقراضَفإن َكانتَفترة للمقترضََ(APR)ومهما

(َويد عيَبقانونَحمايةَقروضَالمستهلك0222َ)كحالةَشراءَسيارةَبالتقسيطَوهذاَالقانونَصدرَعامَ
َ.(Truth In Lending Act)أوَقانونَالصدقَفيَاإلقراضَ

 Expected Returnَ:العائد المتوقع -4

يفاضلَالمستثمرَعادةَبينَعدةَاستثماراتَمتاحةَوألغراضَالمفاضلةَالبدَمنَالموازنةَبينَعائدَ
ََوخطر َبينَالعوائد َللمقارنة َوبالنسبة َاالستثمارات، َالمتوقعفقطهذه َالعائد َالمستثمرَمفهوم َيستخدم ،َ

عنَاحتمال2ََاستثمارَولنَيستطيعَتحديدهَبدقة،َفإذاَتحدثناَألنهَالَيعلمَكمَهوَالعائدَالمستقبليَلكل
َفالمقصودَهوَفرصةَتحققَهذاَالمعدل.َ،تحققَمعدلَالعائد

ديَفإنَالعائدَالمتوقعَيكونَغامضًاَجدًاَبسببَعدمَإمكانيةَمعرفةَسعرَالسهمَوبالنسبةَللسهمَالعا
فيَنهايةَفترةَاالقتناءَوالتيَتكونَبدورهاَغيرَمعروفة،َويضافَإلىَذلكَحالةَعدمَالتأكدَالمرتبطةَ

َبالتوزيعاتَالمستقبليةَللسهم.

                                                           
1 - Cleaves, Cheryl. Hobbs, Margie. Noble, Jeffrey. Business Math, 8th edition, Pearson Education Limited, 

2012, P 428 

َ.23،َمرجعَسابقَصَإدارة المحافظ االستثماريةَ.مطر، محمد - 2 
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َ َيستطيع َالمستثمر َالتاريخية َبالعوائد َالخاصة َالبيانات َعلى َيحصل َالمختلفةأن َلالستثمارات
،َوربماَيستطيعَالحصولَعلىَتوزيعاتَاحتماليةَتخصَهذهَالعوائدَواحتماالتَتحققهاَبحسبَبسهولة

َ:1وفقَالصيغةَالتاليةَلكلَاستثمارَالمتوقعالحالةَاالقتصادية،َوبالتاليَيحاولَأنَيتنبأَبالعائدَ

𝐸(𝑅) = ∑ 𝑅𝑖𝑃𝑖

𝑛

𝑡=1

 

َ ،َ(𝑅𝑖)َوهو (tفيَالحالةَاالقتصاديةَ)َمتوسطَالعائدَالمتوقعَالستثمارَماَتمثلَ(𝑅𝑖𝑃𝑖)حيثَأن 
َ َاالقتصادية َالحالة َهذه َتحقق َباحتمال َللحالةَ(𝑃𝑖)مثق اًل َوصواًل َالقيم َهذه َمجموع َأخذ َويتم ،

َ(.�̅�،َويرمزَللعائدَالمتوقعَأحيانًاَفيَبعضَاألدبياتَبالرمزَ)(𝑛)َاألخيرةَاالقتصادية
 Unexpected returnَالمتوقع:العائد غير  -5

ذاَكانَيعتمدَالعائدَالمتوقعَعلىَالمعلوماتَالتيَيملكهاَالمستثمرونَحولَاالستثمارَا لمستقبلي،َوا 
َشركةَ َاالستثمارَفي َوكذلكَالمعلوماتََأسهم َوتوزيعاتها َوأدائها َبالشركة َفإنَالمعلوماتَالخاصة ما

رَفيَهذهَاألسهم،َولكنَعلىَاالستثماَالمقدمينالخاصةَبالسوقَواالقتصادَككلَيتمَتحليلهاَمنَقبلَ
آخرَمنَالعائدَيسمىَبالعائدَغيرَالمتوقعَوالذيَلمَيستطعَالمستثمرونَتقديرهَألنهَينشأََهناكَجزءَ 

َتكنَبالحسبانَأساساًَ َالمفاجآتَسوفََعنَتغيراتَمفاجئةَلم َالمديرَالتنفيذيَللشركةَوهذه كاستقالة
َاتطرأَفيَالمستقبل،َوبالتاليَفإنَالعائدَالفعليَعلىَسهمَهذهَالشركةَسوفَيتضمنَجزأينَاثنينَهم

َ:2العائدَالمتوقعَوالعائدَغيرَالمتوقعَ)المفاجأة(َكماَيلي
R = �̅� + U 

َ (U) حيثَتمثل َالمفاجأة َأو َالمتوقع َغير َالفرقَبينَالعائدَ(Surprise)العائد َهنا َوالمقصود ،
َالفعليَوالذيَفشلَالمستثمرونَفيَالتنبؤَبه. َأوَذلكَالجزءَمنَالعائد َالمتوقع، ويعدََالفعليَوالعائد

َمفهومَالعائدَغيرَالمتوقعَمنَالمفاهيمَاألساسيةَلنظريةَتسعيرَالمراجحة.
 Excess Returnَ:اإلضافيالعائد  -6

َخاليةَ  َمالية  َأوراق  َفي َيستثمر َأن َوببساطة َالمستثمر َالمخاطرَيستطيع َالخزينةََمن كأذونات
 Risk)درجةَاستعدادَكلَمنهمَللمخاطرةََيختلفونَفيولكنَالمستثمرينََالمضمونةَمنَقبلَالحكومة،

Attitudes)ََالعملي َالواقع َفي َوبالتاليَيتواجد َالحذرونَوالذينَال، َالمخاطرَالمستثمرون َيفضلون
(Risk Aversion)ََالمجازفينَوبعضَالمستثمرين(Risk Preference)َََو َدائمًاَالذين يطمحون

َاستثمارهم َعلى َاألعلى َللعائد َوخاصة. َالمستثمرين َأنواع َلجميع َيفضلونََوبالنسبة َالذين أولئك

                                                           

 .74مرجعَسابقَصَ.َالعلي، أحمدقاسم، عبد الرزاق.  - 1 
2 - Ross, Stephen. Westerfield, Randolph W. Jaffe, Jeffrey F. Jordan, Bradford D. Modern Financial 

Management, 8th edition, McGraw-Hill/ Irwin, New York, 2008, PP 320-321. 
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الفارق1ََعنرَهذاَالعائدَعبَ ي ََحيث،َالفائضأوَالعائدَاإلضافيَمعيارَالعائدََتتضحَأهميةَلمخاطر،ا
والعائدَالمتحققََ(Risk Free Assets)بينَمعدلَالعائدَالمتحققَعلىَاألصولَالخاليةَمنَالمخاطرَ

َ.َويعطىَبالعالقة:فيَنهايةَفترةَزمنيةَمعينةَ(Risky Assets)األصولَالخطرةَأحدَعلىَ
Excess Return = rA - rf 

َ َوهَ)fr(،َوَةخاللَفترةَمحددَ(A)رَلالستثمارَالخطَ هيَالعائدَالتاريخيََ)Ar(علىَأساسَأن 
َستثمارَخاليَمنَالمخاطرَعندَنهايةَنفسَالفترة.االالعائدَعلىَ
َعبارةَ"َاستثمارَخاليَمنَالمخاطرالتأكيدَعلىَأويجبَ الَتعكسَاستثناءَالخطرَبالمطلقَألنََ"ن 

ترتبطَبشكلَوثيقَمعَالتصنيفَاالئتمانيََ(Credit Rating)لكلَورقةَماليةَدرجةَتصنيفَائتمانيَ
،َألنهاَتاريخيًاَوالمقصودَفعاًلَهوَأنَأذوناتَالخزينةَهيَأدنىَأنواعَاالستثماراتَخطراًَلدَالمصدر.َللب

َمضمونةَبشكلَكبيرَجدًا.
Required Rate of Returnََالعائد المطلوب: -7

كاألسهمََخطرَ َتثمارَفيَأصلَ ويقصدَبهَالعائدَالذيَيتوقعَالمستثمرَأنَيحصلَعليهَعندَاالس
َالتعرضَللخطر َعن َيعوضه َما َإلى َدائمًا َيطمح َالمستثمر َأن َحيث َبعالوةََمثاًل، َيسمى َما أو

وهيَالقيمةَالتيَيتوقعهاَالمستثمرَللعائدَاإلضافيَالمذكورَفيَالفقرةََ)Premium Risk(2َالمخاطرة
َالمَالسابقة، َأن ََوحيث َالمتاحة َاالستثمارات َبين َثمَ فاضلة َاألفضلَمن َاالستثمار َيعنيََتحديد ال

منَالعودةَإلىَمعيارَمرجعيَآخر3ََبالضرورةَأنَالمستثمرَسوفَيختارَاالستثمارَاألفضل،َفالَبدَله
ويمثلَالعائدَالمطلوبَمجموعَالعائدَوهوَالعائدَالخاليَمنَالمخاطرَومنَثمَتحديدَعالوةَالمخاطرة،َ

َ.مةَالمتوقعةَلعالوةَالمخاطرة()القيَوالعائدَاإلضافيَ،الخاليَمنَالمخاطر
ر،َحيثَيتمَتحديدَنسبةَالعائدَالمرتبطَالخطويتحددَالعائدَالمطلوبَمنَخاللَالموازنةَبينَالعائدََو

َحسابه َيتم َالعائد َوهذا َمعين، َالستثمار َالمخاطرة َمن َمعين َوتقديراَبمستوى َرغبات َعلى َتبناًء
َوعالوتها، َبخصوصَالمخاطر َواتجاهاته ََالمستثمر َعلميًا َيستخرج َقد َتسعيرَأو َنماذج باستخدام

َ َالرأسمالية َالمراجحةَ(CAPM)األصولَكنموذجَتسعيرَاألصول َتسعير ويعتبرََ.(APT)َونظرية
بعدَاستخراجهَباستخدامَنظريةَتسعيرَالمراجحة،ََالدراسةَالمطلوبَأساسَتقييمَاألسهمَفيَهذهالعائدَ

سهمَعلىَوجهَالخصوصَعائدًاَمطلوبًاَفريدًاَيختلفَعنََوالَبدَمنَالتنويهَإلىَأنَلكلَورقةَماليةَأو
َباقيَاألسهم،َألنهَيرتبطَبعائدهَوخطرهَلوحده.

وبعدَالحديثَعنَاألنواعَالمختلفةَللعائدَيرىَالباحثَأنَالمعدلَالمئويَالسنويَوالمعدلَالسنويَ
.َكماَيعتبرَمفهومَالعائدَالمتوقعَذوَالحقيقيَيتعلقانَبمعدالتَالفائدةَوبالتاليَيرتبطانَأكثرَبالسندات

                                                           
1  - Bodie, Zvi.  Et al. Investments, Op-Cit, P 126. 
2  - Bodie, Zvi.  Et al. Ibid, P 125-126. 

 .32مرجع سابق، ص الشواورة، فيصل محمود.  - 3 
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َالعائدَ َيشكلَمفهوم َفيما َللعوائد، ارتباطَضعيفَبموضوعَالدراسةَألنَالباحثَيملكَبياناتَتاريخية
َهذهَ َفي َتطبيقيًا َهام َغير َولكنه َالمراجحة َتسعير َنظرية َاستنباط َاألساسَفي َحجر َالمتوقع غير

َالدراسة.
َاالقتناَ َفترة َعائد َمفهوم َيعتبر َلهذَءبينما َجدًا َفيَحسابَهامًا َحيثَسيستخدم َالدراسة عوائدَه

المفردةَفيَسوقيَدمشقَوعمانَالماليين،َوبعدَطرحَمعدلَالعائدَخاليَالمخاطرَفيَأسهمَالشركاتَ
لشركاتَالمفردةَفيَكالَالسوقينَوالتيَستستخدمَسهمَاكالَالسوقينَنحصلَعلىَالعوائدَاإلضافيةَأل

،َوأما1َكماَفيَالفقرةَالتاليةَولكنَفقطَفيَسوقَعم انَلماليةاَوراقفيَحسابَعائدَمحفظةَاألَبدورها
َفيَ َالنظرية َنجحت َحال َفي َالباحث َإليه َسيتوصل َالذي َالعائد َفهو َالمطلوب َالعائد بخصوص

َاالختبار،َويستخدمَكماَسبقَوأنَأشارَالباحثَفيَتقييمَاألسهمَوالمحافظَالمالية.
 Portfolio Returnعائد محفظة األوراق المالية:  1-2

َالمحفظةَ َضمن َمالية َورقة َولكل َاألقل َعلى َماليتين َورقتين َمن َاالستثمارية َالمحفظة تتشكل
الذيَتشكلهَقيمةَهذهَالورقةَمنََاالستثماريةَعائدَمتوقعَيجبَأخذهَبالحسبانَإضافةَإلىَالوزنَالنسبي

األوراقَالماليةَبأنهَ"َالوسطَالحسابيَيعرفَعائدَمحفظةََوَالقيمةَاإلجماليةَللمحفظةَاالستثماريةَككل.
َالمحفظةَ َمنها َتتكون َوالتي َالمفردة َالمالية َاألوراق َعلى َالمتوقعة َللعوائد َالنسبية َباألوزان المثقل

َ.2االستثمارية"
َويتمَحسابهَباستخدامَالعالقةَالرياضيةَالتالية:

Rp = (W1 X R1) + (W2 X R2) + (W3 X R3) + …… + (Wn X Rn) 

Rp = ∑ 𝑊𝑖𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1  أو:َََََََََََََََََََََ 

ضمنَالمحفظة،ََالوزنَالنسبيَلكلَورقةَماليةَ)iW(َعنَعائدَالمحفظة،َوتمثلَ)pR(َحيثَتعبر
أيَماَتشكلهَالقيمةَالسوقيةَللورقةَالماليةَالعائدةَلشركةَمعينةَمنَالقيمةَالسوقيةَلجميعَاألوراقَالماليةَ

َ َالمحفظة، َضمن َالمكونةَالمدرجة َالمالية َاألوراق َلجميع َالنسبية َاألوزان َفمجموع َمعلوم َهو كما
العائدَالمتوقعَلكلَورقةََ(𝑅𝑖).َوالمقصودَبــَ%022للمحفظةَيساويَإلىَالواحدَالصحيحَأوَالنسبةَ

َماليةَمفردةَضمنَالمحفظة.
ذاَأرادَ  ألوراقَالماليةَالمكونةَالمستثمرونَاستخدامَاألسلوبَالمثاليَفيَاختيارَاألوزانَالنسبيةَلَوا 

َفَللمحفظة َالحد ََوالذيَ(Efficient Frontier)الكفؤَسوفَيستعينونَبمفهوم َالحقاًََاستخدامهسيتم
َ.عندَالحديثَعنَكيفيةَتكوينَالمحفظةَالكاملةَالمثلىَفيَالفصلَالثاني

                                                           

 بسبب عدم أمكانية تكوين محفظة مالية في سوق دمشق لألوراق المالية كما سيأتي الحقاُ. -1 
2 - Ross, Stephen. et al. Modern Financial Management, Op-Cit, P 285. 
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َعائدَالمحفظةَهوَأساسَالتحليلَالخاصَبسوقَعمانَالمالي،َوذلكَبعدَ توزيعَويرىَالباحثَأن 
َكلَ َفي َالشركاتَالمفردة َألسهم َاإلضافية َالعوائد َتثقيل َثم َومن َمالية، َمحافظ الشركاتَعلىَعدة

َمحفظةَبالوزنَالنسبيَلكلَورقةَماليةَفيَالمحفظة.
َلذاَوالَيكفيَحسابَالعائدَالمتوقعَلالستثمارَألنَعنصرَ الخطرَيجبَأنَيؤخذَبالحسبانَأيضًا

َستتمَمناقشتهَفيَالفقرةَالتالية.
 :مصادره وطرق قياسه االستثمار خطر: ثانياا 

ويـرتبطَالخطـرََيأتيَتحديدَالخطرَالمحتملَلالستثمارَفيَالمقـامَالثـانيَبعـدَتحديـدَالعائـدَالمتوقـع،
حيثَتتقلـبَأسـعارََألنَالخطرَماَهوَإالَالتقلباتَفيَالعوائدَالفعليةَالتاريخية،َعَالخسائرَوباحتمالَوق

ممــاَيعنــيَأنَخطــرََمتفاوتــةالتغيــراتَفــيَأســعارَوعوائــدَاألســهمَأحجــامَاألصــولَالماليــةَدائمــًاَولكــنَ
التــالي:َويمكــنَتعريــفَالخطــرَأوَالمخــاطرةَبشــكلَعــامَعلــىَالشــكلََاالســتثمارَفــيَاألســهمَكبيــرَجــداًَ

،َأوَ"َالتقلبـاتَالمحتملـة1َ"احتمالَفشلَالمستثمرَفيَتحقيقَالعائـدَالمـرجحَأوَالمتوقـعَعلـىَاالسـتثمار"
 .2النقديةَالمستقبلية"فيَالتدفقاتَ

ــةَعــدمَالتأكــدَحــولَقيمــةَالمحفظــةََ:وبالنســبةَللمحفظــةَاالســتثمارية "َإنَخطــرَاالســتثمارَهــوَحال
 .3االستثماريةَعندَالتوقعَبتسييلها"

،َحيــثَتعبــرَحالــةَعــدمَالتأكــدَعــنَعــدمَ(Uncertainty)ويختلــفَالخطــرَعــنَحالــةَعــدمَالتأكــدَ
المســـتثمر،َبينمـــاَفـــيَحالـــةَالخطـــرَيتـــوافرَلـــدىَالمســـتثمرَبعـــضَوجـــودَمعلومـــاتَعلـــىَاإلطـــالقَلـــدىَ

َمقيــاسَلحالــةَعــدمَالتأكــد"يمكــنَتعريــفَالخطــرَبأنــهَيخيــةَالتــيَيمكــنَأنَتنيــرَطريقــه،ََوالبيانــاتَالتاَر
،َحيثَأنهَبالرغمَمنَاالختالفَبـينَمفهـومي4َباستخدامَمجموعةَمنَالنتائجَالمحتملةَالستثمارَمعين"

الَأنَالخطرَينبعَمـنَحالـةَعـدمَالتأكـدَفـالَيمكـنَتخيـلَمخـاطرَفـيَحالـةَالتأكـدَالخطرَوعدمَالتأكد،َإ
التام،َويرىَالباحثَأنَالخطرَهوَحالةَتقعَفيَالمجالَالممتدَبينَحالـةَعـدمَالتأكـدَالتـامَوحالـةَالتأكـدَ

َعلىَاستثمارَما.للعائدَالتامَبالنسبةَللنتائجَالمتوقعةَ
:َمخـاطرَاالسـتثمارَالمـاليَتحديـدًاَوكمـاَسـبقتَاإلشـارةَهـيوالتعاريفَالسابقةَعامـةَوواسـعةَولكـنَ

َ.5عدمَانتظامَالعوائـدَحـولَالعوائـدَالمتوقعـة،َأيَأنهـاَببسـاطةَالتقلـبَالـذيَيتعـرضَلـهَالعائـدَالمتوقـع""
والمقصــودَهــوَانحــرافَالعوائــدَالفعليــةَعــنَالعوائــدَالمتوقعــة،َوتقــديرَالخطــرَيقتضــيَتحديــدَاألســبابَ

                                                           

 .10مرجع سابق، ص  .مبادئ التمويل واالستثمار. وآخرونكنجو، كنجو.  - 1 
2 - Keown, Arthur J. Martin, John D.  Petty, William J. and, Scott Jr, David F. Foundations of Finance, 

Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 2003. P 170. 

 .32(، ص 0222)عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  المالية والنقديةاألسواق الراوي، خالد وهيب.  - 3 
4 - Brooks, Raymond. Financial Management Core Concepts, Pearson education limited, England, 2013, 

PP 245-246. 

 .52مرجع سابق، صقاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد.  - 5 
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أوَالتشــتت،َأيَتحديــدَأنــواعَومصــادرَالخطــر،َومــنَثــمَتحديــدَالمقــاييسََاالنحــرافالمســؤولةَعــنَهــذاَ
َالمالئمةَلتقديرَالمخاطرَوالتيَستتمَمناقشتهاَبعدَأنواعَومصادرَالخطر.

Types of Riskَأنواع الخطر:  2-1
َالمخــاطرَاالســتثماريفــيَمجــالَاالســتثمارَوالتمويــلَواإلدارةَالماليــةَت جمــعَاألدبيــاتَ َت نب ــعةَعلــىَأن 

َ.ظمةَوالمخاطرَغيرَالمنتظمةتهماَالمخاطرَالمنَورئيسيينََمصدرينمنَ
 Systematic Risksالمخاطر المنتظمة  2-1-1

،َدونَألخطـارَالتـيَتـؤثرَعلـىَجميـعَاألوراقَالماليـةَبوجـهَعـامي عبرَهذاَالنوعَمنَالمخـاطرَعـنَا
المخـاطر1ََأيضـًاَمخـاطرَالسـوقَوتشـمل،َوتسـمىَأنَيقتصرَتأثيرهاَعلىَشـركةَمعينـةَأوَقطـاعَبعينـه
كاالضطراباتَالعامةَواألزماتَاالقتصاديةَوحـاالتَالمتعلقةَبالظروفَاالقتصاديةَواالجتماعيةَوالبيئيةَ

والتــيَتــؤثرَعلــىَكافــةَأنــواعَاالســتثماراتَبمــاَفيهــاَاالســتثماراتَالتضــخمَوالكســادَوالنزاعــاتَوالحــروبَ
المالية،َعموميـةَوشـموليةَالمخـاطرَالسـوقية،َوالَيعنـيََاالستثماراتقصدَبالتأثيرَعلىَجميعَويَ المالية.َ

ــــعَالشــــركاتَ ــــينَالجميــــع،َإذَأنَالمخــــاطرَالســــوقيةَالَتصــــيبَجمي ــــأثيرَب بالضــــرورةَتســــاويَدرجــــةَالت
َمخـاطروضـوحَبشركاتَالطيـرانَمـثاًلَتتـأثرَب2َألنَوالقطاعاتَبنفسَالدرجة،َفهذاَالتأثيرَيكونَمتفاوتاًَ

وتكــونَدرجــةَ.َحلــيَاإلجمــالي،َوتكــونَأقــلَحساســيًةَلمخــاطرَارتفــاعَأســعارَالفائــدةانخفــاضَالنــاتجَالم
َ:3المخاطرةَالنظاميةَمرتفعةَفيَحاالتَعديدةَكحالةَالشركاتَالتالية

 الشركاتَالتيَتنتجَالسلعَالصناعيةَكصناعةَالصلبَوالمطاط. .0

 الشركاتَالتيَتتصفَأعمالهاَبالموسميةَكشركاتَالطيران. .0

جمااًلَفإنَ أكثرَالشركاتَتعرضًاَلمخاطرَالسوقَهيَتلكَالشركاتَالحساسةَلمستوىَالنشاطَوا 
مــنَخــاللََ(Unavoidable)يمكــنَتجنبهــاََوهــذهَالمخــاطرَالَاالقتصـاديَوأداءَســوقَاألوراقَالماليــة.

 .اشموليتهبسببََ(None diversifiable)التنويعَ

 Unsystematic Risksالمخاطر غير المنتظمة  2-1-2

ثَكحدَوَ)Firm Specific(4َالمنتظمةَتلكَالمخاطرَالمرتبطةَبالشركةَنفسهاغيرَمثلَالمخاطرَتَ 
 Business)َبكامـلَشـركاتهَبقطـاعَمعـينالتـيَتتعلـقَالمخاطرَ،َأوَإضرابَعماليَواألخطاءَاإلدارية

Risk)ََلشـركةا،َوفـيَحالـةَكاالختراعاتَالجديدةَوالتغيرَفيَأذواقَالمستهلكينَأوَظهورَقوانينَجديـدة
تكــونَالمخــاطرَهــيَ"حالــةَعــدمَالتأكــدَالمرتبطــةَبالتــدفقاتَالنقديــةَلشــركةَمــاَبســببَطبيعــةَعمــلَهــذهَ

1َوكمثــــالَعلــــىَالشــــركاتَالتــــيَتتصــــفَبدرجــــةَكبيــــرةَمــــنَالمخــــاطرَغيــــرَالمنتظمــــة،َنجــــد،5َالشــــركة"
                                                           

 .50. مرجع سابق، ص إدارة المحافظ االستثماريةمطر، محمد.  - 1 
2 - Bodie, Zvi.  et al. Investments, Op-Cit, P 321.  

 .335-333مرجع سابق، ص  رمضان، زياد. - 3 
 .11. مرجع سابق، ص مبادئ التمويل واالستثمار. وآخرونكنجو، كنجو.  - 4 

5 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Op-Cit, P 23. 
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هــــذهَعوائــــدَالشــــركاتَالمنتجــــةَللســــلعَاالســــتهالكيةَأوَغيــــرَالمعمــــرةَكشــــركاتَالمرطبــــاتَوالســــجائر،َف
وتتــأثرَدرجــةََعلــىَالحالــةَاالقتصــاديةَونشــاطَســوقَاألوراقَالماليــة.بالدرجــةَاألولــىَالشـركاتَالَتعتمــدَ

والتغيــرَفــيَمكونــاتَأصــولََدرجةَاالعتمــادَعلــىَالمديونيــةبــــ2َغالبــاًََللشــركاتالمنتظمــةَغيــرَالمخــاطرَ
وأخيـرًاَحـدوثََمعينةَلهاَعالقةَبالشركةوانتهاءَعقودََوزيادةَالمنافسةَفيَالمجالَالذيَتعملَبهَالشركة

َدخولَالشركةَفيَمشـاريعَجديـدةَتختلـفَعـنَنشـاطهاَاألساسـيَأنَ الباحثََيرىَوتغيرَهامَفيَاإلدارة،َ
َيمكنَإضافتهَلماَسبق.ربماَ
َ(Diversification)أثـــرَالمخـــاطرَغيـــرَالمنتظمـــةَمـــنَخـــاللَالتنويـــعََتحجـــيممكـــنَللمســـتثمرَيَو

ــــةَفــــيَالمحفظــــةََإلــــىَحــــدَكبيــــرَ(Avoidable)َوبالتــــاليَيمكــــنَتجنبهــــا كلمــــاَزادَعــــددَاألوراقَالمالي
َاالستثماريةَوتنوعتَطبيعةَعملَالشركاتَالمصدرةَلهذهَاألوراقَالمالية.

،َبقـيَأنَنشـيرَإلـىَأنَالمخـاطرَالكليـةَأليَوبعدَالتعرفَعلىَالمخاطرَالمنتظمةَوغيـرَالمنتظمـة
صــبحَمصــدرَالخطــرَوعــةَيَ نَ دَاالســتثمارَفــيَمحفظــةَمَ اســتثمارَمــاليَتتضــمنَالنــوعينَمعــًا،َولكــنَعنــ

َوقَككل.سبالمخاطرَالمنتظمةَأوَمخاطرَالَ)بشكلَكاملَتقريبًا(الرئيسيَمرتبطًاَ
 Sources of Risk: مصادر الخطر 2-2

توجــدَالعديــدَمــنَالمصــادرَلمخــاطرَاالســتثمارَوســيلتزمَالباحــثَبــنفسَالتصــنيفَالســابقَللمخــاطرَ
َالخطر.بالنسبةَلمصادرَ

Sources of Systematic Riskَََمصادر المخاطر المنتظمة: 2-2-1
ومخاطرَانخفاضَالقوةََمخاطرَتقلبَأسعارَالفائدة3َتتنوعَمصادرَالمخاطرَالمنتظمة،َومنَأهمها

َالشرائيةَالناجمةَعنَالتضخمَومخاطرَالسوقَالمرتبطةَباإلشاعاتَواألزماتَاالقتصادية.
،َمقارنــًةَمــعَالســنداتَاألســهمَقلــياًلَبالنســبةَلمخــاطرَتغيــرَســعرَالفائــدةرَالمســتثمرَفــيَويكــونَتــأثَ 

َطرَالسوق.ارَيكونَكبيرًاَفيَعندَالحديثَعنَمخالتأثَ َولكن
 Sources of Unsystematic Riskَالمنتظمة:غير مصادر المخاطر  2-2-2

مخـاطرَاإلدارةَكالممارسـاتَالخاطئـةَأوَغيـر4ََتتنوعَمصـادرَالمخـاطرَالخاصـةَبالشـركة،َوأهمهـاَ
بديلــة،َومخــاطرَالرفــعَظهــورَمنتجــاتَجديــدةَأوََوالمشــروعة،َومخــاطرَالصــناعةَكتــوافرَالمــوادَالخــامَ

نســبةَالتكــاليفَالثابتــةَإلــىَإجمــالَالتكـــاليفَمخــاطرَتغيـــرَأيََ(Operating leverage)التشــغيليَ
والَالمقترضــةَأيَمخــاطرَزيــادةَنســبةَاألمــَ(Financial Leverage)َالكليــة،َومخــاطرَالرفــعَالمــالي

َإلىَإجماليَالمطاليب،َويندرجَالمصدرانَاألخيرانَللمخاطرَتحتَبندَالمخاطرةَالمالية.

                                                                                                                                                                                

 .11، ص ذاته . المرجعمبادئ التمويل واالستثمار. وآخرونكنجو، كنجو.  - 1 
 .334مرجع سابق، ص  رمضان، زياد. - 2 
 .42-41. مرجع سابق، ص قاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد - 3 
 .15-12المرجع نفسه. ص قاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد.  - 4 
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،َأيَالمخاطرَالمرتبطةَبالقطاعَالذيَتعملَبهَالشركة،َكماَهو1َويمكنَإضافةَالمخاطرَالقطاعية
يَيلقــىَمنافســةَشــديدةَمــنَقبــلَالــوارداتَاألوربيــةَمــنَالحــالَفــيَقطــاعَصــناعةَالفــوالذَاألمريكــيَوالــذ

َالفوالذ.
Risk Measurementََقياس الخطر: 2-3

َتقديرَخطرَاالستثمارَهام َجدًاَتمامًاَكالعائد،َوالَتوجدَنظريةَمحددةَيمكنَأنَتدلناَعلىَمقدارَ إن 
تقـديرَتوقـعَمسـتوىَالخطـرَمـنَالخطرَالذيَيمكنَأنَيواجهَاستثمارًاَما،َولكنَيمكننـاَفقـطَوعلـىَأبعـدَ

خاللَالبياناتَالتاريخية،َوتبقىَالعمليةَصعبًةَجدًاَألنَأسعارَاألسهمَوبالتاليَعوائدهاَتتـأثرَباألخبـارَ
المتداولـــةَعـــنَأوضـــاعَالشـــركاتَوكـــذلكَتتـــأثرَبالعوامـــلَاالقتصـــاديةَالكليـــةَكالتضـــخمَوعـــرضَالنقـــودَ

بالنســبةَلورقــةَماليــةَمفــردةَوبالنســبةَلمحفظــةَاألوراقَ،َكمــاَالعائــدَخطــريــتمَتقــديرَالوأســعارَالفائــدة.ََو
َالمالية.

 Individual Security Riskخطر الورقة المالية المفردة:  2-3-1
انحـرافَالعوائـدَالمتوقعـةَعـنَالعوائـدَالفعليـةَفـإنَاحتمـالَبماَأنَالخطرَماَهـوَإالَتقلبـاتَالعائـد،ََو

التغــايرَأوَهــيَمقــاييسَوتقــديرَالمخــاطرَاألنســبَلتوصــيفَهــذهَالحالــةََالوصــفيةَالمقــاييسَاإلحصــائية
معامـلَوانتهـاًءَبَ،َبدايـةَبالمـدىَومـنَثـمَاالنحـرافَالمعيـاري(Measures of Dispersion)َالتشـتت

َ.االختالف
The Rangeَ:َالمدى -1

وبالتاليَيعطيَيقيسَالمدىَالفرقَبينَأعلىَعائدَفعليَوأدنىَعائدَفعليَخاللَفترةَزمنيةَمحددة،َ
قل،َوالَيهتمَبمشاهداتَباقيَالعوائدَبينهماَوقدَيكونَلمحةَسريعةَعنَالفجوةَبينَالعائدينَالَأكثرَوالَأ

َأوَشاذة.َ(Extreme)إذاَكانتَإحدىَالقيمتينَالعلياَأوَالدنياَقيمةَمتطرفةَخاصًةَمقياسًاَمضلاًلَ
 Standard Deviation االنحراف المعياري: -2

يتساوىَأحيانًاَمتوسطاَعائدينَتاريخيينَلسهميَشـركتينَمختلفتـين،َولكـنَهـذاَالَيعنـيَأنَالخطـرَ
،َألنَاالنحرافاتَعنَهذاَالمتوسطَقدَتكـونَأكثـرَحـدةَفـيَإحـدىَالشـركتين،َ المرتبطَبكلَمنهماَمتساو 

كثـرَشـيوعًا،َويعتبرَاالنحرافَالمعياريَمنَأهمَالمقاييسَاإلحصـائيةَالمسـتخدمةَفـيَقيـاسَالخطـرَواأل
.َواالنحــرافَالعائــدَالمتوقــعحــولَالتــاريخيَألنــهَيعطــيَفكــرةَواضــحةَعــنَطبيعــةَتشــتتَبيانــاتَالعائــدَ

وبالتـاليََ".2المعياريَ"مقياسَموثوًقَفيَتحديدَدرجةَالمخاطرةَالكليةَالمترتبـةَعلـىَأصـلَمـنَاألصـول
االسـتثمارَفـيَأكثـرَخطـورةَمـنَفإنَاالستثمارَفيَسـهمَالشـركةَذاتَاالنحـرافَالمعيـاريَاألكبـرَيعتبـرَ

،َألنَاحتمــالَأنَيختلـفَالعائـدَالمتوقـعَلسـهمهاَعــنَذاتَاالنحـرافَالمعيـاريَاألصـغرَالشـركةَاألخـرى

                                                           

ار، نضال.  - 1   .003ص مرجع سابق، الشعَّ
ار، نضال.   -2   .005مرجع سابق، ص الشعَّ
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فالمســتثمرَالــذيَيســتثمرَفــيَالعائـدَالفعلــيَيكــونَأكبــر،َسـواءَكــانَهــذاَاالخــتالفَبالزيــادةَأوَبـالنقص،َ
بينمـاَالمسـتثمرَفـيَاألسـهمَيتحمـلَمخـاطرَالخسـارةَياًلَولكنـهَمضـمون،َلـأذوناتَالخزينةَيتوقـعَعائـدًاَق

علـــىَأمـــلَتحقيـــقَربـــحَأكبـــر،َألنَمتوســـطاتَالعوائـــدَالتاريخيـــةَتثبـــتَأنَمتوســـطَالعائـــدَعلـــىَاألســـهمَ
العاديـــةَأكبـــرَمـــنَمتوســـطَالعائـــدَعلـــىَأذونـــاتَالخزينـــة،َواحتمـــالَالخســـارةَ)الخطـــر(َيكـــونَكبيـــرًاَعنـــدَ

يــةَتثبـــتَأنَاالنحــرافَالمعيــاريَلعوائـــدَاألســهمَأكبـــرَبكثيــرَمـــنَالتعامــلَباألســهمَألنَالبيانـــاتَالتاريخ
َ.االنحرافَالمعياريَلعوائدَأذوناتَالخزينة

علـــىَلعائـــدَلَإذًاَفــاالنحرافَالمعيـــاريَيقـــيسَتشـــتتَبيانــاتَالعوائـــدَالتاريخيـــةَحـــولَالقيمــةَالمتوقعـــة
َ:1بالعالقةَالرياضيةَالتاليةَ)σ(االنحرافَالمعياريَويعطىََاستثمارَما

𝜎 =  √∑
[𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅)]2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

2

 

عــددَالفتــراتَالتــيَتــمَأخــذَمشــاهداتََ(n)وتمثــلفــيَفتــرةَمعينــة،ََالعائــدَالتــاريخيi(Rَ(حيــثَتمثــلَ
َ،َوهذهَالفتراتَقدَتكونَيوميةَأوَأسبوعيةَأوَشهريةَأوَسنوية.العائدَالتاريخيَفيها

َذلــكَعلــىَأنَتقلبــاتَالعائــدَكبيــرةوكلمــاَكانــتَقيمــةَاالنحــرافَالمعيــاريَ وبالتــاليَتكــونََكبيــرة،َدل 
االنحـــــرافَالمعيـــــاريَهـــــوَالجـــــذرَالتربيعـــــيَللتبـــــاينََفـــــإنَ َمعلـــــوموكمـــــاَهـــــوََمرتفعـــــة.َالمخـــــاطردرجـــــةَ

(Variance)ََكماَأنَمقـامَالمعادلـةَالسـابقةَيصـبحَوالذيَيمكنَاستخدامهَأيضًاَكمقياسَللخطر،(n)َ
َمجتمعَالكلي.البياناتَإذاَتمَاستخدامََ(n-1)بداًلَمنَ

،َكحالــةَدخــولَشــركةَجديــدةَإلــىَعــدمَوجــودَبيانــاتَتاريخيــة والَبــدَمــنَالتنويــهَإلــىَأنــهَفــيَحالــة
يــتمَاللجــوءَإلــىَتحديــدََالبورصــة،َوبالتــاليَالَتوجــدَبيانــاتَتاريخيــةَخاصــةَباألســعارَوالعوائــدَالتاريخيــة

أيَالتوزيــعَاالحتمــاليَالمتوقــعََحــاالتَمتوقعــةَللعوائــدَالمحتملــةَإضــافًةَإلــىَاحتمــالَتحقــقَكــلَحالــة،
ـــدَالمســـتقبلية. ـــهَهـــيَتقـــديرََللعوائ ـــاري،َوتصـــبحَداللت ـــاليَتختلـــفَطريقـــةَحســـابَاالنحـــرافَالمعي وبالت

َ:2افَالمعياريَعلىَالشكلَالتاليالرياضيةَلالنحَرَةالمخاطرةَالمتوقعةَمستقباًلَوتكونَالعالق

𝜎𝑟 =  √∑[𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅)]2 ∗ 𝑃𝑖 
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َ.)n(عنَالعوائدَالمحتملةَبدايةَمنَالعائدَالمحتملَاألولَوحتىَالعائدَاألخيرََ)iR(وتعبرَ
انحرافــاتَالعوائــدَالمحتملــةَعــنَالقيمــةََويالحــظَفــيَهــذهَالمعادلــةَمقارنــةَمــعَالمعادلــةَالســابقةَأنَ 

كمـاَيالحـظَاختفـاءَالمقـامَمقارنـةَبالمعادلـةََ.i(P(المتوقعةَللعائـدَتكـونَمثقلـةَباحتمـالَتحقـقَكـلَحالـةَ
                                                           

 .40مرجع سابق، ص قاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد.  -1 
 .324ص  (.0223)حلب: منشورات جامعة حلب،  استخدام الحاسوب في العلوم المالية والمصرفيةكبية، محمد. رشيد، مروان.  - 2 
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،َأيَمجمـــوعَاالحتمـــاالتَالكليـــةَلجميـــعَالحـــاالتَوهـــذاَ∑(Pi)هـــوَالســـابقة،َألنَمقـــامَهـــذهَالمعادلـــةَ
َ.(Probability Distribution)المجموعَيساويَإلىَالواحدَالصحيحَفيَحالةَالتوزيعَاالحتماليَ

  Coefficient of Variation:َمعامل االختالف -3

المســتثمرََإذاَتســاوىَاســتثمارانَمعينــانَفــيَالعائــدَالمتوقــعَواختلفــاَفــيَاالنحــرافَالمعيــاريَســيختار
الرشـــيدَذلـــكَاالســـتثمارَذوَاالنحـــرافَاألصـــغر،َوكـــذلكَاألمـــرَإذاَتســـاويَاالســـتثمارانَفـــيَاالنحـــرافَ

األعلــى،َلكــنَكيــفَيمكــنَللمســتثمرَالمتوقــعَالمعيــاريَســيختارَالمســتثمرَالرشــيدَاالســتثمارَذوَالعائــدَ
والحـلَالبسـيطَلمشـكلةََاري؟بالعائـدَالمتوقـعَواالنحـرافَالمعيـَيزيـدَأحـدهماَعـنَا خـرمقارنةَاستثمارينَ
ينســـبَاالنحـــرافَيقـــيسَالتشـــتتَالنســـبي،َإذَأنـــهَوالـــذيََهـــوَحســـابَمعامـــلَاالخـــتالفَالســـؤالَالســـابق

بالعالقــةََ(CV)ويعطــىَمعامــلَاالخــتالفََالمتوســطَالحســابيَللعوائــدَالتاريخيــةَالمعيــاريَللعوائــدَإلــى
َ:1التالية

َ
َ

معامـــلََفيـــتمَحســـابَ،توزيـــعَاحتمـــاليَفقـــطَتواجـــدبيانـــاتَتاريخيـــة،ََوَوجـــودأمـــاَفـــيَحالـــةَعـــدمَ
 :2االختالفَباستخدامَالعالقةَالرياضيةَالتالية

𝐶𝑉 =
𝜎

𝐸(𝑟)
 

َللعائد.َ(Expected Value)عنَالقيمةَالمتوقعةََE(r)حيثَتعبرَ

َوعندَاستخدامَالمعادلتينَالسابقتينَيتمَاختيارَاالستثمارَذوَمعاملَاالختالفَاألقل.

 Portfolio Risk :خطر محفظة األوراق المالية 2-3-2

ولكــنَطريقــةَحســابَخطــرَالمحفظــةَيســتخدم َاالنحــرافَالمعيــاريَلحســابَالخطــرَالكلــيَللمحفظــة،َ
فــالَيكفــيَتثقيــلَاالنحرافــاتَوليســتَبتلــكَالســهولة،َالكلــيَتختلــفَعــنَطريقــةَحســابَعائــدَالمحفظــة،َ

المعياريــةَالفرديــةَلكــلَاســتثمارَبــالوزنَالنســبيَلقيمــةَهــذاَاالســتثمارَكنســبةَمــنَالقيمــةَالكليــةَللمحفظــة،َ
أوَالتبــاينَالمشــتركَلهــذهَالعوائــدََالمفــردةألوراقَاَعوائــدألنَهــذهَالطريقــةَت همــلَالعالقــةَالموجــودةَبــينَ

)Covariance(3كلـــيَللمحفظــةَالَبـــدَمــنَتعريـــفَالتبــاينَالمشـــترك،َوقبــلَالحــديثَعـــنَالخطــرَال:ََ"
مقيــاسَإحصــائيَلدرجــةَقابليــةَمتغيــرينَ)عائــدينَمــثاًل(َللتحــركَمعــًا"َفــإذاَكانــتَقيمــةَالتبــاينَالمشــتركَ

                                                           
1 - Van Horne, James. C. and Wachowicz, John. M., Fundamentals of Financial Management. 12th, Op-Cit, 

P 99. 

2 - Gitman, Lawrence. J. Op-Cit, P 245. 
3 - Van Horne, James. C. and Wachowicz, John. M. Ibid, P 101. 

𝐶𝑉 =
𝜎   

�̅�  
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معًاَبآنَواحدََمرتبطانَبشكلَما،َفهماَيرتفعانَوينخفضانَفيَالقيمةَهذاَعلىَأنَالمتغيرينَموجبةَدلَ 
نماَيرَاألولَأيَأنَالتشتتَفيَالمتغ َ.َيرتبطَبالتشتتَفيَالمتغيرَالثانيليسَمستقاًلَبذاتهَوا 

والــذيََ)Coefficient of Correlation(إشــارة َمعامــلَاالرتبــاط1ََوتتبــعَإشــارةَالتبــاينَالمشــترك
مـنَالواحـدَالصـحيحََمجـالَالقـيمَالخاصـةَبمعامـلَاالرتبـاطويمتـدَبدورهَيقيسَقوةَالعالقةَبينَمتغيرين،َ

الموجــبَمــرورًاَبالصــفرَوحتــىَالواحــدَالصــحيحَالســالب.َوكلمــاَكانــتَقيمــةَمعامــلَاالرتبــاطَتقتــربَمــنَ
الواحدَالصحيحَبغضَالنظرَعنَاإلشارةَكانَذلكَدلياًلَعلىَقوةَالعالقةَبينَالمتغيـرين،َوتفيـدَاإلشـارةَ

بالمقابـلَقيمـةَالمتغيـرَالثـانيَغيرَاألولَزادتَالموجبةَبأنَالمتغيرينَيتحركانَمعًاَفكلماَزادتَقيمةَالمت
َتنقصَقيمتهماَمعًا.َو

الرياضيةََةتكونَالعالقوبالتاليََ،(𝜎𝑗,𝑘):َبالرمزَ(k)َوَ(j)يرمزَللتباينَالمشتركَبينَمتغيرينََو
َ:2الخاصةَبحسابَالخطرَالكليَلمحفظةَاألوراقَالماليةَعلىَالشكلَالتالي

𝜎𝑝 =  √∑ ∑ 𝑤𝑗𝑤𝑘𝜎𝑗,𝑘

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

 

َ ََ(j)عــنَالــوزنَالنســبيَللورقــةَ(𝑤𝑗)َتمثــلَعــددَاألوراقَالماليــةَفــيَالمحفظــة،َوتعبــرَ(m)حيــثَأن 
ـــكَالجـــزءَمـــنَمـــواردَالمحفظـــةَوالمســـتثمرَفـــيَهـــذهَالورقـــة،َوكـــذلكَاألمـــرَبالنســـبةَللورقـــةَ ،َ(k)أيَذل

َ.(k)َوَ(j)َالمحتملةَللورقتينَللتباينَالمشتركَبينَالعوائدَ(𝜎𝑗,𝑘)وترمز
الخطرَالكليَللمحفظـةَمعقـدًاَأكثـر،َوكلماَزادَعددَاألوراقَالماليةَضمنَالمحفظة،َأضحىَحسابَ

عنــدَالحــديثَعــنَمحفظــةَأوراقَماليــةَألنَتقلبــاتَعائــدَورقــة3ََويؤخــذَالتبــاينَالمشــتركَبعــينَاالعتبــار
فظـة،َوعليـهَماليةَواحدة،َقدَتتعاكسَمعَتقلباتَعائدَورقةَأخرى،َوبالتـاليَيـنخفضَالخطـرَالكلـيَللمح

فإنـهَالَيمكــنَجمـعَمخــاطرَالـورقتينَفقــطَلحسـابَخطــرَمحفظـةَماليــةَمكونـةَمــنَهـاتينَالــورقتين،َبــلَ
َ.(r)االرتباطَبَتصغيرَهذاَالخطرَمنَخاللَالجداءَبمعاملَيج

َ:4ويحسبَالتباينَالمشتركَكماَيليَ

𝜎𝑗,𝑘 =  𝜎𝑗 ∗ 𝜎𝑘 ∗  𝑟𝑗,𝑘 
                                                           
1 - Morris, Clare. Quantitative Approach in Business Studies. 8th edition, Pearson Education Limited, 

England, 2012, P 298-300. 
2 - Van Horne, James. C. and Wachowicz, John. M., Fundamentals of Financial Management. 12th. Op-Cit. 

P 101. 
3 - Megginson, William. L. Smart, Scott. Graham John. Financial Management, 3rd edition, South-Western, 

USA, 2010, P 172-1723. 

4 - Brealy, Richard. A. Myers, Stewart. S. and Allen, Franklin. Principles of Corporate Finance. 10th 

edition. McGraw-Hill/ Irwin, New York, 2011, P 199. 
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𝜎𝑗)َحيثَيمثل , 𝜎𝑘)َََللـورقتيناالنحرافَالمعيـاري(j)ََو(k)ََ،بينمـاَيعبـرَعلـىَالتـوالي(𝑟𝑗,𝑘)َ
َعنَمعاملَاالرتباطَبينَعائديَهاتينَالورقتين.

َأهمَمقياسَللخطـرَهـوَاالنحـرافَالمعيـاريَإذَأنـهَيراعـيَتشـتتَالعوائـدَالتاريخيـةَ ويرىَالباحثَأن 
إلىَمعاملَاالختالفَعندَتساويَ،َمعَمراعاةَاللجوءَبالنسبةَلألوراقَالماليةَالمفردةَحولَالعائدَالمتوقع

االنحـــرافَالمعيـــاري،َكمـــاَأنَاالنحـــرافَالمعيـــاريَهـــامَجـــدًاَعنـــدَقيـــاسَخطـــرَالمحـــافظَالماليـــةَولكـــنَ
بصـــيغتهَالمعدلـــةَ)التبـــاينَالمشـــترك(َمـــنَأجـــلَمراعـــاةَاالرتبـــاطَبـــينَعوائـــدَالشـــركاتَالمتضـــمنةَفـــيَ

بـلَيجـبَالموازنـةَبـينَالعائـدَوالخطـرَكمـاَ،َولكنَالَيكفيَقياسَالعائدَوالخطرَالسـتثمارَمـا،َالمحفظة
َسيأتيَبشكلَموجزَفيَالفقرةَالتالية،َوبشكلَموسعَفيَالفصلَالتالي.

 :خطر: الموازنة بين العائد والثالثاا 
عنــدماَيقــارنَبــينَاســتثمارين1ََيبحــثَالمســتثمرَدائمــًاَعــنَالعائــدَاألعلــى،َولكــنَأيَمســتثمرَرشــيد

مختلفينَفيَالعائدَالمتوقعَلكـلَمنهمـا،َسـوفَيسـألَعـنَمقـدارَالمخـاطرةَاإلضـافيةَالتـيَيجـبَتحملهـاَ
َََ.منَأجلَالحصولَعلىَالعائدَالمتوقعَاألعلى

درجـةََالتيَتربطَالعائدَبالمخاطرَكماَسبقتَاإلشـارةَهـيَعالقـةَطرديـة،َبمعنـىَأنَزيـادة2َفالعالقة
َأللعائدَالمتوقعَعلىَهذاَاالستثمار،َتؤديَإلىَارتفاعَاَمتعلقَباستثمارَماالخطرَال يحتـاجَالمسـتثمرَن 

آليـةَالسـوقَومـنَخـاللَالبيانـاتَالتاريخيـةَأنَالمسـتثمرَوتوضـحَعـنَتحمـلَالمخـاطر،َإلىَماَيعوضهَ
َالذيَيخاطرَأكثرَيحققَعائدًاَأكبرَفيَالمتوسطَاإلجمالي.

َمتجنبــونَهمَفــيَالغالــبالحــالَمــنَحيــثَاســتعدادهمَللمخــاطرةَولكــنالمســتثمرونَبطبيعــة3ََيختلــف
كماَهـوَمعـروفَتختلـفَدرجـةَاالسـتعدادَلتحمـلَالمخـاطرةَمـنَمسـتثمرََو،َ(Risk Averse)َللمخاطر

ويقومَكلَمستثمرَباختيارَاالستثمارَالـذيَيناسـبهَويـتالءمَمـعَدرجـةَاسـتعدادهَللمخـاطرة،َولكـيَ،َألخر
اسـتثمارَيجـبَأنَتكـونَعوائـدهَمتالئمـةَمـعَالمخـاطر،َوالسـؤالَهنـاَكيـفَيمكـنَيقبلَأيَمسـتثمرَبـأيَ

َ؟التأكدَأنَالمخاطرَمتالئمةَمعَالعوائد
اإلجابةَعلىَهـذاَالسـؤالَالـذيَشـغلَالبـاحثينَفـيَاسـتنباطَمعـدلَالعائـدَالمطلـوبَلمسـتوىََكمنَ وتَ َ

اَكــانَالعائــدَالمطلــوبَأكبــرَمــنَمعــينَمــنَالمخــاطرَومــنَثــمَمقارنتــهَمــعَالعائــدَالمتوقــعَلالســتثمارَفــإذ
كمـاَالعائدَالمطلـوبََاستنباطويتمَ،َالستثمارَغيرَجذابَوالعكسَبالعكسالعائدَالمتوقعَفهذاَيعنيَأنَا

منَخاللَنموذجَتسعيرَاألصولَالرأسماليةَأوَنمـاذجَالتسـعيرَاألخـرىَومـاَيهـمَالباحـثَسبقتَاإلشارةَ
ََدامَنظريةَتسعيرَالمراجحة.فيَهذهَالدراسةَهوَحسابَالعائدَالمطلوبَباستخ

                                                           
1 - Brooks, Raymond. Op-Cit, P 259.  

 .035. مرجع سابق، ص وآخرونقاسم، عبد الرزاق.  - 2 
 .314مرجع سابق، ص رمضان، زياد.  - 3 
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هـذهَالعالقــةَعنـدَاالســتثمارَيلخــصََالتـاليَشــكلالوبالنسـبةَللعالقـةَالطرديــةَبـينَالعائــدَوالمخـاطرةَف
 :الماليةاألوراقَفيَأشكالَمتنوعةَمنَ

 (َتمثيلَالعالقةَبينَالعائدَوالخطرَلبعضَاألوراقَالمالية3الشكلَرقمَ)

َ

Source: Van Horne, James. C. and Wachowicz, John. M., Fundamentals of Financial 

Management. 13th edition, Op-Cit, P 32. 

فأذونـــاتَالخزينـــةَكمـــاَســـبقَوأنَأشـــارَالباحـــث،َتعتبـــرَاســـتثمارًاَخاليـــًاَمـــنَالمخـــاطرَوبالتـــاليَفـــإنَ
ذاَكانَالمستثمرَعلىَاستعدادَللمخاطرةَالك بيرةَالناجمةَعنَالتقلبـاتَالكبيـرةَفـيَأسـعارَعائدهاَقليل،َوا 

َاألسهمَوبالتاليَعوائدَاألسهمَفإنهَيتوقعَعائدًاَأكبرَلتعويضَهذهَالمخاطر.

مــنَأجــلَتحقيــقَالموازنــةَاألفضــلَبــينَالعائــدَوالخطــرَ)بغــرضَاســتنباطَمعــدلَويــرىَالباحــثَأنــهَ
وََ(CAPM)العائــدَالمطلــوب(َالَبـــدَمــنَاتبــاعَالنظريـــاتَالمرتبطــةَبهــذاَالشـــأنَكنظريــةَالمحفظـــةَوَ

(APT)َى،َوعنـــدَالحصـــولَعلـــىَمعـــدلَالعائـــدَالمطلـــوبَيمكـــنَحينهـــاَتقيـــيمَوبـــاقيَاإلضـــافاتَاألخـــَر
افظَالماليةَباستخدامَنماذجَتقيـيمَاألسـهمَأوَنمـاذجَتقيـيمَالمحفظـةَالماليـةَوالتـيَاألسهمَالمفردةَأوَالمح

فـيَحـالَنجـاحََ(APT)ستأتيَالحقًا،َولكنَمعَالتركيزَعلـىَحسـابَمعـدلَالعائـدَالمطلـوبَباسـتخدامَ
َالنظريةَفيَاالختبار.

 ومن خالل استعراض المباحث الثالثة للفصل الثاني يمكن القول:
زَهـذاَالفصـلَعلـىَاالسـتثمارَالمـاليَوخاصـًةَفـيَاألسـهمَالتـيَيـدةَلالسـتثمارَورك ـتوجدَمفـاهيمَعد

البورصة،َكماَتـمَالحـديثَعـنَبعـضَاألوراقَالمتداولـةَفـيَماَي عرفَبيتمَتداولهاَفيَالسوقَالثانويَأوَ
َسوقَالنقدَبسببَأهميةَالعائدَالخاليَمنَالمخاطرَلهذهَالدراسة.

 الموثوقية عاليةسندات الشركات 

العائد المتوقع 

% 

 الخطر

0 

 السهم العادي المحافظ

 السهم الممتاز

 سندات الشركات متوسطة الموثوقية

 السندات الحكومية طويلة األجل

 السهم العادي المضارب

 أذونات الخزينة

 األوراق التجارية ممتازة الموثوقية
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وهماَاألسهمَالعاديةَواألسهمَالممتازةَتتميزَاألولـىَبحقـوقَمعينـةَيوجدَنوعانَأساسيانَمنَاألسهمَ
لحاملَالسهمَكحقَالتصويتَوحضورَاالجتماعاتَونقـلَالملكيـةَوالحصـولَعلـىَنصـيبهَاألربـاحَحـينَ
تقررَالشركةَتوزيعها،َوالَيحصـلَعلـىَأربـاحَنقديـةَفـيَحـالَاحتجـازَاألربـاحَأوَتـدويرهاَمـنَقبـلَإدارةَ

زَاألسهمَالممتازةَبنسبةَربـحَثابتـةَولكـنَمـعَالتخلـيَعـنَأغلـبَحقـوقَحملـةَاألسـهمَالشركة،َبينماَتتمي
َالعادية،َوتوجدَأنواعَعديدةَمنَكالَنوعيَاألسهم.

يتكـــونَعائـــدَالســـهمَالعـــاديَمـــنَجـــزأينَاثنـــينَوهمـــاَاألربـــاحَالرأســـماليةَواألربـــاحَالجاريـــة،َوتوجـــدَ
َاإلضـــافيالدراســـةَعائــدَفتـــرةَاالقتنـــاءَوالعائـــدَمصــطلحاتَعديـــدةَمرتبطـــةَبمفهـــومَالعائــد،َوأهمهـــاَلهـــذهَ

َ.والعائدَالمطلوب

َالتوصــلَيمكــنَوالتــيَللســهمَالحقيقيــةَالقيمــةَحســابَمــنَللمســتثمرَبــدَالَباألســهمَاالســتثمارَولغــرضَ

َالمطلوب.َالعائدَبمعدلَخصمهاَثمَومنَالمستقبليةَالنقديةَالتدفقاتَتوقعَخاللَمنَإليها

َفـــيَاألساســـيةَالمبـــاد َفأحـــدَوالخطــر،َالعائـــدَبـــينَالموازنـــةَلمطلــوباَالعائـــدَعلـــىَالحصـــولَويتطلــب

َالمخــــاطرَتلــــكَوخاصــــةًََالمتوقعــــة،َالمخــــاطرَبالمقابــــلَزادتَالمتوقــــعَالعائــــدَزادَكلمــــاَأن ــــهَهــــوَاالســــتثمار

َعديـــدةَمقـــاييسَخـــاللَمـــنَالمخـــاطرَحســـابَويمكـــنَالتنويـــع،َخـــاللَمـــنَتجنبهـــاَيمكـــنَالَالتـــيَالمنتظمـــة

َالمطلــوبَالعائــدَمعـدلَحســابَهــوَالدراسـةَهــذهَفــيَالمهـمَولكــنَاالخــتالف،َومعامـلَريالمعيــاَكـاالنحراف

َســـيتمَوالتــيَ(APT)َالمراجحــةَتســـعيرَنظريــةَباســتخدامَوذلـــكَوالمخــاطرَالعائــدَبـــينَالموازنــةَخــاللَمــن

َاقوَراألَتقيــيمَفــيَالمســتخدمةَوالنمــاذجَســاليباألَأهــمَعلــىَالتعــرفَبعــدَ،الرابــعَالفصــلَفــيَعنهــاَالحــديث

ََ.الثالثَالفصلَفيَالماليةَوالمحافظ

َ
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 : نماذج تقييم األسهمالثالثالفصل 
 :تمهيد

أعق  ا قرارات ا ت  يتخذهأل ا استتتتتتتت ارن عي  يي     ُيعتبر قرار االستتتتتتتت األر م  اعستتتتتتت   ا عأل ي  ا 
بأل حصتتتتتتتتتتتتت ل على ع ا    ج    ا ت قعألتحق ا الكي  ا  ن اقألبل يستتتتتتتتتتتتتبيأل   على ا تزا  األ     يل اعجل

ن  بأل تأل   مإ  هذا ا قرار يجب أ  ي رس بتأ ٍّ  ر ي  ا  ج ت  أخر  إيرا يت  أ  رأستتتتتتتتتتتتتتاتأل يت   ير ا كت  
  عقاليي .

عمضل مإي  ا  اس   اعي  أ  إ خألل س   ج ي  م  احفظت  ا األ ي ن  ا است ار شراء    عي األ يقررُ 
ا قيا  ا حقيقي  أ  ا ستتعر ا عأل ل   ن  ا     اقألري  هذا ا ستتعر ا   تق يرهذا ا ستت   أ   يق   بتقيي أ  

كأل   نا ستتعر ا ستت ق  ا حأل     ذا ا ستت    ا اتألي  لجاي ن مإذا كأل  ا ستتعر ا عأل ل أكبر ا  ستتعر ا ستت ق
ا س   اقياأل  بأقل ا  قيات  ا حقيقي  ا   ج   يظر ا است ار   ذا يك   شرا ه اكسبأل  استقبليأل   لاست ار 

 أربألي رأساأل ي ن  بأل تأل   تحقيق ي  يت ق  ارتفأل  ا سعر ا س ق  ا حأل    ص ال   لسعر ا عأل ل استقبال نع
  ا عكس بأل عكس.

 ا اقترح   لتقيي  أ  ا تستتتتتتتتتتتتتتعيرن ااأل ييعكس م  ا  رق  تكا  اشتتتتتتتتتتتتتكل  ا تقيي  م  تع   ا يظريألت 
حستتتتتتب  رج  ب مياأل بيي     يختلف  اختالف قيا  ا ستتتتتتعر ا عأل ل بي  ا استتتتتتت اري ن كاأل أ  ا استتتتتتت اري

 ااأل يي    على اختالفا  ع ا ن   ا   استتتتخ اا    يظريألت ا تقيي  ا اختلف استتتتع ا ه   لاخأل رن 
 اع ل ا خص  ا ا ل ب ا  است اٍر آلخر.م  تق ير قيا  

  ق  تبألييت آراء ا بألح ي  م  ا عق   اعخير  ح ل ا  ريق  اعيستتتتتب  تقيي  اعستتتتت  ن  ال ت ج  يظري  
يييألت ب اي  ا ستتتتتتتتتتتتتتتايذ اح    ياك  اعتبألرهأل جألاع  أ  ت  االتفألق علي أل ا  قبل جاي  ا بألح ي ن   ك  

ا  احفظ  أ راق األ ي  أ َّ ا ستتتتتتتت   يجب أ  يقي  كجزٍء  عا األ  إ ى ا بألح    اتج  ا  ا قر  ا األضتتتتتتتت 
ياأل ي تا   ك يرا   لتقلبألت ا سعري   س ٍ  بعيي         يس كس   افر ن  م  هذه ا حأل   ال ي ت  ا است ار  ا 

اعصتت ل  يا ذج تستتعير استتتخ   ا استتت ار حتى إذا األ  يا  ا كلي   لاحفظ  االستتت األري ن باأل يحصتتل  لق
اع ل  الستتتتتتتتتيبأل ا  ا ياألذج  األ يرهأ   (APT)يظري  تستتتتتتتتعير ا اراجح  أ   (CAPM) ا رأستتتتتتتاأل ي 

ا عأل   ا ا ل ب  الستتتتتت األر م  ستتتتت   اعي ن مإي  ستتتتتيج  يفستتتتت  اضتتتتت را  الستتتتتتخ ا  يا ذج تقيي  خأل  
 .بأل س   ا فر   ا  أجل حسألب ا قيا  ا حقيقي   لس  

ج ألذذج تقيي  ا ستتتتت   ا افر ن  يا ستتتتتيت  عر  هذا ا فصتتتتتل م   ال   ابألحل ه  على ا ترتيب ياأل
 ن  أخيرا  سيفر  ا بألحل ابح أل  خألصأل  بيا ذج تسعير اعص ل ا رأساأل ي .ا األ ي  تقيي  ا احفظ 
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 نماذج تقييم السهم المفردالمبحث األول: 
  رق  اظ رت م  ا قر  ا األض  ا ع ي  ا  اعسأل يب  ا  را ق ا ريألضي  ا ت  تيأل  ت ا ض   تقيي  

  هذه ا  رق ن  تعتااعس  ا األ ي  ا افر   ا  تركيز شت ي  على أصتعب أي ا  هذا ا تقيي  أال  ه  تقيي  
ن أ  تقيي  ا ستتتت   باأل يت ق  ا استتتتت ار أ  يحقق  ا  إيرا ات استتتتتقبلي  بي عي أل على ا تحليل اعستتتتألستتتت 

   بأل ستتتتتت     أل جألذبي  اعيي    ك اإليرا    ا رأستتتتتتاأل  ن  ذ ا على ا ر   ا  أ  صتتتتتتف  ا الكي  ا ارتب 
ن    األ سبقحقق أ  ايفع  إضألمي  سال ي أل بأل  يستات  ا األ ا بأل يظر إ ي ألن م   ا س    يس تحف  ميي  

ن ا  ا حأل ي أ  ا قي إ ى ا خلي  أستألستيي  هاأل ا خل خص  ا ت مقألت ا يق ي  ياألذج تقيي  اعست    تيقست 
  .قألر  ا ا خل ا اُ   

عأل لن اع  ى تتعلق باف    ا قيا  ا حأل ي   ا ستتتعر ا  مقراتج تقيي  ا ستتت   م   ال    ستتتتت  ايألقشتتت  ياألذ
ستتتتتتتتتت   ا ااتألز  كيفي  تقيي  اعإ ى  تي ي   يستتتتتتتتتتتعر  ا بألحل م  ا فقر  ا  أليي  ياألذج ا قيا  ا حأل ي  ا  ا

 ياألذج ا تقيي  ا اقألري  أ  ا خل ا يسب.بحسب هذه ا ياألذجن  أخيرا  

 القيمة الحقيقية:مفهوم أواًل: 
 ا   نع   ا  ا قي  ا ت  يالك أل أ  س   ج   إ ى بشكل اقتضب  ا  ألي م  ا فصل أشألر ا بألحل 

هذه ا قي  يج  ا قيا  اإلستتتتاي   ا قيا  ا ستتتت قي ن  ا قيا  اعه  ع را  ا تقيي  ه  ا قيا  ا حقيقي  أ  األ 
   .يعرف ا قيا  ا ج هري  أ  ا قيا  ا عأل  

بيألء  على ت قعألت ح ل اع اء  با جب عق  ا تأسيس    يق  اإلص ار 1اإلستا   لس  يتح   ا ستعر 
 ق ر  ا شتتترك  على تستتت يق أستتت ا أل بأعلى ستتتعر ااك  ا  خالل إتألح  ا اعل األت  ا استتتتقبل   لشتتترك 

م   ا  لب  ن أاأل ا ستتتتتتتتتعر ا ستتتتتتتتت ق  ميت  تح ي ه با جب آ يألت ا عر  ع  أ ا  أل ا األ    االقتصتتتتتتتتتأل  
 ا   ق   أ اء ا س ق أ  كفألءت أل ا  حيل ك ألم  ت امر ا اعل األت  تأ يرهأل على اعسعألر  أل  ا س ق ا ا

 ا س قي   ألس  .

 ن ا ستعر ا ذ  يت  ا تعألال ب  م  س ق اع راق ا األ يه    ُتعرَّف ا قيا  ا ست قي   لست   كاأل يل "  
ر ف ا ستتتتت قي   لستتتتت   م  ضتتتتت ء ا ظ ا ذ  ال يتستتتتت  بأل  بألت بل بأل تقلب ا   قت آلخرن  تتح   ا قيا  

 .2االقتصأل ي  ا عألا   أ اء ا شرك  ا ات ق  

                                                           
 .19،07 صالشواورة، فيصل محمود.  - 1
 .90(. ص7991. الطبعة األولى )عمان: دار البداية، المالي والتحليل دارةاإل في مقدمة .عامر ،شقر أيمن.  الشنطي، - 2



  

 

17 

 

 رباأل تك   ا قيا  االستاي  استأل ي    لقيا  ا ست قي   لشركألت ا ج ي   عي  ب اي  ت ا ل ا س  ن بسبب 
ع    ج   ستتتتجالت ع اء ا شتتتترك  ا حأل     ك  هذا اعار يتعلق بأل عر   ا  لب اع     ق ايي  هي   

 اعستتتتتتتتتألس أ  ا قيا  ا ارجعي   ب اي  ا ت ا لنعلى اعقل  ا قيا  اإلستتتتتتتتاي تك     بأل تأل    راق ا األ ي اع
 ا     ياك  أ  تتبألي  ب ضتتتتتتتتتتتتت ي ا  ظ  ر تقألرير أ اء ا شتتتتتتتتتتتتترك ن   بيع   آ ي  ا عر   ا  لب م  

 ا س ق.

 رق  ا األ ي  ال  أل قيا  ا ق َّر ا  خم    ا قيا  ا ت  يجب أ  تُ ا قيا  ا حقيقي   لس   بخص   أاَّأل 
ا  اعختتذ بعي  االعتبتتألر جاي  ا ع ااتتل ا تت اخلتت  م  ا تقيي  كي   ا  رقتت  ا اتتأل يتت   ع ا تت هتتأل ا استتتتتتتتتتتتتتتقبليتت  

 .1ا ات قع    بيع  اإل ار   ا ت ج ألت م  ا شرك  ا اص ر  

را ب م  ا بي  بأل    بي  ا الكي  ع  ات ا ابألشتتتتتر ا تبأل ل ستتتتتعرف كذ ا على ا شتتتتتكل ا تأل  "  عرَّ  تُ 
بحيل تت  عالي  ا تبأل ل ب    ضتتتتب   بأل يستتتتب   ل رمي ن  بحيل يك    كل  نا شتتتتراء م   اشتتتتتٍر را ب

 .2اي األ اعرم    راي  اعق    بحقيق  ا صفق  

ا قيا  ا حأل ي   اجا   ا ايألم  ا ت  يت ق  حألال ا ستتت   أ  يحصتتتل   بأي ألكاأل تعرف ا قيا  ا حقيقي  
ا حقيقي   ر ا قيا  ُتعب   .3 ألت أربألي أ  على شتتكل أربألي رأستتاأل ي  عي  بي  ا ستت  علي أل على شتتكل ت زيع

 ا ذ  ياك  أ   (Fair Price)أ  األ يعرف بأل قيا  ا ذاتي  أ  ا ج هري  ع  ا ستتتتتتتتتتتتتعر ا عأل ل  لستتتتتتتتتتتتت   
 يعكس  ا سعر ا س ق  مق  م  حأل   ا س ق ا كف    ا ت  تتألي مي أل ا اعل األت  لجاي .

  رق  ا األ ي االقتصتتتتأل ي   لا حأل ي   لايفع   ا قيا  ا حقيقي   ل رق  ا األ ي  أ  ا ستتتت   ه  ا قيا أ  أ َّ 
بحيل يتقلب ستتتتتعر ا ستتتتت   م  ا ستتتتت ق ح ل  نكف    إذا كأليت ا ستتتتت ق  ا   ج   يظر أ لب ا استتتتتت اري 

يا  ا حقيقي   ق  ك  ا األ كأليت ا ستتتتتتتتتتتت ق كف    يج  أ  ا . بيألء  على أربألح  ا استتتتتتتتتتتتتقبلي  قيات  ا حقيقي 
أ  اع ل ا عأل   ا ا ل ب  ا  استتتتتتتتتتت ار عخر  مقأل   تقيي  كل اي    لشتتتتتتتتتترك  اصتتتتتتتتتت ر  ا ستتتتتتتتتت   4تختلف

 .ا استخ   م  ا تقيي 

 ا األ كأليت ا  ريق  ا استتتتتتخ ا  م  حستتتتتألب ا قيا  ا حقيقي  أ  ا ج هري  أ  ا عأل   ن مستتتتت ف تبقى 
 بت مقألت يق ي  تتعلق بأل استقبل.  هذه ا قيا  م  اإل ألر ا تق ير ن عي أل ترتب

 .قألر ا اُ ل ا خا هاأل ا خل ا قيا  ا حأل ي     تيقس  ياألذج تقيي  ا س   ا افر  إ ى ا خلي  أسألسيي ن 

                                                           
1 - Van Horne, James. C. and Wachowicz, John. M., Fundamentals of Financial Management. 12th edition, 

Op-Cit, P 72-73. 

2 - Hitchner, James R. Financial Valuation-Application and Models, First edition, John Wiley & Sons, New 

York, 2003., P 961. 

 .779(، ص7990)دمشق: منشورات جامعة دمشق،  اإلدارة الماليةاليوسف، جمال. الحموي، فواز.   - 3
 .079وآخرون. مرجع سابق، ص. صالح الحناوي، محمد - 4
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 نماذج القيمة الحالية: انيًا:ث

ألستخ ا  ب تعتا  ياألذج ا قيا  ا حأل ي  على خصت  ا ت مقألت ا يق ي  ا ات قع   ل رق  ا األ ي  أ  ا ست   
ن م ذه ا ياألذج تعتبر أ َّ ا قيا  ا حقيقي   لس   األ ه  اع ل ا عأل   ا ا ل ب أ  األ ُيعرف باع ل ا خص 

ا استتتتتتتقبلي  ا ات قع    ذه ا  رق ن  ب بيع  ا حألل مإ َّ حستتتتتتألب ا ت مقألت ا يق ي  إال ا قيا  ا حأل ي   لع ا   
 مقألت  اع أل  اعستتت   ا ااتألز  بستتتبب ا اعرم  بأل تا استتتتقبلي  تك   عالي  ستتت ل  مياأل يخ  ا ستتتي ات بأي

 ا يق ي  ا ات قع ن بيياأل تك   ا عالي  أك ر صع ب   تعقي ا  مياأل يخ  اعس   ا عأل ي .

 قيألس كلف  اعستتتتتتت   ا عأل ي  يظرا   الرتبأل  ا   يق بي  ستتتتتتتعر  1 يعتبر ا خل ا قيا  ا حأل ي  ايألستتتتتتتبأل  
 ا س    تكلفت   ذ ا م  حأل   اعرم  سعر ا س    يصيب  ا  اعربألي ا ا زع  )ا ت زيعألت(.

ما   نا  حيتل  بيعت  ا تت مقتألت ا ت اخل  م  عالي  ا تقيي ا قيات  ا حتأل يت   ألستتتتتتتتتتتتتت    تتبتألي  ياتألذج 
أ  أربألي  ت زيعألت على شتتتتتتكل ق  تك   ت مقألت يق ي  استتتتتتتقبلي  ات قع   ا ااك  حستتتتتتألب ا قيا  ا حأل ي 

 خصتت  ا ت زيعألت على أستتألس يا ذج  ا ب اي  كأليت ا  خاللت قعألت عربألي رأستتاأل ي  عي  بي  ا ستت  ن 
 ا ات قع   ا يألتج  ع  االست األر م  ا س   ا عأل  . اعسألسي ن أ َّ ا ت زيعألت ه  ا ت مقألت ا يق ي 

م  ا عأل  كفكر  ع ل ارَّ   )Dividend Discount Model( 2خصتتتتتتتتتتتتتت  ا ت زيعتألتظ ر يا ذج 
ر  بعي ا  يظري  قيا  االستتتتتتت األرن ألمم  اقأل   باجل  جألاع  هألر  (John Williams)ب استتتتتت    7071

إيل  بتتأل تعتأل   ا   (Myron Gordon)على يتت  اير     ر     7079م  ا عتتأل   ا     ت  ت  يره 
ن  أتبعأله باقأل   بعي ا  اع ل ا ربح ا ا ل ب م  اجل  عل  اإل ار م  اقأل    (Eli Shapiro)شتتتتتتتتتألبير  

عتا   ياالقتصتتأل   اإلحصتتألء بعي ا  ا ت زيعألت  اعربألي  ستتعر ا ستت  ن م  اجل   7070أخر  م  ا عأل  
هذا ا يا ذج على خصتتتتت  قيا  ا ت زيعألت ا استتتتتتقبلي  ا ات قع   ستتتتت   شتتتتترك  األ بألستتتتتتخ ا   ريق  ا قيا  

  ي   على أستتتتتتتألس اع ل خصتتتتتتت  أال  ه  اع ل ا عأل   ا ذ  ير ب ب  ا استتتتتتتت ار أ  ا عأل   ا ا ل با حأل
 يي    هذا ا يا ذج على ا صتتتتتتتتتتيب  ا ريألضتتتتتتتتتتي  ن ا   رج  ا اخأل ر  ا ارتب   بأل ستتتتتتتتتت   3 ا ذ  يتالء  

 "4ا تأل ي 

𝑉 =  
𝐷1

(1 + 𝐾𝑒)1
+ 

𝐷2

(1 + 𝐾𝑒)2
+ ⋯ +  

𝐷∞

(1 + 𝐾𝑒)∞
 

                                                           
 .717. مرجع سابق، ص اليوسف، جمال. الحموي، فواز - 1

2 -Van Horne, James. C. and Wachowicz, John. M., Fundamentals of Financial Management. 12th edition, 

Op-Cit, P 77. 
 .770ص  .(7999الجامعية، . )اإلسكندرية: الدار التحليل الفني واألساسي لألوراق الماليةحماد، طارق عبد العال.  - 3

4 -Van Horne, James. C. and Wachowicz, John. M., Fundamentals of Financial Management. 12th edition, 

Op-Cit, P 78. 
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 على ا شكل ا تأل  " ياك  اختصألرا ا اعأل    ا سألبق أ  

𝑉 =  ∑
𝐷𝑡

(1 + 𝐾𝑒)𝑡

∞

𝑡=1

 

"  حيل أ َّ
(V) .  ُتعب ر ع  ا قيا  ا حقيقي  أ  ا ج هري   لس 

 (𝐷𝑡)   تعبر ع  اق ار ا ت زيعألت م  ي ألي  ا فتر(t). 

(𝐾𝑒) أ  اع ل ا عأل   ا ذ  ي لب  ا است ار. ا ل اع ل ا خص ت 

ي فترُ  االحتفألظ ا  ا   بأل ستتتتتتتتتتتتت    ذا ال يركز على  يالحظ ا  ا اعأل    ا ستتتتتتتتتتتتألبق  أ  هذا ا يا ذج 
أل ك ير ا  م اعربألي ا رأستاأل ي  ا يألتج  ع  ا تقلبألت ا حألصل  م  سعر ا س   ا س ق ن   ك  م  ا حقيق 
ن   ك   شتتتتترك اا استتتتتت اري  ال يحتفظ   بأستتتتت ا   بل يت ا   ي أل بيعأل   شتتتتتراء   رباأل أك ر ا  ار   يفس 

ق  مي أل على الكي  با فتر  ا ت  س ف يُ  ي عرف   يست ي  أ  است ار أ م  أيَّ  ال  كا ُ ا يق   اعسألسي  ت  
م  حأل   بيع   قيا  ا س   ا س قي  ستل ُ على ا ت زيعألت  ي   حصلُ ن   ك  م  ا  اق  مإ  ا است ار ي  ا س  

  ك  بستتتتتتتتتتبب ع   اعرم  ا استتتتتتتتتتت ار  فتر  الكي  ا ستتتتتتتتتت    كأح  ا ت مقألت ا يق ي  ا استتتتتتتتتتتقبلي  ا ات قع ن
بألإلضتألم  إ ى ج ل  بقيا  ا ست   ا ست قي  م  ي ألي  متر  ا الكي   ع َّ ا است اري   يس ا جايعأل  اضألربي  

   سيكتف   قيا  ا ست قي   لست   عي  ا بي رباأل يحتفظ   بأل ست    فتر    يل ن مإ َّ اعظ  ا ياألذج ُت ال ا
 "1ل ع  متر  احتفألظ  سي   اح  ا بألحل با أل

𝑃0 =  
𝐷𝑖𝑣1

1 + 𝑅
+  

𝑃1

1 + 𝑅
 

"  حيل أ َّ
(𝑃0) .  ُتعب ر ع  ا قيا  ا حقيقي  أ  ا ج هري   لس 

)𝐷𝑖𝑣1(  سي خالل  2ا ات قع  تعبر ع  اق ار ا ت زيعألت. 
 (𝑃1)   سعر ا س   ا س ق  ا ات ق  م  ي ألي  ا سي تعبر ع. 
 (𝑅) اع ل ا عأل   ا ذ  ي لب  ا است ار.أ   ا ل اع ل ا خص ت 

ألرج ي ألق هذه )خ تشألب  ا يا ذج ا سألبق ا  حيل ا صيب  ا  يا ذج ا قيا  ا حأل ي   تقيي  ا سي اتي  
بيي األ كبيرا  ج ا  ا  يألحي  حأل   ع   ا تأك  ا ارتب   بأل ت زيعألت  3ن   ك  عاليأل  يعتبر ا فرقا  راس (

                                                           

1 - Ross, Stephen. Et al. Modern Financial Management, Op-Cit, P 136. 

 .777سابق، ص . مرجع إدارة المحافظ االستثماريةمطر، محمد.  - 2
3 - Bodie, Zvi. Et al. Essentials of Investments, Op-Cit, P 399. 
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ا استقبلي  بعكس ا ف ا   ا   ري   لسي اتن بألإلضألم  إ ى ع    ج   تألريخ استحقألق اح   ب ق ن  أخيرا  
 ا ج ل ا تأل  بأل سعر ا س ق  ا  قيق  لس   عي  بيع .

 االعتاأل   نإهاألل ا ستتتتتعر ا ستتتتت ق   لستتتتت   م  ي ألي  ا فتر  بأل تأل    متر  االحتفألظ ا   يل   م  حأل  
اع ل  ُي الُ  1ال ب  ا  ا ع    إ ى يا ذج ا ت زيعألت اعستتتألستتت    ك  هذا ا يا ذج نمق  على ا ت زيعألت
 اك  أ ي  ال   ياألذج أستتتتتتألستتتتتتي  ظ  رتذ ا   ع فأل  على نتبيرهأ   ا  حيل  بألت  ا يا  م  ا ت زيعألت

  ه " اعسألس  ع  يا ذج ا ت زيعألتتتفر  
 Zero Growth Modelنموذج النمو الصفري:  2-1

م  اق ار ت زيعألت أربألي اعستتتتتتت  ن  تبقى هذه ا حأل   خيأل ي  إالَّ م  حأل     بألتأل  هذا ا يا ذج  فترُ  ي  
ن ُ يت قَُّ  استارار هذه بألالستقرار م  ت زيعألت أل تألريخيأل   س ُ ت  تقيي  ا س    فتر   يست   يل  يسبيأل    شرك  ت  

هذا ا يا ذج يفتر  تستتتتتتتأل   ا ت زيعألت م  ا ستتتتتتتي  أ  ا فتر   ن  بعبألر  أخر  مإ َّ ا حأل    ا   ال بأس ب أل
  ا ستي  ا  أليي   ا  أل    ...ا خن  بستبب ع    ج   تألريخ استتحقألق اح    ألس   اع  ى ا  ا ت زيعألت م

 "2م  حأل   ا يا  ا صفر  كاأل يل  ميك   اشتقألق ا صيب  ا ريألضي   ليا ذج

𝑷𝟎 =  
𝐷𝑖𝑣1

(1 + 𝑅)1
+ 

𝐷𝑖𝑣2

(1 + 𝑅)2
+ ⋯ =  

𝑫𝒊𝒗𝟏

𝑹
 

"  حيل أ َّ
(𝑃0) .  ُتعب ر ع  ا قيا  ا حقيقي  أ  ا ج هري   لس 

 (𝐷𝑖𝑣1)  خالل ا سي  اع  ىتعبر ع  اق ار ا ت زيعألت. 
(𝑅) أ  اع ل ا عأل   ا ذ  ي لب  ا است ار. ا ل اع ل ا خص ت 

يا ذج ا يا  ا صفر  حأل   خألص  ا  ا يا ذج ا الحق )يا ذج ا يا  ا  ألبت(ن حيل يك    3 يعتبر
ع   يا ذج يا  ا ت زيعألت ا صتتتفر  ي ن  عي  تحقق هذه ا حأل   ا يأل ر  مإ َّ اع ل يا  ا ت زيعألت صتتتفريأل  

 قيا  حقيقي  تقريبي  جي    لس  .
 Constant Growth Model: 4نموذج النمو الثابت 2-2

 باع ل  أل  ستتي ي األ تق   بزيأل   اق ار اعربألي ا ا زع  بأ َّ شتترك    ا عل يت  استتتخ ا  هذا ا يا ذج عي  
 .(g)ن  ُيراز  اع ل ا يا  بأل راز ا  خالل استقراء ت زيعألت أل ا تألريخي   ألبت

                                                           
1- Ross, Stephen. et al. Modern Financial Management, Op-Cit, P 137. 
2- Ross, Stephen. Ibid, P 137. 
3- Van Horne, James. C. and Wachowicz, John. M., Fundamentals of Financial Management. 12th edition, 

Prentice-Hall, Inc. London, 2005. P 80. 
4- Bodie, Zvi. et al. Essentials of Investments, Op-Cit. P 399-400. 
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م  ا فتر   تك   ا ت زيعألتن م(𝐷𝑖𝑣0) تستتتتتتتتتتتأل   ا ستتتتتتتتتتتألبق ا ت زيعألت م  ا فتر  قيا   م  حألل كأليت 
 ا الحق "

𝐷𝑖𝑣1 = 𝐷𝑖𝑣0 (1 +  g)1 
 "م  ا فتر  ا ت  تلي أل تك   ا ت زيعألت 

𝐷𝑖𝑣2 = 𝐷𝑖𝑣0 (1 +  g)2 
  بأل تأل    يت  حسألب ا ت زيعألت م  أ  متر  الحق  ا  خالل ا اعأل    ا تأل ي "

𝐷𝑖𝑣𝑡 = 𝐷𝑖𝑣0 (1 +  g)𝑡 
 تسأل   إ ى" سبق مإ َّ ا قيا  ا حأل ي   لس    بيألء  على األ

𝑷𝟎 =  
𝐷𝑖𝑣1

(1 + 𝑅)1
+ 

𝐷𝑖𝑣2

(1 + 𝑅)2
+

𝐷𝑖𝑣3

(1 + 𝑅)3
+ ⋯ 

 أ  بع  ا تع ي "
𝑷𝟎 =  

𝐷𝑖𝑣0 (1+ g)1

(1+𝑅)1
+ 

𝐷𝑖𝑣0 (1+ g)2

(1+𝑅)2
+

𝐷𝑖𝑣0 (1+ g)3

(1+𝑅)3
+ … 

 بأل عالق  ا تأل ي "  بع  االختصألر ُتحتسب ا قيا  ا حأل ي 
𝑷𝟎 =  

𝐷𝑖𝑣0 (1 + g)

𝑅 −  g
=

𝑫𝒊𝒗𝟏 

𝑹 −  𝐠
 

أ   1ا اعأل    اعخير   حسألب ا قيا  ا حأل ي  م  حأل   يا  ا ت زيعألت باع ل  ألبت   ك  بشر  تستخ   
 .يك   اع ل ا يا  أقل ا  اع ل ا عأل   ا ا ل ب

الل خ ياك  حسألب ا قيا  ا حأل ي   يفس ا حأل     ك  عي  أ  يق   زايي    يس مق  اآل ن ا  
 "2تع يل ا اعأل    اعخير  إ ى ا شكل

𝑷𝒕 =  
𝐷𝑖𝑣𝑡 (1 + g)

𝑅 −  g
=

𝑫𝒊𝒗𝒕+𝟏 

𝑹 −  𝐠
 

 .(t) ذ ا ا  خالل استخ ا  عألال ا زا   
 Growth Phases Modelنموذج مراحل النمو المتعددة:  2-3

ستتتتتتتتتتتتتتتارار ا  ق  يا  ا ت زيعتألت باع ل اح    فتر  اعيي   ا    يت  ت بيق هتذا ا يا ذج م  حتأل ت  ت  
ق  يك   أكبر أ  أصتتتبر ا  ا اع ل ا استتتتخ   م  متر  ا يا  اع  ىن  ذ ا  ا يا    ك  باع ل اختلف
 (g)مإذا امترضتتتتتتتتتتتيأل أ َّ اع ل ا يا   .ا ت زيعألت ا  ألبت أقرب قليال  إ ى ا  اق ا  أجل جعل يا ذج يا  

                                                           
1- Ross، Stephen. et al. Fundamentals of Corporate Finance, Op-Cit, P 235.  

2- Ross، Stephen. et al. Ibid, P 235.  
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 ا  ي ألي  ا فتر  يب أ (b) ا     ستتتتيك   هيأل ا اع ل يا  اختلف  (t)تار م  ا فتر  اع  ى ستتتتستتتت ف ي
احتستتتتتتتتألب ا قيا  ا حقيقي   لستتتتتتتت   ا  خالل  ُياك ن  بأل تأل   (n)ا فتر  هذه   تك  ني ألي ا الإ ى  اع  ى

 "1ا صيب  ا ريألضي  ا تأل ي 

𝑷𝟎 =  ∑
𝐷𝑖𝑣0 (1 + g)𝑡

(1 + 𝑅)𝑡

𝑡

𝑡=1

+ [
1 

(1 + 𝑅)𝑡
] [

𝐷𝑖𝑣0 (1 + 𝑅)𝑡+1

𝑅 −  𝑏
] 

ياأل ياك  ت بيق ال تقتصتتتتتتتتر حألالت هذا ا يا ذج على مترت  يا  اختلفتي   لت زيعألت    على ع    ا 
 أ َّ ا صيب  ا ريألضي  ستصبح أعق .يا  ا  اعخذ بعي  االعتبألر ا اختلف  ا  حيل اع ل  تمترا

 ير  ا بألحل أيَّ  ياك  استتتخ ا  أ  يا ذج ا  ا ياألذج ا ستتألبق    ك  اعتاأل ا  على  بيع  تق يرات 
 َّ معأل ي  ال ب  ا  ا تأكي  على أتقييا ألن   ا استتتتتتتت ار بأل يستتتتتتتب   يا  ت زيعألت أستتتتتتت   ا شتتتتتتتركألت ا ت  يت  

 جاي  ا ياألذج ا سألبق  تعتا  على حس  اختيألر اع ل ا خص  أ  ا عأل   ا ا ل ب على االست األر.
 Preferred Stocks Valuationتقييم األسهم الممتازة:  2-4

 عأل ي  بستتتتتبب اعستتتتت   اعالي   ستتتتت ل  اقألري   ا  تقيي  بأل يستتتتتب   ألستتتتت   ا ااتألز   تعتبر عالي  ا تقيي 
الل يت  احتستتتتتتألب ا قيا  ا حقيقي   لستتتتتت   ا ااتألز ا  خا اعرم  ا ستتتتتتألبق  بأل ت مقألت ا يق ي  ا استتتتتتتقبلي ن   

 على ا شكل ا تأل  " خص  اعربألي ا ا زع  باع ل ا خص  أ  اع ل ا عأل   ا ا ل ب.

𝑷𝟎 = ∑
𝐷𝑖𝑣𝑃

(1 + 𝐾𝑃)𝑡

∞

𝑡=1

  

 𝑷𝟎 =
𝐷𝑖𝑣𝑃

𝐾𝑃
  أ  بع  االختصألر2"                        

 حيل أ "
(𝐷𝑖𝑣𝑃).تعبر ع  اق ار ا ت زيعألت ا  ألبت   لس   ا ااتألز " 

(𝑘𝑃).اع ل ا عأل   ا ا ل ب  الست األر م  ا س   ا ااتألز " 

م  ضتتتت ء االمتراضتتتتألت ا تأل ي   ا اتعلق  ب بيع   3  ك  تج ر اإلشتتتتألر  إ ى أ  ا يا ذج ا ستتتتألبق جألء
 ا س   ا ااتألز"

 ال تتبألي  ت زيعألت اعس   ا ااتألز  م    ألبت  ب بيعت أل  ال تيا . .1
 ال ي جت  تتألريخ استتتتتتتتتتتتتتتحقتألق احت    ألستتتتتتتتتتتتتت   ا ااتتألز  عا اتأل  ميت  تالك تأل  فترات   يلت  )أب ي ( .2

(Perpetual). 
                                                           

1 - Van Horne, James. C. and Wachowicz, John. M., Fundamentals of Financial Management. 13th edition, 

Op-Cit, P 82.  
2-  Lasher, William. R. Financial Management: A Practical Approach, 5th edition, Thomson South-Western, 

USA, 2008, P 346.  
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  ق  ت  عر  هذه ا فقر  ا  أجل ا اقألري  مق  بي  اعستتتتتتتتتتتت   ا عأل ي   ا ااتألز  بخصتتتتتتتتتتتت   عالي  
   أسل ب ا تقيي  يختلف بسبب اختالف  بيع  ا ت زيعألت  اختالف متر  االستحقألق.ا تقيي  حيل أ

 :نةقار  الم  نماذج الثالثًا: 

بير أسألس  على اتبألالعتاأل   ا خألضع   لتقيي ا شركألت  أس   على ا اقألري  بي  تعتا  هذه ا ياألذج
قيا   1 َّ حيل تعتبر هذه ا ياألذج أ .اختألر  أخر  اتبيرات  تت  قسات  على ا سعر ا س ق  يك    أل بأل  

اقألريت أل ا  يظرا  أل على أسألس  أ  كيأل  اقتصأل   )س قن صيألع ن شرك ( ياك  تح ي هأل ا  خالل
ُب سعر ا س   ا س ق  إ ى اتبيرات اختلف  ذات تأ ير على سعر ا س   يسُ ع   ا  ا ا شرات ا ت  ت  

أحيأليأل   ن   ذ ا ُت عى هذه ا ياألذج م  بع  اع بيألتعألتا ابيا ت مقألت ا يق ي    ا  خل     أل قيا  ا  متري  ك
 .(Relative Models)بأل ياألذج ا يسبي  

ا ت  تك   مي أل ا ياألذج ا سألبق  )ياألذج ا قيا   2بسبب بع  ا حألالت ا ياألذج تع   أهاي  هذه  
  كلي األ ت زعأل  ا   اق  أ   األ يفس ا قيا  ا حقيقي   لس   ر قأل ر  على ا تاييز بي  شركتي يا حأل ي (  

قياتأل  تتسأل   ا  )ا اتفق علي ( يفس ا اق ار ا  ا ت زيعألتن معي  اع ل ا عأل   ا ا ل ب م  ا س ق
 ا حقيقيتأل   س ا  ا شركتي .

ق   اقألري   ا  شرك  أخر  ت اعربأليم  ارحل  يا   ال ت ز  كل رباأل تك   إح   ا شركتي    ك   
 . ألقيات زيأل   سعر س ا أل م  ا س ق  بأل تأل  بت زي  كألال أربألح أل ا  أجل ا اسألها  م  زيأل   

تقييألت ا تقيي  ا يسبي   3ن  تساى أحيأليأل  األ ي أ  ا شرات على شكل يسب هذه ا ياألذج  أل بأل   تك   
(Relative Valuation Techniques)ا  هذه ا ياألذج" ن  

  ultipleM arningsEPrice to 4مضاعف السعر إلى الربحية: 3-1
يعتبر هذا ا ا شر ا  أه  ا ياألذج ا استخ ا  م  ا ا خل ا اقألر   تقيي  اعس  ن  تعبر هذه ا يسب  

ن  تع ى ريألضتتتيأل  (P/E)ع  ستتتعر ا ستتت   اقستتت األ  على ربحي  هذا ا ستتت  ن  يراز   أل اختصتتتألرا  بأل راز 
 "5بأل عالق  ا تأل ي 

P/E =   ا سعر ا س ق   لس
 يصيب ا س   ا   اعربألي

 

                                                           
1 - Reilly Frank. F. Brown Keith. C. Op-Cit. P 380. 
2 - Bodie, Zvi. et al. Essentials of Investments, Op-Cit. P 411-412. 
3 - Reilly Frank. F. Brown Keith. C. Ibid, P 369. 
4 - Bodie, Zvi. et al. Ibid, Op-Cit. P 410-411. 
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ا ذي  يعتا    هذا ا اضتتتتتتتتتألعف ا  أ َّ قيا  أ  استتتتتتتتتت األر ه  ا قيا   1حيل يي لق ا استتتتتتتتتت ار  
ا حأل ي   ت مقألت  ا يق ي  ا استتتتتقبلي ن م ذا ا اضتتتتألعف ا    تح ي  ع   ا  ح ات ا يق ي  ا ت  ياك   مع أل 
ا  أجل ا حص ل على  ح ات يق ي  استقبلي ن حيل يقألر  ا است ار   هذا ا اضألعف  س   شرك  األ 

 كل   لستتتت ق أ   لصتتتتيألع  أ   لشتتتتركألت ا ااأل ل   تح ي  مياأل إذا كأليت ا يستتتتب  كبير  أ  ا  ا اضتتتتألعف ا
 صبير .

 تستتتتتخ   هذه ا يستتتتب  م  حستتتتألب ا قيا  ا حقيقي   لستتتتت   ا  خالل ج اء اعربألي ا ات قع  م  هذه 
جراء أ  ا تذ  ت  ا تيب  بت   فتر  قأل ا   ه  يفس اإل (Forecasted)ا يستتتتتتتتتتتتتتبت    ك  بشتتتتتتتتتتتتتتكل تأل ا ات ق  

ا استتتتخ   م  بألق  ا يستتتب اآلتي .  تب   هذه ا عالي  ستتت ل   ج ا    ك  ا تيب  بألعربألي أار صتتتعب عي أل 
تعتا  على ع اال ع ي   ا ل ا ظر ف ا    ي   أح ال ا صتتتتتتتتتتتيألع   ا ع اال االقتصتتتتتتتتتتتأل ي ن   ك  اعار 

 ( ا ستتتتتعرن  تتعلق عي أل تختلف ا  ار ر ا زا   خألصتتتتت  )ا بستتتتت (P/E)اعصتتتتتعب ه  ا تيب  بأل يستتتتتب  
 بتبيرات أ اء ا شرك   كذ ا آ ي  ا س ق.

 بألإلضتتتألم  إ ى ا صتتتع بألت ا ستتتألبق  ت ج  اشتتتكالت أخر  تتعلق بأل اضتتتألعف ا كل   لستتتت ق  ا ذ  
 خالل متر  زايي  قصير . 03إ ى  6ستت  ا اقألري  اع ن حيل أ  اضألعف ا س ق ياك  أ  يتبير ا  

ي  اع ل ا عأل   ا ا ل ب عي  ا تقيي  بألستخ ا  ا ا خل ا اقألر ن  رباأل ي ح  ا كال  ا سألبق بع   أها
  ك  ا حقيق  على ا عكس ا  ذ ا حيل أ َّ اع ل ا عأل   ا ا ل ب    تأ ير كبير على اضتتألعف ستتعر 
ا ستتتتتتتت   شتتتتتتتتأي  شتتتتتتتتأ  اع ل ا يا  ا ات ق   كذ ا ا ت زيعألتن عي  اي القأل  ا  يا ذج ا يا  ا  ألبت )ا  

"ياألذج ا قيا  ا حأل   ي ( يج  أ َّ

𝑷𝒕 =
𝑫𝒊𝒗𝒕+𝟏 

𝑹 −  𝐠
 

ذا األ تات   تصبح ا اعأل    ا سألبق  على ا شكل ا تأل  " (𝑬𝟏)قسا  ا  رمي  على   ا 
𝑷𝒕 

𝑬𝟏
=

𝑫𝒊𝒗𝒕+𝟏/𝑬𝟏
 

𝑹 −  𝐠
 

) أ  أ َّ ا  رف اعيسر  لاعأل   
𝑷𝒕 

𝑬𝟏
 2أ  اضألعف سعر ا س   يتأ ر بأل ع اال ا تأل ي "(

 ا ات قع .ت زيعألت اعربألي  .1
 .(𝑹)اع ل ا عأل   ا ا ل ب  .2

                                                           
1 - Reilly Frank. F. Brown Keith. C. Ibid. P 380. 
2 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Ibid. P 387. 
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 .(𝐠)اع ل يا  ا ت زيعألت ا ات ق   .0
ن  يساى حيي أل اضألعف ا ربحي  ا اع لن 1كاأل ياك  االعتاأل  على هذا ا ا شر بصيبت  ا اع   

 يت  احتسألب قيات  ا  خالل قسا  اضألعف ا سعر إ ى ا ربحي  اعسألس  على اع ل ا يا  م  ا ربحي  
مإذا كأليت ا قيا  أصبر ا  ا  اح  ا صحيح يك   ا س   حيي أل اق را  بأقل ا  قيات   لس   ا  اح ن 

 ا ج هري ن  اعيسب هيأل ه  شراء هذا ا س  ن  ا عكس بأل عكس.

 Price to Book Ratio نسبة السعر إلى القيمة الدفترية: 3-2

ذ ا كاقيألس  لقيا  ا يسبي ن    2تستخ   هذه ا يسب  على ي ألق  اس   خألص   م  ق أل  ا اصألرف
ا ج  ات ا اصألرف م  ا  اق  على  يصفايألسب   لاصألرف حيل تك    (P/BV)هذه ا يسب   ع 
سي ات أ  قر   تجألري ن   ك  ت  اعتاأل  هذه ا يسب   اختلف أي ا  ا شركألت بع   راس  قأل  ب أل  شكل

(Fama and French)   عكسي  ذات  ال   إحصأل ي  ن  ا ت  أ ضحت  ج   عالق  1992م  ا عأل
 بي  هذه ا يسب   بي  اع ل ا عأل   اإلضألم   جال  ا  اعس  .

 ات قع   لفتر  ا ياك  احتسألب هذه ا يسب  ا  خالل قسا  ا سعر ا س ق   لس   على قيات  ا  متري   
 ا اقبل  ا  خالل اع ل ا يا  ا ات ق .

 Price to Cash-Flow Ratioنسبة السعر إلى التدفقات النقدية:  3-3

ير  بع  ا احللي  أ  اإليرا ات ا ت  تفصح عي أل ا شرك  تك   خألضع  عسأل يب  ااألرسألت 
 مإ  ن على ا عكس ا  ذ اأ  إ ى ا تالعب م  بع  اعحيأل تتعر   لتجايل ا شرك  ا احألسبي   ق  

احللي  يفضل بع  ا ا ت مقألت ا يق ي  ا  اخل   ا خألرج  أقل عرض    تأ ير ا قرارات ا احألسبي   ذا 
 .اإليرا ات ن ميق ا   بألستخ ا  ا ت مقألت ا يق ي  ب ال  ا (P/E)ب ال  ا   (P/CF) استخ ا  هذه ا يسب 

 Price to Sales Ratio: نسبة السعر إلى المبيعات 3-4

 ا ت  ال تالا أّي  إيرا ات بع ن  3تتجلى أهاي  هذه ا يسب  بشكل  اضح م  حأل   ا شركألت ا ج ي   
 بال اعيىن  عي  استخ ا  هذه ا يسب  يجب اراعأل  أ  يسب  ا سعر ا س ق  (P/E) بأل تأل   تك   ا يسب  

إ ى ا ابيعألت تتبألي  بشتتتتتتتتتتكل  اضتتتتتتتتتتح بي  ا صتتتتتتتتتتيألعألتن ع  ه اا  ا ربح أستتتتتتتتتتألستتتتتتتتتتأل  تختلف بي  هذه 
 "4ألضي  ا تأل ي  تع ى هذه ا يسب  بأل عالق  ا ري. ا صيألعألت ا اختلف 

                                                           
 .791مرجع سابق، ص قاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد.  - 1

2 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Ibid. P 383. 
3 - Bodie, Zvi. et al. Investments, Op-Cit, P 411. 
4 - Bodie, Zvi. Ibid, P 411. 
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ا سعر ا س ق   لس  
ا ابيعألت ا سي ي   كل س  

=  يسب  ا سعر إ ى ا ابيعألت

بستتتتتتبب  (P/E) تج ر اإلشتتتتتتألر  إ ى أ ا هذه ا يستتتتتتب  أظ رت كفألءت أل م  تحليل اعستتتتتت   اقألري  ا  
ضعف ا  ق  أحيأليأل  م  ا يسب  اعخير  بسبب ا قرارات ا احألسبي  كاأل أسلف ا بألحل ا  ج  ن  ع َّ يسب  

(P/E) اعار م  حأل   ا شتتتتتركألت ُتع  قألصتتتتتر  م  حأل   شتتتتتركألت ا يا  ا ت  ال ت ز  أربألي حأل ي   كذ ا 
 ا ج ي  .

 1أل يت   ا ياألذج ا اقألري  كا خلي  اتااي  ختتألاتأل  متإيت  ا  ا ا    لبتأليت  ا يظر إ ى ياتألذج ا قيات  ا حت
أ  اكالي   بعضتتتتتتتتتتت األن م ذا  ا ا خال   يستتتتتتتتتتتأل ا خلي  اتيألمستتتتتتتتتتتي ن بل يستتتتتتتتتتتألهاأل  اعأل  م   ع  قرار 

 االست األر.

اع ل  عتاأل  على ج   بع  ا ع اال ا اشتتتتتتتتتتترك  بي  ا خل  ا تقيي  ا ستتتتتتتتتتألبقي  كألال ا بألحل ير  
 ) لت زيعألتن  اراعأل  اع ل ا يا  ا ات ق  كاع ل  لخصتتتتتتت  أ  كأستتتتتتتألس  اع ل ا خصتتتتتتت  ا عأل   ا ا ل ب

  اعستت   عي  ا فر قألت م  تقيي تيشتتأ أ لبن   ك   اعربألي أ  ا ت مقألت ا يق ي  ا استتتقبلي  أ  ا ابيعألت(
 . ليا  ا ات ق استخ ا  اع الت اختلف   لعأل   ا ا ل ب أ  اع الت اتفأل ت  

ل إ ى ياألذج ا قيا  ا حأل ي  عي  ت امر بيأليألت تألريخي  ح ل اعربألي  ا ت زيعألت أ    ك  ا بتألحل ياي
بعبألر  أخر  عي األ تك   هذه ا ت زيعألت تتات  باع ل يا  استتتتتتقر  فترات   يل ن بيياأل ُيفضتتتتتل ا بألحل 

 لشتتتركألت   ن أ  م  حأل   تستتتأل   ا قي  ا حقيقيم  حأل   ا شتتتركألت ا ح ي  االعتاأل  على ا ياألذج ا ُاقألري  
 بألستخ ا  ياألذج ا قيا  ا حأل ي .

يي  اعس    ا شركألت ا اص ر    ألن يختلف بعض أل هألّا   تق  أسأل يب أخر   تج ر اإلشألر  إ ى  ج  
ستتتتتبب بع  ا ياألذج ا ستتتتتألبق ن  ُيشتتتتتتق ا بع  اآلخر اي ألن   ق  اكتفى ا بألحل بعر  ا ياألذج ا ستتتتتألبق  

   ر  االستتتتتتترستتتتتتتألل   يال  م  ا ضتتتتتتت   تقيي  ا ستتتتتتت   ا افر إجاأل  أ لب اع بيألت علي ألن  ببر  ع   
ن ست األرا عال   ا  اقع   الشكل ا ا احفظ  ه   حيل أ َّ األ ي ن ا احفظ  ا  تقيي اعه  ه   ن ع َّ أهايت 

  هذا األ س ف يت رق إ ي  ا بألحل م  ا ابحل ا تأل  .

                                                           
1 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Op-Cit. P 370. 
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 الماليةمحفظة النماذج تقييم : الثانيالمبحث 
بثق  وبسىمبواو  ابقاااو احلشااا  ببأشاااالباحثاسابقااااثىاأب حلبأتباح قااا   ل بحتب ىومبثاالقااا   البسهبقااايمه

ح قل  بابهذاباح ثساب حل ي  بوب،بأخلىب اح ةأببسهب سفظةب اح ةب  ضااا تبامقااايمبوأولا اأبع ل اأبب قااا   ل
و تباح سفظااةب ااةبوك ف ااةب كاح قل  بث فيومباح سفظااةباح اااحوثاااح اااحهب  اا ببككاا  سفظااةباحثك ف ااةب ى  مب

بأهمباح  اذجباح ق خ  ةبسهب ى  مبأ اءباح ساسظباح اح ة.اح  لل،بو تب مبعلضب

ح قاااااااااه  ياباحلاق يبسهب ى  مب سفظةبأولاوب اح ةبوح  بباح لاقااااااااةبهحيذبو قو بأه  ةب ظل ةباح سفظة
بول،بواح هب ي تبحظيظيولب ظل ةبأقااااااااااواوبلأ باح ا بسهباحكث لوإلقاااااااااايا ياببسىمبول ةب اح ةبثق  يا،

جبظيلب  وذبوس  ابثق ،بو  اذجباح ؤشاااالب قااااق لبامكااااو بك  وذجب قااااق لبامكااااو باحلأقاااا اح ةب  وذج
ب. ق  اح ؤشلباح ب  وذجبأقاح  باخ ثالباح  وذجبامخ لبثاق خ ام تب مب مولتبوببثاح لا سةاح قق لب

ب،ح اب  ضاا  وب تب فاه مبقاا قاا خ مبالسىاأببعللب ل ةبعاح ةب تبامه  ةب ظل ةباح سفظةق ثلبك اب  ب
  وذجببسهبامولاوباح اح ةخمب وز عبلأ باح ا بواحذيب مولب حلب فيومبخمبقاااااااااااووبوخاكاااااااااااةأب فيومب

خاملب  ا باحقاق بواح سهب ى   يابحل سفظةبعللببو ق   بهذهباح ظل ة،ب قاااااااااق لبامكاااااااااو باحلأقاااااااااا اح ة
 ؤقااا بهذهبب(Markowitz)س ابأكَّ ب الكوس زبب، اح ةاحولاوب تباماح ل ثمةبث ىلثا و،بوحكتبح سفظةب

عللبأتب ىلثاتباحقاق بغ لب ي ةبثاح قااااااااااثةبحقاااااااااايمبواس ،بوحكتباح يمبهوبب،1(9191)سهباحقامبباح ظل ة
ب أ  لبهذهباح ىلثاتبعللب سفظةبأولاوب اح ة.

أ لباح  و عبعللبخملب ظل ااةباح سفظاااةباح ااااح ااةبوبب، الابسىلاتهاااذاباح ثسااابسهببوقاااااااااااااا  مبعلض
باح سفظةباح اح ة.بأ اءب ى  ماح سفظةبوب

 نظرية المحفظة المالية:أواًل: 
 ل ب س   اأ،بوههبثذحكب خباح اح ةب  أح باح سفظةباح اح ةب تب شااااك لةب   وعةب تبأ واتباالقاااا   ال

 سويبأكاااااااااوالأب اح ةبكامقااااااااايمب  باح هبب2وامخ ليبههب لكباح سفظةب،عتب فيومباح سفظةباالقااااااااا   ال ة
 ةب   عباح احب  ضااااا تباح سفظة  كتبأتبواحقااااا  ات،بوأكاااااوالأبسى ى ةبكاحقىالاتبواحذه بواحقااااالع،بث   اب

بكامقيمبواحق  اتبوامذو اتبواحخ الات.ب،سىمبأ واتباالق   الباح اح ة

 The Concept of Portfolio Theory: المالية مفهوم نظرية المحفظة 1-1
أ ايب لكثةب تبأ واتباالقاااا   ال،ب  كوتب تبأكاااال تبعللبأ يا"ببثشااااك بعامب  قلَّ باح سفظةباح اح ة

بع يابأوبأك لبو خضعبإل اليبشخصهب ب.Portfolio Manager("3( ق لب   لباح سفظةبب قؤو ه
                                                           

  1 - كنجو، كنجو، خلف، أسمهان. اإلدارة المالية: مدخل اتخاذ القرارات. )منشورات جامعة البعث: 6100-6106(. ص62-62. 
 .52. مرجع سابق، ص قاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد - 2
 .961. مرجع سابق، ص إدارة المحافظ االستثماريةمطر، محمد.  - 3 
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باح قااااا   ل   قاااااكيا اح ه اح  ىوحة، اح اح ة امولاو أو اح اح ة امكاااااو   ت    وعة" ثأ يا  قلَّ ب ك ا
بهذه    ليا ح ا ام    اح وظ   و سى و احقاااااااو  ة     يا     ة ثغلض أي واالقااااااا   ال، اح  ا لي ثغلض
ب.1أ وا "  ت امكو 

باح سفظةباح اح ةب   بأتب  كوتب تبأك لب تبأكاااااا ب احهب و  كتب لخ صباح قل ف تباحقاااااااثى تبثأتَّ
واس ،بوحياب   لب قااااؤو بع ياب  ب كوتباح احكبأوبشااااخكاااااأب خ كاااااأبسهب  ا باالقاااا   ال،بوحيابملو ب

كبهااذهبح اااحاا ق  ااةب تبس اااباخ  ااالب كو ااا ياااب   للبغااا  يااابثياا  ب ساا  بوهوب قظ مباح  فقااةباحكل ااةب
بث تباحقاق بواح خاملبحل سفظةبكك .ب واز ة تبخال ب   ا بأسض بباح سفظة

ب:2و  ىقمباح سفظةباالق   ال ةب حلبع يبأ واعب تبس ابمث قةبامكو باح كو ةبحيذهباح سفظة

 سفظاةب خ صبثاامكااااااااااااااو باح اح ةبكامقاااااااااااااايمبواحقاااااااااااااا  اتبوامولاوباح اح ةباحس   ة،بكاحقىو ب -9
 لات.اح ق ىثل ةبواحخ ا

  سفظةب  كوتب تبامكو باحسى ى ةبكاحذه بواحفضةبواحثال  تبواحقىالات. -2

ب سفظةب خ لمةب   عبث تباح وع تباحقاثى ت. -3

سهباحخ قااااااااااا   اتب تبب(Harry Markowitz)كوس زبلبعللب  بهاليب ابوظيلتب ظل ةباح سفظة
بوحكتب وتب س   ب ى ا احىلتباح اضااااااااااه،بسهبو تبكاتباحقاحمبكلوب   او ب فيومباحخملباالقااااااااااا   اليب

ب حلبأتب    وبحاو،بس ااباقاااااااااااااا ماعب الكوس زبأتب س  باحقاق باح  و عبعللباح سفظةباح اح ة،بو وكاااااااااااااا َّ
ب ب تبخال ب ثا تباحقاق باح  و عباحخملباح  و عبحيذهباح سفظةب  كتب  اقااااااااااااااو ىلثاتبحل سفظة،بس ابأتًّ

ذاباحقاق بللباحقاق باح  و عبحل سفظةبو ىلثاتبهول ةب اح ةبثق  ياب ق ثلبغ لب ي ةب الًّب تبس اب أ  لهابع
،بو وكاا ب حلبكاا غةبل اضاا ةبحسقااا ب ثا تباح سفظةب عباح أك  بعللبأه  ةباح  و عبسهبحل سفظةبكك 

ب.أتب كوتبهذاباح  و عبسقاالأببضلولياح سفظةبثاإلضاسةب حلب
 The Assumptions of Portfolio Theoryالمحفظة:  افتراضات نظرية 1-2

بب:3 الكوس زب ظل ةباح سفظةباح اح ةبض تباالس لاضاتباح اح ةبحقلوكباح ق   ل  َّمب

ث   باقاااااااااااا   اليب  كتباح قث لبع وب تبخال ب وز عباس  احهبحقاق هببك ب ق ثلباح قااااااااااا   لبأتَّب .1
 اح  و عبحف ليباس فاظب ق  ة.

 فقةباح اثقةب و شاا لب  س  اتباحب، ساو باح قاا   لوتب قظ مب  فق يمباحكل ةبسهبك بس ليباس فاظ .2
بسهباح  فقةباحس  ة.  حيمب حلبا خفاضه

                                                           

 . 267ص(. 5002الجامعية،  النشر مؤسسة :اإلسكندرية). السنداتو األسهم وتقييم تحليل .صالح الحناوي، محمد - 1 
ان: دار المناهج للنشر والتوزيع، إدارة المحافظ االستثمارية الحديثةالمومني، غازي فالح.  - 2   .210(. ص 2002. )عمَّ

3 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Op-Cit, P 202. 
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 اح ق   لوتبخملباح سفظةبعللبأقا باح ىلثاتبسهباحقاق باح  و ع.بى   ب  ب .3

 ق   باح قااااااا   لوتبسهب لالا يمباالقااااااا   ال ةبعللباحقاق بواح خاملباح  و قةبالقااااااا   الب ق ت،ب .4
اباليبحيذعبواح ثا تبأوباال سلا باح ق وثااح ااحهب كوتب  س  ااتباح  فقاةبحا  يمب اثقةبحلقاق باح  و 

 احقاق بسىم.

ب .5  باح قاااااااا   لوتب لكباحث اق باالقاااااااا   ال ةبذاتباحقاق بع  ب قاااااااا وىب ق تب تباح خامل،ب  فضاااااااا 
باحث اق باالقاا   ال ةبذاتباح خاملبامعلل،بوكذحكبسإ يمبع  ب قاا وىب ق تب تباحقاق ب فضاالوت

ب:1   بىثاإلضاسةب حلباس لاضاتبأخلببام  .
  ق و ةبواح قلو اتب  ا  ة. واحلقوم واحضلاق  اح قا الت  كاح   .6

 .احقىال ه ثاحقلوك اح ق   لوت   قم ك ا    ا قة،  و قات حيم اح  قا لوت .7

،بوحكتبالب ق ثلبقاااااوىباقااااا   ا اتب ل ثمةبث ابقاااااثوب تباإلضااااااس ةك اب و  بثقضباالس لاضااااااتب
 كوتبب،بسقاااااااااااو احس  ة  الأ،ب تب اس ةبا خفاضباح  فقةبباح ا هاس لاضاااااااااااات،بسإذاب اب مب سل  باحفلضب

،بأيب ز ا باح  فقةباحكل ةبحيمب)Risk Averse( ق ثلوتب    ث تبحل خاملبباح قاااااااااااااا   ل تب2اح    ةبأتَّب
 ثاز  ا باحقاق ،بو  خفضبع   اب ز ا ب ى الب ش تبهذاباحقاق .

سهبساحةبب(Efficient)باع ثالهابكفؤيأبوث اءأبعللب ابقاااااثوب تباس لاضاااااات،بساح سفظةباح اح ةب  كتب
ع مبو و بأيب سفظةبأخلىب  ك يابأتب قمهب قاااا وىبأعللب تباحقاق بع  ب ف ب قااااا وىباح خاملبأوب

  ب ف ب قاااا وىباحقاق بأوبأعللب  و،بوهذاب ابقااااو ب قلضااااوبأ  ب  و،بأوب قاااا وىبأ  ب تباح خاملبع
باحثاسابسهباحفىليباح اح ة.

 Optimal Portfolioثلى: المحفظة الم   1-3

و ب،بسيهب خ ل ب تب قااا   لب خلبثسقااا ب  سكليباح سفظةباح  للبضااا تباح فاه مباح قاااث ةب  لج ب  ب
 مويب وا  اهاتبك ب  يمبو ل ةباقااااا ق ا همبحل خامل،بوثاح احهبسإتب سفظةب  للبثاح قاااااثةبح قااااا   لب

 ب سفظةبض بف ل فعبو خاملب  و قةبكث لي،ب  بالب ق ثلب  للبثاح قاثةبح قا   لبرخلب  بب  و عهببعللبعاق هب
ب ل  هب بض تب ق وىبأ  ب تباح خامل. ىعبوحكتببأخلىبو ق ثلهاب  لل،بس ابأ ياب  ق  بثقاق ه

وحكتبسكليباح سفظةباح  للبها ةب  اأب ذاب اب  كتباح قاااااا   لب تب قلسةب ل ةباقاااااا ق ا هبحل خاملي،ب
  ك وب س   باح سفظةبذاتباحقاق باح  و عبامكثلبع  ب قاااااااا وىباح خامليباحذيب  كتبأتب  س لو.ببع  ها

و  قلَّ باح سفظةباح  للبثأ َّياب"ب لكباح سفظةباح هب  كوتب تب شاااك لةب   وعةبو  واز ةب تبامكااااو بأوب
ةبأوب تب احكباح سفظام واتباالقااااااا   ال ة،بوثك ف ةب  قليابامك لب الق ةبح سى وبأه ا باح قاااااااا   ل،ب

ب.3  وحلب  ال يا"
                                                           

ان: دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، االستثمارات والسوق الماليةمعروف، هوشيار.  - 1  .222-222(. ص2001. )عمَّ
2 - Hirschey, Mark. Nofsinger, John. Op-Cit, P 110. 

 .206. مرجع سابق، ص ةإدارة المحافظ االستثماريمطر، محمد.  - 3 
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باح سفظةب  واز ةبث ق لبأ يابالب  كوتب تبأكو بخمليبسىم،بواو  اب و  ضحب تباح قل  باحقاثوبأتَّ
ب  شك ب تب ز جب تبامكو باحخمليبثاإلضاسةب حلبامكو بغ لباحخملي.

  Optimal Portfolio Selection: ثلىاختيار المحفظة الم   1-4

يبك ابثأ يابع ل ةب قلقل ةب تباحى ةب حلباحىاع   شااءباح سفظةباالق   ال ةببك ف ة  كتباح قث لبعتب
ب1 له:

  وز عبلأ باح ا باح ق   لبث تبامكو باحخمليبوامكو بغ لباحخملي. -9

 وز عبامكاو باحخمليبوغ لباحخمليبث تبع يبأ واعب تبامكااو ب)أقاايمب سل ة،بأقاايمبعاح  ة،ب -2
 ام  ،ب...،باحخ(.ق  اتب ك ليب

 تبض تببGeneral Electricاخ  البأكاو ب ق  ةبضا تبك ب   وعةب)   باخ  البأقيمبب -3
 امقيمباح سل ة(.

و تباحواضااااحبأتباحخمويباموحلبالب  كتب فق ليابث وتب قلسةباحقاق باح  و عبعللبامكااااو باحخمليب
بامشااااااااااااااخااصب خ لفوتبس  ابث  يمب تبس اب ل ةباقاااااااااااااا ق ا همب و ل اةباح خاامليباح ل ثماةبثاو،بك اابأتَّ

احهبوثاح عتب س  باح ز  ب تباح خامل،بواح ا مبحل خاملي،بو تبس اب  فقةباحقاق باإلضااااااااااااسهباح  و عب
  قااااااو ةباح  فقةب)أيباح  قااااااو ةب تبس اباح واز ةبث تبباح  للبلقااااامب   عباح ساسظس لبحوب  ك َّاب تب

،ب)وذحكب تبخال ب س   باموزاتب(Efficient Frontier)احقااقا بواح خاامل(بأوب ااب قل بثااحسا باحكفؤب
باح قااا   ل تبوثقاااب،اح قاااث ةبام   بحلكاااو باح قااا   ليبسهباح سفظة( ق ا همبث باخ ال ب ل ةباقااا سإتَّ

ب(Indifference Curve)حل خامليبقااو ب خ الوتبكالأبعللبس اباح سفظةباح هب   ب  س لباحقااواءب
ب  يم    بك ب قاااااااااا   لبأوبقاااااااااالوكوبسهباح ثا حةبأوباح ىا ضااااااااااةبث تباحقاق بب2واحذيب قك باحخاصبثك ه

بواح خاملي.

واحذيبب(Capital Allocation Line)ك ابأتباحخمويباموحلب ل ثمبث فيومبخمب وز عبلأ باح ا ب
،بأيباحقال ةباحخم ةبث تباحقاق بواح خاملبع  ب وز عبلأ باح ا بث تب(CAL) ل زبحوباخ كااااااالاأبثااااااااااااااااااااب

بامكو باحخمليبوامكو بغ لباحخملي.

حكا لةبااح احهبواحذيب قثلبعتب س   باح سفظةبوع  ب  جباح فاه مباحقااااااااااثىةب قاأب   جبح   اباحشاااااااااك ب
 ،بأيب لكباح سفظةباح هب  ض تبأكوالأب تباح وع تباحخملبوغ لباحخمل.اح  لل

 

ب
                                                           
1 - Bodie, Zvi. et al. Investments, Op-Cit. P 194. 
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العائد 

 المتوقع

 % 

ب(ب س   باح سفظةباحكا لةباح  لل4احشك بل مب)

ب
 (9من إعداد الباحث، باستخدام بيانات الملحق رقم )

،بم ياب   ب(D) ،(E) قااا ملبعللباح سفظ  تبب(P)اح سفظةباحخمليببو  شااا لباحشاااك باحقااااثوب حل
خمب وز عبلأ باح ا ،بوحكتباح قاا   لبع   اب أخذبثق تباالع ثالبو و بأكاا بغ لبخملبسهباح سفظةب
قاااااااو ب   ى ب حلباح سفظةباح هب   ب  س لباحقاااااااواءباحخاصبثوبوكاااااااوالأب حلباح سفظةباح  للباحكا لةب

(C)بواح هب    بأسض ب وز عب قثهبث تباح سفظةباحخمليبوامك بخاحهباح خامل.ب

 أثر التنويع على خطر المحفظة:: ثانياً 
هبسبك ابقااااااااااثىتباإلشااااااااااالي) سفظةبامولاوباح اح ةباحكلهباح  و عبحخملباحمل ىةباس قااااااااااا ببخ ل  ب  ب

بهعتبمل ىةبسقااا باحقاق باحكلهباح  و عبحل سفظة،بساحوقاامباحسقاااثب(اح ا هاح ثساباح احاب تباحفكاا ب
ثاااموزاتبحال سلاساااتباح ق ااال ااةبح   عبامولاوباح اااح ااةباح كو ااةبحل سفظااةبهوبأكثلب تباحخملبب1اح ل ح

سكل ابكاتبع  بامولاوباح اح ةبضاااااا تباح سفظةباح اح ةب،باحكلهبحل سفظةبو ل عباحقااااااث ب حلبأ لباح  و ع
سفظاةبكو اةبحل ث تبامولاوباح بأكثلبكل اابا خفضباحخملباحكلهبحل سفظاةبس لبحوبكااتب قاا ا باالل ثاام

ب و ثاأ.

                                                           
1 - Brigham. Eugene F, Huston Joel F. Fundamentals of Financial Management. 12th Edition. South-

Wester20n Cengage Learning, USA, 2009. P 242.30 
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ب The Concept of Diversificationبمفهوم التنويع:ب2-1

،بوذحكب تبخال باح ث أباحشااااي ل،ب(1952)بسهبعامبعللب  ب الكوس زمو ب ليبظيلتبسكليباح  و عب
ب.(don’t put all your eggs in one basket)الب ضعبك باحث ضبسهبقلةبواس ي،ب

 ز ا يبع  بامقيمبسهباح سفظةبعللباال سلا باح ق اليبحل سفظةبكك :اح  و باح احهب وضحبأ لبوب

ب(باال سلا باح ق اليبحقواق باح سفظةباحق و ة9اح  و بل مب)

اال سلا باح ق اليبحلقواق باحق و ةبوقمهببع  بامقيمبسهباح سفظة
بحل ساسظباح خ الي

 قثةباال سلا باح ق اليبحل سفظةب حلباال سلا ب
باحواس اح ق اليبحلقيمب

1 49.24 % 1 

2 37.36 0.76 

4 29.69 0.60 

6 26.64 0.54 

8 24.98 0.51 

10 23.93 0.49 

20 21.68 0.44 

30 20.87 0.42 

40 20.46 0.42 

50 20.20 0.41 

100 19.69 0.39 

200 19.42 0.39 

300 19.3 0.39 

400 19.29 0.39 

500 19.27 0.39 

1,000 19.21 0.39 

Source: Ross, Stephen. et al. Corporate Finance Fundamentals, Op-Cit, P 415 

بث ا اتباح  و باحقاااااااثو  مباحسكااااااو بعل ياب تبخال بع  ةبعشااااااواق ةبحق يببو   لباإلشاااااااليب حلبأتَّ
ب.(NYSE) ساسظبأولاوب اح ةب  قاو ةباموزاتب تبقووب  و ولكبحلولاوباح اح ةب

ام ايباالقااااااا لا    ةبحل قا  ب عباح خامل،ب تبخال بز ا يبوقااااااااق باقااااااا   البب1و قلًّ باح  و عبثأ و
احشاااااااالكةبحلوكااااااااو ب حلباقاااااااا   الاتب    يبوغ لب  لاثمة،بثي  ب خف ضبس يباح ىلثاتباحساكاااااااالةبسهب

باح شامباال  كا ي.
ا بزبب ث أباح  و عبثشااااااااااك بعامب  مويبعللبأ َّوبكل ابأتَّببو لىباحثاساباع  ا اأبعللباح  و باحقاااااااااااثو

ك بب،بوح  احكل ةبكل اب مب حغاءب زءب تباح خاملب،ع  بامولاوباح اح ةباح كو ةبحل سفظةباالقااااااااااااا   ال ة
 ىقاامب حلب(،ب اح ا ه،بث ق لبأتباح خاملباح ل ثمةبثاالقا   الب)ك ابقاثىتباإلشااليبسهباحفكا باح خامل

اوباح اح ةبثكااااااااااااااوليبعا ة،ب خااملب   ظ اة،بالب  كتب   ثيااب تبخال باح  و عبو ؤ لبعللب   عبامولب
احشاااااااااااك ب،بوب،بوثاح احهب  كتب   ثياب تبخال باح  و عيو خاملبغ لب   ظ ةب ل ثمةبثك بول ةبعللبس 

 اح احهب وضحبأ لباح  و عبعللباح خاملباحكل ةبحل سفظة:

                                                           
1 - Pike, Richard. Et al. Op-Cit, P 188. 
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بأ لباح  و عبعللباح خامليباحكل ةبحل سفظة(ب5ل مب)احشك ب

 

ب91قاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد. مرجع سابق ص 

ب The Principles of Diversificationبالتنويع: مبادئب2-2

 اءأبعللبث،بوأهمبهذهبامقاااااا بهوباح  و عب و  باحق   ب تبامقاااااا باح هب خضااااااعبحيابع ل ةباح  و ع
ب يةباإلك ال.

حى امباب ىكاا بثيذاباح  و عبع مب لك زبع ل ةباالقاا   البسهبول ةب اح ةب كاا لهابشاالكةبواس ي،بواو  اوب
  و عباحبا،بو و  بأقاااااالوثاتبها اتبحيذثاالقاااااا   البسهبأولاوب اح ةبع   يب كاااااا لهابع يبشاااااالكاتب خ لفة

بوه ا:
 Naive Diversification The: 1التنويع الساذج -أ

 ل كزبهذاباح وعب تباح  و عب حلبسكليبأقاااااااااااااااقاااااااااااااا ةب فا هابأ َّوبكل ابزا بع  بامولاوباح اح ةباح كو ةب
ب كتبأتب  قلضبحيابهذهباح سفظة. كل ابا خفضب ى الباح خاملباح هببحل سفظةباالق   ال ة،

،باق   جباحثاس اتبأتبع ل ةبز ا يب(Evans & Archer 1968)وثسقا ب لاقاةب  فا زبورلشالب
(بول ةب اح ة،ب  فضهب حلب زاحةباح زءبامكثلب تباح خاملب99امكو باح كو ةبحل سفظةبمك لب تب)

بعكقااااااااااااا ةبثقاااااااااااااث بكاااااااااااااقوثةب  اليب باح غااليبسهبهذهباحق ل ةب ؤ يب حلبر اله غ لباح   ظ ة،ب البأتَّ
سةبااح كاح  باإلضاااااس ةباح  ل ثةبعللباحثسابثشااااك ب اقمبعتباقاااا   الاتب    ي،بثاإلضاااااح سفظة،بوب

ب حلباس  اح ةبا خاذب لالاتبغ لبكاقثةبثقث بك ليبع  بامولاوباح اح ة.

                                                           

 .292-292(. ص 9111. )اإلسكندرية: منشأة المعارف، الفكر الحديث في مجال االستثمارهندي، منير ابراهيم.  -1 
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 Markowitz Diversification 1تنويع ماركوفتز: -ب

 ق   ب  و عب الكوس زبعللباال  ىاءباح   وبحلولاوباح اح ةباح خ اليبح كو تباح سفظةبوذحكبا مال اأب
،بسكل ابكاتب قا  باالل ثامبث تبعواق ب(Coefficient of Correlation) تب فيومب قا  باالل ثامب

امولاوباح اح ةباح كو ةبحل سفظةبأ  ب تباحواس بأيبأ  ب تباالل ثامباح ام،بكل ابأضسلباحخملباحكلهب
بحل سفظةبأ  ب تباحخملباح  وقمباح وزوتبحلولاوباح اح ةباح كو ةبحل سفظة.

ب قا  باالل ثامب  تب اس ةببأسض بق  ب  ببةاحقاحثس لبأوببةأوباح ق و بذوباحى  ةباحكغ ليوثاحمثعبسإتًّ
 ة،بوحكتباحقاق باح  و عبحل سفظةبثاح ثق خف ضباح خاملباحكل ةبحل سفظة،بوحكتبذحكب ؤ يب حلب خف ضب

ث تبعواق بامولاوباح اح ةبوثخاكةبامقيمب ق ثلب ا لبب2قاح و و ب قا  بال ثامببأتَّبب   باال  ثاهب حل
بقيمب  أ لبثقوا  باحقووبواحقوا  باال  كا  ةبث ف باال  اه.احس وابمتب قظمبام

  و عبب3وثاإلضاسةب حلب  و عب يةباإلك الب و  باحق   ب تبامق بامخلىبحق ل ةباح  و عب   ب
 وال خباالق سىاوبحلولاوباح اح ةب تبأ  ب خف ضبأ لب ىلثاتبققلباحفاق يبع  باالق   البسهباحق  ات،ب
ثاإلضاااااااااااسةب حلباح  و عباح وحهبعتبمل وباالقااااااااااا   البسهبأولاوب اح ةبأ  ث ةبثغلضب خف ضب زءب تب

ةبسهبامولاوباح اح ةباح سل اح خاملباح   ظ ةبوذحكبع   اب كوتب قا  باالل ثامبث تبعواق باالقاااااا   الب
 وعواق بامولاوباح اح ةبام  ث ةب و ثاأبغ لب امبأوبأ  ب تبذحك.

 The Importance of Diversificationأهمية التنويع:  2-3

  ضاااااااحب  ابقاااااااثوبأتباح  و عبهامب  اأبميب قااااااا   لبلشااااااا  بم وب خفضب زءاأبها اأب تباح خاملب
اح   ظ اااة،بوالبخال بعللبذحاااك،بو ق  ااا ب ل اااةباح خف ضبعللبكفااااءيباحكل اااة،بأالبوهوباح خااااملبغ لب

باح  و عبواح هبق  مب  ا ش يابسهباحفىليباح اح ة.

ب وحكتبامه  ةباحىكاااااااوىبحل  و عب تبو يةب ظلباحثاسابوثسقااااااا بمث قةبهذهباح لاقاااااااةب  ثعب تبأتَّ
 ب   بسفظةباح  وَّعةبثشااااك   عب ظل اتب قااااق لبامكااااو باحلأقاااا اح ةب ق   بعللبأتباحقاق باح  و عبحل 

،بمتب(Systematic or Non-Diversifiable Risk) ل ثمب ثااشااااااااااااااليبث ىا الباح خاملباح   ظ ةب
باحثاسابقاااااااااو ب ق   بعللب ساسظب اح  و عباحكفؤبقاااااااااو ب لغهبأ لباح خاملبغ لباح   ظ ة،بوعل وبسإتَّ

امعظمبب باح زء   ب  ببثي  ب،بوذحك(بول ةب اح ة29اب ضمبك ب سفظةب)اقا   ال ةبعشاواق ةب  وعةبثس 
ب تباح خاملبغ لباح   ظ ةبأيب لكباح خاملباح ل ثمةبث  اقجبأع ا باحشلكةبومل ىةب  ال يا.

 

                                                           
1 - Van Horne, James. C. and Wachowicz, John. M., Fundamentals of Financial Management. 13th. OP-Cit. 

p 104. 

 .362مرجع سابق، ص رمضان، زياد.  - 2 
 .29-23مرجع سابق ص قاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد.  - 3 
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 المحفظة المالية: أداء تقييم :ثالثاً 
بح اح ةاأتب ىومبث ى  مبأ اءب سفظ وب) قااا   لبسل ي،بشااالكة،ب ؤقاااقاااةب اح ة(،ب   بعللباح قااا   لب

،ب، ثشاك ب ولي ب ذه ب   عباح يو باح ض  ةبواح هبثذحتبسهب كو تباح سفظةبق  ىأ  تبأ  بض اتبأالَّ
ب حلب   وع  تبأقاق   ت،بوه اباح  اذجباح ىل   ةبك قثةبشال باح اح ةو  ىقمب  اذجب ى  مبأ اءباح سفظةب

لبق   وذجب ظل ةب قااااااااال،بثاإلضااااااااااسةب حلباح  اذجباحس   ةبوأه ياب  قاااااااااتبو ؤشااااااااالب ل  وببأ اءبو ى ا 
ب.اح لا سة

اقاااا خ امب ى  مبأ اءباح سفظةبثبوقااا ك فهباحثاسابثقااال ب ثقااامبحيذهباح  اذج،بوحكتب عباح لك زبعلل
ب) وهلباحثسا(بسهباح ثساباح احا. ظل ةب قق لباح لا سةب

 Conventional Modelsالنماذج التقليدية:  3-1

 زا ببواح هبالب،اح  اذجباح اح ة و ا باحقا  ا ب تباح  اذجباح ىل   ةبوحكتبأشاااااااااااااايلهابعللباإلمالوبههب
  ق خ  ةبس لب و  ابهذابوهه:

 Treynor’s Index: مؤشر ترينور 3-1-2
اح قااا   ل تب فضااالوتب  الأبأكثلبحخمببوههبأتَّببسكليبأقااااقااا ةبعللب(1965)سهباحقامباع   ب ل  ولب

قااااواءبأعللببمتبذحكب ق هباال  ىا ب حلب  س ل.ب)(Security Market Lineب1قااااووبامولاوباح اح ة
وثاح احهباحوكااو ب حلب  اق ةبأسضاا ب تباحقاق بواح خاملي،بوث ابأتباح قاا   لباحلشاا  بقااو ب قاا   لبسهب

بهذهباح سفظةب  مويبسىمبعللب خاملب   ظ ة.ب2 سفظةب  وعة،بسيذاب ق هبأتَّب
ب:3و ىومب ؤشلب ل  ولبعللباح قثةباحل اض ةباح اح ة

Treynor’s Index = 
𝑅𝑃 − 𝑅𝑖

𝛽𝑃
 

عتب  وقمب ق  باحقاق بب(Ri)احقاق باح  وقمبحل سفظةبسهبس ليب س  ي،بو قثلبإلى  (Rp)وترمز 
ب    ب بث   ا وق  مب ى ا باح خاملباح   ظ ةبب(βp)عللبامكو بخاح ةباح خاملبخال ب ف باحف لي،

 احس  ابع يابالسىاأبسهباح ثساباح احه.

بأ اءباح سفظةبأوبأ اءب   لباح سفظةب ق ثلب كل ابال فقتبهذهببأسضااااااااا وثسقااااااااا بهذاباح ؤشااااااااالبسإتَّ
،بمتب   بخمبقااووبامولاوباح اح ةب كااثحبأكثل،بث ق لبأ وبكل ابكاتباحقاق باإلضاااسهب)احثقاام(باح قااثة

بأكثل،بأوبكل ابكاتب   بخمبخكاقصباحقووب)اح ىام(بأ  ،بكل اب سق تباح قثةبوكا تبأسض .
 The Sharpe Ratio: نسبة شارب 3-1-2 

باال سلا باح ق اليبحلقاق باح  و عب  ق ثلب تبأهمب ىا   بباح ا هأشاااااااالباحثاسابسهباحفكااااااا ب  حلبأتَّ
باح ى ااا باحسى ىهبحل خاااملب  اا بأتب  مويبعللباال سلا باح ق اااليب اح خااامل،بوحكتبسهباحسى ىااةبسااإتَّ
                                                           

 لي.التامفهوم خط سوق األوراق المالية في المبحث سوف يتم شرح  - 1 
 .962. مرجع سابق. ص قاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد - 2 

3 - Bodie, Zvi. et al. Investments, Op-Cit. p 826. 
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سهباحقاق بعتبعاق باالق   البسهبأولاوب اح ةبخاح ةباح خاملببحلقاق باإلضاسهباح  و عبأيب ى الباحز ا ي
باح قااااااا   لب قاااااااا م عباالقااااااا   البسهبهذاباح وعب تبامولاوبث وتب س  ب خاملب قااااااااث اأ،ب ذبأ وبسهب متَّ

بىمسباحسى ىةبالب و  باقااااااااا   البخاحهباح خامل،بمتبعاق بأذو اتباحخز  ةبح  ب اث اأبثشاااااااااك ب اقمبوحكت
بو. و ق ساوحةب  كتب

،ب(Sharpe Ratio)و قااااااااااا لبب(1966)سهباحقامبوثاح احهبظيلتب قاااااااااااثةب قو ب حلبوح مبشاااااااااااال ب
 غةب،بو     بسهباحكاااااااااو قااااااااا خ مبسهب ى  مبأ اءب  لاءباالقااااااااا   ال،بو ى  ب اذث ةب سفظةباالقااااااااا   ال

ب:1احل اض ةباح اح ة
Sharpe Ratio = 

𝑅𝑖 − 𝑅𝐹𝑅

𝜎𝑖
 

عتب  وقاااااااااااامب ق  بب(RFR)احقاق باح  وقاااااااااااامبحل سفظةبسهبس ليب س  ي،بو قثلبب(Ri)س اب    ب
 حلباال سلا باح ق اليبحقواق بب(σi)ال ب ف باحف لي،بث   اب شاا لبخاحقاق بعللبامكااو بخاح ةباح خاملب

بأ اءباح سفظةبأوبأ اءب   لباح سفظةب ق ثلبباح سفظةبخال باحف ليباحز   ة. وثسقااااااااا بهذاباح ؤشااااااااالبسإتَّ
ب.كل ابال فقتبهذهباح قثةبأسض 
ب Jensen’s Performance Measure: مقياس أداء جنسن 3-1-3

 ىومبب2اع   ب  قااتبعللب قا حةب  وذجب قااق لبامكااو باحلأقاا اح ة،بوحكتب عباخ ال ب وهليب
واح قثلبع وبثاحقاق باإلضاااااااااسهبعتباحقاق بخاحهباح خاملبث اثتببعللبأقااااااااا باقاااااااا ث ا ب اثتباح قا حة

بواع ثلباح خاملبغ لباح   ظ ةبثسقااا ب  قاااتبهوبأ لب قااا س  .ب حغاءب أ  لمتبب،(α) س  بهوبأحفاب
بام اءب   بواحقك بسهبساحةبأحفاباحقاحثة.بوب ذابكا تب   ةبأحفاب و ثةبسإتَّبأ َّب  قتب

عتب ى ااا بام اءباح قاا  بثاااح خاااملبع اا باقاااااااااااااا   ااالب ق ت،بأوبعتباحى  ااةبب3س ااابأتبأحفاااب قث ل
باح ضاسةب    ةباإل اليباحفقاحةبحل سفظة.

ب:4وكا تباحك غةباحل اض ةبح ى ا ب  قتبعللباح سوبا  هب
α = (𝐸𝑅𝑝 − 𝑅𝑓) – β (𝐸𝑅𝑝 − 𝑅𝑓) 

𝐸𝑅𝑝)س اب ل زب − 𝑅𝑓)حلباحقاق باإلضاسهبحل سفظةبعتباحقاق بخاحهباح خامل،بو    بب (β)ب
ب.(CML)قووبامولاوباح اح ةب   بخمب

ابك ى ا ب ق و ةب سكاق اأبس لب  كتباق خ ا يب5والبث ب تباح  و وب حلبأتب   ةبأحفاب س بأتب كوت
ب.حل اء

                                                           
1 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Op-Cit, p 1047. 
2 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Ibid. P 1049. 
3 - Feibel, Bruce. J. Investment Performance Measurement. John Wiley & Sons, New York, 2003. P 196. 

 .963مرجع سابق. ص قاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد.  - 4 
 .209(. ص2001)عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  إدارة المخاطر الماليةالراوي، خالد وهيب.  - 5 
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،ب(9162)ب قق لبامكو باحلأق اح ةاب  وذجبيو  باحق   ب تباح  اذجباح ىل   ةبامخلىبوأه  ك ابوب
ق أ هباحثاسابعللبذكلهبثشهءب تباح فك  بسهباح ثسابوبأقا ب   عباح  اذجباحقاثىة،ببق  بواحذيب  ب

اح ىال ةبث تبأ اءباح ساسظباح   الي،بب1واحذيب ل كزبعللب(1972)با اس  زقةب  وذجباحىا م،بثاإلضاسةب حلب
بي.يب لاس بك ى  مباال  ىاق ةبو ى  مباح  و عبو ى  مباح خاملبو لكباح كو ةبثشك بقاذج،بو  ىقمب حلبع 

 Modern Modelsالنماذج الحديثة:  3-2

ب،بواحذيبا  ى باق خ ام)Roll(ب2وأه يابا  ىا بلو ب مب و  وباحق   ب تباال  ىا اتبحل  اذجباح ىل   ة
اح  وذجب  كتباحسكو ب،بمتبهذابظحى ا بأ اءباح ساسب(CAPM)ب  وذجب قق لبامكو باحلأق اح ة

،بثاإلضاسةب حلبا  ىا اتبأخلىبعل وب تبخال بأيب سفظةبكفؤي،بوح  بسىمبثاق خ امب سفظةباحقوو
 ق قلضياباحثاسابسهباح ثساباحىا م.ب(CAPM)  قلوبثاب

 ىمةبقلث ةبكث ليبسهبب(CAPM)وثاح احهب لىباحثاسابع  باحقو يب حلباع  ا بهذهباح  اذجبعللب
باح  اذجباح ىل   ة،بعللباحلغمب تب قاه ةبهذهباح  اذجبسهب مولباحفكلباح احه.

احضوءبحثاسابابقلموق ب،اح  اذجباحس   ةبح ى  مبواخ  الباح ساسظباح اح ة تبباحق   بتوثاح احهبظيلب
باذجباح اح ة:اح  عللب
 Cornell Measure (1979): 3مقياس كورنيل 3-2-1

تباع ثااالب.بس اااب  ك(Up Normal Returns)احقواقاا بغ لباحقااا  ااةببكول  اا بعللب فيومباع  اا 
عللبأبس  ابحوبكا تباحقواق باح  سىىةب تب شاااااااااك لةبامولاوباح اح ةباح هباخ الهابأ اءب   لباح سفظةب   اأب

ب تباحقواق باحقا  ةبأوباح هب تباح ق ا باحسكو بعل يا.
اح سفظةبواح غ  لاتباح هب ملأبعل يابحلسكمبعللبكفاءيبو و يببوثاح احهبس تباح يمب لاقااااااااااااةب كو ات

بع ل ةب  اليباح سفظة.
و ك تب شكلةب مث وبهذاباح ى ا بسهبكقوثةب س   ب  ليباح  لاءبعللباك شا باحقواق باالق   اق ة،ب

كل ابب، تخلب ىال ةب عباح  لاءبأوباح ق   ل تبا بأ ووحكتبث  ي اأبكل ابكا تباح قلو اتباح  اسةبحل   لب
بقا ي.احغ لبأ ىبذحكب حلب قظ مباحقاق ب

وثاح احهبالب سثذباحثاساباق خ امبهذاباح  وذجبثقث بأ وب ى مبأ اءباح سفظةبالسىاأبث وتب وض حبرح ةب
ب،ب تبأ  ب س   بك ف ةباخ  البامولاوباح اح ةاالق فا يب تبك ف ةب س   باحقواق بغ لباحقا  ةباح اض ة

بعا يب ق ىثالأ.باح هب ق بثقاق بغ ل
ب

ب

                                                           

 .963سابق. ص المرجع ال. أحمدقاسم، عبد الرزاق. العلي،  - 1 
 .969قاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد. نفس المرجع ص  - 2 

     3 - قاسم، عبد الرزاق. العلي، أحمد. نفس المرجع ص 962.
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ب Model Titman –Grinblatt )1993(ب:1غرينبالت وتيتماننموذج ب3-2-2
 خ ل بمل ىاةبهاذاباح  وذجبعتباح  ااذجباحقاااااااااااااااثىة،بسقللباحقك ب تباح  اذجباح ىل   ةبواح هب ق   ب
عللباحقااق بك ى ا بحل اء،ب ل كزبهذاباح  وذجبعللبك ف ةب غ لبسكااااااااااااااصباح سفظةبعثلباحو ت،ب تب

خال بس ليبز   ةب س  يبو تب مببخال ب لا ثةبامكااااااااااو باح اح ةباح هبثاعيابأوباشاااااااااا لاهاب   لباح سفظة
ب   لب  س   باملواوباح اح ةباح قؤوحةبعتب غ لبام اءبال فاعاأبأوبا خفاضاأ،ب عبامخذبثق تباالع ثالبأتَّ

االقااااااا   الاتبسهبباح سفظةباح س ل ب قلمبث  ةبسكاااااااةبك بأكااااااا ب قااااااا   لبك قاااااااثةب قو ةب تب   وع
بوثاح احهب  مب ى  مبأ اءب   لباح سفظةب تبخال ب ق  التباموزاتباح هبأ لاهابحل سفظة.باح سفظة.

ب  مباس قا ب ؤشلبام اءبك اب له:ب(t)بس تبأ  بس ليبز   ةب س  ي

𝐺𝑇𝑡 =  ∑(𝑤𝑗𝑡 − 

𝑛

𝑖=1

𝑤𝑗𝑡−1) 𝑅𝑗𝑡 

: بس ابأتًّ
:ب  𝑤𝑗𝑡 , 𝑤𝑗𝑡−1سهبث ا ةباحف ليببمك ب ق ت    بأوزاتباح سفظةبب(t).ب،بوسهب يا  يابعللباح واحه

: 𝑅𝑗𝑡عاق بأك ب ق تبخال باحف ليبب    ب(t).ب
و قاا خ مبهذاباح  وذجبسهب ى  مبأ اءباح ساسظباح اح ةبوخاكااةب ى  مبأ اءب  لاءبكاا ا  وباالقاا   ال،ب

 تبخال باح سليبعتب  كا  ةب سى وباح  لاءباح س لس تبحقواق بغ لبب2ك اب قااااا خ مبحى ا بكفاءيباحقاااااوو
بعا  ةب ىال ةبثاح ق   ل تبا خل ت.

وا  لحباحثاس اتبأ وب  كتبأتب  مبأخذب  وقااامباح ؤشااالباحقااااثوبحق يبس لاتبز   ة،بواع  ا هبك ؤشااالب
ذحكب،بوبةباقااااااا   اق ةأقااااااااقاااااااهب تبأ  باح خف  ب تبأ لبام اءباح   بأوباحقاااااااهء،بواح ا مبعتبس ليبز   

باح ىال ةب عبام اءباح ق ىثلهبح   لباح سفظة،بو قلسةبا  اهاتبام اءباح    .مغلاضب
بو  مباس قا باح ؤشلباح  وقمبثاحك غةباح اح ة:

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐺𝑇 =  
∑ 𝐺𝑇𝑖

𝑛
𝑡=1

𝑇
 

ب.ع  بس لاتباالق   الباح ق خ  ةبسهباح ى  مب(T)س اب    ب
ب تبكاتب ش لكب قوبسهب ىمةبقلث ةبوههبع مبو لىباحثاسابأت  اح  وذجبامخ لبأسضا ب تبقااثىوبواو

 س   بعوا  بواضاسةبذاتبأقااا ب ظليب   تب ؤ لبعللباحقواق باح  و قةبحلقاايم،بهذاب و اأبعتب غفا ب
باح  وذجبامخ لبح  غ لاتبكأققالباحفاق يبواح ضخمبواح هب ؤ يب حلب ثا تباحقواق بث تباحف لاتباح  ق  ي.

ب

                                                           
1 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Op-Cit, pp. 1064-1065. 
2 - Roy, Bijan. “Fund Performance Measurement without benchmarks- A Case of Select Indian Mutual Funds”. 

International Journal of Information Technology and Business Management, Vol. 5, (September 2012), 

GITBM & ARF. P 13. 
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بModel Block & French )2002(ب:1بلوك وفرنشنموذج ب3-2-3
 ق ثلباحوزتباح ى لحبحك بول ةب اح ةبضااااااااا تباح سفظةبثسقااااااااا بهذاباح  وذج،ب تبأهمباحقوا  باح هب

باح سفظة.بأ اء  ا ب ؤ لبعللب
 تبكاااا ا  وباالقاااا   البخال بس ليب ق  ة،بوو  بب(506)ع  ةب  ضاااا تبع  بو امباحثاس اتبث لاقااااةب

حلولاوباح اح ةبب(Equally Weighted)اقاااااااااااااا خ امب ؤشاااااااااااااالباموزاتباح  قاااااااااااااااو ةببس تاحثاس اتبأ وب
 ا بحل اء،بك ىب(Value Weighted)ث الأب تباقااااااا خ امب ؤشااااااالباموزاتباح  ىلةبثاحى  ةبباح قااااااا   لي،

باحك ا  وبأسض .ب كثحب  اقجبهذه
،ب ق ثلبأ لاأبها اأبع  ب ى  مبام اء،بو وكااااالب حلباحثاس اتبأتباقاااا خ امبكالباح ؤشاااال تبلأىوثاح احهب

ب:2  وذجبح ى  مبام اءب ق   بعللبكالباح ؤشل ت،بثاحك غةباحل اض ةباح اح ة
𝑅𝑖 − 𝑅𝑓𝑖 =  𝛼 +  𝛽 (𝑅𝑣𝑤𝑖 − 𝑅𝑓𝑖) +  𝛾𝑅𝑒𝑤𝑖

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝜀𝑖 

: بس ابأتَّ
بثاحى  ة.ب    بعاق باح ؤشلباح  ى ب:𝑅𝑣𝑤𝑖ب

 

:𝑅𝑒𝑤𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ باح  ى بثاموزاتباح  قاو ة،بوسىاأبم لباح ؤشلباح  ى بثاحى  ة.ب ل زبحقاق باح ؤشلب̅

بو  مبسقاثوبك اب له:
𝑅𝑒𝑤𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑅𝑒𝑤𝑖 −  𝑅𝑣𝑤𝑖 

وحكتبثاقااااا خ امب ؤشااااالبب(CAPM)وا  لحباحثاس اتباقااااا خ امب  وذجب قاااااق لبامكاااااو باحلأقااااا اح ةب
باقاااا خ امباحبوأخ لاأباحقااااووباح  ى بثاموزاتباح  قاااااو ةبوكذحكباح  ى بثاحى  ة،ب   وذجباقاااا   جباحثاس اتبأتَّ

ب.ق ل ةبأسض م وب ى مب  اقجب فب ى  مبام اءبثاق خ امب ؤشلبوس   ىال ةب عبأسض بباح ى لحباحقاثوب ق  ب

  ىااا باح و ااوبحل  اااذجبوثاااح اااحهب و ااوبحااوباحثاااساااب ف باالب(CAPM)و ق  اا باح  وذجبامخ لبعللب
اح ىل اا  ااة،بواو  اااالأب ف ىلباح  اااذجباحقااااااااااااااااثىااةب حلبامقاااااااااااااااا باح ظليب تبس ااابو و بعوا اا بحيااابعال ااةب

با  كا  ةب  ث ةب تبخال باح ظل اتباال  كا  ة.

كاا ب ابع يابسهباحفو   لباإلشاااليب حلبو و ب  اذجبأخلىبح ى  مبأ اءباح سفظةبال أىباحثاساباحس 
م ياب ال خ اأب اءتبثق بظيولب ظل ةب قاااااااااق لببح ظل ةب قاااااااااق لباح لا سةبو مث ىاتبإضااااااااااساتكاحىا مب

ب.(APT)اح لا سةبواع   بأغلثيابعللب

                                                           
1 -Block, Stanley. B, French, Dan. W. “The Effect of Portfolio Weighting on Investment Performance 

Evaluation: The Case of Actively Managed Mutual Funds“. Journal of Economics and Finance, Vol. 26, No. 

1, (Spring 2002), PP 16-30. 
2 - Block, Stanley. B, French, Dan. W. Ibid, PP 25-26. 
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 الرأسمالية ذج تسعير األصولاالمبحث الثالث: نم
ج تسعير عتبر نماذت  حيث  ،الرأسمالية م نماذج تسععير اصوع  التعريف بأهإلى يهدف هذا المبحث 

لتقييم  رقة مالية أ  محفظة أ راق مالية، اصوععععع   حسر اصسعععععاا  م اسعععععتدراج معد  العا د الم     
 بععد الحوعععععععععععععع     ى مععد  الععا عد الم     يمما تقييم ال رقعة المعاليعة بنمعاذج تقييم ال رقة المفرد  أ  
السعععععععععهم المفرد  ذلت ما أس  تقييمو ل حد  أ  بهرض إددالو  عععععععععما محفظة أ راق مالية،  مذلت تتي  

محفظة مالية،  قد أشعععععار الباحث سعععععابقا  إلى أا  أداء ة تقييمنماذج تسععععععير اصوععععع   الرأسعععععمالية إمماني
(CAPM) ممععا  تعتبر  تقييم أداء المحفظععةلالنمععاذج التق يععديععة صغ عع   ا  يعتبر من  قعع ،(APT)   مرتمزا

 ، التم سيفرد لها الباحث الفو  القادم بأمم و (APT)  الحديث  ا ب ق صهم النماذج الحديثة ل تقييم.
 ا  ععععععععععا اتو  (CAPM)يث  ا النماذج الرا د   م تسعععععععععععير اصوعععععععععع   الرأسععععععععععمالية مث  ال بد ما الحد

ذ  النمععاذج أال  هم نمععاذج نشعععععععععععععع ء هععمرتمزات  تعععديهتععو،  لما قبعع  معع  ذلععت ال بععد ما الحععديععث  ا 
 ،  تحديدا  نم ذج المؤشر ال احد.المؤشر

رمز نماذج المؤشععععر،  ت بناء    ى ما سععععبق سععععي عرض هذا المبحث  م ثهث  قرات، تناق  اص لى 
،  تنفرد الثالثة باإل ععععععا ات  التحسععععععينات (CAPM) نم ذج تسعععععععير اصوعععععع   الرأسععععععمالية الثانية   ى
 .(CAPM)المقترحة لع 

 Index Modelsأواًل: نماذج المؤشر: 
 لما يعععععانم نم ذج مععععارم  تز يعتبر نم ذج مععععارم  تز الدتيععععار المحفظععععة المث ى نم ذسععععا  سيععععدا ، 

 :1حفظة المث ى ما  قبتيا أساسيتياالدتيار الم

 اص لى  م أاَّ النم ذج يت     دد ها   ما التقديرات لتم يا موعععععف  ة التباينات المشعععععترمة ا  ممت
(Covariance Matrix)  بيا م  اصوععععععععععع   المم نة ل محفظة،  تتس ى العقبة الثانية  م  دم تحديد

مارم  تز لمفه م  ه   المدا ر  بدقة ما أس  تحديد الحد المفؤ لألوععععع   الد ر ، صاَّ اال تماد   ى 
البيانات التاريدية ل عا د قد ال يم ا دليه   ا ععععععععععععحا    ى الع ا د  م المسععععععععععععتقب ،  بالتالم ظهر نم ذج 

 ، ما أس  الته     ى هاتيا العقبتيا.المؤشر المتعدد المؤشر  ما ثم نم ذج

  نم ذج المؤشر المتعدد (Single Index Model)  تنقسم هذ  النماذج إلى نم ذج المؤشر ال احد
(Multiple Index Model)  تم ت  ير نم ذج المؤشعععععر ال احد ما قب   ليام شعععععار  ،(William 

Sharpe) ( ما ثم ت وععععععععع  ما دهلو إلى نم ذج تسععععععععععير اصوععععععععع   الرأسعععععععععمالية 1963 م العام  ،)
(CAPM) لم ية لتحديد أثر المتهيرات االقتوادية ا نم ذسا  أساسيا   نم ذج المؤشر المتعدد ي عتبر، بينما

                                           
1 - Bodie, Zvi. et al. Investments, Op-Cit, P 244. 
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  دم إممانية ان هقا  ما مبدأ ،(APT)نظرية تسععععععععير المراسحة   ى   ا د اصسععععععهم  ذلت بعد ظه ر 
 .إرساع المدا ر التم تتعرض لها المحفظة إلى  ام  د ر  حيد

ت سه  نماذج المؤشر تقديرات موف  ة التباينات المشترمة  تسهم  م تحسيا تح ي   ه   المدا ر 
ما ده  السعما  بتقسعيم المدا ر إلى مدا ر منتظمة  مدا ر غير منتظمة، مما  يمما استددامها 

 المحا ظ   ى حٍد س اء ما حيث قياا المدا ر.لأل راق المالية المفرد    
 e Index ModelSing : 1نموذج المؤشر الواحد 1-1

تق ي   دد المددهت  م نم ذج بهدف  (1963) م العام  تم اقترا  هذا النم ذج ما قب  شععععععععععععععار 
 ا  (Proxy)ي سمَّى بنم ذج المؤشر ال احد صنَّو يعتمد   ى مؤشر الس ق منا   أ   مي     .مارم  تز

المدا ر المنتظمة،    ى الرغم ما أا اسعععععععععتددام هذ  النماذج يت    نفا الد  ات المسعععععععععتددمة  م 
نم ذج معارم  تز محسععععععععععععععا  الحعد المفؤ ل محفظعة الد ر ،  تحديد المحفظة المث ى إال أا  م ية تحديد 

ة  االنحراف حفظالدوا ص اصساسية ل محفظة تم ا أمثر سه لة ، بمعنى أاَّ حسا  العا د المت قع ل م
 العا د  االرتبا ات بيا مم نات المحفظة يم ا أمثر سه لة   يسرا . االمعياري لهذ

يق م نم ذج المؤشععععر ال احد   ى الوععععيهة الريا ععععية التالية لحسععععا  العا د المت قع اإل ععععا م لفتر  
 :(𝑡)معينة 

𝑅𝑖(𝑡) =  𝛼𝑖 +  𝛽𝑖𝑅𝑚(𝑡) +  𝑒𝑖 (𝑡) 

:  حيث أاَّ
 : 𝑅𝑖(𝑡)داتمث  الع  : 𝑅𝑖 = 𝑟𝑖 اإل ا م المت قع   ى ال رقة المالية أي أاَّ  - 𝑟𝑓  ، أي العا د الفا ض

 .(Risk Free)  ا  ا د االستثمار  م اص راق المالية الدالية ما المدا ر
 : 𝛼𝑖  َيرمز إلى القا ع  م معادلة االنحدار السابقة،  يمث  العا د المت قع اإل ا م   ى ال رقة المالية

  ندما يم ا العا د اإل ا م ل س ق مسا يا  ل وفر.
:𝑅𝑚(𝑡)  ت شير إلى العا د المت قع اإل ا م   ى محفظة الس ق مم ، صنها تعما تأثيرات المتهيرات

 :  𝑅𝑚 = 𝑟𝑚 - 𝑟𝑓االقتوادية العامة  التم تؤثر   ى سميع الشرمات  م الس ق. أي أاَّ
 : 𝛽𝑖   م  االقتواد، صا الع ام  االقتوادية تؤثر   ى سميع الشرمات  م حساسية م  شرمة لع اعبر ت

الس ق  لما بدرسات مدت فة،  شرمات السيارات مثه  تتأثر بتده ر االقتواد أمثر ما شرمات الونا ات 
 الد ا ية.

:𝑒𝑖 (𝑡) ،بما أاَّ    ت مث  العا د غير المت قع، أي التهير  م العا د المت قع  الناتج  ا حالة  دم التأمد
أهمَّ ا ترا ات نم ذج المؤشر ال احد هم تبعية الع ا د ل ت زيع ال بيعم،  إاَّ العا د غير المت قع يم ت 
                                           
1 - Bodie, Zvi. et al. Ibid, P 247. 
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مت س اّ وفريا   انحرا ا  معياريا  يقيا درسة  دم التأمد.  يمما استددام هذا المؤشر بويغ العا د المت قع 
 المؤشر المعدَّ ،  لما  ق   م حالة أاَّ العا د   ى ليا العا د اإل ا م المت قع  يوب  اسمو نم ذج 

 اص راق المالية دالية المدا ر ق ي  سدّا بحيث يمما إهمالو.
يم ت مت س ا  وفريا ،  إا القيمة المت قعة لو تم ا وفرية،  توب  المعادلة السابقة ( 𝒆𝒊)  بما أاَّ 

 ل عا د اإل ا م المت قع:  ى الشم  التالم ما أس  احتسا  القيمة المت قعة 
𝐸(𝑅𝑖) =  𝛼𝑖 +  𝛽𝑖𝐸(𝑅𝑚) 

 لمت قعما العا د ا يت   ما المعادلة السابقة أاَّ  ه   المدا ر  التم ي  بها المستثمر تتألف 
لمؤشر الس ق م ر با  بمعام  حساسية الشرمة ل ع ام  االقتوادية م عبَّرا   نها بمدا ر الس ق،  هذ  

 ي عبِّر  ا  (iα) المعادلة ثابتعه   المدا ر  ما ل ظمة، بينما يتم ا السزء اآلدرهم المدا ر المنت
 المدا ر غير المنتظمة )غير الس قية(  المرتب ة بال رقة المالية نفسها.

 تسدر اإلشار  إلى أاَّ قيمة المدا ر غير المنتظمة تتسو إلى الوفر  ند حسا  القيمة المت قعة 
 الية  ذلت  م حالة التن يع المفؤ.اق مل عا د   ى محفظة أ ر 

 يرى الباحث أنو   ى الرغم ما بسا ة حسابات نم ذج المؤشر ال احد مقارنة مع نظرية المحفظة 
حيث تت    العم ية حسابات سبق  (APT)   (CAPM) إا العم ية تعتبر معقد   ند المقارنة مع 

لى أا نم ذج المؤشر ال احد ه  أساا ذمرها،  هم غير م س د   م النماذج الحديثة، إ ا ة إ
(CAPM)   مما سيأتم الحقا (،  ه  يعتمد  ام   حيد لتفسير العا د المت قع. نتقد أوه  الم( 

 الحقا  بعد ظه ر نظرية تسعير المراسحة، ات حت الحاسة إلى نماذج متعدد  الع ام  لتفسير 
 شر المتعدد.موادر المدا ر المواحبة لع ا د اصسهم،  ظهر نم ذج المؤ 

 

 Multiple Index Models: 1دنموذج المؤشر المتعد 1-2

رتبا و  تم إدراسو هنا ال ظهر نم ذج المؤشر المتعدد   م الحقيقة بعد ظه ر نظرية تسعير المراسحة،
 لنم ذج المؤشر ال احد،  لما مع اصدذ نم ذج المؤشر المتعدد امتدادا  يعتبر بفمر  المؤشر ال احد حيث 

نما يرسع إلى سم ة ما  بعيا اال تبار أا العا د المت قع لمحفظة أ راق مالية ال يع د لعام   احد،  ا 
،  قد تم ا هذ  الع ام  هم مؤشرات داوة بالونا ة أ  باإل ا ة إلى  ا د الس قاصدرى  الع ام 

د المؤشر المتعدد   ى تقنيات اإلحواء متعدد المتهيرات لتحدي ،  يعتمد نم ذجبمتهيرات االقتواد الم م
سات اأساا نظري  م التأثير   ى العا د،  ذلت بدهف در لها ليا ،   قا  لعد  متهيرات س  ت العا د

 أدرى تعتمد التح ي  العام م، حيث يعتمد هذا النم ذج   ى تح ي  االنحدار المتعدد.

                                           
1 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Op-Cit, P 279-280. 
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 يمما تحديد  ما ده    قا  لنم ذج المؤشرات المتعدد   إاَّ العا د المت قع ل رقة مالية محدد  
 المعادلة التالية:

𝑅𝑖𝑡= 𝛼𝑖 + [𝛽𝑖1  𝐹1𝑡 +  𝛽𝑖2  𝐹2𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑘  𝐹𝑘𝑡 ] + 𝜀𝑖𝑡  

 .إلى القيمة الفع ية لعام  د ر مرتب  بمتهير معيا (F) ترمز 
 .هذا العام لحساسية  ا د المحفظة  (𝛽) تمث 

 . ا الب اقم أ  التهيرات غير المفسر   م معادلة االنحدار ( 𝜀𝑖𝑡)بينما تعبر 

 تمث  ثابت معادلة االنحدار المتعدد. (𝛼𝑖) مما ه  مع  م  إاَّ 

 د  االسمية )الم س قياسو بويهتو أي العا د المت قع ل محفظة، يمما (𝑅𝑖𝑡) تسدر اإلشار  إلى أاَّ 
  م المعادلة(، أ  بويهة العا د اإل ا م أ  الفا ض بعد  ر  العا د الدالم ما المدا ر.

 سه لة استددامو مما سبَق )  ام  متعدد (  ال احد ذج المؤشر  اإل ا ة السيد  لنمما رغم ال   ى  
َيمم ا  م  أشاَر الباحث، إالَّ أاَّ قو ر 

ة المحفظة مالمحفظة المث ى  الحد المفؤ، َتع ُِّقو بمفاهيم نظري 1
 .َ يمتدُّ هذا القو ر أي ا  إلى  دم وهحية الع ا د المستددمة إالَّ  م حالة تبعيتها ل ت زيع ال بيعم

)الفو  القادم(، ما حيث ال بيعة  (FAMA) يرى الباحث تشابها  بيا النم ذج السابق  نم ذج 
 اإلحوا ية المسرد  ل نم ذج   دم تحديد الع ام  )موادر الد ر( ب ريقة من قية ذات أساا نظري.

مت  ر  (CAPM) ظهر  ما ثمَّ  بالتالم احتاج الفمر المالم إلى نظرية تتسا ز هذ  الن اقص،  
محا لة اإلسابة  ا السؤا  السابق  ا  ريق ، ما ده  ال احد ذج المؤشر   بيعم لنظرية المحفظة  نم

معادلة ت    ل مستثمريا الشم  الوحي  ل عهقة بيا العا د  المدا ر،  النم ذج اصدير ه  م   ع 
 المبحث التالم.

 Capital Asset Pricing Model تسعير األصول الرأسمالية:نموذج : ثانياً 

ي عد نم ذج تسعععير اصوعع   الرأسععمالية أ َ  نم ذٍج ممٍم  م االقتوععاد المالم يعبر  ا العهقة بيا 
بعععععععع   يشار إليو  (Capital Assets Pricing Model)المدا ر  العا د المت قع،  ي سمَّى هذا النم ذج  

بععععععععععععععععععععععع  (91) بعد (9146) م العام ظهر نم ذج تسعير اصو   الرأسمالية قد ل،    (CAPM)ادتوارا  
سعععععععععا إدار  المحفظة المالية الحديثة  م ص (Harry Markowitz) هاري مارم  تز  اما  ما إرسعععععععععاء

،  يعتبر نم ذج تسععععير اصوععع   الرأسعععمالية أحد المرتمزات اصسعععاسعععية لهقتوعععاد المالم (9191)العام 
 تم  ، يزا  مسععععععععععععععتدعدما  بعارات الت بيقيعة،  لمنعو الالحعديعث،   ى الرغم ما  عدم نسعاحعو  م أغ ع  االدت

                                           
1 - Bodie, Zvi. et al. Investments, Op-Cit, P 250. 
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، بمسععععععععععا د  م  ما س ا لينتنر  Sharpe(William( ي يام شععععععععععار   1ابتمار هذا النم ذج ب اسعععععععععع ة
(John Lintner)   ) ساا م سيا(Jan Mossin) يمتاز نم ذج شار  الحا ز   ى سا ز  ن ب   م  ،

بالبسععععععععععا ة  السععععععععععه لة  الب عد  ا تعقيدات نظرية المحفظة،  (Nobel Laureate 1990)االقتوععععععععععاد 
 بالتالم  إاًّ الت بيق العم م ل نم ذج ما يزا    ى ن اق  اسع حتى الي م.  

 CAPM Assumptions :افتراضات نموذج تسعير األصول الرأسمالية 2-1

 :2 د  ا ترا ات مهمتها تبسي  ال اقع لتسهي   م ية التح ي   هم   ى )CAPM(يق م 
ي سعد الععديعد ما المسععععععععععععععتثمريا  لمع  منهم ثر تعو، التم ت عد وععععععععععععععهير  سدا  مقارنة  مع الثر   الم ية  .9

أسععععععار  أي أاَّ  ،(Price Takers)ل مسعععععتثمريا سميعا ،  يعتبر هؤالء المسعععععتثمريا مت قِّيا ل سععععععر 
اص راق المالية ال تتأثر بوععفقاتهم.  هذا الشععر  ه  أحد الشععر   اصسععاسععية لسعع ق المنا سععة المام ة 

شعععتر ا متعدديا سدا   ال يمما صحدهم أا يؤثر  م يم ا البا ع ا  الم 3 بحسععع   دم سعععميثحيث 
 اصسعار.

، بما يعنم (One Identical Holding Period)يد   المسعععتثمر ا سميعا  لفتر  احتفاظ  احد   .1
 إهما  أي شمء ممما أا يحدث بعد هذ  الفتر .

ث  م تقتور االستثمارات   ى الف اء المم ا ما م  اصو   المالية الم ر حة ل تدا   العام .3
ما المدا ر،  يمما صي ما المستثمريا شراء  دالمال ذات المعد الستثمارات  ااصسهم  السندات، 

اق المالية بالمعد  الدالم ما المدا ر. حيث يهم  هذا اال تراض أ  بيع أي ممية ما اص ر 
االستثمارات  م رأا الما  البشري )مالثقا ة(  المشاريع الداوة  االستثمارات المم لة ما الحم مة 

 مالمدارا  الم ارات.... إلخ. 

ال تراض هذا اال يد ع المستثمر ا أي  را     ى أرباحهم  ال حتى تماليف معامهتهم المالية.    .6
 مما ه  مع  م ال يمما أا يتحقق  م ال اقع الحقيقم.

، ذات مت س  (Optimal Portfolio)يعدُّ م  مستثمر إنسانا  رشيدا  يهدف المتهت المحفظة المث ى  .9
التبايا اصق  لع ا د أ راقها المالية، أي أاَّ سميع المستثمريا يستددم ا نم ذج مارم  تز الدتيار 

 مث ى.المحفظة ال

                                           
1 - Hirschey, Mark. Nofsinger, John. Op-Cit, P 128. 
2 - Bodie, Zvi. et al. Investments, Op-Cit, p 280. 

 .731ص  (.2002 للنشر، الرضا دار: دمشق) االقتصادية النظريات وتوضيح شرح في مساهمة. عامر لطفي، - 3 
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يق م سميع المستثمريا بتح ي  اص راق المالية بنفا ال ريقة، حيث أنهم يم م ا نفا الرؤيا  .4
الستثمارات ا  التد قات النقدية المت قعة ما االقتوادية ل عالم،  بالتالم لديهم تقديرات متماث ة ح  

بايا المشترت ف  ة التالمتاحة. بمعنى أنهم يستددم ا نفا العا د المت قع لم   رقة مالية  نفا مو
 (Efficient Frontier)لع ا د اص راق المالية،  يو  ا  م النهاية إلى تحديد نفا الحد المفؤ 

 Homogeneous) نفا المحفظة المث ى.  يشار أي ا  إلى ما سبق بعَفَرض الت قعات المتسانسة 

Expectations). 

 .)Equilibrium( 1إاَّ س ق رأا الما   م حالة الت ازا .7

 المستثمر ا بعم يات اإلقراض  االقتراض بمعد  الفا د  الدالم ما المدا ر.2يق م  .8

نما تفسيرات  استنتاسات   تسدر اإلشعار  إلى  س د ا ترا ات أدرى  لما ال تعد إ ا ة  لما سبق  ا 
ظة المحفمث  ا تبار سميع المسععععععععتثمريا حذريا تسا   نوععععععععر المدا ر   هذا الشععععععععر  ما ا ترا ععععععععات 

هذ  اال ترا عععععععات  اقعا  دياليا  ال يت ابق مع ال اقع الحقيقم،  لمنها تقدم مع  مات قيِّمة  د ق  تَ ،   ىالمث 
  العهقة بيا العا د  المدا ر. ا  بيعة الت ازا  م أس اق رأا الما ، 

 CAPM Equation نموذج تسعير األصول الرأسمالية: معادلة 2-2

 م اصوعع   المالية تحقيق ن  يا ما الع ا د مما ه  مع  م، أحدهما م ععم ا  صي مسععتثمريمما 
 ينتج  ا االسعععععتثمار  م اصوععععع   غير الد ر  مأذ نات  ، لما المت سععععع  الحسعععععابم التاريدم لو ق ي 

هم سععععععععععععععالدزينة، بينما ينسم الن ع الثانم ما العا د  ا االسععععععععععععععتثمار  م اصوعععععععععععععع   المالية الد ر  ماص
ا ماا  السندات،  ل  مبيرا  أي ا . لو التاريدم المت س ما تبايا العا د اصدير مبير  ا 

لمسعععتثمر معيا يممنو ادتيار المحفظة المث ى بحسععع  درسة اسعععتعداد  تم يا المحفظة المث ى  د  ن
 المذم ر  م المبحث السععععععابق،  إذا ماا يح  المدا ر  (CAL)ل مدا ر   ى د  ت زيع رأا الما  

اتسعو بعاتسعا  أ  ى هذا الد  أي باتسا  نق ة تماا الحد المفؤ مع منحنى السعععععععععععععع اء،  لما  يما ل ماا 
 ر شععععالد  باتسا  العا د دالم المدا ر،  ما أس  و سععععيم ا إلى أسععععف  هذا قالمسععععتثمر حذرا   إاَّ  ري

 :التالية ميهاالمف  ض  مالدال بد ما  (CAPM)معادلة 
 Capital Market Lineخط سوق رأس المال:  2-2-1

أاَّ المستثمريا س ف يدتار ا نفا المحفظة الد ر  المث ى،  هم محفظة  (CAPM) فترضي
 ق أاَّ الس   التم تتم ا ما سميع اصو   المتدا لة  م الس ق المالم،  (Market Portfolio)الس ق 

                                           
 .937مرسع سابق ص الشعَّار، ن ا .  -1 

2 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Op-Cit. P 231. 
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نما ستم ا مماسة لد   1 إاَّ هذ  المحفظةالمالم  م حالة ت ازا،  لا تم ا مماسة ل حد المفؤ  ق   ا 
 .(CAL)ت زيع رأا الما  

 لما  ند ادتيار سميع المستثمريا حياز  محفظة الس ق،  إاَّ هذا الد  يمما تسميتو بد  س ق 
ثمريا  االدتهف ال حيد بيا المست، (CML)أ  ادتوارا   (Capital Market Line) رأا الما 

سيم ا  م ممية اصو   غير الد ر   التم سيتم استثمارها  م المحفظة بحس  درسة استعداد م  
 . ق  (CML)مستثمر لتحم  المدا ر  بالتالم سيدت ف م قع المحفظة   ى 

 ( د  س ق رأا الما 6الشم  رقم )

 

            Source: Hirschey, Mark. Nofsinger, John. OP-Cit. p 131 

 :CML(2(  يمما ما ده  الشم  السابق استنتاج العهقة الريا ية الداوة بعع

𝐸(𝑅𝑝) = 𝑅𝑓  + [
𝐸(𝑅𝑚)− 𝑅𝑓 

𝜎𝑚
] 𝜎𝑝 

م ا ا  إليو  ه    ( 𝑅𝑓) محفظة يسا ي إلى العا د الدالم ما المدا رالأي أاَّ العا د المت قع   ى 
بمي  د  س ق رأا الما ،  ،  نسبة العه   تتحدد(𝜎𝑝) محفظة الم ية لمدا ر  المدا ر  تتع ق ب

 المعبر  نو بالعهقة الريا ية ما بيا ق سيا،  س ف يتهير مفه م المي   ند استددام المدا ر المنتظمة 
 الحقا . ل حدها

                                           
 .938-937مرسع سابق ص الشعَّار، ن ا .  - 1 

2 - Pike, Richard. et al. Op-Cit. P 227. 

M 

   مخاطر محفظة السوق

SD(Rm) 

Rf 

E(Rm) 

العا د 
 المت قع

 االنحراف المعياري 

CML 

 محفظة الس ق  الما  رأاد  س ق 

Risk Premium M 

 الس ق لمحفظة  المخاطر ه   
= E(Rm) - Rf 
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،  إذا ا تر نا سدال  1الت ازا م س دا   م س ق اص راق المالية بشم  دا ميبقى  )CAPM(بحس    
أ  بعبار  أدرى لم يرغ  المستثمر ا ذ    م محفظة الس ق،أا أسهم شرمة ما مانت غير مت منة  

الت قعات المتسانسة بحياز  هذ  اصسهم،  س ف يندفض سعرها بشم  م ح ظ لتوب  سذابة مر  أدرى، 
 .مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها ما سديد    دتها إلى محفظة الس ق بنفا النسبة أ  ال زا السابق

 ا العهقة ال ردية الد ية بيا العا د المت قع  المدا ر ل محا ظ المفؤ ،  )CML( 2إذا  ي عبَّر
 ازنة اص    لتحديد الم هذا الد  االدتهف بيا المستثمريا يمما  م تحديد م قع المحفظة المفؤ    ى 

 ،  إذا لم تما المحفظة المفؤ  تت ما أو ال  بيا العا د  الد ر  ذلت بحس  درسة استعدادهم ل مدا ر 
، (𝑅𝑓) ل مدا ر   إا العا د المت قع سيم ا بحس  الشم  السابق ه  متسنبا  د ر ، أي ماا المستثمر 

 لما  يما إذا ماا المستثمر مستعدا  لتحم  درسة أمبر ما المدا ر  ما نفا العهقة الد ية ال ا حة 
و م ما المدا ر نتيسة تحم أ   ه    ا العا د الدالما الشم  السابق،  إنو س ف ي     ا دا  أ  ى 
أ   ه   المدا ر ،  تعنم هذ   (Risk Premium)درسة أمبر ما المدا ر،  تسمى هذ  العه   بعع 

 .(𝑅𝑓) العا د الدالم ما المدا ر (𝑅𝑚)العه   ريا يا  الفرق بيا العا د المت قع   ى محفظة الس ق 
  Security Market Line :خط سوق األوراق المالية 2-2-2

ين بق التح ي  السعععععابق لد  سععععع ق اص راق المالية   ى محفظة السععععع ق أ    ى أي محفظة مفؤ ، 
 لما  نعععد الحعععديعععث  ا  رقعععة معععاليعععة مفرد  أ  محفظعععة غير مفؤ ، يسععع  أا نتعععذمر  س د ن  يا ما 
المدععا ر التم تتعرض لهععا اص راق المععاليععة  قععد أشعععععععععععععععار البععاحععث لععذلععت  نععد الحععديععث  ا  ععا ععد  د ر 

ار،  يمما صي مستثمر أا يتسن  أثر المدا ر غير المنتظمة ما ده  التن يع المفؤ،  لذلت االستثم
 د ر ال رقة المالية المفرد   م المدا ر  الم ية ل محفظة هم المدا ر المنتظمة  ق . 3 إاَّ مساهمة

حفظة  ا د م ا مدى حساسية  ا د ال رقة المفرد  بالنسبة ل تق بات  م  4عبر المدا ر المنتظمة ت  
 الذي يعبر  ا مي  د  سعععععععععععععع ق اص راق  (β)،  تقعاا هعذ  المدعا ر ما ده  مععام  بيتا السعععععععععععععع ق

ا إذا  يمالمعاليعة،  يمما ا تبعار  أحعد مقعاييا د ر اص راق المعاليعة المفرد   المحا ظ   ى حد سعععععععععععععع اء )
 مانت المحا ظ غير مفؤ (.

سععععععععععععععتثمععار الفردي مع نظريععة المحفظععة له  م قيععاا المدععا ر المنتظمععة (CAPM) تتفق  ريقععة "
  ه التم مفادها أاَّ المقياا المه م لقياا مدا ر االسعععععععععتثمار الفردي الذي يتم إ عععععععععا تو إلى محفظة 

 5ة"دية المم نة لهذ  المحفظر بيا  ا د ذلت االستثمار    ا د االستثمارات الف )Variation(مقدار التهاير 

                                           
1 - Bodie, Zvi. et al. Investments, Op-Cit, P 286. 

 .119-112. مرسع سابق، ص إدارة المحافظ االستثماريةم ر، محمد.  - 2 
 .116.المرسع ذاتو، ص إدارة المحافظ االستثماريةم ر، محمد.  - 3 

4 - Hirschey, Mark. Nofsinger, John. OP-Cit. P 132. 

 .931مرسع سابق ص الشعَّار، ن ا .  - 5 
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 :1يمما حسابو مما ي م )β( بيتا  بالتالم  إاَّ معام 

𝛽 =  
𝐶𝑂𝑉𝑗𝑚

𝜎2
𝑚

=
𝑟𝑗𝑚𝜎𝑗  𝜎𝑚 

𝜎2
𝑚

=  
𝑟𝑗𝑚𝜎𝑗

𝜎𝑚
  

 (j)يسعععا ي إلى التبايا المشعععترت بيا العا د   ى  رقة مالية  (β)أي أا مي  د  سععع ق رأا الما  
𝜎2)، مقس ما    ى تبايا  ا د محفظة الس ق (m)  العا د   ى محفظة الس ق

𝑚)  حيث يمث ،(𝑟𝑗𝑚) 
 معام  االرتبا  بيا  ا د ال رقة   ا د الس ق.

د  سع ق ال رقة المالية توب  مما العهقة الريا عية الد ية الداوعة باَّ إ  (β) بعد حسعا  قيمة 
 ي م:

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑅𝑓 +  𝛽𝑖 (𝑅𝑚 −  𝑅𝑓) 

أي أاَّ العا د المت قع ل رقة مالية مفرد  يسععععععا ي إلى العا د الدالم ما المدا ر م ععععععا ا  إليو  ه   
  ا د ال رقة(. –بالعا د الفا ض ) ا د الس ق  (β)مدا ر  تتحدد ما ده   ر  معام  

 التالم: الرسم البيانم ت  ي  العهقة الريا ية السابقة ما ده  يمما 
 س ق اص راق المالية( د  7الشم  رقم )

 
   Source: Hirschey, Mark. Nofsinger, John. OP-Cit. P 133 

لمحفظة الس ق تسا ي إلى  (β) يت   ما ده  الشم  السابق  المعادلة اصدير  أا قيمة معام  
إذا تم  زا سميع  2 ق  التم تحقق المعادلة اصدير ،  صنَّو بديهيا   ال احد الوحي ، صا هذ  القيمة هم

 .اص راق المالية  م المحفظة بقيمتها الس قية الحقيقية  النتيسة تم ا محفظة الس ق
                                           
1 - Pike, Richard. et al. Op-Cit. P 216. 
2 -Ross, Stephen. et al. Modern Financial Management, OP-Cit. P 306. 

SML 

س ق اص راق د  
 M  المالية

 المخاطر المنتظمة

 Mلمحفظة السوق 

= 1 β 

E(Rm) 

Rf 

 )β( المخاطر المنتظمة

العا د 
 المت قع
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 Security Characteristics Line خط خصائص الورقة المالية: 2-2-3

يحدد ، حيث (CAPM)تعتبر مععادلعة د  دوععععععععععععععا ص ال رقة المالية المعادلة الد ية اصهم  م 
العهقة  (SCL)أ  ادتوعععععععارا   (Security Characteristics Line) ل رقة الماليةد  دوعععععععا ص ا

، أي أنو ي ظهر العهقة بيا العا د اإل ععععععععععععععا م الد يعة ل م ازنعة بيا الععا عد  المدعا ر  ل رقة مالية مفرد 
 يمما وععععععععععياغة هذ  العهقة   م أي  تر  زمنية ل رقة مالية مفرد   العا د اإل ععععععععععا م لمحفظة السعععععععععع ق

 :1الد م البسي  التالية بمعادلة االنحدار

𝑅𝑖𝑡 −  𝑅𝑓𝑡 =  𝛼𝑖 +  𝛽𝑖  (𝑅𝑚𝑡 −  𝑅𝑓𝑡) +  𝜀𝑖 

:  حيث أاًّ
(𝑅𝑖𝑡)ى  رقة مالية ده   تر  زمنية  : ه  معد  العا د  (t) 

(𝑅𝑓𝑡): . العا د   ى اصو  دالم المدا ر ده  نفا الفتر 
(𝑅𝑚𝑡). العا د   ى محفظة الس ق ده  نفا الفتر : 

 (𝛽𝑖): .مقياا المدا ر المنتظمة 

(𝜀𝑖): .الد أ العش ا م  قيمتو المت قعة تسا ي الوفر 
)𝛼𝑖(العا د   ى ال رقة المالية المفرد   الذي يحوعععععععععع    يو حم تها  2: ثابت معادلة االنحدار، أي

 تاريديا ،  ندما يتحو  باقم المستثمر ا  م الس ق   ى  ا د وفري.

عادلة مع م  ليا العا د اإل عععا م لتوعععب  السعععابقة بوعععيهة العا د الف مما يمما اسعععتددام المعادلة
 مما ي م: االنحدار

𝑅𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 +  𝛽𝑖  (𝑅𝑚𝑡) +  𝜀𝑖 

ا ل حوعععع     ى معد  العا د المت قع السععععتثمار مالم معيا، يا اصديرتيالمعادلتإحدى  تسععععتددم 
باإل عععععععععععا ة إلى أاَّ هذا المعد  يمما ا تبار  معد  العا د الم       ى هذا االسعععععععععععتثمار،  ما ثم يتم 
تقييم هذا االسععععتثمار المالم  داوععععة   يما إذا ماا سععععهما ، ما ده   رق التقييم ال ارد  سععععابقا   م متا 

مسعععععتددما  حتى ي منا هذا،  يعتبر حسر اصسعععععاا السعععععتدراج معد   (CAPM) يزا  هذ  الدراسعععععة،  ال
،  ذلعععت   ى الرغم ما االنتقعععادات اصدبيعععات  المتععع  التع يميعععة ح   الععععالم الععععا عععد الم      م أغ ععع 

،  السعععععب  الر يسعععععم  بعا  ه  سعععععه لة اسعععععتددام هذا النم ذج  ت بيقو، العديد  التم  اسهت هذا النم ذج
 باإل ا ة إلى  دم  س د نماذج أدرى أثبتت سدارتها  داوة  م اصس اق ذات المفاء  العالية.

                                           
1 - Hirschey, Mark. Nofsinger, John. Ibid, P 134. 
2 - Chisholm, Andrew. An Introduction to Capital Markets, Products, Strategies and Participants. John 

Wiley & Sons, New York, 2002.  P 166. 
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هذ  الحالة لمحفظة الس ق يسا ي ال احد الوحي ،  لما  (𝛽)أشعار الباحث سعابقا  إلى أا معام  
ل رقة  (𝛽)قيمة معام   تاص راق المالية المتدا لة  م أي سععععععععععععع ق مالم،  إذا مان  ال تن بق   ى أغ 

مالية ما أمبر ما ال احد، د َّ ذلت   ى أاَّ حسعاسععية هذ  ال رقة لتق بات  ا د السعع ق مبير   بالتالم  إا 
 مدى تأثر  ا دها بتهير  ا د الس ق يم ا أمبر ما تهير  ا د الس ق  العما بالعما.
ة ا  ععععما محفظ ما ال ا عععع  أنو  م حا  دراسععععة العا د المت قع ل رقة مالية مفرد  بهرض إدداله

ه  أا  (CAPM)تأثير الد أ العشععععععع ا م يوعععععععب  مهمه ،  يبقى التحدي اصمبر  ند ادتبار  مفؤ   إاَّ 
  تم ا قيمة ثابت المعادلة بالنسبة ل رقة مالية مفرد  أ  محفظة مسا ية أ  قريبة ما الوفر.

، صحد اص راق المالية المتدا لة  م (SCL) ي  عععع  الشععععم  التالم د  دوعععععا ص ال رقة المالية 
،  الذي يرمز لو ادتوعععععععععععععارا  بع (Damascus Stock Exchange)سععععععععععععع ق دمشعععععععععععععق لأل راق المالية 

(DSE) (1293-1292)ل فتر   الد لم ل تسار   التم ي  المورفسهم ،  هذ  ال رقة هم: 

 (IBTF) المصرف الدولي للتجارة والتمويل( خط الخصائص لسهم 8الشكل رقم )

 
 (1نات الم حق رقم )اباستددام بيما إ داد الباحث. 

سععععهم الموععععرف الد لم ل تسار   التم ي  ل يت عععع  ما الشععععم  السععععابق حسععععاسععععية العا د اإل ععععا م 
حيث إذا ارتفع العا د اإل عا م لمؤشعر السع ق بنسبة  (DWX)لتق بات العا د اإل عا م لمؤشعر السع ق 

 .(%1.275)ارتفع بالمقاب  العا د اإل ا م لسهم المورف الد لم ل تسار   التم ي  بمقدار  (1%)
 يمما إ ععععععا ة مقياا سديد لد ر المحفظة باإل ععععععا ة إلى المقاييا التم سععععععبق  ذمرها الباحث 

،  عند إددا  أي  رقة مالية  م المحفظة ل محفظة (𝛽𝑝) ه  قياا د ر المحفظة باسعععععععععععععتددام معام  
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ا مهحظة مدى مسعاهمة د ر ال رقة المفرد   م الد ر الم م ل محفظة زياد   أم نقوعانا  باستددام يمم
 :1الويهة التالية

𝛽𝑃 =∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1  𝛽𝑖 

 (i)إلى ال زا النسعععععبم لألوععععع   (𝑊𝑖) دد اص راق المالية  م المحفظة،  تشعععععير  (n)حيث تمث  
 للتغيرات في عائد المحفظة. (i)عن مدى حساسية عائد الورقة  (𝛽𝑖)  م المحفظة، بينما تعبر

 Criticism of CAPMانتقادات نموذج تسعير األصول الرأسمالية:  2-3 
  ى الرغم ما اصهمية القوععععع ى ل نم ذج  م تحديد العهقة بيا العا د  المدا ر  بمعادلة ريا عععععية 

معد   دتحدي   هذا  م تقييم أداء المحا ظ الماليةبسعععععي ة،  رغم أنو ما زا  مسعععععتددما  حتى ي منا د ية 
بسب   النظرية اصساسية العديد ما االنتقادات )CAPM( اسو تم فة التم ي .  2قيااالعا د الم       

 :3تقادات،   يما ي م أهم هذ  االن ش و  م أغ   االدتبارات الت بيقيةا ترا اتو المثالية  بسب  
أا المستثمريا يمما أا يقر  ا أ  يقتر  ا بمعد  الفا د  الدالم ما المدا ر،  (CAPM) عتبر  يَ  -9

 االقراض بمعد  الفا د  الدالم ما المدا ر ه  أمر  اقعم  م س د  م الحقيقة،  ذلت  ندما يق م 
،  لما ما غير المعق   أا يق م المسععععععععتثمر ا باإلقراض بنفا المسععععععععتثمر بشععععععععراء أذ نات الدزينة

بالتالم سعععععععععع ف يدت ف د  سعععععععععع ق اص راق المالية بعد إسععععععععععقا  هذا اال تراض  ا الد  المعد ،   
اصسععععععععاسععععععععم  م النم ذج  بالتالم سعععععععع ف تدت ف نق ة التماا مع الحد المفؤ،  هذا يعنم ادتهف 

 م قع المحفظة الد ر  المث ى.

      ق دإا ا تراض  دم  س د تماليف ل وععععععععععععفقات سعععععععععععع ف يؤدي إلى أاًّ ال رقة المالية الم س د -1
سعع ق اص راق المالية سععتم ا سذابة  سعع ف يتم شععراؤها حتى توعع  إلى د  سعع ق اص راق المالية، 
 سعع ف يحقق المسععتثمر ا أرباحا  حتى ال وعع   إلى نق ة الت ازا ما سديد،  لما هذ  اصربا  لا 

 د إلى د  عتم ا وعععععا ية  يما إذا ماا هنالت تماليف لعم يات الشعععععراء، بمعنى أا هذ  ال رقة لا ت
س ق اص راق المالية ما سديد،  هذا يعنم  س د العديد ما د    س ق اص راق المالية  ليا د  

  حيد.

نم ذسا  لفتر  اسععععععععععععععتثمار  احد ،  إذا ادت فت  تر  االسععععععععععععععتثمار المقترحة ما قب   (CAPM)ي عتَبر  -3
د    سعععععع ق اص راق ،  هذا يعنم  س د العديد ما المسعععععتثمريا )ي م، أسعععععب ع، شععععععهر، ...، سعععععنة(

ساا م سعععيا  4ل رقة،  ذلت لنفا ال رقة المالية،  لقد حا  المالية،  المثير ما د    دوعععا ص ا
(Jan Mossin)  (1966) م العام  أحد مؤسعسععم النم ذج، اقترا  نم ذج لفترات اسععتثمار متعدد ،

                                           
1 - Hirschey, Mark. Nofsinger, John. Op-Cit, P 136. 

 .311مرسع سابق ص  زياد.رم اا،  - 2 
3 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Op-Cit. P 246-252. 
4 - Pike, Richard. et al. Op-Cit. P 230. 
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 ه  ر برت ميرت ا  1التعقيدات الريا ععععععععععية حالت د ا ذلت، إلى أا توععععععععععدى أحد الباحثياإالَّ أا 
(Robert Merton)  لم  ععععععع ع الفترات المتعدد ،  سععععععععتتم مناقشععععععععة  مرتو  م (1992) م العام ،

 .(CAPM)الفقر  التالية، مأحد اإل ا ات المقترحة لعع 

معامهت بيتا  ادتهف د  دوعععععععا ص ال رقة المالية سععععععع ف يؤدي إلى ظه ر مما ه  مع  م  إاَّ 
دا   لسعععهم شعععرمة ما باسعععتددام بيانات شعععهرية لمؤشعععر )𝛽(بحسعععا  قيمة  2امدت فة،  إذا قام مسعععتثمر م

الشهري ممؤشر ل س ق ده  دما سن ات ما ية،  ما ثم تحو    ى قيمة  (Dow Jones) س نز
سعععععتاندارد أند ب رز  ،  ذلت  ند اسعععععتددام مؤشعععععر(0.9)،   ربما يحوععععع    ى قيمة مدت فة  هم (1.3)

(922) (Standard & Poor’s 500) .اصسب  م لفتر  ثهث سن ات ما ية 
 دم  س د  عععععععععععععرا  ،  مما ه  مع  م  ال عععععععععععععرا   تدت ف بيا اصشعععععععععععععداص  (CAPM)يفترض  -6

ات  ف تؤدي هذ  االدته س الشعرمات،  مذلت بيا اصشعداص أنفسعهم، باإل عا ة إلى الشعرمات،   
 بيا تقديرات المستثمريا لد  س ق اص راق المالية.  إلى تبايا  ا 

شععععععععععععععار  بحثو  ليم م  نعدمعا قعدَّ  3، حتى أنعَّومثعاليعة سعدا   )CAPM(  م الحقيقعة  عإا ا ترا ععععععععععععععات 
  َض (، رَ 9141 م العام ) (Journal of Finance) د ريةإلى ص   مر   (CAPM)بععععععععععععععععععععع المتع ق )
 the) هاية تقييدية ل ا ترا ععات الدراسععةبأّا  تحرير المس ة برر ذلت لمدير  نشععر المقالة،م المس ة حمِّ م  

assumptions are extremely restrictive) ت نَشر المقالة  م حينها.  لم 
، حيعععث لم يعععأدعععذ بدهف ا ترا ععععععععععععععععات النم ذج  4ممعععا  ت سعععد الععععديعععد ما االنتقعععادات اصدرى

(CAPM) :بعيا اال تبار المشمهت التالية 

أاَّ أسهم الشرمات ذات القيمة الس قية المندف ة تحقق معد   (CAPM)أظهرت بعض ادتبارات  .9
  ا د أ  ى ما ت ت الشرمات ذات القيمة الس قية العالية.

أاَّ الشعرمات التم تم ت نسعبة متدنية ما )السعععر إلى الع ا د(، تحقق إلى االدتبارات بعض  أ  عت .1
 ما الشرمات التم تتسم بنسبة  الية.أداء  أ    

ات إلى أا السععععهم الذي يتم شععععراؤ   ما ثم بيعو ل فتر  ما شععععهر مان ا اص   إلى ت وعععع ت الدراسعععع  .3
 رنة  مع أي  تر  أدرى بنفا المد   تسعععععمى هذ  الحالة الشععععععاذ مان ا الثانم ي نتج  ا دا  أ  ععععع  مقا

                                           
1 - Bodie, Zvi.  et al. Investments, Op-Cit. P 303. 
2 - Cornett. Marcia Millon, Adir. Tony Alton, JR, Nofsinger. John, Finance Application and Theory. 

McGraw-Hill/Irwin, New York, USA, 2009. P 337. 
3 - French, Craig, w. “The Treynor Capital Asset Pricing Model”. Journal of Investment Management, Vol. 

1, No. 2, (2003), P 62. 
4 - Van Horne, James. C. and Wachowicz, John. M., Fundamentals of Financial Management. 13th. Op-Cit. 

P 114.  



  

 

109 
 

(Anomaly) بعععععععععععععععععععععععععععععععععع (January Effect)هذ  الظاهر  إلى  بيعة  م ية  1،  أرسعت الدراسعععات
  التم ينتهسها مدراء المحا ظ االستثمارية المحتر  ا. (Quarterly)التد ي  الربعية 

 التم أّمدها  م العام  (1972)العام   م (Richard Roll)مما  تعتبر انتقادات ريتشععععععععععععععارد ر   
مشاهدات   ينةه  أنو بالنسبة صي  2 أشهر هذ  االنتقادات، )CAPM(االنتقادات لع  أهمما  )1977(

ذ  هتم حسععععععععععععا  معام  بيتا بيا   إذاسععععععععععععتم ا هنالت مسم  ة ما الحد د المفؤ ،  بالتالم  الع ا دما 
ا  بيا  ا د أي  رقة مالية سعععععتم ا العهقة د ية، حتى    الع ا د لم تما هذ  المشععععععاهدات ما الع ا د ا 

 هم محفظة الس ق.
د ا  أنععو  ععاد  انتقععد ، إال (Black 1972)، مثعع  (CAPM)   ى الرغم ما أَا بعض البععاحثيا أيععَّ

ال بد ما استددام محفظة الس ق  3استددام مؤشر الس ق منا   أ   مي   ا محفظة الس ق،  أمدَّ أنو
  ما أس  االدتبار الوحي  ل نم ذج. الحقيقية

 :اإلضافات لنموذج تسعير األصول الرأسماليةثالثًا: 

 4ما ده ،  م محا لة لتحسينو، )CAPM(لة ما إلى ظه ر نماذج معدَّ  السعابقة االنتقاداتأدَّت 
تحرير  ما بعض اال ترا ععععات اصسععععاسععععية،  المقوعععع د بالتحسععععيا هنا سع   م ية ادتبار النم ذج أمثر 

  اقعية، مما قد يؤدي إلى نتا ج أ   .

 اإل ا ات:بعض أهم هذ   يما ي م  سيعرض الباحث 

 Zero Beta Model :5تا صفربينموذج  -1

باإل ععععععا ة إلى مسععععععاهمات ، (Black 1972)مسععععععاهمة يع د الف عععععع   م ظه ر هذا النم ذج إلى 
(Merton and Roll 1972) ال دا م ل س د  ا د اصوعععع   وأنَّ ، حيث  سد سميع الباحثيا السععععابقيا

، حيث ما الممما إيساد محفظة ما  عععععععععععما المحا ظ الم س د    ى الحد دالم المدا ر  م النم ذج
يععث تم ا   ا ععد هععذ  المحفظععة غير مرتب ععة أبععدا  بعععا ععد محفظععة السعععععععععععععع ق،  بععالتععالم ليا لهععا المفؤ، بح

،  لما سععععع ف يم ا لها مدا ر غير منتظمة، (Zero-Beta)، أ  مدا ر منتظمة )مرتب ة بالسععععع ق(
أ  ى ما العا د الدالم ما  (Intercept) (α) سعععععععععععععع ف تم ا قيمعة ثابت معادلة االنحدار أ  القا ع 

اد ما ده  اال تم  ى ا تبعار أاَّ  ا د هذ  المحفظة المفؤ  ما ال بيعم أا يم ا أ  ى،    المدعا ر،
                                           
1 - Athanassakos, George. Schnabel, Jacques. A. “Professional Portfolio Managers and the January Effect: 

Theory and Evidence”. Journal of Financial Economics. Vol. 4, Issue. 1, (1994). P 89.  

2 - Roll, Richard. “A critique of the Asset Pricing Theory’s Tests”. Journal of Financial Economics, Vol. 4, 

No. 2, (1977), P 130. 
3 - Michailidis, Grigoris. “Testing the Capital Asset Pricing Model: Case of the Emerging Greek Stock Market”. 

International Research Journal of Finance and Economics. Issue. 4, (2006). PP 88-89. 
4 - Bodie, Zvi. et al. Investments, Op-Cit. P 300. 
5
 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Op-Cit, PP 249-250. 
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ت وععع  الباحث ا إلى   ( 𝐸(𝑅)𝑧)محفظة بيتا الوعععفرية  ا د محفظة السععع ق باإل عععا ة إلى  ا د   ى 
 النم ذج التالم:

𝐸(𝑅)𝑖 = 𝐸(𝑅)𝑧 + 𝛽𝑖[𝐸(𝑅)𝑚 − 𝐸(𝑅)𝑧 ] 

 Shanken)   (Gibbons 1982) بالنسبة الدتبارات هذا النم ذج  قد تم ر  و ما قب  

 النم ذج.هذا  (Strambauch 1982)نما أَيد ي، ب(1985
 Intertemporal CAPM :1فترات المتعددةالتسعير نموذج   -2

 ير ت  ، نظرا  إلسهامو  ماالقتواد م    ى سا ز  ن ب  (Robert Merton)حاز ر برت ميرت ا 
مع الترميز   ى  ت ما  ترات متعدد بشم  داص لي (CAPM)بشم   ام   نماذج تسعير اصو  

 (Single Period)،  قد أزا  الباحث  ر ية الفتر  ال احد  الهندسة المالية أ  تسعير المشتقات المالية
 .د لفتر   اح،  ا تبر أا المستثمريا يسع ا إلى تعظيم المنفعة   ي ة اصمد  ليا (CAPM)لع 

 س د موادر أدرى ل د ر،  هنالت دا مّا حالة  دم تأمد مرتب ة بالعا د ميرت ا  ا ترضحيث 
المستقب م لألو   دالية المدا ر  مذلت بالنسبة لعا د محفظة الس ق، مما أّا المستثمريا يحا ل ا 

تالم س ع االستههمية،  بال د مدا ر ارتفاع تم فة المعيشة،  ارتفاع أسعار ال (Hedge)دا مّا التح   
س ف ي حم المستثمر ا بسزء ما العا د المت قع لشراء أ راق مالية  ا دها المت قع أ  ى ما تم فة 

 المدا ر اإل ا ية لمدا ر الس ق،  تم إنشاء محفظة  دد موادر هم (k)المعيشة،  إذا ا تر نا أاَّ 
 نم ذج   ى الشم  التالم:تح   مقاب ة لهذ  المدا ر، توب  الويهة الريا ية ل 

𝐸(𝑅)𝑖  = 𝛽𝑖𝑚𝐸(𝑅𝑚) +  ∑ 𝛽𝑖𝑘𝐸(𝑅𝐾)𝑉
𝑘
𝑘=1  

،  لما مع إ ا ة سزء إ ا م يتع ق (CAPM)يتشابو القسم اص   ما العا د مع ذلت المقتر   م   
 بمحا ظ التح  .

:  حيث  أاَّ
 : 𝛽𝑖𝑚ر  ا حساسية ال رقة المالية لعا د محفظة الس ق.بتع 

: 𝛽𝑖𝑘 .  تعبر  ا حساسية ال رقة المالية لعا د محا ظ التح 
 .(ICAPM)بعع  ادتوارا   هذا النم ذج  م اصدبيات  ي شار إلى

 Based CAPM Consumption :2نموذج التسعير القائم على االستهالك -3

 يرمز لهعععذا  ،(Rubinstein, Lucas and Breeden 1976)تم اقترا  هعععذ النم ذج ما قبععع  
مباشععععععععععععر   (CAPM)حيث  سد هؤالء الباحثيا أهمية رب  ، (CCAPM)النم ذج ادتوععععععععععععارا  بععععععععععععععععععععععععععع 

و يس  أا تتسععععا ى منفعة م  د الر إ ععععا م يتم اسععععتههم باالسععععتههت،  فم الحيا  الي مية ل مسععععتثمريا
الي م، بمنفعة الد الر اإل ععععا م الذي سعععععيتم إنفاقو  م المسعععععتقب ،  هذا اصدير سععععع ف يتم تم ي و بد الر 
                                           
1 - Bodie, Zvi. et al. Ibid, P 303. 
2 - Bodie, Zvi. et al. Investments, Op-Cit. P 304. 
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وععع   م الظر ف االقتوععادية الوعععبة  سعع ف المددر ،   م ية االددار سععتم ا أ إ ععا م ما الثر  
ارتبا   ا ععع  بيا معد  االسعععتههت  د  ر  االسعععتثمار  م أوععع   ،  هنالت تن  ي   ى مدا ر أمبر

 سديد ،  م ما زاد معد  االستههت م ما ماا ما الد ر االستثمار  م أو   سديد .
   يو  قد اقتر  الباحث ا النم ذج التالم لقياا العا د المت قع  ا  ريق رب و مباشر   بد ر االستههت 

𝐸(𝑅)𝑖                                 مما ي م:  = 𝛽𝐼𝐶𝑅(𝑃𝑐) 

 (𝛽𝐼𝐶)، تعتبر المحفظة المتع قة أ  المرتب ة باالستههت،  تمث  (𝑃𝑐)أ   (C)حيث أا المحفظة 
 حساسية  ا د ال رقة المفرد  لدالة االستههت.

 1دراسةباإل ا ة إلى  ،)Jagannathan and Wang 2007(مدراسة   أظهرت االدتبارات اصدير 
(Arisoy, Altay-Saleh and Pinar) أاَّ هذا النم ذج المعد  (CCAPM)  يعتبر أ    ما

(CAPM)  الع ا د المتحققة  عه  س  ت  م تفسير. 
 بالتالم  هم غير محبذ  ما قب  الباحث،  (CAPM) بالنسعععععبة ل نماذج السعععععابقة  هم تعتمد   ى 

إل ا ات اصدرى لنماذج تسعير اصو   بشم   ام،  ت عتبر  م الهال  ت  يرا  لنظرية ا بدو ص  أمَّا
 يعر عععععها بالتالم سععععع ف  بسعععععب  احت ا ها   ى  دد ما موعععععادر الد ر، ،(APT)تسععععععير المراسحة 

 الباحث  م الفو  القادم.
 وبعد استعراض المباحث الثالثة للفصل الثالث يمكن القول:

لتقييم اصسععععععععععهم العادية  المحا ظ المالية،  لمنها  م  العديد ما ال رق ظهرت  م القرا الما ععععععععععم
تعتمد   ى دوعععم التد قات النقدية المسعععتقب ية بمعد  العا د الم    ،  الذي يسعععتدرج  اد   ما  الهال 

، أ    ى النماذج اإلحوععععععا ية نماذج تسعععععععير اصوعععععع    التم تعتمد   ى الم ازنة بيا العا د  المدا ر
تععددت المحعا الت لت  ععععععععععععععي  العهقعة بيا الععا د  المدا ر،  مانت البداية بنظرية المحفظة، ،   البحتعة

 ما ثم تم البحث  ا تحديد هذ  العهقة  م شععععععععم  معادالت ريا ععععععععية د ية بسععععععععي ة،  ظهر نم ذج 
ا ز  ا نم ذج المؤشر بأنو يق م   ى المنا سة المام ة  الت ا الذي يدت ف  ،(CAPM) ثمَّ  المؤشر  ما

 م أسعععععععععععععع اق رأا المعا   يفترض ثعابتعا  محعددا  لمعادلة االنحدار  ه  العا د الدالم ما المدا ر، بينما 
ما ال بيعم تف ق  ر ال احد نم ذسا  إحوععععععععععا يا  بحتا  ال يعتمد   ى الت ازا،  ماايعتبر نم ذج المؤشعععععععععع

(CAPM)  ت االنتقادات لتبدأ محا ال  ى باقم النماذج نظريا    م يا ،  لما هذا النم ذج لم يسعععععع م ما
ت  ير ، ت  ت المحا الت التم أسععععععق ت بعض ا ترا ععععععات النم ذج  حا لت تحسععععععينو  لما مع مزيد ما 
التعقيعد   م النهعايعة بقيعت تد ر  م   مو، مما حدا بالباحثيا إلى تهيير اتسا  التفمير نح  نظرية سديد  

 .(APT)م يا ،  بالتالم ظهرت نظرية تسعير المراسحة 
                                           
1 - Arisoy, Yakup Eser. Altay-Saleh Aslihan. Pinar. Mustafa. “Optimal Multi-Period Consumption and 

Investment with Short Sale Constraints”. Finance Research Letters, Vol. 11, Issue. 1, (2014). PP 16-24. P 23. 
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نظرية تسعير المراجحة: الرابعالفصل   
 
 

 
 :نظرية تسعير المراجحةل اإلطار العامالمبحث األول:  -

 .نظرية تسعير المراجحة مفهوم .1
 .نظرية تسعير المراجحةنموذج  .2
 .االنتقادات الموجهة لنظرية تسعير المراجحة .3

 
نظرية تسعير  ومناهج اختبارة ُمسعَّر العوامل الالمبحث الثاني:  -

 :المراجحة
 .ةُمسعَّر العوامل المفهوم  .1
 .ةُمسعَّر المؤشرات االقتصادية الكلية كعوامل  .2
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 المقارنة بين نظرية تسعير المراجحة ونموذج تسعير األصول الرأسمالية. .3
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 : نظرية تسعير المراجحةالرابعالفصل 
 :تمهيد
زمَّ،َّمماَّألإلىَّالعديدَّمنَّاالنتقاداتَّكماَُّذكرَّسابقا ََّّ،نموذجَّوليمَّشاربَّوزمالئهَّ(CAPM)َّضتعر َّ
َّاألسواقَّالماليةَّغيرَّكفؤةَّلفتراتَّاالستنتاجَّاألولَّهوَّأ،1َّالتوصلَّإلىَّاستنتاجينَّالَّثالثَّلهماَّالباحثين ن 

َّالمستثمرينَّيرفضونَّالفرصَّالمت واالستنتاجََّّ،علىَّالمدىَّالطويلاحةَّلتحقيقَّاألرباحَّطويلةَّبمعنىَّأن 
َّ  .(CAPM)األسواقَّالماليةَّكفؤةَّعلىَّالمدىَّالطويلَّولكنَّيوجدَّشيءَّماَّخاطئَّفيَّالثانيَّهوَّأن 

وخاصة َّ ،(CAPM)ضَّاألول،َّبدأَّالعلماءَّفيَّالتفكيرَّفيَّنظريةَّبديلةَّلـومعَّاستحالةَّتحققَّالفرَّ
َّ تلكَّاإلضافاتَّجميعَّمشاكلََّّل َّحَُّ،َّحيثَّلمَّت َّ(CAPM)بعدَّفشلَّاإلضافاتَّوالتعديالتَّالمقترحةَّلـ

 Arbitrage)ظهرتَّنظريةَّتسعيرَّالمراجحةََّّحتىالنموذجَّولمَّتكتسبَّشهرته،َّألنهاَّأساسا َّمشتقةَّمنه،َّ
Pricing Theory)ََّّعلىَّيدَّستيفنَّروسََّّ(1976)فيَّالعام(Stephen Ross)َّ َّكماَُّتدعىَّأحيانا،

لكنهاَّالَّا ،َّدمَّهذهَّالنظريةَّنسبيبنظريةَّاألربتراج،َّوعلىَّالرغمَّمنَّق ََّّفيَّبعضَّالمراجعَّوالدراساتَّالعربية
َّفيَّتفسيرَّالعالقةَّبينَّالعائدَّوالمخاطر.َّالنظرياتأحدثَّتزالَّتعتبرَّك

وتتشابهَّمعهَّفيَّبعضَّاالفتراضات،َّولكنهاَّتختلفَّ،َّ(CAPM)َّمقترحا َّلـوُتعدَّهذهَّالنظريةَّبديال ََّّ
علىَّمحفظةَّالسوقَّالكفؤة،َّبينماَّتعتمدََّّ(CAPM)حيثَّيعتمدََّّطريقةَّومبدأَّاالشتقاق،فيَّكثيرا َّعنهَّ

(APT)َّلها.َّ)استثمارَّإضافي(َّعلىَّمحفظةَّمراجحةَّالَّثروةَّإضافية  

ََّّ َّمقدرةَّاستكشافيةَّأكبرَّألنهَّنموذجَّمتعددَّالعواملَّيأخذََّّ(APT)ويعتبرَّالنموذجَّالرياضيَّلــ ذا
َّمؤسسَّالنظريةَّاستنتجَّوجودَّأكثرَّمنَّعاملَّمنَّالعواملَّكمصادرََّّالعديدبالحسبانَّ للخطر،َّحيثَّأن 

لعاملي،َّومنَّاَّيؤثرَّعلىَّالعوائدَّالمتوقعةَّلألسهم،َّوقامَّباستخراجهاَّكمتغيراتَّوهميةَّباستخدامَّالتحليل
َّاكتشافَّطبيعةَّهذهَّالعوامل،َّواعتبرَّأنهاَّالمتغيراتَّاالقتصاديةَّالكلية.الحقا َّثمَّحاولَّ

فيَّأغلبَّاالختباراتَّالتطبيقية،َّولكنََّّ(CAPM)نجحتَّالنظريةَّالجديدةَّإلىَّحدَّماَّوتفوقتَّعلىَّ
َّ َّوظهرت َّأيضا ، َّطالتها َّكسَّبعضاالنتقادات َّولكنها َّذاتها، َّالنظرية َّلتطوير َّفيَّابقاتهالمحاوالت ا

(CAPM)َّ.َّلمَّتكتسبَّشهرةَّالنظريةَّاألصلية
فيَّالسنواتَّمراٍتَّعديدةََّّ(APT)حيثَّجرىَّاختبارََّّورغمَّالدراساتَّالعديدةَّالتيَّتناولتَّالنظرية،

َّ.،َّماَّتزالَّهذهَّالنظريةَّتثيرَّالجدلَّحتىَّيومناَّهذاأخرىَّونجاحا َّمراتَّاتالماضيةَّوأثبتتَّفشال َّمرَّ
وتطبيقاتََّّ،اإلطارَّالعامَّلنظريةَّتسعيرَّالمراجحةَّوهيَّمباحثَّثالثةوسيتمَّاستعراضَّهذاَّالفصلَّفيَّ

ضافاتها َّومناهجَّاختبارَّنظريةَّتسعيرَّالمراجحة،َّعلىَّالتوالي.َّ،نظريةَّتسعيرَّالمراجحةَّوا 
                                           
1 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Op-Cit, P 270. 
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 نظرية تسعير المراجحةل اإلطار العامالمبحث األول: 
،َّاهالفرعيةَّالمتعلقةَّبمفهومَّنظريةَّتســـــــــــعيرَّالمراجحةَّوالمفاهيمََّّتوضـــــــــــي َّيهدفَّهذاَّالمبحثَّإلى

قاداتَّحثَّأهمَّاالنت،َّومنَّثمَّيعرضَّالباافتراضــــاتَّالنظريةَّوكيفيةَّاشــــتقاقَّنموذجهاَّاألســــاســـــيوكذلكَّ
َّهاَّلهذهَّالنظرية.التيَّتمَّتوجيه

وهيَّمفهومَّنظريةَّتســـــــــعيرَّالمراجحة،َّونموذجَّنظريةََّّثالثَّفقراتهذاَّالمبحثَّفيََّّوســـــــــيتمَّعرض
َّلنظريةَّتسعيرَّالمراجحة.تسعيرَّالمراجحة،َّواالنتقاداتَّالموجهةَّ

 :نظرية تسعير المراجحةمفهوم أواًل: 
والمذكورَّفيَّالفصلَّالسابق،َّويفترضَّهذاََّّ(Index Model)منَّنموذجَّالمؤشرََّّ(APT)تنطلقَّ

َّتقلباتَّعائدَّســهمَّمعينَّترتبطَّبالمخاطرَّالخاصــةَّبالشــركةَّوبتغيراتَّعائدَّمحفظةَّالســوق،َّ النموذجَّأن 
تؤثرَّعلىََّّالتيَّمحفظةَّالســــــوقَّبســــــببَّالتغيراتَّفيَّعددَّمنَّالعواملَّقلباتَّفيَّعائدويمكنَّتفســــــيرَّالت

فيََّّظمةَّوغيرَّمنتظمةتللمخاطرَّإلىَّمخاطرَّمناألسـاســيَّمعَّالتقسـيمََّّ(APT)السـوقَّككل،َّوتتماشـىَّ
،َّولكنَّكماَّهوَّمعلومَّفإنَّأثرَّالمخاطرَّالخاصـــــةَّلســـــهمَّشـــــركةَّمعينةَّيمكنَّإهمالهَّفيَّنظريةَّالمحفظة
تحاولَّالتوجهَّمباشــــــرةَّإلىَّهذهَّالعواملَّبدال َّمنَّاالعتمادَّعلىَّعائدََّّ)TAP(1َّ،َّولكنالمحافظَّالمنوعة

،َّ(CAPM)هوَّالحالَّفيََّّاكمَّمحفظةَّالســوقَّأوَّعائدَّمؤشــرَّالســوقَّكوكيلَّعنَّعائدَّمحفظةَّالســوق
َّ،للخطرَّوليسَّمجردَّمصــــدرَّوســــيطَّيفيدَّالتوجهَّإلىَّالمصــــدرَّالرئيســــمأنهَّمنَّالَّ(APT)حيثَّتعتبرَّ

وحيدَّ)تقلباتَّعائدَّمحفظةَّالسوق(،ََّّيتنجَّعنَّعدةَّعواملَّوليسَّعاملَّباإلضافةَّإلىَّأنَّمصدرَّالخطر
َّالمخاطرََّّكما تؤثرَّبنفسَّالدرجةَّعلىََّّبمفردهاَّالَّ(CAPM)المرتبطةَّبالســــــــــــــوقَّوالتيَّيقومَّعليهاَّأن 

اقَّالماليةَّالمتداولةَّفيَّالســــــــوق،َّوبالتاليَّيكونَّمنَّغيرَّالمناســــــــبَّتلخيصــــــــهاَّفيَّمتغيرَّرَّوَّمختلفَّاأل
َّوحيد.

بحث،َّالبدَّمنَّهذاَّالمَّالثانية َّكيفيةَّاشـــتقاقَّالنموذجَّالرياضـــيَّللنظريةَّفيَّالفقرةَّومنَّأجلَّتوضـــي
َّمنَّاستعراضَّالمفاهيمَّالتالية:

 The Concept of APT: مفهوم المراجحة 1-1

اكتشــــــــــــافَّاألوراقَّالماليةَّغيرَّالُمســــــــــــع رةَّبشــــــــــــكلَّصــــــــــــحي ََّّ(Arbitrage)ُيقصــــــــــــدَّبالمراجحةَّ
(Mispriced Securities)ََّّأيَّالتيَّتكونَّقيمتهاَّالســـوقيةَّأقلَّمنَّقيمتهاَّالحقيقية،َّوتلكَّالتيَّتكون،

                                           
1 - Bodie, Zvi.  Et al. Investments, Op-Cit, P 320. 
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قيمتهاَّالســـــوقيةَّأعلىَّمنَّقيمتهاَّالحقيقية،َّوالعملَّعلىَّشـــــراءَّاألوراقَّاألولىَّوبيعَّاألوراقَّالثانيةَّبنفسَّ
َّالوقت،َّلتحقيقَّأرباحَّمضمونةَّوخاليةَّمنَّالمخاطر.

اَّعمليةَّالبيعَّوالشراءَّالمتزامنةَّفيَّسوقينَّمنفصلينَّبأن هَّ(Webster’s)ُتعر فَّالمراجحةَّفيَّقاموسَّ
لتحقيقَّأرباحَّناتجةَّعنَّفروقاتَّاألسعارَّبينَّالسوقين،َّوالمفهومَّالسابقَُّيعبرَّبشكلَّالَّبأسَّبهَّعنَّ

:َّ"َّتجارةَّ)نشاطَّتجاري(َّالَّتحتاجَّإلىَّرأسَّمالَّمفهومَّالمراجحةَّمنَّوجهةَّنظرَّماليةَّحيثَُّتعرًّفَّبأنها
َّوتثمرَّع َّمخاطر، َّتوجد َّماليتينَّوال َّورقتين َّ)بنفسَّالمبلغ( َّوشراء َّبيع َّعن َّوهيَّعبارة َّأكيد، نَّرب 

َّ.1متشابهتينَّمنَّالناحيةَّاالقتصاديةَّ)مختلفتينَّمنَّالناحيةَّالقانونية(َّعندماَّتكونَّأسعارهماَّمختلفة"

حيثَّتوصلَّمؤسسَّالنظريةَّإلىَّنظريتهَّباستخدامَّ)محفظة2ََّّعلىَّمنطقَّالمراجحةَّ)APT(تعتمدَّ
تلكَّالمحفظة3ََّّ،َّوليسَّمحفظةَّالسوق،َّوتعنيَّمحفظةَّالمراجحة)Portfolio Arbitrage(مراجحة(َّ

،َّوتوصلَّوالَّتوجدَّفيهاَّمخاطرَّ(Short Sale)التيَّليسَّلهاَّرأسَّمالَّوتعتمدَّعلىَّالبيعَّعلىَّالمكشوفَّ
َّ َّروسَّإلىَّأنَّالعالقة َّالرياضية َّالواحد َّلنموذجَّالمؤشر يمكنََّّ(Single Index Model)األساسية

َّبدونالتوصلَّإ االعتمادَّعلىَّمحفظةَّالمراجحة،َّوبالتاليَّالَّدورَّاعتمادَّمحفظةَّالسوق،َّولكنَّبَّليها
أساسيَّلمحفظةَّالسوق،َّولكنَّالنظريةَّتفترضَّعدمَّتحققَّأرباحَّغيرَّعاديةَّناتجةَّعنَّعملياتَّالمراجحةَّ

َّالنموذجَّاألساسيَّلـَّ َّ.الَّيتضمنَّأرباحا َّغيرَّعاديةَّ(APT)وبالتاليَّفإن 
 The Assumptions of APT :4حةنظرية تسعير المراج افتراضات 1-2

،َّولكنَّمعَّ(CAPM)العديدَّمنَّاالفتراضــــاتَّالمتشــــابهةَّمعَّنظريةَّالمحفظةَّوعلىََّّ(APT)تقومَّ
 تقليصَّعددَّهذهَّاالفتراضاتَّواستثناءَّجزءَّكبيرَّمنها،َّلتقتصرَّالنظريةَّعلىَّاالفتراضاتَّالتالية:

 األقل.َّالعائداألعلىَّعلىََّّالعائدفيَّحالةَّالتأكدَّيفضلَّالمستثمرونَّ .1

المولدةَّلعوائدَّاألســــــــــهمَّبتابعََّّ(Stochastic Process)يمكنَّالتعبيرَّعنَّالعمليةَّالعشــــــــــوائيةَّ .2
 .خطيَّلعددَّمنَّعواملَّأوَّمصادرَّالخطر

ولكنََّّ(CAPM)ويعتبرَّالفرضَّاألخيرَّممــاثال َّلفرضَّالتوقعــاتَّالمتجــانســـــــــــــــةَّللمســــــــــــــتثمرينَّفيَّ
َّعَّألكثرَّمنَّمصدرَّللخطر.التوقعاتَّهذهَّالمرةَّمتجانسةَّمنَّحيثَّأنَّعوائدَّاألسهمَّتتب

َّ:5باإلضافةَّإلىَّبعضَّاالفتراضاتَّاألخرىَّمثل

                                           
َّ.151.َّمرجعَّسابق،َّصَّإدارة المخاطر الماليةالراوي،َّخالدَّوهيب.ََّّ-1َّ 

2 -َّRoss, Stephen A. Op-Cit, PP 346-347.  
3 - Ross, Stephen A. Ibid, PP 341-343. 
4 - Reilly Frank. F and Brown Keith. C. Op-Cit, P 271. 
5 - Bodie, Zvi.  Et al. Investments, Op-Cit, P 324. 
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َّتحييدَّالمخاطرَّالخاصـــةَّبكلتكوينَّمحافظَّوَّيوجدَّعددَّكافيَّمنَّاألوراقَّالماليةَّفيَّالمحفظةَّل .3
 ورقة،َّوالتيَّتختلفَّعنَّمصادرَّخطرَّاألوراقَّاألخرى.

عاديةَّمنَّخاللَّرَّالســـــــــوقَّالماليَّالكفؤ،َّســـــــــوفَّيضــــــــــمنَّعدمَّوجودَّفرصَّلتحقيقَّأرباحَّغي .4
 .عملياتَّالمراجحة

بخصـــــــــــــوصَّالضـــــــــــــرائبَّوالمعامالت،َّوالَّتوجدَّقيودَّللبيعَّعلىَّالمكشـــــــــــــوف1ََّّالَّتوجدَّتكاليف .5
(Short Sale). 

،َّعلىَّ(No Arbitrage Opportunities)وجودَّفرصَّللمراجحةَّعدمَّفهذهَّالنظريةَّتقومَّعلىَّ
َّاسمهاَّ ىَّطريقةَّاالستنتاجَّوليسَّعلىَّآليةَّيدلَّعلىَّعكسَّذلك،َّفاالسمَّهناَّيدلَّعلربماَّالرغمَّمنَّأن 

َّالتطبيق.
َّن َّوهوَّافتراضَّأَّ(CAPM)موجودةَّفيَّكانتََّّالتيَّأحدَّأهمَّالمفاهيماســـــــتبعدتََّّ(APT)كماَّأنَّ

َّمحفظةَّالسوقَّتتضمنَّجميعَّا الَّترىَّدورا َّخاصا ََّّ(APT)ألوراقَّالماليةَّالخطرة،َّوهيَّكفؤة،َّحيثَّأن 
 لمحفظةَّالسوق.

 Equilibrium and the Law of One Priceالتوازن وقانون السعر الواحد:  1-3

َّفهيَّتعتمدَّعلى،َّ(CAPM)شأنَّفيَّذلكَّشأنهاَّ،َّ(Equilibrium)نظريةَّتوازنََّّ(APT)ٌتعتبرَّ
Arrow)-روَّديبروَّآلَّاالقتصاديَّنموذجال2َّعلىكذلكَّتعتمدَّكماََّّ،المنافسةَّالكاملةَّفيَّأسواقَّرأسَّالمال

Debreu Tableau)ََّّلتوازنَّالتنافسيَّالعامبخصوصَّا َّحاالتََّّعرُضَّوالذيَّي َّ، َّاألصولَّعند عوائد
َّ.(State of Nature)طبيعةَّمختلفةَّ

هيَّانعدامَّفرصَّتحقيقَّأرباحَّمنَّخاللَّالمراجحةَّعندََّّ(APT)فيَّالمستخدمةَّوحالةَّالطبيعةََّّ
َّالسلعََّّالتوازنَّفيَّأسواقَّرأسَّالمال يجبَّأنَّيكونَّلهاَّنفسََّّ(Substitutes)المتماثلةَّعلىَّاعتبارَّأن 

َّ.3قانونَّالسعرَّالواحدوهذاَّهوَّ السعر
ميعَّضمنَّالمحفظة،َّوتصب َّجففيَّالمحافظَّالمنوعةَّتنتفيَّاآلثارَّأوَّالمخاطرَّالخاصةَّبورقةَّواحدةََّّ

،َّالسعرَّأنَّيكونَّلهاَّنفسَّوبالتاليَّيجبَّمعرضةَّلنفسَّالعواملمحافظَّالمراجحةَّ)المتساويةَّفيَّالقيمة(َّ
َّلتحولَّإليهاَّبدونَّتحملَّمخاطرَّأكبر،الَّتوجدَّمحافظَّمراجحةَّجديدةَّيمكنَّللمستثمرَّافعندَّالتوازنَّ

َّ.(Arbitrage Profit)وبالتاليَّالَّيمكنَّتوقعَّعائدَّإضافيَّخاليَّمنَّالمخاطرَّ
َّالتوازن َّ،والشكلَّالتاليَّيوض َّإمكانيةَّتحقيقَّأرباحَّمراجحةَّخاليةَّمنَّالمخاطرَّفيَّحالةَّعدم

َّ:وباستخدامَّأوراقَّماليةَّمفردةَّمتضمنةَّفيَّمحفظةَّوحيدة
                                           

 رغي ماجستير رسالةمنية. أثر مخاطر سعر الصرف على أداء محفظة األوراق المالية: دراسة حالة بورصتي عماَّن والسعودية،  خرباش،َّ-1َّ 

َّ.12، ص 2102 ،ورقلة ،قاصدي مرباح جامعة ،منشورة
2 - Roll, R. Ross, S. “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory”, Op-Cit. PP 1076-1077. 

  3َّ-َّالراوي،َّخالدَّوهيب.َّإدارة المخاطر المالية.َّمرجعَّسابق،َّص151َّ.
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َّ َّفرصةَّالمراجحة(َّتوضي9الشكلَّرقمَّ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Roll, R. Ross, S. “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing 

Theory”, Op-Cit. P 1079 

َّهذهَّاألوراقَّ(3,2,1)يتض َّمنَّالشكلَّالسابقَّوجودَّثالثةَّأوراقَّماليةَّهيَّ ،َّوذلكَّعلىَّفرضَّأن 
لألوراقَّالثالثة،َّيتض َّأن1ََّّ،َّوعندَّتحليلَّعالقةَّالعائدَّبالمخاطرمعينةمتضمنةَّفيَّمحفظةَّبحصصَّ

يمكنَّالتعبيرَّعنهَّبقيمةَّتقعَّفيَّمنتصفَّالمسافةَّعلىَّالخطَّالمستقيمََّّ(3,1)العائدَّالمتوقعَّللورقتينَّ
َّالورقتينَّمقارنةَّالعائدَّالمتوقعَّلمحفظةَّتتكونَّمن،َّوعندَّ(E1, E3)َّالواصلَّبينَّعائديهماَّالمتوقعين

َّلهماَّنفسََّّ(E 2)وهوََّّ(2)فقط،َّمعَّالعائدَّالمتوقعَّللورقةََّّ(3,1) علىَّالمحورََّّ(β)المخاطردرجةَّنجدَّأن 
َّالمستثمرََّّ(2)َّولكنَّالورقةَّالمفردةاألفقي،َّ تتفوقَّفيَّالعائدَّالمتوقعَّعلىَّالمحورَّالعمودي،َّوبالتاليَّفإن 

َّ(Proceeds)ويشتريَّبالمبلغَّالمتحصلََّّ(3,1)لكلية(َّسوفَّيبيعَّحصتهَّمنَّالورقتينَّ)مالكَّالمحفظةَّا
َّربحا َّصافيا َّخاليا َّمنَّالمخاطرَّأيَّدونَّزيادةَّمستوىَّالخطر.َّ،َّليحقق(2)ماَّيستطيعَّمنَّالورقةَّ

َّ تفترضَّأنَّهذهَّالفرصَّغيرَّموجودةَّوغيرَّقابلةَّللتحقق،َّبمعنىَّأنهاَّتفترضََّّ(APT)لذلكَّفإن 
هَّألن ََّّ،عندَّالتوازنَّفيَّأسواقَّرأسَّالمالَّوقوعَّالعوائدَّالسابقةَّلألوراقَّالثالثَّعلىَّنفسَّالخطَّالمستقيم

َّالعواملَّأوَّمصادرَّالخطرَّوتصب َّالعالقةَّخطيةَّتماما ََّّتتعرضَّجميعَّاألوراقَّالماليةَّلنفسَّعندَّالتوازن
َّبينَّالعائدَّالمتوقعَّوحساسيةَّهذاَّالعائدَّلمصادرَّالخطرَّالمتعددة.

                                           
َّلنموذجَّالمؤشرَّالواحد.َّ)β(تمَّالتعبيرَّعنَّالمخاطرَّفيَّالشكلَّالسابقَّباستخدامَّمعاملَّبيتاََّّ-1َّ 

 المخاطر
 ةالمتوقع

 العائد
 المتوقع
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َّ: نموذج نظرية تسعير المراجحة:ثانياً 

،َّتعتمدَّعلىَّمحفظةَّمراجحةَّكماَّســبقتَّاإلشــارةَّتحليليةَّمناقشـةتمَّاقتراحَّنموذجَّالنظريةَّبناء َّعلىَّ
منَّحيثَّتقســـيمََّّ(CAPM)ولكنَّالمنطلقَّاألســـاســـيَّللنموذجَّيتشـــابهَّمعَّمنطلقاتَّنظريةَّالمحفظةَّوَّ
فيَّالســــــــــوقَّالماليَّوالَّيمكنََّّةالمخاطرَّإلىَّمخاطرَّمنتظمةَّ)ســــــــــوقية(َّتؤثرَّعلىَّجميعَّاألوراقَّالمالي

يمكنَّتجنبهاَّمنَّخاللَّ(َّبالشـــــركةَّالمصـــــدرةَّوظروفها تجنبهاَّبالتنويع،َّومخاطرَّغيرَّمنتظمةَّ)خاصـــــة
جَّســــيةَّوصــــوال َّإلىَّالنموذالتنويع،َّوانطلقَّمؤســــسَّالنظريةَّمنَّتحليلَّمكوناتَّأوَّمركباتَّالعائدَّاألســــا

ــــــــــــــَّ وذجَّاشتقاقَّالنموصوال َّإلىَّوَّ،َّوسـيتناولَّالباحثَّنموذجَّالنظريةَّبدءا َّمنَّهذهَّالفكرةَّ(APT)العامَّلـ
َّبالتدريج،َّووفقا َّلماَّيلي:األساسيَّ

   eturnRecurity SComponents of :1لورقة مفردة مكونات العائد 2-1

انَّالعائدَّوك،َّالثانيمنَّالفصــــــلََّّالثالثســــــبقَّللباحثَّالحديثَّعنَّالعائدَّغيرَّالمتوقعَّفيَّالمبحثَّ
العائدَّالمتوقعَّوالعائدَّغيرَّالمتوقعَّ)المفاجأة(ََّّاهمَّعلىَّورقةَّماليةَّ)ســـــهم(َّيتكونَّمنَّجزأينَّأســـــاســـــيين

اضـــــيةَّالصـــــيغةَّالريفإذاَّماَّتمَّافتراضَّأنناَّبصـــــددَّدراســـــةَّالعائدَّالمتوقعَّلشـــــركةَّماَّللشـــــهرَّالقادم،َّفإنَّ
َّ:األساسيةَّالبسيطةَّلهذاَّالعائدَّستكونَّكماَّيلي

R = �̅� + U 

ذلكَّالجزءَّمنَّالعائدَّوالذيَّيتوقعهَّالمســتثمرونَّفيَّالســوق،َّوتعتمدَّتقديراتَّالعائدََّّ(�̅�)حيثَّتمثلَّ
 المتوقعَّعلىَّالمعلوماتَّالتيَّيملكهاَّهؤالءَّالمستثمرونَّحولَّالورقةَّالماليةَّالمدروسة.

،َّوالذيَّينتجَّعنَّذلكَّالجزءَّمنَّالعائدَّوالذيَّالَّيمكنَّتوقعهَّبحالَّمنَّاألحوالَّ(U)بينماَّتشـــــــــــــكلَّ
معلوماتَّعنَّاكتشـــــافَّعلميَّجديدَّفيَّالشـــــركةَّ،َّكظهورَّمعلوماتَّحديثةَّمفاجئةَّتظهرَّخاللَّالشـــــهر

دوثَّكارثةَّطبيعيةَّتؤثرَّمباشــــــــرةَّعلىَّالمصــــــــدرةَّللورقة،َّأوَّانخفاضَّمفاجئَّفيَّأســــــــعارَّالفائدة،َّأوَّح
َّالنَّعنَّبيعَّأحدَّالمساهمينَّاألساسيينَّلحصتهَّالكبيرةَّفيَّالشركة.الشركة،َّأوَّاإلع

مساويا َّللعائدَّالمتوقعََّّلالستثمار الخطرَّالحقيقيَّلالسـتثمار،َّفإذاَّماَّكانَّالعائدَّالفعليَّ(U)وتعتبرَّ
(R = �̅�)َّمصـــــــــــــــادرَّالخطرَّ،َّأيَّالَّمخــاط،َّففيَّهــذهَّالحــالــةَّالَّتوجــدَّتغيراتَّأوَّتقلبــات ر،َّوبمــاَّأن 

،َّفمخاطرَّتغيراتَّمعدلَّالتضخم،َّتختلفَّعنَّمخاطرَّإضرابَّعماليَّمتنوعةالمنتظمةَّوغيرَّالمنتظمةَّ
مفاجئَّفيَّإحدىَّالشــــــــركات،َّفالخطرَّاألولَّعام َّويؤثرَّعلىَّجميعَّاألوراقَّالمالية،َّبينماَّالثانيَّخاصَّ

َّإلىَّجزأين:َّمتوقعمنَّالممكنَّتقسيمَّالمفاجأةَّأوَّالعائدَّغيرَّالَّبالتاليَّفإن هبالشركةَّالمصدرةَّللورقة،َّوَّ

                                           
1 - Ross, Stephen. et al. Modern Financial Management, Op-Cit, PP 320-325. 
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R = �̅� + m + ε 

َّ.عنَّالمخاطرَّالخاصةَّ(ε)الجزءَّويعبرَّالمخاطرَّالعامة،ََّّ(m)يمثلَّالجزءََّّحيثَّ

َّالمخاطرَّالمنتظمةَّيمكنَّالتعبيرَّعنهاَّ منَّخاللَّحســـــــــاســـــــــيةَّعائدَّالورقةَّلعددَّمنَّوعلىَّفرضَّأن 
َّالعائدَّكماَّيلي:َّتصب َّصيغة (،β،َّأيَّباستخدامَّمعامالتَّالحساسيةَّ)معامالتَّبيتاَّ(k)َّالعوامل

𝑅 =  �̅� +  𝛽1 𝐹1 +  𝛽2 𝐹2 + ⋯ +  𝛽𝑘 𝐹𝑘 +  ε 

وفيَّالخطوةَّالتـاليـةَّســــــــــــــيتمَّالتعرفَّعلىَّمكوناتَّالعائدَّلمحفظةَّمنوعةَّتضــــــــــــــمَّعددا َّمنَّاألوراقَّ
َّالمالية.

  eturnRComponents of Portfolioَّ:1مكونات عائد المحفظة 2-2

َّعلىَّالنحوَّاآلتي:عندَّتكوينَّمحفظةَّمنوعة،َّتصب َّالعالقةَّالرياضيةَّالسابقةَّ

𝑅𝑝 =  𝑅�̅� +  𝛽𝑖 𝐹 + ε𝑖 

َّقيمةَّكلَّمتغيرَّ كالحقة،َّ(i)لهاَّالرمزَّ جميعَّالمتغيرات الحظَّمنَّالمعادلةَّالســــابقةَّأن َّويَُّ )حيثَّأن 
لمَّيتمَّتعيينَّأيَّالحقةَّلهََّّ(F)ســـــتتبدلَّعندَّاالنتقالَّمنَّســـــهمَّآلخرَّضـــــمنَّالمحفظة(َّماَّعداَّالمتغيرَّ

(Not Subscripted).َّ

،َّفقدَّيكونَّمقدارَّاالنخفاضَّالمفاجئَّفيَّالناتجَّالمحليَّعنَّالعاملَّأوَّمصــدرَّالخطرَّ(F)ويعبرََّّ
نَّهذاَّالخطرَّيصـــــيبَّجميعَّاألوراقَّالماليةَّوََّّ،َّألن َّ(i)َّاإلجماليَّمثال ،َّوبالطبعَّلمَّيتمَّتحديدَّالحقةَّله ا 

َّالذيَّيسبقه.َّ(β)بدرجاتَّمتفاوتةَّولذلكَّتمَّتعيينَّالحقةَّلمعاملَّبيتاََّّكانَّذلك

ذاَّكانتَّقي لهذاَّالعاملَّتســــاويَّالصــــفرَّبالنســــبةَّلورقةَّماليةَّمفردة،َّفإنَّالعائدََّّ(β)مةَّمعاملَّبيتاَّوا 
َّالمتوقعَّسيكونَّفقطَّالعائدَّالمتوقعَّأساسا َّ)بدونَّمفاجآت(َّباإلضافةَّإلىَّالخطرَّالخاصَّللورقة:

𝑅𝑝 =  𝑅�̅� + ε𝑖 

َّعائدَّالمحفظةَّيســـــــاويَّإلىَّمجموعَّالعوائدَّالمرجحةَّباألوزَّ  )iw (انَّالنســـــــبيةوكماَُّذكرَّســـــــابقا َّفإن 

ليسَّصـــــــــفريا َّأليَّعاملَّمنََّّ(β)لجميعَّاألوراقَّالماليةَّضـــــــــمنَّالمحفظة،َّوعلىَّفرضَّأنَّمعاملَّبيتاَّ
،َّولكنَّلكلَّحدَّمنَّحدودَّالمعادلةَّقبلَّالنســـــــــــبيةَّالعوامل،َّيصـــــــــــب َّعائدَّالمحفظةَّ)بعدَّالتثقيلَّباألوزان

َّاألخيرةَّعلىَّحدا(َّعلىَّالشكلَّالتالي:

𝑅𝑝 = 𝑊1𝑅1 +  𝑊2𝑅2 + ⋯ +  𝑊𝑛𝑅𝑛 + 

                                           
1 - Ross, Stephen. et al. Ibid,  PP 326-328. 
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         (𝑊1𝛽1 +  𝑊2𝛽2 + ⋯ +  𝑊𝑛𝛽𝑛) 𝐹 + 

          𝑊1ε1 +  𝑊2ε2 + ⋯ +  𝑊𝑛ε𝑛 

ذاَّماَّتمَّالبحثَّعنَّحالةَّعدمَّ ويمكنَّمالحظةَّأنَّالمعادلةَّالســــــــــــابقةَُّكتبتَّعلىَّثالثةَّأســــــــــــطر،َّوا 
بيرةَّفيَّالمحافظَّالكَّيتضــــــــاءلأنَّالتأكدَّيتضــــــــ َّأنهاَّتوجدَّفيَّالســــــــطرَّالثالثَّفقط،َّوالذيَّمنَّالممكنَّ

ََّّ،،َّبينماَّلنَّيختفيَّالســـــطرَّاألولَّألنهَّالعائدَّالمتوقعَّفعال ،َّوكذلكَّلنَّيزولَّالســـــطرَّالثانيالمنوعة ألن 
،َّفهذاَّالعاملَّلنَّتزولَّبزيادةَّعددَّاألوراقَّالماليةَّفيَّالمحفظةَّ(F)حـالـةَّعـدمَّالتـأكدَّالمرتبطةَّبالمتغيرَّ

َّ.يؤثرَّعلىَّجميعَّاألوراقَّالمالية

كماََّّ(CAPM)حيثَّيفترضَّ،َّولكنَّمعَّاختالفَّجوهريَّ(CAPM)لتحليـلَّمعَّيتمـاشــــــــــــــىَّهـذاَّا
َّمعاملَّبيتاَّ علىَّمخاطرَّالسوقَّهوَّالعاملَّالوحيدَّالذيَّيعبرَّعنَّالمخاطرََّّكمؤشرَّ(β)ُذكرَّمرارا ،َّأن 

َّ،لألوراقَّالمالية،َّوذلكَّبشــــــرطَّتحققَّافتراضــــــاتَّعديدةَّســــــبقَّذكرهاَّ(Systematic Risk)المنتظمةَّ
نَّكانتَّالعالقةَّخطيةَّفيَّكالَّالنموذجين.َّ(APT)بينماَّتفترضَّ َّمصادرَّمتعددةَّللخطر،َّوا 

The Derivation of the Basic Modelَّ: 1اشتقاق النموذج األساسي 2-3

ات،َّبقَّمنَّمفاهيمَّوافتراضماَّسَّالمعادلةَّالسابقةَّوعلىَّبناء َّعلىَّيمكنَّاشتقاقَّالنموذجَّاألساسي
والبدايةَّستكونَّبافتراضَّبسيطَّوهوَّوجودَّمستثمرَّيملكَّمحفظةَّمراجحةَّويفكرَّفيَّالتحولَّإلىَّمحفظةَّ

ََّّومنَّالمعلومأخرىَّبمعنىَّأنهَّيريدَّتبديلَّحصصَّاألوراقَّالماليةَّالموجودةَّفيَّالمحفظةَّالقديمة،َّ أن 
ورقةَّأخرىَّمساويةَّلهاَّفيَّالقيمةََّّشراءَّحصصَّلورقةَّماليةَّجديدةَّلنَّيتمَّإالَّمنَّخاللَّبيعَّحصص

العائدَّالذيَّسوفَّيحققهَّمنَّخاللَّعمليةَّالتبديلََّّومنَّالطبيعيَّأنَّيكونالنقديةَّ)ألنهاَّمحفظةَّمراجحة(،َّ
سوفَّيكونَّصفريا َّوذلكَّبحسبَّقانونَّالسعرَّالواحدَّ)ألن َّاألوراقَّالماليةَّالمتساويةَّفيَّالمخاطرَّمتساويةَّ

َّفيَّالقيمةَّومتساويةَّفيَّالعائد(.

َّتموا َّ َّما َّاألخرىَّذا َّبحيثَّتكونَّأوزانَّتفحصَّمحافظَّالمراجحة َّوتكوينَّمحفظةَّمراجحةَّجديدة ،
َّلنَّتحملَّأيَّورقةَّمخاطرَّ َّوطبعا  َّكبير، َّاألوراقَّالمالية َّمتساوية،َّوعدد َّلها َّالمكونة األوراقَّالمالية

ذاَّماَُّعدناَّإلىالَّتَّالمراجحةعمليةَّمنتظمةَّ)ألنَّ َّدنجَّخيرةمعادلةَّعائدَّالمحفظةَّاألَّتضمنَّمخاطر(،َّوا 
َّ:يليَّما

1. َّ  the law of large)َّأوَّقانونَّاألرقامَّالكبيرةَّيمكنَّإهمالهَّبسببَّالتنويعالسطرَّاألخيرَّإن 

numbers). 

                                           
1 - Roll, R. Ross, S. “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory”, Op-Cit. PP 1076-1080. 
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َّالجزءََّّ .2 ََّّ(𝛽𝑖 𝐹)كماَّأن  يبقىََّّ(𝐹)سوفَّيساويَّالصفرَّبسببَّعدمَّوجودَّمخاطر،َّحيثَّأن 
َّالعاملَّتساويَّالصفر.عائدَّكلَّورقةَّماليةَّلهذاَّ أيَّحساسيةَّ( 𝛽𝑖)موجودا َّولكنَّ

َّالعائدَّالمتوقعَّعلىَّمحفظةَّالمرََّّفسوفَّيساويَّالصفرَّأيضا ََّّلألولأما َّبالنسبةَّللسطرَّ .3 اجحةَّألن 
 فيَّحالةَّالتوازنَّيساويَّالصفر.

بمحفظةَّأخرىَّوتحقيقَّعائدَّإضافيَّبدونَّتحملََّّاالَّتوجدَّمحفظةَّفيَّحالةَّالتوازنَّيمكنَّاستبداله"
1َّمخاطرَّأكبرَّودفعَّثروةَّإضافية،َّوهذانَّالشرطانَّغيرَّمحققانَّفيَّمحافظَّالمراجحة"
ذاَّماَّأردناَّاختبارَّالنظريةَّفيجبَّأنَّيكونَّالعائدَّالمتوقعَّ عا َّلمعامالتَّتابوعندَّاالنتقالَّإلىَّالواقعَّوا 

َّ َّالمرتبطةَّبكلَّعاملَّمنَّعواملَّالخطرَّمنَّخَّ(β)الحساسيةَّأوَّمعامالتَّبيتا رَّنحدااالاللَّمعادلة
َّألساسيَّلنظريةَّتسعير،َّليصب َّنموذجَّاالختبارَّالعواملَّالخطر تايلعائدَّالمتوقعَّعلىَّمعامالتَّبالمتعددَّل
َّالشكلَّالتالي:علىََّّالمراجحة

𝑅𝑖 =  𝜆0 + 𝜆1𝛽1 +  𝜆2 𝛽2 + ⋯ + 𝜆𝑛 𝛽𝑛 
,𝜆1)حيثَّتعبر 𝜆2, … , 𝜆𝑛)َّالمخاطرةَّعالوةَّ عن(Risk Premium)ََّّالمرتبطةَّبكلَّعاملَّمن

فةَّةَّتجاهَّالعواملَّالمختليالعائدَّالمتوقعَّللمحافظَّالتيَّليسَّلهاَّأيَّحساسَّعنَّ(𝜆0)العوامل،َّبينماَّتعبر
(Zero Beta)َّأن َّيجب َّالنظرية َّاختبار َّوعند ،ََّّ َّدالة َّمخاطرة َّعالوة َّمن َّأكثر إحصائيا َّيوجد

(𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑛)َََّّّويجبَّأنَّتكون،(𝜆0)َّبحسبَّافتراضاتَّالنظريةَّفيَّحالةَّالتوازن.َّمساويةَّللصفر 

وتعتبرَّهذهَّالمعادلةَّاالستنتاجَّالرئيسيَّلنظريةَّتسعيرَّالمراجحة،َّوبالتاليَّتعتبرَّحجرَّاألساسَّفيَّ
منَّخاللَّاستنتاجَّرياضيَّجبريَّمعقدَّيعتمدَّعلىَّالفضاء2ََّّ،َّوت مَّاشتقاقَّهذهَّالمعادلةاختبارَّالنظرية

ئدَّالمتوقعَّمعَّأشعةَّمعامالتَّبيتا،َّيجبَّأنَّتتعامدَّتعامدَّأشعةَّالعاَّمنَّمنطلقَّحيثَّأنهالشعاعي،َّ
َّأشعةَّمعََّّ(𝜆𝑖)أمثالَّمعامالتَّبيتاأشعةَّكذلكَّ َّالمتوقعَّأيضا . َّهذهَّ العائد ولكنَّاالختبارَّباستخدام

3َّلكلَّمحفظةَّمتعددالمعادلةَّيتمَّبعدَّاستخراجَّمعامالتَّالحساسيةَّمنَّخاللَّعدةَّمعادالتَّانحدارَّخطيَّ
 :4باستخدامَّالمعادلةَّالتالية )𝐹 (المتعددةعلىَّالعواملَّأوَّمصادرَّالخطرَّ

(𝑅𝑖 − 𝑅𝑓)  =  𝛼𝑖 +  𝛽1𝑖 𝐹1 +  𝛽2𝑖 𝐹2 + ⋯ +  𝛽𝑛𝑖 𝐹𝑛+ 𝜀𝑖 

 :وذلكَّعلىَّاعتبارَّأن َّ

(𝑅𝑖 − 𝑅𝑓).َّتعنيَّالعائدَّاإلضافيَّالمتوقعَّعلىَّالورقةَّالمالية:َّ
                                           
1 - Roll, R. Ross, S. Ibid. P1078. 
2 - Elton, Edwin J. Gruber, Martin J. Brown, Stephen J. and Goetzmann, William. Modern Portfolio Theory 

and Investment Analysis, 6th edition, John Wiley & Sons, New York, 2002. P 367. 

َّعددَّمعادالتَّاالنحدارَّالخطيةَّالبسيطةَّيساويَّعددَّالمحافظَّالمدروسة.َّ-3َّ 
4 - Hirschey, Mark. Nofsinger, John. Op-Cit, P 142. 
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(𝐹𝑛)َّتؤثرَّعلىَّعائدَّالورقةَّالمالية.َّ:َّتعبرَّعنَّعواملَّالخطرَّالمتعددةَّالتي
(𝛽𝑖)َّتمثلَّحساسيةَّعائدَّالورقةَّلعاملَّمعينَّمنَّعواملَّالخطر:َّ(𝐹𝑖).َّ
(𝜀𝑖)ََّّتشيرَّإلىَّالعائدَّغيرَّالمتوقعَّوالخاصَّبالورقةَّذاتهاَّ)بحسبَّطبيعةَّمخاطرَّالشركةَّأوَّالصناعة:

بهَّمنَّىَّإمكانيةَّتجنضافةَّإلأوَّالقطاعَّالذيَّتنتميَّلهَّالورقة(.َّوالذيَّيملكَّقيمةَّمتوقعةَّصفريةَّباإل
َّوبالتاليَّ َّخاللَّالتنويع. َّزادَّعددَّاألوراقَّالماليةَّضمنََّّ(𝜀𝑖)فإن  سوفَّيتضاءلَّحتىَّيتالشىَّكلما

َّالمحفظة.

اَّنجحتَّفيماَّإذاَّمَّوبمكنَّتطبيقهاَّهيَّالتيَّتعطيَّالعائدَّالمتوقعَّلمحفظةَّماليةَّوالمعادلةَّاألخيرة
,𝜆1)المخاطرالنظريةَّفيَّاختبارَّالمعادلةَّالسابقة،َّوكانَّلعالواتَّ 𝜆2, … , 𝜆𝑛)ََّّداللةَّإحصائيةَّفي،

َّالتأثيرَّعلىَّعوائدَّاألسهم.

َّانتقادات نظرية تسعير المراجحة: :ثالثاً 

نماذجَّالتســــعيرَّاألخرى،َّولكنَّلمَّتكنَّالعديدَّمنَّاالنتقاداتَّشــــأنهاَّفيَّذلكَّشــــأنََّّ(APT)واجهتَّ
دافعََّّ(Ross)،َّولكنَّمؤسسَّالنظريةَّ(CAPM)تلكَّاالنتقاداتَّحادةَّوجوهريةَّمثلَّالتيَّتمَّتوجيههاَّلـَّ

َّي:ويمكنَّتلخيصَّأهمَّاالنتقاداتَّبماَّيلالردَّعلىَّهذهَّاالنتقاداتََّّبعضَّاألحيانفيَّحاولَّوََّّعنَّنظريته

 :(Reinganum, 1981) 1ينغانوماانتقاد ر  .1

لَّمحــلَّ،َّولكنــهَّأشـــــــــــــــارَّإلىَّأنَّالنظريــةَّالتيَّســــــــــــــتحَــّالبــاحــثَّفكرةَّالنموذجَّمتعــددَّالعوامــلَّامتــدح
(CAPM)ََّّيجبَّأنَّتتجاوزَّعثراتهَّوأهمهاَّمشـــــــــكلةَّالحاالتَّالشـــــــــاذة(Anomalies)ََّّولكنَّالباحث،

درسَّأثرَّحجمَّالشـركةَّفقط،َّوتبينَّلهَّأنَّالمحافظَّالتيَّتضـمَّشـركاتَّصغيرةَّالحجمَّ)بالقيمةَّالسوقية(،َّ
َّ.دا َّأعلىَّ)فيَّالمتوسط(َّمنَّالشركاتَّكبيرةَّالحجمَّبشكلَّواض َّجدا َّتنتجَّعائ

بدال َّمنَّنموذجََّّ(APT)وهيَّنظريـةَّجـديـدةَّمعقـدةََّّعنَّجـدوىَّاالنتقـالَّإلىَّ(ينغـانومارَّ)وتســــــــــــــاءلَّ
َّ،َّإذاَّلمَّتكنَّالنظريةَّالجديدةَّتحلَّمشكالتَّالقديمة.(CAPM)بسيطَّوسهلَّ

 :Shanken)1982 ,( 2انتقادات شانكن .2

شـككَّشـانكنَّفيَّنظريةَّتسـعيرَّالمراجحةَّفيَّمقالةَّبعنوانَّ"َّنظريةَّتسعيرَّالمراجحة:َّهلَّهيَّقابلةَّ
َّ،طريقةَّاشـــــــــتقاقَّنموذجَّنظريةَّتســـــــــعيرَّالمراجحةتكمنَّفيََّّوكانتَّأهمَّمالحظاتهَّوتحفظاتهللتطبيق"،َّ

َّفالمجموعاتَّالجزئيةَّمنَّمجتمعَّالســـــوقَّككلَّالَّوأوضـــــ َّأنهَّالَّيمكنَّاالســـــتغناءَّعنَّمحفظةَّالســـــوق

                                           
1 - Reinganum, Marc R. “The Arbitrage Pricing Theory: Some Empirical Results”, The Journal of Finance, 

Vol. 36, No. 2, (May – 1981), PP 313-321. 

 .3راجعَّالدراساتَّالسابقة،َّالدراسةَّرقمََّّ-2َّ 
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ــــــــــــــــَّ َّانتقادَّرولَّلـ ،َّ(APT)ينطبقَّعلىََّّ(CAPM)تؤديَّإلىَّعالقةَّخطية،َّكماَّأشـــارَّشـــانكنَّإلىَّأن 
َّ.متعددَّالعواملَّ(APT)وذلكَّاعتمادا َّعلىَّأنَّبعضَّالدراساتَّأدخلتَّمحفظةَّالسوقَّفيَّنموذجَّ

بعنوان:ََّّ(1985)فيَّالعام1ََّّمضــــــادةولكنَّبالمقابلَّردَّعليهَّمؤســــــسَّالنظريةَّســــــتيفنَّروسَّبمقالةَّ
المراجحة:َّنعمَّهيَّقابلةَّللتطبيق".َّحيثَّفن دَّروسَّتحفظاتَّشـــانكنَّودحضـــهاَّوخاصـــة َّتســـعيرَّ"نظريةَّ

َّانتقادَّرولَّيمتدَّإلىَّ أوضــــ َّوجودَّبعضَّااللتباســــاتَّفيَّالدراســــاتَّالتيَّحيثَّ،َّ(APT)ماَّيتعلقَّبأن 
َّةريةَّوخاصـــة َّفيَّالجانبَّالتطبيقيَّوعادَّوأكدَّعلىَّأنهَّالَّدورَّخاصَّلمحفظأجراهاَّالباحثونَّعلىَّالنظ

فيَّالنموذجَّالمتعدد،َّوبالتاليَّالَّيمكنَّالحديثَّعنَّانتقادََّّالســـــــــــوقَّحيثَّيمكنَّإدخالهاَّأوَّعدمَّإدخالها
َّرولَّفيَّهذاَّالسياق،َّكماَّأنَّالمجموعاتَّالجزئيةَّتفيَّبالغرض.

َّ:َّ)1985Dhrymes, Friend and Gultekin ,( 2انتقادات دريمز وفرند وغولتكن .3

ومنَّثم َّتمَّنشــــــــــــــرَّهــذهَّالورقــةَّفيَّمجلــةََّّفيَّالبـدايــةَّبحثيــةورقــةَّفيََّّ(APT)انتقـدَّهؤالءَّالبــاحثونَّ
(The Journal of Finance)،َّالمعاينةَّالنقديةَّللدليلَّالتجريبيَّلنظريةَّتســـــــــعيرَّالمراجحة"َّ:بعنوان"َّ

َّتساؤالتَّمثل:وََّّتحفظاتشكلَّعدةَّفيَّوذلكَّ

هَّيمكنَّبمعنىَّأن ََّّتظهرَّفيَّنتائجَّاالختبارَّالعديدَّمنَّمعامالتَّبيتاَّالتيَّالَّتســـــــــاويَّالصـــــــــفر، .1
ولكنَّليسَّلهاَّمعنويةَّإحصــائية،َّوبالتاليَّيجبَّدراســةَّالعواملَّبحســبََّّاعتبارهاَّعواملَّمســعرة

 تأثيرهاَّوليسَّبحسبَّعددها.

تجزئةََّّمإذاَّماَّتكيفَّيمكنَّتحديدَّعددَّالعواملَّفيَّالتحليلَّالعاملي؟َّفقدَّأظهرتَّدراســــــــتهمَّأنهَّ .2
محدودَّمنَّالعواملَّالمســـــــــعرة،َّ(َّظهرَّعدد1991َّماَّفعلَّروسَّورولَّالبياناتَّإلىَّمحافظَّ)مثل

 ولكنَّعندَّإدخالَّجميعَّالبياناتَّككلَّزادَّعددَّالعواملَّبشكلَّواض .

 ولكنهاَّتبقىَّبدرجةَّمتوسطة.َّ(CAPM)القدرةَّاالستكشافيةَّللنظريةَّتتفوقَّعلىَّ .3

َّ َّومنَّالصعبَّاعتمادَّنتائجهاَّالتطبيقية.َّ،عامةَّجدا َّالنظريةَّوأكدَّالباحثونَّأن 

:َّبعنوانمقتضـــبةَّمنَّأربعَّصـــفحات3ََّّعكســـية نتقاداتَّبمقالةهذهَّاالَّروسَّكماَّهيَّالعادةَّعلىَّورد َّ
عليقا َّوليسَّالمقالةَّتَّ،َّوتضـــــــــمنتالمعاينةَّالنقديةَّللدليلَّالتجريبيَّلنظريةَّتســـــــــعيرَّالمراجحة"الر دَّعلى:َّ"

َّالقارئَّالواعيَّبإمكانهَّأنَّيميزَّجدارَّ َّةَّهذهَّاالنتقاداتَّمنَّعدمهاَّلوحده.تحليال ،َّحيثَّاعتبرَّروسَّأن 

                                           
1 - Dybvig, Philip. H. Ross, Stephen. A. “Yes, The APT is Testable”, The Journal of Finance, Vol. 40, No. 4, 

(September 1984), PP 1173-1188. 
2 - Dhrymes, P. J. Friend, I. and, Gultekin, B. N. “A Critical Re-Examination of the Empirical Evidence on 

the Arbitrage Pricing Theory”, The Journal of Finance, Vol. 39, No. 2, (June – 1984), PP 323-346. 
3 - Roll, Richard. Ross, Stephen. A. “A Critical Reexamination of the Empirical Evidence on the Arbitrage 

Pricing Theory: A Reply”, The Journal of Finance, Vol. 39, No. 2, (June – 1984), PP 347-350. 
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روسَّعلىَّاالنتقادَّاألولَّبخصــــــــــــوصَّمعنويةَّالعوامل،َّبأنهَّقامَّبشــــــــــــكلَّواضــــــــــــ َّباختبارََّّبوأجا
المعنويةَّاإلحصــائية،َّوالمهمَّفيَّالموضــوعَّمدىَّتفســيرَّهذهَّالعواملَّللتباينَّفيَّعوائدَّاألســهم،َّوأك دَّأنهَّ

َّأوض َّنسبةَّهذاَّالتفسير.

بيتاََّّمعامالتَّقيمةَّمهمَّمقارنة َّمعكمـاَّفن د َّروسَّاالنتقادَّالثاني،َّحيثَّاعتبرَّأنَّعددَّالعواملَّغيرَّ
،َّكماَّأنَّالتحليلَّالعامليَّهوَّأحدَّطرقَّتحديدَّتأثيرَّالعواملَّعلىَّاألســــــــــــهم،َّولكنَّيمكنَّاعتمادَّللعامل

وأنَّأشــــارَّ ســــبقَّاوهوَّماَّقامَّبهَّفعال َّكمَّادَّالكلي(.طريقةَّأخرىَّبقياسَّعواملَّحقيقيةَّ)عواملَّاالقتصــــ
وتجدرَّاإلشـــــــارةَّإلىَّأنَّهذهَّاالنتقاداتَّكانتَّباالشـــــــتراكَّمعَّتشـــــــينَّورول،ََّّ(1986)فيَّالعامََّّالباحث

َّمجلةَّ ،َّ(The Journal of Finance)علىَّشــــكلَّورقةَّبحثية،َّوردَّعليهاَّروسَّبنفسَّالطريقةَّإال َّأن 
َّعرضتَّاالنتقاداتَّوالردَّفيَّنفسَّالعددَّبآٍنَّمعا .

 :(Burmeister and McElroy, 1988) 1بيرمستر وماكلروي انتقاد .4

،َّوذلكَّباســتخدامَّمنهجَّالعواملَّاالقتصــادية،َّولكنَّ(CAPM)علىََّّ(APT)دَّالباحثانَّأفضــليةَّأك َّ
،َّوالذيَّكانَّأحدَّانتقاداتَّ(The January Effect)َّكانونَّالثانيالوحيدَّكانَّأثرَّشــــــــــــــهرََّّمـاانتقـاده

(CAPM)َّ هذاَّاألثرَّيعتبرَّمحددا َّرئيسيا َّلعوائدَّاألسهمَّولمَّتستطعََّّ،َّحيثَّاعتبرَّالباحثانَّأن(APT)َّ
أنهَّمنَّغيرَّالممكنَّالتخلصَّمنَّهذهَّالمشـــــــكلةَّإذَّالََّّاأضـــــــافالباحثانَّتفســـــــيره،َّولكنََّّ(CAPM)كماَّ

يمكنَّإضافةَّمحفظةَّتبينَّأثرَّكبيرَّلشهرَّكانونَّالثاني،َّومنَّثمَّاعتمادَّعاملَّخطرَّلها،َّوبالتاليَّفهذهَّ
َّنماذجَّتسعيرَّاألصولَّعموما .َّالمشكلةَّموجودةَّفي

 :(Cheng, 1995) 2تشينغ نتقادا .5

َّالعاملَّ)مصدرَّالخطر(َّيكونَّلهَّمعنويةَّتشينغََّّاستنتج  لثانياضمنَّنموذجَّاالنحدارَّإحصائيةَّأن 

فيَّالتــأثيرَّعلىَّعوائــدََّّإحصــــــــــــــائيــةَّمعنويــةَّتكونَّلــه،َّعلمــا َّأنــهَّالَّ(APT)المرحلـةَّالثـانيــةَّفيَّاختبـارَّ
َّ(.APTالمرحلةَّاألولىَّمنَّاختبارَّ)َّاألولاالنحدارَّالخطيَّاألسهمَّفيَّحالةَّ

َّالباحثَّلمَّيواجهَّهذهَّالمشكلةَّالَّفيَّالدراسةَّالتطبيقيةَّالخاصةَّبسوقَّعم انَّ وتجدرَّاإلشارةَّإلىَّأن 
َّالمالي،َّوالَّفيَّالدراسةَّاالستكشافيةَّلسوقَّدمشقَّلألوراقَّالمالية.

 انتقادات أخرى: .6
باســــــتخدامَّالتحليلََّّ(1980)فيَّالعامََّّ(Roll)باالشــــــتراكَّمعََّّنظريتهَّللمرةَّاألولىَّ(Ross)اختبرَّ

،َّولكنَّهذهَّالعواملَّكانتَّعواملَّالعامليَّوتوصــــــــــــــلَّإلىَّوجودَّعدةَّعواملَّتؤثرَّعلىَّعوائدَّاألســــــــــــــهم

                                           
1 - Burmeister, Edwin. McElroy, Marjorie B. “Joint Estimation of Factor Sensitivities and Risk Premia for the 

Arbitrage Pricing Theory”, The Journal of Finance, Vol. 43, No. 3, (July – 1988), P 721. 
2 - Cheng, Arnold C.S. “The UK Stock Market and Economic Factors: A New Approach”, Journal of Business, 

Finance and Accounting, Vol. 22, Issue. 1, (January 1995), P 129. 
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نما1ََّّرينظأنَّتلكَّالعواملَّليسَّلهاَّأساسََّّالنظريةَّمنَّحيثانتقادََّّتماصطناعيةَّأوَّوهمية،َّوبالتاليَّ وا 
فقطَّأســــــــــاسَّإحصــــــــــائيَّمجرد،َّوتمَّتوجيهَّهذاَّاالنتقادَّطبعُاَّقبلَّظهورَّدراســــــــــةَّالعواملَّاالقتصــــــــــاديةَّ

َّكَّالدراسةَّبقيَّانتقادَّعددَّالعواملَّغيرَّالمعروفَّمالزما َّللنظريةَّحتىَّاليوم.جراءَّتلإَّ،َّوبعد(1986)

المختلفـةَّفيََّّ،َّأعطـتَّنتـائجَّمتفـاوتـةَّبينَّالمحـافظ(APT)تَّعلىَّيـجرَّأإنَّأغلـبَّاالختبـاراتَّالتيَّ
أنَّالســـببَّفيَّهذاَّيعودَّإلىَّأنَّالمفاجأةَّدائما َّموجودة،َّوالخطأ2ََّّنفسَّفترةَّالدراســة،َّويرىَّأحدَّالباحثين

شكلةَّمَّتبقىفيَّالختام،َّوََّّالَّيمكنَّأنَّيصب َّصفريا َّمهماَّكانَّحجمَّالتنويع.َّ(APT)العشوائيَّلمعادلةَّ
انتقادا َّمهما َّالموجودةَّأصــــــــــــال َّبينَّالمتغيراتَّاالقتصــــــــــــادية،3َّollinearity)c(Multiََّّاالرتباطَّالذاتي

فهذهَّالمتغيراتَّتؤثرَّعلىَّبعضـهاَّالبعضَّأسـاسا ،َّوبالتاليَّتحدَّمنَّمصداقيةَّمدخالتَّنموذجََّّللنظرية،
َّالمتغيراتَّالمستقلةَّيجبَّأنَّتكونَّغيرَّمترابطة.االنحدارَّالمتعدد َّ،َّعلىَّأساسَّأن 

ورقةَّمالية،ََّّ(25)الباحثَّمحافظَّماليةَّتتكونَّمنََّّختارســــــــــــــياألخيرةََّّالمالحظاتومنَّأجلَّتجنبَّ
َّالباحثَّســــــــــــــيقومَّبحلَّمشــــــــــــــكلةََّّأثرَّلزيـادة التنويعَّوتخفيضَّالمخـاطرَّالمنتظمـةَّقـدرَّاإلمكان،َّكماَّأن 

االرتباطَّالذاتيَّبينَّالمتغيراتَّاالقتصــــاديةَّالمســــتقلة،َّمنَّخاللَّفحصَّمصــــفوفةَّاالرتباطاتَّواســــتبعادَّ
العوائدَّطَّمتوســــــــــــــ،َّمعَّاألخذَّبعينَّاالعتبارَّاإلبقاءَّعلىَّأقواهاَّارتباطا َّمعَّفيماَّبينهاَّالعوامـلَّالمترابطة

الشـركاتَّالمفردةَّفيَّسـوقَّدمشــقَّمتوســطَّعوائدَّالتاريخيةَّللمحافظَّالمدروسـةَّفيَّسـوقَّعمانَّالمالي،َّوَّ
َّلألوراقَّالمالية.

ســــوىََّّ(ليا َّعم)أمامَّالباحثينَّحتىَّاآلنَّويرىَّالباحثَّأن هَّوبالرغمَّمنَّاالنتقاداتَّالســــابقة،َّفالَّيوجدَّ
ذاَّمـاَّأخـذنـاَّبعينَّاالعتبارَّ،َّ(APT)وََّّ(CAPM)نظريتـانَّهـامتـانَّفيَّالفكرَّالمـاليَّالحـديـثَّوهمـاَّ وا 

فيَّاالختباراتَّالتطبيقيةَّفيَّاألســــــــــواقَّالمتقدمةَّوالناشــــــــــئة،َّالَّيبقىَّســــــــــوىَّاختبارََّّ(CAPM)فشــــــــــلَّ
(APT)َّنَّلهذهَّالنظرية.،َّوذلكَّمعَّمراعاةَّسهولةَّالتطبيقَّوقلةَّاالنتقاداتَّواألساسَّالنظريَّالمتي

وتجدرَّاإلشــــارةَّإلىَّأنَّمفهومَّســــهولةَّتطبيقَّالنظريةَّالَّيعنيَّســــهولةَّاختبارَّالنظريةَّوهذاَّواضــــ َّ
َّجدا َّفيَّالدراسةَّالتطبيقية.

                                           
، رسالة ماجستير غير منشورة، BNP Paribasبو زيد، سارة. إدارة محفظة األوراق المالية على مستوى البنك التجاري: دراسة حالة بنك  - 1 

 .97 ص ،1002قسنطينة، جامعة منتوري، 
2 - Akwimbi, William Ambaka, “The Application of the Arbitrage Pricing Theory to Price Stocks at the Nairobi 

Stock Exchange”. University of Nairobi, Kenya, Working Paper, (November 2005), P 27. 
3 -  Munshi, Jamal. “The Rise and Fall of Arbitrage Pricing Theory”, Sonoma State University, Working Paper, 

(June- 2014), P 5. 
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 نظرية تسعير المراجحة ومناهج اختبار الُمسعَّرةالعوامل  :الثانيالمبحث 
تعتمد على  التي في نظرية تسعير المراجحة الُمسعَّرةتوضيح مفهوم العوامل  هذا المبحث إلىيهدف 

لقاءمصادر متعددة للخطر المؤشرات االقتصادية المستخدمة في الدراسات السابقة  الضوء على أهم ، وا 
المناهج  ، ومن ثم اإلشارة إلى أهمودالالتها وعالقتها مع تقلبات عوائد األسهم في النظرية ُمسعَّرةكعوامل 

هذه  ي، مع التركيز على المنهجين األساسيين المستخدمين فالمستخدمة في االختبارات التطبيقية للنظرية
 .الدراسة

كلية المؤشرات االقتصادية ال، الُمسعَّرةمفهوم العوامل  :ثالث فقراتهذا المبحث في  وسيتم عرض
  مناهج اختبار نظرية تسعير المراجحة.وأخيرًا  ،ُمسعَّرةكعوامل 

 :الُمسعَّرةمفهوم العوامل أواًل: 

مصادر متنوعة للخطر، بمعنى وجود عدة عوامل تؤثر على عوائد األوراق المالية  (APT)تفترض 
عدم وضوع موهذه الفرضية تم اثباتها عند أول اختبار للنظرية باستخدام التحليل العاملي، ولكن تم انتقاد 

لى أنَّ هذه عولكن تم التأكيد ، الُمسعَّرةتحديد ماهية مصادر الخطر أو بعبارة أخرى طبيعة هذه العوامل 
حث سابقًا ولقد أشار الباالعوامل هي متغيرات أو مؤشرات االقتصاد الكلي في االختبار الثاني للنظرية، 

، ولكن بدرجات المالية المتداولة في سوق مالي ما األصولإلى أنَّ مصادر الخطر تؤثر على جميع 
وائد، فقد ية يتباين في التأثير على العمختلفة لكل أصل مالي أو محفظة مالية، فدور المتغيرات االقتصاد

يكون عجز الموازنة العامة مثاًل أقل تُأثيرًا من الناتج المحلي اإلجمالي على عوائد جميع األوراق المالية، 
 ى.خر األجهة المن  بين األوراق الماليةهذا من جهة. كما أنَّ تأثير متغير اقتصادي معين يختلف 

ذا ما أضفنا لهذا المفهوم درجة تأثير هذا المتغير أو  فالمتغير االقتصادي الكلي ُيعرف بالعامل، وا 
 .الُمسعَّرمدى حساسية العوائد لهذا المتغير، يمكن تسميته حينها بالعامل 

حدث اقتصادي غير مؤكد ويؤثر على العائد المتوقع الذي يطلبه بأنه " الُمسعَّرف العامل ُيعرَّ و 
، ومن الواضح أنَّ هذا التعريف يضع شرطًا ليكون العامل مسعرًا وهو عدم التأكد حول 1المستثمرون"

قيمة التغير المستقبلية للحدث االقتصادي، باإلضافة إلى وجوب أن يكون الحدث مؤثرًا على عوائد 
 الية.ع األوراق الم، فليست كل األحداث والمتغيرات االقتصادية مؤثرًة على عوائد جمياألوراق المالية

ي ، وبافتراض إضاف، وليكن معدل التضخميؤثر على عوائد األوراق المالية (F)وجود عامل  فبفرض
أو حساسية  (β)هو وجود عالقة بين معدل التضخم وعائد ورقة أو محفظة مالية ما، فإنَّ معامل بيتا 

                                           
 .761مرجع سابق، ص . والنقدية المالية األسواق. وهيب خالد الراوي، - 1 
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ه قيمة ذا كانت العالقة إيجابية، وتكون لكون له قيمة موجبة إتعائد الورقة المالية لتغيرات معدل التضخم 
سالبة فيما إذا كانت العالقة عكسية، وقد تكون له قيمة صفرية أو قريبة من الصفر في حال كانت هذه 

 العالقة ضعيفة جدًا.
  :يوضح ما سبق 1المثال التاليو 

غيرات ت بفرض أنَّ المخاطر المنتظمة في سوق مالي معين تقتصر على ثالثة مصادر فقط وهي
أسعار الفائدة، ومن الطبيعي أن يكون لكل ورقة مالية معامالت التضخم والناتج المحلي اإلجمالي و  معدل

بيتا خاصة بها تتعلق بحساسية عائدها لهذه المتغيرات االقتصادية، وبالتالي فإن العائد المتوقع لورقة 
 مالية ما سيكون على الشكل التالي:

𝑅 =  �̅� + 𝑈 
R = �̅� + m + ε 

𝑅 =  �̅� +  𝛽𝐼 𝐹𝐼 +  𝛽𝐺𝑁𝑃 𝐹𝐺𝑁𝑃 +  𝛽𝑟 𝐹𝑟 +  𝜀 

:  حيث أنَّ

∶ 𝛽𝐼  ص بالتضخم.امعامل بيتا الخ 

: 𝛽𝐺𝑁𝑃  الناتج المحلي اإلجمالي.معامل بيتا الخاص ب 

:𝛽𝑟  اص بأسعار الفائدةمعامل بيتا الخ. 

𝐹 أسعار الفائدة.في التضخم أو الناتج المحلي اإلجمالي أو : التغير غير المتوقع 

 فّإذا ما أراد مستثمر ما االستثمار في هذه الورقة المالية، وكانت لديه التوقعات التالية:

 .(0.05) احتمال زيادة معدل التضخم هو .1

 .(0.02)احتمال زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل  .2

 .من المتوقع أن تبقى معدالت الفائدة ثابتة دون تغيير .3

 معامالت بيتا كانت كما يلي:باإلضافة إلى أنَّ 
𝛽𝐼 = 2,          𝛽𝐺𝑁𝑃 = 1,    𝛽𝑟 = −1.8 

في  (%1)بمقدار غير متوقعة كل زيادة  أنَّ  إلى ( βI)الخاص بالتضخم  بيتا قيمة معاملوتشير 
 .في عائد الورقة المالية  (%2)ستؤدي إلى زيادة بمقدار معدل التضخم

                                           
 .391-391مرجع سابق، ص  وآخرون، .صالح محمد الحناوي، - 1 
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 (%1)أنَّ كل زيادة غير متوقعة بمقدار  إلى ( β𝑟)وتشير قيمة معامل بيتا الخاص بمعدل الفائدة  
 .في عائد الورقة المالية  (% 1.8)في معدل الفائدة ستؤدي إلى نقصان بمقدار

تجاه تغيرات المؤشر  أكبرحساسية  ذلك على الواحد الصحيح دلَّ  (β)قيمة بيتا كلما تجاوزت ف
 ؟إيجابية مالعالقة سلبية أ هلأم اإلشارة فتدل على اتجاه العالقة، بمعنى  والعكس صحيح، االقتصادي

ذا كانت المعلومات المتوقعة بخصوص المتغيرات االقتصادية كما يلي:  وا 
 .0.0.التضخم المتوقع =  -

 .0.2.التغير المتوقع في الناتج المحلي اإلجمالي =  -

 ...0.التغير المتوقع في معدل الفائدة =  -

 .0.0.العائد المتوقع للورقة المالية =  -

 البيانات الفعلية خالل العام على الشكل التالي:وكانت 
 .(0.07) إلى مستوىارتفع التضخم  -

 .(0.01) مستوىإلى ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي  -

 .(0.02) مستوىإلى انخفض معدل الفائدة  -

ة عائد الورقة زياد في ستسهمهناك بعض األنباء الجيدة الخاصة بالشركة الُمصدرة للورقة المالية  -
 ، )مخاطر غير منتظمة(.(0.05)بمقدار 

 فيمكن حساب تأثير المخاطر المنتظمة على عائد السهم كما يلي:
𝑅 =  �̅� +  𝛽𝐼 𝐹𝐼 +  𝛽𝐺𝑁𝑃 𝐹𝐺𝑁𝑃 +  𝛽𝑟 𝐹𝑟 +  𝜀 

𝑅 =  0.04 +  2(0.07 − 0.05) +  1(0.01 − 0.02) − 1.8(−0.02 − 0) +  0.05 

𝑅 =  0.04 + 0.04 − 0.01 + 0.036 + 0.05 
𝑅 =  0.156   𝑜𝑟   15.6% 

معامالت بيتا لهذه العوامل صفرية بمعنى أنَّه ال يوجد تأثير لها على عوائد األسهم،  1وفي حال كانت
تصبح قيمة العائد محصورة فقط بالعائد المتوقع دون زيادة أو نقصان، بعد اختفاء عالوة المخاطر 

لوب، والذي طويعتبر المثال السابق هاماً جداً لتوضيح كيفية حساب معدل العائد الم المرتبطة بالمتغيرات.
 يستخدم في تقييم األسهم.

وفي الواقع فإنَّ العوامل االقتصادية المؤثرة على عوائد األسهم ليست ثالثة فقط، بل ربما أكثر من 
بعد التعرف  ولكن، ذلك، وهذا ما سيتم اختباره في الجانب التطبيقي لهذه الدراسة أي في الفصل القادم

 .التالية في الفقرةتصلح كعوامل مسعرة  على أهم المتغيرات االقتصادية التي
                                           
1 - Brealey, Richard. A. Myers, Stewart. S. and Allen, Franklin. Principles of Corporate Finance, 10th 

edition. McGraw-Hill/ Irwin, New York, 2011. P 228. 
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 : ُمسعَّرةكعوامل  المؤشرات االقتصادية الكليةثانيًا: 

عند اختبارها  (APT)أشار الباحث عند مناقشة الدراسات السابقة إلى االنتقادات التي وجهت إلى 
باستخدام التحليل العاملي فقط، مما حدا بمؤسس النظرية إلى اختبارها مرة أخرى باستخدام المتغيرات 

ية ألنَّ لها تأثيرًا واضحًا على عوائد األوراق المالاالقتصادية كمتغيرات مستقلة من أجل تجنب االنتقاد، 
هم هذه أ يليوفيما ، ختبارات التطبيقية السابقةمن وجهة نظر اقتصادية نظرية، ومن واقع اال تاريخياً 

 :جمع عليها العديد من الدراسات السابقةالتي تُ المتغيرات االقتصادية الكّلية 
 Interest Ratesأسعار الفائدة:  2-1

تعتبر معدالت الفائدة وتوقعاتها المستقبلية من أهم مدخالت القرار االستثماري، فإذا كان الفرد 
التنبؤ  1أسععععععععععار الفائدة فإنه لن يتجه إلى اسعععععععععتثمار طويل األجل، والعكس بالعكس، ولكنيتوقع ارتفاع 

بأسععععار الفائدة هو الجانب األصععععب في التحليل االقتصعععادي الكلي، ورغم ذلك فالباحثون يفهمون جيدًا 
 العوامل التي تؤثر على أسعار الفائدة وهي:

 مقدار عرض النقود من المدخرين وخاصًة األفراد. -1

الطلب على النقود من قبل المسعععععتثمرين أفرادًا وشعععععركاتك وجهاتك حكومية، لتمويل االسعععععتثمارات  -2
 في المصانع واألصول الثابتة والعقارات.

صعافي عرض وطلب النقود والمحدد من قبل المصعرف المركزي بحسعب السعياسات النقدية لهذا  -3
 المصرف.

ة المقيم بوحعدة نقعد معينة والموعود بدفعه خالل فتر ويمكن تعريف مععدل الفعائعدة بعأنعَّه " مععدل الععائعد 
، ويجب التفريق بين معدل الفائدة اإلسععععععععمي ومعدل الفائدة الحقيقي، فمعدل الفائدة الحقيقي 2من الزمن "

هو معدل الفائدة االسععععمي مطروحًا منه معدل التضععععخم، فحتى معدل الفائدة الخالي من المخاطر يمكن 
 عن القوة الشرائية لوحدة النقد. أن يصبح خطرّا عند الحديث

يوجد أكثر من سععر فائدة في األسواق المالية والنقدية، بمعنى أنه يوجد هيكل كامل ألسعار الفائدة 
، وتعكس المعدالت المختلفة للفائدة على (Interest Rate Term Structure)التي تتغير عبر الزمن 

 االئتمان أو آجال السداد. األوراق المالية المتباينة االختالف في أنواع

 :3ومن المفترض وجود عالقة سلبية بين معدل الفائدة وعوائد األسهم لسبيين رئيسيين

                                           
1 - Bodie, Zvi.  Kane, Alex. & Marcus, Allan J. Investments, Op-Cit, P 113 
2 - Bodie, Zvi.  Kane, Alex. & Marcus, Allan J. Ibid, P 113. 
3- Maysami, Ramin Cooper, Howe, Lee Chuin, and Hamza Mohamed Atkin. “Relationship between 

Macroeconomic variables and Stock Market Indices: Cointegration Evidence from Stock Exchange of 

Singapore All-S Sector Indices”, Journal Pengurusan, Vol. 24, (2004), PP 53-54. 



   

 

130 
 

يؤثر ارتفاع معدالت الفائدة على مسعتوى أربا  الشركات بسبب ارتفاع تكلفة الديون، وبالتالي يتأثر  .1
لتوقعات ًا بسبب انخفاض االسععر الذي سوف يدفعه المستثمرون لشراء أسهم هذه الشركات انخفاض
 بشأن األربا  والتوزيعات، وعند انخفاض أسعار الفائدة يحدث العكس.

يشعععععتري العديد من المسعععععتثمرين أسعععععهمهم من خالل االقتراض، وبالتالي فعند ارتفاع معدالت الفائدة  .2
ى لف يتردد المسععتثمرون في االقتراض من أجل تحقيق عائد أعو تصععبح تكلفة االقتراض عالية، وسعع

على االسعععتثمار في األسعععهم ألن المهمة تصعععبح أصععععب في حالة ارتفاع معدل الفائدة والذي يترافق 
مع ارتفاع معدل التضعععخم، وبالتالي سعععوف ينخفض الطلب الكلي على األسعععهم وتنخفض األسععععار، 

 ألسهم.لومن البديهي أنَّ تقلبات السعر انخفاضًا سوف تؤثر سلبًا على األربا  والعوائد الرأسمالية 

تحول إلى اليشععير إلى ندرة النقود في االقتصععاد مما يدفع المسععتثمرين  1كما أنَّ ارتفاع أسعععار الفائدة
كما  ،كأذونات الخزينة )األسعععهم( إلى الموجودات التي تتمتع بسعععيولة كاملة سعععيولةً من الموجودات األقل 

ى تثمرين مما يخفض حجم الطلب علأنَّ ارتفاع أسععععار الفائدة يجعل سعععوق السعععندات أكثر جاذبية للمسععع
 األسهم.

 ، فعند االنطالق من نموذج خصععععم التوزيعات المسععععتقبلية2ولكن بعض الباحثين يرون خالف ذلك 

 والذي أشار إليه الباحث سابقًا عند الحديث عن تقييم السهم المفرد، وكانت صيغته الرياضية كما يلي:

𝑉 =  ∑
𝐷𝑡

(1 + 𝐾𝑒)𝑡

∞

𝑡=1

 

زيادة معدالت الفائدة المتزامنة مع ارتفاع معدل التضخم سوف تؤدي  أنَّ  السابقةويتضح من المعادلة 
إلى ارتفاع معدل العائد المطلوب على االستثمار في األسهم وانخفاض القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

بالتالي و المتوقعة وبالتالي تخفيض جاذبية االستثمار فيها، ولكن الشركات بالمقابل ستزيد من أسعارها 
ة وتوزيعاتها أو تزيد عليها، وتتضح تأثيرات أسعار الفائدة عند الزيادة الكبير تحافظ على مستوى أرباحها 

، ولكن إذا لم تحدث تلك الفجوة )أي طالما كانت في معدل الخصم مقارنة مع الزيادة في التوزيعات
 3ونعوائد األسهم. ويحمل باحثون آخر الشركات قادرة على رفع أسعارها( فال تأثير ألسعار الفائدة على 

أراًء توفيقية بين االتجاهين السابقين، من حيث اعتبار معدل الفائدة عاماًل من ضمن جملة عوامل تؤثر 
 .عوائد األسهموحيد أو المسيطر في تفسير تقلبات على عوائد األسهم ولكنه ليس ال

                                           
-311 ص(. 2002 للنشر، المريخ دار: الرياض) الكلي االقتصاد منهج األسهم أسعار لتغيرات االقتصادي التحليل. الستار عبد فاخر حيدر، - 1 

311. 
2 - Reilly, Frank. F. Brown Keith. C. Op-Cit, P 414. 

 .771الستار، مرجع سابق، ص حيدر، فاخر عبد  -3 
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 Inflationالتضخم:  2-2

أو انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية،  ارتفاع األسعاريشير مصطلح التضخم ببساطة إلى 
يعني التضخم بحسب النظرية الكمية " كل زيادة في كمية النقد المتداول تؤدي إلى زيادة في المستوى و 

ف التضخم بأنَّه " زيادة متكررة في الطلب الكلي ال يرافقها زيادة في العرض عرَّ كما يُ  .1العام لألسعار"
 .2ما يؤدي الرتفاع المستوى العام لألسعار"الكلي م

أنَّ التضخم يرتبط بعالقة إيجابية مع األسهم ألنَّ الشركات تزيد من أسعار  3يرى بعض الباحثين
منتجاتها في أوقات التضخم وتبقى العديد من التزاماتها ثابتة كتوزيعات األسهم الممتازة، واإليجارات 

الدخل الصافي للشركة تزيد من ثروة المساهمين، وقد تترجم فوريًا على والفوائد مما يؤدي إلى زيادة في 
 اء التضخم.جر  شكل توزيعات نقدية لتعويض المستثمرين عن االنخفاض في القوة الشرائية لدخولهم

ما تجلى من خالل مراقبة أداء االقتصاد  أوا أن العالقة عكسية وهذاولكن بعض الباحثين اآلخرين ر  
لعكسية وتم تفسير العالقة ا لنصف الثاني من القرن العشرين مع نهاية الحرب الكورية،ااألمريكي في 

من خالل دور التضخم في رفع معدالت الفائدة وبالتالي تنخفض أسعار السندات مما يجعلها أكثر جاذبية 
 ,Fama)وكانت دراسة فاما  للمستثمرين من األسهم، ولكن العالقة العكسية غير متزامنة بشكل دقيق.

 .بين التضخم وعوائد األسهم من أهم الدراسات التي أكدت على العالقة العكسية (1971
 4قبل كاولدراسة أجريت من دراسات عديدة، أحدها وتم التحقق من نتائج دراسة فاما من خالل  

(Kaul, 1987)عيفة ضمعدومة أو شبه كانت أنَّ العالقة  نتائج معاكسة حيث ، وتوصل من خاللها إلى
 .موجبةجدًا ولكن 

ارتباط وجود ، توصل إلى دعم نتائج دراسة فاما وأكد (Balduzzi, 1995) 5بالدوتزيوفي دراسة ل
 سالب بين معدل التضخم وعوائد األسهم ولكنه ضعيف.

تنخفض القوة الشرائية للنقود،  6عند ارتفاع معدل التضخمعند الحديث عن التدفقات النقدية فإنَّه و 
ستثمرون تقبلية لالستثمارات، وعليه يقوم المتنخفض القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية المس وبالتالي

 تحقيقو بمحاوالت البيع للتخلص من األوراق المالية كاألسهم، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار األسهم، 
 سالبة.رأسمالية المستثمرين لعوائد 

                                           
 .71(. ص 6006)اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة،  التضخم الماليعناية، حسين غازي.  - 1 
 .863(. ص 6001)دمشق: منشورات جامعة دمشق، . االقتصاد الماليكنعان، علي.   - 2 
 .61-63حيدر، فاخر عبد الستار، مرجع سابق، ص   - 3 

4 - Kaul, Gautman. “Stock returns and Inflation the Role of the Monetary Sector”, Journal of Financial 

Economics, Vol. 18, (1986), P 253.   
5 - Balduzzi, Pierluigi. “Stock return, Inflation and the Proxy Hypothesis: A new Look at the Data”, Economic 

Letters, Vol. 48, (1995), P 47. 
6 - Benakovic, Dubravca. Posedel, Petra. “Do Macro Economic Factors Matter for Stock Returns? Evidence 

from Estimating a Multifactor Model on the Croatian Market”. University of Zagreb, Faculty of Economics, 

Working Paper, No. 10-12. (2010), P 7. 
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رقم القياسي ، والالرقم القياسي ألسعار المستهلك ن:من خالل المؤشرين التالييعادًة التضخم  ويقاس
أو مؤشر  (Consumer Price Index)الرقم القياسي ألسعار المستهلك  1ويشير، ألسعار المنتجين

التكلفة في الفترة الحالية لسلة األسعار األساسية نسبة إلى تكلفة نفس أسعار المستهلكين عمومًا إلى 
 .(CPI)ويرمز له اختصارًا بع  ألساس.السلة في سنة ثابتة تسمى سنة ا

) Producer Price مؤشر أسعار المنتجين 2التضخم أيضًا من خاللمعدل ولكن يمكن قياس 

Index)  والذي يشار إليه بع(PPI) ة تكلفة السلع النهائية بالنسبعن بشكل أساسي ، ويعبر هذا المؤشر
ذا المؤشر وهللمنتجين قبل دخولها إلى األسواق، وذلك من خالل تكاليف سلة سلع أساسية أو قياسية، 

 .(1902)هو أقدم مقياس للتضخم حيث بدأ استخدامه في الواليات المتحدة األمريكية في العام 

 Money Supplyعرض النقد:  2-3

 :3وهما في االقتصاد، وينقسم إلى نوعين أساسيينود كمية النقيعبر عرض النقد عن 

العمالت الورقية والمعدنية المتداولة في أيدي ويعبر عن  (M1) الضيق بالمفهومعرض النقد  .1
 ع لدى المصارف والمؤسسات المالية.العامة باإلضافة إلى الودائ

الضيق باإلضافة عرض النقد بالمفهوم والذي يتكون من  (M2) عرض النقد بالمفهوم الواسع  .2
إلى األصول المالية عالية السيولة والتي ال تستخدم كوسيلة للتبادل المباشر كالعمالت، ولكنها 

 لنقد.كاألدوات المتداولة في سوق ا، قابلة للتحول إلى نقد أو ودائع بسرعة مع االحتفاظ بقيمتها

ة هم الرأسمالي( من خالل سياسأسعار األسهم )وبالتالي عائد األسو بين عرض النقد  4وتتضح العالقة
 ،المصرف المركزي، فإذا قام هذا المصرف بخفض نسبة االحتياطي المطلوب من المصارف التجارية

شجع على يو زيادة األموال السائلة لدى المصارف مما يخفض كلفة االقتراض،  ستؤدي هذه السياسة إلى
قيق المستثمرين تح مما يعنيم وارتفاع أسعارها. االستثمار وبالتالي زيادة الطلب على االستثمار في األسه

 رأسمالية إضافية.وعوائد ألربا  المالكين لألسهم 

أي أنَّ زيادة عرض النقد تؤدي إلى زيادة السيولة وبالتالي القوة الشرائية في االقتصاد، مما يعني 
نما لالستثمار   أيضًا. توافر أموال ليس فقط لالستهالك وا 

                                           
1 - Frank, Robert H. Bernanke, Ben S. Principles of Economics, 3rd edition, McGraw-Hill/ Irwin, New York, 

2007, P 524. 
2 - Baumohl, Bernard. The Secrets of Economics Indicators, 3rd edition, Pearson Education, Inc. Upper 

Saddle River, New Jersey, 2013, PP 318-319 
3 - McConnell, Campbell R. Brue, Stanley L. Economics, 7th edition, McGraw-Hill/ Irwin, New York, 2008, 

P 229-231. 

وصل، كلية ، الممستقبليةمجلة بحوث الحسيني، دعاء نعمان. "تأثير المتغيرات االقتصادية على مؤشرات أسواق األوراق المالية العربية".  - 4 
 .783-781، ص (2005)، (4)، العدد (3)الحدباء الجامعة، المجلد 
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man and d(Fireدراسة لفريدمان وشفارتز أنَّه في تمت اإلشارة إلى ، 1لحديثةا أحد األبحاثوفي 

Schwartz) .تبين أن عوائد األسهم تتأثر إيجابُا بمعدل النمو في عرض النقد 

 Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي:  2-4

، وٌيعرَّف بأنه "القيمة السوقية لجميع السلع (GDP)ُيرمز للناتج المحلي اإلجمالي اختصارًا بع 
ويقصد بالسلع والخدمات النهائية تلك التي  ،2والخدمات النهائية ضمن بلد معين في فترة زمنية معينة"

 تذهب للمستهلك النهائي وليس منتجًا وسيطًا يدخل في إنتاج سلع وخدمات أخرى.
القيمة  3ناتج المحلي اإلجمالي، حيث يتم حسابويفتقر التعريف السابق لتوضيح الفكرة الكاملة لل

السوقية لجميع السلع والخدمات المنتجة من قبل األشخاص المقيمين في بلد معين سواء كانوا طبيعيين 
أم معنويين، سواًء كانوا مواطنين أصيلين أم ال، فال تحتسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من قبل 

ذا ما تم أخذ التعريف السابق بصيغة الجنسية فقط، أضحى هذا المواطنين المقيمين خارج حدود ا لبلد، وا 
 التعريف دااًل على الناتج القومي اإلجمالي.

التعريف االول، حيث ُيعرَّف الناتج المحلي اإلجمالي كما يلي: "القيمة االسمية  ُيكمِّلوالتعريف التالي 
ا، باستخدام الموارد االقتصادية لبلد أو إقليم م ةأو الحقيقية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خالل سن

والخاضعة للتبادل في األسواق وفق التشريعات المعتمدة بغض النظر إن تم هذا الناتج في الداخل أو 
 .4الخارج"

، عن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (Nominal GDP)جمالي االسمي الناتج المحلي اإل 5ويتميز
السلع والخدمات بأسعار سنة األساس، بينما يقيس األخير حجم السلع والخدمات حيث يقيس األول حجم 
من خالل التغيرات  (Economic Growth)حجم النمو االقتصادي  6سويقا بأسعار السنة الحالية.

، فالنمو السريع في الناتج اإلجمالي المحلي يعكس نموًا مماثاًل في (GDP)السنوية التي تطرأ على 
 قتصادي ويعكس قدرة كبيرة للشركات على زيادة المبيعات واألربا .النشاط اال

بين معدل النمو في الناتج اإلجمالي المحلي وعوائد األسهم،  7طرديةومن المفترض وجود عالقة 
 فاالقتصاد النشط يوّلد أرباحًا جيدة للشركات، ويزيد من العوائد المتوقعة على االستثمار في األسهم.

                                           
1 - Vejzagic, Mirza. Zarafat, Hashem. “Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Market 

Index: Co-Integration Evidence from FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah index”, Asian Journal of 

Management Science and Education, Vol. 2, No. 4, (2013), P 79. 
2 - Bade, Robin. Parkin, Michael. Foundations of Macroeconomics.  4th edition, Pearson Education, Inc. USA, 

2009. P 114. 

ان، االقتصاد الكلي الصوص، محمد نداء.   - 3   .71 ص (.6006مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، )عمَّ

 .83كنعان، علي. مرجع سابق، ص   - 4 
5 - Bade, Robin. Parkin, Michael. Ibid, P 124. 
6 - Tucker, Irvin. B. Macroeconomics for Today’s World. 6th edition, Southwestern, Cengage Learning, USA, 

2010. P 152. 
7 -  Osamwonyi, Ifuero, Evbayiro-OSagi, Ikavbo. “The Relation between Macroeconomic Variables and Stock 

Market Index in Nigeria”, Journal of Economics, Vol. 3, No.1, (2012), P 58. 
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بشكل كبير في نمو االقتصاد ستترافق مع ارتفاع في األسعار وارتفاع في  1المتسارعةولكن الزيادة  
 معدالت الفائدة، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على عوائد األسهم.

 Unemployment: لبطالةا 2-5

، إلى وجود أشخاص عاطلين عن العمل تشيرتنشأ البطالة عندما ينخفض حجم النشاط االقتصادي و 
على اعتبار أنَّ العاطلين عن العمل هم القادرون والمؤهلون للعمل،  2تعريف البطالة بدقةيمكن  ولكن

  والمستعدون للقيام به ولكنهم عاجزون عن العثور على العمل المناسب.
أن يكون األشخاص العاطلون يبحثون عن العمل بجدية ونشاط  3ويضيف بعض الباحثين شرط

ويعبر معدل البطالة عن "نسبة قوة العمل العاطلة إلى إجمالي قوة العمل ، ومسجلين على لوائح االنتظار
ال مجال لذكرها هنا ولكن معدل البطالة واحد مهما كانت  ، وتوجد للبطالة أنواع وتصنيفات عديدة4الكلية"

 األسباب المؤدية لها.
رية سهم، وال توجد نظلم ُتجمع األدبيات والدراسات السابقة على أثر معدل البطالة على عوائد األو 

جامعة بهذا الخصوص، وكانت التحليالت واالستنتاجات في معظمها من وحي العالقة اإلحصائية من 
أشارت العالقة على السوق األمريكي  (2011)أجريت في العام  5، وفي دراسةخالل تحليل االنحدار

سير هذه عائد المتوقع لألسهم، وتم تفبين البطالة المتوقعة والوقوية اإلحصائية إلى وجود عالقة إيجابية 
العالقة اقتصاديًا من حيث أن معدالت البطالة المرتفعة تؤثر على السياسة النقدية وتدفع البنك المركزي 

 إلى زيادة أسعار الفائدة مما يزيد من العوائد المحتملة لألسهم.
تبين عدم وجود  واليابانالصين و  أسواق أمريكاعلى  (2013)أجريت في العام  6وفي دراسة أخرى

عالقة قوية وطويلة األجل بين معدل البطالة على عوائد األسهم، كما أنَّ هذه العالقة ال تتسم باالستقرار 
 على المدى الطويل.

جماالً  تعتبر البطالة مشكلة اقتصادية كبيرة ألنها تعني هدر الموارد القّيمة، وكذلك تعتبر مشكلة  7وا 
 ئليةعا تانخفاض األجور، وتؤدي إلى مشكالزيادة المنافسة على األعمال و  لىإاجتماعية ألنها تؤدي 

 .واجتماعية

                                           
1 - Baumohl, Bernard. Op-Cit, PP 146-147. 

ان: دار وائل للنشر والتوزيع، االقتصاد: التحليل الكليمبادئ عريقات، حربي محمد موسى.  - 2   .341. ص (2001، الطبعة األولى )عمَّ
3 - Begg, David. Fisher, Stanley. And Dornbusch, Rudiger. Economics, 7th edition, McGraw-Hill/ Irwin, New 

York, 2003. 

4 - Mandel, Michael. Economics: The Basics, 1th edition, McGraw-Hill/ Irwin, New York, 2009. 
5 - Gonzalo, Jesus. Taamouti, Abdrrahim. “The Relation between Stock Market return and the Anticipated 

Unemployment”, A Universidad Carlos III de Madrid, Economic Department, Working Paper, (July 2011), P 3. 
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Japan”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 5, No. 3, (January 2013), P 24. 
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   urplusSTrade (The Balance of (Deficit :1عجز )وفر( الميزان التجاري 2-6

اد ما ويقيس حجم التعامل التجاري القتصيعتبر الميزان التجاري جزءًا أساسيًا من ميزان المدفوعات، 
من خالل الفرق بين الصادرات والواردات، وكلما كان عجز الميزان التجاري أكبر  رجيمع العالم الخا

 اإلجمالي.المحلي كلما دل ذلك على تباطؤ نمو الناتج 

ذا تناقص العجز بسبب زيادة في الصادرات، دلَّ هذا على نشاط كبير للشركات وبالتالي زيادة  وا 
زيد من وت األخرى تدعم زيادة الصادرات قيمة العملة المحلية، ومن الجهة متوقعة في العوائد المتوقعة

وقعات بشأن مما يزيد التيمة المستقبلية للعوائد المتوقعة، إالَّ في حالة زيادة الصادرات إلى حد كبير الق
أن تكون  ولكن على األغلب ُيتوقع، ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، ويؤدي إلى انخفاض العوائد المتوقعة

 بين عوائد األسهم وعجز الميزان التجاري.عكسية قة العال

في االقتصادات  هفي االقتصادات الصغيرة من 2ويلعب هذا المتغير االقتصادي الكلي دورًا أكبر
 الكبيرة، في التأثير على عوائد األسهم.

  urplusS( BudgetPublic (Deficit :3عجز )وفر( الموازنة العامة 2-7

 ويدل العجز على نقص ومية لسنة قادمة،كالح اإليرادات والنفقاتعن الفرق بين  4ُيعبِّر هذا المتغير
وفي حالة وجود عجز يجب على الحكومة تمويله وهذا يمكن أن يتم بعدة  .النفقاتفي اإليرادات مقابل 

، ميمع أثر تضخ تترافقطرق منها االقتراض من المصرف المركزي مما يعني زيادة في عرض النقد 
قترض الحكومة من السوق المالي المحلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت الفائدة، وفي كلتا الحالتين أو قد ت

 فإنَّ العجز في الموازنة العامة من المتوقع أن يؤثر سلبًا على أسعار وعوائد األسهم.
امية ألنَّ نولكن من جهةك أخرى فإنَّ العجز الكبير يعتبر مؤشرًا ايجابيًا في االقتصادات الناشئة وال 

الحكومة سوف تستثمر في البنية التحتية وبالتالي سوف يزيد معدل النشاط االقتصادي في البلد مما 
 ينعكس إيجابًا على أسواق األسهم.

 Industrial Production Index مؤشر اإلنتاج الصناعي: 2-8

مقياسًا آخر لنمو االقتصاد ككل إلى يعتبر ، و (IPI) اختصارًا بع مؤشر اإلنتاج الصناعيُيشار إلى 
في  ةالصناعيوالمخزونات  المخرجات ، ولكن مع تركيز محدد علىاإلجماليالمحلي جانب الناتج 

                                           
1 - Baumohl, Bernard. Op-Cit, PP 281-282. 
2- Michailidis Grigoris, “Multivariate methods in examining Greek stock market returns”, 8th Global  

Conference on Business & Economics, Florence, Italy, (October 18-19th, 2008). P 9. 
3 - Osamwonyi, Ifuero, Evbayiro-OSagi, Ikavbo. Op-Cit, PP 56-57. 
4 - Colander, David C. Macroeconomics, 7th edition, McGraw-Hill/ Irwin, New York, 2008. P 355. 
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ت نظرًا لتوفر بيانا العملية،من الناتج المحلي اإلجمالي من الناحية  أفضل 1يعتبرربما ، ولكنه االقتصاد
 .اإلجمالي لعناتج المحليشهرية له بعكس البيانات الربعية الخاصة با

ومن المفترض وجود عالقة طردية بين مؤشر اإلنتاج الصناعي وعوائد األسهم كتلك العالقة الموجودة 
لمؤشر اإلنتاج الصناعي تدعم أسعار األسهم  2، فالقيمة العاليةبين عوائد األسهم والناتج المحلي اإلجمالي

محتملة للشركات وبالتالي عوائد أو توزيعات محتملة وعوائدها، ألنها تعبر عن نمو اقتصادي وأربا  
ل االقتراب من مستوى التشغيمع  المتسارع ولكن إذا ترافق نمو مؤشر اإلنتاج الصناعي، للمساهمين

 ناعيفي مؤشر اإلنتاج الص الكامل في االقتصاد، دًل ذلك على الوصول إلى الذروة وبالتالي االنخفاض
 نخفاض في أسعار وعوائد األسهم.مما يؤدي إلى ا وشيكاً سيكون 

 Exchange Rates: 3أسعار الصرف 2-9

ويشير سعر الصرف عادًة إلى ما تساويه عملة البلد المحلية مقابل الدوالر )أو أي عملة عالمية 
الصرف االسمي وهو السعر المعروف،  سعروهما  مفهومينوينقسم سعر الصرف إلى  ،أخرى( كمعدل

الشراء  سعارأ الشراء أو البيع للبضائع األجنبية نسبة إلىالصرف الحقيقي المرتبط بنسبة أسعار  سعرو 
ة سعر وحدة واحدة من العملهو كما يلي "  االسمي الصرفسعر ُيعرَّف و  ،لبضائع المحليةأو البيع ل

 األجنبية مقابل العملة المحلية".
 ك أنَّ يعني ذل، فإذا كان معدل الصرف قلياًل، الصادرات والوارداتحجم وتؤثر أسعار الصرف على 

ي األجنبي ينما تغدو السلع المحلية غالية للمشتر بأسعار السلع األجنبية تصبح رخيصة للمشتري المحلي، 
 مما يقلل من حجم الصادرات ويزيد حجم الواردات ويزيد من عجز الميزان التجاري.

قيمة معدالت الصرف، وخصوصًا في االقتصادات التي تعتمد على التصدير، تنخفض  4وعند تزايد
ملحوظ وبالتالي تتحول المدخرات إلى االستهالك عوضًا عن االستثمار مما يؤدي القوة الشرائية بشكل 
 تين معدالبعكسية عالقة وبالتالي فمن المفترض وجود األسهم وعوائدها الرأسمالية، إلى انخفاض أسعار 

 .الصرف وعوائد األسهم

 

 

 

                                           
1 - Benakovic, Dubravca. Posedel, Petra. Op-Cit, P 7. 
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P 20. 
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137 
 

  Market Index مؤشر السوق: 2-11

، الثالثفي الفصل  (CAPM)ناقش الباحث فكرة محفظة السوق وعائدها في المبحث الخاص بع 
، وفي الحقيقة فإنَّ المؤشرات محفظة السوقعائد وذكر أنَّ عائد مؤشر السوق يستخدم كنائب عن 

ة كشهر واحد ر التغيرات في عوائد األسهم خالل فترة قصي يعجم من الصعب أن تفسراالقتصادية الكلية 
هذه الدراسة(، ومن المعروف أن مؤشرات  لبياناتهو متبع من حيث الفاصل الزمني الشهري )كما 

األسواق المالية تستجيب بسرعة كبيرة للمتغيرات االقتصادية كلما كان السوق أقرب للكفاءة، وبالتالي 
 (Wei)المالي لزيادة القدرة التفسيرية للمتغيرات االقتصادية كما اقتر  وي  يمكن استخدام مؤشر السوق

 ستتم مناقشتها في المبحث القادم كإضافة لنظرية تسعير المراجحة. 1في دراسة

 (Business Cycle)من أهم المؤشرات للتنبؤ بالتغيرات في دورة األعمال  2ويعتبر مؤشر السوق
بعد عملية البيع الجنوني لما يقارب  (1929)الهبوط المفاجئ في بورصة نيويورك في العام  حيث كان

 .مليون سهم في يوم واحد، مؤشرًا على الكساد الكبير، ولكن ربما كان أحد أسباب حدوثه أيضاً  (13)

عندما تكون حساسية جميع  (APT)حالة خاصة من هو  (CAPM)أن  3روسستيفن يعتقد 
 ة.ق إلى المتغيرات االقتصادية الكلي، وذلك في حال تم إضافة مؤشر السو صفريةقتصادية االالعوامل 

الدراسات  ، في جميعفإًن عائد مؤشر السوق يرتبط بعالقة إيجابية مع عوائد األسهم وبجميع األحوال
 .(CAPM)لخاصة بع ا

 هج اختبار نظرية تسعير المراجحة:ثالثًا: منا

تاريخيًا باستخدام منهجين أساسيين وهما منهج التحليل العاملي، ومنهج تحليل  (APT)اختُبرت 
ما )كللمنهج األول االنتقادات من عديد التوجيه  وتم سلفًا،للمتغيرات االقتصادية المحددة المتعدد  االنحدار

ة ووهمية عيفي ضوء هذا المنهج تعتبر اصطنا الُمسعَّرةمن حيث أنَّ العوامل ( سبق وأن أشار الباحث
، ولكن أهمية هذا التحليل تنطلق من أنه أسلوب واضح إلثبات أن العوامل وذات طبيعة إحصائية مجردة

، واستمرت الدراسات باستخدام المنهج (CAPM)متعددة وليست مجرد عامل وحيد كما في  الُمسعَّرة
 هجين معًا.األول رغم االنتقادات، بل وحاولت بعض الدراسات االختبار باستخدام المن

                                           
1 - Wei, John K.C. “An Asset Pricing Theory Unifying the CAPM and APT”, The Journal of Finance,  vol. 

43, No. 4, (September 1988), P 890. 
2 - Schiller, Bradley R. Essentials of Economics, 7th edition, McGraw-Hill/ Irwin, New York, 2009. P 211. 
3 - Burmeister, Edwin. Roll, Richard. Ross, Stephen. A. Op-Cit, P 8. 
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يرها المقترحة لها أساس نظري من حيث تأث الُمسعَّرةويعتبر المنهج الثاني أكثر واقعية ألن العوامل 
األسواق  نَّ ألمتغيرات االقتصادية لها دور كبير، ومن المعروف والمثبت تاريخيًا اعلى عوائد األسهم، ف

تتأثر بظروف هذا االقتصاد، وركز المنهج الثاني على المتغيرات  المالية التي تعمل في اقتصاد معين
االقتصادية الكلية بعيدًا عن المتغيرات االقتصادية الجزئية انطالقًا من أنَّ أثر المتغيرات الجزئية يكمن 

 تحييده من خالل التنويع ضمن المحفظة المالية التي تحوي عددّا كبيرًا من األوراق المالية.

عدم وجود مناهج أخرى، فبعض الباحثين حاولوا اختبار النظرية م السابق ال يعني ولكن الكال
، وتوصل بعضهم إلى أن هذا المنهج يعطي )ومناهج مختلفة إضافية( 1باستخدام منهج الشبكات العصبية

قادات ت، ولكن التحليل باستخدام هذا المنهج تعرض لنفس االنالُمسعَّرةنتائج أفضل من حيث تحديد العوامل 
التي واجهها منهج التحليل العاملي، من حيث الطبيعة الوهمية والمجردة للعوامل، واالفتقار لألساس 

  .في أغلب الدراسات السابقة (APT)المستخدمة في اختبار  النظري، وسيعرض الباحث فيما يلي المناهج
 Factor Analysis Approachمنهج التحليل العاملي:  .1

ما هو واضح من التسمية األسلوب اإلحصائي المعروف بالتحليل العاملي، يعتمد هذا المنهج ك
باستخدام هذا األسلوب  (APT)، وسيقوم الباحث عند اختبار وتحديدًا التحليل العاملي االستكشافي

، عوضاً عن طريقة (Principal Component Analysis)تحليل المكونات األساسية  ةباستخدام طريق
أهم الدراسات التي تناولت طرق اختبار إحدى ألنَّ ، (Maximum Likelihood)الترجيح األعظم 

(APT)  1990 , 2زينكايشوكال وتر الباحثين من قبل)Trzcinka(Shukla and  قة ي، استنتجت أنَّ طر
 .(APT)تحليل المكونات األساسية تعتبر أفضل من طريقة الترجيح األعظم عند اختبار 

والتي لم تحد عنها  (Roll, Ross, 1980)المتبعة في دراسة طوات وسيستخدم الباحث نفس الخ
 من قبل بالك وجنسن وتشولز 3جميع الدراسات السابقة، علمًا أن هذه الطريقة استخدمت للمرة األولى

(Black, Jensen and  Scholes, 1972) ر نموذج تسعير األصول الرأسمالية.في اختبا 

يسمى بمنهج التحليل العاملي، إالَّ أنه يعتمد على التحليل العاملي وعلى الرغم من أنَّ هذا المنهج 
في البداية فقط عند تحديد العوامل ودرجاتها العاملية، ومن ثم يتحول هذا المنهج إلى تحليل االنحدار 

 المتعدد على مرحلتين كما في المنهج الثاني.

                                           
المنهجين األولين فقط في الدراسة التطبيقية، على اعتبار أنَّ التحليل العاملي كاٍف لتوضيح اشتقاق تجدر اإلشارة إلى أن الباحث سيعتمد  - 1 

ضافة إلنموذج النظرية باستخدام العوامل الوهمية، كما أنَّ مؤسس النظرية والباحثين المعروفين في هذا المجال لم يستخدموا أساليب مختلفة، با
 غلبها لم تعتمد سوى طريقة واحدة أو طريقتين على األكثر.إلى أنَّ الدراسات السابقة في أ

2 - Shukla, Ravi.  Trzcinka, Charles. “Sequential Tests of the Arbitrage Pricing Theory: A Comparison of 

Principal Components and Maximum Likelihood Factors”. The Journal of Finance Vol. 45, No. 5 

(December 1990), P 1001. 
3 - Black, Fischer. Michael, C. Jensen and Myron, Scholes. “The capital asset pricing model: some empirical 

tests”, Studies in the Theory of Capital Markets (Praeger), Working Paper, (1972), PP 1-51. 
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مؤثرة على عوائد األسهم باالعتماد والهدف األساسي من التحليل العاملي هو استخراج العوامل ال
على طبيعة التباين فيما بين هذه العوائد ذاتها، أي بعبارة أخرى استخراج العوامل الُصنعية المؤثرة على 
عوائد األسهم من خالل خصائص هذه العوائد فقط، ودون االعتماد على أي عوامل ذات أساس نظري 

 .(Pre-Specified)ومحددة مسبقًا 

 :1باستخدام التحليل العاملي (APT)خطوات اختبار وفيما يلي 

 ،بطريقة تحليل المكونات األساسية (Factors)، يتم استخراج العوامل 2محفظة ماليةكل لبالنسبة  -1
وذلك باستخدام العوائد التاريخية الشهرية اإلضافية لألوراق المالية المتضمنة في المحفظة، 

 .(Factor Score) 3والدرجة العاملية لكل عاملوامل وبالتالي يتم تحديد عدد الع

المستخرجة من الخطوة السابقة كمتغيرات  (Factor Scores) الدرجات العامليةيتم استخدام  -2
لهذه  (First Pass Regression)األول  المتعددمستقلة، ويتم إجراء تحليل االنحدار الخطي 

 ، من أجل الحصول على)المتغير التابع( الشهريةاإلضافية المتغيرات على عوائد المحفظة 
 بهدف استخراج، لكل عامل( β )معامل بيتامن العوامل كل عامل لعوائد المحفظة حساسية 

 المعادلة التالية:

(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓)  =  𝛼𝑖 +  𝛽1 𝐹1 +  𝛽2 𝐹2 + ⋯ +  𝛽𝑛 𝐹𝑛  

 .لسابقتين لجميع المحافظ المدروسةيتم إجراء الخطوتين ا -3

، )بحسب عدد العوامل المقتر ( من الخطوة األولى المستخرجة βبيتا يتم استخدام معامالت  -0
ية للمرة الثان المتعددالخطي ولكل محفظة كمتغيرات مستقلة، ويتم إجراء تحليل االنحدار 

(Second Pass Regression)  افظ للمح الشهري العائد اإلضافيمتوسط لهذه المعامالت على
 لمعادلة التالية:أي اللحصول على عالوة المخاطرة لكل عامل، غير تابع، كمت مدروسةال

(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) =  𝜆0 +  𝜆1𝛽1 +  𝜆2 𝛽2 + ⋯ +  𝜆𝑛 𝛽𝑛 

𝜆0) يجري اختبار الفرضيات األساسية للنموذج، من حيث أّن ثابت المعادلة صفري -0 = 0) ،
وبمعنوية  في نموذج االنحدار المتعدد األخير عالوة خطر دالة،ومن حيث وجود أكثر من 

شرط أن تكون معامالت ، دالَّة في النموذج النهائي  (𝜆𝑖)إحصائية مقبولة أي وجود أكثر من 
 بيتا لعالوات الخطر دالًة في نموذج االنحدار األول.

                                           
1 - Roll, R. Ross, S “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory”, OP-Cit, PP 1086-1087. 

 تم دمج الخطوتين األولى والثانية )األصليتين(، ألنَّ عملية استخراج العوامل أصبحت أسهل بكثير باستخدام البرامج اإلحصائية الحديثة. - 2
لي مفهوم الدرجات العاملية، حيث أنه يستخدم فقط في حالة الحاجة له من أجل ال تستخدم أغلب الدراسات التي تعتمد على التحليل العام - 3

 االستخدام في اختبار الحق، كما هي الحال في هذه الدراسة.
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 Macroeconomic Indicators Approach. منهج المؤشرات االقتصادية الكلية: 2

لدراسة األسواق المالية  (Fundamental Analysis)ينطلق هذا المنهج من التحليل األساسي 
والعوامل  (Macroeconomic)وحركة عوائد األسهم، والذي يقتضي دراسة العوامل االقتصادية الكلية 

لى عولكنَّ اختبار نماذج تسعير األصول يعتمد في األساس  ،(Microeconomic)االقتصادية الجزئية 
تكوين محافظ تضم عدة أوراق مالية من أجل تحييد المخاطر الخاصة بكل ورقة وظروف قطاعها 
وصناعتها، بمعنى تحييد مخاطر عوامل االقتصاد الجزئي من خالل التنويع، لذلك تركز اهتمام الباحث 

ة التي تعمل فيها ئكما الباحثين السابقين على متغيرات االقتصاد الكلي والتي تعبر عن الوضع العام للبي
 جميع الشركات على اختالف صناعاتها وقطاعاتها.

وال يختلف أسلوب االختبار باستخدام المؤشرات االقتصادية عن أسلوب التحليل العاملي سوى بأنَّ 
لكن و  وال داعي الستخدام التحليل العاملي الستخراجها،)مؤشرات اقتصادية كلية( العوامل محددة سلفًا 

 (1988)في دراسة للعام  (بيري وآخرين)المحددة سلفًا يخضع لشروط تم تحديدها من قبل  عدد العوامل
من أجل أن تكون العوامل االقتصادية شرعية وتصلح كمصادر للخطر فيما يخص العوائد المتوقعة 

 هي:و ، 1حديثة، وتم شر  هذه الشروط في دراسة لألوراق المالية

وامل االقتصادية الكلية المختارة غير قابلة للتنبؤ، أي ال في بداية كل فترة، يجب أن تكون الع .1
 يمكن توقع قيمها المستقبلية بدقة.

 يجب أن يكون لهذه العوامل تأثير واضح على العوائد المتوقعة من وجهة نظر االقتصاد الكلي. .2

 لنظرية.لحتى يعتبر العامل مؤثرًا )بعد االختبار(، يجب أن يكون داخاًل في النموذج النهائي  .3

ي منهج ف والمشابهة للخطوات السابقة بحسب هذا المنهج الخطوات الالزمة لالختباروبالتالي تصبح 
  2كما يلي: التحليل العاملي

مع  ،االقتصادية الكلية الداخلة في االختبار بحسب الشروط السابقة المتغيراتيتم تحديد عدد  -1
 .هذه المتغيراتالتأكد من معالجة مشكلة االرتباط الذاتي بين 

يتم استخدام القيم الشهرية )كمعدالت( للمتغيرات المستخرجة من الخطوة السابقة كمتغيرات  -2
ئد المحفظة عوامتوسط لهذه المتغيرات على  المتعددمستقلة، ويتم إجراء تحليل االنحدار الخطي 

                                           
1 - Devinaga, Rasiah. PeongKwee, Kim.  “The effectiveness of Arbitrage Pricing Model in Modern Portfolio 

Theory”, International journal of economics and research, Vol. 2, No. 3, (2011), P 126. 
2 - Chen, N. Roll, R. and Ross, S. Op-Cit, P 394. 
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كل عامل لظة عوائد المحفالشهرية )المتغير التابع(، من أجل الحصول على حساسية اإلضافية 
 لكل عامل(، للحصول على المعادلة التالية: β )معامل بيتا

(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓)  =  𝛼𝑖 +  𝛽𝐺𝑛𝑝 𝐹𝐺𝑁𝑃 +  𝛽𝐼𝑛𝑓 𝐹𝐼𝑛𝑓 + ⋯ +  𝛽𝑛 𝐹𝑛 

,𝐹𝐺𝑁𝑃فمثاُل تعبر 𝐹𝐼𝑛𝑓) (  ،عن معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل التضخم
معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي حساسية عوائد المحفظة ل  , 𝛽𝐼𝑛𝑓 ) (𝛽𝐺𝑛𝑝وتمثل

 ومعدل التضخم.

الستخراج معامالت بيتا الخاصة بكل  يتم إجراء الخطوتين السابقتين لجميع المحافظ المدروسة، -3
 .محفظة مدروسة

 المستخرجة من الخطوة األولى، ولكل محفظة كمتغيرات مستقلة، βيتم استخدام معامالت بيتا  -0
افظ للمحالعائد اإلضافي الشهري ويتم إجراء تحليل االنحدار المتعدد لهذه المعامالت على 

لمطابق لنظرية وااكمتغير تابع، وبالتالي يتم التوصل للنموذج األساسي الختبار  مدروسةال
 للمعادلة التالية:

(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) =  𝜆0 + 𝜆𝐺𝑛𝑝𝛽𝐺𝑛𝑝 + 𝜆𝐼𝑛𝑓 𝛽𝐼𝑛𝑓 + ⋯ + 𝜆𝑛 𝛽𝑛 

𝜆0)يجري اختبار الفرضيات األساسية للنموذج، من حيث أّن ثابت المعادلة صفري  -6 = 0) ،
ومن حيث وجود أكثر من عالوة خطر دالة، في نموذج االنحدار المتعدد األخير وبمعنوية 

دالَّة في النموذج النهائي، شرط أن تكون معامالت   (𝜆𝑖)إحصائية مقبولة أي وجود أكثر من 
 الخطر دالًة في نموذج االنحدار األول.بيتا لعالوات 

 Neural Networks Approach. منهج الشبكات العصبية: 3

 ,Chiu) جامعة هونغ كونغ، من 1(تشو)احث تم استخدام هذا المنهج للمرة األولى من قبل الب

، حيث استخدم منهج الشبكات العصبية وطريقة التحليل العاملي الزماني المستند إلى طريقة (2002
، والذي أثبت قدرة تفسيرية أكبر من المناهج (Gaussian Temporal Factor Analysis)غوص 

شارة إلى ر اإل، وتجدوقيمة مؤشر سوق األوراق المالية، التقليدية في تحديد العائد المتوقع لألوراق المالية
 Financial)للشركات المصدرة لألوراق المالية أي أنه نموذج مالي  أن هذا المنهج يعتمد البيانات المالية

Model). 

                                           
1 - Chiu, Kai Chun. “Stock Prices and Index Forecasting by Arbitrage Pricing Theory-Based Gaussian TFA 

Learning”. IDEAL, Third International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, 

Manchester, UK, Proceedings, (August 12-14, 2002). P 370. 
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وال يمكن بطبيعة الحال مقارنة هذا المنهج مع منهج العوامل االقتصادية الكلية حيث يتشابه هذا 
ج للعوامل وبالتالي تكون مخرجات هذا المنه المنهج مع منهج التحليل العاملي في غياب األساس النظري

 عوامل ُصنعية أو وهمية.

وهي مناهج معقدة تعتمد بكثافة على  وتجدر اإلشارة إلى وجود مناهج أخرى مختلفة عما سبق
جربها العديد من الباحثين ولكن لم تستخدم بكثافة  ،الرياضيات واإلحصاء وبشكل أقل على علم االقتصاد

 والجدول التالي يوضح أهم هذه النماذج المعقدة: .(APT)يدة التي أجريت على في الدراسات العد

 APTبعض المناهج الرياضية المعقدة الختبار  (6)الجدول رقم 

 السنة الباحث المنهج

 االختبار المتعاقب
Sequential Test 

 شوكال وترزينكا

Shukla & Trzinka 
1990 

 المنهج البايزي
Bayesian Approach 

 ماكولوش وروسي
McCulloch & Rossi 

1991 

 نموذج االنحدار الذاتي
Autoregressive Model 

 ماي

Mei 
1993 

 المنهج غير الخطي

Non-linear Approach 
 بانسال وفيزفاناثان

Bansal and Viswanathan 
1993 

 منهج المنفعة
Utility Based Approach 

 ماكولوش وروسي
McCulloch & Rossi 

2..2 

Source: Faruque, Mohamed. U. “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing 

Theory in a Frontier Stock Market: evidence from Bangladesh”, University of 

London, Working Paper, (June 2011), P 9. http//mpra ub uni-muenchen de /38675/ 

تى حرغم وجود المناهج السابقة وغيرها، يبقى المنهجان األفضل واألكثر استخدامًا يرى الباحث أنَّه و 
ه الكلية، وهذا ما سوف يعتمد علي االقتصادية المؤشراتمنهج التحليل العاملي ومنهج تحليل اليوم: 
 الباحث.
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ضافاتها: الثالثالمبحث   تطبيقات نظرية تسعير المراجحة وا 
في العديد من المجاالت، وأهمها على اإلطالق تحديد معدل العائد المطلوب على  (APT)تستخدم 

ل، كما كما يستخدم في حساب كلفة التمويوالذي يستخدم في تقييم األسهم والمحافظ المالية،  االستثمار
 .تقييم أداء المحافظ االستثماريةو  المحافظ المثلى تكوينكذلك في  (APT)تستخدم و 

ن كانت أغلب  (APT)وبسبب االنتقادات التي سبق ذكرها لـ  حاول الباحثون تطوير هذه النظرية وا 
 .تعدد العوامل أكثر من مفهوم المتغيرات االقتصادية كمخاطر منتظمةتهتم بفكرة  محاوالتهم

على  لتسعير األصول نموذجيناالختالف بين أهم التشابه و وفي النهاية سيعرض الباحث أوجه 
 .(APT)و  (CAPM)اإلطالق، وهما 

ير المراجحة، نظرية تسعثالث فقرات بداية بتطبيقات ُسيعرض هذا المبحث في بناًء على ما سبق، و 
ر نظرية تسعير المراجحة ونموذج تسعيبين  المقارنةالختام وفي  اإلضافات لنظرية تسعير المراجحة،

 .األصول الرأسمالية

 نظرية تسعير المراجحة:تطبيقات أواًل: 

تستخدم نظرية تسعير المراجحة كما باقي نماذج تسعير األصول في مجاالت متعددة، ولكنها تتميز 
ي المجاالت ف بشكل أساسي ويمكن استخدامهان باقي النماذج في القدرة التفسيرية المميزة لنموذجها ع

 التالية:
 Obtaining the Required Rate of Return معدل العائد المطلوب:استخراج  .1

العائد المطلوب يعتبر حجر األساس لتقييم األسهم في هذه الدراسة بعد  أشار الباحث سابقًا على أن  
، حيث يعبر هذا المعدل عن العائد الخالي من المخاطر باإلضافة إلى (APT)استخراجه باستخدام 

وكمثال على ذلك نجد أن المستثمرين  عالوة المخاطرة )أي التعويض عن تحمل المزيد من المخاطر(
طلبون عائدًا معينًا للتعويض عن مخاطر االستثمار في هذا السهم ولتعويض فترة ي 1في أسهم شركة ما

 .االنتظار للتوزيعات المتوقعة

بعد إضافة العائد الخالي  (APT)ويستخرج معدل العائد المطلوب مباشرًة من النموذج األساسي لـ  
 كما يلي: (APT)من المخاطر للعائد اإلضافي المحسوب في 

(𝑅𝑖 − 𝑅𝑓)  =  𝛼𝑖 +  𝛽1𝑖 𝐹1 +  𝛽2𝑖 𝐹2 + ⋯ +  𝛽𝑛𝑖 𝐹𝑛+ 𝜀𝑖 

                                           
1 - Pike, Richard. Neale, Bill. Linsley Philip. Op-Cit, P 244. 
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𝑅𝑖)الجزءعبر هو معلوم يُ  افكم − 𝑅𝑓)  العائد اإلضافي عن العائد الخالي من المخاطر، وعند عن
𝑅𝑖)لهذا الحدإضافة العائد الخالي من المخاطر مرة أخرى  − 𝑅𝑓) .نحصل على معدل العائد المطلوب 

المطلوب يمكن حساب القيمة العادلة أو الحقيقية لورقة مالية بغرض  وبعد استخراج معدل العائد
قية، الحقيقي أصغر من قيمتها السو  االستثمار فيها، أو إضافتها إلى محفظة أوراق مالية إذا كان سعرها

 وب.بعد استخراج معدل العائد المطل ، فيمكن تقييم أدائهاوكذلك األمر بالنسبة للمحافظ االستثمارية

ن  معدل العائد المطلوب مهم جدًا في حساب تكلفة التمويل وخاصة تكلفة التمويل باألسهم كما أ
ُتعر ف بأنها " أقل معدل عائد يجب أن تقدمه الشركة للمالكين أو  والتي (Cost of Equity)العادية 

تكلفة التمويل  2، وكما هو معلوم تتفاوت1حملة األسهم لتعويضهم عن مخاطر االحتفاظ بسهم الشركة"
بنوعيها  (Debt)واألموال المقترضة  ،(Equity)، من حيث األموال المملوكة تبعًا لهيكل رأس المال

 طويل وقصير األجل، أي أن  كلفة التمويل تتباين حسب سياسة التمويل المتبعة من قبل اإلدارة.

مكن احتسابها عمليًا باستخدام نجد أن ه ي (Cost of Equity)وبالعودة إلى كلفة التمويل بالملكية 
(CAPM)  و(APT)من خالل  ا، ويمكن حسابه(APT) قة والخاصة باستخدام نفس المعادلة الساب

 بمعدل العائد المطلوب.

 Construction of Optimal Portfolio: 3تكوين المحفظة المثلى .2

مرارًا،  أشار الباحث ا، كمتعتبر الموازنة بين العائد والمخاطر بمثابة المبدأ األساسي في التمويل
لم يتمكن مدير محفظة ما من الحصول على معلومات خاصة، ال يمكن لهذه المحفظة  بمعنى أنه ما

تع بدرجة تتمإذا كانت ق في العائد على محفظة أخرى إاّل أن تتفو  ،في سوق المنافسة الكاملة المتوازن
 ؟هي مصادر الخطر المناسبةما  ،أكبر من المخاطر، وبالتالي فالسؤال الجوهري يكون

وفي الحقيقة توجد العديد من مصادر الخطر كالقيمة السوقية واحتماالت التوزيعات النقدية من 
عدمها، ونسبة النمو ونسبة السعر السوقي إلى األرباح، وغيرها من المتغيرات المحاسبية األخرى، ولكن 

 لألسباب التالية: (APT)هذه المتغيرات التقليدية لم تعتمدها 
 وقواعد قد تختلف من شركة ألخرى. تعتمد المعلومات المحاسبية على أسس .1

وت احتى لو تشابهت القواعد، فإن  تواريخ اإلفصاح عن البيانات المحاسبية والتقارير المالية تتف .2
 بين الشركات، وهذا ما يصعب من عملية المقارنة.

                                           
1 - Pike, Richard. Neale, Bill. Linsley Philip. Ibid, P 244. 

ان،  - 2  ماجستير غير  رسالةعبيدات، سامر فخري محي الدين. استخدام تكلفة التمويل في تقييم األسهم العادية، دراسة تطبيقية في بورصة عمَّ

 .1ص  .8002، جامعة آل البيت، األردن، المفرق، منشورة
3 - Burmeister, Edwin. Roll, Richard. Ross, Stephen A. Op-Cit, PP 1-6. 
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ة ية دقيقة تفسر كيفية التعامل مع هذه المتغيرات للموازنوأخيرًا، وهو السبب األهم، ال توجد نظر  .3
خادعة مُ بين العائد والخطر، وحتى لو تم اكتشاف هذه النظرية، تبقى المعلومات المحاسبية 

 .(Window Dressing)للتجميل قابلة و 

 جللموازنة بين العائد والمخاطر بطريقتين، وهما كما ُذكر سابقًا منه (APT)يمكن التعامل مع 
التحليل العاملي ومنهج المؤشرات االقتصادية الكلية، والمنهج األول جيد جدًا لتحديد عدد العوامل، ولكن 

سير عوائد عوائد األسهم لتفخصائص هذه العوامل وحساسيتها ال يمكن تفسيرها نظريًا، فهو يستخدم 
 األسهم.

وائد ى تأثيرها وخطرها على عأما بخصوص المنهج اآلخر فهو يستخدم مؤشرات اقتصادية ُمجمٌع عل
 أجل تفسير عوائد األسهم. األسهم، من

مدراء المحافظ االستثمارية من التعرف بدقة التي تعتمد على العوامل االقتصادية  (APT)ُتمكن 
النظري  ساسعلى مصادر الخطر التي تسهم في تكوُّن العائد المتوقع للمحفظة، فهي تجمع بين األ

وبالتالي يمكن للمدير الناجح أن يأخذ بعين االعتبار مصادر الخطر ودرجات ، والداللة اإلحصائية
ات العوامل والمؤشرات وتغيير مكونات المحفظة بحسب تغير  حساسيتها من أجل تكوين المحافظ المثلى

فإن   (APT)فبحسب ، (Risk Exposure Profile)نمط التعرض للخطر ما ُيعرف بأو   االقتصادية
الفرق بين العائد المتوقع وذلك الفعلي لمحفظة ما يعود إلى سياسة واستراتيجية اختيار األوراق المالية 

 .المتبعة من قبل مدير المحفظة من حيث اختيار األوراق المالية مع مراعاة العوامل االقتصادية

حيث أن  معرفة ي، فمعرفة نمط المخاطر يجب أن يعوض في السوق المالي من خالل عائد إضاف
هذا النمط ُيمكِّن مدير المحفظة من التعرف على كيفية تغير أداء سهم أو محفظة ما ضمن الظروف 

 ومكوناتها. بالمحفظةاالقتصادية المختلفة وبالتالي يضمن التحكم التام 

تغيرات المبطبيعة االقتصاد و  أن مدير المحفظة الجيد هو ذلك المدير الُملمّ  (APT) 1وبالتالي تفترض
االقتصادية وتقلباتها، فإذا توقع المدير انتعاشًا اقتصاديًا سريعًا بعكس أغلب التوقعات الموجودة في 

 .(Abnormal Return)من تحقيق عائد غير عادي  (APT)السوق سيتمكن باستخدام نمط مخاطر 

، ويسمح يديالتقل (Fundamental Analysis)التحليل السابق عن التحليل األساسي  2ويختلف
 لمدير المحفظة باختيار استراتيجية إدارة المحفظة المالئمة لـمدى استعداده للمخاطرة.

                                           
1 - Burmeister, Edwin. Roll, Richard. Ross, Stephen. A. Ibid, P 19. 
2 - Roll, R. and Ross, S. “Arbitrage Pricing Theory Approach to Strategic Portfolio Planning”. Financial 

Analyst Journal, Vol. 40, No. 3, (May/June 1984), PP 25-26. 
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 ال يمكن أن تحقق مالم (APT)ال بد من اإلشارة إلى أن االستفادة القصوى من  1وفي الختام
( امالت بيتا)معيتم تطوير معادلتها الرياضية بشكل دائم من خالل تعديل العوامل ودرجة حساسيتها 

التي تكون فيها هذه المحافظ أبعد ما يمكن  2بشكل مستمر، ومحاولة اختيار المحافظ المالية بالطريقة
 عن الحساسية تجاه العوامل المختلفة. 

 Portfolio Performance Evaluation تقييم أداء المحفظة المالية: .3

أهم التطبيقات العملية لنماذج تسعير األصول بشكل عام يعتبر تقييم أداء المحفظة المالية من 
على نطاق واسع في تقييم أداء المحافظ المالية وصناديق االستثمار، وكانت  (APT)ستخدم تُ وبالتالي 

، (Connor and Korajczyk, 1985) تشيكوكورا كونورأول محاولة من هذا النوع على يد الباحثين 
لتطوير نموذج قياسي لتقييم أداء المحفظة المالية، واستنتج الباحثان   )(APTعلى  3اعتمد الباحثان حيث
تعتبر فعالة جدًا في تقييم أداء المحافظ، حيث تعطي إضافة أكثر من ما يقدمه مقياس أداء  (APT)أن  

 ة، وقام الباحثان من أجل تحديد عدد العوامل المسعر (CAPM)المشتقين من  جنسن ومؤشر أداء ترينور
، وصواًل إلى نموذج (Principal Component Analysis)باستخدام تحليل المكونات األساسية 

 على النحو اآلتي: (APT)مشابه لنموذج 

𝑅𝑃 −  𝑅𝑓 =  𝛼𝑖 +  𝛽1𝑖 𝐹1 +  𝛽2𝑖 𝐹2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑖 𝐹𝑛+ 𝜀𝑖 
، وفي لية كبيراً يكون عدد األوراق الما واعتبر الباحثان أن النموذج ذو داللة إحصائية كبيرة عندما

ذا كانت قيمته سالبة دل   )𝛼𝑖(يصبح معامل ألفا  4حالة التوازن ذلك على قدرة االنتقائية  صفريًا، وا 
 الضعيفة لمدير المحفظة.

 يمكن تفسيرها كما ما يلي:في حالة التوازن  )𝛼𝑖(إلى أنًّ قيمة معامل ألفا  5ويشير باحثون آخرون

في التنبؤات الخاصة بالعوامل  مدير المحفظةالقيمة الموجبة: تدل إلى قدرات غير عادية لدى  .1
 )المتغيرات االقتصادية(

عداد إل القيمة الصفرية: تشير إلى أن مدير المحفظة يلتزم بالمعلومات المتاحة في السوق .2
 ، ويحقق العائد المعياري المحدد من خالل العوامل فقط.التوقعات

                                           
1 - Burmeister, Edwin. Roll, Richard. Ross, Stephen. A. Ibid, P 23. 
2 - Hull, John C. Risk management and Financial Institutions, Pearson Education, Inc. USA, 2010. P12. 
3 - Connor, Gregory. Korajczyk, Robert. “Performance Measurement with the Arbitrage Pricing Theory: A 

New Framework for Analysis”, Journal of Financial Economics, Vol. 15, No. 3, (1986). PP 373-394. 

 .161قاسم، عبد الرزاق، العلي، أحمد. مرجع سابق، ص  - 4 
5 - Kryzanowski, Lawrence. Lalancette, Simon. and Minch, Chau To. “Performance Attribution Using APT 

with Pre-specified Macro-factors”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 32, No. 2, (June 

1997), PP 207- 208. 
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 تشير إلى كفاءة ضعيفة لمدير المحفظة في االستفادة من المعلومات المتاحة.السالبة:  القيمة .3

ما سيتم ك وعمومًا يجب أواًل تحديد العوامل المسعرة ومن ثم حساب قيم حساسية العائد لهذه العوامل،
تقييم لمالية و ظ اواختيار المحاف تقييم األسهم في هذه الدراسة، وصواًل إلى المعادلة األخيرة ومن ثم يمكن

 .(APT)أداء المحافظ باستخدام 

 اإلضافات لنظرية تسعير المراجحة:ثانيًا: 
 نموذج الفترات المتعددةو  نموذج بيتا صفرك (CAPM)تحدث  الباحث سابقًا عن اإلضافات لـ 

حيث حاولت هذه اإلضافات تطوير أداء النموذج، ولكن لم يتم ، التسعير القائم على االستهالك ونموذج
هل هو أن  النموذج األصلي واضح وسو  مهملسبب  كما النموذج األصليوعلى نطاق واسع تطبيقها عملياً 

 االستخدام والتطبيق بعيدًا عن تعقيدات التحديثات المقترحة.

فمثلها مثل أي نظرية، تعرضت للعديد من االنتقادات، وحاول  (APT)وال يختلف الحال بالنسبة لـ 
اقتراح تعديالت تطويرية لتحسين النموذج األساسي للنظرية، مستلهمين منها فكرة المصادر  الباحثون

 ولكن أغلبهم حاَد عن الفكرة األساسية للنموذجفحافظوا على فكرة العوامل المتعددة، المتعددة للخطر، 
صادر م تغيرات أخرى بخالف المتغيرات االقتصادية الكلية، وحاول بعضهم الدمج بينمن حيث إدخال م

مع االبتعاد عن متغيرات ، (CAPM) مصدر الخطر الوحيد في و (APT) الخطر المتعددة في 
وانتقدهم ستيفن روس )مؤسس النظرية(، ولكنهم تمسكوا بأفكارهم معتمدين على أّن االقتصاد الكلي، 

إلضافات لـ بأساسه الفكري والنظري، وفيما يلي أهم افقط م بقدرته التفسيرية العملية وليس قي  النموذج يُ 
(APT) لمشتقة من فكرة العوامل المتعددة:وا 

  1981Henrikson and Merton: 1هنريكسون وميرتوننموذج  -1
 لقياس أداء مدير المحفظة من خاللنموذج متعدد المتغيرات، يستخدم أساسًا  قام الباحثان بتطوير

التمييز بين األداء المتعلق بانتقاء واختيار األوراق المالية المتضمنة في المحفظة، واألداء الناجم عن 
 ، واعتبر الباحثان أن  معامل بيتا لمحفظة ما يكون له إحدى قيمتين(Market Timing)توقيت الشراء 

رتفاع ذي داللة، أو قيمة منخفضة في الحالة العكسية، وكان النموذج فقط، قيمة مرتفعة إذا تنبأ المدير ال
 الرياضي للنموذج كما يلي:

𝐸(𝑅)𝑃𝑡 − 𝑅𝑓 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖1(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝛽𝑖2 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)𝐷 +  𝜀𝑖 

أكبر من معدل العائد  (𝑅𝑚)عندما يكون عائد مؤشر السوق (1)يمثل متغيراً يأخذ القيمة  (𝐷)حيث أن  
 في الحالة المعاكسة. (0)ويأخذ القيمة (𝑅𝑓) الي من المخاطرالخ

                                           
 .171مرجع سابق، ص  قاسم، عبد الرزاق، العلي، أحمد. - 1
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ليختبر قدرة التنبؤ للنموذج السابق  (1984)ولكن أحد الباحثين وهو هنريكسون عاد في العام  
، وتوصل إلى رفض 1968)-(1980صندوق استثمار للفترة ما بين عامي  (116) 1من خالل دراسة

 صناديق االستثمار قادرون على اتباع استراتيجية استثمار تضمن عائداً متزامناً الفرضية القائلة بأن مدراء 
 مع عائد السوق.

السابق، حيث أضاف  للنموذج بتطوير Ferson and Schadt)1996 ,( 2وقام فيرسون وشادت
وتوزيعات  (Yield Curve)ق وهما شكل منحنى العائد فيرسون عاملين آخرين غير عائد مؤشر السو 

 كمصادر إضافية للخطر. (Dividends)م األسه

ولكن ال يمكن إبداء الرأي فيه ما لم يتم اختباره ويرى الباحث أن  النموذج السابق مثير لالهتمام 
فعليًا، وعلى كل حال فإن  مفهوم توقيت الشراء مرتبط بتقييم اختيار األوراق المالية فالورقة المالية التي 

 سوف تشير إلى ضعف أداء المدير بدون العودة إلى تقييم توقيت الشراء. يتم شراؤها في الوقت الخاطئ

 Wei 8198: 3وينموذج  -2

أن   واقترح، (1984)في العام  نظرية تســــــــــعير المراجحة باســــــــــتخدام التحليل العاملي 4كونور اختبر
(CAPM)  هو حالة خاصـة من(APT) وأنه ليس من الضـروري أن يكون عدد األوراق المالية كبيرًا ،

في المحفظـة إذا كـانـت منوعة بشــــــــــــــكل جيد وبالتالي يمكن أن يكون هنالك دور لمحفظة الســــــــــــــوق في 
(APT). 

، من خالل (APT)و  (CAPM)هـذه الفكرة واختبر نموذجًا يوحد بين  (Wei) ر ويطو   ومن ثم  
تعتمد على أثر العوامل الخارجية  (APT)لكل نموذج، فالفكرة األساسية لــــــــ توحيد الفكرتين األساسيتين 

(Exogenous) بينما يعتمد ،(CAPM)  على العوامل الداخلية(Endogenous)  ،لمحفظة الســـــــــوق
  ذج جديد يحوي إيجابيات النموذجين.بغرض الحصول على نمو 

من أجل الحصول  (APT)يجب فقط إضافة عائد محفظة السوق لمعادلة  هأن   (Wei) وي واستنتج
 على العالقة التوازنية الصحيحة بين العائد والمخاطر، وبالتالي التسعير األمثل لألصول الرأسمالية.

 على الشكل التالي: (Wei) وكان نموذج وي

𝑅𝑖 =  𝐸𝑖 +  𝛽1𝑖 𝐹1 +  … +  𝛽𝑛𝑖 𝐹𝑛+ 𝛽𝑖𝑚 𝑟𝑚 + 𝜀𝑖 

                                           
1 - Henriksson, Roy D. “Market Timing and Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation”, The 

Journal of Business, vol. 57, No. 1, Part. 1. (Jan 1984), P 73. 
2 - Ferson, Wayne e. Schadt, Rudi W. “Measuring Fund Strategy and Performance in Changing Economic 

Conditions”, The Journal of Finance,  vol. 51, No. 2, (June 1996), P 425. 
3 - Wei, John K.C. Op-Cit, PP 881–892. 
4 - Connor, Gregory. “A Unified Beta Pricing Theory”, Journal of Economic Theory, Vol. 34 (1984), PP 13. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jofi.1996.51.issue-2/issuetoc
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𝑅𝑚)عن متوســـــــط عائد الســـــــوق المعدل  (𝑟𝑚) حيث تعبر − 𝐸𝑚) أي الفرق بين عائد الســـــــوق ،
 الفعلي والمتوقع.

محفظة الســـــــوق كمصـــــــدر إضـــــــافي المعدل لإضـــــــافة العائد باختبار تطبيقي أن   (Wei) وأثبت وي
 .(APT)للخطر مع المتغيرات االقتصادية الكلية يزيد من القدرة التفسيرية لـ 

( في الدراســـة التطبيقية، من حيث إدخال العائد اإلضـــافي Weiالباحث إضـــافة نموذج )ولقد اعتمد 
لمؤشـــر الســـوق ضـــمن المتغيرات المســـتقلة عند التحليل باســـتخدام منهج المؤشـــرات االقتصـــادية الكلية، 

 وأثبتت هذه الفكرة جدارتها.
 Fama and French 1993 نموذج فاما وفرنش: -3

اهتمامهما على األســــهم والســــندات معًا، ولكن فيما يتعلق باألســــهم اقترح الباحثان  فاما وفرنش زَ رك  
تقلبات عائد السوق وحجم الشركة ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية  1ثالثة مصـادر للخطر وهي

نتظمة ملألســـهم، حيث اعتبر الباحثان أن العاملين الثاني والثالث يمكن اعتبارهما كمصـــادر للمخاطر ال
من خالل  والتي تعتبر أنهما مخاطر خاصــــــــــة بالشــــــــــركة يمكن تجنبها (APT)على العكس من تحليل 

نحدار يعتمد على تحليل االالمقترح لتحديد العائد المتوقع لألســـــــــــــهم ، وكان النموذج الرياضـــــــــــــي التنويع
 :2كما يليالمتعدد لعوائد األسهم الفعلية على العوامل الثالثة المقترحة 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 =  𝛼𝑖 +  𝛽1(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) +  𝛽2 (𝑆𝑀𝐵𝑡) + 𝛽3 (𝐻𝑀𝐿𝑡) +  𝜀𝑖 

 :أن   حيث
(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡):  لألصلتمثل العائد اإلضافي (i)  في الفترة(t). 

(𝛼𝑖) :.هو ثابت معادلة االنحدار 
(𝛽1,2,3) : لكل عامل من العوامل الثالثة. لألصلإلى حساسية العائد اإلضافي تشير 

(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) :العائد اإلضافي على محفظة السوق، وهو مصدر الخطر األول. تعبر عن 
(𝑆𝑀𝐵𝑡) : الشـــــــركات ذات القيمة محفظة الفرق في العائد بين  ووه ،الخطر الثاني مصـــــــدرتمثل

 .(Small minus Big)القيمة السوقية الكبيرة الشركات ذات ومحفظة السوقية الصغيرة، 
(𝐻𝑀𝐿𝑡) :وهو الفرق في العائد بين محفظة الشـــركات ذات النســـبة  ،تمثل مصـــدر الخطر الثالث

، ومحفظة الشـــــــركات ذات النســـــــبة المرتفعة للقيمة قيمة الســـــــوقية على القيمة الدفتريةالمنخفضـــــــة لل
 .(High minus Low)السوقية على القيمة الدفترية 

                                           
1 - Fama, Eugene F. French, Kenneth R. “Common Risk Factors in the Return on Stocks and Bonds”, Journal 

of Financial Economics, vol. 33, No. 1, (1993), P 3. 
2 - Fama, Eugene F. French, Kenneth R. “Multifactor explanation of Asset Pricing Anomalies”, The Journal 

of Finance, vol. 51, No. 1, (March 1996), P 56. 
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، من حيث أن مصــــدر الخطر الوحيد أســــاســــاً  (CAPM)ويالحظ أن  النموذج الســــابق اعتمد على 
مصــــــــــــــدر الخطر األول في نموذج فـاما وفرنش، كما اســــــــــــــتلهم الباحثان فكرة ذاتـه هو  (CAPM)في 

 .لتطوير القدرة التفسيرية (APT)العوامل المتعددة من 
إلى أن تم نشره  (1992)اإلشارة إلى أّن عمل الباحثين بدأ من خالل ورقة عمل في العام  روتجد
 .(1993)في العام  (Journal of Financial Economics) في مجلة

فيما إذا كان سلوك أسعار األسهم بحسب مصادر  1دراسة 199)5(ومن ثم حاول الباحثان في العام 
الخطر الثالثة السابقة في النموذج السابق، يعكس سلوك عوائد هذه األسهم، وتوصال إلى أن  العامل 

وك العوائد بينما ال يؤثر عامل نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية في األول والثاني فقط يحددان سل
 سلوك العوائد.

نموذج إحصائي وتطبيقي بحت وال يمتلك  2، حيث اعتبر أنهوفرنش انتقد ستيفن روس نموذج فاما
، أي (Empirical Model)، وأطلق عليه بالتالي تسمية النموذج التطبيقي ةأساسًا نظريًا أو أسسًا علمي

هذا  قوميحيث النموذج الذي يعتمد بشكل أقل على األسس النظرية حول كيفية عمل األسواق المالية، 
اق العوائد التاريخية لألور خصائص على  التجارب المستمرةعلى البحث عن عالقات من خالل  النموذج
 المالية.

للتأكيد على أن القدرة التفسيرية له  مرة أخرى (1996)في العام  3ولكن فاما وفرنش اختبرا نموذجهما
 .(APT)أو(ICAPM) أو (CAPM)أكبر من تلك المرتبطة بـ 

ولكن الباحث يرى أن القدرة التفسيرية الكبيرة والمنطلقة من أساس نظري غير متين تعتبر غير ذات 
 داللة علمية.

 Elton, Gruber, and Blake 1996: 4نموذج إلتون وغروبر وبليك -4

يعتبر هذا النموذج من فئة النماذج المتعددة المتغيرات والتي تعتمد على خصائص األوراق المالية 
من حيث حساسية عوائد  (CAPM)تمامًا كنموذج فاما وفرنش السابق، ولكن باالعتماد على فكرة 

 لمؤشر السوق.األوراق المالية 

وق ليحدد خصائص االستثمارات في الس دَ ج  أن ه إذا كان مؤشر السوق وُ وتقوم فكرة هذا النموذج على 
التي تحدد عوائد األسهم، وهذه الفكرة موجودة أساسًا  يستخدم كوكيل أو نائب عن العواملفإن ه يمكن أن 

                                           
1 - Fama, Eugene F. French, Kenneth R. “Size and Book to Market Factors in Earning Returns”, The Journal 

of Finance, vol. 50, No. 1, (March 1995), PP 131-155. 
2 - Ross, Stephen. et al. Modern Financial Management, Op-Cit, P 334. 
3 - Fama, Eugene F. French, Kenneth R. “Multifactor explanation of Asset Pricing Anomalies”, Op-Cit, P 82. 
4 - Elton, Edwin J. Gruber, Martin J. and Blake, Christopher R. “The Persistence of Risk-Adjusted Mutual Fund 

Performance”, The Journal of Business, vol. 69, No. 2, (April 1996), PP 133-157. 
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شكل ب الخصائص، ولكن  االختالف هنا يكمن في اعتماد أكثر من مؤشر سوقي لتحديد (CAPM)في 
 مؤشرات سوقية وهي:بعة عوائد أر  علىحيث اعتمد الباحثون ق، أد

 S&P 500 Index. (011ستاندارد أند بورز )مؤشر  .1

 Lehman Brothers Aggregate Bond Indexليمان اإلجمالي ألسعار السندات. اإلخوة مؤشر  .2

 Bache Indexمؤشر باك الموزون للفرق بين األسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة، والمنخفضة.  .3

األسهم ذات النسبة العالية والنسبة المنخفضة فيما يخص نسبة  بينمؤشر باك الموزون للفرق  .4
 القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية.

 وكانت الصيغة الرياضية للنموذج على الشكل التالي:
𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑆𝑃 𝑅𝑆𝑃𝑡 +  𝛽𝑖𝑆𝐿 𝑅𝑆𝐿𝑡 + 𝛽𝑖𝐺𝑉  𝑅𝐺𝑉𝑡 + 𝛽𝑖𝐵 𝑅𝐵𝑡 + 𝜀𝑖 

𝛽𝑖𝑆𝑃)ت بيتاتمثل معامالحيث  , 𝛽𝑖𝑆𝐿 , 𝛽𝑖𝐺𝑉 , 𝛽𝑖𝐵)  للعائد الشهري لكل  حساسية عائد الورقة المالية
 من المؤشرات األربعة المذكورة سابقًا.

ائد الجيد أن  األوراق المالية التي تتسم بالعفعالية ومعنوية النموذج، باإلضافة إلى واستنتج الباحثان 
 نفس السمة في المستقبل. تاريخيًا تتجه إلى الحفاظ على

ويرى الباحث أن النموذج السابق يفتقر إلى تفسير اختيار العوامل األربعة، هذا دونًا عن اعتماده 
 .(CAPM)على 

 Carhart 7199 :1كارهارت نموذج -5

يعتبر نموذج كارهارت امتدادًا لنموذج فاما، فهو في الحقيقة نفس النموذج ولكن مع إضافة عامل 
السالبة( تاريخيًا لتوليد أو ذات العوائد الموجبة ) (Tendency)خطر إضافي وهو مدى نزعة الشركات 

ديد لمتغير الجوكان الهدف من النموذج التحقق من أثر هذا ا سالبة( في المستقبل،أو عوائد موجبة )
 على أداء صناديق االستثمار، وفعاُل أثبت كارهارت أهمية هذا المتغير.

، ويمكن حسابه من خالل تحديد (Momentum)عامل الزخم أو ب المتغير الجديدويسمى هذا 
من  (Best Performance)متوسط العائد التاريخي لتلك األسهم التي توصف بذات األداء األفضل 

، مطروحًا منه متوسط العائد التاريخي لألسهم التي توصف بذات األداء األسوأ للسنة السابقةناحية العائد 
(Worst Performance) .لنفس السنة 

 لي:ي مشابهة لنموذج فاما وفرنش ولكن مع إضافة المتغير الجديد كمالتكون المعادلة الرياضية للنموذج 

                                           
1 - Carhart, Mark M. “On Persistence in Mutual funds and Performance”, The Journal of Finance, vol. 52, 

No. 1, (March 1997), PP 57-82. 
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𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 =  𝛼𝑖 +  𝛽1(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) +  𝛽2 (𝑆𝑀𝐵𝑡) + 𝛽3 (𝐻𝑀𝐿𝑡) + 𝛽4 (𝑃𝑅1𝑌𝑅𝑡) + 𝜀𝑖 

، أو معامل (Momentum)واعتبر كارهارت أن  إضافة حساسية العائد للعامل أو المتغير الجديد 
ضافة العامل الجديد زادت من القدرة التفسيرية لنموذج فاما. لهذا العامل (β)بيتا   موجبة، وا 

 ذج فاما تمتد لتشمل هذا النموذج المطور.ولكن الباحث يرى أن انتقادات نمو 

أحدثت نقلة نوعية في تفسير سلوك العوائد ووجهت  (APT)وبناًء على ما سبق يرى الباحث أن  
تصاد االقتصاد الرياضي واالقكالنماذج متعددة المتغيرات المرتبطة ب آفاق جديدة اهتمام الباحثين نحو

بإضافة عائد محفظة السوق إلى مصادر الخطر، لم تؤدي  (Wei)، ولكن باستثناء فكرة القياسي
إلى نقالت نوعية في تغيير أسس هذه النظرية، وبالتالي بقيت تستخدم حتى اليوم  (APT)اإلضافات لـ 

 .لنهائيابحسب األسس التي وضعها ستيفن روس ومن ساعده في تطوير هذه النظرية إلى شكلها 

 :CAPMو APT المقارنة بينثالثًا: 
 (CAPM)ويدعم بعض المفكرين  على اإلطالق، يعتبر النموذجان من أهم نماذج تسعير األصول

، ففي حاالت فشل (APT) تفوق، ولكن االختبارات التطبيقية أثبتت (APT)بينما يساند البعض اآلخر 
فاشاًل أيضًا، بينما نجحت  (CAPM)النظرية في تفسير سلوك العوائد في سوق مالي معين، يكون 

(APT) ر من األحيان عندما فشل يفي كث(CAPM) ،وهذا ما اتضح من خالل الدراسات السابقة 
ذا ما تمت مقارنته ا موعلى أي حال ال زال النموذجان السابقان يستخدمان على نطاق واسع حتى اليوم، وا 

التي  ةإلضافابرغم و  (فاما وفرنش)فحتى نموذج مع نماذج التسعير األخرى نجد أنه ال مجال للمقارنة، 
 (APT)واعتمد على  (CAPM)إاًل أنه نموذج تطبيقي كما أسلف الباحث، ومشتق أساسًا من  ،هاقدم  

 .في البحث عن مصادر متعددة للخطر

ولذلك ارتأى الباحث قبل البدء بالدراسة التطبيقية، تسليط الضوء على أهم نقاط التشابه واالختالف 
 بين هذين النموذجين.

 :CAPMو   APTبين التشابهأوجه  3-1

 :1كما يلي (CAPM)و  )(APTيمكن تحديد أهم أوجه التشابه بين 

يصــف النموذجان معًا العالقة بين العائد المتوقع ومخاطر االســتثمار المحتملة عند التوازن في  .1
أســــــــواق رأس المال، بعكس نموذج المؤشــــــــر ونموذج المؤشــــــــرات المتعددة والتي ال تعتمد على 

 التوازن.

                                           
1 - Zhang, Lina. Li, Qian. Comparing CAPM and APT in the Chinese Stock Market, A dissertation 

presented in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master in Business Administration, 

Umea School of Business, Sweden, May, 2012. P 31. 
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 النموذجان معادلة رياضية خطية.يعتمد  .2

يعتبر النموذجــان أن  المخــاطر التي يجــب أخــذهــا بعين االعتبــار هي المخــاطر المنتظمــة ألن   .3
 المخاطر غير المنتظمة يمكن تجنبها من خالل التنويع.

رائب تكاليف بخصوص الضوجود  توجد بعض نقاط التشابه األخرى مثل عدمويرى الباحث أنه 
 افتراض أساسي في كال النموذجين.والمعامالت، ك

 :CAPMو   APTأوجه االختالف بين  3-2

 يمكن تلخيص أهم االختالفات بين النموذجين من حيث المفهوم واالفتراضات كما يلي:

على مصدر وحيد للمخاطر المنتظمة وهو تقلبات عائد محفظة السوق، بينما  (CAPM) يقوم .1
 مثل المتغيرات االقتصادية الكلية. على مصادر خطر منتظمة عديدة (APT)تعتمد 

دورًا خاصـــــــًا لمحفظة الســـــــوق  (APT)على محفظة الســـــــوق، بينما ال ترى  (CAPM)يعتمد  .2
 وتعتمد على محفظة مراجحة ال ثروة إضافية لها.

عدم وجود فرص للمراجحة كأهم افتراض لها، بينما االفتراض األســــــــــاســــــــــي لـ  (APT)تفترض  .3
(CAPM) هو كفاءة محفظة السوق. 

 :1باإلضافة إلى بعض النقاط األخرى

، بينما تعتبر كما أشــــــــار الباحث ســــــــابقاً  بشــــــــكل عام ال منطقية (CAPM)تعتبر افتراضــــــــات  .4
 .أقرب للواقع (APT)افتراضات 

تحليل نظرية المنفعة المســـــــــــــتخدم من قبل وليم شـــــــــــــارب في اشـــــــــــــتقاق  (APT)ال تســـــــــــــتخدم  .0
(CAPM). 

، (Single Period)غير مقيدة بفترة استثمار وحيدة  2ُتعتبر بحسـب مؤسسها (APT)كما أن  
 لفترة يصـــــلح نموذجاً  يعتبر والذي (CAPM) من العكس على ،فهي تصـــــلح لعدة فترات اســـــتثمارية

 وحيدة. استثمارية
امل تعتبر القدرة التفسيرية للنماذج المتعددة العو  حيثتوجد اختالفات أخرى من حيث التطبيق و  كما

(Multifactor Models)  أعمُّ وأشــــــــــــــمل من قدرة نماذج العامل الوحيد على تفســــــــــــــير تقلبات ظاهرة
معينة، وتعكس النماذج المتعددة الواقع بشــــــــكل أفضــــــــل، وتعتبر هذه النقطة بالذات احدى أهم نقاط قوة 

(APT) والتي ظهرت جليًا عند االختبارات التطبيقية التي درست ،(CAPM) و(APT) .معًا 

                                           
1 - Devinaga, Rasiah. PeongKwee, Kim. OP-Cit, PP 128-129. 
2 - Roll, R. Ross, S. Op-Cit, P 1074. 
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ولكن ســــــــــــتيفن روس نجح في  (APT)لما وجدت  (CAPM)لى أنه لوال وجود وتجدر اإلشــــــــــــارة إ
وأضــــاف له شــــروطًا  (CAPM)تطوير نظريته من خالل نموذج المؤشــــر الواحد لوليم شــــارب مؤســــس 

 .(CAPM)مكن اعتبارها كبديل عن صواًل إلى النظرية الوحيدة التي يومفاهيم موضوعية و 

 :يمكن القول الرابع لفصلوبعد استعراض المباحث الثالثة ل
ومن ثمًّ  ،غلب االختبارات التطبيقيةمن االنتقادات النظرية، وفشـــــــل في أللعديد  (CAPM)تعرض 

كنموذج بديل لتســـــعير األصـــــول باالعتماد على فكرة محفظة  (APT)المراجحة ظهرت نظرية تســـــعير 
المراجحة وليس محفظة الســـــــوق ومع افتراضـــــــات عديدة منها ما يشـــــــابه افتراضـــــــات نظرية المحفظة و 

(CAPM)  ومنـه مـا يختلف عنهـا، كـافتراض انعـدام فرص تحقيق أرباح غير عادية من خالل عمليات
 المراجحة.

د المتوقع على االســــــــــــــتثمــار في المحفظــة المــاليــة أو مــا يعرف على أن معــدل العــائــ (APT)تقوم 
وتســــــــمى  ،بمعدل العائد المطلوب، يمكن تفســــــــيره وتحديده من خالل متغيرات عديدة وليس متغير وحيد

تم اختبار هذه النظرية أواًل باســــــــــتخدام منهج التحليل العاملي، وتم و ه المتغيرات بالعوامل المســــــــــعرة، هذ
، فاتجه مؤسـس النظرية إلى اختبار العوامل االقتصـادية الكلية ضـعف أسـاسـه العلميانتقاد هذا المنهج ل

 كعوامل مسعرة واكتسبت النظرية شكلها النهائي.

متعددة كحســــــاب معدل العائد المطلوب والمســــــتخدم بدوره في تقييم  طبق هذه النظرية في مجاالتتُ 
تســــــتخدم كذلك في اختيار األوراق المالية  (APT)األســــــهم وحســــــاب كلفة التمويل، باإلضــــــافة إلى أن  

 داء المحافظ االستثمارية.ة المالية، وتطبق كذلك في تقييم أضمن المحفظ

نما ارتبطت  تم انتقاد هذه النظرية كغيرها، ولكن اإلضــــــــافات المقترحة لم ترتبط بالنظرية مباشــــــــرًة وا 
كأهم  (CAPM)النظرية إلى جانب  بفكرتها األســـاســـية وهي المصـــادر المتعددة للخطر، وبالتالي بقيت

في المفهوم  (CAPM)تختلف هـــذه النظريـــة عن مــاذج التســــــــــــــعير المســــــــــــــتخـــدمـــة حتى اآلن، ولكن ن
 واالفتراضات وأسلوب االشتقاق، وكذلك من الناحية التطبيقية، وتتشابه معه في نواحي قليلة.

ي هذا ن وظهرت مئات األبحاث فتعتبر فكرة العوامـل المتعـددة فكرًة فريـدة ألهمـت العـديد من الباحثي
المجال، وتكمن قوة هذه الفكرة وخصــــوصــــًا عند اعتماد المتغيرات االقتصــــادية الكلية، في وجود تأثيرات 

بما أن  و كل اقتصــــــاد مكوناته وعوامله الخاصــــــة، حيث ل، مختلفة بين األســــــواق واالقتصــــــادات المختلفة
ى ، ير رغم فشــــــل النموذج في هذه األســــــواق ةتتحقق أكثر في األســــــواق المتقدم (CAPM)افتراضــــــات 
لذا ســــيتم ، في أســــواق الدول غير المتقدمة، (CAPM)يمكن أن تصـــلح أكثر من  (APT)الباحث أن  

 مشــق)سـوق د النشـأةاألسـواق الحديثة أحد ( وفي المالي األسـواق الناشـئة )سـوق عمًّانأحد في  هااختبار 
 في الفصل القادم.(، في الدراسة التطبيقية لألوراق المالية
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الدراسة التطبيقية: الخامسالفصل   
 
 

 :المالي عمَّاناختبار نظرية تسعير المراجحة في سوق : األولالمبحث  -
 .وكيفية إعداد بياناته للتحليل اإلحصائي عن سوق عمَّان الماليلمحة  -
 .باستخدام منهج التحليل العاملي (APT) اختبار -
 .باستخدام منهج المؤشرات االقتصادية الكلية (APT)اختبار  -

 

 :إمكانية االستفادة من نظرية تسعير المراجحة في سوريا: الثانيالمبحث  -
 .وكيفية إعداد بياناته للتحليل اإلحصائي لمحة عن سوق دمشق لألوراق المالية -
 باستخدام منهج التحليل العاملي. (APT) اختبار -
 .باستخدام منهج المؤشرات االقتصادية الكلية (APT)اختبار  -

 
 النتائج والتوصيات: الثالثالمبحث  -

 النتائج. -
 التوصيات. -
 توصيات لدراسات مستقبلية. -
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 : الدراسة التطبيقيةالخامسالفصل 
:تمهيد  

أشار الباحث سابقًا إلى أنَّ اختبار نظرية تسعير المراجحة يعتمد على منهجين أساسيين وهما منهج 
هو  (APT)التحليل العاملي ومنهج تحليل المؤشرات االقتصادية الكلية المحددة سلفًا، وبما أنَّ اختبار 

على  رفي وذلك بعد التعللتحليل اإلحصائ الدراسةالهدف المرجو من هذه الدراسة، يجب تجهيز بيانات 
عداد بياناته ،سوق عمَّان لألوراق المالية باستخدام المنهجين السابقين، ومن ثم  فيه (APT)اختبار و  وا 
شافية لسوق دمشق لألوراق المالية في سوريا من خالل دراسة استك (APT)توضيح كيفية االستفادة من 

 وأخيرًا عرض النتائج والتوصيات.
مراجحة في ر البار نظرية تسعياخت ،مباحث ثالثةفي  الفصلسيتم عرض هذا بناًء على ما سبق و 

مكانية االستفادة من نظرية تسعير المراجحة في سوريا، فيما سيعرض الباحث في و سوق عمَّان المالي،  ا 
 .حث الثالث واألخير نتائج وتوصيات الدراسةبالم

 المراجحة في سوق عمَّان المالياختبار نظرية تسعير : األولالمبحث 
وطريقة إعداد وتجهيز البيانات  وعينة الدراسوووووووووووة المالي عمَّانبسووووووووووووق التعريف المبحث يهدف هذا 

للتحليل اإلحصووائي، ومن ثم اختبار نظرية تسووعير المراجحة بحسووب أسوولوبي االختبار المتبعين في هذه 
 الدراسة.
 لماليا عمَّانسوووووق لمحة عن على التوالي: ثالث فقرات وهي في  سوووويتم عرض هذا المبحثعليه و 

باسوووووووووتخدام منهج التحليل العاملي،  (APT)اختبار  ومن ثمَّ ، وكيفية إعداد بياناته للتحليل اإلحصوووووووووائي
 باستخدام منهج المؤشرات االقتصادية الكلية. (APT)وأخيرًا اختبار 

 :وكيفية إعداد بياناته للتحليل اإلحصائي المالي عمَّانسوق لمحة عن أواًل: 
تحديد و  ،وأنظمته وقطاعاته وشوووووووركاته المدرجة بسووووووووق عمَّان الماليهذه الفقرة إلى التعريف  تهدف

كيفية اسوووتخراي عينة الدراسوووة من الشوووركات المدرجة في سووووق عمَّان المالي، وتوضووويح كيفية تحضوووير 
 الحقًا في التحليل اإلحصائي.البيانات الخاصة بالسوق والتي ستستخدم 

 لمحة عن سوق عمان المالي: -1
  The Emerging Amman Stock Exchange:1المالي عمَّانسوق  نشأة 1-1

المالي مع بداية العقد الرابع من القرن العشرين، حيث تم تأسيس عدد من الشركات  عمَّاننشأ سوق 
كأول شوووووركة مسووووواهمة عامة في األردن، ومن ثم تاله شوووووركة الكهرباء األردنية  (1930)كالبنك العربي 

، وكانت عملية تداول األسوووووهم تتم عبر أماكن (1951)، وشوووووركة مصوووووانع االسووووومنت األردنية (1938)
                                           

 .111-111سابق، ص . مرجع االستثمار في بورصة األوراق المالية األسس العلمية والنظريةالشواورة، فيصل محمود.  - 1 
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، مما دعا الحكومة إلى التفكير في إنشووواء سووووق متعددة وغير متخصوووصوووة نظرًا للياب السووووق النظامي
لمواليوة، وبالتعاون مع عدد من المؤسووووووووووووووسووووووووووووووات الدولية قام البنك المركز  ب جراء عدة نظواميوة لألوراق ا

أهمية السووووووق المالي في التنمية وتعزيز دور القطا  على دراسوووووات جدوك، وأكدت الخطط االقتصوووووادية 
للعام  (31)المالي بموجب القانون رقم  عمَّانالخاص في االقتصوووووووواد الوطني، وبالتالي تأسووووووووس سوووووووووق 

داريًا، باإلضافة إلى لجنة اإلدارة  ،(1976) وانبثقت بالتالي شوخصوية السووق االعتبارية المستقلة ماليًا وا 
، (1977-03-16) المكونة بعضوووووووووووية القطا  الخاص وممثلين عن الحكومة، وباشوووووووووورت عملها بتاري 

بهودف تنميوة المودخرات الوطنية  ،(1978)في بودايوة عوام  ولكن السوووووووووووووووق لم يبواشوووووووووووووور عملوه الفعلي إالَّ 
وتوجيهها لالسوووووووتثمار في السووووووووق المالي وخدمة االقتصووووووواد الوطني، وللرض الرقابة على حركة تداول 

 األوراق المالية وتنظيمها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
فهو  بدور مزدوي، مرحلة النشأةقام السوق في و  (ASE)المالي بووووووو  عمَّانشار اختصارًا إلى سوق ي  

من ناحية سوق للتداول، ومن الناحية األخرك يلعب دور الهيئة المنظمة لعملية إصدار األوراق المالية، 
لتداول ثانو  كسوووووووق  (ASE)، وانقسووووووم نشوووووواط والرقابة على سووووووير عمليات بيع وشووووووراء األوراق المالية

 :1األوراق المالية إلى األسواق الفرعية التالية
ها تداول أسووووهم الشووووركات المحققة لشووووروط اإلدراي في هذا السوووووق، كأن ويتم في :السوق النظامية .1

ونشوووورت تقريرين ماليين سوووونويين على األقل، وأن  تكون الشووووركة قد بدأت بممارسووووة أعمالها فعاًل،
يكون قد مضوووووووى على إدراي أسوووووووهمها في السووووووووق الموازية عام كامل على األقل، وتمت عمليات 

 على األقل من واقع أسهمها المكتتب بها. (%11)تداول فعلية على أسهمها بواقع 

بالشوووووركات حديثة التأسووووويس إلى أن تحقق هذه الشوووووركات  السووووووقوتختص هذه  السووووق الموا:ية: .2
شوووروط اإلدراي في السووووق النظامية، وتتسووووم هذه السووووق بشوووروط أقل شوووودة من تلك الموجودة في 

 السوق النظامية.

التنمية وأسوووناد القرض، باإلضوووافة إلى سوووندات وأذونات يتم تداول سوووندات حيث  سوووق السووندا : .3
 .الخزينة

وتختص هووذه السوووووووووووووووق بووالتحويالت العووائليووة من الوودرجووة األولى وحتى  التحويال  خووارا القوواعووة: .4
 الدرجة الثالثة، والتحويالت اإلرثية، وتحويالت خاري المملكة، وتحويالت الشركات غير المدرجة.

  estructuringRASE: 2لماليا عمَّانإعادة هيكلة سوق  1-2

 عادة هيكلة اقتصووووووووووادها، وما بالدول النامية إلى أن تقوم العولمة والتطورات المصوووووووووواحبة لها،  أدَّت
صووووودار قانون إيترتب على ذلك من إصوووووالحات تشوووووريعية، وكان أهم تلك اإلصوووووالحات في األردن هو 

                                           
 89-98. مرجع سابق، ص إدارة المحافظ االستثماريةمطر، محمد.  - 1 
 .89-89 . مرجع سابق، صإدارة المحافظ االستثماريةمطر، محمد.  - 2 
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والذ  هدف إلى إعادة هيكلة السوووووووووووق المالي ليواكب المعايير  (1997)للعام  (23)األوراق المالية رقم 
، وتوفير اإلجراءات الالزمة (Disclosure)واالفصووووا   (Transparency)الدولية وخاصووووة الشووووفافية 

 لحماية المستثمر وتوفير المناخ الالزم لالستثمار، ويمكن اختصار أهم مالمح هذا القانون كما يلي:
ركز م)سوق األوراق المالية(، و  عمَّانيئة األوراق المالية، وبورصة إنشاء ثالث مؤسسات هي ه .1

 إيدا  األوراق المالية.

، حيث بقي له الدور التنفيذ  (ASE)فصل الدرور الرقابي والتشريعي عن الدور التنفيذ  لوووووووووووو  .2
ي ف مركز إيوودا  األوراق المواليووةكموا يشووووووووووووووارك فقط وأ نيط الوودور الرقووابي بهيئووة األوراق المواليووة، 

 الدور التنفيذ  أيضًا.

 إنشاء شركات الخدمات المالية وصناديق االستثمار. .3

 .(Futures)والمستقبليات  (Options)استحداث أدوات مالية جديدة كالخيارات  .4

حيث أصووووبح السوووووق يتضوووومن  (ASE)كما تضوووومن السوووووق تعديالت جوهرية على هيكل ووظائف 
 ثالث أسواق فرعية وهي:

لك الجزء من السوق الذ  يتم من خالله التعامل بأوراق مالية تحكمها شروط وهو ذ السووق األول: .1
من رأس المال المدفو ،  (%100)مثل اشتراط أالَّ يقل صافي حقوق المساهمين عن إدراي خاصة، 

وأن تكون الشركة قد حققت أرباحًا صافية قبل الضريبة في سنتين متتاليتين على األقل من السنوات 
مليون دينار أردني،  (2)، وأالَّ يقل رأس المال المدفو  أو القيمة السوقية عن الثالث السابقة لإلدراي

ًا أو أسووووووهمًا مجانية لمرة على األقل خالل باإلضووووووافة إلى وجوب أن تكون الشووووووركة قد وزعت أرباح
 السنوات الثالث السابقة.

وهو ذلك الجزء من السووووق الذ  يتضووومن عمليات تداول األوراق المالية للشوووركات  السوووق الثاني: .2
من رأس المال  (%50)التي تحكمها شوووووروط خاصوووووة، كأن ال يقل صوووووافي حقوق المسووووواهمين عن 

 مل على منح الشركة الحق ببدء أعمالها.، وأن يكون قد مضى عام كاالمدفو 

وهو ذلك الجزء من السوووق والذ  يختص باألوراق المالية غير المدرجة في السوووق  السوووق الثالث: .3
من رأس المال المدفو ،  (%25)مؤقتًا، في حال انخفاض صووووووافي حقوق المسوووووواهمين إلى ما دون 

 أو في حالة صدور قرار بتصفية الشركة.

  The Listed Companiesالشركا  المدرجة:  1-3

والقطا   البنوكقطاعات وهي قطا  أربعة إلى بعد الهيكلة  (ASE)الشووووووركات المدرجة في  تنقسووووووم
المالي وقطا  الخدمات وقطا  الصوووناعة ويسووومى هذا التصووونيف بالتنظيم القطاعي القديم، ولكن مؤخرًا 

م قطا  البنوك إلى القطا  المالي )التوزيع القطاعي الجديد(  هر تصنيف جديدظ  ( 6112)في العام  يض 
 ، قطا  الخدمات، قطا  الصناعة.القطا  الماليليصبح التوزيع القطاعي الجديد على الشكل التالي: 
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في مختلف القطاعات  (2013)العام  نهايةفي  (ASE)وكان عدد جميع الشوووووووووووركات المدرجة في 
 كما يلي: الرئيسية الثالث على القطاعات شركة موزعة (240)

انالمدرجة في سوق الشركات  (7)الجدول رقم   (6112المالي في نهاية العام ) عمَّ
 عدد الشركات المدرجة القطاع الفرعي القطاع الرئيسي

 القطاع المالي

 شركة (111)

 11 البنوك

 62 التأمين

 21 الخدمات المالية المتنوعة

 21 العقارات

 قطاع الخدما 

 شركة (58)

 

 4 الخدمات الصحية

 6 الخدمات التعليمية

 12 الخدمات الفندقية والسياحية

 13 النقل

 2 التكنولوجيا

 2 اإلعالم

 4 الطاقة

 15 الخدمات التجارية

 قطاع الصناعة

 شركة (71)

 6 األدوية

 10 الكيماويات

 3 الورق والكرتون

 1 الطباعة

 11 األغذية

 2 التبغ

 11 الصناعات االستخراجية والتعدينية

 8 الصناعات الهندسية واإلنشائية

 1 الصناعات الكهربائية

 6 المالبس والجلود والنسيج

 2 الصناعات الزجاجية والخزفية

 244 المجموع العام

ان لألوراق المالية:   http://www.ase.com.jمن إعداد الباحث، المصدر األولي: الموقع الرسمي لسوق عمَّ
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 :للتحليل اإلحصائي الدراسةإعداد بيانا  -2
ات خاصة بيان وجود هذه الدراسةفي  منهج التحليل العامليباستخدام يتطلب التحليل اإلحصائي 
على أن تكون معدَّلة من حيث مراعاة حاالت وجود التوزيعات  الدراسةبالعوائد الشهرية للشركات عينة 

، كما ينبلي تقسيم هذه الشركات (Stock Split)، وعمليات تجزئة األسهم (Cash Dividends)النقدية 
 إلى محافظ مالية.

للشركات المتضمنة في  مثقاًل بالقيمة السوقية (Rp)يجب حساب العائد الشهر  لكل محفظة و 
باستخدام العائد الشهر  السابق  (Excess Return)فظة، ومن ثم احتساب العائد اإلضافي الشهر  المح

 .مطروحًا منه معدل العائد الخالي من المخاطر

د البيانات ، إعداباإلضوووافة إلى البيانات السووووابقةمنهج المؤشووورات االقتصوووادية الكلية يتطلب  كما أنَّ 
، وفيما يلي الخطوات المتبعة في إعداد بيانات الدراسوووووة في االقتصووووواديةالشوووووهرية الخاصوووووة بالمؤشووووورات 

 وبحسب كال المنهجين: سوق عمَّان المالي

 التحليل العاملي: منهج خطوا  إعداد بيانا  2-1
 :ةالمالي بحسب الخطوات التالي عمَّانتمَّ إعداد البيانات الخاصة بسوق 

 احتساب العوائد الشهرية للشركا :  2-1-1

ائد العالقة الرياضية الخاصة بحساب ع احتساب العوائد الشهرية ألسهم كل شركة تطبيقيقتضي 
 وكانت العالقة كما يلي:، المبحث الثالث(، الثانيفترة االقتناء )الفصل 

𝑟 =
𝐷𝑡  +  (𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1)

𝑃𝑡−1
 

، هرًا واحداً ش ومن أجل حساب العوائد الشهرية يجب استخدام العالقة السابقة ولكن لفترة اقتناء تساو 
 .الشهرهنا إلى فترة زمنية تساو   (t)حيث تشير 

ارة )أو الخس إلى أنَّ هذا العائد يتكون من جزأين وهما العائد الرأسماليأشار الباحث سابقًا  وقد
والذ  يعبر عن الفرق بين سعر السهم في بداية الشهر وسهر السهم في نهاية الشهر ويمكن  الرأسمالية(

 أن يحسب لوحده كما يلي:

سعر اإلغالق نهاية الشهر الجديد - سعر اإلغالق نهاية الشهر القديم= العائد الرأسمالي 
سعر اإلغالق نهاية الشهر القديم

 

زيعات النقدية( في شهر إعالن أو إقرار التوزيعات، بعد ومن ثم تتم إضافة العوائد الجارية )التو 
غير  (Stock Split)حساب العوائد الرأسمالية، وتجدر اإلشارة إلى أن مراعاة عمليات تجزئة األسهم 
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خالل الفترة على اإلطالق بسبب عدم وجود أ  حالة من هذا النو   عمَّانضرورية بالمرة في سوق 
 ى دينار واحد بالقيمة الدفترية.المدروسة، فكل سهم يساو  إل

في اإلطار المنهجي للدراسة وعند الحديث عن عينة الدراسة إلى وجود  أشار الباحث سابقاً ولقد 
عينة الدراسة، وقام الباحث بدايًة باستخراي أسعار اإلغالق الشهرية )نهاية شركة تدخل ضمن  (100)

 (.4الملحق رقم )الشهر( لجميع هذه الشركات، والتفاصيل موجودة في 

إضافة  دبعلجميع هذه الشركات،  )رأسمالية + جارية( ومن ثم قام الباحث بحساب العوائد الشهرية
التوزيعات النقدية في حال وجودها إلى صيلة العائد الرأسمالي ولكن فقط في نهاية شهر التوزيع، وقائمة 

(، وبعد إضافة التوزيعات تصبح العوائد 1) التوزيعات النقدية مع تواري  إعالنها موجودة في الملحق رقم
 (.2الشهرية جاهزة، ويمكن االطال  على تفاصيل العوائد الشهرية النهائية من خالل الملحق رقم )

 :الشهرية للمحافظ الماليةاإلضافية حساب العوائد   2-1-2

المنهجي  في اإلطار تم توزيع الشركات عينة الدراسة إلى أربع محافظ استثمارية كما سبقت اإلشارة
وقام ( شركة لضمان التنويع، 61ظة أسهم )(، وتضمنت كل محف(2الجدول رقم ) للدراسة )عينة الدراسة

حساب العوائد الشهرية لكل محفظة باستخدام صيلة معدل العائد على المحفظة االستثمارية ب الباحث
 التالية: ، المبحث الثالث(الثاني)الفصل 

Rp = ∑ 𝑊𝑖𝑅𝑖
25
𝑖=1  

 ضمن المحفظة الوزن النسبي لكل ورقة مالية )iW( عن عائد المحفظة، وتمثل )pR( حيث تعبر
حيث  ،أ  ما تشكله القيمة السوقية للورقة المالية من إجمالي القيم السوقية لجميع أوراق المحفظة المالية

مكن الباحث للمحفظة، بسبب عدم تتم التثقيل بالقيمة السوقية نهاية السنة لجميع األوراق المالية الم كونة 
 .2009)-(2010الشهرية للشركات المدروسة، وتحديدًا في العامين  1من استخراي القيم السوقية

ولكن العوائد الشهرية للمحافظ ال تكفي، بل يجب تحويلها إلى صيلة العائد اإلضافي، من خالل 
 .ل محفظة من المحافظ األربعطر  قيمة العائد خالي المخاطر الشهر  من العائد الشهر  لك

أشهر( كنائب عن المعدل خالي المخاطر، ألنَّه ال توجد  2وتم اعتماد العائد على أذونات الخزينة )
خالل الفترة المدروسة، مع األخذ بعين االعتبار عدم وجود  أشهر( م صدرة 2شهر أو  1أذونات خزينة )

(، واعتبارًا من الشهر الثالث من نفس العام 6116ي )( أشهر منذ الشهر الثان2إصدار ألذونات الخزينة )
ألنها تصبح بمثابة العائد الخالي من المخاطر أو األقل تم اعتماد عائد أذونات الخزينة )سنة كاملة(، 

ومع ذلك ظهرت بعض البيانات المفقودة حيث كان هنالك أشهر لم يكن خطرًا والمتا  أمام المستثمرين، 

                                           
 ال تتوفر هذه البيانات، ولم يجدها الباحث في أ  مكان. - 1 
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الستقراء ا   من أذونات الخزينة، وتم تعويض البيانات الفاقدة باستخدام تقنيةفيها أ  إصدار أل  نو 
 .(SPSS)في البرنامج اإلحصائي  والمتضمنة (Linear Interpolation) الخطي

وفي حال وجود أكثر من إصدار ألذونات الخزينة ضمن نفس الشهر، تم اعتماد العائد الشهر  
 المثقل بعدد األذونات المصدرة.

 ، المبحث الثالث( بالعالقة:الثانيطى العائد اإلضافي أو العائد الفائض )الفصل ويع
Excess Return = rp - rf 

العائد على  وه )fr( ، وشهرخالل فترة  (P)للمحفظة هي العائد التاريخي  )pr(على أساس أنَّ 
 .الشهرنفس  فيستثمار خالي من المخاطر اال

لية )نهاية السنة( للشركات المدروسة وحسب توزيعها على المحافظ الماوبالنسبة للقيم السوقية السنوية 
 (.1فهي موجودة في ملحق الدراسة رقم )

وتوجد البيانات الخاصة بالعوائد الشهرية للمحافظ وكذلك البيانات الخاصة بالعوائد اإلضافية، وبيانات 
 .(1رقم )الدراسة العائد على أذونات الخزينة في ملحق 

 جاهزة من أجل التحليل اإلحصائي باستخدام التحليل العاملي. عمَّانبيانات سوق وبهذا تكون جميع 

 :المؤشرا  االقتصاديةمنهج خطوا  إعداد بيانا   2-2

لتحليل ل دهاإعداوالتي تم البيانات السابقة المتليرات االقتصادية جميع يتطلب منهج المؤشرات أو 
 البيانات الشهرية الخاصة بالمؤشرات االقتصادية.العاملي، باإلضافة إلى 

وبيانات  ،كمعدالت الفائدة ومعدل البطالة :وتتضمن المؤشرات االقتصادية بيانات على شكل معدالت
كمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر اإلنتاي الصناعي )تعتمد  :على شكل مؤشرات

، وكذلك بيانات على شكل قيم حقيقية تم استخراجها بوحدة (111هذه المؤشرات على سنة أساس = 
قياس هي )مليون دينار(، وهذه البيانات تتعلق بعرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع والناتج المحلي 

 .اإلجمالي وعجز )وفر( الميزان التجار ، وعجز )وفر( الموازنة العامة بعد المساعدات

بسعر ) الربعية وهي بيانات معدل البطالة والناتج المحلي اإلجماليقام الباحث بتحويل البيانات ولقد 
نات أذونات اإلى بيانات شهرية، من خالل استخدام نفس التقنية المستخدمة في تحويل بي السوق الجار (
 .(Linear Interpolation) االستقراء الخطي اةسمَّ الم   (SPSS)تقنية برنامج الخزينة وهي 

جب ارة أخرك يبيجب أن تعكس هذه المتليرات المفاجأة في قيمها، أو بع (APT)ومن أجل اختبار 
ومن أجل  ،أشار الباحث سابقاً أن تعكس المتليرات االقتصادية الكلية الجزء غير المتوقع من العائد كما 
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في المتليرات االقتصادية، فالتلير  (Rate of Change) 1سيستخدم الباحث مفهوم معدل التلير ذلك
 .يعكس الجزء غير المتوقع من العائد

 ماعدا المؤشرات االقتصادية التي على وبالتالي تم حساب معدل التلير في المؤشرات االقتصادية
تعكس المفاجأة، وألنها بصيلة  2شكل معدالت مثل معدالت الفائدة ومعدل البطالة، ألنَّ تلك المعدالت

 ساسًا كمعدل العائد المتوقع.المعدل أ

، (11) في ملحق الدراسة رقمال تحتاي تعديل وتوجد البيانات الخاصة بالمؤشرات االقتصادية التي 
(، 16بينما توجد القيم الحقيقية للمتليرات االقتصادية التي تحتاي حساب معدل التلير في الملحق رقم )

 متليرات.دالت التلير لهذه الع( م12ويتضمن الملحق رقم )

كمؤشر اقتصاد ، لذا تم  (Excess Return)ما يستخدم عائد مؤشر السوق اإلضافي  وعادةً 
خالل الفترة المدروسة، وبعد طر  العائد الخالي من حساب هذا العائد من خالل قيم مؤشر السوق 

وهذا المتلير هو على شكل معدل لذا ال مع عائد المحافظ المالية في الفقرة السابقة،  جركالمخاطر كما 
ت الخاصة وتوجد البيانايحتاي لحساب معدل التلير، مثله في ذلك كمثل معدالت الفائدة ومعدل البطالة، 

 (.14اإلضافي في ملحق الدراسة رقم )بعائد مؤشر السوق 

باستخدام  تليس العائد اإلضافي(، فالعملية تمو وبالنسبة لحساب العائد الشهر  لمؤشر السوق )
 العالقة التالية:

قيمة المؤشر في نهاية الشهر الجديد - قيمة المؤشر في نهاية الشهر القديم= العائد الشهري لمؤشر السوق 
القديمقيمة المؤشر في نهاية الشهر 

 

، (Collinearity)وقبل التحليل اإلحصائي تبقى مشكلة االرتباط الذاتي بين المتليرات االقتصادية 
لة عدم وجود ارتباط بين المتليرات المستقلة وهي في هذه الحا فمصداقية تحليل االنحدار المتعدد تتطلب

الناتج المحلي  وبينارتباط قو  مثاًل بين معدالت الفائدة،  فهنالك احتمال لوجودالمتليرات االقتصادية، 
اإلبقاء و  قتصادية قبل التحليللذلك سوف يتم اختصار المتليرات االاإلجمالي ومؤشر أسعار المنتجين، 

 الستبعاد أثر هذه المشكلة. المحافظ المالية متوسط عوائدعلى أكثرها تأثيرًا على 

لمستخدمة ااألولية الشهرية ولكن بشكل عام وقبل اختصار المتليرات، كانت المؤشرات االقتصادية 
 في هذه الدراسة كما يلي:

 
                                           
1 - Priestley, Richard. “The Arbitrage Pricing Theory, Macroeconomic and Financial Factors, and 

Expectations generating process”, Journal of Banking and Finance, Vol. 20, (1996), P 875. 
2 - Chen, N. Roll, R. and Ross, Op-Cit, P 386. 
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 عمَّان المالياألولية المستخدمة في سوق ( المتليرات االقتصادية 8الجدول رقم )

 الرم: المقاييس م المتغير االقتصادي الكلي

 أسعار الفائدة

 RDD الوسط المرجح ألسعار الفائدة على ودائع تحت الطلب 1

 RTD جلالوسط المرجح ألسعار الفائدة على ودائع أل 6

 RSD الوسط المرجح ألسعار الفائدة على ودائع التوفير 2

 ROD الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية جار  مدين 4

 RLA السلفقروض و الالوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية  1

 PRIME فضل العمالءسعر االقراض أل 2

 التضخم
 CPI معدل التلير الشهر  في مؤشر أسعار المستهلكين 1

 PPI الشهر  في مؤشر أسعار المنتجينمعدل التلير  6

 عرض النقد
 M1 معدل التلير الشهر  في عرض النقد بمفهومه الضيق 1

 M2 معدل التلير الشهر  في عرض النقد بمفهومه الواسع 6

 GDP معدل النمو الشهر  في الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق 1 الناتج المحلي اإلجمالي

 UR البطالة الشهر معدل  1 البطالة

 BTSD معدل التلير في عجز )وفر( الميزان التجار  1 عج: )وفر( المي:ان التجاري

 PBSD معدل التلير في عجز )وفر( الموازنة العامة 1 عج: )وفر( الموا:نة العامة

 IPI معدل التلير في مؤشر اإلنتاي الصناعي 1 مؤشر اإلنتاا الصناعي

 Ex Rm اإلضافي لمؤشر السوقالعائد  1 مؤشر السوق

 من إعداد الباحث
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 :التحليل العامليباستخدام منهج  نظرية تسعير المراجحة اختبارثانيًا:

)سوق  اسةسهم الشركات عينة الدر أل باستخدام العوائد الشهرية النهائية )نهاية الشهر(قام الباحث أواًل 
(، وذلك بعد توزيعها على أربعة 2)الملحق رقم  خالل الفترة المدروسةعمَّان( معدلًَّة بالتوزيعات النقدية 
(، وتم التعامل مع عوائد كل محفظة على حدا الستخراي العوامل 1محافظ استثمارية )الملحق رقم 

(Factors)  أو(Fi)  التي تؤثر على عوائد كل محفظة باستخدام التحليل العاملي، ولكن قبل تطبيق و
 :1على أهم افتراضات تطبيق هذا النموذي منهج التحليل العاملي ال بد من التعرف

، وتشير معنوية (0.05)دااًل عند مستوك معنوية  (Bartlett’s Test)أن يكون اختبار بارتليت  -1
هذا االختبار إلى أن مصفوفة االرتباط تختلف عن المصفوفة الواحدية والتي يكون قطرها الرئيسي 

 تباط بين المتليرات(.مساويًا للواحد الصحيح )أ  تدل على عدم وجود ار 

، فهو مقياس لمدك كفاية العينة، %11نسبة  (KMO)أولكن -ماير-أن يتجاوز اختبار كايزر -6
 حيث يحسب التباين المشترك في المتليرات.

وتوجد افتراضات أخرك عديدة للتحليل العاملي ولكن الفرضيتين السابقتين تلخصان أهم الفرضيات، 
باستخدام  (APT)ائعتان في الدراسات السابقة، وفيما يلي خطوات اختبار وهما الفرضيتان األساسيتان الش

 التحليل العاملي:

 تحديد عدد العوامل والدرجا  العاملية: 2-1

تم إجراء التحليل العاملي للمحافظ األربع، ولكل محفظة على حدًا، باستخدام طريقة تحليل المكونات 
، واختار الباحث أن يتم التحليل على مصفوفة (Principal Component Analysis)األساسية 

، خالفًا ألغلب األبحاث الوصفية التي تستخدم مصفوفة (Covariance Matrix)التباين المشترك 
عندما تختلف وحدة  2وذلك ألنَّ مصفوفة االرتباطات تستخدم ،(Correlation Matrix)االرتباطات 

تماد التلايرات عند تساو  وحدة القياس )عوائد(، وتم االعالقياس بين المتليرات، بينما تستخدم مصفوفة 
وكان عدد العوامل المستخلصة والتي تفسر التليرات في سلوك عوائد  (Varimax)3على طريقة التدوير 

 .( عوامل1األسهم )

                                           
ص  (.6992ترجمة: خالد العامري. )القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع،   .SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام برامج باالنت، جولي.  - 1

202. 

ة: جامعة األزهر:  في تحليل البيانات اإلحصائية SPSSاستخدام نظام عكاشة، محمود خالد.  - 2   .249ص  (.6996)غزَّ

 تعتبر هذه الطريقة األكثر شيوعاً في الدراسات السابقة، علماً أن جميع الطرق تعطي نتائج متقاربة جداً. - 3 
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ولكن االفتراضات لم تنطبق على جميع المحافظ، ويوجد ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي للمحفظة  
 (Factor Scores)(، كما توجد الدرجات العاملية 11ملحق الدراسة رقم ))على سبيل المثال( في األولى 

( بخصوص المحفظتين 11للمحفظتين األولى والثانية، وفي الملحق رقم ) (11في ملحق الدراسة رقم )
 .الثالثة والرابعة

حاث، حيث تستخدم فقط فيما في أغلب األب 1وتجدر اإلشارة إلى أنَّ الدرجات العاملية ال تستخدم 
إذا أراد الباحث القيام بتحليل متقدم الحق اعتمادًا على نتائج التحليل العاملي كما هو الحال في هذه 

 في الجدول التالي:فيوجد ملخص التحليل للمحافظ األربع ل أمَّا بالنسبة الدراسة.

ان المالي نتائج التحليل العاملي للمحافظ األربعة ( ملخص9الجدول رقم )   في سوق عمَّ

 المحفظة الرابعة المحفظة الثالثة المحفظة الثانية المحفظة األولى 

 7 7 7 7 عدد العوامل المستخلصة

 KMO 0.429 0.433 0.501 0.471قيمة اختبار

 قيمة معنوية اختبار

Bartlett's Test of  

Sphericity 

0.000 0.157 0.000 0.020 

 باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي من إعداد الباحث

إالَّ في المحفظة الثالثة،  (KMO)ويالحظ من الجدول السابق عدم تحقق افتراض قيمة اختبار 
(، أمَّا بالنسبة لمعنوية اختبار بارتليت فقد كان داالَّ %11ولكن جميع القيم األخرك كانت قريبة من )

 لجميع المحافظ، ما عدا المحفظة الثانية.

أما بخصوص التباين المفسر لكل عامل من العوامل أو ما يعرف بقيم الجذر الكامن 
(Eigenvalues):ولكل محفظة فكانت النتائج كما يلي ، 

                                           
 .499(. ص 6992)الرياض: دار األصحاب للنشر والتوزيع،  تقنيات صنع القرار تطبيقات حاسوبيةالجضعي، خالد بن سعد.  - 1 
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 المحفظة األولى: -1

ان المالي المفسر الكلي لعوامل المحفظة األولى( التباين 10الجدول رقم )  في سوق عمَّ
 األولىالتباين المفسر الكلي لعوامل المحفظة 

Component 
Initial Eigenvaluesa 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 .078 26.927 26.927 .078 26.927 26.927 .025 8.524 8.524 

2 .037 12.845 39.772 .037 12.845 39.772 .015 5.294 13.817 

3 .035 12.063 51.835 .035 12.063 51.835 .026 9.105 22.923 

4 .024 8.177 60.012 .024 8.177 60.012 .020 7.077 30.000 

5 .018 6.212 66.225 .018 6.212 66.225 .031 10.745 40.745 

6 .016 5.431 71.656 .016 5.431 71.656 .032 10.896 51.641 

7 .014 4.863 76.519 .014 4.863 76.519 .072 24.878 76.519 

 من مخرجات التحليل اإلحصائي
للعوامل السبعة المختارة تفسر  (Eigenvalues)ويتضح من الجدول السابق أن قيم الجذر الكامن 

من التباين الكلي لعوائد المحفظة األولى، ويؤكد هذا الكالم الرسم البياني  (76.519)مجتمعًة ما قيمته 
(Scree Plot)  لهذه العوامل، حيث تنخفض حدة انكسار الخط البياني ابتداًء من العامل الثامن كما

 يلي:
ان المالي لعوامل المحفظة األولى( الرسم البياني 11الشكل رقم )  في سوق عمَّ

 

 التحليل اإلحصائيمن مخرجات 
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 المحفظة الثانية: -6

ان المالي المفسر الكلي لعوامل المحفظة الثانية( التباين 11ول رقم )الجد  في سوق عمَّ
 الثانيةالتباين المفسر الكلي لعوامل المحفظة 

Component 
Initial Eigenvaluesa 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 .053 20.226 20.226 .053 20.226 20.226 .021 8.012 8.012 

2 .041 15.694 35.920 .041 15.694 35.920 .036 13.720 21.733 

3 .029 11.137 47.057 .029 11.137 47.057 .021 8.067 29.800 

4 .026 9.771 56.828 .026 9.771 56.828 .039 14.958 44.757 

5 .019 7.269 64.097 .019 7.269 64.097 .033 12.467 57.224 

6 .013 4.808 68.905 .013 4.808 68.905 .024 9.189 66.413 

7 .011 4.062 72.966 .011 4.062 72.966 .017 6.553 72.966 

 من مخرجات التحليل اإلحصائي

ويتضح من الجدول السابق أن قيم الجذر الكامن للعوامل السبعة المختارة تفسر مجتمعًة ما قيمته 
 (Scree Plot)من التباين الكلي لعوائد المحفظة الثانية، ويؤكد هذا الكالم الرسم البياني  (72.966)

 لهذه العوامل، حيث تنخفض حدة انكسار الخط البياني ابتداًء من العامل الثامن كما يلي:

ان المالي الثانيةالبياني لعوامل المحفظة ( الرسم 11الشكل رقم )  في سوق عمَّ

 
 من مخرجات التحليل اإلحصائي

 



 

 

169 

 

 المحفظة الثالثة: -2

ان المالي الثالثةالمفسر الكلي لعوامل المحفظة ( التباين 16الجدول رقم )  في سوق عمَّ

 الثالثةالتباين المفسر الكلي لعوامل المحفظة 

Component 
Initial Eigenvaluesa 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 .077 23.392 23.392 .077 23.392 23.392 .062 18.873 18.873 

2 .052 15.969 39.361 .052 15.969 39.361 .018 5.542 24.415 

3 .046 13.968 53.329 .046 13.968 53.329 .051 15.557 39.972 

4 .028 8.482 61.812 .028 8.482 61.812 .019 5.836 45.808 

5 .019 5.749 67.561 .019 5.749 67.561 .018 5.451 51.259 

6 .017 5.103 72.664 .017 5.103 72.664 .047 14.422 65.681 

7 .014 4.147 76.811 .014 4.147 76.811 .036 11.130 76.811 

 من مخرجات التحليل اإلحصائي

ويتضح من الجدول السابق أن قيم الجذر الكامن للعوامل السبعة المختارة تفسر مجتمعًة ما قيمته 
 (Scree Plot)من التباين الكلي لعوائد المحفظة الثالثة، ويؤكد هذا الكالم الرسم البياني  (76.811)

 كما يلي:لهذه العوامل، حيث تنخفض حدة انكسار الخط البياني ابتداًء من العامل الثامن 

ان المالي الثالثةالبياني لعوامل المحفظة ( الرسم 16الشكل رقم )   في سوق عمَّ

 

 من مخرجات التحليل اإلحصائي
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 المحفظة الرابعة: -4

ان الماليالمفسر الكلي لعوامل المحفظة الرابعة ( التباين 12دول رقم )الج  في سوق عمَّ
 الرابعةالتباين المفسر الكلي لعوامل المحفظة 

Component 
Initial Eigenvaluesa 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 .099 21.119 21.119 .099 21.119 21.119 .039 8.225 8.225 

2 .090 19.221 40.340 .090 19.221 40.340 .077 16.493 24.718 

3 .059 12.676 53.016 .059 12.676 53.016 .033 6.982 31.700 

4 .041 8.755 61.771 .041 8.755 61.771 .035 7.468 39.168 

5 .032 6.912 68.683 .032 6.912 68.683 .072 15.328 54.496 

6 .027 5.737 74.421 .027 5.737 74.421 .051 10.788 65.285 

7 .019 4.068 78.489 .019 4.068 78.489 .062 13.204 78.489 

 من مخرجات التحليل اإلحصائي
ويتضح من الجدول السابق أن قيم الجذر الكامن للعوامل السبعة المختارة تفسر مجتمعًة ما قيمته 

 (Scree Plot)من التباين الكلي لعوائد المحفظة الرابعة، ويؤكد هذا الكالم الرسم البياني  (78.489)
 لهذه العوامل، حيث تنخفض حدة انكسار الخط البياني ابتداًء من العامل الثامن كما يلي:

ان المالي الرابعةلعوامل المحفظة ( الرسم البياني 12الشكل رقم ) ان في سوق عمَّ  في سوق عمَّ

 

 من مخرجات التحليل اإلحصائي
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 تحليل االنحدار المتعدد األول للعوائد اإلضافية للمحافظ المالية على الدرجا  العاملية للعوامل: 2-2

ت تحليل افتراضاالتعرف على ال بد من  قبل الدخول في إجراءات تحليل االنحدارأنه و  يرك الباحث
 :1المتعدد الخطي االنحدار

 Linearityالخطية:  -1

يستند هذا االفتراض على أن العالقة بين المتلير التابع والمتليرات المستقلة عالقة خطية، ويمكن 
التحقق من هذه العالقة ببساطة من خالل شكل االنتشار في االنحدار الخطي البسيط ولكن في حالة 

 Standardized Residuals)نتشار للبواقي المعيارية االنحدار المتعدد يتم االعتماد على شكل اال

Scatter Plot)  وهو أحد مخرجات التحليل اإلحصائي، ويمكن الحكم على العالقة فيما إذا كانت خطية
نما يجب أن تكون منتشرة على طول  من خالل هذا الشكل حيث يجب أالَّ تأخذ النقاط شكاًل معينًا وا 

 المحور األفقي.
 Normality of the Errors Distribution: للبواقي التو:يع الطبيعي -6

أكد من هذا ، ويمكن التأهم افتراضات االنحدار الخطي دللتوزيع الطبيعي أح البواقيتعتبر تبعية 
 Standardized Residuals)االفتراض من خالل شكل المدري التكرار  للبواقي المعيارية 

Histogram).وهو كذلك أحد مخرجات التحليل اإلحصائي ، 
 Homoscedasticity تباين:التساوي  -2

ترض النموذي الخطي تساو  تباين قيم المتلير المستقل على طول خط االنحدار، ويمكن التأكد في
وتحديدًا شكل التوزيع الطبيعي للبواقي المعيارية، من ذلك من خالل مخرجات التحليل اإلحصائي 

(Standardized Residuals Scatter Plot)  جانبي خط االنحدار.حيث يجب أن تنتشر النقاط على 
 Independence of the Errorاستقاللية الخطأ:  -4

ويشير هذا االفتراض إلى وجوب استقالل قيم البواقي عن قيم المتلير المستقل، ويمكن التحقق من 
 1) حيث تتراو  قيمة هذا االختبار بين القيمتين (Durbin Watson)هذا االفتراض باستخدام اختبار 

 (، يمكن استنتاي استقاللية الخطأ.6قيمة االختبار أقرب إلى الرقم )، وكلما كانت (4و

 Collinearity Problem: 2عدم وجود ارتباط خطي بين المتغيرا  -1

يعتبر التحقق من عدم وجود ارتباط خطي بين المتليرات المستقلة جانبًا هامًا في إحصاءات تحليل 
 ل اعتماد متليرات متشابهة في التأثير على المتليرضع ف مصداقية الدراسة من خالاالنحدار، حتى ال ت  

                                           
ان: دار جرير للنشر والتوزيع،  SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برمجية أبو زيد، محمد خير.  - 1   .998-992(. ص 6909)عمَّ

ان) SPSSالتحليل اإلحصائي األساسي باستخدام جودة، محفوظ.  - 2   .678(. ص 6999: دار وائل للنشر، عمَّ
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 Variance Inflation)التابع، ويمكن التحقق من هذا االفتراض من خالل عامل تضخم التباين 

Factor)  أو اختصارًا(VIF) ،ويمكن التوصل لقيمة هذا العامل من خالل أحد مخرجات التحليل ،
الَّ دلَّ ذلك على وجود مشكلة االرتباط الخطي.1) ويجب أالَّ تزيد قيمة هذا العامل عن الرقم  ( وا 

 Number of Observations: 1عدد المشاهدا  -2

يجب أن يكون عدد المشاهدات كافيًا، وبحسب االتجاه المرن يجب أن يكون عدد المشاهدات أربعة 
 أضعاف عدد المتليرات المستقلة.

صول بالنسبة لتحليل االنحدار األول والح وبالنسبة للشرط األخير فهو يمثل مشكلة للباحث، ولكن
(، وعدد المتليرات المستقلة 21على معادلة العائد المتوقع ال توجد مشكلة حيث أن عدد المشاهدات )

(، ولكن إذا ما تم استخراي أربع معادالت انحدار من التحليل األول أضحى عدد 1أ  العوامل )
يرات مستقلة، ومن أجل تجاوز هذا العائق ارتأك الباحث ( فقط مقابل سبعة عوامل أو متل4المشاهدات )

( مشاهدة 21القيام بتحليل االنحدار األول على مرحلتين، المرحلة األولى هي القيام بالتحليل على حاله )
معادالت تصبح معادالت االنحدار األربع هي القيقية للمحافظ األربع، وبالتالي الستخراي معامالت بيتا الح

 لنظرية بالنسبة لكل محفظة.األساسية ل
( الستخراي 21ولكن لكل عشرة أشهر من أشهر الدراسة الو)وتتضمن المرحلة الثانية إعادة هذا التحليل 

( للمحافظ 64، من أجل جعل عدد المشاهدات )في كل محفظة معامالت بيتا لكل عاملمشاهدات ل( 2)
 األربع مجتمعة.

نويع حقق شروط االختبار والتت   عمَّانمحافظ منوعة في سوق ال يمكن تكوين وتجدر اإلشارة إلى أنه 
من  (11%) متهما قي عينة الدراسة تشكل تقريباً القيمة السوقية للشركات بعدد كاٍف يتجاوز األربعة، ألن 

ركات حديثة إمَّا ش في اللالب وألنَّ الشركات التي لم تدخل ضمن العينة هي ككل، القيمة السوقية للسوق
ر لها بيانات تاريخية كافية أو شركات قديمة ولكن توقفت عن التداول لفترات طويلة بما يؤثر ال تتواف

 على مصداقية العوائد.
وعلى أ  حال أجرك الباحث تحليل االنحدار للعوائد اإلضافية الشهرية للمحافظ األربع على الدرجات 

كمتليرات مستقلة لسبعة عوامل فقط، (( 11-11العاملية المستخرجة من الخطوة السابقة )الملحق رقم )
 بلرض الحصول على المعادلة التالية لكل محفظة:

(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓)  =  𝛼𝑖 +  𝛽1 𝐹1 +  𝛽2 𝐹2 + ⋯ +  𝛽7 𝐹7 

وهذه المعادلة تعطي العائد المتوقع لكل محفظة مالية في سوق عمَّان ولكن بشرط، نجا  اختبار االنحدار 
 وداللة.الثاني لتكون لهذه المعادلة قيمة 

                                           
 .214الجضعي، خالد بن سعد، مرجع سابق، ص  - 1 
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 تحليل االنحدار األول )المرحلة األولى( للمحافظ األربع( نتائج 14رقم )الجدول 

 مستوى المعنوية Fاختبار  Durbin-Watsonاختبار 
 معامل التحديد

2R 

 معامل االرتباط

R 
 تحليل االنحدار

 1المحفظة  04714 0.210 0.000 74740 1.928

 2المحفظة  0.807 0.651 0.000 134939 2.039

 3المحفظة  0.728 0.531 0.000 94413 1.733

 4المحفظة  0.722 0.222 0.000 94087 2.202

 باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث 
قم موجودة في الملحق ر وتجدر اإلشارة إلى أنَّ نتائج تحليل االنحدار األول للمحفظة األولى فقط 

ص التحليل الموجود في هذا الملحق يتضح أنَّ افتراضات االنحدار الخطي المتعدد محققة (، وبخصو 61)
تنتشر على طول  (Residuals)فعاًل في هذا التحليل، حيث كانت النقاط في شكل تحليل البواقي 

 المحور األفقي.

يشير إلى تبعية البواقي للتوزيع  (Histogram)وكان شكل المدري التكرار  للبواقي المعيارية  
الطبيعي، كما كان واضحًا انتشار النقاط حول شكل تحليل البواقي المعيارية باعتدال، كما يتضح أنَّ 

(، وأخيرًا ف نَّ 6( وهي قريبة جدًا من الرقم )1.111تساو  الرقم ) (Durbin-Watson)قيمة اختبار 
(، إذ كانت 1يم معامالت بيتا كانت قيمتها أقل من الرقم )المحاذية لق (VIF)قيمة عامل تضخم التباين 

 جميعها تساو  الواحد الصحيح.

 ، كانت قيمها في المحافظ األربع كالتالي:السبعةوبالنسبة لمعامالت بيتا لكل عامل من العوامل 
 في سوق عمَّان المالي بالنسبة للمحافظ األربع للعوامل الخمسةبيتا ( معامالت 11رقم )الجدول 

  1المحفظة  2المحفظة  3المحفظة  4المحفظة 

مستوى 

 المعنوية
 القيمة

مستوى 

 المعنوية
 القيمة

مستوى 

 المعنوية
 القيمة

مستوى 

 المعنوية
 المعامل القيمة

0.000 -0.044 0.000 -0.041 0.000 -0.048 0 -0.05 α 

0.000 0.010 0.030 0.007 0.000 0.028 0.802 0.001 β1 

0.000 0.011 0.003 0.010 0.243 0.004 0.000 0.027 β2 

0.427 0.002 0.002 0.010 0.303 0.003 0.205 0.007 β3 

0.121 -0.004 0.000 0.013 0.000 0.013 0.001 0.019 β4 

0.221 0.003 0.000 0.012 0.703 -0.001 0.008 0.015 β2 

0.000 0.011 0.768 0.001 0.634 0.002 0.352 -0.005 β3 

04910 -0.001 0.152 0.005 0.893 0.000 0.021 0.013 β7 

 باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث 
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( أنَّ االرتباط كان قويًا نوعًا ما بين الدرجات العاملية للعوامل الخمس 14الجدول رقم )ويتضح من 
ً أو معنوياً بنسبة  ، ويؤكد هذا الكالم قيمة اختبار (%100)والعوائد اإلضافية الشهرية للمحافظ، وكان داالا

ن إحصائي( 11فيشر العالية، وأما بالنسبة للجدول رقم )  ًا في جميعفيتضح أنَّه يوجد معامال بيتا داالا
يها جميع العوامل دالاة إحصائيًا، مما يدل ، بخالف المحفظة الثالثة والتي كانت فعلى األقل المحافظ

 على وجود أكثر من عامل يؤثر على تقلبات عوائد المحافظ المالية في سوق عًمان المالي.

التقلبات  عًمان المالي تعود إلىإنَّ تقلبات عوائد المحافظ المالية في سوق  الفرضية األولى:وبالعودة إلى 
 فإنَّ الباحث يقبل الفرضية األولى.، الحاصلة في عدة عوامل )مصادر للخطر(

 يلي:المعادالت الخاصة بهذه المحافظ بدءًا من المحفظة األولى وحتى الرابعة كما وكانت 

(𝑅𝑝1 − 𝑅𝑓)  =  −0.50 + (0.001)𝐹1 + (0.027)𝐹2 + (0.007)𝐹3 + (0.019)𝐹4 + (0.015)𝐹5

− (0.005)𝐹6 + (0.013)𝐹7 

(𝑅𝑝2 − 𝑅𝑓)  =  −0.48 + (0.028)𝐹1 + (0.004)𝐹2 + (0.003)𝐹3 + (0.013)𝐹4 − (0.001)𝐹5

+ (0.002)𝐹6 + (0.0004)𝐹7 

(𝑅𝑝3 − 𝑅𝑓)  =  −0.41 + (0.007)𝐹1 + (0.010)𝐹2 + (0.010)𝐹3 + (0.013)𝐹4 + (0.012)𝐹5

+ (0.001)𝐹6 + (0.005)𝐹7 

(𝑅𝑝4 − 𝑅𝑓)  =  −0.44 + (0.010)𝐹1 + (0.011)𝐹2 + (0.002)𝐹3 − (0.004)𝐹4 + (0.003)𝐹5

+ (0.011)𝐹6 − (0.001)𝐹7 

وتعتبر المعادالت السابقة هي مستخلص التحليل، حيث تحدد العائد اإلضافي الشهر  المتوقع لكل 
 محفظة، ولكن بشرط نجا  أو داللة نتائج اختبار االنحدار الثاني.

ويالحظ من المعدالت السابقة قيمة ثابت المعادلة السالبة وتقاربها في جميع المعادالت، ولكن يجب 
ي ف إهمال العوامل غير المعنوية إحصائياً االنتباه في حال النجا  في االختبار الثاني إلى أهمية 

 المعادالت السابقة.
 Factor)باحث باستخدام الدرجات العاملية وبالنسبة لتحليل االنحدار األول )المرحلة الثانية( قام ال

Scores) ( ( كمتليرات مستقلة )سبعة عوامل(، 11-11المستخرجة من الخطوة السابقة )الملحق رقم)
لعوائد المحافظ  (First Pass Regression)وتم إعادة إجراء تحليل االنحدار الخطي المتعدد األول 

على هذه المتليرات، وذلك لكل محفظة على حدًا  (1رقم ) الشهرية اإلضافية )المتلير التابع( الملحق
( ب عادة تحليل االنحدار األول مرة 1112حيث قام روس ورول ) ،( أشهر11تساو  )ولكل فترة زمنية 
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، من أجل الحصول على حساسية كل عامل في التأثير على عوائد 1أ  سنة كاملة ( شهر16كل )
( معادالت من المعادلة التالية لكل محفظة )مرة 2للحصول على )لكل عامل(،  β المحفظة )معامل بيتا

لجعل البيانات صالحة ذلك من أجل ، ( لكل محفظة2) معامالت بيتامشاهدات أخرك وبعدد أكبر من 
 لتحليل االنحدار الثاني(:

(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓)  =  𝛼𝑖 +  𝛽1 𝐹1 +  𝛽2 𝐹2 + ⋯ +  𝛽7 𝐹7 

دار األول والذ  قام به لجميع المحافظ األربع ولكل ويعرض الباحث فيما يلي نتائج تحليل االنح
( تحليل 24، حيث تم إجراء )(Enter)(، وباستخدام طريقة اإلدخال 21( أشهر من أشهر الدراسة الو)11)

 ( تحليالت لكل محفظة كما يلي:2انحدار متعدد بواقع )
 عمَّان في سوق نتائج معادالت االنحدار للمحافظ األربع( ملخص 12الجدول رقم )

-Durbinاختبار 
Watson 

 Fاختبار 
مستوى 

 المعنوية
 معامل التحديد

معامل 

 االرتباط
 المحفظة تحليل االنحدار

2.387 2.411 0.324 0.894 0.946 1 

1 

2.296 9.877 0.095 0.972 0.986 2 

2.536 24.818 0.039 0.989 0.994 3 

1.549 30.632 0.032 0.991 0.995 4 

1.937 61.677 0.016 0.995 0.998 5 

2.226 0.702 0.697 0.711 0.843 6 

1.926 4.377 0.199 0.939 0.969 1 

2 

1.030 4.844 0.182 0.944 0.972 2 

1.727 40.659 0.024 0.993 0.997 3 

3.020 4.163 0.207 0.936 0.967 4 

2.151 30.918 0.032 0.991 0.995 5 

2.438 40.285 0.024 0.993 0.996 6 

2.883 3.714 0.228 0.929 0.964 1 

3 

2.323 42.196 0.023 0.993 0.997 2 

1.961 20.210 0.048 0.986 0.993 3 

2.861 0.434 0.830 0.603 0.777 4 

1.404 8.216 0.113 0.966 0.983 5 

1.446 10.070 0.093 0.972 0.986 6 

3.117 1.295 0.502 0.819 0.905 1 

4 

2.591 50.182 0.020 0.994 0.997 2 

1.642 6.508 0.140 0.958 0.979 3 

3.230 1.339 0.492 0.824 0.908 4 

2.857 0.756 0.674 0.726 0.852 5 

2.492 3.266 0.254 0.920 0.959 6 

 باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث 

                                           
1 - Roll, R. Ross, S. Op-Cit, P 394. 
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 في سوق عمَّان المالي للمحافظ األربع بيتا( معامالت 11الجدول رقم )

معامالت بيتا 

للعامل 

 السابع

معامالت بيتا 

للعامل 

 السادس

معامالت بيتا 

للعامل 

 الخامس

معامالت بيتا 

للعامل 

 الرابع

معامالت بيتا 

للعامل 

 الثالث

معامالت بيتا 

للعامل 

 الثاني

معامالت بيتا 

 للعامل األول

العائد  متوسط

 اإلضافي

 كلللمحافظ 

 عشرة أشهر

 المحفظة األشهر

-0.06832 0.01416 -0.00076 0.11443 -0.01219 0.10202 0.07157 -0.05391 [1-10] 

1 

0.00815 0.00041 0.00845 -0.00005 -0.00747 0.04698 0.00663 -0.06211 [11-20] 

0.03460 0.00469 0.00040 0.02432 0.00628 0.02201 0.02150 -0.04337 [21-30] 

0.02501 0.09705 0.01129 0.00595 0.00188 0.04679 -0.00054 -0.04456 [31-40] 

0.02552 -0.02876 -0.02191 0.00835 -0.00956 0.01916 -0.01720 -0.04361 [41-50] 

0.06044 -0.05523 0.01716 -0.04221 0.04531 0.06686 -0.01195 -0.05158 [51-60] 

0.13428 -0.00708 -0.01484 0.04735 0.00752 -0.00746 0.08253 -0.04498 [1-10] 

2 

0.00318 0.01320 -0.00107 0.02591 0.04381 -0.00014 0.01032 -0.05083 [11-20] 

0.00689 0.01019 -0.00908 -0.00093 0.02203 -0.00131 0.03083 -0.04252 [21-30] 

-0.00858 0.01365 0.00155 -0.04581 0.00783 -0.01053 0.00726 -0.04647 [31-40] 

0.08238 -0.02130 -0.01884 -0.00209 -0.00954 0.02679 0.02246 -0.04935 [41-50] 

-0.01355 -0.02732 -0.04063 0.01433 0.01184 -0.00113 0.01049 -0.05463 [51-60] 

0.00958 -0.01530 0.01330 0.01033 0.00877 0.01026 0.00597 -0.04323 [1-10] 

3 

0.00435 0.00066 0.00285 -0.00066 0.00832 -0.00099 0.01248 -0.04793 [11-20] 

0.01291 -0.00552 0.01707 0.00813 0.00362 0.01861 -0.03099 -0.04293 [21-30] 

-0.01677 -0.01450 0.01285 0.02115 0.01880 0.01078 0.03379 -0.04147 [31-40] 

-0.03944 0.05213 0.01103 0.03615 0.03177 0.01970 0.00145 -0.0397 [41-50] 

0.16545 0.06028 -0.00075 0.00610 0.03859 -0.01775 -0.13046 -0.03309 [51-60] 

-0.00294 0.04566 0.02043 0.01116 0.02812 0.00572 0.02655 -0.05313 [1-10] 

4 

-0.00152 0.00186 0.00137 -0.00497 -0.00761 0.00707 0.01276 -0.04878 [11-20] 

0.00267 -0.00148 -0.00384 0.01155 0.00067 0.01870 -0.02748 -0.03961 [21-30] 

-0.00194 0.01833 0.00064 -0.01082 -0.01307 0.00931 0.00736 -0.04345 [31-40] 

-0.00364 -0.00077 -0.01135 -0.00846 0.01306 -0.00271 0.00192 -0.04204 [41-50] 

0.05207 0.03043 -0.01849 -0.00371 0.00518 -0.02917 0.03076 -0.03994 [51-60] 

 باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث 
للعوامل، مهما كان مستوك )كل عشرة أشهر(  (β)إنَّ ما يهم في هذه المرحلة هو معامالت بيتا 

 عامالت في تحليل االنحدار الثاني، وال ت هم قيمة ثابتمعنويتها، ففي النهاية سيتم استخدام هذه الم
 .(α)المعادلة 

ن لم يكن معنويًا في 12من الجدول )ويتضح  ت، الحاال أغلب( االرتباط القو  بين المتليرات، وا 
، وهذه المتليرات هي التي ستستخدم في لجميع المحافظبيتا ( إلى معامالت 11كما ي شير الجدول )
 تحليل االنحدار الثاني.كمتليرات مستقلة في 
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تحليل االنحدار المتعدد الثاني لمتوسط العوائد اإلضافية للمحافظ المالية على معامال   2-3
 :(𝜷𝒊)بيتا

 اتم إجراء هذ التحليل بلرض اختبار نظرية تسعير المراجحة )منهج التحليل العاملي( وصالحيته
(، للحصول على معادلة االختبار 11للتطبيق في سوق عمَّان المالي، باستخدام متليرات الجدول رقم )

 التالية:
(𝑅𝑝−𝑅𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  𝜆0 +  𝜆1𝛽1 +  𝜆2 𝛽2 + ⋯ +  𝜆𝑛 𝛽𝑛 

 لمتوسط العوائد اإلضافية الشهرية للمحافظ المالية على وبعد إجراء تحليل االنحدار المتعدد الثاني،
 ولمرة واحدة توصل الباحث إلى المخرجات التالية: للعوامل الخمسةمعامالت بيتا 

 عمَّان الماليالثاني لسوق نتائج تحليل االنحدار ( ملخص 11ل رقم )الجدو 
-Durbinاختبار 

Watson 
 Fاختبار 

مستوى 

 المعنوية
 معامل االرتباط معامل التحديد

1.94723 1.85904 0.14410 0.44853 0.66972 

 باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث 
 في الجدول التالي: (𝜆𝑖)توجد قيم ومعنوية معامالت  اكم

 عمَّان الماليلسوق  لتحليل االنحدار الثاني (𝜆𝑖) لمدا ( معامالت11الجدول رقم )

 المعامل القيمة مستوى المعنوية

0.0000 -0.0443 α 

0.1108 -0.0616 λ1 

0.0452 -0.1200 λ2 

0.6389 -0.0370 λ3 

0.2375 0.0608 λ4 

0.4992 0.0708 λ2 

0.7296 0.0148 λ3 

0.5575 0.0158 λ7 

 باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث 

(، 0.144)مستوك المعنوية  ( عدم معنوية نموذي االنحدار الثاني11الجدول رقم )ويتضح من 
 ضعف االرتباط بين معامالت بيتا ومتوسط العائد اإلضافي للمحافظ المالية األربع.وبالتالي 

، عند مستوك )باستثناء واحد( معنوية أ  من معامالت لمدا( عدم 11كما يتضح من الجدول رقم )
 معنوية ولكنها ليست صفرية. (α)، كما أنَّ قيمة ثابت المعادلة (0.05)داللة 
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ج تعتبر نظرية تسعير المراجحة )بحسب منه الفرضية الثانية:وبالرجو  إلى  ،وبناًء على ما سبق
التحليل العاملي( صالحة الستخراي معدل العائد المطلوب على االستثمار في األسهم، وبالتالي تعتبر 

فإنَّ ، يالمال قادرة على تقييم )تسعير( األسهم والمحافظ االستثمارية على حٍد سواء في سوق عمَّان
 باحث يرفض الفرضية الثانية.ال

 باستخدام منهج المؤشرا  االقتصادية الكلية:نظرية تسعير المراجحة اختبار : ثالثاً 
قام الباحث باختبار عالقات االرتباط فيما بين المؤشرات االقتصادية النهائية من أجل استبعاد آثار 

ليل االنحدار الثاني تح وبعدها قام بتنفيذتحليل االنحدار األول، تنفيذ مشكلة االرتباط الذاتي، ومن ثم قام ب
 بنفس الطريقة المتبعة في منهج التحليل العاملي.

 اختبار االرتباط بين المؤشرا  االقتصادية الكلية )المتغيرا  المستقلة(: 3-1

ة إلى (، باإلضاف14-12-11استخدم الباحث بيانات المؤشرات االقتصادية الكلية المالحق رقم )
( من أجل استخراي 1متوسط العوائد اإلضافية الشهرية للمحافظ المالية األربع والموجود في الملحق رقم )

فيما بينها، بلرض اختصارها إلى المتليرات األكثر  (Correlation Matrix) اتمصفوفة االرتباط
يرات االقتصادية الثنائي بين المتلنتائج تحليل االرتباط  وتوجدتأثيرًا على متوسط عوائد المحافظ المالية، 

ي الملحق ف على شكل مصفوفة ارتباطاتجميعاً فيما بينها، وفيما بينها وبين ومتوسط عائد مؤشر السوق 
 (.61رقم )

ويتضح من هذه المصفوفة االرتباط القو  جدًا والمعنو  بين متليرات أسعار الفائدة الستة،   
طًا مع متوسط عوائد المحافظ المالية وهو معدل اإلقراض ألفضل واختار الباحث المتلير األكثر ارتبا

 دونًا عن بقية معدالت الفائدة بشكل أولي. (Prime)العمالء 
ومعدالت  (PPI)وبالنسبة لمؤشرات التضخم يتضح االرتباط القو  بين مؤشر أسعار المنتجين 

، ومن معدل اإلقراض (CPI)المستهلكين الفائدة، ولكنه أكثر ارتباطاً مع عوائد المحافظ من مؤشر أسعار 
 .(Prime)و  (CPI)، وقام باستبعاد (PPI)لذا اقتصر الباحث على  (Prime)ألفضل العمالء 

أما فيما يخص مؤشرات عرض النقود فيمكن مالحظة االرتباط القو  والمعنو  بين عرض النقد 
(M1)  وعرض النقد(M2)  فظ هو المحاعوائد وأكثرها ارتباطاً مع متوسط(M2)  لذا تم استبعاد(M1). 

، ويرتبط (GDP)والناتج المحلي اإلجمالي  (UR)بين معدل البطالة  متوسطويالحظ ارتباط معنو  
كالهما مع متوسط عوائد المحافظ بمعدل ارتباط متقارب جدًا، بمعنى أنَّ لهما نفس األثر، وال داعي 

 ارتباطًا وهو معدل البطالة.للمتليرين معًا، لذا أبقى الباحث على أكثرها 
ومؤشر اإلنتاي  ،(BTSD)كما يمكن مالحظة االرتباط المتوسط بين عجز )وفر( الميزان التجار  

 .(IPI)، وبالتالي تم حذف المؤشر األضعف ارتباطًا وهو (IPI)الصناعي 
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ع تبط مبعالقة ضعيفة مع مؤشر السوق، ولكنه ال ير  (PBSD)ويرتبط عجز )وفر( الموازنة العامة 
يرتبط عائد مؤشر السوق بأقوك عالقة مع متوسط عائد المحافظ، كما  أ  متلير آخر لذا تم اإلبقاء عليه.

م وبالتالي توال يرتبط مع أ  متلير سوك مؤشر اإلنتاي الصناعي المحذوف  (%100)ومعنوية بنسبة 
 ة للتحليل اإلحصائي:وفيما يلي جدول بالمؤشرات االقتصادية النهائية المختار  اإلبقاء عليه.

 النهائية الداخلة في تحليل سوق عمَّان المالي( المؤشرات االقتصادية 61الجدول رقم )

 االختصار المؤشر االقتصادي الكلي
معامل االرتباط مع متوسط العائد 

 اإلضافي الشهري للمحافظ
 مستوى المعنوية

 PPI 0.255 0.05 المنتجين أسعار مؤشر

 M2 -0.08 0.56 الواسع بمفهومه النقد عرض

 UR -0.14 0.30 البطالة معدل

 BTSD 0.08 0.54 التجاري الميزان( وفر) عجز

 PBSD 0.10 0.43 العامة الموازنة( وفر) عجز

 Ex Rm 0.839 0.00 اإلضافي السوق مؤشر عائد

 باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث 

االرتباط بين معدل التلير لجميع المتليرات االقتصادية ومتوسط والجدول السابق يوضح ضعف 
العائد اإلضافي الشهر  للمحافظ األربع بخالف عائد مؤشر السوق، وكذلك عدم معنوية هذا االرتباط 

(، بخالف مؤشر أسعار المنتجين وعائد مؤشر السوق، كما يمكن مالحظة 1.11عند مستوك داللة )
ع المتليرات ومتوسط العائد اإلضافي الشهر  للمحافظ، بخالف عرض النقد االرتباط الموجب بين جمي

 بمفهومه الواسع، ومعدل البطالة.
واألشكال التالية توضح العالقة بين متوسط العائد اإلضافي الشهر  للمحافظ المالية والمتليرات 

 ( للدراسة:21السابقة عبر األشهر الستين )
ير في مؤشر أسعار المنتجين ومتوسط العائد اإلضافي الشهر  للمحافظ األربع في سوق عمَّان معدل التل( عالقة 14الشكل رقم )

 المالي

 
 من إعداد الباحث
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ومتوسط العائد اإلضافي الشهر  للمحافظ األربع في سوق  (M2)معدل التلير في عرض النقد ( عالقة 11الشكل رقم )
 عمَّان المالي

 

 من إعداد الباحث

 في سوق عمَّان المالي معدل البطالة ومتوسط العائد اإلضافي الشهر  للمحافظ األربع( عالقة 12الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث

 في سوق عمَّان المالياألربع معدل التلير في عجز الميزان التجار  ومتوسط العائد اإلضافي الشهر  للمحافظ ( عالقة 11الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث
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 ( عالقة معدل التلير في عجز )وفر( الموازنة العامة ومتوسط العائد اإلضافي الشهر  للمحافظ األربع في سوق عمَّان المالي11الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث

 األربع في سوق عمَّان المالي العائد اإلضافي لمؤشر السوق ومتوسط العائد اإلضافي الشهر  للمحافظ( عالقة 11رقم )الشكل 

 
 الباحثمن إعداد 

للمتلير ذو العالقة األقوك مع  (Scatter Diagram)واكتفى الباحث برسم مخطط االنتشار  
 السوق: رمتوسط العائد اإلضافي الشهر  للمحافظ األربع، وهو المتلير األخير أو العائد اإلضافي لمؤش

 في سوق عمَّان المالي (Y)ضافي للمحافظ مع متوسط العائد اإل (X)االنتشار لعالقة عائد مؤشر السوق ( مخطط 61رقم )الشكل 

 
 من إعداد الباحث
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وسط العائد وتقلبات مت رتباط بين تقلبات المتليرات االقتصاديةوتؤكد األشكال السابقة ضعف اال
 (APT)اإلضافي الشهر  المحافظ األربع، بخالف عائد مؤشر السوق، وعلى أ  حال سيتم اختبار 

 االقتصادية الستة السابقة.المؤشرات باستخدام 
 :تحليل االنحدار المتعدد األول للعوائد اإلضافية للمحافظ المالية على المؤشرا  االقتصادية 3-2

قام الباحث بتنفيذ هذا التحليل األول على مرحلتين كما فعل سابقًا، المرحلة األولى هي القيام بالتحليل 
الحقيقية للمحافظ األربع، وبالتالي تصبح معادالت ( مشاهدة الستخراي معامالت بيتا 21على حاله )

 االنحدار األربع هي المعادالت األساسية للنظرية بالنسبة لكل محفظة.

( الستخراي 21والمرحلة الثانية تتضمن إعادة هذا التحليل ولكن لكل عشرة أشهر من أشهر الدراسة الو)
( على األقل )مشاهدة واحدة كل عشرة 2) ( معامالت بيتا لكل عامل، من أجل جعل عدد المشاهدات2)

 ( مشاهدة لجميع المحافظ64ليصبح عدد المشاهدات الكلي )، لكل محفظة أشهر من األشهر الستين(
 متليرات المستقلة االقتصادية.( من ال2مقابل )

لبيانات اوعلى أ  حال أجرك الباحث تحليل االنحدار للعوائد اإلضافية الشهرية للمحافظ األربع على 
كمتليرات مستقلة، بلرض الحصول (( 61ة )الجدول رقم )( السابق2لمؤشرات االقتصادية الو )لالشهرية 

 على المعادلة التالية لكل محفظة:

(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓)  =  𝛼𝑖 +  𝛽1 𝐹1 +  𝛽2 𝐹2 + ⋯ +  𝛽6 𝐹6 

تبار جا  اخوهذه المعادلة تعطي العائد المتوقع لكل محفظة مالية في سوق عمَّان ولكن بشرط، ن
 االنحدار الثاني لتكون لهذه المعادلة قيمة وداللة.

 وكانت نتائج التحليل كما يلي:
 ماليال تحليل االنحدار )االقتصاد ( األول )المرحلة األولى( للمحافظ األربع في سوق عمَّان( نتائج 61الجدول رقم )

 تحليل االنحدار معامل االرتباط معامل التحديد مستوى المعنوية Fاختبار  Durbin-Watsonاختبار 

 1المحفظة  0.709 0.503 0.000 8.928 2.197

 2المحفظة  0.724 0.524 0.000 9.723 2.086

 3المحفظة  0.668 0.446 0.000 7.134 14447

 4المحفظة  0.525 0.276 0.007 3.368 24271

 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي
 اإلشارة إلى أًن جميع افتراضات االنحدار الخطي المتعدد محققة فعاًل في هذا التحليل.وتجدر 

 ، كانت قيمها في المحافظ األربع كالتالي:الستةوبالنسبة لمعامالت بيتا لكل عامل من العوامل 
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 المالي بيتا )االقتصادية( للعوامل بالنسبة للمحافظ األربع في سوق عمَّان( معامالت 66الجدول رقم )
  1المحفظة  2المحفظة  3المحفظة  4المحفظة 

مستوى 

 المعنوية
 القيمة

مستوى 

 المعنوية
 القيمة

مستوى 

 المعنوية
 القيمة

مستوى 

 المعنوية
 المعامل القيمة

.742 .020 .846 .013 .264 .083 .707 .040 α 

.046 .236 .872 -.021 .527 -.089 .672 .086 β PPI 

.543 -.268 .328 -.482 .514 -.347 .491 .534 β M2 

.442 -.377 .769 -.161 .236 -.705 .741 -.285 β UR 

.875 -.003 .188 .029 .145 .035 .529 -.022 β BTSD 

.971 0.000034 .959 0.000053 .932 -0.000095 .727 -.001 β PBSD 

.003 .341 .000 .726 .000 .928 .000 1.318 β Ex Rm 

 الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائيمن إعداد 
االرتباط كان قويًا نوعًا ما بين العوامل الست والعوائد اإلضافية ( أنَّ 61الجدول رقم )ويتضح من 

ً أو معنويًا عند  الشهرية للمحافظ ولكن أقل قوة من تحليل االنحدار في منهج التحليل العاملي، وكان داالا
للمعادالت األربع، ويؤكد هذا الكالم قيمة اختبار فيشر العالية، وأما بالنسبة للجدول  (0.05)داللة  كمستو 
 (PPI) فيتضح عدم داللة جميع المتليرات االقتصادية الكلية، ما عدا مؤشر أسعار المنتجين( 66رقم )

ميع في ج والذ  كان دااًل فقط في المحفظة الرابعة، والعائد اإلضافي لمؤشر السوق والذ  كان داالً 
 المحافظ.

إنَّ تقلبات عوائد المحافظ المالية في سوق عًمان المالي تعود إلى  الفرضية الثالثة:وبالعودة إلى 
 .لثالثةفإنَّ الباحث يرفض الفرضية ا التقلبات الحاصلة في عدة عوامل اقتصادية كلِّية )مصادر للخطر(.

 المحفظة األولى وحتى الرابعة كما يلي:وكانت المعادالت الخاصة بهذه المحافظ بدءًا من  
(𝑅𝑝1 − 𝑅𝑓)  =  0.040 + (0.086)𝐹𝑃𝑃𝐼 + (0.534)𝐹𝑀2 − (0.285)𝐹𝑈𝑅

− (0.022)𝐹𝐵𝑇𝑆𝐷 − (0.001)𝐹𝑃𝐵𝑆𝐷 + (1.318)𝐹𝐸𝑥𝑅𝑚 

(𝑅𝑝2 − 𝑅𝑓)  =  0.083 − (0.089)𝐹𝑃𝑃𝐼 − (0.347)𝐹𝑀2 − (0.705)𝐹𝑈𝑅

+ (0.035)𝐹𝐵𝑇𝑆𝐷 − (0.000095)𝐹𝑃𝐵𝑆𝐷 + (0.928)𝐹𝐸𝑥𝑅𝑚 

(𝑅𝑝3 − 𝑅𝑓)  =  0.013 − (0.021)𝐹𝑃𝑃𝐼 + (0.482)𝐹𝑀2 − (0.161)𝐹𝑈𝑅

+ (0.029)𝐹𝐵𝑇𝑆𝐷 + (0.000053)𝐹𝑃𝐵𝑆𝐷 + (0.726)𝐹𝐸𝑥𝑅𝑚 

(𝑅𝑝4 − 𝑅𝑓)  =  0.020 + (0.236)𝐹𝑃𝑃𝐼 − (0.268)𝐹𝑀2 − (0.377)𝐹𝑈𝑅

− (0.003)𝐹𝐵𝑇𝑆𝐷 − (0.000034)𝐹𝑃𝐵𝑆𝐷 + (0.341)𝐹𝐸𝑥𝑅𝑚 

تعتبر المعادالت السابقة هي مستخلص التحليل، حيث تحدد العائد اإلضافي الشهر  المتوقع لكل و 
 محفظة، ولكن بشرط داللة نتائج اختبار االنحدار الثاني.
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تها ليل العاملي( وتشتثابت المعادلة )بخالف التحلقيمة الموجبة الدالت السابقة اويالحظ من المع
ولكن يجب االنتباه في حال النجا  في االختبار الثاني إلى أهمية إهمال بشكل أكبر بين المعادالت، 

 العوامل غير المعنوية إحصائيًا.

االقتصادية  المؤشراتبيانات وبالنسبة لتحليل االنحدار األول )المرحلة الثانية( قام الباحث باستخدام 
، وتم إعادة إجراء تحليل االنحدار متليرات( 2كمتليرات مستقلة )( 61الجدول رقم )في  والمذكورةذاتها 

لعوائد المحافظ الشهرية اإلضافية )المتلير التابع(  (First Pass Regression)الخطي المتعدد األول 
 ( أشهر،11( على هذه المتليرات، وذلك لكل محفظة على حدًا ولكل فترة زمنية تساو  )1الملحق رقم )

 β د  في التأثير على عوائد المحفظة )معامل بيتامن أجل الحصول على حساسية كل متلير اقتصا

( معادالت كالمعادلة التالية لكل محفظة )مرة أخرك وبعدد أكبر من 2لكل عامل(، للحصول على )
 معامالت بيتا، لجعل البيانات صالحة لتحليل االنحدار الثاني(:

(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓)  =  𝛼𝑖 +  𝛽1 𝐹1 +  𝛽2 𝐹2 + ⋯ +  𝛽𝑛 𝐹𝑛 

ويعرض الباحث فيما يلي نتائج تحليل االنحدار األول والذ  قام به لجميع المحافظ األربع ولكل 
( تحليل 24، حيث تم إجراء )(Enter)(، وباستخدام طريقة اإلدخال 21( أشهر من أشهر الدراسة الو)11)

 ( تحليالت لكل محفظة كما يلي:2انحدار متعدد بواقع )
 في سوق عمَّان المالي معادالت االنحدار األول )االقتصاد ، المرحلة الثانية( للمحافظ األربع( ملخص نتائج 62الجدول رقم )

-Durbinاختبار 
Watson 

 المحفظة تحليل االنحدار معامل االرتباط معامل التحديد مستوى المعنوية Fاختبار 

14702 1.565 0.364 0.767 0.876 1 

1 

2.056 23.487 0.013 0.980 0.990 2 

2.637 1.184 0.482 0.702 0.838 3 

2.028 12.411 0.032 0.960 0.980 4 

3.007 3.370 0.173 0.870 0.933 5 

2.778 1.310 0.445 0.724 0.851 6 

1.748 1.488 0.400 0.748 0.865 1 

2 

1.225 1.934 0.314 0.794 0.891 2 

2.425 3.602 0.160 0.878 0.937 3 

1.530 5.236 0.101 0.912 0.955 4 

2.792 8.676 0.052 0.945 0.972 5 

2.886 4.134 0.136 0.893 0.945 6 

2.000 3.655 0.157 0.880 0.938 1 

3 

1.426 10.075 0.042 0.953 0.976 2 

1.910 2.935 0.203 0.854 0.924 3 

1.537 2.209 0.275 0.815 0.903 4 

2.341 1.611 0.373 0.764 0.874 5 

2.668 9.203 0.048 0.949 0.974 6 

1.218 1.158 0.491 0.699 0.836 1 

4 

1.283 9.828 0.044 0.951 0.975 2 

1.852 1.200 0.478 0.706 0.840 3 

1.724 1.273 0.465 0.717 0.847 4 

2.750 0.428 0.827 0.461 0.679 5 

2.226 2.543 0.237 0.835 0.914 6 

 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي
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 في سوق عمَّان المالي األربع ( للمحافظ6بيتا)االقتصادية( لتحليل االنحدار األول )المرحلة ( معامالت 64الجدول رقم )

معامالت 

 (Rm)بيتا 

معامالت 

بيتا 

(PBSD) 

معامالت 

بيتا 

(BTSD) 

معامالت 

 (UR)بيتا 
معامالت 

 (M2)بيتا 
معامالت 

 (PPI)بيتا 

العائد متوسط 

 اإلضافي

كل للمحافظ 

 عشرة أشهر

 المحفظة األشهر

2.368 0.001 0.061 1.936 7.140 -0.481 -0.05391 [1-10] 

1 

1.046 0.001 0.098 -2.781 2.610 1.165 -0.06211 [11-20] 

1.152 0.001 -0.011 0.951 0.371 -0.021 -0.04337 [21-30] 

1.078 0.010 0.152 -0.455 -2.823 5.191 -0.04456 [31-40] 

2.155 -0.001 0.185 -4.361 1.773 0.281 -0.04361 [41-50] 

1.150 -0.013 -0.208 0.478 0.574 0.432 -0.05158 [51-60] 

1.454 -0.00042 0.089 -0.090 0.475 -0.348 -0.04498 [1-10] 

2 

0.920 0.005 -0.046 0.830 0.310 -0.118 -0.05083 [11-20] 

1.078 0.00006 0.041 -1.147 -0.419 -1.022 -0.04252 [21-30] 

-0.081 -0.007 0.124 -0.599 -3.536 2.057 -0.04647 [31-40] 

0.296 0.005 -0.093 4.261 -0.433 -0.120 -0.04935 [41-50] 

0.010 0.014 -0.010 -2.194 -5.906 0.789 -0.05463 [51-60] 

0.517 0.002 0.075 -1.691 2.417 0.037 -0.04323 [1-10] 

3 

0.497 -0.00047 -0.016 2.145 0.062 0.152 -0.04793 [11-20] 

1.097 -0.001 0.044 -1.040 -0.245 -0.358 -0.04293 [21-30] 

0.452 -0.005 0.213 0.348 -5.949 2.884 -0.04147 [31-40] 

0.452 -0.005 0.213 0.348 -5.949 2.884 -0.0397 [41-50] 

0.893 -0.012 0.031 2.258 -1.274 0.538 -0.03309 [51-60] 

0.707 0.002 -0.137 -2.625 -7.306 0.381 -0.05313 [1-10] 

4 

0.378 -0.001 -0.023 -0.405 0.298 -0.079 -0.04878 [11-20] 

0.268 -0.002 0.012 1.366 -1.184 0.115 -0.03961 [21-30] 

0.543 -0.006 -0.002 -0.220 -2.335 0.884 -0.04345 [31-40] 

0.301 -0.002 0.027 1.116 -0.144 -0.090 -0.04204 [41-50] 

0.763 0.006 0.200 0.065 3.429 -1.219 -0.03994 [51-60] 

 اإلحصائيمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل 

ن لم يكن معنويًا 62من الجدول )ويتضح  ( االرتباط القو  بين المتليرات المستقلة والمتلير التابع، وا 
إلى معامالت بيتا لجميع المحافظ، وهذه المتليرات هي التي ( 64في أكثر الحاالت، كما ي شير الجدول )

 ستستخدم كمتليرات مستقلة في تحليل االنحدار الثاني.
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االنحدار المتعدد الثاني لمتوسط العوائد اإلضافية للمحافظ المالية على معامال  تحليل  3-3
 :(𝜷𝒊)بيتا

( يةالمؤشرات االقتصادية الكلتم إجراء هذ التحليل بلرض اختبار نظرية تسعير المراجحة )منهج 
على معادلة (، للحصول 64، باستخدام متليرات الجدول رقم )يالمال عمَّانوصالحيتها للتطبيق في سوق 

 االختبار التالية:
(𝑅𝑝−𝑅𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  𝜆0 +  𝜆1𝛽1 +  𝜆2 𝛽2 + ⋯ +  𝜆𝑛 𝛽𝑛 

وبعد إجراء تحليل االنحدار المتعدد الثاني، لمتوسط العوائد اإلضافية الشهرية للمحافظ المالية على 
 ولمرة واحدة توصل الباحث إلى المخرجات التالية: الستةمعامالت بيتا للعوامل 

 لسوق عمَّان المالي الثانيلخص نتائج تحليل االنحدار )االقتصاد ( ( م61الجدول رقم )
-Durbinاختبار 

Watson 
 Fاختبار 

مستوى 

 المعنوية
 معامل االرتباط معامل التحديد

1.671 3.294 0.025 0.538 0.7338 

  من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي

 في الجدول التالي: (𝜆𝑖)توجد قيم ومعنوية معامالت اكم
 لسوق عمَّان المالي لتحليل االنحدار )االقتصاد ( الثاني (𝜆𝑖)لمدا معامالت( 62رقم )الجدول 

 المعامل القيمة مستوى المعنوية

0.000 -0.04770 α 

0.080 -0.00189 λ PPI 

0.104 -0.00087 λ M2 

0.052 0.00131 λ UR 

0.003 0.03988 λ BTSD 

0.057 -0.35064 λ PBSD 

0.833 0.00051 λ Ex Rm 

  من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي
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 وقوة، (0.025)مستوك المعنوية  نموذي االنحدار الثاني( معنوية 61رقم ) ويتضح من الجدول
 المالية األربع.ي للمحافظ والعائد اإلضافبيتا االرتباط بين معامالت 

، (0.05)تقريباً عند مستوك داللة  (𝜆𝑖)أكثر من معامل لمدا( معنوية 62كما يتضح من الجدول رقم )
عند مستوك ( والذ  يعبر عن عالوة المخاطرة لعجز وفر الميزان التجار ، λ BTSDوخاصًة معامل )

 صفرية. ، كما أنَّ قيمة ثابت المعادلة معنوية، ولكنها ليست(0.05)داللة 

وي ستخلص مما سبق أنَّ عالوات المخاطرة لها دور في التأثير على العوائد المتوقعة للمحافظ، ولكن 
((، في 66معامل بيتا للعائد اإلضافي لمؤشر السوق كان دااًل في نموذي االنحدار األول )الجدول رقم )

(، 62نحدار الثاني الجدول رقم )حين أنَّ قيمة معامل لمدا لنفس المتلير لم تكن دالة في نموذي اال
 وبالتالي يتضح أنَّ عالوة الخطر للمتلير األخير ليست دالة برغم تأثيره على عوائد المحافظ المالية.

تعتبر نظرية تسعير المراجحة )بحسب منهج المؤشرات  الفرضية الرابعة: وعند استذكاروعليه 
بر لمطلوب على االستثمار في األسهم، وبالتالي تعتصالحة الستخراي معدل العائد ااالقتصادية الكلياة( 

 قادرة على تقييم )تسعير( األسهم والمحافظ االستثمارية على حٍد سواء في سوق عمَّان المالي.

يستنتج الباحث أنَّ نظرية تسعير المراجحة ربما تتمتع بقدرة تفسيرية ولكنها غير صالحة وبحسب منهج  
المؤشرات االقتصادية الستخراي معدل العائد المطلوب لالستثمار في األسهم، وغير مؤهلة لتقييم هذه 

 .بعةيرفض الباحث الفرضية الراوبناًء على ما سبق األسهم في سوق عمَّان المالي، 
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 سوريافي نظرية تسعير المراجحة  إمكانية االستفادة من: الثانيالمبحث 

 وذلك من حيث العدد القليل يفتقر سوق دمشق لألوراق المالية إلى إمكانية تكوين محافظ منوعة
للشركات من جهة، ومن حيث عدم تنوع القطاعات المكونة للسوق من جهة أخرى، ولكن سيحاول 
الباحث بما يتوفر له من بيانات اختبار النظرية في سوق دمشق لألوراق المالية من أجل إنارة الطريق 

ي سوريا ة االستفادة من هذه النظرية فللتحقق من إمكانيأمام الباحثين المستقبليين )في ظروف أفضل( 
بما يفضي إلى حساب معدل العائد المطلوب على االستثمار في األسهم المتداولة في هذا السوق )ريثما 

 توجد إمكانية لتكوين محافظ منوعة(، وبالتالي يتيح إمكانية تقييم هذه األسهم.

ي ث اختبار النظرية باستخدام منهجسيحاكي الباحث األسلوب المتبع في دراسة سوق عمَّان من حي
التحليل العاملي والمؤشرات االقتصادية الكلية مع مراعاة أن الدراسة ستتم على أوراق مالية فردية وهي 

 عبارة عن عينة من ثمانية أسهم لشركات مدرجة في السوق )بداًل من المحافظ( كما سيأتي الحقًا.

خراج تحديد كيفية اسووووووتو ، دمشووووووق لألوراق الماليةالتعريف بسوووووووق بالتالي إلى المبحث يهدف هذا و  
 حليلوالتي سووووتسووووتخدم الحقًا في الت بيانات السووووقكيفية تحضووووير  وتوضووويحمن السوووووق،  الدراسوووةعينة 

بحسوووووووووب منهجي االختبار المتبعين في هذه  (DSE)اإلحصووووووووائي، باإلضووووووووافة إلى اختبار النظرية في 
 الدراسة.

دمشق لألوراق : لمحة عن سوق التواليعلى  ثالث فقرات، وهيفي  المبحثوسيتم عرض هذا 
باستخدام منهج التحليل العاملي، وأخيرًا  (APT)واختبار ، وكيفية إعداد بياناته للتحليل اإلحصائي المالية
 باستخدام منهج المؤشرات االقتصادية الكلية. (APT)اختبار 

 وكيفية إعداد بياناته للتحليل اإلحصائي: سوق دمشق لألوراق الماليةلمحة عن : أوالا 

على التعريف بسوق دمشق لألوراق المالية ونشأته ولمن يتبع تنظيميًا، وكيف أواًل  هذه الفقرة تشتمل
تتم إدارته، وما هي القطاعات العاملة في هذا السووووووووق باإلضوووووووافة إلى األوراق المالية المتداولة في هذا 

، وثانيًا الخاصووة بسوووق دمشووق الدراسووةوبيانات تحديد مجتمع وعينة  ثمَّ ومن وشووركاته المدرجة،  السوووق
 (APT)من أجل اختبار  لالستخدام في التحليل اإلحصائي (DSE)توضيح كيفية إعداد بيانات دراسة 

 ، والفرضيات التي سيتم اختبارها في سوق دمشق لألوراق المالية.بحسب منهجي االختبار



 

 

189 
 

 :1الماليةلمحة عن سوق دمشق لألوراق  -1
  The Emerging of Damascus Stock Exchange :دمشق لألوراق الماليةسوق  نشأة 1-1

ونص  6002لعام  (55)دمشووووق لألوراق المالية، بموجب المرسوووووم التشووووريعي رقم سوووووق تم إحداث 
لمرسوووم اكما أشووار المرسوووم على أن تتمتع السوووق بالشووخصووية االعتبارية واالسووتقالل المالي واإلدار ، 

أخيرًا و تحت إشوورافها،  وضوورورة العملبهيئة األوراق واألسووواق المالية السووورية  على ارتباط سوووق دمشووق
للسوق  تم االفتتاح الرسمي، ومن ثمَّ مدينة دمشقهو يكون المقر الرئيسي للسوق  أكَّد المرسووم على أن

، ويشار إلى (2010-1-1) لم يتم اعتماده حتى (DWX)، ولكن مؤشر السوق (2009-3-10)بتاريخ 
 .(DSE)السوق اختصارًا بالرمز 

 DSE Administration :دمشق لألوراق الماليةسوق  إدارة 1-2

بقرار من رئيس مجلس  تتم تسوووووميتهممجلس إدارة مكون من تسوووووعة أعضوووووا ،  ُيدار السووووووق من قبل
  .في سوريامن مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية ُمقدَّم بناً  على اقتراح وذلك الوزرا ، 

من  بناً  على توصوووووووووووويةوذلك كما ُيعَين مدير تنفيذ  للسوووووووووووووق، ونائب له بقرار من مجلس الوزرا  
 .ة، واقتراح من مجلس إدارة السوقمجلس مفوضي الهيئ

 DSE Securities األوراق المالية المتداولة في السوق: 1-3 

 المتداولة في السوق على ما يلي: تشتمل األوراق المالية

 .أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول .1

 سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية .2

  .أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية .3

 .الصادرة عن صناديق وشركات االستثمارالوحدات االستثمارية السورية  .4

تم بعد أن يأوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية،  ةأي .5
 من قبل مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية السورية.اعتمادها 

 ،قطاع البنوك :طاعات التاليةالى الق والتي تنتميتداول أسهم الشركات المساهمة السورية  يتم حالياً و 
 .قطاع الخدمات ،القطاع الزراعي ،القطاع الصناعي ،قطاع التأمين

 ب(.)السوق الموازية  )أ(،السوق الموازية  ،السوق النظامية :وراق المالية إلىسوق دمشق لأل وتنقسم

                                           
 سوق دمشق لألوراق المالية. موقع - 1 
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 Listed Corporations :الشركات المدرجة 1-4

في مختلف  (2013)كان عدد جميع الشركات المدرجة في سوق دمشق المالي في نهاية العام 
 شركة موزعة على القطاعات الرئيسية الثالث كما يلي: (22)القطاعات 

 (2113( الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية في نهاية العام )22الجدول رقم )
 م القطاع الشركة الرمز

ARBS  1 البنوك سورية-العربيالبنك 

BASY 2 البنوك بنك عوده سورية 

BBS  3 البنوك سورية-بيبلوسبنك 

BBSF 4 البنوك بنك بيمو السعودي الفرنسي 

BOJS  5 البنوك سورية-بنك األردن 

BSO 6 البنوك بنك سورية والمهجر 

FSBS  7 البنوك سورية-فرنسبنك 

IBTF  8 البنوك والتمويلالمصرف الدولي للتجارة 

QNBS  9 البنوك سورية-الوطنيبنك قطر 

SGB 10 البنوك بنك سورية والخليج 

SHRQ 11 البنوك بنك الشرق 

SIIB 12 البنوك بنك سورية الدولي اإلسالمي 

AROP  13 التأمين أروب- للتأمينالسورية الدولية 

NIC  14 التأمين للتأمينالشركة السورية الوطنية 

UIC  15 التأمين للتأمينالشركة المتحدة 

ATI  16 التأمين التكافلي للتأمينشركة العقيلة 

SKIC  17 التأمين للتأمينالشركة السورية الكويتية 

SAIC  18 التأمين للتأميناالتحاد التعاوني 

AHT 19 الخدمات الشركة األهلية للنقل 

UG  20 الخدمات واإلعالن والتسويقالمجموعة المتحدة للنشر 

NAMA  21 الزراعي نماء-الشركة الهندسية الزراعية لالستثمارات 

AVOC 22 الصناعي الشركة األهلية لصناعة الزيوت النباتية 

 من إعداد الباحث، المصدر األولي: موقع سوق دمشق لألوراق المالية

 :في سوق دمشق لألوراق المالية الدراسةوبيانات مجتمع وعينة  1-5

 على النحو اآلتي: االستكشافية مجتمع وعينة هذه الدراسةتم تحديد 

)سووق دمشووق( من جميع الشوركات المدرجة في سووق دمشووق المالي في هذه الدراسوة مجتمع  يتكون
اثنتين  ، وبلغ عددها عند هذه النقطة الزمنية(2013-2010)نهاية الشوووووووووهر األخير من فترة الدراسوووووووووة 

 شركة. (22) وعشرين
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جميع الشركات المدرجة في سوق من  لألوراق المالية الدراسة في سوق دمشقعينة هذه  تتكون
وانتهاً   (2010)الشهر األول للعام الفترة المدروسة والتي تبدأ من  منذ بدايةدمشق لألوراق المالية 

 شهرًا، وعدد هذه الشركات (48)، أ  على مدى أربع سنوات، أو (2013)بالشهر األخير من العام 
ا قد أوقفت عن التداول خالل الفترة السابقة هبشرط أالَّ تكون أسهملكن و ، شركة (12) ي هوبشكل أول

ن أجل ستة أشهر، مسبب كان، لفترة تتجاوز بقرار من إدارة السوق أو لم يتم تداولها في السوق أل  
ماد معيار اعت ضمان تباين أسعار اإلغالق الشهرية وعدم ثباتها لمدة طويلة خالل الفترة المدروسة، وتم

راسة والتحليل صالحة للدأشهر، للموازنة بين كفاية البيانات إلجرا  البحث، وبين استخدام بيانات  (6)فترة 
 وتضمنت العينة الشركات الثمانية التالية: اإلحصائي

 في سوق دمشق لألوراق المالية الشركات عينة الدراسة (28)الجدول رقم 

 (DSE)رمز الشركة في  الشركة م

 ARBS سوريا-البنك العربي 1

 AVOC الشركة األهلية للزيوت النباتية 6

 BASY سوريا-بنك عودة 3

 BBSF بنك بيمو السعود  الفرنسي 4

 BSO بنك سوريا والمهجر 5

 IBTF المصرف الدولي للتجارة والتمويل 2

 SIIB بنك سوريا الدولي اإلسالمي 7

 BBS سوريا-بنك بيبلوس 8

 الباحثمن إعداد 

المجموعة  ،الشركة األهلية للنقل، الشركة المتحدة للتأمينعلمًا أنه تم استبعاد الشركات التالية )
 ( لعدم تحقيقها الشرط السابق. نما -الشركة الهندسية الزراعية لالستثمارات، المتحدة
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السوق حديث النشأة وعدد الشركات ال  ولم يقم الباحث بتكوين محافظ مالية ألنه من الواضح أنَّ 
 ( شركة66هو ) (2013)يكفي لتكوين محافظ منوعة، حيث كان عدد الشركات اإلجمالي في نهاية العام 

 حيث ال يتضمن السوق باإلضافة إلى عدم وجود قطاعات متنوعة تضمن نجاح عملية التنويعفقط، 
 .سوى قطاعي المصارف والتأمين عملياً 

-2010)سووووووووق دمشووووووووق لألوراق المالية فكانت تمتد ما بين عامي  رة المدروسووووووووة فيوبالنسوووووووبة للفت

، ولكن مؤشووور السووووق لم يتم اعتماده (9002) العاشووور من رذار السووووق بدأ عمله في حيث أنَّ  (2013
 .(2010)سوى في بداية الشهر األول من العام 

 فتم الحصول عليها كما يلي: (DSE)وأخيرًا بخصوص البيانات المستخدمة في دراسة 
   :دمشق لألوراق الماليةالبيانات المستخرجة من موقع سوق    -

ر )سووووع الدراسووووةللشووووركات عينة  النشوووورات اإلحصووووائية الشووووهرية الخاصووووة بأسووووعار األسووووهم  .1
 (2013-2010)لسوق دمشق  ولكامل فترة الدراسةاإلغالق نهاية الشهر( 

خالل  (DWX) المثقَّل لألوراق المالية دمشقالقيم الشهرية )نهاية الشهر( لمؤشر سوق   .6
 الفترة المدروسة.

والتي قامت الشركات المدروسة بتوزيعها خالل فترة  (Dividends)قيمة التوزيعات النقدية   .3
ية الدراسة، وذلك من خالل مراجعة محاضر اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العاد

 للشركات المدروسة، والمتاحة على موقع السوق.
 :مصرف سوريا المركزيالبيانات المستخرجة من موقع    -

 البيانات الشهرية للمؤشرات االقتصادية التالية: أسعار الفائدة، التضخم، أسعار الصرف. -
 ثانياا: إعداد بيانات سوق دمشق لألوراق المالية:

 العاملي:إعداد بيانات التحليل  2-1

ال يحتاج إعداد بيانات سوق دمشق لتكوين محافظ مالية بسبب عدم إمكانية تكوينها كما سبق وأن 
أشار الباحث، ولكن إعداد بيانات سوق دمشق يتطلب باإلضافة إلى الخطوات المتبعة في حالة سوق 

ل األسعار ديعمَّان )حساب العوائد الشهرية ومن ثمَّ العوائد اإلضافية الشهرية( خطوة إضافية وهي تع
 والتي جرت في عدة شركات. (Stock Split)الشهرية بعد عمليات تجزئة األسهم 

/، وتحديدًا المادة 6011/ لعام /62وتمت عمليات تجزئة األسهم عماًل بأحكام قانون الشركات رقم /
قيمة / ليرة سورية بداًل من ال100/، والتي نصت على تحديد القيمة االسمية للسهم الواحد ب /21/
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/ ليرة سورية، لجميع الشركات المدرجة في السوق خالل عامين من صدور 500االسمية القديمة وهي /
 القرار، والتزمت جميع الشركات عينة الدراسة بهذه القرار.

فمثاًل كان المصرف الدولي للتجارة والتمويل أول من قام بعملية تجزئة ألسهمه فأصبح عدد أسهمه 
/ ل.س، بداًل من 100( مليون سهم، وأصبحت القيمة االسمية للسهم /10من ) ( مليون سهم بدالً 50)
 / ل.س، دون التأثير على القيمة المملوكة من قبل المساهمين أو رأس المال المدفوع أو التوزيعات.500/

ومن أجل توحيد وحدة القياس لبيانات الدراسة، تم ضرب السعر السوقي لسهم المصرف الدولي 
 (.6011(، منذ بداية الشهر السابع )5لتمويل )مثاًل( بالرقم )للتجارة وا

وقام الباحث أواًل بحساب العوائد الرأسمالية الشهرية للشركات المدروسة، من خالل نشرات أسعار 
األسهم الشهرية )سعر اإلغالق نهاية الشهر( خالل الفترة المدروسة، وهذه األسعار موجودة في الملحق 

وتوجد عوائد األسهم الشهرية اإلضافية المعدلة اية تعديالت تجزئة األسهم مظللة، بد( ومكان 2رقم )
(، علمًا أن معدل العائد الخالي من المخاطر كان العائد على 10بالتوزيعات النقدية في الملحق رقم )

بسبب عدم وجود إصدار ألذونات الخزينة بشكل متواتر  ( شهر،3-1) لفترة اآلجلة )ألجل(ودائع ال
 )شهر ( خالل فترة الدراسة، وتوجد بيانات هذا العائد في الجدول التالي:

 في سوريا خالل الفترة المدروسة ( شهر3-1) اآلجلةالودائع ( معدل العائد على 29الجدول رقم )

 الشهر السنة

معدل 

العائد 

على 

ودائع ال

 اآلجلة

 الشهر السنة

معدل 

العائد 

على 

ودائع ال

 اآلجلة

 الشهر السنة

معدل 

العائد 

على 

ودائع ال

 اآلجلة

 الشهر السنة

معدل 

العائد 

على 

ودائع ال

 اآلجلة

2
0

1
0

 

1 0.07 

2
0

1
1

 

1 0.06 

2
0

1
2

 

1 0.10 

2
0

1
3

 

1 0.07 

2 0.07 2 0.06 2 0.10 2 0.07 

3 0.07 3 0.06 3 0.07 3 0.07 

4 0.07 4 0.06 4 0.07 4 0.07 

5 0.07 5 0.08 5 0.07 5 0.07 

6 0.07 6 0.08 6 0.07 6 0.07 

7 0.07 7 0.08 7 0.07 7 0.07 

8 0.065 8 0.08 8 0.07 8 0.07 

9 0.065 9 0.08 9 0.07 9 0.07 

10 0.065 10 0.08 10 0.07 10 0.07 

11 0.065 11 0.08 11 0.07 11 0.07 

12 0.065 12 0.08 12 0.07 12 0.07 

 ي، موقع مصرف سوريا المركز من إعداد الباحث: المصدر األول
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 لكل سهم بالليرة السورية: وفيما يلي التوزيعات النقدية التي تمت خالل فترة الدراسة
 ( التوزيعات النقدية لكل سهم بالليرة السورية للشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية خالل فترة الدراسة30الجدول رقم )

 الشركة الرمز
2010 2011 2012 2013 

 القيمة
تاريخ 
 اإلعالن

 القيمة
تاريخ 
 اإلعالن

 القيمة
تاريخ 
 اإلعالن

 القيمة
تاريخ 
 اإلعالن

ARBS سوريا-البنك العربي         

AVOC نيسان 52 52 الشركة األهلية للزيوت النباتية آذار 03 03  أيار 31 23  نيسان 03 52   

BASY  سوريا-ودةعبنك         

BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي         

BSO بنك سوريا والمهجر         

IBTF  أيار 9 60 والتمويلالبنك الدولي للتجارة نيسان 4 50       

SIIB بنك سوريا الدولي اإلسالمي         

BBS أيار 5 43 سوريا-بنك بيبلوس        

 من إعداد الباحث، المصدر األولي: موقع سوق دمشق لألوراق المالية، افصاحات الشركات المدرجة

(، 10نهاية شهر التوزيع في الملحق رقم )مع اإلشارة إلى أن التوزيعات أضيفت إلى العائد الشهر  في  
 بخالف التوزيعات التي تمت في اليوم األخير من الشهر )مظللة(، والتي تم ترحيلها إلى الشهر التالي.

( ليرة سورية لكل سهم في 65كما تجدر اإلشارة إلى أن التوزيعات النقدية للشركة األهلية للزيوت )
( ل.س. ألن هذه التوزيعات تمت في الشركة بعد عملية تجزئة 165(، تم تعديلها لتصبح )6013العام )

األسهم، فيجب مراعاتها كما السعر السوقي، علمًا بأنَّها التوزيعات النقدية الوحيدة التي ظهرت خالل فترة 
 الدراسة بعد عمليات تجزئة األسهم.

 لعاملي.خدام التحليل اوبهذا تكون جميع بيانات سوق دمشق جاهزة من أجل التحليل اإلحصائي باست

 :منهج المؤشرات االقتصادية الكليةإعداد بيانات  2-2

قام الباحث باستخراج عدد محدود من المؤشرات االقتصادية المتاحة في سوريا وهي عبارة عن 
 اط، وكمفق ، والعائد اإلضافي لمؤشر السوقمؤشرات خاصة بأسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف

يجب تحويل هذه المؤشرات إلى صيغة معدل التغير بخالف معدالت الفائدة،  عمَّانوق كان الحال في س
(، وبصيغتها المعدلة )بدون تعديل أسعار الفائدة( 15وتوجد هذه البيانات بقيمها الحقيقية في الملحق رقم )

 (.16في الملحق رقم )

كلة ذه المتغيرات لتجنب مش، سيضطر الباحث إلى اختصار هالمالي عمَّانوكما هو الحال في سوق 
 كما يلي: المتاحة للباحث االرتباط الذاتي، ولكن بشكل عام كانت المتغيرات
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 لألوراق المالية ( المتغيرات االقتصادية األولية المستخدمة في سوق دمشق31الجدول رقم )

 الرمز المقاييس م المتغير االقتصادي الكلي

 أسعار الفائدة
 RSD على ودائع التوفيرمعدل العائد الشهر   1

 RTD ألجلمعدل العائد الشهر  على الودائع  6

 CPI معدل التغير الشهر  في مؤشر أسعار المستهلكين 1 التضخم

 أسعار الصرف

 Dollar معدل التغير الشهر  في سعر صرف الدوالر 1

 Euro معدل التغير الشهر  في سعر صرف اليورو 6

 Pound سعر صرف الجنيه االسترلينيمعدل التغير الشهر  في  3

 Ex Rm العائد اإلضافي لمؤشر السوق 1 مؤشر السوق

 من إعداد الباحث

الفقرات ق في دمش وبهذا تصبح بيانات الدراسة جاهزة للتحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات لسوق
 .القادمة

 فرضيات دراسة سوق دمشق لألوراق المالية: 2-3

نفس  يباً تقر  وهي عدد من الفرضووويات بحسوووب منهجي االختبار المسوووتخدمينتقوم هذه الدراسوووة على 
 :فرضياتهذه الويعرض الباحث فيما يلي  الفرضيات المستخدمة في دراسة سوق عمَّان المالي

عود إلى ت دمشق لألوراق الماليةفي سوق  أسهم الشركات المدروسةإنَّ تقلبات عوائد  الفرضية األولى:
 ي عدة عوامل )مصادر للخطر(.التقلبات الحاصلة ف

تعتبر نظرية تسعير المراجحة )بحسب منهج التحليل العاملي( صالحة الستخراج معدل  الفرضية الثانية:
العائد المطلوب على االستثمار في األسهم، وبالتالي تعتبر قادرة على تقييم )تسعير( األسهم والمحافظ 

 .اق الماليةدمشق لألور االستثمارية على حٍد سوا  في سوق 
التقلبات  تعود إلى دمشق لألوراق الماليةفي سوق إنَّ تقلبات عوائد المحافظ المالية  الفرضية الثالثة:

 الحاصلة في عدة عوامل اقتصادية كلِّية )مصادر للخطر(.
الحة صتعتبر نظرية تسعير المراجحة )بحسب منهج المؤشرات االقتصادية الكلّية(  الفرضية الرابعة:

الستخراج معدل العائد المطلوب على االستثمار في األسهم، وبالتالي تعتبر قادرة على تقييم )تسعير( 
 .دمشق لألوراق الماليةفي سوق األسهم والمحافظ االستثمارية على حٍد سوا  
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ويتضح مما سبق وجود فرضيتين أساسيتين لكل منهج اختبار، وعملياً سيتم اختبار الفرضيتين األولى 
ووجود أكثر من معامل بيتا  (0.05)والثالثة من خالل معنوية نموذج االنحدار األول عند مستوى داللة 

 لتالية:في هذا النموذج الذ  يقوم على الصيغة ا (0.05)دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
(𝑅𝑖 − 𝑅𝑓)  =  𝛼𝑖 +  𝛽1 𝐹1 +  𝛽2 𝐹2 + ⋯ +  𝛽𝑛 𝐹𝑛 

للتعبير عن العائد المتوقع ألسهم الشركات المفردة  هي الرمز المستخدم هنا (𝑅𝑖)ويمكن مالحظة أنَّ 
كانت تعبر عن العائد المتوقع للمحافظ المالية  والتي (𝑅𝑝) ، بداًل منفي سوق دمشق لألوراق المالية

 في سوق عمان المالي.
أما بخصوص الفرضيتين الثانية والرابعة لكل سوق فسيتم التحقق من قدرة نظرية تسعير المراجحة 

(APT)  إذا تحققت جميع الشروط التالية: في سوق دمشق لألوراق الماليةعلى تقييم األسهم 
 .(0.05)ألول عند مستوى معنوية داللة نموذج االنحدار ا -1
في نموذج االنحدار األول عند مستوى معنوية  (β)داللة أكثر من معامل من معامالت بيتا  -6

(0.05). 
 ، والذ  يقوم على الصيغة التالية:(0.05)داللة نموذج االنحدار الثاني عند مستوى معنوية  -3

(𝑅𝑖−𝑅𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  𝜆0 + 𝜆1𝛽1 +  𝜆2 𝛽2 + ⋯ + 𝜆𝑛 𝛽𝑛 
في نموذج االنحدار  (0.05)عند مستوى معنوية  (λ)معامالت لمدا من معامل من أكثر داللة  -4

 الثاني.

 (0.05)معنوية عند مستوى داللة  (λ0)يجب أن تكون قيمة ثابت معادلة نموذج االنحدار الثاني  -5
 مساوية إلى الصفر.و 

 :االختبار باستخدام منهج التحليل العاملي :ثانياا 
 والدرجات العاملية:تحديد عدد العوامل  2-1

 مَّانعبع في سوق تَّ أشار الباحث سابقًا إلى استحالة تكوين عدة محافظ مالية منوعة كاإلجرا  المُ 
لمالية المفردة ابالتوزيعات النقدية لألوراق  لةدالمع اإلضافية المالي، ولذلك تم التعامل مع العوائد الشهرية

 .(6013-6010( خالل الفترة )10قم )الملحق ر روسة، أ  بيانات المد ثمانيللشركات ال
 وبعد إجرا  التحليل العاملي للبيانات السابقة كانت النتائج كما يلي:

 لألوراق المالية ( ملخص نتائج التحليل العاملي لشركات سوق دمشق36الجدول رقم )
 6 عدد العوامل المستخلصة

 KMO 02867 قيمة اختبار
 قيمة معنوية اختبار

Bartlett's Test of  Sphericity 
0.000 

 من إعداد الباحث
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حيث كانت قيمة االختبار أكثر  (KMO)ويالحظ من الجدول السابق تحقق افتراض قيمة اختبار 
 .(%100)(، أمَّا بالنسبة لمعنوية اختبار بارتليت فقد كان داالَّ بمستوى %50من )

أما بخصوص التباين المفسر لكل عامل من العوامل أو ما يعرف بقيم الجذر الكامن 
(Eigenvalues):فكانت النتائج كما يلي ، 

  لألوراق المالية ( التباين المفسر الكلي لعوامل شركات سوق دمشق33الجدول رقم )

Component 
Initial Eigenvaluesa 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 .046 55.552 55.552 .046 55.552 55.552 .038 46.755 46.755 

2 .011 13.365 68.918 .011 13.365 68.918 .018 22.163 68.918 

 من مخرجات التحليل اإلحصائي

 (Eigenvalues)أن قيم الجذر الكامن  وجود عاملين فقط، ويتضح ويتضح من الجدول السابق
ذا ، ويؤكد هالشركات الثمانيمن التباين الكلي لعوائد  (68.918)ما قيمته  معاً تفسر  للعاملين المختارين
، حيث تنخفض حدة انكسار الخط البياني ابتداً  من ين العاملينلهذ (Scree Plot)الكالم الرسم البياني 

 كما يلي: الثالثالعامل 
 لألوراق المالية ( الرسم البياني لعوامل شركات سوق دمشق21لشكل رقم )ا

 

 من مخرجات التحليل اإلحصائي
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  (.66أما بالنسبة للدرجات العاملية فيمكن االطالع عليها في الملحق رقم )

ن وبما أنه يوجد عامالن  يفسران سلوك عوائد عينة األسهم في سوق دمشق المالي، وليس عامل داالَّ
شق لألوراق دمفي سوق  أسهم الشركات المدروسةإنَّ تقلبات عوائد  الفرضية األولى:وبالعودة إلى وحيد، 
 .ية األولىالفرضفإنَّ الباحث يقبل  تعود إلى التقلبات الحاصلة في عدة عوامل )مصادر للخطر(. المالية
 

على الدرجات العاملية  ثمانيللشركات التحليل االنحدار المتعدد األول للعوائد اإلضافية  2-2
 للعوامل:

لى الدرجات ع ثمانيأجرى الباحث تحليل االنحدار للعوائد اإلضافية الشهرية لعوائد أسهم الشركات ال
 كمتغيرين مستقلين بغرض الحصول على المعادلة التالية: العاملية للعاملين المستخرجين السابقين

(𝑅𝑖 − 𝑅𝑓)  =  𝛼𝑖 +  𝛽1 𝐹1 +  𝛽2 𝐹2 

شرط، ولكن ب لألوراق المالية هذه المعادلة العائد المتوقع لكل ورقة مالية في سوق دمشقوتعطي 
 كما يلي: عملياً  وبالتالي يصبح أنموذج االختبار نجاح اختبار االنحدار الثاني.

 أنموذج الدراسة في سوق دمشق لألوراق المالية )منهج التحليل العاملي( (22)الشكل رقم 

 من إعداد الباحث
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للعوائد اإلضافية ألسهم كل شركة على الدرجات العملية للعاملين  تحليل االنحدار األولوكانت نتائج 
 يلي:كما المختارين 

 لألوراق المالية ( نتائج تحليل االنحدار األول لشركات سوق دمشق34الجدول رقم )

 Fاختبار  Durbin-Watsonاختبار 
مستوى 

 المعنوية
 معامل التحديد

معامل 

 االرتباط
 الرمز الشركة

 ARBS سوريا-البنك العربي 0.848 0.719 0.000 57.697 1.804

 AVOC الشركة األهلية للزيوت النباتية 0.621 0.386 0.000 14.138 1.843

 BASY سوريا-بنك عودة 0.756 0.571 0.000 29.948 1.420

 BBSF بنك بيمو السعود  الفرنسي 0.735 0.541 0.000 26.481 2.611

 BSO بنك سوريا والمهجر 0.807 0.651 0.000 42.059 2.190

 IBTF للتجارة والتمويلالمصرف الدولي  0.937 0.877 0.000 160.933 1.594

 SIIB بنك سوريا الدولي اإلسالمي 0.900 0.811 0.000 96.457 1.954

 BBS سوريا-بنك بيبلوس 0.709 0.502 0.000 22.688 1.977

 باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث 

اإلضافية للشركات في الجدول الخاصة بالعوائد ويمكن مالحظة معنوية جميع معادالت االنحدار 
 السابق، باإلضافة إلى قوة االرتباط بين الدرجات العاملية والعوائد اإلضافية.

 لألوراق المالية سوق دمشقفي  للعاملين المختارين( معامالت بيتا 35الجدول رقم )
مستوى 

 المعنوية
β2 معامل 

مستوى 

 المعنوية
β1 معامل 

مستوى 

 المعنوية
α 

 معامل
 الرمز الشركة

 ARBS سوريا-البنك العربي 0.071- 0.000 0.032 0.000 0.075 0.000

 AVOC الشركة األهلية للزيوت النباتية 0.053- 0.000 0.045 0.000 0.009 0.279

 BASY سوريا-بنك عودة 0.066- 0.000 0.052 0.000 0.052 0.000

 BBSF الفرنسيبنك بيمو السعود   0.071- 0.000 0.064 0.000 0.039 0.000

 BSO بنك سوريا والمهجر 0.068- 0.000 0.043 0.000 0.065 0.000

 IBTF البنك الدولي للتجارة والتمويل 0.072- 0.000 0.111 0.000 0.002 0.745

 SIIB بنك سوريا الدولي اإلسالمي 0.074- 0.000 0.110 0.000 0.033 0.000

 BBS سوريا-بنك بيبلوس 0.069- 0.000 0.009- 0.340 0.062 0.000

 باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث 

 للعامل األول في بنك ويشير الجدول السابق إلى معنوية جميع معامالت بيتا ما عدا معامل بيتا
 للتجارة والتمويل. الدولي والمصرفللعامل الثاني في الشركة األهلية للزيوت  بيبلوس، وكذلك األمر بالنسبة

 :و اآلتيعلى النحوبالتالي تصبح المعادالت الخاصة بالعوائد اإلضافية المتوقعة للشركات السابقة 
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(𝑅𝐴𝑅𝐵𝑆 − 𝑅𝑓)  =  −0.071 + (0.032)𝐹1 + (0.075)𝐹2 

(𝑅𝐴𝑉𝑂𝐶 − 𝑅𝑓)  =  −0.053 + (0.045)𝐹1 + (0.009)𝐹2 

(𝑅𝐵𝐴𝑆𝑌 − 𝑅𝑓)  =  −0.066 + (0.052)𝐹1 + (0.052)𝐹2 

(𝑅𝐵𝐵𝑆𝐹 − 𝑅𝑓)  =  −0.071 + (0.064)𝐹1 + (0.039)𝐹2 

(𝑅𝐵𝑆𝑂 − 𝑅𝑓)  =  −0.068 + (0.043)𝐹1 + (0.065)𝐹2 

(𝑅𝐼𝐵𝑇𝐹 − 𝑅𝑓)  =  −0.072 + (0.111)𝐹1 + (0.002)𝐹2 

(𝑅𝑆𝐼𝐼𝐵 − 𝑅𝑓)  =  −0.074 + (0.110)𝐹1 + (0.033)𝐹2 

(𝑅𝐵𝑆𝑂 − 𝑅𝑓)  =  −0.069 − (0.009)𝐹1 + (0.062)𝐹2 

التحليل، حيث تحدد العائد  الهدف منوكما أشار الباحث سابقَا، تعتبر المعادالت السابقة هي 
 اإلضافي الشهر  المتوقع لسهم كل شركة، ولكن بشرط نجاح أو داللة نتائج اختبار االنحدار الثاني.

ع األخذ م ت،دالت السابقة قيمة ثابت المعادلة السالبة وتقاربها في جميع المعادالاويالحظ من المع
بعين االعتبار القيمة الموجبة الوحيدة للشركة األهلية للزيوت والتي تدل على عائد موجب حتى عند 

 ذه الدراسةكالعادة في هو  انعدام تأثير العوامل، وربما يعزى هذا إلى أثر التوزيعات الدورية لهذه الشركة،
 مية إهمال العوامل غير المعنوية إحصائيًا.يجب االنتباه في حال النجاح في االختبار الثاني إلى أه

لعوائد اإلضافية ألسهم الشركات على معامالت اتحليل االنحدار المتعدد الثاني لمتوسط  2-3
 :(𝜷𝒊)بيتا

تم إجرا  هذ التحليل بغرض اختبار نظرية تسعير المراجحة )منهج التحليل العاملي( وصالحيتها 
على  ثمانيمن خالل انحدار العوائد اإلضافية للشركات الللتطبيق في سوق دمشق لألوراق المالية، 

 لحصول على معادلة االختبار التالية:بيتا للعاملين المختارين، بغرض ا معامالت

(𝑅𝑖−𝑅𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  𝜆0 + 𝜆1𝛽1 +  𝜆2 𝛽2 
 ناتاويمكن مالحظة عدم الحاجة إلى تحليل االنحدار األول لمرحلة ثانية كما كان التعامل مع بي

، بسبب تحقق شرط )عدد المشاهدات يساو  أربعة أضعاف عدد المتغيرات(، حيث كانت انعمَّ سوق 
 المدخالت النهائية لهذا لتحليل كما يلي:
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 لألوراق المالية متغيرات تحليل االنحدار الثاني في سوق دمشق( 32الجدول رقم )
 المتغيران المستقالن المتغير التابع

من ط العائد اإلضافي لكل شركة سمتو

 ثمانيالشركات ال
β1 β2 

-0.07107 0.03222 0.07502 

-0.05286 0.04464 0.00939 

-0.06576 0.05183 0.05213 

-0.07081 0.06434 0.03907 

-0.06769 0.04322 0.06472 

-0.07237 0.11054 0.00202 

-0.07435 0.10982 0.03270 

-0.06925 -0.00896 0.06195 

 باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث 

على  ثمانيال للشركاتلمتوسط العوائد اإلضافية الشهرية  وبعد إجرا  تحليل االنحدار المتعدد الثاني،
 ولمرة واحدة توصل الباحث إلى المخرجات التالية:بيتا  يمعامل

 المالية لألوراق الثاني لسوق دمشق( ملخص نتائج تحليل االنحدار 37الجدول رقم )

-Durbinاختبار 
Watson 

 Fاختبار 
مستوى 

 المعنوية
 معامل االرتباط معامل التحديد

1.703 3.112 0.132 0.555 0.7447 

 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي
 في الجدول التالي: (𝜆𝑖)توجد قيم ومعنوية معامالت  اكم

 لألوراق المالية لسوق دمشق لتحليل االنحدار الثاني (𝜆𝑖) لمدا ( معامالت38الجدول رقم )
 المعامل القيمة مستوى المعنوية

0.00105 

 

-0.05022 

 

α 

0.06902 

 

-0.15230 

 

λ1 

0.07743 

 

-0.22030 

 

λ2 

 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي

(، وبالتالي 0.136)مستوى المعنوية  الثانيمعنوية نموذج االنحدار عدم ( 37ويتضح من الجدول )
 نة الدراسة.عي ثمانيوالعوائد اإلضافية المتوقعة ألسهم الشركات الاالرتباط بين معامالت بيتا  ضعف



 

 

202 
 

، كما أنَّ (0.05)عند مستوى داللة  لمدا يمعامل( عدم معنوية 38يتضح من الجدول رقم )و  كما
 ية الثانية:الفرضوبناً  على ما سبق وبالرجوع إلى  صفرية. قيمة ثابت المعادلة معنوية، ولكنها ليست

تعتبر نظرية تسعير المراجحة )بحسب منهج التحليل العاملي( صالحة الستخراج معدل العائد المطلوب 
على االستثمار في األسهم، وبالتالي تعتبر قادرة على تقييم )تسعير( األسهم والمحافظ االستثمارية على 

 فإن الباحث يرفض الفرضية الثانية.، دمشق لألوراق الماليةق حٍد سوا  في سو 
 :االختبار باستخدام منهج المؤشرات االقتصادية الكلية: ثالثاا 

ك كانت تلو المالي  عمَّانبالنسبة لسوق  الباحث خطوات مشابهة للتحليل االقتصاد  كما تمّ  اتبع
 الخطوات كما يلي:

 االقتصادية الكلية )المتغيرات المستقلة(:اختبار االرتباط بين المؤشرات  3-1

متغيرات اقتصادية كلية أساسية استطاع الباحث الحصول على  أربعةأشار الباحث سابقًا إلى وجود 
لفائدة ، وتم قياس متغير أسعار اومؤشر السوق بيانات لها، وهي أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف

 ،خالل متغير وحيد، وأسعار الصرف من خالل ثالثة متغيراتمن خالل متغيرين اثنين، والتضخم من 
وكانت نتائج تحليل ، (12والملحق رقم ) (31كما في الجدول رقم ) باإلضافة إلى عائد مؤشر السوق

 ثمانيشركات الالشهر  للاالرتباط فيما بين هذه المتغيرات جميعًا باإلضافة إلى متوسط العائد اإلضافي 
 على النحو اآلتي:
 سوق دمشق لألوراق المالية لشركات( مصفوفة االرتباط للمتغيرات االقتصادية الكلية والعائد اإلضافي 32الجدول رقم )

Correlations 

  Avr Ri RSD RTD CPI DOLLAR EURO Pound Ex Rm 

Avr Ri 

Pearson Correlation 1.000 .251 .213 .265 .317* .173 .242 .955** 

Sig. (2-tailed)   .085 .147 .069 .028 .239 .098 .000 

N 
48.00

0 
48 48 48 48 48 48 48 

RSD 
Pearson Correlation 0.251 1.000 .965** .485** .490** .400** .421** 0.1323 

Sig. (2-tailed) 0.085   .000 .000 .000 .005 .003 .370 

RTD 
Pearson Correlation 0.213 .965** 1.000 .491** .502** .408** .434** 0.0994 

Sig. (2-tailed) 0.147 .000   .000 .000 .004 .002 .501 

CPI 
Pearson Correlation 0.265 .485** .491** 1.000 .468** .440** .400** 0.0962 

Sig. (2-tailed) 0.069 .000 .000   .001 .002 .005 .515 

DOLLAR 
Pearson Correlation .317* .490** .502** .468** 1.000 .809** .896** 0.2352 

Sig. (2-tailed) 0.028 .000 .000 .001   .000 .000 .108 

EURO 
Pearson Correlation 0.173 .400** .408** .440** .809** 1.000 .911** 0.1043 

Sig. (2-tailed) 0.239 .005 .004 .002 .000   .000 .480 

Pound 
Pearson Correlation 0.242 .421** .434** .400** .896** .911** 1.000 0.1787 

Sig. (2-tailed) 0.098 .003 .002 .005 .000 .000   .224 

Ex Rm 
Pearson Correlation .955** .132 .099 .096 .235 .104 .179 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 .370 .501 .515 .108 .480 .224   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 من مخرجات التحليل اإلحصائي
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وبناً  على بيانات الجدول السابق يمكن استنتاج االرتباط المتوسط أو القو  بين العديد من المتغيرات 
رتباطًا االمستخدمة، فمثاًل يوجد ارتباط قو  بين متغير  أسعار الفائدة، كما يرتبط المتغيران األخيران 

لتضخم كما يرتبط مؤشر السوق، متوسطًا ومعنويًا مع جميع المتغيرات بخالف العائد اإلضافي لمؤشر ا
ات داللة بأ  عالقة ذ السابقةكذلك مع أسعار الصرف، بينما ال يرتبط عائد مؤشر السوق مع المتغيرات 

 .إحصائية
جل تجنب مشكلة االرتباط الذاتي بين المتغيرات، تم استبعاد جميع المتغيرات المترابطة وبالتالي ومن أ

لدوالر، وهو سعر صرف ا ثمانيارتباطًا مع متوسط عائد الشركات ال فيما بينها واالقتصار على أقواها
استخدام م توبما أنَّ العائد اإلضافي لمؤشر السوق ال يرتبط بأ  عالقة مع المتغيرات السابقة، لذلك 

 .(Ex Rm)والعائد اإلضافي لمؤشر السوق  (Dollar)متغيرين فقط وهما سعر صرف الدوالر 
 ات االقتصادية النهائية الداخلة في تحليل سوق دمشق لألوراق المالية( المؤشر 40الجدول رقم )

 االختصار المؤشر االقتصادي الكلي
معامل االرتباط مع متوسط العائد 

 اإلضافي الشهري للمحافظ
 مستوى المعنوية

 Dollar 02317 02068 سعر صرف الدوالرمعدل التغير في 

Ex Rm 255.0 العائد اإلضافي لمؤشر السوق  0.000 

 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي

غيرين والمت مانيثللشركات الالعالقة بين متوسط العائد اإلضافي الشهر   يوضحان ناوالشكالن التالي
 ( للدراسة:48) واألربعين ثمانيالعبر األشهر  االقتصاديين المختارين

 يةفي سوق دمشق لألوراق المال ثمانيصرف الدوالر مع متوسط العائد اإلضافي الشهر  للشركات ال ( عالقة معدل التغير لسعر63الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث
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 في سوق دمشق لألوراق المالية ثماني( عالقة العائد اإلضافي لمؤشر السوق مع متوسط العائد اإلضافي الشهر  للشركات ال64الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث

لعالقة المتغيرين السابقين مع متوسط  (Scatter Diagram)الباحث برسم مخطط االنتشار وقام 
 :ثمانيالعائد اإلضافي للشركات ال

 في سوق دمشق لألوراق المالية (Y)مع متوسط العائد اإلضافي للشركات  (X)( مخطط االنتشار لعالقة تغير سعر صرف الدوالر 65الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث
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 في سوق دمشق لألوراق المالية (Y)مع متوسط العائد اإلضافي للشركات  (X)( مخطط االنتشار لعالقة عائد مؤشر السوق 62الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث

ي سعر بين تقلبات معدل التغير فولكن دال إحصائيًا السابقان إلى ارتباط متوسط الشكالن  شيرويُ 
مؤشر  ، على العكس من عائدثمانيالعائد اإلضافي الشهر  للشركات الصرف الدوالر وتقلبات متوسط 
المؤشرين االقتصاديين باستخدام  (APT)وسيتم اختبار  موجبًا،قويًا جدًا و السوق حيث كان االرتباط 

 السابقين.
 ين االقتصاديينتحليل االنحدار المتعدد األول للعوائد اإلضافية للشركات على المؤشر  3-2

 :المختارين

االقتصاديين  على المؤشرين ثمانينفَّذ الباحث تحليل االنحدار للعوائد اإلضافية الشهرية للشركات ال
 :شركةالمختارين كمتغيرين مستقلين، بهدف الحصول على المعادلة التالية لكل 

(𝑅𝑖 − 𝑅𝑓)  =  𝛼𝑖 +  𝛽𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝐹𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 +  𝛽𝐸𝑥𝑅𝑚 𝐹𝐸𝑥𝑅𝑚  

ذكر الباحث أكثر من مرة، تعطي العائد المتوقع لكل شركة مدروسة في سوق وهذه المعادلة كما 
 دمشق ولكن بشرط، نجاح اختبار االنحدار الثاني لتكون لهذه المعادلة قيمة وداللة.

وبحسب المتغيرين السابقين يصبح أنموذج تحليل االنحدار في دراسة سوق دمشق لألوراق المالية 
 دية الكلية كما يلي:بحسب منهج المؤشرات االقتصا
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 الدراسة في سوق دمشق لألوراق المالية )منهج المؤشرات االقتصادية الكّلية(أنموذج  (27)الشكل رقم 

 من إعداد الباحث

 كانت كما يلي:االنحدار األول فأمَّا بالنسبة لنتائج تحليل و 
 في سوق دمشق لألوراق المالية ثماني( نتائج تحليل االنحدار األول )االقتصاد ( للشركات ال41الجدول رقم )

اختبار 

Durbin-
Watson 

 Fاختبار 
مستوى 

 المعنوية
 معامل التحديد

معامل 

 االرتباط
 الرمز الشركة

 ARBS سوريا-العربيالبنك  0.307 0.094 0.109 2.333 1.743

 AVOC الشركة األهلية للزيوت النباتية 0.444 0.197 0.007 5.513 1.936

 BASY سوريا-بنك عودة 0.427 0.183 0.011 5.030 1.503

 BBSF بنك بيمو السعود  الفرنسي 0.347 0.120  0.056 3.078 1.808

 BSO بنك سوريا والمهجر 0.131 0.017 0.678 0.391 2.135

 IBTF البنك الدولي للتجارة والتمويل 0.336 0.113 0.068 2.859 2.122

 SIIB بنك سوريا الدولي اإلسالمي 0.469 0.220 0.004 6.359 2.355

 BBS سوريا-بنك بيبلوس 0.408 0.167 0.017 4.497 1.193

 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي
 جميع افتراضات االنحدار الخطي المتعدد محققة فعاًل في هذا التحليل.وتجدر اإلشارة إلى أًن 

 كالتالي: ثمانيات الكللشر بالنسبة قيمها ، كانت من العاملين المختارينوبالنسبة لمعامالت بيتا لكل 
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 اق الماليةلألور في سوق دمشق  ثماني( معامالت بيتا )االقتصادية( للعاملين المختارين بالنسبة للشركات ال46الجدول رقم )
مستوى 

 المعنوية
β-Ex Rm 

مستوى 

 المعنوية
β-Dollar 

مستوى 

 المعنوية
α الرمز الشركة معامل 

 ARBS سوريا-البنك العربي 0.061- 0.009 0.478 0.233 0.313 0.118

 AVOC الشركة األهلية للزيوت النباتية 0.075- 0.000 0.931 0.002 0.004 0.976

 BASY سوريا-بنك عودة 0.038- 0.083 0.388 0.311 0.531 0.007

 BBSF بنك بيمو السعود  الفرنسي 0.050- 0.037 0.406 0.332 0.434 0.040

 BSO بنك سوريا والمهجر 0.064- 0.009 0.212 0.610 0.130 0.527

 IBTF البنك الدولي للتجارة والتمويل 0.101- 0.001 1.136 0.022 0.006- 0.979

 SIIB بنك سوريا الدولي اإلسالمي 0.080- 0.005 1.394 0.006 0.400 0.104

 BBS سوريا-بنك بيبلوس 0.023- 0.244 0.481- 0.173 0.490 0.007

 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي
ضعيفًا، وغير دااًل في أغلب الحاالت  أومتوسطًا ( أنَّ االرتباط كان 41الجدول رقم )ويتضح من 

عف مما كان ، وبالتالي كان االرتباط أضللشركات العوائد اإلضافية الشهريةو بين المتغيرين االقتصاديين 
 .في منهج التحليل العاملي المماثل تحليل االنحدارتنفيذ  عند عليه

وكان ، بالنسبة لشركة واحدة عاملْي بيتا معاً ( فيتضح عدم داللة 46وأما بالنسبة للجدول رقم )
 بالنسبة للبنك العربي وبنك سوريا والمهجر.العامالن معًا غير داّلين 
لألوراق  دمشقفي سوق إنَّ تقلبات عوائد المحافظ المالية  الفرضية الثالثة:وعليه وبالعودة إلى 

احث يرفض فإنَّ البل اقتصادية كلِّية )مصادر للخطر(. تعود إلى التقلبات الحاصلة في عدة عوام المالية
 الفرضية الثالثة.

 يلي:كما  الثامنة األولى وحتىبد ًا من  الشركاتبوكانت المعادالت الخاصة 
(𝑅𝐴𝑅𝐵𝑆 − 𝑅𝑓)  =  −0.061 + (0.478)𝐹𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 + (0.313)𝐹𝐸𝑥𝑅𝑚 

(𝑅𝐴𝑉𝑂𝐶 − 𝑅𝑓)  =  −0.075 + (0.931)𝐹𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 + (0.004)𝐹𝐸𝑥𝑅𝑚 

(𝑅𝐵𝐴𝑆𝑌 − 𝑅𝑓)  =  −0.038 + (0.388)𝐹𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 + (0.531)𝐹𝐸𝑥𝑅𝑚 

(𝑅𝐵𝐵𝑆𝐹 − 𝑅𝑓)  =  −0.050 + (0.406)𝐹𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 + (0.434)𝐹𝐸𝑥𝑅𝑚 

(𝑅𝐵𝑆𝑂 − 𝑅𝑓)  =  −0.064 + (0.212)𝐹𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 + (0.130)𝐹𝐸𝑥𝑅𝑚 

(𝑅𝐼𝐵𝑇𝐹 − 𝑅𝑓)  =  −0.101 + (1.136)𝐹𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 − (0.006)𝐹𝐸𝑥𝑅𝑚 

(𝑅𝑆𝐼𝐼𝐵 − 𝑅𝑓)  =  −0.080 + (1.394)𝐹𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 + (0.400)𝐹𝐸𝑥𝑅𝑚 

(𝑅𝐵𝑆𝑂 − 𝑅𝑓)  =  −0.023 − (0.481)𝐹𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 + (0.490)𝐹𝐸𝑥𝑅𝑚 
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وتعتبر المعادالت السابقة هي مستخلص التحليل، حيث تحدد العائد اإلضافي الشهر  المتوقع لكل 
لة نتائج اختبار االنحدار الثاني، ولكن ربما يتضح مسبقًا أنه حتى لو نجح بشرط دال ، ولكنشركة

 االختبار فإن هذه المعامالت غير داّلة إحصائيًا.

 وكانت متغيرات تحليل االنحدار )االقتصاد ( الثاني كما يلي:
 في سوق دمشق لألوراق الماليةمتغيرات تحليل االنحدار الثاني ( 43الجدول رقم )

 المتغيران المستقالن المتغير التابع

ط العائد اإلضافي لكل شركة من الشركات سمتو

 ثمانيال
β-Dollar β-EX Rm 

-0.07107 0.47800 0.31252 

-0.05286 0.93074 0.00430 

-0.06576 0.38816 0.53104 

-0.07081 0.40620 0.43398 

-0.06769 0.21177 0.13041 

-0.07237 1.13572 -0.00618 

-0.07435 1.39420 0.39957 

-0.06925 -0.48101 0.48977 

 باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث 

 :(𝜷𝒊)تحليل االنحدار المتعدد الثاني لمتوسط العوائد اإلضافية للشركات على معامالت بيتا 3-3

تم إجرا  هذ التحليل بغرض اختبار نظرية تسعير المراجحة )منهج المؤشرات االقتصادية الكلية( 
(، للحصول على معادلة 46، باستخدام متغيرات الجدول رقم )دمشقوصالحيتها للتطبيق في سوق 

 االختبار التالية:

(𝑅𝑖−𝑅𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  𝜆0 +  𝜆𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝛽𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 + 𝜆𝐸𝑥 𝑅𝑚 𝛽𝐸𝑥 𝑅𝑚 
وبعد إجرا  تحليل االنحدار المتعدد الثاني، لمتوسط العوائد اإلضافية الشهرية للمحافظ المالية على 

 ولمرة واحدة توصل الباحث إلى المخرجات التالية: للعاملينمعامالت بيتا 
 يةلألوراق المال نتائج تحليل االنحدار )االقتصاد ( الثاني لسوق دمشق( ملخص 44رقم )الجدول 

-Durbinاختبار 
Watson 

 Fاختبار 
مستوى 

 المعنوية
 معامل االرتباط معامل التحديد

1.393 0.651 0.561 0.206 0.454 

  من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي
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 في الجدول التالي: (𝜆𝑖)توجد قيم ومعنوية معامالت اكم
 لألوراق المالية لتحليل االنحدار )االقتصاد ( الثاني لسوق دمشق (𝜆𝑖)لمدا ( معامالت45الجدول رقم )

 المعامل القيمة مستوى المعنوية

0.000 -0.062 α 

0.592 -0.003 λ Dollar 

0.306 -0.016 λ Ex Rm 

 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل اإلحصائي

الثاني، وضعف االرتباط بين معامالت بيتا ( عدم معنوية نموذج االنحدار 44يتضح من الجدول )
 ومتوسط العائد اإلضافي للشركات الثماني.

، كما (0.05)( عدم معنوية معاملي لمدا معًا عند مستوى داللة 45كما يتضح من الجدول رقم )
 أنَّ قيمة ثابت المعادلة معنوية، ولكنها ليست صفرية.
ظرية تسعير تعتبر ن الفرضية الرابعة:العودة إلى وبناً  على نتائج تحليل الجدولين السابقين وب

صالحة الستخراج معدل العائد المطلوب على المراجحة )بحسب منهج المؤشرات االقتصادية الكلّية( 
االستثمار في األسهم، وبالتالي تعتبر قادرة على تقييم )تسعير( األسهم والمحافظ االستثمارية على حٍد 

 .فإنَّ الباحث يرفض الفرضية الرابعة .الماليةدمشق لألوراق سوا  في سوق 

 في سوق دمشق لألوراق المالية: محددات الدراسةوفي الختام ال بد من اإلشارة إلى 
عن العائد  أو وكيلكنائب  ( شووووووووووووهر3-1) اآلجلةودائع الاسووووووووووووتخدام معدل العائد على تم  .1

ة فر بيانات شووووووهرية متواتر الخالي من المخاطر بداًل من العائد على أذونات الخزينة لعدم تو 
 لعائد أذونات الخزينة خالل فترة الدراسة.

إنَّ نتائج دراسوووووة سووووووق دمشوووووق )منهج التحليل العاملي( تعتبر قاصووووورة بسوووووبب عدم إمكانية  .9
أثر )عوودد قليوول من الشووووووووووووووركووات، قطوواعووات محوودودة(، وتحييوود تكوين محووافظ موواليووة منوعووة 
 المخاطر غير المنتظمة.

سوووووق دمشووووق )منهج المؤشوووورات االقتصووووادية الكلية( ُتعتبر قاصوووورة أيضووووًا إنَّ نتائج دراسووووة  .3
البيانات االقتصوووووووادية الكلية المسوووووووتخدمة في سووووووووق دمشوووووووق تعتبر  نَّ للسوووووووبب السوووووووابق، وأل

 المتغيرات االقتصادية األخرى. ديثة ألغلب، وذلك لعدم وجود إحصا ات ححدودةم
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 النتائج والتوصياتالمبحث الرابع: 

ان في سوقي عم   (APT)نتائج الدراسة بعد اختبار نظرية تسعير المراجحة  يتضمن هذا المبحث
التحليل العاملي وتحليل المؤشرات االقتصادية الكلي ة لكال السوقين،  ومن خالل منهجيودمشق الماليين، 

والتوصيات المقترحة لإلفادة من هذه الدراسة، وأخيرًا التوصيات والنصائح الخاصة بخصوص الدراسات 
 المستقبلية المقترحة.

 أواًل: نتائج الدراسة:

 توصل الباحث إلى النتائج التالية:

 :المالي اننتائج دراسة سوق عم   1-1

ية المحافظ المال وجود أكثر من عامل يؤثر على عوائدمن خالل منهج التحليل العاملي تبي ن  -1
ولكن  ،(APT)وتدعم  (CAPM)وهذه النتائج تتعارض مع )عامل ُمسع ر( في سوق عم ان 

هو تبين وجود عامل وحيد تقريبًا و  الكلّية عند التحليل باستخدام منهج المؤشرات االقتصادية
العائد اإلضافي لمؤشر السوق، بينما كان مؤشر أسعار المنتجين دااًل فقط في المحفظة الرابعة، 

 .(CAPM)بما يتوافق مع 

تأثيرًا  ة تملكوهذا يعني برأي الباحث وجود عوامل أخرى غير المتغيرات االقتصادية الكلي
ة إلى أن  أغلب الدراسات السابقة اكتفت بهذا التحليل واعتبرت على عوائد األسهم، وتجدر اإلشار 

 النظرية صالحة للتطبيق بمجرد وجود عوامل مسع رة )كما سبق وأن أشار الباحث(.

الستخراج معدل العائد  (APT)عدم صالحية نظرية تسعير المراجحة إلى الباحث  توصل -2
عنوية ، بسبب عدم مهج التحليل العامليباستخدام من المطلوب وتقييم األسهم في سوق عم ان

ي ال تساو قيمة ثابت النموذج ألن  وعدم معنوية أي من معامالت لمدا، و نموذج االنحدار الثاني 
 غير مفسر من قبل العوامل. ، بما يعنى وجود جزء من العائدالصفر

الستخراج معدل العائد  (APT)عدم صالحية نظرية تسعير المراجحة إلى كذلك الباحث  توصل -3
ة، المؤشرات االقتصادية الكليّ  باستخدام منهج المالي في سوق عم ان األسهمالمطلوب وتقييم 

عدم معنوية معامالت بيتا في نموذج االنحدار األول، وبرغم أن العائد اإلضافي لمؤشر بسبب 
  في نموذج االنحدارالسوق يشذ عن هذه القاعدة ولكن معامل لمدا لنفس المتغير لم يكن داالً 

ال تساوي الصفر، بما يعني وجود جزء من العائد قيمة ثابت المعادلة أن  ، باإلضافة إلى الثاني
 غير مفسر من قبل المتغيرات االقتصادية.
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تبين للباحث أنه وبرغم عدم معنوية جميع المتغيرات االقتصادية )ما عدا العائد اإلضافي لمؤشر  -4
افظ المالية، للمح المتوقعة التأثير على العوائد اإلضافية من ناحيةالمالي السوق( في سوق عم ان 

يجابية نالمؤشرات االقتصادية والعوائد اإلضافية كانت سلبية أحياولكن طبيعة العالقة بين  ًا وا 
أحيانًا أخرى، حيث أن ه وبالنسبة لمتغيرات عرض النقد ومعدل البطالة وعجز الميزان التجاري 
وعجز الموازنة العامة كانت العالقة سلبية بمعنى أن الزيادة اإليجابية في معدالت التغير لهذه 

القة إيجابية ينما كانت العالمتغيرات تؤثر سلباُ على العوائد المتوقعة لألسهم أو محافظ األسهم، ب
يجابية بالمطلق بالنسبة لمتغير العائد اإلضافي لمؤشر  إجمااًل لمتغير مؤشر أسعار المنتجين، وا 

 السوق.

بالنسبة للعالقات السابقة فإن العالقة اإليجابية للعائد اإلضافي لمؤشر السوق جاءت متوافقة مع  -5
 كان األثر اإليجابي للتضخم متوافقًا مع دراسةجميع الدراسات السابقة واألسس النظرية، بينما 

 .(Kaul, 1987)كاول 

افية مع العوائد اإلضالسلبية لعجز الميزان التجاري  ةبخصوص العالقات السلبية فإن العالق -6
لعامة العالقة السلبية لعجز الموازنة ا جاءت لتتوافق مع األسس النظرية والدراسات السابقة، ولكن

ظرية العامة ولكنها تتوافق مع نتائج الدراسات في األسواق النامية، أما تختلف مع األسس الن
بخصوص األثر السلبي لمعدل البطالة وعرض النقد فقد جاء معاكسًا لألسس النظرية والدراسات 

 السابقة.

إلى تأثيرات األزمة المالية من وجهة نظر الباحث في سوق عم ان المالي، يعود  (APT)إن  فشل  -7
ة وما تالها، حيث يمكن مالحظة العوائد التاريخية السالبة ألغلب المحافظ المدروسة العالمي

خالل فترة الدراسة، حيث أّن السوق يتمتع بمستوى من الكفاءة )المستوى الضعيف( بحسب 
العديد من الدراسات السابقة، وهو سوق عريق وجرى تطوير أدائه مرات عديدة ويتمتع بمستويات 

عديد من ، ويضم الفية وسرعة وصول المعلومات واإلفصاحات لجميع المستثمرينعالية من الشفا
 .شركات الخدمات المالية التي تقدم الخدمات للمستثمرين

 :(دمشق لألوراق الماليةسوق إمكانية االستفادة في سوريا )نتائج دراسة  1-2

جود عاملين و  الباحث إلى توصل، بالنسبة لعدد العوامل التي تؤثر على العوائد المتوقعة لألسهم -1
، ولكن لم (APT)ويدعم  (CAPM)التحليل العاملي بما يتعارض مع  مؤثرين بحسب منهج

عند استخدام منهج المؤشرات االقتصادية الكلية، وال حتى  دال إحصائياً يجد الباحث أي عامل 
 .اديةت االقتصالعائد اإلضافي لمؤشر السوق، وربما ُيعزى هذا األمر إلى عدم كفاية المتغيرا
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بحسب منهج التحليل العاملي بسبب عدم معنوية  (APT)عدم صالحية  إلى الباحثتوصل  -2
 ، وبسبب قيمة ثابت المعادلة التي ال تساوي الصفر.معامالت لمدا في نموذج االنحدار الثاني

بحسب منهج المؤشرات االقتصادية غير صالحة أيضًا، لنفس  (APT)تبين للباحث أيضًا أن  -3
 سباب السابقة.األ

ينما كان أثر ببعكس الدراسات السابقة،  بالنسبة لمتغير سعر صرف الدوالر فكان أثره إيجابياً  -4
وذلك  ،أيضًا في أغلب الشركات بما يتوافق مع الدراسات السابقة عائد مؤشر السوق إيجابياً 

 في جميع الشركات. بآن واحد بالرغم من عدم معنوية المتغيرين

الرغم ب )في ضوء محددات الدراسة( ظهر جليًا تشابه نتائج الدراسة في السوقين النتائجوفي ختام 
فض حيث تم قبول الفرضية األولى في كال السوقين ور ، الزمنية بين تاريخ إنشاء السوقينمن الفجوة 

 الفرضيات الثالث األخرى. 

ي كال ر على عوائد األسهم فمتغيرات أخرى غير المؤشرات االقتصادية تؤث وجودلباحث اتضح لكما 
 المقترحات للدراسات المستقبلية. يهو آت ف اينبغي البحث عنها كم السوقين

 الدراسة:توصيات  ثانيًا:

 ا يلي:بم المستثمرين )أفراد، شركات، مؤسسات مالية، ...( يوصي الباحثفي ختام هذه الدراسة 

وائد وبشكل إيجابي على عاالهتمام بمتغير العائد اإلضافي لمؤشر السوق إذ كان إجمااًل مؤثرًا  -1
 السوقين. كال فياألسهم 

االهتمام بمتغير سعر صرف الدوالر واالنتباه لتأثيره اإليجابي على عوائد األسهم في سوق دمشق  -2
 لألوراق المالية.

ن ال يعني ال السوقيقتصادية مع عوائد األسهم في كإن  االرتباط الضعيف لباقي المتغيرات اال -3
يجب عدم إغفال هذه المتغيرات والتركيز على اتجاه  حيث، معدوم أن تأثير هذه المتغيرات

 تأثيرات هذه المتغيرات على العوائد سواء كانت إيجابية أم سلبية.

د حديد معدل العائالنظريات والطرق واألساليب العلمية األخرى ذات الصلة بموضوع ت اعتماد -4
 المطلوب وتسعير األصول، ومن ثم اختيار أكثرها مالئمة للسوق المدروس.

 كما يوصي الباحث القائمين على إدارة سوق دمشق المالي بما يلي:

تشجيع الشركات من القطاعات المختلفة على الدخول في السوق، بغرض زيادة عدد الشركات  -1
 طنية.والقطاعات معًا وتنمية المدخرات الو 



  

 

213 

 

الحرص على شفافية المعلومات من خالل تسريع عملية اإلفصاح للشركات المدرجة، مما  -2
 يبقي المعلومات متاحة لجميع المستثمرين ويسهم في رفع كفاءة السوق.

 للدراسات المستقبلية:مقترحات : ثالثاً 
في اختبارات التحليل العاملي وتحليل المؤشرات  (APT)يقترح الباحث بعد التأكد من فشل 

 وذلك في السوقين المدروسين بما يلي: االقتصادية

عندما تتوافر بيانات كاملة للمؤشرات  لألوراق المالية في سوق دمشق (APT)إعادة اختبار  -1
 االقتصادية، وعندما يكون عدد الشركات كافيًا لتكوين محافظ منوعة.

في السوقين المدروسين، بسبب التأثير  (CAPM) ألصول الرأسماليةاختبار نموذج تسعير ا -2
 الواضح لعائد مؤشر السوق في كال السوقين.

في السوقين المدروسين، ألنه وبالرغم من  (Fama and French) اختبار نموذج فاما وفرنش -3
 ية للشركاتحاسباالنتقادات الموجهة له كوصفه بالنموذج اإلحصائي مثاًل، إال  أن  المتغيرات الم

ربما تغطي العجز الواضح للمؤشرات االقتصادية الكلية في  أو المتغيرات االقتصادية الجزئية
 تفسير سلوك عوائد األسهم في األسواق الناشئة والنامية.
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية: .1

 :الكتب 1.1

ان) SPSS برمجية باستخدام للبيانات اإلحصائي التحليل. خير محمد زيد، أبو .1  جرير دار: عمَّ
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 :الرسائل الجامعية 14.

 BNP: دراسة حالة بنك التجاري البنك مستوى على المالية األوراق محفظة إدارة. سارة زيد، بو .1

Paribas، 1002 قسنطينة، منتوري، جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة. 

، منية. أثر مخاطر سعر الصرف على أداء محفظة األوراق المالية: دراسة حالة خرباش .2

 ورقلة، قاصدي مرباح، جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالةبورصتي عماَّن والسعودية، 
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I 
 

 (1ملحق رقم )ال

على محفظة مكونة من أصلين خطرين أسهم وسندات، باإلضافة إلى أصل باالعتماد  (7)رسم الشكل رقم  تم
األصلين الخطرين يساوي خالي من المخاطر وهو أذونات الخزينة، على افتراض أن معامل االرتباط بين عوائد 

 (، وبافتراض العوائد المتوقعة التالية:-2.0)

 األصول خالية المخاطر األصول الخطرة 

 أذونات الخزينة سندات أسهم 

 2.20 2..2 2..2 معدل العائد المتوقع

 2.22 2..2 2.02 المعياري للعوائداالنحراف 

العائد اإلضافي )الزيادة عن 
 2 2.00 2.0 المخاطر(معدل العائد خالي 

ومن ثم قام الباحث باحتساب قيمة معدل العائد المتوقع على المحفظة الخطرة )المكونة من األصلين الخطرين(، 
وزان وذلك عند جميع تشكيالت األ من أجل رسم الحد الكفؤ، باإلضافة إلى االنحراف المعياري لعوائد هذه المحفظة،

 النسبية التالية:

 االنحراف المعياري المتوقعالعائد  وزن السندات في المحفظة المحفظةوزن األسهم في 

0.80 0.20 26 47.362 

0.70 0.30 24 41.221 

0.60 0.40 22 35.282 

0.50 0.50 20 29.665 

0.40 0.60 18 24.593 

0.32 0.68 16.4 21.125 

0.30 0.70 16 20.474 

0.20 0.80 14 17.978 

0.10 0.90 12 17.799 

0 1 10 20.000 

 

 



 

 

II 
 

 (2)الملحق رقم 
الدولي  المصرفخصائص لسهم الخط ، (11)البيانات المستخدمة في رسم الشكل رقم يضم هذا الملحق 

كممثل  (Saving Deposits) معدل الفائدة على الودائع ألجلحيث تم االعتماد على ، (IBTF)للتجارة والتمويل
 معدل عائد شهري منتظم على أذونات الخزينة.عن العائد خالي المخاطر، بسبب عدم وجود 

 الشهر السنة
العائد على 

 مؤشر السوق
العائد على 

 IBTFسهم 
العائد الخالي من المخاطر 

 (اآلجلةودائع ال)

العائد 

اإلضافي 

 للسوق

العائد اإلضافي لـ 

IBTF 

2
0

1
0

 

1 0.0840 0.0336 0.0600 0.0240 -0.0264 

2 0.0396 0.1106 0.0600 -0.0204 0.0506 

3 0.0162 0.0317 0.0600 -0.0438 -0.0283 

4 0.0965 -0.1497 0.0600 0.0365 -0.2097 

5 0.0809 0.0394 0.0600 0.0209 -0.0206 

6 0.0433 0.0119 0.0600 -0.0167 -0.0481 

7 0.0377 0.0501 0.0600 -0.0223 -0.0099 

8 0.0631 -0.0281 0.0600 0.0031 -0.0881 

9 0.0639 0.0386 0.0550 0.0089 -0.0164 

10 0.0366 -0.0255 0.0550 -0.0184 -0.0805 

11 -0.0449 -0.0592 0.0550 -0.0999 -0.1142 

12 0.0448 0.0889 0.0550 -0.0102 0.0339 

2
0

1
1

 

1 -0.0021 -0.0038 0.0500 -0.0521 -0.0538 

2 -0.0503 -0.0332 0.0500 -0.1003 -0.0832 

3 -0.1087 -0.0705 0.0500 -0.1587 -0.1205 

4 -0.1629 -0.2881 0.0500 -0.2129 -0.3381 

5 0.0146 0.266 0.0700 -0.0554 0.1960 

6 -0.1641 -0.1668 0.0700 -0.2341 -0.2368 

7 -0.0248 -0.2046 0.0700 -0.0948 -0.2746 

8 -0.0542 -0.0456 0.0700 -0.1242 -0.1156 

9 0.0073 -0.0069 0.0700 -0.0627 -0.0769 

10 -0.0575 -0.0818 0.0700 -0.1275 -0.1518 

11 -0.0620 -0.1199 0.0700 -0.1320 -0.1899 

12 0.0266 0.1556 0.0700 -0.0434 0.0856 

2
0

1
2

 

1 -0.0089 -0.0231 0.0700 -0.0789 -0.0931 

2 -0.0150 -0.0254 0.0700 -0.0850 -0.0954 

3 0.0239 0.1344 0.0900 -0.0661 0.0444 

4 0.0100 0.0034 0.0900 -0.0800 -0.0866 

5 -0.0184 -0.0165 0.0900 -0.1084 -0.1065 

6 -0.0212 0 0.0900 -0.1112 -0.0900 

7 -0.0206 -0.1172 0.0900 -0.1106 -0.2072 

8 -0.0085 -0.0195 0.0900 -0.0985 -0.1095 

9 -0.0028 0 0.0900 -0.0928 -0.0900 

10 -0.0158 -0.0734 0.0900 -0.1058 -0.1634 

11 -0.0147 -0.0193 0.0900 -0.1047 -0.1093 

12 -0.0283 -0.0371 0.0900 -0.1183 -0.1271 

2
0

1
3

 

1 0.0163 -0.028 0.0900 -0.0737 -0.1180 

2 -0.0143 -0.0693 0.0900 -0.1043 -0.1593 

3 0.0294 0.0604 0.0900 -0.0606 -0.0296 

4 0.1306 0.1494 0.0900 0.0406 0.0594 

5 0.3129 0.5146 0.0900 0.2229 0.4246 

6 -0.0248 -0.0915 0.0900 -0.1148 -0.1815 

7 0.0539 0.0378 0.0900 -0.0361 -0.0522 

8 -0.0173 -0.0523 0.0900 -0.1073 -0.1423 

9 0.0512 0.1095 0.0900 -0.0388 0.0195 

10 -0.0042 0.019 0.0900 -0.0942 -0.0710 

11 0.0054 0.0151 0.0900 -0.0846 -0.0749 

12 -0.0023 -0.0373 0.0900 -0.0923 -0.1273 



 

 

III 
 

 (3)الملحق رقم 
مرتبة أبجديًا بحسب رمز الشركة في ، (سوق عًمان المالي -الداخلة في الدراسة )عينة البحثجميع الشركات 

 :لسوق عّمان المالي الفرعي حسب التوزيع القطاعيو  السوق ولكن ضمن كل قطاع فرعي

 ( شركة24القطاع المالي )
رقم 

 المحفظة
الترتيب في 

الترتيب في  القطاع الفرعي الدراسة
 رمز الشركة الشركة القطاع

 ABCO العربية المؤسسةبنك  1 قطاع البنوك 1 1

 AHLI البنك االهلي 2 قطاع البنوك 2 1

 AJIB بنك االستثمار العربي 3 قطاع البنوك 3 1

 ARBK البنك العربي 4 قطاع البنوك 4 1

 BOJX بنك االردن 5 قطاع البنوك 5 2

 CABK بنك القاهرة عمان 6 قطاع البنوك 6 2

 EXFB بنك المال 7 قطاع البنوك 7 2

 INVB االستثماري 8 قطاع البنوك 8 2

 JCBK البنك التجاري األردني 9 قطاع البنوك 9 3

 JOIB بنك اإلسالمي األردني 10 قطاع البنوك 10 3

 JOKB األردني الكويتي 11 قطاع البنوك 11 3

 SGBJ األردن-بنك سوسيته جنرال  12 قطاع البنوك 12 4

 THBK بنك االسكان 13 قطاع البنوك 13 4

 UBSI االتحادبنك  14 البنوكقطاع  14 4

 AAIN النسر العربي للتأمين 1 قطاع التأمين 15 1

 AIUI العربي االتحاد 2 قطاع التأمين 16 1

 ARGR المجموعة للتأمين 3 قطاع التأمين 17 2

 ARIN العرب للتأمين 4 قطاع التأمين 18 2

 JIJC االردن الدولية للتأمين 5 قطاع التأمين 19 3

 JOFR األردنية الفرنسية 6 قطاع التأمين 20 3

 JOIN التأمين االردنية 7 قطاع التأمين 21 4

 TIIC التأمين االسالمية 8 قطاع التأمين 22 4



 

 

IV 
 

 AAFI االمين لالستثمار 1 قطاع الخدمات المالية 23 1

 AEIV شرق عربي لالستثمارات 2 قطاع الخدمات المالية 24 2

 AMAL األمل لالستثمارات 3 الماليةقطاع الخدمات  25 2

 IBFM العالمية للوساطة 4 قطاع الخدمات المالية 26 3

 JEIH االستثمارية القابضة 5 قطاع الخدمات المالية 27 3

 MHFZ المحفظة الوطنية 6 قطاع الخدمات المالية المتنوعة 28 4

 UCFI المتحدة المالية 7 قطاع الخدمات المالية المتنوعة 29 4

 AMAD عمد لالستثمار 1 قطاع العقارات 30 1

 ATTA المتكاملة لتطوير االراضي واالستثمار 2 قطاع العقارات 31 1

 EMAR إعمار للتطوير العقاري 3 قطاع العقارات 32 1

 INMA االنماء العربية 4 قطاع العقارات 33 2

 JDPC األردن ديكابولس لألمالك 5 قطاع العقارات 34 2

 JNTH التجمعات لخدمات التغذية واالسكان 6 قطاع العقارات 35 2

 JOMA الموارد للتنمية واالستثمار 7 قطاع العقارات 36 3

 JRCD العقارية األردنية 8 قطاع العقارات 37 3

 PETT المحفظة العقارية 9 قطاع العقارات 38 3

 REAL الشرق العربي العقارية 10 قطاع العقارات 39 4

 REDV تطوير العقارات 11 قطاع العقارات 40 4

 SPIC التجمعات االستثمارية 12 قطاع العقارات 41 4

 ULDC تطوير االراضي 13 قطاع العقارات 42 4

 ( شركة42قطاع الخدمات )
رقم 

 المحفظة
الترتيب في 

 القطاع الفرعي السوق
الترتيب في 

 رمز الشركة الشركة القطاع

 ABMS البالد الطبية 1 الخدمات الصحية 43 1

 ICMI الدولية الطبية 2 الخدمات الصحية 44 3

 AIEI الدولية للتعليم 1 الخدمات التعليمية 45 1

 AIFE اإلسراء للتعليم 2 الخدمات التعليمية 46 2

 ITSC االتحادمدارس  3 الخدمات التعليمية 47 3



 

 

V 
 

 ZEIC الزرقاء للتعليم 4 الخدمات التعليمية 48 4

 AIHO العربية الدولية للفنادق 1 الخدمات الفندقية والسياحية 49 1

 MALL الدولية للفنادق واالسواق 2 الخدمات الفندقية والسياحية 50 2

 TAJM التجمعات للمشاريع السياحية 3 الخدمات الفندقية والسياحية 51 3

 ZARA زارة لالستثمار 4 الخدمات الفندقية والسياحية 52 4

 JETT النقليات السياحة/جت 1 النقل خدمات 53 1

 NAQL المقايضة للنقل 2 خدمات النقل 54 2

 SHIP الخطوط البحرية 3 خدمات النقل 55 3

 SITT السالم للنقل 4 خدمات النقل 56 4

 JTEL االتصاالت األردنية 1 التكنولوجيا واالتصاالت 57 2

 PRES الرأي 1 اإلعالم 58 1

 JOPP الدستور 2 اإلعالم 59 2

 JOEP الكهرباء االردنية 1 الطاقة والمنافع 60 3

 JOPT مصفاة االردن /جوبترول 2 الطاقة والمنافع 61 4

 BIND بندار 1 الخدمات التجارية 62 1

 JDFS االسواق الحرة 2 الخدمات التجارية 63 2

 JITC المركز االردني 3 الخدمات التجارية 64 3

 OFTC أوفتك القابضة 4 التجاريةالخدمات  65 3

 SIJC االستثمارات المتخصصة 5 الخدمات التجارية 66 4

 SPTI المتخصصة للتجارة 6 الخدمات التجارية 67 4

 ( شركة33قطاع الصناعة )
رقم 

 المحفظة
الترتيب في 

الترتيب في  القطاع الفرعي السوق
 رمز الشركة الشركة القطاع

 DADI دار الدواء 1 الطبيةاألدوية والصناعات  68 1

 JPHM األردنية لألدوية 2 األدوية والصناعات الطبية 69 2

 MPHA شرق أوسط دوائية 3 األدوية والصناعات الطبية 70 3

 INOH المتكاملة للمشاريع المتعددة 1 الصناعات الكيماوية 71 1

 JOIC الصناعات الكيماوية 2 الصناعات الكيماوية 72 2



 

 

VI 
 

 JOIR الموارد الصناعية 3 الصناعات الكيماوية 73 3

 MBED العربية للمبيدات 4 الصناعات الكيماوية 74 4

 NATC الوطنية للكلورين 5 الصناعات الكيماوية 75 4

 APCT العربية االستثمارية 1 الورق والكرتون 76 1

 FNVO األولى للزيوت النباتية 1 األغذية والمشروبات 77 1

 JODA األردنية األلبان 2 األغذية والمشروبات 78 2

 UMIC العالمية للزيوت 3 األغذية والمشروبات 79 3

 EICO اإلقبال لالستثمار 1 التبغ والسجائر 80 3

 UTOB للسجائر االتحاد 2 التبغ والسجائر 81 4

 AALU آرال األلمنيوم 1 الصناعات االستخراجية والتعدينية 82 1

 APOT البوتاس العربية 2 االستخراجية والتعدينيةالصناعات  83 1

 JOCM االسمنت 3 الصناعات االستخراجية والتعدينية 84 2

 JOPH الفوسفات 4 الصناعات االستخراجية والتعدينية 85 2

 JOST حديد األردن 5 الصناعات االستخراجية والتعدينية 86 3

 NATA لأللمنيومالوطنية  6 الصناعات االستخراجية والتعدينية 87 4

 AQRM القدس الخرسانية 1 الصناعات الهندسية واإلنشائية 88 1

 ASPMM المواسير المعدنية 2 الصناعات الهندسية واإلنشائية 89 2

 IENG رم عالء الدين 3 الصناعات الهندسية واإلنشائية 90 3

 JOPI األنابيب األردنية 4 الصناعات الهندسية واإلنشائية 91 4

 RMCC الباطون الجاهز 5 الصناعات الهندسية واإلنشائية 92 4

 AEIN العربية الكهربائية 1 الصناعات الكهربائية 93 1

 JNCC مسك األردن 2 الصناعات الكهربائية 94 2

 WIRE الوطنية للكوابل 3 الصناعات الكهربائية 95 3

 CEIG لالستثمارالعصر  1 صناعات المالبس والجلود والنسيج 96 1

 ELZA الزي لصناعة األلبسة 2 صناعات المالبس والجلود والنسيج 97 2

 JOWM األردنية األجواخ 3 صناعات المالبس والجلود والنسيج 98 3

 WOOL عقاري 4 صناعات المالبس والجلود والنسيج 99 4

 JOCF الخزف األردنية 1 الصناعات الزجاجية والخزفية 100 4



 

 

VII 
 

 (4)الملحق رقم 
درة مق (المالي )سوق عمَّان سهم الشركات عينة الدراسةأل اإلغالق )نهاية الشهر( يتضمن هذا الملحق جميع أسعار

 :(2013-2009)خالل الفترة المدروسة  بالدينار األردني

 الشركة م
رمز 
 الشركة

2008 2009 

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ABCO 1.46 1.45 1.37 1.31 1.30 1.39 1.22 1.18 1.16 1.17 1.16 1.16 1.09 بنك المؤسسة العربية 1

 AHLI 1.65 1.57 1.50 1.64 1.52 1.53 1.47 1.52 1.47 1.52 1.52 1.50 1.52 البنك االهلي 2

 AJIB 1.80 1.70 1.67 1.72 1.64 1.55 1.44 1.29 1.35 1.45 1.64 1.36 1.29 بنك االستثمار العربي 3

 ARBK 15.16 13.49 12.00 11.18 12.36 14.86 13.13 12.60 13.27 13.85 13.44 12.60 12.15 البنك العربي 4

 BOJX 2.20 2.24 2.24 2.02 2.02 2.10 2.12 2.25 2.16 2.20 2.26 2.26 2.15 بنك االردن 5

 CABK 2.52 2.44 2.21 1.88 2.14 2.11 1.97 1.85 1.90 2.10 2.10 2.25 2.47 بنك القاهرة عمان 6

 EXFB 1.80 2.17 2.07 1.87 1.76 1.72 1.62 1.65 1.43 1.38 1.38 1.44 1.56 بنك المال 7

 INVB 1.90 1.67 1.65 1.90 1.85 1.90 1.79 1.67 1.58 1.59 1.54 1.46 1.50 االستثماري 8

 JCBK 2.27 2.05 2.05 2.01 2.01 1.85 2.00 1.62 1.58 1.68 1.68 1.58 1.62 البنك التجاري األردني 9

 JOIB 3.70 3.86 3.81 4.05 3.91 3.98 3.86 3.94 3.91 3.34 3.32 3.26 3.17 بنك اإلسالمي األردني 10

 JOKB 4.69 4.51 4.30 4.10 4.01 4.19 4.16 4.08 4.12 3.90 3.98 3.85 3.80 األردني الكويتي 11

 SGBJ 2.50 2.49 2.36 2.35 2.44 2.46 2.30 1.81 1.98 1.50 1.40 1.45 1.32 بنك سوسيته جنرال 12

 THBK 8.33 8.10 7.80 7.43 7.50 7.55 8.17 7.30 7.21 7.15 7.15 7.20 7.15 بنك االسكان 13

 UBSI 3.00 2.94 2.76 2.67 2.78 2.88 2.58 1.87 1.82 2.03 2.08 2.08 1.80 االتحادبنك  14

 AAIN 4.30 4.22 4.13 3.79 3.94 3.79 3.59 3.50 3.50 3.00 2.75 2.95 3.04 النسر العربي للتأمين 15

 AIUI 1.18 0.99 1.19 1.03 1.04 1.11 1.12 1.20 1.11 1.18 1.17 1.34 1.21 العربي االتحاد 16

 ARGR 1.81 1.53 1.39 1.45 1.64 1.61 1.43 0.94 1.18 1.36 1.36 1.39 1.39 المجموعة للتأمين 17

 ARIN 2.75 2.99 3.59 2.99 2.19 1.90 1.81 1.14 1.10 1.09 1.13 1.08 1.08 العرب للتأمين 18

 JIJC 1.04 0.99 0.94 0.90 0.93 0.90 0.76 0.75 0.72 0.73 0.73 0.72 0.73 االردن الدولية للتأمين 19

 JOFR 0.86 0.89 0.84 0.88 0.82 1.59 1.16 0.89 0.82 0.94 0.90 1.04 0.94 األردنية الفرنسية 20

 JOIN 2.98 2.82 2.50 2.53 2.95 3.00 2.96 2.92 2.92 2.84 2.89 2.90 2.79 التأمين االردنية 21

 TIIC 2.30 2.36 2.63 2.59 2.43 2.45 2.17 1.93 1.92 1.99 1.92 2.05 1.95 التأمين االسالمية 22

 AAFI 2.08 2.35 2.33 1.83 1.78 1.83 2.10 1.83 1.86 1.83 1.78 1.76 1.66 االمين لالستثمار 23

 AEIV 1.80 1.74 1.66 1.63 2.06 1.78 1.29 1.29 1.15 1.26 1.16 1.11 0.93 شرق عربي 24

 AMAL 1.22 1.26 1.76 1.85 1.74 1.82 1.77 1.41 1.31 1.43 1.41 1.33 1.26 األمل لالستثمارات 25

 IBFM 0.61 0.65 0.63 1.02 1.69 1.09 0.67 0.61 0.62 0.62 0.59 0.56 0.46 العالمية للوساطة 26

 JEIH 0.61 0.70 0.65 0.71 0.75 0.80 0.74 0.74 0.69 0.72 0.68 0.66 0.60 االستثمارية القابضة 27

 MHFZ 1.45 1.20 1.10 1.15 1.30 1.24 1.24 1.11 1.10 1.38 1.30 1.25 1.22 المحفظة الوطنية 28

 UCFI 3.69 4.10 3.95 4.25 3.74 3.67 3.46 3.47 3.20 3.23 3.07 2.81 2.94 المتحدة المالية 29

 AMAD 1.04 1.31 1.34 1.23 1.42 1.37 1.40 1.34 1.55 1.47 1.62 1.79 1.95 عمد لالستثمار 30

 ATTA 0.66 0.68 0.77 0.78 0.78 0.75 0.76 0.68 0.62 0.78 0.74 0.71 0.72 راضيلألالمتكاملة  31

 EMAR 1.07 1.15 1.05 1.13 1.09 1.03 0.98 0.91 0.91 0.95 0.94 0.92 0.83 العقاريإعمار للتطوير  32

 INMA 1.22 1.25 1.22 1.13 1.13 0.93 0.77 0.94 0.98 0.88 0.83 0.86 0.82 االنماء العربية 33

 JDPC 0.78 0.71 0.78 0.76 0.90 0.82 0.80 0.75 0.79 0.78 0.75 0.80 0.74 األردن ديكابولس 34

 JNTH 1.30 1.81 2.19 2.45 2.32 2.67 2.27 1.51 0.98 1.32 0.83 0.89 0.92 التجمعات للتغذية 35

 JOMA 0.75 0.89 1.33 1.08 1.07 1.39 1.48 0.98 0.87 0.93 0.87 0.83 0.96 الموارد للتنمية 36

 JRCD 0.88 0.94 0.94 0.92 0.89 0.90 0.87 0.80 0.68 0.71 0.67 0.65 0.57 العقارية األردنية 37

 PETT 1.23 1.04 0.93 1.03 0.95 0.96 0.99 0.87 0.87 0.95 0.93 0.89 0.93 المحفظة العقارية 38



 

 

VIII 
 

 REAL 3.71 3.75 3.08 2.77 3.21 2.85 2.17 2.20 1.87 2.11 2.05 1.95 1.62 الشرق العربي العقارية 39

 REDV 0.57 0.63 0.58 0.87 0.86 0.70 0.55 0.50 0.51 0.64 0.53 0.53 0.43 تطوير العقارات 40

 SPIC 4.00 4.91 5.84 6.00 5.70 6.27 5.74 4.20 2.37 4.16 3.00 3.20 4.13 التجمعات االستثمارية 41

 ULDC 0.74 0.89 0.88 0.98 1.18 1.47 1.51 1.43 1.36 2.82 2.20 1.70 1.56 تطوير االراضي 42

 ABMS 1.07 1.03 1.05 1.19 1.11 1.17 1.11 1.10 1.07 1.08 1.15 1.19 1.17 البالد الطبية 43

 ICMI 1.50 1.58 1.82 1.85 1.93 1.42 1.43 1.33 1.29 1.50 1.88 1.74 1.54 الدولية الطبية 44

 ITSC 1.27 1.14 1.19 1.32 1.40 1.37 1.32 1.26 1.33 1.38 1.29 1.37 1.32 االتحادمدارس  45

 AIFE 2.10 2.16 2.08 2.57 2.45 2.26 2.31 2.30 2.40 2.32 2.31 2.13 2.10 اإلسراء للتعليم 46

 ZEIC 3.76 3.50 3.20 3.60 3.30 3.15 2.58 2.38 2.35 2.25 2.26 2.30 2.62 الزرقاء للتعليم 47

 AIEI 4.37 3.69 3.67 3.50 3.21 3.05 2.93 2.55 2.50 2.50 2.48 2.61 2.72 الدولية للتعليم 48

 MALL 1.47 1.39 1.25 1.35 1.40 1.22 1.22 1.20 1.25 1.32 1.19 1.11 1.08 الدولية للفنادق واالسواق 49

 AIHO 2.50 2.50 2.52 2.53 2.74 2.50 2.22 2.22 2.19 2.20 2.25 2.10 1.85 العربية الدولية للفنادق 50

 TAJM 0.83 0.66 0.71 0.73 0.80 0.71 0.71 0.67 0.65 0.71 0.67 0.84 0.73 للسياحةالتجمعات  51

 ZARA 1.74 1.70 1.61 1.59 1.49 1.62 1.57 1.49 1.32 1.30 1.35 1.40 1.40 زارة لالستثمار 52

 JETT 2.03 2.09 2.06 2.15 2.22 2.12 2.09 2.00 2.00 1.99 1.96 1.98 1.96 النقليات السياحة/جت 53

 NAQL 1.24 1.33 1.41 1.58 1.33 1.31 1.24 1.22 1.14 1.20 1.15 1.12 1.11 المقايضة للنقل 54

 SHIP 2.20 1.82 1.50 1.55 1.41 1.60 1.80 1.72 1.62 1.58 1.69 1.70 2.13 الخطوط البحرية 55

 SITT 1.89 1.85 1.61 1.65 1.60 1.59 1.60 1.57 1.59 1.55 1.59 1.62 1.63 السالم للنقل 56

 JTEL 4.82 4.78 4.78 5.22 4.82 4.86 5.00 5.00 4.96 5.10 5.12 5.18 5.17 االتصاالت األردنية 57

 PRES 16.14 14.00 15.50 14.00 14.04 13.65 13.84 13.90 13.69 13.65 14.28 15.58 15.15 الرأي 58

 JOPP 2.29 2.25 2.19 2.17 1.98 1.99 1.95 1.86 1.81 1.90 1.78 1.85 1.81 الدستور 59

 JOEP 3.05 2.98 2.98 3.33 3.35 3.32 3.26 3.21 3.25 3.40 3.76 4.05 4.17 الكهرباء االردنية 60

 JOPT 6.86 6.79 5.35 7.29 7.38 8.04 8.15 7.93 7.86 7.47 7.40 7.26 6.80 مصفاة االردن /جوبترول 61

 SPTI 0.94 1.10 0.99 0.94 0.98 1.08 1.05 1.01 1.03 1.07 1.38 1.14 1.04 المتخصصة للتجارة 62

 SIJC 3.13 4.05 3.68 3.48 3.23 2.98 3.36 4.06 3.81 4.09 3.79 3.09 3.90 االستثمارات المتخصصة 63

 BIND 1.86 1.98 1.54 2.30 2.50 3.27 2.12 2.29 2.01 2.19 2.05 2.15 1.95 بندار 64

 OFTC 0.46 0.49 0.48 0.58 0.66 0.74 0.61 0.56 0.59 0.57 0.54 0.59 0.51 أوفتك القابضة 65

 JDFS 8.29 7.93 8.80 8.80 8.50 8.70 9.09 9.29 9.30 9.65 9.50 9.50 9.55 االسواق الحرة 66

 JITC 3.27 3.35 3.74 3.64 3.65 2.42 2.50 2.25 1.85 1.67 1.26 1.33 1.26 المركز االردني 67

 DADI 3.76 3.67 3.65 3.54 3.51 3.35 3.79 3.62 3.60 3.66 3.75 3.75 3.75 دار الدواء 68

 JPHM 1.38 1.22 1.27 1.24 1.26 1.44 1.47 1.44 1.40 1.34 1.31 1.35 1.38 األردنية لألدوية 69

 MPHA 1.87 1.69 1.74 2.40 2.29 2.47 2.33 2.83 3.74 3.49 3.48 2.79 2.86 شرق أوسط دوائية 70

 INOH 1.33 1.71 2.87 2.99 2.89 2.75 2.17 1.80 1.47 1.90 1.26 1.28 1.20 المتكاملة للمشاريع 71

 JOIC 3.12 3.15 2.95 2.65 2.97 2.89 2.85 2.65 2.85 3.18 2.90 2.90 2.96 الصناعات الكيماوية 72

 JOIR 0.40 0.56 0.37 0.36 0.36 0.82 0.76 0.71 0.63 0.64 0.55 0.58 0.57 الموارد الصناعية 73

 MBED 1.50 1.61 1.57 1.46 1.51 1.48 1.51 1.45 1.47 1.53 1.68 1.83 1.70 العربية للمبيدات 74

 NATC 1.12 1.14 1.14 1.14 1.10 1.08 1.09 1.03 1.02 1.04 1.02 1.02 1.01 الوطنية للكلورين 75

 APCT 0.49 0.61 0.75 0.64 0.60 0.56 0.47 0.44 0.45 0.47 0.42 0.41 0.34 العربية االستثمارية 76

 FNVO 0.73 0.73 0.71 0.68 0.65 0.61 0.56 0.55 0.59 0.79 0.83 0.80 0.93 للزيوت النباتيةاألولى  77

 JODA 2.01 2.00 2.00 1.90 1.90 1.90 1.92 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 بان األردنيةلاأل 78

 UMIC 1.10 1.16 1.12 1.05 0.97 1.01 1.05 0.99 1.02 1.00 1.07 1.11 1.08 العالمية للزيوت 79

 EICO 2.44 2.64 2.23 2.32 2.69 2.70 2.63 3.08 2.76 2.91 2.97 3.10 3.14 اإلقبال لالستثمار 80

 UTOB 2.14 2.02 1.92 1.87 2.30 2.71 2.95 2.46 2.57 2.98 2.89 2.79 2.74 للسجائر االتحاد 81

 AALU 1.72 1.58 1.71 1.65 1.51 1.55 1.34 1.32 1.35 1.30 1.40 1.31 1.37 األلمنيوم/آرال 82

 APOT 35.15 36.55 35.99 37.25 32.00 41.80 37.00 39.00 38.60 34.60 30.36 34.48 36.21 البوتاس العربية 83

 JOCM 6.45 6.50 6.45 6.98 6.20 7.06 6.95 7.15 6.86 6.90 7.05 7.05 7.10 االسمنت 84



 

 

IX 
 

 JOPH 19.50 19.50 16.40 18.00 16.31 23.36 20.54 18.95 19.05 17.70 17.35 17.15 18.00 الفوسفات 85

 JOST 1.49 1.75 1.84 2.58 2.86 3.60 3.49 3.31 3.13 3.04 2.65 2.73 2.39 حديد األردن 86

 NATA 0.98 1.03 0.88 0.90 0.82 0.87 0.86 0.85 0.85 0.87 0.96 0.94 0.95 لمنيومالوطنية لأل 87

 AQRM 0.67 0.74 0.76 0.81 0.93 0.82 0.67 0.60 0.57 0.63 0.57 0.56 0.50 القدس الخرسانية 88

 ASPMM 2.54 2.20 2.45 2.14 2.09 2.05 2.38 2.15 2.12 2.00 2.10 2.05 2.35 المواسير المعدنية 89

 IENG 4.28 3.99 4.31 3.25 2.68 2.24 1.84 1.15 1.13 1.16 1.01 0.85 0.68 رم عالء الدين 90

 JOPI 1.06 1.00 1.08 0.98 1.06 0.98 1.12 1.07 1.03 1.12 1.08 1.10 1.05 األنابيب األردنية 91

 RMCC 2.40 2.29 2.27 2.99 3.38 2.48 1.85 1.86 1.82 2.36 2.13 2.04 2.05 الباطون الجاهز 92

 AEIN 0.65 0.70 0.70 0.83 0.77 0.77 0.70 0.66 0.67 0.77 0.69 0.68 0.61 العربية الكهربائية 93

 JNCC 2.05 1.30 1.00 0.95 1.09 1.17 1.18 1.06 1.07 1.16 1.07 1.03 1.05 ألردن مسك 94

 WIRE 0.88 0.77 0.74 0.94 1.01 1.01 1.10 1.01 1.03 0.98 0.99 0.93 0.94 الوطنية للكوابل 95

 CEIG 0.90 0.87 0.87 0.96 0.85 0.82 0.80 0.69 0.66 0.73 0.71 0.76 0.73 العصر لالستثمار 96

 ELZA 0.32 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.32 0.31 0.33 0.34 0.34 0.32 0.31 الزي لصناعة األلبسة 97

 JOWM 5.07 5.23 5.00 5.00 5.10 4.78 4.75 4.50 4.58 4.78 4.55 4.50 4.62 جواخ األردنيةاأل 98

 WOOL 1.27 1.52 1.65 1.65 1.65 1.59 1.59 1.25 1.20 1.15 1.05 1.05 0.54 عقاري 99

 JOCF 0.38 0.38 0.39 0.37 0.43 0.50 0.59 0.59 0.94 0.95 0.87 0.74 0.51 الخزف األردنية 100

 

 رمز الشركة الشركة م
2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ABCO 1.09 1.14 1.14 1.15 1.20 1.16 1.07 1.10 1.10 1.12 1.17 1.15 بنك المؤسسة العربية 1

 AHLI 1.57 1.67 1.48 1.63 1.68 1.66 1.64 1.52 1.57 1.62 1.88 1.92 البنك االهلي 2

 AJIB 1.29 1.34 1.37 1.28 1.32 1.30 1.30 1.29 1.30 1.32 1.35 1.42 بنك االستثمار العربي 3

 ARBK 11.48 11.10 10.79 11.50 10.67 10.67 10.38 10.04 10.50 10.49 10.30 9.98 البنك العربي 4

 BOJX 2.22 2.11 2.09 2.14 2.24 2.25 2.28 2.32 2.33 2.92 2.90 2.96 بنك االردن 5

 CABK 2.56 2.73 2.84 2.90 2.82 2.55 2.75 2.70 2.72 2.86 3.10 3.18 بنك القاهرة عمان 6

 EXFB 1.61 1.64 1.55 1.64 1.61 1.52 1.50 1.47 1.43 1.40 1.46 1.54 بنك المال 7

 INVB 1.55 1.64 1.66 1.68 1.58 1.64 1.55 1.54 1.48 1.53 1.60 1.61 االستثماري 8

 JCBK 1.62 1.60 1.74 1.70 1.80 1.75 1.72 1.69 1.58 1.65 1.63 1.75 البنك التجاري األردني 9

 JOIB 3.31 3.19 3.06 3.08 2.96 2.86 3.03 2.86 2.86 2.90 2.88 3.00 بنك اإلسالمي األردني 10

 JOKB 3.73 3.80 3.64 3.73 3.55 3.55 3.50 3.59 3.79 4.15 4.20 4.32 األردني الكويتي 11

 SGBJ 1.35 1.34 1.30 1.32 1.34 1.34 1.24 1.20 1.19 1.19 1.19 1.08 بنك سوسيته جنرال 12

 THBK 7.19 7.24 7.28 7.12 7.15 7.25 7.20 7.21 7.30 7.50 7.90 8.10 بنك االسكان 13

 UBSI 1.83 1.89 2.17 2.24 2.16 2.06 2.00 1.95 1.98 2.00 1.93 2.01 االتحادبنك  14

 AAIN 2.64 2.79 3.10 2.50 2.70 2.70 2.76 2.75 2.75 2.75 2.70 2.62 النسر العربي للتأمين 15

 AIUI 1.22 1.19 1.30 1.55 1.35 1.55 1.57 1.52 1.72 1.93 1.98 2.02 العربي االتحاد 16

 ARGR 1.10 1.19 1.19 1.14 1.10 1.02 0.94 0.97 0.94 0.82 0.59 0.55 المجموعة للتأمين 17

 ARIN 1.20 1.01 1.06 1.03 0.94 0.90 0.86 0.78 0.81 0.81 0.78 0.88 العرب للتأمين 18

 JIJC 0.68 0.78 0.73 0.66 0.67 0.66 0.65 0.60 0.63 0.63 0.65 0.60 االردن الدولية للتأمين 19

 JOFR 0.80 0.74 0.74 0.72 0.66 0.58 0.64 0.63 0.63 0.60 0.60 0.62 األردنية الفرنسية 20

 JOIN 2.71 2.45 2.45 2.55 2.70 2.70 2.55 2.49 2.33 2.45 2.21 2.42 التأمين االردنية 21

 TIIC 2.05 2.05 1.90 1.93 1.88 1.83 1.75 1.73 1.72 1.71 1.80 1.84 التأمين االسالمية 22

 AAFI 1.63 1.51 1.53 1.58 1.40 1.39 1.38 1.23 1.33 1.40 1.44 1.58 االمين لالستثمار 23

 AEIV 0.91 0.93 1.01 1.10 0.83 0.78 0.80 0.81 0.79 0.72 0.70 0.69 شرق عربي 24

 AMAL 1.27 1.28 1.22 1.25 1.01 0.97 1.18 1.21 1.20 1.19 1.23 1.21 األمل لالستثمارات 25

 IBFM 0.43 0.43 0.49 0.58 0.46 0.41 0.44 0.41 0.41 0.40 0.39 0.37 العالمية للوساطة 26



 

 

X 
 

 JEIH 0.61 0.59 0.63 0.73 0.64 0.61 0.66 0.65 0.66 0.66 0.70 0.66 االستثمارية القابضة 27

 MHFZ 1.05 0.91 1.07 1.11 1.00 0.92 0.88 0.79 0.79 0.74 0.70 0.71 المحفظة الوطنية 28

 UCFI 2.73 2.93 2.71 2.85 2.72 1.52 1.42 1.35 1.35 1.37 1.40 1.34 المتحدة المالية 29

 AMAD 2.10 1.74 1.85 1.91 1.88 2.19 1.97 2.04 1.93 1.95 1.99 2.04 عمد لالستثمار 30

 ATTA 0.65 0.50 0.61 0.65 0.57 0.59 0.52 0.44 0.55 0.50 0.50 0.52 المتكاملة لألراضي 31

 EMAR 0.78 0.68 0.82 0.84 0.72 0.70 0.71 0.62 0.66 0.63 0.62 0.61 إعمار للتطوير العقاري 32

 INMA 0.75 0.66 0.69 0.72 0.59 0.64 0.93 1.06 1.09 0.93 0.77 0.74 االنماء العربية 33

 JDPC 0.71 0.68 0.69 0.65 0.67 0.57 0.72 0.76 0.74 0.76 0.76 0.73 األردن ديكابولس 34

 JNTH 0.72 0.63 0.69 0.74 0.78 0.52 0.43 0.44 0.44 0.41 0.53 0.71 التجمعات للتغذية 35

 JOMA 1.31 1.14 1.00 1.14 0.70 0.45 0.42 0.40 0.43 0.39 0.43 0.42 الموارد للتنمية 36

 JRCD 0.59 0.54 0.59 0.62 0.55 0.50 0.48 0.54 0.57 0.54 0.55 0.45 العقارية األردنية 37

 PETT 0.90 0.82 0.79 0.66 0.60 0.66 0.61 0.66 0.75 0.70 0.67 0.80 المحفظة العقارية 38

 REAL 1.63 1.47 1.68 1.75 1.75 1.79 1.77 1.66 1.60 1.44 1.41 1.50 الشرق العربي العقارية 39

 REDV 0.45 0.39 0.52 0.56 0.40 0.38 0.39 0.36 0.43 0.37 0.35 0.34 تطوير العقارات 40

 SPIC 4.07 3.20 2.58 2.33 1.77 1.12 0.90 0.91 1.01 0.76 0.98 1.50 التجمعات االستثمارية 41

 ULDC 1.39 1.43 1.57 1.80 1.36 1.32 1.34 1.57 1.81 1.61 1.61 1.68 تطوير االراضي 42

 ABMS 1.18 1.17 1.24 1.27 1.05 1.19 1.16 1.16 1.10 1.13 1.13 1.18 البالد الطبية 43

 ICMI 1.30 1.23 1.19 1.19 1.61 1.70 1.74 1.90 2.60 2.91 3.24 3.05 الدولية الطبية 44

 ITSC 1.20 1.17 1.33 1.20 1.36 1.28 1.39 1.33 1.41 1.50 1.45 1.41 االتحادمدارس  45

 AIFE 2.37 2.40 2.30 2.36 2.33 2.21 2.27 2.27 2.30 2.30 2.30 2.30 اإلسراء للتعليم 46

 ZEIC 2.50 2.42 2.50 2.33 2.35 2.72 2.29 2.49 2.35 2.28 2.40 2.64 الزرقاء للتعليم 47

 AIEI 2.54 2.50 2.79 2.51 2.41 2.36 2.45 2.38 2.34 2.38 2.58 2.50 الدولية للتعليم 48

 MALL 1.09 1.09 1.19 1.12 1.07 1.12 1.14 1.08 1.08 1.12 1.10 1.15 الدولية للفنادق واالسواق 49

 AIHO 1.92 1.96 1.82 1.99 1.80 1.85 1.80 1.75 1.75 1.76 1.85 1.93 العربية الدولية للفنادق 50

 TAJM 0.70 0.72 0.76 0.72 0.65 0.63 0.64 0.72 0.75 0.66 0.64 0.68 التجمعات للسياحة 51

 ZARA 1.52 1.55 1.54 1.42 1.50 1.37 1.56 1.58 1.58 1.40 1.28 1.14 زارة لالستثمار 52

 JETT 1.96 1.99 2.00 2.10 2.04 2.08 2.10 2.02 2.09 2.35 2.70 2.69 النقليات السياحة/جت 53

 NAQL 1.16 1.05 1.03 1.03 0.94 0.95 0.87 0.88 0.85 0.86 0.94 0.97 المقايضة للنقل 54

 SHIP 1.75 1.92 2.00 1.90 1.81 1.85 1.87 1.91 1.91 2.00 2.23 2.37 الخطوط البحرية 55

 SITT 1.61 1.65 1.70 1.70 1.65 1.66 1.62 1.50 1.59 1.39 1.37 1.38 السالم للنقل 56

 JTEL 5.42 5.46 5.43 5.18 5.07 5.15 5.20 5.19 5.30 5.29 5.38 5.38 االتصاالت األردنية 57

 PRES 15.84 13.41 14.70 13.43 13.73 12.37 12.45 12.49 12.48 13.18 14.24 13.50 الرأي 58

 JOPP 1.62 1.57 1.53 1.60 1.51 1.46 1.54 1.56 1.57 1.59 1.59 1.50 الدستور 59

 JOEP 4.14 3.99 3.90 3.73 3.85 3.90 3.91 3.95 4.09 4.20 4.12 4.13 الكهرباء االردنية 60

 JOPT 6.86 6.67 6.84 7.00 6.40 6.17 5.84 5.40 5.30 5.38 5.36 5.24 مصفاة االردن /جوبترول 61

 SPTI 1.05 1.01 1.01 1.03 1.07 1.04 1.05 0.91 1.05 1.00 0.99 0.99 المتخصصة للتجارة 62

 SIJC 3.75 3.08 4.95 5.03 4.79 5.43 5.71 6.04 5.77 5.37 3.32 1.40 االستثمارات المتخصصة 63

 BIND 1.82 1.62 1.52 1.49 1.50 1.11 1.08 1.02 1.02 1.00 0.87 0.76 بندار 64

 OFTC 0.47 0.41 0.49 0.52 0.44 0.41 0.43 0.47 0.46 0.42 0.43 0.40 أوفتك القابضة 65

 JDFS 9.45 10.80 12.00 13.30 12.71 12.90 13.80 14.40 14.30 16.40 16.30 17.50 االسواق الحرة 66

 JITC 1.29 1.09 1.07 1.03 0.94 0.89 0.88 0.90 0.89 0.91 0.99 0.93 المركز االردني 67

 DADI 3.75 3.70 3.68 3.95 3.81 3.75 3.70 3.71 3.73 3.81 3.98 3.80 دار الدواء 68

 JPHM 1.32 1.25 1.27 1.33 1.40 1.54 1.50 1.39 1.44 1.40 1.46 1.43 األردنية لألدوية 69

 MPHA 3.10 3.47 3.04 3.49 3.42 3.46 3.48 3.45 3.59 4.88 4.64 4.96 شرق أوسط دوائية 70

 INOH 0.98 0.88 0.93 0.90 0.85 0.78 1.12 0.91 1.11 0.93 0.75 0.83 المتكاملة للمشاريع 71

 JOIC 3.00 3.00 3.01 2.71 2.70 2.61 2.69 2.57 2.65 2.35 2.30 2.70 الصناعات الكيماوية 72



 

 

XI 
 

 JOIR 0.59 0.55 0.61 0.68 0.56 0.50 0.50 0.49 0.52 0.50 0.49 0.48 الموارد الصناعية 73

 MBED 1.63 1.70 1.60 1.58 1.58 1.59 1.63 1.56 1.56 1.56 1.61 1.70 العربية للمبيدات 74

 NATC 1.00 0.99 1.03 0.98 1.00 0.97 1.00 0.97 0.99 0.97 0.95 0.93 الوطنية للكلورين 75

 APCT 0.36 0.31 0.34 0.57 0.39 0.28 0.29 0.32 0.30 0.27 0.25 0.25 العربية االستثمارية 76

 FNVO 0.76 0.70 0.70 0.77 0.75 0.75 0.72 0.73 0.72 0.70 0.60 0.53 األولى للزيوت النباتية 77

 JODA 1.93 1.92 1.85 1.85 1.85 1.85 2.14 1.86 1.86 1.86 1.85 1.85 األلبان األردنية 78

 UMIC 1.19 1.21 1.10 1.17 1.10 1.13 1.05 1.00 1.00 1.00 0.98 0.94 للزيوتالعالمية  79

 EICO 3.38 3.50 3.29 3.84 4.12 4.00 4.26 4.33 4.52 5.08 5.09 5.08 اإلقبال لالستثمار 80

 UTOB 2.65 2.58 2.29 2.45 2.52 2.23 2.03 1.93 2.00 1.99 1.87 1.97 للسجائر االتحاد 81

 AALU 1.32 1.35 1.34 1.36 1.41 1.49 1.50 1.50 1.55 1.51 1.49 1.45 األلمنيوم/آرال 82

 APOT 35.99 35.28 34.48 35.05 32.00 32.50 31.99 32.00 34.95 35.85 36.00 43.50 البوتاس العربية 83

 JOCM 7.35 7.37 7.30 6.63 6.07 6.08 5.40 4.44 4.33 4.68 4.52 4.75 االسمنت 84

 JOPH 18.10 16.36 17.00 17.80 14.95 14.53 14.05 13.41 14.16 16.10 16.35 16.93 الفوسفات 85

 JOST 2.63 2.49 2.87 2.90 2.50 2.41 2.22 2.06 2.18 2.11 2.20 2.18 حديد األردن 86

 NATA 0.96 0.92 0.88 0.82 0.79 0.72 0.79 0.78 0.78 0.87 0.85 0.86 الوطنية لأللمنيوم 87

 AQRM 0.48 0.42 0.50 0.55 0.47 0.43 0.45 0.40 0.45 0.42 0.41 0.38 القدس الخرسانية 88

 ASPMM 2.06 2.10 1.85 1.95 1.96 2.25 2.10 2.05 2.09 2.10 2.30 2.45 المواسير المعدنية 89

 IENG 0.59 0.47 0.63 0.67 0.50 0.44 0.46 0.37 0.37 0.33 0.33 0.35 رم عالء الدين 90

 JOPI 1.07 1.08 1.09 1.13 1.11 1.05 1.03 1.00 0.96 0.95 0.88 0.81 األنابيب األردنية 91

 RMCC 2.02 1.99 2.30 2.30 2.40 2.43 2.40 2.41 2.41 2.38 2.38 2.38 الباطون الجاهز 92

 AEIN 0.60 0.60 0.70 0.77 0.71 0.69 0.62 0.51 0.59 0.58 0.53 0.49 العربية الكهربائية 93

 JNCC 0.97 0.95 0.88 0.86 0.86 0.81 0.80 0.69 0.69 0.65 0.60 0.64 مسك ألردن 94

 WIRE 0.90 0.89 0.94 0.89 0.80 0.77 0.76 0.74 0.73 0.74 0.79 0.92 الوطنية للكوابل 95

 CEIG 0.79 0.79 0.79 0.67 0.67 0.63 0.61 0.62 0.57 0.57 0.58 0.37 العصر لالستثمار 96

 ELZA 0.30 0.29 0.29 0.42 0.30 0.30 0.31 0.29 0.44 0.42 0.44 0.38 الزي لصناعة األلبسة 97

 JOWM 4.62 4.68 4.74 4.60 4.50 4.62 4.55 4.50 4.63 4.54 4.50 4.69 األجواخ األردنية 98

 WOOL 0.68 0.88 2.14 1.90 1.55 1.93 1.94 2.12 2.34 2.16 2.20 0.97 عقاري 99

 JOCF 0.40 0.35 0.40 0.40 0.34 0.39 0.74 1.03 0.85 0.48 0.32 0.29 الخزف األردنية 100

 

 رمز الشركة الشركة م
2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ABCO 1.20 1.14 1.14 1.21 1.21 1.17 1.13 1.02 1.01 1.02 1.03 0.98 بنك المؤسسة العربية 1

 AHLI 2.05 2.00 1.91 1.94 2.03 1.71 1.68 1.71 1.65 1.50 1.38 1.43 البنك االهلي 2

 AJIB 1.43 1.38 1.33 1.37 1.35 1.31 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.31 بنك االستثمار العربي 3

 ARBK 9.70 9.10 8.99 8.96 8.94 8.37 8.70 8.50 8.00 7.94 7.29 7.85 البنك العربي 4

 BOJX 2.90 3.04 2.83 2.10 2.19 2.23 2.18 2.17 2.19 2.11 2.15 2.05 بنك االردن 5

 CABK 3.39 3.05 2.94 3.04 3.04 2.98 2.99 2.86 2.84 2.73 2.68 2.77 بنك القاهرة عمان 6

 EXFB 1.48 1.45 1.45 1.36 1.36 1.38 1.31 1.36 1.33 1.36 1.38 1.36 بنك المال 7

 INVB 1.55 1.58 1.77 1.66 1.64 1.71 1.67 1.70 1.56 1.55 1.52 1.34 االستثماري 8

 JCBK 1.66 1.57 1.33 1.27 1.29 1.25 1.30 1.18 1.16 1.14 1.10 1.10 البنك التجاري األردني 9

 JOIB 3.03 2.96 2.94 2.88 2.94 2.77 2.71 2.60 2.74 2.80 2.77 2.75 بنك اإلسالمي األردني 10

 JOKB 5.00 4.82 4.50 4.30 4.35 4.35 4.26 4.00 3.70 3.67 3.62 3.62 األردني الكويتي 11

 SGBJ 1.01 1.02 1.08 1.18 1.13 1.09 1.19 1.14 0.92 0.95 0.94 0.95 بنك سوسيته جنرال 12

 THBK 8.15 8.25 8.30 8.15 8.00 8.00 7.94 8.00 7.97 8.00 7.97 8.00 بنك االسكان 13

 UBSI 2.10 1.94 1.79 1.81 2.07 2.11 1.97 1.89 1.84 1.74 1.60 1.44 االتحادبنك  14

 AAIN 2.75 2.80 2.79 2.90 3.04 2.75 3.04 3.00 2.80 2.80 2.76 2.75 النسر العربي للتأمين 15



 

 

XII 
 

 AIUI 2.42 2.14 2.37 2.51 2.56 2.70 2.40 2.42 1.83 1.19 1.07 1.52 العربي االتحاد 16

 ARGR 0.77 0.61 0.81 0.55 0.54 0.51 0.49 0.41 0.36 0.37 0.39 0.43 المجموعة للتأمين 17

 ARIN 1.07 0.98 0.94 0.90 0.90 0.90 0.94 0.94 0.90 0.86 0.75 0.72 العرب للتأمين 18

 JIJC 0.61 0.60 0.54 0.57 0.61 0.66 0.62 0.63 0.62 0.62 0.57 0.58 االردن الدولية للتأمين 19

 JOFR 0.60 0.57 0.50 0.59 0.58 0.59 0.57 0.46 0.44 0.44 0.45 0.40 األردنية الفرنسية 20

 JOIN 2.46 2.33 2.56 2.53 2.50 2.54 2.58 2.80 2.35 2.36 2.31 2.19 التأمين االردنية 21

 TIIC 1.67 1.62 1.56 1.52 1.51 1.35 1.39 1.38 1.28 1.39 1.24 1.43 التأمين االسالمية 22

 AAFI 1.55 1.38 1.12 1.19 1.14 1.14 1.14 1.05 1.09 1.19 1.05 1.10 االمين لالستثمار 23

 AEIV 0.64 0.53 0.66 0.70 0.69 0.61 0.53 0.59 0.57 0.58 0.51 0.52 شرق عربي 24

 AMAL 1.20 1.13 1.14 1.23 1.20 1.13 1.15 1.14 1.12 1.11 1.04 1.00 األمل لالستثمارات 25

 IBFM 0.34 0.26 0.26 0.31 0.31 0.29 0.24 0.23 0.24 0.22 0.23 0.20 العالمية للوساطة 26

 JEIH 0.65 0.51 0.51 0.52 0.55 0.51 0.49 0.55 0.57 0.51 0.43 0.42 االستثمارية القابضة 27

 MHFZ 0.63 0.63 0.63 0.63 0.74 0.69 0.64 0.67 0.67 0.53 0.48 0.45 المحفظة الوطنية 28

 UCFI 1.38 1.33 1.28 1.31 1.32 1.24 1.14 1.08 1.04 1.04 1.05 1.02 المتحدة المالية 29

 AMAD 2.25 2.23 1.88 1.94 2.00 2.14 2.20 2.16 2.20 2.26 2.46 2.49 عمد لالستثمار 30

 ATTA 0.55 0.46 0.47 0.53 0.57 0.59 0.53 0.52 0.57 0.59 0.58 0.56 المتكاملة لألراضي 31

 EMAR 0.53 0.51 0.49 0.54 0.51 0.45 0.45 0.36 0.37 0.38 0.36 0.40 إعمار للتطوير العقاري 32

 INMA 0.74 0.51 0.78 0.92 0.83 0.74 0.56 0.57 0.55 0.54 0.58 0.51 االنماء العربية 33

 JDPC 0.68 0.63 0.64 0.62 0.70 0.61 0.60 0.64 0.58 0.52 0.54 0.50 األردن ديكابولس 34

 JNTH 0.78 0.81 0.60 0.74 0.62 0.70 1.19 0.73 0.51 0.63 0.73 0.76 التجمعات للتغذية 35

 JOMA 0.65 0.41 0.35 0.54 0.52 0.48 0.41 0.37 0.44 0.38 0.36 0.44 الموارد للتنمية 36

 JRCD 0.44 0.44 0.47 0.58 0.62 0.57 0.52 0.47 0.46 0.44 0.50 0.50 العقارية األردنية 37

 PETT 0.61 0.65 0.60 0.61 0.55 0.52 0.51 0.53 0.53 0.47 0.44 0.40 المحفظة العقارية 38

 REAL 1.49 1.51 1.42 1.45 1.46 1.30 1.31 1.18 1.20 1.27 1.12 1.10 الشرق العربي العقارية 39

 REDV 0.33 0.24 0.26 0.33 0.32 0.35 0.27 0.27 0.28 0.27 0.23 0.21 تطوير العقارات 40

 SPIC 1.29 1.03 0.72 1.00 0.93 0.65 0.73 0.64 0.62 0.54 0.48 0.42 االستثماريةالتجمعات  41

 ULDC 1.60 1.52 1.50 1.48 1.46 1.62 1.95 1.95 1.94 2.03 2.00 2.00 تطوير االراضي 42

 ABMS 1.13 1.19 0.98 1.00 1.05 1.18 1.13 1.18 1.18 1.29 1.21 1.22 البالد الطبية 43

 ICMI 3.23 2.88 2.95 2.98 2.93 2.93 2.65 2.17 1.86 1.42 1.41 1.72 الطبيةالدولية  44

 ITSC 1.45 1.39 1.41 1.34 1.35 1.38 1.31 1.25 1.36 1.30 1.27 1.40 االتحادمدارس  45

 AIFE 2.25 2.40 2.50 2.27 2.31 2.30 2.25 2.25 2.25 2.20 2.45 2.60 اإلسراء للتعليم 46

 ZEIC 2.50 2.53 2.40 2.17 2.66 2.39 2.30 2.18 2.23 2.20 2.25 2.43 للتعليمالزرقاء  47

 AIEI 2.50 2.53 2.59 2.47 2.55 2.50 2.41 2.45 2.41 2.43 2.40 2.40 الدولية للتعليم 48

 MALL 1.07 1.08 1.03 1.03 1.03 0.99 0.92 0.88 0.88 0.87 0.86 0.86 الدولية للفنادق واالسواق 49

 AIHO 1.77 1.94 1.65 1.81 2.28 1.89 1.80 1.88 1.88 1.90 1.90 1.90 العربية الدولية للفنادق 50

 TAJM 0.66 0.64 0.66 0.66 0.65 0.62 0.65 0.63 0.64 0.64 0.62 0.59 التجمعات للسياحة 51

 ZARA 1.10 1.09 1.10 1.15 1.17 1.23 1.24 1.24 1.13 1.13 1.05 1.05 زارة لالستثمار 52

 JETT 2.65 2.55 2.30 2.29 2.39 2.37 2.30 2.30 2.21 2.15 1.90 2.10 النقليات السياحة/جت 53

 NAQL 0.86 0.73 0.74 0.73 0.72 0.67 0.68 0.74 0.74 0.73 0.72 0.76 المقايضة للنقل 54

 SHIP 2.34 2.37 2.43 1.99 2.20 2.16 2.07 2.10 2.04 1.90 1.68 2.02 الخطوط البحرية 55

 SITT 1.47 1.31 1.24 1.21 1.20 1.22 1.24 1.18 1.14 1.18 1.08 1.11 السالم للنقل 56

 JTEL 5.67 5.70 5.70 5.44 5.28 5.60 5.65 5.60 5.42 5.50 5.46 5.53 االتصاالت األردنية 57

 PRES 13.10 13.04 10.85 10.40 9.43 10.10 10.15 7.98 7.95 6.72 6.99 7.50 الرأي 58

 JOPP 1.55 1.53 1.51 1.47 1.53 1.42 1.44 1.30 1.16 1.25 1.24 1.14 الدستور 59

 JOEP 4.02 3.90 3.68 3.42 3.18 3.03 2.90 2.76 2.64 3.30 3.25 3.45 الكهرباء االردنية 60

 JOPT 5.49 5.42 4.72 5.40 4.74 4.35 4.34 4.00 3.95 4.98 5.17 5.89 مصفاة االردن /جوبترول 61



 

 

XIII 
 

 SPTI 0.91 0.93 0.89 0.82 0.90 0.93 0.84 0.82 0.79 0.82 0.90 0.95 المتخصصة للتجارة 62

 SIJC 0.95 0.86 0.75 0.85 0.80 0.69 0.64 0.62 0.57 0.55 0.49 0.43 االستثمارات المتخصصة 63

 BIND 0.70 0.61 0.56 0.57 0.64 0.64 0.56 0.50 0.53 0.58 0.57 0.48 بندار 64

 OFTC 0.41 0.40 0.50 0.57 0.61 0.55 0.55 0.46 0.46 0.45 0.41 0.38 أوفتك القابضة 65

 JDFS 17.11 20.00 18.60 18.89 13.00 11.55 11.92 11.95 11.93 11.89 11.89 11.75 االسواق الحرة 66

 JITC 0.96 0.98 0.97 0.93 0.92 0.91 0.87 0.89 0.83 0.89 0.84 0.85 المركز االردني 67

 DADI 3.66 3.71 3.68 3.50 3.70 3.48 3.45 3.42 3.07 3.04 2.26 2.35 دار الدواء 68

 JPHM 1.38 1.49 1.46 1.41 1.42 1.35 1.30 1.22 1.29 1.13 1.15 1.30 األردنية لألدوية 69

 MPHA 4.95 5.45 5.35 5.29 4.99 5.20 5.09 5.09 4.89 5.00 4.98 5.09 شرق أوسط دوائية 70

 INOH 0.82 0.89 0.90 0.89 0.93 0.96 1.02 1.02 0.91 0.95 0.93 1.00 المتكاملة للمشاريع 71

 JOIC 2.77 2.76 2.76 2.61 2.28 2.19 2.20 2.04 2.00 1.99 2.09 2.00 الصناعات الكيماوية 72

 JOIR 0.44 0.34 0.28 0.38 0.32 0.29 0.28 0.26 0.27 0.27 0.26 0.25 الموارد الصناعية 73

 MBED 1.63 1.65 1.66 1.62 1.65 1.66 1.53 1.55 1.56 1.55 1.50 1.52 العربية للمبيدات 74

 NATC 0.84 0.87 0.86 0.83 0.83 0.82 0.80 0.83 0.83 0.81 0.77 0.68 الوطنية للكلورين 75

 APCT 0.22 0.20 0.18 0.20 0.19 0.13 0.15 0.13 0.20 0.15 0.14 0.14 العربية االستثمارية 76

 FNVO 0.57 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.58 0.60 0.53 0.53 0.56 0.64 األولى للزيوت النباتية 77

 JODA 1.81 1.80 1.80 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.77 1.77 1.80 1.72 األلبان األردنية 78

 UMIC 0.96 0.91 0.78 0.82 0.85 0.88 0.87 0.88 0.89 0.83 0.86 0.79 العالمية للزيوت 79

 EICO 5.35 5.75 4.93 5.10 4.81 5.00 5.58 5.53 5.55 5.75 6.30 6.70 اإلقبال لالستثمار 80

 UTOB 2.00 4.00 3.14 3.85 3.00 2.94 2.38 1.90 1.85 1.90 1.77 1.44 للسجائر االتحاد 81

 AALU 1.38 1.44 1.49 1.54 1.47 1.42 1.37 1.33 1.30 1.30 1.30 1.27 األلمنيوم/آرال 82

 APOT 43.23 41.00 38.45 41.40 40.95 41.39 42.00 40.98 38.00 42.50 41.00 44.10 البوتاس العربية 83

 JOCM 3.95 3.19 2.62 2.64 2.39 2.31 2.37 2.14 2.07 1.85 1.90 1.75 االسمنت 84

 JOPH 16.92 14.87 13.97 14.86 14.00 13.38 13.60 12.96 12.80 13.32 12.90 12.74 الفوسفات 85

 JOST 2.26 2.10 2.16 2.16 2.11 2.15 2.26 2.22 2.17 2.13 2.19 2.19 حديد األردن 86

 NATA 0.88 0.78 0.77 0.71 0.66 0.63 0.65 0.55 0.50 0.53 0.53 0.52 الوطنية لأللمنيوم 87

 AQRM 0.38 0.34 0.38 0.36 0.38 0.32 0.34 0.34 0.32 0.26 0.26 0.29 القدس الخرسانية 88

 ASPMM 2.28 2.32 2.10 2.09 2.11 2.08 2.16 2.05 2.04 2.03 2.14 2.45 المواسير المعدنية 89

 IENG 0.31 0.23 0.25 0.43 0.60 0.85 0.93 0.83 0.72 0.64 0.61 0.58 رم عالء الدين 90

 JOPI 0.82 0.80 0.71 0.84 1.14 1.07 1.07 1.00 0.98 0.98 1.00 0.93 األنابيب األردنية 91

 RMCC 2.38 2.36 2.33 2.32 2.33 2.33 2.33 2.33 2.43 2.40 2.38 2.39 الباطون الجاهز 92

 AEIN 0.41 0.38 0.36 0.39 0.52 0.51 0.50 0.47 0.46 0.55 0.54 0.50 العربية الكهربائية 93

 JNCC 0.60 0.57 0.44 0.41 0.41 0.32 0.36 0.32 0.30 0.30 0.30 0.30 مسك ألردن 94

 WIRE 0.88 0.79 0.70 0.80 0.80 0.76 0.75 0.72 0.74 0.71 0.67 0.66 الوطنية للكوابل 95

 CEIG 0.38 0.36 0.36 0.42 0.50 0.45 0.45 0.43 0.44 0.42 0.43 0.40 العصر لالستثمار 96

 ELZA 0.35 0.32 0.32 0.31 0.27 0.28 0.28 0.26 0.27 0.28 0.25 0.25 الزي لصناعة األلبسة 97

 JOWM 4.70 4.75 4.79 4.70 4.70 4.25 4.45 4.40 4.38 4.32 4.28 4.95 األجواخ األردنية 98

 WOOL 1.15 0.99 0.75 1.02 0.80 1.43 1.28 1.33 1.07 0.81 0.86 0.97 عقاري 99

 JOCF 0.30 0.26 0.20 0.22 0.29 0.22 0.20 0.21 0.31 0.29 0.26 0.31 الخزف األردنية 100

 

 رمز الشركة الشركة م
2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ABCO 1.02 1.06 1.12 1.16 1.02 1.01 1.00 1.01 1.00 0.99 0.99 1.00 بنك المؤسسة العربية 1

 AHLI 1.35 1.38 1.30 1.33 1.24 1.26 1.22 1.24 1.26 1.29 1.23 1.26 البنك االهلي 2



 

 

XIV 
 

 AJIB 1.37 1.38 1.38 1.34 1.27 1.27 1.32 1.32 1.34 1.37 1.35 1.40 بنك االستثمار العربي 3

 ARBK 7.20 7.09 8.15 8.16 7.35 7.16 7.00 7.85 7.19 7.05 7.00 7.25 البنك العربي 4

 BOJX 2.15 2.18 2.10 2.16 2.10 2.15 2.03 2.07 2.09 2.04 2.19 2.30 بنك االردن 5

 CABK 2.71 2.84 2.75 2.67 2.52 2.40 2.45 2.50 2.54 2.56 2.53 2.75 القاهرة عمانبنك  6

 EXFB 1.34 1.28 1.23 1.19 1.15 1.19 1.11 1.19 1.12 1.09 1.09 1.13 بنك المال 7

 INVB 1.23 1.22 1.30 1.35 1.27 1.41 1.26 1.23 1.25 1.22 1.19 1.18 االستثماري 8

 JCBK 1.05 0.96 1.13 1.05 1.02 1.06 0.98 0.94 0.95 0.94 0.94 1.00 األردنيالبنك التجاري  9

 JOIB 2.76 3.02 3.01 3.18 3.06 2.40 2.51 2.72 2.67 2.72 2.79 2.81 بنك اإلسالمي األردني 10

 JOKB 3.25 3.26 3.28 3.27 3.09 3.08 3.00 3.12 3.11 3.06 3.04 3.03 األردني الكويتي 11

 SGBJ 0.95 0.94 0.92 0.92 0.93 0.85 0.84 0.86 0.86 0.86 0.85 0.85 سوسيته جنرالبنك  12

 THBK 8.00 8.45 8.30 8.28 8.25 8.25 8.25 8.25 8.49 8.26 8.25 8.25 بنك االسكان 13

 UBSI 1.32 1.67 1.62 1.62 1.31 1.48 1.44 1.48 1.47 1.52 1.42 1.37 االتحادبنك  14

 AAIN 2.75 2.80 2.76 2.90 2.90 2.91 2.91 2.91 2.90 2.91 2.90 2.90 للتأمين النسر العربي 15

 AIUI 1.57 1.53 1.55 1.50 1.52 1.55 1.48 1.48 1.03 0.97 0.90 0.66 العربي االتحاد 16

 ARGR 0.49 0.43 0.47 0.57 0.45 0.48 0.45 0.47 0.45 0.45 0.45 0.50 المجموعة للتأمين 17

 ARIN 0.75 0.72 0.70 0.71 0.68 0.68 0.62 0.59 0.67 0.58 0.56 0.60 للتأمينالعرب  18

 JIJC 0.54 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.49 0.47 0.47 0.45 0.45 0.49 االردن الدولية للتأمين 19

 JOFR 0.38 0.38 0.39 0.37 0.35 0.37 0.38 0.34 0.31 0.33 0.32 0.30 األردنية الفرنسية 20

 JOIN 2.18 2.27 2.35 2.25 2.10 2.19 2.15 2.05 2.44 2.26 2.28 2.30 التأمين االردنية 21

 TIIC 1.37 1.20 1.25 1.28 1.21 1.28 1.23 1.21 1.20 1.20 1.20 1.30 التأمين االسالمية 22

 AAFI 1.06 1.03 0.99 1.15 1.05 1.05 1.04 1.07 1.07 1.06 1.06 1.05 االمين لالستثمار 23

 AEIV 0.61 0.69 0.74 0.92 0.71 0.73 0.69 0.70 0.69 0.73 0.85 0.81 شرق عربي  24

 AMAL 1.01 1.04 1.03 0.97 0.95 0.95 0.90 0.92 0.90 0.87 0.93 0.99 األمل لالستثمارات 25

 IBFM 0.19 0.18 0.21 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.21 0.21 0.31 0.37 العالمية للوساطة 26

 JEIH 0.42 0.44 0.47 0.48 0.48 0.42 0.40 0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 االستثمارية القابضة 27

 MHFZ 0.41 0.39 0.50 0.66 0.54 0.49 0.43 0.50 0.46 0.43 0.43 0.45 المحفظة الوطنية 28

 UCFI 1.20 1.50 1.92 2.19 1.87 1.65 1.68 1.72 1.61 1.62 1.57 1.49 المتحدة المالية 29

 AMAD 2.20 2.17 2.23 2.16 1.74 1.77 1.73 1.88 1.85 1.85 1.95 1.87 عمد لالستثمار 30

 ATTA 0.55 0.54 0.54 0.52 0.43 0.46 0.40 0.41 0.38 0.39 0.41 0.44 المتكاملة لألراضي 31

 EMAR 0.39 0.40 0.40 0.38 0.38 0.36 0.34 0.31 0.32 0.28 0.31 0.29 إعمار للتطوير العقاري 32

 INMA 0.47 0.62 0.51 0.49 0.60 0.60 0.54 0.52 0.51 0.53 0.65 0.71 االنماء العربية 33

 JDPC 0.52 0.49 0.50 0.50 0.46 0.47 0.49 0.42 0.41 0.39 0.35 0.32 األردن ديكابولس  34

 JNTH 0.82 0.71 0.79 0.91 0.84 1.07 1.16 1.15 1.17 1.16 1.14 1.09 التجمعات للتغذية  35

 JOMA 0.40 0.40 0.40 0.39 0.34 0.35 0.33 0.32 0.33 0.32 0.32 0.31 الموارد للتنمية 36

 JRCD 0.49 0.51 0.50 0.54 0.56 0.53 0.48 0.48 0.50 0.51 0.50 0.55 العقارية األردنية 37

 PETT 0.39 0.35 0.40 0.40 0.38 0.34 0.32 0.44 0.42 0.55 0.59 0.58 المحفظة العقارية 38

 REAL 1.10 1.07 1.38 1.43 1.11 1.07 1.08 1.08 1.14 1.16 1.27 1.11 الشرق العربي العقارية 39

 REDV 0.21 0.21 0.23 0.26 0.26 0.25 0.24 0.21 0.20 0.21 0.21 0.21 تطوير العقارات 40

 SPIC 0.41 0.44 0.42 0.34 0.32 0.40 0.36 0.33 0.33 0.32 0.35 0.34 التجمعات االستثمارية 41

 ULDC 1.97 2.03 1.95 1.93 1.90 1.90 1.90 1.96 1.95 2.30 2.48 2.33 تطوير االراضي 42

 ABMS 1.23 1.36 1.35 1.34 1.26 1.28 1.18 1.16 1.05 1.06 1.21 1.21 البالد الطبية 43

 ICMI 1.52 1.56 1.51 1.67 1.71 1.52 1.37 1.40 1.39 1.32 1.27 1.27 الدولية الطبية 44

 ITSC 1.28 1.38 1.35 1.44 1.42 1.38 1.39 1.39 1.36 1.32 1.30 1.25 االتحادمدارس  45

 AIFE 2.39 2.55 2.84 2.80 2.76 2.77 3.00 3.11 3.55 3.50 3.59 3.83 اإلسراء للتعليم 46

 ZEIC 2.30 2.35 2.26 2.27 2.33 2.39 2.25 2.23 2.21 2.43 2.35 2.34 الزرقاء للتعليم 47

 AIEI 2.51 2.59 2.64 2.49 2.57 2.60 2.62 2.78 2.82 2.83 2.80 2.91 الدولية للتعليم 48



 

 

XV 
 

 MALL 0.87 0.97 0.95 0.97 0.90 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 1.00 1.02 الدولية للفنادق واالسواق 49

 AIHO 1.70 1.90 1.85 1.76 1.67 1.65 1.70 1.74 1.65 1.65 1.69 1.83 العربية الدولية للفنادق 50

 TAJM 0.57 0.44 0.48 0.45 0.39 0.40 0.39 0.37 0.38 0.37 0.36 0.36 التجمعات للسياحة 51

 ZARA 0.93 0.85 0.90 0.89 0.82 0.84 0.82 0.82 0.87 0.82 0.83 0.79 زارة لالستثمار 52

 JETT 2.05 2.08 2.05 2.05 2.00 1.93 1.92 1.89 1.73 1.88 1.87 1.87 النقليات السياحة/جت 53

 NAQL 0.87 0.87 0.93 0.95 0.88 0.92 0.83 0.84 0.94 0.96 0.84 0.85 المقايضة للنقل 54

 SHIP 1.95 1.93 1.88 1.75 1.72 1.70 1.69 1.70 1.62 1.72 1.70 1.84 الخطوط البحرية 55

 SITT 1.18 1.09 0.98 0.87 0.93 0.86 0.89 0.77 0.71 0.65 0.60 0.62 السالم للنقل 56

 JTEL 5.54 5.58 5.67 5.42 5.06 5.01 5.00 4.97 4.98 5.30 5.28 5.30 االتصاالت األردنية 57

 PRES 6.91 6.25 6.00 5.10 4.70 5.37 5.05 3.95 4.41 4.09 4.00 4.14 الرأي 58

 JOPP 1.09 0.93 0.86 0.84 0.78 0.73 0.71 0.70 0.70 0.67 0.65 0.61 الدستور 59

 JOEP 3.34 3.40 3.53 3.07 2.81 2.93 2.78 2.87 2.85 3.22 3.31 3.34 الكهرباء االردنية 60

 JOPT 5.77 5.27 5.43 5.64 5.44 5.33 5.24 5.64 5.78 5.89 5.50 5.78 مصفاة االردن /جوبترول 61

 SPTI 0.95 0.93 0.90 0.90 0.90 0.86 0.81 0.78 0.66 0.64 0.55 0.61 المتخصصة للتجارة 62

 SIJC 0.48 0.42 0.44 0.45 0.71 0.71 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.64 االستثمارات المتخصصة 63

 BIND 0.59 0.78 0.72 0.74 0.94 0.92 0.93 0.82 0.86 0.89 0.87 0.92 بندار 64

 OFTC 0.38 0.41 0.44 0.42 0.37 0.36 0.39 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 أوفتك القابضة 65

 JDFS 11.50 11.92 11.20 11.45 11.30 11.55 10.50 10.95 11.10 11.09 10.99 10.98 االسواق الحرة 66

 JITC 1.05 1.04 1.04 0.98 0.99 1.02 1.00 1.15 1.12 1.14 1.16 1.19 المركز االردني 67

 DADI 2.46 2.15 2.20 2.12 2.00 2.02 1.92 1.79 1.46 1.45 1.36 1.25 دار الدواء 68

 JPHM 1.22 1.26 1.28 1.22 1.20 1.20 1.15 1.16 1.15 1.14 1.24 1.14 األردنية لألدوية 69

 MPHA 4.60 4.02 4.43 4.30 4.17 3.09 1.72 1.59 1.60 1.73 1.77 1.78 شرق أوسط دوائية 70

 INOH 0.96 0.99 1.04 1.01 0.82 0.92 0.97 0.93 0.99 0.99 1.15 1.20 المتكاملة للمشاريع 71

 JOIC 1.96 1.87 1.67 1.78 1.83 1.80 1.70 1.84 1.79 1.68 1.68 1.50 الصناعات الكيماوية 72

 JOIR 0.28 0.27 0.25 0.28 0.25 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.26 0.28 الموارد الصناعية 73

 MBED 1.57 1.55 1.58 1.53 1.41 1.44 1.49 1.50 1.48 1.48 1.47 1.64 العربية للمبيدات 74

 NATC 0.69 0.68 0.83 0.81 0.83 0.78 0.81 0.84 0.84 0.84 0.82 0.82 الوطنية للكلورين 75

 APCT 0.15 0.15 0.37 0.31 0.26 0.21 0.19 0.21 0.27 0.26 0.24 0.20 العربية االستثمارية 76

 FNVO 0.65 0.62 0.62 0.55 0.51 0.47 0.41 0.29 0.23 0.21 0.20 0.18 األولى للزيوت النباتية 77

 JODA 1.80 1.80 1.80 1.75 1.75 1.75 1.70 1.70 1.70 1.78 1.76 1.94 األلبان األردنية 78

 UMIC 0.85 0.75 0.74 0.73 0.72 0.75 0.76 0.78 0.78 0.83 0.83 0.84 العالمية للزيوت 79

 EICO 6.70 6.67 6.25 8.38 8.39 8.25 8.15 8.44 8.00 8.19 9.25 9.45 اإلقبال لالستثمار 80

 UTOB 1.42 2.36 2.12 2.14 1.96 1.92 2.77 2.85 2.99 2.95 4.55 5.00 للسجائر االتحاد 81

 AALU 1.27 1.32 1.31 1.39 1.21 1.25 1.21 1.22 1.22 1.22 1.21 1.30 األلمنيوم/آرال 82

 APOT 39.50 42.50 43.00 40.35 40.50 41.50 41.90 46.90 47.80 47.55 48.40 46.51 البوتاس العربية 83

 JOCM 1.50 1.85 2.19 2.04 1.84 1.65 1.58 1.53 1.47 1.46 1.40 1.37 االسمنت 84

 JOPH 12.05 12.55 12.85 13.79 12.30 12.10 11.95 12.32 12.70 13.20 13.28 13.00 الفوسفات 85

 JOST 2.19 2.21 2.25 1.95 1.82 1.71 1.61 1.64 1.52 1.41 1.34 1.32 حديد األردن 86

 NATA 0.50 0.51 0.49 0.48 0.44 0.42 0.42 0.42 0.42 0.40 0.39 0.38 الوطنية لأللمنيوم 87

 AQRM 0.28 0.30 0.29 0.30 0.30 0.27 0.25 0.20 0.26 0.25 0.26 0.24 القدس الخرسانية 88

 ASPMM 2.40 2.55 2.60 2.50 2.28 2.60 2.50 2.31 2.32 2.33 2.36 2.45 المواسير المعدنية 89

 IENG 0.75 1.10 1.14 1.42 1.22 1.37 1.45 1.43 1.38 1.34 1.26 1.27 رم عالء الدين 90

 JOPI 1.01 1.03 1.03 0.93 0.88 0.81 0.79 0.79 0.81 0.79 0.75 0.76 األنابيب األردنية 91

 RMCC 2.40 2.38 2.32 2.23 2.34 2.34 2.32 2.33 2.33 2.32 2.32 2.67 الباطون الجاهز 92

 AEIN 0.65 0.61 0.54 0.60 0.63 0.63 0.57 0.62 0.61 0.64 0.65 1.01 العربية الكهربائية 93

 JNCC 0.30 0.25 0.21 0.20 0.18 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.13 مسك ألردن 94



 

 

XVI 
 

 WIRE 0.69 0.64 0.62 0.61 0.54 0.49 0.41 0.46 0.42 0.42 0.38 0.37 الوطنية للكوابل 95

 CEIG 0.43 0.46 0.40 0.40 0.53 0.57 0.60 0.58 0.64 0.83 0.65 0.66 العصر لالستثمار 96

 ELZA 0.28 0.24 0.29 0.30 0.26 0.27 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.27 الزي لصناعة األلبسة 97

 JOWM 4.52 4.23 4.20 4.20 4.08 4.20 4.03 4.17 4.08 4.05 4.07 4.69 األجواخ األردنية 98

 WOOL 1.08 0.91 1.03 1.04 0.96 0.97 0.86 0.99 0.94 1.01 0.95 1.00 عقاري 99

100 
 الخزف األردنية

JOCF 
0.38 0.42 0.54 0.44 0.36 0.40 0.54 0.52 0.48 0.48 0.55 0.87 

 

 رمز الشركة الشركة م
2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ABCO 1.05 1.09 1.09 0.98 0.99 0.99 0.99 1.01 1.04 1.06 1.08 1.10 بنك المؤسسة العربية 1

 AHLI 1.29 1.31 1.25 1.17 1.20 1.14 1.14 1.09 1.11 1.13 1.13 1.22 البنك االهلي 2

 AJIB 1.47 1.50 1.34 1.35 1.42 1.35 1.38 1.48 1.46 1.70 2.03 1.98 بنك االستثمار العربي 3

 ARBK 7.65 7.73 7.19 7.11 7.00 6.64 6.79 6.85 7.00 7.64 7.95 7.83 البنك العربي 4

 BOJX 2.39 2.28 2.18 2.23 2.30 2.31 2.32 2.28 2.30 2.48 2.47 2.50 بنك االردن 5

 CABK 2.65 2.75 2.80 2.60 2.60 2.76 2.69 2.64 2.51 2.66 2.73 2.78 بنك القاهرة عمان 6

 EXFB 1.26 1.23 1.20 1.11 1.14 1.09 1.11 1.12 1.13 1.18 1.50 1.60 بنك المال 7

 INVB 1.16 1.22 1.20 1.13 1.13 1.14 1.14 1.10 1.09 1.14 1.21 1.20 االستثماري 8

 JCBK 1.00 0.98 1.05 0.92 0.94 1.07 0.97 0.90 1.02 1.00 1.04 1.04 البنك التجاري األردني 9

 JOIB 3.18 3.02 3.00 2.77 2.99 2.97 3.04 2.98 3.06 3.32 3.40 3.42 بنك اإلسالمي األردني 10

 JOKB 3.25 3.47 3.50 3.21 3.16 3.17 3.19 3.13 3.12 3.60 3.53 3.89 األردني الكويتي 11

 SGBJ 0.87 0.89 0.87 0.84 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.83 0.85 0.89 بنك سوسيته جنرال 12

 THBK 8.35 8.40 8.30 8.40 8.40 8.45 8.95 8.60 8.61 8.60 8.60 8.70 بنك االسكان 13

 UBSI 1.52 1.50 1.50 1.53 1.54 1.40 1.40 1.39 1.36 1.42 1.53 1.65 االتحادبنك  14

 AAIN 2.90 2.90 2.90 2.90 3.00 3.00 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 3.00 النسر العربي للتأمين 15

 AIUI 0.71 0.64 0.60 0.61 0.80 0.79 0.76 0.88 0.88 0.88 0.84 0.87 العربي االتحاد 16

 ARGR 0.40 0.42 0.40 0.38 0.42 0.42 0.57 0.64 0.73 0.70 0.70 0.70 المجموعة للتأمين 17

 ARIN 0.61 0.58 0.55 0.47 0.43 0.47 0.50 0.48 0.48 0.50 0.52 0.52 العرب للتأمين 18

 JIJC 0.47 0.47 0.44 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.38 0.38 0.41 0.38 االردن الدولية للتأمين 19

 JOFR 0.29 0.32 0.31 0.30 0.28 0.33 0.27 0.29 0.31 0.30 0.30 0.30 األردنية الفرنسية 20

 JOIN 2.15 2.13 2.14 2.14 2.09 1.98 2.12 2.11 2.19 2.20 2.18 2.16 التأمين االردنية 21

 TIIC 1.28 1.23 1.28 1.26 1.15 1.24 1.20 1.12 1.14 1.23 1.21 1.38 التأمين االسالمية 22

 AAFI 1.06 1.04 1.01 0.97 0.95 0.92 0.89 0.90 0.86 0.87 0.88 0.97 االمين لالستثمار 23

 AEIV 0.79 0.71 0.85 0.80 0.80 0.79 0.70 0.70 0.72 0.74 0.72 0.70 شرق عربي  24

 AMAL 1.00 0.97 1.40 0.98 0.95 0.88 0.83 0.80 0.84 0.90 1.14 1.17 األمل لالستثمارات 25

 IBFM 0.44 0.66 0.41 0.34 0.32 0.28 0.28 0.23 0.24 0.26 0.28 0.26 العالمية للوساطة 26

 JEIH 0.46 0.53 0.51 0.50 0.47 0.60 0.58 0.70 0.73 0.85 0.77 0.78 االستثمارية القابضة 27

 MHFZ 0.54 0.72 0.70 0.56 0.61 0.60 0.58 0.51 0.49 0.51 0.52 0.52 المحفظة الوطنية 28

 UCFI 1.46 1.45 1.51 1.40 1.36 1.37 1.38 1.37 1.18 1.11 1.17 1.12 المتحدة المالية 29

 AMAD 1.90 1.90 1.75 1.87 1.79 1.80 1.67 1.50 1.49 1.50 1.51 1.60 عمد لالستثمار 30

 ATTA 0.46 0.49 0.69 0.53 0.48 0.43 0.47 0.64 0.80 0.91 0.73 0.76 المتكاملة لألراضي 31

 EMAR 0.31 0.38 0.36 0.40 0.40 0.35 0.35 0.32 0.32 0.35 0.43 0.69 إعمار للتطوير العقاري 32

 INMA 0.88 0.71 0.72 0.82 0.81 0.84 0.71 0.49 0.56 0.54 0.60 0.56 االنماء العربية 33

 JDPC 0.40 0.41 0.37 0.38 0.37 0.37 0.35 0.32 0.34 0.35 0.34 0.35 األردن ديكابولس  34

 JNTH 1.40 1.90 2.68 2.53 2.48 2.45 2.31 2.33 2.31 2.24 2.32 2.24 التجمعات للتغذية  35

 JOMA 0.32 0.32 0.33 0.31 0.29 0.29 0.27 0.27 0.25 0.26 0.26 0.26 الموارد للتنمية 36



 

 

XVII 
 

 JRCD 0.60 0.72 0.81 0.63 0.61 0.60 0.60 0.57 0.57 0.61 0.60 0.65 العقارية األردنية 37

 PETT 0.56 0.60 0.64 0.56 0.60 0.55 0.55 0.50 0.48 0.50 0.54 0.53 المحفظة العقارية 38

 REAL 1.80 1.66 2.03 1.62 1.61 1.62 1.40 1.58 1.57 1.53 1.47 1.47 الشرق العربي العقارية 39

 REDV 0.22 0.22 0.27 0.24 0.24 0.22 0.23 0.21 0.22 0.23 0.21 0.20 تطوير العقارات 40

 SPIC 0.39 0.51 0.86 0.63 0.74 0.68 0.55 0.62 0.64 0.70 0.80 0.93 التجمعات االستثمارية 41

 ULDC 2.74 2.46 4.45 3.83 3.83 3.96 3.76 3.00 3.47 3.37 3.33 3.30 تطوير االراضي 42

 ABMS 1.26 1.32 1.28 1.26 1.29 1.37 1.28 1.33 1.35 1.40 1.39 1.48 البالد الطبية 43

 ICMI 1.72 1.50 1.35 1.58 1.55 1.48 1.48 1.63 1.56 1.67 1.64 1.68 الدولية الطبية 44

 ITSC 1.36 1.30 1.40 1.44 1.63 1.67 1.61 1.56 1.50 1.48 1.45 1.45 االتحادمدارس  45

 AIFE 4.39 4.10 4.02 3.98 3.75 3.81 3.80 4.00 4.07 4.10 4.14 4.50 اإلسراء للتعليم 46

 ZEIC 2.43 2.60 2.46 2.38 2.42 2.43 2.27 2.42 2.51 2.57 2.62 2.90 الزرقاء للتعليم 47

 AIEI 3.16 3.16 3.21 3.00 3.05 3.11 3.06 3.10 3.45 3.48 3.54 3.69 الدولية للتعليم 48

 MALL 1.01 1.05 1.05 0.96 0.94 0.96 0.95 0.94 0.94 0.98 0.97 1.00 الدولية للفنادق واالسواق 49

 AIHO 1.76 1.75 1.76 1.63 1.64 1.65 1.77 1.65 1.71 1.79 1.71 1.90 العربية الدولية للفنادق 50

 TAJM 0.38 0.38 0.39 0.51 0.48 0.41 0.48 0.42 0.44 0.47 0.53 0.50 للسياحةالتجمعات  51

 ZARA 0.73 0.69 0.63 0.66 0.60 0.58 0.58 0.57 0.59 0.57 0.55 0.54 زارة لالستثمار 52

 JETT 1.84 1.89 1.87 1.85 1.93 1.85 1.88 1.75 1.76 1.74 1.71 1.73 النقليات السياحة/جت 53

 NAQL 0.89 1.06 1.32 1.28 1.25 1.33 1.19 0.91 0.84 0.83 0.81 0.76 المقايضة للنقل 54

 SHIP 1.86 1.88 2.02 1.90 1.88 1.54 1.52 1.38 1.42 1.39 1.39 1.53 الخطوط البحرية 55

 SITT 0.65 0.63 0.63 0.64 0.58 0.60 0.56 0.61 0.59 0.62 0.62 0.65 السالم للنقل 56

 JTEL 5.35 5.30 5.37 4.99 4.90 4.38 3.48 2.97 3.33 3.40 3.33 4.10 االتصاالت األردنية 57

 PRES 3.87 3.00 3.50 3.64 3.44 3.51 3.01 2.82 3.07 3.08 2.93 2.92 الرأي 58

 JOPP 0.49 0.51 0.54 0.52 0.53 0.55 0.53 0.42 0.43 0.41 0.45 0.46 الدستور 59

 JOEP 3.32 3.26 3.37 3.14 3.21 3.14 3.00 2.77 2.77 3.19 3.25 3.26 االردنيةالكهرباء  60

 JOPT 5.83 5.93 6.00 5.75 5.96 4.93 5.08 4.83 4.94 5.00 4.96 4.85 مصفاة االردن /جوبترول 61

 SPTI 0.61 0.56 0.51 0.52 0.48 0.68 0.58 0.60 0.60 0.62 0.58 0.61 المتخصصة للتجارة 62

 SIJC 0.63 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60 0.54 0.54 0.59 0.52 0.51 االستثمارات المتخصصة 63

 BIND 0.93 0.94 1.00 1.00 1.24 1.11 1.14 0.96 0.97 0.90 0.90 0.85 بندار 64

 OFTC 0.30 0.35 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.29 أوفتك القابضة 65

 JDFS 10.97 11.45 11.50 11.00 10.99 11.11 11.00 11.20 11.50 11.50 11.84 12.25 الحرةاالسواق  66

 JITC 1.24 1.24 1.26 1.21 1.18 1.18 1.21 1.26 1.46 1.59 1.50 1.35 المركز االردني 67

 DADI 1.25 1.34 1.56 1.51 1.44 1.40 1.33 1.35 1.36 1.39 1.81 1.87 دار الدواء 68

 JPHM 1.12 1.12 1.10 1.09 1.01 0.94 0.89 0.84 0.86 0.84 0.81 0.80 األردنية لألدوية 69

 MPHA 1.86 2.03 2.03 2.03 1.93 1.84 1.89 1.89 1.48 1.48 1.48 1.41 شرق أوسط دوائية 70

 INOH 1.01 0.94 1.47 1.43 1.52 1.70 1.50 1.27 1.33 1.30 1.30 1.33 المتكاملة للمشاريع 71

 JOIC 1.63 1.75 1.69 1.50 1.43 1.51 1.75 1.83 1.87 1.91 1.91 1.90 الصناعات الكيماوية 72

 JOIR 0.30 0.30 0.31 0.26 0.28 0.27 0.27 0.25 0.26 0.29 0.30 0.33 الموارد الصناعية 73

 MBED 1.64 1.66 1.65 1.69 1.76 1.55 1.55 1.56 1.60 1.79 1.85 1.90 العربية للمبيدات 74

 NATC 0.83 0.88 0.89 0.82 0.87 0.87 0.83 0.78 0.82 0.80 0.86 0.82 الوطنية للكلورين 75

 APCT 0.18 0.19 0.23 0.34 0.46 0.48 0.46 0.40 0.39 0.47 0.38 0.34 العربية االستثمارية 76

 FNVO 0.20 0.24 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.23 0.21 0.25 األولى للزيوت النباتية 77

 JODA 1.94 2.03 1.85 1.75 1.75 1.76 1.80 1.80 1.76 1.84 1.84 1.85 األلبان األردنية 78

 UMIC 0.84 0.83 0.75 0.78 0.84 0.85 0.84 0.82 0.84 0.84 0.85 0.85 العالمية للزيوت 79

 EICO 13.22 11.36 11.00 9.35 9.50 10.12 11.13 11.80 12.52 14.20 14.10 14.00 اإلقبال لالستثمار 80

 UTOB 5.10 6.99 10.94 8.29 7.75 8.06 7.94 6.46 6.41 6.41 6.41 7.65 للسجائر االتحاد 81

 AALU 1.29 1.25 1.25 1.25 1.24 1.24 1.30 1.29 1.40 1.41 1.47 1.48 األلمنيوم/آرال 82



 

 

XVIII 
 

 APOT 46.55 44.20 45.97 45.00 47.25 43.50 42.49 36.00 23.80 29.40 28.85 28.05 البوتاس العربية 83

 JOCM 1.35 1.37 1.28 1.14 1.28 1.16 1.02 0.95 1.45 1.39 1.34 1.34 االسمنت 84

 JOPH 13.60 13.11 13.01 11.75 10.40 10.00 8.90 7.72 7.25 7.20 7.56 7.15 الفوسفات 85

 JOST 1.39 1.39 1.42 1.50 1.64 1.50 1.48 1.37 1.43 1.42 1.37 1.31 حديد األردن 86

 NATA 0.37 0.50 0.45 0.45 0.46 0.48 0.46 0.39 0.38 0.55 0.51 0.68 الوطنية لأللمنيوم 87

 AQRM 0.25 0.33 0.28 0.26 0.27 0.25 0.25 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 القدس الخرسانية 88

 ASPMM 2.55 2.50 2.53 2.25 2.20 2.55 2.21 2.15 2.25 2.29 2.21 2.64 المواسير المعدنية 89

 IENG 1.13 1.03 1.02 0.72 0.97 0.94 0.80 0.57 0.75 0.78 0.79 0.95 رم عالء الدين 90

 JOPI 0.80 0.76 0.75 0.73 0.72 0.66 0.70 0.66 0.74 1.58 1.72 1.71 األنابيب األردنية 91

 RMCC 2.64 2.62 2.63 2.52 2.50 2.65 2.62 2.60 2.57 2.57 2.60 2.84 الباطون الجاهز 92

 AEIN 1.17 1.12 1.10 0.85 0.93 0.81 0.67 0.62 0.67 0.67 0.71 0.70 العربية الكهربائية 93

 JNCC 0.13 0.14 0.13 0.16 0.13 0.13 0.12 0.11 0.12 0.11 0.13 0.29 مسك ألردن 94

 WIRE 0.39 0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.34 0.30 0.30 0.34 0.33 0.44 الوطنية للكوابل 95

 CEIG 0.75 0.73 0.64 0.66 0.67 0.69 0.78 0.73 0.85 1.05 1.14 1.26 العصر لالستثمار 96

 ELZA 0.27 0.29 0.28 0.26 0.29 0.36 0.31 0.35 0.44 0.41 0.37 0.33 الزي لصناعة األلبسة 97

 JOWM 4.21 4.20 4.30 4.19 3.95 3.94 3.75 3.75 3.76 3.74 4.01 4.54 األجواخ األردنية 98

 WOOL 1.17 1.06 1.00 0.89 0.99 1.02 0.93 0.92 0.85 0.89 0.89 0.87 عقاري 99

100 
 الخزف األردنية

JOCF 
0.92 1.29 1.93 1.85 1.75 1.51 1.42 1.36 1.32 1.25 1.19 1.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIX 
 

 (5)الملحق رقم 
ة الدراسة خالل فتر لكل سهم بالدينار األردني )في حال وجودها(  السنوية التوزيعات النقديةقيمة هذا الملحق  يُضم  

 إقرار التوزيعات:لجميع الشركات المدروسة مع تحديد شهر 
   2009 2010 2011 2012 2013 

   

التوزيعات 

لكل 

 سهم/دينار

شهر 

 التوزيع

التوزيعات 

لكل 

 سهم/دينار

شهر 

 التوزيع

التوزيعات 

لكل 

 سهم/دينار

شهر 

 التوزيع

التوزيعات 

لكل 

 سهم/دينار

شهر 

 التوزيع

التوزيعات 

لكل 

 سهم/دينار

شهر 

 التوزيع

 ABCO       0.0806 5 0.0900 4 العربية المؤسسةبنك  1

   AHLI 0.1000 4 0.1000 3 0.0870 3 0.0843 3 البنك االهلي 2

 AJIB 0.1000 4 0.0800 4 0.1000 3 0.1000 3 0.1200 3 بنك االستثمار العربي 3

 ARBK 0.2500 3 0.2000 3 0.2000 3 0.2500 3 0.3000 3 البنك العربي 4

 BOJX 0.1500 3 0.1500 2 0.0967 3 0.1500 3 0.1500 3 بنك االردن 5

 CABK 0.0455 4 0.0880 3 0.1500 3 0.1700 3 0.1700 4 بنك القاهرة عمان 6

           EXFB بنك المال 7

 INVB       0.0682 4 0.0800 4 االستثماري 8

         JCBK 0.0476 4 البنك التجاري األردني 9

 JOIB 0.1219 4 0.1200 4 0.1500 4 0.1200 4 0.1500 4 بنك اإلسالمي األردني 10

 JOKB 0.1000 3 0.1500 3 0.2000 3 0.2000 3 0.2000 4 األردني الكويتي 11

           SGBJ األردن-بنك سوسيته جنرال  12

 THBK 0.2500 3 0.2000 4 0.2500 4 0.2500 3 0.2500 3 بنك االسكان 13

 UBSI 0.0950 4 0.1000 4 0.1200 4 0.0600 4 0.0545 4 االتحادبنك  14

 AAIN 0.1000 4 0.1000 4 0.1000 4 0.0750 4 0.1100 4 النسر العربي للتأمين 15

     AIUI     0.0750 4 العربي االتحاد 16

         ARGR 0.1000 3 المجموعة للتأمين 17

     ARIN     0.0500 4 العرب للتأمين 18

           JIJC االردن الدولية للتأمين 19

           JOFR األردنية الفرنسية 20

 JOIN 0.1250 3 0.1300 3 0.1150 3 0.0900 3 0.0800 3 التأمين االردنية 21

 TIIC 0.1250 4   0.0500 4 0.0500 4 0.0500 4 التأمين االسالمية 22

 AAFI 0.2500 3 0.1200 3 0.1000 3 0.0500 3 0.0500 3 االمين لالستثمار 23

           AEIV شرق عربي لالستثمارات 24

 AMAL 0.1000 4 0.1000 3 0.0400 4 0.0200 4 0.0200 3 األمل لالستثمارات 25

           IBFM للوساطة العالمية 26

         JEIH 0.0930 3 االستثمارية القابضة 27

   MHFZ       0.0700 4 المحفظة الوطنية 28

 UCFI   0.0625 3 0.1000 4   0.0700 4 المتحدة المالية 29

 AMAD 0.1000 3 0.1500 2 0.2000 3   0.1000 3 عمد لالستثمار 30

           ATTA االراضي واالستثمارالمتكاملة لتطوير  31

           EMAR إعمار للتطوير العقاري 32

           INMA االنماء العربية 33

           JDPC األردن ديكابولس لألمالك 34

           JNTH التجمعات لخدمات التغذية  35

           JOMA الموارد للتنمية واالستثمار 36

           JRCD األردنيةالعقارية  37

           PETT المحفظة العقارية 38

           REAL الشرق العربي العقارية 39

           REDV تطوير العقارات 40

           SPIC التجمعات االستثمارية 41

           ULDC تطوير االراضي 42

           ABMS البالد الطبية 43

           ICMI الطبيةالدولية  44

 ITSC       0.2000 4 0.0500 4 االتحادمدارس  45

 AIFE 0.1500 4 0.1500 4 0.1500 4   0.3000 4 اإلسراء للتعليم 46



 

 

XX 
 

   ZEIC   0.1000 4 0.0800 3 0.1000 3 الزرقاء للتعليم 47

 AIEI 0.0800 4 0.0700 4 0.1500 4 0.2000 4 0.2000 4 الدولية للتعليم 48

 MALL 0.0550 4 0.0600 4 0.0700 3 0.0700 3 0.0700 4 الدولية للفنادق واالسواق 49

 AIHO 0.0938 4 0.1000 3 0.1200 3 0.0800 3 0.0800 4 العربية الدولية للفنادق 50

           TAJM التجمعات للمشاريع السياحية 51

           ZARA زارة لالستثمار 52

 JETT 0.1500 5 0.1000 5 0.1000 5 0.1000 4 0.1000 4 السياحة/جتالنقليات  53

         NAQL 0.0700 4 المقايضة للنقل 54

 SHIP 0.1000 3 0.1500 3 0.2000 4 0.1000 4 0.0966 4 الخطوط البحرية 55

     SITT   0.0880 4 0.0500 4 السالم للنقل 56

 JTEL 0.4000 4 0.4200 7 0.3900 4 0.3600 4 0.3300 4 االتصاالت األردنية 57

   PRES 1.0000 3 0.5000 4 0.4500 3 0.2000 4 الرأي 58

         JOPP 0.0500 4 الدستور 59

 JOEP 0.0926 4 0.0750 4 0.0750 4 0.1600 4 0.1000 6 الكهرباء االردنية 60

 JOPT 0.2000 7 0.2500 5 0.3000 5 0.1500 11 0.1200 7 مصفاة االردن /جوبترول 61

         SPTI 0.0800 3 المتخصصة للتجارة 62

           SIJC االستثمارات المتخصصة 63

 BIND 0.0450 5 0.0500 3   0.0275 4 0.0470 4 بندار 64

   OFTC       0.0200 4 أوفتك القابضة 65

 JDFS 1.0000 3 1.0000 3 0.6670 3 1.0000 3 1.0000 3 االسواق الحرة 66

 JITC 0.0800 4   0.0800 4 0.0800 4 0.0800 4 المركز االردني 67

       DADI 0.1500 5 0.2000 4 دار الدواء 68

     JPHM     0.0500 6 األردنية لألدوية 69

       MPHA   0.0500 4 شرق أوسط دوائية 70

     INOH     0.0700 4 المتكاملة للمشاريع المتعددة 71

 JOIC 0.2000 4 0.2000 4 0.1500 4 0.0600 4 0.0500 4 الصناعات الكيماوية 72

 JOIR   0.0400 4     0.0300 4 الموارد الصناعية 73

 MBED 0.1000 4 0.0566 4 0.1000 4 0.1000 4 0.0618 4 العربية للمبيدات 74

 NATC   0.0500 4 0.0400 4 0.0300 4 0.0500 4 الوطنية للكلورين 75

           APCT العربية االستثمارية 76

           FNVO األولى للزيوت النباتية 77

 JODA 0.1000 3 0.1000 3 0.1000 3 0.0500 3 0.1000 3 األردنية األلبان 78

 UMIC 0.1000 3 0.1000 3 0.0500 2 0.0500 2 0.0500 4 العالمية للزيوت 79

 EICO 0.3000 2 0.5000 3 0.5000 3 1.0000 3 0.8000 2 اإلقبال لالستثمار 80

 UTOB 0.0800 5 0.0500 5 0.1500 4   0.1989 3 للسجائر االتحاد 81

 AALU 0.0600 6 0.0700 5 0.0500 5 0.0700 4 0.0800 4 األلمنيوم/آرال 82

 APOT 0.7000 4 0.7000 4 1.2500 4 3.0000 4 2.5000 4 البوتاس العربية 83

       JOCM   0.6500 4 االسمنت 84

 JOPH 0.5000 4 0.2000 4 0.2000 4 0.4500 4 0.2500 4 الفوسفات 85

 JOST 0.0700 3 0.1500 4 0.1000 4 0.1200 4 0.0550 5 حديد األردن 86

       NATA   0.0700 4 لأللمنيومالوطنية  87

           AQRM القدس الخرسانية 88

 ASPMM   0.1500 3 0.1500 3 0.2000 3 0.1500 4 المواسير المعدنية 89

           IENG رم عالء الدين 90

   JOPI   0.0800 4   0.0800 4 األنابيب األردنية 91

           RMCC الباطون الجاهز 92

         AEIN 0.0500 5 العربية الكهربائية 93

           JNCC مسك األردن 94

       WIRE   0.0579 4 الوطنية للكوابل 95

 CEIG 0.0500 4   0.0400 5 0.0400 3 0.0600 3 العصر لالستثمار 96

           ELZA الزي لصناعة األلبسة 97

 JOWM 0.3000 4 0.2500 4   0.2500 3 0.2500 4 األردنية األجواخ 98

           WOOL عقاري 99

           JOCF الخزف األردنية 100

 



 

 

XXI 
 

 (6)الملحق رقم 
عدلًَّة م)سوق عمَّان(  سهم الشركات عينة الدراسةأل )نهاية الشهر( النهائيةالعوائد الشهرية يتضمن هذا الملحق 

 :(2013-2009)خالل الفترة المدروسة بالتوزيعات النقدية 
9002 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرمز الشركة م

 ABCO -0.007 -0.055 -0.044 -0.008 0.069 -0.122 -0.033 -0.017 0.009 -0.009 0.000 -0.060 العربية المؤسسةبنك  1

 AHLI -0.048 -0.045 0.093 -0.012 0.007 -0.039 0.034 -0.033 0.034 0.000 -0.013 0.013 البنك االهلي 2

 AJIB -0.056 -0.018 0.030 0.012 -0.055 -0.071 -0.104 0.047 0.074 0.131 -0.171 -0.051 بنك االستثمار العربي 3

 ARBK -0.110 -0.110 -0.048 0.106 0.202 -0.116 -0.040 0.053 0.044 -0.030 -0.063 -0.036 البنك العربي 4

 BOJX 0.018 0.000 -0.031 0.000 0.040 0.010 0.061 -0.040 0.019 0.027 0.000 -0.049 بنك االردن 5

 CABK -0.032 -0.094 -0.149 0.162 -0.014 -0.066 -0.061 0.027 0.105 0.000 0.071 0.098 بنك القاهرة عمان 6

 EXFB 0.206 -0.046 -0.097 -0.059 -0.023 -0.058 0.019 -0.133 -0.035 0.000 0.043 0.083 بنك المال 7

 INVB -0.121 -0.012 0.152 -0.026 0.027 -0.058 -0.067 -0.054 0.006 -0.031 -0.052 0.027 االستثماري 8

 JCBK -0.097 0.000 -0.020 0.024 -0.080 0.081 -0.190 -0.025 0.063 0.000 -0.060 0.025 البنك التجاري األردني 9

 JOIB 0.043 -0.013 0.063 -0.004 0.018 -0.030 0.021 -0.008 -0.146 -0.006 -0.018 -0.028 بنك اإلسالمي األردني 10

 JOKB -0.038 -0.047 -0.023 -0.022 0.045 -0.007 -0.019 0.010 -0.053 0.021 -0.033 -0.013 األردني الكويتي 11

 SGBJ -0.004 -0.052 -0.004 0.038 0.008 -0.065 -0.213 0.094 -0.242 -0.067 0.036 -0.090 بنك سوسيته جنرال 12

 THBK -0.028 -0.037 -0.015 0.009 0.007 0.082 -0.106 -0.012 -0.008 0.000 0.007 -0.007 بنك االسكان 13

 UBSI -0.020 -0.061 -0.033 0.077 0.036 -0.104 -0.275 -0.027 0.115 0.025 0.000 -0.135 االتحادبنك  14

 AAIN -0.019 -0.021 -0.082 0.066 -0.038 -0.053 -0.025 0.000 -0.143 -0.083 0.073 0.031 النسر العربي للتأمين 15

 AIUI -0.161 0.202 -0.134 0.010 0.067 0.009 0.071 -0.075 0.063 -0.008 0.145 -0.097 العربي االتحاد 16

 ARGR -0.155 -0.092 0.115 0.131 -0.018 -0.112 -0.343 0.255 0.153 0.000 0.022 0.000 المجموعة للتأمين 17

 ARIN 0.087 0.201 -0.167 -0.268 -0.132 -0.047 -0.370 -0.035 -0.009 0.037 -0.044 0.000 العرب للتأمين 18

 JIJC -0.048 -0.051 -0.043 0.033 -0.032 -0.156 -0.013 -0.040 0.014 0.000 -0.014 0.014 االردن الدولية للتأمين 19

 JOFR 0.035 -0.056 0.048 -0.068 0.939 -0.270 -0.233 -0.079 0.146 -0.043 0.156 -0.096 األردنية الفرنسية 20

 JOIN -0.054 -0.113 0.062 0.166 0.017 -0.013 -0.014 0.000 -0.027 0.018 0.003 -0.038 التأمين االردنية 21

 TIIC 0.026 0.114 -0.015 -0.014 0.008 -0.114 -0.111 -0.005 0.036 -0.035 0.068 -0.049 التأمين االسالمية 22

 AAFI 0.130 -0.009 -0.107 -0.027 0.028 0.148 -0.129 0.016 -0.016 -0.027 -0.011 -0.057 االمين لالستثمار 23

 AEIV -0.033 -0.046 -0.018 0.264 -0.136 -0.275 0.000 -0.109 0.096 -0.079 -0.043 -0.162 شرق عربي لالستثمارات 24

 AMAL 0.033 0.397 0.051 -0.005 0.046 -0.027 -0.203 -0.071 0.092 -0.014 -0.057 -0.053 األمل لالستثمارات 25

 IBFM 0.066 -0.031 0.619 0.657 -0.355 -0.385 -0.090 0.016 0.000 -0.048 -0.051 -0.179 العالمية للوساطة 26

 JEIH 0.148 -0.071 0.235 0.056 0.067 -0.075 0.000 -0.068 0.043 -0.056 -0.029 -0.091 االستثمارية القابضة 27

 MHFZ -0.172 -0.083 0.045 0.130 -0.046 0.000 -0.105 -0.009 0.255 -0.058 -0.038 -0.024 الوطنيةالمحفظة  28

 UCFI 0.111 -0.037 0.076 -0.120 -0.019 -0.057 0.003 -0.078 0.009 -0.050 -0.085 0.046 المتحدة المالية 29

 AMAD 0.260 0.023 -0.007 0.154 -0.035 0.022 -0.043 0.157 -0.052 0.102 0.105 0.089 عمد لالستثمار 30

 ATTA 0.030 0.132 0.013 0.000 -0.038 0.013 -0.105 -0.088 0.258 -0.051 -0.041 0.014 المتكاملة لتطوير االراضي 31

 EMAR 0.075 -0.087 0.076 -0.035 -0.055 -0.049 -0.071 0.000 0.044 -0.011 -0.021 -0.098 إعمار للتطوير العقاري 32

 INMA 0.025 -0.024 -0.074 0.000 -0.177 -0.172 0.221 0.043 -0.102 -0.057 0.036 -0.047 االنماء العربية 33

 JDPC -0.090 0.099 -0.026 0.184 -0.089 -0.024 -0.063 0.053 -0.013 -0.038 0.067 -0.075 األردن ديكابولس لألمالك 34

 JNTH 0.392 0.210 0.119 -0.053 0.151 -0.150 -0.335 -0.351 0.347 -0.371 0.072 0.034 التغذية واالسكانالتجمعات لخدمات  35

 JOMA 0.187 0.494 -0.188 -0.009 0.299 0.065 -0.338 -0.112 0.069 -0.065 -0.046 0.157 الموارد للتنمية واالستثمار 36



 

 

XXII 
 

 JRCD 0.068 0.000 -0.021 -0.033 0.011 -0.033 -0.080 -0.150 0.044 -0.056 -0.030 -0.123 العقارية األردنية 37

 PETT -0.154 -0.106 0.108 -0.078 0.011 0.031 -0.121 0.000 0.092 -0.021 -0.043 0.045 المحفظة العقارية 38

 REAL 0.011 -0.179 -0.101 0.159 -0.112 -0.239 0.014 -0.150 0.128 -0.028 -0.049 -0.169 الشرق العربي العقارية 39

 REDV 0.105 -0.079 0.500 -0.011 -0.186 -0.214 -0.091 0.020 0.255 -0.172 0.000 -0.189 تطوير العقارات 40

 SPIC 0.228 0.189 0.027 -0.050 0.100 -0.085 -0.268 -0.436 0.755 -0.279 0.067 0.291 التجمعات االستثمارية 41

 ULDC 0.203 -0.011 0.114 0.204 0.246 0.027 -0.053 -0.049 1.074 -0.220 -0.227 -0.082 تطوير االراضي 42

 ABMS -0.037 0.019 0.133 -0.067 0.054 -0.051 -0.009 -0.027 0.009 0.065 0.035 -0.017 البالد الطبية 43

 ICMI 0.053 0.152 0.016 0.043 -0.264 0.007 -0.070 -0.030 0.163 0.253 -0.074 -0.115 الدولية الطبية 44

 AIEI -0.156 -0.005 -0.046 -0.060 -0.050 -0.039 -0.130 -0.020 0.000 -0.008 0.052 0.042 الدولية للتعليم 45

 AIFE 0.029 -0.037 0.236 0.012 -0.078 0.022 -0.004 0.043 -0.033 -0.004 -0.078 -0.014 اإلسراء للتعليم 46

 ITSC -0.102 0.044 0.109 0.061 -0.021 -0.036 -0.045 0.056 0.038 -0.065 0.062 -0.036 االتحادمدارس  47

 ZEIC -0.069 -0.086 0.125 -0.083 -0.045 -0.181 -0.078 -0.013 -0.043 0.004 0.018 0.139 الزرقاء للتعليم 48

 AIHO 0.000 0.008 0.004 0.120 -0.088 -0.112 0.000 -0.014 0.005 0.023 -0.067 -0.119 العربية الدولية للفنادق 49

 MALL -0.054 -0.101 0.080 0.078 -0.129 0.000 -0.016 0.042 0.056 -0.098 -0.067 -0.027 الدولية للفنادق واالسواق 50

 TAJM -0.205 0.076 0.028 0.096 -0.113 0.000 -0.056 -0.030 0.092 -0.056 0.254 -0.131 التجمعات للمشاريع السياحية 51

 ZARA -0.023 -0.053 -0.012 -0.063 0.087 -0.031 -0.051 -0.114 -0.015 0.038 0.037 0.000 زارة لالستثمار 52

 JETT 0.030 -0.014 0.044 0.033 0.023 -0.014 -0.043 0.000 -0.005 -0.015 0.010 -0.010 النقليات السياحة/جت 53

 NAQL 0.073 0.060 0.121 -0.114 -0.015 -0.053 -0.016 -0.066 0.053 -0.042 -0.026 -0.009 المقايضة للنقل 54

 SHIP -0.173 -0.176 0.100 -0.090 0.135 0.125 -0.044 -0.058 -0.025 0.070 0.006 0.253 الخطوط البحرية 55

 SITT -0.021 -0.130 0.025 -0.030 -0.006 0.006 -0.019 0.013 -0.025 0.026 0.019 0.006 السالم للنقل 56

 JTEL -0.008 0.000 0.092 0.000 0.008 0.029 0.000 -0.008 0.028 0.004 0.012 -0.002 االتصاالت األردنية 57

 JOPP -0.017 -0.027 -0.009 -0.065 0.005 -0.020 -0.046 -0.027 0.050 -0.063 0.039 -0.022 الدستور 58

 PRES -0.133 0.107 -0.032 0.003 -0.028 0.014 0.004 -0.015 -0.003 0.046 0.091 -0.028 الرأي 59

 JOEP -0.023 0.000 0.117 0.034 -0.009 -0.018 -0.015 0.012 0.046 0.106 0.077 0.030 الكهرباء االردنية 60

 JOPT -0.010 -0.212 0.363 0.012 0.089 0.014 -0.002 -0.009 -0.050 -0.009 -0.019 -0.063 مصفاة االردن /جوبترول 61

 BIND 0.065 -0.222 0.494 0.087 0.326 -0.352 0.080 -0.122 0.090 -0.064 0.049 -0.093 بندار 62

 JDFS -0.043 0.110 0.114 -0.034 0.024 0.045 0.022 0.001 0.038 -0.016 0.000 0.005 االسواق الحرة 63

 JITC 0.024 0.116 -0.027 0.025 -0.337 0.033 -0.100 -0.178 -0.097 -0.246 0.056 -0.053 المركز االردني 64

 OFTC 0.065 -0.020 0.208 0.138 0.121 -0.176 -0.082 0.054 -0.034 -0.053 0.093 -0.136 أوفتك القابضة 65

 SIJC 0.294 -0.091 -0.054 -0.072 -0.077 0.128 0.208 -0.062 0.073 -0.073 -0.185 0.262 االستثمارات المتخصصة 66

 SPTI 0.170 -0.100 0.030 0.043 0.102 -0.028 -0.038 0.020 0.039 0.290 -0.174 -0.088 المتخصصة للتجارة 67

 DADI -0.024 -0.005 -0.030 -0.008 -0.003 0.131 -0.045 -0.006 0.017 0.025 0.000 0.000 دار الدواء 68

 JPHM -0.116 0.041 -0.024 0.016 0.143 0.021 -0.020 -0.028 -0.043 -0.022 0.031 0.022 األردنية لألدوية 69

 MPHA -0.096 0.030 0.379 -0.046 0.079 -0.057 0.215 0.322 -0.067 -0.003 -0.198 0.025 شرق أوسط دوائية 70

 INOH 0.286 0.678 0.042 -0.033 -0.048 -0.211 -0.171 -0.183 0.293 -0.337 0.016 -0.063 المتكاملة للمشاريع المتعددة 71

 JOIC 0.010 -0.063 -0.102 0.196 -0.027 -0.014 -0.070 0.075 0.116 -0.088 0.000 0.021 الصناعات الكيماوية 72

 JOIR 0.400 -0.339 -0.027 0.000 1.278 -0.073 -0.066 -0.113 0.016 -0.141 0.055 -0.017 الموارد الصناعية 73

 MBED 0.073 -0.025 -0.070 0.103 -0.020 0.020 -0.040 0.014 0.041 0.098 0.089 -0.071 للمبيدات العربية 74

 NATC 0.018 0.000 0.000 -0.035 -0.018 0.009 -0.055 -0.010 0.020 -0.019 0.000 -0.010 الوطنية للكلورين 75

 APCT 0.245 0.230 -0.147 -0.063 -0.067 -0.161 -0.064 0.023 0.044 -0.106 -0.024 -0.171 العربية االستثمارية 76

 FNVO 0.000 -0.027 -0.042 -0.044 -0.062 -0.082 -0.018 0.073 0.339 0.051 -0.036 0.163 األولى للزيوت النباتية 77

 JODA -0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 -0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 األردنية األلبان 78

 UMIC 0.055 -0.034 0.027 -0.076 0.041 0.040 -0.057 0.030 -0.020 0.070 0.037 -0.027 العالمية للزيوت 79

 EICO 0.082 -0.042 0.040 0.159 0.004 -0.026 0.171 -0.104 0.054 0.021 0.044 0.013 اإلقبال لالستثمار 80



 

 

XXIII 
 

 UTOB -0.056 -0.050 -0.026 0.230 0.213 0.089 -0.166 0.045 0.160 -0.030 -0.035 -0.018 للسجائر االتحاد 81

 AALU -0.081 0.082 -0.035 -0.085 0.026 -0.097 -0.015 0.023 -0.037 0.077 -0.064 0.046 األلمنيوم/آرال 82

 APOT 0.040 -0.015 0.035 -0.122 0.306 -0.115 0.054 -0.010 -0.104 -0.123 0.136 0.050 البوتاس العربية 83

 JOCM 0.008 -0.008 0.082 -0.112 0.139 -0.016 0.029 -0.041 0.006 0.022 0.000 0.007 االسمنت 84

 JOPH 0.000 -0.159 0.098 -0.066 0.432 -0.121 -0.077 0.005 -0.071 -0.020 -0.012 0.050 الفوسفات 85

 JOST 0.174 0.051 0.440 0.109 0.259 -0.031 -0.052 -0.054 -0.029 -0.128 0.030 -0.125 حديد األردن 86

 NATA 0.051 -0.146 0.023 -0.089 0.061 -0.011 -0.012 0.000 0.024 0.103 -0.021 0.011 لأللمنيومالوطنية  87

 AQRM 0.104 0.027 0.066 0.148 -0.118 -0.183 -0.104 -0.050 0.105 -0.095 -0.018 -0.107 القدس الخرسانية 88

 ASPMM -0.134 0.114 -0.127 -0.023 -0.019 0.161 -0.097 -0.014 -0.057 0.050 -0.024 0.146 المواسير المعدنية 89

 IENG -0.068 0.080 -0.246 -0.175 -0.164 -0.179 -0.375 -0.017 0.027 -0.129 -0.158 -0.200 رم عالء الدين 90

 JOPI -0.057 0.080 -0.093 0.082 -0.075 0.143 -0.045 -0.037 0.087 -0.036 0.019 -0.045 األنابيب األردنية 91

 RMCC -0.046 -0.009 0.317 0.130 -0.266 -0.254 0.005 -0.022 0.297 -0.097 -0.042 0.005 الباطون الجاهز 92

 AEIN 0.077 0.000 0.186 -0.072 0.065 -0.091 -0.057 0.015 0.149 -0.104 -0.014 -0.103 العربية الكهربائية 93

 JNCC -0.366 -0.231 -0.050 0.147 0.073 0.009 -0.102 0.009 0.084 -0.078 -0.037 0.019 مسك األردن 94

 WIRE -0.125 -0.039 0.270 0.074 0.000 0.089 -0.082 0.020 -0.049 0.010 -0.061 0.011 الوطنية للكوابل 95

 CEIG -0.033 0.000 0.103 -0.063 -0.035 -0.024 -0.138 -0.043 0.106 -0.027 0.070 -0.039 العصر لالستثمار 96

 ELZA 0.094 0.000 0.000 0.000 -0.029 -0.059 -0.031 0.065 0.030 0.000 -0.059 -0.031 الزي لصناعة األلبسة 97

 JOWM 0.032 -0.044 0.000 0.080 -0.063 -0.006 -0.053 0.018 0.044 -0.048 -0.011 0.027 األردنية األجواخ 98

 WOOL 0.197 0.086 0.000 0.000 -0.036 0.000 -0.214 -0.040 -0.042 -0.087 0.000 -0.486 عقاري 99

 JOCF 0.000 0.026 -0.051 0.162 0.163 0.180 0.000 0.593 0.011 -0.084 -0.149 -0.311 الخزف األردنية 100

 
9010 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرمز الشركة م

 ABCO 0.000 0.046 0.000 0.009 0.043 -0.033 -0.078 0.028 0.000 0.018 0.045 -0.017 العربية المؤسسةبنك  1

 AHLI 0.033 0.064 -0.054 0.101 0.031 -0.012 -0.012 -0.073 0.033 0.032 0.160 0.021 البنك االهلي 2

 AJIB 0.000 0.039 0.082 -0.066 0.031 -0.015 0.000 -0.008 0.008 0.015 0.023 0.052 بنك االستثمار العربي 3

 ARBK -0.055 -0.033 -0.010 0.066 -0.072 0.000 -0.027 -0.033 0.046 -0.001 -0.018 -0.031 البنك العربي 4

 BOJX 0.033 0.018 -0.009 0.024 0.047 0.004 0.013 0.018 0.004 0.253 -0.007 0.021 بنك االردن 5

 CABK 0.036 0.066 0.073 0.021 -0.028 -0.096 0.078 -0.018 0.007 0.051 0.084 0.026 بنك القاهرة عمان 6

 EXFB 0.032 0.019 -0.055 0.058 -0.018 -0.056 -0.013 -0.020 -0.027 -0.021 0.043 0.055 بنك المال 7

 INVB 0.033 0.058 0.012 0.012 -0.060 0.038 -0.055 -0.006 -0.039 0.034 0.046 0.006 االستثماري 8

 JCBK 0.000 -0.012 0.087 -0.023 0.059 -0.028 -0.017 -0.017 -0.065 0.044 -0.012 0.074 البنك التجاري األردني 9

 JOIB 0.044 -0.036 -0.041 0.046 -0.039 -0.034 0.059 -0.056 0.000 0.014 -0.007 0.042 بنك اإلسالمي األردني 10

 JOKB -0.018 0.019 -0.003 0.025 -0.048 0.000 -0.014 0.026 0.056 0.095 0.012 0.029 األردني الكويتي 11

 SGBJ 0.023 -0.007 -0.030 0.015 0.015 0.000 -0.075 -0.032 -0.008 0.000 0.000 -0.092 بنك سوسيته جنرال 12

 THBK 0.006 0.007 0.006 0.005 0.004 0.014 -0.007 0.001 0.012 0.027 0.053 0.025 بنك االسكان 13

 UBSI 0.017 0.033 0.148 0.078 -0.036 -0.046 -0.029 -0.025 0.015 0.010 -0.035 0.041 االتحادبنك  14

 AAIN -0.132 0.057 0.111 -0.161 0.080 0.000 0.022 -0.004 0.000 0.000 -0.018 -0.030 النسر العربي للتأمين 15

 AIUI 0.008 -0.025 0.092 0.192 -0.129 0.148 0.013 -0.032 0.132 0.122 0.026 0.020 العربي االتحاد 16

 ARGR -0.209 0.082 0.000 -0.042 -0.035 -0.073 -0.078 0.032 -0.031 -0.128 -0.280 -0.068 المجموعة للتأمين 17

 ARIN 0.111 -0.158 0.050 -0.028 -0.087 -0.043 -0.044 -0.093 0.038 0.000 -0.037 0.128 العرب للتأمين 18

 JIJC -0.068 0.147 -0.064 -0.096 0.015 -0.015 -0.015 -0.077 0.050 0.000 0.032 -0.077 االردن الدولية للتأمين 19

 JOFR -0.149 -0.075 0.000 -0.027 -0.083 -0.121 0.103 -0.016 0.000 -0.048 0.000 0.033 األردنية الفرنسية 20



 

 

XXIV 
 

 JOIN -0.029 -0.096 0.053 0.041 0.059 0.000 -0.056 -0.024 -0.064 0.052 -0.098 0.095 التأمين االردنية 21

 TIIC 0.051 0.000 -0.073 0.016 -0.026 -0.027 -0.044 -0.011 -0.006 -0.006 0.053 0.022 التأمين االسالمية 22

 AAFI -0.018 -0.074 0.093 0.033 -0.114 -0.007 -0.007 -0.109 0.081 0.053 0.029 0.097 االمين لالستثمار 23

 AEIV -0.022 0.022 0.086 0.089 -0.245 -0.060 0.026 0.013 -0.025 -0.089 -0.028 -0.014 شرق عربي لالستثمارات 24

 AMAL 0.008 0.008 0.031 0.025 -0.192 -0.040 0.216 0.025 -0.008 -0.008 0.034 -0.016 األمل لالستثمارات 25

 IBFM -0.065 0.000 0.140 0.184 -0.207 -0.109 0.073 -0.068 0.000 -0.024 -0.025 -0.051 العالمية للوساطة 26

 JEIH 0.017 -0.033 0.068 0.159 -0.123 -0.047 0.082 -0.015 0.015 0.000 0.061 -0.057 االستثمارية القابضة 27

 MHFZ -0.139 -0.133 0.176 0.037 -0.099 -0.080 -0.043 -0.102 0.000 -0.063 -0.054 0.014 المحفظة الوطنية 28

 UCFI -0.071 0.073 -0.054 0.052 -0.046 -0.441 -0.066 -0.049 0.000 0.015 0.022 -0.043 المتحدة المالية 29

 AMAD 0.077 -0.100 0.063 0.032 -0.016 0.165 -0.100 0.036 -0.054 0.010 0.021 0.025 عمد لالستثمار 30

 ATTA -0.097 -0.231 0.220 0.066 -0.123 0.035 -0.119 -0.154 0.250 -0.091 0.000 0.040 المتكاملة لتطوير االراضي 31

 EMAR -0.060 -0.128 0.206 0.024 -0.143 -0.028 0.014 -0.127 0.065 -0.045 -0.016 -0.016 إعمار للتطوير العقاري 32

 INMA -0.085 -0.120 0.045 0.043 -0.181 0.085 0.453 0.140 0.028 -0.147 -0.172 -0.039 االنماء العربية 33

 JDPC -0.041 -0.042 0.015 -0.058 0.031 -0.149 0.263 0.056 -0.026 0.027 0.000 -0.039 األردن ديكابولس لألمالك 34

 JNTH -0.217 -0.125 0.095 0.072 0.054 -0.333 -0.173 0.023 0.000 -0.068 0.293 0.340 التغذية واالسكانالتجمعات لخدمات  35

 JOMA 0.365 -0.130 -0.123 0.140 -0.386 -0.357 -0.067 -0.048 0.075 -0.093 0.103 -0.023 الموارد للتنمية واالستثمار 36

 JRCD 0.035 -0.085 0.093 0.051 -0.113 -0.091 -0.040 0.125 0.056 -0.053 0.019 -0.182 العقارية األردنية 37

 PETT -0.032 -0.089 -0.037 -0.165 -0.091 0.100 -0.076 0.082 0.136 -0.067 -0.043 0.194 المحفظة العقارية 38

 REAL 0.006 -0.098 0.143 0.042 0.000 0.023 -0.011 -0.062 -0.036 -0.100 -0.021 0.064 الشرق العربي العقارية 39

 REDV 0.047 -0.133 0.333 0.077 -0.286 -0.050 0.026 -0.077 0.194 -0.140 -0.054 -0.029 تطوير العقارات 40

 SPIC -0.015 -0.214 -0.194 -0.097 -0.240 -0.367 -0.196 0.011 0.110 -0.248 0.289 0.531 التجمعات االستثمارية 41

 ULDC -0.109 0.029 0.098 0.146 -0.244 -0.029 0.015 0.172 0.153 -0.110 0.000 0.043 االراضيتطوير  42

 ABMS 0.009 -0.008 0.060 0.048 -0.173 0.133 -0.025 0.000 -0.052 0.027 0.000 0.044 البالد الطبية 43

 ICMI -0.156 -0.054 -0.033 0.000 0.353 0.056 0.024 0.092 0.368 0.119 0.113 -0.059 الدولية الطبية 44

 AIEI -0.066 -0.016 0.116 -0.075 -0.040 -0.021 0.038 -0.029 -0.017 0.017 0.084 -0.031 الدولية للتعليم 45

 AIFE 0.129 0.013 -0.042 0.091 -0.013 -0.052 0.027 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 اإلسراء للتعليم 46

 ITSC -0.091 -0.025 0.137 -0.098 0.133 -0.059 0.086 -0.043 0.060 0.064 -0.033 -0.028 االتحادمدارس  47

 ZEIC -0.046 -0.032 0.033 -0.028 0.009 0.157 -0.158 0.087 -0.056 -0.030 0.053 0.100 الزرقاء للتعليم 48

 AIHO 0.038 0.021 -0.020 0.093 -0.095 0.028 -0.027 -0.028 0.000 0.006 0.051 0.043 العربية الدولية للفنادق 49

 MALL 0.009 0.000 0.092 -0.008 -0.045 0.047 0.018 -0.053 0.000 0.037 -0.018 0.045 الدولية للفنادق واالسواق 50

 TAJM -0.041 0.029 0.056 -0.053 -0.097 -0.031 0.016 0.125 0.042 -0.120 -0.030 0.063 التجمعات للمشاريع السياحية 51

 ZARA 0.086 0.020 -0.006 -0.078 0.056 -0.087 0.139 0.013 0.000 -0.114 -0.086 -0.109 زارة لالستثمار 52

 JETT 0.000 0.015 0.005 0.050 0.019 0.020 0.010 -0.038 0.035 0.124 0.149 -0.004 النقليات السياحة/جت 53

 NAQL 0.045 -0.095 -0.019 0.000 -0.087 0.011 -0.084 0.011 -0.034 0.012 0.093 0.032 المقايضة للنقل 54

 SHIP -0.178 0.097 0.120 -0.050 -0.047 0.022 0.011 0.021 0.000 0.047 0.115 0.063 الخطوط البحرية 55

 SITT -0.012 0.025 0.030 0.052 -0.029 0.006 -0.024 -0.074 0.060 -0.126 -0.014 0.007 السالم للنقل 56

 JTEL 0.048 0.007 -0.005 -0.046 -0.021 0.016 0.091 -0.002 0.021 -0.002 0.017 0.000 االتصاالت األردنية 57

 JOPP -0.105 -0.031 -0.025 0.046 -0.056 -0.033 0.055 0.013 0.006 0.013 0.000 -0.057 الدستور 58

 PRES 0.046 -0.153 0.096 -0.052 0.022 -0.099 0.006 0.003 -0.001 0.056 0.080 -0.052 الرأي 59

 JOEP -0.007 -0.036 -0.023 -0.024 0.032 0.013 0.003 0.010 0.035 0.027 -0.019 0.002 الكهرباء االردنية 60

 JOPT 0.009 -0.028 0.025 0.023 -0.050 -0.036 -0.053 -0.075 -0.019 0.015 -0.004 -0.022 مصفاة االردن /جوبترول 61

 BIND -0.067 -0.110 -0.031 -0.020 0.007 -0.260 -0.027 -0.056 0.000 -0.020 -0.130 -0.126 بندار 62

 JDFS -0.010 0.143 0.204 0.108 -0.044 0.015 0.070 0.043 -0.007 0.147 -0.006 0.074 االسواق الحرة 63

 JITC 0.024 -0.155 -0.018 -0.037 -0.087 -0.053 -0.011 0.023 -0.011 0.022 0.088 -0.061 المركز االردني 64



 

 

XXV 
 

 OFTC -0.078 -0.128 0.195 0.061 -0.154 -0.068 0.049 0.093 -0.021 -0.087 0.024 -0.070 أوفتك القابضة 65

 SIJC -0.038 -0.179 0.607 0.016 -0.048 0.134 0.052 0.058 -0.045 -0.069 -0.382 -0.578 االستثمارات المتخصصة 66

 SPTI 0.010 -0.038 0.000 0.020 0.039 -0.028 0.010 -0.133 0.154 -0.048 -0.010 0.000 المتخصصة للتجارة 67

 DADI 0.000 -0.013 -0.005 0.128 -0.035 -0.016 -0.013 0.003 0.005 0.021 0.045 -0.045 دار الدواء 68

 JPHM -0.043 -0.053 0.016 0.047 0.053 0.100 -0.026 -0.073 0.036 -0.028 0.043 -0.021 األردنية لألدوية 69

 MPHA 0.084 0.119 -0.124 0.164 -0.020 0.012 0.006 -0.009 0.041 0.359 -0.049 0.069 شرق أوسط دوائية 70

 INOH -0.183 -0.102 0.057 -0.032 -0.056 -0.082 0.436 -0.188 0.220 -0.162 -0.194 0.107 المتكاملة للمشاريع المتعددة 71

 JOIC 0.014 0.000 0.003 -0.033 -0.004 -0.033 0.031 -0.045 0.031 -0.113 -0.021 0.174 الصناعات الكيماوية 72

 JOIR 0.035 -0.068 0.109 0.180 -0.176 -0.107 0.000 -0.020 0.061 -0.038 -0.020 -0.020 الموارد الصناعية 73

 MBED -0.041 0.043 -0.059 0.023 0.000 0.006 0.025 -0.043 0.000 0.000 0.032 0.056 العربية للمبيدات 74

 NATC -0.010 -0.010 0.040 0.000 0.020 -0.030 0.031 -0.030 0.021 -0.020 -0.021 -0.021 الوطنية للكلورين 75

 APCT 0.059 -0.139 0.097 0.676 -0.316 -0.282 0.036 0.103 -0.063 -0.100 -0.074 0.000 العربية االستثمارية 76

 FNVO -0.183 -0.079 0.000 0.100 -0.026 0.000 -0.040 0.014 -0.014 -0.028 -0.143 -0.117 األولى للزيوت النباتية 77

 JODA 0.016 -0.005 0.016 0.000 0.000 0.000 0.157 -0.131 0.000 0.000 -0.005 0.000 اآللبان األردنية 78

 UMIC 0.102 0.017 -0.008 0.064 -0.060 0.027 -0.071 -0.048 0.000 0.000 -0.020 -0.041 العالمية للزيوت 79

 EICO 0.076 0.036 0.083 0.167 0.073 -0.029 0.065 0.016 0.044 0.124 0.002 -0.002 اإلقبال لالستثمار 80

 UTOB -0.033 -0.026 -0.112 0.070 0.049 -0.115 -0.090 -0.049 0.036 -0.005 -0.060 0.053 للسجائر االتحاد 81

 AALU -0.036 0.023 -0.007 0.015 0.088 0.057 0.007 0.000 0.033 -0.026 -0.013 -0.027 األلمنيوم/آرال 82

 APOT -0.006 -0.020 -0.023 0.037 -0.087 0.016 -0.016 0.000 0.092 0.026 0.004 0.208 البوتاس العربية 83

 JOCM 0.035 0.003 -0.009 -0.003 -0.084 0.002 -0.112 -0.178 -0.025 0.081 -0.034 0.051 االسمنت 84

 JOPH 0.006 -0.096 0.039 0.059 -0.160 -0.028 -0.033 -0.046 0.056 0.137 0.016 0.035 الفوسفات 85

 JOST 0.100 -0.053 0.153 0.063 -0.138 -0.036 -0.079 -0.072 0.058 -0.032 0.043 -0.009 حديد األردن 86

 NATA 0.011 -0.042 -0.043 0.011 -0.037 -0.089 0.097 -0.013 0.000 0.115 -0.023 0.012 لأللمنيومالوطنية  87

 AQRM -0.040 -0.125 0.190 0.100 -0.145 -0.085 0.047 -0.111 0.125 -0.067 -0.024 -0.073 القدس الخرسانية 88

 ASPMM -0.123 0.019 -0.048 0.054 0.005 0.148 -0.067 -0.024 0.020 0.005 0.095 0.065 المواسير المعدنية 89

 IENG -0.132 -0.203 0.340 0.063 -0.254 -0.120 0.045 -0.196 0.000 -0.108 0.000 0.061 رم عالء الدين 90

 JOPI 0.019 0.009 0.009 0.110 -0.018 -0.054 -0.019 -0.029 -0.040 -0.010 -0.074 -0.080 األنابيب األردنية 91

 RMCC -0.015 -0.015 0.156 0.000 0.043 0.013 -0.012 0.004 0.000 -0.012 0.000 0.000 الباطون الجاهز 92

 AEIN -0.016 0.000 0.167 0.100 -0.078 -0.028 -0.101 -0.177 0.157 -0.017 -0.086 -0.075 العربية الكهربائية 93

 JNCC -0.076 -0.021 -0.074 -0.023 0.000 -0.058 -0.012 -0.138 0.000 -0.058 -0.077 0.067 مسك األردن 94

 WIRE -0.043 -0.011 0.056 0.008 -0.101 -0.038 -0.013 -0.026 -0.014 0.014 0.068 0.165 الوطنية للكوابل 95

 CEIG 0.082 0.000 0.000 -0.152 0.000 -0.060 -0.032 0.016 -0.081 0.000 0.018 -0.362 العصر لالستثمار 96

 ELZA -0.032 -0.033 0.000 0.448 -0.286 0.000 0.033 -0.065 0.517 -0.045 0.048 -0.136 الزي لصناعة األلبسة 97

 JOWM 0.000 0.013 0.013 0.023 -0.022 0.027 -0.015 -0.011 0.029 -0.019 -0.009 0.042 األردنية األجواخ 98

 WOOL 0.259 0.294 1.432 -0.112 -0.184 0.245 0.005 0.093 0.104 -0.077 0.019 -0.559 عقاري 99

 JOCF -0.216 -0.125 0.143 0.000 -0.150 0.147 0.897 0.392 -0.175 -0.435 -0.333 -0.094 الخزف األردنية 100

 
9011 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرمز الشركة م

 ABCO 0.043 -0.050 0.000 0.061 0.000 -0.033 -0.034 -0.097 -0.010 0.010 0.010 -0.049 بنك المؤسسة العربية 1

 AHLI 0.068 -0.024 -0.002 0.016 0.046 -0.158 -0.018 0.018 -0.035 -0.091 -0.080 0.036 البنك االهلي 2

 AJIB 0.007 -0.035 0.036 0.030 -0.015 -0.030 0.000 0.008 0.008 0.008 0.007 -0.030 بنك االستثمار العربي 3

 ARBK -0.028 -0.062 0.010 -0.003 -0.002 -0.064 0.039 -0.023 -0.059 -0.007 -0.082 0.077 البنك العربي 4



 

 

XXVI 
 

 BOJX -0.020 0.048 -0.037 -0.258 0.043 0.018 -0.022 -0.005 0.009 -0.037 0.019 -0.047 بنك االردن 5

 CABK 0.066 -0.100 0.013 0.034 0.000 -0.020 0.003 -0.043 -0.007 -0.039 -0.018 0.034 بنك القاهرة عمان 6

 EXFB -0.039 -0.020 0.000 -0.062 0.000 0.015 -0.051 0.038 -0.022 0.023 0.015 -0.014 بنك المال 7

 INVB -0.037 0.019 0.120 -0.062 -0.012 0.043 -0.023 0.018 -0.082 -0.006 -0.019 -0.118 االستثماري 8

 JCBK -0.051 -0.054 -0.153 -0.045 0.016 -0.031 0.040 -0.092 -0.017 -0.017 -0.035 0.000 البنك التجاري األردني 9

 JOIB 0.010 -0.023 -0.007 0.031 0.021 -0.058 -0.022 -0.041 0.054 0.022 -0.011 -0.007 بنك اإلسالمي األردني 10

 JOKB 0.157 -0.036 -0.025 -0.044 0.012 0.000 -0.021 -0.061 -0.075 -0.008 -0.014 0.000 األردني الكويتي 11

 SGBJ -0.065 0.010 0.059 0.093 -0.042 -0.035 0.092 -0.042 -0.193 0.033 -0.011 0.011 بنك سوسيته جنرال 12

 THBK 0.006 0.012 0.006 0.012 -0.018 0.000 -0.007 0.008 -0.004 0.004 -0.004 0.004 بنك االسكان 13

 UBSI 0.045 -0.076 -0.077 0.078 0.144 0.019 -0.066 -0.041 -0.026 -0.054 -0.080 -0.100 االتحادبنك  14

 AAIN 0.050 0.018 -0.004 0.075 0.048 -0.095 0.105 -0.013 -0.067 0.000 -0.014 -0.004 النسر العربي للتأمين 15

 AIUI 0.198 -0.116 0.107 0.091 0.020 0.055 -0.111 0.008 -0.244 -0.350 -0.101 0.421 العربي االتحاد 16

 ARGR 0.400 -0.208 0.328 -0.321 -0.018 -0.056 -0.039 -0.163 -0.122 0.028 0.054 0.103 المجموعة للتأمين 17

 ARIN 0.216 -0.084 -0.041 0.011 0.000 0.000 0.044 0.000 -0.043 -0.044 -0.128 -0.040 العرب للتأمين 18

 JIJC 0.017 -0.016 -0.100 0.056 0.070 0.082 -0.061 0.016 -0.016 0.000 -0.081 0.018 االردن الدولية للتأمين 19

 JOFR -0.032 -0.050 -0.123 0.180 -0.017 0.017 -0.034 -0.193 -0.043 0.000 0.023 -0.111 األردنية الفرنسية 20

 JOIN 0.017 -0.053 0.148 -0.012 -0.012 0.016 0.016 0.085 -0.161 0.004 -0.021 -0.052 التأمين االردنية 21

 TIIC -0.092 -0.030 -0.037 0.006 -0.007 -0.106 0.030 -0.007 -0.072 0.086 -0.108 0.153 التأمين االسالمية 22

 AAFI -0.019 -0.110 -0.116 0.062 -0.042 0.000 0.000 -0.079 0.038 0.092 -0.118 0.048 االمين لالستثمار 23

 AEIV -0.072 -0.172 0.245 0.061 -0.014 -0.116 -0.131 0.113 -0.034 0.018 -0.121 0.020 شرق عربي لالستثمارات 24

 AMAL -0.008 -0.058 0.009 0.114 -0.024 -0.058 0.018 -0.009 -0.018 -0.009 -0.063 -0.038 األمل لالستثمارات 25

 IBFM -0.081 -0.235 0.000 0.192 0.000 -0.065 -0.172 -0.042 0.043 -0.083 0.045 -0.130 العالمية للوساطة 26

 JEIH -0.015 -0.215 0.000 0.020 0.058 -0.073 -0.039 0.122 0.036 -0.105 -0.157 -0.023 االستثمارية القابضة 27

 MHFZ -0.113 0.000 0.000 0.000 0.175 -0.068 -0.072 0.047 0.000 -0.209 -0.094 -0.062 المحفظة الوطنية 28

 UCFI 0.030 -0.036 -0.038 0.102 0.008 -0.061 -0.081 -0.053 -0.037 0.000 0.010 -0.029 المتحدة المالية 29

 AMAD 0.103 -0.009 -0.067 0.032 0.031 0.070 0.028 -0.018 0.019 0.027 0.088 0.012 عمد لالستثمار 30

 ATTA 0.058 -0.164 0.022 0.128 0.075 0.035 -0.102 -0.019 0.096 0.035 -0.017 -0.034 المتكاملة لتطوير االراضي 31

 EMAR -0.131 -0.038 -0.039 0.102 -0.056 -0.118 0.000 -0.200 0.028 0.027 -0.053 0.111 إعمار للتطوير العقاري 32

 INMA 0.000 -0.311 0.529 0.179 -0.098 -0.108 -0.243 0.018 -0.035 -0.018 0.074 -0.121 االنماء العربية 33

 JDPC -0.068 -0.074 0.016 -0.031 0.129 -0.129 -0.016 0.067 -0.094 -0.103 0.038 -0.074 األردن ديكابولس لألمالك 34

 JNTH 0.099 0.038 -0.259 0.233 -0.162 0.129 0.700 -0.387 -0.301 0.235 0.159 0.041 التجمعات لخدمات التغذية واالسكان 35

 JOMA 0.548 -0.369 -0.146 0.543 -0.037 -0.077 -0.146 -0.098 0.189 -0.136 -0.053 0.222 الموارد للتنمية واالستثمار 36

 JRCD -0.022 0.000 0.068 0.234 0.069 -0.081 -0.088 -0.096 -0.021 -0.043 0.136 0.000 العقارية األردنية 37

 PETT -0.238 0.066 -0.077 0.017 -0.098 -0.055 -0.019 0.039 0.000 -0.113 -0.064 -0.091 المحفظة العقارية 38

 REAL -0.007 0.013 -0.060 0.021 0.007 -0.110 0.008 -0.099 0.017 0.058 -0.118 -0.018 الشرق العربي العقارية 39

 REDV -0.029 -0.273 0.083 0.269 -0.030 0.094 -0.229 0.000 0.037 -0.036 -0.148 -0.087 تطوير العقارات 40

 SPIC -0.140 -0.202 -0.301 0.389 -0.070 -0.301 0.123 -0.123 -0.031 -0.129 -0.111 -0.125 التجمعات االستثمارية 41

 ULDC -0.048 -0.050 -0.013 -0.013 -0.014 0.110 0.204 0.000 -0.005 0.046 -0.015 0.000 تطوير االراضي 42

 ABMS -0.042 0.053 -0.176 0.020 0.050 0.124 -0.042 0.044 0.000 0.093 -0.062 0.008 البالد الطبية 43

 ICMI 0.059 -0.108 0.024 0.010 -0.017 0.000 -0.096 -0.181 -0.143 -0.237 -0.007 0.220 الدولية الطبية 44

 AIEI 0.000 0.012 0.024 0.012 0.032 -0.020 -0.036 0.017 -0.016 0.008 -0.012 0.000 الدولية للتعليم 45

 AIFE -0.022 0.067 0.042 -0.032 0.018 -0.004 -0.022 0.000 0.000 -0.022 0.114 0.061 اإلسراء للتعليم 46

 ITSC 0.028 -0.041 0.014 -0.050 0.007 0.022 -0.051 -0.046 0.088 -0.044 -0.023 0.102 االتحادمدارس  47

 ZEIC -0.053 0.012 -0.020 -0.096 0.226 -0.102 -0.038 -0.052 0.023 -0.013 0.023 0.080 الزرقاء للتعليم 48



 

 

XXVII 
 

 AIHO -0.083 0.096 -0.088 0.097 0.260 -0.171 -0.048 0.044 0.000 0.011 0.000 0.000 العربية الدولية للفنادق 49

 MALL -0.070 0.009 0.019 0.000 0.000 -0.039 -0.071 -0.043 0.000 -0.011 -0.011 0.000 الدولية للفنادق واالسواق 50

 TAJM -0.029 -0.030 0.031 0.000 -0.015 -0.046 0.048 -0.031 0.016 0.000 -0.031 -0.048 التجمعات للمشاريع السياحية 51

 ZARA -0.035 -0.009 0.009 0.045 0.017 0.051 0.008 0.000 -0.089 0.000 -0.071 0.000 زارة لالستثمار 52

 JETT -0.015 -0.038 -0.098 -0.004 0.087 -0.008 -0.030 0.000 -0.039 -0.027 -0.116 0.105 النقليات السياحة/جت 53

 NAQL -0.113 -0.151 0.014 -0.014 -0.014 -0.069 0.015 0.088 0.000 -0.014 -0.014 0.056 المقايضة للنقل 54

 SHIP -0.013 0.013 0.025 -0.099 0.106 -0.018 -0.042 0.014 -0.029 -0.069 -0.116 0.202 الخطوط البحرية 55

 SITT 0.065 -0.109 -0.053 0.016 -0.008 0.017 0.016 -0.048 -0.034 0.035 -0.085 0.028 السالم للنقل 56

 JTEL 0.054 0.005 0.000 0.023 -0.029 0.061 0.009 -0.009 -0.032 0.015 -0.007 0.013 االتصاالت األردنية 57

 JOPP 0.033 -0.013 -0.013 -0.026 0.041 -0.072 0.014 -0.097 -0.108 0.078 -0.008 -0.081 الدستور 58

 PRES -0.030 -0.005 -0.133 -0.041 -0.093 0.071 0.005 -0.214 -0.004 -0.155 0.040 0.073 الرأي 59

 JOEP -0.027 -0.030 -0.056 -0.050 -0.070 -0.047 -0.043 -0.048 -0.043 0.250 -0.015 0.062 الكهرباء االردنية 60

 JOPT 0.048 -0.013 -0.129 0.144 -0.067 -0.082 -0.002 -0.078 -0.013 0.261 0.038 0.139 مصفاة االردن /جوبترول 61

 BIND -0.079 -0.129 -0.082 0.018 0.123 0.000 -0.125 -0.107 0.060 0.094 -0.017 -0.158 بندار 62

 JDFS -0.022 0.169 -0.037 0.016 -0.312 -0.112 0.032 0.003 -0.002 -0.003 0.000 -0.012 االسواق الحرة 63

 JITC 0.032 0.021 -0.010 0.041 -0.011 -0.011 -0.044 0.023 -0.067 0.072 -0.056 0.012 المركز االردني 64

 OFTC 0.025 -0.024 0.250 0.140 0.070 -0.098 0.000 -0.164 0.000 -0.022 -0.089 -0.073 أوفتك القابضة 65

 SIJC -0.321 -0.095 -0.128 0.133 -0.059 -0.138 -0.072 -0.031 -0.081 -0.035 -0.109 -0.122 االستثمارات المتخصصة 66

 SPTI -0.081 0.022 -0.043 -0.079 0.098 0.033 -0.097 -0.024 -0.037 0.038 0.098 0.056 المتخصصة للتجارة 67

 DADI -0.037 0.014 -0.008 -0.049 0.057 -0.059 -0.009 -0.009 -0.102 -0.010 -0.257 0.040 دار الدواء 68

 JPHM -0.035 0.080 -0.020 -0.034 0.007 -0.014 -0.037 -0.062 0.057 -0.124 0.018 0.130 األردنية لألدوية 69

 MPHA -0.002 0.101 -0.018 -0.011 -0.057 0.042 -0.021 0.000 -0.039 0.022 -0.004 0.022 شرق أوسط دوائية 70

 INOH -0.012 0.085 0.011 0.067 0.045 0.032 0.063 0.000 -0.108 0.044 -0.021 0.075 المتكاملة للمشاريع المتعددة 71

 JOIC 0.026 -0.004 0.000 0.000 -0.126 -0.039 0.005 -0.073 -0.020 -0.005 0.050 -0.043 الصناعات الكيماوية 72

 JOIR -0.083 -0.227 -0.176 0.357 -0.158 -0.094 -0.034 -0.071 0.038 0.000 -0.037 -0.038 الموارد الصناعية 73

 MBED -0.041 0.012 0.006 0.036 0.019 0.006 -0.078 0.013 0.006 -0.006 -0.032 0.013 العربية للمبيدات 74

 NATC -0.097 0.036 -0.011 0.012 0.000 -0.012 -0.024 0.037 0.000 -0.024 -0.049 -0.117 الوطنية للكلورين 75

 APCT -0.120 -0.091 -0.100 0.111 -0.050 -0.316 0.154 -0.133 0.538 -0.250 -0.067 0.000 االستثماريةالعربية  76

 FNVO 0.075 -0.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.055 0.034 -0.117 0.000 0.057 0.143 األولى للزيوت النباتية 77

 JODA -0.022 -0.006 0.056 -0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.000 0.017 -0.044 األلبان األردنية 78

 UMIC 0.021 0.000 -0.143 0.051 0.037 0.035 -0.011 0.011 0.011 -0.067 0.036 -0.081 العالمية للزيوت 79

 EICO 0.053 0.075 -0.056 0.034 -0.057 0.040 0.116 -0.009 0.004 0.036 0.096 0.063 اإلقبال لالستثمار 80

 UTOB 0.015 1.000 -0.215 0.274 -0.221 -0.020 -0.190 -0.202 -0.026 0.027 -0.068 -0.186 للسجائر االتحاد 81

 AALU -0.048 0.043 0.035 0.034 -0.013 -0.034 -0.035 -0.029 -0.023 0.000 0.000 -0.023 األلمنيوم/آرال 82

 APOT -0.006 -0.052 -0.062 0.109 -0.011 0.011 0.015 -0.024 -0.073 0.118 -0.035 0.076 البوتاس العربية 83

 JOCM -0.168 -0.192 -0.179 0.008 -0.095 -0.033 0.026 -0.097 -0.033 -0.106 0.027 -0.079 االسمنت 84

 JOPH -0.001 -0.121 -0.061 0.078 -0.058 -0.044 0.016 -0.047 -0.012 0.041 -0.032 -0.012 الفوسفات 85

 JOST 0.037 -0.071 0.029 0.046 -0.023 0.019 0.051 -0.018 -0.023 -0.018 0.028 0.000 حديد األردن 86

 NATA 0.023 -0.114 -0.013 -0.078 -0.070 -0.045 0.032 -0.154 -0.091 0.060 0.000 -0.019 الوطنية لأللمنيوم 87

 AQRM 0.000 -0.105 0.118 -0.053 0.056 -0.158 0.063 0.000 -0.059 -0.188 0.000 0.115 القدس الخرسانية 88

 ASPMM -0.069 0.018 -0.030 -0.005 0.010 -0.014 0.038 -0.051 -0.005 -0.005 0.054 0.145 المواسير المعدنية 89

 IENG -0.114 -0.258 0.087 0.720 0.395 0.417 0.094 -0.108 -0.133 -0.111 -0.047 -0.049 رم عالء الدين 90

 JOPI 0.012 -0.024 -0.113 0.183 0.357 -0.061 0.000 -0.065 -0.020 0.000 0.020 -0.070 األنابيب األردنية 91

 RMCC 0.000 -0.008 -0.013 -0.004 0.004 0.000 0.000 0.000 0.043 -0.012 -0.008 0.004 الباطون الجاهز 92



 

 

XXVIII 
 

 AEIN -0.163 -0.073 -0.053 0.083 0.333 -0.019 -0.020 -0.060 -0.021 0.196 -0.018 -0.074 العربية الكهربائية 93

 JNCC -0.063 -0.050 -0.228 -0.068 0.000 -0.220 0.125 -0.111 -0.063 0.000 0.000 0.000 مسك األردن 94

 WIRE -0.043 -0.102 -0.114 0.143 0.000 -0.050 -0.013 -0.040 0.028 -0.041 -0.056 -0.015 الوطنية للكوابل 95

 CEIG 0.027 -0.053 0.000 0.167 0.286 -0.100 0.000 -0.044 0.023 -0.045 0.024 -0.070 العصر لالستثمار 96

 ELZA -0.079 -0.086 0.000 -0.031 -0.129 0.037 0.000 -0.071 0.038 0.037 -0.107 0.000 الزي لصناعة األلبسة 97

 JOWM 0.002 0.011 0.008 -0.019 0.000 -0.096 0.047 -0.011 -0.005 -0.014 -0.009 0.157 األجواخ األردنية 98

 WOOL 0.186 -0.139 -0.242 0.360 -0.216 0.788 -0.105 0.039 -0.195 -0.243 0.062 0.128 عقاري 99

 JOCF 0.034 -0.133 -0.231 0.100 0.318 -0.241 -0.091 0.050 0.476 -0.065 -0.103 0.192 الخزف األردنية 100

 
9019 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرمز الشركة م

 ABCO 0.041 0.039 0.057 0.036 -0.051 -0.010 -0.010 0.010 -0.010 -0.010 0.000 0.010 بنك المؤسسة العربية 1

 AHLI -0.056 0.022 0.003 0.023 -0.068 0.016 -0.032 0.016 0.016 0.024 -0.047 0.024 البنك االهلي 2

 AJIB 0.046 0.007 0.072 -0.029 -0.052 0.000 0.039 0.000 0.015 0.022 -0.015 0.037 بنك االستثمار العربي 3

 ARBK -0.083 -0.015 0.185 0.001 -0.099 -0.026 -0.022 0.121 -0.084 -0.019 -0.007 0.036 البنك العربي 4

 BOJX 0.049 0.014 0.032 0.029 -0.028 0.024 -0.056 0.020 0.010 -0.024 0.074 0.050 بنك االردن 5

 CABK -0.022 0.048 0.028 -0.029 -0.056 -0.048 0.021 0.020 0.016 0.008 -0.012 0.087 بنك القاهرة عمان 6

 EXFB -0.015 -0.045 -0.039 -0.033 -0.034 0.035 -0.067 0.072 -0.059 -0.027 0.000 0.037 بنك المال 7

 INVB -0.082 -0.008 0.066 0.091 -0.059 0.110 -0.106 -0.024 0.016 -0.024 -0.025 -0.008 االستثماري 8

 JCBK -0.045 -0.086 0.177 -0.071 -0.029 0.039 -0.075 -0.041 0.011 -0.011 0.000 0.064 البنك التجاري األردني 9

 JOIB 0.004 0.094 -0.003 0.096 -0.038 -0.216 0.046 0.084 -0.018 0.019 0.026 0.007 بنك اإلسالمي األردني 10

 JOKB -0.102 0.003 0.067 -0.003 -0.055 -0.003 -0.026 0.040 -0.003 -0.016 -0.007 -0.003 األردني الكويتي 11

 SGBJ 0.000 -0.011 -0.021 0.000 0.011 -0.086 -0.012 0.024 0.000 0.000 -0.012 0.000 بنك سوسيته جنرال 12

 THBK 0.000 0.056 0.012 -0.002 -0.004 0.000 0.000 0.000 0.029 -0.027 -0.001 0.000 بنك االسكان 13

 UBSI -0.083 0.265 -0.030 0.037 -0.191 0.130 -0.027 0.028 -0.007 0.034 -0.066 -0.035 االتحادبنك  14

 AAIN 0.000 0.018 -0.014 0.078 0.000 0.003 0.000 0.000 -0.003 0.003 -0.003 0.000 النسر العربي للتأمين 15

 AIUI 0.033 -0.025 0.013 -0.032 0.013 0.020 -0.045 0.000 -0.304 -0.058 -0.072 -0.267 العربي االتحاد 16

 ARGR 0.140 -0.122 0.093 0.213 -0.211 0.067 -0.062 0.044 -0.043 0.000 0.000 0.111 المجموعة للتأمين 17

 ARIN 0.042 -0.040 -0.028 0.014 -0.042 0.000 -0.088 -0.048 0.136 -0.134 -0.034 0.071 العرب للتأمين 18

 JIJC -0.069 -0.037 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.058 -0.041 0.000 -0.043 0.000 0.089 االردن الدولية للتأمين 19

 JOFR -0.050 0.000 0.026 -0.051 -0.054 0.057 0.027 -0.105 -0.088 0.065 -0.030 -0.063 األردنية الفرنسية 20

 JOIN -0.005 0.041 0.075 -0.043 -0.067 0.043 -0.018 -0.047 0.190 -0.074 0.009 0.009 التأمين االردنية 21

 TIIC -0.042 -0.124 0.042 0.064 -0.055 0.058 -0.039 -0.016 -0.008 0.000 0.000 0.083 التأمين االسالمية 22

 AAFI -0.036 -0.028 0.010 0.162 -0.087 0.000 -0.010 0.029 0.000 -0.009 0.000 -0.009 االمين لالستثمار 23

 AEIV 0.173 0.131 0.072 0.243 -0.228 0.028 -0.055 0.014 -0.014 0.058 0.164 -0.047 شرق عربي لالستثمارات 24

 AMAL 0.010 0.030 -0.010 -0.039 -0.021 0.000 -0.053 0.022 -0.022 -0.033 0.069 0.065 لالستثماراتاألمل  25

 IBFM -0.050 -0.053 0.167 -0.238 -0.125 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.476 0.194 العالمية للوساطة 26

 JEIH 0.000 0.048 0.068 0.021 0.000 -0.125 -0.048 0.050 0.024 0.000 0.000 -0.023 االستثمارية القابضة 27

 MHFZ -0.089 -0.049 0.282 0.320 -0.182 -0.093 -0.122 0.163 -0.080 -0.065 0.000 0.047 المحفظة الوطنية 28

 UCFI 0.176 0.250 0.280 0.141 -0.146 -0.118 0.018 0.024 -0.064 0.006 -0.031 -0.051 المتحدة المالية 29

 AMAD -0.116 -0.014 0.028 -0.031 -0.194 0.017 -0.023 0.087 -0.016 0.000 0.054 -0.041 عمد لالستثمار 30

 ATTA -0.018 -0.018 0.000 -0.037 -0.173 0.070 -0.130 0.025 -0.073 0.026 0.051 0.073 المتكاملة لتطوير االراضي 31

 EMAR -0.025 0.026 0.000 -0.050 0.000 -0.053 -0.056 -0.088 0.032 -0.125 0.107 -0.065 إعمار للتطوير العقاري 32



 

 

XXIX 
 

 INMA -0.078 0.319 -0.177 -0.039 0.224 0.000 -0.100 -0.037 -0.019 0.039 0.226 0.092 االنماء العربية 33

 JDPC 0.040 -0.058 0.020 0.000 -0.080 0.022 0.043 -0.143 -0.024 -0.049 -0.103 -0.086 األردن ديكابولس لألمالك 34

 JNTH 0.079 -0.134 0.113 0.152 -0.077 0.274 0.084 -0.009 0.017 -0.009 -0.017 -0.044 التجمعات لخدمات التغذية واالسكان 35

 JOMA -0.091 0.000 0.000 -0.025 -0.128 0.029 -0.057 -0.030 0.031 -0.030 0.000 -0.031 الموارد للتنمية واالستثمار 36

 JRCD -0.020 0.041 -0.020 0.080 0.037 -0.054 -0.094 0.000 0.042 0.020 -0.020 0.100 العقارية األردنية 37

 PETT -0.025 -0.103 0.143 0.000 -0.050 -0.105 -0.059 0.375 -0.045 0.310 0.073 -0.017 المحفظة العقارية 38

 REAL 0.000 -0.027 0.290 0.036 -0.224 -0.036 0.009 0.000 0.056 0.018 0.095 -0.126 الشرق العربي العقارية 39

 REDV 0.000 0.000 0.095 0.130 0.000 -0.038 -0.040 -0.125 -0.048 0.050 0.000 0.000 تطوير العقارات 40

 SPIC -0.024 0.073 -0.045 -0.190 -0.059 0.250 -0.100 -0.083 0.000 -0.030 0.094 -0.029 التجمعات االستثمارية 41

 ULDC -0.015 0.030 -0.039 -0.010 -0.016 0.000 0.000 0.032 -0.005 0.179 0.078 -0.060 تطوير االراضي 42

 ABMS 0.008 0.106 -0.007 -0.007 -0.060 0.016 -0.078 -0.017 -0.095 0.010 0.142 0.000 البالد الطبية 43

 ICMI -0.116 0.026 -0.032 0.106 0.024 -0.111 -0.099 0.022 -0.007 -0.050 -0.038 0.000 الدولية الطبية 44

 AIEI 0.046 0.032 0.019 0.019 0.032 0.012 0.008 0.061 0.014 0.004 -0.011 0.039 الدولية للتعليم 45

 AIFE -0.081 0.067 0.114 -0.014 -0.014 0.004 0.083 0.037 0.141 -0.014 0.026 0.067 اإلسراء للتعليم 46

 ITSC -0.086 0.078 -0.022 0.215 -0.014 -0.028 0.007 0.000 -0.022 -0.029 -0.015 -0.038 االتحادمدارس  47

 ZEIC -0.053 0.022 0.004 0.004 0.026 0.026 -0.059 -0.009 -0.009 0.100 -0.033 -0.004 الزرقاء للتعليم 48

 AIHO -0.105 0.118 0.016 -0.049 -0.051 -0.012 0.030 0.024 -0.052 0.000 0.024 0.083 للفنادقالعربية الدولية  49

 MALL 0.012 0.115 0.052 0.021 -0.072 0.078 0.010 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 الدولية للفنادق واالسواق 50

 TAJM -0.034 -0.228 0.091 -0.062 -0.133 0.026 -0.025 -0.051 0.027 -0.026 -0.027 0.000 التجمعات للمشاريع السياحية 51

 ZARA -0.114 -0.086 0.059 -0.011 -0.079 0.024 -0.024 0.000 0.061 -0.057 0.012 -0.048 زارة لالستثمار 52

 JETT -0.024 0.015 -0.014 0.049 -0.024 -0.035 -0.005 -0.016 -0.085 0.087 -0.005 0.000 النقليات السياحة/جت 53

 NAQL 0.145 0.000 0.069 0.022 -0.074 0.045 -0.098 0.012 0.119 0.021 -0.125 0.012 المقايضة للنقل 54

 SHIP -0.035 -0.010 -0.026 -0.016 -0.017 -0.012 -0.006 0.006 -0.047 0.062 -0.012 0.082 الخطوط البحرية 55

 SITT 0.063 -0.076 -0.101 -0.112 0.069 -0.075 0.035 -0.135 -0.078 -0.085 -0.077 0.033 السالم للنقل 56

 JTEL 0.002 0.007 0.016 0.019 -0.066 -0.010 -0.002 -0.006 0.002 0.064 -0.004 0.004 االتصاالت األردنية 57

 JOPP -0.044 -0.147 -0.075 -0.023 -0.071 -0.064 -0.027 -0.014 0.000 -0.043 -0.030 -0.062 الدستور 58

 PRES -0.079 -0.096 -0.040 -0.117 -0.078 0.143 -0.060 -0.218 0.116 -0.073 -0.022 0.035 الرأي 59

 JOEP -0.032 0.018 0.038 -0.085 -0.085 0.043 -0.051 0.032 -0.007 0.130 0.028 0.009 الكهرباء االردنية 60

 JOPT -0.020 -0.087 0.030 0.039 -0.035 -0.020 -0.017 0.076 0.025 0.019 -0.041 0.051 مصفاة االردن /جوبترول 61

 BIND 0.229 0.322 -0.077 0.410 0.270 -0.021 0.011 -0.118 0.049 0.035 -0.022 0.057 بندار 62

 JDFS -0.021 0.037 0.023 0.022 -0.013 0.022 -0.091 0.043 0.014 -0.001 -0.009 -0.001 االسواق الحرة 63

 JITC 0.235 -0.010 0.000 0.019 0.010 0.030 -0.020 0.150 -0.026 0.018 0.018 0.026 المركز االردني 64

 OFTC 0.000 0.079 0.073 0.000 -0.119 -0.027 0.083 -0.051 -0.081 -0.059 -0.094 -0.069 أوفتك القابضة 65

 SIJC 0.116 -0.125 0.048 0.023 0.578 0.000 -0.225 0.000 -0.018 0.000 -0.019 0.208 االستثمارات المتخصصة 66

 SPTI 0.000 -0.021 -0.032 0.000 0.000 -0.044 -0.058 -0.037 -0.154 -0.030 -0.141 0.109 المتخصصة للتجارة 67

 DADI 0.047 -0.126 0.023 -0.036 -0.057 0.010 -0.050 -0.068 -0.184 -0.007 -0.062 -0.081 دار الدواء 68

 JPHM -0.062 0.033 0.016 -0.047 -0.016 0.000 -0.042 0.009 -0.009 -0.009 0.088 -0.081 األردنية لألدوية 69

 MPHA -0.096 -0.126 0.102 -0.029 -0.030 -0.259 -0.443 -0.076 0.006 0.081 0.023 0.006 شرق أوسط دوائية 70

 INOH -0.040 0.031 0.051 -0.029 -0.188 0.122 0.054 -0.041 0.065 0.000 0.162 0.043 للمشاريع المتعددةالمتكاملة  71

 JOIC -0.020 -0.046 -0.107 0.102 0.028 -0.016 -0.056 0.082 -0.027 -0.061 0.000 -0.107 الصناعات الكيماوية 72

 JOIR 0.120 -0.036 -0.074 0.120 -0.107 -0.040 0.000 0.042 -0.040 0.000 0.083 0.077 الموارد الصناعية 73

 MBED 0.033 -0.013 0.019 0.032 -0.078 0.021 0.035 0.007 -0.013 0.000 -0.007 0.116 العربية للمبيدات 74

 NATC 0.015 -0.014 0.221 0.012 0.025 -0.060 0.038 0.037 0.000 0.000 -0.024 0.000 الوطنية للكلورين 75

 APCT 0.071 0.000 1.467 -0.162 -0.161 -0.192 -0.095 0.105 0.286 -0.037 -0.077 -0.167 العربية االستثمارية 76



 

 

XXX 
 

 FNVO 0.016 -0.046 0.000 -0.113 -0.073 -0.078 -0.128 -0.293 -0.207 -0.087 -0.048 -0.100 األولى للزيوت النباتية 77

 JODA 0.047 0.000 0.028 -0.028 0.000 0.000 -0.029 0.000 0.000 0.047 -0.011 0.102 األلبان األردنية 78

 UMIC 0.076 -0.059 -0.013 -0.014 -0.014 0.042 0.013 0.026 0.000 0.064 0.000 0.012 العالمية للزيوت 79

 EICO 0.000 -0.004 0.087 0.341 0.001 -0.017 -0.012 0.036 -0.052 0.024 0.129 0.022 اإلقبال لالستثمار 80

 UTOB -0.014 0.662 -0.102 0.009 -0.084 -0.020 0.443 0.029 0.049 -0.013 0.542 0.099 للسجائر االتحاد 81

 AALU 0.000 0.039 -0.008 0.115 -0.129 0.033 -0.032 0.008 0.000 0.000 -0.008 0.074 األلمنيوم/آرال 82

 APOT -0.104 0.076 0.012 0.008 0.004 0.025 0.010 0.119 0.019 -0.005 0.018 -0.039 البوتاس العربية 83

 JOCM -0.143 0.233 0.184 -0.068 -0.098 -0.103 -0.042 -0.032 -0.039 -0.007 -0.041 -0.021 االسمنت 84

 JOPH -0.054 0.041 0.024 0.108 -0.108 -0.016 -0.012 0.031 0.031 0.039 0.006 -0.021 الفوسفات 85

 JOST 0.000 0.009 0.018 -0.080 -0.067 -0.060 -0.058 0.019 -0.073 -0.072 -0.050 -0.015 حديد األردن 86

 NATA -0.038 0.020 -0.039 -0.020 -0.083 -0.045 0.000 0.000 0.000 -0.048 -0.025 -0.026 الوطنية لأللمنيوم 87

 AQRM -0.034 0.071 -0.033 0.034 0.000 -0.100 -0.074 -0.200 0.300 -0.038 0.040 -0.077 القدس الخرسانية 88

 ASPMM -0.020 0.063 0.098 -0.038 -0.088 0.140 -0.038 -0.076 0.004 0.004 0.013 0.038 المواسير المعدنية 89

 IENG 0.293 0.467 0.036 0.246 -0.141 0.123 0.058 -0.014 -0.035 -0.029 -0.060 0.008 رم عالء الدين 90

 JOPI 0.086 0.020 0.000 -0.019 -0.054 -0.080 -0.025 0.000 0.025 -0.025 -0.051 0.013 األنابيب األردنية 91

 RMCC 0.004 -0.008 -0.025 -0.039 0.049 0.000 -0.009 0.004 0.000 -0.004 0.000 0.151 الباطون الجاهز 92

 AEIN 0.300 -0.062 -0.115 0.111 0.050 0.000 -0.095 0.088 -0.016 0.049 0.016 0.554 العربية الكهربائية 93

 JNCC 0.000 -0.167 -0.160 -0.048 -0.100 -0.167 0.000 0.000 0.000 -0.067 -0.143 0.083 مسك األردن 94

 WIRE 0.045 -0.072 -0.031 -0.016 -0.115 -0.093 -0.163 0.122 -0.087 0.000 -0.095 -0.026 الوطنية للكوابل 95

 CEIG 0.075 0.070 -0.043 0.000 0.325 0.075 0.053 -0.033 0.103 0.297 -0.217 0.015 العصر لالستثمار 96

 ELZA 0.120 -0.143 0.208 0.034 -0.133 0.038 -0.037 0.038 0.000 0.000 -0.037 0.038 الزي لصناعة األلبسة 97

 JOWM -0.087 -0.064 0.052 0.000 -0.029 0.029 -0.040 0.035 -0.022 -0.007 0.005 0.152 األجواخ األردنية 98

 WOOL 0.113 -0.157 0.132 0.010 -0.077 0.010 -0.113 0.151 -0.051 0.074 -0.059 0.053 عقاري 99

 JOCF 0.226 0.105 0.286 -0.185 -0.182 0.111 0.350 -0.037 -0.077 0.000 0.146 0.582 الخزف األردنية 100

 
9012 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرمز الشركة م

 ABCO 0.050 0.038 0.000 -0.018 0.010 0.000 0.000 0.020 0.030 0.019 0.019 0.019 بنك المؤسسة العربية 1

 AHLI 0.024 0.016 -0.046 -0.064 0.026 -0.050 0.000 -0.044 0.018 0.018 0.000 0.080 البنك االهلي 2

 AJIB 0.050 0.020 -0.107 0.097 0.052 -0.049 0.022 0.072 -0.014 0.164 0.194 -0.025 بنك االستثمار العربي 3

 ARBK 0.055 0.010 -0.031 -0.011 -0.015 -0.051 0.023 0.009 0.022 0.091 0.041 -0.015 البنك العربي 4

 BOJX 0.039 -0.046 0.022 0.023 0.031 0.004 0.004 -0.017 0.009 0.078 -0.004 0.012 بنك االردن 5

 CABK -0.036 0.038 0.018 -0.011 0.000 0.062 -0.025 -0.019 -0.049 0.060 0.026 0.018 بنك القاهرة عمان 6

 EXFB 0.115 -0.024 -0.024 -0.075 0.027 -0.044 0.018 0.009 0.009 0.044 0.271 0.067 بنك المال 7

 INVB -0.017 0.052 -0.016 0.008 0.000 0.009 0.000 -0.035 -0.009 0.046 0.061 -0.008 االستثماري 8

 JCBK 0.000 -0.020 0.071 -0.124 0.022 0.138 -0.093 -0.072 0.133 -0.020 0.040 0.000 البنك التجاري األردني 9

 JOIB 0.132 -0.050 -0.007 -0.027 0.079 -0.007 0.024 -0.020 0.027 0.085 0.024 0.006 بنك اإلسالمي األردني 10

 JOKB 0.073 0.068 0.009 -0.026 -0.016 0.003 0.006 -0.019 -0.003 0.154 -0.019 0.102 األردني الكويتي 11

 SGBJ 0.024 0.023 -0.022 -0.034 0.071 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.078 0.024 0.047 بنك سوسيته جنرال 12

 THBK 0.012 0.006 0.018 0.012 0.000 0.006 0.059 -0.039 0.001 -0.001 0.000 0.012 بنك االسكان 13

 UBSI 0.109 -0.013 0.000 0.056 0.007 -0.091 0.000 -0.007 -0.022 0.044 0.077 0.078 االتحادبنك  14

 AAIN 0.000 0.000 0.000 0.038 0.034 0.000 -0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.034 النسر العربي للتأمين 15

 AIUI 0.076 -0.099 -0.063 0.017 0.311 -0.013 -0.038 0.158 0.000 0.000 -0.045 0.036 االتحاد العربي 16



 

 

XXXI 
 

 ARGR -0.200 0.050 -0.048 -0.050 0.105 0.000 0.357 0.123 0.141 -0.041 0.000 0.000 المجموعة للتأمين 17

 ARIN 0.017 -0.049 -0.052 -0.145 -0.085 0.093 0.064 -0.040 0.000 0.042 0.040 0.000 العرب للتأمين 18

 JIJC -0.041 0.000 -0.064 -0.091 0.000 0.000 -0.025 -0.026 0.000 0.000 0.079 -0.073 االردن الدولية للتأمين 19

 JOFR -0.033 0.103 -0.031 -0.032 -0.067 0.179 -0.182 0.074 0.069 -0.032 0.000 0.000 األردنية الفرنسية 20

 JOIN -0.065 -0.009 0.042 0.000 -0.023 -0.053 0.071 -0.005 0.038 0.005 -0.009 -0.009 التأمين االردنية 21

 TIIC -0.015 -0.039 0.041 0.023 -0.087 0.078 -0.032 -0.067 0.018 0.079 -0.016 0.140 التأمين االسالمية 22

 AAFI 0.010 -0.019 0.019 -0.040 -0.021 -0.032 -0.033 0.011 -0.044 0.012 0.011 0.102 االمين لالستثمار 23

 AEIV -0.025 -0.101 0.197 -0.059 0.000 -0.013 -0.114 0.000 0.029 0.028 -0.027 -0.028 شرق عربي لالستثمارات 24

 AMAL 0.010 -0.030 0.464 -0.300 -0.031 -0.074 -0.057 -0.036 0.050 0.071 0.267 0.026 األمل لالستثمارات 25

 IBFM 0.189 0.500 -0.379 -0.171 -0.059 -0.125 0.000 -0.179 0.043 0.083 0.077 -0.071 العالمية للوساطة 26

 JEIH 0.095 0.152 -0.038 -0.020 -0.060 0.277 -0.033 0.207 0.043 0.164 -0.094 0.013 االستثمارية القابضة 27

 MHFZ 0.200 0.333 -0.028 -0.200 0.089 -0.016 -0.033 -0.121 -0.039 0.041 0.020 0.000 المحفظة الوطنية 28

 UCFI -0.020 -0.007 0.041 -0.026 -0.029 0.007 0.007 -0.007 -0.139 -0.059 0.054 -0.043 المتحدة المالية 29

 AMAD 0.016 0.000 -0.026 0.069 -0.043 0.006 -0.072 -0.102 -0.007 0.007 0.007 0.060 لالستثمارعمد  30

 ATTA 0.045 0.065 0.408 -0.232 -0.094 -0.104 0.093 0.362 0.250 0.138 -0.198 0.041 المتكاملة لتطوير االراضي 31

 EMAR 0.069 0.226 -0.053 0.111 0.000 -0.125 0.000 -0.086 0.000 0.094 0.229 0.605 إعمار للتطوير العقاري 32

 INMA 0.239 -0.193 0.014 0.139 -0.012 0.037 -0.155 -0.310 0.143 -0.036 0.111 -0.067 االنماء العربية 33

 JDPC 0.250 0.025 -0.098 0.027 -0.026 0.000 -0.054 -0.086 0.063 0.029 -0.029 0.029 األردن ديكابولس لألمالك 34

 JNTH 0.284 0.357 0.411 -0.056 -0.020 -0.012 -0.057 0.009 -0.009 -0.030 0.036 -0.034 التجمعات لخدمات التغذية واالسكان 35

 JOMA 0.032 0.000 0.031 -0.061 -0.065 0.000 -0.069 0.000 -0.074 0.040 0.000 0.000 الموارد للتنمية واالستثمار 36

 JRCD 0.091 0.200 0.125 -0.222 -0.032 -0.016 0.000 -0.050 0.000 0.070 -0.016 0.083 العقارية األردنية 37

 PETT -0.034 0.071 0.067 -0.125 0.071 -0.083 0.000 -0.091 -0.040 0.042 0.080 -0.019 المحفظة العقارية 38

 REAL 0.622 -0.078 0.223 -0.202 -0.006 0.006 -0.136 0.129 -0.006 -0.025 -0.039 0.000 الشرق العربي العقارية 39

 REDV 0.048 0.000 0.227 -0.111 0.000 -0.083 0.045 -0.087 0.048 0.045 -0.087 -0.048 تطوير العقارات 40

 SPIC 0.147 0.308 0.686 -0.267 0.175 -0.081 -0.191 0.127 0.032 0.094 0.143 0.163 التجمعات االستثمارية 41

 ULDC 0.176 -0.102 0.809 -0.139 0.000 0.034 -0.051 -0.202 0.157 -0.029 -0.012 -0.009 تطوير االراضي 42

 ABMS 0.041 0.048 -0.030 -0.016 0.024 0.062 -0.066 0.039 0.015 0.037 -0.007 0.065 البالد الطبية 43

 ICMI 0.354 -0.128 -0.100 0.170 -0.019 -0.045 0.000 0.101 -0.043 0.071 -0.018 0.024 الدولية الطبية 44

 AIEI 0.086 0.000 0.016 -0.003 0.017 0.020 -0.016 0.013 0.113 0.009 0.017 0.042 الدولية للتعليم 45

 AIFE 0.146 -0.066 -0.020 0.065 -0.058 0.016 -0.003 0.053 0.018 0.007 0.010 0.087 اإلسراء للتعليم 46

 ITSC 0.088 -0.044 0.077 0.064 0.132 0.025 -0.036 -0.031 -0.038 -0.013 -0.020 0.000 مدارس االتحاد 47

 ZEIC 0.038 0.070 -0.054 -0.033 0.017 0.004 -0.066 0.066 0.037 0.024 0.019 0.107 الزرقاء للتعليم 48

 AIHO -0.038 -0.006 0.006 -0.028 0.006 0.006 0.073 -0.068 0.036 0.047 -0.045 0.111 العربية الدولية للفنادق 49

 MALL -0.010 0.040 0.000 -0.019 -0.021 0.021 -0.010 -0.011 0.000 0.043 -0.010 0.031 الدولية للفنادق واالسواق 50

 TAJM 0.056 0.000 0.026 0.308 -0.059 -0.146 0.171 -0.125 0.048 0.068 0.128 -0.057 التجمعات للمشاريع السياحية 51

 ZARA -0.076 -0.055 -0.087 0.048 -0.091 -0.033 0.000 -0.017 0.035 -0.034 -0.035 -0.018 زارة لالستثمار 52

 JETT -0.016 0.027 -0.011 0.043 0.043 -0.041 0.016 -0.069 0.006 -0.011 -0.017 0.012 النقليات السياحة/جت 53

 NAQL 0.047 0.191 0.245 -0.030 -0.023 0.064 -0.105 -0.235 -0.077 -0.012 -0.024 -0.062 للنقل المقايضة 54

 SHIP 0.011 0.011 0.074 -0.012 -0.011 -0.181 -0.013 -0.092 0.029 -0.021 0.000 0.101 الخطوط البحرية 55

 SITT 0.048 -0.031 0.000 0.016 -0.094 0.034 -0.067 0.089 -0.033 0.051 0.000 0.048 السالم للنقل 56

 JTEL 0.009 -0.009 0.013 -0.009 -0.018 -0.106 -0.205 -0.147 0.121 0.021 -0.021 0.231 االتصاالت األردنية 57

 JOPP -0.197 0.041 0.059 -0.037 0.019 0.038 -0.036 -0.208 0.024 -0.047 0.098 0.022 الدستور 58

 PRES -0.065 -0.225 0.167 0.040 -0.055 0.020 -0.142 -0.063 0.089 0.003 -0.049 -0.003 الرأي 59

 JOEP -0.006 -0.018 0.034 -0.068 0.022 0.009 -0.045 -0.077 0.000 0.152 0.019 0.003 الكهرباء االردنية 60



 

 

XXXII 
 

 JOPT 0.009 0.017 0.012 -0.042 0.037 -0.173 0.055 -0.049 0.023 0.012 -0.008 -0.022 مصفاة االردن /جوبترول 61

 BIND 0.011 0.011 0.064 0.470 0.240 -0.105 0.027 -0.158 0.010 -0.072 0.000 -0.056 بندار 62

 JDFS -0.001 0.044 0.004 0.043 -0.001 0.011 -0.010 0.018 0.027 0.000 0.030 0.035 االسواق الحرة 63

 JITC 0.042 0.000 0.016 0.024 -0.025 0.000 0.025 0.041 0.159 0.089 -0.057 -0.100 المركز االردني 64

 OFTC 0.111 0.167 -0.086 -0.031 -0.032 -0.033 0.000 0.000 -0.034 0.000 0.000 0.036 أوفتك القابضة 65

 SIJC -0.016 0.111 0.000 -0.143 0.000 0.000 0.000 -0.100 0.000 0.093 -0.119 -0.019 االستثمارات المتخصصة 66

 SPTI 0.000 -0.082 -0.089 0.020 -0.077 0.417 -0.147 0.034 0.000 0.033 -0.065 0.052 المتخصصة للتجارة 67

 DADI 0.000 0.072 0.164 -0.032 -0.046 -0.028 -0.050 0.015 0.007 0.022 0.302 0.033 دار الدواء 68

 JPHM -0.018 0.000 -0.018 -0.009 -0.073 -0.069 -0.053 -0.056 0.024 -0.023 -0.036 -0.012 األردنية لألدوية 69

 MPHA 0.045 0.091 0.000 0.000 -0.049 -0.047 0.027 0.000 -0.217 0.000 0.000 -0.047 شرق أوسط دوائية 70

 INOH -0.158 -0.069 0.564 -0.027 0.063 0.118 -0.118 -0.153 0.047 -0.023 0.000 0.023 المتكاملة للمشاريع المتعددة 71

 JOIC 0.087 0.074 -0.034 -0.083 -0.047 0.056 0.159 0.046 0.022 0.021 0.000 -0.005 الصناعات الكيماوية 72

 JOIR 0.071 0.000 0.033 -0.065 0.077 -0.036 0.000 -0.074 0.040 0.115 0.034 0.100 الموارد الصناعية 73

 MBED 0.000 0.012 -0.006 0.062 0.041 -0.119 0.000 0.006 0.026 0.119 0.034 0.027 العربية للمبيدات 74

 NATC 0.012 0.060 0.011 -0.022 0.061 0.000 -0.046 -0.060 0.051 -0.024 0.075 -0.047 الوطنية للكلورين 75

 APCT -0.100 0.056 0.211 0.478 0.353 0.043 -0.042 -0.130 -0.025 0.205 -0.191 -0.105 العربية االستثمارية 76

 FNVO 0.111 0.200 -0.042 0.043 0.000 -0.042 -0.043 -0.091 -0.050 0.211 -0.087 0.190 األولى للزيوت النباتية 77

 JODA 0.000 0.046 -0.039 -0.054 0.000 0.006 0.023 0.000 -0.022 0.045 0.000 0.005 األلبان األردنية 78

 UMIC 0.000 -0.012 -0.096 0.107 0.077 0.012 -0.012 -0.024 0.024 0.000 0.012 0.000 العالمية للزيوت 79

 EICO 0.399 -0.080 -0.032 -0.150 0.016 0.065 0.100 0.060 0.061 0.134 -0.007 -0.007 اإلقبال لالستثمار 80

 UTOB 0.020 0.371 0.594 -0.242 -0.065 0.040 -0.015 -0.186 -0.008 0.000 0.000 0.193 االتحاد للسجائر 81

 AALU -0.008 -0.031 0.000 0.064 -0.008 0.000 0.048 -0.008 0.085 0.007 0.043 0.007 األلمنيوم/آرال 82

 APOT 0.001 -0.050 0.040 0.033 0.050 -0.079 -0.023 -0.153 -0.339 0.235 -0.019 -0.028 البوتاس العربية 83

 JOCM -0.015 0.015 -0.066 -0.109 0.123 -0.094 -0.121 -0.069 0.526 -0.041 -0.036 0.000 االسمنت 84

 JOPH 0.046 -0.036 -0.008 -0.078 -0.115 -0.038 -0.110 -0.133 -0.061 -0.007 0.050 -0.054 الفوسفات 85

 JOST 0.053 0.000 0.022 0.056 0.130 -0.085 -0.013 -0.074 0.044 -0.007 -0.035 -0.044 حديد األردن 86

 NATA -0.026 0.351 -0.100 0.000 0.022 0.043 -0.042 -0.152 -0.026 0.447 -0.073 0.333 الوطنية لأللمنيوم 87

 AQRM 0.042 0.320 -0.152 -0.071 0.038 -0.074 0.000 -0.080 0.043 0.000 0.042 0.040 القدس الخرسانية 88

 ASPMM 0.041 -0.020 0.012 -0.051 -0.022 0.159 -0.133 -0.027 0.047 0.018 -0.035 0.195 المواسير المعدنية 89

 IENG -0.110 -0.088 -0.010 -0.294 0.347 -0.031 -0.149 -0.288 0.316 0.040 0.013 0.203 رم عالء الدين 90

 JOPI 0.053 -0.050 -0.013 -0.027 -0.014 -0.083 0.061 -0.057 0.121 1.135 0.089 -0.006 األنابيب األردنية 91

 RMCC -0.011 -0.008 0.004 -0.042 -0.008 0.060 -0.011 -0.008 -0.012 0.000 0.012 0.092 الباطون الجاهز 92

 AEIN 0.158 -0.043 -0.018 -0.227 0.094 -0.129 -0.173 -0.075 0.081 0.000 0.060 -0.014 العربية الكهربائية 93

 JNCC 0.000 0.077 -0.071 0.231 -0.188 0.000 -0.077 -0.083 0.091 -0.083 0.182 1.231 مسك األردن 94

 WIRE 0.054 -0.077 0.028 0.000 0.000 -0.027 -0.056 -0.118 0.000 0.133 -0.029 0.333 الوطنية للكوابل 95

 CEIG 0.136 -0.027 -0.041 0.031 0.015 0.030 0.130 -0.064 0.164 0.235 0.086 0.105 العصر لالستثمار 96

 ELZA 0.000 0.074 -0.034 -0.071 0.115 0.241 -0.139 0.129 0.257 -0.068 -0.098 -0.108 الزي لصناعة األلبسة 97

 JOWM -0.102 -0.002 0.024 0.033 -0.057 -0.003 -0.048 0.000 0.003 -0.005 0.072 0.132 األجواخ األردنية 98

 WOOL 0.170 -0.094 -0.057 -0.110 0.112 0.030 -0.088 -0.011 -0.076 0.047 0.000 -0.022 عقاري 99

 JOCF 0.057 0.402 0.496 -0.041 -0.054 -0.137 -0.060 -0.042 -0.029 -0.053 -0.048 -0.109 الخزف األردنية 100
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 (7)الملحق رقم 
)نهاية السنة( للشركات المدروسة بحسب توزيعها على  بالدينار األردني القيم السوقية السنوية علىهذا الملحق  يحتوي

 المحافظ خالل فترة الدراسة:
 المحفظة األولى   

   2009 2010 2011 2012 2013 

   
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
القيمة 

 السوقية
الوزن 

 النسبي
القيمة 

 السوقية
الوزن 

 النسبي
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
 القيمة السوقية

الوزن 

    النسبي

 ABCO 77,301,779 0.0075 92,000,000 0.0094 87,808,000 0.0101 100,000,000 0.0081 110,000,000 0.015 العربية المؤسسةبنك  1

 AHLI 167,200,000 0.0162 211,200,000 0.0215 187,710,000 0.0217 189,000,000 0.0152 201,300,000 0.027 البنك االهلي 2

 AJIB 129,000,000 0.0125 142,000,000 0.0145 131,000,000 0.0151 140,000,000 0.0113 198,000,000 0.027 بنك االستثمار العربي 3

 ARBK 6,488,100,000 0.6274 5,329,320,000 0.5423 4,191,900,000 0.4844 3,871,500,000 0.3117 4,181,220,000 0.560 البنك العربي 4

 AAIN 30,400,000 0.0029 26,200,000 0.0027 27,500,000 0.0032 29,000,000 0.0023 30,000,000 0.004 النسر العربي للتأمين 5

 AIUI 7,260,000 0.0007 12,120,000 0.0012 12,160,000 0.0014 5,280,000 0.0004 6,960,000 0.001 االتحاد العربي 6

 AAFI 16,600,000 0.0016 15,800,000 0.0016 11,000,000 0.0013 10,500,000 0.0008 9,700,000 0.001 االمين لالستثمار 7

 AMAD 12,870,000 0.0012 13,464,000 0.0014 16,434,000 0.0019 14,960,000 0.0012 12,800,000 0.002 عمد لالستثمار 8

 ATTA 8,640,000 0.0008 6,240,000 0.0006 6,720,000 0.0008 5,280,000 0.0004 9,120,000 0.001 راضيلألالمتكاملة  9

 EMAR 13,932,106 0.0013 12,200,000 0.0012 8,000,000 0.0009 5,800,000 0.0005 13,800,000 0.002 إعمار 10

 ABMS 20,475,000 0.0020 20,650,000 0.0021 21,350,000 0.0025 22,869,000 0.0018 27,972,000 0.004 البالد الطبية 11

 AIEI 110,160,000 0.0107 101,250,000 0.0103 97,200,000 0.0112 117,855,000 0.0095 149,445,000 0.020 الدولية للتعليم 12

 AIHO 59,200,000 0.0057 61,760,000 0.0063 60,800,000 0.0070 58,560,000 0.0047 60,800,000 0.008 العربية الدولية للفنادق 13

 JETT 21,168,000 0.0020 29,052,000 0.0030 22,680,000 0.0026 20,196,000 0.0016 18,684,000 0.003 النقليات السياحة/جت 14

 JOPP 8,145,000 0.0008 6,750,000 0.0007 5,130,000 0.0006 2,745,000 0.0002 2,070,000 0.000 الدستور 15

 BIND 39,000,000 0.0038 15,200,000 0.0015 9,600,000 0.0011 18,400,000 0.0015 17,000,000 0.002 بندار 16

 DADI 75,000,000 0.0073 76,000,000 0.0077 54,050,000 0.0062 31,250,000 0.0025 46,750,000 0.006 دار الدواء 17

 INOH 5,100,000 0.0005 3,527,500 0.0004 4,250,000 0.0005 5,100,000 0.0004 6,982,500 0.001 المتكاملة للمشاريع 18

 APCT 6,800,000 0.0007 5,000,000 0.0005 2,800,000 0.0003 2,000,000 0.0002 3,400,000 0.000 العربية االستثمارية 19

 FNVO 4,185,000 0.0004 2,385,000 0.0002 2,880,000 0.0003 810,000 0.0001 1,125,000 0.000 األولى للزيوت النباتية 20

 AALU 9,247,500 0.0009 9,787,500 0.0010 8,572,500 0.0010 8,775,000 0.0007 9,990,000 0.001 األلمنيوم/آرال 21

 APOT 3,016,926,675 0.2917 3,624,311,250 0.3688 3,674,301,750 0.4246 3,875,096,925 0.3120 2,337,055,875 0.313 البوتاس العربية 22

 AQRM 7,000,000 0.0007 5,320,000 0.0005 4,060,000 0.0005 القدس الخرسانية 23
3,639,272 

 
0.3120 3,639,272 0.000 

 AEIN 3,660,000 0.0004 2,940,000 0.0003 3,000,000 0.0003 6,060,000 0.0005 4,200,000 0.001 العربية الكهربائية 24

 CEIG 3,789,839 0.0004 1,920,877 0.0002 2,076,624 0.0002 3,426,430 0.0003 6,541,366 0.001 العصر لالستثمار 25

 1 7,468,555,013 1 8,548,102,627 1 8,652,982,874 1 9,826,398,127 1 10,341,160,899 القيمة السوقية للمحفظة األولى المحفظة
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الثانيةالمحفظة      

   2009 2010 2011 2012 2013 

   
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
   

 BOJX 215,000,000 0.050 296,000,000 0.068 317,955,000 0.084 356,730,000 0.096 387,750,000 0.125 بنك االردن 1

 CABK 217,360,000 0.050 318,000,000 0.073 277,000,000 0.073 275,000,000 0.074 278,000,000 0.089 بنك القاهرة عمان 2

 EXFB 206,356,800 0.048 231,000,000 0.053 204,000,000 0.054 169,500,000 0.046 264,000,000 0.085 بنك المال 3

 INVB 105,000,000 0.024 124,775,000 0.029 119,102,500 0.032 118,000,000 0.032 120,000,000 0.039 االستثماري 4

 ARGR 13,900,000 0.003 5,500,000 0.001 4,300,000 0.001 5,250,000 0.001 6,300,000 0.002 المجموعة للتأمين 5

 ARIN 8,640,000 0.002 7,040,000 0.002 5,760,000 0.002 4,800,000 0.001 4,160,000 0.001 العرب للتأمين 6

7 
شرق عربي 

 لالستثمارات
AEIV 43,710,000 0.010 32,430,000 0.007 24,440,000 0.006 38,070,000 0.010 32,900,000 0.011 

 AMAL 18,900,000 0.004 18,150,000 0.004 15,000,000 0.004 14,850,000 0.004 17,550,000 0.006 األمل لالستثمارات 8

 INMA 5,740,000 0.001 5,180,000 0.001 3,570,000 0.001 4,970,000 0.001 3,920,000 0.001 االنماء العربية 9

 JDPC 51,800,000 0.012 51,100,000 0.012 35,000,000 0.009 22,400,000 0.006 24,500,000 0.008 لألمالكاألردن ديكابولس  10

11 
التجمعات لخدمات 

 التغذية واالسكان
JNTH 9,200,000 0.002 7,100,000 0.002 7,600,000 0.002 10,900,000 0.003 22,400,000 0.007 

 AIFE 31,500,000 0.007 34,500,000 0.008 39,000,000 0.010 57,450,000 0.016 67,500,000 0.022 اإلسراء للتعليم 12

 MALL 46,656,000 0.011 49,680,000 0.011 37,152,000 0.010 44,064,000 0.012 43,200,000 0.014 الدولية للفنادق واالسواق 13

 NAQL 13,431,000 0.003 11,737,000 0.003 9,196,000 0.002 10,285,000 0.003 10,575,400 0.003 المقايضة للنقل 14

 JTEL 1,292,500,000 0.299 1,345,000,000 0.307 1,382,500,000 0.366 1,325,000,000 0.358 1,025,000,000 0.329 االتصاالت األردنية 15

 PRES 113,625,000 0.026 101,250,000 0.023 75,000,000 0.020 41,400,000 0.011 29,200,000 0.009 الرأي 16

 JDFS 47,750,000 0.011 87,500,000 0.020 88,125,000 0.023 82,350,000 0.022 91,875,000 0.030 االسواق الحرة 17

 JPHM 27,600,000 0.006 28,600,000 0.007 26,000,000 0.007 22,800,000 0.006 16,000,000 0.005 األردنية لألدوية 18

 JOIC 5,326,887 0.001 4,858,985 0.001 3,599,248 0.001 2,699,436 0.001 3,419,286 0.001 الصناعات الكيماوية 19

 JODA 7,600,000 0.002 7,400,000 0.002 6,880,000 0.002 7,760,000 0.002 7,400,000 0.002 األردنية األلبان 20

 JOCM 429,155,666 0.099 287,111,185 0.066 105,777,805 0.028 82,808,910 0.022 80,995,576 0.026 االسمنت 21

 JOPH 1,350,000,000 0.312 1,269,750,000 0.290 955,500,000 0.253 975,000,000 0.263 536,250,000 0.172 الفوسفات 22

 ASPMM 21,150,000 0.005 22,050,000 0.005 22,050,000 0.006 22,050,000 0.006 23,760,000 0.008 المواسير المعدنية 23

 JNCC 42,000,000 0.010 25,600,000 0.006 12,000,000 0.003 5,055,597 0.001 11,277,871 0.004 مسك األردن 24

 ELZA 4,650,000 0.001 5,700,000 0.001 3,750,000 0.001 4,050,000 0.001 4,950,000 0.002 الزي لصناعة األلبسة 25

 1 3,703,242,943 1 3,780,257,553 1 4,377,012,170 1 4,328,551,353 1 4,328,551,353 الثانيةالقيمة السوقية للمحفظة 
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 المحفظة الثالثة   

   2009 2010 2011 2012 2013 

   
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
 السوقية القيمة

الوزن 

 النسبي
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
   

األردني التجاري البنك 1  JCBK 118,347,075 0.073 140,628,469 0.082 91,046,888 0.060 82,769,898 0.056 104,000,000 0.056 

األردني اإلسالمي بنك 2  JOIB 317,000,000 0.196 300,000,000 0.175 275,000,000 0.181 351,250,000 0.236 427,500,000 0.231 

الكويتي األردني 3  JOKB 380,000,000 0.235 432,000,000 0.251 362,000,000 0.238 303,000,000 0.203 389,000,000 0.211 

للتأمين الدولية االردن 4  JIJC 12,045,000 0.007 10,890,000 0.006 10,527,000 0.007 8,893,500 0.006 6,897,000 0.004 

الفرنسية األردنية 5  JOFR 8,554,000 0.005 5,642,000 0.003 3,640,000 0.002 2,730,000 0.002 2,730,000 0.001 

للوساطة العالمية 6  IBFM 13,224,267 0.008 10,636,911 0.006 5,749,681 0.004 7,030,000 0.005 4,940,000 0.003 

القابضة االستثمارية 7  JEIH 9,675,000 0.006 10,642,500 0.006 6,772,500 0.004 6,772,500 0.005 12,577,500 0.007 

8 
 للتنمية الموارد

 واالستثمار
JOMA 10,560,000 0.007 4,620,000 0.003 4,840,000 0.003 3,410,000 0.002 2,860,000 0.002 

األردنية العقارية 9  JRCD 19,665,000 0.012 15,525,000 0.009 17,250,000 0.011 18,975,000 0.013 22,425,000 0.012 

العقارية المحفظة 10  PETT 13,950,000 0.009 12,000,000 0.007 6,000,000 0.004 5,800,000 0.004 5,300,000 0.003 

الطبية الدولية 11  ICMI 6,930,000 0.004 13,725,000 0.008 7,740,000 0.005 5,715,000 0.004 7,560,000 0.004 

االتحاد مدارس 12  ITSC 19,800,000 0.012 21,150,000 0.012 21,000,000 0.014 18,750,000 0.013 21,750,000 0.012 

13 
 للمشاريع التجمعات

 السياحية
TAJM 40,274,727 0.025 48,280,000 0.028 44,250,000 0.029 36,000,000 0.024 50,000,000 0.027 

البحرية الخطوط 14  SHIP 25,719,750 0.016 28,617,750 0.017 24,391,500 0.016 22,218,000 0.015 22,950,000 0.012 

االردنية الكهرباء 15  JOEP 315,252,000 0.195 312,228,000 0.182 260,820,000 0.171 252,504,000 0.169 246,456,000 0.133 

االردني المركز 16  JITC 4,284,000 0.003 3,162,000 0.002 2,890,000 0.002 4,046,000 0.003 4,590,000 0.002 

القابضة أوفتك 17  OFTC 21,420,000 0.013 16,800,000 0.010 15,960,000 0.010 11,340,000 0.008 12,180,000 0.007 

دوائية أوسط شرق 18  MPHA 28,227,007 0.017 48,953,132 0.028 50,236,177 0.033 17,567,858 0.012 13,916,112 0.008 

الصناعية الموارد 19  JOIR 9,476,250 0.006 7,980,000 0.005 4,156,250 0.003 4,655,000 0.003 5,486,250 0.003 

للزيوت العالمية 20  UMIC 6,480,000 0.004 5,640,000 0.003 4,740,000 0.003 5,040,000 0.003 5,100,000 0.003 

لالستثمار اإلقبال 21  EICO 62,800,000 0.039 101,600,000 0.059 134,000,000 0.088 189,000,000 0.127 350,000,000 0.189 

األردن حديد 22  JOST 83,650,000 0.052 76,300,000 0.044 76,650,000 0.050 46,200,000 0.031 45,850,000 0.025 

الدين عالء رم 23  IENG 4,879,066 0.003 2,511,284 0.001 4,161,556 0.003 9,112,373 0.006 6,816,342 0.004 

للكوابل الوطنية 24  WIRE 18,800,000 0.012 18,400,000 0.011 13,200,000 0.009 7,140,906 0.005 8,491,889 0.005 

األردنية األجواخ 25  JOWM 69,300,000 0.043 70,350,000 0.041 74,250,000 0.049 70,350,000 0.047 68,100,000 0.037 

 1 1,847,476,093 1 1,490,270,035 1 1,521,271,552 1 1,718,282,046 1 1,620,313,142 الثالثةالقيمة السوقية للمحفظة 
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 المحفظة الرابعة   

   2009 2010 2011 2012 2013 

   
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
 القيمة السوقية

الوزن 

 النسبي
   

 SGBJ 53,401,696 0.018 43,692,296 0.014 47,500,000 0.016 85,000,000 0.028 89,000,000 0.027 بنك سوسيته جنرال 1

 THBK 1,801,800,000 0.599 2,041,200,000 0.666 2,016,000,000 0.689 2,079,000,000 0.679 2,192,400,000 0.660 بنك االسكان 2

 UBSI 180,000,000 0.060 201,000,000 0.066 144,000,000 0.049 137,000,000 0.045 181,500,000 0.055 االتحادبنك  3

 JOIN 83,700,000 0.028 72,600,000 0.024 65,700,000 0.022 69,000,000 0.023 64,800,000 0.020 التأمين االردنية 4

 TIIC 23,400,000 0.008 22,080,000 0.007 17,160,000 0.006 15,600,000 0.005 16,560,000 0.005 التأمين االسالمية 5

 MHFZ 18,300,000 0.006 10,650,000 0.003 4,500,000 0.002 4,500,000 0.001 5,200,000 0.002 المحفظة الوطنية 6

 UCFI 14,700,000 0.005 10,720,000 0.003 8,160,000 0.003 11,920,000 0.004 8,960,000 0.003 المتحدة المالية 7

 REAL 16,193,653 0.005 14,994,123 0.005 10,995,690 0.004 11,095,651 0.004 14,694,241 0.004 الشرق العربي العقارية 8

 REDV 39,345,000 0.013 31,110,000 0.010 19,215,000 0.007 19,215,000 0.006 18,300,000 0.006 تطوير العقارات 9

 SPIC 106,388,800 0.035 38,640,000 0.013 10,819,200 0.004 8,758,400 0.003 23,956,800 0.007 التجمعات االستثمارية 10

 ULDC 70,200,000 0.023 75,600,000 0.025 90,000,000 0.031 104,850,000 0.034 138,814,926 0.042 تطوير االراضي 11

 ZEIC 31,440,000 0.010 31,680,000 0.010 36,450,000 0.012 35,100,000 0.011 43,500,000 0.013 للتعليمالزرقاء  12

 ZARA 175,000,000 0.058 142,500,000 0.047 131,250,000 0.045 106,174,575 0.035 80,058,558 0.024 زارة لالستثمار 13

 SITT 21,516,000 0.007 20,700,000 0.007 16,650,000 0.006 9,300,000 0.003 9,750,000 0.003 السالم للنقل 14

15 
مصفاة االردن 

 /جوبترول
JOPT 217,600,000 0.072 167,680,000 0.055 188,480,000 0.064 184,960,000 0.060 194,000,000 0.058 

16 
االستثمارات 

 المتخصصة
SIJC 17,550,000 0.006 6,300,000 0.002 1,935,000 0.001 2,880,000 0.001 2,295,000 0.001 

 SPTI 3,198,000 0.001 3,044,250 0.001 2,921,250 0.001 1,875,750 0.001 1,875,750 0.001 المتخصصة للتجارة 17

 MBED 17,000,000 0.006 18,020,000 0.006 16,112,000 0.006 17,384,000 0.006 22,800,000 0.007 العربية للمبيدات 18

 NATC 9,090,000 0.003 8,370,000 0.003 6,120,000 0.002 7,380,000 0.002 7,380,000 0.002 الوطنية للكلورين 19

 UTOB 41,100,000 0.014 29,550,000 0.010 21,600,000 0.007 75,000,000 0.024 115,389,976 0.035 االتحاد للسجائر 20

 NATA 8,550,000 0.003 7,740,000 0.003 4,680,000 0.002 3,420,000 0.001 6,120,000 0.002 لأللمنيومالوطنية  21

 JOPI 3,753,750 0.001 2,895,750 0.001 3,324,750 0.001 2,717,000 0.001 6,113,250 0.002 األنابيب األردنية 22

 RMCC 51,250,000 0.017 59,500,000 0.019 59,750,000 0.020 66,750,000 0.022 71,000,000 0.021 الباطون الجاهز 23

 WOOL 648,000 0.000 1,164,000 0.000 1,164,000 0.000 1,200,000 0.000 1,044,000 0.000 عقاري 24

 JOCF 3,825,000 0.001 2,175,000 0.001 2,325,000 0.001 3,262,500 0.001 3,975,000 0.001 الخزف األردنية 25

 1 3,319,487,501 1 3,063,342,876 1 2,926,811,890 1 3,063,605,419 1 3,008,949,899 الرابعةالقيمة السوقية للمحفظة 

 



 

 

XXXVII 
 

 (8)الملحق رقم 
خاطر وهو الخالي من المعائد الو  ،على العوائد الشهرية للمحافظ المالية والعوائد اإلضافية الشهريةهذا الملحق  يحتوي

خالل فترة ( ومن ثم تم استخدام عائد أذونات الخزينة )سنة واحدة(( 02.0)حتى الشهر الثاني )( أشهر .أذونات الخزينة )
 الدراسة:

  Rp1 Rp2 Rp3 Rp4 Rf (Rp1-Rf) (Rp2-Rf) (Rp3-Rf) (Rp4-Rf) (Rp𝑖 − Rf)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

  
عائد المحفظة 

. 
عائد المحفظة 

0 
عائد المحفظة 

. 
عائد المحفظة 

4 

العائد 

الخالي من 

 المخاطر

العائد 

اإلضافي 

 .للمحفظة 

العائد 

اإلضافي 

 0للمحفظة 

العائد 

اإلضافي 

 .للمحفظة 

العائد 

اإلضافي 

 4للمحفظة 

متوسط العائد 

اإلضافي 

الشهري 

لجميع 

 المحافظ

2
0

0
9

 

1 -0.05983 -0.00521 -0.00530 -0.00741 0.04860 -0.10843 -0.05381 -0.05390 -0.05601 -0.06804 

2 -0.07537 -0.05324 -0.01483 -0.04739 0.04250 -0.12397 -0.10184 -0.06343 -0.09599 -0.09631 

3 -0.01690 0.05798 0.07375 0.03187 0.03672 -0.06550 0.00938 0.02515 -0.01673 -0.01192 

4 0.03087 -0.02043 0.02495 0.02100 0.02937 -0.01773 -0.06903 -0.02365 -0.02760 -0.03450 

5 0.21621 0.14840 0.02886 0.02185 0.02860 0.16761 0.09980 -0.01974 -0.02675 0.05523 

6 -0.11099 -0.04002 -0.01534 0.02927 0.02818 -0.15959 -0.08862 -0.06394 -0.01933 -0.08287 

7 -0.01285 -0.02757 -0.02514 -0.10332 0.02970 -0.06145 -0.07617 -0.07374 -0.15192 -0.09082 

8 0.02945 -0.01358 -0.00381 -0.03154 0.03125 -0.01915 -0.06218 -0.05241 -0.08014 -0.05347 

9 -0.00049 -0.00481 -0.02132 0.05759 0.03265 -0.04909 -0.05341 -0.06992 0.00899 -0.04086 

10 -0.05321 -0.00530 0.01190 -0.01726 0.03311 -0.10181 -0.05390 -0.03670 -0.06586 -0.06457 

11 -0.00119 0.00527 0.00539 0.00052 0.03387 -0.04979 -0.04333 -0.04321 -0.04808 -0.04610 

12 -0.00954 0.01991 -0.01047 -0.01295 0.02830 -0.05814 -0.02869 -0.05907 -0.06155 -0.05186 

2
0

1
0

 

1 -0.03257 0.02587 0.00563 0.00469 0.02760 -0.08117 -0.02273 -0.04297 -0.04391 -0.04770 

2 -0.02378 -0.01882 -0.00732 -0.00118 0.02690 -0.07238 -0.06742 -0.05592 -0.04978 -0.06137 

3 -0.01135 0.01877 0.01352 0.02332 0.02105 -0.05995 -0.02983 -0.03508 -0.02528 -0.03754 

4 0.05204 0.01203 0.02556 0.01246 0.02203 0.00344 -0.03657 -0.02304 -0.03614 -0.02308 

5 -0.07195 -0.06380 -0.01966 -0.00978 0.02517 -0.12055 -0.11240 -0.06826 -0.05838 -0.08990 

6 0.00493 -0.01549 -0.01277 -0.00656 0.02810 -0.04367 -0.06409 -0.06137 -0.05516 -0.05607 

7 -0.02139 0.02121 0.00794 -0.00964 0.02834 -0.06999 -0.02739 -0.04066 -0.05824 -0.04907 

8 -0.02026 -0.02728 -0.00110 -0.00267 0.02817 -0.06886 -0.07588 -0.04970 -0.05127 -0.06143 

9 0.06017 0.01982 0.02947 0.01375 0.02603 0.01157 -0.02878 -0.01913 -0.03485 -0.01779 

10 0.01079 0.06837 0.04683 0.00595 0.02606 -0.03781 0.01977 -0.00177 -0.04265 -0.01561 

11 -0.00246 0.01861 0.00070 0.02884 0.02320 -0.05106 -0.02999 -0.04790 -0.01976 -0.03718 

12 0.06048 0.02144 0.02552 0.02241 0.02280 0.01188 -0.02716 -0.02308 -0.02619 -0.01614 

2
0

1
1

 

1 -0.01482 0.01133 0.03751 0.00369 0.02210 -0.06342 -0.03727 -0.01109 -0.04491 -0.03917 

2 -0.05313 -0.03580 -0.02146 0.00462 0.02393 -0.10173 -0.08440 -0.07006 -0.04398 -0.07504 

3 -0.02240 -0.02042 -0.02804 -0.00772 0.02827 -0.07100 -0.06902 -0.07664 -0.05632 -0.06825 

4 0.04758 0.00327 -0.00253 0.02927 0.03030 -0.00102 -0.04533 -0.05113 -0.01933 -0.02920 

5 -0.00146 -0.03336 -0.00888 -0.00883 0.03110 -0.05006 -0.08196 -0.05748 -0.05743 -0.06173 

6 -0.03248 0.00752 -0.02240 -0.00208 0.03190 -0.08108 -0.04108 -0.07100 -0.05068 -0.06096 

7 0.02377 0.00364 -0.00278 -0.00376 0.03270 -0.02483 -0.04496 -0.05138 -0.05236 -0.04339 



 

 

XXXVIII 
 

8 -0.02201 -0.02403 -0.04379 -0.00412 0.03350 -0.07061 -0.07263 -0.09239 -0.05272 -0.07209 

9 -0.06138 -0.02126 -0.01806 -0.01505 0.03430 -0.10998 -0.06986 -0.06666 -0.06365 -0.07754 

10 0.04495 0.00297 0.04015 0.01831 0.03150 -0.00365 -0.04563 -0.00845 -0.03029 -0.02201 

11 -0.05864 -0.00762 -0.00528 -0.01210 0.03039 -0.10724 -0.05622 -0.05388 -0.06070 -0.06951 

12 0.07030 -0.00375 0.02582 0.00503 0.02935 0.02170 -0.05235 -0.02278 -0.04357 -0.02425 

2
0

1
2

 

1 -0.08430 -0.01692 -0.03396 -0.00928 0.03430 -0.13290 -0.06552 -0.08256 -0.05788 -0.08472 

2 0.03039 0.02456 0.01437 0.05978 0.04098 -0.01821 -0.02404 -0.03423 0.01118 -0.01633 

3 0.09142 0.02600 0.04772 0.01123 0.04162 0.04282 -0.02260 -0.00088 -0.03737 -0.00451 

4 0.00594 0.03770 0.04716 0.00150 0.04880 -0.04266 -0.01090 -0.00144 -0.04710 -0.02552 

5 -0.04667 -0.07121 -0.04658 -0.02039 0.05180 -0.09527 -0.11981 -0.09518 -0.06899 -0.09481 

6 -0.00016 -0.00111 -0.04936 0.00357 0.05390 -0.04876 -0.04971 -0.09796 -0.04503 -0.06037 

7 -0.00631 -0.01800 -0.02068 0.00583 0.05600 -0.05491 -0.06660 -0.06928 -0.04277 -0.05839 

8 0.11007 0.00937 0.03776 0.00619 0.05900 0.06147 -0.03923 -0.01084 -0.04241 -0.00775 

9 -0.03008 0.01176 -0.01446 0.02725 0.06100 -0.07868 -0.03684 -0.06306 -0.02135 -0.04998 

10 -0.01008 0.02846 0.02455 -0.01261 0.06180 -0.05868 -0.02014 -0.02405 -0.06121 -0.04102 

11 0.00387 0.00652 0.02469 0.00977 0.06180 -0.04473 -0.04208 -0.02391 -0.03883 -0.03739 

12 0.00083 0.00924 0.01849 0.00502 0.06840 -0.04777 -0.03936 -0.03011 -0.04358 -0.04021 

2
0

1
3

 

1 0.03569 0.02801 0.12544 0.02493 0.06750 -0.01291 -0.02059 0.07684 -0.02367 0.00492 

2 -0.00730 -0.01058 -0.01088 0.01607 0.06750 -0.05590 -0.05918 -0.05948 -0.03253 -0.05177 

3 -0.00668 0.01138 0.00596 0.07221 0.05350 -0.05528 -0.03722 -0.04264 0.02361 -0.02788 

4 0.00568 -0.02329 -0.04910 -0.01024 0.05430 -0.04292 -0.07189 -0.09770 -0.05884 -0.06784 

5 0.01055 -0.02003 0.02334 0.00049 0.05500 -0.03805 -0.06863 -0.02526 -0.04811 -0.04501 

6 -0.05647 -0.03912 0.01271 -0.01017 0.05580 -0.10507 -0.08772 -0.03589 -0.05877 -0.07186 

7 0.00550 -0.09542 0.01514 0.03756 0.05650 -0.04310 -0.14402 -0.03346 -0.01104 -0.05790 

8 -0.04255 -0.07869 -0.01944 -0.04368 0.05770 -0.09115 -0.12729 -0.06804 -0.09228 -0.09469 

9 -0.08992 0.04463 0.02697 0.00946 0.05270 -0.13852 -0.00397 -0.02163 -0.03914 -0.05082 

10 0.13125 0.02638 0.10160 0.00362 0.04780 0.08265 -0.02222 0.05300 -0.04498 0.01711 

11 0.02437 0.03001 0.00964 0.00412 0.04280 -0.02423 -0.01859 -0.03896 -0.04448 -0.03157 

12 -0.01156 0.08385 0.02830 0.02324 0.04270 -0.06016 0.03525 -0.02030 -0.02536 -0.01764 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXXIX 
 

 (9)الملحق رقم 

، (..02-02.2( خالل الفترة المدروسة )لألوراق المالية أسعار األسهم الشهرية للشركات عينة الدراسة )سوق دمشق
 بعد تعديلها جرَّاء عمليات تجزئة األسهم:

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرمز السنة

2
0

1
0

 

ARBS 1,178.00 1,189.95 1,159.00 1,293.53 1,367.00 1,406.38 1,474.14 1,628.00 1,661.42 1,676.24 1,480.39 1,557.75 

AVOC 689.43 695.94 680.07 693.89 689.27 663.09 663.95 623.72 619.75 634.18 594.46 592.82 

BASY 2,111.00 2,372.14 2,544.75 2,725.77 2,775.00 2,805.00 2,700.46 2,749.71 2,750.07 2,727.36 2,725.00 2,720.00 

BBSF 1,873.00 1,729.25 1,795.77 1,792.26 2,147.00 2,152.00 1,962.00 2,213.62 2,131.95 2,061.69 1,902.25 1,795.50 

BSO 1,313.00 1,416.08 1,381.00 1,600.00 2,000.75 1,581.94 1,574.68 1,608.11 1,603.53 1,635.00 1,516.44 1,575.00 

IBTF 1,447.00 1,607.04 1,658.00 1,409.77 1,405.37 1,422.06 1,493.36 1,451.33 1,507.36 1,468.93 1,382.00 1,504.89 

SIIB 1,117.00 1,184.70 1,169.57 1,268.46 1,199.40 1,282.07 1,430.00 1,517.90 1,694.16 1,785.46 1,473.18 1,581.63 

BBS 728.50 743.00 743.00 885.50 756.00 801.50 817.50 884.00 994.50 1,096.00 1,231.00 1,373.00 

2
0

1
1

 

ARBS 1,189.59 1,081.96 970.00 837.00 758.19 555.27 619.18 591.50 592.33 547.00 470.75 520.00 

AVOC 590.50 568.88 527.00 473.25 530.12 478.20 485.00 490.00 461.50 436.51 395.25 441.25 

BASY 2,700.00 2,680.00 2,585.34 2,292.00 2,125.00 1,564.80 1,579.00 1,579.00 1,579.00 1,579.00 1,579.00 1,579.00 

BBSF 1,735.74 1,641.12 1,173.67 971.14 968.55 945.00 774.62 736.62 820.73 743.00 720.00 638.78 

BSO 1,543.00 1,525.19 1,393.92 1,149.00 1,128.04 756.19 837.96 810.00 875.00 875.00 875.00 875.00 

IBTF 1,499.17 1,449.33 1,347.20 959.04 1,164.19 970.00 771.50 736.30 731.25 671.40 590.90 682.85 

SIIB 1,566.57 1,478.00 990.35 749.00 812.07 597.62 600.00 525.05 540.00 514.60 434.10 498.25 

BBS 1,335.00 1,285.00 1,189.00 1,189.00 1,097.22 1,003.88 1,003.88 825.83 704.50 554.50 505.00 457.00 

2
01

2
 

ARBS 510.30 488.41 533.34 535.01 510.75 513.73 513.73 513.75 513.75 513.75 513.75 513.75 

AVOC 445.00 476.88 532.30 549.57 552.30 552.30 552.30 552.30 552.30 542.50 470.00 537.15 

BASY 1,579.00 1,518.00 1,270.00 1,245.00 1,245.00 1,245.00 1,245.00 1,245.00 1,245.00 1,245.00 1,200.00 982.50 

BBSF 645.00 646.27 697.46 752.94 747.27 759.00 759.00 744.00 744.00 744.00 744.00 701.25 

BSO 857.50 840.50 808.00 792.00 725.38 725.85 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 712.50 

IBTF 667.10 650.15 737.50 740.00 727.80 727.80 642.50 630.00 630.00 583.75 572.50 551.25 

SIIB 511.15 504.65 537.50 545.65 531.65 471.25 441.25 411.25 411.25 377.50 348.75 351.50 

BBS 452.50 457.00 457.00 457.00 452.50 448.75 448.75 448.75 448.75 448.75 448.75 448.75 

2
01

3
 

ARBS 513.75 483.90 480.00 513.75 592.50 744.05 899.75 899.75 899.75 915.20 925.00 915.00 

AVOC 563.75 613.80 628.75 656.50 785.00 869.60 935.00 935.00 1,036.35 1,036.35 1,036.35 1,036.35 

BASY 906.20 910.00 944.80 1,230.00 1,660.00 1,770.00 1,795.90 1,760.00 1,787.30 2,042.40 2,050.00 2,050.00 

BBSF 701.25 701.25 701.25 701.25 701.25 701.25 701.25 701.25 701.25 701.25 701.25 701.25 

BSO 712.50 712.50 712.50 721.90 919.30 945.30 976.25 1,025.00 1,025.00 1,034.90 1,052.45 1,075.00 

IBTF 535.80 498.65 528.75 607.75 920.50 836.25 867.85 822.50 912.60 929.95 943.95 908.75 

SIIB 393.75 402.50 427.50 535.15 757.50 625.00 646.20 605.90 707.90 676.25 651.00 645.25 

BBS 448.75 447.50 447.50 447.50 447.50 515.00 515.00 515.00 515.00 515.00 515.00 515.00 

 

 



 

 

XL 
 

 (10)الملحق رقم 

، (..02-02.2الفترة المدروسة )( خالل لألوراق المالية األسهم الشهرية للشركات عينة الدراسة )سوق دمشق عوائد
 بعد تعديلها بالتوزيعات النقدية:

 ARBS AVOC BASY BBSF BSO IBTF SIIB BBS الشهر السنة

2
0

1
0 

1 0.056 -0.004 0.103 0.166 0.174 0.034 0.023 0.267 

2 0.010 0.009 0.124 -0.077 0.079 0.111 0.061 0.020 

3 -0.026 -0.023 0.073 0.038 -0.025 0.032 -0.013 0.000 

4 0.116 0.020 0.071 -0.002 0.159 -0.150 0.085 0.192 

5 0.057 0.029 0.018 0.198 0.250 0.039 -0.054 -0.101 

6 0.029 -0.038 0.011 0.002 -0.209 0.012 0.069 0.060 

7 0.048 0.001 -0.037 -0.088 -0.005 0.050 0.115 0.020 

8 0.104 -0.061 0.018 0.128 0.021 -0.028 0.061 0.081 

9 0.021 -0.006 0.000 -0.037 -0.003 0.039 0.116 0.125 

10 0.009 0.023 -0.008 -0.033 0.020 -0.025 0.054 0.102 

11 -0.117 -0.063 -0.001 -0.077 -0.073 -0.059 -0.175 0.123 

12 0.052 -0.003 -0.002 -0.056 0.039 0.089 0.074 0.115 

2
0

1
1 

1 -0.236 -0.004 -0.007 -0.033 -0.020 -0.004 -0.010 -0.028 

2 -0.090 -0.037 -0.007 -0.055 -0.012 -0.033 -0.057 -0.037 

3 -0.103 -0.074 -0.035 -0.285 -0.086 -0.070 -0.330 -0.075 

4 -0.137 -0.045 -0.113 -0.173 -0.176 -0.251 -0.244 0.000 

5 -0.094 0.120 -0.073 -0.003 -0.018 0.214 0.084 -0.077 

6 -0.268 -0.098 -0.264 -0.024 -0.330 -0.167 -0.264 -0.085 

7 0.115 0.014 0.009 -0.180 0.108 -0.205 0.004 0.000 

8 -0.045 0.010 0.000 -0.049 -0.033 -0.046 -0.125 -0.177 

9 0.001 -0.058 0.000 0.114 0.080 -0.007 0.028 -0.147 

10 -0.077 -0.054 0.000 -0.095 0.000 -0.082 -0.047 -0.213 

11 -0.139 -0.095 0.000 -0.031 0.000 -0.120 -0.156 -0.089 

12 0.105 0.116 0.000 -0.113 0.000 0.156 0.148 -0.095 

2
0

1
2 

1 -0.019 0.008 0.000 0.010 -0.020 -0.023 0.026 -0.010 

2 -0.043 0.072 -0.039 0.002 -0.020 -0.025 -0.013 0.010 

3 0.092 0.116 -0.163 0.079 -0.039 0.134 0.065 0.000 

4 0.003 0.032 -0.020 0.080 -0.020 0.003 0.015 0.000 

5 -0.045 0.096 0.000 -0.008 -0.084 -0.016 -0.026 -0.010 

6 0.006 0.000 0.000 0.016 0.001 0.000 -0.114 -0.008 

7 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.018 -0.117 -0.064 0.000 

8 0.000 0.000 0.000 -0.020 0.000 -0.019 -0.068 0.000 

9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

10 0.000 -0.018 0.000 0.000 0.000 -0.073 -0.082 0.000 

11 0.000 -0.134 -0.036 0.000 0.000 -0.019 -0.076 0.000 

12 0.000 0.143 -0.181 -0.057 0.000 -0.037 0.008 0.000 

2
0

1
3 

1 0.000 0.050 -0.078 -0.020 0.000 -0.028 0.120 0.000 

2 -0.058 0.089 0.004 -0.076 0.000 -0.069 0.022 -0.003 

3 -0.008 0.228 0.038 0.049 0.000 0.060 0.062 0.000 

4 0.070 0.044 0.302 0.172 0.013 0.149 0.252 0.000 

5 0.153 0.386 0.350 0.356 0.273 0.515 0.415 0.000 

6 0.256 0.108 0.066 0.049 0.028 -0.092 -0.175 0.151 

7 0.209 0.075 0.015 0.049 0.033 0.038 0.034 0.000 

8 0.000 0.000 -0.020 0.008 0.050 -0.052 -0.062 0.000 

9 0.000 0.108 0.016 0.000 0.000 0.110 0.168 0.000 

10 0.017 0.000 0.143 0.000 0.010 0.019 -0.045 0.000 

11 0.011 0.000 0.004 0.108 0.017 0.015 -0.037 0.000 

12 -0.011 0.000 0.000 0.003 0.021 -0.037 -0.009 0.000 

 



 

 

XLI 
 

 (11)الملحق رقم 
الكلية التي على شكل معدالت وال تحتاج حساب معدل  البيانات الخاصة بالمتغيرات االقتصاديةالملحق يتضمن هذا 

 :كما يليخالل الفترة المدروسة و  المالي بالنسبة لسوق عمَّانالتغير، وكانت قيم هذه المعدالت 

  RDD RTD RSD ROD RLA PRIME UR 

  
الوسط المرجح 

الفائدة على  ألسعار

 ودائع تحت الطلب

الوسط المرجح 

الفائدة على  ألسعار

 آلجلودائع 

الوسط المرجح 

الفائدة على  ألسعار

 ودائع التوفير

الوسط المرجح 

فائدة على ال ألسعار

التسهيالت 

جاري االئتمانية 

 مدين

الوسط المرجح 

ى لالفائدة ع ألسعار

التسهيالت 

االئتمانية قروض 

 سلفو

سعر االقراض 

 العمالء ألفضل
 معدل البطالة

2
0

0
9

 

1 0.0098 0.0571 0.0106 0.1007 0.0936 0.0845 0.119 

2 0.0095 0.0567 0.0101 0.0976 0.0928 0.0845 0.120 

3 0.0085 0.0574 0.0084 0.0994 0.0931 0.0845 0.121 

4 0.0087 0.0546 0.0094 0.0958 0.0924 0.0844 0.124 

5 0.0078 0.0520 0.0087 0.0965 0.0922 0.0842 0.127 

6 0.0074 0.0502 0.0088 0.1000 0.0938 0.0841 0.130 

7 0.0068 0.0476 0.0081 0.0977 0.0927 0.0841 0.133 

8 0.0067 0.0454 0.0086 0.0975 0.0923 0.0840 0.137 

9 0.0065 0.0441 0.0084 0.0993 0.0918 0.0838 0.140 

10 0.0066 0.0433 0.0087 0.0967 0.0925 0.0838 0.134 

11 0.0067 0.0426 0.0081 0.0975 0.0917 0.0838 0.128 

12 0.0067 0.0423 0.0084 0.0903 0.0907 0.0834 0.122 

2
0

1
0

 

1 0.0056 0.0407 0.0085 0.0967 0.0916 0.0828 0.123 

2 0.0047 0.0387 0.0083 0.0949 0.0913 0.0820 0.123 

3 0.0048 0.0368 0.0081 0.0947 0.0917 0.0820 0.124 

4 0.0045 0.0356 0.0081 0.0935 0.0897 0.0820 0.123 

5 0.0045 0.0333 0.0074 0.0934 0.0892 0.0820 0.123 

6 0.0048 0.0341 0.0078 0.0926 0.0901 0.0820 0.122 

7 0.0048 0.0340 0.0077 0.0915 0.0909 0.0820 0.126 

8 0.0045 0.0340 0.0080 0.0920 0.0897 0.0820 0.131 

9 0.0042 0.0342 0.0076 0.0920 0.0908 0.0820 0.135 

10 0.0041 0.0339 0.0077 0.0927 0.0891 0.0820 0.129 

11 0.0041 0.0340 0.0072 0.0932 0.0887 0.0820 0.124 

12 0.0044 0.0340 0.0077 0.0912 0.0901 0.0820 0.118 

2
0

1
1

 

1 0.0042 0.0339 0.0074 0.0894 0.0887 0.0818 0.122 

2 0.0042 0.0331 0.0076 0.0889 0.0880 0.0818 0.127 

3 0.0042 0.0335 0.0069 0.0883 0.0883 0.0818 0.131 

4 0.0044 0.0336 0.0070 0.0880 0.0869 0.0818 0.131 

5 0.0044 0.0337 0.0064 0.0889 0.0867 0.0818 0.132 

6 0.0038 0.0335 0.0069 0.0879 0.0867 0.0819 0.132 

7 0.0048 0.0342 0.0065 0.0883 0.0878 0.0819 0.132 

8 0.0047 0.0342 0.0066 0.0873 0.0857 0.0819 0.131 
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9 0.0047 0.0341 0.0070 0.0876 0.0868 0.0822 0.131 

10 0.0043 0.0344 0.0066 0.0872 0.0869 0.0822 0.128 

11 0.0041 0.0346 0.0064 0.0888 0.0864 0.0822 0.124 

12 0.0043 0.0346 0.0070 0.0880 0.0867 0.0822 0.121 

2
0

1
2

 

1 0.0045 0.0348 0.0071 0.0888 0.0865 0.0822 0.119 

2 0.0046 0.0349 0.0076 0.0867 0.0869 0.0824 0.116 

3 0.0045 0.0360 0.0072 0.0872 0.0866 0.0825 0.114 

4 0.0045 0.0365 0.0075 0.0895 0.0865 0.0825 0.115 

5 0.0044 0.0362 0.0065 0.0892 0.0869 0.0825 0.115 

6 0.0043 0.0369 0.0071 0.0893 0.0878 0.0831 0.116 

7 0.0045 0.0377 0.0070 0.0889 0.0887 0.0834 0.121 

8 0.0043 0.0378 0.0070 0.0896 0.0886 0.0838 0.126 

9 0.0044 0.0392 0.0072 0.0913 0.0885 0.0838 0.131 

10 0.0045 0.0403 0.0069 0.0904 0.0893 0.0842 0.129 

11 0.0045 0.0402 0.0069 0.0929 0.0879 0.0842 0.127 

12 0.0042 0.0419 0.0076 0.0928 0.0895 0.0868 0.125 

2
0

1
3

 

1 0.0049 0.0463 0.0077 0.0930 0.0903 0.0878 0.126 

2 0.0049 0.0467 0.0079 0.0935 0.0906 0.0887 0.127 

3 0.0048 0.0475 0.0078 0.0928 0.0899 0.0887 0.128 

4 0.0056 0.0484 0.0082 0.0935 0.0898 0.0887 0.127 

5 0.0053 0.0491 0.0071 0.0933 0.0906 0.0897 0.127 

6 0.0037 0.0480 0.0075 0.0934 0.0907 0.0885 0.126 

7 0.0036 0.0482 0.0078 0.0933 0.0898 0.0885 0.131 

8 0.0041 0.0491 0.0074 0.0944 0.0898 0.0885 0.135 

9 0.0042 0.0493 0.0077 0.0944 0.0905 0.0885 0.140 

10 0.0038 0.0496 0.0086 0.0946 0.0896 0.0885 0.130 

11 0.0036 0.0498 0.0079 0.0931 0.0893 0.0885 0.120 

12 0.0038 0.0497 0.0087 0.0920 0.0903 0.0885 0.110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XLIII 
 

 (12)الملحق رقم 
القيم الحقيقية األصلية للمتغيرات االقتصادية الكلية التي تحتاج حساب معدل التغير، وكانت قيم الملحق يتضمن هذا 

 خالل الفترة المدروسة على كما يلي:و  المالي بالنسبة لسوق عمَّانهذه المتغيرات 

 مؤشر مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مؤشر مؤشر  

  CPI PPI M1 M2 GDP BTSD PBSD IPI 

  
مؤشر أسعار 

 المستهلكين

مؤشر أسعار 

 المنتجين

عرض النقد 

 الضيق

عرض النقد 

 الواسع

الناتج المحلي 

 اإلجمالي

عجز )وفر( 

 الميزان التجاري

عجز )وفر( 

الموازنة العامة 

 بعد المساعدات

مؤشر اإلنتاج 

 الصناعي

2008 12 118.1 233.6 5,573.0 18,304.2 1332.71 -450,351 -108.2 152.3 

2
0

0
9

 

1 117.6 226.4 5,592.2 18,435.6 1291.52 -449,690 174.4 144.8 

2 117.4 191.2 5,516.7 18,649.2 1250.32 -351,415 -207.5 142.5 

3 117.1 194.1 5,480.1 18,686.6 1209.13 -550,955 -117.5 153.2 

4 116.8 202.9 5,607.2 18,948.0 1264.50 -495,562 -175.2 158.8 

5 117.0 194.8 5,688.6 19,113.2 1319.86 -522,479 -22.5 165.2 

6 117.1 190.3 5,769.5 19,143.7 1375.23 -549,975 -181.8 168.7 

7 117.5 186.1 5,857.4 19,282.1 1447.44 -691,406 -110.5 166.6 

8 120.0 184.5 5,968.1 19,463.8 1519.66 -569,327 -117.1 162.6 

9 120.7 185.9 5,923.5 19,554.5 1591.87 -525,621 -107.5 145.5 

10 119.7 184.2 5,981.5 19,785.2 1548.30 -546,498 -25.0 159.5 

11 120.5 186.7 6,111.4 19,950.0 1504.74 -655,973 -82.7 143.1 

12 121.3 189.0 6,039.5 20,013.3 1461.17 -619,629 -476.8 157.8 

2
0

1
0

 

1 122.1 189.3 5,991.6 20,085.4 1429.57 -499,027 239.6 143.9 

2 123.0 190.3 6,015.8 20,249.7 1397.97 -485,115 -101.4 139.7 

3 123.0 184.5 6,097.7 20,291.4 1366.36 -558,121 -126.3 146.0 

4 123.5 187.4 6,200.0 20,474.7 1411.78 -549,810 -40.5 147.3 

5 123.0 189.8 6,195.0 20,540.1 1457.20 -502,337 -100.2 154.3 

6 123.3 188.3 6,279.0 20,792.8 1502.62 -613,967 -38.4 158.2 

7 123.1 184.4 6,407.2 21,173.4 1569.36 -552,505 -113.3 155.9 

8 123.9 184.2 6,486.3 21,466.6 1636.09 -656,592 -158.8 159.0 

9 125.8 187.1 6,532.0 21,619.3 1702.82 -520,234 -153.9 149.2 

10 127.1 186.5 6,627.8 21,933.7 1695.95 -735,039 -108.7 158.1 

11 127.2 193.8 6,476.9 21,913.5 1689.07 -576,321 -99.9 148.5 

12 128.7 195.9 6,550.0 22,306.7 1682.20 -584,108 -243.4 149.8 

2
0

1
1

 

1 128.3 202.9 6,564.8 22,530.8 1623.70 -643,080 9.0 144.9 

2 127.6 204.7 6,580.3 22,440.5 1565.21 -558,033 -195.2 137.6 

3 128.2 209.9 6,706.5 22,541.1 1506.72 -747,513 -53.6 146.2 

4 129.1 213.6 6,800.7 22,762.3 1543.48 -740,838 91.2 143.4 

5 129.4 220.5 6,776.1 22,579.9 1580.25 -839,883 106.8 155.3 

6 129.5 214.1 6,962.9 23,032.2 1617.01 -693,189 -219.3 155.9 

7 129.7 219.3 7,055.9 23,457.9 1697.54 -659,934 588.6 159.3 

8 130.8 221.8 7,355.6 23,769.7 1778.06 -664,111 -255.4 150.9 
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9 131.1 219.9 7,264.1 23,801.6 1858.58 -703,218 -217.7 153.6 

10 131.2 222.1 7,249.8 23,942.2 1853.46 -756,868 -311.9 159.4 

11 131.8 221.7 7,197.3 24,043.0 1848.34 -801,524 -288.4 145.8 

12 132.9 223.1 7,271.5 24,118.9 1843.21 -826,151 -636.9 153.1 

2
0

1
2

 

1 132.7 221.7 7,079.5 24,289.6 1771.42 -909,398 65.5 154.3 

2 132.2 225.8 7,101.2 24,346.4 1699.63 -793,186 -105.3 144.7 

3 133.0 228.6 7,268.3 24,504.9 1627.83 -947,313 -128.2 149.5 

4 134.8 230.7 7,360.5 24,526.7 1667.30 -883,831 129.0 146.8 

5 134.6 227.4 7,278.3 24,626.4 1706.77 -909,194 -212.2 151.1 

6 134.8 225.8 7,397.2 24,758.5 1746.23 -681,949 -165.4 152.4 

7 135.9 216.1 7,433.2 24,863.4 1826.26 -759,044 -216.5 156.3 

8 137.0 220.7 7,610.7 25,091.1 1906.28 -725,203 -238.1 145.4 

9 137.4 228.0 7,512.1 25,254.2 1986.30 -819,529 -184.0 154.9 

10 137.7 231.7 7,596.4 25,607.0 1978.02 -725,872 -105.8 152.1 

11 141.3 232.4 7,218.2 25,032.4 1969.74 -951,630 -266.1 148.6 

12 142.4 229.1 7,211.1 24,945.1 1961.47 -878,033 -396.5 152.2 

2
0

1
3

 

1 141.6 227.4 7,203.1 24,978.0 1901.86 -826,842 25.1 148.7 

2 142.5 225.8 7,232.0 25,094.8 1842.24 -877,596 -44.2 149.6 

3 143.1 228.0 7,388.2 25,481.5 1782.63 -950,264 -157.3 151.2 

4 142.9 225.1 7,885.9 25,792.7 1827.01 -862,351 -101.0 150.1 

5 141.6 221.4 7,717.5 25,950.2 1871.39 -854,497 -182.5 156.9 

6 142.7 219.5 7,957.7 26,242.2 1915.77 -895,436 150.8 154.7 

7 143.3 216.9 8,080.7 26,669.0 1992.16 -969,227 -61.3 158.9 

8 143.9 217.8 8,410.7 27,132.2 2068.54 -875,072 -122.0 147.7 

9 144.9 217.0 8,364.3 27,146.2 2144.93 -1,017,695 -249.3 155.5 

10 145.7 217.7 8,319.1 27,167.2 2132.36 -933,078 -155.8 155.5 

11 145.0 215.3 8,498.8 27,406.6 2119.78 -752,241 -203.3 155.6 

12 146.2 215.3 8,408.4 27,363.4 2107.20 -904,389 -206.4 152.5 
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 (13)الملحق رقم 
البيانات الخاصة بالمتغيرات االقتصادية الكلية التي تحتاج حساب معدل التغير، وكانت قيم الملحق يتضمن هذا 

 خالل الفترة المدروسة على النحو اآلتي:و  المالي بالنسبة لسوق عمَّانمعدالت التغير الشهرية لهذه المتغيرات 

  CPI PPI M1 M2 GDP BTSD PBSD IPI 

  
مؤشر أسعار 

 المستهلكين

مؤشر أسعار 

 المنتجين

عرض النقد 

 الضيق

عرض النقد 

 الواسع

الناتج المحلي 

 اإلجمالي

عجز )وفر( 

 الميزان التجاري

عجز )وفر( 

الموازنة العامة 

 بعد المساعدات

مؤشر اإلنتاج 

 الصناعي

2
0

0
9

 

1 -0.0042 -0.0308 0.0034 0.0072 -0.0309 -0.0015 -2.6118 -0.0490 

2 -0.0017 -0.1555 -0.0135 0.0116 -0.0319 -0.2185 -2.1898 -0.0163 

3 -0.0026 0.0152 -0.0066 0.0020 -0.0329 0.5678 -0.4337 0.0752 

4 -0.0026 0.0453 0.0232 0.0140 0.0458 -0.1005 0.4911 0.0367 

5 0.0017 -0.0399 0.0145 0.0087 0.0438 0.0543 -0.8716 0.0402 

6 0.0009 -0.0231 0.0142 0.0016 0.0420 0.0526 7.0800 0.0211 

7 0.0034 -0.0221 0.0152 0.0072 0.0525 0.2572 -0.3922 -0.0125 

8 0.0213 -0.0086 0.0189 0.0094 0.0499 -0.1766 0.0597 -0.0238 

9 0.0058 0.0076 -0.0075 0.0047 0.0475 -0.0768 -0.0820 -0.1054 

10 -0.0083 -0.0091 0.0098 0.0118 -0.0274 0.0397 -0.7674 0.0965 

11 0.0067 0.0136 0.0217 0.0083 -0.0281 0.2003 2.3080 -0.1025 

12 0.0066 0.0123 -0.0118 0.0032 -0.0290 -0.0554 4.7654 0.1023 

2
0

1
0

 

1 0.0066 0.0016 -0.0079 0.0036 -0.0216 -0.1946 -1.5025 -0.0882 

2 0.0074 0.0053 0.0040 0.0082 -0.0221 -0.0279 -1.4232 -0.0293 

3 0.0000 -0.0305 0.0136 0.0021 -0.0226 0.1505 0.2456 0.0456 

4 0.0041 0.0157 0.0168 0.0090 0.0332 -0.0149 -0.6793 0.0086 

5 -0.0040 0.0128 -0.0008 0.0032 0.0322 -0.0863 1.4741 0.0473 

6 0.0024 -0.0079 0.0136 0.0123 0.0312 0.2222 -0.6168 0.0253 

7 -0.0016 -0.0207 0.0204 0.0183 0.0444 -0.1001 1.9505 -0.0143 

8 0.0065 -0.0011 0.0123 0.0138 0.0425 0.1884 0.4016 0.0199 

9 0.0153 0.0157 0.0070 0.0071 0.0408 -0.2077 -0.0309 -0.0620 

10 0.0103 -0.0032 0.0147 0.0145 -0.0040 0.4129 -0.2937 0.0596 

11 0.0008 0.0391 -0.0228 -0.0009 -0.0041 -0.2159 -0.0810 -0.0606 

12 0.0118 0.0108 0.0113 0.0179 -0.0041 0.0135 1.4364 0.0090 

2
0

1
1

 

1 -0.0031 0.0357 0.0023 0.0100 -0.0348 0.1010 -1.0370 -0.0326 

2 -0.0055 0.0089 0.0024 -0.0040 -0.0360 -0.1322 -22.6889 -0.0509 

3 0.0047 0.0254 0.0192 0.0045 -0.0374 0.3395 -0.7254 0.0630 

4 0.0070 0.0176 0.0140 0.0098 0.0244 -0.0089 -2.7015 -0.0196 

5 0.0023 0.0323 -0.0036 -0.0080 0.0238 0.1337 0.1711 0.0831 

6 0.0008 -0.0290 0.0276 0.0200 0.0233 -0.1747 -3.0534 0.0038 

7 0.0015 0.0243 0.0134 0.0185 0.0498 -0.0480 -3.6840 0.0219 

8 0.0085 0.0114 0.0425 0.0133 0.0474 0.0063 -1.4339 -0.0524 

9 0.0023 -0.0086 -0.0124 0.0013 0.0453 0.0589 -0.1476 0.0180 

10 0.0008 0.0100 -0.0020 0.0059 -0.0028 0.0763 0.4327 0.0376 

11 0.0046 -0.0018 -0.0072 0.0042 -0.0028 0.0590 -0.0753 -0.0853 
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12 0.0083 0.0063 0.0103 0.0032 -0.0028 0.0307 1.2084 0.0499 

2
0

1
2

 

1 -0.0015 -0.0063 -0.0264 0.0071 -0.0389 0.1008 -1.1028 0.0078 

2 -0.0038 0.0185 0.0031 0.0023 -0.0405 -0.1278 -2.6076 -0.0625 

3 0.0061 0.0124 0.0235 0.0065 -0.0422 0.1943 0.2175 0.0333 

4 0.0135 0.0092 0.0127 0.0009 0.0242 -0.0670 -2.0062 -0.0179 

5 -0.0015 -0.0143 -0.0112 0.0041 0.0237 0.0287 -2.6450 0.0296 

6 0.0015 -0.0070 0.0163 0.0054 0.0231 -0.2499 -0.2205 0.0080 

7 0.0082 -0.0430 0.0049 0.0042 0.0458 0.1131 0.3089 0.0261 

8 0.0081 0.0213 0.0239 0.0092 0.0438 -0.0446 0.0998 -0.0699 

9 0.0029 0.0331 -0.0130 0.0065 0.0420 0.1301 -0.2272 0.0653 

10 0.0022 0.0162 0.0112 0.0140 -0.0042 -0.1143 -0.4250 -0.0183 

11 0.0261 0.0030 -0.0498 -0.0224 -0.0042 0.3110 1.5151 -0.0228 

12 0.0078 -0.0142 -0.0010 -0.0035 -0.0042 -0.0773 0.4900 0.0244 

2
0

1
3

 

1 -0.0056 -0.0074 -0.0011 0.0013 -0.0304 -0.0583 -1.0633 -0.0233 

2 0.0064 -0.0070 0.0040 0.0047 -0.0313 0.0614 -2.7610 0.0065 

3 0.0042 0.0097 0.0216 0.0154 -0.0324 0.0828 2.5588 0.0105 

4 -0.0014 -0.0127 0.0674 0.0122 0.0249 -0.0925 -0.3579 -0.0076 

5 -0.0091 -0.0164 -0.0214 0.0061 0.0243 -0.0091 0.8069 0.0454 

6 0.0078 -0.0086 0.0311 0.0113 0.0237 0.0479 -1.8263 -0.0138 

7 0.0042 -0.0118 0.0155 0.0163 0.0399 0.0824 -1.4065 0.0272 

8 0.0042 0.0041 0.0408 0.0174 0.0383 -0.0971 0.9902 -0.0709 

9 0.0069 -0.0037 -0.0055 0.0005 0.0369 0.1630 1.0434 0.0532 

10 0.0055 0.0032 -0.0054 0.0008 -0.0059 -0.0831 -0.3751 -0.0001 

11 -0.0048 -0.0110 0.0216 0.0088 -0.0059 -0.1938 0.3049 0.0004 

12 0.0083 0.0000 -0.0106 -0.0016 -0.0059 0.2023 0.0152 -0.0198 
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 (14)الملحق رقم 
الشهري وعائد مؤشر السوق عائد مؤشر السوق مؤشر سوق عمَّان المالي و بيتضمن هذا الملحق البيانات الخاصة 

وسة خالل الفترة المدر من عائد السوق الشهري(  )وكيفية حسابه بعد طرح العائد الخالي من المخاطراإلضافي الشهري 
 على النحو اآلتي:

  Index Rm Rf Ex Rm 

  
 عائد مؤشر السوق مؤشر السوق

العائد الخالي من 

 المخاطر
العائد اإلضافي لمؤشر 

 السوق

2008 12 2758.4       

2
0

0
9

 

1 2704.0 -0.01972 0.04860 -0.06832 

2 2616.4 -0.03240 0.04250 -0.07490 

3 2708.2 0.03509 0.03672 -0.00164 

4 2736.5 0.01045 0.02937 -0.01892 

5 2864.6 0.04681 0.02860 0.01821 

6 2735.2 -0.04517 0.02818 -0.07335 

7 2618.8 -0.04256 0.02970 -0.07226 

8 2654.5 0.01363 0.03125 -0.01762 

9 2688.2 0.01270 0.03265 -0.01996 

10 2615.9 -0.02690 0.03311 -0.06000 

11 2583.5 -0.01239 0.03387 -0.04625 

12 2534.0 -0.01916 0.02830 -0.04746 

2
0

1
0

 

1 2525.1 -0.00351 0.02760 -0.03111 

2 2470.9 -0.02146 0.02690 -0.04836 

3 2517.7 0.01894 0.02105 -0.00211 

4 2575.5 0.02296 0.02203 0.00093 

5 2401.6 -0.06752 0.02517 -0.09269 

6 2348.6 -0.02207 0.02810 -0.05017 

7 2334.8 -0.00588 0.02834 -0.03422 

8 2249.0 -0.03675 0.02817 -0.06492 

9 2306.5 0.02557 0.02603 -0.00047 

10 2335.6 0.01262 0.02606 -0.01345 

11 2354.6 0.00813 0.02320 -0.01507 

12 2373.6 0.00807 0.02280 -0.01473 

2
0

1
1

 

1 2373.8 0.00008 0.02210 -0.02202 

2 2251.7 -0.05144 0.02393 -0.07537 

3 2175.6 -0.03380 0.02827 -0.06207 

4 2198.0 0.01030 0.03030 -0.02000 

5 2159.8 -0.01738 0.03110 -0.04848 

6 2093.5 -0.03070 0.03190 -0.06260 

7 2082.8 -0.00511 0.03270 -0.03781 
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8 2036.4 -0.02228 0.03350 -0.05578 

9 1991.6 -0.02200 0.03430 -0.05630 

10 2018.2 0.01336 0.03150 -0.01814 

11 1964.2 -0.02676 0.03039 -0.05714 

12 1995.1 0.01573 0.02935 -0.01362 

2
0

1
2

 

1 1946.6 -0.02431 0.03430 -0.05861 

2 1959.8 0.00678 0.04098 -0.03419 

3 1990.4 0.01561 0.04162 -0.02600 

4 1981.2 -0.00462 0.04880 -0.05342 

5 1874.5 -0.05386 0.05180 -0.10566 

6 1882.1 0.00405 0.05390 -0.04985 

7 1852.5 -0.01573 0.05600 -0.07173 

8 1924.0 0.03860 0.05900 -0.02040 

9 1902.7 -0.01107 0.06100 -0.07207 

10 1917.9 0.00799 0.06180 -0.05381 

11 1929.3 0.00594 0.06180 -0.05586 

12 1957.6 0.01467 0.06840 -0.05373 

2
0

1
3

 

1 2045.7 0.04500 0.06750 -0.02250 

2 2042.4 -0.00161 0.06750 -0.06911 

3 2101.4 0.02889 0.05350 -0.02461 

4 1998.1 -0.04916 0.05430 -0.10346 

5 2017.5 0.00971 0.05500 -0.04529 

6 1980.5 -0.01834 0.05580 -0.07414 

7 1956.5 -0.01212 0.05650 -0.06862 

8 1875.0 -0.04166 0.05770 -0.09936 

9 1850.6 -0.01301 0.05270 -0.06571 

10 1969.3 0.06414 0.04780 0.01634 

11 2022.6 0.02707 0.04280 -0.01573 

12 2065.8 0.02136 0.04270 -0.02134 
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 (15)الملحق رقم 
 قيقية:بقيمها الحلألوراق المالية  نات الخاصة بالمؤشرات االقتصادية المستخدمة في دراسة سوق دمشقايضم هذا الملحق البي

 WDX Excess Rm RSD RTD CPI DOLLAR EURO Pound الشهر السنة

2009 12 1000  0.06 0.07 136.13 45.7 65.4 74 

2
0

1
0
 

1 1084 0.0140 0.06 0.07 139.1 45.76 65.37 74.06 

2 1127 -0.0303 0.06 0.07 141.17 46.06 63.12 72.14 

3 1145 -0.0540 0.06 0.07 141.78 46.03 62.57 69.47 

4 1256 0.0269 0.06 0.07 141.6 46.15 62.04 70.82 

5 1357 0.0104 0.06 0.07 139.54 46.86 59.08 69.01 

6 1416 -0.0265 0.06 0.07 138.44 47.14 57.68 69.64 

7 1469 -0.0276 0.06 0.065 137.95 46.83 59.67 71.6 

8 1562 -0.0017 0.06 0.065 140.65 46.94 60.33 73.22 

9 1662 -0.0010 0.055 0.065 143.88 46.68 60.84 72.75 

10 1723 -0.0283 0.055 0.065 146.13 46.29 64.31 73.45 

11 1645 -0.1103 0.055 0.065 146.25 46.53 63.7 74.38 

12 1719 -0.0150 0.055 0.06 148.69 46.91 61.96 73.18 

2
0

1
1
 

1 1716 -0.0617 0.05 0.06 149.02 46.92 62.61 73.92 

2 1629 -0.1107 0.05 0.06 147.13 46.93 64.1 75.69 

3 1452 -0.1687 0.05 0.06 145.67 46.92 65.7 75.93 

4 1216 -0.2425 0.05 0.08 145.75 47.5 68.61 77.73 

5 1233 -0.0660 0.07 0.08 143.71 47.5 68.14 77.68 

6 1031 -0.2438 0.07 0.08 143.98 47.5 68.34 77.07 

7 1006 -0.1042 0.07 0.08 145.49 47.5 67.87 76.67 

8 951 -0.1347 0.07 0.08 146.14 47.5 68.22 77.8 

9 958 -0.0726 0.07 0.08 148.74 48.38 66.79 76.55 

10 903 -0.1374 0.07 0.08 150.88 49.47 67.84 77.97 

11 847 -0.1420 0.07 0.08 154.66 49.95 67.82 78.99 

12 870 -0.0728 0.07 0.1 165.06 54.67 72.48 85.55 

2
0

1
2
 

1 862 -0.1092 0.07 0.1 172.37 57.43 74.17 89.17 

2 849 -0.0851 0.07 0.07 178.53 58.8 77.81 92.96 

3 869 -0.0464 0.09 0.07 190.49 59.99 79.27 94.93 

4 878 -0.0596 0.09 0.07 191.59 61.35 80.84 98.25 

5 862 -0.0882 0.09 0.07 190.43 63.45 81.48 101.2 

6 843 -0.0920 0.09 0.07 195.96 64.11 80.51 99.78 

7 826 -0.0902 0.09 0.07 198.06 64.79 79.74 101.1 

8 819 -0.0785 0.09 0.07 203.86 66.39 82.2 104.23 

9 817 -0.0724 0.09 0.07 220.28 67.46 86.77 108.62 

10 804 -0.0859 0.09 0.07 226.12 68.93 89.46 110.81 

11 792 -0.0849 0.09 0.07 231.24 70.64 90.65 112.87 

12 770 -0.0978 0.09 0.07 256.22 74.95 98.35 120.98 

2
0

1
3
 

1 782 -0.0544 0.09 0.07 262.7 79.78 108.19 126.14 

2 771 -0.0841 0.09 0.07 270.48 80.92 108.82 126.09 

3 794 -0.0402 0.09 0.07 299.55 84.58 109.65 127.56 

4 897 0.0597 0.09 0.07 309.01 93.11 121.29 142.55 

5 1178 0.2433 0.09 0.07 319.98 98.48 127.88 150.69 

6 1149 -0.0946 0.09 0.07 376.5 100.66 132.65 155.67 

7 1211 -0.0160 0.09 0.07 423.8 105.15 137.65 159.73 

8 1190 -0.0873 0.09 0.07 451.12 112.46 149.85 174.11 

9 1251 -0.0187 0.09 0.07 487.3 133.66 178.63 212.15 

10 1246 -0.0740 0.09 0.07 491.56 138.33 188.55 222.64 

11 1252 -0.0652 0.09 0.07 480.84 140.49 189.76 226.19 

12 1249 -0.0724 0.09 0.07 482.47 141.65 194.13 232.03 
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 (16)الملحق رقم 
بعد  لألوراق المالية نات الخاصة بالمؤشرات االقتصادية المستخدمة في دراسة سوق دمشقاهذا الملحق البي يتضمن

 تعديلها بصيغة معدل التغير )بخالف أسعار الفائدة(:

 WDX Excess Rm RSD RTD CPI DOLLAR EURO Pound الشهر السنة

2
0

1
0
 

1 1084 0.0140 0.06 0.07 0.02182 0.00131 -0.00046 0.00081 

2 1127 -0.0303 0.06 0.07 0.01488 0.00656 -0.03442 -0.02592 

3 1145 -0.0540 0.06 0.07 0.00432 -0.00065 -0.00871 -0.03701 

4 1256 0.0269 0.06 0.07 -0.00127 0.00261 -0.00847 0.01943 

5 1357 0.0104 0.06 0.07 -0.01455 0.01538 -0.04771 -0.02556 

6 1416 -0.0265 0.06 0.07 -0.00788 0.00598 -0.02370 0.00913 

7 1469 -0.0276 0.06 0.07 -0.00354 -0.00658 0.03450 0.02814 

8 1562 -0.0017 0.06 0.065 0.01957 0.00235 0.01106 0.02263 

9 1662 -0.0010 0.055 0.065 0.02296 -0.00554 0.00845 -0.00642 

10 1723 -0.0283 0.055 0.065 0.01564 -0.00835 0.05703 0.00962 

11 1645 -0.1103 0.055 0.065 0.00082 0.00518 -0.00949 0.01266 

12 1719 -0.0150 0.055 0.065 0.01668 0.00817 -0.02732 -0.01613 

2
0

1
1
 

1 1716 -0.0617 0.05 0.06 0.00222 0.00021 0.01049 0.01011 

2 1629 -0.1107 0.05 0.06 -0.01268 0.00021 0.02380 0.02394 

3 1452 -0.1687 0.05 0.06 -0.00992 -0.00021 0.02496 0.00317 

4 1216 -0.2425 0.05 0.06 0.00055 0.01236 0.04429 0.02371 

5 1233 -0.0660 0.07 0.08 -0.01400 0.00000 -0.00685 -0.00064 

6 1031 -0.2438 0.07 0.08 0.00188 0.00000 0.00294 -0.00785 

7 1006 -0.1042 0.07 0.08 0.01049 0.00000 -0.00688 -0.00519 

8 951 -0.1347 0.07 0.08 0.00447 0.00000 0.00516 0.01474 

9 958 -0.0726 0.07 0.08 0.01779 0.01853 -0.02096 -0.01607 

10 903 -0.1374 0.07 0.08 0.01439 0.02253 0.01572 0.01855 

11 847 -0.1420 0.07 0.08 0.02505 0.00970 -0.00029 0.01308 

12 870 -0.0728 0.07 0.08 0.06724 0.09449 0.06871 0.08305 

2
0

1
2
 

1 862 -0.1092 0.07 0.1 0.04429 0.05048 0.02332 0.04231 

2 849 -0.0851 0.07 0.1 0.03574 0.02386 0.04908 0.04250 

3 869 -0.0464 0.09 0.1 0.06699 0.02024 0.01876 0.02119 

4 878 -0.0596 0.09 0.1 0.00577 0.02267 0.01981 0.03497 

5 862 -0.0882 0.09 0.1 -0.00605 0.03423 0.00792 0.03003 

6 843 -0.0920 0.09 0.1 0.02904 0.01040 -0.01190 -0.01403 

7 826 -0.0902 0.09 0.1 0.01072 0.01061 -0.00956 0.01323 

8 819 -0.0785 0.09 0.1 0.02928 0.02470 0.03085 0.03096 

9 817 -0.0724 0.09 0.1 0.08055 0.01612 0.05560 0.04212 

10 804 -0.0859 0.09 0.1 0.02651 0.02179 0.03100 0.02016 

11 792 -0.0849 0.09 0.1 0.02264 0.02481 0.01330 0.01859 

12 770 -0.0978 0.09 0.1 0.10803 0.06101 0.08494 0.07185 

2
0

1
3
 

1 782 -0.0544 0.09 0.1 0.02529 0.06444 0.10005 0.04265 

2 771 -0.0841 0.09 0.1 0.02962 0.01429 0.00582 -0.00040 

3 794 -0.0402 0.09 0.1 0.10748 0.04523 0.00763 0.01166 

4 897 0.0597 0.09 0.1 0.03158 0.10085 0.10616 0.11751 

5 1178 0.2433 0.09 0.1 0.03550 0.05767 0.05433 0.05710 

6 1149 -0.0946 0.09 0.1 0.17664 0.02214 0.03730 0.03305 

7 1211 -0.0160 0.09 0.1 0.12563 0.04461 0.03769 0.02608 

8 1190 -0.0873 0.09 0.1 0.06446 0.06952 0.08863 0.09003 

9 1251 -0.0187 0.09 0.1 0.08020 0.18851 0.19206 0.21848 

10 1246 -0.0740 0.09 0.1 0.00874 0.03494 0.05553 0.04945 

11 1252 -0.0652 0.09 0.1 -0.02181 0.01561 0.00642 0.01595 

12 1249 -0.0724 0.09 0.1 0.00339 0.00826 0.02303 0.02582 
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 (17)الملحق رقم 
 يُضم هذا الملحق بعض نتائج التحليل اإلحصائي )التحليل العاملي( للمحفظة األولى:

 

KMO and Bartlett's Testa 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .429 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 387.361 

df 300 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 

Communalities 

 Raw Rescaled 

Initial Extraction Initial Extraction 

ABCO .001 .000 1.000 .240 

AHLI .003 .000 1.000 .176 

AJIB .004 .001 1.000 .183 

ARBK .004 .002 1.000 .380 

AAIN .003 .000 1.000 .083 

AIUI .018 .017 1.000 .951 

AAFI .004 .002 1.000 .448 

AMAD .006 .002 1.000 .309 

ATTA .017 .013 1.000 .754 

EMAR .014 .012 1.000 .852 

ABMS .004 .001 1.000 .293 

AIEI .002 .001 1.000 .226 

AIHO .005 .001 1.000 .149 

JETT .002 .001 1.000 .250 

JOPP .003 .001 1.000 .210 

BIND .026 .025 1.000 .938 

DADI .006 .001 1.000 .197 

INOH .030 .030 1.000 .985 

APCT .074 .074 1.000 .999 

FNVO .011 .005 1.000 .474 

AALU .002 6.048E-005 1.000 .028 

APOT .009 .005 1.000 .568 

AQRM .012 .007 1.000 .597 

AEIN .017 .014 1.000 .804 

CEIG .013 .009 1.000 .701 
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 (18)الملحق رقم 
والخاصة بسوق عمَّان  للمحفظتين األولى والثانية (Factor Scores)يحتوي هذا الملحق على الدرجات العاملية 

 المالي:

 األولى للمحفظة (Factor Scores) العاملية الدرجات الثانية للمحفظة (Factor Scores) العاملية الدرجات

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 

0.2453 -0.41085 0.23185 -1.92373 1.60139 -1.3052 0.53881 1.12658 1.32971 0.2895 -1.52676 0.19726 1.32779 0.50135 

-0.34603 0.06184 4.01324 -0.69863 -0.60673 -0.63039 -0.25155 -0.41973 -0.80235 0.04278 0.49134 -1.24876 3.79512 0.60418 

2.28055 -0.36333 -0.77708 -0.39477 -0.29056 1.01846 -0.64504 0.54306 -0.10581 0.9536 -0.35677 2.68227 0.0371 -0.75037 

-0.64658 1.04356 -1.50237 0.79651 1.23779 0.97512 0.19751 0.48279 -0.09663 -0.51398 -0.0433 0.05009 -0.13176 -0.34014 

2.85534 -1.38905 -0.65723 0.23356 -0.79509 0.39823 -0.93968 -1.30975 1.87023 0.32385 1.34989 2.44306 -0.1866 -0.20342 

-0.85749 -1.33256 0.33432 0.48501 -1.59235 -0.75979 -0.18436 -0.84944 0.2658 -0.33871 -0.32602 -2.31757 -1.07752 -0.45027 

0.2628 0.83977 -2.92875 -0.40734 -0.88971 -2.42548 -0.12223 -1.07632 0.71093 -1.04668 0.48714 0.67847 -0.47981 -0.32306 

-0.89959 0.43225 -0.6665 0.21774 -1.25222 1.60588 0.38641 0.28858 0.90291 -0.29983 -0.57892 -0.73521 -1.26561 0.03489 

0.47173 -0.25574 0.41371 0.28874 1.55582 1.16474 0.01491 1.45457 -1.41772 1.2986 0.99101 -0.21531 1.20754 0.03314 

-0.65291 -0.14393 0.6016 -0.02011 -2.40902 0.21191 0.15562 0.0396 0.14288 -0.61529 -0.03619 -0.79365 -1.98018 -0.33375 

0.04379 -0.0233 -0.14923 -0.11879 0.20089 -0.04427 -0.61006 -0.34626 0.29614 -0.57673 0.92495 0.59914 0.39561 -0.3015 

0.10971 -0.67021 0.01945 0.29458 -0.35293 -0.02215 -0.24279 -0.22858 0.38199 -0.64556 -0.37749 -0.70995 -0.09747 -0.77913 

-0.16092 -0.14161 0.64653 -0.07807 -1.58456 -0.78869 -0.05255 -0.79564 -0.13833 -0.3492 -0.30494 -0.24022 -1.1681 0.35553 

-0.01999 -0.33512 -0.82943 -0.04372 -0.60955 0.87975 -0.18435 -1.05534 -0.26139 -0.83207 -0.44937 -0.1316 -0.53361 -0.52407 

0.58075 0.40407 0.53899 -0.26052 0.0897 0.21705 -0.1389 1.53267 0.18076 1.40839 0.63506 -0.61016 -0.14711 0.27653 

0.37587 0.47806 -0.14925 0.26487 0.34578 -0.50006 3.36936 0.33036 1.11467 0.34991 1.57201 -0.15245 -0.53069 2.50465 

-1.10138 -1.79122 -0.86026 -0.07887 -0.07897 -0.37865 -1.93939 -0.92941 -0.8219 -1.00086 -1.11135 -0.01914 0.00932 -1.25842 

-0.1277 0.32495 -0.33237 -0.01164 -1.88859 -0.29471 0.11421 -0.45378 1.02701 0.00523 0.92766 -1.4631 -0.46981 -0.97486 

-0.8324 2.99957 0.70336 0.33597 0.2114 -0.93462 -0.29558 0.42608 -0.29261 -1.21403 -0.52331 0.08269 2.65064 -0.4059 

-0.76723 0.68262 -0.10829 -0.72668 0.60005 -0.1676 -0.67611 -0.68075 -0.21235 -1.64963 -0.48058 -0.20583 -0.73179 0.26179 

-0.38517 0.28858 0.01188 0.49391 0.10714 -0.54076 3.86336 0.28442 0.56219 1.48708 1.21293 -0.16682 1.07171 -0.21622 

1.15906 -0.85754 0.39395 -0.0198 -1.71676 -0.29915 -0.4127 -0.49934 0.41964 -0.42773 0.98175 0.10553 -0.87449 -0.36592 

0.36419 -1.04904 0.71664 -0.0436 0.57836 -1.77699 0.59776 -0.31315 0.14546 -0.17256 0.32741 -0.73859 -1.20758 -0.15469 

0.70704 -0.54835 0.38898 0.29013 1.17367 -0.15911 -1.02307 -0.87194 3.0889 -0.09558 0.085 -0.48236 0.73772 -0.07382 

-1.2463 -0.20938 0.93519 -0.53388 0.46996 2.47871 -0.94915 -0.37018 -0.67067 -1.04238 1.30165 -0.64963 0.34783 -0.52912 

-1.26826 -2.06992 -0.1935 -0.04784 -0.40984 -1.23137 -0.23451 -0.21666 0.19549 -0.91803 -1.28494 -0.58807 0.53605 -0.58481 

-0.82212 3.33023 -0.65968 -1.29585 0.44779 1.76666 -0.423 0.10458 -1.3851 -0.76792 0.40865 -0.66197 0.3703 -0.47221 

0.62694 0.82929 0.21416 -0.24974 1.18128 -2.07982 -0.33971 0.31715 -0.08692 0.90575 0.70361 0.12431 -0.04382 0.42556 

-1.38923 -0.2064 0.03502 0.07658 -0.6166 0.00472 -0.67719 0.1421 -1.47854 2.01096 0.43018 0.68189 -0.37183 0.00701 

-0.16426 -1.12761 0.10554 -0.97762 -0.16276 -0.40899 0.21773 -1.33558 0.83136 -0.04858 0.37747 -0.09861 0.4975 -1.16374 

0.90749 -2.04186 0.54079 0.47802 2.26269 -0.37487 -0.20538 0.7124 0.19674 -0.74391 -1.03513 -0.54999 0.26912 0.26338 

-1.20985 0.81065 -0.26432 -0.40063 -1.19008 -0.70801 -0.08192 -0.82696 -0.46584 -0.48462 0.08145 -0.67582 0.20381 -0.47003 

-0.6397 -0.04587 -0.14491 -0.04572 -1.58824 -0.6204 0.53968 -0.16924 -0.08176 0.39564 -1.95826 -0.12921 -0.9709 2.08015 

-0.1177 -0.27111 -0.61588 -0.19034 1.4469 0.06696 0.18469 -0.13518 1.99162 1.67379 -1.99008 0.5158 -0.1607 -0.94972 

0.56723 -0.16863 -0.74811 -0.00184 0.549 0.03129 -1.09665 0.05209 -0.60454 -0.53581 -1.22947 -0.23345 0.07862 -0.40434 



 

 

LIII 
 

-0.23354 -0.6015 0.30993 0.22178 -0.23916 0.50555 0.26833 0.84002 0.59513 -1.07837 2.98977 -0.60473 0.5069 -0.29438 

-1.00579 0.23498 0.43882 -0.0052 0.89804 0.81722 1.16486 -0.42263 -1.16718 1.09451 0.28172 1.1871 -0.50378 0.33121 

2.0884 1.68345 -0.57841 -0.71171 -1.09106 -0.34756 -1.32189 0.24206 -0.13659 -0.27492 0.09535 1.82804 0.19303 -0.20226 

1.6891 -0.68421 0.03129 -0.4797 -0.65968 0.90525 1.59682 -0.06802 0.22473 -0.81741 -0.30812 -0.42374 -0.39119 5.41975 

0.48704 0.28483 -0.60649 -0.46519 1.16465 1.73956 0.19673 -0.46799 0.29732 0.55729 0.12531 2.26755 -0.06179 -0.66377 

-1.17654 0.32975 -0.60024 -0.59723 0.021 -1.71967 -1.21866 -0.21399 -2.31735 -0.708 0.02367 1.82852 -0.8232 -0.72802 

0.10907 -0.17388 0.81692 -0.65697 0.80858 0.16851 0.22992 -0.71437 -0.27443 0.36386 0.08797 -0.21334 0.63534 -0.67006 

-0.37791 -0.66718 -0.86881 0.02165 0.46487 -0.4602 -0.16073 -0.53635 -0.32936 -0.9106 -0.74289 0.2433 0.43353 -0.49522 

0.07514 -0.09227 -0.75877 -0.13129 0.21896 0.50691 0.18135 -1.94732 1.18184 0.9082 -0.27693 -0.33613 -0.54794 0.77167 

-0.08948 -0.0776 0.97894 0.20574 -0.46134 -0.17697 0.10468 1.07894 -0.83848 -0.52001 -2.80665 0.3689 0.33872 0.72543 

0.58368 0.27059 -0.89507 -0.30477 0.00025 0.02534 -0.08524 -0.63656 -1.65804 0.48748 -0.31749 0.21271 -0.23925 0.00587 

0.28812 1.26631 -0.06954 -0.70064 0.012 0.07482 -0.50349 0.51311 1.82541 0.31315 -0.59475 -0.22442 0.81419 -0.53403 

-0.23385 0.56334 0.97887 0.57126 -0.54792 0.63536 0.07618 -0.90269 0.16632 3.41844 -1.6464 0.35142 -0.69093 -0.17983 

0.29367 1.04332 -0.12279 0.20067 1.80042 -1.76592 -0.20852 0.54746 -0.57771 0.88986 1.00881 -0.06609 -1.41301 -0.24617 

0.496 -1.2264 -0.64202 0.21212 1.61873 0.33503 0.47551 2.9613 0.12753 -0.3169 -0.24472 -0.41885 -0.55919 -0.26407 

1.07976 0.67913 2.93235 -0.35637 1.019 -0.21992 -0.74782 -0.79948 0.06066 1.49429 -0.24924 -0.37016 3.11301 0.77031 

-0.63082 0.21642 -2.20701 1.04419 0.60312 -0.74559 -0.43663 0.71584 0.22197 -2.35411 -0.04047 2.69656 0.06832 1.15875 

0.43963 -0.11886 -0.54727 -0.87603 -0.44558 0.67653 0.71993 -0.23853 -0.35033 -0.50364 1.96515 1.73383 0.40267 1.10993 

-1.2246 0.24322 0.44338 0.36709 0.24482 -0.27457 2.21555 -0.58962 -0.57478 -1.07936 -0.65971 -0.5461 0.86402 -0.0222 

-1.73947 -0.98855 -0.35788 -0.84803 0.11792 2.48199 -1.07525 0.06704 -1.1 -0.44776 -0.14022 -0.19928 -0.54998 -0.13388 

-1.3616 -1.51972 -0.43673 -0.40145 -0.02419 0.98636 1.36438 -1.39916 -0.95309 1.01407 1.28906 -1.81362 -0.82852 0.05497 

3.03797 0.88056 0.02631 0.88935 -1.38858 1.12904 1.2308 0.27178 -2.52104 1.3688 -0.13518 -0.96173 -0.09726 0.12658 

-0.23981 0.11967 0.81716 -0.20317 -0.47103 0.05003 -0.4724 1.14554 -0.0938 0.51509 0.69805 -0.35855 -0.71195 0.7259 

0.06462 0.91485 1.42333 0.8898 0.05882 0.11585 -1.30227 1.68017 0.40537 -0.31334 -0.44621 0.11698 -0.48016 -1.07263 

-0.32178 0.34693 0.23571 6.4282 0.25228 0.18864 -0.74632 3.91964 1.05392 0.07401 0.36782 -0.64124 -0.57801 -1.01246 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIV 
 

 (19)الملحق رقم 
 للمحفظتين الثالثة والرابعة والخاصة بسوق عمَّان المالي: (Factor Scores)يحتوي هذا الملحق على الدرجات العاملية 

 الثالثة للمحفظة (Factor Scores) العاملية الدرجات الرابعة للمحفظة (Factor Scores) العاملية الدرجات

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 

-0.3885 1.2436 -0.35047 1.45837 0.6038 -0.46998 -0.41147 1.18671 -2.58916 0.93038 -0.02651 0.34748 -0.42445 0.84651 

-1.87402 0.99177 0.15006 -0.42528 0.76043 -0.29554 -0.00933 -1.79811 -0.34762 -0.23501 0.31066 -0.55788 0.02144 3.03828 

2.62527 -0.13755 -0.88871 0.18671 -0.73696 -0.7925 -0.68309 0.25905 2.35381 2.87756 0.21335 2.1776 -1.36693 -0.92337 

1.18576 -0.18328 -0.02092 -0.41967 -0.12399 0.6894 0.51891 -0.32202 0.12748 3.01913 0.29192 -0.92148 -1.2931 -0.03593 

-1.29561 0.7731 -0.30948 -0.19596 0.17975 0.86757 0.59283 6.67589 -0.21193 -1.00609 -1.08374 0.69767 -0.89267 0.58686 

-1.91455 0.0005 0.70111 1.05024 0.19406 0.39633 0.73587 -0.814 0.99297 -2.28448 -0.28147 -0.00797 -0.40585 0.88492 

-0.36789 -0.71265 -0.69067 1.65027 -1.31394 -1.0416 -0.02612 -0.53782 -1.72649 -0.40715 -0.41765 1.8359 -1.48797 -1.72154 

-0.10119 -1.44176 -0.377 -0.11409 -0.22861 -0.16597 2.43252 -0.66874 0.41235 -0.25245 -0.76841 1.80197 -0.09154 -0.62225 

1.71151 4.25696 -0.32463 0.59953 -0.17308 -0.32477 -0.48308 0.49516 0.75514 -0.04142 1.09032 -1.23787 -0.09499 0.38425 

-0.33807 -1.42714 0.17235 -0.26273 -0.4839 -0.07084 -0.34274 -0.3102 0.25884 -0.61097 1.32774 0.04088 -0.57575 -0.18631 

-0.52932 -0.23614 0.36084 -1.1153 0.15861 -0.15342 -0.69678 0.89177 0.30218 0.02 0.091 -2.70831 -0.91394 -0.23891 

-0.97346 0.82981 0.03302 2.04367 -2.28041 -0.4284 -1.51783 -0.43225 0.79411 -1.59284 -1.25545 0.49378 -0.70113 0.87821 

-0.47989 -0.20277 0.05168 -0.30395 1.06527 -0.01031 -1.07673 -0.75296 -0.87733 -0.33797 -1.76836 1.05116 -0.67331 2.15063 

-1.00338 -0.46211 -0.26983 -0.96402 1.39131 0.21091 -0.52566 -0.36647 -0.01154 -0.38044 -0.59802 0.62232 -0.92061 -0.61013 

1.97188 -0.65869 -0.33287 2.26478 4.53458 -0.34693 -0.15592 0.63372 0.56309 1.04404 0.58736 -0.65859 1.65657 -0.9863 

0.946 -0.26187 0.32948 0.16486 -0.60499 0.01039 -0.15865 0.17737 -1.24721 1.14909 -0.20117 1.72497 0.09414 0.65859 

-0.60901 -1.32356 -0.1182 0.01204 -0.86837 0.32577 -0.59814 -0.29497 -0.92172 -1.13122 2.55729 -0.29145 -0.85282 -1.76539 

-0.54214 -0.95446 -0.74967 0.72904 0.75376 -0.6837 0.5736 -0.31024 0.47531 -0.75472 0.05838 -0.02147 -0.28347 -1.75373 

-0.47594 -0.35228 -0.03543 0.04765 0.13076 -1.00532 3.58321 0.2784 -0.40478 0.47566 0.52275 -0.19039 0.16865 -0.5401 

-1.01647 0.64796 -0.42176 0.2498 0.47528 -0.54832 1.43043 0.13485 0.73594 -0.28706 0.69658 -1.02234 -0.8737 0.02066 

0.40092 0.54583 -0.42052 -0.03879 0.33979 -0.03352 -0.96224 0.2935 0.98295 -0.0468 2.3629 0.00551 -0.11133 0.68924 

-0.21288 -1.11744 0.01673 0.04451 -0.51709 0.294 -1.80921 -0.40957 -0.14119 -0.32787 0.7199 2.64058 -0.33188 -0.30174 

-0.62262 0.88508 -0.35074 -2.00546 0.3554 -0.17835 -1.51203 -0.0834 0.31431 -0.11708 0.64986 -0.27457 0.06203 0.72717 

0.00298 1.5108 -0.10215 -2.98939 -1.7194 -0.25317 -0.47088 -0.03696 2.2587 -0.79259 -0.65269 0.32087 0.35559 -0.09877 

-0.43506 -0.52557 -0.09865 -1.78175 1.00932 0.18931 0.10293 -0.74809 -1.16567 -0.37544 0.17285 0.01421 -0.7896 3.19781 

-0.22822 -1.36887 -0.38138 0.6072 -0.73943 4.55596 -0.49733 -0.51964 -0.10511 -1.26221 -0.67575 0.11733 -0.74082 -1.85724 

0.55682 -1.00883 -0.99219 -0.32488 -1.17872 -1.04768 -0.90316 -0.56335 -0.72659 0.39408 0.33705 -0.60328 0.44471 -0.87335 

0.47374 0.88741 1.01407 0.34394 1.37295 0.98657 -0.11229 0.72386 0.2228 1.19943 -0.36817 0.52319 3.03629 2.45608 

0.84793 -0.42715 1.76024 -0.70995 -0.89976 -1.5798 1.1327 -0.60134 -0.13633 0.15054 -0.08875 -0.14781 1.95416 -0.37925 

-0.4678 -0.61865 -0.92787 -0.72744 3.14097 0.43024 -1.08804 -0.4852 -0.55805 -0.32557 -0.22996 0.62894 1.99962 -0.68885 

-1.08415 0.97978 -0.2529 -0.31959 -0.19219 -0.91311 -0.47433 -0.02816 -0.15859 -0.66328 -0.44733 -0.06256 0.58969 -0.85981 

-0.11003 -0.28744 -0.77486 -0.15584 0.02528 -1.04935 0.1285 -0.79198 -0.30938 -0.43615 -1.69961 0.37577 -0.35177 -0.48706 

0.04379 -0.00849 -0.3487 -0.39279 -0.76569 -0.74922 1.87146 -0.13102 -0.0054 0.03351 -1.06442 -0.24233 -0.64544 0.94909 

0.04329 -0.37882 -0.20163 0.10087 -1.02953 -0.11411 -0.3541 -0.07924 -0.55548 -0.36365 -1.60688 -0.12252 -0.39975 -0.76786 

-0.84743 -0.33379 -0.15312 -0.2652 0.22508 -0.19594 -0.52284 -0.15805 -0.82381 0.14699 -0.24797 -0.06265 -0.18032 -0.24741 

-0.38894 -0.27754 -0.51645 -0.78464 0.4485 -1.01702 0.64932 -0.43974 0.39981 -0.87595 1.504 0.25204 -0.21823 1.49076 

-0.19659 -0.08764 0.25877 0.54077 0.27881 -0.26839 0.66595 -0.01842 -0.47076 -0.05844 -1.11367 -0.23503 1.59544 -0.62516 



 

 

LV 
 

0.42133 -0.26026 0.28376 -0.40482 -0.5308 2.8452 0.23544 -0.1637 -1.56288 0.13698 0.34068 0.39884 2.40846 -0.46973 

2.70518 -0.89987 -0.03781 -0.34339 -0.29426 -0.77693 0.80525 -0.27238 1.24876 0.68823 -0.29352 0.03277 0.01396 -0.00369 

2.26619 -1.20905 -0.15722 0.16126 -0.6938 -0.08267 -0.9643 0.4381 -1.03954 -0.6766 1.93325 0.96574 1.55817 -0.36776 

-1.23075 0.20558 -0.67094 3.80501 -0.8354 -0.67957 -1.00659 -0.43204 -1.21494 -0.64081 -0.12682 -0.01632 -0.38208 -0.59759 

-0.85688 0.93635 -0.25572 -0.28984 0.2349 -0.35203 0.23235 -0.13755 -0.42914 -0.13385 -1.04753 -2.35939 0.43031 0.01159 

-0.41906 -0.47498 -0.22971 -0.83034 -0.20584 1.71777 1.43146 0.30943 -1.27044 0.1493 -0.53035 -2.95196 0.29437 -0.68869 

0.54242 -0.52256 -0.04961 -0.00864 0.24747 0.18728 -0.34137 -0.10224 2.04301 -0.32994 -0.05246 0.01096 0.26083 0.01778 

-0.06298 -0.12195 -0.01627 -0.07302 -0.25822 0.1299 -0.45259 -0.85175 -0.23756 1.88716 -0.97892 -0.48391 -0.57181 0.15431 

0.20291 0.23737 -0.54895 0.02125 0.1902 -0.25208 -0.18542 0.1022 1.80871 -0.43178 -0.7006 0.30906 -0.00705 -0.19761 

0.12664 0.12399 -0.3898 0.30034 -0.31965 2.11846 0.43852 -0.24753 0.00865 1.76462 -0.84775 0.00541 -0.58369 -0.18618 

0.00301 -0.25979 0.22858 1.12787 -0.12728 -0.17258 2.06738 -0.15015 0.44666 0.63717 -0.38826 -0.09682 -0.00541 -0.07422 

2.53429 0.17433 0.06811 -0.95667 0.28267 -0.21322 -0.09041 0.38369 -0.28484 1.24611 3.3196 0.60572 -0.55442 0.34056 

0.84373 0.12989 1.04926 0.84676 -0.93655 1.12433 1.19433 0.01713 0.30877 2.31713 -1.32435 -0.26784 -0.71332 -0.17646 

0.50505 3.50629 -0.81855 0.1344 0.11717 1.68768 1.6118 0.17028 0.94968 -1.82083 -0.34912 0.05002 0.35901 0.3513 

-1.33017 -0.75617 -0.1678 -0.7134 -0.14609 -1.01716 -0.08502 -0.02026 0.56014 -0.8673 0.93479 -1.659 -1.64626 0.25536 

0.22962 0.34338 0.05283 -0.10929 0.23168 -0.35141 -0.50891 0.09076 0.33608 -0.25793 -0.05414 0.47465 1.84561 -0.59976 

-0.01967 -0.28829 -0.58107 0.43546 -0.19119 0.06886 -0.77522 0.29988 -1.48836 -0.15549 -0.05168 0.13556 0.02439 -0.09749 

-0.02768 -0.71514 0.04941 0.23229 -0.4379 -0.15006 -0.31175 -0.37786 -0.04191 -0.01441 -0.01053 -0.29858 -0.73292 -0.17034 

-0.45624 0.06153 -0.38656 -0.93132 0.00557 -0.92917 -0.33705 0.08484 -1.85582 -0.47588 0.68941 0.00505 -1.23643 0.13338 

-0.03167 0.40234 0.27636 0.16946 -0.27065 -0.37286 -0.26147 0.1893 0.12214 0.36873 -0.15053 -1.37589 1.52554 -0.52031 

-0.17839 0.11486 6.59391 0.35514 0.50489 -0.36351 -0.56688 0.22716 0.75324 0.51508 0.79718 0.37152 0.18742 0.40851 

-0.20821 0.29995 0.43789 -0.76341 0.09676 -0.06346 -0.38023 0.011 1.02954 0.09451 -0.43177 -0.73027 -0.08138 0.0104 

0.13457 0.21407 0.83236 0.03739 -0.2513 0.67808 -0.77558 0.38339 1.3544 -0.47378 0.42549 0.57103 1.24976 0.07806 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LVI 
 

 (20)الملحق رقم 
 لمحفظة األولى في سوق عًمان المالي:ليُضم هذا الملحق مخرجات تحليل االنحدار األول 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .091 7 .013 7.740 .000b 

Residual .087 52 .002   

Total .178 59    

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .714a .510 .444 .04092209 1.859 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.050 .005  -9.437 .000   

REGR factor score   1 

for analysis 1 
.001 .005 .024 .252 .802 1.000 1.000 

REGR factor score   2 

for analysis 1 
.027 .005 .487 5.015 .000 1.000 1.000 

REGR factor score   3 

for analysis 1 
.007 .005 .125 1.285 .205 1.000 1.000 

REGR factor score   4 

for analysis 1 
.019 .005 .353 3.634 .001 1.000 1.000 

REGR factor score   5 

for analysis 1 
.015 .005 .267 2.755 .008 1.000 1.000 

REGR factor score   6 

for analysis 1 
-.005 .005 -.091 -.939 .352 1.000 1.000 

REGR factor score   7 

for analysis 1 
.013 .005 .230 2.372 .021 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ExRP1 

 

 

 



 

 

LVII 
 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -.1221310 .0609323 -.0498572 .03921372 60 

Residual -.08836784 .10896054 0E-8 .03841788 60 

Std. Predicted Value -1.843 2.825 .000 1.000 60 

Std. Residual -2.159 2.663 .000 .939 60 

a. Dependent Variable: ExRP1 
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LIX 
 

 (21)الملحق رقم 
إلضافي إلى العائد ا، باإلضافة ردنعدالت المؤشرات االقتصادية في األبين م اتيُضم هذا الملحق مصفوفة االرتباط

 :لمؤشر سوق عمَّان المالي
  

AVR 
Rp 

RDD RTD RSD ROD RLA 
PRI
ME 

CPI PPI M1 M2 GDP UR 
BTS

D 
PBS

D 
IPI Rm 

AVR Rp 

Pearson 
Correlation 

1.00 -0.07 0.06 0.06 
-

0.03 
0.01 0.09 0.17 .255 

-
0.02 

-
0.08 

-
0.13 

-
0.14 

0.08 0.10 0.04 .839 

Sig. (2-
tailed) 

  0.62 0.64 0.66 0.79 0.93 0.51 0.20 0.05 0.86 0.56 0.33 0.30 0.54 0.43 0.78 0.00 

RDD 

Pearson 
Correlation 

-
0.07 

1.00 .628 .749 .684 .695 0.01 
-

0.22 
-

.386 
-

0.03 
0.06 

-
0.07 

0.00 0.03 0.12 0.04 0.01 

Sig. (2-
tailed) 

0.62   0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.09 0.00 0.85 0.62 0.60 0.98 0.80 0.38 0.78 0.91 

RTD 

Pearson 
Correlation 

0.06 .628 1.00 .708 .740 .710 .741 
-

0.17 
-

.389 
0.04 0.02 

-
0.05 

0.04 0.03 0.17 0.03 -0.02 

Sig. (2-
tailed) 

0.64 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.76 0.88 0.73 0.75 0.84 0.19 0.83 0.87 

RSD 

Pearson 
Correlation 

0.06 .749 .708 1.00 .792 .824 .266 
-

0.14 
-.42 0.04 0.10 

-
0.18 

-
0.09 

-
0.10 

0.06 
-

0.06 
0.12 

Sig. (2-
tailed) 

0.66 0.00 0.00   0.00 0.00 0.04 0.28 0.00 0.73 0.44 0.18 0.50 0.46 0.65 0.67 0.34 

ROD 

Pearson 
Correlation 

-
0.03 

.684 .740 .792 1.00 .916 .360 
-

0.06 
-

.316 
-

0.02 
0.00 0.02 0.22 0.06 0.22 

-
0.11 

0.05 

Sig. (2-
tailed) 

0.79 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.67 0.01 0.88 0.97 0.86 0.10 0.66 0.10 0.42 0.70 

RLA 

Pearson 
Correlation 

0.01 .695 .710 .824 .916 1.00 .334 
-

0.11 
-

.335 
0.05 0.14 

-
0.01 

0.17 0.04 0.22 0.00 0.10 

Sig. (2-
tailed) 

0.93 0.00 0.00 0.00 0.00   0.01 0.38 0.01 0.68 0.29 0.97 0.19 0.79 0.09 1.00 0.44 

PRIME 

Pearson 
Correlation 

0.09 0.01 .741 .266 .360 .334 1.00 
-

0.08 
-

0.19 
0.10 0.00 

-
0.02 

0.11 
-

0.04 
0.15 0.01 -0.12 

Sig. (2-
tailed) 

0.51 0.95 0.00 0.04 0.00 0.01   0.53 0.14 0.44 0.99 0.91 0.41 0.77 0.27 0.93 0.35 

CPI 

Pearson 
Correlation 

0.17 -0.22 
-

0.17 
-

0.14 
-

0.06 
-

0.11 
-

0.08 
1.00 0.13 

-
0.04 

-
0.21 

0.22 0.16 0.15 0.22 
-

0.19 
0.15 

Sig. (2-
tailed) 

0.20 0.09 0.19 0.28 0.67 0.38 0.53   0.33 0.75 0.10 0.10 0.23 0.25 0.09 0.14 0.25 

PPI 

Pearson 
Correlation 

.255 -.386 
-

.389 
-

.421 
-

.316 
-

.335 
-

0.19 
0.13 1.00 0.04 

-
0.10 

0.03 0.10 0.13 0.01 
-

0.02 
0.25 

Sig. (2-
tailed) 

0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.14 0.33   0.76 0.43 0.84 0.43 0.33 0.92 0.87 0.06 

M1 

Pearson 
Correlation 

-
0.02 

-0.03 0.04 0.04 
-

0.02 
0.05 0.10 

-
0.04 

0.04 1.00 .645 .267 0.16 
-

0.14 
0.01 

-
0.08 

-0.09 

Sig. (2-
tailed) 

0.86 0.85 0.76 0.73 0.88 0.68 0.44 0.75 0.76   0.00 0.04 0.23 0.30 0.96 0.53 0.52 

M2 

Pearson 
Correlation 

-
0.08 

0.06 0.02 0.10 0.00 0.14 0.00 
-

0.21 
-

0.10 
.645 1.00 0.23 0.15 

-
0.18 

0.07 
-

0.02 
-0.02 

Sig. (2-
tailed) 

0.56 0.62 0.88 0.44 0.97 0.29 0.99 0.10 0.43 0.00   0.07 0.24 0.16 0.61 0.85 0.90 

GDP 

Pearson 
Correlation 

-
0.13 

-0.07 
-

0.05 
-

0.18 
0.02 

-
0.01 

-
0.02 

0.22 0.03 .267 0.23 1.00 .438 
-

0.15 
0.19 0.01 -0.13 

Sig. (2-
tailed) 

0.33 0.60 0.73 0.18 0.86 0.97 0.91 0.10 0.84 0.04 0.07   0.00 0.27 0.14 0.96 0.34 

UR 

Pearson 
Correlation 

-
0.14 

0.00 0.04 
-

0.09 
0.22 0.17 0.11 0.16 0.10 0.16 0.15 .438 1.00 0.01 0.03 

-
0.02 

-0.06 

Sig. (2-
tailed) 

0.30 0.98 0.75 0.50 0.10 0.19 0.41 0.23 0.43 0.23 0.24 0.00   0.93 0.80 0.89 0.63 

BTSD 

Pearson 
Correlation 

0.08 0.03 0.03 
-

0.10 
0.06 0.04 

-
0.04 

0.15 0.13 
-

0.14 
-

0.18 
-

0.15 
0.01 1.00 0.17 .401 0.02 

Sig. (2-
tailed) 

0.54 0.80 0.84 0.46 0.66 0.79 0.77 0.25 0.33 0.30 0.16 0.27 0.93   0.19 0.00 0.87 

PBSD 

Pearson 
Correlation 

0.10 0.12 0.17 0.06 0.22 0.22 0.15 0.22 0.01 0.01 0.07 0.19 0.03 0.17 1.00 0.22 0.14 

Sig. (2-
tailed) 

0.43 0.38 0.19 0.65 0.10 0.09 0.27 0.09 0.92 0.96 0.61 0.14 0.80 0.19   0.09 0.28 

IPI 

Pearson 
Correlation 

0.04 0.04 0.03 
-

0.06 
-

0.11 
0.00 0.01 

-
0.19 

-
0.02 

-
0.08 

-
0.02 

0.01 
-

0.02 
.401 0.22 1.00 -0.02 

Sig. (2-
tailed) 

0.78 0.78 0.83 0.67 0.42 1.00 0.93 0.14 0.87 0.53 0.85 0.96 0.89 0.00 0.09   0.87 

Rm 

Pearson 
Correlation 

.839 0.01 
-

0.02 
0.12 0.05 0.10 

-
0.12 

0.15 0.25 
-

0.09 
-

0.02 
-

0.13 
-

0.06 
0.02 0.14 

-
0.02 

1.00 

Sig. (2-
tailed) 

0.00 0.91 0.87 0.34 0.70 0.44 0.35 0.25 0.06 0.52 0.90 0.34 0.63 0.87 0.28 0.87   



 

 

LX 
 

 (22)الملحق رقم 

 للشركات الثمانية والخاصة بسوق دمشق لألوراق المالية: (Factor Scores)يحتوي هذا الملحق على الدرجات العاملية 

 Factor 1 Factor 2 الشهر السنة Factor 1 Factor 2 الشهر السنة

2
0

1
0

 

1 -0.16821 2.46593 

2
0

1
2

 

1 0.03554 -0.18372 

2 0.52798 0.22375 2 -0.02179 -0.32048 

3 0.13551 -0.09687 3 0.89489 -0.6026 

4 -0.80047 2.57549 4 0.19681 -0.09973 

5 0.39633 0.79607 5 0.07883 -0.61551 

6 0.0715 -0.38453 6 -0.34493 0.05409 

7 0.32998 -0.14315 7 -0.68817 0.30662 

8 -0.1376 1.20595 8 -0.33818 0.05519 

9 0.17049 0.42973 9 -0.02103 -0.03152 

10 -0.17274 0.54441 10 -0.60674 0.26626 

11 -1.15796 0.02803 11 -0.60835 0.10498 

12 0.20435 0.5301 12 -0.0366 -0.5396 

2
0

1
1
 

1 0.1443 -1.3851 

2
0

1
3
 

1 0.2738 -0.27916 

2 -0.31974 -0.5858 2 -0.10215 -0.26569 

3 -1.61068 -1.07178 3 0.55139 -0.17545 

4 -2.00708 -0.79012 4 1.75768 0.58495 

5 1.53129 -1.91137 5 4.53152 0.70781 

6 -1.40035 -2.78115 6 -1.16563 2.53641 

7 -1.15436 1.34646 7 0.26312 0.95858 

8 -0.24058 -1.05923 8 -0.4351 0.31353 

9 0.35646 -0.27961 9 1.15943 -0.53853 

10 -0.23131 -1.19971 10 -0.03248 0.40176 

11 -0.91283 -0.59967 11 0.05367 0.18413 

12 1.2398 -0.7986 12 -0.1896 0.11843 
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Abstract 

The study tested the ability of Arbitrage Pricing Theory (APT) to 

evaluate stocks in Amman Stock Exchange (ASE), by using two 

approaches: factor analysis approach and macroeconomic indicators 

approach. Besides; shedding light about the ability of (APT) to be applied 

in Syria. 

Regarding (ASE) the researcher used the monthly data for the excess 

returns of one hundred (100) listed corporations during the period (2009-

2013), but they were divided into four portfolios. Besides, the following  

monthly macroeconomic indicators: Producer Price index, Money Supply, 

Balance of trade Deficit, Public Budget deficit, and the excess return of 

market index. However, despite finding some priced factors using the 

previous approaches, those factors were statistically insignificant. 

There for, the researcher concluded that (APT) is invalid to be applied 

in (ASE). 

As for the ability to apply (APT) in Syria, the researcher used little 

available data in an effort to test (APT) in (DSE), depending on the 

monthly data for the excess return of (8) individual listed corporations 

during the period (2010-2013). Besides two macroeconomic indicators 

(Dollar Exchange rate and the excess return on market), however in spite 

of finding two priced factors by using factor analysis approach, these two 

factors were statistically insignificant. In addition, the researcher found no 

priced factors by using the macroeconomic indicators approach. 

 Accordingly, the researcher concluded that (APT) is invalid to be 

applied in (DSE) as well as (ASE). But under the constraints of available 

data and the current conditions of the market. 
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